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بر-1  زندگي مؤلف مروري

ش در آمل بـه دنيـا 1312آيت اهللا جوادي آملي فرزند ميرزا ابوالحسن آملي در سال

و دروس حوزوي را تا مرحله سطح در زادگاه خـود گذرانـد، و تحصيالت ابتدايي آمد

و براي پنج سال نزد استاداني همچون حـاج شـيخ محمـد تقـي  آن گاه راهي تهران شد

و چـاپلقي الـدين الهـي قمـشه اي، محـي فاضل تـوني، شعراني؛ عالمه آملي، فـشاركي

و در سـال اصول، دروس فقه،  و عرفان را فرا گرفـت ش رهـسپار حـوزه 1324 فلسفه

و نزد شخصيت هاي علمي بنام همانند  محقـق دامـاد، اهللا بروجردي، آيت: علميه قم شد

و امام خمين ميرزا هاشم .ي تلمذ نمود آملي، عالمه طباطبايي

ش آيـت اهللا جـوادي بـا ورود بـه 1357پس از پيروزي انقالب اسالمي درسـال

ه اليحـه دستگاه قضايي مسئوليت هايي را به عهـده گرفـت كـه از جملـه آن هـا تهيـ

و تدريس در دانشكده قضايي تهران بود .قصاص

 وي در طول سال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي سـفرهاي تبليغـي متعـددي

كه به كشورهايي نظير آمريكا، ايتاليا، و اتريش داشته  فرانسه، انگلستان، آلمان، سوئيس

ش مسافرت به شوري سابق براي تسليم پيـام امـام 1367معروف ترين آن ها در سال

اس مركزنشر اسراء(.به گورباچف بود;خميني )22،54،95،191،205/،تاد، مهر

و حضور فعال در عرصه هاي و آشنايي نزديك با وضعيت فرهنگي و سياسي  اجتماعي

از جملـه. اجتماعي جهان امروز بي ترديد بر آثار علمي اين مفسر فرزانه موثر بـوده اسـت

از مـي تأليفات آيت اهللا جوادي كه اين اثر پذيري را نشان  زن در آيينـه: دهنـد عبـارت انـد

و جالل  و رهبر جمال و انتظار بشر از دين، حكمت عبادت، پيرامون وحي و در نهايت1ي

. نام برد»تسنيم«توان از بزرگ ترين اثر علمي او يعني تفسير مي

آن»تسنيم« تفسير-2 و برجستگي هاي

و به زبان فارسي است كه تا زمان نگارش اين نوشـتار، دوازده»تسنيم«  تفسيري ترتيبي

و توسط نشر اسراء منتشر شده مي ايـن دوازده جلـد بـه تفـسير تمـا. اسـت جلد آن چاپ

و بقره اختصاص دارد . سوره حمد

خَأل شكل نمي و بي ترديد هيچ اثري در گيـرد، هـر اثـر آيينـه دانـسته هـاي علمـي
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و نمودي از گفتمان جغرافياي عصر او اسـت؛ بـه ويـژه اگـر گرايش هاي فكري مؤلف

و در عرصـه مؤلف به جاي تماشاي سپهر انديشه از كنار پنجره انـزوا، بـه صـح  نه بيايـد

پر گشايد  و زيبا نگر. تفكر ديني  را به تماشـا در اين صورت است كه چشمان انتخابگر

و ضميرهاي حقيقت جو را با ساغر معرفت سيراب مي .كندميخواند

و برجستگي هاي :كنيممي را مرور»تسنيم«تفسير در اين جا شاخصه ها

و پاسخگو»تسنيم«. الف  تفسيري نيازنگر

و»تسنيم«لف مؤ  در عصر خود حضور داشته، از اين رو تفسيري از جنس زمان

و. دوران آفريده است در پاسخ به نياز و فلـسفي او گر چه از اصـطالحات منطقـي

و متداول ميان استفاده كرده،  و واژگـان متـداول عرفاني قابل فهم خواص  اما ادبيات

و شـهرداري، كـارگزا رايج زمان خـود همچـون دولتمـردان،و  ران، طـرح ترافيـك

و ايثارگران را براي تفهيم مراد خود فـرو ننهـاده اسـت (رزمندگان جـوادي آملـي،.

و619، 324، 4/51،145و 248، 1/226 ،11/620 ،703(

مفسر ارجمند عالوه بر توجه به كاربست ادبيات زمان خود نـسبت بـه گفتمـان

ا  نديشه وران هر دوره جريان دارد كامالً معرفت شناسانه معاصر كه معموالً در سطح

و سـابقه. فعاالنه برخورد كرده است  و بيـاني البته با توجـه بـه پيـشينه آثـار قلمـي

و سياسي نويسنده محترم  و عـصري از2،فعاليت هاي اجتماعي خلق تفسيري زنـده

و نيست .سوي او دور از انتظار نبوده

و آگا هي از جريان هاي فكري موجود سبب نتيجه حضور مفسر در عرصه تفكر معاصر

از»تسنيم«اصلي انعكاس گفتمان زمان در تفسير  به است؛ كـالم«اين رو آنچه امروزه از آن

و سياسي به گفتمان تبـديل شده اسـتميتعبــير» جديد و آنچه در عرصه اجتماعي شود

/6و5/80همـان،(پلوراليسم ديني. در تفسير آيت اهللا جوادي مورد توجه قرار گرفته است 

در،)10/239همان،(، سكوالريسم)210 و باطـل اصل تنازع بقا همـان،(رويارويي حـق

و نقش آن در حكومت ديني)11/738 و شورا ـه)همان(، واليت فقيه هاي، نسبت بين يافـت

و آموزه هــاي دينـي  و)573تا8/70همان،(علوم تجربي در، تفـسير تأثير انتظار از متن

.نمونه هايي از اين موضوعات است) 1/224همان،(متن 
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 ابتكار در اسلوب.ب

مفـسر نخـست آيـه يـا آيـاتي. اسلوبي ابتكاري اسـت»تسنيم«اسلوب نگارش تفسير

و عملي هر آيه را در فـصلي جداگانـه مـورد بحـث قـرار مي و آن گاه جايگاه علمي آورد

به. دهد مي كند، البته در مـواردي هـممي تفسير هر آيه را آسانومعنااين تفكيك دسترسي

و سپس در چهـار بخـش مفسر چند آيه را به دليل پيوستگي معنايي در كنار هم ياد مي  كند

ازمي تفسير خود را ذيل آن پي :گيرد كه عبارت اند

و اشارات؛-3 تفسير؛-2 گزيده تفسير؛-1 . بحث روايي-4 لطايف

مفسر محترم پس از آوردن آيه يـا آيـات،. است آيات ترجمه نشده»تسنيم« در تفسير

و با اين سبك تالش كرده است تفـسير خـود را  گزيده اي از تفسير را پيش روي قرار داده

آن كه در پي دانستن مراد آيات اسـت. در چند سطح به فراخور طبقات مختلف عرضه كند 

ر  ا بكاود يا وارد گفت گوهاي روايي شود، بـا بدون آن كه بخواهد يا بتواند نكات ادبي آيه

از هرچند اگر مفسر محتـرم ترجمـه. مطالعه بخش گزيده تفسير بهره خود را خواهد برد اي

كرد در كنار ترجمه هاي ديگر قرآن، از ترجمه اي نيز بـه نـام اسـتاد فرزانـه هر آيه ارائه مي 

.برخوردار بوديم

آورده كه دراين بخش» تفسير«خشي را باعنوانب» گزيده تفسير«آيت اهللا جوادي پس از

ن و اجتهاد خود را نيز و البته ابتكار و منابع آن به وفور استفاده كرده شان داده از ادبيات عرب

(است )290، 1/280همان،.

و اشارات« مرحله سوم يا بخش سوم با نام  آمده كـه اجتهـادي تـرين بخـش»لطايف

و اشر قدرت تحليل،. تفسير است و ميدانداري مفسر در فلسفه و عملي اف بر عرفان نظري

.كالم به خوبي دراين بخش آشكار شده است

از»بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ«: نويسد مي»بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ«به عنوان نمونه، دربارة

حض»كن«عبد به منزله  با اسم خدا بر طوفان7رت نوحاز موالي اوست، همان گونه كه

ن و كشتي او با (ام خدا آرام گرفتامواج كوه گونه آب استيال يافت )1/303همان،.

