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مقدمه
ت ،ام اوجیل از کترابهرای مق سری هسرتن کره د قررآن کرریم ویرز از آنهرا یراد
ش هاست؛ به عن،ان وم،وه ،د قررآن هجر ه برا از تر ،ام آل عمررانن33 ،15 ،51، 80
احمائ هن  ،)... 10 ،11 ،81 ،88 ،83د ازده با از اوجیل آل عمرانن  15 ،80 ،3احمائر هن

 001 ،10 ،11 ،81 ،81األعرافن  )... 051سخ به میان آم هاست .از ای میان ،ت ،ام
اوجیل دستکم پاوزده با تص یق ش هاو .ک؛ احبقررهن 31 30 ،80؛ آل عمررانن  3؛
احنساان  )... 81یک با وا آنها پیش از قرآن هم دیف آن آم هاست .ک؛ احت،بهن
 )000یا حتی د آیهای ،قررآن وگاهبران آنهرا داوسرته شر هاسرت .ک؛ احمائر هن .)80
شنگری ،هرما ز قررآن داوسرته شر هاسرت از کرافران
همچنی  ،ت ،ام د اهنمایی
خ،استه ش ه که ا ر است می ،ین  ،کتابی بهترر از ایر د ا بیا ور
شفیای.)131 :0331 ،

.ک؛ صرفی

د تفاسیر مأث ،اهل سنالت احیاواً شیاه که غاحباً به منرابع اهرل سرنالت مسرتن بر،ده ،بره
ت ،ام به ،وة دیگری ویز ت،جه ش هاست .ای ،وه که پا های از قسمتهرای تر ،ام بره
ط ،خاو م،اد اسرائیلی به ط ،عا  ،برای تبیی ابهامام یا مجمالم قرآن بهکا رفته
ش هاست یا د بیان شرح برخی قصص قرآوی ،قایع تا یخی ،مسائل اخالقی تربیتی
یا حتی م،ع،عام اجتماعی ،سیاسی مفسرران از مطاحرب عهر ی بهرره جسرتهاور  .حرال
سررلال اساسرری ای ر اسررت کرره :مفسررران د بهررره یررری از عه ر ی د تفاسرریر خرر،د چرره
یکردهایی دا و ؟ با بر سیهای اوجا ش ه میت،ان د یافت که مفسران د بهره یری از
مطاحب عه ی  ،چها ،وه یکرد اثباتی ح اکثری ،یکررد اثبراتی حر اقلی ،یکررد
یکرد د اوه دا و .
وفیی
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 .1پیشینة پژوهش
جایگاه عه ی د تفاسیر قرآن کریم با یکردهرای ،ورا ،وی د منرابع مختلفری از
جمله ذهبی ). 0331 ،ماما ی88 :0318 ،ر )83بر سری شر هاسرت .همچنری  ،د ایر
زمینه پژ هشهایی شامل «وگرشی شمن به جایگاه عه ی د تفسریر قررآن برا تکیره برر
احگ،ی وشاوهشرناختی بینامتنیرت» .ک؛ صرفی شرفیای115 :0330 ،رر « )151اههرای
وف،ذ اسرائیلیام د تفسیر قرآن» .ک؛ پیش،ایی )0311 ،ص ،م رفته ،اما ترا جرایی کره
وگا و ان بر سی وم،دهاو  ،مقاحه و،شتهای مستقل پیرامر،ن یکردشناسری مفسرران د
 ،پس از مفهر ،شناسری بره
بهره یری از عه ی د تفسیر قرآن و،شته وش هاست .از ای
بر سی یکردهای مفسران د بهره یری از عه ی میپردازیم.

 .2مفهومشناسی
مفه ،حغ،ی اصطالحی اژ ان کلی ی ما ا د تحلیرل هرر چره بهترر بحرث کمرک
خ،اه کرد که به شرح ذیل میباش .

