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آن» البيان«تفسير.1 و مؤلف

آيعيشهي، اثر فق رالقرآني تفسيف» البيان« ستيـ معاصر، يي خـو دابوالقاسـمي اهللا

ـ در حـوزة كه بيشتر به عنوان اثري كتاباين. است)ش 1371يمتوف( ي علـوم قرآن

اهللاتيـآتفـسير قـرآني هـا در واقـع، حاصـل درس شناخته شده است تا تفسير،

ايـشان بـا نگـاهي انتقـادي بـه تفاسـير. نجف استةي علم در حوزةييخوالعظمي

موجود در نظر داشتند كتابي در تفسير قرآن بنويسد كه مزاياي يك تفسير جـامع را 

)13/،خويي.(دارا باشد

ر الزم است مفسر ديدگاه خـود را تفسي اما با توجه به آنكه پيش از پرداختن به

مـير كـه بـا اصـل مباحـث تفـسييمباحث مهمـ درباره و توانـدي مربـوط اسـت

قبل از شروع باشد كامالً روشن كند، ايشان تاريك علم تفسيريبخش زوايايروشن

و در آن قرار» مدخل تفسير قرآن« اي را با عنوان مقدمه، به اصل تفسير  يـك دادنـد

كليسلسله مباحث علم  ، قـرآن، اعجـاز قـرآن عظمـت: را پيرامون قرآن ماننـديو

و امثـال ايـناز قرآن مصونيت و عدم نسخ در احكـام قـرآن تحريف، عدم تناقض

و اصيل علم  و شالوده يك تفسير صحيح ميمباحث كه اساس را دهـدي را تشكيل

. بررسي نمودند

پاريتفس وياني سورة حمد، بخش  كتاب است كه مؤلف در پرتو توجه به قـرآن

و ادب عرب و تأمل در لغت آيسنت، و دقتي فقهنشيب. كرده استري را تفساتي،

جايِ اصوليها . آشكار استيورِي تفسيجاي مؤلف در

 بحث مهم تفسيري، حديثي، كالمي وفقهـي ارائـه شـده26 اثرنيا قاتي تعل در

شـرايط،ني ثقلـثيمـصادر حـد توان مباحثي همچـون،مي ها است كه در ميان آن

تـ، تحريف حديث متعه، قرآن، مصادر حديث شفاعتهترجم بـسم«الوت احاديث

. را يافتمسئله االمر بين االمرين، در نماز» اللّه

ا و مباحث علوم قرآني اين و جامعيت مورد توجه محافل علمي ثر به دليل اتقان

و خارج از كشور واقع شد  ،ي كتـاب در حـوزة علـوم قرآنـنيـاري تأث.قرآني داخل

كريري ناپذفي در بحث تحرژهيبو بسمي قرآن تاري، ي كـه برخـييا جـا بارز است،

م» البيان«بسطاي تلخيصيآثار، نوع و قرآن پژوهان. رونديبه شمار توجه عالمان
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ن دزياهل سنت ايگري نشانة ( اثر استني از گسترة حضور )47/، مهدوي راد.

و تا»البيان« منحصر به فرد مباحث علوم قرآني اهميت ويژه موجب شده است

و چاپ شـودهاانزباين كتاب به صورت كامل به  بـار»البيـان«.ي مختلف ترجمه

هر.دي در نجف به چـاپ رسـ هجري 1375نخست در  ـ هاشـم هاشـم زادة ويسي

بيمحمدصادق نجم و مسائل كلـاني آن را با عنوانِ ي، بـه فارسـي قرآنـي، در علوم

نيترجمة كامل. ترجمه كرده اند  محمـد شـفاءيِ به زبـان اردو، بـه مترجمـزي از آن

دينجف  اسـت انتـشارات دانـشگاهدهي آبـاد بـه چـاپ رسـ اسالم در 1410/1989ر،

درناي ساشـادزي بـه قلـمِ عبـدالعز»البيـان«ازي كـامليسيـ آكسفورد هم ترجمة انگل

و تدو«، دو فصلنيهمچن. منتشركرده است 1998  قرآنتيمصون«و» قرآننيجمع

دريتوسط اصغرعل»فياز تحر فـصل. اسـت منتشر شـدهيسي انگلبه 1987 جعفر

 1989درديـ در مجلـه التوحني به ترجمـة مجاهـد حـسزين» ظواهر قرآنتيحج«

)5/48،مهدوي راد(. منتشر شده است

آن عليرغم توجه گسترده به بخش علوم قرآني اين اثر، متاسفانه بخش تفسي ري

و ژرفكاوي  اين در حالي اسـت. هاي پژوهشي واقع نشده است چندان مورد توجه

و سبك جديدي از تفسير قرآن ارائـه شـده كه به نظر   مي رسد در اين بخش روش

ا است از اين رو جا دارد با مراجعه ها ثر ويژگيو كنكاش پي در پي در زواياي اين

.و اسلوب تفسيري آن تبيين گردد

و با بررسي در اين نوشتار، تالش مي شود بخشي از اين كاستي ها جبران گردد

و ويژگي هاي روش تفسيري تفسير سوره حمد از زو  اياي مختلف به ترسيم اصول

.آيت اهللا خويي بپردازيم

 مؤلفمقام علمي

و صاحب سبك بـود) هـ 1317- 1413(ي خوييعظمالآيت اللّه فقيهي نام آور

 بيش از هـشتاداو. بود اجتهاد رسيدهي عالة به مرحليعلوم اسالم بسياري از در كه 

و تح سال به و مشغوليعلمقيق تحصيل، تدريس و هـا كتاببود فـارغي بـسيار

.داد تحويلي به جامعه اسالميالتحصيالن فراوان
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شد.ق 1317آيت اهللا خويي به سال در آغاز نوجـواني رهـسپار. در خوي زاده

و در آن سامان به تحصيل علوم ديني تا درجات عـالي اهتمـام  نجف اشرف گرديد

و شـيخءو آقا ضـيايو اصول ميرزاي نايين از استادان ايشان در فقه. ورزيد  عراقـي

البته ايشان محضر اسـتادان بـزرگ ديگـري. محمد حسين غروي اصفهاني بوده اند

در. راهم در علوم مختلف درك كرده اند  از جمله شيخ محمد جواد بالغـي نجفـي

و فن مناظره و تفسير .علم كالم

و اصول آيت اهللا خويي در نجف اشرف و حوزه فقه و پـر ثمـر بسيار گسترده

مي. داراي آوازه جهاني بود ـ مـع االسـف. اند گفته ايشان مدتي درس تفسير هم كه

و.ـ پس از زماني چند به رغم خواسته دل از آن دست برداشتند  شـاگرداني بـزرگ

و تقريرات چـاپ شـده درسينام آور  هـاي از درس آيت اهللا خويي برخاسته اند

. دارندايشان خود حجمي كالن

اث»نفحات االعجاز« از آثار ايشان ةبات جـاودانگي قـرآن بـه عنـوان معجـز در

و قـصيده در مـدح» فـي تفـسير القـرآن البيان«و9اكرم نبي و رسـاله در خالفـت

و 900در7المومنين علـي امير تكملـه منهـاج«و»معجـم رجـال الحـديث« بيـت

)1023/،جهانبخش(. را مي توان نام برد»اجود التقريرات«و»الصالحين

 علم تفسير از ديدگاه آيت اهللا خويي.2

ي تفسيري خـود ها مفسران پيشين نسبت به تعريف علم تفسير در ابتداي كتاب

و روشن مي دانـستند اهتمام چنداني نشان نمي امـا. دادند گويي معناي آن را واضح

و مختصر، معموال تعريفي از  تفسير را ارائه مفسران معاصر هرچند به صورت كوتاه

. كرده اند

بـه عنـوان«، تفـسير كه براي تفسير ارائه شده استييها تعريفازاي در دسته

و مدلول آيـات كريمـه انجـام مـي  در» دهـد كاري كه مفسر در مورد كشف معنا و

به«اي ديگر دسته  تفـسير اهللا خوييتآي. تعريف شده است» عنوان يك علم تفسير

و مي گويدرا ازمنظر كاري كه : مفسر انجام مي دهد تعريف كرده

)397/ خويي،(»التفسير هو إيضاح مراد اللّه تعالى من كتابه العزيز«
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.»تفسير، آشكار كردن مراد خداي متعال از كتاب عزيز اوست«

