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(تاریخ دریافت مقاله - 2932/21/19 :تاریخ پذیرش نهایی)2931/8/12 :

چکیده
شیخ صدوق از فقها و محدثان طراز اول امامیه در قرن چهارم هجری قمری است .نظرر هره
صبغۀ روایی اغلب آثارش ،هیشتر در زمره محدثان هه شمار آمده و وجهۀ تفسیری او کمترر
مورد توجه قرار گرفته است .کتاب تفسیر قرآن صدوق هه ما نرسیده لکن در میان آثار ههجا
مانده از وی میتوان هه هرخی از دیدگاههای تفسیریاش دست یافت .این نوشتار در صردد
است تا مبانی و روش تفسیری وی را از میان آثار مذکور اسرتررا کدرد .قدسر هرودن و
وحیان هودن ،نص و قرائت واحد ،قاهل فهم هودن و جواز تفسیر قرآن و نیرز سراختار چدرد
معدای و پیوستگ آیات آن ،از مهمترین مبانی تفسیری شیخ صدوق است .تفسیر قرآن هه
قرآن و تفسیر قرآن هه سدّت ،ناظر هه روش اهنهاهویه در تفسیر قرآن هه مأثور است .از سوی
دیگر تفسیر ادهی ،تأویل آیات متشاهه ،هیان هطرون آیرات ،هیران وجره جمر هرین روایرات
تفسیری ،نقد روایات تفسیری و نقد آراء تفسیری دیگران ،ناظر هه روش تفسریر اجتهرادی
اوست .هررسی شریوۀ تفسریر موورو ی در ارائره مباحرس تفسریری ،تحلیرل ارتبرا روش
تفسیری قرآن هه قرآن ها روایت «ورب قرآن» در آثار شریخ صردوق ،هررسری شریوۀ وی در
تبیین مفردات قرآن و اشاره هه گرایش روایی و کالمی وی در تفسیر قررآن کرریم از دیگرر
مباحس این نوشتار است.

کلیدواژهها :تفسیر اجتهادي ،تفسیر ادهی ،تفسیر قرآن هه سدّت ،تفسیر قرآن صردوق،
تفسیر محدثان ،شیخ صدوق.

 .1نویسددۀ مسئول ،دانشیار دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه امام صادق ( لیهالسالم):
Karimii@isu.ac.ir

 .1دانشجوی دکتری لوم قرآن و حدیس دانشگاه فردوسی.
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طرح مسأله
اهوجعفر ،محمد هن لی هن هاهویه قمی ،مشهور هه شیخ صردوق (د 982ق) از فقیهران و
محدثان هزرگ و از اصحاب کتب ارهعۀ شیعه در قرن چهارم هجری است که مر خویش
را صرف تعلیم و ترویج آموزههای قرآن و ترت کرده و کترابهرای ارزشرمددی نگاشرته
است ،لکن اغلب کتابهای وی هه متأخران نرسیده که در میان آنها میتوان هره کتراب
تفسیر قرآن و کتاب مرتصر فی تفسیر القرآن اشراره کررد [ ،07ص .]931-932اگرچره
تفسیر وی مفقود شده لکن دیدگاههای تفسیری وی در میان آثرار هجرا مانرده از وی هره
خوهی مشهود است .2لذا ها توجه هه اهعاد اجتهادی این دیدگاهها از یک سرو و اهمیرت و
ورورت هررسی روششداسی تفسیر قرآن در آن دوران از سوی دیگرر ،تبیرین روش وی
در تفسیر قرآن وروری مینماید اما پیش از پرداختن هه این مطلب ،مبانی تفسریری وی
مورد هررس قرار م گیرد.
 .1مبانی تفسیری شیخ صدوق

مبانی تفسیر قرآن یکی از مهمترین مباحس در حوزۀ لروم قرآنری هره شرمار مریآیرد و
پیوسته مورد توجه و اهتمام قرآنپژوهان و القهمددان هه قرآن کریم هره ویرژه مفسرران
قرآن هوده است .مبانی تفسیر قرآن هره آن دسرته از پریش فرر هرا ،اصرول موورو ه و
هاورهای ا تقادی یا لمی گفته میشود که مفسر ها پذیرش و مبدا قررار دادن آنهرا ،هره
تفسیر قرآن میپردازد .هه بارت دیگر هر مفسری ناگزیر است مبدرای خرود را در مرورد
داصر اساسی دخیل در فرآیدد تفسیر قرآن روشن سازد [ ،98ص .]17مبران تفسریري
شیخ صدوق هه شرح زیر است:

 .1 .1قدسي بودن و وحیاني بودن قرآن

قدس هودن قرآن از نظر المان شیعه هدین معداست که تمام الفرا و محترواي آن از
سوي خداوند هر پیامبر(ص) نازل شده و جبرئیل امین ،واسطۀ نزول آن هوده اسرت .اثبرات

 .1آثار هجامانده از شیخ صدوق بارتاند از اال تقادات ف دین اإلمامیة ،األمال  ،التوحید ،ثواب األ مال
و قاب األ مال ،الرصال ،صفات الشیعة ،فضائل الشیعة  ،فضائل األشهر الثالثة ،لل الشررائ  ،یرون
أخبار الروا(ع) ،کمال الدین ،مصادقة اإلخوان ،معان األخبرار ،المقدر  ،کتراب مرن الیحضرره الفقیره،
الهدایة ف األصول و الفروع ،الموا ظ ،کتاب الدبوة ،مقتل صدوق که دو کتراب اخیرر هازسرازی شرده
است ،12[.ص ]203-271البته «مصادقةاالخوان» هم هه شیخ صدوق ،و هرم هره پردرش نسربت داده
شده است (نک  ،2 ،1[ :ص 989و  ،12ص30؛ ،12ص]227
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قدس هودن قرآن نزد مفسران شیعه هسیار مهم هوده و هست؛ زیرا آنها در مقام تبیرین
و تفسیر کالم اله هستدد و میخواهدد از متن قرآن ،مراد و مقصود متکلم وح  ،یعدر
خداوند را دریاهدد و آن را مدب معارف و شداخت دیرن اسرالم قررار دهدرد [ ،11ص-27
 .]22هه دوان نمونه آیات تحدي [هود ،2 :یونس ،98 :هقره 11-19 ،و اسراء ،]88 :آیرات
«وَ إِنَّهُ لَتَنزِیلُ رَبّ الْعَالَمِینَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ» [الشرعراء]239-231 ،؛ «لَا تُحَ رِّكْ
بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْءَانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَ اتَّبِ ْ قُرْءَانَ هُ» [القیامرة،
]28-21؛ «وَ مَا یَنطِقُ عَنِ الهَوَی إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْ یٌ یُ وحَ » [الردجم ]1-9 ،هره خروه
هیانگر قدس هودن و وحیان هودن الفا و بارتهای قرآن از ناحیۀ خداوند متعال است
[رک  ،1 :ص 37-83و 211-217؛  ،11ص.]211-217
شیخ صدوق در هاب «اال تقاد ف القرآن» مینویسد« :ا تقادنا ف القرآن أنّه کالم اللّره
و وحیه و تدزیله و قوله و کتاهه و أنّه ال یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ هَیْنِ یَدَیْهِ وَ ال مِرنْ خَلْفِرهِ و أنّره
القصص الحق و أنّه قول فَصْرل وَ مرا هُروَ هِرالْهَزْلِ و أنّ اللّره تعرال محدثره و مدزلره،1[ .
ص .]89در کتاب «التوحید» نیز مینویسد :إن القرآن کالم هللا و وحر هللا و قرول هللا و
کتاب هللا [ ،1ص.]112
در آثار شیخ صدوق روایات متعددي ناظر هه دیدگاه وحیانی هودن الفا قررآن وجرود
دارد که تأثیرپذیری وي از آنها هه خوه ملموس است؛ ماندد روایت از امام صادق(ع) که
فرمود« :هُوَ کَلَامُ اللَّهِ وَ قَوْلُ اللَّهِ وَ کِتَابُ اللَّهِ وَ وَحْ ُ اللَّهِ وَ تَدْزِیلُهُ وَ هُوَ الْکِتَابُ الْعَزِیزُ الَّذِي
ال یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ هَیْنِ یَدَیْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ ،1[ ».ص212؛  ،1ص ]111و نیرز روایتری از
امام روا(ع) که فرمود« :لَیْسَ هِرَالِقٍ وَ لَا مَرْلُوقٍ وَ لَکِدَّهُ کَلَامُ اللَّهِ َزَّ وَ جَلَّ» قرآن نه خرالق
و نه مرلوق است هلکه کرالم خداونرد زوجرل اسرت [ ،1ص211-212؛  119 ،1و نیرز
فرمود« :کَلَامُ اللَّهِ لَا تَتَجَاوَزُوهُ وَ لَا تَطْلُبُوا الْهُدَى فِ غَیْرِهِ فَتَضِلُّوا» قررآن کرالم خداسرت از
آن نگذرید و هدایت را در غیر آن نجویید که گمراه میشروید [ ،1ص211؛  ،1ص-119
111؛  ،1 ،27ص.]21
 .2 .1نص و قرائت واحد قرآن

نص و قرائت واحد قرآن کریم مبدای دیگر شیخ صدوق در تفسیر قرآن است .این مطلرب
از روایتی استدبا میشود که در کتاب «ا تقادات اإلمامیة» از امام صادق(ع) نقل شده که
فرمود« :الْقُرْآنُ وَاحِد ،نَزَلَ مِنْ ِدْدِ وَاحِدٍ َلَ وَاحِدٍ ،وَ إِنَّمَا الِاخْتِلَافُ مِنْ جِهَرةِ الررُّوَاةِ» [،1
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ص .]81پیش از وی کلیدی این روایت را هه سدد صرحی از زراره از امرام هراقر(ع) چدرین
نقل کرده است« :إِنَّ الْقُرْآنَ وَاحِد نَزَلَ مِنْ ِدْدِ وَاحِدٍ وَ لَکِرنَّ الِاخْتِلَرافَ یَجِر ءُ مِرنْ قِبَرلِ
الرُّوَاةِ» و نیز هه طریق خویش از فضیلهن یسار نقل کرده است« :قُلْتُ لِأَهِ َبْدِ اللَّرهِ(ع) إِنَّ
الدَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ َلَ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَقَالَ کَذَهُوا أَ ْدَاءُ اللَّرهِ وَ لَکِدَّرهُ نَرزَلَ َلَر
حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ ِدْدِ الْوَاحِدِ [ ،1 ،20ص.]197
اما روایت نزول قرآن هرر هفرت حررف را شریخ صردوق در کتراب «الرصرال» از امرام
صادق(ع) نقل کرده است« :إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ َلَ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَ أَدْنَر مَرا لِلْإِمَرامِ أَنْ یُفْتِر َ
َلَ سَبْعَةِ وُجُوهٍ ثُمَّ قَالَ هذا َطاؤُنا فَامْدُنْ أَوْ أَمْسِکْ هِغَیْرِ حِساب» [ ،1 ،8ص .]928هره
لحا سددی اهنولید ،صفار ،باس هن معروف و حماد هن ثمان توثیرق شردهانرد [،07
ص182 ،219 ،21 ،9 ،989؛  ،11ص111؛  ،21ص902؛  ،21ص .]970در ایررن میرران
حال «محمد هن یحیی صیرفی» روشن نیست و لذا این روایت مجهول و وعیف هه شرمار
میآید .هه لحا داللی نیز ها صحیحۀ زراره و روایت فضیل هن یسرار در تعرار اسرت و
نمیتوان هه آن ا تماد نمود زیرا مطاهق ایرن دو روایرت ،راوی هره امرام صرادق(ع) رر
میکدد که مردم میگویدد قرآن هه هفت حرف نازل شده است و آن حضرت مریفرمایرد
دشمدان خدا دروغ گفتهاند؛ هلکه قرآن هر حرف واحد از نزد خدای واحد نازل شده اسرت
[ ،1 ،20ص ]197اما هر فر مماشات در سدد ،هه لحا داللی میتوان هره وجروه زیرر
هراي «سبعة احرف» اشاره کرد:
أ) بطون قرآن کریم :یکی از وجوهی که میتوان درهاره روایت نزول قرآن هرر هفرت

حرف در نظر گرفت ،این است که این روایت را ناظر هه مسأله هطون و وجوه قرآن هدانیم
زیرا در این روایت ،نزول قرآن هر هفت حررف ،هره نحرو مطلرق هیران نشرده اسرت هلکره
هالفاصله پس از آن در بارت «وَ أَدْنَ مَرا لِلْإِمَرامِ أَنْ یُفْتِر َ َلَر سَربْعَةِ وُجُروه» ،برارت
«سبعة وجوه» ذکر شده است [ ،1 ،29ص ]928ومن آنکه هرخی روایت مرذکور را هره
صورت «سبعة أوجه» نقل کردهانرد [ ،17ص231؛  ،83 ،23ص]38؛ امرا داللرت ایرن

روایت هر هطون قرآن کریم شواهد متعددی دارد که در ادامه هه آنها اشاره میشود.
یاشی این روایت را در هاب «تفسیر الدّاسرخ و المدسرو و الظّراهر و البراطن،10[ »..
 ،2ص ،]22هحرانی ،در مقدمۀ تفسیرش در هاب «ف أن القرآن له ظهر و هطن و رام و
خاص ،2 ،11[ »..ص ]10و مجلسی نیز آن را در هحاراالنوار در هاب «أنّ للقرآن ظَهررا و
هطدا ،83 ،23[ »..ص]08نقل کردهاند .ذکر این روایت در اهواب مذکور هیرانگر آن اسرت

