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 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . هـ 1401خريف، 64الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

163-188صص؛ م 2022  

 

 ریة بریموبر اساس نظ البیانمجمع روایات تفسیریکارکردی  شناسیگونه
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 چکیده
. ای منسجم استجموعهمدر  پدیده هادادن معیارهایی خاص، به دنبال انتظام فرض قراربا پیش ،شناسیگونه

ئه شناسی خاصی را ارادر عمل گونهیک روش بنا شده است و که براساس روش را  شناسی مبتنی بربریمو گونه

ن بدیا است. شناسی کارکردگریکی از مبانی مورد تاکید وی، گونه می دهد، بر سه مبنای متفاوت بیان کرده است.

ساله است مه این شناسی مبتنی بر روش آلبر بریمو، در صدد پاسخگویی ببا استفاده از گونهپژوهش حاضر، نظور م

ه است؟ چگون احادیث تفسیری در تفسیر مجمع البیان چیست و پراکندگی آماری آنها در این تفسیر که کاربرد

ان و ابزارهای گرد آوری اطالعات، مجلدات تفسیر مجمع البی وتحلیلی است  -تبیینی -، توصیفیروش پژوهش

در این  باشد. ی روایات تفسیری میموضوعات گونه شناسی و تحلیل و بررسبا  تمام منابع مکتوب و الکترونیکی

 شناسی کارکردگراگونهد. بندی شدنگونه گرا،شناسی کارکردبر پایة گونهراستا تمام روایات تفسیری مجمع البیان 

و  یلغوی، تبیین -شامل کارکردهای شناختی، ادبیکند، نوع خدمات احادیث در رابطه با قرآن را مشخص می که

کرد فوق، چهار کارروایت تفسیری، تحت  2385 های پژوهش حاضر نشان داد،. یافتهباشدتشریعی می –تاسیسی 

درصد، بیشترین  65روایات با کارکرد تبیینی، با آمار  ی اصلی، و سی و چهار ریزگونه جانمایی شد.دوازده گونه

، درصد 3یعی، تشر –تاسیسی و کارکرد  درصد 5کارکرد ادبی  درصد، 27تعداد را دارا بودند؛ کارکرد شناختی، 

 روایات تبیینی نقشدارد و  مجمع البیان تفسیر و انتظام روایات دربندی نتایج پژوهش، داللت بر دستهبودند. 

 گردید. ارائه ولبیان بررسی امجمعر راستای دیدگاه مفسر دکه  ر میان سایر کارکردها مشهود تر است، دتفسیری

.تفسیری شناسی کارکردگرا، روایات، نظریه آلبر بریمو، گونهالبیانتفسیر مجمع: هاواژهکلید

                                                           
                                                                               tefe.ghorashi@pnu.ac.ira                                                                       نویسنده مسئول   *
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 مقدمه .1
ها از ها، موضوعات و مفاهیم، شناخت دقیق و تمیز آنهای زیاد پدیدهبا توجه به تفاوت

یارهای ز معیکی ا بندی انواع، گریز ناپذیر است.داشتن معیار و الگویی برای دسته یکدیگر و

 نسانی وم اوی اخیر، در علهای آن دانست. در دو سدهاعتبار هر تحقیق را باید ورود به گونه

م فاهیممند اشیاء و بندی ضابطهشناسی به عنوان یک روش علمی، در دستهاجتماعی از گونه

 آنها و خصاتها با توجه به مشبندی و تنظیم دادهشناسی به معنای تقسیمشود. گونهاستفاده می

شناسی نهبریمو گو(. شناسیالمعارف علوم اجتماعی، بخش گونهدایرهی معیارهایی خاص است )بر پایه

ر وش دداند که براساس یک روش بنا شده است. زیرا هر رشناسی میمبتنی بر روش را گونه

می شناسی در مطالعات حدیثی رویکردی علکند. گونهشناسی خاصی را ایجاب میعمل گونه

ث در ی معیارهایی خاص به دنبال انتظام احادیشناسی احادیث است که با ارائهبه سنخ

 (.11 :1393راد، ای منسجم است )وعهمجم

های دهم تا دوازدهم که در قرن- †ی احادیث تفسیریبا مبنا قرار دادن کتاب موسوعه

حجم بسیار گسترده از احادیث را، روایات تفسیری دانست که بخشی  توانمی -اندتالیف شده

بر حجم روایات تفسیری عالوه . دهندقابل توجه از میراث حدیثی مسلمانان را تشکیل می

ی روایات تفسیری ذیل آیات آیات قرآن دارند. مطالعه فهم و درکسزایی در گسترده، تأثیر به

دهند و کارکردهای متفاوتی دهد که این روایات شناخت متفاوتی از آیه به دست مینشان می

شناسی روایات تفسیری به کند. گونهدارند که تحلیل آنها به فهم بهتر آیات قرآن کمک می

شناسی روایات تفسیری، شناخت کند. گونهتحلیل بهتر احادیث و شناخت انواع آنها کمک می

ای از انواع روایات تفسیری است که با  مبنا قرار دادن معیارهای خاصی نظیر رابطه، نظام یافته

شناسی روایات در گونهباشد. بندی میها، قابل تفکیک و تقسیمکارکرد، ساختار یا منبع آن

ها و تفسیری، بر اساس رویکردهایی که دانشمندان نسبت به احادیث تفسیری دارند، گونه

شوند. رویکرد دانشمندان به احادیث در سه دسته کلی بندی و ارائه میها معرفی، دستهگونهریز

باشند، لذا می ی حدیث؛ و ساختار حدیث قابل ارائهی حدیث؛ کارکرد و فایدهتعامل و رابطه

                                                           
 تفسیر الدر المنثور سیوطی، تفسیر البرهان بحرانی، تفسیر نور الثقلین حویزی -†
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 شناسیباشد؛ گونهی حدیث پژوهی، قابل طرح میشناسی کالن در حیطهسه نوع گونه

شناسی کارکردگرا، از آنجا که گونهساختارگرا.  شناسیگونه کارکردگرا؛ شناسینگر؛ گونهرابطه

دارد. تری با تفسیر قرآن باشد، ارتباط نزدیکمرتبط با متن حدیث و دانش فقه الحدیث می

شناسی، مناسبت بیشتری با متن تفسیر و محتوای مورد بنابراین پرداختن به این شاخه از گونه

تواند محقق را در آشکار نمودن روش مفسر در قبال استفاده از احادیث، با دارد و می پژوهش

  تکیه بر محتوای احادیث تفسیری، یاری نماید.

ت که البیان استفسیر مجمعنی در آن نقل شده، از میان تفاسیری که روایات تفسیری فراوا

 عی نگاهر، نو. در این تفسیشدبانظیر میبه زمان تالیفش، در این مقوله بیدر نوع خود، نسبت 

شناسی در ی گونهشود. درباره پدیدههای متنوع روایات تفسیری دیده میشناسانه به گونهروش

 ان نمودد اذعبای، مساله به طور خاص، در این تفسیرالبیان و رویکرد مفسر به این تفسیر مجمع

اند؛ دهکه روایات با دقت خاصی از همدیگر تفکیک شده و متناسب با عنوان بحث، گزارش ش

ر ه تفسیبروایات شناخت سوره پیش از ورود ، «اللغه و المعنی»روایات معناشناسی در بخش 

ی هندهدنشان  این نظم ساختاری. ...آیدمیسوره، روایات متناسب با قرائت آیه، قبل از اللغه 

بندی البیان در گزینش و گزارش روایات تفسیری، به طبقهتفسیر مجمعاین است که مفسر 

 .و کارکرد احادیث، توجه داشته استاحادیث و تفکیک آنها بر مبنای نقش 

 احادیث البیان ازی تفسیر مجمعاساس آنچه تا کنون بیان شد، با توجه به اینکه نویسندهبر

در تفسیر  -زدیک به چهار هزار حدیث از معصوم ن-زان فراوان و در حجم نسبتا وسیعیبه می

بندی احادیث ی تفکیک و دستهخودش استفاده کرده است؛ همچنین توجه خاص وی به مساله

ر قرا بر اساس موضوع، نقش و کارکرد احادیث، این تفسیر را به نوعی در شمار تفاسیری

 نوع دهد که در صدر اولویت پژوهش قرار دارد و نویسنده را بر آن داشت تا در کشفمی

اینکه  ه بهشناسی استفاده کند. همچنین با توجگیری مفسر از احادیث، از روش گونهخاص بهره

