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ى درقمـر١٣٠٣ف به نج� آبادى،سـال در دامادى،معـروآيت الله سيد
هاشم مـيـر
ا از دست داد.نياكانش،د رد.در سن دو سالگى،پدر خوف چشم به جهان گشونج� اشر

الحسن محمد ديبـاج،اسطه به ابو و٣٠ى،با ده
اند.نسب وهمه از اهل فضل و دانش بـو
ى
اند:على بنسد.دانشمندان ذيل،همه در سلسـلـه اجـداد ومى
ر(ع) ند امام صـادق فرز

ف
هـ ق).مير محمد باقر داماد،معرو٩٤٠ف به محقق ثانى (كى،معروَرحسين عاملى ك
ن،ناگو
هـ )،صاحب كتب گـو١١٢١عبدالحسيـب (
هـ ).عالمه مير١٠٤١دامـاد(به مير

تيه و مفتاح الشفاء است عالمهى،نفحات الهود على النصارمانند مصقل الصافى فى الر
نالد اصفهان مدفوعبدالحسيب كه در تخت فـوند ميرهـ )،فرز١١٤٥ف (محمد اشـرمير

است.
گان نج�،ح،در محضر بزردامادى،بعد از تحصيل مقدمات و سطوسيد
هاشم مير

١ا حسين نائينى حضور يافت.ى و ميرزازا تقى شيراسانى،ميرزند خراز جمله؛آخو

ش در مسجـدس تفسيـران آمده و درى پس از اقامت چهل ساله در نـجـ�،بـه ايـرو

دامادىسيد مجتبى مير
ه علميه قمح عاليه حوزس سطومدر
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فت.سال
ها بعد،درار گردم قره طبقات مختل� مرّجد توشاد مشهد مقدس مورهرجامع گو
ـ ش )،باز١٣١٤شاد (هرحادثه گو داشت شد.نخست به قزوين و سپس به سمنان تبعيد ه

ى، و٢ددفته و سپس به مشهد باز مى
گرى رديد.پس از تحمل هفت سال تبعيد به شهر رگر
٢٣ه در شامگاه شاد جلسات تفسير داشته.و باالخرهر سال در جامع گو٣٠د  حدوًجمعا

(ع)ضاا لبيك گفته و در كنار مضجع شري� امام رت حق رى،دعوقمر١٣٨٠جمادى الثانى 

د.امش ابدى فرو مى
روبه آر

آن:نگاهى به تفسير خالصة البيان فى تفسير القر
ا بعد�،آن رّلسى است.مؤائى و به زبان فارى مأثور و روتفسير خالصه البيان تفسير

ضو  ساخته و غسلى وده است.گفتنى است كه ود امالء نمول خوس در منزاز جلسات در
ائى امالءدانش به نام سيد حسين نورا به يكى از اهل فضل،از شاگـرده و سپس آن
رمى
كر

ر در تفسيرّد.مفسآن ادامه دارع و تا پايان قره حمد شروده است.تفسير ياد شده از سور
نمو
ه داشته است.ناگفته نماند كه اين تفسـيـر در سـالآيات،به تفسير مجمع البيان نظـر ويـژ

شته باقىت دست نوs كه� چاپ شده و بقيه آن هنوز به صورشمسى،تا آخر سور١٣٣٩
ديد.اهد گراسته خومجلد به زيور طبع آر١٠دى در مانده كه بزو

سبك شناسى تفسير خالصة البيان

شن از آيات.فهم رو١
ده است:تيب زير عمل كراى تبيين آيات كريمه،در همه جاى تفسير به تردامادى برمير

د نظر،با آيات قبلى.تباط آيه مورال� ـ بيان ار
ان آيهجمه روب ـ تر

اعد اساسى تفسيرعايت نكات مهم و قود نظر،با رج ـ تفسير آيه مور
ايت.ضيح رو توًتبط با آيه و احياناايات مرد ـ بيان رو

ائه مطالبم در ارستگى و هماهنگى الزچه،از پيوتفسير خالصه البيان به طور يك پار
دهتباط هر آيه با آيه
هاى پيشين بر انسجام مطالب قبل و بعـد افـزودار است.بيان ارخوربر
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اه معنـاىتيب خاصى نيست،بلكه همراى تره
ها،مانند كتب لغـت،داراژضيح واست.تو
اهـدسيله كتاب لغت مـى
خـوا كه بـه واننده آن
چـه رنه
اى كه خـوده شده،به گـوه آوراژهر و

