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 سخن پژوهشگاه
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یهـا  آموزه ر و استفاده از عقل ویارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییآاركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

ـ در گرو شناخت واقع یران اسالمیمد در جامعه اآاركپژوهش  سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تی
ـ یفه فرهنگ ان مؤلیتر یو اساس یانیوح یها وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن گـر  ید یاز سـو  یران

و  یاز آن در پژوهش، بـازنگر  یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  یقن حیتوجه به ا ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن )ره(ین
 ییفراهم سـاخت و بـا راهنمـا    1361حوزه و دانشگاه را در سال   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم

ـ  ن نهـاد ید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا تیعنا و ـ  یعلم موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كش
ـ گسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

ـ « 1377در سـال   یعـال  آموزش ـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهش  1382 سـال  در س شـد و یس

ـ « به  »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهش
  افت.ی  ارتقا

ـ ن خـود خـدمات   یرسـالت سـنگ   یفـا ینون در اكپژوهشگاه تا ـ    یفراوان ارائـه   یبـه جوامـع علم
ـ توان به ته یم ه از آن جملهكاست   نموده ـ یتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تـأل ی  یه علم
  رد.ك  اشاره

 سه



  

» علوم قرآن و حدیث«های  منبع درسی برای دانشجویان رشتهبه عنوان  تواند می كتاب حاضر

همچنان كه پژوهشگران عرصـۀ  عرفی شود مدر مقطع كارشناسی ارشد و دكترا » فلسفه و كالم« و

  توانند از این كتاب بهره ببرند. ویژه كالم شیعی، نیز می تفسیر قرآن و كالم، به

ـ  از استادان و صاحب ـ شـود بـا هم   ینظران ارجمند تقاضا م  یشـنهادها یو پ یی، راهنمـا یارك

ـ مـورد ن گـر آثـار   ین دیتاب حاضر و تدوكن پژوهشگاه را در جهت اصالح یخود، ا یاصالح از ی

  دهند. یاری یجامعه دانشگاه

محمد سـلطانی   دكتر از مؤلف محترم اثر جناب آقای داند  در پایان پژوهشگاه بر خود الزم می

  اری كند.زسپاسگدكتر محمد اسعدی  االسالم والمسلمین حجتمحترم  ناظرنیز  و

  

 چهار
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  پیشگفتار
 

، را �كه برترین آفریده خویش، محمـد مصـطفی   ستآفرین را ستایش و سپاس پروردگار جهان
بـر  پایان  . و درود بینشاندراستین  آن پیامبر دل را بر ی بندگان خود فرستاد و كالم خودهنمایابه ر
ای از  كـه لحظـه   بـاد  ، فرستاده دادار، و دوازده جانشین پیراسته و واالی آن بزرگواررحمتآور  پیام

هنمایی و دستگیری آدمیان فروننشستند. و برقرار و استوار باد كـالم دلنشـین، پرژرفـا و اسـتوار     را
دل و جـان عارفـان را   و  رهنمون اسـت مندان را الهی كه هر روز بیش از پیش عقل و اندیشه خرد

  بخشد. تازگی می

در كنار علوم ادبی و اصول و قواعد زبان عربی، مباحث اعتقادی و مبانی كالمی بیشترین تـأثیر را  
تـوان گفـت    در تفسیر آیات الهی دارند. گستردگی و ژرفای این تأثیر تا بدانجاست كه از سـویی مـی  

كـم   توان بدون در نظر گرفتن مبانی كالمی تفسـیر كـرد؛ زیـرا دسـت     را نمیای از قرآن كریم  هیچ آیه
گیرد كه حجیت ظواهر نیز براسـاس اصـل عـدل     تفسیر آن آیه بر پایه حجیت ظواهر كالم شكل می

های كالمی مفسران تا آنجا در فهم و تفسیرشـان از قـرآن     الهی استوار است. و از سوی دیگر، دیدگاه
(ظاهرگرا،  كه تفسیر یك اندیشمند شیعی امامی، با تفسیر مفسران اهل حدیث كریم تأثیرگذار است

مسلك یا معتزلی، یا باطنی (اهل تأویل) بسیار متفاوت اسـت. ایـن تفـاوت بسـیار      سلفی) یا اشعری
و  های اصلی و بارز هـر تفسـیری، مبـانی كالمـی      گسترده و پردامنه است تا آنجا كه یكی از مشخصه

امـامی بـا توجـه بـه باورهـای       مباحث اعتقادی است كه آن تفسیر بر پایه آنها استوار است. شیعیان
روی كـه شـیخ     دار، دارایِ مبانی خاص كالمی در عرصه تفسیر قـرآن هسـتند و از آن   عمیق و ریشه

ـ  شخصیتی اثرگذار و تعیین طوسی هـای فقـه، كـالم،      در عرصـه  وای شـیعه كننده، بلكه مرجع و پیش
آید؛ برای تنظیم، تدوین و تحلیل مبانی كالمـی تفسـیر شـیعه یكـی از      تفسیر، و حدیث به شمار می

  است. بن حسن طوسی  الطائفه، ابوجعفر محمد ها، آثار شیخ  بهترین گزینه
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ـ    در خصوص مبان لیف و انتشـار  أی كالمی تفسیر قرآن، آثاری اعم از كتـاب، رسـاله و مقالـه ت
مبانی كالمـی  « های:  ، مقالهاثر محمود كامل، مفهوم العدل فی تفسیر المعتزله . مانند؛ كتاباند یافته
اثـر  ، »آرا و نظریـات كالمـی تفسـیر مجمـع البیـان     « ،اثر منوچهر خلیلی، »در تفسیر المیزان شیعه

ها و مبانی كالمی در فهـم و   فرض مبانی كالمی تفسیر موضوعی و نقش پیش« ،عبدالحمید صفوی
  .اثر احمد مبلغی» درآمدی بر مبانی كالمی استنباط از قرآن«و  اثر علی نصیری، »تفسیر قرآن

 كتـاب ماننـد  . ندا در تفسیر قرآن ارائه شده آثاری چند نیز در بیان و بررسی روش شیخ طوسی

ای بـر آرا و   مقدمـه « هـای:  و مقالـه ، قمـی ایرانـی   اكبـر  ، نوشتهروش شیخ طوسی در تفسیر تبیان
تحلیلی بـر رویكـرد تفسـیری    « و اثر محمود فاضل، »تبیانتفسیر در كالمی شیخ طوسی نظریات 

را بـه طـرح مبـانی    هـایی   این آثار را بدان دلیل كه بخش ر.پو قاسمدكتر محسن اثر ، »شیخ طوسی
  .دانستتحقیق حاضر  خاصپیشینه توان  می اند، كالمی شیخ طوسی در تفسیر اختصاص داده

 نامه كارشناسی ارشد آقای اكبر قمی (برگرفته از پایان در تفسیر تبیان روش شیخ طوسی كتاب
ـ  و م تفسـیر تبیـان   ،كتابدر بخش اول  ):�در دانشگاه امام صادق ایرانی  شـده  ینـابع آن معرف
ـ یتفس یها ر، روشیدر طرح مباحث تفس یطوسخ یروش ش بارۀ. بخش دوم دراست ر بـه  یر، تفس

ـ  تبیانگاه نقل در یاست. بخش سوم به جا یریعقل و مذاهب تفس ر یاختصاص دارد و در آن تفس
گـاه مباحـث   یه است. بخش چهارم دربـاره جا شد یت و اقوال صحابه و تابعان بررسقرآن به سنّ

ـ ك یو آرا تبیـان  یالمك یمایقرآن، س ن و متشابهاتالمكاست و مباحث مت تبیاندر  یالمك  یالم
  دارد. را دربر تبیاندر  یخ طوسیش

شـده در كنگـره    (عرضـه » تفسیر تبیاندر  كالمی شیخ طوسیای بر آرا و نظریات  مقدمه« مقاله
ویـژه كـالم شـیعی و     ای درباره تـاریخ كـالم و بـه    لف پس از مقدمهؤبزرگداشت شیخ طوسی): م

 تبیـان تفسـیر  ، به روش شیخ طوسـی در طـرح مباحـث كالمـی در     متكلمان متقدم شیعهمعرفی 
را ارائـه   تفسـیر تبیـان  مبحث كالمی و مـوارد طـرح آن در    56لف فهرستی از ؤپردازد. سپس م می
بسـیار یـاری    تفسـیر تبیـان  دهد. این مقاله، هرچند خواننده را در ردیابی مباحـث كالمـی در    می
سازد و مبنا بودن مباحث كالمی را  نمی ؛ ولی ارتباط مباحث كالمی و تفسیر قرآن را آشكاركند می

  كند. تحلیل نمی

لـف در  ؤ): م48، ش12، سمصـباح (مجلـه  » تحلیلی بر رویكرد تفسیری شیخ طوسی« مقاله
تفسـیر  این مقاله، به مطالبی درباره شیخ طوسی، پیشینه تفسیر و تفسیر صحیح از دیـدگاه شـیخ،   

