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Abstract 

Undoubtedly, one of the most important interpretive sources after the 

Holy Quran is the use of the hadiths of the infallible. In each period, 

the rate of use of these hadiths by commentators has been different. In 

contemporary times, utilizing hadiths in interpretation according to 

new questions has been of special importance. One of these 

interpretations with a new and idiomatic approach is sample 

interpretation. Now, the question is how much this interpretation has 

benefited from the hadiths of the infallible. One of the interpretations 

that have interpreted the Holy Quran with this approach is the sample 

interpretation. Now, the question arises as to what is the quantity and 

quality of using this interpretation of the hadiths of the infallible 

Imams. In this research using a descriptive-analytical method, looking 

at the sample interpretation and case study of Surah Al-Imran, it was 

concluded that he used the hadiths of the infallible in the following 

cases: Expressing the virtues and importance of the subject of the 

surah and verse, The reason for the revelation of the verses, 

Confirmation of the commentator's interpretive point of view, 

Determining and developing the meaning of the word, Explaining the 

examples of the verse, removing the ambiguity of the verse, and using 
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hadiths in favor of an interpretation. By using these hadiths, he has 

been able to provide suitable and useful spiritual and intellectual food 

for the current generation. 

Keywords: Sample Interpretation, Surah Al-Imran, Hadiths of the 

Infallibles, Modern Interpretation. 
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 ینمونه؛ )مطالعه مورد ریدر تفس)ع( معصومان ثیاحاد گاهیجا

 عمران( سوره آل

 

 ، ایرانبابلسر، دانشگاه مازندران ،ثیعلوم قرآن و حد اریدانش   یفیمحمد شر

  

 رانیا ،بابلسر دانشگاه مازندران، ،ثیعلوم قرآن وحد یدکتر یدانشجو  نژاد  یحجت عل
 

 چکیده
. در باشد یم)ع( معصومانی از احادیث ریگ بهرهمنابع تفسیری بعد از قرآن کریم،  نیتر مهمیکی از  شک یب

یی بوده است. در دوران معاصر فرازوفرودهای مفسرین از این احادیث دارای ریگ بهرهی میزان ا دورههر 

ی جدید، از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. ها پرسشی از احادیث در تفسیر با توجه به ریگ بهره

باشد. حال، این  تفاسیری که با این رویکرد به تفسیر قرآن کریم پرداخته است، تفسیر نمونه می ازجمله

ای است.  ازهتا چه اند)ع( معصومانگیری این تفسیر از احادیث  پرسش مطرح است که کمیّت و کیفیّت بهره

ی با نگاهی به تفسیر نمونه و مطالعه موردی سوره مبارکه لیتحل-یفیروش توص در این پژوهش با استفاده از

 انیببهره گرفته است: )ع( معصومان، این نتیجه حاصل گردید که ایشان در موارد ذیل از احادیث عمران آل

 یو توسعه معنا نییتعمفسر،  یریتفس دگاهید دییتأ، اتیشأن نزول آ، هیموضوع سوره و آ تیو اهم لیفضا

، بوده است. ایشان با ریتفس کی حیدر ترج ثیاز احاد یریگ بهرهو  هیرفع ابهام از آ، هیآ قیمصاد انیب، واژه

ی فراهم برای نسل کنون دییغذای معنوی و فکری مناسب و مفی از این احادیث توانسته است ریگ بهره

 آورد.

 .یعصر ریمعصومان، تفاس ثیعمران، احاد نمونه، سوره آل ریتفس :ها واژهکلید
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 مقدمه 

 نیتر آگاه)ع( معصومانعقلی و نقلی فراوانی وجود دارند بر این موضوع که ائمه  لیدال

دالیل نقلی آیات  ازجمله؛ باشند یمص( خدا )افراد به تفسیر قرآن کریم بعد از رسول 

( و حدیث ثقلین و احادیث قطعی دیگری )طبرسی، 44؛ احزاب/7؛ انبیاء/34شریفه: )نحل/

یل عقلی دال نیچن هم ؛ واشاره کرد توان یم( 2/494: 4343؛ حرعاملی، 4/431: 4433

وحی آگاهی کامل داشتند.  به همه معانی)ع( معصوماند، ائمه نفراوانی که اشاره دار

 (4/222: 4344)کلینی، 

در ، صادقی طهرانی «تفسیر تسنیم»در جوادی آملی  ازجملهبرخی مفسران عصری 

و « نمونه ریتفس»و مکارم شیرازی در « الکاشف» ریتفس، محمدجوادمغنیه در «تفسیر الفرقان»

تفسیر،  در)ع( تیب اهل یشناس روش»گران معاصر در کتبی از قبیل:  تعدادی از پژوهش

 رمعصومانیتفسآسیب شناسی و روش شناسی »( و کتاب 4424)تقوی، « تأویل وتطبیق آن

جایگاه حدیث در تفاسیر عصری با تأکید بر »( و مقاالتی از قبیل: 4423)رستمی، « ع()

« نقش احادیث معصومان در تفسیر قرآن»( و 4494)رضایی کرمانی، « تفسیر الفرقان

حدیث، جایگاه وکارکرد آن در مبانی تفسیری آیت اهلل » ( و مقاله4424)خدایاری، 

ع( را به معصومان)(، در معرفی و روش شناسی تفسیر ائمه 4493)معارف، « جوادی آملی

 .اند درآوردهرشته تحریر 

ع( در تفسیر نمونه انجام نشده معصومان)تاکنون پژوهشی مستقل درباره نقش احادیث 

 یرینمونه، تفس ریتفس؛ باشد یمری، تفسیر نمونه تفاسیر عص نیتر مهماست. یکی از 

که ه است شد فیمنظور تأل ندیب ( و2/134: 4421معرفت، ). شود یممحسوب  یاجتماع

 نیتر مهمعلت  نیو به هم باشد یبرای نسل کنون دییغذای معنوی و فکری مناسب و مف

متناسب با فهم همگان، در آن  ،یو اخالق یتیترب یها نهیزماسالم در  اتیو نظر ها دگاهید

متشابه قرآن را  اتیآ ریدر تفسع( معصومان) ثینقش احاد شانیا .شده است )همان( وردهآ

آیات در قرآن، نیاز شدید  گونه نیاوجود »که  سدینو یمو  دینما یم یمعرف دیشد یازین

شود که  سازد و سبب مى و اوصیاى او روشن مى )ص(مردم را به پیشوایان الهى و پیامبر



 019 |  نژاد یعلو  یفیشر؛  ...نمونه ریمعصومان )ع( در تفس ثیاحاد گاهیجا

را به رسمیت بشناسند و از  ها آنبروند و رهبرى  ها آنمردم به حکم نیاز علمى به سراغ 

 (2/347: 4473 ،یرازیمکارم ش) «مختلف آنان نیز استفاده کنند. یها ییراهنماعلوم دیگر و 

که رویکرد  آورد یم به وجودرا  سؤالاین میزان از توجه مؤلف به احادیث معصومان، این 

 ثیاز احاد در چه مواردیو  استچگونه )ع( معصومان ثیدر برخورد با احادمؤلف 

 ثیمشخص از احاد یریگ بهره یلذا برارده است؟ بهره ب تفسیر خود در)ع( معصومان

و پژوهش قرار  قیموردتحقرا  عمران آلنمونه، سوره مبارکه  ریدر تفس)ع( معصومان

توان این استقراء  استقرائی تام است لکن، نمی عمران آلکه بررسی سوره  و هرچند میده یم

 قتیحق نیبه ا گر،ید یها سوره ریدر تفس ستنیبا نگر یولها تعمیم داد،  را به سایر سوره

بس  گاهینمونه جا ریدر تفس)ع( معصومان ثیاز احاد یریگ بهرهکه،  میابی یمدست 

 وجود دارد. یارجمند

 گیری از احادیث در بیان فضایل سوره بهره .4

و  کند یممفسر تفسیر نمونه، تفسیر هر سوره را با بیان فضیلت تالوت همان سوره شروع 

ایشان تا چه  دهد یمکه این موضوع نشان  کند یماحادیثی را در بیان فضیلت آن سوره بیان 