مبانی و روش شیخ صدوق در تفسیر قرآن کریم

220

که یاشی ،هحرانی و مجلسی روایت مذکور را ناظر هه هطون قرآن دانستهاند .مؤید دیگرر
هر این دیدگاه ،روایتی از صفّار (د 137ق) از امام هاقر(ع) است که فرمود« :تَفْسِریرُ الْقُررْآنِ
َلَ سَبْعَةِ أَحرُف مِدْهُ مَا کَانَ وَ مِدْهُ مَا لَمْ یَکُنْ هَعْدُ ذلکَ تَعْرِفُهُ الْأَئِمَّةُ(ع)».
فیض کاشانی (د 2732ق) ،آن را نص در هطون و ترأویالت دانسرته اسرت [،2 ،27
ص .]17صاحب جواهر (د 2111ق) نیز الوه هر احتمال تقیه در ایرن روایرت ،هرا قریدرۀ
ذیل روایت «و أدن ما لإلمام أن یفت ل سبعة وجوه »...مراد از احرف سبعة را در ایرن
روایت« ،هطون قرآن» دانسته است [ ،3 ،02ص .)132در هرخی از مداه روایری متقردم
امه ،پس از روایت نزول قرآن هر هفت حرف ،بارات «ظهر و هطن» نیز در روایت وجرود
دارد که این امر مراد از صدر روایت را مشرص نمروده اسرت .هره دروان نمونره اهرویعلی
موصلی (د 970ق) ،طبری (د 927ق) ،اهنحبّان (د 921ق) و طبرانی (د 917ق) از اهرن
مسعود از رسول خدا(ص) روایت کردهاند که فرمود« :إنّ القرآن نزل ل سبعة أحرف لکل
آیة مده ظهرر و هطرن ولکرل حرد مطلر » [ ،2 ،19ص3؛  ،2 ،22ص101؛ ،27 ،11
ص .]271-272البته در «حلیرة األولیراء» و «تراریخ مدیدرة دمشرق» در ادامرۀ روایتری از
اهنمسعود که شبیه روایت فوق است ،بارت «و انّ لر هرن أهر طالرب(ع) درده لرم
الظرراهر و البرراطن» آمررده اسررت [ ،11 ،28ص177؛  ،2 ،11ص 10هرره نقررل از حلیررة
األولیاء) .از این رو هدا هر توجیه مذکور که ناظر هه مسألۀ هطون قرآن کریم اسرت ،روایرت
شیخ صدوق در خصال ها صحیحۀ زراره و روایت شربیه هره آن در «ا تقرادات اإلمرامیرة»
مدافاتی نرواهد داشت.
ب) لغ ا  :شریخ صردوق در هرشری از مدرراظرۀ خرویش هرا یکری از ملحردان ،نررزد
رکنالدّوله ،اینگونه تصری کرده است« :معرفت تأویل قرآن کریم را نمیتوان هره طریرق
استررا و استدبا فهمید ،زیرا این کار وقتی ممکن است که قرآن هه یرک لغرت نرازل
شده هاشد و دانشمددان آن لغت نیز مراد را هداندد ،اما قرآن هه لغرات کثیرره نرازل شرده
است و در آن مطالبی وجود دارد که مراد از آن جز هه هیان الهی دانسته نمیشرود ،مثرل
نماز و زکات و حج و از این قبیل» [ ،2 ،21ص .]277-33اگرچه شیخ صردوق تصرری
نکرده که مراد از روایت نزول قرآن هر سربعة أحررف ،لغرات کثیرره اسرت لکرن یکری از
احتمالهای قاهل توجه درهارۀ دیدگاه او درهارۀ روایت «نزول قرآن هرر سربعة أحررف» آن
است که وی این روایت را ناظر هه «لغات کثیرة» دانسته است .هر این اسراس ردد هفرت
نیز در ایدجا هر مبالغه و کثررت داللرت دارد .قاسرم هرن سرلّام (د 111ق) ،اهرنقتیبرة (د
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101ق) ،هیهقی (د 128ق) ،اهناثیر (د 171ق) و هرخی از دانشمددان امامی نیرز هره ایرن
دیدگاه اشاره کرردهانرد [ ،9 ،21ص211-223؛  ،23ص 97-13؛  ،9ص913؛ ،2 ،28
ص912؛  ،2 ،11ص90؛  ،21 ،23ص217؛  22و  ،0ص912؛  ،8 ،12ص.]33
ج) احتمال تقیّه :توجیه دیگر این روایت گفتۀ صاحب جواهر (د 2111ق) است کره
در صورت صدور ،این روایت را تقیهای و موافق روایات مشهور سبعة احرف میدانرد [،02
 ،3ص.]132
الوه هر آنچه ذکر شد ،شیخ صدوق این روایت را نه در «کتاب مرنالیحضررهالفقیره»
که در مقدمۀ آن ،روایاتش را صحی و معتبر دانسته [ ،2 ،21ص .]9هلکه در «الرصال»
نقل کرده است که در مقدمه آن ،اشرارهای هره ا تبرار و یرا صرحت روایرات آن نکررده و
هدفش صرف نقل روایات مشتمل هر خصال و ا داد هوده است و روایت مذکور را نیرز هرر
همین اساس نقل کرده است [ ،2 ،8ص.]2
نکته دیگر ایدکه هه نظر میرسد شیخ صدوق این روایت را صحی ندانسته زیررا آنجرا
که ا تقادات امامیه را هیان میکدد روایتی از امام صادق(ع) شربیه صرحیحۀ زراره از امرام
هاقر(ع) [ ،1 ،20ص ]197آورده و چدین نقل کرده کره امرام صرادق(ع) فرمرود« :القررآن
واحد ،نزل من دد واحد ل واحد و إنما االختالف من جهة الرواة» [ ،1ص.]81
از سوی دیگر در انتهای روایت دیگر «قرائت قرآن هر هفت حرف» که شیخ صدوق آن
را نقل کرده آمده است« :إِنَّ اللَّرهَ یَرأْمُرُ َ أَنْ تَقْررَأَ الْقُررْآنَ َلَر سَربْعَةِ أَحْررُفٍ»[،1 ،8
ص .]928از لحا سدد در این روایت« ،محمد هن لی ماجیلویه» ،از مشایخ شیخ صدوق
است« .محمد هن یحی طار قم » و «محمد هن أحمد هن یحی » را نجاشی توثیق کرده
است [ ،07ص 929و  « .]918یس هن بدهللا هاشمی» نیز شرصیت است که نجاشی
و اهنشهرآشوب او را دارای کتاب دانستهاند [ ، 07ص132؛  ،20ص]80؛ اما شیخ صدوق
«احمد هن هالل برتائ » را جرح کرده و مل هه متفردات روایری او را جرایز نمریدانرد
[ ،2 ،21ص .]01نجاشی او را ها بارت «صال الروایة یعرف مدها و یدکر و قد روى فیره
ذموم من سیدنا أه محمد العسکري(ع)» توصیف کرده است [ .]89 ،07شیخ طوسی او را
غال و متهم در دین [ ،11ص ]89دانسته و لّامرۀ حلّری نیرز روایرت او را غیرر مقبرول
دانسته است [ ،91ص .]171درهرارۀ «احمرد هرن هرالل کرخر » نیرز وي هره تروقیعی از
اهوالقاسم حسین هن روح مبدی هر لعن و هرائت از وی اشاره کرده است [ ،91ص .]101هه
لحا داللی از مدظر امامیه در مورد روایت مذکور وجوه زیر محتمل است:
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الف) احتمال تقیه :این روایت در هسیاری از مداه اهل سدت نیز نقرل شرده اسرت
[ ،2 ،19ص218؛  ،1 ،01ص .]171-179لذا هرخری از دانشرمددان امرامی همچرون
محقّق هحرانی ،ها توجه هه ایدکه روایت مذکور از یک سو موافق ها روایات امّه اسرت و از
سوی دیگر ها روایات زراره و فضیل هن یسار مدافات دارد ،مداسبترین وجه در صدور این
روایت را حمل آن هر تقیه دانستهاند [ ،8 ،12ص.]33
ب) لغا  :احتمال دوم شیخ یوسف هحرانی ،لغات اسرت یعدری هفرت لغرت از لغرات
رب ،هدین گونه که این لغات در قرآن کرریم پراکدرده اسرت ،هرخری از قررآن هره لغرت
قریش ،هرخی از آن هه لغت هذیل ،هوازن ،یمن و دیگر لغات است [ ،2 ،9ص913؛ ،12
 ،8ص.]33
ج) لهجهها :احتمال دیگر ،حمل آن هر لهجه هرای گونراگون اسرت کره ایرن امرر هرا
صحیحۀ زراره مدافاتی ندارد .آیةهللا معرفت هر این هاور است که «احرف» در ایرن حردیس
هه معدای لهجههای مرتلف رب است ،چدانکه در احادیرس اهرل سردت نیرز هره همرین
مضمون آمده و همین معدا از آن اراده شده است و خداوند دامدۀ گستردهای را در مرورد
قرآن ،هرای این امت فراهم کرده تا آنان هتواندد قرآن را هه لهجرههرای مرتلرف هرواندرد
[ ،1 ،19ص .]39دیگر ایدکه شیخ صدوق پس از روایرت «إِنَّ الْقُررْآنَ نَرزَلَ َلَر سَربْعَةِ
أَحْرُفٍ» روایت «امکان قرائت قرآن هر هفت حرف» را نقل کررده اسرت [ ،1 ،8ص.]928
لذا ذکر این روایت پس از روایت «نزول قرآن هر هفت حرف» ،میتواند قریدهای هاشرد هرر
ایدکه شیخ صدوق روایت نزول قرآن هر هفت حرف را ناظر هه مسألۀ امکان قرائرت قررآن
هر هفت حرف و تسهیل امر قرائت قرآن دانسته است که این امر ها تفسیر روایت مرذکور
هه لهجههای گوناگون تداسب داشته و ها صحیحۀ زراره نیز تعاروی ندارد.
 .3 .1قابل فهم بودن قرآن کریم و جواز تفسیر آن
از جمله مبان مهم در تفسیر قرآن از مدظر مفسران شیعه ،آن اسرت کره تفسریر امرري
ممکن و قرآن کریم قاهل فهم و تفسیر اسرت و مراترب تفسریر مروم آن مدحصرر هره
معصومان(ع) نیست و هراي دیگر مفسران نیز مقدور است [ ،11ص ]212و این امر یک از
مبان تفسیري شیخ صدوق نیز هست .نقل متعدد اقوال تفسیري امامیره و امّره درهرارۀ
هرخی از آیات قرآن کریم که مبتد هر اجتهادهاي تفسیري آنها هوده [هه دروان نمونره
نک  ،2 ،8 :ص111-112؛  ،2 ،3ص ]10 ،19 ،21 ،27 ،13 ،91ناظر هه قاهلفهم هودن
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قرآن و جواز تفسیر آن است ،زیرا اگر وی قائل هه این مطلب نبود هر تردیرد از ذکرر آن
اقوال خودداري کرده و یا پس از نقل آن ،تصری میکرد که هه جرز معصرومان(ع) کسری
قاهلیت فهم و تفسیر قرآن را ندارد و در تفسیر قرآن تدها هاید هه روایات تفسیري هسردده
شود .این در حالی است که وی چدین مطلبی هیان نکررده و اشرکاالت وی هره هرخری از
اقوال تفسیری ،ناظر هه فهم نادرست مفسر است و نه اشرکال مبدرایی هرر غیرقاهرل فهرم
هودن قرآن هرای غیر معصومان(ع).
از سوي دیگر اجتهادهاي تفسیري شیخ صدوق در کتب ههجرا مانرده از وی ،ههتررین
مؤید هر این مد است (نک  :ادامۀ نوشتار) .شایان ذکر است که وی تأویل و تفسریری کره
مؤید قلی و روایی نداشته هاشد را نمیپذیرد [ ،2 ،21ص ،]223لکن هاید توجه داشت
که از مدظر او هین فهم مراد از حروف مقطّعه و فهم آیات دیگر قرآن تفاوت قاهل توجهی
وجود دارد زیرا وی معرفرت هره مرراد از حرروف مقطّعره در قررآن کرریم را مررتص هره
اهلهیت(ع) دانسته است [ ،1 ،21ص.]117
 .4 .1ساختار چند معنایي قرآن کریم
ا تقاد هه ساختار چددمعدای هراي همه آیات قرآن ،در شرمار مهرمتررین مبران تفسریر
قرآن از مدظر مفسران شیعه است .هر این اساس هراي هر آیه هاید پس از گرذر از معدراي
ظاهري ،هه معداي درون و الیههاي هعدي معان آیرات ر کره از آنهرا هره «هطرن» و یرا
«استعمال لفظ در هیش از یک معد » تعبیر میشود ر نیز توجه شود.
در اصطالح مفسران شیعه ،غالبا «هطن» در هراهر معداي ظاهر آیات و همتاي «تأویرل»
است؛ زیرا غالب مفسران شیعه هر اساس روایت «ظهره تدزیله و هطده تاویلره» [،83 ،23
ص ]31تأویل را ها هراطن آیرات یکسران و آن را مرحلرهاي پرس از فهرم ظراهري آیرات
میداندد [ ،2 ،11ص 3و  ،11ص .]27المۀ طباطبای نیز معتقد اسرت هراطن ،همران
معان نهفته در درون معداي ظاهري است؛ خواه یک معدا هاشد یا هیشتر ،قریب هاشرد یرا
هعید [ ،9 ،12ص .]01ها این تووی در واق هطن همان معداي درون هر آیه و فراتر از
مدلول لفظ و ظاهري آن است .این معدا شامل مردلول درونر کرالم و از نروع مردلول
التزام غیر هیّن است [ ،2 ،11ص .]92هداهراین هر معداي غیر ظراهري ،هطرن اسرت و
داراي مراتب و سیر صعودی و در هراهر تدزیل اسرت کره سریر نزولر دارد و ایرن همران
«ساختار چدد معدای » آیات است [ ،11ص.]292-297
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در آثار موجود شیخ صدوق بارت ناظر هه دیدگاه ساختار چددمعدرایی آیرات دیرده
نشد ،لکن دو روایت وجود دارد که ناظر هه اشتمال قرآن هر معان ظاهري و هاطد و هره
تعبیر دیگر هیانگر ساختار چددمعدای قرآن کریم است:
أ) شیخ صدوق هه اسداد خویش از حمران هن ا ین نقل کرده کره گفرت« :سَرأَلْتُ أَهَرا
جَعْفَرٍ(ع) َنْ ظَهْرِ الْقُرْآنِ وَ هَطْدِهِ فَقَالَ :ظَهْرُهُ الَّذِینَ نَزَلَ فِیهِمُ الْقُرْآنُ وَ هَطْدُهُ الَّرذِینَ َمِلُروا
هِمِثْلِ أَ ْمَالِهِمْ یَجْرِي فِیهِمْ مَا نَزَلَ فِ أُولَئِکَ» [ ،8ص.]123
ب) در روایت دیگر که از امیرالمؤمدین(ع) نقل شده آمده است« :فَمَا نَزَلَتْ َلَ رَسُولِ
اللَّهِ آیَة مِنَ الْقُرْآنِ ،وَ لَا شَ ْء َلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ ،أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْر ٍ ،أَوْ طَا َرةٍ
أَوْ مَعْصِیَةٍ ،أَوْ شَ ْءٍ کَانَ أَوْ یَکُونُ ،إِلَّا وَ قَدْ َلَّمَدِیهِ وَ أَقْرَأَنِیهِ ،وَ أَمْلَاهُ َلَ َّ وَ کَتَبْتُرهُ هِرَطِّر ،
وَ أَخْبَرَنِ هِتَأْوِیلِ ذَلِکَ وَ ظَهْرِهِ وَ هَطْدِهِ ،فَحَفِظْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَنْسَ مِدْهُ حَرْفا» [ ،1ص.]212
 .5 .1انسجام و پیوستگي آیا قرآن کریم

