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Abstract:
Research and reflections on the Quran is one of the most important rec-
ommendations that the Almighty God has repeatedly emphasized.. For 
this reason, scholars of the Qur'anic sciences has long been concerned 
with the subject, because the Quran, is the guidebook of all mankind for 
all history. Consequently, a better and more accurate understanding of 
the Qur'anic verses and their action depends on understanding its words, 
expressions, and interpretations. One of the key words that can help us to 
understand the Holy Qur'an in depth is the word "Bayyenah" which will 
be discussed in the present article by its descriptive-analytical method 
and its functions in the Holy Quran. The results of the studies show that 
the word in question is first used in the primary sense as a semantic syn-
onym with the word "verse (miracle)" and  its secondary meaning (rea-
son, authority and distinctive) is established among the Muslims .
Keywords: Bayyenah, Holy Quran, Quran verses.

1) Associate Professor of Quranic and Hadith Sciences, Shahid Madani University of Azerbaijan (The Cor-
responding Author) s1.abdollahi@yahoo.com
2) Graduate of Master of Quranic and Hadith Sciences, Shahid Madani University of Azerbaijan  
i.maghali114@gmail.com
3) PhD student in Quran and Hadith, Arak University, majidnabavi1366@gmail.com



سال چهارم 
شمارة اول
پیاپی: 7

پاییز و زمستان 
1399

164

DOR: 20.1001.1.26455714.1399.4.1.3.6

نه« در قرآن رکمی گسرته و اکررکدهای واژه »َبِّ
)تاریخ دریافت: 1400/06/11 تاریخ پذیرش: 1400/10/13(

صمد عبداللهی عابد1
عیسی مقالی2
سیدمجید نبوی3

چکیده
 تحقیق و تدبر در قرآن از مهم ترین توصیه هایی اســت که خدای متعال بارها به آن تأکید 
فرموده اســت؛ به همین دلیل، این مسأله از دیرباز ذهن پژوهشگران علوم قرآنی را به خود 
معطوف داشته است؛ زیرا قرآن، راهنمای همه انسان ها برای همه تاریخ محسوب می شود. 
در نتیجه، فهم بهتر و دقیق آیات قرآنی و عمل به آن ها در گرو فهم کلمات، اصطالحات و 
تعابیر آن است. از جمله واژگان کلیدی که می تواند در فهم دقیق و عمیق قرآن، ما را یاری 
رساند، کلمه »بّینه« است که در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی گستره و 
کارکردهای آن  در قرآن، پرداخته خواهد شد. جمع آوری مطالب در این پژوهش به صورت 
کتابخانه ای است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که کلمه مورد بحث ابتدا در معنای اولیه و 
به عنوان ترادف معنایی با لفظ »آیه )معجزه(«  به کار رفته و سپس معنای ثانویه آن  )دلیل، 

حجت و فارق( در میان مسلمین نهادینه شده است.
واژگان کلیدی: بّینه، قرآن کریم، تطور معنایی. 

1- مقدمه
 فهم یک متن، عالوه بر آشنایی با زبان آن متن، در گرو فهم لغات، اصطالحات، ترکیبات 
و تعبیرات بکار رفته در آن اســت. قرآن کریم نیز از این قاعده مســتثنی نیســت. اهمیت 
مضاعف این امر مهم، زمانی احساس می شود که بدانیم این کتاب آسمانی، کتاب راهنمای 
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ی همه انسان ها - به خصوص مسلمانان - برای همه ادوار تاریخ بشریت بوده و سرنوشت آنان 
با عمل به این کتاب مقدس گره خورده است.

از آن گذشــته، فهــم واژگان و اصطالحات قرآنی نیز نیازمند تحقیــق، تعقل و تدبّر در 
خصوص آن هاســت. به همین دلیل، در برخی آیات، با تعابیر مختلف، به این امر تأکید و 
سفارش شده است؛ چنانکه یکی از حکمت ها و علت های نزول قرآن به زبان عربی، یادکرد 
َّا َجَعْلناُه قُْرآنًا َعَربِيًّا لََعلَُّكْم تَْعِقُلوَن﴾؛ )زخرف/3( »ما آن را قرآنی فصیح  همین نکته است. ﴿إِن
و عربی قرار دادیم، شــاید شما ]آن را[ درك کنید.« بر این اساس، معاندان قرآن کریم که با 
َُّروَن الُْقْرَءاَن أَْم َعلىَ   این کالم الهی نامحرم هســتند، از این نعمت محروم شده اند. ﴿أَ فََل يَتََدب
قُُلوٍب أَْقَفالَُها﴾؛ )محمد/24( »آیا آنها در قرآن تدبّر نمی کنند، یا بر دلهایشــان قفل نهاده شده 
ْرناُه بِلِسانَِك لََعلَُّهْم  َّما يَسَّ است؟!«؛ زیرا تعقل و تدبّر در قرآن کریم، تذّکر را نتیجه می دهد. ﴿فَِإن
يَتََذكَُّرون﴾؛ )دخان/58( »ما آن ]قرآن [ را بر زبان تو آسان ساختیم، شاید آنان متذّکر شوند.« 
ْكِر فََهْل ِمن  ْرنَا الُْقْرَءاَن لِلذِّ و آن نیز یکی از اهداف نزول قرآن قلمداد شــده است. ﴿َو لََقْد يَسَّ

ِكر﴾؛ )قمر/17( »ما قرآن را برای تذّکر آسان ساختیم آیا کسی هست که متذّکر شود؟« مُّدَّ
بنابرین، در تحقیق پیش رو به بررســی گســتره و کارکردهای کلمه »بیّنه« در قرآن کریم 
پرداخته خواهد شد؛ بدین گونه که در ابتدا، معنای لغوی و اصطالحی کلمه مورد نظر بیان 
خواهد شــد. سپس، به بســامد و نحوه کاربرد این واژه در قرآن کریم پرداخته خواهد شد. 
پس از آن، وجوه و گســتره معنایی کلمه مورد بحث در آیات قرآنی مورد بررسی و مداقّه 
قرار خواهد گرفت، و در نهایت، به نحوه برخورد مردم با بیّنه الهی اشــاره ای خواهد شــد. 
مراد ما از بررســی گستره واژه »بیّنه« این است که این واژه در قرآن در چه معناهایی به کار 
رفته و چه مصداق هایی برای آن بیان شــده است؟ همچنین، مقصود از بررسی کارکردهای 
کلمه مذکور نیز این اســت که پذیرش و یا عدم پذیرش بیّنه از سوی مردم چه ثمره و بهره 
یا پیامد و عواقبی در سرنوشــت آنان داشته است؟ بر این اساس، به منظور آگاهی دقیق از 
ســیر و تطّور معانی واژه مورد بحث در طول 23 سال نزول قرآن، به بررسی یکایک آیات 
مربوطه، به ترتیب نزول سوره ها، پرداخته خواهد شد. مبنای ما در ترجمه آیات نیز، ترجمه 

آیت اهلل مکارم شیرازی است.

2- پیشینه بحث
برخی پژوهش های پیرامون »بینه« تنها به یک آیه مربوط به »بینه« پرداخته اند مانند:

مطالعه تطبیقی مصادیق »شاهد« و »بینه« در آیه ی 17 سوره هود از منظر عالمه طباطبایی و 
رشیدرضا؛ پریا نوری خسروشاهی، علی صفری، ؛ مهدی قهرمان، سیدمجید نبوی 

اما برخی پژوهش ها به بررسی تطبیقی دیدگاه پیرامون این واژه پرداختند:
بررسی تطبیقی دیدگاه های مختلف درمورد واژه ی »بیّنه« با رویکرد معناشناسِی مکتب بُن، 
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محمد دهقانی؛ علیرضا طبیبی؛ افسانه کوه رو؛ فاطمه دسترنج
برخی نیز به مباحث روایی آیات مربوط به بینه پرداخته اند:

تحلیل روایی - ادبی »شاهد« در آیه بَیّنه از منظر فریقین محمد حسین محمدی ؛ محسن 
خوشفر، مینا ابراهیم

اما تاکنون پژوهشــی به واژه »بینه« و کارکرد معنایی آن نپرداخته است و کتاب و مقاله ای 
جداگانه در این حیطه یافت نشد؛ لذا پژوهش پیش رو برو دارای نوآوری بوده و تاکنون به 

آن پرداخته نشده است.

2- معنای لغوی و اصطالحی کلمه »بیّنه«
بنا به گفته لغت شناسان، کلمه »بیّنه« مؤنّث »بیّن« و از ریشه »بان، یبین، بیاناً« است که در 
لغت به معنای دلیل روشن و چیزی که چیز دیگری با آن اثبات می شود، آمده است )ر.ك: 
راغب اصفهانی، 1386ش: 157(. به همین دلیل، در کتب لغت و تفسیر، کلمه »بیّنه« عمدتاً به 
صورت صفت مشبهه و به معنای»روشن و آشکار« آمده است. )ر.ك: مصطفوی، 1360ش، 
348/1( »بینه« بدون موصوف، به معنای حجت، گواه و دلیل، شــهادت در دعاوی، حجت 
و اســتدالل محکم استفاده می شــود و غالباً کاربرد این واژه بر معنای »آشکاری حاصل از 

تفکیک و تمایز میان دو چیز مشابه متمرکز بوده است. )مصطفوی، همان: 348-347/1(
واژۀ »بینــه« غالباً با آنچه پیامبران به مردم ارائه کرده انــد، ارتباط دارد؛ اما گاه این مفهوم 
گســترش یافته، و بــه معنای بصیرت، بینش عمیق و قدرت تشــخیصی که خدا به برخی 
از انســان ها موهبت می کند، آمده اســت. به طور کلی مفسران سده های نخستین »بینه« را به 
معنــای بصیرت و بینش، حالل و حرام، بیانی از ســوی خدا، امــر و نهی الهی، فرایض و 
حدود، عامل رفع شــبهات و موجبات گمراهی، خبر عذاب، برهان و استدالل و نشانه های 
پیامبری یک پیامبر بدون به کار بردن واژۀ معجزه تفســیر کرده اند. )مقاتل،1423، 160/1-