به دو  عمران آلسوره . وی در بیان فضیلت دهد یماندازه به حدیث در تفسیرش اهمیت 

و حدیث دوم را از  انیالب مجمعاز  ( راصاکرم )حدیث اکتفا نموده که حدیثی از پیامبر 

( به نظر 2/332: 4473مکارم شیرازی، )از تفسیر نورالثقلین ذکر کرده است. )ع( صادقامام 

 ها سوره را با بیان فضایل بیشتر مفسرانی که تفاسیرشان صبغه روایی داشته، تفسیر رسد یم

؛ 4/194: 4341؛ بحرانی، 4/412: 4477؛ همو، 2/194: 4472طبرسی، ). اند نمودهشروع 

ایشان در بیان فضیلت تالوت این  عالوه به( 4/417: 4343؛ شوکانی، 2/417: 4441کاشانی، 

سوره، مانند مفسران تفاسیر روایی محض، فقط به نقل روایت اکتفا نموده است و درباره 

کند و از  و فقط به نقل صِرف روایات بسنده می کند ینم یاظهارنظراجتهاد و  گونه چیهآن 

ذکر دلیل یا دالیل اهمیت آن خودداری نموده است که این با ماهیت تفاسیر اجتماعی که 

و لغت  صحابه و تابعان و اقوال اتیروا بهی که تنها متک مطالب سلف به نقل مفسر در آن

 (، همخوانی ندارد.4/431: 4471، )ایازی کند یباشد، اکتفا نم
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 گیری از احادیث در پرداختن به موضوعات اجتماعی . بهره2

برده است؛ مثالً در  بهره)ع( معصومانگاهی در بیان اهمیت موضوع یک آیه از احادیث 

الَْملَئَكُة َو  َشِهَد اللَُّه أَنَُّه ََل إََِلَه إَِلَّ ُهَو وَ »بیان عظمت و فضیلت دانشمندان که در آیه شریفه: 
، حدیثی از اند گرفتهدر ردیف فرشتگان قرار  ها آن( 42/عمران آل« )أُْولُواْ الِْعلِْم قَامئَا ِبالِْقْسط

مکارم شیرازی، )کند،  در بیان این فضیلت نقل می البیان مجمعص( از تفسیر اکرم )پیامبر 

الَِّذيَن يَْكُفُروَن بَايَاِت اللَِّه َو  إِنَّ »( یا، در مذمت کشتن انبیاء در آیه شریفه: 2/319: 4473
َ ِبَغرْي َحق  ُْهم ِبَعَذاٍب  يَْقتُلُوَن النَِّبِّين َو يَْقتُلُوَن الَِّذيَن يَأُْمُروَن ِبالِْقْسِط ِمَن النَّاِس فَبَِّشن

 (2/372: 4473مکارم شیرازی، )کند  نقل می البیان مجمع( حدیثی از 24/عمران آل«) أَلِيم

يَأَيَُّها الَِّذيَن »در بیان اهمیت صبر وایستادگی در برابرحوادث در آیه شریفه:  نیچن هم
( بعد از تفسیر و 233/عمران آل«) َءاَمنُواْ اْصربُواْ َو َصاِبُرواْ َو َراِبطُواْ َو اتَُّقواْ اللََّه لََعلَُّكْم تُْفلُِحون

کند  استناد می)ع( یعل طرح دیدگاه خود، در اهمیت این موضوع، به حدیثی از حضرت

( در مواردی برای بیان اهمیت موضوعات هر آیه، به نقل 4/244 :4473 ،یرازیمکارم ش)

مثال ایشان درباره لزوم و اهمیت اتحاد در بین مردم و  عنوان کند؛ به یک حدیث اکتفا نمی

(، سه حدیث 434/عمران آل«)تََفرَّقُواَو اْعتَِصُمواْ بِحبِْل اللَِّه َجِميًعا َو ََل »مؤمنین در آیه شریفه: 

 کند. ( نقل می4/44 :4473 ،یرازیمکارم شص( )اکرم )از پیامبر 

ٌة »ازمنکر در آیه شریفه:  نهی و معروف امربهدر بیان اهمیت  نیچن هم نُكْم أُمَّ َو لْتَُكن من
(، پنج حدیث از 433/عمران آل«)الُْمنَكريَْدُعوَن إىَِل الْخرْي َو يَأُْمُروَن ِباملَْعُروِف َو يَنَْهْوَن َعِن 

( و در بیان اهمیت موضوع 4/33 :4473 ،یرازیمکارم ش)ص( و ائمه معصومان، ) امبراکرمیپ

َو َشاِورُْهْم ىِف »که با چه کسانی مشورت کنیم، در آیه شریفه:  این مشورت و مشاوره و
نقل )ع( معصومانص( و سه حدیث از ائمه پبامبر )( دو حدیث از 419 عمران آل«)اْْلَْمرِ 

 (4/431 :4473 ،یرازیمکارم ش)کند.  می

از احادیث در اهمیت یک  یریگ بهرهاز بررسی مواردی که در بیان چگونگی 

تفسیر نمونه  که ییازآنجاشود که اوالً:  موضوع در آیه، استفاده نموده، این نتیجه حاصل می

تألیف  عصر حاضری اجتماع یها یازمندینبا توجه به و  باشد یک تفسیر اجتماعی می



 011 |  نژاد یعلو  یفیشر؛  ...نمونه ریمعصومان )ع( در تفس ثیاحاد گاهیجا

(، لذا در این تفسیر تالش شده است تا موضوعات و 447: 4423گردیده )علوی مهر، 

های اجتماعی عصر خود را مانند: مشورت و اتحاد و صبر و استقامت در برابر  چالش

لزوم توجه بیشتر به این  حوادث و...، از متن آیه استخراج نموده و به تفسیر و بیان اهمیت و

برای نشان دادن میزان اهمیت این  و سپسموضوعات در زندگی اجتماعی پرداخته 

 بهره برده است.)ع( معصومانموضوعات، از احادیث 

ثانیاً: این احادیث را فقط برای تأیید دیدگاه تفسیری خود نقل نموده است؛ به بیانی 

پردازد و آیه  اهمیت موضوع آن از دیدگاه خود میدیگر، در وهله اول به تفسیر آیه و بیان 

در تأیید این  ثیاحادکند، سپس در مرتبه بعدی از  خود تفسیر می یرأنظر و  بر اساسرا 

 کند. دیدگاه تفسیری خود، استفاده می

 ی از احادیث در سبب نزول آیاتریگ بهره. 9

و  باشند یمی خاص سبب نزول دارای که میمواجه هست ییها و سوره اتیآ با میکر در قرآن

ی وح با نزول زمان هم زیو علت ن سبب آن که شده نازل سبب آنی در پ و سور اتیآ نیا

 اموری( لذا معنای اصطالحی اسباب النزول عبارت از 24: 4473. )حجتی، است داده روی

 نیا و شده است نازل ها آنخاطر  و به ها آنی پ در یا سوره ایو  هیچندآ ای و کیاست که 

از طریق سبب نزول  که نیاص( روی داده است. )همان( در اکرم ) رسول در زمان امور

شناخت و  راهاما، ؛ توان بر معنا و مراد خداوند در آیات دست یافت، هیچ شکی ندارد می

و  ثبت یتوجه قابلمطلب  نهیزم نیا در انینیشیپ رایز است، دشوار به اسباب نزول بردنی پ

 شد که فراهم نهیزم نیا دری اتیبعدها رواگشا نیست.  مشکل کهی اندک جز اند، نکرده ضبط

درکار  غرض اعمال رود که این احتمال می بوده و اعتماد رقابلیغ و سند ضعف دارای شتریب

 اتیآ ،یورز غرض از روی که هیام یبنکه در دوره  خصوص به. وجود داشته است

. است شده لیتأوو  ریتفس دلخواه طبق ،یساختگ یها نزولسبب  میتنظ با یشمار یب

روایات فراوانی در باب اسباب نزول در دست  تیب اهل( ولی در مکتب 71: 4427)معرفت، 

 داریم که به گونه صحیح به دست ما رسیده است.

