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تحلیل و ارزیابی گونههای روایات تفسیری سوره حمد بر محور نورالثقلی

تحلیل و ارز یابی گونههای روایات تفسیر ی سوره حمد بر محور نورالثقلین

2

چکیده

دیههدگاههههای مختلههف مطههر شههده در بههاب رابطههه قههرآن و حههدیث و می ه ان نقههش روایههات
تفسیری در تفسیر قرآن ،تا کنون بر پایههای فرضی و نظری پیشرفته است .بر این اساس،
تهههالشههههای انجههها شهههده ،در خهههأ یههه جامعهههه آمهههاری عینهههی از انهههوا روایهههات تفسهههیری
صههورتگرفتههه و مشههخص نیسههت سهههم هههر ی ه از گونهههههها و مهههمتههر ازآن سهههم گونههههههای

تأثیرگذار در تفسهیر قهرآن بهه چهه مقهدار اسهت ایهن مقالهه بهر اسهاس تفسهیر جهامع و شهیعی
نورالثقلین ،فراوانی گونههای ّکل روایات تفسیری سوره حمهد را بهر اسهاس دو مقولهه ّ
کمهی و
کارکردی مورد بررسی قرار داده و مراحهل اعتبهارسهنجی مبتنهی بهر کنتهرل جه ء و کهل پایهایی
انجها شههده اسههت .روش ایهن مقالههه کیفههی و تکنیه تحلیههل اسههنادی آن ،تفسهیر مههتن بههر
اساس دادههای ّ
کمی است.
نتیجه این بررسی در سوره حمد ،حا کی از آن اسهت کهه گونهه تفسهیری «روایهات مفههومی»
پردامنهترین ،موثرترین و ن دی ترین نو گونه به مقصد تفسیر است .ایهن نکتهه داللهت بهر

 .1دانشجوی دکتری علو قرآن و حدیث ،دانشکده حقوق ،الهیات و علو سیاسی ،واحد علو و تحقیقات ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران.N.najm313@yahoo.com .
 .2دانشیار گروه علو قهرآن و حهدیث ،دانشهکده حقهوق ،الهیهات و علهو سیاسهی ،واحهد علهو و تحقیقهات ،دانشهگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران(.نویسنده مسئول)Toosi217@gmail.com
 .3دانشیار گروه علو قرآن و حدیث ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .4استادیار گروه علو قرآن و حدیث ،دانشهکده حقهوق ،الهیهات و علهو سیاسهی ،واحهد علهو و تحقیقهات ،دانشهگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران.
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دغدغهمندی اهل بیت

در توضی محتوا و مفاهیم آیات بر اساس مدل مفههومی در

اقسههها مختلهههف دارد کهههه در نهایهههت منجهههر بهههه شهههناخت فضهههای صهههدور روایهههت ،سهههط

مخاطبههان و اقتضهها ات فرهنگههی ،علمههی و اجتمههاعی آن دوره خواهههد شههد؛ ضههمن آنکههه

نسههبت فراوانههی ایههن گونههه روایههت بهها جامعههه آمههاری کههل روایههات تفسههیری ،و تعههداد روایههات

بیارتباط تفسیری و روایاتی که تاثیر مستقیم در تفسهیر قهرآن ندارنهد ،نشهانگهر آن اسهت کهه
رویکهرد ا مههه در ذکهر روایههات ،تعلیمههی بهوده و تفسههیر قهرآن دارای وابسههتگی تهها بهه ایههن نههو

روایات نخواهد بود.

کلیدواژهها :روایات تفسیری ،گونه ایضا مفهومی ،تفسیر نورالثقلین ،سوره حمد.
مقدمه

قههرآن و حههدیث بههه عنههوان دو منبههع معتبههر اسههالمی ،محههور بحههثهههای نظههری مختلههف میههان
اندیشمندان شیعه و سنی بوده است .مباحث اساسی مختلفی بین این دو منبع قابهل طهر و
بررسی است؛ از جمله تبیین رابطه قرآن و حدیث که محور اختالف دیدگاههها در ایهن موضهو و
بههالتبع در موضههوعات مههرتبط بهها آن اسههت .در همههین رابطههه ،جایگههاه روایههات تفسههیری در حههوزه
تفسیر قهرآن از جملهه موضهوعاتی اسهت کهه یکهی از مسها ل مههم آن ،بررسهی میه ان نقهش روایهات
تفسیری و تعیین نو وابستگی آن به حوزه تفسیر است.
نکته مهم آن است که دیدگاههای مختلف مطر شده در باب رابطه قرآن و حدیث و می ان
نقش روایهات تفسهیری در تفسهیر قهرآن ،همهه جنبهه نظهری داشهته و یها برگرفتهه از تصهویری کلهی از

بهوده اسهت .لهذا ایهن
روایات تفسیری یا گ ارشهای آماری محدود به یکی از ا مه معصهو
اظهارنظرها و دیدگاههای مختلف ،متکی به ی جامعه آماری کامل و عینی نیست .البته هر
چند اکثر صاحبنظران در این حوزه اتفاق نظر دارند که برخی از گونههههای روایهات تفسهیری در
حیطه تفسیر قرآن نقشآفرین اسهت؛ امها مسهأله اصهلی دقیقها در همهین جها بهه وجهود مهیآیهد کهه
طر این دیدگاهها و تالش در جهت اثبات یا رد یکی از آنها ،در خأ یه جامعهه آمهاری عینهی
از انوا روایات تفسیری صورت گرفته ،و مشخص نیست سههم ههر یه از گونهههها و مههمتهر از آن
سهم گونههای تأثیرگذار در تفسیر قرآن (از دیدگاه آن صاحبنظران) به چه مقدار است
بنابراین از نظر منط علمی ،مبنای شرو  ،دسهتیهابی بهه جامعهه آمهاری کامهل از گونههههای
مختلهف روایههات تفسههیری و سههسس اظههارنظر و تولیهد نظر یههه در مسهها ل مختلههف پیرامههون رابطههه
قرآن و حدیث است 5.در این مقاله ،تحلیل و ارزیابی گونهههای تفسهیری سهوره حمهد بهر مبنهای
28

 .5دستیابی بهه ایهن ههدف (تهیهه جامعهه آمهاری از کهل سهورهههای قهرآن بهر اسهاس طبقههبنهدی گونههههای روایهات تفسهیری)
دغدغه اصلی ی گروه علمی از دانشجویان دکتری رشته علو قرآن و حدیث بود که به دالیلی این امر در قالب ی کار



از ایهن رو در ایههن مقالههه بههرآنیم بههدانیم فراوانههی گونههههههای تمهها روایههات تفسههیری سههوره حمههد از
حیث ّ
کمی و کارکردی به چهه صهورت اسهت یها در قالهب سهواالت ج هیتهر ،فراوانهی گونههههای
مختلههف روایههات تفسههیری بههر محههور هههر معصههو و در هههر دوره بههه چههه شههکلی اسههت فراوانههی

گونههههههای مختلههف روایههات تفسههیری بههر محههور هههر کتههاب بههه چههه صههورت اسههت جایگههاه کههدا
گونهها نسبت به گونههای دیگر روایات تفسیری از حیث ّ
کمهی و کهارکردی برتهری دارد فراوانهی
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نورالثقلین به عنوان تفسیر جامع روایی شیعه و طبقهبندی آنها مورد توجهه اسهت تها بتهوان گها
اول را در جهت دستیابی به تصویری عینی و آماری (نهه فقهط فرضهی و نظهری) از میه ان نقهش
روایههات تفسههیری در حههوزه تفسههیر برداشههت .روشههن اسههت پههس از تحق ه جامعههه آمههاری کامههل و
عینهی کههه مبنهای علمههی مهمهی در پههرداختن بهه مسهها ل مر بهوط بههه رابطهه قههرآن و حهدیث اسههت،
زمینه مطلوبی در جهت نظریهپردازی و طر دیدگاه در این عرصه فراهم خواهد شد.

گونه برتر ،بر اساس کارکردهای مختلف روایات تفسیری چگونه قابل تحلیل است
روش این مقاله کیفهی و تکنیه

تحلیهل اسهنادی آن ،تفسهیر مهتن بهر اسهاس دادهههای ّ
کمهی

اس ههت ک ههه ب هها رویک ههرد نظ ههری  -تحلیل ههی از طر یه ه مقول هههبن ههدی اس ههتقرایی ب ههه تحلی ههل نت ههایج

به دست آمده میپردازد .ساختار اصلی مقاله پس از طر مباحث مقدماتی و روشی به ترتیب

ذیل است:

فراوانههی گونهههه های روایههات تفسههیری سههوره حمههد بههر اسههاس مقولههه ّ
کمههی و کههارکردی؛ فراوانههی

گههونههههههای مختلههف بههر محههور هههر معصههو ؛ فراوانههی گونههههههای مختلههف بههر محههور کتههاب و منبههع؛

فراوانههی گونههههههای مختلههف بههر محههور دوره و قههرن؛ تحلیههل جایگههاه گونهههههها نسههبت بههه یکههدیگر از
حیث ّ
کمی و کارکردی؛ تحلیل رابطه گونه برتر با گونههای دیگر روایهات تفسهیری؛ تحلیهل سههم
تأثیرگذاری گونه برتر نسبت به گونههای غیرتأثیرگذار بر تفسیر.
 .1مباحث مقدماتی

 .1-1پیشینه

ّ
مسأله گونههها و انهوا «روایهات تفسهیری» تها پهیش از دهههههای اخیهر ،بهه صهورت جهدی مهورد

توجهه پژوهنهدگان معهارف قرآنهی نبهوده اسهت .بها ایهنکهه پیشهینیان خهود در جمهعآوری و تنظهیم
گروهی محق نشد .از این رو در جهت تحق این مهم ،مقرر شد گا هایی مقدماتی توسط برخی از اعضا برداشته شهود
ّ
تا زمینهی کار جامع و نهایی فراهم آید .نگارنده این تحقیه  ،بهر اسهاس بررسهی کهل روایهات تفسهیری سهوره حمهد ،مقالهه
حاضر را تدوین کرده است.
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روایات تفسیری تالش تحسین برانگی ی از خود نشان دادهاند ،ولهی چنهدان اشهارهای بهه تنهو و

گوناگونی روایات نکردهاند 6.در دهههای اخیر شماری از پژوهنهدگان معهارف قرآنهی بهه بررسهی،

اسههتقرا و ن ها گههذاری ایههن گونهههههها اقههدا نمههودهانههد کههه هههر ی ه

بههر اسههاس مههال کهههایی مبنههای
7

تقسیمبندی خود را شکلداده و گونهها را سهامان دادهانهد؛ برخهی تقسهیمات ارا ههشهده کلهی و
برخی دیگر با مال کهای ج یتری مطر شده است.

