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 نقد عقیده اخباریان با قواعد برآمده از روایات تفسیر عصری

یافت:  یخ در  22/12/1397تار
یخ پریرش:   20/12/1398تار

 1محمد هادی خالصی مقدم
  2محسن قاسم پور

 چکیده
یههان معههروف -برخههی عالمههان شههیعی  عقایههد مختلفههی دربههاره آیههات و  -انههد کههه بههه اخبار

که منکر حجیت همه آیات شانروایات دارند. یکی از باورهای انهد و اسهتدالل این است 
داننهد و تفسهیر مهی به قرآن را مشروط بهه در دسهت داشهتن تأییهدی از سهوی اههل بیهت

یهادی هها، اسهتداللداننهد. در رد بهاور آنمهی قرآن را مخصوص اهل بیهت کتهب ا هها و 
یهان نوشهته شهده اسهت، امها برآینهد ایهن مقالهه، یکهی از بهتهرین نقهدهای ایهن عق یهده اخبار

 شود.محسوب می
هها، بهه اسهتخراج در این مقاله با تکیه بهر روایهات تفسهیر عصهری و اثبهات عصهری بهودن آن

انهد از: لهزو  پیونهد تفسهیر بها ها پرداختهه شهده اسهت. ایهن قواعهد عبهارتقواعد برآمده از آن
ال قواعهد علهو  شناختی عربی، لزو  پیوند تفسیر با دیگر آیات قهرآن، لهزو  اعمهقواعد ابان

که ارجاع متشابهات بهه محکمهات، و لهزو  توجهه بهه زمهان نهزول آیهات از  -قرآنی در تفسیر 
، لههزو  اسههتفاده از قرینههه -ههها از مصههادی  ایههن قاعههده اسههت جملههه مکههی و مههدنی بههودن آن

، عد  جواز تأویل به مصدات یا ذکر بطون برای آیات و لزو  استفاده روایات اهل بیت
 قوانین عقلی در تفسیر.از عقل و 

کههه اهههل بیههتاز رهگههرر ایههن قواعههد نتیجههه مههی بههه وسههیله اشههاره بههه ایههن قواعههد  گیههریم 
 اند.مند دیگران نی  بازکردهتفسیری، راه را برای تفسیر قاعده

 تفسیر، تفسیر عصری، قواعد تفسیری، اخباریان. :هاکلیدواژه
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 . تبیین موضوع1
کههه تأییههدی از اهههل  برخههی عالمههان شههیعی دربههاره حجیههت آیههات قههرآن معتقدنههد بههدون ایههن 

گهروه رسیده باشد، نمهی بیت کهرد. ایهن  کهه  -تهوان تنهها بهر مبنهای اسهتدالل بهه آیهات عمهل 
یان مطلقا منکهر حجیهت همهه آیهات هسهتند و اسهتدالل بهه  -هستند  3شامل بسیاری از اخبار

محقههه   4داننهههد.مهههی قهههرآن را مشهههروط بهههه در دسهههت داشهههتن تأییهههدی از سهههوی اههههل بیهههت
فصههل در بیههان انحصههار مههدرک مسههائل شههرعی یهها : »اسههترابادی فصههلی در ایههن مههورد آورده اسههت

کرده اسهت؛ از جملهه ایهن  5«فرعی غیر ضروری دین، در شنیدن از اهل بیت و دالیلی نی  اقامه 
که علم به  کتاب و سنت نبوی ناسخ و منسو ، اطالت و تقیید و عا  وخاص است  آن، که در 

کال  اهل بیت تنها ن د اهل بیت ، موجب اخهتالف نهاده شده است و تمسا به غیر 
کرب بر خدا می که ممنوع است.فتوا و    6شود 

گانه کتاب خود، فصل جدا فصل در استدالل »ای آورده: شیخ حر عاملی نی  در این باره در 
کههه احتمههال نسههخ و تخصههیص و تقییههد و  بههر عههد  جههواز اسههتنباط احکهها  نظههری از الههواهر قههرآن 

و منتفهههی شهههدن آن  هههها از امامهههانتأویهههل و غیهههر آن را دارد، مگهههر بعهههد از شهههناخت تفسهههیر آن
که مواف  الهاهر آیهات باشهد ایشهان در ایهن فصهل بیسهت و هشهت  7«.احتماالت، و لو با روایتی 

  8دلیل برای مطلب خود آورده است.
گفته است:  کاشف الغطا   شیخ جعفر 

که به الوا کنند و به آن علم دارند، از عمل به الهاهر قرآنهی هر اخبار عمل میکسانی 
کرده هها در لفهظ اهلل و اند؛ حتی بسهیاری از آنکه با روایات تفسیر نشده است، منع 

فرعههون و هامههان و زمههین و سههماض و هههوا و مههاض و شههبیه آن نیهه  بههه  رحمههن و ابلههیس و
کلمات قرآن ن د آن کرده و تما   مجمهالت و متشهابهات اسهت  ها ازاخبار تمسا 

کهه از ها به دست نمیکه هیچ شناختی نسبت به آن آید، مگهر بها روایهات تفسهیری 
                                                      

که بیشتر، اخبار اهل بیت را مأخر و اسهاس عقایهد و دیهن مهی. فرقه3 داننهد و بهه سهایر مهدارک، در ای از علمای شیعه امامیه 
کنند ) که با احادیث ائمه تأیید شده باشد، استناد می   (.37، ص7، جدایرة المعارف تشیعصورتی 

 .221عقاید(، ص )تاریخ و اخباریگری. 4

 . 254، صالفوائد المدنیة. 5
 . 256. همان، ص6

 .186، صالفوائد الطوسیة. 7

 .194 – 186. همان، ص8
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 9امامان اطهار صادر شده باشد.
که آیا با قواعد برآمده از روایات تفسیر عصری می توان بهه نقهد دالیهل ساال اصلی این است 

کشههید  ایهه یههان پرداخههت و ایههن سههخن آنههان را بههه چههالش  تههرین دلیههل ن مقالههه بههه نقههد مهههماخبار
یان در این باب می پردازد.  اخبار

 . پیشینه2
یادی در دست اسهت؛ ماننهد: درباره قواعد تفسیری نوشته التیسهیر فهی قواعهد ها و تألیفات ا

کههافیجی )  التفسههیر کههه در نههوع چهههل و دو  دربههاره قواعههد  -اثههر سههیوطی  اإلتقههان ت(،879اثههر 
گفتههههه اسههههت  اثههههر خالههههد عبههههدالرحمن العهههها،  اصههههول التفسههههیر و قواعههههده ،-تفسههههیری سههههخن 

اثهر  دروس تمهیدیهة فهی القواعهد التفسهیریهاثر آقهای بابهایی و همکهاران و  شناسی تفسیر قرآنروش
کهه قواعهد تفسهیری  آقای سیفی مازندرانی؛ ولی در میان تألیفات در حوزه قواعد تفسیری، اثری 

کر کار  ده باشد، نیافتم. این مقاله از ایهن جههت شهبیه و نظیهر برآمده از روایات تفسیر عصری را 
کتب و مقهاالت متعهددی نوشهته شهده، ولهی نقهد ندارد، در حوزه نقد اخباری گری در تفسیر نی  

ایههن رویکههرد از منظههر قواعههد تفسههیری برآمههده از روایههات تفسههیر عصههری، شههبیه و نظیههری نداشههته 
 است.

 ر انحصار فهم قرآن در روایات اهل بیتترین دلیل روایی اخباریان مبنی ب. مهم3
یهان دالیهل متعهددی بهر مهدعای خهود آوردههمان گفتهه شهد، اخبار کهه  انهد، ولهی یکهی از طهور 

کهه فههم قههرآن را بهه اههل بیههتهههاتهرین دلیهلمههم دهههد؛ اختصهاص مهی یشهان روایهاتی اسههت 
 : اما  باقر مانند روایت

ُف اْلُقْرآَن َمْن ُخو ا َیْعری َ
ّن َ ه؛...إی َب بی  طی

کسههی مههی کههه مههورد خطههاب آن واقههع شههده اسههت )یعنههی اهههل قههرآن را تنههها  شناسههد 
 10(.بیت

 های متعددی داده شده است:به این دلیل جواب
کهه در روایهات  نخست، مراد از این روایت فهم و تفسیر تما  الواهر و بطون آیات قهرآن اسهت 

                                                      
 .18، صالح  المبین فی تصویب المجتهدین و تخطئة األخباریین. 9

 .312، ص8، جالکافی. 10
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 دیگر شاهد صدت دارد:
 فرمود:  اما  صادت

کامهل و حه  معهرفتش مهی ای اباحنیفه کتاب خدا را بهه صهورت  شناسهی، و آیها آیا 
گفهت: بلهه، امها  فرمهود: وای بهر تهو ادعهای علمهی ناسخ از منسهو  را مهی شناسهی  

که بر آنها نهازل شهده قهرار داده اسهت، و آن  کتاب  که خدا آن را فق  ن د اهل  کردی 
یه پیامبر ماست.  11فق  ن د خواص از ذر

 فرمود:  ما  باقرو در روایت دیگری ا
کهه بهه تمها  قهرآن و تمها  الهاهر و بهاطن کسی ج  اوصیای الهی نمی کنهد  تواند ادعا 

 12آن، علم دارد.
یهان، معنهایش بهی که پریرش این سخن اخبار اعتبهار و دلیل دیگر بر رد این نظریه این است 

گر تنها مرجع، اخبار و روایات باشهد و قهرآن معتبهر نب اشهد، خهود قهرآن از کردن قرآن است؛ یعنی ا
یان می  گوید: دایره دین بیرون می رود. از این رو شهید مطهری درباره اخبار

گفتند قرآن را بخوانید، قرآن را ببوسهید، امها قهرآن  البته نگفتند قرآن را نخوانید، نه، 
را نفهمیههد. ایههن یهها ضههربه بزرگههی بههه عههالم اسههال  بههاالخص بههه عههالم تشههیع زد؛ بههه 

که بعدها اس که قرآن را تفسهیر بکننهد؛ طوری  اساو مفسرین شیعه رعبشان برداشت 
کردن ترسیدند.  13از تفسیر 

