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 ) ١٣/٤/٩٠ :يریخ پذیرش نهایـ تا ١١/١٠/٨٩ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده 

، توجـه بـه آراي متقـدمان      ،  نیازهـاي تفـسیري    شی اکتـساب پـ    عالوه بر ضروری بـودن    
 غالـب   شود که  در این جستار، آشکار می    . زم است  ال نیازهاي تفسیر ی مساله پیش   ربارهد

اند،   هاي تفسیر بیان داشته   نیاز پیشی تفسیرشان در مبحث     مفسران، به آنچه در مقدمه    
فسیر، بحث شده اسـت؛   نیاز ت  ی علوم پیش  بارههمچنین در . اند در مقام عمل مقید نبوده    
هـایي تـشکیل     ی کلي تقسیم گردیده که هر کدام، از زیرشاخه        این علوم به هفت دسته    

؛ علم   لغت، صرف، نحو و بالغت     علوم عربیت، شامل علم   : عبارتند از علوم مزبور   . اند یافته
 .حدیث؛ علم اصول فقه؛ علم کالم؛ علوم قرآني؛ علم تاریخ؛ علم قرائات

 
 .ری تفاسيابیارز ر،ی تفاسيها ر، مقدمهی تفسيازهایش نیفسران، پم  ها کلید واژه

 
 طرح مساله

 با استمداد   ، نائل شدن به هر هدف دیگري       همانند ،کریم ه مدلوالت آیات قرآن   دستیابي ب 
 ضرورت شناخت این اسباب براي رسیدن به غایت         ،بنابراین. از اسباب خاصي میسر است    

 است کـه    ين نکته ضرور  یان ا یالبته ب  . ضروري است   مشهود و   امري کامالً  ،ریشریف تفس 
 مخاطبـان  ی  همـه ای بـر ،آن رفتن ازی فهم قرآن در جهت تذکر پـذ ،ات قرآنیبر اساس آ 

 خودمـان را در     کـه  اسـت    يازینشود که چه      مي ن سوال مطرح  ی پس ا  .سر است ی م يوح
تـالش   ،ار المنـ  ی  د رضـا در مقدمـه     یرش م؟یندازی به تکلف ب   ،ری تفس يازهاینشیپ يمعرف

ـ  ی  ر بـه دو مرتبـه     یم تفس یبا تقس ؛ او   گویدن سوال پاسخ    یاکرده که به      در  ،اعلـی  و   ي ادن
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و دانـد     مي سری عموم مردم م   ي فهم قرآن را برا    ١، قمر ی   سوره ١٧ ی  هیابتدا با استناد به آ    
 يا ز شرائط پـنج گانـه     ر را منوط به احرا    ی از تفس  ي عال ی   به مرتبه  يابی دست ،ن حال یدر ع 
آنچـه اهمیـت    )١/٢١ رضـا، دیرش( .ر هـستند ی علم تفـس يازهایش نیکه همان پ  د  کن  می

 تفـسیر بـه راي      ی   اجتناب از افتـادن در ورطـه       ،کند  مي ن امر را دو چندان    یپژوهش در ا  
 چرا که   ٢. به شدت از آن نهي شده است       ،ي مختلف ها   با بیان  ،است که در احادیث متعدد    

 مهم در دچار شدن بـه       ي عامل ،براي تفسیر را   عدم حصول شرائط الزم       از مفسران،  يبرخ
 ،٣/١٢٠ ،یيطباطبـا  ؛١/٢٨ عاشـور،  ابن ،٧/١٤٨ ،يفخرراز: نکـ  ( دانند  مي يأتفسیر به ر  

 ).١/٢٧٣ دروزه،
شدن نوشته   ،مشهود است  نیازهاي تفسیر  با پیش  مرتبط   فاتی تال آنچه در نگاه اول به    

 ياستقـصا  ،لکن به زعـم نگارنـده      ؛دان  ر نبوده ی است که صاحب تفس    ي افراد يها از سو   آن
 روشـن   ،ریر صعب العبور تفـس    یان مس ی رهپو ي با توجه خاص به آرا     ،ری تفس يازهاین شیپ

باره  نیازه به آنچه در ا    اند  داشته و تا چه    يدگاهیباره چه د   نی مفسران در ا   کهخواهد کرد   
 ،يرپژوهیم تفـس  مهـ  يایـ  از زوا  يکینکه  ی ضمن ا  ؛اند  بند بوده یپااند،    نوشتهرشان  یدر تفس 

 های  ستهیل با یر و تحل  ی تفس يازهاین شی پ ی  نهی مفسران در زم   يها  دگاهیتوجه خاص به د   
ــ در ارز،در واقــع. آنهاســت له أ توجــه بــه ســه حــوزه در مــس،ر خــاصیک تفــسیــ يابی

 مقدمـه   یيازهـا ین شی چه پ  ،که در نگاه مفسر    نخست آن .  مهم است  ،ری تفاس يازهاین شیپ
ازه در اکتـساب آنهـا موفـق        اند ن مساله که مفسر چه    ین ا یی تب اًینثا ؛ر است یورود به تفس  
باره اهتمام داشته    نیا  به نظرات خود در    ،رشی تفس تألیف در    مفسر تا چه حدّ    بوده و ثالثاً  

ن یـ  هـدف  ا    ،ل آن یـ  سه گانـه مـذکور و تحل       يها   اول از حوزه   ی  پرداختن به حوزه   .است
گـر  ی د يهـا    بـا حـوزه    ،ن نوشـتار  یـ در ا هر چند ممکن است مطالب مطرح        نوشتار است؛ 
 . داشته باشدي همپوشان،موضوع مقاله

ن نکتـه   یـ  متوجـه ا   ،انـد  ر پرداخته ی که به مقدمات علم تفس     ي منابع متعدد  يبا بررس 
 آنچه ابن عاشور    ،به عنوان نمونه   .ر صورت گرفته است   یتفاس به   يت کم یم که عنا  یشو يم

                                                                                                                   
 پـس آیـا     ؛ایـم   آسـان کـرده    ی پنـدآموز  ياو قطعاً قرآن را بـر     )١٧/قمر(لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّکِر        و .١

  هست؟ یا پندگیرنده
، نقـل شـده   )ص(در روایات با تعابیر متعددي از  تفسیر به راي یاد شده که در مشهورترین تعبیر از پیامبر اکرم    . ٢

وسـت  هر کس قرآن را با رأي خود تفسیر کند، بـر ا           . (یه فلیتبوا مقعده من النار    أمن فسر القرآن بر      :که فرمودند 
 .یعني با تفسیر به رأي، خود را مستوجب آتش گردانیده است.) که جایگاه خود را در آتش آماده کند



 ٧٧  پیش نیازهاي علم تفسیر بر پایه مقدمه تفاسیر قرآن

 رغـم آن کـه مختـصر،    ي عل،ر آوردهی التفس با عنوان استمداد علم    ،رشی تفس ی  در مقدمه 
 مورد توجه قـرآن پژوهـان        ندرت به ،د و برخوردار از اتقان کالم و قوت استدالل است         یمف

ـ به آن  قرآن پژوهان   کم توجهّی  در   ،خر بودن ابن عاشور   أقرار گرفته که البته مت     ر یتـاث  يب
 مورد توجّه قـرار گرفتـه،      هین زاو ی از ا  ،ری تفاس يها   هم که مقدمه   ي موارد در. نبوده است 

ن یـ البتـه ا  ..مطرح شده اسـت    ،ي کل ينیل عناو ی بوده و ذ   یيل محتوا یمختصر و فاقد تحل   
 ی   بـاره   در ،رشانی تفـس  ی   به آنچه در مقدمه    ، تامل دارد که غالب مفسران     ينکته هم جا  

البحر ر  ی تفس ،؛ به عنوان نمونه   اند  د نبوده یدر مقام عمل مق   اند،    نوشتهر  ی تفس يها  ازین شیپ
 ي ادبي رنگ و بو کامالً،در مقدمه نگاشتهبرخالف آنچه مؤلفش  ،يلساند انیط ابوحیالمح

ا بـه   یـ ر احاطـه نداشـته و       یگـر مقـدمات تفـس     یا به د  ی ،لفؤ م  که دهد  مي داشته و نشان  
بعـضاً،    کـه  پـس روشـن شـد      .ده است یر اهتمام نورز  ی تفس يازهاینشیگر پ یاستفاده از د  

ن بـاره  یـ گـر درا ی با آنچه توسـط قـرآن پژوهـان د      ،ری تفاس يها  مقدمه مطالب مطرحه در  
 .           بر آن مترتب استيج مهمی متفاوت بوده و نتا،رفتهیصورت پذ

، مـشاهده   و مـداخل تفاسـیر  هـا  ي علـم تفـسیر در مقدمـه   ها نیاز  در برشمردن پیش 
 تفسیر  ی  مقدمه در   ،اي از مفسران    دسته .اند   هر کدام از مفسران راهي پیموده      شود که   می
تـوان    مـي  ، تفسیر ی   ولي در خالل مقدمه    ؛اند   عنواني را به این بحث اختصاص نداده       ،خود
 يتـ یالعلوم که تنها با استناد بـه روا       لف تفسیر بحر  ؤ م  مانند .دیدگاه مفسر دست یافت   به  

 يازهـا ین شی پـ  ء وجوه لغت عرب و احـوال تنزیـل را جـز           ،ير به را  یدر مورد مذمت تفس   
اش بـر    و یا زمخشري که در خالل مقدمه      ) ١/١٢ ،يلساند   انیابوح: نکـ   (ردهتفسیر برشم 

