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مقايسه ارزش تفسيري «اخبار صحابه و تابعان»
و «روايات اهل بيت »
*
در «التفسير االثري الجامع»
**

يفرد
يرضامحمد 
عل 

چکيده:
يکي از ييژگيَاي کتاب «التفسير االثري الجامع» آيت اهلل معرفت ،گردآيري اخبار تفسيري صحابٍ ي
است .جايگاٌ علمي مؤلف ي تفسير يي ي حساسيت مًضًع
تابعان در کىار ريايات معصًمان
حجيت اخبار صحابٍ ي تابعان ،اَميت ي ضريرت شىاخت ي معرفي ديدگاٌ اي در ايه عرصٍ را ومايان
ميسازد .تحقيق حاضر با عطف تًجٍ بٍ سٍ مسألٍ اساسي در آراي استاد معرفت (يعىي مباوي خاص
حديثشىاسي يي ،چگًوگي ي کميت بُرٌگيري از اخبار صحابٍ ي تابعان در «التفسير االثري الجامع»،
در
ي مقايسٍ کيفيت بٍکارگيري اخبار تفسيري صحابٍ ي تابعان ي ريايات تفسيري اَل بيت
عمليات تفسيري) ،مدعي است کٍ ارائٍ معىايي خاص از معىاي حجيت در اخبار تفسيري ،ي اصل
داوسته وقد محتًايي حديث وسبت بٍ وقد سىدي ،تأثير زيادي در حجت داوسته اخبار صحابٍ تًسط
استاد معرفت داشتٍ است .از سًيي در وگاٌ ايشان ،اعتبار ي ارزشمىدي اخبار صحابٍ ي تابعان بٍمعىاي
ويست ،بلکٍ يي با ايه کار دي َدف علمي ي ترييجي را در
َمطرازي آوُا با ريايات اَل بيت
در تفسير
تفسير اثري پي ميگيرد1 :ـ پر کردن رخىٍَاي واشي از وبًد ريايات صحيح از اَل بيت
در ميان داوشمىدان اَل سىت ي دفاع از ديدگاٌَاي خاص
برخي آيات2 ،ـ وشر ديدگاٌ اَل بيت
شيعٍ.
دواژهها:

كلي
التفسير االثري الجامع /آيتاهلل معرفت /اَل بيت

 /صحابٍ /تابعان /ريايات تفسيري

* تبسيخ دسيبفت ،1395/8/6 :تبسيخ تأييذ.1396/3/6 :
** داًـدَی دوتشی پظٍّـگبُ حَصُ ٍ داًـگبُ

alimohammadi@rihu.ac.ir

پغ اص ًگبسؽ «التفؼيش االثشی الدبهْ» ،همبالتي دس هٔشفي ،سد يب دفبّ اص ديذگبُ

هؤلف آى دسثبسُ حديت ٍ اسصؽ اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى ثِ ًگبسؽ دسآهذ 1.اهب ػِ
ًميلِ دس آى همبالت ثِ چـن هيخَسد:
1ـ هجبًي خبف حذيثؿٌبػي اػتبد هٔشفت چِ ثَد وِ هٌدش ثِ ديذگبُ خبف
ٍی دسثبسُ اخجبس تفؼيشی كحبثِ ٍ تبثٔبى ؿذ؟
2ـ اػتبد هٔشفت دس همبم ٓول ٍ ٌّگبم تفؼيش آيبت لشآى دس تفؼيش اثشی،
چگًَِ ٍ تب چِ اًذاصُ اص اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى ثْشُ ثشدُ اػت؟
3ـ ٍی ٌّگبم تفؼيش آيبت لشآى ،چِ خبيگبّي ثشای اخجبس تفؼيشی كحبثِ ٍ
ثشای پبػخ دادى ثِ ايي ػِ پشػؾ ٍ آؿىبس ؿذى ديذگبُ اػتبد هٔشفت ،ػٔي
هيؿَد تب دس دٍ ثخؾ ،ديذگبُ ٍی دسثبسُ هيضاى اسصؿوٌذی سٍايبت تفؼيشی
كحبثِ ٍ تبثٔبى دس همبيؼِ ثب سٍايبت تفؼيشی اّل ثيت

ثشسػي ؿَد .دس ثخؾ

ًخؼت ،سٍيىشد ًِشی اػتبد هٔشفت تجييي هيؿَد ٍ دس ثخؾ دٍم ،سٍيىشد ٓولي
ايـبى دس تفؼيش ٍ دس ًْبيت ًتبيح حبكل اص دٍ ثخؾ ثب ّن همبيؼِ هيؿَد .الجتِ
پيؾ اص پبػخ دادى ثِ ػِ پشػؾ فَق ٍ ٍسٍد ثِ هجبحث اكلي ،ثبيؼتِ اػت
ًخؼت همذهبتي ثيبى ؿَد.

جايگاُ آيات لشآى دس تفسيش
اػتبد هٔشفت لشآى سا اٍليي هٌجْ هٔتجش ثشای تفؼيش داًؼتِ ٍ هيًَيؼذ:
«ضىٖ ً٘ست وِ اٍل٘ي هٌجغ ثشإ تفس٘ش لشآى ،خَد لشآى است؛ ثِ اػتجبس ثبصگشداًذى
هتطبثْبت ثِ هحىوبت ٍ ( »...هؼشفت ،التفس٘ش االحشٕ الجبهغ)121/1 ،

ثٌبثشايي اص ًِش اٍ حتي سٍايبت تفؼيشی پيبهجش ٍ اّل ثيت

دس همبيؼِ ثب

ؿأى تفؼيشی آيبت لشآى ،دس دسخِ دٍم اّويت لشاس داسًذٓ .ولىشد تفؼيشی ٍی دس
تفؼيش اثشی ًيض ّويي هٌلت سا ًـبى هيدّذ؛ چشا وِ ثشای تفؼيش ثشخي اص آيبت ،ثب

» دس «التفؼيش االثشی الدبهْ»

تبثٔبى دس همبيؼِ ثب سٍايبت تفؼيشی اّل ثيت

لبئل ؿذ؟

همبيؼِ اسصؽ تفؼيشی «اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى» ٍ «سٍايبت اّل ثيت

همذهِ
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ٍخَد سٍايبتّ ،وچٌبى تىيِ ثش آيبت سا دس اٍلَيت لشاس هيدّذ (ثٌَِٓاى ًوًَِ
ى.نّ :وبى52 ،47/2 ،ـ338 ،120 ،54ـ.)... ٍ 339

جايگاُ تفسيشي اّل بيت
آيتاهلل هٔشفت دس هٔشفي خبيگبُ تفؼيشی اّل ثيت ثِ دٍ گًَِ ٓول هيوٌذ:
1ـ دس همذهِ تفؼيش اثشی ،اهبم ٓلي
ػبل ثيؼتٍدٍم /ؿوبسُ  /2پيبپي  /83تبثؼتبى 1396

پيبهجش

سا دس هشتجِ كحبثِ ًشاص اٍل

لشاس هيدّذ؛ ّشچٌذ ايـبى سا داسای خبيگبّي سفيْتش ًؼجت ثِ ديگش

كحبثِ داًؼتِ ،ديگش كحبثِ سا ؿبگشداى تفؼيشی ايـبى ثشهيؿوشد (ّوبى.)98/1 ،
2ـ اص ػَيي دس چٌذ خب اص تفؼيش اثشی ،ثش ٓلن الْي ٍ ٓلوت اّل ثيت
تأويذ داسد .ثِ ٌَٓاى ًوًَِ دس خبيي هيًَيؼذ:
«ّ ...وبًب اّل ث٘ت

ـ ٍ دس سؤس اٗطبى اهبم اه٘ش هؤهٌبى ـ ثِ تٌْبٖٗ ،هشجغ

اهت ثشإ فْن صح٘ح لشآى ،آًچٌبىوِ خذاًٍذ اسادُ وشدُ استّ ،ستٌذّ( ».وبى،
)22/2

يب دس خبی ديگش هيًَيؼذ:
« ...ثشخٖ سٍاٗبت جؼلٖ سا دستبى ًبپبن ثِ اّل ث٘ت
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ًسجت دادُاًذ تب اص

جبٗگبُ اٗطبى ثىبٌّذّ .شگض چٌ٘ي ًخَاّذ ضذ ،دس حبلٖ وِ خذاًٍذ اٗطبى سا دس
ًْبٗت پبوٖ لشاس دادُ ٍ آًبى سا اص ثذًبهٖ اّل گوشاّٖ ٍ فسبد هصَى داضتِ
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استّ( ».وبى)333 ،

ّوچٌيي دس ديگش وتبةّبی خَد ثِكشاحتٓ ،لن اّل ثيت

ثِ وتبة سا ثب

ٓلوت ٍ همبم الْي آًبى پيًَذ صدُ ٍ ايـبى سا ٍاسثبى ٍ حبهالى وتبة ٍ هٌجْ ٓلَم
ٍ هٔبسف آى هيداًذ (ّوَ ،التفؼيش ٍ الوفؼشٍىً .)455/1 ،يض ايـبى سا هتفبٍت اص
ديگش ٓبلوبى ٍ تٌْب وؼبًي هيداًذ وِ داسای همبم ٓلوت ٍ ٓبسف ثِ وتبة خذا ٍ
ػٌت سػَل ّؼتٌذ ٍ تٌْب وؼبًياًذ وِ هحل سخَّ ثشای فْن لشآى ّؼتٌذ (ّوبى،
 .)461ثِ ٓالٍُ اص ًِش ٍی ،تٌْب وؼبًي اّل ثيت
پيبهجش

ّؼتٌذ وِ دس اثش تشثيت

ٍ تأييذ سٍحالمذع ،لذست ٍ حك تـشيْ احىبم ثش حؼت سخذادّبی

اّل ثيت

اص ًِش اٍ ايي اػت وِ ايـبى ٓالٍُ ثش اسائِ تفؼيش كحيح آيبت ٍ

تجييي آيبت ثٍِاػٌِ ٍاليت تـشئي خَد ،اكَل ،لَآذ ٍ سٍؽ كحيح تفؼيش ٍ
فْن لشآى سا ًيض ثِ داًـوٌذاى اهت اػالهي آهَصؽ دادًذ (ّوَ ،التفؼيش ٍ
الوفؼشٍى.)468/1 ،
دس تَخيِ ايي دٍگبًگي دس تٔجيش هيتَاى گفت هؤلف دس همذهِ تفؼيش اثشی ،ثِ
خْت ّوشاُ ػبختي داًـوٌذاى اّل ػٌت ـ وِ ٌٓبيت ٍيظُای ثِ اخجبس كحبثِ ٍ
تبثٔبى داسًذ ٍ ثشخي اهبهبى هٔلَم سا خضء كحبثِ ٍ ثشخي سا خضء تبثٔبى هيداًٌذ
ـ ،هيخَاّذ سٍايبت اّل ثيت

سا ثٌَِٓاى اخجبس كحبثِ يب تبثٔبى دس هيبى آًبى

ٍالٔي خَد سا وِ همبم ٓلوت اّل ثيت

ٍ غيش لبثل همبيؼِ ثَدى ايـبى ثب

كحبثِ اػت ،گَؿضد هيوٌذ.

پيطيٌِ بْشُگيشي اص اخباس تفسيشي صحابِ ٍ تابعاى دس هياى عالواى ضيعِ
ثب هشاخِٔ ثِ آثبس داًـوٌذاى ؿئِ ثِدػت هيآيذ وِ ثْشُگيشی اص اخجبس كحبثِ
ٍ تبثٔبى دس تفؼيش ،پيـيٌِای ديشيٌِ داسد .دس ايٌدب ثِ چٌذ ًوًَِ اص ٓولىشد هفؼشاى
ؿئِ اؿبسُ هيوٌين.

الف) اهيياالػالم ًجشػي دس تفؼيش ٓجبست ﴿ٗؤهٌَُِىَ ثِبلغَ٘تِ﴾ (ثمشُ ،)3/اص تفؼيش

ثشخي كحبثِ ٍ تبثٔبى ووه هيگيشد ٍ ،دس هَسد «غيت» ،لَل اثيهؼَٔد ٍ ثشخي
كحبثِ وِ آى سا ٓبم داًؼتِ ٍ ثِهٌٔبی ّشآًچِ اص ثٌذگبى هخفي اػت ٍ ثِ آى ٓلن
ًذاسًذ ،ثشگضيذُ ٍ سٍايبت سػيذُ اص هٔلَهبى

سا اص ثبة ثيبى هلذاق هيداًذ

(ًجشػي .)121/1 ،ؿيخ ًَػي ٍ فين وبؿبًي ًيض ايي ٓجبست سا ثب تىيِ ثش اخجبس
تفؼيشی كحبثِ ٍ تبثٔبى هٌٔب وشدُاًذ (ًَػي ،التجيبى في تفؼيش المشآى55/1 ،؛ فين
وبؿبًي)92/1 ،

» دس «التفؼيش االثشی الدبهْ»

ًـش دّذ .الجتِ دس تفؼيش ثشخي آيبت ٍ ٌّگبم ثشسػي سٍايبت اّل ثيت ،ديذگبُ

همبيؼِ اسصؽ تفؼيشی «اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى» ٍ «سٍايبت اّل ثيت

صهبًِ ٍ همتويبت سا داسًذ (ّوَ ،پشتَ ٍاليتً ٍ .)23 ،يض يىي اص ٍيظگيّبی هوتبص
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ة) ؿيخ ًَػي ثشای تفؼيش ٓجبست ﴿ٍٓ ادٕػَٔا ضُْٓذاءٓوُنٕ هِيْ دٍٔىِ اللَِِّ﴾ (ثمشُ،)23/
ثِ ًمل لَل اثيٓجبع ،فشاء ،هدبّذ ٍ اثيخشيح اوتفب هيوٌذ ٍ اص هيبى آًبى ،لَل
اثيٓجبع سا لَیتش هيؿوشد (ًَػي ،التجيبى .)104/1 ،خٌبة ًجشػي ًيض دس
تَهيح آى تٌْب ثِ ًمل لَل اثيٓجبع ثؼٌذُ هيوٌذ (ًجشػي.)157/1 ،

ج) ؿيخ ًَػي ،اثَالفتَح ساصی ٍ ًجشػي دس تَهيح ٓجبست ﴿ؤٍُلئِهٓ الَّزِٗيَ

اضْتَشٍَٔا العَّاللََٔ ثِبلْْٔذى﴾ (ثمشُ ،)16/تٌْب ثِ ًمل ٍ تحليل الَال تفؼيشی كحبثِ ٍ
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تبثٔبى ثؼٌذُ وشدُاًذ (ًَػي ،التجيبى82/1 ،؛ ساصی129/1 ،؛ ًجشػي.)143/1 ،