121؛ طبری،1412، 63/12( 
همچنین، »بیّنه« به معنای راهنمایی با بیان روشن و معنای اصلی این ماده، جدایی و کنار 
رفتن چیزی از چیز دیگر اســت؛ به طوری که دیگر اتصال و اختالطی با هم نداشته باشند. 
واژه بیّنه را از این نظر بیّنه گفته اند که به وســیله آن، حق از باطل جدا گشــته و به آســانی 

می توان بر آن وقوف یافت. )ر.ك: طباطبایی، 1417ق، 7/ 162(
اما در اصطالح، واژه بیّنه بیشتر در کاربرد فقهی - به ویژه در مسائل مربوط به دعاوی و 
مخاصمات - و به معنای شهادت معتبر شرعی به کار رفته است. )ر.ك: مشکینی، بی تا: 11۹(

3- بسامد و نحوه کاربرد واژه بیّنه در قرآن کریم
واژه بیّنه به صورت مفرد، 21 بار در قرآن تکرار شــده اســت؛ بدین گونه که یک بار به 
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ی صورت مفرد مذکر )بیّن( و 17 بار به صورت مفرد مؤنث به کار رفته اســت که بیشــترین 
بسامد آن در سوره هود و سپس سوره اعراف است. از این تعداد نیز، 15 مورد به تنهایی و 
در نقش های فاعلی، مفعولی و نیز مجرور به حرف جر و در دو مورد دیگر، در قالب ترکیب 
موصوفی و در نقش صفت برای لفظ »آیه« مورد اســتفاده قرار گرفته است. همچنین، کلمه 
مورد بحث در سه آیه شــریفه قرآنی نیز به صورت صفت فاعلی مفرد مؤنث )مبیّنه( و در 

نقش صفت برای واژه« فاحشه« آمده است. 
از طرفــی، واژه »بیّنه« به صورت جمع مؤنــث )بیّنات( نیز حدود 55 بار در قرآن کاریرد 
داشته است؛ بدین شیوه که 37 بار به تنهایی و در نقش های فاعلی، مفعولی و نیز مجرور به 
حرف جر و 15 بار در قالب ترکیب موصوفی یا اضافی و در نقش صفت برای لفظ  »آیات« 
یا مضاف الیه به کار رفته است. عالوه بر این، در سه آیه قرآنی نیز به صورت صفت فاعلی 

جمع مؤنث )مبیّنات( و در نقش صفت برای کلمه »آیات« مورد استفاده قرار گرفته است.

4- وجوه و گستره معنایی واژه بیّنه در قرآن
کلمه »بیّنه« در قرآن، در گذر زمان و پابه پای نزول کالم الهی و نیز پیشرفت جامعه و تمدن 
بشری، وجوه و گستره معنایی مختلفی پیدا کرده است. به همین سبب، به منظور آگاهی دقیق 
از این سیر کاربرد در نظر خدای حکیم، به بررسی یکایک آیات مربوطه - آن هم به ترتیب 
نزول سوره ها - پرداخته خواهد شد و در مواقع لزوم، با توجه به سیاق، آیات پیشین و پسین 

نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
     از آنجا که روش خدای حکیم در قرآن، محاوره ای بوده و به شــیوه تخاطب مستقیم 
و رو در رو با مخاطب اســت و طبعاً در چنین شــرایطی، ســیاق کالم بر اساس وضعیت 
مخاطب، حال و مقام سخن عوض می شود؛ به گونه ای که نظم و ترتیب سخن بنا بر شرایط 
حاکم - که جمله معترضه نمونه ای از آن اســت و در قرآن نیز بارها شاهد چنین جمالتی 
هســتیم - به هم می خورد، نمی توان ترتیب خاص و دقیقی در خصوص تقسیم بندی آیات 
قرآنی که پژوهش حاضر نیز نمونه ای از آن اســت، اتخــاذ کرد. به همین دلیل، از آنجا که 
روش نگارندگان در پژوهش حاضر، بررســی کاربرد کلمه »بیّنه« بر اســاس ترتیب نزول 
ســوره ها است، بهترین روش آن است که مالك دسته بندی کاربرد کلمه مورد بحث نیز بر 
مبنای ترتیب نزول ســوره ها باشــد تا بتوان به یافته های دقیق تری دست یافت و به تبع آن، 
نتیجه بهتر و دقیق تری هم اخذ نمود؛ بنابراین، در یک نگاه کلی می توان گفت که واژه »بیّنه« 
در ســوره های زیر به کار رفته و بر اســاس نحوه کاربردش - پا به پای نزول وحی- معانی 

مختلفی پیدا کرده است:
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4-1- سوره مبارکه اعراف
     در این ســوره که سی و نهمین ســوره قرآن از لحاظ نزول است، کلمه »بیّنه« در سه 
آیه و در نقش فاعلی و با فعل »جاء« به کار رفته است. این نحوه کاربرد، اولین کاربرد واژه 
»بیّنه« از لحاظ شــکل ظاهری و به صورت مفرد به شمار می رود. اینک یکایک آیات مورد 

نظر، بررسی می گردد:

4-1-1- آیه 73
اولین آیه ای که کلمه »بیّنه« در آن به کار رفته است، آیه 73 سوره اعراف است. در این آیه 
از آمدن بیّنه به سوی قوم ثمود از طرف آفریدگارشان سخن به میان  آمده، می فرماید: ﴿َو إِلىَ  
ُِّكْم َهِذِه نَاقَُة  ب َ َما لَُكم مِّْن إِلٍَه َغيُرُه قَْد َجاَءتُْكم بَيِّنٌَة مِّن رَّ ثَُموَد أََخاُهْم َصالِحًا قَاَل يََقْوِم اْعبُُدواْ اللَّ

وَها بُِسوٍء فَيَْأُخَذُكْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  ﴾ ِ َو َلتََمسُّ ِ لَُكْم َءايًَة  فََذُروَها تَْأُكْل فِى أَْرِض اللَّ اللَّ
کلمه »بیّنه« در این آیه، به معنای معجزه است؛ چنانکه مقاتل بن سلیمان )م 150ق(، آن را 
مصداقی برای ناقه حضرت صالح )ع( گرفته اســت )ر.ك: مقاتل، 1423ق: 46/2( که بنا به 
تصریح آیه مورد بحث و نیز سایر آیات قرآنی به عنوان آیه و معجزه الهی و در واقع، دلیلی 
برای اثبات نبوت و حقانیت آن حضرت در جواب کافران قلمداد شده است. همچنین، ابن 
ابی حاتم )م 327ق( روایتی از ابی طفیل آورده است که می گوید: »ثمود به صالح )ع( گفتند 
که اگر راســت می گویی، آیه ای برای ما بیاور. صالح )ع( گفت که به ســوی زمینی مرتفع 
خارج شــوید. پس آنان خارج شدند. پس کوه همانند زن حامله آبستن شد. سپس شکافته 
شــد و از وســط آن، ناقه ای خارج شد. حضرت صالح )ع( گفت: "این ناقه الهی برای شما 
معجزه ای است؛ او را به حال خود واگذارید که در زمین خدا )از علف های بیابان( بخورد."« 
)ابن ابی حاتم، 141۹ق: 1512/5؛ نیز ر.ك: طبری، 1412ق: 152/8( طبرســی درباره »بینه« 
در این آیه می گوید داللت معجزه بر صدق گفتار خداوند اســت. )طبرسی،1372: 678/4( 
نویســنده التحریر و التنویر هم »بینه« را حجتی بر صادق بودن مدعا می داند. )ابن عاشــور، 
بی تا: 166/8( نویسنده محررالوجیز نیز »بینه« را صفتی می داند که موصوف آن حذف شده 
است و موصوف های محذوفی مانند آیه، حجه، موعظه را برای »بینه« در نظر می گیرد. )ابن 
عطیه، 1422ق: 421/2( زمخشــری )م 538ق( نیز، واژه »بیّنه« را به معنای آیه و نشــانه ای 
آشــکار دانسته که حضرت صالح )ع( آن را شــاهدی برای اثبات نبوت خود قلمداده کرده 
است و گویا کسی از ایشان پرسیده است که »این بیّنه چیست؟« و حضرت صالح در جواب 
وی گفته اســت که »این ناقه خداست که برای شــما آیه و نشانه است.« )ر.ك: زمخشری، 
1407ق: 120/2؛ نظام الدین نیشابوری، 1416ق: 274/3( عالمه طباطبایی هم کلمه »بیّنه« را 
در این آیه، به معنای شــاهدی قطعی برای اثبات نبوت حضرت صالح )ع( گرفته است که 
ِ لَُكْم َءايًَة« بیان کننده آن است و خود ناقه نیز معجزه الهی برای اثبات نبوت  جمله »َهِذهِ نَاقَُة اللَّ
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ی حضرت صالح است. )ر.ك: طباطبایی، 1417ق: 181/8(

4-1-2- آیه 85
دومین آیه ای که واژه »بیّنه« در آن بکار رفته است، آیه 85 سوره اعراف است که می فرماید: 
ُِّكْم   ب َ َما لَُكم مِّْن إِلٍَه َغيُرُه  قَْد َجاَءتُْكم بَيِّنٌَة مِّن رَّ ﴿َو إِلىَ  َمْديََن أََخاُهْم ُشَعْيبًا قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدواْ اللَّ
فََأْوفُواْ الَْكْيَل َو الِْميَزاَن َو َل تَْبَخُســواْ النَّاَس أَْشيَاَءُهْم َو َلتُْفِسُدواْ فِى اْلَْرِض بَْعَد إِْصَلِحَها َذالُِكْم 

