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Abstract 

The Quran and Sunnah are the most precious celestial assets that have given us the 

divine words and messages in order to lead our caravan to the desired perfection and to 

prepare us to face the truth. A correct and complete understanding of the teachings of the 

Quran requires the tradition of the Prophet and the Ahl al-Bayt (A.S). The interpretive 

narrations of the Ahl al-Bayt (A.S), which are equal to the Divine Messenger’s words in 

explaining the verses of revelation and are the ground for considering all its meanings from 

the Divine Messenger of God for the Leading Commentator, Ali (A.S) and the educated of 

the school of revelation have been focused by the of Islamic thinkers and commentators. 

“The Contemporary Interpretation of the Holy Quran” [= “The Study Quran”] is one of the 

works on behalf of Traditionalism [=Perennial Philosophy] which, according to Seyyed 

Hossein Nasr, has not been compiled based on of the Western Orientalists or Westernized 

intellectuals’ researches. Unlike other Orientalists’ works, it is based on the understanding 

and perception of the interpretation of revelatory verses in the text of intellectual tradition 

and Muslims’ spirituality. This research with descriptive-analytical research method and 

referring to the written religious sources and interpretations of the two major sects, seeks to 

investigate how this interpretation interacts with the position of the Ahl al-Bayt (A.S) and 

usage of their comprehensive interpretive narrations in order to understand and percept the 

meanings of revelation. The findings of the research indicate that the narrations of the two 

major sects have been neglected in expressing the virtues of the Ahl al-Bayt (A.S) in the 

interpretation of some verses, and the interpretive hadiths of the Ahl al-Bayt (A.S) have not 

been used as much as the narrations of other Companions and Followers [Tabi’een] and 

achieving “The Contemporary Interpretation of the Holy Quran” [= “The Study Quran”] the 

teachings of revelation is facing with lack as these some parts teachings which are the mirror 

of the divine manifestation are located only in the pure heart of the infallible ones and are 

manifested in their words and conducts. 

Keywords: Ahl al-Bayt’s (A.S) Virtues, Ahl al-Bayt’s (A.S) Interpretive 

Narrations, “The Contemporary Interpretation of the Holy Quran” [= “The Study 

Quran”], Traditionalism. 
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 مقاله علمی ـ پژوهشی

  88کریمکریم  در تفسیر معاصرانه قرآندر تفسیر معاصرانه قرآن  بیت بیت جایگاه اهلجایگاه اهل
 2زینب طیبی

 چکیده
های خداوند بـرای رسـاندن اند که گفتارها و پیامهای آسمانیترین سرمایه سنگ قرآن و سّنت، گران 

انـد. الزمـه درک ی به کمال مطلوب و آماده شدن برای مالقات حق را در اختیار مـا گذاشـتهکاروان بشر
 بیتاست. روایات تفسیری اهل بیت و اهل کریم، سّنت پیامبر  درست و کامل معار  قرآن

در تبیین آیات وحی هستند و زمینـه تلقـی همـه معـانی آن از رسـول  خدا پایه سخنان رسول  که هم
یافتگـان مکتـب وحـی فـراهم بـوده اسـت، موردتوجـه  و تربیت برای صدرالمفسرین علی   خدا 

گرایی است کـه  تفسیر معاصرانه قرآن کریم ازجمله آثار سنتاندیشمندان و مفسران اسالمی بوده است. 
زده نگـارش نیافتـه  به گفته سید حسین نصر، بر مبنای تحقیقات مستشرقان غربی یـا روشـنفکران غـرب

ت؛ و برخال  دیگر آثار مستشرقان، درک و دریافت تفسیر آیات وحی در متن سّنت فکری و معنـوی اس
با روش توصیفی ـ تحلیلی و مراجعه به منابع مکتوب دینـی مسلمانان را مبنا قرار داده است. این جستار 

و   بیـتلنحوه تعامل جلد نخست ترجمه این تفسیر با جایگاه اهـو تفاسیر فریقین، درصدد بررسی 
هـای اسـت. یافتـه گیری از روایات گسترده تفسیری ایشان در فهـم و دریافـت معـانی آیـات وحـیبهره

در تفسیر برخی آیات مغفول مانـده  بیت دهد: روایات فریقین در بیان فضایل اهلپژوهش نشان می
ده است و دسـتیابی در حد روایات سایر صحابه و تابعین استفاده نش  بیتاز احادیث تفسیری اهلو 

تفسیر معاصرانه قرآن کریم به معار  وحی کـه بخشـی از ایـن آیینـه تجلـی حـق، تنهـا در قلـب پـاک 
 جای گرفته و در گفتار و کردارشان بروز یافته، با کاستی مواجه است.  معصومین

یم، ، تفسیر معاصرانه قرآن کر بیتروایات تفسیری اهل،   بیتفضایل اهلواژگان کلیدی:  
 گرایی. سنت
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 مقدمه
گر بشر اسـت کـه از جانـب خداونـد  ترین نسخه شفابخش و هدایتترین و جامعقرآن کریم کامل 

(. فهم کامل معانی، معار ، علوم و احکام این کتاب 7؛ اسرا/7عزیز و حکیم نازل شده است )فصلت/
هـا از الفـاظ و  ی فهـم آنهـا و آسـانی و دشـوار هدایت که از جهت ههور و خفای داللت آیـات بـر آن

 قدر ایشان است. و اوصیای گران های گوناگون دارد، ویژه پیامبر ها و مرتبهعبارات، سطح
قرآن کریم، پیامی نو و معارفی جاودان از سوی خداوند متعال است که به زبـان شـیوای عربـی بـر  

افـزون بـر   خـداه رسول سّنت است کرو، مورد تصدیق شیعه و اهل وحی شد. ازاین پیامبر خدا 
التفسیر و المفسرون فی تالوت و ابالغ، به تعلیم معانی و بیان مقاصد آیات نیز پرداخته است )معرفت، 

   (. از امـام بـاقر0/181: 1052القـرآن، اإلتقان فـی علـوم ؛ سیوطی، 1/185: 1018ثوبه القشیب، 
« دعا کند همه قـرآن، هـاهر و بـاطن آن نـزد اوسـتتواند اکس جز اوصیا نمی هیچ»روایت شده است: 

 (.1/786: 1588الکافی، )کلینی، اصول 
(؛ و ایـن 00الله مجید حجت است )نحـل/ در شر  کالم خدا بنا بر آیات وحی، سخن رسول  

المیـزان فـی هـا اختصـاص نـدارد )طباطبـایی،  الله و تأویالت آنحجیت به متشابهات و یا اسرار کالم
، عـدل قـرآن و دارای (. از منظر اعتقادی شیعه، سّنت عترت پیـامبر 17/761: 1575القرآن،تفسیر 

  کـریم و رسـول خـداقـرآن هـای پایه سّنت نبوی است و این اعتقاد برخاسته از رهنمود اعتباری هم
 کـریم و (. بـر پایـه قـرآن5/157: 1011المستدرک علـی الصـحیحین، حاکم نیشابوری،  ر.ک:است )

ای از معانی و معار  قرآن، با تدبر و تفسـیر و تـالش علمـی، بـرای غیـر ، مرتبهروایات معصومین 
 (. از امـام علـی 70؛ محمد/77فهم و دستیابی است )ص/ نیز قابل و امامان معصوم  پیامبر 

که آن بهـار و قرآن را بیاموزید که آن نیکوترین سخن است و در آن تفقه کنید »نقل شده است که فرمود: 
(. بـدون تردیـد، فهـم کامـل کتـاب خـدا 157: خطبه/1527البالغه،  )شریف رضی، نهج« ها استدل

الشـیعة الـی وسـایل  و اوصیای ایشان است )ر.ک: حر عاملی، گیری از سّنت پیامبر حاجتمند بهره
 (.8/105: 1057الشریعة، تحصیل مسایل 

ن یـازاین پژوهشـی در ا الدی اسـت و پـیشیسـتم مـیقرن ب دهییر زایاهتمام مستشرقان به دانش تفس
ر، یفی مستشـرقان درزمینـه تفسـیهـای تـألن پژوهشیمسئله از طر  آنان ارائه نشده است. از مشهورتر

ان مسلمانان است که دو بار بـا یدر م« رییهای تفسشیگرا»م( با عنوان  1771هر )یگناس گلدزیکتاب ا
هر، مستشـرق فرانسـوی یبه عربی ترجمه شده است. پـس از گلـدز« ر االسالمییمذاهب التفس»عنوان 
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خ یتـأر»ر قرآن که مجموعه مباحثی اسـت کـه وی در ضـمن جـزء دوم یم( درزمینه تفس 1725بالشر )
م منتشـر شـد، موردتوجـه 1727ن بار ترجمـه عربـی آن در سـال ینوشته است و نخست« االدب العربی

ر قـرآن مستشـرق هلنـدی ج. یآثار مسـتقل در ایـن حـوزه، تفسـ خاورشناسان قرار گرفته است. از دیگر
خـرداد و  ،150شماره های مستشرقان، دانش تفسیر در نگاشته هرماس،است )ر.ک: م( 1761بالجون )

 (.1586تیر 
رفتـه از یرپذیای تأثمجموعـهتفسـیر نگاشـته شـده توسـ  آنـان برخال  آثار گذشته مستشرقان که 

، ری از اعتقـادات فـردییپـذریشخصی بودن و تأث ر،یهای تفسبودن نوشتهگزینشی مانند هایی مشخصه
اهمال و سستی در مراجعه به منـابع  و نگری، فقدان عمق علمی ـ شناختی مطالعات مستشرقانسطحی

شناسـی مستشـرقان در تفسـیر قـرآن و روش نوبری، )ر.ک:ل عربی و روایات معتبر اسالمی است یاص
اثر سّید حسین نصر و شاگردان مسلمان آمریکـایی او  The Study Quran(، 1587، 8ماره بررسی سّنت، ش

تفسـیر معاصـرانه قـرآن »( که اخیـرًا بـا عنـوان 1/62: 1577تفسیر معاصرانه قرآن کریم، نصر، )ر.ک: 
رد کریم است که بـرخال  رویکـتفسیر مستقل قرآن به زبان فارسی ترجمه شده است، نخستین « کریم

)ر.ک: هرماس، دانش مستشرقان در نفی آثار تفسیری مسلمانان ازجمله اتهامات ایشان به تفسیر طبری 
گیـری از ، بـر آن اسـت تـا بـا بهـره(1586، خرداد و تیـر 150شماره های مستشرقان، تفسیر در نگاشته

-تفسیر آیات وحی،  گرا در تفاسیر مفسران نخستین، روش تفسیر قرآن به قرآن و رویکرد عرفانی و سنت

در انتقال پیام الهی و تبیین فضای فکری مفسران گذشته و زدودن این تصور که مسلمانان فهم متعصـبانه 
(، بکوشـد و 20: 1577اند )ر.ک: نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کـریم، ای از متن قرآن داشتهو کورکورانه

یـت آن و یـا مضـمونی خـاص اهتمـام دارنـد منبعی برای کسانی باشد که به شناخت قرآن کـریم در کل
 .(22: )ر.ک: همان

در تبیـین آیـات وحـی اسـت )ر.ک:  خـدا پایه سخن رسول  ، همبیت ازآنجاکه تفسیر اهل 
 بـرای امـام علـی   (؛ و زمینه تلقی همه معانی قرآن از رسـول خـدا755: 1522مفید، اإلرشاد،

، آن حضرت (؛ و بنا بر روایات پیامبر 1: خطبه/1527البالغه،  فراهم بوده است )شریف رضی، نهج
التنزیل لقواعـد های خدا بر مردم و درهای علم در امت پیامبرند )حسکانی، شواهد و فرزندانش حجت

با روش تحقیـق توصـیفی ـ کوشد تا در نخستین اثر فارسی، (، جستار حاضر می1011:1/26التفضیل، 
بـه کریم و مراجعه به منابع مکتوب دینی و تفاسـیر،  گیری از آیات قرآنتحلیلی و با روش اسنادی و بهره

و روایات تفسیری ایشان در جلد نخست تفسیر معاصـرانه   بیتپاسخ این پرسش دست یابد که اهل
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کریم چه جایگاهی دارند و بیانات ایشان چه تأثیری بر این تفسیر گذاشـته اسـت؟ میـزان روایـات قرآن 
د اول تفسیر معاصرانه قرآن کریم چگونه اسـت و آیـا سـّید حسـین نصـر و ویراسـتاران در جل ائمه 

 اند؟ و تفسیر ایشان جایگاهی قائل بیت ، برای اهل«شناخت قرآن»
فرض مسئله آن است که با وجود تالش ویراستاران برای نگـارش اثـری مبتنـی بـر سـّنت اسـالمی  

