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حمانىاد ر  محمد جو
آن و حديثم قرشد علوشناس ار    كار

دشتاحد مرواد اسالمى وعضو هيأت علمى دانشگاه آز

چكيده
فت و شناخت عالمان اين علم از هر طي�آن معرم قرعات مهم علوضويكى از مو

ايش عقيدتى است.شناخت بيشتر نظريات اين عالمان در فهم هر چه بهترو گر
ا جهت شناخـتم رايى داشته و بستر مناسب و الزآن تأثير بسـزف قرم و معارعلو

بدمندى از تضاراهم ساخته و نتايج سوآنى فرم قربهتر و نقد سالم<تر مسائل علو
اهده تا رشتار نيز در صدد بيان اين مهم بوافكار و انديشه<ها حاصل مى<آيد.اين نو

كات و مختصاتدد و مشترار گراء انديشمندان همود بيان و نقد آرتحقيق در مور
شمندجه به جايگاه ارزص� با توب حاصل آيد.مع الونظريات آنان به نحو مطلو

ى درات ود علماى اسالمى نظرطبى در نزآن قرفقهى تفسير الجامع االحكام القر
دد.شتار بيان مى<گرآنى در اين نوم قرخى از مسائل علوص برخصو

:ه�هااژكليد و
آنآنى،الجامع االحكام القرم قرطبى،علوقر
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١افى:بيو گر
٥٨٠طبى (جى اندلسى قرى خزرح انصارطبى؛ابو عبد الله محمد بن ابى بكر بن فرقر

اطبه اندلس [اسپانيا] به دنيا آمدى در قرگ است.وان بزرسايان و مفسر ق)،از پار٦٧١تا 
ه<اشداخت.دربـارب و شعر<پرى ادبيات عـراگيـرآن به فرش قرو در همانجا در كنـار آمـوز

د به تدريـسى مدتى در ديـار خـود.ول بوه به عبادت يا تالي� مـشـغـوارگفته<اند كه هـمـو
مينه<هاى فقـه،د در زخته<هاى خوفت و در آنجا به تكميـل آمـوداخت،آن<گاه به مصـر رپر

داخت.آن پرم قرنحو،بالغت،لغت و علو
ى درترين استادان وخت و از مشهورطبى از شيخ«ابى العباس بن عمر»حديث آموقر

د.ى»نام برى»،«على بن هبه الله»و«حسن بكران از«ابن الجميزمصر مى<تو
ده وق نيل برنتش«منيه ابن خصيب»در شرا به محل سكوه او رفاتش در قاهرپس از و
 هـ.ق).٦٧١ال سال  شو٢٩دند (به خاك سپر

تأليفات:
عات معاد شـنـاسـى،ضوى هم در مـون بر تفسير،كتـاب<هـاى ديـگـرطبى افـزواز قر

ه باقى مانده است:خداشناسى،حديث و غير
قانآن و المبين لما تضمن من السنه و آية الفر.جامع أحكام القر١
ح اسماالله الحسنى.األسنى فى شر٢
هال االخرتى و احوال الموه باحو.التذكر٣
.التذكار فى افضل االذكار…٤
ال بالكتب و الشفاعهد ذل السؤهد و اتضاعه و رص بالز.قمع الحر٥
ح التقضى.شر٦
٢(ص) ه جمع فيها اسما النبىجوز.ار٧
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طبى:ايط تاريخى حيات قرشر
ىف تفسيرآنى و معارم قره<هاى علوخشان<ترين دورى از درى قمرن ششم و هفتم هجرقر

ه<هاىقه<هاى مختل� شيعـه و گـروع تفاسير روبرو هستـيـم.«فـرن با تنوده و در اين قـربو
ش<هـاىا با نگرى رفه،هر كدام تفاسيرله و متصوه،معتزمذهبى اهل سنت،اعم از اشاعـر

ه،در مقام اثبات و تحكيم عقائد خويش نگاشته<اند و در مجالس و مـحـافـلمذهبى ويـژ
٣انده<اند». از تفسير آيات سخن رًشادى نيز غالباار

د آمده است،جوه در جهان سنت بوجهى كه در اين دورد تومى و موراز تفاسير عمو
د:ان از تفاسير زير نام برمى<تو

 ه.ق)٥٠٤مين جوينى (م .تفسير امام الحر١
 ه.ق)٥٤٣فى (م .تفسير محمد بن عبدالله بن عر٢
 ه.ق)٦٣١طبى (م ى قرس� انصار.تفسير محمد بن عمر بن يو٣
 ه.ق)٥٤١ستانى (م ار شهرا و مصابيح االبر.تفسير مفاتيح االسر٤

جدهاى كالمى و مجادالت مذهبى در اين عصـر بـه اوخورتضادهاى اعتقادى و بـر
ستانى و پاسخ<هاى متعدد شهرالنقضنه<هاى عينى آن كتـاب د.يكى از نموسيده بود رخو

٤مى<باشد.

طبى:گى�هاى تفسير قرويژ

ايش فقهى است.درآن از ابتدا تا انتها با گرتيبى آيه به آيه قرطبى،تفسير تر.تفسير قر١
تبـاطآن ارى با آيات قرآن و نيز احكامى كه به نـحـوفته از آيات قـرگراين تفسير،احكـام بـر

ائه شدهات مختل� فقهاى مذاهب اربعه اهل سنت ارديده و نظرح گرفور مطرداشته و به و
دارخى موداخته و در برال پرمانى هم به ذكر اقوده و زا< آورد رات خوطبى نظراست.گاهى قر

داخته است.ال پربه مناقشه و سنجش اقو

ن الفاظ آياتناگوق گواجعه مى<كند و شكل<ها و شقوانى به لغت مرطبى به فرو.قر٢
٥د.ب و سخن عالمان لغت پى مى<گيرا در اشعار عرر
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 درً مثال٦ح مى<كند.ا طرائت<هاى مختل� رطبى قرائت،قره به اختالف قر.در اشار٣
ه «ما ننسخ من آيه او ننسه<انات بخيـركه بقره مبار سور١٠٦ن آيه ناگـوائت<هاى گود قرمور

ده است:منها او مثلها» آور
اضح است كه بر اين معنـىانده<انـد و ون خوا به فتح نـو» رما ننسخعه علمـا «مجمـو

د معنى آيه اين باشـدتها» و يا احتمال دارفع من حكم و تبقى تـالواستعمال شده كه «ما نر
اندهن ننسخ خوايل نمى<كنيم.ابن عامر به ضم نوفع و زا رى رت آيه چيزكه:از حكم و تالو

.ًخاجدته منسو يعنى:وانسخت الكتابپس 
ًسى مى<گويد ننسخ اصالائت ابن عامر غلط است و ابو على فارحاتم مى<گويد:قرابو

د؛ننسخ و انسخ به يك معنا باشد مگـرا گفته نمى<شـولغت (كلمه و فعل) نمى<باشد زيـر
خ مى<باشد…ابو على در ادامه مى<گويد:<ان معنا در مى<يابيم به معنى منسواين<كه كه ما به عنو

» باشد…ننسخهخ نمى<يابيم مگر اينكه «ا به معنى منسو» رننسخ«
چه در لفظ مختل� باشندده اگرائت (ننسخ و انسخ) در معنى متفق بوپس اين دو قر

د نسخت الكتاب اذا كتبته وو گفته شده:ما ننسخ يعنى ما نجعل لك نسخه،گفته مى<شو
ااى تعدى نمى<باشد زيره در انسخ برى اذا جعلت نسخه له.مكى گويد:همزانتسخته عير

اى تو نسخى برد كه؛اى محمد از آيه چيزنه مى<شومعنى تغيير مى<كند و معنى آيه اين گـو
د:نه مى<شو) مى<باشد.پس معنى اين<گو(ص)ال آن بر او (محمد ده<ايم و نسخ آن تنها انزنكر

د كه هرنه تأويل مى<شو و اين معنا اين<گول عليك من آيه ننسه انات  بخير منها او مثلهاما ننز
د و اينخ مى<شوآن منسود.در نتيجه كل قرده مى<شوجه آورد بر بهترين ول مى<شوآيه كه ناز

د.لهذا اينآن به غير كه مقدور و ميسر است نسخ نمى<شوا از قرامر ممكن نمى<باشد.زير
٧اى تعدى باشد.ممتنع مى<باشد.ه برن افعل و فعل به يك معنى و همزامر كه وز

انده<انده خون و سين و همزائت ا«و ننسها»،ابو عمرو و ابن كثير به فتح نود قر«در مور
ت «او ننسها» ابن عباس،عطا،مجاهد،مى<دهد ابى بن كعب،عبيد بن عمـيـرو به صور

قت معينى بها تا وده<اند يعنى نسخ لفظ آيه رت كرنخعى و ابن محيص به معنى تاخير،تالو
٨تاخير مى<اندازيم.»



