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 هاي کالمي در تفسیرتأثیر گذاري پیش فرض

 )حکام القرآنالبا تأکید بر تفسیر الجامع (
 

 ٣، بي بي زینب حسیني٢جوقی ابوالفضل علیشاهي قلعه ،*١مرتضي ایرواني
 دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسي مشهد٣  استادیار دانشگاه یاسوج،٢، دانشیار دانشگاه فردوسي مشهد١

 )٢٥/١١/١٣٨٩ : ـ تاریخ پذیرش نهایي٢٩/٨/١٣٨٩ :الهتاریخ دریافت مق(
 

 چکیده
؛ با است قرآن ریتفس در کارآمد و معتبر ياهروش از يکی ،قرآن به قرآن ریتفس روش

ه ب ریتفسکند، گرفتار شدن در دام هایي که پیوسته آن را تهدید مياز آسیب این حال،
 نیا .اند از آن رهایي یابندتوانستهاست؛ چنانکه برخي از مفسران بزرگ و نامدار ن يرأ

، اثر مفسر  القرآنالحکامالجامع از تفسیر  یيهانمونه يبررس باپژوهش، کوشیده است 
هاي کالمي مفسر، تا چه اندازه در پیش فرض کهد دهمشهور اهل سنت، قرطبي، نشان 

شکار های به عمل آمده، آبا بررسی. روش تفسیري قرآن به قرآن وي موثر بوده است
از ضوابط مهم تفسیري  برخي هاي کالمي خود،شود که قرطبی براي اثبات دیدگاهمی

مطلوبي استفاده ش تفسیری قرآن به قرآن به شکل نارا نادیده گرفته است و یا از رو
 .کرده است

 
 .نزول سبب ،آیات کالمي اق،یس ر،یتفس قواعد ر،یتفس ها واژه کلید

 
 طرح مسئله 

هاي کالمي مفسر در روش تفسیري فرضکه میزان تأثیر پیش یمنآنوشتار بردر این 
 .یماي مورد ارزیابي قرار دهقرآن به قرآن را از طریق بررسي نمونه

تعارض  با دالیل عقلي در  ظاهرا آیاتي که در فهم آیات قرآن، خصوصاًیمفسرهر 
پیش  .کند حمل شخالف ظاهربرآن را و کند ، بایستي ظاهر آیه را توجیه است
گردد که  سبب مي،هاي کالمي مفسر، چه در بین شیعه و چه در بین اهل سنت فرض
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که مفهوم آیه را کند  دلیلي را انتخاب ، موجود در فهم آیهیمفسر از میان قراین و ادله
  .)٥٢ـ٣٣گان، نجار زاد(کند سازگار خود هاي کالمي دیدگاه با

المي در تفسیر قرآن به قرآن تا آنجاکه هاي کفرض میزان تأثیر پیشیکنون دربارهتا
 این نکته روشن است که مبناي کالمي ؛ امّابررسي شد، پژوهشي صورت نگرفته است

 .)٥٢ـ٣٣ همو،(  در ترجیح برخي قراین عقلي و نقلي بر برخي دیگر موثر است،مفسر
 ،بيبکر قرط احمد بن ابو یه نوشت،الجامع الِحکامِ القرآن، تفسیري با گرایش فقهي

 به بیان احکام فقهي و ،این تفسیر اگرچه او در است، مفسر و فقیه مالکي قرن هفتم
 و به بر او پوشیده نمانده ،دیگر آیاتولي زوایاي  ،پرداخته استاختالف مذاهب فقهي 

 یه درمقدم او.تاریخي و اجتماعي نیز پرداخته است، ادبي،  اخالقي،کالمي مباحث
 هاي مصاحفجمع قرآن کریم و ویژگي احرف سبعه، قرائات،مانند  به موضوعاتي ،کتاب

 غیر عربي در قرآن واژگان  وعثماني، اِعراب، تفسیر به رأي، تحریف ناپذیري، اعجاز قرآن
 قرطبي در فقه پیرو مالک بن انس بوده و در. )٩٦ـ١/١، قرطبي: ـ نک(پرداخته است 

 هاي فقهي، به بیان دیدگاهتفسیر آیات فقهي، ضمن نقل آراي فقیهان مذاهب دیگر
 آراء فقهي او با  ،با این همه، در برخي موارد. مالک بن انس و اثبات آنها پرداخته است

به آراي مذهب اشعري  ،در اعتقادات ).٢/٣٢٢همان، : ـ نک(فتاواي مالکي مخالف است 
  .کندعقاید اشعري توجیه مي یهپای کالمي آیات را بر هاتپایبند است و ج

 گاه و رفتهیپذ ریتأث اتیروا از يقرطب و دیآيم شماره ب ينقل يریتفس ،يقرطب ریتفس
 يعلم وسعت با ،اتیروا نیا رفتنیپذ و ندارد يسند که آورديم خود کتاب در را ياتیروا
 وی. )١٥٩ بلعم، يسیسنو ( استسازگار نا،شودگرفته مي سراغ يو از که ينظر دقت و

 مسلخ به را حقیقت و حق و شده دوره ب انصافراه  از رهاا ب،کتابش صفحاتمیان  در
 را هایشپژوهشي زیبا یهچهر ،سان بدین و برده يافرقه يیکسونگر و عصبیت زشت

 . است کردهپریشان 
 ،خود کتاب در بارها که ؛ آن چنانچههایش آشکار استدشمني او با شیعه در نوشته

 ،عهیش نزد در ،آن نزول سبب کهرا  يمهم اتیآ تمام باًیتقر و ١دهديم دشنام را انیعیش
 قرطبي،: ـ نک( کندرد می مباهله یهیآ مانند ياندک موارد بجز، است) ع (تیب اهل
يا گزافه هر انیعیش یهدربارو  ندارد یيابا انیعیش به ينسبت نوع هر دادن از و ا).٤/١٠٣
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.٧/٢٧٤همان، : ـ نک (دهديم نسبت مدرک و سند وندب را  ،موارد يبرخ رد ١)
 همان،: ـ نک( !ردندا ياعتقاد نیچن ،يو بجز يکس رسديم نظره ب که داردهایي  دیدگاه

ي و ادب ،یيروا ،يخیتار يهاهداد از سرشار ع،یوس یهمجموع نیا ،حالنیا با )٥/١٢٥
 . ستین ازینيب يریتفاس نیچن بهاز رجوع  ،يمفسر هر که استکالمي 

  در نزد اهل سنتگردد که اوالً براي این بررسي انتخاب مياین تفسیر از آن جهت
 کالمي ی، به عنوان یک تفسیر کالمي و یا حتي با صبغهجایگاه بسیار مهمي دارد و ثانیاً

 .شودشناخته نمي
 

 قرآن به قرآنهاي کالمي درتفسیر تأثیر گذاري پیش فرض
  عالوه بر آنکه،بودن قرآنترین منبع تفسیر قرآن است و منبع  نخستین و مهم،قرآن

 قرارتأکید مورد  در آیات قرآن و روایات بسیار ،مقتضاي روش عقالیي محاوره است
ن یبنابرا؛ دانیم قرآن کتابي که داراي فصل بندي موضوعي باشد، نیستمي. ستگرفته ا

 یربارهد در یک جا گرد نیامده است و ممکن است ، مطالب راجع به یک موضوعیهمه
 این آیات مبین و ، در عین حال؛در جاهاي مختلف پراکنده باشدمطالبی  ،وعیک موض

  موردی از آیاتي که به آیه،در این روش از تفسیر قرآن به قرآن .ناظر به یکدیگر باشند
شود که از آن به قراین داخلي منفصل کالمي نیز نظر متصل نیستند، بهره برده مي

شود که  به صورت نامطلوبي استفاده مي،گاه از این روش اما .)٩٢بابایي، ( گرددتعبیر مي
 .کنیمها اشاره ميدر ذیل به برخي از این نمونه

 
  اولینمونه

  ٢الْخَبِیرُ اللَّطِیفُ هُوَ وَ الْأَبْصارَ یدْرِكُ هُوَ وَ الْأَبْصارُ تُدْرِکُهُ ال
 :يقرطب دگاهید يبررس

 امبریپ از يادیز حیصح اتیروا يول ؛شودينم دهید ایدن نیا در خداوند: دیگويم يو
 هاچشم« :است گفته عباس ابن  مثال٣ً.است دهیرس امتیق در خدا تیی رؤرهدربا ،)ص(
  .»نندیبيم آخرت در يول نندیبينم ایدن در را او
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 استخلف علیا على جمیع األمـة، حتـى   )ص(فاستدل بهذا الروافض واإلمامیة و سائر فرق الشیعة على أن النبي           . ١  

