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ج ،2ص )6اساسا ازجمله مبانی مشترک فریقین در تفسیر ،استفاده از متدرک عقتل بترای
فهم مراد خداست .مفسران شیعه بر این باورند که قرآن حجیتت عقتل را ابطتا نرترده،
بلره حجیت قرآن بهوسیلۀ عقل اثبات میشود(.خویی2161 ،ش ،ص )191ازاینروستت
که قرآن بهطور پیوسته ،انسانها را به تفرر و تعقل در آیات خدا در عالم هستی و نیت در
آیات تشریعی قرآن دعوت کرده است؛ به این معنتا کته نیتروی ادراک انستان و حا تل
تأمالت منطقی او ،دارای اعتبار و ارزش مثبت معرفتی است .در غیر این ورت ،دعتوت
به مقدمهای که هیچگونه نتیجهای بر آن مترتب نباشتد ،بتیحرمتت و ناشایستت استت.
(سعیدی روشن2194 ،ش ،ج ،2ص )92مجاهد بن جبر که از در مفسران تتابعی بتوده
و در تفسیر ،از جایگاه درخشانی بین مفسران حابه و تابعی برخوردار است ،ابنکثیتر او
را داناترین اهل زمانش به تفسیر و آیتی در تفسیر قرآن معرفی کرده است(.ابنکثیر ،بیتتا،
ج ،5ص /111همان2029 ،ق  ،ج ،2ص )5ابن تیمیه نی گفته است :شتافعی و باتاری و
غیر آن دو بر تفسیر مجاهد اعتماد کردهاند(ابن تیمیه ،بیتا ،ص )24شتی طوستی او را از
مفستترانی کتته طریقتته و روش تفستتیری آنتتان درختتور ستتتودن استتت ،بتتهشتتمار آورده
است(.طوسی2041 ،ق ،ج ،2ص )6باتوجهبه آرای تفسیری مجاهد ،متیتتوان او را یت
مفسر اجتهادی و عقلگرا معرفی کرد ،بهویژه آنره بهطتور عمتو  ،روش تفستیری عهتد
حابه و تابعین از تفسیر لغوی و تفسیر نقلی فراتر نمیرود و پرداخت به تفستیر عقلتی
بهخصوص عقل تأویلگرا در میان ایشان ،کمرنگ است .در این مقاله در پتی آن هستتیم
ضمن معناشناسی بطن(تأویل) آیات و تعیین برخی مصادیق آن در دیدگاه اهل بیتت،
جایگاه عقلگرایی در تفسیر مجاهد بن جبر را در دو حوزۀ عقل مصتبا کته تنهتا نقتش
توضیحی و استنباطی برای مراد ختدا دارد ،بتهاجمتا و نیت عقتل منبت بتهعنتوان قتوۀ
تأویلباش ظواهر یا همان عقل تأویلگرا را با تأکیتد و تریتۀ بیشتتر ،تحلیتل و بررستی
نموده و اثبات کنیم علیرغم اینره بسیاری از اندیشمندان اهل سنت بر ایتن بتاور ا ترار
دارند که جریان تفسیری حاکم بر عصر حابه و تابعین راهبرد تفویض ،بهمعنای تستلیم
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میدهد(.طوستی2041 ،ق ،ج ،2ص /6ختویی2161 ،ش ،ص /193طباطبتایی2021 ،ق،
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در برابر ظواهر معارفی از آیات است (طبتری2021 ،ق ،ج ،2ص /19قرطبتی2160 ،ش،

همچنین سعی داریم با ارائۀ شواهدی از اقوا و آرای تفسیری مجاهتد ،بته اعتبارستنجی
آنها در مقایسه با دیدگاه اهل بیت بپردازیم ،تا می ان تحت و ستقم آرای تفستیری
مجاهد بن جبر ،کشف شده و بهدست آید که اقوا تفسیری او تا چه اندازه معتبر است.
فریقین دربارۀ بطون آیات ،دیدگاه مشترکی دارند که ازجمله آنها وجود بطتون بترای
همۀ آیات ،بطون بهمعنای مراتب تن یلی قرآن از مبدأ اعلتی تتا عتالم طبیعتت(.بتازوری،
2041ق ،ج ،2ص21ت /23اما خمینتی2113 ،ش ،ص232تت /231تدرالدین شتیرازی،
2131ق ،ج ،1ص11ت )04و بطن بهمعنای تأویل آیات است؛ تأویتل در اینجتا بتهمعنتای
تجرید و تعمیم و نی بتهمعنتای تحقتق عینتی آیتات خداستت(.نجارزادگتان2192 ،ش،
ص15ت)11
مجاهد بن جبر بهعنوان در مفسران تابعی باور داشته کته آیتات قترآن دارای بطتن
هستند و از مراتب معانی برخوردارند و محتمل است روایات پیامبر اسال  بته نقتل از
حابه که راحتا داللت بر وجود بطون آیات قرآن دارد ،به دست او نی رستیده باشتد؛
مانند آنچه ابن مسعود از پیامبر خدا روایت میکند که حضرت فرمتود« :أنت القترآن
علی سبعة أحرف لرل آیة منهتا ظهتر و بطتن(».هنتدی2045 ،ق ،ج ،2ص /611هیتمتی،
2041ق ،ج ،1ص /126ابتتتن حتتت 2041 ،ق ،ج ،2ص /131ابتتتن ستتتال 2022 ،ق،
ص01ت )01نی از او نقل شده است« :إن القرآن ن علی سبعة أحرف ما منهتا حترف اال
له ظهر و بطن و أن علی بن أبی طالب عنده علم الظاهر و الباطن(».ابونعیم ا تفهانی،
بیتا ،ج ،2ص /65ابن عساکر2044 ،ق ،ج ،1ص /15قندوزی ،بتیتتا ،ج ،2ص /11ابتن
شهرآشوب2119 ،ش ،ج ،1ص /01حمویی جوینی2025 ،ق ،ج ،2ص )155ازجمله باور
مجاهد بهمعنای تأویلی آیات ،قو او دربارۀ آیۀ «و ثیابک فطهر»(مدثر )0 :است کته گفتته:
«نفس لیس ثیاب » و در بیانی دیگر« :عمل فأ لح(».ابنکثیر2029 ،ق ،ج ،3ص)111
بنابر آنچه در ادامه بهتفصیل از نظر خواهد گذشت ،مجاهد بن جبر ازجملته مفستران
تابعی سلفی است که برخالف ادعای تفویض دربارۀ عمو سلف(بهمعنای تسلیم در برابر
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چراکه ایشان با استمداد از عقل تأویلباش ،ظواهر برخی از آیات را به تأویل برده است.
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ظواهر معارفی از آیات) از این مبنا عدو کرده و به تأویل ظواهر برخی آیتات متشتابه و

تفسیر آیۀ «والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون» کته متیگویتد« :بأیتد» قتا « :بقتو »(.طبتری،
2021ق ،ج ،11ص)6
پرواضح است معانی بطون آیات در همۀ مراتب ،که داللت آیات کریمه بتر آن ،فراتتر
از داللت عقالیی الفاظ بر معانی است و فهم آن ،راز و رمت ی ختارج از قواعتد ادبتی و
ا و عقالیی محاوره دارد ،برای مفسر راهی برای فهم و تبیین آن وجتود نتدارد و تنهتا
کسانی که از راز و رم آن آگاه باشند ،میتوانند آن را بفهمند و از آیه و روایاتی کته علتم
باطن و تأویل قترآن را بته نبتی اکتر  و ائمتۀ معصتومین اختصتاص داده استت
(مجلسی2041 ،ق ،ج ،91ص 91 ،91 ،39 ،32و…) بهدست میآید که ج آنتان شتا
دیگری از راز و رم آن آگاه نیست .بر این مدعا ،میتتوان بته روایتات و آیته قترآن نیت
استدال کرد؛ زیرا هم در روایتی که در کتب خا ه ،با سند معتبتر از امتا بتاقر نقتل
شده که فضیل بن یسار از آن حضرت دربارۀ روایت «ما من القرآن اال و لها ظهر و بطتن»
پرسیده و حضرت فرموده است« :ظهره تن یله و بطنه تأویله(»...مجلستی2041 ،ق ،ج،91
ص /91فار2040،ق ،ص 126و  )111و نی در روایتی که در کتب عامه از ابتنعبتاس
حرایت شده که گوید« :إن القرآن ذوشجون و فنون و ظهور و بطون ،ال تنقضی عجائبته...
أخبار و أمثا  ...و ظهر و بطن ،فظهره التتالو و بطنته التأویتل(»...ستیوطی2040 ،ق ،ج،1
ص /24همان ،بیتا ،ج ،1ص /2114آلوسی2025 ،ق ،ج ،2ص ،)1بطن قرآن به تأویل آن
تعریف شده و در قرآن کریم نی آمده استت« :وما یعْلم تأْویله اال اللّه والراسخُون فی الْعلْمم».
(آ عمران )1 :رسوخ بهمعنای ثبات است و راس در علم ،به کسی گوینتد کته در همتۀ
دانشهای خود ثبات داشته باشد و ت ل

و تبد رأی برای او بهوجتود نیایتد و ایتن در

ورتی است که تما دانشهای او مطابق با واق بوده و حقیقتت را آنچنتانکته هستت،
دریافته باشد .روشن است که جت نبتی اکتر  و امامتان معصتو  کته علتم آنتان
بیواسطه یا باواسطه از مبدأ وحی نشئت میگیرد ،کسی در علم مطلق ختویش رستوخ و
ثبات ندارد .پس راساان در علم منحصر به این افرادنتد و ایتن آیتۀ کریمته بته ضتمیمۀ
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روایاتی که بطن را به تأویل معنا کردهاند ،داللت میکند که علم بطون در تما مراتب آن،

میپردازیم ،سپس نمونههایی از آرای تفسیری مجاهد بن جبر با رویررد عقتل تتأویلی و
بررسی حت و سقم آن در مقایسه با دیدگاه اهل بیت مطر میشود .در برختی از
نصوص روایی شیعه ،بهطتور تریح ،ا تطال «بطتن» معنتا شتده و در برختی دیگتر،
مصادیقی از معنای بطون آیات ذکر شده و بهعنوان «معنتای بطنتی» بته آن تصتریح شتده
است.
 .۱نمونه روایاتی دربارۀ معنای بطن
 .2اما ادق در روایتی از پیامبر اسال  نقل میکند که آن حضرت میفرماینتد« :و
لهُ [أی القرآن] ظهر و بطن ،فظاهرُه حُرمٌ و باطنُه علتمٌ ،ظتاهرُهُ أننیتقو و باطنُته عمیتق». ...
(کلینی2041 ،ق ،ج ،1ص)593
 .1اما باقر فرمود « :ظهتر القترآن التذین ننت
أعمالهم(».عیاشی2134 ،ش ،ج ،2ص)36

فتیهم و بطنُته التذین عمثلتوا بمثتل

 .1اما باقر فرمود« :ظهرُه و بطنُه تأویلُه ،منه ما مضی و منه ما لم یرن بعد ،یَجتری
کما تجری الشمسُ والقمرُ(». ...همانجا)
 .0از اما کاظم دربارۀ آیۀ شریفۀ «فأن لم یستجیبوا ل

فاعلم أنما یتّبعون أهواءهم

و مَن أنضلُّ ممّن اتب َ هَواهُ بغیر هُدیً من اهلل(»...قص  )54 :نقل شده استت« :متن اتاتذ
دیننه رأیَه ،بغیر إما مثن أئمّة الهُدی(». ...مجلسی2161 ،ش ،ج ،0ص )121در این حدیث،
اما کاظم هدایت از ناحیۀ خداوند در آیه را که در معنای ظاهریاش به قرینۀ ستیاق،
کتاب آسمانی است ،به اما معنا کرده است.
 .5بطن بهمعنای تأویل .مانند آنچه دربارۀ آیۀ شتریفۀ «قُل أرأیتُمْ إن أصبح ممؤُُمم َمورا
فمنْ یأتیکم بمؤء معینٍ(».مل  )14 :از اما

ادق وارد شده که حضرت فرموده استت:

«واهللِ ما جآء تأویل هذه االیة و البُدَّ أنن یَجی ءَ تأویلُها ».این معنا از تأویل در فرمایش اما
ادق اشاره به عد تحقق آن در زمان تن یل آیته دارد .در فرمتایش دیگتری از امتا
کاظم ،مراد از تأویل در روایت فوق چنین بیان شده است« :إذا غتاب عتنرم إمتامرم
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ویژۀ معصومان است(.بابایی2135 ،ش ،ص )156در ادامه ،ناست بته معناشناستی و
بیان برخی از مصادیق معنایی بطن(تأویل) آیات ن د شیعه بنابر فرمایشات اهتل بیتت
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فنمَن یأتیرم بأما ٍ متن جدیتد (».تدوق2195 ،ق ،ص )152نمونتۀ دیگتر ،فرمتایش امتا

