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 چکیده

تولید علم به جای توزیع علم، در گرو تعیین مرزهای دانش در موضوع مورد پژوهش 
در زمینۀ روایات تفسیری نیز ابتدا باید وضعیت تفاسیر از لحاظ میزان اقناع . است
پژوهش حاضر پس از مقایسۀ . ب و فراوانی روایاتِ استقصاء شده، بررسی شودمخاط

. پردازد   به توصیف و تحلیل نتایج به دست آمده میتاریخی ـ  با روش تطبیقی،تفاسیر
التّفاسیر  افزار جامع  موجود در نرمسیرا تفسیر از تف٩٤این پژوهش شامل آماری معۀ جا

.  است)ع(بیت تفسیر اهل و تسنیم، الجواهر، لبیاناهای مهم دیگری چون  و تفسیر
ها صورت  گزینش این منابع، بر اساس میزان فراوانی روایات و اقتباس سایر منابع از آن

ده و های نساء، مائ ه  آیه از سور١٧٥این بررسی به صورت موردی و حول . گرفته است
تفسیری  هم روایاتها، دو آسیب م اساس این بررسیبر. عمران انجام شده است آل

که  طوری  روایی به  تفسیری در منابع  عبارتند از استقصاء ناقص و نیز پراکندگی روایات
 درصد کل ٦٠بیش از ( روایت جدید از منابع روایی ٥٢٩در بازۀ مورد مطالعه، تعداد 

 ٤٥همچنین حدود .  روایی یافت شد ، توسط پژوهشگر از منابع)١٥روایات جدید قرن
این تحقیق ) شیعی و سنّی( تفسیر برتر ١١روایات موجود در ذیل آیات، در درصد از 

 .موجود است
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 مقدمه. ١
 برکتی به وسعت همۀ روزگاران؛ کتابی است که ؛]١٥٥: انعام[قرآن کتابی مبارک است 

گوید  و با وجود اینکه با عالمان و اولوااللباب سخن می] ٢٩: ص[برای تدبّر آمده 
گیرد تا جایی که هیچ  می بر ای به وسعت بشریت را در دایرهاش  ، هدایتگری] ٣:فصّلت[

مَا تَرَكَ اللَّهُ شَیْئاً یَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْعِبَادُ حَتَّى ال «: امری نیست که در قرآن فروگذار شده باشد
]. ٥٩، ص١، ج٢٤[»   وَ قَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِیه إِالّ  یَقُولُ لَوْ کَانَ هَذَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِیَسْتَطِیعَ عَبْدٌ

جای گرفته و در ) ع(بخشی از معارف این آیینۀ تجلّی حق، تنها در قلب پاک معصومان
هیچ «: یدفرما  دلیل این امر را چنین بیان می)ص(پیامبر. یابد گفتار و رفتارشان بروز می

در این موضوع همۀ . چیز چون فهم و تفسیر قرآن دورتر از اندیشه و فهم مردان نیست
مردم سرگردان و حیرانند مگر آنان که خدا بخواهد و دلیل اینکه خداوند قرآن را مبهم و 
دور از دسترس همگان قرار داده این است که مردم به باب و صراط او مراجعه کنند و او 

ایند و در فهم سخنش به اطاعت و پیروی از مفسّران قرآنش و گویندگان از را عبادت نم
جانب امرش بپردازند و در استنباط آنچه که از قرآن بدان نیاز دارند به این مفسّران و 
 »گویندگان مراجعه کنند، نه آنکه از پیش خود به تفسیر قرآن و استنباط از آن بپردازند

یابی به معارف قرآن، جز تمسّک به مفسّران  ی دستپس برا]. ٣٥٦، ح٢٦٨، ص١، ج٥[
گیری از سخنان پر نور آن بزرگواران،  هستند و بهره)ع(واقعی آن، که همان معصومان

 .راهی نیست
تعداد . دهند توجهی از میراث حدیثی شیعه را تشکیل می روایات تفسیری بخش قابل

] تفسیریـ  [ موسوعۀ حدیثیهای تفسیر روایی، بر پایۀ سه  روایات تفسیری در کتاب
، حتّی با حذف )البرهان، نورالثّقلین و الدّرالمنثور(سنّت  بزرگ در میان شیعه و اهل

با توجه به اهمّیّت این . ]٣، ص٢٩[رسد   پانزده هزار روایت میمکرّرات به بیش از
 آن، ضرورت بحث و گستردۀبخشی آیات قرآن و نیز حجم   آن در معرفتریتأثروایات، 

آوری و  در جمعرو پیشینیان  از این. گردد ها مشخّص می  ی آنبند دستهررسی، تحلیل و ب
ها را   و آناند برانگیزی از خود نشان داده  تنظیم روایات تفسیری، تالش و کنکاش تحسین

ط های تفسیری مربو ترین کتاب اصلی. اند های تفسیر روایی تدوین نموده در قالب کتاب
های جدیدی چون   با گرایشاز آن مفسّران پس . وم و چهارم استهای دوم، س به قرن

. های تفسیری همّت گماشتند به تدوین کتاب... تفسیر اجتهادی، عرفانی، علمی، عقلی و
 چند نورالثّقلین و البرهان، الصّافیهای روایی مهمّ دیگری مانند  به همین خاطر، تفسیر



  ١٦٥  )ع(بیت مندی تفاسیر قرآن از روایات اهل   تحلیل درصد بهره

اما تفاسیر تدوین شده، جامع و مانع .  شدندهای روایی اوّلیّه نوشته قرن پس از تفسیر
ها، غالباً شامل روایاتی است که در یک  نیستند و روایات تفسیری موجود در این کتاب

ها را ناظر به آیه دانست، بی آنکه الزم باشد در معنا و  توان آن نظر معمولی و عرفی، می
 این در حالی است که ].٢٧٥، ص٢٥[مفهوم و مراد جدّی حدیث کندوکاوی به عمل آید 

در اثر غفلت از این امر، با . شود گونه از روایات محدود نمی روایات تفسیری، تنها به این
وجود پراکندگی روایات تفسیری در منابع روایی، بسیاری از محورهای آیات قرآن بدون 

از سوی دیگر، در موارد بسیاری سخنان غیر معصوم نیز به . روایت باقی مانده است
افزون بر موارد یاد شده، وجود تعداد . نوان روایت تفسیری در تفاسیر وارد شده استع

ها، محقّق را   کتاب تفسیر قرآن و حجم باالی روایات مشابه و تکراری در آن٣٥٠بالغ بر 
 .کند افزار خسته می از تتبّع همۀ منابع، حتی با استفاده از نرم

