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 .1مقدّمه
خداوند متعال در آیات ابتدایی سورة بیّنه میفرماید« :کافران از اهل کتاب و مشرکان دست از
آیین خود برنمیدارند تا دلیل روشنی برای آنها بیاید! پیامبری از سوی خدا که صحیفههمای
پاکی را میخواند! و در آن نوشتههای صحیح و پرارزشی است» .اما مقصود از صحیفههای پاک
در این آیه مشخص نشده است .در تفسیر این آیه اقوال مختلفی از سوی مفسران بیمان شمده
است .بهگونهای که حتی برخی گفتهاند این آیه از مشکلترین آیات قرآن است هم ازنظر نظم
و هم ازنظر تفسیر .چنانچه مؤلف تفسیر روحالمعانی از واحدی نقل میکند« :این آیه ازجهت
نظم و تفسیر یکی از آیات مشکل قرآن کریم است» (آلوسی 4141ق .ج  .)124 :41ایمن در
حالی است که علّامه طباطبایی با این نظر مخالفت کرده و معتقد است اگمر آیمه را بمه هممان
ترتیبی که ایشان طب .سیاق معنا کرده بگیریم این آیه با دیگر آیات سوره سازگار میشود و
دیگر هیچ تناقضمی بمین مفمردات و جممالت آن رخ نممیدهمد (طباطبمایى 4141ق .ج:53
.)901
مفسران در تشخیص مراد خداوند از «بیّنه» دچار اختالف شدهاند؛ گرچه اکثر آنان ممراد از
آن را رسول اکرم(ص) میدانند اما برخی نیز معتقدند که مقصود خداونمد قمرآن کمریم اسمت.
همچنین مفسران در تشخیص مقصود خداوند از «رسول» نیز دچار اختالف هستند؛ به عقیدة
برخی مراد از رسول در آیة شریفه پیامبر اسالم و به عقیدة برخی دیگر جبر یمل اسمت امما
مهمترین قسمت آیه که مفسران در فهم مراد خداوند از آن دچار اختالف شمدیدی شمدهانمد
﴿یتلوا صُحُفاً مُطَهّة ً﴾ است بهطوریکه در این زمینه نُه دیدگاه مختلف ارا ه شده است.
مسئلة وحی و زبانی یا غیرزبانی بودن کتاب همای آسممانی هممواره در میمان اندیشممندان
مطرح بوده است .البته این مسئله دربارة کتمابهمای پیمامبران دیگرمم کمه در کتماب مقمدس
مسیحیت گرد آمده است م با پیشینه انگیزه و نتیجهای متفاوت با مسئلة قرآن کمریم مطمرح
است .گرچه غالب یهودیان قدیم و مسیحیان کاتولیک و پروتستانهای محافظهکار الفاظ کتاب
مقدس را الهی میدانستهاند اکنون حتی الهی بودن محتموای آن آمماج شمک و تردیمد واقم
شده است (کریمی 6900ش .)516 :.البته برخی شرق شناسمان و متفکمران مسملمان سمعی
کردهاند که غیرالهی بودن الفاظ قرآن را نیز اثبات کنند .در این بمین برخمی ازنظریمهپمردازان
اسالمی با الگوگیری از شرق شناسان و تحت تأثیر آنان نظریاتی مبتنی بر غیرزبانی بودن الفماظ
قرآن کریم ارا ه داده اند .درواق آنان معتقدند که الفاظ قرآن به واسطة پیامبر اسمالم(ص) وضم
شده و ایشان فقط مضمون آن را از خداوند متعال گرفتهاند .بهعنوان نمونمه دیمدگاه ابوزیمد و
برخی اندیشمندان نومعتزلی شبهقارة هند و ایران مانند شاه ولیاهلل دهلوی سمید احممدخان
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هندی و سروش در این زمینه قابلذکر است .ابوزید در این باب چنمد دیمدگاه مشمهور دارد و
دیدگاه دوم وی دربارة چیستی وحی قرآنی این است که وحمی قرآنمی تجربمة دینمی پیمامبر
اکرم(ص)است و قرآن متنی است که حضرت رسول(ص) معنای آن را از جبر یل دریافت کمرده و
سس آن معانی را در قالب الفاظی عربی صورت بخشیده و به مردم ابالغ کرده اسمت (ابوزیمد
6903:69م .)60شایان ذکر است دیدگاه اخیر وی یعنی گفتمانی بودن معنا و متن قرآن بما
دیدگاههای متقدّمش متفاوت است.
اینگونه نظرات در فضای فکری علوم قرآنی جدید با قدرت جریان دارد و بیتفاوتی نسمبت
به آنها و بیپاسخ گراشتنشان از جهات مختلف برای توسعة فضای قرآنی مضر و مخرب است.
یکی از راههای پرداختن به این نوع نگاهها و یافتن پاسخ بمرای آنهما یمافتن نظمر درونمتنمی
خودِ قرآن نسبت به نحوة نزول خودِ است .و ازجمله دالیلی که خودِ قرآن بر نزول لفظ قرآن از
سوی خداوند متعال مطرح میکند آیة دوم سورة بیّنه است که در ایمن پمژوهش بما مشمخص
کردن معنای «صُحُف مُطَهَّرةَ» و ابهامزدایی از فهم آن درصدد ایجاد مقدمه و زمینمهای بمرای
پرداختن به ادلّة الهی بودن الفاظ قرآن کریم خواهیم بود .ابتمدا بایمد مشمخص شمود مقصمود
خداوند از «رسول(ص) »-و «صُحُف مُطَهَّرةَ» چیسمت .بما رویکمرد ارجماعی بمه چنمین آیماتی
میتوان فهمید که قرآن به واسطه های مطمئن و پاک و دور از دسترس دیگمران و بمه هممان
الفاظی که از جانب خداوند وض شده به بشر رسیده و دارای قداسمت اسمت و پیمامبر بمدون
هیچتغییری آن را از فرشتگان دریافت نموده و به دستِ انسانها رسانده است .در ایمن مقالمه
بحث بر سر نوع کیفیت نزول آیات قرآن و درواق مظروف آن است .برای نیل به ایمن مقصمود
برخی مفسران و نه همة آنان به آیات ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِیدٌ .فِی لَوحٍ مَحفُوظٍ﴾ (بمروج 24: /و
 )22و ﴿فِی صُحُفٍ مُكَةَّمَة .مَةْفُوعَة مُطَهَّةَ  .بِأَیدِی سَفَةَ  .کِـرامٍ بَةةَرَ ﴾ (عمب 41 /مم  )44در
تفسیر آیة دوم سورة بیّنه توجه داشتهاند.
اکنون سؤال این است که معنای «صحف مطهّره» در آیة دوم سورَ بیّنه چیسمت؟ و ممراد و
مصداق خداوند از این عبارت چیست؟ از سوی مفسران چه احتماالتی در این باب ارا مه شمده
است؟ و کدامیک پریرفتنیتر است؟ پژوهش پیشروی در پی پاسخگمویی بمه ایمن سمؤاالت و
گرهگشایی از مراد الهی از عبارت فوقالرکر است.
در تمامی تفاسیر قرآن ذیل تفسیر سورة مبارکة بیّنه در بماب معنمای «صمحف مطهّمره»
مطالبی ذکر و گاهی دربارة مصداق آن مطالبی نوشته شده است .در این پژوهش برای دسمت
یابی به نظر مفسران به  09کتاب تفسیری از تفسیرهای فریقین مراجعمه شمده اسمت .تفماوت
این پزوهش با تفاسیری همچون تفسیر نمونه آن است کمه در ایمن تحقیم .تنهما بمه تفاسمیر
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رسمی اکتفا نشده و گاهی به کتب غیرتفسیری کمه در آنهما موضموعات بماطنی آممده نیمز
مراجعه شده اسمت .درضممن نحموة تحقیم .و ارجماعدهمی در ایمن پمژوهش کمامالً علممی و
دستهبندی تفاسیر بدی است .همچنین دربارة الهی بودن الفاظ قرآن مقاالت متعددی نگاشته
شده است که در ضمن آنها به آیة دوم سورة بیّنه نیز اشاره شمده اسمت و در ایمن تحقیم .از
این مقاالت بهره گرفته شده است اما نکتة مهم در این است که هیچیک از تفاسمیر و مقماالت
مرکور آیة دوم سورة بیّنه را موضوع بررسی به عنوان زمینة پاسخ به غیرالهی بودن قمرآن قمرار
ندادهاند و در جستارگری رایانهای نیز هیچ پژوهشی با تمرکز بر «صحف مطهّره» یافتمه نشمده
است.