ـ کفر الصحابة اإلمامیة  ووي است در شرحش بر صحیح مسلم در حالياین سخن ن). ٩/٣٧٥همان،  (  قبحهم هللا 
   . که این سخن در هیچ منبع مورد اعتمادي از منابع شیعه نقل نشده است

 ).١٠٣/انعام( آگاه است ] و[یابد و او لطیف  یها را در م او چشم]  یل[یابند و  یها او را در نم چشم .٢ 
منـسوب اسـت و در   ) ع( که به پیامبر خدا و امام علي          حدود سه الي چهار روایت بیش نیست       ،ته این روایات  بال. ٣ 

 . به مناسبت به صورت کامل آمده است،شروح صحیح بخاري
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 نیبنابرا ؛ابدیيدرنم را خدا ،بشر یشهیاند :است شده گفته ،گرید يهیتوج در
 ١.)ءيش کمثله سیل( ستین خدا مانند زیچ چیه ا؛ زیرشوديمن زده الیخ

 هرگز ،نبود ممکن اگر ؛ زیرااست ممکن زین ایدن در ،خدا دنید :دهديم ادامه يو
 محمد حضرت  کهشودمي یادآور ،حال نیا با .کردينم يدرخواست نیچن) ع( يموس

 :دیگويم نیچن بارهنیا در يو ؛است دهیند ایدن در را خدا ،)ص(
 یکَلِّمَهُ أَنْ لِبَشَرٍ کانَ ما وَ(: دیفرمايم خداوند رایز ؛دیند ایدن در را خدا ،)ص (امبریپ
  ٢.)حَکیمٌ عَلِيّ إِنَّهُ یشاءُ ما بِإِذْنِهِ فَیوحِي رَسُوالً یرْسِلَ أَوْ حِجابٍ وَراءِ مِنْ أَوْ وَحْیاً إِالَّ اللَّهُ

 دارد داللت نهایا .است لیجبرئ ٣)نیالمب باالفق هآر لقد و( یهیآ در »ه«مرجع ضمیر 
 .)٧/٥٤ ي،قرطب (سر چشم با نه ؛است دهید دل چشم با را خداوند ،)ص (امبریپ که

 :يقرطب دگاهید نقد
 و نیقرا از استفاده با و توجه ،مخالف اتیآ مفهوم به استکوشیده  ،اتیآ رتفسی دراو 

 و نو ،جانیا در يو دگاهید .ظاهري کند تناقض رفعاز این آیات  ،خود نظر مورد لیدال
 يراستا در شانیا استدالالت و اشاعره بزرگاننظرات  از ياقتباس بلکه ؛ستین عیبد
 ).١/٥٣ س،یخم ؛١/١١٦ ،يغزنو( است آخرت در ،سر چشم با خداوند تیؤر تیقابل

 در ياصهینق چه اساساً و ستیچ است شده برداشت در خطا نیا باعث که يعامل ولي
 اتیآ نیا ریتفس در که ياضابطه شود؟يم يدگاهید نیچن شیدایپ به جرمن ،ندیفرا نیا

  ٤.است محکم اتیآ به متشابه اتیآ بازگرداندن ،است شده گرفته دهیناد
 متشابه کیکدام و محکم ،فوق اتیآ از کی کدام که است آن پرسش ،جانیا در
 خداوند که شوديم ثابت يعقل لیدال با ،خود گاهیجا در ،ياسالم کالم دانش در ؟است

 يازمندین مستوجب همه ها نیا که چرا ؛ستین مندمکان و مندزمان عرض، جوهر، جسم،
 ).٣١٠ـ٢٥٣ ،یيصفا: ـ نک( است مطلق ازینيب خدا و است

  که است يادسته آن ،گروه دو نیا نیب از محکم یهیآ ،بر اساس منطق تفسیر قرآن
 

_____________________________________________________________ 
 ).١١/شوري(هیچ چیز مانند او نیست . ١
 یـا  ییـا از پـشت مـانع   ) مـستقیم  (ی جـز بـه وحـ   ؛نباشد که خدا با او سخن گوید    ) شایسته (ی هیچ بشر  یو برا  .٢

 فرزانـه   یا که او بلند مرتبه   ] چرا[کند   ی م ی وح ،ستد و با رخصت او آنچه را بخواهد       بفر) از فرشتگان  (یا فرستاده
 .٣.).٥١/شوري(ست ا
 ).٢٣/تکویر(و به یقین، او را در افق روشن دیده است . ٣
ر دارد   نیـاز بـه تأمـل و تـدبّ         ، متـشابهات  یاما بازشناسـ  .  روشن و واضح دارند    ی هستند که دالیل   یمحکمات، آیات . ٤

 ).٣/٩٧؛ معرفت، ٢/٢ سیوطي،(



 ٣٥ )با تأکید بر تفسیر الجامع ألحکام القرآن(های کالمی در تفسیر  تاثیرگذاری پیش فرض

 

 ظاهر و است محکم ﴾الْأَبْصارُ تُدْرِکُهُ ال( یهیآ ،نیبنابرا. است سازگار يقطع يعقل لیدل با
 يال ناضره ومئذی وجوهٌ (انندم ؛شود لیتأو دیبا ،ناسازگارند يقطع یادله نیا با که ياتیآ

 مفسر، يعنی ؛است گرفته صورت وارونهکاری  قاًًیدق ،جانیا در) ١٩١ العک،(﴾ناظره ربها
 چون یمحکم اتیآ و داده قرار محور را﴾ناظره هاربّ يال ناضره ومئذی وجوه( متشابه یهیآ
 منصرف ،شظاهر يمعنا از و کرده لیتأو متشابه یهآ يمبنا بر را ﴾االبصار تدرکه ال(

 ای و ستکرده ا خداوند شناخت در هاعقل بودن رانیح بر حمل را عبارت نیا و دهیگردان
 کرده ایدن به دیمقا و حکم آن ر خارج ،است ظاهر آن در که ياطالق حالت از را آن

 عهیش اتیروا در مضمون نیا و است ممکن قلب با فقط وندخدا تیؤر کهيحال در ؛است
 ﴾االبصار تدرکه ال﴿یههمچنین آی. )٤٧٠ ،اإللهیات سبحاني، :ـ نک (است شده وارد زین

 ).٧٦مؤدب، (شود  هر دو را شامل مي،رساند و دنیا و آخرتنفي عموم را مي
از این جهت  ،)ٌةناظر هاربّ يال ةٌناضر ومئذی وجوهٌ( یهشابه بودن آیاستدالل به مت

. هاها نسبت داده شده و نه چشمدر این آیه، فعل دیدن به صورت: شود که اوالًکامل مي
 گر وجود کاربرد نوعي مجاز در آیه است و بایستي توجه داشت فعلاین خود، نشان

 .کار برده حقیقي بهم در معنای و در معناي مجازي هم توان دیدن را مي
شود؛  مانع فهم مقصود اصلي آیات مي، به معناي لفظيگاهي توجه بیش از حدّ: دوم

 حمل آن بر براي شخص مهمان نواز که قطعاً» مادکثیر الرّ«مانند کاربرد کنایي وصف 
 ،گر آن است که در این آیه سیاق آیات نیز نشان١.اش دور از مقصود استمعناي لفظي

شود که  یاد آور مي،در آیات پسین؛ زیرا  نظر است مدّ،مفهوم کنایي انتظار رحمت الهي
 به انتظار صالحان براي ، در مقابل، بنابراین؛کشند انتظار عذاب شکننده را مي،گناهکاران

 ٢).٦٣، رؤیة هللاسبحاني، (رحمت الهي نیز  باید اشاره کند 
 قرآن، سند محکم و و نصّ) ع(ن اایات معصوم افزون بر مخالفت با رو،روایات رؤیت

هاي کعب االحبار در بین  بعد از سخنراني، به تدریج،این اعتقاد. قابل اعتمادي ندارند
هاي محسوسي براي تالشنانکه چ؛  شیوع یافت،خطابال در زمان عمر بن ،َمسلمانان

 به باورهاي ،انتقال عقیده به جسمانیت خداوند از جانب یهودیان تازه مسلمان شده
 ).١٥،١٦، رویة هللاسبحاني، (شود  دیده مي، در مستندات تاریخي،مسلمانان
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اش کثیر الرماد، یعنی فراوانی خاکستر که کنایه از کسی است که به جهت مهمان نوازی ، خاکستر اجاق خانـه                   . ١ 