نویسندگان به گردآوری روایات تفسیری ای از  ، عدّهبه همین دلیل در عصر حاضر
 التّفسیر االثری از جمله کتاب. ها اقدام کردند بندی آن ها و دسته موجود در این کتاب

ای، تقریبی و تطبیقی، برای  هللا محمدهادی معرفت که با روش مقارنه تألیف آیتالجامع 
خت و به همین دلیل ها پردا آوری احادیث فریقین و نقد و بررسی آن اولین بار به جمع
، )ص(اما روایات این کتاب اعم از روایات پیامبر]. ١١٠، ص١٢[سابقه است  در نوع خود بی

همچنین برخی از فرازهای آیات، ]. ١٠٩، ص١٢[، صحابه و تابعان است )ع(بیت اهل
تألیف علی عاشور به  کتاب الجواهر فی تفسیر القرآن ].١٣٢، ص١٢[اند  روایت مانده بی

ری روایات تفسیری شیعه پرداخته و در موارد کمی نیز دست به گزینش روایت آو جمع
اما منبع مذکور نیز به تصریح خود مؤلّف، جامع و منعکس . از منابع روایی زده است

از منابع تفسیر روایی ـ آوری روایات موجود   نیست و تنها جمع)ع(بیت کنندۀ نظر اهل
 ].٦، ج، ص١٦[ است  ـشیعه

ۀ اخیر، تالش برای کشف روایات تفسیری جدید از منابع روایی در چند سال
 با نقد شیوۀ ،»تفسیر روایی به روایت دیگر«مقالۀ  آقای مسعودی در. تر شد گسترده

 از جنبۀ تمامیّت این شیوه، قابلیّت احتجاج و کاشفیّت از نظر ـمرسوم تفسیر روایی 
 شیوۀ جدیدی با ارائۀ چند مثال و اثبات ضعف آن،  ـ در مورد موضوعی خاص)ع(معصوم

نگاری مرکز تحقیقات دارالحدیث  اکنون در بخش تفسیر موسوعه دهد که هم پیشنهاد می
اما هنوز کتابی از این مجموعه منتشر نشده ] ٢٨٤ و ٢٨٣، ص٢٥[در حال انجام است 

. نیز گام مهمی در این عرصه است تألیف علیرضا برازش )ع(بیت  کتاب تفسیر اهل.است
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 بیش از ـتفسیری   حدیث٢٧٧١٨ مجلد تدوین یافته و در بردارندۀ ١٨این کتاب در 
  ـنورالثقلین و  البرهانمجموع احادیث دو موسوعۀ بزرگ تفسیر روایی شیعه یعنی

 در این تفسیر جدید روایات حجم  امافارسی و عربی از منابع معتبر شیعه و سنّی است
 .خورد می چشم به آن در نیز معصوم غیر از در مواردی سخنانی و است کم بسیار

توان گفت هنوز جای خالی پژوهشی کامل و دقیق برای به سامان رساندن،  بنابراین می
های پیشین و در راستای گسترش مرزهای دانش در  دهی، تنقیح و تکمیل کتاب جهت

مل خورد تا بر اساس آن بتوان به نظر جامع و کا زمینۀ تفسیر روایی، به چشم می
موجود در (؛ منبعی که همۀ روایات  در مورد موضوعی خاص دست یافت)ع(معصومان

بندی شده و بدون تکرار مکرّرات  ناظر بر آیه را به صورت یکجا، دسته) منابع فریقین
آورده باشد و عالوه بر این سایر روایات تفسیری پراکنده در منابع روایی را نیز در بر 

ها مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار  تدا باید تفاسیر و روایات آنبرای این منظور، اب. گیرد
بگیرند تا مشخص شود که مرزهای دانش در رابطه با تفسیر روایی کجاست؟ چه میزان 

گیری از  یک از تفاسیر از لحاظ بهره از روایات تفسیری تاکنون استقصاء شده است؟ کدام
 رجوع به آن، ما را از لحاظ دستیابی به روایات، غنای بیشتری دارد؟ آیا منبعی هست که

 ... و  خاص، خاطرجمع کند؟درصد باالیی از روایات تفسیری ذیل یک آیۀ
های تفسیری موجود و برای همۀ آیات قرآن، وقت و حوصلۀ  اما بررسی کلیۀ کتاب

به همین خاطر پژوهش پیش رو، تفاسیر را در . طلبد و تقریباً غیرممکن است فراوانی می
عمران مورد ارزیابی و تحلیل قرار  هایی از سورۀ مبارکۀ نساء، مائده و آل  بخشبازۀ
دهد و ضمن نمایش خأل موجود در تفاسیر روایی، به مقایسۀ کمّی منابع و معرفی  می

 .پردازد تر می تفاسیر برتر و جامع
 

 سیر تطور تاریخی تفاسیر روایی. ٢
 آغاز شد و تا این زمان )ص(دوران رسول خداتفسیر قرآن با استفاده از روایات، از همان 

تفاسیر استفاده شده در این . اند های متعدد و مهمّی در این زمینه تدوین شده کتاب
 :طرح، به تفکیک قرن، عبارتند از

 فراء؛ القران معانی سلیمان، بن مقاتل تفسیر ثمالی، الکریم القرآن  تفسیر: ٢قرن
 قمی؛ یرقتیبه، تفس ابن القرآن غریب: ٣قرن
 ابن العظیم القرآن تفسیر البیان، جامع التّفسیر، کتاب کوفی، تفسیر فرات: ٤قرن

 التّفسیر؛ حقائق العلوم، جصاص، بحر القرآن احکام حاتم، ابی



  ١٦٧  )ع(بیت مندی تفاسیر قرآن از روایات اهل   تحلیل درصد بهره

 و الکشف کیاهراسی، القرآن التبیان فی تفسیر القرآن، شواهد التّنزیل، احکام: ٥قرن
 االسرار؛ کشف التّراجم، تاج البیان،
 روح و الجنان روض الجامع، جوامع البیان، مجمع الکشّاف، الوجیز، المحرر: ٦قرن

 التّنزیل، معالم زادالمسیر، القرآن، متشابه االحکام، آیات شرح فی القرآن الجنان، فقه
 عربی؛ ابن القرآن احکام الغیب، مفاتیح
 ؛أویلالتّ حقائق القرآن، الحکام الجامع البیان، انوار التّنزیل، نهج: ٧قرن
 ابن تفسیر التّأویل، لباب التّنزیل، لعلوم التّسهیل القرآن، غرائب المحیط، البحر: ٨قرن
 آملی؛ حیدر سید االعظم المحیط تفسیر کثیر،