در. چند كاستي را مطرح كرده اند تعريف برخي محققان براي اين نخست آنكه

دوم اينكـه. نشده است) بيان مفاهيم آيات كريمه( تفسير مرحله اول آن اشاره اي به 

و  بـر بايـد فسيرت« آياكه به صراحت نگفته است مبناي تفسير در آن مشخص نشده

و به صورت روشمند  و قواعد عقاليي محاوره و قواعد ادبيات عرب » اساس اصول

و عرفـاني صورت نيـز در پذيرد، يا آنكه بيان مفاد آيات بر اسـاس مـسايل ذوقـي

.قلمرو تفسير قرار دارد

مي» آيات قرآن«،»كتاب عزيز« سوم اينكه اگر به جاي شد، بهتر بود؛ زيـرا گفته

و تبيـين مفسر درصدد آن است كه از هر آيه  اي مراد خداي متعال را به دست آورد

نمايد، نه اينكه بخواهد مراد خدا را از كل قرآن به عنوان كتاب خدا مشخص نمايـد 

و تعبيـر» آيات قرآن«بيرو تع  كتـاب«در فهماندن معناي اول گويايي بيـشتري دارد

)19/،بابايي(. ظاهر در معناي دوم است» عزيز

به نظر مي رسد هيچ يك از كاستي هاي ذكر شده را نتوان به عنوان يك اشـكال

حـداكثر ايـن اسـت كـه. جدي بر تعريف آيت اهللا خـويي از تفـسير وارد دانـست 

دوابگوييم  و روشـني بـر و با صـراحت و گويايي الزم را ندارد ين تعريف رسايي

.و منابع تفسير اشاره نشده استاي بودن تفسير مرحله

و گويا باشد به نظر مي رسد افزودن همه اما با توجه به اينكه تعريف بايد كوتاه

و  مراحـل اين نكات در تعريف علم ضروري نباشد به ويژه كه ايشان در باره منابع

از اين رو بايـد گفـت ايـن. تفسير در جاي خود در حد ضرورت بحث كرده است 

و مانع از علم تفسير قـرآن  و ايجازي كه دارد تعريفي جامع تعريف با همه اختصار

. به شمار مي رود

» البيان«ويژگي هاي عمومي تفسير.3

و نوآوري. الف  اجتهاد علمي

و اجتهـاد ايـشان در فقـه، اصـول،ي خوييعظمالآيت اللّه مقام علمي و تبحـر

و از رجال، حديث شناسي، ادبيات عرب موجب شـدهيعلوم اسالم بسياري ديگر



79

و تا ايشان در هر يك از علوم اسالمي كه قلـم مـي زدنـد بـا روحيـه اي اسـتداللي

و ارائـه  و در موارد زيادي بـه نـوآوري و طرح مسايل بپردازند اجتهادي به بررسي

و انديشه دست يابندديدگاه  و راه حل هاي نوين در عرصه علم . ها

ايـشان در جـاي جـاي مباحـث. نيز از اين قاعده مستثني نيست» البيان«تفسير

و يـا ارائـه: مرتبط با تفسير آيات مانند  واژه شناسي، نكات ادبي، اختالف قر ائـات

و يا بررسي ديدگاه هاي تفسيري، با تك  يه به توان علمـي برداشت تفسيري از آيات

و نقــد وبررسـي ديـدگاه  و هــابـاالي خـود بــه بررسـي اجتهـادي و ارائـه داليــل

نمونه هايي از تالش هاي اجتهادي آيـت اهللا خـويي. هاي جديد مي پردازد استدالل

.، در عناوين بعدي ارائه مي شود»البيان«در تفسير 

 جامع نگري علمي.ب

از.اقـدام نمـود» البيان«ي به نگارش تفسير آيت اهللا خويي با پشتوانه سترگ علم

و اين رو بيش از هر چيز آنچه در اين اثر رخ مي اجتهـاد، نمايد افزون بـر نـوآوري

و بهره گيري مؤ  لف از دانسته هاي تفسيري، حـديثي، كالمـي، فقهـي، جامع نگري

و تاريخي در تفسير قرآن است .اصولي، حكمي، ادبي

 مفسراني كه قرآن را تنها از يك جنبـه بررسـي كـرده آيت اهللا خويي با انتقاد از

: ايشان معتقدند. اند، ضرورت نگرش جامع گرايانه به قرآن را مطرح مي كند

به« و علوم قرآن پرداخته، از قسمت اعظـم پارهاغلب مفسران تنها اى از مباحث

و واقعيت قرآن را نشان دهـد، غفلـت ورزيـده آن كه مى  ، انـد مـثال تواند عظمت

و اعـراب و از ناحيـه لفـظ بعضى از مفسرين، قرآن را تنها از نظر قواعـد ادبـى

و بعضى ديگر قرآن را با ديد فلسفى مورد بررسى قـرار داده تفسير نموده  انـد، اند

در عين حال همـه ايـن گروه سومى نيز قرآن را با علوم جديد تفسير مى  و نمايند

همي مفسرين چنين مى  ن ديـد نـازل گرديـده اسـت كـه آنـان پندارند كه قرآن با

)12/،خويي(».بينند مى

ت و اجتماعي تفسير نگاهي گذرا به مباحث ادبي، كالمي، نـشان» البيـان«فسيري

و دقت باال به تفسير آيات پرداخته اسـت مي دهد كه چگونه آيت اهللا خويي با تبحر

و بررسي نموده است   سـان مؤلـف بـدين.و هر آيه را از جنبه هاي مختلف تحليل
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و حتـي االمكـان» البيان«محترم ز يك سو نگري در امان بمانـد ا تالش كرده است

.معناي جامع آيه را تبيين نمايد

 روشمندي در برداشت.ج

لـف بجـاي آن است به اين معنا كه مؤ روشمندي» البيان« ويژگي ديگري تفسير

و دچار شدن به استحـسانات عق  و سليقه شخصي و عرفـي، دخالت دادن ذوق لـي

و قوانين ادبي به تفسير قرآن دست زده است . تنها بر اساس ضوابط علمي

و بكارگيري ها به اعتقاد آيت اهللا خويي مفسر بايد با آگاهي از روش ي استنباط

و و ضوابط آن در فرآيند برداشت از قرآن به تفسير بپردازد تا آنچه مي گويد اصول

و اعتبار الزم : براين اساس ايشان مي فرمايند. برخوردار باشدمي نويسد از حجيت

و عقايد شخصى خود صرف نظر« آن چه بر مفسر الزم است، اين است كه از آرا

و گـرايش كند، تنها مفهوم آيات را بدون رنگ  هـاى آميزى با محتويـات مغـزى

و فرمان آن، قـدم بـردارد  و طبق رهنمود و تخصصى خويش مدنظر بگيرد فكرى

و تفـسير ساده به عبارت  و داللت ظاهر آن، معنى تر، آيات قرآن را با خود قرآن

و گــرايش و عقايــد شخــصى بــا آرا نــه ســليقه كنــد و فكــرى ».اى خــودهــاى

)13/،خويي(

و ميزان»البيان« حمد در تفسير شريف سورةبا بررسي تفسير ، روشمندي مولف

ا. پايبندي ايشان به اين اصل را در مي يابيم آ روش آيت يـاتهللا خـويي در تفـسير

 مختلـف بررسـي مـي كنـد هـر آيـه را از زوايـاي سوره حمد چنين است كـه اوالً 

و ثانياً در بررسي هاي علمي خود دو اصل را به دقـت مـورد توجـه) نگري جامع(

و دوم آيات قرآن قرار مي و قواعد پذيرفته شده آن علم بـه ايـن. دهد يكي ضوابط

اي از ضـابطه منـديه به اجتهاد خود سخن مي گويد ذر ترتيب حتي در مواردي كه 

و به وادي تذوو اصول گرايي در روش بحث تخطّ  و تأثيري نمي كند ءآراگذاريق

. در تفسير قرآن نمي غلتديو عقايد شخص

 بكارگيري منابع معتبر.د

مصادر«و»مĤخذ تفسير«بحث از منابع تفسير، كه در كتب علوم قرآن با عناوين

. شناسـي تفـسير اسـت نيز از آن ياد شده است، يكي از مباحـث مهـم روش» تفسير
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و اصـوالً همزمـان بـا نـزول قـرآن سابقه،توجه به منابع تفسير اي بس طوالني دارد