«إنضيح آيه شريفـهضيحات هر آيه،به خوبى در مى
يابد.مثـال در تـوبداند،با مطالعه تـو
 مى
گويد:)٢/٢٦ه،»(بقرقهاضه فما فوب مثال ما بعوالله اليستحى ان يضر

ضه آن استاص بعود و از خوضه،پشه
اى خاكى است كه به آسانى ديده نمى
شو«بعو
).١/٢٧(خالصه البيان،ج د»د،بميرن چاق شوسنه است و چونده است،مادامى
كه گركه ز

چنين مى
گويد:)٢/٢٧ه، (بقر»ن عهد الله من بعد ميثاقهالذين ينقضودر آيه بعد«
د.آن
ها كسانى هستند كه عهـدل خوا در آيه قبل به قود فاسيقينـى رموصي� فر«تو

تند در فطـراد از عهد،آن
چـه خـداوفا نمى
كنند و قـطـع آن كـنـنـد.و مـرا وخدار
ده بر تصديقموحيد و عدل و آن چه حجت اقامه فرار داده،از دالئل تول
شان قرعقو

اد از نقض
شانات ظاهر كه شاهد است بر صدق
شان و مرسل از معجزانبياء و ر
د».ار به آن چه مبين شده بوك اقرا،ترعهد ر

ى آنند و ديگرصيت خداود.يكـى واى عهد خدا دو معنا مى
آور� در ادامه،برّمصن
ىا با بيان ديگراد از نقض عهد ر آمده است:مر (ص)امىات،بر تصديق پيامبر گرچه در تور

د نظرتبط با آيه مورايات مر� روّحله بعد،مصنضيحى مفصل مى
دهد:در مرد و تومى
آور
د.ا مى
آورر

ند تمسك مى
جويد:«خداو (ع)ايتى زيبا از امام صادق� به روّله،موه بقر سور٢٦در آيه 
ن نهادهت كه در پشه،دو عضو افزوده،در پشه نيز آفريده،با اين تفاوآن چه در فيل خلق كر

گاهى يابند».بدين
سان  مخاطـبندى آمنان به لطائ� و عجائب صنع خداواست،تا مؤ
حاى طرم برمينه الزده و زا به دسـت آوردنظر رشن از آيه مورى رواند تصويراحتى مى
توبه
ر
دد.اهم گراالت جانبى فرسؤ

انال مفسرجه به اقو.تو٢
ىى غالبا نام مفسره جسته است.وده و از آن بهران غافل نبوال ديگر مفسر� از اقوّلمو

ًده است.مثالان گفته
اند»،يا«بعضى گفته
اند» استفاده كر«مفسرِتده و فقط از عبارا نياورر
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ينّق لما معهم نبذ فريق من الذّل من عند الله مصدسوا جائهم رَّملضيح آيه شريفه:«در تو
 مى
گويد:بعضى گفتند: )١٠١ / ٢ه،»(بقرنهم اليعلموّهم كاناء ظهورتو الكتاب كتاب الله وراو
ه،اماا به طال و نقردند آن
را در حرير و ديباج،و مزين كرات رد پيچيدند توراد اين
كه يهومر

ى ايشانن آمد به سوا.بعضى گفتند:چوام آن ردند حرام نكرا و حردند حالل آن
رحالل نكر
دا،كه در آن بود رل خوه انداختند كتـاب اوّا پس،كـاندند آن
رل نكرآن،قبولى با اين قـرسور

.)٨٨/ ص١(خالصة البيان،ج».(ص)لسوصفات ر
/٣ان،»(آل
عمر و هدى للعالمينًكاضع للناس للذى ببكة مبارل بيت وّ«إن اوو در تفسير آيه

اى عبادت،وار داده شده برل بيتى است كه قـراد او چنين مى
گويد:«بعضى گفتند:مر)٩٧
. )١/٣٣٠( خالصة البيان،ج ى آن كنند».جه به سودم در عبادت،تود بيتى كه مرقبل از آن نبو

اعد تفسيرعايت قو .ر٣
ب:اعد ادبيات عر.قو٣/١

 آن
ها در ضـمـنِكيبـىن بر ماده كلمات،هيـأت و قـالـب
هـاى تـردر هر زبانـى،افـزو
ف و نحو و معانىد است.صرط به خوگى
هاى مربواى معناى خاص و ويژات
ها،دارعبار