ومرْساهابِسمِ« مجرَاها )41/هود(» اللّهِ

».رسد نجات ساحلهبهمو شود روانهم كشتي خدا نامهبتا«

و اگر كسي در عين رعايت نظام: استو نيز آورده و معلول به قدرت خـويش  علّت
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و علل عادي تكيه نكند، بلكه مؤثر مطلق را فقط خـدا بدانـد، آثـار اسـم ساير اسباب

مفسر محتـرم در جـاي ديگـر) 1/304همان،(.كندمياعظم او در كنار بسم اهللا ظهور 

و امر عدمي است به خداي سبحان ارتباطي ندارد: نويسد مي منـشأ هـر. گناه چون نقص

و خداوند از همه آن هـا منـزه اسـتم .عصيتي يا جهل است يا عجز يا ساير امور عدمي

»صـراط مـستقيم«بـا»سبِيلَ الْغَـي«و نيز در جايي در مورد نسبت بين) 1/445همان،(

 با صراط مستقيم نسبت تضاد نيـست، بلكـه نـسبت»الْغَيسبِيلَ«نسبت: خوانيمميچنين

ا و ملكه و ديگري نبودست؛ يعنتقابل عدم )1/526همان،(.آني يكي بود صراط است

آورده شـده كـه در ادامـه بـه آن خـواهيم» بحـث روايـي«مرحله چهارم با عنوان

.پرداخت

و نقد آراي.ج  تفسيري طرح

و رد ديدگاه هاي تفسيري اسـت، بـه»تسنيم«از نكات قابل توجه در تفسير  نقد

رم در مردود شمردن پاره اي از ديدگاه ها تلخكامي خود طوري كه گاهي مفسر محت

و ادب البته هر جا اين تلخكـامي. را پنهان نداشته است  را ظـاهر نمـوده بـا لطافـت

و رد نظرگـاه فخـر  در رازي خاص خود آن را هموار سـاخته اسـت؛ نمونـه آن بيـان

:تفسير آيه زير است

ظَنَّ« ليسإِب هِملَيع صدقَ لَقَد ؤْمِنينوفَريقاً مِنَ الْم إِالَّ وهعفَاتَّب 20/سبأ(»ه(

 فرقـه جـزتا،داد جلوه مردم نظردر حقيقتو صدقبه سخترا خود باطل گمان شيطانو«

».شدنداو پيروو كردند تصديقرااو همه،ايمان اهلاز كمي

»ع نُسئَلُ ال و أَجرَمنا تُسئَلُونَ عما ال تَعملُونقُلْ )25/ سبأ(» ما

 هرگـز شما زشت كردارولئمسراماوما جرمولئمسرا شما است عدل داور خدا بگو باز«

».كرد نخواهد

و» نـسئل«مفسر ما ديدگاه فخـــر رازي را كـه را الي نهـي»ال«را فعــل معلـوم

مي» سؤال«و به در آيه را استفهامي دانسته مردود و آن را مستند و شمرد  آثـار فرسـوده

آن موهون دانسته، حتي آن را يك فاجعه مي و بهترين پاسخ را عبور كريمانه از خواند

)1/363همان،(.داند مي

:نمونه ديگر، نقد ديدگاه محمد عبده در آيه زير است
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حذَر الْموتِ فَقـالَ« أُلُوف مه و وا مِنْ دِيارِهِمخَرَج إِلَى الَّذينَ تَرَ أَلَموتُـوا ثُـمم اللَّـه ـملَه

علَى لَذُو فَضْلٍ إِنَّ اللَّه مياهشْكُرُون أَحي ال و لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ )243/بقره(» النَّاسِ

 خـدا بودنـد تـن هزارهـاكه رفتند بيرون خود دياراز مرگ ترسازكهراييآنها نديديد آيا«

،است كرمو فضل بندگانحقدررا خدا زيرا؛كرد زندهرااهآن سپس،مردند همه،بميريد فرمود

».نيستندحق گزار سپاس مردم بيشتر ليكن

 آيت اهللا جوادي آملي در رد ديدگاه عبده كه آيـه يـاد شـده را يـك تمثيـل قرآنـي

و بازگشت آن ها به دنيا نه تنها امكان عقلي دارد، بلكـه: فرمايدميناميده، احياي مردگان

و بي ترديد بايد آن را پذيرفتميكه صادق مصدق است از آن خبر قرآن  همـان،(.دهد

11/545(

را9 يا درجاي ديگر در پاسخ به محمد عبده كه احكام صادره از رسول خـدا

و بنـابراين احكـام و نـوعي از آن را نتيجـه اجتهـاد دانـسته به دو نوع تقسيم كرده

: رد، فرموده استپنداميرا ممكن الخطا9اجتهادي پيامبر

إِنْ«به حكم آيه9اين ديدگاه مردود است؛ زيرا پيامبر« ينْطِقُ عنِ الْهـوى وما

وحي يوحى إِال وسخند گوينمي سخن نفس هوايبه هرگزو«؛)4و3/نجم(» ه 

و احكـام، بـدون وحـي سـخن»نيست خداوحي غير هيچ او در دايره دين  هرگز

ه. گويد نمي در رد ديدگاه اي ديگر نقد مفسر را مي نمونه در نسبت» مغنيه«توان

و بيـضاوي و زمخـشري در رد ديـدگاه قرطبـي و نقـد او را و قرآن ميان سنت

)1/165و178، 2/159و666و625/همان،(».مشاهده كرد

و روش تفسيري.د  پرداختن به علوم قرآني

و هــم در مــتن تفــسير، آيــت اهللا جــوادي آملــي هــم در پيــشگفتار طــوالني خــود

و ديدگاه خود را درباره آن ها بيان كرده اسـت گـاهي. موضوعات علوم قرآني را مطرح

و آن ها را به كار گرفته اسـت؛ بـراي نمونـه  اصطالحاتي همسو با نظر خود ابداع نموده

و»فضاي نزول«و»جو نزول«مفسر لفظ  و ميـان آن دو تفـاوت» شـأن نـزول« را وضع

آن) 5/293و236، 1/232همـان،(.اسـت قائل شده  موضـوعات علـوم قرآنـي كـه بـه

و بـاطن قـرآن: پرداخته عبارت اند از  همـان،(تناسـب آيـات) 1/75،104همـان،( ظاهر

و منسوخ)608، 586، 574، 569، 11/539 ، منابع تفـسير قـرآن)11/512همان،(، ناسخ
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 اسـتخراج ديـدگاه مؤلـف دربـارة ايـنبا).1/58 همان،(و اقسام تفسير)1/56همان،(

شدميموضوعات همچنـين وي در پيـشگفتار،. توان نظرگاه او را در علوم قرآني جويا

و روش تفسيري خود  و مراحل رسيدن به مـراد آيـات(روش هاي تفسير را بيان ) منابع

و حجيـت آن را توضـيح داده و داليل برگزيـدن روش قـرآن بـه قـرآن را تشريع كرده

و قرآن.است و قرآن) 1/169همان،( مؤلف نسبت ميان عقل ) 1/131همـان،(و روايت

و درهمين قـسمت مبـاني حـديثي خـود را بيـان كـرده را به شرح مورد مداقّه قرار داده

(است ) 156و 1/154همان،.

 فهم مفـاد آيـه-1: مؤلف محترم در فهم معارف اسالم به پنج مرحله قائل شده است

 بررسـي-3تفسير آيه مورد نظر با كمك ساير آيات؛-2ي از آيات ديگر؛ مورد نظر جدا

و تمام روايات عام، و مطلق و جمـع .... خاص، مقيد موجود در پيوند با آيه مورد بحث

و رسيدن به نظر واحد؛  و پذيرش آن هـا-4بندي آن ها  عرضه عصاره روايات بر قرآن

بـه نهـايي در صورت هماهنگي ديـدگاه-5 در صورت نداشتن مخالفت تبايني با قرآن؛

توان نتيجه را به عنـوان نظـر اسـالمميدست آمده حاصل از جمع بندي روايات با قرآن 

و كـه درآن مبـاني،»تـسنيم«بنابراين پيـشگفتار تفـسير) 1/160همان،(.بيان كرد   منـابع

.مراحل تفسيري مؤلف آمده است از جمله ويژگي هاي اين تفسير است

 طبقه بندي روايات.ـه

 در بحث روايي كه آخرين بخش از گفتار او در هر فـصل اسـت، آيت اهللا جوادي

و آن را تحـت عنـوان و در پايان به جمع بندي پرداختـه روايات را طبقه بندي كرده

ها) 5/350همان،(.آورده است» االشاره« و نتيجه گيري از آن البته طبقه بندي روايات

 كـه چـه بـسا مفـسر معناه بندي ديگر امري كامالً اجتهادي است، بدين مانند هر طبق 

.ديگري همين روايات را به گونه اي ديگر طبقه بندي يا تفسير نمايد

 گزينش عناوين.و

 عناويني است كه مؤلف براي هر بخش برگزيـده اسـت؛»تسنيم«برجستگي ديگر

و بحـث تـذكر،و اشـارات، لطايف گزيده تفسير، عناويني مانند تناسب آيات، اشـاره

و انتخاب عناوين جزئـي تـر پاسـخي بـه. روايي انتخاب اين عناوين براي هر بخش

و استفاده كننـدگان. پرسش هاي مقدر مراجعه كنندگان است  اين روش، ارتباط مؤلف
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تر از تفسير را تحكيم مي و افق معنايي هردو را به يكديگر نزديك .كندميبخشد

 اده گسترده از منابعاستف.ز

مؤلف از منابع پرشماري بهره گرفته كه براي پرهيز از اطالـه نوشـتار از ذكـر تـك

 در پايان بقيه مجلدات اين تفـسير2و1خوشبختانه بجز جلد. تك آن پرهيز شده است 

آن. فهرست منابع آمده است و نوع هـا گستردگي منابع نشانه همت واالي مؤلف است

د دهد مفسمينشان  و روايي، خود را ر منـابع اماميـهر در بهره گيري از منابع تفسيري

.محدود نكرده است

»تسنيم« از آبشار الميزان تا چشمه-3

 نشانه به بار نشستن درختي است كه پيـشينيان از مفـسران آن را بـا»تسنيم«ظهور

ا:الهام از مكتب اهل بيت و و عالمه طباطبائي آن را آبياري حيا كـرده، غرس كردند

و طراوت تازه اي بخشيد .جان

شيخ طوسي در برابر قرآن پژوهاني كه فهم قرآن را تنها در گـرو روايـات دانـسته

حجيت هر نوع تفسير مبتني بر غير روايت را منكر بودند، اين پرسـش هـا را مطـرح 

: ساخت

ن-1  شود؟مي قرآن چگونه حجتي است كه جز براي افراد خاصي فهم

و هـدايت بخـشيدن چگونـه اگر-2 ظاهر قرآن مبهم باشد كالم مبهم با نور بودن

 قابل جمع است؟

 آياتي كه علـم-1: شيخ طوسي با اين رويكرد، آيات را به چهار دسته تقسيم نمود

.آن به خداوند اختصاص دارد

كه-2 و ادبيـات عـرب آن هـا را فهـم كـرد توان با استمداد از زبامي آياتي -3.ن

 آياتي كه فهم آن ها بـه خـاطر معـاني-4. فقط فهم اجمالي آن مقدور است آياتي كه

و جز با كمـك روايـات درك آن ممكـن نيـست . متعدد واژگان، فهمي احتمالي است

)6و1/5طوسي،(

و انحـصار فهـم قـرآن را از طريـق شيخ طبرسي نيز به تكرار همين بيان پرداخت

ط)1/13،طبرسي(روايات برنتابيد  باطبايي در نهايت روش تفـسيري قـرآن بـهو عالمه
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قرآن را كه پيشينيان به اشاره يا در حد يك نظريه مطرح ساخته يا بعضي به صـورت