 .2مفهومشناسی
در این بخش عالوه بر توضیح واژگانی برخی اصطالحات مندرج در عنوان برخی واژگان دیگر
آیة دوم سورة بیّنه مانند «رسول» و «یتلوا» بهدلیمل نیماز بمه آنهما در فهمم معنمای دقیم.
«صحف مطهّره» توضیح داده خواهد شد.
الف) رسو
«رسول» در لغت به کسی گفته می شود که حاممل قمول و رسمالت اسمت (راغمب 6165ق:.
 )909اما در این که در این آیه مرادِ خداوند چه کسی اسمت در بمین مفسمران اخمتالف نظمر
وجود دارد .اکثر مفسمران منظمور از رسمول را شمخص پیمامبر اکمرم(ص) ممیداننمد (طبرسمى
6905ش .ج039 :63؛ قمى مشهدى 6910ش .ج .)900 :61درواق آنان رسول را بدل از
بیّنه در آیة قبل﴿ :لَم یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهلِ الْکِتـابِ وَ الْمُشْـرِکِینَ مُنْفَکِّـینَ حَتَّـى
تَأْتِیَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ (بیّنه )6 /می دانند که منظور از آن رسول اکرم(ص) است .بینه فاعل یما حجمت
واضح و روشن است که رسول بدل کل از کل است و رسمول هممان بیّنمه اسمت و «ممن اهلل»
صفت رسول است (درویش 6160ق .ج )011 :63ازنظر ابومسلم بمه نقمل از مجمم البیمان
منظور از رسول در آیة مورد نظر فرشته است بدون ایمنکمه نمام فرشمتة خاصمی ذکمر شمود
(طبرسى 6905ش .ج .)031 :63برخی دیگر از مفسران در مورد مراد خداونمد از رسمول در
آیه دو احتمال دادهاند .این مفسران منظور از رسول را جبر یل یا رسول اکرم(ص) دانسمتهانمد
(بیضمممماوی 6160ق .ج950 :1؛ کاشممممانى 6159ق .ج100 :0؛ فیضممممى 6160ق .ج:1
991؛ قمى مشهدى 6910ش .ج.)900 : 1
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ب) «یتلوا»
«تلى» تُلُوّ (بر وزن علوّ) و تِلْو (بر وزن حِبْر) و تِلَاوَة بهمعناى تبعیّت و ازپى رفتن است .راغمب
اصفهانی گفته است« :متابعت گاهى به جسم و گاهى به پیروى در حکم است و مصدر آن تلموّ
و تلو میآید و گاهى با خواندن و با تدبّر معنا است و مصدر آن تالوة است» (.)610 :51
بنمابراین خوانممدن آیممات خممدا و تممدبّر در آن را ازآنجهممت تممالوت گوینممد کممه متابعممت از
آنهاست .شخص قاری گویا در پى کلمات و معانى میرود .طبرسى ذیل آیة  11از سورة بقمره
آورده است« :تالوت دراصل بهمعناى تبعیّت است؛ زیرا در خواندن بعض حروف را بمه بعضمى
تاب می کنند .فرق تالوت با قرا ت آن است که قرا ت دراصل جم کردن حروف و تالوت قرار
دادن آنها در پى یکدیگر است» (طبرسى  6905ج56 :6
 .)1تعبیر راغب از طبرسی بهتر است؛ زیرا به تعبیر راغمب قماری در پمى کلممات و معمانى
است و به تعبیر طبرسی قاری آنها را یکى در پمى دیگمرى ممیگمرارد اولمی اتبماع را الزم و
دومی متعدّى گرفته است .و نیز راغب گوید« :تالوت مخصوص کتب آسمانى و الهى است و از
قرا ت اخص است .هر تالوت قرا ت است ولى هر قرا ت تالوت نیست .گفته نمیشود :نامه تو
را تالو ت کردم .پ در قرآن و سایر کتب آسمانى تالوت و قرا ت هر دو اطالق میشمود ولمى
در غیر آنها فقط قرا ت بهکار میرود» (قرشى بنابى 6900ش .ج.)500 :6
ج) صُحُف
صُحُف 1جم صحیفة یعنی صفحه ای از نوشته یکی از واژههای کلیمدی در آیمة باالسمت کمه
مشخص کردن معنای آن برخی ابهامات موجود در آیه نیمز برطمرف ممیشمود .صُمحُف جمم
«صحیفه» بهمعنای کتاب است (جوهری بیتا ج  .)6901 :1الصَّحِیفَةُ :المبسوط من الشمیء
و الصَّحِیفَةُ :التی یکتب فیها (راغب 6165ق .)101 :صحف بضمّ (ص ح) جم صمحیفه و آن
چیز گسترده است مثل صحیفة صورت انسان و نیز صحیفهای که در آن مینویسند (هممان).
مراد از صحف در آیات فوق نامهها و کتابهاى پیامبران و نامههاى اعمال است (قرشى بنمابى
 6900ج  )663 :1الصحیفة :التی یکتب فیها (ابنمنظور بیتما ج  .)601 :3الصَّةحِیفَةُ :قِطْعَةة
مِنْ جلْدٍ أَوْ قِرْطَاسٍ کُتِبَ فِیه (فیومی بیتا ج .)991 :5الصَّحِیفَة :ج صَحَا ِف و صُحُف :نوشمته

یک ورق از کتاب که در دو طرف آن نوشته شده باشد (بستانی بیتما .)09 :الصُّمحُف واحمدتها
صحیفة و هی القطعة من أَدَم أبیض أو رَقٍّ یُکتب فیها (ابندرید بیتا ج.)013 :6
1. Suhuf
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چنانچه مشاهده می شود به هرچیزی که بتموان بمر روی آن مطلبمی نوشمت واژة صمحف
اطالق میشود .صحف هشت بار در قرآن آمده و صحا ف (جم دیگر آن) در کالم اللّه نیاممده
است .صحف از اصطالحاتی است نزد پیامبر(ص) که با مفهوم کتابهمای آسممانی ارتبماط دارد.
جفری و هورووویت معتقدند واژة صُحُف در قرآن بهعنوان یک اصطالح عام و کلمی بمرای آن
کتب و نوشتههای مقدسی است که اعراب دستکم به صورت شفاهی و از راه مسموعات آنها را
میشناختهاند .ازاینرو بعدها بر وحی اسالمی نیز بهکار برده شده است .درضممن ایمن واژه در
شعر قدیم عربی نیز به مفهوم صفحهای از نوشته بهکمار رفتمه اسمت .ازجملمه در سمرودههمای
عنتره شعر  ۷۲بیت 5؛
«وحی صحائف من عهد کسری

فاهداها العجم طمطمی»

«مانند پیامی بر اوراقی از دوران خسرو نوشیروان /که من به بیگانهای زبانبسته (اعجم) اهمدا
کردم».
بااینحال بهنظر میرسد لغویان نمیتوانند از ممادّة عربمی توضمیح کمافی و قمان کننمدهای
دربارة این واژه ارا ه دهند؛ زیرا فعل صحف خود از قرار معلوم برساخته از روی اسمم اسمت و
اصل واژه را در عربستان جنوبی مییابیم (جفری 6901ش503 :.م.)506
درمجموع میتوان گفت مصحف در کاربردهای قرآنی حامل دو مفهوم میشود :اولمی ناممة
اعمال انسانها که در قیامت گسترده و باز میشود .و کاربرد دوم آن عبارت اسمت از مفماهیم
کتابهای آسمانی و نوشتههای مقدسی که مخاطبان اولیه و اعمراب آنهما را ممیشمناختند و
اطالعات اجمالی در موردشان داشتند .این مفاهیم شامل محتوای کتاب آسمانی و وحمیهمای
شفاهی از زمان آدم(ع) میشود و متضمن اصول انسانی و برنامههای انسانساز مشترک در تمام
ادیان الهی است و اگر به این مفاهیم صُحُف اطالق شده بدین سبب است که ایمن برناممههما
امور مهمی هستند که باید ثبت و ضبط شوند .اگر قرآن صحف نامیده شده بهاینعلمت اسمت
که قرآن جام مفاهیم و اصول جمی کتب آسمانی برنامههای انسانساز و وحیهای منزله بر
تمام انبیاست .با توجه به آیة دوم سورة بیّنه پیامبر(ص) از حفظ آن را برای ممردم ممیخوانمده
است.
د) مطهّة
مطهّرة صفت قرآن و بهمعنای پاکشده است .چنانچه در لسانالعرب آمده است :قوله تعالى:
یَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً؛ من األَدْناس و الباطل (ابنمنظور بیتا ج 1ص .)031برخی نیمز آن را بمه
معنای پاک از باطل دروغ و زور میدانند (طریحى  6900ج.)903 :9
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 .3بررسی دیدگاه مفسران دربارة آیه
مفسران در تفسیر آیة شریفه و مراد از صحف به سه گروه کلی تقسیم ممیشموند و برخمی از
این گروهها خود نظرات فرعی دیگری دارند که درمجموع میتوان گفت نُمه دیمدگاه تفسمیری
دربارة این آیه ارا ه شده است .گروه نخست مفسرانی هستند که تفسیر روشنی ذیل ایمن آیمه
ارا ه نداده و تنها به ذکر معنای مفردات آن اکتفا کردهانمد .گمروه دوم مفسمرانی هسمتند کمه
بهظاهر صحف مطهّره توجه کرده و آیه را تفسیر ظاهری نمودهانمد .ایمن گمروه خمود بمه سمه
دیدگاه تقسیم می شوند :ابتدا کسانی که بماور دارنمد مقصمود خداونمد از صمحف هممین قمرآن
ملفوظ و مکتوب است .دوم کسانی که مقصود از آیه را کتب آسمانی پیشین میدانند .و سوم
مفسرانی که مراد خداوند از صحف را به اجزای قرآن کریم تفسیر کردهاند .این گروه مفسرانی
هستند که به تفسیر باطنی آیه روی آوردهاند که خود به پمنج دیمدگاه تقسمیم ممیشموند)6 :
کسانی که مراد از صحف در آیه را لوح محفوظ میدانند )5 .مفسرانی که مراد از آیمه را قمرآن
در آسمان میدانند )9 .افرادی که منظور خداوند از صحف را قلب پیامبر اکرم(ص) م یعنی قلب
انسان کامل تفسیر نمودهاند )9 .نفوس سماوی و  )1کسانی که مقصمود خداونمد از صمحف را
ا مة اهل بیت(ع) میدانند .بررسی این سه گروه (در قالب نُه دیدگاه) و تحلیل آنها گام بعمدی
ما خواهد بود.
 .1 -3گروه او  :دیدگاه او  :تکیة صرف بر الفاظ و عدم ارائة تفسیر روشن از آیه
برخی از مفسران بدون اینکه تفسیر روشنی از مقصود خداوند از بیمان آیمة شمریفه را مطمرح
کنند تنها با استفاده از مباحث لغوی به تفسیر آن پرداختهاند .و درواق تنها به تفسیر لغوی
آیه اکتفا کرده اند .این مفسران منظور و مراد خداوند از رسول را در آیه شخص پیامبر اسالم و
مقصود از صحف را در آیه کتاب تفسیر کردهاند بدون اینکه آن را کتاب خاصی بدانند بلکمه
لفظ عامّ کتاب را در تفسیر آن ذکر کردهاند و کلمة مطهّرة را با عبارات مختلفمی از قبیمل دور