 کنز العرفان؛ الحسان، جواهر: ٩قرن
 ، منهج)شاهی تفسیر( جرجانی االحکام آیات الظّاهرة، اآلیات تأویل: ١٠قرن

 البیان؛ زبدة الدّرالمنثور، یر،التّفاس الصّادقین، زبدة
 مالصدرا، الکریم القران تفسیر االفهام، مسالک استرآبادی، االحکام آیات: ١١قرن
 نورالثّقلین، المعین؛ البرهان، الهیجی، تفسیر شریف األصفی، الصّافی،
 کنزالدّقائق، روح البیان؛: ١٢قرن
 الجوهر شبّر، )صّغیر یا الوجیزال(الکریم  المظهری، تفسیرالقرآن المدید، البحر: ١٣قرن
 المعانی؛ روح القدیر، فتح شبّر،) الوسیط التّفسیر( الثّمین
 تفسیر( الرّحمن الکریم تیسیر الرّحمن، التّأویل، آالء محاسن السّعادة، بیان: ١٤قرن
 ابن التّنویر و القرآن، التّحریر ظالل ، تفسیر جامع، تفسیر اثنی عشری، فی)السّعدی

الکاشف،  قرآن، از پرتوی المعانی، سایس، بیان االحکام آیات اضح، تفسیرعاشور، الو
روان جاوید،  الحدیث، التّفسیر المیزان، المبین، البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن،

 ؛الرّحمن مواهب درخشان، البیان، انوار الجدید، ارشاد االذهان، اطیب
 الجواهر، روشن، زحیلی، الوسیط رآن،الق هدی من نور، نمونه، الفرقان،: ١٥قرن

 .)ع(بیت تسنیم، تفسیر اهل
 
 روش کار. ٣

سنت انتخاب شده است تا میزان استناد  جامعۀ پژوهش، از تفاسیر مهم شیعه و اهل
تفاسیر .  برآورد گردد)ع(بیت  و در مواردی روایات اهل)ص(تفاسیر فریقین به روایات پیامبر

 :ها به صورت زیر بوده است  است که شیوۀ گزینش آن تفسیر٩٨مربوط به این پژوهش، 
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های   با بررسی٢التّفاسیر افزار جامع  تفسیر موجود در نرم٣٤٠ابتدا از بین حدود 
این تعداد شامل تفاسیری است که .  تفسیر انتخاب شد٩٤موردی برای آیات پراکنده، 

فاسیر دیگر نبوده جنبۀ روایی دارد یا حداقل روایتی در آن دیده شده است که در ت
ها غالباً تکرار مکرّرات  اند و روایات آن ها اقتباس کرده سایر تفاسیر از همین کتاب. است
الجواهر و ، تسنیم، )ع(بیت تفسیر اهلپس از آن، تفاسیر مهمّ دیگری همچون . است

ور تفاسیر مذک.  نیز به این مجموعه اضافه گردیدالبیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن
 ٢التّفاسیر از نظر تعداد روایت تفسیری، از درجه اهمیت باالیی برخوردارند اما در جامع

 .١موجود نیست
 به تفکیک آیه و بر اساس )ع(بیت پس از گزینش تفاسیر، کلیۀ روایات مربوط به اهل

سپس با مقایسۀ روایات، درصد . ها استخراج گردید سیر تاریخی و تقدّم زمانی از آن
قابل ذکر است که . گیری از روایات جدید تعیین شد هر یک از تفاسیر در بهرهنوآوری 

در این پژوهش، روایتی است که مفسّر آن را برای اولین بار در تفسیر » روایت جدید«
گاهی این روایات، در . اند خود آورده و در مواردی، مفسّران بعدی نیز از او اقتباس کرده

سازد،  ای متفاوت که آن را از نقل قبلی متمایز می ی با نکتهتفاسیر قبلی نیز ذکر شده ول
که در این صورت نیز، ... مانند ذکر روایت با سند جدید یا افزایش و تفاوتی در متن و

تواند بیانگر میزان خالّقیت مفسّر  روایات جدید می. شود یک روایت جدید محسوب می
 . باشد)ع(معصوماندر تفسیر قرآن با روایات 

 از این مرحله، برای نشان دادن ضرورت تالش برای کشف روایات جدید از روایات بعد
موجود در منابع روایی غیر تفسیری که از دید سایر تفاسیر مغفول مانده است و خأل موجود 
در این زمینه، مفاهیم مهم و محوری و کلمات کلیدی آیه در منابع روایی مورد جستجو قرار 

آمَنوا وَ عَمِلوا «برای مثال روایت زیر، مفسر . ها انتخاب گردید گرفت و روایاتی از آن
عن .  سورۀ مبارکۀ نساء است که در هیچ تفسیری نیامده است١٢٢در آیۀ » الصَّالِحاتِ

 أَحَدَهُمَا إِالّ  وَ رَفِیقَانِ ال یَفْتَرِقَانِ ال یَقْبَلُ اللَّهُ  تَوْأَمَانِ  أَخَوَانِ اإلِیمَانُ وَ الْعَملُ«: )ع(امیرالمومنین
ها  ناپذیرند که خدا هر یک از آن ایمان و عمل، دو برادر همراه و دو همنشین جدایی» بِصَاحِبِهِ

 ].٢١١٦، ح١١٩، ص٧ [»کند را تنها به واسطۀ دیگری قبول می
دست آمده، از زوایای گوناگون مورد بررسی کمّی قرار  پس از این مرحله، نتایج به

 .گرفت
                                                                                                                                            

 .افزار اضافه شده است  این نرم٢,٥ ۀ در نسخالبیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآنتفسیر . ١



  ١٦٩  )ع(بیت مندی تفاسیر قرآن از روایات اهل   تحلیل درصد بهره

هایی از سورۀ مبارکۀ نساء، مائده و  و، تفاسیر را در بازۀ بخشپژوهش پیش ر
 :دالیل انتخاب این بازه عبارتند از. دهد عمران مورد ارزیابی و تحلیل قرار می آل

هایی  اوالً سورۀ نساء پس از سورۀ بقره، بزرگترین سورۀ قرآن است؛ ضمن اینکه بخش
مورد بررسی قرار )  آیۀ ابتدایی٢٥( مائده و نیز سورۀ)  آیۀ انتهایی٢٥(عمران  از سورۀ آل