2ـ .1عهدین
اصطالح «عه ی » اژهای مسیحی است به مسئلهای احهیاتی اشا ه میکن  .بره اعتقراد
مسیحیان ،خ ا و با اوسانها د عه بسته است:
0ر عه ا ل که آن ا «عه ق یم» عتیق) مریخ،اونر ؛ یانری خ ا ور از اوسران پیمران
رفته است که برای وجام یافت به شریات احهی رردن وهر از اه عمرل بره شرریات
احکا احهی ،خ،د ا به خ ا و وزدیک سازد م،جبام عایت ا ا فراهم سازد.
1ر عه د که آن ا «عه ج ی » میخ،اون  .بر اساس ای اعتقاد ،حضرم عیسری

ع)

حامل پیماوی ج ی از س،ی خ ا و ب،د که مطابق آن ،اوسانها دیگر ویازی به عمل کردن
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به شریات و ا و وجام اوسران از اه ایمران بره حضررم مسری
عن،ان کفا ة ناهان اوسانهاست ت،حی ی.)03 :0333 ،

ع)

قربراوی شر ن ا بره

2ـ .2اسرائیلیات
حفظ اسرائیلیام ،چنانکه از ظاهر آن پی است ،جمع است مفرد آن «اسرائیلیه» اسرت
آن داستان یا افساوهای است که منشاا اسرائیلی دا د ویز اسررائیلی منسر،ب بره اسررائیل
است اسرائیل همان یاق،بب اسحاقب ابراهیم ،پ پسران د ازده اوه اسرت کره یهر،د
به ا منس،ب میش،د .ک؛ ذهبی.)03 :. 0331 ،
آیتاهلل مارفت ویز ماتق و :
« رچه اژة اسرائیلیام د ظراهر بره مانرای داسرتانهرایی اسرت کره از منبرع
یه،دی سرچشمه رفته ،اما د اصطالح مفسرران مفهر ،سرتردهترری بره خر،د
رفتهاست شامل تما افساوه های کهنری اسرت کره از ذشرتگان ا د تفسریر،
ح یث تا یخ ش هاست .برخی ویز ماتق و که آوچه دشمنان از سَرِ کینهتر،زی
د تفسیر ح یث ا د کردهاو  ،اسرائیلیام است ...اطرالق اژة اسررائیلیام برر
همة جالیام از باب تغلیب است؛ چراکه بیشتر احادیث خرافی ،د اصل به یرک
منبع یه،دی متصل میش،د» مارفت.)10 :0301 ،

 .3دستهبندی رویکردهای مفسران در بهرهگیری از عهدین
قرآن کریم بیان تا کمالیافتة کال احهی است که به زبان عربری ورازل شر هاسرت
بخشهایی از آن د جایجای ت ،ام اوجیل آم هاست .از اینجاست کره مریتر،ان پیرا

ست که مفسرران قررآن کرریم

قرآوی ا بر اساس حیهای پیشی بر سی کرد از ای
ویز د تفاسیر خ،د از مطاحب عه ی بهره جستهاو د ایر زمینره یکردهرای متفرا تی
دا و که مهمتری آنها ا برمیشما یم.
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3ـ .1رویکرد اثباتی حداکثری
یکرد اثباتی ح اکثری ا می ت،ان مرب،ط به تفاسیری داوست کره و،یسرن ان آن از
مطاحب عه ی استفاده کردهاو

د ای مسیر ،ایام اسرائیلی ا با سن ذکر وم،دهاور ،

اما جز م،ا د او کی به وق آنها وررداختهاو

د اقع ،مفسر از وق

بر سی آنهرا شراوه

خاحی کردهاست آن ا بر عه ة خ،اون ه محققان ذاشتهاست.
ال ش ایی دا ور
یکرد د تفسیرهایی یافت میش،د که مامً ،
همچنی  ،ای
جملة آنها به تفسیر جامعاحبیان طبری مری تر،ان اشرا ه کررد کره د جاهرای مختلرف ایر

از

تفسیر ،مطاحب عه ی ا د ش هاست؛ به عن،ان وم،وه ،ایاتی که د با ة قصههرای قرآوری
است ،اما م ،د ت،جه است که فرا اوی ایام اسرائیلی د ای تفسیر ترا جرایی اسرت کره
اخیراً یکی از محققان مصری ح د سیص پنجاه ایت اسرائیلی ا وقرل مریکنر
محقق ایام تفسیر طبری ا با عبا م عبری که د ت ،ام است ،تطبیق میدهر
آمال0811 ،ق.)811 :.