یهان اسهت؛ اما برآیند این مقاله، یکی از بهترین راه های جواب دادن بهه ایهن اسهتدالل اخبار
، بتههوانیم قواعههدی بههرای یعنههی وقتههی از روایههات تفسههیر عصههری و از بیانههات امامههان معصههو 

کنههیم، در عمههل، ایههن نظریههه را بههه چههالش تفسههیر صههحی  و روش منههد، اسههتخراج و اسههتنباط 
که برآیند استخراج قواعد از روایات تفسیر عصری این مهیکشیده کهه امامهان خهود ایم؛ چرا شهود 

منههد و انههد تهها بتواننههد بههه صههورت روشقواعههدی بههرای تفسههیر بههه دسههت مسههلمانان و عالمههان داده
ای از طهرف معصهومان بهرای تفسههیر د. و ایههن خهود اجهازهمنهد تفسهیر عصهری داشهته باشهنقاعهده

تهوانیم بهه نقهد روایهاتی کهردن دیگهران اسهت و بها قواعهد تفسهیر عصهری برآمهده از مهتن روایهات مهی

                                                      
 .90، ص1، جعلل الشرائع. 11

 .228، ص1، جالکافی. 12

 .150، ص1، جیات زماناسال  و مقتض. 13
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که به اشتباه، تفسیر و فهم از آیات قرآن را مخصوص امامان دانسته یم  اند و آن روایهات را ب رداا
که فهم تمهبه این صورت معنا می  ا  الهواهر و بطهون آیهات قهرآن مخصهوص اههل بیهتکنیم 

منهد بهه تفسهیر قهرآن، بهه خصهوص تفسهیر عصهری آن توانند به صورت قاعهدهاست و دیگران می
 ب ردازند.

 . تعریف قواعد تفسیری4
قواعد بر وزن فواعل، جمهع اسهم فاعهل مفهرد مونهت قاعهده اسهت،و معنهای لغهوی آن اصهل و 

گفته است:  جرجانی 14اساس و پی ساختمان است.  نی  در تعریف آن 
که بر تما  ج ئیاتش منطب  است.قاعده قضیه کلی است    15ای 

کردهولی معنای اصطالحی قواعد تفسیر را برخی از محققان این  اند: گونه بیان 
تهوان که یکی از معانی لغوى قاعهده، اسهاس )پهی و پایهه( اسهت، مهیبا توجه به این

که قواعهد تفسهیر، معرفهت کهه اسهاس و پایهه تفسهیرند و ههاییو دیهدگاه ههاگفت  انهد 
 شود. ها مبتنی میتفسیر بر آن

کهه شهامل اصهول و مبهانی تفسهیر نیه  مهیاشکال ایهن تعریهف شهوند و قواعهد بها هها ایهن اسهت 
هههها و کننهههد؛ ایهههرا اصهههول و مبهههانی تفسهههیر نیههه  معرفهههتاصهههول و مبهههانی تفسهههیر تهههداخل پیهههدا مهههی

کههه تفسههیر بههرهههاییدیههدگاه کههه بههراى تحصههیل حجههت بههر شههود و قاعههدهههها مبتنههی مههیآن انههد  اى 
کشههف مههراد خههداى متعههالی از آیههات تبیههین شههده اسههت، بههر اصههول و مبههانی تفسههیر نیهه  صههادت 

گونهه گر بخهواهیم قواعهد را بهه  کهه از مبهانی و اصهول جهدا شهود، بها است. پس ا کنهیم  اى تعریهف 
بهتههر اسههت آن را چنههین  نون نیهه  آمههده،کههه قاعههده در لغههت بههه معنههاى ضههابطه و قههاتوجههه بههه ایههن
کنیم:   تعریف 

کلههی بههراى تفسههیر قههرآن مبتنههی بههر مبههانی مههتقن قواعههد تفسههیر، دسههتورالعمل هههایی 
که رعایهت آنعقلی، نقلی و عقالیی کنهد و خطها و منهد مهیهها تفسهیر را ضهابطهاند 

کاهش می  دهد. انحراف در فهم معنا را 
گهر دسهتورالعمل اهها و دیدگطب  این تعریف، معرفت که مبنهاى تفسهیرند، ا هایی 

نباشههند و وی گههی دسههتورى نداشههته باشههند، قواعههد تفسههیر نیسههتند، بلکههه مبههانی یهها 
                                                      

 201، ص5. تاج العروس من جواهر القاموس، ج14

 .172، صالتعریفات. 15
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کههه اوالو بههر پایههه آن، قواعههد تفسههیر از  اصههول تفسههیرند. امتیههاز ایههن تعریههف ایههن اسههت 
شههوند و ثانیههاو در ایههن تعریههف، بههرخالف مبههانی و اصههول تفسههیر جههدا شههناخته مههی

  16اریف پیشین، به خاستگاه قواعد تفسیر اشاره شده است.تع
کردهالبته برخی قرآن اند، ولهی بها توجهه بهه پژوهان قواعد و علو  مورد نیاز تفسیر را از هم جدا 

که قواعد جنبه دستور العملهی دارد، و در تفسهیر در  گفته شد  که در تعریف قواعد تفسیری  این 
نیاز استفاده شود، ما در برخهی روایهات، لهزو  اسهتفاده از برخهی  بسیاری موارد باید از علو  مورد

کرده کشف  کنهد تها تفسهیرش صهحی  علو  را  که مفسر باید از این علهو  در تفسهیر اسهتفاده  ایم 
باشههد. بههه همههین دلیههل، ایههن مههوارد نیهه  چههون جنبههه دسههتورالعملی دارد، بههه عنههوان قواعههد تفسههیر 

اقع، در ایهن مقالهه مها بهه علهو  و قواعهد برآمهده از روایهات عصری آورده شده است. بنابراین در و
که مفسر باید در تفسیر آیات قرآن، این علو  و قواعد تفسیر عصری می یم، و از این جهت  پرداا

کرده کار ببندد، این موارد را قواعد محسوب   ایم. را به 
کننهده بهرای تفسهیر عصه کمها  یم؛ مهی 17ریبنابراین در این مقاله به قواعد دستوری و  پهرداا

کههههه برآمههههده از روایههههات اهههههل بیههههت هسههههتند،  البتههههه آن دسههههته از قواعههههد تفسههههیر عصههههری را 
 کنیم.وجو و بررسی میجست

 . قواعد تفسیر عصری برآمده از روایات آن5
وم پیوند تفسیر عصری با قواعد زبان5-1 بی. قاعده اول: لز  شناختی عر

که تفسیر با قواعد ادبیات عربهی پیونهد و رابطهه ها این اترین قاعدهاولین و یکی از مهم ست 
جا علم لغت و علم صرف و شناختی و ادبیات عرب در اینداشته باشد. منظور از قواعد ابان

                                                      
کریم. 16  . 30، ص8، جدایره المعارف قرآن 

گهاهیای نو در در ارائه مباحث جهان. تفسیر عصری شیوه17 که مفسهر بها توجهه بهه آ کسهب بینی و اعتقادی است  کهه  ههایی 
کهه در عصهر خهوکرده و نیاز دههد و در طهرح مباحهث بهه مسهأله شهرای  روحهی کنهد، پیها  قهرآن را شهرح مهید درک مهیههایی 

کههه آنههان دارنههد توجههه مههیمخاطبههان و پرسههش هههای عصههر ارائههه کنههد. لههرا مطالههب خههود را مناسههب و سههازگار بهها دانههشهههایی 
ههها و کنههار توضهی  واژهدهههد. همهواره بههرای عقایهد و اخالقیههات مسهّلم در جسههتجوی لبهاس نههو و اسهتدالل نههو اسهت. در مهی

گهاهیلغات مشکل، تالش می کنهد و غهرای کند تا قرآن را به عنوان منبع تغریهه معنهوی و رشهد خهود آ ههای بشهری معرفهی 
گهاهی گهاه بهه همیشه تازه و با طراوت و مناسب بها عصهر ارائهه دههد. مفّسهر عصهری در اثهر تحهوالت فکهری و آ ههای جدیهد، 

کههه قابههل دعقایههدی برخههورد مههی کنههد. بههه همههین دلیههل یکههی از ههها برخههورد فعههال مههیفههاع نیسههت یهها موهههو  اسههت؛ بهها آنکنههد 
 (.29، صقرآن و تفسیر عصریهای تفسیر عصری، نواندیشی و مبارزه با عقاید سخیف و باطل است ) گرایش
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 نحو و معانی و بیان و بدیع است.
کتهب از دانهش هها و علهو  مهورد نیهاز بهرای تفسهیر دانسهته شهده تسل  به این دانش در برخهی 

کهه رعایهت آن در تفسهیر یها دسهتورالعمل اسهت و در ههر تفسهیری ولهی از ایهن  18است؛ جههت 
کهه برخهی باید این پیوند مالحظه شود، ما ایهن پیونهد را از قواعهد تفسهیر دانسهته ایهم؛ همهان طهور 

کههه ایهن علهم را از شهمار علهو  مههورد نیهاز شهمردهقهرآن گههرفتن » 19انهد،پژوههان عهالوه بهر ایهن  درنظهر 
که از معنهای مهاده »علم لغت  20اند.قوعد تفسیر شمردهرا از « قواعد ادبیات عرب علمی است 

که ماده الفا  با آنها با وضع شخصی وضع شده استالفا  و و شکل معهانی  تها های خاصی 
بههدون تردیههد، تفسههیر قههرآن بههدون معناشناسههی واژگههان معنههایی نههدارد؛ بههه  21«.خاصههی را برسههاند

کرده که برخی محققان تصری   کهه صورتی  گونههاند  ههای تفسهیر قهرآن، تفسهیر لغهوی بهوده اولهین 
کههه بههه مهها مههی»علههم صههرف  22اسههت. کلمههه را بههه شههکلعلمههی اسههت  هههای آمههوزد چگونههه یهها 

یم تا معانی متفاوتی از آن به دست آیهد کلمهات و  23«مختلفی درآور و مها را بها اشهکال مختلهف 
کلمات از جهت اعراب و کند. علم نحو نی  ما را از وضعیت آخها آشنا میمعانی متفاوت آن ر 

کلمهات بهها برخههی دیگههر آشههنا مهی کیفیههت ترکیههب برخههی  کیفیههت سههاختن جمههالت بنها و  کنههد و 
گفته شده است: ها را بررسی میاسمیه و فعلیه و معانی متفاوت آن  کند. در تعریف آن 

که به وسیله آن گانهه از جههت علم به قواعدی است  کلمهات سهه  ها وضعیت آخر 
شهود و غهرض از چگونگی ترکیب برخهی بها برخهی دیگهر شهناخته مهی و بنا و اعراب

کههال   کلمههه و  کههال  عربههی اسههت و موضههوعش  آن حفههظ ابههان از خطههای لفظههی در 
  24است.