مؤلف تفسیر نمونه در سبب نزول بعضی از آیات این سوره نیز از احادیث 
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درباره سبب نزول آیه هفتم، حدیثی از امام  مثال عنوان بهبهره گرفته است؛ )ع( معصومان

مکارم )از تفسیر نورالثقلین که آیه شریفه در شأن نصارای نجران نازل شده است. )ع( باقر

 اعزامى ئتیهباشد که این سبب نزول و داستان  ( الزم به ذکر می2/344: 4473شیرازی، 

مندان و مفسران شیعه و اهل سنت برای آیه شریفه را نیز بسیاری از دانش از نجران نصاری

( لذا 4214: 4324؛ بلخی، 2/191: 4472؛ طبرسی، 99: 4344. )واحدی، اند نمودهنقل 

 بین فریقین وجود ندارد. ینظر اختالفتوان گفت که در این سبب نزول هیچ  می

َن أَ لَْم تََر ِإىَل الَِّذيَن أُوتُواْ »ایشان درباره سبب نزول آیه شریفه:  نیچن هم نَِصيبًا من
نُْهْم َو ُهم   كِتَاِب اللَِّه لِيَْحُكَم بَْينَُهْم ثُمَّ يَتََوىلَ   الِْكتَاِب يُْدَعْوَن إىِلَ  فَِريٌق من

ْعرُِضون کند که آیه شریفه درباره  حدیثی نقل می البیان مجمع( از تفسیر 24/عمران آل«) مُّ

ص( مراجعه کرده بودند ) امبریپ یهودی است که برای قضاوت به یو مردزنای محصنه زن 

اشخاص داده شده بود، چون  نیچن نیا درباره باران سنگدر تورات دستور مجازات  نکهیباا

سرباز زدند و پیشنهاد  ها آنیهود از اجراى این دستور در مورد ، از طبقه اشراف بودند ها آن

از  یتر فیخفداورى بطلبند به این امید که مجازات  ،مراجعه کرده )ص(شد که به پیامبر

( اما عالمه 2/324: 4473مکارم شیرازی، ) تعیین شود. ها آندرباره  ص() امبریپف طر

 (1/121: 4473، طباطبائی)داند.  ( می34مائده/) هیآاین سبب نزول را برای  طباطبائی

این سبب نزول را هم برای  ، مؤلف تفسیر نمونه و شیخ طبرسی،که نیا توجه قابلنکته  

 ،یرازیمکارم ش؛ 4/433: 4472( )طبرسی، 34مائده/) هیآاند و هم برای  آیه فوق ذکر نموده

رسد این دو بزرگوار، این سبب نزول را برای این دو آیه  ( لذا به نظر می3/422 :4473

که قوت و  داند یمهر دو روایت را خبر واحد  طباطبائیدانند. عالمه  شریفه یکسان می

 (4/499: 4473،طباطبائیاعتبار الزم را ندارند. )

در رد یا  که نیاکند بدون  گاهی مؤلف کتاب برای یک آیه دو سبب نزول ذکر می

قُِل اللَُّهمَّ َمالَِك الُْملِْك تُْؤىِت »در آیه شریفه:  مثال عنوان بهاظهار نظری نماید؛  ها آنتأیید 
ن تََشاُء َو تُِعزُّ َمن تََشاُء َو تُِذلُّ َمن تََشاءالُْملَْك َمن تََشاُء َو تَن ( 21/عمران آل«)ِزُع الُْملَْك ِممَّ

نماید و  رجوع می البیان مجمعباشد؛ ایشان در سبب نزول این آیه طبق معمول به تفسیر  می
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هر دو یک حقیقت را تعقیب  که کند یمدو حدیث در سبب نزول این آیه شریفه ذکر 

 (2/322: 4473رم شیرازی، . )مکاکنند مى

این نمونه بالعکس مورد باال است؛ یعنی تعدد سبب نزول و نزول واحد؛ 

کند که  زمانی نقل می ازنظر، ایشان برای یک آیه دو سبب نزول متفاوت گرید یعبارت به

دانند. اکثر مفسران  سبب نزول اولی را هنگام فتح مکه و دومی را در حین جنگ خندق می

اند و درباره ترجیح یا ردّ یکی بر  آیه شریفه همین دو سبب نزول را ذکر نمودهبرای این 

( از این 2/49: 4424؛ قرائتی، 2/727: 4472اند. )طبرسی،  نکرده یاظهارنظردیگری 

آید که این روایات، اجتهاد اصحاب  اختالف در سبب و زمان نزول، این نتیجه به دست می

 و تسلط او در همه امور است. در تأکید قدرت خداوند بوده است، زیرا موضوع این آیه،

گردد که  اگر این دو سبب نزول را از نگاه تاریخی بررسی کنیم این نتیجه حاصل می 

تواند درست باشد؛ چون  نمی -داند یمکه نزول آیه را هنگام فتح مکه -سبب نزول اولی 

ص( ) امبریپهنگام فتح مکه،  که یدرحال، شده نقلاین داستان از زبان یهودیان و منافقان 

این توانایی را  اندام عرضیهود و منافقان را از مکه اخراج نموده بود و آنان برای اعتراض و 

رسد. پس این سبب نزول صحیح به نظر  نداشتند. لذا، این سخن از زبان آنان بعید به نظر می

آیه را هنگام فتح مکه  رسد بیشتر مفسرین اهل سنت، سبب نزول این رسد. به نظر می نمی

( تنها دلیلی 4/494: 4342؛ زحیلی، 4/444: تا بی ؛ مراغی،4/432: 4344دانند. )واحدی،  می

سبب نزول آیه را در هنگام جنگ خندق قبول ندارند این است که چون در این  ها آنکه 

باشد،  طرفدار والیت می سلمان فردی که ییازآنجاداستان سلمان مشارکت و نقش دارد و 

 شوند. لذا اهل سنت این سبب نزول را بدین دلیل منکر می

قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ »ای دیگر در این مورد، درباره سبب نزول آیه شریفه:  نمونه

( دو سبب نزول مختلف یکی از 44/عمران آل«)  ذُنُوبَکمُ   یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکمُ فَاتَّبِعُونى

( در نقد 2/142: 4473کند. )مکارم شیرازی،  و دیگری از تفسیر المنار، ذکر می البیان مجمع

النزول خود عالوه بر این دو سبب  این مورد نیز باید گفت که واحدی در کتاب اسباب

دهد.  را بر دیگری ترجیح نمی کدام چیهکند و او نیز  نزول، دو مورد دیگر را نیز نقل می
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و  اند گرفته شیپراه واحدی را در  باره نیدرا( لذا سایر مفسران نیز 431: 4344)واحدی، 

 (1/442: 4349فضل اهلل، )اند.  متقنی نکرده اظهارنظر

يَأَيهَّا الَِّذيَن َءاَمنُواْ ََل تَتَِّخُذواْ ِبطَانًَة ِمن »ایشان در سبب نزول آیه شریفه:  نیچن هم
( با نقل حدیثی از ابن عباس اعتقاد دارد که آیه 442/عمران آل«)ُدوِنُكْم ََل يَأْلُونَُكْم خبَاَل...