 دانـد  تـرین ملزومـات مفـسر مـي        از مهـم   آگاهي به علم معـاني و علـم بیـان را             ،الکشاف
 .)١/٢ ،يزمخشر(

 یکي از عناوین مدخل تفسیري خود را ادوات مورد نیـاز            ،دیگري از مفسران  گروه  اما  
 در بـابي     کـه   ابن عاشور در التحریـر و التنـویر        ؛ مانند اند  ر داده مفسر براي علم تفسیر قرا    

: نکــ  ( کنـد  يان م یر را ب  ی تفس يازهاین شیل پ یتحت عنوان استمداد علم التفسیر به تفص      
 ،هـا    آن ی   نظرند که در مقدمه    ح تفاسیري مطم  ،رو در این مقاله    از این ). ١/١٦ ابن عاشور، 

 .شده استاره اجمال اشا به ی مفصل و ،به این موضوع
، روش مختار مـا     ن حوزه یق در ا  یع تحق ی وس ی  ت به گستره  ی با عنا   که الزم به ذکر است   

-شی در برشـمردن پـ     ،ن مواضع اشتراک و افتراق مفـسران      یی تب ،به مطالب در سامان دادن    
 .ن باره استی منصفانه در ايدگاهی به ديابیله و دستأل مسی جهت تحل،ری تفسيازهاین
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 ي تفاسیرها علم تفسیر در مقدمهپیش نیازهاي ـ ١
 متوقف بـر    يح کالم اله  یر صح ی هستند که تفس   ي مجموعه معلومات  ،ری تفس يهاازیش ن یپ

 تحـت عنـوان     ،ن مقدمات ی از ا  ،ریر و التنو  ی التحر ی  عاشور در مقدمه   ابن .اکتساب آنهاست 
 شیم خـو  ح کال یو در توض   )١/١٦ ابن عاشور، : نکـ   (.کند ياد م ی "ریاستمداد علم التفس  "

 نـزد   ، است که وجود آن علـم      يک علم بر معلومات قبل    ی توقف   استمداد العلم، : سدینو مي
ن مـتقن آن علـم همـت        ی به تدو  ، وابسته به آن معلومات است تا با کمک آن         ،مدونان آن 

ن یـ  ا ی  بـه زعـم نگارنـده     کند کـه      مي  اشاره ي مهم ی  عاشور به نکته    ابن ،در ادامه  .گمارند
 عاشـور در ادامـه      ابـن   دارد؛ ير نقش مهمـ   ی علم  تفس   يازهایش ن یپ ي در استقصا  ،سطور

ل استمداد العلم یتوان از قب ي که در آن علم خاص مطرح است را نم     يزیهرچ«: سدینو مي
 متوقف بر آن    ، آن علم  ي است که استوار   يزی بلکه منظور از استمداد العلم هر چ       ؛دانست

  که از اصـطالح اسـتمداد العلـم ارائـه          يقیان دق یابن عاشور پس از ب     )١٧همان،   (».تاس
اما آنچـه کـه از مـسائل        «: دیگو  مي  ساخته و  ير جار یف را در علم تفس    ین تعر ی ا ،دهد مي

 ،بیـ ح الغ ی در مفـات   ي مثل افاضـات فخـر راز      ،شود  مي  خاص مطرح  ي در علم  ،گریعلوم د 
 يانیـ  با  ب   ،ر خود ی تفس ی  ز در مقدمه  ی ن يقاسم ).همان( ».دیآ ياستمداد العلم به شمار نم    

ر از  ی غ ،گریاما علوم د  «: سدینو  مي رد و یگ  مي  خرده يراز، بر امثال فخر   ه به ابن عاشور   یشب
 فهـم   ی  لهی وسـ  ،داننـد   مي ن بر فهم قرآن   یع علما آنها را مع    یم و  جم   ی که برشمرد  يعلوم

 ذکر نموده که علم     ١ سوره قاف  ٦ ی  هی در مورد آ   يراز که فخر  يمانند سخن  ؛ستندیقرآن ن 
 ی  لهی را وسـ   ي در کتاب خود علوم فلسف     ،ا ابن رشد  یه است و    ین آ ی فهم ا  ی  لهی وس ،ئتیه

 )      ١/١٤٢ ،يقاسم( ».داند  مي شارعيقیفهم مقصود حق
کـه   الزم است    ،ری تفاس يها  ر در مقدمه  ی تفس يازهایش ن یل بهتر مبحث پ   یجهت تحل 

ان شـود  ی صورت موجز ب  به ،کی وارده بر هر     ي به همراه نقدها   ن باره، یاقوال مفسران در ا   
 . میابیاز جوانب متعدد موضوع دست شایسته  يلیبه تحلم یق بتوانین طریاز اتا 

 بـه هفـت     ،رینیاز تفس   علوم پیش  ،رشانی اقوال مفسران در مقدمات تفاس     يبند با جمع 
 :اند یي تشکیل یافتهها  از زیرشاخه احیاناً،شوند که هر کدام  مي کلي تقسیمی دسته
 علوم عربیت است که طبق مـشهورترن        ،اولین پیش نیاز علم تفسیر     :یتعلوم عرب ـ  ١
و احاطـه بـر تعـدادي از ایـن        ) ١/٣ هاشمي،: نکـ  ( .شود  مي  به دوازده دسته تقسیم    ،قول
 علـوم   يعنوان کل ) ١/١٧ابن عاشور، : نکـ  ( مفسران   يبرخ . براي مفسر ضرورت دارد    ،علوم

                                                                                                                   
  )٦/ق(فَلَمْ یَنظُرُواْ إِلىَ السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ کَیْفَ بَنَیْنَاهَا وَ زَیَّنَّاهَا وَ مَا لهََا مِن فُرُوجا .١

  در آن نیست؟ یایم و هیچ شکاف ایم و آراسته ه چگونه آن را بنا کردهکنند ک  یآیا به این آسمان بر فراز سرشان نظر نم



 ٧٩  پیش نیازهاي علم تفسیر بر پایه مقدمه تفاسیر قرآن

: نکــ   ( دیگـر،    يبرخـ  .انـد  یي تقسیم نمـوده   ها ت را برگزیده و سپس آن را به شاخه        یعرب
 .اند نکرده آن يها  از  شاخهيت اکتفا کرده و سخنیبه ذکر علوم عرب) ١/١٠ مغنیه،

 يازهـا یش ن ی بـه عنـوان پـ      ، مفسران ي از سو  ،تی چهار علم از علوم عرب     ،يبه طور کل  
 :ر ذکر شده استیتفس

 علـم لغـت     ،اشـد ر قـرآن ب   اولین علم از علوم عربیت که شاید مهمترین علم در تفسی          
با همین عنوان از ایـن علـم در         ) ١/١ ،آلوسي،١/١٧ عاشور،ابن  : نکـ  ( اکثر مفسران  .است
 .انـد   اد کـرده  ی يگری د ، تحت عناوین   از این علم   ،بعضي مفسران  .اند  ر خود یاد کرده   یتفاس
غـب  را: نکــ   ( ياز عنوان علـم مفـردات و برخـ        ) ١/٣٣ بالغي،: نکـ  ( مفسران   ي برخ مثالً

 يانـد؛ برخـ    ح علم غریب القرآن استفاده کرده     از اصطال ) ١/١٧٤ ،ياری؛ اب ١/٩٣ ،ياصفهان
 تفسیر خود را بـه      تمام گاه   ، مولف تفسیر التبیان في غریب القرآن      ،ئمها  ابن مفسران مثل 

بـا عنایـت بـه تعریـف علـم لغـت کـه              . اند  قرآن اختصاص داده   ی  بررسي مفردات مشکله  
 ، عنـاوین مـذکور    ی  همـه ) ١/٧ فیروزآبـادي، : نکـ  ( ات است شناخت اوضاع شخصي مفرد   

 . تحت عنوان علم لغت قابل جمع خواهند بود
نیازهـاي تفـسیر      را از پـیش     آن ، بـه اتفـاق    ،ن علم از علوم عربیت که مفـسران       ی دوم
مـدرس  : نکـ  (  حفظ زبان از اشتباه لفظي است      ، علم نحو است که هدف از آن       ،اند دانسته

ر یـ  بـه تعب    قرآن و اعراب که    ي با مباحث نحو   ی بر ضرورت آشنای   ،مفسران .)١/٦٣ ،يافغان
 )١/١٤،  يلـس اند  انیـ ابوح: نکــ   (  است، ي عرب زبان روح   ،رشی تفس ی  ه در مقدمه  یابن عط 

 ،العـک (  در اهمیت نقش آن در تفسیر تردید نکرده اسـت          ياند و هیچ مفسر     تأکید کرده 
 زیـرا   ؛ کرده اسـت   ي را اعراب قرآن معرف     برترین علم از علوم قرآن     ی،طبرس .)١٥٩ـ  ١٥٥

 از مراد خـدا     ي آگاه ، الفاظ و بدون آن    ي به آن نیازمند و آن کلید گشودن معنا        يهر بیان 
 علم اعراب را نخستین دانش از میان        ي،سمین حلب  )١/٨١،  يطبرس: نکـ  ( .ناممکن است 

بـه   اعـراب    الح   گاه اصط  ،در گذشته  )١/٤٥ ،يحلب( .شمارد   ی علم مؤثر در فهم قرآن م      ٥
 راه  ،در حقیقـت علـم نحـو       )١٤/٧٦ ،ابـن منظـور   : نکــ   ( .رفته اسـت     یکار م    به نحو یجا