ى است.و بديناى دانستن معانى آيات ضـرورم ادبى،براعد علوو بيان و به
طور كلى قـو
فد.از طرل مطابقت دارمان نزوب،در زب با فصيح
ترين زبان عراعد عرجهت است كه قو

ده و هنگاماى كالم فصيح و بليغ بـوان،بهترين سند بـراهى صاحب نظرآن به گـوديگر،قر
٣دد.ده.و آن قاعده تخطئه مى
گرآن مقدم بوآن،قرض با قرتعار

ب زبان
هاد بين عرده،و هم خوب بواعد عردامادى،هم مسلط بر قوگفتنى است كه مير
ى با فصيح
تـريـناعد زبان تازانسته است مطابقـت قـوستى تـوى به
درگ شده اسـت.وبزر

گاهى از لغـت وجمه صحيح كلمـات و آن بر ترا دريابد.او افزوب رت
هاى زبان عـرعبار
جه كافىائن نيز توه بر آن به قرعلم اشتقاق،به نكات ادبى گهگاه تصريح مى
نمايد.عـالو

كه،ايجاز،مجاز،اضمار،سياق كلمات،كنايه و تشبيهده است.عنايت به الفاظ مشترنمو
اهدضيح آن خود تودامادى است كه در جاى خود در تفسير ميرجوو …،از ديگر نكات مو

د.بدين جهت استب نمى
شواعد عرط به قود مباحث مربوارآمد.او غالبا بطور مستقيم و
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ى،در تفسير آيه و٢اهد داشت.ا خوه كافى راى همه طبقات بهركه تفسير خالصة البيان بر
ه منات من النساء و البنين و قناطير المقنطر الشهوُن للناس حبُّيزان:«ه آل عمر،سور١٤

»،مى
گويد«قناطير كه جمع قنطار است و در معنى آن اختالف است.لكنالذهب و الفضه
ست گاو است از طالشدن پواد از قنطار،پراست كه مر(ع)  و صادق(ع)ايت از امام باقررو

ه است.و بعضىه عدد قنطار مقنطـرُه مضاع� است.و گفته
اند نه.و معنى مقنطـرو نقر
گفته
اند:قناطير يعنى كامله مجتمعه».

دن علم و علمى.مبنا بو٣/٢
ى از آياته قطع و يقين،در بسيارا داشته و از دايرم رت الزّى،در تفسير هر آيه،دقو

جىّعات آن،حالضوفته،كه آيه و موع او،به
حدى پيش رّج نگشته است.تحقيق و تتبخار
ىاى احتماالت گمـان آوردى نيز آيه دارارد،در موشده و سپس نظر او به چشم مـى
خـور

ده و ظن متآخم به عـلـم،درا انتخاب كـراقع رديك
ترين آن
هـا بـه واست.در اين حال نـز
ه عقال و حاكميت،سيرّائن لفظى و لبىده است.قرى بوجه ود تود نظر،مورتفسير آيات مور

ح دور ساخته است.جوتگاه محتمالت مرا از پره،او رجوعقل در آيات ذو و

اهر آيات:ص و ظو.نصو٣/٢/١ 
٤نه است:داللت
هاى آيات كريمه،بر معانى مستفاد،بر سه گو

ن احتمال خالف است.آن بدوده و آن،استفاده مفاهيم از الفاظ قرال� ـ قطعى بو
ـ ظنى است يعنى،استفاده مفاهيم از الفاظ قر د احتمال معناى ديگر،غيرجوآن،با وب 

د.آن
چه از ظاهر استفاده مى
شو
ـ  احتمال فر نه ياد شده،دليلى براى معانى مجمل و مبهم.گو دارِض
هائى در آياتج 

دن علمد.بدين جهت،مبنا بوار گيراند مبنا و مستند تفسير قرد و نمى
تود ندارجواعتبار آن و
د.شن مى
شونه
اى روو علمى،به گو

اهر آن
ها تمسكخالف،به ظوائن برنه آيات متشابه،به دليل قـردامادى در اين
گومير
 به)٢٠/٥(طه،» ىش استوحمن علىVالعرالرى در تفسير آيات متشابه،مانند«ده است،ونكر

ده است.ادله عقلى و نقلى استناد نمو
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.محكم و متشابه:٣/٢/٢
آن در اينان قر مفسـرًالمحكم و متشابه،يكى از مباحث اساسى تفسير است.معمـو