، جایگاه مسائل لغوی و قرائات و قصـص  تفسیر تبیانی، منابع أ، نظر شیخ درباره تفسیر به رتبیان
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كالمـی در  پردازد. پس از آن؛ تاریخچه كوتاهی از علم كالم، طرح مباحـث   می تبیانو روایات در 
، كنـد: گـزارش نظریـات متكلمـان، عنایـت بـه آرای معتزلـه        را در پنج مشخصه بررسی می تبیان

 ، و محـور شیعی، اثبات اصول و قواعد كالمی شـیعه  های كالمی غیر گیری در برابر اندیشه موضع

ـ    ث تنهـا همـین عنـوان آخـر را    بودن استدالل و خردورزی در تفسیر قرآن. از مجموع ایـن مباح
  توان به عنوان یكی از مبانی كالمی شیخ طوسی در تفسیر مورد توجه قرار داد. می

ویـژه بـه مبـانی كالمـی تفسـیر       ، بـه یادشدههای  یك از پژوهش نچه گذشت هیچه آبا توجه ب
موجود آثار  ده است.كر، نپرداخته و این مبحث مهم و بنیانی را بررسی نتبیان تفسیر ویژه شیعی، به

 و گذشته از از حد كتابچه و مقاله فراتر نرفته استنیز  در موضوع مبانی كالمی تفسیر شیخ طوسی
 براسـاس  .انـد  پرداختن استطرادی به مسئله، درصدد تحلیل عقلی و عقالیـی آن مبـانی برنیامـده   

 یا كلی طور هب __ كالمی شیعهفحص و جستجو، به اثری جامع كه با هدف تدوین و تحلیل مبانی 

  .نیافتم دست باشد، شده لیفأت تفسیر عرصه در __ طوسی شیخ آثار در

 در فرهنگ شیعی بر ضرورت ذاتی چنین تحقیقی به دلیل جایگاه شیخ طوسی ، افزونبنابراین
و اهمیت تحلیل مبانی كالمـی تفسـیری دانشـمندان شـیعی،      و از جمله در قلمرو تفسیر و كالم،

  كند. فقدان پیشینه این پژوهش ضرورت آن را دوچندان می

نخست مبانی كالمی تفسیر قرآن، به عنوان یك مبحث كالمـی،  در هر فصل، در این پژوهش، 
ـ  تبیین و تشریح و مستدل می ی و یـا هـر   شوند. این مبانی ممكن است به پشتوانه ادله عقلی یا نقل

كند كه جسم حادث و محتاج است و خداونـد از ایـن    عقل درك می ،نمونه براید. شودو اثبات 
  دو منزه است. پس خداوند جسم و جسمانی نخواهد بود.

این مبحث كالمی را در تفسیر قرآن مبنا قرار داده  شود كه شیخ طوسی در مرحله دوم ثابت می
 ا محتوای تفسیر آیاتی را بر آن پایه گذاشته است و این عملكرد شیخ طوسـی بنـا  و منابع، قواعد ی

  شود. قلی یا روش عقالیی تحلیل میبر ادله ع

 بـرای  شـود.  شمرده می ثیر مبنای كالمی در تفسیر آیات قرآن أهایی از ت نمونهمرحله سوم در و 
ها را بـه خداونـد نسـبت      یا جوارح و اندام ،مندی آیاتی را كه در ظاهر، جهت یخ طوسیش ،نمونه

  كند. تفسیر می» نفی جسمانیت« اصل كالمی براساسدهد،  می

مـوارد، آثـار بـه    گذارنـد؛ در ایـن    برخی مبانی كالمی، چند گونه تأثیر در تفسیر قرآن باقی می
صـورت   شـوند. و در برخـی از مباحـث، مطـالبی بـه     گذاری از یكدیگر تفكیك می واسطه شماره

  طرح شده است.» پیوست موضوع« تكمیلی آمده است كه به عنوان
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گیری ایـن   های عموم اساتیدی كه در شكل سنجی ها و نكته داند از راهنمایی نویسنده الزم می
ویژه حضرات اساتید حجج اسالم والمسلمین محمـود رجبـی،    اند تشكر نماید. به اثر نقش داشته

  شیروانی و محمد اسعدی.حسینی، علی  سیدمحمود طیب

همچنین جا دارد از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دوستان مدیریت آموزش و مـدیریت امـور   
  پژوهشی كه در مراحل مختلف تهیۀ این اثر همكاری داشتند، تقدیر نمایم.

  

  محمد سلطانی

    1394اسفند 

  

  



  

  

 

  فصل اول

  

  مفاهیم و كلیات
  

به توضیح و تعریف مفاهیم اساسی و محوری مانند تفسیر قرآن، علم  این فصل در بخش نخست
و در بخـش دوم بـه مبـاحثی    پردازیم.  كالم، مبانی كالمی تفسیر، تحلیل و بررسی مبانی كالمی می

؛ مانند مناسبات علـم كـالم و   ندا ی خواهیم پرداخت كه در سرتاسر كتاب قابل توجه و اهمیتكل
  .التبیان ارجمندتفسیر های  و ویژگی طوسی تفسیر قرآن، حیات علمی شیخ

  ها مفاهیم و تعریف .1

  مبانی .1_1

و بـه معنـای پایـه، اسـاس و     » بنـی یبنـی  « مبانی جمع مبنا، مصدر میمی و بـه معنـای مفعـول از   
كه قـرآن كـریم    رود، چنان محسوس به كار می یدر ساخت اشیا» ی ن ب« زیرساخت است. ماده

گذاری  و درباره پایه 1.)22بقره، ( »بِنَـاءو
الس�م�اء « برد: ماده را در مورد ساخت آسمان به كار میاین 
ب�نـ� « كه در حدیث نبوی آمـده اسـت:   رود، چنان و ساخت امر معنوی و نامحسوس نیز به كار می

  2.)6، ص9، ج1414، یحرّ عامل» (اال�سالم� ع�ل� ع�شر�ة� اَسه�م

از بنـاء   ،بـن كنـد: ا  یابی می را چنین ریشه» ابن« سوره بقره، واژه 40در تفسیر آیه  شیخ طوسی
به معنای قرار دادن چیزی بر چیز دیگر است، و پسر بر پدر قـرار گیـرد،    ،ریشه گرفته است، و بناء

  3.)178، ص1، جتا بی ،یطوسخ یش( شود ای ساخته می كه بناء بر پایه آن چنان

 كـه شـیخ طوسـی    رود، چنـان  كار مـی ه بسیار ب» علی یمبن« ز اصطالحیهای علمی ن  در نوشته
 ن است كه آیهآكس گناه كبیره انجام دهد، كافر است؛ مبنی بر  بر اینكه هر نویسد: باور خوارج می

                                                           
    .»اسالم بر ده بخش بنا گذاشته شده است«. 2   .»و آسمان را ساختمان (قرار داده). «1

  ».للبناء عل� االصل واالبن مبن� عل� االب تشبیهاً �ءعل� الش �ءاصله من البناء وهو وضع الش«. 3
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عمومیـت دارد [و شـامل حـال     1)44مائده، ( »بِم�ا ا*نز�ل� ال&%ه� فَا#و"لَـئ�ک ه�م� الْ�ـاف�ر�ونَ یح��مو
م�ن لَّم� «
، 1400(شـیخ طوسـی،    ایـم  شود] و ما بطالن ایـن سـخن را روشـن سـاخته     همه گناهكاران می

كفر گناهكار) بر این استوار است كـه  درباره ، باور خوارج (طوسی سخن شیخ براساس. )145ص
 ن عمـومیتی شود، حال آنكه ایـن آیـه چنـی    عمومیت دارد و شامل همه گناهكاران می یادشدهآیه 

  گیرد. ندارد و هر گناهكاری را دربر نمی

ای مستقیم یا بـا واسـطه، پایـه و     ای علمی كه به گونه د: گزارهكرتوان چنین تعریف  مبنا را می
 بـرای ممكن است مبنا از دانشی دیگر برگرفته شـده باشـد.    شود. ای دیگر می اساس اثبات گزاره

حجیت و اعتبار روایات آحاد تفسیری مبنی بر ادله حجیت خبر واحد و جریان آن ادلـه در   ،نمونه
حجیت خبر واحد و حوزه فراگیری آن، یكی از مبانی علم تفسـیر اسـت    احادیث تفسیری است.