 به همـین    ؛شود   ي اعراب از علم نحو گرفته م      ، ابوحیان ی   با اعراب است و به گفته      یآشنای
 علم نحو را دومین علم مورد نیـاز مفـسر دانـسته اسـت              ،رشی تفس ی   در مقدمه  دلیل او   

  .)١٥ـ١/١٤ ،يلساند انیحابو: نکـ (
 ی  قاطبـه ، علم صـرف اسـت کـه         ن علم مهم از علوم عربیت در مقدمات تفسیر        یسوم

 ، اما ایـن رابطـه     ،با اعراب قرآن رابطه دارد     ن علم یگرچه ا  .اند  مفسران به آن اشاره داشته    
 در  ، در گذشـته و حـال       کـه   سـبب شـده    ،ایـن رابطـه   . تر است   نسبت به علم نحو ضعیف    
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در این   . کلمات نیز بحث شود    ی کم و بیش از جایگاه و نقش صرف        ،راب القرآن  اع یکتابها
رشـان  ی تفاس ی   در مقدمـه   ، توسط برخي مفسران   ، علم دیگري تحت عنوان اشتقاق     ،میان

ا بنابر شباهت زیـادي     یکه گو  )١/٥٦ ؛ نیشابوري، ١/٩٤ ،يراغب اصفهان : نکـ  ( مطرح شده 
 به عنـوان    ،توسط اکثر مفسران  ) ١/٣٨٠ معین، :نکـ  (  به علم صرف دارد    ،که علم اشتقاق  

 . علم صرف بیان شده استی زیرشاخه
 نام دارد که با عنایت به بارز بودن وجـه            علوم بالغت  ،بخش از علوم عربیت   ین  چهارم

بالغت .  ذکر این علوم  ضروري استم که متناسب با عصر نزول آن بوده،بالغي قرآن کری
 ی رسیدن است و بالغت در سـخن نیـز بـه معنـا    یعنابه م»  غـل  ـ ب  «در لغت، مصدر 

 .)٣٠٢ـ ١/٣٠١، ابن فارس: نکـ (  در گفتار است،منظور نظررسیدن به هدف 
ـ  یها   آن، گاه عنوان یک دانش از شاخهیِبالغت در مفهوم اصطالح     زبـان  ی علـوم ادب

آن بـه   از سخن یا گوینـده       ی خاص ی  گونه    سان اصطالح بلیغ در وصف         است و گاه به    یعرب
رود     ی به شمار م   ی کاربرد یها  از دانش  ،دانش بالغت  )١/٢ ،يروزآبادیف: نکـ  ( ودر    یکار م 

 بخشیدن به سـخن یـا مـصونیت آن از اشـتباهات غیـر               یيبایحسن و ز   ،که هدف از آن   
 سـخن بـا     ی همـاهنگ  ی   و گـاه بـه شـیوه       ی بیـان معـان    ی   است که گاه به شیوه     یدستور

 بـه  ،ایـن سـه شـاخه   . شـود    ي گزینش کلمات مربوط م    ی  وهموقعیت بیان آن و گاه به شی      
 ،يچلبـ ؛  ٢٥ ،يتفتـازان : نکــ   ( .شـوند     ی و بدیع بحـث مـ      ي بیان، معان  يترتیب در دانشها  

شود و      ی در این متن شمرده م     ي اساس يعنصر ، فصاحت و بالغت در قرآن     یویژگ )١/١٣
ر، از نظر مفسران و فقیهـان،        دیگ ي آن با بیان   ي معان ی قرآن یا بازخوان   ی   ترجمه ،از این رو  

 بـه عنـوان     ، از علـوم بالغـي     ،اکثر مفسران  )١/١٣٧ ،معرفت: نکـ  ( .شود     یقرآن نامیده نم  
: نکــ    (ي تـا آنجـا کـه برخـي همچـون زمخـشر            ؛انـد   پیش نیازهاي علم تفسیر یاد کرده     

در . داننـد  مفسر در تفسیر کالم الهـي مـي       ترین ابزار    علوم بالغي را مهم   ) ١/٢ ،يزمخشر
الزم بـه   .انـد   غفلـت ورزیـده    ها   و یا برخي از آن      این علوم  ی   برخي از ذکر همه    ،عین حال 
 به همین  احتماالً دانند؛  مي  دو علم معاني و بیان     ی   بدیع را زیرشاخه   ، برخي  که ذکر است 

 از علـم بـدیع یـاد        ،ي و بیـان    در کنار دو علم معـان      ،عاشور  مثل ابن  ،دلیل برخي مفسران  
 ي تنها دو علم معـان     ، المنار ی  ز در مقدمه  ید رضا ن  یرش ).١/١٧ ابن عاشور، : ـ  نک(اند   نکرده

)  ١/٢١ رضا،دیرش: نکـ  ( .کند ياد م یب  ی تحت عنوان اسال   ،ان را ذکر نموده و از آن دو       یو ب 
 صور معنایي و    ی   در حوزه  ، مباحث معنایي و علم بدیع     ی   در حوزه  ،علم معاني و علم بیان    

کـه علـم بـدیع را       )١/٥٦ ،يشابوریـ ن( برخي مفـسران     ی   گفته ،ین رو لفظي قرار دارد؛ از ا    
: نکــ    ( از مفـسران   يگروهـ  . خالي از وجـه اسـت      ،اند   لفظي قلمداد کرده   ی  مختص حوزه 



 ٨١  پیش نیازهاي علم تفسیر بر پایه مقدمه تفاسیر قرآن

 این علوم در اثبـات وجهـي از وجـوه           ی  به دلیل استفاده  ) ١/٣٣ بالغي، ؛١/١٧ عاشور، ابن
 . اند  کردهعلم دالئل االعجاز یاد، از آن به نام اعجاز قرآن

بـه دلیـل پیونـد عمیـق        . علم حدیث اسـت   ،  دومین پیش نیاز تفسیر    :علم حدیث ـ  ٢
ی   آیـه  .ملزومات علم تفسیر اسـت    جزء   ،ثی علم حد  ،)ع(قرآن و سنت نبوي و ائمه اطهار      

  لـزوم مراجعـه بـه سـنت نبـوي را بیـان             ٢، انعـام  ی  سـوره  ٩٠ی    هی و آ  ١ نحل ی   سوره ٤٤
 عـدیل القـرآن محـسوب      ٣،اساس حـدیث شـریف ثقلـین      برز  ین) ع(نماید و ائمه هدي    مي
پـیش نیازهـاي مفـسر      ، از جمله    آگاهي به کالم ایشان نیز در کنار سنت نبوي        . شوند مي

 متوقف بر آگـاهي     ،بهره بردن از کالم معصومین در علم تفسیر        ناگفته پیداست که     .است
و رجـال   یث  فقـه الحـد     الحـدیث،  ة یعنـي درایـ    ، علـم حـدیث    ی  مفسر بر فنون سه گانه    

 بـدون  ، به جهت تشخیص حدیث صحیح از سقیم است و صـرف نقـل احادیـث               الحدیث،
 تفـسیر مرضـي حـضرت حـق         ی  باعث لغزش مفسر در ارائه    ،  ها  توجه به میزان صحت آن    

حت عنوان علـم آثـار       ت ،ثیاز علم حد  ) ١/٢٣ ابن عاشور، : نکـ  (ابن عاشور   . شود  مي تعالي
ث ی زیرا  آنچه از اصطالح  علـم حـد    نایت داشته؛ یث ع که گویا به علم حد    یاد کرده است    

فقـه الحـدیث و       الحدیث، ة درای يعنی ،ن علم ی ا ی   مشتمل بر مفاد سه گانه     شود،  مي اراده
: نکــ  (  مفـسران يبرخ .وجود نداردمرسوم ن معنا در علم آثار   یرجال الحدیث  است که ا     

 ، ناسخ و منسوخ  ،سباب النزول مواردي از قبیل معرفت به ا     )  ١/١٧ ،ي، کاشف ١/٣٣ بالغي،
 ي و مدن  ي مک ،ن السور ی نظم ب  ، وجوه و نظائر   ، تعیین مبهمات  تبیین مجمل،  ،عام و خاص  

 .دانند يخوذ از علم حدیث مأن دست را می از ايموارد و
 اسـت و   اصول فقه  ، جهت تفسیر کالم الهي    ، سومین پیش نیاز ضروري    :فقه اصول   ـ٣

براي به دست آوردن احکام شرعي فرعي،  یا هر آنچه           عبارت است از علم به قواعدي که        
 ،يآخونـد خراسـان   : نکــ    (آماده شده است   ،شود  مقام عمل به آن استناد مي       در که نهایتاً 

                                                                                                                   
 )٤٤/نحل(   بِالْبَیِّناتِ وَ الزُّبُرِ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ.١

را بر تو نازل کردیم، ]  قرآن[و ما این ذکر !) پیامبران پیشین آگاهند(از دالیل روشن و کتب ) از آنها بپرسید که  (
 ! یشه کننداند  مردم نازل شده است براى آنها روشن سازى و شایدیتا آنچه به سو

 به پس؛ اینان کسانى هستند که خدا هدایتشان کرده است )٩٠/انعام ( أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ.٢
  .روش ایشان اقتدا کن