بخص اٍل :بشسسي سٍيکشد ًظشي استاد هعشفت
آيتاهلل هٔشفت دس همذهِ «التفؼيش االثشی الدبهْ» ٍ دس ديگش آثبس خَد ،ثِ خَثي
سٍيىشد خَد دسثبسُ حديت اخجبس تفؼيشی ٍ ثِخلَف حديت اخجبس تفؼيشی
كحبثِ ٍ تبثٔبى سا تجييي وشدُ اػت .دس ايي ثخؾ ػٔي هيؿَد ديذگبُّبی خبف
ٍی دسثبسُ حذيثؿٌبػي سٍايبت تفؼيشی ،ثٍِيظُ سٍايبت تفؼيشی كحبثِ ٍ تبثٔبى
تجييي ؿَد.
ً .1مذ هحتَايي خبش ٍاحذ تفسيشي ،هالن اصلي حجيت ٍ پزيشش آى
سٍؿي اػت وِ تفؼيش پيبهجش ٍ اّل ثيت

اص لشآى حدت ثَدُ ،پيشٍی اص آى

ثش ّش هفؼشی الصم اػتٍ ،لي آًچِ هفؼشاى ثب آى ػشٍوبس داسًذ ،اخجبس حبوي اص
الَال هٔلَهبى اػت .اصاييسٍ خبی پشػؾ اػت وِ آيب ّوِ اخجبس تفؼيشی سػيذُ
اص هٔلَهبى حديت داسًذ؟ آيب هٔيبس حديت سٍايبت سػيذُ اص ايـبى دس تفؼيش،
ّوبًٌذ سٍايبت سػيذُ اص آًبى دس حَصُ فمِ اػت؟
آيتاهلل هٔشفت هالن اكلي دس حديت خجش ٍاحذ دس تبسيخ ٍ تفؼيش سا ثشسػي
هحتَايي آى ثِ لحبٍ ػبصگبسی ثب هحىوبت لشآًي ٍ ديي هيداًذ ٍ تٔييي اسصؽ
خجش ٍاحذ دس اي ي دٍ ؿبخِ سا دس دسخِ ًخؼت ثب دس ًِش گشفتي خَد هتي سٍايت،
كحيح هيداًذ .اصاييسٍ ثشسػي ػٌذی سا داسای اّويتي خبًجي ٍ دس هشتجِ ثٔذ
هيؿوبسد (هٔشفت ،التفؼيش االثشی219/1 ،؛ ّوَ ،التفؼيش ٍ الوفؼشٍى .)31/2 ،اهب

تفؼيش ٍ فشقگزاسی هيبى تفؼيش ٍ فمِ اػت.
الف) تعشيف تفسيش

اػتبد هٔشفت ثب تفىيه تفؼيش اص تأٍيل (هٌٔبی ثٌٌي) ،تفؼيش هلٌلح سا هـتول
ثش دٍ اهش هيداًذ1 :ـ سفْ اثْبم لفِي يب هٌَٔی اص الفبٍ ٍ ٓجبسات هجْن لشآى2 ،ـ
دفْ ؿجِْ اص آيبت هتـبثِ لشآى (ّوَ ،التفؼيش االثشی .)29/1 ،ثب ايي ثيبىٓ ،الٍُ ثش
ايٌىِ تفؼيش اص روش هٌٔبی ثٌٌي آيبت خذا هيؿَد ،ثِ هٌٔبی تجييي ًبگفتِّبی لشآى،
تخليق ٓوَهبت لشآى ٍ تمييذ هٌلمبت آى ًيض ًيؼت؛ صيشا ايي گًَِ اهَس تٌْب اص
اّل ثيت اٍػت وِ داسای ٍاليت تـشئي ّؼتٌذ .ثٌبثشايي ديگشاى ،حتي كحبثِ ٍ
تبثٔبى ،ثِ ايي حَصُ ساُ ًذاسًذ (ّوَ ،التفؼيش ٍ الوفؼشٍى181/1 ،ـ.)464 ٍ 188
تَخِ ثِ ايي تٔشيف اص تفؼيش ٍ تفىيه آى اص اهَس يبد ؿذُ هَخت هيؿَد تب
ًمؾ سٍايبت تفؼيشی دس ًِش اػتبد هٔشفت آؿىبستش ٍ ثشخي اثْبمّب ٍ
وحاًذيـيّب دس هَسد آسای ٍی ثشًشف ؿَد.
ب) فشقگزاسي هياى هالن حجيت سٍايات فمْي با سٍايات تفسيشي

پغ اص سٍؿي ؿذى هٌٔبی تفؼيش دس ًِش اػتبد هٔشفت ،ثبيذ داًؼت وِ ٍی ثب
تفىيه اخجبس تفؼيشی اص اخجبس فمْي ،ثش ايي ثبٍس اػت وِ دس اخجبس تفؼيشی،
ثشسػي هحتَايي دس دسخِ اٍل اّويت لشاس داسد ٍ حذيث هأثَس اص پيبهجش يب يىي اص
اهبهبى هٔلَم

يب فشدی اص داًـوٌذاى كحبثِ يب ثضسگبى تبثٔبى ،اگش ؿٌبخت هب

سا ًؼجت ثِ هَهَّ آيِ افضايؾ دّذ يب اثْبم هَخَد دس لفَ لشآى يب هٌٔبی آيِ سا
ثشًشف وٌذّ ،ويي ٍيظگي ،گَاُ كذق ٍ دسػتي آى حذيث اػت (ّوَ ،التفؼيش
االثشی .)222/1 ،ثٌبثشايي اص ديذگبُ اٍ ،هالن حديت ٍ آتجبس سٍايبت تفؼيشی وِ
ًمــبى سفْ اثْبم اص آيبت اػتً ،مذ هحتَايي خجش اػت ،اصاييسٍ ثِ كشف

» دس «التفؼيش االثشی الدبهْ»

ساُ دػت يبفتي ثِ ػٌت كحيح هٔلَهبى لبثل وـف اػت ٍ هختق ثِ پيبهجش ٍ

همبيؼِ اسصؽ تفؼيشی «اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى» ٍ «سٍايبت اّل ثيت

ايٌىِ ٍی ثب چِ هالوي چٌيي ديذگبّي داسدً ،يبصهٌذ ثيبى ًِش ايـبى دسثبسُ تٔشيف

63

گوبىآٍس ثَدى يه خجش تفؼيشی ٍ كحت ػٌذ آىً ،ويتَاى آى سا كحيح داًؼت
ٍ ثِوبس گشفت.
 .2اعتباسسٌجي سٍايات تفسيشي صحابِ ٍ تابعاى
دس هٌبلت پيـيي سٍؿي ؿذ وِ اػتبد هٔشفت تفؼيش سا كشفبً ثِهٌٔبی سفْ اثْبم
اص آيبت ٍ دفْ ؿجِْ اص آًْب داًؼتِ ،ثب تفىيه اخجبس تفؼيشی اص اخجبس فمْي ،هالن
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اكلي ثشای پزيشؽ يب سد يه خجش تفؼيشی ،حتي سٍايت تفؼيشی سػيذُ اص
هٔلَهبى سا ًمذ هحتَايي آى هيداًذ .ثب تَخِ ثِ ايي اهَس ،هيتَاى ديذگبُ ٍی
دسثبسُ حديت اخجبس تفؼيشی كحبثِ ٍ تبثٔبى سا تجييي وشد.
الف) هيضاى اعتباس اخباس تفسيشي صحابِ ٍ تابعاى

اػتبد هٔشفت دس همذهِ تفؼيش اثشی ،سٍايبت تفؼيشی كحبثِ سا حدت هيداًذ.
هشاد اص سٍايبت تفؼيشی كحبثِ ،آن اص سٍايبتي اػت وِ ثِكَست هؼٌذ يب هشػل
اص پيبهجش

ًمل هيوٌٌذ ،يب سٍايبتي وِ ثِ ايـبى ختن هيؿَد ٍ حبكل اختْبد

ايـبى دس تفؼيش آيبت اػت (ّوَ ،التفؼيش االثشی .)98/1 ،الجتِ ثبيذ تَخِ داؿت وِ
هؤلف ،كحبثي سا غيش هٔلَم ٍ ديذگبُّبی تفؼيشی آًبى سا لبثل خٌب هيداًذ ٍ دس
اييثبسُ هيًَيؼذ:
«اٗي صحبثِ جل٘لالمذس هجتْذاًٖ ّستٌذ وِ گبُ خطب هٖوٌٌذ ٍ دائوبً ّوشاُ ثب
صَاة ٍ ًظش دسست ًوٖثبضٌذ ،هگش آًىِ هؼصَم ثبضٌذّ( ».وبى)100 ،

ثب ايي ٍخَدٍ ،ی حديت آسای تفؼيشی تبثٔبى سا ًويپزيشد ،ثلىِ تٌْب هٌبلِٔ
ًِشات تفؼيشی آًبى سا اص ثبة ثشسػي ٍ تحميك دس هؼبئل ـ ٍ ًِ كشفبً تمليذ ٍ
تٔجذ ـ ،اهشی هشٍسی هيداًذ؛ صيشا آًبى ثِ صهبى ًضٍل لشآى ًضديهتش ثَدُ ٍ پبی
دسع كحبثِ ،تفؼيش آهَختِ ثَدًذ؛ كحبثِای وِ اص پيبهجش اوشم
گشفتِ ثَدًذ (ّوبى.)120 ،

ٓلن سا فشا

پغ اص آًىِ ديذگبُ اػتبد هٔشفت دسثبسُ حديت سٍايبت تفؼيشی كحبثِ ثيبى
ؿذ ،حبل ًَثت آى اػت وِ ديذگبُ ٍی دسثبسُ تٔشيف كحبثِ ،ؿشٍى حديت
اخجبس كحبثِ ٍ تٔييي هلبديك آى داًؼتِ ؿَد.
 -1تعشيف صحابِ

داًـوٌذاى ؿئِ ٍ اّل ػٌت تٔشيفّبی هختلفي دسثبسُ كحبثِ اسائِ وشدًذ.
ثشخي اص آًبى دس تٔشيف كحبثِ ،ثِ حذالل استجبى ّش ؿخق هؼلوبى ثب
پيبهجش

دس صهبى حيبت ايـبى ثؼٌذُ هيوٌٌذ ٍ ثشخي هٔتمذًذ وِ اًالق ايي

341؛ ػجحبًيٍ .)202/1 ،لي اػتبد هٔشفت ثِ كشف ّوشاّي ًَالًي دس حبل ايوبى
ّن ثؼٌذُ ًىشدُ ،اًالق كحبثِ سا تٌْب ثش پيشٍاى خبف ٍ ثشخؼتِ پيبهجش

وِ

تحت تشثيت هٌَٔی ٍ ٓلوي آى حوشت ثَدُاًذ ،كبدق هيداًذ.
ايي تٔشيف اص ػَيي ؿأًي ثؼيبس ثبال ثشای كحبثِ ايدبد هيوٌذ ٍ اص ػَی
ديگش ،ثِ اًذاصُای ػختگيشاًِ اػت وِ ثؼيبسی اص افشاد وِ دس ديذ ديگش
اًذيـوٌذاى هؼلوبى خضء كحبثِ ثِؿوبس هيآيٌذ ،ثش اػبع ايي تٔشيف ،كحبثِ
پيبهجش ؿوشدُ ًويؿًَذ .ايي ٓجبست ثِ خَثي گَيبی ديذگبُ ػختگيشاًِ اػتبد
هٔشفت دس تٔشيف كحبثِ اػت:
«صحبثِ ،جوغ صحبثٖ ،ثِهؼٌبٕ فشّ٘ختگبًٖ اص ض٘فتگبى فخش سسبلت است وِ
پشٍاًٍِاس ،ضوغ ٍجَد آى حعشت سا فشا گشفتِ ثَدًذ؛ ضجبًِسٍص اص ف٘ط ثشوبت
آى جٌبة ثْشُ ٍافٖ هٖثشدًذ؛ دس ٗبسٕ ٍٕ ّوَاسُ وَضب ثَدًذ؛ توبم ّستٖ
خَد سا هخلصبًِ ًخبس همذهص هٖوشدًذ؛ دس پشٍسش ضجشُ ط٘جِ اسالم ٍ ًطش ٍ
پخص تؼبل٘ن ػبلِ٘ لشآى لحظِإ غفلت ًوٍٖسصٗذًذ؛ ّو٘طِ ث٘ذاس ٍ َّض٘بس
ثَدًذ تب ثِ ثذًِ اٗي دسخت ثشٍهٌذ آس٘جٖ ًشسذ .آًبى ًفس ًف٘س خَد سا
ثٖدسٗغ دس اٗي ساُ ثزل هٖوشدًذ ٍ ّ٘چ گبُ تؼلل ًوٖوشدًذ؛ دس سختّٖب ٍ
دضَاسّٕب ػمت ًوًٖطستٌذ؛ ثشإ تذاٍم ٍ ثبسٍستش ضذى ّو٘طگٖ اسالم

» دس «التفؼيش االثشی الدبهْ»

ٌَٓاى تٌْب ؿبيؼتِ پيشٍاًي اػت وِ ّوشاّي ًَالًي ثب پيبهجش داؿتِاًذ (اثَسيِّ،

همبيؼِ اسصؽ تفؼيشی «اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى» ٍ «سٍايبت اّل ثيت

ب) صحابِ پياهبش

65

هٖوَض٘ذًذ ٍ چَى سپشٕ آٌّ٘ي ،جلَ ّش گًَِ ثذػت ٍ ًبسٍاٖٗ هٖاٗستبدًذ؛
گشچِ ثِ ل٘وت اص دست دادى جبًطبى توبم هٖضذ .صحبثِ ،طجك اٗي تؼشٗف،
وسبًٖ ثَدًذ وِ ثش احش تشث٘ت هستوش پ٘بهجش اسالم

 ،هظْش خُلك ٍ خَٕ آى

حعشت گشدٗذًذ ٍ جلَُگبُ ػلن ٍ حىوت ٍ حبهل سسبلت جْبًٖ اسالم ضذًذ.
صحبثِ پ٘بهجش اسالم