ایر
.ک؛

طبری د م،ا دی که ایام اهل کتاب ا وقل میکن  ،مضم،ن آن ا اخذ میومایر
.ک؛ طبری ،بیتا ،ر  .)101 :1د برخی از م،ا د ،طبری با اینکه یک قصة خرافی است
با مباوی دینی منافام دا د ،آن ا وقل میکن  ،اما پیگیری ومریکنر
.)815

.ک؛ همران ،ر:0

ذهبری د ت،جیرره اینکرره چرررا طبررری ایررام اسرررائیلی ا وقررل کرررده ،امررا برره وقر آن
وررداختهاست ،می ،ی :
«چ،ن سن تما ایاتی ا که ایشان برای ما ذکر کردهاست ،به طر ،کامرل
وقل می کن به همی سبب از عه ة ایشان خا ر بر ماسرت کره د ایرت
سن دقت کنیم .دحیل دیگر آن ،تأثر ایشان از ایام تا یخی است کره مباحرث
تا یخی ا به ط،

سترده طرح وم،دهاست» ذهبی0331 ،ق.)118 :.
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شیخ محم عب ه د تفسیر احمنرا ذیرل آیرة بشرا م یحیری بره حضررم زکریرا ع) کره
می فرمای  :یَا زَکَرِیَّا إِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یَحْیَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِیًّا مرریمن ،)1
برای طبری از خ ا طلب عف ،کردهاست ا می ،ی « :عفا اهلل ع اب جریر إذ جال هذه
الرّوایة ممّا ینشر» شی عا ،. 0331 ،ر  185 :0عل،یمهر.)113 :0308 ،
بنابرای  ،یکرد اثباتی ح اکثری ا می تر،ان بیشرتر مربر،ط بره مفسرراوی داوسرت کره
تفاسیرآن ها ش ایی دا د د اقع ،د ای تفاسیر مطاحبی از عهر ی کره دسرتخ،ش
تحریف ش هاست ،وقل ش ه ،مفسر آن ا وق وکردهاست.

3ـ1ـ .1نمونهای از رویکرد اثباتی حداکثری در تفسیر طبری
از جمله مطاحبی که صاحب تفسیر طبری از عه ی استفاده کررده ،ایراتی اسرت کره
ی د با ة آفرینش حّ،ا ذکر کردهاست ذیل آیة شرریفة وَ قُلْنَا یَرا آدَمُ اسْرکُنْ أَنْرتَ وَ
زَوْجُکَ الْجَنَّة:

فتیم :ای آد ! خ،د همسرم د ای باغ سک،وت یرر[یر ] احبقررهن

 ،)35ایاتی وقل کرده که از جملة آنها ایت ذیل است:
« هنگامی که شیطان از د اه حمت احهی او ه ش  ،از بهشت بیرر ن شر
آد ا د بهشت جای دادو  ،حی ا تنها ب ن همسر د بهشت به سر میبررد،
تا اینکه خ،اب ا ا فرا رفت .قتی از خ،اب برخاست ،وا هان زوی ا وشسته بر
باحی خ،د دی که خ ا ور ا ا از دور هاش آفریر ه بر،د .پرسری  :تر ،کیسرتی؟
فت :یک زن .فت :برای چه آفری ه ش ی؟ فت :برای اینکه با مر آ امرش
بیابی» طبری ،بیتا ،ر.)111 :0

آوگاه خ ا و خ،اب ا بر آد افکن  ...بر اساس آوچه از طریق یه،دیان اهرل کتراب
غیر آوان از اهرل علرم ،از عبر اهلل بر عبراس دیگرران بره مرا سری ه ...سررس دور های از
دو ههای پهل،ی چپ ا ا برداشت جای آن ا از ،شرت پررر کررد ،د حراحی کره آد
همچنان خ،اب ب،د .تا اینکه خ ا و همسرش حّ،ا ا از دو ة ا آفریر ا ا بره صر ،م
زوی آ است تا آد د کنا ا آ امش یاب  .هنگامی کره از خر،اب بیر ا شر  ،حرّ،ا ا د
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کنا خ،د مشاه ه کرد بر اساس آوچه میپن ا و  ،اهلل اعلم ،فت :ا
همسر م است .پس د کنا ا آ امش یافت.

،شت ،خر،ن

ای د ص ،تی است که د کتب دیگر خلقت حرّ،ا بره ،ورة دیگرر بیران شر هاسرت؛
فته ش  :باضری از
چنانکه آم ه ،از اما صادق ع) د با ة کیفیت خلقت حّ،ا سلال ش

ع)

مرد می ،ین خ ا و حّ،ا ا از دو ة چپ پایینی آد خلق کردهاسرت .امرا صرادق
خ ا و ا تنزیه کرد فرم،د :آیا خ ا و ق م و اشت که حّ،ا ا از غیر دو ة آد خلرق