و مـرز هـر  و تعيين حد مطرح بوده است، ولي تدوين اين منابع به صورت مستقل

و بررسي مـستقل در بـاب آن، در زمـان  و بحث  متـأخر از عـصر نـزول هـاي يك

و به رغم بحث هاي نـسبتاً مفيـدي كـه مطـرح شـده اسـت، هنـوز صورت پذيرفته

و تعميق بيشتري است . نيازمند تالش جدي

و معيار پذيرش يك منبع بـه عنـوان منبـع تفـسير«از نظر آيت اهللا خويي قاعده

رو» قرآن و حجيت آن به اثبات رسيده باشد از اين : مي گويداين است كه اعتبار

آن« و و گمان و يا شرعىدر تفسير قرآن، نبايد از ظن و اعتبار عقلى چه حجيت

و به مداركى كه از  و اطمينان بخش ندارد، پيروى كرد بلكه بايد به داليل علمى

و مدركيت آن ثابـت شـده اسـت، اسـتناد شـود،  و يا شرع اعتبار  زيـرا نظر عقل

و نارواسـتاًو غيـر يقينـى، شـرع پيروى از داليل ظنى افزون بر آنكه . ممنـوع

و نابخـشودنى و گنـاه بـزرگ نسبت دادن مطلبى به خـدا، بـدون اذن وى حـرام

)397/،خويي(».است

ازيعقل فطر ظواهر الفاظ قرآن، تنها» البيان«براساس اين قاعده، مولف و سالم

و سليقه معتبر تفـسير وروايات قطعي را در رديف منابعي شخصيها تأثيرات افكار

(به شمار مي آورد  و دسـتاوردهاي) 398/،خـويي. و منـابع لغـوي، منـابع تـاريخي

 تجربي، الهامات قلبي را جزء منابع تفسيري به شمار نمي آورد

اخبـار افزون بر منابع فوق، آيت اهللا خويي بر اساس ديدگاه هاي اصـولي خـود

و اتكارا معتبريظن و معتقدنديمءهم در تفسير قرآن قابل استناد روايـاتاز: دانند

و اعتبار است،يكه دارا»يخبر واحد«ي اما معتبر يعنيغير قطع  نيز شرايط حجيت

يو حتي مي توان با چنين خبر) 398/خويي،(. نموديپيرو توان در تفسير قرآنيم

)400/،خويي(.عمومات قرآن را نيز تخصيص زد

 بررسي مقارنه اي مباحث تفسيري.هـ

هي آن» البيـان«اي ارزشمند تفـسير شـريف كي از ويژگي رويكـرد مقايـسه اي

را. است  با ديدگاه مشهور شيعه آيت اهللا خويي در موارد متعددي ديدگاه اهل سنت

و سـني مقايسه مي و واگرايي ديدگاه هاي تفسيري شـيعه و موارد همگرايي نمايند
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ب. دهند را نشان مي ستري مناسب براي شـكل گيـري ايشان با اين اقدام ضمن آنكه

تفسيري مقارن را به وجود مي آورند، براهميت توجه به ديدگاه هاي اهل سـنت در 

براي نمونه مي توان بـه مـوارد زيـر از ايـن دسـت. نمايند تفسير قرآن نيز تاكيد مي 

:اشاره نمود

به گزارش آيت اهللا خويي، در باره تعداد آيات سوره: تعداد آيات سوره حمد.1

و  مشهور در ميان مسلمانان اين است كه سـوره حمد اختالف مهمي در بين نيست

و سـني هفت آيه است، روايات زياديحمد دارا   نيـز آمـده،ي كه از طريـق شـيعه

م ) 422/،خويي(.كننديهمين نظريه مشهور را تأييد

نَستَعِين«در تفسير آيه.2 اكو با»إِي به به مسئله شفاعت اشاره مي كند استناد

و كمك خواستن از غير خدا را پاسخ  و اهل سنت، شبهه شفاعت روايات شيعه

)485/،خويي(دهد مي

ر ميان شيعه اماميه اين مطلبد:»بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ« بررسي جزئيت.3

اسيا در هر سوره»بِسمِ اللَّهِ«مورد اتفاق است كه ت، جزو كه با آن شروع گرديده

و يك ويهمان سوره  قرآنيها با هر يك از سوره»بِسمِ اللَّهِ« از آيات آن است

پس از بيان ديدگاه تشيع در اين باره، به تفصيل» البيان«لفمؤ.نازل شده است

آنهاديدگاه و فقهاي اهل سنت همراه با داليل وهاي مفسران  را بيان مي كند

. دهدهستند، ارائه مي»بِسمِ اللَّهِ«ل به عدم جزئيت پاسخ خود را به كساني كه قاي

)451-441/،خويي(

و موافقان.و  نقد وبررسي علمي آراء مخالفان

و اهتمام ويژه ايشان به بيان يكي از ويژگي هاي بارز آثار آيت اهللا خويي، توجه

و نقد وبررسي آن  ان اين ويژگي در كتب فقهي، اصولي ايـش.ست ها اقوال مخالفان

نيـز» البيـان«وجود همين خصيصه در بخش علوم قراني كتاب. كامال مشهود است 

و كم نظيـردر حـوزه علـوم قرآنـي  موجب شده است تا اين اثر به يك اثر برجسته

بـراي. نيز اين ويژگي رعايـت شـده اسـت» البيان«در بخش تفسيري. تبديل شود 

اهللا«نمونه ايشان در بررسي مسئله  وس» جزئيت بسم ه ديـدگاه مهـم را نقـل كـرده

از هـا ضمن آن ديـدگاه و فقهـاء فـريقين را گـزارش30ي بـيش  تـن از مفـسران



83

) 441/،خويي.(كند مي

ن و ديدگاه هاي مختلف، سيرة افزون بر  آيت اهللا خويي چنـين بـود كـه قل آراء

و پاسـخگويي بـه پس از بيان هر نظريه توجه وافري نيز به طـرح اشـكاالت وارده

:براي نمونه به موارد زير توجه فرماييد.ا نشان مي داده آن

اهللا« پس از تبيين مسئله- در» علَم بودن لفظ جالله به دو اشكال مهم مخالفـان

و از جوانب مختلف به پاسخ آن  و به تفصيل . مـي پـردازد ها اين باره اشاره نموده

)429– 427/،خويي(

اهللا« در مسئله- و موافقان را با بررسي يـك بـه ديدگاه» جزئيت بسم مخالفان

ــيش از ده صــفحه  ــان در ب ــد يــك داليــل آن ــين مــي كن و تبي ــشريح ــه دقــت ت . ب

) 451–440/،خويي(

ي گوناگوني را در ايـن خـصوص ها نيز ديدگاه» مالك« در نحوه قرائت كلمه-

و به آنياد آور شده و بررسي ( مي پردازدهاتحليل )455-452/،خويي.

شبپاسخگ.ز تهاويي به

و تالش براي پاسخگويي به آن  نشانه ها اهتمام يك مفسر به طرح شبهات رايج

و حيات تفسير ودليل آگاهي مفسر از چالش هاي علمـي جامعـه اسـت . روزآمدي

و آيت اهللا خويي بـه دليـل اشـراف ويـژه اي كـه بـه حـوزه هـاي معرفتـي شـيعه

از ديدگاه و اختالفي، بـه هاي مخالفان تشيع داشتند در برخي مباحث چالش برانگيز

و مستدل ارائـه مـي نماينـد  و پاسخ هايي منطقي . طرح شبهات مخالفان مي پردازد

:براي نمونه به موارد زير توجه فرماييد

 پس از طرح مسئله توحيد در عبادت به شبهات وتهمـت هـايي كـه بـه دليـل-

) 476/،خويي(. مي دهداحترام به تربت حسيني بر عليه شيعه مطرح مي شود پاسخ

نَعبد«تفسير آيه شريفهدر- اكو به مناسبت بحث توحيد در عبادت به اين» إِي

 غير خدا جايز نيست پس سجده فرشتگاني اگر سجده برا:شبهه پاسخ مي دهند كه

و چرا جايز شده است؟7 آدميبرا )477/،خويي(چگونه بوده

نَ َإِيا«در تفسير آيه.3 تَعِينُكو بـا اسـتناد بـه»س  به مسئله شفاعت اشاره مي كند

و كمك خواسـتن از غيـر خـدا را پاسـخ و اهل سنت، شبهه شفاعت روايات شيعه
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)485/،خويي(.دهد مي

 طالب: اين شبهه را بررسي مي نمايد كه»اهدِنَا الصراطَ الْمستَقِيم«آيه در تفسير.4

شد تا بتواند آن را از خداوند بخواهد، بنـابراين مـسلمان هدايت بايد قبال فاقد آن با

و يكتاپرست  و در راهيخداشناس و واجـد هـدايت اسـت  كـه خـود هـدايت يافتـه

يدارد، چگونـه در حـال نمـاز از درگـاه ذات اقـدس الهـيمستقيم هدايت قدم برم

م ميدوباره هدايت و مكرر !؟»ماهدِنَا الصراطَ الْمستَقِي«: گويديطلبد

و سـپس پاسـخ در پاسخ به سه جوابي كه برخي مفسران داده اند اشاره مي كند

(خود را كه مبتني بر مراحل هدايت است تبيين مي نمايد )495-497/،خويي.

