
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  نالثقلیاجتهاد در تفسیر روایی نور
  پردیس قم - استادیار دانشگاه تهران/ محمدعلی مهدوي راد

  )ع(استادیار دانشگاه امام صادق/ پورمصالییعباس 
  استادیار دانشگاه کاشان/ تبارحمیدرضا فهیمی

  
  
  چکیده 

ي فقیه و محدث امامی مذهب که توسط شیخ عبد علی بن جمعه عروسی حویز نورالثقلین تفسیر
، تفسیري روایی به شمار اول قرن دوازدهم نوشته شده است هم هجري و یا نیمۀدر نیمۀ دوم قرن یازد

حویزي این روایات را به عنوان روایات تفسیري  .حاوي بیش از سیزده هزار روایت استآید و می
ولـی   تفسـیري روایـی اسـت    ،به همین جهت این تفسیر در نگاهی گذرا ،ذیل آیات قرار داده است

از  ،نشان داده است که این تفسیر به رغم اینکه به تفسیري روایی مشهور است هشنگارنده در این پژو
تفکیـک و  ح براي تبیـین آیـات پرهیـز کـرده،     هر چند مفسر از اظهار نظر صری .اجتهاد خالی نیست

اي هدفمند صـورت گرفتـه   ها مبتنی بر یک نوع تالش فکري با شیوهگزینش روایات و چیدمان آن
ایم که اجتهاد حویزي بر نشان داده ایم وه از این تالش فکري به اجتهاد تعبیر کردهدر این مقال .است

  .مبانی و عوامل معرفتی و غیر معرفتی او استوار است
  

   :هاکلیدواژه
ــویزي،  ــورالثقلین، حـ ــی،   نـ ــانی معرفتـ ــاد، مبـ ــی،   اجتهـ ــر معرفتـ ــانی غیـ ــی مبـ ــیر روایـ  .تفسـ
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  مقدمه
هر مسلمانی بـا   ؛ زیراترین روش تفسیري در میان مسلمانان استتفسیر روایی اصیل

و  دانسـته را در تبیین آیات فصل الخطـاب   )ص(الم رسول خداک ،هر گرایش مذهبی
روایت  هر )هاهمچون عصمت ائمه و حجیت کالم آن بر پایه مبانی کالمی خود(امامیه

علـم تفسـیر و   آنان  .اندکرده) ص(سخن رسول خدا پایۀرا هم )ع(از ائمهمسند رسیده 
این تفاوت که برخـی از امامیـه فهـم     با ،دانندتأویل تمامی قرآن را فقط از آن ائمه می

و هر تفسیر  دنکنغیر معصوم را حتی فهم ظاهر قرآن را حجت ندانسته و آن را نفی می
ی قواعـد یقینـ   ه مراد آیات را بر پایـۀ و رسیدن ب ندانگاررأي میه را تفسیر ب یغیر روای

مقابـل   ،هر تفسیر اجتهادي را ،بدین ترتیب .دنتابنمیعقالیی بر عقلی و قواعد محاورة
و 25ص، 1ج، 1385 بابایی، /528ص ،2ج ،1383 معرفت،(.دندهروایی قرار می تفسیر

ها عبارت آن اي ازکه پارهدهد هایی را پیش روي ما قرار میبندي پرسشاین تقسیم) 
  :است از

  ؟وجود نداردهیچ نوع اجتهادي راستی در تفاسیر مشهور به روایی ه آیا ب. 1
    ؟ر روایی از مبانی تفسیري برخوردارندیآیا مفسران تفاس. 2
و از  ...)مـذهبی، کالمـی و  (روایی از عوامل و مبانی معرفتـی  تفاسیراجتهاد آیا . 3

  ؟اثر پذیرفته است...) ، سیاسی و عیاجتما(رفتیعوامل و مبانی غیر مع
   :این پایه مطرح است برسه فرضیه 

 .اجتهاد صورت گرفته است ،روایی در تفاسیر. 1
 .تفاسیر روایی همچون دیگر تفاسیر از مبانی تفسیري برخوردار است. 2
 مفسرمعرفتی و غیر معرفتی روایی از مبانی  تفاسیردر به کار گرفته شده اجتهاد . 3

 .اثر پذیرفته است
اب و آن را را انتخـ  نـورالثقلین  تفسـیر  ،پرسش ایـن تحقیـق   سهبراي کاوش در پاسخ به 

توصـیفی و تحلیلـی تهیـه و در     ،اياین مقاله بـه روش کتابخانـه   .ایممورد بررسی قرار داده
و  هـاي اجتهـاد در تفسـیر،   ، زمینـه نـورالثقلین  معرفـی تفسـیر   بخش زندگی حـویزي،  چهار

  .تنظیم شده استعوامل مؤثر بر اجتهاد حویزي 
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  معرفی حویزي  .1

ن و فقهاي امامیه در قرن یـازدهم  اعلى بن جمعه عروسى حویزى از محدث شیخ عبد
ولی تاریخ تولـدش  ) 815و 287ص، 2ج ،1352 پور،صفی(محل تولد او حویزه .است

اند کسانی هم گفته ،دانقمري دانسته 1112سال گرچه تاریخ وفات او را . معلوم نیست
 از .اهللا جزایري اشتباه شده استد نعمتات حویزي با سال وفات شاگردش سیسال وف

 مال )1136، ص2ج، 1385بجستانی،  مدنی(.تاریخ وفات او هم معلوم نیست ،این روي
 که در آن تقریظی نوشته نورالثقلین کتاب قمري بر 1073عبد الرشید شوشتري در سال 

دهـد  جملـه نشـان مـی   ایـن   .از حـویزي تجلیـل کـرده اسـت    » ام اللَّه تأییداتهأد« ۀبا جمل
 )328، ص4ج ق،1403 بـزرگ تهرانـی،   آقا(.قمري زنده بوده است 1073حویزي تا سال 

وسـائل   ، نویسـندة )ق1104د(حـرّ عـاملی  و معاصـر شـیخ    اقامـت داشـته   حویزي در شیراز 
 میرزا عبداهللا افندي نویسـندة  و )89، ص2ج ،1346 مدرس،()ق1111د(، مجلسیالشیعه

فقیـه، محـدث،   ون، عنوان جامع علـوم و فنـ  حرّ عاملی از او با . است بودهریاض العلما
را در چهار جلد  الثقلیننور وي تفسیر. ده استشاعر و ادیب یاد کر پرهیزگار،فاضل، 

ا به خط خود مؤلف مشاهده و رونوشت آن را از مؤلف درخواست کرده و حویزي ر
 )154، ص2ج ق،1385 حرّ عاملی،(.استتفسیر روایی ستوده  این به خاطر تألیف

از اسـتادان   لـی و کنـد ی روایت مـی یشیخ بها ازنقی از طریق مال علی نورالثقلینمؤلف   
د تنهـا از سـی   نیـز  از شـاگردان حـویزي   .یا مشایخ روایـی دیگـر او نـامی بـرده نشـده اسـت      

 ینـالثقلـ نور یرـتفس جز )786ص ،تابیآقا بزرگ تهرانی، (.نداري نام بردهاهللا جزاینعمت
 شواهد مغنیشرحو  مـالعج المیۀرح ـش دو اثر دیگر به نام ،شک از حویزي استکه بی
تألیف شیخ عبد علـی   بعضی این دو اثر را گفته نماند کهنا .است نسبت داده شدهبه او 

محســـن  /148، ص3ق، ج1401نـــدي، اف(.انــددانســتهاهللا بحرانـی  بـن ناصــر بــن رحمــت 
  )51، ص10ج تا،بی ،یخوئ /237، ص1363 ؛ شیخ عباس قمی،29، ص8جتا، بیاالمین، 
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  تفسیر نورالثقلین .2
 13416انـد کـه مؤلـف    تفاسـیر روایـی محـض بـه شـمار آورده      این تفسـیر را جـزء  