از باطل دور از شرک مطهّر از انجاس مطهّر از کفر و ...تفسمیر کمردهانمد( .مقاتمل 6159ق.
ج003 :1؛ دینوری 6151ق .ج063 :5؛ ثعلبمی 6155ق .ج 513 :63و 516؛ زمخشمری
6130ق .ج005 :1؛ طبرسى 4142ق .ج056 :1؛ حقی برسوی بمیتما ج100 :63؛ شمبر
6163ق .ج 019 :6؛ سید قطب 4121ق .ج9310 :1؛ نووى 6160ق .ج109 :5؛ مکمارم
شیرازى 6906ش .ج 633 :50و حوى 6151ش .ج.)1159 :66
همة مفسران معتقدند که ساحت مقدس خداوند برتر از آن است که کلممهای را در قمرآن
بدون هدف و معنای خاصی ذکر کرده باشد و از اینرو در ابتدا به معنمای لغموی آیمات اشماره
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میکنند تا از روی معنای تحتالفظی راهی بهسوی معنای مراد الهی بیابند .نکته در این است
که آیا اکتفا به این مقدمه را میتوان تفسیر نامید؟ شاید نتوان آنچه را که مفسران فوق از آیه
ارا ه دادهاند بهعنوان تفسیر پریرفت بلکه باید آن را نوعی ترجمه دانست؛ چراکه کار تفسیری
یعنی کشف مراد خداوند را انجام ندادهاند .همانگونه که مشاهده میشود این مفسران صحف
را تنها بهمعنای عامّ کتاب تفسیر کردهانمد .بمدون شمک ایمن تفسمیر برطمرفکننمدة ابهمام و
مشخصکنندة مراد خداوند نیست و غبار ابهام را از معنای آن نمیزداید و این رویکرد را تنهما
میتوان بهعنوان مقدمهای برای ورود به مباحث تقسیری قلمداد کرد نه خودِ تفسیر.
اما هفت گروه بعدی سعی کردهاند در برابر عبارت «صمحف مطهّمره» متناسمب بما مشمرب
تفسیری خود مصداقی ذکر نماید .این مفسران در دو گروه کلی ظاهرگرا و باطنگمرا نظریمات
تفسیری خود را ابراز داشتهاند.
 .2 -3گروه دوم :ارائهدهندگان تفسیر ظاهری از آیه
از دیرباز گروه بزرگی از مفسران قرآن برای فهم آیات الهی تنها به معنای ظاهری قابلبرداشت
از الفاظ قرآن توجه داشته اند .منظور نویسندگان این مقاله از رویکرد ظاهری در تفسیر توجمه
صرف به لغات و واژگان کالم وحی نیست بلکه منظور این است که بر اساس تعمالیم وحیمانی
دو سطح از معنا و مصداق در کالم وحی وجود دارد که یکی ظاهری و دیگری باطنی اسمت و
اگر مفسر برای یافتن معنا و مقصود خداوند تنها بهدنبال مصمادی .ملمموس و ظماهری باشمد
ظاهرگرا محسوب میشود .اینان در تفسیر این آیه نیز سعی کردهاند معنای «صمحف مطهّمره»
را همین قرآن در دست و یا کتب آسمانی پیشین تفسیر نمایند .این رویکرد تفسیری خود در
قالب سه دیدگاه فرعی ارا ه شده است که در ذیل به توضیح و بررسی هریک پرداخته خواهمد
شد.
 .1-2-3دیدگاه دوم :قرآن ملفوظ و مکتوب
این دیدگاه متعل .به مفسرانی است که مراد خداوند از آیة شریفه را قمرآن کمریم ممیداننمد.
درواق این مفسران آیه را بهگونهای تفسیر کردهاند که پیامبر اکرم(ص) از روی قرآن بهصمورت
نوشتهشده خوانده باشد قرآنی که مطهّر و در نزد ایشان بوده است (طبرى 6165ق .ج :93
613؛ ابنابمىحماتم 6163ق .ج 9101 :63؛ فخمر رازى 6153ق .ج 513 :95؛ سمیوطی
6131ق .ج 900 :1؛ مغنیه 6151ق .ج 031 :0؛ زحیلمی 6166ق .ج 919 :93؛ مغنیمه
6150ق .ج 061 :6؛ صادقی تهرانی 6163ق .ج  030 :6و صمادقى تهرانمى 6900ش .ج
.)133 :0
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با توجه به تفسیری ارا هشده برداشت میشمود پیمامبر اکمرم(ص) قمرآن را از روی آن بمرای
مردم می خوانده است و یا به احتمالی دیگر پیامبر قرآن مکتموب را ممیخوانمده اسمت حمال
آنکه هیچگونه قرا ن تاریخی مبنی بر اینکه پیامبر اکرم(ص) کتابی را از رو خوانده باشد وجود
ندارد (مقاتل 6159ق .)535 :.از سوی دیگر آیة  10سورة عنکبوت ﴿وَ مَا کُنتَ تَتلُـو مِـن
قَبلِهِ مِن کِتابٍ  ﴾...دال بر این است که پیمامبر اکمرم(ص) پمیش از نبموت همیچگماه در حمال
خواندن از روی کتابی دیده نشده بودند و در برخی تفاسیر همچون تفسیر نمونه ایمن موضموع
را به بعد از نبوت هم تعمیم دادهاند (مکارم شمیرازی  6906ج .)930 :61لمرا ایمن دیمدگاه
تفسیری نقض میشود و با این قرا ن میتوان گفت این رویکرد تفسیری درخصوص ایمن آیمه
وجه محکمی ندارد و چندان قابلپریرش نیست.
 .2-2-3دیدگاه سوم :کتب آسمانی پیشین
برخی از مفسران آیة شریفه را هم به کتاب سماوی و یا سایر کتابهای آسمانی انبیمای الهمی
از قبیل کتاب حضرت موسی(ع) حضمرت عیسمی(ع) و  ...م کمه معتقدنمد ایمن کتمب در قمرآن
هستندم تفسیر کردهاند (ماتریدى 6151ق .ج 003 :63؛ ماوردى بیتما ج 961 :1؛ اممین
بیتا ج  565 :60و .)569میتوان مقصود ایمن مفسمران را چنمانکمه برخمی از آنمان اشماره
کرده اند معنای این کتب دانست که در قرآن آمده و بانو امین نیز در مخزن العرفمان بمه ایمن
نظر اشاره کرده است .ایشان چنین گفته که شاید منظور از صحف که جمم صمحیفه اسمت
همان نوشتههایی باشد که در آن نامهای پاکیزه نوشته شده یا شاید آیه اشاره بمه ایمن باشمد
که هر رسولی عموماً یا مقصود نبی خاتم(ص) خصوصاً بیّنه و حجت کاملی است برای خلم .و
قرآن مجید تلو و دنبال صحیفهها و کتابهای آسمانی است یعنمی در ردیمف آنهما و جمام
همة آنهاست و شاید مقصود از کتب قیّمه لوح محفوظ و سردفتر کتاب آفمرینش باشمد کمه
صحف مطهّره از آنجا فرود آمده است (امین بیتا ج.)561 :60
اگر آنگونه که بانو امین بیان کرده منظور این مفسران معنا و حکمتهمای کتمب پیشمین
منطوی در قرآن باشد یعنی صحف را جام همة کتمب آسممانی پیشمین بمدانیم ایمرادی بمه
معنای آیه وارد نمیشود اما بهدلیل عدم معاضدت این تفسیر با شواهد و مدارک کافی نموعی
عدم قطعیت در این دسته از تفاسیر بهچشم میخورد .درضمن مشکل دیگر این برداشت ایمن
است که برای بهرهمنمدی از محتموا و معنمای کتماب در عمرفِ عمرب از واژة تمالوت اسمتفاده
نمیشود درحالیکه برای صحف فعل یتلوا بهکار رفته است.
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 .3-2-3دیدگاه چهارم :اجزای قرآن
برخی از مفسران ممراد خداونمد از ایمن آیمة شمریفه را اجمزای قمرآن ممیداننمد (طباطبمایى
