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Abstract 
The image of the Qur'an is depicted in the mirror of the complete speech of 

the Commanders of the Faithful (PBUH) with astonishing descriptions. For 

example, he has said about one of the features of that book: Solved? If the 

Qur'an says so, why is it silent? On the one hand, Imam Ali (AS) called 

everyone to understand the Qur'an with the phrase: And the facets of the 

Qur'an have spoken. The present study tries to show the word in question by 

descriptive method and content analysis, which is considered as an 

imaginary paradox that according to various evidences, the true meaning of 

Imam can be understood. The Qur'an, despite being silent, contains advices 

that seem to give it the attribute of being eloquent. At the same time, in order 

to fully understand the Bible and to understand all the levels, it is necessary 

to refer to the honest informant and the infallible Imam. Imam (AS) while 

denying the superficial speech of the Qur'an, has emphasized the need of the 

Qur'an for an interpreter. 

Keywords: Imam Ali (AS), speaker, silent, outward, inward. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Corresponding Author: sobhaninia41@yahoo.com 

How to Cite: Sobhaninia, M., Ramezani Alavi, Z. (2021). An Inquiry into the 

Eloquence and Silence of the Qur'an from the Perspective of Imam Ali (AS), 

Journal of Seraje Monir, 12(42), 59-88. 

http://orcid.org/0000-0001-5993-5116
http://orcid.org/0000-0000-0000-0000


 ریسراج مُن یفصلنامه علم دو

 88تا  59 ، ص0211بهار و تابستان ، 24 هشمار، دهمدوازسال 
ajsm.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/ajsm.2022.63195.1746 

  

له 
مقا

جی
روی

ت
   

   
   

   
   

   
   

  
 خیتار

ل:
سا

ار
 

80/
80/

00
88

  
   

   
   

   
  

 خیتار
یپذ

ش
ر

:
80/

80/
00

80
 

 
   

   
IS

SN
: 2

2
2

8
-6

6
1

6
 

 e
IS

SN
: 2

4
7

6
-6

0
7

0
 

 )ع(یناطق و صامت بودن قرآن از منظر امام عل

 رانیدانشگاه کاشان، کاشان، ا ،یمعارف اسالم اریاستاد  این یمحمد سبحان

  

 رانیکاشان، ا ،دانشگاه کاشان ،البالغه نهج ارشد یکارشناس آموخته دانش   یعلو یرمضان نبیز

 چکیده
ازجمله . شده است ترسیم یآور اعجاب توصیفات با( ع) رمؤمنانیام گفتار ینما تمام نةییآ در قرآن سیمای

مخاطب در وهلة  «ناطقٌ صامت جرٌ وزافـالقرآنُ آمـرٌ : »فرموده است کتاب آن یها یژگیو درباره یکی از

معادلة  توان ی: چگونه مشوداین پرسش مطرح  برای او روست و شـاید نخست، با یک ناسازگاری روبه

با  (ع) یعل امام ،سو کی از است؟ خاموش و صامت چرا گویاست، قرآن اگررا حل نمود؟ « گویا تِساک»

سوی دیگر، و امر به استنطاق از قرآن همگان را به فهم قرآن فراخوانده و از « ینْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْض» عبارت؛

 روش با کوشد یم حاضر، . پژوهشاند گفتهسخن  قرآن پذیری وجوه از صامت بودن قرآن و صراحت به

که با  دیآ یحساب م به خیالی ینما متناقضاز موارد  ،دهد کالم موردنظرمحتوا، نشان  تحلیل و توصیفی

 ییاندرزها حـاوی بـودن، ساکتباوجود  قرآن به مراد حقیقی امام پی برد. توان یمتوجه به شواهد مختلف 

 یعلاز دیدگاه امام پژوهش حاکی از آن است که  افتهی .بخشد یم بودن ناطق صفت آن به کـه گویااست 

آن  کامل از فهم برای ،حال نیدرعاست  همگان برای فهم قابل که داکردهیپ تنزّل یا گونه به الهی( کالم ع)

( عامام )است.  معصوم، ضروری امام و صادق مخبر به کتاب مقدس و پی بردن به همه مراتب، مراجعه

 نموده دیتأک مفسِّر و مستنطق به قرآن نیازبر  کرده، نفی قرآن از را ظاهری و جوارحی نطق که نیضمن ا

 است.

 .)ع(، ناطق، صامت، ظاهر، باطن یفهم قرآن، امام عل :ها واژهکلید
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 مقدمه -0
 و فهم مهم موضوع دارد، وجود کریم قرآن و علوم حوزه در که مهمی مباحثازجمله 

 یها بحث و آن الفاظ معنای دانستن قرآن، فهم از منظور. است الهی وحی کالم تفسیر

قالب  در کهاست  یمعانحقایق و  آن منظور بلکه نیست غیره و نزولمانندشان  آن پیرامونی

 .است شده نازل بشری تعابیر الفاظ و

 فهم امکان به اعتقاد گرو در قرآن، بخش هدایت معارف و مفاهیم از مندی بهره کلید

 به البالغه، نهج منظر از ویژه به و متعدد طرق از قرآن فهم امکان دالیل ارائه. است قرآن

 و تدبر باب بازشدن نظر، این به اعتقاد جةی. نتنماید می بسیاری کمک عقیده این تقویت

 و ها روش با گوناگون تفاسیر نگارش و تألیف سبب که است قرآن معارف از مندی بهره

 صحیح شناخت و مبانی از غفلت ماست. دسترس در همگی که شده متعدد های گرایش

 شده تاریخ طول در وهابیت اخباریون، اشعریون، مانند ییها انیجر ظهور باعث قرآن، فهم

 یها انیجر این. است نبوده دیگر زیچ قرآنی، ناب معارف از محرومیت جز آن نتیجه که

 تکیه آیات ظواهر بر یا واند  کرده تعطیل قرآنی زالل معارف فهم در را عقل نقش یا فکری

. ضرورت است شده.. و جبر انبیا، عصمت عدم خداوند، تجسیم به قول موجب کهاند  کرده

 بسیار الهی کالم به تفریطی و افراطی یها نگاه دام در سقوط از پرهیزعلت  به حاضر تحقیق

 یها روش صحیح شناخت بدون و روشن مبنای و مالک داشتن بدون که چرا دینما یم الزم

 .بود نخواهد لغزش ایمن از تفسیر، راه پیمودن قرآن، فهم

 است؛ شده نقل روایت دستهسه  قرآن، نطق دربارة ،البالغه ( در نهجع) یعل امام از

صمت دو ) هر، یا دستهاست و قرآن مُثبتِ نطق  دیگر، یا دسته ونطـق قرآن نافی  ،یا دسـته

ضمن  کوشد یم پژوهش حاضر .است کرده اثبات قرآن برایزمان  طور هم ( را بهو نطق

از صامت بودن قران،  مراد حضرتجمع روایات مذکور، به این پرسش پاسخ دهد که آیا 

 به ،اند قرآن فهم مقام در که کسانی( همة ع) یعل امام منظر از ایآ ی قران است؟ریناپذ فهم

 ؟شوند ینائل م فهم از درجه یک

با رجوع به متن کتاب  ها داده لیوتحل هیتجز و یا کتابخانه روش با رو، پیش مقاله
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 و شروح آن، صورت گرفته است. البالغه نهجشریف 

یی ها پژوهشدر مورد ناطق یا صامت بودن قرآن، در ضمن بحث از فهم قرآن، 

 به موارد زیر اشاره کرد: توان یمصورت گرفته است که 

 عنوان ذیل( در 1731) دیگران؛ و بابایی اکبر یعل قرآن، تفسیر شناسی وشکتاب ر. 1

 یا توانند می غیرمعصومان آیا که نیا درباره را گرایان نص های لیدل ،«تفسیر جواز و امکان»

 است. کرده بررسی ونقد  کنند، تفسیر را قرآن مجازند

 به (1731) یهاشم حسین سید( از ع) علی امام نگاه در قرآن فهم مبانیدر مقاله  .2

 .است پرداخته قرآن فهم در مؤثر ابزار و عوامل

 قرآنازنظر  قرآن( فهم 1732) اسعدی، یاز عل قرآن فهم مراتب و مبانی مقالهدر  .7

 .است شده بحث

 در (1731) یاز حامد پور رستم البالغه نهج در قرآن تفسیر و فهم مبانی نامه انیپا .7

 در تر شیب که نیالد اصول ی دانشکدهرانتفاعیغ یعالآموزش  های مؤسسه از دکترا مقطع

 .است پرداخته قرآن تفسیر مبانی مورد

 عنوان دو ذیل (،1712) یزدی مصباح یاثر محمدتق (دوم جلد) یشناس قرآن کتاب .4

 و فهم امتناع بر مبنی گرایان نص ادلة «قرآن فهم جواز» و «قرآن از مندی بهره و فهم امکان»

 از قرآن بودن دور دلیل کوتاهصورت  به آن ضمن در و شده یبررس قرآن فهم جواز عدم

 است. شده نقد و طرح مردم، عقول

 طرح ( با1717مظفر ) محمدی محمدحسن قرآن اثر فهم در ظاهرگرایی کتاب. 5

 یها انیجر در آن نمودهای بر اجمالی مروری و قرآن فهم در ظاهرگرایی موضوع

 .پردازد یم قرآن فهم درها  آن یها روش و مبانی بررسی به مختلف،

 یرستم پور قرآن نوشته حامد چیستی نطق محسوس و بیانی وحی مقاله در .6

 آمده است. شمار به قرآنی وحینسخة  اقسام از یکی بیانی وحی (،1714)

 جریان (،1713) یمحمدباقر فرض از قرآن فهم در ظاهرگرایی بررسی و نقد کتاب. 3

 و مبانی انتقادی رویکردی با و قرارداده یموردبررس ماهوی، لحاظ به را ییظاهرگرا
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 .است گذاشته نقد بوته به قرآن از برداشت در را آنان یها روش

، پژوهشی البالغه نهجاما در خصوص موضوع یعنی ناطق و صامت بودن قرآن در 

 .شود یمنوآوری مقاله مشخص  جنبة جهت نیازامستقل یافت نشد. 