و با پيمـودن مـسيري كـه  محدود آن را به كار برده بودند، محور تفسير خود قرار داد

. اسـت راهـي رفتنـي» تفـسير قـرآن بـه قـرآن«چندان هموار نبود، نـشان داد كـه راه 

ر نبايـد در چنبـرة چگونگي پرداختن عالمه به مباحث روايي نشان داد كه فكـر مفـس

و از مفاهيم جاودانه قرآني باز بمانـدميرواياتي كه مصداق ها را بيان . كند گرفتار آيد

و سنت پاسخي بـود بـه روايـات عرضـه كـه روش عالمه در بيان نسبت ميان كتاب

.ت با قرآن دانسته استحجيت خود را در گرو عدم مباني

آيت اهللا جوادي با تأسي به روش استاد خود به تفـسير قـرآن روي آورده، از ايـن

و تمـام خـود الميزان روش قرآن به قرآن»تسنيم«شود تفسيرميرو گفته   را به كمـال

كهمينزديك :كند به طوري

و-1 و داللت و داللت، مستقل آن هر دو مفسر، قرآن را در اصل حجيت حجيت

ن )103و1/102جوادي،(و)1/65طباطبائي،(.دانندميرا نيازمند به غير

و تطبيـق پرداختـه انـد از بـاب-2  هردو مفسر رواياتي را كـه بـه تعيـين مـصداق

)1/167و جوادي،5/95طباطبائي،(. دانسته اند3»جري«

كـ همان گونه كه عالمـه از تفاسـير وجوا-3 رده مـع حـديثي اهـل سـنت اسـتفاده

 نيــز در مــوارد پــر»تــسنيم«، مفــسر)124/و االوســي364و4/269و3/380طباطبــائي،(

 9/357جـوادي،(شماري روايات يا ديـدگاه هـايي را از اهـل سـنت يـاد كردهاسـت

و اين در حالي است كه مفسراني همچـون فـيض، بعـضي از تفاسـير اماميـه) 1/358و

ت و پيش از خود را به دليل بهره گيري از منابع فسيري اهل سنت مورد انتقاد قـرار داده

 فـيض،(. آن تفاسير است كه فيض تفسير گرانسنگ صافي را نگاشته است در نقد ورد

)48و1/47

و»تسنيم«و الميزان در هر دو تفسير-4  عموماً روايات بدون ذكر سـند يـاد شـده

)429و11/428جوادي،(. بيشتر به ذكر آخرين راوي بنده شده است

و و روش»تسنيم«روش به رغم يكسان بودن اسلوب ، تفـاوت هـاي الميزان با اسلوب

.اين دو تفسير نيز چشمگير است

و تواضـع يـاد آيت اهللا كنـد مـي جوادي كه به حكم اخالق از استاد خود به نيكـي
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ن) 9/204جوادي،( و بـه نقـد ديـدگاهميدرعرصه نظر آزاد انديشي خود را پنهان دارد

) 9/343،347جوادي،(.پردازدميد خود استا

و متن روايات احتيـاط»تسنيم« در حالي كه مؤلف كنـد در مـوارد مـي در نقد سند

ازميپرشماري به هنگام شرح روايات، از داوري صريح پرهيز  و تنها بـا« عبـارات كند

ســند آن« يــا»اغمــاض از صــحت (كنــد مــياســتفاده»بــه فــرض و 9/387جــوادي،.

و گـاهي مـي عالمه به ضعف سند يا سستي مـتن تـصريح) 1/169و 5/293،609 كنـد،

درميناهمخواني روايات با آيات را به صراحت ابراز  كند بـراي نمونـه روايتـي را كـه

و)13/71طباطبـائي،(خوانـد مـي اسراء نقل شـده روايتـي ضـعيف12و11تفسير آيه 

) 3/343/طباطبـائي(نامـدمي را مرسل آل عمران آمده است86روايتي كه در تفسير آيه

كند؛ مانند روايتي كه دربارة قارون نقـلميو نيز گاهي به موقوف بودن روايت تصريح

) 16/83،86طباطبائي،(.شده است

،»تسنيم« و اين اسلوب دسترسـي عموماً براي هر آيه فصلي جداگانه در نظر گرفته

در)1/26وادي،ج(كندميبه تفسير هر آيه را آسان تر   مجموعـه اي از الميـزان، ولـي

تفاوت ديگر اين دو تفـسير ايـن اسـت كـه چـون. آيات مورد تفسير قرار گرفته است

 در عصر برپايي نظامي اسـتوار بـر فقـه شـيعه صـورت گرفتـه مباحـث»تسنيم«تأليف 

و حكومتي در اين تفسير از تفسير )6/510جوادي،(. پررنگ تر استالميزانسياسي

 نقل مستقيم عالمه از متن اصلي كتـب»تسنيم« با تفسير الميزانتفاوت ديگر تفسير

، آلوسـي(وي حتي مطالبي را از جرايد عـصر خـود نقـل كـرده اسـت. مقدس است

در)116/ و. چنين نيست»تسنيم«، ولي و مـشتركات اسـلوبي پرداختن به تفـاوت هـا

.ر باشدتواند عنوان پژوهشي ديگميمحتوايي دو تفسير 

»تسنيم« روش شناسي تفسير-4

بنـابراين. پـردازد مـي روش مستند يا مستنداتي است كه بر اساس آن مفسر به تفسير

و ابزاري است كه مفسر براي تفسير آيات از آن استفاده  كنـد مـي روش هم ناظر به منبع

.دكنـ مـيو هم در بردارنده مراحلي است كه مفسر بـراي رسـيدن بـه مـراد آيـات طـي 

شـود، منبـع ازاين رو وقتي تفاسير برپايه روش طبقه بندي مـي)22/ اصفهاني،رضايي(
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و گفتهميتفسير معيار روش قرار شود روش عقلـي اجتهـادي، روش قـرآن بـاميگيرد

و. قرآن يا روش روايي يا روش ادبي  و رشـته علمـي گـرايش نيـز نـاظر بـه تخـصص

و كالمي مفسران است باورهاي مذهب  (ي شـود مـي در ايـن صـورت گفتـه)32/ همـان.

 قـرآن بـه الميزانبراي نمونه روش غالب در تفسيري؛كالمي، ادب شيعي، گرايش فلسفي، 

و گرايش آن فلسفي است، ياگرايش تفسير و الكشافقرآن است و اعتزالـي اسـت  ادبي

و عقلي است ابع منـ»تـسنيم«مراد نگارنده از روش شناسـي تفـسير. روش آن اجتهادي

و مراحلي است كه مفسر براي رسـيدن بـه مـراد آيـات طـي،تفسيري گرايش تفسيري

، بررسـي منـابع مفـسر امـري»تـسنيم« بدين سان آگاهي از روش تفـسيري. كرده است 

.بايسته است

و تحقيـق و اصول بررسي منابع تفسير يا به گفته مفسر ارجمند منابع علم تفسير

و بـا براي دستيابي به معارف قرآني  و مـذموم كه بدون تحقق آن ها تفسير بـه رأي

و ممدوح است عبارت اند از :دستيابي به آن ها تفسير درايي

 قرآن-1

:سنت معصومين-2

 عقل برهاني-3
و سپس تفسير نقلـي را بـه دو گونـه و عقلي بر همين اساس تفسير را ابتدا به نقلي

 تفسير قـرآن بـه-2ن به قرآن تفسير قرآ-1: تقسيم كرده كه برآيندآن، اقسام سه گانه 

)1/59جوادي آملي،(. تفسير قرآن به عقل است-3سنت

 تفسير قرآن به قرآن. الف

و آن را روش و بهترين روش تفسيري را تفسير قـرآن بـه قـرآن مفسر ما كار آمدترين

.شـود مـي دانسته است كه در آن روش، هر آيه با تدبر در آيات ديگر شـكوفا: بيت اهل

در)1/61همان،( و در نتيجـه تـدبر در نگاه مفسر، قرآن يك منبع ديني با حجيـت ذاتـي

و هدايت نسبت بـه مـضمون  و نيز در داللت بر محتوا و جمع بندي آيات حجت است قرآن

است؛ زيرا اعجـاز قـرآن كـه بـاو سنت غير قطعـي به اعتبار قرآن معتبر شده4خود مستقل 

پيميتحدي ثابت  پي9امبرشود اثبات رسالت و با اثبات رسـالت اوسـت كـه را در دارد
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و ائمه مي:مرجعيت او تفسير قـرآن بـه قـرآن) 107، 1/63،106 همان،(. شود ثابت

و بـراي هـر يـك. گونه هاي مختلف دارد  و صوري تقسيم كرده بعضي آن را به محتوايي

)268/،بابايي(. اقسامي را برشمرده اند

و آن را به ده گونه اهللا جوادي در پيشگف آيت تار، اقسام تفسير قرآن به قرآن را آورده

