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  مقدمه

برخوردار است تـا آنجـا    یاژهیت ویم، از اهمیر در مورد قرآن کریکاربرد روش تفس
ـ ز بـر ا یث نیها ممنوع و حرام است و در احادروش یکه استفاده از برخ ـ ن اهمی ت ی

ر یتفسـ  بـه  -یر بـه رأ یتفس- ییبا روش خطا یکه اگر کس یاشده به گونه یپافشار
ابد، باز هم خطا کـرده اسـت؛ بـه عبـارت     یدست  یحیقرآن بپردازد و به مطلب صح

ــر پید ــودن روش صــحیگ ــیم ــناخت روشیموضــوع یریح تفس ــا و ت دارد و ش ه
ـ اسـت و ارزش و اهم  یهر مفسر قرآن الزم و ضرور یبرا یریتفس یها شیگرا ت ی

بـرده اسـت و از   کـار  دارد که مفسر در کتـاب خـود بـه    یبه روش یر بستگیهر تفس
ـ است، ز یمباحث علوم قرآن یهاضرورت را برداشـت مفسـران از مـراد خداونـد،     ی

 یهـا در استنباط از قـرآن، معلـول روش   ین ناهماهنگیکسان و هماهنگ نبوده و ای
  باشد.یها ما تفاوت در استفاده از روشیمتفاوت مفسران 

 یر قرن هشتم هجـر یاسل، از تفیق المباحث و التأویتحق یل فیر کشف التنزیتفس
ن خود یر عامه ناشناخته بوده و ایگر تفاسی، نسبت به دیمنیحداد  یاثر ابوبکر بن عل

ـ ر بـوده اسـت. ا  ین تفسـ یا یهاو شناخت روش یبررس یبرا یازهیانگ ر از ین تفسـ ی
باشد که مفسر در آن به جمع عقل و یر کامل قرآن میو تفس یمنین آثار حداد یتر مهم

ـ یت) پرداخته است. حداد یت و درایروا یریتعبا به ینقل، (  یتنهـا بـه گـردآور    یمن
قـرار   یآنها را مورد نقـد و بررسـ   یارین بسنده نکرده بلکه در موارد بسیسابق یآرا

ـ ر خـود را بـر ا  یده است و تفسـ یداده و آنچه به نظرش درست آمده برگز ن اسـاس  ی
ـ ف نموده است. در ایطور کامل و جامع تال به هـا و  روش یجسـتجو  ن پـژوهش در ی
هـا و منـابع مـورد    ن روشینکه ایم و ایر قرآن هستیها و منابع مفسر در تفس شیگرا
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وه برخـورد و نحـوه اسـتفاده    ین شیت و اعتبار داشته و همچنیزان اهمیاستفاده چه م
مفسـر بـر    یهاانیل بیه و تحلیباشد. لذا به تجزین منابع به چه صورت میمفسر از ا

ن بـا توجـه   یم. همچنیپردازیشان میا یریتفس یهاشیها و گراف روشیاساس توص
ا ینه اعتبار یدر زم یتواند اطالعات فراوان یر میق و تفسیروش تحق یینکه شناسایبه ا

 یریار پژوهشگران قراردهد. لذا شـناخت روش تفسـ  یک اثر را در اختیعدم اعتبار 
و منـابع   یریتفسـ  یهـا  روشباشد، چرا که اوالً بـه   یت میاهم یز داراین یمنیحداد 

ن دانش ین اثر و همچنیت و اعتبار ایاً اهمیم برد، ثانیخواه ین مفسر پیمورد استناد ا
  ان خواهد شد.یما نما یبرا یو یریمفسر، با شناخت روش تفس یو آگاه

بـا   یدر رابطه با این تفسیر، پژوهش چندانی صورت نگرفتـه اسـت؛ تنهـا کتـاب    
ـ محقـق    یـی حیم یف دکتـر محمـد ابـراه   یتأل )ميالقرآن الکر ريتفس (املدخل ايلعنوان 
شود. در بخـش اول آن بـه    یم میـ وجود دارد که به دو بخش تقس  یمنیر حداد یتفس

نامـه  یر و ... پرداخته و در بخش دوم بـه زندگ یمانند نزول، جمع، تفس یمباحث قرآن
رت نـاقص  ها و مباحث بصـو  روش یو برخ یر وین تفسیو همچن یمنیحداد  یعلم

در  یمنیحداد  یریقه تفسین موارد فقط طریپرداخته است که محقق محترم در همه ا
ـ   یکه دارا ییها نهیچ کدام از زمیرش را ذکر کرده و در هیتفس  –باشـند   ینقـد و رد م

ـ یل گرایت خداوند در ذیا رؤی ییر روایل روش تفسیات در ذیلیمثل اسرائ  یش کالم
ـ و  یچ نقد و بررسـ یه –البته بجز مبحث قرائات) ( ین مباحث علوم قرآنیو همچن ا ی
  نکرده است. یا اشاره

   یمنیحداد  ی) شخصیت علم1
بود که در  یحنف یهی، فقیمنی یدیزب یبن محمد حداد عباد ین ابوبکر بن علیفخرالد

 درگذشـت. در همان مکان  یهجر 800ست و در سال یز یمن) می ی(از شهرها دیزب
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کـه در آن زمـان   –علوم مطرح زمـان خـود را    یمنیداد ح )2/67م، 1989، ی(زرکل
به دستور حاکمان دولـت وقـت برگـزار     یدر مساجد و مدارس نظام یضمن جلسات

ث و فقه و علم کالم و علـوم لغـت و نحـو را    یر و حدیاز جمله علوم تفس -شدندیم
خ یعالوه بر پـدرش، شـ   یکشور خود فرا گرفت. از جمله استادان و یر نظر علمایز
 یهـامل  یبن موسـ  یهـ) و ابوبکر بن عل 825(م  یبن عمر علو یبن نوح و عل یلع

  )348و347م، 2002، ییحیهـ) بودند. ( 769(م 
مـن کـه در   یمشـهور در   ین مفسـر یتوانا و همچن یهیمحققان او را به عنوان فق

ف کرده اسـت کـه مـردم    یرا تال یریتفس یاند؛ وکرده یشتر علوم تبحر داشت معرفیب
شـه در  یبود کـه ر  یاز خاندان یمنیشناسند. حداد یر حداد مین را به اسم تفسمن آی

ـ شتر علوم را در محضر پدرش فراگرفت و در آنهـا فق یب یعلم و دانش داشتند. و ه ی
ـ علوم مختلف بـه رشـته تحر   یهانهیرا در زم یادیفات زیشان تالیشد، ا ر درآورد. ی

ـ ین توصیرا چن یلطالع ودر کتاب البدر ا ی) شوکان348م، 2002، ییحی( کنـد:   یف م
ـ ی(الشـوکان  ) اهل زهد و ورع و عبادت بودنـد. یمنیشان (حداد یا ) 1/166تـا،  ی، ب

کنند و یم یمن معرفیدر  یمذهب حنف ین علمایاز بزرگتر یکیاز علما او را  یبرخ
ن یفه است که از اتباع ایامام ابوخن یاهل سنت، مذهب فقه یند: از مذاهب فقهیگویم
فـات  یاست که تال یمنیجمله آنها حداد  من هستند که ازیاز فقها در  یهب، جماعتمذ

در  یشان (حداد) در سال هشتصد هجـر یست جلد هستند، ایشتر از بیب یو یگرانبها
  )2/970، 1386، یازی(ا من درگذشت.ی

من ی یحنف یکس از علماچیدارد که ه ییفات گرانبهایفات و تصنیتال یمنیحداد 
فات حداد یف نکرده است، تالیده تالیت و فایفیت و کین از لحاظ کمیچننیا یفاتیتال
  ن آنها عبارتند از:یتررسد که مهمیست جلد میبه ب
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 یشناسکه در حال روش یریل (تفسیق الباحث و التاویتحق یل فی. کشف التنز1
 م)یآن هست یو معرف

 .یختصر القدور. السراج الوهاج الموضع لکل طالب محتاج در شرح کتاب م2

 باشد.یاز السراج الوهاج م یاره، که خالصهی. الجوهرۀ المن3

 .یالهامل یبن موس یخ علی. سراج الظالم و بدر التمام، در شرح منظومه ش4

 .یات، در شرح منظومه النسفیالخالف یر فی. النور المستن5

  )2/67م، 1989، ی(زرکل) و 349و348م، 2002، ییحی( ق المختوم.ی. الرح6

   یمنیر حداد یتفس ی) ساختار کل2

ـ ب یل توسط دارالمداراالسـالم یق المباحث و التاویتحق یل فیر کشف التنزیتفس روت ی
ـ کامل و جامع است کـه همـه آ   یرین اثر تفسیدر هفت جلد چاپ شده است. ا ات ی