إرادترم[ ...و] مَن أنبتَ شجر لم ینبتهُ اهلل یعنی مَن نصب إماما لم یَنصبهُ اهلل أو جَحَدَ مَتن
ننصَبَهُ(». ...حرانی2193 ،ق ،ص)101
 .۲نمونه روایاتی در تعیین مصداق از معنای باطنی آیات
 .2دربارۀ آیۀ «ثُم لیقْضُوا تفمَهمْ ولْیوفُموا نُمرُورهمْ»(حت  ،)19 :عبتداهلل بتن ستنان بته امتا

ادق میگوید« :معنای "لیقضوا تفثهم" چیست؟ اما ادق متیفرمایتد :گترفتن
شارب و کوتاه کردن ناخن و همانند آنها .او با تعجب میپرسد :ذریح محتاربی از شتما

نقل میکند که فرمودهاید "لیقضوا تفثهم" لقای اما است .اما  میفرماید " :دق ذُریح
و دقتَ ...إنّ القرآن ظاهرا و باطنا و مَن یحتملُ ذُریح"(».کلینی2041 ،ق ،ج ،0ص)509
 .1دربارۀ آیۀ کریمۀ «قُلْ إنما حرم ربی الْفواحش ما ظهر منْها وما بطن(»...اعراف )11 :اما
کاظم میفرماید« :إنّ القرآنن له ظهرو و بطن فجمی ما حرّ اهللُ فی القرآن هُتو الظتاهرُ و
الباطن مثن ذل أئمّة الجور و جمی ُ ما أحلَّ اهللُ تعالی فی الرتاب هو الظاهرُ و الباطنُ متن
ذل

أئمّة الحق(».عیاشی2134 ،ش ،ج ،1ص)206

 .1حدیث پیامبر اکر  دربارۀ اما علی که فرمتود« :إنَّ متنرم مَتن یقاتتلُ علتی
تأویتتل القتترآن کمتتا قاتل تتُ علتتی تن یلتته»(ابتتن حنبتتل2021 ،ق ،ج ،21ص /164حتتاکم
نیشابوری ،بیتا ،ج ،5ص211ت /211آلوسی2025 ،ق ،ج ،2ص26ت /23حاکم حسترانی،
2022ق ،ج ،2ص /116حمیری ،بیتتا ،ص96تت /91محمتودی2041 ،ق ،ج ،1ص/031
عیاشی2134 ،ش ،ج ،1ص ،)129که در بیان ائمتۀ معصتو (اما علتی ،امتا بتاقر و امتا
ادق )بر آیۀ «وإنْ نکَُوا أیْمانهمْ منْ بعْد عهْدهمْ وطعنُوا فی دینکُمْ فقاتلُوا أئمة الْکُفْر إنهممْ

ال أیْمان لهمْ لعلهمْ ینتهون»(توبه )21 :تطبیق شده و جنگ اما علی بتا ا تحاب جمتل
براساس تأویل آیۀ اشارهشده بوده است .مضمون مشترک این روایات چنتین استت« :متا
قوتل أهلها مذ یو ن لت حتی الیو » از روزی که این آیه نتاز شتده تتا امتروز(کته روز
جمل است) آنان که مشمو این آیهاند ،وجود نداشتهاند و با آنتان کتارزار نشتده استت.
برایناساس ،تأویل آیۀ یادشده ،وجود عینی ا حاب جمل پس از گذشت حدود سه دهه
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از تن یل آیه بوده است.
 .0تأویل(از نس وجود عینی که در زمان تن

آیه تحقق یافته) در آیات شتریفۀ « رج

در روایات «البحرین» را اما علی و فاطمه زهرا و «اللُّؤلُتؤُ وَالمَرجَتانُ»(الترحمن:
29ت )11را به اما حسن و اما حسین تأویل کردهانتد .ایتن معنتا در کتتابهتای
تفسیری مأثور و غیرمأثور و مناب دیگر روایی و غیر روایی از فریقین ،با اسناد متعدد نقتل
شده؛ بهگونهای که انسان به تدور مضتمون آنهتا ،اطمینتان حا تل متیکنتد(.بابتایی،
2194ش ،ج ،1ص16ت)00
 .5دربارۀ آیۀ «ونُرید أنْ نمن على الرین اسْتُضْمعفُوا فمی اررْ

ونجْعلهممْ أئممة ونجْعلهممْ

الْوارثین» (قص  ،)5 :اما علی آن را بر اهل بیتت در عصتر ظهتور ،تطبیتق داده
استتت(.نه ت البالغتته ،ح تدیث  /149حتتاکم حستترانی2022 ،ق ،ج ،2ص /556طوستتی،
2131ش ،ص )230این معنای باطنی از آیه ،تأویلی است که با تجرید خصو یات ن و
و کشف مناط حرم ،با تعمیم بر مورد مشابه ورت گرفته است.
این

در ادامه ،به تحلیتل و اعتبارستنجی آرای تفستیری مجاهتد در دو حتوزۀ عقتل

مصبا و عقل منب میپردازیم:
الف .ماربرد مشترک عقل در آرای تفسیری مجاهد بن جبر(عقل مصباح)
 .2تفستیرپذیری قتترآن :قتترآن پژوهتتان دربتتارۀ ا تطال تفستتیر بتته نتیجتتۀ واحتتدی
نرسیدهاند ،برخی آن را بهمعنای ،سان گفتن از اسباب و شأن ن و و داستانهای مربوط
به آنها(بغوی2014 ،ق ،ج ،2ص )63بحث از متدلو کتال و وضت معنتای آن (رازی،
2014ق ،ج ،10ص )051علمی که از حاالت الفتاظ و کتال از حیتث داللتت بتر متراد
خداوند متعا بحث میکند(حاجی خلیفه2041 ،ق ،ج ،2ص )011کشتف متراد از لفت
مشرل قرآن(طبرسی2111 ،ش ،ج ،2ص )19کشف معانی قرآن و بیان مراد ختدا اعتم از
مشرل بودن لف و غیر آن ،یا بهحسب معنای ظاهر و غیر آن باشد(سیوطی ،بتیتتا ،ج،0
ص ،)263بیان ظواهر آیات قرآن براساس قواعد و لغتت عترب(تهرانتی2101 ،ش ،ج،0
ص ،)111بیان معانی آیات قرآنی و کشف مقا د و متدالیل آنهتا (طباطبتایی2021 ،ق،
ج ،2ص )0و ...دانستهاند.
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بنابراین در تفسیر ،سان از استنباط و کشف معنای پوشیده استت و نیتاز بته تتأنی و

و اهل سنت است(.طبری2021 ،ق ،ج ،2ص /15ابن القیم الجوزیته ،بتیتتا ،ج ،1ص/66
ماوردی2021 ،ق ،ج ،2ص11ت /16طوسی2041 ،ق ،ج ،2ص /21ابنکثیر2029 ،ق ،ج،2
ص /3ابن عطیته2021 ،ق ،ج ،2ص21تت /20قرطبتی2160 ،ش ،ج ،2ص /16مدرستی،
2041ق ،ج ،2ص12ت)11
اینان فهم قرآن را برای غیر پیامبر اکر  و همژۀ معصتومان(در شتیعه) امرتانپتذیر
میدانند و معتقدند هرکس به انتدازۀ برختورداری از شترایو و شایستتگیهتا و ظرفیتت
فرریاش ،میتواند دارای مرتبهای از فهم و تفسیر قرآن(در ستطح ظتواهر الفتاظ) باشتد.
تفسیرپذیری قرآن از مبانی تفسیری مجاهد بن جبر نی محسوب متیشتود .کثترات آرای
تفسیری وی و استمداد از قوۀ شناخت عقل در معانی ماتلف ،گویای باور او به حجیتت
عقل در تفسیر قرآن است و اساسا تما کسانی که قائتل بته تفستیرپذیری قترآن هستتند،
حجیت عقل در تفسیر قرآن را پذیرفتته و بتا ایتن پتیشفتر

بته تفستیر قترآن همتت

گماردهاند.
 .1یری از معانی و کاربردهای مشترک عقتل در تفستیر قترآن ،قتوۀ ادراک بتدیهیات
است؛ یعنی معلومات و معارفی که در حصو آن به اکتساب و استدال نیتازی نیستت و
خودبهخود برای انسان حا ل میشود .این معنا دربارۀ عقل ،بهعنوان یری از قرینتههتای
منفصل ،برای فهم آیات قرآن بهکار میرود؛ زیرا در غیر این ورت نمیتوان آیه را معنتا
کرد .برای نمونه در قرآن کریم مجازهای فراوان وجود دارد و در بیشتر این متوارد ،قرینته
بر مجاز بودن اسناد همان معرفتهتای بتدیهی استت(.نجارزادگتان2192 ،ش ،ص)263
مجاهد بن جبر در برخی آرا و اقوالش ،کلمات و عبارات قرآن کریم را با حمل بر معنتای
مجاز یا استعاری تفسیر میکند؛ اما ا ل عقالیی ارائۀ قرینه و شاهد قطعی ناظر بر معنتای
مجازی یا استعاری رعایت نشده و مغفو میماند .به چند نمونۀ زیر توجه کنید:
2ت .1در آیۀ «ولقدْ علمْتُمْ الرین اعْتدوْا منْکُمْ فی السبْت فقُلْنما لهممْ مُونُموا قمردَ ِاسم ین»
(بقره )65 :گوید« :مسات قلوبهم و لم یمساوا قرد و إنما هو مثل ضربه اهلل لهم مثل متا
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ضرب مثل الحمار یحمل أسفارا(».طبری2021 ،ق ،ج ،2ص /161قرطبی2160 ،ش ،ج،2

و برابتتر ظتتاهر آیتته ،قائتتل بتته مس ت ایشتتان بتته بوزینتته ش تدهانتتد(.طبری2029 ،ق ،ج،2
ص161ت ت /161ابتتن أبتتیحتتاتم2029 ،ق ،ج ،2ص211ت ت /210ابتتنکثیتتر2029 ،ق ،ج،2
ص)236
این بیان تفسیری مجاهد از مصادیق بارز تأویل ظاهر آیه و حمتل کتال بتر استتعاره
بدون قرینه و شاهد قطعی است(.بابایی2194 ،ش ،ج ،2ص )146از مفسران اهل ستنت،
طبری قو مجاهد را ماالف ظتاهر آیته دانستته استت(.طبتری2029 ،ق ،ج ،2ص)161
ابنکثیر نی گوید« :قو غریب خالف الظاهر من الستیاق فتی هتذا المقتا و فتی غیتره».
(ابنکثیر2029 ،ق ،ج ،2ص )236اما فار رازی ،تفسیر و رأی مجاهتد را پذیرفتته ،او بتا
اینره ابتدا قو مس را تقویت کرده و تفسیر آیه را طبق ظاهر ،بالمان دانسته است ولتی
در پایان ،تفسیر مجاهد را بعید ندانسته و در آن محذور ندیده است(.رازی2014 ،ق ،ج،1
ص )222قرآنپژوه شیعی ،محمدهادی معرفت ،این تفستیر را نشتانۀ حریتت مجاهتد در
تفسیر عقلی قلمداد کرده و آیۀ «منْ لعنه الله وَضب علیْه وجعل منْهمْ الْقردَ والْخنازیر وعبمد

الطاَُوت»(مائده )64 :را بهدلیل عطف «عبد الطاغوت» و «الانازیر» بته «القترد » و نیامتدن
ذکر آن دو در سایر آیات قرآن ،شتاهد تحت تفستیر مجاهتد دانستته استت(.معرفتت،
2023ق ،ج ،2ص111ت )113امتا طبتری و طبرستی بتا تفستیر مجاهتد موافتق نبتوده و
مینویسند تفسیر وی ماالف با ظاهر آیۀ کریمه استت( .طبتری2021 ،ق ،ج ،2ص/161
طبرسی2111 ،ش ،ج ،2ص )160آلوسی نی گوید« :و ظاهر القترآن أنهتم مستاوا قترد
علی الحقیقة ،و علی ذل جمهتور المفسترین و هتو الصتحیح(».آلوستی2025 ،ق ،ج،2
ص )131استاد جوادی آملی نی به نادرست بتودن قتو مجاهتد تصتریح داشتته و آن را
ماالف ظاهر قرآن و تأویل نا واب میداند(.جوادی آملی2131 ،ش ،ج ،5ص)211
ازآنجاییکه قرآن کریم به لسان عربی مبین ناز شده ،کاربرد واژگان و عبارات قرآنتی
در معنای مجازی و استعاری امری رای بوده و دور از انتظار نیست .بتدیهی استت روش
تفهیم قرآن ،همان روش عقال در محاورات است؛ به همین ستبب نادیتده گترفتن ظتاهر
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آیات و حمل آن بر مجاز و استعاره بدون قرینه و شاهد قطعی ،خالف روش عقالستت.