َُّكْم إِن ُكنتُم مُّْؤِمنِيَن﴾ َخيٌر ل
اگر چه در هیچ آیه قرآنی، معجزه ای ظاهری برای حضرت شعیب )ع( ذکر نشده است و 
روایات وارده نیز در این مورد راهگشــا نیست، اما قراین و شواهد - از جمله سیاق آیه 75 
ســوره مورد بحث - حاکی از آن است که حضرت شعیب نیز دارای معجزه ای بوده است؛ 
زیرا ســیاق، صدر و ذیل هر دو آیه تقریباً یکســان بوده و تنهــا تفاوت آن ها حذف جمله 
بیان کننده معجزه حضرت شــعیب )ع( اســت. از طرفی، ذیل آیه 85  که - همچون آیه 75 
- فرع و نتیجه ی آمدن بیّنه قلمداد شده است، همین فرضیه )وجود جمله مقّدر( را تقویت 
می کند؛ چنانکه زمخشــری )م 538ق( لفظ »بیّنه« را در آیه فوق، معجزه ای شــهادت دهنده 
بر صحت نبوت حضرت شــعیب )ع( معنا کرده است. وی حتی در جواب اشکالی فرضی 
که اگر کسی بگوید که شــعیب )ع( معجزه ای نداشته است، جواب می دهد که علم قطعی 
داللت می کند که آن حضرت معجزه داشته است؛ زیرا به تعبیر قرآن، خود حضرت شعیب 
بُِّکْم«. در پاسخ اشکال دوم مبنی بر ذکر نشدن معجزه  )ع( می گوید: » َقْد َجاَءتُْکم بَیِّنٌَة مِّن رَّ
حضرت شــعیب )ع( در قرآن نیز می گوید که بسیاری از معجزات پیامبر اکرم )ص( هم در 

قرآن ذکر نشده است. )ر.ك: زمخشری، 1407ق: 127/2(
ُِّكْم" داللت دارد       عالمه طباطبایی هم بر این باور است که: »جمله "قَْد جاَءتُْكْم بَيِّنٌَة ِمْن َرب
بر اینکه شعیب )ع( معجزاتی که دلیل بر رسالتش باشد، داشته است؛ اما اینکه آن معجزات 
چه بوده، قرآن اســمی از آن نبرده اســت. مقصود از این آیات و معجزات، آن عذابی که در 
آخر داستان ذکر می کند نیست؛ زیرا گرچه آن نیز در جای خود آیتی بود، و لیکن آیتی بود 
که همه آنان را هالك ســاخت. معلوم اســت که آیه عذاب، نمی تواند آیه و معجزه رسالت 
باشــد. عالوه بر اینکه، پس از ذکر این آیه و بیّنه، نتیجه گرفته و می فرماید: »پس به کیل و 
وزن وفا کنید.« این نتیجه گیری وقتی صحیح است که عذاب نازل نشده باشد و مردم هالك 

نشده باشند« )طباطبایی، 1417ق: 186/8(

4-1-3- آیه 105
سومین آیه ای که در آن از واژه »بیّنه« استفاده شده است، آیه 105 سوره اعراف در ضمن 
داستان موسی )ع(  است که می فرماید: ﴿َو قَاَل ُموسىَ  يَا فِْرَعْوُن إِنىّ  َرُسوٌل مِّن رَّبّ  الَْعَلِميَن، 
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ُِّكْم فََأْرِسْل َمِعَى بَنِى إِْسَرِءيَل، قَاَل  ب ِ إِلَّ الَْحقَّ قَْد ِجْئتُُكم بِبَيِّنٍَة مِّن رَّ أَقُوَل َعلَى اللَّ َحِقيٌق َعلَى أَن لَّ
اِدقِيَن، فََألَْقى  َعَصاُه فَِإَذا ِهَى ثُْعبَاٌن مُّبِيٌن﴾ )اعراف:  إِن ُكنــَت ِجْئَت بِايٍَة فَْأِت بَها إِن ُكنَت ِمَن الصَّ

)104-107
این آیه تصریح دارد بر این که کلمه »بیّنه« به معنای آیه و معجزه به کار رفته اســت؛ زیرا 
کالم حضرت موسی )ع( را دقیقاً از قول فرعون نقل می کند که در گفته خود به جای واژه 
بیّنه از لفظ آیه )معجزه( اســتفاده کرده اســت که باز بنا به تصریح ادامه آیه، بر دو معجزه 
تبدیل عصای حضرت موسی )ع( به اژدها و نیز ید بیضای ایشان داللت دارد. )ر.ك: ثعلبی: 

1422ق: 267/4؛ طبری، 1412ق: 706/4؛ ابوحیان اندلسی، 1420ق: 127/5(

4-2- سوره فاطر
سوره فاطر چهل و سومین سوره از حیث نزول است که واژه بیّنه فقط در یک آیه آن به 

کار رفته است.

4-2-1- آیه 40
در آیه 40 سوره فاطر، خدای سبحان باورهای مشرکان را به چالش می کشد و آنان را وادار 
می کند که اگر در گفته خود صادق هستند، اثبات کنند که معبودان دروغین آن ها در خلقت 
آسمان ها و زمین با خدای سبحان شریک بوده اند یا اینکه کتابی که دارای بیّنه باشد مبنی بر 
َِّذيَن تَْدُعوَن  تأیید آنان در ادعای دروغین شان به آنان داده شده است. ﴿قُْل أََرَءيْتُْم ُشَركَاَءُكُم ال
َماَواِت أَْم َءاتَْينَاُهْم ِكتَابًا فَُهْم َعلىَ   ِ أَُرونِى َماَذا َخَلُقواْ ِمَن اْلَْرِض أَْم لُهْم ِشْرٌك فِى السَّ ِمن ُدوِن اللَّ

الُِموَن بَْعُضُهم بَْعضًا إِلَّ ُغُروراً﴾ بَيِّنٍَت مِّْنُه بَْل إِن يَِعُد الظَّ
در این آیه، واژه »بیّنه« به معنای سند َمثبوت و مدرك مستدلی است که به کسی که مدعی 
سخنی است، مبنی بر اثبات گفته و صدق ادعای وی داده شده باشد. از آنجا که در آیه 2۹ 
ا َو َعَلنِيًَة يَْرُجوَن تَجَرًة  ا َرَزْقنَاُهْم ِســرًّ َلوَة َو أَنَفُقواْ ِممَّ ِ َو أَقَاُمواْ الصَّ َِّذيــنَ يَْتُلوَن ِكتَاَب اللَّ ﴿إِنَّ ال
َ بِِعبَاِدِه  َِّما بَينْ  يََديِْه إِنَّ اللَّ قًا ل ى أَْوَحْينَا إِلَْيَك ِمَن الِْكتَاِب ُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّ ـذِ َـّ َّن تَبُور﴾ و 31 ﴿َو ال ل
لََخبِيُر  بَِصير﴾ همین سوره از کتاب الهی سخن به میان آمده است که مراد از آن، قرآن کریم 
است. )ر.ك: )طباطبایی، 1417ق: 44/17(، می توان گفت که این آیه، تعریضی است بر این 
که آیات قرآن، در حکم بیّنه  و برهان روشنی هستند که داللت بر نزول این کتاب آسمانی از 
سوی خدا دارند و این معنایی است که عموم مفسران متقدم و متأخر، از واژه بیّنه برداشت 
نمــوده و هر کدام به تعبیر خود، آن را تأیید کرده اند. )ر.ك: مقاتل، 1423: 55۹/3؛ ابوحیان، 
1420ق: 37/۹؛ محلی و ســیوطی، 1416ق: 442/1؛ شوکانی، 1414ق: 407/4؛ طباطبایی، 

1417ق: 53/17(
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ی 4-3- سوره مبارکه طه
سوره طه چهل و پنجمین سوره نازله است که کلمه »بیّنه« تنها در یک آیه آن به کار رفته 

است.

4-3-1- آیه 133
در آیه 133 طه خداوند علیم در پاسخ به خواسته کافران از پیامبر)ص( مبنی بر درخواست 
معجزه از پیامبر)ص(، آیات قرآن را به عنوان معجزه و نشــانه معرفی می نماید﴿َو قَالُواْ لَْوَل 

ُحِف اْلُولَى﴾ ِِّه أَ َو لَمْ تَْأتِهم بَيِّنَُة َما فِى الصُّ ب يَْأتِينَا بَِايٍَة مِّن رَّ
خدای متعال در این آیه، کلمه »بیّنه« را مترادف با معنای آیه )معجزه( گرفته است؛ چنانکه 
مفسران پیشین نیز همین برداشــت را داشته اند. به عنوان مثال، قرطبی )م 671ق( در رابطه 
با معنای لفظ آیه، ســه وجه را آورده و چنین گفته اســت: »مراد کفار و معاندین مکه این 
اســت که چرا حضرت محمد )ص( آیه ای بــرای ما نمی آورد که علم ضروری و قطعی را 
واجب می کند؟ یا آیه آشــکاری مانند ناقه و عصا بــرای ما نمی آورد؟ یا آیات اقتراحی که 
از او خواســته ایم برای ما نمی آورد؛ چنانکه انبیاء پیشین برای امت خود آوردند؟« )قرطبی، 
1364ش: 265/11( از همین رو، خدای ســبحان در پاسخ به سؤال اقتراحی معاندین، فراز 
دوم آیه مورد بحث را بیان فرموده که در آن، واژه بیّنه )قرآن کریم( به عنوان و شاهد روشن 
و دلیل بیان کننده که حاوی اخبار امت های پیشین خواستار معجزه از پیامبران خود بوده اند و 
آن اخبار در کتب پیشین )از جمله تورات و انجیل( نیز آمده است، قلمداد شده است )ر.ك: 
طبری، 1412ق: 17/6؛ طبرســی، 1372ش: 60/7؛ ابن کثیــر، 141۹ق: 28۹/5؛ طباطبایی، 
1417ق: 240/14(؛ زیرا بنا به فرمایــش خدای حکیم، قرآن تصدیق کننده تورات و انجیل 
قًا لِما بَْيَن يََديِْه َو أَنَْزَل التَّْوراَة َو اْلِنْجيل﴾ )آل عمران/3( َل َعَلْيَك الِْكتاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّ است. ﴿نَزَّ

4-4- سوره مبارکه هود
سوره هود، پنجاه و دومین سوره نازله است که بیشترین بسامد کاربرد واژه »بیّنه«، مربوط 
به آن است )5 آیه(. در همه این آیات نیز - مانند آیات مربوط به سوره اعراف - کلمه »بیّنه« 
در یک سیاق و نقش نحوی )مجرور به حرف جر( و به یک معنا )معجزه( به کار رفته است.