درايـن جـا نمونـه هـايي از ده قـسم را يـاد ). 1/110جوادي آملي،(تقسيم كرده است 

:كنيم مي

و-1 و بيـان مـصاديق بـارز  مفسر گرانقدر آوردن يك اصل كلّي را در يك آيه

ح دانـد مـي كيمـي مثـل قـرآن غير بارز آن را در آيات ديگر از ويژگي هاي كتـاب

از اين رو تالش كرده است براي الفاظ كلّي مـصاديقي را در قـرآن ). 9/663همان(

أَمـوالَكُم بيـنَكُم بِالْباطِـلِ«جست جو كنـد؛ بـراي نمونـه در تفـسير آيـه  َتـأْكُلُواْ »والَ

د»وريدـنخـ بنـاحقرا يكـديگر مـال«؛)29/نساء( دو واژه باطـل را واژه اي كلـي انـسته،

بهمي» غصب«و» رشوه«مصداق باطل را  و با توجه داند كه در همين آيه آمده است

ونَ«آيه  ال تَظْلِمـ ـوالِكُمأَم ؤُسر فَلَكُم تُمتُب إِنْ و و رسولِهِ بِحرْبٍ مِنَ اللَّهِ لَم تَفْعلُوا فَأْذَنُوا فَإِنْ

ال تُظْلَمونَ  او رسـولو خـدا جنگهبكه باشيد آگاه نكرديد ربا تركراگپس«؛)279/بقره(»و

 بكـسي شماپس زيادهنه شماست براي شما مال اصل گشتيد پشيمان كار اين اگرازو ايد برخاسته

»ايد نكشيده كسياز ستميو ايد نكرده ستمي

ال« وآيه أَموالَ أَكْلِهِم و نْهع نُهوا قَد و أَخْذِهِم الرِّبوا لِلْكـافِرينَو أَعتَـدنا و نَّـاسِ بِالْباطِـلِ

أَليما عذاباً م161/نساء(»مِنْه(

آناز هـمو بودند شده نهي خوردن رباازكه صورتيدر گرفتندمي رباكه جهت بدينهمو«

 بـراي مـاو كيفررسـندهبـ خورندمي سرقتو خيانتو رشوه مانند باطلهبرا مردم اموالكه رو

»ايم ساخته مهيا دردناك عذابيهاآننكافرا

لِلْمطَفِّفينَ«وآيه يخْسِرُونَ ويلٌ منُوهزو أَو مإِذا كالُوه حـالبه واي«؛)3و1/مطففين(»و 

»دهندكم مردمبه وزنو كيلدر بدهند چيزي چونو فروشان كم

و خوردن مال يتـيم را بـه، رباخواري  باطـل آورده عنـوان مـصاديق كم فروشي

)663، 9/508همان،(.است

اي-2  نمونه ديگر تفسير قرآن به قرآن برداشت هاي مفسر محتـرم از مجموعـه
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:كندمي اين سه آيه را ياد» مالِكِ يومِ الدين«وي در تفسير آيه. از آيات است

في« كُنْت رُ لَقَدصفَب كغِطاء نْكع حديد غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا موالْي 22/ق(»ك(

و كـارتاز پـرده مـا كـهآن تـا،بودي غفلتدر مرگ سخت روز ايناز نادان آدميايتوو«

 داشـتي انكاروشككه مرگاز بعد منازلو احوالبرو گرديد بيناتر بصيرتت چشمو برانداختيم

».يافتي يقين

شَا« هِي فَإِذَا غَفْلَـةٍ مـنْ هـذَاواقْتَرَب الْوعد الْحقُّ فِي كُنَّا قَد ويلَنَا يا كَفَرُوا أَبصار الَّذِينَ خِصةٌ

ظَالِمِينَ كُنَّا )97/انبياء(»بلْ

 بـي حيـرتاز كـافران چـشم ناگهـانو شود نزديك بسيارحق عقابو ثواب وعده گاهآن«

 سـتمكاري راه بـه سختو بوديم غافل روز اينازكهمابر واياي كنند فريادو فروماند حركت

».شتافتيم

هم عنِويعلَمونَ ظاهِراً مِنَ الْحي« و هم غافِلُونةِ الدنْيا )7/روم(» الĤْخِرَةِ

و آخـرت عالمازو اند آگاه غيرهو تجارتو صنعت مانند دنيا زندگي ظاهري اموربه اكثر«

»خبرندبي كليهبحق عقابو ثواب وعده

فرمايد بـي تـوجهي بـه معـاد در ايـن آيـاتميآن گاه با استفاده از اين سه آيه

و غفلت در جايي است كه چيزي موجود باشد، ولي مـورد» غفلت« نام گرفته است

و از بـي تـوجهي بـه آن بـه.التفات قرار نگيرد  بنابراين معاد هم اكنون موجود است

و با استفاده از آيه  أَمـوالَ الْيتـامىإِ« غفلت تعبير شده است إِنَّمـانَّ الَّذينَ يأْكُلُونَ ظُلْمـاً

سعيراً يأْكُلُونَ في و سيصلَونَ  سـتمگريهبـرا يتيمـان اموالكه آنان«؛)10/نساء(» بطُونِهِم ناراً

 آتـشدر دوزخهبـ زوديهبو برندمي فرو جهنم آتش خود شكمدرهاآن حقيقتدر خورند مي

عِلْم الْيقينِ«و آيه»افتـاد خواهندحقهرق فروزان تَعلَمونَ كَالَّ لَوحـيمنَّ الْجنَّهـالَتَرَولَتَرَو ثُـم

 هرگـز داريد پيشدر بزرگي حادثهچه دانستيدمي يقين طورهب اگر حقا«؛)7تا5/تكاثر(» عينَ الْيقينِ

 بـه سپسو. كرد خواهيد مشاهدهرا دوزخ مرگازپستهالب. شديدمين غافل آخرت عالماز دنيا بازي به

و جهنّم هم اكنون موجـود: فرمايد مي»بينيدميرا عالمآن ريبوشكبي يقين چشم بهشت

و با استفاده از آيه  إِلى«است، ولي پرده گناه مانع شهود آن است مغْفِرَةٍ مِـنْو سارِعوا

ا السرْضُهع جنَّةٍ و كُمبتَّقين رلِلْم تأُعِد ضالْأَر و سـويهبـ بشتابيد«؛)133/عمرانآل(» موات 

 بـراي مهيـاو گرفتـه فـرارا زمينوها آسمان همهآن پهنايكه بهشتي سويهبو خود پرودگار مغفرت

»ستاپرهيزكاران

و لَنْ تَفْعلُـوا فَـاتَّقُوا النَّـار الَّ«وآيه لَم تَفْعلُوا و الْحِجـارةُ أُعِـدت تـي فَإِنْ ـا النَّـاسهقُودو 
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و مزنيـد قرآنهب طعنپس،كرد نتوانيد هرگزو نكرديدرا كار اين اگرو«؛)24/بقره(»لِلْكافِرين

 مهيـا كـافران براي الهي قهركه خارا هاي سنگو است بدكار مردم هيزمشكه آتشياز بپرهيزيد

و قيامت است كند كه برز بيان مي»است كرده اگر قيامت هم اكنون.خ عالمي ميان دنيا

و دنيـا  و چون برزخ موجـود اسـت موجود نباشد برزخ حقيقتاً موجود نخواهد بود

نيز وجود دارد، پس قيامت هم بايد موجود باشد كه برزخ وجودي ميان دو موجـود 

).9/504،511و 1/405همان،( باشد

براي يافتن معنـاي يـك واژه قرآنـي يـا تأييـد مفسر محترم در بسياري از موارد-3

معنايي كه از واژه اي ارائه كرده از واژگان آيـات ديگـر كمـك گرفتـه اسـت؛ مـثالً در 

ازمي» ... التلقوا بايديكم الي التهلكه« در عبارت» التلقوا«معناي واژه  » لقـي«نويـسد القـاء

و در تأييد اين معنا : ازآيه ذيل كمـك گرفتـه اسـت به معناي روبرو شدن با چيزي است

»هتَلْقَو أَنْ قَبلِ َتمنَّونَ الْموت مِنْ كُنْتُم لَقَد شما پيش از روبـه رو شـدن«)143/عمرانآل(»و

)6/318و 9/658همان،(».كرديدميبا مرگ همواره آرزوي آن را 

ومي به قانون ادبي محاوره استناد» من ذا الذي« وي در تفسيــر-4 گويدميكند

و مرداني بلند همت) از مال گذشتن(قـرض الحسنه  طلبد كـهميبسيار دشوار است

حـسناً فَيـضاعِفَه« به آن اقدام كنند؛ از اين رو در تفسير آيه  قَرْضاً اللَّه قْرِضنْ ذَا الَّذي يم

إِ  و يبصطُ و قْبِضي اللَّه و كَثيرَةً أَضْعافاً ونَلَهعتُرْج  وامرا خـدا كـه كيـست«؛)245/بقـره(» لَيهِ

 خلـقو دهـدميو گيردميكه خداستو بيفزايد؟ برابر چندينهباوبر خداتا دهد الحسنه قرض يعني

داننـد كـه مـي آري آشنايان به قانون ادبـي محـاوره: نويسد مي» گردندمي باز همهاو سويهب

و هرگز در امور عـادي وروانمي اعمال مردانه به كاردر..) ذا الذيمنْ(طنين آهنگ  رود

از.شود از چنين ادبياتي استفاده نمي  قرآن در انفاق مـالي بـه جـاي كـاربرد هيـأت امـر

و آرامش رواني اسـت؛ مثـل برخـي از كارهـا كـه  استفهام استفاده كرده كه مفيد تشويق

را  آورد؛ مـي با آهنگ من ذا الـذي چون جز خدا يا با اذن خدا مقدور كسي نيست آن ها

بِكُم سوءا«مثل  ادإِنْ أَر يعصِمكُم منَ اللَّهِ يشْفَع«)17/احزاب(» قُلْ من ذَا الَّذِي من ذَا الَّذِي

