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  چکیده

 و اآلیاتتعرّف و الحکیمتدبّرالکتاب الی األفهامتنبیه اسالمی، غرب مهم تفاسیر از یکی
 این هدف. است هجری ششم سدۀ در اندلسی مفسر و عارف برّجان،ابن نوشتۀ النبأالعظیم

 اسنادی، روش به پژوهش این. است تفسیر این در برّجانابن تفسیری شناسی روش مقاله،
. است شده انجام قرآن تفسیر شناسیِروش مباحث به توجه با و تحلیلی ـ توصیفی

 باطنی و ظاهری معانی کشف برّجان،ابن دیدگاه از قرآن تفسیر دهد می نشان ها یافته
 یک ،األفهام تنبیه. است مفسر نفس هذیبت و معنوی رشد کشف، این الزمۀ و است آیات
 استفاده مأثور و قرآن به قرآن های روش از که است اجتهادی و ناپیوسته ترتیبیِ تفسیر
 به األفهامتنبیه در برّجان ابن. است اشعری کالمیِ و عرفانی های گرایش دارای و کند می
 در او. دارد توجه ناپیوسته، و غیرلفظی و لفظی پیوستۀ قرائن آیات، فهم های قرینه انواع

 نقد و نقل را مفسران سایر نظر استفاده، سنتاهل حدیثی جوامع از آیات، معنای توضیح
  .کند می گزارش را عهدین های کتاب از آیاتی و
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  . بیان مسئله1
 طول در. است اسالم های آموزه استنباط منابع از یکی و اسالم مقدس متن کریم، قرآن
 به اهتمام گوناگون، های روش با و مختلف مذاهب و هافرقه از مسلمان محققان تاریخ،
 از هاآن تفسیریِ روش بررسی و قرآن تفاسیر شناسیِ روش. اندداشته قرآن تفسیر و فهم

  .است تفسیری آراء بررسی ۀالزم شناخت، این زیرا است؛ برخوردار ایویژه اهمیت
 آوردهاستروی و هاروش ابزارها، ها،شیوه بیان آن، از انتظار و شناسی روش از مراد

 کشف و تبیین برای مفسر که است ایشیوه تفسیری، روش از منظور]. 227 ص ،22[
 تفسیری، روش دیگر، بیانبه]. 27ـ26ص ،20[ کند می طی راآن الهی، کتاب معانی

 روش]. 204 ص ،21[ است قرآن مقاصد و معانی کشف و استخراج طریق و چگونگی
 از آیات تفسیر و فهم در مفسر که کند می صحبت مستنداتی یا مستند دربارۀ تفسیری،

 را مفسر و تفسیر یک روش آنچه اساس، براین]. 165 ص ،26[ کند می استفاده هاآن
 برای بنابراین،]. 54 ص ،19[ تاس مفسر آن استفادۀ مورد منابع نوع کند،می مشخص

 بررسی تفسیر در مفسر منابع و ابزارها ها، روش باید تفسیر، یک تفسیریِ شناسی روش
 از برخی که اندشده بندی تقسیم تفاسیر مبنا، براین]. 54 ص ،19 ؛3 ص ،16[ شود
 فقهی، تطبیقی، اجتماعی، علمی، ادبی، اجتهادی، مأثور، ،قرآن به قرآن: از عبارتند ها آن

  ].231 ص ،22؛ 576ـ251 ص ،19[ فلسفی و عرفانی کالمی،
 .)م1141/ ق 536. د( برّجانابن پرداخته، قرآن تفسیر به که اندلس دانشمندان از یکی

 اللخمی عبدالرحمن، محمدبنابیبنعبدالرحمنبنعبدالسالم ابوالحکم او کامل نام. است
 »القدوهالعارفاالمامالشیخ« عنوان با را او ذهبی .است االشبیلیاالندلسیاالفریقیالمغربی

 حالشرح نویسندۀ اولین ،.)ق 658. د( ابّارابن]. 72 ص ،20 ج ،18[ کند می یاد
 علم به عالم و عرفان و تصوف اهل زاهد، متکلم، محدث، مفسر، یک را او برّجان، ابن

 و مسرّهابن عرفانی مکتب نپیروا از برّجانابن]. 292 ص ،2 ج ،2[ کند می معرفی قرائت
 رکن دو عریف،ابن همراه به او. بود اندلس، غرب صوفیۀ از گروهی ،»مریدون« پیشوایان از

 برخی]. 225ص ،2ج ،11[ آیند می شماربه اندلس در الخله و المریهتصوف مکتب
 به نتیجه در و شده ظاهر او سالگیِ 40 حدود از پس برّجانابن عرفانیِ گرایش معتقدند

  ].pp. 7- 8 ,28[ است شده مشهور »اندلس غزالی«
 تفسیر حوزۀ در او اثر سه که است گذاشته جای به خود از عربی زبان به تألیفاتی برّجانابن
 را قرآن های سوره کل که او بزرگ تفسیر. الحکمهایضاح و اإلرشاد ،األفهامتنبیه: است کریم قرآن
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 و اآلیاتتعرّف و الحکیمالکتاب تدبّر الی األفهامتنبیه عنوان با جلدی پنج قرآن تفسیر گیرد، دربرمی
 که است تفاسیری ترینمهم از و برّجانابن تألیفات ترینمهم از یکی تفسیر این. است النبأالعظیم

  ].38ـ28 ص ،25[ است شده نگاشته اسالمی غرب در
 به توجه. است ألفهاماتنبیه در برّجانابن تفسیری شناسیروش دنبالبه پژوهش این

 و اهمیت تفسیر، شناسی روش و کریم قرآن تفسیر اهمیت برّجان،ابن جایگاه و شخصیت
ـ  توصیفی و اسنادی روش پژوهش، این در. دهد می نشان را پژوهش این انجام ضرورت
  .شود می گرفته کاربه تحلیلی

 در قرآن تفسیر ۀپیشین ،األفهام تنبیه در برّجانابن تفسیری روش بررسی از پیش
  .شود می معرفی آن ساختار و األفهامتنبیه تفسیر و مرور اندلس

  
  تحقیق . پیشینۀ2
 دربارۀ پژوهشی مقالۀ تاکنون علمی، اطالعات منابع در اساس جستجوهای انجام شدهبر
 و آراء و برّجانابن دربارۀ. است نشده انجام األفهامتنبیهروش تفسیری او در  و برّجانابن
دهندۀ  باره، نشان عدم پیشینۀ پژوهشی در این نشد. یافت پژوهشی ایمقاله نیز او فکارا

  مقالۀ حاضر است. نوآوری
  
  . مروری بر تفاسیر قرآن در اندلس3

کریم ارائه شد. یکی از  قرآنهای سوم تا هشتم هجری تفاسیر بسیاری از  در اندلس در سده
ق.)،  276مَخلَد قرطبی (د. بندالرحمن بقیتفاسیر برجستۀ قرن سوم، متعلق به ابو عب

او را  تفسیر القرآنمحدث مشهور اندلس است که تأکید بسیاری بر احادیث دارد. ابن حزم، 
  ].178، ص 2، ج 10دانسته است [ یطبربرترین تفسیر جهان اسالم و حتی بهتر از تفسیر 

سیِ اِلبیری (د. اندلزمنین، فقیه و محدث ابیدر اواخر قرن چهارم هجری، ابن
های  است و برخی دیدگاه سالمبنق.)، تفسیری نوشت که مختصر تفسیر یحیی399

القیسی طالبابیبن]. در قرن پنجم، مکی9، ص 1، ج 3خود را به آن اضافه کرده است [
جلد و همچنین کتابی با  13در  النهایهالهدایه الی بلوغق.) تفسیری با نام  437(د. 