  د.شوبررسی  بحث وكه باید در اصول فقه 

گیرنـد.   دو در یك دانش جای می هر ،و گاه مبنا و آنچه بر پایه مبنا به دست آمده (مبنی علیه)
اصـل عـدل، خداونـد     براسـاس نمونه اصل عدل الهی مبنای اثبات عصمت پیامبران است.  برای

گناهكار بـه حكـم عقـل قبـیح      دهد و برانگیختن پیامبر آنچه را كه عقل قبیح بشمارد، انجام نمی
اصل عدل الهـی مبنـای بـاورِ عصـمت      ،در این نمونهاند.  است. پس پیامبران الهی از گناه معصوم

  .اند انبیاست و هر دو مبحث كالمی

  علم كالم .2_1

ـ ز ادیند، تا آنجا كه تمایآ شمار میه كننده و اصلی آن ب نیین و فرقه، بخش تعیباورها در هر د ان و ی
مان ابتـدا و از  رد. مباحث اعتقادی در اسالم، از هیگ د صورت مییعقا براساسهای گوناگون   فرقه

پرستان و مشركان است و پس  در برابر عقاید بت �ر مكه، پیامبرآغاز شد. د �اكرم امبریزمان پ
ـ هودیبـا   و مسـلمانان  �امبریتر شد؛ پ گسترده ها هو منازع ها بحثن یا ،نهیمد بهاز هجرت  و  انی

  آید. ز سخن به میان میین و مجوس انیشوند و از صابئ رو می هروب انیحیمس

ـ های بزرگ عراق، ا  نیبا گسترش اسالم به سرزم بـا   ی مسـلمانان یران، شـام و مصـر و آشـنا   ی
د ینی پدید دیز در حوزه عقایتری ن تر و گسترده های پررنگ  ها و باورهای گوناگون، پرسش  شهیاند
ـ ستند كه وجود خداونـد و پ یز ، تا آنجا كه حتی افرادی در جامعه اسالمی میندآمد ـ امبری پی  امبری

 میـان كردند و مجالس بحث گفتگو  ز آشكار مییش را نینداشتند و ناباوری خو ز باوریرا ن �اكرم
                                                           

  .»ندا كس به آنچه خداوند فروفرستاده، حكم نكند؛ پس هم آنان كافران و هر«. 1
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شـه  ینـده اند یالعوجـاء نما  بن ابـی  میكه عبدالكر شد، چنان ل مییمن تشكؤشمندان میآنان و اند
: ر.ك( بارها بـه بحـث و گفتگـو نشسـتند     ،منانؤشوای میگاه پیدر جا �الحادی، و امام صادق

  .)60_31، ص3، ج1403 ،یمجلس

، نـد گرفت گفتگوهای دوطرفه شكل می براساساعتقادی  یاه هكه بسیاری از این مناظر از آنجا
گفتـه  گفتنـد، اهـل كـالم     اندیشیدند و سخن می شدند و می به كسانی كه در این مباحث وارد می

گوید: اگـر تـو اهـل كالمـی بـا تـو سـخن         عمر می بن لبه مفضّ العوجاء ابی كه ابن . چنانشد می
عـرض كـرد: آن یـك (از     �. و فردی به امـام صـادق  )58، ص3، ج1403 ،یمجلس( گوییم می

 ازپاسخ داد: این یـك   �اید؟ و امام ای و این یك را بدان فرمان داده یارانتان) را از كالم بازداشته
سـام   و عبـداالعلی آل  .)71، صالف1414 ،(شیخ مفید تر بود ر و از آن یك باگذشتت ها آگاه  دلیل

، 2ج ،1403، مجلسـی ( گیرند كه اهل كـالم هسـتم   : مردم بر من عیب میگفت �به امام صادق
پرسـیدم و او در   �صادق بن حكم گوید: در منا پانصد پرسش از كالم از امام . و هشام)136ص

  .)262، ص1ج ،1388، ینیلك( گویند و تو چنین بگو یك آنها فرمود: آنان چنان می پاسخ یك

به معنـای دانشـی   » كالم«شود كه اصطالح  ها استفاده می  های تاریخی و دیگر نمونه  از این گزارش
  نیز كامالً رایج بوده است. �گوید، در زمانه امام صادق میكه درباره باورهای دینی سخن 

: كه رخ داد مسلمانان میاندی یو شد پردامنه و خلفای پس از وی نزاع مون عباسیأم زماندر 
  م؟!یا قدید حادث است یقرآن مج ای! آ آیا كالم خداوند مخلوق است؟

قرآن كـریم را مخلـوق و    ،ن اساسیمعتزلی مذهب بودند، بر ا ،مون، معتصم و واثق عباسیأم
ایـن خلفـای    د. پس ازیده تعصب شدید ورزین عقیدانستند، والواثق باهللا در ا ده) مییحادث (پد

رآن و قابـل  را مقدم داشت، مخلوق دانستن ق معتزلی مسلك، متوكل عباسی باورهای اهل حدیث
یت بودن خداوند را از شرایط ایمان شمرد و بر ایـن باورهـا تعصـب ورزیـد. از میـان عالمـان       ؤر

 :ر.ك( دنـد كرییـد  أو پیروان وی، این رویـه سـخت و خشـن را ت    حنبل بن احمدسرشناس، تنها 

كـالم الهـی    بـاره در رسد در پی باال گرفتن بحث . به نظر می)325_323، ص1، ج1418، یمدرس
ـ رواج بیشتری یافت و به مجموعه مباحـث مربـوط بـه اعتقاد   » علم كالم« بود كه اصطالح ا، از ه

، ناكخل ابن( یت و علم و كالم الهی تا معاد و قیامت، علم كالم گفته شدؤتوحید و نفی تشبیه و ر
  1.)271ص، 4ج، 1994

                                                           
ده است كه اصطالح علم كالم به دلیل رواج بحث خلـق قـرآن پدیـد آمـد.     كرن این نظریه را تقویت خلكا بنا. 1

  وجوه دیگری نیز درباره وجه تسمیه علم اعتقادات به كالم گفته شده است.
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كـالم دانشـی اسـت كـه بـدان      « نویسد: ق) در تعریف علم كالم می756(م عضدالدین ایجی
دانـد   د. و عقایـد را آن مـی  كرها اثبات   توان عقاید دینی را به واسطه ادله و پاسخگویی به شبهه می

و مسعود  1.)31، ص1، ج1997، ایجی( »كه مقصود از آن باور داشتن آن است نه فعل و كردار آن
ـ همانا دانستن عقا ،كالم«نویسد:  ق) در تعریف كالم می793(م تازانیتف ادلـه   براسـاس د دینـی  ی

  2.)5، ص1، ج1409، یتفتازان( »یقینی است

بر این باورند كه موضوع علم كالم، اعتقادات دینی است كه بر محور  بیشتر متكلمان مسلمان
د و دفـاع از آن  یگیرد. این دانش وظیفه اثبات این عقا توحید، صفات خدا، نبوت و معاد شكل می

  عهده دارد. رادله عقلی و نقلی ب براساسشده درباره آن را  و پاسخگویی به شبهات مطرح

و  هد: دانشی كه در آن باورهای دینی بیـان شـد  كرتوان چنین تعریف  علم كالم را می ،بنابراین
  د.شو بر پایه دلیل عقلی یا نقلی و پاسخگویی به شبهات اثبات می

  بیان تفاوت كالم و فلسـفه دیـن اسـت. فلسـفه دیـن، فلسـفه       ،ن مقامیته قابل توجه در اكن
هـای اصـلی دیـن و ارزیـابی نقادانـه از       و آمـوزه  هـا  لفهؤمضاف به دین است؛ اندیشیدن درباره م

هـای كـالم و    بـه تفـاوت   ،رسد. با توجه به این تعریف به نفی یا اثبات آنها نمی آنهاست كه الزاماً
دینی است و در پی تبیین، مسـتدل سـاختن و دفـاع از     بریم. كالم، دانشی درون فلسفه دین پی می

وامـدار دیـن یـا مـذهب اسـت و از سـویی        ،از سویی وآید،  باورهای دین یا مذهب خاصی برمی
دینـی اسـت، وامـدار     موظف است از آن دین یا مذهب دفاع كند. فلسفه دین، دانشی برون ،دیگر

دانـد؛   دین و مذهب خاصی نیست و البته خود را موظف به دفاع از دین یا مذهب خاصـی نمـی  
  پردازد. ادیان و مذاهب میهای  ها و آموزه بلكه به مطالعه نقادانه از اصول، آیین

در » كـالم « پردازیم، مبانی كالمی تفسیر قرآن كریم اسـت. دانـش   آنچه در این كتاب بدان می
كه بر پایه ادله عقلی و نقلی به تبیین، مستدل ساختن یا دفاع از باورهـای   را این عنوان هر مبحثی

  گیرد. می دربر ،بپردازد شیعی _  اسالمی

  یر قرآن كریمتفس. 3_1

 ق) تفسـیر را بـه معنـای بیـان (آشكارسـازی) شـمرده اسـت       170(م فراهیـدی  بن احمد خلیل

  .ماده فسر) ،61، ص2ج ،1409 ،یدیفراه(

                                                           
  .»ال2الم علم یقتدر معه عل� إثبات العقائد الدینیة بإیراد الحجج و دفع الشبه«. 1

  .»ال2الم هو العلم بالعقائد الدینیة عن األدلّة الیقینیة«. 2
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دو مـاده فسـر و سـفر در معنـا     «نویسـد:   مـی  »فسر«ق) در معنای ماده 502(م راغب اصفهانی
آشكار ساختن چیزهـا در برابـر چشـم اسـت      ،ند، سفرا گر نزدیكیبه یكد __ مانند حروفشان __

بامـداد   ؛اسفرت و اسفر الصبح. اش را آشكار كرد زن چهره ؛سفرت المرأة عن وجههاشود:  گفته می
  .ماده فسر)، تا ی، بیراغب اصفهان» (آشكار شد

 و
ا*ح�س�ـن�یا>تُونَـک بِم�ثَـل6 ا5-4ـ+ جِى1نَـاک بِـالْح�ق%.  و
-,ـ+« بار در قرآن كریم آمده است: تفسیر یكواژه 