 یو بزرگان اهل سنت که این حدیث را در طول قرنها در کتابها اند  نفر از اصحاب نقل کرده٣٤ حدیث ثقلین را حدود .٣
 :اند فرموده) ص(پیامبر اکرم بر طبق این حدیث) ١٠ـ٣/١١ـ٤ ،عبقات االنوار: نکـ ( .رسد ي نفر م١٨٧اند، به  خود آورده

 " الحوضیّ یردا عليلن یفترقا حتو انّهما  ي اهل بیتي کتاب اللَّه و عترت"الثقلین تارك فیکم یان
شوند تا در حوض کوثر بر  گذارم؛ کتاب هللا و اهل بیتم و این دو از هم جدا نمي دو ثقل را در میان شما باقي مي

 .من وارد شوند
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ابن :  نکـ (اکثر مفسران . شامل قوانین استنباط از کالم عرب است ،تر به بیان ساده) ١/٢٣
: نکــ  (  برخي،و در عین حال   ه کرده به آن اشار  ) ١/١٧ ،ي کاشف ؛١/٧  آلوسي، ؛٢٤ عاشور،
ابـن  : نکــ   (ابـن عاشـور    .انـد   اوردهیـ ر ن ی تفـس  يازهاین شی آن را در شمار پ     )١/٣٣ بالغي،
ر یاز تفـس  یـ ش ن ی از اصـول فقـه را پـ        يکند که بخـش    ي اشاره م  يبه گروه ) ١/٢٤ عاشور،

ه مطلـب   یـ کند و در توج     مي ين قول معرف  ین به ا  ی قائل ء خود را جز   ،تیدانند و در نها    يم
 ولي احکـام،    ؛شمارند ی تفسیر نمي     اصول فقه را  از ماده      ،البته برخي مفسران  « :سدینو يم

 ،دانند؛ در نتیجـه   مياوامر و نواهي و عموم که از اصول فقه است را براي علم تفسیر الزم   
 ایـن   .رود  مـي   تفـسیر بـه شـمار      ی  این بیان صحیح است که بخشي از اصول فقه از ماده          

، همچـون   که طـرق اسـتعمال کـالم عـرب         یکي آن : استقابل توجّه   جهت  دو  موضوع از   
 جهـت دوم آن کـه علـم         . از جمله مباحث این علم اسـت       مسائل فحوي و مفهوم مخالف    

 .کنـد  ين م ییتبه  یاصول، قواعد استنباط را به عنوان ابزار مفسر در استخراج احکام شرع           
فقـه را از     علـم    ،بـه اشـتباه    )١/١٧ ،يکاشـف  ؛١/٦ ،يابن جز  ؛١/٨ ،يآل غاز : نکـ  ( يبرخ

 همچنانکـه ابـن     نیـست؛  حالي که تفسیر متوقف بر فقه         در ؛اند ملزومات تفسیر برشمرده  
 .)١/٢٤ابن عاشور،(  بر این مهم تاکید کرده است،عاشور
که اثبـات    فسیر است که با توجه به  هدف آن        نیاز ت   چهارمین پیش  ،این علم  :کالمعلم   ـ٤
از لـوازم   ) ٦ خـسروپناه، : نکـ   ( است پاسخگویی به شبهات مخالفان دین    ي و   هاي اعتقاد  گزاره

 ،يلـس اند  انیـ ابوح ؛١/١٨ آلوسي،برای نمونه،   : نکـ  (اکثر مفسران    .رود علم تفسیر به شمار مي    
هر چند بنـا    ؛  اند ، دانسته استجایز و یا محال     غایت علم کالم را  فهم آنچه را که بر خدا            ) ١٧

ابـن  .  موضوع علم کالم اسـت     ،عقاید دیني  )٩ مطهري،: نکـ  ( نظران معاصر به نظر اکثر صاحب   
 هـدف خـود را از   ،ده و در مقدمهکرف یل مشکل القرآن تال  یتاو عنوان    با ي کتاب ،ينوریبه د یقت
آنچـه   )٤ بـه، یابـن قت  : نکــ   ( .ملحدان دانسته است  ، مبرا کردن قرآن از مطاعن       ف کتابش یتال
 ،در برشـمردن علـم کـالم       يقابل انکار ری نقش غ  ،يخیه علل تار  ن است ک  ی ا د توجه داشت،  یبا

 ،فی سـخ  ي بـه آرا   یين معنا که ضـرورت پاسـخگو      ی به ا  ؛اند  داشته يریدر شمار ملزومات تفس   
 از طـرف    يحـول اعتقـادات مـذهب     دار    ک طرف و  اختالفـات دامنـه       ی از   ،ينیحول مقدسات د  

 هرچنـد ممکـن   ؛ردیـ  قرار گيریت تفسز در شمار ملزوما  ین علم ن  ی که ا  کرده  مي جابی ا ،گرید
 .  ر بر آن متوقف نباشدیم تفسی به طور مستق کهاست
 در ،ن عنـوان ی مفسران از ا.ر استی تفسی ن الزمهی پنجم،ي علوم قرآن:علوم قرآنی ـ  ٥
 ،يرجبـ  ؛٩٣  مبارکـه،  يزدیـ ا: نکــ   ( قرآن پژوهان معاصـر    .اند  نکردهاد  یر  ی تفس ي  مقدمه
ت بـه   یـ بـا عنا  را  یـ  ز ؛اند  ر آورده ی تفس يازهایش ن ی پ ء را جز  يآن علوم قر  ،يبه درست ) ٣٥١



 ٨٣  پیش نیازهاي علم تفسیر بر پایه مقدمه تفاسیر قرآن

ل اسـباب   یـ  از قب  ي اما موارد  ت برخوردار است؛  ین اصطالح از جامع   ی ا ،يف علوم قرآن  یتعر
 ی  کـه مفـسران در مقدمـه      ... و ي و مـدن   ي مکـ  ، محکـم و متـشابه     ، ناسخ و منـسوخ    ،نزول
گـر  یشـوند و د     مـي  ن محـسوب   علوم قـرآ   يها  رمجموعهی در شمار ز   ،اند  رشان آورده یتفس
 ه،یـ ابـن عط  : نکــ   (  مفـسران  ي آنچنان که برخ   ، هر کدام از علوم    ي ذکر مجزا  ي برا یيجا
 .ماند ي نمي باق،اند  عمل کرده)١/١٧ ،يکاشف ؛١/١٢

ن ی عنـاو ،خی علم تـار ی در حوزه.  است علم تاریخ ،ن پیش نیاز مفسر  ی ششم :تاریخعلم   ـ٦
 ،يرجبـ : نکـ  ( قرآن پژوهان    يساس نظر برخ  ابر  . است ستعمال شده  توسط مفسران ا   يمتعدد
 )١/١٢ ه،یـ عطابن  : نکـ  ( هی ابن عط  مثالً ؛خ قابل ادغام است   ی در علم تار   ،نی عناو ی  همه )٣٣٢

 را بـه    العـرب ادات عرب در اقوال و افعال و آگاهي به احوال اهـل کتـاب سـاکن در جزیـره                    ع
 ،يشابوریـ ن: نکـ  ( مفسران ي برخ .ده است  برشمر ،مفسربرای  عنوان معلومات تاریخي ضروري     

ابـن    :نکــ   ( گـر ی د يگروهـ  و   انـد   کـرده  ادی علم احوال    ياز عنوان کل  ) ١/٢٤ درضا،یرش ؛١/٥٦
 .اند  استفاده نمودهاعنوان علم قصص ر) ١/٥٦ ،يشابوری؛ ن١/٦ ،يجز

  چـه آن   ؛ستینظر ن  مدّ ي با آن همه گستردگ    ،خی علم تار  ،نجایدر ا که  د گفت   یالبته با 
 از ي تنهـا بخـش  اًیـ  ثانست؛یـ ک مفسر مقدور نی ي برا ،خی علم تار  يای احاطه بر زوا   اوالً که

 تحدیـد  ،جهیدر نت.  به شمار آورديری تفسيازهاین شی پءتوان جز  مي  را يخیمعلومات تار 
 يخی تـار يهـا  ي آگاه که توان گفت  يم .ر است یناپذ ، اجتناب میزان آشنایي مفسر با تاریخ    

 ، عبارتنـد از    اول ی  دسـته : شـوند   مـي  می تقـس  ي کلـ  ی   به سـه دسـته     ،ریدر رابطه با تفس   
از یـ ش نی پـ ،خین بخـش از تـار     یرند و تنها ا   ی تفس يازهاین شی پ ء که جز  يخیمعلومات تار 

بخـش دوم از     ق؛یـ  غران ی   افسانه يخی تار يای به زوا  يآگاهمانند   شود؛  مي ر محسوب یتفس
 از  ياری بر بـس   ي آگاه ؛ مانند ومات آن رند و نه ملز   ی تفس داتیؤم ء جز ،يخی تار يها  يآگاه
 در  ي نقـش  که اساسـاً  است   يخیاز معلومات تار   يا ، حوزه  سوم ی   دسته  امم گذشته؛  اخبار
 يخیات تـار  یـ  جزئ ي بـر برخـ    ي آگـاه  ؛ ماننـد  ندارنـد ر  یت تفس یک شدن مفسر به غا    ینزد

 . مذکور در قرآنيها اشخاص و مکان
اما در  «: نویسد  او می . وا دارد ی ش يانیب ن باره ی در ا  ،ر خود ی تفس ی   در مقدمه  ،يابن جز 