ی مختلف فهم و تفسیر قرآن از جانـب مسـلمانان، روایـات هاکالسیک برای آشنایی خوانندگان با شیوه
از روایـات تفسـیری توجهی اسـت و  در تفسیر برخی آیات مورد بی بیت فریقین در بیان فضایل اهل

 در حد روایات سایر صحابه و تابعین استفاده نشده است.  بیتاهل

 . شناخت نامه تفسیر معاصرانه قرآن کریم1
«The Study Quran »است، عنوان اصلی تفسیر « قرآن مطالعه»یا « شناخت قرآن»ه معادل فارسی آن ک

کریم است که برخال  دیگر آثار مستشرقان، ضمن باورمندی به قدسی بودن و وحیـانی   معاصرانه قرآن
(، درک و دریافـت تفسـیر قـرآن در مـتن 1/56: 1577شناخت،  بودن قرآن )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن

و معنوی مسلمانان را کانون توجه قرار داده است )همان(. زبان اصـلی ایـن اثـر انگلیسـی سّنت فکری 
اختصاص دارد، انتشار خواهـد « پیوست»عالوه جلد دیگری که به جستارهای  است و در هشت جلد به

 یافت.
اسـتاد مطالعـات اسـالمی دانشـگاه جـورج  ش، 1517زاده سرویراستار تفسیر، سّید حسین نصر،  
شود که در کشورهای مختلف بـه ایـراد گرا شناخته می عنوان فیلسوفی سنت نگتن آمریکاست. وی بهواش

مقاله به زبان فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی نگاشته است.  055کتاب و  05پردازد و قریبسخن می
ی قرار گرفته اسـت ها موردنقد و ارزیابتوجهی از آثار وی به فارسی ترجمه شده و برخی از آن تعداد قابل

 (.1582های سّید حسین نصر، )ارجینی، تأمالتی در زندگی و اندیشه
به گفته نصر، شروع نگارش این تفسـیر حـدود نـه سـال پـیش و بـا درخواسـت انتشـارات هـارپر  

ویراسـتار اثـری گـردد کـه خواهد، سر( بوده است که از نصر می(7))اینک، هارپر وان (1)سانفرانسیسکو
«The Study Quran » نامیده خواهد شد و مکملThe HarperCollins Study Bible که این اثر در آن موقع انتشار ،

(. نویسـنده نیـز چهـار ویراسـتار را از 1/66: 1577کریم،  یافته بود، باشد )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن
مـد ُرسـُتم کـه همـه درزمینـه های جانر دگلی، ماریا دکاکه، جوز  لومبارد و محمیان شاگردانش به نام

انـد و بـا علـوم اسـالمی سـّنتی آشـنا و های مهم آمریکا مدرک دکترا گرفتهمطالعات اسالمی از دانشگاه



 

 
 

113 

 101-131:، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
اکریمابیتا)ع(ادَاتفسیرامعرصرلنراقرآنجریگرهالهل

ینب طی    بیز
ا

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 (.62: ند، برگزیده است )همانامسل  به زبان عربی کالسیک
رازی، خرکثیر، فعجیبه، ابنجوزی، ابنسّنت مانند آلوسی، ابنتفسیر اهل 50در این اثر، از حدود  

القــرآن، ثعــالبی، زمخشــری، طبــری، قرطبــی، ماتریــدی و هفــت تفســیر شــیعی المیــزان فــی تفســیر 
القرآن الکریم مالصدرا و تفسیر القرآن، التبیان فی تفسیر القرآن، الصافی، تفسیر البیان فی تفسیر  مجمع

هـای المی سـّنتی و سـّنتقمی استفاده شده است. با وجود آنکه نصر تفسیر خود را مبتنی بر تفکـر اسـ
(؛ این اثر از تفاسیر و منـابع روایـی متقـدم شـیعه در 25کند )ر.ک: همان: تر معرفی میتفسیری متقدم

گاهان حقیقـی بـه  بیت بهره است و با استفاده نکردن از روایات تفسیری اهل بیان آیات وحی، کم و آ
 (.520، 100، 156گرفته است )ر.ک: همان:  هاهر و باطن کتاب خدا، گاه در ورطه تفسیر به رأی قرار

باوجودآنکه سّید حسین نصر در بیان روش تفسیری خود در تفسـیر معاصـرانه قـرآن کـریم اهمـال  
ای از ( و عصـاره118توان این اثر را مبتنی بر روش تفسـیر قـرآن بـه قـرآن )همـان: نموده است؛ اما می

ازی، تفسیر ابن کثیر، ثعالبی و قرطبی با رویکردی عرفـانی و سّنت مانند طبری، فخر رتفاسیر سّنتی اهل
-،000، 052، 500، 516، 707، 770، 712همـان:  تفسیر باطنی و معنوی آیات معرفی کرد )ر.ک:

ــز تصــو  حضــوری پررنــگ دارد 662،682، 675، 087، 000 (؛ چنانکــه در اســالم ســّنتی وی نی
 (.1582اندیشه سّید حسین نصر، )ارجینی، تأمالتی در زندگی و 

 کریم در تفسیر معاصرانه قرآن بیت . فضایل اهل2
ها و تفاسیر مفسـران سـّنتی آورده اسـت کـه آنـان گیری از دیدگاهنصر در مقدمه تفسیر در بیان بهره 

ف علوم های مختلکریم که به رشته فق  نسبت به قرآن اند که نهمعمواًل مردانی بسیار صاحب فضل بوده
ها معمواًل تصویر روشنی از صحنه  اند؛ بنابراین آثار آنمنقول و معقول در اسالم، شناخت عمیقی داشته

کـریم، دهند )ر.ک: نصر، تفسیر معاصرانه قرآن فکری اسالمی زنده در روزگاران خودشان، به دست می
 نویسد:(. وی می1/20: 1577
شـوند، از بر آثاری که مخصوصًا به نام تفسیر شناخته میما در نگارش تفسیر خویش، البته عالوه »

ایم، بـدون آنکـه خواسـته ایم؛ بسیاری از تفسیرها را مبنای کار خویش قرار دادههمه این منابع بهره برده
ترین و فق  معتبرترین و پرخواننده ایم که نهباشیم که کار ما جامع همه تفاسیر باشد. تفاسیری را برگزیده

ها آمده  ترین تفاسیرند، بلکه عالوه بر این تفاسیری که تخصصی هستند و اطالعات مهمی در آنپذیرفته
تر در دسـترس نیسـت. در صـورت لـزوم از منـابع سـیره و منـابع است که همیشه در تفاسیر پرخواننده
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 (.20: )همان« ایمحدیثی سّنی و شیعی نیز بهره برده
کریم، از منابع روایـی و تفاسـیر متقـدم و متـأخر صرانه قرآن این ادعا در حالی است که تفسیر معا 

-، 157، 77ای اندک دارد و تنها در مواردی محدود به دیدگاه مفسرانی چون طبرسی )همان: شیعه بهره
طوسـی (، 052فـیض )همـان: (، 111و  151، 152(، طباطبایی )همان: 070، 558، 116، 110، 115

-کران روایات اهـلاستناد شده است. این تفسیر از دریای بی (110قمی )همان:  و (721، 110)همان: 

بهـره اسـت و کـم و خانـدان عصـمت و طهـارت   و بیان فضایل و کرامات امام علـی  بیت 
 تفسیری غیر جامع و سطحی را فراروی خوانندگان قرار داده است.

حال که بر تفاسیر سّنتی مبتنـی اسـت، صـرفًا  درعین تفسیر ما»نویسنده در مقدمه ادعا کرده است:  
(؛ امـا 20)همـان:« ها نیست، بلکه خود اثر نوینی استهای اقتباس شده از کتابای از گزیدهمجموعه

های مفّسـر )ر.ک: همـان: نظر از برخی تحلیل دهد که صر های مختلف آن نشان میکاوش در بخش
کثیـر، طبـری، ثعـالبی، ینشی از تفاسیری چـون فخـر رازی، ابـنکریم گز(، تفسیر معاصرانه قرآن 028

تنها فضـایل و مقامـات  عربـی اسـت. در ایـن تفسـیر، نـهعجیبه و ابنقرطبی و تفاسیر عرفانی مانند ابن
سـّنت بر مبنای تفاسیر سّنتی موردادعا بیان نشده است که از سایر منابع سّنتی اهل بیت گسترده اهل

« التفضـیل التنزیـل لقواعـدشـواهد »مانند تفسیر روایی  بیت و اخبار سیره اهل  در بیان فضایل
النـبالء،  أعـالمسـیر  ق( که در منابع رجالی اهل سّنت )ر.ک: یهبی، 075یا  025حاکم َحسکانی )م 

-التنزیـل لقواعـد شـواهد »بهـره اسـت. در تکریم و تعظیم شـده اسـت، بـی( 18/768-767: 1015

از طریق روایـات تفسـیری و شـواهد قرآنـی و روایـی  بیت ، به دفاع از شأن و منزلت اهل«یلالتفض
آوری آیات قرآنی و روایات نبوی کـه در شـأن پرداخته شده است و نویسنده کوشش کرده است، با جمع

شـمار آن هـای فرهنگـی و فضـایل بـیآمده است، شخصیت علمی و مجاهدت طالب  علی بن ابی
گاهان به هاهر و بـاطن قـرآن موردشک و تردید نسل  بیتهلحضرت و ا های آینده قرار نگیرد و از آ

(. این تفسـیر منبعـی 1/17: 1011التفضیل، التنزیل لقواعد شواهد کریم غفلت نشود )ر.ک: حسکانی، 
: 1565القـرآن،البیـان فـی تفسـیر  مسند و معتبر بـرای مفّسـران بعـدی شـیعه )ر.ک: طبرسـی، مجمع

( بـوده 7/778: 1050المـأثور، الدر المنثور فی تفسیر سیوطی، سّنت )ر.ک: ( و اهل078و  70/176
 است.

گرا و مبتنی بر آثار معتبر سلف معرفـی شـده  کریم باوجودآنکه تفسیری سنت تفسیر معاصرانه قرآن 
أویـل آیـات وحـی اسـتفاده در شر  و ت بیت دست منابع در بیان فضایل و کرامات اهل است، ازاین
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ِ  وَ نکرده است. برای مثال، حسـکانی آیـه: ََن مه ُهممآ فِ  َن آَمُنموایماَّل 
آ
م اُ  ان صآ

َ
وكِمَك أ

ُ
ماِِلاِت أ هما یَو َعِملُموا الَص 

ونَ  انـد و در آن و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند؛ آنـان اهـل بهشـت»(؛ 87)بقره/ خاِلُ
-و اهـل ، حضرت علی داند که در شأن رسول خدا را از جمله آیاتی می «جاودان خواهند ماند.

ایـن آیـه »نویسد:  عباس در شأن این آیه استناد کرده و مینازل شده است. وی به روایتی از ابن بیت 
و اولـین نمـازگزار همـراه  خدا چون او نخستین مؤمن به رسول  نازل شده است؛ فق  برای علی 

 (.1/112: 1011التفضیل، التنزیل لقواعد شواهد )حسکانی، « استایشان بوده 
کـریم درصـدد بیـان اقـوال مختلـف مفسـران ای دیگر، باوجودآنکه تفسیر معاصرانه قرآن در نمونه

َفمَتلَى  آَدُم ِممنآ َرِبمِه در آیـه« کلمات»های مطر  شده درباره از بیان دیدگاهنخستین در ییل آیات است، 
 ِ گونه که طبری نیز بـه روایـت  (؛ خودداری کرده است؛ آن52)بقره/ مات فَتاَ  َعلَیآِه إِوَُّه ُهَو اْلَّو اُ  المرَّحیمُ َک

-البیـان عـن تأویـل آی جـامع  ، در ییل این آیه اشاره نکرده اسـت )ر.ک: طبـری،بیت فضایل اهل

هـای نام« کلمات»ت آمده است که مراد از سنّ (. در روایات تفسیری شیعه و اهل1/175: 1575القرآن، 
، الحـق و ازهـاق الباطـلشوشتری، إحقاق  است )ر.ک:  ، علی، فاطمه، حسن و حسینمحمد 
1052 :5/26.) 

-دهد کـه بیـان فضـایل و جایگـاه اهـلدرمجموع، سیری در تفسیر معاصرانه قرآن کریم نشان می 

 ییل است. در جلد نخست این اثر، منحصر به موارد بیت
نسبت داده شده است و از آن حضـرت بـا  علیدر مقدمه این کتاب منشأ علم جفر به امام  یک.

