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توجه  مــورد  کنونی  عصر  در  کــه  مباحثی  جمله  از  چکیده: 
روش  شناسی  است،  قرارگرفته  قرآنی  حوزه  های  پژوهشگران 
ابعاد  به  توجه  و  اهمیت  ایــن  می  باشد.  کریم  قــرآن  تفسیر 
باعث  که  می  باشد  جهت  آن  از  تفسیر  روش  شناسی  مختلف 
مــی  شــود.  کــریــم  ــرآن  قـ تفسیر  صحیح  روش  بــه  دســتــیــابــی 
مبنای  ــر  ب تفاسیر  طبقه  بندی  ــرای  بـ را  زمــیــنــه  هم چنین 
معیارهای روش  شناسی فراهم و الزامات روش  شناسی تفاسیر 

را بیشتر روشن می  کند.
یکی از تفاسیر قابل توجه و مهم در قرن هفتم هجری، تفسیر 
به  معروف  التأویل،  و  المباحث  تحقیق  فی  التنزیل  کشف 
تفسیر حداد یمنی می باشد. در این پژوهش به روش توصیفی 
_ تحلیلی و هم چنین گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه  ای، 
گرایش های تفسیری این مفسر  سعی شده   است تا روش  ها و 
مورد مداقه قرار گیرد. در بررسی این تفسیر این نتیجه حاصل 
از  بهره گیری  مفسر،  روش  این  که  به  توجه  با  که  است  شده 
گرایش  های  با  همراه  اجتهادی  و  عقلی،  نقلی،  روش  هــای 
روش  مــی  تــوان  می باشد،  تفسیر  در  فقهی  و  کامی  لــغــوی، 

تفسیری ایشان را روش نسبتًا جامع در تفسیر دانست.
تحقیق  فــی  التنزیل  کشف  روش  شــنــاســی،  کــلــیــدواژههــا:   
تفسیری،  روش  ابوبکر  حدادیمنی،  الــتــأویــل،  و  المباحث 

گرایش تفسیری، تفسیر جامع.
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مقدمه.  

کریـم، از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت تـا  کاربـرد روش تفسـیر در مـورد قـرآن 

ع و حـرام اسـت و در احادیـث نیـز بـر ایـن  کـه اسـتفاده از برخـی روش هـا ممنـو آنجـا 

بـه  -تفسـیر  خطایـی  روش  بـا  کسـی  گـر  ا کـه  گونـه ای  بـه  شـده  پافشـاری  اهمیـت 

رأی- بـه تفسـیر قـرآن بپـردازد و بـه مطلـب صحیحـی دسـت یابـد، باز هـم خطا کرده 

اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر پیمـودن روش صحیـح تفسـیری موضوعیت دارد و شـناخت 

روش هـا و گرایش هـای تفسـیری بـرای هـر مفسـر قـرآن، الزم و ضـروری اسـت و ارزش 

کتاب خود به کار برده اسـت  که مفسـر در  و اهمیت هر تفسـیر بسـتگی به روشـی دارد 

و از ضرورت هـای مباحـث علـوم قرآنـی اسـت، زیرا برداشـت مفسـران از مـراد خداوند، 

یکسـان و هماهنگ نبوده و این ناهماهنگی در اسـتنباط از قرآن، معلول روش های 

متفـاوت مفسـران یـا تفـاوت در اسـتفاده از روش هـا می باشـد.

قـرن هفتـم  تفاسـیر  از  التأویـل،  و  المباحـث  فـی تحقیـق  التنزیـل  کشـف  تفسـیر 

هجری اثر ابوبکر بن علی حداد یمنی، نسـبت به دیگر تفاسـیر عامه ناشـناخته بوده 

و این خود انگیزه ای برای بررسـی و شـناخت روش های این تفسـیر بوده اسـت. این 

کامـل قرآن می باشـد که مفسـر در آن به  تفسـیر از مهم تریـن آثـار حـداد یمنـی و تفسـیر 

جمـع عقـل و نقـل، )یـا بـه تعبیـری روایت و درایت( پرداخته اسـت. حـداد یمنی تنها 

گـردآوری آرای سـابقین بسـنده نکـرده بلکـه در مـوارد بسـیاری آنهـا را مـورد نقـد و  بـه 

بررسـی قـرار داده و آنچـه بـه نظـرش درسـت آمـده برگزیـده اسـت و تفسـیر خـود را بـر 
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کامل و جامع تألیف نموده اسـت. در این پژوهش در جسـتجوی  این اسـاس به طور 

گرایش هـا و منابـع مفسـر در تفسـیر قـرآن هسـتیم و اینکـه ایـن روش هـا و  روش هـا و 

منابـع مـورد اسـتفاده چـه میـزان اهمیـت و اعتبـار داشـته و هم چنیـن شـیوه برخـورد 

و نحـوه ی اسـتفاده مفسـر از ایـن منابـع بـه چـه صـورت می باشـد. لـذا بـه تجزیـه و 

تحلیـل بیان هـای مفسـر بـر اسـاس توصیـف روش هـا و گرایش هـای تفسـیری ایشـان 

می پردازیـم. هم چنیـن بـا توجـه بـه اینکـه شناسـایی روش تحقیق و تفسـیر می تواند 

اطاعـات فراوانـی در زمینـه اعتبـار یـا عـدم اعتبـار یـک اثـر را در اختیـار پژوهشـگران 

قراردهـد. لـذا شـناخت روش تفسـیری حـداد یمنـی نیـز دارای اهمیـت می باشـد، چـرا 

کـه اواًل بـه روش هـای تفسـیری و منابـع مـورد اسـتناد ایـن مفسـر پـی خواهیـم بـرد، 

گاهـی مفسـر، بـا شـناخت روش  ثانیـًا اهمیـت و اعتبـار ایـن اثـر و هم چنیـن دانـش و آ

تفسـیری وی بـرای مـا نمایـان خواهـد شـد.

کتابـی  در رابطـه بـا ایـن تفسـیر، پژوهـش چندانـی صـورت نگرفتـه اسـت؛ تنهـا 

بـا عنـوان »المدخـل الـی تفسـیر القـرآن الکریـم« تألیـف دکتـر محمدابراهیـم یحیـی _ 

کـه بـه دو بخـش تقسـیم می شـود. در بخـش  محقـق تفسـیر حـداد یمنـی وجـود دارد 

بخـش  در  و  پرداختـه   … و  تفسـیر  جمـع،  نـزول،  ماننـد  قرآنـی  مباحـث  بـه  آن  اول 

دوم بـه زندگی نامـه علمـی حـداد یمنـی و هم چنیـن تفسـیر وی و برخـی روش هـا و 

کـه محقـق محتـرم در همـه ی ایـن مـوارد  مباحـث بـه صـورت ناقـص پرداختـه اسـت 

از  در هیچ کـدام  و  کـرده  ذکـر  را  تفسـیرش  در  یمنـی  تفسـیری حـداد  فقـط طریقـه ی 

کـه دارای نقـد و رد می باشـند _ مثـل اسـرائیلیات در ذیـل روش تفسـیر  زمینه هایـی 

کامـی و هم چنیـن مباحـث علـوم قرآنـی  گرایـش  روایـی یـا رؤیـت خداونـد در ذیـل 

)البتـه بـه جـز مبحـث قرائـات( _ هیـچ نقـد و بررسـی و یـا اشـاره ای نکـرده اسـت.
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شخصیت علمی حداد یمنی .  

فخرالدیـن ابوبکـر بـن علـی بن محمـد حداد عبادی زبیدی یمنـی، فقیهی حنفی 

که در زبید )از شـهرهای یمن( می زیسـت و در سـال 00	 هجری در همان مکان  بود 

ح زمـان خـود را _کـه  درگذشـت. )زرکلـی، 				 م، ج 	، ص 		( وی، علـوم مطـر

کمـان دولـت  در آن زمـان ضمـن جلسـاتی در مسـاجد و مـدارس نظامـی بـه دسـتور حا

وقـت برگـزار می شـدند- از جملـه علـوم تفسـیر و حدیث و فقـه و علم کام و علوم لغت 

و نحـو را زیـر نظـر علمـای کشـور خود فـرا گرفت. از جمله اسـتادان او عاوه بر پدرش، 

شـیخ علـی بـن نـوح و علـی بـن عمـر علـوی )م 			 ق( و ابوبکـر بـن علـی بـن موسـی 

هاملـی )م 			 ق( بودنـد. )یحیـی، 	00	 م، صـص 			 و 			(

کـه  محققـان او را بـه عنـوان فقیهـی توانـا و هم چنیـن مفسـری مشـهور در یمـن 

کـرده اسـت  کرده انـد؛ وی تفسـیری را تألیـف  در بیشـتر علـوم تبحـر داشـت معرفـی 

کـه مـردم یمـن آن را بـه اسـم تفسـیر حـداد می شناسـند. حـداد یمنـی از خاندانـی بـود 

گرفـت و  کـه ریشـه در علـم و دانـش داشـتند. وی بیشـتر علـوم را در محضـر پـدرش فرا

در آنهـا فقیـه شـد، ایشـان تألیفـات زیـادی را در زمینه هـای علـوم مختلـف بـه رشـته 

چنیـن  را  وی  الطالـع  البـدر  کتـاب  در  شـوکانی   )			 ص  )همـان،  درآورد.  تحریـر 

ع و عبادت بودند. )الشـوکانی،  توصیـف می کنـد: ایشـان )حـداد یمنـی( اهل زهد و ور

بی تـا، ج 	، ص 			( برخـی از علمـا او را یکـی از بزرگ تریـن علمـای مذهـب حنفـی 

در یمـن معرفـی می کننـد و می گوینـد: از مذاهـب فقهـی اهل تسـنن، مذهـب فقهـی 

کـه  کـه از اتبـاع ایـن مذهـب، جماعتـی از فقهـا در یمـن هسـتند  امـام ابوخنیفـه اسـت 