ــرد  ــت را در آن گ ــیم  آوري روای ــد تنظ ــار جل ــردهو در چه ــت، (ک ، 2ج، 1383معرف
قمـري تـألیف آن پایـان یافتـه      1066و در سال  )375، ص1ج ،1385 بابایی، /787ص

، 5تـا، ج حسـینی، بـی  (.اکنون موجود اسـت به عصر مؤلف همنسخ خطی متعلق . است
هاشـم   دتصحیح و تعلیق سیقمري با  1385این تفسیر در سال  )310ص،1ج و 102ص

اسماعیلیان چاپ و منتشـر   ط مؤسسۀ، توستی در پنج جلد در قطع وزیريرسولی محال
  .قمري نیز تجدید چاپ شده است 1412 و در سال

 :کتـاب چنـین آورده اسـت    در مقدمـۀ  را از نگارش ایـن تفسـیر  خود  مؤلف انگیزة
برخـی   ،انـد هاي گوناگونی براي تفسیر برگزیدهروش وقتی دیدم خادمان کتاب خدا«

هـاي ادبـی و اشـتقاق کلمـات و     رکیـب قرآن مثـل معـانی الفـاظ یـا ت     هاي ادبیبه جنبه
 ،انـد بـه کـار گرفتـه    را اند و برخی دیگر فنون مختلـف دیگـري  مسائل صرفی پرداخته

از  .آیـات قـرآن جمـع کـنم    کنار را در )اهل البیت(»ذکراهل «مند شدم روایات هعالق
حویزي تفسـیر   )3-2ص، 1ج ق،1385 ،حویزى(.نام نهادم لیننورالثقآن را  ،این روي

هـا بـه مکـی یـا     اي بسیار کوتاه آغاز کرده و در ورود به تفسـیر سـوره  را با مقدمهخود 
توان از او سخنی بـه  اي ندارد و در موارد بسیار اندکی میها هیچ اشارهمدنی بودن آن

حــویزي جــز در دو مــورد بــراي رفــع تعــارض نکوشــیده و در چیــدمان   .دســت آورد
   .مندي نداردروایات طریق واحد و نظام

تـاریخی و   ،حـدیثی  ،از بـیش از چهـل منبـع تفسـیري    براي تـألیف تفسـیر خـود     او
و منابع خود را در صدر احادیـث آورده،   )1پیوست شمارة(.رجالی بهره برده است

آنچه به عنوان منابع در ایـن مقالـه   . جا جمع و معرفی نکرده استها را در یکولی آن
 بعاذکـر نـام منـ    .توسط نگارنده از سراسر تفسـیر اسـتخراج شـده اسـت     ،گردیده ذکر

فـراهم آورده اسـت و اگـر     یمحققـ  هـر سـی بـه مصـادر را بـراي     ردستتوسط حویزي 
ذکر منابع تا حـدودي ایـن نقـص را     ،کاستی این تفسیر تلقی شود ،حذف سند روایت

  .پوشانده است
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-مشـخص مـی   ،البرهـان یعنـی   معاصر آن يیرتفسو منابع نورالثقلین  منابع با مقایسۀ

روایتــی نیــاورده هــیچ هــا اســتفاده کــرده کــه بحرانــی از آن یشــود حــویزي از منــابع
توانـد ناشـی از تفـاوت مبـانی حـدیثی یـا       این اختالف می )2پیوست شمارة (.است

  .طلبددیگر میرجالی این دو مفسر باشد که تحقیق در آن فرصتی 
سـوره   9 ،مفسـر از منـابع  توسـط  یـابی بـه فراوانـی مـوارد اسـتفاده شـده       براي دست 

 دهـد این بررسی نشان مـی  .یماراي نمونه انتخاب و بررسی کردهبرا ) ده جزء اول(اول
بـار از منـابع    2975از سـی و هشـت منبـع اسـتفاده کـرده و       ،جزء 10این مؤلف در که

از منـابع روایـی ایـن ده    % 26 بـه طـوري کـه    )3پیوست شمارة (.خود نام برده است
و  البیـان  مجمعاز % 12و  تفسیر قمیاز %12آن از کلینی و % 21جزء از شیخ صدوق و 

-این فراوانی میزان گرایش و توجه مفسر را به منابع نشان می .است تفسیر عیاشیاز % 7
گـاهی روایـاتی    و  اي از آیـات اسـت  ذکـر پـاره  عدم  ،نورالثقلینهاي یاز کاست .دهد

تعـداد   ،ایـن تفسـیر ترتیبـی    در .شود که معلوم نیست مربوط به کدام آیه استذکر می
ــات  ــادي از آی ــیر  زی ــدون تفس ــات ب ــب آی ــده و اغل ــا ش ــیر ره ــده  تفس ــزش ــل  نی کام

آیـه در   1364از درصـد  % 48تنها نزدیک به  به طوري که )4پیوست شمارة (نیست
  .تفسیر شده است )اول جزء 10(سوره 9

  
  اجتهاد در تفسیر نورالثقلین . 3

سـعی کـرده    ،انـد که به شیوة روایی تفسـیر نگاشـته  انی حویزي همچون دیگر مفسر
از هـا  آن يجداسـاز و ولی در گـزینش روایـات    ،کند تفسیر پرهیز در است از اجتهاد

 سـت ا به نوعی اجتهـاد روي آورده  ،مبانی خود ها بر پایۀتقطیع آنو تبیین روایات و منابع 
   .کنیمهایی از آن را مرور میکه نمونه

  
    هابندي آند در گزینش روایات تفسیري و طبقهاجتها .3-1

ن اولـی » روایات تفسیري«ها به عنوان گذاري آنانتخاب روایات از منابع روایی و نام
ات و یـ رواانبـوه  ان یـ روایـت از م  13416حویزي با انتخا ب . گام اجتهاد حویزي است

 ن یــا. کــرده اســت يبنــدات را طبقــهیــعمــالً روا ،هــاآن ير بــرایانتخــاب عنــوان تفســ
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ان قـرون  یـ گرااز نص يادانیم پارهمی کهاما چنان. اجتهاد است ینوع ،یموضوع يبندطبقه
آن را نـوعی اجتهـاد تلقـی     زیـرا  ؛دندیتابیبرنم گذاري رانام جداسازي و ن حد ازیان ینخست

  )107، ص1380پاکتچی، (.کردندمی
نـام  با ايیثیم دانست که مجموعه منابع حدیث خواهین حدیخ تدویبه تار یبا نگاه

 که)136و 126، ص1385معارف، (سنن نوشته شده ح ویمختلف مسند، جامع، صح يها
 مختلـف بـه وجـود آمـده     يهازهیازها و انگین ها،فرضشیۀ پین منابع بر پایاز ا کیهر 

بازگشت به سـنت  مقابله با اجتهاد و  زةیانگبا  یسیمسندنو )267صتا، ه، بییابور(.است
 یـی گراان نـص یـ فاصـله گـرفتن از جر   ،یسـ ینوحیکه  صـح یحالن شده است، دریتدو

 شده و گذاريپایهه یوق بن راهااسحیِاست که توسط شاگردان خراسان یحنبل یافراط
  .ده بودیدر قرن سوم به اوج خود رس

 یتعلق دارند، ول» ثیاصحاب حد«ان یهر دو به جر ،مالک بن انس و احمد بن حنبل
 )107ص ،1380پاکتچی،(هت کردث مخالفیحد یب موضوعیابن حنبل با تدوین و تبو

 ،یشـمال  /863و  862، 852، 830ص، 2ق، ج1406 مالک بن انس،(و بر خالف مالک
ن یـ از ا .دانـد یو نظـر مـ   ياعمـال رأ ث و یب را تصرف در حدیتبو )235ص ق،1418