إِالَّ بِإِذْنِهِ ه7/301و8/34،35،112و11/586همان،()255/بقره(»عِنْد(

و مـراد آيـات از خـود  مفسر محترم در تمام موارد ياد شده براي رسيدن به فهـم

و آيه اي را با آيـه اي ديگـر تبيـين كـرده اسـت از آن جـا كـه روش قرآن كمك گرفته



2626

است در هر برگي از ايـن تفـسير شـاهد نمونـه» روش قرآن به قرآن«»تسنيم«تفسيري

.هايي از تفسير قرآن به قرآن هستيم

»تسنيم« سنّت در تفسير.ب

و تمـسك در نگاه مفسر فرزانه  الزم ترين روش در تفسير قرآن، تفسير به سنّت اسـت

و اصـغر اسـت؛ امـا وي به قرآن يا سنت بدون ديگري در حقيقت ترك هر دو ثقـل اكبـر

دانـد مـي تفسير به سنت در برابر تفسير به قرآن را همانند ثقل اصغر در ساحت ثقـل اكبـر 

مراد مفسر از سنت خصوص حديث لفظي نيست، بلكه سنت هـر ). 133، 1/132،نهما(

يا سـكوت يـا فعـل) تقرير(منسوب باشد؛ اعم از عدم ردع:چيزي است كه به معصوم 

و غير قطعي تقسيم مي ايشان)1/136، همان(.و قول  كنـد سنت را به دو نوع سنت قطعي

ع  رضه ندارد؛ زيرا از مقـام عـصمت قطعـي ومعتقد است سنت قطعي همچون قرآن نياز به

و به خداوند منسوب است  و به تعبير عالمه طباطبـايي روايـت)1/141، همان(.صادر شده

عالمـه(قطعي الصدور همانند آيه ازاينكـه از امـري محـال سـخن بگويـد مـصون اسـت

ن حلقـه بر پايه ديدگاه او سنت غيرقطعي فراوان نيست؛ زيرا مهم تـري).8/318،طباطبايي

و6 بعـد از رسـول خـدا:يعني اهل بيت6اتصال امت با سنت پيامبر مهجـور

قا به هر رو نسبت قرآن به سنت،. محجور شدند  ون اساسي به قوانين ديگـرننسبت

و تبيـين. است و احكام ديـن اسـت قرآن كريم عهده دار تبيين خطوط كلّي معارف

و شيوه اجراي آن برعهده رسول خد  و جزئيات  اسـت؛ مثـل:و ائمه9احدود

و احكـام جزئـي آن را ائمـهةَوالـصل قِيمـوا أَاصل وجوب نماز كه در قـرآن بـا  آمـده

)1/154، جوادي آملي(.بيان فرموده اند:

 ولـي،سـامان يافتـه اسـت» قرآن به قـرآن« با محوريت تفسير»تسنيم«گرچه تفسير

قسمت ها بخـش مـستقلي را بـا همان گونه كه پيشتر اشاره كرديم مولف در پايان بيشتر

و در پيـشگفتار سـرّ» بحث روايي«عنوان  به گفت گو در زمينه روايات اختـصاص داده

)7/149و8/169و1/164، همان(.تفكيك آن را بيان كرده است

 در بحث روايي، رواياتي را از منابع حديثي يا تفسيري انتخاب كـرده در بـسياري از

و  در صورت لزوم به رفع تنـافي ظـاهري آنهـا روي آورده موارد به شرح آن ها پرداخته
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 يا بعضي را كنـار نهـاده)367، 2/359و 11/432و 1/277و 7/256، همان(.است

و سخن)456، 432، 536، 11/335، همان(.است  سـرايي مفسر محترم با قلم فرسايي

و بدين سان منبع گرانـسنگي و در اين بخش ازطوالني شدن ابايي نداشته  در شـرح

و درشـرح)4/280و3/154و 6/512،همـان(.تبيين روايات تـدوين نمـوده اسـت

و خشوع عملي خود را در ساحت معارف روايي نـشان داده روايات خضوع علمي

هاو به صعب بودن اثبات علمي مضامين پاره  و پيچيدگي مضامين آن اي از روايات

گرفتـه شرح ديگران از روايات خـردهبه اقرار نموده وگاهي در خالل شرح روايات 

)8/469، همان(.است

و محتاطانـه عمـل كـرده5مفسر متخلق ما در نقد سند و محترمانـه  روايات مؤدبانـه

و تقريباً شيوه غالب وي در نقد سند، و پرهيـز از تـصريح اسـت است  بـه،كنايه گـويي

، همـان(» صـحت آن به فـرض«طوري كه معموالً قبل از شرح بعضي روايات از جمـله

ــه) 609، 5/293و 9/387 ــا از جمل ــا اغمــاض ازســند«ي ) 11/202و 10/531،همــان(» ب

 مرفــوع مسند، مقطوع،و به ندرت مصطلحات علم الحديث مانند مرسل، استفـاده كرده

، 2/441و 4/364و10/12،جـوادي(. بر روايات جاري كـرده اسـت را6و موقوف

318(

د به روايـات شـأن نـزول نيـز توجـه داشـته) بحث روايي(ر همين بخش مفسر

به) 10/179،374،همان(.است عنوان يك مبنا در روايات شأن نـزول بـه متعـدد وي

و در مقام اثبات مي  در بودن سبب نزول باور دارد و فرمايد دليل بايـد معتبـر باشـد

وجـود داشـته جايي كه سبب نزول متعدد باشد ممكن اسـت تـشكيك در مـصداق 

و اكمـل از بقيـه باشـد وي  و برخي از مـصاديق افـضل باشد نه تشكيك در مفهوم

گفتنـي اسـت كـه) 10/256،همـان(. دانسته اسـت7ليلة المبيت نمونه آن را رخداد 

و از نـوع جـري»تسنيم«مؤلف   بيشتر روايات تفسيري را از بـاب تطبيـق مـصداقي

فرمايد چه بسا روايتـي بيـانگرميو) 5/612،640و 9/638و 6/510،همان(داند مي

و در مقام ذكر مصاديق باطن قرآن باشد )6/511،همان(.باطن قرآن

»تسنيم«در تفسير عقل.ج

و»تسنيم«مفسر و گـرايش فلـسفي  عقل گرايي را در جاي جاي تفسير نـشان داده
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را تفـسيري او تفسير عقلـي.اشراف خود بر مباحث كالمي را به وضوح نمايانده است

و تـصديقي از منبـع مي ذاتـي عقـل برهـاني داند كه با استنباط از برخي مبادي تـصوري

و علـوم)1/59همان(گيردميصورت  و مراد از عقل برهاني همان است كه بـا اصـول

و اسـماي حـسناي او را ثابـت كـرده و صـفات متعارفه خويش اصل وجود مبدأ جهان

ي دچـار اشـتباه شـود، عقل رسول باطني خداست8.است ولي ممكن است ماننـد متنبـ.

توان از ظـاهر در تفسير آيه يا حديث به صرف قطع به يك مطلب نمي)1/170،همان(

و بر خالف آن حمل كرد  به،يا نص آن منصرف شد  تـصديقي يـك مبـدأ بلكه اگر قطع

آن به گونه و انفكـاك از اي باشد كه ثبوت محمـول بـراي موضـوع بـه نحـو ضـروري

موضوع محال باشد چنين قطعي مفيد ضرورت است؛ زيرا براساس امتناع جمع نقيـضين 

و. سلب محمول از موضوع محال است  بنابراين اگر قطع موجود در مسأله منطقـي بـوده

، همـان(.توان ازظاهر يا نـص آن منـصرف شـدمي،نحو انحصار باشد مفيد ضرورت به 

» الـرحمن الـرحيم«سر محتـرم در تفـسير واژه برهمين پايه است كه مفـ)173، 1/171

و لطف در انسان مرحله پيشين رحمت است، مي انسان با ديدن صحنه هايي گويد رقّت

و دلسوزي ايجاد شده سپس رحمت   ولـي رحمـت در ذات،آيدميابتدا در قلبش رقّت

و فـيض بـراي رفـ ع اقدس خداوند منزه از انفعال است؛ از اين رو رحمت همان اعطـاء

)1/280، همان(.حاجت نيازمندان است

و ظاهري رحمت به حكـم عقـل برهـاني دسـت بدين ترتيب مفسر از معناي عرفي

وي. محـال عقلـي اسـت» اثر پذيري«و» ذات كمال مطلق«كشيده است؛ چرا كه جمع 

با صعود روح به مقـام تجـرد عقلـي«: آورده است9 در جاي ديگر در رد نسيان پيامبر

و ظهور دائمي اسـت نـه غفلـت جـايي بـراي نفـوذ شـيطان بـاقي كه جايگاه   حضور

آن. ماندمين اين دليل عقلي آن چنان قاطع است كه حتّي اگر ظواهر نقلي بـر خـالف

)6/112،113،همان(».باشد بايد توجيه شود

 سـورة نـساء مـشاهده 164نمونه ديگر دست شستن مفسر از ظـاهر آيـه را در آيـة

:كنيم مي

:گويدمي در اين باره،استفاده از يك قاعده عقلي از ظاهر عبور كردهاو با

:و حضرت موسي سخن گفته است9مسلّم است كه خداي سبحان با پيامبر اسالم«
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تَكْلِيما« و آشـكار طـورهب موسيبا خداو«؛)164/نساء(» وكَلَّم اللّه موسى

