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چکیده
نخستین معیار در ارزیابی صحت متن حدیث ،قرآن کدریم اسدت؛ بده ایدن معندا کده اگدر احادیدث وارده از پیدامبر
اکرم(ص) و ائمة اطهار با محتوای قرآن سازگار باشندف پذیرفته سدتند ،و در صدورت ناسدازگاری و مخالفدت بدا
نصوص و محکمات قرآنی به کنار افکنده میشوند ،حتی اگر اسدناد احادیدث صدحیح و معتبدر باشدند .لدذا مقالدة
حاضر با روش توصیفید تحلیلدی روش عالمده طباطبدایی را در تفسدیر المیدزان دربدارة عرضدة روایدات بدر آیدات
بررسی میکند و نتیجه میگیرد که ردّ روایات پ از عرضه به دالیل ،مخالفت بدا سدیاق و ظدا ر آیده ،مخالفدت
روایت با سیاق آیه در بیان مکی و مدنی ،ناسازگاری روایت با سیاق آیه به دلیل تکذیب روایت با سدیاق و حمدل
کلّ آیه بر یک واژه است و پذیرش روایت م به دلیل موافقت با قرآن و آیة قرآن ،استعما قدرآن ،از راه جدری
و تطبیق است که عالمه به بررسی دقیق این موارد در تفسیر خود پرداختهاست.

واژگان کلیدی :طباطبایی ،المیزان ،عرضه ،روایات ،آیات.
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مقدّمه
مراد از عرضة حدیث بر قرآن ،یاری گرفتن از قرآن برای تعیدین و ارزیدابی صدحت و
اعتبار روایات اسدت؛ چراکده قدرآن از نظدر داللدت ،صددور و صدحت انتسداب و اصدالت
وحیانی خود بدون تردید و بطالنناپذیر میباشد و از ناحیة خداوند حکیم ناز شدهاسدت.
لیکن حجیت روایات به حجیت قدرآن بدازمیگدردد و مدان گونده کده روایدات در اصدل
حجیت نیازمند قرآن ستند ،در تعارض روایات و تشخیص درستی و یا نادرستی مفهدومی
نصوص نیز معیار اعتبار و سنجش ،قرآن است (ر.ک؛ آملی.)900 :7910 ،
دربارة ا میت و ضرورت مقالة پیش رو ،از آنجا که احادیث و روایات نقشدی اساسدی
در تفسیر و فهم معانی قرآن دارند .پ

اولین راه صحت احادیث ،عرضدة آن دا بدر قدرآن

است .اگر با قرآن موافق بودند ،به آن ا عمل و در غیر این صورت ،آن ا را ر ا میکنیم.
در زمینة عرضة روایات بر آیات ،مقداالت و کتدب مختلفدی نوشدته شددهاسدت (از جملده؛
دلبری7938 :؛ احمددی980 :7912 ،؛ مدالدب 981 :7910 ،و .)...عدالوه بدر ایدن ،از زمدان
رسو خدا(ص) نیز این امر بسیار مدورد توجده بدودهاسدت و از پیدامبر اکدرم(ص) بده صدورت
متواتر نقل شدهاست که فرمودهاندد« :سدتکون عنّدی رواة یدروون الحددیث فأعرضدوه علدی
القرآن ،فإنْ وافق القرآن فخذوه واالّ فدعوه :بهزودی پ از من راویانی خوا ندد بدود کده
حدیث مرا نقل می کنند .رگاه حدیث من به شما رسدید ،آن را بدر قدرآن عرضده نماییدد؛
چنانوه بین آن حدیث و قرآن مخوانی یافتید ،به آن عمل کنید و در غیدر ایدن صدورت،
حدیث را ر ا کنید» (متقی الهندی7181 ،ق ،.ج.)732 :7
یکی از تفاسیری که به بررسی عرضدة حددیث بدر قدرآن پرداختده ،تفسدیر المیدزان اثدر
عالمه طباطبایی است .این تفسیر با وجود اینکه تفسیری قرآن به قرآن است ،برای روایدات
ارزش واالیی قائل است ،برخالف سایر مفسران که قرآن را تکبُعدی تفسدیر کدردهاندد و
نحوة پذیرش روایات از نظر ایشان آن است که اگر روایات با سیاق و ظا ر آیه ناسدازگار
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باشند یا از مواردی بودند که در مقالة حاضر بررسدی مدیشدوند ،آن دا را رد مدیکنندد؛ از
جمله مواردی که مقالة حاضر در پی بررسی آن است ،اینکه آیا عرضة حدیث بر قدرآن از
گذشته تاکنون وجود داشتهاست و با توجه به حدیای که پیامبر(ص) فرمودهاند« :یَجْری کَمَا
یَجْری الشَّم ِ وَ القَمَر» (الحیاة)008 :0 ،؛ « مان طور که قرآن تا زمانی که خورشید و ماه
در جریاناَند ،وجود دارد» ،عرضة حدیث بر قرآن نیز وجود دارد و آیا این دو مکمدل دم
ستند یا خیر!

 .2مفهومشناسی
2ـ .1عرضه
بر وزن «فَلَ َ» به معنای «ظهور و اظهار ،و "عرض" خالف طو »است (قرشدی:7907 ،
 .)909مونین ،به معنای «نمایش و ارائه» است (ر.ک؛ عمید.)210 :7900 ،

2ـ .2أعرض
به معنای «آن را آشکار ساخت» و خدای تعدالی در قدرآن کدریم مدیفرمایدد :وَ مَاْْ

أَظْلَ ُ مِمْ ذُکرَ بِایاتِ رَبِّهِ ثُ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مَِْ الْمُجْرِمِیَْ مُنتَقِمُون :چه کسدی سدتمکارتر
است از آن ک که آیدات پروردگدارش بده او یدادآوری شددهاسدت و او از آن اعدراض

کردهاست؟! مسلّماً ما از مجرمان انتقام خوا یم گرفت!( السجده )00/و «أعرض عنّدی :از
من روی گردانید» (راغب اصفهانی.)28 :7938 ،

2ـ .3آیات
جم« ،آیه» به معنای «عالمت ظا ری و مشخص» است و حقیقت آن عبدارت اسدت از:
« ر چیز ظا ری که مالزم است با شیلی که ظهور آن مشخص نیست و نیز در جملده ای از
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قرآن که حکمی داشته باشد ،آیه تلقی میشود .گا ی نیز بده در کالمدی کده فصدلی را از
فصل دیگر جدا کند ،آیه گویند؛ خواه این حکم ،یک سدوره باشدد ،خدواه چندد فصدل و
خواه یک فصل از یک سوره» ( مان.)788 :

2ـ .4روایات
روایت در لغت به معنای «نقل و حمل» است؛ چندانکده بده انسدان یدا حیدوانی کده آب
حمل میکند« ،راویه» گویند و بده روز شدتم ذیالحجده بددین سدبب کده حاجیدان بدرای
عزیمت به عرفات آب حمل میکنندف «یوم الترویه» گفته شدهاسدت (ر.ک؛ ابدنمنظدور،
 7180ق .)911 :.موندین ،روایددت در اصدطالح ،متددرادف حددیث اسددت و مدان معنددای
حددیث در روایدت نیددز جداری مددیشدود (ر.ک؛ مددان) .اکندون بدده بررسدی روش عالمدده
طباطبایی در نحوة پذیرش ورود روایات بر آیات میپردازیم.