 .ی غذا بر سر و رویش نشسته استبسیار است و یا خاکستر آتش تهیه
 ).٢٥ـ٢٤/یامتق (﴾و وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ تَظُنُّ أَنْ یُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ(. ٢ 
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 ، در حالي که حقیقت؛بود با اذهان ما همسطح بود، آن نیز فناپذیر مي،اگر حقیقت
تر از اذهان  بسي برتر و عالي، بلکه حقیقت؛نه فروتر و نه حتي همطراز اذهان ماست

 نیاز به اشراق الهي ، لذا وصول به آن حقیقت،شودر نميي متأثّماست و چون عالي از دان
 . نه چشم ظاهري؛گیرد روح صورت ميی به وسیله،دارد و این وصول و ادراک

دخالت در تفسیر  را خویش پیش فرض کالمي ، قرطبي به عنوان یک مفسر،بنابراین
 .تردید استورد طور جدی م به ،رستي و عقالنیت آن پیش فرضی که د؛داده است

 
  دوم ینمونه

 یعْصِمُکَ اللَّهُ وَ رِسالَتَهُ بَلَّغْتَ فَما تَفْعَلْ لَمْ إِنْ وَ رَبِّکَ مِنْ إِلَیکَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیهَا یا
 ١.﴾الْکافِرِینَ الْقَوْمَ یهْدِي ال اللَّهَ إِنَّ النَّاسِ مِنَ

 :يقرطب دگاهید يبررس
  ـروافض که چنانآن را يزیچ) ص (خدا امبریپ: دیگويم ،هیآ نیا لیذ در ،يقرطب

 امبریپ که دهديم نشان هیآ نیا .کردينم هیتق ندیگويم  ـگرداند زشت را شانیا خدا
 نیهم زین يگرید یهیآ و کردينم پنهان ترس يرو از را ينید امور از يزیچ ،)ص(

 همان، (٢)الْمُؤْمِنِینَ مِنَ اتَّبَعَکَ مَنِ وَ اللَّهُ سْبُکَحَ النَّبِي هَاأَیّ یا(کند يم دییتأ را مضمون
 از بعد اما ؛میدیپرستيم يپنهان را خدا ابتدا ما که گفتيم خطابال عمربن و) ٦/٢٦٢
 .شد آشکار ما عبادت ،هیآ نیا

 :يقرطب دگاهید نقد
 انبج از ،يقرطب دگاهید طبق .دارد تیعموم امبریپ رسالت غیتبل در ،فوق یهیآ

 را بود کرده افتیدر آنچه از يبرخ رامبیپ و داشته وجود يصمخصّ ،غیتبل نیا يبرا ،عهیش
 هیآ نیا تیعموم به عهیش ،يقرطب دگاهید از ،نیبنابرا .نرساند مردم به ترس خاطر به

 ار صیتخص نیا )اللَّهُ حَسْبُکَ النَّبِي هَاأَیّ یا( هیآ انیب با ،خود زعم به ،يو .ندارد ياعتقاد
 رسالت لیتکم عدم یهشبه، محتوا در مشابه اتیآ به توجه با ،واقع در و کرده رفع هیآ از
 . است کرده طرف بر را

  با ،رساند انجام به را شیخو رسالت يتمام) ص( امبریپ که مسأله نیا در ،عهیش
 

_____________________________________________________________ 
، پس پیـام او را  ی تو فرود آمده، برسان و اگر انجام ندهیآنچه را از طرف پروردگارت به سو]! خدا[ فرستاده  یا .١ 

 کنـد  را راهنمایي نمي  ) منکر( براستي که خدا گروه کافران       ؛کند مردم حفظ مي  ) گزند(اي و خدا تو را از        نرسانده
 ).٦٧/مائده(

 .)٦٤/انفال ( کنند، براي تو کافي است ساني از مؤمنان که از تو پیروي ميخدا و ک! اي پیامبر .٢ 



 ٣٧ )با تأکید بر تفسیر الجامع ألحکام القرآن(های کالمی در تفسیر  تاثیرگذاری پیش فرض

 

 مردم به که بود شده فیتکل او به آنچه از زیچ چیه نکهیا و است يرأ هم يقرطب
 بنت نبیز یهدربار ،غیتبل نیا که است معتقد يقرطب فقط ؛نکرد فروگذار ،دبرسان

 است برآن عهیش اعتقاد اما ؛دانديم يو یدرباره را هیآ نزول سبب ،واقع در .است جحش
 است بوده خم ریغد روز در) ع (طالب ياب بن يعل تیوال اعالم یهدربار ،رسالت نیا که
 ١.کنديم ارائه يفراوان دارکم ،نزول سبب نیا اثبات يبرا و

 ،هیتق است معتقد ،اتفاقاً ،ردیگيم دشنام باد به را او گاه يب و گاه يقرطب که عهشی
 هیتق خود رسالت در خدا امبریپ نکهیا به ٢رسد چه ؛ندارد راه) ص (امبریپ ثیاحاد در

 یارهدرب یيادعا نیچن يقرطب نکهیا ٣.باشد نکرده کامل را خود رسالت و باشد کرده
 خود کتاب در انیعیش از ،يو هرگاه اساساً و است مدرک یهارائ بدون ،است کرده عهیش

 شکتاب یمقدمه در خودش چه اگر ،ندیبينم سند یارائه به يازین ،کنديم يمطلب نقل
 .ه استکرد يمعرف مأخذ ذکر ،ریتفس نیا در را خود اصول از يکی

 نیا در و است ثابت عهیش منظر  از ،هیآ نیا رد يقرطب قرآن به قرآن ریتفس ،نیبنابرا
 يناش و يانصافيب کمال ،عهیش به دگاهید نیا نسبت تنها ؛ندارد راه یيخطا ،يو برداشت

 .است عهیش ياعتقاد و يفکر يمبان از يو اطالع عدم از
و )) ع(عدم والیت علی (ی کالمی او در نتیجه، باید گفت که هیچ تناسبی بین گزاره

 ، وجود ندارد »یا ایّها النّبی حسبک اللّه«ی آیه
 

 سومی نمونه
 یقُولُ إِذْ الْغارِ فِي هُما إِذْ اثْنَینِ ثانِي کَفَرُوا الَّذِینَ أَخْرَجَهُ إِذْ اللَّهُ نَصَرَهُ فَقَدْ تَنْصُرُوهُ إِالَّ(

  جَعَلَ وَ تَرَوْها لَمْ بِجُنُودٍ أَیدَهُ وَ عَلَیهِ سَکِینَتَهُ اللَّهُ فَأَنْزَلَ مَعَنا اللَّهَ إِنَّ تَحْزَنْ ال لِصاحِبِهِ
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؛ ابـن  ٣/٤١٩؛ حـاکم نیـشابوري،   ١٢/٤٢؛ فخر رازي، ٢/٨٧؛ مقدسي، ١٤٣؛ ابو یعلي، ١/٢١٤عالمه امیني،    : کـن. ١ 

 .٤/٤٢٥؛ ٤/٣٧٠،٣٦٨،٢٨١؛ ابن حنبل، ١٥/٣٧٦حبان، 
 در زمـان  ،شد که ترس از حکومت جائر بود و این مسأله       در اخبار پیدا مي    تقیه زماني    ؛ اساساً ٥٣٦حائري،  : نکـ  . ٢ 

 پیامبر خدا جهت معاشـرت      ،ها ممکن است در برخي جنبه     ؛ آري .)ص( نه در زمان پیامبر خدا       ، اطهار بود  یائمه
  هللا ال یـستحیي مـن      انّ(  اصـل دیـن    یه نـه دربـار    . از ذکـر برخـي مـسائل پرهیـز کـرده باشـد             ،بهتر با مـردم   

 .ردک آن را بیان ميوده اگر رسالت وي بداشت،میحتي اگر پیامبر خدا از بیان مطلبي شرم ) ٥٣/احزاب(﴾الحقّ
 به جهت مصلحتي که مهم تر از مصلحت اظهـارآن     ؛ مخفي نمودن حق از دیگران یا اظهار خالف آن است          ،تقیه .٣ 

تقیه  نیز به این اصل اعتقاد داردند و قرآن نیز         بلکه سایر فرق اهل سنت       ؛ تنها در نزد شیعیان نیست     ،تقیه. باشد
هُ             ﴿نمایـد   را به عنوان یک ابزار کارآمد در جهت حفظ دین معرفي مـي             إِالَّ أَنْ تَتَّقُـوا مِـنْهُمْ تُقـاةً وَ یُحَـذِّرُکُمُ اللـَّ