  کـه  د گفت ی با است،  متضمن آن   کریم  است که قرآن   يرابطه با قصص که از جمله علوم      
ن یـ ست و آنچه جز ای ن،باشد  مير متوقف بر آنی که تفس، از آنير قسمتی از تفس  يا چاره
ح و  یت صح یحکا ، از مفسران  ي بعض ،ن باره یدر ا .  از آن است   ي زائد و مفسر مستغن    ،باشد

ر در  ی تقـص  ، ماننـد  ستیتا آنجا که آنچه را که ذکر آن جائز ن         اند؛    کرده نقل   يحیر صح یغ
امـا مـا در   . اند ر خود آوردهی در تفاس،هندا از آن منزّیانبت آنچه یا و حکا  یمورد منصب انب  
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ح یث صـح ی متوقف بر آن بوده و در حـد       ،ری که تفس  يم بر قصص  یکن  مي  اکتفا کتاب خود، 
     .)١/٦ ،يابن جز( شده استوارد 

خ ید است کـه بـه نـوع اول از تـار           ی سخن آن دسته از مفسران قابل تائ       ، تنها ،نیبنابرا
ر بر ی ملزومات تفسی  از  اخبار عرب را در زمرهيابن عاشور که آگاه اند؛ مانند     اشاره کرده 

 .)١/٢٤ابن عاشور،( شمرده است
 اشتمال قرآن کریم بـر تـاریخ انبیـا،        است که   ل آن    اقوا  اصحّ ،ت به مطالب مذکور   یبا عنا 

ـ هاي متعدد هاي گذشته، اشخاص و مکان  امتقصص  ،هـا  هویت و احـوال آن  که آگاهي از  
بخـشي   نزول، آشنایي با ي از فضاين آگاهیچن  و همـاخته  اند  مفسران را به تکاپواز برخي 

 بـه ضـرورتي      اسـت،    خـورده   پیونـد  ، مذکور در قرآن کریم    که با وقایع و حوادث    را  از تاریخ   
 صرف آگاهي بـه اخبـار و عـادات عـرب و احـوال      ،بنابراین .ناپذیر تبدیل کرده است    اجتناب

 مشحون از ذکـر     ، در حالي که قرآن کریم و متون تفاسیر        ،العرب ةاهل کتاب ساکن در جزیر    
  مرزبنـدي   کـه  هر چند باید تـصریح کـرد       .کند ، براي مفسر کفایت نمي    وقایع تاریخي است  

 باید با عنایت به غایت تفسیر که همان تبیـین هـدایت قرآنـي               ،معلومات مفسر حول تاریخ   
اي از   ي فـراوان عـده    هـا    بایـد اذعـان کـرد کـه مـشقت           در این راسـتا،     صورت پذیرد؛  ،است

، بـا   هـا    مثل نام اشخاص و یا مکان      ،یات برخي واقعیات تاریخي   ئ در دستیابي به جز    ،مفسران
، در تعارض است؛ اما صـرف نظـر   قرآنذکر بودن ي چون موعظه و   اوصافغایت هدایتگري و    
 آگاهي بر بخشي از جزئیات تاریخي حول وقایع مطرح شـده در قـرآن،             از مفید فایده بودن،   

مثـل  ــ    يخی مباحـث تـار    ي برخـ  دربارۀ،افزایش توانایي پاسخگویي به نظرات فاسد مطرح        
ـ اسرائیلیات در تفاسیر  ی احادیثي که در مورد افـسانه مانند  .دارد، به همراه   را براي مفسر 

 باید بـه عنـوان بخـشي از         ،لهأ توسط برخي بیان شده و  احاطه بر ابعاد تاریخي مس           ،غرانیق
 مفسر با منابع معتبـر      یيآشنا .گیرد  مورد توجه قرار   ،فرآیند پاسخگویي به این قبیل مسائل     

 .ن حوزه استیات ایگر ضروری از د، تشخیص تاریخ صحیح از سقیمی و قوه
تـوان   يمـ  . است  علم قرائات  ،ن علم از علوم مقدماتي تفسیر     ین و آخر  ی هفتم :علم قرائات  ـ٧
ر مقـدمات   یسه با سـا   ی در مقا  يتر رنگ  ت، از نقش کم   ی اهم ی  از نظر درجه  علم قرائت،     که گفت

ضـرورت آن در علـم      بـر   نظـر مفـسران     اتفـاق    در   ،هیخ جواد مغن  یش. ر برخوردارست یعلم تفس 
 بـه عنـوان   ، عدم ذکر ایـن علـم  ،ید این قولؤو م) ١/١٠ مغنیه،: نکـ (  ابراز تردید نموده،رتفسی

، مـراد از علـم قرائـات      . باشـد    مـي  )١/٣٣ بالغـي، : نکـ  ( از سوي برخي      تفسیر، يمقدمات ضرور 
، در   کیفیت نطق به قرآن و تـرجیح یکـي از وجـوه محتمـل              ،اند  گونه که اکثر مفسران گفته     آن

 ،است که احاطه بر قسمت اعظمـي از علـم قرائـات   ، این آنچه الزم به ذکر است  .تمورد آیه اس  



 ٨٥  پیش نیازهاي علم تفسیر بر پایه مقدمه تفاسیر قرآن

 قواعد اماله و مواردي از این دسـت کـه تـاثیري در اخـتالف معـاني                  ،مثل نوع تلفظ مدها   
 ، عدم برشـمردن قرائـات     شود و ظاهراً   ، محسوب نمي   بالطبع از ملزومات علم تفسیر     ،ندارند

 .استسبب ن ی به هم از دانشمندان،ي برخير از سویدر شمار ملزومات تفس
 ، تفاسیرشانی  علوم متعدد دیگري را در مقدمه، بسیاري از مفسران کهالزم به ذکر است 

وق قـرار    ذیـل عنـاوین فـ      ،از آنها برخي   که   اند  به عنوان پیش نیازهاي مفسر مطرح کرده      
یگـر مـوارد قابـل      از د .  به این گونه موارد اشاره شـد       ،گیرند که در خالل مباحث قبل      مي
اسـت کـه در   ) ١/٥٦ ،يشابوریـ ن: نکـ ( المعارضین  نام بردن از علم استدالل و یا ردّ       ،ذکر
 .دهد  ميعلم اصول را تشکیل  علم کالم وهدف ،واقع

از علمـي تحـت عنـوان       ) ١/١٧٤ ،ياریاب ؛١/٩٣ ،يراغب اصفهان : نکـ  ( برخي مفسران 
بـه عنـوان یکـي از    ). ١/١٢ ه،یـ ابـن عط  :نکــ   (  فهم و وسـعت ادراک     ی  موهبت  و یا قوه    

 ،ن مضمون که هر کسیبا ااند؛  کردهاستدالل  ١يمقدمات تفسیر نام برده و به حدیث نبو
  بـه او افاضـه     ، نـدارد  ي علم آنچه به آن آگاه     ،به آنچه از علوم دین آگاهي دارد عمل کند        

د که این علم به     دانن  مي فیث شر ین حد یق ا یمصاداز  عباس را    ن مفسران، ابن  یا .شود مي
، بـه     چیـزي کـه از آن       کـه  در نقد این مطلب باید گفت      .به او اعطا شد   )ص(دعاي پیامبر 

 ؛ قابل پذیرش اسـت    ،شده استدالل   ي به کالم نبو   ،و در اثبات آن   علم موهبت تعبیر شده     
ن یـ ن ا ییدر تب  .نیازهاي مفسر است    آوردن آن در شمار پیش     ،اما آنچه قابل مناقشه است    

 علومي است که هر کس بـراي تفـسیر    ،ریتفسنیازهاي   که مراد از پیش   د گفت   ی با ،لهأمس
 ی  در حالي که مواردي چون علم موهبت و یا قوه؛ستها  ناگزیر از اکتساب آن،کالم الهي

 خارج بوده و بـه اسـتعداد   ،ي بر تالش فکري علوم اکتسابي مبتنی  از حوزه ،فهم و ادراک  
شود؛ حـال آن کـه مـراد مـا از پـیش نیازهـاي                 مي  عمل مربوط  ی    فرد در حوزه    يمعنو

 ، خود را به غایت علم تفـسیر       ،ها   با احاطه بر آن    ، آن مقدار از علوم است که مفسر       ،تفسیر
 ی   نزدیک کنـد و الاقـل بـه ورطـه          ، به قدر طاقت بشر،    یعني دستیابي به مراد کالم الهي     

ي هـا    بـه عنـوان ضـرورت      ،اردگونه مو  نی به شمار آوردن ا    ،در نتیجه . تفسیر به راي نیفتد   
 بـه   ،يوطی سـ  مانند ، مفسران ي به شهادت برخ   ،نیچن  هم . غیر قابل پذیرش است    ،تفسیر

قتنـد کـه افـراد      ین حق یـ  بر ا   دالّ ٢،میات قرآن کر  یآ) ٢/٢١٦ ،سیوطی( نهیینقل از ابن ع   
                                                                                                                   

، خداونـد، علـم آنچـه    دانـد عمـل کنـد     مـي  آنچـه هر کس به    «:  یعنی  من عمل بما علم ورثه اللّه علم ما لم یعلم          .١
 .٧٨/١٨٩ مجلسی، .کند  ميداند عطا نمي