 .3رد روایات پس از عرضه
3ـ .1مخالفت با سیاق آیه
واژة «سیاق» در لغت به معنای «راندن ،به حرکدت درآوردن و سدوق دادن چهارپایدان»
اسددت (جددو ری7181 ،ق )7113 :.و یددا «جددان کندددن در نگددام احتضددار» (ابددنمنظددور،
7180ق .)191 :.در آثددار مفسددران ،بدده معنددای «قریندده و داللتددی بددرای فهددم کددالم» اسددت
(زرکشی7311 ،م .)088 :اما از نظر عالمه طباطبایی« ،برانگیختن بر تفسدیر» اسدت و ایشدان
ظا ر قرآن را حجت دانسته اسدت و در صدورت مخالفدت روایدات بدا ظدا ر آیدات قدرآن،
اصالت را به آیات مید د و روایات را رد میکند (ر.ک؛ طباطبایی.)913 :7903 ،
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قمی در تفسیر خود میگوید:
«ابیالجارود از حضرت ابیجعفر روایت کرده که ذیل آیة وَ لِلَّهِ یسْجُدُ مَْ

فی السمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعًا وَ کرْهًا وَ ظِلَالُهُ بِالْغُدُوِّ وَ اآلصَال :تمدام کسدانی کده
در آسمان ا و زمین ستند ،از روی اطاعت یا اکراه و نیز سایه ایشان ،ر صدبح
و عصر برای خدا سجده میکنند( الرعد ،)71/فرمودهاست :اما آن دایی کده از
ا ل زمین خدا را سجده مدیکنندد ،مدان کسدانی سدتند کده در اسدالم بده دنیدا
آمده اند و خدای را به طوع و رغبت خود سجده میکنندد و آن دایی کده کُر داً

سجده می کنند ،عبارتندد از کسدانی کده از روی ناچداری مسدلمان شددهاندد ،امدا
آن ایی که سجده نمیکنند ،سایهشان خدا را در صدبح و شدام سدجده مدیکندد»
(قمی.)927 :7912 ،

3ـ .2نقد عالمه
ظا ر روایت با سیاق آیه مخالفت دارد؛ چراکه «سیاق» بیان عمومیت قهر خدای تعدالی
از راه بیان عظمت و علو اوست نسبت به آنوه که در آسمان ا و زمین و یا حتی نسدبت بده
سایة ایشان است و این بیان خبر از این مید د که سجدة موجودات و سدایهشدان حقیقدت
سجده است ،نه سر به زمین نهادن ،ولی از ظا ر روایت چنین برمدیآیدد کده سدجده را بده
معنای سر به زمین نهادن گرفتهاست و میگوید:
«این سجده در عمدوم ا دل آسدمان دا و زمدین اسدت؛ در بعضدی بده طدوع و
رغبت ،در بعضی دیگر به کره و اجبار ،و در پارهای دیگر کده خودشدان سدجده
نمیکنند ،سایه شان به سجده شبیه است .عالوه بر این ،با آیة وَ ظِاللُهُ ْ بِالْغُدُوِّ وَ
الْخصال :و سایه ایشان بامداد و شامگاه برای خدا سجده میکنند( الرعد )71/و
آیة :أَوَلَ ْ یرَوْا إِلَی ما خَلَقَ اللَّهُ مِْْ شَی ٍ یتَفَیاؤُا ظِاللُاهُ عَاِْ الْیمایِْ وَ الشَّامائِلِ
سُجدا لِلَّهِ وَ هُ ْ داخِرُونَ * وَ لِلَّهِ یسْجُدُ ما فِی السماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ مِْْ دابَّةة وَ

الْمَالئِکةُ وَ هُ ْ ال یسْتَکبِرُونَ :آیا آن ا مخلوقات خدا را ندیدند که سایه ایشدان از
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راست و چپ حرکت دارند و با خضوع برای خدا سجده میکنندد؟! * (نده تنهدا
سایه ا ،بلکه) تمام آنوه در آسدمان دا و زمدین از جنبنددگان وجدود دارد و نیدز
فرشتگان برای خدا سجده میکنند و تکبّر نمیورزند( النحل13 /د ،)10سازگار
نیست؛ زیرا روایت میگوید سایة یک طایفه سجده میکنند ،ولی آیه میفرمایدد
سایة مة آن ا سجده میکنند» (طباطبایی.)111 :7903 ،

3ـ .2مخالفت با سیاق و ظاهر آیه
اگر روایتی در عین اینکه از لحا سندی معتبر است ،با آیدات قدرآن تعدارض و تندافی
داشته باشد ،یچ گونده ارزش و اعتبداری نخوا دد داشدت (ر.ک؛ احمددی)980 :7912 ،؛
چراکه عالمه طباطبدایی ظدا ر قدرآن را حجدت مدیداندد و در صدورت مشدا دة مخالفدت
روایت با ظا ر آیه ،اصالت را به آیه داده ،روایت را رد میکندد (ر.ک؛ طباطبدایی:7903 ،
.)010
3ا2ا .1در درّالمناور از ابنجریر آمده که ابن ابیحاتم و ابوالشیخ از قتداده در تفسدیرِ

آیةالَِِّیَْ یوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ لَا ینقُضُونَ الْمِیثَاقَ :آن ا که به عهدد الهدی وفدا مدیکنندد و
پیمان را نمیشکنند( الرعد ،)08/روایت کردهاند:

« بر شما باد وفای به عهد و اینکه میااق را نشکنید؛ زیرا خداوند از آن ا نهدی
و دربارة آن ا به شدیدترین وجه اعالم خطدر کدردهاسدت و آن دا را در حددود
بیست و چند جای قرآن به عنوان خیرخوا ی شما آوردهاست و حجت را بر شما
قرار داده ،و ا ل فهم ،عقدال و دانشدمندان مدیدانندد کده عظمدت در چیدزی بده
مقداری است که خداوند عظمتش داده باشد و از رسو خددا(ص) بدرای مدا نقدل
کردهاند که در خطبة خود فرمودهاست :ایمان ندارد کسی که امانتدار نیسدت و
دین ندارد آن ک که به عهد خود پایبند نیست» (سیوطی.)12 :7913 ،
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3ا2ا .2در درّالمناور سیوطی آمده ،ابنجریر و ابدن ابدیحداتم از عکرمده و حسدن در

ذیل آیدة وَ مَا کانَ اللَّهُ لِیعَِِّبَهُ ْ وَ أَنتَ فِیهِ ْ وَ مَا کاَنَ اللَّهُ مُعَِِّبَهُ ْ وَ هُ ْ یسْاتَغْفِرُونَ :ولدی
(ای پیامبر!) تا تو در میان آن ا ستی ،خداوند آن ا را مجازات نخوا دد کدرد و (نیدز) تدا

استغفار میکنند ،خدا عذابشان نمیکند( األنفا  ،)99/روایت کردهاند که این آیه را آیة

بعدی یعنی وَ مَا لَهُ ْ أَلَّا یعَِِّبهَ ُ اللَّهُ وَ هُ ْ یصُدُّونَ عَِْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَا کانُواْ أَوْلِیاا َهُ

إِنْ أَوْلِیاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَ لَاکَّْ أَکثرَهُ ْ لَا یعْلَمُون :چرا خدا آن ا را مجازات نکند ،با اینکه
از (عبادت موحّدان در کنار) مسجدالحرام جلوگیری میکنند ،در حالی که سرپرسدت آن
نیستند؟! سرپرست آن فق پر یزگارانند ،ولی بیشتر آن ا نمیدانندد( األنفدا  )91/نسدخ
کردهاست؛ لذا در مکّه به مقاتله ،گرسنگی و حصر دچار شدند (سیوطی.)707 :7913 ،

3ـ .3ناسازگاری روایت با سیاق آیه ،به دلیل تکذیب روایت با سیاق
عالمه در تمام تفسیر خود سیاق آیدات را مبندای پدذیرش روایدت قدرار مدید دد و در
صورت مغایرت روایتی با آیة قرآن ،روایت را رد میکند.
درّالمناور از ابنمردویه و ابو ریره ذیل آیدة وَ الَِِّی جَا َ بِالصِّدْقِ وَ صَدقَ بِهِ أُوْلَئاک

هُ ُ الْمُتَّقُون :اما کسدی کده سدخن راسدت بیداورد و کسدی کده آن را تصددیق کندد ،آندان
پر یزگارانند!( الزمر ،)99/روایت کرده منظور آیه آن است که کسی کده صددق آورده
رسو خدا(ص) است و منظدور از آن کده وی را تصددیق کدرد ،علدی بدن ابدیطالدب اسدت
(ر.ک؛ سیوطی.)900 :7913 ،

3ـ .4مخالفت روایت با سیاق آیه به دلیل حمل معنای کلّ آیه بر یک واژه
برخی روایات ذیل آیاتی ذکر شدهاند که درصدد بیان معنای یک واژه بودهاندد ،ولدی
معنای کلّ آیه را ذکر کردهاند که سیاق آیات آن موضوع ،آن روایات را رد میکنند.
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طبرسی در کتاب توحید به سند خود از محمدبن مدارد روایدت کدرده کده شخصدی از
امام صادق(ع) معنای آیة الرَّحْمَُْ عَلَی الْعَرْشِ اسْاتَوَی :مدان بخشدندهای کده بدر عدرش
مسلّ است( طه )1/را پرسید .حضرت فرمودند :یعنی مه چیز از نظر دوری و نزدیکدی
برای او یکسان است» (طبرسی.)971 :7903 ،

3ـ .5نقد عالمه
تفسیر کلمة «استوی» ،وگرنده الارَّحْمَُْ

این روایت تفسیر مجموعة آیه است ،نه فق
عَلی الْعَرْشِ اسْتَوَی جمله ای تام و مرکب از مبتدا و خبر است و با سیاق آیدة سدازگاری
ندارد (ر.ک؛ طباطبایی.)703 :7903 ،

3ـ .5مخالفت روایت با سیاق آیه در بیان مکی و مدنی بودن
برای شناخت آیات و سُوَر مکی و مدنی مالک دا و معیار دای مختلفدی وجدود دارد.
طبق این معیار ا ،آیات را به مکی ،مدنی ،حضری ،سفری ،ارضی و سدماوی تقسدیمبنددی
کردهاند (ر.ک؛ حجتی ،)11 :7902 ،ولی عالمه طباطبایی بهترین راه برای تشدخیص سدور
مکی و مدنی را سیاق خود آیات میداند.
در درّالمناور از ترمذی ،نسایی ،ابدنمندذر ،ابدنحبدان ،ابوالشدیخ در کتداب «عظمدت و
حاکم» (که ترمذی و حاکم روایت را صحیح دانستهاند) ،ابنمردویه ،ابونعیم و بیهقدی در

دو در کتاب «دالئل» خود ،مگی نامبردگان ذیل آیة وَ یسْئَلُونَک عَِْ الرووحِ قُلِ الارووحُ

مِْْ أَمْرِ رَبّی وَ مَا أُوتِیتُ مَِّْ الْعِلْ ِ إِلَّا قَلِیلا :و از تو دربارة روح سالا میکنند .بگدو :روح از
فرمان پروردگار من است و جز اندکی از دانش به شما داده نشدهاسدت!( اإلسدراء،)01 /
از ابنعباس روایت کردهاند که گفت:
«قریش به یهودیان مراجعه کردند که از امور دینی چیزی به ما یاد د ید تا از
این مرد بپرسیم ،شاید از جواب ما عاجز مانده ،زبانش از ما کوتاه گردد! یهودیان

عرضة روایات بر آیات قرآن از نظر عالمه طباطبائی در تفسیر المیزان /مهرناز گلی و آذر زارعی