تأویل در آن پرهی کردهاند .بنابراین قو تفسیری مجاهد برخالف باور برخی ،یرسان بتا
دیدگاه اهل بیت نیست .برای نمونه ،عبدالصمد بن برار گوید« :از أبالحستن حضترت
موسی بن جعفر شنید که فرمود" :و کانت القرد هم الیهود الذین اعتدوا فتی الستبت

فمساهم اهلل قترودا"(».بحرانتی2026 ،ق ،ج ،2ص /112عیاشتی2134 ،ش ،ج ،2ص)06
حضرت اما جعفر ادقاز پدر ب رگوارش از حضرت علتی ابتن الحستین نقتل

میکند که فرمود ...« :فأما القرد فرانوا قوما ین لون علی شاطئ البحر ،اعتدوا فتی الستبت
فصادوا الحیتان فمساهم اهلل قرد (».حوی ی2025 ،ق ،ج ،2ص)36
 .1-1مجاهد در تفسیر آیۀ «أومنْ مان میْتا فأحْییْناه وجعلْنا له نُورا یمْشی بمه فمی النما »

(انعا  )211 :گوید"« :أو من کان میتا فأحییناه" قا  :ضاال فهدیناه" ،وجعلنا لته نتورا یمشتی
به فی الناس" قا  :هدی(».طبتری2021 ،ق ،ج ،3ص /23ستیوطی2040 ،ق ،ج ،1ص)01
آیۀ اشارهشده ازجمله آیاتی است که عبارت «میتا فأحییناه» بهعنوان مجاز لغوی استتعاری
در آن بهکتار رفتته استت .رأی مجاهتد حرایتت از فهتم او از معنتای مجتازی «میتتا» و
«فأحییناه» دارد؛ به همین دلیل از واژۀ او  ،تفسیر به «ضتاللت و گمراهتی» و از واژۀ دو
تفسیر به «هدایت» کرده است .در تفسیر اهل بیت از آیۀ مورداشاره بته یت

روایتت

بسنده میشود:
برید گوید از حضرت باقر دربارۀ قو خداوند متعا شنید که فرمود« :أومنْ ممان

میْتا فأحْییْناه وجعلْنا له نُورا یمْشی به فی النا » فقا  :میت ال یعرف شیئا ،و "نورا یمشتی بته
فی الناس" إماما یؤتم به" .کمن مثله فی الظلمات لیس باارج منها" قتا  :التذی ال یعترف
االما (».کلینی2041 ،ق ،ج ،2ص /235بحرانی2026 ،ق ،ج ،1ص /015حوی ی2026 ،ق،
ج ،2ص161ت ت /160قمتتی مشتتهدی2163 ،ش ،ج ،0ص )004در لستتان اهتتل بیتتت
براساس این روایت و روایات مشابه ،اما معصو  نوری است که ختدا پتس از زنتده
کردن کافر به دین اسال برای او قرار میدهد و هرکه اما را نشناسد مرده استت؛ گرچته
خداشناس و معتقد به قیامت باشد .همانگونه که مؤمن زنده و دارای نور استت و بتا آن
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خومشی ویژه دارد ،غیر مؤمن یا ا ال زنده نیست مانند کافر و یا مقداری از حیات بهترۀ

نهتنها از حیات معنوی محرو است ،در حا مرگ گرفتار موت جاهلی است« :من متات
و لم یعرف إما زمانه مات متیة جاهلیة (».تدوق2195 ،ش ،ص /049ابتن شهرآشتوب،
2119ش ،ج ،1ص )121حا ل اینره تعبیر مجاهد از «میتا» به گمراهتی و «فأحیینتاه» بته
هدایت ،درست است اف ون بر اینره در لسان اهل بیت حیات واقعی در برختورداری
از نور هدایت اما است و گمراهی در عد معرفت به ایشان.
 .1از دیگر کاربردهای عقل در تفسیر قرآن ،استتفاده از عقتل بتهعنتوان قتوهای بترای
استنباط گ ارهها و احرا نظری(در برابر بدیهی) است .در ایتن معنتا عقتل بتا استتفاده از
لغت ،آیات و روایات ،قراین پیوسته و ناپیوسته ،بته کشتف مجهتوالت متیپتردازد و بتا
کاوش و استدال به فهم مراد خداوند از آیه دست مییابد.
از بررسی آرای تفسیر منقو از مجاهد بن جبر بهدست میآید که باش اعظم تفستیر
وی ،به بیان معنا و مفهو مفردات قترآن اختصتاص دارد ،آنجتاییکته معنتای واژه بترای
همگان واضح نبوده و نیازمند تبیین بوده است ،گرچه او شاهد و اغلتب توضتیحی بترای
معنایی که بیان کرده ،ارائه نداده است .نقل شده که مجاهتد معتقتد بتود« :ال یحتل ألحتد
مؤمن باهلل و الیو االخر ،أن یتترلم فتی کتتاب اهلل إذا لتم یرتن عالمتا بلغتات العترب».
(زرکشی ،بیتا ،ج ،2ص /191آلوسی2025 ،ق ،ج ،2ص /5سیوطی ،بیتا ،ج ،1ص)234
گفتنی است این روش مطابق با قاعده بودن و استفاده از سانان عرب(در قالتب اشتعار و
غیر آن) در فهم معانی مفردات قرآن ،حیح و عقالیی است؛ زیرا باتوجهبه اینرته قترآن
به زبان عربی فصیح ناز شده ،معلو است که از کلمات آن نیت معنتایی اراده شتده کته
عربهای فصیح در کاربرد این کلمات ،همان معنا را اراده میکنند .برای نمونه:
2ت .1در ذیل آیۀ «إن أول بیْت وضع للنا للری ببکة مبارما وهدًى للْعالمین»(آ عمتران:
 )96در معنای «برة» مجاهد گوید« :الرعبتة و مرتة ،متا حولهتا(».ستیوطی2040 ،ق ،ج،1
ص )51وی در نقلی دیگر تنها به ذکر معنای لغوی «برة» اکتفا نرترده ،بلرته بته توضتیح
معنای واژه نی پرداخته و گفتته استت« :إنمتا ستمیت برتة ألن النتاس یتبتاکون فیهتا أی

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 9:34 +0330 on Wednesday December 12th 2018

او شده ولی نسبتبه باقی آن مرده است؛ چتون حیتات درجتاتی دارد ،چنتانکته ممتات
درکاتی دارد(.جوادی آملی2192 ،ش ،ج ،11ص )36کسی که اما زمان خود را نشناستد،
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یت احمون(».طبری2021 ،ق ،ج ،0ص /3سیوطی2040 ،ق ،ج ،1ص )51نی منقو استت

با بیان حضرت اما جعفر ادق است ،آنجاکه در پاس به پرسشتی کته حرایتت از
نشستن یا عبور کردن زنان مقابل مردان در کنار خانۀ خدا دارد ،با عنایتت بتهمعنتای واژۀ
«برة» در آیۀ «إن أول بیْت وضع للنما

للمری ببکمة مبارمما»(آ عمتران )96 :متیفرمایتد:

«البأس ،إنما ستمیت برتة ألنهتا تبت فیهتا الرجتا و النستاء(».بحرانتی2026 ،ق ،ج،2
ص /655کلینی2041 ،ق ،ج ،0ص)516
1ت .1در تفسیر آیۀ «میْف تکْفُرُون بالله ومُنتُمْ أمْواتا فأحْیامُمْ ثُم یمیتُکُمْ ثُم یحْییکُمْ ثُم إلیْمه

تُرْجعون»(بقره )13 :گوید« :لم ترونوا أشیائا حین خلقرتم ،ثتم یمیتترم الموتتة الحتق ثتم
یحییرم ،قوله" :قالُوا ربنا أمتنا اثْنتیْن وأحْییْتنا اثْنتیْن"(غافر )22 :قا  :مثلها(».ابنکثیتر2029 ،ق،
ج ،2ص /214طبری2021 ،ق ،ج ،2ص /205سیوطی2040 ،ق ،ج ،2ص)01
1ت .1مجاهد دربارۀ آیات ناستین سورۀ واقعه که به تقسیم سهگانۀ مردمان بتا عنتوان
«أ حاب المیمنة ،أ حاب المشمئة ،السابقون» در حنۀ قیامت میپتردازد ،ایتن تقستیم
تثلیثی را تطبیقی از آیۀ  11فاطر دانسته و میگوید« :هی مثتل قولته تعتالی" :فممنْهمْ ظمالم

لنفْسه ومنْهمْ مقْتصمد وممنْهمْ سمابب بمالْخیْرات"(».ستیوطی2040 ،ق ،ج ،5ص /151طبتری،

2021ق ،ج ،11ص /39ابنکثیر2029 ،ق ،ج ،6ص)030
بدیهی است که هر کالمی از کلمات تشریل شده و هر کلمهای دارای معنتا و مفهتو
خا ی است ،شرط الز برای فهم مفاد هر کالمی ،آگاهی از معانی و مفتاهیم کلمتات و
مفردات آن است .برایناساس ،مفسر باید از مفاهیم مفردات قرآن کریم ،آگتاه شتود و بتا
توجه دقیق به خصو یات مفاهیم مفردات ،به تفسیر آیتات بپتردازد .مؤیتد روش تفستیر
لغوی را میتوان از روایات اهل بیت بهدست آورد .بهنحویکته متیتتوان ادعتا کترد
حضرات معصومین ،خود در تفسیر آیات قرآن به این روش ملت بوده و به ا حاب
و یاران خویش در فهم معانی آیات میآموختند که برای پی بردن به مفاد آیتات ،گریت ی
از دانستن معنای مفرداتی قرآن نیست؛ چراکه قرآن به زبان عربتی فصتیح و مبتین ،نتاز
شده است.
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گوید« :إن اهلل ب به الناس جمیعا ،فیصلی النساء أما الرجا  ،و ال یفعل ذل ببلد غیتره».
(ابن ابیحاتم2029 ،ق ،ج ،1ص /149سیوطی2040 ،ق ،ج ،1ص )51قو مجاهد همسو
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برای نمونه دربارۀ معانی واژگان «بحیر  ،سائبة ،و یلة ،حا » در آیۀ  241سورۀ مائتده،

تفسیر آیتۀ «جعل الله منْ بحیرٍَ وال سائبةٍ وال وصیلةٍ وال حامٍ»(مائتده )241 :فرمتود :در میتان
اهل جاهلیت رسم چنین بود که وقتی ما دو شتتری در یت شترم ،دو بچته متیزاییتد،
میگفتند و ل کرد و کشتن و خوردن چنین شتری را جای نمیدانستند ،وقتتی ده شترم
میزایید آن را «سائبة» میکردند؛ یعنی سوار شدن بر پشت و خوردن گوشتش را بر ختود
حرا میکردند .و اما «حا » آن هم شتری است که آن را بر ناقهها میجهانیدنتد(.عیاشتی،
2134ش ،ج ،2ص /101بحرانی2026 ،ق ،ج ،1ص /112دوق2041 ،ق ،ص)203
همینطور در فرمایشی از اما تادق دربتارۀ معتانی واژگتان «منانقتة ،موقتوذ ،
متردیة ،نطیحة» در آیه  1سوره مائده ،منقو است که حضرت فرماید« :المنخنقة قا  :التتی
تاتنق فی رباطها ،و الموقوذَ المریضة التی ال تجد ألم الذبح  ،و ال یضطرب وال یارج لها
د  ،و المتردیة التی تردی من فوق بیت أو نحوه ،و النطیحة التی تتنطح تاحبها(».عیاشتی،
2134ش ،ج ،2ص /191بحرانی2026 ،ق ،ج ،1ص)111
اما دربارۀ بهرهگیری از آیات قرآن ،بهعنوان شاهد و قرینۀ درونی کال بهمنظور تفستیر
قرآن ،مفسر در واق از شیوۀ تفسیری قرآنبهقرآن بهره میجوید .استفاده از قرآن بهعنتوان
مهمترین منب تفسیر قرآن ،عالوهبر آنره مقتضای روش عقالیی محاوره است ،در آیتات
قرآن و روایات هم بر آن تأکید شده و بهرهگیتری از آن در تفستیر ،روش تفستیری اهتل
بیت بهشمار آمده است(.طباطبایی2021 ،ق ،ج ،2ص )21پیامبر اسال  فرمود« :إن
القرآن لیصدق بعضه بعضا فتال ترتذبوا بعضته بتبعض(».هنتدی2045 ،ق ،ج ،2ص)602
حضرت امیرالمؤمنین علی هم فرمود« :کتاب اهلل تبصرون به و تنطقون به و تستمعون
به و ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعض( ».نه البالغه ،خطبۀ )211
برای نمونه ،حضرت علی از جم بین آیتۀ کریمتۀ «والْوالمدات یرْضمعْن أوْالدهمن

