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 چكيده

ظم ن ز سوي ديگر،سو، و كامل بودن آيات هر باب ااز يك« االنوار بحار»با بررسي شمول و گستردگي موضوعات 

اراي هايي كـه هـم دگردد. بررسي محتواي بابو انسجام روش عالمه مجلسي در ورود به تفسير آيات روشن مي
بندي ابواب تفسـيري عآيات و هم تفسير هستند، نمايانگر توسعه و ابتكار ايشان در گردآوري آيات بر اساس موضو

مات رسـيدن بـه ل ايشان، مقدو مفسران و بررسي و نقد اقوااست كه در ذيل آن، با نقل از دانشمندان « االنوار بحار»در 

شـههات از سـوي  ا پاسخ بهترين مرحله در تفسير است كه بشود. تحليل، استنتاج و اظهار نظرْ اصليمرحلة بعد فراهم مي
 تـه،هاي صـورت گرفها با تكيه بر اصول تفسيري صورت گرفته است. از مجمـوع بررسـيمرحوم مجلسي و رفع تعارض

سـتناد بـه افسران با مشود. نگاه دقيق مرحوم مجلسي در ترجيح نظر برخي از وسعت و قوّت كار عالمه مجلسي ثابت مي

اديـث و قـادي و احسياق آيات، شهرت و احاديث و نقد برخي ديگر از نظرات تفسيري به سهب تنـاق  بـا مسـلمات اعت
نهـال خـوي  بـه د توان گفت ايشـان در زمـانهرچند نميهمچنين جلوگيري از تكلف در تفسير، گواه اين مطلب است. 

توانـد بـراي اي اسـت كـه ميبـه گونـه« االنوار بحار»تفسير موضوعي به شيوة كنوني بوده، اما عمق و دقت كار وي در 

 نظران حوزة تفسير موضوعي منشأ الهام و پيشرفت باشد.دانشمندان و صاحب

 ر، نگرش موضوعي به آيات، گردآوري آيات.االنوا تفسير موضوعي، بحار ها:کليدواژه
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 مقدمه

يوا سو  ابوود   ير موضوعيآغازگر سبک تفس عالمه مجلسيا ين نظر که آيا رد ايد ييقضاوت و تأ يبرا
ز مجموو  م ايبهتور اسو  بودان، م. قبل از آنيابيدس  « ير موضوعيتفس»از  يحيف صحيد به تعريبانه، 

 ير ابتوداد االنواار بحارباب از 622شود، مي« اجازات»ل از بحث ها تا قببباهمة که شامل ، باب 2296
 يدارا، اتيوآ باب عالو  بور جمو ِ 304ز ين تعداد نيمرتبط با عنوان باب اس  که از ا ياتيآ، داراي خود
 ز هس .ين ير و بررسيتفس

ر د  بوابي هواز  االنواار بحاردر « تفسير موضوعي»در اين پژوهش، براي دستيابي به برداشتي درس  از 
 س .اکه بحث تفسير را در ذيل خود داشته، به صورت تصادفي و به روش قرعه، سه باب بررسي شد  

در  يعر موضوويشرو و آغازگر روش تفسيرا پ عالمه مجلسيشتر محققان يب، گونه که اشار  شدهمان
مطواب   عالموهحوو  مرا روش يد ثاب  شود که آيبا، ن مطلبيا ياثبات درستبراي دانند. يعصر حاضر م

ليل نيز کورد  را بررسي و تحا آنها را نقل کرد  ينظرات مفسران ايشان ا يآ. اس  ير موضوعيف تفسيتعر
ات و يوآبارة کپارچه دري يريگجهيو نت يداور يعني، ير موضوعين شرط تفسيترمهم،  ياس ؟ و در نها
 رتح  سوه محوو، هان پرسشيبه ابود  اس ؟ پاسخ نظر طمحعالمه ممرحو  در روش ، نظرات مفسران

 .دگرديم يابي( ارزيريگجهيل و نتيو تحل، نظرات مفسران ينقل و بررس، هال بابيات ذيآ ي)گردآور

 «ير موضوعيتفس» يمعنا

 اند. اموا از آثوار آنهواارائه نکرد « ير موضوعيتفس»از  يف واضحيتعر، خود يهاشتر مفسران در کتابيب

 اف .يدس   ير موضوعيتفسة ربارکردشان ديتوان به رويم

 يبوا هودف، ات تح  موضو  واحديآ آوريجم ، «ير موضوعيتفس»ها در فيوجه مشترک تما  تعر
صول ارا ن روش ياز محققان رجو  به قرآن در ا يآن توسط مفسر اس . برخ يل و بررسيخاص و تحل

، صودر) کننوديم يمعرفو« به قرآن قرآن»ن روش را همان روش يا ياصلية ه و مايپا، دانند و در واق يم
 (.528ص، 2جق، 1418، ؛ معرف 29صتا، بي

هُوَ الَّذِى أَنوزَََ عَلَيكوکَ الكکِتَوابَ مِنكوهُ ) ات محکميآة ليات متشابه به وسير آيتفسة نيدستور قرآن در زم
ابَهَ مِنكوهُ ابكتِءَواءَ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِوَءَايَاتٌ محُّْكکَمَاتٌ هُنَّ أُ ُّ الكکِتَابِ  ينَ فىِ قُلُوبِهِمك زَيكغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَوا تَشوَ

مَا يَوذَّکَّرُ وَمِّنك عِندِ رَبِّنَا    الرَّاسِخُونَ فىِ الكعِلكمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ کلُوَمَا يَعكلَمُ تَأكوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَابكتِءَاءَ تَأكوِيلِهِ وَالكفِتكنَةِ 
موضووعي ر يتفس يهاوجود جوانهاز پژوهشگران در اعتقاد به  يل برخيدل( 7: عمرانآَ، لَّا أُوكلُواك الكأَلكبَابِإِ

 (.24، ص 1ج ، 1386مکار  شيرازي، در قرآن اس  )

http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&mid=358976&catid=27698#18501344
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 يهواو آموز  يعلوحضرت و  گرامي امبريرا پ يرين روش تفسيز مبد  و مختر  ايکتب ن يبرخ
نخسو   يهاقورآن از هموان سود « ير موضووعيتفس»روش اينکه  دانند. آنچه مسلم اس يم  يباهل

  اختصواص ا لءويومانند فقوه ، رياز تفس ييهان روش در ابتدا تنها به جنبهيهرچند ا، اس موجود بود  
 (.363ص، 1384، مهريعلو) اف يوسع  و تکامل به تدريج، داش  و 
 ير موضووعيتفسو»انود:  کرد يرا در دو بخش معرفو ير موضوعيتفسي، بندميک تقسيز در ين يبرخ

آن دو  کوه در« يارتبوا  ير موضوعيتفس»و ، کنديبحث م يک موضو  مستقل قرآنيکه تنها از  «ياتحاد
 (.331ص همان، ) شوديم يبررس« مان و عمل صالحيا»ون همچيکديگر موضو  مرتبط با 

هَدُ وَ»ن همچوو قورآنبوارة در ين علويرالمؤمنيز با الها  گرفتن از سخنان اميشمندان نياند يبرخ يَشوك
انود. افتهيدسو  « ير موضووعيتفسو»از  يتر يوف عميوبه تعر، (133خالبالغه، نهج)« بَعكضُهُ عَلَى بَعكض