 تقیه  ،تقیه کند  یعني قرآن    ؛در اصل تبلیغ دین   ) ص( معنا نیست که پیامبر      ،اما این بدان  ) ٢٨/آل عمران (﴾ نَفْسَه
 .شرایط خاصي دارد و در موارد مشخصي جایز است
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 ١.)حَکِیمٌ عَزِیزٌ اللَّهُ وَ الْعُلْیا هِي اللَّهِ کَلِمَةُ وَ  السُّفْلى کَفَرُوا الَّذِینَ کَلِمَةَ
 :يقرطب دگاهید يبررس
 کهدر حالی ؛است شده نازل بکر ياب شأن در ،هیآ نیا« :دیگويم ،هیآ نیا لیذ ،يقرطب

 که دانندينم نانیا .کندیم بکر ياب مانیا ضعف بر داللت هیآ نیا :ندیگويم یانعیش
 نیا و شدنديم هراس دچار ،خداوند محضر در يموس لوط، م،یابراه چون ،خدا انامبریپ

 نا عبارت که معتقدند ياریبس«: دهديم ادامه سپس .»ستینایمان  ضعف بر لیدل ،ترس
 يو لیوک و يحام اور،ی خداوند ،چه ؛کنديم داللت ابوبکر مامتا و تیوال بر ﴾معنا هللا
 هاتیمع ریسا با ،يمحاسب یگفته به ،تیمع نیا که چرا .خداست منکر ،يو منکر و بود
  .)٨/١٤٨ همان، (کنديم فرق

 :يقرطب دگاهید نقد
 ثابت ،يمعنو و يلفظ مشابه اتیآ به استناد با کرده تالش ،بخش نیا در ،يقرطب

 يمعنا به استناد با است خواسته و ستین مانیا ضعف بر يلیدل ،حزن ای و ترس که کند
 .ردیگ بر در را ابوبکر تیحقان که دهد گسترش يحدّ تا را آن ،تیمع يلغو

 اعتبار فاقد و مأخذ ذکر بدون ،است گفته عهیش یدرباره آنچهاینکه  اول ینکته
 فرات ریتفس ،)٥/٢٢٣(ي طوس انیتب معتبر ریتفس مثل ،عهیش ریتفاس در زیرا ؛است
 مانند ،رخّأمت ریتفاس ای و) ٥/٥٠ (انیالب مجمع ،)٢٩١ (يقم ریتفس ،)٢٢١ (يکوف
خوف  نیا در را خدا امبریپ ،باالتر بلکه ؛است هنشد دهید يسخن نیچن )٩/٣٨٠ (زانیالم
 بر را آرامش و نهیسک خدا ندیگويم که چرا ؛داننديم کیشر ،غار صاحب با ،اضطراب و

 دگاهید به ،سند ذکر بدون ،يمطالب که ستین درست نیا. است کرده نازل امبریپ قلب
 کفر به اعتقادمانند  ،نیا رینظ يمطالب. اده شودد نسبت ،مسلمانان از بزرگ گروه کی

 .)٧/٢٧٧ همان، (است بزرگ بس يتهمت که) ص (امبریپ یهصحاب یههم
 مکه از نفر چهار، )ص( امبریپ همراه به ،يخیتار مستندات طبق نکهیا گرید یهنکت

 در مذکور فرد آن ،ابوبکر ایآ که است دیترد مورد مسأله نیا و شدند خارج هجرت يبرا
  نام که دارد ياسم شباهت ابوبکر با ،گرید نفر دو از يکی که چرا ؟يگرید فرد ای بود غار

_____________________________________________________________ 
 هنگامي که کساني که کفـر ورزیدنـد، او را   ؛را یاري نکنید، پس حتماً خدا او را یاري کرد  ]  پیامبر ییعن[اگر او،    .١ 

) همـان  (؛بودنـد ) ثَور( دو در غار     ،هنگام که آن  ) همان (.بود]  تن[بیرون کردند، در حالي که دوّمین دو        ) از مکّه (
پس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد و او را با . »غم مخور که خدا با ماست«: گفت ی که به همراه خود میوقت

 را که کفر ورزیدند، پست قرار داد        یکسان) و برنامه ( و گفتار    کردکردید، تأیید    لشکرهایي که آنها را مشاهده نمي     
 ).٤٠/توبه(  فرزانه است یناپذیر ست و خدا شکستخدا واال) و برنامه(و تنها گفتار 



 ٣٩ )با تأکید بر تفسیر الجامع ألحکام القرآن(های کالمی در تفسیر  تاثیرگذاری پیش فرض

 

 

 ١.است قطیار بکر بن عبدهللا ،يو
 ای بودن امبریپ صاحب نکهیا ،است کرده اشاره آن به زین يطوس خیش که يانکته اما
 نکهیا به رسد چه ؛کندينم ثابت ،همراه آن يبرا را يلتیفض  چیه »معنا هللا ان «عبارت

 را صاحب لفظ زین کافر یهدربار خداوند. دیآ شمار به يو تیحقان و خالفت يبرا يلیدل
 یحاوِرُهُ هُوَ وَ صاحِبُهُ لَهُ قالَ﴿است دهبو مومن همراه ایدن در که چرا ؛برديم کار به

 را نیا ما :دیگويم و کنديم اتهام رفع عهیش از ادامه، در يو ٢) خَلَقَک بِالَّذِي أَکَفَرْتَ
  .)٥/٢٢٥ ،يطوس (میدانينم غار در امبریپ همراه نیا يبرا يذمّ

 کفار یهدربار داوندخ که چرا ؛باشد مدح دیمف تواندينم زین »معنا هللا انّ« نیچنهم
 ٣.﴾تونیّبی اذ معهم هو و﴿ :دیگويم

 در تیصاحب و تیمع عیوس يکاربردها به هتوجّ عدم ،مفسر عنوان به ،يقرطب يخطا
 آنجا تا ه است؛آورد شمار به ابوبکر تیحقان بر يلیدل عنوان به را آن نکهیا و است قرآن
 ،يقرطب چون يشخص از ،ألهمس نیا .کرده است محسوب خدا به کافررا  آن منکر که
 دیمف ،)ع (طالب ياب بن يعل يبرا را رکوع حال در زکات دادن يحت که است تربیعج

 . ددانينم مدح
 کالمي که حقانیت ابي بکر ی تناسب بین گزارهی ضابطه، در اینجا، قرطبي،بنابراین

 . نادیده گرفته است، مورد استنادیاز منظر اهل سنت است را با آیه
 
  چهارمیمونهن
  ٤)أَسِیراً وَ یتِیماً وَ مِسْکِیناً حُبِّهِ  عَلى الطَّعامَ یطْعِمُونَ وَ(

 : يقرطب دگاهید يبررس
 در شأن یکي از صحابه نازل شد و آن ،کند که این آیهابتدا قولي را نقل مي ،يقرطب

 ؛مده است در متن تفسیر ثعلبي چنین آ،کهدر حاليکند؛ را مستند به تفسیر ثعلبي مي

_____________________________________________________________ 
 المدینة هو و أبو بکر بن أبي قحافة، و عامر بـن  ی هللا علیه وسلم خرج لیلة هاجر من مکة إلیأن رسول هللا صل   .١ 

 قراین  ،تهبال) ١/٣٥٠؛ عصامي،   ٧/١٥٠ابن کثیر،   (فهیرة، مولى أبي بکر، دلیلهم عبد هللا بن بکر بن أریقط اللیثي             
 در شـمار اسـتقبال      ، نام ابـوبکر   ،یکي آنکه . کنددیگري نیز وجود دارد که احتمال این خطا در اسم را تقویت مي            

بـه  او   در هیچ مستندي از پیـامبر و خـود ابـوبکر             ، آنکه دوم. پس از هجرت  آمده است     ) ص(کنندگان از پیامبر    
 از ابوبکر به عنوان یار      ،ارد که در زبان صحابه     اگر چه مستندات فراواني وجود د      ،عنوان یار غار معرفي نشده است     

 ).٨٠طائي، (غار یاد شده است 
ـ همراهش( .٢   ورزي، کـه تـو را از خـاك،    آیا به کسي کفر مي» : به او گفت ـ  در حالي که او با وى گفتمان داشت 

 ).٣٧/کهف(مردي، مرتب آراست ) به صورت(سپس از آب اندك سیّال آفرید، سپس تو را 
 ).١٠٨/نساء(کردند  با آنان بود، وقتى که شبانه تدبیر مي) خدا(حالي که او در  .٣ 
 .٨/انسان .٤ 
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که غیر  در حالي،که دو نفر از صحابه گفتند این آیه در حق یکي از انصار نازل شده است
ثعلبي، ( این آیه در حق علي بن ابي طالب نازل شده است ، بقیه معتقدند،این دو نفر

 داند و؛ یعنی ثعلبی، این سخن را که قرطبی از وی نقل کرده است، صحیح نمی)١٠/٩٩
) ع(مزبور را در شأن اهل بیت ی آیه اکثر قریب به اتفاق مسلمانان است که معتقد

