
 

 المیزان فی تفسیر القرآنگرایش اجتماعی در 

 ده فاطمه حسینی میرصفیسیّ
 ، شهر ری)ره(امام خمينی استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار

 (25/05/1392؛ تاریخ پذیرش: 20/04/1392)تاریخ دریافت: 

 چکیده

قرآن کریم عالوه بر احکام فردی، به تبيين احکام اجتماعی نيز پرداختنه اسنت. مفسّنران قنرآن     
انند. تحنوّالت    ماعی داشتهای نسبت به گرایش اجت کریم در دو قرن چهاردهم و پانزدهم اهتمام ویژه

اجتماعی گوناگونی گردیند   خير و نهضت اصالحی و بازگشت به قرآن، موجب طرح مقوالتو قرن أد
هنای   و همين امر سبب شد که آن موضوعات به حوزه تفسير نيز وارد شنود. در اینن مقالنه، دیندگاه    

تفسيری عالّمه طباطبائی با رویکرد گرایش اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از موضوعات 
های گرایش اجتماعی در  حورهای اجتماعی در تفسير الميزان، مبانی تفسير اجتماعی و نيز ویژگیم

 .این تفسير بحث شده است

 .گرایش )اتّ،اه(، تفسير، گرایش اجتماعی، تفسير اجتماعی، تفسير الميزان واژگان کلیدی:
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 مقدّمه

ردازد، بسياری از مطالنب مربنوط   پ که به عقاید و احکام تکليفی انسان می گونه همان کریم قرآن

از دیرباز مورد توجّه مفسّران بوده اسنت   قرآنبه زندگی اجتماعی بشر را بيان کرده است. این بُعد از 

مفاهيم قرآنی منطبق نمودن توجّه به نيازهای موجود و پرداختند.  ر آیات مربوط به آن میو به تفسي

ویژگنی بنارز   مرتبط با حينات،   مسائلدر تمامی  رآنقپيام هدایت  ةاجتماعی، کشف و ارای مسائلبا 

 کنریم  قنرآن ، آیات اجتماعیعنایت به نکات  ااجتماعی است. مفسّرانی که ب معاصر با گرایش سيراتف

و بنرای احينای روح    اسنت  دور افتاده قرآناز مفاهيم   اسالمی ةجامعاند، معتقدند که  دهرا تفسير کر

هنای   گویی بنه ضنرورت  پاسنخ  ةها و به انگيز ساس توجّه به عينيّترا بر ا  قرآنجمعی مسلمانان باید 

 تفسير کرد. کنونیزندگی 

آبادی در مصر و با ین اسدالدّ د جمالبا جنبش اجتماعی سيّ در قرون أخير، این گرایش تفسيری

؛ ذهبنی،  456ـ 465: 2ق.، ج 1418معرفنت،  ر.ک؛ ) و اسالم شنکل گرفنت   قرآننگاهی نو به تعاليم 

پاسنخی   ندکوشنيد  تفکّنر مصلحان معاصر با این . (1ن2تا:  به بعد و شریعتی، بی 401: 2 ج ق.،1424

بنرای مشنکالت    کنریم  قنرآن با استناد بنه آینات   ند و ماندگی جوامع اسالمی بياب برای عقبمناسب 

حناد  خواهی دیننی بنرای اتّ  ددهند. آنان با تکيه بنر شنعار ت،ندّ    ارایهجوامع اسالمی پاسخی مناسب 

ر.ک؛ ) ت به اصول دینن اسنالم را سنر دادنند    الم و برای مقابله با نفوذ استعمار، شعار برگشدنيای اس

 شيخ محمّد عبده و رشيد رضا در تفسنير  به وسيلةاین جریان سرس . (548 :2ج  ق.،1424ذهبی، 

و عالّمنه   ظنالل القنرآن    فنی د قطنب در  و سنيّ  مراغنی  تفسير، شيخ احمد مصطفی مراغی در المنار

انند.   ادامه یافت و افراد دیگری نيز بنه اینن جرینان پيوسنته     الميزان فی تفسير القرآندر  طباطبائی

در دو قرن چهناردهم و پنانزدهم بنه اینن جرینان       کریم قرآنمفسّران  ةتوجّه و اهتمام ویژ ،بنابراین

 هنای  هندفش بازگشنت آمنوزه    ئی، مانند هر مفسّر اجتماعی دیگر،کامالً مشهود است. عالّمه طباطبا

 باشد. هدایت و زندگی می کتاب قرآنبه متن زندگی مردم است و بر این باور است که  قرآن

 المیزانمحورهای اجتماعی در تفسیر  ـ1

ینابيم کنه    درمنی  المينزان های اجتماعی عالّمه طباطبنائی در تفسنير    با مطالعه و بررسی اندیشه

 مسنائل و  حکومنت اسنالمی   ة. مسنأل نند ة اجتماعی دارکه جنباند  پرداختهمتعدّدی  مسائلایشان به 

اسالمی، تبيين  ةبخشی به جامع (، هویّت152: 9  ، ج1374ائی، طباطبر.ک؛ اسالمی ) ةسياسی جامع
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جامعة اسنالمی  (، مرابطه در 7ساء/ نّالو  48مائده/ ال؛ 25حدید/ الهای اجتماعی ) مسئوليّتوظایف و 

(، 577 :3 ج ، همننانر.ک؛ و نهننی از منکننر )(، امننر بننه معننروف 144 :4  ،ج1374)ر.ک؛ طباطبننائی، 

(، توجّنه بنه   266 :5 ج همنان،  ر.ک؛ ه و رسيدگی به فقنرا ) همکاری و تعاون اجتماعی در امور خيریّ

، تعامنل  قنرآن ت علم در اسالم و نيز توجّه به علوم طبيعی و انسانی در تفسنير  تربيت و اهميّ تعليم،

(، کارآیی بخشيدن به تعاليم اسنالم  11: 1377النتری، ر.ک؛ کميان دین و تکنولوژی و علم و عقل )

(، 279 :1  ، ج1374، طباطبنائی ر.ک؛ ) به عنوان یک مکتب فکنری و اجتمناعی، عندالت اجتمناعی    

ق.، 1417، ر.ک؛ همنان ( و لزوم مبارزه با ظلم و استبداد )39 تا: ة آزادی انسان )ر.ک؛ همان، بیمسأل

