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نحوۀ بهکارگیری آن در فهم آیات ،الزم اســـت مرا های دوباره به
منابع تفسیری صورت گیردا بررسی دامنۀ کارکردهای دانش مکّی و
مدنی در تفســـیر نشـــان میدهد که شـــناخت مکّی و مدنی در مقولۀ
«نقد» در تف سیر اثرگذار بوده ا ستا شناخت مکّی و مدنی در مقولۀ
نقد در تفســیر المیزان در دو شــکف نقد « زءنگر» و نقد «کفنگر» با
سازوکاری کامالً م فاوت دیده می شود که نمونههای هر یک از این
دو شـــکف نقد را می توان در ســـه حوزۀ «نقد روایت»« ،نقد آراء
تفســـیری» و «نقد نســـخ آیه» بازیافتا در مجموع بررســـی عملکرد
مف سران قبف از عالمه در قبال نمونههای نقد شده تو سط عالمه ن شان
میدهد که مفســـران قبف از عالمه ،عموماً از «نقد کفنگر» اســـ فاده
نکردهاند و اس فاده از این شیوه نشان ظریف اندیشی عالمه طباطبایی
در اس فاده از دانش مکی و مدنی استا
واژه های کل یدی :مکّی و مدنی ،تفســـیر المیزان ،ن قد روا یات
تفسیری ،نقد آراء تفسیری ،نقد نسخا
مقدمه
در کنار نگارش تفاسیر ،برخی از قرآنپژوهان مسلمان دست به نگارش ک بی با عنوان
«علوم قرآن» زدند و در آنها مباحث پیرامونی قرآن 1مانند محکم و م شـــابه ،نســـخ و ااا را
مطرح ساخ ندا مباحث علوم قرآن با آنکه مس قیماً با آیات قرآن در پیوند هس ند و بر مبنای
م سائف مخ لف مربوط به آیات شکفگرف هاند ،اما تفاوتی ماهوی با مباحث تف سیری دارندا

1ا در ترکیب اضافی اصطالح «علوم قرآن» کلمۀ «حول» در تقدیر گرف ه میشود و آن را به م نی «علوم حول
القرآن» ی نی «علوم پیرامون قرآن» میدانندا (موسوی دارابی1171 ،ق ،ج ،1ص( 11مقدّمۀ محمّد واعظزادۀ
خراسانی))ا
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بدین م نا که مباحث تفسیری به دنبال نشان دادن م نا و مفهوم آیهاند ،اما مباحث علوم قرآن
بدین هدف شکفگرف هاند که ب سان ابزاری در خدمت تف سیر قرآن قرار گیرند و کلید فهم
قرآن گردندا (زرقانی1177 ،ق ،ج ،1ص71؛ موسوی دارابی1171 ،ق ،ج ،1ص)11؛ از این
روســت که نام دیگر «علوم قرآن» را «أصــول ال فســیر» میدانند (قطّان1171 ،ق ،ص )16و
برخی از قرآنپژوهان تحت همین عنوان به طرح مباحث علوم قرآنی پرداخ هاندا

1

درواقع ان ظار میرود هر مفسر در هنگامهی تفسیر ،نظر و موضعگیری خود در مباحث
علوم قرآن را به تفسیر سرایت داده و آن را به مثابهی اصول تفسیر در فهم آیات بهکار بنددا
در پیِ همین پیوند تنگاتنگ مباحث علوم قرآن و تف سیر ا ست که برخی از مف سران شی ه و
اهف سنت همچون ابن ریر طبری (911ق) ،شیخ طوسی (161ق) ،بغوی (116ق) ،ابنعطیه
(116ق) و طبرســـی ( 115ق) مقدمۀ تفاســـیرشـــان را به طرح مباحث مخ لف علوم قرآنی
اخ صــاص دادهاند و نیز دو ک اب مهم علوم قرآنی ی نی اإلتقان و البیان به ترتیب مقدمۀ دو
تفسیر مفقود مجمع البحرین و مطلع البدرین سیوطی و تفسیر ناتمام آیتاهلل خویی هس ندا
در سالهای اخیر نیز با هدف گردآوری دیدگاههای مف سران در مو ضوعات مخ لف
علوم قرآن ،تالشهایی هت معآوری دیدگاههای نگاش ه شده مفسران از مقدمه تفاسیر
و نیز از البهالی تفا سیر صورت گرف ه ا ست؛ 7اما تو ه دا شت که غالب مف سران خ صو ص ًا
علمای شی ه به نگارش نظریات علوم قرآنی خود ح ّی در خالل تفسیر آیات اقدام نکردهاندا
1ا مانند ابن تیمیه در «مقدمه فی اصول ال فسیر» و خالد بن عبد الرّحمن ال کّ در «أصول ال فسیر و قواعده» و
احمد بن عبد الرحیم الدهلوی در «الفوز الکبیر فى اصول ال فسیر»ا شایان ذکر است که پارهای از موضوعات
علوم قرآنی مربوط به شناخت قرآن است و همۀ مباحث و موضوعات علوم قرآنی به «أصول ال فسیر» مربوط
نمیشودا
7ا دو ک اب «علوم القرآن مِن خالل مقدّمات ال فاسیر» نوش ۀ محمّد صفاء شیخ ابراهیم حقّی در دو لد و
«علوم القرآن عند المفسّرین» در سه لد اثر گروهی از پژوهشگران شی ه در قم با این هدف نگاش ه شده
استا
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با تو ه به آنچه گف ه شــد به نظر میرســد برای پیبردن به نظرات علوم قرآنی آنها،
راهی ز واکاوی تفاســـیرشـــان و ود نداردا بر این اســـا

می توان از رهگذر مطال ۀ

موضعگیری مف سّر ،به نظر وی دربارۀ مباحث گوناگون علوم قرآنی د ست یافتا الب ه ان ظار
میرود این س جو عالوه بر نمایان ساخ ن دیدگاههای علوم قرآنی مف سّران ،دو د س اورد
دیگر نیز در پی دا ش ه با شد :د ستیابی به کارکرد عملی مباحث علوم قرآنی در تف سیر که
غالباً در ک ب علوم قرآن بهصـــورت گذرا و تئوری بیان میشـــود و نیز آموزش چگونگی
کاربســـت مباحث علوم قرآنی در تفســـیر؛ دو یاف های که میتواند میزان واق ی اثرگذاری
مباحث علوم قرآنی در تفسیر را نمایان سازد و بازتاب موضعگیریهای م فاوت در مباحث
علوم قرآنی در تفســـیر را مشـــخ

کندا بدین ترتیب ان ظار میرود رهاورد پژوهشهایی

ازایندست در سه محور زیر حاصف شود:
نخ ست :ک شف آرا و نظرات قرآنپژوهان در حوزه علوم قرآنی بهخ صوص مف سران
شی ه که به تدوین ک بی مس قف در علوم قرآنی دست نیازیدهاندا این امر درنهایت به پربارتر
شــدن مباحث علوم قرآنی ،بهویژه مباحثی که کم ر بر اســا

مبانی تفســیری شــی ه مطرح

شدهاند ،میانجامدا
دوم :ارتقاء سطح مباحث علوم قرآن با نمایان شدن میزان نقشآفرینی آنها در تفسیرِ
درست آیات و چگونگی اثرگذاری آراء مخ لف علوم قرآنی در فهم م نای آیاتا
سوم :آموزش چگونگی کاربست مباحث علوم قرآنی در تفسیرا
پژوهش حاضــر از میان مباحث علوم قرآنی به بررســی «کارکرد دانش مکّی و مدنی»
در تفســـیر می پردازدا مباحث مکّی و مدنی را از دو منظر میتوان در تفاســـیر پیگرفتا
نخســت بررســی دیدگاه مفسـّر در نحوه شــناخت و مصــادیو آیات و ســور مکّی و مدنی1و
1ا شماری از پژوهشگران از این منظر بحث مکی و مدنی را در تفسیر المیزان مورد بررسی قرار دادهاند همچون:
مقاله «مکی و مدنی و آرای بدیع عالمه طباطبایی(ره)» نوش ۀ محمد هادی مؤذن امی (بیّنات ،بهار ،1951
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دیگر ،اثرگذاری و کارکرد این دانش در پیشبرد مباحث تفسیری که کم ر مورد تو ه قرار
گرف ه استا در این راس ا این سؤالها مطرح میشود:
 )1چه کارکردهایی برای دانش مکّی و مدنی در ک ب علوم قرآنی برشـــمرده شـــده
است؟
 )7آ یا کارکرد این دانش در تفســـیر ،با فوا ئدی که در ک ب علوم قرآنی برای آن
برشمرده شده ،تطابو دارد؟
 )9آیا فراتر از آنها کارکردی دیگر نیز دا ش ه که از مف سّرانی همچون عالمه طباطبایی
از آن در پیشبرد مباحث تفسیری اس فاده کردهاند ،اما در ک ب علوم قرآنی بدان اشاره نشده
است؟
در این پژوهش اب دا کارکردهای دانش مکّی و مدنی براســـا

داده های ک ب علوم

قرآنی و نیز کارکردی دیرآشنا ،اما در بیان نیامده از این علم م رفی خواهد شدا پس از آن
پیشـــینۀ این کارکردِ دربیاننیامده ،گزارش میشـــود و درنهایت گونه ها و اشـــکال این
نقشآفرینی با رهیاف ی از تفسیر المیزان بررسی و تبیین خواهد شدا شایان ذکر است که در
نمونههای مورد بررسی ،برای روشن شدن پیشینۀ این کارکرد خاص ،آراء دیگر مفسّران نیز
مورد کنکاش قرار میگیرد و آراء مرتبط با بحث آنان نیز گزارش میشودا
 .1کارکردهای دانش مکّی و مدنی در کتب علوم قرآنی
در ک ب علوم قرآنی کارکردهای و فوائد م دد زیر را بر شـــناخت مکی و مدنی
م رتب دانس هاند:

شماره  ،11ص 15ـ)17؛ پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان «دیدگاههای عالمه طباطبائی (ره) در علم مکی و
مدنی» نوش ه سیامک ژاله ر بی به راهنمایی دک ر محمدعلی لسانی فشارکی (دانشگاه آزاد اسالمی ،سال
 )1915و ااا
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 1ـ شناخت ناسخ و منسوخ 7 ،ـ کمک به فهم درست آیات 9 ،ـ شناخت تاریخ تشریع،
1ـــ آشنایی با شیوهی دعوت و مراحف آن1 ،ـــ اطمینان به تالش مسلمانان صدر اسالم برای
حفظ قرآن6 ،ــــ کمک به اس داللهای فقهی و اس نباط احکام1 ،ــــ کمک به اس دالالت
کالمی5 ،ــــ آگاهی تقریبی نسبت به زمان نزول آیات و سور 5ــــ آگاهی تقریبی نسبت به
زمان نزول آیات و سور (زرک شی1916 ،ق ،ج ،1ص151؛ سیوطی1116 ،ق ،ج ،1ص91؛
حکیم1111 ،ق ،ص11ــــــ16؛ رامیار1913 ،ش ،ص619؛ م رفت1197 ،ق ،ج ،1ص173؛
میرمحمدی1171 ،ق ،ص753؛ حجّ ی1957 ،ش ،ص)19
الب آن که مطرح شـــدن این فوائد و کارکردها در ک ب علوم قرآنی به یک اندازه
قدمت ندارد؛ از این میان ،ت صریح به اثرگذاری مکّی و مدنی در شناخت «نا سخ و من سوخ»
سابقهای کهن دارد ،1اما تو ه به کارکردهای دیگر مکّی و مدنی همچون «کمک به ارائهی
تفسیری درست از آیات» ،بهرغم ارزش و اهمّیت فراوان ،قدمت چندانی ندارد و طرح آنها
عموماً به «چند دهه اخیر» باز میگرددا به همین نسبت نیز سخن در باب این کارکردها بیش ر
بهصـــورت کلی و نظری وانهاده شـــده و کم ر نمونههایی درخورِ اثبات این فوائد از خالل
تفاسیر اس خراج شده و در نوش اری مس ند فراهم آمده استا