حوْلیْن ماملیْن»(بقره )111 :و آیۀ «حمْلُه وفصالُه ثالثُون شهْرا»(احقاف )25 :استفاده کردهانتد
که از نظر قرآن کریم ،حداقل دوران بارداری بانوان شش ماه است و برایناستاس ،حرتم
رجم را از شاصی که بر اثر اتها به ب هراری به آن محرو شده بود برداشتند(.مجلستی،
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نقلهای ماتلفی از اما باقر و اما ادق آمده است؛ ازجملته شتی تدوق بته
سندی که به محمد بن مسلم دارد ،از او از اما ادق نقل متیکنتد کته حضترت در
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2041ق ،ص 234 ،04و  )111نی مروی است که حضرت اما جواد با ضمیمه کردن

بنابراین استفاده از آیات قرآنی بهعنوان قرینه و شاهد درونی بهمنظور تفسیر قترآن توستو
مجاهد ،روشی درست بوده و موافق با منه تفسیری اهل بیت است.
ب .ماربردهای اِتصاصی عقل در آرای تفسیری مجاهد بن جبر(عقل تأویلگرا)
ازجمله کارکردهای عقل ،ادراک برهتانی نظتری(در برابتر بتدیهی) استت کته بترای
دستیابی به آن ،به فرر و استدال نیاز است تا با تألیف و تنظیم چند مقدمه حا ل شتود.
(مظفر2044 ،ق ،ج ،2ص )12در ورتیکه این مقدمات ،از مظنونتات امتور غیتر یقینتی
باشند ،برای فهم مراد خدا قرینه قرار نمیگیرند ،ولی اگر از چند مقدمه(بدیهی یتا منتهتی
به بدیهی) حا ل شوند ،به ورت برهان قطعی پدیدار میشوند و برای فهتم درستت از
کال خدا قرینه خواهند بود و در پی آن ،حرم به تأویل ظواهر آیات و روایاتی متیکننتد
که با این قرینۀ قطعی ماالف است .به سان دیگر ،در ترجیح حرم عقل با ظتاهر نقتل،
حرم عقل مقد است .عقل به این معنا که نقش منب (نه نقتش مصتبا ) را دارد ،از نظتر
شیعه حجت ،و تأویل ظواهر آیات بهوسیلۀ آن ،امرانپذیر است(.نجارزادگتان2192 ،ش،
ص )211این از ویژگیهای روش عقال در محاورت است که معلومات عقلی ،بتدیهیات
و براهین قطعی آشرار را از قراین کال میدانند و معنای کتال و مقصتود گوینتده را بتا
توجه به آن بهدست میآورند؛ اگرچه جریان تفسیری حاکم در عصتر تحابه و تتابعین،
راهبرد تفویض بهمعنای تسلیم در برابر ظواهر معارفی از آیات و روایتات متیباشتد کته
معنای واقعی آن ژرف و در بتدو امتر از دستترس اندیشته بیترون استت ،بتهنحتویکته
درخصوص تأویل آیات و روایات ،بهویژه آیات و روایات دربارۀ تفات ختدا احتیتاط
میکردند .بسیاری از اندیشمندان اهل سنت بر این باور مصرند؛ از میان ایشان میتتوان از
شاصیتهای علمی همچون نووی(2041ق ،ج ،1ص 9و ج ،21ص231تت )231ذهبتی
(2024ق ،ج ،20ص )110ابن حجر عسقالنی در شتر باتاری(بتیتتا ،ج ،21ص)152
سیوطی در االتقان (بیتتا ،ج ،1ص )1اشتاره کرد(.نجارزادگتان2194 ،ش ،ج ،2ص)111
عمده دلیل ایشان این بود که تفسیر گواهی بر مراد خداست و ممرن است ختدا آنچته را
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آیۀ شریفۀ «وأن الْمساجد لله»(جن )23 :به آیۀ «والسارقُ والسارقةُ فماقْطعوا أیْمدیهما»(مائتده:
 )13حد ستارق را قطت انگشتتان دستت دانستتهانتد(.عیاشتی2134 ،ش ،ج ،2ص)114
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ما میفهمیم اراده نررده باشد ،ازاینرو مرترب کاری حرا شتویم(.طبتری2021 ،ق ،ج،2

واژۀ «کاللة» از کتاب خدا از او پرسیدند ،گفت :کتدامین آستمان بتر متن ستایه افرنتد و
کدامین زمین مرا در بر گیرد و کجا رو و چه کنم اگر در مورد کتاب خدا سانی بتا رأی
خود برگویم(.ذهبی2196 ،ق ،ج ،2ص )162نی وقتی معنای «أبا» در آیتۀ  12عتبس را از
او پرسیدند ،همین پاست را داد(.زماشتری2041 ،ق ،ج ،0ص /140قرطبتی2160 ،ش،
ج ،14ص )111از عمر نی معنای واژۀ «أبتا» پرستیده شتد ،در پاست گفتت :از تعمتق و
ترلف نهی شتدهایم(.زماشتری2041،ق ،ج ،0ص /145آلوستی2025،ق ،ج ،25ص/54
قرطبی2160 ،ش ،ج ،14ص )111اما دیری نپایید که ابوبرر آن احتیاط را از دستت داد و
در پاس به معنای «کاللة» گفت :من رأی خود را میگویم ،اگر درست بود ،از خداستت
و اگر نبود ،از من و از شیطان است(.ذهبی2196 ،ق ،ج ،2ص /162زماشتری2041 ،ق،
ج ،2ص /036سیوطی2040 ،ق ،ج ،1ص)154
دکتر حسا

ر ور پس از ارائۀ شواهد و مدارک درایتنبتاره متینویستد :بترخالف

آنچه گفته میشود که سلف در آیات متشابه سانی به زبان نمیرانند و شیوۀ آنان بر ایتن
بوده که در امری که علم و آگاهی نداشتهاند سان نگویند ،اما اینچنین نیست که همواره
در آیات متشابه حرم به تفویض و تسلیم کنند (.ر ور ، 1440 ،ص )231مجاهتد بتن
جبر نی بهعنوان در مفسران تابعی ،ازجمله سلفیانی استت کته شتیوۀ تبیتین بااحتیتاط
دربارۀ کال خداوند ،در آیات متشابه و فات الهی را از دست داده و فراتر از تستلیم در
برابر ظواهر معارفی از آیات به تأویل آن ظواهر پرداخته است و ازجمله در ترجیح حرتم
عقل با ظاهر نقل ،حرم عقل را مقد داشته و براساس ماالفت ظتواهر برختی آیتات بتا
قرینۀ قطعی عقلی ،به تأویل ظواهر آن آیات پرداخته است و درواق  ،راهبرد عقتل نظتری
در تأویلباشی به ظواهر را تأیید و امضا کرده است .برای مثا :
 .2دربارۀ آیه «الله نُور السموات واررْ »(نور )15 :مجاهتد گویتد« :متدبر االمتور فتی
الستتماوات و االر

(».بغتتوی2014 ،ق ،ج ،1ص /025ابتتنکثیتتر2029 ،ق ،ج ،6ص/51

قرطبی2160 ،ش ،ج ،21ص /151طبری2021،ق ،ج ،23ص )245مجاهد در ایتن بیتان،
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ص /19قرطبی2160 ،ش ،ج ،2ص )10اما نباید از این نرته غافل شد که ادعای تفتویض
دربارۀ تما سلف ،واق بینانه نیست .برای نمونه ،ابوبرر خلیفتۀ او چتون دربتارۀ تفستیر
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آیه را به تأویل برده و از ظاهر معنای نور بودن خداوند متعا  ،تدبیر او در نظا سماوی و

مجاهد نی نقتل شتده استت(.طبری2021 ،ق ،ج ،23ص /245قرطبتی2160 ،ش ،ج،21
ص )151انس بن مال گوید :نور بودن خدا هادی بودن اوست« :نوری هتدای» .طبتری
همین قو را اختیار کرده است(طبری2021 ،ق ،ج ،23ص /245ابتنکثیتر2029 ،ق ،ج،6
ص )51و قرطبی به این رأی متمایتل شتده استت(.قرطبی2160 ،ش ،ج ،21ص )151و
درنهایت آنره أبی بن کعب ،حسن و أبوالعالیة گویند« :م ین السماوات بالشمس و القمتر
و النجو و م ین االر

باالنبیاء والعلماء و المؤمنین(».قرطبی2160 ،ش ،ج ،21ص)151

 .1از مجاهد نقل شده که در تفسیر آیتۀ «والسماء بنیْناها بأیْد وإنا لموسعون»(ذاریتات)01 :
گوید« :بأیتد» قتا  :بقتو (.طبتری2043 ،ق ،ج ،11ص /6ابتنکثیتر2029،ق ،ج ،1ص/195
سیوطی2040 ،ق ،ج ،6ص )225در این قو مجاهتد ،واژۀ «أیتد» را کته بتهمعنتای دستت
میباشد ،به تأویل برده و با قرینۀ قطعی عقلی که خداوند متعا من ه از هتر گونته تشتبیه و
تجسیم است ،با ترجیح حرم عقل بر ظاهر نقل ،مراد از «أید» را دست قدرت الهتی تفستیر
کرده است .از ابنعباس ،قتاده ،ثوری ،منصور ،ابن زید و سفیان نی همین تفسیر وارد شتده
است(.طبری2021 ،ق ،ج ،23ص /245ابنکثیتر2029 ،ق ،ج ،6ص ،51ستیوطی2040 ،ق،
ج ،1ص )154مجاهد در آیۀ «قال یا إبْلیس ما منعک أنْ تسْمجد لمما ِلقْمت بیمدی»(ص)15 :
گوید« :بیدی ،الید ههنا بمعنی التأکد و الصلة ».وی باز از تفسیر کلمۀ «یتد» ،براستاس عقتل
تأویلی در معنای ظاهریاش پرهی کرده استت(.قرطبی2160 ،ش ،ج ،26ص )113قرطبتی
از اقوا دیگر با تعبیر «قیل» چنین یاد کرده است :تشبیه در «ید» دربارۀ آفترینش خداونتدی
دلیلی است که این واژه بهمعنای نعمت ،قوت و قدرت نیست؛ چراکه آن دو ،دو تفت از
فات خداوندی است؛ از «ید» قدرت اراده شده است؛ نی گوید مراد آفرینش بتیواستطه
است ،اگرچه خود در بیانی ن دی به قو مجاهد مینویسد« :فإن الرئیس متن المالتوقین
الیباشر شیئا اال علی سبیل االعظا و الترر  ،فذکر الید هنا بمعنی هتذا(».همتانجتا) جالتب
توجه آنره مجاهد حتی در تفسیر «ذا االید» و نسبت دادن دست در ظاهر معنا بته حضترت
داوود نی عدو کرده و با حمل واژۀ اشارهشده بهمعنای مجازی ،در تفسیر آیتۀ «واذْمُمرْ
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ارضی را اراده کرده است .برخی دیگر از حابه و تابعین مفسر نی به تأویتل آیته دستت
زدهاند؛ مانند ابنعباس؛ از او منقو است« :هادی أهل السماوات واالر  ».همین قو از
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عبْدنا داوود ذا اریْد إنمه أواب»(ص )21 :گویتد« :ذا القتو فتی طاعتة اهلل(».طبتری2021 ،ق،

2021ق ،ج ،11ص )36و ختم کال اینره مجاهد در کریمهای شبیه آیۀ پیش اشارهشده ،بار
دیگر ظاهر کلمۀ «أولی االیدی» و «االبصار» در آیۀ «واذْمُرْ عبادنما إبْمراهیم وإسْمحب ویعْقُموب
أُوْلی اریْدی واربْصار»(ص )05 :را به تأویل برده ،معنی مجازی «القو » را از عبتارت «أولتی
االیدی» و «البصر فی الحق» را از عبارت «االبصتار» اختذ متیکنتد(.ابنکثیتر2029 ،ق ،ج،1
ص /66بغوی2014 ،ق ،ج ،0ص /11طبری2021 ،ق ،ج ،11ص )249طبتری ،ابتنکثیتر و
بغوی همین قو را اختیار کردهاند و آن را از ابنعباس ،قتتاده ،ستدی و منصتور نیت نقتل
میکنند(.طبری2021 ،ق ،ج ،11ص /249ابنکثیتر2029 ،ق ،ج ،1ص /66بغتوی2014 ،ق،
ج ،0ص )11این در حالی است که در برخی متون روایی و تقسیری اهتل ستنت ،روایتات
زیادی در اثبات انگشت و دست برای خداونتد ستبحان وارد شتده استت ،از آن جملته از
عبداهلل بن مسعود روایت شده که گفت :یری از علمای یهود ن د پیامبر اسال آمد و عرضته
داشت :یا محمد ،در تورات میخوانیم خداوند آستمانهتا را روی یت