 سَأَصْرِفُ عَنْ آیاتِيَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ إِنْ یَرَوْا کُلَّ آیَةٍ ال یُؤْمِنُوا بِها وَ إِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ ال                        .٢
ـ  )١٤٦/اعراف(سَبِیالً وَ إِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الغَيِّ یَتَّخُِذوهُ سَبِیالً ذلِکَ بِأَنَّهُمْ کَذَّبُوا بِآیاتِنا وَ کانُوا عَنْها غافِلِینَ                 یَتَّخِذُوهُ   ه ب

  کـه يا  هـر آیـه  ،اینـان . کـنم  ی منع مـ ،کنند، از آیات خود    یناحق تکبر م  ه   زمین، ب  ي که در رو   ي مردم یزود
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 در  ،ر خود ی در تفس  ،راغب  محروم خواهند ماند؛   ،قت آیات الهي  یمتکبر از دستیابي به حق    
 آن اسـت کـه تقـوا        ،ر است ی امر تفس  ي که متصد  ي کس يها  يژگیاز و  «:دیگو  مي ن باره یا
 ؛ زیـرا کـه تکبّـر    کنـد ي به خدا پناه برد و از تکبـر دور ،شه سازد و از شرور نفس خود یپ

) ص(امبر یـ  از اسالف که در عهـد پ ،اتینکه خود را در فهم آ  ی است و ا   ياساس هر فساد  
ـ  ،راغب(» شتر در معرض اتهام قرار دهدی ب ،اند  ودهل ب ی و شاهد بر تنز    اند  ستهیز  )١/٩٥ ،يب

 به صـرف فراگیـري      ، تفسیر قرآن نیز این اصل جاري است و مفسر         ی   در حوزه  ،در نتیجه 
 ، فارغ از متخلـق شـدن بـه اخـالق قرآنـي            ،نیازهایي که از قبیل علم بشري هستند       پیش
سـت کـه بگـوییم هـر کـس علـم             غیر از این ا    ،اما این  . به بطن قرآن نخواهد یافت     يراه

 قرآن پـژوه    ،ي رجب ،ن باره یدر ا  . نباید به تفسیر قرآن مبادرت ورزد      ،موهبت نداشته باشد  
 فهم قرآن که بـدون  ي اگر معارف حاصل از علم موهبت را نوع       کند که   میح  ی تصر ،معاصر

ل یـ قب، از    علـم موهبـت    ،میـ  به حساب آور   ،شود  مي اصلح باطن   ي و با صفا   يتالش فکر 
ف مـا   یل که تعر  ین دل ی به ا  ،در واقع  ).٣٧٦ ،يرجب( ریط تفس یر است و نه شرا    یع تفس مناب
ر بر آن متوقف بوده و مانع قرار گرفتن در          ی است که تفس   ي علوم ،ری تفس يازهایش ن یاز پ 

ماننـد   ، نسبت به علوم ناظر به قـرآن       ، مفسر يها  ي آگاه ،شود  مي ين به را  ی مفسر ی  زمره
گـر مثـل علـم      ی د ي و اکتـساب   ي ذاتـ  يهـا   يا توانمنـد  ی و    مفسر يخیوسعت معلومات تار  

ن یـ  مهم التزام به ای جهینتن رو،   یاز ا  .ری است و نه از ملزومات تفس      ریتفس دیؤم ،ةالموهب
 بـه  ،ا قـرآن پژوهـان  یـ  از مفـسران و      ياری است که توسط بـس     ي خارج شدن موارد   ،اصل

ر ید در تفاسـ   یـ لـوم جد  ر ع ی تـاث  ،در واقـع  .  ذکر شده اسـت    يری تفس يازهاین شیعنوان پ 
ـ  ؛ر قابل انکـار اسـت     یغ...  ظالل القرآن و     ي همچون المنار و ف    ،ری قرن اخ  ي  برجسته  ي ول

 تنهـا قـوام     ،خ و باسـتان   ی نو در تار   يها   همچون پژوهش  ،دی علوم جد   که ح کرد ید تصر یبا
 ق قرآن فـراهم   ی از طر  ، به شبهات  یي پاسخگو ينه را برا  یر بوده و زم   ی تفس يبخش محتوا 

م به لـوازم  یر مجبوری به عنوان ملزومات تفسها  آن ي با معرف  ،ن صورت یر ا یدر غ  ؛ندکن مي
 يهـا  ازیش نی به عنوان پ،ي برشمردن علوم انسان  ي عمل ی  جهیمثال نت  .می تن ده  ،فاسد آن 

 تن دادن بـه لـوازم فاسـد   ، در واقع، ها ت مفاد آنیت به ضرورت قطعی بدون عنا ،يریتفس
 ،عتیک شـر  ی بسط و قبض تئور    ی   در مقاله  ،م سروش یالکرعبد،  به عنوان نمونه   .آن است 

 يکـه در جـا    ) ١٧ سروش،( داند  مي  فرد ينیب  را وابسته به تحول جهان     ينیتحول فهم د  
:  نکــ ( .ان شـده اسـت    یتوسط صاحبنظران ب  آن  ن کالم و عواقب خطرناک      ی فساد ا  ،خود

                                                                                                                   
 زیرا اینها آیات ما را تکذیب کردند        ؛کنند یآورند و اگر راه باطل را بنگرند، آن را انتخاب م           ی بنگرند، ایمان نم   
 .و از آن غافل بودند
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ر ی تفـس  يازهـا یش ن ی از پـ   ،ي علوم انسان   که میپس اگر معتقد باش    )٩٦ ،ي طهران ينیحس
 يعنـ ی ،نیو ا کرد   مفسر را متحول خواهد      يری فهم تفس  ؛ي علوم انسان  ياپی تحول پ  ،است

 ی  ر ارائه شـده   یتوان تفس  ي نم ، و تحوالت آن احاطه نداشته باشد      يتا مفسر به علوم انسان    
ت ی نها جه،یدر نت  . روشن است  ،دگاهین د یسوء ا عواقب   .رش دانست یقابل پذ او از قرآن را     

ـ ؤ از م  ،ين است که علوم انـسان     یارفت  ین رابطه پذ  یتوان در ا    مي  که يزیچ ر یدات تفـس  یّ
 نیـ ا ،شـود   مـي   حاصل ين نظرات فاسد  یگر که از چن   یج د یاز نتا  .از آن ین شیاست و نه پ   

ن یـ  بـه ا   ،قرآن پژوهان ، با اظهارات    ن باره ی اقوال اغلب مفسران در ا     ی  سهیاست که با مقا   
 فاقد ر شده و غالباًیت تفسی به غايشتری اهتمام ب،اه مفسران دگیم که در د   یرس  مي جهینت
 ضـرورت  ،گـر ی بـار د ،ن نکتـه یـ ا . قرآن پژوهان است   يها   گفته يبرخنامطلوب   يامدهایپ

 .سازد  مين حوزه آشکاریتوجه خاص به آراء مفسران را در ا
 ،يشابوریـ ن ؛١/٦ ،يابـن جـز   : نکــ   ( که توسط برخي مفسران      ياز جمله دیگر مطالب   

علومي چون علم  الـنظم بـین الـسور،    : کردتوان به این موارد اشاره   مي ،ذکر شده ) ١/٥٦
عظ و نـصایح،    علم وجوه و نظائر، علم اخالق، علم  قصص، علم حقائق و اشارات، علم مـوا               

 . نیعلم اصول الد ،علم تاویل، علم تصوف
 ،یح نیـست  باید گفت صرف نظر از اینکه اطالق علم به بـسیاري از ایـن مـوارد صـح                 

 علـم  ؛ ماننـد روند و نه پـیش نیازهـاي آن       مي  از محصوالت تفسیر به شمار     ،برخي از آنها  
در  .نی علم حقائق و اشـارات و علـم اصـول الـد            ، علم مواعظ و نصایح    ، علم قصص  ،اخالق

 به ناچار مفـاد و قواعـد   ،میر بدانی تفسيازهاین شی پءن دست را جزی از ا  يواقع اگر موارد  
 يگر مجالیو دل شده یر تحمی بر تفس،ستی ني که در صحت آنها اتفاق نظرها نی ای همه
 يستیـ  با ،ن علـوم  یـ  ا يتوان گفـت اصـول اساسـ        مي اما .ماند ي نم ي باق ،اتیر آ ی تفس يبرا

 ،ي ابـن جـز  ،بـه عنـوان نمونـه      . شوند يزیر هی پا م،یح از قرآن کر   یصح يریموافق با  تفس   
 ،ر خـود  یما در تفس  «: سدینو  مي ،شمرد يبرم مفسر   يازهایش ن ینکه تصوف را از پ    یضمن ا 

 ، در ادامـه   يابن جز » .میا ان آورده ی سخن به م   ، از دوازده مقام تصوف    يدر مواضع متعدد  
 ،نکـه ی مـثال ا   ؛دارد  مـي  انیات قرآن ب  یل آ ی تصوف را ذ   ی  به زعم خود مقامات دوازده گانه     

  علمـا نقـل  ياز برخـ  يزابن جـ . قابل برداشت است١ء اول سوره نسای هی از آ  ،مقام مراقبه 
اگر انصاف   «:دیگو  مي  جز بواطل است و خود      متصوفه، ي باطن يها  ریتفسکند که تمام     مي

بـا   ).١/٦ ،يابـن جـز   . ( اسـت  ي و بـواطل   ي حقـائق  ،ها  در آن که  د گفت   ی با ،میبه خرج ده  
 ، چون تـصوف کـه بـه قـول خـود او            يشود که علوم    مي  روشن ،يت به کالم ابن جز    یعنا