ه وی ارائالگ ی کاربرد روایات تفسیری، در تفاسیر مطرح است، با مبنا قرار دادنچرایی مساله

 :یابی به پاسخ این سوال است کهریه بریمو، به دنبال دستده در نظش
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وری بهره ونمایند و کاربرد ی تفسیر می، چه خدمتی به قرآن در عرصهتفسیری احادیث -

 شوند؟ بندی میهایی دستهگونهآنها در قرآن تحت چه 

 است؟ رت، به چه صومجمع البیان تفسیرهای روایات تفسیری در گونهپراکندگی آماری  -

 پیشینه پژوهش. 2

 باشد:قابل طرح می محور دو در پیشینه

 شناسی احادیث گونهمطالعات  یحوزهالف( 
ن و شناسی افزایش محسوسی یافته است. باا گساترش تادویبه مقوله گونهتوجه دهه اخیر،  در

ر دحولی نو سیر روایی جدید، همچون التفسیر االثری الجامع از آیت اهلل معرفت، تچاپ آثار تف

شناسای شناسای و روشهاایی مانناد آسیببه روایات تفسیری ایجااد شاد. کتابنحوه نگرش 

 پژوهشای ی،علای نصایراز  رابطه متقابل کتااب و سانتاکبر رستمی، تفسیر معصومان از علی

 یش درآمدینژاد و ... را میتوان به عنوان پرستم یمهدومان از تطبیقی در روایات تفسیری معص

  شناسی در احادیث دانست.بر موضوع گونه

ت وایارها، با بیان جایگاه و نقش روایات در تفسیر معصومان، اعتبار و حجیت کتاب این

، انهای تفسیری معصومروایات، روشهای دیدگاه شیعه و اهل سنت، ذکر آسیباز  یتفسیر

نواع اکر ذو  کارکرد سنت در برابر قرآن و نیز به طور متقابل، کارکرد قرآن در برابر سنت

 اند. هبود شناسی تاثیرگذارگیری آثار متاخر گونهای در شکلبه عنوان مقدمه یروایات تفسیر

 حاتی تعاریف و اصطالشناسی به ارائهها، مقاالتی در باب مباحث نظری گونهاز این پس

مورد  ی خود،های از احادیث را در قالب نظریههای اندکبه این علم پرداختند و نمونهمربوط 

 نژادرستم مهدی« شناسی روایات تفسیریگونه»مقاله  سی قرار دادند. از جمله این آثار:برر

؛ است هکرد ، به اعتبارات گوناگونی تقسیمتفسیری را در هفت بخشاست که روایات  (1388)

ات، اعتبار این عتبار موقعیت ائمه، به اعتبار روش بیانی ائمه؛ که در هر یک ازاز جمله: به ا

  های متعددی قابل تقسیم است.روایات تفسیری به گونه

ی پس از بحث درباره که؛ (1389)مهریزی« شناسی و حجیتشیعه گونه یروایات تفسیر» مقاله

س کارکرد آنها پرداخته شده اساشناسی روایات بر وم و حجیت روایت تفسیری، به گونهمفه
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اند و شده ذکراند، تنها روایاتی که نقش توضیح و تبیین آیات قرآن را بر عهده داشتهاست و 

  اند.و شناخت قرآن، ذکر نشدهروایات مربوط به قرائات، فضائل 

اندهی ف سازم؛ به هد(1392) شبیری «ع(ت تفسیری معصومین)شناسی روایتحلیل گونه» مقاله

ش ه بخس، روایات تفسیری را به لحاظ رویکرد آنها، به شناسیی مدل گونهاحادیث و ارائه

« کردکار»ن ، هما«رویکرد»ی مقاله از منظور نویسندهکند. نقلی، تفسیری و تاویلی تقسیم می

 روایات تفسیری بوده است. 

روایات ه ؛ در این مقال(1393) راد« ث تفسیری از نظریه تا تطبیقشناسی احادیگونه»مقاله 

ظری نبانی مشناسی، قرآن تبیینی، قرآن مرتبط، معرفی شده است. و مباحث و قرآنتفسیری، ذیل 

ورت صمقاله، مباحث نظری به  شناسی با رویکرد حدیثی، مطرح شده است. در اینعلم گونه

  ودند.ار ببرخوردتر ارائه شده است و تعاریف از انسجام و دقت منطقی باالیی تر و بدیعمنقح

 د ناریسیانی و شکر «آن یدو فوا یشناسی مدالیل روایات تفسیرپژوهشی نو در گونه»مقاله 

ت از ه روایکهای متنی احادیث و نوع معرفتی شناسی از نظر داللتگونهن مقاله، ؛ در ای(1397)

ی شناختی گونهها، این معرفت دهد، مورد بررسی قرار گرفته است و هر یک ازآیه ارائه می

 نامیده شده است.

ود ، بوجشناسی احادیثی بررسی خاص تفاسیر روایی و گونههمچنین، آثار دیگری در زمینه

 . ردندیدا کهای مختصرو ناتمام در این مقوله ورود پبندیبا ارائه دسته آمدند که اغلب آنان

مفصل  ه طوربجستجوی فراوان نویسنده، باید اذعان کرد که نوشته یا اثری که هم  با وجود

باشد،  بندی کردهانبوهی از روایات تفسیری را گونهبپردازد و هم  به مباحث نظری این موضوع

د ها در کارکرهنظریل تحلی»مقاله باشند؛ از جمله ین زمینه، اندک و بسیار محدود میدر ا

در  ؛(1397) محسن قمرزاده« الثقلینروایات تفسیر نور شناسیبر محور گونه یرتفسیات روای

 رضه شدهین عالثقلدر روایات تفسیری نوراین مقاله، کارکرد روایات تفسیری از منظر مفسران، 

 ، خلط و«رویکرد مفسران»ا ب« کارکرد روایات»رسد میان معنای ؛ که البته به نظر میاست

ت ل آیای روایات تفسیری در قبااست. چرا که کارکرد، نقش و وظیفهالتباس، صورت گرفته 

ر قبال ان، دشود؛ در حالیکه رویکرد مفسرروایات در تفسیر قرآن را شامل میقرآن و نوع عمل 

  .گرددارتباط بین آیات قرآن و احادیث، به نوع تعریف مفسر از روایات تفسیری باز می
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دی از مه« م کلینی در اصول کافیالروایات تفسیری ثقه االسگونه پژوهی تحلیلی » رساله

 داده انجام شناسیگونه یزمینه در تریمفصل نسبتا کوشش و ؛ بررسی(1396) خوشدونی

 وردم را روایات این از کلینی یاستفاده نوع و کافی اصول تفسیری روایات محقق. است

، است راد مقاله مدل از برگرفته البته که خود پیشنهادی مدل در وی. است داده قرار بررسی

 هاونهگ این در را کافی روایات و دهدمی ارائه روایات، کارکرد اساس بر گونه نوع هفت

  .کندمی تحلیل و بندیدسته

 البیان تفسیری مجمعوایات ر اتمطالعی حوزهب( 

 م برصورت مستقیی روایات تفسیری به دوم پیشینه، شامل کارهایی است که در زمینه بخش

در  جایگاه روایت تفسیری»نامه پایان :البیان صورت گرفته است؛ از جملهتفسیر مجمع

و دنی، در حجیت روایات تفسیری از لحاظ داللت بر الفاظ و معا کهسرمدی از ، «البیانمجمع

ن یر ایهمانگونه که مشخص است بر خالف عنوان بسیار دلپذجزء از قرآن بررسی شده است. 

جز  ر دوی خاص و تنها دنوشتار، تنها بحث مختصری از حجیت و اعتبار روایات در یک جنبه

  از تفسیر صورت گرفته است که نشانه کاستی و نقص کار است.

در که  اشمیهاز سمیه « طه سوره البیانمجمع تفسیری روایات داللی و سندی بررسی» نامهپایان

البیان معر مجی شیعه و سنی، روایات تفسیبه جوامع روای نامه، با مراجعهبخش اصلی این پایان

عتبار ی، اذیل سوره طه، منبع یابی شده و سند آن ذکر گردیده است. سپس از طریق کتب رجال

ات با آیات قرآن و روای و عدم اعتبار راویان مشخص گردیده است. سپس مضمون روایت

 شده است.  بیت مقایسه شده و به بحث داللی پرداختهدیگر اهل

ی کاربرد و از علی فصیحی که نویسنده، نحوه« البیاناسباب نزول در تفسیر مجمع» مقالة

البیان مورد بررسی قرار داده ی روایات اسباب نزول توسط مفسر را در تفسیر مجمعاستفاده

تفسیر ی به کارگیری این دسته از روایات در ی گزارش و بررسی نحوهاست. وی در صدد ارائه

  البیان است.مجمع
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ی رهالبیان با تخریج احادیث تفسیری سواخت رویکرد تقریبی طبرسی در مجمعشن» مقاله

ید ی یوسف، تخریج شده است و اسانروایات تفسیری سورهاز دولتی و محمدی که « یوسف

 وایاتراین کار به هدف اعتبار بخشی به آنها در کتب حدیثی فریقین بازیابی شده است. 