8

برخههی از کارهههای انجهها شههده در ایههن حههوزه ،بههر اسههاس گونهههشناسههی و تقسههیمات محققههان

قبلی است که به همان صورت یا با تکملهه و اصهالحاتی بهه بررسهی انهوا گونههههای تفسهیری در

روایات یکی از اهل بیت

پرداخته است 9.یا برخهی از اثرههای دیگهر مر بهوط بهه گونههشناسهی

موضوعی آیات قرآن است 10و در مواردی انوا روایات تفسیری توسط محققان مورد بررسهی قهرار

گرفته است.

11

به نظر میرسید پایاننامۀ کارشناسی ارشد با نها «گونهشناسهی روایهات تفسهیری در البرههان

فی تفسیر القرآن» 12مرتبطترین اثر با این مقاله باشد؛ اما در بررسی روشن شد که مسأله نگارنده

اثر و سامان تحقی او متفاوت و تقسیم گونهها به طور کلی بوده است.

با وجود کارهای مفید انجا شده در این مبحث ،هنوز اثری جامع و عینی از حیث آماری و

تحلیلی برای انوا روایات تفسیری موجود نیست ،لذا این مقاله گا اولیه در جهت تحق این
مقصود خواهد بود.

 .2-1مفهومشناسی

تعبیرهایی که الز است در این مقاله روشن شود ،عبارتاند از:

30

« .6گونهشناسی روایات تفسیری» ،ص.17
« .7نقد و بررسی شاخصههای تفسیر ،تأویل و تطبی ؛ جهت گونهشناسی و تفکی روایات تفاسیر روایی» ،ص.130-114
« .8روایات تفسیری شیعه ،گونهشناسی و هح ّجیت» ،ص36-3؛ جزوه جایگاه علم حدیث در فرهنگ اهل بیهت ،ص-92
93؛ درآمههدی بههر تفسههیر جههامع روایههی ،ص132-113؛ «تحلیلههی از جایگههاه قههرآنشناسههی اهههل بیههت در روایههات کلینههی»،
اینترنتی؛ «روششناسی تفسیر موضوعی در روایات اهل بیت » ،ص.33
ّ
« .9گونهشناسی روایات اما رضا » ،ص66-37؛ «گونههای روایات تفسیری اما سجاد در حوزه تعیهین مصهداق»،
ص66-27؛ «گونهههههها و روشهههای تفسههیر امهها علههی در روایههات تفسههیری اهههلسههنت» ،ص40-21؛ «گونهههشناسههی و
روششناسی روایات تفسیری اما صادق » ،ص.29-5
« .10گونهشناسی آیات مهدویت بر اساس روایات تفسیری» ،ص.78-51
« .11عالمه مجلسی و تعامل با روایات تفسیری اهل بیت» ،ص.74-54
« .12گونهشناسی روایاتتفسیری در البرهان فی تفسیرالقرآن» ،ص144-90و .166

روایاتی که به صورت مستقیم با قرآن ارتباط دارند ،به دو گروه کلی تقسیم میشوند :برخهی از

ایههن روایههات بههه معرفههی قههرآن مههیپردازنههد و مبههاحثی از قبیههل :جایگههاه قههرآن ،قواعههد فهههم قههرآن،
مباحث علو قرآنی ،فضایل سور و ...را در خود جای دادهاند و گروه دو  ،روایاتی هستند کهه بهه

گونهای به بیان مراد ی

آیه میپردازند و یا زمینههای فهم آیه را فراهم میکنند .در ایهن مقالهه از

گروه اول با نا «قرآنشناسی» و از گروه دو با عنوان «روایات تفسیری» یاد میشود.

برخی معتقدند هر روایتی که به گونهای به تبیین مفاد آیات قرآن بیانجامهد ،روایهت تفسهیری
اسههت؛ ّ
حتههی ا گههر در آن ،هههیچ اشههارهای بههه آیههه نشههده باشههد 13.دیگههری بخشههی از روایههاتی کههه از

ا مه

به دست ما رسیده و ناظر به تفسیر و تأو یهل آیهات قهرآن کهریم اسهت را روایهات تفسهیری
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روایات تفسیری

14

میداند .تعریف برگزیده ایهن مقالهه ایهن اسهت« :روایهت تفسهیری ،روایتهی اسهت کهه بخشهی از

آیه ،در آن ،مذکور باشد و یا روایت ،ناظر به آیهای باشد کهه خهود آیهه ،در حهدیث ،مهذکور نیسهت؛
اما حدیث ،به بیان مراد خداوند در آن آیه پرداخته و یا زمینه فهم آن را فراهم سهاخته اسهت»؛

15

چرا که به نظر میرسد تعریف نانوشهته و ارتکهازی صهاحبان کتهب تفسهیر مهأثور تأییدکننهده ایهن
تعریف باشد.

گونههای روایات تفسیری

بههه لحهها نههو کههارکرد ،روایههات تفسههیری بههه چنههد دسههته تقسههیم شههدهانههد کههه اصههطالحا بههه

آن،گونههای روایات تفسیری گفته میشود .همانطور که اشهاره شهد ،تقسهیم گونههههای روایهات

تفسیری در آثار مختلف به صورت کلی یا با کارکردهای جزییتر و اقسا بیشتر ارا ه شده که در
برخههی از تقسههیمات هههمپوشههانی وجههود دارد و در برخههی از آنههها دقههت الز در تفکیهه

اقسهها

صهورت نگرفتهه اسههت .برخهی از منظههر متفهاوت بههه تقسهیم گونههههها پرداختهه و در مههواردی بهه نظههر
16

میرسد نو تقسیمبندی با هدف تفسیر ،سازگاری نداشته باشد.
ّ
ه
گونهههای مطهر شهده در مقالهه «روایهات تفسهیری شهیعه ،گونهشناسهی و حجیهت» ،دارای
17

جامعی ههت ،انس ههجا و اش ههکاالت کمت ههری ب ههوده ک ههه ب هها ان ههدکی تص ههرف و اص ههالحات ،مبن ههای
« .13طرحی نو در تبیین غنای تفسیری در احادیث اهل بیت» ،ص.270
« .14عالمه مجلسی و تعامل با روایات تفسیری اهل بیت» ،ص.54
« .15روایات تفسیری شیعه،گونهشناسی و هح ّجیت» ،ص.30
« .16جایگاه سنت در تفسیر قرآن به قرآن»،پایگاه اینترنتی؛«گونهشناسی روایات تفسیری» ،ص.20- 19
« .17روایات تفسیری شیعه،گونهشناسی و هح ّجیت» ،ص.36-33
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تقسیمبندی روایات تفسیری در این مقاله است:

 .1ترسویم فضوای نووزول :در روایهات مهرتبط بهها مفههو شهأن یهها اسهباب نهزول کههه اشهاره بهه بیههان

زمینهها و شرایط نزول ی

یا چند آیه دارد ،بعضا دایرهای فراختر به چشم میخورد؛ چرا که گهاه

شهرایط پههیش از نهزول ،ترسههیم مهیشههود و گهاه بازتههابههای پههس از نهزول ،بههه تصهویر در مههیآیهد .بههه

جهت این گستردگی ،گمان میرود تعبیر «ترسیم فضای نهزول» ،گو یهاتر و جهامعتهر از تعهابیر رایهج
قبل باشد.

 .2ایضاح لفظی :برخی از احادیث ،ی

ایضا لفظی مینامیم.

واژه (لف ) را در آیات قرآنی معنا میکننهد کهه آن را

 .3ایضوواح مفهووومی :مههراد از ایضهها مفهههومی ،آن اسههت کههه حههدیث ،بههه توضههی و تبیههین

نسبت در آیه میپردازد؛ نسبت میان ی

جمله یا چند جمله مراد است.

 .4ارائه مصداق :روایتهای فراوانی در دست اسهت کهه بهه ذکهر مصهداق آیهات مهیپردازنهد؛

در حهالی کههه بههر پایهه قواعههد ز بههانی و تفسههیری نمهیتههوان ایههن مصهادی را مصههداق انحصههاری آیههه
دانست ،و غالب این روایات نی داللتی بر انحصار ندارند.

 .5الیههای معنایی و بط  :یکی از وجوه تازگی و نو بودن قرآن ،اشهتمال ایهن کتهاب بهر بطهون

یا الیههای معنایی (تأویالت) است؛ بدینسان که ی

عبارت یا سهیاق آن مهیتوانهد در خهود،

معانی متعدد طولی را همراه داشته باشد که بر فهمهای مختلف ،آشهکار مهیگردنهد .بخشهی از

روایات تفسیری به بیان این الیههای معنایی پرداخته است.