ورد موي خويش و ديگر مفسران، دربارة مسولله و موضوو  هاها و کاوشر بررسيروشي که در آن مفسر د
گيورد و بوا يمکند و از او جواب کند و در عملي فعاَ و هدفمند از قرآن سؤَا ميوگو مينظر با قرآن گف 

يوات و آق بوه سويا نشيند و با استناد به روايوات و توجوهگيري از تما  نظرات، به داوري دربارة آنها ميبهر 
 (.529، ص2ق، ج1418رسد )معرف ، گيري يکپارچه ميها به نتيجهدق  در ترتيب و شأن نزوَ

 هال بابيات ذيآ يگردآور

 يکوه دارا ييهاات با موضو  واحد اس . با احتساب بابيآ يگردآور« ير موضوعيتفس»ن شرط در ياول
: تووان گفو يم، (2378)« اجوازات»بحث  ها تا قبل از( نسب  به کل باب663) مضمون هستندات هميآ
 س .امضمون ات هميآ ي( دارا88/27) االناار بحار يهاک چهار  بابيش از يب

ايود بدر مقايسه بوا تفسويرهاي موضووعي موجوود  االناار بحاربندي موضوعي آيات آنچه در تقسيم
ر ديگوسووي ر باب از و کامل بودن آيات هيک سو، از اين کتاب گف ، شموَ و گستردگي موضوعات 

  ار نکوردزدر هيچ بوابي از آوردن آيوات )در صوورت وجوود( فروگو مجلسيمرحو  تا جايي که ، اس 
 به بحث تفسير اقدا  نکرد  باشد. ها لزوماًبابة هرچند در هم، اس 

يورا زترين شرط دستيابي به آيات موضوعي بسند  نکردن به دايرة اشتراک در لفظ اس ؛ مهم
دار آيات از نظر مضمون، با هم مشابه هسوتند، بودون آنکوه از لفوظ مشوترکي برخووربسياري از 

ه توانود تنهوا بوباشند. براي مثاَ، يک مفسر براي دستيابي بوه آيوات در موضووعي خواص، نمي
هاي معجم الفاظ قرآن بسوند  کنود، و از آيوات ديگور در ايون زمينوه، کوه وجو در کتابجس 

 مشترکي برخوردار نيستند، غفل  ورزد. موضو  هستند، اما از لفظهم
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 يهاهيوبوه آ يابيدسوت يهوان را يترياز اصل يکيکلمات ة شير هرچندز ين االناار بحارة در مجموع

   بو مجلسويمرحوو  اسو  کوه  ياز عنوان باب به گونوهيها ناز باب يارياما در بس، موضو  اس هم

اسو .  د کورعمول ، رديوک عنوان قرار گيل يواند ذتيکه م يمياف  مفاهيات و با دريشناخ  خود از آ

 يلفظو چ اشوتراکيکوه هو آورديرا مو ياتيوآ «حوال الخلقاعلة اختالف »چون هم يدر عنوانبراي مثاَ، 

دِهِ هُ الرِّزْقَ لِعِبا وَلَوْ بَسَطَ اللَّ» چون:هم ياتي(.آ281ص، 5جق، 1404ي، )مجلس توان با عنوانش جس ينم
روزى را بر بنودگانش فوراخ  و اگر خدا)« يرٌبيرٌ بَصخَضِ وَلكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ م  يَش ءُ إِنَّهُ بِعِب دِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْ

[ اسو  اى ]که مصلح دارند، ليکن آنچه را بخواهد به انداز گرداند، مسلّماً در زمين سر به عصيان برمى

ُُوََ رَحَُْا َ أَهُاْْ يَقْ»(؛ 27: شووري،  ِ بيناسو [ بندگانش آگافرستد. به راستى که او به ]حاَفرومى ساِ

هُْْ بَعْضا   عْضٍ دَرَج تٍ لِيَتَّخِذَ بَعْهُْْ فَوْقَ بَن  بَعْضَرَبِّكَ نَحْنُ قَسَُْن  بَيْنَهُْْ مَعيشَتَهُْْ فِي الْحَي ةِ الدُّنْي  وَرَفَعْ ضاُ

ه رحمو  پروردگوارت را تقسويم آيا آناننود کو(؛ 32)زخرف: « سُخْرِيًّ  وَرَحَُْ ُ رَبِّكَ خَيْرٌ مَُِّ  يَجَُْعُوََ

]نظور[  نوان را ازآايم، و برخوى از [ معاشِ آنان را در زندگى دنيا ميانشان تقسيم کرد کنند؟ ما ]وسايلمى
 گيرند. ايم تا بعضى از آنها بعضى ]ديگر[ را در خدم درجات، باالتر از بعضى ]ديگر[ قرار داد 

را  آيواتي، (54، ص6جق، 1404)مجلسي، « عقاب الکفاروالفجارفي الدنيا» چونهمموضوعي  در و

مِانْ خَلِِْاهِ  يَدَيْاهِ وَلَاهُ مُعَقِّبا تٌ مِانْ بَايْنِ»شوود: د  نميمشاهدر آنها « فجر»و « کفر»آورد که لفظ مي

قَوْمٍ سُوْءا  فاَل مَرَدَّ لَاهُ بِسِهِْْ وَإِذا أَرادَ اللَّهُ رُوا م بِأَنُِْيِّيُغَ يَحَِْظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إََِّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ م  بِقَوْمٍ حَتَّى

و را بوه فرموان خودا از ابراى او فرشتگانى اس  که پوى در پوى (؛ 11)رعد: « وَم  لَهُْْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وال

دهد تا آنوان حواَ کنند. در حقيق ، خدا حاَ قومى را تءيير نمىپيش رو و از پش  سرش پاسدارى مى
يور از او غخود را تءيير دهند. و چون خدا براى قومى آسيبى بخواهد، هيچ برگشتى بوراى آن نيسو ، و 

نْ أَعْنا بٍ جَنَّتَايْنِ مِا أَحَادِهُِ وَاضْرِبْ لَهُاْْ مَاالاَل  رَجُلَايْنِ جَعَلْنا  لِ» حمايتگرى براى آنان نخواهد بود.

 مِسا ََ ال فَإََِّ لَكَ فِي الْحَي ةِ أََْ تَقُاولَ ق لَ فَ ذْهَبْ»؛ (32)کهف:«   بَيْنَهُُ  زَرْع  وَحََِِْن هُُ  بِنَخْلٍ وَجَعَلْن

َِنَّهُكِِ   لَنُحَرِّيْهِ ع إِلهِكَ الَّذي ظَلْ َ عَلَ وَإََِّ لَكَ مَوْعِدا  لَنْ تُخْلََِهُ وَانْظُرْ إِلى ِ  قَنَّهُ ثَُّْ لَنَنْساِ « فِاي الْايَِّْ نَساْ

 تُْ بُُِعْجِزِينَ فاىِ الْاأَرْضِالِيرٍ.وَمَ  أَنْْ وَيَعُِْواْ عَن كَبَكُْ مِّن مُّصِيبَةٍ فَبَُِ  كَسَبَ ْ أَيْدِيكُْ وَمَ  أَص»؛ (97) ه:

 (.32-31)شوري:« وَلَ  نَصِيرٍ   وَمَ  لَكُْ مِّن دُوَِ اللَّهِ مِن وَلىِ
، 130بواب، 70؛ج1ص، 13بواب، 17؛ ج82ص، 6بواب، 16جق، 1404ي، )مجلسو گوريد يو در جا

وجووب  اعتوه » ل عنووانيورا ذ (7: )حشر« م  آت كُُْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ»ية آ، (1ص، 6باب، 80؛ ج179ص

 شود.يد  نممشاهدر آن  يآورد که باز هم اشتراک لفظيم« هيض اليوحبه والتفو
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تووان يو نم اسو  يمالً مفهومکه کا، انتخاب شد  يابه گونه االناار بحارن در يعناو يبرخ، واق  در
تاوقيره آداب العشارة معاه وتِخيُاه و»همچون  يعنوان؛ ات مشابه آن گش يبه دنباَ آ يبه صورت لفظ
که هر کودا  از  آمد  ياتيکند و در آن آيم يرا بررس امبريکه آداب معاشرت با پ، «وف ته في حي ته وبعد

، 22؛ ج133ص، 8بواب، 19جهموان، ر.ک: ، نيوز 14بواب، 17جهمان، ) ن عنوان تناسب دارديبا ا يجهت
 رساند. ياريات يتواند در انتخاب آيم يتنها ا العات و شناخ  قبل، در واق . (441و  15 ص، 14باب
فوظ ل يدارا ياتيوآ، وجوود غفلو  ورزداز آن  اتيود در انتخاب آيک مفسر نبايکه  يگريدوضو  م

 کوه از ياتکلمو تنهوا« بدء خلقه حدوث العالم و»چون مه يدر عنوانبراي مثاَ، س . امترادف با موضو  
 فتوه شود گر« جعل»ة شيکه از ر يبلکه کلمات، نبود  يمجلسمرحو  توجه  گرفته شد  مورد «خل »ة شير
گوار را نش پرورديهمان مفهوو  آفور، در فرهنگ قرآنآمد  اس ؛ زيرا ب احسبه ات متناسب يآ وز جزين
 (.130ص، 52باب، 67؛ ج2ص، 1باب ، 54ج، )همان رساننديم

شود، ميد  مشاهدر آنها  «کبر»عالو  بر آياتي که ريشة  «کبر»چون همدر جايي ديگر و در عنواني 
 اسو  د ، نيوز آورد  شوگرفته شد  «مرح»و «جبر»، «عزت»، «فخر»چون همکلماتي ريشة آياتي که از 

 (.179، ص130، باب70همان، ج ).ر.ک:
مو  آيوات را در ج« صوبر»، تنها واژة «والصبر عند المصائب والمکار  فضل التعزي»همچنين در باب 

آينود، نيوز اسوتفاد  مي« مصويب »و « ابوتالء»چوون همبلکه از مفاهيمي که از واژگواني ، گيرددر نظر نمي
 (.125، ص18، باب79)همان، ج کندمي

رَ َ»ة شويگور از ريد ييهواواژ  «الحث علي الُح فظة علي الصالوات و...»گر در باب يد يانمونه « سوَ
 بيوفضول التعق»، 36بواب، 82؛ ج1ص، 6بواب، 80ج، )هموان آورديرا هم م« ذکر»ر( و ي)سرع  در خ
 (.116ص، «فضل صالة الليل وعب دته»، 6باب، 84؛ ج313ص، «وشرائطه وآدابه
 يکويرنود. يگيل موضوعات قرار ميذمرحو  عالمه ات با ظراف  و دق  نظر يآ، لء ة ريفراتر از دا

ل يوذ( 143)بقور :« حِويمسِ لَورَءُوفٌ رَّهَ بِالنَّاإِنَّ اللَّ مَا کاَنَ اللَّهُ لِيُضِي َ إِيمَانَکُمكوَ»ية آ، هان انتخابيباترياز ز
ش يَ خوواستدال مجلسي مرحو اس  که « ي الجوارحمان مبثوث عليمان وأن اإليأن العمل جزءاإل»باب 

 : آوردين ميچن ه راين آيانتخاب ا يبرا
 ،30بواب ،66ج ،االنووار )بحوار موان اسو يا وه استناد شد  که عمل جوزين آيو به ا ،نمازتاني: عني
 گرفته اس . مان قرارياو جزي، عباد اس  يکه عمل، نمازخواندن، اساسنيکه برا( 18ص

 ايم متضواد بوا معنوياسوتفاد  از مفواه يانهيانتقاَ درس  مفهو  و موضو  در هر زم يهااز را  يکي
« تورس»چوون هم يمفهوم بهتر باشد« شجاع »چون هم ين صفتييتب يد برايشابراي مثاَ، ر اس . ومنظ
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مرحوو   يات انتخوابيدر آ، رونيافهو  به صورت کامل روشن گردد. ازمخا ب بازگو شود تا م يز براين
هوم ات را يومتضواد بوا آ يات در نظر گرفته شد  که باالتر از مفهو  اس  و معنوايگا  منطوق آ، مجلسي
ة ه از سوورين آيا« نيالد يالشدائد ف ين و الصبر عليقيال»چون هم يدر موضوعبراي مثاَ، رد. يگيدربر م

وَمِنَ النَّ َِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ  بِ للَّهِ فَإِذا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّ َِ كَعَذابِ اللَّاهِ » شود:يد  ممشاهعنکبوت 
 (.10)عنکبوت:« صُدُورِ الْع لَُين  نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّ  كُنَّ  مَعَكُْْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلََْ بُِ  فيوَلَئِنْ ج ءَ

 يخوب( بوه1ص، 1بواب، 93جهموان، ) که درس  در مقابول عنووان هسوتند يات مشابهيه وآين آيا

زنود و يمنات يوبه تناسب آ ياات لطمهين آينتخاب اکنند. پس اين و صبر را آشکار ميقير يتفس يايزوا

 ند.کيم يانين موضو  کمک شاييتببه 
 يهاسو . کلوعنوان يعوا  بوودن برخو، د مطرح شوديبا االناار بحارات يکه در تناسب آ يانيپاة نکت

  در يات بازگذاشوته و از محودوديوشتر آيانتخاب ببراي را  مجلسيمرحو  ها دس  عنوان يبودن بعض
، (212ص، 4بواب، 4ج، )هموان« ديوجوامو  التوح» ماننود ينيعنواو؛ کرد  اس  يريات جلوگينتخاب آا
ب الفوالح وجويجوامو  المکوار  وآفاتهوا وموا »، (1ص، 23باب، 82ج، )همان« وأحك مه  القرائة وآدابه »

، 8اببو ،7ج، )هموان« الُجرمين فاي القي ماةأحوال الُتقين و»، (332ص، 38باب، 66ج، )همان« يوالهد
ح را موان و عمول صواليا، استجاب  پروردگار، احسان، عاقب  اهل صداق ، که در عنوان آخر (131ص
ب يتکوذ ضالل  و، گنا ، ظلم، بخل، تفرقه، کتمان ح ، آورد و سرنوش  اهل کفرين مياحواَ متق وجز

 دهد.ين قرار مال مجرميو با ل را ذ

 نظرات مفسران ينقل و بررس

 اس  کوه توسوط ييهاليها و تحليبررس، ک مجموعهيدر  ير موضوعيحق  تفسط توگر از شريد يکي
 رد.يگير مفسران صورت مينظرات سا يمفسر و معموالً پس از نقل و بررس