1ا پیوند بحث ناسخ و منسوخ با مکّی و مدنی تا بدانجاست که در سخنان صحابه (ابنابیشیبه1113 ،ق ،ج،9
ص16ـ11؛ بخاری1111 ،ق ،ج ،6ص11؛ مسلم1111 ،ق ،ج ،5ص )717و تاب ان (ابنابیشیبه1113 ،ق ،ج،9
ص11؛ سمرقندی ،بی تا ،ج ،1ص153؛ طبری1117 ،ق ،ج ،5ص 19و ج ،13ص97؛ بیهقی ،بیتا ،ج،1
ص )199در باب ناسخ و منسوخ ،به مکّی بودن منسوخ و مدنی بودن ناسخ تصریح شده استا هرچند این
گونه تو ّهات در آغاز ،اندک و انگشتشمار بوده ،اما رف هرف ه رو به فزونی نهاد تا آنجا که سراسر ک اب
الناسخ والمنسوخ نحّا
و مدنی استا

(995ق) و ابنحزم اندلسی (116ق) آکنده از پیوند دو بحث ناسخ و منسوخ و مکّی
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در ســ جوی کارکرد مکی و مدنی در تفســیر المیزان افزون بر فوائد فوق 1،کارکرد
دیگری را برای این بحث مشـــاهده میشـــود که هرچند کمابیش با فایده «کمک به ارائهی
تفسیری درست از آیات» همراس است ،اما با آن م فاوت استا 7در واقع این کارکرد از قلم
نگارندگان ک ب «علوم قرآنی» ا مانده ،اما در اندیشــۀ «مفسـّران» بهکار آمده و اثر خود را
در تفاســـیر بر ای نهاده اســـتا این کارکرد عبارت اســـت از :بهکار گیری دانش مکّی و
مدنی در ارزیابی درس ی یا نادرس ی آراء و روایات تفسیری و به عبارت دیگر «به کارگیری
این دانش در نقد»ا
 .2پیشینۀ بهرهگیری از دانش مکّی و مدنی در نقد آراء تفسیری
پیشینۀ بهرهگیری از مکّی و مدنی در نقد ،به دوران تاب ان بازمیگرددا منقول است که
ِ ِ
لم الكتاب» در آیۀ 19
از ســ ید بن بیر (31ق) ســؤال شــد آیا منظور از عبارت « َم ْن عْن َدهُ ع ُ
سورۀ رعد ،عبداللَّه بن سالم ا ست؟ او در پا سخ گفت :چطور ممکن ا ست او مراد با شد،
حال آنکه این سوره در مکه نازل شده ا ست؟! [و میدانیم ابن سالم در مدینه ا سالم آورده
ا ست] (ث لبی1177 ،ق ،ج ،1ص917؛ زرک شی1916 ،ق ،ج ،9ص)711ا بر ا سا

این خبر

ســ ید بن بیر (31ق) را باید از پیشــگامان اســ فاده از مکّی و مدنی در نقد آراء تفســیری
دانستا
شایان ذکر است که در مکّی و یا مدنی بودن سوره رعد و نیز در مورد مراد از عبارت
«من ِعْنْ َده ِع ْلم الْ ِكتْ ِ
ْاب» در آخرین آیه این ســـوره اخ الف اســـت (طبری1117 ،ق ،ج،19
َْ ُ ُ
ص115؛ طوســـی1113 ،ق ،ج ،6ص ) 761و تا هفت رأی در بیان مراد از این عبارت نقف

1ا نمونههای در خور تو هی از «بهکارگیری مکّی و مدنی در تفسیر آیات» در تفسیر المیزان دیده میشود که
طرح گونهها و اشکال آن مجالی دیگر میطلبدا
7ا بررسی نمونهها در ادامهی مقاله این تفاوت را آشکار میسازدا
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شده استا (ابن وزی1177 ،ق ،ج ،7ص )117در میان این آراء ،نظر کسانی چون مجاهد
(111ق) دیده میشود که با و ود مکّی خواندن سورۀ رعد (نحّا 1117 ،ق ،ج ،7ص)113
این آیه را دربارۀ ابنسلّام دانس ه است (همو1115 ،ق ،ج ،9ص116؛ طبری1117 ،ق ،ج،19
ص.)115
در واقع مجاهد با این داوری ،به عیب نهان مکّی بودن ســـورۀ رعد و نزول یک آیه از
آن دربارۀ فردی که در مدینه اســـالم آورده ،تو ه نکرده اســـتا 1در قرون ب د برخی از
مفسران همچون فخر رازی (616ق) نزول این آیه را دربارۀ صحابی همچون سلمان فارسی
ــــ که در مدینه به ا سالم گرویدهاند ــــ پذیرف هاند و برای حف م شکف به ا س ثناء کردن آیۀ
مذکور از ســـوره مکّی رعد و مدنی دانســـ ن یک آیه از آن دســـت زدهاندا (فخر رازی،
1171ق ،ج ،13ص)11
براســا

روایات شــی ی و برخی روایات اهف ســنت ،این عبارت قرآنی در ش ـ ن امام

علی(ع) نازل شده ا ستا (کلینی1969 ،ش ،ج ،1ص773؛ عیا شی1111 ،ق ،ج ،7ص796؛
صدوق1111 ،ق ،ص613؛ ث لبی1177 ،ق ،ج ،1ص919؛ حسکانی1111 ،ق ،ج ،1ص)111
باید تو ه داشت پذیرش این رأی با پذیرش مکّی و یا مدنی بودن سوره رعد ت ارض ندارد
و مفسران و قرآنپژوهان شی ه ـ که همگی این ش ن نزول را برگزیدهاند ـ برخی سورۀ رعد
را مکّی و برخی مدنی دانســ هاند و برخی نیز به نقف اخ الف در مکّی یا مدنی بودن ســـوره
بسنده کردهاند و هیچیک را تر یح ندادهاندا

1ا بر پایۀ برخی گزارشها ،مجاهد این آیه را دربارۀ عبداهلل بن سالم و تمیم داری و سلمان فارسی دانس ه است
(طوسی1113 ،ق ،ج ،6ص ،)761حال آنکه تمیم داری و سلمان فارسی نیز همچون عبداهلل بن سالم در مدینه
اسالم آوردهاند :تمیم داری نصرانی  3سال پس از هجرت مسلمان شدا (ابنعبد البرّ1117 ،ق ،ج ،1ص)139
سلمان در آغاز ورود پیامبر (ص) به مدینه مسلمان شدا (مِزّی1116 ،ق ،ج ،11ص)716
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به هر حال پذیرش مکّی یا مدنی بودن سوره رعد با پذیرش این شان نزول در ت ارض
نی ست و ضرورتی برای ا س ثنا کردن این آیه از کف سوره رعد از حیث مکّی یا مدنی بودن
به و ود نمیآوردا

 .3استفاده از دانش مکّی و مدنی در نقد با رهیافت از تفسیر المیزان
عالمه طباطبایی اطالع از زمان و مکان آیات را بســـان م یاری در ســـنجش درســـ ی
دادههای تفسیری به کار می بندد و شرط درس ی مباحث تفسیری را سازگاری و همخوانی
آن ها با زمان و مکان نزول آیات می داند؛ از این رو ،دانش مکی و مدنی را به مثابۀ ابزاری
نیرومند در به نقد ک شیدن گزارههای تف سیری به کار میگیردا عالمه در تف سیر المیزان برای
نقد گزارههای تفسیری ،از دانش مکّی و مدنی به دو شکف کامالً م فاوت بهره میگیرد؛
الف) در شــکف اول ایشــان مح وا و عناصــر مو ود در تفســیر ـــــ اعم از اشــخاص،
مکانها ،شـــکف گفت و شـــنودها و ااا ــــــ را با «زمان» نزول آیه و مکّی یا مدنی بودن آن
می سنجد و در صورت م شاهدۀ ت ارض میان آن دو« ،گزارۀ تف سیری» را شای س ۀ درنگ و
نقدپذیر میداندا
ب) در شــکف دوم ،مح وای گزارۀ تفســیری را با «مح وای برآمده از مجموعۀ آیات
مکّی و مدنی» ســنجیده و با مشــاهدۀ ت ارض ،گزارۀ تفســیری را نقدپذیر و دارای اشــکالی
پنهان میداندا به دیگر ســخن ،در روش نخســت ،مح وای گزارۀ تفســیری مو ود در ذیف
یک آیه ،با مکّی یا مدنی بودن خود آیه مقایســـه میشـــود و در روش دوم مح وای گزارۀ
تفســـیری ،نه با مکّی یا مدنی بودن یک آیه ،بلکه با مح وای مجموعۀ آیات مکّی و مدنی و
پیام حاصف از آنها سنجیده میشودا
در پژوهش حا ضر ،روش اول «نقد زءنگر» و روش دوم «نقد کفنگر» نام نهاده شده
و نمونههایی از هر یک ،در حوزههای گوناگون تفســـیری واکاویده شـــده اســـتا در ادامه
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نمونه هایی از این دو نوع نقد ،به تفکیک حوزه های تفســـیری که این دو نوع نقد در آن ها
یافت میشود از نظر خواهد گذشتا
3ـ .1استفاده از دانش مکی و مدنی در نقد جزءنگر
در تفسیر المیزان بیش رین نقد صورت گرف ه بر پایۀ دانش مکّی و مدنی مربوط به «نقد
زءنگر» استا چنانکه آمد ،در این شکف نقد ،سازگاری مح وای گزارۀ تفسیری با مکّی یا
مدنی بودن آیه مورد بحث سنجیده می شودا این شکف نقد را میتوان در تف سیر المیزان در
سه حوزۀ «نقد روایات»« ،نقد آراء تفسیری» و «نقد نسخ» مشاهده نمودا
نمونه هایی از این گونه نقد ،در ســـه حوزۀ مذکور ،به همراه گزارش عملکرد ســـایر
مفسرین در برابر گزارههای تفسیری نقد شده توسط عالمه به شرح زیر است:
 .1-1-3نقد روایات تفسیری
بر پایۀ برخی روایات آیه  19ســورۀ زمر دربارۀ «وحشــی» قاتف حضــرت حمزه ســید
الشــهداء(ع) ،به هنگام تمایف او بر اســالم آوردن نازل شــده اســتا (مقاتف1179 ،ق ،ج،9
ص 661و 659؛ فرّاء1119 ،ق ،ج ،7ص171؛ ا بن ا بی حــا تم1171 ،ق ،ج ،11ص9719؛
ســمرقندی ،بیتا ،ج ،9ص131؛ طبری1117 ،ق ،ج ،71ص11؛ ســورآبادی1951 ،ش ،ج،9
ص7111ـ)7119
عال مه ط باط بایی پس از ن قف این روا یات از مجمع الب یان (طبرســـی1917 ،ش ،ج،5
ص )151و سـ د السـّ ود (ابن طاوو 1969 ،ش ،ص ،)711آنها را با اسـ ناد به مکّی بودن
سورۀ زمر و اسالم آوردن «وحشی» در عهد مدنی (ب د از هجرت) ض یف می شمرد« :مکّی
بودن سورۀ زمر ،این روایات را تض یف میکند چون «وحشی» پس از هجرت اسالم آورده
استا» (طباطبایی1111 ،ق ،ج ،11ص)751
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بســیاری از مفســران این روایت را بدون تو ه به ت ارض آن با مکّی بودن ســوره زمر
بدون ن قد ،ن قف کرده ا ند (فرّاء1119 ،ق ،ج ،7ص171؛ ســـمرق ندی ،بی تا ،ج ،9ص131؛
ابن ابی حــاتم1171 ،ق ،ج ،11ص9719؛ طبری1117 ،ق ،ج ،71ص11؛ ســـورآبــادی،
1951ش ،ج ،9ص7111؛ ث لبی1177 ،ق ،ج ،5ص711؛ ابن وزی1177 ،ق ،ج ،1ص79؛
زمخ شری1111 ،ق ،ج ،1ص191؛ میبدی1911 ،ش ،ج ،5ص191؛ ابنعطیه1177 ،ق ،ج،1
ص191؛ بغوی1171 ،ق ،ج ،1ص31؛ قرطبی1961 ،ش ،ج ،16ص)761ا
برخی نیز این آیه را از ســورۀ مکّی زمر به اس ـ ناد روایت مذکور اس ـ ثنا کرده و مدنی
دان س هاند (مقاتف1179 ،ق661 :9 ،؛ نی شابوری1116 ،ق )11 :6 ،و ح ی برخی ،ا س ثنا کردن
این آیه از ســورۀ مکّی زمر ،به اس ـ ناد روایت مذکور را به ابنعبا