کههه بههه وسههیله آن احههوال لفههظ عربههی از جهههت مطابقههت بهها »علههم معههانی نیهه   علمههی اسههت 
 ت: همچنین در تعریف علم بیان آمده اس 25«.شودمقتضای حال شناحته می

                                                      
 .90 – 82، صتفسیر قرآن مبادی، قواعد و علو  مورد نیاز. 18

کریم. 19  .350-339، صروش شناسی تفسیر قرآن 

 .105. همان، ص20

 .1556، صکشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون. 21

 .74، صتفسیر قرآن مبادی، قواعد، علو  مورد نیاز. 22

 .17، صصرف ساده. 23

کتاب هدایه، صجامع المقدمات. 24  ،271. 

 .27، صمختصر المعانی. 25
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که به وسیله آن، دانسته می که چگونه یا معنا را به اصولی و قواعدی است  شود 
کنیم تا در وضوح داللت عقلی بر همهان معنها بها یکهدیگر روش های مختلف بیان 

  26متفاوت باشند.
که به وسیله آن یاد می های مختلف گیریم چگونه یا معنا را به صورتیعنی علمی است 

کنیم. علم بدی گفتهبیان   اند: ع هم از علو  بالغی است و در تعریف آن 
که از وجهوه و م ایهایی صهحبت مهی کهال  علمی است  کهه بهر حسهن و ایبهایی  کنهد 

  27اف اید.می
گفته گرچه برخی  ولهی 28اند از علو  مورد نیاز ههم نیسهت، چهون نقشهی در فههم معنها نهدارد،ا

کردن ایبهایی ن و حتهی اثبهات برخهی جههات اعجهاز ههای قهرآشناختن این علم نی  برای روشن 
 بیانی قرآن الز  است.

که قرآن در باالترین حد از ادبیات عربی و فصاحت و بالغهت اسهت، بهر ههر  بنابراین از آنجا 
کهار بنهدد و تفسهیر  که عالوه بهر دانسهتن ایهن علهو ، ایهن علهو  را در تفسهیر بهه  مفسری الز  است 

گر ارتباط و پیوندی به این ادبیات گهر تفسهیری از  عصری ا نداشته باشد، به خطا رفتهه اسهت و ا
که هیچ توجیه ادبی و هیچ پیوندی با الفا  آیه نداشته باشد، این تفسیر مطهاب   آیه ارائه دهد 

 شود.قواعد نخواهد بود و نادرست محسوب می
های امامان ها، لزو  رعایت این قاعده از فرمایشدر خود روایات تفسیر عصری و تحلیل آن

که به دو نمونه میستفاده میا یم:شود   پرداا
 . روایت ناظر بر وضوی صحیح 5-۱-۱

گوید: به اما  باقر کهه سه اوار اسهت شسهته  اراره  کرد : مرا از اندازه شستن صورت  عرض 
کههه خهداى عهّ  و جههّل  کهه خههداى  شهود، همهان  گهاه فرمها  فرمههود: صهورتی  دسهتور فرمهوده اسههت، آ

گر بر تعالی به شستن آن دستور دا که ا کند  کم  کسی بر آن بیف اید و یا از آن  ده و شایسته نیست 
کهه انگشهت  کرده است، مقدارى است  گناه  کند،  کم  گر از آن  آن افزود، پاداشی نبرده است و ا

گیرد؛ از رستن که دو انگشهت گاه موى سر تا چانه؛ و آن دایره میانه و شست آن را فرو  اى است 

                                                      
 .197، صجواهر البالغه. 26

 .291. همان، ص27

 .348. ص یر قرآنروش شناسی تفس. 28



ری
عص

سیر 
ت تف

وایا
 از ر

مده
د برآ

قواع
ن با 

اریا
 اخب

یده
د عق

نق
 

 

 

97 

گفهتم:  شود.ن جزو صورت است و ج  آن، از صورت شمرده نمیگیرند، همیاز صورت دربرمی
گوید: به اما  باقر فرمود: نهن  گیجگاه جزو صورت نیست گوییهد گفتم: آیها بهه مهن می اراره 

گیرد  که مس  باید بر روى قسمتی از سر و قسمتی از دو پا انجا   گفتید  کجا دانستید و   که از 
کرد و فرمود: اى ارار اما  کتهاب خداونهد بهر آن  هن رسول خهداتبّسم  چنهین فرمهوده و 

فهمیم پهس مها مهی 29«.روى خهود را بشهویید»فرماید: می نازل شده است؛ ایرا خداوند عّ  و جّل 
هایتان را از آرنهههج شسهههت و شهههو دسهههت»کهههه تمهههامی صهههورت بایهههد شسهههته شهههود. سهههپس فرمهههود: 

کال  فاصهله انداختهه و فرمهود:  30«.دهید پهس «. سهر خهود را مسه  نمایهدقسهمتی از »سپس بین 
کههه فرمههود:  کههه مسهه  بههر روى مههی« بههاض»، بههه دلیههل وجههود حههرف «بههه سههر خههود»هنگههامی  فهمیم 

کرد و دو دست را به صورت عطف نمهود و قسمتی از سر الز  است. آن گاه پاها را به سر عطف 
کرده، می 31«.دو پاى خود را تا قوزک پا»فرمود:  که مسه  فپس چون دو پا را به سر، عطف  همیم 

آن را بهراى مهرد  تفسهیر نمهود،  بر روى قسمتی از دو پا باید انجها  شهود. سهپس رسهول خهدا
کههار نبسههتند. سههپس در ادامههه آیههه فرمههود:  گههر آبههی نیافتیههد، پههس بههر زمههین یهها »ولههی مههرد  آن را بههه  ا

کنیههد و قسههمتی از صههورت و دسههت کی ه تههیّمم  کی پهها  32«.هاى خههویش را بهها آن مسهه  نمایههدخهها
که قسهمتی  پس که آب نیابید وضو را از عهده شما برداشت، چنین مقّرر نمود  چون در صورتی 

که شست و شو داده می گهردد؛ ایهرا فرمهوده اسهت: از مواضعی  قسهمتی از صهورت »شود، مسه  
کههه: «. خههویش را «. هاى خههویش راو دسههت»سههپس ایههن عبههارت را بههه آن عطههف نمههوده اسههت 

کهه تمهامی آن بهر صهورت جهارى ی از آن تهیّمم؛ ایهرا او می؛ یعنه«از آن»سپس فرموده است:  دانهد 
کههه فقههطنمی کههف دسههت بههه اجهه اى آن زمههین بهها خههاک  شههود، بلکههه امههر چنههین اسههت  قسههمتی از 
 33آالید، نه جاى دیگر.می

این روایت و تفسیر اما ، تفسیر عصری است؛ ایرا اختالف میان وضو از همان زمان امامهان 
 ، و میان مسلمانان در این زمینه اختالف افتاد.شروع شد و اما  علی

که وضوی همه مسلمانان تا خالفت عهمان، صهورت  در برخی از منابع تاریخی آمده است 
کنونی شیعه بهوده اسهت و ایهن مسهأله، بها آیهه وضهو تطبیه  دارد.  واحدی داشته و مانند وضوی 

                                                      
 .6. سوره مائده، آیه 29

 . همان.30

 . همان.31

 . همان.32

 .300، ص1، جتفسیر العیاشی. 33
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کنهون در میهان اههل سهنت سپس او وضوی پیهامبر کهه ا مرسهو  اسهت، اعهال   را بهه شهکلی 
گسههترش داد. دالیلههی  کهرد؛ یعنههی وضهوی غسههلی )شسههتن سهرو پهها بهه جههای مسهه ( را او ایجهاد و 
کار از سوی عهمان بیان شده است؛ مانند: مجتهد دانستن خود، بهرای خهود اهلیهت  برای این 

دانسهت، وجهود برخهی کهه حکمهت وضهو را تمیه ی مهیتشریع دانستن، عالقه او بهه تمیه ی، ایهن
که استفاده وضوی غسلی را برای او ممکن میروا ای از تقهدس بهرای سهاخت، ایجهاد هالههیات 

کهردن بنهی امیهه دور خهود. ایهن موضهوع،  کهردن مهرد  بهه اختالفهات فقههی، جمهع  خود، مشغول 
را بههه دنبههال داشههت؛ اّمهها حکومههت امههوی بنهها بههه  مخالفههت بسههیاری از اصههحاب پیههامبر

کههرد و در میناغههراض سیاسههی، در نقههاط مختلههف سههرز هههای اسههالمی، شههیوه عهمههان را تبلیههغ 
گرفتن، رواج یافت. گونه وضو  علمای مختلف نی  از شیعه و اهل سهنت در ایهن  34نتیجه، این 

گفهتزمینه بحث کهردهها و  گوشههوگوههای فراوانهی  کهه  گفهتانهد  تهوان در وگوهها را مهیای از ایهن 
کرد.  المس  علی الرجلینکتاب   شیخ مفید مالحظه 

گردان و فقههای ممتهاز مهورد سهاال ب ا توجه به این اختالفات فقهی، اما ، از سوی یکی از شا
که چرا شما میقرار می که مس  باید به برخی از سر و پا باشد نه همه آن  ایشهان بها گیرد  گویید 