                                                                                                                   
 .هر آینه خدا مراقب شماست) ١/نسا(إِنَّ اللَّهَ کاَنَ عَلَیْکُمْ رَقِیبًا .١
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 بنا کـردن    يعنین  ی ا .ر باشد یتواند از ملزومات تفس    ي نم ،ائق و بواطل است    از حق  يمعجون
 محصول شهود و    ،ز در آن باشد   ی ن يحقائق مخلوط از حق و باطل که اگر         ير بر علم  یتفس

 مثل اقوال متـصوفه متوقـف       يزیچ، بر   ری تفس ضمن آن که قطعاً    .اذواق اهل تصوف است   
ات اسـت کـه     یـ  بر آ  ،يل ذوق و شهود شخص    ی تحم ي نوع ،رینبوده و استعمال آن در تفس     

رشـان  ی مفسران در تفاس   ي است که برخ   يد سخن ما کالم   یؤم .ر است یت تفس یزائد بر غا  
 ی  وهین شـ  یخطرنـاکتر «: ر خـود آورده اسـت     ی در تفـس   ،يرازیمکارم ش ؛ چنانکه   اند  آورده
ی معلـم ظـاهر شـود و نـه             بـه مثابـه    ، در محـضر کتـاب هللا      ، آن است که مفسر    ،ریتفس
ل نموده و احکام منتج از تخـصص    ین معنا که افکار خود را بر قرآن تحم        ی به ا  ؛آموز انشد

ر قـرآن ارائـه     ی را به اسم قـرآن و بـه شـکل تفـس            ي و ذوق شخص   يکرد مذهب ی رو ،يعلم
ه یـ  بر ملزومات متفـق عل     ،راداتین ا ی از ا  يبرخکه  د گفته شود    یشا) ١/٩ مکارم،( ».دینما
 ، علم لغت که مفـسران کال وارد نیست؛ زیرا به عنوان نمونه،   این اش  .ز وارد است  یر ن یتفس

و آن از صدر اسالم      يخیعالوه بر اصالت تار   دانند،    مي ری جزء ملزومات تفس    آن را  باالتفاق
ن نکتـه در    ین اهل لغت برخورداراست که ا     ی ب يادی ز ياز مواضع اشتراک   آن   يعلم يمبنا
 ،ي برخـ  ي از سـو   ، تصوف که به اشـتباه      چون ي موارد ،در مقابل  ت است؛ یر قابل رو  یتفاس
ز یـ وجوه و نظایر ن. ستندی نیيها يژگین وی حائز چن،اند  قرار گرفته يری ملزومات تفس  ءجز

 ، در تفسیر خود   ش حتي بدون آگاهي مستقیم از مفاد      ،از جمله معلوماتي است که مفسر     
ختلـف   م يهـا    صـورت  ،اتیـ ح از آ  یر صح یک تفس ی يعنی .کند  مي  در آیات  طرحاقدام به   
اي است که    النظم بین السور هم نظریه    . دهد  مي نظر قرار  در مواضع مختلف را مدّ     ،کلمات

 ).٤١٢ معرفت،: نکـ ( وجود ندارد، اتفاق نظر در صحت آن
 اختـصاص بـه     ١،عمـران  ی آل    سـوره  ٧ی    با عنایت بـه آیـه      ، باید گفت که    در مورد علم تاویل   

علـومی  در نتیجـه     مصداق بارز آن هستند؛   )ع( ائمه  یعني راسخان در علم دارد که      ،اي خاص  طبقه
 کـه   افزون بر این   باشد؛   تفسیري  ها  ش نیاز ید از پ  نتوان ، نمي  علم موهبت که به آن اشاره رفت       مانند

 .)٣/٤٤ ،یيطباطبا( شوند  مي مستقل از یکدیگر محسوبی  دو حوزه،تفسیر و تاویل
                                                                                                                   

ذِینَ فـ             أَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ ءَایَاتٌ محُّْکَمَاتٌ      یهُوَ الَّذِ  .١  قُلُـوبِهِمْ زَیْـغٌ     یِ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ  فَأَمَّا الـَّ
قُولُونَ ءَامَنَّا بِـهِ   الْعِلْمِ یَیِفَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ  وَ مَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَُه إِلَّا اللَّهُ  وَ الرَّاسِخُونَ ف            

   مِّنْ عِندِ رَبِّنَا  وَ مَا یَذَّکَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ الْأَلْبَاب   کلُ
. ها متـشابهاتند    آیه یها أم الکتابند، و بعض     ها محکماتند، این آیه     از آیه  یبعض. وست که این کتاب را بر تو نازل کرد        ا

 در  ؛کننـد  ي م ی از متشابهات پیرو   ، و میل به تأویل    یجوی ب فتنه امّا آنها که در دلشان میل به باطل است، به سب          
مـا بـدان    : گویند ی م دانند؛ ایشان   ، نمی اند  و آنان که قدم در دانش استوار کرده        وند که تأویل آن را جز خدا      يحال

 .گیرند یو جز خردمندان پند نم. ایمان آوردیم، همه از جانب پروردگار ماست
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 نتیجه
ي هـا    دچار افراط و تفریط    ي علم تفسیر،  نیازها ، در ذکر پیش   اغلب مفسران که  باید گفت   

 کاشـفي سـبزواري   .  از نگاه خواننده گذشـت     ، در سطور قبل    که اجماالً  اند  مشهودي شده 
 از نظر ذکر تعداد زیـادي از علـوم مـورد نیـاز در               ،در تفسیر خود  ) ١/١٧٤ ،يکاشف: نکـ  (

 ،اني و بیان  به جهت تاکید متعصبانه بر علم مع      ) ١/٢ ،يزمخشر: نکـ  ( تفسیر و زمخشري  
، با منحصر کردن علـوم تفـسیر بـه چهـار علـم      )١/٣٣ بالغي،: نکـ ( جواد بالغيمحمدو 

 .مثالهایی برای اثبات این ادعا هستند
سبک مفسران در برخـورد      ن است که    ی ا ،توان گفت   مي لهأیابي این مس   آنچه در ریشه  

.  بر آن علوم بوده است     ها  نیازهاي علم تفسیر، اغلب تابع  میزان تسلط آن         با موضوع پیش  
ن مساله را در سـبک     یر ا یثأزان ت یم ، آنان ير علم آموز  یو س   مفسران ی  نامهی زندگ يبررس

 تبحـر   هـا    علومي که خـود در آن      ، برخي مفسران  ،به بیان دیگر  . کردمفسر روشن خواهد    
ي هـا   سـالیق و توانـایي  ، جـه یدر نتو   اولویـت قـرار داده       ی   را در درجه   اند  بیشتري داشته 

  ، زمخـشري  مـثالً  .اسـت سیر شـده    او در برشمردن مقدمات تف     مانع بیان منصفانه     ،مفسر
 نـاتوان از دریـافتن مفـاهیم و         ، کامل بر علوم معـاني و بیـان نـدارد          ی  کسي را که احاطه   

ر را پانزده ی علوم تفس،ری تفسي از قول علما،گری دیي هر چند در جا؛داند  ميظرائف قرآن
ن یـ ا . معتقد نبوده استين معنی نشان داده که به ا ،ر خود ی تفس  در ي ول ؛شمرد يعلم برم 

ر خود ی تفسيها  مقدمه،م اکثر مفسران  یشود که بدان    مي کیت نزد ی به واقع  ي زمان ،هیفرض
 او ، خاصي در دانشي تبحر هر مفسر   ،ي و به نوع   اند  نوشتهات  یر خود بر آ   یرا پس از  تفس    

از  . رها ساخته استنوشته،ر ی تفسيازهاین شیپر در ی تفسی د به آنچه در مقدمه  یرا از تق  
گـذارد کـه پـرداختن بـه       مـي   صـحه  ن مهمّ یگر بر ا  ی بار د  ،ن مساله ی ا  مطمح گری د يطرف

 بدل شده   ي صور ي به امر  ي نظر مفسران نبوده و حت     ،ي به طور جدّ   ،ری تفس يازهاین شیپ
بـه عنـوان     اسـت کـه      يزیـ د مفـسران بـه چ     یـ  عدم تق  ،ن امر یگر ا ی د يها  از نشانه  .است

 بـه   ،ن مقالـه  یـ  که در خالل ا    يدر حال  .اند  نوشتهرشان  ی تفس ی  ر در مقدمه  یملزومات تفس 
 ،تسامح در تعبیـر    . اشاره شد  ها   با ذکر نمونه   ،ریبه ملزومات تفس   يمضرات عدم توجه جد   

 به ایـن معناسـت      ،تسامح در تعبیر   . در این حوزه است    ها   و تفریط  ها  از دیگر دالیل افراط   
تـوان ذیـل یـک       مـي  ،که ذکر کرده  را   توجه نداشته که دو یا چند عنواني         ،سرکه گاه مف  

  ی  زیرمجموعـه ،اسباب النزول و علم  ناسخ و منسوخ کـه هـر دو      مانند   کرد؛عنوان جمع   
 بر یک سلسله معلومات محدود و فاقد ، اطالق عنوان علم،مثال دیگر.  هستنديعلوم قرآن 

 اطالق علم بـر نظـم بـین الـسور کـه             است؛ مانند  مشرائط الزم براي تسمیه به عنوان عل      
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توان از آن به عنوان علـم        ، نمي ها   از عدم اتفاق علما بر صحت تناسب بین سوره         نظر  صرف
 بـه مفـاد و      ، عمیـق مفـسر    ی  توان به عدم احاطه    مياین موضوع،    از دیگر دالیل  . کردیاد  