ى از محكم و متشابه،بى
شك در فهمنه تفسيرا كه هر گوا داشته
اند چرم ربحث،دقت الز
ل عليكهذا الذى انـزاهد داشت.مفسر ما نيز،در آيه كريمـ�«آيات نقش تعيين كننده خـو

»خر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ …ُالكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و ا
چنين مى
گويد:

ا،كه ازآن را،يعنى قرل كتاب رسود بر تو اى رل كر«اله عالمين آن كسى است كه نـاز
آن است آيات محكمات و آن
ها اصل كتاب است.و قسمت ديگر از آيـاتـى اسـت كـهقر

اغامض است معناى آن و شبيه است داللت آن
ها بر معناى ديگر.از اين جـهـت آن
هـا ر
ناد از ظاهر آن
ها،بدوم باشد مرمتشابهات ناميده است و محكمات،آياتى است كه معلو

 للهّنِإله تعالى:«دن معنى آن،مثل قواضح بود از جهت ون به آن شودليل و قرينه،كه مقرو
فت،»و امثال آن.از آياتى كه محتاج نيست در معرّهال يظلم الناس شيئا و ال يظلم مثقال ذر

ناد از ظاهر آن،مگر مقرود مراد از آن به
دليلى.و متشابه،آن آياتى است كه دانسته نشومر
د هر عاقلى،يا اتفاق جميع مسلمانان بر آن داللت كند برمات نزّى از مسلد به آن،چيزشو
تعالى:له اوق است بين آن
ها با قو»،كه فره الله على علمّو اضلله تعالى:«اد از آن،مثل قومر

ى و ساير كفار شأن آن
ها است به سبب كفر وا كه اضالل سامر»،زيرىهم السامرّو اضل«
ل عقليـه وا بر معنى ظاهر آن،منافى با اصـوند بنـده رس
شان.اما اضالل خداوخبث نفـو

صيا و علماى اسالم و اهل ملل است.بعضى گفته
اند:محكم آن است كهاتفاق انبيا و او
حيدد معناى آن در امور دين،مثل تود معناى آن و متشابه آن است كه مشتبه شومشتبه نشو

و نفى جسميت از خدا.و پس،حاصل اين شد:محكمات،يا قطعى الداللت است و يا
� بعد از چندّلاد،يا بذات كالم،و يا به
قرينه اى كه متصل به كالم است».مؤظاهر در مر

د:سطر،به آيه اى ديگر استناد دار
»،كه ظاهر است.معناى آن و از محكماتىّح من امر ربقل الروله تعالى««و نيز قو

ع بهجود معناى آن،بـا ر»،كه ظاهر مى
شوح منهو رواست و آن اصل است نسبت به آيـه«
موز و مبهمات است.بر اين
ها اطالق متشابهات كنند،از قبيلآن،راصل.و قسمى از قر



٦٥شمار�  ١١٧سبك شناسى تفسير«خالصه…

ات است.و نيز از متشابهات،موز و اشارالم،المر،حم و كهيعص،كه اين
ها مبهمات و ر
(فجر،»ك و الملك صفا صفاّو جاء رب،«)٤٨/١٠(فتح،»ق ايديهميد لله فواين آيات است:«

لكه معناى آن
ها ظاهر است امـا مـدلـو)٥/ ٢٠(طه،»ىش استوحمن على الـعـرالر«)،٢٢/ ٨٩
.)٢٧١ـ٢٧٠/ص١(خالصة البيان،ج آن
ها مخال� با عقل است»:

ل:ل و اسباب نزو شأن نزو٣/٢/٣
اد كامل بعضى از آيـات را مفاد و مقصوسته غير لفظى ـ كه آشكـارائن پيـواز جمله قر

ـ شأن نزوشن سازرو خداد
هايى است كه قسمتىل همانا رل است.شأن نزول و اسباب نزود 
تست ازل،عبارل شده است.و اسباب نزوه آن نازآن درباره اى از قراز آيه يا آيات،يا سور

ال بينان گذشته معمو مفسر٥ل شده است.سشى كه آيات،به مناسبت آن نازحادثه و يا پر
ل و يا شـأنان اسباب نزوا با عنـوتى قائل نشده و هـر دو رل،تفاول و شأن نزواسباب نـزو

ده است.ل» استفاده كره «النزواژسى فقط از وم طبرحوده
اند.در مجمع البيان،مرل آورنزو
ضعيت اجتماعى ول،و بيان وقايع صـدر اوادث و وتفسير خالصه البيان نيز،با ذكر حـو