تألیف کرد. او در اندلس ساکن بود و تفسیر او یکی از  القرآنعرابمشکل اعنوان 
و  قرآنشناسی و صرف و نحوی  ترین تفاسیر اندلسی است که به مباحث زبان متقدم

حیان از آراء زبانی  الجوزی و ابوعطیه، ابنهمچنین قرائات مختلف آن پرداخته است. ابن
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های  ها و داستان دلیل استفاده از گزارشرا به او استفاده کردند. البته متفکران بعدی، او
طور کلی مفسران اندلسی این کار یهودی و مسیحی در تفسیر، مورد انتقاد قرار دادند؛ به

  ].56ـ5، ص 1، ج 24نمی دانستند [ صحیحرا 
را نوشت. هدف اصلی  القرآناحکامق.) کتاب  543العربی (د. در قرن ششم، ابوبکر بن

االحکام است. او در تفسیر این ، استخراج احکام فقهی مالکی از آیاتاو در این کتاب
های فقهی  برداشتهای زبانی و  احادیث، ویژگیآیات به اسباب نزول، قرائات مختلف، 

  ].8و  4ـ3، ص 1، ج 4علمای مسلمان توجه دارد [
لکی ق.)، مفسر و محدث ما 546عطیه (د. بنغالببندر همین قرن، ابومحمد عبدالحق

 العزیزالمحررالوجیز فی تفسیر الکتابمذهب و از رجال سیاسی اندلس، تفسیری با عنوان 
ترین تفاسیر روایی است و به قرائات مختلف، توجه خاصی دارد.  نوشت. این تفسیر از مهم

، یقرطبابوحیان و تفسیر  البحرالمحیطاز منابع اساسی تفاسیر پس از خود، از جمله  المحرر
 ]. در قرن هفتم، دانشمند معروف اهل قرطبه، محمدبن29ـ19، ص 1، ج 13[بوده است 

را تألیف کرد. این اثر یکی از  القرآنالجامع ألحکامق.) کتاب  671احمدالقرطبی (د. 
سنت است که عالوه بر مباحث فقهی، به مشهورترین تفاسیر فقهی قرآن در میان اهل

  ].6ـ2، ص 1، ج 23پردازد [ ث میمباحث لغوی، قرائات، اسباب نزول و احادی
التسهیل ق.) تفسیر  741الکلبی (د. احمد جزَی غرناطیدر قرن هشتم، محمدبن

جزی نظرات مفسران قبل از را نوشت. این تفسیر یکی از تفاسیر موجز است. ابن التنزیل لعلوم
حیان یوسف  ]. در همین قرن محمدبن4، ص 1، ج 9کند [ خود را نیز گزارش و بررسی می

را در مصر نوشت. او در تفسیر به شأن  التفسیرالبحرالمحیط فیق.) تفسیر  754غرناطی (د. 
نزول آیه، ارتباط بین آیات، ناسخ و منسوخ، قرائات مختلف و احادیث توجه دارد. او به 

  ].6ـ4، ص 1، ج 14کند [ اختالف مذاهب در تفسیر آیات فقهی نیز اشاره می
اند،  و با توجه به احادیث نوشته شده قرآن به قرآنروش  این تفاسیر معموالً به

ها علیه معتزله است، به موضوعات فقهی توجه دارند و منتقد استفاده از نظرات آن
مسیحی (اسرائیلیات) در تفسیر قرآن هستند. تفسیر ـ  مطالب تفسیریِ یهودی

  برّجان در میان چنین تفاسیری در اندلس ظهور پیدا کرد. ابن
  

  األفهامتنبیهمعرفی و ساختار تفسیر . 4
 5صفحه است که در تصحیح مزیدی در  800حدود  األفهامتنبیهنسخۀ اصلیِ تفسیر 
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های ترکیه، عربستان  های خطی این تفسیر در کتابخانه جلد چاپ شده است. نسخه
 هیتنبسعودی، مراکش و آلمان وجود دارد که احتماالً همه از روی نسخۀ مراکشی 

برّجان، برای ابومدین در شمال اند. این نسخه را قنطری، شاگرد حدیثی ابن شدهنوشته 
متعلق به  األفهامتنبیه]. اولین تصحیح p.158 ,30[ آفریقا نقل کرده است

) را در دو 114تا  17های  االدریسی است؛ او حدود نیمی از تفسیر (سورهمحمدالعدلونی
تصحیح س نسخۀ مونیخ تصحیح شده است. م. چاپ کرد که بر اسا 2011جلد در سال 

دیگر که با دقت باالیی انجام شده و کامالً قابل اعتماد است، متعلق به مزیدی است که 
ها بحث می کند برّجان و همچنین متن آیاتی که او در فصول دربارۀ آنارجاعات حدیثی ابن

است که » سنی عبدالکریمفاتح حُ«متعلق به  األفهامتنبیهرا ذکر کرده است. سومین تصحیح 
  ].pp. 158- 159; 31, p. 82 ,30[ م. منتشر شده است 2016جلد و در سال  5در 

ق. و  525 – 515های را بین سال األفهامتنبیهبرّجان تفسیر بزرگ خود، یعنی ابن
ق. به تفسیر  522]. او در سال p. 157 ,30سالگی خود نوشته است [ 75تا  65در سن 

  ].325، ص 4، ج 6ی سورۀ روم رسیده بود [، یعن30سورۀ 
ای نگاشته که در تصحیح مزیدی هفده صفحه  برّجان در ابتدای تفسیر، مقدمهابن

برّجان برای مقدمۀ این تفسیر وقت زیادی اختصاص نداده است و است. به نظر برخی، ابن
ثنای الهی و ]. مقدمۀ او با حمد و p. 244 ,29را در پایان تفسیر خود نوشته است [آن

 قرآنشود. در ادامه، از اهمیت  آغاز می )ص(شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیامبر اسالم
برّجان سپس مطالبی دربارۀ انسان و گوید. ابن کریم و ضرورت پیروی از آن سخن می

که ویژگی کند به کسانی ها را تقسیم می کند. او انسان های او بیان می اقسام انسان و ویژگی
که ویژگی ها غلبه دارد، کسانیکه ویژگی نباتات در آنها غلبه دارد، کسانیادات در آنجم

