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چکیده
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در تف سیر خود ا ستفاده نموده ،جایگاه ویژهخ آن م شفص میگردد.
مهم ترین کارکرد هاخ حد یث در این تفســـیر نیز براســــا

میزان

فراوانی ،شـــامل تبیین مفهوم ،بیان مصـــدای و مدید دیدگاه مفســـر
میباشند.
واژههای کلیدی :تفســیر بیان الســ اده ،جایگاه حدیث ،کارکرد
حدیث.
مقدمه
حدیث یهی از منابع تفسیر قرآن کریم به شمار میرود .مفسران در دورههاخ مفتلف،
رویهردهاخ متفاوتی در بهرهگیرخ از این منبع داشـــتهاند .برخی از اخباریان آن را تنها منبع
تفسیر و فهم آیات دانسته (رک :استرآبادخ ،1424 ،ص  47و  ،)48گروهی آن را مهمترین
منبع (رک :حر عاملی ،1403 ،ص 184و )185و عدهاخ روا یات را به عنوان دومین منبع
تفسیر و پس از خود قرآن کریم درنظر گرفته و م تقدند که سنت م صومین (ع) همان ثَقَل
اصـــور و در ول قرآن اســـت(جوادخ آملی ،1388 ،ج ،1ص .)132از رف دیگر برخی
مفسران نیز در تفاسیر خود توجه چندانی به روایات تفسیرخ نداشتهاند(رک :خطیب ،بیتا،
ســراســر تفســیر) .درحقیقت دیدگاه کلی مفســر دربارهخ حدیث و اعتبار آن در حوزههاخ
مفتلف و نیز رابطهاش با قرآن ،اســا

روش او را در میزان و نوع بهرهگیرخ از روایات در

تفسیر بنا میکند (رک :بابایی ،1381 ،ج ،1ص.)273
در این میان نگاه عارفان مفســـر ،به حدیث و نحوهخ بهرهگیرخ آنها از این منبع در
تفسیر آیات قرآن ،از جهاتی دیگر نیز قابل توجه است که برخی از آنها عبارتند از:
 نحوه خ اعت بار حد یث در نزد عار فان خصـــوصــــا راب طهخ آن با در یا فت هاخ
روحانیشان براخ فهم آیات،
 تأثیر نگرش عرفانی مفسر در گزینش و فهم روایات مورد استناد و نهایتا فهم آیه،
 میزان توجه عارف به گونههاخ مفتلف روایی مدثر در تفسیر،
 و جایگاه زبان نمادین و تأویل در فهم روایات تفسیرخ.
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همچنین یهی از مهمترین مســایلی که دربارهخ آثار عرفانی و از جمله تفاســیر عرفانی
وجود دارد ،نقدهاخ و سی ی ا ست که بهجهت ابتنا یا ا ستفادهخ آنها از م شاهده و مها شفه
وارد شـــده و نیز متهم نمودن عارفان به مســـتند نبودن مباح شـــان و یا بهرهگیرخ فراوان از
روایات ج لی و ضـــ یف .از رف دیگر نیز باتوجه به وجود عرفان هاخ کاذب و عارف
نمایانی که در این عرصـــه جودن داده و راوشـــات نفســـانی خود را به اســـم حقایال زدل
عرفانی عرضــه میکنند ،پیدا کردن راهی براخ اعتبارســن ی تفاســیر عرفانی ســره از ناســره
ضرورخ مینماید.
بنابر آنچه گفته شد ،بررسی جایگاه و کارکردهاخ روایات ،در تفاسیر عرفانیی که از
این منبع اســتفاده کردهاند ،میتواند به عنوان ســن هاخ براخ میزان اعتبار این تفاســیر در نظر
گرفته شــود .در همین راســتا این مقاله بر آن اســت که جایگاه و کارکردهاخ حدیث را در
تف سیر «بیان ال س اده فی مقامات ال باده» ،نگا شتهخ سلطان محمدگنابادخ م روف به سلطان
علیشاه (1251ـ ،)1327مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
این انتفاب بدین جهت است که بیان الس اده اولین تفسیر کاملی است که جزء تفاسیر
جامع با گرایش عرفانی شی ی و ودیی د سته بندخ می شود(تابنده ،1326 ،ص410؛ کمپانی
زارع ،1390 ،ص )67و بهره گیرخ آن از روایات فراوان اســـت .مراحل کار نیز بدین نحو
ا ست که با مطال ه کامل تف سیر بیان الس اده ،همهخ روایات مذکور در آن ا ستفراج شده و
مورد برر سی قرار گرفته و بر این ا سا

جایگاه احادیث در این تف سیر ،میزان بهرهگیرخ از

آن ،کارکردهاخ روایات مورد استناد و میزان فراوانی آنها ارایه شده است.
 .1جایگاه حدیث در تفسیر بیان السعاده
براخ مشـــفص نمودن جایگاه و میزان اهمیت یت متویر در م موعهاخ باید میزان
تأثیر کمّی و کیفی آن را در آن م موعه مورد بررســـی قرار داد .بنابراین براخ ت یین نقش
حدیث در یت تفســـیر ضـــرورخ اســـت که در مرحله اول ت داد و میزان فروانی گونههاخ
مفتلف روایی در آن را برر سید و سپس به میزان ارزشگذارخ کیفی آن در رو شن نمودن
مفهوم آیه توجه کرد.
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در میان تفاسیر قرآن کریم ،چهار رویهرد عمده نسبت به میزان بهرهگیرخ از روایات
در تفسیر دیده میشود:
 )1اســـتفاده از روایت به عنوان تنها منبع تفســـیر (براخ نمونه رک :بحرانی،1416 ،
سرا سر تف سیر؛ عرو سی حویزخ ،1415 ،سرا سر تف سیر؛ سیو ی ،1404 ،سرا سر تف سیر)یا
اصــلیترین منبع (رک :قمی مشــهدخ ،1368 ،ســراســر تفســیر ،بروجردخ ،1366 ،ســراســر
تفسیر)،
 )2بهرهگیرخ از حدیث در کنار ســایر منابع(رک :کاشــانی ،1336 ،ســراســر کتاب؛
مصطفوخ ،1380 ،سراسر تفسیر)،
 )3استفاده اندک از روایت(رک :نطاوخ ،1425 ،سراسر تفسیر)،
 )4عدم اســتفاده از روایت(رک :حســینی عراقی ،بیتا ،ســراســر تفســیر؛ ذهبی ،بیتا:
442ـ432؛ یبی ،1396 ،ص 58ـ.)37
در تفا سیر عرفانی نیز ،سه نوع رویهرد ن سبت به ا ستفادهخ از حدیث در تف سیر دیده
میشود:

 )1عدم بهرهگیرخ یا اســتفادهخ بســیار اندک از حدیث؛ مانند تفســیر کیوان قزوینی
(رک :مصالییپور و میرحسینی ،1392 ،ص،)155

 )2بهره گیرخ نســـبتا اندک و توجه نمودن به روایات عرفانی؛ مانند تفســـیر تســـترخ
(رک :تسترخ ،1423 ،ص 218ـ ،)223
 )3اســـت فادهخ ز یاد و جامع از روا یات و درگو نه هاخ مفتلف محتوایی (همچون
عرفانی ،ادبی ،تاریفی ،فقهی و )...مانند تفســـیر المحیط األعظم(رک :آملی ،1422 ،ج،7
ص228ـ )119و بیان الس اده.
با توجه به اینکه بیان ال س اده جزء تفا سیرخ د ستهبندخ می شود که بهرهگیرخ آن از
روایات در کنار ســـایر منابع و قراین ،فراوان اســـت ،این رفیت را دارد که بتوان جایگاه و
کارکردهاخ حدیث را در آن مورد برر سی و تحلیل قرار داد .با تتبع در این تف سیر ،میتوان
عناوین ذیل را به عنوان نشـــانه هاخ میزان اهمیت و جایگاه ویژهخ حدیث در این تفســـیر
برشمرد:
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 .1-1اعتقاد را سخ مف سر به والیت مطلق مع صومین (ع) و علم کامل آنان به
تمام مراتب قرآن
گنابادخ م تقد ا ست از آن ا که مقام محمّد (ص) و على (ع) و فرزندان م صوم (ع)
آن حضــرت ،همان مقام مش ـیّت (بادترین مرتبه بطن و حقیقت قرآن) اســت ،پس همه علم