که امام اول شیعیان و خلیفه چهارم سّنیان شـد،   ، پسرعمو و داماد پیامبرطالب تعبیر علی بن ابی
 (.1/07: 1577کریم، معاصرانه قرآن  نصر، تفسیر شود )ر.ک:یاد می

 کریم با علم جفر: در تفسیر باطنی قرآن تناد به بیان امام علیاس دو.
وجود دارد که معنای آن را فق  با استفاده از ایـن علـم  گفته پر رمز و رازی منسوب به امام علی»

توان فهم کـرد. از امـام شوند، میناهر به شکل رمزی حرو  الفبای عربی وقتی به خ  عربی نوشته می
"کل قرآن در سوره فاتحه جمع است، کل فاتحه در بسم الله الرحمن الرحیم ]کـه  نقل است که علی

-شود[، کل بسم الله در حر  باء، کل باء در نقطه زیر باء و من آن نقطـهدر عربی با حر  باء شروع می

خویش، به تحقق تام توحید « وحدت برتر»یا « هویت برتر»در اینجا به حالت باطنی  علیام". امام 
 (.00)همان: « خودش[، اشاره دارد در]

مؤلف در تحلیل این کالم منسوب به حضرت، به اهمیت علم رمزپردازی در عربی قرآنی پرداختـه  
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مـن نقطـه زیـر بـا »است. وی از این روایت در تفسیر بسمله استفاده کرده؛ اما با حذ  بخـش پایـانی 
گاهی از معانی ژر  قـرآن کـریم  علی (، درباره داللت این خبر بر جایگاه155)همان: « هستم در آ

 سکوت کرده است.
و  در بیان مسئله جمع قرآن، با ارزیابی منابع روایی نـامعتبر در خصـوص قـرآن امـام علـی سه.

 نویسد:تحریف ناپذیری قرآن می
نیز قـرآن را کتابـت کـرد و بنـابراین یـک  طالب شیعیان و برخی سّنیان معتقدند که علی بن ابی»
دانیم که عثمان نیز از زید بن ثابـت خواسـت کـه در می اصلی دیگر نیز از آن وجود داشته است. نسخه

ای مشورت کند... . در برخی منابع نامعتبر، روایات محـل مناقشـه گردآوری متن نهایی قرآن با علی
در نسـخه های خاصی داشته کـه ، سورهها قرآن نوشته شده به خ  امام علی آمده است که بر طبق آن

انـد و قرآنـی کـه امـروز اند، ولی جریان اصلی تشیع یا تسنن این دیدگاه را نپذیرفتـهعثمانی حذ  شده
سّنت است و تنهـا تفـاوت ها و آیات موجود در جهان اهلمورداستفاده شیعیان است، شامل همان سوره

 (.00)همان: « ها اختال  اندک در شمارش چند آیه است میان آن
قدمه تفسیر با اشاره به وحیانی بودن و غیر بشری بودن قرآن و ایـن نکتـه کـه چیـزی از در م چهار.

از حـدیث متـواتر ثقلـین و دو « حدیث معرو »در قرآن حضور دارد، با تعبیر  حقیقت رو  پیامبر 
و  بیـت(، ولی درباره حجیـت سـّنت اهـل52بهای قرآن و عترت یاد کرده است )همان:  گوهر گران

 یشان در شناخت و فهم معانی و مقاصد کالم الهی سخنی به میان نیاورده است.بیانات ا
ِِ حاکم حسکانی در تفسیر آیه شریفه  پنج. مَت اَط الآُمسآ ِدوَا الِْص  خـدایا مـا را بـه راه » (؛6)حمد/ مَ یاهآ

 و صراط  ، از أبی بریده نقل کرده است که صراط مستقیم، یعنی صراط مصطفی«راست هدایت فرما
(. عبداللـه بـن عبـاس 1/25: 1011، التفضیل)حسکانی، شواهد التنزیل لقواعد   بیت مصطفیاهل

)همـان(.  بیتـهو اهـل ای بندگان خدا بگویید: إهدنا به حـب نبـّی »گوید: در تفسیر این آیه می
ه راست را امـام اول کریم، با وجود اشاره به این نکته که بسیاری از تفاسیر شیعی را تفسیر معاصرانه قرآن

(، در مقابـل، بـه طـر  1/110: 1577اند )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کـریم، دانسته شیعیان و ائمه
عنوان راه راست معرفی  ها خلیفه اول و دوم به سّنت که در آنچند قول ضعیف و غیرمشهور در منابع اهل

هـای داند که به اعتقـاد گـروهبیانگر چیزی می پردازد، هر یک از اقوال شیعه و اهل سّنت رااند، میشده
مختلف مسلمانان، تا زمانی که آدمی از آن پیروی کند، قطعًا به راه راست خواهد بـود. مفّسـر در ادامـه 

بودن بر راه راست یا بر یک راه راست، به شرحی که معمواًل در قرآن کریم بیان شده است، »آورده است: 
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 (.110)همان: « سوی خدا نیز تفسیر شود دن با خدا بهتواند به معنای همگام شمی
َسُه ابآتِغاَء َمرآضاِت اهّللِ َو اهّللُّ َراُوٌف بِالآِعتمادِ در تفسیر آیه:  شش. ی َنفآ (؛ 752)بقـره/َو ِمَن انل اِس َمنآ یَشآ

دا َمن َیشری َنفَسه، کسی است که از هوا و هـوس خـویش بـه خـاطر خـ»ضمن بیان معنای کلی آیه که 
، بر بسـتر پیـامبر  ، با نادیده انگاری روایات فراوان فریقین در خوابیدن امام علی«کشددست می

 بر بستر پیامبر  برخی معتقدند که این آیه مرتب  با خوابیدن علی»به گزارشی از ثعالبی با عبارت 
خـودداری کـرده  ( بسنده کرده است و از بیان داللت آیه بر فضیلت امـام علـی522)همان: « است

است. مؤلف در ادامه به تبیین این آیه بر پایه گفتار عمر بن خطاب پرداخته است که در مقام تفسیر ایـن 
« شـود کنـد و در راه آن کشـته میمنظور کسی است که امر به معرو  و نهی از منکر مـی»گوید: آیه می

 (.526)ر.ک: همان: 
کـه نقـش  عتقاد شیعی در شـفاعت از طریـق ائمـه(، به ا700الکرسی )بقره/ در ییل آیه هفت.

کـریم، کنند، اشاره کرده است )نصر، تفسیر معاصرانه قـرآن محوری در شفاعت در حّق مؤمنان ایفا می
 را بیان نکرده است. (؛ اما روایات تفسیری شفاعت ائمه1/001: 1577

والَُهمآ بِاللَّیآ در ییل آیه  هشت. مآ
َ
وَن أ ُِ یَن ُینآِف مُرُهمآ ِعنآمَد َرِبِهممآ َو ال َخموآٌف اّلَّ جآ

َ
اً َو َعالنَِیه فَلَُهممآ أ ِل َو انلَّهارِ ِس 

کننـد، آنها که اموال خود را شب و روز، پنهان و آشـکار انفـاق مـی»(؛ 720بقره/)َعلَیآِهمآ َو ال ُهمآ َیآنََزوُونَ 
موضوع اصلی آیه را انفاق  «ند.شومزدشان نزد پروردگارشان است؛ نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می

اش، در شأن افراد خاصی برای مثـال گوید: برخی مفسران، این آیه را عالوه بر فحوای کلیداند و میمی
سّنت، ایـن آیـه را در که بسیاری از مفسران بزرگ اهل دانند؛ درحالیو ابوبکر می علی بن ابی طالب

(، به نظـر 1/105: 1011اهد التنزیل لقواعد التفضیل، اند )ر.ک: حسکانی، شودانسته شأن امام علی
ای نقل کرده است که بر داللت آیه بـر فضـیلت  گونه کریم این مطلب را بهرسد تفسیر معاصرانه قرآن می

 خدشه وارد کند. علی
یَُم إِنَّ اهّللَّ  َو إِذآ قالَِ  الآَمالاَِكمه یماترین زنان عالم، در تفسیر آیه در بیان فضیلت بهترین و کامل نه. َممرآ

َطفاکِ ََع نِساءِ الآعاَلَیَ  َطفاکِ َو َطهََّرکِ َو اصآ و هنگـامی را کـه فرشـتگان گفتنـد: ای »(؛ 07عمران/آل) اصآ
کنـد به حدیثی اشاره می «مریم! خدا تو را برگزیده و پاک ساخته و بر تمام زنان جهان، برتری داده است.

تر عمران، خدیجه دختر خویلـد، فاطمـه دختـر محمـد و آسـیه همسـر مریم دخ»که در آن آمده است: 
(. تفسیر معاصرانه قرآن کریم، بـا اسـتناد بـه 005)همان: « فرعون، تو را از میان زنان جهان کافی است

ترین همه زنان در این حدیث و احادیث مشابه، این چهار زن بهترین و کامل»نویسد: کثیر میتفسیر ابن
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-و بیشتر مسلمانان معتقدند که این زنان رو  زنان سعادتمند را به بهشت راهنمـایی مـی اندمعرفی شده

در تفسیر معاصرانه قرآن کریم اقوال ضعیف وارده در شـأن افـرادی خـاص  )همان(. باوجودآنکه« کنند
( آمده 750، 507، 575، 555، 1/171( و روایاتی ضعیف در تفسیر آیات )ر.ک: همان: 027)همان: 

-حـویزی،  در منـابع شـیعه )ر.ک: عروسـی بیـتو اهـل  ست، از بیان روایات تفسیری پیامبرا

تـا: السائل بما لفاطمه من الفضائل، بـی)ر.ک: مناوی، اتحا   سّنت( و اهل1/552: 1017نورالثقلین، 
(؛ کـه در آنهـا 6/712و  1/111: 1057، االقوال و االفعـال کنز العمال فی سنن هندی،متقی ؛ 17، 8، 1

و برتری ایشان از همه زنـان عـالم آمـده اسـت، خـودداری شـده  فضایل و مقامات حضرت فاطمه
 است.

بآنماَءُكمآ َو در ییل آیه مباهله ده.
َ
بآناَءوما َو أ

َ
ُع أ ملآ نَعمالَوآا وَمدآ ُِ ِد ما جاَءکَ ِمَن الآِعلآِم َف َْعآ کَ فیِه ِمنآ  َفَمنآ َحاجَّ

َنَ  اهّللِ ََعَ الآَكِذبیَ نِساَءوا َو نِساَءكُ  َعلآ لَعآ نآُفَسُكمآ ُثمَّ وَبآَتِهلآ َفَنجآ
َ
ُفَسنا َو أ نآ

َ
(، به روایات شأن 61عمران/)آلمآ َو أ

 نویسد:اشاره کرده و می بیتنزول در فضیلت اهل
و دو فرزنـدش، حسـن و  به همـراه دختـرش فاطمـه بر طبق برخی روایات، روز بعد پیامبر»

و پسـرعموی  ، همسر فاطمـهاهی مکان مباهله شد. در برخی روایات آمده است، علیحسین، ر
« جـزو ایـن مباهلـه بودنـد کما اینکه بر طبق آیه پسـران و زنـان دو طـر ، نیز جزو آنان بود،  پیامبر

 (.002-1/006: 1577)نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم، 
اسـت و  بیـتقرآنی در خصوص فضیلت و برتری اهـلترین ادله باوجودآنکه آیه مباهله از مهم 

بیـت اهـل از مسـلمات اسـت )اسـتادی، و حسین و حسن و فاطمه نزول آن درباره علی
سّنت در طـول تـاریخ ( و مفسران و اندیشمندان شیعه و اهل1568، 70رسالت در تفسیر طبری، شماره 

و   سیاری در منابع فـریقین بـه نقـل از پیـامبراند و روایات بهای مختلفی درباره آن انجام دادهبحث
القـرآن، البیان عـن تأویـل آی جامع و صحابه و تابعین درباره آن آمده است )ر.ک: طبری، بیتاهل

کثیـر، تفسـیر ؛ ابـن668-7/662: 1017العظیم، القرآن حاتم ، تفسیر ؛ ابن ابی5/555-551: 1575
؛ 757-7/751: 1050المـأثور، المنثـور فـی التفسـیر طی، الـدر؛ سیو1/527: 1055القرآن العظیم، 

المعـانی فـی تفسـیر القـرآن العظـیم، ؛ آلوسـی، رو 5/150: 1560قرطبی، الجامع الحکام القـرآن، 
و روایـات « أبناءنـا»و « أنفسنا»(، بیان واژه 1/507: 1017؛ حویزی، تفسیر نورالثقلین، 5/162: 1010

و فرزندانش در ییل آیه مغفول این اثر مانده است )ر.ک: نصـر،  بی طالبتفسیری فضیلت علی بن ا
اند ( و مفّسرانی مانند فخر رازی که منتقد عقاید شیعه008-1/002: 1577کریم، معاصرانه قرآنتفسیر 
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کنند که ایـن آیـه های وی استناد نموده است، تأکید میو نصر در فرازهای مختلف تفسیر خود به دیدگاه
)فخـر رازی،  پسران پیامبرند و حسین داللت دارد بر اینکه حسناست و  بیتر فضایل اهلد

 (.87-8/88: 1075مفاتیح الغیب،
، دوازده امـام «اسـتوارترین دسـتاویز»(؛ 706)بقـره/ُعْرَوه اْلُوْثقی﴾ در منابع شیعی مصداق ﴿ یازده.