نســبت دادهاند (نحّا ،

1115ق111 :6 ،؛ دانی1111 ،ق716 ،؛ عینی ،بیتا ،ج ،13ص)111ا
از میان همه مفسران به نظر میرسد نخس ین کسی که به این عیب نهان روایت پیبرده
و در تفســیر خود به آن اشــاره کرده اســت طبرســی (115ق) باشــدا وی پس از نقف روایت
گوید« :این (ش ن نزول) درست نیست زیرا این آیه در مکه نازل شده ،در حالی که «وحشی»
سالها ب د به ا سالم گروید ،اما ممکن ا ست این آیه بر او قرائت شده با شد و این آیه سبب
مسلمان شدن او شده باشدا» (طبرسی1917 ،ش ،ج ،5ص)151
دروزه نیز به نقد این روایت با تو ه به مکّی بودن سوره زمر پرداخ ه ا ستا (1959ق،
ج ،1ص ) 911گذ ش ه از این مف سران انگ شت شمار ،دیگر مف سران به رغم نقف این روایت،
از نقد آن غفلت ورزیدهاندا

1

1ا نمونههایی دیگر از این شکف نقد در بحث روایی مربوط به آیات زیر به چشم میخورد 61 :آل عمران،
 61 ،11تا  61ان ام 19 ،اعراف 61 ،انفال 5 ،تا  17رعد 31 ،و  31حجر 119 ،نحف 19 ،و  51اسراء 71 ،تا 73
کهف 36 ،مریم 91 ،و  35انبیاء 711 ،ش راء 1 ،روم 15 ،تا  77فاطر 99 ،نجم 1 ،و  7مزمّفا ( 765 :9و 115 :1
و  111و  193 :5و  197 :3و  991 :11و  131 :17و  917و  115 :19و  717و  737 ،116 :11و  991و 991 :11
و  169 :16و  93 :11و  17 :13و )11 :71
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 .2-1-3نقد آراء تفسیری

نمونه اول :برخی از مفسران دربارۀ آیه «أفَ ََل يََْرْو َن أنَّا نَ ِ
صْ َاا ِم ْن أطَْرافِ َاا
أتى ْاْل ْر َ
ض نَن ُق ُ
أفَْ ُا ُم الْغَلِبُون » بخشــی از آیۀ  11ســورۀ انبیاء و « َأو ََلْ يََْرْواْ أنَّا نَ ِ
ص ْ ْ ْ َاا ِم ْن أطَْرافِ َاا»
أتى ْاْل ْر َ
ض نَن ُق ُ
بخشـــی از آیۀ  11ســـورۀ رعد گف هاند که مراد آن اســـت که آیا اهف مکه نمیبینند که ما

چگونه سرزمینهای آنها را یکى پس از دیگرى گرف ه و براى م سلمانان ف ح کردیم؟ عالمه
این دیدگاه تفسیری را در ذیف آیۀ  11سورۀ رعد بررسی کرده و پس از نقف ،آن را با اس ناد
به مکّی بودن ســورۀ رعد و اینکه ف وحات مســلمانان در زمان نزول این ســوره در مکه رخ
نداده بوده ،رد کرده استا (1111ق ،ج ،11ص)915
شــایان ذکر اســت که در مکّی بودن ســورۀ انبیاء اخ الفی نیســت (نکونام1951 ،ش،
ص )919و بخشـــهای مخ لف آن چندان با هم در هم تنیدهاند که دروزه بر آن اســـت که
پشــت ســر هم و بهصــورت پی در پی نازل شــدهاندا (دروزه1959 ،ق ،ج ،1ص )719تنها
سیوطی آیۀ مذکور (ی نی آیۀ  )11را بدون هیچ اس نادی ،اس ثنا کرده و مدنی دانس ه استا
( سیوطی1116 ،ق ،ج ،1ص )11به گونهای که به نظر میر سد انگیزۀ او از ا س ثنا کردن تنها
این آیه ،تو یه این دیدگاه تفسیری است که الب ه با مکّی بودن آیه در ت ارض استا
دربارۀ آیۀ  11سورۀ رعد نیز باید گفت :بر سر مکّی یا مدنی بودن سورۀ رعد اخ الف
و ود داردا در پارهای از روایات این ســوره مکّی دانســ ه شــده ولی روایاتِ ترتیب نزول،
همگی ،نزول این سوره را در مدینه و پس از سورۀ ق ال (محمّد (ص)) دان س هاندا (نکونام،
1951ش ،ص ) 916اخ الف روایات در مکّی یا مدنی بودن این ســـوره در آراء عالمان و
قرآن پژوهان م اصر نیز راه یاف ه و برخی چون عالمه طباطبایی و دروزه آن را مکّی و برخی
دیگر مانند آیت اهلل م رفت و رامیار و نکونام آن را مدنی دانس هاندا

ل عل ی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،15پیاپی03 37

برخی دیگر کف ســـوره را مکّی دانســـ ه اند و آیاتی را از آن اســـ ثنا کرده و مدنی
خواندهاند و برخی دیگر برعکس ســوره را به اسـ ثنا آیاتی مدنی دانسـ هاندا (راک :دروزه،
1959ق ،ج ،1ص111؛ طباطبایی1111 ،ق ،ج ،11ص)751
بیشـــک عالمه طباطبایی با آگاهی از اخ الف در مکّی یا مدنی بودن این ســـوره ،با
ا س ناد به سیاق و مو ضوعات مطرح شده در سوره ،آن را مکّی دان س ه و با ا س ناد به مکّی
بودن آن ،نظر تفسیری مذکور را رد میکندا
درباره برخورد مفسران دیگر با تفسیر این آیات سوره انبیاء و رعد باید بگوییم تفسیر
این عبارت نازل شده در «مکه» به «ف وحات م سلمانان» را ب سیاری از مف سران نقف کردهاند و
به نا سازگاری این تف سیر با زمان نزول آیات و مکی بودن آنها تو هی نکردهاندا 1این نظر
تفسیری آن قدر شهرت یاف ه که بغوی آن را به اکثر مفسرین نسبت میدهدا (1171ق ،ج،9
ص )71و طبرســی (115ق) به نقف از شــخصــی به نام قاضــی با تکیه بر ســیاق آیات این نظر
تفسیری را قول اصح م رفی میکندا (1917ق ،ج ،6ص)167
از میان مفســـران تنها ابن عطیه (117ق) وب د از او ابوحیان اندلســـی (111ق) و ث البی
(511ق) به این نک ه تو ه کرده و پذیرش این تفسیر را به مدنی شمردن آیه منوط دانس هاندا
1ا در ذیف آیهی  11سوره انبیاء :ابنق یبه711 ،؛ سمرقندی ،بی تا171 :7 ،؛ طبری1117 ،ق79 :1 ،؛ ابنابی
حاتم1171 ،ق7119 :5 ،؛ بغوی1171 ،ق731 :9 ،؛ فخر رازی1171 ،ق111 :77 ،؛ قرطبی1961 ،ش737 :11 ،؛
ابوحیان1171 ،ق191 :1 ،؛ بغدادی1111 ،ق 771 :9 ،و ااا
ذیف آیهی  11سوره رعد :مقاتف1179 ،ق 959 :7 ،و 51 :9؛ فراء1119 ،ق66 :7 ،؛ سمرقندی ،بی تا797 :7 ،؛
طبری1117 ،ق116 :19 ،؛ طوسی1113 ،ق761 :6 ،؛ ث لبی1177 ،ق911 :1 ،؛ سید رضی1116 ،ق113 :؛
ابن وزی1177 ،ق117 :7 ،؛ بغوی1171 ،ق71 :9 ،؛ زمخشری1111 ،ق191 :7 ،؛ ابوالف وح رازی1115 ،ق،
711 :11؛ طبرسی1917 ،ش167 :6 ،؛ بیضاوی1115 ،ق131 :9 ،؛ ابوحیان1171 ،ق111 :6 ،؛ بغدادی1111 ،ق،
71 :9؛ ابنکثیر1113 ،ق116 :1 ،؛ سیوطی1111 ،ق65 :1 ،؛ آلوسی1111 ،ق169 :1 ،؛ شوکانی ،بی تا:9 ،
115؛ بغوی1171 ،ق 737 :6 ،و ااا
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(ابن عط یه1177 ،ق ،ج ،9ص913؛ ابوح یان1171 ،ق ،ج ،6ص111؛ ث البی1115 ،ق ،ج،9
ص)917