 ،1374، ها )ر.ک؛ همان نی در زندگی و مرگ جوامع و تمدّهای اله (، تفسير سنّت242ـ 243 :12ج 

( و لزوم مبارزه بنا دشنمنان   151: 9 ج، همانر.ک؛ (، جهاد اسالمی )658: 19  و همان، ج 187: 4ج 

 هنای  ( و ... از جمله محورهنا و موضنوع  168: 4جهمان، ر.ک؛ اسالم همچون استعمار و صهيونيسم )

 مسنائل است که عالّمه طباطبائی نسبت به تبينين اینن    لميزانامهم در گرایش اجتماعی در تفسير 

 .اند اهتمام ورزیده

 المیزاناجتماعی  مبانی نظری تفسیرـ 2

در  قنرآن پيام و هندایت   ةکوشد با کشف و ارای تفسير با گرایش اجتماعی، تفسيری است که می

آن، شایستگی و صالحيّت مرتبط با زندگی اجتماعی، عالوه بر درمان مشکالت و معایب  مسائل تمام

اینن نهضنت ادبنی ن     ». (33: 1385ر.ک؛ رضایی اصنفهانی،  ) را برای هدایت انسان اثبات کند قرآن

و تقریب آن به فهم همگان و انطباق آن با  قرآناجتماعی با تالش و کوشش فراوانی در راه تفسير 

فرهنگ و  ةخود گرفته، با چهر آغاز شد و از امتيازات آن، این است که رنگی نو به دات موجوواقعيّ

ظاهری و  مسائلجامعه درخشيده است و هرگز تقليدگونه به  مسائلادب معاصر و با پرداختن به 

ظهور ای نو ير، پدیدهشود، نررداخته است. این تفس می قرآنکننده که موجب دوری مردم از  خسته

زیبا و ادبی و تطبيق آنهنا   با اسلوب آنها و آنگاه بيان  است که نخست به اظهار دقایق تعابير قرآنی

(. 481: 2، ج 1380معرفت، )« عی موجود در جامعه پرداخته استن اجتمانَبا هستی و حيات و سُ

 باشد: به شرح ذیل می الميزاناجتماعی  برخی از مبانی نظری تفسير

 ة اجتماعی انسانتقریر و تأیید ذاتی و فطری بودن روحی( 2ـ1

نينز   کنریم  قنرآن و آینات متعندّدی در    است ره به صورت اجتماعی بودهنوع زندگی انسان هموا

وجودی اجتماعی اسنت  انسان م. (32خرف/ زّو ال 13الح،رات/ ؛ 213/ البقره) باشد بيانگر این امر می
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ميل به زندگی اجتماعی به صورت فطری در  ،به عبارت دیگر و این امر منشاء درونی و طبيعی دارد؛

، در اینن دیندگاه   دهند.  به معاشرت با دیگران سوق می و این ميل او را است دهدرون انسان نهاده ش

 .(121 :2 ج  م.،1962، المراغی و 108 ن109: 2  ، ج1345طالقانی، ر.ک؛ ) بع استالطّ انسان مدنیّ

نویسد که  بع بودن بشر میالطّ بقره ضمن اشاره به مدنیّ ةسور 213 ةعالّمه طباطبائی در ذیل آی

لنين اجتمناع  کنه    در اوّ ،اجتمناع  و تعناون  اسنت    خود ین موجودى که به حسب فطرتا ،انسان

 .(111 :2  ق.، ج1417، طباطبائیر.ک؛ ) ت بودیک امّ ،تشکيل داد

 تأثیر رفتارهای فردی بر حیات جمعی و بر عکس آن (2ـ2

، ننند ک ظالم زنندگی منی   ةافرادی که در یک جامع ةوجود سنّت عقوبت و عذاب دنيوی برای هم

که نوع جامعه و  ، همچنانگذاری رفتارهای فردی بر سرنوشت و حيات جمعی استة تأثيردهند نشان

جمعنی و   لِجَن بنه أَ  کریم قرآندر بسياری از آیات  گذارد. آن نيز بر افراد تأثير میرفتارها و عملکرد 

 مِـنْ  تَسْـبِقُ  * مـا  مَعْلُومٌ کِتابٌ هالَ وَ إِالَّ قَرْیَ ٍ مِنْ أَهْلَکْنا ما وَ﴿از جمله:  ؛کند گروهی اشاره می

 و) معنيّن  اجنل  اینکه مگر ،نکردیم هالک را دیارى و شهر هيچ اهل ما:  ونرُیَسْتأخِ ما وَ أَجَلَها أ مَّ ٍ

 نخواهند  عقنب  آن از و گينرد  نمن   پيشن   خود اجل از گروه  هيچ * .داشتند( تغييرناپذیرى زمان

ـ  وَ الْأَرْضِ وَ واتِالسَّمَ مَلَکُوتِ  فی یَنْظُرُوا لَمْ وَ أَ﴿د: فرمای نيز می(. 4ن5)الح،ر/ « افتاد  خَلَـقَ  امَ

 در آینا :  یُؤْمِنُـون  بَعْـدَهُ  یث حَـدِ  فَبِـأَیِّ  أَجَلُهُمْ اقْتَرَبَ قَدِ یَکُونَ أَنْ  ىعَسَ أَنْ وَ ء  شَیْ مِنْ اللَّهُ

 و! )نيفکندند؟ نظر( عبرت و دقّت روى است، )از آفریده خدا آنچه و زمين و هاآسمان نظام و حکومت

 کتناب  اینن  بنه  اگنر ! )باشند؟  شنده  نزدیک هاآن زندگ  پایان شاید( که نکردند اندیشه نيز این در آیا

 (.185)اخعراف/  ﴾آورد خواهند ایمان سخن کدام به آن از بعد( نياورند، ایمان روشن آسمان 

د و این در حالی است که تعدادی از افنراد  کن در این آیات نيز به اجل گروهی و جمعی اشاره می

ا افراد دارای زمان مرگ متفاوتی هستند. امّن  غالباًميرند و  یک جامعه معموالً در یک زمان واحد نمی

، در کننيم  ی منی ها را یک م،موعنه تلقّن  نگریم و آن ا میهبه صورت یک گروه اجتماعی به آن وقتی که

گذارند و در این صورت است که اجل واحدی هم دارنند   می خير و شرّ بر یکدیگر تأثير ظلم، عدالت،

ج  ق.،1418؛ زحيلنی،  86 :8  ، ج1363طباطبنائی،  ر.ک؛ ) ت استو این اجل گروهی، همان اجل امّ