اى از مسلمانان با یهودیان، به سبب قرابت، یا همسایگى، یا  که عده شده نازلهنگامى شریفه 

 ها آنبا  یقدر بهو یا پیمانى که پیش از اسالم بسته بودند، دوستى داشتند و  حق رضاع

قوم یهود که دشمن  لهیوس نیبدگفتند،  ا به آنان مىصمیمى بودند که اسرار مسلمانان ر

کردند، از اسرار  خود را دوست مسلمانان قلمداد مى ظاهر بهسرسخت اسالم بودند و 

شدند، آیه نازل شد و به مسلمانان هشدار داد که چون آنان در دین شما  مسلمانان مطلع مى

شما از هیچ شر و فسادى  دربارهرا آنان را محرم اسرار خود قرار دهید، زی ها آننیستند، نباید 

( ایشان این سبب نزول را نیز از تفسیر 4/14: 4473)مکارم شیرازی،  کنند. کوتاهى نمى

رسد اکثر دانشمندان و مفسرین این سبب نزول را  نقل نموده است. به نظر می البیان مجمع

 (411: 4424؛ زکاوتی، 4/424: 4344 ،ی)واحداند و در این مورد اختالفی ندارند.  پذیرفته

الَِّذيَن قُِتلُواْ ىِف َسِبيِل     َو ََل تْحَسبَ »درباره شأن نزول آیه شریفه:  که نیاای دیگر  نمونه
بعضى از مفسران معتقدند که آیات  (419/عمران آل« ) اللَِّه أَْمَواتَا بَْل أَْحيَاٌء ِعنَد َربنِهْم يُْرزَقُون

به نظر  دانند، ولى و بعضى دیگر درباره شهداى بدر می شده نازلشهداى احد  دربارهفوق 

دهد، بعد از حادثه احد  حق این است که پیوند این آیات با آیات گذشته نشان میایشان، 

اما مضمون و محتواى آیات تعمیم دارد و همه شهدا حتى شهداى بدر را ؛ نازل شده است

 .شود که چهارده نفر بودند شامل مى

کند که  نقل می)ع( باقراب برای این دیدگاه خود، حدیثی از امام مؤلف کت

)مکارم شیرازی، .« شهداى احد و بدر هر دو نازل شده است دربارهآیات  این»فرمایند:  می

کند ولی در  نقل می البیان مجمعایشان این سبب نزول را از تفسیر  اگرچه( 4/419: 4473

درباره شهداء بئر این آیه  شده گفتهکه،  شده قلنهمین تفسیر عالوه بر این سبب نزول، 

ای و اظهار  ( که ایشان به این سبب نزول، هیچ اشاره2/224: 4472. )طبرسی، معونه است
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کند. واحدی عالوه بر ذکر سبب نزول درباره شهدای جنگ احد، دو مورد  نظری نمی

( البته محتوای آیه شریفه عمومیت دارد و 4/444 :4344 ،یواحدکند. ) دیگر نیز بیان می

پیوند که مؤلف کتاب اعتقاد دارد که  طور همانمختلفی را پذیراست ولی  یها نزولسبب 

، صحیح باشد تا ، بعد از حادثه احد نازل شده استدهد یماین آیات با آیات گذشته نشان 

مانان به جهاد و ترک نکردن آن را به جنگ بدر نسبت دهیم؛ زیرا محتوای آیه تشویق مسل

 جنگ را دارد.

 گیری از احادیث در تأیید دیدگاه تفسیری مفسر . بهره1

به تأیید دیدگاه تفسیری )ع( معصوماناز احادیث  گیری بهرهمفسر تفسیر نمونه گاهی با 

در « واو»حرف  کند یم، به نظر ایشان یکی از دالیلی که اثبات مثال عنوان بهپردازد.  خود می

)ع( معصومان( عاطفه باشد، وجود روایات 7/عمران آل«) َو الرَّاِسُخوَن ىِف الِْعلْم»آیه شریفه: 

 دییتأهمگى  شده نقلروایات فراوانى که در تفسیر آیه  در این زمینه است؛ به نظر ایشان

 عطف« واو»حرف باید  نیبنابرادانند،  آیات قرآن را مى لیتأوکند که راسخون در علم،  مى

خود  یرأ( ایشان بعد از ذکر دالیل و 2/334: 4473)مکارم شیرازی،  باشد. «اهلل»کلمه بر 

و اثبات دیدگاه خود بهره  در تأیید)ع( معصومان، از احادیث «واو»حرف در عاطفه بودن 

 گیرد. می

َو تُْخِرُج  َو تُْخرُِج الَْحىَّ ِمَن الَْمينِت »مثالی دیگر در این مورد در تفسیر آیه شریفه: 
؛ به نظر ایشان منظور از زندگی و مرگ در آیه مینیب ی( م27/عمران آل«) الَْمينَت ِمَن الَْحى

حقیقى  زندگان گاهى افراد با ایمان کهباشد،  تواند یممعنوی نیز  و مرگشریفه، زندگی 

هى آیند و گا شوند به وجود مى که مردگان واقعى محسوب مى مانیا یبهستند از افراد 

ایشان در تأیید این دیدگاه خود، از  شوند. متولد مى مانیباااز افراد  مانیا یب، افراد عکس به

که رسول  شده نقلاز سلمان فارسی « درالمنثور» ریتفسص( که در ) امبریپروایتی از 

افر و فرمود: یعنى مؤمن را از صلب ک «... تُْخرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْمينِت »آیه در تفسیر  )ص(خدا

( 2/391: 4473مکارم شیرازی، )، بهره برده است. سازد کافر را از صلب مؤمن خارج مى

بیان مصداقی از  تواند یمشخص کافر  به« المَیّت»و به انسان باایمان « الحَیّ» ریتفس البته
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شریفه باشد؛ چون مراد واقعی خداوند در این آیه نشان دادن مظهر مصادیق یا تأویل آیه 

 (1/432: 4349نه چیز دیگر. )فضل اهلل،  باشد یمقدرتش در خالل عجایب خلقت 

ا َعِملَْت ِمْن َخريْا »ایشان در تفسیر آیه شریفه:  که نیانمونه دیگر  يَْوَم تَِجُد كُلُّ نَْفٍس مَّ
تجسم اعمال( قیامت )اعمال و تجسم آن در  نیحضور عأیید ( در ت43/عمران آل«)مح ََْضًا

معانی »و به ذکر یک حدیث از  دهند یمکه روایات زیادی بر این مطلب گواهی  دیسینو یم

نظر  ( به2/132: 4473مکارم شیرازی، ). کند یمنمونه اکتفا  عنوان به« بحاراالنوار»و « االخبار

؛ برای تبیین حقیقت باشد ینمکارساز  ییتنها بهدر بحث تجسم اعمال، روایات  رسد یم

که آقای جوادی آملی  طور همانباید با نگاه فلسفی به این بحث ورود کنیم.  ها انساناعمال 

با دیدی فلسفی به تفسیر این  ،اتیروا یو بعض اتیدرباره تجسم اعمال، از چند دسته از آ

 (13و  411و  2/412: تا بی ،یآمل یاد)جو. کند یماستفاده  نهیزم نیدر ا. پردازد یمبحث 

قُْل إِن كُنتُْم تُِحبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوىِن يُْحِببُْكُم اللَُّه َو »ایشان در تفسیر آیه شریفه:  نیچن هم
، چون که دین چیزى جز محبت نیست ( چنین اعتقاد دارد44/عمران آل«)ُذنُوبَكم   يَْغِفْر لَكمُ 

و اگر محبت خداوند را داشته باشیم، اثرات آن در عمل و زندگی ما آشکار خواهد شد 

دنبال این دوستی گناهان بخشیده و مشمول رحمت او  و بههم ما را دوست دارد  خداوند

به  کند یم( ایشان این دیدگاه خود را مستند 2/141: 4473مکارم شیرازی، ). میگرد یم

به یک حدیث از  ؛ ودانند ینمکه دین را چیزی جز محبت )ع( ومانمعصاحادیثی از ائمه 

هل : »ندیفرما یمکه  کند یمبسنده  شده نقل« کافی»و « الخصال»کتاب در  که)ع( صادقامام 

: 4473)مکارم شیرازی، «. إِْن كُنْتُْم تُِحبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِن »الدین اال الحب ثم تال هذه االیة 

را بسیاری از مفسرین و محدثین در کتابشان  ستین« حُبّ»جز ( این حدیث که دین 2/141

( مفسران 2/47: 4333؛ سیوطی، 4/417: 4423؛ عیاشی، 4/433: 4417. )قمی، اند کردهنقل 

مدرسی، خداوند )در این آیه شریفه را عالوه بر محبت و دوست داشتن « حبّ» قیمصاد

( را 2/743: 4472(، دوستی دین خدا )طبرسی، 1/441: 4422؛ مالحویش، 4/139: 4349

 ، اطاعت از خدا و پیامبرش است.«حب» نیاکه الزمه و اثر  اند کردهنیز بیان 

كَُر » ایشان در تفسیر آیه شریفه: نیچن هم َو اللَُّه أَْعلَُم ِِبَا َوَضَعْت َو لَْيَس الذَّ
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مریم، با  مادر حضرتاین سخن از خداوند است یا از  که نیا( در 41/عمران آل«) كاَْْلُنثى