 یشناس واژه. 4
ی با بحث نوع بهیی را که ها واژهابتدا الزم است  موردنظرفهم درست از روایات  منظور به

 ، بشناسیم:اند مرتبط

 نطق .0-4
 :دیگو ینطق و منطق به معنی سخن گفتن و ناطق به معنای سخنگو است. فیروزآبادی م

 )فیروز .سخن گفت ،نطق کرد، یعنی با صدا و حروفی که از آن معانی فهمیده شود»

نطق در عرف، »است:  در المفردات گفتهفهانی راغب اص (733 ص 7ج  ،1731آبادی،

( 312ص  ،1412)راغب، .رسد یو به گوش م شده یاست که بر زبان جار یا دهیاصوات بر

نطق تنها یک معنا دارد و آن عبارت است از: آشکار کردن  :از لغت شناسان معتقدند یبرخ

آنچه در ظاهر است؛ اعم از گفتار، صوت یا حال، خواه در  لهیوس آنچه در باطن است به

واژه نطق،  لیذ فرهنگ فارسی، ( در131ص  12ج  ،1763مصطفوی،) .انسان باشد یا حیوان

و ادراک دیده  درک گفتن، خنس معانی دیگری چون بر زبان راندن گفتاری با مفهوم،

 (1736:4/434معین،) .شود یم

 موجودی هر و نیست صوت با و الفاظ با همیشه که نطق شود یماز آیات قران استفاده 

 یا همنوعان دیگر با معینی یها صورت به و دارد خاصی نطق ظرفیتش، و حیاتتناسب  به

 الفاظ این الهی اراده به سلیمان حضرت این اساس بر .کند یم برقرار ارتباط غیرهمنوعانش

 شَهِدتُّمْ لِمَ لِجُلُودِهِمْ وَقَالُوا» هیآتفسیر  در طباطبائی علّامه .دندیفهم یم داده، تشخیص را

 (21 فصلت/)«تُرْجَعُونَ وَإِلَیْهِ مَرَّه أَوَّلَ خَلَقَکُمْ وَهُوَ شَیْءٍ کُلَّ أَنطَقَ الَّذِی اللَّهُ أَنطَقَنَا قَالُوا عَلَیْنَا

 موجودات تمام شامل و است عمومی بلکه ندارد، بدن اعضای به اختصاص نطق» :دیگو یم

 (.731 /1413:13 ،طباطبائی) «است. سبحان خدای هم آن علت و شود یم
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 صامت .4-4

 .نی باشدکه سکوت او طوال شود یق مالصامت به کسی اطو  به معنای سکوت آمدهصَمت 

 تَدْعُوهُمْ آمده است: وَإِنْ بار کی «متصَ»در سراسر قرآن واژه  (1414،2/54منظور،  )ابن

 یسو به راها  آن هرگاه صَامِتُونَ و أَنْتُمْ أَمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ عَلَیکمْ سَوَاءٌ یتَّبِعُوکمْ لَا الْهُدَی إِلَی

 دعوت راها  آن چه است یکسان شما برای و کنند؛ نمی پیروی شما از کنید، دعوت هدایت

 است.تکرار شده  بار هجدهالبالغه  نهج در صَمت واژه !باشید؟ خاموش چه و کنید

 و باطن قرآن ظاهر .3-4
 که است حقیقت نیا سنت آمده، اهل و امامیه روایی منابع که در قرآن یها یژگیو یکی از

دارد. توجه به این موضوع ما را در فهم ناطق و صامت بودن قرآن  «بطن» و «ظهر» قرآن

 .کند یمکمک 

بر  یزیظَهر الشیء، اصلش آن است که چ»گوید:  می« ظهر»واژه  لیذ یراغب اصفهان

باشد  نیدر عمق زم یزیرود که چ کار می به یباشد و پنهان نباشد و بطن، زمان نیصفحه زم

کار رفته  شود، به دهید رتیکه با چشم یا با بص یکاربماند؛ سپس در هر چیز آش یو مخف

 آشکار و ظاهر مقابل در پنهان معنای به لغت، در «باطن(»1412:541اصفهانی، راغب) .است

 (2443: 1736معین،. )است.

ظاهر آیه، همان معنای روشن و »گوید:  درباره تعریف آن دو می )ره(، طباطبائیعلّامه 

معنای ظاهر جای گرفته، چه آن  آن معنایی است که در پسِ آشکار آن است و باطن آیه،

که  یا گونه ، بهتر شیبباطن با معنای ظاهر نزدیک باشد و چه آن معنا یکی باشد یا معنای 

ای باشد به شکلی  که میان آن دو، فاصله واسطه نداشته باشد یا آن برای ارتباط با آن نیاز به

( در تفسیر نمونه 34 /7 :1736 ،طباطبائی) «.سطه باشدکه ارتباط باطن با ظاهر نیازمند وا

ی قرآن که تنها اندیشمندان و پویندگان راه و تشنگان ها چهرهبه آن چهره یا » آمده است:

عمومی الفاظ قرآن که برای همه مردم  صورت بهیابند باطن قرآن و  حق، آن را در می

 قرآن، ( هرچند1/21: 1731شیرازی، مکارم) «.ندیگو یم ظاهر قرآنواضح و گشاده است، 

 وتأمل  تدبر،به  راهمگان که  یاتیآاز  اما نگفته است؛صراحت سخن  بطن بهو  ظهردربارة 
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 ،(44 نحل/ ،24 محمد/ ،32 /نساء،21ص/اند ) کرده أکیدقرآن دعوت و سفارش  در تفکر

 .گرفت جهینت راموضوع  نیا توان یم

دارد که در  یمطلب که قرآن، افزون بر ظاهر، بطون نیمنظور اثبات ا ، به«لوسیآ»

 یکل شیء یا جامع علوم معرف لیکه قرآن را تفص یاتیالفاظ آن نهفته است، به آ یورا

ها  آیه نیمنکران )منکران بطون قرآن( با ا دانم یمن نم» گوید: کنند، تمسک کرده، می می

 /)انعام« الکِتابِ مِن شیءٍ یاَفَرطنا فم»( و 154 /)انعام« لِکل شیء الًیو تفض»کنند:  چه می

 ی)شاعر معروف عرب( معان نبیمت وانید ی(. به خدا سوگند در شگفتم، چه سان برا73

پیامبر نازل شده است،  نیکه بر واپس یاله یانیکالم وح یبرا یدهند؛ ول احتمال می یفراوان

 (3 /1  :1415)آلوسی، «الفاظ و کلمات را باور ندارند؟ ینهفته در ورا یمعان

 دارای قرآن که دارد داللت این بر یروشن به گوناگون مضامین با نیز بسیاری روایات

از ظاهر و باطن قرآن بیان  مختلف ریتعب دو خطبه، دو درع( ) یعل امام است؛ باطن و ظاهر

هم ظاهری  ( قرآن13خطبه  ،البالغه . )نهج«اِنَّ القرآن ظاهِرُهُ أَنیقٌ وِ باطِنُهُ عَمیقٌ» :کند یم

جای  ( درع) یعلامام  .دیدنی و زیبا دارد و هم دارای باطنی پنهانی و بسیار عمیق است

( 152 خطبه ،البالغه نهج«)حِکَم بَاطِنِ وَ عِلْم، ظَاهِرِ مِنْ حُجَجَهُ، بَیَّنَ: »دیفرما یمدیگر 

 .استقرآن ظاهرش علم و باطنش حکمت  آن را روشن گردانید. یها حجت

 . تفسیر قرآن2-4

یکی دیگر از موضوعاتی که باید شناخت اجمالی از آن داشته باشیم، تفسیر قرآن مجید 

، بیان معنای (2/331 :1413جوهری،پنهان )در لغت به معنای آشکار کردن امر  ریتفس است.

: 1414منظور، ابن) همچنین بیان کردن آمده است. ( و676: 1412اصفهانی، )راغب معقول

در اصطالح عبارت است از شناخت معانی استعمالی آیات قرآن بر مبنای  ری( تفس55/ 5

 اصول عقالیی محاوره و ادبیات عرب و روشن کردن مقصود خداوند است.

داللتش بر مقصود  ازنظری است که بحث از احوال قرآن علم ،ری( تفس2/4: 1416زرقانی،)

در قرآن  بار کتفسیر تنها ی واژه .شود یم فهم بشر در آن مطرح اندازة بهخداوند متعال 

بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْناک  وَ ال یأْتُونَک»که فرموده است:  آنجا کریم به کار رفته است.
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و برای تو مَثَلی نیاوردند، مگر آنکه ]ما[ حق را با "(77)فرقان/ أَحْسَنَ تَفْسِیراً وَ بِالْحَقِّ

 ."نیکوترین بیان برای تو آوردیم

تعاریفی که بیان شد تفسیر فقط توضیح الفاظ قرآن نیست بلکه مقصود از آن، بنابر 

بنابراین سخنی دارای تفسیر است »بیان مراد خداست و توضیح معنای پنهان در آیه است. 