» البيان«روش تفسيري.4

و منـابع روش تفسيري عبارت است از و روش تعامـل مفـسر بـا ابزارهـا  گونه

تفسير قـرآن كه براي روش هاي تفسير ذكر شده مانندي تقسيمات گوناگون.يتفسير

و غيـره. تفسير رمزي ي، تفسير رواي ي، فسير عقلت،.به قرآن  و عرفاني، تفـسير ادبـي

. ناظر به شيوه استفاده مفسر از يك يا چند ابزار تفسيري است

و» البيان«آيت اهللا خويي در تفسير در درجه نخست از قرآن سود جـسته اسـت

ن  و ديدگاه هـاي تفـسيري را تالش و بررسي اقوال و نقد موده تفسير خود از آيات

هاي، بررسي:پس از قرآن، روايات اهل بيت. با استناد به آيات قرآن انجام دهند 

و نكات ادبي ساير منابع تفسيري ايشان را تشكيل مي دهد  با توجه به جـامع. عقلي

و كاربر  د گسترده استدالل هاي عقلي در اين نگري آيت اهللا خويي به منابع تفسيري

.را روش اجتهادي ناميد» البيان«تفسير، بايد روش تفسيري

:مي اندازيم» البيان«منابع تفسيري در تفسير اكنون نگاهي گذرا به جايگاه

» البيان«جايگاه قرآن در تفسير. الف

آ . اسـت» البيـان«يـت اهللا خـويي در تفـسير قرآن كريم مهم ترين منبع تفـسيري

و و نقـد  مراجعه با آيات قران در همه مباحث ادبي، واژه شناسـي، نكـات تفـسيري

اهللا. بررسي هاي ايشان به عنوان يك اصل خدشه ناپذير پذيرفتـه شـده اسـت آيـت
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مي» البيان«خويي در مقدمه تفسير :گويد درباره جايگاه قرآن در روش تفسيري خود

مف« در تفسير يك آيه از مىما معموال و خـود قـرآن هوم آيه ديگر استفاده كنيم

و درك قـرآن از خـود قـرآن را وسيله درك معانى قرآن قرار مى  در فهم و دهيم

و راهنمايى مى  و بر آن چه از ظـاهر يارى و احاديث وارده را بر اين روش طلبيم

و مؤي آيات قرآن فهميده مىايم، شاهد )13/،خويي(».آوريمد

و در موراد زير» البيان«مولف تفسير در عمل همان گونه كه گفته بود عمل نمود

.از قرآن در تفسير خود سود جست

 ارزيابي روايات تفسيري.1

ا بنـابر روايـات.، عرضه روايات به قرآن است:طهاريكي از آموزه هاي ائمه

با استناد. عرض، هر حديثي كه با مفاد قرآن در تعارض باشد بايد كنار گذاشته شود 

ا  ين قاعده اصولي، آيت اهللا خويي در تفسير آيات بيش از هـر اقـدامي بـه سـاير به

و سپس به بررسي روايـات تفـسيري مـي پردازنـد  در ايـن. آيات مراجعه مي كنند

بـراي. ها مخالفتي با قرآن نداشته باشد مرحله تنها رواياتي را مي پذيرند كه مفاد آن 

مؤ»يمرح«نمونه ايشان از پذيرش رواياتي كه اسم  منـان را به رحمت خاصه الهي به

و  و اينگونـه روايـات را بـا قـرآن مخـالف مـي دانـد تفسير كرده اند امتناع مي كند

:گويد مي

كه« و معنـايش عـام،» رحمان«در بعضى از روايات آمده است اسم خاص است

يـا» رحيم«ولى  و و معنايش خاص، زيرا كه اختصاص به آخـرت اسم عام است

دا  ولى بايد اين روايات را تأويل نمود يا به كنار گذاشت زيرا ظـاهر.ردمؤمنين

بـه آن ها با كتاب خدا مخالفت دارد چون كلمه رحـيم در قـرآن بـدون ايـن كـه

ــه آخــرت اختــصاص داشــته باشــد، اســتعمال شــده اســت  ــا ب و ي ــؤمنين »...م

) 432/،خويي(

 تبيين معناي واژگان.2

ا ب آيت اهللا خويي در تبيين معناي ه اتفاق واژگاني كه در تفسير سـورة كثر قريب

بـه عبـارتي از روش. حمد مطرح كرده است، به آيات قرآني اسـتناد نمـوده اسـت

از. تفسير قرآن به قرآن در اين زمينه سود جسته است  ايشان در تبيين معاني واژگان



86

و نظـائر واژه و بررسـي وجـوه در روش تقابل واژگان، بررسي دامنـه كـاربرد واژه

ث واژه شناسـي در نمونه هـايي از ايـن روش هـا در بحـ. قرآن استفاده كرده است 

. ارائه مي گردد» البيان«تفسير

 مباحث تفاسيري.3

استفاده آيت اهللا خويي از آيات قرآن در مباحث تفسيري بيش از آن است كه به

 است يـاد آوري آنچه در اينجا قابل ذكر. را ارائه داد ها راحتي بتوان فهرستي از آن 

 چشمگيرتر از سـاير مباحـث ها چند بحث مهم است كه حجم كاربرد آيات در آن

. است

نَعبد« براي نمونه ايشان در تفسير- اكو براي تبيين مسئله توحيد در عبادت» إِي

و مخلوقات روي و بيان عقايد مشركاني كه بجاي پرستش خدا به بندگي واسطه ها

م ميآورده اند، بطور ) 471-467/،خويي.(نمايند بسوط به آيات قرآن استناد

نَـستَعِين« نمونه ديگر اينكه در تفسير- اكبا استفاده از آيـات قـرآن مـسائلي» َإِي

و شفاعت را بررسي مي كندجواز استعانت از غير: همچون ( خدا )485/،خويي.

 استمداد از آيات قرآن به تبيين مراحل با»هدِنَا الصراطَ الْمستَقِيما«آيه در تفسير-

(پردازد سه گانه هدايت مي )495-497/،خويي.

» البيان«جايگاه روايات در تفسير.ب

و  كـاربرد را در تفـسير پس از قرآن كريم روايـات معتبـر بـيش تـرين جايگـاه

آيت اهللا خويي در مقدمه تفسير خـويش بـه ايـن نكتـه مهـم اشـاره. ارندد» البيان«

كهيم و سند تكيهفرمايند بر در اين تفسير ايشانگاه و عقل آيات قرآن مجيد افزون

و كثرت نقل، صح استي روايات سليم،  ها ثابت گرديده اسـتت آن كه در اثر تواتر

)13/،خويي(.از خاندان عترت با سند صحيح به دست آمده استيا

:ي مهم برخورد دار استبه منابع روايي از چند ويژگ» البيان«رويكرد تفسير

و اصالت منابع روايي.1  اهميت دادن به تنوع

افزون بر جوامع روايي شيعه به منابع روايي اهل تسنن نيـز توجـه» البيان«مفسر

و در جاي جاي تفسير خود از روايات موجود در صحاح سـته بهـره منـد مي نمايد
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مؤمر. مي شود صـحيح) بـار5(م صـحيح مـسل) بار6(لف به مستدرك حاكم اجعه

. بيش از ساير منابع روايي اهل تسنن است) بار4(بخاري 

و بحـار االنـوار اخـذ در منابع روايي شيعه نيز اكثر روايات از كتاب هاي اربعه

اهللا در ميان كتاب. شده است  هاي تفسير روايي تنها تفسير البرهان مورد توجه آيـت

و به ساير تفاسير رو  تفـسير«،»نـور الثقلـين«ايـي از جملـه خويي قرار گرفته است

. توجهي ندارد» تفسير قمي«يا» عياشي

 استناد به روايات صحيح.2

و سقم سند روايـت تفـسيري با آنكه برخي از مفسران توجه چنداني به صحت

و دقت اصولي خود را در گـزينش رويـات  نمي كنند اما آيت اهللا خويي مشي فقهي

ا  و ز پرداختن به رواياتي كه ضعف سندي دارنـد اجتنـاب تفسيري نيز بكار مي برد

 روايـت در البرهـان30براي نمونه با آنكه در فضيلت سوره حمد حدود. مي نمايد

ـ تفـسير) 1/100،بحراني(ذكر شده است اما تنها بـه يـك روايـت از منـابع شـيعي

و يك روايت از منابع اهل سنت  ـ ـ بـسنده كـرده اسـت البرهان ـ صحيح بخـاري

و وضـوح كـافي)422/،خويي( و داللـت از اعتبـار و اين روايات نيز از جهت سند

 برخوردار است

تعامل آيت اهللا خويي با روايات تفسيري غيـر قابـل اعتمـاد، ريـشه در ديـدگاه

اسـتناد كـردن بـه ايـشان معتقدنـد. اصولي ايشان در چگونگي رفتار با روايات دارد 

و روا نيست، مسلما در تفسير قرآن روايات ضعيف  به جايز رواياتو تنها با استناد

 امـاي روايـات غيـر قطعـو صادر گرديـده: كه به طور قطع از معصوميصحيح

مـيكه دارا»يخبر واحد«يمعتبر يعن و اعتبـار اسـت، دري شـرايط حجيـت تـوان

)398/،خويي(. بهره گرفت تفسير قرآن

 كاربرد گسترده روايات در تفسير قرآن.3

در زمينه هاي گوناگون تفسيري از روايات بهـره بـرده اسـت كـه» البيان«تفسير

. به شرح زير استهامهم ترين آن

آيت اهللا خويي در مواردي بـراي:بهره گيري از روايات در مباحث تفسيري-

: فرمايـد مـي،»بِـسمِ اللَّـهِ«در تفـسير: تفسير آيات از روايات بهره جسته اند از جمله 
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و پرمعن كامل هد9وجود پيامبراسامي خدا ترينيترين باشند كـهيم:يو ائمه

آنيو كتاب تكوينيآفرينش جهان هست  و آفرينش نور ها شروع گرديـده با خلقت

كه) 434/،خويي(.است آنگاه براي اثبات اين نظر به روايتي از كافي استناد مي كند

. رده استكاطالق:بر ائمه طاهرينرا»ي حسنياسما«

لِلَّهِ«در تفسير دمآن7 به دو روايت از امام صـادق» الْح هـا بـر شـمول كـه در

لِلَّهِ«معناي  دمكنـد براي سپاس از همه نعمت ها تاكيد شده اسـت، اسـتناد مـي»الْح .