4-4-1- آیه 17: 
در آیه 17 سوره هود از دارای بیّنه بودن پیامبر اکرم )ص( سخن به میان آمده، می فرماید: 
ِِّه َو يَْتُلوُه َشــاِهٌد مِّْنُه َو ِمن قَْبلِِه ِكتَاُب ُموَسى إَِمامًا َو َرْحَمًة أُْولَئَك  ب ﴿أَ فََمن كَاَن َعلىَ  بَيِّنٍَة مِّن رَّ
بَِّك َو  َُّه الْحقُّ ِمن رَّ يُْؤِمنُــوَن بِِه  َو َمن يَْكُفْر بِِه ِمَن اْلَْحَزاِب فَالنَّاُر َمْوِعُدُه فََلتَُك فِى ِمْريٍَة مِّْنُه إِن

لَِكنَّ أَْكثَر النَّاِس َليُْؤِمنُون﴾
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در این آیه، مراد از بیّنه - بنا به سیاق خود آیه و نیز آیه 13 - قرآن است )ر.ك: طبرسی، 
1372ش: 228/5؛ ابن جوزی، 1422ق: 362/2؛ حسنی، 1381ش: 252؛ قرطبی، 1364ش: 
16/10؛ ثعالبی، 1418ق: 277/3؛ محلی و ســیوطی، 1416ق: 226/1؛ شــوکانی، 1414ق: 
ْثلِِه ُمْفتَريَاٍت َو  554/2(؛ زیرا اول اینکه در آیه 13 ﴿أَْم يَُقولُوَن اْفتَرئُه  قُْل فَْأتُواْ بَِعْشــِر ُســَوٍر مِّ
ِ إِن ُكنتُْم َصاِدقِين ﴾ از تحدی به قرآن سخن به میان آمده است.  اْدُعواْ َمِن اْستََطْعتُم مِّن ُدوِن اللَّ
دوم اینکه در آیه مورد بحث می فرماید که قبل از آن بیّنه )قرآن( کتاب حضرت موسی )ع( 
که در حکم امام و رحمت بود و قرآن نیز از ســنخ آن می باشــد، وجود داشته است. سوم 
اینکه در آیه 1۹ تکلیف کسانی که به خدا افترا بسته و قرآن را تکذیب کرده و سحر و جادو 
خوانده اند، روشن می نماید که ظالم بوده و از رحمت خدا به دور هستند. و چهارم اینکه در 
آیه 20 می فرماید که »آن ها نمی توانند خدا را در زمین عاجز ســاخته و در دلیل و برهان بر 
او غلبه کنند« و این جمله می تواند در حکم تعرضی برای معاندان باشد که قرآن خود یک 
معجزه است و آنان قادر نیستند در نظیرآوری این کتاب آسمانی بر خدای متعال چیره شده 

و او را به عجر بیاورند.

4-4-2- آیه 28
آیه 28 سوره هود در رابطه با دارای بیّنه بودن حضرت نوح )ع( می فرماید: ﴿َو لََقْد أَْرَسْلنَا 
ْثَلنَا... قَاَل  َِّذيَن َكَفُرواْ ِمن قَْوِمِه َما نََرئَك إِلَّ بََشًرا مِّ نُوحًا إِلىَ  قَْوِمِه إِنىّ  لَُكْم نَِذيٌر مُّبِيٌن... فََقاَل الَْمَلُ ال
يَْت َعَلْيكم أَ نُْلِزُمُكُموَها َو  بى َو َءاتَانِى َرْحَمًة مِّْن ِعنِدِه فَُعمِّ يَا قَْوِم أَ َرَءيْتُْم إِن ُكنُت َعلىَ  بَيِّنٍَة مِّن رَّ

أَنتُْم لََها َكاِرُهوَن﴾ )هود/25-28(
در این آیه، کلمه بیّنه به معنای »آیت و نشانه معجزه آسایی از ناحیه خدا« به کار رفته است 
)ر.ك:طباطبایــی، 1417ق: 206/10( که بر صدق گفته نــوح )ع( در ادعاي نبوتش داللت 
می کند )ر.ك: طبرســی، 1372ش: 235/5؛ قرطبــی، 1364ش: 25/10؛ بیضاوی، 1418ق: 
133/3؛ نخجوانی، 1۹۹۹م: 352/1؛ حسینی همدانی، 1404ق: 384/8(، و آن حضرت جمله 
»به من بگویید، اگر من از طرف پروردگارم حّجتی روشن داشته باشم« را برای پاسخ به ادله 
سست کافران )ما تو را جز بشری مثل خود نمی بینیم ( بیان کرده است؛ زیرا کسی می تواند 
با امثال خود )بشر عادی( متفاوت باشد که اوالً دارای مقام نبوت باشد و ثانیاً معجزه و دلیل 
روشنی برای اثبات دعوی خود داشته باشد؛ بنابر این، مراد از رحمت در آیه فوق، مقام نبوت 

است. )ر.ك: منابع فوق: همان صفحات(

4-4-3- آیه 53
در آیه 53 هود از آمدن بیّنه به ســوی قوم هود )ع( ســخن رفته، می فرماید: ﴿َو إِلىَ  َعاٍد 
أََخاُهــْم ُهوداً...؛ قَالُواْ يَا ُهوُد َما ِجْئتَنَا بِبَيِّنٍَة َو َما نْحــُن بِتَاِرِكى َءالَِهتِنَا َعن قَْولَِك َو َما نْحُن لََك 
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ی بُِمْؤِمنِيَن﴾ )هود/50 و 53(
از ظاهر آیه مذکور نیز که تقریباً مشابه دو آیه نخست مورد بحث در سوره اعراف است، 
چنین برداشت می شود که واژه »بیّنه« در آن آیه هم به معنای معجزه باشد؛ چنانکه زمخشری 
)م 538ق( نیــز همین برداشــت را در رابطــه با معنای کلمه »بیّنه« برگزیده اســت )ر.ك: 
زمخشــری؛ 1407ق: 402/2؛ طبرسی، 1377ش: 151/2؛ حقی بروسوی، بی تا: 148/4(؛ هر 
چند که در قرآن اشاره ای صریح به معجزه  هود )ع( - همچون برخی پیامبران مانند حضرت 

شعیب )ع(- نشده است.

4-4-4- آیه 63 
آیه 63 هود در رابطه با دارای بیّنه بودن حضرت صالح )ع( از سوی پروردگار می فرماید: 
ا  َّنَا لَِفى َشٍك  مِّمَّ َّْعبَُد َمايَْعبُُد َابَاُؤنَا َو إِن ﴿َو إِلىَ  ثَُموَد أََخاُهْم َصالِحًا...؛  قَالُواْ يَا َصالُِح... أَتَْنَهئنَا أَن ن
بِّى َو َءاتَئنِى ِمْنُه َرْحَمًة...؛ َو يَاقَْوِم  تَْدُعونَــا إِلَْيِه ُمِريٍب؛ قَاَل يَاقَْوِم أََرَءيْتُْم إِن ُكنُت َعلىَ  بَيِّنٍَة مِّن رَّ

ِ لَُكْم َءايًَة﴾ )هود/61-64( َهِذِه نَاقَُة اللَّ
آیات فوق در رابطه با داســتان نبوت حضرت صالح )ع( اســت که در آیه سوم )63( از 
دارای بیّنه بودن ایشان سخن به میان آمده است. در این آیه نیز واژه »بیّنه« به معنای نشانه و 
معجزه آمده اســت )ر.ك: طبرسی، 1372ش: 266/5؛ نیشایوری، 1416ق: 34/4؛ طباطبایی، 
1417ق: 312/10(؛ زیــرا اوالً جمله »دارای بینه بودن حضرت صالح )ع(« در جواب گفته 
کافران قوم )و بی گمان، ما از آنچه تو ما را بدان می خوانی سخت دچار شک هستیم ( در آیه 
62 بیان شده است تا شک و تردید آنان را از بین ببرد و ثانیاً جمله »این ناقه خداوند است 
که برای شما نشانه ای است « در آیه بعدی نیز تصریح دارد که مراد از بیّنه، همان آیه و معجزه 
است. گویی کسی از ایشان پرسیده است که »آن بیّنه چیست؟« و آن حضرت در جواب وی 

جمله مذکور را گفته است.

4-4-5- آیه 88  
درآیه 88 هود کلمه »بیّنه« در جریان داســتان نبوت حضرت شعیب )ع( چنین ذکر شده 
بِّى َو َرَزقَنِى  است که: ﴿َو إِلىَ  َمْديََن أََخاُهْم ُشَعْيبًا...؛  قَاَل يَا قَْوِم أَ َرَءيْتُْم إِن ُكنُت َعَلى  بَيِّنٍَة مِّن رَّ

ِمْنُه ِرْزقًا َحَسنًا﴾ )هود/84 و 88(
در آیه مورد بحث نیز واژه بیّنه در معنای معجزه و آیتی که داللت بر صدق نبوت حضرت 
شــعیب )ع( بکند، بکار رفته است. )ر.ك: طبرســی، 1372ش: 286/5؛ بغدادی، 1415ق: 
4۹۹/2؛ ابن جزی، 1416ق: 377/1؛ طباطبایی، 1417ق: 367/10؛ حسینی همدانی، 1404ق: 
476/8( بنابراین، مراد از رزق حســن نیز بنا به گفته برخی مفسران، مقام نبوت آن حضرت 

است. )ر.ك: طبرسی: همان؛ ابن جزی: همان؛ طباطبایی: همان(
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4-5- سوره انعام
ســوره انعام پنجاه و پنجمین ســوره نازله اســت که دو آیه از آن به کاربرد واژه »بیّنه« 

اختصاص یافته است.