 قرآنو کلمات  اتی( آ25و  24: 1712 ،مؤدب«)که نوعی معنای پنهانی را در برداشته باشد.

 ضرورت تفسیر را در هر عصر و زمانه ه خود دارد کمخصوص ب ییها یژگیومشخصات و 

 ،بیان فشرده مسائل ی گوناگون،معان از: اند عبارت ها از این ویژگی عضی. بدینما یمالزم 

 و اکبر یعل بابایی،) .فاصله زمانی با نزول قرآن، وحی منشأ غیبی، قرآن آیات نزول تدریجی

 (74-41: 1731دیگران،

 البالغه ی روایات مثبت و نافی نطق قرآن در نهجبررس .3
 دسته روایت از امام علی )ع( نقل شده است: سه ، دربارة فهم قرآن،البالغه نهجدر 

 مُثبت نطق قرآن اتیروا اول؛ دسته .3-0

 به دو شکل آمده است: البالغه نهجاین دسته از روایات در 

 مصرح در ناطقبت قرآن تیروا .0-0-3

کِتَابُ اللَّهِ تُبْصِرُونَ بِهِ وَ تَنْطِقُونَ : »مانند ؛از ناطق بودن قران سخن گفته است صراحت بهامام  

 آن با که است قرآن ( این177 / خطبهالبالغه )نهج«بِهِ وَ تَسْمَعُونَ بِهِ وَ یَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْض.

 از قرآن از بعضی. بشنوید آن لهیوس به و بگویید سخن آن با و بنگرید را حق راه دیتوان یم

نَاطِقٌ لَا یَعْیَا  کتَابُ اللَّهِ بَیْنَ أَظْهُرِکمْ :دیفرما یمجای دیگر  در .دیگو یم سخن دیگر بعضی
 از زبانش گاه چیه که است سخنگویی شما میان در قرآن، خدا، کتاب )همان( لِسَانُهُ

 گویاست. همواره و خسته نشود و یی کُندگو حق

در کالم حضرت عالوه بر ناطق بودن قرآن، از استنطاق قرآن نیز سخن گفته شده 

 قرآن از (153 خطبه /البالغه نهج) فَاسْتَنْطِقُوهُ الْقرآن ذَلِک :دیفرما ی( معلی )ع امام .است

http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AD%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AD%DB%8C
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 گوید. سخن تا بخواهید

استنطاق یعنی طرح پرسش در پیشگاه قرآن و طلـب  واژةدر این کالم حضرت از 

ایـن تعبیر، نخستین بار از سوی  رسد یمنطـق و پاسـخ از آن استفاده کرده است که به نظر 

ع( مطرح گردیده اسـت. استنطاق که از باب استفعال است به معنای طرح پرسش ) یعلامام 

 .«اسـتنطاق اصـرار در سـؤال است» :اند گفته .ـب نطـق و پاسـخ از آن استو طل

، این است که در اند کردهبه استنطاق تعبیر « بازجویی»از  که نیا ( سبب43 /6 :1733طیّب،)

ی مطالبی بـرای گفـتن دارد ول چیزی بگوید؛ خواهد ینمی راحت بهبازجویی، سؤال شونده 

 .کلیدی و پافشاری، آن را از او بیرون کشیدی ها سؤالکه باید با 

ی زیـر را محتمل معان« استنطاق قرآن»)ع(، بـرای  تیب اهلمفسّران و شارحان احادیث 

 :اند دانسته

 تفسیر قرآن به قرآن
 باره نیدرای و ؛اند دانسته« اسـتنطاق قرآن»قرآن به قرآن را مصداق  ریتفس ،طباطبائیعالمه 

و  کند یم تیکفا گریدبرخی از آیات قرآن، در دفع مشکل برخـی آیـات  :دیگو یم

؛ کند یمتشابه  رفع مشتبه شده است، ها فهمی دیگر که بر برخی ا پارهی از آن، از ا پاره

جستجوی مراد و مقصد قرآن است، الزم است برای فهم  درصدد، پژوهشگری که رو نیازا

بگیرد و از بعض برای بعـضی دیگر، شاهد آیات دیگر قرآن کمک  از معنای یک آیه،

 .قرار دهداستنطاق  مورد ی آیات را برای ]پاسخ سؤال[ آیات دیگر،ا پارهآورد و 

 (3/166: 1413،طباطبائی)

 قرآن لیتأو
 از الفاظو معتقـد اسـت: تأویـل  دانـد یمآقای جوادی آملی استنطاق را مربوط به تأویل 

را بـدان دسـت یافـت. وی اسـتنطاق قرآن  تـوان ینمـو با تدبّر  شود ینمقرآن استنباط 

ـ  115 :1713آملـی، جوادی) .داند یمی از قرآن و آن را متفاوت از تدبّر در قرآن پرسشگر

121) 
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 تفسیر موضوعی قرآن
 داند یمبراساس نظر شهید سید محمّـدباقر صـدر مـراد از استنطاق قرآن را تفسیر موضوعی 

ی که با مطالعه اوضـاع اجتمـاعی و...، مسائل و موضوعات مختلف، شناخته شود و ا گونه به

 1411صدر،) ، پاسخش از قرآن جستجو شود.از قرآنسـؤال  صورت بهسپس با عرضه آن 

 (16 :ق

 استنباط از قرآن
، أمر بـرای «فاستنطقوه: »اند گفتهع( ) یعلشرح سخن امام  در برخی شارحان روایات، 

 یعنی از آن طلب علم کنید، یـا اخبـار و احکـام را از آن اسـتنباط کنیـد.؛ است« تعجیز»

( از کالم دیگر امام علی )ع( نیز که کلینی در کافی آورده است 1/213: 1414مجلسی،)

 آنجای از معانی و مصادیق استنطاق قرآن است درست به، «استنباط از قرآن» شود یماستفاده 

اَلْقرآن فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ ینْطِقَ لَکمْ أُخْبِرُکمْ عَنْهُ إِنَّ فِیهِ عِلْمَ مَا مَضَی وَ : ذَلِک اند فرمودهکه 

سَـأَلْتُمُونِی عِلْمَ مَا یأْتِی إِلَی یوْمِ اَلْقِیامَةِ وَ حُکْمَ مَـا بَیْنَکُمْ وَ بَیَانَ مَا أَصْبَحْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ فَلَـوْ 

این نسخه همان قرآن است، از او بخواهید تا با شما  (1/61:ق 1733کلینی،) ـتُکُمْعَنْـهُ لَعَلَّمْ

، در قرآن ست علم دهم یمخبر  به شماسخن گوید، او هرگز سخن نگوید، ولی من از او 

، کند یمو اختالفات شما را بیان  دهد یمگذشته و علم آینده تا روز قیامت میان شما حکم 

 .آموزم یماگر از من قرآن را بپرسید به شما 

 ی قرآن است.ریپذ فهم دهندة نشاناز معانی فوق که باشد،  هرکدام

 غیر مصرّح اتیرو .4-0-3
ی و ناطق بودن قرآن اشاره ریپذ فهمبر  میرمستقیغ طور به)ع(  نیرالمؤمنیامدر کالم  آنچهاما 

 از: اند عبارتدارد 

 بر خلق خدا بودن حجت .0-4-0-3
 اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ حُجَّةُ حجت خدا معرفی کرده است: عنوان بهع( قرآن را ) یعلامام 
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 :1414منظور، ابن) به معنای دلیل و برهان است. در لغت ( حجت137 خطبه ،البالغه نهج)

میثم در شرح خود وجه حجت بودن قرآن را مشتمل بودن بر وعده و وعید و  ( ابن2/223

 که نیا گریو د داند یم حجت اتمامبیانگر غرض خداوند از آفرینش انسان نیز رفع عذر و 

ی صدق نبوت خود در برابر مردم ( براصاکرم )ی است که پیامبر ا معجزه نیتر یقوقرآن 

( حجت بودن قرآن 1414:7/411میثم، )ابن ده است.به آن استدالل کرده و حجت قرار دا

 باشد. فهم قابلبرای همگان  باشد وبر مردم در صورتی است که این کتاب نطق داشته 

 خیر و شر کنندة انیب .4-4-0-3

 بزرگ خداوند ( همانا163 خطبه ،البالغه )نهج انّ اللّهَ اَنزَلَ کِتَاباً هَادِیاً بَیَّنَ فِیهِ الخَیرَ وَ الشَرَّ.