کس دوست دارد، بـه اسـتوارترین دسـتاویز هر»آمده است:  معرفی شده است. در حدیثی از پیامبر 
األنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار األئمـة )مجلسی، بحار« چنگ بزند، به دوستی علی و خاندان او بیاویزد

ایشـان همـان »فرمـوده اسـت:  در توصـیف ائمـه امـام صـادق(؛  ،1055 :52/86االطهار
. در خبـری دیگـر (56/572)همـان: « ل دنیا هستندیافته و حّجت او بر اه  ُعْرَوةاْلُوْثقی، امامان هدایت

من راه مستقیم خداوند و ریسمان محکم الهی هسـتم کـه هرگـز گسسـته » فرماید:می میرالمؤمنینا
، ناهر به ایمان یا شـهادت «ُعْرَوةاْلُوْثقی» کریم، در تفسیر معاصرانه قرآن (.8/25)همان: « نخواهد شد

( و روایـات 1/008: 1577کـریم، شده است )نصر، تفسـیر معاصـرانه قـرآن، تفسیر «ال اله اال الله»به 
 نیامده است و تنها به نقل از طبرسی به اعتقاد برخی شیعیان مبنی بر آنکه ائمـه بیتتفسیری اهل

َو در ییـل آیـه: ریسمان خدا هستند، بسنده شده است. همچنین بـه روایـات تفسـیری معصـومین

َتِصُموا ِِبَتآِل  َ قُلُوبُِكمآ اعآ َْیآ  ََ لَّ
َ
داًء فَأ عآ

َ
َمَ  اهّللِ َعلَیآُكمآ إِذآ ُكنآُتمآ أ َمتِِه اهّللِ ََجیعاً َو ال َتَفرَّقُوا َو اذآُكُروا وِعآ ُتمآ بِنِعآ َت آ صآ

َ
فَأ

ُكمآ ِمنآهمما َكممَلِکَ یُبَممِیُ اهّللُّ لَُكمم ََ مم َِ نآ
َ
ممرَه ِمممَن انل ممارِ فَأ واومماً َو ُكنآممُتمآ ََع َشممفا ُحفآ َتممُدونَ إِخآ  مآ آیانِممِه لََعلَُّكمممآ َتهآ

اند )شوشتری، احقاق تفسیر و تطبیق کرده بیتو اهل را به علی« اللهحبل»(؛ که 155عمران/ )آل
کـریم، (، اشاره نشده است )ر.ک: نصر، تفسیر معاصـرانه قـرآن 5/057: 1052الباطل، الحق و ازهاق 

1577 :1/070.) 

 کریمدر تفسیر معاصرانه قرآن بیت. جایگاه روایات اهل3
تأییـد  مورد کـریم و حجیـت سـّنت حضـرت محمـد  (، تبیین قرآن00بنا بر آیات وحی )نحل/

شـد و خـال  االتبـاع نبـود، ایـن دسـتور لغـو مـی تعالی است و اگر بیان آن حضرت معتبر و الزم باری
افعال خداوند بر تمام ابعادش  گوید وآمد و خداوند برخال  حکمت سخن نمیحکمت الهی الزم می

؛ 21؛ توبـه/88؛ نمـل/2شـود )سـجده/است و این همان چیزی است که از آن به نظام احسن تعبیر می
سـّنت آن را از طـرق (. بر اساس حدیث شریف ثقلین کـه محـدثان شـیعه و اهـل01؛ شوری/15نساء/

 نیشابوری، الجـامعقشیری  ؛5/12: 1010حنبل، المسند، اند )ابننقل کرده گوناگون از پیامبر اکرم 
-؛ مفیــد، 7/558: 1075ترمــذی، الجــامع الصـحیح ســنن ترمــذی،  ؛52-0/56: 1017الصـحیح، 
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شرط عدم گمراهی مسلمانان اسـت و روایـات  ،بیت(، تمّسک به قرآن و اهل755: 1522اإلرشاد، 
 و باید بدان تمّسک جست. است تمعتبر و حج که جزیی از سّنت ایشان است، بیتتفسیری اهل

این حدیث با بـیش از بیسـت طریـق، توسـ  »نویسد: حجر هیتمی پس از نقل این روایت می ابن 
: 1010، البدع و الزندقةالمحرقة فی الرد علی اهل الصواعق  ،حجر هیتمی )ابن« صحابه نقل شده است

 تـن از بزرگـان اسـالم و یـاران پیـامبر  وچهار الله بروجردی، سند این حدیث را به سـی (. آیت767
سّنت در جوامع حدیثی، صحا  از دانشمندان و مشاهیر اهل نفر 185بیش از »نویسد: نسبت داده، می

(. شهرسـتانی از 1/75: 1577، الشیعه جامع احادیث )طباطبایی بروجردی،« اند و سنن آن را نقل کرده
قـرآن را بـه  پیامبر »نویسد: های خود از حدیث ثقلین میعالمان نامی اهل سّنت در مورد برداشت

اش و ناقالنی از یاران پـاک و شایسـته خـود اختصـاص داد؛ آنـان قـرآن را بـه حامالنی از عترت طاهره
 و عتـرتش کنند. پس قـرآن میـراث پیـامبر درستی در آن غور می کنند و به شایستگی تالوت می

، األبـرار االسـرار و مصـابیح مفـاتیح)شهرسـتانی، « ی از دو ثقل هستنداند و آنان یک وارثان آن حضرت
نظر داشتند که دانش قرآنـی  همه بر این نکته اتفاق اصحاب پیامبر »افزاید: وی می(. 1/150: 1526

 (.1/150)همان: « است. بیتویژه اهل
 ، کـالم پیـامبر گـوییمهرچـه مـا مـی»نقل شده است که  بیتدر احادیث متعددی از اهل 
انـد و عـادل و موثـق بـوده بیت( و روشن است که اهل1/05: 1588الکافی،  )کلینی، اصول« است

نیز معتبر است؛ بنابراین احادیث تفسیری و غیر تفسیری آنان همان بیانات رسول  نقل آنان از پیامبر 
: 1582و قواعـد تفسـیر قـرآن، مبـانی  است که باواسطه به ما رسیده است )رضایی اصفهانی،  خدا

و امامـان  در پرتو روایاتی که بر همراهی امـام علـی (. حجیت روایات تفسیری معصومین1/00
َدْل َعَلرفَّ ْلْلَحرْف »بعد از ایشان با قرآن داللت دارند:  َِ ف َیر

َقا َحتَّ َِ آُث َمَع َعِلف اَل َیْفَت َْ آِث َو ْلْلُ  َْ « َعِلفٌّ َمَع ْلْلُ 
علی بـا قـرآن اسـت و قـرآن بـا علـی » (؛5/170: 1011ی، مستدرک علی الصحیحین، )حاکم نیشابور

گیـری بیانگر ضرورت بهـره« است و آن دو از یکدیگر جدا نخواهند شد تا در کنار حوض به من برسند.
هسـتند. ایـن مهـم در حـالی اسـت کـه در  از بیان ایشان در فهم و دریافت مقاصد و مدالیل کالم الهی

کیـد نشـده  بیتکریم بر ارزش و جایگاه سخنان اهلعاصرانه قرآن تفسیر م در تفسیر آیـات وحـی تأ
بر سایر مـردم روشـن نشـده اسـت. در ایـن  بیتو اهل است و برتری بیانات و تفاسیر امام علی

 مشهود است. بیتهای ییل درباره روایات اهلتفسیر کاستی
با روایات دیگر صحابه و تابعین هیچ تفـاوتی قائـل  بیتشناخت در بیان روایات اهل قرآن یک.
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را در ردیف دیگر صحابه و تابعین قرار داده است. در این تفسیر  بیت عصمت و طهارتنشده و اهل
(، در ردیـف روایـات 1/606: 1577کـریم، )ر.ک: نصر، تفسیر معاصـرانه قـرآن  روایات امام علی

عمـر بـن خطـاب  (،067، 006، 056، 508، 715، 175، 106، 105، 156، 101عباس )همان:  ابن
( قرار داده شده است و به خواننـده 651، 170ابوبکر )همان: (، 526، 501، 777، 115)ر.ک: همان: 
نیز صـرفًا یکـی از صـحابیان مفّسـر نخسـت بـوده اسـت.  طالب شود که علی بن ابیچنین القا می

الشـریعه، الشیعة الـی تحصـیل مسـایل سّنت )حر عاملی، وسایل ه و اهلکه بنا بر روایات شیع درحالی
مقایسه نیست؛ آن حضرت به همه  با دیگران قابل بیتو اهل (، جایگاه امام علی72/87: 1057

گاه بوده و عالم ترین ایشـان ترین فرد به تفسیر و عار معانی و معار  قرآن و هاهر و باطن آیات وحی آ
بر دیگر اصحاب در فهم و تفسـیر قـرآن  اند. از عایشه در برتری و فضیلت علیفی شدهبه تنزیل معر

« است، نسبت به آنچه بر محمد نـازل شـده اسـت علی داناترین اصحاب محمد »نقل شده است: 
ــر و 1/02: 1011التفضــیل، التنزیــل لقواعــد )حســکانی، شــواهد  ــان علــم فراگی (. آن حضــرت در بی

 بر رسول خـدا»فرماید: می خود در فهم و تفسیر قرآن تحت تعلیم و نظارت رسول خدا ناپذیر  زوال

 ود خـای از قرآن نازل نشد، مگر اینکه مرا به خواندن آن واداشت یا آن را امالء نمود و من با خ  آیه
دا خواسـت آن را نوشتم و تأویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آن را به من آموخت و از خ

(. در حـدیث 1/08)همـان: « که فهم و حفظ آن را به من یاد دهد و من یک حر  آن را فراموش نکردم.
هرکس که علم قرآن بـرایش پوشـیده اسـت و از مـن یـاد »روایت شده است:  دیگری از رسول خدا 

محکـم و  رجـوع کنـد؛ زیـرا او هـاهر و بـاطن و طالـب نگرفته و نشنیده است، باید به علی بن ابـی
)مجلسـی، بحـاراالنوار الجامعـة لـدرر اخبـار االئمـة « داند دانم، می گونه که من می متشابه آن را همان

 (. ،1055 :58/70االطهار
همانا خدای عزوجل قرآن را بر من نـازل » :روایت شده است طالب ای از علی بن ابی در خطبه 

طلـب  ست و هرکس علم آن را در نـزد غیـر علـیکرده است که هر کس با آن مخالفت کند، گمراه ا
مانـد کـه  بنابراین روایات، تردیدی نمی ؛(178: 1050بصائر الدرجات،  )صفار، «شود کند، هالک می

آن حضرت توان تفسیر همه معانی قرآن را داشته و هر سؤال تفسیری را پاسخگو بوده است و به مقداری 
اند، قرآن کریم را برای آنان تفسـیر  حیت داشته و خواستار بودهکه مردم زمان آن حضرت استعداد و صال

و  خـدا  رسـولگیـری از کرده است و فهم مرتبـه کامـل معـانی و معـار  قـرآن کـریم بـدون بهـره 
کـریم را تـوان تفسـیر معاصـرانه قـرآن رو چگونه می پذیر نیست. ازاین یافتگان آن حضرت امکان تربیت
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اللـه، تفسـیری  ردبادهای فکری زمانه بدون استناد به مفسـران حقیقـی کالمراهگشای هدایت بشر در گ
که در آن جایگاه ستارگان هدایت و طریـق کمـال و وصـول بـه قـرب  کامل از قرآن قلمداد کرد، درحالی

گاهان حقیقی به قرآن مجید کم نصیب است.  الهی تبیین نشده است و از روایات تفسیری آ
-آن کریم، از افرادی مانند مجاهد )ر.ک: نصر، تفسـیر معاصـرانه قـرآن در تفسیر معاصرانه قردو. 