گفتند :از روح سالا کنید و وقتی این آیه را در پاسخ شنیدند ،گفتندد :اتفاقداً مدا
علم بسیار داریم ،ما تورات داریم و ر که تورات داشته باشد ،چیز بسدیاری دارد
و در پاسخ سخنشان این آیه ناز شد :قُل لَّوْ کاَنَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّکلَمَاتِ رَبی لَنَفِدَ
الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ کلَمَاتُ رَبی وَ لَوْ جِئْنَاا بِمِثْلِاهِ مَادَدًا :بگدو :اگدر دریا دا بدرای
(نوشتن) کلمات پروردگارم مرکب شود ،دریا ا پایان مدیگیدرد .پدیش از آنکده
کلمات پروردگارم پایان یابد؛ ر چندد مانندد آن (دریا دا) را کمدک آن قدرار
د یم!» (الکهف.)783/

 نقد عالمه
عالمه میفرماید« :که اصوالً سالا نامبرده را خود یهود در مدینه از آن جناب کردهاند
و آیه نیز در جواب آن ا در مدینه ناز شدهاست ،ولیکن مکی بودن سوره و نیدز وحددت
سیاق آیه با این روایت سدازگار نیسدت (ر.ک؛ طباطبدایی 079 :7903 ،و سدیوطی:7913 ،
.)733

3ـ .6مخالف بودن روایت با باطن قرآن
در تفسیر بر ان از ابن شهرآشوب ،از ابیحمدزه و از ابدیجعفدر روایدت کدرده کده در
تفسیر آیدة یَا أَیهَا الَِِّیَْ آمَنُوا ال تَتَّخُِِوا آبَا َک ْ وَ إِخْوانَک ْ أَوْلِیا َ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْکفْرَ عَلَی
الْإیمانِ وَ مَْْ یتَوَلَّهُ ْ مِنْکُ ْ فَأُولئِک هُ ُ الظَّالِمُونَ :ای کسانی که ایمدان آوردهایدد! رگداه
پدران و برادران شما کفر را بر ایمان ترجیح د ند ،آن ا را ولی (و یار و یاور و تکیهگداه)

خددود قددرار ند یددد و کسددانی از شددما کدده آنددان را ولددی خددود قددرار د نددد ،سددتمگرند!
(التوبه ،)09/فرموده :ایمان عبارت است از والیت علیبن ابدیطالدب( بر دان 7172 ،ق:.
.)777
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 نقد عالمه
عالمه به این دلیل که روایت متعرض باطن قرآن است و درک آن مبتندی بدر تجزیده و
تحلیددل ایمددان اسددت و ایمددان مراتددب و ح ددّ کمددالی دارد ،آن را رد کددردهاسددت (ر.ک؛
طباطبایی.)002 :7903 ،

 .4قبول و پذیرش روایت

4ـ .1موافقت با قرآن
مراد از موافقت حدیث با قرآن ،ما نگی و انطباق مفاد حدیث بدا نصدوص ،ظدوا ر و
خطوط کلّی ترسیمشده از سدوی قدرآن اسدت (ر.ک؛ خدوئی7170 ،ق )181 :.کده عالمده
طباطبایی نیز به این ویژگی مهم توجه بسیاری داشتهاست.
4ا1ا .1در تفسیر مجم،البیان از حضرت ابیجعفر نقل شده که فرموده :داود است:
«ا الی شهر ایله را نفرین کرد و علتش این بود که آن ا روز شنبة خود را که
در آن مراسمی دینی داشتند ،سبک شمردهاست ،مراسم آن را بهجا نیاوردهاندد و
از دستور ای آن روز سرپیوی کرده اند .لذا داود به درگاه خداوند عرض کدرد:
بار الها! لعندت خدود را مودون ردا بدر آندان بپوشدان و مودون کمربندد بدر دو
ت مسدخ نمدود» (طوسدی،
پهلویشان بربند .پ خددای تعدالی ایشدان را بده صدور ْ
.)097 :7913

 دالئل پذیرش عالمه
قرآن نیز این معنا را که اصحاب سبت به صورت میمون مسخ شدهاند ،در دو آیدة زیدر

تأیید میکندد :وَ لَقَدْ عَلِمْتُ ُ الَِِّیَْ اعْتَدَوْاْ مِنکُ ْ فی السبْتِ فَقُلْنَا لَهُ ْ کُونُواْ قِرَدَةً خَاسِایَْ:

به طور قط ،از حا کسانی از شما که در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند ،آگاه شددهایدد!
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ما به آن ا گفتیم :به صورت بوزینه دایی طدرد شدده درآییدد!( البقدره )21 /و در آیدهای
دیگر که می گوید :واَسْأَلْهُ ْ عَِْ الْقَرْیَةِ الَّتِی کَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ یَعْدُونَ فِی السبْتِ إِذْ
تَأْتِیهِ ْ حِیتَانُهُ ْ یَوْمَ سَبْتِهِ ْ شُرَّعا وَیَوْمَ الَ یَسْبِتُونَ الَ تَأْتِیهِ ْ کََِلِکَ نَبْلُوهُ بِمَا کَانُوا یَفْسُقُونَ:

و از آن ا دربارة (سرگذشت) شهری که در ساحل دریا بود ،بپدرس! زمدانی کده آن دا در
روز ای شنبه ،تجاوز (و نافرمانی) خدا می کردند؛ مدان نگدام کده ما یانشدان روز شدنبه
(که روز تعطیل ،استراحت و عبادت بود ،بر سطح آب) آشکار میشدند ،امدا در غیدر روز
شنبه به سرا آن ا نمیآمدند .اینونین آن ا را بده چیدزی آزمدایش کدردیم کده نافرمدانی
میکردند!( األعراف( )729/ر.ک؛ طباطبایی.)708 :7903 ،

4ـ .2موافقت با استعمال قرآن
در تفسیر عیاشی  ،محمدبن یوسدف صدنعانی از پددرش روایدت کدرده کده از حضدرت

ابیجعفر معنی آیدة وَ إِذْ أَوْحَیتُ إِلی الْحَوَارِیَْ أَنْ َامِنُواْ بای وَ بِرَسُاولی قَاالُواْ َامَنَّاا وَ

اشهْدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ و (به یاد آور) زمانی را که بده حواریدون وحدی فرسدتادم کده بده مدن و
فرستادة من ایمان بیاورید ،آن ا گفتند :ایمدان آوردیدم و گدواه بداش کده مدا مسدلمانیم!