بیان و تبیان، . فرمود بیان آن در آشکارا را شر و خیر بدی، و نیکی فرستاد، گر تیهدا کتابی

کتَابَ رَبِّکمْ  :دیفرما یمآن است که مطلبی را آشکارا بازگوید. در جای دیگر حضرت 

مَنْسُوخَهُ وَ رُخَصَهُ وَ عَزَائِمَهُ وَ خَاصَّهُ فِیکمْ مُبَیناً حَلَالَهُ وَ حَرَامَهُ وَ فَرَائِضَهُ وَ فَضَائِلَهُ وَ نَاسِخَهُ وَ 

لَهُ وَ مُبَیناً وَ عَامَّهُ وَ عِبَرَهُ وَ أَمْثَالَهُ وَ مُرْسَلَهُ وَ مَحْدُودَهُ وَ مُحْکمَهُ وَ مُتَشَابِهَهُ مُفَسِّراً ]جُمَلَهُ[ مُجْمَ

 حرام، و حالل کننده انیب که شماست میان پروردگار کتاب (1 خطبه /البالغه )نهج غَوَامِضَهُ،

 و مطلق ،ها مثل و پندها عام، وخاص  ممنوع، و مباح منسوخ، و ناسخ مستحب، و واجب

 روشن را خود پیچیده نکات و تفسیر را خود مجمل عبارات ،باشد یم متشابه و محکم مقید،

 .کند یم

نباشد، این  فهم قابلکم در مراحل ابتدایی فهم ـ جز با بیان معصومان  اگر قرآن ـ دست

نیست، چگونه تبیان و  فهم و قابلوصف بر آن صادق نخواهد بود؛ زیرا چیزی که ناطق 

 مبیّن است؟

 یگر تیهدا .3-4-0-3

 دوراز به( قرآن کتاب هدایتگری است 136 خطبه ،البالغه )نهج ضِللَا ی الْهَادِی الَّذِی 
 ی.گشتگ گمگمراهی و 
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 پیراسته از دروغ .2-4-0-3
 .دیگو ینمهمان( قرآن یک سخنگویی است که دروغ ) کذِبُالْمُحَدِّثُ الَّذِی لَا ی 

 . برترین کالم5-4-0-3
 یمعنادر  راغب ( قرآن بهترین سخن است.111 خطبه ،البالغه )نهج ثِیالْحَدِفَإِنَّهُ أَحْسَنُ 

یا از طریق وحی در بیداری یا خواب  شنود یمبه هر سخنی که انسان : »دیگو یم« حدیث»

آسمانی به صفتی به نام  کتاب این سخن، در« .شود یم، حدیث گفته رسد یمبه او 

فرموده  خداوند که از خود قرآن گرفته شده است، توصیف شده است. ثیالحد احسن

 ثُمَّ رَبَّهُمْ یخْشَوْنَ الَّذِینَ جُلُودُ مِنْهُ رُّتَقْشَعِ مَثَانِی مُتَشَابِهًا کتَابًا الْحَدِیثِ أَحْسَنَ نَزَّلَ است: اللَّهُ

خدا بهترین سخن )قرآن( را نازل کرده که  (27 )زمر/ اللَّهِ ذِکرِ إِلَی وَقُلُوبُهُمْ جُلُودُهُمْ تَلِینُ

مطالبش به هم مربوط و به یکدیگر منعطف است، از تالوت آن، پرهیزکاران را لرزه بر 

 را به ذکر خدا مشغول سازد. شانیها دلبا آیات رحمت آرامش گیرند و  اندام افتد، سپس

 است. فهم قابلناطق و برای همگان  قطعاًکتابی که احسن الحدیث است، 

 . امر به تفقّه در قرآن6-4-0-3
 تَفَقَّهُوا فِیهِ فَإِنَّهُ رَبِیعُ الْقُلُوبِ، وَ وَ حضرت، همگان را به تفقّه در قرآن فراخوانده است:

 بهترین که بیاموزید را ( قرآن111خطبه  ،البالغه )نهج اسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ،

 که خواهید بهبودی و شفا آن نور ازهاست.  دل بهار که بفهمید نیک را آن و است گفتار

نگرانه  دقیق، عمیق، ژرف ادراکدر لغـت بـه معنای فهم و  فقـه است. بیمار یها نهیس شفای

اصفهانی در  ( راغب143-1/127: 1763مصطفوی، ) و موشکافانه در یک موضوع است.

فقه، هرگونه علم و فهمی نیست، بلکه پی بردن از معلومات » :دیگو یمکتاب مفردات 

 آن فقه: »سدینو یم عسکریابو هالل ( 1412:642راغب،)«حاضر، به معلومات غایب است.

 شماست، مخاطب که کسی به لذا ببرد؛ کالم یمقتضا به پی تأمل، و دقت با انانس که است

عسکری، .«)شوی واقف آن بر تاکن  تأمل میگو یم آنچه در یعنی أقوله؛ ما: تفقه دییگو یم

1711:412) 
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 شده مشتق گشودن و شکافتن از و است فهم معنای به اصل در فقه: »سدینو یم اثیر ابن

 (7/465 :1764 اثیر، ابن.«)است

 بهها  آن همه در که است آمده مجرد ثالثی غةیص با بار 11 «فقه» مشتقات قرآن در

 مکارم. )ظاهری و سطحی اطالع نه ژرف، و دقیق فهم یعنی باشد یم «فقه» واژه لغوی معنای

 (1/77 :1735شیرازی،

منظور از تفقّه، صرفا پیدا کردن معنی نیست بلکه مقصود  دیآ یماز آیات قرآن بر 

وَ لَکِنّ َالْمُنَافِقِین اَل »فرماید:  است. لذا قرآن در مورد منافقان می موردنظرخاصی را یافتن 

فهمند. بلکه آن  به این معنی نیست که منافقین مطلقاً چیزی نمی هی( آ3 )منافقون/« یَفْقَهُونَ

شود حضرت در  این بیان معلوم می با فهمند. آن اشاره دارد را نمیمقصد خاصی که آیه به 

با امر به تفقه در قرآن، همگان را به اندیشیدن به قرآن و فهم فراتر از « تَفَقَّهُوا فِیهِ»جمله 

 ادراک سطحی، فراخوانده است و این فرع بر این است که قرآن ناطق باشد.

 نور بودن قرآن .7-4-0-3

یا »فرماید:  می مثالًنور یاد کرده است  عنوان بهخداوند در قرآن در موارد مختلف از قرآن 

( ای مردم، از 134)نساء/ «أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ نُوراً مُبیناً

 یعل. امام میا کردهکار نازل جانب پروردگارتان بر شما حجتی آمد و برای شما نوری آش

: أَنْزَلَ عَلَیهِ الْکتَابَ نُوراً لَا تُطْفَأُ مَصَابِیحُهُ دیفرما یمع( نیز در توصیف و تعریف قرآن چنین )

 خاموشی که است نوری قرآن: فرمود نازل او بر را قرآن وَ سِرَاجاً لَا یخْبُو تَوَقُّدُهُ سپس

( و درجای 113 خطبه ،البالغه )نهج نپذیرد. زوال آن درخشندگی که است چراغی ندارد،

کتابی که  ( توصیف کرده است.156 خطبه ،البالغه نهج) النُّورُ الْمُبِینُ دیگر قرآن را به

 .باشد فهم برای مردم غیرقابل تواند ینماست،  و روشنگر نور خود

 گیری از قرآن پند ..8-4-0-3
انْتَفِعُوا  پند گرفتن از قرآن فرخوانده است مانند؛ع( در موارد مختلف مردم را به ) یعلامام 

لْجَلِیةِ وَ ]أَخَذَ[ بِبَیانِ اللَّهِ وَ اتَّعِظُوا بِمَوَاعِظِ اللَّهِ وَ اقْبَلُوا نَصِیحَةَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْذَرَ إِلَیکمْ بِا
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هَذِهِ الْأَعْمَالِ وَ مَکارِهَهُ مِنْهَا، لِتَتَّبِعُوا هَذِهِ وَ تَجْتَنِبُوا  اتَّخَذَ عَلَیکمُ الْحُجَّةَ، وَ بَینَ لَکمْ مَحَابَّهُ مِنَ

 اندرزهای و پند از گیرید و بهره داشته بیان خداوند آنچه از ( مردم136 ، خطبهالبالغه )نهج

 را عذر راه روشن، یها لیدل با خداوند زیرا کنید قبول را او یها حتینص و پذیرید پند خدا

فرموده  بیان دارد دوست که اعمالیو  است کرده تمام شما بر را حجّت و بسته شما روی به

 گزینید. دوری یها یبد از و پیروی ها یخوب از تا کرد یمعرف دارد کراهت آنچه از و

 وَ :اند فرمودهرا مطرح  استنصاح در ادامه این خطبه حضرت بجای نصیحت؛

 َنْفُسِکمْ اسْتَنْصِحُوهُ عَلَی
در جای دیگر نیز در نامه دهید.  اندرز قرآن با را خویشتن و )همان( 

 زن چنگ قرآن ریسمان به وَ تَمَسَّک بِحَبْلِ الْقرآن واسْتَنْصِحْهُ :اند فرمودهبه حارث همدانی 

( در این مورد استنصاح از باب استفعال است 61 / نامه البالغه )نهج .ریپذ حتینص آن از و

 ناطق نباشد نصیحت طلبی از آن معنا ندارد. قرآن اگر شده است. که طلب در آن لحاظ

 از قرآن استشفا .9-4-0-3

از این کتاب  اند خواستهو از مردم  اند فرمودهرا به شفا توصیف  ( قرآنع) یعلامام 

الصُّدُورِ وَ اسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ  وَ تَعَلَّمُوا الْقرآن ... شفا کنند: طلب شفابخش،

 شفای که خواهید بهبودی و شفا آن نور قرآن را بیاموزید،... از ( و111خطبه  ،البالغه )نهج

جای دیگرمی فرماید: فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِکمْ وَ اسْتَعِینُوا بِهِ عَلَی  در است. بیمار یها نهیس