 .6علوت حکووم :در برخههی از روایههات تفسههیری ،علههت و حکمههت حکههم مههذکور در آیههه تشههری

میگردد.

 .7اسیناد به قورآن :گهاهی پیهامبر

یها ا مهه

حکمهی را بیهان و مسهتند آن را از قهرآن ذکهر

کههردهانههد .بههه سههخن دیگههر ،مطلبههی یهها حکمههی بیههان شههده و بههرای قههانع سههاختن مخاطههب یهها

سؤالکننده و یا برای تعلیم چگونگی استفاده از قهرآن ،مسهتند قرآنهی آن مطلهب یها حکهم ،بهازگو
گردیده است.

 .8پاسخ با قرآن :گاه در البهالی روایات تفسیری ،در پاسخ به پرسهش ،پیهامبر یها امها  ،تنهها

به قرا ت آیهای از قرآن ،اکتفا کرده است؛ بدون آن که به شر آن یا توضهی و انطبهاقش بهر مهورد
بپردازد.
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در تفاوت بین شمارههای  6و  7و  8میتوان گفت :در گونه علهت ،سهؤالکننهده مهیدانهد کهه

گونه استناد ،سوال با آیه توضی داده شهده و مسهتند مهیشهود تها جایگهاه امها روشهن شهود؛ و در
گونه پاسخگویی ،مخاطب در حقیقت ،جاهل است و میپرسد تا مراد را دریابد.
 .9قرائات مخیلف :در روایهتههای تفسهیری منسهوب بهه ا مهه

مهوارد متعهددی بهه بیهان

اختالف قرا تها (در قرا هت آیهات) پرداختههشهده اسهت و بررسهی آن در روایهات تفسهیری بهدان
ّ
علت است که گاه بیان قرا تهای مختلف موجب تفسیر متفاوت آیه میشود.

 .10تعلوویم تفسوویر :در روایههات تفسههیری ب هه نمونههههههایی برمههیخههوریم کههه چگههونگی تفسههیر یهها

استفاده از آیات را تعلیم میدهند.

18

تهها بههدینجهها توضههی مختصههری در بههاره گونههههههای مختلههف روایههات تفسههیری مطههر شههد .در

تحلیل و ارزیابی گونههای روایات تفسیری سوره حمد بر محور نورالثقلی

خداوند چنین فرموده ،ولی از علت و حکمت آن سوال میکند تها علهت بهرایش روشهن شهود؛ در

بررسی کتب تفاسیر روایی از جملهه تفسهیر نهورالثقلین ،روایهات دیگهری نیه ذکهر شهده کهه در زمهره
گونه روایات تفسیری نیست؛ اما به جهت جامعبودن تقسیم ّ
کمی و بررسی کامهل روایهات ،الز

است عناوین دیگری در دو بخش در نظر گرفته شود.

بخههش اول ،عنههاوینی کههه آیههات و تفسههیر آیههات در آن موضههوعیت دارد؛ ولههی بههه عنههوان گونههه

روایات تفسیری قابل تقسیم نیست ،و به قرار ذیل است:

.11دیگر( :موارد دیگری که در روایت تفسیری هست و جزو گونهههای ذکهرشهده و طبقههبنهدی

موجود نیست) البته مواردی که به نوعی مرتبط بها تفسهیر باشهد و یها روایهاتی کهه شهامل فضهیلت

سههور و خههواص آیههات بههوده ،مسههلما شههامل ایههن قسههمت نمههیشههود؛ چههرا کههه مر بههوط بههه مباحههث
قرآنشناسی است نه تفسیر.

14و13و .12بویارتبوا  :در کتهب تفسهیری روایههی ،مهواردی بهه چشهم مههیخورنهد کهه نمهیتههوان

آنها را روایت تفسیری قلمداد کرد؛ بلکه تنها با معنها و مضهمون آیهه ارتبهاط دارنهد ،کهه بهه گمهان
نگارندگان ،باید این احادیث را بیارتباط شمرد.
با این توضی که:

شماره  :12بیارتباط تفسهیری اسهت؛ یعنهی آیههای در مهتن روایهت نیسهت ،ولهی در مهورد یه

موضو مرتبط با قرآن صحبت میکند.

شماره  :13یا بیارتباط تفسیری است؛ یعنی آیه در متن روایت هست ،ولی در مورد موضو

کلی آن یا موضوعی دیگر سخن میگوید ،نه در تفسیر آن آیه.
 .18همان.
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شماره  :14بیارتباط موضوعی است به این معنها کهه آیهات متعهدد در سهور مختلهف را در آن

موضو ذکر کرده و یا اینکه صدر و ذیل آیه را مورد بحث قرار داده است.

 .15مبی ارتباطی آیات :ذیل آیه مورد بحث ،آیات مرتبط دیگر در روایت ذکر شده است.

بخش دو  ،عنهاوینی کهه یها تکهرار روایهات تفسهیری اسهت و در طبقهه اصهلی روایهات تفسهیری

جایگاهی ندارد و یا اینکه قول مفسر است و مباحث استطرادی را در بر میگیرد؛ امها همچنهان
که ذکر شد برای تجمیع ّ
کمی و تحلیل کیفی ،آمار آن الز است .و عناوین آن عبارتاند از:
 .16تکراری :عین روایت تفسیری در شمارهای دیگر تکرار شده که در این صورت ،به عنهوان

تکراری آمارگیری میشود.

 .17قول مفسر :البته موارد دیگری هم در کتب تفسیر روایی ،عالوه بر منقوالت از پیامبر
مفسران است ،بدون آن که مستند به حدیث باشدّ .
آمده که سخن ّ
حتی این موارد
و ا مه
در کتب شیعه هم وجود دارد با آن که شیعه ،برای سهخن غیهر معصهو  ،اعتبهار و هح ّجیتهی قایهل

نیست و مسلما این موارد در زمره روایات تفسیری به شهمار نمهیآیهد .در ایهن مهورد ممکهن اسهت

در نگههاه اول بههه تناسههب روایههت در زمههره گونههههههای تفسههیری بههه حسههاب آیههد ولههی بهها دقههت روشههن
میشود که توضی ذکر شده ذیل آیه ،قول مفسر است ،نه معصو .

 .18اسیطرادی :روایت ذکرشده به طور کلی از موضو سوره و تفسیر خارج است.

 .19قورآنشناسووی :روایهاتی کههه حهاوی ظهههر و بطهن ،فضههیلت و خهواص سههوره ،مباحهث علههو

قرآنی و ...باشند با نا قرآنشناسی طبقهبندی شدهاند.

موارد ذکرشده ،در این مقاله به همین ترتیب و با همین شمارهها در سوره حمد مهورد بررسهی

قرارگرفته و در قالب روایات تفسیری آن سوره گونهشناسی شدند.
 .3-1ضرورت دستیابی به کمیت روایات تفسیری

ضههرورت دسههتیههابی بههه کمیههت صههحی در مههورد روایههات تفسههیری را مههیتههوان ایههن چنههین

توضی داد :بحث روایات تفسهیری ،موجهب دغدغهه بهرای برخهی علمها و نقطهه عطهف نظهرات
مختلف در رابطه قهرآن و حهدیث و حتهی در پهذیرش و عهد پهذیرش حجیهت خبهر واحهد ثقهه در

غیر فقه بوده است؛ به طور مثال:
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 -نگرانه ههی برخه ههی از صه ههاحب نظه ههران از عه ههد اسه ههتفاده روایه ههات تفسه ههیری به هها په ههذیرش

عههد حجی ههت خب ههر ثق ههه و مح ههرو مانه هدن از اسههتفاده نک ههات تفس ههیری اه ههل بی ههت
34

« .19کاربرد حدیث در تفسیر» ،ص140؛ «جایگاه روایت در تفسیر قرآن با تأ کید بر دیدگاه آیتالل معرفت» ،ص.68

ح ههای

 -از سوی دیگهر ،ظههور و پیهدایش جر یهانهها و رو یهدادهای غهمانگیه در بسهتر تهاریخ حهدیث و

تفسیر؛ چون غالیان و افهراطگهران ،پیهدایش و نفهوذ اسهرا یلیات در دانهش تفسهیر و حهدیث ،و نیه

حذف تدریجی سندهای روایات تفسیری و فراهمشدن زمینه برای دروغپردازی و سمپاشهی در

فضه ههای فکه ههری و علمه ههی مسه ههلمانان ،همه ههه و همه ههه ،در آله ههوده سه ههاختن و آمیخه ههتن سه ههخنان
معصومان

با ناپاکیهای بیرونی بیتأثیر نبوده است.

 -نکتهه مههم آنکههه بخشهی از ایهن مههوارد نادرسهت در منهابع تفسههیر روایهی شهیعه راه یافتههه و در

صورت غفلت از آن ،آسیبهای جدیتری بر فهم قرآن و حدیث وارد خواهد شد؛ همچنانکهه

تههاکنون نی ه  ،خواسههته یهها ناخواسههته برداشههتهههای ناصههوابی از برخههی از آیههات قههرآن در اثههر وجههود

چنین روایات ساختگی و اسرا یلی در میان روایات تفسیری شده است.

تحلیل و ارزیابی گونههای روایات تفسیری سوره حمد بر محور نورالثقلی

اهمیت است.

20

توجههه بههه ایههن آسههیبههها و حههل و فصههل دغدغههه پههیشگفتههه ،از جملههه مههواردی اسههت کههه بهها

وا کهاوی آمههاری صهحی  ،قابههل پاسهخگههویی اسههت .آمهار دقیه در ایهن مههورد روشهنکننههده میه ان

نقههش تعیههینکننههده یهها مسههاعدتی روایههات تفسههیری در فهههم آیههه بههوده و نشههان خواهههد داد کههه ا گههر
برخی از این روایات نباشند و یا باشند و حجت نباشند ،چه مقدار موجب خلل در فههم تفسهیر

خواهد شد.