 هرچندزبان مادر مریم است که این سخن از  ردیگ یماستفاده از احادیث وارده چنین نتیجه 

: 4473)مکارم شیرازی،  رسد. اند از کالم خدا باشد ولى بعید به نظر مى بعضى احتمال داده

اگر کالم همسر »که  ندیفرما یمبا ذکر دالیل اجتهادی خویش  طباطبائی( ولی عالمه 2/121

، نه اینکه عکس آن را بفرماید، براى «و ليس اَلنثى كالذكر» عمران بود جا داشت بفرماید:

ارجمند و یا مقامى بلند را آرزو دارد، ولى چیزى کمتر از آن یا  زیچ کیاینکه وقتى انسان 

گوید: این آن نیست که من در طلبش  از در حسرت مى شود، او داده مىه تر ب مقامى پائین

گوید آنچه من  و نمى خواستم نبود گوید آنچه به من دادند مثل آنچه من مى و یا مى بودم

لذا به نظر عالمه  (4/291: 4473 ،طباطبائی)«به منش دادند نیست نکهیا مثلآرزو داشتم 

 سخن مادر حضرت مریم باشد. تواند ینم، آیه شریفه جمله معترضه است پس طباطبائی

اند  گرفتهدر این آیه شریفه را عاطفه « واو»حرف علمای نحو  که ییازآنجاالبته 

 یعنی( و جمله قبل 4/444: 4321؛ دعاس، 4/392: 4341؛ درویش، 4/412: 4342صافی، )

؛ 4/434: 4414امین، باشد ) به نظر اکثر مفسران کالم خداوند می«  َو اللَُّه أَْعلَُم ِِبَا َوَضَعت»

پس، این سخن  شود یم(، لذا این آیه نیز عطف بر همان جمله قبلی 1/444: 4412طالقانی، 

و سایر  نمونه ریتفسباشد. با توجه به این تحلیل سخن مؤلف  تواند یمنیز سخن خداوند 

ه . یکی دیگر از دالیلی کشود یمردّ  دانند یممفسرانی که آیه را سخن مادر حضرت مریم 

به سکون  « َو اللَُّه أَْعلَُم ِِبَا َوَضَعت»، جمله: باشد یمشریفه سخن خداوند  هیآ کند یمثابت 

این  دهنده نشاناست؛ در قرائت مشهور همین قرائت آمده است که این، « تاء»حرف 

وَ » یعنیجمله بعدی  که ییازآنجاموضوع است که این سخن نیز، سخن خداوند است و 

 معطوف این جمله است پس، این سخن نیز سخن خداوند است. «الذَّکَرُ کَالْأُنْثىلَیْسَ 

بَنِى   َو رَُسوَلً إىِلَ »نویسنده کتاب در تفسیر آیه شریفه:  نیچن هم
حضرت که  رسد یمدر این آیه شریفه چنین به نظر  که نیادرباره  (،39/عمران آل«) إِْْسَِءيل

و این ممکن است با اولوا العزم  بوده است لیاسرائ یبنقوم خود،  کننده دعوتمسیح تنها 

این با اولوا العزم بودن حضرت »که:  سدینو یممنافات داشته باشد، )ع( یسیعبودن حضرت 
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مسیح منافات ندارد، زیرا پیامبر اولوا العزم کسى است که داراى آیین جدید باشد خواه 

( ایشان برای تأیید این 2/111: 4473. )مکارم شیرازی، او جهانى باشد یا نباشد تیمأمور

به  عیسیحضرت  تیمأمورمنحصر بودن  دربارهدیدگاه خود حدیثی از تفسیر نورالثقلین 

 (2/111: 4473. )مکارم شیرازی، کند یمنقل  لیاسرائ یبن

اند که  بعضى از مفسران گفتهکه  کند ینمالبته مؤلف کتاب این سخن را نیز انکار  

در  لیاسرائ یبن هرچند، لیاسرائ یبنجهانى بوده نه منحصر به )ع( یسیععوت حضرت د

. )همان( در نقد را داشت، قرار گرفته بودند ها آنهدایت  تیمأمورصف اول کسانى که او 

، اراده محکم «عزم»گفت که اگرچه معنای لغوی واژه  توان یماین دیدگاه نویسنده کتاب 

: 4471؛ طریحی، 4/414: 4343؛ فراهیدی، 4/111: 4342راغب اصفهانی، )و استوار است 

بحرانی، ) اتیرواو در برخی  (42/442: 4473 ،)طباطبائی نیمفسر( ولی بعضی از 1/444

نیز عزیمت یعنى حکم و شریعت ( عالوه بر این معنا، آن را به معنای 3/472: 4341

نشانه  امبر،یاولوالعزم بودن پمع نمود و گفت که بین این دو معنا را ج توان یم لذا .اند گرفته

خاص است  ینید یدارا امبر،یآن پ ،گرید عبارت ؛ بهاست امبریبودن آن پ عتیشر صاحب

 دهند. جیاو را ترو نید دیمتأخر از او با ایاو  زمان هم امبرانیکه پ

اللََّه َغِنيٌّ َعِن َو َمْن كََفَر فَِإنَّ »دیگر در تفسیر آیه شریفه:  مثال عنوان به
اصطالح دینى معنى وسیعى دارد و  ازنظر(، به نظر ایشان واژه کفر 97/عمران آل«)الْعالَِمِّي

شود، به همین دلیل  باشد، شامل مى فروعمخالفتى را با حق، چه در اصول و چه در  هرگونه

یر خود، . ایشان برای تأیید این تفسدر مورد ترک حج بکار رفته است موردنظردر آیه 

. اند نمودهکه در آن کفر را به معنای ترک تفسیر  کند یمنقل )ع( صادقروایتی را از امام 

منظور ایشان و روایت مورد استناد از تفسیر  رسد یمنظر  ( به4/42: 4473)مکارم شیرازی، 

 به ترک حج، بیان یکی از مصادیق آن باشد.« کُفر»واژه 

يَأَيهَّا الَِّذيَن َءاَمُنواْ اتَُّقواْ اللََّه َحقَّ : »دیگر در تفسیر آیه شریفه یا نمونه
حق تقوى  ، به نظر ایشان،ستیچ« حق تقوی»از منظور  که نیا(، در 432/عمران آل«) تَُقاتِه

گناه و عصیان و تعدى و  هرگونهدرجه پرهیزگارى است، که پرهیز از  نیتر یعالآخرین و 
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، ایشان در تأیید این دیدگاه تفسیری خود احادیثی از گردد انحراف از حق را شامل مى

ان یطاع فال یعصى و یذکر فال ینسى )و یشکر »بدین مضمون: « معانی االخبار»و « درالمنثور»

معصیت ننمایى،  گاه چیهو  که پیوسته اطاعت فرمان او کنى حق تقوی این است«)فال یکفر(

او شکرگزار باشى و  یها نعمتو در برابر  و او را فراموش نکنى همواره به یاد او باشى

مورد استناد  ثی( حد4/27: 4473برده است. )مکارم شیرازی،  بهره« کفران نعمت او ننمایى

 کند یمرا بیان  «یحق تقو» قیمصاد نیتر مهمایشان 

خداوند ، مفسران مصادیق دیگری مانند: جهاد در راه ها مصداقعالوه بر این 

)امین،  جدیت نمودن بر ترک محرمات و اجتناب از شبهات (،2/233: 4472طبرسی، )

انحراف (، مقاومت در برابر 4/323: 4343؛ شوکانی، 4/292: 4324؛ بلخی، 4/499: 4414

( را برای 1/473: 4422طاقت )مالحویش،  قدر به(، انجام واجبات 4/121: 4349مدرسی، )

 .اند نمودهآیه شریفه را ذکر 

ٌة يَْدُعوَن إىَِل الَخريِ َو يَأُْمُروَن ِباملْْعُروِف َو »در آیه شریفه:  نیچن هم نُكْم أُمَّ َو لْتَُكن من
و  معروف امربهکه آیا وجوب  سؤال( در پاسخ به این 433/عمران آل«)يَنَْهْوَن َعِن الُْمنَكرِ 