»گفت سخن روشن

كالم به ياد دارند لفظـي اسـت كـه بـراي مفهـوميو معنايي كه انسان هاي عادي از

و فـضاي دهـان آن را ادا مـي  و اشخاص با استمداد از حنجره ،كننـد وضع شده است

و آنچـه مـستقيماً بـه خداونـد نـسبت داده ولي خداوند ازاين نوع كالم پيراسته است

)12/42، همان(».شده از جهات مادي منزه است

واجـب«اوند يا تكليم خداوند بـر پايـه حكـم عقلـي مفسر محترم در تفسير كالم خد

و همـان» خداوند الوجود بودن  و تكليم خداوند دست شسته اسـت از معناي ظاهري كالم

صِ« در آيه»صِبغَةَ اللّهِ« گونه كه از معناي ظاهري  أَحسنُ مِنَ اللّهِ ومنْ ونَحـنُصِبغَةَ اللّهِ بغَةً

 سـيرتو ايمـان فطرت رنگ مسلمانانماهبكه است خدا آميزي رنگ«؛)138/بقره(»لَه عابِدونَ

 شـرك شـابه هـيچ بـيرااوماو نيست يكتا خدايهب ايمانازتر خوش رنگي هيچ بخشيده، توحيد

)7/525،همان(. نيز عبور كرده است»كنيممي پرستش

 پـذيرش،گويـد بـا اغمـاض از سـند مـي مفسر در شرح پاره اي از روايـات هـم

 اسـت كـه معناو اين بدان) 624، 4/384،همان(محتواي روايت محذور عقلي ندارد

 حكم قطعي عقل از آن منـصرف اگر پذيرش روايتي محذور عقلي داشته باشد بايد به

.شد

مفسر محترم عالوه بر بهـره گيـري از احكـام قطعـي عقـل در مـوارد پرشـماري از

و منطقي اصطالحات فلسفي،   به طوري كه اگر مخاطب ايـن، استفاده كرده است كالمي

و منطق آشنايي نداشته باشد از فهم مراد مؤلف بـاز خواهـد مانـد . تفسير با فلسفه، كالم

:عبارات زير نمونه هايي از اين دست است

و زمـين« و بيرون آسمان ها به هر تقدير تنها خداوند كه در قوس نزول مالك درون

) 4/419،همان(.»گردد همه امور به او بازمياست در قوس صعود نيز 

به« و سط آن مالكيت يوم الدين است ناظر و رجـوع موجـودات برهاني كه حد غايي

)1/418، همان(.»به خداوند سبحان است

و معلوم«محققان هررشته علمي براساس«  پس از فهـم عميـق معـارف9»اتحاد عالم

موجـود مـادي«)1/502، همـان(.»وندشـ آن رشته علمي با آن معارف متحـد مـي
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و حـدوث زمـاني بـراي هـر گذشته از حدوث ذاتي محكوم به حدوث زماني اسـت

و  موجود طبيعي ذاتي است؛ زيرا بر اساس حركت جوهري هيچ موجـودي مـادي بقـا

و قدم،ثبات ندارد )1/379،477و1/375،همان(10.» چه رسد به دوام

كه« و از لحاظ نـوع وحدت نوعي بدين معنا است  يك نوع داراي طبيعت كلي است

 از صفات سـلبي 11اين نوع وحدت نيز مانند وحدت عددي. بودن بيش از يكي نيست

)8/162،همان(» خداوند است

بداهت بديهي يا باالصل است يا به قضيه بـديهي. است قضيه بديهي بالفعل حل شده«

و مبين است )1/732،654،همان(.»االصل تكيـه دارد

و تفسير.د »تسنيم«ادبيات

 ولي در موارد پرشـماري، ادبيات را جزء منابع تفسيري قرار نداده»تسنيم«گرچه مفسر

در رسيدن به مراد آيات از دانسته هاي ادبي خود بهره گرفته يا به نقليـات از منـابع ادبيـات

در. عرب روي آورده است . پرداخته است»تسنيم«بنابراين نگارنده بخشي را به ادبيات

و آشنايي با زبان تازي را براي درك معارف قرآنـي»تسنيم«مؤلف محترم  دانش ادبي

ن درميالزم ولي كافي و تكيه بر ادبيات عرب براي رسيدن به مراد آيـات را سـقوط داند

)1/219، همان(.ورطه تفسير به رأي دانسته است

ي بـه قـانون محـاوره تـازي را فـي الجملـه وي دستيابي به تفسير قرآن با اكتفا

ن ميسور ولي درمي بالجمله مقدور داند؛ زيرا وحي الهي گذشته از محتواي رايج كـه

 بلند فـرا عقـل برخـوردار اسـت كـه از طريـق گيرد از معاني دسترس عقل قرار مي 

)2/22، همان(.تنگناي ادبيات رايج قابل دسترس نيست

را، نقش دانش عربي در فهم قرآن نيست روشن است كه كالم مفسر نفي بلكه قـرآن

و براي فهم آن گوش وچشم را جز بر ادبيات تازي بـر هـر دانـشي  ديوان عرب دانستن

 نـزد مفـسر 12) آن گونه كه مكتب نو ظهور امين الخولي آن را ترويج كـرد(ديگر بستن 

.شمردمي آن را مردود،تفسير به رأي تلقي شده

و از قانون ادبـي محـاوره 13رد پرشماري از معناي واژه، سياقمفسر محترم در موا ،

:در فهم قرآني بهره گرفته است كه نمونه هاي آن چنين است
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دراين حال الوف يعني آنـان. همچون شهود كه جمع شاهد است» الف«جمع» الوف«

و انس داشته اند براين پايه مفسر تفسير آيه  إِ«كه با يكديگر الفت تَرَ لَـى الَّـذينَأَلَم

 إِنَّ اللَّـه مياهأَح ثُم لَهم اللَّه موتُوا حذَر الْموتِ فَقالَ أُلُوف مه و وا مِنْ دِيارِهِمخَرَج

و لكِنَّ أَكْثَرَ علَى النَّاسِ يشْكُرُونلَذُو فَضْلٍ ال آن نديديد آيا«؛)243/بقره(» النَّاسِ

 فرمـود خـدا بودنـد تـن هزارهـاكه رفتند بيرون خود دياراز مرگ ترسازكهراييها

 كـرمو فـضل بندگانحقدررا خدا زيرا؛كرد زندهراهاآن سپس، مردند همه، بميريد

/11،همـان( را به دسـت داده اسـت»نيستندحق گزار سپاس مردم بيشتر ليكن،است

538(

: نوشته است» قرض«يا درمعناي

را قرض گونه اي از بريد« و مـالي ن است كه ابزار آن مقراضو مانده آن را قراضه

مي كه به شرط بازگرداندن عين يا بدل آن به گويـا قـرض. دهند قرض گويند ديگري

)11/339و2/156و 11/538، همان(.دهنده آن را از اموالش بريده است

نَعبد وإِيـاك نَـستَعِينُ«لف محترم در تفسيرؤم اكاز(ز صـنعت بـديعا»إِي التفـات

و عليم در آيه) 1/416، همان() غيب به خطاب  و«و ازسياق براي فهم واژه سميع

أَنَّ قاتِلُوا في و اعلَموا عليمسبيلِ اللَّهِ ميعس بدانيـدو خـدا راهدر كنيد جهاد«؛)244/ بقره(» اللَّه 

مي، استفاده كرده»داناستو شنوا خلق كردارو گفتارهب خدا كه :فرمايد چنين

و عليم بودن خداوند در اين جا به سبب قرارداشـتن در سـياق آيـات تـشريع« سميع

هنگام جنگ هر گــروهي با معبود خود سـخني. وجوب جهاد، درباره امور جهاد است 

و خداوند به  و نيز سخنان منافقـان را كـه از نفـاق بـاز دارد  همه سخنــان آگاه است

ميدا مي مي رند يا ديگران را از رفتن به جبهـه باز همـان،(».شنـود دارند به خــوبي

)2/161و 586، 572/ 11

و إِذا قَـضى«كه در آيه» بديع«يا درمعناي واژه و الْأَرضِ أَمـراً فَإِنَّمـابديع السمواتِ

لَه كُنْ فَيكُون  كند چيزي آفريدن اراده چونو است زمينوها آسمان آفرينندهاو«؛)117/بقره(» يقُولُ

: فرمايدميآمده است،»شد خواهد موجود باش موجود بگويدكهآن محضهب

را. به معناي انشاء بدون نمونه است» بدع«بديع از ماده« ازاين رو روش بـي سـابقه

ــه  ــه در آي ــه ك ــان گون ــد، هم ــدعت گوين ــدعوها«ب ــةً ابَت انِيبهرا»و ــده ــتآم ».س
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)6/317همان،(