 .(357ن362: 8ج  م.،1990، و رشيد رضا عبده و 194: 8 
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  فنراد داراى عمنرى  امم و جوامع بشرى هم مانند ا»نویسد:  ها می تاجل و مهلت امّ ةعالّمه دربار

وراء حينات   ،تن  حينات  اجتمناع    هنر امّ  .(107 :8 ج  ،1374طباطبائی، ) «ن و اجل  محدودندمعيّ

از بقاء و عمنر آن مقندارى را    تو حيات اجتماع  هر امّ تک افراد است دارد ردى که مخصوص تکف

 ،رشند  ضندّ  ،رشند  ،تکليف ،شقاوت ،از سعادت زو ني است ر کردهدارد که خداى سبحان برایش مقدّ

و اینن حقيقنت از چيزهنای     اسنت  ن فرموده که خداى تعال  برایش معيّ ثواب و عقاب سهم  دارد

عنل چننين   بالنّ  عنل ها طابق النّ تک انسان که در تک دبير اله  عنایت  به آن دارد، همچناناست که ت

 .(106: 10 ج)همان،  «ه استر فرمودرا مقدّ هاییتقدیر

  ه امر اجتما توجّه اسالم ب (2ـ3

ینن معننا را بنه صنراحت اعنالم      انيز  واست اسالم دین  است که بنيان خود را بر اجتماع نهاده 

روح اجتمناع را بنه    ،اجتمناع را مهمنل نگذاشنته    ةلأبشرى مس ئون  از شأنو در هيچ شاست کرده 

لنين  ت و براى اوّلين ندای  که از بشر برخاساوّ است. دميده خود امکان در کالبد احکام ةنهایت درج

و اهتمام بورزد، ندای  بود کنه شنارع اسنالم و خناتم      ءبار بشر را دعوت نمود که به امر اجتماع اعتنا

پروردگنارش بنه    ةسر داد و مردم را دعوت کرد به اینکنه آینات  را کنه از ناحين     (المالسّ عليهم) ءانبيا

 فرمایند:  آیات که م این مانند  ؛ندپيروى کن ،منظور سعادت زندگ  اجتماع  و پاک  آنان نازل شده

و اینکه راه منن مسنتقيم    :وَ أَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ﴿

 ﴾سنازد  ق من  هناى دیگنر مرویند کنه شنما را متفنرّ       دنبنال راه ه پس منرا پينروى کنيند و بن     .است
همگ  به ریسمان خدا چنگ بزنيند و   :صِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَ ال تَفَرَّقُواوَ اعْتَ﴿( و 153)اخنعام/

 ق و انشعاب اشاره نمنوده حفظ م،تمع از تفرّ ةلأتا آن،ا که به مس(. 103عمران/ )آل ﴾ق مشویدمتفرّ

ونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَـوْنَ عَـنِ    یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُ أ مَّ ٌوَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ ﴿ فرماید: و م  است

الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَ ال تَکُونُوا کَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِـنْ بَعْـدِ مـا جـاءَهُمُ     

 روف و نهن  از   باشند که مردم را به سوى خير دعوت نموده، امر به معن گروهباید از شما  :الْبَیِّناتُ

فرقه شدند و بعد از  ا مانند آن اقوام مباشيد که فرقهو شم هستند تنها رستگاران منکر کنند و ایشان

کنه  هسنت   ی نيزآیات  دیگر(. 105عمران/  )آل ﴾باز اختالف کردند ،ایشان آمد آنکه آیات  روشن بر

موننه؛  بنرای ن ) کنند  دعنوت من   و عندم تفرقنه   حناد  اتّ، مطلق منردم را بنه اصنل اجتمناع     صورته ب

تشنکيل  کنه بنه    (104عمنران/  آل و 2مانند: المائده/ی )در آیات دیگر ( و46نفال/ خا و 10الح،رات/
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و بنه دسنت آوردن مننافع و     حاداجتماع  خاص، یعن  خصوص اجتماع اسالم  بر اساس اتّفاق و اتّ

 .(148ن150: 4، ج 1374ر.ک؛ طباطبائی، ) کند دعوت م  ى آنمزایاى معنوى و مادّ

دانند و چننين    تماعی میه طباطبائی نياز اجتماعی را دليل روی آوردن انسان به زندگی اجعالّم

البتّه  ید کهجو خواهد و نمی انسان هرگز جز سعادت و کامرانی خویش را در زندگی نمی»نویسد:  می

بشنر بنا فهنم     ،از طرف دیگر ة وسایل زندگی ممکن نيست.تأمين کامل هم ةاین سعادت جز در سای

را به تنهایی به دسنت آورد  ها  این نيازمندی ةتواند هم کند که هرگز نمی ادی خویش درک میخداد

زیرا بندیهی اسنت کنه تحصنيل      عادت دلخواه خویش را تأمين نماید؛س ،ین وسيلهو آماده سازد و بد

ع ناچار بنرای رفن   ،از این رو .بيرون است حتياجات زندگی از توانایی یک فرد، هرچند نيرومند،ا ةهم

تحصيل وسنایل  جمعی به  نوع خود همکاری کرده، به صورت دسته های خویش با افراد هم نيازمندی

 .(7ن8تا:  همان، بی) «پردازد حياتی خود می

است. افراد از محيط اجتماعی خنود   تعامالت جامعه و افراد آن ةزندگی اجتماعی عرص ،بنابراین

مناسنبات اجتمناعی را در سنعادت و کمنال انسنان       مکنری  قنرآن پذیرند.  میاثر  و جامعه نيز از افراد

ورزد.  کند و بر ان،ام آن تأکيند منی   ن میداند و تکاليف اصالحی اجتماعی برای افراد معيّ ضروری می

از هم نيست و صالح و فسناد آنهنا بنا یکندیگر پيونند       مستقلّ ،سرنوشت جامعه و افراد ،قرآناز نظر 

 خورده است.

