تحلیل گونهشناسی روایات تفسیری معصومین(ع)

تحلیل گونه شناسی روایات تفسیری معصومین
سیده زینب وحدتی شبیری

1

چکیده
روایات تفسیری معصومین

از دو جهت حائز اهمیتاند9 :ـ حجیت روایات تفسـیری

مراجعه به کتب تفسیری و ارزیابی روایات موجود در آنها نشان میدهـد کـه ایـن روایـات،
به لحاظ دارا بودن کارکردهای متفاوت ،به گونههایی قابل تقسیماند.
در مــورد گونــههای روایــات تفســیری ،تقســیمات گونــاگونی از ســوی اندیشــمندان و
پژوهشگران علوم قرآنی ارائه شده که از میـان همـهی آنهـا تقسـیم بنـدی موضـوع ایـن
پژوهش به دلیل دسته بنـدی و چیـنش منسـجم و منظم(،تقسـیم گونـههای روایـات بـه
بخشها و تقسیم هر بخش به دستههای زیر مجموعه) مورد ت یید و توجه برخـی اسـاتید
و پژوهشگران قرار گرفته 2و همین امر ،سبب برتری و امتیـاز آن ،نسـبت بـه انـواع دیگـر

تحلیل گونهشناسی روایات تفسیری معصومین(ع)

7ـ گونههای روایات تفسیری.

شده است.
در این تقسـیم بنـدی ،روایـات تفسـیری معصـومین

از نظـر رویکـرد ،در سـه بخـش

نقلی ،تفسیری و ت ویلی بررسی ،و هربخش ،حـاوی زیـر مجموعـه و اقسـام خـاص خـود
است .مقالة حاضر ،به توضیح مفصل هریک ،با ذکر نمونههایی برای درک بهتـر و فهـم
عمیرتر آنها پرداخته است.
کلیدواژهها :روایات تفسیری ،تفسیر روایی ،گونه شناسی روایات.
 . 1کارشناس ارشد علوم قرآن وحدیث
 .2بررسی روایات تفسیری سوره آل عمـران در مهمتـرین تفاسـیر مـ ثور شـیعه و اهـل سـنت ،علـی صـفری(،پایان نامـه
کارشناسی ارشد ،دفاع شده در دانشگاه تربیت مدرس ،استاد راهنما :دکتر قاضی زاده).1131 ،
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مقدمه

قرآن کریم ،کتاب زندگی ،کتاب قانون ،کتابی جامع ،و پاسخگوی نیازهای بشر در تمامی اعصار و
قرون است .توضیح و تفسیر این کتاب آسمانی ،به معنای کشف رموز و پردهبرداری از پوشیدهها و
ابهامات آن ،محـدود بـه عصـر نـزول و دور :حیـات پیـامبر خـدا

نبـوده ،و در دوران رهبـری

پیشوایان معصوم بعد از آن حضرت هم جریان پیدا کرده است.
امامان معصوم از اهلبیت پیامبر(علیهم السالم) ،که از بیت وحـی برخاسـته و منصـوب مـن
عنداللهاند ،پس از رسول خدا

ترین انسـانها بـه معـارف قرآنـی و
 ،برترین مفسران قرآن و آگاه ِ

قری ِن قرآنند؛ مقارنة قرآن و عترت در حدیث شریف و متواتر ثقلین 1دلیل آشکاری بر ایـن واقعیـت
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بـودن آن دو تـا
عدم جدائی اهل بیت
است .در تعبیر پیامبر
از قرآن ،و درکنـار یکـدیگر ِ
قیام رستاخیز ،بیانگر این است که هریک از ثقلینّ ،
مبین و شارح دیگری است .از این رو گفتـار و
سنت اهل بیت پیامبر

هم ،بسان سنت و قـول خـود ایشـان ،منبـع مـوثقی بـرای تفسـیر بـه

حساب آمده است.
بنا بر این بای د گفت :یکی از مهمترین رون های تفسیر قرآن« ،تفسیر روایی» است که در
آن با استفاده از احادیث ارزشمند و سخنان گهربار پیامبر خدا

و ائمة اطهار

به درک

و فهم آیات قرآن پرداخته می شود .ایـن احادیـث ارزشـمند و گران بهـا  ،بـه لحـاظ دارا بـودن
کارکردهای متفاوت ،بـه گونـه هایی قابـل تقسـیم اند 2.دانشـمندان و مفسـران علـوم قرآنـی،
تقسیم بندیهای متفاوتی برای گونـه های روایـات تفسـیری معصـومین

ارائـه کرده انـد.

آمدترین
مقاله حاضر ،پس از ذکر آرا و نظرات گوناگون در این زمینه ،به بیان بهترین و کار
ِ
آنها پرداخته است.
ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ن َ َ َّ
َ
ـاب الل ِـه َو
ین ما ِإن تمسکتم ِب ِهما لن ت ِضـلوا کت
در حدیث ثقلین فرموده
 .1پیامبر اکرم
استْ ِ « :إن َی ْ ت َ ِارک ِفیکم الثقل ِ
ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ َ َ
ِعترِتی أهل ب ِیتی و ِإنهما لن یفت ِرقا حتی ِیردا علی الحوض»؛ من در میان شما دو چیز گرانبها بر جـای میگـذارم؛ تـا
زمانی که به این دو تمسک بجوئید ،گمراه نمیشوید؛ [آن دو چیز] کتاب خدا و عترت ،اهل بیتم ،هسـتند ،و ایـن دو
هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آنکه در کنار حوض بر من وارد شوند.
 .2قابل ذکر است که این روایات از دو ناحیه قابل بررسـی هسـتند1 :ــ حجیـت روایـات 2ــ گونـههای روایـات .بحـث از
حجیت به دلیل اصولی بودن و ارتباط آن با دانش رجال و درایه واسـتقالل از مباحـث علـوم قرآنـی در جـای خـودن
میبایست مورد مطالعه قرار گیرد.

