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 :چكیده

جتهادی قـرآن در دوران ماارـر تفاسیر ا ازجملهاهلل جوادی آملی، یتآیدآمده توسط پدتفسیر تسنیم، 

 روش قرآن به قرآن بهره گرفته اسـت  نگارنـده از عمدتاًشود که به اقتفای تفسیر المیزان یممحسوب 

از آیات  این تفسیر در مقام بیان ماارف آیات کریمه، همت خود را مصروف تفسیری مستدل و روشمند

ن های تفسـیری آنـایشهاند نقدبهبه آرای دیگر مفسران عنایت داشته و  و بر این پایه کتاب الهی نموده

یی از تفسیر تسنیم هانمونهبا بررسی ، تحلیلی- یاز روش توریف حاضر با استفاده مقالهپرداخته است  

نقدی هدفمنـد از اهلل جوادی آملی، ضمن رعایت اخالق، بهیتآ که دهدبا محوریت روش نقد، نشان می

یشه تفسـیری دیگـر قد این قواعد در اندطرفین و احیاناً ن قبول موردیری قواعد تفسیری کارگبهطریق 

بـا  ن: موافقـتمفسران، اقدام کرده و با استدالالت عقلی و استنادات نقلی، مطابق با مایارهایی همچـو

ی آرای یات همسو، حجیت ظواهر، هماهنگی با سیاق آیات و مطابقت با عقل برهـانی، نادرسـتآ یگرد

ی هابرداشت، هاآنسیر تسنیم با تحلیل نادرستی دالیل برخی مفسران را تبیین نموده است  ایشان در تف

 کند یمو مراد واقای خداوند از آیات قرآن کریم را بیان  نارواب آنان را نفی

 ی، نقد، تفسیرتسنیم، جوادی آملیشناسروش: هاکلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسئله  -1

مکاتـ  آن،  شـناخت و پـووه  در تفسـیر های اخیر،سال در

 پووهانقرآن موردتوجهحوزه تفسیر،  مطالاات درجه دوم ابهمثبه

 بـه هر یـ  از مفسـران نگرش نحوه بررسی اما است هقرارگرفت

 بخـ  ایشان، نظرات ها ویشهاند نقد و دیگر تفسیرنگاران آرای

بـه آن توجـه شـده  و کمتـربوده  تفسیر شناسیروش در مغفول

شناسـی بـانی و روشم تبیـین در توانداین امر می آنکه بااست، 

 آرای کـه مفسـرانی بـه توجه رورت کهینبدباشد   تفسیر مؤثر

 آبشـخور بررسـی و استموردنقد قرارگرفته  خاص طورها بهآن

مفسـر  تفسیری شخص انتقاد شده و قواعد تواندمی ،هاآن فکری

 تفاسیر، اثرگذار باشد  ساخته و در شناخت آشکار را انتقادکننده

آملی در تفسیر تسنیم به این مهم عنایت داشته و اهلل جوادی یتآ

ورزیده است و با هـدف  اهتمامبه بررسی آرای مفسران برجسته 

تبیین آرای تفسیری نارواب و بیان رای رائ  در ماانی آیات، 

را در حوزه هـای گونـاگون نقـل و  یهعامه و امامآرای مفسران 

رو ایـن  بر پایه آنچه گذشت، پرس  تحقیق پـی است  نقدکرده

است که روش نقد آرای مفسران در تسنیم چیست و با چه مایار 

ــدفی  ــووه  شــدهانجامو ه ــدگان پ ــا  اســتن نگارن حاضــر ب

اهلل جـوادی آملـی و بـا مطالاـه مبانی تفسیری آیت درنظرگرفتن

 شـیوه تـا نندآبریی از نقد آرای مفسران در تفسیر تسنیم هانمونه

 یل قرارو تحل یبررس موردنیم تس تفسیر مفسران را در آرای نقد

 شـیوه را بـه آرای دیگـر مفسـران نقـد در مؤلف داده و رویکرد

-دقیـق شناخت به توانترتی  میینا  بهنمایند استخراج مندنظام

 شـیوه یافتـه، دست آملی جوادی اهللآیت تفسیری روش از تری

 مارفـی شاخصـه یـ عنوان بـه در تسنیم را تفسیری آرای نقد

 نمود 

 پیشینه پژوهش -2

یر تسـنیم را در تفسـپووه  حاضر که نقد آرای دیگر مفسـران 

دهد دارای پیشینه خاص خود نیست و بر یممورد مالحظه قرار 

است کـه بـه  بار یننخستاین موضوع  رورت گرفتهپایه بررسی 

شـود  البتـه در اینجـا  کـر دو مقولـه یمدست پووه  سـررده 

شایسته است  یکی ارل موضوع  پیشینه عام این تحقیق عنوانبه

ی دیگـر نقـدهانقد در عالم تفسیر و دیگـری مطالاـه پیرامـون 

  کرقابـلمفسران در آثار تفسیری است  درباره بخـ  نخسـت 

طول تاریخ  نقد آرای دیگر مفسران در آثار تفسیری، دراست که 

ادوار  ی  وجود داشته و در برخی از آثار وکماباین دان  کهن، 

 در میان آثار تفسـیری متقـدم است شده  تربرجسته آن تاریخی

ابوعلی جبّائی مـتکلم ماتزلـی  ی چون: تفسیرسیراتفتوان از می

تفســیر  ،(ق 310)طبــری « یــانطالبجــام  »(، تفســیر ق 203)

شـیخ  «التبیـان»(، تفسیر ق 324٫اشاری )ابوالحسن « المختزن»

( و ق ۵2۸٫) زمخشــــری« الکشــــاف»(، ق 460٫طوســــی )

نام برد که  تفاسیری عنوانبه( ق 604) فخر رازی «الغی حیمفات»

 تـرجیح، و داوری مقـام در  کـر و به مناسبت، آرای تفسیری را

  اندکردهیاناً مطالبی به آن اضافه احآرای دیگران پرداخته و  نقدبه

  1270آلوسـی ) «یاناالمروح »در دوران ماارر نیز در تفاسیر 

ــار»(، ق ــا ) «المن ــید رض ــزان»( و   ق13۵4رش ــه  «المی عالم

اسـت   مالحظـهقابل وضوحبه مسئله( این   ق1392) طباطبایی

 : سراسر اثر( ق 1414)ن : ایازی، 

 نقـد مـوردکارهایی که در به  توانیمهمچنین درباره مقوله دوم 

از کتـــاب  ؛شـــدهانجامدیگـــر مفســـران در تفســـیر المیـــزان 

اکبر یعلنوشته سید  «ی نقد آرای مفسران در المیزانشناسروش»

ی نقــد آرای دیگــر هــاروش»( و مقالــه ش 1391) جربیــ  نتــا

(   ش1390موسوی ) رضا یدسنوشته « مفسران در تفسیر المیزان

 بـا  انـدپرداختهیی از نقـد در المیـزان هانمونهیادکرد که به  کر 

، اندشدهچاپ حالتابه هک ییهاپووه  پیشینه تحقیق در توجه به

ی نقـد آرای شناسروش»پووهشی در خصوص  ت کهتوان گفیم

ی هـاپووه گرچـه در تفسیر تسـنیم وجـود نـدارد « مفسران

اهلل جوادی انجـام آیت« ی تفسیریشناسروش» ینهدرزممتاددی 

 شناسـی روش»ارشـد  کارشناسی نامه پایانشده که می توان به 

 نامــه ( و پایــان1391)زینــ  تقدســی نوشــته  «تســنیم تفســیر
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رـدره اثر طاهره نـاجی« تسنیم شناسی روش»ارشد  کارشناسی

مـریم نوشته  «روش و گرای  تفسیر تسنیم» و مقاالت (13۸9)

 روایـت جایگـاه»(، ش 139۵) زین  تقدسی و  ایمانی خوشخو

طـاهره  و پیروزفـر سـهیال نگاشـته (1391« )تسـنیم تفسیر در

اثـر علـی اسـالمی  «تسـنیم تفسیر مبانی و مبادی» ردره،ناجی

 فهیمی توشته حمیدرضا« تسنیم تفسیر شناسی روش»( و13۸9)

به مسائل مربوط بـه  هاپووه ( اشاره کرد  این ش 13۸7تبار )

شناسی تفسیر تسنیم و مبانی تفسیری و رویکرد اجتهادی و روش

 از آنهـا نگرشـی یـ هیچ اند ولی درجام  نگارنده آن پرداخته

 در مفسـر شـیوه و دهنش انجام مفسران آرای موضوع مند بهنظام

 است  نشده استخراجها آن نقد و آرای سایر مفسران  کر

 شناسی مفهوم -3

یکــی از مواضــ  ارــلی پــووه ، تبیــین روشــن و تمایزیافتــ  

های است که به عنوان مفاهیم مهم و اساسـی در دسـت کلیدواژه

پووهشگر است؛ لذا در ادامه به تبیین واژگانی خواهیم پرداخـت 

 هستیم  هاآنیری و استفادۀ کارگبهقاله ناگزیر از که در این م

 شناسیروش -3-1

 ،قانون ،قاعده ،طریقه در لغت به ماانی گوناگونی چون: «روش»