4-5-1- آیه 57
آیه 57 انعام از دارای بیّنه بودن پیامبر اکرم )ص( از ســوی پروردگارشان حکایت دارد و 
 ِ بْتُم بِِه َما ِعنِدى َما تَْســَتْعِجُلوَن بِِه إِِن الُْحْكُم إِلَّ لِلَّ می فرماید: ﴿قُْل إِنّى َعَلى  بَيِّنٍَة مِّن َربّى َو َكذَّ

يَُقصُّ الَْحقَّ َو ُهَو َخيُر الَْفاِصلِينَ ﴾
در این آیه - چنانکه اغلب مفســران برداشــت نموده و با تعابیر خاص خودشــان بیان 
کرده اند- مراد از بیّنه، قرآن کریم اســت که به عنوان معجزه و سند حقانیت و اثبات نبوت 
نبی مکرم اسالم )ص( به شمار می رود )ر.ك: مقاتل، 1423ق: 565/1؛ جرجانی، 1377ش: 
66/3؛ سورآبادی، 1380ش: 664/1؛ بیضاوی، 1418ق: 165/2؛ شریف الهیجی، 1373ش: 
1: 766؛ طباطبایی، 1417ق: 114/7(؛ زیرا چنانکه مفسران مذکور و برخی مفسران دیگر نیز 
بْتُم بِِه" به کلمه بیّنه بر می گردد و بنا به فرمایش خدای  گفته انــد، ضمیر "هِ" در عبارت "َو َكذَّ
َِّذيَن َكَفُرواْ  متعال آن چیزی که کافران و معاندان تکذیبش می کردند، خود قرآن است ﴿َو قَاَل ال

َِّذى بَينْ  يََديِْه﴾ )سبأ/31( ُّْؤِمَن بَِهَذا الُْقْرَءاِن َو َل بِال لَن ن

4-5-2- آیه 157
در آیه 157 انعام و ســه آیه پیشین آن، خداوند علیم از نزول قرآن که مایه برکت فراوان 
است، بعد از تورات یاد می کند تا اتمام حجتی بر کافران و معاندان باشد تا نگویند که »چرا 
بــرای ما کتاب نازل نشــد؟!« و ادعای باطل نکنند که »اگر برای ما کتاب نازل می شــد، از 
امت های پیشین هدایت یافته تر بودیم.« سپس در جواب آنان چنین می فرماید: »برای شما بیّنه 
و هدایت و رحمتی از جانب پروردگارتان آمد« و به طور ضمنی بیان می کند که: »شما آیات 
الهی را تکذیب کردید« و به این خاطر، آنان را تهدید به عذابی بد می کند. ﴿ثُمَّ َءاتَْينَا ُموَسى 
ِِّهْم يُْؤِمنُوَن؛ َو  ََّعلَُّهم بِلَِقاِء َرب ُِّكلِّ َشىٍء َو ُهًدى َو َرْحَمًة ل َِّذى أَْحَسَن َو تَْفِصيًل ل الِْكتَاَب تََمامًا َعَلى ال
ََّما أُنِزَل الِْكتَاُب َعلىَ  َطائَفتَينْ   َهَذا ِكتَاٌب أَنَزلْنَاُه ُمبَاَرٌك فَاتَّبُِعوُه َو اتَُّقواْ لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن؛ أَن تَُقولُواْ إِن
َّا أُنِزَل َعَلْينَا الِْكتَاُب لَُكنَّا أَْهَدى  ِمنُهْم  فََقْد  ِمن قَْبلِنَا َو إِن ُكنَّا َعن ِدَراَستِهْم لََغافِلِيَن؛ أَْو تَُقولُواْ لَْو أَن
َِّذيَن  ِ َو َصَدَف َعنَها َسنَْجِزى ال َب بِايَاِت اللَّ ُِّكْم َو ُهًدى َو َرْحَمٌة فََمْن أَْظَلُم ِممَّن َكذَّ ب َجاَءُكم بَيِّنٌَة مِّن رَّ

يَْصِدفُوَن َعْن َءايَاتِنَا ُسوَء الَْعَذاِب بَِما كَانُواْ يَْصِدفُون ﴾ )انعام/154-157(
ُِّكْم َو ُهًدى َو َرْحَمٌة﴾  ب نکته قابل توجه این است که در آیه 157 جمله ﴿فََقْد َجاَءُكم بَيِّنٌَة مِّن رَّ
به عنوان تفریع و نتیجه ادعای بی اســاس کافران بیان شــده و در آن، به جای لفظ کتاب، از 
کلمه بیّنه اســتفاده شده است. چنانکه مفسران گفته اند این نحوه کاربرد، حاکی از این است 
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ی که مراد خدای حکیم از بیّنه، همان کتابی اســت که معاندان به طور اقتراحی خواستار نزول 
آن بودند و کتاب مذکور چیزی جز قرآن نیست. )ر.ك: مقاتل، 1423ق: 5۹8/1؛ سمرقندی، 

بی تا: 4۹6/1؛ سورآبادی، 1380ش: 725/1؛ طبرسی، 1372ش: 5۹8/4(
ِ...« فرع و نتیجه جمله  َب بِایَاِت اهللَّ ن َکذَّ نکته دیگر اینکه از آنجا که جمله »َفَمْن أَْظَلُم مِمَّ
مورد بحث واقع شده است، می توان چنین نتیجه گرفت که مراد از »آیات اهلل« همان معجزات 
الهی است که واژه بیّنه داللت بر آن ها دارد و قرآن نیز از مصادیق بارز آن معجزات می باشد؛ 

به ویژه که مطلق آمدن لفظ آیات نیز این نظر را تقویت می کند. )ر.ك: سورآبادی: همان(

4-6- سوره کهف
سوره کهف، شصت و نهمین سوره نازله می باشد که فقط در یک آیه آن از کلمه بیّن که 

مرتبط با بینه است؛ استفاده شده است.

4-6-1- آیه 15 
در آیه  15کهف، می توان گفت که واژه بیّنه برای نخستین بار در معنای لغوی به کار رفته 
است و این نحوه کاربرد، اولین نوع کاربرد واژه مذکور در معنای ثانوی آن  - از حیث معنا 
َّْو َل يَْأتُوَن َعَلْيِهم بُِسْلَطٍن بَيٍِّن  ُذواْ ِمن ُدونِِه َءالَِهًة ل و محتوا - به شمار می رود: ﴿َهُؤَلِء قَْوُمنَا اتخَّ

ِ َكِذبًا﴾ ِن اْفتَرى  َعلَى اللَّ فََمْن أَْظَلُم ِممَّ
در این آیه، کلمه بیّنه به صورت صفت برای واژه »سلطان )حجت و برهان(« و به منظور 
تأکید آن آمده است. این آیه که از زبان اصحاب کهف بیان شده، تنها آیه ای است که کلمه 
بیّنه را به صورت مفرد مذکر )بیّن( در خود جای داده اســت و از لحاظ محتوا، عقاید باطل 
مشرکین را زیر سؤال می برد که چرا برای ادعای باطل خود، حجت روشن و برهان واضحی 
نمی آورند؟! )ر.ك: طبرســی، : 701/6؛ طباطبایــی، 1417ق: 252/13( ضمن اینکه از تقلید 
کورکورانه نیز انتقاد می کند و رهنمون مي شــود که هیچ دینی را بدون دلیل واضح و روشن 
نباید پذیرفت . ناگفته نماند که این نحوه کاربرد، دومین نوع کاربرد واژه بیّنه - از لحاظ شکل 

ظاهری- به صورت مفرد است.

4-7- سوره عنکبوت
سوره عنکبوت هشتاد و پنجمین سوره نازله است که واژه »بیّنه« - به صورت مفرد - فقط 

در یک آیه آن به کار رفته است.

4-7-1- آیه 35
در آیــه 35عنکبوت، کلمه بیّنه در نقش صفت برای لفــظ آیه بوده و برای دومین بار در 

َِّقْوٍم يَْعِقُلون﴾ معنای لغوی چنین آمده است: ﴿َو لََقد تََّرْكنَا ِمْنَها َءايًَة بَيِّنًَة ل
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در این آیه - که در ذیل داستان قوم حضرت لوط )ع( و چگونگی سرنوشت آنان بیان شده 
اســت - خدای حکیم، صاحبان خرد را به عبرت گیری از سرنوشت آن قوم فرا می خواند و 
برای رساندن این مقصود، از عبارت »َءایًَة  بَیِّنًَة )عالمت و نشانه ای واضح و روشن(« استفاده 
نموده اســت. )ر.ك: مقاتل، 1423ق: 383/3؛ طبری، 1412ق: ۹5/20؛ ســیوطی، 1404ق: 

)145/5

4-8- سوره مبارکه بقره
سوره بقره، هشتاد و هفتمین سوره نازله می باشد که آن نیز فقط در یک آیه اش کلمه بیّنه 

را - به صورت مفرد- جای داده است.