قرآن نزد آنان مىباشد و على (ع) کسى است که علم کتاب نزد او است؛ چنانچه در آیه « َو
من ِعْن َده ِع ْلم الْ ِك ِ
تاب» (رعد )14 :به آن ا شاره شده ا ست که لفظ «علم» به «الهتاب» ا ضافه
َْ ُ ُ
شــده و این خود مفید اســتورای اســت ی نى علم همه کتاب نزد على (ع) اســت» (گنابادخ،
 ،1408ج ،1ص.)16
بر اسـا

این پیش فرِ مفسـر که در مقدمهخ تفسـیر بیان شـده ،میتوان به جایگاه

وادخ روایات تفســیرخ م صــومین(ع) در نزد گنابادخ پی برد .از این جهت که این روایات
میراث اهرخ آنان در تفســیر قرآن بوده و با وجود تمام مشــهالت در نقل به م نا ،ج ل و
تحریف ،عدم د ستر سی به ف ضاخ صدور و ...بارقههایی از علم آنان به قرآن را به مفا بان
منتقل میکند.
دزم به ذکر اســت که ســلطان علیشــاه ضــمن داشــتن چنین اعتقادخ ،بر جایز بودن
تف سیر ،اند شیدن و تدبر در مفاهیم و منظور آیات و ژرفنگرخ در لطایف آن براخ همگان
و به قدر اســت داد تفســیر کننده تأکید دارد .وخ خطابهاخ عمومی قرآن را مهمترین دلیل
بر این جواز برمیشـــمرد(گنابادخ ،1408 ،ج ،1ص .)12بنابراین نمیتوان گنابادخ را از این
منظر هم عقیده با اخباریان دانست.
 .2-1استفاده از حدیث به عنوان یکی از مالکهای مهم در فهم آیه
صــاحب تفســیر بیان الس ـ اده دومین علم مورد نیاز مفســر را آگاهی نســبت به روایات
تفســـیرخ میداند (رک :گنابادخ ،1408 ،ج ،1ص  )12که این امر اهمیت جایگاه روایات
نزد وخ را میرساند .براسا

آنچه که در مقدمهخ تفسیر بیان شده ،میتوان مهمترین نقش

روایات در تفسیر را موارد ذیل برشمرد:
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 .1-2-1آشنایی با موارد تنزیل و تأویل
گنابادخ بیان کرده که اگر مفسر به اخبارى که در مورد تفسیر آیات بیان شده است،
آگاه نبا شد .در بیان تنزیل و تأویل آیات در ا شتباه مىافتد (گنابادخ ،1408 ،ج ،1ص )12و
درنتی ه به مراد الهی دست نمییابد .منظور وخ از تنزیل و تأویل قرآن چنین است:

«تنزیل قرآن اگر به م ناى مصدرى باشد عبارت است از تطبیال دادن
آن بر مصــــادیال بی ى ،و اگر به م نى آن چیزى باشــــد که آ یه
دربارهاش نازل شـــده ،عبارت از خود آن مصـــدایهاســـت و تأویل
عبارتســت از ارجاع مصــادیال بی ی به مصــادیال روحانى یا خود آن
مصدایهاخ روحانی آیه» (گنابادخ ،1408 ،ج ،1ص.)13
بنابراین گنابادخ مراج ه به روایات را در شـــناخت مصـــادیال اهرخ و با نی آیات
ضــرورخ میشــمرد ،اگرچه که به انحصــار این شــناخت در روایات م تقد نیســت (رک:
گنابادخ ،1408 ،ج ،1ص.)13
 .2-2-1آشنایی با وجوه مختلف در معنا یا مصداق آیه
گنابادخ بر اســا

اســتناد به روایات مت دد از پیامبر اکرم(ص) و اوصــیاخ ایشــان و

تبیین آنها ،م تقد به گوناگونی وجوه م نایی و مصــداقی قرآن به شــهل ولی و عرضــی
ا ست(رک :گنابادخ ،1408 ،ج ،1ص .)17وخ درجهت تأکید بر م سئله مدعی شده که در
روایات ،تفسیر آیات به م انی مفتلفی که موایر و حتی ضد یهدیگر نیز هستند ،آمده است.

ض ْ ْ ْ ْنَا اْ َمانَاَ َعلَا ال َّو ْ ْ ْ ْ اوا ِ َو اْ َْ ِ َو
براخ نمونه به تفســیر «امانت» در آیهخ «إِنَّا َعَر ْ
ِْ ِ
ْي أَ ْن ََْي ِ ْلنَها َو أَ ْش َف ْق َن ِمْنها َو ََحَلَ َها ِْ
اْلنْوا ُن»(احزاب )72 :اشاره کرده که در اخبار
اْلبال فَأَبَْ ْ َ
منظور از آن تهلیف به ور مطلال و به خصـــوص نماز ،ودیت و خالفت على بن بی الب
(ع) ،خالفت اهرى و شهادت حسین بن على (ع) بیان شده است؛ که بدون شت خالفت
اهرى و و صایت با هم موایرند و هر دوى اینها باز با شهادت موایر مى با شند و همه آنها با
تهلیف و نماز توایر دارند.

عل ی
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در عین حال شـــهى نیســـت که همه آنها در لفظ ا مانت در موقع نزول بر حضـــرت
محمّد(ص) مندرج بوده است .اگر چنین نبود دزم مىآمد که تفسیر آنان به غیر از آنچه در
کلمه «امانت» مندرج بوده است باشد (گنابادخ ،1408 ،ج ،1ص.)17
در واقع با ید گ فت که اعت قاد به ت دد وجوه قرآن یهی از پیش فرِ هاخ مهم
گنابادخ است که در ضمن تفسیر آیات نیز بسیار از آن بهره برده و بر همین اسا

در موارد

بسیارخ احتمادت مفتلفی که در تفسیر یت آیه بیان شده را در نظر گرفته و میپذیرد .وخ
یهی از علتهاخ نسخ و اختالف میان روایات را همین مسئله دانسته و بر همین ا سا

میان

اخبار مفتلف جمع میکند(براخ نمونه رک :گنابادخ،1408 ،ج ،1صص 132و  133و ،326
ج ،2صص 438و  ،439ج ،3ص.)12
در این میان آنچه که اهتمام گنابادخ به حدیث را در این زمینه نشان میدهد:
اوالً؛ این اســـت که وخ این پیش فرِ و مبناخ تفســـیرخ را از روایات م صـــومین
استفراج کرده،
ثانیاً؛ در مقام تفســیر آیات ،م انی یا مصــادیال مت دد را غالبا با اســتناد به احادیث ذیل
آ یه ن قل میک ند (براخ نمو نه رک:گ نا بادخ ،1408 ،ج ،1ص 326 ،278 ،248؛ ج،20 ،2
281 ،129؛ ج ،3ص 4؛ ج ،4ص.)272 ،21
 .3-1استناد به روایات در ضمن تفسیر و بهرهگیری از کتب روایی
باید گفت که به لحاظ آمارخ نیز روایات در تفســـیر بیان الســـ اده جایگاه مهم و
ویژهاخ دارند .گرچه به جهت بیان روایات در ضــمن تفســیر و عدم وجود بفشــی مشــفص
براخ ذکر آنها ،بیان ضمنی بسیارخ از روایات و عدم تصریح به روایت بودن آنها و نیز در
کنار هم نهادن و عطف نمودن احتمادت مت ددخ که در احادیث مت دد براخ تفســـیر یت
آیه ذکر شــده ،بدون بیان لفظ روایات ،امهان شــمارش دقیال آنها را به محقال نمیدهد ،اما
باید گفت که ذیل بیش از  1200آیه از قرآن کریم از روایات بهره برده شده است .همچنین
به ور کلی بیش از  2200روایت در این تفسیر بهکار رفته است.
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دزم به ذکر اســت که در این شــمارش مواردخ که مفســر احتمادت مت دد در تفســیر
یت آیه را به هم عطف نموده و خود احادیث را ذکر نهرده ،به عنوان یت روایت در نظر
گرفته شــده اســت .در صــورتی که موارد این چنینی به صــورت تت تت شــمارش شــوند،
ت داد روایات به کار رفته در تفســـیر بیان الســـ اده در حدود  2500روایت نیز تفمین زده
میشود.
گفتنی است که در ذیل تحقیالها و بحثهاخ قرآنی که ذیل برخی آیات ،به مناسبت
مطرح شده نیز بهرهگیرخ از روایات در ضمن بحث بسیار چشمگیر است؛ به گونهاخ که از
میان بیش از  120تحقیال و بیان ،در  45مورد از روایات مت ددخ استفاده شده است.
دربارهخ منابع مورد اســـتفادهخ گنابادخ در ذکر روایات نیز باید گفت که خود وخ