عنوان مفسران سـّنتی  ( به627، 166(؛ و حسن بصری )همان: 680، 172 106، 1/107: 1577کریم، 
و ... در منـابع  ، امام صـادق، امام باقرو نخست قرآن یاد شده است و باوجودآنکه امام سجاد

یف تابعان جای دارند و بنا بر شواهد عقلی و نقلی، این بزرگان به همـه معـانی و سّنت در ردرجالی اهل
)همـان:  ( و امـام صـادق721)همـان:  به روایاتی محدود از امام باقر بطون آیات واقف هستند،

نیامده است، در حالی است کـه علـم رسـول  بیت( بسنده شده است و روایات سایر اهل721، 117
 بیتیافته و تفسیر اهل و مفاهیم و معانی وحی از امامی به امام دیگر انتقال علی به امام خدا 

و  همانـا علـی»فرماینـد: می است. پیامبر اکرم  و امام علی خدا در ردیف تفسیر رسول 
های خدا بر مردم و درهای علم در امـت مـن هسـتند. هـرکس بـه حجت و فرزندانش همسرش

-التنزیل لقواعد التفضیل، )حسکانی، شواهد « به صراط مستقیم هدایت یافته استها هدایت جوید،  آن

(. روشن است که بخشی از این علم، فهم معـانی و تبیـین مقاصـد واالی آیـات وحـی 1/2608: 1011
-جایگاه اهل کنند )ایازی،واسطه آن مردم را هدایت و حجت را بر آنان تمام می به بیتاست که اهل

 (.1587تفسیر قرآن،  بیت در
در تفسیر معاصرانه قرآن کریم، احادیث اندک امام علی  بیتبیشترین روایات تفسیری اهل سه.

طالـب  است که مفّسر نام امام را بدون پیشوند و صرفًا بـا نـام علـی بـن ابی و امام باقر و امام صادق
( و 606)همـان:  (؛ و یـا علـی027، 155، 06، 1/07: 1577)نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم، 

 ( یکر کرده است.170( و گاه خلیفه چهارم )همان: 06و  00)همان:  گاه امام علی
شناسـی برخوردارنـد و  ای در فهم آیات وحـی و دینسّنت این پیشوایان از جایگاه ویژهدر منابع اهل
ت و شـیعه را بـه خـود سـنّ توجهی از میـراث روایـی و تفسـیری اهـل بخـش قابـل روایات امام علی

-میبدی که در ردیـف کامـل« کشف االسرار و عدة االبرار»اختصاص داده است. برای نمونه، در تفسیر 

ترین و مهمترین کتب تفسیری صوفی جای دارد و تفسیر معاصرانه در تفسـیر معنـوی آیـات از آن بهـره 
سخنان ایشان در تفسیر آیـات  از جایگاه واالیی برخوردار هستند و احادیث و بیتجسته است، اهل

 الخطاب کالم مورد استناد قرار گرفته است، به لحاظ یکر نام ائمـهو گاه در تأیید دالیل مفّسر و فصل
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توان این نوع احترام را ناهر به مبنای فقه نیز احترام واالتری نسبت به دیگر صحابه قائل شده است که می
 به ْل تتح ما علف ْلل کَ ْللله کلمات خیَ»ود با نگارش جمله شافعی دانست. میبدی در سرآغاز تفسیر خ

َآث میبـدی، ...« )بعرد ْلما ْلجمعین آله و محمد رْفله علف ْللصلفه و ر  ْللعامین  الحمدلله ْللحمد، من ْلل 
کـه فرمـود:  شـودمی پیامبر  نورانی حدیث به عمل یادآور ؛(1/1: 1521األبرار، األسرار و عده کشف 

 من از را و آنان فرستید درود نیز من بیتاهل بر مگویید، بلکه ناقص را من، آن بر فرستادن وددر هنگام به»

« مـن. نسـب و سـبب جز رفت، خواهد بین از نسبی و سبب هر قیامت روز در که همانا مسازید. پس جدا
 755 دودحـ در وی )؛.،1055 :0/757االطهـار االنوار الجامعه لدرر اخبار االئمـه)مجلسی، بحار

میبدی،  )ر.ک: است کرده نقل خود تفسیر در ائمه دیگر از حدیث 15 حدود و علی امام از حدیث
( و 7/017؛ 710و  8/508؛ 0/606؛ 0/757؛ 5/181؛ 5/107: 1521کشف األسـرار و عـده األبـرار، 

 کریم از آنها بهره نبرده است.تفسیر معاصرانه قرآن
بخشی آیات قرآن و  ها در معرفت و تأثیر آن بیتت روایات تفسیری اهلبنابراین با توجه به اهمی 

-بـانکی)ر.ک:  سّنتدر منابع روایی و تفسیری شیعه و اهل بیتحجم گسترده روایات تفسیری اهل

( و تـالش  ،1576بیـتمنـدی تفاسـیر قـرآن از روایـات اهـلپور و خوشبخت، تحلیل درصد بهـره
-در قالب تفاسیر روایی، تفسیر معاصـرانه قـرآن  بیتتنظیم روایات اهل آوری وپیشینیان برای جمع

 یابی به معار  قرآن که بخشی از این آیینه تجلی حق، تنها در قلب پاک معصـومانکریم برای دست
(، با کاستی 1/768: 1521جای گرفته و در گفتار و کردارشان بروز یافته است )ر.ک: برقی، المحاسن، 

 مواجه است.
، هماننـد نقـل دیگـر روایـات صـحابه و بیـتاین تفسیر در یکر روایات محدود از اهـل چهار.

تابعان، از روش روایی محض استفاده کرده است و عمومًا در بیان تفسیر آیات، به تبیین و تحلیل و یکـر 
ن تفسیر و مسائل جانبی غیر از روایت در تفسیر آیه و شناخت مقاصد کالم الهی نپرداخته است. همچنی

کریم،  برداشت شخصی خود را در ییل این روایات بیان نکرده است )ر.ک: نصر، تفسیر معاصرانه قرآن
تنها به تفسیر هاهری آیات توجـه  بیت(. نویسنده در بیان روایات تفسیری اهل721، 1/117: 1577

اند، آمده بیتو برتری اهل داشته است و به تبیین روایاتی که در تفسیر آیاتی مانند مباهله در فضیلت
 (.002و  027اهتمام نورزیده است )ر.ک: همان: 

باوجودآنکه در طول تاریخ تفسیر، توجه به هـواهر و بطـون آیـات وحـی موردتوجـه مفسـران  پنج.
گیــری از روایــات (، بهــره7/57: 1018فــریقین بــوده اســت )ر.ک: معرفــت، التفســیر و المفســرون، 
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ها و سـطو  معرفتـی قـرآن عالی و ژرفای بطون قرآن برای دستیابی به الیه در فهم مراتب معصومین
آید )خویی، محاضـرات به درک بطون نائل نمی بیتالزم است و فهم قاصر بشری بدون عنایت اهل

 (.1/715: 1017الفقه، فی اصول 
باطبـایی، اسـت )ط بیـتعالمه طباطبایی معتقد است، شیوه جمع میان هاهر و باطن شیوه اهل

اسـتفاده  قابل بیـت(. این مطلب از احادیث و سّنت عملی اهل1/2: 1575القرآن،المیزان فی تفسیر 
القـرآن، ؛ فیض کاشانی، الصافی فی تفسـیر 18: خطبه/1527البالغه، است )ر.ک: شریف رضی، نهج

امـا بـه بـاطن کفـر گروهی به هـاهر ایمـان آوردنـد؛ »فرمایند: می (. امام صادق77و  1/10: 1010
ها آمدند که به باطن ایمان آورده؛ امـا  ها ندارد و گروهی پس از آن ورزیدند که این هیچ نفعی به حال آن

یابـد، به هاهر کفر ورزیدند. این نیز هیچ سودی به حال آنان ندارد. ایمان به هاهر و بـاطن تحقـق نمـی
:  ،1050الدرجات فی فضـائل آل محمـد  قمی، بصائر )صفار« مگر به اعتبار و عمل بر طبق هاهر

 نویسد:رو عالمه طباطبایی می (. ازاین006
کند، در پناه همین الفاظ و در باطن همـین قرآن کریم با بیان لفظی خود مقاصد دینی را روشن می» 

یکـر کریم به نام )تأویل(  توانند بفهمند آنچه در قرآنتر قرار دارد که خواص میمقاصد، مقاصدی عمیق
هایی باالتر از درک عامه است و تنها پیامبران و پاکان کـه شده، از قبیل مدلول لفظ نیست، بلکه واقعیت

)طباطبـایی، شـیعه در « توانند از راه مشاهده، ایـن مقاصـد را بیابنـداند، میهای بشریت پاکاز آالیش
 (.87-28: 1565اسالم،

ح هاهر و بیان مفاهیم آیات خالصه کرد، بلکه داللت توان داللت قرآن کریم را در سطبنابراین نمی 
پیگیری اسـت و روایـات  آن عالوه بر هاهر در سطح باطن و عالوه بر مفهوم در سطح مصداق نیـز قابـل

بـدیل در دسـتیابی بـه  (، نقشـی بی2عمـران/انـد )آلکه خود دانای به تأویل وحی بیتتفسیری اهل
طور شایسته در تفسیر معاصـرانه قـرآن کـریم اسـتفاده نشـده  یت بهمعار  و معانی قرآن دارد و این هرف

عجیبـه )نصـر، تفسـیر معاصـرانه است. این تفسیر به بیان تفسیر باطنی آیات بر پایه تفاسیری مانند ابـن
 ( بسنده کرده است.181( و ابن عربی )همان: 752و  755و  1/186: 1577قرآن کریم، 
و عـدم انحصـار احادیـث تفسـیری از  بیـتوایـات اهـلگیری از تمامی رضرورت بهره شش.

های تفسیر است که در تفسیر معاصرانه برای کشف معانی قرآنی و وصول به مراد جدی خداونـد بایسته
انـد، احادیـث گونه که مفسران نـامی معاصـر نیـز تصـریح کـرده به نحو شایسته استفاده نشده است. آن

جری و تطبیق و یا تفسیر آیات نقل شده، بلکه حتی احـادیثی  ل،تنها در شأن نزو نه بیتتفسیری اهل
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-قـرآن ای با معنای آیه مرتب  است، باید مورد جمع واقع شود )جوادی آملی، تسـنیم تفسـیر  گونه که به

، مبتنـی بیتمندی از کلیه اقوال و اعمال اهل(. این گستردگی دامنه و لزوم بهره1/161: 1528کریم، 
با حقیقت قرآن متحد است و هر فعل یا قول  بیته بنا بر روایات اسالمی، حقیقت اهلبر آن است ک

منزله شر  آیات الهی است که در وجود آن حضرات تبلور یافته )حاکم نیشابوری، المسـتدرک  ایشان به
روشنی در حدیث ثقلین آمده  به بیت( و لزوم تمسک به قرآن و اهل5/170: 1011علی الصحیحین، 

جـود و قرآن و بیت(. هماهنگی و اتحادی که میان اهل1/770: 1588است )کلینی، اصول الکافی، 
تواند در تفسیر قرآن مورد استشهاد قرار گیـرد. تک گفتار و رفتار ایشان می دارد، دلیلی است بر اینکه تک

عنوان  وع آیـه بـهگیری از همه روایات و شمول حـدیث بـر موضـعالمه طباطبایی در تبیین ضرورت بهره
سـوره اعـرا ، ضـمن  127ای بر امکان استفاده از روایت در تفسیر آیات وحی، در ییل تفسیر آیه قرینه

استشهاد به روایتی که در تفسیر آیه وارد نشده است، به جهت شامل شدن بر موضـوع آیـه بـه آن اسـتناد 
 نویسد:جوید و میمی

ازآنجاکه مشـتمل بـر داسـتان اخـذ  یست، ولییر ن هیر آیسات وارده در تفیت گرچه از رواین روایا»
ر در لسـان ائمـه یـن تعبیاز هالل شده و ا یت یکرین روایم و در ایرادش کردینجا ایثاق است، ما در ایم

ف آن نشأت یشود، توص یت استفاده مین روایکه از هاهر ا طوری مکرر آمده و مراد از آن به تیباهل
ر احکام یغ یدارد که به وجه یر آن است و احکامیغ یاست و به وجهیأت دنن نشیع یاست که به وجه

)طباطبـایی، « ان سابق مـا کـاماًل منطبـق اسـتیت با بین رواین آن است؛ بنابرایع یاست و به وجهیدن
 (.8/576: 1575المیزان فی تفسیر القرآن،

که عمـوم  بیتاهلو  و سبک رفتاری پیامبر  بیتعدم استفاده از اخبار سیره اهل هفت. 
: 1561اند )ر.ک: مطهری، سـیره نبـوی، نویسان از آن غافل بوده و تنها به وقایع تاریخی اکتفا کردهسیره

کریم در فهم و تفسیر معانی آیات وحی اسـت. نصـر در  های تفسیر معاصرانه قرآن(؛ ازجمله آسیب11
م، از منابع سیره و منابع حـدیثی سـّنی و شـیعی کند که تنها در صورت لزومقدمه این تفسیر تصریح می

 بیـت(. اهمیـت سـیره اهـل1/27: 1577کـریم، بهره جسته است )نصـر، تفسـیر معاصـرانه قـرآن 
، تجلـی عینـی بیتهای حاکم بر رفتار اهلجهت است که سبک رفتار و اصول و قواعد و روش ازاین