گرانبهـای وی بیشـتر از بیسـت جلـد  کـه تألیفـات  از جملـه ی آنهـا حـداد یمنـی اسـت 
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هسـتند، ایشـان )حداد( در سـال هشـتصد هجری در یمن درگذشت. )ایازی، 				 

ش، ج 	، ص 0		(

کـه هیچ کـس از علمـای حنفـی  گرانبهایـی دارد  حـداد یمنـی تألیفـات و تصنیفـات 

تألیـف نکـرده اسـت،  کیفیـت و فایـده  کمیـت و  از لحـاظ  تألیفاتـی این چنیـن  یمـن 

کـه مهم تریـن آنهـا عبارتنـد از: تألیفـات حـداد بـه بیسـت جلـد می رسـد 

حال . 	 در  که  )تفسیری  التأویل  و  الباحث  تحقیق  فی  التنزیل  کشف 
روش شناسی و معرفی آن هستیم(

کتاب مختصر القدوری.. 	 ح  السراج الوهاج الموضع لکل طالب محتاج در شر

که خاصه ای از السراج الوهاج می باشد.. 	 الجوهرة المنیره، 

ح منظومه شیخ علی بن موسی الهاملی.. 	 سراج الظام و بدر التمام، در شر

ح منظومه النسفی.. 	 النور المستنیر فی الخافیات، در شر

الرحیق المختوم. )یحیی، 	00	 م، صص 			 و 			( و )زرکلی، 				 . 	
م، ج 	، ص 		(

ساختار کلی تفسیر حداد یمنی .  

کشـف التنزیـل فـی تحقیـق المباحـث و التاویـل توسـط دارالمداراالسـامی  تفسـیر 

کـه  کامـل و جامـع اسـت  بیـروت در هفـت جلـد چـاپ شـده اسـت. ایـن اثـر تفسـیری 

کلـی درباره ی  کلـی در بـردارد و مفسـر در آن به صورت  همـه ی آیـات قـرآن را بـه شـکل 

کـرده اسـت. وی در تفسـیر هـر آیـه، ابتـدا بـه اسـم سـوره و  کریـم صحبـت  نـزول قـرآن 

کلمـات و حـروف آن و مکـی و مدنـی بـودن هـر سـوره و اقـوال مختلـف  تعـداد آیـات و 

در مـورد آن، تعـداد آیـات و کلمـات و حـروف سـوره و فضیلـت سـوره ها و اسـباب نـزول 

کـرده اسـت، سـپس شـروع بـه تفسـیر سـوره می کنـد. هم چنیـن روایـات و  آیـات توجـه 
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آرای منقول را در تفسـیرش به علمای تفسـیر خصوصًا صحابه و تابعین نسـبت داده 

کـه در برخـی مـوارد، روایتـی را بدون ذکـر راوی نقل کرده اسـت. حداد  اسـت؛ هرچنـد 

کـرده اسـت  تفسـیرش را بـدون مقدمـه، در بیـان >بسـم اهَّلل الرحمـن الرحیـم< شـروع 

و در آن بـه نقـل اقـوال مفسـران و آرای آنهـا در ایـن بـاب پرداخته اسـت. وی اختاف 

معنـا یـا تعـدد معنـا را بـا توجـه بـه اختـاف قرائـات بیـان می کنـد و در توجیـه قرائـات 

قرآنـی دیگـر استشـهاد می کنـد. هم چنیـن در مباحثـش  آیـات  بـه  و توضیـح معانـی 

و نظـرش  گفتـار  بـر  را شـاهدی  اشـعار عربـی  و  را ذکـر می کنـد  لغـت  نظـرات علمـای 

مـی آورد و در ایـن زمینـه اشـعاری از دو عصـر جاهلـی و اسـامی را ذکـر می کنـد. از دیگـر 

کـه مفسـر بـه آنهـا توجـه کرده اسـت، روش تفسـیر لغوی اسـت که بعـد از ذکر  زوایایـی 

آیـه و لغـات آن، از روایـات و اقـوال صحابـه و تابعیـن و تابعیـن آنهـا در توضیح معنای 

لغـات اسـتفاده می کنـد )ایـازی، 				 ش، صـص 0		 و 			(.

فضای علمی فرهنگی قرن هفتم و هشتم .  

کریـم، بـدون نـگاه بـه  بررسـی مجموعه هـای تأثیرگـذاری هماننـد تفاسـیر قـرآن 

کـه در آن بـه نـگارش درآمده انـد،  بسـتر تاریخـی و فرهنگـی و تأثیـر و تأثـر از فضایـی 

گرفتـه  کاری ناقـص و سـهل انگارانه اسـت. از بررسـی تفاسـیر و پژوهش هـای صـورت 

کـه در ایـن دوران تحلیـل و اجتهاد در تفاسـیر )روش  در ایـن زمـان، بـه دسـت می آیـد 

ع و نـگارش تفسـیر بـا رویکردهـای )گرایش هـای(  اجتهـادی( و هم چنیـن تـداوم تنـو

مختلـف و جدیـد ماننـد گرایـش کامـی، ادبـی، فقهـی و عرفانـی تـداوم داشـته اسـت. 

گرایش هـای تفسـیری متفـاوت  البتـه رویکـرد عالمـان فریقیـن نسـبت بـه روش هـا و 

بـوده اسـت؛ در میـان اهل تسـنن تفسـیر بیشـتر بـه صـورت تفسـیر روایـی بـوده اسـت. 
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گذشـته سـیر نزولـی داشـته  تفاسـیر شـیعه نیـز در قـرون هفتـم تـا نهـم در مقایسـه بـا 

اسـت و علت آن اوضاع نابسـامان سیاسـی )حمله ی مغول ها به کشـورهای اسـامی( 

و اقبـال دانشـمندان شـیعه بـه فقـه و تألیـف مهم ترین کتاب های فقهی بوده اسـت. 

ع قابـل تقسـیم  کـه بـه چهـار نـو در ایـن سـه قـرن حـدود سـیصد تفسـیر نوشـته شـده 

هسـتند: 	- ادامـه ی تفاسـیر اجتهـادی، 	- تکیـه بـر تفاسـیر روایـی، 	- توسـعه ی 

گسـترش تفاسـیر  که بیشـتر در قرن نهم مشـاهده می شـود، 	-  تفاسـیر آیات االحکام 

در  اسـامی  کشـورهای  بـه  و حملـه ی مغول هـا  نابسـامان سیاسـی  اوضـاع  عرفانـی. 

کرد.  سـده ی هفتـم هجـری، بیشـترین ضایعـات را بـه فرهنـگ و تمدن اسـامی وارد 

هم چنیـن سـقوط بغـداد )مهم تریـن شـهر اسـامی و مرکـز مسـلمانان( یکـی از حوادث 

کـه بـر توسـعه و نشـر فرهنـگ قرآنـی تأثیـر منفـی داشـت. بـا ایـن وجـود  بزرگـی بـود 

ک: علـوی مهـر، 				 ش،  تفاسـیر مهـم و زیـادی در ایـن شـرایط نوشـته شـد. )ر. 

صـص 			 و 			(

روش های تفسیری حداد یمنی .  

ارزش و اعتبـار هـر تفسـیر بسـتگی بـه روش یـا روش هایی دارد که مفسـر به کمک 

آنهـا بـه تفسـیر قـرآن می پـردازد. برخـی، در مـورد روش تفسـیر می گوینـد: »منهـج در 

کـه مطابق  اصطـاح بـه معنـای روش روشـن در تعبیـر، عمـل یـا آمـوزش دادن چیزی 

اسـت.  معیـن  هـدف  بـه  رسـیدن  بـرای  مشـخصی  نظـام  و  معیـن  پیش فرض هـای 

کـه مفسـر بـرای تبییـن و  بنابرایـن، منهـج تفسـیری شـیوه ی روشـن و منظمـی اسـت 

کتـاب الهـی مطابـق بـا افـکار صحیـح، آن را طـی می کند«)علـوی مهـر،  کشـف معانـی 

				 ش، صـص 		 و 		( برخـی نیـز در تعریـف روش تفسـیر می گوینـد: »مقصـود 
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کـه معانـی و مقصـود  از روش، اسـتفاده از ابـزار یـا منبـع خـاص، در تفسـیر قـرآن اسـت 

آیه را روشـن سـاخته و نتایج مشـخصی را به دسـت دهد. به عبارت دیگر، چگونگی 

کشـف و اسـتخراج معانـی و مقاصـد آیـات قـرآن را روش تفسـیر قـرآن گوینـد« )رضایـی 

اصفهانـی، 				 ش، ص 		(.

حـداد یمنـی از روش هـای مختلـف تفسـیری ماننـد تفسـیر قـرآن بـه قـرآن، تفسـیر 

کـه بـه اختصـار بـه آنهـا  کـرده  قـرآن بـه روایـات، و تفسـیر عقلی-اجتهـادی اسـتفاده 

اشـاره می شـود:

روش تفسیر قرآن به قرآن.   .  