 ،البالغه الضَّلَالُ )نهجوَ هُوَ الْکفْرُ وَ النِّفَاقُ وَ الْغَی وَ لَأْوَائِکمْ، فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ أَکبَرِ الدَّاءِ 

 در که بطلبید یاری قرآن از ها یسخت در و بخواهید قرآن از را خود درمان پس (136خطبه 

 است. گمراهی و سرکشی و نفاق و کفر یعنی ها یماریب نیتر بزرگ درمان قرآن

درخواست شفا از قرآن در صورتی است که قرآن نطق داشته باشد و بتوان این نسخه  

 را فهمید و بکار بست. کننده درمان

 ی با قرآننینش همبه  هیتوص .01-4-0-3
جَالَسَ هَذَا الْقرآن أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِیادَةٍ أَوْ  مَا فرموده است: البالغه نهجآن حضرت در 

 قرآن با ( کسی136خطبه  ،البالغه نهج) نُقْصَانٍ، زِیادَةٍ فِی هُدًی أَوْ نُقْصَانٍ مِنْ عَمًی؛.....
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 و دلی کور از و افزود او هدایت در کاست، او از یا افزود او برکه  آن مگر نشد نینش هم

 از آن لغو و بیهوده است. کاست. هم نشینی با قرآن بدن فهم و استفاده اش یگمراه

 بودن و تصدیق آیات نسبت به یکدیگر گواه .00-4-0-3
 «کِتَابُ اللَّهِ ...یَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَی بَعْض.»امام علی )ع( در مورد قرآن فرموده است: 

 .دهد یم گواهی دیگر برخی بر ( این کتاب خداست که ... برخی177خطبه  ،البالغه نهج)

ی است که برخی از آیات آن با ا وستهیپبر اساس این روایت، قرآن مجموعه به هم 

این  و کند یمی دیگر را تفسیر برخ ی که برخی از آیات،ا گونه بهمرتبط است،  آیات دیگر

 ی قرآن نیست.ریپذ فهمچیزی جز ناطق بودن قرآن و 

 الهی بودن قرآن سمانیر .04-4-0-3
 :دیفرما یمو  داند یمآن حضرت قرآن را بسان ریسمان محکم و رشته پیوند خالق و مخلوق 

 نُیالْأَمِإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ یعِظْ أَحَداً بِمِثْلِ هَذَا الْقرآن، فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِینُ وَ سَبَبُهُ 

نند پندهای این قرآن پند نداده است، را ما کس چیهی سبحان ( خدا136خطبه  ،البالغه )نهج

ی علم ها چشمهخداست. در آن بهار دل و  بخش یمنیا رشتةزیرا که قرآن ریسمان استوار و 

همگان را به چنگ زدن به این ریسمان استوار و تمسک به کتاب  رو نیازا و دانش است.

الْحَبْلُ الْمَتِینُ وَ النُّورُ الْمُبِینُ وَ الشِّفَاءُ عَلَیکمْ بِکتَابِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ  :دیفرما یمخدا، سفارش کرده 

 و الهی محکم ریسمان که قرآن به کردن عمل باد شما ( بر156خطبه  البالغه، النَّافِعُ )نهج

 است.. سودمند درمانی و آشکار نور

یی جا بهآن  طرف کی است که یسمانیر حبل،: »دیگو یماستاد جوادی آملی 

و طرف دیگر آن در دست کسی باشد که نیازمند به آویزه است تا با چنگ زدن  شده بسته

و  آموزد یمی که دارد، علمی که به انسان و درجاتحبل خداست  قرآن .باال برودبه آن 

ی آن به دست سو ک، طنابی است که یدهد یمی انسان قرار فراسوی عملی که ها راه

( بدیهی است تمسک 556: 1712آملی، ی)جواد «خداست و سوی دیگرش به دست مردم.

 قرآن( بدون فهم آن معنا ندارد.) یالهبه ریسمان 
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 نافی نطق قرآن اتیروا دوم؛ دسته .4-3 

که در  شده نقلع( ) یعلمَثبِت نطق قرآن(، روایاتی از امام اول ) دستةدر مقابل روایات 

 ناطق بودن قرآن نفی شده است مانند؛ ها آن

امام علی )ع(، در ماجرای حکمیّت، وقتی خوارج به آن حضرت اعتراض کردند که 

نَّا لَمْ نُحَکمِ الرِّجَالَ وَ إِنَّمَا حَکمْنَا الْقرآن، هَذَا اِ» فرمود: ؟چرا به حکمیت افراد رضایت دادی

وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ وَ إِنَّمَا ینْطِقُ عَنْهُ الْقرآن إِنَّمَا هُوَ خَطٌّ مَسْطُورٌ بَینَ الدَّفَّتَینِ لَا ینْطِقُ بِلِسَانٍ 

 حکمیت به را قرآن تنها ندادیم، قرار داور را افراد ( ما125خطبه  ،البالغه نهج«)الرِّجَالُ

 قرآن، این( خواستند یم را آن داوری و کرده نیزه سر برها  آن که) کردیم انتخاب «داروی»

 به نیازمند و گوید سخن تا ندارد زبان است، پنهان جلد دو میان کهشده  نوشته است خطّی

 گویند. سخن آن از توانند یها م انسان همانا و کند ترجمه را آن که است کسی

ذَلِک الْقرآن، فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ ینْطِقَ وَ لَکنْ أُخْبِرُکمْ  :دیفرما یمحضرت در جای دیگر 

 .بَینَکمْ مَا نَظْمَ وَ دَائِکمْ دَوَاءَ وَ الْمَاضِی عَنِ الْحَدِیثَ وَ یأْتِی مَا عِلْمَ فِیهِ إِنَّ أَلَا عَنْهُ

 من امّا ،دیگو ینم سخن هرگز که گوید سخن تا بخواهید قرآن ( از153 البالغه، خطبه )نهج

 روزگاران حدیث و آینده علم قرآن در که بدانید ،دهم یم خبر آن معارف از را شما

 .است شما اجتماعی و فردی امور دهنده سامان و شما دردهایشفادهنده  است، گذشته

 سکوتلَکنْ أُخْبِرُکمْ عَنْهُ  عبارت ذیل خود معمول روشباوجود ابن ابی الحدید  

نطق  بحرانی میثم ابن (1414:1/213ابن ابی الحدید،) مطلبی نیاورده است. و کرده اختیار

 امام از قرآنی معارف فهم ع( از جانب قرآن و طلب) طالب یابقرآن را نطق علی بن 

 عبارت آوردن با امام معتقد است: خویی اهلل حبیب رزای( م7/237: 1414ابن میثم،) .داند یم

 و معانی مفسّر و قیّم و او مترجم تنها کند که می بر این مطلب اشارهلَکنْ أُخْبِرُکمْ عَنْهُ 

 (1415:1/776)خویی، است. قران بواطن و ظواهر

 (عامام باقر ) امامان دیگر نیز وارد شده است: از ع(،) نیرالمؤمنیامشبیه این سخن 

 نْهَوْنَوَ یَ نَ یَـأْمُرُو أَهْـلٌ لِلْقُـرْآنِ لَکِـنْ وَ یَنْهَی وَ یَأْمُرُ بِنَاطِقٍ لَیْسَ الْقُرْآنَ إِنَّ: دیفرما یم

 که اهلـی دارد قـرآن یولـ کند؛ یامرونه که نیست ناطق( قرآن 246 /1 :ق 1733کلینی،)
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 هذا: »شریفه آیه درباره( ع) امام صادق: با گوید بصیر ابو. دارند یبازم و دهند یم فرمان

 سـخنحق  به شما علیه که ما کتابِ است نی( ا21الجاثیة/) «عَلَیْکُمْ بِالْحَقِّ یَنْطِقُ کِتابُنا

 هُـمُ( ع) تهِیاهلب وَ مُحَمَّدٌ لَکِنْ وَ یَنْطِقُ لَا الْکِتَابَ إِنَّ: فرمود سـخن گفتم؛ حضرت ،ـدیگو یم

محمّد  ولی دیگو ینمسـخن ( کتـاب 113ـ  113/ 27 :1471مجلسی،بِالْکِتَـابِ ) النَّـاطِقُونَ

 .ندیگو یم سخن کتاب لهیوس ( بهع) تشیب ( و اهلص)

 . دسته سوم، صامت و ناطق بودن قرآن3-3
کرده  جمع ،جا کع( دو صفت نُطق و صَمت را در ی) یعلامام  روایاتی است کهدسته سوم 

( 137 خطبه ،البالغه نهج«)خَلْقِه عَلَی اللَّهِ حُجَّةُ نَاطِقٌ صَامِتٌ وَ زَاجِرٌ آمِرٌ ، مانند؛ فَالْقرآناست

 است. مخلوقات بر خدا حجّت و گویا ساکتی وبازدارنده  فرماندهی قرآن

 و ناطق بودن قران چند وجه ذکر شده است:در معنای صامت 

البالغه، در توضیح این جملة حضرت  ( ابن ابی الحدید شارح بزرگ نهجالف

که مشتمل بر حروف و الفاظ است صامت و خاموش است و از نظر قرآن از آن » :سدینو یم

سخنگویی همچون خطاب و نداست،  اوامر و نواهی و اخبار و که دربردارندة نظرآن 

 «.و این کالم حضرت )ع(، از باب مجاز است دیگو یکه با بندگان خدا سخن م ماند یم

 (113 /11:1414الحدید، ابی ابن)