)458/،خويي(

نَستَعِين« در تفسير آيه اكو بـا اسـتناد» َإِي بـه به مسئله شفاعت اشاره مـي كنـد

و كمك خواسـتن از غيـر خـدا را پاسـخ  و اهل سنت، شبهه شفاعت روايات شيعه

) 485/،خويي( دهد مي

در:تبيين معناي واژگان به وسيله روايات- آيت اهللا خويي به كاربرد واژه هـا

و سخنان معصومين  و براي راه يافتن به معنـاي واژه از ايـن:احاديث توجه دارد

واژه شناسـي در تفـسير«مونه هايي از اين دست را در عنوانن.منبع استفاده مي كند 

.مالحظه فرماييد» البيان«

و:توجه به روايات فضايل-  برخورد مفسران با رواياتي كـه بـه بيـان فـضايل

و سوره هاي قرآن مي پردازند متفـاوت اسـت در ايـن ميـان برخـي. خواص آيات

گو» الميزان«تفسير: همانند و برخـي هماننـد هيچ توجهي به اين : نه روايات ندارنـد

بدون توجه به سند حديث، به نقل روايات فـضائل» مجمع البيان«و» نمونه«تفسير

.و خواص مي پردازند

آيت اهللا خويي در تعامل با روايات فضايل از روشـي ميانـه سـود جـسته اسـت

و روايـات  يعني ضـمن بهـاء دادن بـه روايـات فـضايل، از نقـل روايـات ضـعيف

.بيانگرخواص سوره ها اجتناب نموده است

براي نمونه ايشان در بيان فضيلت سـوره حمـد بـه دو روايـت يكـي از تفـسير

و ديگري از صحيح بخاري استناد  ( مي كندالبرهان اما در ايـن رابطـه) 421/،خويي.

از نقل روايت معروف فضيلت سوره هاي قرآن كه ابـوعمر عثمـان بـن الـصالح از 

ن ابي آن.قل كرده اجتناب مي نمايد بن كعب روايتي كه با آنكه ترديد در جعلي بودن
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و سني راه يافته است)1/78،قرطبي(نيست . اما در بيشتر كتاب هاي تفسير شيعه

» البيان«واژه شناسي در تفسير.ج

تحليـل وبررسـي واژگـان آيـه» البيـان«يكي از عناصر ثابت تفسيري در تفسير

ش. است ناسي در اين تفسير از آنجا آشكار مي شود كه مفـسر پـيش از اهميت واژه

و تحليل واژگان آيه مي پردازد  آيت اهللا خويي. هر بحث ديگري ابتدا به ريشه يابي

و منبع بهره مي گيرند : براي راهيابي به معاني واژگان شناسي از چند روش

 اجتهاد در لغت.1

اين است كه مولف به هيچ» البيان«بررسي واژگان در تفسير نكته قابل توجه در

يك از منابع معروف لغت شناسي عرب يا لغتنامه هاي قرآنـي ارجـاع نـداده اسـت 

در. بلكه در اكثر موارد به اجتهاد خود عمل نموده است  از اين رو افـزون بـر آنكـه

بسياري موارد از نقل مطالب ذكر شده در منابع لغوي اجتنـاب مـي كنـد در معنـاي 

و اختصاصي برخي واژگ  ان نيز مطالبي افزوده است كه در هيچ يك از منابع عمومي

:مي گويد» عالمين«براي نمونه در معناي واژه. لغت شناسي قرآني يافت نمي شود

ايـن.»قـوم«و» رهـط«جمع است كه از لفظ خود مفرد ندارد، ماننـد: عالمين«

مـى.گـردد واژه به يك مجموعه متجانس از موجودات، اطالق مى  : گوينـد مـثال

و گاهى هم به مجموعه و امثال آن مى عالم جماد، عالم نبات كـه اى اطالق گردد

و يا مكانى داشـته باشـند، ماننـد ايـن كـه گفتـه  اجزاى آن با هم ارتباط زمانى

در» عالم«گاهى نيز كلمه.»عالم آخرت«و» عالم دنيا«،»عالم كودكى«شود مى

و تمام موجودات جهان آف در ميان مجموع و اختالفاتى كه شـان رينش با تفاوت

)456/،خويي(».رود وجود دارد، به كار مى

،»مفـردات راغـب«،»لـسان العـرب«،»العين«با مراجعه به لغت نامه هايي مانند

مشخص مي شود كه هيچ يك از آنان» الميزان«و» مجمع البيان«و تفاسير» لتحقيقا«

يو يـا مكـاني آن با هم ارتباط زمـاني كه اجزاياهمجموع«به كاربرد واژه عالَم در 

نك» داشته باشند و اين از اختصاصات تفـسير اشاره و ثمـره اجتهـاد» البيـان«رده اند

. لغوي مفسر است
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 استدالل هاي علمي بجاي استناد محض به قول لغويان.2

و روحيه علمي آيت اهللا خويي در همه آثار علمي ايشان آشكار است . ذهن نقاد

در تحليل واژگان نيز ايشان با اسـتدالل هـاي علمـي برخـي اختالفـات را در بـاره

از ايـن دسـت مـي تـوان بـه. بيان مي فرمايـد ها معناي واژگان يا ويژگي هاي آن 

:هاي زير اشاره كرد نمونه

را اسم جنس مي دانند نـه اسـم عَلـم»اهللا« در پاسخ به كساني كه لفظ جالله-

و جايگاه لفـظ به داليلي همچون  و ضرورت نامگذاري در»اهللا«تبادر، عدم اشتقاق

)427/،خويي.(كلمه توحيد استدالل مي نمايد

كه- صيغه مبالغه است در آغاز ديدگاه مفـسران» رحمان« در بررسي اين نظريه

و آن را با اسـتدالل هـاي افـزون  و لغويان را نقل مي كند اما به آن بسنده نمي كند

م و مي گويدتري همراه :ي كند

و بعضى از لغويااگر مفسر« رحمـت»مـنرح«اند كه صيغهن گفتهان در مبالغـه

و اين مطلب  درست است، اعم از ايـن كـه هيئـت» رحمان«در مورد كلمه است

بـه» الرَّحمن«تركيبى آن در مبالغه استعمال شود يا نه، زيرا كلمه  در تمام موارد

و بدون قيـد اسـتع و ايـن نـوع اسـتعمال، حـاكى از طور مطلق مال شـده اسـت

و داللت دارد بر اين كه رحمـت او بـه  و كليت مفهوم آن است عموميت، وسعت

در هـيچ مـورد ديـده نـشده  تمام موجودات احاطه دارد، به همين جهت است كه

بـه:»انّ اللّه بالنّاس او بالمؤمنين لرحمن«:است كه گفته شود  خداوند به مردم يا

در مقام استعمال با نـاس» رحمان« رحم كننده است، يعنى هرگز كلمه مؤمنان را

و مقيد نمى  و قيد ديگرى محدود و يا با هر كلمه در كلمـه يا مؤمنين كنند، ولـى

مى» رحيم« انّ اللّه بالنّاس او بالمؤمنين«: گويند اين گونه استعمال شايع است كه

)430/،خويي(.»لرحيم

:و كاربرد واژه در كالم معصوماناستناد به روايات.3

ا و» البيـان«لـف تفـسير ين گفته شـد مؤ همان گونه كه پيش از كـه از محـدثان

و احاديـث نيـز  رجاليان برجسته نيز بودند، براي راه يافتن به معناي واژه از روايات

 براي نمونه در معناي واژه عبد پس از بيان دو معنا براي آن، معنـاي. كند استفاده مي 
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ــي ــر م ــر ذك ــه كمت ــي از ســيد ســومي را ك ــه روايت و ب ــد ــي نماي ــان م شــود را بي

مي. كند استشهاد مي7الشهداء :فرمايد ايشان

مى گاهى در يك معناى وسيع واژه عبد« به تر به كار و بر كسى كه نسبت رود

» عبـد«دهد به طورى كه توجهى بـه غيـر از آن نـدارد چيزى اهميت فراوان مى 

و گفته مى النّـاس عبيـد«:7از همين جاست گفتار حـضرت سـيد الـشهدا شود

و اذ  و الدين لعق على السنتهم يحوطونه ما درت معايشهم ا محصوا بـالبالء الدنيا

)10/189، مجلسي(.»قلّ الديانون

آن. يعنى مردم بندگان دنيايند« مى هاست تا زندگى دين لقلقه زبان دم شان چرخد،

و چون از دين مى  »! روز امتحان پيش آيد، دينداران چقدر كم خواهنـد بـود زنند

) 462/،خويي(

ر: نمونه ديگر استناد به روايت و رحيمهمـا يا و االخـره هالـصحيف(حمن الـدنيا

و بحـار األنـوار7 في دعائههالسجادي  مـستدرك،89/383،في استكشاف الهموم،

كه) 155/،1،الحاكم بـه رحمـت» حـيمر«براي اثبات عدم اختصاص صـفت است

(خاصه خدا بيان شده است ) 432/،خويي.