 در برابر اصالت فرد حیات و اصالت جامعه (2ـ4

نویسند:   منی   اسنالم از دیندگاه  ت مستقل بنراى اجتمناع   هویّت و شخصيّ ةعالّمه طباطبائی دربار

، عمنل ، فهنم ،   شنعور حتّن  ، نينز تناب ، کعمنر ، وجود ،غير از آنچه که براى افراد هست کریم قرآن»

فرمایند:   من   تامّن  ای هنر کتاب خناص بنر   ةدربارمثالً  ؛براى اجتماع قایل است را و معصيت، اطاعت

 ةربنار د(. 28)ال،اثيه/  ﴾شود خوانده م  خود ت به سوى کتابو هر امّ: کِتابِهَا  ىإِلَ  ىتُدْعَ أ مَّ ٍکُلُّ ﴿

ت زینت قنرار  را براى آن امّ تعمل هر امّ :عَمَلَهُمْ أ مَّ ٍزَیَّنَّا لِکُلِّ ﴿فرماید:  م  تدرک و شعور هر امّ

عمنل بعضن  از    ةو دربنار ( 108)اخنعنام/   ﴾یابنند  ا و زیبا را زشت من  زشت را زیب ،در نتي،ه .دادیم

 (.66)المائنده/   ﴾رو هسنتند  معتدل و ميانه   از آنها: گروهمُقْتَصيدَةٌ أ مَّ ٌمِنْهُمْ ﴿: است ها فرموده تامّ

دار کنه   زننده  شنب م و یت  است قاامّ :یَتْلُونَ آیاتِ اللَّهِ  مَّ ٌ قائيمَ ٌأ﴿: است ت فرمودهطاعت امّ ةدربار

وَ هَمَّتْ کُلُّ ﴿: اسنت  ها فرموده تمعصيت امّ ةدربار (.113عمران/  )آل ﴾کنند آیات خدا را تالوت م 
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و هر  :بِرَسُولِهِمْ، لِیَأْخُذُوهُ وَ جادَلُوا بِالْباطِلِ لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَکَیْفَ کانَ عِقابِ أ مَّ ٍ

 ةو براى محنو حنق بنه م،ادلن     و پيامبرش را بگيرد )و آزار دهد(ود که توطئه کند امّت  در پ  آن ب

 ﴾!بنود  ببين که م،ازات من چگونه .امّا من آنها را گرفتم )و سخت م،ازات کردم( ،باطل دست زدند
لُهُمْ قُضِـیَ  اءَ رَسُوا جَرَسُولٌ فَِِذَ أ مَّ ٍوَ لِکُلِّ ﴿: اسنت  ت فرمودهکارى امّ خالف ةنيز دربار(. 5)غافر/ 

بنه قسنط   هنا  ميان آنآمد، در  آنان  پس همين که رسول .ت رسول  استبراى هر امّ :بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

 (.47)یونس/  ﴾داورى شد

اشنخاص دارد، بنه داسنتان و    سرنوشت را که به  یتهمان عنا قرآنبينم  ست که م از همين جا

 .(152ن153: 4ج ، 1374ر.ک؛ طباطبائی، ) ها نيز دارد تتاریخ امّ

رفتارهنای فنردی بنر حينات     تأثير  ةجامعه دربار وی ضمن بيان تأثيرگذاری و تأثيرپذیری فرد و

جامعنه تنأثير   افنراد  و افعنال  فکنر   درفعل و انفعال اجتماع شنعور  »نویسد:  عکس آن میجمعی و بر

اسنالم  ن دلينل اسنت کنه    ی فردی بر حينات جمعنی دارد. بنه همني    همچنان که رفتارها ،گذارد می

تقنواى دینن  را بنر     ،یو بنه طنور کلّن   انفاق ، نماز، جهاد، ترین احکام و شرایع خود از قبيل حج مهم

ر دین  و حدود یسالم  را حافظ و مراقب تمام  شعاقواى حکومت ا و است هاساس اجتماع قرار داد

نکنرات را بنر   م ير و امر به معنروف و نهن  از تمنام   دعوت به خ ةفریض آن،عالوه بر و  است آن کرده

 .(154 )همان:« است عموم واجب نموده

بر اصالح اجتمناعی نينز تأکيند کنرده     عالوه بر اصالح فردی،  کریم قرآنشود که  ر میوی متذکّ

سوى سنعادت و پناک    ه اسالم صالحيّت خود را براى هدایت مردم ب»نویسد:  و در این باره می است

وَ دِیـنِ    هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى﴿فرماید:  است. خداوند متعال میثابت کرده  شانای حيات

سنعادت انسنان   (. 33)التّوبه/  ﴾را با هدایت و آیين حق فرستاد خود او کس  است که رسول :الْحَقِّ

در آن است کنه از   او سعادت ،از سعادت روح و سعادت جسم و یا به عبارت دیگرب امری است مرکّ

 ةل اخالق  و معنارف حقّن  یجانش با فضا ،ى برخوردار شود و از سوى دیگرمادّهاى  از نعمت ،یک سو

ا فنرو  شنود و امّن   ضمانت من   انسان ن صورت است که سعادت دنيا و آخرتدر ای .ه آراسته گرددالهيّ

« توانند باشند   رهنا کنردن سنعادت روح، چينزى جنز بندبخت  نمن         ، کلّه و ب ىذ مادّیرفتن در لذا

 .(162ن165 :4، ج 1374)طباطبائی، 
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 منکر و اصالح امور مردم و جامعه از نهی  معروف، ت امر به اولویّ (2ـ5

از رذاینل، بنر نظنارت     ای سنالم و سرشنار از فضنایل و تهنی     به منظور برپایی جامعه کریم قرآن

با امنر   این نظارتفرماید که  میو  کند تأکيد می رفتار یکدیگر افراد جامعه بر ةعمومی و همگانی هم

کيند  أنهی از منکنر منورد ت   امر به معروف و، کریم قرآندر د. شو می محقّق نهی از منکر معروف و به

ای اسنت کنه    و وظيفنه  شنده اسنت  دین مطرح ع و به عنوان دو واجب در ميان فرواست قرار گرفته 

ا ها ایفن  و برای تضمين سالمت جامعه از زشتی جامعة اسالمی ةمسلمانان در برابر یکدیگر در محدود

 کنند. می

هاست و امر به معنروف و نهنی از منکنر کنارکرد      انسان يةتربيت و تزک ءهدف اصلی رسالت انبيا

 هنا  و انحنراف  ها بران و اوليای الهی نيز برای اینکه جامعه را از آفتری در تربيت انسان دارد. پياممؤثّ

یده و حسننه  کارهنای پسنند   ها را بنه کردند و آن را از منکرات نهی می پاک نمایند، همواره قوم خود