نیـاز از (. بدون تردید هیچ انسـانی بـی1/560تا: سعد، الطبقات الکبری، بی )ابن آیات قرآن کریم است
(؛ و تنها در سـایه 1/717: 1575القرآن، الگوگیری در حیات خود نیست )طباطبایی، المیزان فی تفسیر 

هـای توان ادعا کرد که قرآن شـناخته شـده و بـه پیـامای و ارائه الگوی عملی میروش یادگیری مشاهده
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َتَصمُموا ِف َرِبِهممآ در تفسیر آیه شریفه  شود. امام حسین هدایتی و روشنگر آن عمل می ماِن اخآ هَاِن َخصآ
َِممیمُ 

آ
ِر ُرُؤِسمِهُم اِل ِیَن َكَفُروا ُقِطَع آ لَُهمآ ثِیاٌ  ِمنآ وار یَُصمبُّ ِممنآ فَموآ  دشـمن گـروه، دو ایـن»(؛ 17)حـج/فَاّلَّ

 از هـاییلبـاس شدند، کافر که کسانی د.پرداختن جدال و مخاصمه به پروردگارشان درباره که یکدیگرند
 کرده معرفی آیه این مصداق را خود ،«شود می ریخته سرشان بر سوزان مایع و شده  بریده ها آن برای آتش

امّیه به مجاهده الهی با بنی« صدق الله»کند که با قول را مصداق کسانی معرفی می بیتاهل و است
انـد. بـر ایـن اسـاس، تمـامی رفتارهـای انـد، برخاسـتهقرار داده را سرلوحه خود« کذب الله»که گفتار 

: 1055بابویه، الخصال،  اند )ر.ک: ابنامّیه را مصداق این آیه دانسته در برابر بنی بیتمجاهدانه اهل
(. سیره عملی آن حضرت در روز عاشورا تفسیر عملی آیه شـریفه ﴿ایـاک نعبـد و ایـاک نسـتعین﴾ 1/05

است. حصر نمودن پرستش برای خـدا و « جوییمپرستیم و تنها از تو یاری میتو را میتنها »(؛ 0)حمد/
دخالت ندادن هیچ عامل دیگر در این خصوص، مستلزم آن است که کلیه افعال انسان از تمامی قیود رها 

در  تبیهای مغفول احادیث اهلزاده و ایزدی، هرافتآید )عبدالهشود و در اختیار فرمان پروردگار در
-، نمایشـی از حصـر عبـادت بـرای خداسـت؛ سـید(. سیره امـام حسـین1577کریم، تفسیر قرآن 

کند )ر.ک: دریافت می که در رؤیایی صادقه، فرمان قیام همراه با خانواده را از رسول خدا  الشهدا
-ه را نمـیهاهر خیرخواهانـ (، دیگر هیچ توصیه بـه60: 1508ابن طاووس، اللهو  فی قتلی الطفو ، 

بابویـه، االعتقـادات فـی دیـن  جویـد )ر.ک: ابنپذیرد و از هر موقعیتی برای انجام فرمان الهی بهره می
 .(07: 1010اإلمامیه، 

یافتگـان دامـان  های حسـنه و تربیت گیری از سیره عملی اسوهتفسیر معاصرانه قرآن کریم بدون بهره 
روند د برای معرفی قرآن و تبیین اهدا  آن به شمار میکه سزاوارترین افرا بیتو اهل خدا رسول 

( و بهتـرین روش بـرای رسـیدن بـه پیـام و حقیقـت 1580البالغـه،  )ر.ک: جوادی آملی، قرآن در نهج
فق  فهـم  ها و بطون و حقایق و کشف تأویالت و سـر اسـرار و نـهنگری و دریافت الیهاند، از ژر  قرآن

 معانی از هواهر محروم است.
 بیـتهای اختصاصی اهـلرفع اختالفات در تفسیر و تأویل و فهم کلی قرآن از جایگاهت. هش

الخطاب نیازمنـد نسبت به تفسیر قرآن کریم است. جامعه علمی در تفسیر و تأویل آیات وحی، به فصل
 عرض کردم: است. از منصور بن حازم نقل شده است که به امام صادق

کردم، به آنان گفتم که پـس از  یبر خلق صحبت م  امبریودن پدر مورد حجت خدا ب یبا گروه»
ن ید یآنـان کـه بـ یها حتـ ست؟ آنان گفتند: قرآن. گفتم: امـا تمـام فرقـهیحجت بر خلق ک ،امبر یپ
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اش حق باشـد،  که گفته یمیکنند. پس قرآن بدون ق یغلبه بر دشمنانشان استدالل م یهستند، با قرآن برا
شناسم، سراغ  ید همه قرآن را میکه بگو یست؟... گفتند: کسیم قرآن کیفتم: قست و به آنان گیحجت ن

م قرآن است و حّجـت یق یپس شهادت دادم که عل دانست، یهمه آن را م یم! گفته شده علیندار
-: 1588الکـافی، )کلینی، اصول « مرا دعا کرد خدا بر مردم و اطاعتش بر همه واجب... . پس امام

1/168.) 
این معنا موردتوجه قرار گرفته اسـت و در آن بـر  به نقل از امام صادق وایات امام هادیدر ر 

جـایگزینی آن حضـرت در رفـع اخـتال  تفسـیر و  و خدا پس از رحلت رسول  نقش امام علی
در رفع اختالفات، بیانگر  بیت(. جایگاه انحصاری اهل1/102تداوم سّنت اشاره شده است )همان: 

در عصر خود به منزلـت و جایگـاه خـود و  بیتاست و اگر اهل بیترسوخ علمی اهل احاطه و
هـای کالمـی و اختالفـات اعتقـادی و یافتند، بخش زیـادی از نـزاعتفسیر و تبلیر آیات وحی دست می

شد و اسراییلیات و خرافات در منابع تفسـیری و فرهنـگ اسـالمی رسـوخ های مذهبی پدیدار نمینحله
(. روشن است که این روایات بیـانگر 28: 1525)ر.ک: ایازی، المفسرون حیاتهم و منهجهم، کرد نمی

در پیوند با صاحب وحی و تربیت در محی  وحـی اسـت. بـدون تردیـد، پـس از  بیتموقعیت اهل
گـاه، جامعبا توجه به مصاحبت طوالنی با رسول خدا  ، امام علیخدا رسول  تـرین تـرین و آ

 (؛ و ائمـه7/017: 1052سیر و تأویل آیات وحی است )سیوطی، االتقان فی علوم القـرآن، فرد به تف
-اند، اولی به تفسیر و اختالفات تفسیری یافته اند و در خانه وحی تربیتیافتگان این مکتب نیز که تربیت

ه اسـت. کـریم مغفـول مانـد، در تفسیر معاصـرانه قـرآن بیتاند و این کارکرد روایات تفسیری اهل
رو در این تفسیر عمومًا گزارش اقوال مختلف آمده و خواننده از فصل الخطاب مبتنـی بـر روایـات  ازاین
 بهره است.بی بیتاهل

گیری از احادیث جری و تطبیق که قابلیت ارائـه فهـم و درک نـوینی از بیان مصادیق آیات و بهره نه.
القـرآن، ضروری است )طباطبایی، المیزان فی تفسـیر آیات وحی را دارند، در تفسیر و فهم معانی قرآن 

کلـی  ها( که مفهومی عـام،(. مراد از جری و تطبیق، انطباق هاهر قرآن )واژگان یا جمله1/078: 1575
آیند و در این مـورد ها پدید میها و مکانهای جدید که در طول اعصار، نسلیا مطلق است، بر مصداق

یا جمله( قباًل در مورد شخص یا واقعه خاصی نازل شده باشد یـا نشـده باشـد  تفاوتی ندارد که آیه )واژه
کارگیری قاعده جری و تطبیق، نوعی از تفسـیر (. به005: 1582)رضایی اصفهانی، منطق تفسیر قرآن، 

زدایی و توضیح مقصود آیه است. کند و این نوعی ابهامآید؛ زیرا مصادیق آیه را مشخص میبه شمار می
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است؛ زیرا در جری، هاهر عام یـا مطلـق آیـه، مسـتقیمًا بـر مصـادیق « بطن»قاعده تفسیری غیر از این 
دیگر، قاعده جری و تطبیق، نوعی تطبیق هواهر قرآن بر مصادیق است؛ امـا در  عبارت شود. بهتطبیق می

ست )همان: بطن نوعی تطبیق باطن قرآن بر مصادیق جدید است و در حقیقت، در اینجا دو نوع تطبیق ا
در مورد قرآن نقل  استفاده است که از امام باقر (. این مهم از حدیث فضیل بن یسار قابل001-005

هاهر قرآن، چیزی است که نازل شده و باطن آن، تأویل قرآن است. برخی از مطالب قرآن »کرده است: 
« مـاه جریـان دارد گذشته )و واقع شده( و برخی مطالب آن نیامده اسـت. قـرآن، همچـون خورشـید و

 (.1/115: 1011سمرقندی، تفسیر العیاشی، )سّلمی 
است که با وجود حجـم فـراوان  بیتهای روایات تفسیری اهلتوجه به مصداق یکی از هرفیت 

بهره است. عالمه طباطبایی سّنت، تفسیر معاصرانه قرآن کریم از آن کمها در منابع روایی شیعه و اهل آن
القـرآن، روایات را صدها روایت عنوان کرده است )ر.ک: طباطبایی، المیزان فی تفسـیر  تعداد این دسته

تنها در شناخت مصداق، در توضـیح و تبیـین مفهـوم آیـات  نه بیت(. این روایات اهل1/07: 1575
توجهی به آن موجب فهم ناقص آیات وحی است. این قاعده تفسیری، مبتنی بر اصـل راهگشاست و بی

بودن و نـامیرا بـودن  کریم در طول زمان مبتنی بر زنـده کریم است و جریان داشتن قرآنگی قرآن جاودان
ودانگی و فرازمانی و فرامکانی بودن قرآن و عدم تأثیرپذیری آن از فرهنـگ متن قرآنی است. به جهت جا

سـت و در زمانه یا منبع هم عرض دیگری، این معجزه جاوید از خصوصیت جری و تطبیـق برخـوردار ا
بـرای درک  بیـتاین مفهوم ریشه در روش تفسیری اهـل فهم مراد الهی تأثیر مستقیم دارد. ازآنجاکه

دارد، استفاده نکردن از روایـات گسـترده جـری و  (1/177: 1588مقصود قرآن )کلینی، اصول الکافی، 
ز دریافـت کامـل در تفسیر معاصرانه قرآن کریم، تشـنگان معـار  آیـات وحـی را ا بیتتطبیق اهل

 معار  قویم قرآن محروم ساخته و کتاب خدا را اثری تاریخی نمایانده است.

 نتیجه
هـای مختلـف وران مسلمان در عرصـهعالمان و اندیشه، باوجودآنکه کریم تفسیر معاصرانه قرآندر 

انی و مقاصـد عنوان یکی از مهمترین و معتبرترین منابع شناخت دین و فهم مع اسالمی از سّنت بهعلوم 
اثبات اسـت  با دو دلیل عقلی و نقلی قابل بیتو اهل اند و اعتبار سّنت پیامبر الهی یاد کرده کالم

ها که وصولشان به فرازمندترین قلۀ تکامل بشری و مراتب قـرب الهـی، سـبب  و امت اسالمی باید از آن
پیروی نمایند و معار  بلند قـرآن را  شده در سرزمین جانشان چیزی جز خواست و اراده الهی راه نیابد،
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گاه  بیـتاند، دریافت کنند، تبیین فضایل و مناقب اهلیافتگان مکتب وحی ترین تربیتاز ایشان که آ
و دفاع از شأن و منزلت ایشان از طریق روایات تفسیری و شواهد قرآنی و روایی منابع معتبر شیعه و اهل 

هـا در  و تـأثیر آن بیـتا وجود اهمیت روایات تفسیری اهـلروشنی نیامده است. همچنین ب سّنت به
در منابع روایی فریقین و تـالش  بیتمعرفت بخشی آیات قرآن و حجم گسترده روایات تفسیری اهل

در قالـب تفاسـیر روایـی؛ عـدم تفـاوت در بیـان  بیتآوری و تنظیم روایات اهلپیشینیان برای جمع
در ردیف دیگر صـحابه و  بیتصحابه و تابعین و قرار دادن اهل با روایات دیگر بیتروایات اهل

نبـردن از روایـات  ، بهرهالمفسرین علیگرفتن روایات صحابه بر روایات تفسیری صدرپیشی تابعین،
ها و سـطو  معرفتـی قـرآن در فهم مراتب عالی و ژرفای بطون قرآن برای دستیابی به الیه معصومین