کریـم نخسـتین و مهم تریـن منبـع تفسـیر اسـت. منبـع بـودن قـرآن، عـاوه  قـرآن 

بـر آنکـه مقتضـای روش عقایـی محـاوره اسـت، در آیـات قـرآن و روایـات هـم بـر آن 

را در تفسـیر،  از آن  کیـد شـده اسـت و برخـی ماننـد عامـه طباطبایـی بهره گیـری  تأ

روش تفسـیری اهل بیـت؟مهع؟ بـه شـمار آورده اسـت. )همـو، 				 ق، ج 	، ص 		( 

کریم داشـته و برای تفسـیر  گاهـی و تسـلط خوبـی بـه تمامـی آیات قرآن  حـداد یمنـی آ

کـه مشـابه یـا روشـنگر معنـای آیـه بوده،  کریـم از برخـی آیـات دیگـر  برخـی آیـات قـرآن 

کـه تفسـیر وی شـیوه ی تفسـیر قرآن  کـرده اسـت و همیـن باعـث شـده اسـت  اسـتفاده 

بـه قـرآن را بـه خـود بگیـرد. در ادامـه بـه نمونه هایـی از تفسـیر قـرآن بـه قـرآن اشـاره 

می شـود:

کـه حضـرت آدم؟ع؟ بـرای توبـه از خـدا دریافت نمـود: ذیل آیه ی  کلماتـی  مـراد از 

حیـم< )البقـره، 		( در  اُب الّرَ ـّوَ ـُه ُهـَو الّتَ َکِلمـاٍت َفتـاَب َعَلیـِه ِإّنَ ـِه  ـی آَدُم ِمـْن َرّبِ
َ

>َفَتَلّق

تفسـیر ایـن آیـه، حـداد از تفسـیر قـرآن بـه قـرآن یـاری گرفتـه اسـت، زیـرا ایشـان اشـاره 
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کـه حضـرت آدم )علـی نبّینـا و آلـه و؟ع؟( و حـوا از خداونـد  کـه مـراد از کلماتـی  می کنـد 

کـه می فرماید: >قاال  آموختنـد تـا توبـه نماینـد، این کام خداوند تبارک و تعالی اسـت 

ْنُفَسـنا َو ِإْن َلـْم َتْغِفـْر َلنا َو َتْرَحْمنا َلَنُکوَنّنَ ِمَن اْلخاِسـرین < )العراف، 		( 
َ
نـا َظَلْمنـا أ َرّبَ

)حدادیمنـی، 	00	 م، ج 	، ص 0	(.

َکمـا ُسـِئَل ُموسـی ِمـْن َقْبـُل  ْن َتْسـَئُلوا َرُسـوَلُکْم 
َ
أ ْم ُتریـُدوَن 

َ
حـداد ذیـل آیـه ی >أ

ـبیل< )البقـره، 	0	(، بـه تقاضـای   َسـواَء الّسَ
َ

یمـاِن َفَقـْد َضـّل
ْ

ِل اْلُکْفـَر ِبال
َ

َو َمـْن یَتَبـّد

کـه یـا محـال  قـوم موسـی و بنی اسـرائیل از حضـرت موسـی )علـی نبّینـا و آلـه و؟ع؟( 

کـه مشـرکین قریـش و  ع آن نبـوده، اشـاره می نمایـد  عقلـی بـوده و یـا مصلحـت در وقـو

کـرم؟ص؟ چنیـن تقاضایـی می نمودنـد، بـا استشـهاد  یهـود زمـان پیامبـر نیـز از پیامبـر ا

ْو 
َ
ْنهـاَر ِخاَل هـا َتْفجیـرًا؛ أ

َ ْ
ـَر ال ـٌة ِمـْن َنخیـٍل َو ِعَنـٍب َفُتَفّجِ ْو َتُکـوَن َلـَك َجّنَ

َ
بـه آیـات >أ

ِتـی ِبـاهَّلِل َو اْلَماِئَکـِة َقبیًا< )السـراء، 		 و 
ْ
ْو َتأ

َ
ِکَسـفًا أ َکمـا َزَعْمـَت َعَلینـا  ـماَء  ُتْسـِقَط الّسَ

		( )همـان، ج 	، ص 			(.

ْمُن َو ُهْم 
َ ْ
ولِئَك َلُهـُم ال

ُ
ذیـَن آَمُنـوا َو َلـْم یْلِبُسـوا إیماَنُهـْم ِبُظْلٍم أ

َ
در تفسـیر آیـه ی >اّل

ُمْهَتـُدون< )النعـام، 		( آورده اسـت: هنگامی کـه ایـن آیـه نـازل شـد، بـر اصحـاب 

گفتنـد بـا ایـن وصـف هیچ کـدام از  کـرم؟ص؟  گـران آمـد و بـه همیـن جهـت بـه پیامبرا

کـه یـا در مـورد خـود یـا دیگـران سـتمی روا  مـا از عـذاب در امـان نخواهیـم بـود چـرا 

کـه می پنداریـد، بلکـه منظـور  داشـته ایم. آن حضـرت فرمودنـد: منظـور ایـن نیسـت 

از ایـن )ظلـم(، شـرک اسـت، آیـا در مـورد سـخن لقمـان بـه پسـرش نیندیشـیده اید که 

ـْرَك َلُظْلـٌم  گفـت: >َو ِإْذ قـاَل ُلْقمـاُن اِلْبِنـِه َو ُهـَو یِعُظـُه یـا ُبَنـی ال ُتْشـِرْك ِبـاهَّلِل ِإّنَ الّشِ

َعظیـٌم< )لقمـان، 		( )همـان، ج 	، ص 		(.
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روش تفسیر روایی.   .  

کـه از خـود قـرآن برخاسـته اسـت،>…  نیازمنـدی قـرآن بـه سـنت، واقعیتـی اسـت 

َل ِإَلیِهـْم..< )النحـل، 		(. بـه همیـن لحـاظ  ـاِس مـا ُنـّزِ ْکـَر ِلُتَبیـَن ِللّنَ ْنَزْلنـا ِإَلیـَك الّذِ
َ
َو أ

کـه ریشـه دارترین و بـا سـابقه ترین شـیوه تفسـیر قـرآن، تفسـیر روایـی  گفـت  می تـوان 

کـه از آن  اسـت؛ زیـرا متصـدی آن رسـول خـدا؟ص؟، و متـن اصلـی آن روایاتـی اسـت 

بزرگـوار بـه دسـت مـا رسـیده اسـت. حـداد یمنی نیز مانند بسـیاری از مفسـران از روش 

کثرًا روایاتی را نقـل می کند که  تفسـیر قـرآن بـه کمـک روایـات بهره برده اسـت؛ البتـه ا

که حداد،  کرد این اسـت  که باید به آن اشـاره  مؤید نظرات وی باشـد و مورد دیگری 

روایـات را بـدون ذکـر سـند از راوی نقـل می کنـد، مثـًا )قـال ابـن عبـاس(؛ یـا مسـتقیم 

کـرم؟ص؟ نقـل می کنـد، مثـًا )قـال رسـول اهَّلل یـا روی عـن رسـول اهَّلل(،  از خـود پیامبرا

یـا اینکـه حتـی اسـم راوی و منبـع را ذکـر نمی کنـد و از واژه )قیَل: گفته شـده( اسـتفاده 

می کنـد. ایشـان در جای جـای تفسـیر خـود از روایـات پیامبـر؟ص؟ و صحابـه و تابعـان 

کـرده اسـت. مـوارد زیـر از جملـه تفاسـیر روایـی  بـرای تفسـیر و توضیـح آیـات اسـتفاده 

وی می باشـد:

مـراد از >الباقیـات الصالحـات< تسـبیحات اربعـه می باشـد؛ در تفسـیر حداد یمنی 

َك  اِلحاُت َخیـٌر ِعْنَد َرّبِ ْنیـا َو اْلباِقیاُت الّصَ
ُ

ذیـل آیـه ی >اْلمـاُل َو اْلَبُنـوَن زیَنـُة اْلَحیـاِة الّد

کـرم ؟ص؟  َمـا< )الکهـف، 		(، حدیثـی از صحابـه و تابعـان و پیامبـر ا
َ
َثوابـًا َو َخیـٌر أ

کـه مصـداق »الباقیـات الصالحـات« را مشـخص می نمایـد؛ حدیث مذکور  آمـده اسـت 

این گونـه اسـت: »و عـن انـس؟ضر؟ ان النبـی؟ص؟ قـال »خـذوا جنتکـم مـن النـار، قولـوا 

کبـر و ال حـول وال قـوة اال بـاهَّلل، فانهـن   اهَّلل و اهَّلل ا
ّ

سـبحان اهَّلل و الحمـداهَّلل و ال الـه اال
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المقدمـات و هـن المنجیـات و هـن المعقبـات و هـن الباقیـات الصالحـات«. )همـان، 

ج 	، ص 			(.

مـراد از »سـبعًا مـن المثانـی«، سـوره ی فاتحـة الکتـاب اسـت؛ حداد یمنـی در مورد 

آیـه ی >َو َلَقـْد آَتینـاَك َسـْبعًا ِمـَن اْلَمثاِنـی َو اْلُقـْرآَن اْلَعِظیـَم< )الحجـر، 		(، از قـول 

کـرم؟ص؟ آورده اسـت: »قـال ابـن عبـاس، السـبع المثانـی: فاتحـة الکتـاب،  پیامبـر ا

هکـذا روی عـن رسـول اهَّلل؟ص؟ حیـث قـال »مـا انـزل اهَّلل فی التـوراة و االنجیـل و الزبور 

مثـل فاتحـة الکتـاب، و انهـا السـبع المثانـی« )همـان، ج 	، ص 0		(. مفسـر با توجه 

کـرم؟ص؟ بـه بیـان نـام دیگـر سـوره ی فاتحـة الکتـاب  بـه روایـت مذکـور از قـول پیامبرا

کـه همـان »سـبعًا مـن المثانـی« اسـت، پرداختـه اسـت. 