در موا ض ی به تف سیر قمی (ج ،2ص137 ،64؛ ج ،3ص )240 ،169و تف سیر من سوب به امام
حســـن عســـهرخ(ع)(ج ،1ص ،)240 ،103 ،92 ،59تفســـیر الصـــافی (ج ،1ص130؛ ج،2
ص ،)118کتاب کافی (ج ،2ص )206 ،35م مع البیان (ج ،1ص221؛ ج ،2ص ،328ج،4
ص )88و تفسیر عیاشی (ج ،2ص )142اشاره کرده است.
 .2کارکردهای حدیث در تفسیر بیان السعاده
منظور ما از کارکرد حدیث در تفســیر این اســت که یت روایت چه نقشــی در فهم
آیه و مراد و منظور آن ایفا میکند .با اســـتفراج روایات تفســـیر بیان الســـ اده و تحلیل و
بررســی محتواخ آنها در بافت خود تفســیر ،موارد زیر به عنوان گونههاخ کارکرد حدیث
در تفسیر بیان الس اده بدست آمد؛ که به ترتیب فراوانی عبارتند از:
 .1-2تبیین مفهوم آیه
باتوجه به اینکه هدف از تفسیر قرآن در حقیقت کشف مدالیل و مقاصد آیات است،
باید گفت که مهمترین کارکرد روایات در تفســیر نیز آشــهار کردن م نا و مراد خداوند از
آن است.
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در تفســیر بیان الســ اده نیز این کارکرد بیشترین میزان فراوانی را داشــته و مفســر به
شهلهاخ گوناگونی از روایات براخ فهم آیه استمداد جسته است .گونههاخ استفراج شده
عبارتند از:
 .1-1-2تبیین منظور و مراد از واژگان یا عبارات آیه
می توان گفت که پربســـامدترین کارکرد در میان روایات بیانگر مفهوم آیه ،همین
کارکرد است .گنابادخ در ذیل آیات ،توجه زیادخ بر روشن ساختن مراد و منظور خداوند
از واژگان یا عبارات آیه دارد و در این راســـتا از احادیث نیز در کنار ســـایر منابع و قراین

تفســیرخ بســیار بهره گرفته اســت .براخ م ال در ذیل آیهخ «اتَّْ ُقواْ اللَّهَ َح َّق تُْ َقاتِه»(آلعمران:

 )102پس از بیان اینکه ب اخ آوردن حال تقوا براخ مراتب مفتلف انسانها ،متفاوت است،
در تهمیل بحث به روایتی از امام صــادی (ع) اســتناد میکند که ایشــان میفرمایند حال تقوا
این است که خداوند ا اعت شود و عصیان نشود و ذکر شود و فراموش نشود و شهر شود
و کفران نشـــود .وخ پس از بیان روایت مفا بان را به ذومراتب بودن هر یت از مفاهیم
ا اعت ،ذکر و شهر نیز توجه میدهد(گنابادخ ،1408 ،ج،1ص287و.)288

در نمونهاخ دیگر گسترهخ شمول جمله «قُولُوا لِلن ِ
َّاس ُح ْونا» (بقره )83 :و کیفیت آن با

بهرهگرفتن از روایت ذیل تبیین شده است:

«به تمام مردمان ،چه مدمن و چه مفالف ،خوش ســفن گویید؛ اما با
مدمنان گشــاده رو و مژده دهنده باشــید و با مفالفان با مدارا ســفن
گویید ،تا آنها به ایمان جذب شوند .اگر از ایمان آوردن آنان مأیو
شدید ،خود و برادران مدمن خویش را ،از شر آنان باز دارید .سپس
فرمود :مدارا با دشمنان دین خدا ،از برترین صدقههاى مرد بر خود و
برادرانش است .روزى حضرت (ص) در منزلش بود ،که عبد الله بن
بَى ابن ابى سلول از وى اجازه ورود خواست .حضرت اجازه فرمود
و گفت بد برادرخ است (بئس خو ال شیرة) به او اجازه دهید .چون
داخل شد ،او را نشاند و به روى او لبفند زده با گشادهرویى با او رو
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برو شـــد .پس چون عبد الله بن ابى ،بیرون رفت عایشـــه گفت :اى
رســول خدا (ص) با او چنان ســفن گفتى و چنین رفتار کردى پس
رســـول خدا (ص) فرمود :اى عایشـــه بدترین مردم نزد خدا در روز
قیامت کسى است که به خا ر تر از اصابت شر و بدى او ،محترم
و گرامى داشته شود» (گنابادخ ،1408 ،ج ،1ص.)111
همچنین باید گفت که گرایش عرفانی و ودیی مف سر در این کارکرد ،هور و نمود
دارد .چنانچه در مواردخ پس از تبیین منظور آیه و تف سیر اهرخ آن ،روایتی را در را ستاخ
تبیین مقصـــود با نی آن ذکر میکند .م ال در ذیل آیهخ « َو أَِِتُّواْ احلَ َّج َو الْ ُع ْ َرَة لِلَّ ْ ِه»(بقره:
 )196به استناد احادی ی از امام باقر و امام صادی(ع) منظور از اتمام حج را لقاء امام (ع) و یا
زیارت م صومین(ع) بیان کرده است (گنابادخ ،1408 ،ج ،1ص.)180
دزم به ذکر اســت از این جهت که مفســر بیان الســ اده م تقد به ت دد وجوه م نایی
آیات اســـت ،خود را ملزم نمیکند که تنها یت مراد و منظور را براخ آیه درنظر بگیرد و
احتمادت دیگر را تضـــ یف کرده یا نقد نماید .به همین جهت گاه در تبیین آیه روا یات
مت ددخ را که دربارهخ مراد از آن ذکر شـــده ،بدون هی گونه جرح و ت دیل یا امتیازبندخ

ض ْ ْ ََُّْر َاٍ بَ ااَل َو َد َعا ا فَ ََل
میآورد .براخ نمونه دربارهخ منظور از «باغ» که در آیهخ «فَ َ ِن ا ْ
إِ ْْثَ َعلَْي ِه»(بقره )173 :ذکر شده ،آورده است که در اخبار باغی به کسى که براى سرگرمى به
شــهار پردازد ،به لب کننده لذت و به کســى که نافرمانى ورزیده و بر امام خروج نموده،
تفسیر شده است (گنابادخ،1408 ،ج،1ص.)164