نگاهی به انواع تقسیم بندی گونههای روایات تفسیری

روایاتی که به طور مستقیم با قرآن مرتبطاند ،به دو دستة کلی تقسیم شدهاند؛ دستة اول ،روایـاتی
ً
که به معرفی خود قرآن پرداخته و احیانا قواعد فهم قرآن و علوم قرآنی را تبیـین مـیکننـد .دسـتة
دوم ،روایاتی که زمینههای فهم آیه را فراهم نموده و به آنها روایات تفسیری میگویند.
مراجعه به کتب تفسیری و ارزیابی روایات موجود در آنها نشـان میدهـد کـه ایـن روایـات ،بـه
لحاظ دارا بودن کارکردهای متفاوت ،به گونههایی قابل تقسیماند .در مورد تقسیم بندی گونههای
روایات تفسیری ،نظرات مختلفـی از سـوی عالمـان و دانشـمندان علـوم قرآنـی مطـرح شـده کـه
هرکدام دسته بندی خاصی را ارائه نمودهاند و برخی از آنها عبارتند از:
الف :دسته بندی روایات تفسیری به9 :ـ ترسیم فضـای نـزول  7ـ ایضـاح لفظـی 1ــ ایضـاح
8ـ بیان اختالف قرائت 5ـ پاسخگویی با قرآن 90ــ تعلـیم تفسـیر(«روایـات تفسـیری شـیعه ،گونـه
شناسی و حجیت» ،فصلنامه علوم حدیث ،شماره.)9
ب :تقسیم بندی دیگری ،به ترتیب زیر بیان شده است:
9ـ تفسیر واژگانی 7ـ بهرهگیری از تمثیل 1ـ بهرهگیری از قواعد عربـی 2ــ بهرهگیـری از رون
تفسیر قرآن به قرآن 5ـ بهرهگیری از ساختار چند معنایی قرآن(بطون) 6ـ به کارگیری قاعده جـرح
و تطبیر 2ـ بهرهگیری از بیان مصادیر(تبیین مصداقی)(«گونه شناسی روایات تفسیری» ،مجلـه
حسنا ،شماره)9
ج :تقسیم بندی گونههای روایات تفسیری پیامبر
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مفهومی 2ـ بیان مصداق 5ـ بیان الیههای معنایی 6ـ بیان حکمت و علت حکم 2ـ استناد به قرآن

چنین نقل شده است:

9ـ تبیین مجمل؛ 7ـ تخصیص عام؛ 1ـ تقیید اطالق؛ 2ـ توضیح مفـاهیم شـرعی؛ 5ــ تفصـیل
احکام قرآن؛ 6ـ بیان ناس و منسوخ(دانشنامه جهان اسغم ،جلد ،9ص.)5090
د :تقسیم بندی موضوع این پژوهش که به دلیـل دسـته بنـدی و چیـنش منسـجم و مـنظم،
(تقسیم گونههای روایات به بخشها و تقسیم هر بخش به دستههای زیر مجموعـه) مـورد توجـه
اساتید و پژوهشگران قرار گرفته 1و همین امر ،سبب برتری و امتیاز آن ،نسبت به انواع دیگر شده
است ،انقسام روایات به دستههای ذیل الذکر است:
 .1بررسی روایات تفسـیری سـوره آل عمـران در مهمتـرین تفاسـیر م ثورشـیعه و اهـل سـنت ،علـی صـفری(،پایان نامـه
کارشناسی ارشد ،دفاع شده در دانشگاه تربیت مدرس ،استاد راهنما :دکتر قاضی زاده).1131 ،
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 9ـ روایات با رویکرد نقلی؛ یعنی روایاتی که ماهیت اصلی آن ،نقل است(نقل از لوت ،از تاری ،
از راویان شاهد بر نزول و )...اقسام این دسته از روایات ،عبارتند از:
 9ـ  9ـ روایات لووی :روایات بیان معانی واژگان با استناد به فرهنگ لوت عرب.
 7ـ  9ـ روایات فضای نزول :که این قسم خود دو گروه را زیر پوشش دارد 9 :ـ  7ـ  9ـ روایـات
سبب نزول 7 .ـ  7ـ  9ـ روایات بیان وقایع فضای نزول.
 1ـ  9ـ روایات اخبار غیبی :این قسـم نیـز حـاوی دو گـروه اسـت 9 :ـ  1ـ  9ـ روایـات اخبـار
گذشتگان 7 .ـ  1ـ  9ـ روایات بیان کننده اخبار آینده.
 7ـ روایات با رویکرد تفسیری و تحلیلی؛ یعنی روایاتی که علی الظاهر ،نیاز بـه تامـل و اجتهـاد
دارد و ذکر آنان از جانب معصوم

بر اساس نوعی از علم خاص یا اجتهاد مصاب آنـان اسـت.
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این روایات عبارتند از:
 9ـ  7ـ روایات تبیینی :دارای چهار گروه زیرمجموعه است 9 :ـ  9ـ  7ـ روایات تفسیر ظاهر7 .

ـ  9ـ  7ـ روایات مبین آیات مجمل 1 .ـ  9ـ  7ـ روایات مخصص آیات عام 2 .ـ  9ـ  7ـ روایـات مقیـد
آیات مطلر.
 7ـ  7ـ روایات تمثیلی.
 1ـ روایات با رویکرد ت ویلی :یعنی روایاتی که بیانگر باطن آیات است و به صـورت عـادی و بـر
اساس تفسیر ظاهر ،بدست نیامده است .این روایات ،شامل روایات بیان مصداق ،روایات جـری و
تطبیر ،روایات ت ویلی(بیان معنای باطنی) میشود.
پس از ذکر تقسیمات مطرح در روایات تفسیری و تقسیم برگزیده ،اینک میپردازیم به تحلیل
روایات مربوط به سور موضوع پژوهش با هر سه رویکرد مذکور.
بخش اول :روایات تفسیری با رویکرد نقلی

گروهی از روایات تفسیری ،رویکردی نقلی دارند یعنی مفسران در تفاسیر آیات قرآن ،به نقـل ایـن
روایات بسنده میکنند و جایی برای تحلیل و اظهار نظر آنان وجود نـدارد .روایـاتی کـه دارای ایـن
رویکرد میباشند ،به سه دسته روایات لووی ،روایات فضـای نـزول و روایـات اخبـار غیبـی تقسـیم
میشوند.
081

 1ـ روایات لغوی

اولین گام در جهت تفسیر آیات و کشف مراد و مقصود خداوند متعال در قرآن ،آگاهی از لوات آن
و شناخت واژههای دشوار این کتاب آسمانیاست .به همین دلیل نخسـتین دانشـی کـه در میـان
علوم قرآنی ،باید به آن پرداخته شود علوم لفظی است.
سیوطی در االتقان خود ،در این باره مینویسد« :شناخت این فن برای مفسر ،امری ضروری
است .کسی که خواستار کشف معانی قرآن میباشد ،به علم لوـت نیازمنـد اسـت»(االتق ان ،ج،7
ص.)222
از آنجاکه نزول قرآن توسط خداوند متعال ،برطبر فرهنـگ و زبـان انسـانهای عصـر نـزول
بوده و از آن زمان تا کنون ،معانی واژگان دچار توییر و دگرگونی شده است ،مفسرین برای تفسـیر
یکی از مهمترین و موثر ترین این منابع ،روایات تفسیری معصومین

است.