ها  که ویژگیها غلبه دارد، کسانیکه ویژگی عقل در آنها غلبه دارد، کسانیحیوانات در آن
که ترکیبی از این صفات را دارند. او ها غلبه دارد و کسانیو صفات فرشتگان در آن

کند که اسماء الهی در  دهد و تأکید می دربارۀ رابطۀ اسم و مسمّی ارائه میهمچنین بحثی 
دهند. او در ادامه، دربارۀ  جهان جاری هستند و هرکدام فعالیت خاص خود را انجام می

حِیم  الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ« کند. او بر اهمیت تدبر در  کریم صحبت می قرآنبه عنوان آغاز »  الرَّ
کند و معتقد است تدبر کامل در  ضرورت متذکر شدن به آیات الهی تأکید می کریم و قرآن
الناقده الی کل من الصائب و بصائرهم یتعرضوا بنظمهم«شود که  زمانی حاصل می قرآن

السموات و االرض و ما خلق هللا من خلقه هللا جل ذکره. قال هللا: اولم ینظروا فی ملکوت
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رسد که بر  پایان میبا این سخنان به األفهام، تنبیهو بر ]. مقدمۀ ا67، ص 1، ج 6» [شیء
تواند به حقیقت الوهیت و ربوبیت خداوند دست پیدا  اساس حکمت خداوند، انسان نمی

ها عطا کرده ها معرفت الزم را به آن کند؛ اما بر اساس لطف خود، به اندازۀ فهم انسان
نیا، به دلیل کبریاء و عظمت خداوند، او های اهل یقین در این د است؛ بر این اساس، انسان

» المکینالعلیّه و القربالرُویه«کنند و در آخرت از  را از ورای حجب نورانی مشاهده می
، به بیان األفهامتنبیهبرّجان در مقدمۀ ]. ابن68ـ51، ص 1، ج 6مند خواهند شد [ بهره

  پردازد. مباحث علوم قرآنی و تبیین روش تفسیری خود نمی
کند و به ترتیب تا آخرین سوره  برّجان تفسیر خود را از سورة فاتحه شروع میناب

های فاتحه تا اعراف (سورۀ اول تا هفتم) نسبت به  رود. تفسیر او در سوره (ناس) پیش می
هاست. در  تر است و از لحاظ موضوعی بیشتر مقید به محتوای سوره ها، مفصل بقیة سوره

ت سورۀ اول، حدود نیمی از کل تفسیر را به خود نسخۀ تصحیح شدۀ مزیدی، هف
اختصاص داده است. او معتقد است سورۀ بقره تفصیل سورۀ حمد است که کل پیام قرآن 

کند، یک  رسد او در اوایل تفسیر خود تالش می نظر میکند. به طور خالصه بیان می را به
کند و  تدریج، آیات را گزینش میمند از تمام آیات ارائه دهد. اما پس از آن، به  تفسیر نظام

دهد بر اساس عالیق و تمایالت شخصی  پردازد؛ او ترجیح می به تفسیر برخی از آیات می
 به یک تفسیر آیه األفهامتنبیهخود، برخی آیات را انتخاب و تفسیر کند. بنابراین، تفسیر 

ی قرآن را شامل ها رود و همۀ سوره ها پیش می آیۀ قرآن نیست؛ هر چند به ترتیب سوره
  توان آن را یک تفسیر ترتیبیِ ناپیوسته دانست. رو، میشود؛ از این می

کند؛ البته  ، بیان می»فصل«برّجان تفسیر و توضیحات خود دربارۀ آیات را ذیل عنوان ابن
عبره و «و » عبره«، »وجه«، »بیان«، »تنبیه«، »فصل«در برخی موارد از عناوین دیگری مثل 

، 4و ج  364، ص 3و ج  22ـ15، ص 2و ج  209، ص 1، ج 6کند [ استفاده مینیز » موعظه
]. او در اوایل تفسیر خود، توضیحات مفیدی دربارۀ 41، ص 5و ج  419و  390ص 

دهد. اما در بخش دوم، این عناوین و  موضوعات مختلف را ذیل این عناوین ارائه می
رسد رویکرد او در ابتدای تفسیر یک  ینظر مشود. بنابراین به توضیحات، کمتر مشاهده می

البته این گذارد.  مند است؛ ولی در ادامه، این رویکرد را کنار می نگر و نظام رویکرد جامع
های اولیه  های خود را ضمن تفسیر سوره یافتهاحتمال نیز وجود دارد که چون مطالب و 

  است.ها ندیده های دیگر ضرورتی برای تکرار آن بیان کرده، در سوره
مِ«برّجان تفسیر هر سوره را با ابن هِ بِسْ حْم اللَّ حِیم  نِالرَّ کند. سپس اسم  شروع می» الرَّ
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کند. پس از آن معموالً تعداد آیات منسوخ در  را ذکر میسوره و مکی یا مدنی بودن آن
ل انفا ةپردازد. برای مثال در تفسیر سور کند و به تفسیر آیات آن می آن سوره را بیان می

الرحیم، مدنیه، فیها من الرحمناالنفال، بسم هللاتفسیر سوره«کند:  گونه آغاز می این
ها  ترتیب این قسمت ،ها ]. البته در برخی سوره429، ص 2، ج 6» [المنسوخ ستّ آیات

کند و بعد ذکر  را بیان میکهف، ابتدا مکی بودن آن ۀشود؛ برای مثال در سور متفاوت می
  ].432، ص 2، ج 6کند [ د و تفسیر را آغاز میبسمله را می آور

طور  با تفاسیر قبلی که در اندلس نوشته شده، به األفهامتنبیهساختار تفسیر 
گیری متفاوت است. برخالف تفاسیر قبلی که ساختار تألیفی منظمی داشتند،  چشم

سیر و شده، نوشته است. تف رسد او این تفسیر را بدون طرحِ از پیش تعیین نظر می به
برّجان کامالً محدود به محتوای سوره یا بررسی نظر دیگر مفسرین دربارۀ توضیحات ابن

ها از منابع متعدد  این تفسیر، گلچینی از مطالبی است که طی سال گویی ،آن نیست
  کند.ها را ذیل آیات بیان میدست آورده است و آنمطالعه کرده و به

  
  الفهامتنبیهشناسی تفسیر  . روش5

شناسیِ تفسیر، روش تفسیری و شیوۀ مفسر  روشطور که بیان شد، منظور از همان
کریم و بیان منابع و  قرآن، کیفیت استخراج معانی و مقاصد آیات قرآندر تفسیر 

- کند. هدف ابن ها استفاده میکریم از آن قرآنابزارهایی است که او برای فهم منظور 
ری و معانی باطنی کالم الهی است. او معتقد است برّجان از تفسیر، استخراج معانی ظاه

دهد؛ زیرا همۀ معارف را در خود  ها را مخاطب قرار می ها از همۀ نسل ، همۀ انسانقرآن
شود که از ریشه قرأ به معنای جمع کردن  نامیده می» قرآن«رو، جمع کرده است؛ از این