ها محدود به یک سورۀ خاص نشود و خطای حاصل از سیاق واحد  گرفته تا بررسی
مانند ابتدا و (های خاصی از قرآن  ثانیاً ممکن است در بخش. های قرآن کاهش یابد سوره

...) و هایی با موضوعات خاص  های پر کاربرد همچون یس، سوره انتهای قرآن، سوره
بعضی از تفاسیر با شور و هیجان و انگیزۀ بیشتری تدوین شده باشند اما بخش گزینش 

ثالثاً .  قرار دارد که روش مفسّر در آن تقریباً تثبیت شده است٦ و ٥، ٤های  شده در جزء
ریز (موضوع آیات این بازه متنوع بوده و مشتمل بر حوزۀ احکام، عقاید و اخالق 

ث زن و خانواده، جهاد، حکومت اسالمی، اخالق فردی و موضوعاتی همچون بح
عالوه بر دالیل مذکور، تعداد کل روایات در چند . است....) اجتماعی، توحید و شرک و

 :به شرح ذیل است) از نظر فراوانی روایت جدید(سنّت  موسوعۀ حدیثی برتر شیعه و اهل
 

 درصد روایات این پروژه کل روایات نام کتاب
 ٪٤,٥ ١٢٥٧ ٢٧٧١٨ )ع(بیت لتفسیر اه

 ٪٧,٢ ٨١٦ ١١٢٦٥ الفرقان
 ٪٥,٩ ٧١٤ ١٢١٢٨ البرهان

 ٪٥,٢ ٧٠٠ ١٣٤٢٢ نورالثقلین
 ٪٤,٤ ٤٣٧ ١٠٠٠٠ الدر المنثور
 ٪١٢,٤ ٣٣٦ ٢٧٠٠ کتاب التفسیر

 %٦,١ ٣٠٠٣ ٤٩٥١٥ مجموع
 

 ٥ که برابر است با(بر اساس جدول فوق، روایات موجود در گسترۀ آیات مورد مطالعه 
 درصد از کل روایات تفسیری موجود در این منابع را ٦حدود ) درصد از حجم کل قرآن

 .دهد پوشش می
 ٦، حجم نمونه برای درصد خطای ١)Cochran(چنانچه با استفاده از فرمول کوچران 

                                                                                                                                            

 = n : فرمول برآورد حجم نمونه که برابر است با. ١
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از این . ١ آیه١٦٤درصد محاسبه گردد، حجم برآورد شده برای کل آیات قرآن برابر است با 
 آیۀ ابتدایی سورۀ ٢٥ آیه از سورۀ مبارکۀ نساء، ١٢٥مطالعۀ موردی (ضر رو پژوهش حا

 ٩٤تواند قضاوت قابل قبولی با سطح اطمینان  می) عمران  آیۀ انتهای سوره آل٢٥مائده و 
 .درصد در رابطه با کل قرآن ارائه دهد؛ هرچند قطعی و صد در صدی نیست

 
 )ها ها و تحلیل جدول(محتوای تحقیق . ٤

های تطبیقی و تاریخی روایات موجود در   بخش از نوشتار نتایج حاصل از بررسیدر این
 .گیرد تفاسیر، از زوایای گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار می

 
 ارزیابی سیر تطور تاریخی روایات تفسیری. ١. ٤

 صورت به تنها تابعان، و صحابه دورۀ نیز و رسالت عهد آغاز در تفسیری روایات و تفسیر
 تقریباً و تابعان تابعانِ دورۀ در. گردید می منتقل بعد های نسل به و شد آموخته می فاهیش
 کار این دلیل .شدند تدوین نیز تفسیر های کتاب حدیث، های کتاب گیری شکل با زمان هم

 بود ها آن به فراموشی سپردن از جلوگیری نیز و خطرات انواع از روایات نگهداری و حفظ
 چون ؛دانست تفسیر تحوّل و دگرگونی عصر توان می را دوم قرن بنابراین .]٩ص ،٢ج ،٢٧[

 به سوم قرن از. درآمد مکتوب صورت به و گذشت شفاهی نقل مرحلۀ از تفسیر عصر، این در
 .]١١ص ،٢٧[ پذیرفت تأثیر ها دانش و علوم سایر از و شد تر گسترده تفسیر بعد،

                                                                                                                                            
را % ٥٠برابر است و هرکـدام مقـدار        ) توزیع و عدم توزیع صفت در جامعه       (qو   pدر این فرمول مقدار     . ١

 نیز بـا    zمقدار  .  قرآن کریم   آیۀ ٦٢٣٦ برابر است با حجم جامعه، یعنی        N. به خود اختصاص داده است    
 . ـ از جدول توزیع نرمال استخراج گردیده استNORMSINVاستفاده از توابع اکسل ـ تابع 



  ١٧١  )ع(بیت مندی تفاسیر قرآن از روایات اهل   تحلیل درصد بهره

 
 روایت در تفاسیر موجود ١٦٤٣١ودار فوق، در گسترۀ آیات مورد مطالعه، بر اساس نم

عیناً تکرار روایات قبلی و یا تقطیع و )  درصد٦٧( روایت ١١٠٧١است که از این میان، 
این امر نشان . گیرد  روایت در زمرۀ روایات جدید قرار می٥٣٦٠هاست و تنها  مشابه آن

اند و  گردآوری روایات از منابع تفسیری فعّال بودهدهد که مفسّران بیشتر در زمینۀ  می
با وجود پراکندگی روایات تفسیری جدید در منابع روایی کهن، تالش و کنکاشی برای 

این . اند های قبلی دست یافته اند یا حداکثر به همان روایات کتاب ها نداشته یافتن آن
 .مسأله در میان مفسران متأّخر نمود بیشتری دارد

ها  خصوص تفاسیر روایی متقدّم، تعداد روایات کم، ولی بیشتر آن سیر متقدّم و بهدر تفا
ها  اند و همچنین قبل از آن تر بوده  نزدیک)ع( چراکه این منابع به عصر معصوم؛جدید است

 روایت و ٣٣٦ با التفسیر کتاب از بین تفاسیر متقدّم . منبعی برای اقتباس وجود نداشت
ترین تفاسیر شیعی و سنّی در قرون اولیه   روایت، پر روایت٣١٥ا  بالقرآن جصاص احکام 
هر دو کتاب مربوط به قرن چهار است که دوران طالیی تفسیر روایی در میان . هستند

 .آید و نخستین مجامع تفسیر روایی در آن دوره تدوین شدند متقدّمان به شمار می
ای از روایات تفسیری  گسترده مانند طبری، حجم در همین زمان، گروهی از مفسران