قول اقوواَ ن، از آن ياديوم کوه درصود زيکنين مشاهد  مويچن، االناار بحارر در يدر نگا  اوَ به تفس
 الجناة»، 23بواب ، 8ج، )هموان خوود اختصواص داد  اسو را به  ياديمفسران اس  که گا  صفحات ز

، 8بواب ، 19ج؛ «احتج ج اهلل علاي اربا ب الُلال الُختلِاة»، 1باب، 9؛ ج«النار»، 24باب ، 8؛ ج«ونعيُه 
نتخواب شود  اعه و هم اهول سون  ير شيکه هم از تفاس، هان نقليدق  در ا ياما با کم( «نوادر الءزوات»

 س .ينظر ن بدون اظهار نقلصرف ، اتير آيدر تفس عالمه مجلسي م که کاريکنياس  مشاهد  م
او را ،  يوعالمه اس  کوه در نهامرحو  نش هدفمند ي  دارد نظم و چيها اهمن نقل قوَيآنچه در ا

م کوه يد بودانيوم بايان کنيرا ب ين نظم منطقيخالصه ا  وربهم يرساند. اگر بخواهيم ياکپارچهة يجيبه نت
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، 8؛ ج«الجناة ونعيُها »، 23بواب ، 8ج، )هموان اتيوابتدا به شأن نزوَ آي، ات موضوعيآن ييدر تبايشان 
( «نووادر الءوزوات»، 8بواب ، 19؛ ج«احتج ج اهلل علي ارب ب الُلل الُختلِة»، 1باب، 9؛ ج«النار»، 24باب 

ات مشوهور نظر ه بريات را با تکياز آ ييهار بخشيکند. سپس تفسيان مينظرات مختلف را ب ،اشار  کرد 
.( و در ضومنِ 4ص، «طهورياة الُا ء»، 1بواب، 77؛ ج24ص، 54؛ ج50ص، 66ج، )هموان دماينيان ميب

 (مجمو  ابياوا ، ش از آنيه بر کتب لءو  )و بويتر را با تکسخ  يهالءات و واژ ي، ريحات تفسيتوض
، «قصاة صا ل  با ب»، 11؛ ج128و118ص، «احتج ج اهلل علي ارب ب الُلل الُختلِة»، 1باب، 9ج، همان)

، بوراي دهود و در اداموهيح مي( توضو157ص، «النضير غزوة بني»، 14باب، 20ج ؛8باب، 19؛ ج370ص
، 14بواب ، 17؛ ج136و104ص، 1بواب، 9ج، کند )هموانيات استناد ميبه روا، د نظرات مقبوَ خودييتأ

بووه ،  يوونها ( و در273ص، 16بوواب، 23؛ ج91ص، 26بوواب، 21؛ ج158ص، 8بوواب، 19؛ ج15ص
 (.2ص، 77؛ ج350ص، 38باب، 66؛ ج157ص، 8باب، 64ج، )همان دزنيدس  م يريگجهينت

، )هموان کها بجز در مووارد انودن اس  که نقليا، االناار بحار يريتفس يهاگر در نقل قوَيدة نکت
شوود. در يگور مطورح مير ديسوه بوا تفاسويو در مقا يليتحل ( به صورت کوتا  و کامال2ًص، 1باب، 9ج

ظور نبلکوه ، ر بپوردازديبوه نقول از تفاسو يچ روند خاصويبدون ه مجلسيمرحو  س  که ين، چنين واق 
، 7ج، )هموان کنوديم يبررسو يگوريک را با ديهر  يياختالف و تفاوت و همسو، ان کرد يمفسران را ب

 (.116ص، 6باب، 84؛ ج322ص، 38باب، 66؛ ج89ص، 19باب، 63؛ ج«نياحواَ المتق»، 8باب
ز نقول ن کتواب را ايوکنود و اي  ميوکفا االنواار بحار ير موضوعيبودن تفس يليت تحلآنچه در اثبا

، 84ج، )هموان هاسو ن بخشيوهوا در انقلة سويان سهو و اشوتبا  مفسوران و مقايدارد بيصرف مبرا م
 يبرخو حيکه گا  به رد نظر مفسران و تورج ياسهيمقا؛ (89ص، 63؛ ج«فضل التعقيب وشرائطه»، 36باب

ز يون ناان اخوتالف مفسوريوگوردد. بيمووارد منجور م يبا اهل سن  در برخو ييهمسو يا حتينظرات و 
 اس .شد  توجه بدان ها ان نقلياس  که در ب يامسلله

يشوتر برا )بوا وجوود آنکوه   برسيتا جايي اس  که برخي نظرات مرحو   عالمه مجلسياستقالَ نظر 
را در  ي برسوکند. براي مثاَ، ايشوان تشوبيه مرحوو  هاي تفسيري خويش را از او گرفته اس ( رد مينقل

پوذيرد )مجلسوي، در زنودان نمي از مهاجران و انصار به استعان  حضرت يوسف استعان  رسوَ اعظم
 (.236-235ص، 67کند )همان، جاشار  مي« فوز»به « فالح»( و به اشتبا  او در تعميم معناي 231، ص12ج

گوا  بوه رد برخوي از نظورات  اي اس  کهنيز به گونه عالمهحو  هاي تفسيري توسط مرمقايسة نقل
(، سجودهم بوه معنواي عبوادت )سوجود( 49)نحل: « و هللِ يسجُدُ»شود. براي نمونه، در تفسير منتهي مي

را لفظوي مشوترک بوراي هور دو معنوا « سجود»برخي از مفسران نيز «. انقياد و خضو »آمد  اس  و هم 
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داند و استعماَ لفظ مشترک را بوراي هور دو قوَ آخر را ضعيف مي المه مجلسيعاند. اما مرحو  گرفته
 (.166-167، ص57ق، ج1404شمرد )مجلسي، مفهو  جايز نمي

داند( )هموان، را صحيح مي ابياا  مجم در   برسيدر ترجيح نظر برخي مفسران )که غالباً نظر 
 کنود و دليول خوود را دربيوان مي (، نظر ساير تفاسير را هم320-321، ص79؛ ج12-13، ص69ج

الةَ لِاذِكْرِي»دارد؛ مانند تفسير تأييد يک نظر بيان مي س از بيوان نظورات پو( کوه 14) وه: « أَقِِْ الصاَّ
 را بوه سوبب اسوتناد بوه روايتوي از أبووجعفر ابياوا  مجمو مختلف مفسران، نظر صاحب تفسير 

 ار، چوه دررا هنگامي که به خا ر آوردي؛ بپوادنويسد: آن )نماز( پذيرد و در معناي آن چنين ميمي
 (.288-290، ص85ق، ج1404وق  آن باشد يا غير آن )مجلسي، 

گويود: ات تفسويري مياز بيان نظورپس ( 2رعد: )« بِغَيرْ عََُدٍ تَرَوْنهَ » در مورد فخر رازي، براي مثاَ
ي قودرت به معنا« عمد»که:(  هم اين اس )و آن نزد من وجهي ديگراس  که از همة تفسيرها برتر اس 