و از  هآورد يرو ،ان اسـت یـ راو ۀیـ ات بـر پا یـ روا يبنـد که طبقـه  یسیبه مسندنو ،يرو
 ق،1367 ابوزهـــره، (.ه اسـت داري کـرد ات خـود یـ ب روایـ و تبو یموضوع يبندطبقه
   )723، ص6ج ،1380،یپاکتـچ /172ص

آورنـد و بـر   روي مـی  یات قرآنـ یـ ن آیـی تب بـراي  نی که به گزینش روایـات دثاتمام مح
در حقیقـت بـه اجتهـاد روي آورده و بـه آن      ،دننهیر میتفسخود نام  روایات گزینش شدة

و  گرفتـه فاصـله    کنندیز میات پرهیکه از هر نوع تصرف در روا ینیاز محدث و اندتن داده
روایـت از   13416حـویزي   .دنـ کنیاجتهاد کمک مـ ان یبه جر يریات تفسینش روایبا گز

 ؛آن نهـاده اسـت   گزینش کرده و نام تفسـیر بـر   ،مبانی و نظر خود بر پایۀمیان انبوه روایات 
  .د نوعی اجتهاد استاین گزینش هدفمند و روشمن
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  اجتهاد در انتخاب منابع .3-2

 تـاریخی،  رواییِمنابع از میان  بیش از چهل منبع را حویزي بیان شد،گونه که همان
و روایـاتی را بـه عنـوان روایـات تفسـیري برگزیـده       کـرده  لی و تفسیري انتخـاب  ارج

و از  کـرد مـی زندگی  ،یکی از مراکز علمی عصر صفویه بودکه  ،در شیرازوي  .است
 ق،1385 عـاملی،  شـیخ حـرّ  (.انداو به عنوان فقیه، محدث و جامع علوم و فنون نام برده

منبـع  و سـه  چهـل  منابع در دسترس حـویزي محـدود بـه ایـن      ،اینابربن )154، ص 2ج
طـور کـه نشـان دادیـم بـراي تفسـیر       این منابع را انتخاب نموده و همـان او  .نبوده است

و %) 26(بع روایی تألیف شـیخ صـدوق بیشـترین   جزء اول قرآن از منا 10آیه در  1364
اي بـر پـاره  نیـز  ي از منـابع را  او پـاره %) 7(دهنمـو  را اسـتفاده  ینکمتـر  تفسیر عیاشیاز 

 اسـت،  بـراي نمونـه روایـت زیـر را کـه عیاشـی نقـل کـرده         .دیگر ترجیح داده اسـت 
   :نیاورده ولی عین آن را با سلسله سند از منبع دیگري آورده است

) ص(قـال رسـول اهللا  «: ، قـال )ع(سمعت أبا عبد اهللا: عن عمرو بن مروان الخَزّاز، قال
وا علیـه و مـا لـم یطیقـوا و      : أربع خصالٍرفعت عن اُمتی  ما أَخْطأوا و ما نَسوا و ما أُکْرِهـ

ینا أَو أَخْطَأْنـا ربنـا و ال     (ذلک فی کتاب اهللا، قول تبارك و تعالى ذْنا إِنْ نَسـ نا ال تُؤاخـبر
نا وبنا رلنْ قَبینَ ملَى الَّذع لْتَهمراً کَما حنا إِصلَیلْ عملْنا مـا ال   تَحمطاقَـۀَ ال تُح   و ) لَنـا بِـه

  )286، ص1ج ق،1321، یاشیع(»إِلَّا منْ أُکْرِه و قَلْبه مطْمئنٌّ بِالْإِیمانِ: قوله اهللا تعالی
 ،کنـد بـا سلسـله سـند زیـر نقـل مـی       اصـول کـافی  حـویزي عـین ایـن روایـت را از     

   .یث را در آن دیده استدر دسترس او بوده و این حد تفسیر عیاشیکه درحالی
صـول الکافی الحسـین بن محمد عن معلى بن محمد عن أبـى داود المستــرق   فی ا«

، 3ج؛ 305و  295ص ،1ج ق،1385 ،حـویزى (»... قال حـدثنی عمـرو بـن مـروان قـال     
  )89ص، 3ج ؛279، ص1ج ق،1321 تفسیر عیاشی، :قس نیز/ 244و  250ص

هفتاد روایـت را   به طوري که ،آوردیت میروا 279در تفسیر سوره کهف  حویزي
خـود  روایت دیگر  209و  انتخابآورده  ی که عیاشی در تفسیر این سورهروایت 98از 

روایـت آورده   1229بقره  تفسیر سورةبراي همچنین . را از منابع دیگر نقل کرده است
نتخاب و ا در تفسیر این سوره آورده، عیاشی ی کهروایت 538روایت آن را از  112 که

برگزیدن منابع از میان انبوهی از منـابع روایـی و تفسـیري از    بنابراین،  .نقل کرده است
اگر  .اجتهاد دیگر حویزي است ،منابع گزینش شدهتوجه به میزان اختالف یک سو و 

سند  نبودنخاطر ه و روایت عیاشی را بدر دسترس را انتخاب نابع منبع از م 43حویزي 
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 ،آوردمـی  اصول کـافی بازتاب یافته در  يروایت را با سلسله سندکند و همین رها می

از مبـانی   ییمبنـا ، و ایـن تـرجیح   دادهنشانگر آن است که وي حدیث مسند را ترجیح 
تفسـیر   ،بنـابراین  .دهـد حدیثی و رجالی است که به انتخاب روایات و منابع جهت مـی 

  .اي از روایات نیستآوري مجموعهجمع اًحویزي صرف
  

  جایی روایاتجابه .3-3
جایی جابه ،هایی که حویزي در آن اعمال رأي و نظر کرده استاز زمینه دیگر یکی

قمی در تفسیر علی بن ابراهیم که  را روایاتیحویزي همان  ،براي نمونه .روایات است
هـا را بـراي تفسـیر    یعنی آن فسیر آیاتی دیگر به کار گرفته،در ت ،آیات خاصی آورده

بـراي   تفسیر قمـی دو روایتی را که در  مثالً .تر دیده استرد نظر خود مناسبآیات مو
، 2ج؛368، ص1ج، 1363 ،یقم(رعد آمده سورة 38و آیۀ  منافقون سورة 11تفسیر آیۀ 

، 5ج ق،1385 حـویزى، (.براي تفسیر سورة قدر انتخاب کرده اسـت حویزي  )353ص
  )631ص

، یقمـ (در تفسـیر بسـمله آورده  کـه قمـی   ، روایتی است جاییهدیگر این جاب نمونۀ
حشـر ذکـر    در سـورة  بـه نقـل از او  حویزي همان روایـت را  ولی  )39، ص1ج، 1363

ه بـ روایتـی کـه حـویزي    نیـز   )523و   ،47 ،31ص، 5جق، 1385حویزى،(.کرده است
 در ،وردهآ) 4: مـریم (»...ولَم أَکُن بِـدعائک رب شَـقیا   ...« در تفسیر آیۀنقل از عیاشی 

رَّرا  ...« ۀتفسیر آی حـی مطْنی با فم لَک تإِنِّی نَذَر بذکـر مـی   )35: آل عمـران (»...ر-
حال آنکه عیاشی این روایت را  )322ص، 3ج ؛332، ص1جق، 1385 ،حویزى(.کند

ــ   ــیر آی ــط در تفس ـــرَّرا     ...« ۀفق حــی م طْنــی ب ــا ف م ــک ــذَرت لَ ــی نَ ورده آ »... رب إِنِّ
ض   ...« یۀحویزي در تفسیر آ )301، ص1جق، 1321 ،عیاشی(.است عـب تَارِك لَّکفَلَع

کى إِلَیوحا یکه با توجه به اینکـه   آوردروایتی را به نقل از عیاشی می) 12:هود(»... م
در دسـت  سیر مریم قرار دارد و تف در سورة...) ولَم أَکُن بِدعائک رب شَقیا ...(آیهاین 