روایاتی که به شرح و تفسیر واژگان قرآنـی پرداختهانـد دو دسـتهاند :گروهـی از آنـان بـه طـور
مستقیم معانی واژگان را تبیین میکنند و گروهی دیگر با استشهاد بـه کـالم و شـعر عـرب الفـاظ
کتاب خدا را شرح میدهند .مفسران از صحابه و تابعین ،گاه از این رون بهره جسته و به تفسـیر
الفاظ قرآنی میپرداختند.
نمونههایی از روایات تفسیری معصومین

را که دارای رویکردی معنی شناسـانه اسـت ،از
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قرآن نیاز به منابعی دارند که با استفاده از آنها معانی واژگان قرآنی را در عصر نزول بدست آورند.

نظر میگذرانیم:
َ َّ َ َ َُ
َ
َ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
 1ـ  1ـ در تفسیر آیه «ف ث ْرن ِب ِه نق ًعا»(عادیات )2،نقل شده است« :حدثنا أبو ک َریـب قـال :ثنـا
َ َ
َ
ْ ُْ
َ ْ َ
َ
اصل َع ْن َعطا َو ْابن َزید قالَّ :النقع :الو َبار» .در این روایت ،واژه نقـع بـه غبـار معنـا
وکیع عن و ِ
شده است(جامع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،10ص.)928
 9ـ  1ـ در درالمنلور ،روایتی از قول ابنعباس نقل شده است که وی با استشهاد به شـعری از
ْ ً
ّ
حسان بن ثابت ،واژه « ْنقع» در آیه « ْ
فاثرن به نقعا»را بـه غبـار معنـا کـرده اسـت و نیـز در ادامـه بـا
استشهاد به شعر دیگری ،واژه کنود را به ،کفور و ناسپاس ،آن کس که تنها غذا میخورد و از عطا
و بخشش به دیگران خودداری میکند و بندهی زیـر دسـتش را میزنـد ،معنـا کـرده اسـت .مـتن
روایت چنین است:

080

« و أخرج الطستی عن ابن عباس ان نافع بن اْلزرق قال له أخبرنی عن قوله
َْ ً
َََ
عزوجل «فأث ْر َن ِب ِه نقعا» قال النقع ما یسطع من حوافر الخیل قال و هل تعرف
العرب ذلک قال نعم أما سمعت حسان ابن ثابت و هو یقول:
عدمنا خیلنا ان لم تروها تثیر النقع موعدها کداء
سان ل َر به َلک ُن ٌ
قال فأخبرنی عن قوله «إ َّن ْاْل ْن َ
ود» قال «الکنود» الکفور للنعم و
ِ ِ
ِ ِ
هو الذى یأ کل وحده و یمنع رفده و یجیع عبده قال و هل تعرف العرب ذلک قال
نعم أما سمعت الشاعر و هو یقول:

شکرت له یو العکاظ نواله و لم أ ک للمعروف ثم کنودا»(الدر المنثور ،ج،6

ص).389
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082

1

 2ـ روایات فضای نزول

بدون شک ،قرآن کریم در طول  71سال رسالت پیامبر اکرم

به گونهای نازل شده اسـت کـه

بسیاری از آیات آن ،ارتباط تنگاتنگی با وقایع عصر نزول دارد و فهم صحیح آیات و کشف مقصود
کالم خداوند متعال در چنین آیاتی ،در گرو دانستن اسباب نزول آنهاست .اسباب نزول ،عبارتست
از اموری که در زمان رسالت پیامبر اکرم

روی داده و یک یا چند آیه در پی آنها و بخاطر آنهـا

نازل شده است .روایات تفسیری یکی از منابعی است که مفسـران را از اسـباب نـزول آیـات قـرآن
آگاه میسازد.
عالوه بر روایات تفسیری بیانگر اسباب نزول ،برخی دیگر از روایات هستند که وقایع و حوادثی
که در زمان نزول قرآن اتفاق افتاده است را بیان میکنند .گرچـه ایـن گـروه از روایـات ،بـه انـدازه
روایات سبب نزول ،در فهم آیه دخیل نیستند و ارتباط مستقیمی با کشف مقصود و مضمون آیات
ْ
 .1نافع بن ازرق از معنی این کالم خداوند تعالی پرسیدْ « :
فاثرن به نقعا» ابنعباس گفت« :النقـع مـا یسـطع مـن حـوافر
الخیل»(نقع آن چیزی است که از زیر سم اسبان ساطع میشود) .چون ابنازرق از او پرسید :آیا عرب بـا ایـن مفهـوم
آشناست ،در پاس گفت :آری ،آیا نشنیدهای شعر حسان بن ثابت را:
«عدمنا خیلنا ان لم تروها ـ تثیر النقع موعدها کدا ؛ یعنی :نابود باشند اسبانمان اگر آنهـا را نبینیـد کـه از زیـر سـم خـود
خاک به هوا بلند میکنند و بر زمینی که خشک است میتازند».
نافع از معنی این کالم خداوند تعالی پرسید« :لکنود» .ابنعباس گفت« :کنـود للـنعم و هـو الـذی یاکـل وحـده و یمنـع
رفده»(ناسپاس نعمتها ،آن کس که به تنهایی میخورد و به دیگران نمیدهد) .چون نـافع از او پرسـید :آیـا عـرب بـا
چنین تفسیری آشناست شعر شاعر را گواه آورد :شکرت له یوم العکاظ نواله ـ و لم اک للمعروف ثم کنودا.
یعنی :در روز عکاظ از عطای او سپاسگزاری کردم و کسی نبودم که نسبت به خیری که به او رسیده ناسپاس باشد.