ـْم ُحُرمـاِت اهَّلِل َفُهَو  حـداد یمنـی در تفسـیر )قـول الـزور( در آیـه ی >ذِلـَك َو َمـْن یَعّظِ

ْوثاِن 
َ ْ
ْجَس ِمَن ال  مـا یْتلی َعَلیُکْم َفاْجَتِنُبـوا الّرِ

َ
ْنعاُم ِإاّل

َ ْ
ـْت َلُکُم ال

َ
ِحّل

ُ
ـِه َو أ َخیـٌر َلـُه ِعْنـَد َرّبِ

ور< )الحـج، 0	(؛ بـا اسـتناد بـه حدیـث پیامبـر؟ص؟ مـراد از »قـول  َو اْجَتِنُبـوا َقـْوَل الـّزُ

الـزور« را شـهادت دروغ و شـرک می دانـد؛ وی در تفسـیر آیـه ی مذکـور چنیـن آورده 

اسـت: »یعنـی قـول الکـذب و مـن اعظم الوجوه الکذب الکفر بـاهَّلل، و الکذب علی اهَّلل 

کما روی عن رسـول اهَّلل؟ص؟ انه قال: »عدلت شـهادة  و یدخل فی ذلک شـهاده الزور 

ک بـاهَّلل«. در ادامـه نیـز بـه ذکـر تلبیـه برخـی از قبایـل جاهلـی پرداختـه  الـزور باالشـرا

کـه در ذکـر آنـان شـرک و شـریک قائـل شـدن بـرای خداونـد متعـال، دیـده می شـود. 

)همـان، ج 	، ص 			(

اسرائیلیات در تفسیر حداد یمنی.   .   .  

اسـرائیلیات جمع »اسـرائیلیه« به معنی داسـتان یا افسـانه ای که منشـاء اسرائیلی 
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یـا  از شـخص  اعـم  بـه چنـان منشـأیی ختـم شـود،  دارد و سلسـله ی سـند داسـتان 

کـه از یـک  کتـاب. واژه ی اسـرائیلیات گرچـه در ظاهـر بـه معنـای داسـتان هایی اسـت 

گرفتـه باشـد ولـی در اصطـاح مفسـران و محدثـان، مفهـوم  منبـع یهـودی سرچشـمه 

وسـیع تری بـه خـود گرفتـه و شـامل تمامـی افسـانه های کهنی اسـت که از گذشـتگان 

وارد تفسـیر و حدیـث و تاریـخ شـده اسـت؛ اعـم از اینکـه منشـاء اصلـی آن یهـودی، 

مسـیحی یـا غیـر آن باشـد )معرفـت، 				 ش، ج 	، صـص 			 و 			(.

کـه بـه تفسـیر حـداد یمنـی وارد می باشـد، ذکـر و اسـتفاده از  از جملـه نقدهایـی 

کریـم اسـت. ایشـان در مـوارد  داسـتان ها و مطالـب اسـرائیلی در تفسـیر آیـات قـرآن 

ک:  از ایـن مطالـب بهـره بـرده اسـت؛ بـرای مثـال: )ن.  آیـات  زیـادی بـرای تفسـیر 

حدادیمنی، 	00	 م، ج 	، ص 			؛ ج 	، ص 			؛ ج 	، ص 			(؛ در ادامه به 

ذکـر مـواردی از آن می پردازیـم:

آفرینـش حـوا از اسـتخوان دنـده ی حضـرت آدم )علـی نبّینـا و آلـه و؟ع؟(: حـداد 

یمنی در تفسـیر خود در ذیل آیه ی سـی و پنجم سـوره بقره، به داسـتان خلقت حواء 

کـه خداونـد، حـواء را از اسـتخوان دنـده ی چـپ آدم )علـی  این گونـه اشـاره می کنـد 

کـه آدم )علـی نبّینـا و آلـه  نبّینـا و آلـه و؟ع؟( آفریـد در حالی کـه او خـواب بـود؛ زمانـی 

کیسـتی؟ حـواء  گفـت تـو  کنـار سـرش نشسـته، بـه او  کـه  و؟ع؟( بیـدار شـد زنـی را دیـد 

کـرد. پـس از آن مائکه در  کـه خداونـد مـرا برای تـو خلق  گفـت: مـن همسـر تـو هسـتم 

کـه او از حی  مقـام سـنجش آدم از او پرسـیدندکه ایـن کیسـت؟ آدم گفـت: حـواء، چـرا 

)زنـده( خلـق شـده اسـت. )همـان، ج 	، صـص 		-		(

ذکـر افسـانه ی غرانیـق: حـداد یمنـی در ذیـل تفسـیر آیـه ی پنجـاه و دوم سـوره ی 
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کـه باعـث شـادی مـردم بی ایمـان و  از ذکـر غیرخدایـی  کـه مـراد  حـج، آورده اسـت 

کـه ایـن امـر زمانـی اتفـاق  مشـرک می گـردد، ذکـر شـفاعت مشـرکان توسـط بت هـا بـود 

کـه  کـه روزی پیامبـر؟ص؟ سـوره ی نجـم را در مکـه تـاوت می نمـود و زمانـی  افتـاد 

 )	0 و   		 )النجـم،  ْخـری< 
ُ ْ
ال اِلَثـَة 

َ
الّث َمنـاَة  َو  ی؛  اْلُعـّزَ َو  َت 

َ
الـّا یُتـُم 

َ
َفَرأ  

َ
>أ آیـات  بـه 

کام را جـاری  رسـید، شـیطان در ایـن میـان دخالـت نمـود و بـر زبـان پیامبـر؟ص؟ ایـن 

کفـار مکـه از شـنیدن ایـن  سـاخت: »تلـک الغرانیـق العلـی عندهـا شـفاعه ترتجـی«، 

کام خوشـحال شـدند و بـه شفاعتشـان توسـط بت هـا -در روایـت دیگـر )مائکـه(- 

کـه قرائـت سـوره توسـط پیامبـر؟ص؟ بـه پایـان رسـید، ایشـان  امیـدوار شـدند و زمانـی 

کافـران همگـی بـرای تصدیـق و تعظیـم و خوشـحالی _از  سـجده نمـود و مومنـان و 

کردند غیر از ولید بن مغیره _در روایت دیگر )به همراه  آنچه شـنیده بودند- سـجده 

گرفـت و بـر آن  کـف دسـت  ک را در  کـه پیرمـرد و مسـن بـود، خـا سـعید بـن العـاص(- 

کـرد )همـان، صـص 			-			(. سـجده 

روش تفسیر عقلی _ اجتهادی.   .  

کـه در هـر انسـانی بـه ودیعـت نهـاده  عقـل بـه عنـوان یـک منبـع، نیرویـی اسـت 

اسـتلزامات  شـناختی،  ارزش  شـناختی،  هسـتی  کلـی  اصـول  مجموعـه ی  و  شـده 

کـه بدیهـی یـا نزدیـک بـه بدیهـی می باشـند، در اختیـار انسـان  بی واسـطه ی آنهـا را 

قـرار می دهنـد. نقـش عقـل در تفسـیر قـرآن در چهـار محـور متصـور اسـت: الـف( نقش 

سـلبی: گاه، ظاهـر آیـه ای بـر خـاف حکم قطعی عقل اسـت، مانند آیاتـی که در ظاهر 

بـرای خـدا جسـم قائـل اسـت ماننـد: >یـداهَّلل فـوق ایدیهـم< )الفتـح، 0	(، بـر اسـاس 

کـه بـا تجـرد ذات  کـرد  گونـه ای تفسـیر  حکـم عقـل، ظاهـر این گونـه آیـات را بایـد بـه 
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گاه ادلـه ی قطعـی عقل، ظاهـر آیه را  بـاری تعالـی سـازگار باشـند. ب( نقـش ایجابـی: 

تأییـد و تقویـت می کنـد و بایـد بـه همـان ظهـور آیـه اسـتناد جسـت. ج( نقـش تبیینـی 

و توحیـدی: عقـل در این گونـه مـوارد نقـش ابـزاری داشـته و متمـم منابـع دیگـر اسـت 

و می تـوان آن را مصـداق تدبـر در قـرآن دانسـت. د( کشـف اسـتلزامات: عـاوه بـر مفاد 

آنهـا نیـز مقصـود خداونـد اسـت )بابایـی، 				،  آیـات، اسـتلزامات عقلـی  ظاهـری 

صص 0		-			؛ رجبی، 				، صص 			-			(. در ادامه به مواردی از تفسـیر 

عقلـی و اجتهـادی در تفسـیر حـداد یمنـی اشـاره می شـود: 

ـْت 
َ
جسـمانیت خداونـد: حـداد یمنـی در آیـه ی >َو قاَلـِت اْلیُهـوُد یـُد اهَّلِل َمْغُلوَلـٌة ُغّل

َکیَف یشـاء …< )المائـده، 		(،  یدیِهـْم َو ُلِعُنـوا ِبمـا قاُلـوا َبـْل یـداُه َمْبُسـوَطتاِن یْنِفـُق 
َ
أ

کـه این عبارت بـه معنای جود و  ذیـل عبـارت >بـل یـداه مبسـوطتان< اشـاره می کند 

زیـادی بخشـش اسـت و در ادامـه بوسـیله ی اجتهـاد عقلـی، شـواهدی را ذکـر می کنـد 

کـه نفـی تجسـیم خداونـد اسـت می رسـیم و  کـه از لحـاظ عقلـی بـه معنـای مـورد نظـر 

کنایـه از زیـادی عطـا و بخشـش الهـی اسـت.  اینکـه مـراد از دسـت های بـاز خداونـد 

نیـروی  از  اسـتفاده  بـا  واقـع  در   .)			-			 صـص   ،	 ج  م،   	00	 )حدادیمنـی، 