٥ ٢ علوم قرآن سال�هفدهم

و خلفا و صحابه(ص)م ل اكرسوسيده از رده<اى احاديث رطبى به نحو بسيار گستر.قر٤
ار داده و به آن<هاد استفاده قرا مورو ديگر فقهاى سنى اعم از حنبلى،شافعى،حنفى و… ر

استناد مى<نمايد.
اياتطبى از آنجا كه مالكى مذهب و يك مفسر و فقيه مالكى به شمار مى<آيد به روقر

و يا امام(ع)ده و گاهى نيز از امام علىاجعه كرده مرپيامبر كه در مجمع حديثى اهل سنت بو
(ص)ل اللهسوت ران صحابى يا تابعى و فقيهى مطلع از احكام خدا و سير به عنو(ع)صادق<

كه مائدهه مبار در ذيل تفسير آيه شش سورًمثال٩د و به آن استدالل مى<كند.ايتى مى<آوررو
نقل حديث(ع)ى دست<ها از اين امامان همام د مساله مس سر و پا و همچنين شستشودر مور

ده است.كر

دد نظر خوطبى اجماع مورفته و البته قره گرانى بهراو.در استفاده از اجماع از آن به فر٥
د وا اعم از مالكى،حنبلى و شافعى در نظر داريعنى،اجماع صحابه و فقهاى اهل تسنن ر

١٠اهد تنها به اجماع علما مالكى استناد كند،مى<گويد:اجمع علمائنا.گاه بخوهر

چند كه او يك فقيهد،هرد سخن به ميان نمى<آورطبى در تفسير از دليل عقلى خو.قر٦
اده و قائل به قياس و ادله عقلى در استنباط احكام مى<باشد،يعنى آن چه رسنى مذهب بو

طبىچه قرد.گرطبى نمى<پذيرار مى<كنيم قركه ما دليل عقلى مى<دانيم و بر حسن و قبح استو
جه اواستا از تود اما عنايت شديد به احاديث داشته و در اين رى مى<گيرلى ياراعد اصواز قو

١١لى و عقلى كاسته شده است.به مباحث اصو

ا با انتساب به قائلينال رده و اقوه براى آنان بسيار بهرال فقهاى اهل تسنن و آر.از اقو٧
١٢ى مى<كند.ددارت قيل خوح آن به صورح مى<كند و از طرآن<ها مطر

١٣آن.ط به آيات قراريخ مربو.حذف قصص و تو٨

ض آن<ها،ا حذف و در عوآن رط به آيات قرگذشت<هاى مربـول�،قصه<ها و سر«مؤ
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ائات واع قرده است،البتـه بـه انـوح كرفور مطـرا به وآن و استنبـاط از آيـات آن راحكام قـر
١٤داخته است».خ نيز پراب و ذكر ناسخ و منسواعر

بده و مى<نويسد«و اضـره كرگى اشارد در مقدمه تفسير خويش به اين ويژطبى خوقر
از١٥خين اال ما البد منهم و الغنى عنه للتبين»،عن كثير من قصص المفسرين و اخبار المور

اىه كه برده<ام مگر به آن اندازشى كـرايات قصص چشم<پوخين و روى از اخبار مـوربسيار
د.م بوتبيين معنى آيه الز

طبى.انصاف و عدم تعصب قر٩
د مالك تعصـباى امام خوطبى اگر چه يك فقيه مالكى است،اما نـسـبـت بـه آر«قر
مى<گزيند.ذهبى درا برل مخال� رافق دليل نمى<يابد قوا مود.بلكه آن جا كه آن رنمى<ورز
د مى<گويد:اين مور

جل انه اليتعصب لمذهبه المالكى بل يمشى مع الدليل حتى الى«و خير ما فى الر
د تعصب نداشتن بـهگى اين مـر،بهترين ويژ١٦ كان قائلـه»ًاب اياى انه الصـوما ير

سد كهى بره به دنبال دليل است تا به چيزارمذهب مالكى خويش است،بلكه همو
ا حق مى<داند،حال گوينده آن هر كه،باشد.آن ر

ا معكعوه و اركوا الزا الصاله و اتوو اقيموه «كه بقره مبار سور٤٣ در ذيل تفسير آيه ًمثال
ى كهدهم بر خالف نظر مالك بن انس،امامت شخص صـغـيـر» در مسأله شانزاكعيـنالر

ئا». اذا كان قار�ةا جايز مى<داند؛قلت:«امامه الصغير جائزائه است رصحيح القر
خالف نظردهم بـرازه در مسأله دوه بقرسور١٢٨مثال ديگر اين كه در ذيل تفسير آيـه 

ده مى<دهد،شى افطار كراموى فردى كه از روه فردن روزمالك بن انس حكم به صحيح بو
مه تام»،و استناد به حديث پيامـبـر القضاء عليـه و صـوًقلت:«و اذا كان من افطر ناسـيـا

د مى<كند.ه اين حكم خوأى جمهور علما دربارو ر(ص) ماكر
،١٧٣ان در آيات ا مى<تود مذهب مالكيه رطبى در مورى از عدم تعصب قرد ديگرارمو

ه يافت.كه بقره مبار سور٢٣٦و١٨٥
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ال به قائلين آن.استناد اقو١٠
صيت تصريح مى<كند و مى<نويسد:د به اين خصوطبى در مقدمه تفسير خوقر

ال الى قائليها و االحاديث الى مصنفيها،فانهطى فى هذا الكتاب اضافه االقو«و شر
ش من در اين كتـاب آنرو١٧ل الى قائلـه»؛كه العلم ان يضاف الـقـويقال:من بـر
گو مى<كنم،ا با نسبت دادن به صاحبان آن،بازات دانشمندان رال و نظراست كه اقو

كت علم آن است كه هر نظر و سخن علمى به صاحـب آنا كه گفته<اند:از برچر
د.نسبت داده شو

دهفا كرد وط خول� به شـرا مطالعه نمايد،در مى<يابد كه مـؤطبى ركسى كه تفسير قـر
الان و فقهاى سابق،صاحبان اقوى از علما و مفسرل از تعداد كثيرد نقل قوجواست و با و

ى،ابن عطيه،ابن العربى،شافعى وا باز شناسانده است و در اين ميان از ابن جرير طبرر
ده است.ل كرابوبكر حصاص بسيار نقل قو

 درًده است،مثاله برده و از آنان بهره كرد اشارائات شاذ در تفسير خوطبى به قر.قر١١
اطى السر» مى<نويسد:«و قراط المستقيماهدنا الصرائت «د قركه حمد در موره مبار سور٦آيه 

١٨اط بمعنى االتبالع».بالسين من االستر

اندهه خوا به فتح همزفاشى،«اياك» رد كه،فضل ز»مى آوراياك نعبدائت«د قرو در مور
دهائت كـره و تخفي� ياء قرا به كسر همـزو آن سخنى مشهور است و عمر و بن فائـد آن ر

قاب و االعمش،ا يحيى بـن و»مى گويد:«قراياك نستعيـنائت« همچنين در قر١٩است.
٢٠ن و هى لغة تميم و اسد و قيس و ربيعه».«نستعين» بكسر النو

دات لغات در تفسير آياتى مفرگير.بكار١٢
ار مى<دهد وسى قرد بررى موراعد لغوا از نظر معنا و قود،لغات رطبى در تفسير خوقر