بسیار اسـتفاده شـده    �همچنین افعال مشتق از آن در سخنان پیامبر اكرم 1.)33(فرقان،  »تَفْس�یر<ا
 »ه ال2ـذبمـن فس#ـر القـرآن برأیـه فقـد افتـری علـ� ال$#ـ: «كـه فرمـود   استاست، از آن حضرت نقل 

  2.)227، ص36، ج1403 ،یمجلس(

شمرده شـد و افـرادی در    �های اسالمی از عصر پیامبر  ترین دانش تفسیر قرآن، یكی از مهم
 عبـاس  بن آنگاه كه عبداهللا بن ازرق دادند. نافع های قرآنی مردمان را پاسخ می  مقام مفسر، پرسش

پرسند، بـه اطرافیـانش گفـت:     ق) را در مسجدالحرام دید كه مردمان معانی آیات را از او می68(م
  3.)143، ص1، ج1380، یوطیس( »قم بنا ال� هذا الذی یجترئ عل� تفسیر القرآن بما ال علم له«

ـ ( دانسـته اسـت  س، واژه تفسیر را در آیه قرآن به معنای تفصـیل  عبا ابن ، 7، ج1404، یوطیس
» مربـوط بـه آنهـا    یهـا  سخن گفتن از اسباب نزول و شـأن نـزول و داسـتان   « . تفسیر را)350ص

، 1415، ین رازیفخرالـد » (آن یالم و وضع معناكبحث از مدلول « ،)34، ص1، ج1413، یبغو(
ث داللت بر مراد خداونـد متعـال بحـث    یالم از حكه از حاالت الفاظ و ك یعلم«)، 80، ص24ج
ـ   ك« 4،)427، ص1ج، 1413، فهیخل یحاج( »ندك یم ـ » (ل قـرآن كشف مـراد از لفـظ مش ، یطبرس

كنـد:   ق) تفسیر را چنین تعریف مـی 794(م اند. محمد زركشی تعریف كرده )39، ص1ج، 1403
ـ  5.)286، ص2ج ،1415بحرانی، ( »کشف� معان� القرآنِ و بیانُ المرادِ« ی نیـز  اهللا خـوی  تمرحوم آی

. و عالمـه  )270، ص1415، بحرانی( داند می» آشكار ساختن مراد خداوند از قرآن كریم« تفسیر را
 شـمارد  مـی » بیان معانی آیات قرآن و كشف مقاصـد و مـدلوالت آن  « نیز تفسیر قرآن را طباطبایی

  .مقدمه) ،2، ص1، ج1394، طباطبایی(

                                                           
  .»و هیچ نمونه و مثالی برای تو نیاورند، مگر آنكه پاسخی به حق و نیكوترین بیان برای تو آوریم«. 1

 .»خویش تفسیر كند، بر خدا دروغ بسته استی أكس قرآن را به ر هر«. 2

  .»برخیز نزد این كس برویم كه بدون آنكه دانشی داشته باشد بر تفسیر قرآن جرأت پیدا كرده است«. 3

 نامبرده است. یاز و فهیخل یاست و حاج ین قول منسوب به تفتازانیا. 4

 .»آشكار كردن معانی قرآن و بیان مراد خداست ،تفسیر«. 5
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شود كه علم تفسیر در دو مرحله قابل شناسـایی اسـت؛    ها استفاده می  از مجموعه این تعریف
برآمد واژگان و ظاهر كالم و مرحله دوم  براساسعانی آیات قرآن آشكار ساختن م ،مرحله نخست

توان تفسـیر قـرآن را    می ،. بنابراینها هآیات براساس مجموعه قرینآشكار ساختن مراد خداوند از 
كنـد و براسـاس    دانشی دانست كه بر پایه علوم ادبی و عربی، معنای آیـات قـرآن را پدیـدار مـی    «

  .»سازد نی، مراد خداوند را از آیات وحی آشكار میمجموعه قراین درونی و بیرو

انـد كـه ایـراد موضـوعات و مباحـث جـانبی در        رو، بسـیاری از مفسـران هشـدار داده    از این
 بـر زمخشـری   ان اندلسیحیعریف و تحدید علم تفسیر است. ابوخروج از ت ،تفسیریهای  باكت

اشكال كرده است كه در تفسیر آیه اول سوره بقره درباره حروف مقطعه سخن گفتـه و همچنـین   
، حال آنكـه ایـن   است ها و آیات را برشمرده  سوره بقره، فواید تفصیل و تقطیع سوره 23ذیل آیه 

ـ نـد ( ا دو مطلب از علم تفسیر خـارج  در ابتـدای   . محمـد شـوكانی  )28، ص1، ج1412، یاندلس
تفسیر سوره اسراء بیـان كـرده كـه مفسـران در اینجـا داسـتان اسـراء و فضـایل مسـجدالحرام و          

، 4ج، 1414، شـوكانی هسـتند ( همـه خـارج از علـم تفسـیر      هـا اند كه این مسجداالقصی را آورده
شود كه بیان احكـام ظهـار در ایـن     مجادله متذكر می سورۀ ر نیز ذیل آیه دومعاشو . ابن)283ص

  .)435، ص14، ج1984، تونسی( موضع از موضوع تفسیر خارج است

 ،های مختلف فلسـفی، كالمـی، عرفـانی، بـاطنی و...     هرچند ممكن است به آثاری با گرایش
تفسیر قرآن گفته شود؛ ولی باید توجه داشت كه اطالق این نام از سوی پدیدآورنده اثر یا دیگـران  

كـه از نـامش    گونـه  همـان ، »تفسیر قـرآن « قرآن قرار دهد. هایتواند آن اثر را در شمار تفسیر نمی
ـ    برمی ت و مـا  آید، اثری است كه معانی آیات قرآن را آشكار سازد. قرآن كریم، به زبـان عربـی اس

روی، تنهـا آثـاری را تفسـیر قـرآن      بر این باوریم كه قرآن سخن خداوند است. از ایـن  مسلمانان
مجموعـه   براسـاس و  سـازند دانیم كه بر پایه علوم ادبی و عربی، معنای آیات قـرآن را آشـكار    می

با قـرآن كـریم    ری دیگر مرتبط. آثابیان كنندقراین درونی و بیرونی، مراد خداوند را از آیات وحی 
های مختلف  ها و گرایش نامید؛ بلكه آثاری در حوزه» تفسیر قرآن« توان آنها را آید كه نمی پدید می
  اند. دهكرهایی را بر قرآن تحمیل  ها و یافته اند و گاه اندیشه كه گاه از قرآن بهره برده هستندمعرفتی 

  مبانی كالمی تفسیر قرآن. 4_1

ای مسـتقیم یـا بـا     كه به گونه هستندهایی   تعریف مبنا، مبانی كالمی تفسیر قرآن، گزارهبا توجه به 
گونه در تفسـیر   شوند و بدین می واسطه، پایه و اساس منابع، قواعد و یا محتوای تفسیر آیات قرآن

  ثیرگذارند.أآیات قرآن كریم ت
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اسـت در علـوم مختلـف از    تفسیر قرآن، بر مبانی پرشماری استوار است. این مبـانی ممكـن   
د. آن دسـته  نشناختی، اصول فقه، علوم حدیث، و كالم بررسی شـو  شناسی، زبان جمله علوم قرآن

؛ مبانی كالمی تفسیر قـرآن  ندشو بررسی و تحقیق می كه در حوزه علم كالم را از مبانی تفسیر قرآن
ـ ست ین یدینویسد: ترد ه مبانی كالمی تفسیر میدرباره جایگا . آقای محمدكاظم شاكرنامند می ه ك

ـ از آ یا ن پـاره یـی در تب هاریز تفسیمفسران سبب تما  یالمكو  یاختالفات مذهب ـ ات قـرآن  ی م یرك
ـ در آ هیدیو ماتر ، اشاعره، معتزلهعهیچون ش یالمك یها مثال، نحله برای. ندا شده ات مربـوط بـه   ی

ـ و افعال خداوند، عصـمت پ  ءصفات، اسما ـ امبران و نی ـ ی ـ از آ یز در برخ ـ ات احی ـ ك  یریام، تفس
، اصول، قواعـد و منـابع    یواقع، در انتخاب مبان ن مفسران بهیاند. ا ردهكگر عرضه یدیكمتفاوت از 

  .)53ص ،1382، ركشا( اند دهیرا برگز یمتفاوت یها نهیر، گزیتفس

 تعـالی،  مسائل كالمی همچون ذاتی دانستن صفت علم، عینیـت صـفات ذاتـی و ذات بـاری    

(همـه یـا    ا محتوای تفسـیر یآنها منابع، قواعد و  براساسكه  ،حسن و قبح عقلی و عدل الهی و...
 .دارندد؛ مبانی كالمی تفسیر قرآن نام نگیر برخی) آیات قرآن شكل می

ثیرگـذار در منـابع تفسـیر، مبـانی     أتوان مبانی كالمی تفسیر را به سه دسته مبانی ت می ،رو از این
  د.كرثیرگذار در محتوای تفسیر آیات قرآن تقسیم أثیرگذار در قواعد تفسیر و مبانی تأت