 بررسي تقابل واژگان در كاربرد هاي قرآني.4

بـه قاعـده هرگاه دو واژه در يك آيه در برابر يكديگر به كـار رونـد بـا اسـتناد

مؤلـف. دسـت يافـت مي توان به معناي واژه مـورد نظـر» تعرف االشياء باضدادها«

 از اين قاعده سود جسته است از جمله در معنـاي لغـوي در مواردي» البيان«تفسير 

:رحمان مي گويد

و سخت دلـي معنا و به مفهوم ضد قساوت و واضح است ي رحمت نيز روشن

بيسخت گيرو ضد م. باشديميمهريو :فرمايديخداوند متعال

»منَهيب اءمحلَى الْكُفَّارِ رع اء29/،فتح(» أَشِد(

و مهربانندپيامبر« و در ميان خود، رحيم و سختگير ».و يارانش نسبت به كفار، شديد

»حِيمر غَفُور أَنَّ اللَّه و شَدِيد الْعِقابِ أَنَّ اللَّه )98/ مائده(»اعلَموا

و مهربان است] در عين حال[ مجازات شديديخدا دارا! بدانيد« )43/،خويي(».آمرزنده
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كا.5  ربرد واژه در قرآنبررسي دامنه

بررسي موارد استعمال يك واژه در قرآن بـراي راه يـافتن بـه دايـره معنـايي آن

و نشان مي دهد كه آيا سعه وضيق معناي واژه در فرهنگ قرآن بـا  بسيار مفيد است

و استنباط لغوي سازگار است يا خير؟   استعمال عرفي

 معنـاي واژگـان بارةهور در به اين اصل، برخي اقوال مش آيت اهللا خويي با توجه

ب. قرآني را به چالش كشيده است ،طباطبـايي(نـابر قـول مـشهور مفـسران از جمله

ازي بعـضو)1/22 تفسير نمونـه، مكارم شيرازي،؛19/،1 الميزان في تفسير القرآن،

و» رحمان«)1/28 تفسير برهان،؛1/43،يتفسير طبر(روايات اسم خـاص اسـت

ول  و معنايش خاص،» رحيم«يمعنايش عام،  اختصاص بـه آخـرتو اسم عام است

.و يا مؤمنين دارد

و رحيم« خويي با بررسي موارد استعمال آيت اهللا در قرآن كريم با ايـن» رحمن

تأويل نمود ديدگاه مخالفت نموده وحتي اعالم مي نمايد كه اينگونه روايات را بايد 

آنگـاه) 432/،خـويي(خـدا مخالفـت دارد ها با كتاب يا كنار گذاشت زيرا ظاهر آن 

و تفاوت آن با  : چنين استدالل مي كنند» رحمان«براي روشن شدن معناي رحيم

و يا بـه آخـرت اختـصاص داشـته« در قرآن بدون اين كه به مؤمنين كلمه رحيم

.»باشد، استعمال شده است

»صانِي فَإِنَّكنْ عم و مِنِّي نِي فَإِنَّهتَبِع )36/ابراهيم(» غَفُور رحِيمفَمنْ

تـو« و هر كس از من نافرمانى كند، پس هر كس از من پيروى كند، از من است

و مهربانى ».بخشنده

»الرَّحِيم أَنَا الْغَفُور أَنِّي عِبادِي )49/ حجر(»نَبئْ

»!بندگانم را آگاه كن كه من بخشنده مهربانم«

لَرَإِنَّ اللَّ« )65/جح(»ؤُف رحِيمه بِالنَّاسِ

و مهربان است« ».خداوند نسبت به مردم رحيم

رحِيمـاً« كـانَ بِكُـم إِنَّه لِتَبتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ فِي الْبحرِ الْفُلْك لَكُم يزْجِي »ربكُم الَّذِي

)66/بنى اسرائيل(

آورد مـى پروردگارتان كسى است كه كشتى را در دريا براى شما به حركت در
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.او نسبت به شما مهربان است. مند شويد بهره تا از نعمت او

ــاً« رحِيم ــوراً ــه كــانَ غَفُ إِنَّ اللَّ هِمــي علَ ــوب يتُ أَو إِنْ شــاء ــافِقِينَ ــذِّب الْمن عي و«

)24/احزاب(

مى« و يا اگر توبه كنند، توبه اگر بخواهد منافقان را عذاب مى كند پـذيرد شان را

خ و مهربان استكه ».داوند بخشايشگر

و ديگر آياتى كه در اين جا نيامده است، كلمه مى در» رحيم«بينيم در اين آيات

و بـر و منافق معناى عمومى به كار رفته است كه خداوند بر همه كس از مؤمن

و مهربان است )432/،خويي(.هر انسانى در هر دو جهان رحيم

ا خ گفتني است در ايـن اسـت» رحيم«با» رحمن«ويي تنها تفاوتز نظر آيت اهللا

م»رحيم« كه  و صفات هميشگي داللت و غيريكند به اين كه رحمت از لوازم ذات

وليقابل انفكاك ذات اقدس اله مـي است كنـد بـر ايـن كـهي رحمان فقط داللـت

( صفت رحمت استيخداوند دارا )431/،خويي.

و نظائر واژه.6  بررسي وجوه

و فهم معـاني كلمـات علم وجوه قرآن از علوم ارزشمندي است كه در شناخت

و دانشمندان اسالمي در طول تـاريخ بـدان توجـه.و آيات نقش بزرگي دارد  علماء

و در اين زمينه تاليفاتي داشته اند  متاسفانه در تفاسير جديد به اين مهم كمتر. نموده

و تنها بـه بيـان معنـاي لغـوي يـا اصـطالحي   واژه در قـرآن بـسنده توجه مي شود

يكي هم اين است كه در مواردي به وجـوه» البيان«از ويژگي هاي تفسير. شود مي

به وجـوه معنـايي» عبادت« از جمله در بررسي واژه.و نظاير واژه توجه شده است 

و مي گويد و سپس معناي مورد نظر را انتخاب مي كند : آن در قرآن مي پردازد

ب كلمه عبادت« :ه سه معنى آمده استدر لغت

مى» اطاعت« گاهى به معناى-1 :باشد، مانندو فرمانبردارى

مبِـينٌ« وـدع لَكُـم إِنَّـه تَعبـدوا الـشَّيطانَ ال أَنْ منِـي آدب إِلَـيكُم يـا ـدهأَع لَم »أَ

)60/يس(

كه« كـه او نكنيـد اطاعت شيطان از اى فرزندان آدم آيا من با شما پيمان نبستم

»!براى شما دشمنى آشكار است
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و ذلت است، مانند: معناى دوم عبادت-2 :خضوع، تذلل

لَنا عابِدونَ« و قَومهما مِثْلِنا لِبشَرَينِ أَ نُؤْمِنُ )47/ مؤمنون(»فَقالُوا

در حالى كه قـوم: گفتندنآنا« آيا ما به دو انسان، همانند خودمان ايمان بياوريم

»!گان ما هستند؟ها برد آن

و مرور در آن بيش و زيـاد در زيـرو از اين جاست راهى را كه عبور تر اسـت

.نامندمى» معبد«گيرد،مى پاى عابرين قرار

مى-3 :شود، مانند گاهى هم كلمه عبادت به معناى پرستش استعمال

بِهِ« ال أُشْرِك و اللَّه دبأَنْ أَع أُمِرْت إِنَّما )36/درع(» قُلْ

كه! بگو« و به او شرك نورزمخدامن مأمورم » را بپرستم

در همين معن» عبادت«كلمه مىاغالبا به به كار  كـه اگـر بـدون گونـه اي رود،

ــ شــرط اســتعمال گــردد، مــردم از آن، همــين معن و و خــالى از قيــد رااقرينــه