  البیان انجام شده است.مجمع یتفسیر

های وشتهتالشی که نویسندگان در ن علیرغمهای مطرح شده ذکر گردید، همانطور که در پژوهش

ها به ی پژوهشاند، همهی شناسایی روایات تفسیری مجمع البیان انجام دادهفوق، در زمینه

 ت.تفسیر را در بر نگرفته اسی کامل روایات تفسیری این صورت موردی بوده و مجموعه

تفسیری شناسی و کارکردهای روایات ی گونهدرباره گونه بررسیهیچکنون تاهمچنین، 

 ظریهنالبیان مطرح نشده است. لذا در پژوهش حاضر با هدف پرکردن این خأل پژوهش، مجمع

 شود. می پرداختهشناسی روایات به گونهبریمو را محور قرا داده و با تکیه بر این نظریه، 

  بریمو ةظریمبتنی بر روش: ن (Typology)شناسیگونه. 3
ها و در نهایت کمک به درک و شناخت بندی پدیدهای جهت طبقهعنوان وسیلهشناسی بهگونه

نوعی طبقه  (Type)(. گونه1357: 37، (A. Brimo)بریموشود )ها، شناخته میبهتر این پدیده

با توجه به مشخصات آنها و  هابندی دادهشناسی، تقسیمگونه( و  ,1981Mitchell ,232است )

ی مطالعات در حوزه †بریمو(. 890 :2 ،1370ساروخانی، )است  معیارهایی خاصی بر پایه

؛  «نهاد»شناسی بر اساس مفهوم کند؛ گونهشناسی را معرفی میی اصلی گونهاجتماعی سه دسته

بندی در طبقهشناسی بر اساس روش. وی ؛ و گونهسیاسیمسلک شناسی بر مبنای گونه

در رابطه با  بریموکند. می ایجاد را خاصی شناسیگونه هر روش در عمل،معتقد است ، هاپدیده

شناسی را از گیرند، سه نوع گونههایی که بر اساس یک روش خاص صورت میشناسیگونه

. گراشناسی ساختگونه، شناسی کارکردگراگونه، نگرشناسی رابطهگونه دهد:یکدیگر تمیز می

توجه  های اجتماعی موردفارغ از ساخت را افراد و روابط آنان با یکدیگرنگر،رابطهشناسی گونه

های مورد نظر به کارکرد یا نقش روابط انسانی یا پدیده †شناسی کارکردگراگونه .دهدمیقرار 

                                                           
† A. Brimo 

† - Functionnalist 
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معیار و  را هاساخت ،طرفداران مکتب اصالت ساخت گراشناسی ساختگونهکند. در میتوجه 

 (.39 :1357بریمو، ) دهندمیشناسی قرار اساس گونه

 حدیث ةیطشناسی در حگونه. 4

 را انتظام احادیث ،معیارهایی خاصشناسی احادیث است که با  نوعی رویکرد به سنخ

بر اساس  نقلی، روایات تفاسیر تفکیکشناسی در تفسیر روایی، گونه(. 11 :1393راد، ) بخشدمی

 .ی ارتباط آنها با قرآن استنحوه
های نقش )ع( از زوایای گوناگون به آیات نظر کرده و در تفسیر قرآن معصوماناحادیث 

 اصفهانی، ضاییرشناسی است )ها و کاربردها همان گونهاند. این نقشمتفاوتی را بر عهده گرفته

ریزی، مهشناسی نام دارد )ی مورد نظر گونهیات نسبت به آیهروا(. کارکرد هر یک از 132: 1382

کار، پور، دیمهمصالییهای روش تفسیری معصومان است )شناسی شناخت شاخصه(؛ گونه9 :1389

ان علوم حدیث به نظرصاحب رویکرد حدیث، بر اساسشناسی در گونهلذا (. 47 :1389

 . پردازدمی حدیثی هابندی و تحلیل گونه، به گونهاحادیث

کید امو و تالبیان، با تکیه بر نظریه بریشناسی احادیث تفسیر مجمعگونه باپژوهش حاضر 

به شریعی، ت-یگانه شناختی، تبیینی و تاسیسکارکردهای سه ، ایجاد(3)شناسی کارکردگرابر گونه

کارکردگرا در  شناسیگونه .پردازدالبیان میمجمع یهای کارکردی روایات تفسیرگونه ییشناسا

رآن ی احادیث در رابطه با تفسیر آیات ق، به شناسایی نقش و وظیفهی علوم حدیثحیطه

باشد ف مینقش برای روایات، قابل تعری شناسی کارکردگرا، سه کارکرد ودر گونه پردازد.می

 شریعی.ت -که عبارتست از: کارکرد شناختی، کارکرد تبیینی و کارکرد تاسیسی

 کارکرد شناختی. 4-1

های آیات، اسی تبیین آیات، مبانی فهم داللتشنزئیات قصص قرآن، تاریخ نزول، روشج

 رکرد، احادیث با متن آیات، مواجهةباشد. در این کاشناخت تفاسیر نادرست و تصحیح آنها، می

(.  19-18 :1393 ،راددهد)ها رخ نمیرو عمل تبیین متن در آنتقیم معناشناسانه ندارند، از اینمس
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؛ ی مربوط به مبانی و اصول تفسیر گونهی؛ ی تاریخکارکرد شناختی عبارتند از: گونه روایات با

 .شناسیآسیبی گونه

 تاریخیی گونه .1-4-1
 یات قصصی جزئسه دسته است: ترتیب نزول، اسباب نزول، حکایت کنندهروایات تاریخی 

 انبیا و اقوام پیشین.

 ها، اتصالزمان، مکان، مخاطب، بافت و فضای نزول آیات و سورهگونه روایات، در این

(. 9 :1393راد، )شودو آینده، شناسایی و معلوم میی دور و نزدیک، حال متن قرآن با گذشته

ب ه تناسقرآن ب هاست؛ زیرانزول آیات و سورهیخ ی، تعیین تارروایات تاریخفواید  یکی از

تر آیات در درک دقیقاین گونه، (. مقدمه :1380 ،نکوناممقتضیات زمان نزول، نازل شده است )

 ذکر رهه بقصد و نود سور عنوان نمونه،روایتی که ذیل آیهباشد. بهمند قرآن؛ راهگشا میزمان

ه ذکر ببیان فضای نزول آیه،  جهت درداند و میصلح حدیبیه  نزول آیه را زمان ستشده ا

کند و ا بازگو میرای مربوط به آن زمان وقای بخشی ازو  پردازددلیل نازل شدن این آیه می

یان را بو موضع اسالم در مسائل حساس  مسلمانان را مطرحذهن ایجاد شده در دوگانگی 

سؤال  و بود های قدیمی اعرابهای حرام، جزو سنتکه ممنوعیت جنگ در ماه . چراکندمی

 ظلم به نگ وجمسلمانان این بود که آیا به این سنت عرفی پایبند بمانند، حتی اگر قریش قصد 

سبب  وایتروجود  آنان را داشته باشد و بخواهد پیمان صلح را نقض کند؟ لذا تفسیر آیه، با

ذکور ی مبسا اگر روایات سبب نزول، در تفسیر آیه و چه نزول، کامال متفاوت خواهد بود

  پذیر نباشد.درستی امکان لحاظ نگردد، تبیین آیه به

 مربوط به مبانی و اصول تفسیری گونه .2-4-1
رآن، ات قاند. اصول تبیین آیی شناخت مبانی تفسیری روایت شدهاحادیثی هستند که در حیطه

های صحیح فهم و معیارهای تشخیص تفسیر صحیح از غیر صحیح از جمله مواردی روش

ت، ی توحید آمده اسخورند. روایتی که ذیل سورههستند که در این روایات به چشم می

 است. این نوعاز مفسران قرآن را از تفسیر قرآن بدون آگاهی، نهی کرده است 

 ی آسیب شناسی:گونه .3-4-1
های حدیثی نظیر ورود های فهم آیات، آسیباتی هستند که مناقشات متنی، آسیبروای