فما «گیرد:  چیز را دربرمیهمه قرآن]. او بر این باور است که 105، ص 1، ج 6است [
الوحی اصله او ما یدله علیه کذلک ما فی النبأ من ذکر او تذکیر او العالم شیء الّا و فیفی

الوجود شاهد له و مصدق لما انبا به... قال هللا عز و جل ما فرّطنا فی اعالم اال و فی
یابی به ای دستبرّجان بر]. اصطالحِ دیگری که ابن103، ص 1، ج 6» [الکتاب من شیء

است. تأویل از دیدگاه او دو معنا دارد: یکی » تأویل«کند،  معانی آیات قرآن استفاده می
برای مثال تأویل رویا به معنای فهم اصل آن است  ؛تأویل به معنای فهم اصل و اول آیه

 ]. از دیدگاه او493، ص 1، ج 6» [الکتاب الذی ابتدأت منهصرفتها الی اولها من ام«یا 
ها آن» اوّلیّت«الحسنی، وحی، نبوت و بیان امثال را به مفسر باید آیات مربوط به اسماء
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و به معنای رساندن معنا به عاقبت و » مآل«معنای دوم تأویل، برگرفته از  ؛برگرداند
دهد که آیات مربوط به جزا و پاداش این دنیا و آخرت،  نهایت آن است. او توضیح می

ها تفسیر قیامت و پس از آن باید با توجه به عاقبت و پایان آنثواب و عقاب، مرگ، 
]. او گاهی تأویل را مترادف تفسیر می داند و 493، ص 1، ج 6» [یصرف الی مآله«شوند: 

  ].224ـ223، ص 1، ج 6برد [ کار میرا برای معنای باطنیِ عبارات قرآن بهگاهی آن
  قابل بررسی است: شناسیِ تفسیر او، ذیل چهار عنوان بررسیِ روش

  
  قرآن خودِ دادنِ قرار مبنا. 1. 5
کید و آیات موردِ تفسیر و آیات دیگر) تأ( قرآن، بر خودِ قرآنبرّجان در تفسیر آیات ابن

ترین منبع تفسیر اوست. او به قرائات مختلف، مفاهیم کلمات و  مهم قرآنتمرکز دارد. 
  شود. توضیح این موارد پرداخته میهای فهم آیات عنایت دارد که در ادامه به  قرینه

  
  مختلف قرائات به توجه. 1. 1. 5

 ،16[ است آیات قرائت به توجه بردارد، باید قرآن آیات فهم برای مفسر که گامی اولین
 او. کند می بررسی و بیان را کلمات مختلف قرائات آیات، تفسیر در برّجانابن]. 64 ص
 کند می ذکر قراء طبقات در را او النهایه،غایه در جزریابن و دارد تخصص قرائات علم در
 طور به را هاآن نیاز، صورت در و دارد توجه مختلف قرائاتِ به او]. 579 ص ،2 ج ،8[

 بر بیشتر ولی کند؛ می یاد مختلف های قرائت از او. دهد می توضیح جامع و مند نظام
 که افرادی از برخی. دیگران و هسبع قرّاء قرائت تا کند می تأکید تابعین و صحابه قرائت
 عمر،ابن ابوعبدالرحمن، عباس،ابن ،)ع(صادق امام: از عبارتند کند، می نقل را هاآن قرائت

 ،70ـ69 ص ،1 ج ،6[ ابومعمر و عمروبنعبید اعمش، عالء،ابوعمروابن مجاهد، الزهری،
 ص ،4 ج و 444 ،340ـ339 ص ،3ج و 206ـ205 ص ،2ج و 502 ،258 ،254ـ253
  ].438 ص ،5 ج و 323ـ322
/ مالِکِ« ،»الحمدَ/ الحمدُ« های واژه مختلف قرائات فاتحه سورۀ در او مثال، عنوان به
لَکِ/ مالِکَ  اینکه دیگر نمونۀ]. 71ـ69 ص ،1 ج ،6[ دهد می توضیح را »غیرَ/ غیرِ« و ،»مَ
 و عباسابن رأق و«: نویسد می] 102: البقره...» [ الملکین علی انزل ما و« آیۀ دربارۀ

 »ماروت و هاروت«: الزهری قرأ و. ... الم بکسر الملکین: علیهما هللا رحمه عبدالرحمن
 مختلف قرائات نیز روم سورۀ از سه و دو آیات تفسیر در]. 254ـ253ص ،1 ج ،6[ »بالرفع
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ت« هایواژه لِبَ ت/ غُ لَبَ لَبهم« و »غَ لبِهم/ غَ  قرائت هر بر مبتنی تفسیرِ و دهدمی توضیح را »غُ
  ].326ـ322 ص ،4 ج ،6[ کند می بیان جداگانه را
  
  . در نظر گرفتنِ مفاهیم کلمات2. 1. 5

، 16یکی از قواعد تفسیر، آگاهی از معانی و مفاهیم کلمات قرآن در زمان نزول است [
گیرد. او ریشۀ  ، معانی مفردات قرآن را در نظر میاألفهامتنبیهبرّجان در ]. ابن81ص 

برّجان در توضیح معانی دهد. ابن توضیح می ها رای کلمات و معانی مختلف آنلغوی برخ
دهد. برای مثال، دربارۀ  ف واژه در آیات دیگر نیز توجه میها، به کاربردهای مختل واژه

مَئِذٍ(» توفیه«یا » وفاء«دهد که معنای آن از  توضیح می» وفات«واژۀ  وْ یهِمُ یَ وَفِّ هُ یُ هُمُ اللَّ  دینَ
حَ ) الْ ، ص 1، ج 6گرفته شده و به معنای اشراف بر چیزی نیز استعمال شده است [قَّ

های  جه تسمیه و ارتباط آن با واژه، معانی لغوی، و»الحواریین«]. او دربارۀ واژۀ 544
]. 550ـ549، ص 1، ج 6کند [ و زنان بهشتی به تفصیل بحث می» حوراء«مشابه از جمله 

کذلک «گوید:  و می دهد را ترجیح می» رجوع«به معنای  »حور«در نهایت، اشتقاق آن از 
الحواریون مأخوذ اسمهم من الحور الذی هو الرجوع، ... و تصریف ذلک من حار یحور 

، ج 6» [حوراً؛ أی رجع، فإذا انسبته فهو حاری علی وزن فعلی و حواری علی وزن فعالی
العلم اهل«ی از عبارت لغت و منابع لغو]. او برای اشاره به نظرات اهل550، ص 1

]. 549و  520، ص 1، ج 6کند [ استفاده می» العربیالکالم علی اللساناهل«یا » باللسان
 بنکند، مثل خلیلالبته او در برخی موارد، منبع لغوی مورد استفادۀ خود را ذکر می