)462/،خويي(».فهمند مى

» البيان«نكات ادبي در تفسير.د

و دقت هاي پرداخت و بيان صنايع و تركيب آيات ن به نكات ادبي همانند تجزيه

ايـشان. نيـست» البيـان«بالغي، جز در موارد ضروري مورد اهتمام مؤلـف تفـسير

: فرمايد درباره روش خود در اين خصوص مي

و موضوعاتى كه مربوط به معانى قرآن است، خـواهيم« در اين تفسير به مباحث

مب  و از و علوم ادبـى آن اسـت پرداخت و اعراب قرآن احثى كه مربوط به الفاظ

در كتـاب  و مفسرين اين گونه مباحث را هـاى صرف نظر خواهيم نمود زيرا علما

در متعددى آورده  و»تبيـان«اند كه نيازى به كتاب ديگـر نيـست شـيخ طوسـى

در» مجمع البيان«طبرسى در ابـهو ما نيز تنها»كشاف«و زمخشرى ز بعـضى

و نكات ادبى كه مفسرين از آن غفلت ورزيده و يا به علـت اهميـت موضـوع اند

)13/،خويي(».ارتباط خاصى كه با اصل بحث دارد، خواهيم پرداخت

با همه اين احوال ايشان در مـواردي بـه بررسـي جنبـه هـاي ادبـي آيـات نيـز

مي مي :توان به موارد زير اشاره كرد پردازند كه از جمله
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و بررسي اقوال سه گانه در اين باره يعني اينكه متعلق»بِسمِ اللَّهِ«متعلق تعيين-

و ترجيح قول سوم»بِسمِ اللَّهِ« )433/،خويي( اقول، استعين يا ابتدا باشد

) 454/،خويي(» مالِكِ يومِ الدِّينِ«: اضافه لفظي يا معنوي بودن اسم فاعل مانند-

تغ- و يير لحن آيه از سياق غيبت به سياق خطاب از آيـه بررسي صنعت التفات

»دبنَع اك463/،خويي(به بعد»إِي(

علَيهِم « جمله بدل بودن- علَـيهِم« از جمله»غَيرِ الْمغْضُوبِ ـتميـا صـفت»أَنْع

)490/،خويي(»الَّذِينَ«بودن آن براي 

علَيهِم غَي« عبارت بر»ضالّين« بودن كلمه عطف- بيان ايـن نكتـهو»رِ الْمغْضُوبِ

ي تأكيـد نفـي آمـده اسـت بـرا»ضالّين« بر سر»غَيرِ« كه بعد از كلمه»ال«كلمه كه 

)491/،خويي(باشديم

» البيان« اختالف قرائت در تفسير.هـ

ديدگاه آيت اهللا خويي درباره قرآئات مختلف اعم از هفت گانه يـا بيـشتر ايـن

ه  نم اين قرائت يچ يك از است كه آنباشديها متواتر ها خبـر واحـد بلكه برخي از

و برخي ديگر اجتهاد خود قاريان اسـت  در هـيچ از سـويي) 123/،خـويي ..(است

د بنـابراين از ها را منع نمـوده باشـن از اين قرائتي نيامده است كه ائمه بعضيروايت

و غير معروف قرآئات معروف، مي توان به آنچه  نباشـديو ساختگيو يا جعل شاذ

و اعتبار آنان در نزد هيچ يك از علما ثابـتكه نقل نشوديو به وسيله افراد وثاقت

) 167/،خويي.(اعتماد كرد،نشده است

آيت اهللا خويي در باره چهار واژه از سوره حمد مسئله اختالف قرائت را مطرح

:كرده است كه عبارتند از

يـا ضـمه بـا كـسره»للّـه«و الم يـا كـسرها ضـمه بـ»الحمـد« قرائـت، دالـ

)452/،خويي(

» لـكم«:كـرده انـد از جملـه نقـلي مختلفـيهـا نيز قرائت» مالك«كلمهـ در

«مليك« «لَمو» مالك«»ك»و صحيح كه دو قرائت آخر»كلِم تـرين مشهورترين

)452/،خويي(.قرائت است
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علَيهِم غَيرِ الْمغْ « در»غير«حرف آخرـ قرائت  پـايينيو صـدا» جـر« بـا»ضُوبِ

/،خـويي(بنـابر نقـل زمخـشري بـااليو صدا» نصب«با بنابر قرائت مشهور يا

487(

علَيهِم« قرائتـ تمأَنْع صـراط مـن«به شكل فعلي يا به صورت»صِرَاطَ الَّذِينَ

و عمر نقل شده است.»انعمت عليهم  )487/،ييخو(بنابرآنچه از اميرمومنان

 پرداختـه ها از بررسي مواردي كه آيت اهللا خويي به نقل اختالف قرآئات در آن

در. است به نظر مي رسد ايشان نسبت به اين مسئله توجه داشته است به ويـژه كـه

مجمـع« هاي شاذي را كـه حتـي صـاحب قرائت» مالِكِ يومِ الدِّينِ«:مواردي مانند 

گز» البيان .ارش نموده اندنقل نكرده است

پس از گزارش اختالفـات قرائـت بـراي انتخـاب قرائـت» البيان«مؤلف تفسير

و قواعد زير پيروي مي نمايند : صحيح تر از اصول

و بي توجهي به قرائت شاذ، ايـن قاعـده در همـه.1 اهميت دادن به قرائت مشهور

 موارد فوق مورد استناد مفسر محترم قرار گرفته است 
7 به نقل قرائت غير مشهور از معصوم اهميت دادن.2

به نظر آيت اهللا خويي اگر قرار باشد در مـوردي از قرائـت مـشهور فراتـر

يـا ائمـه9پيـامبر(برويم بايد قرائت مـذكور بـا سـند مطمـئن بـه معـصوم 

» غيـر المغـضوب«از اين رو آنچه را زمخشري در قرائت. برسد):طاهرين

و خ» غير« نقل كرده است و در پاسخ او كه را به نصب وانده است نمي پذيرد

:نسبت مي دهد، مي گويدو عمر9رسول اكرماين قرائت را به 

از رسـول» نـصب«به نظر ما صحيح همان قرائت اول است زيرا نقـل قرائـت«

و اگر رسول خدا9خدا آن را بـا نـصب چنـين قرائـت9ثابت نگرديده است

مى مى مى فرمود، قهرا زياد نقل و شايع رديد در صـورتى كـه افـراد مـوردگ شد

و اطمينان، اين قرائت را از رسول خدا  هـم نقل نكرده9اعتماد و قرائت عمر اند

و دليل باشد زيرا قبال ثابت كرديم كه قرائت غير بر فرض ثبوت نمى  تواند حجت

و قابـل اعتبـار اسـت كـه از قرائـت7معصوم هـاىدر صورتى مورد اطمينان

در  و گر نه و اطاعت از فرمان خدا اين گونه قرائـت مشهور باشد هـا مقام امتثال
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و موجب سقوط تكليف نمى7كه نه از معصوم و نه مشهور كافى ».باشد است

)487/،خويي(

البته ناگفته نماند كه آيـت اهللا خـويي براسـاس مبـاني خـود در مجمـوع فايـده

ب  و ترجيح يكـي بـر ديگـري نمـي و چنداني براي بررسي قرائت هاي مختلف ينـد

و انتخـابي قرائتي معروف برتريها در قرائت اساساًمعتقد است   بر قرائـت ديگـر

آنييك و نقـل ها امكان پذير نيست، زيرا اگر اين قرائت از وي پيـاپيهـا ها با تواتر

آن9يقين آور از پيامبر ميها جنبه قرآن ثابت باشند، همه و تفـاوتي پيدا دريكنند

و كلمات قرآ .ن نيستميان آيات

در- چنان كه حق هم همين اسـت-ها از راه تواتر ثابت نباشد اگر اين قرائت اما

و امتياز يك قرائت سبب قطع به بطالن قرائت ديگـر شـود، اين صورت اگر ترجيح

يكيتحقيق در امتيازات قرائت  و انتخاب آني بر قرائت ديگر ي نـدارد،وليها مـانع از

تـوان بطـالن ايـني بر قرائت ديگـر نمـييح قرائت سخن در اين است كه از راه ترج

و تحقيق در ترجيح قرائت  و اگر بحث  بر قرائت ديگـر بطـالنيقرائت را ثابت نمود

ب- چنان كه غالبا هم چنين است-آن را ثابت نكند فايدهي در اين صورت اين بحث

مـيها است چون مسلّم است كه از هر يك از قرائت   تـواني معروف بدون تفـاوت

( نموديپيرو )453/،خويي.