ضيح داده است.ستى توا به
درل رل و اسباب نزوب،شأن نزوه العرسياسى جزير
ا به
طور مفـصـلل آيات ران،اسباب نـزوه آل عمر،سور١٢٢ و ١٢١مثال،در آيـات 

بيان داشته است:
سيد از قتل ود به ايشان آن چه رسيده بوگشتند از بدر به مكه،رمانى
كه قريش بر«ز

ن ود،تا باقى بـمـانـد حـزا از گريه بر كشـتـه
هـاى خـونـان
ردند زى،منـع كـراسيـر
ل خداسوب با ردند آمدن به
حرمانى
كه قصد كرل خدا.ليكن زسوت
شان بر رعداو

ارن آمدند از مكه با سه هزا.و بيرونان
شـان رحه دادند زد، اذن گريه و نوُحُا در
ار
.)٣٤٧/ص ١(خالصة البيان،ج ار پياده»ار و دو هزاسب سو

.سياق آيات:٣/٢/٤
آن،همانا سياق است.يعنى،كلمات،جـمـالت وسته لفظى در قرائن پيـويكى از قر

ستگى و هماهنگى بين آياتتست از:پيود.سياق آيات،عبارآيات به سياق  تقسيم مى
شو
٦د.اهد بواى فهم متقابل آيات خود قرينه
اى برآن،كه خوقر
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دنت قرينه بـوآنى،ضرورم قره عقال بر اصالة السياق تأكيد داشته و عالمان عـلـوسير
احتى سياق مفسر به
رِدنفتن قرينه بونه
اى كه با در نظر گربه گو٧ده
اند.د نموشزا گوسياق ر
اند بفهمد و بفهماند.ا هم مى
توى تعالى راد بارده.و مرضيح و تفسير كرا توآيات ر

ط اساسى است:ط به دو شر سياق آيات،منوّتحقق
لستگى در نزوى يا پيوتباط صدورال� ـ ار

٨عى .ضوتباط موب ـ ار

ضيحى توًده و قبل از تفسير هر آيه،احياناى از قرينيت سياق استفاده كر� به
نحوّلمؤ
ضيح همان سيـاقد،اين توارى از مود نظر با آيه قبل مى
دهد.در بسيارتباط با آيه موردر ار

مصطلح است.

ايى در تفسير.اجتهاد و عقل گر٤
ش نقلىآن،فقط به روكه قرضيح آيات مبارآن و چندى پس از آن،تول قردر عصر نزو

نياز به طريقه
اى ديـگـر(ص)مد پيامبر اكـرجود كه با وفت و آن بدان علت بـوت مى
گـرصور
حى،هم
چنين اختالفاتم،با فقدان خاندان وم و سده
 سون دود.اما بعدها در نيمه قرنبو

ه اسالم،ن به حـوزناگـوم گود علـوج و نيـز ورومذهبى و تقابل مسلمانـان بـا جـهـان خـار
ضيح آياتفت.از اين پس،ديگر تفسير و توار گردانه نقل قراث جاوايى در كنار ميرعقل
گر

ن بر اطالعات فلسفى،از تفكر و تعقل،دامادى افزون آمد.ميرآن،از انحصار نقل بيروقر
ت به تفكـرى از آيات ـ كه در آن
ها دعـوى در بسيارده است.ودار بـوخورد برّاه با تعـبهمر

د استفادهّان موي به
عنوًى از عقل،نه فقط احياناائه مى
دهد.ودمندانه ارى خرد،تفسيرمى
شو
ا درا حجتى مى
داند كه به كمك مفسر آمـده و او راسر تفسير عقـل رمى
كند،بلكه در سـر

 عقل تأكيد مى
كند.ًصيفىى بر نقش توضيح آيات كمك كار است.هم
چنين،وتو
اايتى رر،روّدامادى مفسد.ميره كره اشاره بقر سور٤٤ضيح آيهان به توه مى
تودر اين بار

ى افضل ازند عبادت نشده است،به چيزمايد:«خداو مى
فر (ع)نقل مى
كند كه امام صادق
ه مى
گويد: همان سور٢٤٢،و در تفسير آيه )٤٥/ ١(خالصة البيان،جعقل».