ِِ
ي» نیز نمونهای دیگر
نمونۀ دوم :در ذیف آیۀ  31سورۀ حجر « َكما أنَْْزلْنا َعلَى الْ ُم ْقتَسم َ

از اینگونه نقد به چ شم میخوردا برخی مراد از «مُق َ سمین» را یهود و ن صارا دان س هاند که
قرآن را قسمت قسمت نموده ،گف ند :به ب ضی از آن ایمان داریم ولى به برخی دیگر ایمان
نداریما عالمه با تو ه به مکّی بودن سورۀ حجر در بررسی این نظر گوید:
«در این سخن ای درنگ است؛ زیرا این سوره مکّی بوده و در اوایف ب ثت نازل شده

است و در آن برهۀ زمانی ،اسالم آن درگیری را با یهود و نصارا نداشت و سخن آنان « ِآمنُوا
َّ ِ
ِ َّ ِ
آمنُوا َو ْه ْوَ النَّا ْْا ِر َو ا ْك ُ ُروا آ ِ َرهُ» (آل عمران )17 :و همچنین دیگر
ين َ
ب ْال ْنز أُنْ ِزََ َعلَى ال ْن َ
ســخنان مشــابه ،از گف ههای یهود ب د از هجرت اســتا ســیاق آیات ،گف ۀ ما را تصــدیو
میکندا» (طباطبایی1111 ،ق ،ج ،17ص)131

شمار درخور تو هی از محدّثان و مف سران ،تف سیر « ُمقتس ْ ْْمي» به «اهل کتاب» را نقف

کردهاند و به ناســازگاری این تفســیر با مکّی بودن ســورۀ غافر تو هی نکردهاندا (بخاری،
1111ق ،ج ،1ص777؛ ط برا نی1111 ،ق ،ج ،6ص711؛ حــا کم ،بی تــا ،ج ،7ص911؛
ســـمرق ندی ،بی تا ،ج ،7ص767؛ ابن ابی حاتم1171 ،ق ،ج ،1ص7719؛ طبری1117 ،ق،
ج ،11ص17؛ ث لبی1177 ،ق ،ج ،1ص917؛ طوســـی1113 ،ق ،ج ،6ص911؛ قشـــیری،
1931ق ،ج ،7ص751؛ نیشــابوری1116 ،ق ،ج ،1ص119؛ ابوالف وح رازی1115 ،ق ،ج،11
ص916؛ ابن وزی1177 ،ق ،ج ،7ص111؛ زمخشـــری1111 ،ق ،ج ،7ص153؛ ابنعطیه،
1177ق ،ج ،9ص91؛ طبرســـی1917 ،ش ،ج ،6ص191؛ بغوی1171 ،ق ،ج ،9ص61؛ فخر
رازی1171 ،ق ،ج ،13ص)167
این مفســران در واقع برای روشــن کردن مراد از «مق ســمین» از تفســیر قرآن به قرآن
اس ـ فاده کرده و این آیه را به آیات مربوط به عملکرد اهف ک اب باز گرداندهاند ،اما در این
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میان به مکّی یا مدنی بودن آیات تو هی ندا ش هاند و در تف سیر آیهای مکّی از آیهای مدنی
که تصویرگر کنشها و واکنشهای ویژۀ عهد مدنی است بهره گرف هاند که این کار طبی اً از
دقّتنظر الزم در تفسیر قرآن به قرآن دور بوده و فهم قرآن را دشوار میسازدا

1

 .3-1-3نقد نسخ آیات قرآنی
در نقد زءنگر ،مح وای آیه با تو ه به زمان نزول آن به تصویر کشیده شده و امکان
ناسخ یا منسوخ بودن آن با تو ه به زمان و شرایط نزولش مورد نقد و ارزیابی قرار میگیردا

برای نمونه ،برخی آیۀ آخر سورۀ بقره «ََل يُكلَّ ُ َّ
سْ ْا ََِّل ُو ْهْ ْ َ َاا ااا» را نا سخ دو
ف اللوُ نَْ ْ ِ

آیۀ پیشینش دانس هاندا (مقاتف1179 ،ق ،ج ،1ص)791
بدین گونه که آیۀ  751بر تکلیف «ما َل يُطاق» اشـــاره دارد و آیۀ  751به پذیرش این
تکلیف خارج از توان از ســوی صــحابه اشــاره دارد و نهای اً آیه  756حکم آیات پیشــین را
نسخ کرده استا قول به نسخ در این آیات ،از ابنمس ود ،ابنعبا  ،ابوبکر و ابوهریره نقف
شده ا ست و به برخی از تاب ین همچون عِکرمه و ق اده نیز ن سبت دادهاندا (م سلم1111 ،ق،
ج ،1ص 51و 51؛ ترمذی1119 ،ق ،ج ،1ص753؛ صّاص1111 ،ق ،ج ،7ص 711و 716؛
طبری1117 ،ق ،ج ،9ص 31ـ31؛ ابنابیحاتم1171 ،ق ،ج ،7ص111؛ ث لبی1177 ،ق ،ج،7
ص911؛ ابنعطیه1177 ،ق ،ج ،1ص)953

1ا نمونههای دیگری از این نوع به کارگیری مکّی و مدنی در نقد آراء و تفاسیر را میتوان در ذیف آیات زیر
پی گرفت 31 :و  39ان ام 73 ،اعراف 19 ،رعد 11 ،حجر 111 ،نحف 16 ،اسراء 197 ،طه 113 ،انبیاء 15 ،غافر،
 11و  15زخرف 11 ،احقاف و  7م ه (طباطبایی1111 ،ق ،ج ،1ص 711و  ،759ج ،5ص ،11ج،11
ص951ـ ،956ج ،17ص 736و 969ـ ،961ج ،19ص ،111ج ،11ص 793و  ،997ج ،11ص919ـ ،911ج،15
ص 111و  131و ج ،13ص)761
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در مقابف از همان اب دا گروهی به نســخ نشــدن دو آیۀ  751و  751اع قاد داشــ هاند و
ح ّی قول به عدم ن سخ را به ابنعبا

و ابوبکر هم ن سبت دادهاندا ( صاص1111 ،ق ،ج ،7

ص716؛ ابن ابیحاتم1171 ،ق ،ج ،7ص117؛ ابن وزی1177 ،ق ،ج ،1ص)711
عالمه رخداد نســخ در این آیات را با اســ ناد به دالیلی و از آن مله با تو ه دادن به
مدنی بودن آنها و شرایط مسلمانان در هنگامۀ نزول آنها نقد کرده استا سخن عالمه در
نقد نسخ این آیات و به تصویر کشیدن زمان و شرایط نزول آنها در مدینه این چنین است:
« سورۀ بقره اولین سورهای است که در مدینه نازل شده است و هجرت پیامبر (ص) به
مدینه و ا س قرار در آن با ا س قبال کامف مؤمنین (آن شهر) که ان صار دین الهى بودند و قیام
آنها به یاری ر سول خدا با ان و مال مقارن ا ست و نیز با د ست ک شیدن مؤمنین مها ر از
زن و فرزند و مال و وطن به خاطر خدا و پیوســ ن به رســول خدا (ص) همراه اســت؛ چنین
موق ی ى ایجاب مى کرد که خداى ت الى از آنها ســسا

و شــکر گوید که دعوت پیامبرش

صْ ْ ْ ْرنا عل ال َقوی ال افرين) نیز از این
را شــنیدند و پذیرف ندا فراز پایانی ســوره ( َ
أنت موَلنا فان ُ
حقیقت را بازگو میکندا» (1111ق ،ج ،7ص )111و این م نای درســـت آیه اســـت که
ارتباطی با نسخ آیات پیشین نداردا
 .2-3استفاده از دانش مکی و مدنی در نقد کلنگر
شکف دیگر نقد بر پایه دانش مکی و مدنی ،از مقای سۀ آموزه تف سیری با دان س ۀ پی شین
ما دربارۀ مح وای «مجموعۀ آیات مکّی و مجموعۀ آیات مدنی» شـــکف میگیردا در این
روش دانش ما در باره «مح وای مجمو عۀ آ یات مکّی و مدنی» بســــان ابزاری در ن قد به
کارگرف ه میشـــودا نمونه هایی از این گونه نقد ،در ســـه حوزۀ «نقد روایات»« ،نقد آراء
تف سیری» و «نقد ن سخ» به همراه گزارش عملکرد سایر مف سرین در برابر گزارههای تف سیری
نقد شده توسط عالمه به شرح زیر است:
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 .1-2-3نقد روایات تفسیری
نمونۀ اول :در تف سیر آیۀ  51سورۀ توبه روایاتی بدین م ضمون نقف شده که پس از

ِ
ِ
ِ
ِ
ي َمَّرًِ» پیامبر (ص)
نزول اب دای آیه ی نی «ا ْه ْ ْتَ ْغ ْر أُ ْم أ َْو ََل تَ ْس ْ ْتَ ْغ ْر أَ ْم ِن تَ ْس ْ ْتَ ْغ ْر أَ ْم َه ْ ْْب َ
تصــمیم گرفت برای منافقان بیش از هف اد بار اســ غفار نماید تا شــاید خداوند از رم آنان

درگذرد ولی در پاسخ ،خداوند ــ ـ بر اسا یک روایت ــ ـ ادامۀ این آیه ی نی عبارت «فَْلَن
يَْ ْغ ِ َر اللَّوُ أَ ْم» یا ـــ ـ بر ا سا روای ی دیگر ـــ ـ آیۀ  6سورۀ منافقون را فرو فر س اد (طبری،
1117ق ،ج ،11ص195؛ عی ـّاشـــی1111 ،ق ،ج ،7ص111؛ ابن ابی حــاتم1171 ،ق ،ج،6