 دادند. ة دعوت خود قرار میلوحمر به معروف و نهی از منکر را سرا ،ین ترتيبنمودند و بد دعوت می

اسنالم  ویژه دینن مبنين    ، بهادیان الهی ةهم های مهمّ امر به معروف و نهی از منکر یکی از سنّت

( و نبایند گمنان   و ... 56خنبيناء/  ؛ ا45مل/ نّال؛ 84و  62، 50 ؛ هود/85 و81، 80، 65 عراف/خ)ا است

بخشنی   اصالح فردی و اخالقی جریان دارد، بلکه در اصنالح و سنامان   ةکرد که این امر فقط در عرص

ر است. البتّه تقدّم اصالح خویش بر اصالح جامعه، الزاماً تقندّم زمنانی   های اجتماعی بسيار مؤثّ عرصه

اندرکاران امور جامعه هر اندازه به اصالح خود پرداختنه   تبی هم هست. لذا دستنيست، بلکه تقدّم رُ

ولنه  باشند، توفيق بيشتری را در اصالح جامعه به دست خواهند آورد و همزمنان بایند بنه هنر دو مق    

التَّایِبُونَ الْعابِـدُونَ  ﴿فرمایند:   گی مؤمنان می ویژ ةخداوند متعال دربارتوجّه و اهتمام داشته باشند. 

ایِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّـاجِدُونَ الْـآمِرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَ النَّـاهُونَ عَـنِ الْمُنْکَـرِ وَ       الْحامِدُونَ السَّ

ــؤْمِنینَ  ــرِ الْمُ ــهِ وَ بَشِّ ــدُودِ اللَّ ــافِظُونَ لِحُ کنناران، سراسننگویان،  کنننندگان، عبننادت توبننه :الْح

حافظنان   و کننندگان از منکنر   آوران، آمران به معروف، نهن   کنندگان، س،ده کنندگان، رکوع سياحت

 (.112)التّوبه/ ﴾اینچنين( مؤمنان) و بشارت ده به ند(اَ و مرزهاى(اله ، )مؤمنان حقيق ) حدود

ان توصنيف  آن ن را به نيکوترین صفاتااین جمله مؤمندارد که  عالّمه در تفسير این آیه بيان می

پرسنتند   من  چنون او را   ،تائبنان  ،تندسوى خدا بازگشه خاطر اینکه از غير خدا ب همؤمنين ب. کند م 

هاى خود از اینن معبند بنه آن     چون با قدم حامدان، ،حمد و سراس او گویند عابدان، و چون با زبان

این وضع ایشنان در   ند.هست راکعان و ساجدان خود خاطر رکوع و س،ود هو ب سائحان ،روند معبد م 
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آنهنا ماننند دیندبانان      ین صورت است کهبد عشان نسبت به حال اجتماای وضع احال انفراد است، امّ

یعن  امر به معروف و نه  از منکنر نمنوده،    ؛دهند سوى خير سوق م ه هستند که اجتماع خود را ب

ظاهر از نمایند، نه در حال انفراد، نه در حال اجتماع، نه در خلوت و نه در  حدود خدای  را حفظ م 

خداوند متعال در این آیه ابتدا اوصناف فنردی   »نویسد:  ه میعالّمه در ادام کنند. آن حدود ت،اوز نم 

و  اسنت  ، بيان نمنوده  ناش  از ایمان آنان استها را که ذکر نمود و بعد اوصاف اجتماعی آنمؤمنان را 

 «آورنند  وجنود من   ه بن  را ن با امر به معنروف و نهن  از منکنر اجتمناع صنالح      امؤمنفرماید که  می

 امر»نویسد:  عمران می ة آلسور 104 ة. عالّمه طباطبائی در تفسير آی(540 :9، ج 1374طباطبائی، )

 .(577 :3 ج )همان،  «است اللَّه حبل به معتصم اجتماع واجبات و لوازم از منکر از نه  و معروف به

ر دین  و حدود آن یاقب تمام شعااسالم عالوه بر اینکه قواى حکومت اسالم  را حافظ و مردین 

 منکرات را بنر عمنوم واجنب نمنوده     امر به معروف و نه  از تمام ،دعوت به خير ةفریض است و کرده

سنعادت حقيقن ، )ننه خينال ( و      کنه همنان   را ن  ، براى حفظ وحدت اجتماع  هدف مشترک است

 .(155 :4 ج همنان،  ر.ک؛ ) اسنت  براى جامعه اعالم نموده است ن  رسيدن به قرب و منزلت نزد خدا 

و امنر بنه معنروف و نهن  از منکنر       شنود  ه در دلها م و استقرار عقاید حقّدعوت به خير باعث ثبات 

 .(203)ر.ک؛ همنان:   دارد از سنر راه بنر من     ،ه در دلها رسوخ کندگذارد عقاید حقّ موانع  را که نم 

بلکه یک  از  ،خداى سبحان امر به معروف و نه  از منکر را یک  از مشخّصات روح  اسالم ،بنابراین

 :6ج  همنان، ر.ک؛ ) تآن بنا نهناده و اسنتوار سناخته اسن    اساس ناميده که دین خود را بر های   پایه

242). 

 المیزانهای گرایش اجتماعی درتفسیر  ویژگی ـ3

به عنوان یکی از بارزترین تفاسير معاصر با گرایش اجتماعی اسنت کنه برخنی از     الميزانتفسير 

 :(18ن25 ر.ک؛ همان:) به شرح ذیل استهای آن  ویژگی

 المیزانعقلگرایی در تفسیر  (3ـ1

های تفسير با گرایش اجتماعی اسنت. دکتنر ذهبنی ضنمن اشناره بنه        گرایی یکی از ویژگی عقل

شمرد و اشنکال آن را آزادی زیناد عقنل در     ی را برای آن برمیگرایش اجتماعی در تفسير، امتيازهای

و بنه سنوی روش    کنند  منی  ارایهل داند که برخی حقایق شرعی را به صورت م،از یا تمثي تفسير می

هادی (. این در حالی است کنه محمّند  401ن447: 2ج  ق.،1424ذهبی، ر.ک؛ ) رود معتزله پيش می
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داند کنه جلنوی رواینات ضنعيف و      گرایی در این گرایش را از امتيازات آن می معرفت، گسترش عقل

گرایی یکنی   که عقلجّه به این. با تو(453 :2ق.، ج 1418معرفت، ر.ک؛ ) گيرد ا در تفسير میجعلی ر