گاه عام و گسترده و در تفسیر همه آیات قرآن كـریم   ،همچنین مبانی كالمی تفسیر قرآن كریم
نمونه، یكی از مبانی كالمی تفسـیر آن اسـت كـه خداونـد عـادل اسـت،        برای. دهستنثیرگذار أت

زنـد. ایـن مبنـا در تفسـیر      گویی از او سرنمی كاری و متناقض معنا كه زشتی، ناراستی، بیهوده بدان
 دارد. گویی، معماگویی و تناقض به دور می ثیر دارد و سخنان خداوند را از مهملأآیات قرآن ت همه

  ند.هست ثیرگذارأای از آیات قرآن ت اند و تنها در تفسیر دسته كالمی خاص و ویژهاه مبانی گ

. آن دسته از مبانی كالمـی كـه در   كردتوان تقسیمی دیگر را نیز بنا  بر پایه دو تقسیم پیشین می
آیـات قـرآن مبتنـی بـر آن      همـه ثیرگذارند و تفسیر أهر سه حوزه منابع، قواعد و محتوای تفسیر ت

و آن دسـته از مبـانی كالمـی كـه در یكـی از       هسـتند مبـانی كالمـی كـالن     ،گیرد ل میمبانی شك
  .نام داردرد مبانی كالمی خُ هستندثیرگذار أهای تفسیر و برخی از آیات قرآن ت  حوزه

مبانی كالمـی در حـوزه   مبانی كالمی تفسیر قرآن را در چهار دسته جای داد:  توان می همچنین
شناسـی، و مبـانی    شناسی، مبانی كالمـی در حـوزه پیـامبر    در حوزه قرآنخداشناسی، مبانی كالمی 

گیرد كـه قـرآن    كالمی مربوط به مخاطبان قرآن كریم (آدمیان). این تقسیم بر این اساس شكل می
اسـت و   �پیـامبر كننـده آن   یافـت در متعـال و كریم، وحی الهی است كه فرسـتنده آن خداونـد   

  اند. آن آدمیانمخاطبان 



  شیخ طوسیبر محور آثار  قرآن كریمتفسیر بررسی مبانی كالمی تحلیل و       12

  

 گیرنـد.  اند در این چهار دسته جای نمی البته برخی مبانی كالمی كه در این كتاب بررسی شده
در حـوزه خداشناسـی،   شش مبنای كالمی  هرچند این تقسیم بر بیشتر مبانی كالمی صادق است:

مبنای كالمی  شناسی، و دو شناسی، سه مبنای كالمی در حوزه پیامبر در حوزه قرآن نُه مبنای كالمی
  مربوط به مخاطبان.

مبانی تفسیر كالمـی و مبـانی كالمـی تفسـیر اسـت.       میاننكته مهم در اینجا توجه به تفاوت 
پـردازد و بـر    های كالمی آیات قرآن مـی  تفسیر كالمی؛ رویكردی تفسیری است كه بیشتر به جنبه

 گرفتـه و راهكارهایی ویژه شكل  كند. این رویكرد بر پایه مبانی كید میأنتایج كالمی تفسیر قرآن ت
ولی مبانی كالمی  ،گیرد و در برابر رویكردهای ادبی، اجتماعی، اَثَری و فقهی به تفسیر قرآن قرار می

كه در هر رویكرد، مكتب و روش تفسیری مبنا قرار داده  هستندتفسیر، آن دسته از مباحث كالمی 
  ها و مكاتب تفسیری روانیست. از گونهیك  پوشی و عدول از آن مبانی در هیچ شود و چشم می

  تحلیل مبانی كالمی .5_1

 مسـتدل و  شـریح ثیرگـذار در تفسـیر قـرآن، تبیـین و ت    أمبـانی كالمـی ت   نخست در این پژوهش،
 ،نمونه براید. شوناثبات  ،یا هر دو ،این مبانی ممكن است به پشتوانه ادله عقلی یا نقلی شوند. می

محتاج است، و خداوند از این دو منزه است. پـس خداونـد    كند كه جسم حادث و می عقل درك
  جسم و جسمانی نخواهد بود.

این مبحث كالمی را در تفسیر قرآن مبنا قـرار داده و   شود كه شیخ طوسی می پس از این ثابت
یح شیخ تصر براساسمنابع، قواعد یا محتوای تفسیر آیاتی را بر آن پایه گذاشته است. این مطلب 

 د.شـو  ثیرگذاری آن مبحث كالمی در تفسیر شیخ طوسی اثبات مـی أهایی از ت یا ذكر نمونه ،طوسی
را بـه خداونـد   هـا   و انـدام یـا جـوارح    ،مندی كه در ظاهر جهترا آیاتی شیخ طوسی  برای مثال،
  د.كن تفسیر می» نفی جسمانیت« اصل كالمی براساسد، نده نسبت می

 بودن مبحث كالمی برای تفسیر قـرآن از دیـدگاه شـیخ طوسـی     اسپس و در مرحله سوم، مبن
شود. به بیان دیگر، بخش تحلیل، حلقه اتصال مبحث كالمی و مبنای تفسـیری اسـت.    تحلیل می

تبیین عقلی صرف و مبتنی بر  براساسمعنا كه  این تحلیل ممكن است تحلیلی عقلی باشد، بدین
  گیرد: ادله عقلی شكل گیرد. در همان نمونه پیشین، تحلیل عقلی مبنای كالمی چنین شكل می

هـای جسـمانی منـزّه     بر پایه ادله عقلی و نقلی قطعی، خداوند جسم نیست و از همه ویژگـی 
 بـرخالف سخنی  است. و همچنین بر پایه ادله عقلی و نقلی ثابت شده كه خداوند صادق است و
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های جسـمانی همچـون انـدام و     گوید. آیاتی از قرآن به ظاهر خویش، ویژگی واقع و ناراست نمی
خالف واقع و ناراست است.  ،د و این معنای ظاهرینشمر جهت و دیده شدن را بر خداوند برمی

قصـود  ناراسـت، مـراد و م   گفتار است، این معنای ظـاهریِ  خداوند راستگو و درست از آنجا كهو 
جسـمانی را بـر   های  خداوند از سخنانش نیست. پس باید از ظواهر آیاتی از قرآن كریم كه ویژگی

  د.كرویل أو این آیات را باید بر پایه مبنای كالمی نفی جسمانیت ت شتدارد، گذ میخداوند روا

 مبنا بودن مبحث كالمی برای تفسیر قرآن بـر پایـه مبنـا و روش عقالیـی (خردمندانـه)     گاه و 
تحلیـل   افزون بـر پیشین (نفی جسمانیت و آیات ظاهر در جسمانیت)، نمونه  درشود.  می تحلیل

صـراحت   ارائه داد: خداوند در آیـاتی از قـرآن بـه    گونه توان تحلیلی عقالیی را نیز بدین عقلی، می
هـای   و ظاهر آیاتی دیگر ویژگـی  1چیز را همانند خویش ندانسته است و هیچ شمردهخود را یكتا 

 بیشتر وجود ندارد؛ اول آنكه آیات صریح در نفـیِ  روششمرد. چهار  جسمانی را بر خداوند برمی
دوم آنكه آیات ظـاهر در   كنیم؛ویل أو آیات ظاهر در جسمانیت را ت اندازیمهمانند و مثل را پیش 

 نمیـا سوم آنكـه از داوری  ؛ مثل درگذریم و از آیات صریح در نفیِ رو بگذاریمجسمانیت را پیش 
چهارم آنكـه هـر دو دسـته     و و در برابر این ناسازگاری سكوت كنیم كردهاین دو دسته خودداری 
گویی را بـر خداونـد روا بـدانیم. عـاقالن در      ویل نكنیم و تناقضأیك را ت آیات را بپذیریم و هیچ

  كنند؟ مواجهه با چنین رویدادی چه می

كننـد. همچنـین    سازگاری حمل نمیگویی و نا عاقالن، سخنان سخنگوی حكیم را بر تناقض
 بـرخالف  چهـارم  های سـوم و  دانند؛ پس راه گویی یا معماگویی را در سخن حكیم روانمی مهمل

كنند تا ظاهر سخنی دیگـر   گاه سخنان صریح متكلمی را رها نمی طریقت عقالست و عاقالن هیچ
ندان در چنـین آوردگـاهی   عقالیی و نابخردانه است. خردم را به دست گیرند، پس راه دوم نیز غیر

كشند و ظـاهر را بـر نـص حمـل      با پذیرش سخنان صریح (نص) از ظاهر سخن دیگر دست می
د و نصوص كرراه نخست عقالیی است و باید از ظواهر آیات جسمانیت گذر  ،كنند. پس تنها می

  نفی شبیه و مثل را مقدم داشت.