ا از پيامبرد،اين حديث را ذكر مى<كند.از اين رو در مقدمه تفسير خوال لغت شناسان راقو
ائبه».ا غرآن و التمسوا القرنقل مى<كند؛«اعربو(ص)ماكر

اى دريافت معنى ازا اصل برد و آن را به دست مى<آورى كلمـه رطبى ابتدا معنى لغوقر
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ب هم استفادهاى اين كار از اشعار ادبيات عرار مى<دهد و برف مجاور آن قركلمات و حرو
»مى<نويسد:نلئك هم المفلحواود آيه شريفه « در مورًمثال٢١ده استافر برو

«و الفلح اصله فى اللغه الشق و القطع؛قال الشاعر:ان الحديد بالحديد يـفـلـح
نه شاعردن است همانگـواى يشق»،فلح در اصل به معناى شكافتن و قـطـع كـر

د.اسطه آهن قطع مى<شومى<گويد:آهن بو
مين<ها مى<بشاد و به كسى كه لب پايينضين يعنى شكافتن زاز همين ريشه،فالح� االر

ى و فوز مى<آيد و اين معنى هـماو شكافته شده،افلح مى<گويند و گاهى به معـنـى پـيـروز
د فائز و پيروز شو».پسك،يعنى بر كار خومعنايى اصيل در لغت است؛«الستفلحى بامر

٢٢»يعنى:آنان كه به بهشت دست مى<يابند و در آن باقى مى<مانند.نلئك هم المفلحواو«

٢٣آن:كيفيت جمع قر

ل:سط خليفه اوآن تونگى جمع قرالH)چگو
قدم متفردر سينه مر(ص)مان پيامبرآن در زد كه قرنه بيان مى<دارطبى اين گوه قردر اين بار

ك»،ا در«صح�»،«حرير»،«لخاف»،«سنگ سفيد نازآن رد و آنان آيات قراكنده بوو پر
شتند.ف؛سفال» و …مى<نو«ظرر؛سنگ چخماخ»؛«يخز

اناء بسيار سخت و نگر نفر از قر٧٠ن در جنگ يمامه كشته شدن مان ابوبكر چودر ز
د،زيد و …اء از جمله ابن مسعوگان قرگ بزرف از مرس و خوكننده شد،ابوبكر بخاطر تر

اند و زيد بعد ازاخوا بر اين امر فرا داد و همچنين زيد بن ثابت رآن رمان جمع قربه عمر فر
د.ى كرا جمع<آورآن راكنده قرتب و پره<هاى غير مرافر سورشش و تالش وكو

فاتشمان ود ابوبكر تا زد،در نزى شده بودآورآن در آن جمع و گرمصح� ابوبكر كه قر
فت.ار گرد،حفصه دختر عمر قرگ عمر،نزد عمر و بعد از مرد و بعد از او،نزبو

ب) مصحH عثمانى:
جه به سبقت ابوبكر بر اينسط عثمان،با توآن تونگى جمع قره علت و چگو.دربار١

طبى مى<گويد:كار،قر
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ا نداشت و از اين رو بهآن رى قراى تألي� و جمع<آوردم بر«عثمان قصد جمع مـر
ا در مصاحـ�ستـد و آن راى او بفـرا برستاد تا مصحـ� ابـوبـكـر رد حفصـه فـرنز

دت دهد».ه به آن عوى نمايد و دوباردارنسخه<بر
اكنده شدن صحابهآن،به علت پرائت قردم در قرد كه مراى اين بواين عمل عثمان بربنابر

د.ائت مشكل و اختالف و اشتباه زياد شده بودند و امر قرها دچار اختالف شده بودر شهر
نقل مى<<كند كه(ع)ت علىايتى از سويد بن غفله از حضرطبى،رودر ادامه اين بحث قر

احد مى<نمايد و بعد از آن كه با مهاجـريـن وائت ودم بر يك قردن مرعثمان قصد جمع كـر
ائت صحيح و تثبيتآن بر قرت مى<نمايد،همگى بر جمع قرگان اسالم مشورانصار و بزر

٢٤ائات،اتفاق نظر مى<كننـد.دن ديگر قرو از بين بر(ص)ائت مشهور نقل شده از پيامبـرقر

فته و به زيد بن عثمان،عبدالله بن زبير و سعيدا گرد رد حفضه بولذا عثمان مصحفى كه نز
ا در مصاح� بـرث بن<هاشم دستور مى<دهـد كـه آن رحمن بن الـحـاربن عاص و عبدالـر

آن درائت اين مصاح� از قراحد و مشهور بنويسند و هر آن<چه كه غير از قرائت واساس قر
انند.همچنين به آنان دستور داد،اگر اختالفـى درا بسوزصحيفه<ها يا مصح�<ها است ر

نه كه از ابن شهابا بر اساس زبان قريش بنويسند؛<همان گـوآن رد آيد،آيه قرجوائت بوقر
نقل شده كه

ة و قال ابن الزبيرو سعيد بن العاص:ت؛فقال زيد:التابومئذ فى التابوا يواختلفو«و
ل بلسان قريش».ه بالتاء فانه نز اختالفهم الى عثمان فقال اكتبوِّعُفرَت.فالتابو

شتهمان مصاح� نوه تعداد مصاح� عثمانى مى<گويد:با گذشت زطبى دربار.قر٢
 نسخه٧ يا ٤د و بعضى گفته<اند:ى كردارشدند و عثمان از آن مصاح� يك نسخه،نسخه<بر

ستاد واق،شام،مكه و مدينه و…) فراف و اكناف (عرا به اطرد و آن<ها رى كردارا نسخه<برر
د.ده و هيچ<كس با آن مخالفتى نكرفته و طبق آن عمل كرا گرقاريان بالدها آن نسخه ر

لىائت آن] مى<بينيم وف [و قرچه مابين قاريان سبعه اختالف كم و زيادى در حرواگر
ستا به خاطر نادرائت<ها رشت و بعضى ديگر از قرد نوتمامى آن<ها آن<چه كه در مصح� خو

ائت به تمام آن<ها جايز مى<باشد.شت و لذا قردن ننوبو
مان عثمان:سط زيدبن ثابت در زآن تود نسبت به جمع قرى ابن مسعوضع<گير. مو٣
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ى مبنى بر مـخـالـفـت وايت از ابن<شهاب و ابـوبـكـر انـبـارطبـى دو روه قردر اين<بـار
سط زيد به امر عثمان نقل مى<كند.آن توابطه جمع قرد در رى عبدالله بن مسعوضع<گيرمو

د مى<باشد.اكنش ابن مسعواب به وى در جوايت ابوبكر انبارم به ذكر است كه روالز
ل عن نسخالمسلمين اعـزد مى<گويد:يا معشرابن شهاب نقل مى<كند،كه ابن مسعـو

جل كافرجل و الله لقد اسلمت و انه لفى صلب راله رالمصاح� و يتو
ا دراى زيد از اين جهت كه ابوبكر و عمر و عثمان او رى مى<گويد:«برو ابوبكر انبار

ده ود از زيد افضل بومى<گزينند،هيچ فضيلتى نمى<باشد و عبدالله بن مسعوآن برجمع قر
آن نسبتد،اما زيد از نظر حفظ قرابق و فضائل زيادى داردر اسالم بر او تقدم داشته و سو

آن من عبدالله) و ديگر اين<كه زيد كان احفظ للقرًى داشته است؛ (ألن زيداتربه عبدالله بر
(ص)مان پيامبرد در زلى عبدالله بن مسعود و حفظ كر(ص)مان حيات پيامبرا در زآن رتمام قر

د. حفظ كر(ص)فات پيامبرا بعـد از ود و مابقى را حفظ كرآن ره از قر سور٧٠تنها بيـش از 
لى<ترآن اواى جمع قرده بـرمان پيامبر كامال حفظ كـرا در زآن راين انتخاب كسى<كه قـربنابر

