
 

 

 در تفسیر قرآن کریم« معیارگزینی شعر جاهلیت»تحلیل و نقد روش 

 نژاد محمدرضا ابراهیم
  ایران تهران، طباطبائی عالمه دانشگاه اسالمی معارف گروه دانشیار

 (60/63/6930؛ تاریخ پذیرش: 60/30/6930)تاریخ دریافت:  

 چکیده
 که  چرا ند؛کن یم ذکر را تیاهم نینخست رتبة «قرآن ریتفس»دانش  یبرا مسلمان دانشمندان
و دیگر علوم اسالمی، همچون کهالم، قهه ، یهدی  و     است میقران کر علم، نیا موضوع

 در که  چنهان  ر،یتفسه  دانهش  که   سهت ا آن یژگه یو نیه ا الزمهة انهد    اخالق، ب  آن وابست 
 مضاعف یشناس بیآس ب  ازین آن،موازات  ب  رد،یگ یم قرارمورداستفاده  مختلف یها عرص 
 اتیه ادب» از اسهتفاده  روش ر،یتفسه  یریپه   شناسی و آسهیب  ای آسیبه   یکی از جنب دارد
دارد  از عصهر    یدیه قهرآن نههش کل   اتیشناخت ساختار و مضمون آ در ک است  «اریمع

 اتیه ادب عنهوان ب  را عرب وانید ای یمفسران، شعر عرب جاهل زا یبرخ ،نیصحاب  و تابع
 شیگهرا  نیا با همواره مفسران از گرید یاعده درمهابل،  اند دهیقرآن برگز ریتفس در اریمع

 را یو شهعر جهاهل   نسهت  دا «اریه مع اتیه ادب»را  میو متن قرآن کر اند بوده مخالف یریتفس
 شیگ شت  از کشف عوامهل گهرا   پژوهش، نیا در  انددهیند قرآن ریتفس تیمرجع ستةیشا

بها   س یمها رد شیگرا نیا ب  وابست  مفسران رةیسو  دگاهید ،عرب وانیو د یب  شعر جاهل
 آثهار  یبرخه  و یینارسا و ضعف یهاجنب  د،یگرد لیتحل گراقرآن مفسران رةیسو  دگاهید

 را    و یقههه  ،یریتفسه  یهها  عرصه   در یاختالقات و شده مترتّب شیگرا نیک  بر ا ،یمنف
از  یکه یشهناخت   ریدر مسه  یگهام  توانهد  یک  م گرقتمورد نهد منصفان  قرار ،باع  شده

 شمرده شود  ریتفسدانش  یها بیآس

 دانش ار،یمع اتیادب ان،یگرا گرایان، قرآن دیوان عرب، شعر جاهلی، دیوان ی:دیکل واژگان

  ریتفس

  

                                                      

 E-mail: ebrahimnejad64@yahoo.com )نویسندۀ مسئول( 
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 مقدّمه
 علمم   نیا موضوعچراکه  است؛ نینخست منزلة و رتبه یدارا «ریتفس انشد» یاسالم دگاهید از
و وابسمته بمه علمم     ازمنمد ینو...   ثیهمچون علم کالم  فقه  حد علوم  ریسا و است میکر نقرآ
 (.  1ق.: 6161  ی)شوکان رندیتفس
مسمتلزم   ازجملمه نیازمنمد بمه توجمه  کنکماش  تحقیم. و...      « دانش تفسیر» اساس  نیا بر
همای   ها و سماحت  گونه که دانش تفسیر در عرصه همان گر ید انیب . بهشناسی بیشتر است آسیب

 ریم فراگ و جمام   یشناسم  نیازمند بمه آسمیب  آن   موازات بهمختلف دارای کاربرد معرفتی است 
را در  یا گسمترده  بمار انیم ز آثمار ... و روش  هرگونه انحراف در مباحمث و مسما ل   کهچرا است؛
 (.3ق.: 6130)نحاس   داشت خواهد یاسالم امت یو اجتماع یفرد یفرهنگ  زندگ شه یاند
در  .اسمت  «یاسو معناشن یشناسواژه» ساحت  «ریتفس» یشناس بیآس یها ساحت از یکی
 ضیفم وجود دارد ) «زانیو م اریمع اتیادب»به شناخت  یدیشد ازین  یشناسواژه و یشناسمعنا
 مفهموم  و معنما  ایم  ه یم آ و لفظ کی سازةدر شناخت داربست و  اکنون. (19ق.: 4141  یکاشان
پرسمش   نیم به ا ریتفس یعلما کرد؟ مراجعه دیبا یمرجع چهبه  داشت  وجود یدیترد اگر آن 
را  میقرآن کر خودِ زین یبرخ  را)ص(امبریپ از «مأثور اتیروا» یا عده ؛اند متفاوت داده ییها سخپا
کمه  از آنمان    ماز مفسران   یگروه ان یم نیاند. در ا را اضافه نموده یگرید یها مرج  گرانیو د
 «اریمع تایادبو  مرج »  مثابة شعر عرب جاهلی را به  منمود   میخواه ریتعب «انیگرا دیوان»به 

 عدم و اعتبار مقاله نیا در یاصل پرسشاند.  گرفته کار به قرآن ریتفس عرصةانتخاب نموده و در 
 نیبمد  و اسمت  میکمر  قمرآن  ریتفس در اریمع اتیادب مثابة عرب جاهلی به شعر بهاعتبار استناد 

 اریم مع اتیادبو  زبان اً یثان دارد؟ ییازهاینشیپ چه ریدانش تفس اوالً : نمود یبررس دیبا منظور 
 شمعر  ینیارگزیم مع دارانطمرف  لیم دال و نظرهما نقطمه  سمس   دارد؟ قرآن ریتفس در ینقش چه
 چمه  و وارد روش نیم ا بمر  یامنصفانه یچه نقدها سرانجام و ست؟یچ آنان مخالفان و تیجاهل
 نشمان  موضموع  نیا پژوهش نةیشیپ یکه بررس است ذکر انیشا است؟ مترتّب آن بر یمنف آثار
 مسمئله   نیا رامونیپموضوع م   اصل نةیرید سابقة رغمبه سنده یاطالع نو حدّ در  م که دده یم
 در  منظمور  نیبمد . اسمت  نشمده  نوشته یا مقاله ای رساله آن کتاب  بر مترتّبو آثار  نقد ژهیو هب

 ای اشماره  ریتفسم  عرصمة نیازهای دانش تفسیر و جایگاه زبان و ادبیمات معیمار در    به پیش  آغاز
 و لیم تحل و انیگراوانید و انیگراقرآن  دگاهیداز طری. تبیین و تطبی.  سس . داشت میخواه
 یبررسم  ریمسم  آن  بمر  مترتّمب  آثمار  و یمی گراوانید جیترو در مؤثر عوامل و شعر .یدق یابیارز

 .داد میخواه ادامه را موضوع
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 ریتفس ازینشیپ ار،یمع اتیادب. 1
آلوسممی در   طیمحمم بحممر  ابوحیممان در انیممالب مجممم   طبرسممی در انیممالب جممام در  یطبممر
  انیم الب دراهلل خمو ی    آیتریالتنو و ریالتحر در عاشور   ابنبرهان ریتفس  بحرانی در یالمعان روح

 اند. نیازهایی را معرفی نموده برای تفسیر قرآن  پیش ریالتفس جواهردر  یکاشف نیمالحس
 اتیادب» از مفسّر یمند بهره  ران قرار داردکه مورد توجه مفسّ ازها ین شیپ نیتر مهم ازجمله

شمعر  »و « ممأثور  ثیحمد »  «میقمرآن کمر  » ممتن  شدهارا ه مصداق نیمشهورتر و است «اریمع
 و رنمد یگ یمم  قمرار  گریکمد ی مقابمل  درغالبماً   آخمر   و اول مصداق. است «عرب وانید ای یجاهل

 گممردد یممم ردو ظماه  نیمماز ا یکممیبمه   شیدر گممرا رگممراریتأث یریتفسم  یهمما دگاهیممد اخمتالف 
 و زبمان  ریتفسم  در یقرآن گرانپژوهش و مفسران درواق  . و (50و  60ق.:  6933   یی)طباطبا

 .شوند یم میتقس گرا وانید و گرادو گروه قرآن به ار یمع اتیادب

 انیگراقرآن دگاهید. 2
 نیم بمه ا  عهیشم  مفسمران  اغلمب  امما  دارنمد   وجودو عامه  خاصهمفسران   انیم در انیگراقرآن

 .میکن یرا از باب نمونه ارا ه م یو روش برخ هی. اکنون نظردارند شیگرا دگاهید

 یطوس خیش دگاهید. 2ـ 1
 چیهم از  دیم نبا ستین روشنکه مراد و مقصود از آن  یاهیآ ریتفس درمعتقد است  یطوس خیش

از بمه ارا مة   نیم  کمه  یدرصمورت  وبه علم اسمت   ازمندیکه ن یدر امر ژهیو... بهنمود دیتقل یمفسر
 و  یشما  لغمت اهمل    انیاست که در م رشیپرقابل یزمان شاهد گونهنیا  شاهدی از لغت باشد

 تموان  ینمم  و ستین آورمقبول و قط  باشد  نادرو  دورافتاده که یلفظ ای تیروا اما باشد  معلوم
  ی)طوس مودتوقف ن نظراز اظهار دیبا یمورد نیبلکه در چن داد  قرار خدا کتاب بر شاهد را آن
 (.1  :تا یب