ص1511؛ ث لبی1177 ،ق ،ج ،1ص11؛ سمرقندی ،بیتا ،ج ،7ص11؛ ا سفراینی1911 ،ش،
ج ،7ص553؛ ســـورآبادی1951 ،ش ،ج ،7ص )361و پس از آن پیامبر (ص) برای آن ها
اس غفار نکردا
عالمه در نقد این روایات ــــ که نشان از امید پیامبر (ص) به بخشش منافقان در هنگام
نزول آیۀ  51سورۀ توبه دارد ـ به مدنی بودن این آیه تو ه کرده و سسس با تکیه بر این نک ه
که در آیات مکّی و مدنی پیشتر نازل شـــده ،بارها از عدم امکان بخشـــش کفار و منافقان
ســـخن به میان آمده اســـت ،ن یجه گرف هاند که با تو ه به اطالع پیامبر از این آیات امکان
ندارد روایات مب نی بر تصمیم پیامبر بر بیش از هف اد بار اس غفار برای منافقین صحیح باشدا
(1111ق ،ج ،3ص)911
بســـیاری از مفســـران این روایت را نقف کردهاند ،بیآنکه به نقد آن پرداخ ه باشـــندا
(مقاتف1179 ،ق ،ج ،7ص156؛ ســمرقندی ،بیتا ،ج ،7ص11؛ ابنابیحاتم ،ج ،6ص1511؛
طبری1117 ،ق ،ج ،11ص 195و 117؛ سورآبادی1951 ،ش ،ج ،7ص361؛ ث لبی1177 ،ق،
ج ،1ص11؛ ب غوی1171 ،ق ،ج ،7ص 911و 916؛ ا بن وزی1177 ،ق ،ج ،7ص751؛
زمخشری1111 ،ق ،ج ،7ص731؛ میبدی1911 ،ش ،ج ،1ص)157
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از میان مفســـران پیش از عالمه ،صـــّاص (911ق) به ت ارض این روایت با مح وای
آیاتی که پیش از نزول سوره توبه نازل شده پی برده و بر این ا سا  ،به نقد روایت مذکور
پرداخ ه است ( صّاص1111 ،ق ،ج ،1ص)911
شــیخ طوســی ( 161ق) ،طبرســی (115ق) و ابن شــهر آشــوب (155ق) نیز به نقد این
روایت پرداخ هاند؛ اما شیوه نقد آنها م فاوت استا آنان بدون اشاره به ت ارض این روایت
با مح وای آیات پیش ـ ر نازل شــده ،بدین علت که پذیرش این روایت مس ـ لزم اس ـ غفار نبی
(ص) برای کافران ا ست و این م سئله باال ماع ایز نی ست به نقد آن پرداخ هاندا (طو سی،
1113ق ،ج ،1ص765؛ طبرســـی1917 ،ش ،ج ،1ص51؛ ابنشـــهر آشـــوب1111 ،ق ،ج،7
ص)111
نمونۀ دوم :نمونه دیگر ،در بحث روایی مربوط به آیه  15ســـوره نســـاء به چشـــم
میخوردا دربارۀ این آیه در الدر المنثور روای ی با این مضمون نقف شده که مسلمانان کسی
را که در حال ارتکاب گناه کبیره از دنیا میرفت یا مرتکب ق ف نفس میشـــد اهف دوزخ
میدانس ند تا آنکه این آیه نازل شد و از آن پس میگف ند :هر چه خدا بخواهد ،خواهد شدا
(1111ق ،ج ،7ص)163
عالمه این روایت را از مجمع البیان و الدرّ المنثور نقف کرده و ســـسس در نقد آن به
اطالعات حاصف از دانش مکّی و مدنی اس ناد س ه استا ایشان مح وای آیۀ مدنی مذکور
را با آیاتی مکیای مانند آیات ســـورههای یونس ،انبیا ،طه ،زخرف ،ســـبا ،نجم و مدّثر که
درباره شفاعت هس ند ـــ مقایسه میکنند ن یجه میگیرند که امکان ندارد همۀ صحابۀ رسول
خدا (ص) تا زمان نزول سوره نساء در مدینه از مسئلۀ شفاعت بیخبر بوده و با نزول این آیه
از آن آگاهی یاف ه شده باشندا (طباطبایی1111 ،ق ،ج ،1ص)957
عالمه در ادامه میگوید« :چه شــد که اصــحاب از روایتِ دربارۀ شــفاعت [که پس از
نزول آیه  15ن ساء بیان شده ا ست] ،امکان مغفرت کبائر را فهمیدند ،اما این امکان را از آن
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همه آیات شفاعت که سالها قبف در مکه نازل شد و با این که داللت آن آیات رو شن بود
نفهمیدند؟!» (1111ق ،ج ،1ص)959
بدین ترتیب عالمه طباطبایی با تو ه به مدنی بودن ســـوره نســـاء و نزول آیاتی درباره
شفاعت در عهد مکی« ،روایات» مب نی بر یقین صحابه بر دوزخی بودن مرتکبان گناه کبیره
تا زمان نزول سوره نساء را نقد کرده و نادرست م رفی میکنندا
ب سیاری از مف سران این روایات را بدون تو ه به ت ارض آنها با آگاهی م سلم صحابه
از مضـــمون آیات پیشـــ ر نازل شـــده ،نقف کرده اندا (ســـمرقندی ،بی تا ،ج ،1ص915؛
ابن ابی حــاتم1171 ،ق ،ج ،9ص311؛ طبری1117 ،ق ،ج ،1ص51؛ ث لبی1177 ،ق ،ج،9
ص971؛ ط برســـی1917 ،ش ،ج ،9ص55؛ ب غوی1171 ،ق ،ج ،1ص619؛ ف خر رازی،
1171ق ،ج ،11ص33؛ می بدی1911 ،ش ،ج ،7ص196؛ ابوح یان1171 ،ق ،ج ،9ص611؛
آلوســی1111 ،ق ،ج ،9ص17؛ قاســمی ،ج ،9ص111؛ س ـیّد قطب1117 ،ق ،ج ،7ص613؛
طنطاوی1331 ،م ،ج ،9ص 115و ااا) و هیچیک از مفســـران و قرآنپژوهان قبف از عالمه به
نقد این روایت بدین شکف نسرداخ هاندا
در مقایســـه بین دو نمونهای که برای نقد کفنگر آوردیم باید گفت که در نمونۀ اول
روایت دال بر دریافت و «فهم پیامبر (ص)» از آیه با م ضمون آیات پی ش ر نازل شده مقای سه
شـــد و به علت ناهماهنگی میان آنها ،روایت مورد نقد قرار گرفت و در نمونۀ اخیر« ،فهم
صحابه» از آیه با م ضمون آیات پی ش ر نازل شده مقای سه شد و به علت ناهماهنگی میان آن
دو ،روایت ،مورد نقد قرار گرفتا
نمونه های دیگر این گونه نقد در بحث روایی مربوط به آیات  19نســـاء 39 ،مائده،
آیات نخس ـ ین ســورۀ توبه و  99نور در تفســیر المیزان قابف مشــاهده اســتا (1111ق ،ج،1
ص 961و ج ،6ص199ــــــ 191و ج ،3ص 161و ج ،11ص )115پی ویی عملکرد دیگر
مف سران در ذیف این آیات ن شان میدهد دیگر مف سران از این شیوه در نقد روایات تف سیری

 21کارکردی دیرآشنا ،اما ناگفته از دانش مکّی و مدنی (رهیافتی بر اساس تفسیر المیزان)

اســ فاده نکردهاند و گویا این دقت نظر تفســیری از ابداعات عالمه طباطبایی در اســ فاده از
دانش مکی و مدنی استا
 .2-2-3نقد آراء تفسیری
نمونۀ اول :در ذیف آیات  11تا  59سورۀ ان ام 1عالمه سخنی از م س شرقان را نقف و
ســـسس آن را با اسـ ـ ناد به مح وای آیات مکّی و مدنی نقد کرده اســـتا خالصـــه ســـخن
مس شرقان ،به روایت عالمه بدین قرار است:
« در ُسوَر مکّی سخنی از خ صو صیات ابراهیم و ا سماعیف (ع) و دا س ان بناى ک به و
دعوت آن ها به دین فطرت و ملت حنیف و ااا نیســـت ،اما در ســ ُـوَر مدنی از پیوند پدر و
فرزندى میان آن دو و پدر عرب بودن و تشریع دین اسالم و بناى ک به به دست ایشان سخن
به میان آمده اســتا علت این تفاوت مح وا ،به دشــواریهایی اســت که یهود در مدینه برای
پیامبر اسالم ایجاد کردند و پیامبر با تو ه به هوش سرشار خویش ،برای خالص شدن از شرّ
یهود و نیز مردم مکّه ،به م حّد ساخ ن عرب با خود ـــ ـ از طریو پدر عرب نامیدن ابراهیم و
بنیانگذار دین توحید دانس ن او وااا روی آوردا» (همو ،ج ،1ص)791
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َصنَ ِاما آأَةِ ِ يِّن أ ََر َاك َوقَْ ْوَم َ
ك ِِف َ
يم َملَ ُك َ
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ا َو ْذ قَ َ ْ َ ُ
ات و ْاْلَر ِ ِ
ِِ
ِ
َّ ِ
اَ ََل أ ُِِ ُّ
اَ َه َنا َريِّب فَْلَ َّما أَفَ َل قَ َ
ي ﴿ ﴾۴۷فَْلَ َّما َه َّن َعلَْي ِو اللَّْي ُل َرأَى َك ْوَكبِا قَ َ
ض َوليَ ُكو َن م َن ال ُْموقن َ
الس َم َاو َ ْ
ِ
ِ
ِِ
ِ
اَ ه َنا ريِّب فَْلَ َّما أَفَل قَ َ ِ
ِ
ي ﴿ ﴾۴۴فَْلَ َّما
اَ لَئ ْن ََلْ يَْ ْادِِّن َريِّب َْلَ ُكونَ َّن م َن الْ َق ْوی الََّّالي َ
ْاْلفل َ
ي ﴿ ﴾۴۷فَْلَ َّما َرأَى الْ َق َمَر بَاز ِغا قَ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ت َو ْه ِا َي لِلَّ ِنز
ت قَ َ
س بَا ِز َغةِ قَ َ
اَ َه َنا َريِّب َه َنا أَ ْكبَُْر فَْلَ َّما أَفَْلَ ْ
اَ يَا قَْ ْوی ِ يِّن بَِرزءٌ ِمَّا تُ ْش ِرُكو َن ﴿ ِ ﴾۴۷يِّن َو َّه ْا ُ
َرأَى الش ْ
َّم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
اُ َما
اهوُ قَْ ْوُموُ قَ َ
ي ﴿َ ﴾۴۷و َِ َّ
فَطََر َّ
اَ أ َُُتَاهو يِّن ِف اللو َوقَ ْد َه َدان َوََل أَ َ ُ
ض َِني ِ ا َوَما أَنَا م َن ال ُْم ْشرك َ
الس َم َاوات َو ْاْل َْر َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اُ َما أَ ْشَرْكتُ ْم َوََل ََتَافُو َن أَنَّ ُك ْم
ف أَ َ ُ
تُ ْش ِرُكو َن بو َل أَ ْن يَ َشاءَ َريِّب َشْيئِا َوه َع َريِّب ُك َّل َش ْيء علْ ِما أَفَ ََل تَْتَ َن َّكُرو َن﴿َ ﴾۷۸وَكْي َ
َّ ِ
ِِ
ِ ِ
يأ ِ
ِ
ين َآمنُوا َوََلْ يَْلْبِ ُسوا ِميَانَْ ُا ْم
أَ ْشَرْكتُ ْم باللَّو َما ََلْ يُْنَْيزَْ بو َعلَْي ُك ْم ُهلْطَانِا فَأَز الْ َ ِري َق ْ ِ َ
َِ ُ ب ْاْل َْم ِن ْن ُكنْتُ ْم تَْ ْلَ ُمو َن﴿ ﴾۷۸الن َ
بِظُلْ ٍم أُولَئِك َأم ْاْلَمن وهم ماتدو َن﴿ ﴾۷۸وتِلْك ِ َّجتْنا آتَْيْن ِ ِ
ِ
ٍ
ِِ
يم
َ ُُ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ
يم َعلَى قَْ ْومو نَْ ْرفَ ُع َد َر َهات َم ْن نَ َشاءُ ِ َّن َربَّ َ
َ َ ُ َُ ْ َ َ
ك َِك ٌ
اها بَْْراه َ
ِ
يم ﴿﴾۷۸
َعل ٌ