  ].71، ص 3، ج 6[العین نامۀ احمد فراهیدی، مؤلف لغت
  
  ائن. در نظر گرفتن قر3. 1. 5

 مراد فهم در و داشته کالم با معنوی یا لفظی ارتباط که است اموری قرائن، از منظور
 مختلف انواع به توجه تفسیری، شناسیروش مهم نکات از یکی. باشد مؤثر متکلم
 تفسیر در]. 110 ص ،16[ است) ناپیوسته لفظی؛ غیر پیوستۀ لفظی؛ پیوستۀ( ها قرینه
  .شود می گرفته نظر در نیز اتآی های قرینه ،األفهامتنبیه

 نویسندۀ. دارد توجه] 120 ص ،16[ سیاق همان یا لفظی پیوستۀ قرینۀ به برّجانابن
 مثال، برای. کند می بررسی نیز را آیات سیاق و جمالت سیاق کلمات، سیاق األفهامتنبیه

 مستقل واحد یک سوره، هر آیات که است باور این بر و کند می تأکید آیات سیاق بر او
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 توجه سوره یک آیات تناسب به او. کند می صحبت محوری موضوع یک دربارۀ که است
 متعددی هایواژه از او. دهد می توضیح را بعد و قبل آیۀ با آیه یک ارتباط و دهد می
  تأسیس« ،»السورهدالئل« جمله از کند، می استفاده سوره محوری موضوع بیان برای

]. 410ص ،187ص ،176ص ،34ص ،5 ج ،6[ »السورهغرض« و »السورهسیاق« ،»الخطاب
 هذه خطاب تأسیس«: کند می بیان گونهاین را قاف سورة محوری موضوعِ مثال برای

 دالئل الی االرشاد و البدء بعد العود ثم االماته، و االحیاءعلی االقتداروصف علی السوره
 نیز ذاریات سورة دربارۀ]. 176 ص ،5 ج ،6[ »الحفظ و المراقبه لزوم و آیاته و ذلک
 ص ،5 ج ،6[ »صادق الوعید و الوعد و واقع، الجزاء ان السوره هذه دالئل جاءت: «گوید می

 اثبات السوره هذه فی الغرض«: دهد می توضیح گونه این نیز را قیامت سورۀ هدف]. 187
 العلم احراز مع الیه الفعل اضافه تصحیح و للعبد الکسب اثبات و البدایه بعد االعاده

 حم،« آیات با که فصلت سورة تفسیر در همچنین]. 410 ص ،5 ج ،6[ »القدر بتحقیق
 رحمت سوره، محوری موضوع که کند می بیان شود، می آغاز »الرحیمالرحمنمن تنزیل
 ارسال ،قرآن نزول در که خداوند رحمانیۀ رحمت دربارۀ سوره این است؛ خداوند
 از گردانیروی عواقب و کند می صحبت شود، می ظاهر مینز و آسمان خلق و پیامبران

  ].34 ص ،5 ج ،6[ کند می بیان راآن
 پشت آگاهانه طوربه ها سوره است معتقد و دارد توجه نیز ها سوره سیاق به برّجانابن

 در او اساس، این بر. دارند موضوعی ارتباط یکدیگر با و اند گرفته قرار ترتیببه هم سر
 برای. کند می بیان موضوع لحاظ از را قبلی سورۀ با سوره تناسب و ارتباط ها، سوره برخی
 سورة یعنی آن، از قبل سورۀ با سوره این موضوعی ارتباط نحل ۀسور ابتدای در مثال
 فی تقدمت التی بالسوره منتظم السوره هذه اول«: کند می بیان صورتاین به را حجر
 هللا بآثار االعالم و اآلالء، و بالنعم التذکیر فی هذه جل خاصه و الذکر، و للتذکار معاً انهما
بَّکَ اعْبُدْ وَ( حجر سورة آخر آیۀ ارتباط سپس]. 288 ص ،3 ج ،6[ »حکمته و ذکره جل  رَ

تِیَکَ حَتَّى أْ یَقینُ) یَ تى( نحل سورة اول آیۀ با ،الْ رُ  أَ مْ هِ أَ ال اللَّ وهُ) فَ جِلُ عْ  گونهاین را تَسْتَ
 وعدۀ معنای به چه و باشد موت معنای به چه یقین مقام به رسیدن که دهد یم توضیح
 ،3 ج ،6[ گیرند می قرار الهی امر ضمن در همگی الهی، دین شدن فراگیر و الهی نصرت

 دانستن مرتبط و وحی به ها سوره فعلیِ سیاق استناد رسد می نظر به البته]. 288 ص
 و ندارد معتبری دلیل قبل، سورۀ آیۀ آخرین با سوره هر آیۀ اولین مناسبت و ها سوره
 قرآنی، علوم دانشمندان و مفسران همۀ اتفاق به زیرا دانست؛ قرآن مدلول راآن توان نمی



  165   »األفهامهیتنب« در برّجانابن یریتفس یشناس روش

 را ها سوره فعلیِ ترتیب هاآن اکثر و شده آوریجمع نزول ترتیب برخالف ها سوره
  ].143 ص ،16[ اند دانسته اجتهادی
. برد می بهره تفسیر در نیز نزول شأن جمله از لفظی غیر تۀپیوس قرینۀ از برّجانابن
 کند می تفسیر آن، جزئیات و فیل اصحاب داستان به توجه با را فیل سورۀ مثال، برای

  ].544 ص ،5 ج ،6[
 استفاده آیات معانی کشف در نیز دیگر، آیات ویژهبه ناپیوسته، قرائن از األفهامتنبیه در

 جسمانی( )ص(محمد حضرت سیر و سفر چگونگی دربارۀ اسراء ورۀس در مثال برای. شود می
 این که کند می تأکید نجم سورة آیات از استفاده با ایشان، رؤیت و مشاهدات و) روحانی یا

 در دیگر نمونۀ]. 367ـ366ص ،3ج ،6[ است نبوده جسمانی چشم با و ظاهری مشاهده،
 این که کند می بیان او. است] 124: بقره[»  بِکَلِمات هُرَبُّ إِبْراهیمَ  ابْتَلى إِذِ وَ« آیۀ تفسیر

  ].273 ص ،1 ج ،6[ است شده بیان نجم سورۀ 53 تا 36 آیات در تفصیل به »کلمات«
 را آیات ترجیحی معنای تا کند می استفاده صحابه سخنان و دیگر آیات از برّجانابن
 نظرات نقل از پس »الرقیم« داللت توضیح در کهف سورۀ تفسیر در مثال برای. کند بیان

 را »الرقیم« ترجیحی معنای او. کند می استفاده صحابه تفسیر و دیگر آیات از مختلف،
 تفسیر، این تأیید برای او. شود می حفظ هاانسان اعمال آن در که داند می »الکتاب«

ومٌ کِتابٌ« عبارتبه و کند می نقل عباسابن از حدیثی رْقُ  سورۀ 20 و 9 آیات در »مَ
 که داند می این را »الرقیم« به غار آن تسمیة علت برّجانابن. کند می استشهاد مطففین

 الهی رحمت و بردند پناه غار آن به بودند داده انجام که اعمالی اساس بر نفر چند آن
  ].439 ص ،3 ج ،6[ شد حالشان شامل