قرآن ندارند ،اما در موارد بسیاری با به تصویر کشیدن وقایع تاریخی عصر نزول قرآن ،به فهم بهتر
آیات کمک میکنند.
َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َّ َ ً َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ََّ
به عنوان مثال :در ش ن نزول آیات «فمن یعمل ِمثقال ذر ٍ :خیرا یـره و مـن یعمـل ِمثقـال ذر ٍ:
َ
ش ًّرا َیر ُه»(زلزلة2،و )8ابن ابی حاتم از سعید بن جبیر روایت کرده است :زمانیکه خداونـد متعـال،
ً َ ً
ً
َ ْ ُ َ َّ
الط َ
عام َعلـی ُحب ِـه ِم ْسـکینا َو ِیتیمـا َو أ ِسـیرا»(انسـان )8،را نـازل کـرد ،گروهـی از
آیه «و یط ِعمون
مسلمانان فکر کردند هرگاه در راه خدا چیز کم و اندک ببخشند پادان داده نمیشـوند و عـدهای
دیگر میاندیشیدند به سبب ارتکاب گناهان کوچـک ،دروغ ،چشـم چرانـی ،غیبـت و ماننـد اینهـا

 3ـ روایات بیان کننده اخبار غیبی

روایاتی که در این دسته قرار میگیرند دو گروهاند :برخی بیان کننده اخبار گذشتگان ،و برخـی ،از
ً
اخبار مربوط به آیندگان سخن میگویند .چنانکه قبال نیز اشاره شد ،به اعتقاد ما قرآن کریم کتابی
است جامع و فراگیر که ت مین کننده همه نیازهای انسانها بوده و درتمامی دورانها تازگی ،اعتبار
و قابلیت اجرا دارد و براین اساس از گذشته و آینده و وقایع گوناگون آنها هم اخبار میکند.
برای دست یافتن به شرح و تفسیر آن چه از اخبـار گذشـتگان و آینـدگان بـه طـور اجمـال در

تحلیل گونهشناسی روایات تفسیری معصومین(ع)

توبی و سـرزنش نمیشـوند و مـدعی بودنـد خـدا تنهـا بـه سـبب گناهـان کبیـره آنهـا را بـه دوزخ
َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َّ َ ً َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ
قـال َذ َّر ٍَ :ش ًّـرا َ
یـر ُه} نـازل
میاندازد .پس آیات {فمـن یعمـل ِمثقـال ذر ٍ :خیـرا یـره و مـن یعمـل ِمث
1
شد(تفسیر القرآن العظیم ،ج ،8ص.)222

مراجعه کرد چـرا کـه بـه اسـتناد قـرآن و

قرآن آمده است ،باید به روایات تفسیری معصومین
ّ
روایات ،پیامبر اکرم و ائمة اطهار(سالم الله علیهم اجمعین) به امور گذشته و آینده آگاهنـد .امـام
ّ
« .1قال ابن أبی حاتم :حدثنا أبو زرعة ،حدثنا یحیی بن عبد الله بن بکیر ،حدثنی ابن لهیعة ،حدثنی عطا بن دینـار عـن
ّ
َ
ً
ْ
َ
َ
َ
ْ ْ َ َ َ
ْ
سعید بن جبیر فی قول الله تعالی« :ف َم ْن ْیع َمل ِمثقال ذ َّر ٍ َ :خیرا َیر ُه َو َم ْن ْیع َمل ِمثقال ذ َّر ٍ :ش ًّرا َیر ُه» و ذلـک لمـا نزلـت
ً
ًَ
ًَ
َ ُ ْ ُ َ َّ
الط َ
عام َعلی ُحب ِه ِم ْسکینا و ِیتیما و أ ِسیرا» (اْلنسان )8 :کان المسلمون یرون أنهم ال یـؤجرون
هذه اْلیة «و یط ِعمون
علی الشی القلیل إذا أعطوه ،فیجی المسکین إلی أبوابهم ،فیستقلون أن یعطـوه التمـر :و الکسـر :و الجـوز :و نحـو
ذلک فیردونه ،و یقولون :ما هذا بشی  ،إنما نؤجر علی ما نعطی و نحن نحبـه ،و کـان آخـرون یـرون أنهـم ال یالمـون
ّ
علی الذنب الیسیر :الکذبة و النظر :و الویبة و أشباه ذلک .یقولون :إنما وعد الله النار علی الکبائر فرغبهم فی القلیـل
ْ ْ َ
َ
من الخیر أن یعملوه ،فإنه یوشک أن یکثر ،و حذرهم الیسیر من الشر فإنه یوشک أن یکثر ،فنزلت ف َم ْن ْیع َمـل ِمثقـال
َ ً
َ
ذ َّر ٍ :یعنی وزن أصور النمل خیرا َیر ُه یعنی فی کتابه و یسره ذلک ،قال :یکتب لکل بر و فاجر بکل سیئة سیئة واحد ،:و
ّ
بکل حسنة عشر حسنات ،فإذا کان یوم القیامة ضاعف الله حسنات المؤمنین أیضا بکل واحد عشر و یمحو عنـه بکـل
حسنة عشر سیئات فإذا زادت حسناته علی سیئاته مثقال ذر :دخل الجنة».

083

صادق

فرمود« :بخدا که من کتاب خدا را از آغاز تا پایانش میدانـم ،چنانکـه گـوئی در کـف

دست من است ،در قرآن است خبر آسمان و زمین ،و خبر گذشته و خبـر آینـده ،خـدای عزوجـل
میفرماید« :همه چیز در قرآن بیان شده است»(همان ،جلد  ،9ص.)775
نتیجه آنکه دسته دیگر از روایات تفسیری معصومین

1

که دارای رویکردی نقلی میباشند،

به شرح و تفسیر اخبار غیبی گذشتگان و آیندگان میپردازند .برای مثال:
در فرمایشی ازامیرالمؤمنین

درتوصیف زلزلة روز قیامت آمده است« :آن زمان که پرونـده

این جهان بسته شود و خواست الهی فرا رسد و آخر آفریدگان به آغاز آن بپیوندد و فرمان خـدا در
آفرینش دوباره در رسد ،آنگاه آسمان را به حرکت درآورد و از هم بشکافد و زمین را به شدت بلرزاند
و تکان سخت دهد که کوهها از جا کنده شده و در برابر هیبت و جالل پروردگار بر یکدیگر کوبیده
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و متالشی شده و با خاک یکسان گردد .سپس هرکس را که در زمین به خاک سپرده شـده درآورد
و پس از فرسودگی ،تازهشان گرداند و پس از پراکنده شدن همه را گرد آورد سپس برای حسابرسی
و روشن شدن اعمال از هم جدا سازد»(نهر البالغه ،خطبه .)905
بخش دوم :روایات تفسیری با رویکرد تحلیلی

ً
شیوه بیان قرآن به گونهای است کـه در برخـی آیـات ،بسـندگی بـه خـود را نفـی میکنـد مـثال در
مواردی مانند جزئیات احکام ،قصص ،تفاصیل معاد و ، ...واضح است که قرآن نیاز به ّ
مبینی غیر
از خودن دارد تا مردم را از جزئیات مسائل فقهی ،تاریخی ،اعتقادی و ...آگاه سازد.
بر اساس احادیث رسیده از معصومین
و خاندان پاک ایشان

 ،مسئولیت تبیین آیات قرآن ،بر عهده پیامبر اکرم

است .بنابراین بهترین راه بـرای دسـتیابی بـه مفـاهیم و مقاصـد کـالم

خداوند متعال در کتاب مقدسش ،مراجعه به روایات تفسیری معصومین

خواهد بود.