م یدرباره نزول قرآن کر یصورت کلدر بردارد و مفسر درآن به یقرآن را به شکل کل
ات و کلمات و یر هر آیه ابتدا به اسم سوره و تعداد آیرده است. وی در تفسصحبت ک

ات و یبودن هر سوره و اقوال مختلف در مورد آن، تعداد آ یو مدن یحروف آن و مک
ات توجـه کـرده اسـت،    یها و اسباب نزول آلت سورهیکلمات و حروف سوره و فض

رش یمنقول را در تفسـ  یآراات و ین روایکند. همچنیر سوره میسپس شروع به تفس
 ین نسبت داده اسـت؛ هرچنـد کـه در برخـ    یر خصوصاً صحابه و تابعیتفس یبه علما

رش را بدون مقدمـه، در  ینقل کرده است. حداد تفس یرا بدون ذکر راو یتیموارد، روا
 ین و آرایشروع کرده است و در آن به نقل اقوال مفسرم) ي(بسم اهللا الرمحن الرحان یب

ا تعدد معنا را با توجه به اخـتالف  ین باب پرداخته است. وی اختالف معنا یآنها در ا
ـ بـه آ  یح معـان یه قرائـات و توضـ  یکند و در توجیان میقرائات ب ـ ی گـر  ید یات قرآن
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ـ   ین در مباحثش نظرات علمایکند. همچنیاستشهاد م کنـد و اشـعار   یلغت را ذکـر م
ـ آورد و در ایبر گفتار و نظرش م یرا شاهد یعرب از دو عصـر   ینـه اشـعار  یزم نی

که مفسر به آنها توجه کرده اسـت،   ییایگر زوایکند. از دیرا ذکر م یو اسالم یجاهل
ات و اقـوال صـحابه و   یه و لغات آن، از روایاست که بعد از ذکر آ یر لغویروش تفس

ـ    یح معنـا ین آنهـا در توضـ  ین و تابعیتابع ـ (ا کنـد. یلغـات اسـتفاده م ، 1386، یازی
  )971و970

  قرن هفتم و هشتم  یفرهنگ یعلم ی) فضا3

م، بـدون نگـاه بـه بسـتر     یر قرآن کـر یهمانند تفاس یرگذاریتأث یهامجموعه یبررس
 یانـد، کـار  که در آن به نگارش درآمده ییر و تأثر از فضایو تأث یو فرهنگ یخیتار

ـ صورت گرفتـه در ا  یها ر و پژوهشیتفاس یانگارانه است. از بررسناقص و سهل ن ی
) و ی(روش اجتهاد ریل و اجتهاد در تفاسین دوران تحلید که در ایآ ین، بدست مزما

ـ ) مختلـف و جد یهاشی(گرا یکردهایر با روین تداوم تنوع و نگارش تفسیهمچن د ی
کـرد عالمـان   یتداوم داشته است. البته رو یو عرفان ی، فقهی، ادبیش کالمیمانند گرا

ـ متفاوت بوده اسـت؛ در م  یریتفس یها شیها و گرا ن نسبت به روشیقیفر ان اهـل  ی
ز در قرون هفتم یعه نیر شیبوده است. تفاس ییر روایشتر به صورت تفسیر بیسنت تفس

ـ یسه با گذشته سیتا نهم در مقا داشـته اسـت و علـت آن اوضـاع نابسـامان       یر نزول
ف یعه به فقه و تألی) و اقبال دانشمندان شیاسالم یها به کشورها(حمله مغول یاسیس
ر نوشته شـده  یصد تفسین سه قرن حدود سیبوده است. در ا یفقه یها ن کتابیترممه

ر یه بـر تفاسـ  یتک -2، یر اجتهادیادامه تفاس -1م هستند: یکه به چهار نوع قابل تقس
 -4شـود،  یشتر در قرن نهم مشاهده میات االحکام که بیر آیتوسعه تفاس -3، ییروا
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 یهـا بـه کشـورها   و حملـه مغـول   یاسیس . اوضاع نابسامانیر عرفانیگسترش تفاس
وارد  یعات را به فرهنگ و تمـدن اسـالم  ین ضایشتری، بیدر سده هفتم هجر یاسالم

از حوادث  یکیو مرکز مسلمانان)  ین شهر اسالمیترن سقوط بغداد (مهمیکرد. همچن
ر ین وجود تفاسیداشت. با ا یر منفیتاث یبود که بر توسعه و نشر فرهنگ قرآن یبزرگ
  )265و264، 1389مهر،  ی(ر.ک: علو ط نوشته شد.ین شرایدر ا یادیم و زمه

   یمنیری حداد یتفس یها) روش4

دارد که مفسر به کمک آنهـا   ییهاا روشیبه روش  یر بستگیارزش و اعتبار هر تفس
ـ یبه تفس و » منـاهج «کـه از آن بـا عنـوان     یریتفسـ  یهـا پـردازد. روش یر قرآن م

 یات بـرا یر آیاست که مفسران در تفس ییهاوهیشود، شیم ادیز ین یریتفس» مذاهب«
برخاسـته از   یریتفسـ  یهارند. روشیگیها کمک مفهم و استنباط مدلول کالم از آن

ر یدارد که مفسر در تفس ییاست و ارتباط فراوان با منابع و مستندات و ابزارها یمبان
ن ابـزار و  یبهتر یاگر مفسررند. مثال یگیها کمک مات از آنیآ یو کشف و فهم معان

ـ  یاو اثـر  یریالسالم) بداند، مـنهج و روش تفسـ   همی(عل نیات معصومیمنبع را روا ا ی
ـ وه در فهـم آ ین منبع و شیقرآن را بهتر یخواهد بود، و اگر مفسر ییروا ات بدانـد،  ی

، مهم یریتفس یها) در روش37، 1390(مؤدب،  ر قرآن به قرآن است.یروش او تفس
ـ م آیو مفـاه  یکشف و استخراج معـان  یگوه و چگونیش  یهـا ات اسـت؛ لـذا روش  ی

رد، روش یگیکه در فهم قرآن مورد استفاده قرار م ییوه و ابزارهایبسته به ش یریتفس
هـای   ا ... خواهد بود. حداد یمنی از روشیو  یا عقلیو  ییروا یقرآن با قرآن و گاه

ـ یتفس ات، ویآن به روار قریر قرآن به قرآن، تفسیمختلف تفسیری مانند تفس -یر عقل
  شود: استفاده کرده که به اختصار به آنها اشاره می یاجتهاد
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 ر قرآن به قرآنی) روش تفس4- 1

کـه  ر است. منبع بودن قـرآن، عـالوه بـر آن   ین منبع تفسیترن و مهمیم نخستیقرآن کر
 د شـده یات هم بر آن تاکیات قرآن و روایمحاوره است، در آ ییروش عقال یمقتضا

هم السالم) بـه شـمار   یت (علیاهل ب یریر، روش تفسیاز آن در تفس یریگاست و بهره
 یبه تمام یو تسلط خوب یآگاه یمنی) حداد 1/12ق، 1393، یی(طباطبا آمده است.