ّ ،وبًٌذ حَاسَٗى حعشت هس٘ح

 ،گشٍُ خبصٖ

ثَدًذ وِ جٌجِ اختصبصٖ ًسجت ثِ آى حعشت داضتٌذ؛ اصاٗيسٍ ّوِ اطشاف٘بى ٍ
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پ٘شٍاى آى حعشت دس هىِ ٍ هذٌِٗ ،حتٖ وسبًٖ وِ ثشإ خذهبت سبدُ دس وٌبس
حعشت ثَدًذ ،صحبثِ ضوشدُ ًوٖضًَذ؛ هگش آًىِ دس ساُ وست هؼٌَٗت اص
حعشت ثَدًذ ٍ دس اٗي ساُ ،ثب توبم تَاى هٖوَض٘ذًذ ٍ دس اٗي وست
فشّ٘ختگٖ تذاٍم داضتٌذ( ».هؼشفت ،صحبثِ اص هٌظش اّل ث٘ت

ّوچٌيي ٍی پغ اص تٔشيف كحبثِ ،سٍايبتي اص اّل ثيت

)22 ،

ًمل هيوٌذ وِ ثِ

ؿٌبخت هالنّبی تـخيق كحبثِ ٍ تٔشيف آى ووه هيوٌذ (ّوبى41 ،ـ55؛
ّوَ ،التفؼيش االثشی101/1 ،ـ .)105اص خولِ ايي هالنّب ٍ اٍكبف ايي اػت وِ
كحبثِ پيبهجش

وؼبًي ّؼتٌذ وِ ثٔذ اص پيبهجش ،ثِ ثذٓتگزاسی سٍی ًيبٍسدًذ
2

ٍ اص هؼيش ايـبى سٍيگشداى ًـذًذ (ّوبى ٍ )103/1 ،دس وتبثي ديگش ،پغ اص
ثشؿوشدى هفؼشاى كحبثي ٍ هٔشفي اهبم ٓلي
هَافك ثَدى كحبثِ ثب ٓلي

ثٌَِٓاى آلن هفؼشاىّ ،وشاُ ٍ

سا هالن حك ثَدى ٍ لبثل پزيشؽ ثَدى ػخٌبى ٍ

سفتبسّبی ديگش كحبثِ هيداًذ (ّوَ ،التفؼيش ٍ الوفؼشٍى.)223 ٍ 222/1 ،
 -2دٍ ضشط اعتباس اخباس تفسيشي صحابِ

ثب تٔشيفي وِ دسثبسُ كحبثِ اسائِ ؿذ ،سٍؿي اػت وِ كحبثِ افشاد خبكي
ّؼتٌذ وِ اص هشاتت ثبالی ٓلوي ٍ تمَايي ثشخَسداسًذ .ثش ايي اػبع ،ثِ ٓميذُ
اػتبد هٔشفت ،سٍايبت تفؼيشی ايـبى حدت اػت ،الجتِ ثِ دٍ ؿشى :الف) كحت
اػٌبد هٌبلت تفؼيشی هٌمَل اص كحبثِ ،ة) لشاس داؿتي هفؼش كحبثي دس صهشُ
كحبثيبى ًشاص اٍل (ّوَ ،التفؼيش االثشی.)98/1 ،

اػتبد هٔشفت دس كَستي هحمك خَاّذ ؿذ وِ آى خجش هَسد ًمذ هحتَايي لشاس
گيشد ٍ كشف ثشسػي ػٌذی وبفي ًيؼت.
 -3دليل حجت بَدى اخباس ٍ آساي تفسيشي صحابِ

ثب تَخِ ثِ تٔشيف كحبثِ ٍ ؿشٍى حديت اخجبس آًبى ،دليل حدت داًؼتي
الَال ٍ آسای آًبى ًضد اػتبد هٔشفت آؿىبس هيؿَد؛ چشا وِ ٍی كحبثِ سا هٌحلش
دس يبساى ثؼيبس ًضديه پيبهجش

هيداًذ وِ تحت تشثيت ايـبى ثَدُ ٍ اص ٓذالت

ٍ خبيگبُ ثبالی ٓلوي ثشخَسداسًذ .اػتبد هٔشفت دس اييثبسُ هيًَيؼذ:
ٍٗژُ تشث٘ت وشدُ ٍ توبم هطىالت ٍ هؼعالت تفس٘شٕ سا ثِ آًبى تؼل٘ن دادُ
است .اص سَٖٗ اٗطبى ثِ جْت ًضدٗه ثَدى ثِ صهبى ًضٍل آٗبت لشآى ،احتوبل
فْن صح٘حطبى اص لغبت لشآى ث٘ص اص وسبًٖ است وِ دس صهبىّبٕ ثؼذ صًذگٖ
هٖوٌٌذ ٍ آًبى ثش اسجبة ًضٍل داًبتش اص دٗگشاىاًذّ .وچٌ٘ي ػذالت آى صحبثِ
ثضسگَاس التعب داسد سخي ثذٍى ػلن ًگٌَٗذ ٍ دس صَست ًمل والهٖ اص
پ٘بهجش

ثِ صَست هسٌذ ٗب هشفَع ٗب اجتْبد دس فْن آٗبتّ ،وبى چ٘ضٕ سا

ثِ صثبى آٍسًذ وِ اص پ٘بهجش

تؼل٘ن دٗذُاًذّ( ».وبى)79 ،

 -4هصاديك صحابي طشاص اٍل

چٌبىوِ ثيبى ؿذ ،اػتبد هٔشفت يىي اص ؿشٍى پزيشؽ تفؼيش كحبثي سا
«كحبثي ًشاص اٍل ثَدى» هيداًذ .اصاييسٍ ٌّگبم ثشؿوشدى كحبثِ ًشاص اٍلي وِ ثِ
ٌَٓاى هفؼّش ؿٌبختِ ؿذُ ثبؿٌذ ٍ سٍايبت تفؼيشی لبثل تَخْي اص ايـبى ًمل ؿذُ
ثبؿذ ،ثِ چْبس ًفش هيسػذ وِ اص غيش ايـبى ثًِذست سٍايبت تفؼيشی ًمل ؿذُ
اػت:
«چْبس تي اص صحبثِ ثِ تفس٘ش لشآى ضْشُ ثَدًذ ٍ اص جْت جبٗگبُ ػلن ثِ هؼبًٖ
لشآى ،پٌجوٖ دس ستجِ اٗطبى ٍجَد ًذاسد؛ وِ ػجبستاًذ اص :ػلٖثي اثٖ

» دس «التفؼيش االثشی الدبهْ»

«پ٘بهجش

آًبى سا ثِ جْت ًطش دٗي ٍ گستشش هؼبسف لشآًٖ ،ثِصَست

همبيؼِ اسصؽ تفؼيشی «اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى» ٍ «سٍايبت اّل ثيت

الجتِ ثبيذ تَخِ داؿت وِ چٌبىوِ پيؾتش ثيبى ؿذ ،حديت اخجبس تفؼيشی ًضد
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طبلت

ـ وِ سشآهذ ٍ داًبتشٗي آًْبست ـ ػجذاهللثي هسؼَد ،اثٖثي وؼت ٍ

ػجذاهللثي ػجبسّ( ».وبى79/1 ،؛ ّوَ ،التفس٘ش ٍ الوفسشٍى)210/1 ،

ثٌبثشايي گشچِ اهثبل ػلوبى ،اثَرس ٍ هبله اؿتش خضء كحبثِ ثضسي ثَدًذ ٍ
اػتبد هٔشفت اص آًْب دس آثبس خَد ثٌَِٓاى كحبثِ ثضسي يبد هيوٌذ (س.نّ :وَ،
كحبثِ اص هٌِش اّل ثيت

41 ،ـ69 ٍ 43ـ ،)72يب اهثبل اثَهَػي اؿٔشی ٍ

اثَّشيشُ خضء وؼبًي ّؼتٌذ وِ سٍايبت تفؼيشی اص آًبى ًمل ؿذُ اػتٍ ،لي گشٍُ
ػبل ثيؼتٍدٍم /ؿوبسُ  /2پيبپي  /83تبثؼتبى 1396

68
68

ًخؼت ثِ دليل للّت يب ًجَد سٍايبت تفؼيشی اص ايـبى ٍ ،گشٍُ دٍم ثِ دليل كحبثِ
ًشاص اٍل ًجَدى ،خضء كحبثِ داسای سٍايت تفؼيشی ؿوشدُ ًـذًذ.
 .3هعٌاي «حجيت» اخباس تفسيشي ًضد استاد هعشفت
دس ٓلَم ديٌي ،آىگبُ وِ ػخي اص حديت ثِ هيبى هيآيذ ،ديذگبُ اكَليبى دسثبسُ
هٌٔبی ايي اكٌالح ،ئٌي ّوبى «هٌدضيت ٍ هٔزسيت» ،ثِ رّي هحممبى هتجبدس
هيؿَد .ايي سٍيىشد غبلت دس ثشسػي حديت سٍايبت تفؼيشی ًيض پظٍّؾّبی
هفؼشاى ٍ لشآىپظٍّبى سا خْتدّي وشدُ ٍ ثِسغن تفبٍت حَصُ فمِ ثب تفؼيش،
حديت سٍايبت تفؼيشی ثِ ّوبى هٌٔبی هٔزسيت ٍ هٌدضيت داًؼتِ ؿذُ اػت.
ثشای ؿٌبخت ديذگبُ اػتبد هٔشفت دسثبسُ حديت سٍايبت تفؼيشی ،اص خولِ
حديت اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى ،ثبيذ ثِ ايي هٌلت تَخِ داؿت وِ ٍی ثِ ًىتِای
ُشيف دس تفبٍت هيبى حديت دس حَصُ فمِ ٍ تفؼيش تَخِ داؿتِ اػت؛ ًىتِای وِ
ديذگبُ اٍ سا دس صهيٌِ حديت سٍايبت تفؼيشی ،ثب ثؼيبسی اص ديگش لشآىپظٍّبى
هتوبيض هيوٌذ .ثشای سٍؿي ؿذى ديذگبُ ٍی دسثبسُ هٌٔبی حديت اخجبس تفؼيشی ٍ
ٍخِ توبيض آى ثب ديگش آساء ،اثتذا الصم اػت تب ديذگبُ اًذيـوٌذاى دسثبسُ حديت
اخجبس آحبد دس تفؼيش ثيبى ؿَد؛ چشا وِ آًبى دس ايي ثحث ،هشاد خَد اص حديت سا
آؿىبس ػبختِاًذ.

دس اييثبسُ دٍ ديذگبُ اكلي ٍ هـَْس ٍخَد داسد:
يکن :عذم حجيت خبش ٍاحذ دس تفسيش

ثضسگبًي چَى ؿيخ ًَػي ،آيتاهلل ًبئيٌي ٍ ٓالهِ ًجبًجبيي اص ًشفذاساى ايي لَل
ّؼتٌذ .دلت دس ػخي ايي ثضسگبى ًـبى هيدّذ وِ يب تفؼيش سا ّوچَى حَصُ
آتمبداتً ،يبصهٌذ ٓلن ٍ لٌْ داًؼتِ ،ثِ دليل ُيآٍس ثَدى خجش ٍاحذ ،حديت آى سا
دس تفؼيش صيش ػؤال ثشدُاًذ (ًَػي ،التجيبى6/1 ،؛ ًجبًجبيي ،)351/10 ،يب ّوچَى
هشحَم ًبئيٌي ،ثب تفىيه سٍايبت ثِ اخجبسی وِ داسای اثش ؿشٓي ّؼتٌذ ٍ غيش آى ،ادلِ
ايي تٔجيش ًـبًگش آى اػت وِ ايي دػتِ اص داًـوٌذاى حديت سا ثِهٌٔبی
هٔزسيت ٍ هٌدضيت داًؼتِ ،حديت خجش ٍاحذ سا وِ دس ٓلن اكَل ٍ دس استجبى ثب
ٓول ٍ اهَس داسای اثش ؿشٓي ثشسػي هيؿَد ،دس هجبحث تفؼيشی ،تبسيخي ٍ
آتمبدی وِ هشثَى ثِ ثبٍس ٍ اهَس ٍالٔي ٍ خبسخي اػت ،غيش لبثل لجَل داًؼتِاًذ.
دٍم :حجيت خبش ٍاحذ دس تفسيش

آيتاهلل خَيي اخجبس ٍاحذ ٌُي سا دس تفؼيشّ ،وچَى فمِ حدت هيداًذ ،ثب ايي
تَهيح وِ اٍ ٌَُى هٔتجش سا اص ثبة تٔجذ ؿشٓي ٍ ثِ حىن ؿبسًّ ،بصل هٌضلِ ٓلن
داًؼتِ ،تفىيه هيبى هؼبئل فمْي ٍ هؼبئل ًبُش ثِ ٍالْ (هبًٌذ تفؼيش) سا ًبدسػت
هيداًذ؛ صيشا ثِ ًِش ٍی ،حديت اهبسُ دس ٓلن اكَل ثِ ايي هٌٔبػت وِ ثٌب ثِ ػيشُ
ٓمالُ ،ي هٔتجش ثِ حىن ؿبسّ دس حىن ٓلن داًؼتِ هيؿَد .پغ ايي ُي دس ٍالْ
ٓلن تٔجذی ثِؿوبس هيآيذ ٍ دس ًتيدِ ،خجش ٍاحذ وِ ٌُي ٍ اص اهبسات اػت ،اص
افشاد ٓلن خَاّذ ثَد ٍ توبم آثبسی وِ ثش خجش لٌٔي ثبس هيؿَد ٍ هيتَاى ثش اػبع
آى خجش داد ،ثش خجش ٌُي هٔتجش ًيض ثبس هيؿَد (خَيي.)398 ،

3

تَخِ ثِ ايي ديذگبُ ًيض ًـبى هيدّذ وِ آيتاهلل خَيي حديت خجش ٍاحذ سا ثِ
خْت «تٔجذ ؿشٓي» لبثل پزيشؽ هيداًذ ٍ ،ثبصگـت ايي ػخي ثِ ّوبى هٌٔبی

» دس «التفؼيش االثشی الدبهْ»

حديت خجش ٍاحذ سا كشفبً دس حَصُ هؼبئل فمْي حدت داًؼتِاًذ (ًبئيٌي.)106/2 ،

همبيؼِ اسصؽ تفؼيشی «اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى» ٍ «سٍايبت اّل ثيت