این روایات کـه پـرده از مقصـود کـالم خداونـد در قـرآن برمیدارنـد دارای رویکـردی تحلیلـی
میباشند .رویکرد تفسیری و تحلیلی بر خالف نوع قبل است که روایات فقط جنبه نقلی داشـتند و
راه اجتهاد و اظهار نظر به روی ّ
مفسر بسته بـود .در واقـع در ایـن رویکـرد ،مفسـرین باسـتناد ایـن
روایات ،با اجتهاد و تحلیل خود به شرح و تفسیر مفاهیم آیات قرآن میپردازند.
084

َ
ّ ّ َ
ّ
ّ
ّ
ّ
خبرالسـما و خبـراْلرض و
«.1ابا عبدالله یقول :و الله إنی ْلعلم کتاب الله من أوله إلی آخـره ک نـه فـی کفـی فیـه
ّ
ّ ّ ّ
خبرماکان و خبرما هو کائن قال الله عزوجل فیه تبیان کل شی ».

تفسیری دارای رویکرد تحلیلی ،به دو دسـته روایـات تبیینـی و روایـات تمثیلـی تقسـیم
روایات
ِ
ً
میشوند که ذیال به شرح هرکدام میپردازیم.
 1ـ روایات تبیینی

روایات تبیینی به توضیح و تفسیر مفاهیم موجود در آیه و مقصود و مضمون کالم خداوند پرداخته
و به انواع :روایات تفسیر ظاهر ،روایات ّ
مبین آیات مجمل ،روایات مخصص آیات عـام ،و روایـات
ً
مقید آیات مطلر تقسیم میشوند که ذیال به توضیح هر قسم میپردازیم:
 1ـ  :1روایات تفسیر ظاهر

تحلیل گونهشناسی روایات تفسیری معصومین(ع)

این گونه روایات ،به توضیح و تفسیر مفاهیم ظاهر آیات قرآن میپردازنـد .تفسـیر ظـاهر قـرآن بـه
معنای بیان معنای ظاهر ،آشکار و متبادر به ذهن نیست بلکه تفسیر ،تنها در حالـت پیچیـدگی و
ناآشکاری کالم صدق خواهد کرد .به عبارت دیگر ،تفسیر عبارت است از روشن گردانیدن ظهـور
ّ
ّ
معقد و مرکب در کالم ،و مشخص کردن معنا بر اساس آن؛ زیرا ،همان تعقید و ترکیب در کـالم،
درجهای از ناآشکاری و پیچیدگی وارد میکند که در خور کشف و ابانه است ،و در نتیجـه ،عنـوان
ً
«تفسیر» بر آن صدق میکندّ .اما ،در مواردی که ظهور کـالم از نـوع ظهـور بسـیط اسـت ،غالبـا
روشن کردن معنای کالم بر اساس آن« ،تفسیر» شناخته نمیشود .زیرا معنای کـالم بـه خـودی
خود «ظاهر» است و نیازی به «اظهار» ندارد( .علوم قرآنی ،ص)772
ُ ُ َْ
فرمود :آیا میدانیـد منظـور از
در تفسیر آیه« ْیو َم ِئ ٍذ ت َحدث أخ َب َار َها»(زلزلة )2،پیامبر اکرم
اخبار زمین در اینجا چیست؟ گفتند :خدا و پیامبرن آگاهترند .فرمود :منظور از خبر دادن زمـین
این است که اعمال هر مرد و زنی را که بر روی زمین انجام دادهاند خبر میدهد ،میگوید :فالن
شــخص در فــالن روز فــالن کــار را انجــام داد .ایــن اســت خبــر دادن زمــین(ن ور اللقل ین ،ج،5
1
ص.)625
 2ـ  :1روایات مبین آیات مجمل

مجمل ،کلمه یا کالمی است که به خودی خود دارای داللت روشن و آشکار نباشد و عموم مردم،
معنای واضحی را از آن نفهمند .به عبارت دیگر ،زمانیکه معنای کالمی مبهم باشد و خواننده بین
« .1فی مجمع البیان وجا فی الحدیث ان النبی صلی الله علیه وآله قال  :أتدرون ما اخبارها؟ قالوا :الله ورسـوله اعلـم،
قال :اخبارها ان تشهد علی کل عبد وأمة بما عملوا علی ظهرها ،تقول :عمل کذا وکذا یوم کذا وکذا فهذا اخبارها».

085
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086

چند معنا مردد شود که کدامیک ،مراد اصلی گوینده است ،آن لف و یا کـالم ،مجمـل اسـت .در
ً
مقابلَّ ،
مبین :لفظی است که دارای داللت روشن ،و معنای آن کـامال واضـح و مشـخص اسـت.
لف َّ
مبین ،یا به خودی خود دارای داللت روشن است و یا بوسیله کلمه یا کالم دیگـری کـه آن را
م ِّبین گویند از ابهام و اجمال خارج میشود.
یکی از ویژگیهای قرآن ،اجمال برخی آیات آن است .بیشترین آیات مجمل قرآن در موضوع
احکام مانند :حر ،نماز ،روزه ،زکات و ...وارد شده اسـت؛ زیـرا کیفیـت انجـام دادن آنهـا بـه طـور
واضح و مشخص در قرآن نیامده است و نیاز به ّ
مبین دارد .البته آیات مجمل منحصر به احکام و
ِ
آداب شرعی نمیشود و در موضوعات دیگر هم ،مانند آیـات اعتقـادی و معرفتـی ،اجمـال وجـود
دارد و نمیتوان تنها با استفاده از قرآن به معنای آنها پی برد.
در برخی موارد ،بیان آیات مجمـل قـرآن در آیـات دیگـر آن آمـده اسـت و گـاهی هـم روایـات
به تبیین آیات مجمل قرآن پرداختهاند.
معصومین
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
بعنوان نمونه :واژه «روح» درآیة «تنزل ال َمال ِئکـة َو ن
الـروح» در سـوره مبارکـه قـدر تـا حـدودی
مجمل است و بیان امام صادق در حدیث زیر ،این لف را تبیین میکند:
یکی از اصحاب ،از امـام صـادق