 بمه  و نمموده  لتنمزّ   یدر موارد دیاهل توح یعلما ایو  شانیا خودِ اگر که هاضافه نمود یو
 خماطر بمه  کننمد  انیم ب قرآن در را یمشتبه مورد تا کنند یم استشهاد یجاهل شعر از تیب کی

 آنمان  یها الفتمخ به یالتفات چیه که بود واجب نبود  نیادارند و اگر  ملحدان کهاست  یعناد
. …ی نیستند که سخنانشان معیاری برای سمخنان پیمامبر قمرار گیمرد    حد درآنان  رایز نشود؛

 (60م 61)همان: 

   یکاشان ضیف دگاهید. 2ـ 2
 در خمود کمار    روش. دارد استوار یا رهیس قرآنفیض کاشانی  با تعیین مراتبی در فرایند تفسیر 

 ةیم آ انگریم کمه ب  میابیم ب یا هیقرآن آ محکمات اتیآ از هچ چنان: کند یم انیب گونهنیا را ریتفس
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 ریتفس را گرید یبرخ قرآن اتیآ از یبرخ رایز م؛یکن یم استناد محکم ةیآ به باشد  ریتفس مورد
 محکم اتیآ به را قرآن متشابه اتیآ که است شده امر زین نیراست انیشوایپ جانب از و کند یم
 .میده ارجاع آن

همای معتبمر از    دست یابیم که در کتاب )ع(تیب اهل از یمعتبر ثیحد به اگر دوم مرحلة در
 اهمل  از کمه  یتم یروا بمه  سوم مرحلةکنیم. در  طری. اصحاب ما رسیده است  به آن استناد می

منسموب اسمت و دلیلمی     )ع(به معصموم  رایز م؛یکن یم استناد دهیرس ما به عامه .یطر از )ع(تیب
 (. (00ق.: 6160  ینکاشا ضی)ف مخالف آن وجود ندارد...

 بمه  اسمتناد  از ض یفم  مرحموم  یریتفس هندسةو  یدر نظام فکر شود  یم مالحظه چهچنان
 یفکمر  هندسمة  بما  زین شانیا یریتفس رةیس. ستین انیدرم یسخن عرب وانید و یجاهل شعر
وجود  ندرتبه ایندارد  وجود یاز شعر جاهل یزیچ یصاف ریتفسدر   واست  هماهنگ شدهارا ه
 . ددار

 یشابورین دگاهید. 2ـ 3
دارد که من سمعی   کند و اظهار می زمحشری اشاره می کشافبه  رشیتفس مقدمةدر  یشابورین

بمه ابیمات معقمد و     کمه نیبدون ا  باز کنم دارد وجود یمحشرز ریتفس در که را یمعضالت دارم
 و هما  قرا مت  کمه  دیم آ یمم  شیپم گمان  نیا کنم  اقدام کارنیا بهاگر  رایز بسردازدم؛ آن دةیچیپ

هرگمز چنمین نیسمت.     کمه یحمال در  نمود حیو شاهدها تصح امثال لةیوسبه دیبا را قرآن غرا ب
 .(1ق.: 6161)نیشابوری   «هیعل حجة رهیغ سیل و رهیغ یعل حجة القرآن فان»

 ییطباطبا علّامه دگاهید. 2ـ 4
 تیشخص در ییگرا آنگردد که قر روشن می زانیالم صاحب یریتفس روش و دگاهید یبررس از

بیان نمموده کمه انسمان بمرای فهمم       زانیالمدر  است.  دهیکمال رس به شانیا یریتفس و یعلم
... راه دوم آن است که قرآن  ند؛یاز دو راه را برگز یکیاست  ریناگز قرآن ةیعالحقای. و مقاصد 

است و راه اسمتوار    )ع(معصوم انیشوایپ روش اوالً روش نیا. میکن ریتفس قران خود لةیوسرا به
 نیاست که از معصوم ریروش تفس نیتر یمیقد اند؛ ثانیاً و درستی است که معلمان قرآن داشته

ارسایی استناد به شمعر نیمز   بر ن زانیالم صاحب (.69: 6ق  ج 6933)طباطبایی  . دهیبه ما رس
 امما »: کنمد  یمم  وبمازگ  گونه نیارا  شعر یینارسا مفسران از یکی دگاهیدتأکید دارد. وی در نقد 

 بما  شمعر  . یحقما  بازار وعرصه  در م جسته استناد آن به و م نمودهکه انشاد  یشعر درخصوص
 یزیم چ یتموهم  یظاهرسماز  و یالیم خ یا زخرفه جز و ستین سنگهم و سهیمقا قابل زیچچیه
زی در مورد چیم  ژهیوبه گردد؛ استدالل آورده زبان بر گفتارهودهیب شاعر کی چهآن به تا ستین

: هممان ) «است الخطاب که قرآن به آن ورود نموده است: قرآن که سخنش هزل نیست و فصل
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 اتیم ادب» نیبرتمر  را قمرآن  منطم.  و اتیادب شان یا که دیآ یم دست (. از دو بیان علّامه به966
 میعرب در شناخت مفماه  وانید و شعر یبرا ییبها گونهچیه و شمرده ریتفس دانش در «اریمع

اسمتوار    ینظمر  ةیم پا نیهمم  بمر  زین شانیا یریتفس روش و رهیس. ستین قا ل یآنقر صدو مقا
 شود که به دیوان عرب استناد شده باشد. مشاهده نمی زانیالماز  ییجاچیهاست. در 

 الفرقان صاحب دگاهید. 2ـ 5
 یهما  تممام روش   ایشمان  ازنظمر تأکیمد دارد و  « معیار بودن خود قمرآن »  بر الفرقان  ةسندینو

 ریقمرآن تفسم   خودِ لةیوسبه قرآن که است آن حیصح روش تنها. است اساس و هیپا  یب ریتفس
نمودنمد و   نیز با هممین روش  قمرآن را تفسمیر ممی    )ع( و اهل بیت ایشان (ص)یگرام رسول. شود

  یتهران ی)صادق رندیفراگ معصوم  انیشوایرا از پ نقرآن به قرآ دیگر مفسران باید روش تفسیر 
در زمینة تفسمیر قمرآن   )ع(نیمعصوم از که یاتیروا .(1: 93 ج/ 50و 50و  61:  6ق.  ج 6195

نیم ا)نه  است متن تاب  و متن به ناظر که هستند یحواش منزلة رسیده  نسبت به متن قرآن به
در تفسیر آیمات  مبتنمی و    الفرقان(. روش صاحب 60 م6: 6ج(. )همان  باشد متن بر حاکم که

بمه    توان موردی یافت که در تفسیر است؛ زیرا در سراسر تفسیر  نمی منطب. بر دیدگاه ایشان
 اسمتناد  باب از شود دهید یشعر تیب ندرت استناد نموده باشد. اگر به  یجاهل اشعاراز  یشعر
 .ستین ریتفس در آن به

بمه   ازمنمد ین اتِیم آ ر یتفسم  در قرآن متن به استناد بر که مالحظه شد مفسران مرکور چنان
 .دارند مرکزت ریتفس

 انیگراوانید دگاهید. 3
شمناخت معنما    ی. آنان براشد دهیمفه اجماالً زین انیگراوانید روش و دگاهید گرشت  چهآن از

از شعر  تیچند ب ای کیو کاربرد آن لفظ در  استعمال نحوةقرآن   صطالحاتالفاظ و ا ریو تفس
ه و روش عرب جاهلی در نحوة کماربرد و    فهم و سیرگرید انیب . بهدهند یقرار م اریرا مع یجاهل

همر   قرآن  اتیآازجمله   یهر متن درکه  صورت نی. بدتاستعمال الفاظ عرب  اصل و معیار اس
 مراجعمه نممود.   یبه شعر عرب جاهل دیبا ست ین روشن آن یمعنا و رفته کارکه به یبیلفظ غر
 .میکن یم یمعرف را گرا وانید مفسران از تن چند روش و دگاهید اکنون

 یزمخشر دگاهید. 3ـ 1
از استشهاد به اشمعار اسمتفاده    کثرتشعر آورده و به تیب 133از  شیب رشیدر تفس یزمخشر

 نیمی تب یبمرا  یافند نیالد مثل محب یکه فرد ییتا جا .(50ق.:6165  ینموده )راغب اصفهان
ابیمات و اشمعار   جا پیش رفته که آیات قرآن را بمر   شرح نوشته و تا آن کشافاشعار موجود در 
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 اودارد و  داوری و اظهمارنظر   کشماف  شمواهد  شمرح  تطبی. داده است. محمد علیان شرحی بر
  عمرب   وانیم و قمرآن را بمه د   نهماده  اصمل  یجافرع را به  یافند و یکه زمخشر دهد یم نشان

 دکن یسع ابتدا دیبا  قرآن را کشف کند یمحتوا ای ظاهر بخواهد یاند که اگر کس وابسته نموده
 (.المقدمات :6  کشاف جی)زمخشر اموزدیب و کند تعم. را عرب وانید و یجاهل اتیاب

 نحّاس دگاهید. 3ـ 2
را تألیف نموده است. کسانی که تفسیر او را تحقی. و منتشر  میکر القرآن یمعان ریتفس نحّاس
... فوجمه   قمرن الرابم    ال یفم  الّلغمة  أ مة من امام المؤلف و»: اندادکردهی گونهنیااند  از او  نموده

الشماذة بهمرا المنظمار فمردّ      اتیالروا یم  ما نقل عن العرب و نظر ال تّف.یبما  نیأقوال المفسر
از  منقولبا  راهای تفسیری  در نظر نحّاس  باید دیدگاه  بر این اساس «  منها ما ال تعرفه العرب