بیـان شـده نهـ   وآیـین  ،رسـم ،گونـه ،طریـق  ،اسلوب ،شیوه

 وهرگونـه ابـزار  روش( 10۸2۵ص ، 7ج : 1373است )دهخدا،

دن به مقصود بـه کـار قواعدی است که هنگام پووه  برای رسی

ممکن است به طرقی که انسان را به کشـف مجهـوالت  و رودمی

 نیز ،قواعدی که هنگام پووه  به کار می روند و هدایت می کند

 ،دنـابزار و فنونی که از مجهوالت به مالومـات راهبـری مـی کن

غیر  ،شناسى(  روش24، ص1: ج137۵اطالق شود )ساروخانی، 

رى است که دانشمند در سلوک علمى مسی ،از روش است  روش

دان  دیگـرى اسـت کـه بـه  ،شناسىکند، اما روشخود طى مى

 شناسـی یـا متـدولوژیروش .پـردازدشـناخت آن مسـیر مـى

«Methodology  »در مفهـوم  و وسیله شناخت هر علم است

شود که برای رسـیدن هایی گفته میروششناخت مطلق خود به 

 ،شناسی هر علمروش  شودتفاده میها اسبه شناخت علمی از آن

های مناس  و پذیرفته آن علم برای شـناخت هنجارهـا و روش

اسـت در ردد شناخت روش علم  شناسىروش قواعد آن است 

به بررسـى راهـى  و محسوب شدهو در واق  ی  علم درجه دو 

رساند یا بـه تابیـر پردازد که ما را در ی  علم به مارفت مىمى

گیـرى از منـاب  بـراى آن را علـم کشـف راه بهرهتوان دیگر مى

رسیدن به غایات و اهـداف در یـ  علـم خـاص نیـز دانسـت 

، شناسیمقصود از روشبراین اساس،  (37: ص 1391، )برنجکار

هـای هـای روشهـا و ناکارآمـدیشناخت و بررسی کارآمـدی

 گوناگون است  

 نقد -3-2

ها و شناختن خوبیجداکردن سره از ناسره  در لغت به ماناینقد 

-های تقلبـی از درهـمجدا ساختن درهم و های ی  چیزو بدی

-گیری، نکتـهخرده، (129ص، ۵ج: 1409، )فراهیدی های سالم

: 1373 سنجی و آشکار کردن عی  کالم )دهخـدا،سنجی، سخن

زی را نقد کرد، یانـی وارسـی کـرد تـا و چی (20033، ص13ج

(  20033، ص13ج :140۵ ،ابن منظور) نی  و بد آن را بشناسد

فرآیند نقد ی  روش تحلیلـی و سـازوکاری در جهـت ارـالح 

اطالعات و تضمین کیفیت و درستی آن، است که با حـوزه هـای 

گوناگون )ادبی ، تاریخی ، علمی ، عقیدتی ( در ارتبـاط اسـت و 

( 222: ص1393توساه علمی را تسـری  مـی نمایـد   )درودی،

می و تقویـت اثـر بخشـی علـم و هدف از نقد متون ، پویایی عل

( 223و 232ارایه اندیشه های برتر وتقویت اندیشه است )همان ،

جهان اسالم هیچگاه خالی از سنت نقد نبوده است،  مساله نقد و 

دارد و از قـرون نخسـت  1دالیل و مجاز بودن آن را مؤید قرآنی 

                                                           
نُ  ادْعُ إِلى»آیات:  1 سَبِیلِ رَبِّ َ بِالْحِکْمَ ِ وَ الْمَوْعِظَ ِ الْحَسَنَ ِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِـیَ ََحْسـَ

رْ »و  (12۵)نحـل /« عْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَإِنَّ رَبَّ َ هُوَ ََعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ ََ فَبَشـِّ

الَّذِینَ یَسْتَمِاُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِاُونَ ََحْسَنَهُ َُولئِ َ الَّذِینَ هَداهُمُ اللَّـهُ وَ َُولئِـ َ هُـمْ  *عِبادِ 

  (1۸-17)زمر/ « َُولُوا الْأَلْبابِ
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هایی در رد عقاید نوشته شده اسـت  )خرمشـاهی، هجری کتاب

( و این مسـاله در تفاسـیر نیـز، فـراوان بـه چشـم 9ص: 1363

 میخورد  

 رأی  -3-3

را واژه شناسان به مانای دیدن، اعم از دیدن ظاهری و «  رَی» 

اند با چشم، یا دیدن غیر ظاهری و ادراک و کس  آگاهی دانسته

رود و ی  مفاـول حرف جرّ، متادّی به کار می که گاه بی واسطه

ی رؤیت و دیدن ظـاهری اسـت و گـاه دو گیرد که مفید مانامی

گیرد و مفید مانای علم و دانستن اسـت  گـاه نیـز بـا مفاول می

آید که به مانای نظر انداختن و نگـاه کـردن می« إلی»حرف جرّ 

() ابــن 373: ص1412)راغــ ،  اســت؛ عبــرت بــه قصــد

ــور، ــز واژه  (292-291، ص14: ج140۵منظ ــه « رَی»نی را ب

بـه  اند وانسان درباره موضـوعی شـمردهمانای نظریه و اندیشه 

ــت   ــده اس ــر آم ــده نی ــر و عقی ــه و نظ ــر و اندیش ــای فک مان

 (1042۵ص ، 7ج : 1373)دهخدا،

 تفسیر تسنیم -3-4

بـا اسـتفاده  یجـام  بـه روش اجتهـاد یریتفسـ این اثر قرآنی،

 یاسـت ولـ یبه زبـان فارسـکتاب  ینا  از قرآن است یحداکثر

الزمه آن، استفاده از ارـطالحات بودن  که  یبه تخصصباتوجه

 یـزاسـت، ن یمانند فلسفه، منطق، ارول فقه و علوم ادبـ ی،علوم

تفسیر تسنیم که  شده است  یلفهم آن ثق ف،مؤل یزبان خاص ادب

، درآمدهمجلد به زیور طب   ۵4 در قال یی از آن هابخ تاکنون 

شامل ی  مقدمه جام  در ده فصـل بـا محتـوای: زبـان قـرآن، 

و ضرورت تفسیر قرآن، مناب  تفسـیری و اقسـام تفسـیر،  امکان

شرح روش تفسیری قرآن به قرآن، قرآن بـه سـنت و قـرآن بـه 

عقل، شبهات پیرامون روش تفسیری، اقسام تفسیر به رَی و شأن 

نزول و فضا و جو نزول و مفاهیم قرآن از دیدگاه اهـل عصـمت 

 (17، ص13۸7پرداخته است  )فهیمی تبار،

 

 قد آرای مفسران در تفسیر تسنیمن روش - 4

پی  از ورود به ارل بحث،  کر این نکته شایسته اسـت کـه در 

ی تفسـیر، نظـرات دراثنـانقل و طـرح آرای مفسـران  خصوص

مختلفی وجود دارد  برخی با این برهان که بیان مانای آیات بـه 

استناد فهم مفسران دیگر، جایز نیست، طرح آرای دیگر مفسران 

شمارند و در مقابل برخـی بررسـی شـواهد و دالیـل ینمرا روا 

سایر مفسران را که مستلزم بیان آرای ایشان است، بـرای تفسـیر 

برخی دیگـر، بـا  (2۸7ص : 1394بابایی، )دانند  یمقرآن مفید 

نزدی  زمـان نـزول  زبانعربگزین  راهی میانه، فهم مفسران 

بر اعتماد  العقبنای  از باب -در کشف مفاهیم عرفی کلمات  ،را

:ص 1396، بابـایید  )داننـیمماتبـر  -ه و رَی خبر خبر ثقهبه 

(  به نظر برخـی دانشـمندان ماارـر، آگـاهی از ایـن آرای 234

راهی بـرای شـناخت قـراین در زمـان نـزول قـرآن و  ،تفسیری

احتمـال درنتیجه، فهم بهتر آیات قرآن اسـت و موجـ  کـاه  

بـه مانـای تفسـیر مطلـ  البته این  مفسر خواهد گردید؛لغزش 

در اتخـا   توانـداطالع از آرای تفسـیری میبلکه تقلیدی نیست 

ص ، 13۸2سـبحانی، ) به مفسر کم  کنـد گیری نظریه و نتیجه

ه پشتوانه ماقـول ک یسخنماتقد است  اهلل جوادی آملیآیت  (22

ا یـا منـ  یـبه نحـو نقـ   ،با نقد مستدل ،ا منقول نداشته باشدی

(  آنچـه در 6۸، ص 2 : ج137۸ریزد  )جوادی، فرومیماارضه 

ویوه در مقـام نقـد اهلل جوادی و تحلیل آن بهشناخت روش آیت

یکسان « کاربست»و « وجود مایار»آرای تفسیری اهمیت دارد، 

شـود از آن بـه روش نقـد آن در تمام موارد مشابه است کـه می

ای مفسـران ی نقد آرهانهیادکرد  در ادامه به مطالاه و بررسی گو

داللـت آیـه یـا آیـاتی از »در سه بخ : نقد از طریق استناد به 

و نقد با توجـه بـه « باورهای علمی متقن»، نقد به استناد «قرآن

پردازیم  در مطالاـه تفسـیر تسـنیم بـا ایـن مـوارد یم، 1«سیاق»

                                                           
یاد کرده اند و اقتضـای ایـن دانشمندان مااررارول در ضمن مباحث الفاظ از سیاق  1

است که موارد رورت گرفته از نقد بر پایه سیاق در ضمن استناد به باورهـای  امر آن

علمی یاد شود ولی به جهت نگاه قرآنیان به سیاق بانوان ی  امر مستقل در این بخ  
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شود که در ایـن مجـال بـرای رعایـت یمشواهد متاددی یافت 