6160ق .ج 990 :53؛ قرشمممى بنمممابى 6900ش .ج  933 :65و 963؛ سمممید کریممممی
6905ش .)030 :.بدون شک شماخص تمرین فمرد در بمین مفسمران دارای ایمن نظمر علّاممه
طباطبایی است .دو مفسر دیگر توضیح خاصی از تفسیر ارا هشدة خود ارا ه ندادهاند و فقط به
گفتن منظور خداوند از صحف به اجزای قرآن اکتفا کردهاند اما علّامه در توضیح دیدگاه خمود
( ص)
می نویسد« :این آیه بیانگر معناى بیّنه است و مىفرماید :منظور از بیّنه محمد رسمول اللَّمه
است و این معنا به طورقط از سیاق استفاده مىشود و کلمة «صحف» جم صحیفه است که
بهمعناى هرچیزى است که در آن مىنویسند (از قبیل کاغر و لوحهاى سنگى و فلزى و امثال
آن) و در اینجا اجزایى است که از قرآن کریم نازل شده بود و در کالم خداى تعمالى اطمالق
صحف بر اجزاى کتاب هاى آسمانى و از آن جمله خودِ قرآن کمریم مکمرر آممده از آن جملمه
فرموده است﴿ :فی صُحُفٍ مُكَةَّمَة .مَةْفُوعَة مُطَهَّةَ  .بِأَیْدِی سَفَةَ  .كِةام بَةَرَ ﴾ (عب 69 /مم  .)61و
مراد از اینکه فرموده« :میخواند صحفى مطهّره را» این است که اجزاى قمرآن از لموث باطمل
پاک است و شیطان در آن دست نینداخته؛ و این معنا نیز در قرآن کریم مکرر آمده که خداى
تعالى قرآن را از مداخلمة شمیطانهما حفمظ ممىکنمد از آن جملمه فرمموده﴿ :ال یَمَسُّـهُ إِلَّـا
الْمُطَهَّرُونَ﴾ (واقعه( )03 /طباطبایى 6160ق .ج .)990 :53علّامه با استناد بمه ایمن مطلمب
که در قرآن کریم اجزای سایر کتب آسمانی با لفظ «صحف» بیان شده است و با توجه به ایمن
که مراد این آیه قرآن کریم است پ منظور خداوند در اینجا نیز اجزای قمرآن اسمت نظمر
خود را بیان کردهاند.
در ابتدای نقد این دیدگاه باید گفت که علّامه منظور خود را از اجزای قرآن مشخص نکرده
است .لرا میتوان گفت این دیدگاه نیز همانند نظر پیشین قدری مبهم و ناپمریرفتنی اسمت؛
زیرا این گروه از مفسران مشخص نکرده اند که مقصودشان از اجمزای قمرآن چیسمت .هرچنمد
علّامه سعی کرده قدری این مسئله را روشن نماید و بگوید منظور بخشهایی از قرآن است که
محتوای کتب آسمانی پیشین را بیان کرده است اما بایمد اذعمان کمرد کمه در قمرآن موجمود
اینگونه مواردم که بهصورت مشخص محتوای کتب پیشین بیان شمده باشدمم بسمیار انمدک و
ناچیز است .ازاینرو این تفسیر نیز چندان مقبول بهنظر نمیرسد.
البته ذکر این نکته الزم و ضروری است که برای فهم کالم علّامه طباطبایی دربارة این آیمه
تنها نباید به توضیح ایشان ذیل همین آیه اکتفا کرد بلکه ایشان در مواض دیگری در المیزان
به این موضوع به نحو دیگری پرداخته است .بهطور نمونه علّامه ذیل تفسیر آیة ﴿وَ مـا یَعلَـمُ
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تَأویلَهُ اِال اهلل﴾ در نفی اعتقاد اغلب متکلمان و ح گرایان معاصر به نکتهای اشاره میکند که
از آن میتوان نتیجه گرفت نظر ایشان در سورة بیّنه نظر نهایی ایشان نبموده و در ایمن ممورد
وی نظر دیگری هم دارد .ایشان در ردّ نظر ح گرایان میگوید با مبنمای شمما یعنمی ممادّی
دانستن همهچیز و ردّ امور غیرمادی عالم باید آیاتی را که در آنها قمرآن نمور همدایت روح
مواق النجوم کتاب مبین در لوح محفوظ و در صحف مطهّره معرفی شده اموری استعاری و
مجازی بدانیم و در این صورت قرآن به متنی شعری و منثور تنزّل خواهمد کمرد (طباطبمایى
4141ق .ج .)63 :5در جلد هفتم المیزان هم اشاره ای به این موضوع دارد که مرتبمة خمزا ن
غیب قرآن و کتاب مبین غیر از این کتاب منزَلی است که تدریجاً نازل شده است؛ و البته ایمن
کتاب از همان حقیقت و خزا ن فرود آمده است .آن حقیقت درحالیکه کتاب محض است اما
از قبیل الواح و اوراق جسمانی نیست (همان ج .)650 :0علّامه در همین جلمد هفمتم بحمث
مفصّلی را در معنای کتاب بیان داشته است .به نظر ایشان کتاب در قرآن تنها آنچه بمر روی
کاغر نوشته شده نیست و حافظه را نیز دربرمیگیرد .به نظر ایشان وحی بر پیمامبر(ص) چمون
مشتمل م هرچند مخطوطم نباشد نیز کتاب نامیده شده است .به نظر ایشان کتاب به سه معنما
بهکار رفته است )6 :در معنای کتابهای نازلشده حاوی شمرای ؛  )5کتمابهمایی کمه اعممال
انسانها در آن مضبوط است .و  )9کتابهایی که نظام عالم وجود در آن حفظ ممیشمود و یما
مصون از تغییر است و یا امور حادثه و متغیره در آن قرار دارد (همان 505 :م .)501
هرچند ایشان در این مواض نیز صراحتی بر ماورا ی و غیرمادی بودن صحف مطهّره ندارد
اما به نظر می رسد تلویحاً رأی ایشان در تفسیر سورة بیّنه هم نظر نهایی نبوده و ایشان همم بما
افرادی که صحف مطهّره را لوح محفوظ یا قلب انسان کامل تفسیر کردهاند (در ادامه نظمرات
آنها خواهد آمد) مواف .باشد.
 .3 -3گروه سوم :ارائهدهندگان تفسیر باطنی از آیه
برخی از مفسران با تمسک بر برخی آیات و بخش عظیمی از روایات در تفسیر قمرآن گرایشمی
باطنی دارند و معتقدند که آیات قرآن عالوهبر معنای ظاهری دارای معنایی باطنی هسمتند و
الزم است در تفسیر حقیقی به این معانی تأویلی هم توجه شود .در تفسیر آیمة شمریفة ممورد
بحث نیز مفسران بسیاری به معنای باطنی توجه کردهاند که در ذیل به چهمار دیمدگاه بماطنی
اشاره میشود.
 .3 -2 -4دیدگاه پنجم :لوح محفوظ
برخی مفسران در تفسیر آیة شریفه تبیین بیشتری را الزم دانستهاند و ضمن تفسیر آیمه همم
ازجهت لغوی آیة مورد نظر را با استفاده از آیات دیگری از قرآن ازجملمه ﴿فِی کِتابٍ مَکْنُونٍ.
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ال یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (واقعه 00 /و﴿ )03ال یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَینِ یَدَیهِ وَ ال مِنْ خَلْفِـهِ﴾
(فصّلت﴿ )15 /بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِیدٌ .فِی لَوحٍ مَحفُوظٍ﴾ (بروج 56 /و﴿ )55فِی صُحُفٍ مُكَةَّمَة