 نحّاس نظر در مالک که ندک یم حیتصر  61ص ةدر ادام کتاب  نیمحق. ا البته. دیعرب سنج
ای  نحّاس برای تقویت جانب قول یک مفسر  عالوه بر آن   در موارد عدیده است  «عرب لغت»

  0ق.: 6130)نحّماس    پمردازد  یمم  شمعر  ارا ةکند و  به  به موافقت آن با لغت عرب استناد می
 .(55 م63

 یضاویب دگاهید. 3ـ 3
لحماظ ایجماز چیمزی دال بمر گمرایش       بیضاوی به لیلتأوا اسرار و لیالتنز انوار ریتفس مقدمة در

کند؛ زیرا  دیوانی وجود ندارد  اما سیره و روش بیضاوی در متن تفسیر  این گرایش را اثبات می
الَّذینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیـارِهِم   ﴿کند. از باب نمونه  در تفسیر آیة  کراراً به اشعار عرب استناد می

: نابغةة  قمول  قهیطر یعل»( بالفاصله نوشته است: 13)حج/  ﴾یَقُولُوا رَبُّنَا اللّهُ بِغَی رِ حَقِّ إِالّ أَنْ

 :9ج  یضماو ی)ب «منقطم   لیم ق و. الکتا مب  قمراع  من فلولُ بهن وفهمیس أن ریغ همیف بیع وال
گونه به تبیین  این زین( 00/ کهف)﴾فَوَجَدا فیها جِدارًا یُریدُ أَنْ یَنْقَضَّ﴿ ةیآ ری(. در تفس611

لها الهم و العمزم قمال:    ریکما استع المشارفة اإلرادة رتیفاستع قطیأن س یدانی»پردازد:  آیه می

بجملٍ لزممانُ   یشمل لُمُی. و قال: أن دهراً لیعق یعن دماءِ بن عدلیبراءٍ  و  یالرُمح صدر أب دیری
رة اسمراء  سمو  51گونه استشهاد در ذیل آیة  (. این9395ق.  ج6163)بیضاوی   «باالحسان هُمُی

هما   لحاظ رعایت اختصمار از آوردن  آن  و موارد زیاد دیگری وجود دارد که به  (116: 5)همان  ج
 کنیم. نظر می صرف

 . دیدگاه سیوطی3ـ 4
گرا و  آید که دیوان است. در برخورد اولیه از سیوطی بعید می المنثور الدّرسیوطی مؤلف تفسیر 

گمرا از او نشمان    اش  شخصمیتی دیموان   تفسمیری  متکی به شعر عرب باشد  اما سمیرة علممی و  
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و... سمورة بقمره نیسمت  بلکمه در      55  63  0  9  5دهد. این امر منحصر به تفسمیر آیمات    می
ها موجب اطالمه خواهمد بمود     سراسر تفسیر سیوطی استناد به شعر مشهود است که ذکر نمونه

 (. 51: 6ق.  ج 6131  )سیوطی 

 . دیدگاه طبری3ـ 5
دمة تفسیرش استفاده از شعر و استناد به شعر سا ر و رایج عمرب را یکمی از سمه    طبری در مق

کند. سیرة تفسیری او  استناد به اشمعار اسمت. ایمن سمیره و      مأخر و منب  برای مفسر ذکر می
؛ 95و  0: 6ق.  ج6153البیمان    اداممه دارد )جمام    انیم البجمام  روش تقریباً در تمام تفسمیر  

ای کمه هممواره طبمری در     (. با توجه به اعتبار علمی چندجانبه611: 5ش.  ج 6903معرفت  
گرایمی طبمری در    توان گفت دیموان  نزد مفسران  مورخان و فقیهان عامه داشته با اطمینان می

 بین مفسران و دانش تفسیر تأثیر داشته است.

 . دیدگاه ثعالبی3ـ 6
لفمظ قرآنمی  بمه شمعر اسمتناد      ثعالبی در موارد زیادی برای تأکید یک قرا ت یما معنمای یمک    

و بیمان معنمای لفمظ      بقمره   599کثیر در آیة  کند. استناد به شعر زهیر در تأکید قرا ت ابن می
سمورة حشمر     3سورة نسماء و در ممورد عطمف جملمه بمر جملمه در آیمة         00در آیة « مقیتاً»

 (.630 ق.: 6160هایی از این واقعیت است )ثعالبی   نمونه

 بی. دیدگاه قُرط3ـ 7
پوشمی   از اسمتناد بمه شمعر  چشمم     قُرطبی مفسر دیگری است که در تبیین معمانی و مفماهیم    

لحماظ   توان در موارد کثیری از تفسیر قرطبی مشاهده نمود. به نداشته است. این واقعیت را می
توان به چند مورد از تحلیل و اظهمارنظر قرطبمی توجمه نممود. او در بیمان       رعایت اختصار  می

مردی به نام جمابربن سملیم گفمت: رسمول     »گوید:  م دادن و پاسخ به سالم نقل میکیفیت سال
؛ زیرا «السالم کیعل»السالم ای رسول خدا. آن جناب فرمود: نگو  را دیدم و گفتم: علیک)ص( خدا

 «. کیعل السالم»درود فرستادن بر مرده است  بلکه بگو « السالم کیعل»عبارت 

  اما بمه ایمن   کند ینم ثابترا  یزیچ ثیحد نیانموده که  اظهارنظرگونه  قرطبی سس  این
آوردنمد    شمد  مقمدّم ممی    اش دعا می در شعر نام کسی را که درباره  لحاظ که طب. عادت عرب 

 نَّإ وَ﴿لمرا خداونمد متعمال فرممود:     «. بر او باد لعنت و غضب خداوند»گویند  که می همانند این
«. راستی بر تمو بماد لعنمت ممن تما روز قیاممت       به( »00)ص/  ﴾نِیالدّ ومِیَ یلإ یتعنَلَ کَیلَعَ

اش  است. نمونه صورت نیبدهمچنین روش و خصلت شاعران دربارة درود فرستادن به مردگان 
شماعر  « ترحمـا ی أن شـا   عاصم  و رحمته مـا  بن سیق اهلل سالم کیعل»این شعر است: 
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ـ األد ذاک یف داهللی ارکتب و ریأم من سالم کیعل»دیگر به نام شماخ نیز گفته است:   می
که سالم  آن مرد را از سالم نمودن به این عبارت نهی کرد نه این)ص(روی پیامبر ازاین«. الممزق

رسیده )ص(صورت مرکور  لفظی باشد که دربارة مردگان مشروع باشد؛ زیرا از پیامبر فرستادن به
نممود  بمه مردگمان نیمز     گونه کمه بمه زنمدگان سمالم      است و ثابت گردیده که آن جناب همان

کمه   سورةنسماء(. چنمان   01  ذیمل آیمة   936: 0ق.  ج6905گونه سالم نمود... )قرطبمی    همان
عنوان اصل و پایه قرار داده و کیفیت سالم  گردد قرطبی سیرة عرب و شاعران را به مالحظه می

 .بلکه سبک و اسلوب جمالت قرآن را برگرفته از آنان شمرده است)ص(فرستادن پیامبر

وَ إِذْ قُلْنا ﴿توان نام برد  تعیین معنای سجود است. قرطبی در ذیل آیة  مورد دیگری که می

دارد: معنمای   ( برای تبیین معنای سجود چنین اظهار می91بقره/) ﴾اس جُدُوا ِآلدَمَ... لِلْمَالئِكَةِ

 یلبُلُق فتضِلُ ا بجمعشاعر گفته است:   ترلل و خشوع؛»سجود در زبان عرب عبارت است از: 
 (.536: 6ق.    ج6905)قرطبی  ..« سجدًا للحوافِر. هایاألکُمَ ف یحَجَراته تر

الَّـذینَ إِذا  ﴿اسمت کمه در آیمة    « بةیمصم »مورد دیگر اظهارنظر مفسمر در ممورد معنمای    

 إن میأسل»( استعمال شده است. قرطبی با استناد به این شمعر  601)بقره/ ﴾مُصيبَةٌأَصابَتْهُم  

تفسمیر  « وسمیلة اذیمت  »معنای  واژة مصیبت را به «ظلمُ ةيتح السالم یأهد  رجالً مصابکم

 (.600ق.: 6905نموده است )قرطبی  
گرایان شعر جاهلی یا دیوان  که در دیدگاه و سیرة مفسران مرکور مالحظه شد  دیوان چنان
سنجند  آن می مثابة مقیاس و معیار گرفته و الفاظ و مضامین آیات کریمة قرآن را با عرب را به

قرآن کریم براساس برخی آیمات    کهیدرحالکنند   و براساس نتیجة حاصل از آن اظهارنظر می
 أَنْـزَ َ  الَّـذِی  لِلَّهِ حَم دُال﴿گونه احتمال ضعف و کاستی در آن راه ندارد  خودمعیار است و هیچ

 .(5و 6)کهف /  ﴾عِوَجًا لَهُ یَج عَلْ لَم  وَ الْکِتَابَ عَب دِهِ عَلَى

 . تعریف شعر و پیشینة آن در دانش تفسیر4
کمالم دارای  »در عرف  اسم بمرای   داند و معنای علم و آگاهی دقی. می به اصل درراغب شعر را 
گونه  نیز شعر را این« الجَدوَل»صاحب   (.100ق.: 6165قرار گرفته است )راغب  « وزن و قافیه

: 59ق.  ج6160)صمافی   «  ی  جمعمه أشمعار  اسم للکالم الموزون المقف م »معرفی نموده است: 
(. شایان ذکر است که تعریف عرفی و اصطالحی شمعر از تعریمف اصملی آن فاصملة زیمادی      96