جمعى از دانشمندان اسالمى به نظر ایشان،  ، یک وظیفه عقلی است یا تعبدی؟ازمنکر  نهی

دهد که  و عقل فرمان نمى قدند که وجوب این دو وظیفه تنها با دلیل نقلى ثابت شدهمعت

اما ؛ دیگرى را از کار بدى که زیانش تنها متوجه خود او است باز دارد ، شخصانسان

با توجه به پیوندهاى اجتماعى و اینکه هیچ کار بدى در نویسنده کتاب معتقد است که، 

شود، بلکه هر چه باشد همانند آتشى ممکن  محدود نمى اجتماع انسانى در نقطه خاصى

 شود. است به نقاط دیگر سرایت کند، عقلى بودن این دو وظیفه مشخص مى

اکرم به حدیثی از پیامبر  کند یمنویسنده کتاب این دیدگاه تفسیری خود را مستند 

جمعى سوار  ، در میان مردم همانند کسى است که باکار گنهیک فرد : ندیفرما یمص( که )

در وسط دریا قرار گیرد تبرى برداشته و به سوراخ کردن  که یهنگامو به  کشتى شود

ایشان با استناد به  (4/42: 4473 ،یرازی)مکارم ش ... .موضعى که در آن نشسته است بپردازد

منطقى بودن وظیفه ، دهد یماجتماعی بودن تفسیرش را نشان  که نیاعالوه بر  این حدیث،
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و حق نظارت فرد بر اجتماع را یک حق طبیعى  را مجسم ساخته ازمنکر  نهیو  عروفم امربه

 داند. ، مىهاست سرنوشتکه ناشى از پیوند 

َو إِْذ أََخَذ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب لَتَُبيننُنَُّه »دیگر را در تفسیر آیه شریفه:  یا نمونه
نمود؛ ایشان در تفسیر این آیه  همشاهد توان یم( 427/عمران آل«) هلِلنَّاِس َو ََل تَْكتُُمونَ 

اخطارى به تمام دانشمندان و علماى مذهبى است که  این آیه در حقیقتکه  سندینو یم

الهى و معارف دینى بکوشند و خداوند از  رابندیپدر تبیین و روشن ساختن  اند موظف ها آن

کتمان  کتاب آسمانی راحقایق  ؛ وپیمان مؤکدى در این زمینه گرفته است ها آنهمه 

و به  ها از آن آگاه گردند همه توده یروشن بهدر اختیار مردم بگذارند تا  اآشکارننمایند و 

 .برسند ها آنروح و جان 

 ص( بهره گرفته است) امبراکرمیپایشان در تأیید این دیدگاه تفسیری خود حدیثی از  

هر کس که علم و «)من کتم علما عن اهله الجم یوم القیامة بلجام من نار»: ندیفرما یمکه 

اى از آتش  که اهل آن هستند کتمان کند خداوند در روز رستاخیز، دهنه ها آندانشى را از 

 گیری بهره( ایشان با بیان دیدگاه خود و 4/237 :4473 ،یرازی)مکارم ش( زند. به دهان او مى

از حدیث در تأیید دیدگاه خود، تالش نموده است تا مراد آیه را از بستر تاریخی خود 

 در هر عصری، تعمیم دهد. ها زمانخارج سازد و به همه 

 گیری از احادیث در تعیین و توسعه معنای واژه . بهره5

به تعیین معنای دقیق واژه )ع( معصوماناز احادیث  گیری بهرهگاهی نویسنده کتاب با 

َهَواِت زُ»نمونه ایشان در معنای قنطار در آیه شریفه:  عنوان به؛ پردازد یم ينَن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ
که قنطار به معنای مال زیاد  دیگو یم( 43/عمران آل«)ِمَن الننَساِء َو الْبَِنَِّي َو الَْقنَاِطريِ الُْمَقنطَرَة

که قنطار را به مقدار  کند یماستناد )ع( صادق و امام. ایشان به حدیثی از امام باقر باشد یم

که در  (2/319: 4473 ،یرازیمکارم شکند )که پوست یک گاو را پر  ندیگو یممالی 

حقیقت این معنای امام از واژه مصداق یک مفهوم وسیع است که آن همان معنای واژه 

 .باشد یمیعنی مال زیاد 

َُك ِبيَْحيىَ أ»در آیه شریفه:  «حَصُورًا»در معنای واژه:  نیچن هم نَّ اللََّه يُبَِّشن قَا   ََ ُمَصدن
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لِِحِّي َن الصَّ َن اللَِّه َو َسينًدا َو َحُصوًرا َو نَِبيًّا من  نیا ریدر تفس اگرچه( 49/عمران آل«) ِبكلَِمٍة من

 ،یطالقانکمال )و شهوات متضاد با  زیغرا کاتیبر تحر: حاکم ازجمله یمختلف یواژه معان

، 1/411: 4349، اهلل فضل؛ 1/424: 4411همو،  ؛4/11: 4349 ،یتهران ی؛ صادق1/424: 4412

است  سىک ی(، به معنا2/732: 4472 ،یطبرس) ،یدستورات اله عیآگاه و مط هیارجمند، فق

: 4342،ی؛ راغب اصفهان2/437: 4474 ،یکه خود را از هوى و هوس، منع کرده است )قرش

از  گیری بهرهبا  نمونه ریتفسولی مؤلف  اند کردهرا ذکر  (4/444: 4343 ،یدی؛ فراه4/242

این واژه گاه به معنى کسى که خوددارى از ازدواج  که کند یم یریگ جهینتاحادیث چنین 

به همین  ها آنمه ه ( باید گفت که2/143: 4473است. )مکارم شیرازی،  کند نیز آمده مى

 «حَصُورًا»واژه: گفت که همه این معانی ذکر مصادیق  توان یم. گردد یبرممعنای ذکرشده 

 .باشد یم

قَاَل الَْحَواِريُّوَن نْحُن أَنَصاُر اللَِّه » آیه شریفه: در« الَْحَواِريُّونَ »واژه در معنای  نیچن هم
معصومان از احادیث  گیری بهرهبا  شانی( ا12/عمران آل«) ُمْسلُِمونَءاَمنَّا ِباللَِّه َو اْشَهْد ِبأَنَّا 

عالوه بر اینکه قلبى پاک و روحى با صفا ها  آن که کند یمع(، حواریون را چنین توصیف )

داشتند در پاکیزه ساختن و روشن نمودن افکار دیگران و شستشوى مردم از آلودگى و گناه 

به حدیثی از امام  کند یمصیف خود را از واژه مستند ایشان این تو کوشش فراوان داشتند.

شده که  )ع( نقلدر عیون اخبار الرضا از امام على بن موسى الرضا»که:  سدینو یمو )ع( رضا

فرمود: جمعى از  )ع(از آن حضرت سؤال کردند: چرا حواریون به این نام نامیده شدند؟ امام

اند ولى در نزد ما علت آن این  ویى داشتهش شغل لباسها  آن کنند که مردم چنین تصور مى

و هم براى پاک کردن  هم خود را از آلودگى به گناه پاک کرده بودندها  آن بوده که

( این معنایی که در حدیث ذکر 2/112: 4473. )مکارم شیرازی، دیگران کوشش داشتند

ولی  باشد ینمشده و نویسنده کتاب نیز از آن در تفسیرش بهره برده معنای اصلی واژه 

در قرآن حواریون که  یها یژگیوحدیث شریف این معنا را توسعه داده تا باخصوصیات و 

 شود. تر کینزد، کریم جز در مورد خواص اصحاب عیسى، استعمال نشده است

َمِن اْستَطاَع إِلَيِْه »دیگر در تفسیر معنای استطاعت در آیه شریفه:  مثال عنوان به
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، به معنای «طوع» شهیراشاره کرد؛ استطاعت در لغت از  توان یم (97/عمران آل«)َسِبيًل 

: 4474؛ قرشی، 2/232: 4343؛ ابن منظور، 4/143)راغب اصفهانی،  .باشد یمتوانایی 

معنی این )ع( معصوماناز احادیث  گیری بهرهایشان با  ی( ول3/472: 4471؛ طریحی، 3/239

 و باز بودن راه و توانایى جسمى و مرکب توشه داشتن زاد و» یمعان و بهواژه را توسعه داده 