با عنایت به موضو مقاله ،دو راه ،پیش روی این مقاله است:

• در راه اول بههه لحهها نظههم منطقههی شایسههته اسههت کههه قبههل از شههکلگیههری جامعههه آمههاری،
مرحله پاالیش این روایات از حیث سند ،محتوا و اسناد بررسی گردد و در صورت صحت

آن ،مرحلههه آمههار و طبقهههبنههدی آن صههورت پههذیرد؛ ولههی بههه کههارگیری ایههن روش ،گرچههه در
روایههات فقهههی رایههج اسههت ،ولههی در حههوزه روایههت تفسههیری دسههتکههم بههه دو جهههت ،نههاروا

خواهد بود :جهت نخست ،آن که بخش زیادی از این روایات ،بدون سهند یها دارای سهند

ضههعیف اسههت و در نتیجههه اجههرای ایههن روش ،انبههوهی از آنههها را از درجههه اعتبههار سههاقط

مهیکنههد .و جههت دو  ،آن کههه حتههی ا گهر هههم روایههات یهادشههده دارای سههند باشهند ،ولههی بههه
دلیل اندک بودن روایات متواتر و قطعآور در میان آنها ،مقدار زیادی از این روایهاتّ ،
ظنهی و
گمهانآور خواهههد بهود .و ایههن روایههات ،چنهان کههه گذشهت ،دسههتکههم نه د برخههی از عالمههان،
ّ
قابل ّ
حجیت و اعتبار نیست؛ چرا که مربوط به مباحث اعتقادی و تفسهیر
تعبد و شایسته

« .20آسیبشناسی روایات تفسیری» ،ص.322
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است و در این امور راهی برای ّ
تعبد نیست.

• دوم ههین راه ،روش بازک ههاوی محت ههوایی ،بررس ههی متن ههی ،مطالع ههه نقادان ههه ،روششناس ههی و
آسههیبشناسههی یکایه

روایههات مههورد نظههر ،و سههنجش آنههها بهها معیارهههای پذیرفتهههشههده و

قطعی است .بیگمان تنها راه یا بهترین روشی کهه مهیتوانهد بها حفه و نگههداری از اصهل

سهرمایه بهه یادگهارمانهده از معصهومان

اخیر است.

21

 ،سهالمت آن را نیه تضهمین نمایهد ،همههین روش

بر این اساس ،این مقالهه بهر اسهاس راه دو  ،جههت زمینههسهازی بازکهاوی محتهوایی ،در پهی

فراوانی انوا گونهها است تا تمهیدات الز را برای بررسی محتوایی آماده سهازد؛ چهرا کهه روشهن

است شناخت دقی تر انوا گونهها به فهم راحتتر این روایات منجر خواهد شد.
 .2توضیح روش

با عنایت به تقسیمبندی روشهای مختلف تحقی کیفی و قابلیت ترکیهب آن بها مباحهث

ّ
کمههی کههه پیچیههده و مسههألهانگیه اسههت ،اتفههاق نظههری در ایههن زمینههه وجههود نههدارد .روش تحقی ه
کمی را میتهوان روشهی بهرای تفسهیر محتهوایی دادهههای ّ
کیفی بر محور تحلیل دادههای ّ
کمهی از

طر یه ه فراین ههدهای «طبقهبن ههدی نظا من ههد»« ،کدبن ههدی» ،و «تمس ههازی» ی هها طراح ههی الگوه ههای
شناخته شده دانست .با تحلیهل کیفهی دادهههای ّ
کمهی میتهوان رویکهرد نظهری انت اعهی موجهود

را ،روششناسهانه ،کنترلشههده و مرحلههه بههه مرحلهه بهها «کههاربردی کههردن مقولهه اسههتقرایی» بههه طههور
عینی مورد بررسی قرار داد و نظریهای متناسب با حقای دادههای ّ
کمی ارا ه کرد کهه ایهن مقالهه
به دنبال آن است 22.این مقاله بر اساس الگوی روشی کهه در نمهودار ذیهل ترسهیم گردیهده انجها
شده است:
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« .21آسیبشناسی روایات تفسیری» ،ص.323-322
 .22ر.ک :مبانی پارادایمی روشهای تحقی کمی و کیفی در علو انسانی ،ص172؛ درآمدی بر روشتحقی کیفی ،ص98؛
روشتحقی کیفی ،ج ،2ص.163-55
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نمودار  :1مرحلة کاربرد مقولة استقرایی در تحقیق کیفی

23

ّ
ابتدا گهزینش منبعهی مناسهب بهرای بررسهی فراوانهی گونههههای روایهت تفسهیری مهدنظر بهود .از

میان جوامع تفسهیری بهه دلیهل جامعیهت و شهیعیبهودن ،تفسهیر نهورالثقلین 24انتخهاب شهد ،کهه

حدود  13422حدیث دارد.

25

در گا بعد انتخاب مبنایی در گونهشناسی مهم بود تا نسبت گونههههای روایهات تفسهیری بها

یکدیگر مشخص شود .از این رو بر مبنهای گونههشناسهی برگز یهده ایهن مقالهه ،جهدولی بهر حسهب

نا اختصاری هر گونه طراحی شد تا پس از تکمیل جداول و اتما کار ،بر اساس آن ،اطالعهات
تنظیم و ساماندهی شود و نمونههای ّ
کمی به دست آید.
در مرحله بعد مقولهبندی طب جدول زیر انجا شد:

«.23تحلیل محتوای کیفی» ،ص.35
ّ
مفسر ،عبد علی فرزند جمعه حوی ی ،درگذشته 1112ق است که به وسیله آقهای ّ
محدث ّ
سهیدهاشهم
 .24این تفسیر نوشته
ّ
ّ
ّ
ّ
رسولی محال تی ،تصحی و با مقدمه مرحو عالمه طباطبایی و زیر نظر ایشان ،در پنج مجلد منتشر شده است .عالمهه
طباطبایی در مقدمهای که بر ایهن تفسهیر دارد ،مهینویسهد :یکهی از مههمتهرین آثهار در زمینهه تفسهیر روایی،کتهاب ارزشهمند
« ّ
نورالثقلین» است (تفسیر نورالثقلین ،ج ،1مقدمه تفسیر).
 .25تفسیر نورالثقلین ،کل مجلدات.
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جدول  :2تم ،مقولهها ،زیرمقولهها و کدهای ذیل مساله مقاله
تم

فقدان داده ّ
کمی عینی در مورد گونههای روایات تفسیری
(برای رد یا پذیرش نظریات مختلف انت اعی در رابطه با می ان تأثیر روایات تفسیری بر تفسیر قرآن)
مقوله یک

گونهبندی روایات تفسیری از حیث ّ
کمی
(دستیابی به نسبت ّ
کمی گونههای مختلف روایات تفسیری بررسی گونههای روایات تفسیری از حیث کارکردی
با یکدیگر)
زیر مقولههای مقوله یک

 .1ترسیم فضای نزول
 .2ایضا لفظی
 .3ایضا مفهومی
 .4ارا ه مصداق
 .5الیههای معنایی و بطن
 .6علت حکم
 .7استناد به قرآن
 .8پاسخ با قرآن
 .9قرا ات مختلف
 .10تعلیم تفسیر
 .11دیگر
14و13و .12بیارتباط تفسیری و موضوعی
 .15مبین ارتباطی آیات
برخی هر چند جزو طبقهبندی گونهشناسی روایات تفسیری
جای نمیگیرد؛ اما در بررسی روایات با این موارد روبرو خواهیم
شد:
 .16تکراری
 .17قول مفسر
 .18استطرادی
 .19قرآنشناسی
دامنه بررسی :تما روایات تفسیری سوره حمد

38

مقوله دو

زیر مقولههای مقوله دو
*گونه دارای تأثیر مستقیم در تفسیر:

ایضهها مفهههومی نشههانه کشههف معنهها و مقصههود آن،
توضی آیات است و بدین لحا ارتباط جهدیتهر و
عمی ه تههری بههین آن و تفسههیر در قیههاس بهها گونههههههای
دیگر وجود دارد.
*گونه دارای تأثیر غیر مستقیم در تفسیر:

مثل ترسیم نزول و بیان اختالف قرا ت تأثیرشهان در
تفسیر غیر مستقیم است.
*گونه به عنوان مقدمه تفسیر:
یهها بههه مثابههه مقههدمات تفسههیر عمههل مههیکننههد؛ مثههل
ایضا لفظی.
*گونه کمک کننده و تکمیلکننده تفسیر:
مثهل گونهه بیهان مصهداق و بیهان الیههههای مفهههومی و
بیان علت حکم یا استناد به قرآن.
*گونه در صدد تعلیم روش تفسیر کردن:
مثل گونه تعلیم تفسیر.
*گونه بیارتباط با تفسیر:
روایههات بههیارتبههاط تفسههیری(گونه بههیارتبههاط الههف و
ب) و روایههات بههیارتبههاط موضههوعی(گونه بههیارتبههاط
ج)،از نظههر محتههوایی ارتبههاطی بهها مباحههث تفسههیری
ندارند.
* روایه ههات مر به ههوط به ههه گونه ههههه ههایاتکراریا ،اقه ههول
مفس ههرا ،ااس ههتطرادیا و اق ههرآنشناس ههیا ب ههه عن ههوان
روایت تفسیری شناخته نمیشوند.