جـا کـرده   جابـه نیـز  این روایت را  شودمعلوم می ،عیاشی تا پایان سوره کهف استاز 
تفسـیر  مگر اینکـه گفتـه شـود حـویزي اصـل       )363ص، 3جق، 1385حویزى، (.است

  .، و این ادعایی بدون دلیل استرا در اختیار داشته است عیاشی
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تشـخیص   ن درارـدهد کـه مفسـ  نشان می واییراسیر تفمشابه در  تاجایی روایجابه

بلکـه در فهـم تناسـب بـین روایـت و       ،دنتناسب روایت براي تفسیر آیه اتفاق نظر ندار
از  یـا جـایی روایـات پرداختـه و    هببه جا ،ازاین رو .اندکردهذهنی خود تکیه اد ـآیه به اجته

  .اندروایاتی چشم پوشیده
  
  تقطیع روایات .3-4

اي از علمـاي حـدیث کـه نقـل بـه      پاره. طیع گویندنقل قسمتی از یک روایت را تق
اما آنان که نقل بـه معنـا را   . انددانند، تقطیع روایت را نیز جایز ندانستهمعنا را جایز نمی

داننـد کـه تمـام روایـت قـبالً نقـل شـده        اند، تقطیع را در صورتی جایز میجایز دانسته
، 1362چـی،  مـدیر شـانه  .(ارداز این رو، در تقطیع حدیث اتفـاق نظـر وجـود نـد    . باشد
  )128ص
 جایی روایات فراتـر گـذارده و بـه تقطیـع    در موارد پرشماري پا را از جابه حویزي 
 ،حـویزي (»الحاجـۀ  أخذنا منه موضـع «چون تی با عبارا اغلب يو .پرداخته است هاآن

، 4؛ ج110و 107، 103، 87، ،84، 81، 73، 72، 59، 57 ،55، 41ص، 2جق، 1385
ــه «، )449و  440، ص5ج ؛588و  499،580، 435، 155ص ــل فی ــدیث طوی ــو(» ح  ،هم

، 2همــو، ج(»حــدیث طویــل یقــول فیــه«و  )472، ص3ج ؛،37 ،35، ص2جق، 1385
بـــــــه   )706، ص5ج؛ 125، ص4ج ؛213، 208،210،211، 206،،36،  ،16،  8 ،7ص

 ،1جق، 1321 ،عیاشــی :نیــز قــس/ 294ص، 1ج، همــو(یــع خــود تصــریح کــردهطتق
بع امنـ  توانـد اصـل روایـت را در   محقق مـی  ،و چون منابع را ذکر کرده است )278ص

اي از جـایی پـاره  خاطر جابهبه گرچه  ؛روایات تقطیع شده را با آن مقایسه کندو یافته 
یـافتن محـل دقیـق روایـات     ، هـا در منبـع  روایات و مشـخص نکـردن آدرس دقیـق آن   

بـه تقطیـع   کـرده ولـی   روایاتی را تقطیع  نیز،اي از موارد حویزي در پاره .استمشکل 
ــت ايآن اشــاره ــرده اس ــۀ. نک ــی آن دو  نمون ــه عیاش ــت ک ــی اس ، 1ق، ج1321(روایت

هـایی  حویزي بخشولی  ،آورده )83: بقره(»حسناً قولوا للناس« در تفسیر آیۀ) 139ص
ه ـستـ ر آیـه کـافی دان  ـــ تفسیبـراي   ،انتخاب کرده ه راـو آنچذف ــاین روایت را ح از

  )140ص، 1ج ق،1321 ،یاشیع /94ص، 1جق، 1385حویزى، (.است
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  هاآن چیدمان و روایات موضوعی انتخاب در اجتهاد .3-5

 و« آیـۀ  تفسیر در که است روایاتی موعهمج ،انتخاب در مؤلف اجتهاد آشکارترین
موثُ یعۀٍ کُلِّ  فی نَبشَهیداً أُم هِملَینْ عم هِمأَنْفُس جِئْنا و لـى  شَـهیداً  بِکع   هـؤُالء نَزَّلْنـا  و 

کلَیع تابیاناً الْکبکُلِّ تل شَی ء و دىه ۀً ومحر شْرى ومین  بلسلْمدر مـا  که روزى و ؛ل 
 بـر  ،)محمـد  اى( را تو و برانگیزیم آنان بر گواهى خودشان ]رسوالن[ از امتى هر میان
 ایـن  تـو  بـر  مـا  و )ساز متذکر ار امت و کن یاد را سخت روز آن(آریم گواه امت این

 مسـلمین  بـراى  و کنـد  روشـن  را چیـز  هر حقیقت تا فرستادیم را ،)عظیم قرآن(کتاب
 ،آیه این تفسیر در وي. است کرده نقل ،)89: نحل(».باشد بشارت و رحمت و هدایت

 فقـط  و اسـت  قـرآن  در چیـز  همـه  اینکـه  بـر  روایـت،  17 در کـه  آورده روایت نوزده
 روایـت  یک )73، ص3ق، ج1385حویزى، .(دارد اشاره ،دارند آگاهی آن بر )ع(ائمه
 کـرده  نقـل  ،اسـت  نـاتوان  قرآن حقایق به یابیدست از هاانسان عقول اینکه اثبات ايبر هم

 درعلمـا  اخـتالف  آن در کـه  آورده را البالغهنهج 18 خطبۀ از بخشی پایان در و) جاهمان(
  )77، ص3ج همو،(.است شده شنکوه فتوا

 کـرده  دنبـال  را هـدفی  مفسـر  ،دهدمی نشان که است ايگونه به روایت 19 این انتخاب
 عقـول  و دارنـد  آگـاهی  آن بـر ) ع(بیـت  اهـل  فقـط  و ستا قرآن در یزچ همه اینکه ؛است

 دهـد مـی  نشـان  اسـت،  مذموم امري فتوا در اختالف و اندناتوان آیات مراد فهم از دیگران
 بلکـه  ،اسـت  نکرده نقل تصادفی صورت به را روایات و بوده اجتهاد نفی پی در مؤلف هک

 مـورد  منـابع  در کـه  چـرا  اسـت؛  نموده گزینش خود گرياخباري مبانی اساس بر را هاآن
 قواعـد  و اصـول  بیـان  را خـود  وظیفۀ) ع(ائمه آن در که دارد وجود روایاتی ،حویزي قبول

 ،1ج طوسـی، (.انـد داده آمـوزش  یکلـ  اصـول  از را فرعـی  ماحکـا  سـتنباط ا و دانسـته  یکل
 از بخشــی بـه  و عبـور  هـا آن از امــا ،دیـده  را تاروایـ  ایـن  حـویزي  )78 و 77ص ق،1376
 دیگـر  سـخن  آنکـه  حـال  اسـت؛  کـرده  بسـنده  فتـوا  اخـتالف  نفی در البالغهنهج 18 خطبۀ

ـس  و« :فرمـود   کـه  ،اســـ عب بـن  قُـثَم  مکه، فرماندار به اشنامه در را )ع(امیر حضرت لـاج 
م نِ  لَهـرَی صـالْع، فَأَفْت یتَفْـتسالْم، لِّمِ  ولَ، عاه الْجـ و  مالـرِالْع بـراي  شـامگاه  و بامـداد  ؛ذَاکـ 
 وگـو  گفـت  بـه  دانـا  بـا  و بیـاموز  را نادان و ده فتوا خواهد فتوا که را آن و ساز مجلس آنان

 راسـتاي  در و آن از بخشـی  تقطیـع  بـا  و کـرده  رهـا  )202ص ،3ج ،1377 مکارم،(».بپرداز
 حضـرت،  کـالم  دهـد مـی  نشـان  خطبـه  سـیاق  کـه یحـال در است؛ کرده تفسیر خود مبانی
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 از قسـمتی  معتقدنـد  و کننـد مـی  حکـم  شخصـی  رأي اسـاس  بـر  کـه  است قاضیانی متوجه
 استحسـان  و سقیـا  پایـۀ  بـر  دارنـد  وظیفـه علما و داردن وجود سنّت و قرآن در الهی احکام