تفسیر نموده است. )مکارم شیرازی، « و توانایى بر اداره زندگى به هنگام بازگشت از حج

يَأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ اْصربُواْ َو »آیه شریفه:  در« َراِبطُواْ »در تفسیر واژه  نیچن هم( 4/47: 4473
 (233/عمران آل« ) اتَُّقواْ اللََّه لََعلَُّكْم تُْفلُِحون َصاِبُرواْ َو َراِبطُواْ وَ 

توسط سربازان مراقبت از مرزها به معنای « مرابطه»کتاب اگرچه  سندهینظر نوبه  

در برابر دشمن و مراقبت دائم از مرزها و سرحدات  باش آمادهبه مسلمانان دستور و  باشد یم

، ولی مرابطه مالت غافلگیرانه دشمن نشوندتا هرگز گرفتار ح دهد یمکشورهاى اسالمى 

آمادگى براى دفاع از خود و جامعه اسالمى را شامل  هرگونهمعنى وسیعى دارد که 

معنای این واژه را توسعه داده و علماء )ع( معصوماناز احادیث  گیری بهره. ایشان با شود یم

که  کند یماستناد )ع( صادقحدیثی از امام  و به نامد یم« مرابط»و دانشمندان را نیز 

علماء شیعتنا مرابطون فى الثغر الذى یلى ابلیس و عفاریته و یمنعونه عن »: ندیفرما یم

دانشمندان پیروان ما همانند «)یتسلط علیهم ابلیس عنانالخروج على ضعفاء شیعتنا و 

فرادى به اها  آن اند و از حمله کردن مرزدارانى هستند که در برابر لشکر ابلیس صف کشیده

این  ( در4/241: 4473. )مکارم شیرازی، کنند یمکه قدرت دفاع از خود ندارند جلوگیرى 

ع(، در تفسیرش بهره برده ) نیمعصومموارد نیز ایشان از توسعه معنایی واژه بوسیله احادیث 

 است.

 گیری از احادیث در بیان مصادیق آیه . بهره1

مصداق یا مصادیق آیه را بیان )ع( معصوماناز احادیث  گیری بهرهگاهی نویسنده کتاب با 

در آیه هفتم، اگرچه با «  َو الرَّاِسُخوَن ىِف الِْعلْم»معنای  شانینظر ابه  مثال عنوان به؛ کند یم

یک مفهوم وسیع است که همه دانشمندان و متفکران را در بر  توجه به معنای لغوی

را از مصادیق )ع( معصومانص( و ائمه ) امبریپادیث، از اح گیری بهره، اما ایشان با گیرد مى
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( لذا ایشان 2/333: 4473مکارم شیرازی، ). شمارد یبرمممتاز و درجه اول راسخان در علم 

، تحدید و مشخص یبند تیاولومصادیق آیه را )ع( نیمعصوماز احادیث  گیری بهرهبا 

 .دینما یم

إِنَّ اللََّه اْصطََفى َءاَدَم َو نُوًحا َو »در آیات شریفه:  نمونه ریتفسبه نظر مؤلف  نیچن هم 
يََّة بعض َءاَل إِبْرَاِهيَم َو َءآل ها ِمن بَْعٍض َو اللَُّه َسميٌع  عمران َعىَل الَْعالَِمَِّي. ُذرن

آدم، به تمام پیامبران اولوالعزم اشاره شده  بر حضرتعالوه ( 43-44/عمران آل«) َعلِيم

و آل ابراهیم هم خود او و هم موسى و عیسى و پیامبر  آمده حاًیصر نام نوح، ؛است

موسى بن  شامل« آل ابراهیم»که باید توجه داشت  ضمناً. شود را شامل مى )ص(اسالم

از ها  آن شود، زیرا همه عمران و پیامبر اسالم و برگزیدگان خاندان او را نیز شامل مى

از احادیث  گیری بهرهایشان با  (2/124: 4473 ،یرازیمکارم ش) دودمان ابراهیم هستند.

)ع( ائمهکه  ردیگ یمو چنین نتیجه  کند یممعنای آیه را توسعه داده و مصادیقش را گسترده 

معصوم و در این آیه به  ندیآ یمنیز از مصادیق این آیه شریفه و جزو معصومان به شمار 

و آلوده به شرک و  کار گنهفراد استدالل شده است، زیرا خداوند هرگز ا)ع( امامانبودن 

برکنار و  ها یآلودگگزیند که از  را برمى ییها آنکند بلکه  کفر و فسق را انتخاب نمى

 همان() معصوم باشند

َو نَِساَءنَا َو نَِساءَكُْم َو    فَُقْل تََعالَْواْ نَْدُع أَبْنَاَءنَا َو أَبْنَاءَكمُ »در تفسیر آیه شریفه:  نیچن هم
( در تعیین مصادیق آیه شریفه، عالوه بر 14/عمران آل«) ا َو أَنُفَسُكْم ثُمَّ نَبْتِهلأَنُفَسنَ 

که:  سدینو یو م برد یماز احادیث معصومان، از احادیث اهل سنت نیز بهره  گیری بهره

 تیب اهلاند که آیه مباهله در حق  غالب مفسران و محدثان شیعه و اهل تسنن تصریح کرده»

نازل شده است و پیامبر تنها کسانى را که همراه خود به میعادگاه برد فرزندانش  ص(پیامبر )

در آیه  «ابناءنا»از منظور  نیبنابرابودند،  )ع(و على )ص(و دخترش فاطمه )ع(حسن و حسین

و منظور )ص( فاطمه «نساءنا»از که منظور  طور همانهستند، )ع( حسینحسن و  امام منحصراً

مکارم ). بوده است و احادیث فراوانى در این زمینه نقل شده است)ع( لىعتنها  «انفسنا»از 

 (2/123: 4473شیرازی، 
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احادیث فراوانى که در بسیارى از منابع معروف و معتبر اسالمى  به نظر نویسنده کتاب 

 به ما رسیده است و در )ع(تیب اهلاعم از شیعه و سنى در زمینه ورود این آیه در مورد 

کسى را به مباهله  )ع(حسینو غیر از على و فاطمه و حسن  )ص(پیغمبر شده حیها تصر آن

و جوابی برای فخر رازی و بعضی دیگر که در نیاورد، قرینه آشکارى براى تفسیر آیه 

، اند کردهتردید ایجاد « انفسنا و« نساءنا» و« ابناءنا» یها واژه لهیوس بهمصادیق این آیه شریفه 

روایات، هیچ تردیدی  لهیوس بهدر تعیین مصادیق آیه شریفه  (121. )همان، خواهد بود

، تاریخ هم مؤید است اند متفقمفسرین هم اتفاق دارند و روایات هم وجود ندارد. بعالوه، 

على و فاطمه و  جز بهشد احدى  ، وقتى براى مباهله حاضر مى)ص(که رسول خدا

 نیاورد. را با خود )ع(حسنین

 احادیث در رفع ابهام از آیهگیری از  . بهره7

بهره )ع( معصومانگاهی برای رفع ابهام احتمالی در آیه از احادیث  نمونه ریتفسمفسر 

كُلَََم َدَخَل َعلَيَْها َزكَِريَّا الِْمْحرَاَب َوَجَد »ایشان در تفسیر آیه شریفه:  مثال عنوان به؛ ردیگ یم
غذایی  که نیا( در 47/عمران آل«)َهاَذا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد اللَّهِ  لَكِ   ِعنَدَها ِرزْقًا قَاَل يَاَمْريَُم أىَنَ 

چه نوع غذایى بوده و از کجا براى مریم آمده در آیه شرح داده  آمده یمکه برای مریم 

از روایات متعددى که در تفسیر عیاشى و غیر آن از  گیری بهرهایشان با نشده است ولى 

 ردیگ یمو چنین نتیجه  پردازد یم، به رفع ابهام موجود در آیه اهل تسنن آمده شیعه و کتب

آن یک نوع میوه بهشتى بوده که در غیر فصل، در کنار محراب مریم به فرمان  که

( ذکر احادیث در این 2/143: 4473مکارم شیرازی، ). شده است پروردگار حاضر مى

 خواهند بود.موضوع دلیل کثرت به تواتر نزدیک است. لذا، قطعی الصدور 

    ُمتََوفنيَك َو َراِفُعَك إىِلَ    إِْذ قَاَل اللَُّه يَاِعيىَس إِىن  »در تفسیر آیه شریفه:  که نیانمونه دیگر 
يَْوِم   َو ُمطَهنرَُك ِمَن الَِّذيَن كََفُرواْ َو َجاِعُل الَِّذيَن اتَّبَُعوَك فَْوَق الَِّذيَن كََفُرواْ ِإىلَ 