که چون در ابتدای آیه مسأله شسهتن صهورت استناد به آیه ششم سوره مائده توضی  می دهند 
کلمههه بههه صههورت مطلهه  آمههده، نتیجههه مههیو دسههت  کههه بایههد همههه آنآمههده و ایههن دو  ههها را گیههریم 

کلمهه « بهاض»بشوییم، ولی درباره مسه  سهر و پها، خداونهد یکهی از حهروف جهر، یعنهی حهرف  را بهه 
کلمه « سر» کرده است، و  کهار مهی کهرده اسهت.« سر»را عطف بر « پاها»اضافه  کهه از ایهن  فهمهیم 

کهه همهه سهر و پها منظهور نیسهت، و منظهور برخهی از سهر و پها ، و درمیهر دو یا حکم دارند یابیم 
 تبعیضیه است.« باض»است، و این 

و بین قواعد ادبیات عرب  -که تفسیری عصری است  -اما  در این روایت بین تفسیر خود 
که این حرف جر دراشاره می« لمکان الباض»کند. او ابتدا با عبارت پیوند برقرار می جها ایهن کند 

کار اما  استفاده از علم صرف و برقراری پیونهد بهین تفسهیر و آن علهم  معنای تبعیک دارد. این 
کههه برخههی پههژوهشاسههت، همههان را تبعیضههیه « بههاض»گههران در علههو  عربههی یکههی از معههانی طههور 

گرفتهه« باض»و برخی ادیبان نی   35انددانسته   انهد و البتهه تصهریدر این آیهه را بهه معنهای الصهات 
کنههد، الصههات صههدت کههرده گههر بهها بههه معنههای الصههات باشههد، قسههمتی از سههر را نیهه  مسهه   کههه ا انههد 

                                                      
 .48 – 41، صوضوض النبی. 34
کتب االعاریب. 35  .105، صمغنی اللبیب عن 
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کفایت را از عدهمی کهه  36کنهد.ای فقهای اهل سنت نیه  نقهل مهیکند و این  و در ادامهه فرمهوده 
کلمههه « پاههها»کلمههه  عطههف شههده؛ چههون خداونههد بههرای صههورت و دسههت از یهها فعههل « سههر»بههر 

کرده، کهردن(  )شستن( استفاده  کهرده اسهت. و برای سر و پها از یها فعهل دیگهر )مسه   اسهتفاده 
کهه معطهوف را بهه  که اولویت در عطف، آن است  این بیان اما  هم رعایت قوانین نحوی است 

کنیم.ن دیا  ترین معطوف علیه عطف 
که اما  در مقابل یا جریان فقهی نادرست قرار داشته است، و از طهرف دیگهر  روشن است 

گرد خههود و دیگههران اعههال  مههی در مقها  کههه بههه علههت تههدریس و توجیههه تفسههیر اسههت و بههه شهها کنههد 
کرده اسهت. بنهابراین از ایهن  گونه قرآن را تفسیر  قوانین ادبی و عربی این فتوا را داده است و این 

که پیوند با قواعد ابانحدیث به وضوح می کرد  شناختی عربهی، در تفسهیر، الز  توان استنباط 
کند.و ضروری ا  ست و هر مفسری باید این قاعده را رعایت 

وم پیوند تفسیر عصری با آیات دیگر قرآن 5-2  . قاعده دوم: لز
که مفاهمه انسان ها بهر اسهاس قیهود و قهراین و مخصصهات و این یکی از اصول مسلم است 

گفته و نوشته اگیرد؛ یعنی زمانی میمبینات صورت می و توان یا برداشت و تفسیر خاصی از 
گفتههه کههاملی از دیگههر  کههه بررسههی و تفحههص  هههایش انجهها  شههده باشههد. ایههن ههها و نوشههتهداشههت 

کهه وقتهی مهی کتب اصولی از اصول عقالیی شمرده شهده اسهت  توانیهد بگوییهد مهراد مطلب در 
کهه فحهص و بررسهی از قرینهه انجها  شهده  گفتهه اوسهت  گوینهده، مطهاب  مهراد اسهتعمالی  جدی 

امها » 37؛«یهابی بهه قرینهه حجهت اسهتد از بررسهی و عهد  دسهتاصالت الهور، فق  بعه»باشد. 
کههه عقههال در ایجههاد قههوانین کههه شههان مههیشههارع نیهه  همههان راهههی را قبههول دارد  پیماینههد، ....چههرا 

کال  یا اجرای اصالت حقیقت و عد  قرینه، چی ی را اثبات نمی کنهد، و گرشت، مجرد الهور 
کهه مهراد اسهتعمالی مطهاب  نمی کهرد  کهه عها  در معهرض مهراد جهدی اسهت ... و ایهنتهوان احهراز 

تهههدافع و تعهههارض اسهههت، از اجهههرای اصهههالت تطهههاب  بهههین مهههراد اسهههتعمالی و جهههدی جلهههوگیری 
  38«.کندمی

گفتهاری اسهت، نهه نوشهتاری؛ کتهاب  که قرآن یا  یعنهی قهرآن  39از طرف دیگر، باید دانست 
                                                      

 .610، ص1، جالکشاف عن حقائ  غوامک التنزیل و عیون األقاویل فی وجوه التأویل. 36

 . 210، ص1ج ،أصول الفقه. 37

 . 212، ص2، جتهریب األصول. 38

 .48، صعلو  قرآنی. 39
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مقالیهه الز  اسهت و در  های مختلف نازل شده است و برای فهم آن قراین حالیهه وبه مناسبت
عین حال، آیات قرآن با یکدیگر مرتب  است و بها ههم تعاضهد دارنهد و نهاالر بهه ههم هسهتند و در 

 فرماید: درباره قرآن می این زمینه روایات متعددی وجود دارد. اما  علی
که برخی آیات قهرآن، برخهی دیگهر را تصهدی  مهی کرده  کنهد و اختالفهی خداوند ذکر 

  40در آن نیست.
کهه مفسهر بهرای تفسهیر هرآیهه، بایهد پیونهدی بها با توجه به این نکات بهه ایهن نتیجهه مهی رسهیم 

کهه دیگر کنار هم قرار دادن آیات قرآن  کند و باید با بررسی قراین منفصله و  آیات قرآن نی  ایجاد 
کننهده آن را د گوینهده و نهازل  کنهد و منظهور  یافهت مربوط به آیه مورد بحث اوست، آیه را تفسیر  ر

کهه در ذیهل بهه دو کند. این قاعده از بررسی و تحلیل روایت تفسیر عصری نی  به دسهت مهی آیهد 
  کنم:نمونه اشاره می

 . روایت ناظر بر تفسیر صحیح حد شرعی سرقت5-۲-۱
که روزی ابن ابی داوود بها حهالتی  از ارقان همراه و دوست صمیمی ابن ابی داوود نقل شده 

گفهههت: دوسهههت داشهههتم رگشهههت. از او دربهههاره نهههاراحتیغمنهههاک از نههه د معتصهههم ب اش پرسهههید ، 
گفتهه گفهت: بهه خهاطر  گفتم: چرا   ههای ایهن فهرد روسهیاه ابهاجعفر بیست سال پیش مرده بود . 

گفههت:  گفههتم: مگههر چههه اتفههاقی افتههاده   کههرد.  کههه نهه د معتصههم بیههان  محمههد بههن علههی بههن موسههی 
کرده بود، و خلیفه از چگونگی کهرد، و بهه  دزدی اقرار به دزدی  تطهیهر او و اقامهه حهد بهر او سهاال 

کهه دسهت  کهرد  کرد، و اباجعفر هم حضور داشت. خلیفه از مها سهاال  همین دلیل فقها را جمع 
گفهتم:  گفت: دلیلت چیست   گفتم: از مچ به پایین، خلیفه  کرد  من  کجا باید قطع  دزد را از 

کهف دسهت تها مهچ دسهت اسهت؛ ایهرا خهدا ها انگشتچون دست گویهد: دربهاره تهیمم مهیها و 
کنید صورت و دست» )که منظور مس  دست از مچ دست به پایین اسهت(  41«هایتان رامس  

گفتنهد دسهت دزد بایهد از آرنهج قطهع شهود،  کردنهد.گروهی دیگهر  گروهی از قو  هم با هم موافقت 
گفتنهههد: ایهههرا خداونهههد وقتهههی در غسهههل  گفهههت دلیهههل شهههما بهههرای ایهههن سهههخن چیسهههت   خلیفهههه 

کهه حهد دسهت تها آرنهج اسهت، متوجه مهی 42«های تان را تا آرنج بشوییددست: »گویدمی شهویم 
گفهت: نظهر شهما در ایهن مهورد چیسهت ای ابهاجعفر  او  کرد و  آنگاه خلیفه به محمد بن علی رو 

                                                      
 . 61، ص18، خطبه نهج البالغة. 40

 . 43. سوره نساض، آیه 41
 . 6. سوره مائده، آیه 42
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گفتهه گفهت:  گفتند، خلیفه  کافی در این مورد سخن  هها را ههای آنگفت: ای امیر بقیه به اندازه 
کن، تو چهه سهخ گفهت: ای امیهر مهرا از ایهن سهخنان معهاف رها  نی در ایهن مهورد داری  ابهاجعفر 

گفت: تو را به خدا قسم می که مرا کن. خلیفه  گفت: حاال  که آنچه داری بگویی. اباجعفر  دهم 
کردنهد، دسهت بایهد از انتههای قسم به خدا دادی می گهویم: همهه دربهاره ایهن حکهم مسهأله خطها 

کهف دسههت بایه گفههت دلیهل شهما بهرای ایهن حکههم انگشهتان قطهع شهود و  د بهاقی بمانهد. خلیفهه 
کهه فرمهود: سهجده بهر هفهت عضهو بهدن  گفت: دلیهل سهخن رسهول خداسهت  چیست  اباجعفر 
گر دست دزد از آرنج یا مچ، قطهع شهود،  است: صورت )پیشانی( دو دست، دو زانو، و دو پا، و ا

کههردن او بههاقی نمههی کههه و ایههن»گویههد: لی مههیمانههد، و خداونههد تبههارک و تعههادسههتی بههرای سههجده 
گانههه 43«مسههاجد از آن خداسههت کههه بههر آن منظههور از مسههاجد همههین اعضههای هفههت  ای اسههت 