  )305 و 98ص ،1ج همو،(.کنند انتخاب حکمی آن براي
  
  اجتهاد در تبیین روایات .3-6

بسـیار انـدك اسـت ولـی همـین مقـدار انـدك بـا          ،در تفسـیر حـویزي  سخن مفسر 
 .مشـخص شـده اسـت   »  الکتاب ذاــقال مؤلف ه« و » ف هذا الکتابــقال مصن«عبارت 

؛ 39و  38، ص2ق، ج1385حـویزى،  (پرداختـه به ذکر آدرس روایات ان ـاین سخن در
ــواردو ) 55 و 50، ص5ج ؛17و  3ص، 4ج ــود  ي در م ــر خ ــاد و نظ ــان  اجته ــز بی را نی

  .کنیمرا بیان می آن ۀدو نمون براي مثال. داشته است
 شعیب حضرت« :فرمودند )ص(آورد که پیامبرمی علل الشرایعروایتی از  حویزي -

 .بخشـید  شـفا  را او چشمان خداوند یول ،شد نابینا که گریست خداوند حب از قدرآن
 جهـنم  از تـرس  بـراي  تـو  گریـۀ  اگر فرمود او به خداوند شد، تکرار بار چهار امر، این

 ،نمودم ارزانی تو به را آن که است بهشت شوق براي اگر و دادم نجات را تو که است
 لىا شوقاً ال و نارك نم خوفاً بکیت ما أنی تعلم أنت سیدي و لهیا: گفت شعیب ولی

: إلیه جالله جل اللّه فأوحى أراك، أو أصبر فلست قلبی على حبک عقد لکنو جنتک
  »... عمران بن موسى کلیمی سأخدمک هذا أجل فمن هکذا هذا کان إذا أما

 هـذا  مصـنف  قـال « :اسـت  آورده چنـین » أراك أو أَصـبرُ  فلست« عبارت معناي در 
 خـواهم  قسـم  خدا به  ؛انتهى حبیباً قبلتَنی قد أراك أو بکىأ الزال بذلک اهللا و: الکتاب

ــت ــا گریس ــو ت ــنم را ت ــی ،ببی ــواهم یعن ــت خ ــا گریس ــو ت ــرا ت ــه م ــوان ب ــب عن  حبی
 ،دهـد  نشـان  اسـت  خواسـته  توضـیح  این با )125، ص4ج ق،1385 ،حویزي(».بپذیري
  .است نبوده بصري رؤیت )ع(شعیب حضرت درخواست مورد رؤیت از منظور

 الخصـال  کتـاب  از را روایتی )2: فرقان(»دیراًـتَقْ فَقَدره ء شَی کُلَّ خَلَقَ« آیۀ ریـتفس در -
 بقضـاء  لکـن  و اهللا بـأمر  فلیسـت  المعاصـی  اما و«: است آمده آن پایانی بخش در که آورده

 آورده روایـت  ایـن  تبیـین  در حـویزي  ».علیهـا  یعاقـب  ثـم  بعلمـه  و بمشـیته  و اهللا بقدر و اهللا
 حکمـۀ  الن اهللا، بنهـی  معنـاه  اهللا بقضـاء  المعاصی: اهللا ۀرحم الکتاب هذا مصنف الق« :است
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 و بمبلغهـا  یعلـم  اى اهللابقـدر : قولـه  معنى و عنها االنتها عباده على فیها تعالى اهللا
 العاصـی  یمنـع  ال أن شـاء  عزوجل فانه بمشیته و: قوله معنى و مقدارها، تقدیرها

 الـدفع  و بـالقوة  المنـع  و الجبـر  دون النهـى،  و لالقو و بالزجر اال المعاصی عن
  )107، ص4ج ؛3، ص3جق، 1385 حویزى،(».انتهى بالقدر

 آیـات  تفسـیر  در نظـري  اظهار و پرداخته روایات توضیح به شده ذکر موارد در حویزي
  .است حویزي کالمی و معرفتی مبانی از متأثر هم روایات تبیین .ندارد
  
  نقل اجتهاد دیگران .3-7
روایـات   ،آوردکوتاه خود گفته اسـت آنچـه در کتـاب خـود مـی      ؤلف در مقدمۀم

 مجمـع البیـان   عـین سـخن طبرسـی را از    اًمکرر ولی ،)2، ص1ج، همو(اهل ذکر است
بـراي   .اجتهاد خود اوسـت بلکه  ،روایت نیستحال آنکه سخن طبرسی  کند،می ذکر

المـراد بـه اإلمـاء،     اآلیـۀ فی فی مجمع البیان و ملک الیمین « :نمونه چنین آورده است
، ق1385، همـو (»الن الذکور من الممالیک ال خالف فی وجـوب حفـظ الفـرج مـنهم    

ء فـی   نسـان الشـی  أن یفعـل اال  اللّمـم : قـال الفـرّاء   ،فی مجمع البیان« و یا) 530، ص5ج
ذلک الّتی ال تمتد، و کـ  الزّیادةاإللمام ، و منه إلمام الخیال، و عادةالحین و ال یکون له 

، 2همـو، ج (.ذکـر کـرده اسـت    مجمع البیـان به نقل از  را اینجا سخن فراء در »...اللّمام
  ) 162، ص5ج؛ 22، ص4؛ ج615 و 530، 405، 31ص، 3؛ ج47و  45ص

اجتهـاد دیگـران را نقـل     خـود بـه اجتهـاد نپرداختـه،     ،ها گرچه مؤلـف این نمونه در
  .ه است، دور شدنچه در مقدمه تفسیر وعده دادهآ و ازکرده 
  
   الثقلیندر تفسیر نورمؤثر بر اجتهاد  یو مبانعوامل  .4

و  بـر برخـی دیگـر   روایـات   منـابع و  تـرجیح برخـی   ،تقطیـع روایـات  جـایی و  جابـه 
، »يتفسـیر روایـات  «بـا عنـوان   هـا  گذاري آناز منابع حدیثی و نامجداسازي روایات 

 .صورت گرفتـه اسـت  ال رأي و نظر حویزي ـاست که با اعمگزینش هدفمند روایات 
  .این اعمال نظر از عوامل معرفتی و غیر معرفتی حویزي متأثر است
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  عوامل معرفتی  .4-1

ریح ـبـه اخبـاري بـودن خـود تصـ      ،ر خودــگرچه مؤلف در مقدمه تفسی
حـاکی از   ،اظهار نظـر او در سراسـر تفسـیر   و پرهیز از  نقل روایات ،نکرده

پس از انتشـار  ویژه ه بیازدهم هجري قرن گري در اخباري .ستگري اواخباري
اوج گرفت و جریان ) ق1036د (امین استرآباديمحمد مال نوشتۀ  هالمدنی الفوائدکتاب 

گرایش اخبـاري بـه سـرعت مـورد      ،چهارم قرن یازدهم از دهۀ. اجتهاد به حاشیه رفت
ران النهرین قرار گرفت و سپس به مرور در ایپذیرش بسیاري از فقهاي مراکز علمی بین

ي اخباریـــان بـــا علـــم مخالفـــت جـــد )21ص ،1ج ق،1399مجلســـی، (.رواج یافـــت
موجب شد فقه اجتهادي بیش از علـوم دیگـر   ) 245 و 238ص  ،1375 گرجی،(اصول

همچـون دیگـر    ،قمـري شیراز در قرن یـازدهم   و حویزي مقیم شیراز بود .منزوي شود
گـري  بـا مشـرب اخبـاري    اگرصگرا و نجریان عقل وشاهد د ،هاي علمی ایرانپایگاه