الف) ديذگاُ داًطوٌذاى دسباسُ حجيت خبش ٍاحذ دس تفسيش
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هٔزسيت ٍ هٌدضيت اػت؛ صيشا گشچِ اٍ حديت خجش ٍاحذ سا ثب ػيشُ ٓمال گشُ
صدُ ٍ آى سا ًبصل هٌضلِ ٓلن هيداًذٍ ،لي «ٓلن تٔجذی» داًؼتي آى ،هٌٔبيي خض هٔزس
ٍ هٌدض ثَدى حديت اخجبس تفؼيشی ًذاسد.
ب) ديذگاُ آيتاهلل هعشفت
آيتاهلل هٔشفت ّوچَى آيتاهلل خَيي ،ثش خالف ثؼيبسی اص داًـوٌذاى ،حديت
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خجش ٍاحذ دس تفؼيش سا پزيشفتِ ٍ پـتَاًِ آى سا ػيشُ ٓمال هيداًذ (هٔشفت ،التفؼيش
االثشی126/1 ،؛ ّوَ ،وبسثشد حذيث دس تفؼيش .)146 ،تفبٍتي وِ ديذگبُ ايـبى ثب
ديذگبُ ديگش داًـوٌذاى ٍ ثِ ٍيظُ آيتاهلل خَيي داسد ،اص دٍ خْت اػت:
ًخست :هتفاٍت داًستي هعٌاي حجيت دس اخباس تفسيشي ٍ سٍايات فمْي

پيؾتش ثيبى ؿذ وِ حديت دس ٓلن اكَل ًبُش ثِ هؼبئل فمْي ٍ ثِهٌٔبی
هٔزسيت ٍ هٌدضيت دس اهَس هشثَى ثِ ٓول هىلف اػت .اصاييسٍ ثضسگبًي چَى
ؿيخ ًَػي ،هشحَم ًبئيٌي ٍ ٓالهِ ًجبًجبيي ،خجش ٍاحذ تفؼيشی سا وِ هشثَى ثِ
حَصُ ٓول ًيؼت ،حدت ًذاًؼتِاًذ .اهب اػتبد هٔشفت ثب خذاػبصی اهَس ٓولي ٍ
اهَس ًبُش ثِ ٍالْ ٍ خبسج ،حديت دس اهَس ٍالٔي ٍ خبسخي سا ثِهٌٔبی وبؿفيت
داًؼتِ اػت؛ ثِ ايي هٌٔب وِ ٍلتي دس فمِ گفتِ هيؿَد ايي سٍايت حدت اػت يب
خيش ،ثِ ايي هٌٔبػت وِ آيب ايي سٍايت ًؼجت ثِ ٓول هىلف ،هٌدض ٍ هٔزس اػت
يب خيش؟ ثِ ٓجبست ديگش ،آيب ٍخَد يه سٍايت دس هؼئلِای فمْي ،هَخت ثبس ؿذى
حىن ثش اًدبم يه ٓول هيؿَد؟ ٍ آيب دس كَست ٓول هىلف ثش اػبع آى
سٍايت ،هىلف هٔزٍس اػت؟ ٍلي ٌّگبهي وِ دس تفؼيش ،تبسيخ يب آتمبدات گفتِ
هيؿَد وِ آيب ايي سٍايت حدت اػت يب خيش ،ثِ ايي هٌٔبػت وِ آيب ايي سٍايت
وبؿف اص هٌٔبی آيِ ّؼت؟ يب آيب ايي سٍايت اثجبتوٌٌذُ ايي هٌلت هٔشفتي ٍ
آتمبدی ّؼت؟ (ّوَ ،التفؼيش االثشی126/1 ،؛ ّوَ ،وبسثشد حذيث دس تفؼيش،
 .)145ثٌبثشايي اص آًدب وِ اػتبد هٔشفت تفؼيش سا هشثَى ثِ وـف ٍالْ هيداًذ،
حدت ثَدى خجش ٍاحذ دس تفؼيش سا ًيض ثِهٌٔبی وبؿفيت آى اص ٍالْ هٌٔب هيوٌذ.

اػت؛ صيشا وبسثشد خجش دس ٓشف ٓمال ثشای وـف اص ٍالْ اػت .اصاييسٍ ّش خجشی
دس كذد ثيبى يه ٍالٔيت اػت ٍ آىگبُ وِ گَيٌذُ آى ٓبدل ٍ ثمِ ثبؿذ ،اكل آى
اػت وِ ايي خجش ،كبدق ثبؿذ.
ايي تفىيه دليك اػتبد هٔشفت هيبى اخجبس تفؼيشی ـ وِ هبّيت خجشی داسًذ ٍ
ثيبًگش هٌٔبی ٍالٔي آيبت لشآى ّؼتٌذ ـ ٍ اخجبس فمْي ـ وِ هشثَى ثِ ٓول هىلفبى
اػت ٍ ثِ خْت اًـبيي ثَدى ،خٌجِ وبؿفيت اص ٍالْ دس آى لحبٍ ًويؿَد ـ،
هَخت ؿذُ تب ٍی ديذگبّي ًَ ٍ هتفبٍت اص ديگش داًـوٌذاى اسائِ وٌذ.

اػتبد هٔشفت پغ اص ًمل ٍ تَهيح حديت خجش ٍاحذ اص ديذگبُ آيتاهلل خَيي،
ايي اؿىبل سا ثش اٍ ٍاسد هيوٌذ وِ ػيشُ ٓمال ثِ تٌْبيي ،يگبًِ پـتَاًِ حديت خجش
ٍاحذ دس تفؼيش اػت ًِ ،ايٌىِ ثٌَِٓاى ٓلن تٔجذی ،حدت ثبؿذ .ثِ ٓجبست ديگش ،ثش
خالف آيتاهلل خَيي وِ حىن ؿبسّ سا دليل ثش ًبصل هٌضلِ ٓلن ؿذى خجش ٍاحذ ٌُي
داًؼتِ ٍ ،پغ اص آى ػيشُ ٓمال سا ٍاسد وشدُ ٍ هيگَيذ ػيشُ ٓمال چٌيي اػت وِ
ٓلن تٔجذی سا ًيض ّوچَى ٓلن ٍخذاًي ،وبؿف اص ٍالْ هيداًذ ،هيگَيذ اثتذائبً ػيشُ
ٓمال چٌيي اػت وِ ُي هٔتجش سا وبؿف اص ٍالْ هيداًٌذٍ ،لي ايي ػيشُ ،تَػي
اهبهبى هٔلَم تأييذ ٍ اهوب ؿذُ اػت .ثِ ٓجبست ديگش ،اػتبد هٔشفت خجش ٍاحذ سا اص
خْت وبؿفيت آى اص ٍالْ حدت هيداًذ ٍ لشاس دادى دليل ٓلوي ثِ خبی ٓلن سا ثش
حؼت آتجبس ٓمال هيداًذ ًِ ،ايٌىِ ٓمال دس آتٌب ثِ ايي گًَِ اخجبس ،تٔجذ هحن
داؿتِ ثبؿٌذ (هٔشفت ،التفؼيش االثشی126/1 ،؛ ّوَ ،وبسثشد حذيث دس تفؼيش.)145 ،
اػتبد هٔشفت ثب تَخِ ثِ دٍ هٌلت فَق ،ئٌي وبؿف اص ٍالْ ثَدى خجش
تفؼيشی ٍ غيش تٔجذی ثَدى حديت آى ،لبئل اػت وِ تفىيه هيبى الؼبم خجش اص
ايي خْت ًبدسػت اػت؛ ئٌي ًويتَاى ثشخي الؼبم خجش ٍاحذ تفؼيشی سا حدت
داًؼت ٍ ثشخي سا حدت ًذاًؼت .ثِ ٓجبست ديگش ،اگش ّوچَى ؿيخ ًَػي ٍ
ديگشاى ،ايي گًَِ اخجبس سا حدت ًذاًين ًِ ،خجش تفؼيشی سػيذُ اص اّل ثيت

» دس «التفؼيش االثشی الدبهْ»

دٍم :حجيت اخباس تفسيشي بش اساس علن ٍجذاًي ًِ ،علن تعبذي

همبيؼِ اسصؽ تفؼيشی «اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى» ٍ «سٍايبت اّل ثيت

دلت دس هٌٔبی خجش ٍ وبسوشد ٓشفي آى ًـبىدٌّذُ هبّيت وبؿفيت آى اص ٍالْ
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حدت اػت ًِ ٍ ،خجش سػيذُ اص كحبثِ ٍ .اگش خجش ٍاحذ في ًفؼِ داسای وبؿفيت
اص ٍالْ اػت ٍ حدت هيثبؿذً ،ويتَاى هيبى خجش ٍاحذ اّل ثيت

ٍ غيش

ايـبى تفبٍت گزاؿت ٍ خجش كحبثِ سا حدت ًذاًؼت؛ صيشا ٍلتي حديت سا
ثِهٌٔبی وبؿفيت اص ٍالْ داًؼتِ ٍ آى سا غيش تٔجذی داًؼتين ،پغ ّش خجشی وِ اص
ؿخق هٔتجش وِ ٓبدل ٍ ثمِ ثبؿذ ،ثِ هب ثشػذ ،هيتَاًذ وبؿف اص ٍالْ ٍ ثيبًگش
تفؼيش آيِ ثبؿذ؛ حبل چِ آى ؿخق ،اّل ثيت
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ثبؿٌذ يب كحبثِ ًشاص اٍل .الجتِ

ثبيذ ثِ ايي هٌلت تَخِ داؿت وِ چٌبىوِ پيؾتش ثيبى ؿذ ،ايـبى ساُ تـخيق
حديت سٍايبت تفؼيشی سا ًمذ هحتَايي هيداًذ ،ثٌبثشايي ّش خجش تفؼيشی وِ اص
هٔلَهبى يب كحبثِ سػيذُ ثبؿذٌّ ،گبهي حديت داسد وِ گشّي اص اثْبم آيِ
ثشًشف وٌذ يب ؿجِْای اص آيِ سا ثضدايذ.
 .4جوعبٌذي ٍ ًتيجِگيشي اص تحليل سٍيکشد ًظشي آيتاهلل هعشفت
ثشای سػيذى ثِ يه خوْثٌذی ثشای آگبّي اص ديذگبُ ًْبيي اػتبد هٔشفت دسثبسُ
حديت اخجبس تفؼيشی كحبثِ ٍ تبثٔبى دس همبيؼِ ثب سٍايبت تفؼيشی اّل ثيت

،

اثتذا هشٍسی ثش هٌبلت پيؾگفتِ داسين:
ـ ثشای تفؼيش آيبت لشآى ،اسصؽ هٌبثْ تفؼيشی ثِ تشتيت اٍلَيت ٓجبستاًذ اص:
آيبت لشآى ،سٍايبت تفؼيشی پيبهجش ٍ اّل ثيت

 ،سٍايبت تفؼيشی كحبثِ ًشاص

اٍل .الجتِ ٓالٍُ ثش ايي ػِ دػتِ سٍايبت ،سٍايبتي ًيض اص تبثٔبى ثِ هب سػيذُ وِ ثِ
ًِش اػتبد هٔشفت حديت ًذاسًذٍ ،لي هٌجْ اسصؿوٌذی ثشای سخَّ ّؼتٌذ.
ـ هالن اكلي دس پزيشؽ سٍايبت تفؼيشی ،ثشسػي هحتَايي سٍايبت ٍ ٓشهِ
آًْب ثِ لشآى اػت.
ـ اّل ثيت

داسای همبم ٓلوت ّؼتٌذ ٍ ثِ ايي دليل ،دس خبيگبّي ثبالتش اص

كحبثِ ًشاص اٍل لشاس داسًذٍ ،لي اهىبى خٌب دس سٍايبت ٍ آسای كحبثِ هٌتفي ًيؼت.
ـ تٌْب اخجبس تفؼيشی آى دػتِ اص كحبثِ حديت داسد وِ خضء كحبثِ ًشاص اٍل
ثبؿٌذ ٍ پغ اص سحلت پيبهجش ًيض اص خي ٍاليت اّل ثيت
ٍ سٍايت آًبى اص ًشيمي كحيح ٍ هَثك ثِ هب سػيذُ ثبؿذ.

هٌحشف ًـذُ ثبؿٌذ

ٍالْ دس هَسد هٌٔبی آيبت لشآى اػت.
ـ توؼه ثِ اخجبس تفؼيشی كحبثِ ٍ تبثٔبى دس آثبس هفؼشاى ثضسي ؿئِ،
ّوچَى ؿيخ ًَػي ،اهيياالػالم ًجشػي ٍ ديگشاى ،داسای ػبثمِ ديشيٌِ اػت.
ـ هؤلف دس تفؼيش اثشی گبُ اّل ثيت

سا ثٌَِٓاى كحبثِ خبف يب تبثٔبى

هٔشفي هيوٌذ ،اهب دس هَاسد هتٔذد ،ستجِ ٓلوت ٍ خبيگبُ ٓلوي الْي ايـبى سا
گَؿضد هيوٌذ.
ثب تَخِ ثِ خوْثٌذی روش ؿذًُ ،تبيح صيش اص تحليل سٍيىشد ًِشی اػتبد هٔشفت
دس التفؼيش االثشی الدبهْ ٍ ديگش آثبس ٍی ثِ دػت هيآيذ:
ثب آيبت لشآى اػت؛ صيشا لبٓذُ ٓشهِ سٍايبت ثِ لشآى چٌيي التوب هيوٌذّ .وچٌيي
دس كَست تٔبسم سٍايبت تفؼيشی كحبثِ ٍ تبثٔبى ثب سٍايبت اّل ثيت

،

سٍايبت تفؼيشی اّل ثيت تمذم داسد؛ صيشا اٍالً ايـبى اص همبم ٓلوت ثشخَسداسًذ،
ثبًيبً يىي اص ؿشٍى پزيشؽ سٍايبت تفؼيشی كحبثِ ٍ ًيض تبثٔبىٓ ،ذم اًحشاف اص
اّل ثيت

اػت .ثٌبثشايي اص ديذگبُ آيتاهلل هٔشفت ،گشچِ سٍايبت تفؼيشی

كحبثِ حديت داؿتِ ٍ لبثليت وـف اص هٌٔبی آيبت سا داسدٍ ،لي ثشای هٔتجش ثَدى،
ثبيذ كحيح الؼٌذ ثبؿٌذ ،دس ٓشهِ ثِ لشآى ٍ ًمذ هحتَايي ،لبثل پزيشؽ ثبؿٌذٍ ،
ثِ دليل ّنستجِ ًجَدى ثب سٍايبت اّل ثيت ،دس كَست تٔبسم احتوبلي ،سٍايبت
اّل ثيت

ثش آًْب تشخيح داسد.