شمعر از سمنخ  لفمظ      گرفته است. در تعریف اصلی  شعر از سنخ معناست  اما در تعریف عرفی 
عر فاقمد اصمالت اسمت    است. به تعبیر دیگر  ساختار لفظی شعر  اصل قرار گرفته و محتوای شم 
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کند شماعر معنما    . فخر رازی خاطر شان کرده که شعر اقتضا می (30: 50ق.  ج6195)تهرانی  
کند. بمه   لحاظ مراعات لفظ و وزن  تغییر دهد  اما در کالم شارع  لفظ از معنی تبعیت می را  به

به هدف بیان معنایی  شود تاب  لفظ است. .... اگر کسی بیانی دیگر  معنایی که از شاعر ارا ه می
شاعر نیست و اگر شاعری به هدف انشای کالممی دارای وزن و    کار ببرد  مهم عبارتی موزون به

ای در سمخن   حکیم نیست. در تأیید این نظمر  لطیفمه   کند   معنایی حکیمانه را افاده می  قافیه 
  )ص(رسول اکرم

ـ  من انّ و لسحراً الشعر من ان»وجود دارد که فرممود:     یراز )فخمر « ... لحكمةة  عرالش

 (.930 :3ق.  ج6153
گمردد.   کاربرد شعر در تفسیر قرآن  به عصر صحابه بمازمی  قرآن: ریتفس در شعر نةیشیپ

؛ 551آیاتی از قرآن کریم دلیل روشن بر جایگاه شعر  در فرهنگ عرب جاهلیت است )شعراء/ 
ی در زمینمة روش تفسمیری   (. از سوی دیگر روایمات 500: 0ق.  ج 6933؛ طباطبایی  13ی / 

برخی صحابه وجود دارد که پیشینه و سابقة شعر جاهلی  در عرصمة تفسمیر صمحابه را اثبمات     
در  چراکمه نمودنمد؛   یاد ممی « العرب دیوان»عنوان  روایات   از شعر به گونه نیاکند. بر اساس  می

نمودند.  دستایی میوسیلة شعر بر یکدیگر مفاخره و خو شعر  تاریخ و آثار عرب وجود داشت  به
داشتند. از سوی دیگر  مفسران سلف و قمدما   از طری. شعر دیگران را به کاری ترغیب یا بازمی

در روایمات    (  اما تفحص دقی.630: 6ج ق.  6160نمودند )ثعالبی   به اشعار عرب استدالل می
تفسیر قمرآن   کارگیری شعر در دهد که چند تن از صحابه و تابعین نقش زیادی در به نشان می
 اند. داشته

خلیفة دوم بیش از دیگران به این امر اهتمام ورزید. عمر دربارة معنای جملة : خلیفة دوم الف(
 از جما « همریل »( از حاضران پرسید  پیرمردی از قبیلة 10)نحل/  ﴾أَو  یَأْخُذَهُم  عَلى تَخَوُّفٍ﴿

است. عمر پرسید ایمن معنما   « تنقص»معنای  برخاست و گفت این لغت قبیلة ماست؛ تخوف به
کند؟ گفمت: آری  و سمس  گفتمة شماعر را بمرای او       شناسد و تأیید می را عرب در اَسفارش می

« السفن النبعة عود تخوف کما قردا نامکا منها الرحل تخوف»روایت کرد که  انشا نمموده  

مما چیسمت؟   عمر به اصحابش گفت: بر شما باد به دیوان شما تا گمراه نگردید. گفتنمد دیموان   
پاسخ داد: شعر دورة جاهلیت؛ زیرا تفسیر کتاب شما )= قرآن( و معانی کالم شما در آن وجمود  

 (.53: 6ق.  ج6153عاشور   دارد )ابن

پ  از عمر  کسی که برای تبیین الفاظ غریب قمرآن بمه شمعر اسمتناد نمموده       : عباس ابن ب(
 .عباس  بیشترین نقش را داشته اسمت  عباس است. شاید بتوان گفت پ  از خلیفة دوم  ابن ابن
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: او گفمت عباس سمؤال کردنمد      ( از ابن15)قلم/ ﴾یَومَ یُکشَفُ عَن ساقٍ﴿وقتی دربارة معنای 
هرگماه چیمزی از قمرآن بمر شمما آشمکار نبمود  آن را از شمعر بجوییمد؛ زیمرا شمعر دیموان م              »

ای اسمت کمه    حماوره (. روایت مشهور دیگر  م60ق.: 6130)یزیدی  « نامه( عرب است )فرهنگ
بن االزرق در مسجدالحرام پیش آمده و تممام   ناف  نام بهعباس و یکی از سران خوارج  میان ابن
 (.50ق.: 6169عباس   های قرآنی ناف  را با استشهاد به شعر پاسخ داده است )ابن پرسش

سمیرة  تمابعین و افمرادی اسمت کمه      ازجملمه عباس  عکرمه  جز خلیفة دوم  و ابن به :عکرمهج( 
گرایی را ادامه داد. بر اساس برخمی روایمات  عکرممه از     عباس در ترویج دیوان خلیفة دوم و ابن

( و از سموی  100ق.: 6166قتیبه   کرد )ابن عباس را بازگو می   استنادات منسوب به ابنسو کی
 (.51ق.: 6905نمود )قرطبی   دیگر  خود نیز در تفسیر به اشعار جاهلی استناد می

 «زبان معیار» ها در تعیین اه. دیدگ5
توانمد   خاطر پرهیز از تسرّع در داوری )برخی امور که در تشخیص و تعیین زبمان معیمار ممی    به

 پژوهمان را در حمدّ   اند از( دیدگاه قرآن  کالم و سیرة معصموم و نظمر قمرآن    مؤثر افتد و عبارت

 کنیم. امکان ذکر می

 . دیدگاه قرآن5ـ 1
ت و فهم خود  مرج  دیگری را معرفی ننمموده  بلکمه م  در مرتبمة     قرآن کریم در زمینة شناخ

ی دیگمر  قمرآن هرگونمه    از سمو (. 05نخست م به تدبر در خودِ قرآن دعوت نموده است )نساء/  
؛ طباطبمایی   6)کهمف/   نفی نموده اسمت   لفظ و نیز در معنا را با صراحت از خود نادرستی در

( بایمد  03که قرآن بیانگر هرچیزی اسمت )نحمل/    جا (. همچنین از آن590: 69ق.   ج 6933
 قبل از هرچیز بیانگر خودش باشد و در بیانش نیازمند به غیر از خود نباشد.

 )ع(. دیدگاه پیشوایان معصوم5 ـ2
: 6ش.  ج6919اند )قمی   براساس حدیث ثقلین  پیشوایان معصوم قرین  عدل و همتای قرآن 

تفسیر قرآن شایان دقت است. یکی از سخنان ناظر به این (. لرا سخن و سیرة آنان در زمینة 9
 ﴾ مُبِینٍ عَرَبِیٍّ بِلِسَانٍ﴿ ةیآکه وقتی از تفسیر )ع(مسئله روایتی است از امام باقر )یا امام صادق(

هما قمرآن را    کند  ولی زبان ها را تبیین و روشن می قرآن  زبان ( پرسیدند  فرمود:630)شعراء/  
(. این سخن هرچند کوتماه اسمت  امما دو    995: 60ق.  ج 6933اطبایی  کنند )طب تبیین نمی

 بُعد ایجابی و سلبی را بیان نموده که بسیار بلیغ و رسا است.

دربارة قرآن است که فرمود: برخی از آیات قرآن برخی دیگمر  )ع( سخن دیگر از امیر مؤمنان 
 (.50: 60 ق.  خطبة6161البالغه   کند )نهج از آن را تأیید و تصدی. می
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سیرة پیشوایان معصوم در زمینة تفسیر قرآن نیز حاکی از آن است که تفسمیر آنمان چنمد    
انمد.   وسیلة آیة دیگری از قرآن تفسمیر نمموده   که برخی آیات قرآن را به ویژگی دارد؛ نخست آن

روایت نموده است کمه فرممود اهمالی بصمره بمه حضمرت        )ع(بن وهب قرشی از امام صادق وهب
»... پرسیدند. حضرت در پاسخ به آنمان نوشمت:   « صمد»ای نوشتند و از معنای  نامه)ع(اباعبداهلل

سس  آن را ﴾مَدالصَّ هللُاَ أَحَدٌ اهللُ... ﴿را تفسیر نموده: در آغاز فرموده « صمد»خداوند سبحان 
ق.  6133)عماملی    ﴾دٌحَاَ واًفَکُ هُلَ نکُیَ ملَ وَ دولَیُ ملَ وَ دلِیَ ملَ یذلَّاَ﴿تفسیر نموده و فرموده 

 (.930ق.: 6193االمام الحسین  ؛ 613: 60ج

 ق.: 6193اند )االمام الحسین   همچنین  در مواردی  آنان خود مرج  برای تفسیر قرآن بوده
691.) 

ای از قرآن را با استناد به شمعر تفسمیر    یک از آن بزرگواران هیچ آیه که هیچ ویژگی سوم آن
 اند. این در حالی است که م طب. روایمات عاممه م در عصمر ا ممه      تهننموده و از شعر بهره نجس

عبماس و عکرممه  مؤیّمد ایمن      گرا این روش را داشتند. استنادات منقمول از ابمن   مفسران دیوان
 واقعیت است.