  .بود
ي منصـب قضـا و امامـت    در شـیراز و تصـد  ، )ق1028د (د ماجد بحرانیحضور سی

 و سیاسـت دارد و اقامـت مـال    اجتمـاع  شان از نفوذ جریـان اخبـاري در عرصـۀ   جمعه ن
شـیراز   ،دهـد بحرانی نشان مـی  د ماجددرس سی محسن فیض در شیراز و حضور او در

مهـاجرت   )641ص ،1363 قمـی، (.عصر صفویه بوده است اخباریان درمراکز از یکی 
-جریان عقلوجود حاکی از  ،نیزآن  اقامت دراز قم به شیراز و ، )ق1050د(مال صدرا

 و حویزي متعلق به جریان اخباري شاخۀ شـیراز اسـت   )ص ،همو(.در شیراز است اگر
  .آشکار استاز تفسیر او دلبستگی شدید او به تفکر اخباریان 

-آن فهم قرآن و واگذاردن روایاتی کـه در  درناتوانی عقل  بارةتی دراروایانتخاب 
کتابی مثـل   ازآن هم  )69و  67، ص، 1ج ق،1411 کلینی،(ها از عقل مدح شده است

بیـانگر گـزینش هدفمنـد     ،انـد اریان تمام احادیـث آن را پذیرفتـه  که اخب، اصول کافی
  .حویزي است

هاي آشـکار  فرق و این یکی از دهشیعه بسنده کربر منابع  ،حویزي در انتخاب منابع
اهـل تسـنن بیشـتر اسـتفاده کـرده      از منـابع  نسبت به حویزي بحرانی  .بحرانی است بااو 

تفسـیر   انمخاطبـ  ،گـردد مـی محـل زنـدگی حـویزي بر   شـرایط  این گـزینش بـه    .است
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اي بـه تفســیر  ولــی بحرانـی در منطقــه  ،ایــران هسـتند مرکـزي   حـویزي امامیـان حــوزة  

ایـن در گـزینش منـابع هـر دو مفسـر       بیشتري با اهل سـنت دارد و  ۀداخته که مواجهپر
  .تأثیر داشته است

  
  عوامل غیر معرفتی .4-2

گیرد؛ منظور این نیسـت کـه هـر اثـر علمـی کـامالً در       هیچ اثري در خأل شکل نمی
انتظـار تغییـر و    ،باشـد ناگـر چنـین    محیط و ظرف زمانی خـود منفعـل اسـت کـه     برابر
پـذیري از محـیط   هر محصول علمی در عـین اثر  خواهد بود، پس ل، امري بیهودهتحو
البته ممکن است این اثرپذیري از محـیط آگاهانـه و یـا    . بگذارد تواند بر محیط اثرمی

پـرداختن بـه    ع یـک اثـر و تعیـین عنـوان آن و نحـوة     انتخـاب موضـو  . آگاهانه باشـد نا
اوضاع و شرایطی باشـد   ن دهندةواند نشاتموضوع و استفاده از ادبیات خاص زمانه می

  .آن شکل گرفته است که اثر در
 گیرياوج دوران ،است شده نوشته زمان آن در نورالثقلین تفسیر که ،صفویه دوران
  . است داشته جریان وگوگفت و تکفیر بستر دو در که است تسنن و تشیع رویارویی
 و منـاظره  طریـق  ،ویـارویی ر ایـن  در کـه  بود اصولی علماي جمله از کرکی محقق

 اظهــار . داشـت مـی  حـذر  بـر  تنـد  برخوردهاي از را افراد و بود رگزیدهب را گووگفت
 اسـماعیل  شـاه  فرمـان  بـه  کـه  ،تفتـازانی  یحیـی  بـن  احمد الدینسیف قتل از او تأسف

 ،الکرکـی  محقـق .(اسـت  معـــروف  گرفـت،  صورت هــرات فتح جریان در ويــصف
 )70ص ،6ج تـا، بـی  ،حسینی /432ص ،3ج نوري، محدث/ 227 و 226ص ،2ج تا،بی
 بـه  شـیعه  و سنی بین نیز درگیري و تکفیر جریانمناظره، و گووگفت جریان موازاتبه

 دفتـر  ،1373 جعفریـان، (.اسـت  داشـته  ادامه صفویه دوره طول در يجد بسیار صورت
 )272ص ،4ج افندي، /720ص چهارم،

 دولـت  سـوي  از کـه  ،سـنت  اهـل  بـا  برخـورد  نـوع  در اینکـه  بـر  عالوه شیعه علماي
 اتیموضـوع  در نیـز  داخلی حوزة در ،داشتند جدي اختالف ،ندشدمی حمایت عثمانی

 خـراج،  موضـوع . داشـتند  اخـتالف شـدیداً  داشت، کارسرو مردم روزمرة زندگی با که
،)عـج (مهـدي  حضـرت  کنیـه  و اسـم  ذکـر  جـواز  عـدم  یـا  جواز جمعه، نماز اعتکاف،
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 و مجـادالت  میـدان  ،موسـیقی  و غنـا  ،)دخانیات(تنباکو و نتوتو از استفاده

  .بود صفویه عصر فقهاي مناقشات
 درون علمـی  وگـوي گفـت  حـد  در کـه  نبـود  ايگونه به هااختالف این
 مـردم  زندگی با مستقیماً زیرا بماند؛ علمی مراکز دیگر و علمیه يهاحوزه

-می شیعی فقه از برآمده را خود یهصفو حکومت چون و بود خورده گره
 موضوعات بودند، شده دارعهده را حکومت نظري مبانی تبیین فقها و دانست

 ،11ج ق،1403 تهرانـی،  بـزرگ  آقـا (.داشـت  هم عملی آثار ناخواه خواه ،نزاع مورد
  )86ص ،هفتم دفتر ،1373 ،جعفریان /174و 80ص

ــود حکومــت در فقیهــان و فقــه حضــور محصــول فقهــی، هــايکشــمکش ــرا ؛ب  زی
 هـر  بـراي  بایـد  ناچـار  کـه  بـود  آورده وجـود  بـه  را فضـایی  ،شیعی گرایش با تحکوم

 ،1384 جعفریـان، (.یافـت مـی  شـیعی  آراي مطـابق  و مـتقن  و خور در اسخیپ رخدادي
 فضـاي  نیـز  صـوفیه  موافـق  و مخـالف  هايجریان فقهی منازعات این کنار در )161ص

 ق،1403 تهرانـی،  بـزرگ  اآق.(بود ساخته تحمل قابل غیر ايعده براي را صفوي عصر
-مـی ) ع(ائمـه  از افتـادن  دور را هـا پراکنـدگی  و هـا اختالف این اینان)  208ص ،10ج

 اجتهـاد  بـه  آوردن روي و )3 و 2ص ،1ج ،بحرانی /12 و 9،10ص ،1ج ض،یف(دانستند
 اصـول  نفـی  در را چاره و کردندمی تلقی دوري این اصلی عامل را هفق اصول بر مبتنی

 جـامع  تفسـیر  سـه  و گرفـت  رونـق  گراییحدیث دیگر بار ،روي این از .ددانستنمی فقه
 پایـان  راسـتاي  در اقـدام  ایـن  .شـد  نوشـته ) ع(ائمـه  آثـار  بـه  بازگشـت  انگیـزة  با روایی

 اخبـــاریان  .بـود  گرفتـه  اوج صفــویان  عصـر  در که بود ايفکري اختالف به بخشیدن
 درون هـاي اخـتالف  چنـین هم ،مـذهبی  مختلـف  هـاي فرقـه  هـاي اخـتالف  بودند معتقد

 مفسـران . گیـرد مـی  سرچشـمه  قرآن آیات از مختلف هايبرداشت اختالف از ،مذهبی
 تـا، بی بحرانی،(.دیـــدندمی روایی تفسیــر به بازگشت در را اختالف این رفع اخباري