توان گفـت در ايـن تفـسير از چهـارمي»تسنيم«با توجه به بررسي منابع تفسير

تفـسير«و» قرآن به عقل برهاني«و» قرآن به سنت«،»قرآن به قرآن«روش تفسيري 

بنـابراين ايـن تفـسير را بـه لحـاظ روش. اسـت استفاده شده» قرآن با ادبيات عرب 

 14.يدتوان تفسير جامع نام مي

آيت اهللا جوادي در تفسير قرآن به قرآن خـود آن چنـان عمـل كـرده اسـت كـه

به مي او توان در. فراهم كرد» تفسيري موضوعي«راحتي از متن تفسير ترتيبي مفـسر

و عـزت«،)1/389، همـان(» يوم در قـرآن« موارد بسياري عناويني همچون  قـرآن

» مناسـك حـج«و)9/586،همـان(»حيـات در فرهنـگ قـرآن«،)10/239، همان(

از مـيو.را در همين جهت برگزيده) 10/107، همان( دانـيم كـه مفـسر محتـرم قبـل

با نوشتن تفاسيري موضوعي گرايش خود را به اين نـوع تفـسير،»تسنيم«نگارش تفسير 

 15.نشان داده است

»تسنيم« گرايش در تفسير-5

از، چنان كه ياد شد و، گرايش هر مفـسر مراد نگارنده  مجموعـه باورهـاي مـذهبي

و تخصصي اوست . دانسته هاي علمي

 را از ميـان: بر مبناي باورهـاي اماميـه روايـات معـصومين»تسنيم«مؤلف تفسير

و با توجه به عصمت انبياء ،تفسير خـود را سـامان داده اسـت انبوه روايات گزينش كرده

، بداء رجعت كه از باورهاي ويژه اماميـه اسـت توجـهو همان گونه كه به ظهور، امامت

و از آن جـا،بدين سان گرايش اين تفسير. داشته است  كـه گرايشي امامي مذهب اسـت

رو. تفسير او رنگ فلـسفي عرفـاني دارد 16مفسر فيلسوفي صدرايي مشرب است  ازايـن

و گرايش اين تفـسير فلـسفي عرفـاني اسـت نمونـه هـايي از اسـتفاده مفـسر از قواعـد 

در. اصطالحات فلسفي را در بخش روش ها ياد كرديم مفسر مـا هـم از عقـل مـصباح

و تشكيل قياس با ماده  و تحليل و 17تجزيه و آيات اسـتفاده كـرده و عقل برهاني روايت

و احكام آن به عنوان رسول باطني سود برده اسـت) 1/58،162، همان(هم از عقل منبع 

.كه نمونه هاي آن پيشتر ياد شد
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»تسنيم« مباني تفسير-6

و اسـاس ثابـت هـر چيـز عبارت»مبنا«و» مبنا«مباني جمع ، تهـانوي(. است از پايـه

مباني تفسيري عواملي است كه بر شيوه هر تفسير اعم از روش يـا گـرايش اثـر) 1/159

. به طوري كه تفاوت شيوه هاي تفسيري برخاسته از تفـاوت در مبـاني اسـت،گذارد مي

عنوان پـيش فـرض عوامل تفسيري اصول موضوعه علم تفسير است كه از آن به مباني يا

و غيـر. شود يا پيش دانسته نيز تعبير مي  معرفتـي اين عوامل يا مباني به دو گونه معرفتـي

.شودميتقسيم 

دهنـد مـي گاهي مفسران در مقدمه تفسير، مباني تفسيري خـود را پـيش روي قـرار

را)1/7و فيض1/2،الميزان تفسير طباطبايي، عالمه( و زماني بايد مباني تفسيري آنـان

و متن آن به دست آورد . از درون تفسير

 تـاريخ، مباني معرفتي مجموعه اي از باورهايي است كه مفسر آن را از علوم حديث،

، و فلسفه، اصول فقه و تـاريخ دريافـت علم كالم و يـا علـوم تجربـي .كنـد مـي ادبيات

)37/، تهرانيهادوي(

و و دانسته هاي مفـسر دارد و اعتقادي بدين سبب اين مباني ريشه در گرايش علمي

و گرايش تفسيري او اثر مي  و. گذارد بر روش و ذهن فقهي فقيـه تفكر فلسفي فيلسوف

و دلباخته علـوم تجربـي آن گـاه كـه بـه  و مشي عارفانه هر عارف انديشه كالمي متكلم

. افكنـد مـي آگاهانه يا ناخود آگاه باورهايـشان بـر تفـسير سـايه،ندكنميتفسير آيات رو 

 با توجه به آنچـه در پيـشگفتار آورده»تسنيم«نمونه هايي از مباني معرفتي مفسر گرانقدر

ازمييا از واكاوي تفسير به دست :آيد عبارت اند

و عقل برهاني تفاوتي وجود ندارد-1 )1/57،جوادي آملي(. ميان معارف قرآني

مفسر محترم در تفـسير( استفاده از اديبات براي فهم قرآن في الجمله حجيت دارد-2

د،آيات ر بخـش ادبيـات فراوان از ادبيات عرب استفاده كرده است كه نمونه هايي از آن

.)در تفسير آورده شد

زيرا قرآن همـه را بـه تحـدي فراخوانـده( قرآن براي عموم بشر قابل فهم است؛-3

)1/32،36،38،73،90، همان().است

 نشانه امـضاي، هر سخني كه قرآن از ديگران نقل كرده ولي آن را رد نكرده است-4
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)1/45، همان(.آن است

و در تبيين خطوط كلي معارف دين مستقل است-5 ، همـان(. قرآن در اصل حجيت

1/64(

ظــاهر،-6 و علــم بــهبــاطن،قــرآن داراي و تنزيــل اســت و تأويــلتأويــل ،بــاطن

) 1/75،104، همان(.مخصوص معصومين است

)همان(.است: علم به تمامي حقايق قرآني تنها مخصوص معصومين-7

،ميمباني معرفتي و فكـري تقـسيم تواند به گونه هـاي مختلـف داللـي صـدوري

ن18شود .گنجدمي كه پرداختن به آن ها در اين مقاله

دسته از مباني است كه از شخصيت مفـسر خـارج اسـت، مراد از مباني غير معرفتي آن

»تـسنيم«دهد؛ براي نمونه مفسر محتـرمميولي مفسر متاثر از آن ها تفسير خود را سامان 

نويسد كه حكومتي استوار بر فقه اماميه اثنـي عـشريه در ايـران ايجـاد در دوراني تفسير مي

و نقـش شـورا پرداختـه بـه شده است؛ ازاين رو به فراخور زمان، به مبحث واليـت   فقيـه

و نيز با اثر پـذيري از گفتمـان زمـان بـه مبحـث علـوم«طوري كه پاسخ به نياز زمان باشد

و دين .پردازد كه پيشتر به آن اشاره كرديممي» پلوراليسم ديني«و» تجربي

در-7 »تسنيم« فرودها

 عـصر بـه ويـژه به حق ينبوع اعاليي است كه چشم تشنه كامان اين»تسنيم«چشمه

آن فارسي زبانان برآن دوخته شده است؛ از اين رو انتظار ايـن اسـت كـه معـارف زالل

و عطشان را سيراب سازد و نفوس تفتيده .همواره بجوشد

از»تسنيم« نگارنده با مروري گذرا بر مجلدات تفسير گرانقدر  بايستگي هايي را كـه

ميميآن انتظار :شود رود يادآور

و»تسنيم«تي عربي در متن تفسير عبارا-1  آمده است كه منبع آن مـشخص نـشده

و يا نقل سـينه بـه،چه بسا به پندار يك فارسي زبان اين عبارت ها روايت تلقي شود

دينُـه وغريـب«دو عبارت. سينه آن مشكالتي را به وجود آورد القرآن غريم اليقـضي

1/54،جـوادي(.نمونـه هـايي از آن اسـت»هاتُعرَف االشياء بأضـداد«و» اليؤدي حقُّه 

.تواند مشكل احتمالي را رفع كندميشرح اين دو عبارت در پاورقي) 542و
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 ولي نام مفسر را ياد، مفسر محترم گاهي سخني را به مفسري ديگر نسبت داده-2

(اند نكرده )1/459، جوادي.

و امـا، در پاره اي از موارد سخنان ديگران آورده شـده-3 نـشاني آن كّلـي اسـت

)1/506، جوادي(.مراجعه به آن منبع مقدور نيست

شـود كـه درك آن در حـد مـي اين تفسير گرانسنگ عبارت هـايي يافـتدر-4

و كساني است كه با رشته خاصي آشنايي دارند  وجود ايـن)3/52،جوادي(.خواص

زبميعبارت ها بدون توضيح موجب  انـان از جـام شود تـا دسـت كثيـري از فارسـي

. تهي شود»تسنيم«

 در پيشگفتار خود كه بـه پـاره اي از موضـوعات علـوم قرآنـي آيت اهللا جوادي-5

و سور،پرداخته و مدني بودن آيات ها از موضوع مكي و نقش آن در فهم مراد آياته

و به ندرت در متن تفسير از آن ياد كرده است )6/167،جوادي(.عبور كرده

ك-6 امالً نامفهوم است كـه شايـسته اسـت در چـاپ هـاي بعـدي بعضي جمالت

و«: اصالح گردد؛ نمونه آن اين جمله است  بعضي اساتيد عالمه طباطبـايي آن را مـنقّح

ب  و عصاره آن رسـد كلمـه به نظر مـي)6/477 همان،(».ه اين تحرير استمستدل كرده

مـن«نـه ديگـر جملـهو نمو.قـرار گيـرد» اساتيد«است كه بايد به جاي» استاد«صحيح 

آنميكه به نظر) 11/586،همان(هاي مردانه است» يزيد » مـن ذا الـذي« رسد صحيح

.كه نياز به تصحيح دارد. هاي مردانه باشد

و چهـارم»تسنيم«مجلدات تفسير-7 و دوم  همسان نيست به طوري كه جلـد اول

ج و جلد سوم فاقد فهرست تفـصيلي ولـي لـد چهـارم واجـد آن فهرست منابع ندارد

و از تمامي مجلدات بعدي فهرست تفصيلي حذف شده است .فهرست تفصيلي است

و به زبان فارس»تسنيم«: نتيجه روش محوري درايـن تفـسير. استي تفسيري ترتيبي

است ولي در نگاهي ديگر روش آن جامع روشهاي قرآن به قـرآن،» روش قرآن به قرآن«

و عقلي است  و اجتهادي مفسر گرانقدر در كنار سه منبع اصلي خود يعنـي قـرآن. روايي

و عرفا براي بيـان مـراد، و كالم فالسفه و عقل در موارد پرشماري از ادبيات عرب سنت

و امـامي»تـسنيم«ازسوي ديگر تفـسير. خود بهره گرفته است   متـأثر از مفـسر فيلـسوف

وي نگارنـده معتقـد اسـتر عرفاني شكل گرفته از ايـن مذهب خود با گرايشي فلسفي،
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و مفسر باگرايش فلسفي،»تسنيم«روش تفسيري عرفاني از معتقدات اماميـه روشي جامع