قرآن گرچه در طول  19سال هر پیامبر اسالم(ص) نازل شده و نزول آیات آن در مراحرل و
شرایط مرتلف هوده است ،ول همۀ آنها در ارتبا ها هم و از نظرر معدرا داراي انسرجام
واحدي هستدد و خداوند ،آیات قرآن را هه گونهاي هیان کررده اسرت کره همسراز و هرم
جهت و داراي ارتبا معدرای هسرتدد [ ،11ص]211؛ هره برارت دیگرر آیرات قررآن از
ساختار مدسجم هرخوردارند و هه یکدیگر پیوسته هستدد و هرا نگراه جرام هره آنهرا
تفسیرشان هه شکل کاملتر صورت میگیرد.
هراي فهم انسجام ساختاري و محتوای آیات قرآن ،الزم است هه طبقرههدردی «آیرات
محکم» و «آیات متشاهه» و مرج هودن آیات محکم هراي آیات متشاهه توجره شرود [،12
 ،9ص 11-19و  ،1ص19؛  ،11ص .]219در روایتی از شیخ صدوق هره نقرل از امرام
روا(ع) دلیل لزوم ارجاع آیات متشاهه هه آیات محکم قرآن کریم چدین هیان شرده اسرت:
«هرکس آیات متشاهه قرآن را هه آیات محکرم آن هرگردانرد هره راه راسرت هردایت شرده
است .همانا در اخبار ما ماندد متشاهه قرآن ،متشاهه و نیز ماندد محکم قرآن ،محکم وجود
دارد؛ پس متشاهه آن را هه محکم آن هرگردانید و از متشاهه آن پیروي نکدیرد کره گمرراه
م شوید ،2 ،27[ ».ص]137
شیخ صدوق در تفسیر آیه  97سورۀ هقره تصری م کدد که آیرۀ "وَ إِذْ ق الَ رَبُّ كَ
لِلْمَالئِکَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَة «..متشراهه اسرت و معرانی متعردّدی هرراي آن
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محتمل است .یکی از آن معانی این است که جاهل تصوّر میکدد ،خداونرد در موورو ی
که هر او پوشیده است ،ها خلقش مشورت میکدد ،امّرا اسرتداللکددردهای کره هرا افعرال
محکمه و جاللت جلیله هه ذات پا الهی استدالل میکدد ،مریگویرد کره او هرترر از آن
است که معدایی هر او پوشیده شود ،یا حرالتی هرر او گدر هاشرد ،زیررا هری چیرزی در
آسمانها و زمین ،او را درمانده نمیکدد و روش فهم این آیۀ متشاهه ،ماندرد سرایر آیرات
متشاهه است که آنها را هه آیات محکمات ارجاع میدهدد تا ذري هرراي کسری کره در
نادانی و الحاد گام گذاشته هاق نماند [ ،2 ،21ص.]8
 .2روش تفسیری

مراد از روش تفسیري ،شیوۀ هر مفسر در تفسیر قرآن و هیان ادات و وسیلهاي اسرت کره
وي هه مدظور پرده هرداشتن از ظاهر آیات هه آن ا تمراد کررده اسرت؛ مرواردی از قبیرل
ایدکه آیا از قل هراي تفسیر استفاده کرده است یا از نقل و در صورت ههرهگیري از نقل،
آیا در تفسیر قرآن از خود قرآن نیز استفاده م کدد و یا فقط از سدّت ههره مر هررد و یرا
هه هر دو ا تماد م کدد و خالصه ایدکه از چه وسیلهاي هه دوان کلیرد هره مدظرور رفر
اههام از آیات قرآن استفاده م کدد [ ،92ص .]09هررسی میراث تفسریری شریخ صردوق
نشان میدهد کره او در تفسریر قررآن هره لحرا روش تحلیرل محتروای از شریوههرای
متعددی استفاده کرده که ذیال هه آن میپردازیم:

 .1 .2تفسیر قرآن به مأثور
تفسیر هه مأثور که از آن هه تفسیر نقلی نیز یاد میشود ،آن است کره در تفسریر آیره ،از
اثر و نقل استفاده شود ،خواه آن اثر و نقل ،آیات دیگر قرآن هاشد ،یا کالم معصوم(ع) و یرا
کالم غیر معصوم ،ماندد صحاهه [ ،11ص .]210ها هررسی آثار ههجامانرده از شریخ صردوق
میتوان هه شیوههای زیر در تفسیر مأثور پی هرد:
 .1 .1 .2تفسیر قرآن به قرآن

(ع)

ه تردید متقنترین مدب هراي تفسیر قرآن کریم خود قرآن اسرت زیررا امیرالمرؤمدین
درهارۀ قرآن فرمود« :وَ یَدْطِقُ هَعْضُهُ هِربَعْضٍ وَ یَشْرهَدُ هَعْضُرهُ َلَر هَعْرض» [ ،90ص.]231
هرخ از مطالب در هعض از آیات هه صورت مبهم و مجمل هیان شده درحالیکره همران
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مطالب در آیات دیگري هه صورت مفصل و مبین آمده است .قرآن نیرز خرود را «تِبْیان ا
لِکُلِّ شَيْءٍ» [الدحل ]83 ،معرف کرده است .سرن معروف «القرآن یفسر هعضه هعضا» نیز
ناظر هه روش تفسیري قرآن هه قرآن است [ ،1 ،11ص .]11شیخ صردوق از اهریمعمرر
سعدانی روایت کرده که امیرالمؤمدین(ع) در پاسخ هه تردیدهای شرص در مرورد وجرود
اختالف در قرآن کریم ،فرمود« :إِنَّ کِتَابَ اللَّهِ لَیُصَدِّقُ هَعْضُهُ هَعْضا وَ لَا یُکَذِّبُ هَعْضُهُ هَعْضرا»
هه درستی که کتاب خدا هرشی از آن هرش دیگرش را تصدیق میکدد و هرگز هرخری از
آیاتش آیات دیگر را تکذیب نمیکدد [ ،1ص .]122این روایت ناظر هه روش تفسیر قرآن
هه قرآن است که یکی دیگر از گونههای روش تفسیری شیخ صردوق اسرت .او در مروارد
متعددی از این شیوه استفاده کرده که هه هرخی از آنها اشاره میکدیم:
أ) شیخ صدوق «أَیْدٍ» در آیۀ «وَ السَّماءَ بَنَیْناها بِأَیْدٍ[ »...الرذاریات ]10 ،را هره معدری
قوّت دانسته و در ادامه ،آیۀ «..وَ اذْکُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَیْدِ[ »..ص ]20 ،را کره در آن «ذَا
الْأَیْدِ» هه معدی «ذا القوّة» است ،هه دوان مؤیدی هر گفتره خرویش ذکرر کررده اسرت [،1
ص.]19
ب) شیخ صدوق ها اشاره هه آیره «الَّذینَ کانَتْ أَعْیُنُهُمْ في غِطاءٍ عَنْ ذِکْري وَ کانُوا
ال یَسْتَطیعُونَ سَمْعا» [الکهف ]272 ،مقصود از «ذکر هللا» را ها اسرتداد هره آیرات «..قَ دْ
أَنزَلَ اللَّهُ إِلَیْکمُ ذِکْرا رَّسُولا یَتْلُواْ عَلَیْکمُ ءَایَا ِ اللَّهِ مُبَیِّنَا ٍ[ »..الطالق ]22-27 ،که
در آنها مراد از ذکر ،رسول خداست پیامبر دانسته اسرت [ ،1 ،21ص .]117-193وي
روایتی نیز از امام روا(ع) نقل کرده که حضرت در جواب سؤال مأمون ،درهارۀ آیۀ مرذکور
فرمود« :إِنَّ غِطَاءَ الْعَیْنِ لَا یَمْدَ ُ مِنَ الذِّکْرِ وَ الذِّکْرُ لَا یُرَى هِالْعُیُونِ وَ لَکِرنَّ اللَّرهَ َرزَّ وَ جَرلَّ
(ص)
شَبَّهَ الْکَافِرِینَ هِوَلَایَةِ َلِ ِّ هن أَهِ طَالِبٍ(ع) هِالْعُمْیَانِ لِأَنَّهُمْ کَرانُوا یَسْرتَثْقِلُونَ قَروْلَ الدَّبِر ِّ
فِیهِ وَ لَا یَسْتَطِیعُونَ سَمْعا» «همانا پوشش چشم از ذکر مد نمیکدد و ذکرر هره چشرمها
دیده نمیشود و لیکن خداوند کسانی را که هه والیت لی هن اهی طالب(ع) کافر شدهاند هه
کوران تشبیه فرموده زیرا که ایشان گفتار پیامبر(ص) را در شرأن او گرران مریشرمردند و
تاب شدیدن آن را نداشتدد» [ ،1ص .]921در این روایرت ،آیرۀ مرذکور نراظر هره والیرت
امیرالمؤمدین لی(ع) تفسیر شده اما روایت مذکور مان از هیان دیردگاه اجتهرادی وی در
تفسیر آن نشده است.
(ع)
) وی در مباحس إمامت و غیبت در کتاب کمال الدین روایتی از امام صرادق نقرل
کرده که حضرت در پاسخ هه سؤالی درهارۀ آیه «..یَوْمَ یَأْتي بَعْضُ آیا ِ رَبِّ كَ ال یَنْفَ
ُ
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نَفْسا إیمانُها لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ في إیمانِها خَیْ را[ »..األنعرام]228 ،

فرمود :مراد از آیات ،امامان و مراد از آیۀ مورد انتظار ،حضرت مهدی قائم(ع) اسرت ،پرس
هرگاه که قیام کدد کسی که پیش از قیام او هه سریف ،ایمران نیراورده ،ایمران آوردنرش
سودی هه او نمیهرشد هرچدد که هه پردران پریش از او ایمران داشرته هاشرد [،2 ،21
ص .]97شیخ صدوق هه مدظور تأیید و تصدیق ایرن روایرت کره مرراد از «آیرات» در آیرۀ
مذکور ،حجج الهی(ع) است ،در ذیل روایت هه آیرات «وَ جَعَلْنَا ابنمَ رْیَمَ وَ أُمَّ هُ آیَ ة»..