انگشتت ختود

میگذارد و زمین را روی ی انگشت ،درختها را روی ی انگشت و… مالوقات دیگتر
را روی ی انگشت میگذارد و میگوید« :أنا الملک» ،فضح النبی حتی بدت نواجذه
تصدیقا لقو الحبر .ثم قرأ رسو اهلل« :وما قدروا الله حب قدْره واررْ

جمیعا قبْضتُه یموْم

الْقیامة والسموات مطْویات بیمینمه»(زمتر()61 :طبتری2021،ق ،ج ،10ص23تت /29ابتنکثیتر،
2029ق ،ج ،1ص /241سیوطی2040،ق ،ج ،5ص /115بااری ،بیتا ،ج ،1ص 211و ج،0
ص /291ابو داوود ،بیتا ،ج ،0ص )110اما در مرتب اهل بیت ،سلیمان بتن مهتران از
اما ادق دربارۀ آیۀ «والسموات مطْویات بیمینه» میپرسد ،حضرت میفرماید« :و الیمین
الید و الید القدر و القو  ،یقو ع وجل و السموات مطویات بقدرتته و قوتته (». ...تدوق،
2193ق ،ص )261نتیجه اینره بیان تفسیری مجاهد در آیۀ مورداشاره و تأویل کلمتۀ «یتد»
به «قدرت» یرسان با رأی اهل بیت است.
 .1در تفسیر آیۀ «یوْم یکْشف عنْ ساقٍ»(قلم )01 :مجاهد گوید« :شتد االمتر(».طبتری،
2043ق ،ج ،19ص /10ابنکثیر2029 ،ق ،ج ،3ص )121این تعبیر مثلی استت کته بترای
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ج ،11ص /36ابنکثیر2029 ،ق ،ج ،1ص )09طبری ضمن اینرته قتو مجاهتد را اختیتار
کرده ،همین رأی را از ابنعباس ،قتاده ،سدی و ابتن زیتد نیت نقتل نمتوده استت(.طبتری،
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افادۀ نهایت درجه شدت بهکار میرود(.طباطبایی2021 ،ق ،ج ،29ص )135به همین معنا

2041ق ،ج ،0ص )590طبری مینویسد« :قا جماعة من الصتحابة و التتابعین متن أهتل
التأویل :یبدو عن أمر شدید(».طبری2043 ،ق ،ج ،19ص )10ابنعباس نیت بتا اشتاره بته
همین معنا گوید« :هذا یو کرب و شتد (».ستیوطی2040 ،ق ،ج ،6ص )150نیت گویتد:
«حین یرشف االمر و تبدوا االعما و کشفه دخو االخر و کشف االمتر عنته(».طبتری،
2043ق ،ج ،19ص )10گفتنی است قتاده و سعید بن جبیر بتا مجاهتد هتمرأی هستتند.
(همانجا)
درحالیکه در حیح بااری و مسلم ،سنن ابوداود ،مسند احمد بن حنبتل و تفاستیر
طبری ،ابنکثیر و سیوطی از «ابوسعید» حابی پیامبر چنین روایت کردهاند که گویتد:
از پیامبر اسال  شنید میفرمود« :یرشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن و مؤمنة و
یبقی من کان یسجد فی الدنیا ریاء و سمعة فیذهب لیستجد فیعتود ظهتره طبقتا واحتدا».
(بااری ،بیتا ،ج ،1ص /19مسلم ،بیتا ،ج ،0ص261ت /263ابتن ابتی داود ،بتیتتا ،ج،1
ص /116ابتتن حنبتتل2021 ،ق ،ج ،1ص /21طبتتری2043 ،ق ،ج ،10ص /19ابتتنکثیتتر،
2029ق ،ج ،3ص /121سیوطی2040 ،ق ،ج ،6ص 150و )156
این روایت تفصیلی دارد که بااری آن را در کتاب التوحید از حیح خود آورده کته
خال ۀ آن چنین است« :فینطلق کل إنسان منرم إلی ما کان یعبد فی الدنیا و یتمثل لهم ما
کانوا یعبدون فی الدنیا ...و یبقی أهل االسال جثوما فیتمثل لهم الرب ع و جتل فیقولتون
لهم ما لرم لم تنطلقوا کما انطلق الناس ،فیقولون إن لنا ربا مارأیناه بعد فیقو فبم تعرفتون
ربرم إن رأیتموه و قالوا بیننا و بینه عالمة إن رأیناه عرفناه ،قا و ما هی؟ قا  :یرشف عن
ساق ،فیرشف عند ذل

عن ساق فیار کل من کان یجستد طائعتا ستاجدا(». ...باتاری،

بیتا ،ج ،0ص /239سیوطی2040 ،ق ،ج ،6ص )156در تفسیر اهل بیت نی ختدا از
داشتن ساق پا من ه تو یف شده است؛ مثال عبید بن زاره روایت میکند از امتا جعفتر
ادق در آیۀ «یوْم یکْشف عنْ ساقٍ»(قلم )01 :پرسش نمود  .قتا « :کشتف إزار عتن
ساقه و یده علی رأسه ،فقا  :سبحان ربی االعلتی» مقصتود آن حضترت از ادای عبتارت
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زماشری نی اشاره کرده و مینویسد :کشف از ساق یعنی روزی که شدت امر به نهایتت
میرسد و گرنه در آن روز ،نه ساق پایی است و نه شلواری آن را باال برشد(.زماشتری،
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فوق ،این است که خداوند من ه است از اینره مانند بشر ،اینگونه ساق پتا داشتته باشتد.

ص )1محمد بن علی حلبی نی از اما ادق دربارۀ همان آیه نقل کرده که حضترت
فرموده است« :تبارک الجبار» ،ثم أشار إلی ساقه ،فرشف عنها االزار .قا « :و یتدعون التی
السجود فالیستطیعون» قا  :أُفحم القو  ،و دخلتتهم الهیبتة و شاصتت االبصتار و بلغتت
الحناجر «خاشعة أبصارهم و ترهقهم ذلة و قد کانوا یدعون إلی السجود و هتم ستالمون».
مرحو شی دوق این بار نی در توضیح بیان حضترت متینویستد :قولته« :تبتارک
الجبار» و أشار إلی ساقه ،فرشف عنها االزار ،یعنی به :تبارک الجبتار أن یو تف بالستاق
الذی هذا فته (.دوق2193 ،ق ،ص250ت /255مجلسی2041 ،ق ،ج ،0ص)1
 .0دربارۀ آیۀ «والْوزْنُ یوْم ر الْحب»(اعراف )3 :مجاهد «وزن» را به «عد » تفستیر کترده
استتت(.قرطبتتی2160 ،ش ،ج ،1ص /265طبتتری2021،ق ،ج ،3ص /92ابتتن ابتتیحتتاتم،
2029ق ،ج ،5ص /2004بغوی2014،ق ،ج ،1ص )234ضحاک و أعمش نیت بنابته نقتل
قرطبی ،رأیی موافق با مجاهتد داشتتهانتد(قرطبتی2160،ش ،ج ،1ص ،)265درحتالیکته
بسیاری از مفسران از حابه و تابعین از این آیه ،توزین اعما با می ان را اراده کتردهانتد.
(بغوی2014،ق ،ج ،1ص)234
 .5از مجاهد دربارۀ تفسیر آیۀ «یا حسْرتا على ما فرطْت فی جنْمب اللمه»(زمتر )56 :نقتل
شده است گوید« :فی جنب اهلل» قا  :فی أمر اهلل .و در نقلی دیگتر :فتی ذکتر اهلل(.طبتری،
2021ق ،ج ،10ص /21ستتتیوطی2040،ق ،ج ،5ص /111بغتتتوی2014،ق ،ج ،0ص)93
مجاهد باتوجهبه قرینۀ عقلی مران نداشتن خدا کلمۀ «جنب» را از معنای ظتاهریاش بته
تأویل برده و آن را در معنای امر و ذکر آورده است .ستدی گویتد« :ترکتت فتی أمتراهلل».
(طبری2021،ق ،ج ،10ص )21حسن گوید« :قصرت فی طاعة اهلل» و ستعید جبیتر آن را
تفسیر به «فی حق اهلل» کرده ،بنابه نقل بغوی از دیگران تفاسیری چون «ضتیعت فتی ذات
اهلل» و «قصرت فی الجانتب التذی یتؤدی إلتی رضتاء اهلل» نیت وارد شتده استت(.بغوی،
2014ق ،ج ،0ص)93
 .6مجاهد ضمن تفسیر آیۀ «مال إنهمْ عنْ ربهمْ یوْم ر لمحْجوبون»(مطففتین )25 :گویتد:
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چنان که شی دوق نی پس از نقل این روایت گوید :معنی قوله «سبحان ربتی االعلتی»
تن یه هلل ع و جل أن یرون له ساق (.دوق2193 ،ق ،ص /255مجلستی2041 ،ق ،ج،0
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«عن کرامته و رحمته ممنوعون(».قرطبی2160 ،ش ،ج ،14ص )162قتاده نیت بتا مجاهتد

است که «هم محجوبون عن رؤیته و عن کرامته»(.همانجا) در این میان ،زجاج ،مال بن
انس و دیگران این آیه را دلیل بر رؤیت حسی خدای تعالی در قیامت دانستهاند(.قرطبتی،
2160ش ،ج ،14ص )162مجاهد به استناد این قرینۀ قطعی عقلتی کته ختدای متعتا در
مران و جهت قرار نمیگیرد تا در آن مران بندگانش از(رؤیت یا حضتور در پیشتگاه) او
در حجاب باشند ،فراز «عنْ ربهمْ یوْم ر لمحْجوبون» را به «عن کرامته و رحمتته ممنوعتون»
تأویل کرده است .برای نمونه حسن گوید« :یرشف الحجاب فینظر إلیه المؤمنون کل یو
غدو و عشیة(».طبری2021 ،ق ،ج ،14ص)60
در مرتب اهل بیت رؤیت حسی خداوند بهشدت مردود اعتال شتده و ستاحت
قدسی باری تعالی از فات مادی مبرا و من ه دانسته شده است؛ ازجمله عالمته مجلستی
در بحاراالنوار ،بابی گشوده با عنوان «نفی ال مان و المران و الحرکة و االنتقا عنته تعتالی
و تأویل االیات و االخبار فی ذل » و روایاتی را در این خصتوص از ذوات طتاهرۀ ائمتۀ
معصومین آورده که برای نمونه فقو به ی روایت ارزشمند بسنده میشود .علی بتن
فضا از پدرش نقل میکند که از حضرت اما رضا دربارۀ برختی از آیتات ازجملته
آیۀ «مال إنهمْ عنْ ربهمْ یوْم ر لمحْجوبون»(مطففین )25 :پرسید  ،حضرت فرمود« :إن تبارک
و تعالی ال یو ف بمران یح ُل فیه فی ُحجب عنه فیه عباده و لرنه یعنتی أنهتم عتن ثتواب
نهم"(توبته )19 :و عتن
اهلل مثت ُ
انر ُ
ربهم محجوبون ...قا و سألته عن قو اهلل ع و جل "َس ّ

قو اهلل "یسْتهزئُ بهم"(بقره )25 :و عن قوله تعالی "مکُروا و مکر اهلل"(آ عمران )50 :و عن
ختادُعُهم"(نستاء )201 :فقتا  :إن اهلل ع وجتل ال
ث
ون اهلل وَ هُتَو
اادُع ن
قو اهلل ع و جل "ُی ث
یسار و ال یسته ئ و ال یمرر و ال یاادع و لرنه ع وجتل یجتازیهم جت اء الستاریة و
ج اء االسته اء و ج اء المرر و الادیعتة ،تعتالی اهلل عمتا یقتو الظتالمون علتوا کبیترا».
(مجلسی2041 ،ق ،ج ،1ص123ت /129همان ،ج ،1ص /110همان ،ج ،0ص 0و  5و 60
و )...حا ل اینره تن یه خدا از تفات ممرنتات ،در قتو تفستیری مجاهتد در کریمتۀ
اشارهشده ،موافق با نظر اهل بیت است.
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همعقیده بوده و گوید« :هو الینظر إلیهم و الی کیهم و لهم عذاب ألتیم(».طبتری2021 ،ق،
ج ،14ص )60طبری خود قو مجاهد را اختیار کرده و معتقتد استت ستان تواب آن
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 .1درخصوص آیۀ «للرین أحْسنُوا الْحسْنى وزیادَ»(یتونس )16 :بستیاری از ا تحاب و