کـرده اسـت و  کـرده و دسـت مـادی داشـتن خـدا را نفـی  عقـل، آیـه ی قـرآن را تفسـیر 

کـه مقصـود از دسـت خـدا، قـدرت او سـت. البتـه الزم بـه ذکـر اسـت  کـرده اسـت  اشـاره 

کـه ذیل مبحث  کـه ایشـان در آیـات دیگـر، بـه نوعـی قائل به رؤیت خداوند می باشـد 

کامـی بـه آن خواهیـم پرداخـت. گرایـش 

کـه حـداد یمنـی بـه تفسـیر  خلقـت آسـمان ها، زمیـن و عـرش: از جملـه مـواردی 

عقلـی آیـات پرداختـه اسـت، نظـر ایشـان در مـورد خلقـت آسـمان ها، زمیـن و عـرش 

کـه »عـرش« بعـد از خلقـت آسـمان ها و  اسـت. آیـه ی 		 سـوره العـراف داللـت دارد 
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زمیـن خلـق گردیـد. هم چنیـن برخـی معنـای اسـتوی را بـه )نشسـتن( تعبیـر کرده انـد 

واژه ی  مفهـوم  مـورد  در  اجتهـادی  عقلـی-  دالیـل  ذکـر  بـا  حـداد  مـورد  ایـن  در  کـه 

)اسـتوی( پرداختـه و نشسـتن بـر عـرش را از خداونـد نفی کرده و می گوید: اسـتوی به 

کامـل بـر چیـزی داشـتن اسـت. سـپس بـه خلقت عرش اشـاره  معنـای تسـلط و اقتـدار 

می کنـد و نظـرات وارده در مـورد خلقـت عـرش بعـد از آسـمان ها و زمیـن را رد می کنـد 

کـه خلقـت عـرش و اسـتیاء خداونـد بـر آن قبـل از خلقت آسـمان ها و زمین  و می گویـد 

بـوده اسـت )همـان، ج 	، صـص 			 و 			(.

 اهَّلُل َلَفَسَدتا َفُسْبحاَن 
َ
کاَن فیِهما آِلَهٌة ِإاّل توجیه عقلی حداد یمنی ذیل آیه ی >َلْو 

کـه ایـن آیـه ی قـرآن، خـود  ـا یِصُفـون< )النبیـاء، 		(؛ هرچنـد  َعّمَ اْلَعـْرِش  َرّبِ  اهَّلِل 

دربردارنـده ی برهـان عقلـی اسـت، بـا ایـن حـال، حـداد یمنـی در ذیل این آیـه به ذکر 

دالیـل منطقـی و عقلـی در مـورد محـال بـودن اجتمـاع و ارتفـاع نقیضیـن می پـردازد 

)همـان، ج 	، ص 			(.

گرایش های تفسیری حداد یمنی .  

کامـی، جهت گیری هـای عصـری  باورهـای مذهبـی،  تأثیـر  گرایـش،  از  مقصـود 

کـه بـر اسـاس عقایـد، نیازهـا و ذوق و  و سـبک های پـردازش در تفسـیر قـرآن اسـت 

سـلیقه و تخصـص علمـی مفسـر شـکل می گیـرد )رضایـی اصفهانـی، 				 ش، ص 

.)		

گرایش لغوی.   .  

کـه مـا را در فهـم معنـا و  مقصـود از منابـع لغـوی در تفسـیر، هرگونـه منبعـی اسـت 

کاربـرد واژگان قـرآن در زمـان نـزول یـاری دهـد. بـر ایـن اسـاس قـرآن مجیـد، روایـات، 
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سـخن صحابـه و فرهنـگ عامـه ی مـردم در دوران نـزول، همـه از منابع لغوی تفسـیر 

کاربردهای واژه های  بـه شـمار می آینـد. بـه ایـن معنی که با مراجعه به آنها، معانـی و 

قرآنـی در عصـر نـزول روشـن می گـردد )بابایـی، 				 ش، ص 			(.

حـداد یمنـی، در زمینـه ی مباحث لغوی اسـتفاده زیـادی از روایات و آرای علمای 

صحابـه و تابعیـن و اتبـاع آنـان نمـوده اسـت و نیـز از اشـعار عربـی دو دوره ی جاهلـی 

گفـت الگـوی ایشـان در روش تفسـیر لغـوی  و اسـام نیـز بهـره بـرده اسـت و می تـوان 

کـه بـرای فهم واژگان مشـکل و غریب قرآن به شـعر مراجعه  عبدالـه بـن عبـاس اسـت 

ک: سـیوطی، 				 ق، ص 	0	(. می کـرده اسـت )ر. 

تفسـیر حـداد یمنـی در ترجمـه ی واژه هـا، از برجسـتگی و امتیـاز ویـژه ای برخـوردار 

کـه در ادامـه بـه ذکـر نمونه هایـی از روش وی در ایـن زمینـه می پردازیـم: اسـت 

ارائه ی معنای مناسب و روان.   .   .  

کـرده اسـت؛ ماننـد:  حـداد یمنـی بسـیاری از واژه هـا را بسـیار سـاده و روان معنـا 

ـَک یعنـی لنحولنـک؛ َشـطَر یعنـی نحـوه و قصـده؛ ِمـَن  یّنَ َحنیفـًا یعنـی مخلصـًا؛ َفَلُنَوّلِ

و  َنَشـَر  یعنـی  ِفیهـا   
َ

َبـّث َو  القبلـه[؛  و  القـرآن  امـر  ]فـی  ّکین  الّشـا مـن  یعنـی  الُممَتریـَن 

وِلـی اللبـاِب یعنـی ذوی العقـول؛ 
ُ
َفـَرَق فیهـا؛ أِلیـٌم یعنـی و جیـع و هـو بمعنـی مؤلـم؛ أ

ُکرٌه َلُکم یعنی و هو شـاق علیکم؛ َزیٌغ یعنی میل  َثِقفُتموُهـم یعنـی وجدتموهـم؛ َو ُهـَو 

سـاِء، یعنـی مسـلطون علی ادب النسـاء  اُمـوَن َعَلـی الّنِ جـاُل َقّوَ عـن الحـق و الهـدی؛ الّرِ

بـا لحـق؛ َوالجـاِر ِذی الُقربـی یعنـی هـو الـذی یقاربـک فـی الجـوار تعرفـه و یعرفـک؛ و 

اِحـِب ِبالَجنـِب  الجـاِر الُجُنـِب یعنـی هـو مـن قـوم آخریـن ال قرابـه بینـک و بینـه؛ َوالّصَ

یعنـی هـو الجـار القریـب ]فـی نسـخه: الغریـب[ المتباعـد، و الجنـب فـی اللغـه: البعیـد؛ 
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 آّمیـَن الَبیـَت الَحـراَم یعنـی القاصدیـن المتوجهیـن نحـو البیت الحـرام؛ و … )حداد 
َ

َوال

یمنـی، 	00	 م، ج 	، صـص 			 و 			 و 			 و 			 و 			 و 			 و 			 و 			؛ 

ج 	، صـص 		 و 			 و 			 و 			(

تبیین واژه های غیرعربی و غیرحجازی .   .   .  

کـه از زبان هـای دیگـر وارد زبـان عربـی شـده نیـز اشـاره  حـداد یمنـی بـه واژه هایـی 

َفْوَقُکـُم  َرَفْعنـا  َو  َخْذنـا می ثاَقُکـْم 
َ
أ ِإْذ  >َو  کـرده اسـت؛ ماننـد واژه ی »ُطـور« در آیـه ی 

ُقـوَن< )البقـره، 		(؛ ایشـان  ُکـْم َتّتَ
َ
ٍة َو اْذُکـُروا مـا فیـِه َلَعّل ُکـْم ِبُقـّوَ ـوَر ُخـُذوا مـا آَتینا الّطُ

کـوه  بـه معنـی  ایـن واژه در زبـان سـریانی  گفتـه شـده  ایـن واژه می گویـد:  دربـاره ی 

اینکـه در قـرآن  لغتـی در دنیـا نیسـت مگـر  گفتـه شـده هیـچ  می باشـد، و هم چنیـن 

ایـن نظـر  باشـد )حدادیمنـی، 	00	 م، ج 	، ص 	0	(. حـداد در ادامـه و در تأییـد 

کـه جایـز نمی باشـد در قـرآن لغتـی غیـر  گفته انـد  می گویـد: »دانشـمندان سرشـناس 

کـه خداونـد بلنـد مرتبـه فرمـوده: >ُقْرآنـًا َعَرِبیـا …<)الزمـر،  از لغـت عـرب باشـد، چـرا 

کـه میـان  گفـت  		( و نیـز فرمـوده ی: >ِبِلسـاٍن َعَرِبـی …< )الشـعراء، 			(، لـذا بایـد 

آنچـه  ]یعنـی  دارد،  وجـود  کاربـرد[  ]در  توافـق  و  برابـری  ع  نـو یـک  واژه هـا  این گونـه 

کـه هـر  گمـان مـی رود از دیگـر زبان هـا در قـرآن آمـده، از بـاب »تـوارد لغتیـن« می باشـد 

کـه یکـی از دو زبـان از  گمـان بـرده شـده  کرده انـد، آن گاه  دو لغـت، یـک لفـظ را وضـع 

کام و شـعر عـرب یافتیـم؛ آنجـا  گرفتـه اسـت.[؛ و مـا نیـز واژه ی )طـور( را در  دیگـری 

کـه جریـر می گویـد: )فـإن تـر سـلمی الجـن یستأنسـوا بهـا * و إن یـر سـلمی صاحـب 

الطـور ینزل(«)حدادیمنـی، 	00	 م، ج 	، صـص 	0	 و 	0	(. البتـه حـداد در توجیـه 

کرده  کام عرب، به شعر جریر بن عطیه خطفی )م 			 ق( اشاره  کاربرد این واژه در 
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که این شـاعر در بعد از اسـام زیسـته و فوت  که توجیه ضعیفی می باشـد، چرا اسـت، 

کـه از شـعر دوران جاهلـی در جهـت اسـتناد خـودش اسـتفاده  کـرده اسـت، و الزم بـود 

کـه  می کـرد؛ مگـر اینکـه بگوییـم ایـن بیـت شـعر متعلـق بـه زمـان جاهلیـت می باشـد، 

بـا توجـه بـه تاریـخ فـوت شـاعر آن، ایـن نظـر نیـز بعیـد می باشـد. 