ایـن ا خـتالف تعـابیر، بیانگر دو نگاه متفاوت به قرآن کریم است؛ در یک  ب(

نشسته و با کسی سخن  یا نگرش، قرآن، کتابی مقدّس است کـه خاموش، در گوشه

ها را مخاطب خود قرار داده  انسان از نگـاه دیگـر، قـرآن، کتـابی است که همهو  دیگو ینم

 مصباح) .دهد یو به پیروان خود نوید سعادت م خواند یو آنان را به پیروی از خود فرام

 ناطق قرآن صورت، این کتاب زندگی نگاه شود در عنوان بهبه قرآن  ( اگر14: 1731یزدی،

 .کند یم راهنمایی همه ابعاد زندگی در راها  آن و دیگو یم سخنها  انسان با و گویاست و

حساب  به خیالی ینما متناقض از موارد ،موردنظر کـالم» گفت: توان یمبه تعبیر دیگر 

 علت آن به و کنند یم ایجاد ترکیـب جدیدی خـود نقـیض بـا یا واژه آن در کـه دیآ یم

 کالم سوی دو بودن دلیل به و ی نزدیکنمـا متنـاقض است، ترکیب یک در دوسویه هر که
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 تشـکیل اسـاس خبر. ازآنجاکه رود یمشـمار  بـه گفتـاری ینمـا متنـاقض سخن، درون در

 (1712:232)میراحمدی،« است.حاضر محور  ینمـا متنـاقض اسـت، گشـته هنـر ایـن

 ،«لَکنْ أُخْبِرُکمْ عَنْهُ»ج( وجه سومی که به نظر استاد مصباح یزدی، با توجه به قرینه 

 کالم کریم قرآنهرچند » که نیاباشد عبارت است از ( حضرت -موردنظر  معنا آن دیشا

 اما نیست، شناختنی ما برای نزولش و صدور و الهی کالم این حقیقت و است متعال خدای

 کرده پیدا تنزلقدر  آن الهی کالم این ،هاست انسان هدایت آن نزول از هدفازآنجاکه 

 ولی درآمده، بشر برای شنیدن وخواندن  قابل آیات و جمالت و کلماتصورت  به که است

 وفهم  قابل عادی یها انسان برای آن آیات همه مضامین که نیست چنین حال نیدرع

 و السالم همیعل معصوم امامان و )ص( پیامبر تبیین و تفسیر بدون مردم خود و باشد دسترسی

 (14: 1731یزدی، مصباح) «.شوندنائل  آیات مقاصد به بتوانند علم در راسخین

مردم را به سه گروه  د( استاد جوادی آملی در توجیه صامت و ناطق بودن قرآن،

 :اند کردهتقسیم 

 مطرح قرآن ساحت در را پرسشی گونه چیه نیندیشیدن، و تحجّر اثر در که کسانی .1

 قرآن از را سخنی اند یقیحق جامدان و ساکنان که گروهی چنین. کنند ینم واند  نکرده

 .است کرده پیشه خاموشیها  آن به نسبت نیز یاله کتاب این و شنوند ینم حکیم

 با واند  برده قرآن پیشگاه به را باطلی سؤال بداندیشی، و کژراهه اثر در که کسانی .2

 یکتاب اله واند  کرده تلقّی قرآن ندای را خویش واهمه صدای غلط آموز، یها فرض شیپ

 این به نسبت خداوند، کتاب که یدرحال ؛کنند یم واند  کرده متهم خود،دلخواه  پاسخ به را

 گروه این گویاست، قرآن که را مطالبی آن زیرا است؛ صامت همچنان نیز گروه

 .شنوند ینم

 قرآن ساحت به را معقولی پرسش مستقیم، صراط پیمودن بامتدبرانه  که یکسان .7

 به مفسّرانی چنین. کنند یم دریافت او از را مناسب پاسخ و دارند یم واند  داشته عرضه کریم

 إِنما: »ندیگو یم سخن قرآن زبان از و اند میکر کتاب ترجمان( السالم هی)عل امیرمؤمنان گفته

 به قرآنی استظهار و استنطاق با سوم گروه( آنچه 125خطبه  ،البالغه . )نهج«الرجال عنه ینطقُ
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 تقیید یا تخصیص زمینه در( السالم همی)عل معصومان ازآنچه  انضمام به ،اند آورده دست

 دو این در کریم، قرآن و رسد یم حجّت نصاب به ،شده نقل قرآنی محتوای اطالق یا عموم

 سوم گروه به نسبت است، ناطق( السالم همی)عل معصوم اولیای به نسبت گرچه محوری، نکته

 هستند، رأی صائب مفسّرانِ ونظر  صاحب مجتهدان همان که گذشتهگانة  سه یها گروه از

 (31: 1713آملی، جوادی) «.استصامت 

 مخصوصها  آن از برخی که دارد درجاتی قرآن نطق» :اند گفتهایشان در جای دیگر 

 ساحت به را مخصوصی پرسش و دارند قرآن از یا ژهیو انتظار که است خاصی مستمعان

 که چنین آشنایند خویش باطن راه از نیز آن درونی آوای با نیز و دهند یم ارائه قرآن

 (736 :1733املی، جوادی) «.نیست همگانی نطقی و استنطاق

 و آیات یکایکطور  به همـه حقـائق قرآنی، فهم» نیز معتقد است: جعفری عالمه

 پیـامبر بایـد و دیآ یبرنم معمـولی یها از عهده انسان آیـات، در نهفته اسرار وها  آن مجموع

 بـه استناد با بلکه. بگیرند عهده به را آن( علیهم السّالم) نیمعـصوم ائمـه و( ص) اکـرم

 پیـامبر عترت کهگونه  همان: »دیافزا یم و شمارد یم را یقینی معنـا همـین ثقلـین، حـدیث

 فهم] بدهند، انجام کاملطور  به توانند ینم را خود مأموریـت الهی قـرآن، بـدون ،(ص)

 لةیوس به آن باطن و ظاهر تبیین و تأویل و تفسیر هـم بدون( قـرآن) خـدا کتاب[ کامل

 (13ـ  16/ 26 :1737جعفری،)«است. ریناپذ امکان علـم هستند، در راسـخان کـه عترت

 روایات مثبِت و نافی نطق قرآن جمع .2-3
ی فهم قرآن نف ،«لَنْ ینْطِقَ» ازجملهمراد حضرت  شود یمبا دقت در سخن حضرت معلوم 

 هرگز قرآن اگر که چرا سازگاری ندارد (استنطقوهبا ) ؛اوالً نیست که اگر چنین باشد،

با  متناقض ؛اًیثانباشد؟  داشته تواند یم معنایی چه استنطاق به امر پس ،دیگو ینم سخن

بِبَعْض بَعْضُهُ  نْطِقُیَ از نطق قرآن سخن گفته است مانند؛ صراحت بهروایاتی است که 

 را« لَا ینْطِقُ» جمله ،«لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ» و جمله «بلـسان» دی( ق177/ خطبه البالغه )نهج

 کرده، نفی قرآن از را ظاهری جوارحی و نطق که نیا ( ضمنعامام )ی عنی؛ کند یم تفسیر

 بدون و خود یخود به ی قرآنعنی؛ نموده است دیتأک داللت مفسِّر و ستنطقم به قرآن نیاز بر
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 این در گفت. نخواهد سخن هرگز بایسته یها روش یریکارگ به و تدبّر و علمی تالش

تعبیر دیگر لزوم ترجمان خواهی قرآن،  به بنفسه. ینطق لن: است چنین جمله تقدیر صورت

 دییتأی این وجه را شواهد نه مطلق فهم قرآن را. کند یماز قرآن را رد  ضابطه یببرداشت 

 :کند یم

 شاهد اول
 را ناطق و ترجمان قرآن معرفی کرده است: خود روایاتی که حضرت،

 قرآنضد  بر صامت قرآن از خواست یم تزویر با دشمن که یهنگام صِفّین، جنگ در

 النّاطِقُ القرآن أَنا: )ع( فرمود علیامام  کند،سوءاستفاده  قرآنی یها ارزش و ناطق

ِ  اللّه کتابُ: هذا فرمود دیگر، روایتی در ومنم  ناطِق،( قرآن 111/ 32: ق 1417)مجلسی،

 ال إِذ الصّامِتِ،ِ  اللّه الحُکمَ بِکتابِ ذَروا وَ النّاطِقِ اللّه بِکتابِ فَخُذُوا عَنهُ، المُعَبِّرُ وَأَنا الصّامِتُ

 من، وکتاب خاموش خداست  ( این،211 /1736:3شهری، )محمدی ری غَیری عَنهُ مُعَبِّرَ

 اساس بر کردن حکم و بیاویزید دست خداوند، گویای کتاب به پس. اویم سخنگوی

( عباقر ) امام .نیست آن برای سخنگویی من، جز کهچرا  نهید؛ وا را خدا خاموش کتاب

 من علیالبالغه  الحُجهنحن  و اهلل یِوح تَراجِمُه نَحن واهللِ  علمِ خُزّان: نَحن فرماید می

 مفسر ما خداییم، علمدار  خزانه ما( 1/112 ق: 1733 کلینی،االرض ) فَوق من والسماءِ  دون