حابی و سیوطی از نه حابی روایت کردهاند که پیتامبر استال  فرمتود :مقصتود از
«زیاد » رؤیت باری تعالی توسو اهل بهشت است(.طبتری2043 ،ق ،ج ،22ص11تت/16
سیوطی2040 ،ق ،ج ،1ص145ت )146برای نمونه ،ابوموسی اشتعری ،از پیتامبر اکتر 
روایت کرده است که فرمود :خداوند روز قیامت منادی میفرستند و اهتل بهشتت را نتدا
میکند ،به دایی که او تا آخرشان میشنوند و میفرماید« :و إن اهلل و عدکم الحسنی و
زیاد » پاداش نیرو برای شما ،بهشت میباشد و افت ون بتر آن ،نگتاه کتردن بته رخستاره
رحمان است(.طبری2043 ،ق ،ج ،22ص /10سیوطی2040 ،ق ،ج ،1ص /145ابتنکثیتر،
2029ق ،ج ،0ص )119عبدالرحمن بن مهدی از پیامبر اسال  در تفسیر همین آیه نقل
میکند که فرمود« :إذا أدخل أهل الجنة الجنة و أهل النار النار ،نودوا :یا أهل الجنة ،إن لرم
عنداهلل موعدا قالوا :ما هو ،ألم تبیض وجوهنا ،و تثقل موازینا ،و تدخلنا الجنة و تنجنا متن
النار فیرشف الحجاب ،فیتجلی لهم ،فواهلل ما أعطاهم شیئا أحتب إلتیهم متن النظتر إلیته».
(طبری2043 ،ق ،ج ،22ص /15ابن ابیحاتم2029 ،ق ،ج ،6ص /2905ابنکثیر2029 ،ق،
ج ،0ص)119
ابنکثیر مینویسد :تفسیر «زیاد » به نظر در وجه خداوند کریم را جماعتت زیتادی از
سلف و خلف روایت کردهاند .او نا پان ده نفر از حابه و تابعین و دانشتمندان را نقتل
میکند که آیۀ مورداشتاره را چنتین تفستیر کتردهانتد(.ابتنکثیتر2029 ،ق ،ج ،0ص/119
قرطبی2160 ،ش ،ج ،3ص )114فار رازی نی در تفسیرش دربارۀ آیۀ موردبحث ،همین
رأی را اختیار کرده و گوید« :قد بینا أن هذه االیة ید علی أن ال یاد هتی الرؤیتة(».رازی،
2014ق ،ج ،21ص )104از قتاده نی منقو است« :بلغنتا إن المتؤمنین لمتا دخلتوا الجنتة
ناداهم مناد :إن اهلل وعدکم الحسنی و هی الجنة و أما ال یاد  :فالنظر إلتی وجته الترحمن».
(طبری2043 ،ق ،ج ،22ص )15ابی بن کعب نی گوید :از پیتامبر استال  دربتارۀ آیته
اشارهشده پرسیده میشود و حضرت میفرماید« :الحسنی :الجنة ،و الزیادَ :النظر إلی وجته
اهلل(».طبری2043 ،ق ،ج ،22ص /15ابنکثیر2029 ،ق ،ج ،0ص)114
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تابعان مفسر ،عبارت «زیاد » را به نظر و رؤیت باری تعالی که خداونتد بتهعنتوان نعمتت
اف ون به اهل بهشت میدهد ،تفسیر کردهاند .چنانکه در تفسیر این آیته ،طبتری از چهتار
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درحالیکه مجاهد بن جبر با نوآوری در تفسیر ،معنایی غیر از معنای مشتهور در بتین

اعتقاد بر خالف رأی قاطبه مفسران در اسال از حابه و تابعین ،پافشاری میکنتد کته
خداوند هرگ قابل رؤیت حسی نیست ،نه در دنیا و نه در آخرت .او معتقد است« :للرین
أحسنوا الحسنی قا  :مثلها حسنی ،الزیادَ :مغفر و رضوان(».ابتن ابتیحتاتم2029 ،ق ،ج،6
ص /205طبتتتری2043 ،ق ،ج ،22ص /16بغتتتوی2014 ،ق ،ج ،1ص /029قرطبتتتی،
2160ش ،ج ،3ص /112زماشتتتری2041 ،ق ،ج ،1ص /101ستتتیوطی2040 ،ق ،ج،1
ص)146
رأی مجاهد در پرهی از تفسیر «زیاد » بته رؤیتت حستی خداونتد ستبحان تأییتدات
زیادی در لسان اهل بیت دارد .برای نمونه ،امیرالمؤمنین علی دربتارۀ آیتۀ «للمرین
أحْسنُوا الْحسْنى وزیادَ»(یونس )16 :فرمود« :الحستنی هتی الجنتة ،و ال یتاد هتی التدنیا».
(بحرانی2026 ،ق ،ج ،1ص /15ثقفی2195 ،ق ،ج ،2ص )115نی حضرت امتا بتاقر
فرمود« :ال یاد  ،هی ما أعطاهم اهلل فی الدنیا ،و لتم یحاستبهم فتی االختر عتن ال یتاد  ،و
یجم اهلل لهم ثواب التدنیا و االختر و یثیتبهم بأحستن أعمتالهم فتی التدنیا و االختر ».
(بحرانتی2026 ،ق ،ج ،1ص /16قمتتی2161 ،ش ،ج ،2ص /122حتتوی ی2025 ،ق ،ج،1
ص /142طبرسی2111 ،ش ،ج ،5ص )253تفسیر فوق از حضرت امتا

تادق نیت

روایت شده است(.بحرانی2026 ،ق ،ج ،1ص)16
 .3از بارزترین آرای تفسیری مجاهتد بتن جبتر دربتارۀ محتا بتودن رؤیتت حستی
خداوند ،بیانی است که از او در تفسیر آیۀ «وجوه یوْم ر ناضرَ * إلى ربهما نماظرَ»(قیامتت:
11ت )11نقل شده است .در ورتیکه بسیاری از حابه و تابعین ،آیتۀ فتوق را دلیتل بتر
شهود حسی خدا در قیامت دانستهاند .از انتس بتن مالت

روایتت کتردهانتد کته پیتامبر

اسال  فرمود :روز قیامت ،مردان مؤمن هر جمعه خدا را میبیننتد ،و زنتان مؤمنته هتر
عید فطر و عید قربان .نی از او روایت شده کته پیتامبر در آیتۀ مورداشتاره را بتر متن
تالوت نمود .سپس فرمود ...:پروردگار تبارک و تعالی را زیارت میکنند ...بتین ایشتان و
باری تعالی حجاب برداشتته متیشتود .ایشتان ختدا را متینگرنتد و خداونتد ایشتان را
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مفسران حابی و تابعی ارائه کرده است ،او در تفسیر این آیته(و آیتات دیگتر در همتین
معنا) با ا رار بر برهان قطعی عقلی ،محا بودن رؤیت حسی خدا با چشم سر ،بتر ایتن
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مینگرد(. ...سیوطی2040 ،ق ،ج ،6ص194ت)191

در بهشت خدا را مینگرند» تفسیر فرمود و نی از بسیاری از تتابعین ،ایتن معنتی را نقتل
کردهاند(.طبری2043 ،ق ،ج ،23ص /229سیوطی2040 ،ق ،ج ،6ص194ت)190
ابنکثیر دربارۀ همین آیه مینویسد« :إلى ربها ناظرَ إلی تراه عینتا ...و قتد ثبتتت رؤیتة
المؤمنین اهلل ع وجل فی الدار االخر فی االحادیث الصحیح من طرق متتواتر عنتد أئمتة
الحدیث ال یمرن دفعها و ال منعها(».ابنکثیر2029 ،ق ،ج ،3ص )131مجاهد بن جبر آیتۀ
مورداشاره را با بهرهگیری از عقل تأویلگرا به تأویل برده و با مقد داشتن حرم عقل ،در
ترجیح حرم عقل با ظاهر نقل گفته است« :إلى ربها ناظرَ قا  :تنتظر زرقته و فضتله ».نیت
نقل شده است که گفته است« :تنتظر الثواب من ربها ال یراه من خلقه شیء ».همتینطتور
گوید« :تنتظر من ربها ما أمر لها ».و باالخره در روایتتی از منصتور از وی نقتل شتده کته
گوید« :کان أناس یقولون فی حدیث» فیرون ربهم «فقلت لمجاهد :إن أناسا إنه یُری ،قتا :
یری و ال یراه شیء(».طبری2043 ،ق ،ج ،19ص)214
در لغت ،برای «نظر» و همخانوادههای آن ،معانی متعتدد و کاربردهتای ماتلفتی ذکتر
شده است(.فیومی2020 ،ق ،ج ،1ص /621ابن منظور ،بیتتا ،ج ،5ص /125ابتن فتارس،
2131ش ،ج ،5ص )000هرگاه این واژه با کلمۀ «إلی» استتعما شتود ،ظتاهر در معنتای
نگاه کردن و نگریستن به ی شیء است ،ولی در این آیۀ شریفه ،برهان قطعی آشتراری
که بر محا بودن دیده شدن خدای متعا با چشم سر وجود دارد ،قرینه استت بتر اینرته
آیۀ «إلى ربها ناظرَ» نگریستن چهرهها به خدای متعا نیست ،زیرا نگریستن (نگاه با چشم
سر) تنها دربارۀ اجسامی که دارای جهت و مران بوده و امران مقابلته و اشتارۀ حستیه و
تابش و انعراس نور بر آنها وجود دارد ،انجتا متیگیرد(.بابتایی2135 ،ش ،ص )236از
روایات باال که طبری در تفسیرش با چند طریق و الفاظ ماتلف امتا شتبیه و ن دیت بته
یردیگر نقل کرده ،استفاده میشود مجاهد به بهرهگیری از عقل در تفسیر توجته داشتته و
در کاربرد اختصا ی عقل تأویلگرا ،به تأویل ظاهر آیاتی که اشتاره بته رؤیتت و شتهود
حسی خدا در قیامت دارد ،اقدا کرده است .رأیی که او را در اثر توجته بته قرینتۀ عقلتی
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طبری در تفسیر آیۀ موردبحث ،بهواسطۀ چهار حابی ،و ستیوطی بتهواستطۀ شتش
حابی ،از پیامبر اکر  روایت کردهاند که حضرت آیتۀ «إلى ربها ناظرَ» را بته «مؤمنتان
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(امتناع دیده شدن خدا) و نی قرینۀ نقلی منفصل «ال تُدْرمُه اربْصار وهمو یمدْرک اربْصمار»

دیده شدن خدای متعا در آخرت را استفاده کرده و بر آن ا رار دارند(.آلوسی2025 ،ق،
ج ،19ص264ت /261رازی2014 ،ق ،ج ،14ص114ت)111
گفتنی است ادعای اتفاق سلف و اجماع امت بر رؤیت حقتعالی از افتراد گونتاگونی
نقتتل شتتده استتت(.ابتتن تیمیتته2025 ،ق ،ج ،1ص )102هرچنتتد مجاهتتد در تفستتیر آیتتۀ
موردبحث ،توضیح کافی ارائه نداده است ،اما مرحو شی طوسی در التبیان ضمن اختیتار
ایتتن تفستتیر دربتتارۀ آن تبیتتین کتتافی بتتهعمتتل آورده استتت(.طوستتی2041 ،ق ،ج،24
ص291ت)299
از شواهد فراوانی که از ائمه معصومین در نفی دیدن خدا با چشم سر ،وارد شتده
است در این باش فقو به ی نمونه اکتفا میشود .حضرت اما جعفر ادق دربارۀ
آیۀ «ال تُدْرمُه اربْصار»(انعا  )241 :میفرماید« :إحاطة الوهم ،االتری إلی قوله و قدْ جماءمُمْ
بصائرُ منْ ربکُمْ(انعا  )240 :لیس یعنی بصر العیون ،فمنْ أبْصر فلنفْسه(همان) لیس یعنی متن
البصر بعینه ،ومنْ عمی فعلیْها(همان) لیس یعنی عمی العیون ،إنما عنی إحاطتة التوهم ...اهلل
أعظم من أن یُری العیون(».کلینی2041 ،ق ،ج ،2ص)93
 .9نقلی دیگر درخصوص باور مجاهد به عد رؤیت حسی خدا ،بیانی است که از او
در کریمۀ «قال رب أرنی أنظُرْ إلیْک قمال لمنْ ترانمی ...قمال سمبْحانک تُبْمت إلیْمک وأنما أولُ