د به عقل كسبى.و آن،به استعـمـال عـقـلى،كامل شـوستى كه عقل فـطـر«به در
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ا،مى باشد مثل كسـى كـهاست،اگر با علم باشد.و هر كه اعمال نكـنـد عـقـل ر
.)١/٢١٦(خالصة البيان،جاى او عقلىنيست بر

ى از علم فقههVگير.بهر٥
ا اين
كه چه مقدار از آيات،بيانّا تشكيل مى
دهد.امآن رآيات قرآن،بخشى ازاحكام القر

آن اربعه«القرِفد.با عنايت به حديث معرود دارجوتى وات متفاوعيه است،نظراحكام شر
/٢(كافى،جائض و احكام و ربع فى سنن و امثـال»نا و ربع فـروّارباع ربع فينا و ربع فى عـد

صد وآن،چهارآيه در قر١٦٦٠ه است كه با احتساب ّعيآن،احكام شرم قر، يك چهار)٦٢٨
مان مى
نويسد:«بيـند.فاضل مقداد،در مقدم� كنز العـزد دارجوه واندى آيه در اين حـوز

خى عددعيه،پانصد آيه است».برط به احكام شـرت يافته،كه آيات مربوفقها چنين شهـر
عيدها و قصصعده
ها و وسانده
اند.ايشان عقايد و سنن،وار نيز را به هزآيات األحكام ر

امط به حالل و حـرآن دانسته
اند.در 
هر حال،آيـات مـربـوا نيز در شمار احكـام قـرانبيـا ر
ائت و … ،درلت و تخفي� تكلي�،اصل برج،نفى سبيل،سهومباهات،نفى عسر و حر

عيهاى استنباط احكام شرآن يكى از ادله اجتهاديه،برفى،قرشمار آيات االحكام است.از طر
ف ديگر،مند تفسير صحيح از آيات دخيل در استنباط است.از طراين،فقيه نيازاست.بنابر
� تفسيرّلم فقهى نيز هست.امتياز مواف الزمند إشراى تفسير متقن آيات،نيازمفسر نيز بر

ر خوبىّى قبل از اين
كه مفسخالصة البيان،مانند صاحبان تفاسير مشهور،اين است كه و
س مشاهير نج� حاضر شدهى سال
ها در حلق� درده است.ودستى نيز بوباشد،فقيه زبر

ش،ات فقهى او در تفسيـرف گشته است.نظرسان معروه اجتهاد از مـدرو مفتخر به اجاز
مت عناويـنه نساء،حـر،سور٢٣ى،در تفسير آيه اين سخن اسـت.وشاهدى مناسب بـر

ه كهه بقرسور١٥٨ضيح آيه ضيح مى
دهد.و نيز،در تـوستى توا به
درضاع رهفت
گانه در ر
ده در نزديده،مى
گويد:سعى بين صفا و مروب گرجوهم عدم و» توالجناح عليهدر آن از «
٩ه.اجب است در حج و عمراماميه،و



١٢٠ نقد ومعرفى سال�هفدهم

.تسلط و حضور ذهن در استفاده از احاديث٦
ده مـورآن،همارل قرمان نـزوضيح آيات،از زاى تفسير و تـو بـر(ع)مان سخنان معصـو

حى شناسانده اسـتح كالم وا مبين و شـارر(ص)آن،پيامبرده است.قـرجه بواستفاده و تـو
اين.بنابر )٤٤/ ١٦»(نحل، ل اليهمن للناس ما نـزّلنا اليك الذكر لتبي:«و انـزمايدآنجا كه مى
فر

د،ائمـهاهد بـوممكن خـو(ص)ل خـدا سوآن،با حديـث ردريافت و فهم صحـيـح آيـات قـر
ده
اند:ح كالم الهى بوقعيت،شاردر سه مو(ص)،نيز مانند پيامبر(ع)مينمعصو

سشهاال� ـ پاسخ به پر
ب ـ  احتجاج و استدالل به آيه
اى

آنضيح آيه
اى از آيات مشكل قرج ـ بيان و تو
آن،ازهان فى تفسير الـقـرهاى نور الثقلين و
الـبـرتفسير خالصه البيان،مانند تفـسـيـر

ائى داشته و تفسيرطى صبغ� رور المنثور فى التفسير بالمأثور،اثر سيوّاماميه،و تفسير الد
اار ر،به دقت تمام بحار االنو١٠دانشادامادى بنابر گفته شاگرد. ميرب مى
شومأثور محسو

لت،s زبان عربى،به سهوده است.هم
چنين با تسلط كامل در حوزيك دور و نيم مطالعه كر
ده است.جمه و تفسير نموا ترايتى رهر رو