ی فجر ی چهارده سورهدر ذیل آیهکنند. ن میرا بیایات، احادیث جعلی و متعارض اسرائیل
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پرسد. علی)ع( با پاسخی که دار بودن خداوند میتی ذکر شده است که فردی از مکانروای

گرای ی مکانیت خداوند را به ذهن عینیتادهد، راه را در تفسیر آیاتی از قرآن که به گونهمی

 کند. به ظاهر آیه را یک آسیب معرفی میبندد و تفسیر کنند، نیز میانسان القا می

 غویل -. کارکرد ادبی4-2

، از روایات تفسیری عمدتا به طرح مسائل ادبی قرآن از جملاه مساائل صارفی، نحاوی بخشی

این  د در ذیللغوی و علوم بالغی پرداخته اند و آیات قرآن را از منظر این علوم تحلیل کرده ان

عات رد قرار می گیرند. از مجموعه روایاتی کاه در تفسایر مجماع البیاان باه ایان موضاوکارک

ه شاره کارد کاامربوط به ساختار زبان ادبی لغوی دارند میتوان به روایات پرداخته اند و کارکرد 

 کننده بیان روایات موید/مرجح قرائات قرآن و روایاتشامل روایات ساختارو اعراب کلمات و 

تفسیری هستند. همچنین روایات مفهاوم شناسای کاه شاامل روایاات مساتند ساازی،  قرائات

 روایات توسعه معنایی و روایات تبیین واژگانی می باشند.

 مربوط به ساختار زبان: یگونه .1-4-2

 نندهک یانب ساختار و اعراب کلمات قرآن؛ روایات موید/مرجح قرائات قرآن و روایات روایات

 ه است:( آمد5/3ده: مائ) ﴾ذَکَّیْتُمْ ما إلَّا﴿ گیرند. ذیلاین دسته قرار میتفسیری در  قرائات

 د،شو عارض آنها بر دیگرى آورمرگ عوارض یا بخورند چوب یا کنند سقوط که حیواناتى

 و مستثنى «ما»و  بود، خواهند حالل کنند، تذکیه و برسند آنها به دادن، جان از پیش هرگاه

 و یتهم زیرا. محرمات از نه است تحریم از استثناء فرماید،می على)ع( حضرت .است منصوب

، توسط ی نحوی آیه، تفسیر صحیحبدین ترتیب با توضیح قاعده .نیستند تذکیه قابل خنزیر

ی قرائت وهعلم قرائت قرآنی و توجه به نح ، از«قرائات»معصوم ارائه شده است. در روایات 

 102ی شود. ذیل آیهه استفاده میقرآن جهت تبیین مفهوم آیحروف، کلمات و جمالت آیات 

ن را دلیل آ ت را به ضم خوانده است و به فتحه« علمت»ی اسرا از امام علی نقل شده که سوره

ه همسو کاست  شدهبا توجه به معنای آیه، قرائتی را برگزیده . علم موسی میداند نه علم فرعون

 با تفسیر آیه است.

 شناسیی مفهومگونه .2-4-2



    1401خريف ، 64 الـالعدد                             حمكمة ةيعلم جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا، فصلية 

173 

یات آردات لغت شناسان، فهم معانی مفگیرند. می ی لغات قرآن را در برروایات توضیح دهنده

ز استفاده از (. برخی نی54: 1412راغب، اند)را از نیازهای اولیه برای طالبان فهم قرآن دانسته

 (.5: 1360ی،مصطفواند )معارف و احکام قرآن را مبتنی بر فهم صحیح مفردات آیات دانسته

 استایرشناسی با سه روش متفاوت به شرح و تفهیم معانی کلمات قرآن در روایات مفهوم

ات و یق آیکه توضیح واژه از طر مستند سازی روایات؛اند که عبارتند از: تفسیر آن پرداخته

 27 در آیه های ادبی است.های اهل زبان در اشعار و نوشتهروایات دیگر و از طریق ذکر نمونه

ی ه حدیثببه معنای پاره شدن از طول آمده، و برای تبیین معنا، « قد»ی ی یوسف، کلمهسوره

یات، ؛ در این روای معناییتوسعهی شمشیر زدن علی )ع( استناد شده است. ی نحوهدرباره

 نداشته ابقهساند که قبال این معانی برای آن کلمات ای به کلمات بخشیدهمعصومان، معانی ویژه

ای ای دارد، در معنی به کار رفته در آیه که معنای شناخته شده(. واژه156: 1385معارف، است )

ل روایت ذی شود؛ مثالً، درجدیدی که البته با معنای اصلی آیه نیز مرتبط است، به کار برده می

 بالمنافقین ارالکف جاهد نمودمی قرائت که شده روایت عبداللَّه )ع(ابى از ی تحریمسوره 9ی آیه

 آنها لوبق تألیف و نکرد جنگ منافقى با هرگز )ص( خدا رسول که بدرستى فرمودکفّار و می با

شامل  انی؛تبیین واژگنمود. در این روایت، معنای جهاد، به تالیف قلوب توسعه داده شده. می

ن معنای بیا موارد بیان مفهوم لغوی، اصطالحی و بیان وجه تسمیه و تبیین معنای حروف با هدف

صطالحی با ی حصور سپس معنای اعمران، ابتدا معنای لغوی واژهآل 32ی باشد. ذیل آیهواژه می

در  اژه،وتوجه به بافت متن ذکر شده است. در مورد تبیین معنای حروف با هدف بیان معنای 

 شرح داده است.« الصمد»ی روایتی از امام باقر )ع( تمام حروف واژه

 کارکرد تبیینی. 4-3

ز: ارتند ات عبین دسته روایاا .روایاتی است که عمل تبیین آیه یا سوره، در آن رخ داده باشد

لی؛ تاویهای های تفسیری، گونه، گونهشناسیمفهومهای ؛ گونهمربوط به ساختار زبانهای گونه

 های نوگسترو گونه
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 ی تفسیریگونه .1-4-3

راد، کند )کند و مراد کالم قرآنی را در سطح ظاهری آن بیان میمدلول ظاهری آیات را تبیین می

آیات عام قرآن را به ؛ روایات مخصص عموماتباشد. نوع می 10گونه شامل (. این22 :1393

صورت عام آمده و در نگاه اول هم زنان مطلقه  به ،طالق 65ی آیهزنند. ، تخصیص میمواردی

تخصیص  فقط به زنان مطلقه ،شود که با روایت معصومو هم زنان شوهر متوفی را شامل می

مطلق به کار رفته است  ها در آیات،احکام و گزارهبرخی  ؛روایات مقید اطالقات. خورده است

، به صورت مطلق ﴾آمِناً کانَ دَخَلَه   مَن   وَ﴿ی آیهی دیث، تقیید شده است. جملهکه توسط احا

روایات تقیید خورده است. « عارفا بجمیع ما اوجبه اهلل»نقل شده است، اما در روایت با قید 

قرآن، به صورت مجمل آمده  بسیاری از احکام، معارف اخالقی و اعتقادی در ؛مبین مجمالت

اجمال آیه به  ،(2/35بقره: ) ﴾رَغَدا   مِنْها کُال وَ﴿ ت شرح و تبیین شده است. دراست که در روایا

ک شدن به درخت، نهی از نهی از قرب و نزدیروایت توضیح داده شده که مراد ی وسیله

همچنین به کمک  یل عقلیروایاتی که با دال ؛روایات شرح و توضیح عقلی. خوردن است

که امام  آمدهی یس، سوره 40ی ذیل آیه. اندمبانی علوم آن روز توسط معصومین تفسیر شده

 از جلوتر شب یا شده ایجاد شب از پیش روزآیا  کرد رضا )ع( در پاسخ به فردی که سؤال

ی آفرینش شب و شناسی، به سوال آن فرد دربارهبا کمک علم نجوم و ستاره ،آمده بوجود روز

سازی و انتقال سریع مفاهیم برای آسان؛ روایات شرح و توضیح تمثیلیگوید. روز پاسخ می

 وِزْرَ  وازِرَةٌ تَزِرُ ال وَ﴿آیات به مخاطب، از تمثیل و همانند سازی استفاده شده است. ذیل 

 دست بدرد تو راست دست  فرماید:المثلی می)ص( در قالب ضرب پیامبر (17/15: اسرا) ﴾أُخْرى