کس را با خهدا نخوانیهد»شود، سجده می شهود. و آنچهه بهرای خداسهت قطهع نمهی 44«.پس هیچ 
کهه دسهت دزد را از انتههای انگشهتان قطهع  کهرد  خلیفه از سخن ابهاجعفر شهگفت زده شهد و امهر 

  45و کف دست او باقی بماند. کنند
کهههه اختالفهههات فقههههی در میهههان  کهههه ایهههن روایهههت تفسهههیر عصهههری اسهههت، چرا روشهههن اسهههت 

مسهائل عصهری ایشهان اسهت. ایهن روایهت بهه تهرین مسلمانان و حتهی فهرت شهیعه، یکهی از رائهج
دهد، و به وضوح نشان را نشان می خوبی اختالف نظرات فقهی در عصر و زمان اهل بیت

که در فتواهای فقههی مختلهف، رویکهرد اههل بیهت اسهتفاده از آیهات قهرآن بهوده اسهت،  دهدمی
کجها  کهه دسهت دزد از  اما  بهرای توضهی  و تفسهیر مقصهود از قطهع دسهت در آیهه سهرقت، و ایهن 

ای دیگهر یعنهی آیهه هجهدهم سهوره جهن بههره بهرده اسهت و فرمهوده منظهور از باید قطع شود، از آیهه
که مفسهر است. به طور قطع میقطع دست، قطع انگشتان  کرد  توان از این تفسیر اما  استفاده 

کند.  باید در تفسیر آیه قرآن، با دیگر آیات نی  پیوند برقرار 
گرفتن قراین و تحت عنهوان قرینهه ناپیوسهته  کتب به عنوان لزو  در نظر  این قاعده در برخی 

 آید.یر عصری به دست می، و آنچه مهم است این قاعده از روایات تفسبیان شده است

                                                      
 . 18. سوره جن، آیه 43

 . همان. 44
 . 320، ص1، جتفسیر العیاشی. 45
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وم اعمال و استفاده از علوم قرآنی5-3  . قاعده سوم: لز
 . لزوم استفاده از قواعد مربوط به محکم و متشابه و ارجاع متشابه به محکم 5-۳-۱

کهه  لزو  ارجاع متشابهات به محکمات به عنوان یکی از قواعد تفسیری عنهوان شهده اسهت 
ارجهاع متشهابهات بهه محکمهات یکهی از قواعهدی  46ران اسهت.برگرفته از آیه هفتم سوره آل عم
که از قرآن استنباط می گفتهه شهده اسهت، شود؛ هماناست  کهه در آیهه هفهتم آل عمهران  طهوری 

کتهاب اسهت. عالمهه طباطبهایی در ایهن بهاره « ا  الکتاب»محکمات  و به معنای اصل و ریشه 
 گفته است: 

کهردهمحکمات را به ا  ا  در اصهل معنهایش چیه ی اسهت  انهد والکتهاب توصهیف 
شود، و این توصیف یعنی آیهات متشهابه بهه آیهات محکهم رجهوع که به آن رجوع می

کتهههاب یعنهههی متشهههابهات بهههه برخهههی دیگهههر رجهههوع یعنهههی مهههی کنهههد. پهههس بعضهههی از 
  47کند.محکمات رجوع می

که از آن این قاعده استخراج می یم:شود میاینا به روایت تفسیری عصری   پرداا
کت که مردی از ایشهان دربهاره  حدیهی طوالنی از امیرالمومنین التوحیداب در  آمده است 

گفتهه خداونهد:  -که برایش متشابه شده بود  -آیاتی از قرآن  کرد و ایشان فرمهود: امها  خهدا »ساال 
که خدا آن، می«کندها نگاه نمیروز قیامت به آن رساند و وقتهی عهرب ها را به خیر نمیفهماند 

کهه از او خیهری بهه مها نرسهید، و در گویمی د به خدا فالنی به ما نگاه نکهرد، منظهورش ایهن اسهت 
ایههن آیههه همههین معنهها از نظههر و نگههاه بههه مخلوقههات از طههرف خداونههد تبههارک و تعههالی اراده شههده 

هاسهت است. بنابراین نظر و نگاه خداوند به مخلوقات در قیامهت، مهورد رحمهت قهرار دادن آن
 48و بصر(. )نه نگاه با چشم

که مفسر بایهد از علهو  عصهر در  این روایت یکی از مصادی  تفسیر عصری است؛ بدین معنا 
کند؛ یعنی علو  رایج عصر باعث شود مفسر لباسی جدید بهر قامهت آیهات  تفسیر قرآن استفاده 
ب وشاند و این علو ، خود را در تفسیر آیات نشان دهد. یکی از علو  رایج عصر، ادبیات عهرب 

ای از قرآن تفسیر شده و بهرای رفهع تشهابه آن آیهه، از بایل مختلف آن است. در این روایت آیهو ق
گردیهده اسهت. در ایهن روایهت، ادبیهاتی  ادبیات همان عصر استفاده شده و تشابه آیه نی  مرتفع 

                                                      
 .394، ص1، جمنط  تفسیر قرآن. 46
 .20، ص3، جر القرآنالمی ان فی تفسی. 47

 .355، ص1، جتفسیر نور الهقلین؛ 265، صالتوحید .48
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بهرای رسهاندن معنها و مفههومی رواج داشهته اسهت، خهود را در تفسهیر  که در عصهر اههل بیهت
ای از قهرآن پوشهانده شهده اسهت و و با استفاده از آن ادبیات، لباسهی نهو بهر قامهت آیههنشان داده 

که در آیه برای پرسش گردیده است.گر ایجاد شده بود، اینتشابهی   گونه مرتفع 
که میاما قاعده کرد، همان لزو  ارجاع متشابه به ای  توان برای تفسیر از این روایت برداشت 

گهر چهه علهو  قرآنهی از جملهه محکهم و متشهابه از علهو  مهورد نیهاز تفسهیر شههمرده  محکهم اسهت. ا
شههده اسههت، ولههی لههزو  اسههتفاده از آن و برگردانههدن متشههابه بههه محکههم یهها دسههتورالعمل و یهها 

کهرده اسهت؛ یعنهی واژه  کهار را  که در این روایت اما  این  کهه بهه  -را « نظهر»قاعده تفسیری است 
ادبهی و عصهری از معنهای متشهابه برگردانهده اسهت و  بها تفسهیری -خدا نسبت داده شده است 

کههه منظههور از نگههاه، خصوصههیات بشههری و انسههانی نیسههت و بهها تکیههه بههه مضههامین آیههات  فرمههوده 
کمهله شیضgمحکم الهی مانند   آیات متشابه را به محکم برگردانده است. لیس 

م یکهی از قواعهد مههم بنابراین استفاده از این علهم و برقهراری پیونهد بهه آیهات متشهابه و محکه
که از روایات تفسیر عصری نی  استنباط می  شود.تفسیر عصری است 

 لزوم توجه به زمان نزول آیات از جمله مکی و مدنی بودن آنها -5-۳-۲
کهه دانشهمندان علهو  قرآنهی و تفسهیری بهه آن پرداختههیکی از دانش انهد، مسهأله زمهان ههایی 

که از راه روایات و سهیات آیهات و مضهمون آننزول آیات و مکی و مدنی بودن آیات ا هها بهه ست 
کتب علو  قرآن از علو  مورد نیاز قرآنی محسوب شده استدست می و برخهی نقهل  49آید و در 

که این دانش از اشرف علو  قرآنی است: کرده  اند 
کههه در  از اشهرف علههو  قههرآن علهم نههزول و جهههات نهزول قههرآن و شههناخت آنچهه اسههت 

  50زل شده است.مکه و مدینه نا
فایده شناخت این دانش، بازشناسی آیه ناسخ از منسو ، یا آیه متأخر از متقد  بیهان شهده 

توان به تفسهیر صهحی  قهرآن در پرتو شناخت آیات مکی و مدنی و زمان نزول آیات می 51است.
که مخصهص هسهتند، دسهت یافهت؛ یعنهی شهناخت و ترتیهب  درباره ناسخ و منسو ، یا آیاتی 

کما میاثر داد که بین دو آیهه تضهاد ن به دانش مکی و مدنی و زمان نزول آیات  کند در جایی 
خههورد و امکههان جمههع بههین دو آیههه هههم نیسههت، بتههوانیم بههه تفسههیر درسههت ابتههدایی بههه چشههم مههی

                                                      
 .273، ص1، جالبرهان فی علو  القرآن. 49

 .54، ص1، جاإلتقان فی علو  القرآن. 50

 . همان.51
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کنیم و آیه ناسخ از منسو  و یا حکهم مخصهص بعهد از ورود عها  را متوجهه بشهویم.  دست پیدا 
کتب علو  قر  52آنی اشاره شده است.این مطلب در 

که بررسی و تحلیل شد نی  می توان لهزو  ایهن قاعهده را اسهتخراج اما از روایات تفسیر عصری 
که در ذیل یا نمونه از آن اشاره می کرد   شود:و استنباط 

یههد از جعفههر بههن محمههد کههه امهها  علههی از حسههن بههن ا در زمههان  روایههت شههده اسههت 
کفههش کفههش زمامههداری عمههر دربههاره مسهه  بههر روی  گروهههی از مههرد  )کههه معتقههد بههه مسهه  بههر  ، بهها 

گفتند: پیامبر کرد،  کفش بودند( مخالفت  که بر  کرد. اما  فرمود: قبل از را دیدیم  ها مس  
گفتنههد: نمههی دانههیم. امهها  فرمههود: ولههی مههن نههزول سههوره مائههده یهها بعههد از نههزول آن ایههن را دیدیههد  

گههر مههن روی وقتههی سههوره مائههده نههازل شههد، مسهه دانم؛ پیههامبرمههی کههرد، و ا کفههش را تههرک    بههر 
کهنم، بهرایم محبهوب کهنم، و ایهن آیهه را پشت حمهار مسه   کفهش مسه   کهه روی  تر اسهت از ایهن 