 

 پژوهان قرآن  . دیدگاه مفسران و5ـ 3
قرار گیرد.  در ایمن  تواند مورد توجه  دیدگاه مفسران در عرصة دیگر مباحث مربوط به قرآن می

لحاظ محتوایی  فراتمر از   لحاظ ساختاری و خواه به کنیم که قرآن را  خواه به عرصه مشاهده می
چه آثار نثری یا  پژوهان این است که آن منط. قرآن دانند. مفهوم یابی اهل زبان عربی می دست

ی سمطح قمرآن   امسمتو منظوم و شعری از داناترین گویندگان و سرایندگان عرب خل. شده به 
 از تفسیر و تبیین آیات غریب قرآن قاصر است. رسد. در این صورت  شعر و دیوان عرب  نمی

کاربرد تفسیری دارد که خود جز ی از ان  جهت ازآندر هر زبان و گویش  سخن نظم و نثر 
: 6  ج ق. 6160ای معمرّف کمل باشمد )فمیض       گونمه  الجمله به تواند فی گویش است و جزء می

ای دیگمر اسمت.    اما شعر و نثر عربی چنین نسبتی را به قرآن ندارند؛ زیرا قمرآن از مقولمه  (  95
قرآن م در قالب الفاظ عرب است  اما کالم الهی است. ایمن دیمدگاه را بسمیاری از مفسمران در      

صمراحت   بمه  خود ریتفساند. ابوحیّان در مقدمة  شناسی و اعجاز قرآن یادآور شده مباحث  قرآن
مراجعه است.  بر طبم. بیمان ابوحیّمان  علممای نحمو اسماس        را بیان نموده که قابل این نگرش

دهنمد م کمه از جانمب      بیند و به خود اجازه می محکم و بنیان استواری برای اشعار شاعران نمی
همای داربسمتی دشموار و     شاعر م معانی بعید و دورازذهن را مقدّر بداننمد و دسمت بمه ترکیمب     

توان پریرفت که چیزی هماننمد شمعر بما چنمین      زنند. اکنون چگونه میهای بسته ب مجازگویی
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)ابوحیمان    وضعیتی شکننده و سست  معیاری بمرای سمنجش محکممات قرآنمی قمرار گیمرد؟      
 (.60و 65ق.   6169

 یجاهل شعر ینیارگزیمع نقد. 6
تقای چه در منط. قرآن  سخن و سیرة پیشوایان و نظریات اندیشمندان دربارة ار از مجموع آن

رسیم که شعر جاهلی یا دیموان   قرآن و ضعف بنیه و بنیان شعر مشاهده شد  به این نتیجه می
 خدمت گرفت. در تفسیر آیات قرآن به« زبان و ادبیات معیار»عنوان  توان به عرب را نمی

  اظهارنظر دربارة صالحیت و درستی و نادرستی کماربرد شمعر در تفسمیر قمرآن     گرید انیب به
است که ماهیت جمالت قرآنی  تفسیر  و شعر را لحماظ کنمیم و نسمبت موجمود      ورسیمزمانی 

نظمر   خاطر رعایت اختصار از توضیح  این نکات صمرف  ها با یکدیگر را تعیین نماییم. به میان آن
دربارة همر ممتن و در داخمل همر زبمانی      « تفسیر»شویم که عملیات  کنیم و تنها یادآور می می

 اسنادقابلکننده و تفسیرشونده باید دارای هویت مشترک   بلکه   فسیرانجام گیرد؛ عنصرهای ت
بمه  و « آنمی  نمه  این»و غیریت « همانی این»  دارای عینیت گرید انیب بهو حمل بر یکدیگر باشند. 

 و اجممال  بمه  «مُفسِّمر » ةرکنندیتفسم  عنصر و «فَسَّرمُ» سوم  تفاوت عنصر تفسیرشوندة  ریتعب
 .باشد لیتفص

واجمد   همردو  یجماهل  شمعر  و یقرآنم  ممتن  ی بدو نظر در  هرچند قرآن  ریفست درخصوص
هستند  اما با نگاهی نافر  از یکدیگر متمایزند. نگاه به قرآن نشان مشترک از زبان عرب  یتیهو
 9؛ زخرف/ 639که دارای ساختار و صبغة زبان عربی است )نحل/  دهد که قرآن در عین آن می

  فا . بر زبان و اندیشة عرب است و هیچ عربی بمه سماحت آن راه   ( با این وصف630و شعراء/ 
 ندارد.  

کند که شعر هرچنمد دیموان عمرب     از سوی دیگر  نگاه به ماهیت معروف شعر نیز اثبات می
تعریمف منطقمی  شمعر     اسماس  برباشد  قادر به ایفای وظیفة زبان و رسالت تفسیر نیست؛ زیرا 

کالم است و هرجا الزم باشد در پای لفمظ  معنما و محتموا را    متمرکز بر کاربرد وزن و قافیه در 
 فدای لفظ خواهد نمود. 

لرا شایسته است که شعر را تمثّل هنر نامید و هرجا از شأن معروف خود م تمرکز بر وزن و  
قافیه م دور شد و به معنا توجه کرد  سخن منظوم است و شعر کامل نیست و به گفتمة برخمی    

« لحکمةة  الشمعر  ممن  ان و لسمحرا   الشعر من انّ» )ص(ینبو دُرّ مشهورو  از باب لطیفة موجود

 (.  930 :3ق.  ج6153خواهد بود )فخر رازی  
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ناپریرند. جمال لفظ و شکوه معنا مصداق  در قرآن  لفظ و معنا از یکدیگر جدایی که یدرحال

یـا أُولِـی    حَيةة ٌ قِصـاِِ  وَ لَکُم  فِـی الْ ﴿کنند. از باب مثال  در آیة  را ارا ه می« نور علی نور»

فیهـا   كَمِشْةكة   اللّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ اْألَر ضِ مَثَـلُ نُـورِهِ   ﴿و آیة « 603م ) بقره/   ﴾اْألَلْبابِ

همای ظماهری و محتموایی همگمی      زیبمایی  (93م13)نور/ « ظلمات»( و آیة 90)نور/  ﴾مِص باحٌ
 تنیده است. کننده و درهم خیره

 گرایی . آثار دیوان7
( دانمش  )ع(جا که قرآن همواره با جریان تاریخ و زمان در جریان است )روایت امام صمادق  از آن

تب  قرآن و دانش تفسیر  زبان و  آفرین است و به تفسیر نیز در کنار قرآن همواره حاضر و نقش
 ای تأثیرگرار است. بنابراین استفاده از شمعر جماهلی در دانمش تفسمیر     ادبیات معیار نیز پدیده

های پ  از تابعین( اکنمون نیمز دارای آثماری     )همانند تأثیر آن در عصر صحابه  تابعین و دوره
فرهنگ و زندگی امت اسالمی وجمود دارد. هرچنمد کمه از      است که در اندیشة فردی و جمعی 
گرایمی در   گیمرد. آثمار دیموان    دور مانده و مورد غفلت قرار می نگاه برخی از متفکران اسالمی به

های تفسیر آیات قرآن  قرا ت قرآن  استنباط احکام فقهمی و... بخشمی از اثرگمراری آن     عرصه
 توان مشاهده نمود: گرا می است که با سیری در مناب  تفسیر و آرای مفسران دیوان

 . آثار تفسیری7ـ1
گمرا بررسمی    اگر بخواهیم میزان تأثیر تفسیری را  بشناسیم کافی است برخی از تفاسیر دیموان 

اند معرفمی   گرا با استناد به شعر تفسیر نموده . لرا چند نمونه از آیاتی را که مفسران دیوانشود
 کنیم: می

 «ب سْم  اللّهِ الرَّحْمن  الرَّحیم »سورة حمد  6م آیة 
جزو متن قمرآن کمریم اسمت     « بِس مِ اللّهِ الرَّح منِ الرَّحیمِ»دارند که جملة  نظر اتفاقمفسّران 

انمد و   . برخی آن را زا د دانسمته ..نظر پیش آمده است اختالف« اسم»تفسیر لفظ اما در معنا و 
انمد. ایمن اخمتالف ناشمی از اسمتنادی اسمت کمه         اکثر مفسّران آن را اصیل و غیرزا مد دانسمته  

اند. ظاهراً نخستین کسی که باعمث پیمدایش اخمتالف     گرایان به قول یکی از شعرا نموده دیوان
زایمد اسمت و   « اسم»ابوعبیده بر این عقیده است که   ه نوشتة  قرطبیگشته  ابوعبیده است. ب

مـن   و کمـا یالحو  ثم اسـم السّـالم عل   یال»به قول لبیدِ شاعر استشهاد نموده که گفته: 
کار برده و مقصمودش   را زا د به« اسم»در این بیت  لبید کلمة «. اعتذر فقد کامالحوالً  بکی
سس  قرطبی یادآور شده که علمای ما بمه ایمن شمعر لبیمد     بوده است. « کمایعل الساّلم ثم»
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به چه منظمور  « اسم»که زا د بودن  اند که مراد از اسم  مسمّی است... اما در این استدالل کرده
لحاظ تجلیل و تعظیم ذکمر خداونمد متعمال آورده     نظر وجود دارد. قُطرُب گفته به است اختالف

واسمطة آن م  میمان حمرف بماء و       ده شده تا کالم بهشده است و أخفش گفته به این خاطر افزو
جمویی کسمب کنمد؛ چمون اصمل کمالم        کلمه اهلل م از وضعیت قسم خارج گردد و حالت تبرّک 

 (.30: 6ق.  ج6905است )قرطبی  « باهلل»عبارت از 
را « اسمم »شمود کسمانی چمون قطمرب و أخفمش زایمد بمودن لفمظ          که مالحظه ممی  چنان
اند  اما این قول در برابر قول مفسرانی است که معیار نخستین  یه نمودهاند و آن را توج پریرفته