 رتبحّن لنذا عالّمنه طباطبنائی نينز      ،های بارز تفاسير معاصنر بنا گنرایش اجتمناعی اسنت      از مشخّصه

نمودند که اگنر در بنين    مورد بحث را طورى تفسير م  ةلذا هر آیداشتند.  عقل  تفکّردر  ینظير کم

در خصوص معارف عقل  و ننه احکنام    از آن ،مبادى بيّن یا مبيّن عقل  دليل یا تأیيدى وجود داشت

 .بردارى شود ه عنوان استدالل یا استمداد بهرهدى بتعبّ

را به عقل واگنذار    ینقش مهمّ قرآنسبب شد تا در فهم  گذاری مصلحان اجتماعی به عقل رزشا

و اصنالح امنور    ی منردم گویی بنه نيازهنا  پاسخ ،ویدر جست قرآنبرداشت آنان از همچنين کنند و 

ی از آیات بنه ظناهر اخالقنی، تناریخی،     ای که حتّ گونه به ،بود و رنگ اجتماعی داشت  المیاس ةجامع

 کردند. آميختگی این دو ویژگی که محصنول دو اصنل مهنمّ    اجتماعی را استنباط می مسائل، عبادی

در پدید آمدن مکتب عقلی ن اجتماعی   موجب بود،  نگری گرایی و جامعه عقلیعنی  ،اصالحی ةاندیش

 شد و پيروان بسياری یافت. تفسير

داشنته باشند. گناهی    خاصّی  های ها و گرایش گيری ر زمانی ممکن است جهتتفسير عقلی در ه

بخنش   های آزادی ، سياسی و حرکت گویی به شبهات و یا طرح مباحث کالمیها در پاسخ این گرایش

 ،ی و ینا علمنی  اشنار  عقلی به صورت طنرح مباحنث عرفنانی،    استبدادی است و گاهی تفسير و ضدّ

 اجتماعی و فرهنگی عصر مفسّر است.

وشش در معرفت خندا  تعمّق و ک ،با تأکيد تمام، به تدبّر قرآنآیات  معتقد است  ئطباطباعالّمه 

کند و روایات متنواتر معننوى    عقل  دعوت م  های نظر و استدالل، تذکّر، تفکّر ةوسيل و آیات اله  به

ا امنر شنود، امّن    ،اى را در پن  دارد  اى که نتي،ه مقدّمهبه  نداردمعن   .نيز در همين معن  آمده است

، براى معرفت و شناخت و دستياب  بنه حقيقنت   تفکّردعوت به تذکّر و . لذا ممنوع باشد ةخود نتي،

 .(153 :8ق.، ج 1417طباطبائی، ر.ک؛ ) است، نه براى چيز دیگر

 المیزانگرایی در تفسیر  ( علم3ـ2

کنه عالّمنه    ، از آن،نا گرایی اسنت. بننابراین   علم ،معاصر با گرایش اجتماعیهای تفاسير  از ویژگی

 قرآندر تفسير آیات  ،داشتندآن  مقدّماتبه مبادى برهان و شرایط ی نسبت آشنای  کاملطباطبائی 

مبرهن غير ةاز استناد به هر گونه فرضيّو ارج برهان  قایل نبودند  ،علم  ةبراى فرضيّگاه  هيچ کریم

دانسنتند و   ه نمن  ت آن فرضنيّ و پيشرفت علوم و صنایع را سند صحّ ندنمود آیه پرهيز م  در تفسير
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فرمودنند ثابنت را کنه     دیگر در نظر داشتند و م  ةل آن فرضيّه را به فرضيّهمواره خطر احتمال تبدّ

تفسنير نمنود و ینا بنر آن      ،گذر علم  اسنت هاى زود هر که فرضيّتوان به متغيّ نم  ،است کریم قرآن

آینات،   ةعالوه بنر تفسنير اجمنالی و فشنرد     الميزاندر تفسير  .(22 :1374، ر.ک؛ همان) تطبيق داد

کنه بنه    ی رابسنيار عمينق و مهمّن   هنای   بحنث . علمی، اجتماعی، تاریخی، فلسنفی و .. گاهی مباحث 

ر به عنوان نموننه د (. 10: 1377ر.ک؛ کالنتری، )تی با بعضی از آیات تناسب دارد، آورده است مناسب

و جرینان بنه کشنته     اسنت  ( نقل شدهعبه بعد داستان دو فرزند حضرت آدم ) 27 ةآی مائده از ةسور

کنند کنه    بينان منی   31 ةشود. خداوند متعال در آین  شدن یکی از آن دو به دست دیگری منتهی می

دفن که باید جسد را  کاوید، به این نکته پی برد زمين را میفرزند آدم چگونه از دیدن یک کالغ که 

را « معنناى احسناس و اندیشنيدن   »پيرامون عالّمه طباطبائی در ذیل این آیه یک بحث علمی کند. 

پس تمام علوم به تعاليم الهن    .خداست ةعلم، هدایت است و هر هدایت  از ناحي: »گوید آورده و می

 .(306: 5ق.، ج 1417)طباطبائی،  «است

آغناز پيندایش    ةاز جمله دربنار  لیی مفصّبقره مباحث علم ةسور 213 ةهمچنين وی در ذیل آی

بنا جهنان، علنوم عملنی      افتن انسان از تن و روان، ادراک واقعی انسنان و ارتبناط او  انسان، ترکيب ی

کند، انسان طبعاً مدنی اسنت، پدیند    انسان، اینکه انسان موجودات دیگر را به سود خود استخدام می

ة دین، زندگی انسان بعند از دنينا، و ... را بينان    وسيل ها، رفع اختالف به در ميان انسانآمدن اختالف 

 .(11: 1377ر.ک؛ کالنتری، ) کرده است

 اجتماعی و تحوّالت آن مسایل از فلّـ آگاهی مؤ4

 قرآناند، بازگشت به آموزهای  را از بُعد اجتماعی هم تفسير کرده قرآنهدف اصلی مفسّرانی که 

یک نظنام دیننی اسنت     ة. بينش مفسّران اجتماعی ارایو آوردن این کتاب به متن زندگی مردم است

عالّمنه   .(74ن76: 34 ، ج1384، ایازیر.ک؛ در جامعه را القا کند ) مسئوليّتکه حرکت، سازندگی و 