ل عل ی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،15پیاپی20 37

عالمه در پاسخ به این شبهه ،به مح وای آیات مکّی اس ناد کرده و با اشاره به آیاتی از
سورههاى مکّى ابراهیم (ع) (93ـــ )91و صافات (119ـــ )35که در آنها از ما رای ساخت
خانۀ ک به به د ست این دو پیامبر بزرگ الهی و ت شریع دین حنیف و ااا سخن به میان آمده،
نادرس ی دیدگاه مس شرقان را اثبات کرده استا (همو ،ج ،1ص)796
نمونۀ دوم :نمونۀ دیگر در ذیف آیۀ  1ســورۀ مائده به چشــم میخوردا نظر مفســران

َّ ِ
ين
شــی ه با اس ـ ناد به روایات و ک ب لغت آن اســت که کلمۀ «ط ای» در عبارت « َو طَ َ ُای الن َ
ِ
اب ِِلٌّ لَّكم » به م نای گندم و سایر حبوبات ا ستا (برقی1911 ،ق ،ج ،7ص111
أوتُواْ الْكتَ َ
و 151؛ عیاشی1111 ،ق ،ج ،1ص736؛ قمّی1961 ،ق ،ج ،1ص169؛ کلینی1969 ،ش ،ج،6
ص 711و 761؛ صــدوق1111 ،ق ،ج ،9ص911؛ طوســی1931 ،ق ـــــ الف ،ج ،3ص61؛
طوســـی ــــــ ب1931 ،ق ،ج ،1ص51؛ مفید1171 ،ق ،ص163؛ طبرســـی1911 ،ش ،ج،1

ص911؛ ابوالف وح رازی1115 ،ق ،ج ،6ص )761اما صاحب المنار بر این نظر خرده گرف ه،
گوید« :اصــالً دانه هاى خوردنى در مظانّ و موضــوع حلّیت یا حرمت قرار ندارندا» (رشــید
رضا1961 ،ق ،ج ،6ص)115
عالمه این شبهۀ صاحب المنار را با اس ناد به دانش مکّی و مدنی پاسخ گف ه و دیدگاه
تفسیری او را از رهگذر مقایسه با مح وای مجموعۀ آیات مکّی و مدنی به نقد کشیده استا
عالمه میگوید:
«حلّیت حبوبات اکنون برای ما آشـــکار اســـت ،اما در آن روزگار که هنوز آیهای در
این باره نازل نشده بود برای مسلمانان ای سوال داشت ،آنها از خود میپرسیدند :چگونه
ما نان و حلیم اهف ک اب را بخوریم در حالی که از خلط و آمیزش و دوســـ ى با آنها نهی
شدهایم؟!» (طباطبایی1111 ،ق ،ج ،1ص)711
عالمه سسس از اشکال صاحب المنار برای رد دیدگاه تفسیری خودش بهره گرف ه ،می
گوید:
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«اگر پر سش دربارۀ حلّیت و حرمت گندم و حبوبات در آن دوران روا نبا شد ،به نحو
اولی ،پرســش دربارۀ حلّیت و حرمت گوش ـ ها نیز روا نیســت؛ چه ،پیش ـ ر در آیات مکّی و
مدنی به صورت پی در پی و مف صّف دربارۀ گو ش های حالل و حرام سخن گف ه شده بود و
در ســور «ان ام» و «نحف» که هر دو مکّیاند و در ســورۀ مدنی «بقره» که پیش از مائده نازل
شده ،دربارۀ خوراکیهای حالل و حرام بحث شده ا ست ،همچنین پیش از آیۀ مورد بحث

ت َعلَْي ُك ُم الْ َمْيتَةُ» (مائده )9 :که محرّمات را بر شـــمرده ،ن
در ســـورۀ مائده ،آیۀ « ُِيرَم ْ
مثف ن

ّ و یا

ّ اســـت در این که ذبیحه هاى اهف ک اب حرام نیســـ ندا حال با و ود نزول مکرّر

آیاتی در مکّه و مدینه مبنی بر حالل بودن حیوانی که ذبح شــرعی شــده از یکســو و عنایت
مســلمانان بر حفظ ،تالوت و ت لیم آیات از ســوی دیگر ،چگونه ممکن اســت مســلمانان
دوباره از حلّیت و حرمت ذبیحه هاى اهف ک اب پرســـش نمایند و در این باره آیه نازل
شود؟!» (همان)
بدین ترتیب عالمه از مقای سۀ دیدگاه آلو سی با مح وای آیات مکّی و با آوردن آیات
مکّی دیگر که میتواند تفسیرگر آیۀ مورد بحث باشد به نقد سخن او پرداخ ه استا

1

 .3-2-3نقد نسخ آیات قرآنی

َّ ِ
ين
نمونۀ اول :برخی گمان بردهاند که آیات  116و  111ســـورۀ مکّی هود «فَ َّأما الن َ
ش ْ ْ ُقواْ فَ ِ ى النَّا ِر أم فِياا زفِ و ش ْ ْ ِاي ُ لِ ِد ِ
ِ
ات َو ْاْل َْر ُ َِّ
َ
ين ف َياا َما َد َامت ال َّس ْ ْ َم َاو ُ
َْ َ َ ٌ َ َ ٌ َ َ
ض َل َما َش ْ ْاءَ
ِ
ِ
ِ
َّ
ين َك َ ُرواْ َو ظَلَ ُمواْ ََلْ يَ ُك ِن اللَّوُ ليَ ْغ َر َأُ ْم
َربك  »...به و سیلۀ آیۀ  165سورۀ مدنی ن ساء « َّن الن َ
ااا» نســـخ شـــده اند و امید اهف آتش نســـبت به نجات از عذاب الهی به ناامیدی گراییده و
1ا نمونههای دیگر از این شکف نقد را میتوان در ذیف آیات 713 :بقره 71 ،نساء 11 ،مائده 117 ،هود61 ،
نحف 6 ،انشراح3 ،ـ 11علو مشاهده کردا (طباطبایی1111 ،ق ،ج131 ،7؛ ج ،1ص911؛ ج ،6ص11؛ ج،11
ص15؛ ج ،17ص731؛ ج ،71ص 916و  )971شایان ذکر است که مفسران پیش از عالمه هیچ یک بدین
شیوه به نقد آراء تفسیری نسرداخ هاندا
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اودانگی در آتش را براى آ نان تثب یت کرده اســــتا (ابن کثیر1113 ،ق ،ج ،1ص917؛
ســـیوطی1111 ،ق ،ج  ،9ص913؛ آلوســـی1111 ،ق ،ج ،6ص911؛ شـــوکانی ،بیتا ،ج،7
ص)131
عالمه قول به نســخ در آیات یادشــده را با اســ ناد به دالیلی ،از مله مقایســۀ آن با
مجموعۀ مح وای آیات مکّی و مدنی ،نقد کرده میگوید:
«در بسیارى از آیات سورههاى مکّى (پیش ر نازل شده) همچون ان ام و اعراف و غیره،
خلود و اودانگی بهشـ یان و دوزخیان کافر ثابت شــده اســتا» (طباطبایی1111 ،ق ،ج،11
ص)11
از این رو ،بر پایۀ اندیشــۀ عالمه ،دیگر و هی ندارد که از آیۀ  116ســورۀ هود امکان
خروج این دو گروه از به شت و هنم گمان رود تا آیۀ  165سورۀ ن ساء آن را ن سخ کرده
باشدا

نت بِ ْد ِعا يم َن الر ُه ْ ْ ِل َو
نمونۀ دوم :برخی گمان کردهاند آیۀ  3سورۀ احقاف «قُ ْل َما ُك ُ
ِ
ِ
ك اللَّوُ َما
بكم » ،به وسـیلۀ آیات نخسـ ین سـورۀ ف ح ،ی نی«لّ ِِيَْ ْغ َر لَ َ
َما ْأدرى َما يُْ ْ َ ُل ىب وَل ُ
ْات هنْ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّات َْنرز ِم ْن
َّی ِمن ذَنبِْ َ
ك َو َمْا تَْأَ َّ رااا» (ف ح )7 :و آیۀ «ليُْ ْد ْ َل الْ ُم ْنم َ
تَْ َقْد َ
ني َو الْ ُم ْنمنْ َ
ِ
ِ
دين فياا َو يُ َك َير َعْن ُا ْم َهْ ْيئامِِ ْم» (ف ح )1 :و نیز آیۀ  11سورۀ احزاب « َو بَ يشْ ْ ِر
َُْتت َاا ْاْل َْْن ُار ال َ
ِ
ني بِأ َّ
َّْ ْ ْ ْ َْلِ َكب ا» نســخ شــده اســتا (مقاتف1179 ،ق ،ج ،1ص66 11؛
َن َأُ ْم ِم َن اللَّ ِو فَ ْ
الْ ُم ْنم َ
طبری1117 ،ق ،ج ،76ص1؛ ث لبی1177 ،ق ،ج ،3ص 1و 17؛ زمخشـــری1111 ،ق ،ج،1
ص735؛ میبدی1911 ،ش ،ج ،3ص 116و 716؛ بغوی1171 ،ق ،ج ،1ص131؛ فخر رازی،
1171ق ،ج ،75ص)3
عالمه بر دیدگاه مطرح شــده ،ســه گونه نقد م فاوت وارد کرده که در یکی از آنها،
اح مال ن سخ این آیه با تکیه بر آگاهی حا صف از دانش مکّی و مدنی رد شده ا ستا سخن
عالمه چنین است:
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«از آنجا که مضمون (آیاتی که «ناسخ» خوانده شدهاند) ـ ی نی ورود مومنین به بهشت
و مشمول رحمت قرار گرف ن آنها ــــ در بسیاری از آیات «مکّی و مدنی» به فراوانی یافت
می شود ،دلیلی و ود ندارد که آیات یاد شده ،نا سخ آیۀ  3سورۀ احقاف با شند ،افزون بر
آنکه سـورۀ احزاب مدّتها پیش از سـورۀ ف ح نازل شـده اسـتا» (طباطبایی1111 ،ق ،ج ،15
ص.1)135

 .4استفاده از دانش مکی و مدنی فراتر از نقد در تفسیر المیزان
شایان ذکر ا ست که سنجش روایات با اطالعات مربوط به مکی یا مدنی بودن آیات
در المیزان همواره به نقد روایات و نشـــان دادن عیبی نهان در آن ها منجر نمیشـــودا در
مواردی عالمه گرچه روایت را با تو ه به زمان نزول آیه ،مورد بررســـی قرار میدهد؛ اما
ن یجه آن کنار گذاردن روایت و موضـوع دانسـ ن آن نیسـت بلکه روایت را به و هی چون
«تطبیو آیه بر مصـــداق» و یا «عمف به مق ضـــایِ آیهای مکّی در مدینه» قابف قبول م رفی
میکند و ح ی گاه در پرتو بحث مکی و مدنی به دفاع از روایت میپردازدا
در ادامه نمونه هایی از این شـــکف اثرگذاری بحث مکی و مدنی در داروی دربارهی
روایات را از نظر میگذرانیما
 .1-4حمل روایت بر تطبیق مصداق
نمونۀ روایت از باب «تطبیو بر م صداق» ،در بحث روایی مربوط به بخ شی از آیۀ 111