الْمؤْمنین»(اعراف )201 :بهدست رسیده است .وی در فراز «تُبْت إلیْک» گوید« :قا موستی:
أی رب تبت إلی أن أسأل الرؤیة» .در نقلی دیگر« :تبت إلی من أن أستأل الرؤیتة»،
نی « :من مسألتی الرؤیة» و در قولی« :أن أسأل الرؤیة(».طبری2021،ق ،ج ،9ص /19ابتن
ابیحاتم2004 ،ق ،ج ،5ص /2561ابنکثیتر2029،ق ،ج ،1ص )010و بته نقتل ستیوطی:
«تُبْت إلیْک قا  :من سؤالی إیاک الرؤیة(».سیوطی2040،ق ،ج ،1ص )214از اطتالق بیتان
مجاهد در «تبت إلی أن أسأل الرؤیة» بهدست میآید که اساستا وی معتقتد بتوده کته
امران رؤیت حسی خدا نه در دنیا و نته در آخترت ممرتن ناواهتد بتود مگتر رؤیتت
شهودی با علم حضوری ،آنهم به شرط کسب استعداد و قابلیت .بته بیتان دیگتر ،شتأن
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(انعا  ،)241 :از رأی نادرستی که بسیاری از مفسران اهتل تستنن بته آن مبتتال شتدهانتد،
مصون نگه داشته است؛ چراکه ایشان بدون توجه به این قرینه ،از آیۀ کریمۀ اشتارهشتده،
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علمی و معنوی موسی برتر از آن بود که پس از ستا هتا نبتوت و رستالت و چهتل

فراز «سبْحانک تُبْت إلیْک» این باشد که خدایا به تو توبه مینمایم اگر از تو غیتر از رؤیتت
شهودی و لقای باطنی جمالت ،رؤیت حسی طلب کرده باشم .فهم مجاهد از فتراز «قمال
سبْحانک تُبْت إلیْک وأنا أولُ الْمؤْمنین» تأییدی در بیان ابنعباس هم دارد که گوید« :أنتا أو
من یؤمن إلی أنه ال یراک شتیء متن خلقت (».طبتری2021،ق ،ج ،9ص /19ستیوطی،
2040ق ،ج ،1ص )214و در بیتتانی دیگتتر منقتتو از ابتتنعبتتاس« :أو المصتتدقین االن،
یقو :الساعة أنه ال یراک أحد فلذل

قا  :و أنا أو المؤمنین( ».ابتن ابتیحتاتم2004 ،ق،

ج ،5ص)2561
غر آنره همانگونه که از نظر گذشت ،ازجمله کارکردهای مات

عقل در تفسیر

شیعی ،عقل بهعنوان قوۀ تأویلباش ظواهر یا همان عقل تأویلگراست .عقل به این معنا،
که براساس برهان ورت میگیرد ،قرینۀ قطعی برای فهم مراد خدا محسوب میشتود و
احیانا ظاهر لف آیه را از معنای خود منصرف میگرداند .عقل به این معنا که نقتش منبت
را دارد ،از نظر شیعه ،حجت و تأویل ظواهر آیات بهوسیلۀ آن ،امرتانپتذیر استت .بترای
مثا  ،در آیۀ شریفۀ «وجاء ربُّک والْملک صفّا صفّا»(فجر ،)11 :فعل «جاء» به «ربت » استناد
داده شده ،ولی چون برهان قطعی عقلی بر محا بودن رفتوآمتد و انتقتا مرتانی بترای
خداوند متعا ثابت است(حلی ،بیتا ،ص /52طوسی ،بیتا ،ص ،)111قرینه است که این
اسناد ،اسناد مجازی و بها طال  ،مجاز عقلی است .در روایتات شتیعی ،بتا تصتریح بته
برهان عقلی ،برخی از آیات تفسیر و ظاهر آنها تأویل شده است .بهمنظور ترمیل بحتث
چند نمونۀ آن آورده میشود:
 .2از اما رضا دربارۀ آیۀ «وجماء ربُّمک والْملمک صمفّا صمفّا»(فجتر )11 :پرستیده
میشود ،حضرت میفرماید« :إن اهلل سبحانه ال یو ف بتالمجیء و التذهاب ،تعتالی عتن
االنتقا  ،إنما یعنی بذل وجاء أمر رب (».حوی ی2025 ،ق ،ج ،5ص)510
 .1محمد بن نعمان از حضرت اما

ادق دربارۀ آیۀ «وهو الله فی السمموات وفمی

اررْ »(انعا  )1 :میپرسد ،حضرت میفرماید« :کذل

هو فی کل مران ».راوی گویتد از
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شبانهروز مناجات خالصانه در میقات و چشیدن شیرینی معنوی کال بیواسطۀ خدا ،جت
شهود باطنی لقای حق را باواهد ،به همین دلیل شاید معنتای حضترت کلتیم اهلل در
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حضرت پرسید آیا خداوند با ذاتش در هر مران است؟ حضترت فرمتود« :و یحت

إن

فی االر بأقل مما فی السماء ال یبعد منه شی و واالشیاء له سواء علما و قدر و ستلطانا
و ملرا و إحاطة (».دوق2193 ،ق ،ص)211
 .1گفته آمد در روایات شیعی رؤیت حسی خدای متعا  ،با قاطعیت و شتدت ابطتا
شده است؛ ازجمله آنها روایات کتاب شریف کافی در دو باب «فی إبطا الرویة» و «فی
قوله تعالی» ال تدرکه االبصار ...است .در این دو باب ،نفی رؤیت با استناد مررر به آیتات
دیگر قرآن و استدال  ،موردتوجه است که حرایت از کاربرد عقل بهمعنتای قتوۀ تبیتین و
توضیح در تفسیر دارد(.کلینی2041 ،ق ،ج ،2ص95ت)244
برای نمونه ،حضرت امیرالمؤمنین علی دربارۀ پرستش ذعلتب کته پرستید« :هتل
رأیت رب ؟» فرمود« :ما کنت أعبد ربا لتم أره ».ذعلتب پرستید« :یتا أمیرالمتؤمنین کیتف
رأیته؟» حضرت پاس فرمود« :لم تره العیون بمشاهد االبصار لرن رأته القلتوب بحقتائق
االیمان(»...کلینی2041 ،ق ،ج ،2ص /213نهت البالغته ،خطبته  )219در فرمایشتی دیگتر
فرمود« :هو اهلل الحق المبین أحق و أبین مما تری العیون(».نه البالغه ،خطبۀ )255
نی احمد بن اسحاق گوید به اما هادی نامهای نوشتتم و دربتارۀ رؤیتت ختدا و
آنچه مرد دربارۀ آن اختالف دارند از حضرت پرسید  ،ایشان در پاست چنتین مرتتوب
فرمود« :ال تجوز الرؤیة ما لرم یرن بین الرائی و المرئی هواء لم ینفذه البصر ،فتإذا انقطت
الهواء عن الرائی و المرئی لم تصحح الرؤیة و کان ذل االشتباه ،ألن الرائتی متتی ستاوی
المرئی فی السبب الموجب بینهما فی الرؤیتة وجتب االشتتباه و کتان ذلت التشتبیه ،ألن
االسباب البد من اتصالها بالمسببات(».کلینتی2041 ،ق ،ج ،2ص /91مجلستی2161 ،ش،
ج ،2ص)115
ختم کال اینره ابو قر پس از کسب اجازه ،ن د حضترت رضتا آمتد و از ایشتان
دربارۀ مسائل حال و حرا و احرا سؤا نمود تا آنره بحث به توحید رسید« .فقا ابتو
قر  :إنا روینا أن اهلل ع و جل قسم الرؤیة و الرال بتین اثنتین ،فقستم لموستی الرتال و
لمحمد الرؤیة .فقا ابوالحسن :فمّن المبلغ عن اهلل ع وجل إلی الجن و االنس" :ال
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االماکن أقدار فإذا قلت فی مران بذاته ل م أن تقو فی أقدار و غیر ذلت  ،و لرتن هتو
بائن من خلقه ،محیو بما خلق علما و قدر و إحاطة و سلطانا و ملرا و لتیس علمته بمتا
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تُدْرمُه اربْصار وهو یدْرک اربْصمار"" ،ال یحیطُمون بمه علْمما" و "لمیْس ممَْلمه شمیْء" ألتیس

یحیطُون به علْما" و "لیْس ممَْله شیْء" ثم یقو  :أنا رؤیته بعینی ،و أحطتت بته علمتا و هتو
علی ور البشر؟! أما تسیحون؟ ما قدرت ال نا دقة أن ترمیه بهذا أن یرون یتأتی عتن اهلل
بشی ثم یأتی باالفه من وجه آخر .قا أبوقر  :فإنه یقو " :ولقمدْ رآه نزْلمة أُِْمرى" ،فقتا

"

ابوالحسن إن بعد هذه االیة ما ید علی ما رأی حیث قا " :مما ممرب الْفُمؤاد مما رأى

یقو  :ما کذب فؤاد محمد ما رأت عیناه .ثم أخبر بما رأی ،فقا " :لقمدْ رأى ممنْ آیمات

ربه الْکُبْرى" ،فایات اهلل ع وجل غیر اهلل .و قد قا " :وال یحیطُون به علْما" ،فإذا رأته االبصتار،

فقتتد أحاطتتت بتته العلتتم و وقعتتت المعرفتتة .فقتتا أبتتوقر  :أترتتذب بالروایتتات؟ فقتتا
ابوالحستتن :إذا کانتتت الروایتتات ماالفتتة للقتترآن ،کتتذبت بهتتا (».تتدوق2193 ،ق،
ص224ت)221
نتیجهگیری
در این مقاله ،چند مطلب به اثبات رسید:
 .2ازجمله مبانی مشترک فریقین در تفسیر ،استفاده از مدرک عقل برای فهم مراد خداست.
 .1کاربرد عقل در این زمینه به دو نوع کلی تقسیم میشود :الف .کاربرد مشترک عقتل
استنباطی یا عقل مصبا که تنها نقش تو یفی و استنباطی برای مراد ختدا دارد؛ ب.
کاربرد مات یا عقل منب که حرمی از احرا نظری(عقل نظری) یا عملتی(عقتل
عملی) را بهطور مستقل ادراک میکند و بهعنوان حجیتت مستتقل درونتی(در برابتر
حجت بیرونی وحی) در تفسیر آیات بهکار میرود.
 .1کاربرد عقل بهعنوان منب تأویلباش ظواهر آیتات(عقتل تأویتلگترا) از ماتصتات
تفسیر شیعی است.
 .0عقلگرایی در تفسیر ،مجاهد بن جبتر را بتهعنتوان تدر مفستران تتابعی از دیگتر
مفسران در اسال در عهد حابه و تابعین ،متفاوت و ممتاز نموده است.
 .5مجاهد بن جبر ازجمله سلفیانی است که فراتر از تسلیم در برابر ظتواهر معتارفی از
آیات ،به تأویل آن ظواهر پرداخته و در ترجیح حرم عقل با ظاهر نقل ،حرتم عقتل
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محمدا؟! قا  :بلی .قا  :فریف یجیء رجل إلی الالق جمیعا ،فیابرهم أنه جاء من
عنداهلل و أنه یدعوهم إلی اهلل بأمراهلل و یقو " :ال تُدْرمُه اربْصار وهو یمدْرک اربْصمار" و "ال
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را مقد داشته و براساس ماالفت ظواهر برخی آیات با قرینۀ قطعی عقلی ،به تأویل

 .6ائمۀ اهل بیت بهعنوان مفسران واقعی قرآن کته بتهدلیتل روایتت متتواتر ثقلتین،
هموزن و همسنگ قرآن بوده و آرای تفسیری ایشان بسان بیتان تفستیری پیتامبر
مصون از خطا و اشتباه است ،معیار اعتبارسنجی و ارزیابی اقوا تفسیری مجاهد بن
حت و سقم آنهاست .همسو بودن آرای تفسیری مجاهد بتن
جبر برای تشای
جبر با آرای تفسیری اهل بیت نشان از جهتگیری درست وی ،در تفسیر قترآن
بهمنظور بهدستآوردن مراد واقعی خدا از کالمش است.
منابع
 .2قرآن کریم.
 .1نه البالغه ،شریف رضی ،تحقیق و ترجمه محمد دشتی ،قم :الهادی2119 ،ش.
 .1ابن ابیحاتم ،عبدالرحمن ،تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق أستعد محمتد الطیتب ،چ ،1عربستتان ستعودی:
مرتبه نذار مصطفی الباز2029 ،ق.
 .0ابن تیمیة ،احمد ،منهاج السنة النبویة فی نقت کتال الشتیعة القدریتة ،الریتا  :نشتر مرتبتة الریتا
الحدیثه2025 ،ق.
 .5ابن تیمیة ،احمد ،مقدمة فی ا و التفسیر ،بیروت :دارالمرتبة الحیا  ،بیتا.
 .6ابن حجر ،عسقالنی ،فتح البتاری بشتر تحیح الباتاری ،تحقیتق محتبالتدین الاطیتب ،بیتروت:
دارالمعرفة ،بیتا.
 .1ابن ح  ،علی ،االحرا فی أ و االحرا  ،دمشق :المرتب االسالمی2041 ،ق.
 .3ابن حنبل ،احمد ،مسند االما احمد بن حنبتل ،تحقیتق شتعیب االرنتؤوط ،بیتروت :موسستة الرستالة،
2021ق.
 .9ابن سلّا  ،قاسم ،فضائل القرآن ،تحقیق وهبی سلیمان خارجی ،بیروت :دارالمالیین2022 ،ق.
 .24ابن شهر آشوب ،محمد بن علی ،مناقب آ ابیطالب ،تصتحیح ستید هاشتم رستولی محالتتی و
محمدحسین دانش آشیانی ،قم :عالمه2119 ،ق.
 .22ابن عساکر ،علی بن حسین ،ترجمة االما علی من تاری دمشق ،تحقیق محمتدباقر المحمتودی ،چ،1
بیروت :بینا2044 ،ق.
 .21ابن عطیة ،عبدالحق ،المحرر الوحی فی تفسیر الرتاب الع ی  ،تحقیتق عبدالستال عبدالشتافی محمتد،
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ظواهر آن آیات پرداخته است .بنابراین ادعای عد تفسیر قرآن بین مفستران تحابه
و تابعین از سلف ،با استفاده از عقل تأویلباش ظواهر برخی آیات ،بیاساس است.
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بیروت :بینا2021 ،ق.
 .21ابن فارس ،احمد ،ترتیب مقاییس اللغة ،تحقیق عبدالسال محمدهتارون ،ترتیتب و تنقتیح ستید رضتا