جِدِ« عبارت فسیرت در اسراء سورۀ اول آیۀ تفسیر در برّجانابن اینکه دیگر مثال  الْمَسْ
أَقْصَى هُ بارَکْنا الَّذي الْ وْلَ  وجود دلیلبه تواند می آنجا بودن مبارک که دهد می توضیح »حَ
 و کرد تجلی )ع(موسی بر خداوند مکان این در که باشد این شاید و باشد نهرها و ها میوه

 ایاه تکلیمه و )ع(وسیلم فیها ـ جالله عزّـ  القدوس المبارک لتجلی«: کرد گفتگو او با
يَ( نمل سورۀ از 8 آیۀ به خود سخن این برای او]. 363 ص ،3 ج ،6[ »هنالک فیما ودِ  نُ
نْ كَ أَ ورِ نْ بُ نْ وَ النَّارِ فِي مَ ها مَ وْلَ وادِ إِنَّکَ( طه سورۀ 12 آیۀ و) حَ سِ بِالْ قَدَّ وىً الْمُ ) طُ

  ].363 ص ،3 ج ،6[ کند می استشهاد
 تحلیل و قرآن آیات سایر بر تکیه با کند می تالش األفهامتنبیه در برّجانابن

 األفهامهیتنب توان می بنابراین. کند کشف را آیات مراد ها،آن معارف و مفاهیم اجتهادیِ
  .دانست اجتهادی و قرآن به قرآن تفسیر یک را
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  ها. توجه به سایر متون دینی و استفاده از آن2. 5
 و تفسیری حدیثی، مختلف منابع: چونهم دینی متون دیگر از قرآن، بر عالوه برّجانابن

 دربارۀ دیگر، بیان به. است نبرده هاآن از نامی قدما، شیوۀ طبق اما برده، بهره عرفانی
 منابع ترینمهم. شود نمی دیده زیادی ارجاعات او تفسیر در ،األفهامتنبیه مصادر و منابع

 :از عبارتند کند،می استفاده هاآن از او که دینی متون و
  

  . احادیث اسالمی1. 2. 5
 سنتاهل حدیثی جوامع برد، می بهره آن از قرآن از پس برّجانابن که منبعی ترینمهم
 و سنت در آنچه هر است معتقد و دارد توجه نیز احادیث با آیات بین ارتباط به او. است

 در خداوند منظور به فتنیا دست برای برّجانابن. است قرآن در آن اصل آمده، احادیث
 ایشان تفسیری احادیث و )ص(اسالم پیامبر تفسیر از آن، توضیح و کریم قرآن آیات

 احادیثی البته. کند می ارائه خود تفسیر تأیید در را احادیث معموالً او. کند می استفاده
 کتاب نام اندکی موارد در. است راویان سلسلة و اسناد و منبع ذکر بدون کند، می ذکر که

 نکتة]. 439 ص ،3 ج ،6[ صالحبنعبدهللاحمدبن المسند مثل کند، می ذکر را حدیثی
 به منسوب اخبار و احادیث از سنت،اهل مفسران اکثر خالف بر او اینکه، توجه جالب

  .کند می استفاده کم بسیار تابعین و اصحاب
 فضیلت بیان و ها هسور توصیف دربارۀ کند می ذکر برّجانابن که احادیثی از برخی

 این: فرمودند که کندمی نقل) ص(اسالم پیامبر از فاتحه، سورۀ دربارۀ مثال برای. هاستآن
 القرآن أم هی« و نیست انجیل و تورات در آن مثل و کرده نازل قرآن در خداوند را سوره

]. 72 ص ،1 ج ،6[ »أعطیت الذی العظیمالقرآن و المثانی سبع هی و الکتاب أم و
 تفسیر در نمونه، عنوان به. است آیات مفاد توضیح و تفسیر دربارۀ احادیث از ای ستهد

هُمْ وَ« عبارت نَّ رَ نَّ لَآمُ رُ لَیُغَیِّ لْقَ فَ هِ خَ  که )ص(پیامبر حدیث اساس بر ،]119: النساء[»اللَّ
 وجهِ یک ،»یمجسانه أو ینصرانه أو یهودانه فأبواه الفطره علی یولد مولود کل: «فرمودند
  ].123 ص ،2 ج ،6[ داند می هدایت تغییر را خلق تغییر
 دارد نظر نیز احادیث اعتبار و صحت به که است این األفهامتنبیه هایویژگی از 

 برّجانابن. کند می استفاده نیز ضعیف احادیث از آگاهانه طور به برّجانابن]. 32 ص ،25[
 را نکته این مثال برای. است احادیث اعتبار سنجش نهایی معیار قرآن که کند می تأکید

رُ انْشَقَّ( قمر سورة اول آیۀ تفسیر در  القمرشق به مربوط حدیث که دهد می توضیح ،)الْقَمَ
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 تأکید او. است قبول قابل و است شده بیان آیه این در واقعه این اما است؛ آحاد حدیث
 اگر حتی و کرد توجه آن نیقرآ مبنای به باید ابتدا احادیث اعتبار بررسی در که کند می

 قرآن آیات با نیستند، ثقه آن راویان و نشده وارد صحیح طریق از که ضعیفی حدیث
 هل فلینظر الوجه هذا علی خبر او حدیث جاء فمتی«: پذیرفت راآن توان می بود، موافق

 حدیثی طریق صحت است ممکن زیرا ؛]228 ص ،5 ج ،6[ »اوال معنی القرآن فی له
  ].228 ص ،5 ج ،6[ باشد صحیح آن محتوای ولی ودنش اثبات

 )ص(پیامبر سنت از که دانست مأثور تفسیر یک را األفهامتنبیه توانمی بنابراین
  .کند می استفاده

  
  . تفاسیرِ دیگر2. 2. 5
 از دیگر تفاسیر نظر نقل برای او. دارد توجه نیز مفسران سایر آراء و نظرات به برّجانابن

 راآن مفسران اکثر که نظری به اشاره برای ؛»المفسرون« و »لتفسیرااهل« عبارات
 از دارد کمی طرفداران که نظری برای و »التفسیراهل من الجمهور« عبارت از اند پذیرفته
 553 ص ،2ج و 482، 382، 228 ص ،1 ج ،6[ کند می استفاده »المفسرینبعض« عبارت

 برای. کند می بررسی و نقد را دیگران یریِتفس های دیدگاه و نظرات او]. 520 ص ،3ج و
 محکمات آیات منه الکتاب علیک انزل الذی هو( عمران آل سورۀ از 7 آیۀ ذیل او مثال،
 بیان را متشابه و محکم آیات دربارۀ خود دیدگاه) متشابهات اخر و الکتاب ام هن
 که کند می نقل ثالم برای. کند می نقل را بارهاین در دیگران دیدگاه ابتدا او. کند می
 آیاتی شامل و هستند ناسخ آیات همان محکم، آیات معتقدند قتاده و مجاهد عباس،ابن
 آیات همان، را متشابه آیات عباسابن است؛ واجب هاآن به عمل و ایمان که شوند می