گر که یات دیآ یم از برخیات قرآن کریآ یر برخیتفس یم داشته و برایات قرآن کریآ
ن باعث شـده اسـت کـه    یفاده کرده است و همه بوده، استیآ یا روشنگر معنایمشابه 
هـایی از   رد. در ادامـه بـه نمونـه   یر قرآن به قرآن را به خود بگیوه تفسیش یر ویتفس

  شود: اشاره می یمنیر حداد یتفسیر قرآن به قرآن در تفس
ُهَو التَّوَّاُب  فََتلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه كَِلماٍت فَتاَب َعلَْيِه إِنَُّه« یهیر آیدر تفس یمنی) حداد 1

-یشان اشاره میرا ایگرفته است، ز یاریر قرآن به قرآن ی)، از تفس37(بقره/ »الرَّحيم
السالم) و حوا از  هینا و آله و علینب ی(عل که حضرت آدم یکند که مراد از کلمات

د: یفرما یاست که م ین کالم خداوند تبارک و تعالیند، ایخداوند آموختند تا توبه نما
 )23(اعراف/ » َربَّنا ظَلَْمنا أَْنفَُسنا َو إِنْ لَْم َتْغِفْر لَنا َو َتْرَحْمنا لََنكُوَننَّ ِمَن الْخاِسرين قاال«

  ).1/70م، 2003، یمنی(حداد
ِمْن قَْبلُ َو َمْن َيَتَبدَّلِ   أَْم ُتريُدونَ أَنْ َتْسئَلُوا َرُسولَكُْم كَما ُسِئلَ ُموسى« یهیل آی) حداد ذ2

ل از یاسرائ یو بن یقوم موس ی)، به تقاضا108(بقره/ » َر بِالْإمياِن فَقَْد َضلَّ َسواَء السَّبيلالْكُفْ
ا مصلحت یبوده و  یا محال عقلیالسالم) که  هینا و آله و علینب ی(عل یحضرت موس

ز از یامبر نیهود زمان پیش و ین قرید که مشرکینمایدر وقوع آن نبوده، اشاره م
نمودند، با استشهاد به یم یین تقاضایه و آله و سلم) چنیاهللا عل یصل( امبر اکرمیپ
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أَْو َتكُونَ لََك َجنَّةٌ ِمْن َنخيلٍ َو ِعَنبٍ فَُتفَجَِّر الْأَْنهاَر ِخاللَها َتفْجرياً * أَْو ُتْسِقطَ السَّماَء كَما «ات یآ

م، 2003 ،یمنی(حداد )92و91(اسراء/ »ِة قَبيالًَزَعْمَت َعلَْينا ِكَسفاً أَْو َتأِْتَي بِاللَِّه َو الَْمالِئكَ
1/154.(  

 » الَّذيَن آَمُنوا َو لَْم َيلْبُِسوا إمياَنُهْم بِظُلْمٍ أُولِئَك لَُهُم الْأَْمُن َو ُهْم ُمْهَتـُدون « یهیر آی) در تفس3
ه نازل شد، بر اصـحاب گـران آمـد و بـه     ین آیکه ا ی) آورده است: هنگام82(انعام/

چ کـدام  ین وصف هیه و آله و سلم) گفتند با ایاهللا عل ی(صل امبراکرمیبه پن جهت یهم
ـ ا در مورد خود یم بود چرا که یاز ما از عذاب در امان نخواه روا  یگـران سـتم  یا دی

ـ د، بلکه منظـور از ا یپنداریست که مین نیم. آن حضرت فرمودند: منظور ایاداشته  نی
َو إِذْ «د که گفـت:  یادهیشیندیبه پسرش ن ا در مورد سخن لقمانی(ظلم)، شرک است، آ

 ،یمنی(حـداد  )13(لقمان/ »قالَ لُقْمانُ ِالْبنِِه َو ُهَو َيِعظُُه يا ُبَنيَّ ال ُتْشرِْك بِاللَِّه إِنَّ الشِّْرَك لَظُلٌْم َعظيٌم
  ).3/57م، 2003

 ییر روای) روش تفس4- 2

َو أَْنَزلْنا إِلَْيَك «.. استه است است که از خود قرآن برخ یتیقرآن به سنت، واقع یازمندین

-شـه یتـوان گفـت کـه ر   ین لحاظ می). به هم44(نحل/ »الذِّكَْر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ ما ُنزِّلَ إِلَْيهِْم..

ـ اسـت؛ ز  یـی ر روایر قرآن، تفسـ یوه تفسین شیترن و با سابقهیدارتر آن  یرا متصـد ی
ـ آن روا یه و آله و سلم)، و متن اصلیاهللا عل ی(صل رسول خدا اسـت کـه از آن    یاتی

از مفسـران از روش   یاریز مانند بسـ ین یمنیده است. حداد یبزرگوار به دست ما رس
ـ   یاتیات بهره برده است؛ البته اکثراً روایر قرآن به کمک روایتفس کنـد کـه   یرا نقـل م
ن است کـه حـداد،   ید به آن اشاره کرد ایکه با یگریباشد و مورد د ید نظرات ویمو
ـ ؛ (قال ابن عبـاس) کند، مثالً ینقل م یرا بدون ذکر سند از راوات یروا م از یا مسـتق ی
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 یا رویکند، مثالً (قال رسول اهللا یه و آله و سلم) نقل میاهللا عل ی(صل امبراکرمیخود پ
لَ: گفتـه  ی(قکند و از واژه یو منبع را ذکر نم یاسم راو ینکه حتیا ای، عن رسول اهللا)

ـ  یهاشیالبته همانطور که در بحث گراکند.  یاستفاده م شده) در ادامـه اشـاره    یکالم
ـ ــ و نـه روا   یـی به منابع روا یمنیحداد  یتوجهل کمیاز دال یکیخواهد شد،  ات ـ  ی

  باشد. یها] از مکتب معتزلیدیها و ماتری[و در کل، حنف یو یریرپذیتاث
ه و آله و یلاهللا ع ی(صل امبریات پیر خود از روایتفس یجایدر جا یمنیحداد 

ر از یات استفاده کرده است. موارد زیح آیر و توضیتفس ین برایسلم) و صحابه و تابع
  باشد:یم یو ییر روایجمله تفاس

 باشد؛یحات اربعه میتسب »ات الصاحلاتيالباق«) مراد از 1

لْباِقياُت الصَّـاِلحاُت  الْمالُ َو الَْبُنونَ زيَنةُ الَْحياِة الدُّْنيا َو ا« یهیل آیذ یمنیر حداد یدر تفس

ـ ن و پیاز صـحابه و تـابع   یثیحـد )، 46(کهف/»َخْيٌر ِعْنَد َربَِّك ثَواباً َو َخْيٌر أََمال امبر اکـرم  ی
را مشـخص   »ات الصـاحلات يالباق«ه و آله و سلم) آمده است که مصـداق  یاهللا عل ی(صل
ه و آله ياهللا عل ي(صلنيباهللا عنه ان ال يعن انس رض و«گونه است: نیث مذکور اید؛ حدینمایم

خذوا جنتکم من النار، قولوا سبحان اهللا و احلمداهللا و ال اله الّا اهللا و اهللا اکرب و ال حـول  «و سلم) قال 
ـ وال قوة اال باهللا، فاهنن املقدمات و هن املنج ـ ات و هـن املعقبـات و هـن الباق   ي  ».ات الصـاحلات ي

 ).4/258م، 2003، یمنی(حداد

 ، سوره فاتحه الکتاب است؛»من املثاين سبعاً«) مراد از 2

از )، 87(حجر/ »َو لَقَْد آَتْيناَك َسْبعاً ِمَن الَْمثانِي َو الْقُْرآنَ الَْعِظيَم«ه یدر مورد آ یمنیحداد 
: قال ابن عباس، السبع املثاين«ه و آله و سلم) آورده است: یاهللا عل یامبر اکرم(صلیقول پ

التوراة  ما انزل اهللا يف«ث قال يه و آله و سلم) حياهللا عل يل اهللا(صلعن رسو يفاحته الکتاب، هکذا رو
). 4/120م، 2003 ،یمنی(حداد  ».ل و الزبور مثل فاحته الکتاب، و اهنا السبع املثاينيو االجن
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ه و آله و سلم) به یاهللا عل ی(صل امبراکرمیت مذکور از قول پیمفسر با توجه به روا
 است، پرداخته است. » یسبعاً من المثان«الکتاب که همان گر سوره فاتحه یان نام دیب

 ، شهادت دروغ و شرک است؛»قول الزور«مراد از ) 3

ـ در آ »قول الزور«ر یدر تفس یمنیحداد  ذِلَك َو َمْن ُيَعظِّْم ُحُرماِت اللَِّه فَُهَو َخْيٌر لَُه ِعْنَد «ه ی

 »َعلَْيكُْم فَاْجَتنُِبوا الرِّْجَس ِمـَن الْأَْوثـاِن َو اْجَتنُِبـوا قَـْولَ الـزُّور       ْتلىَربِِّه َو أُِحلَّْت لَكُُم الْأَْنعاُم إِالَّ ما ُي
قـول  «ه و آله و سـلم) مـراد از   یاهللا عل ی(صل امبریث پی)؛ با استناد به حد30(حج/
ن آورده است: یه مذکور چنیر آیداند؛ وی در تفس را شهادت دروغ و شرک می »الزور

ة ذلک شهاد دخل يفياهللا و  يمن اعظم الوجوه الکذب الکفر باهللا، و الکذب عل قول الکذب و عيني«
عدلت شهادة الزور باالشـراک  «ه و آله و سلم) انه قال: ياهللا عل ي(صل عن رسول اهللا يالزور کما رو