 النزول و یا معرفـت بـه علـم           انکار نافذ بودن اسباب    کرد؛ مثالً اهداف علوم مختلف اشاره     
عدم شناخت صحیح از غایت تفسیر      ،  گریعامل د . ن امر است  ی ا ناظر بر  ،ریدر تفس حدیث  

 تـاریخي کـه منجـر بـه     ی  از زاویه، مثل نگاه کردن به قرآن؛استا عدم اهتمام به آن   یو  
اد  متض موضوع، حال آن که افراط در این        ؛شود  مي افراط در پرداختن به جزئیات تاریخي     

؛ از باب    در این امر موثر بوده است      ،گاه نوع اعتقادات و بینش مفسر      .با غایت تفسیر است   
.  اشـاره کـرد  )ع( عدم عنایت مفسران اهل سنت بـه روایـات اهـل بیـت            توان به   نمونه می 

 افراطي بر روایات تفسیري و بازماندن از جوانب دیگر  علم تفسیر             ی   تکیه همچنین است 
 و  هـا   جـدال  ،ری ملزومـات تفـس    ينش مفـسر در  معرفـ      یـ ر نـوع ب   یاثتـ  يها  گر نمونه ی د از

 .ر استیخ تفسیر تاری در س،اشاعرهو  همچون معتزله یيها هدار گرو اختالفات دامنه
 

 فهرست منابع
 میقرآن کر .١
 .ق.  ه١٤١٦ ،   االرقمیاالرقم بن اب دار،بیروت ،محمد بن احمد ،يابن جز. ٢
 .١٩٨٤،  الدارالتونسیهتونس،  ،ریر و التنویرالتح ،محمد طاهر ،بن عاشورا .٣
 .١٣٨٧،  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،للغةس اییمقا ، زکریابناحمد  ،بن فارسا .٤
اء یـ داراح: القاهرة ، تحقیق سید احمد صقر،    تأویل مشکل القرآن  ابن قتیبه، ابو محمد عبدهللا،      . ٥

 .ق. ه١٤٠١، ةیالکتب العرب
 .ق. ه١٤٠٦،  مکتبه سیدالشهداءقم، ، اللبیبمغني االنصاري، ابن هشام. ٧
 .ق. ه١٤٠٨، ياء التراث العربیاالح دار،روتی ب،عربللسان ا ،ابن منظور. ٨
، بیـروت،  ر الـوجیز فـي تفـسیر الکتـاب العزیـز       المحـر ،  ، عبدالحق بن غالـب    لسياند  ابن عطیه . ٩

 .ق. ه١٤٢٢، دارالکتب العلمیه
 .ق. ه ١٤٠٥ ،موسسه سجل العرب قاهره، ،نیةالقرآالموسوعه  ،ابراهیم ، یابیار. ١٠
 .ق. ه١٤٢٠ دار الفکر، ،، بیروتالبحر المحیط في التفسیر ،لسياند حیان، محمد بن یوسفابو. ١١
 .ق. ه١٤٠٦، ، بیروت، دارالنفائساصول التفسیر و قواعدهالعک، خالد عبدالرحمن، . ١٢
 .ق. ه١٣٨٢، يمطبعه الترق ،دمشق  ،یبیان المعان ، مالحویشد عبد القادریس ،یآل غاز. ١٣
 .ق. ه١٤١٥، الکتب العلمیه، بیروت، دارفسیر القرآن العظیمروح المعاني في ت محمود،آلوسي، سید. ١٤
 .١٣٧٦، ریکبریتهران، انتشارات ام ،ر و مفسریشروط و آداب تفس،  مبارکه، کامرانيزدیا. ١٥
 .ق. ه١٤٢٠، قم، بنیاد بعثت قم ،قرآنآالء الرحمن في تفسیر ال، محمدجواد بالغي نجفي،. ١٦



 ٩١  پیش نیازهاي علم تفسیر بر پایه مقدمه تفاسیر قرآن

 .ق. ه١٣٨٣، الفکردار.  قم،المطول ،نیالدسعد .یتفتازان. ١٧
موسسه  ، مشهد، عتیک شر ی برمقاله بسط و قبض تئور     ينگرش،  محمددی، س ي طهران ينیحس. ١٨

 .ق. ه١٤٢٧، ترجمه و نشر دوره علوم اسالم
 .ق. ه١٤١٤، یة، بیروت، دارالکتب العلمالدر المصون، حلبي سمین. ١٩
 .ق. ه١٤٢٧، مؤسسه آل البیت الحیاء التراثقم،  ،ة االصولیکفا ، محمد کاظميخراسان. ٢٠
هـاي فرهنگـي حـوزه        ، قم، مرکـز مطالعـات و پـژوهش        کالم جدید  ،خسروپناه، عبدالحسین . ٢١

 .١٣٨٣، علمیه
وکالـت   ل، اسـتانبو  ، عن اسامي الکتـب و الفنـون       کشف الظنون  ،مصطفي بن عبدهللا   ،چلبي. ٢٢

 .ق. ه١٣٦٠، لهیالمعارف الجل
 .١٣٧٧، اسالمیه يهان فرهنگی،کعتیک شریمقاله بسط و قبض تئور م،یالکرعبد سروش،. ٢٣
 .ق. ه ١٣٩٢، ي، قاهره، دارالکاتب العربمیالمفردات اللفاظ القرآن الکر، راغب، ياصفهان. ٢٤
 .١٣٧٩ ،انتشارات سمت ،، تهرانر قرآنی تفسيشناس روش ،ي عليرجب. ٢٥
 .تا ، بیروت، دارالمعرفهیب ر المنار،یر بتفسیم الشهیر القرآن الحکیتفس محمد، ،درضایرش. ٢٦
 .ق. ه١٤٠٨، بیروت، دارالفکر ،في علوم القرآن البرهان بدر الدین محمد بن عبدهللا، ،زرکشي. ٢٧
 .ق. ه١٤٠٧، ، دارالکتاب العربي، بیروتکشاف عن غوامض التنزیلال، زمخشري، محمود. ٢٨
 .ق. ه١٤١٣بیروت، دارالکتب العلمیه،  ،تفسیر بحر العلوم ،احمد محمدبن  سمرقندي، نصربن. ٢٩
 .١٩٨٧، هیالمکتبه العصر روت،یب ، علوم القرآنياالتقان ف ن،ی جالل الديوطیس. ٣٠
 مدرسین ی جامعه یاسالم انتشارات دفتر ،، قم  المیزان تفسیر ،نیمحمدحسدی، س یيطباطبا. ٣١

 .١٣٧٤، قم علمیه حوزه
 .ق. ه١٣٨٣، هدار إحیاء الکتب العربی  ،قاهره ،التفسیر الحدیث ،محمد ،دروزةعزت . ٣٢
 .ق. ه١٤٢٢، ي مؤسسة النشر اإلسالم،ةیالفروق اللغو ، أبوهالل،يعسکر. ٣٣
 .ق. ه ١٤٢٠العربی،  التراث احیاء بیروت دار ، الغیب مفاتیح ،رعم بن محمد ابوعبدهللا ،يراز فخر. ٣٤
 .لمدارالعروت ی، بطیقاموس المح، عقوبی محمدبن ،)تا يب( يروزآبادیف. ٣٥
 .ق. ه١٤١٨، ، بیروت، دارالکتب العلمیهمحاسن التاویل، محمد جمال الدین قاسمي،. ٣٦
 .١٣٧٨، تهران، دفتر نشر میراث مکتوب، یرجواهر التفس ،کاشفي سبزواري، حسین. ٣٧
 .ق. ه١٣٨٨،  المکتبه االسالمیهقم،، ربحار االنوا باقر،محمد مجلسي،. ٣٨
 .١٣٧٩، هیاسالم تهران، ،جامع المقدمات ،يمدرس افغان. ٣٩
 .ق. ه ١٤٢٤، دار الکتب اإلسالمیة ، تهران،تفسیر الکاشف  ،محمد جواد ،مغنیه. ٤٠
 .١٣٧٣،  انتشارات صدراتهران، ، مبحث کالم،آشنایي با علوم اسالميمطهري، مرتضي، . ٤١
 .١٣٧٣، ، مؤسسه فرهنگي التمهیدقم، تفسیر و مفسراندي، ها محمد معرفت،. ٤٢
 .١٣٧٨، دی التمهي انتشاراتي، مؤسسه فرهنگ، قميعلوم قرآن همو،. ٤٣



   ، پاییز و زمستان ١٣٨٩ـ٢ شماره ،چهل و سوممجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال                                                ٩٢

ـ    یمدرسه امـام علـ     ، قم ، تفسیر کتاب هللا المنزل    یاألمثل ف ،  ناصر ،يمکارم شیراز . ٤٤  ی بـن اب
 .ق. ه ١٤٢١، طالب

 .١٣٧٥، ریرکبیان، ام، تهرنیفرهنگ معن، محمد، یمع. ٤٥
 .ق. ه١٤٠٧ن موالنا، یناشر حس قم، ،عبقات االنوار ،ين هندیر حامد حسیم. ٤٦
، بیـروت،  تفـسیر غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـان     ، نظام الدین حسن بن محمد   ،نیشابوري. ٤٧

 .ق. ه١٤١٦، دارالکتب العلمیه
 .١٩٤٣، هیدارالکتب العلم روت،یب ،جواهر البالغه ، احمد،شميها  .٤٨
 
 