(المائده )777/را پرسیدهاست«:مگر به حواریون م وحی مدیشدد؟» ایشدان پاسدخ دادندد:
«وحی در اینجا به معنای الهدام اسدت» (عیاشدی7107 ،ق 918 :.و ر.ک؛ طباطبدایی:7903 ،
.)907

 دالئل پذیرش عالمه
عالمه میفرماید:
«در بسیاری از موارد در قرآن ،وحی به جای الهام استعما شده کده یکدی از
آن ا آنجاست که میفرماید :وَ أَوْحَینَا إِلی أُمّ مُوسی أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیهِ
فَأَلْقِیهِ فی الْی ّ وَ لَا تخَافی وَ لَا تحَزَنی إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیک وَ جَاعِلُوهُ مَِْ الْمُرْسَلِیَْ :ما به
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مادر موسی الهام کردیم که :او را شیر دِه و نگامی که بر او ترسیدی ،وی را در
دریا (ی نیل) بیفکن و نترس و غمگین مباش؛ که ما او را به تو باز میگدردانیم و
او را از رسوالن قرار مید یم!( القصص )1/و دیگری :وَ أَوْحَای رَبُّاک إِلَای
النَّحْلِ أَنِ اتَّخِِِی مَِْ الجْبَالِ بُیوتا وَ مَِْ الشَّجَرِ وَ مِما یَعْرِشُونَ :و پروردگار تو بده
زنبور عسل وحی (و الهام غریزی) نمود که از کوه ا ،درختدان و داربسدت دایی

که مردم میسازند ،خانه ایی برگزین!( النحل( »)20/طباطبایی.)018 :7903 ،

4ـ .3موافقت با آیة قرآن
در درّالمناور از ابن عباس روایت شده که ایشدان دربدارة مداه رمضدان و لیلدة مبارکده و
لیل القدر گفته اند :لیل القدر مان لیلة مبارکه است که در ماه رمضان واق ،شده اسدت و در
آن ماه ،قرآن کریم از ذکر به بیت المعمور ناز شد و بیت المعمور مان موقعیت ستارگان
در آسمان دنیاست که قرآن در آنجا قرار دارد و آنگاه به تدریج ،قسدمتی در امدر ،قسدمتی
در نهی و آیاتی نیز دربارة جندگ دا و ...بده رسدو خددا(ص) نداز شدد» (سدیوطی:7913 ،
.)703

 دالئل پذیرش عالمه
عالمه میفرماید:
«این روایت که از ابنعباس نقل شده ،مطابق با آیات ذَلِک نَتْلُوهُ عَلَیک مَِْ

االَیاتِ وَ الِِّکرِ الْحَکی ِ :این ا را که بر تو میخوانیم ،از نشانه ا(ی حقّانیت تو) و
یادآوری حکیمانه است( آ عمدران )10/و وَ کتَابٍ مسْطُورٍ* فی رَقٍ منشُورٍ*
وَ الْبَیتِ الْمَعْمُورِ* وَ السقْفِ الْمَرْفُاو ِ :و کتدابی کده نوشدته شدده * در صدفحهای
گسترده * و سوگند به بیت المعمور * و سقف برافراشته( الطور0 /د )1و فَلَاا
أُقْسِ ُ بِمَوَاقِعِ النوجُومِ * وَ إِنَّهُ لَقَسَ ٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِی ٌ * إِنَّهُ لَقُرْ َانٌ کری * فی کتَابٍ

مکنُونٍ * لَّا یمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهرُونَ :سدوگند بده جایگداه سدتارگان (و محدل طلدوع و
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غروب آن ا)! * و این سوگندی است بسیار بزرگ ،اگر بدانید! * که آن ،قرآن
کریمی است) که در کتاب محفوظی جای دارد * و جز پاکان نمیتوانند بده آن
دست زنند [دست یابند]» است( الواقعه11 /د( »)13طباطبایی.)93 :7903 ،

4ا3ا .1در تفسیر قمی از امام باقر(ع) روایت شدهاست که ایشان فرمودهاند:
«این معنا بر خدا حق و سزاوار است که به شاربالخمدر بنوشداند آن آبدی را
که از فرج زنان فاحشه می ریزد و در آن روز ،آن آب عبارت است از :صدید ا.
صدید ،چرک و خون غلیظ در می است که حرارت و بوی گند آن ا ل دوزخ
را عذاب مید د» (قمی.)708 :7912 ،

 دالئل پذیرش عالمه
عالمه میفرماید:
«این روایت مطابق با این آیده از قدرآن اسدت کده مدیفرمایدد :إِنَّ شَاجَرَتَ
الزَّقوومِ* طَعَامُ الْأَثِی ِ* کاَلْمُهْلِ یغْلی فی الْبُطُونِ* کغَلی الْحَمِی ِ* خُاُِوهُ فَااعْتِلُوهُ
إِلی سَوَا ِ الجْحِی ِ* ث ُ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِْْ عََِابِ الْحَمِی ِ* ذُقْ إِنَّک أَناتَ الْعَزِیازُ

الْکری  :مسلّماً درخت زقّوم * غذای گنهکاران است؛ * مانند فلز گداختده در
شکم ا می جوشد؛ * جوششی موون آب سوزان! * (آنگاه بده مدأموران دوزخ
خطاب میشود ):این کافر مجدرم را بگیریدد و بده میدان دوزخ پرتدابش کنیدد! *
سپ بر سَرِ او از عذاب جوشان بریزید! * (به او گفته میشدود ):بودش کده (بده
پندار خدود) بسدیار قدرتمندد و محتدرم بدودی!( الددخان19/دد( »)13طباطبدایی،
.)988 :7903

4ا3ا .2در تفسیر عیاشی ،خالدبن نجی ،از جعفربن محمد روایت شدده کده ذیدل آیدة

الَِِّیَْ َامَنُواْ وَ تَطْمَئِْ قُلُوبُ ُه بِِِکرِ اللَّهِ أَلَا بِِِکرِ اللَّاهِ تَطْمَائِْ الْقُلُاوبُ :آن دا کسدانی
ستند که ایمان آوردهاند و د ایشان به یاد خدا مطملن (و آرام) است ،آگاه باشید ،تنهدا
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با یاد خدا د ا آرامش مییابد!( الرعد ،)00 /به محمدبن عبداهلل فرموده کده قلدوب نیدز
طمأنینه مییابد؛ چراکه این ذکر خدا و حجاب خداست (ر.ک؛ عیاشی7107 ،ق.)078 :.