مَةْفُوعَة مُطَهَّةَ بِأَیدِی سَفَرَةٍ کِرامٍ بَةَرَ ﴾ (عب 69 /م  )61و ...تفسیر کمردهانمد .درواقم ایمن
مفسران مراد خداوند از صحف ذکرشده در آیه را قرآن مکتوب ندانستهانمد بلکمه آن را هممان
کتابی دانستهاند که در خودِ قرآن با تعابیر مختلفی همچمون «لموح محفموظ» «أمّ الکتماب»
«کتاب مسطور» «رقّ منشور» «کتاب مکنون» «کتاب حفیظ» و ...معرفی و بیان شده است
(ملکى میانجى 6161ق .ج  160 :93و160؛ طبرسى 6905ش .ج .)030 :63
فالسفة مسلمان علم الهی را به دو قسم اجمالى و تفصیلى تقسیم میکنند و معتقدند کمه
علم اجمالی درواق همان عین ذات الهی است به این اعتبار که منشأ انکشاف همة موجودات
است و منظورشان از علم تفصیلی هم همان چیزی است که خداوند در عالم ایجاد کرده اسمت
(خفری 4132ش.)16 :.
حکمای مسلمان برای علم تفصیلی چهار مرتبه ذکر کردهاند که عبارتاند از .6 :قلم و نور و
عقل که اولین مخلوق الهی است .5 .لوح محفوظ یا نف کمل کمه صمورتهمای کلمی در آن
نقش بسته است .9 .کتاب محو و إثبات که در آن صورتهای جز ی مادّیات وجمود دارد .1 .و
باألخره مرتبة موجودات خارجى که خود مرتبهای از علم تفصیلی الهی است( .همان)
«حاصل مطلب این است که جمی ممکنات م اعمّ از کلّى و جز مى و اعممّ از ایمنکمه صمور
ادراکى باشند یا موجودات خارجی م در مرتبة ایجاد با ذوات خود نزد واجمبالوجمود حاضمرند.
پ این ممکنات به اعتبارى علوم و به اعتبار دیگر معلومات ح ّ.تعالىاند» (همان.)15 :
علّامه طباطبایی ازجمله مفسران متمایل به برداشتهای عرفانی و باطنی است .لمرا ایشمان
دربارة حقیقت وجودی لوح محفوظ و دیگر اصطالحات غیرمادی اشارهشده در قرآن عالوه بمر
المیزان در کتب دیگر خود نیز نظر داده است .بهعنوان نمونه ایشمان در «رسما ل توحیمدی»
بهتفصیل دربارة این اصطالحات سخن گفته است .ایشان لوح محفوظ را مربوط به نظام ثابتات
این عالم میداند و میگوید:
«دانستیم که دو نظام وجود دارد یکمى ثابمت کمه تغییمرى در اجمزاى آن راه نمدارد و دیگمرى
متحول با اجزاى غیرثابت؛ و نیز دانستیم که وجود یکى از این دو نظام وجود دیگرى را ابطمال
نمىکند و مزاحمتى با آن ندارد .درنتیجه این توهّم برطرف مىگردد که تقدم قضا و قدر و لزوم
به وقوع پیوستن آنچه خداوند در «لوح محفوظ» نگاشته است  ...اممورى اسمت کمه بما صمحت
تکلیف و ترتب پاداش و کیفر برآن ناسازگار مىباشد( »».طباطبایى 8811ش.)881 :.
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همچنین درخصوص معنای لوح و قلم نیز بحث مفصلی را در این کتاب ارا مه داده اسمت .بمه
نظر حقیقت قرآن موجودی است درککننده فعّال و حىّ م واسطة میمان خمدا و خلم .م کمه
البته هرچه دارد از آن آفرینندة اوست (همان631 :م  .)533ایشان معتقد است لوح محفوظ را
محفوظ گفتهاند چون از تغییر محفوظ است؛ درحالیکه معلوم است قرآنی کمه تمدریجاً نمازل
شده همراه با تغییر و تبدّل است .پ قرآن در لوح محفوظ چیزی باالتر از این قرآن نازلشده
است و این کتاب در حکم لباسی برای آن حقیقت محسوب می شود .ایشان این مرتبه از قرآن
را حقیقت کتاب مینامد و با رویکردی تمثیلی معنای این آیات را توجیه مینماید (طباطبایى
4141ق .ج .)81 :2وی در همین موض تنزیل را از انزال جدا میکنمد و آیماتی چمون لموح
محفوظ و شهر رمضان و انا انزلنا را بر انزال حقیقت کتاب بر قلب پیامبر(ص) تفسمیر ممی کنمد؛
همچنان که قرآن مفصّل نیز بر قلب رسول و در طول مدت نازل شده اسمت .ازجملمه شمواهد
علّامه بر این تفسیر این است که خداوند میفرماید ﴿ وَ ال تَعجَل بمالقُرآن ﴾ (طمه )881 /و یما
داریم ﴿ ال تُحَرِّک بهِ لِسانَکَ لِتَعجَلَ بهِ﴾ (قیامه )63 /زیرا پیامبر پیش از تنزیل تمدریجی بمه
آن چه قرار بوده نازل شود علم داشته است .این موارد نیز تلویحاً به نزول دفعی حقیقت قمرآن
بر قلب پیامبر اشاره دارند که در آیات مختلف با عباراتی نظیر «لوح محفموظ» «امّ الکتماب»
«قلم» «کتاب مکنون» و ...به آنها پرداخته شده است.
به نظر علّامه لوح محفوظ درواق همان امام مبیّنی است که در قرآن بمه آن اشماره شمده
است؛ زیرا «خداوند بهدنبال آیة ﴿وَ نَکْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُم﴾ فرموده اسمت﴿ :وَ کُـلَّ شَـی ٍ
أَحصَیناهُ فِی إِمامٍ مُبِینٍ﴾ و از اینجا روشن مىشود لوح محفوظ م که در اینجا بهعنوان امام
مبممین از آن یمماد شممده» (طباطبممایى 4133ش .)699 :.بممه نظممر ایشممان مرج م و مممدرک
حسابرسى بندگان همین مرتبه است و «مقصود از کتاب در آیمة ﴿هذا کِتابُنا یَنْطِقُ عَلَیکُم
بِالْحَقِّ﴾ همان لوح محفوظ است؛ چراکه در اینجا کتاب را به امامت که بمهمعنماى متبوعیمت
است توصیف فرمود و در آیة پیش به مبدأ استنساخ (نسخهبردارى) اعمال .بنابراین مرج هر
دو معنا یکى است» (همان.)691 :
به نظر علّامه این نظریه به ما کمک میکند تا ضممن ایمنکمه بتموانیم اشمتمال قمرآن بمر
تغییرات و حوادث را توجیه کنیم واقعیت وجودی غیمر متبمدّلی و ثمابتی را نیمز بمرای قمرآن
درنظر بگیریم .به نظر وی این مرتبه همان چیزی است که مشتمل بر علم الهی به اشیاسمت
اما علمی که در آن فراموشی و گمراهی راه ندارد؛ یعنی همان واقعیت و تحقم .خمارجی اشمیا
(طباطبایى 4141ق .ج 650 :0و  .)650همچنین تأویل آیات درواق حقایقی است خارجی
که معارف و شرای مندرج در آیات قرآن به آنها مستند هستند« .آنچه در قرآن کریم به نام
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(تأویل) ذکر شده است از قبیل مدلول لفظ نیست بلکه حقای .و واقعیتهایى است که بماالتر
از درک عامه بوده که معارف اعتقادى و احکمام عملمى قمرآن از آنهما سرچشممه ممىگیمرد»
(طباطبایى 4113ش)36 :.؛ زیرا این مراتب باالتر و محکم تر از آن چیزی است که عقمول بمه
آنها دست یابند و خداوند عنایت فرموده به آن حقای .لباس الفاظ پوشانده تا برای مما قابمل
فهم باشد (طباطبایى 4141ق .ج .)9:09از همین منظر است کمه ممیتموان فهمیمد چمرا در
قرآن دسترسی به این حقیقت برای غیرپاکان غیرممکن اسمت .ایمن مرتبمه امّالکتماب نامیمده
شده چون اصل و ریشة کتب آسمانی است و این کتب از آن حقیقتاند که نزد خداوند علی و
حکیم استنساخ شدهاند (همان ج .)01 :60علّامه برای تأیید نظر خمود دربماب وجمود چنمین
واقعیتی مانند دیگر موضوعات در المیزان بحث روایی مفصلی ارا ه کرده است (هممان ج :63
901م .)900
درمجموع با توجه به آیات ذکرشده در باال و آیات دیگر لوح محفوظ نمزد خداونمد متعمال
است و اگر مقصود مفسران این باشد که منشأ آنچه پیامبر ممیخوانمد لموح محفموظ اسمت و
ایشان به آن مطالب علم و معرفت دارد چنین تفسیری درست است اما اگر مقصود مفسمران
خواندن (بهمعنای عرفی) پیامبر از روی لوح محفوظ باشد با توجه به اینکه لوح محفوظ نمزد
خداوند متعال است و خواندن معنایی مادّی را به ذهن متبادر میسازد چنین تفسیری مشکل
بهنظر میرسد.
 .3 -2 -5دیدگاه ششم :نفوس سماوی
مفسرانی با گرایش عرفانی چون ابن عربی منظور از صحف را الواح عقمول یما نفموس سمماویه
دانسممتهانممد (ابممنعربممی 6155ق .ج .)10 :5در نگمماه فلسممفه و عرفممان اسممالمی حرکممت در
موجودات طبیعی منشأ درونی دارد .لرا عمالوهبمر انسمان افمالک دارای حرکمت نیمز از نفم
برخوردارند و همین نفوس سماوی هستند که موجبمات حرکمت اجمرام آسممانی و همچنمین
تعقل آنها را فراهم میآورند .ابن عربی منظمور از صمحف ممورد اشماره در آیمه را ایمن نفموس
سماوی و یا عقول مجرّده میداند.
انطباق صحف مطهّرة مرکور در آیه به عقول و نفوس سماوی بدون دلیل و شاهد است .لمرا
تفسیری سلیقه ای بوده و قطعیتی در این دسته از تفاسیر وجود ندارد .البته شماید بتموان ایمن
نوع معنا را با نظر قبلی جم کرد و اگر اینگونه موجمودات سمماوی را هممان یما مرتبمهای از
مراتب لوح محفوظی لحاظ کنیم که مفسران گروه قبلی گفته بودنمد و بما ایمن توجیمه شماید
بتوان وجهی برای صحت این تفسیر یافت .البتمه ایمن مطلمب چنمدان دقیم .نیسمت و بمرای
دستیابی به این جم الزم است قدری مسامحه بهخرج داد؛ زیرا در حکمت و عرفان اسالمی
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مرتبة لوح محفوظ با عقول و نفوس سماوی متفاوت است؛ مرتبه لوح محفوظ مرتبة علم الهی
است و دربارة آن نمی تموان از عنموان مخلموق اسمتفاده کمرد ولمی عقمول و نفموس آسممانی
موجوداتی مجرد اما مخلوق خداوند محسوب میشوند؛ از همین رو بیان شد که برای نیمل بمه
این جم بین اقوال بهقدری مسامحه نیاز است.
 .3 .2 .6دیدگاه هفتم :قرآنی در آسمان
برخی دیگر از مفسران منظور خداوند از آیة شریفه را قرآنی میداننمد کمه در آسممان اسمت.
درواق مقصود این مفسران قرآنی است که در بیتالمعمور م که در آسمان چهارم است م قرار
دارد (طبرسممى 6905ش .ج031 :63؛ ابممنکثیممر 6163ق .ج 190 :0؛ فممیض کاشممانى
6160ق .ج901 :0؛ کاشانى 6163ق .ج 6035 :9؛ شبر 6130ق .ج191 :1؛ سمبزواری
6163ق .ج139 :6؛ سبزواری 6131ق .ج .)930 :0مستمسک این مفسران روایماتی اسمت
که از وجود قرآنی در بیتالمعمور حکایت دارند .ازجملمة ایمن روایمات روایتمی اسمت از اممام
صادق(ع) در توضیح نزول قرآن در ماه رمضان کمه ایشمان ممیفرماینمد در مماه رمضمان قمرآن
2
بهیکباره بر بیت المعمور نازل شده و سس از [آنجا] در طول بیست سال نمزول یافتمه اسمت
(کلینی 6130ق .ج150 :5م )153
هرچند با مسامحه می توان این تفسیر را با نگاه تفسیری پنجم قابلجم دانسمت امما اگمر
ظاهر آن را لحاظ کنیم و آن را مستقل ازنظر پنجم درنظر بگیریم این تفسمیر ممبهم اسمت و
نتوانسته مراد خداوند را از آیة شریفه بیان کند .درضمن میتوان گفت گرچمه در ایمن زمینمه
روایاتی وجود دارد اما ازآنجاکه دیدگاه دال بر وجود قرآن در بیتالمعمور بهعنوان یک مکان
مادّی و دارای جهت بهصورت جدی قابلخدشه است پ چنین تفسیری بیوجمه ممیشمود.
تنها در یک صورت میتوان این تفسیر را پریرفتنی دانست که ممراد از بیمتالمعممور را قلمب
پیامبر بدانیم نه وجود مکانی برای این موضوع که البته با این توجیه تفسیر از استقالل خمارج
میشود و به دیدگاه بعدی برمیگردد.
 .3 .2 .7دیدگاه هشتم :قلب پیامبر اسالم