سـوال کـرد« :آیـا روح جبرئیـل نیسـت؟» حضـرت

فرمودند :جبرئیل از فرشتگان اسـت درحـالیکـه روح ،مخلـوقی عظـیم تـر از فرشـتگان
الـر ُ
است .مگر اینطور نیسـت کـه خداونـد عزوجـل میفرمایـدَ « :ت َن َّـز ُل ْال َم َال ِئکـ ُة َو ن
وح»
1
(البرهان ،ج ،6ص.)209
 3ـ  :1روایات مخصص آیات عام

ّ
عام لفظی است که بدون حصر ،تمام افراد واجد صالحیت را فرا میگیرد .از الفاظ دال بـر عمـوم
ّ
ّ ّ
میتوان ،کل ،الذی والتی(وتثنیه وجمع آنها) ،ای ،ما ،و من(شرطیه ،استفهامیه و موصول) را نام
برد (اإلتقان ،ج ،9ص.)619
آیات عام قرآن را گاهی آیات دیگر آن تخصیص میزنند و گاهی هم روایات معصـومین
مخصص آیات عام هستند.
« .1سعد بن عبد الله :عن أحمد بن الحسین ،عن المختار بن زیاد البصری ،عن ّ
محمد بن سلیمان ،عن أبیه ،عـن أبـی
بصیر ،قال :کنت مع أبی عبد الله  ،فذکر شیئا من أمر اْلمـام إذا ولـد ،فقـال« :اسـتوجب زیـاد :الـروح فـی لیلـة
القدر» .فقلت له :جعلت فداک ،ألیس الـروح جبرئیـل! فقـال :جبرئیـل مـن المالئکـة ،و الـروح [خلـر] أعظـم مـن
ُ
المالئکة ،ألیس الله عز و جل یقولَ :ت َن َّزل َ
المال ِئکة َو نالروح».

ً
مثال در تفسیر آیه «إنما المشرکون نجس فال یقربوا المسجد الحرام»(توبه )7،روایتـی از جـابر
ّ
بن عبدلله بدین مضمون نقل شده است:
ّ
«حدثنا ...أبو الزبیر أنه سمع جابر بن عبد الله یقول فی قوله تعالی إنما المشرکون
نجس فال یقربوا المسجد الحرا إال أن یکون عبدا أو واحدا من أهل الذمة»(أحکا

القرآن(الجصاص) ،ج ،9ص.)082

در این روایت ،عبد و اهل ذمه ،از حرمت ورود به مسجد الحرام تخصیص خوردهاند.
 4ـ  :1روایات ّ
مقید آیات مطلق

یکی از تقسیمات دیگر در روایات ّ
مفس ِر الفاظ قرآن کریم ،تقسیم آنها به مطلر و مقید است.

مطلر و مقید شبیه عام و خاص است ،با این تفاوت که عموم و خصوص متوجـه بـه افـراد

موجود متعدد بوده و بعضی از انواع و یا افراد آن عام به وسیله دلیل خاص از آن عمـوم خـارج
َّ
شدهاند ،مطرح میشود ،ولی مطلر و مقید مربوط است به طبیعت و ماهیتی که متعلر تکلیف
َّ
است و مکل ف موظف است آن را ایجاد نماید .اگر آن طبیعـت متعلـر تکلیـف ،قیـدی نداشـته
ً
باشد مطلر است و اگر قیدی برای آن در نظر بگیریم مقید است .آیات مطلر قرآن کریم بعضا
توسط آیات دیگر تقیید می شـوند و گـاهی هـم احادیـث معصـومین

آیـات مطلـر را مقیـد

میکنند.
َ
خداوند متعال در آیه  60سوره غافر میفرماید« :وقال نربکم ادعونی أستجب لکم» و پروردگار

تحلیل گونهشناسی روایات تفسیری معصومین(ع)

است و اطالق و تقیید به احوال و صفات .عام و خاص در مـورد امـوری کلـی کـه دارای افـراد

شما فرمود :بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را .در این آیـه شـریفه ،اجابـت کـردن دعـا بـه صـورت
مطلر و بدون قید آمده است اما روایت منقوله از امام صادق

آن را مقید میکند:

َ
َ
ّ
ّ
قال له رجل جعلت فداک ّإن الله یقول :ادعونی أستجب
«عن أبی عبدالله
ّ
َُ َ ّ
ََ
لکم ،و ّإنا ندعو ُ
ون الله بعهده و ّإن الله یقول:
فالیستجاب لنا ،قال ْلنکم التف
ُ
ّ َ َ ّ
ّ
أوفوا بعهدى أوف بعهدکم .والله لو وفیتم لله ل َوفی الله لکم»(تفسیر قمی ،ج،1

ص.)96

در این روایت ،اطالق موجود در آیه ،که مربوط به مستجاب شدن دعا است ،به قیـدی مقیـد
شده که وفاداری انسان نسبت به عهد و پیمانش با خداوند متعال ،باشد.

087



دو فصلنامه پژوهشی ـ اطالعرسانی شماره پانزدهم ـ بهار ـ تابستان 92

088

 2ـ روایات تمثیلی
ً
یکی از بهترین رونها برای فهماندن مطالب به مردم ،خصوصا کسانی که سواد چنـدانی ندارنـد
استفاده از مثالهای محسوس و مناسب است .از آیات قرآن کـریم پیداسـت کـه خداونـد متعـال
هم ،به این مسئله اهمیت فراوانی میدهد و کتاب آسمانی او سرشار از مثال های مختلف و ساده
است که مردم با تفکر و دقت در آنها متذکر یاد خدا میشوند.
نی ز ،در برخی موارد ،برای آسان سازی و انتقال سریع مفـاهیم قـرآن بـه
ائمه معصومین
مخاطبین ،از عنصر تمثیل و همانند سازی استفاده میکردند و این امـر ،در روایـات تفسـیری آن
بزرگواران نمایان است.
میخوانیم که فرمود :مواظبت بر وضو کنید و بهترین اعمـال
در حدیثی از رسول اکرم
شما نماز است و مراقب زمین باشید که مادر شماست و هیچ انسانی کار خیر و شری در آن انجام
1
نمیدهد مگر این که زمین از آن خبر میدهد(مجمع البیان ،پیشین ،ص.)295
این حدیث ،که با آیات ششم و هفتم سوره زلزله مرتبط است ،زمین را به مادر آدمیـان تشـبیه
میکند؛ یعنی همانطور که مادر ،از تمامی کارهای خوب و بد فرزندن آگاه است ،زمـین هـم از
همه اعمال خیر و شر انسانها باخبر است و در روز رستاخیز به تمامی آنها شهادت میدهد.
بخش سوم :روایات تفسیری با رویکرد تأویلی