 شود:یمز هر مورد اکتفا اختصار تنها به ی  نمونه ا

 آیات مرتبط بر اساسنقد آرای تفسیری  -4-1

نظر به اینکه آیات قرآن مفسر یکدیگرنـد، در تفسـیر قـرآن بـه 

عنوان قرینه فهم و تفسـیر آیـات دیگـر قرآن، از برخی آیات، به

( در تفسـیر 30ص ، ۵ج : 137۸شـود  )طباطبـایی، استفاده می

که روش تفسیری قـرآن بـه قـرآن را  اهلل جوادیتسنیم نیز، آیت

تــرین منبــ  تفســیر بهتــرین روش فهــم آیــات و قــرآن را مهــم

 در»( و ماتقد است: ۵7ص ، 1: ج 137۸داند)جوادی آملی، می

 و قرآنـی آیات سایر در تدبّر با ریمک قرآن از آیه هر روش، این

 فرعـی آیـات تبیـین شـود ومی وفاکش و بازها آن از گیریبهره

 آیـات بـه اسـتدالل و اسـتناد و محوری و ارلی آیات لهیوسبه

 آیـات از برخـی هکـ اسـت اساسینبراگیرد  یمتر رورت یقو

 مررـوص بنیان ی  ریزیپی برای را الزم مواد همه ریمک قرآن

از  (61ص ، 1ج  :137۸ جوادی آملی،) « دارد خود در مارفتی

ین ترمهمرآن این رو می توان انتظار داشت که در تفسیر تسنیم، ق

باشد  با بررسی نمونه هایی از تسنیم « مایار نقد آرای تفسیری»

 آرای مفسران ،مشاهده می شود که مولف با استناد به آیات قرآن

 را از جهات گوناگون، از جمله جنبه های  یل نقد کرده است:

 ی تفسیری در حوزه واژگانهابرداشتنقد  -4-1-1

ردات اسمی و ادوات( که از آن نیـز فهم مانای واژگان )اعم از مف

به مفردات یادشـده، در تفسـیر قـرآن از علـوم ضـروری اسـت 

برداشت مفسر در بخ  باید ( و 3۸2 ص ،2: ج 1421)سیوطی، 

و افاال( مطابق بـا منـاب  ماتبـر و بـر  اسماشامل )ماانی اسمی 

نیـز در  باشد و قرائن متصل و منفصـلات مستنداساس دالیل و 

( و در این رورت 7۸: ص1396 ،رجبی) اظ گردد لحآیات  فهم

                                                                                          
نقد های رورت گرفته در تسنیم بوسیله سیاق در پایان این بخ  وبه طور مجزا بیان 

 هد گردید خوا

از آیات قرآن،  مرادعنوان توان بهشده می مانای اخذاست که به 

اعم از ترکی  اضـافی، )های از ترکی اپاره  همچنین دنمو اعتماد

هـای اسـنادی( در ی ترکیاناً احترکی  ورفی، ترکی  مزجی و 

 متقـابالًشـود و یمبی تفسیر تسنیم با استناد به قرآن کریم مانایا

 گردد یمیاناً ابطال احهای رقی  بدین نحو نقد و یدگاهد

 1ی تفسیری در معانی مفرداتهابرداشتنقد -1-1-1-4

مفسر تسنیم در مواض  فراوانی برای اثبات مفاهیم مفردات آیه،  

ورزد و از آن یمـعنایـت  موردبحثبه دیگر آیات مرتبط با آیه 

گیرد؛ چه اینکه ایشان بر یمختار خود، بهره یید دیدگاه متأبرای 

 آیـات سـایر در تـدبّر با ریمک قرآن از آیه این باور است که هر

 :137۸، شود )جوادی آملیمی تبیینها آن از گیریبهره و قرآنی

« راله»توان از یمی از این مورد انمونه عنوانبه(؛ 61ص  ،1ج 

الۀ التَقرَبـوا آمَنـوا الَّـذینَ َیُهَـا یا» یهدر آبکار رفته   واَنـتُم الصـَّ

یــن ازاپساهلل جــوادی ( یــادکرد  آیــت43)نســا /   «  اریکســُ 

بررسـی نظـرات مفسـران پرداختـه بـه استظهار در فهم این آیه، 

« نماز»ا یه ین آیدر ا «الصَّالۀ»مراد از به نظر این مفسران  است؛

وارد  یاحالت مستب یانی؛ است« تَالَموا ما تَقولون یحَتّ»نه یبه قر

مکـان »ا یـد؛ ییگویسبحان چه م ید با خداید تا بفهمینماز نشو

و د یوارد مسجد نشو یدر حال مست یانی، «مسجد» یانی، «نماز

 یدر هـر دو مانـا «الصَّالۀ»استامال لفظ  از شافای نقل شده که

ــاد ــحیحشده ی ــت ،ر ــا، اس  و (92، ص ۵ج  :1990)رشیدرض

 مولف تسنیم ماتقد است با آنکه( 176، ص ۵ج  :13۸4)قرطبی،

 یهآ یندر ا یول ندارد یمانا محذور ی از  ی استامال لفظ در ب

بر اینکه هر دومانا مراد آیه باشند وجود ندارد و  ینهمصحّح و قر

هُم النّـاسَ اهللِ دَفـ ُ ولَـوال»سوره ح :  40آیه  بهبا استناد   بَاضـَ

 اهللِ اسمُ یهاف رُکیُذ و مَساجِدُ واتٌورَلَ و بِیَ ٌ رَوامِ ُ لَهُدِّمَت بِبَا ٍ

                                                           
مفردات در اندیشه عالمان قرآنی شامل اسما و افاال و مترادف با واژگـان مفـاهیم  - 1

اسمی در منظر ارولیان شامل اسما و افاال می باشد و در مقابل آن ماانی حرفی، قرار 

 (۵0،ص1:ج1409راسانی،خ ( )آخوند30، ص1: ج13۸6رد  )مظفر، دا
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لَوات» لمهک که از( 40)ح /« ثیراًکَ  مابـد، و نیـای  محـل «رـَ

، مسجد است، سرس به عنوان موید «رلوات»مراد از  اراده شده،

نمایـد  در واقـ  این برداشت به روایتی از امام باقر)ع( استناد می

« تَالَموا ما تَقولـون یحَتّ»ایشان دو قرینه آیه و روایت را بر متن

را مکان عبادت ومسجد دانسـته  «الصَّالۀ»ترجیح داده و مراد از 

 (40-37ص  ،19ج  :13۸7 ی،آمل ی)جواداست 

 ی تفسیری در معنای حروفهابرداشتنقد  -4-1-1-2

از دیــد عالمــان قــرآن و مفســران، حــروف از اهمیــت بــاالیی  

ثـاری تـدوین و آ هـاکتاببرخوردار اسـت و ایشـان بـرای آن 

حروف در زبان عربی دارای ماـانی متاـدد و ؛ چه اینکه اندکرده

کارکردهای نحوی گوناگون است و این خود موج  اختالف در 

رو توجه به ماـانی خـاص ایـن ینازاگردد  یمفهم مفاهیم قرآن 

های آن موج  دریافـت رـحیح مـراد ینهقرحروف و دقت در 

احـرف »مفسـر در مـورد دقـت در برداشـت  ؛ لـذاشودیمالهی 

 شود یمی نقد علمی محسوب هابزنگاهاز  1«ماانی

اهلل جوادی عالوه بر نقد بـر مفسـران، آیت که گذشت، طورهمان 

از حیث برداشت آنان در حوزه مفردات اسمی، آنها را در بخـ  

کُمُ اللَّهُ یورِیُ» یل آیه  ادوات و حروف نیز نقد کرده است  ایشان

نِ یْنِ فَإِنْ کُـنَّ نِسـا ً فَـوْقَ اثْنَتَـیْیَکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَََوْالدِ یفِ

فُ وَ لِأَبَوَیْـهِ لِکُـلِّ  فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ وَ إِنْ کانَتْ واحِدَۀً فَلَهَا النِّصـْ

نْ لَهُ وَلَدٌ وَ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُ

دُسُ مِـنْ بَاْـدِ  وَرِثَهُ ََبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَۀٌ فَلِأُمِّهِ السـُّ

وَرِیَّ ٍ یُورِی بِها ََوْ دَیْنٍ آباؤُکُمْ وَ ََبْناؤُکُمْ ال تَدْرُونَ ََیُّهـمْ ََقْـرَبُ 

، (11نسـا / «)هَ کانَ عَلِیماً حَکِیمـاًلَکُمْ نَفْااً فَرِیضَ ً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّ

بر نظـر رـاح   «مما ترک»عبارت: در « مِن»در تبیین مانای 

                                                           
، گونه های مختلف حروف اند کـه دارای «لمبانیاحرف ا»در مقابل « احرف الماانی» 1

مانایی غیر مستقل در جمله اند ودانشمندانی همچون ابن هشام در باب یکم المغنـی و 

سیوطی در نوع چهلم االتقان به طور مبسوط به بیـان ماـانی ایـن حـروف، عملکـرد 

 (4۵4،ص 1: ج1421)سیوطی، نحوی و انواع هر ی  اهتمام کرده اند 

این سـخن اسـتاد عالمـهِ »گوید: یمالمیزان اشکال وارد کرده و 

کند و شواهدی دارد؛ ولی لطیف است و در بیشتر موارد تطبیق می

ضیح تو .(۵23ص ، 17ج  :13۸۸،)جوادی آملی « فراگیر نیست

اینکه عالمـه طباطبـایی )ره( بـر آن اسـت کـه در قـران کـریم، 

« مـن»ی ماادل با نصـف یـا بـی  از آن، بـدون حـرف هاسهم

هشتم چهارم و ی ی کمتر از نصف مانند: ی هاسهماما  شدهیانب

ــرف  ــا ح ــن»ب ــده« م ــایی،   کرش ــت )طباطب ، 4ج  :137۸اس

قـ  و اهلل جوادی آملی بـا آوردن مثـال ن(  آیت226-22۵ص

سـوره نسـا   176و  12برخی آیات قرآن مانند: آیات  اشاره به

 حرف نصف، از کمتر برای هاآنشواهدی از قران که در  عنوانبه

و بـر ایـن بـاور  دانـدینمنشده، نظر عالمه را فراگیر   کر «من»