2ـ ثب تَخِ ثِ هٌٔبيي وِ اػتبد هٔشفت اص حديت دس سٍايبت تفؼيشی اسائِ
هيوٌذ (ئٌي وبؿفيت اص ٍالْ) ،ستجِهٌذ ثَدى سٍايبت تفؼيشی ثِ ًؼجت ايٌىِ اص
اّل ثيت

ًمل ؿذُ ثبؿٌذ يب اص كحبثِ ٍ تبثٔبى ،وبهالً هٌٔبداس اػت؛ صيشا گشچِ

ّش سٍايت تفؼيشی ثِ لحبٍ ايٌىِ خجش اػت ،هٌٔبی وبؿفيت دس آى ًْفتِ اػت،
ٍلي هٔلَم ثَدى ًبلل آى دس سٍايبت تفؼيشی اّل ثيت ،دسكذ ٍالًْوبيي خجش سا

» دس «التفؼيش االثشی الدبهْ»

1ـ دس كَست تٔبسم هيبى آيبت لشآى ٍ سٍايبت تفؼيشی اّل ثيت

 ،تمذم

همبيؼِ اسصؽ تفؼيشی «اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى» ٍ «سٍايبت اّل ثيت

ـ حديت دس سٍايبت تفؼيشی ،ثش خالف سٍايبت فمْي ،ثِهٌٔبی وبؿفيت اص
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ثبال هيثشد ٍ دس ًتيدِ اخجبس تفؼيشی كحبثِ ٍ تبثٔبى ،اص وبؿفيت ووتشی ثشخَسداس
ثَدُ ،لبثل تٔبسم ثب سٍايبت اّل ثيت

ًيؼت.

3ـ ثب دس ًِش گشفتي تٔشيفي وِ اػتبد هٔشفت اص كحبثِ اسائِ هيوٌذ ٍ ،ثب لحبٍ
حلش هلبديك آًبى ثِ پيشٍاى ثؼيبس ثضسگي وِ حتي پغ اص پيبهجش
ٍاليت اّل ثيت

هٌحشف ًـذُاًذ ،هيتَاى ثشداؿت وشد وِ دٍگبًگي تٔجيش

هشحَم هٔشفت دسثبسُ اّل ثيت
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اص هؼيش

دس تفؼيش اثشی ،دليلي تشٍيدي داسد؛ ثِ ايي هٌٔب

وِ ديذگبُ اكلي اػتبد ثٌَِٓاى يه ٓبلن ؿئِّ ،وبى ٓلوت ٍ خبيگبُ الْي ايـبى
اػتٍ ،لي دس تٔبثيشی ،اّل ثيت

سا ثٌَِٓاى يه كحبثي يب تبثٔي هٔشفي هيوٌذ

تب اّل ػٌت سا ثش اػبع هجٌبی والهي ٍ حذيثي خَدؿبى ،هتمبٓذ ثِ هٌبلِٔ ٍ
پزيشؽ سٍايبت تفؼيشی اّل ثيت

وٌذ .ايي سٍيىشد ؿبيذ ّوبى سٍؿي ثبؿذ وِ

ؿيخ ًَػي ٍ اهيياالػالم ًجشػي دس تفؼيش خَد ،ثِكَست ٓولي ثِوبس گشفتِاًذ.

بخص دٍم :بشسسي سٍيکشد عولي استاد هعشفت دس «التفسيش االثشي الجاهع»
پغ اص ثشسػي سٍيىشد ًِشی اػتبد دس اخجبس تفؼيشی كحبثِ ٍ تبثٔبى،
فشهيِّبيي ثٌَِٓاى ًتبيح هجبحث ثخؾ ًخؼت هٌشح ؿذ .حبل دس ايي ثخؾ فبسٕ
اص ايٌىِ ٍی دس هجبحث ًِشی چِ ديذگبّي دسثبسُ تفؼيش كحبثِ ٍ تبثٔبى داسد،
ثشای سٍؿيتش ؿذى اثٔبد هؼألِ ،سٍيىشد ٓولي ٍی دس تفؼيش ثشسػي هيؿَد؛
وبسی وِ دس پظٍّؾّبی پيـيي اًدبم ًـذُ اػت .ثب ايي وبس ،فشهيِّبی هٌشح
ؿذُ هَسد ػٌدؾ لشاس هيگيشد ٍ سٍؿي خَاّذ ؿذ وِ اٍالً آيب ايـبى دس همبم
ٓول ،سٍايبت كحبثِ سا حدت هيداًذ؟ ثبًيبً ثش فشم حدت داًؼتي ،چِ هيضاى ٍ
دس چِ حيٌِّبيي ثشای اخجبس تفؼيشی كحبثِ ٍ تبثٔبى آتجبس لبئل اػت؟ ثبلثبً آيب
ثِاػتثٌبی آًچِ دس همذهِ تفؼيش اثشی فشهَدًذّ ،ذف ديگشی ًيض اص گشدآٍسی اخجبس
تفؼيشی كحبثِ ٍ تبثٔبى دس وٌبس سٍايبت اّل ثيت

داؿتِاًذ؟

الصم ثِ روش اػت وِ ثِ دليل حدن صيبد تفؼيش اثشی خبهْ ،ثشای دػتيبثي ثِ ايي
ّذف ،گضاسؽ اخوبلي دٍ خلذ ًخؼت تفؼيش اثشی وبفي داًؼتِ ؿذ ٍ دس دػتَس

 )1ثِكَست هجؼَى گضاسؽ هيؿَد ٍ پغ اص آى ،تفؼيش ػَسُ ثمشُ (خلذ )2
ثِكَست خالكِ اسائِ هيؿَد .اصاييسٍ اثتذا ٓولىشد تفؼيشی هفؼش هحتشم دس
توبهي آيبت تفؼيش ؿذُ دس ايي دٍ خلذ گضاسؽ ٍ ،پغ اص آىً ،تيدِگيشی آهبسی ٍ
هحتَايي كَست هيگيشد.
الف) گضاسش اجوالي تفسيش سَسُ حوذ (جلذ )1
ٓولىشد تفؼيشی اػتبد هٔشفت دس چگًَگي ثِوبسگيشی سٍايبت تفؼيشی كحبثِ
ٍ تبثٔبى دس همبيؼِ ثب سٍايبت اّل ثيت

دس ػَسُ حوذ ثِ ؿشح صيش اػت:

دسثبسُ هٌٔبی ٍاطُ «حوذ» ٍ تفبٍتؾ ثب «ؿىش» سا ثيبى هيوٌذ (التفؼيش االثشی،
 ،)362/1ػپغ سٍايبت هٔلَهبى ٍ كحبثِ ٍ تبثٔبى سا دسثبسُ آى هيآٍسد (.)363/1
ٍلي ثب تَخِ ثِ ايٌىِ دس ثشخي سٍايبت اّل ثيت

« ،حوذ» هتشادف «ؿىش»

داًؼتِ ًـذُ ( ،)370/1ػٔي داسد ايي تفبٍت سا دس هٌٔبی ثشگضيذُ تفؼيشی خَد
آؿىبس وٌذ .اصاييسٍ دس تفؼيش ايي ٍاطُ ،ثب سد ًجشی ـ وِ حوذ ٍ ؿىش سا يىي
داًؼتِ ـ ،اص هيبى لَل تبثٔبى (اثي ٌٓيِ)ً ،مذی ثش تفؼيش ًجشی ٍاسد هيوٌذ ٍ
ثشتشی احتوبل تفؼيشی ثشگشفتِ اص سٍايبت هٔلَهبى سا ثِ اثجبت هيسػبًذ (.)364/1
 -2دس ثيبى هٌٔبی ٍاطُ «الٔبلَوِييَ» ٍ ايٌىِ هشاد اص آى دس آيِ چيؼت ،اثتذا ثب تَخِ ثِ
سٍايت اهبم كبدق

ٍ تحليل لغَی ساغت اكفْبًي ،ثبثت هيوٌذ وِ هشاد اص آى،

كٌَف هشدم اػتَٓ ًِ ،الن هتٔذد ( .)373 ٍ 363/1ػپغ سٍايبت صيبدی اص كحبثِ ٍ
تبثٔبى اص ًشيك اّل ػٌت ًمل هيوٌذ وِ ّوگي هؤيذ ايي تفؼيش اػت ( .)373/1دس
اداهِ سٍايبت ديگشی اص اّل ثيت

هيآٍسد وِ ثشخي هؤيذ ٍ ثشخي هٔبسم ثب ايي

تفؼيش اػتٍ ،لي سٍايبت هٔبسم سا هَهَّ يب هدَٔل هيداًذ (.)377/1

» دس «التفؼيش االثشی الدبهْ»

1ـ هفؼش دس تفؼيش آيِ اٍل ﴿الْحٓوٕذٔ لِلَِِّ سٓةِّ الْؼٓبلَوِ٘ي﴾ً ،خؼت ديذگبُ ًْبيي خَد

همبيؼِ اسصؽ تفؼيشی «اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى» ٍ «سٍايبت اّل ثيت

وبس لشاس گشفتّ .وچٌيي ثشای ًَالًي ًـذى ًَؿتبس ،تٌْب تفؼيش ػَسُ حوذ (خلذ
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3ـ دس آيِ ﴿هٓبلِهِ َٕٗمِ الذِّٗيِ﴾ اثتذا تفؼيشی اسائِ هيوٌذ ٍ دٍ سٍايت اص اّل
ثيت

دس تأييذ آى ًمل هيوٌذ ( .)379/1ػپغ سٍايبت ديگشی اص اّل ثيت

ٍ ًيض سٍايبتي اص كحبثِ ٍ تبثٔبى هيآٍسد وِ ّوگي هؤيذ ايي تفؼيش اػت (.)370/1

4ـ دس تفؼيش ﴿اّذًَِب الصِّشَاغَ الؤستَمِ٘نٓ﴾ اثتذا تفؼيشی اص آيِ اسائِ هيدّذ

( .)381/1ػپغ دٍ سٍايت اص اّل ثيت

دس تأييذ ايي تفؼيش هيآٍسد (.)382/1

پغ اص آى دٍ سٍايت اص ػذّی ٍ هحبن ًمل هيوٌذ وِ احتوبل خالف دس آًْب
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هيسٍد ( ،)382/1اصاييسٍ دٍ احتوبل دس هٌٔبی ايي سٍايبت اص اثَالفتَح ساصی ًمل
هيوٌذ وِ دس يىيّ ،وبى تفؼيش ثشگضيذُ ثشداؿت هيؿَد ( .)382/1ػپغ سٍايبت
صيبدی اص كحبثِ ٍ تبثٔبى ٍ ًيض پيبهجش

ًمل هيوٌذ وِ دس آى ،كشاى ثِهٌٔبی

اػالم ،ديي ،ساُ هؤهٌبى ٍ وتبة اهلل داًؼتِ ؿذُ اػت ( ٍ )384/1ثشای ٍسٍد ثِ
ديگش سٍايبت هَسد ًِش خَد وِ اص اّل ثيت
ثيت

ًمل ؿذُ ٍ كشاى سا ثش اّل

حول وشدُاًذ ،دٍ سٍايت اص ًجشی ٍ ٓيبؿي ًمل هيوٌذ وِ كشاى هؼتمين

سا ثِهٌٔبی كشاى اًجيب داًؼتِاًذ ( ٍ .)386/1دس ًْبيت سٍايبتي اص اّل ثيت

ٍ

كحبثِ ٍ تبثٔبى ًمل هيوٌذ وِ كشاى هؼتمين سا ثًَِس خبف ثش اهبم ٓلي

يب

پيبهجش

ٍ اّل ثيت اٍ حول وشدُاًذ ( .)388/1آيتاهلل هٔشفت سٍايبت دػتِ

اخيش سا هتِبفش هيداًذ وِ اخوبّ داًـوٌذاى ؿئِ ٍ ػٌي ثش ًمل آًْبػت .اصاييسٍ
تٌْب سٍايت ًمل ؿذُ اص اّل ػٌت سا وِ كشاى هؼتمين سا ثش پيبهجش ٍ دٍ خليفِ
ًخؼت اّل ػٌت تٌجيك وشدُٓ ،الٍُ ثش تؤيف ػٌذی دس پبٍسلي ،ثِ دليل
هخبلفت ثب اخوبًّ ،بديذُ هيگيشد (.)390/1
دس ٍالْ هفؼش دس تفؼيش ايي آيِ ،ثذٍى سد هؼتمين لَل اّل ػٌت ،تٌْب ثب ًمل ٍ
چيٌؾ كحيح سٍايبت فشيميي ،لَل هخبلف اّل ثيت

سا غيش لبثل پزيشؽ ٍ

هخبلف اخوبّ داًؼتِ اػت ٍ .اص ػَيي ػٔي هيوٌذ تب اثتذا اص خَد اّل ػٌت،
ّوچَى ًجشی ،ؿَاّذی گشد آٍسد وِ تفؼيش كشاى هؼتمين ثش افشاد خبف ،ثذٍى
اؿىبل اػت .ػپغ ثب ًمل چٌذيي سٍايت اص كحبثِ ٍ تبثٔبى ٍ اّل ثيت
هيوٌذ وِ ايي افشاد خبفّ ،وبى پيبهجش

ٍ اّل ثيت اٍ ّؼتٌذ.