4-8-1- آیه 211 
در آیه 211 بقره، واژه بیّنه به صورت صفت برای لفظ آیه )معجزه( و برای سومین بار در 
ْل  معنای لغوی اینگونه به کار رفته است: ﴿َسْل بَنِى إِْسَرِءيَل َكْم َءاتَْينَاُهم مِّْن َءايٍَة بَيِّنٍَة َو َمن يُبَدِّ

َ َشِديُد الِْعَقاِب﴾ ِ ِمن بَْعِد َما َجاَءتُْه فَِإنَّ اللَّ نِْعَمَة اللَّ
     در آیه شریفه فوق که در آن خداوند منان، قوم بنی اسرائیل را مبنی بر دادن معجزات 
بسیار به آنان به مؤاخذه می کشد، مقاتل بن سلیمان )م 150ق( عبارت »آیه بیّنه« را به معنای 
معجزه ای آشکار دانسته و مصادیق آن را شکافتن دریا برای بنی اسرائیل، هالك فرعونیان و 
نیز نزول مّن، ســلوی، غمام و حجر برای آنان به شمار آورده است. )ر.ك: مقاتل، 1423ق: 
180/1( ابن ابی حاتم )م 327ق( نیز در ضمن حدیثی از ابوالعالیه، »آیه بیّنه« را به همان معنا 
گرفته و دقیقاً مصادیق باال را برای عبارت مورد بحث اتخاذ کرده است. )ر.ك: ابن ابی حاتم، 

141۹ق: 374/2؛ نیز ر.ك: طبری، 1412ق: 1۹4/2؛ طوسی، بی تا: 1۹0/2(
اما طبرســی )م 548ق( دو معنا برای »آیه بیّنه« در نظر گرفته است: بروز معجزه به دست 
انبیاء )ع( یا آیه ای از تورات که شــاهدی بر صحت نبوت پیامبر اکرم )ص( باشــد. )ر.ك: 
طبرسی، 1377ش: 115/1( همچنین، قرطبی )م 671ق( نیز »آیه بیّنه« را به معنای آیه معرفتی 
گرفته که به حقانیت حضرت محمد )ص( داللت دارد و گفته اســت که حسن، مجاهد و 
دیگران عبارت مورد بحث را به معنای معجزه حضرت موســی )ع( از قبیل شکافتن دریا، 
ســایه ای از ابر، عصا، ید بیضا و ... دانسته اند. )ر.ك: قرطبی، 1364ش: 28/3؛ نیز ر. ك: ابن 

جزی، 1416ق: 117/1(

4-9- سوره انفال
سوره انفال، هشتاد و هشتمین سوره به ترتیب نزول است که در آن سوره نیز فقط یک آیه 

به کاربرد کلمه »بیّنه« اختصاص یافته است.
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ی 4-9-1- آیه 42
در آیه 42 سوره انفال، کلمه »بیّنه« در معنای ثانوی به کار رفته است و این نحوه کاربرد، 
دومین نوع کاربرد واژه مذکور در معنای ثانوی آن - از حیث معنا و محتوا - می باشــد که 
ْكُب أَْسَفَل ِمنُكْم  َو لَْو تََواَعدتُّْم  نْيَا َو ُهم بِالُْعْدَوِة الُْقْصَوى  َو الرَّ چنین اســت: ﴿إِْذ أَنتُم بِالُْعْدَوِة الدُّ
ُ أَْمراً َكاَن َمْفُعوًل لِيَْهلَِك َمْن َهَلَك َعن بَيِّنٍَة َو يَْحيىَ  َمْن َحىَّ  ِّيَْقِضَى اللَّ َلْختََلْفتُْم فِى الِْميَعاِد َو لَِكن ل

َ لََسِميٌع َعلِيٌم﴾ َعن بَيِّنٍَة َو إِنَّ اللَّ
در این آیه که خدای متعال به امداد غیبی اش نســبت به مســلمانان در جنگ بدر اشاره 
می فرماید، مراد از بیّنه، » اقامه حجت و دلیل روشــن« اســت. )ر.ك: طوسی، بی تا: 128/5؛ 
ابوالفتوح، 1408ق: 121/۹؛ بیضاوی، 1418ق: 61/3؛ حقی بروسوی، بی تا: 350/3؛ طباطبایی، 
1417ق: ۹2/۹( مراد از هالك و زنده شــدن نیز، گمراه و هدایت شدن بر اساس بیّنه است. 

)ر.ك: طباطبایی: همان(

4-10- سوره احزاب
     سوره احزاب، نودمین سوره نازله و اولین سوره ای است که در آن، واژه »بیّنه«  - در 
قالب صرفی - به صورت صفت فاعلی مفرد مؤنث )مبیّنه( مورد اســتفاده قرار گرفته است 
و این نحوه کاربرد، ســومین نوع کاربرد کلمه مورد نظر به صورت مفرد - از لحاظ شــکل 

ظاهری آن - است. 

4-10-1- آیه 30
در آیه 30  احزاب، واژه بیّنه - در نقش نحوی - به صورت صفت برای لفظ »فاحشه« و 
برای چهارمین بار در معنای لغوی مورد اســتفاده قرار گرفته، آمده است: ﴿يَا نَِساَء النَّبىِّ َمن 

ِ يَِسيًرا﴾ يَْأِت ِمنُكنَّ بَِفِحَشٍة مُّبَيِّنٍَة يَُضَعْف لََها الَْعَذاُب ِضْعَفينْ  َو كَاَن َذالَِك َعلَى اللَّ
بَیِّنَةٍ« به  در این آیه که در رابطه با همســران پیامبر اکرم )ص( اســت، عبارت »َفاِحَشــةٍ مُّ
معنای گناهی است که زشتی آن برای همگان روشن و آشکار باشد و از مصادیق آن می توان 
به نافرمانی نبی مکرم اســالم )ص( )ر.ك: مقاتل، 1423ق: 427/3(، معصیت علنی )ر.ك: 
طبرســی، 1372ش: 556/8( و نیز آزار رساندن به رسول خدا )ص(، افتراء، غیبت و امثال 

این ها را نام برد. )ر.ك: طباطبایی، 1417ق: 307/16(

4-11- سوره نساء
سوره نساء، نود و دومین سوره نازله است که فقط در یک آیه اش کاربرد کلمه بیّنه را - به 

صورت مفرد - پذیرفته است.
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4-11-1- آیه 19
در آیه 1۹ نســاء نیز واژه »بیّنه« به صورت صفت برای لفظ فاحشــه و برای پنجمین بار 
َِّذيَن َءاَمنُواْ َليَحلُّ لَُكْم أَن تَِرثُواْ النَِّســاَء َكْرًها َو  در معنای لغوی چنین آمده اســت: ﴿يََأيَُّها ال

بَيِّنٍَة﴾ َلتَْعُضُلوُهنَّ لِتَْذَهبُواْ بِبَْعِض َما َءاتَْيتُُموُهنَّ إِلَّ أَن يَْأتِيَن بَِفاِحَشٍة مُّ
در این آیه که در خصوص زندگی زناشویی است، و در آن، نکاتی چند به مردان مؤمن از 
جمله داشتن رابطه مسالمت آمیز با زنانشان گوشزد شده است، تحت فشار قرارگرفتن زنان 
از سوی شوهرانشان مبنی بر گرفتن بخشی از مهریه آنان، منوط به مرتکب شدن به »فاحشه 
مبیّنه )گناه آشــکار(« از سوی زنان شده است. طبرسی در رابطه با مصداق عبارت »فاحشه 
مبیّنه« دو وجه آورده اســت: الف( از قول حسن، ابوقالبه و سدی: مرتکب زنا شدن ب( از 
قول ابن عباس: نشوز و خودداری زن از وظایف همسری )ر.ك: طبرسی، 1372ش: 40/3(

4-12- سوره محمد )ص(
سوره محمد، نود و پنجمین سوره نازله است که در آن سوره نیز کلمه »بیّنه« فقط در یک 

آیه به کار رفته است.

4-12-1- آیه 14
در آیه 14 محمد واژه »بیّنه« در معنای ثانوی خود، اینچنین به کار رفته است: ﴿أَ فََمن كَاَن 
ِِّه َكَمن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَملِِه َو اتَّبَُعواْ أَْهَواَءُهم﴾؛ »آیا کسی که دلیل روشنی از سوی  ب َعَلى  بَيِّنٍَة مِّن رَّ
پروردگارش دارد، همانند کســی است که زشتی اعمالش در نظرش آراسته شده و از هوای 

نفسشان پیروی می کنند؟! «
در این آیه که در آن - بر اساس سیاق آیات پیشین - مؤمنان با کافران مقایسه شده اند، مراد 
از بیّنه - چنانکه اغلب مفسران گفته اند - دلیل روشن و نیز حجت و برهان واضح و آشکار 
است. )ر.ك: ســمرقندی، بی تا: 300/3؛ ابوالفتوح، 1408ق: 2۹۹/17؛ زمخشری، 1407ق: 
320/4؛ طبرسی، 1372ش: 151/۹؛ قرطبی، 1364ش: 235/16؛ نیشابوری، 1416ق: 132/6؛ 
طباطبایی، 1417ق: 232/18(؛ زیرا فقط مؤمنان هســتند که دلیلی روشن از پروردگار خود 
دارند که عقاید آنان را یقینی کرده اســت و آن مؤمنان، همواره پیرو حجت قطعی هســتند؛ 
همان حجتی که راه و روش صحیح را برای انســان بیان می کند و چراغ راهنمای اوســت؛ 
بنابراین، می توان گفت که مراد از آن دلیل روشن و حجت آشکار نیز قرآن است که به عنوان 
کتاب راهنمای همه انســان ها - و به ویژه مؤمنین - و نیز معجزه و ســند حقانیت رسالت 

رسول گرامی اسالم )ص( به شمار می رود.
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ی 4-13- سوره طالق
     سوره طالق، نود و نهمین سوره نازله است که آن نیز فقط در یک آیه اش کاربرد کلمه 

بیّنه را به - صورت مفرد - بر عهده گرفته است.