زیارت  . درآشکاریم برهان است زمین روی و آسمان زیر در که هر بر ما خداییم و وحی

خوانندة  یتوا بر سالم تَرْجُمَانَهُ وَ اللَّهِ کتَابِ تَالِی یا عَلَیکالسَّالمُ  :میخوان یمآل یاسین نیز 

 خدا. کتاب مفسّر و قرآن

 نوشتاری یا گفتار. 1ازجمله:است  متعددی معانی دارای لغوی منابع در ترجمان واژه

 سخن؛ تفسیر و شرح. 2(5/1123: 1413 ی)الجوهر برگرداندن؛ دیگر زبان به زبانی از را

 .باشد دیگر زبانی به یا یاصل زبان به است ممکن سخن تفسیر( 12/66: 1414 منظور، ابن)

 شاهد دوم
 ؛مانند متفاوت بودن درجات معناهای قرآن را مطرح کرده است،ع( ) یعلامام روایاتی که 
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ی أَرْبَعَةِ أَشْیاءَ: عَلَی الْعِبَارَةِ وَ عَلَ اللَّهِ کتَابُ :اند فرمودهنقل شده است که  آن حضرت از آنچه

وْلِیاءِ وَ الْحَقَائِقُ الْإِشَارَةِ وَ اللَّطَائِفِ وَ الْحَقَائِقِ؛ فَالْعِبَارَةُ لِلْعَوَامِّ وَ الْإِشَارَةُ لِلْخَوَاصِّ وَ اللَّطَائِفُ لِلْأَ

حقائق. عبارات برای عوام، و  فیلطالِلْأَنْبِیاءِکتاب خدا چهار بخش است: عبارات، اشارات، 

: 1417 مجلسی،) برای اولیای الهی و حقایق برای انبیاء است. فیلطااشارات برای خواص، 

 دیمؤاین امر  ع( نیز نقل شده است و) نیحسع( و امام صادق )( این حدیث از امام 117/ 12

متعدد دارد و هرکس بنابر ظرف وجودی خویش از این  وجوه آن است که قرآن مجید،

 .گردد یمکتاب الهی بهره مند 

« ترجمه»همان حدّ « عبارت»مقصود از » :اند کردهبرخی این روایت را چنین تشریح 

، خواصبا توجّه به قید « اشارت قرآن»ی مردمی است. مقصود از ها تودهکه سهم  باشد یم

 باشد یمقرآن و مجتهدین تفسیر  نیمتخصصحوزه صالحیت  را نظر دارد که در« تفسیر»حد 

« قرآن فیلطا». مقصود از باشند یمکه به ابزار و کلیدهای مخصوص تفسیر قرآن، مجهّز 

یی است که از حدّ فهم نوع علمای تفسیر فراتر بوده، شرط والیت الهی ها برداشتنکات و 

رستی فکر و دل و جوارحشان را خدا و سرپ اند سپرده. آنان که دل به خدا کند یمرا طلب 

 فیلطا، به حوزه روند یم( بشمار السالم همیعلبرعهده گرفته است و از حواریون معصومین )

ذات قدسی و مکنون « حقایق قرآن». مقصود از گردند یم مند بهرهاز آن  افتهی راهقرآن 

( را شایسته است و السالم همیعلکه اتصال و تماس با آن، معصومین ) باشد یمملکوتی قرآن 

 (113 و 116 :1731فر، پور )نقی .«باشد یمدست دیگران از آن حوزه کوتاه 

ظاهر عبارات قرآن برای همه مردم » :دیگو یماستاد معرفت در شرح این روایت 

است که ژرف اندیشند؛ لطایف )نکات لطیف و رمزهای  خواصبرای  است؛ اشارات آن

، اند دهیگرد نائلکه به درگاه حق نزدیک شده و به مقام والیت دقیق( برای کسانی است 

ی تمامی احکام و معارف است، مخصوص کسانی است ربنایزاما اسرار و حقایق نهفته که 

 (763 / 2: 1731معرفت،) «.که با وحی سروکار دارند و از اسرار غیبی اطالع دارند

 قَسَّمَ قرآن را به سه قسم تقسیم کرده است: اتیآ آن حضرت در کالمی دیگر، 

فَجَعَلَ قِسْماً مِنْهُ یعْرِفُهُ الْعَالِمُ وَ الْجَاهِلُ وَ قِسْماً لَا یعْرِفُهُ إِلَّا مَنْ صَفَا ذِهْنُهُ وَ  أَقْسَامٍثَلَاثَةَ  کلَامَهُ
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وَ  أُمَنَاؤُهُوَ قِسْماً لَا یعْرِفُهُ إِلَّا اللَّهُ وَ  إِسْالمِلِلْشَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ  مِمَّنْلَطُفَ حِسُّهُ وَ صَحَّ تَمْییزُهُ 

( خداوند کالم خود را به سه قسم تقسیم کرد: 45/ 31: 1417مجلسی،الْعِلْمِ )الرَّاسِخُونَ فِی 

قسمی که فقط عالمان آن را  ـ 2، فهمد یمقسمی که هم عالم و هم جاهل آن را  ـ 1

لطیف باشد و دارای شرح صدر  ها آن حسصاف و  ها آنن یعنی کسانی که ذه فهمند یم

قسمی که فقط خدا و فرستادگان او و  ـ 7باشند و قدرت تمییز حقایق را داشته باشند، 

  .فهمند یمراسخون در علم، آن را 

 و فهم به قادرها  انسان از گروه از منظر امام علی )ع( هر دهد یماین سخن نشان  

 هستند.از قرآن ی ا مرتبه درک

 قرآن بودن «وجوه ذو حمال» روایت یبررس .2

او را برای گفتگو با خوارج فرستاد  که یهنگامنامه خود به ابن عباس  ( درع) یعلامام 

 لَکنْ یَقُولُونَ... وَ وَ تَقُولُ وُجُوهٍ، ذُو حَمَّالٌ الْقرآن فَإِنَّ بالْقرآن، تُخَاصِمْهُمْلَا  فرمود:

 به خوارج با قرآن به (33 نامه ،البالغه . نهجمَحِیصاً عَنْهَا یجِدُوا لَنْ فَإِنَّهُمْ بِالسُّنَّةِ، حَاجِجْهُمْ

 چیزی تو دارد، گوناگونی تفسیرهای و بوده یکل دیدگاه دارای قرآن زیرا مپرداز، جدل

 که بپرداز گفتگو و بحث به آنان با )ص( پیامبر سنّت با لیکن دیگر، چیزها  آن و ییگو یم

 .ندارند پذیرش جز راهی آن برابر در

صامت  بر تأییدی سنّت، با احتجاج به امام دستور که آیا شود یممطرح  سؤالاین 

 است؟ ی قرآنریناپذ فهمبودن به معنی 

وُجُوهٍ و شناخت فضای صدور روایت، در فهم دقیق این سخن امام  توجه به معنای ذُو

 1411 فراهیدی،) است؛ «چیز هر روی فرا» به معنای عربی در «وجه»واژه  است. مؤثربسیار 

 مقاصدی و معانی ،«وجه» واژه از مراد که دیآ یم دست به نیز روایی قراین از (7/1121 :ق

 (15/225 :ق 1414ابن منظور،) شود. استنباط و برداشت آیات از است ممکن که است

 «وجوه ذو حمال: »نویسد می کند، می نقل را حضرت کالم کهازآن  پس نیز، اثیر ابن 

 مراد و دهد جای خود در را آن قرآن و شود حمل قرآن بر( معنایی و) تأویلهرگونه  یعنی

 (.1/444: 1764ابن اثیر،) است کثیر و مختلف معانی نیز «وجوه ذو» از
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 ذُو حَمَّالٌ الْقرآن فَإِنَّ»جمله  شود یماگر به فضای صدور کالم حضرت بنگریم معلوم 

 در فلسفی هرمنوتیک کهگونه  آن متن ازها  برداشت وها  قرائتکثرت  به معنای« وُجُوهٍ

 ی است:و اساسمهم  نکتةبلکه مشتمل بر دو  نیست، ،انگارد یم غرب

 کریم، قرآنزبان  .کند یمیک اصل مطرح  عنوان به، وجوه پذیری قرآن را حضرت

 و الفاظ داللتحسب  به معناو ازنظر  ترکیب و اعراب تصریف، چون؛ ،ازنظر ساختار

 مجاز، چون؛ بالغی یها شاخصه بر آن، تعابیر از بسیاری رای؛ زاست گونه نیا مصادیق،

 قرآن آیات معنایی یریپذ انعطاف بیانی سبک چنین الزمه و دارد تکیه تشبیه و استعاره

 ظاهری را دارد. معنای از فراتر معنایی، ابعاد توسعه ظرفیت دارای قرآنی، اتی. آاست

 درک سطح با خاص، یا فقط طبقه نه و مردم همه که است این کریم قرآن تیخصوص

 و استفاده قرآن آیات معنایی یها هیال از بتوانند خود، ظرفیت وبااستعداد  و متفاوت

 قرآناً جَعَلْناهُ إِنَّا: »آیه در مجید قرآن. است متعال خداوند اراده فقط این و کنند یبردار بهره

 یعنی وجود دو از( 4و  7 )زخرف/«حَکیمٌ لَعَلِی لَدَیْنا الْکِتابِ أُم فی إِنَّهُ وَ تَعْقِلُونَ لَعَلَّکُمْ عَرَبِیًّا