 دالئل پذیرش عالمه
عالمه میفرماید:
«در آیدة  أَعَد اللَّهُ لَهُ ْ عَِابا شَدیدا فَاتَّقُوا اللَّهَ یا أُولِی الْأَلْبابِ الَِّیَْ آمَنُوا قَدْ

أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیک ْ ذِکرا :خداوند عذاب سختی برای آن ا فرا م ساختهاست .پ از
(مخالفت فرمدان) خددا بپر یزیدد ،ای خردمنددانی کده ایمدان آوردهایدد! (زیدرا)
خداوند چیزی که مایة تذکر است ،بر شما ناز کردهاست( الطالق ،)78/ذکدر
نیز به رسو خدا(ص) اشاره دارد» (طباطبایی.)180 :7903 ،

4ا3ا .3در تفسیر درّالمناور است که در حلیه از ابدنعبداس روایدت شدده کده

ایشان فرمودهاند« :رسو خدا(ص) فرمودهاست خدای تعالی دیچ آیدهای را کده در
آن یا أَیهَا الَِّیَْ آمَنُوا باشد ،ناز نفرموده ،مگر آنکه علدیّ بدن أبدیطالدب در
رأس آن و امیر آن است» (سیوطی.)781 :7913 ،

 دالئل پذیرش عالمه
عالمه میفرماید:
«در بسددیاری از مددوارد ،آیدداتی وجددود دارد کدده داللددت بددر شخصددیت واالی
(ع)

حضرت علی

میکند؛ مانند آیدات کُنتُ ْ خَیْرَ أُمَّةة أُخْرِجَاتْ لِلنَّااسِ تَاأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَِْ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمََْ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْارا لَّهُا

مِّنْهُ ُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَکْثَرُهُ ُ الْفَاسِقُونَ :شما بهترین امتی بودید که بده سدود انسدان دا
آفریده شدهاند؛ (چراکه) امر به معروف و نهی از منکر میکنید و بده خددا ایمدان
دارید و اگر ا ل کتاب (به چنین برنامه و آیین درخشدانی) ایمدان آورندد ،بدرای
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آن ا بهتر است! (ولی تنها) عدة کمی از آن ا باایمانند و بیشتر آن ا فاسقاَند (و
خارج از اطاعت پروردگار ستند)( آ عمدران )778/و وَکَاَِلِکَ جَعَلْنَااکُ ْ
أُمَّةً وَسَطا لِّتَکُونُواْ شُهَدَا عَلَى النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُ ْ شَهِیدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةةَ
الَّتِی کُنْتَ عَلَیْهَا إِالَّ لِنَعْلَ َ مَْْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِماْ یَنقَلِابُ عَلَاى عَقِبَیْاهِ وَإِنْ کَانَاتْ
لَکَبِیرَةً إِالَّ عَلَى الَِِّیَْ هَدَى اللّهُ وَمَا کَانَ اللّهُ لِیُضِیعَ إِیمَانَکُ ْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ

رحِی ٌ :مان گونه (که قبلة شما ،یک قبلة میانه است )،شدما را نیدز امدت میاندهای
قرار دادیم (در حد اعتدا  ،میان افراط و تفری ) تا بر مردم گواه باشدید و پیدامبر
م بر شما گواه است و ما آن قبلهای را که قبالً بر آن بودی ،تنها برای ایدن قدرار
دادیددم کدده افددرادی کدده از پیددامبر پیددروی م دیکننددد ،از آن ددا کدده بدده جا لیددت
بازمی گردند ،مشخص شوند و مسلّماً این حکم جز بر کسانی که خداوندد آن دا
را دایت کرده است ،دشوار بود( .این را نیز بدانید که نماز ای شما در برابر قبلة
سابق ،صحیح بوده است) و خدا رگز ایمان [و نماز] شما را ضدای ،نمدیگرداندد؛
زیرا خداوند به مردم رحیم و مهربان است( البقره )719 /و یَا أَیُّهَا الَِِّیَْ آمَنُواْ
اتَّقُواْ اللّهَ وَکُونُواْ مَاعَ الصاادِقِیَْ :ای کسدانی کده ایمدان آوردهایدد! از (مخالفدت
فرمان) خدا بپر یزیدد و بدا صدادقان باشدید!( التوبده( »)773 /طباطبدایی:7903 ،
.)911

4ـ .4پذیرش از راه جری و تطبیق
جریان تطبیق آیات قرآن در گذر زمان بر مصدادیق جدیدد ،بدیارتبداط بدا مدان بطدن
آیات نیست و از ویژگی ای دیگر قدرآن اسدت کده پشدتوانة مهمدی بدرای جداودانگی آن
است .طبق ایدن دیددگاه ،اگرچده بخشدی از آیدات قدرآن سدبب نزولدی خداص و مصدداق
نخستین دارد ،امدا امکدان تحلیدل و تطبیدق آن بدر مصدادیق دیگدر نیدز وجدود دارد (ر.ک؛
مالدب .)981 :7910 ،عالمه میفرماید« :جری تعبیری است که ائمه در روایات خود بدرای
استمرار پیام قرآن کریم در مة زمان ا بهکار بردهاند و مصدادیق و حکدم آن شدامل مدة
دوره ا میشود» (طباطبایی.)21 :7903 ،
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(ع)

4ـ4ـ .1در تفسیر عیاشی از امام صادق

ضمن تفسیر آیة الَّاِیَْ آتَینااهُ ُ الْکتاابَ

یتْلُونَهُ حَقَّ تِالوَتِهِ أُولئِک یؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَْْ یکفُرْ بِاهِ فَأُولئِاک هُا ُ الْخاسِارُونَ :کسدانی کده
کتاب آسمانی به آن دا دادهایدم [= یهدود و نصداری] ،آن را چندانکده شایسدتة آن اسدت،

میخوانند .آن ا به پیامبر اسالم ایمان میآورند و کسانی که به او کافر شوند ،زیانکارند
(البقره )707/آمدهاست که ایشان فرمودهاندد« :وقتدی پایدان بده بهشدت و دوزخ مدیرسدد،
میایستند و فکر میکنند و در کدافی از آن جنداب روایدت کدرده کده در تفسدیر ایدن آیده
فرمودهاست :اینان که قرآن را به حق تالوت میکنند ،امامان امتاَندد» (عیاشدی7107 ،ق:.
11؛ کلینی 071 :7902 ،و طباطبایی.)180 :7903 ،
4ـ4ـ .2در تفسیر قمی ذیل آیة إِنَّ الَِِّیَْ کَفَارُواْ بِخیَاتِنَاا سَاوْفَ نُصْالِیهِ ْ نَاارًا کُلَّمَاا

نَضِجَتْ جُلُودُهُ ْ بَدلْنَاهُ ْ جُلُودًا غَیْرَهَا لِیَُِوقُواْ الْعََِابَ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَزِیزا حَکِیمًا :کسدانی
که به آیات ما کافر شدند ،بهزودی آن ا را در آتشی وارد میکنیم که رگاه پوست دای
تنشان (در آن) بریان گردد (و بسوزد) ،پوست ای دیگری به جدای آن قدرار مدید دیم تدا