 وجـوي جسـت  در گروهـی  شـد  موجـب  ايفرقـه  هـاي نـزاع  دیگر سوي از) 2ص ،1ج
 مـذهبی  درون هـاي نـزاع  کـاهش  راسـتاي  در اخباریـان . آینـد بر مطمئن فکري پناهگاه
ــه هــم ،اجتهــاد از حاصــل ــدیث ب ــل در را حــدیث هــم و آورده روي ح ــاد مقاب  اجته
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 تفسـیر  بـه  حویزي جمله از آنان ،سبب بدین .انددانسته اعتماد قابل و مطمئن پناهگاهی
  .اندآورده روي روایی
 ظهـور  زمینـۀ  دیگر ايگونه به صفـوي عصر در هشیع و یسن مذهبی نزاع گرفتن باال
 و فلسـفی  و کالمـی  مختلـف  هـاي مشـرب  و مذاهب. بود هکرد فراهم را روایی تفاسیر

 حـق  مطـابق  را خـود  عقاید و آرا اندکوشیده همیشه خود نوبۀ به یک هر فقهی مکاتب
 اسـت  حقیقـت  ایـن  گویـاي ... و عرفانی یا و فلسفی، کالمی، تفاسیر وجود. دهند نشان

 دیگـر  آراي برابـر  در خـود  آراي بـه  بخشیدن مشروعیت هدف با تبمک و فرقه هر که
 عصـر  در. ستا کردهمی استناد قرآن یعنی همگانی مقبول عمنب یگانه به ،مکاتب و فرق

 بسـتر  در و گـو وگفـت  و مناظره بستر در تسنن و تشیع مذهب دو رویارویی که صفوي
 در صـافی  و الثقلیننـور  ،برهـان ال روایـی  تفسـیر  سه ،گرفت شدت نویسیردیه و تکفیر
 مشـاهده  ،سـبب  همین به. شد نوشته سنت اهل اعتقادات نفی و شیعی معتقدات از دفاع

 و البرهـان  تفسـیر  دو خصـوص  بـه  تفسـیر  سـه  هـر  تفسـیري  وایـات ر انتخـاب  کنـیم می
 بـه  تفاسـیر  ایـن  پـرداختن  آن نمونـۀ  کـه  است گرفته صورت راستا همین در نورالثقلین

 حضـرت  امامـت  حقانیـت  روایـات  انتخـاب  و »فـدك «اسـالم،  صـدر  تاریخی دثحوا
  . است) ع(بیت اهل علمی مرجعیت بر تأکید و عترج ظهور،شفاعت، ،)ع(علی

 ،اسـت  کـرده  کمـک  نـورالثقلین  تفسیر گیريشکل به که يدیگر معرفتی غیر عامل
 نـورالثقلین  تفسیر کوتاه مقدمۀ در حویزي .است روایی غیر تفسیر گیرياوج از نگرانی
 هـل ا آثـار  مـن  شـیئاً  المبین الکتاب آیات بعض الى أضیف ان أحببت... «: است آورده
 مما نقلت ما اما و«: گویدمی آورده آیات تفسیر در آنچه دربارة نیز »... المنتجبین الذکر
 دتـه أور انمـا  و عمل، ال و اعتقاد بیان به اقصد فلم المحقۀ الطائفۀ إلجماع یخالف ظاهره
 ایـن  نوشـتن  از او انگیـزة  سخن این پایۀ بر »... نقل عمن و نقل کیف المطلع الناظر لیعلم

 اهــل آثـار  حــاوي تفسـیري  روایــی، غیـر  تفاســیر کنـار  در کــه اسـت  بــوده آن تفسـیر، 
 هـم  امامیـه  اجمـاع  مخـالف  تیاروایـ  او تفسیر در و باشد داشته وجود) البیت اهل(ذکر

 ،1ج ق،1385 حـویزى، (.اسـت  مطلـع  نـاظر  عهـدة  ربـ  هـا آن تشـخیص  کـه  دارد وجود
   )2ص

 بوده تفسیر براي روایی منبعی نوشتن پی در مؤلف دهدمی نشان هاجمله این چند هر
 بـر  را داوري و نـدارد  اصـرار  ،اسـت  آورده آنچـه  صحت بر اخباریان خالف بر است،
 تفاسـیر  رواج گـران ن او کـه  آیـد برمـی  هـا بیـان  این از نیز .است گذارده مخاطبان عهدة
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 روي روایـی  تفسـیر  بـه  دياجتهـا  تفاسـیر  سـیطرة  برابر در و بوده اجتهـادي
 بمانـد،  پایـدار  انگیـزه  ایـن  بر نتوانسته تفسیرش نوشتن خالل در اما .است آورده

 بـه  و نهـاده  فراتـر  صـرف  نقـل  از را پـا  هـا آن در تصـرف  بـا  یا و روایات انتخاب بایعنی
  . است گراییده اجتهاد

  
    نتیجه

بنـدي تفاسـیر   از جمله تفاسـیري اسـت کـه آن را در طبقـه     الثقلیننورگرچه تفسیر  
شـود کـه   آشـکار مـی  بـا دقـت در ایـن تفسـیر      اند،اسیر روایی محض قرار دادهجزء تف

صـرفاً روایـاتی    ،حویزي در تألیف این تفسـیر  .وجود دارددر آن هایی از اجتهاد زمینه
بلکه در انتخـابی هدفمنـد بـه اعمـال      ،آوري نکردهرا از منابع روایی و یا تفسیري جمع

   :اند ازعبارت نورالثقلینهاي اجتهاد در تفسیر ترین زمینهگویا .نظر پرداخته است
   ؛انتخاب منابع. 1
  ؛انتخاب و ترجیح روایات مستند از غیر مستند. 2
 ؛انتخاب موضوعی روایات. 3
  ؛وایاترتقطیع . 4
 .جایی روایاتجابه. 5

 مل معرفتی و غیـر معرفتـی اسـتوار بـوده    دو نوع عا ، برد حویزي در این تفسیراجتها
 حـویزي  عامـل معرفتـی   .شودو غیر معرفتی مفسر قلمداد می که از مبانی معرفتی است

ویژه در تفسیر قرآن و تکیـه بـر   ه گري و نفی اجتهاد باخبارياست از گرایش عبارت 
جغرافیـاي زمـانی و    ،او و عامل غیر معرفتی ؛روایات براي رسیدن به فهم و مراد آیات

باال گرفتن نزاع کالمی بین تشـیع و تسـنن و    ؛ستي اشرایط اجتماعی دوران حیات و
گرایی و اختالف حاصـل از اجتهـاد   گیري تفاسیر اجتهادي در برابر تفاسیر رواییاوج

 گیـري تفسـیر  عوامـل غیـر معرفتـی اسـت کـه بـر شـکل        از جملـه  ،مبتنی بر اصول فقه
 .مؤثر بوده است نورالثقلین
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  :پیوست
نام مؤلف این منابع ویسندة این مقاله، ن .منابع مورد استفادة حویزي در جدول ذیل آمده است .1

  .تا حد امکان ذکر کرده استرا ها را اضافه و تاریخ وفات آن
 مؤلف نام منبع فردی

 )ق95)(ع(امام سجاد  جادیهالس الصحیفۀ 1

 )ق148د ( )ع(به امام صادق منسوب االهلیلجۀ 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــ الحقیقۀ و مفتاح الشریعۀ مصباح 3