کـه )طـور(،  حـداد یمنـی، ذیـل تفسـیر آیـه ی اول سـوره ی طـور نیـز اشـاره می کنـد 

کـه در آنجـا خداونـد بـا حضـرت موسـی )علـی نبّینـا و آلـه و؟ع؟( تکلـم  کوهـی اسـت 

کـوه، )زبیـر( اسـت؛ هم چنیـن هـر کوهـی ]به صورت عـام[، در  نمـوده اسـت، و نـام آن 

کـه  زبـان سـریانی )طـور( می باشـد. هم چنیـن از ابوعبیـده )م 	0	 ق( نقـل می کنـد 

کـوه می باشـد. )همـان، ج 	، ص 			( )طـور( در زبـان عربـی بـه معنـی 

کـه حـداد یمنی در این زمینه به آنها اشـاره می کند، موارد ذیل  از دیگـر واژه هایـی 

می باشـند: واژه ی )أصبرهـم( در لغـت یمنـی بـه معنـی )أجرأهـم(؛ واژه )الطوفان( در 

لغـت اهـل یمـن بـه معنـی )طاعـون(؛ واژه )الّسـجل( در لغـت حبشـی بـه معنـی )مرد، 

ک: همان، ج  شـخص(؛ واژه ی )الفردوس( در لغت حبشـی به معنی )بهشـت( )ن. 

	، ص 			؛ ج 	، ص 			؛ ج 	، ص 	0	؛ ج 	، ص 	(.

اجتهاد در معنای واژه ها.   .   .  

کـرده، معنـای وسـیع و  گاه بـا توضیـح خـود، مفهـوم واژه را محـدود  حـداد یمنـی 

کلـی آن را بـه یـک مـورد خـاص نسـبت می دهـد؛ بـرای نمونـه در آیـه ی >. یِریـُد اهَّلُل 

ِبُکـُم الیسـَر..< )البقـره، 			(، واژه ی )یسـر( را بـه معنـای مـدارای دیـن بـا مریـض و 

گرفتـه اسـت )همـان، ج 	، ص 			(. مسـافر دربـاره ی روزه 

بـرای  اسـتوار نیسـت؛  بـر هیـچ دلیلـی  بـوده،  نـاروا  نیـز  از توضیحـات وی  برخـی 
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مثـال در آیـه ی >َوَشـَرْوُه ِبَثَمـٍن َبْخـٍس َدراِهـَم َمْعـُدوَدٍة..< )یوسـف، 0	( در معنـای 

فروختنـد؛  درهـم  بیسـت  بـه  را  او  برادرانـش  می نویسـد:  َبْخـٍس<  >ِبَثَمـٍن  عبـارت 

کـرده  ُه..< )یوسـف، 		( اقـوال مختلفـی را نقـل 
َ

ُشـّد
َ
ـا َبَلـَغ أ هم چنیـن در آیـه ی >َوَلّمَ

کـه می گوینـد  و می گویـد یعنـی هجـده سـال و نیـز در ادامـه ی نظـر دیگـران را مـی آورد 

یعنـی بیسـت و هشـت تـا سـی سـال، و سـی و دو سـال تـا چهـل سـال؛ در آیـه ی >فـی 

ِبضـِع ِسـنین …<)الـروم، 	( می گویـد: یعنـی بیـن سـه تـا ده سـال؛ در آیـه ی >َو ِجـیَء 

کـه جهنـم در روز قیامـت بوسـیله ی هفتـاد  ـَم..< )الفجـر، 		( می گویـد  یوَمِئـٍذ ِبَجَهّنَ

هـزار زمـام حرکـت داده می شـود و بـر هـر زمـام، هفتـاد هزار فرشـته اسـت )حدادیمنی، 

	00	 م، ج 	، ص 		 و 		؛ ج 	، ص 			؛ ج 	، ص 			(.

وجوه معنایی.   .   .  

یکـی از نـکات مهـم در ترجمـه ی آیـات، توجـه بـه معانـی مختلـف واژه ه اسـت. 

از معنـای  بایـد  آیـه  بـه تناسـب هـر  از واژه هـا دارای معانـی متعـدد هسـتند و  برخـی 

خـاص آن اسـتفاده شـود. حدادیمنـی در تفسـیرش از ایـن دانـش بهـره بـرده اسـت 

کلمـات پرداختـه اسـت؛ البتـه ایشـان راجـع  و از ایـن طریـق بـه تفسـیر و معنـی برخـی 

بـه ایـن فـن اشـاره ای نکـرده اسـت امـا بـا مطالعـه و بررسـی تفسـیرش بـه ایـن نتیجـه 

کـه در ذیـل بـه  کـه در تفسـیر وی، ایـن دانـش و فـن نیـز بـه کار رفتـه اسـت  می رسـیم 

کمـک  کـه حـداد یمنـی آنهـا را در تفسـیرش بـه  صـورت مختصـر، نمونـه ای از الفاظـی 

ایـن فـن تبییـن و تفسـیر نمـوده، اشـاره می نماییـم.

یـِن< )الفاتحـه، 	( نوشـته  در ترجمـه ی واژه »دیـن« در آیـه ی >ماِلـِک یـوِم الّدِ

اسـت: یعنـی یوم الحسـاب؛ و در آیـه ی >اصَطَفـی َلُکـُم الّدیـن …< )البقـره، 			( و 
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یـِن …< )البقره،  ْکـراَه ِفـی الّدِ ُدوُکـم َعـن دیِنُکـم …< )البقـره، 			( و >الِإ ـی یّرُ >… َحّتَ

یـَن ِعنـَداهَّلِل اِلسـاِم …<  			( نوشـته اسـت یعنـی دیـن االسـام؛ و در آیـه ی >ِإّنَ الّدِ

)آل عمـران، 		( نوشـته اسـت یعنـی دیـن برگزیـده و مـورد رضایـت؛ و در آیـه ی >… 

 >… ِ
ـُه هَّلِلَّ

ُ
ُکّل یـُن  یـَن …< )العـراف، 		( و >… َویُکـوَن الّدِ َواْدُعـوُه ُمْخِلصیـَن َلـُه الّدِ

گرفتـه اسـت؛ و در آیـه ی >… َدَعـُوا  )النفـال، 		( آن را بـه معنـای طاعـت و عبـادت 

ْعُبـَد اهَّلَل ُمْخِلصًا َلُه 
َ
ْن أ

َ
ِمـْرُت أ

ُ
ـی أ یـَن …< )یونـس، 		( و >ُقـْل ِإّنِ اهَّلَل ُمْخِلصیـَن َلـُه الّدِ

یـَن< )الزمـر، 		( ایـن واژه را در معنـای اعتقـاد و توحیـد فطـری آورده اسـت )حداد  الّدِ

یمنـی، 	00	 م، ج 	، صـص 		 و 			 و 			 و 			 و 	0	؛ ج 	، ص 		؛ ج 	، 

ص 			 و 			 و 			؛ ج 	، ص 		(.

اسـت  آمـده  بـه وجـوه مختلفـی  تفسـیر حدادیمنـی  در  )سـوء(  واژه ی  هم چنیـن 

کـه بـه چنـد مـورد آن اشـاره می کنیـم: ذیـل آیـه ی >… یُسـوُموَنُکْم ُسـوَء اْلَعـذاِب …< 

 
َ
)البقـره، 		(، )سـوء( را بـه )شـدت( معنـی نمـوده اسـت؛ ذیـل آیـه ی >ِإْن َنُقـوُل ِإاّل

اْعَتراَك َبْعُض آِلَهِتنا ِبُسوء …< )هود، 		(، )سوء( را به )جنون( معنی نموده است؛ 

ْهِلـَك ُسـوءا …< )یوسـف، 		( در تفسـیر 
َ
راَد ِبأ

َ
ذیـل آیـه ی >… قاَلـْت مـا َجـزاُء َمـْن أ

ْخـَت هـاُروَن 
ُ
حـداد آمـده اسـت: مـراد از )سـوء(، )زنـا( می باشـد، و نیـز در آیـه ی >یـا أ

 َسـْوٍء …< بـه همیـن معنـی آمـده اسـت؛ ذیـل آیـه ی >اْسـُلْك یـَدَك 
َ
ُبـوِك اْمـَرأ

َ
کاَن أ مـا 

ْج َبیضـاَء ِمـْن َغیـِر ُسـوء …< )القصـص، 		(، حـداد در مـورد )سـوء(  فـی َجیِبـَك َتْخـُر

کـه در اثـر بیمـاری بـر ص  در ایـن آیـه می گویـد: »أی مـن غیـر بـرص« یعنـی: سـفیدی 

ـوء …< )الممتحنـه،  ْلِسـَنَتُهْم ِبالّسُ
َ
یِدیُهـْم َو أ

َ
نباشـد؛ ذیـل آیـه ی >. َو یْبُسـُطوا ِإَلیُکـْم أ

کـرده اسـت )همـو، ج 	، ص 		؛ ج 	، ص  	(، واژه ی )سـوء( را بـه )دشـنام( معنـی 

0		؛ ج 	، ص 		 و 			؛ ج 	، ص 			؛ ج 	، ص 			(.
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توجه به جنبه های ادبی و بالغی.   .   .  