[المؤمدون ]27 ،و «..وَ انْظُرْ إِل حِمارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ آیَة لِلنَّاسِ[ »..البقرة ]123 ،اشاره
کرده که مراد از «آیَة» در آنها حجّت است [ ،2 ،21ص 28و .]2
ها توجه هه روایت شیخ صدوق از امیرالمؤمدین(ع) که ناظر هره روش تفسریر قررآن هره
قرآن است و نیز نمونههای متعددی که او هرخی از آیات را هه ایرن شریوه تفسریر کررده
می توان چدین نتیجه گرفت که شیخ صدوق روایت امام هاقر(ع) در مورد وررب قررآن هره
قرآن را که فرمود« :مَا وَررَبَ رَجُرل الْقُررْآنَ هَعْضَرهُ هِربَعْضٍ إِلَّرا کَفَرر» [ ،0ص 187و ،29
ص ]237و نیز سرن محمد هن حسن هن ولید را که در تووی آن گفته اسرت« :هرو أن
تجیب الرجل ف تفسیر آیة هتفسیر آیة أخرى» [ ،8ص ]237ناظر هه روش تفسیر قررآن
هه قرآن ندانسته هلکه آن را تفسیر هه رأی محسوب کرده است .در نتیجه تفسیر قرآن هه
قرآن از نظر شیخ صدوق یک روش تفسیري مشروع و صحی است.
 .2 .1 .2تفسیر قرآن به سنت

یک از ههترین و مطلوبترین راههاي فهم قرآن ،تفسیر آن ها سدت معصومان(ع) است .در
واق  ،سدت معصومان(ع) یک از مدراه لرم تفسریر و از اصرول هررسر و تحقیرق هرراي
دستیاه هه معارف قرآن است .ترت طاهرین(ع) هر اساس حدیس متواتر ثقلرین همتراي
قرآن هوده که تمسّک هه یک از آن دو هدون دیگري ،مساوي ها ترک هرر دو ثقرل اسرت
[ ،2 ،97ص .]291دو نمونۀ ذیل ناظر هه این شیوۀ تفسیری در میراث تفسریری شریخ
صدوق است:
أ) شیخ صدوق در هاب «معد الصّرا » نه روایت نقل کرده که یکری از آنهرا چدرین
است :مفضّل هن مر گوید« :از امام صادق(ع) پرسیدم ،صرا چیسرت فرمرود :راهری هره
سوی شداختن خدای هزرگ است و صرا دو گونه است :صرا در این سرای ،صررا در
آن سرای ،اما صرا دنیا امام است که فرمان هرداری از او واجب اسرت ،هرر کرس کره در
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دنیا او را شداخت و رهدمودهای او را هکار هست ،در آخرت از صرا که پلی است هه روی
جهدّم خواهد گذشت و هر کس در ایدجا امام خود را نشداخت ،هدگام گذشتن از صررا
آخرت گامش خواهد لغزید و در آتش دوز خواهد افتاد [ ،8ص.]91
ب) در هاب «معد الحر » در آیه «..وَ مَنْ یُ رِدْ أَنْ یُضِ لَّهُ یَجْعَ لْ صَ دْرَهُ ضَ یِّقا
حَرَجا[ »..األنعام ]212 ،هه ذکر دو روایت هسدده نموده است [ ،8ص .]212ذکرر روایرات

اسباب نزول نیز ناظر هه شیوۀ تفسیری قرآن هه سدّت است .شیخ صدوق روایات متعددی
درهارۀ سبب نزول هرخی از آیات نقل کرده که هیانگر ا تماد وی هه اینگونه روایات است.
هه دوان مثال وي سبب نزول آیات اول سورۀ مجادله را در «کتاب من الیحضره الفقیره»
نقل کرده است [ ،9 ،21ص.]210-211
 .2 .2تفسیر اجتهادی
اجتهاد در تفسیر ،ناظر هه تالش جدی مفسر هه مدظور فهم معانی و مقاصد قررآن کرریم
است و این امر مبدی هر امکان فهم و جواز تفسیر قرآن کریم است .البته هاید هه این نکته
توجه کرد که اجتهاد در فهم قرآن کریم غیر از تفسیر هه رأي است ،زیرا سرع و ترالش
هه مدظور فهم مقاصد آیات از طریق راههاي شداختهشده در میان لماء ممدروع نیسرت،
هلکه ممدوح است و هراي فهم قرآن کریم چارهاي جز آن نیست .آنچه مفسر پس از تفکّر
و تأمل در مفردات ،جملهها ،سیاق و نظایر آیات هه آن راه م یاهد تفسیري مقبول اسرت
و هی همپوشان ها تفسیر هه رأي نردارد [ ،92ص .]10هررسری میرراث تفسریری شریخ
صدوق هه خوهی گونههای اجتهاد وی در تفسیر قرآن را نشان میدهد:
 .1 .2 .2تفسیر ادبی
شیخ صدوق در تفسیر خود از روش اده نیز هه گونهاي که در ذیل هیان مریشرود ههرره
هرده است.
 .1 .1 .2 .2تبیین معنی مفردا  :یک از لوازم تفسیر قرآن ،فهم مفرردات آیرات آن
است .اهمیت این مطلب هه اندازه اي است که راغب اصفهان  ،فهم معان مفردات آیات را
از نیازهاي اولیه هراي طالبان فهم قرآن دانسته است [ ،91ص .]21هرخ نیز اسرتفاده از
حقائق ،معارف ،أحکام و آداب قرآن کریم را مبتد هر فهم دقیق و صحی مفردات آیرات
آن دانسته اند [ ،2 ،12ص .]2تبیین معدری مفرردات آیرات یکری دیگرر از شریوههرای
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تفسیری شیخ صدوق است .هه دوان نمونه ،وي هه مدظور تبیین کلمه «العَفُروّ» از اسرماء
خداوند که در آیات «..وَ کانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورا» [الدساء ]33 ،و «..فَإِنَّ اللَّهَ ک انَ عَفُ وًّا
قَدیرا» [الدساء ]213 ،ذکر شده است مینویسد « :فوّ» نرامی مشرتق از « فْرو» و هرر وزن
فعول است و « فو» محو و پا کردن ناپیدا کردن نشانه است « .فا الش ء» هه معداي آن
است که چیزي ناپیدا شود و هرود و کهده گردد و گفته میشود « فوته أنرا» هرگراه آن را
محو کدم .مراد این است که « فو» در هردو کارهرد الزم و متعدی آمرده اسرت و ترجمرۀ
فقرۀ اول آنکه آن چیز کهده شد و ترجمۀ فقرۀ دوم آنکه مرن آنهرا را کهدره کرردم و از
این مقوله است قول خداوند «عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ[ "..التوهرة ]19 ،یعدری خردا
اذن دادنت هه ایشان را از تو محو کرد [ ،1ص178؛ هرای تبیین کلمره «الغفرور» در هیران
شیخ صدوق نیز رک  ،1 :ص .]178
اما شیوههایی که شیخ صدوق در تبیین مفردات از آن استفاده کرده است بارتانرد
از:
أ) بیان مراد از مفردا در آیه :در هرخی موارد هه مدظور تبیین مفردات آیه ،مرراد
از آن را ذکر کرده ماندد آیه «..وَ مَنْ یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى» [طره ]82 ،کره در
آن مراد از غضب خداوند را قاب او و مراد از روایتش را ثواب دادن او دانسته اسرت [،1
ص .]12-11یا مراد از «صالة» در آیۀ «هُوَ الَّذِي یُصَلِّي عَلَیْکُمْ وَ مَالئِکَتُهُ[ »..األحرزاب،
 ]19را از ناحیۀ خدا هه معدی رحمت و از ناحیۀ فرشرتگان هره معدری تزکیره و از ناحیرۀ
مردم هه معدی د اء [ ،1ص ]12و مراد از «تحذیر خداونرد» در آیرۀ «..وَ یُحَ ذِّرُکُمُ اللَّ هُ
نَفْسَهُ[ »..آل مران 18 ،و  ]97انتقام خداوند دانسته است [ ،1ص.]12
ب) بیان وجه تسمیه :گاه هه مدظور تبیین مفردات آیره ،وجره تسرمیۀ آن را ذکرر
کرده است که این روش هیشتر در مورد اسماء أنبیاء هه کار رفتره اسرت .از جملره وی در
تبیین معدای «اهراهیم» از مشایخ خویش شدیده است که «سُمّ إهراهیم إهراهیم ألنه هرمّ
فبرّ و قد قیل إنه همّ هاآلخرة و هرئ من الدنیا» ،یعدی اهرراهیم را هره ایرن دلیرل اهرراهیم
گفتدد که اراده و قصد نمود و هالفاصله احسان و نیکی کرد .هعضی نیز گفترهانرد :جهرت
نامیدنش هه این نام آن است که او هره آخررت روی آورد و از دنیرا دوری نمرود [،2 ،3
ص .]91و درهارۀ معداي «آدم» مرینویسرد :خداونرد او را از ادیرم زمرین آفریرد و درهرارۀ
«ادریس» مینویسد« :ادریس» احکام خداونرد و سردن اسرالم را پیوسرته هره مرردم درس
میداد .درهارۀ «نوح» مینویسد :نوح هر خود نوحهسرایی میکررد (یَدُروحُ) و مردّت پانصرد
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سال گریست و نفس خود را از گمراهیهایی کره قرومش در آن غوطرهور هودنرد رهانیرد
(نَحَّی) [ ،29ص.]18
ج) استناد به شواهد شعری عرب :استداد هه اشعار رب از دیگر شیوههرای شریخ
صدوق در تبیین مفردات است ماندد موارد زیر:
ر وی در تبیین معدای قدر ،یکی از معانی قدر را ها استداد هه آیه «إِلَّا امْرَأَتَ هُ قَ دَّرْنا
إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِینَ» [الحجر ]17 ،کتاهت و إخبار ذکر کرده زیررا «قَردَّرْنا» در ایرن آیره را
هه معدی «کتبدا» و «أخبرنا» دانسته و سپس هره شرعر « و ا لرم هرأن ذا الجرالل قرد قردّر
فرر الصّررحف األولرر الّترری کرران سررطر» از جّررا اسررتداد کرررده [ ،2 ،11ص989؛
 ،09ص22-27؛  ،22 ،19ص ]01و مررینویسررد« :ق ردّر» هرره معدرری «کَتَ رب» اسررت [،1
ص.]981
ر شیخ صدوق «الصَّمَدُ» را هه معدای سیدی میداند که در میان قومش مُطاع است هه
گونهای که کاری را هدون اجازۀ او هجا نیاورند و در ادامه هه هیرت زیرر اسرتداد مریکدرد:
" لوته هحسام ثم قلت له خذها حذیف فأنت السّید الصّمد" ،یعدی هلدد نمودم شمشریری
جانستان را هر سر او و هه وي (از روی استهزاء) گفتم  :هگیر این ورهت را ای حذیفه که
توئی هزرگی که مطا ی» [ ،1ص.]230
مصررراع دوم در [ ،0 ،13ص 271و  ،23ص ]101و هرره طررور کامررل در [،29 ،10
ص 292و ]207-213آمده است .پس از صدوق ،کلیدی (د 913ق) نیرز ایرن هیرت را در
هاب «تَأْوِیلِ الصَّمَدِ» الکافی آورده است [ ،2 ،20ص.]211
د) استناد به امثال عرب :شیخ صدوق گاه هه مدظور تبیین مفرردات ،هره هرخری از

امثال رب اشاره کرده است؛ ماندد:
ر در تبیین معدای صفت «الْعَزِیز» هرای خداوند که در آیرات متعرددی از قررآن آمرده
است [ماندد آل مران211 ،؛ األنعام ]31 ،می نویسد « :زیز» معدایش آن است که چیزی
او را اجز نمیکدد و چیزی که خدا آن را خواسته هاشد هر او ممتد نیست .پس او غلبره
کددده هر همه چیز است و غالبی است که مغلوب نیست .وی در ادامه هره مدظرور تأییرد
سرن خویش الوه هر استداد هه آیره «..وَ عَزَّنِي فِي الْخِطابِ» [ص ،]19 ،یعدری هررادرم
غلبه کرد هر من و در جواب دادن غالب شد ،هه مثَل «مَن َزّ هَزَّ» [ ،0 ،13ص929؛ ،17
 ،2ص ]989هه معدی «من غلب سلب» یعدی هر که غالب شد رهود ،استداد نموده اسرت
[ ،1ص.]171
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ر وی هه مدظور تبیین کلمۀ «الْرالِقُ» از أسماء الهی که در آیرۀ «هُ وَ اللَّ هُ الْخ الِقُ
الْبارِئُ الْمُصَوِّر[ »..الحشرر ]11 ،ذکرر شرده اسرت ،واژۀ «خلرق» را در لغرت هره معدری
«تقدیر الش ء» هیان کرده و در ادامه هه مدظور تبیین ههتر این معدا هره مثَرل «إنر إذا
خلقتُ فریتُ» 2اشاره کرده است ،یعدی من چون اندازه کدم میهُرم نره چرون کسری کره
اندازه میکدد و نمیهُرد؛ کدایه از آنکه هر چره گفرتم انجرام مر دهرم و هرر هدرائی کره
گذاشتم هه آن مل میکدم و در کارها زم دارم [ ،1ص.]121
 .2 .1 .2 .2بیان نکا