4-13-1- آیه 1
در آیه 1 سوره طالق هم واژه »بیّنه« به صورت صفت برای لفظ فاحشه و برای ششمین 
تِهنَّ َو  بار در معنای لغوی اینگونه به کار رفته است: ﴿يََأيهَّا النَّبىِّ  إَِذا َطلَّْقتُُم النَِّساَء فََطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ
بَيِّنٍَة﴾ َُّكْم  َلتُخِرُجوُهنَّ ِمن بُيُوتِِهنَّ َو َليَخُرْجَن إِلَّ أَن يَْأتِيَن بَِفاِحَشٍة مُّ َ َرب َة َو اتَُّقواْ اللَّ أَْحُصواْ الِْعدَّ
در این آیه که در رابطه با احکام و کیفیت طالق دادن زنان است، خارج نمودن زنان توسط 
شوهرانشان را در زمان عّده، منوط به مرتکب شدن زنان به»فاحشه مبیّنه )گناه آشکار(« شده 
است. طبرسی در این آیه نیز در رابطه با مصداق »فاحشه مبیّنه« چند وجه آورده است: الف( 
از قول حسن، مجاهد، شعبی و ابن زید: مرتکب زنا شدن ب( از قول ابن عباس بنا به روایتی 
از امام باقر و امام صادق )ع(: بدزبانی و خشونت با اهل منزل ج( از قول علی بن اسباط بنا به 
روایتی از امام رضا )ع(: اذیّت نمودن خانواده شوهر و فحش دادن به آن ها. )ر.ك: طبرسی، 

1372ش: 457/10(

4-14- سوره بیّنه
سوره بیّنه، صدمین سوره نارله است که در دو آیه آن کلمه »بیّنه« کاربرد پیدا کرده و - برای 

نخستین بار - در هر دو کاربردش همراه با »ال« و به صورت معرفه آمده است.

4-14-1- آیه 1
در آیه 1 ســوره بیّنه، واژه »بیّنه« در معنایی ثانوی به کار رفته اســت که این نحوه کاربرد، 
ســومین نوع کاربــرد واژه مذکور در معنــای ثانوی - از لحاظ معنا و محتوا - اســت که 
يَن َحتىَ  تَْأتِيُهُم الْبَيِّنَُة﴾؛ »آن ها  َِّذيَن َكَفُرواْ ِمْن أَْهِل الِْكتَاِب َو الُْمْشِرِكيَن ُمنَفكِّ می فرماید: ﴿لَمْ يَُكِن ال
که کافر شدند از اهل کتاب و مشرکین جدایی پذیر نباشند مگر آنکه بیایدشان دلیل روشنی « 

)ر.ك: طالقانی، 1362ش: 205/4(
در ایــن آیه، از لحاظ ظاهر و ســیاق آن می توان گفت که کلمه بیّنه - از لحاظ معنایی - 
در الزمــه معنای لغوی خود )جداکننده حق از باطل( به کار رفته اســت. )ر.ك: طباطبایی، 
1417ق: 162/7( بنابراین، در آیه فوق کلمه »بیّنه« به معنای فارق و ممیّز اســت گویی که 
کافران و مشرکان از هم جدایی ناپذیر بودند و با آمدن بیّنه الهی که در حکم غربال گر عمل 
کرده است، آن ها از هم جدا و مشخص شدند؛ زیرا باطن پلیدشان نمایان شد و به مخالفت با 
ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َو لَْو َكِرَه الْكافُِرون﴾  )صف: 8(.  ِ بَِأْفواِهِهْم َو اللَّ حق برخاستند ﴿يُريُدوَن لِيُْطِفُؤا نُوَر اللَّ
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اما مراد از بیّنه و مصداق بارز آن، وجود رسول گرامی اسالم )ص( است؛ چنانکه در آیه دوم 
َرًۀ﴾ نیز به آن تصریح شده است؛ زیرا واژه »رسول« بدل از  ِ یَتُْلواْ ُصُحًفا مَُّطهَّ ﴿َرُسوٌل مَِّن اهللَّ
کلمه »بیّنه« در آیه نخست است و این قولی است که اکثر قریب به اتفاق مفسران بر آن صحه 
گذاشــته و آن را تأیید کرده اند. )ر.ك: مقاتــل، 1423ق: 77۹/4؛ طبری، 1412ق: 16۹/30؛ 

زمخشری، 1407ق: 782/4؛ میبدی، 1371ش: 56۹/10؛ طباطبایی، 1417ق: 336/20(

4-14-2- آیه 4
َِّذيَن أُوتُواْ  َق ال در آیه 4 نیز کلمه »بیّنه« در همان الزمه معنای لغوی اش آمده است: ﴿َو َما تََفرَّ

الِْكتَاَب إِلَّ ِمن بَْعِد َما َجاَءتْهُم الْبَيِّنَة﴾
مفسران در مورد بیان معنا و مصداق بیّنه در این آیه، سه دسته شده اند: الف( گروهی مراد 
از بیّنه را قرآن کریم می دانند. ب( گروهی نبی مکرم اسالم )ص( را مصداق بیّنه دانسته اند. 
ج( گروهی نیز هر دو وجه را احتمال داده اند. )ر.ك: همان منابع فوق الذکر( به نظر می رسد 
که نظر گروه ســوم درست تر باشد؛ زیرا در آیات پیشین، هم از رسول و هم از قرآن سخن 

به میان آمده است.

5- نحوه برخورد انسان ها با بیّنه الهی
در خصوص کارکرد کلمه مورد بحث و اینکه آیا آدمیان از آمدن بیّنه الهی به ســوی آنان 
استقبال کرده و از ثمرات آن برخوردار شدند و یا اینکه آن را انکار نموده و در برابر آورنده 
آن صف آرایی کردند و به عواقب و پیامدهای بِد کارشــان گرفتار شدند؛ نیز باید گفت که 
متأســفانه انسان ها در اغلب موارد، بیّنه الهی را که توسط پیامبرانش برای آنان آمد، تکذیب 
کرده و در راســتای مجازات و عواقب کارشــان به عذاب الهی دچار شــدند که به عنوان 
نمونه به یک مورد اشــاره می شود: ﴿َو قَاُروَن َو فِْرَعْوَن َو َهاَماَن َو لََقْد َجاَءُهم مُّوسىَ  بِالْبَيِّنَاِت 
فَاْستَْكبُرواْ فِى اْلَْرِض َو َماكَانُواْ َسابِِقين﴾ )عنکبوت/3۹( البته الزم به ذکر است که این کلیت 
ندارد و در برخی موارد انســانهای حق جو با دیدن بینات الهی ایمان آورده و از دستورات 
انبیاء الهی تبعیت کرده اند قرآن در برخی از آیات به دو گروه اشــاره کرده و می فرماید: ﴿

َِّذيَن آتَْيناُهُم الِْكتاَب يُْؤِمنُوَن بِِه َو ِمْن هُؤلِء َمْن يُْؤِمُن بِِه َو ما  َو َكذلَِك أَنَْزلْنا إِلَْيَك الِْكتــاَب فَال
َِّذيَن أُوتُوا الِْعْلَم َو ما يَْجَحُد بِآياتِنا إِلَّ  يَْجَحُد بِآياتِنا إِلَّ الْكافُِرونَ  بَْل ُهَو آياٌت بَيِّناٌت فِي ُصُدوِر ال
الُِموَن﴾ )عنکبوت/48-4۹( بنابراین به طور کلی دو برخورد اصلی نسبت به بینات وجود  الظَّ

دارد برخورد ظالمانه و انکار آیات و برخورد مومنانه و پذیرش آیات و تبعیت از آن ها.
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ی نتیجه گیری
با بررســی ســیر نزولی یکایک آیاتی از قرآن که کلمه »بیّنه« در آن ها به کار رفته است، 
می توان چنین نتیجه گرفت که همان طوری که خدای حکیم، آیات مربوط به احکام همانند 
تحریم شراب را به صورت تدریجی تشریع فرموده است تا فضای جامعه برای اجرای این 
قبیل دستورات الهی آماده شود، در زمینه جاسازی و نهادینه کردن وجوه معنایی لفظ »بیّنه« 
به ویژه برای داللت بر معجزات انبیا که قرآن نیز از مصادیق آن ها اســت، به همان شــیوه، 
مقصود واقعی خود را عملی نموده است تا ذهن بشری برای پذیرش این معانی آماده گردد؛ 

بدین گونه که:
برای نخســتین بار، خدای متعال در آیاتی از سوره اعراف )73، 85 و 105( که مربوط به 
داســتان نبوت پیامبران الهی است، از آمدن »بیّنه« به سوی قوم پیامران مذکور حکایت کرده 
و برای معرفی کردن معجزات ایشــان از واژه »بیّنه« اســتفاده می کند. به این منظور، ابتدا از 
پیامبرانی مانند حضرت صالح )ع( ســخن به میان می آورد که معجزاتی آشکار داشته اند و 
خدای متعال - پیش از این قبیل آیات- در جاهای مختلفی از قرآن به آن معجرات اشــاره 
نموده و آن ها را با لفظ آیه )معجزه( بیان فرموده است تا کاربرد کلمه »بیّنه« را در معنای آیه 
ل نماید. سپس، از شعیب )ع( که معجزه آشکاری نداشته است، یاد می کند  و معجزه مســجَّ
و پس از آن، با اشــاره به دو معجزه بزرگ حضرت موسی )ع( یعنی عصا و ید بیضا با لفظ 

»بیّنه«، این امر را در گام اول به پایان می برد.
در گام دوم، در آیه 40 فاطر در جریان محاّجه با کافران مبنی بر اینکه »آیا از سوی شریکان 
ادعایی آنان برای خدا، کتابی که دارای بیّنه ای از آن باشند به آنان داده شده است؟« قرآن را  

به صورت تعریضی، مصداقی برای بیّنه بیان می کند.
در گام ســوم، در آیه 133 طه، آیات قرآن را - باز هم به صورت تعریضی - در پاسخ به 
درخواست کافران مبنی بر اینکه چرا پیامبر اکرم )ص( آیه و معجزه ای برای آنان نمی آورد، 