سورۀ ان ام به چ شم میخوردا عالمه دربارۀ «ااا ُكلُواْ ِمن ََثَِرِه َذا ْأَثَر و ءاتُواْ ِقَّو يْوی ِص ْ ْ ِادهِ
َ َ َ َ ُ َْ َ َ َ

َو َل تُسْ ْْرفُواْ» به روای ی از امام صادق(ع) اشاره کرده که بر پایۀ آن ،این بخش از آیۀ مذکور
1ا نمونههای دیگر اس فاده از مکّی و مدنی در نقد نسخ در تفسیر المیزان ،را میتوان در ذیف آیات  771بقره،
 71نساء 1 ،مائده و  61نحف مشاهده کردا (طباطبایی1111 ،ق ،ج ،7ص ،711ج ،1ص911 ،731 ،711ـ،911
ج ،1ص 711و ج ،17ص)731
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دربارۀ مردی از انصــار نازل شــده اســتا عالمه افزون بر آنکه مدنی بودن آیه را نمیپذیرد
دربارۀ این روایت میگوید:
« مرادِ امام (ع) آن است که آیه بر عمف آن شخ

منطبو گش ه است ،نه آنکه آیه در

ش ـ ن او نازل شــده باشــد ،زیرا آیۀ شــریفه مکّى اســت [و در آن روز مرد انصــارى در میان
نبود]ا» (همو1111 ،ق ،ج ،1ص)963

1

 .2-4عمل به مقتضایِ آیهای مکّی در مدینه
نمونۀ این گونه تحلیف مح وای روایت در بحث روایی مربوط به آیۀ  197ســـورۀ طه

صْ ْ ْلَوهااا» به چشـم میخوردا در ذیف این آیه روایاتی آمده که مضـمون آنها
ك بِال َّ
« َوأ ُْم ْر ْأهلَ َ

حکایت از آن دارد که پس از نزول این آیه ،پیامبر (ص) تا مدتی ،صـــبحگاهان بر در خانۀ

امیر المؤمنین (ع) و ح ضرت فاطمه ( ) رف ه و خطاب به آنها میفرمودند« :الص َْْل ًَ َرِكَكم
يد اللَّو لِي ْن ِه ُّ عْن ُكم اليرهس أَهل الْبي ِ
ت َو يُطَ ياَرُك ْم تَطْ ِا اِ»ا (ح سکانی1111 ،ق ،ج،1
اللّوُ ََِّّنا يُِر ُ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َْ
ص131؛ طبرسی1917 ،ش ،ج ،1ص61؛ فخر رازی1171 ،ق ،ج ،77ص)111

بنا بر گزارش عالمه ،این روایت در الدرّ المنثور ،از ابوسـ ید خدری نقف شــده اســت،

طبر سی در مجمع البیان نیز آن را از ابو س ید نقف کرده ا ستا شیخ صدوق در عیون أخبار
الرضــا (ع) و علی بن ابراهیم قمّی نیز بهصــورت مرفوع آن را روایت کرده اســتا عالمه در
مقام داوری این روایات گوید:
«از ظاهر روایت بر میآید که آیه در مدینه نازل شده با شد ،حال آنکه تا آنجا که یاد
دارم هیچکس از مدنی بودن آیه سخن نگف ه ا ست ،شاید مراد روایت آن با شد که ر سول

1ا نمونههای دیگر را میتوان در بحث روایی مربوط به آیات  111اعراف و  111کهف مالحظه نمودا (ج،5
ص995ـ ،993ج ،19ص)117
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خدا (ص) در مدینه این کار را مى کرد تا به حکم آیه که در مکه نازل شـــده عمف کرده
باشد ،هر چند که این اح مال هم از لفظ آیه ب ید مینمایدا» (1111ق ،ج ،11ص.)717
 .3-4دفاع از روایت با تعیین زمان نزول آیه
نمونهای از دفاع عالمه از روایت ،در آیات نخس ـ ین ســورۀ م ارج به چشــم میخوردا
صاحب المنار با مکّی دانس ن آیات نخس ین این سوره ،روای ی که سبب نزول آیات مذکور
را به عمف ن مان بن حارث ــ ـ در رد والیت امام علی (ع) ــ ـ مربوط دانس ه ،رد کرده استا
عالمه در مقام دفاع از روایت و ردّ نقد صــاحب المنار ،با مدنی دانس ـ ن این آیات ،صــحت
این روایت را ت یید کرده استا (1111ق ،ج ،6ص

11ـ 11و ج ،71ص.)11

نتیجهگیری
برخی از مباحث علوم قرآنی با هدف خدمت به فهم قرآن کریم بنیانگذاری شدهاند؛
از این رو ،می توان کارکرد هر یک از این زیرشاخههای علوم قرآنی در تفسیر و فهم قرآن
را مورد بررســی و تحلیف قرار داد تا نقشِ این دانشــها در دریافت م نای آیات ،تبیین گرددا
س جوی کارکرد عملیِ یکی از مباحث مهم علوم قرآنی ــ ی نی دانش مکی و مدنی ــ در
تفسیر المیزان نشان میدهد که این دانش فراتر از کارکردها و فوائد برشمرده شده در ک ب
علوم قرآنی ،میتواند به عنوان ابزاری در «نقد» در حوزه های مخ لف تفسیری به کار گرف ه
شودا
عالمه طباطبایی در تفســیر المیزان دانش مکی و مدنی را در «نقد» ،به دو شــیوه که به
لحاظ ماهیت و ساز و کار کامالً م فاوت هس ند به کار بس ه استا این دو شیوه که میتوان
از آنها با عنوان «نقد زءنگر» و «نقد کفنگر» یاد کرد در این تفســـیر در ســـه حوزه «نقد
روایت»« ،نقد آراء تفسیری» و «نقد نسخ» قابف شناسایی و بازیابی استا
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فراوانی نمونه های نقد « زءنگر» ــــــ ی نی نقد با تو ه دادن به ت ارض میان مکّی یا
مدنی بودن آیه ،با روایت یا رأی تفسیری یا قول به نسخ ــــ در تفسیر المیزان در خور تو ه
استا و بررسی نیز نشان می دهد که شماری از مفسران پیش از عالمه از این شیوه اس فاده
کردهاندا اما فراوانی نمونههای نقد «کفنگر» ـ ی نی نقد بر پایۀ ت ارض میان مح وای برآمده
از همۀ آیات مکّی و مدنی ،با روایت یا رأی تفسیری یا قول به نسخ ــــ چندان زیاد نیست و
در نمونههای مورد بررسی تقریباً عموم مفسران پیش از عالمه بدین شیوه ،به نقد نسرداخ هاندا
بنابراین میتوان اس فاده از این شیوه را نشان ظریف اندیشه عالمه طباطبایی در اس فاده
از دانش مکی و مدنی دانسـتا در مجموع ،بررسـی نمونه ها در هر دو شـکف نقد ،به خوبی
نشان میدهد که بیتو ه به مکی یا مدنی بودن آیات می تواند سبب خطاهای تفسیری شود
و کاربســت دانش مکی و مدنی می تواند شــاخصــه ای برای ســنجش درســ ی گزاره های
تفسیری به شمار آیدا
شـــایان ذکر اســـت که ناســـازگاری میان دادههای حاصـــف از دانش مکّی و مدنی با
مح وای روایت ،در تفســـیر المیزان در پارهای موارد به نقد نیانجامیده اســـت ،بلکه عالمه با
شــیوههایی از کنار نهادن روایت پرهیز کرده و در مواردی نیز بر پایه دانش مکی و مدنی به
دفاع از روایت پرداخ ه استا
منابع
1ا قرآن کریما
7ا آلوسى ،محمود (1111ق)ا روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم ،تحقیو :على
عبدالبارى عطیه ،بیروت :دار الک ب ال لمیها
9ا ابنابیحاتم رازی ،عبدالرحمان بن محمّد (1171ق)ا تفسیر القرآن العظیم ،تحقیو :اس د
محمّد الطیب ،بیروت :دار الفکرا
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1ا ابنابیشیبه ،عبداهلل بن محمّد (1113ق)ا المصنّف ،تحقیو :س ید لحّام ،بیروت :دار الفکرا
1ا ابن وزى ،عبدالرّحمان بن على (1177ق)ا زاد المسیر فى علم التفسیر ،تحقیو:
عبدالرّزاق مهدی ،بیروت :دار الک اب ال ربیا
6ا ابنحزم آندلسی ،علی بن احمد (1116ق)ا الناسخ والمنسوخ فی القرآن الکریم،
تحقیو :عبدالغفّار سلیمان البنداری ،بیروت :دار الک ب ال لمیها
1ا ابنشهر آشوب ،محمّد بن علی (1111ق)ا متشابه القرآن و مختلفه ،قم :بیدارا
5ا ابنطاو  ،رضی الدّین علی بن موسی (1969ش)ا سعد السّعود ،قم :منشورات الرضىا
3ا ابنعطیه اندلسى ،عبدالحو بن غالب (1177ق)ا المحرّر الوجیز فى تفسیر الکتاب

العزیز ،تحقیو :عبدالسّالم عبدالشّافى محمّد ،بیروت :دارالک ب ال لمیها
11ا ابنکثیر دمشقى ،اسماعیف بن عمرو (1113ق)ا تفسیر القرآن العظیم ،تحقیو محمّد
حسین شمسالدّین ،بیروت :دار الک ب ال لمیه و منشورات محمّدعلى بیضونا
11ا ابوحیّان اندلسى ،محمّد بن یوسف (1171ق)ا البحر المحیط فى التفسیر ،تحقیو :صدقی
محمّد میف ،بیروت :دارالفکرا
17ا اسفرایینی ،ابوالمظفر شاهفور بن طاهر (1911ش)ا تاج التراجم فى تفسیر القرآن