(ِ)

« .2عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ  ...حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَهْرُ رَمَضانَ الَّذذِی أُنْذزِلَ
فِیهِ الْقُرْآنُ وَ إِنَّمَا أُنْزِلَ فِی عِشْرِینَ سَنَةً بَیْنَ أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَزَلَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً فِی شَهْرِ رَمَضَذانَ إِلَذ
الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ ثُمَّ نَزَلَ فِی طُولِ عِشْرِینَ سَنَةً ثُمَّ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ (ص) نَزَلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِیمَ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِذنْ شَذهْرِ رَمَضَذانَ وَ
أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَیْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَ انَ وَ أُنْزِلَ الْإِنْجِیلُ لِثَلَاثَ عَشْرَۀَ لَیْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَذانَ وَ أُنْذزِلَ الزَّبُذورُ لِثَمَانِیَةةَ
عَشَرَ خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ فِی ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ».
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گروهی دیگر از مفسران که عمدتاً گرایش های تفسیر اشاری و عرفانی دارند معتقدند مقصمود
خداوند از آیة شریفه قرآنی است که در قلب پیامبر اکرم(ص) است .لرا این مفسمران معتقدنمد
مقصود خداوند از خواندن «صحف مطهّره» بهواسطة پیامبر خواندن پیامبر از علمی است کمه
از قرآن در مرتبة قلب خود دارد (میبدی 6906ش .ج 003 :63؛ ابنجموزى 6155ق .ج:1
100؛ بغوی 6153ق .ج533 :0؛ حویزى 6160ق .ج.)119 :0
نظریهای در باب مراحل نزول وحی وجود دارد مبنی بر اینکه نزول دفعی قمرآن کمریم بمه
قلب پیامبر(ص) و نزول تدریجی قرآن از قلب ایشان به زبمان مبارکشمان صمورت گرفتمه اسمت.
درواق این مفسران نظرشان را ازنظریة فوق گرفتهاند گرچه بمه چنمین توضمیحی تصمریح و
اشارهای نکردهاند .شاید در ابتدای امر خوانندة ناآشنا به مبانی عرفان نظمری و تفسمیر اشماری
مبتنی بر چنین حکمتی این تفسیر را دارای ابهام بداند و معتقد شود این دیمدگاه نممیتوانمد
معنا و مفهوم درستی از آیه را مشخص کند؛ چراکه مفسران ارا هدهنمدة ایمن تفسمیر مقصمود
خود را بهوضوح مشخص نکردهاند که مقصود از قلب پیامبر(ص) چیست اما نزد محققان تفاسیر
اشاری م عرفانی معلوم است که منظور از قلب مرتبة باطن انسان کامل است که واسطة میمان
خداوند و عالم میشود؛ یعنی همان روح پیامبر(ص) که حقیقمت بماطنی او را شمامل ممیشمود.
البته حمل این تفسیر بر دیگر معنی باطنی آیه یعنی لوح محفوظ دشوار نیست .به این معنما
که هرچند مقام قلب انسان کامل را نمیتوان دقیقاً همان لموح محفموظ دانسمت امما بما ایمن
توضیح که مقام قلب را با مقام لوح محفوظ یا همان علم الهی مرتبط بدانیم بهنوعی ممیتموان
این تفاسیر را به هم نزدیک کرد و بدینوسیله اختالف میان این تفاسیر تا حدّ زیادی برطمرف
کرد.
محفوظ بودن نزد علم الهی و در مقام لوح محفوظ کامالً معلوم و مشمخص اسمت؛ زیمرا تما
زمانیکه قرآن به قلب پیامبر نازل نشده از سموی خمود خداونمد متعمال حفمظ شمده و دور از
دسترس دیگران بوده است ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِیدٌ .فِی لَوحٍ مَحفُوظٍ﴾ اما از نزد خداوند متعمال
توسط فرشتگان مقرب و بزرگوار الهی که در فرمانبری از خداوند متعمال همیچگونمه سمرپیچی

نمیکنند و بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده اسمت﴿ :فِةی صُةحُفٍ مُكَةَّمَةة .مَةْفُوعَةة مُطَهَّةةَ .
بِأَیْدِی سَفَةَ  .كِةام بَةَرَ ﴾ .اما سؤال اینجاست که محفوظ بودن را نمزد مقمام قلمب چگونمه

میتوان توجیه کرد؟ پاسخ این است که هنگامیکه قرآن بر قلب مبارک پیامبر اکمرم(ص) نمازل
شده از سوی قلب ایشان از دسترس دیگران محافظت شده است« :رَسُول مِنَ اللَّهِ یَتْلُوا صُمحُفاً
مُطَهَّرَة»؛ چراکه طب .خودِ آیات قرآن کریم پیامبر اسالم (ص) خود مطهّر اسمت «إِنَّمـا یُرِیـدُ
اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجسَ أَهلَ الْبَیتِ وَ یُطَهِّرَکُم تَطْهِیراً» (احمزاب )99 /و از آنجما کمه
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کسی یا چیزی غیرخداوند توانایی دسترسی به ذات ایشان را ندارد قمرآن در مقمام قلمب نیمز
محفوظ محسوب میشود و میتوان آن را «مطهّره» دانست .برای تقویت چنین قرابتی کمافی
است این نوع نگاه را در کنار روایت منقول از امام صادق(ع) قمرار دهمیم کمه «کتمب قیّممه» را
همان قرآن کریم میدانند .برای رف ابهام در فهم چنین تفسیری الزم است قمدری بما مبمانی
تفسیر عرفانی مبتنی بر جایگاه انسان کامل آشنایی داشته باشیم.
( ع)