) ع (تیب اهل خاندان افطار بخشش یهدربار که را هیآ نیا نزول شأن ،سپس. دانند می
 ادامه و کنديم نقل کامل صورت به است، ریاس و میتی و نیمسک به يمتوال شب سه در
 کودک دو يغذا حق که دیآيم بر) ع (يعل چون یيتقوا با شخص از چگونه :دهديم

 نیا. یندآ در نزار حال آن به يگرسنگ شدت از شانیا تا بدهد ریفق به را خودی گرسنه
 اخبار در و ندارد يسازگار) ٢١٩/بقره( )والْعَفْ قُلِ ینْفِقُونَ ذا ما یسْئَلُونَکَ وَ( یهیآ با

بخاري، (» يالغن ظهر من کان ام الصدقه ریخ« :است شده وارد) ص (خدا امبریپ از متواتر
 مرءبال کفى: سلم و علیه هللا یصل هللا رسول قال«: است آمده گرید يتیروا در و )٢/١١٧

 و است يساختگ شده ادی تیروا ،نیبنابرا )٢/١٦٠ابن حنبل، (» یقوت من یضیع أن إثما
  .)٢٠/١٢٥ همان، (است شده نازل ثمیخ بن بیعر حق در ،هیآ نیا دیگويم تینها در

 :يقرطب دگاهید نقد
 نیا و مهم یحادثه نیا فهم در را يقرطب که است يضرور نجایا در نکته دو ذکر

 دانستن مستقل دوم .انفاق با ثاریا فرق اول .است کرده خطا دچار ،يانسان بزرگ دادیرو
  .عمل نیا در) ع( طالب ياب بن يعل

 فوق يهانابساماني سبب فراوان بخشش که است يیدرجا ،اعتدال رعایت به دستور
 ،ایثار یا و شود)) محسور و ملوم ((اصطالح به و گردد انسان خود يزندگ در ياالعاده
 در و افکند خطر به را خانوادگیش نظام و گردد او فرزندان بر فشار و یناراحت سبب
 ،گذشته این از. است راه بهترین ایثار مسلماً ،نیابد تحقق اینها از هیچیک که يصورت

 يمعین موارد به مربوط که خاص حکم یک ،ایثار و است عام حکم یک ،اعتدال رعایت
 به مال ينابود به منجر ،ثاریا ،شهیهم البته .ندارند يتضاد هم با ،حکم دو این و است

از این  .است ستوده را ثاریا میکر قرآن و) ١٢/٩٩ ،يرازیش مکارم (شودينم کامل صورت
توان تا  البته مي؛ لیکن غذا نخوردند؛ین زمان آب نوشیدنددر ا) ع( اهل بیت ،گذشته

  غذا نخورد و زنده ماند و آب درماني که روشي متداول و شناخته شده ،چندین روز
 

 ١.)وهم( بر مبناي اجتناب از غذا خوردن در طول حداقل چهل روز است ،است
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ی حشر، ایثار که ترجیح دیگران بر خویشتن اسـت را سـتوده و فرمـوده                ی مبارکه  سوره ٩ی  قرآن کریم در آیه    .١ 
 صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُـوا       ونَ مَنْ هاجَرَ إِلَیْهِمْ وَ ال یَجِدُونَ في       وَ الَّذینَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإیمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّ        ﴿:است

 .﴾  أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون وَ یُؤْثِرُونَ عَلى



 ٤١ )با تأکید بر تفسیر الجامع ألحکام القرآن(های کالمی در تفسیر  تاثیرگذاری پیش فرض

 

 بلکه ؛ستین) ع( طالب ياب بن يعل تنها ،اطعام نیا فاعل که است آن يبعد ینکته
 رغم يعل ،کودکان يحت که انددهیرس تیانسان از يادرجهه ب خانواده افراد تک تک

 و ياله تیرضا ه جهتب را کار نیا همه و بخشنديم را خود يغذا ،دیشد يگرسنگ
 نیا طیشرا گرفتن نظر در بدون) ع (يعل که اجبار يرو از نه ؛دهند يم انجام آگاهانه
 .ببخشد ازمندانین به را آنها يغذا ،کودکان
 آن جواز يتیروا که است ياختالف يامر ،سنت اهل نزد در اموال کل دنیبخش جواز

 انکار و رفتیپذ را آن امبریپ و داد صدقه را شیخو اموال تمام ابوبکر که کنديم دییتا را
 .)٣/٤٢٨ بطال، ابن (نکرد

  يناسازگار،دادند ازمندانین به را شانیغذا ،اشخانواده و )ع( يعل نکهیا قطعاً ،نیبنابرا
 .ندارد عتیشر با

  ابهام در مفهومسببتواند به  مي،دلیل بروز خطا در این بخش از تفسیر قرطبي
نادیده گرفتن و ه جهت انفاق و لزوم آن و یا عدم توجه به تفاوت بین انفاق و ایثار و یا ب

 فضیلت ایشان در والیت و که در نهایت منجر بهباشد گریز از فضایل خاندان نبوت 
 .شودحکومت مي

 
 هاي کالمي در تفسیر قرآن با  استفاده از سیاق تأثیر گذاري پیش فرض

 از اصول ی یک،هاها و مفاد جملهاصل قرینه بودن سیاق و تأثیر آن در تعیین معناي واژه
ان همواره  مفسرشودها به آن ترتیب اثر داده مي زبانیعقالیي محاوره است که در همه

 ، از این ابزاردرست نایلیکن استفاده.اند  تفسیر بهره بردهی در عرصه،مندياز این توان
 به برخي از این ،در اینجا) ١٢٧بابایي،  (١گردد رأيه تواند منجر به تفسیر بخود مي

 .شودها اشاره مينمونه
 

  اولینمونه
 إِنَّهُ الْفَحْشاءَ وَ السُّوءَ عَنْهُ لِنَصْرِفَ کَذلِکَ رَبِّهِ بُرْهانَ  رَأى أَنْ ال لَوْ بِها هَمَّ وَ بِهِ هَمَّتْ لَقَدْ وَ(

 ٢.﴾الْمُخْلَصینَ عِبادِنَا مِنْ
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 قرآن است که تعاریف مختلفی از آن ارائه شده اسـت؛ امـا              های نکوهیده، در تفسیر    تفسیر به رأی یکی از روش      .١ 
در اینجا منظور ما از تفسیر به رأی، تفسیر قرآن، بر اساس هوای نفس و یا تحمیل عقاید، بر آیـات قـرآن کـریم      

 ).٣٢٣بابایی، (است 
! کـرد آهنگ وي مي  اگر دلیل روشن پروردگارش را ندیده بود،        ) یوسف نیز (آهنگ او کرد و     ) آن زن (یقین  ه  و ب  .٢ 

 ).٢٤/یوسف (که او از بندگان خالص شده ما بود] چرا[تا بدي و زشتي را از او بر گردانیم، ) کردیم(اینچنین 
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 در خایزل از وسف یيگردانیرو به که يکسان دگاهید ،او نخست: يقرطب دگاهید يبررس
 :کنديم رد لیدل چند با را آن سپس ،کرده مطرح را معتقدند آغاز همان

 آوردن يرو یهدربار عباس ابن و سالم بن قاسم دهیابوعب از ياتیروا ،آنکه نخست
 به شانیا و کرده دییتأ را نکته نیا زین يطبر و است دهیرس آغاز در ،خایزل به وسفی

 ١.ترند آگاه گرانید از ،خدا کالم لیتأو
 ٢اقیس: گویدجوید و مي به عنوان یک دلیل استناد مي، به سیاق آیات،وي: دوم

 وسفی؛ زیرا است داده نشان لیتما کار نیا به وسفی نخست که است آن گرنشان ،اتیآ
ل که ی جبرئ، هنگامنیا در ٣﴾بیبالغ اخنه لم يانّ علمیل ذلک: دیگويم خداوند به خطاب

 آن در پرسديماز پیش در نزد یوسف حاضر بود پس از شنیدن این سخن یوسف از او 
 چه ،نشیندو در جایي نشستي که مرد در برابر زنش مي يآورد يور خایزل به که هنگام

 که دهديم نشان ،عبارت نیا و٤﴾ينفس ءيابرّ ما و(: دیگويم پاسخ در وسفی ؟گویيمي
 .است داشته يلیتما خایزل به وسفی

 که چرا ؛ستین ناسازگار امبریپ عنوان به يو عصمت با ،وسفی رفتار نیا نکهیا: سوم
 گناه آن که است گناهکار فرد يزمان و است متفاوت گناه انجام با ،گناه به شدن کینزد
 .دباش شده کینزد گناه به صرفاً نکهیا نه ؛باشد داده انجام را

 دهینرس نبوت مقام به هنوز وسف ینکهیا بر يمبن را هیعط ابن یهگفت ادامه دروي 
 همان، (کنديم رد٥ّ﴾علماً و حکماً ناهیآت هاشدّ بلغ المّ و( یهیآ به استناد با را بود
٩/١٦٩(. 