روایاتی ی بقره سوره 275ی ذیل آیه ؛ی سنن الهیروایات بیان کننده !نالدنمى تو چپ

 میان در را ربا کند هالک خواست که را جمعیتى هر خداوند ی ربا ذکر شده است کهدرباره

. کندبیان می در قبال نسل بشر را های الهییکی از سنت ؛ این روایتآوردمی پدید آنان

های در قالب وعدهها را که نتایج خوب یا بد اعمال انسان روایاتی ؛روایات تبشیر و انذار

بازگو  و انتقام خداوند، چنین، شکست، جهنم، عقوبتهم پیروزی، بهشت، رضوان الهی
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اوند نظر رحمت ی منت گذاشتن اهل انفاق آمده است که خددربارهآیات انفاق  ذیلکنند. می

ی مفهوم -ی معناییروایات تبیین فضاکند. ها صحبت نمیگرداند و با آنمیخود را از آنان بر

احادیث فضائل  باشند. بیشتر آنهاها میت، معرف احوال و محتوای کلی سورهاین روایا سوره؛

اشاره کرد که به نوعی، به ی نوح سوره روایت فضیلت قرائت توان بهمیهستند. ها سوره

روایات بیان مصادیق تفسیری اصطالحات ی نوح نیز اشاره شده است. سوره محتوای کلی

شود. لفظ و مفهوم آیه، در این روایات، مصادیق ظاهری الفاظ و عبارات قرآنی بیان می ؛قرآنی

تواند خاص یا اخص از کند که این مصداق میعام بوده و روایت مصداقی را برای آن بیان می

 ﴾ان المساجد هلل﴿ی ی آیهدر پاسخ معتصم عباسی که دربارهه باشد. امام جواد عام ظاهر آی

 ی فوق بیان میکند که آن،را در آیه« مساجد»ی پرسد، مصادیق تفسیری واژهمی (72/18جن: )

ناسخ یا منسوخ بودن آیات ؛ روایات ذکر ناسخ و منسوخ در آیاتاست.  سجده موضع هفت

 که بیان روایتی سوره بقره 109آیه  ذیلدر جهت تبیین مراد تفسیری آیه بیان شده است. 

 .آمده است سوره توبه 29ی نسخ این آیه توسط آیه کننده

 ی تاویلیگونه .2-4-3

ی (. در روایات گونه64: 3 ،1418معرفت، شود. )باطنی آیات قرآن، تاویل گفته می به معنای

 لی، در پنج عرصه قابل طرحروایات تاویاند. تبیین کردههای باطنی قرآن الیه بیت،اویلی، اهلت

آیات را تبیین )پنهان آیه(،  از راه بیان مصادیق باطنی ؛مصادیق تاویلی آیاتبیان هستند: 

تاویل «. شمائیم آمرزش و رحمت باب ما»از امام باقر روایت شده که بقره  58کنند. ذیل آیه می

 :1386نصیری، کنند )بیت مدالیل باطنی آیات را تبیین میروایاتی که اهل؛ معنای باطنی آیات

 آن در رفتن فرو از پس کافر که جهنم در است اىدرّه «ویل»: شده پیامبر )ص( روایت(. از 493

پیامبر و  ؛روایات تاویل آیات متشابه(. 292 :1 ،1372برسد )طبرسی،  آن بعمق پائیز چهل

اند. ئه دادهبیت در تفسیر آیات متشابه قرآن، تاویل صحیح و منطبق با عقل از این آیات ارااهل

در ( ع) باقر اسما و صفات الهی، افعال خداوند، آیات مربوط به پیامبران و ...امام ذیلروایات 
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 پس شو، مداد فرمود به او خدا بود بهشت در نهرى آن ی قلم، فرمودند،در سوره« ن»معنای 

 فرمود بقلم سپس است، بوده عسل از ترشیرین و شیر از سفیدتر آن و شد سخت و منجمد

روایات تصحیح کننده قیامت را نوشت.  روز تا بود خواهد آنچه و بود آنچه قلم پس بنویس،

در آنها، معصوم، نسبت به تفسیرهای ناروا و نادرست  ؛های نادرست از آیات متشابهفهم

ی آیه ذیل(. 113 :1390محمدی ری شهری، کند )دهد و تفسیر صحیح آیه را بازگو میهشدار می

در آیه،  دو آن از مقصود که گویندمی مردمى که شد گفته( ع)به علی که شده روایت بلد 10

هستند. این روایت با تصحیح تفسیر آیه در صدد  شرّ و خیر راه آنها نه فرمود پستانند، امام

از ؛ سرنوشت آیندگان کننده یشبینیروایات پی قرآن است. اصالح اندیشه مخاطب از آیه

 دهند یاورتر، خبر مینزدیک یا د نزول، در آیندهین مسلمانان عصر وقوع اتفاقاتی در ب

 که فرمایندمی( ع) صادق امامانفال  39ذیل آیه بینی شده است. ه پیشسرنوشت قومی در آیند

 بر زمان آن در که کسانى کند، قیام ما قائم که هنگامى. است نرسیده فرا آیه، این تاویل هنوز

 خواهد فرا را جهان ،(ص) محمد دین و دید خواهند را آیه این تاویل باشند، زمین روى

 ...ماند نخواهد باقى زمین روى بر مشرکى و گرفت

 (2)ی نوگسترگونه .3-4-3

با تکیه بر و  کنندا تبیین میر آینده( - خارج از زمان نزول)نزولیمصادیق فراروایات تفسیری 

گونه، به سه پردازند. اینمیبه تبیین موارد فرانزولی آیات فهم مقاصد و مدالیل ظاهری آیات، 

پیام قرآن فرازمانی است و با جری معانی ؛ روایات جری و تطبیق :ریزگونه قابل تقسیم است

توان مصادیق ای مییابد و در هر عصر و زمانههای قرآن عینیت میباطنی آن، جاودانگی آموزه

ذیل آیه (. 66-51 :1386اصفهانی، رضایی های قرآنی و پیام آنها ارائه کرد )مختلفی برای شخصیت

 بر مریم که چنان است برتر من امت زنان همه بر خدیجه که فرمایندمی آل عمران پیامبر 42

بود. تطبیق آیه بر مقام و منزلت خدیجه، از موارد جری و تطبیق آیه  برتر خودش زمان زنان

به نوع تناسبی که بین با توجه ؛ های عصری از مقاصد قرآنیاستخراج آموزهروایات است. 

اجتماعی وجود دارد، از مقاصد قرآنی برای  -ی روزآمد دینیمفهوم آیه با یک مساله

عمران نقل شده آل 27-26ذیل آیات  که شود. داستانیپاسخگویی به مسائل جدید استفاده می
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از  پیامبر در حل مشکل یکی از یاران خود که بدهکاری مالی داشت، وی را به خواندن آیاتی و

روایات  شود.ود، از این دسته روایات محسوب میکند تا مشکلش برطرف شصیه میتو قرآن

مباحث مربوط به فلسفه و دلیل صدور بایدها و نبایدهای  بیان حکمت و فلسفه آیات؛

روایتی از امام صادق، فلسفه و در قرآن بیان شده است.  ی و اجتماعیالقی، اعتقادی، شرعاخ

 حکمت تحریم ربا بیان شده است.

 تشریعی-. کارکرد تاسیسی4-4

ای به احکام ی احکام، مصادیق تازهدر این کارکرد، روایات تفسیری با مبنا قرار دادن فلسفه

زین حذف و مصادیقی نو جایگکنند و یا مصادیق ناکارامد و متروک احکام را اضافه می

 صدور به مربوط روایاتشوند: بندی میبا توجه به کارکردشان، به چهار گونه دستهکنند. می

که بر مبنای آیات قرآن حکم فقهی جدیدی روایاتی  ؛حکم آن توضیح و شرح و فقهی حکم

روایتی از بقره  125آیه پردازد. ذیل د میکند یا به شرح و توضیح حکم فقهی موجوصادر می

را در  در آن مکان نقل شده است که حکم جدیدی امام صادق در باب  مقام ابراهیم و نماز

روایات کند. مورد فردی که در ایام حج در مقام ابراهیم نماز به جا نیاورده است، بیان می

، حکم که بر مبنای آیات قرآن، با سنجیدن شرایط موجود؛ مربوط به نسخ و لغو حکم فقهی

 و مریض که دوستانش از یکى بالین بر )ع( علىدانند. بل عمل میسابق را لغو و آنها را غیر قا

: فرمود بکنم؟ حضرت وصیّت آیا که پرسید امام از او. گردید حاضر بود درهم هفتصد داراى

در این  .ندارى فراوانى مال تو و (2/180بقره: ) ﴾خیرا ترك ان﴿ است فرموده خداوند زیرا «نه»

روایت، وصیت در صورت نداشتن مال که جزو مصادیق ناکارآمد و متروک هست توسط امام 

ی بیان کننده؛ روایات تعیین و تبیین مصادیق نو و جدید در احکامحذف شده است. 