بهـره نبـردن از  ،بیتو اهل و سبک رفتاری پیامبر  بیتاخبار سیره اهل کریم، عدم استفاده از
های تفسـیر  احادیث جری و تطبیق که قابلیت ارائه فهم و درک نوینی از آیات وحی را دارنـد، از کاسـتی

یابی به معار  قویم قرآن است که بخشی از این آیینه تجلی حق، تنهـا در کریم در دستمعاصرانه قرآن 
 جای گرفته و در گفتار و کردارشان بروز یافته است. ب پاک معصومانقل

 پی نوشت:
(1) Harper SanFrancisco 
(7) Harper One 

 



 

 

 

138 

    Bi-Quarterly Scientific of the Qur’an and Orientalists, Spring and Summer 0202, 26(02), P: 201 - 221  
The Position of Ahl al-Bayt (A.S) in “The Contemporary Interpretation of the Holy Quran” [= 

“The Study Quran”] 
Zeinab Tayyebi 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 منابع
قرآن کریم، ترجمه: ناصر مکارم شیرازی، دفتـر مطالعـات تـاریخ و معـار  اسـالمی، تهـران:  .1

 ش. 1585
مکتبه نـزار المصـطفی البـاز،  حاتم رازی، عبدالرحمن بن محمد، تفسیر القرآن العظیم، ابی ابن .7

 ق. 1017مکه المکرمه: 
 ق. 1010المفید، بیروت: دار االعتقادات فی دین اإلمامیه،بابویه )صدوق(، محمد بن علی،  ابن .5
 ق. 1055ــــــ، الخصال، مؤسسه النشر االسالمی، قم:  .0
و الزندقـة، حجر هیتمی مکی، أحمد بن محمد، الصواعق المحرقة فی الرد علی اهل البدع  ابن .0

 ق. 1010تحقیق: عبدالوهاب عبداللطیف، دارالکتب العلمیه، بیروت: 
حنبل شیبانی، احمد بن محمد، المسند، تحقیق: عبدالله محّمد درویش، بیروت: دارالفکر،  ابن .6

 ق. 1010
 تا.صادر، بیروت: بیسعد، محمد، الطبقات الکبری، دار ابن .2
 ش. 1508، جهان، تهران: قتلی الطفو الدین، اللهو  فی طاووس، سّید رضی ابن .8
 ق. 1055کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، دارالفکر، بیروت: ابن .7

، 151، معرفـت، شـماره «های سّید حسین نصـرتأمالتی در زندگی و اندیشه»ارجینی، حسین،  .15
1582. 

 .1568، 70شماره اندیشه، ، کیهان «بیت رسالت در تفسیر طبریاهل»استادی، رضا،  .11
آلوسی بغدادی، سّید محمود، رو  المعـانی فـی تفسـیر القـرآن العظـیم، دارالکتـب العلمیـه،  .17

 ق. 1010بیروت: 
، 58و  52بینـات، شـماره  ،«در تفسـیر قـرآن جایگـاه اهلبیـت»ایازی، سّید محمد علـی،  .15

1587. 
 ش. 1525هران: ــــــ، المفسرون حیاتهم و منهجهم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ت .10
مندی تفاسـیر قـرآن از روایـات تحلیل درصد بهره»حسین، خوشبخت، نرگس، پور، امیربانکی .10

 .1576، شماره دوم، 05های قرآن و حدیث، سال ، پژوهش«بیتاهل
 ش. 1521برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، دارالکتب االسالمیه، قم: چاپ دوم،  .16



 

 
 

131 

 101-131:، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
اکریمابیتا)ع(ادَاتفسیرامعرصرلنراقرآنجریگرهالهل

ینب طی    بیز
ا

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 ق. 1075امع الصحیح سنن ترمذی، دارالمعرفه، بیروت: ترمذی، محمد بن عیسی، الج .12
 .1580تابستان و پاییزسال اول، های فقهی، ، پژوهش«البالغه قرآن در نهج»جوادی آملی،  .18
 ش. 1528اسراء، قم: ، کریمتسنیم تفسیر قرآن ــــــ،  .17
ه، الکتـب العلمیـحاکم نیشابوری، محمد بـن عبداللـه، المسـتدرک علـی الصـحیحین، دار .75

 .ق 1011بیروت: 
عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشـیعة الـی تحصـیل مسـائل الشـریعة، مؤسسـه حر  .71
 ق، 1057، قم: البیت آل

حسکانی، عبیدالله بـن عبداللـه، شـواهد التنزیـل لقواعـد التفضـیل، تحقیـق: محمـد بـاقر  .77
 ق. 1011محمودی، سازمان چاپ و انتشارات وزارات ارشاد اسالمی، تهران: 

 ق. 1017خویی، سّید ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، مؤسسه النشر االسالمی، قم:  .75
الدین أبوعبداللــه محمــد بــن أحمــد، ســیر أعــالم النــبالء، تحقیــق: شــعیب  یهبــی، شــمس .70

 ق. 1015االرناؤوط، مؤسسه الرساله، بیروت: 
قـرآن، مرکـز بـین : مبانی و قواعـد تفسـیر 1رضایی اصفهانی، محمدعلی، منطق تفسیر قرآن  .70

 ش. 1582، قم: المللی ترجمه و نشر المصطفی 
العیاشی، تحقیق: سّید هاشـم رسـولی  سلمی سمرقندی ]عیاشی[، محمد بن مسعود، تفسیر .76

 ق. 1011محالتی، المکتبه العلمّیه االسالمیه، تهران: 
 ق. 1052: سیوطی، جالل الدین عبدالرحمن، االتقان فی علوم القرآن، دار ابن کثیر، بیروت .72
 ق. 1050المأثور، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم: المنثور فی تفسیرالدرــــــ،  .78
نقی فیض االسالم اصفهانی، مؤسسـه چـاپ و نشـر  البالغه، ترجمه: علی شریف رضی، نهج .77

 ش. 1527آثار فیض االسالم، تهران: 
یح األبـرار، تحقیـق: شهرستانی شـافعی، محمـد بـن عبـدالکریم، مفـاتیح االسـرار و مصـاب .55

 ش. 1526محمدعلی آیرشب، دفتر نشر میراث مکتوب، تهران: 
شوشتری، سّید نورالله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، تصحیح: سـید شـهاب الـدین مرعشـی،  .51

 ق. 1052مکتبه االسالمیه، تهران: 
الـدرجات فـی فضـائل آل محمـد، تصـحیح: محسـن صفار قمی، محمد بن حسن، بصائر  .57

 ق. 1050الله مرعشی نجفی، قم:  غی تبریزی، مکتبه آیهبا کوچه



 

 

 

132 

    Bi-Quarterly Scientific of the Qur’an and Orientalists, Spring and Summer 0202, 26(02), P: 201 - 221  
The Position of Ahl al-Bayt (A.S) in “The Contemporary Interpretation of the Holy Quran” [= 

“The Study Quran”] 
Zeinab Tayyebi 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 ق. 1577العلمیة، قم: الشیعة، المطبعة طباطبایی بروجردی، سّید حسین، جامع احادیث  .55
 ق. 1575القرآن، األعلمی، بیروت:طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر  .50
 ش. 1565ایی، قم: ــــــ، شیعه در اسالم، بنیاد علمی فرهنگی عالمه طباطب .50
 1076القرآن و الفرقان، اسوه، تهران: البیان فی تفسیر  تفسیر مجمعطبرسی، فضل بن حسن،  .56
 ق.

دارالمعرفـه، بیـروت: القـرآن، آی البیان عـن تأویـل طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، جامع  .52
 ق. 1575

االسـالمی، قـم:  عـالماالالقرآن، مکتب طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر  .58
 ق. 1057

 در تفسـیر قـرآن بیتهای مغفول احادیث اهلهرفیت»زاده، علی؛ ایزدی، مهدی، عبداله .57
 .1577قرآن، شماره شانزدهم،  ، تفسیر و زبان«کریم

عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، نورالثقلین، تصـحیح: سـّید هاشـم رسـولی محالتـی،  .05
 ق. 1017مؤسسه اسماعیلیان، قم: 

 ق. 1075فخر رازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، داراحیاء التراث العربی، بیروت:  .01
فیض کاشانی، محمد محسن بن مرتضی، الصافی فی تفسیر القرآن، تحقیق: حسین اعلمی،  .07

 ق. 1010انتشارات الصدر، تهران: 
 ش. 1560القرآن، انتشارات ناصرخسرو، تهران: قرطبی، محمد بن احمد، الجامع ألحکام  .05
قشیری نیشابوری، مسلم بن حّجاج، الجـامع الصـحیح، تحقیـق: محمـود فـؤاد عبـدالباقی،  .00

 ق. 1017دارالحدیث، قاهره: 
-اکبـر غّفـاری، دارالکتـب الکـافی، تحقیـق: علـیکلینی رازی، محمد بن یعقـوب، اصـول  .00

 ق. 1588االسالمیه، تهران: 
الرسـاله، االقـوال و االفعـال، مؤسسـهالدین علی، کنز العمـال فـی سـنن  متقی هندی، عالء .06

 ق. 1057بیروت: 
، مؤسسـه الوفـاء، االطهـاراالئمـة  الجامعة لدرر اخبـارمجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار  .02

 ق. 1055بیروت: 
 ش. 1561مطهری، مرتضی، سیره نبوی، صدرا، تهران:  .08



 

 
 

133 

 101-131:، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
اکریمابیتا)ع(ادَاتفسیرامعرصرلنراقرآنجریگرهالهل

ینب طی    بیز
ا

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

ویه، مشـهد: معرفت، محمدهادی، التفسیر و المفسرون فی ثوبـه القشـیب، الجامعـه الرضـ .07
 ق. 1018

 ق. 1522االسالمیه، تهران: مفید، محمد بن نعمان، اإلرشاد، دارالکتب  .05
الدین محمد، اتحا  السائل بما لفاطمة من الفضائل، تحقیق: عبـداللطیف مناوی قاهری، زین .01

 تا.عاشور، مکتبه القرآن للطبع و النشر و التوزیع، قاهره: بی
اصـغر حکمـت،  األسرار و عدة األبرار، به اهتمام: علی میبدی، ابوالفضل رشیدالدین، کشف .07

 ش. 1521انتشارات امیرکبیر، تهران: 
کریم، ویراستاران: جـانردگلی، ماریـا دکاکـه و نصر، سید حسین نصر، تفسیر معاصرانه قرآن  .05

جوز  لومبارد، کمـک ویراسـتار: محمدُرسـُتم، ترجمـه و تحقیـق: انشـاءالله رحمتـی، ویراسـته: 
 .1577یان، سوفیا، تهران: چاپ دوم، مصطفی ملک

 ش. 1587حدیث، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، قم: نصیری، علی، آشنایی با علوم .00
پژوهـی ، قـرآن«شناسی مستشرقان در تفسـیر قـرآن و بررسـی سـّنتروش»نوبری، علیرضا،  .00

 .1585، 8خاورشناسان، شماره 
، ترجمـه: علـی «های مستشـرقانشتهدانش تفسیر در نگا»هرماس، عبدالرزاق بن اسماعیل،  .06

 1586، خرداد و تیر 150آینه پژوهش، شماره راد، 



 

 
 

135 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 101-131 :، ص1033ابستان بهار و ت، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
Bi-Quarterly Scientific of the Qur’an and Orientalists, Spring and Summer 0202, 26(02), P: 201- 221  

 

 

Resources 

1. The Holy Quran, Translated by Nasser Makarem Shirazi, Center for 

History and Islamic Studies, Tehran: 1221. 

1. Nahj al-Balaghah [The Peak of Eloquence], Translated by Ali al-Naqi 

Faiz al-Islam Esfahani, Institute for Publishing Faiz al-Islam’s Works, 

Tehran: 1222. 

0. Abdullahzadeh, Ali & Izadi, Mahdi, The Neglected Capacities of Ahl 

al-Bayt’s (A.S) Narrations in the Interpretation of the Holy Quran, Journal of 

Quranic Interpretation and Linguistics, No. 16, 1216, pp. 116-121. 

4. Alusi Baghdadi, Seyyed Mahmoud, Roh al-Ma’ani fi Tafsir al-Quran 

al-Azeem [The Spirit of Meanings in the Interpretation of the Gracious 

Qur'an], Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut: 1412 AH. 

2. Arjini, Hossein, Reflections on the Life and Thoughts of Seyyed 

Hossein Nasr, Ma’refat, No. 101, 1221, pp. 142-126. 

6. Aroussi Howayzi, Abd Ali bin Juma’h, Noor al- Thaqalayn [The Light 

of Two Gracious Things of Quran and Ahl al-Bayt], Edited by Seyyed 

Hashim Rasooli Mahallati, Muassasah Ismailian, Qom: 1411 AH. 