  :يقرطب دگاهید نقد
 يواال گاهیجا و قرآن از يشناخت اندک که ياخواننده هر بر فوق دگاهید ينادرست

 ال و( دهدیم دستور مسلمانان عموم به ،میکر قرآن. است روشن ،باشد داشته امبرانیپ
 نیا به شدن کینزد از را مردم خداوند ٦﴾الیسب ساء و مقتا و ةفاحش کان هانّ ينالزّ تقربوا
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 برخي از بزرگان اهل سنت به این قسم از روایات اعتنایي نداشتند چنانکه احمد بن حنبل گفت سه چیز اسـت                 .١ 

  نشانگر بي اعتمادي ایـشان  نـسبت بـه ایـن دسـت روایـات اسـت       و این . که اصلي ندارد تفسیر، مالحم، مغازي     
 )٢/٤٠٢عجلوني، (

هـاي  هـا و جملـه    نوعي ویژگي براي واژگان یا عبارت و یا یک سخن است که بر اثر همراه بودن با آنها با کلمه                   . ٢  
 ).١٢٠بابائي، (آید دیگر به وجود مي

 .ان به او خیانت نکردمتا بداند که من در نه) مطلب براى آن بود(این  .٣  
 .کنم و نفس خود را تبرئه نمي .٤  

 ).٢٢/یوسف ( و هنگامي که به حدّ رشدش رسید، حُکم و علم به او دادیم .٥  
 ).٣٢/اسراء(که آن، زشتکاري است، و بد راهي است ] چرا[و نزدیک زنا نشوید  .٦ 



 ٤٣ )با تأکید بر تفسیر الجامع ألحکام القرآن(های کالمی در تفسیر  تاثیرگذاری پیش فرض

 

 يبزرگ امبرتوان به پییم چگونه آنگاه. دادنش انجام به برسد چه  دارديم باز بزرگ گناه
  !چنین مطالبی را نسبت داد؟ وسفی چون

 به اقیس: کرد مطرح توانيم را ياساس پرسش چند ،خطا نیا وقوع علتبراي تبیین 
 اتیآ نیا در ،اقیس اساساً ایآ ؟است معتبر اندازه چه تا ،اتیآ فهم رداي نهیقر عنوان

 رساند؟يم را يمفهوم نیچن
 طرد هنگام در يو يول ،بردينم نام لیدل عنوان به اقیس از حاًیصر ،يقرطب اگرچه

 سخنان نهایا: دیگويم نیچن ،هستند خایزل به وسف یيآور يرو منکر که يافراد دگاهید
 که را يکار ،نبود پروردگار برهان اگر که رسانديم را نیا يبعد عبارت و است يلیدليب

 عنوان به ،اقیس به استناد همان واقع در نیا ١.رسانديم انجام به ،بود کرده را قصدش
 . است قرآن به قرآن ریتفس يهاگونه از ياگونه

 حققت يبرا يمانع که روديم کار به يزمان معموالً ،)مَّهَ( فعلباید توجه داشت که 
 طائِفَتانِ هَمَّتْ إِذْ( یهآی و ٢)ینالُوا لَمْ بِما هَمُّوا وَ﴿یآیه مانند. باشد داشته وجود فعل
 :گفته که صخر شعر مانند نیز و ٣﴾تَفْشَال أَنْ مِنْکُمْ

 ٤ النزوان و العیر بین حیل قد و          استطیعه ال الحزم بامر اهم         
 .نداشت را يعمل نیچن قصد هرگز وسفی که ستا برآن يانهیقر ،خود نیا و
 .است نداشته اقیس به يحیصح استناد يقرطب ،رسديم نظر به ،نیبنابرا

 يظنّ لیدال و نیقرا ءجز ،برساند را يمفهوم نیچن اقیساگر  يتّح ،نیا از گذشته
 ،يعقل لیدل ای و متواتر سنت ،نصّ رینظ ،يقطع یهنیقر با که دارد اعتبار يمانز و است

 کی عنوان به ،اءیانب عصمت با ،هیآ از برداشت نیا کهيحال در .باشد نداشته مخالفت
 قصد که دارد وجود يادیز اتیروا نیهمچن و) ١٢٢ ،يبابائ (دارد تعارض يقطع لیدل

  .)١١/٨٢ ،يمجلس:  ـنک (کنديم دییتأ را خایزل به وسفی نکردن
 ،اءیانب عصمت یهدربار يو دگاهید و يقرطب ریتفس یهدربار ی کهگرید یهمسأل

 لیدل به را ماروت و هاروت به مربوط يلیاسرائ تیاروا ،يو نکهیا ،است مالحظه قابل
_____________________________________________________________ 

ـ و: قلت.... فهذا کله حدیث نفس من غیر عزم. ١   ثناء هللا تعالى على ذي الکفل حـسب، مـا یـأتي     هذا کان سبب 
ـ و. إن شاء هللا تعالى» ١ «" ص"بیانه في  على هذا محذوف، اي لوال أن برهان ربه ألمضي ما هـم  " ذَلُولًا"جواب  

 ).١٠/١٦٧قرطبي، (به 
 ).٧٤/توبه(رسیدند  تصمیم به چیزي گرفتند که به آن نمي. ٢ 
 ).١٢٢/آل عمران( تصمیم گرفتند که متفرق شوند ،آن هنگام که دو طایفه از شما. ٣ 
 .شده آري میان شتر و جهیدنش حائل؛توانم  ولي نمي، انجام دهم،خواهم کاري که مطابق حزم و تدبیر است مي .٤ 
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 اما ١)٢/١٥٠ همان،( کنديم طرد ،قرآن اتیآ يبرخ و فرشتگان عصمت با شیناسازگار
 با ار آن و ردیپذيم دیپل و ناپسند عمل به را يو شدن کینزد و وسفی به مربوط تیروا
 از يحاک نیا ٢.داندينم ناسازگار ،است اءیانب عصمت و وسفی اخالص از يحاک که ياتیآ
 يمهم یهلأمس و میکر قرآن اتیآ با مواجهه در ،ثابت نگرش کنبود ی و تناقض نوع کی

 .شد دخواه انیب بعداً یيهانمونه که است يقرطب ریتفس در ،عصمت چون
 به قرآن به قرآن ریتفس به اگرچه وی که است آن ،يقرطب ریتفس در گرید نقص

 برده بهره ،اتیآ از يفراوان حجم ریتفس در آن از و داشته توجه ممهّ منبع کی عنوان
 نظر صرف ،است ناسازگار يو دگاهید با که اتیآ يبرخ، هانمونه ياریبس در نکیل ،است
 نیا .پردازدينم ،است مخالف ظاهر در حداقل ،يو دگاهید با که ياتیآ يبررس به و کرده
 و وستهیپ قرائن به دیبا مفسرّ که است يریتفس قواعد از مهم اصل کی نگرفتن نظر در
  .)١٤٤ـ١١١ ي،بابائ( باشد داشته توجه يلفظ یوستهیپ ریغ

  :در کنار این توجیه، معاني دیگري نیز از جانب مفسران ارائه شده است؛ مانند
 یوسف برهان ؛نبه دفع و قتل و گریخت) ع( عزم زلیخا به گناه و عزم یوسف ـ١

 این . قلبش آرامش یافت و از این کار منصرف شد،پروردگار خویش را دید و با یاد خدا
 ).١١/٢٧٥مجلسي، ( در برخي روایات شیعي وارد شده است ،مضمون
  هیچ،برخي باور دارند که عزم یوسف و زلیخا: ر بر حمله و زدن یکدیگ،عزم هر دو ـ٢

 بلکه هر دو عزم بر زدن یکدیگر داشتند و این ؛ کامگیري نبوده استیربارهکدام د
که مالک وي بود  در حالي، یوسفیه زلیخا درباریه با توجه به نافرجامي توطئ،عصبانیت

 ). ٣٥؛ جلیلي، ٥٠فخر رازي، (رسد و توقع چنین واکنشي را نداشت، طبیعي به نظر مي

_____________________________________________________________ 
 کنند، و آنچـه را   نميی نافرمان،دهد خدا را در آنچه فرمانشان مي﴾ ال یَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ    ( .١ 