 گناه راه در و شکار براى سفرش کس هر فرمود پیامبر. باشندمصادیق نو و جدید در احکام می

بخواند. در این روایت  شکسته را نمازهایش و نماید افطار را خود روزه که است الزم نباشد،

روایات حذف کننده و ی عدم روزه گرفتن در سفر اشاره شده است. به مصداقی جدید درباره
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می ی قدیمصادیق متروک و غیرقابل استفاده ؛ی مصادیق متروك و ناکارآمدجایگزین کننده

امام علی )ع( نقل شده است که فردی محتضر از وصیت کردن  ازکنند. احکام را حذف می

دهد که وی، جزو ی وصیت پاسخ میپرسد و حضرت با تکیه بر آیهی اموالش میدرباره

باشد. لذا میتوان از این مورد به عنوان یکی از مصادیق متروک مصادیق عمل به این آیه نمی

 حکم آیه حذف شده است.ی ی وصیت نام برد که توسط امام از دایرهآیه

 یل آماریه و تحلیتجز. 5
ه از کحدیث صادره از معصوم در این تفسیر به عنوان روایات تفسیری، است  3000 نزدیک

حدیث  117، حدیث با کارکرد شناختی 646حدیث با کارکرد تبیینی،  1545این تعداد حدیث، 

 شد. یعی، شناساییتشر-یسیا کارکرد تاسحدیث ب 77و  لغوی -با کارکرد ادبی
شناسی ی تاریخحدیث در گونه 634 است که 646روایات کارکرد شناختی، تعداد 

حدیث  308حدیث اسباب نزول و  322حدیث ترتیب نزول و  4بندی شد و شامل دسته

عد حدیث، که شامل روایات مربوط به اصول و قوا 4شناسی ی روشباشد. در گونهقصص می

ی ی باشد. در گونهروایت م 2روایت و روایات بیان مبانی تفسیری، با تعداد  2تنها فهم، با آمار 

درک  های فهم آیات وی آسیبحدیث وجود داشتند که روایات از بین برنده 8شناسی، آسیب

یان بروایت و روایات  1کذب، روایت و روایات شناسایی و تبیین روایات  5متن، شامل 

 باشد.روایت می 2های حدیثی شامل آسیب

تر بودن رسد فراوانهای محتوایی حدیث در این حیطه، به نظر میبا توجه به بررسی

ی محتواهای مفسر به ارائه خاص احادیث در دو بخش اسباب نزول و قصص، حاکی از توجه

 مینه،زاین  ی اطالعات دربوده است و ارائهن حدیثی در این حیطه، تاریخی برون قرآنی و متو

قیح زینش و تناکثر این اطالعات بدون گشود. البته میدیده  فراوانیبه البیان تفسیر مجمعدر 

یا عه ومفسر ارائه شده است و به جز در اندکی از موارد، که محتوای مغایر با مذهب شی

ر سایر دست، ی آنها اظهار نظر کرده اائیلیات بوده است، و مفسر دربارهمحتوای همسو با اسر

 موارد، سکوت مفسر در مقابل روایات این بخش بسیار آشکار است. 

دیث در تفسیر مجمع البیان است. دو گونه که ح 117لغوی،  -بخش روایات کارکرد ادبی

 .ناسی شدندشحدیث؛ گونه  66شناسی، با تعداد حدیث؛ مفهوم 51شناسی با تعداد عبارتند از زبان
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باشد روایت می 51شناسی، ی زبانگونه ،لغوی -کارکرد ادبیدر بررسی و تحلیل روایات با 

وید یا حدیث، و روایات م 9که شامل روایات مربوط به ساختار و اعراب کلمات با تعداد 

با تعداد  ی قرائات در جهت تفسیر آیهحدیث و روایات بیان کننده 8مرجح قرائات با تعداد 

گونه این، «قرائت»و « اعراب» البیان تحت عناوینمجمعباشد. طبرسی، در حدیث می 34

 . روایات را ذکر کرده است

ین ا، مطرح شده است. «اللغه»شناسی مربوط به مفردات قرآن تحت عنوان مباحث مفهوم

ی هحدیث؛ روایات توسع 10حدیث بودند با عناوین روایات مستندسازی، شامل  66روایات 

 اری شدند.بندی و نامگذحدیث، گونه 45حدیث؛ روایات تبیین واژگانی، شامل  11امل معنایی، ش

گونه که  سهن وجود دارد. البیاحدیث، در تفسیر مجمع 1545، کارکرد تبیینیبخش روایات 

با تعداد ر حدیث و نوگست 295حدیث؛ تاویلی، با تعداد  1053عبارتند از تفسیری، با تعداد 

 شدند.شناسی حدیث؛ گونه 323

بندی تحت دوازده ریزگونه عنوانباشد، حدیث می 1053ه تعداد آنها، ک ی تفسیریگونه

آن، به حدیث؛ روایات مقید اطالقات قر 30روایات مخصص عمومات قرآن، به تعداد  .اندشده

بیین تحدیث؛ روایات توضیح و  249حدیث؛ روایات مبین مجمالت قرآن، به تعداد  15تعداد

دیث؛ ح 79حدیث؛ روایات شرح و توضیح آیه با تمثیل، به تعداد  34سنن الهی، به تعداد 

 رتبط با آیهحدیث؛ روایات شرح و بیان مطالب م 26آیه، به تعداد  ی عقلیروایات توضیح دهنده

قرآنی، به  حدیث؛ روایات بیان مصادیق تفسیری اصطالحات 93)بیان علت یا نتیجه(، به تعداد 

ث؛ روایات حدی 197حدیث؛ روایات بیان مفهوم تفسیری اصطالحات قرانی، به تعداد  241تعداد 

سخ و منسوخ در حدیث؛ روایات بیان نا 56حتوا و معنا، به تعداد تبیین فضای کلی سوره از نظر م

  ث.حدی 22ی تبشیر و انذار، به تعداد حدیث؛ روایات بیان کننده 11به تعداد  آیات،

صادیق مروایات بیان بندی شدند. روایت، گونه 295در بررسی و تحلیل روایات تاویلی، 

ث؛ روایات حدی 74معنای باطنی آیات، به تعداد حدیث؛ روایات بیان  166تاویلی، به تعداد 

 11تعداد به  حدیث؛ روایات بیان تاویل آیات متشابه، 34بینی سرنوشت آیندگان، به تعداد پیش

 حدیث.  10های نادرست از آیات متشابه، به تعداد حدیث؛ روایات تصحیح فهم
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روایت،  323وند، مجموعا شکه مصادیق فرانزولی در آنها، توضیح داده میروایات نوگستر، 

بوط به ؛ روایات مرحدیث 75باشند؛ که شامل روایات مربوط به جری و تطبیق، به تعداد می

بیان  حدیث؛ روایات مربوط به 227های عصری از مقاصد قرآنی، به تعداد استخراج آموزه

 حدیث، هستند. 21ی آیات، به تعداد حکمت و فلسفه

باشد. یمتبیینی  مربوط به گونهخص است بیشترین کارکرد چنانکه طبق اعداد و ارقام مش

اند، در دار بودهتفسیر عهده کردی که روایات تفسیری درعملا میتوان گفت که بیشترین لذ

 ی تبیین روایات، یعنی بیان مقاصد محتوایی آیات بوده است.حوزه

باشد که از روایت می 77جموع این روایات شامل متشریعی، -در بخش روایات تاسیسی

ی تعیین روایت، روایات گونه 39ی صدور و شرح حکم فقهی، شامل این تعداد، روایات گونه

ن ی حذف کننده و جایگزیروایت، روایات گونه 26و تبیین مصادیق نو و جدید، شامل 

ی حکم فقهی، ی نسخ و لغو کنندهروایت، و روایات گونه 6ی مصادیق متروک، شامل کننده

 باشد.وایت میر 6شامل 

به ، که در آنها حکم فقهی صادر و شرح داده شده روایات مربوط به صدور حکم فقهی

 وه تعیین که ببیین مصادیق نو و جدید در احکام روایات تعیین و ت .باشدحدیث می 39تعداد 