پرداخته که در ذکر آنان شـرک   یل جاهلیاز قبا یه برخی. در ادامه نیز به ذکر تلب»باهللا
ـ خداونـد متعـال، د   یشدن بـرا ک قائل یو شر ـ ی م، 2003 ،یمنی(حـداد  شـود. یده م

4/424(  

  یمنیر حداد یات در تفسیلی) اسرائ1-2-4
دارد و  یلیکه منشاء اسـرائ  یاا افسانهیداستان  یبه معن» هیلیاسرائ«ات جمع یلیاسرائ

ـ خـتم شـود، اعـم از شـخص      ییسلسله سند داستان به چنان منشـأ  ا کتـاب. واژه  ی
ـ اسـت کـه از    ییهـا داستان یرچه در ظاهر به معناات گیلیاسرائ  یهـود یک منبـع  ی

به خـود   یترعیدر اصطالح مفسران و محدثان، مفهوم وس یسرچشمه گرفته باشد ول
ث و یر و حـد یاست که از گذشتگان وارد تفس یکهن یهاافسانه یگرفته و شامل تمام

ـ  یحی، مسـ یهودیآن  ینکه منشاء اصلیخ شده است؛ اعم از ایتار ـ ا غی  ر آن باشـد. ی
  )595و2/594، 1386(معرفت، 
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باشد، ذکر و استفاده از یوارد م یمنیر حداد یکه به تفس ییاز جمله نقدها
 یادیشان در موارد زیم است. ایات قرآن کریر آیدر تفس یلیها و مطالب اسرائ داستان

، یمنیمثال: (ر.ک: حداد ین مطالب بهره برده است؛ برایات از ایر آیتفس یبرا
  م:یپردازیاز آن م ی)؛ در ادامه به ذکر موارد5/182؛ 4/278؛ 3/239م، 2003

  السالم) هینا و آله و علینب ینش حوا از استخوان دنده حضرت آدم (علی) آفر1-1-2-4

به داستان خلقت حواء ، و پنجم سوره بقره یه سیل آیر خود در ذیدر تفس یمنیحداد 
نا و آله ینب ی(عل حواء را از استخوان دنده چپ آدم کند که خداوند،یگونه اشاره منیا

ـ  کـه آدم  یکه او خواب بود؛ زمـان ید در حالیالسالم) آفر هیو عل نـا و آلـه و   ینب ی(عل
؟ حواء یستید که کنار سرش نشسته، به او گفت تو کیرا د یدار شد زنیالسالم) ب هیعل

ـ   یگفت: من همسر تو هستم که خداوند مرا برا س از آن مالئکـه در  تو خلق کـرد. پ
 یست؟ آدم گفت حواء، چـرا کـه او از حـ   ین کیکه ا دندیمقام سنجش آدم از او پرس

  )69-1/66م، 2003 ،یمنی(حداد (زنده) خلق شده است.

  ق ی) ذکر افسانه غران2-1-2-4

ه پنجاه و دوم سوره حج، آورده است کـه مـراد از ذکـر    یر آیل تفسیدر ذ یمنیحداد 
ن یگردد، ذکر شـفاعت مشـرک  یمان و مشرک میایمردم ب یدکه باعث شا ییرخدایغ

ـ اهللا عل یامبر(صلیپ یاتفاق افتاد که روز ین امر زمانیتوسط بتها بود که ا ه و آلـه و  ی
أَ فََرأَْيُتُم الالََّت َو الُْعزَّى «ات یکه به آ ینمود و زمانیسلم) سوره نجم را در مکه تالوت م

ـ ن میطان در اید، شیرس) 20و19(نجم/ » ْخرى* َو َمناةَ الثَّاِلثَةَ الْأُ ان دخالـت نمـود و بـر    ی
 يق العليتلک الغران«ساخت:  ین کالم را جاریه و آله و سلم) ایاهللا عل یامبر(صلیزبان پ

ن کـالم خوشـحال شـدند و بـه شفاعتشـان      یدن ای، کفار مکه از شن»يترجت ةعندها شفاع
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کـه قرائـت سـوره     یر شدند و زماندوایام -گر (مالئکه)یت دیدر روا-ها توسط بت
ـ ه و آله و سلم) بـه پا یاهللا عل ی(صل امبریتوسط پ شـان سـجده نمـود و    ید، ایان رسـ ی

 -ده بودنـد یاز آنچه شن– یم و خوشحالیق و تعظیتصد یبرا یمومنان و کافران همگ
که  -د بن العاص)یگر (به همراه سعیت دیدر روا–ره ید بن مغیر از ولیسجده کردند غ

، یمنیو مسن بود، خاک را در کف دست گرفت و بر آن سـجده کـرد. (حـداد    رمردیپ
  )438-4/435م، 2003

به بهشت و مکان هبوط  سیورود ابل یمصداق درخت ممنوعه، چگونگ نییتب) 3-1-2-4
  مار و طاووس س،یابل

بقره، اشاره نموده است که مقصود  یسوره 36و  35 اتیآ لیذ یمنیحداد  ریدر تفس
کـه انـواع    یدرخت ایاست  ریدرخت انج ینوعه، درخت انگور، و به قولاز درخت مم

ـ  یچگـونگ  یدر ادامه به قصه نیرا دارد. همچن یبهشت یهایخوراک بـه   سیورود ابل
ـ –مکان هبوط طـاووس در بسـتان    به انیبهشت در دهان مار اشاره کرده و در پا  ای

ـ در ساحل در سیدر سواد عراق است، و مکان هبوط ابل یاکه منطقه -سانیم ـ  ای  ای
 بصره است، و مکان هبوط مار در (أصـبهان)  یکیدر نزد ی) که شهرلهی(أ یرودخانه

  .کندی] اشاره میاصفهان کنون دی[شا

  یاجتهاد -یر عقلی) روش تفس4- 3
عـت نهـاده شـده و    یبـه ود  یاست که در هـر انسـان   ییرویک منبع، نیعقل به عنوان 

واسطه آنها را که  ی، استلزامات بیزش شناخت، اریشناخت یهست یمجموعه اصول کل
دهنـد. نقـش عقـل در    یار انسان قرار میباشند، در اختیم یهیک به بدیا نزدی یهیبد
  ر قرآن در چهار محور متصور است: یتفس
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 یاتیعقل است، مانند آ یبر خالف حکم قطع یاهیگاه ظاهر آ :یالف) نقش سلب
)، بر اساس 10(فتح/ »هميديداهللا فوق اي«نند: خدا جسم قائل است ما یکه در ظاهر برا

 یر کرد که با تجرد ذات باریتفس یاد به گونهیات را باینگونه آیحکم عقل، ظاهر ا
  سازگار باشند.  یتعال

ـ کند و بایت مید و تقوییه را تایعقل، ظاهر آ یگاه ادله قطع :یجابیب) نقش ا د ی
  ه استناد جست.  یبه همان ظهور آ
داشـته و مـتمم    ینگونه موارد نقش ابـزار یعقل در ا :یدیو توح ینییج) نقش تب

  توان آن را مصداق تدبر در قرآن دانست. یگر است و میمنابع د
ـ یآ یعالوه بر مفاد ظاهر د) کشف استلزامات: ـ هـا ن آن یات، استلزامات عقل ز ی

  )  241-237، 1383 ،ی؛ رجب314-310، 1381، یی(بابا مقصود خداوند است.
  شود:یاشاره م یمنیر حداد یدر تفس یو اجتهاد یر عقلیاز تفس یبه موارد در ادامه

  ت خداوندی) جسمان1-3-4
َو قالَِت الَْيُهوُد َيُد اللَِّه َمْغلُولَةٌ غُلَّْت أَْيديهِْم َو لُِعُنوا بِمـا قـالُوا َبـلْ َيـداُه     « یهیدر آ یمنیحداد 

ن يکند که اياشاره م »داه مبسوطتانيبل «ل عبارت ي)، ذ64ه/(مائد »َمْبُسوطَتاِن ُيْنِفُق كَْيَف َيشاء...
کند يرا ذکر م ي، شواهديله اجتهاد عقليخبشش است و در ادامه بوس ياديجود و ز يعبارت به معنا
 يهانکه مراد از دستيم و ايرسيم خداوند است ميجتس يمورد نظر که نف يبه معنا يکه از حلاظ عقل
). در ٤٤٧-٢/٤٤٥ م،٢٠٠٣، ينمي(حـداد  اسـت.  يعطا و خبشش اهل ياديه از زيباز خداوند کنا