کرد:  که ایمان آورده»تالوت  کسانی  که به نماز میاى  ها ایستید، صورت و دستایدن هنگامی 
کنیدن  54«.53را تا آرنج بشوییدن و سر و پاها را تا مفصل مس  

کفهش یکی ا کهه آیها مسه  بهر  ز مسائل اختالفی میان فقیهان، چگونگی مس  پا است و ایهن 
صحی  اسهت یها نهه. در ایهن بهاره میهان شهیعه و اههل سهنت اخهتالف اسهت. ایهن روایهت نشهان 

کفش از همان زمان اما  علیمی که مسأله مس  بر  معرکه آرا بوده و مسهأله عصهر امها   دهد 
کههه چههه زمههانی نههازل از نظههر فقهههی بههوده اسههت و امهها   بهها توجههه دادن بههه زمههان نههزول آیههات و ایههن 

کهه پیهامبرهای قبلی اعال  میها در ابطال حکماند و تاثیر آنشده بعهد از نهزول سهوره  کند 
کفههش مسههحی نکههرده اسههت. اسههتناد بههه آیههه ششههم سههوره مائههده، تفسههیری  مائهده دیگههر ایشههان بههر 

که اخ ای رایهج در عصهر تالف در مس  پا مسألهعصری است در یا موضوع فقهی است؛ چرا 
پوشهاند و از آن اما  بوده است و اما  با این نوع استناد و استدالل، لباسی نو بهه آیهات قهرآن مهی

 کند.برای رد حکمی فقهی و باطل استناد می
توانههد یهها امها اسههتفاده امهها  از زمههان نههزول سههوره مائههده، بههرای بیههان حکههم فقهههی صههحی  مههی

به دست بدهد و آن لزو  استفاده از زمان نزول آیات در تفسیر قهرآن اسهت. امها   قاعده تفسیری
کههه تفسههیر صههحی  و حکههم بها اسههتفاده از زمههان نههزول سههوره مائهده و آیههه ششههم آن اعههال  مههی کنهد 

                                                      
 .149، صتفسیر قرآن، مبادی، قواعد، علو  مورد نیاز. 52

 .6. سوره مائده، آیه 53

 .302، ص1، جتفسیر العیاشی. 54
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که این دانش باید در تفسهیر صحی  فقهی چیست و استفاده اما  از این دانش نشان می دهد 
 صورت یا قاعده از آن استفاده شود. به مرحله عمل برسد و به

وایات اهل بیت5-4 وم استفاده از ر  برای تبیین و تفسیر قرآن . قاعده چهارم: لز
که برای تفسیر از قراین منفصله نی  استفاده شود. یکهی از  یکی از قواعد تفسیری، این است 

کتههاب خههدا نیهه  بیانههات اهههل بیههت قههراین منفصههله، روایههات اهههل بیههت ا بههرای ر اسههت. 
 روشن شدن معانی قرآن الز  دانسته است: 

کهه بهه سهوى » و به سوى تو نی  این ذکر )قرآن( را فرو فرسهتادیم تها بهراى مهرد  آنچهه را 
که بیندیشندآن کنی و باشد   55«.ها نازل شده روشن 

گههران دربهاره مفههاد آیههه بههرای در ایهن آیههه پیههامبر مبهین قههرآن معرفههی شههده اسهت. برخههی پههژوهش
گفتهقاعده   اند:قرینه بودن روایات 

که  که داللت دارند بر آن  کریم اسهت و مهرد  در فههم  آیاتی  معّلم و مبّین قرآن 
اى از معانی قرآن، نیازمند تعلیم و تبیین پیامبرند و بدون آن، هرچند به فهم مرتبه

کثههر قریههب بههه اتفههات آیههات مههی تههوان رسههید، ولههی فهههم مراتههب بههاالتر معههانی قههرآن در ا
و  ات و نی  فهم بخشهی از آیهات متشهابه، تنهها در پرتهو تبیهین و تعلهیم پیهامبرآی

  56دست یافتنی است. ائّمه معصو 
کنهیم. در اما بعد از بررسی در روایات تفسیر عصری می تهوانیم همهین قاعهده را نیه  اسهتنباط 

تفسهیر  ، بیهان وبسیاری از روایهات مطهرح شهده در فصهل اول ایهن مقالهه، روایهات اههل بیهت
کما روایات اهل بیت کهه بهه یها نمونهه  واقعی آیات بود و با  معنای دقی  آیه معلهو  شهد 

 کنیم: اشاره می
کهه ایشهان محهدوده  روایت ناالر بهر تفسهیر صهحی  حهد شهرعی سهرقت توسه  امها  جهواد

کردند و ذکر شد در تحلیل و بررسی این روایت ثابت شد  قطع دست را انگشتان دست معرفی 
یان می سیر عصری است. اما که تف که بها وقتی فتواهای اشتباه را از سوی برخی دربار بیند 

استناد به آیات قرآن به دنبال تعیین حدود قطع دست بودند، نظر صحی  فقههی را بها تکیهه بهه 
کمها از ایهن روایهت امها آیات قهرآن بیهان مهی فههم محهدوده قطهع دسهت از آیهه  کنهد. بهدون 

                                                      
 .44. سوره نحل، آیه 55

 .205، صروش شناسی تفسیر قرآن. 56
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 قرآن ممکن نبود.
 . قاعده پنجم: عدم جواز تأویل به مصداق یا ذکر بطون برای آیات5-5

تأویل عصری به معنای ذکر بطون یا ذکر مصدات برای آیات است. تأویل بودن ذکر بطهن، از 
 شود؛ مانند:برخی روایات استفاده می

که الاهر و باطنی دارد، الاهرش همان تنزیل و هیچ آیه ای از قرآن نیست، مگر این 
  57تأویل است.باطنش 

کرده« تأویل»پژوهان نی  به معنای دو ، یعنی ذکر مصدات از برخی از قرآن  اند: اشاره 
کهه در  -که در اصطالح به معناى حمل آیه بر مصدات آن اسهت  -اّما تطبی   آنجها 

کهه مصهدات، قابهل  کار رود، به معنهاى تفسهیر بهوده؛ آنجها  محدوده داللت لفظی به 
  58گردد.ی نباشد، هم معناى تأویل میانطبات بر مدلول لفظ

کهههه قاعهههده و مهههالک خاصهههی نهههدارد و علمهههش مربهههوط بهههه اههههل بیهههت اسهههت،  و از آنجههها 
که عبهارت اسهت از: می کنیم  عهد  جهواز تأویهل »توانیم یا قاعده دیگر برای مفسر عصری ذکر 

 «.به مصدات یا بطون برای آیات
بهردار نبهودن ایهن تهأویالت اسهت. یها علت این قاعده تفسهیری نیه  عهد  انضهباط و قاعهده

کهه در  که مصدات یا بطن برای آیات ذکهر نکنهد  دستورالعمل مهم برای مفسر عصری این است 
کتب قواعد تفسیری نی  ذکر شده است.  59برخی 

وجههود بطههن و معههانی بههاطنی بههرای قههرآن از نظههر ثبههوتی و اثبههاتی امههری ممکههن و قطعههی اسههت و 
ولهی مفسهر نبایهد بهر اسهاس  60انهد.أله را پریرفته و قطعهی دانسهتهدانشمندان علو  قرآنی این مس

شناختی آیهات بهه آرای شخصی و یا استحسانات خویش، بدون پیوند با ادبیات و قواعد ابان
کههه والیفههه مفسههر ایههن اسههت بههر اسههاس قواعههد  ذکههر بطههن یهها مصههدات بههرای قههرآن ب ههردازد؛ چههرا 

کند.  تفسیری،الواهر قرآن را بیان 
شهههناختی عربهههی و قواعهههد ، فههههم برخهههی معهههارف قهههرآن، خهههارج از قواعهههد ابهههاناز طهههرف دیگهههر

                                                      
 .196، ص1، جبصائر الدرجات فی فضائل آل محّمد. 57

 .126، صهاى تفسیر قرآنمبانی و روش. 58

 .253، صروش شناسی تفسیر قرآن. 59

 .8، ص«باطن قرآن». ر.ک: 60
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که فق  اههل بیهت و معصهومان گهاه هسهتند؛ همهاناز آن تفسیری، رم  و رازی دارد  طهور هها آ
کامههل قههرآن اعههم از بههاطن و الههاهرش را  کههه شههناخت  کههه برخههی روایههات در ایههن زمینههه وجههود دارد 

 فرمود:  اما  باقر داند.منحصر در امامان می
کسی ج  اوصیای الهی نمی کهه تمها  الهاهر و بهاطن قهرآن نه د هیچ  کنهد  توانهد ادعها 

  61اوست.
کنهد، نهه  بنابراین آنچه مفسر بدون استناد به قواعد تفسیری، به عنوان بطن یها مصهدات ذکهر 

توانههد حتههی مصههدات افتههرا بههه خداونههد و قههول بههدون علههم نیهه  تنههها پریرفتههه نیسههت، بلکههه مههی
که در روایات این نوع تفسیر به شدت نکوهش شده است:محسوب ش  ود 

گههوش و چشههم و دل، همههه » کههه  گههاهی نههدارى، پیههروى مکههن؛ چههرا  از آنچههه بههه آن آ
 62«.اندمسئول

گر بر اساس قواعهد تفسهیری و تبیهین الفها  آیهه بها قواعهد ابهان شهناختی عربهی یها دیگهر البته ا
کهه بهر طبه  آن مصهادیقی آیات قرآن و به صورت مستد، مفسری بتواند مال کی به دسهت بدههد 

معرفی شوند، یها بطنهی از آیهه بهر ایهن اسهاس بگویهد، پهریرفتنی اسهت؛ ولهی ذکهر بطهن و مصهدات 
 بدون پیوند با قواعد تفسیری نادرست است و مورد پریرش نخواهد بود. 