روایات حذف  باشد.روایت می 26پردازد، بیان مصادیق عصری حکم در زمان امام معصوم می

این  باشد. آمار اندکحدیث می 6ی مصادیق متروک و ناکارآمد، کننده و جایگزین کننده

ابل ها و اعصار قکه مصادیق فقهی احکام تشریعی، عموما در تمام دورهدهد نشان می روایات

ات روای ت.ه اساند و احکام فقهی، حاوی مصادیق متروک و ناکارآمد نبوداستفاده و کارآمد بوده

 ی حدیثی مشخص است،از تعداد کم این گونهباشد. حدیث می 6نسخ و لغو حکم فقهی، 

 شده هایی از حیات معصومان حذف یا لغومواردی از احکام و تکالیف شرعی، که در دوره

ر تمام داده ریعی، قابل استفاند و اکثریت احکام تشباشند، بسیار معدود و انگشت شمار بوده

 دیقمصا زودنکرد توضیح داده شد، با افی دوم این نوع کارچنانکه در گونه اند وها بودهدوره

  اند.های مختلف قابل عمل و استفاده بودهجدید به احکام، آنها در دوره
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-یسیتبیینی و تاس ،لغوی -ادبیکارکرد شناختی،  چهارچنانکه مشخص است، در بین 

باشد و یمسایر کارکردها، بسیار اندک ، نسبت به چهارمکارکرد تشریعی، روایات مربوط به 

 کمتری به خود اختصاص داده است. آمار
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 گیرینتیجه. 6

شناسی هشناسی و بررسی نقش روایات تفسیری، با تاکید بر گونی حاضر با هدف گونهمطالعه

بر  شناسی مبتنیالبیان، صورت گرفت. بدین منظور، از طریق گونهکارکردی، در تفسیر مجمع

 ی رویکردشناسی احادیث است، روایات، بر پایهه سنختحلیلی ب-که رویکردی توصیفیروش، 

ی شدند تشریعی، معرف-ینی؛ تاسیسیتبی ؛لغوی -ادبی کارکرد شناختی؛ چهارتحت گرایانه، کارکرد

 ت تفسیریگونه، تعریف شد. روایاگونه، و ریزتعداد سی و چهار کارکرد،  چهارو برای این 

ز ها و ریالبیان که نزدیک به سه هزار حدیث بود در ذیل این گونهمجمعموجود در تفسیر 

ز سوط اد و گزارشی مبتک، مورد بررسی و مداقه قرار گرفتنردی و تکبه صورت موها، گونه

 ی پراکندگی و کارکرد و عملکرد احادیث ارائه شد.آمار و نحوه

 ه شاملک بودندکارکرد تبیینی  باها، ی گونهبیشترین نمونه طبق آمارهای به دست آمده،

عداد تکارکرد شناختی، با سطح بعدی، شدند. در درصد از کل مجموع روایات میشصت و پنج 

 –ارکرد تاسیسی کو  پنج درصد غوی، با تعدادل -سپس کارکرد ادبی ؛درصد هفتبیست و 

ی ، ات تفسیرروای نقش تبیینی بنابراین  داشتند.را درصد  سهتشریعی، با کمترین نمونه، آمار 

 ی تفسیری، با. در میان احادیث با کارکرد تبیینی، گونهمطرح استعنوان مهمترین نقش آنها، به

 323عدادتی نوگستر، با را به خود اختصاص داد. سپس گونه حدیث، بیشترین تعداد 1053آمار 

 ارد. ی سوم قرار دحدیث، در رده 295ی تاویلی، با تعداد ی دوم، و گونهحدیثٍ، در رده

 643اد شناسی، با تعدی تاریخنقش روایات، به گونهترین مدهع ی شناختی نیز،طهدر حی

ان آید. چرا که نشگونه، آمار قابل توجهی به شمار میحدیث، اختصاص داشت که برای این

ث دیحااشناسی، که عبارتند از احادیث ترتیب نزول، اسباب نزول و دهد، احادیث تاریخمی

 اند.البیان ایفا کردهای در بخش تبیینی تفسیر مجمعقصص، نقش گسترده

باشد و مباحث روایت می 51شناسی، ی زبانگونه لغوی نیز، -در احادیث ادبی

 حدیث می باشد. 66شناسی مربوط به مفردات قرآن مفهوم
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 بارتی،به عتاسیسی/تشریعی که نقش ایجاد و بنای احکام عملی، یا همچنین در احادیث 

البیان مواجه حدیث در تفسیر مجمع 77کنند، با تعداد احکام را ایفا می تولید مصادیق جدید

استای رشود. شاید در را شامل میبسیار کمتری ها، تعداد ایر کارکردشدیم که در مقایسه با س

ین به ا هکگفت تشریعی بتوان  –تحلیل قلت این کمیت و مقدار از احادیث با کارکرد تاسیسی 

ی یهعمل البیان، پرداختن به احکامی اصلی و مهم مفسر در تفسیر مجمعدلیل است که دغدغه

و ینه ن زمدینی، به طور گسترده و مبسوط، نبوده است. لذا از آوردن احادیث فراوان در ای

ش به فسیرتنظر کرده است؛ همانطور که خود نیز در ابتدای اهتمام عمیق به این موضوع، صرف

به  ر آنی تفسیری دانسته که دهدف از نگارش تفسیر اشاره کرده است و هدف خود را ارائه

 تبیین و بسط معانی قرآن و کشف رموز و اسرار آن بپردازد.

ز یکی اباشند و البیان، چهار گروه حدیث، قابل معرفی میدر بین احادیث مجمعهمچنین 

 البیاناحادیث تفسیری مجمع شناسیو گونه بندیهای پژوهش حاضر تمرکز بر طبقهمحدودیت

مفسر  یری خودباشد. اما روایاتی که مورد استناد تفسحدیث بوده است، می 2385که شامل 

 231حاوی ها که همچنین احادیث فضائل آیات و سوره، است حدیث 361 قرار گرفته بودند،

ان اند که به پژوهشگرحدیث، بررسی نشده 10اسی با آمار شنحدیث است و احادیث قرآن

ه همچنین توج ای بررسی نمایند.های جداگانهشود هر کدام در پژوهشبعدی پیشنهاد می

لغوی  -یادب جداگانه به هرکدام از کارکرد های معرفی شده در مقاله ی حاضر از جمله کارکرد

 وقه داساختار و اعراب آیات و روایات قرائات بودند، سزاوار مکه حاوی ریز گونه های 

یه تجز پرداختن پیشتر می باشند و الزم است در پژوهش های بعدی به صورت جداگانه مورد

 و تحلیل قرار گیرند.
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 :هانوشتپی

 ،یبحران البرهان ریتفس ،یوطیالدر المنثور س ریتفس ی احادیث تفسیری که شاملموسوعه( 1)

ش بی اند، حاویدوازدهم تالیف شدههای دهم تا باشد، و در قرنی میزیحو نینور الثقل ریتفس

 تفسیری ایاتتواند به عنوان مرجعی برای آشنایی با تمام رواز پانزده هزار حدیث است که می

 (.3، 1389باشد )مهریزی، 
 یرابطه ،یعل ،یریرک: نص. است قرض گرفته شده یریعنوان از کتاب دکتر نص نیا( 2)

 552ابل کتاب و سنت، ص متق

ش شود که به کارکرد یا نق، هنگامی مطرح میدر علوم اجتماعی شناسی کارکردگراگونه( 3)

 (.37: 1357 بریمو،) های مورد نظر توجه شودروابط انسانی یا پدیده

 

 :منابع

ر العلم : داروتیب ،دمشق  ،القرآن بیغر یالمفردات ف (،ق1412، )بن محمد نیحس ،یراغب اصفهان -

  .هیدار الشام
  .اصرخسروتهران: انتشارات ن ،القرآن ریتفس یف انیالبمجمع (،ش1372، )فضل بن حسن ،یطبرس -
 .ر کتابتهران: بنگاه ترجمه و نش ،میکلمات القرآن الکر یف قیالتحق ،(ش1360، )حسن ،یمصطفو -
  .هیلرضومشهد: الجامعه ا ،فی ثوبه القشیب و المفسرون ریالتفس (،ق1418، )یمحمد هاد معرفت، -
رکز مقم:  ؛قرآن یریتفس یهاشیها و گرادرسنامه روش (،ش1382، )اصفهانی، محمد علیرضایی  -