داشتن خـدا را   یر کرده و دست مادیه قرآن را تفسیعقل، آ یرویواقع با استفاده از ن
کرده است و اشاره کرده است که مقصود از دست خدا، قدرت اوست. البتـه الزم   ینف

ـ یه روقائل ب یگر، به نوعیات دیشان در آیبه ذکر است که ا باشـد کـه   یت خداوند م
   م پرداخت.یبه آن خواه یش کالمیل مبحث گرایذ
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  بر عرش ی) استو2-3-4
شـان در  یات پرداخته است، نظـر ا یآ یر عقلیبه تفس یمنیکه حداد  یاز جمله موارد

را به  یاستو یون معناین و لغویاز مفسر یخداوند بر عرش است. برخ یمورد استوا
و  یاجتهـاد  -یل عقلیبا ذکر دال یمنین مورد حداد یکه در ا اندر کردهی(نشستن) تعب

ک واژه، در مورد مفهوم واژه ی ییه و وجوه معنایاق جمله و آین با توجه به سیهمچن
کرده و منظور از این سخن را  ی) پرداخته و نشستن بر عرش را از خداوند نفی(استو

تسـلط و اقتـدار    یه معناب یاستو«د: یگوینزدیک کردن موضوع به ذهن دانسته و م
 یز آمده است؛ برایداشتن است همانگونه که در کالم و اشعار عرب ن یزیکامل بر چ
ت و سلطه کامل بـر  یوال یک حاکم بر ملک تحت حکومتش به معنای یمثال: استوا

 )3/153م، 2003، یمنی(حداد »آن است.

  نیضی) عدم اجتماع نق3-3-4
ْو كانَ فيهِما آِلَهةٌ إِالَّ اللَُّه لَفََسَدتا فَُسْبحانَ اللَِّه َربِّ الَْعْرشِ لَ«ه یل آیذ یمنیحداد  یه عقلیتوج

است،  یه قرآن خود دربردارنده برهان عقلین آی)؛ هرچند که ا22اء/ی(انب »َعمَّا َيِصفُون
در مورد محال  یو عقل یل منطقیه به ذکر دالین آیل ایدر ذ یمنین حال، حداد یبا ا

  )4/365م، 2003، یمنی(حداد پردازد.ین میضیارتفاع نق بودن اجتماع و

   یمنیری حداد یتفس یهاشی) گرا5
 یریا اتجاهات تفسیها شی، گرایریتفس یهااز مباحث مهم در مکاتب و روش یکی

ـ گ، جهتی، کالمیمذهب یر باورهایش، تاثیاست. مقصود از گرا و  یعصـر  یهـا یری
قه و یازها و ذوق و سلید، نیکه بر اساس عقار قرآن است یپردازش در تفس یهاوهیش

  )23، 1392، یاصفهان یی(ر.ک: رضا رد.یگیمفسر شکل م یتخصص علم
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 یش لغوی) گرا5- 1

است که ما را در فهم معنـا و کـاربرد    یر، هرگونه منبعیدر تفس یمقصود از منابع لغو
ـ ن اساس قـرآن مج یدهد. برا یاریواژگان قرآن در زمان نزول  ـ د، روای ، سـخن  اتی

ر بـه شـمار   یتفسـ  یصحابه و فرهنگ عامه مردم در دوران نزول، همه از منابع لغـو 
ـ  یهـا واژه یو کاربردهـا  یکه با مراجعه به آنها، معان ین معنیند. به ایآ یم در  یقرآن

  )293، 1379، یی(بابا گردد.یعصر نزول روشن م
ـ اسـتفاده ز  ینه مباحث لغویدر زم یمنیحداد  ـ از روا یادی  یعلمـا  یراات و آی

ـ ن و اتباع آنان نموده است و نیصحابه و تابع ـ  ی و  یدو دوره جـاهل  یز از اشـعار عرب
عبدالـه   یر لغویشان در روش تفسیا یتوان گفت الگویز بهره برده است و میاسالم ن

ـ یفهم واژگان مشکل و غر یبن عباس است که برا کـرده  یب قرآن به شعر مراجعه م
ـ ی) تفسیر حـداد  301ق، 1432، یوطی(ر.ک: س است. هـا، از  ی واژهدر ترجمـه  یمن

از روش  ییهـا ای برخوردار است که در ادامه به ذکر نمونـه برجستگی و امتیاز ویژه
  م:یپردازینه مین زمیدر ا یو

  ی معنای مناسب و روان) ارائه1-1-5

اً يعين َحنيِفها را بسیار ساده و روان معنا کرده است؛ ماننـد:  بسیاری از واژه یمنیحداد 
امر القرآن  [يف خملصاً؛ فَلَُنَولَِّينََّک يعين لنحولنک؛ َشطَر يعين حنوه و قصده؛ ِمَن املُمَتريَن يعين من الّشاکّني

 يمؤمل؛ أُوِلي األلبابِ يعـين ذو  ها؛ أِليٌم يعين وجيع و هو مبعينيو القبله]؛ َو َبثَّ ِفيها يعين َنَشَر و فََرَق ف
کم؛ َزيغٌ يعين ميل عن احلـق و  ييعين وجدمتوهم؛ َو ُهَو کُرٌه لَکُم يعين و هو شاق علالعقول؛ ثَِقفُتموُهم 

مسلطون علي ادب النساء باحلق؛ َواجلارِ ِذي القُريب يعين هـو   عينياهلدي؛ الرِّجالُ قَوَّاُمونَ َعلَي النِّساِء، 
نـه؛  ينک و بيقوم آخرين ال قرابه بعرفک؛ و اجلارِ اجلُُنبِ يعين هو من ياجلوار تعرفه و  قاربک يفي يالذ

د؛ َولَا آّمَني ياللغه: البع ب] املتباعد، و اجلنب يفينسخه: الغر ب[يفيهو اجلار القر عينيَوالصَّاِحبِ بِاجلَنبِ 
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ـ یو... (حـداد   ن املتـوجهني حنـو البيـت احلـرام؛    يالَبيَت احلَراَم يعـين القاصـد   م، 2003،یمن
  )367و253 و 249 و 2/11؛ 313و271و234و227و214و198و196و1/184

   یرحجازیهای غیرعربی و غن واژهیی) تب2-1-5

های دیگر وارد زبان عربی شده نیز اشـاره کـرده   هایی که از زبانبه واژه یمنیحداد 
 َو إِذْ أََخذْنا ميثاقَكُْم َو َرفَْعنا فَْوقَكُُم الطُّوَر ُخذُوا مـا آَتْينـاكُمْ  «ه یدر آ »طُور«است؛ مانند واژه، 

گفته شده «د: یگو ین واژه میشان درباره ای)؛ ا63(بقره/ »بِقُوٍَّة َو اذْكُُروا ما فيِه لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ
ـ ین گفته شـده هـ  یباشد، و همچنیکوه م یبه معن یانین واژه در زبان سریا در  یچ لغت
ـ 1/101م، 2003، یمنی(حداد »نکه در قرآن باشد.یست مگر ایا نیدن ه ) حداد در ادام

باشـد در  یز نمـ یاند کـه جـا  دانشمندان سرشناس گفته«د: یگوین نظر مید اییو در تا
قُْرآنـاً َعَربِيـا   «ر از لغت عرب باشد، چرا که خداوند بلند مرتبه فرموده: یغ یقرآن لغت

ـ د گفت که می)، لذا با195(شعراء/ ..».بِِلساٍن َعَربِيٍّ «ز فرموده: ی) و ن28(زمر/ »... ان ی
چه گمـان  آن یعنی[ [در کاربرد] وجود دارد، و توافق یک نوع برابریها ه واژهگوننیا
باشد که هر دو لغت، یم» نیتوارد لغت«ها در قرآن آمده، از باب گر زبانیرود از دیم
 یگـر یاز دو زبـان از د  یکـ یگاه گمان برده شـده کـه   اند، آنک لفظ را وضع کردهی

-یر میم؛ آنجا که جریافتیرا در کالم و شعر عرب  ز واژه (طور)ی.]؛ و ما نگرفته است
 ی(اگر جنهـا، سـلم   )رتليصاحب الطور  ير سلميستأنسوا هبا * و إن ياجلن  يفإن تر سلم(د: یگو