حدادیمنـی، در تفسـیر آیـات قـرآن همـواره بـه نـکات باغـی و ادبـی توجـه خاصی 

داشـته اسـت. ایشـان در تفسـیر آیه ی >ِإیاَك َنْعُبُد َو ِإیاَك َنْسـَتعیُن< )الفاتحه، 	( به 

یکـی از محسـنات کام در زبـان عـرب، اعـم از آیـات قـرآن و خطـب و کلمـات فصحـاء 

ع از غیبـت بـه خطاب  کـردن مطلبـی یـا تلویـح و اشـاره بـه امـری، رجـو کـه بـرای بیـان 

ح می کنـد  کـرده اسـت. در ادامـه نیـز سـوالی را مطـر و یـا عکـس آن می نماینـد، اشـاره 

بـه خطـاب چـه می باشـد؟  از غیبـت  التفـات  ایـن  کـه علـت  پرسـیده شـود  گـر  »ا کـه 

می گوییـم ماننـد ایـن مـورد در قـرآن زیـاد وجـود دارد، خداونـد بلندمرتبـه فرمـود: >… 

ُکْنُتـْم ِفـی اْلُفْلـِك َو َجَریـَن ِبِهـْم …< )یونـس، 		( )همـو، ج 	، ص 		 و  ـی ِإذا  َحّتَ

گفتـه اسـت: >َو  کـه  		( در ایـن آیـه نیـز التفـات از خطـاب بـه غیبـت وجـود دارد، چرا

کام وجـود نداشـت، الزم بـود از عبـارت: )َو َجَریـَن  گـر التفاتـی در  َجَریـَن ِبِهـم< لـذا ا

کـه مسـئله ی التفـات را در آیـه ی پنجـم  ِبُکـم( اسـتفاده می کـرد. هم چنیـن مـوردی 

غ شـدن از سـتایش پـروردگار و شـروع بـه طلـب و  سـوره ی حمـد پررنگ تـر می کنـد، فـار

کردن، اقتضای خطاب  که طلب و درخواسـت  درخواسـت از حضرتش می باشـد، چرا

بـه طـرف خوانده شـده را دارد. 

کید  از دیگـر وجـوه ادبـی و باغی در تفسـیر حدادیمنی، اشـاره ایشـان بـه عناصر تأ

اْلُمْفِسـُدوَن …< )البقـره، 		( می باشـد؛  ُهـُم  ُهـْم  ِإّنَ ال 
َ
>أ آیـه ی  زبـان عربـی ذیـل  در 

کـه مفیـد تنبیـه  کیـد اسـت؛ )أال(  کـه ایـن جملـه متضمـن دو تأ ایشـان اشـاره می کنـد 

کید می باشـد. )همـو، ج 	، ص 		(  کـه ضمیـر عمـاد ]فصـل[ و بـرای تأ اسـت و )ُهـم( 

کـه تمامـی انـواع فسـاد، منحصر و ثابـت در این  کیدهـا اسـتفاده می شـود  لـذا از ایـن تأ

مفسـدین است.
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گرایش کالمی.   .  

کـه یـک مفسـر در تفسـیر آیات اعتقـادی یا  تفسـیر بـا گرایـش کامـی، روشـی اسـت 

فقهـی از مذهـب و عقایـد خـود دفـاع می کنـد. مفسـر در ایـن شـیوه تـاش دارد در هـر 

کـه ضمـن تفسـیر آیـات پیـش می آید به اثبـات عقیده ی خود یا نقـد و ایراد  مناسـبتی 

و ابطـال عقیـده ی مخالفـان خـود بپـردازد )علـوی مهـر، 				 ش، ص 			(.

بـا توجـه بـه اینکـه حـداد یمنی یکی از علمای حنفی مذهب اسـت، لذا باید توجه 

گرایـش فراوانـی بـه ابومنصـور  کـه علمـای حنفـی در مکتـب اعتقـادی خـود،  داشـت 

ماتریـدی )م 			 ق( دارنـد. هم چنیـن نقل شـده اسـت که کام اهل تسـنن سـاخته 

کـه یکـی حنفـی و دیگـری شـافعی اسـت؛ حنفـی ابومنصـور  و پرداختـه دو نفـر اسـت 

کامـی  ماتریـدی و شـافعی ابوالحسـن اشـعری اسـت. لـذا ریشـه ی مکتـب و عقایـد 

کـه ابوحنیفـه  کـرد، چـرا  کامـی ابوحنیفـه جسـتجو  ماتریـدی را بایـد در اندیشـه ای 

ایـن  هم چنیـن  بـود.  کوفـه  در  کام  اسـتادی  کرسی نشـین  فقـه،  در  ورود  از  پیـش 

مکتـب، یـک منهـج معتـدل میـان اهـل حدیـث و اعتـزال می باشـد؛ و حتـی نزدیـک 

 ،	 ج   ،			0 سـبحانی،  ک:  )ن.  اسـت  اعتزالـی ه  مکتـب  مؤیـد  حـدودی  تـا  بلکـه 

 .)	0-	 صـص 

هم چنیـن  اسـت؛  فـراوان  اشـعری،  مکتـب  بـا  ماتریـدی  مکتـب  اختـاف  مـوارد 

در مکتـب ماتریـدی بـه عقـل بیـش از مکتـب اشـعری توجـه نشـان داده می شـود. 

اسـت: ایـن دو مکتـب چنیـن  اختافـی  از مسـایل  شـماری 

ماتریدی هـا،  امـا  ندانسـته اند  عقلـی  و  ذاتـی  را  اشـیاء  قبـح  و  حسـن  اشـاعره   .	

کـه اشـیاء حسـن و قبـح ذاتـی داشـته و عقـل به خـودی خود  هماننـد معتزلـه، بـر آننـد 
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را درک می کنـد. آن 

کـه صفاتـی  گونـه اسـت: صفـات فعـل  بـر دو  	. اشـاعره معتقدنـد صفـات الهـی 

کـه صفاتـی قدیم انـد. در برابـر این اندیشـه، ماتریدیه،  حـادث هسـتند و صفـات ذات 

همـه ی صفـات الهـی را صفاتـی قدیـم دانسـته و صفـات افعـال را به یـک صفت ذاتی 

بازگردانیده انـد.

	. اشـاعره قائـل بـه جسـمانیت خداینـد و ماتریدیه آن را انـکار می کنند. اما رؤیت 

کیفیـت ایـن رویت  کـه  خداونـد در قیامـت را انـکار نکـرده بلکـه قایـل بـه ایـن هسـتند 

بـه آن دقـت  ماتریدیـه  کـه  گفـت مسـأله ای  بایـد  البتـه  مـا روشـن نمی باشـد.  بـرای 

کـه مسـتلزم جسـمانیت  نکرده انـد و محـل اشـکال اسـت همیـن مسـأله رؤیـت اسـت 

خداونـد اسـت.

کـه  	. اشـاعره، قـرآن را ناآفریـده و قدیـم دانسـته و ماتریدیـه باورشـان ایـن اسـت 

کـه از اصـوات  خداونـد دارای دو کام بـوده، یکـی نفسـی و ناآفریـده و دیگـری کامـی 

متشـکل شـده و آفریده اسـت. 

از دیگـر باورهـای ماتریدیـه می تـوان بـه ظلم نکردن خـدا و محال عقلی بودن آن 

کارهایش و …  نسـبت به او، مبتنی بودن افعال خداوند بر مصالح، آزادی انسـان در 

ک: همان، صص 		-		(. اشاره داشت )ن. 

کامـی در جماتـی بسـیار  از خصوصیـات تفسـیر حـداد یمنـی بیـان دیدگاه هـای 

کامـی  کـه در ادامـه بـه ذکـر مـواردی از روش  کوتـاه در ذیـل آیـات صفـات می باشـد 

می کنیـم: اشـاره  ایشـان 

رؤیـت خـدا: از آنچـه در تفسـیر حـداد یمنـی در ذیل آیاتی که بـه گونه ای به رویت 
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کـه امـکان رؤیـت خداونـد  کـه ایشـان معتقـد اسـت  خـدا اشاره شـده، می تـوان پی بـرد 

در دنیـا توسـط بنـدگان وجـود نـدارد اما می توان او را با چشـم در آخـرت دید. در ادامه 

ع و تفسـیر آن اشـاره  بـا توجـه بـه تفسـیر حـداد یمنـی، بـه آیـات مربوطـه در ایـن موضو

می نماییـم. در ذیـل آیـه ی >ِإلـی َرّبِ هـا ناِظـَرة< )القیامـه، 		(، و بـه واسـطه ی آراء 

کـرده اسـت، بـه  کـه حـداد در ذیـل آن آورده اسـت و بـه نوعـی آنهـا را تأییـد  و روایاتـی 

کـه بهشـتیان بـه خداونـد تبـارک و  کـه وی قائـل بـه ایـن اسـت  ایـن نتیجـه می رسـیم 

تعالـی بـا چشـم و بـه طـور ظاهـر می نگرنـد )حدادیمنـی، 	00	 م، ج 	، ص 			(. 