  .یعلوم اسالم یجهان
 .؛تهران: کیهاناجتماعی علوم دایره المعارف  (،1376، )ساروخانی، باقر -
 یهنگو فر یقم: موسسه علم  ؛ییجامع روا ریبر تفس یدرآمد (،ش1390، )محمد ،یشهر یر یمحمد -

 .ثیدار الحد
 .یسالما شهیتهران: پژوهشگاه فرهنگ و اند ؛متقابل کتاب و سنت یرابطه (،ش1386، )یعل ،یرینص -
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  .نما یتهران: نشر هست ؛قرآن یگذارخیبر تار یدرآمد (،ش1380، )جعفر نکونام، -
شناسی نهالبیان با تاکید بر گوشناسی روایات تفسیری مجمعگونه» (،ش1399قرشی، سیده عاطفه، ) -

 .نوبهران جتانشگاه پیام نور مرکز رساله دکتری، رشته الهیات، گرایش قرآن و حدیث، د«: کارکردی
  ،1، شماره سال دوم ،نامه پژوهشکده ؛«یاجتماع یهایدر بررس یشناسگونه» (،ش1357، )آلبر مو،یبر -

37-42. 
 ،2دوره  ،تیباهل ریتفس ؛«قیتا تطب هیاز نظر ؛یریتفس ثیاحاد یشناسگونه» (،ش1393، )یعل راد، -

  .34-6، 1شماره
 ؛«یعاجتما قاتیو کاربرد آن در تحق یعدد یتاکسونوم» (،ش1391و دیگران، ) ساروخانی، باقر -

 .194-171 ، 1 شماره، 4دوره  ،یخیتار یشناسجامعه
انسان  نامه ؛«یگریاری یشناسگونه یهاهیو نظر فینقد آراء در تعار» (،ش1381،)یمرتض ،یفرهاد -

 .122-101 ،1شماره ، 2دوره  ،یشناس
 ثیحد ؛«امام رضا یریتفس اتیروا یشناسگونه» (،ش1389و دیگران، ) عباس ،یزدیپور یمصالئ -

 .66-37 ،3شماره ، دوره ،یپژوه
، هایبررس مقاالت و ؛«معصومان اتیدر روا ینیواژگان د نییتب یشناسگونه» (،ش1385،)معارف، مجید -

 .167-149، 79دفتر 
، 15 دوره ،ثیعلوم حد؛ «تیو حج یشناسگونه عه،یش یریتفس اتیروا» (،ش1389، )یمهد ،یزیمهر -

 . 36-3 ،1 ی شماره
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البيان على أساس نظرية برميو جملمعالتصنيف الوظيفي للرواايت التفسريية   
 نوع املقالة: أصيلة

 جیانحممد هادی امنی  .4 علريضا دل افکار، .3 ،*. سيده عاطفه قرشی2 جميد معارف، .1
 هرانجامعة ط، الهوتال کلیةدیث،  احلقرآن و العلوم  فی قسم ذاستا .1
 ام نورجامعة بی ،الهوتال کلیةدیث،  احلقرآن و العلوم  فی قسم احملاضر. 2

 ام نورجامعة بی، الهوتال کلیة،   واحلدیث القرآن علوم قسمفی  مشارك أستاذ. 3
 ام نورجامعة بی، الهوتال کلیةدیث،  احلقرآن و العلوم  فی قسم ذاستا. 4

 صامللخ  
و برميفیصف  ابطة.ماسكة مت عة متملعایري معینة، إىل تنظیم الظواهر يف جممو یسعى علم التصنیف، من خالل الوضع املسبق 

ثالثة معایري  ، وذلك على أساس ممیزاً نیفاً تصنیًفا ینطلق من املنهجیة اليت تتبىن القیام على أسلوب حمدد، ما یقّدم عملّیًا تص
م غیة ذلك، أن تقدبلدراّسة ذه اهیفي. فاستهدفت متباینة. فإحدى هذه املعایري اليت یؤّكد علیها، هي علم التصنیف الوظ

حصائیة ة وتواتراهتا اإلالوظیفی ادهاإجابة عن هذه اإلشكالیة: كیف استعملت األحادیث التفسريیة يف جممع البیان وماهي أبع
ليت واألدوات الیات ا اآلمالتحلیلي وأ -التوضیحي -يف هذا التفسري؟ املنهج الذي سار علیه هذا البحث هو املنهج الوصفي

 ة ما ختتص بعلملكتونیّ واإل اعتمد علیها حشدًا للمعلومات فهي جملدات تفسري جممع البیان ومجیع املصادر املكتوبة
لم یّة على أساس عن التفسري لبیاالتصنیف وحتلیل ودراسة الرواايت التفسريیّة. فمن هنا مّت تصنیف مجیع رواايت جممع ا

لوظائف املعرفیة الكرمي، ارآن صنیف الوظیفي الذي حيدد نوعّیة خدمات األحادیث جتاه القالتصنیف الوظیفّي. یشمل الت
روایة تفسريیة وضعت يف  2385أّن  بّي یواألدبیة املعجمیة والتفسريیة والتأسیسیة التشریعیة. ما توصل إلیه البحث من نتائج 

جزئیاً. وكانت الرواايت ذات الوظیفة  منطاً  34 أساسّیًا و منطاً  12إطار الوظائف األربعة املذكورة أعاله، وهي توزعت بي 
لوظیفة ابملئة، وا27انت الوظیفة املعرفیة ابملئة؛ وك 65التوضیحیة هي اليت حتطم الرقم القیاسي مقارنة ألخرى الرواايت، بنسبة 

ع واايت جممر بحث أكثر ما تدّل على تنظیم لومن مّث تدّل نتائج ا٪ ابملئة. 3٪ ابملئة، والوظیفة التشریعیة التأسیسیة 5األدبیة 
 درست وقّدمت خرى الوظائف اليتقارنة ألًا مالبیان وتصنیفها وأّن هناك أييت دور الرواايت التفسريیة ابمتیاز ویربز بروزاً قامت

 من منظور مفسر جممع البیان.     

 .یةرواايت تفسري  وظیفي،التصنیف الجممع البیان فی تفسري القرآن، نظریة ألربت برميو،  :الکلمات الرئيسة

 

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
           tefe.ghorashi@pnu.ac.ira                                                                           الکاتبة املسؤولة   *
 
 



 *سیده عاطفه قرشی کارکردی روایات تفسیری مجمع البیان بر اساس نظریة بریمو شناسیگونه

 

188 

Functional typology of interpretive narratives 

based on Brimo theory 
Article Type: Research 

1.Majid Maaref, 2.Seyyedeh Atefeh Ghorashi*, 3.Alireza 

Delafkar, 4.Mohammad hadi Amin naji 
1. Professor of the Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of 

Theology, University of Tehran 

2.Graduated & Lecturer  of the Department of Quran and Hadith Sciences, 

Faculty of Theology, Payame Noor University 

3. Associate Professor of the Department of Quran and Hadith Sciences, 

Faculty of Theology, Payame Noor University 

4. Professor of the Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of 

Theology, Payame Noor University 

Abstract 
Typology seeks to organize phenomena into a coherent set by presuming specific 

criteria. Albert Brimo describes method-based typology, which is based on one 

method and, in practice, offers a specific typology on three different grounds. One of 

the foundations he emphasizes is functionalist typology. For this purpose, the 

present study, using typology based on the Brimo method, seeks to answer the 

question: what is the use of interpretive hadiths in the interpretation of Majma 'al-

Bayan, and their statistical distribution in this type of interpretation? The research 

method is descriptive-explanatory-analytical, and the tools for collecting data are the 

volumes of Majma 'al-Bayan and all written and electronic sources with typological 

topics and analysis and study of interpretive narrations. In this regard, all 

interpretive narratives of Majma 'al-Bayan were classified based on functionalist 

typology. Functionalist typology, which determines the type of services of hadiths 

related to the Qur'an, includes cognitive, literary-lexical, explanatory, and 

constitutive-legislative functions. The present study's findings showed that 2385 

interpretive narratives were located under the four functions, twelve main types, and 

thirty-four sub-types. Narratives with explanatory function, with 65%, had the 

highest number; the Cognitive function was 27%, the literary function was 5%, and 

the constitutive-legislative function was 3%. The research results indicate the 

classification and order of narrations in the interpretation of Majma 'al-Bayan. The 

explanatory role of interpretive narratives is more evident than other functions, 

which were examined and presented in line with the view of the interpreter of 

Majma' al-Bayyan. 
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