 َخٌ ولَـهُ امرََۀٌ َوِ کَاللَ ً یورَثُ رَجُلٌ کانَ وإن»که آیه شریفه است 

به کمتر از نصف  (12نسا / ) «السُّدُس مِنهُمَا واحِدٍ فَلِکُلِّ اُختٌ َو

در آن  کـر نشـده اسـت و متقـابال « من»اشاره دارد ولی حرف 

 کَانَتَا فَإن» مثل آیه ؛ کرشده« من»گاهی در بیشتر از نصف کلمه 

 در «مـن» کلمـه که (176نسا / ) «تَرَک مِمّا الثُّلُثانِ فَلَهُمَا اثنَتَینِ

 از در آن، بـی  مـوردنظرکمیـت  ینکهکاررفته باابه « تَرَک امِمّ»

 (۵23-۵21 ص ،17 : ج13۸۸جوادی آملی، ) است  نصف

 نقد با استفاده از قواعد علمی -4-2

یوه وبـهعلـوم  های مارفتی و قواعدیافته از یآگاهتسنیم  مؤلف

 بیـان، ماـانی، ،و نحـو ررف لغت، مختلف: یهابخ  در عربی

 بـرای یامقدمـه ادبـی را شـئون یرسـا و و استااره تشبیه بدی ،

، 1ج  :137۸، جوادی آملی) داند یم قران ماارف فهم واستنباط 

 ادبـی به همراه فنـون قرآن اریک( و دقت در نکات ابت21۵ص 

امـری ضـروری  ،قرآن ماارف استنباط رحیح در را عرب زبان

 فادهمورداسـتلذا یکی از مایارهـای  (؛221 ص همان،) شمردیم

ها و قواعـد ایشان در نقد آرای تفسیری دیگران، استناد به یافتـه

های دان  مرتبط با موض  نقد در تفسیر است  ایشان گاه از یافته

شامل ادوات و مفردات(، گاه از قواعد نحو، رـرف و ) علم اللغه
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یاناً دیگر علوم همچـون: منطـق، احگاه از قواعد علوم بالغت و 

گیرد  یمبرای نقد اندیشه تفسیری دیگران بهره ، ارول و     کالم

ی مرتبط هادان یی از نقد آرای تفسیری مستند به هانمونه ارائه

سازد  البته ایشان به ایـن قواعـد یمبا آن، مطل  فوق را روشن 

نمایند  یماستناد کرده و استدالل  هاآنکنند و تنها به ینمتصریح 

یر اسـت  پذامکاناز قراین  هادان های این کشف کاربست یافته

به جهت رعایت حجم مقاله تنها به مواردی از نقد بر پایه برخـی 

 شود:یمین علوم ادبی بسنده ترمهماز 

 بر پایه دانش مفردات فسیریتنقد دیدگاه  -4-2-1

 ینَنَّ لَهُـمْ فِـییّلَأُزَ یتَنِیْرَبِّ بِمَا ََغْوَ    »در تفسیر آیه فخر رازی  

بمـا »در  «ا بـ»(، ماتقد است که حـرف 39/حجر)   «  الْأَرْضِ

 جملـه مصـدری و در این عبـارت، «ما»قسم و  ، مفید«اغویتنی

آیـه در  «ا بـ»کـه حـرف چنان ،جـواب قسـم اسـت «الزینن»

بـا  ،برای قسم است (۸2)ص/«    نَ ینَّهُمْ ََجْمَاِیَبِاِزَّتِ َ لَأُغْوِفَ»   

رـفت او ولی اغوای  ستاو این تفاوت که عزت خدا رفت  ات

اغواگر بـودن شـیطان را کـار  ،فخر رازیچه اینکه  ؛فال اوست

 : 1420فخـر رازی،)  شـماردیآن را مقـدس م دانـد وخدا مـی

اهلل جوادی بر این نظـر اسـت کـه اوالً بـا آیت (142 ، ص19ج

 قسـم در مـواردی ماننـد اغـوا و «ا بـ»، 1توجه به قواعد عربـی

برای سـببیت و  «بما اغویتنی»در  «ا ب» رود ویاضالل به کار نم

با  ثانیاً  است یدبرای تأک «الزینن»در  «الم»مورول و  نیز« ما»

جُدَ »توجه به آیه  اگـر ( 12)اعـراف/«    قالَ ما مَنَاَـ َ ََلَّـا تَسـْ

را از درگـاه خـوی   او ،خداوند ،کار خدا بود ،شیطانی اغواگر

  چـرا سـجده نکـردی کـه بـردیال نمؤزیـر سـ را اوو  راندینم

 یُضِلُّ وَمَارًا یبِهِ کَثِ یهْدِیَرًا وَیضِلُّ بِهِ کَثِیُ»    همچنین بر اساس آیه 

اضالل ابتـدایی نـدارد بلکـه  ،خداوند( 26)بقره/« الْفَاسِقِینَ إِلَّا بِهِ

                                                           
قسم به اموری ارزشمند همچون  ات باریتاالی، نفس شـریف نبـوی، زمانهـا، اروال م 1

مکان ها و اشیا  گرانسنگ نظام هستی است  بنابراین انکارآیت اهلل جوادی در مـورد 

  اینکه اغوا   )مصدر موول به دست آمده از ما اغویتنی ( مقسم به باشد  

ج : 1396)جوادی آملـی، الل کیفری به او رحیح استضاسناد ا

شـود ایـن اسـتدالل یمکه مشـاهده  طورآن(  ۵6-۵۵، ص 4۵

که نوع سببیه آن بر سر مصـادر _«با »ریشه در تشخیص مانای 

 دارد  _آیدیدرم (در اینجا بما اغویتنیمؤول )رریح یا 

 نقد دیدگاه تفسیری بر پایه دانش صرف -4-2-2 

ولَ فَأُولئِـ َ مَـ َ یُوَ مَنْ »اهلل جوادی در آیه آیت  طِ ِ اللَّهَ وَ الرَّسـُ

دِّیییّـهِمْ مِـنَ النَّبِیََْنْاَـمَ اللَّـهُ عَلَـنَ یالَّذِ هَدا ِ وَ یقِینَ وَ الصـِّ نَ وَ الشـُّ

مبـانی و  بهباتوجه (69)نسا  /« قاًینَ وَ حَسُنَ َُولئِ َ رَفِیالصَّالِحِ

شیخ طوسـی و  رَی روش تفسیری خود در تفسیر قران به قران،

 درراهکه  به مانی کسی «شهید»امین االسالم طبرسی را در واژه 

ممکـن  هرچنـد؛ دانـدینمدارای مؤید قرآنی  ،شودیمخدا کشته 

تسنیم همچنین ادلـه قرآنـی  مؤلفید روایی داشته باشد  مؤاست 

به مانای شهادت دادن به رحت  ،کلمه شهید در مفهومفخر رازی 

شَهِدَ اللَّهُ ََنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا » یان و یا شمشیر و جنگ، به استنادبابدین 

هُوَ وَ الْمَالئِکَ ُ وَ َُولُوا الْاِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ ال إِلـهَ إِلَّـا هُـوَ الْاَزِیـزُ 

داند و بر این نظر است که ( را رائ  نمی1۸آل عمران/)«الْحَکِیمُ

در قرآن کریم کلمه شهید به مانـایی کـه فخـررازی اراده کـرده 

 1۸آیــه  کنــد کـه دریمنیامـده اسـت  ایشــان چنـین اسـتدالل 

فال »و  ، مضمون آیه، شهادت خداوند به وحدانیت خودعمرانآل

بـر  شده در آن، نشانه ازلیت فال است  ایشان کاربردهبه« ماضی

بِیلِ اللَّـهِ » طبق قرآن کریم، آیه وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُـوا فِـی سـَ

وَ ال »و ( 169 /عمـرانلآ)« ََمْواتاً بَلْ ََحْیا ٌ عِنْدَ رَبِّهِـمْ یُرْزَقُـونَ

بِیلِ اللَّـهِ ََمْـواتٌ بَـلْ ََحْیـا ٌ وَ لکِـنْ ال  تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِـی سـَ

فَکَیْفَ إِ ا جِئْنا مِنْ کُلِّ َُمَّ ٍ »و بر طبق آیه  (1۵4بقره/ )«تَشْاُرُونَ

( مانی شهید را 41نسا  /) «هؤُال ِ شَهِیداً بِشَهِیدٍ وَ جِئْنا بِ َ عَلى

قتیل فـی »خدا را به  درراه شدگانکشتهو  داندیمواهان اعمال گ

اهلل جوادی با تکیه   در واق  نظر مختار آیتکندیمیاد « سبیل اهلل

 بر آیات قران این است که شهدا همـان گواهـان اعمـال هسـتند 

 (444-442و ص  70۸ص  ،19 : ج1390 جوادی آملی،)
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 نقد برداشت تفسیری بر پایه نحو -4-2-3

 متقـابالًدهد که استفاده از دان  نحـو و یممطالاه تفاسیر نشان 

نقد آرای دیگران به استناد قاعده نحوی در تفسـیر قـرآن کـریم 

اهلل جوادی، نظر شیخ یتآنمونه  طوربهبسیار شای  بوده و هست  

دَ بِکُـمْ وَ یـ ََنْ تَمِیَالْـأَرْضِ رَواسـِ  یفِ یلقاوَ »طوسی را در آیه: 