 او منـزّه  ﴾ال یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُـمْ بِـأَمْرِهِ یَعْمَلُـونَ        . بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ  ( )٦/تحریم(دهند؛    انجام مي  ،اند مأمور شده 
در ) او را  () ال یَفْتُـرُونَ   یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَالنَّهـارَ   (؛  )٢٦/انبیاء(اند    بندگانِ گرامي داشته شده    ،)فرشتگان( بلکه   ،است

 مطرح شود کـه  ،البته شاید این اشکال) ٢٠/انبیاء(گردند  که سست نميی در حال؛ستایند  به پاکي مي   ،شب و روز  
أله سمـ  اما همچنان ایـن      ؛کند اختیاري است و این دو با هم فرق مي         ، اجباري و عصمت انبیاء    ،عصمت فرشتگان 

 ،داد و در هـر صـورت   به این گناه تن مـي ،ازداري غیر ارادي در برابرش نبوداگر ب،  )ع(باقي است که یوسف نبي      
 دست از شهوت ، چنین برهاني ظاهر شود، در برابر هر فرد عادي،اختیاري از خودش نداشت و به قول فخر رازي

 ؟ پس اینجا کار یوسف داراي چه خصیصه و ویژگي ممتازي است که خداوند وي را ستوده اسـت                  ،شویدخود مي 
 .)٥٠فخر رازي، (

بنـدگانم   تو هیچ تـسلّطي بـر        ی برا ،در حقیقت ﴾إِنَّ عِبادِي لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ إِالَّ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغاوِینَ          (. ٢ 
 ).٤٢/حجر(کنند  ی از گمراهان که تو را پیروي مینیست، مگر کسان



 ٤٥ )با تأکید بر تفسیر الجامع ألحکام القرآن(های کالمی در تفسیر  تاثیرگذاری پیش فرض

 

 ی چهرهکردن در مخدوش کتاب مقدس که معموالً ه کیکي از نکات جالب این است
 :گوید عقب نشیني کرده و چنین مي، در این مورد خاص،عصمت انبیاء پیشگام است

ولي یوسف از چنگ وي گریخت و از منزل ی او گوش نداد یوسف به سخنان فریبنده
 این  بیشترین ارزش در زندگيچرا که اساساً). ٤٠تورات، سفر پیدایش، (خارج شد 

 در پاکدامني و دوري او از آلودگي بوده است و با کمرنگ جلوه دادن ،پیامبر بزرگ الهي
 یکي از ارکان اصلي زندگي این پیامبر ویران خواهد شد و ، مهمیاین خصیصه

 .هدفمندي طرح این موضوع آسیب جدي خواهد دید
گوي   از ایشان، هستند این دسته از مفسران که ابن جریر، ابونعیم و ابوشیخ ظاهراًامّا

 به تفاسیري چون تفسیر ،و بعدها این سخنان) ٢/٢١٢شنقیطي، (ند اهسبقت را ربود
  ١. تنها از یک نفر یعني از ابن عباس است، در صورتي که روایت؛قرطبي راه یافت

 روایات بسیاري وجود دارد که این تمایل را از جانب یوسف انکار کرده و ،ابلدر مق
 ٢شود قبر و قیامت را براي زلیخا یاد آور ميیه یوسف درباریکان دهندهحتي سخنان ت

جالب آنکه همین روایت اخیر نیز از ابن عباس نقل ) ٢٧٥، ١٢/٢٧٠؛ ١١/٧٣مجلسي، (
اینچنین یوسف قوا و ایمان ت در حالي که ،توان تصور کرد چگونه مي، بنابراین؛شده است

 کوتاه آمده باشد و اگر قرطبي به بل زلیخا تا آن حدّ در مقا،تحت تأثیر قرار داده بودرا 
 بایستي به این روایت نیز پایبند باشد و اگر قول برخي ،روایات صحابه پایبند است

مفسران چون طبري براي وي مهم است بایستي گفتار فخر رازي که از بزرگترین 
فخر .  باشدمّزیسته نیز براي وي مهمفسران اهل سنت است و یک قرن قبل از وي مي

 یه و شهادت هم٣﴾االن حصحص الحقّ(تمامي سیاق آیات پسین : گویدرازي چنین مي
همه و ... زنان بر پاکي یوسف و فرار وي و شهادت طفل شیر خوار بر بي گناهي یوسف

 به  چه رسد به آنکه تا این حدّ؛دهد که یوسف گرد این گناه نچرخیده شهادت مي،همه
 ).٥٠فخر رازي، ( آن نزدیک شده باشد

 دچار خطا ،رسد قرطبي در فهم این آیات به نظر مي،با توجه به دالیل مطرح شده
 بیش از سیاق ،شده است و شاید عاملي که وي را به سمت این خطا سوق داده است

_____________________________________________________________ 
ابـن  (یان بن عثمان ابي سلیمان عن ابي ملیکه عن ابن عباس حدثنا محمد بن عبد هللا بن یزید المقري ثنا سف      . ١ 

 ).٧/٢١٢٢ابي حاتم، 
قالت ما احسن عینیک قال هما ساقط علي خدي في قبري قالت ما اطیب ریحک قال لو سـمعت رائحتـي بعـد           .٢ 

 ....ثالث من موتي لهربت مني 
 ).٥١/یوسف(. ٣ 
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 وي به طبري باشد که مفسر بزرگي چون او ی تبعیت وي از روایات صحابه و عالقه،آیات
 .طا انداخته است این خیهرا در ورط
گاه زیرا  اي بسیار مبهم است؛ گزاره، در بین اهل سنت، کالمي عصمتیگزاره

، مفسر نامداري بنابراین. شود، گاه پیامبر خدا را شامل نمي شودفرشتگان را شامل مي
 ابهام از مفهوم ی ابتدا بایستي چهره،، پیش از اقدام به تفسیر این آیهچون قرطبي

 .زدودمی اهل سنت عصمت را در نزد
 

  دومینمونه
 هُمْ وَ الزَّکاةَ یؤْتُونَ وَ الصَّالةَ یقیمُوَن الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ وَلِیکُمُ إِنَّما(

  ١.﴾راکِعُونَ
 :يقرطب دگاهید يبررس
 یههم باًیتقر که استشده مطرح يادیز مباحث ،مائده یهسور ٥٧ـ٥١اتیآ یدرباره

 در که چرا ست؟یچ اتیآ نیا در تیوال مفهوم نکهیا آن و چرخديم محور کی حول آن
 و خدا و کنديم ينه کتاب اهل و کفار تیوال رفتنیپذ از را مسلمانان ،خداوند ،نجایا

 عنوان به را دهنديم زکات  رکوع حال در و دارند يم يپا به نماز که يکسان و رسولش
 خود يول عنوان به را اول یدسته راکه يکسان، ادامه در و کنديم يمعرف نیمسلم يول

 .)٦/٢٢٣ همان،(د کنيم يمعرف رستگار را دوم گروه و هکرد سرزنش را نداهکرد انتخاب
 نیا بر ،اتیآ يمعنا. گرفته است کردن ياری و نصرت يمعنا به را تیوال ،يقرطب

 یکنندهياری و رندیبگ يرای کتاب اهل از دینبا مسلمانان که شوديم نیچن ،اساس
-يم زکات و دارنديم يپا به نماز که هستند يمومنان و رسولش و خدا، مسلمانان يواقع

 ٢.خاشعند خدا برابر در حال همه در و دهند
 :يقرطب دگاهید نقد
 ماانّ (یهیآ دیبگو که است آن يپ در ،اتیآ اقیس از استفاده با ،يقرطب ،اتیآ نیا در

 يخاص نزول شأن به و است ارتباط در، خود بعد و قبل اتیآ با ﴾...سولهر و هللا کمیّول
 بلکه ؛ستین طالب ياب بن يعل تنها »ةالالصّ مونیقی نیذالّ« مصداق ومربوط نیست 

_____________________________________________________________ 
کـساني کـه نمـاز را بـر پـا           ) همـان  (هستنداند   ه ایمان آورده  سرپرست شما، تنها خدا و فرستاده او و کساني ک         . ١ 

 ).٥٧-٥١/مائده(دهند   که در رکوعند، زکات ميیدارند، و در حال مي
 ، در غیر این صـورت مفهـوم آیـه         ؛معناي مجازي خضوع را بگیرد    » و هم راکعون  « ناچار است براي     ، وی در اینجا  .٢ 

 .شوددرست نمي



 ٤٧ )با تأکید بر تفسیر الجامع ألحکام القرآن(های کالمی در تفسیر  تاثیرگذاری پیش فرض

 