1

 .2-1-2تفصیل مباحث مجمل و مختصر
در بیان الس اده نیز بهسان بسیارخ از تفاسیر اجتهادخ ،روایات مهمترین منبع تفصیل
مطالبی اســت که در آیات به صــورت م مل و مفتصــر مطرح شــدهاند .در این کارکرد،
روایات حوزهخ ق صص ،ی نی سرگذ شت انبیا و امتهاخ گذ شته که در قرآن یاد شدهاند،
 .1برای نمونه های بیش تر (رک :ج ،1ص298 ،261 ،145 ،110 ،98 ،91 ،63؛ ج ،2ص 445 ،190ج،3
ص ،285 ،114 ،107 ،99 ،66 ،62 ،58 ،52؛ ج،4ص.)75 ،74 ،68
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بیشترین بســـامد را در بیان الســـ اده دارد .پس از آن نیز روایاتی که ذیل آیات األحهام
مطرح شده و به بیان جزییات حهم مورد بحث میپردازد ،بیشترین فراوانی را داراست.
گنابادخ براخ بیان جزییات و زوایاخ غالب قصص قرآنی همچون قضیه آغاز آفرینش
و آدم و حوا (رک :گنابادخ ،1408 ،ج ،1صــص74و ،)75حضــرت موســی و فرعون و بنی
اســـراییل (رک :همان ،ج ،1ص ،95ج ،2ص202؛ ج ،3ص ،)35هاروت و ماروت (رک:
همان ،ج ،1ص ،)120قوم حضرت لوط (رک :همان ،ج ،2ص ،)192اصحاب کهف (رک:
همان ،ج ،3صـــص462و ،)463حضـــرت مریم (رک :همان ،ج ،1ص )258و  ...از روایات
جوامع روایی شی ه بهرهگیرخ زیادخ کرده است.
وخ برخی از روایات مو سوم به ا سراییلیات را که مفهوم اهرخ آنها با ع صمت انبیاء
ناسازگار است ،نیز ذکر کرده ،اما همواره یادآور می شود که اینگونه روایات هرگز م ناخ
اهریشان مراد نیست و باید به تأویل برده شوند .اما در ذیل آیات األحهام ،تفصیل مطالب
و جزییات احهام به کتب فقهی ارجاع داده شـــده (رک :همان ،ج ،1ص285 ،181؛ ج،2
ص252 ،86؛ ج ،3ص79؛ ج ،4ص )186و به همین جهت میزان استفاده از روایات به نسبت
روایات حوزهخ قصـــص کمتر اســـت .گرچه ذیل آیاتی دربارهخ حج (ج ،1صـــص،158
 ،)185کیفیت نماز خوف(ج ،1ص ،)210خوردن غذاخ اهل کتاب و ازدواج با آنها (ج،2
ص75و ،)76حهم اســـیر جنگی(ج ،4ص ،)82عده نگه داشـــتن بانوان(ج ،1ص ،)207زنا
(ج ،3ص )107و ...روایاتی را در جهت تبیین جزییات این احهام آورده است.
همچنین دزم به ذکر است که بیان تفصیلی یا به عبارت دیگر تفسیر موضوعی برخی
از مباحث مهم قرآنی یا عرفانی مانند تقوا و مراتب آن(رک :ج ،1ص ،)48نماز و مراتب
آن (ج ،1ص ،)58توبه بنده و پروردگار(ج ،1ص 82و  ،)83توفی (ج ،2ص ،)45عشـــال و
حبّ و مرا تب آن ها (ج ،2ص )352نیز ت حت عنوان «تحقیال  »...غال با ذ یل اولین آ یهخ
مرتبط ،آورده شـــده اســـت؛ که گنابادخ در ضـــمن این موارد نیز از روایات در حد قابل
توجهی بهره برده است.
 .3-1-2تبیین مفهوم واژگان یا عبارات آیه
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باتوجه به روش جامع تفسیر بیان الس اده در تفسیر ،گنابادخ در حد مناسب و کافی به
بحث واژگانی آیات و بیان م انی آنها پرداخته اســـت .یهی از منابع گنابادخ در این بفش
بهرهگیرخ از روایات اســت .در مواضــع مت ددخ ضــمن بیان م ناخ یت واژه از منابع لووخ
که غالبا هم به ور صریح از آنها یاد نمیکند ،م نایی که در حدیث هم براخ آن نقل شده
بیان میکند.

اف ِمن ُّم ا
وص َجنَفا أ َْو إِْْثا» (بقره )182 :در ضمن تبیین
براخ نمونه ذیل آیهخ «فَ َ ْن َخ َ

م ناخ واژهخ «جنفا» به م ناخ آن در روایت اشاره کرده و میگوید :میال عن الحال خطأ کما
ف سّر فی الفبر (ج ،1ص )170ی نی «جنفا» چنانکه در خبر تفسیر شده به م ناخ انحراف غیر

َّك ِ
ِ
لا
عمدخ از حال اســـت .همچنین در بیان م ناخ واژهخ « رایت» در آیهخ « ُّمت َ
ئْي في َهْا َع َ
اْ َ ِ
ائك» (کهف )31 :به ور ضـــمنی م نایی را که در روایت مطرح شـــده ،بیان میکند« :و
َ

بالور عليها احلجال»(ج ،2ص )464ی نی «ا ئک» در روایات به تفتهایى
فور يف ادخبا ّ
ّ
1
که ح لهى عرو روى آنها با شد ،تف سیر شده ا ست .این کارکرد روایت ب سامد زیادخ

در تفسیر بیان الس اده نداشته و گرایش عرفانی مفسر نیز در آن نمودخ ندارد.
 .4-1-2بیان مراتب یک مفهوم
یهی از بن مایه هاخ فهرخ گنابادخ که در بیان الســـ اده نیز هور و نمود دارد ،این
است که وخ به ذومراتب بودن مقامات م بت یا منفی انسانی مانند ایمان ،علم ،شهر و کفر،
جهل ،نفای و ...قایل اســت و در همین راســتا در تفســیر آیات نیز به مناســبت ،این مراتب را
تبیین کرده و آیات مرتبط با هر مرتبه را متذکر میشـــود .در غالب موارد این چنینی خود
مف سر با کمت آیات ،روایات و تیزبینی ها یا م شاهداتی که ن سبت به حادت نف سانی ان سان
دارد ،این مراتب را ت یین می کند و درنتی ه روا یت نقش انحصـــارخ را دراین مورد ایفا
نمیکند .اما موارد اندکی نیز وجود دارد که فقط با بهرهگیرخ از حدیث این تبیین صــورت
گرفته است .براخ نمونه مراتب صابران و پاداش آنها براسا
دو مقام مطرح شده است:
 .1برای نمونههای بیشتر رک( :ج ،1ص ،116؛ ج ،2ص.)459 ،71

روایتی از امام صادی(ع) در
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 )1عوام ،ی نی افرادخ که با ناراحتی و اکراه صـــبر میکنند ،اما شـــهایت پیش خلال
نبرده و با پاره شدن پرده بی تابی نمیکنند؛ پاداش آنها به شت ا ست که خداوند بال آیه

الصابرين»(بقره )155 :به آنها مژده داده است.
«و ّ
بشر ّ

 )2خواص ،ی نی آنانی که با خوشحالی و خوشامدگویی از بالیا استقبال میکنند و با

آرامش و وقار صبر مینمایند که پاداش آنها همان ا ست که خداوند مت ال فرموده«:ا ّن اللّه

الصابرين»(بقره( )153 :گنابادخ ،1408 ،ج،1ص.)156
مع ّ
 .2-2تبیین مصداق یا مصادیق آیه

یهی از مهمترین گونههاخ روایات تفســیرخ ،نشــان دادن نمونههاخ عینی و بیرونی
در تطبیال با مدالیل ،مقا صد و ا شارههاخ قرآنی ا ست .در تف سیر توجه به م صدای و آوردن
نمونه  ،براخ تصــور ذهنی کامل از مفهوم اســتفاده میشــود .مشــفص کردن مصــدای ،هم
قلمروخ م نا را ت یین میک ند و هم به کالم عین یت بفشـــ یده و آن را از اب هام خارج
می سازد(رک :مددب ،1391 ،ص .)13در م ناشناسی نیز اهمیت مصدای تا جایی است که
گاهی م نا به ور کامل با ددلت مفهومی مطابقت ندارد ،اما این مصدای است که به مفاهیم
شهل میدهد(صفوخ ،1387 ،ص.)68
البته باید توجه دا شت که روایات بیانگر م صدای ،در پـــــی تف سیر آیه نی ستند ،زیرا
تفســـیر به م ناخ بیان م انی الفاظ و جملههاخ قرآن اســـت و غالب این احادیث از این قبیل
نیســـتند ،بلهه در پی تطبیال آیه بر برخی مصـــادیال و در موارد فراوانی تطبیال بر بارزترین
مصدای آن است(جوادخ آملی ،1388 ،ج ،1ص.)168
یهی از شاخصههاخ مهم تفسیر بیان الس اده ،توجه فراوان به مصادیال آیات خصوصا
مصدایهاخ با نی است که در همین راستا از روایات بسیار بهره گرفته است ،بهگونهاخ که
پس از روایات تبیین مفهوم آیه ،بیشترین کارکرد حدیث از آن روایات بیانگر مصـــدای
ا ست .غالب تطبیالهایی که در این تف سیر م شاهده می شود منطبال ساختن م ضامین آیات بر
ودیت ایمه(ع) ،وجود حضـــرات م صـــومین به ویژه امیرالمدمنین(ع) و پیروان و دشـــمنان
ایشان است.
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فاز»(آل عمران )185 :به
ِح َع ِن النَّا ِ َو أُ ْ ِخ َل ْ
اْلَنَّاَ فَْ َق ْد َ
براخ نمونه در ذیل آیه «فَ َ ْن ُز ْحز َ