 .3 .2 .8دیدگاه نهم :ائمة معصومین
این دیدگاه مربوط به برخی مفسران شیعی است که مراد خداوند متعال از آیة شمریفه را ا ممة
اهل بیت(ع) میدانند (بحرانمى 6160ق .ج 060 :0؛ اسمترآبادى 6133ق .جمزء 503 :93و
 .)513این نظر را باید متعل .به کسانی دانست که برای تفسیر خود بمه روایمت ذیمل اسمتناد
کردهاند و درواق تأویل آیه را از منظر خودشان ارا ه دادهاند .طب .این روایت مراد خداونمد از
«صحف مطهّره» اولواالمر بعمد از رسمول اکمرم(ص) اسمت؛ یعنمی هممان اهمل بیمت (ع) پیمامبر.
همچنین در این روایت مقصود خداوند از کتب قیّمه نیز اهل بیت(ع) هستند که ح .نزد آنها
3
دانسته شده است.
در نقد و بررسی این دیدگاه میتوان گفت اوالً این مفسمران تنهما بمه هممین یمک روایمت
بسنده کردهاند و ثانیاً ازآنجاکه در سند این روایت به مرفوعمه بمودن تصمریح شمده اسمت در
تفسیر آیات قابلاستناد نیست؛ زیرا روایت مرفوعه روایتی است که در سلسله سند آن برخمی
از ناقالن ذکر نشده و نمیتوان در تفسیر آیات و همچنین برداشت حکم شمرعی از آنهما بهمره
برد .بااینحال میتوان گفت هرچند این مفسران تنها از این روایت مرفوعه بهره بمردهانمد امما
بهراحتی میتوان این دیدگاه را نیز مانند آنچه بهتفصیل ذیل دیدگاه قبلی بیمان شمد توجیمه
کرد؛ زیرا در عرفان مقام والیت (امام معصوم) همان مقام خلیفة الهمی اسمت کمه مقمام قلمب
انسان کامل است .پ تفسیر آیه به اهل بیت و امام(ع) تما حمد زیمادی بما برداشمت مفسمران
باطن گرای اهل سنت یعنی قلب پیامبر(ص) از لحاظ مبنمایی یکمی و ایمن برداشمتهما دارای
قرابت بسیار است .در هردو منظور همان قلب انسان کامل است و تنها در تعیمین مصمداق بما
« .3فَهُوَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ مَرْفُوعاً عَنْ عَمْرِوبْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ :فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَذلَ
لَمْ یَكُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ قَالَ هُمْ مُكَذِّبُو الشِّیعَةِ لِأَنَّ الْكِتَابَ هُوَ الْآیَاتُ وَ أَهْلَ الْكِتَابِ الشِّیعَةُ وَ قَوْلُهُ وَ الْمُشْذرِکِینَ
مُنْفَكِّینَ یَعْنِی الْمُرْجِئَةَ حَتَّ تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ قَالَ یَتَّضِحُ لَهُمْ الْحَقُّ ذ وَ قَوْلُهُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ یَعْنِی مُحَمَّداً ص یَتْلُوا صُذحُفاً مُطَهَّةرَةً
یَعْنِی یَدُلُّ عَلَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُمُ الْأَئِمَّةُ ع وَ هُمْ الصُّحُفُ الْمُطَهَّرَةُ وَ قَوْلُهُ فِیها کُتُبٌ قَیِّمَة أَیْ عِنْدَهُمْ الْحَذقُّ الْمُبِذینُ وَ
قَوْلُهُ وَ ما تَفَرَّقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ یَعْنِی مُكَذِّبِی الشِّیعَةِ وَ قَوْلُهُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَیِّنَةُ أَیْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْحَقُّ»
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(ص)

هم قدری اختالف دارند .برخمی از اهمل سمنّت (نمه هممه) مصمداق را منحصمر در پیمامبر
گرفتهاند و شیعیان مبتنی بر اعتقادات خود مبنی بر مقام عصمت امام و دارا بودن علمم الهمی
جانشینان پیامبر(ص) آنها را انسان کامل دانسته و تمام مقامات نبیّ مکمرم اسمالم(ص) بمهجمز
دریافت وحی را برای آنها ثابت میدانند.

نتیجهگیری
با توجه به مطالب بیان شده در این پژوهش مشخص شد که مقصود خداوند از «رسول» پیامبر
اکرم(ص) و منظور خداوند از «صحف مطهّره» حقیقمت آیمات قمرآن کمریم اسمت .مصمحف در
کاربردهای قرآنی حامل دو مفهوم میشود .اولی نامة اعمال انسانها که در قیاممت گسمترده و
باز می شود و کاربرد دوم آن عبارت است از مفاهیم کتابهای آسمانی و نوشمتههمای مقدسمی
که مخاطبان اولیه و اعراب آنها را میشناختند و اطالعات اجمالی در موردشمان داشمتند کمه
این مفاهیم شامل محتوای کتماب آسممانی و وحمیهمای شمفاهی از زممان آدم(ع) ممیشمود و
متضمن اصول انسانی و برنامههای انسان ساز مشترک در تمام ادیان الهی است و اگمر بمه ایمن
مفاهیم صُحُف اطالق شده بدین سبب است که این برنامهها امور مهمی هستند که باید ثبت
و ضبط شوند .اگر قرآن صحف نامیده شده چون قرآن جام مفماهیم و اصمول جمیم کتمب
آسمانی برنامههای انسانساز و وحیهای منزله بر تمام انبیاست .با توجمه بمه آیمة دوم سمورة
بیّنه پیامبر(ص) از حفظ آن را برای مردم میخوانده است .بنابراین آیات فوق نشان میدهد که
قرآن به واسطههای مطمئن و پاک و دورازدسترس دیگران و بمه هممان الفماظی کمه از جانمب
خداوند وض شده به دست بشر رسیده و دارای قداست است و پیامبر بدون همیچتغییمری آن
را از فرشتگان گرفته و به دست انسانها رسانده است.
در این زمینه برخی مفسران به آیة دوم سورة بیّنه توجه داشتهاند و برای نیل بمه مقصمود
خداوند از این آیه دو نوع رویکرد ظاهری و باطنی مدّ نظر قرار گرفته است .در نگماه و رویکمرد
ظاهری به آیه منظور از صحف همین قرآن یا کتب آسمانی اسمت و در نگماه بماطنی منظمور
حقیقت قرآن نزد خداوند (لوح محفوظ) یا مرتبهای از عالم معنا (عقمول و نفموس آسممانی یما
قلب انسان کامل) است که با علم الهی یا همان لوح محفوظ ارتباط دارد .نکتة جالب توجه آن
که در هر سه رویکرد تفسیری هم مفسران شیعی وجود دارند و هم مفسران اهل سنّت و تنهما
در رویکرد باطنی میان مفسران فریقین تفاوت اندکی مشاهده میشود .الزم به ذکر اسمت کمه
برخی از این نُه دیدگاه با برخی دیگر قابلجم هستند و از جهاتی وجه اشتراک دارند .بهطمور
مثال تفاسیر لغوی مقدمهای برای دیگر تفاسیر محسوب میشوند و نهتنها قا ل شدن به آنها
مشکلی با دیگر تفاسیر ندارد شاید بتوان گفت برای تعیین مصمداق در دو برداشمت تفسمیری
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بعدی به مشخص شدن معنای لغوی نیازمند هستیم .به بیان دیگر ایمن برداشمت تفسمیر بمه
معنای دقی .کلمه نیست و در حکم مقدمه و تمهیدی برای تفسیر حقیقی محسوب میشمود.
نمونة دیگر آنکه با توجه به توضیحات و ادلّة مرکور در متن مقالمه تفاسمیر مختلمف بماطنی
تاحدودی قابلیت بازگشت به هم را دارند.
درمجموع میتوان گفت با توجه به سمیاق آیمات و همچنمین روایمات وارده در ایمن بماب
رویکرد باطنی به این آیه هماهنگتر از دو رویکرد هستند؛ یعنی تنها تفاسیر باطنی بما سمیاق
آیه و همچنین روایات وارده در این باب هماهنگتر بوده و نسبت به برداشت گروه دوم معنما و
مصداق مناسبتری برای عبارت «صحف مطهّره» آیة  5سورة بیّنه ذکر نمودهاند.

تأملی بر مناجات همسر عمران با رویکرد تحلیل گفتمان /مرضیه محصص و...

10

منابع و مآخذ
قةآن كةیم ،ترجمة مکارم شیرازی.
آلوسی ،محمودبن عبداهلل6160( .ق .).رو المعةنی فی تفسية القةآن العظيم و السبع المثةنی .بةه تحقیةق
علی عبدالباری عطیه .بیروت :دار الکتب العلمیة.
ابنابى حاتم ،عبدالرحمنبن محمد6163( .ق .).تفسية القةآن العظيم (ابنابىحةتم) .به تحقیق السعد محمد
طیب .چ  .9ریاض :مکتبة نزار مصطفى الباز.