 (.66، ص55ق، ج1404، )مجلسي خداس 
ظور ن نيدهود و آن را بهتوريرا بوه خوود نسوب  م يبه قدرت اله «عمد»ر يتفس فخررازيسان، نديب

ا کوه ر يريون وجه اخيم ايگويم د:يگويم فخررازيان يپس از ب مجلسيمرحو  که ي در صورت، دانديم
 )همان(. آورد  اس   برسيخ ما يش، ود  و به خودش نسب  داد ( به آن احتجاج نمفخررازي)

ان س ، گا  به صورت روشن و قا   بيوا مجلسيمرحو  د ؤيوجوهي که در تفسير بيش از همه م
شوود. بوراي هايي )تمايل به يک نظر( نشوان داد  ميو گا  نيز به صورت ضمني و با عبارتگردد، مي

فسير را که توسوط مفسوران ( وجوهي از ت63انبياء: )« لَهُ کَبِيرُهُمك هَذَافَعَ»در تفسير عبارت قرآني ، مثاَ
 کند که اين وجو  عبارتند از:نقل شد  اس ، بيان مي

هوا ب  لو  اسو  کوهو مع« إِن کَانُواك يَنطِقُون»د: يفرمايرا در ادامه ميز؛ ن عبارت مشروط اس يا .اوَ
 يز منتفويورد نيوگيآنچه به سخن گفتن تعل  م، اس  يها منتفند و چون سخن گفتن ب يگويسخن نم

را بوه يوز؛  خ آنهوا را داشوته اسويقصد آگا  کردن مرد  و تووب، انين بيبا ا ميو حضرت ابراه؛ گردديم
 د.يگوميند و نه سخن يبميشنود و نه ميکه نه يزي مشءوَ گشته بودند چ آن عبادتِ

ن آ ،ضيبلکه حضرت بر وجوه تعور، به ب  نبود  ن فعلينسب  دادن ا ميهدف حضرت ابراه .دو 
 فعل را به خودش نسب  داد  اس .

  بوهاي ديگر را ديد که به صورت منظم و در حالو  تعظويم بوراي وقتي ب  سو . حضرت ابراهيم
اد؛ زيرا دترين ب  بيشتر خشمگين گش ، و اين فعل را به او نسب  از بزرگاند، بزرگ در صفي مرتب شد 

 شد. ها تعظيم به ب  بزرگ بود، و ب  بزرگ عل  و سبب از بين رفتن آنهاه شدن ديگر ب عل  شکست
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قادر بوه  کنديم ييخدا يکه ادعا يو کس، بر اساس مذهب آنهاس  ميبراهچهار . پاسخ حضرت ا
 س .يگر نيد يقادر به شکستن خدا ير خدا کسيو غ، ن کار اس يا

 «.هُمَن فَعَلَ فَعَلَهُ»: گونه اس نيجمله ا، و در واق ، شد ه اس  از آنچه ذکرين جمله کنايا .پنجم
هَوذَا »د: يوگويکنود. و سوپس ميوقوف م« رُهُميوکَب»که بر سر اس  نقل شد   کساييآنچه از . ششم

« مرهيوکب»از  منظوورش ،«تور از آنهوا آن را انجوا  دادبلکوه بزرگ» شود کوهين ميش ايو معنا «لُوهُمكأفَسك
 اس . يتر از هر بتانسان بزرگ رايز؛ خودش اس 

کوه ، ار سويد مرتضوينظر  عالمه مجلسي، هين آيابارة   و پس از تما  وجو  مطرح شد  دريدر نها
، ميوکوه در بواب عصوم  آوردگونوه همان د:يوگويمشخص م  وربهرد و يپذيم، همان قوَ اوَ اس 

سوبب   ن کواليون اسو  کوه ايا شوديات ظاهرميروا ياريبر وجه اوَ دالل  دارند. آنچه از بس، اخبار
 (.51، ص12ق، ج1404ي، ه و مصلح  از حضرت صادر شد  اس  )مجلسيتور

ا أَوك أَن نَّفكعَولَ فوىِ بُودُ ءَابَاُُنَوکَ مَوا يَعكشُعَيكبُ أَصَلَوتُکَ تَأكمُرُکَ أَن نَّتركا قَالُواك يَ»ية گر و در آيد ييدر جا
يد» ري( در تفس87هود: )« أَن َ الكحَلِيمُ الرَّشِيدأَمكوَالِنَا مَا نَشَؤُاك إِنَّکَ لَ ر از قووَ يدو تفسو« لَأَنو َ الكحَلِويمُ الرَّشوِ

وصواف ان يشان به ضد ايف اين و توصيتوه، ن جملهياز گفتن ا شعيبآورد که مقصودِ قو  يم بيضاوي
 (.381ص ،12همان، ج) بود  اس ، دنديشنينکه مقصودشان تعلل و انکار آنچه ميا ايبود  و 

گونوه اين تفسار علي بو  ابوراما تمايل خود را بوه  مجلسيپس از بيان اين نظرات، مرحو  
 دهد:نشان مي

ه کو ن اسو يوو حاصولش ا، ن دو وجه اسو ير از ايغ، ذکر شد  تفسار علي ب  ابراما آنچه که در 
و ، انودهوا گفتهبوه آنچوه آن باشود؛ ياآورد  اس  تا اشار ، اندهمتعاَ کال  آنها را به ضد آنچه گفت يخدا
 )همان(. ان نموديو رکاکتش ب يتوان آن الفاظ را به عل  زشتينم

مائود : )« واْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَ َِواْ بُِ  قَ لُ وَلُعِنُوَقَ لَ ِ الْيهَودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّ ْ أَيْدِيهِْْ»ية ن در آيهمچن
 کند که عبارتند از:يان ميهودبيسخن بارة را در مفسرانگوناگون احتماالت  (64

حديود: ) «رٌ كَاريٌْهُ وَلَهُ أَجْاض عَِِهُ لَمَنْ ذَا الَّذي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْض   حَسَن   فَيُ»ية هود آيکه  يهنگام .اوَ
 «.ر اس ياج دارد. پس فقياگر خدا به قرض احت» گفتند:، دندي( را شن11

خر بوه حالو  تمسو، دنوديو فقور د ي  سوختيرا در نها ب رسوَ اهللهود اصحايکه  يهنگام .دو 
 بسته اس .ر و دس يگفتند: پروردگار محمد فق

ب يرا تکوذن يشاان ايهودي مبعوث شد و امبريکه پ ين مرد  بودند. هنگاميان ثروتمندتريهودي .سو 

 را گفتند.ن جمله يهود ايش  آنها را تنگ کرد. در آن حاَ بود که يخداوند مع، کردند
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دا خواز فالسفه وجوود داشوتند کوه منظورشوان از بسوته بوودن دسو   يان افراديهوديان يم. چهار 

 ل بود.ير و تبديياو بر تء ييتوانانا

«. کندذاب نميعخداوند جز چند روز ما را »گفتند: پنجم. منظور از اين آيه اين قوَ يهوديان اس  که مي

گويم کوه کند: ميگونه بيان ميچهار  اينتمايل خود را به تفسير  يمجلساز ميان نظرات مطرح شد  مرحو  

  (.185، ص6؛ ج99، ص4ق، ج1404وجه چهار  نزديک به برخي از احاديث اس  )مجلسي، 

 :معتقدنود يبرخو: ديگوينه مين زميو اختالف نظر علما و مفسران در ا« ينب»و « رسوَ»ن يدر فرق ب