ِح َع ِن
استناد حدیث قدسی ،پذیرندگان ودیت حضرت علی(ع) به عنوان مصدای « فَ َ ْن ُز ْحز َ
النَّا ِ » م رفی شدهاند:

ِ
و انّه د يَتو ّ عَِليّا
لفو وَ الََلق أقو ْ ُ
«يف احلديث القدسْْاّ فَْبّعزّتا حَ ُ
(ع) عَب ٌد ِمن ِعباِ ي ّاد َزحزحتُه عَن النّا و أ خلتُه اْلَنّا ،و د يُبغض ْ ْ ْ ْْه
أح ٌد ِمن ِعبا ي ّاد أبغضتُه» (گنابادخ ،1408 ،ج ،1ص.)318

در نمونهاخ دیگر امام صـــادی (ع) پس از بیان اینکه منظور از «آدء ربّ» عظیمترین
ن مت خداوند بر بندگانش اســت ،مصــدای آن را ودیت م صــومان(ع) برشــمردند (همان،

اج َع ْل َها َذا بَْلَدا ءَ ِامنا َو
ج ،2ص .)190همچنین امام س اد(ع) در آیهخ « َو إِ ْذ قَ َ
ال إِبَْْر ِاه ُم َ ِّ
ب ْ
ِ
ا ْ ُز ْق أ َْهلَهُ ِم َن الثَّ َ َرا ِ َم ْن ءَ َام َن ِم ُنهم بِاللَّ ِه َو الْيَ ْوِم ادَ ِخ ِر قَ َ
ال َو َمن َك َفَر فَأ َُمت ُِّعهُ قَليَل ُْثَّ أَ ْ
ضْ ْ ََُّْرهُ
ِ
ِ
نهم» را امامان م صــوم و شــی یان ایشــان و
إِ َ َع َذاب النَّا ِ » (بقره )126 :مصــدای « َم ْن ءَ َام َن م ُ
مصدای « َمن َك َفَر» را انهار کنندگان وصیّ پیامبر(ع) م رفی کردهاند(ج ،1ص.)145

عالوه بر مصادیال با نی آیات ،روایتهاخ بیانگر تطبیالها و مصدایهاخ اهرخ نیز

صْْ
در بیان ال س اده کم و بیش مطرح شدهاند .م ال م صادیال انبیاخ اولوال زم ذیل آیهخ «فَا ْ
ِ
الر ُس ْ ْ ِل»(احقاف ) 35 :به ا ستناد روایات م شهور بیان شده ا ست و یا
ص ْ ْ َ أ ُْولُواْ الْ َع ْزم ِم َن ُّ
َك َ ا َ
مصــدایهاخ اهرخ و با نی «باقیات الصــالحات» در آیهخ «و الْباقِيا ال َّ ِ
ند
ص ْ ْ ْاحلَا ُ َخٍ ِع َ
َ َ َ ُ
ٍ أ ََمَل»(کهف )46 :براســـا
َبِّ َ
ك ثَْ َوابا َو َخ ٌ

احادیث ،نماز شـــب ،مطلال نماز ،نمازهاى پنج

گانه ى واجب ،ت سبیح کبرى ،اودد صالح ،درختان میوه که ان سان آن را مىکارد ،ودیت و
محبّت ذکر شدهاند (گنابادخ ،1408 ،ج ،2ص.)466

1

البته باتوجه به این که گنابادخ همواره به مفهوم عام آیات و احتمادت مت دد در
م ناخ آیه نیز توجه داشته و به بیان آنها میپردازد ،میتوان نتی ه گرفت که وخ به انحصار

 .1برای نمونههای بیش تر رک( :ج ،1ص182 ،170 ،156 ،153 ،146 ،91و،213 ،212 ،188 ،185 ،183
 327 ،312 ،304 ،293 ،289 ،279 ،252 ،248 ،226 ،225؛ج ،2ص،439 ،438 ،434 ،72 ،25 ،20
476 ،455 ،448 ،446 ،441؛ ج ،3ص285 ،231 ،13 ،4؛ ج ،4ص.)88 ،87 ،83 ،72 ،69
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ددلت آیه در یت یا چند مصدای م تقد نیست و هرگز گستره شمول و عموم م ناخ آیه را
محدود نمی کند .بلهه مصـــادیال مطرح شـــده در روایات را به عنوان مصـــدای تامّ یا اولین
مصدای ذکر کرده است.
 .3-2به عنوان مؤید و شاهد برای دیدگاه مفسر در فهم آیه
یهی از کارکردهاخ مرســـوم و پرکاربرد حدیث در تفاســـیر جامع و اجتهادخ که
روایات در ضــمن تفســیر آورده شــده ،این اســت که مفســر پس از بیان تفســیر آیه برمبناخ
اســـتنباط از قر این مت دد ،از روایات به عنوان مدید و گواهی بر صـــحت دیدگاه خود یا
مقدمات دیدگاهش بهره میگیرد و بر این اســا

احتمالی را که در تفســیر آیه بیان کرده،

قوت میبفشد.
بفش قابل توجهی از روایاتی که گنابادخ به آن ها اســـتناد کرده نیز از این دســـت
هستند .وخ در راستاخ گرایش ودیی خود در تفسیر و استنباطهایی در این زمینه و همچنین
در ضــمن بیان مفاد اهرخ و عام آیات ،از روایات به عنوان مدید ،بهره گرفته اســت .براخ

ِ
ِ
ص ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْا ِحلْا ُْثَّ ْاهتَْ َد » ( ه )82:بیان
اب َو ءَ َام َن َو َع ْ َل َ
نمونه ذیل آیهخ « َو إ ّّن لَغَ َّفْاٌ لِّ َ ن تَْ َ
میکند:
«م ناخ آیه این است که خداوند مت ال آمرزنده است نسبت به کسی
که با توبه ى خاصّ ولوى به دســت ولىّ امرش توبه کند ،به این گونه
که از توقف تنها بر اهر احهام قالبى منزجر بوده ،با ن و نمونه ى
ص ولوى ایمان آورد و موافال شـــروط
م انى را جوید و با بی ت خا ّ
بی تش عمل صــالح ان ام دهد .ســپس به هور امام (ع ّل الله فرجه)
و بروز ملهوت او بر ســـی نه اش و دخول او در خا نه ى قلبش ،راه
مییابد .پس همانا تا قایم (ع ّل الله فرجه) اهر نشــود موفرت تامّ و
کامل به هور نمى رســـد .وخ بالفاصـــله پس از بیان این دیدگاه
تصریح میکند که روایات مت دد و موافقی وارد شده که مقصود از
اهتدا ،هدایت یافتن به ودیت اســـت و هی عملى بدون ودیت نافع
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نیست ،و اگر بندهاى خودش را در راه عبادت پروردگارش بین رکن
و مقام خســته کند تا مانند مشــي دریده و کهنه دغر گردد خداوند
عبادت او را قبول نمى کند ،یا خداوند او را با رو به آتش مى اندازد.
و اینکه در اخبار زیادى آمده است :اسالم بر پنج چیز بنا شده است
که بادترین و شریفترین آن ها ودیت ا ست و در خبر دیگرى انتظار
قایم (ع ّل الله فرجه) را یهى از ارکان دین شمرده است» (گنابادخ،
 ،1408ج ،3ص.)31
درحقیقت این روایات و موارد مت دد دیگرخ که به آن ها اســـتناد شـــده ،به عنوان
مدیدات دیدگاه مفسر ذیل آیه مورد بحث مطرح شدهاند.

1

ِ
ول ِِمَّن
الر ُس َ
نو َعلَيها إَِّد لِنَ ْعلَ َم َمن يَْتَّبِ ُع َّ
نمونهخ دیگر ذیل آیهخ « َو َما َج َع ْلنَا الْقْبلَاَ الَّ ِىت ُك َ
ِ
ب َعلا َع ِقبَْي ِه»(بقره )143 :اســت که گنابادخ دربارهخ اســناد ف ل «لِنَعلَ َم» به خداوند که
يَن َقل ُ َ
ددلت بر حدوث علم الهی دارد دو احتمال بیان کرده است:
 )1این نسبت به اعتبار مظاهر یا جانشینان خداوند است.
 )2منظور علمی ا ست که همراه م لوم ا ست ،نه علمی که قبل از م لوم با شد( هور و
به ف لیت رسیدن علم الهی).