(شخص بلند  رند * و اگر صاحب طوریگینند به او انس میر] را ببیاز زنان جر یکی[
ن ییند، پایرا بب یکند) سلمیم یکه در کوه زندگ یا شخصیکوه  یا الههیمرتبه و مقام 

ـ  دیآیم ) البتـه حـداد در   102و1/101م، 2003، یمنیحـداد ( »کنـد]) ی[و خضوع م
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ق) اشاره 111(م یه خطفیر بن عطین واژه در کالم عرب، به شعر جریه کاربرد ایتوج
سـته و  ین شاعر در بعـد از اسـالم ز  یباشد، چرا که ایم یفیه ضعیکرده است، که توج

در جهـت اسـتناد خـودش     یست، و الزم بود کـه از شـعر دوران جـاهل   فوت کرده ا
باشد، که یت میت شعر متعلق به زمان جاهلین بیم ایینکه بگویکرد؛ مگر ایاستفاده م

  باشد. ید میز بعین نظر نیخ فوت شاعر آن، ایبا توجه به تار
 یکـوه کند کـه (طـور)،   یز اشاره میه اول سوره طور نیر آیل تفسی، ذیمنیحداد 

ـ نا و آلـه و عل ینب ی(عل یجا خداوند با حضرت موساست که در آن السـالم) تکلـم    هی
صورت عـام]، در زبـان   [به ین هر کوهیر) است؛ همچنینموده است، و نام آن کوه (زب

کند که (طور) در زبان یق) نقل م209(م دهین از ابوعبیباشد. همچنی(طور) م یانیسر
  )6/336م، 2003، یمنیحداد( باشد.یکوه م یبه معن یعرب

ـ کند، موارد ذینه به آنها اشاره مین زمیدر ا یمنیکه حداد  ییهاگر واژهیاز د ل ی
در لغت اهل  (الطوفان)؛ واژه (أجرأهم) یبه معن یمنیدر لغت  (أصربهم)باشند: واژه یم
ـ  یدر لغت حبش (الّسجل)؛ واژه (طاعون) یمن به معنی ، شـخص)؛ واژه  (مـرد  یبه معن

ـ  یدر لغت حبش ردوس)(الف ؛ 1/228م، 2003، یمنی(ر.ک: حـداد  (بهشـت).  یبه معن
  )5/8؛ 4/403؛ 3/193

  هاق و تصرف) در معنای واژهیی) اجتهاد (تض3-1-5

گاه با توضیح خود، مفهوم واژه را محدود کرده، معنای وسیع و کلی آن را  یمنیحداد 
 ...»ُيرِيُد اُهللا بِکُُم الُيسَر..«. یهینمونه در آ یدهد؛ برابه یک مورد خاص نسبت می
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ی روزه مدارای دین با مریض و مسافر درباره یسر)را به معنای( ی)، واژه185(بقره/
  )1/253م، 2003، یمنی(حداد گرفته است.

مثـال   یبرخی از توضیحات وی نیز ناروا بوده، بر هیچ دلیلی استوار نیست؛ بـرا 
عبـارت (بِـثَمَنٍ    ی) در معنا20وسف/ی( ..». َدراِهَم َمْعُدوَدٍة َشَرْوُه بِثََمنٍ َبْخسٍ َو« یهیدر آ

َولَمَّـا  « یهین در آیست درهم فروختند؛ همچنینویسد: برادرانش او را به ببَخْسٍ) می

هجده سـال و   یعنید یگویرا نقل کرده و م ی) اقوال مختلف22وسف/ی( ..». َبلَغَ أَُشدَُّه
سـال، و   یست و هشت تا سیب یعنیند یگویآورد که میگران را میز در ادامه نظر دین
 )بضع سنني(د: یگوی) م4(روم/ ..».يف بِضعِ ِسنني« یهی؛ در آو دو سال تا چهل سال یس

ـ 23(فجـر/  .»..َو جِيَء َيوَمِئٍذ بَِجَهنََّم« یهین سه تا ده سال؛ در آییعنی ب ـ گوی) م د کـه  ی
هر زمام، هفتاد شود و بر یحرکت داده مله هفتاد هزار زمام یامت بوسیجهنم در روز ق

  )7/218؛ 5/269؛ 17و4/15م، 2003، یمنی(حداد هزار فرشته است.

  ) وجوه معنایی4-1-5

هاسـت. برخـی از   ی آیات، توجه به معانی مختلف واژهیکی از نکات مهم در ترجمه
ها دارای معانی متعدد هستند و به تناسـب هـر آیـه بایـد از معنـای خـاص آن       واژه

ن مفهوم کـه هـر واژه بـا    یشود، به ایز گفته میاق نی، که امروزه به آن ساستفاده شود
رد و بـه تناسـب   یگیبه خود م یمتفاوت یه، معنایا آیگاهش در جمله و یتوجه به جا

ـ رش از ایدر تفسـ  یمنیحداد  .ا ترجمه شودیر و ید تفسیه بایا آیجمله و  ن دانـش  ی
کلمات پرداختـه اسـت؛ البتـه     یبرخ یر و معنیتفسق به ین طریبهره برده است و از ا

ـ رش بـه ا یتفس ینکرده است اما با مطالعه و بررس یا ن فن اشارهیشان راجع به ایا ن ی
ـ کار رفتـه اسـت کـه در ذ   ز بهین دانش و فن نی، ایر ویم که در تفسیرس یجه مینت ل ی
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ـ به کمک ارش یآنها را در تفس یمنیکه حداد  یاز الفاظ یا بصورت مختصر، نمونه ن ی
  م.یینما یر نموده، اشاره مین و تفسییفن تب

) نوشته است: یعنی 4(فاتحه/ »ماِلِک َيومِ الدِّينِ«ی در آیه »دين«ی واژه در ترجمه
َحتَّـي َيـرُُّدوکُم َعـن    .«..) و 132(بقـره/  ...» اصطَفَي لَکُُم الّدين«ی ؛ و در آیهيوم احلساب

ديـن  ) نوشـته اسـت یعنـی    256(بقره/ .»..راَه ِفي الدِّينِالإِكْ«) و 217(بقره/ ..».دينِکُم
ـ ) نوشته است یعنی د19عمران/ (آل .»..إِنَّ الدِّيَن ِعنَداِهللا اِإلسالمِ«ی ؛ و در آیهاالسالم ن ی
ـ ت؛ و در آیده و مورد رضایبرگز ) و 29(اعـراف/  .»..َواْدُعوُه ُمْخِلصَني لَُه الدِّيَن..«. یهی

طاعت و عبادت گرفته اسـت؛   ی) آن را به معنا39(انفال/ .»..ُن كُلُُّه ِللَِّهَوَيكُونَ الدِّي..«.
ـ ( »...َدَعُوا اللََّه ُمْخِلصَني لَُه الدِّيَن..«. یهیو در آ قُلْ إِنِّي أُِمْرُت أَنْ أَْعُبـَد اللَّـَه   «) و 22ونسی

 آورده اسـت.  یفطـر  دیاعتقاد و توح ین واژه را در معنای) ا11(زمر/»ُمْخِلصاً لَُه الدِّيَن
؛ 412و275و3/137؛ 2/28؛ 406و317و 316و 182و1/22م، 2003، یمنی(حداد 

6/94( 

آمده است که به  یبه وجوه مختلف یمنیر حداد یدر تفس »سوء«ن واژه یهمچن
)، 49(بقره/ »...َيُسوُموَنكُْم ُسوَء الَْعذابِ.«.. یهیل آیم: ذیکن یچند مورد آن اشاره م

إِنْ َنقُولُ إِالَّ اْعَتراَك َبْعُض آِلَهِتنا « یهیل آینموده است؛ ذ یت) معن(سوء) را به (شد

قالَْت ما ..«. یهیل آینموده است؛ ذ ی)، (سوء) را به (جنون) معن54(هود/ »...بُِسوء

ر حداد آمده است: مراد از (سوء)، ی) در تفس25وسف/ی( .».َجزاُء َمْن أَراَد بِأَْهِلَك ُسوءا.
 ین معنیبه هم »...يا أُْخَت هاُرونَ ما كانَ أَُبوِك اْمَرأَ َسْوٍء« یهیز در آیاشد، و نبی(زنا) م

)،  32(قصص/ »...َجْيبَِك َتْخُرْج َبْيضاَء ِمْن غَْيرِ ُسوء  اْسلُْك َيَدَك يف« یهیل آیآمده است؛ ذ
ر اثر که د یدیسف یعنی » برصريمن غ يأ«د: یگو یه مین آیدر ا (سوء)حداد در مورد 