. دفاعي قرآني صورت داده است

 پي نوشت ها

كه-1 و رهبري« هرچهار اثر از آيت اهللا جوادي آملي است در سـال» پيرامون وحي

و سه اثر ديگر را مركز 1364 و منتشر كـرده در تهران چاپ شده نشر اسراء قم را چاپ

.است

و جمـال«آثاري ازهمين مؤلف همانند:نك-2 از«،»زن در آيينه جالل انتظـار بـشر

دگي نامـهو زنـ»هـدايت در قـرآن«،»حكمت عبارت«،»تفسير موضوعي قرآن«،»دين

و منتشر شده است كه توسط مركز نشر اسراء» مهر استاد«مؤلف به نام  . چاپ

در روايـات خـود بـراي:تعبيري است كه ائمـه يعني جريان داشتن،»جري«-3

)1/42،طباطبائي(بيان استمرار پيام قرآن در همه زمان ها به كار برده اند

، قـرآن در طباطبـايي: نـك.ه طباطبايي نيـز هـست اين ديدگاه همان ديدگاه عالم-4

.532/،عالمه طباطبايي وحديثو نفيسي،23/اسالم،

ومي نقد حديث به دو شيوه صورت-5 گيرد كه يكي را نقد سند يا خارجي گوينـد

نقد سند به معناي تحقيق در مجموعة راويان يـك حـديث. ديگري را نقد متن يا داخلي 

و تحقيق در محتواي روايات  و نقد متن بررسي ، فقه الحـديث:نك.است غروي ناييني

.158/و روشهاي نقد متن،

ــسند«-6 ــ»م ــه ح ــا ب ــب ت ــع مرات ــسله ســند آن در جمي ــه سل ــد ك ديثي را گوين

و متصل باشد7معصوم آن»مرفوع«. مذكور  حديثي است كه از وسط سلسله يـا آخـر

و راوي تـصريح بـه رفـع كـرده باشـد يك يا چند نفر از روات افتاده باشن »موقـوف«.د

ــصوم ــه از صــحابي مع ــه7حــديثي اســت ك ــه وي آن را ب ــدون اينك ــود ب ــل ش نق

از»مرسـل«.اسناد دهد،7وممعص  حـديثي اسـت كـه شخـصي كـه خـود حـديث را

ومينقل7نشنيده بدون وساطت صحابي از معصوم7معصوم  حـديثي»مقطوع«كند

ا چي(. تابعي نقل شودزاست كه )56،58،79،80/ مدير شانه
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از-7 ــراد ــه« م ــتليل ــي» المبي ــؤمنين عل ــه اميرالم ــت ك ــبي اس ــاي7 ش ــه ج ب

و9و پيامبر خوابيد9پيامبر مكه را به سوي مدينه ترك كرد كه در ايـن ارتبـاط آيـه

بِالْعِبادِ« ؤُوفر اللّهو مرْضَاتِ اللّهِ نَفْسه ابتِغَاء يشْرِي من . نازل گرديد)207/توبه(»ومِنَ النَّاسِ

دانند كـه عبـارت اسـت از بكـارمي بعضي تفسير عقلي را همان تفسير اجتهادي-8

بن گرف و مطالب تفسيري تن عقل در جمع و روايات ،اصـفهاني رضـايي:نك(.دي آيات

)146و 162/،منطق تفسير قرآن

و حصول معلوم براي عالم يعني اتحـاد او بـا-9  علم يعني حصول معلوم براي عالم

)139/، الحكمهايهبدطباطبائي،(عالم،

باشد مثل هر چيز مـادي مسبوق به عدم زماني حدوث زماني يعني وجود شيء-10

ا  ذاتـاً ولي حدوث ذاتي يعني وجود شـئ.ستكه زماني وجود نداشته بعد موجود شده

)115/بدايه الحكمهطباطبائي،(مسبوق به عدم باشد مثل همه موجودات آفريده شده 

وحدتي را گويند كه اگـر دومـي بـراي» وحدت حقّه« وحدت عددي در برابر-11

تافرض شود با اول خود  )157/بدايه الحكمهطباطبائي،(.محسوب گردد دو

)22/ حامدابوزيد نصر:نك-12

سياق كالم همان روشي است كه سـخن: الذي يجري عليه سياق الكالم اسلوبه-13

و يا همان قرينه مقاليه يا مـصداقي از آن يـا نـشانه درون متنـيميبر آن جريان پيدا  كند

و ذيل كالم  ( شكل دهنده آن خواهـد بـود است كه تركيب صدر مقالـه نقـش«، ربـاني.

)323/»سياق در تفسير

 روايـي دانـسته بعضي اين نوع تفسير را قديمي ترين نوع تفسير بعد از تفـسير-14

)2/849،معرفت(.اند

از»كتاب هدايت در قرآن«:نك-15 مؤلـف كـهو مجلدات متعدد تفسير موضوعي

.استبه چاپ رسيده توسط نشر اسراء

جـوادي آملـي،(: نـك»تـسنيم« براي مطالعه ديدگاههاي فلسفي مفـسر تفـسير-16

)اسفار اربعه شرح حكمت متعاليه، 

منظور از مـاده قيـاس، صورت قياس-2 ماده قياس-1: هر قياس دوركن دارد-17

شـود وصـورت قيـاس نحـوه هايي است كه از آنها به تشكيل قياس اسـتفاده مـي گزاره 
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)206/،مظفر(.دمات استچينش مق

و-18 و معنا در قـرآن اسـت  مراد از مباني داللي باورهاي مفسر در نسبت بين لفظ

و مـراد از باورهـاي صـدوري ديـدگاه و كالمي او مراد از مباني فكري باورهاي مذهبي

و مصدر قرآن است .مفسر در را بطه با منشأ

و مĤخذ  منابع

 چـاپ ترجمه سيد حسين مير جليلي،،الميزاني در تفسير روش عالمه طباطبائ علي؛ آلوسي،.1

و نشر بين اول، .ش1381 تهران، الملل، شركت چاپ

و سـمت،چاپ دوم،روش شناسي تفسير قرآن علي اكبر؛ بابايي،.2 و دانشگاه  پژوهشگاه حوزه

.ش1385 قم،

3.، ق، اصطالحات الفنون كشاف؛محمد علي بن علي تهانوي .ق1404 استانبول، ان،هرمدار

.قم مركز نشر اسراء،، تفسير قرآن كريم»تسنيم«؛ عبداهللا جوادي آملي،.4

.ش1381 قم،، مركز نشر اسراء چاپ اول،،)زندگي نامه( مهر استاد؛ ------------.5

.ش1380 مركز نشراسراء قم،،چاپ اول، انتظار بشر از دين؛ ------------.6

و جمال،؛ ------------.7 چـاپ شـانزدهم، مركـز نـشر اسـراء، قـم زن در آيينه جالل

.ش1386

.ش1366،نشر فرهنگي رجاء، چاپ دهمتفسير موضوعي قرآن؛ ------------.8

قمهدايت در قرآن،؛ ------------.9 .مركز نشر اسراء،

.ش1383مركز نشر اسراء، قم،،چاپ ششم، حكمت عبادت؛ ------------. 10

انتشارات مركز جهاني علـوم، چاپ دوم،شرح حكمت متعاليه اسفار اربعه؛------------.11

.ش1385 قم،،اسالمي

ت مركـز جهـاني علـوم انتـشارا چـاپ دوم،،منطق تفسير قرآن؛ محمد علي رضايي اصفهاني،.12

.ش1385 قم،،اسالمي

13.، 27شـماره،يفـصلنامه پژوهـشهاي قرآنـ،» نقـش سـياق در تفـسير«؛ محمد حـسن رباني

.ش28،1380و

14 .، .قم منشورات جماعه المدرسين،، في تفسير القرآنالميزان؛ محمد حسين طباطبايي
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 قــم،،تــر انتــشارات اســالميدفچــاپ هفــتم،، قــرآن در اســالم؛ ---------------.15

.ش1370

،،چاپ پانزدهم، الحكمة بداية؛ --------------. 16 .ق1417،قم مؤسسه نشر االسالمي

 تهـران، دانشگاه تربيت مدرس،،چاپ اول،فقه الحديث وروشهاي نقد متن؛نهله غروي ناييني،.17

.ش1379

.بيروت مؤسسه االعلمي للمطبوعات، تفسير الصافي؛ مالمحسن،فيض. 18

و دراية الحديث كاظم مدير شانه چي؛.19  چاپ سوم، دفتر انتشارات اسـالمي، قـم،،علم الحديث

.ش1362

و المفسرون في ثوبه محمد هادي؛ معرفت،.20 الجامعة الرضوية للعلـوم چاپ دوم،، القشيب التفسير

.ش1384 مشهد،،االسالمية

.ق1400 بيروت، دار التعارف،،المنطق محمد رضا؛ مظفر،. 21

و حـديث شادي؛ نفيسي،.22 و فرهنگـي، چاپ اول،،عالمه طباطبايي شـركت انتـشارات علمـي

.ش1384هران،ت 

انتـشارات طـرح نـو، چـاپ دوم،،ترجمه مرتضي كريمـي، معناي متن؛ابوحامد ابوزيد نصر،.23

.ش1381 تهران، 

مؤسسه فرهنگي خانه خرد،، مباني كالمي اجتهاد در برداشت از قرآن مهدي؛ هادوي تهراني،.24

.ش1377 قم، 