 در تأویل اهل که داند می آیاتی را متشابهات جبیر،ابن و اسحاقابن داند؛ می منسوخ
 هاآن به ایمان که هستند آیاتی متشابه آیات معتقدند برخی دارند؛ اختالف هاآن تأویل
 مقطعه حروف به مربوط آیات مثل نیست، هاآن اساس بر عمل به نیاز ولی است، واجب

  ]. 482ـ481 ص ،1 ج ،6[
 به متشابه آیات و شفاف و روشن آیات عنوان به محکم آیات تفسیر با برّجان ابن
 است مجمل آیات محکم، آیات از منظور است معتقد او. است مخالف مبهم آیات عنوان

 مقابل را محکم او. است »الکتابام« هاآن منشأ و دارند توضیح و تفصیل به نیاز که
تْ کِتابٌ الر« آیات به و داند می تفصیل حْکِمَ هُ أُ مَّ آیاتُ تْ ثُ لَ نْ مِنْ فُصِّ بیرٍ حَکیمٍ لَدُ : هود[ »خَ
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م نَمِ تَنزِیلٌ  حم« و] 2ـ1 حْ حِیم نِالرَّ تْ کِتَابٌ  الرَّ لَ هُ فُصِّ ایَاتُ انًا ءَ رْءَ ا قُ بِی رَ ] 3ـ1: فصلت[ »عَ
 را متشابه آیات و داند می محکم آیات را مقطعه حروف او اساس، این بر. کند می استناد
  ].484ـ483 ص ،1 ج ،6[ هستند شبیه یکدیگر به که داندمی آیاتی

 را )ع(موسی زبان لکنت دربارۀ مفسران نظر نیز )ع(موسی حضرت استاند در برّجانابن
 معنای به )ع(موسی »لسان عقدۀ« که دهد می توضیح بارهاین در برّجانابن. کند می رد

 می زندگی مصریان مجاورت در که بود عبرانی فردی او زیرا اوست؛ زبان فصاحت عدم
 مجاورت در مدین، سرزمین به سپس. دبو شده نزدیک مصریان زبان به او زبان و کرد

 در او زبان رو،این از شد؛ نزدیک اعراب به زبانش بود آنجا که سالی چند و رفت اعراب
  ].521ـ520 ص ،3 ج ،6[ نبود فصیح قومش میان

 با کند، می تالش آن در برّجانابن که است اجتهادی تفسیر یک األفهامتنبیه بنابراین
 و یابد دست هاآن مقصود و آیات دقیق معنای به تفسیری، شناختیِروش اصول رعایت

  .کند می رد را مفسران دیگر نظر و رسد می جدیدی تفسیر به بساچه راستا این در
  

  . دیگر متون مقدس3. 2. 5
 برخی از قرآن، آیات برخی بهتر فهم و بیشتر توضیح برای األفهامتنبیه در برّجانابن

 این از برخی. کندمی نقل را آیاتی متی، انجیل و پیدایش سفر ویژه به ،عهدین های کتاب
 سورۀ از 52 آیۀ ذیل مثال، عنوانبه. است جمله چند یا یک حد در و کوتاه ها قولنقل
 طوالنی دیگر، برخی]. 550 ص ،1 ج ،6[ کند می نقل را اشعیا کتاب از جمله یک عمران آل

 در مثال، برای. دهند می اختصاص خود به را تفسیر از صفحه چندین گاهی حتی و هستند
: هود[ »الْماءِ عَلَى عَرْشُهُ کانَ وَ أَیَّامٍ سِتَّةِ  في الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذي هُوَ وَ« آیۀ تفسیر

  ].15ـ13 ص ،3 ج ،6[ کند می نقل را الهی خلقت مراحل دربارۀ پیدایش، سفر آیات ،]7
 تفسیر برای معرفتی منبعی عنوان به تواند می هدینع که دهد می نشان ها بررسی

 اسرائیلیات پذیرش معنای به این البته. گیرد قرار استفاده مورد منابع دیگر کنار در قرآن
 مضمون که آیاتی تفسیر در نیز برّجانابن]. 252 ص ،27[ نیست عهدین تحریف انکار یا

  .بردیم بهره معرفتی منبع این از دارند، عهدین با مشترک
  

 های شهودی . تکیه بر یافته3. 5
 جهان آیات و قرآن آیات در تدبر همراه به قرآن معانی کشف است معتقد برّجانابن
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 و مفسر نفس تهذیب و معنوی رشد درونی، تحول کشف، این الزمۀ و شود می حاصل
 مفسر، و »الشعور باب لهم فتح« که است حالت این در کند، می تأکید او. است الهی قرب
 بما انباء هو و القلب،لوح الی ینزل امر« از است عبارت الهام که کند می دریافت را الهام
 که معرفتی بذر تقویت با انسان برّجان،ابن نظر از]. 56 ص ،1 ج ،6[ »خزانته الباطن فی

 علم مختلف امور به نسبت و کند مشاهده را ملکوت تواند می داده، قرار او دل در خداوند
 و تعالی هللا اسماء اقتضته ما اال المحفوظ اللوح فما الحقیقه علی و«: کند پیدا وریحض

 یصدقها المعرفه من قلبه فی التی للبذره المومن فتجد. ... نهیه و امره و افعاله و صفاته
 ص ،2 ج ،7[ »الملکوت فیشاهد العظیمالعرشالی تنتهی و االبواب فیستفتح....  باالیمان

 لوح از و یابد دست قرآن در نهفته معانی به تواندمی طریق این از فسرم]. 61 -60
 ،1 ج ،6[ است محفوظ لوح تجلی کریم قرآن زیرا کند؛ پیدا اطالع غیب عالم و محفوظ

 های راه از یکی عرفانی شهود و کشف از استفاده برّجان،ابن نظر از بنابراین،]. 162 ص
  .است قرآن آیات معانی کشف
 بهره عرفانی، شهود و کشف یعنی معرفتی، منبع این از األفهامتنبیه در انبرّجابن

 سال راآن نگارش زمان که( روم سورۀ ابتدایی آیات تفسیر در نمونه، عنوان به. برد می
 دهد می توضیح شهود، و کشف از استفاده و آیات این در تأمل با ،)کندمی ذکر. ق 522
 او. دهند می خبر. ق 584 سال در المقدسبیت فتح و نمسلمانا پیروزی از آیات این که

 ،4 ج ،6[ است غیب عالم از اطالع اساس بر تاریخ، این محاسبۀ روش که کندمی بیان
 که هراندازه به هرکس به و خداست نزد ندهیآ به علم است معتقد او ].326ـ323 ص

  ].666 ص ،5[ »شاءی نلم شاء ما منه هللا کشفی هللا امر فذلک«: کند یم عطا بخواهد،
 دربارۀ او بحث ویژه به ،األفهامتنبیه مقدمۀ در برّجانابن سخنان کلی فضای این، بر عالوه