است.
 بيانآنى در مصح� عثمانى اين چنينتيب سور قرنگى ترچگوطبى  قر٢٥د .در مور٤

مى<كند كه،ابن طيب مى<گويد:
ا بهه<ها رده<اند،بعضى از آن<ها سورآن اختالف كرتيب سور قر«علماى سل� در تر

ه<هاىا بر سوره<هاى مكى رشته<اند و سـورد نول در مصاح� خوتيب تاريخ نزوتر
اه علق [ره حمد و عده<اى ديگر سوره عده<اى سورمدنى مقدم داشته و از اين گرو

ع»شروم الدينمالك يود با آيه«ده<اند.مصح� ابن مسعود آورل مصح� خودر او
ه حمد سپسبى،سورُل مصح� اه و نساء آمده است و اوه بقرد سپس سورمى<شو

اف،مائده،و …آمده است».ان،انعام،اعره نساء،آل عمرسور
ه<ها در مصاح� مى<گويد:«احتماالتيب سوراب به اختالف ترقاضى ابوبكر در جو

ده است».اساس اجتهاد صحابه بومان بره<ها در آن زتيب سورتر
آن در آن<چه كه در مصح�<هاىه<هاى قرهى از اهل نظر مى<گويند:تالي� سـورگرو

ده است و آن<چه كه از اختالف مصح�بو(ص) م قيفى از جانب پيامبر اكرما مى<باشد،امر تو
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اه<ها رتألي� سور(ص)مانى است كه پيامبـرايت شده قبل از آن زو عبداللـه رو(ع)بى،علىُا
ده مى<باشد.تب كراى آنان مربر

نه بيان مى<كنـد:ا اين<گومان رتيب زجه به تـرد تألي� مصاح� با تـوطبى دليل رقر
له<ها در مصاح� بر اساس تاريـخ نـزود بر اينكه ثبت سـور«آنچه كه داللـت دار

ه<هاى مكـىل شده و در سورده است،آن آياتى است كه در مدينـه نـازاجب نبـوو
ديده است».اقع گرثبت و و

ه و نساء در مدينهه<هاى بقرل عايشه مى<بينيم مبنى بر اين كه؛<سورنه كه در قوهمان<گو
ا در مصح� بر آن<چه كه پيـش ازه ردم و آن دو سـوربو(ص)د پيامبرد و من نزل نشده بـوناز

ل تألي�اساس تاريخ نزوا برديم.لذا اگر مصاح� رد،مقدم كرل شده بوآن<ها در مكه ناز
د.اجب بوه<ها وتيب آيات سوردند نقض ترمى<كر

د نظريه شيعه:ت در نقل آيات و ر.شهادت دو نفر جهت ثبو٥
ه مى<كند وآن به امر عثمان اشارت آيات قرطبى به مساله شهادت دو نفر جهت ثبوقر
ده<اند وده و هجو و بدگويـى كـراء زآن افترابطه با قـرافضـه در را متهم مى<كند كـه رشيعـه ر

ل يك نفر يعنىف كفايت مى<كند و تنها به قواحد در نقل آيه و حرل وگفته<اند:< تنها يك قو
اب استناد مى<كنند.ه احزسور٢٣ائت و آيهه برابطه با آخر سورخزيمه بن ثابت در ر

د تعداد زيادىا آوراب بايد گفت:هنگامى<كه خزيمه بن ثابت،آن دو آيـه راما در جو
اين زيد به خاطـر مى<شناخت.بنابـرًا كامالدند و زيد آن دو آيه را به يـاد آوراز صحابه آن ر

اده<ام.پس اگر آن دو آيـه را گم كـره توبه رشناختش از اين دو آيه گفت:دو آيـه آخـر سـور
د شده يا نه.در نتيجه آياته توبه مفقونمى<شناخت، نمى<دانست كه آيا آيه يا آياتى در سور

ماحد.دواسطه خبر واسطه اجماع ثابت شده است نه به واب بو احز٢٣ه توبه يا آخر سور
صي� ذو شهادتينا كه در تود چراين<كه اين آيات با شهادت خزيمه به تنهايى ثابت مى<شو

هابطه با آيات آخر سور،دليل بر صحت شهادت خزيمه در ر(ص)سط پيامبردن خزيمه توبو
اسطه شهادتاب بوه احزسور٢٣ى نياز نيست اما آيه توبه مى<باشد و در نتيجه شاهد ديگر

شنيده(ص)ا از پيامبرا كه اين دو نفر اين آيـه رد چرزيد بن ثابت و پدر خزيمه ثابت مى<شـو
دند.بو
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٢٦طبـى:آن از ديدگـاه قـراعجـاز قـر
دنى است كه بشر از آوره آن چيزنه تعري� مى<كند؛معجـزا اين<گوه رطبى،معجـزقر

د،ديگرط از آن مختل شـوده و اگر يك شـرط بواى پنج شـرمثل آن عاجز مى<بـاشـد و دار
ه نمى<باشد.معجز

ه:ايط پنجگانه معجزشر
دن آن نمى�باشد؛ند،قادر به آور.هيچ كس به جز خداو١

مان آمـدنا اگر در زى مى<باشد،زيـراجب و ضـروره واى معجـزط برل اين شرحصـو
ن،نشستن وكت،سكوا،حرد ره خوسالت كند و مبناى معجزل الهى،كسى ادعاى رسور

ده ودم به اين عمل قادر بوا همه مـره نمى<باشد؛زيرار دهد،اين اعمال معجـزخاستن قربر
ه بايد همانند شكافتن دريا و ماه و …باشد.معجز

ق العاده باشد؛.خار٢
ت بگويد كهاين اگر مدعى نبواجب است.بنابرى ودن امره بواى معجزط نيز براين شر

هق است،اين ادعا معجـزشيد از مشـرع خورآيات و اعجاز من،آمدن شب و روز و طلـو
ند كسى قـادر بـر آنده كه به غـيـر از خـداوه بومـرا اين افعـال از امـور روزنمى<باشـد؛زيـر

نمى<باشد.
هق عادت دليل معجزند و خرند سر مى<زى هستند كه تنها از خـداوق العاده امورخار

و …پس(ع)سـى و عصاى مو(ع)ند است،مانند؛ناقه صالـح ده و منحصر به فعل خـداوبو
ق<العادتا انجام دهد كه كسى غير از او قادر بر آن نباشد و اين عمل خرند عملى راگر خداو

ارنـد قـرق العاده،جـاى سـخـن خـداوار دهد،ايـن فـعـل خـارد قـرل خـوسوا در دسـت رر
سالتشى را در دعومايد:بنده مرا مى<شنويم كه مى<فرند رنه كه سخن خداود.همان<گومى<گير

ستاده<ام.ى شما فرا به سوتصديق كنيد و من آن ر
ند نسبت دهد وا به خداوه رسالت بايد عمل معجزند مدعى ره به خداو.نسبت معجز٣

به آن استشهاد نمايد؛
اند» اين آب رنه بگويد:نشانه صدق من اين است كه «خـداوسالت بايد اين<گومدعى ر
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د.كت در مى<آورآ،به حرت درمين به حرقتى كه مى<گويم زا با سخن من ومين رغن مى<كند و زرو
ه باشد؛.اعجاز بايد مطابق با ادعاى مدعى معجز٤

سالت بگويد:نشانها اگر مدعى رى است؛زيراجب و ضروره واى معجزط براين شر
مى<آيد و بهان به سخن در دست من يا اين حيوًه من اين است كه مثـالت و دليل معجزنبو
غگوان بگويند اين شخص درولى دست و حيود،ونه شوت من شهادت مى<دهد و اين<گونبو

ده است،داللت بر كذب مدعىان القا كرند به دست و حيواست،لذا اين سخنى كه خداو
د مسيلمه كذاب او در مورًه نمى<باشد.يا مثالد و اعجاز مطابق با مدعى معجزسالت دارر

لى ناگهان آب چاه خشك شد.اين ادعاد ودر چاهى آب دهان انداخت تا آب آن زياد شو
ه نمى<باشد.غ و مطابق با مدعى معجزنيز درو
د؛اند بياورضه و تحدى نتوا جهت معار.هيچ كس همانند آن ر٥