کتاب یا منابع ضعیف دیگر بود، بدون  ها وابسته به منقوالت اهل را که بخش زیادی از آن
های خود گرد آوردند و مفسران بعدی نیز با تساهل در این موضوع،  ارزیابی در کتاب

. ]٣٤، ص١، ج٢٨[های تفسیری را از این روایات بی ارزش و ساختگی پر کردند  کتاب
این امر و نیز تحوّالت علمی و تفسیرهای اجتهادی فراوان در علوم مختلف، سبب شد که 
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های بعدی  تفسیر مأثور پس از مدتی نفوذ و موقعیّت خویش را از دست داده و در قرن
اما طولی نکشید که تندروی در نظریۀ اثبات اصالت عقل و اعتماد . دچار نوعی رکود شود

به ] ٢٢٠، ص١٨[، بار دیگر به تفسیر نقلی جانی دوباره بخشید به آراء ظنی و اجتهادی
 در میان الدّرالمنثورهای روایی مهمی همچون   تفسیر١١ و ١٠های  طوری که در قرن

 در شیعه وارد دنیای اسالم شدند؛ با این تفاوت الصّافی و نورالثّقلین، البرهانسنّت و  اهل
حیح خویش بازگشت و مفسران با احتیاط که در این دوره تفسیر تا حدّی به مسیر ص

 تفسیر، تحت تأثیر جریان ١٣ و ١٢البته در قرن . پرداختند بیشتری به نقل روایات می
 .دچار رکودی دوباره شد) گرایی افراطی حدیث(ها  اخباری

تعداد روایات در منابع متأخّر بسیار بیشتر از منابع متقدّم است اما برخی از این 
برای مثال از . های جدید بسیار کمی دارند ردآورندۀ روایت بوده و روایتتفاسیر صرفاً گ

 ٧٣٣ روایت و از ٢٠روان جاوید، روایت ٢٩١ روایت؛ از ٤٤، تنها الجواهر روایت ٩٦٢
گیرند و بقیه تکرار و   روایت، در شمار روایات جدید جای می٤٣ فقط کنز الدّقائقروایت 

به همین دلیل با وجود سیر صعودی کلّ روایات موجود در  .اند مشابه روایات منابع قبلی
توان  بنابراین می. تفاسیر، شیب نمودار روایات جدید تقریباً ثابت و نزدیک به صفر است

اند،  های تفسیری انجام داده در رابطه با روایت غالب متأخّرانحداکثر کاری که گفت 
ین اقدام در عین اهمّیّتی که دارد، ها در یک منبع بوده است که البته ا آوری آن جمع

 .ناقص است

نمودار2- کل روايات تفاسير شيعه و سنی
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  ١٧٣  )ع(بیت مندی تفاسیر قرآن از روایات اهل   تحلیل درصد بهره

سنّت بیشتر از  های متقدمان اهل ، تعداد روایات تفسیری در کتاب٢بر اساس نمودار
 ٤٣٧که تعداد روایات آن، ـ  در قرن دهم الدّرالمنثورشیعه است اما پس از تألیف کتاب 

 تفسیر  ـکند  روایت، برابری می٣٦٧سیر شیعی قرن دهم، روایت، با تعداد روایات کلّ تفا
) ١١قرن(این در حالی است که همین زمان . سنّت دچار رکود شد روایی در میان اهل

های مهمّی  آید که در آن کتاب دوران طالیی تفسیر روایی در میان شیعه به حساب می
داد روایات تفسیری شیعه با تدوین شد و تع...  و الصّافی، نورالثّقلین، البرهانهمچون 

از جمله دالیل رشد . اختالف قابل توجّهی نسبت به منابع سنّی رو به فزونی نهاد
چشمگیر تفسیر روایی شیعه در این زمان عبارتند از گستردگی روایات تفسیری شیعه 

؛ )ص( در کنار روایات پیامبر)ع(بیت سنّت به دلیل معتبر دانستن روایات اهل نسبت به اهل
؛ حکومت )گرایان افراطی که دید نقادانه به احادیث نداشتند حدیث(گری  جریان اخباری

ها و فعّال بودن مراکز  ها و کتابخانه شیعی صفویه که دسترسی بیشتر و بهتر به کتاب
 .را سبب شد... حدیثی و 

سنّت  گیری از روایت در تفاسیر اهل در میان تفاسیر معاصر نیز میزان اعتنا و بهره
سنّت، رویکرد حدیثی تفاسیر  بسیار کم و نزدیک به صفر است و برخالف مفسّران اهل

 .شیعه در دوران معاصر، بیشتر شده است

  

 میزان کشف روایات جدید مرتبط با ١٠ تا ٤، در بازۀ زمانی قرن ٣بر اساس نمودار
 و نیز ١١ در قرن اما.  بیشتر استسنّت نسبت به شیعه آیات در میان مفسّران اهل

مفسّران شیعی در راستای کشف روایات جدید، تالش ) ١٥ و ١٤(های اخیر  قرن
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های مفسران شیعه، به دلیل  گیری از روایات در کتاب گرچه بهره. اند بیشتری داشته
 ای، رشد قابل توجّهی در قرن های حدیثی و نیز امکانات رایانه استفادۀ گسترده از معجم

لذا پژوهش .  داشته است اما کافی نیست و همچنان جای تالش بیشتر وجود دارد١٥
ای از روایات تفسیری پراکنده در منابع روایی، دست به  حاضر برای نمایش گوشه

 روایت جدید مرتبط و ٥٢٩گزینش روایات مرتبط با آیات مورد مطالعه زده و تعداد 
های  ، به خوبی تفاوت میزان روایت٤نمودار. ودها استخراج نم متناسب با آیات را از آن
های جدید از منابع روایی را  ها و رشد آن در اثر کشف روایت جدید موجود در کتاب

 .کند ترسیم می
 

 

این تفاوت مقدار نشانگر این است که با وجود تالش فراوان و تحسین برانگیز 
های تفسیری  زمینۀ کشف روایتمفسّران در تفسیر قرآن با روایات، هنوز خأل زیادی در 

با این حال امروزه وجود معاجم حدیثی و ابزارهای جدید و کارآمد . جدید وجود دارد
امکان ... ای، امکان جستجو و مقایسه در منابع الکترونیکی و  افزارهای رایانه همچون نرم

 .پیشرفت چشمگیر توأم با دقّت باال در این کار را افزایش داده است
 
 ارزیابی فراوانی روایت جدید در هر تفسیر و نسبت آن با تعداد کل روایات. ٢. ٤

حدیث . گیرد مصطلح را در بر می های حدیثی مصطلح و غیر روایات تفسیری دسته
تفسیری مصطلح، شامل احادیثی است که مستقیماً ناظر به آیه یا آیاتی خاص یا 