 برّجانابن. دارد قرآن تفسیر در او عرفانی گرایش از نشان الهی، قرب و معرفت و الهی اسماء
 مشاهدۀ آن، نهایت که داند می هاآن به شدن متذکر و الهی آیات در تدبر را انسان وظیفۀ

 عرفانی مباحث به األفهامتنبیه در او]. 68 ص ،1 ج ،6[ است الهی قرب و خداوند حضوری
 حسن سخنان به و] 418 ص ،5 ج و 7ـ6 ص ،2 ج و 400 ص ،1 ج ،6[ دارد توجه نیز

  ].242 ص ،4 ج و 236 ص ،1ج  ،6[ کند می اشاره تستری سهل و بصری
 تفاسیر با األفهامتنبیه اما. دانست عرفانی تفسیر یک توانمی را األفهامتنبیه بنابراین،

 نور آیۀ مانند عرفاست، توجه مورد که آیاتی به او مثال، برای. است متفاوت دیگر عرفانی
 قسم دو به را عرفانی تفاسیر برخی،. ندارد زیادی توجه ،)ع(خضر و )ع(موسی داستان و
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 تفسیر و) نظری عرفان تعالیم و نظری مباحث براساس تفسیر( نظری عرفانی تفسیر
) شود می ظاهر سلوک اهل بر که خفی اشارات اساس بر آیات تأویل( اشاری عرفانی
 قرار ها دسته این جزء برّجانابن تفسیر رسد می نظربه]. 842 ص ،12[ اند کرده تقسیم
 سیر با اهآن تطبیق و قرآن اشارات دنبالبه قبلی عرفانی تفاسیر مانند و گیرد نمی

 عنوان. است قرآن عالَم در شدن عمیق دنبالبه برّجانابن. نیست خود عرفانی و معنوی
 او هدف نیز ،العظیم النبأ و اآلیات تعرّف و الحکیم الکتاب تدبّر الی األفهامتنبیه او، تفسیر

 قرآن، آیات برّجانابن دیدگاه از. آخرت و طبیعت آیات در قرآن، در تأمل: کند می بیان را
 ها انسان رستگاری و هدایت برای خداوند را، هدایت رسوالن و هستی جهان مخلوقات

 تأمل انسان وظیفۀ اساس، این بر. دارند داللت خداوند بر ها این همۀ که است، داده قرار
  ].52 ص ،1 ج ،6[ هاستآن از بصیرت و عبرت دریافت و ها نشانه و آیات این در تدبر و
  
 باورهای خود . تأکید بر4. 5
پردازد. او از آیات  برّجان در تفسیر خود به نکات اعتقادی و مباحث کالمی نیز میابن

کند. برای مثال، او در مسئلۀ افعال  برای بیان و دفاع از باورهای خود استفاده می قرآن
نویسد:  کند و می بندگان و رابطۀ آن با فعل خداوند، از نظریۀ کسب اشاعره دفاع می

خلق کلهم باألمر، أو یکونوا افعاالً للعباد یخلقهم هللا بواسطه یکتسبونها بقدرهم التی فال«
]. بر اساس نظریۀ کسب، خدا خالق افعال و 420، ص 1، ج 6» [أقدرهم هللا جل جالله

  ].73ـ72، ص 15دهد، کاسب افعال است [انسان به واسطۀ قدرتی که خدا به او می
یدگاه اشاعره دربارۀ انکار قاعدۀ علیت است. او در تفسیر برّجان همچنین طرفدار دابن

کند که خداوند، فاعل همۀ افعال است و هیچ فعل و  عنکبوت بیان می ةاز سور 24آیۀ 
إنما یخلق الحرق فیها عند «که: شود؛ اما به این صورت تأثیری بدون اذن او محقق نمی

بأن یخلق هللا الشبع آلکله و الماء مباشرتها األجسام، ... و کذلک الخبز ال یشبع إال 
شود،  کند آتش که روی جسمی گذاشته می کید میاو تأ ].308، ص 4، ج 6» [کذلک

خورد، خداوند سیری را در  کند. کسی که نان می خداوند روی آن جسم ایجاد آتش می
هیچ  غیر از خدا :کند. بر این اساس، او پیرو این باور اشاعره است که معتقدند او خلق می

، ص 17چیزی در جهان از خود اثری ندارد و مخالف مفهوم طبع و فعل طبایع هستند [
  دارای گرایش کالمی (اشعری) است. األفهامتنبیهتوان گفت که  ]. بنابراین می57ـ52
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  نتیجه
 قرآن، تفسیر شناسیِروش مباحث به توجه با و برّجانابن األفهامتنبیه تفسیر بررسی با

  :که شود می روشن
 او. است قرآن باطنی و ظاهری معانی استخراج برّجان،ابن دیدگاه از قرآن تفسیر. 1
 حاصل جهان آیات و قرآن آیات در تدبر طریق از خداوند کالم معانی کشف است معتقد

  .است الهی قرب و مفسر نفس تهذیب و معنوی رشد کشف، این الزمۀ و شود می
 منبع ترین مهم. برد می بهره مختلفی معرفتی نابعم از تفسیر، این در برّجانابن. 2

 جمالت، سیاق کلمات، سیاق و دارد توجه آیات فهم های قرینه به او. است قرآن او،
 غیر پیوستۀ های قرینه به تفسیر این. کند می بررسی را ها سوره سیاق و آیات سیاق
  .دارد توجه نیز) آیات سایر ویژه به( ناپیوسته قرائن و) نزول شأن جمله از( لفظی
 و مختلف های قرائت به و کند می استفاده قرائات علم در خود تخصص از برّجانابن. 3
  .کند می تأکید تابعین و صحابه قرائت بر بیشتر او. دارد توجه قرائت هر اساس بر آیات تفاسیر
 حدیثی جوامع برد، می بهره آن از قرآن از پس برّجان،ابن که منبعی ترین مهم. 4
 و اصحاب به منسوب احادیث از سنت،اهل مفسران اکثر برخالف او. است سنتاهل

  .کند می استفاده کم بسیار تابعین
 اجتهادیِ تحلیل با را هاآن دارد، توجه مفسران سایر آراء و نظرات به برّجانابن. 5
  .دهد می ارائه جدیدی نظرات موارد، برخی در و کند می بررسی و نقد خود،
 از را آیاتی دارند، عهدین با مشترک مضمون که آیاتی تفسیر در برّجانناب. 6
  .کند می نقل متی، انجیل و پیدایش سفر ویژهبه ،عهدین های کتاب
 معانی کشف منابع از یکی را عرفانی شهود و کشف که جهت این از األفهامتنبیه. 7
 دنبالبه برّجانابن اما. است عرفانی تفسیر یک برد، می بهره آن از و داند می قرآن آیات

  .نیست خود عرفانی و معنوی سیر با هاآن تطبیق و قرآن اشارات
 از که است اجتهادی و ناپیوسته ترتیبی تفسیر یک األفهامتنبیه خالصه، طوربه. 8
  .است کالمی و عرفانی های گرایش دارای و کندمی استفاده مأثور و قرآن به قرآن های روش
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