ِهْم یْوَمِئـٍذ َلَمْحُجوُبون< )المطففین، 		(  ُهـْم َعْن َرّبِ  ِإّنَ
َ
هم چنیـن در ذیـل آیـه ی >َکّا

کافران و جهنمیان در پس حجابی هسـتند  که  که معنای آن این اسـت  آورده اسـت 

کـه  و نمی تواننـد خداونـد متعـال را ببیننـد و ایـن معنـا و دلیـل الزمـه اش ایـن اسـت 

کافـران می تواننـد خداونـد را ببیننـد. )همـان، ج 	، ص  دیگـران غیـر از جهنمیـان و 

			( از آنچـه حـداد بـه عنـوان تفسـیر آیات 		 قیامـت و 		 مطففین و 		 و 		 نجم 

و 		 یونـس آورده اسـت، و هیـچ نقـد و یـا رّدی بـر آنهـا ذکر نکرده، بـه نوعی می توان 

کـه مؤمنـان، خداونـد را در روز قیامـت بـه طـور آشـکار  کـه ایشـان معتقـد اسـت  گفـت 

ْبصـاَر َو ُهـَو 
َ ْ
ْبصـاُر َو ُهـَو یـْدِرُك ال

َ ْ
و عینـی می بیننـد و آنچـه در مـورد آیـه ی >ال ُتْدِرُکـُه ال

طیـُف اْلَخبیـر< )النعـام، 	0	(، آورده اسـت نیـز ایـن مطلب را تأییـد می نماید، زیرا 
َ
الّل

ایشـان می گویـد: مـردم در دنیـا خداونـد را نمی بیننـد و احتمـال دیـدن او در قیامـت 

وجـود دارد و در آیـه ی مذکـور دلیلـی بـر نفـی دیـدن خـدا در قیامـت وجـود نـدارد چـرا 

کـه حـداد در  کـه رؤیـت، غیـر از احاطـه و درک اسـت )همـان، ج 	، ص 		(. هرچنـد 

برخـی مـوارد دیگـر تفسـیرش به وسـیله ی اجتهـاد عقلـی، شـواهدی را ذکـر می کنـد که 

از لحاظ عقلی تجسـیم خداوند را نفی می کند )همان، ج 	، صص 			-			( اما 
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ایشـان در ایـن آیـات قائـل بـه رؤیـت خداونـد در قیامـت می باشـد؛ لـذا بـه ایـن نتیجـه 

کـه ایشـان بـه نوعـی قائـل بـه جسـمانیت خداوند می باشـد. می رسـیم 

گرایش فقهی.   .  

کـه در  کریـم دارای آیـات متعـددی در مـورد احـکام تکلیفـی انسـان اسـت  قـرآن 

کـرم؟ص؟ بـه ایـن آیـات عمـل می شـد و مـوارد ابهـام از ایشـان پرسـیده  زمـان پیامبرا

می شـد؛ در عصـر صحابـه نیـز، از ایـن آیـات اسـتنباط می شـد و بـه آنهـا عمـل می شـد و 

کـه اختـاف امـام علـی؟ع؟  گاهـی صحابـه در مـورد آیـات االحـکام اختـاف می کردنـد 

و عمـر در مـورد اقـل مـدت حمـل و اسـتناد امـام بـه آیـات قـرآن و تعییـن مـدت شـش 

گرایـش فقهـی،  مـاه مشـهود اسـت )ذهبـی، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. مفسـران در 

آیـات االحـکام را بـر اسـاس قواعـد و اصـول فقهـی مذهـب خـود تفسـیر می کننـد. لـذا با 

توجـه بـه اینکـه حـداد یمنـی، حنفـی مذهـب اسـت، در تفسـیر آیـات االحـکام نیـز بـه 

کـه در ادامـه به مـواردی از  پیـروی و دفـاع از اصـول فقهـی مذهـب خـود برآمـده اسـت 

آن اشـاره می شـود: 

کامل درباره ی  حداد یمنی ذیل آیات )			 و 			 و 			 سوره البقره(، مبحثی 

هم چنیـن  اسـت.  کـرده  بیـان  مذکـور  روایـات  در  را  آن  احـکام  و  اسـت  آورده  روزه 

دربـاره ی مـاه رمضـان بـه موضوعاتـی از قبیـل )بزرگداشـت و تعظیـم مـاه رمضـان و 

نـام مـاه رمضـان( و در )اشـتقاق واژه رمضـان( اشـاره کرده اسـت )همـان، ج 	، صص 

 .)			-		0

از  االحـکام می تـوان  آیـات  مـورد  در  نمونه هـا  و مهم تریـن  بهتریـن  از  هم چنیـن 

کرد که فقها و نویسـندگان بسـیاری،  آیـه ی ششـم سـوره ی المائـده )آیـه ی وضو( یاد 
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کتـب دیگـر بـه آن پرداخته انـد. حـداد یمنـی نیـز در تفسـیر  چـه در تفسـیر و چـه در 

کـه اصـول فقهـی خـود را به اثبات برسـاند و نیـز رّدی بر  ایـن آیـه سـعی فـراوان داشـته 

برخـی نظـرات و تفاسـیر بیـاورد. ایشـان عاوه بـر نقل روایات و استشـهاد آیات دیگر و 

نیـز نقـل آرای برخـی صحابـه و تابعان و برخی مفسـران، بـه زوایای مختلف این آیه، 

طبـق اصـول فقهـی مذهـب خود پرداخته اسـت. مثًا در بحث مسـح گوش ها، حداد 

کـه ایـن عمـل، سـنت اسـت و بیـن اهـل علـم در مـورد آن اختافـی  یمنـی می گویـد 

کـه در  کیفیـت مسـح اختـاف وجـود دارد؛ حـداد در ادامـه مـی آورد  نیسـت و فقـط در 

کـرم؟ص؟ سـرش را مسـح می کـرد و دو انگشـت  کـه پیامبرا برخـی روایـات آمـده اسـت 

اسـت  سـر  جـزء  گوش هـا  می فرمـود:  و  مـی داد  قـرار  گوش هـا  مسـح  بـرای  را  سـبابه 

)همـان، ج 	، صـص 			-			(.

نتایج و یافته ها. .

کـه مفسـر بـرای تفسـیر  	- بـا بررسـی تفسـیر حـداد یمنـی چنیـن بـه دسـت می آیـد 

کریـم از روش هـای تفسـیر قـرآن بـه قـرآن، تفسـیر قـرآن بـا روایـت، تفسـیر  آیـات قـرآن 

کامـی و فقهـی بهره بـرده اسـت. گرایش هـای لغـوی،  عقلـی و اجتهـادی، و 

از روایـات صحابـه ماننـد  بـر روایـات پیامبـر؟ص؟  آیـات عـاوه  	- وی در تفسـیر 

از  دیگـر  برخـی  و  کعـب  ابـن  ابـی  مسـعود،  ابـن  عبـاس،  ابـن  علـی؟ع؟،  )حضـرت 

صحابـه( و تابعـان )مجاهدبن جبـر، سـعیدبن جبیـر، عطاءبن ابی ربـاح و برخی دیگر 

کـه ایشـان، روایـات را بـدون ذکـر  از تابعـان( نیـز بهـره بـرده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت 

سـند از راوی نقـل می کنـد، و در برخـی مـوارد حتـی اسـم راوی و منبـع را ذکـر نمی کند.

گاهـی خـود نسـبت بـه زبـان عربـی و  	- او از سـخن صحابـه، لغوییـون و نیـز آ
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لغـات سـایر زبان هـا و اشـعار جاهلـی و اسـامی بـرای تفسـیر لغـوی آیـات قـرآن بهـره 

بـرده اسـت. هم چنیـن واژه شناسـی تفسـیر، بـه دلیـل روانـی، اسـتناد بـه آیـات، توجـه 

بایـد توجـه  ارزنـده و قابل اسـتفاده اسـت. ولـی  بـه وجـوه معنایـی مفیـد و … بسـیار 

گرایـش دارد. کـه در برخـی مـوارد اجتهادهـای بی اساسـی در ایـن  داشـت 

	- حـداد یمنـی در تفسـیرش از نقـل اسـرائیلیات و آفـات آن در امـان نمانـده و 

کـه دور از شـأن آن بزرگـواران اسـت. مطالبـی را دربـاره ی پیامبـران الهـی آورده اسـت 

	- ایشـان در آیـات بسـیاری بوسـیله ی روش عقلـی، جسـمانیت خداونـد را نفـی 

گرایش هـای کامی حداد یمنی به دسـت می آید،  ع آنچـه ذیـل  می کنـد، امـا از مجمـو

اینکـه وی بـه نوعـی قائـل به جسـمانی بودن خداوند تبارک و تعالی در سـرای آخرت 

کنند. اسـت و مؤمنـان می تواننـد او را نظـاره 

کـرم؟ص؟،  	- در مباحـث صفـات خـدا، عصمـت پیامبـران به خصـوص پیامبـر ا

کـه ناشـی از تأثیرپذیـری از  مسـأله ی امامـت و … دارای نقـاط ضعـف فراوانـی اسـت، 

شـرایط زمانـه، اسـتفاده از اسـرائیلیات و نقل قول هـای ضعیـف اسـت.

کـه تفسـیر حدادیمنـی خالـی از ضعـف و اشـکال نیسـت امـا بـه دلیـل  	- هرچنـد 

گرایش هـای خـوب تفسـیری، ایـن  علـم و دانـش مفسـر آن و اسـتفاده از روش هـا و 

که در حال حاضر قابل اسـتفاده  تفسـیر جزء ارزنده ترین تفاسـیر عامه به شـمار می آید 

می باشـد. 

	- بـا توجـه بـه اینکـه روش حـداد یمنـی، بهره گیـری از روش های نقلـی، عقلی و 

گرایش هـای لغـوی، کامی و فقهی در تفسـیر می باشـد، می توان  اجتهـادی همـراه بـا 

روش تفسـیری ایشـان را روش نسـبتًا جامع در تفسـیر دانست. 
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