روایه ه ه ه ههات «تکه ه ه ه ههراری»« ،قه ه ه ه ههول مفسه ه ه ه ههر»،
«استطرادی» و «قرآنشناسی» تأثیری در رد یا
پههذیرش نظر ی ههات مر بههوط ب ههه تههأثیر روای ههت در
تفسیر ندارد.

هه ه ههر چه ه ههه تعه ه ههداد
روایه ه ههات ایضه ه هها
مفه ه ه ههومی بیش ه ه ههتر
باشه ههد ،نشه ههانگ ه ههر
تههأثیر مسههتقیم ایههن
روایه ههات در تفسه ههیر
قه ههرآن و اثبه ههاتگه ههر
نظر ی ه ه ه ههه ارتب ه ه ه ههاط
معنههادار روایههت در
تفسیر قرآن است.

هه ه ههر چه ه ههه تعه ه ههداد
روایههات بههیارتبههاط
تفسه ه ههیری بیشه ه ههتر
باشه ههد ،نشه ههانگ ه ههر
عههد تههأثیر روایههات
در تفسه ههیر قه ههرآن ،و
ّرد نظریه وابستگی
تفس ههیر ب ههه روای ههات
است.

م ههابقی گون هههه هها ب هها
توجه به کارکرد ذکر
شههده ،هههر چنههد در
اثبه ه ه ه ههات نظر یه ه ه ه ههه
ارتبه ه ههاط معن ه ه ههادار
روایه ههات در تفسه ههیر
ق ه ههرآن و وابس ه ههتگی
تفسه ه ههیر قه ه ههرآن به ه ههه
روایات ،نقشی ایفا
نم ههیکن ههد؛ ام هها ب ههه
عنوان شهاهد بهر آن
نظر ی هه تأثیرگههذاری
دارد.
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کدها

پس از تنظیم نهایی جدول ،فراوانی روایات تفسیری سوره حمد؛ نسبت آیات سوره حمهد بها

کل آیات ،سسس نسبت روایات سوره حمد با کل روایات استخراج شد .بر اساس مقوله ،نتایج
اولیه نسبت گونههای روایهات تفسهیری از حیهث ّ
کمهی و کهارکردی روشهن شهد و متناسهب بها ز یهر
مقوله و کدها تحلیل صورت گرفت.

بهرای اعتبارسهنجی نظههرات متفهاوتی مطههر اسهت .صههرف نظهر از نظههرات متفهاوت ،قابلیههت
اعتماد در پژوهشهای کیفی مبتنی بر داده ّ
کمی در ایجهاد طر ر یه ی خهوب جههت کدگهذاری

است 26.در این تحقی برای اعتبارسنجی ،عالوه بر طر ری ی مناسب بهرای کدگهذاری ،بهرای

کنترل و پایایی نتایج ،دو کار انجا شد )1 :جههت غربهالگهری و کهاهش ضهریب خطها مقهرر شهد
تعیین نو گونه هر روایت ،دو بار توسط نگارنده مورد بررسی قرار گیهرد )2 .نتهایج دادهههای ّ
کمهی

بههه دسههت آمههده از سههوره حمههد ،بههر اسههاس هههر معصههو  ،دورههههای مختلههف زم هانی (شههرایط و
اقتضا ات متفاوت هر دوره) ،بر اساس نقل از منابع مختلف با درجات اعتبهار متفهاوت ،مهورد

بررسی قرار گیرد تا روشهن شهود نتهایج حاصهلشهده بهه اعتبهار ههر معصهو  ،دوره و قهرن مختلهف،

منبع و کتابی که روایت تفسیری از آن نقلشده ،به چه صهورتی اسهت؛ تأییهدکننهده نتهایج اولیهه

است یا تأثیرگذاری روایات تفسیری بر تفسیر قهرآن بنها بهر دورهههای مختلهف و منهابع مختلهف،
متفاوت خواهدبود.

« .26تحلیل محتوای کیفی» ،ص44-40؛ روشتحقی کیفی ،ج ،2ص.229-166
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جدول شماره :3کنترل و پایایی

 .3فراوانی گونههای روایات تفسیری سوره حمد بر اساس مقوله کمی و کارکردی

جلد اول تفسیر نورالثقلین شامل سورههای حمد و بقره است که جمعبنهدی حاصهل از آمهار

گونههههههای تفسههیری سههوره حمههد بههدین شههر اسههت 27:سههوره حمههد بهها داشههتن  7آیههه از مجمههو

آیههات کههل قههرآن ،شههامل حههدودا ( ./.11%یههازده صههد درصههد) از کههل آیههات اسههت .همچنههین از
مجمههو  13422روایههات تفسههیری نقههلشههده در تفسههیر نههورالثقلین ،روایههات ذیههل سههوره حمههد 114

روایت است که حدودا ( ./.85%هشتاد و پنج صد درصد) کل روایات تفسیر نهورالثقلین را در
بههر مههیگیههرد .بههر اسههاس مقولههههههای گونهههبنههدی روایههات تفسههیری سههوره حمههد از حیههث ّ
کمههی و
کارکردی ،نمودار فراوانی گونهها بدین شکل است:

40

 .27جمعبندی نهایی بر اساس  114سوره پس از بررسیهای علمی سایر محققان فعهال در ایهن موضهو  ،بهه دسهت خواههد
آمد.

 114روایت تفسیری)
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19.قرآن شناسی
 . 18استطرادی
. 17مبین ارتباطی
 . 16قول مفسر
 . 15تکراری
 . 14بی ارتباط -ج
 . 13بی ارتباط -ب
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 . 11دیگر
 . 10تعلیم
 . 9قرائت
 . 8پاسخگویی
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 . 3مفهوم
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نمودار گونه های تفسیری سوره حمد(بر مبنای تعداد از مجموع

نکته :تعداد روایات تفسیری سوره حمد  114عدد بوده که جمهع روایهات در جهدول فهوق 122

عدد شده است .این اف ایش به دلیل احتساب چند گونه در برخی روایات است؛ به طهور مثهال
روایت شماره  73هم دارای گونه مفهومی است و هم تعلیم .همچنهین بها توجهه بهه توضهیحات
ّ
ارا هشده در مباحث مقدماتی ،روایات قرآنشناسی محل بحث ما نخواهد بود.
بدین ترتیب گونه روایت تفسیری مفهومی ( 20عدد) که دارای تأثیرگذاری مستقیم بهر تفسهیر

است ،روایات بیارتباط (ب) و بیارتباط (الهف) ههر کهدا (13عهدد) کهه تهأثیری بهر تفسهیر قهرآن

ندارند ،و گونه لف (12عدد)  -که بهه مثابهه ابه ار مقهدماتی بهرای تفسهیر اسهت  -دارای رتبههههای

اول تا سو هستند.
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ندارد
نبی(ص) و امام علی
نبی(ص)
امام کاظم
امام علی
امام عسکری-نبی(ص)
امام عسکری-امام علی و نقل از…
امام عسکری -امام علی
امام عسکری از امام رضا
امام صادق از نبی(ص)
امام صادق از امام باقر
امام صادق
امام سجاد
امام رضا-امام علی
امام رضا
امام حسن عسکری و امام صادق و…
امام حسن
امام باقر از نبی(ص)
امام باقر
0

8

14

1

5

1

1
7
4 6 4

8

19.قرآن…
 . 18استطرادی
. 17مبین…
 . 16قول مفسر
 . 15تکراری
 . 14بی…
…. 13
…. 12
 . 11دیگر
 . 10تعلیم
 . 9قرائت
 . 8پاسخگویی
 . 7استناد
 . 6علت
. 5بطن
 . 4تطبیق
 . 3مفهوم
 . 2لفظ
 . 1فضا

20
15
10
5
0

نو گونه روایات نقلشده از ایشان ،در نمودارهای ذیل آمده است:
بیشترین آمار نقل روایت ،بهه ترتیهب متعله بهه امها صهادق ،امها رضها

و نبهی ا کهر

است .تفکی

3 1
10

57
60

3 1
3 1 1

12
20

4
1 3 2 2
1 3 2
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 .4فراوانی گونههای مختلف بر محور هر معصوم

تعداد روایات تفسیری به تفکیک ائمه(ع)

50

40

30

امام صادق (ع)

20
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نبی اکرم(ص)
5

4

4

3

3

2

2

1

1

1

1

0
فضا

لفظ

مفهوم

تطبیق

بطن

علت

استناد

پاسخگویی

قرائت

تعلیم

دیگر

بی ارتباط -الف

بی ارتباط -ب

بی ارتباط -ج

تکراری

قول مفسر

.مبین ارتباطی

استطرادی

قرآن شناسی

با توجه به سه نمودار ارا هشده ،رتبه اول تا سو روایات به شکل ذیل است:
نبهی ا کههر

 :بههه ترتیههب گونههه مفهههو (4عهدد) دارای تههأثیر مسههتقیم در تفسههیر ،گونههه تطبیه

(2عدد) به عنوان تکمیلکننده بحث تفسیر ،روایات بیارتباط الف و ب و قول مفسر ههر کهدا
44

(1عدد) که تأثیری در تفسیر قرآن ندارد.
اما صادق

 :به ترتیب روایات بیارتباط ب (8عهدد) بهدون تأثیرگهذاری بهر تفسهیر ،گونهه

تفسیری هستند.
اما رضا

 :به ترتیب گونه مفهو (5عدد) دارای تأثیر بر تفسهیر ،روایهات بهیارتبهاط الهف و

لف هر کدا (2عدد) که اولی بیارتباط با تفسیر و دومهی بهه عنهوان ابه ار مقهدماتی بهرای تفسهیر،
بیارتباط ب و ج هر کدا (1عدد) که تأثیری بر تفسیر ندارند.