 )ق157د ( ابومخنف )ع(مقتل الحسین 4

 )ق203د ()ع(منسوب به امام رضا )ع(الرضا صحیفۀ 5

 )ق280یا  274د ( حمد بن محمد بن خالد برقیا المحاسن 6

نیمـه دوم   د(   بن جعفـر حمیـري  ابوالعباس عبد اهللا قرب االسناد 7
 )قرن سوم

 )ق290د(محمد بن حسن صفّار قمی بصائر الدرجات 8

 )نیمه اول قرن چهارم د(محمد بن مسعود عیاشی تفسیر العیاشی 9

 )نیمه اول قرن چهارم د(علی بن ابراهیم قمی تفسیر القمی  10

 )ق329د ( محمد بن یعقوب کلینی الکافی 11

 )ق352د (ابوالقاسم علی بن احمد کوفی علوي هاالستغاث 12

 )ق381شیخ صدوق د  هاعتقادات االمامی 13

 ـــــــــــــــــــــــــــــ التوحید 14

 ـــــــــــــــــــــــــــــ الخصال 15

 ـــــــــــــــــــــــــــــ عمالب االعمال و عقاب االثوا 16

 ـــــــــــــــــــــــــــــ )ع(خبار الرضاعیون ا 17

 ـــــــــــــــــــــــــــــ علل الشرائع 18

 ـــــــــــــــــــــــــــــ الغیبۀ فی  النعمۀ الدین و تمامکمال 19

 ـــــــــــــــــــــــــــــ من ال یحضره الفقیه 20
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ خبارمعانی اال 21

در طبقه کلینـی  ( نیشابوري  اهللا و حسین ابنا بسطامدعب طب االئمه  22
 )و ابن قولویه

 )ق406د (سید رضی البالغه نهج 23

شــیخ (بــو عبــداهللا محمــد بــن محمــد بــن نعمــان ا رشاداال 24
 )ق413د (  )مفید

ــی 25 ــی  ( تفســیر الثعلب الکشــف و البیــان ف
 )تفسیر القرآن

ــن محمــد بــن ا بــو ا   بــراهیم ثعلبــیاســحاق احمــد ب
 )ق427د (  یشابورين

 )ق460د( ابوجعفر محمد بن حسن طوسی )الرجال معرفۀ اختیار(رجال الکشی 26

 ـــــــــــــــــــــــــــــ الغیبۀ 27

 ـــــــــــــــــــــــــــــ تهذیب االحکام 28

 ـــــــــــــــــــــــــــــ االمالی 29

د ( القاسم عبید اهللا بن عبـداهللا حـاکم حسـکانی   ابو  لقواعد التفضیل  شواهد التنزیل 30
 )ق470پس از 

 )ق513د ( محمد بن احمد بن علی فتال الواعظین روضۀ 31

 )ق548د ( ابوعلی فضل بن حسن طبرسی جوامع الجامع 32

 ـــــــــــــــــــــــــــــ مجمع البیان فی تفسیر القرآن 33

د ( احمد بن علی بـن ابـی طالـب طبرسـی    ابومنصور  االحتجاج علی اهل اللجاج 34
 )اواسط قرن ششم

 )ق573د ( الدین راونديقطب  الخرائج و الجرائح 35

 )ق588د ( ابن شهر آشوب آل ابی طالب مناقب 36

 )ق664د (سید ابن طاوس المحجۀ کشف 37

 ــــــــــــــــــــــــــــ مصباح الزائر 38

 ـــــــــــــــــــــــــــــ  مهج الدعوات و منهج العبادات 39
 ـــــــــــــــــــــــــــــ سعد السعود 40
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و  الواقیـۀ  االمـان  جنۀ( مصباح کفعمى 41
 )الباقیۀاالیمان  جنۀ

د (  الــدین ابــراهیم بــن علــی عــاملی کفعمــیتقــی
 )ق 905یا 900

فــی  العزیزیــۀ الیوغـ ال( غـوالی اللئــالى  42
 )االحادیث الدینیه

(   ى بن ابـراهیم ابـی جمهوراحسـائى   محمد بن عل
 )ق901زنده 

حـوال  ال فـی تحقیـق ا  قـو تلخیص اال 43
 الرجال 

 )ق1028د (  بن ابراهیم استرآبادي بن علیمحمد 

  
کتـاب جعفـر بـن    و  یفۀ سـجادیه ـــ صحسـند   هـاي حویزي از دو کتاب دیگر به نـام 

اس درشـتی  عبـ نوشتۀ ابـو عبـداهللا جعفـر بـن محمـد بـن احمـد بـن          تیــمحمد دوریس
مؤلـف کتـاب    نه دربـارة  روایت کرده است که نگارنده) 154ص ،1363 قمی،(رازي
اطالعـاتی   -رغم تالش فراوانعلی -عنوان کتاب دوریستی و تاریخ وفات او نه اول و

  .است به دست نیاورده
 :این منابع عبارت است از  .2
  )ع(مقتل الحسین .5 الثعلبی تفسیر .4 جهلاالهلی .3 هاعتقادات االمامی .2 هاالستغاث .1
طـب   .8  الرجـال  رفۀــمعاختیـار   .7  حوال الرجالقیق اــقوال فی تحتلخیص اال .6
   هــاالئم
 .13 ىـمصــباح الکفعمــ .12  جۀـالمحــ کشــف . 11 الغیبــۀ .10 والی اللئــالىـــ غ .9

ج و الخـرائ  .16 مصـباح الزائـر   .15 و مـنهج العبـادات   مهج الدعوات .14  البالغهجــنه
  سعد السعود .17 الجرائح

  :آمده است زیر فراوانی استفاده حویزي از منابع در جدول .3
 تعداد استفاده نام کتاب   ردیف تعداد استفاده نام کتاب   ردیف

 2 االستبصار 20 72 البالغهنهج 1
 4 الواعظین روضۀ 21 373 مجمع البیان 2
 11  الخرائج و الجرائح 22 385 تفسیر القمی 3

 21  المناقب البن شهر آشوب 23 214 تفسیر العیاشی 4

 64 النعمۀ الدین و تمامکمال 24 70 خبارمعانی اال 5

 18  بصائر الدرجات 25 1 مصباح الکفعمى 6
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 18 مالی للصدوق اال 26 25 عمالثواب اال 7

 11  غوالی اللئالى 27 121 االحتجاج 8
 2  لبیتفسیر الثع 28 21 الشریعۀ مصباح 9

 2 )ع(مقتل الحسین 29 179 الخصال 10
 8  قرب االسناد للحمیري 30 124 علل الشرائع 11
 1 االعتقادات 31 540 اصول الکافی 12
 5 )للطوسی(الغیبۀ 32 118 الکافی  روضۀ 13

خبـــــار عیـــــون ا 14
 )ع(الرضا

 1 جوامع الجامع 33 244

 3 صحیفه سجادیه 34 93 التوحید 15
 7 المحاسن  35 59 حکامتهذیب اال 16
ــره  17 ــن ال یحضـ مـ

 الفقیه
 2  قوالتلخیص اال 36 111

 7 رسالۀ االهلیلجۀ 37 32 )لطوسیل(االمالی 18
ــنهج    38 4 المحجۀ کشف 19 ــدعوات و م ــج ال مه

 العبادات
2 

 2975 جمع
  

ـیر نشـده و     .4 ـیر شـده و تفس ـات وارده    در جدول زیر تعداد آیات تفس قـرآن آمـده     اول  جـزء  10در  روای
  . است

آیـــات   آیات تفسیر شده تعداد آیات هاسوره ردیف
تفســـیر  

 نشده

 تعداد روایات

 114 - 7 7 هفاتح 1

 1229 152 134 286 بقره 2

 611 136 64 200  آل عمران 3

 708 89 87 176  نساء 4

 447 67 53 120 همائد 5
 383 109 56 165  عامان 6
 439 100 106 206  رافاع 7
 184 20 55 75  فالان 8
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 437 34 95 129 هالتوب 9

 4552 707 657 1364 جمع
  

  منابع
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  .ق1401الخیام،  مطبعۀ :قم ؛ریاض العلما و حیاض الفضالافندي اصفهانی، میرزا عبداهللا؛ . 7
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