نحوی :اهوحیّان اندلسی (د 012ق) در مقدمۀ تفسیرش ،لم

نحو و لم معانی و هیان را در کدار لم لغت ،لم حدیس ،لم اصرول فقره ،لرم کرالم و
لم قرائات ،از جمله لومی دانسته است که شایسته نیست کسی هدون احاطۀ لمی هره
آنها هه تفسیر قرآن کریم اقدام کدد و هر که هره غیرر ایرن لروم هسردده کدرد ،از فهرم
غوامض آیات قرآن و پیهردن هه لطایف شگفتانگیز آن هه دور خواهد ماند.
هررسی دیدگاههای تفسیری شیخ صدوق نشان میدهد که وی گاه هه مدظرور تبیرین
ههتر آیات هه هرخی از نکات نحوی اشاره کرده است؛ ماندد نمونههای زیر:
أ) شیخ صدوق «..األکرم» [العلق ]9 ،را هه معدی کریم دانسته و معتقد است گاه وزن
أفعل هه معدی فعیل است ماندد آیرات «..وَ هُوَ أَهْ وَنُ عَلَیْ هِ[» ..الرروم ]10 ،کره در آن
«اهون» هه معدی هین و «ال یَصْالها إِلَّا الْأَشْقَ » [اللیرل ]22 ،و «وَ سَ یُجَنَّبُهَا الْ أَتْقَ »
[اللیل ]20 ،که در آنها اشق و اتق هه معدی شقیّ و تقیّ میهاشد .او همچدین در تأییرد
این دیدگاه نحوی هه این هیت استداد کرده است که «إن الذي سمک السماء هد لدا هیترا
د ائمرره أ ررز و أطررول» [ ،2 ،13ص01؛  ،1 ،11ص212؛  ،2 ،17ص ،]901یعدرری
کسی که آسمان را هرافراشت ،هرای ما خانهای هدا کرده که پایههای آن محکرم و مرتفر
است .وی در ذیل این هیت« ،أ ز» و «أطول» را هه معدی زیز و طویرل دانسرته اسرت [،1
ص.]177
ب) شیخ صدوق صفت «البدی » هرای خداوند را که ناظر هه آیۀ «بَدی ُ السَّ ماوا ِ وَ
الْأَرْض[ »..البقرة 220 ،و األنعام ]272 ،است هه معدی «مرتررع ترازه هرا و پدیردآورنردۀ
چیزها نه هر وجه تقلید و پیروی کردن» دانسته و مینویسد :این از هاب فعیرل هره معدری
 .1هرگرفته از سرن حجا هن یوسرف .نرک  ،0 ،10[ :ص101؛  ،19و  ،1ص171؛  ،9 ،11ص218؛

 ،1 ،93ص.]231
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مُفعِل است ماندد « َذاب أَلِیم» که هه معدی مؤلم اسرت .سرپس هره هیرت «أ مرن ریحانرة
الدا السرمی یرؤرقد و أصرحاه هجروع» [ ،2 ،11ص181؛  ،23ص282؛ ،2 ،19
ص ]32استداد نموده و در ذیل آن مینویسد :سمی هه معدری مُسرمِ  ،یعدری شردواندده
است» [ ،1ص.]233
 .3 .1 .2 .2بیان نکا

بالغی :هیان نکته های هالغی از دیگرر شریوههرای تفسریری

شیخ صدوق است؛ ماندد نمونههای زیر:
الف) مجاز :وی در تبیین معدی «الشَّکُور» و «الشّاکِر» که ناظر هه آیات «..فَ إِنَّ اللَّ هَ
شاکِرٌ عَلیمٌ» [البقرة ]228 ،و «..وَ کانَ اللَّهُ شاکِرا عَلیما» [الدساء ]210 ،است هه وقروع
مجاز در این کلمات اشاره کرده و مینویسد :معدی این دو نام آن است که خدا نسبت هه
هددگانش هه خاطر ا مالشان شکرگزار است و این توسّ و مجاز است زیرا شکر در لغرت،
معرفت هه احسان است و اوست که ها هددگانش محسرن و هرر ایشران مردعم اسرت ولر
خداوند چون فرمان هرداران را هر طا ت ایشان جزاء دهدده است ،جزاء دادن خود را هرای
ایشان هر وجه مجاز شکر قرار داد چدان که مکافات مردعم شرکر نامیرده شرده اسرت [،1
ص.]121
ب) کنایه :امام حسن سکری(ع) در روایتی در مورد حدیس نبروی «لَرا تُعَرادُوا الْأَیَّرامَ

فَتُعَادِیَکُم» [ ،99ص919؛  ،1 ،29ص212؛  ،1 ،21ص989؛  ،91ص ،]933ایام را هره
امامان معصوم(ع) تأویل کرده است .شیخ صدوق ذیل این روایرت مرینویسرد :ایرام ،ائمره
نیست لکن کدایه از ائمه(ع) است و هه این دلیل هه طور کدایه ذکر شده کره معدرای آن را
جز اهل حق پی نبرنرد  .وی هره مدظرور تأییرد روایرت و دیردگاه خرویش درهرارۀ آن هره
نمونههایی از کدایه در قرآن اشاره کرده و از جمله میگوید خداوند «التین»« ،الزیترون» و
(ع)
«طور سیدین» را کدایه از پیامبر اکرم(ص) ،حضرت لی(ع) ،امرام حسرن و امرام حسرین
هیان کرده و «السیر ف األر » کدایه از نظر در قرآن است .امام صادق(ع) درهاره آیره «أَ وَ

لَمْ یَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ[ »..الروم ]3 ،فرمرود :معدرایش آن اسرت کره آیرا در قررآن نظرر
نمیکددد .وی در ادامه مینویسد نمونههایی از این نروع هسریار اسرت [ ،1 ،8ص-931
.]931
ج) معانی حروف :شیخ صدوق می نویسد :هر جا که در قرآن کریم حررف «أو» ذکرر
شده معدی خیار (اختیار) را افاده میکدرد .ایرن نروع از مباحرس در لرم معرانی هررسری
میشود [ ،8ص.]80
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د) توجه به نوع خطاب :تعیین نوع خطاب در آیات ،یک دیگر از جلوههای هالغری
در تفسیر قرآن کریم است .اهمیت این امر هه اندازهای اسرت کره هر تروجه هره آن در
هرخ از آیات قرآن ،موجب تردیرد در صرمت پیرامبراکرم(ص) مر شرود .شریخ صردوق
می نویسد :در مورد آیات ماندد «وَ لَوْ لَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ کِد َّ تَرْکَنُ إِلَیْهِمْ شَیْأ قَلِ یال
إِذا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَوةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَا ِ[ »..اإلسراء ]02-01 ،و « ..لَ ِِنْ أَشْ رَکْتَ
لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْخاسِرینَ» [الزمر ]12 ،و «لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ م ا تَقَ دَّمَ
مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ[ »..الفت  ،]1 ،هاور ما هر این است که هه «إیّا

أ د و اسرمع یرا
(ع)

جاره» نازل شده است [ ،1ص .]80وی در ذیل روایتی از امرام صرادق  ،درهرارۀ خطراب
تابآمیز موسی(ع) هه هارون(ع) [طه ]31 ،مینویسرد :ایدکره موسری مروی سرر هررادر را
گرفت در واق موی سر خود را گرفته چه آن که رادت معمرول هرین مرردم ایرن اسرت
که وقتی یکی از ایشان را غمی ار شود یا هه مصیبت هزرگی مبتال شود دسرت را هرر
سر میگذارد و اگر هه هال و سرتی گرفتار گردد محاسن خود را میگیررد .در ایدجرا نیرز
گویا مراد موسی از گرفتن موی سر هرادر این هود که هارون هداند هر او الزم است مغمروم
هوده و در قبال آنچه قوم مرتکب شدهاند هاید جرزع و فرزع کررده و خرود را مصریبتزده
هداند .از آنجای که امّت انبیاء هه مدزله گلّه و انبیاء و حجج(ع) هره مثاهره شربان هسرتدد،
سزاوارترین افراد هه غمگین شدن در صورتی که گلّه متفرّق و هال شرود شربان اسرت.
موسی هارون را در نگهبانی از امّت ،وکیل خود نمروده و هره وی و رده داده هرود کره در
قبال ارشاد ایشان و نیک مراقبت نمودن از آن ها اجر خواهد داشت و در صرورت تضریی
نمودن ایشان مؤاخذه خواهد شد .در رف مردم نیز معمول است که شررص نزدیرک را
مورد خطاب و تاب قرار داده و هه خاطر حرکت قبیحی که شرص هعیرد مرتکرب شرده
وی را سرزنش میکددد تا هدین وسیله مرتکب را از انجام این فعل ناشایست کره موجرب
تاب میگردد مد کددد .هر همین اساس خداوند هه پیامبر(ص) فرمود..«:لَ ِِنْ أَشْ رَکْتَ

لَیَحْ بَطَنَّ عَمَلُ كَ وَ لَتَکُ ونَنَّ مِ نَ الْخاسِ رینَ" [الزمررر .]12 ،خداونررد مریدانسررت
که پیامبرش هرگز هه او شر نرواهد آورد و ها این حال چدین خطراهی هره آن حضررت
نموده پس قطعا مقصود ،امّت آن حضرت است .موسری(ع) نیرز هررادرش هرارون را مرورد
تاب قرار داد ولی مقصود امّتش هود و در این نحو از خطاب ،اقتداء هره خداونرد نمرود و
روش معمول صالحانی را که قبل از او و نیز در صرش میزیستدد ا مال نمرود [،2 ،3
ص.]13-18
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 .2 .2 .2تأویل آیا متشابه
تأویل از ماده «أول» هه معد هرگردانیدن هه اصل است .مراد از «تأویل» ارجراع کلمرات و
مفاهیم آنها هه مقاصدي است که از جانب گویدرده اراده شرده اسرت [ ،91ص33؛ .]12
آیات متشاهه دستهای از آیات است که هرای تبیین معدای آنها ،هایرد آنهرا را هره آیرات
محکم ارجاع داد .امام روا(ع) در روایت هه لزوم ارجاع آیات متشاهه هه آیات محکم قررآن
اشاره کرده است [ ،2 ،27ص .]137هر این اساس شیخ صدوق نمونرههرای متعرددی از
آیات متشاهه را که موهم جسمانیت خداوند است تأویل کرده است ماندرد« :یرد» در آیره
"..بَلْ یَداهُ مَبْسُوطَتانِ[ "..المائردة ]11 ،هره معدری نعمرت دنیرا و نعمرت آخررت [،1
ص.." ،]19وَ لِتُصْنَ َ عَل عَیْني" [طه ]93 ،یعدی « ل حفظ » [ ،1ص ،]211و «وجه»
در آیه "..کُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ[ "..القصص ]88 ،هه معداي دین و جهت است کره
آمدن هه سوی خدا از آن جهت صورت میگیرد ،و هدان روی هه خداوند توجره مریشرود
[ ،1ص.]19

 .3 .2 .2تفسیر بطنی
قرآن کریم الوه هر معداي ظاهري ،معانی هاطدی نیز دارد که همان «هطون قرآن» اسرت.
امام هاقر(ع) در روایت فرموده است« :إن للقرآن هطدا و للربطن هطدرا و لره ظهرر و للظهرر
ظهررر» [ ،1 ،11ص .]977شرریخ صرردوق در هرراب «معدرری ظهررر القرررآن و هطدرره» از
حمرانهن أ ین روایت کرده که گوید :از امام هاقر(ع) پرسیدم :معدی ظهر قرآن و هطرن آن
چیست فرمود :ظهر آن کسانی هستدد که قرآن درهاره ایشان نازل گردیرده ،و هطرن آن
کسانی هستدد که پس از نزول قرآن هماندد گروه اوّل هه آن مل مریکددرد و هرر چره
درهارۀ آنان نازل شده ،درهارۀ اینها نیز جاری است ،8[.ص .]123هررسیها نشان میدهد
که یکی دیگر از شیوههای تفسیری شیخ صدوق  ،هیان هُطون آیات است .نمونههرای زیرر
هیانگر این مد است:
(ع)
أ) او مینویسد :هی آیهای نیست که هه ههشت هرَد مگر آنکه در شأن پیرامبر و ائمره
و شیعیان و تاهعان ایشان است و هی آیه نیسرت کره هره آترش هررد مگرر آنکره درهراره
دشمدان و مرالفان ایشان است و اگر آیرههرای قرآنری در ذکرر اولرین هاشرد ،پرس هرر
چه خوهی در آن هاست در اهل خیر جاری ،و هر چه هدی هاشد در اهل شرر جراری اسرت
[ ،1ص.]88-80
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ب) از اهوهصیر روایت شده که گوید :هه امام هاقر(ع) روه داشتم :سادهترین چیزی که
هدده هه واسطه آن داخل در دوز میشود چیست فرمود :کسی که درهمی از مال یتیم
هرورد و ما یتیم هستیم .وی هه مدظور تبیرین روایرت مرذکور کره در آن مرراد از یتریم،
اهلهیت(ع) ذکر شده هرا توجره هره دیردگاهش درهراره جرری و تطبیرق در قررآن کرریم
مینویسد :یتیم در این موو هره معدری هر قررین و هریهمترا اسرت و هره ایرن معدری
پیامبر(ص) یتیم نامیده شده و همچدین هر امامی که پس از وی آمده است هه این معدری
یتیم است .آیۀ "إِنَّ الَّذینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتام ظُلْم ا[ "..الدسراء ]27 ،نیرز در هرارۀ
آنها نازل شده و پس از ایشان در هارۀ سایر ایتام جریان یافته اسرت .درّ یتریم را نیرز از
آنرو یتیم میگویدد که ه همتا است [ ،1 ،21ص211-212؛ هراي نمونرههراي دیگرر
نک  ،1 ،21 :ص188؛  ،1ص.]121
 .4 .2 .2بیان وجه جم بین روایا تفسیری
یکی از جلوههای روش تفسیری قرآن هه سدّت در آثار شیخ صدوق ،هیان وجه جم هرین
روایات تفسیری است .این امر از یک سو ناظر هه شیوههای فقرهالحردیثی وی و از سروی
دیگر ناظر هه یکی از جدبههای اجتهادی او در تفسیر روایی است:
(ع)
أ) در «من الیحضرهالفقیه» ،روایتی نقل شده که از امام صادق پرسریدند ذهری چره
کسی هود حضرت فرمود :اسما یل(ع) هود زیرا خداونرد نرسرت داسرتان او را در کتراب
خود ذکر کرده و سپس می فرماید" :وَ بَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِیًّا مِنَ الصَّالِحِینَ " [الصافات،
 .]221او در ذیل این روایت مینویسد :روایات در خصوص ذهی مرتلرف اسرت ،چدانکره
در هعضی از آنها چدین وارد شده که ذهی اسما یل ،و در هعضی این گونه وارد شده کره
ذهی  ،اسحاق هوده است ،و راهی هراي ردّ اخبار در صورتی که طررق آن صرحی هاشرد ر
وجود ندارد .در ادامه ،وجه جم هین این دو دسته از روایات را اینگونه هیان کرده است:
ذهی اسما یل هود ،ولی اسحاق چون متولّد شرد پرس از آن ،آرزو کررد کره ای کراش او
همان کسی هود که پدرش هه ذه او مأمور شده هود ،و او در هراهر امر خدا صبر میکررد و
تسلیم میگشت ر همان طور که هرادرش صبر کرد و تسلیم شد ر تا هه درجۀ او در ثواب
نائل آید .پس خدا این آرزو را که در دل او میگذشت هدانست ،و در هراهر ایرن تمدّری در
جم فرشتگان خود ،او را ذهی نامید [ ،1 ،21ص .]192-197شیخ صدوق وجه جمر
مذکور را در ذیل روایتری از امرام رورا(ع) درهرارۀ روایرت «أنرا هرن الرذهیحین» در یرون
أخبارالروا(ع) نیز هیان کرده است [ ،2 ،27ص.]127
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ب) شیخ در هاب «انْقِطَاع یُتْمِ الْیَتِیم» روایات متعددی نقل کرده که در هرخی از آنها
پایان یتیمی یتیم ،احتالم و در هرخی اتمام سریزده سرال و ورود هره چهرارده سرال و در
هرخی «ایداس رشد» هه معدی حفظ مال ذکرر شرده اسرت [ ،1 ،21ص .]111-117وی