وخ پس از ب یان این د ید گاه ،روا یت «يعىن ّاد لنعلم ذل ْْك من ْْه وجو ا بع ْْد ان عل ن ْْاه

سْ ْ ْ ْ ْْيوجد» را که منســوب به م صــوم م رفی کرده ،به عنوان مدید احتمال دوم ذکر میکند

(گنابادخ ،1408 ،ج ،1ص 2.)150دزم به ذکر اســت که منابع مورد اســتفادهخ گنابادخ در
این این زمینه ،همان جوامع روایی و تف سیرخ شی ه ،همچون الهافی ،تف سیر ال صافی ،تف سیر
منسوب به امام حسن عسهرخ(ع) ،تفسیر قمی و ...است.
یهی از مباح ی که در بیان الســـ اده ،ذیل بفش اندکی از آیات یا تحقیال ها مطرح
شده ،ب ضی از عقاید خاص یهی از نحلههاخ صوفیه (سلسله ن مت اللهی)که گنابادخ بدان
1برای نمونههای بیشتر رک( :ج ،1ص 288 ،277 ،236 ،92؛ ج،2ص  448 ،436؛ ج ،3ص.)64 ،20 ،8
 .2برای نمونههای بیشتر رک( :ج ،1ص ،321 ،276 ،257 ،247 ،132 ،96 ،78ج ،2ص،457 ،442 ،190
 ،461ج ،3ص.)126 ،61 ،49
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منســـوب اســـت ،میباشـــد(رحیمیان ،1396 ،ص .)103یهی از این موارد ،منظور از «فهر»،
«حضور» و «سهینه» در اصطالح صوفیه است.
مف سر م تقد ا ست که این ا صطالحات به م ناخ هور ولی امر یا امام بر قلب سالت
بر حســب مقام م الی و ملهوتی اوســت و ســالت باید که آینه دل را به ذکر و اعمالى که از
شیفش دستور گرفته جال بفشد؛ هنگامی که ذهن را جال بفشید و ذکر قوى گشت و دل
از اغیار خالى شد ،شیخ با صورت م الى بر وخ اهر مى شود و در واقع همراهی حقیقی این
ا ست ،نه آنچه که توهّم مى شود که سالت باید کو شش کند و صورت مفلوقى شیخ را
تصوّر نماید .وخ در ضمن تفسیر آیاتی چند ،این مطلب را متذکر میشود.
اما نهتهخ جالب توجه این اســـت که وخ در  5موضـــع براخ اثبات دیدگاه خود ،به

جملهخ «وقو تكبٍة اْلحرام تذ ّكر سْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْول اللّه (ص) و اجعل واحدا من ادئ ّ ا (ع) نصْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْب
عينيک» به عنوان روایتی از امام صادی(ع) یا یهی از م صومین استناد نموده (رک :گنابادخ،
 ،1408ج،1ص51 ،33؛ ج ،2ص164 ،133 ،16؛ ج،4ص)249؛ درحــالی کــه در جوامع

روایی ،تنها در کتاب فقه منســوب به امام رضــا(ع) مضــمون مشــابهی با ت بیر «انو عند افتتاح

الصَْْلة ذكر از عز و جل و ذكر سْْول از و اجعل واحدا من ا ئ ا نصْْب عينيك» (منسوب
به علی بن موســـی(ع) ،1406 ،ص )105ب یان شــــده و در ب حار األنوار(م لســـی،1403 ،
ج،81ص )207و م ستدرک الو سایل(نورخ ،1408 ،ج ،4ص )132نیز به نقل از همین کتاب
آمده ا ست .البته عالمه م ل سی تذکر داده که عبارت «اجعل واحدا من ا ئ ا نصْْب عينيك»

فقط در همین منبع آمده است (م لسی ،1403 ،ج ،81ص216و.)217
 .4-2سبب نزول یا فضای نزول
روایات و گزارشهایی که درباره سبب نزول یا شأن نزول آیات مطرح شده ،در حد
متوســـطی مورد توجه گنابادخ قرار گرفته اســـت .به این م نا که وخ همواره به ذکر ســـبب
نزولهاخ مت ددخ که براخ یت آیه گزارش شــده ،نمیپردازد و تفســیر آیه را نیز بر محور
آنها قرار نمیدهد و تأکیدش بر این است که مفاد آیات و مصادیال آن کلی بوده و منحصر
در مورد نزول نمیشود (رک :گنابادخ ،1408 ،ج،1ص.)281 ،253 ،186
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همچنین غالبا ســـبب نزول را پس از بیان تفســـیر آیه و در انتها ذکر کرده و آن را به
عنوان یهی از احتمادت و وجوه آیه می پذیرد و یا هی ا هار نظرخ نمیکند (رک :ج،2
ص .)464نهته خ دیگر درباره روایات سبب نزول یا ف ضاخ نزول این ا ست که مف سر غالب

آنهـا را بـا ت ـابیر «فی ا خب ْ ْْا » (رک :ج ،1صَ « ،)139وی» (رک :ج ،1ص« ،)149فی

حديث» (ج ،1ص« ،)151قيل» (ج ،1ص« ،)193نقل»(ج ،1ص )178بدون یادکرد نام م صوم
یا راوخ نقل کرده است.

گرایش ودیی گنابادخ در بیان سبب نزولهایی که دربارهخ حضرت علی(ع) و اهل
بیت پیامبر(ص) اســت نیز کامال نمود دارد .در این موارد غالبا به روایات م صــومین با ذکر
نام امام اســتناد کرده ،ت دد اخبار و نیز نقل آن در منابع اهل ســنت را نیز تذکر داده اســت.

َِّ ِ
َّ
َّ
ص َْلةَ َو يُْ ْْؤتُو َن َّ
ذين يُقي ُ و َن ال َّ
الزكاةَ
ذين َنمنُوا ال َ
براخ نمونه ذیل آیه «إَّنا َوليُّ ُك ُم اللَّهُ َو َ ُس ْولُهُ َو ال َ
َو ُه ْم اكِ ُعو َن»(مایده )55 :آورده است:

«و من طريق العامّا و اخلاصّْ ْا ا ّن اايا نازلا يف علاّ (ع) حْي تصْ ْدّق
يف املوْْجد يف كوع الصّْلوة اِته أو هلّته الّىت كان قي تها الن ينا و
مفوّْ ْ ْ ْ ْروا العامّا د ينكرون ادخبا يف كو ا نازلا يف أمٍ املْؤمنْي (ع) و
قْْد نقلوا بَرق عْْديْْدة من وازم ا ّ ْا نزلْْو يف علا (ع)» (گنا بادخ،
ّ

 ،1408ج ،2ص.)91

همچنین ذیل آیه مباهله پس از نقل روایتی از امام صادی(ع) درباره این قضیه ،گزارش
تفسیر کشاف دراین باره را نیز ذکر کرده است (رک :ج ،1ص.)270

1

 .5-2تأکید بر مضمون یا حکم آیه
در ذیل برخی از آیاتی که در مقام امر ،بشـــارت ترغیب و مدح فضـــیلتی یا نهی،
هشدار ،تحذیر و ذم نسبت به رذیلتی هستند ،روایاتی مطرح شده که در مقام تبیین مراد آیه
یا مصـادیال آن نیسـتند ،اما مضـمون یا حهم مطرح شـده در آیه را تأکید میکنند .م ال ذیل

 .1برای نمونههای بیشتر رک( :ج ،1ص186؛ ج ،2ص74؛ ج ،4ص.)241 ،223
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آ یهخ تحریم ر با (بقره ) 275 :روا یاتی در تأک ید بر قبح ر با و م ازات شــــد ید ت مام
دستاندرکاران آن ذکر شده است(رک :ج ،1ص .)238نمونهخ دیگر دو روایتی است که