هط گذشته باشد،صاحب معجـزط و شرواى اين شرسالت،داراگر اعجاز مدعـى ر
تش مى<كند.ه داللت بر نبوده و اين معجزبو

آن:ه ده�گانه اعجاز قرجوو
هار داده كه به طور اختـصـار اشـارسى قـرد بـررجه مورا در ده وآن رطبى اعـجـاز قـرقر
دد:مى<گر
آن از جملهه مى<باشد.نظم قـرب زبانان و غيرآن كه مخال� نظم عـر.نظم بديع قر١

ومايد:«ا ضامن و عهده<دار شده است مى<فرآنى رند كه نظم قرى نمى<باشد و خداونظم شعر
)٣٦/٦٩(يس،».ما علمناه الشعر و ما ينبغى له

ب زبانان.ب<هاى عرب مخال� تمام اسلو.اسلو٢
ىارقات به اين استحكامى و استون مخلونه<اى كه تاكنوى و استحكام به گوار.استو٣

مطلبى نساخته<اند.
مه هر آيـهه بلكه الزمه هر سـورب و استحكام،الزابن حصار مى<گويد:نظم،اسـلـو

سطآنى از ساير كالم بشر،تـوگى ذكر شده،آيات و سـور قـراسطه اين سه ويـژاست و بو
د.اسطه آن تحدى و اعجاز مى<گيرد و بومستمع تمييز داده مى<شو
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ب زبانى بر آن قـادرنه<اى كه هيچ عرب به گـوضعيت زبان عرنى و تغييـر وگو.دگر٤
ده<اند.ا تائيد كر آن رًده و همه متفقانبو

ى كه نسبتَّمُسط پيامبر ال توقت نزوى كه از ابتداى خلقت تا و.خبر دادن از امور٥
االتبه اين امور،علمى نداشته اتفاق افتاده است مانند؛قصص انبيـاء و امـم آنـان،سـؤ

ان،قصه اصحاب كه� و …اهل كتاب از پيامبر
ا مى<دانيم كه اطالع از ايـن اين مطلـب رًتاقاضى ابن طيب مى<گويـد:مـا ضـرور

ى و اگر اين اخباراه تعليم و يادگيراهى ممكن نمى<باشد مگر از رها از هيچ رخبر
ايـنشيده نمى<ماند.بنـابـرگز بر<اهل تاريخ پـوف و شناخته شده باشـنـد،هـرمعرو

ده است مگر ازگاهى پيدا نكر به اين اخبار علم و آ(ص) د كه پيامبر فهميده مى<شو
حى.طريق و

فاى به عهد:.و٦
د:د،به دو قسم تقسيم مى<شوك مى<شواسطه حس درفاى به عهد كه بوو

ا ر(ص)اج كسانى كه پيامبرل خدا و اخرسـوى رل:اخبار مطلقه،همانند پيروزقسم او
دند.ده بواج كرطنش ـ مكه ـ اخراز و

)٦٥/٣(طالق،»كل على الله فهو حسبهو من يتوط،همانند «عده مقيد به شرم:وقسم دو

)٦٥/٢(طالق،» ًجاو من يتق الله يجعل له مخر«

انحى از آن مى<توسيله و.خبر دادن از امور غيبى اخبار و اتفاقات آينده كه تنها بـو٧
سلهو الـذى ارل تعالى:«عد الله نبيه انه ليظهر دينه على االديان يقـوگاه شد مانند:ما وآ

ا الصالحـاتا منكم و عمـلـوعدالله الذين امـنـوو،«)٤٨/٧(فتـح،»له بالهدى و دين الـحـقسور
)٢٤/٥٥(نور،»ض كما استخلH الذين من قبلهمليستخلفنكم فى االر

د.دارام و ساير احكام در برقات،حالل و حرام مخلوآن،قوم قر.آنچه كه از علو٨
 از يك انسانًت و زيادت حكمت<هاى بلند و بالغ كه عادتاآنى؛كثر.حكم بالغه قر٩

ند.سر نمى<ز
د.دارا در بر آن رً و باطناًاآن ظاهر.تناسب و عدم اختالف در آنچه قر١٠

)٤/٨٢(نساء،»ًا كثيرًا فيه اختالفاجدولو كان من عند غير الله لو«



٦ ٢ علوم قرآن سال�هفدهم

د بيـانا به نقل از علماء مـذهـب خـوطبى آن<هـا ره ده<گانه اعجاز كه قـرجـودر ادامه و
د؛اد قدريه مذهب مى<آورخى افرام و برَال نظا از اقوآن رجهى ديگر از اعجاز قرد ومى<دار

جه اعجازفه عند التحدى بمثله،وضته و صرجه االعجاز،هو المنع من معار وّان
آندن هنگام مقابله به مثل با قرف كرآن و منصره با قرآن همان مانع شدن از مبارزقر

است.
آناتى غير از ذات قـرفه معجزفه مى<گويند:منع و صره منع و صـرنظام و قدريه دربار

دنا با آورآن رضه با قرند متعال تالش<هاى دشمنان در معارمى<باشند به خاطر اين كه خداو
د.ف و باطل مى<سازآن،منصره مثل قريك سور

د مى<كند و مى<گويد:اين عقيده و نظر،فاسد و باطـلا رفه رل به منع و صرطبى قوقر
دهه بود آيد معجزجوآن بوض قرا اجماع امت بر اين است كه قبل از آن كه معارمى<باشد زير

دج مى<شود خاردن خوه بوآن از معجزه است هر آينه قرفه معجزاست؛پس اگر بگوييم صر
فه خالف اجماعقتى صراين وه است مى<باشد.بنابرآن معجزو اين خالف اجماع كه ذات قر

قا فصاحت و بالغت يك امر خاره است؛زيرآن معجـزد كه ذات قراست،دانسته مى<شو
نه نيست.لذا هنگامى كـهآن اين<گـوعادت مى<باشد و هيچ كتابى از نظر بالغت به جز قـر

ه نيست.فه معجزد كه صرآن به طور عادت تالي� نشده اين داللت دارقر

٢٧محكم و متشابه 

تعريH محكم و متشابه:
ه محكـمـات وال زياد و مختلـفـى دربـارد:علمـا اقـوه بيان مـى<دارطبى در ايـن<بـارقر

ىآن،آن چيزائه مى<دهند،جابر بن عبدالله مى<گويد:محكمات از آيـات قـرمتشابهات ار
اىد و متشابه آن است كه برد و معنا و تفسير آن فهميده شواست كه تأويل آن شناخته شو

دص خوا مخصوند تعالى علم آن رد و خداود ندارجواى شناختن آن واهى برهيچ احدى ر
ف مقطعهع،دجال،عيسى و حروج و مأجوج ياجومان قيامت،خرودانيده است مانند؛زگر
ه<ها.ائل سوراو
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ه متشابه گفتهق مى<گويد:اين بهترين تعريفى است كه دربارش معنى فوطبى با پذيرقر
ه ربيع بن خثيم مى<گويد:انكه بقره مبارل سورشده است همان طور كه در ذيل تفسير آيه او

آن فاستأثر منه بعلمه ما يشاء و اطلعكم على ماشاء فاما ما استأثر بهل هذا القرالله تعالى انز
نن عنه و تخبروا عنه و اما الذى اطلعكم عليه فهو الذى تسالولنفسه فلستم بنائليه فالتسألو

٢٨ن.ن و ال بكل ما تعلموآن تعلموبه و ما بكل القر

آن:دن قرمعنى محكم و متشابه بو
اسطه آن كامـلا نماز تنها بـوه حمد محكم مى<بـاشـد،زيـرعثمان مى<گويـد:سـورابو
ا به تنهايى شامله اخالص محكم مى<باشد زيرد.محمد بن فضل نيز مى<گويد:سورمى<شو

حيد مى<باشد.مسأله تو
ك و تعالىند تبـارا خداوآنى محكم مى<باشد زيرگفته شده كه تمامى آيات و سور قـر

)١١/١د، (هو»كتاب احكمت آياتهمايد:«مى<فر

ًكتابامايد:«ند مى<فـرا خداوآن متشابه مى<باشد.زيـرهمچنين گفته شده كه تمامى قـر
)٣٩/٢٣مر،(ز» ًمتشابها