 .»..َو َيْبُسطُوا إِلَْيكُْم أَْيِدَيُهْم َو أَلِْسَنَتُهْم بِالسُّوء..«. یهیل آیبرص نباشد؛ ذ یماریب
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م، 2003، یمنیکرده است. (حداد  یرا به (دشنام) معن )سوء( ی)، واژه2(ممتحنه/
  )6/459؛ 5/218؛ 294و4/21؛ 3/480؛ 1/79

  یو بالغ یادب یها ) توجه به جنبه5-1-5
داشته  یتوجه خاص یو ادب یات قرآن همواره به نکات بالغیر آی، در تفسیمنیداد ح

از محسنات  یکی) به 5(فاتحه/ »إِيَّاَك َنْعُبُد َو إِيَّاَك َنْسَتعُني« یهیر آیشان در تفسیاست. ا
ان کردن یب یات قرآن و خطب و کلمات فصحاء که برایکالم در زبان عرب، اعم از آ

-یا عکس آن میبت به خطاب و ی، رجوع از غیو اشاره به امر حیا تلوی یمطلب
ده شود یاگر پرس«کند که یرا مطرح م یز سوالیند، اشاره کرده است. در ادامه نینما

ن مورد در یم مانند اییگویباشد؟ میبت به خطاب چه مین التفات از غیکه علت ا
ى إِذا كُْنُتْم ِفي الْفُلِْك َو َجَرْيَن َحتَّ..«.اد وجود دارد، خداوند بلندمرتبه فرمود: یقرآن ز

ز التفات از یه نین آی) در ا24و1/23م، 2003، یمنی) (حداد 22ونس/ی( »..بِهِْم.
در کالم  یلذا اگر التفات )َو َجَريَن بِهِم(بت وجود دارد، چرا که گفته است: یخطاب به غ

 ین موردیکرد. همچنیاده ماستف )َن بِکُميَو َجَر(وجود نداشت، الزم بود از عبارت: 
ش یکند، فارغ شدن از ستایتر مه پنجم سوره حمد پررنگیکه مسئله التفات را در آ

باشد، چرا که طلب و یپروردگار و شروع به طلب و درخواست از حضرتش م
  خطاب به طرف خوانده شده را دارد.    یدرخواست کردن، اقتضا

د یشان به عناصر تاکی، اشاره ایمنیدادر حیدر تفس یو بالغ یگر وجوه ادبیاز د
شان اشاره یباشد؛ ای) م12(بقره/.»..أَال إِنَُّهْم ُهُم الُْمفِْسُدونَ« یهیل آیذ یدر زبان عرب

ر یکه ضم (ُهم)ه است و ید تنبیکه مف (أال)د است؛ ین جمله متضمن دو تاکیکند که ایم
دها ین تاکی) لذا از ا1/41م، 2003، یمنی(حداد باشد.ید میتأک ی[فصل] و برا عماد

  ن است.ین مفسدیانواع فساد، منحصر و ثابت در ا یشود که تمامیاستفاده م
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  یش کالمی) گرا5- 2
از مذهب  یات اعتقادیر آیک مفسر در تفسیاست که  ی، روشیش کالمیر با گرایتفس

ن کـه ضـم   یوه تالش دارد در هر مناسبتین شیکند. مفسر در اید خود دفاع میو عقا
ـ راد و ابطال عقیا نقد و ایده خود ید به اثبات عقیآیش میات پیر آیتفس ده مخالفـان  ی

  )233، 1381 مهر، ی(علو خود بپردازد.
ـ مذهب است، لذا با یحنف یاز علما یکی یمنینکه حداد یبا توجه به ا د توجـه  ی

ـ یگـرا خـود،   یدر مکتب اعتقـاد  یحنف یعلماداشت که  ابومنصـور   بـه  یش فراوان
ن نقل شده است کـه کـالم اهـل سـنت سـاخته و      یدارند. همچن ق) 333(م یدیماتر

ـ  یکـ یپرداخته دو نفر است که  ـ   یشـافع  یگـر یو د یحنف ، ابومنصـور  یاسـت؛ حنف
 یدیماتر ید کالمیو عقاشه مکتب یراست. لذا  ی، ابوالحسن اشعریو شافع یدیماتر
ـ  یبوحنفه جستجو کرد، چرا که ایابوحن یکالم یها شهید در اندیرا با ش از ورود یفـه پ

ک منهج معتـدل  ی، ن مکتبیان ی. همچنکالم در کوفه بود ین استادینشیدر فقه، کرس
ـ مؤ یک بلکه تـا حـدود  ینزد یباشد؛ و حتیث و اعتزال میان اهل حدیم د مکتـب  ی

    )10-4/5، 1390، ی(ر.ک: سبحان هاست.یاعتزال
در مکتب ن یهمچن ؛، فراوان استیبا مکتب اشعر یدیموارد اختالف مکتب ماتر

ل یاز مسا یشود. شماریتوجه نشان داده م یش از مکتب اشعریبه عقل ب یدیماتر
 ت:ن اسین دو مکتب چنیا یاختالف

ها، همانند معتزله یدیاند اما ماترندانسته یو عقل یاء را ذاتیاشاعره حسن و قبح اش. 1
 .دکنیآن را درک مخود  یداشته و عقل به خود یاء حسن و قبح ذاتیبرآنند که اش

حادثند و  یبر دوگونه است؛ صفات فعل که صفات یاشاعره معتقدند صفات اله. 2
ـ  یه همهیدیشه، ماترین اندیاند. در برابر امیقد یصفات ذات که صفات را  یصفات اله

 د.اندهیبازگردان یک صفت ذاتیم دانسته و صفات افعال را به یقد یصفات
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ـ نند. اما رؤکیه آن را انکار میدیند و ماتریخدا تیجسمانل به ئاشاعره قا. 3 ت ی
 یت بـرا ین رویت ایفین هستند که کیامت را انکار نکرده بلکه قائل به ایخداوند در ق
اند و محل ه به آن دقت نکردهیدیکه ماتر یاد گفت مسئلهیباشد. البته بایما روشن نم

  اوند است.ت خدیت است که مستلزم جسمانین مساله رؤیاشکال است هم
، بـه  206ق، 1413، ی(ر.ک: سـبحان  م دانستهیده و قدیاشاعره، قرآن را ناآفر. 4

دو کالم بوده،  ین است که خداوند دارایه باورشان ایدیو ماتر ن)یینقل از مقاالت االسالم
  . تده اسیکه از اصوات متشکل شده و آفر یکالم یگریده و دیو ناآفر ینفس یکی

ـ  وندتوان به ظلم نکردن خدایه میدیماتر یگر باورهایاز د بـودن   یو محال عقل
ش و... یانسان در کارهـا  یبر مصالح، آزاد خداوندبودن افعال  یآن نسبت به او، مبتن

  )25-4/12، 1390، ی(ر.ک: سبحان ت.اشاره داش
ـ  یهـا دگاهیان دیب یمنیر حداد یات تفسیاز خصوص ـ  یکالم ار یبسـ  یدر جمالت

ـ  یباشد که در ادامـه بـه ذکـر مـوارد    یات صفات میل آیکوتاه در ذ  یاز روش کالم
  م:یکنیشان اشاره میا

  ت خدای) رؤ1-2-5
ت خدا اشاره شـده،  یبه رو یاکه به گونه یاتیل آیدر ذ یمنیر حداد یاز آنچه در تفس

ا توسـط بنـدگان   یت خداوند در دنیشان معتقد است که امکان رویبرد که ایتوان پیم
ر ید. در ادامه بـا توجـه بـه تفسـ    ین او را با چشم در آخرت دتوایوجود ندارد اما م

  م.  یینمایر آن اشاره مین موضوع و تفسیات مربوطه در ای، به آیمنیحداد 
که حداد  یاتیآراء و روا و به واسطه )،23امت/ی(ق»َربِّها ناِظَرة  إِىل« یهیل آیدر ذ

م که یرسیجه مین نتی، به اد کرده استییآنها را تا یل آن آورده است و به نوعیدر ذ
با چشم و به طور ظاهر  یان به خداوند تبارک و تعالین است که بهشتیقائل به ا یو
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كَالَّ إِنَُّهْم َعْن َربِّهِْم « یهیل آین در ذی) همچن7/123م، 2003 ،یمنی(حداد نگرند.یم