اما حدیث تفسیری  ]٢٧١و  ٢٧٠، ص١٣[ای کلی از قواعد فهم قرآن باشد  قاعده 
مصطلح، حدیثی است که در پرتو آن، جهتی از جهات معنایی آیه مفهوم گردد غیر
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ای کلّی از  طور خاص ناظر به آیه یا آیاتی خاص، یا ناظر به قاعده آنکه آن حدیث به  بی
 .قواعد فهم قرآن باشد

ل بر تبیین توان به روایاتی اشاره کرد که مشتم  از جمله این نوع احادیث می
 ؛ها است موضوعی عام از موضوعات یک یا چند آیه است یا بیانگر حکمی از احکام آن

ای خاص از واژگان موجود در   یا حدیثی که واژه،آنکه ناظر به آیه یا آیات مزبور باشد بی
 )ع(بیت برد بی آنکه ناظر بر خود آیه باشد و در واقع مبیّن دیدگاه اهل آیه را به کار می

ۀ آن است، یا روایاتی که ناظر به قواعد کلی استنباط از مدلول محاورات و متون دربار
  ].٢٧١، ص١٣[باشد   می)ع(بیت است یا مشتمل بر مبانی فکری تفسیری اهل

توان گفت تفسیر، هر قول، فعل یا تقریری است که به طور صریح  با این مقدّمه می
 دایرۀ روایات تفسیری ،با این تعریف. ها باشد  نیا به اشاره، مرتبط با آیات قرآن یا مبیّن آ

تفاسیر متقدم بیشتر ناظر به احادیت تفسیری مصطلح . بسیار گسترده خواهد شد
اند و مفسران بعدی نیز در بسیاری از موارد به ذکر همین روایات بسنده نموده و از  بوده

 .اند غافل ماندهمصطلح و حتّی در مواردی روایات مصطلح،  روایات تفسیری غیر
 

  فراوانی کل روایات، روایات جدید و درصد آن بر حسب سیر نزولی روایت جدیدـ١جدول

این روایات جدید (درصد  روایات جدید کل روایات فهرست تفاسیر به سیر تاریخی
 کل روایات/جدید )جدید کل روایات/تفسیر

 ٪٣,٢ ٪٩ ٥٢٩ ١٦٤٣١ پژوهشگر
 ٪٢,٨ ٪٧.٨ ٤٥٩ ١٢٥٧ )ع(بیت تفسیر اهل

 ٪٢ ٪٥,٥ ٣٢١ ٣٣٦ کتاب التفسیر
 ٪١,٧ ٪٤,٧ ٢٧٨ ٧٠٠ نورالثقلین

 ٪١,٥ ٪٤,٣ ٢٥١ ٤٣٧ الدر المنثور
 ٪١,٤ ٪٣,٨ ٢٢٢ ٧١٤ البرهان

 ٪١,٣ ٪٣,٧ ٢١٩ ٣١٥ احکام القرآن جصاص

 ٪١,٣ ٪٣,٦ ٢١١ ٨١٦ الفرقان

 ٪١,٢ ٪٣,٥ ٢٠٤ ٣٩٩ الصافی

 ٪١,٢ ٪٣,٣ ١٩٦ ٣٦١ تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر

 ٪١,١ ٪٢,٩ ١٧٣ ٢٨٩ کشف االسرار
 ٪٠,٧ ٪٢,١ ١٢١ ٦٨٣ تسنیم

 ٪٠,٧ ٪٢ ١٢٠ ١٥٢ الکشف و البیان

 ٪٠,٧ ٪٢ ١١٩ ٢١٣ مفاتیح الغیب



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ١٧٦

 ٪٠,٧ ٪٢ ١١٥ ١٢٠ جامع البیان

 ٪٠,٧ ٪١,٨ ١٠٨ ٢٥٠ الجامع الحکام القرآن

 ٪٠,٦ ٪١,٧ ٩٩ ٢٧٤ المظهری

 ٪٠,٦ ٪١,٦ ٩٧ ١٩٣ روح البیان

 ٪٠,٦ ٪١,٦ ٩٥ ٥٥٢ هب الرحمنموا

 ٪٠,٦ ٪١,٦ ٩٤ ٣٢٣ محاسن التأویل

 ٪٠,٥ ٪١,٣ ٧٧ ١٦٨ مجمع البیان
 ٪٠,٤ ٪١,٢ ٦٩ ١٠٨ التبیان

 ٪٠,٤ ٪١,٢ ٦٨ ١٠٧ احکام القرآن ابن عربی

 ٪٠,٤ ٪١,١ ٦٦ ١٢٠ معالم التنزیل

 ٪٠,٤ ٪١,١ ٦٥ ٢٥٦ منهج الصادقین

 ٪٠,٤ ٪١,١ ٦٢ ٢٣٠ اثنی عشری

 ٪٠,٤ ٪١ ٦١ ٧٤ قرآن العظیم ابن ابی حاتمتفسیر ال

 ٪٠,٤ ٪١ ٦١ ١٨٨ التفسیر الحدیث

 ٪٠,٤ ٪١ ٦١ ٣١١ جامع

 ٪٠,٣ ٪١ ٥٦ ١٨٨ روض الجنان و روح الجنان
 ٪٠,٣ ٪٠,٩ ٥٤ ٥٦ نفسیر قمی

 ٪٠,٣ ٪٠,٨ ٤٦ ١٥٧ لباب التأویل

 ٪٠,٣ ٪٠,٧ ٤٤ ٩٦٢ الجواهر

 ٪٠,٣ ٪٠,٧ ٤٣ ٧٣٣ کنزالدقایق

 ٪٠,٣ ٪٠,٧ ٤٢ ٩٣ اممسالک االفه

 ٪٠,٣ ٪٠,٧ ٤٢ ٢٠٣ روح المعانی

 ٪٠,٢ ٪٠,٧ ٣٩ ٤٨ بحرالعلوم

 ٪٠,٢ ٪٠,٦ ٣٨ ٩٩ اطیب البیان

 ٪٠,٢ ٪٠,٦ ٣٦ ٦١ الکاشف

 ٪٠,٢ ٪٠,٦ ٣٤ ٥٥ المحرر الوجیز

 ٪٠,٢ ٪٠,٦ ٣٣ ٣٢٩ المیزان

 ٪٠,٢ ٪٠,٥ ٣١ ١٢٠ آالء الرحمن

 ٪٠,٢ ٪٠,٥ ٣٠ ١٠٥ البحر المحیط

 ٪٠,٢ ٪٠,٥ ٢٩ ٤٩ آن فی شرح آیات االحکامفقه القر

 ٪٠,٢ ٪٠,٥ ٢٩ ١٤٣ غرایب القرآن

 ٪٠,٢ ٪٠,٥ ٢٨ ٩٩ جواهر الحسان

 ٪٠,٢ ٪٠,٥ ٢٧ ٥٧ الکشاف
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 ٪٠,٢ ٪٠,٥ ٢٧ ٤٩ زاد المسیر