از روایات فراوانی استفاده میشود که آیات کریمة قرآن عـالوه بـر معنـای ظـاهری کـه بـا فراگیـری
اصول و قواعد عربی ،قابل فهم بوده و درمـوارد ابهـام نیـز قابـل تفسـیر اسـت ،از معـانی ،مقاصـد و
معارف عمیر دیگری نیز برخوردار است که همگان توانایی فهم آن را ندارند و علم آن ،ویژه راسخان
َ
در علم است که با عالم غیب در ارتباط و از زبان وحی آگاهند و برای درک آن معارف عمیر بایـد بـه
آن بزرگواران مراجعه کرد .این معارف عمیر و معانی باطنی قرآن را ت ویالت قرآن میگویند .برخی از
روایــات تفســیری دارای رویکــرد ت ـ ویلی میباشــند یعنــی بــه تفســیر و توضــیح معــانی بــاطنی قــرآن
میپردازند .این روایـات بـه طـور کلـی بـه دو دسـته روایـات َج ْـری و تطبیـر و روایـات تـ ویلی(بمعنی
ً
الخاص) تقسیم میشوند .توضیح مختصر هریک از اقسام مذکور را ذیال از نظر میگذرانیم:
« .1وروی الواحدی بإسناده مرفوعا إلی ربیعة الحرشی قال :قال رسول الله صـلی اللـه علیـه وآلـه وسـلم :حـافظوا علـی
الوضو  ،وخیر أعمالکم الصال ،:وتحفظـوا مـن اْلرض ،فإنهـا أمکـم ،ولـیس فیهـا أحـد یعمـل خیـرا وشـرا ،إال وهـی
مخبر.»:

 1ـ روایات جری و تطبیق

ً
قرآن کریم برای هدایت همه جهانیان فرستاده شده است .و چنانکه قـبال نیـز اشـاره شـد ایـن

کتاب آسمانی ،حاوی تم ام معارف اخالقی ،اجتماعی ،احکام عملی و پاسخگوی تمام نیازهای
بشر در طول اعصار و قرون است؛ و برای هر عصری تازگی ،طـراوت و تـ ثیر خـودن را حفـ
میکند.
با توجه به ویژگی تازگی و جاودانگی قرآن؛ مفاهیم آیات در طـول زمـان ،بـر همـه مـوارد
مشابه قابل تطبیر است چراکه آیات ق رآن محدود به عصر نزول نیست .انطباق الفاظ و آیات
ً
قرآن ،بر مصادیقی غیر از آن چه ظاهرا آیات درباره آنها نازل شـده اسـت را جـری و تطبیـر
می گویند.
الف) روایات بیان مصداق.
ب) روایات جری و تطبیر به وسیله توسعه مفهوم.
 1ـ  :1روایات بیان مصداق

روایات تفسیری فراوانی وجود دارند که به ذکر مصادیر آیاتی از قرآن که دارای مفاهیم عام و کلی
میباشند میپردازند .برخی از روایات بیان مصداق ،با نام بردن از افراد خاصی ،مصادیر عینی آیه
را مشخص میکنند و برخی دیگر هم به بیان اوصاف و ویژگیهای این مصادیر میپردازند.

تحلیل گونهشناسی روایات تفسیری معصومین(ع)

روایات جری و تطبیر به دو دسته تقسم میشوند:

آیه هفتم از سوره بینه 1بصورت کلی ،افراد با ایمان و عامل بـه عمـل صـالح را «خیـر البریـة»
آمده است که ایشان خود را از مصـادیر عینـی خیـر
نامیده است ّاما در حدیثی از پیامبر خدا
البریة معرفی نموده و میفرماید« :انا أفضل من جبرئیل و میکائیل و إسرافیل و جمینع المالئکنة

المقربین ،و انا خیر البریه و سید ولد آد » (نور اللقلین ،پیشین ،ج ،1ص.)950

روایت کرده است که ایشـان دربـاره کـالم خداونـد

ابوبصیر ،از حضرت امام جعفر صادق
عزوجل« :و ذلک دین ّ
القیمة» فرمود :آن همان دین حضرت قائم
ج ،5ص .)295

است(البرهان ،پیشـین،

2

َّ َّ َ َ ُ َ ُ َّ َ ُ
َ ْ
َ
ولئک ُه ْم خ ُیر ال َب ِر ِیة».
ات أ ِ
ِ « .1إن ال ِذین آمنوا وع ِملوا الص ِالح ِ
« .2شرف الدین النجفی :و روی علی بن أسباط ،عن ابن أبی حمز ،:عن أبی بصیر ،عن أبی عبد الله
َْ
و جلَ :و ِذلک ِد ُین الق َیم ِة ،قال :هو ذلک دین القائم ».

 ،فی قولـه عـز
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 2ـ  1ـ روایات جری و تطبیق به وسیله توسعه مفهوم

این روایات هم مانند روایـات بیـان مصـداق ،مفـاهیم کلـی آیـه را بـر مصـادیر گونـاگونی تطبیـر
میدهند اما نوع تطبیر در این روایات با روایات بیان مصادیر آیات ،متفاوت است.
روایات جـری و تطبیـر بـه وسـیله توسـعه مفهـوم ،مفـاهیم ظـاهری آیـه را توسـعه داده و بـر
مفاهیمی که خارج از فضای نزول و ظاهر آیه است تطبیر میدهند.
َ

آیه  85سوره بقره« :ف ّلما َ
جاء ُهم ما َعرفوا کفروا ِبه» درباره قوم یهود نـازل شـده و محتـوای آن

بدین شرح است که آنها اوصاف پیامبر

را در کتابهای خودشان خوانده بودند و آن حضـرت

را میشناختند اما زمانیکه رسول خدا

به سویشان آمد ،به او کفر ورزیدند.

در تفسیر عیاشی ،ذیل این آیه ،روایتی از امام محمد باقر
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مربوط به کفر یهود به پیامبر

نقل کرده که حضـرت ایـن آیـه

را ،بر مسئله والیت امیرالمؤمنین

تطبیر نموده است(تفسیر العیاشی ،پیشین ،ج ،9ص.)50

و کفر بنی امیه به ایشـان

1

 2ـ روایات تأویلی

معارف قرآن کریم را میتوان به دو دسته کلی تقسیم نمود .دسته اول ،معـارفی هسـتند کـه فهـم
آنها با استفاده از ادبیات عرب ّ
میسر ،و در روایات ،از آنها به ظاهر قرآن تعبیـر شـده اسـت .دسـته
دوم ،معارفی هستند که دانستن آنها با استفاده از اصول و قواعد عربی میسـر نیسـت و بـرای پـی
بردن به آنها باید به راسخون فی العلم مراجعه شود .به ایـن دسـته از معـارف قرآنـی ،بـاطن قـرآن
گویند .دسته اول در حوزه تفسیر و دسته دوم در قلمرو ت ویل قرآن قرار میگیرند.
البته یکی از ویژگیهای معانی باطنی قرآن ،همسویی آن با معانی ظاهری است بـدین معنـی
که معانی باطنی با ظاهر قرآن قابل جمع است و در طول هم قرار دارند نه در عرض هم.