 ،ثبثت

كحبثِ ٍ تبثٔبى ،اص هٌبثْ اّل ػٌت ًمل هيوٌذ وِ هشاد اص ﴿الّزِٗيَ ؤًؼٓوتٓ ػٓلَِْ٘ن﴾ سا
ًجيَّى ،هؼلوَى ٍ  ...داًؼتِاًذ ( .)392/1ػپغ سٍايبت صيبدی اص اّل ثيت
هيوٌذ وِ هشاد اص آىٓ ،لي

ًمل

اػت ٍ ،دس ثشخي اص آًْب ،هشاد اص ﴿الوٓغعَُةِ ػٓلَِْ٘ن﴾

ٍ ﴿العَّبلِّ٘يَ﴾ وؼبًي ّؼتٌذ وِ هٔشفت ثِ اهبم ًذاسًذ .دس ًْبيت هيوَؿذ تب ثِ

ًشيك اػتذاللي ،اص ايي سٍايبت دس خْت اثجبت تفؼيش اسائِ ؿذُ دس سٍايبت اّل
ثيت

ثْشُ ثشد (.)396/1

جوعبٌذي آهاسي اص تفسيش سَسُ حوذ
هَسدٓ ،جبسات آيبت ػَسُ سا ثب هحَسيت سٍايبت اّل ثيت

تفؼيش هيوٌذ ٍ ثِ

دفبّ اص ديذگبُ ؿئِ هيپشداصد ٍ دس دٍ هَسد ،ثِ ًَس هؼتمين ،اخجبس كحبثِ ٍ
تبثٔبى سا سد هيوٌذ.
ب) گضاسش اجوالي تفسيش آيات  1تا  46سَسُ بمشُ (جلذ )2
دس گضاسؽ خلذ دٍم تفؼيش اثشی ،ػٔي هيؿَد ثشای سٓبيت اختلبس ،ثب تَخِ
ثِ ًَّ ثِوبسگيشی سٍايبت كحبثِ ٍ تبثٔبى دس تفؼيشٓ ،ولىشد تفؼيشی هفؼش تحت
چٌذ ٌَٓاى دػتِثٌذی ؿَد.
 .1تشجيح سٍايات تفسيشي اّل بيت

بش اخباس صحابِ ٍ تابعاى

اػتبد هٔشفت دس تفؼيش ثشخي آيبت يب ًشح ثشخي هجبحث هتٌبػت ثب آيبت
سا هحَس لشاس هيدّذ ٍ دس همبثل ،گبُ اخجبس كحبثِ ٍ

لشآى ،سٍايبت اّل ثيت

تبثٔبى سا ثِ دليل ًبػبصگبسی ثب ايي سٍايبت ،يهػش وٌبس هيگزاسد ،يب آًْب سا دس ريل
سٍايبت اّل ثيت

ٍ دس خْت تمَيت ٍ تأييذ آًْب ثِوبس هيگيشد .گضاسؽ ايي

لؼن ثِ ؿشح صيش اػت:

4

» دس «التفؼيش االثشی الدبهْ»

ثب تَخِ ثِ گضاسؽ ثبال دسثبسُ ٓولىشد تفؼيشی ػَسُ حوذ ،هفؼش دس ّفت

همبيؼِ اسصؽ تفؼيشی «اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى» ٍ «سٍايبت اّل ثيت

5ـ دس تفؼيش ﴿صِشَاغَ الّزِٗيَ ؤًؼٓوتٓ ػٓلَِْ٘ن ﴾...اثتذا سٍايبت صيبدی اص پيبهجش

،

77

1ـ لؼوت ٓوذُ تفؼيش آيِ 21؛ (التفؼيش االثشی217 ٍ 187/2 ،ـ218؛ سٍايبت:
211/2ـ ،219ؽ583ـ ٍ 590ؽ.)605 ٍ 597

2ـ تفؼيش ٓجبست ﴿ٍٓ الَّزِٗيَ ٗٔؤْهٌَُِىَ ثِوٓب ؤًُْضِلَ إِلَٕ٘هَٓٔٗ ...لٌَُِىَ﴾ دس آيِ 54/2( 4ـ55؛

سٍايبت.)284 ٍ 283 ،112/2 :
3ـ تفؼيش آيِ 120/2( 7ـ122؛ سٍايت ،124/2 :ؽ.)305
4ـ تفؼيش آيِ 158/2( 16؛ سٍايت ،163/2 :ؽ.)454
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5ـ تفؼيش ٓجبست ﴿ٍٓ تَشَؤَْنٕ فىِ ظُلُوٓبتٍ الَّ ٗٔجٕصِشٍُىَ﴾ اص آيِ 165/2( 17؛ سٍايت:
 ،169/2ؽ.)478

6ـ تفؼيش ٓجبست ﴿هِوَّب ًَضَّلٌَْب ػٓلَى ػٓجٕذًَِب﴾ اص آيِ 228 ٍ 188/2( 23؛ سٍايت:

 ،227/2ؽ.)651

7ـ تفؼيش ٓجبست ﴿إِىَّ اللَِّٓ الَ ٗٓسٕتَحِٕٖ٘ ؤَىْ ٗٓعْشِةٓ هٓخَالً هٓب ثٓؼَٔظًَٔ﴾ اص آيِ 26

(264/2ـ265؛ سٍايت ،275/2 :ؽ ،276/2 ٍ 824ؽ.)828
8ـ تفؼيش آيِ 291/2( 28ـ295؛  ،291/2ؽ.)864 ٍ 863

9ـ تفؼيش ٓجبست ﴿لَبلَ إًِِّٖ ؤَػٕلَنٔ هٓب الَ تَؼٕلَؤَىَ﴾ دس آيِ 338/2( 30ـ339؛ سٍايت:
 ،406/2ؽ1036؛ 408/2؛  ،409/2ؽ.)1045 ٍ 1044

10ـ تفؼيش ٓجبست ﴿إلّب اثل٘س ؤَثىٓ ٍٓ اسٕتَىْجشَ ٍٓ وبَىَ هِيَ الْىَبفِشِٗيَ﴾ اص آيِ 34

(437/2ـ438؛ سٍايت428/2 :ـ ،430ؽ1134ـ.)1139

11ـ تفؼيش ٓجبست ﴿الَ تَمْشَثٓب ّزُِِ الطَّجٓشََٓ﴾ دس آيِ 449/2( 35؛ سٍايت.)440/2 :
12ـ ثحثي ثب ٌَٓاى «في حقيقة االيوبى» (69/2ـ.)101
13ـ ثحثي ثب ٌَٓاى «هؼألة الْذاية ٍ التَفيك» (115/2ـ.)119
14ـ ثحثي ثب ٌَٓاى «ٍخَُ الىفش» (127/2ـ.)131
15ـ ثحثي دس ساثٌِ ثب ًفبق (135/2ـ.)139

16ـ ثحثي ثب ٌَٓاى «لجبة هب ٍسد ٓي ائوِ اّل الجيت ثـأى الشيبء» (142/2ـ.)148

17ـ ثيبى ديذگبُ هىتت ؿئِ دسثبسُ كفت لذست ،ريل فمشُ ﴿إِىَّ اللَِّٓ ػٓلَى وُلِّ

ضَٖٕءٍ لَذِٗشٌ﴾ اص آيِ 183/2( 20ـ.)184

19ـ هجحثي ثب ٌَٓاى «والم ٓي أكبلة االثبحة» (297/2ـ.)302
20ـ تَهيح سٍايبت اّل ثيت

دسثبسُ ًيٌت (374/2ـ.)391

21ـ دس هجحثي ريل ٌَٓاى «هب وبى جنة آدم؟» (447/2ـ.)448
22ـ ًشح ثحثي ثب ٌَٓاى «اسادة تـشيْ ٍ اسادة تىَيي» ريل آيِ 473/2( 36ـ.)475
23ـ تَهيح سٍايبت اّل ثيت

دسثبسُ چيؼتي «کلوات» دس آيِ 506/2( 37ـ.)510

ً .2اديذُ گشفتي سٍايات صحابِ ٍ تابعاى دس تفسيش آيات

ّوبى گًَِ وِ پيؾتش ثيبى ؿذ ،آيتاهلل هٔشفت ثِ كشف ًمل يه سٍايت اص
دس هَاسد صيبدی ثب ٍخَد ًمل سٍايبت كحبثِ ٍ تبثٔبى ،آًْب سا ًبديذُ گشفتِ ،دس
تفؼيش آيِ اص آًْب ثْشُ ًويثشد .ايي دػت سٍايبت خَد ثش دٍ گًَِاًذ .دس ثشخي
هَاسد ،هفؼش تفؼيشی اسائِ هيدّذ يب اُْبس ًِشی دس تَهيح آيِ هيوٌذ وِ هٌبثك ثب
اخجبس ًمل ؿذُ اص كحبثِ ٍ تبثٔبى ًيؼت ٍ .دس ثشخي هَاسد ،سٍايبت كحبثِ ٍ
تبثٔبى سا ًمل هيوٌذٍ ،لي تفؼيشی غيش هٌبثك ثب آًْب اسائِ ًويوٌذ ،ثلىِ كشفبً ثذٍى
ّيچ اُْبس ًِشی اص وٌبس آًْب هيگزسد ٍ آًْب سا دس تفؼيش خَد ثِوبس ًويگيشد .دس
ايٌدب ثِ تفؼيشّبی اسائِ ؿذُ ثِ ايي دٍ كَست اؿبسُ هيؿَد.
الف) اسائِ تفسيشي غيش هطابك با اخباس صحابِ ٍ تابعاى

1ـ تفؼيش ﴿ٗٔمِ٘ؤَىَ الصَّالََٓ﴾ دس آيِ .)52/2( 3
2ـ تَهيح آيبت 153/2( 12 ٍ 11ـ.)154

3ـ ريل آيِ  ٍ 19تحت دٍ ٌَٓاى «حذيث هفتشی» ٍ «هخبسيك ّضيلِ» (176/2ـ.)189
4ـ ثشسػي هالن آيبت ٍ ػَسُّبی هىي ٍ هذًي (212/2ـ.)213

5ـ دس تحليل چيؼتي ثبساى ،ريل فمشُ ﴿ٍٓ ؤًَضَلَ هِيَ السَّوٓبءِ هٓبءٖ﴾ اص آيِ 22
(187/2؛ سٍايت221/2 :ـ.)223

6ـ ريل ٓجبست ﴿ٍٓ لَْٔنٕ فِْ٘ٓب ؤَصٍٕٓادٗ﴾ اص آيِ 249/2( 25ـ.)260 ٍ 256

» دس «التفؼيش االثشی الدبهْ»

كحبثِ ٍ تبثٔبى ،ثِوبسگيشی آًْب سا دس تفؼيش خبيض ًويداًذ .دس ّويي ساػتب ايـبى

همبيؼِ اسصؽ تفؼيشی «اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى» ٍ «سٍايبت اّل ثيت

18ـ دفْ يه ؿجِْ اص ؿئِ ريل آيِ  26دسثبسُ «ثَٔضة» (.)277/2

79

7ـ ريل ٓجبست ﴿ٍٓ ًَحٕيُ ًُسٓجِّحٔ ثِحٓوٕذِنٓ ٍٓ ًُمَذِّسٔ لَهٓ﴾ دس آيِ 391/2( 30ـ.)406
8ـ سد يه سٍايت تبثٔي ريل آيِ  ،421/2( 32ؽ.)1096
9ـ ريل آيِ  ،32تحت ٌَٓاى «هنّ خُلِمت الوالئکةُ ٍ الديُّ ٍ ػبئشُ الحيَاى»
(.)424 ٍ 422/2
10ـ سد دٍ سٍايت اص ؤت لشُي ٍ اثي ٓجبع ريل آيِ 436/2( 34ـ.)437

11ـ ًمل ٍ سد چٌذ سٍايت اص كحبثِ ٍ تبثٔبى ريل ٓجبست ﴿ٍٓ لُلٌَْب ٗٓب آدٓمٔ اسٕىُيْ
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ؤًَْتٓ ٍٓ صٍٕٓجٔهٓ الْجٌََّٓٔ﴾ دس آيِ 442/2( 35ـ.)444

12ـ اػشائيلي داًؼتي سٍايبتي اص كحبثِ ٍ تبثٔبى دسثبسُ آيِ  ،461/2( 36پبٍسلي
 ،465/2 ٍ 1پبٍسلي .)3

13ـ تَهيح ﴿ٍٓ لُلٌَْب إّجِطَُا ثٓؼٕعُىُنٕ لِجٓؼٕطٍ ػٓذٌٍّٔ﴾ دس آيِ 475/2( 36ـ.)478

14ـ غيش لبثل لجَل داًؼتي ثشخي سٍايبت كحبثِ ٍ تبثٔبى ريل آيِ .)491/2( 36
15ـ تفؼيش ٓجبست ﴿ٍٓ ؤٍَٕفَُا ثِؼْٕٓذِٕ ؤٍُفِ ثِؼْٕٓذِوُنٕ﴾ دس آيِ .)522/2( 40
16ـ تفؼيش آيِ .)523/2( 42
17ـ سد يه سٍايت اص كحبثي ريل آيِ 554/2( 45ـ ،555ؽ.)1653
18ـ تَهيح ٓجبست ﴿ٍٓ هِوَّب سٓصٓلٌَْبّٔنٕ ٌْٗٔفِمَُىَ﴾ دس آيِ 52/2( 3ـ.)54
19ـ تَهيح ٍاطُ «هٌّْشُ» دس آيِ 256/2( 25ـ.)258

20ـ تفؼيش ٓجبست ﴿الَّزِٗيَ ٌْٗٓمُعَُىَ ػْٕٓذٓ اللَِِّ  ...ؤَىْ َٗٔصٓلَ﴾ دس آيِ 266/2( 27ـ.)290
21ـ ريل ٓجبست ﴿حُنَّ اسٕتََٓى إِلَى السَّوٓبءِ﴾ دس آيِ 303/2( 29ـ.)304
22ـ تفؼيش آيِ 343/2( 30ـ.)344
23ـ ريل آيِ  ٍ 35تحت ثحثي ثب ٌَٓاى «هبرا وبًت الـدشة المنهية؟» (.)456/2
ب) ًمل اخباس صحابِ ٍ تابعاى بذٍى اظْاس ًظش يا بِکاسگيشي دس تفسيش

24ـ ريل آيِ  4دسثبسُ تمؼين هؤهٌبى ثِ دٍ گشٍُ (113/2ـ ،114ؽ288ـ.)291

25ـ ريل ٓجبست ﴿فَضَادّٓٔنٔ اللَِّٔ هٓشَظبً ٍٓ لَْٔنٕ ػٓزَاةٗ ؤَلِ٘نٗ ثِوٓب وَبًَُا ٗٓىْزِثَٔىَ﴾ دس آيِ 10
(150/2ـ.)153

26ـ ريل ٓجبست ﴿اللَِّٔ ٗٓسٕتْٓضِئُ ثِْنٕ﴾ دس آيِ 161/2( 15ـ.)162

28ـ تفؼيش آيِ 180/2( 20ـ.)183

29ـ تَهيح ٓجبست ﴿ٍٓ ادٕػَٔا ضُْٓذٓاءٓوُنٕ﴾ اص آيِ 229/2( 23ـ.)230
30ـ تفؼيش آيِ 230/2( 24ـ.)234

31ـ ريل ٓجبست ﴿ٍٓ ثٓطِّشِ الَّزِٗيَ آهٌَُٓا ٍٓ ػٓوِلَُا الصَّبلِحٓبتِ﴾ اص آيِ .)235/2( 25
32ـ ريل آيِ  ،25تحت دٍ ٌَٓاى «في ثٌبء الجُنُة» ٍ «في أسم الجنُة» (237/2ـ.)241
33ـ تَهيح ٓجبست ﴿تَجٕشِٕ هِيْ تَحٕتِْٓب الْإًَْْٓبسٔ﴾ دس آيِ 241/2( 25ـ.)244
34ـ ريل ٓجبست ﴿ؤٍُلئِهٓ ّٔنٔ الْخَبسِشٍُىَ﴾ دس آيِ .)290/2( 27
35ـ ريل آيِ 296/2( 29ـ.)297
37ـ ريل آيِ  36دس ثحثي ثب ٌَٓاى «ّل وبًت خطيئةُ آدم ثتمذيش هي اهلل؟»
(468/2ـ.)469
38ـ دس تَهيح آيِ  ٍ 36ريل هجبحث خٌجي دسثبسُ ّجَى آدم ،وٌيِ آدم ٍ ...
(478/2ـ.)496