را در « جاـل»( که فاـل 1۵نحل/)«  وَ سُبُلًا لَاَلَّکُمْ تَهْتَدُونَََنْهاراً

« جاـل لکـم انهـارا»گیرد و ماتقد است: آیه، در ارل یمتقدیر 

 تـوانینمکند؛ چه اینکه او بر ایـن بـاور بـوده کـه یمنقد  بوده،

کـرد؛ زیـرا  عطـف که مفاول القی است،« رواسی» بر را« انهارا»

: 1413)طوسی، کندینم( به انهار تالق پیدا رواسی برخالفالقا  )

دلیـل تقدیر منقول را درست، ولی اهلل جوادی آیت( 67ص  ،6ج 

دانـد و نهـار را یدرست مرا به دلیل قواعد عربی ناشیخ طوسی 

را  زمخشـری رَی شمرد  ایشـان در ادامـه،یم رواسی بر عطف

« اانهـار» و بـردارد در را «جَاَـلَ» مانـای« القی»بر اینکه یمبن

، در (۵9۸ ص 2ج  :1416زمخشـری،)است « رواسی»بر عطف 

ص ، 4۵ ج: 1396نماید  )جوادی آملـی،یمیید نظر خود  کر تأ

تواند بـه یماهلل جوادی در این آیه از دیگر سو مستند آیت (۵47

که مالزم با ایجاز حذف است یـا بـه « تقدیر» مسئلهدلیل طرح 

، از قواعـد علـوم «القی»در فال « جَاَلَ»مانای « تضمین»دلیل 

نحویان، پـی   موردتوجهبالغی نیز تلقی شود اما آنچه گفته شد 

علفته تبنا و ما َ »و بی  از علمای بالغت است  آنها در عبارت 

کنـد فاـل ینمبه مـا َ تالـق پیـدا « علفت»به دلیل آنکه « باردا

گیرند نظیر آنچه شیخ طوسی عمـل کـرده یمدر تقدیر « شربت»

دانـد و ینماهلل جوادی، این آیه را از مقوله مثـال فـوق لی آیتو

 ،سـیوطی) شمرد یمرا کامال رحیح « رواسی»بر « انهارا»عطف 

 (214،ص1: ج1430

بیر  دییتأکنقد رأی تفسیری بر پایه علوم بالغیی بیا  -4-2-4

 مجاز

آیات قرآن دارد  یر فراوانی در فهمتأثی بالغی هادان تردید یب 

امـا در ؛ در نقد آرای تفسیری است یقوبه آن ابزاری  و تمس 

در تفسـیر،  مورداسـتفادهمیان ابـواب و مسـائل فـراوان بالغـی 

 ، فصل و ورـل، تشـبیه وو اطنابهمچون: خبر و انشا ، ایجاز 

ی در ترپررنگنق  « مجاز»مقوله  و    استااره، کنایه و تاری  

 دست در تفسیر تسنیمینزاای انمونهعالم تفسیر دارد  در ادامه به 

نَّ الَّـذِینَ ا»اهلل جوادی در مقام تفسیر آیـه شود؛ آیتیمپرداخته 

نِهِمْ نـاراً وَ فِـی بُطُـو ظُلْمـاً إِنَّمـا یَـأْکُلُونَ یَأْکُلُونَ ََمْوالَ الْیَتـامى

ی بُطُـونِهِمْ فِـیَـأْکُلُونَ »( در خصوص 10نسا /)« سَیَصْلَوْنَ سَاِیراً

ی ماـین خـوارآت که کیفر تصرف ظالمانه در مال یتیم را  «ناراً

 تهدانسز کرده، برداشت المنار که منظور آیه را تشبیه و آن را مجا

اهلل جـوادی ، نقد و رد کرده اسـت  آیـت(32۸ص  ،4ج  )المنار،

اکـل »آملی با توجه به اینکه در این آیه سخنی از تشبیه نیست، 

دانـد، بلکـه نمی _ع بارز مجاز استکه خود نو_را استااره « نار

شـود و نظـر المنـار در شمرد که در قیامت ظاهر مییمواقایتی 

، 17: ج1391کنـد )جـوادی آملـی،مجاز بودن عبارت را رد می

سوره رـافات  64سوره جن و  1۵به آیه  دییتأو در ا( 47۸ص 

کسی که ظالمانه  کند و ماتقد استسوره بقره نیز اشاره می 24و 

خورد؛ و نبایـد در حقیقت آت  می کند،یموال یتیم تصرف مدر ا

مـانی ز چه اینکه  شتآن را مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه پندا

لی یا توان آیه را بر مجاز عقلی یا لغوی حمل کرد که دلیل عقمی

در ادامـه  د  ایشـانشـده باشـنقلی ماتبر برخالف مفـاد آن اقامه

اسـت؛  ییدشدهیات تأروااز برخی  در دارد این برداشتیماظهار 

سلم که بـر  وعلیه و آله  اهللیرل مانند روایت ماراج پیامبر اکرم

ت آنان علیه و آله و سلم حقیق اهللیرل اساس آن، حضرت رسول

رج ها وارد و از پشتشان خارا به شکلی دید که آت  به شکم آن

 (479-476ص  ،17ج : 13۸۸،جوادی آملی)  شدمی
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ارـاله » بـر دیـتأکنقد بر پایه استناد به ارول فقه بـا  -4-2-۵

 1«الظهور

مانا از لفـظ  حضور»از ظهور عبارت است  در ادبیات ارولیان، 

ایشان بر پایه ادله بیرونـی «  و خطور مراد متکلم در آن در  هن

شود، حجت است؛ یمماتقدند چنین مانایی که به آن ظاهر گفته 

قطای که احتمـال مانـای  رورتبهدر مقابل نص، مانایی است 

: ج 13۸6المظفـر،) رود و حجیت آن  اتی استینمدیگر در آن 

شود( عبـارت یم( بنابراین ظاهر) که جم  آن ظواهر 37ص ، 2

از یـ  عبـارت،  هاانسـاناست از مانای حضور یافته در  هن 

بـه مانـای مـراد از حجیـت ظـواهر، رـحت تمسـ  درنتیجه 

 2 (314ص ، 3ج همـان، ) اسـت  هـن یافته از عبـارت درتحقق

کـه همچون دیگر مفسران ارولی، ماتقـد اسـت  اهلل جوادیآیت

ی آشنا بـا زبـان عربـی، حجـت هاانسانظواهر قرآن برای همه 

فهم قرآن کریم در حد تفسیر )و نه تأویل( و فهم ظـواهر است و 

ن آن را بـه خـود اتنها ماصوممیسور همگان است و نه ،الفاظ آن

 نداهند، بلکه مردم را به آن تشویق و ترغی  کرداهنساختمنحصر 

با استناد به اساس، ایشان ینبرا(؛ 90 ، ص1 ج :137۸)جوادی، 

کند که در ایـن حجیت ظواهر آیات، برخی از مفسران را نقد می

                                                           
 ارتفسیاعد بسیاار  ا  ن  در دانش اصول، تنها در دانش فقه کارایی ندارد و قو 1

قابل کاربست است. در این بخش برا  اثبات کارایی دانش اصول در اسینناد و  قرن 

اصیاهه »ین ثمرات این دانیش در تفسیار، یینیی ترمهمنقد نرا  تفسار  به یکی ا  

  دانیش اصیول فقیه، هیابخشکنام. توضیا  اینکیه یکیی ا  یماسنشهاد « اهظهور

کنند اما ا  ینمخود افاده یقان  خودبهر ن  ا  منابیی که مباحث حجت است که د

ین ایین تیرمهمشیود و ا  یمخارج دهالی بر اعنبار و حجات ن  وجیود دارد بثیث 

 اصییلی عقییییی اسییت مثابییهبه« اصییاهه اهظهییور»یییا « حجاییت وهییور»مباحییث 

 (139، ص2: ج 1386اهمظفر،)
که تمسک به وواهر قرن  را بیدو  دانشمندا  قرن  پژوه )به اسنثنا  اخباریا   2

رعایت روایات مرتبط با نیه منناور حجت نمی دانند( قایل به حجات ویواهر قیرن  

هسنند و واهر کیم و اسنناد به وواهر منن را بیرا  فهیم میراد نوینیده ن ، رو  

که تمسک بیه کنیاو و را  ساره عقی و ساره منشرعهعقی می دانند و در این رابطه 

: 1418، دهال حجات وواهر می داند )صدر، ل به ن  دو را اهزامی دانسنهسنت و عم

( و چو  شارع مقدس، اسینفاده ا  ایین رو  در فهیم قیرن  را منی  180ص ، 2ج 

نکرده؛ پس این رو  عقی در فهم و تفسار قرن ، حجت اسیت. )نخونید خراسیانی، 

 (281ص ، 1ج ، 1409

ی آن مـوارد هابخ  به دلیل رعایت اختصار، به برخی از نمونه

 شود:اشاره می

وَ ما ََرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا »سوره نسا  64آیه اهلل جوادی در آیت 

طاعَ بِإِ ْنِ اللَّهِ وَ لَوْ ََنَّهُمْ إِ ْ ظَلَمُوا ََنْفُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّـهَ یُلِ