 طبق این آیه، یهود و نصارى تا دامنه قیامت در جهان خواهند بود ( بر11/نعمرا آل«)الِْقيََمة

 به وجودو این معنا ابهامی را  و همواره این دو مذهب به زندگى خود ادامه خواهند داد

خوانیم،  مى)عج( در اخبار و روایات مربوط به ظهور حضرت مهدىو آن اینکه،  آورد یم
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شریفه با روایات ظهور  هیآ، لذا این آورد یدرمد که او همه ادیان را زیر نفوذ خو

 عج( در تضاد خواهد بود.حضرت)

؛ و سازد یممکارم شیرازی این ابهام آیه را با دقت در روایات مذکور، روشن  اهلل تیآ 

اى  خوانیم که هیچ خانه مى)عج( در روایات مربوط به ظهور حضرت مهدىکه  سدینو یم

یک  صورت بهکند، یعنى اسالم  ماند مگر اینکه توحید در آن نفوذ مى در شهر و بیابان نمى

یک حکومت اسالمى  صورت بهآیین رسمى همه جهان را فرا خواهد گرفت و حکومت 

ولى هیچ مانعى ، و غیر از قوانین اسالم چیزى بر جهان حکومت نخواهد داشت دیآ یدرم

اهل »شرایط با )عج( رد که اقلیتى از یهود و نصارى، در پناه حکومت حضرت مهدىندا

مردم را از روى اجبار به اسالم  (عجمهدى )دانیم حضرت  زیرا مى وجود داشته باشند. «ذمه

و توسل او به قدرت و نیروى نظامى براى بسط  رود کشاند، بلکه با منطق پیش مى نمى

ظلم و قرار دادن جهان در زیر پرچم عدالت اسالم است،  یها حکومتو برانداختن  عدالت

)مکارم  آزادى و اختیار مفهومى نخواهد داشت. وگرنه نه براى اجبار به پذیرفتن این آیین

 (2/174: 4473شیرازی، 

َو الَِّذيَن إَِذا فََعلُواْ »ایشان در تفسیر آیه شریفه:  که نیادیگر در این مورد  یا نمونه
نُوَب إَِلَّ اللَُّه َو لَْم يُ فَاِحَشًة أَ  ُرُصواْ ْو ظَلَُمواْ أَنُفَسُهْم ذَكَُرواْ اللََّه فَاْستَْغَفُرواْ لُِذنُوِبِهْم َو َمن يَْغِفُر الذُّ
( درباره معنای اصرار نکردن پرهیزکاران بر 441/عمران آل«) َما فََعلُواْ َو ُهْم يَْعلَُمون  َعىلَ 

االصرار ان یذنب الذنب فال »بدین مضمون: )ع( باقرگناهان خود، با ذکر حدیثی از امام 

اصرار بر گناه این است که انسان گناهى «)یستغفر اللَّه و ال یحدث نفسه بتوبة فذلک االصرار

این گونه از .« این است اصرار بر گناه ،باشدکند و دنبال آن استغفار ننماید و در فکر توبه ن

 (4/433: 4473. )مکارم شیرازی، کند یمآیه رفع ابهام 

 گیری از احادیث در ترجیح یک تفسیر .. بهره8

ع(، تفسیر برخی از مفسران را معصومان )از احادیث  گیری بهرهنویسنده کتاب گاهی با 

كُلَََم َدَخَل َعلَيَْها »در تفسیر آیه شریفه:  مثال عنوان به؛ کند یمرا ردّ ها  آن نادرست شمرده و
لَِك َهَذا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد   َزكَِريَّا الِْمْحرَاَب َوَجَد ِعنَدَها ِرزْقًا قَاَل يَاَمْريَُم أىَنَ 
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همین غذاهای معمولی دنیا بوده، در « رِزْقًا»از ( به نظر مفسران منظور 47/عمران آل«)اللَّهِ 

؛ 4342:4/29؛ شبر، 2/733: 4472؛ طبرسی، 4/233: 4993غیرفصل خود )رشیدرضا، 

غیر  یها وهیم(، 2/43: 4349؛ ابن کثیر، 4/29: تا بی ؛ ابن عاشور،4/421: 4343شوکانی، 

از  گیری بهره( بوده است. ولی مفسر تفسیر نمونه با 1/447: 4422تکراری، )مالحویش، 

عالوه بر قرائنی که در آیه »که  سدینو یمو  کند یماین تفسیر را ردّ )ع( معصوماناحادیث 

غذاهای معمولی نبوده « رِزْقًا»شریفه هست و احادیثی که در ذیل آیه واردشده، منظور از 

( همین معنا از واژه را 2/144: 4473مکارم شیرازی، )« بلکه یک نوع میوه بهشتی بوده است

 (4/471: 4347، طباطبائیدر تفسیرش آورده است. ) طباطبائییز عالمه ن

ع(، یک تفسیر را بر سایر تفاسیر ترجیح معصومان )از احادیث  گیری بهرهگاهی با 

( 97/عمران آل«) بَیِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِیم فِیهِ ءَایَاتُ»در تفسیر آیه شریفه:  مثال عنوان بهداده است؛ 

سنگ مخصوصى  اکنون هماى است که  خصوص آن نقطهمنظور از مقام ابراهیم  که نیادر 

یا منظور از آن تمام حرم مکه و یا تمام  که اثر پاى ابراهیم بر آن نمایان است در آنجا است،

از روایتی از امام  گیری بهرهمواقف حج بوده، بین مفسرین اختالفی است؛ ولی ایشان با 

 (4/43: 4473مکارم شیرازی، ). دهد یمسایر تفاسیر ترجیح  تفسیر اول را بر)ع( صادق

 گیری نتیجه

های مخاطبان قرآن کریم، در هر عصری متفاوت است که این امر از  نیازها و خواسته

احادیث شریف  که ییازآنجاگیرد.  تغییرات جامعه و روبرو شدن با مسائل جدید نشأت می

 ها آندر طول تاریخ تفسیر بوده است لذا،  گشای مفسران همواره گره)ع( معصومانائمه 

گیری از این احادیث، تفسیری اقناعی ارائه دهند تا نیازهای فکری  وظیفه دارند تا با بهره

 ترین تفاسیر عصری، تفسیر نمونه است که اهمّ مخاطب را برآورده سازند. یکی از مهم

برای متناسب با فهم همگان،  ،یو اخالق یتیترب یها نهیزماسالم در  اتیو نظر ها دگاهید

. نویسنده کتاب تالش داشته است تا در تفسیر آیاتی است مخاطب امروزی را فراهم آورده

اشاره شده است، از احادیث  -موضوعات اجتماعی ازجمله -که در آن به موضوعات مهمی

و ( )عمعصومان ثینو به احاد ینمونه با نگاه ریمفسر تفس بهره وافی ببرد.)ع( معصومان
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به  ،یتوانسته است با پرداختن به مسائل جامعه عصر یهرگونه تعصبات افراط دوراز به

البته  .ابدیموجود در جامعه و فهم مخاطب عصر دست  یمطابق با سنن اجتماع یریتفس

ای به  استفاده نموده است، هیچ اشاره)ع( معصومانایشان در بیشتر مواردی که از احادیث 

اکتفا نموده ها  آن احادیث ننموده است و فقط به نقل و استناد به وسقم صحتسند حدیث و 

خود نقل نموده  یریتفس دگاهید دییتأ یفقط برا است. در مواردی هم مفسر، احادیث را

نظر  بر اساسرا  هیو آ پردازد یمخود  دگاهیاز د هیآ ریدر وهله اول به تفس؛ یعنی ایشان است

 یریتفس دگاهید نیا دییدر تأ ثیاحاداز  یمرتبه بعد، سپس در کند یم ریخود تفس یرأو 

 .کند یمخود، استفاده 
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