به عنوان مصداقی از »بیّنه« به حساب می آورد.
در گام چهارم، در آیاتی از ســوره هود از عبارت »دارای بیّنه بودن انبیای الهی از جانب 
پروردگارشان« استفاده می کند و با تعبیر دیگری، آیات و معجزات آن انبیاء را با عنوان بیّنه 
نامگذاری می کند. با این تفاوت که در این سوره، ابتدا در آیه 17 - به طور ضمنی - از پیامبر 
اکرم )ص( یاد می کند تا قرآن را اولین مصداق بیّنه و نوعی از معجزه الهی به شمار آَوَرد و 
برای تأیید و تثبیت این واقعیت در آیات 28، 53، 63 و 88  از معجزات ســایر انبیاء تحت 
عنوان بیّنه یاد می کند. دومین تفاوت این است که در این سوره از دارای بیّنه بودن حضرت 
نوح )ع( بحث را شــروع می کند؛ زیرا در سوره اعراف تعبیر »آمدن ذکر« را در مورد ایشان 
به کار برده بود. این تعبیر شاید از این جهت باشد که یکی از معجزات حضرت نوح )ع( از 
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َّا نَْحُن  ســنخ کتاب بوده است؛ زیرا در قرآن، خود این کتاب الهی ذکر نامیده شده است ﴿إِن
َّا لَُه لَحافُِظون﴾ )حجر/۹( بنابراین، آیه آغازین سوره هود ﴿ِكتَاٌب أُْحِكَمْت َءايَاتُُه  ْكَر َو إِن لْنَا الذِّ نَزَّ
َُّدْن َحِكيٍم َخبِير﴾ می تواند برائت استهاللی در زمینه معرفی قرآن به عنوان بیّنه  َلْت ِمن ل ثُمَّ فُصِّ

و معجزه باشد. 
در گام پنجــم، ابتدا در آیه 57 ســوره انعام با عبارت »بگو مــن دارای بیّنه ای از جانب 
پروردگارم هســتم که شما آن را تکذیب کردید« خطاب به پیامبر اکرم )ص( - به صورت 
تصریحی- و سپس، در آیه 157 همان سوره در اثنای محاّجه با کافران و معاندان و پاسخ به 
سؤال اقتراحی آنان مبنی بر اینکه »چرا برای آنان کتابی نازل نشده است؟« یا در جواب ادعای 
دروغین آنان با این عبارت که »اگر برای آنان کتابی نازل شــده بود، از امت های پیشین که 
دارای کتاب بوده اند، هدایت یافته تر بودند« - به صورت ضمنی - قرآن را به عنوان مصداقی 
از بیّنــه قلمداد می کند تا کاربرد بیّنه در معنــای آیه و معجزه به ویژه در خصوص قرآن که 
می توان گفت یکی از اهداف نزول این کتاب مقدس معرفی آن به عنوان معجزه جاوید پیامبر 
اکرم )ص( به تعبیرهای مختلف است، به خوبی در بین مسلمانان نهادینه شود. پس، نتیجه 

می گیریم که اولین تلّقی معنایی از کلمه »بیّنه« در قرآن، معنای »آیه و معجزه« است.
در گام ششــم، کلمه »بیّنه« را در قالب ترکیب وصفی مختلف )سلطان بیّن و آیه بیّنه( در 
سوره های کهف، عنکبوت و بقره در معنای لغوی آن )امر یا چیزی روشن، آشکار و واضح( 
به کار می برد. این کاربرد را می توان اولین معنای ثانویه از واژه بیّنه در قرآن به حساب آورد.  
در گام هفتم، در آیه 42 انفال در قالب جمله »تا آن ها که هالك )و گمراه( می شــوند، از 
روی اتمام حّجت باشد و آن ها که زنده می شوند )و هدایت می یابند(، از روی دلیل روشن 
باشــد« کلمه بیّنه در دومین معنای ثانویه خود )حجت واضح و برهان آشکار( کاربرد پیدا 

می کند.
در گام هشتم، در سوره های احزاب، نساء و طالق باز با ترکیب وصفی دیگری - و این بار 
با کاربرد جدیدی از کلمه بیّنه از لحاظ لفظی )فاحشه مبیّنه(- بر کاربرد معنای لغوی تأکید 

می شود تا این نوع کاربرد نیز در بین مسلمانان نهادینه و تثبیت شود.
در گام نهم، در آیه 14 سوره محمد )ص( با مقایسه کسی که دارای بیّنه )حجت و برهان( 
اســت و از خدای متعال تبعیت می کند و در طریق حق اســت با کسی که از هوای نفسش 
پیروی می کند و در طریق گمراهی است، کلمه بیّنه - باز به عنوان دومین معنای ثانویه خود 

- به کار می رود تا آن معنا نیز به نوبه خود، تثبیت شود.
در آخرین گام )گام دهم(، واژه بیّنه در آیه 1 و 4 سوره ای با همین عنوان، در الزمه معنای 
لغوی اش »فارق و ممیّز« دو بار پشت سر هم به عنوان سومین کاربرد معنای ثانویه اش و این 

بار به همراه »ال« کاربرد می یابد تا آن نیز در موقع خود نهادینه شود.



سال چهارم 
شمارة اول

پیاپی: 7
پاییز و زمستان 

1399

183

���
سگ

رت
� 

تو
ر�ک

د�ک
اه

ژاو ی
� «

�َب
ِّ

کن
رت

رِر
�َ�

ت 
رک

ی کتابنامه
قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.- 
ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد )141۹(: »تفســیر القرآن العظیم«، عربســتان سعودی: مکتبة نزار - 

مصطفی الباز.
ابن جزی غرناطی، محمد بن احمد )1416ق(: »التسهیل لعلوم التنزیل«، بیروت: دار األرقم بن ابی أرقم، - 

1416ق.
ابن فارس، احمد )1404ق(: »معجم مقاییس اللغه«، قم: مکتب االعالم االسالمي.- 
ابن عاشور، محمد بن طاهر )بی تا(: »التحریر و التنویر«، موسسه التاریخ ، بیروت .- 
ابن عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب، )1422ق(: »المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز«، دارالکتب - 

العلمیه ، بیروت .
ابوالفتوح رازی، حسن بن علی )1408ق(: »روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن«، مشهد: بنیاد - 

پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی.
ابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف )1420ق(: »بحر المحیط فی التفسیر«، بیروت: دارالفکر.- 
بغــدادی، عالء الدین علی بن محمد )1415ق(: »لباب التأویل فــی معانی التنزیل«، بیروت: دارالکتب - 

العلمیه.
بلخی، مقاتل بن سلیمان )1423ق(: »تفسیر مقاتل بن سلیمان«، بیروت: داراحیاء التراث العربی.- 
بیضــاوی، عبدالرحمن بن عمر )1380ش(: »انوار التنزیل و اســرار التأویل«، بیروت: دار احیاء التراث - 

العربی.
ثعلبی نیشــابوری، احمد بن ابراهیم )1422ق(: »الکشف البیان عن تفســیر القرآن«، بیروت: دار احیاء - 

التراث العربی.
جرجانی، ابوالمحاسن حسین بن حســن )1377ش(: »جالء االذهان و جالء األحزان«، تهران: دانشگاه - 

تهران.
حســنی، ابوالمکارم محمود بن محمد )1381ش(: »دقائق التأویل و حقائق التنزیل«، تهران: نشر میراث - 

مکتوب.
حقی بروسوی، اسماعیل )بی تا(: »روح البیان«، بیروت: دارالفکر.- 
خوئي، سیدابوالقاسم )1354(: »البیان في علوم القرآن«، ترجمه نجمه هریسي، تهران: نشر مرتضوي.- 
راغب اصفهانی، حسین بن محمد )1386ش(: »المفردات فی غریب القرآن« تهران: انتشارات مرتضوی.- 
زمخشری، محمود )1407ق(: »الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل«، بیروت: دارالکتاب العربی.- 
سورآبادی، ابوبکر )1380ش(: »تفسیر سورآبادی« تهران: فرهنگ نشر نو.- 
سیوطي، جالل الدین )1407ق(: »االنقان في علوم القرآن« بیروت، دارالکتب العلمیة.- 
ـــــــــــــــــــ )1404ق(: »الدّر المنثور فی تفسیر المأثور«، قم: کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی.- 
شبّر، سید عبداهلل )1412ق(: »تفسیر القرآن الکریم«، بیروت: دارالبالغه للطباعة و النشر- 
شریف الهیجی، محمد بن علی )1373ش(: »تفسیر شریف الهیجی«، تهران: دفتر نشر داد.- 
طباطبایي، سید محمد حسین )1417ق(: »المیزان فی تفسیر القرآن«، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه - 

مدرسین حوزه علمیه قم.
طبرسی، ابومنصور احمد بن علی )1372(: »مجمع البیان فی تفسیر القرآن« تهران: ناصر خسرو.- 
طبری، ابوجعفر محمد بن جریر )1412ق(: »جامع البیان فی تفسیر القرآن«، بیروت: دار المعرفة.- 
طریحي، فخرالدین )1408ق( مجمع البحرین؛ تهران: الثقافة االسالمیة، 1408ق.- 
طوسی، ابوحعفر محمد بن حسن )بی تا(: »التبیان فی تفسیر القرآن«، بیروت: دار احیاء التراث العربی.- 
قرشي، سید علي اکبر )بی تا(: »قاموس قرآن«، تهران:  دارالکتب االسالمي.- 
قرطبی، محمد بن احمد )1364ش(: »الجامع ألحکام القرآن«، تهران: انتشارات ناصر خسرو.- 
محّمدی ری شــهری، محّمد )13۹2ش(: »منتخب میزان الحکمة«، تلخیص سیّد حمید حسینی، ترجمة - 
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حمیدرضا شیخی، تهران: سازمان چاپ و نشر دار الحدیث.
مشکینی، علی )بی تا(: »مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیه«، قم: نشر الهادی.- 
مصطفوی، حســن )1360ش(: »التحقیق فی کلمات القرآن الکریم«، تهران: وزارت فرهنگ و ارشــاد - 

اسالمی.
نیشابوری، نظام الدین حسن بن محمد )1416ق(: »غرائب القرآن و رغائب الفرقان«، بیروت: دارالکتب - 

العلمیه.
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