اب نوازَ اس  کوه بور او کتو يکس« رسوَ»: نديگويز مين يدارد. برخوجود ن« ينب»و « رسوَ»ن يب يفرق

کنود. نظور ي  ميو هودا ييمرد  زمان خود را راهنما، شيبر اساس کتب رسوالن پ« ينب»شد  اس . اما 

و هور کوه ، داننوديد ميع  جديرا صاحب معجز  و کتاب و شر« رسوَ»که  اس  يسو  متعل  به کسان

ه کو يکسو: تقدنودز معياز علما ن ياکنند. عد يم يمعرف« ينب»به عنوان ، شته باشدها را با هم ندان شرطيا

و هور ، س ا  مرد  امر کند رسوَ يم بر او ظاهر شود و او را به دعوت و هدايمستق  وربه يوح ةفرشت

 اس .« ينب»ند يکه فرشته را در خواب بب

بور کنود کوه گونه اسوتدالَ مي، اينَ آخردر انتخاب قو مجلسي، مرحو  ان نظرات مطرح شد ياز م

اسواس و نيابر (.54، ص11هموان، ج ) آشکار اس ، ها بجز قوَ آخرقوَة هم ينادرست، اتياساس روا

 کند.ياقواَ را اعال  مديگر بطالن ، آورديکه م ياتيبا استناد به روا

اغِِْارْ لَنا  ذينَ كََِارُوا وَة  لِلَّن  فِتْنَرَبَّن  ال تَجْعَلْ»ية ر آيان وجو  مطرح شد  در تفسيگر و در بيد ييدر جا

 کند:يان ميفسران بل را به نقل از ميذ يمعان، (5ممتحنه: )« رَبَّن  إِنَّكَ أَنْ َ الْعَزيزُ الْحَكيْ

 ما را به دس  کفار به عذاب و بال دچار مکن. و

 کفار را بر ما مسلط مگردان. و

 م.ي  آنها صبر کنيذآزار و ا   فرما تا بريبر ما لطف عنا و

 با کفار مصون دار. يما را از دوست و

 م خوارمان مگردان.يجنگيکه با آنها م يهنگام و

ات يوآنچوه از روا د:يوگوين ميح قووَ اوَ چنويدر تورج مجلسوي، مرحوو  ن نظراتيان ايپس از ب

 .(12ص ،69ق، ج1404ي، را فقر همان بالس  )مجلسيز؛ اوَ اس  يک به معنايشود نزديبرداش  م
)انبيواء: « إََِّ هذِهِ أُمَّتُكُْْ أُمَّة  واحِدَة  وَأَنَ  رَبُّكُْْ فَ عْبُدُوَ»در آية « أُمَّة  واحِدَة »در تفسير عبارت 

دانود، و نظورات ديگور را کوه مي را همان ائموة ا هوار« هام»( نيز بر اساس روايات، معناي 92
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گرداننود، بور مي« الوذين تقود  ذکورهم مون انبيواء»و « جُ عة واحدة»و « دين»را به « هام»معناي
 (.155، ص24ق، ج1404پذيرد )مجلسي، نمي

ْسِ إِلى»ية در آ هُودا ََّ قُرْآََ الْإِلَِْجْرِ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآََ ا أَقِِْ الصَّالةَ لِدُلُوكِ الشَُّ هوود: )« َِجْرِ كا ََ مَشاْ
د يزواَ خورشو هموان عبوداهللوجعفر و أبوت مطورح شود  از أبوايورا بنابر روا «لِدُلُوکِ الشَّمكسِ»، (78

ن عبوارت يوو ا، رديپذينم، کنديد معنا ميرا به غروب خورش« دلوک»که ، گر رايو قوَ د، کنديم يمعرف
شود. پوس يگانه را شامل مپنج يه تما  نمازهايآ؛ زيرا تر اس قوَ اوَ جام  کند کهيد مييرا تأ  برسي

صوود از و مق ،بوه نمواز مءورب و عشوا« ليغس  الل»و ، به نماز ظهر و عصر اشار  دارد« دلوک الشمس»
، 13ج؛ 290-288، ص85؛ ج320، ص79ق، ج1404ي، )مجلسوو ز نمواز صووبح اسو يوون« قورآن الفجور»

 (.369-368، ص55ج؛ 99-98، ص4ج ؛36-35ص
نواي نمواز ( مع238 :ر )بقو« الصالة الوساطي» در معناي ابياا  مجم در جايي ديگر و در ترجيح نظر 

و  هواروت(. در بواب عصوم  مالئکوه و قصوة 279-281، ص79)هموان، ج پذيردظهر و جمعه را مي
ن  سوهايي در نقل روايوات شويعه و اهول به تفاوت، از مقايسهپس ( نيز 265، ص56)همان، ج ماروت

 گويد:همسو با اهل سن  چنين مي، و در نهاي ، پردازدمي
 رمسوتنديغل سن  نقل شد ، و از جمله حکايوات هم اه عه وي  شيهم از ر، انن داستينکه اآجه ينت

 (.311ص، )همان س ين
ة ل آنهوا در مجموعويونظورات مفسوران و تحل يبررس يعني، ير موضوعيمحور دو  تفس وي،رنديب

 شود.ياف  مي يبه راحت بحاراالناار

 جهينت ل ويتحل

ي گيرد، و کسوانه پس از مرحلة گردآوري صورت ميترين شرط تحق  تفسير موضوعي داوري اس  کمهم
 د.توان به عنوان مفسر موضوعي قلمداد کراند نميرا که فقط دس  به گردآوري موضوعي آيات زد 

؟ دانسو  ير موضووعيشوروان تفسوياز پ، شومندانياند يتوان  ب  نظر برخيرا م االناار بحارا ياما آ
رد  کوات بسوند  يوآ يگردآورة به مرحل عالمه مجلسيا يآن مطلب اس  که ين سؤاَ در گرو ايجواب ا

 ارد  اس ؟ذز قد  گين يل و داوريتحلة نيا در زمي
بوه ي، ريسات و مباحث تفيآ ياز نظر گردآور االناار بحار يهاباب: د گف يبا، ن سؤاَيدر جواب ا
ت ايوآ يدارا کوه ييهوابابة هموايون کتواب، س  که در ين ن، چنيشوند. در واق يم ميچند بخش تقس

ات يوآ ياکوه دار، بواب 622عالمه از مجمو  مرحو  و ، ز برخوردار باشندير نيمضمون هستند از تفسهم
 د  اس .کرباب )کمتر از نصف( اقدا   304ر در يتنها به تفس، هستند يموضوع



  45 «االنوار بحار»ر تفسير موضوعي د

« حتجوا اإلکتاب »همچون  يم که بجز ابوابيکنيمشاهد  ماين کتاب  يهادر باب يکل يک بررسيبا 

-92ج، دعوا )هموان(، 53-35 ج، همان) خ ائمهيمربوط به تارهاي با( کت10و9 جق، 1404ي، )مجلس

، )هموان «کتواب الموزار»، (74ج، )هموان  يالب( مواعظ اهل95ج، )همان ن و الشهورياعماَ السن، (90