نظر فخر رازی در  «ماًیوَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِ

خواستن از سوی  پیامبر از آیه و لزوم رضایت النبیبرداشت ایذا 

 و علیه اهللیامبر )رلیپ استغفار درباره نادرست منافقان را توجیه

 شریفه آیه ظاهر که این برداشت با دیگویمو  داندی( مسلم و آله

 بـا ندارد  فخر رازی بر این نظر است که منافقانی کـه سازگاری

 سـلم و آله و علیه اهللیرل مبریاپ از اعراض و طاغوت به رجوع

 بایـد توبـه از پس ردند،ک تادّی او حق به و ا یت را حضرت آن

 دسـت بـه نیـز را سلم و آله و علیه اهللیاکرم رل پیامبر رضایت

جوادی این  اهلل( آیت167ص  ،10ج :1420فخر رازی، ) .آورند

 بـه توسـل و شـفاعت آیه را مسـئله و مرادنظر را نقد ورد کرده 

 تحصـیل نه ند؛کمی بیان را سلم و آله و علیه اهللیاکرم رل یامبرپ

 آیـه از انصـراف فخـر رازی را توجیه را و حق راح  رضایت

 آیـه ظاهر آیت اهلل جوادی آملی بیان می کند که از است؛ شریفه

 و آلـه و علیـه اهللیرـل یامبرپ ه:ک شودمی چنین برداشت شریفه

 بـه آمـرزش بـرای ارانکـگناه چنانچه و است ویوه مرج  سلم

 بر افزون و آورند ایمان حضرت آن رسالت به و برسند او محضر

 بخواهـد، آمـرزش برایشـان پیـامبر ننـد،کمی استغفار خود هکآن

 رضـایت از سـخن پس یابند،می رحیم و توّاب را سبحان خدای

 حـق از وی یپوشـچشم و سـلم و آلـه و علیـه اهللیرـل یامبرپ

 یجهدرنت (3۵9 ص ،19 : ج13۸9دی آملی، جوا) نیست، خودش

 ندارد  ارتباطی ایذا النبی مسئله با شریفه آیه

    «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَـقَّ قَـدْرِهِ إِ ْ قَـالُوا مَـا »در آیه  رضا یدرش

، مشـرکان «قـدروا»( بر این نظر است که مرج  ضمیر 91)اناام/

، روی شـدهنازل هستند با این دلیل که: چون سوره اناام در مکه

مـدنی   یهاسـوره و دراحتجاج پیامبر با مشـرکان بـوده اسـت 
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بـه نظـر  تریرفتنیپذواقایت تاریخی  ازنظرمحاجه با اهل کتاب 

بـه  اهلل جوادی این نظـر را( آیت۵09 ص ،7ج  ،المنار) د رسیم

ظـاهر و بر اساس  شماردینمیل مخالفت با ظاهر آیه، رحیح دل

آن )اشاره به قضیه کلیه انزال کتـاب و وحـی یه و قرائن داخلی آ

الهی( بر این نظر است که این آیه در محاجه با یهود بوده اسـت؛ 

گـردد؛ بنـابراین احتمـال اینکـه یبرمبه یهود « قالوا»زیرا ضمیر 

به مشرکان برگردد، منتفی « قالوا»و « قدروا»مرج  ضمیر فاعلی 

: دیـگویم نایشا (29۵ص ، 26: ج 1391 ،)جوادی آملی است

در بیشتر احتجاجاتِ پیامبر در مکه، روی سخن ایشان با  هرچند

مکـه،   سـال حضـور در 13توان گفت که در مشرکان بوده، نمی

یات دیگری درآ؛ زیرا اندنداشتههیچ مناظره عقیدتی با اهل کتاب 

تـا  ۵1 یاتآو اعراف  سوره 176و  103از قرآن همچون آیات 

خورد و ثابـت ا اهل کتاب به چشم میب احتجاج ،میمر سوره ۵3

نشدن وجود اهـل کتـاب در مکـه سـب  عـدول از ظـاهر آیـه 

 (300-29۵ص شود  )همان ، نمی

رَکُوا لَـوْ یوَ قالَ الَّذِ»در آیه  ات مفسراناهلل جوادی نظرآیت نَ ََشـْ

رَّمْنـا  ٍ نَحْنُ وَ ال آباؤُنا وَ ال حَیْشا َ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَ

الرُّسُلِ إِلَّا  ینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَی ٍ کَذلِ َ فَاَلَ الَّذِیْمِنْ دُونِهِ مِنْ شَ

کنـد یاثبـات جبـر ماینکـه  بـریمبن( 3۵/نحـل ) «نُیالْبَالغُ الْمُبِ

 و اثبـاتیـا مبطـل جبـر  (204 ص ،20ج :1420)تفسیر کبیر،

 کندیرا نقد م( 604 ص ،2ج : 1416)زمخشری، ، ی  استتفو

این باور است که از ظاهر آیه جبـر یـا تفـوی  بـه دسـت بر و 

بـر  واسـطهیزیرا اراده تکوینی الهی چه مستقیم و چه ب ؛دیآینم

  بلکـه در نظـام گیـردینم شرک مشرکان تالق نگرفتـه اسـت و

انتخـاب را فـراهم  تکوین همه مجاری آزادی در اراده، اختیار و

 (99 ص ،46ج  :1396ی،جوادی آمل) .ساخته است

 استناد به قواعد عقلی -4-2-6

گرا بر این باور اسـت مفسری عقل عنوانبهاهلل جوادی آملی آیت

بـا نقـد  ،ا منقـول نداشـته باشـدیکه پشتوانه ماقول  یسخن»که: 

)جـوادی، « ریـزد یا ماارضه فرومیا من  یبه نحو نق   ،مستدل

اگر کسـی بـرای » :(؛ ایشان ماتقد است که6۸، ص 2ج : 137۸

: روش تـوان بـه آن پاسـخ دادراه میمطلبی دلیلـی آورد از سـه

نفو  در خود دلیل و ازکارانداختن  :یانیاست؛ دلیل   مننخست، 

مشـابه همـین دلیـل را یانـی:  است؛ نق  دلیل  روش دوم، آن

است  ودهب نتیجهیشده ولی باقامهشاهد بیاورند که دیگر  ییدرجا

 ولـیبا ارل دلیل کـاری نـدارد که  است هماارضو روش سوم، 

: ج 1396)جـوادی،  «کنـددلیل دیگری در عرض آن اقامـه می

 ( ۸7ص ، 46

برخی آرای تفسیری از  نقدبهاهلل جوادی بر پایه آنچه گذشت آیت

 الْحَ ِّ وَ قُإِنَّ اللَّهَ فال»آیه عنوان نمونه در پردازد  بهیممنظر فوق 

  لِکُـمُ ی یّتِ مِنَ الْحَـیّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَیّ مِنَ الْمَیّخْرِجُ الْحَیُ یالنَّو

بیان یکسـان بـودن  با فخر رازی (9۵اناام/) 1«تُؤْفَکُونَ یاللَّهُ فَأَنَّ

الوجود به وجود و عدم و اینکه سلسله ممکنات باید نسبت ممکن

 انـدممکنگیرد که افاال انسان که همه یمبه واج  برسد، نتیجه 

واج  یانی خدا برسد و با این بیان، برداشـت جبـری از باید به 

اهلل جـوادی آیـت (7۵ ص ،13ج  :1420 ،فخر رازی) آیه دارد 

 در رازی فخر  دلیل برداشت جبریکند و یمرد  فخر رااستدالل 

تفوی  که از شـئون  مقابل در جبر با 2علّی جبر خلط را آیه این

ی در عـین اینکـه ارـل اهلل جوادی آملداند  آیتیم انسان است،

بر اینکه سلسله ممکنات باید به واج  برسـند، یمبنجبر علّی را 

داند ولـی اراده و اختیـار را یکـی از مبـادی علّـی و رحیح می

شـمارد؛ یانـی انسـان عوامل ردور افاال اختیاری انسـان مـی

کنـد و رـدور یمشده که برای انجام کارها فکر یدهآفری اگونهبه

                                                           
آورد  ا از مرده و مرده را از زنـده بیـرون مـىخدا شکافنده دانه و هسته است  زنده ر 1

 شویدن[ منحرف مىچنین است خداى شما؛ پس چگونه ]از حق

ضرورت دهنده به مالول است و مالول تا وجوب و ضـرورت  ،قانون را که علتاین  2

، طباطبـائی) .خـوانیممی« قانون جبر علّـی و مالـولی»کند وجود پیدا نمی ،پیدا نکند

علت تامه تا وجـود مالـول را (  414ص  ،3ج  :1390روش رئالیسم، ارول فلسفه و

وسـیله علـت، هعبارت دیگر، ممکن تـا بـهآورد و بوجود نمیهرا ب ضروری نکند، آن

 (303 -29۵رص  ،2: ج 1372،ابراهیمی دینانی) گرددواج  نشود، موجود نمی
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اختیــارش قهــری اســت؛ یانــی انســان، فاعــل  فالــ  از روی

باالختیار است نه مختار باالختیار و اختیار و اراده او به انجام و 

، 26 ج :1391ترک فال، به خدا مسـتند اسـت )جـوادی آملـی،

 ( 3۸4-3۸3 رص

 نقد با استناد به سیاق -4-3

 مورداســتفادهبــا آنکــه  بســیار  –در ادبیــات مفســران، ســیاق 

 آنکـهاش مشخص نیست جز یعلمنان جایگاه همچ -هقرارگرفت

الفاظ  و مباحثرسد بیشترین قرابت را با دان  ارول یمبه نظر 

اهلل جـوادی آملـی، آن بخصوص مقومات ظهور دارد  به نظر آیت

ای روشـن انـای آیـهم سـیاق آیـات، متکی بـر گاهی از ظهور

(  امروزه با رواج 112ص  ،1ج  :137۸)جوادی آملی،  شود می

ی، سیاق بیشـتر متندرونی هاداللتان  ماناشناسی و توجه به د

نـوعی  شود  از دیـدگاه برخـی از ماارـران، سـیاقیمشناخته 

است که براثر همـراه  سخنی ویوگی برای کلمات یا عبارات یا 

بابایی، ) .آیدها با کلمات و جمالت دیگری به وجود میبودن آن

فقـه و تفسـیر،  لمـایدر میـان عسیاق بیشتر ( 120 : ص1396

قرآنـی عالمان مفسران و یوه وبه  ایشان ارول مورداستفاده است

و در تفسـیر  یددارنـددر فهم مفـاد آیـات تأک سیاق ثیر مهمأبه ت

و  313 ص ،2 ج :1410، )زرکشـی انداز آن بهـره جسـته قرآن

ی از کاربست سـیاق در نقـد آرای تفسـیری انمونهاکنون   (427

 گردد:یم ارائهنیم رورت گرفته در تس

و تـأثیر آن در تایـین  که گذشت، ارل قرینه بودن سیاق سانآن

و مفاد جمالت از ارول عقالیی محاوره اسـت کـه  هاواژهماانی 

: 1396)رجبـی، اندنمودهمفسران در فهم متون دینی به آن توجه 

  ِ وَیْـؤْمِنُـونَ بِالْغَیُنَ یالَّذِ»اهلل جوادی در آیه آیت(  90-۸9ص 

 (، بـرای مانـای3)بقـره/ «مُونَ الصاَّلۀَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُـونَیقِیُ

کـه  «ظرفیّـت» -1 :کندیمسه احتمال،  کر  «بالغی » در «با »

»    : نظیـر خلـوت اسـت؛ و خفا  غی ، از مرادرورت  ینادر 

در  و «سببیّت» -2 (،94مائده /) «لِیَاْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَخافُهُ بِالْغَیْ ِ    

اسـت؛  انسـان حقیقـت یا همـان قل  این حالت غی  به مانای

( 41مائده /) «قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ و   »    مانند:

 غیـ ، عـالم غیـ ، از و بر این اساس مراد «تادیه و رله» -3

م مؤلـف تسـنی .اوسـت رـفات و اسما  و سبحان خدای یوهوبه

داند و نظر فخر احتمال سوم را بر اساس رعایت سیاق ارجح می

 سـیاق کند  ایشان بر آن است کـه وحـدترازی را نقد و رد می

در آیـه فـوق بـه تابیـر اهـل ادب از  حرف با  که کندمی اقتضا

 باشـد، ایمـان متالَّـق غیـ  و درنتیجـه« تادیـه و رله»جنس 

الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِما َُنْـزِلَ  وَ» یباددرآیه  «با »لفظِ  ظاهر چنانکه

نیـز  (4بقـره/)«إِلَیْ َ وَ ما َُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ َ وَ بِالْآخِرَۀِ هُمْ یُوقِنُـونَ

 ،2ج  : 137۸است  )جوادی آملـی،  «و رله تادیه» برای قطااً

 (160ص 

 نقد با چند معیار-4-4

تسـنیم در رد آرای تفسـیری  مؤلـفدر برخی از مواضـ  نقـد، 

نقد از ی  روش اکتفا نکرده و از چندین جنبه، موض  گران، بهدی

کند  در این میـان یمنقص یا خطا در برداشت تفسیری را تبیین 

گیـرد و گـاه نظـر بـه یمگاه از ترکی  استدالل و سـیاق بهـره 

ی قرآنی و براهین عقلی دارد  در ادامه به چند هاداللتیی افزاهم

 نمونه اشاره می شود:

 استناد به سیاق و آیات دیگر -4-4-1

 الاـذاب یـاتیهم یـوم    » آیـه های مفسران دردیدگاهدر مطالاه 

شود کـه نظـرات ایشـان در مقـام یممشاهده  (44 /ابراهیم) «   

برخی آن را به روز مرگ و هنگام : متفاوت استتایین این روز 

نقـل از  494ص 6ج :  1372طبرسـی،) جان دادن تفسیر کـرده

برخی آن را بـه ، (109ص  ،19ج  :1420 ی،فخر راز) ن(ادیگر

ــر کرده ــتاخیز تابی ــری ،)روز رس و  (۵64،ص2: ج1407زمخش

اند کـه آن را کیفر دنیایی و عذاب استیصال دانستهمراد از برخی 

  (۸3 ص 12: ج137۸طباطبایی، در برابر کیفر رستاخیز است )
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داند؛ یحیح مرَی سوم را ر قرآنیاهلل جوادی بر پایه شواهد آیت

 خواسـتن مهلـت مقتضی سـخن ازسیاق درونی آیه  گونه کهینا

هنـوز ایشـان که  آیدیبرم «الی اجل قری  خرناا»آیه  از و است

فیقول » :آیه ردر خطاب ایشان ماتقد استضمن اینکه  داننمرده

اینکـه سـختی با توجـه بـه و  ستمکاران است اب، «االذین ظلمو

مـراد از  ، پـس(36- 34بس/ آیـه قیامت برای همگان است )ع

  کیفـر دنیـایی و عـذاب استیصـال اسـت« یوم یاتیهم الاـذاب»

 103و  102 اتآیـاهلل جـوادی آملـی، یدگاه آیـتاز دهمچنین 

را بیـان  داستان نجات مؤمنان از کیفر استیصـال که سوره یونس

 یـوم» این آیه است  گر چه برخی مفسراناهد بیرونی کند، شیم

 حمـل رسـتاخیز نحل، بـه 1۸با استناد به آیه  را «ابالاذ یاتیهم

 اهلل جـوادی آملـی  آیـت(326ص  ۵ ج :1422 )ثالبی، اندکرده

مـا  قبـل من اقسمتم»داند و بین این تفسیر را با تکلف همراه می

 فـرق «اهلل یباـث ال ایمانهم جهد باهلل واقسموا» و «زوال من لکم

جـوادی آملـی، )دانـد  نمی هم را مفسر آیه دو این است و قائل

 (20۵-220 صر، 44ج  :1396

 استناد به عقل و ظاهر آیه -4-4-2

اهلل جوادی به دلیل عقلی عالوه بر ظـاهر در مواض  متاددی آیت

کند  از این جملـه اسـت یمآیه در مقام نقد دیگر مفسران استناد 

قُلْ ََ فَاتَّخَـذْتُمْ مِـنْ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ »آیه 

رًّا قُـلْ هَـلْ یَا َ ال یدُونِهِ ََوْلِ تَوِیَمْلِکُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْااً وَ ال ضـَ  یسـْ

الظُّلُماتُ وَ النُّـورُ ََمْ جَاَلُـوا لِلَّـهِ  یرُ ََمْ هَلْ تَسْتَوِیوَ الْبَصِ یالْأَعْم

 ٍ یْهِمْ قُلِ اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شـَ یْ عَلَشُرَکا َ خَلَقُوا کَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ

فخر رازی درباره سـه ( که در آن 16 /رعد) «وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ

عـالم  ،بر خدا یات کلمهنسباثبات  ،نفی مقال اهل اعتزال :مسئله

او بـودن  یا قادر به قدرتبودن  قادر بالذاتو  بودن خدا بالذات

اهلل آیـت کنـد یم اظهـارنظر( 27ص  ،19ج  :1420تفسیر کبیر،)

بـاره یندراجوادی به استناد عقل و ظاهر آیه، تالش علمی او را 

است و نه  یکه تارض و عالج آن نه ضرور داندیم رن  خاسری

توهم جبر ( ایشان 247ص ، 42ج : 139۵جوادی آملی، ) .ناف 

 نمـت با عقلی، بطالن از را گذشته «یش اهلل خالق کل»از عبارت 

 تقبیح، توبیخ، آیه، محوری عنصر شمرد؛ زیرایم ناسازگار هم آیه

 اگـر و اسـتهـا بت عبـادت بـه نسبت عقاب به ایااد و میتحر

 بـود  نخواهـد تقبـیح بـرای مجـالی باشد، جبریها آن پرست 

 خلقت عموم استناد به هایجبر باطل ایشان پندار ازنظرهمچنین 

آیه موردبحث منـافی اسـت   با متن عقلی امتناع از گذشته خدا،

 (247ص ، 42ج : 139۵جوادی آملی ، )

 استناد به سیاق و مفاهیم آیات دیگر قرآن -4-4-3

ماواتِ وَ »آیه رفح  گویندیبرخی از مفسران م وَ مـا خَلَقْنَـا السـَّ

فَحِ الصـَّ یْالْأَرْضَ وَ ما بَ فْحَ نَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ إِنَّ السَّاعَ َ لَآتِیَـ ٌ فَارـْ

یـا ََیُّهَـا النَّبِـیُّ جاهِـدِ الْکُفَّـارَ وَ » بـا آیـه (۸۵)حجر/« الْجَمِیلَ

ـــئْسَ  ـــنَّمُ وَ بِ ـــأْواهُمْ جَهَ ـــیْهِمْ وَ مَ ـــظْ عَلَ ـــافِقِینَ وَ اغْلُ الْمُن

توبـه/ )   « ََنَّ اللَّهَ بَرِی ٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ    »( و 73توبه/«)الْمَصِیرُ

ـــت (۵ ـــده اس ـــخ ش ـــی،)  نس ،  347  ص ۵ج : 1422 ثالب

بـر ایـن  اهلل جوادی آملیآیت (۵۸7ص  2ج  : 1416زمخشری،

آیـه رـفح  نظر است که با در نظر گرفتن سیاق آیـات و تفسـیر

از  )دو آیـه باـد (۸۸ )حجر/«    ال تَمُدَّنَّ عَیْنَیْ َ»      آیه همراه

که پس از نزول آیه  شودآیه به نحوی تفسیر می( آیه مورد بحث

از رـفح  دستور به عفـو و، ضمن اینکه ف اعتبار داشته باشدسی

 جهـاد آیـات بـا واسـت فرمان همیشگی و همگانی سوی خدا، 

 کند  مولف تسنیم با  کر نسخ را دیگری یکی که نیست ناسازگار

( زخرف ۸9 یهسوره نور و آ 22 آیه به استناد )با قرآنی  یداتمؤ

گر بر نقد خـود را بیـان و فهم آیات الهی در نظام جام  دلیلی دی

 کند می

 نتیجه

علمـی در  و تکامـلی بخشـعمق منظوربهدر تفسیر تسنیم  -1

مفسران راح  نظر فـریقین بـه  و نقد آرای تفسیر، به نقل
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خصوص تفاسـیر دارای مبـانی متفـاوت و بررسـی نحـوه 