وم استفاده از عقل و استدالل5-6  های عقلی در تفسیر. قاعده ششم: لز
هههای مههتقن عقلههی در تفسههیر مهههم در تفسههیر قههرآن اسههتفاده از عقههل و اسههتدالل یکههی از قواعههد

هههایش از قههوانین و قواعههد پریرفتههه شههده عقلههی اسههت؛ یعنههی مفسههر بایههد در تفسههیر و اسههتدالل
کنهد. قهرآن کهردهاسهتفاده  پژوههان معاصهر از ایههن انهد. برخهی قهرآنپژوههان بهه ایهن نکتهه نیه  اشهاره 

ک بین تفسیر و اصول فقه، یا قواعهد مشهترک بهین تفسهیر و منطه  تعبیهر قواعد با نا  قواعد مشتر
  63اند.کرده

که در علم اصول فقهه و منطه  مطهرح شهده اسهت، بحهث مفههو  موافه ، یها  یکی از مباحهی 
 قیاس اولویت است.

گهر  که در لفظ و منطوت آمده اسهت. ا که مواف  سنخ حکمی است  مفهومی است 
                                                      

 .228، ص1، جالکافی. 61

 .36. سوره  سراض، آیه 62

 .311و  259، ص1، جفسیر قرآنمنط  ت. 63
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 64شد در مفهو  نی  وجوب است.حکم در منطوت مهالو وجوب با
یهههادی دارد،  کهههاربرد ا کهههه مفههههو  موافههه  و اولویهههت در علهههو  قهههرآن و تفسهههیر نیههه   از آنجهههایی 

در نههوع پنجههاهم بههه بحههث  االتقههان انههد. سههیوطی دردانشههمندان علههو  قرآنههی نیهه  بههه آن پرداختههه
 65مفهو  و منطوت پرداخته است.

کههه آیهها قیههاس اولویههت یهها  مفهههو  موافهه  از مباحههث لفظههی اسههت یهها صههرف نظههر از ایههن بحههث 
که علت حکم را به صورت قوی کار عقلی، از دیدگاه نگارنده، سرایت حکم به موردی  تر دارد، 

شههود؛ عقههل اسههت و در واقههع بههرای اثبههات حکههم، نههوعی اسههتدالل و فراینههد عقلههی نیهه  انجهها  مههی
کردههمان که برخی اصولیان به این مسأله تصری   ههای اسهتدالل گهر از راهیکهی دی 66انهد.طور 

گفته شده:  گرفته شده است، قیاس است. در تعریف آن  کار   که در علم منط  مطرح و به 
گر پریرفته شوند، از همان قضهیه که ا هها، قیاس عبارت است از تشکیل قضایایی 

 67آید.ای دیگر به دست میقضیه
گفتههه دانشههمندان علههم   منطهه ، قیههاس اقترانههی یکههی از انههواع آن، قیههاس اقترانههی اسههت. بههه 

که در مقدمات آن، نتیجه یا ضد نتیجه بالفعل ذکر نشده باشد.  68قیاسی است 
کهههه در روایههات تفسههیر عصههری، مهههوارد بعههد از بیههان ایههن توضهههیحات، خاطرنشههان مههی شههود 

که اهل بیت از قیاس اولویت و مفهو  مواف  آیهات قرآنهی یها قیهاس اقترانهی  متعددی است 
ک کننهد. اند تا در برابر شبهات و جریانردهشکل اول، استفاده  گیهری  های رایج عصری موضهع 

کنیم.توانیم قاعدهاز رهگرر این روایات، می که مطلوب ماست، استخراج   ای 
 کنیم:در ذیل دو نمونه از این روایات را ذکر می

 سوره یوسف 55. نمونه اول: روایت ناظر به تفسیر آیه 5-۶-۱
گوید: جعفهر بهن محّمهد بهن مسهعود، از پهدرش می -رضی اهلل عنه  - مظّفر بن جعفر بن مظّفر

گفههت:  کههه او  کههرده  گفههت: محّمههد بههن نصههیر، از حسههن بههن موسههی حکایههت  کههه او  کههرده  نقههل 
کرده کهه شخصهی بهه حضهرت رضهااصحاب نقل  کهرد: خهدا نیکهو بهدارد شهما را  انهد  عهرض 
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که مأمون به شما پیشنهاد نمو کردید آنچه را  د  )گویا این شخص در مقا  انکار و چگونه قبول 
کرده بود( حضهرت بهه او فرمودنهد: اى مهرد، نبهّی افضهل  اعتراض به حضرت این ساال را مطرح 
گفت: نبّی افضل است. حضهرت فرمودنهد: مسهلمان افضهل اسهت  است یا وصّی نبّی  آن مرد 

کرد: مسلمان افضل است. حضرت فرمودند: عزیه  مصهر مشهر ک بهود و یا مشرک  آن مرد عرض 
پیههامبر، مههأمون مسههلمان اسههت و مههن وصههّی پیههامبر هسههتم، یوسههف از عزیهه  مصههر  یوسههف 

کهه جنهاب یوسهف بهه عزیه   کرد او را والهی قهرار دههد و ایهن درخواسهت هنگهامی بهود  درخواست 
کهه فرمود: مهرا والهی خه این زمهین قهرار بهده؛ چهه آن گهاه و عهالم در حهالی  کهه نگهبهان بهوده و ههم آ

کرد  نمود.مأمون مرا مج   69بور بر آنچه قبول 
کههه وقتههی  قیههاس اولویههت بههه صههراحت از طههرف خههود امهها  در ایههن روایههت مطههرح شههده اسههت 

کند، به طری  اولی وصی پیهامبری پیامبری از مشرکی با اختیار می تواند درخواست مسئولیت 
کراه می  تواند مسئولیتی ب ریرد. از مسلمانی آن هم با اجبار و ا

کننههده قاعههده اسههتدالل بههه و سههیله قیههاس اولویههت در ایههن روایههت نیهه  مشهههود اسههت و اثبههات 
 مطلوب ماست.

 اعراف ۳۳نمونه دوم: روایت ناظر به تفسیر آیه  -5-۶-۲
کههاالم گویهد: مهههدى عباسههی از امها   پرسههید: آیها شههراب در قههرآن تحههریم  علهی بههن یقطههین 

گهاهی دارنهد، امها تحهرشده است  داننهد. حضهرتیم آن را نمی  ایرا مرد  از نهی از شراب آ
کجهاى قهرآن تحهریم شهده اسهتفرمود: بلکه در قرآن تحریم شده  گفت: در  اى  اى امیر مامنانن 

کههه خداونههد میابهها الحسههن  فرمههود: آن بگههو: خداونههد، تنههها اعمههال زشههت را، چههه »فرمایههد: جهها 
گنههاه و سههتم بنههاح  را کههرده اسههت؛ و )همچنههین(  منظههور از  70«.آشههکار باشههد چههه پنهههان، حههرا  

کههه زنههان بههدکاره بههراى انجهها  زنهها در زنههاى آشههکار و برافراشههتن پرچم« گنههاه آشههکار» هههایی اسههت 
گنهههاه بهههاطنی»افراشهههتند. منظهههور خداونهههد دوران جهههاهلی می یعنهههی ازدواج بههها همسهههر پهههدران « از 

کههه مههردى زنههی داشههت و  اسههت؛ ایههرا مههرد  پههیش از بعهههت پیههامبر چنههین بودنههد: هنگههامی 
کهه آن زن، مهادرش نبهود. پهس خداونهد پس از او پسرش با آن زن ازدواج می مرد،می کهرد؛ هرگهاه 

کههه خداونههد در جههاى شههراب اسههت و بههه « گنههاه»ایههن ازدواج را تحههریم نمههود. منظههور از  راسههتی 
یهانی بزرگهی پرسند، بگو در آندرباره شراب و قمار از تو ساال می»فرماید: دیگرى می گنهاه و ا ها 
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در قهرآن همهان شهراب و قمهار اسهت و « گنهاه»منظهور از  71«.فعی براى مرد  در بهر دارداست و منا
گفهت: تر از منافع آن است؛ همهانگناه آن بزرگ کهه خداونهد فرمهوده اسهت. مههدى عباسهی  طور 

گفهتم: بهه خهدا سهوگندن راسهت  اى علی بن یقطینن به خدا سهوگند ایهن فتهواى هاشهمی اسهتن 
که این علم و دانش را از شما اهل بیت خهارج ننمهود.  گفتی اى امیر مامنانن سپاس خدایی را 

گوید: به خدا سوگندن مهدى عّباس گفتهی  یعلی بن یقطین  گفهت: راسهت  بدون درن  به مهن 
 72اى رافضین

گفت از شهراب نههی شهده اسهت، ولهی حرمهت آن  که  اما  در پاسخ به ساال خلیفه عباسی 
کهه بهه  33تهدا امها  بهه آیهه معلو  نیست، بهه دو آیهه اسهتناد فرمهود. اب کهرده  سهوره اعهراف اسهتناد 

کنههد و آن را حههرا  مههی دانههد، یعنههی در ایههن آیههه  صههورت صههری  خداونههد از ارتکههاب اثههم نهههی مههی 
کهه شهراب و  219تحریم اثم بیان شده است. و در ادامه با اسهتناد بهه آیهه  کهرده  سهوره بقهره ثابهت 

کهه به فرمایهد: ه صهراحت در ایهن آیهه خداونهد مهیشراب خواری یکی از مصادی  اثم است؛ چرا 
گنههاه )اثههم( بزرگههی اسههت و منههافعی بههراى مههرد  دارنههددر آن» گنههاه و اثههم بههودن شههراب را بههه « ههها  و 

کرده است.   وسیله این آیه اثبات 
در واقع، اما  با اسهتفاده از دوآیهه یها قیهاس اقترانهی شهکل اول تشهکیل داده اسهت: مقدمهه 

گنهاه را حهرا   خواریاول، شراب و شراب گناه است؛ مقدمهه دو ، خداونهد اثهم و  مصدات اثم و 
کهرده اسهت. در ایهن روایهت نیه  کرده است. نتیجه: پس خداونهد متعهال شهراب خهواری را حهرا  

کههه از آن قاعههده تفسههیری اسههتفاده امهها  از قیههاس اقترانههی و اسههتدالل هههای عقلههی مشهههود اسههت 
 آید.دست میهای عقلی به استفاده از عقل و استدالل

کهه مفسهر عصهری بایهد از از مجموع این روایت به روشنی می کهرد  توان این قاعده را برداشت 
ههای عصهری خهویش بههره گیهریهای عقلی متقن و مورد پریرش همگان بهرای موضهعاستدالل

 ببرد.