از  يرخوب، ر اسو يات و تفاسوياز آ يخال يعي ب  وربهکه ، (100ج، ا )هماني( و ابواب الوصا97-99ج

کتواب »، (64-70ج، )هموان« مان و الکفريکتاب اال»، (81ج، )همان« عقل و جهل»ابواب همچون کتاب 
« لطهوار اکتواب »، (2ج، )هموان« ديوکتواب التوح»، (93ج، )هموان «الزك ةکتاب »، (71ج، )همان« العشر 

«  کتواب الصوو»، (89-90ج، )هموان« کتواب القورآن»، (79-88ج، )هموان« صالةکتاب »، (77ج، )همان

اب کتو»( و 97ج، )هموان« کتواب الجهواد»، (96ج، )هموان« حوج و العمور الکتواب »، (93-94ج، )همان

احوث از مب يبخوش کمتور ، را به خود اختصواص داد يات قابل توجهيکه آ، (100ج، همان)« التجارات

، )هموان« لنبوو کتاب ا»، (5-8 ج، )همان« المعاد کتاب العدَ و»اما  اند.را به خود اختصاص داد  يريتفس

، هموان)« کتواب السوماء و العوالم»( و 15-18ج، )هموان« نوايخ نبيکتاب تار» اء(ي)قصص انب، (11-14ج
عالموه قورار نظور مرحوو  طمحم ير موضووعيتفسوة نويکه در زم هستند ي( از جمله موضوعات54-63ج

لوزو   وط زموان يا شورايوخواص و  عالمه به مباحثة مرحو  توان در عالقيمهم ل آن را ي. دلاندهگرفت

ژ  يوبه و، عهيد خاص شيدر دفا  از عقاايشان  يش کالميمورد نظر و گرا يهانهيشتر در زميب يهايبررس

 جو کرد.وجس  اء و ائمهيانب عصم  مالئکه و، در موضوعات عدَ

 بهاتشوبوه  پاسخ، ان نظرات مفسراني( پس از بيداورة )در مرحل ريعالمه در تفسمرحو  اما روش 

 يريات تفسويات و رواين آيب يظاهرهاي ( و جم  اخبار و رف  تعارض5ص، 77جق، 1404ي، )مجلس
( 322ص، 61ج، )همووان ه بوور قوووَ مشووهوريوو( و تک2ص، 54؛ ج351ص، 14؛ ج242ص، 7ج، )همووان

و  يطعوورت قصوا به ين نظر را يو ا کنديان ميات بيات و روايه بر آينظر خود را با تک،  ياس . در نها

؛ 217ص، 55ج، )هموان کنوديمطرح م« لعَلَّ» انيز به صورت احتماَ و با بيو گا  ن «أقوَ»با عبارت اًلباغ

 (.116ص، «فضل الصالة اليل»باب ، 84؛ ج«فضل السجود و ا الته»باب ، 82ج

 :نمونه ضرورت دارد، توجه به ن روشيتر شدن اروشن يبرا

: وجوود دارد« ءواواقور»ة واژ بوارة( چند قوَ در20مزمل: )« ا تَيَسَّرَ مِنكهُفَاقكرَءُواك مَ» ريدر تفس، مثاَ رايب
اسوم جوزء ، نجوايا و در نماز اس  ياز اجزا يکيرا قرائ  يز؛ اس  « صال»ن واژ  ينکه منظور از اياوَ ا

 دو  از يد. معنوايونمواز بخوان، شما مقدور اس  يکه آنچه برا ن اس يه ايآ يبر کل ا الق شد  و معنا

که شوامل خوانودن  يدر مقدار. (694ص، 30جق، 1420ي، )فخرراز همان قرائ  قرآن اس  «ءواوفاقر»
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   شود  اسو . ازيوه روايوخوانودن پنجوا  آ سوعيد بون جبيوراز براي مثاَ، اند. اختالف کرد ، شوديم

 از يد: بعضويوگويم مجلسوياموا .   شد  اسو يه روايس  آيدو سديه و از يخواندن صد آ عباسابن

قرائ  قورآن در ، ه بر وجوب دالل  کندين آيدر ا که اگر فعل امر انده استدالَ کرد ين آياصحاب ما به ا

،  يون  ريبوه همو. س ينماز قرائ  قرآن واجب ن ريکه در غ ن اس ياجماعشان بر ا، نماز واجب اس 

پوس . عا  اسو « سريمات» از قرآن در نماز. اما لفظ يابه وجوب قرائ  سور  اندز استدالَ کرد ياجما  ن
د بور حمود و سوور  در نمواز بوه يشود. اما وجوب قرائ  زايدر نماز واجب م، سر اس يقرائ  آنچه م

ة نکور سريت در ما «ما»ة َ که کلم ن اس يا ن مسلله داد يگر که به ايد يو پاسخ شودياجما  رف  مة ليوس

داللو  « ديوتوانياز آنچه کوه م» يزيه به چيآ يپس معنا. د عا  اس (ينه موصوله )که مف، موصوفه باشد

، ن معنوايوآمد  اس  و با ا« ديا دوس  داريد يخواهيآنچه که م»تالوت  يه به معناين آيا، دارد. در واق 

 (.10ص، 82جق، 1404ي، )مجلس ماندينم يباق ياشبهه

ان را آورد و پرسوش و پاسوخ مفسوريمو يمفصول يآب بحث لءوو«  هارت»بارة در، گريد يدر جا
ا داللو  بور پواک يوکنود يآب م ي( فقط دالل  بر پاک48فرقان: ) « هورا» يا عبارت قرآنينکه آيابارة در

رسد کوه مفسوران يجه مين نتيبه ا، پس از نقل نظرات مفسران مجلسيمرحو  ز دارد؟ يبودن آب ن کنند 

ابود يين پاسخ دس  ميبه ا،اتيبه رواو با نگا  ، ندالء  محدود شد ة ريه در داين آير ايدر تفس، به اشتبا 

 (.5ص، 77جق، 1404ي، ز هس  )مجلسيمطهر و پاک کنند  بودن آب ن، « هور»که مراد از 

اشوار   بوه آن عالمه اس  کوه بارهوامرحو   يريو اصوَ تفس يات از مبانين آيب يتعارض واقعنبود 

عوارض در ت مجلسوياما روش عالمه . («حدوث العالم وبدءخلقه»باب ، 54؛ ج2باب، 6ج، )همان کنديم
و ، ف اسو ز مختلي( نير موضوعياستنتاج و استنباط در تفس ةاز مرحل ي)به عنوان بخشي ريات تفسيروا

زموان  يخوکوه بر ياتيودر اخوتالف روابراي نمونه، کند. يان ميرا بگوناگوني احتماالت ، معموَ  وربه

قتول  ازپوس را به زمان  يگر خروج ويد يو برخ، داننديم مانيسلحضرت را متصل به زمان  بختنصر

 :دهديچند احتماَ م، گرداننديبرم ييححضرت ي

 امبر بود  اس .يدر زمان هر دو پ بختنصراوَ 

،  يوهابا اهل سن  باشود. در ن يظاهر ييهمسو يو برا ياهيات تقياز روا يادو  ممکن اس  دسته
 ياز نظور سوند، کننوديمداللو   يويححضرت يتل از قپس را که بر خروج او  يعالمه اخبارمرحو  