نتههایج ایههن بخههش بهها توجههه بههه جههدول شههماره  3کنتههرل و پایههایی ،تأییههدکننههده نتههایج اولیههه

به دست آمده بر اساس مقولهها و زیر مقولههاست.
 .5فراوانی گونههای مختلف بر محور کتاب و منبع

تحلیل و ارزیابی گونههای روایات تفسیری سوره حمد بر محور نورالثقلی

لف (7عدد) به عنوان مقدمه تفسیر ،گونهه تطبیه (6عهدد) در جایگهاه تکمیهلکننهده مباحهث

تفسهیر نههورالثقلین در بیهان روایههات از منهابع مختلفههی بههره گرفتههه کهه از حیههث اعتبهار منبههع در

درجات مختلفی هستند.

منه ههابع نه ههورالثقلین عبه ههارتانهه هد از .1:احتجه ههاج .2 ،استبصه ههار .3 ،الغیبه ههة .4 ،الخه ههرایج و

الجه ههرای  .5 ،امه ههالی صه ههدوق .6 ،امه ههالی طوسه ههی .7 ،ارشه ههاد مفیه ههد .8 ،اعتقه ههادات امامیه ههة،

 .9اهلیلجههه .10 ،کههافی .11 ،بصهها ر الههدرجات .12 ،تفسههیر ثعلبههی .13 ،تفسههیر قمههی .14 ،تفسههیر
عیاشه ه ّهی  .15تفسه ههیر واحه ههدى .16 ،تلخه ههیص االقه ههوال .17 ،تهه ههذیب االحکه هها  .18 ،توحیه ههد
صههدوق .19 ،ثههواب االعمههال و عقههاب االعمههال .20 ،خصههال .21 ،جوامههع الجههامع .22 ،روضههه

الهههواعظین .23 ،سهههعد السهههعود .24 ،صهههحیفه سهههجادیه .25 ،طهههب اال مهههه

 .26 ،عیه ههون

االخبهههار .27 ،عله ههل الشه ههرایع .28 ،غه ههوالی اللئه ههالی .29 ،قه ههرب االسه ههناد .30 ،کمه ههال اله ههدین،
 .31کشهههف المهجه ههه .32 ،کته ههاب دوریسه ههتی .33 ،مصهههبا ال ا ه ههر .34 ،مصه ههبا الشه ههریعه،

 .35مصهبا طوسهی .36 ،مصههبا کفعمهی .37 ،المحاسهن .38 ،مجمههع البیهان .39 ،مهههج

الهدعوات .40 ،معهانی االخبههار .41 ،کتهاب مههن الیحضهره الفقیهه .42 ،مناقههب ابهن شهرآشههوب،

 .43نهج البالغه.
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 .28تفسیر نورالثقلین ،ج ،1ص3-2؛ «آسیبشناسی روایات تفسیری» ،ص.338-325
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در جمههعبنههدی نتههایج ،روایههاتی کههه منبههع آن ذکههر نشههده ،بههه دلیههل پراکنههدگی و مههبهمبههودن

کتابهای منبع ،مورد عنایت نیست.

باال ترین تعداد گونهها به ترتیب متعل به کتاب مجمع البیان ،کتاب الکافی و کتاب عیهون

اخبار الرضا
مجمع البیان :گونه مفهو (3عدد) که دارای تأثیر مستقیم بر تفسیر است ،گونه تطبی (2عدد)
که کم کننده مباحث تفسیری است ،بیارتباط ب (1عدد) که تأثیری بر تفسیر ندارد.
الکهافی :گونههه مفههو و روایههات بههیارتبهاط ب هههر کههدا (2عهدد) کههه اولههی دارای تهأثیر بههر تفسههیر و
دومی بدون تأثیرگذاری است ،بیارتباط ج (1عدد) که تأثیری بر تفسیر ندارد.
است که رتبه اول تا سو گونه روایات در این کتب به قرار ذیل است:

عیههون اخبارالرضهها :گونههه مفهههو (2عههدد) کههه بههر تفسههیر تأثیرگههذار اسههت ،گونههه تعلههیم و روایههات
بههیارتبههاط الههف و ب و ج هههر کههدا (1عههدد) کههه ّاولههی تعلههیم روش تفسههیر اسههت و مههابقی بههدون
تأثیرگذاری بر تفسیر.

بدینترتیب در این مرحله از کنترل و پایایی هم طب جدول شماره  3پایایی ،نسبت نتهایج

اولیه تأیید میشود.
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حای اهمیت بودن این محور از این جهت است که در قهرنههای مختلهف ،بها وجهود فضهای

فکری و فرهنگی و اجتماعی متفاوت ،با وجود سط مخاطبان مختلف ،استفاده از کدا نو

گونه مورد استفاده اهل بیت

بوده است.

در محاسبه قرنها بها مبنهای زمهان ،قهرن اول از زمهان نبهی ا کهر

قرن دو از زمان اما بهاقر

حسن عسکری

تها امها رضها

در نظرگرفته شده است.

تها دوره امها سهجاد

 ،و قهرن سهو از زمهان امها جهواد

تعداد روایات تفسیری به تفکیک سه قرن اول

تها زمهان امها

،
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 .6فراونی گونههای مختلف بر محور دوره و قرن
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تعداد گونه های روایات تفسیری در قرن سوم

رتبه اول تا سو گونهها در قرون اول تا سو به ترتیب با این توضی قابل ارا ه است:

قههرن اول :گونههه مفهههو (5عههدد) بهها تأثیرگههذاری مسههتقیم بههر تفسههیر ،گونههه تطبیهه و روایههات
بیارتباط (ب) هر کدا (3عدد) کهه اولهی ّ
مکمهل مباحهث تفسهیر و دومهی بهدون تأثیرگهذاری بهر

تفسیر است ،بیارتباط (الف) (2عدد) که تأثیری بر تفسیر ندارد.

قرن دو  :گونه لف (11عدد) که اب ار مقدماتی تفسیر است ،گونهه مفههو و روایهات بهیارتبهاط

الهف و ب ههر کههدا (10عهدد) کهه اولههی دارای تهأثیر مسهتقیم بههر تفسهیر و دو مهورد بعههدی تهأثیری بههر
تفسیر ندارد ،گونه تطبی ( 6عدد) که در نقش تکمیلکننده مباحث تفسیری است.

قرن سو  :گونه مفهو (5عدد) که تأثیر مستقیم بر تفسیر دارد ،تعدادی از گونهها (1عدد)

بها نتهایج حاصههل در ایهن مرحلهه از کنتههرل و پایهایی (طبه جههدول شهماره  3پایهایی) ،مجههددا
نسبت نتایج اولیه از حیث ّ
کمی و کارکردی تأیید میشود.
 .7تحلیل جایگاه گونهها نسبت به یکدیگر از حیث کمی و کارکردی

29

• با توجه به جداول و نمودارههای فهوق ،بهدون احتسهاب روایهات قهرآنشناسهی ،گونهه روایهت
تفسیری ایضا مفهومی رتبه اول ،روایات بیارتباط (ب) و بیارتبهاط (الهف) رتبهه دو  ،و
گونه لف  ،دارای رتبه سو در بین گونهها هستند که ههدف و جایگهاه آن نسهبت بهه تفسهیر

بدین شکل قابل توضی است:

 .29جمعبندی نهایی ،بعد از اتما  114سوره ،قابل انجا خواهد بود.
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 -هدف اصلی گونه رتبه اول؛ یعنی ایضا مفهومی ،کشف معنا بوده و مقصود آن ،توضی

آیات است.

 -رتبه دو از آن روایات بیارتباط تفسیری است که در روایات بیارتباط (ب) ،آیه در روایهت

وجود دارد؛ ولی مطالهب روایهت در موضهوعی غیهر از محتهوای آیهه اسهت .در روایهات بهیارتبهاط (

الهف) ،آیهه در روایهت وجهود نهدارد؛ امها روایهت در رابطهه بها محتهوای آیهه صهحبت مهیکنهد .بههدین
ترتیهب ایههن نههو روایههات را بهها توجههه بههه مقصههود روایههات تفسههیری از نظههر محتههوایی ،نمههیتههوان جه
روایات تفسیری به حساب آورد.

 -رتبه سو مربوط به گونه لف است که به مثابه مقدمات تفسیر شناخته میشود.

نتیجه :فراوانی گونه ایضا مفهومی بیشتر است که در تفسیر قرآن تأثیر مسهتقیم دارد؛ امها در

رتبه بعدی روایات بیارتباط تفسیری قرار دارد که نقش تأثیرگذاری در تفسیر قرآن ندارد.

• در ارتبههاط بههین روایههات بهها امامههان ،بیشههترین آمههار نقههل روایههت ،بههه ترتیههب متعل ه بههه امهها
صادق ،اما رضا و نبی اکر

است.

• به طور کلی با دقت در جدول گونهههها و اسهامی امامهان ،روشهن مهیشهود کهه در همهه مهوارد

گونههه مفهههو دارای رتبههه اول اسههت یهها در برخههی مههوارد بهها گونههههههای دیگههر هههم رتبههه اسههت یهها

اینکه در تعدادی روایات ،کل آمار روایت  1است و آن هم از آن ی
است.