ايت است،باى نهصد روان است ـ حاوه آل عمرجلد نخست تفسير ـ كه تا آخر سور
د است.جوايت،در اين تفسيـر مـوار رود نه هزسط،حـدواحتساب ده مجلد به
طور مـتـو

دها نقل نمـوايت رده،بلكه به تناسب آيه،مستندتـريـن روا نقل نكرايتى ردامادى هـر رومير
دايت مورد.قسمى از روه مى
شوايات اشارنه
هائى از تسمك به رواست:در اين
جا به نمو

ايت امامه،در روه قنطراژضيح معنـاى وگان است.مانند تواژتباط با معنـاى وه،در اراشار
ايات،بيانه است.قسمى از روست گاو از طال و نقراد از آن،پر شدن پو،كه مر(ع)صادق 

نه مى
باشد.مانند تفسيرايات تفسير از اين گوكنندs مفاد آيات است،در حالى
كه غالب رو
لئكن عن المنكر اوف و ينهون بالمعرون الى الخير و يأمروو لتكن منكم امة يدعوآيه شريف�«

د:«اين دوموايت شده،است كه فـررو (ع).از امام صادق)١٠٤ / ٣ان، (آل
عمرن»هم المفلحـو
د اطاعت و عالم 
بحكم باشد،نه بر ضعيفانى كهت و مورفريضه،بر كسى
كه صاحب قو

نه
اى ديگر،مبين تأويل خـاص از آيـات.گو)٣٣٧/ ص١(خالصة البيـان،ججاهل بر احكامنـد.
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،كه در)١٠٣ /٣ان،(آل عمرا»قوا بحبل لله جميعا و ال تـفـرو اعتصمـواست.مانند آيه شريفـه «
د:«مائيم حبل الله»موذيل آن،امام صادق فر

ىى و انسان ساز.صفاى باطن و هدايتگر٧
س تفسيـراهد گذاشـت درا خود رش،تأثير عميـق خـوصفاى باطن مفسر در تفـسـيـر

ده،دانش،فقط زبان علم و دانش نبواف شاگرشاد به اعترهردامادى در مسجد جامع گومير
فان،ى از استادان اخالق و عرده است.وك الى الله بوبلكه زبان اخالق، عبادت و سلو
ه
هاىى بهراد ملكى تبريزا جوى و آقا ميـرزتضى كشميرمانند سيد احمد كربالئى،سيد مر

شته است:ه چنين نوند دانشمند او در اين بارد.فرزده بوبسيار بر
ى و سيد احـمـدازا محمد تقى شـيـرد،ميرزم سيد
هاشم،از دو استـاد خـوحـو«مر

ده و از سجاياى اخالق آنان حكايت
هاده و از ياد ايشان لذت بركربالئى بسيار ياد كر
ى،ديگر كسى بهازا محمد تقى شيرد:بعد از آقا ميـرزمود مى
فرد.خونقل مى
نمو

تبه از تهذيب نفس و پاكى نديدم».آن مر
د:موه سيد احمد كربالئى مى
فرو نيز دربار

لدان مشغوه به  خدا داشت.گاهى كه با شاگرّجه حال انقطاع و توارد،همو«اين مر
ات اشكد و از ديدگانش قطـرجه به خدا پيدا مى
كرد و مى
خنديد،تـوصحبت بو

ه نداشت».ّجديد.در آن حال به هيچ كس توى مى
گرجار
دند.ان به او غبطه مى
خورا،كم
نظير و ديگرهد و تقوفقيتش در زد هاشم،موّم سيحومر

ادگى. «نجابت خانودامادى)م آيت الله سيد حسن ميرحوند آن مر،به نقل از فرز١٧٨ / ص٧(گنجينه دانشمندان،ج 
انى در جهت تكميلان جوق كامل از دورش به
 عبادات،سنن و ادعيه و نيز شود مادرّو تقي

عه،همگى دست به دستدان خدا و رياضت
هاى مشروده با مراوح،مرنفس و تهذيب رو
(گنجينهد»ه نمى
كرش جلوى در نظرضاى الهى چيزدى ساخت كه جز رجوهم داده و از او و

ده است.ان«اعبد طالب نج�»ستوا به عنو.عالمه طباطبائى،او ر)١٧٨ /ص ٧دانشمندان،ج 
ندش،آيت اللـهده و در هنگام حضور فـرزگى ياد
كرم آيت الله بهجت،از او بـه بـزرحومر