لألعاجم ،تحقیو :نجیب مایف هروى و علىاکبر الهى خراسانی ،تهران :ان شارات علمى و
فرهنگیا
19ا بخاری ،محمّد بن اسماعیف (1111ق)ا صحیح البخاری ،اس انبول :دار الفکرا
11ا برقی ،احمد بن محمّد بن خالد (1911ق)ا المحاسن ،تحقیو :اللالدین حسینی
(محدّث ارموی) ،تهران :دار الک ب اإلسالمیها
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11ا بغدادى ،عالءالدین على بن محمّد (1111ق)ا لباب التاویل فى معانى التنزیل ،تحقیو:
محمّدعلى شاهین ،بیروت :دار الک ب ال لمیها
16ا بغوى ،حسین بن مس ود (1171ق)ا معالم التنزیل فى تفسیر القرآن ،تحقیو :عبدالرّزاق
مهدى ،بیروت :دار احیاء ال راث ال ربىا
11ا بیضاوی ،عبداهلل بن عمر (1115ق)ا أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،اعداد :محمّد
عبدالرحمان مرعشلی ،بیروت :دار إحیاء ال راث ال ربیا
15ا بیهقی ،احمد بن حسین (بی تا)ا السنن الکبری ،بیروت :دار الفکرا
13ا ترمذی ،محمّد بن عیسی (1119ق)ا السنن ،تحقیو :عبدالوهّاب عبداللطیف ،بیروت :دار
الفکرا
71ا ث البی ،عبدالرحمان بن محمّد (1115ق)ا الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن ،تحقیو:
عادل أحمد عبدالمو ود و عبدالف ّاح أبوسنه و علی محمد م وّض ،بیروت :دار إحیاء
ال راث ال ربیا
71ا ث لبی ،احمد بن محمد بن ابراهیم (1177ق)ا الکشف و البیان عن تفسیر القرآن ،بیروت:
دار إحیاء ال راث ال ربیا
77ا صّاص ،احمد بن علی (1111ق)ا أحکام القرآن ،تحقیو :محمد صادق قمحاوی،
بیروت :دار إحیاء ال راث ال ربیا
79ا حاکم نیشابوری ،محمّد بن عبداهلل (بی تا)ا المستدرک علی الصحیحَین ،تحقیو:
یوسف عبد الرحمن المرعشلی ،بیروت :دار الم رفها
71ا حج ی ،محمّدباقر (1957ش)ا پژوهشی در تاریخ قرآن کریم ،تهران :دف ر نشر فرهنگ
اسالمیا
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71ا حسکانی ،عبیداهلل بن احمد (1111ق)ا شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،تحقیو:
محمّدباقر بهبودی ،تهران :مؤسسه الطبع والنشرا
76ا حکیم ،محمّدباقر (1111ق)ا علوم القرآن ،قم :مجمع الفکر االسالمیا
71ا دانی ،ابوعمرو عثمان بن س ید (1111ق)ا البیان فی عدّ آی القرآن ،تحقیو :غانم
قدّوری الحمد ،کویت :مرکز المخطوطات وال راثا
75ا دروزه ،محمّد عزّه (1959ق)ا التفسیر الحدیث ،قاهره :دار إحیاء الک ب ال ربیها
73ا رازی ،ابوالف وح حسین بن علی (1115ق)ا روض الجنان و روح الجنان فى

تفسیرالقرآن ،تحقیو :محمّد فر یاحقى و دک ر محمّدمهدى ناصح ،مشهد :بنیاد
پژوهشهاى اسالمى آس ان قد

رضویا

91ا رازی ،فخرالدین محمّد بن عمر (1171ق)ا مفاتیح الغیب ،بیروت :دار احیاءال راث
ال ربیا
91ا رامیار ،محمود (1913ش)ا تاریخ قرآن ،تهران :امیر کبیرا
97ا رشید رضا (1961ق)ا المنار (تفسیر القرآن الکریم) ،قاهره :دار المنارا
99ا سید رضی (1116ق)ا تلخیص البیان فی مجازات القرآن ،مصحح :حسن محمد
عبدالغنى ،بیروت :دار األضواءا
91ا زرقانی ،محمّد عبدال ظیم (1177ق)ا مناهل العرفان فی علوم القرآن ،تحقیو :احمد
بن علی ،قاهره :دارالحدیثا
91ا زرکشی ،بدرالدین محمّد بن عبداهلل (1916ق)ا البرهان فی علوم القرآن ،تحقیو:
محمّد ابوالفضف ابراهیم ،قاهره :دار احیاء الک ب ال ربیها
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96ا زمخشری محمود بن عمر (1111ق)ا الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل ،بیروت :دار
الک اب ال ربیا
91ا سمرقندى ،نصر بن محمّد بن احمد (بیتا)ا بحر العلوم ،بی ا :بی ناا
95ا سورآبادى ،ابوبکر ع یو بن محمّد (1951ش)ا تفسیر سورآبادی ،تحقیو :على اکبر
س یدى سیر انی ،تهران :فرهنگ نشر نوا
93ا سیوطى ،عبد الرحمان بن ابىبکر (1111ق)ا الدرّ المنثور فى التفسیر بالمأثور ،قم:
ک ابخانه آیه اهلل مرعشى نجفىا
11ا سیوطى ،عبد الرحمان بن ابىبکر (1116ق)ا اإلتقان فی علوم القرآن ،تحقیو :س ید
مندوب ،بیروت :دار الفکرا
11ا شاذلی ،سیّد بن قطب بن ابراهیم (1117ق)ا فى ظالل القرآن ،بیروت :دار الشروقا
17ا شبّر ،عبداهلل (1117ق)ا تفسیر القرآن الکریم ،بیروت :دار البالغها
19ا شوکانی ،محمّد بن علی (بی تا)ا فتح القدیر ،بیروت :عالم الک با
11ا صادقی تهرانی ،محمّد (1961ش)ا الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن ،قم :ان شارات
فرهنگ اسالمیا
11ا صدوق ،محمّد بن علی (1111ق)ا األمالی ،قم :مؤسسه الب ثها
16ا طباطبایى ،محمّدحسین (1111ق)ا المیزان فى تفسیر القرآن ،قم :دف ر ان شارات اسالمى
ام ه مدرسین حوزه علمیه قما
11ا طبرانی ،سلیمان بن احمد (1111ق)ا المعجم االوسط ،تحقیو :ابوم اذ طارق بن عوض
اهلل و ابوالفضف عبدالحسن الحسینی ،مکّه :،دار الحرمینا
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15ا طبرسی ،فضف بن حسن (1917ش)ا مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،مقدمه :محمّد واد
بالغی ،تهران :ناصر خسروا
13ا طبرسی ،فضف بن حسن (1911ش)ا جوامع الجامع ،تهران :ان شارات دانشگاه تهران و
مدیریت حوزه علمیه قما
11ا طبرى ،ابو

فر محمّد بن ریر (1117ق)ا جامع البیان عن تأویل آی القرآن،

بیروت :دار الم رفها
11ا طنطاوی ،محمّد سیّد (1331م)ا التفسیر الوسیط للقرآن الکریم ،قاهره :دار النهضها
17ا طوسى ،محمّد بن حسن (1931ق)ا االستبصار فی ما اختلف من األخبار ،تحقیو :حسن
موسوی خرسان ،تهران :دار الک ب اإلسالمیها
19ا طوسى ،محمّد بن حسن (1931ق)ا تهذیب األحکام ،تحقیو :حسن موسوی خرسان،
تهران :دار الک ب اإلسالمیها
11ا طوسى ،محمّد بن حسن (1113ق)ا التبیان فى تفسیر القرآن ،تحقیو :احمد قصیر
عاملى ،بیروت :دار احیاء ال راث ال ربىا
11ا عیاشی ،محمّد بن مس ود (1111ق)ا تفسیر العیاشی ،تصحیح و ت لیو :هاشم رسولی
محالتی ،بیروت :مؤسسه األعلمی للمطبوعاتا
16ا عینی ،محمود بن احمد بن موسى (بیتا)ا عمده القاری ،بیروت :دار إحیاء ال راث ال ربیا
11ا فضف اهلل ،محمّدحسین (1113ق)ا من وحی القرآن ،بیروت :دار المالکا
15ا فرّاء ،یحیى بن زیاد (1119ق)ا معانى القرآن ،بیروت :عالم الک با
13ا قرطبى محمّد بن احمد (1961ش)ا الجامع ألحکام القرآن ،تهران :ناصر خسروا
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61ا قشیری ،عبدالکریم بن هوازن (1931ق)ا لطائف اإلشارات ،تحقیو :ابراهیم بسیونی،
قاهره :الهیئه المصریه للک ابا
61ا قمّی ،علی بن ابراهیم (1961ش)ا تفسیر القمّی ،تحقیو :طیّب موسوی زائری ،قم :دار
الک ابا
67ا کلینی ،محمّد بن ی قوب (1969ش)ا الکافی ،تصحیح و ت لیو :علی اکبر غفاری ،تهران:
دار الک ب اإلسالمیها
69ا مِزّی ،مالالدین ابوالحجّاج یوسف (1116ق)ا تهذیب الکمال فی أسماء الرجال،
تحقیو :بشّار عوّاد م روف ،بیروت :مؤسسه الرسالها
61ا مسلم بن حجاج (1111ق)ا صحیح مسلم ،بیروت :دار الفکرا
61ا مشهدی ،محمّد بن محمّدرضا (1965ش)ا کنز الدقائق و بحر الغرائب ،تحقیو :حسین
درگاهی ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیا
66ا م رفت ،محمّدهادی (1197ق)ا التمهید فی علوم القرآن ،قم :مؤسسه ال مهیدا
61ا مفید ،محمّد بن محمّد بن ن مان (1171ق)ا تفسیر القرآن المجید ،تحقیو :محمّدعلى
ایازی ،قم :مرکز ان شارات دف ر تبلیغات اسالمیا
65ا مقاتف بن سلیمان (1179ق)ا تفسیر مقاتل ،تحقیو :عبداهلل محمود شحّاته ،بیروت :دار
إحیاء ال راثا
63ا منّاع القطّان (1171ق)ا مباحث فی علوم القرآن ،بیروت :مؤسسه الرّسالها

11ا موسوی دارابی ،علی (1171ق)ا نصوص فی علوم القرآن :مقدمۀ محمّد واعظزادۀ
خراسانی ،مشهد :مجمع البحوث اإلسالمیها
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11ا میبدى ،رشیدالدّین احمد بن ابىس د (1911ش)ا کشف األسرار و عدّه األبرار ،تحقیو:
علىاصغر حکمت ،تهران :امیر کبیرا
17ا میرمحمدی زرندی ،ابوالفضف (1171ق)ا بحوث فی تاریخ القرآن وعلومه ،قم :مؤسسه
النشر اإلسالمیا
19ا نحّا  ،احمد بن محمّد (1115ق)ا معانی القرآن ،تحقیو :محمّد علی الصابونی ،مکه:
ام ه أمّ القرىا
11ا نحّا  ،احمد بن محمّد (1117ق)ا الناسخ و المنسوخ فی کتاب اهلل عز وجلّ

واختالف العلماء فی ذلک ،تحقیو :سلیمان بن ابراهیم بن عبداهلل الالحم ،بیروت:
مؤسسه الرسالها
11ا نکونام،

فر (1951ش)ا درآمدی بر تاریخگذاری قرآن ،تهران :هس ینماا

16ا نیشـــابورى ،نظامالدّین حســـن بن محمّد (1116ق) .تفســیر غرائب القرآن و رغائب

الفرقان ،تحقیو :زکریا عمیرات ،بیروت :دار الک ب ال لمیها