بیتا.
 .25ابنکثیر ،اسماعیل ،البدایة و النهایة ،بیروت :دارالرتب العلمیة ،بیتا.
 .26تتتتتتتتتتتت  ،تفسیر القرآن العظتیم ،تحقیتق محمتد حستین شتمسالتدین ،چ ،2بیتروت :دارالرتتب
العلمیة ،منشورات محمد علی بیضون2029 ،ق.
 .21ابن منظور ،محمد ،لسان العرب ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،بیتا.
 .23ابوداود ،سلیمان ،السنن ،تعلیق محمد بن عبدالحمید ،بیروت :دار احیاء السنة النبویة ،بیتا.
 .29ابونعیم ا فهانی ،احمد بن عبداهلل ،حلیة االولیاء و طبقات اال فیاء ،بیروت :دارالفرر ،بیتا.
 .14اما خمینی ،رو اهلل ،آداب الصلوا  ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار اما خمینی2113 ،ش.
 .12آلوسی ،سید محمود ،رو المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،بیروت :دارالرتب العلمیة2025 ،ق.
 .11بابایی ،علیاکبر و دیگران ،روششناسی تفسیر قرآن ،چ ،1قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه2135 ،ش.
 .11تتتتتتتتتتتت  ،مراتب تفسیری ،چ ،5قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه2194 ،ش.
 .10بازوری ،محمدعلی ،الغیب و الشهاد فی خال القرآن ،بیروت :دارالقاری2041 ،ق.
 .15بحرانی ،سید هاشم ،البرهان فی تفسیر القرآن ،تهران :بنیاد بعثت2026 ،ق.
 .16بااری ،محمد ،حیح البااری ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،بیتا.
 .11بغوی ،حسین بن مسعود ،معالم التن یل فی تفسیر القرآن ،تحقیق عبدالرزاق المهدی ،چ ،2بیتروت :دار
احیاء التراث العرب2014 ،ق.
 .13تهرانی ،شی آقا ب رگ ،الذیعة إلی تصانیف الشیعة ،قم :دارالرتب العلمیه2101 ،ق.
 .19ثقفی ،ابراهیم ،الغارات ،تحقیق جال الدین محدث ،تهران :انجمن آثار ملی2195 ،ق.
 .14جوادی آملی ،عبداهلل ،تسنیم تفسیر قرآن کریم ،قم :اسراء2131 ،ش.
 .12حاجی خلیفه ،مصطفی بن عبداهلل ،کشف الظنتون عتن أستامی الرتتب و الفنتون ،بیتروت :دارالرتتب
العلمیة2021 ،ق.
 .11حاکم حسرانی ،عبیداهلل بن عبداهلل ،شواهد التن یتل لقواعتد التفضتیل ،تهتران :مؤسستة طبت و نشتر،
2022ق.
 .11حاکم نیشابوری ،أبوعبداهلل ،المستدرک علتی الصتحیحین ،تحقیتق یوستف عبتدالرحمن المرعشتلی،
بیروت :دارالمعرفة ،بیتا.
 .10حرانی ،حسن ،تحف العقو عتن آ الرستو  ،تصتحیح علتیاکبتر الغفتاری ،تهتران :کتابفروشتی
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علی عسرری و حیدر مسجدی ،قم :مرک دراسات الحوز و الجامعة2131 ،ش.
 .20ابن قیم الجوزیة ،محمد ،أعال الموقعین عن رب العالمین ،تعلیق عبدالرئوف سعد ،بیروت :دارالجیتل،
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اسالمیة2193 ،ق.
 .15حلی ،حسن بن یوسف ،نه المسترشدین فی أ و الدین ،تحقیق السید احمد الحسینی ،قتم :مجمت

االسالمیة2025 ،ق.
 .11حمیری ،عبداهلل ،قرب االسناد ،تهران :مرتبة نینوی الحدیثة ،بیتا.
 .13حوی ی ،عبد علی ،تفسیر نورالثقلین ،تحقیق سید هاشم رسولی محالتی ،چ ،0قم :مؤسسته مطبوعتاتی
اسماعیلیان2025 ،ق.
 .19خویی ،سید ابوالقاسم ،البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :دارالرتب2161 ،ش.
 .04ذهبی ،محمدحسین ،التفسیر و المفسرون ،چ ،1مصر :دارالحدیثیة2196 ،ق.
 .02تتتتتتتتتتت  ،سیر االعال النبالء ،تحقیق شعیب االرنؤوط ،چ ،1بیروت :مؤسسة الرسالة2024 ،ق.
 .01رازی ،فارالدین محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب(التفسیر الربیر) ،چ ،1بیروت :دار احیاء التتراث العربتی،
2014ق.
 .01زرکشی ،محمد بن عبداهلل ،البرهان فی علو القرآن ،بیروت :دارالجیل2043 ،ق.
 .00زماشری ،محمود ،الرشاف عن حقائق غوامض التن یل ،چ ،1بیروت :دارالرتاب العربی2041 ،ق.
 .05سعیدی روشن ،محمتد بتاقر ،آستیبشناستی جریتانهتای تفستیری(منطق تفستیر قترآن) ،چ ،1قتم:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه2194 ،ش.
 .06سیوطی جال الدین ،االتقان فی علو القرآن ،بیروت :دار الندو  ،بیتا.
 .01تتتتتتتتتت  ،الدر المنثور فی تفسیر المأثور ،قم :کتاباانه آیةاهلل مرعشی نجفی2040 ،ق.
 .03درالدین شیرازی ،محمد ،الحرمة المتعالیتة فتی االستفار العقلیتة االربعتة ،قتم :مرتبتة المصتطفوی،
2131ق.
 .09دوق ،محمد(ابن بابویه قمی) ،التوحید ،تحقیق و تصحیح هاشم حسینی ،قم :جامعۀ مدرسین حتوزۀ
علمیه قم2193 ،ق.
 .54تتتتتتتت  ،معانی االخبار ،تحقیق و تصحیح علیاکبر غفاری ،چ ،2قم :دفتر انتشتارات استالمی وابستته
به حوزۀ علمیه قم2041 ،ق.
 .52تتتتتتتت  ،کما الدین و تما النعمة ،تحقیق علیاکبر غفاری ،چ ،1قم :دارالرتاب االسالمیة2195 ،ق.
 .51ر ور ،حسا  ،آیات الصفات و منه ابتن جریت الطبتری فتی تفستیر معانیهتا ،بیتروت :دارالرتتب
العلمیة. 1440 ،
 .51فار ،محمد ،بصائرالدرجات فی فضائل آ محمد ،تصحیح محمد کوچهباغی ،قم :بینا2040 ،ق.
 .50طباطبایی ،سید محمد حسین ،المی ان فتی تفستیر القترآن ،چ ،5قتم :دفتتر انتشتارات استالمی جامعتۀ
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الذخائر ،بیتا.
 .16حمویی جوینی ،ابراهیم ،فرائد السمطین ،تحقیتق محمتدباقر المحمتودی ،قتم :مجمت إحیتاء الثقافتة
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مدرسین حوزۀ علمیه قم2021 ،ق.
 .55طبرسی ،فضل بن حسن ،مجم البیان فی تفسیر القرآن ،تحقیق با مقدمته محمتد جتواد بالغتی ،چ،1

 .51طوسی ،محمد بن حسن ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار احیاء التراث العربی2041 ،ق.
 .53تتتتتتتتتتتت  ،تجرید االعتقادات ،قم :مرتبة المصطفوی ،بیتا.
 .59طوسی ،محمد بتن حستن ،الغیبتة ،ترجمتۀ مجتبتی ع یت ی ،چ ،1قتم :انتشتارات مستجد جمرتران،
2131ش.
 .64عیاشی ،محمد ،تفسیر العیاشی ،تحقیق ستید هاشتم رستولی محالتتی ،چ ،2تهتران :المطبعتة العلمیتة،
2134ش.
 .62فیومی ،احمد ،المصبا المنیر فی غریب الشر الربیر ،چ ،1قم :مؤسسة دارالهجر 2020 ،ق.
 .61قرطبی ،محمد ،الجام ألحرا القرآن ،چ ،2تهران :نا رخسرو2160 ،ش.
 .61قمی ،علی بن ابراهیم ،تفستیر القمتی ،تحقیتق ستید طیتب موستوی ج ایتری ،چ ،0قتم :دارالرتتاب،
2161ش.
 .60قمی مشهدی ،محمد ،تفسیر کن الدقائق و بحر الغرائب ،تحقیق حسین درگاهی ،چ ،2تهتران :ستازمان
چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی2163 ،ش.
 .65قندوزی حنفی ،سلیمان بن ابراهیم ،ینابی المود  ،تحقیق سید علتی جمتا أشترف الحستینی ،مطبعتة
أسو  ،بی جا :بینا ،بیتا.
 .66کلینی ،محمد بن یعقوب ،الرافی ،تحقیق و تصتحیح علتیاکبتر غفتاری و محمتد آخونتدی ،تهتران:
دارالرتب االسالمیة2041 ،ق.
 .61ماوردی ،علی ،النرت و العیون و تفسیر الماوردی ،تحقیق السید بن عبدالمقصتود ،بیتروت :دارالرتتب
العلمیة2021 ،ق.
 .63مجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهتار ،تحقیتق جمعتی از محققتان ،چ،1
بیروت :دار احیاء التراث العربی2041 ،ق.
 .69مجلسی ،محمدباقر ،مترآ العقتو فتی شتر أخبتار آ الرستو  ،چ ،1تهتران :دارالرتتب االستالمیة،
2161ش.
 .14محمودی ،محمدجواد ،ترتیب االمالی ،بیجا :مؤسسة المعارف االسالمیة2041 ،ق.
 .12مدرسی ،محمدتقی ،من هدی القرآن ،بیجا :مرتبة العالمة المدرسی2041 ،ق.
 .11مسلم بن حجاج ،حیح مسلم ،تحقیق محمدفؤاد عبدالباقی ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،بیتا.
 .11مظفر ،محمدرضا ،المنطق ،بیروت :دارالتعارف2044 ،ق.
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تهران :نا رخسرو2111 ،ش.
 .56طبری ،محمد بن جریر ،جام البیان عن تأویل آی القرآن ،چ ،2بیروت :دارالمعرفة2021 ،ق.

3۸

دوفبلنامهحدیثپژوهی،سالنهم،شمارههفدهم،بهاروتابستان139۶

 .10معرفت ،محمدهادی ،التفسیر و المفسرون فی ثوبة القشیب ،مشهد :الجامعة الرضویة2023 ،ق.
 .15نجارزادگان ،فتحاهلل ،بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن در دیدگاه فریقین ،چ ،1قم :پژوهشگاه حتوزه و

دانشگاه2194 ،ش.
 .11نووی ،یحیی ،حیح مسلم بشر النووی ،بیروت :دارالرتب العربی2041 ،ق.
 .13هندی ،علی المتقی ،کن العما فی سنن االقوا و االفعتا  ،تصتحیح تفو الستقا ،بیتروت :مؤسستة
الرسالة2045 ،ق.
 .19هیتمی ،علی ،مجم ال وائد و منب الفوائد ،تحریر العراقی و ابن حجر ،چ ،1بیروت :دارالرتاب العربتی،
2041ق.
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دانشگاه2192 ،ش.
 .16تتتتتتتتتتت  ،آسیبشناسی جریانهای تفسیری(جریان ستلفیگتری) ،چ ،1قتم :پژوهشتگاه حتوزه و