سررپس روایترری از امررام صررادق(ع) نقررل کرررده کرره حضرررت در تفسرریر آیرره « وَ ابْتَلُ وا
الْیَتام حَتَّ إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدا فَ ادْفَعُوا إِلَ یْهِمْ أَمْ والَهُمْ»..

[الدساء ]1 ،فرمود :زمانی که دیدید که ایشان خاندان محمّد(ص) را دوست دارند ،آن هرا را
هه درجهای ترفی دهید .شیخ صدوق می نویسد :این حردیس مررالفتی هرا حردیس قبرل
ندارد ،زیرا یتیم زمانی که رشدی از جانب او احساس شود ر که همان حفظ مال هاشرد ر
مالش هه او تسلیم میشود و همچدین زمانی که رشد در قبول حق از او احسراس شرود،
هه این وسیله آزمایش میگردد .او در ادامه تصری میکدد« :وَ قَدْ تَدْزِلُ الْآیَةُ فِر شَر ْءٍ وَ
تَجْرِي فِ غَیْرِه» ،یعدی گاه آیهای درهارۀ مووو ی نازل میشود ،ولی هه سدّت «جري» در
موارد دیگر نیز جریان مییاهد [ ،1 ،21ص .]111در جای دیگر نیز تصری کرده« :الْآیَةُ
إِذَا نَزَلَتْ فِ شَ ْءٍ فَهِ َ مُدْزَلَة فِ کُلِّ مَا یَجْرِي فِیهِ» چون آیهای در هارۀ موورو ی نرازل
شود ،در هارۀ هر مووو ی که در آن مسیر قرار گرفته هاشد نرازل شرده اسرت [،1 ،21
ص .]188ها توجه هه تقدّم زمانی شیخ صدوق ،ههکرارگیری قا رده «جرری و تطبیرق» در
هیان دیدگاه تفسیری یکی از اهتکارهای تفسیری وی هشمار میرود .این اصطالح هرگرفته
از سرن اهل هیت(ع) است ماندد روایتی از امام هاقر(ع) که درهارۀ قرآن فرمود..« :یَجْرِي کَمَا
یَجْرِي الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ،17[ »..ص231؛  ،18ص.]972
 .5 .2 .2نقد روایا تفسیری
یکی دیگر از اهعاد اجتهاد در میراث تفسیری شیخ صدوق ،نقرد روایرات تفسریری اسرت.
مراد از نقد در ایدجا ردّ و هیان دیدگاه صحی در ارتبا ها آن موووع است و نمونرههرای
زیر گویای این شیوۀ تفسیری وی است:
أ) در هاب «ملو األنبیاء ف األر أرهعرة» در «الرصرال» ،درهرارۀ ذوالقررنین کره در
آیات  89تا  33سوره کهف از او یاد شده ،از امام هاقر(ع) روایت کرده است« :خدا پیامبری
هعد از نوح نفرستاده که در زمین پادشاه هاشد مگر چهار تن :ذو القرنین که نامش یراش
است ،داود ،سلیمان و یوسف .یاش پادشاه میان خاور ترا هراختر هرود .»..در ایرن روایرت
اشاره شده که ذوالقرنین یکی از انبیاء هوده است .شیخ صدوق مینویسد :این خبر چدرین
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رسیده ولی آنچه درست است و من درهارۀ ذوالقرنین هره آن ا تقراد دارم ایرن اسرت کره
ذوالقرنین پیامبر نبوده هلکه هددۀ شایستهای هوده که خدا را دوست داشته و خردا هرم او
(ع)
را دوست داشته است .او هرای خدا کار کرد و خدا نیز او را یراری کررد .امیرالمرؤمدین
فرمود :در میان شما هم ماندد ذوالقررنین هسرت (مقصرود خرودش هروده) .ذوالقررنین از
جانب خدا هه پادشاهی هر انگیرته شد ،چدانچه طالوت از جانب خدا پادشاه شد .خداونرد
میفرماید« :وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُو َ مَلِکا[ »..البقرة ]110 ،و روا
هاشد که در شمار پیامبران نام کسی (ذوالقرنین) هرده شود که پیامبر نبروده همرانگونره
که رواست کسی که فرشته نیست در شمار فرشتگان نام هرده شود ،خداوند مریفرمایرد:
«وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ کانَ مِنَ الْجِنِّ[ »..الکهف 27 ،؛

 ،2 ،29ص.]118
ب) در ذیل نامه امام روا هه محمد هن سدان کره در هرشری از آن وجروب فریضرۀ
حج یک مرتبه ذکر شده مینویسد :این حدیس چدین روایت شده اما آنچه که من هره آن
ا تماد دارم و هه آن فتوا میدهم این است که حج هر اهرل جرده در هرر سرال فریضره و
واجب است .وی هه مدظور اثبات این مطلب دو روایت از امرام صرادق(ع) نقرل کررده کره
حضرت فرمود :حج هر اهل جدّه در هر سال واجب است و نیز فرمود :همانا در کتاب خدا
در آنچه نازل شده «وَ لِلَّهِ َلَ الدَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ فِ کُلِّ َرامٍ مَرنِ اسْرتَطاعَ إِلَیْرهِ سَربِیال»
است که حضرت قید «فِ کُلِّ َامٍ» را در آیۀ مبارکه هیان کرده است [ ،1 ،3ص.]172
(ع)

 .6 .2 .2نقد آراء تفسیری
شیخ صدوق گاه در هرخی از موارد هه نقد اقوال تفسیری پرداخته است که ایرن امرر نیرز
جدبۀ اجتهادی وی در تفسیر قرآن را ههتر نمایان میسازد .نمونرههرای زیرر هیرانگر ایرن
مد است:
أ) وی در کتاب «کمال الدین» در ادامه نقرل روایراتی کره در آن امرام صرادق(ع) آیره

«الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ[ »..البقرة ]9 ،را ناظر هه حضرت مهدی(ع) و قیام ایشان دانسرته
[ ،2 ،21ص ،]28-20دیدگاه یکی از مرالفان را در تفسیر ایرن آیره نقرل و نقرد کررده
است .وی میگوید یکی از مرالفان در هارۀ این آیه ها من سرن گفته و اظهار داشرته کره
معدای «الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ» این است که هه حشر و نشر و احوال روز قیامت ،ایمران
میآورند .هه او گفتم :در تأویلت دچار جهل شدهای و در گفتارت مبرتالي هره گمراهری،
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زیرا یهود و نصارا و هسیاری از فرقههای مشرکان و مرالفان اسالم نیز ایمران هره حشرر و
نشر و حساب و ثواب و قاب دارند و خداوند مؤمدان را مردح نمریکدرد هره مردحی کره
فرقههای کفر و الحاد نیز ها آن ها شریک هاشدد هلکه خداوند مؤمدان را وصف و ستایشری
فرموده که مرصوص آنهاست و دیگری ها ایشان شریک نیست [ ،2 ،21ص.]28
ب) شیخ صدوق در ذیل روایتی از امیرالمؤمدین(ع) درهاره «قدر» پس از ذکرر ده وجره
هرای معدی «فتدة» در قرآن کریم (ورالل ،إختبرار ،حجرت ،شررک ،کفرر ،إحرراق هالدرار،
ذاب ،قتل ،صدّ و شدة المحدة) مینویسد :لی هناهراهیم وجره دیگرری هرر ایرن وجروه
افزوده و ها استداد هه آیۀ « إنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْالدُکُمْ فِتْنَةٌ[ »..التغاهن ]22 ،یکری دیگرر از
وجوه فتدره در قررآن را محبرت دانسرته اسرت [ ،2 ،21ص 0و  ،1ص .]901سرپس
می نویسد :آنچه هاور دارم این است که وجوه فتده ده وجه است و فتده در این آیه نیز هره
معدی محدت است و تصدیق این مطلب سرن پیامبر(ص) است که فرمرود :الْوَلَردُ مَجْهَلَرة
مِحْدَة مَبْرَلَة [ ،1ص ]988-980فرزند ندانستدگاه و موجب محدت و هرل اسرت (نمونره
دیگر نقد دیدگاه مشبّهه در تفسیر آیۀ«إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّ ماوا ِ وَ الْ أَرْضَ
فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ «..است [األ راف21 ،؛ ،1ص.]928-920
 .3گرایش تفسیری
مقصود از گرایش تفسیری ،صبغهها و لونهای مرتلف تفسریر قررآن اسرت کره گراه هرا
داویدی چون تفسیر کالمی ،تفسیر ترهیتی ،تفسیر اخالقی و ...معرّفی میشرود .در واقر
مراد از گرایش تفسیری ،سمت و سویی است کره ذهرن مفسرر ،در تعامرل هرا شررایط و
مسایل صر خود ،هدان تمایل دارد و گاهی از آن ها دروان اتّجاهرات تفسریری نیرز یراد
میشود [ ،98ص .]13-10پیجویی این اصطالح در آثار ههجامانده از شیخ صردوق مرا را
هه وجود گرایشهای زیر رهدمون میسازد:
 .1 .3گرایش روایی
گرایش روایی یک از گرایشهای تفسیری شریخ صردوق در تفسریر قررآن اسرت .شریخ
صدوق در تفسیر قرآن توجه هسیاری هه روایات تفسیری اهلهیت(ع) داشته کره ایرن امرر
ناظر هه جایگاه ،و مقام لم ایشان است .خداوند در آیه «..وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّ هُ وَ
الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم[ »..آل مران ]0 ،لم هه تأویل قرآن را مرتص خویش و راسرران
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در لم دانسته است و هه استداد هسیاری از روایات« ،راسران در لرم» رسرول خردا(ص) و
امامان معصروم(ع) هسرتدد [ ،17ص231؛  ،2 ،20ص .]129همچدرین آیرات و روایرات
دیگری وجود دارد که هیانگر لرم اهرلهیرت(ع) هره تفسریر و تأویرل قررآن کرریم اسرت
[العدکبوت13 ،؛  ،17ص172؛  ،2 ،20ص .]121هرر ایرن اسراس گررایش اصرل شریخ
صدوق در تفسیر قرآن ،گرایش روایی است .هه دوان نمونه وی در هاب «تفسریر قُرلْ هُروَ
اللَّهُ أَحَد إل آخرها» پانزده روایت ذکر کرده [ ،1ص ،]32-88و نیرز در هراب تفسریر «..وَ
الْأَرْضُ جَمِیعا قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ [ »..الزمر ]10 ،دو روایرت آورده اسرت ( ،1ص-217
(ع)

 . ]211اگر چه شیخ صدوق در تفسیر قرآن کریم توجه هسیاری هره روایرات معصرومان
دارد لکن زمیدههاي اجتهاد در هرشهاي تفسیري وي نیز نمایان است که هره آن اشراره
شد.
 .2 .3گرایش کالمی