 __ نـد ا روی كـه عاقـل   از آن __الن است كه روش و طریقت عـاق  الزم تذكر ایندر این مقام 
یـا   ،دلیـل  گیرد. به بیانی دیگر، رویه عاقالن، اعتبـاطی و بـی   همواره بر پایه برهانی عقلی شكل می

 هـای عقالیـی از   یا دین خاصی شكل نگرفته؛ بلكه همه مبانی و سـیره  ،فرهنگ یا ملیت براساس

                                                           
  .)11شوری، (» کم�ثْل�ه� شَ�ء� لَیس�« )؛1اخالص، ( »ه�و� ال��ه� ا	ح�دٌ قُل�« مانند آیات:. 1
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تحلیل عقالیـی   ،است. بنابراین همان ویژگی عاقل بودن و كاربست عقل و خرد سرچشمه گرفته
  1.)25، ص4، ج1416م، كیح ییطباطبا ؛251، ص1368، یاشتهارد( نیز زیربنایی عقالنی دارد

  . كلیات2

  كتاب ارتباط دارند. همهدر این بخش به مباحث كلی خواهیم پرداخت كه به 

  مناسبات علم كالم و تفسیر قرآن .1_2

های اسالمی در   ای دوسویه دارند. از سویی متكلمان همه فرقه علم كالم رابطهتفسیر قرآن كریم و 
های دیگر به آیـات قـرآن و تفسـیر آن آیـات تمسـك        استدالل بر عقاید خویش و رد عقاید فرقه

حكمیـت را   2،)57انعـام،  ( »ا5نِ الْح��ـم� ا5الC ل�لّـه�« بـر پایـه تفسـیر خاصـی از آیـه      كنند. خوارج می
و  )40، خطبـه  البالغـه  نهـج  ،(سیدرضی جدا شدند اویاران  جرگه و �منانؤنپذیرفتند و از امیرم

 البته در استدالل بر دیگر عقاید خویش مانند كفر شخصِ گناهكار نیز به آیات قرآن استناد كردند.

 هسـتند مل و بررسـی  أروی محل ت های متكلّمان به آیات قرآن همواره از این استنادها و استدالل
آن است كه آیه نكه به دنبال ایكه آیا آن متكلم باور خویش را از قرآن كریم دریافت كرده است، یا 

یا آیاتی را موافق باور خویش بیابد و ارائه دهد. آیا باور كالمی ریشه در تفسیر آیات وحی دارد، یا 
  فهم و تفسیری دگرگونه از آیه است. منشأآنكه باور كالمی 

توحید، عدل، نبـوت، امامـت و    از جمله های مختلف؛  استدالل در حوزه برای �ائمه اطهار
 »ا5یـاک نَس�ـتَع�ین�« كه در رد باور جبر و تفـویض بـه آیـه    اند. چنان دهكربه آیات قرآنی استناد  ،معاد

 و بـرای انحصـار وصـف خالقیـت در     3)32 ، حـدیث 116، ص1، ج1415، بحرانـی  ؛5حمد، (

، 492، ص2، ج1422، یزیحـو  ؛16رعـد،  ( »ل�لّـه� شُـر�کاء خَلَقُـواْ کخَلْق�ـه� ج�ع�لُواْا*م� « آیهخداوند به 
بحرانـی،   ؛83نمـل،  ( »نَح�شُـر� م�ـن کـل%. ا#م�ـةM فَو"ج<ـا و
یـو"م�« و برای اثبات باور رجعت به آیـه  4)74ح

نیـز   اند. بر این اسـاس، متكلمـان شـیعه    دهكراستدالل  5)16 و 15، حدیث 211، ص4، ج1415
بـه آیـات قـرآن     باورهای كالمی برآورند. در این موارد،  آیات قرآنی را در پیشانی ادله خویش می
                                                           

  اند. دهكری این مطلب را در درس خارج اصول خویش بیان اهللا روحان تآی ی واهللا بروجرد تآی. 1

    .»خواهیم تنها از تو كمك می. «3   .»تنها از آنِ خداست (حكومت) حكم«. 2

  .»اند یا آنكه برای خداوند همتایانی قرار دادند كه همانند آفرینش او آفریده«. 4

  ».شمرند را گرد آوریم های ما را دروغ می  روزی كه از هر امتی، گروهی كه نشانهو . «5
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شود كه گاه فرقه كالمـی بیشـتر بـه همـان آیـه       ثیر تا بدانجا پررنگ میأاین ت استدالل شده است.
) 257(انعـام،  » ا5نِ الْح��م� ا5الC ل�لّه�« را به آیه كه خوارج گونه همانشود،  مورد استناد فرقه شناخته می

كـه نـام فرقـه     گونـه  همانشود؛  ای از آیه مورد استناد آنان برگرفته می شناسیم، یا حتی نام فرقه می
کـرٍا*یه�ـا النَّـاس� ا5نَّـا خَلَقْنَـاکم م%�ـن  یا« شعوبیه را از آیه  »و
ا#نثَـX و
ج�ع�لْنَـاکم� شُـع�وب<ا و
قَب�ائ�ـل� ل�تَع�ـار�فُوا ذَ

  2اند. برگرفته 1)13حجرات، (

توان به دو گونـه تقسـیم    كالمی را می یاه ثیر علم تفسیر قرآن كریم در مجادالت و استداللأت
یـك بـر پایـه تفسـیر      دهند و هر مختلفی از یك آیه ارائه می های  های كالمی، تفسیر  گاه فرقه ؛دكر

را به معنـای  » ا5نِ الْح��م� ا5الC ل�لّه�« آیه كه گذشت، خوارج گونه همانكند.  خویش بدان آیه استناد می
در  �علـی  منـان ؤكـه امیرم  خداوند دانستند؛ در حالینفی هر نوع داوری و حكمرانی، جز برای 

باطل، نعـم إنـه ال  بها کلمة حق یراد«ید: فرما بیانی، خطای آنان را در استناد بدین آیه، چنین بیان می
Gللّ ح2م إالGسیدرضـی  »ه. و إنه البدّ للنـاس مـن أمیـر بـر# أو فـاجرللّ ه و ل2ن هؤالء یقولون: ال إمرة إال) ،

  3.)40، خطبه البالغه نهج

به دانستن آیات قرآن بـا یكـدیگر   های مختلف كالمی در مقدم ساختن و محكم یا متشا  و گاه فرقه
های كالمی آنان بسیار تأثیرگـذار اسـت. چنـان كـه متكلمـی        اختالف دارند و این اختالف در اندیشه

شـمارد و   را از آیات محكمـه مـی   5)143(اعراف،  »لَن تَر�ان�X«و  4)103(انعام،  »اال]ب�ص�ار� تُدْرِکه� الC«آیات 
  كند. عكس عمل می شمارد و متكلمی دیگر به را آیه متشابه می 6)23(قیامت،  »ر�ب%ِه�ا نَاظ�ر�ةٌ ا5لXَ«آیه 

أثیر در سه حـوزه  د. این تنثیر بسیار دارأتاز سوی دیگر، عقاید كالمی نیز در تفسیر آیات قرآن 
  ، قواعد و محتوای تفسیر قابل پیگیری است.منابع

. یكـی از  هسـتند ثیرگـذار  أتردید، باورهای كالمی در تعیین و تحدید منابع تفسـیر قـرآن ت   بی
بـه اقـوال    عمـوم اهـل تسـنن    توان استناد تفسـیر در  ثیرگذاری را میأهای این ت  ترین نمونه روشن

                                                           
  .»گر) را بشناسیدیهایی قرار دادیم تا (یكد  ها و ایل  ای آفریدیم و شما را تیره ای مردم ما شما را از نر و ماده. «1

هـای اسـالمی در صدسـاله      نهضـت كتاب ( طهری، شهید م)30، ص37ش( المقتبسدر مجله  محمد كردعلی. 2

المغرب كنند. از كتاب  بدین مطلب تصریح می 207ص )،هویة التشیعكتاب ( و دكتر احمد وائلی )11ص ،اخیر

  آید. نیز چنین مطلبی برمی )ق685م( بن سعید مغربی اثر علی )،158، ص1ج( فی حلی المغرب

گوینـد:   سخن حقی است كه از آن معنای باطلی اراده شده؛ آری، هیچ حكمی جز برای خدا نیست، ولی اینان مـی . «3
  ».ای نیست كه مردم را حكومتی باشد؛ نیكوكار یا تبهكار هیچ حكومتی جز برای خدا نیست! حال آنكه چاره

    .»هرگز مرا نخواهی دید« .5   .»ابندی یها او را درنم  چشم«. 4
  .»به سوی خداوند نگرنده است«. 6
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به احادیث منقـول از ائمـه    سو استناد مفسران شیعه عقلی، و از آن یاه صحابه و پرهیز از استدالل
  عقلی دانست. یاه و استدالل �اطهار

نمونه، متكلمـان عـدلی بـر ایـن      برای. ندثیرگذارأگاه باورهای كالمی در قواعد تفسیر قرآن ت
ادر نخواهد شد. خلف وعـده در دیـد   ورند كه آنچه را عقل مستقل قبیح بشمارد، از خداوند صبا

گاه وعده خـویش را نقـض نخواهـد كـرد. بـر ایـن        عقل و عاقالن قبیح است، پس خداوند هیچ
بـه مفهـوم    __كننـد: نسـخ    ای در تفسیر قـرآن دسـت پیـدا مـی     ، به قاعدهمفسران عدلیه ،اساس