ابنجوزى ،عبدالرحمنبن على6155( .ق .).زاد المسية فى علم التفسةية .بةه تحقیةق عبةدالرزاق مهةدی.
بیروت :دار الکتا العربی.
ابندرید ،محمدبن حسن( .بیتا) .جمهة اللغه( .بیجا)( .بینا).
ابنکثیر ،اسماعیلبن عمر6163( .ق .).تفسية القةآن العظيم (ابنكثية) .به تحقیق محمدحسین شمسالدین.
بیروت :دار الکتب العلمیة.
ابنمنظور ،محمدبن مکرم( .بیتا) .لسةنالعةب( .بیجا)( .بینا).
ابنعربی ،محیالدین6155( .ق .).تفسية ابنعةبی .بیروت :دار احیا التراث.
ابوزید ،نصرحامد6903( .ق .).تةویل ،حقيقت و نص .ترجمة محمةدتقی کریمةینیةا .کیةا  .ش  ،01ص
69ة .60

استرآبادى ،على6133( .ق .).تأویل اآلیةت الظةهة فی فضةئل العتة الطةهة  .محقق :حسین اسةتاد ولةی.
قم :مؤسسة النشر اإلسالمی.
امین ،نصرتبیگم( .بیتا) .تفسية مخزن العةفةن در علوم قةآن( .بیجا)( .بینا).
بحرانى ،هاشمبن سلیما 6160( .ق .).البةهةن فی تفسية القةآن .به تحقیق بنیاد بعثت .قم :موسسة البعثةة،
قسم الدراسات اإلسالمیه.
بستانی ،فواد افرام( .بیتا) .المنجد االبجدی .ترجمة رضا مهیار( .بیجا)( :بینا).
بغوى ،حسینبن مسعود6153( .ق .).تفسية البغوى المسمى معةلم التنزیل .به تحقیةق عبةدالرزاق مهةدی.
بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
بیضاوى ،عبداللهبن عمر6160( .ق .).أنوار التنزیل و أسةار التأویل (تفسية البيضةوى) .بیروت :دار إحیاء
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التراث العربی.
ثعلبى ،احمدبن محمد6155( .ق .).الكشف و البيةن المعةوف تفسةية الثعلبةی .بةه تحقیةق ابةیمحمةدبن
عاشور .بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
جوهری ،اسماعیلبن حماد( .بیتا) .الصحة  :تةج اللغة و صحة اللغة( .بیجا)( ،بینا).
جفری ،آرتور6901( .ش .).واژگةن دخيل در قةآن .ترجمة فریدو بدرهای .تهرا  :انتشارات توس.
حقى برسوى ،اسماعیلبن مصطفى( .بیتا) .تفسية رو البيةن .بیروت :دار الفکر.
حوى ،سعید6151( .ق .).االسةس فى التفسية .چ  .1قاهره :دار السالم.
حویزى ،عبدعلیبةن جمعةه6160( .ق .).تفسةية نةور الثقلةين .بةه تصةحیح هاشةم رسةولی .چ  .1قةم:
اسماعیلیا .
خفری ،محمدبن احمد6905( .ش .).تعليقه بة الهيةت شة تجةید .تهرا  :میراث مکتو .
درویش ،محیالدین6160( .ق .).اعةاب القةآن و بيةنه .سوریه :دار االرشاد.
دینورى ،عبداهللبن محمد6151( .ق .).تفسية ابن وهب المسمى الواضح فى تفسية القةآن الكةیم .بیةروت:
دار الکتب العلمیة.
راغب اصفهانى ،حسینبن محمد6165( .ق .).مفةدات ألفةظ القةآن .به تحقیةق صةفوا عةدنا داوودی.
بیروت :دار الشامیة.
زحیلى ،وهبه6166( .ق .).التفسية المنية فی العقيد و الشةیعة و المنهج .چ  .5دمشق :دار الفکر.

زمخشرى ،محمودبن عمر6130( .ق .).الكشةف عن حقةئق غوامض التنزیل و عيون األقةویةل فةى وجةوه
التأویل .بیروت :دار الکتا العربی.
سبزوارى ،محمد6163( .ق .).ارشةد االذهةن الى تفسية القةآن .بیروت :دار التعارف للمطبوعات.
ةةةةةةةةةةةةةةةةة 6131( .ق .).الجدید فى تفسية القةآن المجيد.بیروت :دار التعارف للمطبوعات.
سید قطب6150( .ق .).فى ظالل القةآن .چ  .90بیروت :دار الشروق.
سید کریمى حسینى ،عباس6905( .ش .).تفسية عليين .قم :اسوه.
سیوطى ،عبدالرحمنبن ابىبکر6131( .ق .).الدر المنثور فةى التفسةية بةلمةةثور .قةم :کتابخانةه عمةومى
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حضرت آیت اهلل العظمى مرعشى نجفى(ره).
شبر ،عبداهلل6130( .ق .).الجوهة الثمين فی تفسية الكتةب المبين .کویت :شرکة مکتبة االلفین.
ةةةةةةةةةةة 6163( .ق .).تفسية القةآن الكةیم (شبة) .چ  .5قم :موسسة دار الهجرة.
صادقى تهرانى ،محمد6163( .ق .).البالغ فى تفسية القةآن بةلقةآن .قم :مکتبة محمد الصادقی الطهرانی.
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 6900( .ش .).تةجمةن فةقةن .تفسية مختصة قةآن كةیم .قم :شکرانه.
طباطبائى ،محمدحسین6160( .ق .).الميزان فی تفسية القةآن .بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  .)6900( .رسةئل توحيدى .قم :بوستا کتا .
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 6900( .ش .).شيعه در اسالم .قم :دفتر انتشارات اسالمی.
طبرسى ،فضلبن حسن6905( .ش .).مجمع البيةن فی تفسية القةآن .چ  .9تهرا  :ناصرخسرو.
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 6165( .ق) .تفسية جوامع الجةمع .قم :حوزة علمیة قم ،مرکز مدیریت.
طبرى ،محمدبن جریر6165( .ق .).جةمع البيةن فى تفسية القةآن (تفسية الطبةى) .بیروت :دار المعرفة.
طریحى ،فخرالدینبن محمد6900( .ش .).مجمعالبحةین .به تحقیق احمد حسینی اشکوری .،چ  .9تهرا :
مرتضوى.
فخر رازى ،محمدبن عمر6153( .ق .).التفسية الكبية (مفةةتيحالغيةب) .چ  .9بیةروت :دار إحیةاء التةراث
العربی.
فیض کاشانى ،محمدبن شاه مرتضى6160( .ق .).تفسية الصةفی .تصةحیح حسةین اعلمةی .چ  .5تهةرا :
مکتبة الصدر.
فیضى ،ابوالفیضبن مبارك6160( .ق .).سواطع االلهةم فى تفسية كالم الملک العالم .قم :دار المنار.
فیومی ،احمدبن محمد( .بیتا) .مصبة المنية( .بیجا)( :بینا).
قرشى بنابى ،علىاکبر 6900( .ش .).تفسية احسن الحدیث .چ  .5تهرا  :بنیاد بعثت.
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  6906( .ش .).قةموس قةآن .چ  .1تهرا  :دار الکتب اإلسالمیه.
قمى مشهدى ،محمدبن محمدرضا6910( .ش .).تفسية كنز الدقةئق و بحة الغةائب .تهرا  :سازما چا و
انتشارات وزارت فرهن

و ارشاد اسالمى.
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کاشانى ،فتحاهللبن شکراهلل6159( .ق .).زبد التفةسية .قم :مؤسسة المعارف اإلسالمیة.
کاشانى ،محمدبن مرتضى6163( .ق .).تفسية المعين .محقق حسین درگاهی .قم :کتابخانة عمومى آیةتاهلل
العظمى مرعشى نجفى(ره).
کریمی ،مصطفی6900( .ش .).وحیشنةسی .چ  .5قم :مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
کلینی ،محمدبن یعقو 6130( .ق .).الكةفی .به تصحیح علیاکبر غفاری .تهرا  :اسالمیه.
ماتریدى ،محمدبن محمد6151( .ق .).تأویالت أهل السنة (تفسية المةتةیةدى) .محقةق :مجةدی باسةلوم.
بیروت :دار الکتب العلمیة.
ماوردى ،علىبن محمد( .بیتا) .النكت و العيون تفسية المةورد .بیروت :دار الکتب العلمیة.
مغنیه ،محمدجواد6151( .ق .).التفسية الكةشف .قم :دار الکتا اإلسالمی.
ةةةةةةةةةةةةةةةة 6150( .ق .).التفسية المبين .چ  .9قم :دار الکتا اإلسالمی.
مقاتلبن سلیما 6159( .ق .).تفسية مقةتل بن سليمةن .بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
مکارم شیرازى ،ناصر6906( .ش .).تفسية نمونه .چ  .63تهرا  :دار الکتب اإلسالمیه.
ملکى میانجى ،محمدباقر6161( .ق .).منةهج البيةن فى تفسية القةآن .تهرا  :سةازما چةا و انتشةارات
وزارت فرهن

و ارشاد اسالمى.

میبدی ،احمدبن محمد6906( .ش .).كشفاالسةار و عد االبةةار( .معةروف بةه تفسةیر خواجةه عبةداهلل
انصارى) .چ  .0تهرا  :امیرکبیر.

نووى ،محمد6160( .ق .).مةا لبيد لكشف معنى القةآن المجيد .به تصحیح محمدامین ناوی .بیروت :دار
الکتب العلمیة.