ْي يَتي ْ ِ
ذیل آیهخ «و أََّمْا ا ْْلِْدا فَكْْا َن لِغُ َ ِ
ْي ِيف الْ َ ْدينَْ ِا َو كْْا َن َْزتَْهُ َكْنٌز َأُ ْْا َو كْْا َن أَبُوُُْا
ُ
َلم ْ َ
َ
صْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِ
ْاحلا» (کهف )82:درباره تأثیر م بت صـــالح بودن والدین بر زندگی فرزندان و نوادگان
مطرح شده است(رک :ج ،2ص.)477

1

 .6-2اختالف قرائت
پرداختن به اختالف قرایت در تفسیر بیان الس اده جلب توجه چندانی نمیکند ،مگر
در مواردخ که قرایتی خاص از م صومین(ع) نقل شده با شد .غالب این موارد نیز به نحوخ
بر حذف «علی» (رک :ج ،4ص« ،)83ودیة علی» (رک :ج ،2ص« ،)453آل محمد» (رک:
گنابادخ ،1408 ،ج ،1ص )258یا تبدیل « یمه» به « مة» (رک :همان ،ج ،1ص )292ددلت
دارند .گنابادخ در ذیل برخی از این موارد بیان میکند که این روایات مبیّن کنایه و مقصود
آیه بوده و گرنه آیه این چنین نازل نشــده اســت(رک :ج ،1ص 98و  .)292اما ذیل ب ضــی
روایات نیز سهوت شده و توجیه یا نقدخ به چشم نمیخورد(رک :ج ،4ص.)83
به نظر میرســـد به کارگیرخ چنین گزارش هایی که در این نوشـــتار تحت عنوان
اختالف قرایت مطرح شـــده ،در حقیقت از اعتقاد مفســـر به وقوع تحریف لفظی در قرآن
ســرچشــمه میگیرد .گنابادخ م تقد اســت که اخبار زیادخ از م صــومین(ع) دربارهخ واقع
شدن تحریف و توییر در قرآن به ما ر سیده ا ست؛ به گونهاخ که دربارهخ صدور ب ضی از
آنها از م صوم شهی باقی نمیماند(گنابادخ ،1408 ،ج ،1ص .)19البته وخ وقوع تحریف
را موجب خللی به هدایت بفشـــی قرآن و مقصـــود نهایی آن نمیداند و برآن اســـت که با
توجه به این که م صــومین ما را به پیروخ از قرآن کنونی امر کردهاند ،باید به مفاد آن عمل
کرده و احادیث را نیز بر آن عرضه نماییم (همان ،ج ،1ص.)20
پر واضــح اســت که این دیدگاه به هی وجه مورد پذیرش عموم دانشــمندان شــی ه
نبوده و کتاب ها و مقادت مت ددخ در نقد آن و اثبات عدم تحریف قرآن نگاشـــته شـــده
 .1برای نمونههای بیشتر رک( :ج ،1ص 321 ، 311 ،275؛ ج ،3ص 117 ،60،112و .)118
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اســـت .دزم به ذکر اســـت ت دادخ از روایاتی که بیانگر اختالف قرایت هســـتند ،اما هی
ارتبا ی با بحث تحریف ندارند نیز در بیان الس ـ اده مطرح شــده اســت .براخ نمونه ذیل آیه

«اللَّهُ نُوُ ال َّو ْ اوا ِ َو اْ َْ ِ » (نور ،)35 :قرایت «اللّه نَْ ّوَ ال ّو ْ اوا و ا

» که من سوب به

امیرالمدمنین(ع) دانسته شده ،بیان گردیده است (گنابادخ ،1408 ،ج ،3ص.)119

1

 .7-2بیان حکمت احکام و امثال مطرح شده در آیات
گنابادخ ذیل برخی از آیات األحهام عالوه بر تبیین مفتصـــر حهم مورد بحث ،با
اســـتفاده از روایت به بیان حهمت تشـــریع حهم نیز میپردازد .براخ نمونه احادی ی در بیان
حهمت روزه(ج ،1ص ،)171توییر قبله (ج ،1ص ،)150لزوم وجود چهار شاهد براخ اثبات
زنا (ج ،3ص108و )109مطرح کرده است.

ض ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْا فَ ْْا
وخ همچنین ذ یل آ یهخ «إِ َّن اللَّ ْهَ د يَ ْو ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْتَ ْ ي أَ ْن يَ ْ
ب مثَل مْْا بَْ ُعو َ
ض ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِر َ

فَْ ْوقَها»(بقره )26:بال روایتی از امام صــادی(ع) بیان میکند که حهمت م ال زدن خداوند به
پشه بدین جهت است که این حشره با وجود کوچهى ح م ،تمام آنچه را که خداى مت ال
آنچه در فیل با همه بزرگىاش قرار داده ،داراست .عالوه بر اینکه دو عضو دیگر نیز در او

جاخ داده و پروردگار بدین وســـیله مدمنان را به لطافت و شـــگفتی آفرینش آگاه ســـاخته
است.
 .8-2تطبیق امتهای گذشته بر امت اسالم
یهی از نهات شــاخص در بیان الســ اده این اســت که مفســر در ضــمن تبیین آیات
قصــص ،درصــدد تطبیال ســرگذشــت امتهاخ پیشــین بر امت اســالم و بیان عبرتهایی که
جام هخ مســـلمانان باید از آن ها بگیرد ،اســـت .به ور خاص ذیل آیاتی که دربارهخ
بنیاســراییل نازل شــده ،این تطبیالها جلب توجه بیشترخ میکند(رک :ج ،4ص .)175در
بفش اندکی از این موارد از روایات نیز بهره گرفته شده است.

 .1برای نمونههای بیشتر رک( :ج ،1ص297 ،189 ،114؛ ج ،3ص.)20
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ِ
ِ
اب إَِّد أََم ْاّنَّ َو إِ ْن ُه ْم إَِّد يَوُنُّو َن» (بقره:
م ال ذیل آیهخ « َو م ُنه ْم أ ُِّميُّو َن َد يَْ ْعلَ ُ و َن الْكتَْ َ
 )78به حدی ی از امام صادی(ع) دربارهخ مقایسهخ عوام و علماخ یهودخ و مسلمان ،استناد
شده است(ج ،1ص 106و .)107

1

 .9-2روایات استطرادی
منظور از این عنوان روایاتی است که ارتباط خاصی با فهم و مراد آیه نداشته ،به عنوان
مدید دیدگاه مفســـر نیز مطرح نشـــدهاند و تنها بهجهت ارتبا ی اندک با یهی از واژگان یا
عبارات یا مو ضوع کلی آیه ذکر شده ا ست .مانند ا العات تاریفی یا خالقی غیر مرتبط با
مراد آیه.
ت داد این روایات در تف سیر بیان ال س اده کم ا ست؛ ازاین جهت که بناخ مف سر به ور
کلی بر این بوده که از محدودهخ تف سیر آیات خارج ن شود و حتی در ذیل برخی آیات که
مطلبی را نیازمند به توضــیح و تبیین بیشتر میدیده ،به صــورت م زا و ذیل عنوان «تحقیال
 »...یا «بیان  »...مطرح کرده است.
نمونههایی از روایات ا ستطرادخ در بیان ال س اده شامل نهی از نا سزا گفتن به دهر ذیل
آیه  24ســوره جاثیه (گنابادخ ،1408 ،ج ،4ص ،)74ذکر ســني هایی که از بهشــت فرود
آمده اند و بیان خاص بودن آن ها ذیل آیه  60ســـوره بقره(همان ،ج ،1ص )98و روایاتی
دربارهخ گریه آســـمان بر امام حســـین(ع) در ذیل آیه  29ســـوره دخان هســـتند(همان،
ج،4ص.)68

2

میزان تقریبی فراوانی کارکرد حدیث در تفســـیر بیان السـ ـ اده را میتوان در نمودار
زیر ،که براسا

درصد است ،ارایه نمود:

 .1برای نمونههای بیشتر رک( :ج ،1ص 114 ،288و .)85 ،115
 .2برای نمونههای دیگر رک249 /1( :؛ 475 ،2 /2؛ .)268 /4 ،153 /3
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نمودار :1فراوانی کارکردهاخ حدیث در بیان الس اده
نتیجهگیری
 .1جایگاه مهم روایات در تف سیر بیان ال س اده را میتوان برا سا