گونه غیر از مفهو بوده

• از میان مهواردی کهه تعهداد روایهات قابهل توجهه اسهت ،رتبهه اول از آن گونهه ایضها مفههومی
است .فقط در زمان اما بهاقر و امها صهادق

اسهت کهه بهه ترتیهب ،روایهات بهیارتبهاط

(الف) و بیارتباط (ب) دارای رتبه اول هستند .به نظر میرسد علت آن به دوره و فضهای
فرهنگی و اجتماعی صادقین

باز گردد؛ ضمن آنکه طب توضیحات قبلی نمیتوان

آنها را روایت تفسیری قلمهداد کهرد؛ بلکهه تنهها بها معنها و مضهمون آیهه ارتبهاط دارنهد .در آن

دوره به دلیل نقل روایات مختلف از صادقین ،عالوه بر زمینههای موجود در مورد روایهات

منتسب یا روایت نقل شده از زبان و فهم راوی ،شاهد روایات تکهراری بهیارتبهاط از طهرف

راو یههان نیه هسههتیم کههه جمههع ایههن مههوارد موجههب شههده کههه آمههار روایههات بههیارتبههاط تفسههیری

افزوده شود.

• در جمعبندی آمار روایات در قرن دو که صادقین
50

در آن دورهاند ،نشان مهیدههد کهه

گونهه ایضها مفههومی ،روایهات بههیارتبهاط الهف و ب ،ههر سههه در رتبهه دو و بها آمهار  10عههدد

هستند و رتبه اول از آن گونه لف با آمار  11عدد است.

که مربوط به زمان آنان است ،به طور کلی فراوانی گونه ایضا مفهومی بیشتر است .حتهی بها در

نظههر گههرفتن زمههان صههادقین بهها لحهها آنکههه بههیارتبههاطههها جههزو روایههات تفسههیری در نظههر گرفتههه

نمیشوند و با توجه به تفاوت یه

عهددی رتبهه اول ایضها لفظهی بها ایضها مفههومی ،جایگهاه

ایضا مفهومی دارای اولویت است .و در رتبه بعد روایات بیارتباط تفسیری حضور دارد.
در نتیجه به طور نسبی در زمان همه ا مه

برای بیان نکات تفسیری دارای رتبه اول است.

 ،استفاده از گونهه ایضها مفههومی و کهارکرد آن

• در ارتبهاط بهین روایههات تفسهیری و کتههب ،توجهه بههه آنکهه روایههات تفسهیری و بههه طهور خههاص
گونه ایضا مفهومی در مجمو از چه منابع و با چه درجه اعتباری نقل شدهاند ،نشهان از
ّقوت یها عهد ق ّهوت علمهی آن گونهه خواههد داشهت .در نهایهت ،فایهده بهه دسهت آمهده ایهن

تحلیل و ارزیابی گونههای روایات تفسیری سوره حمد بر محور نورالثقلی

نییجه :روشن میشود که فارغ از زمان صادقین و بها توجهه بهه نتیجهه حاصهلشهده از قهرن دو

است که مشخص میشود چهه تعهداد از روایهات مههمتهرین گونهه روایهات تفسهیری از منهابع

دسته اول است.

بدون احتساب روایات با منبع «ندارد» ،باالترین آمهار بهه ترتیهب از آن کتهاب مجمهع البیهان،

کتاب الکافی و کتاب عیون اخبار الرضا است که در جمعبندی نهایی از سهه کتهاب ذکهر شهده،

باالترین آمار گونه ،مربوط به گونه روایات تفسیری ایضا مفهومی است.

نتیجه :فراوانی گونه ایضا مفهومی در هر سه کتاب بیشهتر اسهت و بهه طهور نسهبی سهه منبهع

ج منابع معتبر شیعه شناخته میشوند.

• در ارتباط بین روایات و قرن ،تعداد روایات تفسیری به ترتیب در قهرن دو  ،سهسس قهرن اول

و بعد قرن دو دارای فراوانی بیشتری است .در قرن اول و سو گونه ایضا مفههومی دارای
برتری است و در قرن سو با وجود آنکه ابتدا گونه لف ( 11عدد) و گونه ایضها مفههومی و
روایات بهیارتبهاط (الهف) و (ب) بها یه

فراوانهی کمتهر (10عهدد) در رتبهه بعهدی قهرار دارنهد؛

ولی در جمعبندی کلی مشخص میشود که فراوانی گونه ایضا مفهومی بیشتر است.

نییجووه :در دورههههای مختلههف و بهها لحهها تفههاوت در فضههای فکههری و فرهنگههی و اجتمههاعی،

حتی با وجود تفاوتهای سیاسی و جغرافیایی و مسلما تفاوت در سهط مخاطبهان دورهههای

مختلههف ،اسههتفاده از گونههه ایضهها مفهههومی بهها توجههه بههه قابلیههت و کههارکرد آن بههرای ا مههه دارای

اولویت بوده است.
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 .8تحلیل رابطه گونه برتر با گونههای دیگر روایات تفسیری

گونههه برتههر ،گونههه ایضهها مفهههومی اسههت .مههراد از ایضهها مفهههومی ،آن اسههت کههه حههدیث بههه

توضی و تبیین نسبت در آیه میپردازد؛ نسبت میان یه

جملهه یها چنهد جملهه مهراد اسهت.

30

مقایسۀ گونه ایضا مفهومی با سایر گونهها ،نسبتها و تفاوتهای را روشن میسازد که برخی

از آنها عبارتاند از:

الههف :هههدف اصههلی گون هه ایضهها مفهههومی ،کشههف معنهها بههوده و مقصههود آن ،توضههی آیههات

اسهت .بههدین لحها ارتبههاط جهدیتههر و عمیه تههری بهین آن و تفسههیر در قیهاس بهها گونهههههای دیگههر
وجود دارد؛ چرا که گونههههای دیگهر یها تأثیرشهان در تفسهیر غیهر مسهتقیم اسهت؛ مثهل گونهه ترسهیم

فضههای نههزول و بیههان اخههتالف قرا ههات ،یهها بههه مثابههه مقههدمات تفسههیر عمههل مههیکننههد؛ مثههل گونههه

ایضهها لفظههی ،یهها کم ه کننههده و تکمیههلکننههده تفسههیر اسههت؛ مثههل گونههه بیههان مصههداق و بیههان
الیههای مفهومی و بیان علت حکهم یها اسهتناد بهه قهرآن ،و یها در صهدد تعلهیم روش تفسهیر کهردن

است؛ مثل گونه تعلیم تفسیر.

ب :روایات تفسیری مفهومی ،گستردهترین گونه روایات تفسیری هسهتند و لهذا بررسهی آنهها

از اهمیت بیشتری برخوردار است.

ج :هر چند همه گونهها تا حهدودی قابلیهت طبقههبنهدی و تقسهیمات درونهی را دارا هسهتند،

امهها گونههه روایههات تفسههیری مفهههومی از حیههث تنههو تقسههیم و تعههداد هههر نههو  ،قابلیههت تقسههیم و
طبقهبندی گوناگونتر و جامعه آماری بیشتری را داراسهت؛ بهه طهور مثهال ناسهخ و منسهوخ بهودن
روایههات تفسههیری را ا گههر نگههوییم قسههم انحصههار ی ایههن گونههه باشههد ،حههداقل آن اسههت کههه طب ه
قابلیت این گونه ،دارای تعداد افزونتری در نسبت به گونههای دیگر خواهد بود.
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 .30به طور مثال :تفسیر نورالثقلین ،ج ،1ص.36 ،439
ّ
.31طبقهبندی گونه ایضا مفهومی و گونههای دیگر ،مدنظر گروه تحقی ذکرشده بوده است؛ چرا که با تأمل و ایجهاد محهور
در طبقهبندی هر گونه ،نو بیان ،روشهای توضی  ،جایگاه پرسشگر و پاسخگو ،نکات محوری پاسخگو ،نکات محل
تأمل پرسشگر و ...به طور دقی تری قابل ارزیابی خواهد بود .اقسا گوناگون ایضا مفهومی؛ مثل :عا و خاص ،مطل
و مقید ،بیان ناسخ و منسهوخ در تحلیهل و فههم روایهت ،مههم اسهت .بهه اعتبهار روش (قهرآن بهه قهرآن ،عقلهی ،م جهی و)...
روشن میکند معصومان برای توضی و تبیین مطلب بیشتر از چه روشی بهره میگیرند .شهناخت ایهن نکتهه و سهنجش
آن در مراحل بعدی نسبت به سط مخاطبان و عصر صدور حدیث ،در تحلیل شرایط آن عصر ،فهم فضا و جهو صهدور
حههدیث مههوثر اسههت .یهها بههه اعتبههار موضههو (اعتقههادی ،اخالقههی ،تههاریخی ،فقهههی و )...کههه رصههد و ارزیههابی موضههوعات
مطر شده ،حاکی از نیازها و مشکالت و اقتضا ات علمی آن دوره خواهد داشت ،و میتوان به تحلیل موقعیت فردی و
اجتماعی آن دوره پرداخت یا به اعتبار می ان وابستگی در فهم به معصو (انحصاری و غیر انحصاری) هدف اصهلی از
تعیین این مال ک ،تعیین می ان نیازمندی ما به معصومان در تفسیر قرآن است که البته نیازمند تعیین شاخص است یا



کارکردهای متنو آن ،برای ا مه

به عنوان معلمان تفسیر حای اهمیت بوده است.

 .9تحلیل سهم تأثیرگذاری گونه برتر نسبت به گونههای غیرتأثیرگذار بر تفسیر

از آنجها کهه مههمتهرین و پردامنههتهرین گونهه روایهات تفسهیری متعله بهه گونهه ایضها مفههومی

است به نظر میآید با طر مباحثی چون گ ارش آماری از این روایات و طبقهبندی آنها ،بررسی
رویکههرد ا مههه در طههر ایههن نههو روایههات و نسههبت آن بهها تفسههیر قههرآن و نیه بررسههی تعبههدی بههودن یهها

تعلیمی بودن رویکرد ا مه

در بیان این روایات ،بتوان تا حد زیادی پاسهخگوی نقطهه ابهها

در رابطه با دو منبع قرآن و حدیث و تعیهین نهو وابسهتگی آن در حهوزه تفسهیر نسهبت بهه ههم بهود.