داننمد. حتمی کسمانی چمون طبرسمی م کمه در         را در ادبیات تفسیر  نصّ خود قرآن کریم ممی 
وفور اشعار عرب وجود دارد م  زا د بودن اسم را نسریرفته و تصریح نمموده کمه مما      تفسیرش به

که به اخبار از بزرگی  ود را با نام بردن خداوند آغاز کنیم نه اینایم تا امور خ موظف به این شده
 (.39 :6ق.    ج6905و عظمت خداوند مأمور شده باشیم )طبرسی  

 ﴾...لِلْمَالئِکَةِوَ إ ذْ قالَ رَبُّکَ ﴿سورة بقره  93م آیة 

ـ  و﴿د دانسته است و گفته  تقمدیر آیمة   را زا « اذ»ابوعبیده  در این آیه نیز کلمة   ﴾ربّـک  ا ق
استشهاد نمموده کمه گفتمه اسمت:     « بن یعفر اسود»است و برای اثبات ادعای خود به شعری از 

 «.صالحاً بفساد عقبیالدّهر  و  لذکره مهة  و ذالک ال فإذ»

زاید شمرده شمود و  « اذ»آن است که در هر موردی مشابه این آیه  حرف   الزمة این حرف 
بالغت و محکم بودن آیات قرآن ناسازگار است. شاید به  سخافت این کار روشن است و با مقام

انمد.   همین دلیل است که به نقل قرطبی  زجاج  نحّاس و تمام مفسران ایمن قمول را رد نمموده   
گیرد. زجاج  اسم و ظرف مکان است و زا د قرار نمی« اذ»نحاس گفته این قول خطاست  چون 

 (.515: 6ج  ق.   6905)قرطبی  عبیده شمرده است  نیز این قول را جرمی از ابی

 ﴾فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقا َ رَبِّهِ﴿سورة کهف  663م آیة 
  فخمر  زانیم الم  طباطبایی در یصاف  فیض در انیالبمجم مفسران مشهوری چون طبرسی در 

اند  امما برخمی    معنای امیدواری تفسیر نموده معنای ایمان و به   رجاء را بهریکب ریتفسرازی در 
معنای خوف لقاء تفسیر نموده و بمرای نظمر خمود بمه      را به لقاء رجاءقتیبه در این آیه   ابن مثل

 یف حالفها و لسعها رجی لم النحل لسعته إذا»شعر هرلی استشهاد نموده که سروده است: 
    سمورة نموح نیمز عبمارت      69(. در تفسمیر آیمة   596 ق.:6166قتیبه   )ابن« عوامل نوب تیب
 (.161 ترسید گرفته است )همان: معنای  نمی به را« ترجون ال»

 ﴾... ثُمَّ اس تَوى إِلَى السَّما ِ ...﴿سورة بقره  53م آیة 
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و مشتقات آن را در حاالت مختلف معنا و بیان نموده و در موارد زیادی از « استواء»راغب واژة 
ننمموده اسمت )راغمب     مورد بمه ارتفماع و عُلُمو  معنما      آیات قرآن شاهد آورده است  اما در هیچ

معنمای اراده و قصمد    درخصموص ایمن آیمه  بمه    را  حمنالر زین مواهب(. تفسیر 193ق.: 6165
(. صماحب  611: 6ق.  ج 6133ها تفسیر نمموده اسمت) )موسموی سمبزواری       آفرینش آسمان

 قصـد ( »6انمد از:   اسمتوی( ذکمر نمموده کمه عبمارت     »نیز چهار وجه در معنمای   انیالبمجم 
( 1و «. السـما   یالأمره و صعد  یاستو( 9؛ «بالقهر السما  یعل یاستول» (5؛ «للسما 

گونمه معنما    (. زمخشری نیمز بمه ایمن   605: 6ش.   ج6905)طبرسی  «. الشئ یعل االقبا »
(. فخمر رازی نیمز   659: 6ق.  ج6169)زمخشمری   « قصد الیهما بررادتمه و مشمیته   »نموده که 

ق.  6153احتمال دیگری ذکر ننموده است )رازی   وجه و همین معنا را مناسب دانسته و هیچ
 (.903 :5ج

شود این گروه از مفسران عاممه و خاصمه م کمه در عنایمت بمه دقمای.         که مالحظه می چنان
تمرین معنما بمرای آیمه را ارادة خلقمت       کاربرد الفاظ قرآن بر دیگمران سمبقت دارندمم  مناسمب    

و بمه شمعری از شماعر استشمهاد      گرفته علوم م ارتفاع یمعنابهاند  اما قرطبی  ها دانسته آسمان

: فَـإِذَا اس ـتَوَی تَ   یقا  تعـال   شئ، یاإلرتفاع و العلو عل اللغة یف اإلستوا »نموده است: 

مم   قـا : لِتَس ـتَوُوا عَلـى ظُهُـورِهِ      و(مم   50م )مؤمنمون/    أَنْتَ وَ مَنْ مَعَکَ عَلَـى الْفُلْـکِ  

. یفاستو یمانیو قد حلق النجم ال  قفةة   فا یبف ما  فأردتهم»(م و قال الشاعر 69)زخرف/

(. قرطبی به تفاوت موارد کاربرد لفظ و انضممام  501: 6ق.  ج6905)قرطبی   ارتفع و عال یأ
تقمدیر    و عدم انضمام توجهی ننموده و به یک بیت شمعر م کمه حمرف      « الی»و « علی»حرف 

 اضمار و... در آن راه داردم  استناد نموده است.

 ﴾لَقَد  خَلَقْنَا اْإلِنْسانَ فی کَبَدٍ﴿سورة بلد  1 م آیة

دانسته و به همین آیه استشهاد نموده است. زمخشری )کشاف    مشقةمعنای  راغب  کبد را به

( و 011: 63البیان  ج  (  طبرسی )مجم 0: 6(  بیضاوی )انوار التنزیل  ج000 :1ق.  ج 6169

  تعب و سختی مشقةمعنای  ند راغب  کبد را به( نیز مان533536) طبرسی  ج زانیالمصاحب 

 اند. ذکر نموده
اند کمه وقتمی    عباس نسبت داده به ابن العرب شعر یف القرآن بیغرکتاب  99اما در صفحة 

دربارة معنای کبد را از او پرسیدند  آن را به اعتدال و استقامت تفسیر نمود. سؤال کردنمد آیما   
 گوید:   ای که می ری. آیا شعر لبیدبن ربیعه را شنیدهشناسد؟ گفت: آ عرب این معنا را می
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 «کبد یقام الخصوم ف قمنا و                           أربداذ تیبک هلّا نیع ای»
 یقرآنم  الفماظ  یمعنما  نیمی تب یمبنا را شعر انیگرا وانید  شد مالحظه فوقدر موارد  که چنان
 .اند گرفته

 فقهی . آثار7ـ2
 ای از نمونمه . اسمت  داشته تأثیر نیز قرآن آیات از برگرفته فقهی احکام از یا پاره بر گرایی دیوان
 .بینیم می «بنوه فرزندان دختر»در مسئلة  را فقهی تأثیرگراری این

 جدّ ةنو و فرزند را یدختر یها نوه عامه  مفسران و فقها از یاریبس و امامیه مفسران و فقها
 نمام  فرزنمد   فرزنمدِ  عنوان به آنان از اوالد  بر وقف و تیوص راث یم میتقس در و دانند یم یمادر
 قمرآن  از یاتیآ هینظر نیا یفقه لیدل. کنند یم لحاظ آنان یبرا یسهام مورد  حسب و برند یم
 (.16 /عمران آل) است مباهلهة واقع به مربوطیة آ ةجمل از و

 او فرزنمدان  سمان  ان هر دختر فرزندان که است آن بر لیدل هیآ نیا: کند یم حیتصر یشوکان
ی شوکان . شمرد خود فرزندان م  آیه این استناد به م  را حسین و حسن( ص)امبریپ رایزهستند؛ 

 جصماص  ) جصّماص ( 631 :1ج ق. 6905 قرطبمی  ) قرطبمی ( 930 :6ج ق. 6161 شوکانی )
استدالل  هیشب یاستدالل زی( ن001 :1 ج ق. 6169 ان یابوح) انیابوح( و 531 :5ج  ق.6905
 دارند.   یانشوک
 قابل دیگران برای و گرفته)ع(حسین و )ع(حسن مخصوص را هیآ حکم انیگرا وانید یبرخ اما
 و بنمو أبنا نما   بنونما » اند: نموده استشهاد شعر این به خود انکاری نظر برای و اند ندانسته استناد
 یو .نممود  اشماره  جصاص از نقل به توان یم مورد این در. «باعدی اال الرجال ابناء بنوهن بناتنا
 قمول  عنوان به را انکاری نظریة داند  یم یقیحق صدق را یدختر ةنو بر فرزند صدق خودش که

 .(531 :5ج ق. 6905 جصاص ) نماید می تبیین مردم از بعضی

 خمارج  راثیم م از را دختمر  اوالد او  متقمدّم  اصمحاب  و مالمک  قرطبی  نقل به بنا همچنین 
: 61 ؛95 :0ج    6905ی  قرطبم ) اسمت  ممرکور  شعرنیز  و لغت هب استناد لشانیدل و دانند یم

 عدم به معتقد یبرخ که شود یم ادآوری و کند یم اشاره  یکسان به الفرقان ریتفس صاحب .(00
  دیم گو. هسمتند  سمادات  خمم   سمهم ...(  و وقف ت یوص راث یم) در یدختر یها نوه مشارکة