کیفر (الهی) را بوشند .خداوندد تواندا و حکدیم اسدت (و روی حسداب کیفدر مدید دد)
(النساء ،)12/گفته شدهاست« :امام فرموده منظور از این آیات ،امیرالمالمنین اسدت» (قمدی،
 .)717 :7912عالمه میفرمایدد« :ایدن روایدات از بداب جدری و تطبیدق اسدت» (طباطبدایی،
.)270 :7903

4ـ .5پذیرش روایات همراه با جری و تعدیل
منظور ایشان از بیان جری و تعدیل روایات ،بیان مصداق باطنی آیات است که روایت
عالوه بر معنای ظا ری ،بیان تأویلی نیز دارد.
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4ـ ـ5ـ ـ .1در تفسددیر عیاشددی ،ابددیبصددیر از امددام صددادق(ع) روایددت کددرده کدده ایشددان
فرمودهاست:
«چون روز قیامت شود ،ر دسته از مردم به نام امام خود خواننده میشدوند؛ آندانی کده
در عصر آن امام مرده اند ،اگر نام امام خود را بدانند و او را به امامت شدناخته باشدند ،نامدة

عمل ایشان به دست راستشان داده میشود؛ چراکه خدای تعالی فرمودهاست :یَوْمَ نَدْعُواْ

کُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِ ْ فَمَْْ أُوتِی کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَأُوْلَئِکَ یَقْرَ ُونَ کِتَابَهُ ْ وَ لَا یُظْلَمُونَ فَتِیلا( :به یاد
آورید) روزی را که ر گرو ی را با پیشوایشان میخوانیم! کسانی که نامة عمل ایشان بده
دست راستشان داده شود ،آن را (با شادی و سدرور) مدیخوانندد و بده قددر رشدتة شدکاف

ستة خرمایی به آنان ستم نمیشود!( اإلسراء .)17/کلمة یمین به معنای معرفدت و اثبدات
امام است ،چون کتاب مان امام اوست که میخواند تا آنجا کده امدام فرمدود :کسدی کده
امام خود را نشناسد ،از اصحاب شما است؛ یعنی مان کسانی کده خددای تعدالی دربدارة
ایشان فرمود :وَ أَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ * فِی سَامُومٍ وَ حَمِای ٍ* وَ ظِالٍّ مِّاْ
یَحْمُومٍ :و اصحاب شما ! چه اصحاب شمالی (که نامة اعما به نشانة جرم آنان بده دسدت
چپ آن ا داده میشود)! * آن ا در میان باد ای کشنده و آب سوزان قرار دارندد * و در
سایة دود ای متراکم و آتشزا!» (الواقعه17 /د( »)19عیاشی7107 ،ق.)029 :.
1ـ5ـ .2در تفسیر قمی ،ضمن روایتی از ابیالجارود از حضرت ابیجعفدر(ع) نقدل شدده

که آن جناب ذیل آیة یَا بَنِی َادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَیْک ُ لِبَاسًا یُوَارِی سَوْ َاتِک ْ وَ رِیشا وَ لِبَااسُ

التَّقْوَی ذَلِکَ خَیْرٌ ذَلِکَ مِْْ َایَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُ ْ یََِّکَرُونَ :ای فرزندان آدم! لباسی بدرای شدما
فرستادیم که اندام شما را می پوشاند و مایدة زیندت شماسدت ،امدا لبداس پر یزگداری بهتدر
است .این ا ( مه) از آیات خداست تا متذکر (نعمدت دای او) شدوند!( األعدراف،)02 /
فرمود:
«مراد از لباس مین لباسی است که میپوشند نه ریاش ،متاع و مدا  .مدراد از
لباس تقوا ،لباس عفاف است؛ زیرا شخص عفیف مانند کسدی کده لبداس بده تدن
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داردو عورت و عیبش پوشیده است ،رچند لباس نداشته باشد ،بده خدالف فداجر
کده رچندد لبداس بپوشدد ،عدورت و معایدب آن پیداسدت» (قمددی022 :7912 ،و
ر.ک؛ طباطبایی.)783 :7903 ،

4ـ5ـ .3در کتداب کدافی بده سدند خدود از یدون  ،از حضدرت ابدیالحسدن(ع) روایدت
کرده است که خداوند انبیاء را بر نبوت آفرید و آنان جز نبی نتوانند بود ،مالمنان را دم بدر
ایمان آفرید و آنان نیز جز مالمن نتوانند بود و به مردم دیگر ایمدان را بده عاریدت داده کده
اگر میخواست تا به آخر برای ایشان باقی میگذارد و اگر نخواست ،از آنان مدیسدتاند و

در این زمینه است کده مدیفرمایدد" :آنگداه فرمدود :فَمُسْاتَقَر وَ مُسْاتَوْدَ ٌ ایمدان فالندی
مستودع بُوَد که خداوند وقتی دید به ما درو بست ،از او بازگرفت و این در آیدة وَ هُاوَ

الَِّی أَنْشَأَک ْ مِْْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَر وَ مُسْتَوْدَ ٌ قَدْ فَصلْنَا الْخیاتِ لِقَوْمٍ یفْقَهُاونَ :او کسدی
است که شما را از یک نَفْ

آفرید و شما دو گروه ستید :بعضی پایدار (از نظر ایمدان یدا

خلقت کامل) ،و بعضی ناپایدار .ما آیدات خدود را بدرای کسدانی کده مدیفهمندد ،تشدریح

نمودیم!( األنعام( »)30/کلینی 179 :7902 ،و طباطبایی.)137 :7903 ،

4ـ5ـ .4در محاسن برقی از بعضدی روایدات شدیعه نقدل شدده کده او بددون ذکدر سدند

گفتهاست منظور از تکبیر در جملة وَ لِتُکبروواْ اللَّهَ عَلی مَا هَدَئک ْ وَ لَعَلَّک ْ تَشْکرُونَ :و خدا
را بددر اینکدده شددما را دددایت کددرده ،بددزرگ بشددمرید .باشددد کدده شددکرگزاری کنیددد!
(البقره( »)701/برقی010 :7917 ،و طباطبایی.)90 :7903 ،

4ـ5ـ .5در مجم،البیان ذیل آیدة أَ فَمَْ کاَنَ عَلی بَینَة مِّْ ربِّهِ کَمَاْْ زُیِّاَْ لَاهُ سُاو ُ

عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُواْ أَهْوَا َهُ  :آیا کسی کده دلیدل روشدنی از سدوی پروردگدارش دارد ،مانندد
کسی است که زشتی اعما او در نظدرش آراسدته شددهاسدت و از دوای نفسشدان پیدروی
میکنند؟!( محمد ،)71/از بعضی نقل کرده که گفتهاند منظدور «مندافقین» سدتند و ایدن
مطلب از امام جعفر(ع) روایت شدهاست (طبرسی 788 :7913 ،و طباطبایی.)910 :7903 ،
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4ـ .5تأویل یا بیان باطنی آیه
تأویل از مادة «او » و به معنای «رجوع» است و وقتدی بده بداب تفعیدل مدیرود ،معندای
«برگردان» را می د د .پ تأویل مشابه برگرداندن معنای آن به یک مرج ،و مأخدذ اسدت
و تأویل قرآن به معنای مأخذی است کده معدارف قدرآن از آنجدا گرفتده مدیشدود (ر.ک؛
طباطبایی.)22 :7903 ،
(ص)

4ـ6ـ .1در تفسیر بر ان از ابنبابویه به سند خود از حفصبن غیداث از امدام صدادق
روایت آوردهاست که فرمود:
«منظور از "یومالطالق" روزی است که ا ل آسمان ا و زمین برمدیخورندد،
منظور از "یومالتّناد" روزی است که ا ل دوزخ ا دل بهشدت را نددا مدید ندد و
منظور از "یومالحسرة" روزی است که مرگ را آورده ،ذبدح مدیکنندد و دیگدر
کسی دچار مرگ نمیشود» (البر ان7172 ،ق.)910 :.

4ـ6ـ .2در کافی از امام صادق(ع) روایت آمده که فرمود مدراد از «ندور» ،آ محمدد و
مراد از «ظلمات» دشمنان انبیا ستند (ر.ک؛ کلینی.)091 :7902 ،
1ـ6ـ .3در عللالشرای ،،به سندی که به ان بدن مالدک مدیرسدد ،از حددیای طدوالنی

رسو خدا(ص) روایت شده که در آن به پرسش ای عبداهللبن سالم پاسخ میداد مبندی بدر
اینکه «عالمت ای قیامت چیست؟» امام فرمود عالمت ای قیامت آتشی است که مدردم را
از شرق به سوی غرب جم ،میکند (ر.ک؛ ابنبابویه قمی.)121 :7901 ،
عالمه می گوید این روایت اشداره بده بداطن آیده اسدت کده اشداره بده حدوادث قیامدت
میکند ،نه بیان ظا ری آن ا (ر.ک؛ طباطبایی.)920 :7903 ،
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نتیجهگیری
با بررسی بحث ای روایی سراسر تفسیر المیزان این نتیجه حاصل مدیشدود کده عالمده
طباطبایی بهتفصیل به ارزیابی روایات پرداختهاست و با دالیلی محکدم ،مانندد ناسدازگاری
روایت با سیاق به دلیل شوا د درونی ،ناسدازگاری روایدت بدا سدیاق آیده در بیدان مکدی و
مدنی بودن و مخالفت روایت با سیاق آیه به دلیل حمل معنای کدلّ آیده بدر یدک واژه و...
روایات را رد میکند و در مواردی ،مانند موافقت روایت با آیات قرآن ،استعما قرآن ،و
روایت از نوع جری و تعدیل ،آن ا را میپذیرد .عالوه بر این ،ایشان روایاتی را که دیگدر
مفسران به دلیل مخالفت با ظا ر آیه نمیپذیرند ،با بررسی دقیق ،آن ا را از ندوع تأویدل و
بیان باطنی آیه میداند.

منابع و مآخذ
قرآن کری .
ابنبابویه ،محمدبن علی (صدوق) .)7901( .علل الشرایع .قم :مالمنین.
ابنمنظور ،محمدبن مکرم7180( .ق .).لسان العرب .بیروت :دار اإلحیاء التراث العربی.
احمدی ،حبیباهلل .)7912( .پژوهشی در علوم القرآن .تهران :انتشارات علوم اسالمی.
بحرانی ،سید اشم 7172( .ق .).البرهان فی تفسیر القرآن .تهران :مؤسس البعث .
برقی ،احمدبن محمد .)7917( .محاسْ .قم :دار الکتاب اإلسالمی .
جو ری ،اسماعیلبن حماد 7181( .ق .).صحاح اللغة .بیروت :دار العلم.
حجتی ،سید محمدباقر .)7902( .تاریخ علوم القرآن .تهران :دفتر نشر فر نگ اسالمی.
خوئی ،سید ابوالقاسم 7170( .ق .).مصباح األصول .قم :مکتب الداوری.
دلبری ،سیدعلی .)7937( .آسیبشناسی فه حدی  .مشهد :انتشارات علوم اسالمی.
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد .)7938( .المفردات .مصر :مکتب مصطفی البانی الحلبی.
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زرکشی ،بدرالدّین7311( .م .).البرهان فی علوم القرآن .بیروت :دار المعرف .
سیوطی ،جال الدین .)7913( .درالمنثور فی تفسیر القرآن .بیروت :دار الفکر.
طباطبایی ،سیّد محمدحسین .)7903( .المیزان .قم :انتشارات جامعة اسالمی.
طبرسی ،فضل بن حسن .)7913( .مجمعالبیان .قم :وزارت فر نگ و ارشاد اسالمی.
ددددددددددددددددددددددددددددد  .)7911( .توحید .تهران :حوزة علمیة قم.
عاملی ،جواد .)7910( .تفسیر عاملی .بیروت :دار الفکر.
عیاشی ،محمدبن مسعود7107( .م .).تفسیر عیاشی .قم :مؤسس البعث .
قرشی ،سید علیاکبر .)7907( .قاموس القرآن .تهران :دار الکتاب اإلسالمی.
قمی ،علیبن ابرا یم .)7912( .تفسیر قمی .قم :دار الکتاب.
کلینی ،محمدبن یعقوب .)7902( .کافی .تهران :اسوه.
متقی الهندی ،عالءالدین علی7187( .ق .).کنز العمال فی سنْ األقوال واألفعاال .مدینده:
مؤسس الرسال .
معین ،حسن .)7900( .فرهنگ فارسی عمید .تهران :انتشارات فر نگنما.
مالدب ،سیدرضا .)7910( .عل الحدی  .قم :انتشارات احسن الحدیث.
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