تحلیل و ارزیابی گونههای روایات تفسیری سوره حمد بر محور نورالثقلی

بههه همههین جهههت اسههت کههه اسههتفاده از ایههن گونههه بهها توجههه بههه قابلیههتهههای موجههود در آن و

هر چند الز است این مهم در نگاشتی جداگانهه مهورد بررسهی و تحلیهل قهرار گیهرد؛ ولهی بها نگهاه
اجمالی به گونه روایت تفسیری ایضا مفهومی و طبقهبندی ّ
کمی و کارکردی آن در این گونه به
نظر میرسد رویکرد و هدف ا مه از طر این گونه روایات ،وابسته کردن قرآن به تبیین و توضی

خودشان نبوده ،بلکه در صدد بودند به تناسب فضا و وی گیهای مخاطهب و بهه قصهد تعلهیم و
ایفای نقش تربیتی خود ،الیههای مختلف معنایی آیات را بیان نمایند.

بههه عبههارتی در هم هه مههوارد ،قصههد ا مههه متعبههدکردن مخاطههب بههه روایههات تفسههیری نقههل شههده

نیسههت ،بلکههه بههه عنههوان ارا ههه روش و الگههو و در قالههب نقههش تعلیمههی بههه ذکههر روایههات تفسههیری
پرداختهاند؛ چرا که عالوه بر کارکرد گونه روایات تفسیری ایضا مفهومی ،آمار مربوط به روایات

بیارتباط تفسیری (بیارتباط الف و ب) و روایات بیارتباط موضوعی (بهیارتبهاط ج) نشهانگهر

آن اسههت کههه تع ههداد قابههل تههوجهی از روای ههاتی کههه ظ ههاهرا در طبقهههبنههدی روای ههات تفسههیری ق ههرار
مهیگیرنهد ،از نظهر محتههوایی ارتبهاطی بها مباحههث تفسهیری ندارنهد .از طرفهی دیگههر بها آمهار روایههات

«دیگر»« ،تکراری»« ،قول مفسر» و «استطرادی» مواجه هستیم کهه بها افهزودن ایهن آمهار بهه روایهات

بیارتباط ،نکته مورد اشاره تأ کید میشود.
جمعبندی

در تحلیل و ارزیابی روایات تفسیری سوره حمد بر اسهاس مقولههبنهدی ،کدگهذاری و کنتهرل و
به اعتبار موقعیت اظهار نظر اما (در مقا احتجاج ،استدالل به آیه ،پاسخ اقناعی ،برداشت اقتباسهی از آیهه  )...فایهده
این محور ،آشنایی با انوا الگوی گفتمانی معصومان است که حکایت از سط فکری و فرهنگی و علمی مرد آن دوره
دارد؛ چرا که سط مخاطب ،عامل مهمی در روش و انتخاب نو گفتمان با مخاطب خواهد بود.
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پایههایی صههورتگرفتههه ،روشههن شههد کههه گونههه ایضهها مفهههومی از حیههث ّ
کمههی و کههارکردی جایگههاه
برتهری دارد .ایههن گونههه در مقولههه از حیههث ّ
کمههی در مجمههو سههور ارز یههابی شههده 32،در جایگههاه اول

اسههت و ایههن مطلههب ،فرضههیه گسههتردهتههرین و پردامنهههتههرین بههودن ایههن گونههه را در مههورد روایههات
تفسیری به اثبات میرساند.

در مقوله از حیث کارکردی ،پردامنه بودن این گونه ،داللت بهر دغدغهه اههل بیهت در توضهی

محتوا و مفهاهیم آیهات دارد .بهه نظهر مهیرسهد تهرجی معصهومان در تفسهیر آیهات ،بیشهتر از آنکهه

معطههوف بههه ذکههر مصههداق و تأو یههل و الیههههههای معنههایی و اسههتناد بههه آیههه و ...باشههد ،نههاظر بههه

صالحدید آنان برای بهرهگیهری از توضهی مفههو بهرای مخاطهب اسهت؛ ههر چنهد از سهوی دیگهر

اتخاذ این گونه در اکثر موارد از طرف معصومان ،نشانگر سط مخاطب و پذیرش بهتر مطالب

از جانهب او از طر یه ایهن شههیوه ههم مهیتوانههد باشهد .همچنهین نتهایج بههه دسهت آمهده در مراحههل
کنتههرل و پایههایی و سههنجش دادهههها در زمههان هههر معصههو  ،دورههههای مختلههف و بههر محههور منههابع
معتبر ،تأییدکننده نتایج اولیه بود.

قرار گرفتن روایهات بهیارتبهاط تفسهیری و موضهوعی و گونههههای دیگهر  -کهه دارای تأثیرگهذاری

غیههر مسههتقیم یهها غیرتأثیرگههذار بههر تفسههیر هسههتند  -در رتبههههههای بعههدی ،حههاکی از آن اسههت کههه

دغدغه اصلی اهل بیت

لزومها ارا هه تفسهیر و انحصهار کهردن توضهی و فههم آیهات بهه بیهان و

تبیین خودشان و به شیوه تعبدی نبوده است؛ یعنی تفسیر قرآن دارای وابستگی تا به ایهن نهو
روایات نخواهد بود .به عبارتی ،هدف اهل بیت

در روایات مفهومی ،بیهان نشهانه ،شهاهد،

ارا هه الگهو و روش در زمینههه تفسهیر و در نقههش تعلیمهی بههوده اسهت ،نههه وابسهته کههردن مخاطهب بههه
روایههت بههرای فهههم و تفسههیر قههرآن (بههه صههورتی کههه ا گههر روایههات نباشههد تفسههیر صههحی قههرآن ممکههن
نباشد) .در نتیجهه روایهات تفسهیری دارای نقهش مسهاعدتی در فههم آیهه هسهتند کهه ا گهر برخهی از

این روایات نباشند و یا باشند و حجت نباشند ،خللی در فهم تفسیر به وجود نخواهد آمد.
کتابنامه

_ تفسیر نورالثقلین ،علی بن جمعه حوی ی ،تصحی  :هاشهم رسهولی محال تهی ،قهم :انتشهارات
دارالتفسیر1426 ،ق.

_ جههزوه جایگههاه علههم حههدیث در فرهنههگ اهههل بیههت ،محمههدعلی ایههازی ،دانشههگاه آزاد اسههالمی
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_ درآمدی بهر تفسهیر جهامع روایهی ،محمهد محمهدی ریشههری ،قهم :انتشهارات موسسهه علمهی
دارالحدیث.1390،

_ درآمدی بر روش تحقی کیفهی ،بیهوک محمهدی ،تههران :پژوهشهگاه علهو انسهانی و مطالعهات
فرهنگی ،چا

سو .1393 ،

_ «آسههیبشناسههی روایههات تفسههیری» ،علههیاکبههر رسههتمی ،فصههلنامه پههژوهشهههای قرآنههی ،بهههار و
تابستان  ،1380شماره  ،26-25ص.343-322

_ «تحلیل محتهوای کیفهی» ،محمهد تقهی ایمهان و محمهد رضها نوشهادی ،عیهار پهژوهش در علهو
انسانی ،سال سو  ،شماره دو  ،پایی و زمستان  ،1390ص.44 _ 15
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_ «جایگاه روایت در تفسیر قرآن با تأ کید بهر دیهدگاه آیهتالل معرفهت» ،علهی ناصه ،مجلهه پیها
جاویدان ،بهار  ،1384شماره  ،6ص.86-67

_ «جایگاه سنت در تفسیر قرآن به قرآن» ،علی مدبراسالمی ،گروه تفسیر موضوعی مرک فرهنگ
و معارف قرآن سایت پژوهشگاه علو و فرهنگ اسالمی.1393 ،
_ «روایههات تفسههیری شههیعه ،گونهشناسههی و هح ّجیههت»،مهههدی مهر ی ه ی ،مجلههه علههو حههدیث،
سال1389 ،15ش ،شماره ،1ص.34-4

_ «روش تحقیه کیفههی» ،احمههد محمههدپور ،ج1و  ،2تهههران :انتشههارات جامعهههشناسهان ،چهها
اول.1390 ،

_ «روششناسه ه ههی تفسه ه ههیر موضه ه ههوعی در روای ه ه ههات اهه ه ههل بیه ه ههت
حسههنزادهگلشههانی ،دوفصههلنامه تفسههیر اهههل بیههت
.1392

» ،عله ه ههی راد و مس ه ه ههعود

 ،سههال اول ،شههماره ،2پههایی و زمسههتان

_ «طرحههی نههو در تبیههین غنههای تفسههیری در احادیههث اهههل بیههت» ،محمههد احسههانیفههر ،فصههلنامه
علو حدیث ،بهار و تابستان ،1384ش 35و  ،36ص.273-258

_ «عالمه مجلسی و تعامل با روایات تفسیری اهل بیت» ،علهی نصهیری ،مجلهه علهو حهدیث،
زمستان  ،1380شماره  ،22ص.74-54

_ «کههاربرد حههدیث در تفسههیر»،محمههدهادی معرفههت ،فصههلنامه الهیههات و حقههوق ،پههایی ،1380
شماره  ،1ص.146-141
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کارگراب،حدیثپژوهی ،سال دو  ،بهار و تابستان  ،1389شماره  ،3ص.66-37
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» ،رضا مؤدب و کامران اویسی،

دوفصلنامه پژوهشنامه قرآن و حدیث ،بهار و تابستان  ،1391شماره  ،10ص. 29-5
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