 (.351ص، 25باب، 14ج، )همان رديپذيات را مين دس  روايا يضمن  وربهو ، دانديتر ميقو

گوا  هور  يرد و حتيگيرا در نظر م يها احتماالت مختلفدر تعارض عالمه مجلسيدرس  اس  که 
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ات را يوک دسوته از رواجاهوا يوشوتر يموا در با، (116ص، 13ج، )هموان رديپذيات را ميدو وجه از روا

تر را ز نظر عوا ي(. گا  ن335-336و  48-49ص، 12؛ ج316ص، 11ج، )همان نددايه ميمشموَ حکم تق

 کند.يان ميها بنظر خود را در توقفجاها هم از  ياريرد. در بسيپذيم
بوارت عن يور ايدر تفسو نظورات مختلوف را، (83: )بقور « و قولوا للنواس حسونا»ية در آ، مثاَ رايب

 ا  صوادقاز امو يتويو روا، رديپذيه مين آير ايکه قوَ حسن را در تفس بيضاوياز جمله نظر ؛ آورديم
  عاشرت بوا موردمن عبارت را حسن يا يگر که معنايد يو نظرات، «محمدٌّ رسوَُ اهلل قولوا»د: يفرمايکه م

. کننوديم يرفومع« از منکر يامر به معروف و نه»را که مصداق آن  يبرخ و، داننديکو ميو قوَ و گفتار ن
 يانظورات را در خوود جوة نکوه همويمش و ايرا به خوا ر تعمو بيضاوينقل  عالمه، مرحو   يدر نها

 (.42-43ص، 66جق، 1404ي، )مجلس رديپذيداند و ميم ياول، دهديم
ان مشخصوي را بيو ها نيز آنجا که مفسران دربارة تعل  روح به بودن در بورزخ نظوردر توقف

بودن  گويد: ح  آن اس  که روح بوهپذيرد و ميتعل  روح را در برزخ مي عالمهکنند، مرحو  نمي
 ف اسو گويي به فرشتگان نداش . اما اين تعل ، تعلقي ضوعيتعل  دارد، وگرنه قدرتي براي پاسخ

 (.213، ص6)همان، ج
طلوب من يوا، اس  عالمهمرحو   يريتفساز روش  ياکه تنها نمونه، ک از موارد مطرح شد يدر هر 

لکوه ب؛ سو يان نظورات مختلوف نيصرف و ب آوريک جم يتنها  بحاراالناارر در ينمودار اس  که تفس
رت و گا  بوا عبوا، پردازديات ميات و روايان نظر خود با کمک آيو ب يريگجهيو نت يخود به داورايشان 

 سازد.يمخود را به صورت مشخص مطرح  يرينظر تفس« قوَا»
کوه ، مختلوف يهوال( پس از نق29: )فتح« سِيُ هُْْ فِي وُجُوهِهِْْ»ي ر عبارت قرآنيدر تفس، مثاَ رايب

 يشوانيپ ربوهمان خاک  يو برخ، داننديام  ميبودن مواض  سجود مؤمنان در ق يه را نورانين آيمنظور ا
را  يمتوعال،  يبا قا ع، شمارنديمؤمنان را عالم  آنها م يرنگ صورت و الغر يگر زرديد يرا و برخ

ي، کنود )مجلسويم يمؤمنوان معرفوة به عنوان نشوان، مانديم يشانيکه در اثر سجود و به مرور زمان در پ
 (.160ص، إ الته باب فضل السجود و، 82جق، 1404

بوارة در، نمونوه رايبو کنود.ينظر خوود را اعوال  م يز به صورت احتماَ و نه به صورت قطعيگا  ن
 در حرمو  نظور: ممکن اسو  گفتوه شوود د:يگويدر نجو  و حرم  آن م ميابراهحضرت ن نظرکرد
 گونوه کوه درهمان – رآنهوايغ ين حرم  بورايا و، رمسلم اس يغ، که عالِم به آن هستند، اءيانب نجو  بر

 علوم»بواب ، 55ج، )هموان شووديم نقوص علمشوان وارد برآن وة به عل  عد  احا  -آمد شرح اخبار
 .(217ص، «و العمل به النجو 
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دارد. در جواي برموي ة ا هوارحرم  نظر در نجو  را به صورت احتمالي از انبيوا و ائمو ،يورندب

رفوي معنواي ايون عبوارت را شولون مختلفوي مع، ، به صورت احتمواَ«امشاج»ديگر و در تفسير عبارت 

   شود  اسو ن در او قرار دادکند که به تب  عناصر و وجو  مختلف در انسان و صفات متضاد و متبايمي

 (.317، ص«بدء خل  االنسان»، باب 57)همان، ج

 گيريجهينتبندي و جمع

 :ن مطالب نمودار اس يصورت گرفته ا يهاياز مجمو  بررس

  مرحووبلکوه ، سو يان نظورات مختلوف نيصرف و ب آوريک جم يتنها  االناار بحارر در يتفس .1

 کند.يات اقدا  ميات و روايان نظر خود با کمک آيو استنتاج و ب يخود به داور يمجلس

اسخ و همچنين پ« تحليل آنها»و « بيان نظرات مختلف»، «گردآوري آيات». هر سه محور 2

آغاز  و در بخش تفسير و االناار بحارگيري، در ها و داوري و نتيجهبه شبهات و رف  تعارض

ح شد  اس  که تفسير موضوعي در آنها مطرهايي ها وجود دارد. تنها مسلله تعداد کم بابباب

لود و چنود ج« توحيود»اس . اين مسلله تنها در قسم تفسير )و نه گردآوري آيات( در مبحث 

شود. با همة اين اوصاف، نويس نشد  اس ، مشاهد  ميپاک مجلسيآخري که توسط مرحو  

هوا، آغواز باب از گوردآوري آيوات و تفسوير آنهوا در عالمه مجلسيتوان گف  که هدف نمي

 دستيابي به تفسير موضوعي به صورت کنوني بود  اس ، بلکه وي با هودف تبيوين کامول هور

ها، در گيري ور معموَ، بوا وجوود نتيجوهموضو  از آيات و روايات استفاد  کرد  اس  و به 

 پردازد.گيري کلي دربارة مجمو  آيات نميمباحث اختالفي به نتيجه
ه بوو ، ات موأثور اسو يودر قبووَ روا مجلسيمرحو   يهان مالکيتراز مهم« موافق  با کتاب» .3

قابول ر اصووَ ه بويو با تک رديپذينم، ات باشديمخالف با آکه را  يتيروا، اتيات با آيهنگا  تعارض روا

قابول مهوم و  يهواز از مالکيون« يموافق  با سن  قطعو» کند.ين مييات تبي  را مطاب  با آيروا، اعتماد

شووار ز بوه هنگوا  ديات ني رح احتماَ نسخ روا ات اس .يدر حل تعارض روا مجلسية مرحو  داستفا
 مطرح شد  اس .ايشان از جانب ، اتيبودن جم  روا

ز او رفو  اتهوا   بيو نبياء، دفا  از شأن اهلاهاي تشي  همچون اعتقاد به عصم  دفا  از آموز  .4

رزيوابي ادر  مجلسويمرحو  تفسير از مباني اصلي و مهم شيعه و همچنين در نظر گرفتن اصوَ و قواعد 

 و گزينش اقواَ تفسيري اس .
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