که کافران و  ن استیآن ا یآورده است که معنا) 15ن/ی(مطفف »َيْوَمِئٍذ لََمْحُجوُبون
ن معنا و ینند و ایتوانند خداوند متعال را ببیهستند و نم یان در پس حجابیجهنم

توانند خداوند را یان و کافران میر از جهنمیگران غین است که دیاش ال الزمهیدل
  ) 7/184م، 2003، یمنی(حداد نند.یبب

نجم و  12و11ن و یمطفف 15امت و یق 23ات یر آیاز آنچه حداد به عنوان تفس
توان یم یبر آنها ذکر نکرده، به نوع یا ردّیچ نقد و یونس آورده است، و هی 26

امت به طور آشکار و یشان معتقد است که مؤمنان، خداوند را در روز قیگفت که ا
للَّطيُف ال ُتْدرِكُُه الْأَْبصاُر َو ُهَو ُيْدرُِك الْأَْبصاَر َو ُهَو ا« یهینند و آنچه در مورد آیبیم ینیع

-یشان میرا اید، زینماید میین مطلب را تایز ایآورده است ن)، 103(انعام/ »الَْخبري
امت وجود دارد و یدن او در قینند و احتمال دیبیا خداوند را نمیمردم در دن«د: یگو

ر از یت، غیامت وجود ندارد چرا که رویدن خدا در قید یبر نف یلیه مذکور دلیدر آ
موارد  یهرچند که حداد در برخ )3/73م، 2003، یمنی(حداد .»احاطه و درک است

 یکند که از لحاظ عقلیرا ذکر م ی، شواهدیله اجتهاد عقلیوسرش بهیگر تفسید
ن یشان در ای) اما ا447-2/445، م2003، یمنی(حداد کند،یم یم خداوند را نفیتجس

شان یم که ایرسیجه مین نتیباشد؛ لذا به ایامت میت خداوند در قیات قائل به رؤیآ
  باشد.یت خداوند میقائل به جسمان یبه نوع

 یش فقهی) گرا5- 3

انسـان اسـت کـه در زمـان      یفیدر مورد احکام تکل یات متعددیآ یم دارایقرآن کر
شـد و مـوارد ابهـام از    یات عمل مین آیه و آله و سلم) به ایاهللا عل ی(صل اکرم امبریپ
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ـ ین آیز، از ایبه نشد؛ در عصر صحایده میشان پرسیا شـد و بـه آنهـا    یات استنباط م
کردنـد کـه اخـتالف    یات االحکام اختالف میصحابه در مورد آ یشد و گاهیعمل م
ـ و عمر در مورد اقل مدت حمل و استناد امام به آ (ع) یامام عل ن یـی ات قـرآن و تع ی

ـ ی) مفسـران در گـرا  2/433ق، 1409، ی(ذهب مدت شش ماه مشهود است. ، یش فقه
کننـد. لـذا بـا    یر میمذهب خود تفس یت االحکام را بر اساس قواعد و اصول فقهایآ

 یرویز به پیات االحکام نیر آیمذهب است، در تفس ی، حنفیمنینکه حداد یتوجه به ا
از آن اشـاره   یمذهب خود برآمده است که در ادامه به موارد یو دفاع از اصول فقه

  شود:  یم
کامل درباره روزه  یمبحث سوره بقره) 185و184و183ات (یل آیذ یمنیحداد 

ن درباره ماه یان کرده است. همچنیات مذکور بیآورده است و احکام آن را در روا
م ماه رمضان و نام ماه رمضان) و یل (بزرگداشت و تعظیاز قب یرمضان به موضوعات

  ) 254-1/240م، 2003 ،یمنی(حداد در (اشتقاق واژه رمضان) اشاره کرده است.
ـ یها در مورد آن نمونهیترن و مهمین از بهترینهمچ ـ تـوان از آ یات االحکام م ه ی

ر و ی، چه در تفسـ یاریسندگان بسیاد کرد که فقها و نویه وضو) ی(آ ششم سوره مائده
ـ ن آیر ایز در تفسین یمنیاند. حداد گر به آن پرداختهیچه در کتب د فـراوان   یه سـع ی

ر ینظرات و تفاسـ  یبر برخ یز ردّیبرساند و نخود را به اثبات  یداشته که اصول فقه
ـ گر و نیات دیات و استشهاد آیشان عالوه بر نقل روایاورد. ایب  یبرخـ  یز نقـل آرا ی

ـ مختلـف ا  یاین، به زوایمفسر ین و برخیصحابه و تابع ـ ن آی ـ   ی  یه طبـق اصـول فقه
ـ د که ایگویم یمنیها، حداد مذهب خود پرداخته است. مثالً در بحث مسح گوش ن ی

ت مسـح  یفیست و فقط در کین ین اهل علم در مورد آن اختالفیمل، سنت است و بع
ـ روا یآورد که در برخـ یاختالف وجود دارد؛ حداد در ادامه م ات آمـده اسـت کـه    ی
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کرد و دو انگشت سبابه را یه و آله و سلم) سرش را مسح میاهللا عل ی(صل اکرم امبریپ
ـ ی(حداد  »ها جزء سر است.گوش« فرمود:یداد و میها قرار ممسح گوش یبرا ، یمن

  )387-2/382م، 2003

  یجه گیرینت

ات یر آیتفس ید که مفسر برایآ ین بدست میچن یمنیر حداد یتفس یبا بررس -1
و  یر عقلیت، تفسیر قرآن با روایر قرآن به قرآن، تفسیتفس یها م از روشیقرآن کر
  ه است.برد  بهره یو فقه ی، کالمیلغو یهاشی، و گرایاجتهاد
ه و آله و یاهللا عل یامبر(صلیات پیات عالوه بر روایر آیدر تفس یمنیحداد  -2

ه السالم)، ابن عباس، ابن مسعود، ی(علیات صحابه مانند (حضرت علیسلم) از روا
ر، یدبن جبیجبر، سع ن (مجاهدبنیگر از صحابه) و تابعید یابن کعب و برخ یاب

ز بهره برده است.الزم به ذکر است که ی) ننیابعگر از تید یرباح و برخیعطاءبن اب
اسم  یموارد حت یکند، و در برخ ینقل م یات را بدون ذکر سند از راویشان، روایا

  کند. یو منبع را ذکر نم یراو
 یخود نسبت به زبان عرب یز آگاهیون و نیاز سخن صحابه، لغوب یمنیحداد  -3

ات قرآن بهره یآ یر لغویتفس یراب یو اسالم یها و اشعار جاهل ر زبانیو لغات سا
واژه شناسی تفسیر، به دلیل روانی، استناد به آیات، توجه به ن یبرده است. همچن

د توجه داشت که یباولی  .قابل استفاده استار ارزنده و یبسوجوه معنایی مفید و... 
  دارد.ش ین گرایدر ااساسی اجتهادهای بیموارد  یدر برخ
ات و آفات آن در امان نمانده و یلیاز نقل اسرائرش یدر تفس یمنیحداد  -4
  آورده است که دور از شأن آن بزرگواران است. یامبران الهیرا درباره پ یمطالب
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 یت خداوند را نفی، جسمانیله روش عقلیبوس یاریات بسیدر آ یمنیحداد  -5
نکه ید، ایآ یبدست م یمنیحداد  یکالم یها شیل گرایکند، اما از مجموع آنچه ذیم
آخرت است و  یدر سرا یبودن خداوند تبارک و تعال یقائل به جسمان یبه نوع یو

  توانند او را نظاره کنند. یمؤمنان م
اهللا  یامبر اکرم(صلیخصوص پبه در مباحث صفات خدا، عصمت پیامبران -6

و... دارای نقاط ضعف فراوانی است، که ناشی از تأثیرپذیری از ه و آله و سلم) یعل
  .های ضعیف استزمانه، استفاده از اسرائیلیات و نقل قول شرایط
ل علم و یست اما به دلیاز ضعف و اشکال ن یخال یمنیر حداد یهرچند که تفس -7

ر جزء ین تفسی، ایریخوب تفس یهاشیها و گرا دانش مفسر آن و استفاده از روش
 باشد.  یستفاده مد که در حال حاضر قابل ایآ یر عامه به شمار مین تفاسیتر ارزنده

و  ی، عقلینقل یهااز روش یریگ بهره یمنیکه روش حداد نیبا توجه به ا -8
توان روش یباشد، م یر میدر تفس یو فقه ی، کالمیلغو یهاشیهمراه با گرا یاجتهاد
  ر دانست.یشان را روش نسبتاً جامع در تفسیا یریتفس
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