39ـ ريل ٓجبست ﴿ٍٓ لَىُنٕ فِٖ الْإَسٕضِ هٔسٕتَمَشٌّ ٍٓ هٓتَبعٗ إِلَى حِ٘يٍ﴾ دس آيِ 36

(496/2ـ.)497
40ـ ريل آيِ  37دس تَهيح ٍاطُ «ولوبت» (500/2ـ510 ٍ 506ـ.)515

41ـ ريل ٓجبست ﴿فَالَ خََٕفٗ ػٓلَِْٕ٘نٕ ٍٓ الَ ّٔنٕ ٗٓحٕضًََُىَ﴾ دس آيِ .)519/2( 38
42ـ تفؼيش آيِ 519/2( 39ـ.)520

43ـ دسثبسُ ٓجبست ﴿ؤُروُشٍُا ًِؼوٓتِٖ﴾ دس آيِ 527/2( 40ـ.)528
44ـ دسثبسُ ٓجبست ﴿ٍٓ إَّٗبٕٓ فَبسّٓجَٔى﴾ دس آيِ .)531/2( 40
45ـ ريل تفؼيش آيِ 539/2( 44ـ.)545
46ـ تفؼيش آيِ 545/2( 45ـ.)558
47ـ تفؼيش آيِ 559/2( 46ـ.)560

» دس «التفؼيش االثشی الدبهْ»

36ـ ريل آيِ  36دس ثحثي ثب ٌَٓاى «ون لجث آدم في الجنة؟» (466/2ـ.)468

همبيؼِ اسصؽ تفؼيشی «اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى» ٍ «سٍايبت اّل ثيت

27ـ تفؼيش آيِ 170/2( 19ـ.)176

81

 .3عول بِ سٍايات صحابِ ٍ تابعاى دس فمذاى سٍايت اص اّل بيت

دس تفؼيش ثشخي آيبت سٍايتي اص هٔلَهبى ًشػيذٍُ ،لي سٍايبت كحبثِ ٍ تبثٔبى
اص ؿشايي كحت ثشخَسداسًذ ٍ گشُ اص هـىالت تفؼيشی هيگـبيٌذ .دس ايي هَاسد
آيتاهلل هٔشفت اص آًْب دس تفؼيش آيبت ثْشُ هيگيشد .دس ايٌدب ثِ ايي دػتِ اص اخجبس
كحبثِ ٍ تبثٔبى دس خلذ دٍ تفؼيش اثشی اؿبسُ هيؿَد.
1ـ تمؼينثٌذی  20آيِ ًخؼت ػَسُ ثمشُ ثش اػبع سأی هدبّذ ٍ همبتل (45/2ـ.)46
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2ـ ثيبى هشاد اص ﴿السٓٗتٓ فِِ٘﴾ دس آيِ .)46/2( 2

3ـ تفؼيش لؼوتّبيي اص آيِ 120/2( 6ـ122؛ سٍايت123/2 :ـ ،124ؽٍ 299
302 ٍ 300ـ.)304
4ـ تَهيح آيِ 132/2( 8ـ133؛ سٍايت134/2 :ـ ،135ؽ325ـ.)331 ٍ 329
5ـ تَهيح ٓجبست ﴿فِٖ لُلَُثِِْن هٓشَضٗ﴾ دس آيِ .)150/2( 10

6ـ تفؼيش آيِ 156/2( 13؛ سٍايت156/2 :ـ ،157ؽ.)418 ٍ 415
7ـ تفؼيش آيِ 157/2( 14؛ سٍايت158/2 :ـ ،161ؽ419ـٍ 433 ٍ 424 ٍ 422
.)435

8ـ تَهيح ٓجبست ﴿هٓخَلُْٔنٕ وَوٓخَلِ الَّزِى اسٕتََٕلَذٓ ًَبسٖا  ...ثٌَُِسِِّنٕ﴾ دس آيِ 165/2( 17؛

سٍايت166/2 :ـ ،169ؽ463ـ472 ٍ 467ـ.)477

9ـ تفؼيش دٍ فمشُ ﴿ٗٓب ؤَُّْٗٓب الٌَّبسٔ﴾ ٍ ﴿لَؼٓلَّىُنٕ تَتَّمَُىَ﴾ دس آيِ  ،211/2( 21ؽ572

ٍ  ،217/2 ٍ 573ؽ600ـ.)603

10ـ تفؼيش فمشُ ﴿الَّزِٕ جٓؼٓلَ لَىُنٔ الْإَسٕضٓ فِشَاضبً ٍٓ السَّوٓبءٓ ثٌَِبءٖ﴾ دس آيِ 187/2( 22؛

سٍايت219/2 :ـ ،220ؽ606ـ.)611

11ـ تَهيح فمشُ ﴿فَالَ تَجٕؼٓلَُا لِلَِِّ ؤًَْذٓاداً ٍٓ ؤًَْتُنٕ تَؼٕلَؤَىَ﴾ دس آيِ .)188/2( 22
12ـ تفؼيش فمشُ ﴿ٍٓ إِىْ وٌُْتُنٕ فِٖ سٕٓٗتٍ﴾ دس آيِ .)188/2( 23

13ـ تَهيح ٓجبست ﴿فَإْتَُا ثِسَٔسٍٓٓ هِيْ هِخْلِِِ﴾ اص آيِ 188/2( 23؛ سٍايتٍ 228/2 :
.)229

244/2ـ ،245ؽ727ـ.)734

15ـ تفؼيش فمشُ ﴿ٍٓ ؤُتَُا ثِِِ هٔتَطَبثِْبً﴾ دس آيِ 190/2( 25؛ سٍايت248/2 :ـ،249

ؽ752ـ.)757

16ـ تفؼيش ٓجبست ﴿فَوٓب فََٕلَْٓب﴾ دس آيِ  ،277/2( 26ؽ.)831

17ـ تفؼيش فمشُ ﴿فَإَهَّب الَّزِٗيَ آهٌَُٓا فَ٘ٓؼٕلَؤَىَ ؤًََِّٔ الْحٓكُّ هِيْ سٓثِِّْنٕ﴾ دس آيِ .)264/2( 26
18ـ تَهيح ٓجبست ﴿ٗٔعِلُّ ثِِِ وَخِ٘شاً ٍٓ ْٕٗٓذِٕ ثِِِ وَخِ٘شاً ٍٓ هٓب ٗٔعِلُّ ثِِِ إِالَّ الْفَبسِمِ٘يَ﴾ دس
آيِ .)265/2( 26

19ـ تفؼيش ٓجبست ﴿ٍٓ ٗٔفْسِذٍٔىَ فِٖ الْإَسٕضِ﴾ دس آيِ .)266/2( 27

337/2( 30ـ338؛ .)352/2

21ـ تَهيح ٓجبست ﴿ؤًَْجِئًَُِٖ ثِإَسٕوٓبءِ ّؤُالَءِ إِىْ وٌُْتُنٕ صٓبدِلِ٘يَ﴾ دس آيِ .)339/2( 31
22ـ تَهيح ٍاطُ «ػُجحبًَه» دس آيِ 340/2( 32؛ سٍايت ،422/2 :ؽٍ 1097

.)1098

23ـ تفؼيش فمشُ ﴿ٍٓ إِرْ لُلٌَْب لِلْوٓالَئِىَِٔ اسٕجٔذٍٔا لِأدٓمٓ﴾ دس آيِ 424/2( 34؛ سٍايت:

 ،425/2ؽ1112ـ1117؛  ،426/2ؽ.)1119

24ـ تٔييي هخبًت ﴿ٗب ثٌِٖٓ إسشائِ٘ل﴾ دس آيِ 521/2( 40ـ522؛ سٍايت،526/2 :

ؽ.)1496

25ـ تَهيح ٓجبست ﴿ ٍٓ ءٓاهٌَُِاْ ثِوٓب ؤًَضَلْتٔ هٔصٓذِّلًب لِّوٓب هٓؼٓىُنٕ ٍٓ لَب تَىًََُُاْ ؤٍََّلَ وبَفِشِثِِِ﴾

دس آيِ 522/2( 41؛ سٍايت531/2 :ـ.)532

26ـ وليت تفؼيش ٓجبست ﴿ٍٓ لَب تَطْتشٍَاْ ثِبٗٓبتىِ حَوًٌٓب لَلِ٘الً﴾ دس آيِ 523/2( 41؛

سٍايت.)533/2 :

» دس «التفؼيش االثشی الدبهْ»

20ـ تفؼيش ٓجبست ﴿ٍٓ إِرْ لَبلَ سٓثُّهٓ لِلْوٓالَئِىَِٔ إًِِّٖ جٓبػِلٌ فِٖ الْإَسٕضِ خَلِ٘فًَٔ﴾ دس آيِ

همبيؼِ اسصؽ تفؼيشی «اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى» ٍ «سٍايبت اّل ثيت

14ـ تفؼيش ٓجبست ﴿وُلَّوٓب سٔصِلَُاْ هٌِْٕب  ...هِي لَجٕلُ﴾ دس آيِ 190/2( 25؛ سٍايت:
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 .4بِکاسگيشي سٍايات تفسيشي صحابِ ٍ تابعاى دس کٌاس سٍايات اّل بيت

گبُ سٍايبتي سا وِ هؤلف اص اّل ثيت

ٍ كحبثِ ٍ تبثٔبى ًمل هيوٌذ ،دس يه

ساػتب ثَدُ ٍ كحيح ّؼتٌذ ،اصاييسٍ آًْب سا دس وٌبس ّن ٍ ثذٍى تشخيح ،دس تفؼيش
آيِ ثِوبس هيگيشد .هَاسد صيش اص ايي لؼن اػت:

1ـ تَهيح ٓجبست ﴿ّٔذٖى لِلْؤتَّمِ٘يَ﴾ دس آيِ  ،48/2( 2ؽ91؛ 63/2ـ،64

ؽ120ـ129 ٍ 126؛  ،66/2ؽ.)143
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2ـ تفؼيش ٓجبست ﴿ٗٔؤْهٌَُِىَ ثِبلْغَٕ٘تِ﴾ دس آيِ 49/2( 3ـ.)102 ٍ 51
3ـ تفؼيش آيِ 256/2( 5؛ سٍايت ،115/2 :ؽ293ـ.)295
4ـ تَهيح آيِ  ٍ 9حول آى ثش هٌبفمبى (.)133/2

5ـ تفؼيش ٓجبست ﴿ٍٓ ٗٓؤذُّّٔنٕ فىِ طُغْ٘ٓبًِِْنٕ ٗٓؼٕوَْٓٔىَ﴾ دس آيِ .)163 ٍ 162 ٍ 158/2( 15
6ـ تَهيح ٓجبست ﴿ٍٓ ّٔنٕ فِْ٘ٓب خَبلِذٍٔىَ﴾ دس آيِ 261/2( 25ـ.)263

7ـ تَهيح ٓجبست ﴿ٍٓ ػٓلَّنٓ آدٓمٓ الْإَسٕوٓبءٓ وُلَّْٓب﴾ دس آيِ 339/2( 31؛ سٍايت:
415/2ـ.)418

8ـ تَهيح فمشُ ﴿حُنَّ ػٓشَظَْٔنٕ ػٓلَى الْوٓالَئِىَِٔ﴾ دس آيِ 339/2( 31؛ سٍايت:

417/2ـ.)418
9ـ تَهيح آيِ 522/2( 43ـ523؛ سٍايت ،535/2 :ؽ1549؛ 537/2ـ،538
ؽ1561ـ.)1564
10ـ تفؼيش آيِ 523/2( 44؛ سٍايت539/2 :ـ.)545
 .5تبييي سٍايات اّل بيت

دس ريل سٍايات صحابِ ٍ تابعاى

دس ثشخي هَاسد ،سٍايبتي وِ اص اّل ثيت

ًمل ؿذُ اػت ًبدسػت ًيؼت،

ٍلي سٍايبت سػيذُ اص كحبثِ ٍ تبثٔبى ،ثِ فْن سٍايبت اّل ثيت
وشدى ايٌىِ سٍايبت اّل ثيت

يب هـخق

ثِ وذام ثُٔذ اص هٌٔبی آيِ ًِش داؿتِاًذ ،ووه

هيوٌذ .هَاسد ايي لؼن دس اداهِ هيآيذ.

1ـ تفؼيش ﴿رلِهٓ الْىِتَبةٔ﴾ دس آيِ 46/2( 2؛ سٍايت61/2 :ـ.)62
2ـ تَهيح ﴿ٗٔؤْهٌَُِىَ ثِبلْغَٕ٘تِ﴾ دس آيِ 102/2( 3ـ.)104

518/2ـ.)519
ج) گضاسش آهاسي عولکشد تفسيشي هفسش دس سَسُّاي حوذ ٍ بمشُ (جلذ )2 ٍ 1
ثش اػبع گضاسؽ تفؼيشی اسائِ ؿذُ دس دٍ خلذ ًخؼت تفؼيش اثشی ،آهبسّبی
صيش ًؼجت ثِ ًَّ ثِوبسگيشی سٍايبت تفؼيشی كحبثِ ٍ تبثٔبى دس همبيؼِ ثب سٍايبت
تفؼيشی اّل ثيت

ثِ دػت هيآيذ:

1ـ تشخيح سٍايبت اّل ثيت

ثش اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى 30 :هَسد.

2ـ ًبديذُ گشفتي سٍايبت كحبثِ ٍ تبثٔبى دس تفؼيش 49 :هَسد.
ًـذُ اػت 26 :هَسد.
4ـ ثِوبسگيشی سٍايبت تفؼيشی كحبثِ ٍ تبثٔبى دس وٌبس سٍايبت اّل ثيت

:

 10هَسد.
5ـ تجييي سٍايبت اّل ثيت

دس ريل سٍايبت كحبثِ ٍ تبثٔبى 3 :هَسد.

6ـ تشخيح سٍايبت كحبثِ ٍ تبثٔبى ثش سٍايبت اّل ثيت

 :ثذٍى هَسد.