 آنان پرداخته است  ادلّه استدالل و تبیین

مختلفی همچـون  حوزه نقد آرای مفسران در تسنیم، علوم  -2

و     را شـامل  کـالمو  ماانی، ررف،  نحو، بالغت ، عقاید

 شود می

با محوریت تفسـیر قـرآن بـه   نقد آرای تفسیری در تسنیم -3

 آیات مطابقت با سایر :قرآن و با استفاده از مایارهایی چون

هماهنگی بـا سـیاق آیـات و  ،قرآن، استناد به ظواهر آیات

بـا  متناسـ ی هـابرهانوع بـه تطبیق با قواعد عربی و رج

مطل  و دالیل عقلـی و منطقـی یـا مجمـوع آنهـا، انجـام 

 پذیرفته است 

 یریتفسـ یآراجدیـد، رَی اسـتنباط  مقام مفسر تسنیم در -4

 یبه مبـان یتبا عنامستقل از مذه  آنها، را  فریقین یعلما

قرآنی خود، بررسی و نقد کرده است؛ در برخـی مـوارد بـه 

اقدام کـرده و در مـوارد دیگـری بـه  تفسیری نوپدید طرح

 گذشتگان پرداخته است   ادلّه از یکی تقویت

هدف مفسر تسنیم از نقد آرای مفسران، رف  تفسیر نارحیح  -۵

 و احیاناً تفسیر به رَی از ساحت قرآن مجید است  

رعایــت اخــالق و انصــاف و دوری از هرگونــه تاصــ  و   -6

و شـجاعت تخری  شخصیت مفسران و البته اسـتقالل رَی 

 در نقد، از خصوریات نقدهای تفسیر تسنیم است 

 کتابنامه:

 قرآن کریم، ترجمه فوالدوند 

چاپ  ،لسان الاربق(،  1414) ابوالفضل، ینالدجمال ،ابن منظور

 ق  140۵ رادر، بیروت دارنشر  سوم،

المفسـرون حیـاتهم و )الـف(  (،ق 1414)علـی،  ایازی، محمـد

 .تهراند اسالمی، وزارت فرهنگ و ارشا منهجهم،

 ،(، کفایه االرـولق 1409شیخ محمد کاظم، ) ،آخوند خراسانی

 ا  التراث، قمیهم السالم إلحیت علیمؤسس  آل الب

غالمالـی و مجتبـی روحـانی راد، ، ایزی کیعز ،اکبر یعل ،ییبابا

 یشناسـ، روش(ش 1396)زیر نظـر محمـود رجبـی 

  انتشـارات سـمت، تهـرانچـاپ هفـتم،  قرآن، یرتفس

 قم  ،حوزه و دانشگاه هگاپووهش

قـرآن، انتشـارات  یرتفسـ قواعـدش(،  1394اکبر، ) یعل یی،بابا

 سمت، تهران  پووهشگاه حوزه و دانشگاه، قم 

علـم کـالم، ارـول  شناسـی¬ش(، روش1391برنجکار، رضا، )

 یفرهنگـ یمؤسسـه علمـ یـد،استنباط و دفاع در عقا

 قم  یث،دارالحد

حیـا  االداروالبیـان،  الکشـف ق(،1422احمد ابن محمد) ثالبی،

  بیروت ،التراث الاربی

، مجله نشر «نقد کتاب یینآ»ش(، 1363) ین،بها الد ی،خرمشاه

   19-9، رص 21دان ، شماره 

 ،2و  1ج  ،یمتسـن یرش(، تفسـ 137۸عبـداهلل، ) ی،آملـ یجواد

 اسرا ، قم 

 م قاسرا ، توحید در قرآن، ش(،  13۸3عبداهلل، ) ی،آمل یجواد

ــو ــ یادج ــداهلل، ) ی،آمل ــ 13۸7عب ــن یرش(، تفس  12ج ، یمتس

 م قاسرا ، ،  17و13و

و  26و  19ج  ،یمتسن یرتفس ش(، 13۸7) ،عبداهلل ی،آمل یجواد

 م قاسرا ،  ،27

اسـرا ،  ،37ج  ،یمتسن یرش(، تفس 1394عبداهلل، ) ی،آمل یجواد

 م ق

اسـرا ، ، 42ج ، یمتسن یرش(، تفس 139۵عبداهلل، ) ی،آمل یجواد

 قم 

و  4۵و  44ج  ،یمتسن یرش(، تفس 1396) عبداهلل، ی،آمل یجواد 

 م قاسرا ، ، 46
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 یبر انواع نقد وکارکردها یدرآمد»ش(، 1393) یبرز،فر ی،درود

، 4و  3، فصـلنامه نقـد کتـاب، سـال اول، شــماره «آن

  234-221رص 

ش(، 1373) جلــدی،پــانرده  نامــه¬اکبــر، لغــت یعلــ دهخــدا،

دانشـگاه  ،و محمـد ماـین  شـهیدی جافر کوش ¬به

 تهران، تهران  

 یق(، المفـردات فـ 1412ن بـن محمـد، )یحس ی،راغ  ارفهان

، دار القلم، ی: رفوان عدنان الداودیقالقرآن، تحق یغر

  دمشق

چـاپ هشـتم، روش تفسیر قـرآن، (، ش 1396) محمود،، رجبی

 پووهشگاه حوزه ودانشگاه، قم 

ناشـر:  ر القـرآن الاظـیم،م(، المنار تفسی 1990رشیدرضا، محمد)

ــاب ــ  للکت ــری  الاام ــ  المص ــایت  الهیئ ــر  از س ، مص

http://lib.eshia.ir/ 

القرآن، علـوم یق(، البرهـان فـ 140۸) بن بهادر، ، محمدشیکزر

 روت یم، بیابوالفضل ابراه چاپ محمد

(، نقد ادبی، چاپ سوم انتشـارات 1361، عبدالحسین)کوب ینزر

 امیر کبیر، تهران  

اف عـن ق(، 1407ی، جاراهلل محمـود ابـن عمـر )زمخشر الکشـّ

وام  التنزیل و عیـون اققاویـل فـی وجـوه غحقائق 

 ، دفتر تبلیغات اسالمی ، قم التأویل

ــاقر، ی،ســاروخان ــاش(، روش 137۵) ب ــقتحق یه ــوم  ی در عل

، یو مطالاات فرهنگ یپووهشگاه علوم انسان ی،اجتماع

 تهران 

 ،«قـرآن یرتفسـ یحروش رـح»مقاله  (،13۸2)، ی، جافرسبحان

  29-9 رص ،29، شماره ۸دوره مجله قبسات، 

البهج  المرضی  على  (،ق 1430)بکر،یعبدالرحمن بن اب یوطی،س

   قم اسماعیلیان، ، چاپ نوزدهم ،الفی  ابن مال 

-االتقان فـی علـوم ،(ق1421) بکر،سیوطی، عبدالرحمن بن ابی

 لاربی، بیروت محقق فواد احمد، دارالکتاب ا لقرآن،ا

القـران،  یرتفس یف یزانش(، الم 137۸) ین،، محمد حسییطباطبا

دفتـر  یـازدهم،چـاپ  ی،مترجم: محمـد بـاقر موسـو

 ، قم یانتشارات اسالم

ش(، ارول فلسفه و روش  1364)، نید محمد حسی، سیطباطبائ

، انتشارات یمطهر یاز مرتض یسم، مقدمه و پاورقیرئال

 ردرا، تهران 

ش(، مجمـ  البیـان فـی تفسـیر 1372بن حسن، ) طبرسی، فضل

، بیـروت ، مؤسس  َعلمـی افست، القرآن، چاپ سوم، 

 لبنان

القران، یرتفسـ یفـ یانالتب ش(، 1413) بن حسن، محمد طوسی،

، یدفترانتشـارات اسـالم ی،عامل ی : احمد حبیحتصح

 قم 

ش(، انتشـارات 1424) الاـین،¬بن احمد، کتاب یلخل یدی،فراه

  اسوه، تهران

، کتاب نقد و نقـد «نقد یارع»ش(،  مقاله 13۸6) ی،اشکور فنایی

 1۵0-141کتاب، مؤسسه خانه کتاب،  تهران ص

داراحیـا  ق(، مفـالیح الغیـ  ،1420محمد ابن عمر)  ی،فخر راز

 التراث الاربی، بیروت 

 یرتفسـ یروش شناسـ» ،ش( 13۸7) رضـا، یـدحم تبار، یمیفه

، شـماره 14ره ، دویقرآنـ یهامجله پووه  ،«یمتسن

  39-12، رص ۵3

الجـام  الحکـام  ق(،13۸4)َبو عبد اهلل محمد بن َحمـد قرطبی،

ناشـر: (، تحقیق احمد البردونـی، تفسیر القرطبی القران)

از سـایت قابـل دسترسـی ه  لقاهره،ادارالکت  المصـری
/http://lib.eshia.ir 

سـید : شرح فارسی ارول الفقه،ش(،  13۸6مظفر، محمد رضا، )

 قم  عبداهلل ارغری، ناشر عبداهلل ارغری،
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