 یطبرسم  .(606: 0ج ق. 6195  یادقصم ) اسمت  یجاهل ثیحد و یجاهل شعر نیهم لشانیدل
 افزوده و داند می عقل و مسلمین اجماع )ع(امبریپ قول خالف...  را دختر فرزندان دانستن خارج
 اثبات م و والدت در بلکه نیست  انتساب در ما کالم و است انتساب شعر  صاحب مراد که است
 والدت و بنموة  ممدار  دا مر  قف و یشرع حکم شمول  گرید انیب . بهاست مادر جانب از م  والدت
 یطبرسم  مانند زین  یادر ابن .(101 :6ج  ق.6163  یطبرس) ستین انتساب مدار دا ر و است
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 اسمتناد  و استشمهاد  زیم ن یحلّ امهعلّ .(600 :9ج  ق.  6163   یادر ابن) است نموده استدالل
 خماطر  به جا نیا در که  است شمرده مردود را آن صراحت با و نقل را نیا به عامه یفقها یبرخ
 مالحظمه  کمه  چنمان  .(190   :6900 یحل امهعلّ) میکن یم نظر صرف آن نقل از اختصار تیرعا
  33: 61ج ق.  6131 نجفمی  ) جماهلی  اعرابمی  یک از شعر یک به استشهاد و استناد شود  می
 منشمأ  )ع(امبریم پ کمالم  و قمرآن  اتیم آ نمصّ  و ظهمور  مقابمل  در( 606 :0ج ق. 6195ی  صادق

 وقمف   و تیوصم  راث یم م نةیزم در یفقه حکم چند در نظراختالف دیتشد ای اختالف شیدایپ
 .است شده  یاسالم مراهب انیم

 شعر به استناد . علت8
 نیم ا لیم دل زین  مفسران( 13  / ی) افتی توان ینم نکوهش جز شعر به نسبت  میکر قرآن در
 کننمد  یمم  ذکمر  لیم تخ بمر  آن بمودن  یمبتنم  و فسماد  و بطمالن  بمه  شمعر  بودن ختهیآم را امر
مم  660: 0ج  تما  بی  یطنطاو  503 :1ج  ق.6160 ض یف/ 505 :61ج   ق.6933  ییطباطبا)

659). 
 یاعتبمار  و گماه یپا یانیم وح منماب   در یولم   اسمت  یعرب یسنت شعر زانیالم صاحب نقل به
 توجمه  اعرانش و شعر امر به زین تسنّ در و ندارد شعرا و شعر ستودن در کلمه کی قرآن. ندارد
 چمرا  کمه  اسمت  پرسمش  نیم ا یجما  اکنمون  .(500 :0 ج  ق.6933  ییطباطبما ) اسمت  نشمده 

 قمول  شناخت ریمس در است هزل ةعمد چه آن از و کردند توجه شاعران و شعر به انیگرا وانید
 :برد نام عامل چند از توان یم  پرسش نیا به پاسخ در کنند؟ یم استفاده «جد» فصل

 یمعرفت جهل .8ـ 1
 آممد  پمیش  مسلمین عامة میان در علم  باب انسداد )ص(اکرم رسول رحلت از پ   دیترد دونب
 کمه  بود )ع(بیت اهل اختیار در تنها اصیل  و ناب و وحیانی معارف زیرا ؛(3 :6ج  6160 فیض )
ق. ج 6933 طباطبایی )شد  بسته مردم روی بر آن به یابی دست راه خالفت  مکتب پیدایش با
 کتماب خمدا   اتیم آ نیمضمام  الفاظ و ةدربار های مختلف پرسش با تابعین و صحابه .(مقدمه  6

 اگمر . نبودند قرآن اتیآ متن ازها  قادر به گرفتن پاسخ آن یضعف علم اثر بر و شدند یمواجه م
. ..... داشمت  وجمود  اتیم آ تناز م پاسخ کشف و برداشت امکان  موارد از یاریبس در بودند قادر

سمورة انعمام  بمرای اثبمات ذریّمة       00و  01بمن یعممر بمه آیمات      و یحیمی  )ع(باقر امام استدالل
/ ابوحیمان   600 :5ق.  ج6161موارد است )شوکانی   گونه نیازایکی )ع(بودن حسنین)ص(پیامبر
سورة  00سورة زخرف و  60پوشانی موجود میان آیات  (. نمونة دیگر هم001: 1ق.  ج 6169
            سمورة زخمرف    60تموان معنمای موجمود در آیمة      ممی سمورة نجمم اسمت کمه      55م 56أنعام و 
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ای بر دوری از عترت و اعمرا  از   جا که عده دست آورد  اما از آن را به ﴾ضَرَبَ  للرَّحمن  مَثَالً﴿
عنموان یمک واقعیمت  در     تعمد و اصرار داشتند و از سویی دیگر  شمعر بمه   )ع(رجوع به اهل بیت

معیار  زبان و ادب بود  از آن در تأیید و تحکیم و تنقمیص   عرف  سیره و فرهنگ عرب جاهلی 
  و تمر  سمهل گردیمد. اکنمون عاممة مسملمین راهمی       و تخریب هر امری و هر فردی استفاده می

 یافتند. نمی« دیوان عرب»یا « شعر جاهلی»تر از  شناخته

 قرآن ت. استناد به عربی8ّـ 2
کمار و   هیم توج یبمرا  انیم گرا وانیاز د یاریساست. ب میقرآن کر تیعرب  ییگرا وانید گرید علت

  نحّماس   دهیم ورز دیم کأت اممر  نیم ا بمر  که یکسان. ازجمله کنند یمامر استناد  نیروش خود به ا
 نیتمر  زبمان و روشمن   نیتمر  حیاست که قرآن بر طب. فص نیا  روش نیاستداللش در ا و. است

واجب است که  ن یاست. بنابرا گو و کالمشان  نازل شده و و بر اسلوب مردم عرب در گفت انیب
  .(61 :6ج  ق.6130)نحاس   میبشناس «عرب حیفص زبان» یبرمبنا راقرآن 
قرآن بر  ریبه تفس بیدوم در ترغ ةفیخل ةزیانگ شعر العرب یالقرآن ف بیغرکتاب  ةسندینو

 اممر  نیم تابعانش در استناد بمه شمعر را ا   وعباس و شاگردانش  روش ابن زیو ن یشعر جاهل یةپا
 ﴾ب لِسانٍ عَرَبیٍّ مُبمینٍ  ﴿و  (9 /زخرف) ﴾اًیّبرَعَ رآناًقُ ناهُلعَا جَنّإ﴿ اتیبه آ آنان دأییت در و داند یم
 .(53 ق.:6169 عباس  )ابن کند یماستشهاد  (630 /شعراء)

 اتیروا به استناد .8ـ3
اس و عکرمه و... عب   ابن)ص(امبریپ به منسوب یاتیروا وجود  ییگرا وانید در مؤثر عوامل گرید از

اند. روایت  و ابوحیان در تفسیرش ذکر نموده االتقاناست که مفسرانی چون سیوطی در کتاب 
پرسید: کدام قسم از دانمش  )ص(عباس گفته است شخصی از پیامبر به این مضموم است که: ابن

در شمعر  در پاسخ فرمود: عربی بمودن قمرآن و آن را   )ص( قرآن از بقیه افضل و برتر است؟ پیامبر
 (.50  مقدمه: 6ق.  ج6169بجویید )ابوحیان  

کمه:   این ازجملهعباس و عکرمه نقل نموده است  روایاتی را از ابن لیتفص بههمچنین قرطبی 
هایی به لغت و شعر برای بیان  و تابعین  استدالل )ص(انباری گفته است که از اصحاب پیامبر ابن

ح بودن مرهب نحویان و فاسمد بمودن ممرهب    موارد غریب و مشکل قرآن آمده است که صحی
ایمن اسمتدالل و روایمت اسمت کمه عبدالواحمد... از        ازجملهسازد.  مخالفان نحویان را روشن می

هرزمان در ممورد غریمب قمرآن پرسشمی از ممن      »عباس نقل نموده است که  عکرمه و او از ابن
همچنمین از سمعیدبن    «.اسمت « دیموان عمرب  »جو کنید؛ زیرا شعر  و دارید آن را از شعر جست

عبماس هرگماه چیمزی از قمرآن      گفتند: شنیدیم ابن بن مهران روایت است که می جبیر و یوسف
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ایمد سمخنان    گفت: در قرآن چنین و چنان وجود دارد  مگمر نشمنیده   پرسیدند  در پاسخ می می
 (.51  6ق.  ج6905گوید؟! )قرطبی   شاعر را که چنین و چنان می

  ﴾فَطَهِّـر  ابـک یث و﴿عباس دربارة قول خداوند  است که مردی از ابنروایتی دیگر از عکرمه 
 سمس  . نسموش  «غمدر » ةلیوسم  بمه  را خمود  لبماس  یعنم ی: گفمت  عباس ابن .دیپرس (1 /رثّالمدّ)

لبست  ثوب غادر بحمداهلل ال یفان»: است گفته که زد مثال یسقف النیغ شعر به عباس ابن

« زنمیم »ده کمه ممردی از عکرممه دربمارة ممراد از      همچنین روایت شم  .«أتقنّعُ سوء و ال من 

پرسید؟ عکرمه گفت: زنیم فرزند زنازاده است و سس  به بیتی از یک شعر تمثّل جست که در 
قرطبمی چنمدین روایمت    «. زنیم لی  یعرف من ابوه بغیّ األم ذو حسب لئمیم »آن آمده است: 

خاطر رعایت  ر نموده است  اما بهعباس و عکرمه در آیات قرآن به شعر ذک دیگر از استشهاد ابن
ق.: 6130عبماس    / ابمن 50-51: 6ق.  ج6905کند )قرطبمی    نظر می اختصار از نقل آن صرف

63  .) 
عبماس در اسمتناد نممودن بمه شمعر جماهلی را        که برخی نویسندگان اهتمام ابمن  حاصل آن

یر قمرآن ذکمر   عبماس در تفسم   بمرای ابمن  « روشی متمایز»عنوان  شمرند و به واقعیتی مسلّم می
(. ایمن اممر م خمواه صمحیح یما نادرسمت باشدمم در تمرویج          63ق.: 6130عباس   کنند )ابن می

 گرایی مؤثر است. دیوان

 . اهتمام خلیفة دوم8ـ 4
کممه در پیشممینة شممعر گرشممت  خلیفممة دوم نقممش بسممیار مممؤثری در تممرویج و تثبیممت  چنممان

ای  وقتمی خلیفمه  قرآن داشمت.  خصوص در زمینة تفسیر  گرایی در فرهنگ مسلمین به دیوان
های معروف شرعی نظیر متعة  تواند بعضی از حالل می کهبااقتدار همچون عمربن خطّاب  

را در جهت خالف حالل خداونمد سموق دهمد و     حج و متعة نکاح را من  کند و جامعة اسالمی 

ن را گرایی در تفسمیر قمرآ   دیوان  کند تیتثب نیمسلم انیجماعت در م نماز تراویح را به
 تأیید و ترویج نماید  بدون تردید رایج و ماندگار خواهد ماند.