گرایش کالمی یکی دیگر از گرایشهای تفسیری شیخ صدوق اسرت .هرارزترین مصرادیق
این گرایش در آثار شیخ صدوق ،مقدمۀ ارزشمدد تفسیری ر کالمی وی در اهتدای کتراب
«کمالالدین» است که در آن ،مباحس کالمی گوناگونی چون لزوم وجود خلیفه در زمرین
و ورورت نیاز هه امام ،تقدم وجود خلیفه هر دیگران ،اختصاص تعیین خلیفه هه خداونرد،
لزوم صمت خلیفه و إمام ،وجوب اطا ت از خلیفه ،غیبتإمام(ع و وجوب وحدت خلیفره
در هر زمان را از آیۀ «إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَ ة» [البقررة ]97 ،اسرتدبا و تبیرین
کرده است [ ،2 ،21ص .]29-1در ایدجا هه دو نمونه از این مباحس اشاره میکدیم:
أ) شیخ صدوق لزوم وجود خلیفه پیش از آفریدش دیگرر مرلوقرات را چدرین تبیرین
میکدد« :خداوند میفرماید« :إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَة» خداوند پیش از آفریدش ،از

خلیفه سرن میگوید و این داللرت دارد کره حکمرت در وجرود خلیفره ،هرر حکمرت در
آفریدش مقدّم است و هدین دلیل است که هدان آغاز کرده ،زیرا او حکیم است .حکیم کسی
است که موووع مهمتر را هر امر مومی مقدّم دارد و این تصدیق قول امامصادق(ع) است
که فرمود :الْحُجَّةُ قَبْلَ الْرَلْقِ وَ مَ َ الْرَلْقِ وَ هَعْدَ الْرَلْرقِ [ ،17ص180؛  ،2 ،20ص]200
اگر خداوند خلقی را هیافریدد در حالیکه خلیفهای نباشد ،ایشان را در معر تباهی قرار
داده است» [ ،2 ،20ص .]1المه حلی ،نباطی و فیض کاشانی نیز ها اندکی اختالف هره
این مطلب اشاره کردهاند [ ،92ص912-911؛  ،2 ،13ص81؛  ،2 ،22ص.]273
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ب) وی در کتاب «ا تقادات اإلمامیة» أنبیراء ،رسرل و حجرج الهری را هرترر از مالئکره
دانسته و ها استداد هه آیات مذکور ،سرن مالئکه که گفتدرد« :قالُوا أَ تَجْعَ لُ فِیه ا »..را

تمدّای مدزلت آدم(ع) دانسته و هر این هاور است که این تمدّا هیانگر هرترری آن مدزلرت هرر
مدزلت آنان است و لم سبب هرتری است .وی آیات تعلریم اسرماء و نیرز آیرات سرجدۀ
مالئکه هر آدم(ع) را هیانگر هرتری وی هر مالئکه دانسته و در ادامه این سجده را از یک سو
بودیت و اطا ت خدا و از سوی دیگر إکرام هه آدم(ع) هه سبب ودیعه قرار دادن پیرامبر و
ائمۀ اطهار(ع) در صلب وی دانسته است [ ،1ص.]37-83
 .4شیوه ارائه مباحث تفسیری

مفسران در ارائۀ مباحس تفسیری ،دو شیوۀ متفاوت دارند که بارت اند از شیوۀ ترتیبی و
شیوۀ مووو ی.

 .1 .4تفسیر ترتیبی
کتاب «تفسیر قرآن» از کتب شیخ صدوق است که در «من الیحضره الفقیه»« ،التوحیرد» و
«الرصال» از آن یاد کرده است [ ،1 ،21ص 918؛  ،1ص10؛  ،29ص .]107نجاشی نیز
کتاب «تفسیر القرآن» و «مرتصر تفسیر القرآن» را در میران کترب وی ذکرر کررده [،07
ص ،]931-932و شیخ طوسی و اهنشهرآشوب نیز کتاب تفسیری هرای او هر شرمردهانرد
[ ،11ص220؛  ،20ص .]221اگرچه این تفسیر اکدون موجود نیست لکن در آثار هرهجرا
مانده از وی ،الوه هر یافتن روایات تفسیری اهلهیت(ع) ،در ذیل هرخی از روایات میتوان
هه دیدگاههای تفسیری وی که هه نحو اجتهادی هیان شده نیز دست یافت .از سوی دیگر
هاید توجه داشت که حجم قاهل تروجهی از روایرات تفاسریر ترتیبر چرون نرورالثقلرین،
البرهان و کدزالدقائق هرگرفته از آثار شیخ صدوق اسرت .تفسریر هازسرازی شرده از شریخ
صدوق که هه زودی هه طب میرسد نیز مشتمل هر انبروه از روایرات اسرت کره هیشرتر
سورههای قرآن را هه لحا تفسیر روایی پوشش میدهد .هرا توجره هره ایرن کره تفاسریر
افرادی چون لی هن اهراهیم و یاشی و دیگران که متقدم هر شیخ صردوق هرودهانرد هره
صورت ترتیبی هوده و تدها کتب آیات األحکام هه صورت تفسیر مووو ی تدوین م شده،
چدین استدبا میشود که تفسیر شیخ صدوق نیز تفسیری ترتیبری و روایری هروده کره
الوه هر روایات ،دیدگاههای تفسیری وی هه صورت اجتهادی را نیز شامل م شده است.
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 .2 .4تفسیر موضوعی
یکی دیگر از گونههای روش تفسیری شیخ صدوق ،تفسیر مووو ی است که در ایدجا هره
ذکر دو نمونه از آن هسدده میکدیم:
أ) رجعت در قرآن کریم :شیخ صردوق در «ا تقرادات اإلمامیرة» هره مدظرور اثبرات
رجعت هه دو دسته از آیات قرآن استداد نموده است .دسته اول ،آیات ناظر هه رجعرت در
امتهای پیشین و دستۀ دوم آیات هیرانگر رجعرت پریش از قیامرت اسرت .وی هره روش
تفسیر مووو ی این آیات را درهاره موووع رجعت گردآورده و داللت هر کدام هر امکان و
یا اثبات رجعت را هیان کرده است .شیخ صدوق در استدالل خویش هر اثبات رجعت اهتدا
پدج آیه از آیات ناظر هه رجعت در امتهای پیشین را که هیانگر امکان رجعت است ذکرر
کرده و تووی مرتصری در ذیل هر آیه هیان کرده است:
ر در ذیل آیۀ «أَ لَمْ تَرَ إِلَ الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ هُمْ أُلُ وفٌ حَ ذَرَ الْمَ وْ ِ
فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْیاهُمْ[ »..البقرة ]119 ،او هه تفصیل این داستان را نقل کرده
است [نک  ،1 :ص .]12-17وي در ذیل آیه « أَوْ کَالَّذِي مَرَّ عَل قَرْیَ ةٍ[ »..البقررة]123 ،
می نویسد :زیر صد سال مرده هود ،سپس هه دنیا هازگشت و در آن هاقی ماند و سپس هه
أجل خویش مرد [ ،1ص .]12در مورد آیۀ «ثُمَّ بَعَثْناکُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِکُمْ[ »..البقررة]21 ،

نیز مینویسد :چون هدیاسرائیل سرن خداوند را استماع نمودنرد ،گفتدرد آن را تصردیق
نمی کدیم تا خدا را یان هبیدم ،لذا هه سبب ظلمشان آن هرا را صرا قه گرفرت و مردنرد.
موسی(ع) ر کرد :پروردگارا هه هدیاسرائیل چه جواب گویم وقتی کره هره نرزد ایشران
هرمیگردم پس خداوند آن ها را زنده نمود و هه دنیا هرگشرتدد و خوردنرد و آشرامیدند و
ازدوا کردند .داراي فرزند شدند و در دنیا هراقی ماندنرد و هره اجرل خرویش مردنرد [،1
ص .]12نمونه دیگر آیه «..وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْت بِ إِذْنِي[ »..المائردة ]227 ،اسرت کره هرر

اساس آن ،همۀ مردگانی که یسی(ع) آنها را زنده کرد هه اذن خداوند هه دنیا هازگشرتدد
و در آن هاقی ماندنرد و سرپس هره آجرال خرویش مردنرد [ ،1ص .]11-12مثرال دیگرر،

اصحاب کهف است که هر اساس آیره «وَ لَبِثُوا في کَهْفِهِمْ ثَالثَ مِائَةٍ سِ نینَ وَ ازْدَادُوا
تِسْعا» [الکهف ]12 ،خداوند آنها را هرانگیرت و هه دنیرا هازگشرتدد کره داسرتان آنهرا

معروف است؛ هداهراین ،رجعت در امتهای پیشین هوده است .پیرامبر(ص) فرمرود« :یَکُرونُ
فِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِثْلُ مَا یَکُونُ فِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ حَذْوَ الدَّعْلِ هِالدَّعْلِ وَ الْقُرذَّةِ هِالْقُرذَّةِ» .هرر ایرن
اساس ،شیخ صدوق ،مدلول آن آیات را که ناظر هه وقوع رجعت در امتهای گذشته هوده

مبانی و روش شیخ صدوق در تفسیر قرآن کریم

293

در کدار روایت مذکور قرار داده و چدین نتیجه میگیرد که هر طبق ایرن اصرل ،در امرت
اسالم نیز رجعتی خواهد هود [ ،1ص.]11
شیخ صدوق سپس در خصروص اثبرات رجعرت ،دو آیره ذکرر کررده اسرت :آیره «..وَ
حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَدا» [الکهف ]10 ،و «وَ یَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أُمَّ ةٍ فَوْج ا
مِمَّنْ یُکَذِّبُ بِآیاتِنا[ »..الدمل .]89 ،او م گویرد :روزی کره در آن همرۀ مرردم محشرور

میشوند غیر از آن روزی است که در آن دستهای از مردم محشور میشروند [ ،1ص-11
 .]19وي آیه «وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ ال یَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ یَمُو ُ بَل وَعْدا عَلَیْ هِ

حَقًّا[ »..الدحل ]98 ،را نیز هه رجعت ارتبا داده و هه آیۀ هعد از آن استداد مریکدرد کره
می فرماید« :لِیُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِي یَخْتَلِفُونَ فِیهِ[ »..الدحل ]93 ،زیرا تبیرین در دنیرا اتفراق
میافتد نه در آخرت [ ،1ص.]19
ب) طه ار آب :شرریخ صرردوق در ذیررل هرراب «الْمِیَرراهُ وَ طُهْرُهَررا وَ نَجَاسَ رتُهَا» در
«منالیحضرهالفقیه» ،چدین نوشته است :خداوند متعال میفرماید..« :وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ
ماء طَهُورا» [الفرقان ]18 ،و میفرمایرد« :وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماء بِقَدَرٍ فَأَسْ کَنَّاهُ فِ ي
الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَل ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ» [المؤمدون ]28 ،و می فرماید..« :وَ یُنَزِّلُ عَلَ یْکُمْ
مِنَ السَّماءِ ماء لِیُطَهِّرَکُمْ بِ هِ[ »..األنفرال .]22 ،وی پرس از ذکرر سره آیرۀ مرذکور در
خصوص انواع آبها و أحکام آن ،ها توجه هه داللت مجموع آیات مذکور ،نتیجره مسرتفاد
خویش را چدین هیان کرده است :هداهراین آیات ،مدشأ و مدب آبهرا جملگری از آسرمان
است و همگی آنها پا و پاککدددهاند و هه همین ترتیب آب دریا (که در سط زمرین
است) و آب چاه (که در زیر زمین قرار دارد) نیزجملگی پا و پاککددردهانرد [،2 ،21
ص . ]2
ج) رؤیت خداوند :وی در ذیل روایاتی در هاب «رؤیت خداوند» ،آن را هه معدی لرم
دانسته زیرا دنیا سراي شک است و ها هرپایی قیامت ،آیرات الهری و ثرواب و قراب الهری
هرای مردم روشن خواهد شد و شک آنها هرطرف خواهد گردید همانگونه کره خداونرد
فرموده است« :لَقَدْ کُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَکَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَ رُكَ الْیَ وْمَ
حَدِیدٌ» [ق .]11 ،سپس هه مدظور تبیین ههتر این مطلب هه آیرات «أَ لَمْ تَرَ إِل

رَبِّ كَ

کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ[ »..الفرقان« ،]12 ،أَ لَمْ تَرَ إِلَ الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِیمَ فِي رَبِّ هِ[ »..البقررة،
« ،]128أَ لَمْ تَرَ إِلَ الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَ ذَرَ الْمَ وْ ِ[ »..البقررة،
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 ،]119و «أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِیلِ» [الفیل ]2 ،استداد کررده و آنهرا را
ناظر هه رؤیت قلبی دانسته است و نه رؤیت ها چشم .آنگاه هه آیره «..فَلَمَّ ا تَجَلَّ

رَبُّ هُ

لِلْجَبَلِ[ »..األ راف ]219 ،اشاره کرده است [ ،1ص .]217هرای مطالعۀ نمونههراي دیگرر