» البيان«هدفمندي سوره ها در تفسير.و

و ارتباط آيات يك سـوره بـا يكي از مباحث برجسته علوم قراني مسأله تناسب

از. يكديگر است  و تناسب آيات از دو منظر قابل بررسي اسـت يكـي مسأله ارتباط

و دوم از منظر هماهنگي كلي آيا  ت يك سـوره در پرتـو نگاه تناسب آيات همجوار

و قديمي علوم قرآني است تـا هدف واحد، بحث تناسب آيات از مباحث سابقه دار

و االتقان سيوطي نيـز بـابي بـدان اختـصاص داده شـده  آنجا كه در البرهان زركشي

است اما مسأله هدفمندي سوره ها از مباحث نويني است كه اخيرا مورد توجه قرآن 

.پژوهان قرار گرفته است

و موافقـت هـايم و تناسب معنايي آيات قرآن كريم با مخالفت هـا سأله ارتباط
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و جنجال هاي فراواني را برانگيختـه اسـت آنچـان كـه برخـي بسياري مواجه شده

و)70فريـد وجـدي(مقتضاي اعجاز قرآن را از هم گسيختگي آيات آن دانسته اند 

و ادبي سوره ها را و يكپارچگي منطقي  بزرگترين معجزه قرآن برخي ديگر وحدت

(شمرده اند )121/،دراز.

در» البيان«آيت اهللا خويي در بخش علوم قرآني تفسير و در مبحث اعجاز قرآن

پاسخ به كساني كه نسبت به اسلوب قرآن اعتـراض دارنـد ديـدگاه خـود را دربـاره

.هدفمندي سوره هاي قرآن بيان مي فرمايد

نخست آنكه اسلوب فعلـي قـرآن. شده است ديدگاه ايشان از دو محور تشكيل

كه در هر سوره مباجث مختلفي بيان شـده اسـت بهتـر از آن اسـت كـه بـراي هـر 

و مثال يـك سـوره فقـط در بـاره داسـتان بنـي  موضوعي باب مستقلي ترتيب بدهد

و هيچ بحث ديگـر در آن نباشـد زيـرا ايـن روش بـا جنبـه  اسراييل يا توحيد باشد

و خواننده قرآن در هر سوره مـي هدايتي قرآن سازگار  و تر است توانـد بـا اهـداف

)94/،خويي(.مفاهيم بيشتري از قرآن آشنا شود

وجود مطالب مختلف در يـك سـوره لطمـه اي بـر نظـم كـالم وارد: دوم اينكه

شـ نمي و اقتضاي حـال رعايـت و در تمام مراحل، تناسب در گفتار و حـق آورد ده

و محسنات اسلوب قرآن)95/،خويي(بيان ادا شده است   آنگاه اين روش را از مزايا

و :افزايدمي داشته

 ألسلوب القرآن، الذي حاز به الجمـالهو لعمري أن هذه إحدى الجهات المحسن«

و البهاء، فإنه مع انتقاله من موضوع إلى موضوع يتحفظ على كمال الربط بينهما،

درهكأنّ كل جمل )95/،خوئي(» في عقد منتظمه منه

بـ« و محسنات اسلوب قرآن است كه  قـرآن،هبه راستى اين روش يكى از مزايا

در عين پراكنده و طراوت خاصى بخشيده است، زيرا قرآن و بيـان زيبايى گـويى

و از جمـالت آن  و انسجام برخوردار اسـت مطالب مختلف، باز از كمال ارتباط

در آمد  در گرانبهايى كه با تناسب خاصى به رشته در كنار هم چيده مانند ه باشد،

و مرتبط است و با نظم اعجاب انگيزى به هم متصل ».شده

بـر;گرچه از اين عبارت نمـي تـوان بـه روشـني بـر اعتقـاد آيـت اهللا خـويي
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و تـشبيه» كمـال الـربط بينهمـا«هدفمندي سوره هاي قرآن استدالل كرد اما تعبيـر

ه اي گرانبها تا حـدي اشـاره اي موضوعات پراكنده يك سوره به رشته اي از گوهر

.به اين نظريه دارد

 حمد را نيز بيافزاييم مي تـوان بـه به اين اشارات روش ايشان در سورة اما اگر

و امكان تنظيم ساختار سـوره براسـاس هـدف گرايش ايشان به هدفمندي سوره ها

را، در تفسير سور»البيان«مولف. اطمينان حاصل كرد مشخص شده  ه حمـد بخـشي

و هدف سوره حمد را چنـين» غاياتها«ا عنوانب به هدف سوره اختصاص داده است

:بيان مي فرمايد

هدف سوره مباركه حمد اين است كه دو مسئله بسيار مهـم را يـاد آوري كنـد«

و حشر و ديگر مسئله معاد در عبادت )422/،خويي(»يكي مسئله توحيد

و آيت اهللا خويي در مرحله بعدي به ترسيم ساختار  سوره نيز اقدام كرده اسـت

و آن ها را چنين تبيين مي فرمايد :سوره حمد را داراي چهار بخش مي داند

و: بخش اول« و جمـالش تمجيـد خداوند نخست خودش را بـا اوصـاف كمـال

و اوصاف متعالى توصيف مى  و با افعال مى كند  تربيـت؛نمايـد اش خود را معرفى

و سلطنت روز آ عمومى، رحمت عامه ن او است، به بشر يـادآورى جزا را كه از

.كند مى

و استعانت اختصاص در اين بخش اعالم مي دارد: بخش دوم كه عبادت، پرستش

.به خدا دارد

و نيايش را به انساندر اين بخش: بخش سوم مى راه دعا  كند ها تعليم

مى: بخش چهارم و هـدايت كند كه راه مستق در آخرين مرحله اين نكته را بيان يم

و فضل خويش آن  هـا را مـشمول به كسانى اختصاص دارد كه خداوند با رحمت

و نعمت رحمت بى  و الطاف خاصى مبـذول پايان شـان هاى فراوان خويش ساخته

و غضب خدا قرار گرفته  و اين راه با راه كسانى كه مورد خشم و داشته است اند

صــحيح منــصرف گرديــده كــه از راه كــسانى و جداســتا بــا راه ».نــد، متمــايز

)425/،خويي(

 فصل بندي سوره حمد، نشان دهنده گرايش ايشان به ساختار مندي سوره هاي
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البته بايد بـه ايـن نكتـه هـم اشـاره. است– هر چند به صورت في الجمله–قرآن

نمود كه براساس اصول ذكر شده در كتاب هاي مربوط به هدفمنـدي سـوره هـاي 

و سـاختار آن برقـرار باشـد بـه قرآن، الزم است ارتب  اطي منطقي بين هـدف سـوره

و محــور اصــلي ســوره عنــاوين فــصل هــاي آن را پوشــش گونــه اي كــه هــدف

گر.(بدهد و فصل بنـدي سـوره اما متأ)297/،خامه سفانه اين قاعده در هدف گذاري

. رعايت نشده است» البيان«حمد در تفسير 

و مĤخذ  منابع

، روش شناسي تفسير قـرآن؛لي عزيزي كيا، مجتبي روحاني غالمعبابايي علي اكبر؛.1

.ش1379چاپ اول، الهادي، قم

ــى.2 ــم،بحران ــيد هاش ــرآن؛ س ــسير الق ــى تف ــان ف ــت،چــاپ اول، البره ــاد بعث ، بني

.ق1416،تهران

،»مقالـه آيـت اهللا خـويي«و» البيان في تفـسير القـرآن«جهان بخش، جويا، مقاله.3

پ و قرآن و ناهيـد، تهـران،، چـاپ اول، انتـشار ژوهيدانشنامه قرآن ات دو سـتان

.ش1377

، چاپ اول، انتشارات امير كبيـر، هاي قرآن ساختار مهندسي سوره خامه گر، محمد؛.4

.ش1382تهران،

، دار التعليمالمدخل الي القرآن الكريم دراز، محمد عبد اهللا؛.5

ـ الميزان في تفسير القـرآن طباطبايي، محمد حسين؛.6 ا، دفتـر انت ،قـم سـالمى شارات

.ق1417

.ش1382انتشارات توس، تهران،، تفسير طبرى طبري، محمد جرير؛.7

.م1986المعارف، مصر،، دارالمصحف المفسر فريد وجدي، محمد؛.8

او،تفـسير نمونـه مكارم شيرازي، ناصـر؛.9 ، تهـران، دار الكتـب اإلسـالمية ل، چـاپ

.ش1374



101

 احياء آثار االمام مؤسسة،» تفسير القـرآنفيالبيان« موسوي خويي، سيد ابولقاسم؛.10

تا;الخويي ، قم، بي

، دانـشنامه جهـان اسـالم،» في تفسير القرآن البيان«مقاله مهدوي راد، محمد علي؛.11

.ش1379 المعارف اسالمي، تهران، چاپ اول، بنياد دائرة

و مسائل كلّ؛هاشم زاده هريسىو محمد صادق، نجمى.12 در علوم  چاپ،ى قرآن بيان

و ارشاد اسالمي، تهران، و انتشارات وزارت فرهنگ .ش1382اول، سازمان چاپ