 یریگ جهینت
های مفسران عامه و خاصه در طی تاریخ اسالم  نتمایجی را   بررسی و مطالعه در سیره و گرایش

 توان این موارد را نام برد: دهد که در زمینة زبان و ادبیات معیار و معیارگزینی می دست می به

 .است میکر قرآن ریتفس اتیعمل و دانش یازهاین شیپ از یکی اریمع اتیادب و زبان -6
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 «اریم مع اتیم ادب و زبان» عنوان به را «عرب وانید» ای یشعر جاهل تابعان  واز صحابه  یبرخ -5
 .استقرار داشته   گرا قرآن مفسران مخالفت مورد همواره که بردند کار هب قرآن ریتفس در

 بمه  شیگرا در ثرؤم عواملازجمله  )ص(امبریپ عترت از فاصله و ی عرب تعصب ی معرفت جهل -9
 .است بوده یجاهل شعر

 نیمی تب در ای یمنفم  یاممدها یپ  قمرآن  ریتفسم ة عرص در یجاهل شعر بردن کار هب و جیترو  -1
 .است داشته قرآن از برگرفته یفقه احکام یبرخ زین و قرآن اتیآ یمحتوا و الفاظ

 و )ع(معصموم  انیشوایپ رةیس و میکرقرآن  خودِ دگاهیبا د  «یجاهل عرش ینیارگزیمع»روش  -0
 .است قرآن با موازنه و ییپا هم تیاهلفاقد   شعر اساساً و .ستین سازگار گرا قرآن مفسران
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 و مآخذ منابع
 ی.العرب خیة التارمؤسس :روتیب. 6چ  .ةیالتنو و ةیالتحة (.ق.6153. )طاهر دعاشور، محم ابن

دار و مکتبةة   :روتیة ب. 6چ  .رمضةا   قیة تحق .ةآنالقة  بیة غة ةيتفس (.ق.6166. )مسلم بن عبداهلل ،هبیقت ابن
 . الهالل

 ی.دفتر انتشارات اسالم: مق .6. چ یالفتةو ةیلتحة یالحةو السةائة (.ق.6163. )منصور بن محمد ،سیادر ابن

ة الکتةا   مؤسسة : روتیة ب .احمد هللنصرا قیتحق .العةب شعة یف القةآن بیغة (.ق6169. )عبداهلل ،عباس ابن
  ة.یالثاف

 ة.یب العلمکتال دار :روتیب. 6چ  .طيالبحة المح .(.ق6169. )فوسی محمدبن ،یاندلس ا یابوح 

عتبةة  : کةربال . 6. چ حلةو  یمحمةدعل  قیة تحق ی.قة يالتطب یاالثةة  ةيالتفس(. ق.6193)ع(. )نیاالمام الحس
 .هینیحس

  .للمطبوعات یاالعلم ةمؤسس :روتیب. 6. چ لیالتأو اسةار و لیلتنزا انوار.(. ق6163. )عبداهلل ی،ضاویب

. 6چ  .الموجةود، عةادل احمةد    عبةد  قیة تحق الجواهة الحسةنةن  (.ق.6160. )بن محمد عبدالرحمن ی،ثعالب 
 ی.التراث العرب اءیدار اح :روتیب

  . تیة آل البمؤسس: قم. 6چ   .الفقهةء  تذكة (.ق.6900. )وسفیبن  عالمه حسن ی،حلّ

 .ةیدارالشةام  :روتیة ب ی.داوود قیة تحق .القةةآن  الفةظ مفةدات (.ق.6165. )محمد بن نیحس ی،انهراغب اصف
   [.افزار نرم]

 :قةم  .4چ . الكشةف عن حقةیق التنزیل و عيون االقةویل فی وجوه التةویةل تا(.  )بی .محمودبن عمر ی،زمخشر
  .نشر البالغه

  ی.نتشارات مرتضو: اتهرا . 9چ  .فی فقه القةآن كنز العةفةن(. .ش6910. )مقداد ی،وریس

 ی.مرعش ةکتابخان: قم . الدر المنثور فی التفسية بةلمةثور(. ق.6131. )محمد بن عبدالرحمن ،یوطیس

 . ریکث ابن دار :دمشق. 6چ  .ةیالقد فتح .(.ق6161. )محمد ،یشوکان

نشةر فرهنة     :قةم . 5چ  .السةنة  قةآن والقةةآن بةةل   ةيتفسة  یالفةقةن فة  (.ق.6195. )محمد ،یتهران یصادق

 ی. اسالم
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 .دیالرشة  دار :دمشق. 1چ  .ةنهيب و صةفه و القةآن اعةاب یف الجدول .(.ق6160. )میمحمود عبدالرح ی،صاف
 . افزار( )نرم

 مؤسسة االعلمی للمطبوعات. . بیروت:5چ . الميزان فی تفسية القةآنق.(. 6933طباطبایی، محمدحسین. )

  . انتشارات ناصرخسرو: تهرا . 9چ  .ةنيالب مجمع (.ش.6905. )حسن بن فضل ی،طبرس

مجمة  البحةوث    :مشهد. 6چ  .ة السلفأئم نيالمؤتلف من المختلف ب(. ق.6163ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.. )
  .هیاالسالم

 ة الثالثة. یالعلم الکتب دار :روتیب .ةنيالب جةمع ق.(.6153. )ریمحمدبن جر ی،طبر

 بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزی . .الجواهة فی تفسية القةآن الكةیمتا(.  )بی طنطاوی جوهری.

  ی.العرب التراث اءیاح دار :روتیب .القةآن ةيتفس یف ةنيالتب .تا( ی)ب. محمدبن حسن ی،طوس

 :مقة . 6 چ .ةعیمسةةئل الشةة   ليتحصة  یالة  ةعيوسةةئل الشة   ليتفصة (. .ق6133) ، حر، محمدبن الحسن.یعامل
 .تیآل الب ةسسؤم

 ی. انتشارات مرتضو :قم. 5 چ. مسةلک االفهةم الی آیةت االحكةم ش.(.6910. )محمد ی،فاضل الکاظم

 ی. العرب التراث اءیاح دار :روتیب. 9چ  .ةيكب ةيتفس .(.ق6153. )محمدبن عمر ی،فخر راز

  .الصدر ةمکتب :تهرا . 5ی. چ اعلم قیتحق .یالصةف ةيتفس .(. ق 6160. ))محمد( محسن ی،کاشان ضیف
 ی.العرب التراث اءیاح دار :روتیب .حكةم القةآنال الجةمع (.ق.6905. )احمد بن محمد ،یقرطب

 .الکتا  دار :قم .9ی. چ ریجزا قیحقت .یالقم ةيتفس ش.(.6919. )میبن ابراه ی، علیقم

 .مکتو  راثینشر م : راته. 6چ  ی.عباس قیتحق. ةيالتفس جواهة ش.(.6903ی. ) عل بن نیحس ی،کاشف

 و چةا   سةازما  : تهةرا  ی. درگةاه  قیتحق .الغةائب بحة و الدقةئق كنز (.ش.6910. )محمد رزایم ی،مشهد
 . انتشارات

 نا. جا: بی . بی5چ  .مواهب الةحمن فی تفسية القةآنق.(. 6133موسوی سبزواری، عبداالعلی. )

 : مؤسسة فرهنگی انتشاراتی التمهید.. قم6چ  .تفسية و مفسةانش.(. 6903معرفت، محمدهادی. )

نشةر  : مکةه . 6ی. چ صةابون  یمحمةدعل  قیة تحق .میالقةآن الكة یمعةن .(.ق6130.  )احمدبن محمد ،اسنحّ
  ی.القر جامعه ام
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 دار الکتب :روتیب .6. چ ةآن و زغةئب الفةقةةن الق غةائب ةيتفس (.ق.6161. )بن محمد نظام، حسن یشابورین
  ة.یالعلم

. بیةروت: دار احیةاء التةراث    0چ . جواهة الكالم فی شةة  شةةایع االسةالم   ق.(. 6131سن. )نجفی، محمدح
 العربی.

تبالک روتیب. 66چ  .میسل محمد حاج قیتحق. ةهيتفس و القةآن بیغة (.ق.6130یی. )حی بن عبداهلل ی،دیزی