 قنرآن هنا از  ة راه حنل آن و نيازهای جامعه در صدد اراین  مسائلطباطبائی نيز ضمن آگاهی نسبت به 

وقتی : »گوید ه چنين میهای علميّ ت حوزهدر ترسيم وضعيّجامعه  با چنين درکی ازاست. وی  کریم

بنين  ، اسنالمی   ةنياز جامعن  ةیک فکری دربار ای در وضع تحصيلی حوزه کردم و به قم آمدم، مطالعه

 ةبنه عننوان جامعن    ما احتيناج داشنت کنه    ةچندان تناسبی ندیدم. جامع ،چه موجود بودو آن آن نياز

برداری کند، ولنی   های علوم این کتاب عظيم الهی بهره گن،ينه و از را درست بشناسد قرآن، اسالمی

ما برای اینکنه بتوانند    ةوجود نداشت. جامع قرآنتفسير   ی یک درس رسمیه حتّهای علميّ در حوزه

ه قندرت اسنتدالل عقلنی    ها دفاع نماید، بآن از مقابل عقاید دیگران عرضه کند و عقاید خودش را در
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ل و اسنتدالل  درت تعقّن قن  تنا  حنوزه وجنود داشنته باشند     هنایی در  سدر بایسنت  می .احتياج داشت

 ت بنه عننوان قشنری از   شند. روحانيّن   هایی در حوزه تدریس نمنی چنين درس .باال ببرد دانش،ویان را

خالقی و آشنا به رموز معننوی  آراسته به فضایل ا دبای دار رهبری معنوی مردم است،  جامعه که عهده

، یادنامنة عالّمنه طباطبنائی)ره(   ) «عنوی و اخالقی هنم وجنود نداشنت   تربيت م چنين تعليم و .باشد

 .(196: 1 ، ج1363

 توان اشاره نمود که عبارتند از: های عالّمه طباطبائی به موارد زیر می از دیگر ویژگی

 بينند. وی ضنمن   احکنام فنردی نمنی     ةاحکام اسالم و فقه را تنها از زاوی مسائلعالّمه طباطبائی 

 قنرآن های برگرفته از آیات  راه حل ةگير جامعه است، به دنبال ارایمشکالتی که گریباندرک نيازها و 

را بر زندگی و نيز اوضاع و احوال و نيازهای عصر جدید  قرآناست. ایشان تالش نموده تا آیات  کریم

 ن وت اجتمناعی و تمندّ  مردم تطبيق نماید. همّ و غمّ وی ای،اد ارتبناط مينان آینات الهنی و موقعيّن     

ة روابنط  دربنار  قنرآن هنای   توجّه بنه دیندگاه  . (74ن76: 34ج :1381ایازی، ر.ک؛ ) تحوّالت روز است

 ق.،1417ر.ک؛ طباطبنائی،  )  اسالم  ةگفتارى پيرامون مرابطه در جامعبا  اجتماعی مسلمانان با هم

و  (369ن 372: 3ج ، همانر.ک؛ ) ت اسالمیوحدت و همبستگی امّ ةتوجّه به مسأل، (91ن133: 4ج 

 است خنارجی اسنالم  ارتباط مسلمانان با ملل دیگر و اصل نفی سبيل در سي ةاهتمام نسبت به مسأل

 .(116 :5 ج ، همانر.ک؛ )

 گیری نتیجه

 کنریم  قنرآن دند تا با تفسير رهنمودهای اخالقی فردی کر لی که مفسّران متقدّم تالش میدر حا

المينزان فنی    که کتناب ارزشنمند   ير اجتماعی ن ا مطالعه و بررسی تفاسرسالت خود را ان،ام دهند، ب
در سراسنر   قنرآن هنای   مندی از آموزه رسيم که بهره ین نتي،ه میة آنهاست، بداز جمل تفسير القرآن

از بُعند  را  قنرآن زندگی مردم در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی، از اهداف اصلی مفسّرانی است کنه  

 اند. اجتماعی تفسير کرده

پنذیری را در   مسنئوليّت ، حرکنت، سنازندگی و   کنریم  قنرآن ضمن تفسير آیات عالّمه طباطبائی 

هندف رسنالت خنود را     قنرآن نماینند کنه    و به این نکته اشاره می است جامعه مورد تأکيد قرار داده

فنی  معرّ مبارزه و دفاع از مسلمانان طلبی، تالش، الت و ای،اد نظام اسالمی، اصالحبرقراری قسط و عد

رسنيم کنه عالّمنه طباطبنائی ماننند دیگنر        های به عمل آمده به اینن نتي،نه منی    یبررس باکند.  می

اند، نسنبت بنه تفسنير آیناتی از      پرداخته کریم قرآنمفسّرانی که با گرایش اجتماعی به تفسير آیات 
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و ضمن آگناهی از مشنکالت    است کنند، توجّه و اهتمام داشته اجتماعی را بيان می مسائلکه  قرآن

کارهنایی بنرای درمنان مشنکالت     ة راهبر زندگی مردم، به دنبال اراین  قرآنطبيق آیات مسلمانان و ت

د کنه  شو ر میو متذکّ است نيز توجّه داشته قرآنهای تربيتی و ارشادی  اجتماعی است. وی به آموزه

شنود.   هدایت و تربيت انسان می ها موجبو توجّه به آن قرآنهای تاریخی و اجتماعی در  وجود سنّت

مطنرح   قنرآن که مخالفنان نسنبت بنه اسنالم و      هایی گویی به شبهات و اشکال ه بر پاسخعالو ایشان

 سالم دین عقل، قانون و مصدر خير ، برکت و اصالح جامعه است.نمایند که ا اند، بيان می دهکر

بنه   قنرآن های  از جمله اهداف عالّمه طباطبائی مانند هر مفسّر اجتماعی دیگری، بازگشت آموزه

  در این هندایت  کتاب هدایت و زندگی است و قرآندگی مردم است. وی بر این باور است که متن زن

ت بخشنيدن بنه   هنا و عينيّن   با واقعيّنت  قرآنن شایسته است که تفسير به سمت و سوی نزدیک کرد

بنا   قنرآن تکينه بنر پيونند     بعاد مختلف پيش برود. از همين روی،مفاهيم هدایتی و اصالحی آن در ا

 باشد. )ره( میمورد اهتمام و توجّه عالّمه طباطبائی های محسوس زندگی بشر واقعيّت

 و مآخذ منابع

دفتر مطالعنات  ) دار القرآن الکریمقم:  ة ناصر مکارم شيرازی. چاپ دوم.ترجم. (1373) .قرآن کریم

 .معارف اسالم ( تاریخ و

الم محمّند  سّن و تعليق عبدال تصحيح .هغمعجم مقاییس اللّق.(. 1404) الحسين احمد. ، ابوفارس ابن

 .سالمیاإل  عالماخ  مکتب ؛قم ةعلميّ  ةحوزقم:  هارون.