 گیرینتیجه
یههان دربههاره قههرآن و حجیههت الههواهر آن، اختصههاص و انحصههار ف هههم و یکههی از باورهههای اخبار

است. آنان بها تکیهه بهر برخهی روایهات از جملهه روایهت  تفسیر قرآن در فهم و تفسیر اهل بیت

                                                      
 .219. سوره بقره، آیه 71

 .473، ص5، جتفسیر االثری الجامع. 72
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بی ب ه»...معروف  وط  ْن خ  ْرآنی می ْعر ف  اْلق  ا یی می ّنی که دیگران ح  ندارنهد قهرآن به این باور رسیده«    اند 
کنند؛ لکن چنین می که اهل بیهترا تفسیر  گونها نماید  و در مواجههه بها  گهوندر موضهوعات 

ههای های مختلف و یا عقاید انحرافی رایج در عصر خویش، با الها  از آمهوزهافراد و شخصیت
و از گونههه تفاسههیر اشههکال متفههاوتی داشههته اسههت انههد. ایههنقرآنههی بههه تفسههیر عصههری اقههدا  نمههوده

 ایهههن قواعهههد .شهههودایهههن روایهههات، قواعهههد مختلفهههی بهههرای تفسهههیر اسهههتفاده مهههی بررسهههی و تحلیهههل
شهناختی عربهی، لهزو  پیونهد تفسهیر بها دیگهر آیهات اند از: لزو  پیوند تفسیر بها قواعهد ابهانعبارت

که ارجاع متشابهات به محکمات و لزو  توجهه  -قرآن، لزو  اعمال قواعد علو  قرآنی در تفسیر 
، لههزو  -ههها از مصههادی  ایههن قاعههده اسههت بههه زمههان نههزول آیههات از جملههه مکههی و مههدنی بههودن آن

، عد  جواز تأویل به مصهدات یها ذکهر بطهون بهرای آیهات و تفاده از قرینه روایات اهل بیتاس
 لزو  استفاده از عقل و قوانین عقلی در تفسیر.

تفسههیر عصههری، بههه خههوبی  از رهگههرر اسههتخراج و اسههتنباط ایههن قواعههد تفسههیری از روایههات
یان درباره حجیت الواهر قرآن پرداختمی که وقتی خهود اههل بیهت توان به نقد باور اخبار ، چرا

ای از طهرف ایشهان بهرای تفسهیر دهند، این قواعد، اجازهبرای تفسیر قواعد خاصی به دست می
شهود، و اسهتخراج ایهن قواعهد عهالوه بهر روشهمند سهازی تفسهیر، مند دیگران محسوب مهیقاعده

یان درباره انحصار فهم و تفسیر قرآن در تفسیر اهل   بیت خواهد بود.نقدی جدی به باور اخبار

 کتابنامه
کریم  قرآن 

، جالل الدین سیوطی، محق : محمد أبو الفضل  براهیم، مصهر: هیئهة اإلتقان فی علو  القرآن _
 ت.1394المصریة العامة للکتاب، 

)تهههاریخ و عقایهههد(، ابهههراهیم بهشهههتی، قهههم: سهههازمان چههها  و نشهههر موسسهههه علمهههی  اخبهههاریگری _
 ش.1391فرهنگی دارالحدیث، 

 ش.1380مرتضی مطهرى، تهران: انشارات صدرا،  ،1ضیات زمان اسال  و مقت _
 ت.1430، محمد رضا مظفر، قم: انتشارات اسالمی، چا  پنجم، أصول الفقه _
 ت.1410، محمد بن بهادر ارکشی، بیروت: دار المعرفة، چا  اول، البرهان فی علو  القرآن _
کتبهة آیهة اهلل المرعشهی ، محمهد بهن حسهن صهفار، قهم: مبصائر الدرجات فی فضائل آل محّمهد _

 ت.1404النجفی، چا  دو ، 
بیههروت: ، محمههد بههن محمههد ابیههدی، محقهه : علههی شههیری، تههاج العههروس مههن جههواهر القههاموس _
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 ت.1414دارالفکر، 
بیهروت: دار الکتهب العلمیهه، منشهورات محمهد علهی ، علهی بهن محمهد جرجهانی، التعریفات _

 ت.1421بیضون، 
قههم: موسسههه فرهنگههی انتشههاراتی التمهیههد، ی معرفههت، ، محمههد هههادالتفسههیر االثههری الجههامع _

 ش.1387چا  اول، 
تهههران: مکتبههة العلمیههة االسههالمیة، چهها  اول، ، محمههد بههن مسههعود عیاشههی، تفسههیر العیاشههی _

 ت.1380
، محسهن قاسهم پهور، تههران: هسهتی نمها، چها  اول، تفسیر قرآن مبادی، قواعد و علو  مورد نیاز _

 ش.1396
قههم: اسههماعیلیان، چهها  چهههار ، عبههد علههی بههن جمعههة عروسههی حههوی ى، ، تفسهیر نههور الهقلههین _

 ت.1415
قههم: جامعههه مدرسههین، چهها  اول، ، محمههد بههن علههی ابههن بابویههه )شههیخ صههدوت(، التوحیههد _

 ت.1398
تهههران: موسسههه تنظههیم و نشههر آثههار امهها  خمینههی، چهها  اول، ، امهها  خمینههی، تهههریب األصههول _

 ت.1423
کتهاب هدایهه، ججهامع المقهدمات _ معهی از علمهها، قهم: موسسهه نشهر اسهالمی، چها  چهههار ، ؛ 

 تا.بی
قههم: ناشههر مرکهه  مههدیریت حهههوزه، ، احمههد هاشههمی، محقهه : جمعههی از علمهها، جههواهر البالغههه _

 ش.1381
 تا.، حسن بن یوسف حلی، قم: نشر بیدار، بیالجوهر النضید فی شرح منط  التجرید _
کاشههف الغطههاض، ینالحهه  المبههین فههی تصههویب المجتهههدین و تخطئههة األخبههاری _ ، شههیخ جعفههر 

 تا. جا، ناشر: شیخ احمد شیرازی، بیبی
کامران وفهانی و بهاضالهدین خرمشهاهی، دایرة المعارف تشیع _ ، احمد صدر حاج سید جوادی، 

 ش.1375تهران: حکمت، 
کریم _ کتاب، ، جمعی از محققان، دایره المعارف قرآن   ش.1382قم: انتشارات بوستان 
کههریمشناسههی تفسههیر روش _ کبههر بابههایی و همکههاران، پژوهشههگاه حههوزه و دانشههگاه و قههرآن  ، علههی ا

کتب علو  انسانی دانشگاه  ش.1394ها، چا  ششم، سازمان مطالعات و تدوین 
، محمهههد رضههها طباطبهههایی، قهههم: انتشهههارات دارالعلهههم، چههها  چههههل و پهههنجم، صهههرف سهههاده _
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 ش.1378
کتهاب فروشهی داورى، چها  قه، محمهد بهن علهی ابهن بابویهه )شهیخ صهدوت(، علل الشرائع _ م: 

  .1966ش / 1385اول، 
قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، چا  شهان دهم، ، محمد هادی معرفت، علو  قرآنی _

 ش.1394
 ت.1423، محمد بن حسن حر عاملی، قم: مکتبه محالتی، چا  دو ، الفوائد الطوسیة _
کهههی، قهههم:  ، محمههد امهههین اسههترابادی، محقههه : شههیخ رحمهههتالفوائههد المدنیهههة _ اهلل رحمتههی ارا

 ت.1424موسسه نشر اسالمی، چا  اول، 
، سید محمد علی ایازی، تهران: دفتهر نشهر فرهنه  اسهالمی، چها  دو ، قرآن و تفسیر عصری _

 ش.1378
کلینی، الکافی _  ت.1407تهران: دار الکتب اإلسالمیة، چا  چهار ، ، محمد بن یعقوب 
، محمههود بههن عمههر ألقاویههل فههی وجههوه التأویههلالکشههاف عههن حقههائ  غههوامک التنزیههل و عیههون ا _

 ت.1407بیروت: دار الکتاب العربی، چا  سو ، زمخشری، 
، مصطفی حاجی خلیفه، بیروت: دار احیاض التراد کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون _

 تا.العربی، بی
ارات تهههران: سهازمان چها  و انتشهه، عباسهعلی عمیهد زنجهانی، ههاى تفسهیر قههرآنمبهانی و روش _

 ش.1367وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی، چا  اول، 
، سهید ابوالقاسهم خهویی، تقریهر: محمهد اسهحات فیهاض، قهم: نشهر محاضرات فهی اصهول الفقهه _

یان، چا  سو ،   ت.1410انصار
 ش. 1380، سعد الدین تفتازانی، قم : انتشارات دارالفکر، چا  هفتم، مختصر المعانی _
کتهب االعاریهب _ قهم: منشهورات مکتبهه جمهال الهدین ابهن هشها  انصهاری، ، مغنی اللبیب عن 

 ت.1405آیت اهلل مرعشی نجفی، 
 ش.1388قم: انتشارات اسماعیلیان، ، محمد رضا مظفر، المنط  _
جامعهههه المصهههطفی العالمیهههه، ، محمهههد علهههی رضهههایی اصهههفهانی، قهههم: منطههه  تفسهههیر قهههرآن _

 ش.1387
ت: ماسسهة األعلمهی للمطبوعهات، ، محمدحسهین طباطبهایی، بیهروالمی ان فی تفسیر القهرآن _

 ت.1390چا  دو ، 
)للصبحی صال (، محمهد بهن حسهین شهریف الرضهی، قهم: انتشهارات هجهرت،  نهج البالغة _
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 ت.1414چا  اول، 
 ت.1420، علی شهرستانی، مشهد: موسسه جواد االئمه، وضوض النبی _
کبر بابایی، مجله معرفت، شماره «باطن قرآن» _  .26، علی ا