 ٪٠,٢ ٪٠,٤ ٢٥ ٢٩ فرات کوفی
البیــان فــی الموافقــة بــین    

 ٪٠,١ ٪٠,٤ ٢٤ ٢٠١ الحدیث و القرآن

 ٪٠,١ ٪٠,٤ ٢٣ ١٨٨ شریف الهیجی
 ٪٠,١ ٪٠,٤ ٢٢ ٣٤ تأویل اآلیات الظاهره

 ٪٠,١ ٪٠,٤ ٢١ ٢٩ المحیط االعظم سید حیدر آملی
 ٪٠,١ ٪٠,٤ ٢١ ٥٦ کنز العرفان

 ٪٠,١ ٪٠,٤ ٢١ ٣٠ آیات االحکام استرآبادی
 ٪٠,١ ٪٠,٤ ٢١ ٨٦ البحر المدید
 ٪٠,١ %٠,٣ ٢٠ ٣٦ نهج البیان
 ٪٠,١ ٪٠,٣ ٢٠ ٢٩١ روان جاوید

 ٪٠,١ ٪٠,٣ ١٩ ٥٨ لسعادهبیان ا
 ٪٠,١ ٪٠,٣ ١٩ ١١٢ نمونه

 ٪٠,١ ٪٠,٣ ١٩ ٦٨ تفسیر روشن
 ٪٠,١ ٪٠,٣ ١٨ ١٠٢ فتح القدیر

 ٪٠,١ ٪٠,٣ ١٧ ١٩ تفسیر مقاتل بن سلیمان
 ٪٠,١ ٪٠,٣ ١٧ ١٥٠ زبدة التفاسیر

 ٪٠,١ ٪٠,٣ ١٧ ١٠٧ نور
 ٪٠,١ ٪٠,٣ ١٦ ١٧ ثمالی

 ٪٠,١ ٪٠,٣ ١٦ ٤٦ انوار التنزیل
 ٪٠,١ ٪٠,٣ ١٦ ٦٧ ر آیات االحکامتفسی

 ٪٠,١ ٪٠,٣ ١٦ ٥٧)تفسیر ابن عاشور(التحریر و التنویر 
 ٪٠,١ ٪٠,٢ ١٣ ١٠٧ الجدید
 ٪٠,١ ٪٠,٢ ١١ ٣٣ الواضح

 ٪٠,١ ٪٠,٢ ١١ ٥٥ الوسیط زحیلی
 ٪٠,١ ٪٠,٢ ١٠ ٢١٢ االصفی

 ٪٠,١ ٪٠,٢ ٩ ١٣ شواهد التنزیل
 ٪٠,١ ٪٠,٢ ٩ ١٦ )تفسیر السعدی(تیسیر الکریم الرحمن 

 ٪٠,١ ٪٠,٢ ٩ ٧١ بیان المعانی
 ٪٠ ٪٠,١ ٨ ١٨ تاج التراجم

 ٪٠ ٪٠,١ ٨ ٣٢ جوامع الجامع

 ٪٠ ٪٠,١ ٨ ١٨٨ )الوسیط شبر(الجوهر الثمین 
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فراوانی کل روایات، روایات جدید و درصد آن بر حسب سیر (براساس جدول فوق 

 درصد از حجم روایات جدید موجود در تفاسیر، مربوط ٤٥، حدود )دیدنزولی روایت ج
، کتاب )ع(بیت تفسیر اهل:  تفسیر از تفاسیر شیعی و سنّی است که عبارتند از١١به 

القرآن جصاص، الفرقان، الصافی، تفسیر  التفسیر، نورالثقلین، الدرالمنثور، البرهان، احکام
تواند  ها می بنابراین مراجعه به این تفسیر. ر و تسنیماالسرا کثیر، کشف القرآن العظیم ابن

 .محقّقان را از دستیابی به حدود نیمی از روایات تفسیری موجود مطمئن کند
 

 ٪٠ ٪٠,١ ٧ ٨ حقایق التفسیر

 ٪٠ ٪٠,١ ٧ ٢٤ احکام القرآن کیاهراسی

 ٪٠ ٪٠,١ ٧ ٣٩ )تفسیر شاهی(آیات االحکام جرجانی 

 ٪٠ ٪٠,١ ٦ ١١١ خشانانوار در

 ٪٠ ٪٠,١ ٦ ٣١ فی ظالل القرآن

 ٪٠ ٪٠,١ ٤ ٦ متشابه القرآن

 ٪٠ ٪٠,١ ٤ ١٠ التسهیل لعلوم التنزیل

 ٪٠ ٪٠,١ ٣ ٣ غریب القرآن ابن قتیبه

 ٪٠ ٪٠,١ ٣ ٨ دقایق التأویل

 ٪٠ ٪٠ ٢ ٢٥ زبدة البیان

الـصغیر  (الکـریم     القـرآن   تفسیر
 )الوجیز ـ شبر

٠ ٪٠ ٢ ٢٠٪ 

 ٪٠ ٪١ ٠ ١ ی القرآن فراءمعان

 ٪٠ ٪١ ٠ ٣٩ المعین

 ٪٠ ٪١ ٠ ٨ پرتوی از قرآن

 ٪٠ ٪١ ٠ ٨ المبین

 ٪٠ ٪٠ ١ ٢ من هدی القرآن

 ٪٠ ٪٠ ٠ ١ تفسیر القرآن الکریم صدرا

 ٪٠ ٪٠ ٠ ٧ ارشاد االذهان
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های شیعه و  دهد که روایات تفسیری در میان تفسیر آمار به دست آمده نشان می
سیری ذیل هر یک از بنابراین برای دسترسی به کلّ روایات تف. اند سنّت پراکنده اهل 

 . باید منابع فریقین را در نظر داشت)ع(آیات و استنباط نظر تفسیری معصومان
ها نیز گامی  عالوه بر این بررسی منابع روایی با هدف استخراج روایات جدید از آن