1. Ayazi, Seyyed Muhammad Ali, Interpreters; Their Life and 

Methodology, Ministry of Culture and Islamic Guidance, Tehran: 1664. 

1. Ayazi, Seyyed Muhammad Ali, The Position of the Ahl al-Bayt in the 

Interpretation of the Quran, Bayyinat, No. 01 - 01, 1220, pp. 041-016. 

6. Bankipour, Amir Hossein, Khoshbakht, Narges, An Analysis of the 

Percentage of Utilization of Quranic Interpretations from Ahl al-Bayt’s 

Narrations, Quran and Hadith Researches Magazine, Volume 22, Number 1, 

1211, pp. 160-110. 

12. Barqi, Ahmad bin Muhammad bin Khalid, Al-Mahasin [The Beauties], 

Dar al-Kutub al-Islamiyah, Qom: 1nd Edition, 1661. 

11. Dimashqi [Ibn Kathir], Ismail bin Umar, Tafsir al-Quran al-Azeem 

[The Exegesis of Gracious Quran], Dar al-Fikr, Beirut: 1422 AH. 

11. Fakhr al-Razi, Muhammad bin Umar, Al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-

Ghayb [The Exegesis of the Keys of Hidden World], Dar Ihya al-Turath al-

Arabi, Beirut: 1412 AH. 



 

 
 

134 

 101-131:، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
اکریمابیتا)ع(ادَاتفسیرامعرصرلنراقرآنجریگرهالهل

ینب طی    بیز
ا

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

10. Fayz Kashani, Muhammad Muhsin bin Murtaza, Al-Safi fi Tafsir al-

Quran [A Clearing Exegesis of Quran], Researched by Hossein A’lami, Al-

Sadr Publications, Tehran: 1412 AH. 

14. Hakim Neyshabouri, Muhammad bin Abdullah, Mustadrak al al-

Sahihein [The Sources of Two Authentic Book of Narrations], Dar al-Kutub 

al-Ilmiyyah, Beirut: 1411 AH. 

12. Haskani, Obaidullah bin Abdullah, Shawahid al-Tanzil li Qawaid al-

Tafzil [The Evidences of the Revelation for the Rules of Preference], 

Researched by Muhammad Baqir Mahmoudi, Printing and Publishing 

Organization of the Ministry of Islamic Guidance, Tehran: 1411 AH. 

16. Hermas, Abd al-Razzaq bin Ismail, The Science of Interpretation in the 

Writings of Orientalists, Translated by Ali Rad, Ayeneh Pajohish, No. 124, 

June - July 1221, pp. 1-12. 

11. Hurr Amili, Muhammad bin Hassan, Tafsil Wasa'il al-Shiah ila Tahsil 

Masail al-Shariah [The Detail of Shiite Sourcess Acquiring the Shar’i 

Precepts], Muassasah Alul Bayt (A.S), Qom: 1426 AH. 

11. Ibn Abi Hatim Razi, Abdul Rahman bin Muhammad, Tafsir al-Quran 

al-Azeem [The Exegesis of Gracious Quran], Maktabah Nizar al-Mustafa al-

Baz, Mecca: 1416 AH 

16. Ibn Hajar Haytami Makki, Ahmad bin Muhammad, Al-Sawa'iq al-

Muhriqah fi al-Radd ala Ahl al-Bid’h 'wa al-Zandaqah [The Burning Swords 

in Rejecting Bid’a and Zindiq Groups], Researched by Abdul Wahhab Abdul 

Latif, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut: 1414 AH. 

12. Ibn Hanbal Sheibani, Ahmad bin Muhammad, Al-Musnad, Researched 

by Abdullah Muhammad Darwish, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 AH. 

11. Ibn Sa'd, Muhammad, Al-Tabaqat al-Kubra [The Major Classes], Dar 

al-Sadr, Beirut: n.d. 

11. Ibn Tawus, Seyyed Razi al-Din, Al-Luhuf ala Qatla l-Tufuf [The Sighs 

of Sorrow Concerning the Martyrs of the Land of Taff (Karbala)], Jahan, 

Tehran: 1666. 

10. Javadi Amoli, Abdullah, Tasmin; The Exegesis of Holy Quran, Qom: 

1666. 



 

 

 

136 

    Bi-Quarterly Scientific of the Qur’an and Orientalists, Spring and Summer 0202, 26(02), P: 201 - 221  
The Position of Ahl al-Bayt (A.S) in “The Contemporary Interpretation of the Holy Quran” [= 

“The Study Quran”] 
Zeinab Tayyebi 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

14. Javadi Amoli, The Quran in Nahj al-Balaghah [Peak of Eloquence], 

Jurisprudential Studies, 1st Year, Summer and Fall 1222, pp. 2-11. 

12. Khoei, Seyyed Abul Qasim, Muhazarat fi Usul al-Fiqh [Lectures on the 

Principles of Jurisprudence], Muassasah al-Nashr al-Islami, Qom: 1416 AH. 

16. Kulayni Razi, Muhammad Ibn Ya'qub, Usul al-Kafi, Researched by Ali 

Akbar Ghaffari, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Tehran: 1011 AH. 

11. Majlisi, Muhammad Baqir, Bihar al-Anwar al-Jami'ah li Durar Akhbar 

al-Aimah al-Athar [Oceans of Lights Comprising the Pearls of Narrations 

from Holy Imams (AS)], Muassasah al-Wafa, Beirut: 1420 AH. 

11. Ma’refat, Muhammad Hadi, Al-Tafsir wa al-Mufassiron fi Thawbih al-

Jadid [The New Version of “Exegesis and Commentators”], Al-Razawiyah 

University, Mashhad: 1411 AH. 

16. Meybodi, Abolfazl Rashid-ud-Din, Kashf al-Asrar wa Iddah al-Abrar 

[The Discovery of Secrets and A Number of Pious], Rendered by by Ali 

Asghar Hekmat, Amirkabir Publications, Tehran: 1661. 

02. Motahhari, Morteza, Sirah Nabavi [The Conduct of the Holy Prophet], 

Sadra, Tehran: 1611. 

01. Mufid, Muhammad bun Nu’man, Al-Irshad [The Guidance], Dar al-

Kutub al-Islamiyyah, Tehran: 1011 AH. 

01. Munawi Qahiri, Zayn al-Din Muhammad, Ithaf al-Sa'il bima li Fatimah 

min al-Fazail [A Gracious Presentation for the Inquirer concerning the 

Virtues of Fatima], Researched by Abdul Latif Ashour, Maktabah al-Quran 

for Printing, Publishing and Distribution, Cairo: n.d. 

00. Muttaqi Hindi, Alauddin Ali, Kanz al-Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-

Afa’al [The Treasures of the Doers of Good Speaks and Deeds], Muassasah 

al-Risalah, Beirut: 1426 AH. 

04. Nasiri, Ali, An Introduction to Hadith Sciences, Qom Seminary 

Management Center, Qom: 1220. 

02. Nasr, Seyyed Hossein Nasr, The Contemporary Interpretation of the 

Holy Quran = [The Study Quran], Edited by Caner Dagli, Maria Massi 

Dakake & Joseph Lombard, Assistant Editor: Mohammed Rustom, 



 

 
 

137 

 101-131:، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
اکریمابیتا)ع(ادَاتفسیرامعرصرلنراقرآنجریگرهالهل

ینب طی    بیز
ا

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

Translated and Researched [in Persian] by Insha Allah Rahmati, Edited by 

Mustafa Malakian, Sofia, Tehran: 1nd Edition, 1212. 

06. Noweiri, Alireza, Orientalists’ Methodology in the Interpretation of the 

Quran and the Study of Tradition, Orientalists' Quran Researches Magazine, 

No. 1, 1221, pp. 10-11. 

01. Ostadi, Reza, Ahl al-Bayt of Prophecy in the Tafsir of Tabari, Kayhan 

Andisheh, No. 12, 1616, pp. 12-66. 

01. Qurtubi Ansari, Muhammad bin Ahmad, Al-Jame’ fir Tafsir al-Qur'an 

[A Comprehensive Exegesis of Quran], Naser Khosrow Publications, 

Tehran: 1612. 

06. Qushayri Neyshabouri, Muslim Ibn Hajjaj, Al-Jame' al-Sahih, 

Researched by Mahmoud Fouad Abdul Baqi, Dar al-Hadith, Cairo: 1411 

AH. 

42. Rezaei Esfahani, Mantiq Tafsir Quran 6 (Mabai wa Qawaid Tafsir 

Quran) [Logic of Quranic Interpretation 6 (Principles and Rules of Quranic 

Interpretation)], Al-Mustafa (P) International Center for Translation and 

Publication, 8008. 

41. Saffar Qomi, Muhammad bin Hassan, Basair al-Darajat fi Fazail Ale 

Mohammad [The Cognition of the Positions of Holy Prophet’s (A.S) 

Family’s Virtues], Edited by Muhsi Kuchebaghi Tabrizi, Ayatullah Mara’shi 

Najafi Library, Qom: 1424 AH. 

41. Shahrastani, Shafe’i, Muhammad bin Abdulkarim, Mafatih al-Asrar a 

Masabih al-Abrar [The Keys to the Mysteries and the Lights of the Nobles], 

Researched by Muhammad Ali Azarshab, Daftar Nashr Mirath Maktub, 

Tehran: 1661. 

40. Sheikh Saduq, Muhammad ibn Ali ibn Babawayh, Al-Itiqadat fi Din al-

Imamiyyah [Beliefs of Imamiyyah Sect], Dar al-Mufid, Beirut: 1414 AH. 

44. Sheikh Saduq, Muhammad ibn Ali ibn Babawayh, Al-Khisal [A 

Numeric Classification of Traditions on Characteristics], Muassasah al-

Nashr al-Islami, Qom: 1420 AH. 



 

 

 

130 

    Bi-Quarterly Scientific of the Qur’an and Orientalists, Spring and Summer 0202, 26(02), P: 201 - 221  
The Position of Ahl al-Bayt (A.S) in “The Contemporary Interpretation of the Holy Quran” [= 

“The Study Quran”] 
Zeinab Tayyebi 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

42. Shoushtari, Seyyed Noorullah, Ihqaq al-Haqq and Izhaq al-Batil [The 

Clarification of Right and Elimination of Incorrect], Edited by Seyyed 

Shahab al-Din Mara’shi, Maktabah al-Islamyyiah, Tehran: 1401 AH. 

46. Sullami Samarqandi [Ayyashi], Muhammad bin Mass’ud, Tafsir [The 

Exegesis of] al-Ayyashi, Researched by Seyyed Hashim Rasooli Mahallati, 

al-Maktabah al-Ilmiyyah al-Islamiyyah, Tehran: 1411 AH. 

41. Suyuti, Jalaluddin Abdul Rahman, Al-Durr al-Manthur fi Tafsir al-

Ma’thur [The Scattered Pearls in the Exegesis of Holy Book], Qom, 

Ayatullah Mara’shi Najafi Library, Qom: 1424 AH. 

41. Suyuti, Jalaluddin Abdul Rahman, Al-Itqan fi Uloom al-Quran [A 

Strengthen in Quranic Sciences], Dar Ibn Kathir, Beirut: 1421 AH. 

46. Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, Jame' al-Bayan an Ta’wil Ayat 

al-Quran [A Comprehensive Expression and Hermeneutic of Quranic 

Verses], Dar al-Ma'rifah, Beirut: 1060 AH. 

22. Tabarsi, Fadl bin Hassan, Tafsir Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Quran wa 

al-Furqan [The Confluence of Expressions Concerning the Interpretation of 

Quran], Uswa, Tehran: 1416 AH. 

21. Tabatabai Boroujerdi, Seyyed Hossein, Jame;’ Ahadith al-Shiah [A 

Comprehensive Collection of Shiite Hadiths], Al-Matba’h al-Ilmiyyah, 

Qom: 1066 AH. 

21. Tabatabai, Muhammad Hossein, Shia in Islam, Allamah Tabatabai 

Scientific and Cultural Foundation, Qom: 1611. 

20. Tabatabai, Seyyed Muhammad Hossein, Al-Mizan fi Tafsir al-Quran, 

Al-A’lami, Beirut: 1062 AH. 

24. Tirmidhi, Muhammad ibn Isa, Al-Jame' al-Sahih Sunan Tirmidhi, Dar 

al-Ma'rifah, Beirut: 1410 AH. 

22. Tusi, Abu Ja'far Muhammad ibn Hassan, Al-Tibyan fi Tafsir al-Quran 

[A Clarification Concerning the Interpretation of Quran], Maktab al-A’lam 

al-Islami, Qom: 1426 AH. 

26. Zahabi, Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad, Siyar 

A’lam al-Nubala [The Conducts of Nobles], Researched by Shoaib al-

Arnaout, Muassasah al-Risalah, Beirut: 1410 AH.