این دسـت   میانكند و اگر ناسازگاری  های الهی راه پیدا نمی  در آیات مشتمل بر وعده __ مصطلح
  پاسخ گفت. دیباای، به جز نسخ،  آیات دیده شود، این ناسازگاری بدوی را به گونه

تأثیر مباحـث كالمـی در محتـوای تفسـیر نیـز بسـیار روشـن اسـت. بـرای نمونـه، متكلمـان            
دانند. بر ایـن پایـه    ی از صفات ذاتی خداوند و صفات ذاتی را عین ذات میمسلك، علم را یك عدلی

ها بر آن تأثیرگذار نیستند. این مبانی كالمـی در    شود و حوادث و پدیده علم الهی كاسته و افزوده نمی
ــم_  ا*م�«تفســیر آیــاتی چــون:  ــا یع�لَ ــب�تُم� ا*ن تُتْر�کــواْ و
لَم� �ــه�ح�س ــدُواْ  ال&% و  1)16(توبــه،  »م�ــنکم�الَّــذِین� ج�اه�

  بس تأثیرگذار است. 2)31(سوره محمد،  »و
الص�ابِرِین� م�نکم�ح�تXَّ نَع�لَم� الْم�ج�اه�دِین�  و
لَنَب�لُو
نَّکم�«

  شیخ طوسی .2_2

تـا  ق در طـوس متولـد شـده و    385، مـاه رمضـان سـال    بن علی طوسی  بن حسن  ابوجعفر، محمد
 سالگی در طوس زیسته و به تحصیل علوم دینی اشتغال داشته است. خلیفه عباسـی القـادر بـاهللا   23

را در بالد خراسان  دهد كه سنّت را فرمان می ق، سلطان محمود غزنوی408ق) به سال 422_381(
هـای گونـاگون     شـد كـه فرقـه    ای از سوی خلیفه عباسی صادر می زمانهگسترش دهد. این فرمان در 

و...، در خراسـانِ بـزرگ    ، فالسـفه ، مشـبهه ، جهمیـه ، امامیـه ، معتزلهدینی و فكری مانند اسماعیلیه
ی این فرمان، سلطان غزنه مخالفان اندیشه رسمی خالفت عباسی را به زندان افكنـد  زیستند. در پ می

هـای    نظـری  هـا و تنـگ    گمـان سـختگیری   و تبعید كرد و گاه به تهمت ارتداد و الحاد، گردن زد. بـی 
  ساخت. را برای مهاجرت از خراسان بیشتر می پژوهانی مانند شیخ طوسی سلطان غزنه، انگیزه دانش

بـن    بـن محمـد    ، ابوعبداهللا محمدای كه شیخ مفید رفت، در زمانه ق، به بغداد408شیخ به سال 
را بر عهده داشت. بغداد مركز خالفت  عیانق)، ریاست دینی و علمی شی413_336( نعمان عكبری

                                                           
  .»؟اند را نداند شوید، حال آنكه خداوند آن كسان از شما كه جهاد كرده آیا پنداشتید كه واگذاشته می«. 1

  .»آزماییم تا مجاهدان و بردباران از شما را بشناسیم گمان شما را می و بی«. 2
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ـ  عباسی و تمدن اسالمی بـود و آزادی فكـری و دینـی از زمـان آل     ه بـاقی مانـده بـود و بزرگـان     بوی
بن   زیستند. از جمله: شیخ مفید، علی های مختلف اسالمی در بغداد قرن پنجم می  سرشناسی از فرقه

بـن حسـین موسـوی معـروف بـه        ق)، و محمد436_355( روف به سیدمرتضیحسین موسوی مع
، مـاوردی بـن حبیـب بصـری      بـن محمـد    ؛ علـی امامیـه  ق)، از بزرگان شیعه406_359( سیدرضی

بـن عبداللّـه جـوینی، امـام       ق) و ضـیاءالدین عبـدالملك  450(م االحكام السلطانیةصاحب كتاب 
ق) از فقهـا و  477_400غ (الصـبا  بن محمد، معروف بـه ابـن    ق) و عبدالسعید478_419( الحرمین

بن علی طیـب    ؛ ابوالحسین محمدق) متكلم اشعری403(م بن طیب باقالنی  بزرگان شافعی؛ محمد
ق) سـرآمد مـذهب حنفـی و    478_398( بن علی دامغـانی   مدق) متكلم معتزلی؛ مح436(م بصری

  ق) فقیه و متكلم حنبلی.513_431( بن محمد الظفری  علی

پـس از   ، سیدمرتضـی كـرد از محضر شیخ استفاده  آخر عمر شیخ مفید پنج سال شیخ طوسی
و امارت حـج، دیـوان مظـالم و     نقابت علویان وی. گرفترا بر دوش  شیخ مفید، زعامت شیعیان

ق) وزیـر ادیـب و   416_336( بـن اردشـیر   . سـابور بر عهده داشـت القضاتی را نیز  منصب قاضی
 را در اختیـار سیدمرتضـی  آن و  ه، مركزی علمی با نام دارالعلم بنا نهادبوی لدانشمند عضدالدوله آ

و ادیبان، شاعران، فقیهان، محدثان و متكلمان از هر فرقه و مذهبی در جلسـات بحـث و   قرار داد 
  شدند. مناظره سیدمرتضی در دارالعلم حاضر می

زمـان حیـات    در ویآمـده اسـت.    شمار میه ب ترین شاگرد سیدمرتضی برجسته شیخ طوسی
 ، اثـر المغنـی كنـد. سیدمرتضـی در برابـر كتـاب      لیفات خویش را آغـاز مـی  أاستاد، مصنفات و ت

ـ  ، كتابعبدالجبار معتزلی قاضی و شـیخ طوسـی ایـن كتـاب را بـه       شـت را نو هالشافی فی االمام
و سیدمرتضـی دو اسـتاد    د. هرچند شیخ مفیدانام نه تلخیص الشافی د ورخالصه ك ق،432 سال

شد كـه آنـان را بـیش از     دیگری نیز حاضر میان دااند، ولی شیخ در محضر است اصلی شیخ طوسی
  اند. سی نفر برشمرده

سـالگی  51در  و پس از وی، شـیخ طوسـی  گفت دار فانی را وداع  ق،436سال  به سیدمرتضی
محـل رفـت و آمـد     ،شد. خانه شـیخ در محلـه كـرخ بغـداد     زعیم دینی، علمی و اجتماعی شیعه

د. در مجلس درس وی بـیش از  شاسالمی  های هعلوم اسالمی از همه فرق انداپژوهان و است دانش
  یافتند. سیصد نفر حضور می

ویژه در حوزه كالم، تا آنجا برتر و واالتر از معاصـرانش بـود    ، بهطوسی شخصیت علمی شیخ
واگذاشت. تصدی این مقام بـرای  وی كرسی كالم را به  ،اهللا كه خلیفه عباسی آن زمان، القائم بامر
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دهنده اوج چیرگـی وی در ایـن حـوزه اسـت كـه خلیفـه        ویژه ایرانی، نشان به یك عالم شیعی، و
  د.سانرا به رسمیت ش اومقام علمی  تا عباسی را واداشته

بـر   تركـان سـلجوقی   ق،447 بیشتر آثار خویش را در بغداد پدید آورد. بـه سـال   شیخ طوسی
و  اهـل تسـنن   میـان ویـژه   های مذهبی، به  چیره شدند و درگیریبغداد و دستگاه خالفت عباسی 

، باال گرفت، تا آنجا كه جاهالن به مدرس و خانه و كتابخانه شیخ تاختند و همه را به آتـش  شیعه
كه شیخ از استاد خـویش   یفرد باارزش و منحصربه های بابسیاری از كت كه در میان آن سوختند.

بـه یادگـار داشـت و برخـی از      بن اردشـیر  و كتابخانه سابور و از كتابخانه سیدرضی سیدمرتضی
  .ندلیفات خود شیخ، به آتش كینه و نادانی سوختأت

در  ق،448 ترك گفت و از سال بغداد را به مقصد نجف اشرف مدتی پس از این شیخ طوسی
گزید. تعصبات ناشایسـت امیـران    اسكن �منین علیؤدر ضلع شمالی مرقد امام امیرالم نجف و

و دارالعلـم   محلـه كـرخ و   ق،451 به سـال  ، تا آنجا كه طغرل بیگ سلجوقییافتسلجوقی ادامه 
  .سوزاندرا نیز  بن اردشیر  كتابخانه سابور

به نجف توجه كرده بودند و حوزه علمی كوچكی در آن شهر مقدس  ه، شیعیانبوی از زمانه آل
این حوزه را رونق بخشید و آن را مركز و محور جهان تشـیع قـرار داد.    شده بود، شیخ طوسی برپا

سس حوزه گسترده و پربركت نجـف دانسـت كـه هـزار     ؤتوان شیخ طوسی را م می ،بر این اساس
اسـت. شـیخ طوسـی     چنان محـل تعلـیم و تعلـم بزرگـان شـیعه     مسال است بر پای ایستاده و ه

 محـرم سـال   درشتر بـه تـدریس و تربیـت شـاگرد پرداخـت و      سال در نجف زیست و بی دوازده