ند از محكم و متشـابـهاد خداود مى<كند و مى<گويـد:مـرا رق رداشت فوطبى دو بـرقر
ى وار»يعنى كتابى كـه در نـظـم و اسـتـوكتاب احكـمـت آيـاتـهق] نمى<باشـد.«معانـى [فـو

ند مى<باشد و بعضى از آن بعضى ديگره محكم و از جانب خداوچگى آيات و سوريك<پار
ا تصديق مى<كند.ر

از باب احتمال) ٢/٧٠ه،(بقر»ان البقر تشابه عليناطبى مى<گويد:متشابه در آيه«در ادامه قر
اد ازد.مراع زيادى از گاو احتمـال دارو اشتباه مى<باشد؛يعنى امر بر ما اشتباه شـد يـا انـو

ى است كه درق باشد و آن چيزى است كه مقابل با معناى فومحكم در اين آيه هر آن چيز
هجـوگاه اين ود.پس هـراى آن احتمـال دارجه برد و تنهـا يـك وت نپذيرآن اشتباهـى صـور

د.دد متشابه،محكم مى<شوه باطل گرجود و بقيه وگشت داده شوجه بازمختل� به يك و
ع است.اى فرلى متشابه دارد وگشت داده نمى<شوعى به محكم برنتيجه اين كه هيچ فر

١٥١ه انعام در آيهند در سورى است كه خداوابن عباس مى<گويد:محكمات آن چيز
»و همچنيننمنوهم بلقاء ربهم يوّم ربكم…لعلا اتل ما حرقل تعالوده است:«مو فر١٥٤تا آيه 



٦ ٤ علوم قرآن سال�هفدهم

ا إال اياه وو قضى ربك أال تعبـدواء:«ه اسر سور٢٣ائيل در آيه ه بنى اسرند دربارل خداوقو
»،محكم مى<باشد.الدين احسانا…بالو

ائض و آنچهمات،فردر ادامه ابن عباس مى<گويد:محكمات شامل آيات ناسخ،محر
خ،آيات مقدم وده و عمل شده مى<باشد و متشابهات شامل آيات منسوكه به آن ايمان آور

لى به آن عمل نشده،مى باشد.ده شده وخر،امثال،اقسام و آن چه كه به آن ايمان آورمو
ده و متشابهات تنـهـاان مى<گويند:محكمات تنها آيات نسـاخ بـود و ديگرابن مسعـو

خ مى<باشند.آيات منسو
ى است كه در آن حجت الهىمحمد بن جعفر بن زبير مى<گويد:محكمات آن چيـز

دد و در آن تصري� ومت و باطل مى<گـرد و باعث عصمت بندگان و دفع خصود دارجوو
د ود دارجواى آيات متشابه تصري� و تحري� و تـأويـل ولى برتحري� اتفاق نمى<افتـد و

ا امتحان مى<كند.سيله آن بندگان رند بوخداو
ىه محكمات و متشابهات آن است كه؛محكمات امرل دربارنحاس گويد:بهترين قو

و لم يكن لهد مانند؛آيه:«ى ندارع به ديگرجوده و احتياج به رد بواست كه قائم به نفس خو
ى و متشابهات،امـر)٢٠/٨٢(طه،» و انى لغفار لمن تاب يا آيـه «)١١٢/٤ (اخالص،»ا احدكفو

ان الله يغفرد مانند؛آيه شريفه«ى دارع ديگرجوده و نياز به رد نبواست كه قائم به نفس خو
 به آيـه)٢٠/٨٢ (طه،»و انى لغـفـار لـمـن تـاب به آيه شـريـفـه:«)٣٩/٥٣مر،(ز» ًب جمـيـعـاالذنـو

د.ع داده مى<شوجور)١١٦ و ٤/٨٤(نساء،» ك بهان الله اليغفر ان يشرشريفه:«

٢٩ائت:دن اختالف قرعدم متشابه بو

د،دن آيات نمى<داند و بيان مى<دارا دال بر متشابه بوائت راندن آيات به چند قرطبى خوقر
ائت [از يك آيـه]د،متشابه نمى<باشد… و دو قـرت مى<شـوائت تالواين<كه آيه<اى به دو قـر

سكم وءوا برو امسحود:«ائت مى<شونه كه قراجب العمل مى<باشد همان گومانند دو آيه و
(بالفتح و الكسر)) ٥/١٦ (المائده،»جلكمار
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٣٠ا الذين فى قلوبهم زيغ»:ّت «فاممعنى و مصاديق زيغ در عبار

اغ يزيغ ود:زد:زيغ به معنى،ميل است و گفته مى<شوه بيان مى<دارطبى در اين بارقر
د.ها مى<شو،يعنى هنگامى كه قصد رًزيغا

دا شامل مى<شونديق و جاهل و بدعت<گذار ره<هاى كفر و زائ� و گرواين آيه تمام طو
ا خطاب اين آيهج رارد خود و قتاده در تفسير خوان داراى نجره به نصاره اشارو در اين سور

مى<داند.

٣١ان متشابهات:گى و احكام پيروويژ

عباس تبعيتد ابول استاد خوطبى از قوان متشابهات،قرگى<ها و احكام پيروه ويژدربار
حمه الله عليه مى<گويد:عباس رد:ستاد ما ابوده و بيان مى<داركر

آندند و يا طلب تشكيك در قرى آن امتناع نكردند و از پيروى كراز متشابهات پيرو
امطه انجام دادند و يا طلب اعتقادنادقه و قرنه كه زدند،همان<گودم نمواهى مرو گمر
قه مجسمه به آن چه كه در كتاب ونه كه فردند همان<گواهر آيات متشابه نموبه ظو

اىنه<اى كه برسنت،ظاهر و معناى جسمى و تجسمى داشت،انجام دادند نه به گو
ت،شكل،چشم،دست،پهلو،پا،انگشت شدندند معتقد به<جسم،صورخداو

نهدند همان<گوى كرآن از آيات متشابه پيروى معانى و تاويل قردارده<برو يا به خاطر پر
د.فت دست به اين كار مى<زار مى<گرسش<هاى زياد عمر قرد پرقتى صبيع موركه و

آن هستند از نظر حكم چهار دسته مى<باشند:استار تأويل قرهى كه خواما گرو
ه آنان اگر توبه نكنند،قتل است.ند دربارده حكم خداو.هيچ شكى در كفر آن<ها نبو١
ستش كنندگـانقى ميان آنان و پـرا هيچ فرل صحيح تكفير اينان مى<باشـد،زيـر.قو٢

ند.تد بايد كشته شوت<ها نمى<باشد و اگر توبه نكنند همانند مربت<ها و صور
از تأويل آيات متشابه است،از كفر و تكفير آنان به خاطر اختالفى كه در جو.در جو٣

د.د دارجواختالف و
نهد همانگوا تاديب و ادب كرد با كسى كه طلب تأويل مى<كند بايـد او رخور.در بر٤

د صبيغ انجام داد.كه عمر در مور
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معنى ابتغاء الفتنه:
نه<اى كه بين مسلماناندن و القاء اشتباهات به گـوابتغاء الفتنه يعنى،طلب شبهه كـر

د.نج و سختى بيندازا به تنگى،ردم رفتنه و فساد بيفتد و مر

معنى ابتغاء تأويله:
جام مى<گويد:معنى ابتغاء الفتنه يعنى كسانى كه طلب تأويـل بـعـثـت واسحاق زابو

اند تأويـل آن ردند.بدان كه در حقيقت تنهـا خـداوا نمـونده شدنشان [در روز قيامـت] رز
»م يأتى تأويلهن اال تأويله يوهل ينظروگاه است و دليلش آيه شريفه«قت آن آمى<داند و از و

ن من البعث و النشور و العذاب،مى<باشد.عدون ما يوم يرويعنى؛يو

٣٢معناى تأويل و تفسير:

دتگشت و عوى به آن بازى كه امرتأويل به معناى تفسير مى<باشد و همچنين به آن چيز
ل اليه اشتقاق شده است.د.تأويل از آل االمر الى كذا،يؤود،اطالق مى<شوداده مى<شو

ده<اند:تأويل يعنى؛دادن يك احتمـال درنه تعري� كرا اينگوبعضى از علما تأويـل ر
ج از آن لفظ است.د نظر به دليلى كه خارلفظ مور

لىالشك فيه.و)٢/١٢ه، (بقر»ال ريب فيهدن لفظ است همانند «تفسير به معنى بيان كر
آن دردگار كه هيچ شكى در قـرل پروردن معنا است،همانند اين قوتأويل به معنى بيان كر

ده و شك وت حق فى نفسه حق و حقيقت بومنان نمى<باشد و يا اين كه ذات حضرد مؤنز
د.د و ذات آن،شك بر نمى<داراه ندارريبى در آن ر

ن فى العلم:اسخوت و الرسى عبارتفسير و برر
ده و ازت ابتداء كالم بوند كه آيا اينكه اين عبار» علماء اختالف نظر داراوود «در مور

اى جمع مى<باشد.او برده و ود بوف به ما قبل خوع مى<باشد و يا اينكه معطود مقطوما قبل خو
ده و كالم الهى در ايند جدا بـون فى العلم» از ماقبل خواسخـوت «الردر اين<كه عبار



٦قرطبى و علوم قرآن ٦٥شمار�  ٧

گان از جمله ابن عمر،ابن عـبـاس،ده،نظر اكثريت علماء و بـزرت تمام و كامل بـوعبار
ان مى<باشد.ه بن زبير،عمر بن عبدالعزيز و ديگرعايشه،عرو

ناسخوت «الران بر اين است كه عباراء و ابى عبيد و ديگرعقيده كسايى،اخفش و فر
ش و عقيده بيشتـرد روطبى بيان مـى<دارفى<العلم» عط� به ماقبل مى<باشـد.در ادامـه قـر

ت از آيه مى<باشد،و آنچه كه بعد از آن مى<باشد جملهق� در اين عباردن وعلماء بر تام بو
د،ابىمستأنفه و جمله<اى جداگانه از جمله ماقبل مى<باشد…و اين نظر و عقيده از ابن مسعو

بن كعب،ابن عباس و عايشه نقل شده است.
د عط� به نسق شده است به اينن» بر ما قبل خواسخوايت شده كه «الراز مجاهد رو

لن به اين قوخى از لغويـوا مى<دانند برمعنى كه آن<ها گمان مى<كنند تاويل آيات متشـابـه ر
نهن فى العلم يعلمواسخوده<اند؛و «الرنه بيان كرا اين گوده<اند و معنى آيه رمجاهد احتجاج كر
ان حال پنداشته<اند.اما عامه اهل لغت نظرا در محل نصب بعنـون رلوقائلين آمنا».و يقو

ا بال رب زبانان فعل و مفعوا عـرد و بعيد دانسته<اند.زيرا راو ـ ردن وق ـ عط� نسق بـوفو
گاه فعلاين هـرن ظهور فعل ذكر نمى<كنند.بنابرا بدوند و حال رهمديگر مخفى نمى<سـاز

د؛عبداللهد و اگر اضمار فعل جايز باشد بايد گفته شـوار نمى<گيـرد حال هم قرظاهر نشو
.ًاكبا بمعنى اقبل عبدالله رًاكبار

ا منقطع از جملهن فى العلم» راسخوطبى در اثبات عقيده كسانى كه «و الردر ادامه،قر
ا از خلق سلب و مخفىى رند شايسته نيست كه چيزما قبل مى<دانند،مى نويسد؛بر خداو

ار دهـدد قراى خوداند،سپس در آن امر شـريـكـى بـراى خويش ثابت گـرا بـرنمايـد و آن ر
د؛ه مى<شوهمان<طور كه در آيات ذيل به آن اشار

)٢٧/٣١(نمل،»ض الغيب االللهات و االرقل ال يعلم من فى السمو«

)٧/٨٧اف،(اعر» قتها االهواليجليها لو«

)٢٨/٨٨(قصص،»جههكل شى�هالك اال و«

اگزيده و كسى رد براى خوا برند علم همه امور رند بر اين كه خداواين آيات داللت دار
اى نسق باشد،او برن فى العلم) واسخودر آن شريك نساخته است.در نتيجه اگر در (و<الر

د.د ندارجو» وكل من عند ربنامايد:«ند كه مى<فرل خداواى اين قوهيچ فايده<اى بر
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او»دن«وعطH بو
د مى<كند و آن چه كه خطابى مبنىا راو ردن،ول خطابى مبنى بر مستأنفه بوطبى قوقر

ال ابن<عبـاس رد مى<كند و قوا ره مى<كنـد،راو اشاردن وبر اين<كه تنها مجاهد بر عطـ� بـو
د كهاو مى<آوردن،وه بر نظر مجاهد مبنى بر عط� بوعالو

نجل و انهم داخلوف على اسم الله عزواسخين معطوى عن ابى عباس ان الرفقد رو
ن آمنا به.لوفى علم المتشابه و انهم مع علمهم به يقو

اسخيناى رب و حال برن آمنابه» منصولواوـ جمله «يقودن وبر اين اساس ـ عط� بو
مى<باشد.

اسخين به متشابهات و تأويل:ان علم رميز
خىطبى بر مى<آيد،اين است كه صحابه و برات و سخنان قراى عبارآنچه كه از محتو

مينو غير معصو (ع)مينى بين معصواسخين در علم مى<باشند و تمايزاز تابعين مصداق ر
اسخان در علم،تنها بعضى از تاويالت متشابهاتار نداده است و قائل به اين است كه رقر
ا و اين<كه ابن عباس و مجاهد مى<گويند؛انا ممن يعلم تأويلـه بـها مى<دانند نه تمـام آن رر

ا مى<داندند تأويل متشابهات رطور مطلق صحيح نيست.و به طور كامل و مطلق تنها خداو
ا مى<دانند در حالى كه به تمام آن<چه كهاسخان در علم بعضى از تاويالت متشابهات رو ر

ار مى<كنند و مى<گويند:به تمام آن<چه كه درند مى<باشد،ايمان داشته و اقراز جانب خداو
ى كه در آيات محكم بيان شده و امكانديم؛به آن تفسيرمان است،ايمان آوردگارد پرورنز
ا مى<دانند و بعضىقتى كه تأويل بعضى از متشابهات رد متشابه به آن مى<باشد.در نتيجه ور

ا نمى<دانند،مى<گويند:آمنا بالجميع كل من عند ربنا و مالم يحط به علمنا من الخفاياديگر ر
عه الصالح فعلمه عند ربنا.مما فى شر

اب به آنح يك اشكال و جوطر
اسخين مشكل شدهآن بر راگر كسى اشكال كند و بگويد بعضى از معانى و تفسير قر

ناسخوا نمى<دانم.[در نتيجه راه و غسلين» رى كه ابن عباس گفته من معنى «اواست به طور
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ا نمى<دانند].در علم معانى متشابهات ر
ن در علم،معنـاىاسخوم با اين نيست كه رد؛اين مطلب مالزاب گفته مى<شودر جو

ا كه؛ا نمى<دانند چرمتشابهات ر
داختها بعد از مدتى دانسته و به تفسيـر آن<هـا پـره<هـا راژ:ابن عباس معناى ايـن وًالاو
است.