َ
ََ
َ ُ َ َ ٌ َ
ات َّمقنا ُ ِإ ْب َنر ِاهی َم َو َمنن َدخل ُنه کنا َن َء ِام ًننا» در آن،
در تفسیر البرهان ذیل آیه « ِفی ِه ءایات بین

نشانههایی روشن است [از جمله] مقام ابراهیم اسـت و هـر کـه در آن درآیـد در امـان اسـت»(آل
عمران )52،آمده است:

091

« .1عن جابر قال س لت أبا جعفر ع عن هذه اْلیة عن قول الله «فلما جا هم ما عرفوا کفروا به قال تفسیرها فـی البـاطن
فلما جا هم ما عرفوا فی علی کفروا به فقال الله [فیهم فلعنة الله علی الکافرین فی باطن القرآن قال أبـو جعفـر] فیـه
یعنی بنی أمیة هم الکافرون فی باطن القرآن».

ّ
«عن أبی عبدالله

ً
ََ
فی قول ا ّلله عزوجلَ « :
وم ْن َدخل ُه ک َان ِآمنا» .قال« :فی

قائمنا أهل البیت ،فمن بایعه ،و دخل معه ،و مسح علی یده ،و دخل فی عقد
أصحابه ،کان آمنا»(البرهان ،پیشین ،ج ،1ص.)626

ََ َ ً
در این روایت « َو َم ْن َدخل ُه کان ِآمنا» به امام زمان(عر) ت ویل شده است.
نتیجه گیری

بررسی گونهشناسی روایات تفسیری نمایانگر کاربرد این روایات در تفسیر آیات کریمه قرآن است.
بندی ایـن روایـات ،تـ ثیر بسـزائی در
تحقیر و بررسی در این زمینه نشان داده که نوع تقسیم ِ

افزونی بهره گیری از آنها دارد .از اینرو الزم است تحقیر در مـورد روایـات تفسـیری در
آسانی و
ِ
ترین آنها بهره جسته است.
تقسیمات مطرح ،از مناسب ِ

نتیجه تحلیل روایات تفسیری این شد که این روایات ،رویکردهای متفاوتی دارند .دسـتهای از

آنها دارای رویکرد نقلی ،دستهای دارای رویکـرد تفسـیری و دسـته دیگـر دارای رویکـرد تـ ویلی
میباشند.
هر گروه از این روایات ،انواع مختلفی را زیر مجموعه خود قرار داده است.
روایات دارای رویکرد نقلی به سه دسته روایات لووی ،روایات فضای نزول و روایات اخبار غیبی
ِ

تحلیل گونهشناسی روایات تفسیری معصومین(ع)

قالب تقسیمی صورت گیرد که از نظم و انسجام بیشتری برخوردار باشد .پژوهش حاضر ،با بررسی

تقسیم شدهاند .هریک از این سه دسته ،خود ،دارای انواع دیگری هستند.

دسته دوم روایاتی که رویکردی تفسیری و تحلیلی دارند و به دو دسته روایات تبیینی و تمثیلی
تقسیم میشوند .روایات تبیینی شامل روایات تفسیر ظـاهر ،روایـات ّ
مبـین آیـات مجمـل ،روایـات
مخصص آیات عام و روایات مقید آیات مطلر میشوند.
روایات دارای رویکرد ت ویلی اسـت ،کـه شـامل روایـات بیـان مصـداق ،روایـات
سومین دسته،
ِ

جری و تطبیر و روایات ت ویلی(بیان معنای باطنی) میشود.

تقسیمات دیگری که در این باب ارائه شده فاقد چنین نظم و انسجامی هستند.

090

منابع
ـ قرآن کر یم.
ـ تفسیر القرآن العظیم ،ابن کثیـر ،اسـماعیل بـن عمـرو ،تحقیـر محمـد حسـین شـمس الـدین،
بیروت ،دارالکتب العلمیه ،منشورات محمد علی بیضون9295 ،ق ،ج.9
ـ البرهان فی تفسیر القرآن ،بحرانی ،هاشم بن سلیمان ،تهران ،بنیاد بعثت9296 ،ق ،ج.6
ـ دانشنامه جهان اسالم ،بنیاد دائر :المعارف اسالمی ،تهران9125 ،ن ،جلد.9
ـ أحتام القرآن(الجصاص) ،جصاص ،احمد بن علی ،تحقیر محمد صادق قمحاوی ،بیـروت،
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دار احیا التراث العربی 9205 ،ق ،ج.2
ـ علوم قرآنی ،حکیم ،سید محمد باقر ،تهران ،تبیان.9128 ،
ـ اإلتقان فی علوم القرآن ،سیوطی ،جالل الدین ،بیروت ،دار الکتب العربی9275 ،ق.
ّ
ـ المنثور فی تفسیر المأثور ،سیوطی ،جالل الدین ،الدر قم ،کتابخانهی آیت الله مرعشی نجفی،
9202ق ،ج.6
ـ نهج البالغه ،شریف الرضی ،محمد بن حسین ،ترجمه محمد دشتی ،قم ،انتشارات مشهور.
ـ مجمع البیان فی تفسیر القرآن،طبرسـی ،فضـل بـن حسـن ،بیـروت ،دار إحیـا التـراث العربـی،
9206ق ،ج.90
ـ جامع البیان فی تفسیر القرآن ،طبری ،محمد بن جریر ،بیروت ،دار المعرفه9297 ،ق ،ج.10
ـ تفسیر نور الثقلین ،عروسی حویزی ،عبد علی بن جمعه ،قـم ،انتشـارات اسـماعیلیان9295 ،ق،
چاپ چهارم ،ج.5
ـ تفسیر عیاشی ،عیاشی ،محمد بن مسعود ،تحقیر سید هاشم رسولی محالتی ،تهران ،المکتبة
العلمیة االسالمیه ،ج.9
ـ تفسیر قمی ،قمی ،علی بن ابراهیم ،قم ،دار الکتاب9162 ،ن ،چاپ چهارم ،ج.7
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