بسیار ضروری است چراکه بسیار دیده شده است که در رابطه با یک آیه یا محوری از 
روایتی در تفاسیر موجود نیست یا روایات موجود، فهم جامعی از آیه محورهای آن، هیچ 

لذا پژوهش حاضر برای نشان دادن لزوم و اهمّیّت این امر، دست به . دهد ارائه نمی
 روایت از منابع ٥٢٩بخش و مرتبط با آیات مورد پژوهش زده و  گزینش روایاتی معرفت

 . تفسیری به آن اشاره نشده استهای روایی استخراج نمود که در هیچ یک ازکتاب
تفسیر بیشترین تعداد روایت جدید در میان منابع تفسیری شیعی مربوط به 

 رتبۀ اول الدّرالمنثورسنّت نیز  از منابع اهل.  استنورالثّقلین و کتاب التّفسیر، )ع(بیت اهل
 منابع با این وجود هر یک از این. فراوانی روایات جدید را به خود اختصاص داده است

 . درصد از کل روایات جدید استقصاء شده هستند٥تنها در بر دارندۀ حدود 
 
 تفاسیر برتر. ٣. ٤

ابتدا برای اثبات اهمیت تفاسیر گزینش شده و تقریب نتایج به واقعیّت، تفاسیر برتر از 
 :لحاظ تعداد روایات جدید و کلّ روایات با هم تطبیق داده شد
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 : نتایج زیر به دست خواهد آمدبا مقایسۀ دو نمودار فوق
 

رتبه از نظر فراوانی روایت  نام تفسیر
 جدید

رتبه از نظر فراوانی کل 
 روایات

 ١ ١ بیت تفسیر اهل
 ١٢ ٢ کتاب التفسیر
 ٦ ٣ نورالثقلین

 ٩ ٤ المنثور الدر
 ٥ ٥ البرهان

 ١٥ ٦ احکام القرآن جصاص
 ٣ ٧ الفرقان
 ١٠ ٨ الصافی
 ١١ ٩ کثیر تفسیر ابن

 ١٨ ١٠ کشف االسرار
 ٧ ١١ تسنیم

 
 :توان گفت بر اساس جدول و نمودارهای مذکور می

اکثر تفاسیر برتر از لحاظ فراوانی روایات جدید، از نظر تعداد کلّ روایات نیز در 
به عبارت دیگر نتایج حاصل از دو نمودار، در غالب موارد با هم . های برتر قرار دارند رتبه
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 از لحاظ القرآن جصاص احکام  و االسرار کشف ه طوری که تنها تفاسیر همپوشانی دارند ب
 . تفسیر برتر نیستند١٢فراوانی کل روایات در زمرۀ 

 با ...الجواهر، کنز الدّقائق، روان جاوید، المیزان، البیان و برخی از تفاسیر همچون 
یات تکراری و مشابه، از اینکه فراوانی کلّ روایاتشان زیاد است، اما به دلیل اشتمال بر روا

از این منابع به دلیل . شوند نظر فراوانی روایات جدید جزء تفاسیر برتر محسوب نمی
تفاسیر پر روایت شیعه، نسبت به منابع . توان صرفنظر کرد اقتباس از سایر منابع، می

 .اکثر تفاسیر پر روایت، جزء منابع تفسیری متأخّر هستند. ترند سنّت فراوان اهل
 
 گیری  نتیجه.٥

 در تفسیر قرآن و ضرورت رجوع به تفاسیر آن بزرگواران )ع(بیت با توجه به جایگاه ممتاز اهل
و نیز گستردگی حجم روایات تفسیری، اهمّیّت پژوهش و دقت نظر در ابعاد مختلف روایات 

تولید . ها در تفسیر قرآن روشن است بندی آن ایشان و نیز بحث و بررسی و تحلیل و دسته
های علمی جدید، دقیق، ارزشمند و خالص در  علم به جای توزیع علم و دستیابی به یافته

به عبارت دیگر ابتدا باید . گرو تعیین دقیق مرزهای دانش در موضوع مورد پژوهش است
های جدید، با رویکرد  های پیشین دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد تا پژوهش وضعیت یافته

با وجود فراوانی باالی روایات تفسیری، هنوز بسیاری از . نجام پذیردها ا تکمیل و تصحیح آن
 .اند بدون روایت مانده) ها خصوص فرازهای پایانی آن به(فرازهای آیات 

 روایت در تفاسیر وجود دارد ١٦٤٣١در محدودۀ آیات مورد مطالعه در پژوهش حاضر، 
توان گفت  بنابراین می. قبلی استها تکرار، تقطیع یا مشابه روایات   مورد از آن١١٠٧١که 

اند و  بسیاری از مفسّران، اغلب به روایات موجود در کتب تفسیری پیش از خود نظر داشته
اند که مفسّران قبلی در  اند یا حدّاقل همان روایاتی را یافته به روایات موجود بسنده نموده

 .یشتری دارداین امر در میان مفسّران متأخّر نمود ب. اند کتاب خود آورده
، کتاب التفسیر، )ع(بیت از لحاظ فراوانی روایات جدید، به ترتیب تفاسیر اهل

القرآن جصاص، الفرقان، الصّافی، تفسیر القرآن  نورالثّقلین، الدّرالمنثور، البرهان، احکام
ها  های برتر قرار دارند که اغلب آن االسرار و تسنیم در رتبه کثیر، کشف  العظیم ابن

 درصد روایات را در بر ٨ تا ٢,٥هر یک از این تفاسیر بین . باشند ه شیعه میمربوط ب
یعنی اگر کسی برای به .  درصد از روایات جدید هستند٤٥ حاوی ،دارند و در مجموع

 تفسیر مراجعه نماید باز به نیمی از ١١دست آوردن روایات ذیل یک آیه به تمامی این 
 .روایات دست نخواهد یافت



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ١٨٢

لّ روایات مرتبط با یک آیه در تفاسیر، وجود روایات تکراری، پیدا کردن در تتبّع ک
کند و در صورت بسنده نمودن به تعدادی از  آور می روایات جدید را بسیار سخت و مالل

از سوی دیگر روایات . گردد تفاسیر، محقّق تنها به درصد کمی از روایات نائل می
بنابراین سزاوار . وایات موجود در تفاسیر نیستتفسیری مرتبط با آیات، تنها محدود به ر

است تفسیر جامعی نگاشته شود که ضمن در بر داشتن کلیۀ روایات موجود و پراکنده 
 .در تفاسیر مختلف، روایات جدیدی را که مورد توجّه واقع نشده است به آن بیفزاید
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