ادگى با مقام معظمهاى خانود،در ديدارسيد حسن،از سيد
هاشم حكايت
ها نقل مى
نمو
ـ كه در نود،ميرگ خوى،معظم له از پدربزرهبرر انيت اومن علم و نورانى از خرجودامادى 
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سم سيد 
هاشم،جد مـا از درحودند«مرمو فـرًاده است ـ بسيار ياد مى
نمايند.اخـيـره بربهر
م سيد حسنحوم،مرد».در حكايتى كه پدرده بوافر بره وك بهرسلواستادان اخالق و سيرو

م آيت
اللهحول مردم،شبى در منزان كه بوجود،آمده است «من نواى اينجانب نقل مى
نموبر
محوديم.مرل نشسته بـود و پشت بام منـزديم.تابستان بوالعظمى،سيد محسن حكيـم بـو

عظه كن سيد
هاشم.ا مو؛مر١١د«عظنى يا سيد
هاشم»مود و فرحكيم رو به سيد
هاشم،كر
چه در شمار تفاسيراسر،تذكار و عشق به خداست و بدين سبب،اين تفسير گرتفسير او سر

ده و در جاى جاى آن،نكاتىفانى خالى نبوات و نكات عرموز و اشارده،اما از رائى بورو
د.بيان زيبا و جذاب و انسان
سـاز او،درلت مشاهده مى
شـواى اهل دل،به سهـوبلند بـر

انست  يكـى ازد ـ توگ و صفاى قلب او بـوح بزرخاسته از روضيح آيات عذاب ـ كه بـرتو
ى،بعد از جلسه تفسيرد كند. وا ـ كه از كنار شبستان او مى
گذشت ـ بى
خول مشهد رازار
اهم شد؟»د او آمد و گفت«با اين همه گناه،من هم بخشيده خونز

ىق باردمان و حقـوق مرا به اداى حقـود و او ردامادى،دست بر سينه او مى
گـذارمير
  در گـنـاه،ِقسـيـاه و غـرت مى
نمـايـد.پـس از چـنـدى،هـمـان شـخـص روتعـالـى دعـو

د به دعاى اواى حل مشكالت خـود.از آن پس،اهل مشهـد،بـره مى
شومستجاب
الدعـو
اعظ البالغه باهلها.چشم داشته
اند.هكذا تصنع المو

از نهانى دانستتـو مـى 
رفـى از پرصو
انى دانستهر
هر كس از اين لعل توگو

غ سحر داند و بسعه گل مرقدر
مجمو
اند معانى دانستقى خوكه نه هر
كو ور
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محوه و مباحث الفاظ،از مرن چاپ نشده.حاشيه بر عرواسانى به جاى مانده كه تاكنوند خرع فقه،از آخوضوه
اى با مو. جزو١
نائينى نيز هنوز چاپ نشده است.

كز اسناد انتشار يافته است.ى مردامادى از سوى و تبعيد ميرتباط با دستگيرضا خان در اراك ر.اسناد ساو٢
 .١٠٩آن/ش شناسى تفسير قر.رو٣
.٢١٩ ـ ٢٢٠آن/ش شناسى تفسير قر. رو٤
 .١٤٥آن/ص ش شناسى تفسير قر.رو٥
ل الحلقـهس فى علم االصـوم محمد باقـر صـدر،در دروحوان در كلمات مـراى سياق،تعري� جامعى نيافـتـم.مـى
تـو.بر٦

فت.اغ گر ،سر٤/٥٠ايه،؛و نهايه الدر١٠٣لى،ص االو
.١/٢٢المنار،ضا دارشيد ر؛ر٣١٢/ ٢آن»،م القرهان فى علوكشى،«البر.زر٧
.١٣٨آن/ش شناسى در تفسير قر.رو٨
ا به اتفاق
اد مستحبه است.زيره مى
گويد:«مره بقر سور٢١٥الدين و اقربين و يتامى، در آيه ضيح انفاق به و.همچنين در تو٩

).١٩١/ص ١الد ». (خالصة البيان،جه و اوّ و جدّكات و خمس به پدر و مادر و جدعلماء،جايز نيست دادن ز
دامادى.م استاد ،سيد حسين ميرحوند مر. به نقل از فرز١٠
دامادى.م آيت سيد حسن ميرحوند استاد مر. به نقل از فرز١١