 حیتصر آن به چنانکه ؛شوديم شامل زین را) ع (يعل و شوديم شامل را نیمومن یههم
 و رسولش و خدا از خواستن ياری به بوطمر ،يکل صورت به ،اتیآ، نیبنابرا ؛کنديم
 .)همان( است کتاب اهل و کفار از نگرفتن ياری و نیمنؤم

 و پردازديم بحث نیا به مشروح صورت به، زانیالم ریتفس در یيطباطبا هعالم
 را شانیا مستندات یهخالص که ردیگيم ي و سرپرستيدوست يمعنا به را تیوال مفهوم

 .افتی لیذ نکات در توانيم
 )کم فانّه منهممن همتولّی من و (عبارت ،باشد نصرت يمعنا به تیوال اگر  ـالف

 یهزمر در ،از یک گروه خواستن کمک با، انسان ؛ زیراداشت نخواهد يحیصح يمعنا
 .شوديم متصل گروه کی به ،يعاطف و يروح و يقلب ارتباط با اما ؛دیآينم در آنان

 بلکه ؛ندارد يدرست مفهوم، باشد مسلمانان یهندده ياری ،خدا امبریپ نکهیا  ـب
 خدا و نشید و امبریپ یکننده ياری مسلمانان و خداست نید یهدهند ياری ،امبریپ
 یهواژ يقرآن يهاکاربرد ذکر با  طباطبایی عالمه.است روانشیپ و امبریپ یکننده ياری

 یهکنند ياری عنوان به ،امبریپ زا گاهچیه ،قرآن در که ١اندنموده نییتب را نکته نیا نصر
 اءیانب رسالت اهداف با و ستین يحیصح مفهوم نیا اساساً و است نشده ادی مردم

 . ندارد يسازگار
 مفهوم، شوديم ادی مردم يول عنوان به ،امبریپ از هرگاه ،اقبا استناد به سی  ـج

 .)٦/٧ ،٥/٣٦٧ ،یيباطباط (است  يسرپرست و يدوست همان تیوال
 در اژگانو يمعان و اتیآ اقیس به توجه عدم ،هیآ نیا ریتفس در يقرطب يخطا اما
 اگر و ٢ستین نصرت يمعنا به »ي ل و« یشهیر از »يول« یهواژ که چرا .است نزول زمان
ي زمان و بود خواهد واژه يمجاز يمعان از نیقی به ،اشدب يمعان جزوبخواهد  نصرت يمعنا
 يگرید يقطع ینهیقر چیه با و افتیدر لفظ ظاهر از را يقیحق يمعنا توانيم که

 خالف کار نیا انجام وکرد  منصرف اشيقیحق يمعنا از را واژهنباید  ،ندارد مخالفت
 .)٢٨٣ العک، (است ریتفس اصول

_____________________________________________________________ 
ذِینَ آمَنُـوا فِـي الْحَیـاةِ الـدُّنْیا وَ یَـوْمَ یَقُـومُ                     ﴿؛  )٤٠/حـج  (﴾هُ مَنْ یَنْـصُرُهُ   وَ لَیَنْصُرَنَّ اللَّ  (. ١  ا لَنَنْـصُرُ رُسُـلَنا وَ الـَّ  إِنـَّ

 ؛)١٤/صف(  ﴾قالَ الْحَوارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّه    ﴿؛  )٤٧/روم (﴾وَ کانَ حَقّا عَلَیْنا نَصُْر الْمُؤْمِنِینَ     ﴿؛  )٥١/غافر(﴾الْأَشْهادُ
بینید در هـیچ جـاي قـرآن        چنانکه مي ) ١٥٧/اعراف (﴾عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ  ﴿،  )٧/محمد (﴾ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُم   ﴿

 .نیستکند، سخني از اینکه پیامبر مردم را یاري 
 ).٦/١٤١ابن فارس، (از یک اصل به معناي قرب است و تمامي معاني ولي به قرب باز مي گردد ،  وليیواژه .٢ 



  ١٣٨٩، چهل و سومسال ، ١مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، شماره                                         ٤٨

 

 صحیح و درست از تفسیر قرآن به قرآن یشیعیان با استفاده: توان گفتدر اینجا مي
اند از این آیه در توانسته ،هاي کالمي در تفسیرو توجه به ضوابط کاربرد پیش فرض

 قرطبي تأثیري و دالیلکنند بهره گیري ، )ع( اطهار یثبات مدعاي والیت ائمهجهت ا
 .ندارد در نفي این برداشت کالمي مفسران شیعه،

 
 جهینت
 و نیترمهم خود قرآن هچاگر که گرفت جهینت توانيم ،ی مذکورهانمونه مجموع از

 زین قرآن به قرآن ریتفس در لکن، د،یآيم شمار هب خودش ریتفس  در منبع نیمعتمدتر
 و است تیاهم حائز اریبس، قرآن ریتفس در اتیآ کاربرد ینحوه و دارد وجود خطا امکان

 شناخته قواعد و ضوابط اساس بر ،يریتفس يهاروش ریسا مانند ،ریتفس نوع نیا دیبا
 سقوط يرأ به ریتفس دام در ،مفسر رنه،گو ردیگ صورت همگان اتفاق مورد و شده

 در .دهديم قرار ریتأث تحت را مفسر، يمذهب احساسات و تعصبات ؛ زیراکرد خواهد
 را برداشت از نوع نیا بلکه؛ نهاد نام ریتفس توانينم را ندیفرا نیا گرید يموارد نیچن
 ١.دانست قرآن به قرآن ضرب قیمصاد از يکی توانيم

 يریتفس روش در را نکته چند يکل صورت به ،شد يبررس يقرطب ریتفس در آنچه
  :کنديم روشن ما يبرا يو

 تیاهم ،اعتماد مورد يمنبع عنوان به ،تسنّ به ،خود ریتفسی مقدمه دروی  چه اگر
 يبرا ،اتیروا از استفاده ،شوديم دهید يو ریتفس در عمالً آنچه داده است، لکن فراوان

 را خود يکالم ا یيفقه دگاهید با مخالف اتیروا عموما و است خود يهادگاهید دییتأ
 اما. ندیبينم يانرژ و وقت صرف به يازین چالش نیا حلّ يبرا واقع در و کندينم مطرح

 کند طرح را خود دگاهید مخالف اتیآ کنديم يسع ،قرآن  به قرآن ریتفس روش در ،يو
؛ شوديم دهید يفراوان نقص ،يو ریتفس در ،راستا نیا در باز کنیل د،یگو پاسخ آن به و

  نظر صرف ،است رگذاریتأث يو ریتفس در که ياتیآ طرح از يو ،موارد ياریبس در چنانکه
_____________________________________________________________ 

اختالف  ،عل آن به کفر وصف شده     ا مفهوم ضرب قرآن به قرآن که در روایات وارد شده و ف            ی درباره ،دانشمندان. ١ 
 .انـد ممنوعیت تفسیر قرآن به قرآن استفاده کردهاثبات  براي ، از این روایات ، تا آنجا که برخي    ندنظر شدیدي دار  

سازد که ضرب قـرآن بـه قـرآن معنـایي     صدور این روایات روشن مياما توجه به روایات رسیده از پیامبر و بستر   
 .خاص داشته که آن جدل و تناقض یابي و نزاع و مراء کردن با استفاده از آیـه اي بـراي آیـه دیگـر بـوده اسـت              

 رأیي را که دلیل و شاهد علمي ندارد به عنوان پیش فرض معناي آیه بگیرد و بخواهـد آن                    ،بنابراین اگر مفسري  
 ).١٢ـ٣ایازي، ( این عمل ضرب قرآن است کند، قرآن تحمیل رابه



 ٤٩ )با تأکید بر تفسیر الجامع ألحکام القرآن(های کالمی در تفسیر  تاثیرگذاری پیش فرض

 

 

 .شد يبررس آن از یيهانمونه که کنديم
 تفسیري و بررسي میزان تأثیر رویکرد ی به عنوان یک نمونه،بررسي تفسیر قرطبي

هاي کالمي نادرست و غیر دهد که گزاره نشان مي،آنبه قرتفسیر قرآن  کالمي مفسر در
 چه در ، براي تفسیر قرآن،مفسر کند وتواند مفسر را به تفسیر به رأي گرفتار  مي،قطعي

 ابتدا بایستي ضوابط به کارگیري ،ي دیگرهاروش تفسیر قرآن به قرآن و چه در روش
 و عدم توجه به کند؛ زیرارا را به درستي اجی فهم کالم خداوند  در حوزهعقاید کالمي

 درهاي کالمي فرض و ضوابط دخالت دادن پیش،به صورت کلي، ضوابط تفسیر قرآن
 .شود سبب بروز خطا در فهم آیات الهي مي،به صورت خاص،  تفسیر قرآن به قرآنحوزه
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