نک  :معدی «قضاء» در قرآن [ ،1ص ]981-981و معدی امام در قرآن [ ،1ص.]271

نتیجهگیری
 .2قدس هودن و وحیان هودن قرآن ،نص و قرائت واحد ،قاهل فهم هودن و جواز تفسریر،
ساختار چددمعدای قرآن و انسجام و پیوستگ آیات آن ،از مهرمتررین مبرانی تفسریری
شیخ صدوق هه شمار میآید .هه لحا روشی ،شیخ صدوق الوه هر تفسیر قرآن هه قررآن
و تفسیر قرآن هه سدّت که ناظر هه روش وی در تفسیر قرآن هه مرأثور هروده ،هره تفسریر
ادهی ،تأویل آیات متشاهه ،هیان هطون آیات ،هیان وجه جم هرین روایرات تفسریری ،نقرد
روایات تفسیری و نقد آراء تفسیری که هیانگر روش تفسیر اجتهادی و زمیدههای اجتهراد
او در تفسیر قرآن است ،نیز پرداخته است.
 .1روش تفسیر قرآن هه قرآن در مقام تحلیل محتوا ،روش تفسیر موورو ی در ارائره
مباحس تفسیری و ههکارگیری قا ده جری و تطبیق در تفسیر قررآن هرا مالحظره تقردم
زمانی شیخ صدوق و وجهه حدیثی وی هه خوهی هیانگر هرخی از اهتکارهای اهرنهاهویره در
تفسیر قرآن است.
 .9اهنهاهویه در تفسیر اده و تبیین مفرردات ،مرواردي ماندرد معدراي واژههرا ،وجره
تسمیۀ اسماء خاص ،شواهد شعري رب ،امثال رب را مورد توجه قررار داده اسرت .وي
در هیان نکات هالغ نیز از مجاز ،کدایه ،معان حروف و نوع خطاب سرن گفته است.
 .1شیخ صدوق از یک سو در موارد متعدد ،روش تفسیر قرآن هه قرآن را هه کارگرفته
و از سوی دیگر روایت ورب قرآن را نقل کرده که نشان میدهد وی روایت ورب القرآن
را ناظر هه تفسیر هه رأی م دانسته است.
 .2اهن هاهویه از محدثان پیشگام در رصۀ تفسیر قرآن کریم هوده و هرخری از مبرانی
تفسیری وی در میان آثار وی هیان شرده اسرت .او در حروزۀ تفسریر ،هره روش روایری ر
اجتهادی هه تفسیر آیات قرآن کریم پرداخته و هر هزرگان چون شیخ مفید ،سید مرتض
و شیخ طوس که هه صورت جدي هه تفسیر اجتهرادي قررآن مبرادرت کرردهانرد ،تقردّم
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زمان دارد .هدین ترتیب نه تدها نمریتروان او را هره اخبراري گرري محکروم نمرود هلکره
اجتهادات تفسیري وي را میتوان پیوندي هین روش تفسیر قرآن هه سدت و روش تفسیر
اجتهادي دانست و آن را در قالب یک مکتب تفسیر روای ر اجتهرادي متقردم در تراریخ
تفسیر امامیه معرفی و تبیین نمود.

کتابشناسی
[ .]2قرآن کریم ،ترجمه محمدمهدی فوالدوند ،تهران ،دارالقرآن الکریم.
[ .]1آقاهزرگ تهران ( ) .الذریعة ال تصانیف الشیعة ،هیروت ،دار األوواء.
[ .]9اهناثیر جزری ،مبار هن محمد ( ) .الدهایة ف غریرب الحردیس و األثرر ،تهرران ،مؤسسره
مطبو اتی اسما یلیان.
[ .]1اهنهاهویه قم  ،محمد هن ل (2121ق) .اال تقادات ف دیرن اإلمامیرة ،قرم ،کدگرره شریخ
مفید.،
[2177( ---------- .]2ق) أمال الصدوق ،هیروت ،ا لم .
[2938( ---------- .]1ق) .التوحید ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.
[2171( ---------- .]0ق) .ثواباأل مال و قاباأل مال ،چاپ اول ،قم ،دارالروی.
[2179( ---------- .]8ق) .الرصال ،قم ،جامعه مدرسین.
[ .) ( ---------- .]3لل الشرائ  ،چاپ اول ،قم ،داوری.
[2908( ---------- .]27ق) .یون أخبار الروا(ع) ،انتشارات جهان.
[ .) ( ---------- .]22فضائل األشهر الثالثة ،قم ،مکتبة الداوری.
[2932( ---------- .]21ق) .کمال الدین و تمام الدعمة ،چاپ دوم ،تهران ،اسالمیه .
[2179( ---------- .]29ق) .معان األخبار ،چاپ اول ،قم ،جامعه مدرسین .
[2129( ---------- .]21ق) .من الیحضره الفقیه ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین .
[ .]22اهنحبان ،صحی اهنحبان (2121ق) .مؤسسة الرسالة ،هیجا.
[ .]21اهنداود حلی ،حسن هن لی (2989ق) .الرجال ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.

[ .]20اهنشهر آشوب مازندران  ،محمد هرن لر (2987ق) .معرالم العلمراء ،نجرف ،مدشرورات
المطبعة الحیدریة.
[ .]28اهن ساکر ،لی هن حسن (2122ق) .تاریخ مدیدة دمشق ،هیروت دار الفکر.
[ .]23اهنقتیبه دیدوری ،بدهللا هنمسلم ( ) .تأویل مشکل القرآن ،هیروت ،دارالکتبالعلمیة.
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[2178( ---------- .]17ق) .غریبالحردیس ،تحقیرق برد هللا جبروري ،چراپ اول ،قرم ،دار
الکتبالعلمیة.
[ .)2331( ---------- .]12المعارف ،تحقیق ثرروت کاشرة ،قراهرة ،الهیئرة المصرریة العامرة
للکتاب.
[ .]11اهو بیده ،معمر هن مثدی (2982ق) .مجازالقرآن ،تحقیرق محمرد فرواد سرزگین ،قراهره،
مکتبة الرانجی.
[ .]19احمد هن حدبل ( ) .مسدد احمد ،هیروت ،دار صادر.
[ .]11هحران  ،سیدهاشم حسیدی (2121ق) .البرهان ف تفسیر القرآن ،تهران ،هدیاد هعثت.
[.]12
[.]11
[.]10
[.]18

هحرانی ،یوسف هن احمد (2172ق) .الحدائق الداورة ،تحقیق محمد تقی ایروانی و سرید
بد الرزاق مقرم ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
هرقی ،احمد هن محمد هن خالد (2989ق) .طبقاتالرجال(رجال البرق ) ،تهران ،انتشرارات
دانشگاه تهران.
هالذری ،احمد هن یحیی (2120ق) .کتاب جمل من انساباألشراف ،تحقیق سهیل زکار و
ریا زرکلی ،هیروت ،دار الفکر.
پهلوان ،مدصور (2987ش) .کمال الدین-ترجمه پهلوان ،قم ،دار الحدیس ، ،چاپ اول.
(ع)

[ .]13التفسیر المدسوب ال االمام الحسن العسکري (2173ق) ،قم ،انتشرارات مدرسره امرام
[.]97
[.]92
[.]91
[.]99
[.]91
[.]92

مهدي( ج).
آمل  ،بدهللا ( 2903و 2989ش) .تسدیم ،قم ،مرکز نشر إسراء.،
(ع)
حلی ،حسن هن یوسف (2173ق) .األلفرین فری إمامرة أمیرالمرؤمدین  ،قرم ،انتشرارات
دارالهجرة.
2122( ---------ق) .خالصة األقوال ف معرفة أحوال الرجال(رجال العالمرة الحلر )،قم ،دار الذخائر .
خصیب  ،حسین هنحمدان (2122ق) .الهدایة الکبری ،هیروت ،مؤسسة البالغ.
راغباصفهان  ،حسین (2121ق) .المفردات ف غریبالقرآن ،دمشرق-هیرروت ،دارالعلرم-
الدار الشامیة .
سبحانی ،جعفر (2111ق) .المدراهج التفسریریه فر لروم القررآن ،قرم ،مؤسسره اإلمرام
الصادق(ع).

[ .]91سید رو  ،محمد هن حسین ( ) .المجرازاتالدبویرة ،تحقیرق طره محمرد الزیتر  ،قرم،
مدشورات مکتبة هصیرت .
[ .) ( ---------- .]90نهج البالغه ،انتشارات قم ،دار الهجره.
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شاکر ،محمد کاظم (2981ش) .مبرانی و روشرهای تفسریری ،قرم ،مرکرز جهرانی لروم
اسالمی.
صاحبهن باد(2121ق) ،المحیط ف اللغة ،تحقیق محمد حسن آل یاسرین ،چراپ اول،
هیروت ،الم الکتاب.
صفار ،محمد هنحسن (2171ق) .هصائر الدرجات ،قم ،انتشارات کتاهرانه آیةهللا مر ش .
طباطبایی ،محمد حسین (2988ش) .قرآن در اسالم ،قم ،موسسه هوستان کتاب.
طبرانی (2171ق) .المعجم الکبیر ،هه کوشش حمدي بد المجیرد السرلف  ،هیرروت ،دار
إحیاء التراث العره .
طبری ،محمد هنجریر (2121ق) .جام البیان فی تفسیر القرآن ،هیروت ،دار المعرفه. ،
طریحی ،فرر الدین ( .) 902مجمر البحررین ،تحقیرق سرید احمرد حسریدی ،تهرران،
کتاهفروشی مرتضوی.
طوسی ،محمد هن حسن (2122ق) .رجال الشیخ الطوس  ،قم ،انتشاراتاسرالمی جامعره
مدرسین.
 .) ( ---------الفهرست ،نجف اشرف ،المکتبة المرتضویة.یاش  ،محمد هنمسعود (2987ق) .تفسیر العیاش  ،تحقیق سید هاشم رسول محالت ،
تهران ،چاپرانه لمیه.
فاکرمیبدی ،محمد (2118ق) .قوا د التفسیر لدی الشیعة و السدة ،تهران ،مجم جهانی
تقریب هین مذاهب اسالمی.
فراهیدی ،خلیل هناحمد (2127ق) .کتابالعین ،قم ،انتشاراتهجرت.
فیض کاشانی ،محسن (2122ق) .تفسیر الصرافی ،هره کوشرش حسرین ا لمری ،تهرران،
انتشاراتصدرا .
2128( ---------ق) .لررمالیقررینفرر أصررولالرردین ،تحقیررقمحسررنهیرردارفر ،قررم،انتشاراتهیدار.
قاسم هن سالم (2981ق) .غریب الحدیس ،تحقیق محمد بد المعیرد خران ،هیرروت ،دار
الکتاب العره .
قاو نعمان مغره (2982ق) .د ائم اإلسالم ،مصر ،دارالمعارف.
قم  ،ل هناهراهیم (2171ق) .تفسیرمدسوبهه ل هناهراهیم قم [تفسیرالقم ] ،قرم،
مؤسسه دارالکتاب.
کبیر مدنی ،سید لیران (2173ق) .ریا السالکین ،محسنحسیدی امیدری ،قرم ،دفترر
انتشارات اسالمی.

[ .]21کش  ،محمد هن مر (2918ش) .رجال الکش  ،مشهد ،انتشارات دانشگاه مشهد.
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کلید  ،محمد هنیعقوب (2912ش) .الکاف  ،تهران ،دار الکتباإلسالمیة.
مازندران  ،محمد صال (2981ق) .شرح أصول الکراف  ،تحقیرق أهرو الحسرن الشرعران ،
تهران ،المکتبة اإلسالمیة.
(ع)
مجلس  ،محمد هاقر (2171ق) .هحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة االطهار  ،هیرروت،
مؤسسة الوفاء.
2171( ---------ق) .مرآة العقول ف شرح أخبار آل الرسرول ،دار الکترب اإلسرالمیة،تهران -ایران ،دوم.
معارف ،مجید (2983ش) .محدث صادق ،هه کوشش لیروا مرتارپور قهررودی ،تهرران،
همشهری.
معرفت ،محمد هادي (2123ق) .التفسیر والمفسرون ف ثوهه القشیب ،مشرهد ،دانشرگاه
لوم اسالم رووي.
2122( ---------ق) .التمهید ف لوم القرآن ،قم ،مؤسسة الدشر االسالمی.مسعودي ،لی هنحسین (2173ق) .مرو الذهب و معادن الجوهر ،تحقیق اسرعد داغرر،
قم ،دارالهجرة.
مصطفوي ،حسن (2917ش) .التحقیق ف کلماتالقرآن الکریم ،تهرران ،هدگراه ترجمره و
نشر کتاب.
مؤدب ،سید روا و سید محمد موسوي مقردم (2988ش) .اهرم مبران تفسریر قررآن از
مدظر مفسران شیعه ،مجله شیعه شداس  ،شماره .18
مؤدب ،سید روا (2987ش) .روشهای تفسیر قرآن ،قم ،اشراق.
موصل اهویعلی (2170ق) .مسدد أه یعلی ،تحقیرق حسرین سرلیم أسرد ،دار المرأمون
للتراث.
نباطی هیاوی ،لیهنیونس (2981ق) .الصرا المستقیمإلر مسرتحق التقردیم ،نجرف،
کتاهرانه حیدریه.
نجاش  ،احمد هن ل (2170ق) .رجال ،قم ،جامعه مدرسین.
نجفی ،محمد حسن ( ) .جواهر الکالم ،تحقیق باس قوچانی و لری آخونردی ،هیرروت،
دار إحیاء التراث العره .

[ .]01نیشاهوري ،مسلم ( ) .صحی مسلم ،هیروت ،دارالفکر.

[ .]09یحیی هن حسین هن قاسم (2919ش) .التحفة العسجدیة ،یمن ،أهو أیمن للطبا ة.