ة فهنارس علنی   تعلينق و تهيّن   .لسان العـرب  ق.(.1408. )ین محمّند الدّ الفضل جمال منظور، ابی ابن

 اإلحياء التراث العربی. دار االولی. بيروت: الطبعةشيری. 

 د محمّدحسنين ميرجليلنی. تهنران:   سنيّ  ترجمنة  .لمیزانروش عالّمه در اق.(. 1405) اوسی، علی.

 .انتشارات سازمان تبليغات اسالمی

  الم عاخ ةظمةنم :ران ه ط .الطباطبایی و منهجـه فـی تفسـیر المیـزان     ق.(.1405نننننننننننن . )

 .ةیّدولال  ات الق ع ل ل ةاسرئالةیّاونعم،  ی الم ساإل

 ةسن سّمؤ :هنران تچناپ اوّل.   .مـنهجهم  حیاتهم و ؛المفسّرون ق.(.1414د محمّدعلی. )ایازی، سيّ

 نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. چاپ و

 .نـات بیّ ةفصـلنام  «.المينزان های اجتماعی در تفسنير   اندیشه(. »1381نننننننننننننننننننننن . )

 .34ة شمار
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 .ی الم استشارت ان : ران ه ت .ابجدى فرهنگ(. 1370) .رام اد افؤ ، ف ی ان ت س ب

 : روت ي ب .ارطّن  ور ع ف غ دال ب د ع م اح ق ي ق ح ت .الجـوهری  صحاح م.(.1985. )اد مّ ح  ن ب  ل ي اع م اس، جوهرى

 . ری ي ام

 .اخولنی  ةالطبع .تعریب عصام حسنن  .هفاسیر الحدیثفسیر و التّالتّ م.(.991ین. )!الدّ مشاهی، بهاءخرّ

 .وزیعشر و التّالنّ و ةباعللطّةالروضدار  :بيروت

 ه.دار الکتب الحدیث القاهره: .و المفسّرون فسیرالتّ م.(.1961ذهبی، محمّد حسين. )

چاپ دوم.  .المفردات فی غریب الفا  القرآن الکریم (.1362حسين بن محمّد. )راغب اصفهانی، 

 .فروشی مرتضوی انتشارات کتابتهران: 

هـای تفسـیر    ها و گـرایش  : روش2فسیر قرآن منطق ت(. 1385) رضایی اصفهانی، محمّدعلی.

 .مرکز جهانی علوم اسالمی قم: چاپ دوم. .قرآن

. الطبعةةالثالثةة .فسیر فی القرن الرابـع عشـر  جاهات التّاتّ ق.(. 1418. )رومی، فهد بن سنليمان 

 سالة.سةالرّمؤسّ بيروت:

 الطبعةةالسادسةة.. هجـه فسـیر و منا بحوث فی أصول التّ ق.(.1422نننننننننننننننننننننننن . )

 .مکتبةالتوبةریاض: 

ـ  م تـاج العــروس ق.(. 1414. )ی ضن  رت م محمّند ،  دی ي زب   ی ل ع ق ي ق ح و ت ةسةةدرا.  وس ام ق ر ال واه ج  نِ

 .ر ک ف دار ال: روت ي ب.  ری ي ش

واز  ف  ه ب  ی ن ت اع و  ه ق قّ ح . قـرآن  ال  وم ل ع  ی مناهل العرفـان ف  ق.(.1417زرقانی، محمّد عبندالعظيم. ) 

 .ی رب ع ال  اب ت ک ال دار :روت ي ب . ی رل د زم م اح

 ه.دارالمعرف بيروت: .البرهان فی علوم القرآن ق.(.1410ین. )زرکشی، بدرالدّ

و  ربیةةةللتّةاإلسةالمیّالمنظمّمنشورات  .معجم تفاسیر القرآن الکریم ق.(.1417، عبدالقادر. )زمامة

 .الیسسيکو قافةالثّالعلوم و 

 :م ق . م ي راه اب  ل ضن  ف وال اب محمّند  ق ي ق ح ت .فی علـوم القـرآن   االتقان (.1373ین. )الدّ سيوطی، جالل

 . الرضی  ف ری شّ ال

د مهندی حنائری قزویننی.    سنيّ  ترجمنة  .فی علوم القرآن االتقان (.1363نننننننننننننننننننن . )

 .کبيرتهران: انتشارات امير

 .انتشارات پيام اسالم قم: .اسالم و اجتما  تا(. الف. محمّدحسين. )بی دطباطبائی، سيّ
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قنم:   هنی. اللّ د مهدی آیتسيّ . تنظيمفرازهایی از اسالم تا(. ب. . )بی ننننننننننننننننننننننننننننن

 .انتشارات جهان آرا

محمّندباقر   دسنيّ  ترجمنة  .المیزان فی تفسـیر القـرآن   (.1374نننن . )ننننننننننننننننننننننننن

 . ة قمعلميّ ةسين حوزمدرّ  ةدفتر انتشارات اسالم  جامع موسوی همدانی. چاپ پن،م. قم:

 قنم: دفتنر  چناپ پنن،م.    .المیزان فی تفسیر القرآن ق.(.1417ننننننننننن . ) نننننننننننننننننننن

 . قم ةعلميّ ةحوز سينمدرّ  ةجامع اسالم  انتشارات

سنازمان   : ران ه ت .ان رق ف و ال  قرآن ر ال ی س ف ت  ی ف  ان ی ب ال  ع م ج م ق.(.1426) .طبرسی، فضل بن حسن

 .وه اسانتشارات ،  هاوقاف و امور خيریّ

 چاپ اوّل. تهران: انتشارات اسوه. .های تفسیری ها و گرایش روش (.1381علوی مهر، حسين. )

 .ةسالالرّةسسّؤلمابيروت،  .قاموس المحیط ق.(.1426محمّد بن یعقوب. ) ،آبادىفيروز
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