سالگی از دنیا رفت و در خانه خـویش بـه خـاك سـپرده شـد. خانـه و مرقـد وی         75در  ق،460
، زیارتگاه شیعیان است. بر دیـوار  �اكنون به عنوان مسجد طوسی در نزدیكی مرقد امام علی هم

اب�2 الهـدی والـدین « بسته است كه تاریخ وفات وی را با جمله: مسجد ابیاتی در رثای شیخ نقش
  1نشان داده است.» فقد محمد

برتر از آن است كه به واسطه تعریف و توصیف دیگـران شـناخته شـود،     هرچند شیخ طوسی
عالمـه حلـی    كنـد.  كمـك مـی  بهتـر از او   ولی سخنان برخی بزرگان دینی درباره وی به شناخت

رئیس الطائفة جلیل القدر عظـیم  ــ ه روحهقدس ال$# ــشیخ االمامیة «نویسد:  ق) درباره وی می726(م
جمیــع  عــارف باالخبــار والرجــال والفقــه واالصــول وال2ــالم واالدب و ،صــدوق ،عــین ،المنزلــة ثقــة

                                                           
الشیخ الطوسی  و كتاب آقابزرگ تهرانی ، شیخاثر حیا( الشیخ الطوسی با استفاده از كتاب زندگینامه شیخ طوسی. 1

  نوشته شده است. اثر خضیر جعفر، امفسر
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والفـروع والجـامع  هو المهذب للعقائد ف� االصـول ف ف� کل فنون االسالم والفضائل تنسب الیه صنّ
  .)73ص، 1402(عالمه حلی،  »ل2ماالت النفس ف� العلم والعمل

  :اند بدین شرح مانده از شیخ طوسی برجای های باكت

  خواهیم گفت. مطالبیتفسیر  این در فصلی جداگانه درباره ،التبیان فی تفسیر القرآن

 كـه ز نام گرفتـه  ین االقتصاد فیما یجب علی العبادتاب كن یا ،االقتصاد الهادی الی طریق الرشاد
، دو اصـل  نخسـت قسـمت   . دررا دربر داردالم و فقه كاز علم  یم، مباحث مهمكبا وجود حجم 

ـ له عدل، اصول نبوت، امامـت و معـاد ن  ئه در ضمن مسكشده  ید و عدالت بررسیتوح ز مطـرح  ی
  .اند شده آوردهجهاد  و ، حجتاكگانه صال�، صوم، ز پنج یها تابكقسمت دوم،  . درندا شده

ـ : توحكتاب شامل پـنج فصـل  ن یا، االقتصاد فیما یتعلق باالعتقاد ـ د، مباحـث وعـد و وع  ی د، ی
 پسـین بـا   هـای  و مطالب فصل ها نا. در فصل اول و بسیاری از عنواست امامت و عبادات نبوت،

االقتصاد ن كتاب، كتاب توان گفت ای سان است. البته مییك االقتصاد فیما یجب علی العبادكتاب 
یقینـی   به هر روی استناد هر دو كتاب به شیخ طوسی گرفته است. را دربر الهادی الی طریق الرشاد

و علمـای رجـال یكـی از ایـن دو كتـاب را در فهرسـت        نگـاران  حـال  است، هرچند برخی شرح
  اند. نام برده طوسی شیخ های باكت

ـ . نام ایخش یریو تفس ی، فقهیالمكفات یاز تأل ی استا مجموعه ،الرسائل العشر هـا   ن رسـاله ی
ـ مجزا ذ گونهتراجم به  های دیگر كتابو  ینجاش رجالو  طوسی خیش فهرستدر   انـد و  ر شـده ك

 هـای  رساله است. یو پنج رساله فقه یالمكدرواقع نامی برای مجموعه پنج رساله  الرسائل العشر

ـ ( مسائل كالمیة،  مقدمة فی المدخل إلی صناعة علم الكالمند از: ا آن عبارت یالمك ه بـا عنـوان   ك
المفصـح فـی   ،  واإلمـام  الفرق بـین النبـی  ،  اعتقادات،  جداگانه چاپ شده است) العقائد الجعفریة

ـ  عمـل  : یهـا  تـاب كز شامل یآن ن یفقه های رساله .�إمامة أمیرالمؤمنین الجمـل  ، هالیـوم واللیل
ـ  ، اإلیجاز فی الفرائض،  تحریم الفقاع، والعقود المسـائل  تـاب  ك. البتـه در  اسـت  هالمسائل الحائری
  شود. یده میز دین یری، مباحث تفساست هالحائری

ـ نظر یتاب به بررسكن یدر ا یخ طوسیش ،العد) فی اصول الفقه ـ  یفقهـا  یات اصـول ی و  عهیش
ـ مخالف با د یمناقشه در آرا نیز و یسنّ ش پرداختـه اسـت. برخـی مباحـث     یخـو  یدگاه اصـول ی

اند، و همچنین برخی مباحث اصولی این كتاب نیـز   كتاب طرح شده این در نیز تفسیری و كالمی
  با مسائل تفسیری و كالمی مرتبط هستند.

الشـافی فـی    كتـاب  خالصـه و چكیـده   ،شیخ طوسـی این كتاب  ،تلخیص الشافی فی اإلمامه
  است. سیدمرتضی، اثر اإلمامة
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، هتهذیب االحكام فی شرح المقنعاز این قرارند:  مانده از شیخ طوسی برجای های بادیگر كت

ـ ، االمالی، االستبصار فیما اختلف من االخبار فـی مجـرد الفقـه    النهایـة   ،هالمبسوط فی فقه االمامی
مصباح المتهجـد فـی   ، هالغیبة للحج، الجمل والعقود فی العبادات ،الخالف فی االحكام، والفتوی

  1.اختیار (معرفة) الرجال و )یخ طوسیش رجال(معروف به  األبواب، الفهرست، هعمل السن

تـرین آنـان    معـروف  انـد كـه نـام برخـی از     بهره برده شاگردان بسیاری از محضر شیخ طوسی

الكـافی فـی الفقـه و    هـای   صاحب كتـاب  ،یالدین حلب بن نجم ابوصالح تقی :شرح است بدین
 ، قاضـی حقـائق االیمـان  صـاحب كتـاب    ،اسدی بن محمد بركة ، ابوالخیر بركةتقریب المعارف

كنـز  صـاحب   بن علی كراجكی ، ابوالفتح محمدجواهر الفقهصاحب كتاب  ،بن البراج ینسعدالد
، جرجـانی  بـن الفـتح   الدین حسـین  ی، موفقبن بابویه قم بن حسین الدین حسن ، شمسالفوائد

  . ...ی ومنصور سامان بن ابی  ی، احمدشهرآشوب سروی مازندران ابن، بن حسن الفتال  محمد

های مختلف علمی و اجتماعی است.   ت در عرصهبی اهل بزرگ پرچمدار شیعیان شیخ طوسی

آثار پـس از وی   همههای حدیث، فقه، رجال و تفسیر سرآمد و مرجع و مستند   آثار شیخ در حوزه

  د.نآی به شمار می
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بـه نقـل احادیـث     و علمـای صـدر اول شـیعه    صـحاب ائمـه اطهـار   ا میانتفسیر قرآن كریم در 

تفسـیری   شد، به سخن دیگر، تفسـیر شـیعی   در حوزه تفسیر آیات قرآن منحصر می �تبی اهل

تفسـیر علـی بـن ابـراهیم     ، عیاشی تفسیر، تفسیر فرات كوفیی مانند هایتفسیر ؛اثری و روایی بود
و گسـترش مباحـث و مجـادالت دینـی و ظهـور       �دوازدهـم  ولـی پـس از غیبـت امـام     ،قمی

                                                           
شود كه یا به صورت مخطوط باقی مانده و به چاپ  نسبت داده می های دیگری نیز به شیخ طوسی  ها و رساله . كتاب1

كتاب ما ، جوامع الجامع فی مختصر الكشاف، أخبار المختارای از آنها باقی نمانده است. مانند:  اند، یا نسخه نرسیده
ـ    ، المجالس واألخبار، ما ال یسع المكلف اإلخالل به، یعلل و ما ال یعلل المسـائل  ، رآنمجمع البیـان فـی تفسـیر الق

، مناسـك الحـج  ، المسائل الرجبیة فی آی القـرآن ، المسائل الرازیه، المسائل الدمشقیه، المسائل الجیالنیه، األلیاسیه
ریاضـة  ، هدایة المسترشد و بصیرE المتعبد، شاذان فی مسئلة الغار النقض علی ابن، منتهی السؤول فی شرح الفصول

مئـة مسـئلة فـی فنـون     ، جالبـرّا  مسائل ابـن ، المسائل الحلبیه، مواقیت الصالEمسئلة فی ، العقول مسئلة فی االحوال
مسـئلة فـی الحسـن    ، المسـائل الرجبیـه  ، المسائل القمیه، �مختصر فی مقتل الحسین، المسائل الجبریه، مختلفه
هدایـة  ، االستیفاء فی االمامـه ، اصطالحات المتكلمین، والعملفی شرح كتاب جمل العلم ، تمهید االصول، والقبح

  .مسئلة فی االحوال، و مختصر عمل یوم و لیله، المسترشد و بصیرE المتعبد