نهاتی که گنابادخ

در مقدمه مطرح کرده و در واقع پیش فرِها و مبانی او بهشـــمار میرود و نیز آنچه که به
صــورت عملی در ضــمن تفســیر آیات پیاده نموده ،بدســت آورد .بر این اســا

میتوان

نشانههاخ اهمیّت ویژهخ حدیث در این تفسیر را چنین برشمرد:
الف) اعتقاد راســخ مفســر به ودیت مطلال م صــومین و علم کامل آنان به تمام مراتب
قرآن که در مقدمه تفســیر فصــلی را به خود اختصــاص داده بیانگر جایگاه وادخ روایات
تفسیرخ به عنوان بفشی از میراث اهرخ م صومان(ع) نزد وخ است.
ب) برشمردن آگاهی از روایات تفسیرخ به عنوان دومین علم مورد نیاز مفسر و تأکید
بر نقش اســاســی روایات براخ آشــنایی با موارد تنزیل و تأویل و آگاهی از وجوه مفتلف
م نایی و م صداقی نهتهخ دیگرخ ا ست که جایگاه حدیث در تف سیر بیان ال س اده را ن شان
میدهد.
ج) اســـتفاده از بیش از  2200روا یت در ذ یل بیش از  1200آ یه از قرآن کریم ،در
گونهها و کارکردهاخ مفتلف تفسیرخ ،گواه روشنی بر توجه زیاد گنابادخ به روایات براخ
تفسیر آیات است.

عل ی
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 .2کارکردهاخ حدیث در تفســـیر بیان الســـ اده گونه هاخ متنوعی دارد ،بیشترین
کارکرد آن تبیین مفهوم آیه با اســـتفاده از روایت اســـت که شـــامل بیان منظور و مراد از
واژگان یا عبارات ،تفصــیل مباحث م مل و مفتصــر (به ور خاص قصــص) ،تبیین م ناخ
واژگان و مراتب یت مفهوم کلی میگردد.
 .3دومین کارکرد حدیث در بیان الســ اده ،بیان مصــدای یا مصــادیال آیه براســا
روایات است .گرایش عرفانی ــ ودیی مفسر در این کارکرد هورخ ویژه دارد ،زیرا غالب
تطبیالها شـامل مصـادیال با نی آیات و منطبال سـاختن مضـامین آنها بر ایمه(ع) یا دشـمنان
آنهاست.
 .4کارکرد سوم روایات در تف سیر بیان ال س اده ،مواردخ ا ست که مف سر از آنها به
عنوان شــاهد و گواهی بر صــحت دیدگاههاخ خود در ضــمن تفســیر اســتفاده کرده اســت.
غالب این روایات در راستاخ گرایش ودیی و ب ضا صوفیانهخ گنابادخ هستند.
 .5با توجه به اینکه حدود  %60از روایات مورد اســتفاده در بیان الســ اده براخ تبیین
مفهوم آیه یا مصادیال آن و حدود  %14احادیث به عنوان مدید قول مفسر به کار گرفته شده،
می توان گ فت که هدف اصـــلی گ نا بادخ در بهرهگیرخ از روا یات ،فهم کالم الهی و
همانگونه که خودش در مقدمه بیان کرده آشنایی با تنزیل و تأویل و وجوه مفتلف م نایی
و مصداقی است.
 .6کارکردهاخ دیگر حدیث در تفســیر بیان الس ـ اده که حدود  %27از روایات مورد
ا ستفاده در این تف سیر را در بر میگیرد ،شامل بیان سبب نزول یا ف ضاخ نزول آیه ،تأکید بر
مضمون یا حهم آیه ،اختالف قرایت ،بیان حهمت احهام و ام ال و تطبیال امتهاخ گذشته
بر امت اسالم هستند .در این موارد گرایش عرفانی مفسر چندان رخ نمینماید ،گرچه برخی
از رویهرهاخ خاص شی ی وخ در گزینش روایات بی تأثیر نبوده است.
منابع
قرآن کریم.
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آملی ،سید حیدر( ،)1422تف سیر المحیط األعظم ،تحقیال سیدمح سن مو سوخ تبریزخ ،تهران:
انتشارات وزارت ارشاد اسالمی.
استرآبادخ ،محمدامین ( ،)1424الفوائد المدنیة ،قم :موسسه النشر اإلسالمی.
الهی بفش ،خادم حسین ( ،)1409القرآنیّون و شبهاتهم حول السنة ،الطایف :مهتبة الصدیال.
بابایی ،علی اکبر ( ،)1381مکاتب تفسیری ،تهران :سمت.
بحرانی ،سید هاشم ( ،)1416البرهان فی تفسیر القرآن ،تهران :بنیاد ب ت.
بروجردخ ،سید محمدابراهیم ( ،)1366تفسیر جامع ،تهران :انتشارات صدر.
تابنده ،حسین (« ،)1326تفسیر بیان الس اده» ،مجله جلوه ،شماره  ،20صص 417ـ .408
تابنده گنابادخ ،سلطان حسین ( ،)1384نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم،تهران :حقیقت.
تســترخ ،ســهلبن عبداهلل ( ،)1423تفسیییر تسییتری ،تحقیال محمد باســل عیون الســود ،بیروت:
دارالهتب ال لمیه.
جوادخ آملی ،عبداهلل ( ،)1388تفسیر تسنیم ،قم :مرکز نشر اسراء
حرعاملی ،محمدبن حسن ( ،)1403الفوائد الطوسیة ،قم :المطب ة ال لمیة.
خانی ،رضـا؛ ریاضـی ،حشـمت اهلل ( ،)1372ترجمه بیان ال سعاده فی مقامات العباده ،تهران:
مرکز انتشارات دانشگاه پیام نور.
خطیب ،عبدالهریم (بیتا) ،تفسیر القرآنی للقرآن ،بیجا :بینا.
ذهبی ،محمدحسین (بیتا) ،التفسیر و المفسرون ،بیروت :دار إحیاء التراث ال ربی.
رحیمیان ،س ید ( ،)1396مدخلی بر عرفان شیعه ،تهران :نگاه م اصر.
سیو ی ،جالل الدین ( ،)1404الدر المنثور فی تفسیر بالمأثور ،قم :کتابفانه آیت اهلل مرعشی.
صفوخ ،کورش ( ،)1387درآمدی برمعنیشناسی ،تهران :سوره مهر.
نطاوخ جوهرخ ،)1425( ،الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم ،بیروت :دار الهتب ال لمیه.
یبی ،زینب (« ،)1396آســیب شــناســی روش تفســیرخ دمنهورخ در «الهدایة و ال رفان فى تفســیر
القرآن بالقرآن» ،فصلنامه سفینه ،سال پانزدهم ،شماده  ،57صص 58ـ.37
عروسی حویزخ ،عبدعلیبنجم ه ( ،)1415تفسیر نورالثقلین ،قم :اسماعیلیان.
کاشـــانی ،مالفتح اهلل ( ،)1336منهج الصییادقین فی الزام المنافقین ،تهران :کتاب فروشـــی
محمدحسن علمی.
کمپانی زارع ،مهدخ ( ،)1390گنابادی و تفسیر بیان السعاده ،تهران :خانه کتاب.
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 موس ـســه: بیروت، تفسییر بیان السیعاده فی مقامات العباده،)1408(  ســلطان محمد،گنابادخ
.األعلمی للمطبوعات
. داراحیاء التراث ال ربی: بیروت، بحار األنوار،)1403(  محمدباقر،م لسی
 «گونهشــناســی و روش شــناســی روایات تفســیرخ امام،)1391(  کامران، رضــا؛ اویســی،مددب
.1  شماره، پژوهشنامه قرآن و حدیث،»)صادی(ع
،» «تحلیل و برر سی روش تف سیرخ کیوان قزوینی،)1392(  یحیی، عبا ؛ میرح سینی،م صالییپور
.17  شماره،آموزههای قرآنی
. مرکز نشر کتاب: تهران، تفسیر روشن،)1380(  حسن،مصطفوخ
. التمهید: قم، التفسر األثری الجامع،)1387(  محمدهادخ،م رفت
، الفقه المن سوب إلى اإلمام الر ضا علیه ال سالم،)1406( )من سوب به علی بن مو سی الر ضا(ع
.) موسسة آل البیت (ع:مشهد
.) موسسة آل البیت (ع: قم، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،)1408(  حسین،نورخ
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