که درام  آن از فراتر یا مرتبه دیگر، و همگان برای درک وقابل دسترس در عربی وجود

 قرآن. ردیگ یم نظر در را فردی یها تفاوت کریم،. قرآن است داده خبر دارد قرار الکتاب

 آسمان از که نموده تشبیه آبی به را الهی حقایق فهم برابر درها  انسان ظرفیت تفاوت کریم،

 مِنَ: أَنْزَلَ ردیگ یم بهره آن از خود گنجایشاندازه  به یا رودخانه هر وشده  فرو فرستاده

 نازل آبی آسمان از( خدا 13رعد/) ایرابِ زَبَداً السَّیْلُ فَاحْتَمَلَ بِقَدَرِها أَوْدِیَةٌ فَسالَتْ ماءً السَّماءِ

 کفی سیل روی بر و شد جاری آب سیل ظرفیتش و وسعتقدر  به رودی هر در که کرد

 اَحسنِ علی فاحملوه وجوهٍ ذو ذَلولٌ: القرآن دیفرما ی( مص) امبراکرمیپ راستا اینبرآمد. در 

 هر به که) است متعددی وجوه دارای و راهوار( قرآن 1/76:ق 1416کاشانی، فیضالوجوهِ )

 .معنا کنید و حمل وجه بهترین بر را آن.( پس کرد معنا را آن توان یم نحوی

 و ماروت و درمورد داستان هاروت بقره سورة 112 آیة تفسیر در( ره) یطباطبائ عالمه

 به حمل شده است را آیه این معانی که بر ریاضی، محاسبة یک با آنان احتماالت و فرض

 از این قسم خدا به: گوید می و رساند می معنی هزار شصت و دویست و میلیون یک
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 تحیر موجب که پذیرد می معنایی احتمالقدر  آن ای آیه که است کریم قرآن یها یشگفت

 (1/274:ق 1413طباطبائی،. )شود می عقول

 نبستن کار به که کند می گوشزد پژوه قرآن و مفسر را به نکته . دیگر امام )ع( این2

 خوارج از این طریق بهکه  چنان شود یم رأی به تفسیرمنجر به تفسیر،  در صحیح روش

 کشیده شدند. باطل وجوه و معنایی تشابهات ورطة

 گیری نتیجه
 :دیآ یم به دستزیر  جینتا گفته شد، ازآنچه

 دسته روایات از امام علی )ع( نقل شده است؛ سه ، دربارة فهم قرآن،البالغه نهجدر  .1

 مُثبت نطق قرآن، روایات نافی نطق قرآن و روایات جمع ناطق و صامت بودن قرآن. اتیروا

 سخن در یکدیگر کنار در( ناطق صامت) متضادظاهر  بهدو وصف  جمع ..2

 با ناطق دانستن قرآن، سو کاز ی حضرت یک حقیقت مهم اشاره دارد. ( بهع) نیرالمؤمنیام

ی عقل و اندیشه در فهم معارف وحیانی و فراتر نرفتن از معنای ابتدایی آیات ریکارگ به عدم

 برداشت ، دیدگاهو با صامت خواندن قرآن از سوی دیگر شمارد یمقران را مردود 

 .کند یم رد را قرآن از ضابطه یب

گونه  آن متن ازها  برداشت وها  قرائتکثرت  بودن قران، به معنای« وُجُوهٍ ذُو حَمَّالٌ» .2

ی فهم قرآن شناس بیآسبُعد بلکه ناظر به  نیست، ،انگارد یم غرب در فلسفی هرمنوتیک که

 مجید است.
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 الکریمدارالقرآن ناصر،  شیرازی، مکارمترجمه  (.1737) مجید. قرآن

 ، نسیم حیات، چاپ چهارمقم ترجمه دشتی، محمد، (.1733) .البالغه نهج

 ، قم، منشورات مکتبه آیة اهلل العظمی مرعشی نجفی.البالغه نهجشرح (. ق 1414) ابن ابی الحدید.

 چاپ اسماعیلیان، مؤسسه قم، ،الحدیث غریب فی النهایة (.1764) محمد. بن مبارک االثیر، ابن
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 تهران، انتشارات سمت.

 آموزش های مؤسسه ،البالغه نهج در قرآن تفسیر و فهم مبانی نامه انیپا (.1731حامد ) ی،پور رستم
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 کالمی تفسیر پژوهشنامه ،قرآن محسوص نطق چیستی و بیانی وحی (.1714. )حامد ی،پور رستم

 7 شماره 2 دوره قرآن،

 فرهنـگ نـشر دفتر تهران، دوم، چاپ ،البالغه نهج شرح و ترجمه (.1737) تقی. محمد جعفری،

 اسـالمی

 ، قم، اسراء.در قرآن قرآن (.1733عبداهلل )جوادی آملی، 

 اسراء نشر ،والیت میشم (.1712) .---------------

اسراء، چاپ  ، انتشاراتقم ،السالم هیعل علی امام کالم در قرآن. (1713) .---------------

 پنجم

 ، چاپ دهماسراء قم، ،(عرضا ) امام منظر از حکیمقرآن  (.1713) .---------------

، دار العلم روتیب ،تاج اللغه و صحاح العربیه الصحاح (.ق 1413) جوهری، اسماعیل بن حماد.
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 للمالیین

 : مکتب االسالمیهتهران ،البراعه منهاج (.ق 1415) اهلل. بیحب خویی،

 دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، دهخدا نامه لغت(. 1733) اکبر. دهخدا، علی

 ، بیروت، دار القلم.المفردات فی غریب القرآن(. ق 1412) راغب اصفهانی، حسین بن محمد.

 ، بیروت، دارالکتب العلمیهمناهل القرآن فی علوم القرآن(. ق 1416) .میعبدالعظزرقانی، محمد 

 مطالعات و انسانی علوم ، پژوهشگاهاجتماعی علوم در تحقیق یها روش (.1717) ساروخانی، باقر.

 فرهنگی چاپ هجدهم

 التوجیهدار  ، بیروت،للقرآن الموضوعی التفسیر فیمقدمات  (.ق 1411باقر. ). صدر، محمّد

 االسالمی

 دارالکتب االسالمیه، ،، تهرانقرآن در اسالم (.1736) .نیمحمدحس دیطباطبائی، س

 انتشارات اسالمی.، قم، المیزان فی تفسیرالقرآن(. ق 1413) .---------------

چاپ  اسـالم، انتـشارات تهـران، ،القرآن تفسیر فی البیان اطیب (.1733) عبدالحسین. سید طیّب،

 دوم

 ، قم، هجرت.العین(. ق 1411) ، خلیل بن احمد.یدیفراه

 و ترجمه المللی بینمرکز  ،قم ،قرآن فهم در ظاهرگرایی بررسی ونقد  (.1713) محمدباقر. فرضی،

 اولچاپ  ،(ص) المصطفی نشر

 .العلمیه الکتب دار: بیروت المحیط، القاموس ق(. 1415) یعقوب. بن محمد فیروزآبادی،

 : دارالکتب اإلسالمیه.تهران ،قاموس قرآن(. 1731) .اکبر یعلقرشی، 

 ، قم، مکتبة الصدر.الصافی ریالتفس (.ق 1416فیض کاشانی، محمد محسن. )

 ، تهران، دارالکتاب اإلسالمیهالکافی(. ق 1733) ی، محمد بن یعقوب.نیکل

 ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.بحاراألنوار (.ق 1417) .محمدباقرمجلسی، 

 .، قم، دارالحدیثامیرالمؤمنین نامه دانش (.،1736محمد )شهری،  محمدی ری

 مذاهبو  ادیان دانشگاه قم، ،قرآن فهم در ییظاهرگرا (.1717محمدحسن. ) مظفر، محمدی

انتـشارات مؤسـسه آموزشی و  ،، قـمالبالغه در آیینـه نهج قرآن (.1731) ی.مصباح یزدی، محمدتق

 پژوهشی امام خمینی ره، چاپ سوم
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 ، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.یشناس قرآن (.1712) ی.محمدتقمصباح یزدی، 

 ارشاد و فرهنگوزارت  ،تهران ،  الکریم القرآن کلمات فی التحقیق (.1763حسن ) مصطفوی،

 اسالمی

 فرهنگی التمهید. موسسة، قم، تفسیر و مفسران(. 1731) ی.محمدهادمعرفت، 

 چاپ سوم ،نیزر ،فرهنگ معین(. 1736. )محمد معین،

( ع) طالب یاب بن علی االمام مدرسة قم، ،مقارن فقه المعارف دائرة (.1735.ناصر ) شیرازی، مکارم

 اول چاپ

 اإلسالمیه. دارالکتب ، تهران:تفسیر نمونه(. 1731) مکارم شیرازی، ناصر و همکاران.

 انسانی علوم توسعه و تحقیق مرکز ، قم،قرآن تفسیر یها روش(. 1712) درضایس ،مؤدب

 دو ،البالغه تحلیل و بررسی آرایة متناقض نما در نهج (.1712) و دیگران. رضا میراحمدی، سید

 .نهم شماره پنجم، سال پژوهی،حدیث  فصلنامه

 .چهارم چاپ ،اسوه ،تهران  قرآن، در تدبر پیرامون یپژوهش (.1731) .اهلل یول فر، پور نقی

 27 شماره قرآنی یها پژوهش ،(ع) علی امام نگاه در قرآن فهم یمبان (.1731) نیحس دیس هاشمی،

 .24 و
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