اسخ در علم،علم بهده است هر رموند سبحان نفراب قاطع<تر اين كه خداو:جوًثانيا
ع مى<باشد]اق نيست بلكه جنس و نون استغراسخود [ال� و الم در الرآن دارمتشابهات قر

اسخ مى<داند.اسخان نداند،ديگر را كسى از راين اگر مطلبى ربنابر

ند:اسخان،علم تأويل دارر
ا بيان مى<كندد ابو عباس احمد بن عمر رطبى ضمن تاييد اين مطلب،نظر استاد خوقر

دا داراسخين اين اقتضا رى آنان به رند به اين دليل كه،نام<گذاراسخين علم به تاويل داركه ر
هك مى<كنند و اال اگر به اندازا درب زبان،محكمات ردم عراسخان در علم بيشتر از مركه ر

د.اما علم بهمى نداردن معنا و مفهواسخ بودم از محكمات اطالع داشته باشند،ديگر رمر
ع مى<باشد؛متشابهات متنو

هايىح،ساعت قيامت و آن چيزد مانند مساله روخى از آن<ها دانسته نمى<شوال�) بر
د،نهار داده است و به اين امور احدى علم نـدارد قراى خوا تنها بـرند علم به آن ركه خداو

اسخين علم به متشابهخى از علما كه مى<گويند رابن عباس و نه غير ابن عباس.در نتيجه بر
ع از متشابهات است.ادشان اين نوند مرندار

هى در لغت و كـالمجوا بر وان آن رب)اما دسته<اى ديگر از آيات متشابهى كه مى<تـو
ل حقد مانند؛قوب حمل كنيم،قابل تأويل مى<باشد و تاويل صحيح آن دانسته مى<شوعر

 قابل تأويل مى<باشد.)٤/٧١ (نساء،»ح منهو رو «(ع)ت عيسى د حضرتعالى در مور
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در نتيجه:
اع ب) رع از متشابهات (نود مگر اين<كه اين نواسخ در علم ناميده نمى<شو.كسى ر١

ايش مقدور شده است.بسيار بداند بحسب آن چه كه بر
اسخان،خ است قائل به اين است كه ر.اما اين<كه كسى بگويد متشابه همان منسو٢

د(ب) مختص مى<باشد،لى اين<كه بگوييم متشابهات تنها به همين مورند وعلم به تأويل دار
ستى است.مطلب نادر

خ:سومعناى ر
سخ الجبل وام أن يراصله فى االجراسخ،وت فى الشىء و كل ثابـت رخ:الثبوسوالر

خ گويند و هر شـىسوا رى رت و ثابت و استحكام شدن در چـيـزض؛ثبوالشجر فـى االر
خت دره و درد اشيا است،اين كه كـوخ در مورسواسخ است و اصل رثابت و محكمـى ر

د.مين ثابت مى<شوز
(ص)ال شد كه چه كسانى مى<باشند پيامبراسخان در علم،سؤد ردر مور(ص)م از پيامبر اكر

است مى<گويد و قلبش مستقيم ودند:«كسى كه با دستش نيكى مى<كند و با زبانش رموفر
شد است».در مسير هدايت و ر

آن:حكمت متشابه در قر
انا عنوآن رد متشابه در قـرجوال و اشكال،فلسفه و حكمت وح يك سئوطبى با طرقر
ند درد در حالى<كه خداود دارجوآن متشابه ونه است كه در قرد چگود؛اگر گفته شومى<دار

آن»و كل قرل اليهملنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزو انزده است:«مو فر٤٤ه نحل آيه سور
ار داده است؟اضح و محكم قرا ور

گى و فضل علماءند بزرد حكمت در متشابه اين است كه خداواب گفته مى<شودر جو
مخى ديگر معلوخى از علما بر برى و فضل برترد براضح بوآن وا اگر همه قرا بيان كند.زيرر

اخى را آسان و برد رل� بعضى از تأليفـات خـونمى شد و بر اين اساس است كه يـك مـو
ار مى<دهد.د قراى اثبات فضل و زيادت علم خوا براضعى رمشكل تالي� مى<كند و مو
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نتيجه:
طبى معتقد به:قر
مانحيد مصاح� در زسط ابوبكر و توتو(ص)آن پس از حيات پيامبر اعظم.جمع قر١

عثمان است.
له<ها بر اساس تاريـخ نـزوده و اگر نظم سـورفيقى نبـوآن توه<ها در قـرتيب سـور.تر٢

د.اجب بوتيب آيات(مكى مقدم بر مدنى و بالعكس)وفت نقض ترت مى<گرصور
ان استناداحد نمى<تول وت يافته و تنها به يك قـوآن با شهادت دو نفر ثبـو.آيات قر٣

د.كر
فه،خالف اجماع مسلمانان و باطل است.ده و منع و صره بوآن معجز.قر٤
ده و بر خالف آن.محكم؛آياتى است كه معنا،تفسير و تـأويـل آن مـشـخـص بـو٥

د.د ندارجواى شناختن آن واهى برند راى هيچ احدى جز خداومتشابه؛آيات است كه بر
استار تأويل متشابهات هستند تكفير آنان است.ه كسانى كه خول صحيح دربار.قو٦
د اطالقگشت داده مى<شوى به آن بازى كه امر.تأويل به معناى تفسير و به آن چيز٧
د.مى<شو
خى از تابعين مصداقده و صحابه و برن فى العلم»عط� بواسخوت«الراو در عبار.و٨

هى درجوده كه تنها بعضى از تأويالت متشابهات كه قابل حمل بـر واسخين در علم بـور
ا مى<داند.ب است رلغت و كالم عر

ح،ساعتن مسأله روخى از آن<ها چونه<اى كه برع است به گو.علم به متشابهات متنو٩
اسخين علم به متشابهاتد و اين<كه مى<گويند:رند دانسته نمى<شواى خداوء برقيامت جز

اان آن رخى ديگر از متشابهات كه مى<تولى برع از متشابهات است.وادشان اين نوند مرندار
د،قابل تأويل مى<باشد.ب حمل كرهى در لغت و كالم عرجوبه و

خى از علماء بر ديگر علماء است.ى و فضل برترآن بر.حكمت متشابه در قر١٠
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اتمشاهى،انتشـارآن،بهاء الديـن خـر.دانشنامه قـر١
/٢ هــ ش،١٣٧٧ان،سـتـان و نـاهـيـد،تـهـردو

١٧٢١.
آن،االمام ابو عبداللـه.تفسير الجامع االحكام القـر٢

الكتابطبـى،دارى القرمحمد بن احمد االنصـار
جمه صاحل الكتاب. تر١ت،ج العلميه،بيرو

ان شيعه،عقيقى بخشايشى،نشر نويد.طبقات مفسر٣
.٢/١٠٩ ه،ش،١٣٧٢اسالم،قم،

.همان.٤
ن،محمد.مطالعه بيشتر ر.ك،التفسير و المفسرو٥

.٣٠٦-٢/٣٠٢ت،حسين ذهى،بيرو
.همان.٦
.٢/٤٧آن،.تفسير الجامع االحكام القر٧
.همان.٨
آنىهش<هاى قـر.مطالعه بيشتر ر.ك،فصلنامه پـژو٩

.٣٧٧-١٤/٣٤٨ و ١٣ه شمار
.همان.١٠
.همان.١١
.همان.١٢
.همان.١٣
فـتـه اعـيـان عـمـاء.الـديـبـاج الـمـذهـب فـى مـعـر١٤

 ه.ق ص١٣٢٩ت،المذهب،دار السعاده،بيرو
٣١٧.

،مقـدمـه١آن،.تفسـيـر الـجـامـع االحـكـام الـقـر١٥
.٦ل�/المؤ

.٢/٣٢٣ن،.التفسير و المفسرو١٦
ل،مقدمـهآن.ج او.تفسير الجامع االحكـام الـقـر١٧

.٦ل�/المؤ
.همان.١٨
.همان.١٩
.همان.٢٠
/١٤ و ١٣ه آنى،شمارهش<هاى قـر.فصلنامه پژو٢١

.٣٧٧ و ص ٣٤٧
.١٣٨ـ ١/١٣٧آن .تفسير الجامع االحكام القر٢٢
.همان.٢٣
د شده اسـت.ى رسط ابوبكر انبـازايت تو.اين رو٢٤

.١/٤٠آن تفسير الجامع االحكام القر
.١/٤٣آن .تفسير الجامع االحكام القر٢٥
.٥٦  ـ٥٠.همان/٢٦
.١٤ ـ٢/٨.همان ٢٧
ـ ١/١٠٨.همان ٢٨  ١٠٩.
ـ ٢/٨.همان ٢٩  ٩.
.١٠.همان/٣٠
.١١.همان/٣١
.١١.همان/٣٢