ثب لشاس دادى هَاسد  4 ٍ 2 ،1دس وٌبس ّن ،ثِدػت هيآيذ وِ اػتبد هٔشفت دس 89
هَهْ ،ثِ اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى ثِ تٌْبيي آتوبد ًىشدُ يب حتي آًْب سا سد وشدُ
اػت ٍ .ثب لشاس دادى هَاسد  5 ٍ 3ثِ دػت هيآيذ وِ ٍی دس  29هَهْ ،اخجبس
كحبثِ ٍ تبثٔبى سا هَسد اػتفبدُ هؼتمل لشاس دادُ اػت.
د) ًتايج حاصل اص تحليل گضاسش تفصيلي ٍ آهاسي تفسيش سَسُّاي حوذ ٍ بمشُ
ثش اػبع ثشسػي آهبسی ٓولىشد تفؼيشی اػتبد هٔشفت دس دٍ خلذ ًخؼت ،ايي
ًتبيح ثِ دػت هيآيذ:
1ـ دس همبثلِ اخجبس كحيح اّل ثيت
اّل ثيت

ثب اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبىّ ،وَاسُ اخجبس

دس تفؼيش همذم داؿتِ ؿذُ اػت ٍ ثِ ٓجبست ديگش ،تٔبسم هيبى ايي

دٍ دػتِ اخجبس هتلَس ًيؼت.

» دس «التفؼيش االثشی الدبهْ»

3ـ ٓول ثِ سٍايبت كحبثِ ٍ تبثٔبى دس خبيي وِ سٍايتي اص اّل ثيت

ًمل

همبيؼِ اسصؽ تفؼيشی «اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى» ٍ «سٍايبت اّل ثيت

3ـ تَهيح ٓجبست ﴿لُلٌَْب إّجِطَُا هٌِْْٓب جٓوِ٘ؼبً﴾ دس آيِ  ،516/2( 38ؽ1475؛
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2ـ گشچِ اػتبد هٔشفت اخجبس تفؼيشی كحبثِ ٍ تبثٔبى سا حدت هيداًذٍ ،لي
ثب همذم داًؼتي سٍايبت اّل ثيت

ثش اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبىً ،ـبى هيدّذ وِ

وبسثشد اكلي اخجبس تفؼيشی كحبثِ ٍ تبثٔبى ،دس آيبت يب صٍايبيي اص تَهيح آيبت
اػت وِ سٍايتي اص اّل ثيت

يب پيبهجش

دسثبسُ آًْب ٍاسد ًـذُ ثبؿذ .ايي

ًتيدِ ثش اػبع هَاسد  5 ٍ 3دس گضاسؽ آهبسی اػت؛ چشا وِ دس لؼن  ،5 ٍ 3اػتبد
هٔشفت دس  29هَسد ،دس هَاهٔي وِ سٍايتي اص اّل ثيت
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ٍاسد ًـذُ يب هجْن

اػت ،ثِ ووه سٍايبت كحيح كحبثِ يب تبثٔبى ،آيبت سا تفؼيش وشدُ اػت.
3ـ كشف پزيشؽ حديت اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى ،هدَص ثْشُگيشی حذاوثشی اص
آًْب دس تفؼيش ًيؼت ،ثلىِ ثيـتش ايي اخجبس ،يب اص كحت ػٌذ ثشخَسداس ًيؼتٌذ ٍ ،يب
دس هشحلِ ًمذ هحتَايي (ٓذم هَافمت ثب آيبت لشآى ،اػشائيلي ثَدى ،يب هخبلفت ثب
سٍايبت اّل ثيت

ٍ هشٍسيبت ديي) وٌبس گزاؿتِ هيؿًَذ.

4ـ تالؽ صيبد اػتبد هٔشفت دس هٔشفي ديذگبُّبی ؿئِ ٍ دفبّ اص آًْب ثب تىيِ
ثش سٍايبت ؿئيً ٍ ،يض ّنخَاى وشدى ثشخي اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى ثب سٍايبت اّل
ثيت

ً ،ـبى هيدّذ وِ ٍی ٓالٍُ ثش سٍيىشد ٓلوي دس تفؼيش خَد ،سٍيىشد

تشٍيدي ًيض داؿتِ اػت؛ ثِ اي ي هٌٔب وِ خَاػتِ اػت ثب وٌبس ّن ًْبدى سٍايبت اّل
ثيت

ٍ اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى ـ وِ اسصؽ سٍايي صيبدی دس هيبى اّل ػٌت داسد
سا ثِ گَؽ داًـوٌذاى ٍ حكخَيبى اّل ػٌت ثشػبًذ ٍ

ـ ،آهَصُّبی اّل ثيت

ثِ آًبى اثجبت وٌذ وِ دس كَست تَخِ ثِ سٍايبت هَسد لجَل خَد ،خَاٌّذ ديذ
سٍايبت اّل ثيت
آهَصُّبی اّل ثيت

چِ هيضاى دس تفؼيش آيبت ساُگـبػت ٍ دس ثؼيبسی هَاسد،
تَػي كحبثِ ٍ تبثٔبى ًيض هَسد لجَل ٍالْ ؿذُ اػت.

ًتيجِگيشي
ثب وٌبس ّن لشاس دادى ًتبيح حبكل اص ديذگبُّبی ًِشی آيتاهلل هٔشفت ٍ ًتبيح
حبكل اص ٓولىشد تفؼيشی ايـبى دسثبسُ خبيگبُ اخجبس تفؼيشی كحبثِ دس همبيؼِ ثب
سٍايبت تفؼيشی اّل ثيت

 ،هيتَاى ثِ ًتبيح صيش ارٓبى وشد:

تفؼيشی هفؼش اػت.
 -2حديت اخجبس كحبثِ ،ديذگبُ ٍالٔي آيتاهلل هٔشفت اػت ًِ ،ايٌىِ ايـبى
كشفبً ثِ لحبٍ سٍيىشد تمشيجي خَاػتِ ثبؿذ ديذگبُّبی دٍ هىتت سا گشد ّن آٍسد.
ٍلي ثبيذ تَخِ داؿت وِ اٍالً هشاد اص حديت دس اخجبس تفؼيشی ،وبؿفيت اص ٍالْ ٍ
هٌٔبی آيبت اػت ًِ ،هٔزسيت ٍ هٌدضيت ،ثبًيبً هيضاى ٍ اسصؽ حديت اخجبس تفؼيشی
كحبثِ ،دس ًَل ٍ دس دسخِ پبيييتشی اص حديت اخجبس تفؼيشی اّل ثيت

اػت.

اصاييسٍ تلَس ايٌىِ اػتبد هٔشفت ثب حديت دادى ثِ اخجبس كحبثِ ،آًبى سا دس سديف
هٔلَهبى لشاس دادُ ،ػخٌي ًبدسػت اػت؛ صيشا اٍالً ٍی دس سٍيىشد ًِشی ،اّل
ؿشٍى پزيشؽ سٍايبت كحبثي سا پيشٍی ايـبى اص اهيش هؤهٌبى
اّل ثيت

هيؿوبسد ٍ ،ؿأى

دس همبيؼِ ثب كحبثِ ثضسي سا ؿأى هٔلوي هيداًذ .ثبًيبً دس سٍيىشد

ٓولي ،حتي دس يه هَسد ،سٍايبت كحبثِ ٍ تبثٔبى سا همذم ثش سٍايبت كحيح اّل
ثيت

ًويوٌذ ،ثلىِ دس هَاسد صيبدی حتي ثب ٍخَد يه سٍايت كحيح اص اّل

ثيت ،سٍايبت كحبثِ ٍ تبثٔبى سا ثب هحَسيت آى هٌٔب هيوٌذ.
 -3كشف پزيشؽ حديت اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى ،هدَص ثْشُگيشی حذاوثشی اص
آًْب دس تفؼيش ًيؼت ،ثلىِ ثيـتش ايي اخجبس ،يب اص كحت ػٌذ ثشخَسداس ًيؼتٌذ ٍ ،يب
دس هشحلِ ًمذ هحتَايي (ٓذم هَافمت ثب آيبت لشآى ،اػشائيلي ثَدى ،يب هخبلفت ثب
سٍايبت اّل ثيت

ٍ هشٍسيبت ديي) وٌبس گزاؿتِ هيؿًَذ.

 -4ثب تَخِ ثِ ٓولىشد تفؼيشی آيتاهلل هٔشفت ،تَخِ ثِ سٍايبت كحيح
كحبثِ ٍ تبثٔبى ثشای پش وشدى سخٌِّبيي اػت وِ ثِ دليل ًجَد سٍايبت كحيح اص
اّل ثيت

دس تفؼيش ثِ ٍخَد آهذُ اػت .ثِ ٓجبست ديگش ،وبسوشد ٍيظُ سٍايبت

تفؼيشی كحبثِ ٍ تبثٔبى ،دس آيبت يب صٍايبيي اص آيبت اػت وِ سٍايتي كحيح اص
هٔلَهبى ٍاسد ًـذُ يب سٍايبت ايـبى هجْن اػت ٍ ،سٍايبت كحبثِ ٍ تبثٔبى فْن

» دس «التفؼيش االثشی الدبهْ»

ثيت

سا هٔلَم هيداًذ ٍ دس همبثل ،كحبثِ سا لبثل خٌب هٔشفي هيوٌذ ٍ ،يىي اص

همبيؼِ اسصؽ تفؼيشی «اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى» ٍ «سٍايبت اّل ثيت

 -1فشهيِ ثِدػت آهذُ دس تحليل سٍيىشد ًِشی ،وبهالً ّنخَاى ثب ٓولىشد

87

سٍؿٌي اص آًْب ثشای هب ثِدػت هيدّذ .ايي سٍيىشد دس هيبى هفؼشاى ثضسي ؿئِ،
ًِيش ؿيخ ًَػي ،اهيي االػالم ًجشػي ٍ ً ...يض هـبّذُ هيؿَد.
 -5ثشخي ًمذّبيي وِ ثش ديذگبُ ايـبى دسثبسُ حديت اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى
كَست گشفتِ ،ثِ دليل ًبديذُ گشفتي ٓولىشد تفؼيشی ٍ هدوَّ ًِشات ايـبى
دسثبسُ خبيگبُ سٍايبت اّل ثيت
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ٍ اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى اػت.

پيًَضتّا
 -1ثشای اًالّ اص هحتَای ايي همبالت ،ى.ن :هٔشفت لشآًي (يبدًگبس آيت اهلل هحوذّبدی
هٔشفت) ،ج.4 ٍ 1
 -3اكل ايي حذيث اص اهبم ٓلي

ٍ دس اهبلي ؿيخ ًَػي اػت ٍَ ...« :أٍُصِيكُنِ

تِأَصِحَابِ ًَثِيِّكُنِ ،الَ تَسُثَُُّّنُِّ ٍَ ،نُ الَّذِييَ لَنِ يُحِذِحَُا تَعِذَُُ حَذَحاً ٍَ ،لَنِ يَأْتَُا هُحِذِحاًَ( »...ػي،
االهبلي.)523 ،
 -4ثشای آگبّي ثيـتش اص هَافمبى ٍ هخبلفبى حديت خجش ٍاحذ دس تفؼيش ،س.نً :بكح،
هٔشفت لشآًي161/4 ،ـ ،178همبلِ «حديت سٍايبت تفؼيشی اص ديذگبُ آيت اهلل هٔشفت».
 -5آدسعدّي دس هٌبلت صيش ايي گًَِ اػت وِ اثتذا دس داخل پشاًتض ثِ آدسع تفؼيش
اػتبد هٔشفت اص آيِ اؿبسُ هيؿَد ،ػپغ ثٔذ اص ٌَٓاى «سٍايت» ،ثِ آدسع سٍايبت هَسد
اػتٌبد ثشای آى اؿبسُ هيؿَد.

هٌابع ٍ هآخز
 .1لشآى وشٗن.
 .2اتَريِ ،هحوَد؛ اظَاء ػلٖ السٌٔ الوحوذٗٔ اٍ دفبع ػي الحذٗج ،تيجا ،دار الكتة
االسالهية ،تيتا.
 .3خَيي ،سيذ اتَالقاسن؛ الج٘بى فٖ تفس٘ش المشآى ،قن ،هَسسة احياء آحار االهام الخَئى ،تىتا.
 .4راسى ،اتَالفتَح؛ سٍض الجٌبى ٍ سٍح الجٌبى فى تفس٘ش المشآى ،هطْذ ،تٌياد پژٍّصّاى
اسالهى آستاى قذس رضَى1448 ،ق.

الصادق

 ،تيتا.

 .6طثاطثايى ،سيذ هحوذحسيي؛ الو٘ضاى فى تفس٘ش المشآى ،قن ،دفتز اًتطارات اسالهى،
1417ق.
 .7طثزسى ،فضل تي حسي؛ هجوغ الج٘بى فٖ تفس٘ش المشآى ،تْزاىً ،اصز خسزٍ1372 ،ش.
 .8طَسى ،هحوذ تي حسي؛ األهبلٖ ،قن ،دار الخقافة1414 ،ق.
 .9ـــــــــــــــــــــ؛ التج٘بى فى تفس٘ش المشآى ،تيزٍت ،دار احياء التزاث العزتى ،تيتا.
 .14فيض كاضاًى ،هال هحسي؛ تفس٘ش الصبفى ،تْزاى ،اًتطارات الصذر1415 ،ق.
 .11هعزفت ،هحوذّادي؛ التفس٘ش االحشٕ الجبهغ ،قن ،هؤسسة التوْيذ1387 ،ش.
للعلَم االسالهيِ1418 ،ق.
 .13ـــــــــــــــــ؛ پشتَ ٍالٗت ،گزدآٍري :هجتثي خطاط ،قن ،هؤسسِ التوْيذ ،تيتا.
 .14ـــــــــــــــــ؛ صحبثِ اص هٌظش اّل ث٘ت

 ،قن ،هؤسسِ توْيذ1387 ،ش.

 .15ـــــــــــــــــ؛ «كارتزد حذيج در تفسيز» ،هجلِ الْ٘بت ٍ حمَق ،ضوارُ  ،1پاييش
 ،1384ظ141ـ.146
ً .16ائيٌى ،هحوذحسيي؛ ؤجَد التمشٗشات ،تقزيز :سيذ اتَالقاسن خَيي ،قن ،هطثعة العزفاى،
1352ش.
ً .17صيزي ،علي؛ هؼشفت لشآًٖ ،تْزاى ،پژٍّطگاُ فزٌّگ ٍ اًذيطِ اسالهي1387 ،ش.

» دس «التفؼيش االثشی الدبهْ»

 .12ـــــــــــــــــ؛ التفس٘ش ٍ الوفسشٍى فٖ حَثِ المط٘ت ،هطْذ ،الجاهعة الزضَيِ

همبيؼِ اسصؽ تفؼيشی «اخجبس كحبثِ ٍ تبثٔبى» ٍ «سٍايبت اّل ثيت

 .5سثحاًى ،هحوذتقي؛ ثحَث فٖ الولل ٍ الٌحل ،قن ،هؤسسة الٌطز االسالهي -هؤسسة االهام
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