کن که به ای ترتیرب ،باضری از متکلالمران بگ،ینر  :آد برا قسرمتی از بر ن خر،د ازد ار
کرده است؟! خ ا و بی ما ایشان حکم کناد .سرس فرم،د :خ ا و تااحی قتی کره آد
ا از ِل آفری  ،مالئکه ا مأم ،به سرج ة ا ومر،د آن قرت خر،اب ا برر ا مسرت،حی
کرد .سرس برای آد به خلق ج ی ی پرداخت آن قت حّ،ا به حرکت د آم آد از
قتی آد به ا وظر کرد ،ا ا با سیمایی بسیا زیبا شبیه خر،د دیر
جنبش ا بی ا ش
مشاه ه کرد که ا به زبان خ،د تکلالم میکن  .پس به ا فت :ت ،کیسرتی؟ حرّ،ا فرت:
م مخل،قی هستم که همان ط ،کره مریبینری ،خر ا مررا آفریر هاسرت .پرس آد

فرت:

پر د ا ا! ای مخل،ق زیبا کیست که م به وزدیکری برا ا وظرر بره ا مرأو،س شر ها ؟
فرم،د :ای کنیز م حّ،است .آیا د ست دا ی که همراه اویس تر ،باشر برا تر ،سرخ
بگ،ی امر ت ،ا مطیع باش ؟! فت :بله ،خ ا و ا! تا قتی زو ها  ،ت ،ا برای آن شرکر
سراس می ،یم  .آن قت خ ا و خطبة وکاح آد حّ،ا ا جا ی کرد .ک؛ جزائرری،
.)01 :0300
ایاتی استفاده میش،د که آفرینش حّ،ا از آخری دور ة چرپ آد ،
بنابرای  ،از چنی
ایتی که از طبرری د برا ة وحر،ة خلقرت
بیاساس بر رفته از ایام اسرائیلی است

حّ،ا ذکر ش ویز مطابق با چیزی است که د ت ،ام آم هاست؛ چنان که د سفر پیر ایش
میخ،اویم « :خ ا و خ ا آن دو ه ا که از آد
آد آ د آد

رفته ب،د ،زوی بنا کررد

فت :هماوا ای است استخ،اوی از استخ،انهایم

ی ا بره ورزد

،شتی از ،شرتم .از
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ای سبب وساا وامی ه ش ه؛ زیرا که از اوسان رفته ش هاست» سفر پی ایش ،براب 11 :1
.)13

3ـ1ـ .2نمونهای از رویکرد اثباتی حداکثری در تفسیر درّ المنثور
وم،وة دیگر ای

یکرد د آثا سری،طی ،از جملره د ّ احمنثر ،اسرت .یکری از وکرام

منفی که د با ة تفسیر د ّ احمنث ،سی،طی بیان ش ه ،ای است که ای اثرر تمرا احادیرث
 ،آکن ه از اسررائیلیام،
آثا ذیل آیام ا ب ن هیچ وق تحلیلی آ دهاست از ای
ایام جالی اسرت مهرمترری اشرکال آن ویرز حرذف اسرناد ایرام اسرت
خرافام
.ک؛ کلباسی اصفهاوی.)15 :0300 ،
همچنی  ،ذهبی د با ة ای تفسیر

ش تفسیری سی،طی می ،ی :

«سی،طی با منزحت االیی که د شناخت ح یث چگ،وگیهای آن داشت،
د ای تفسیر د پی بازشناسی احادیرث صرحی وبر،دهاسرت .د ایر کتراب ،ا
 ،ویازمنر
احادیث صحی ا برا عرایف علیرل د هرم آمیخترهاسرت .از ایر
پی ایش بازوگری اسرت ترا سرره از واسرره جر ا شر،و » ذهبری ،. 0331 ،ر :0
.)158

یکی از م،ا دی که د تفسیر د ّ احمنث ،از عه ی اسرتفاده شر ه ،ایرام مربر،ط بره
خ متگزا ی حضرم م،سی ع) برای حضرم شایب ع) میباش .
د امتیاز ذکرش ه برای حضرم شایب ع) بر سایر اوبیاا ع) د تفاسیر عبا م است از:
0ر حضرم شایب ع) بنا بر آیام قرآن بر د ق ،مبا،ث ش هاست.
1ر بنا بر تا ادی از ایام ،خ ا و به دحیل محبت ش ی ی که حضررم شرایب بره ا
داشت ،حضرم م،سی ع) ا دَه سال خاد آن حضرم قرا داد .ک؛ کلباسی اصرفهاوی،
.)03 :0300
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م ،د ت،جه است که وب،م حضرم شایب ع) برای د ق ،بر اساس وصّ صرری قررآن

م ،د تأیی است ،حی خ متگزا ی حضرم م،سی ع) برای حضرم شایب به صراحت د

قرآن ویام هاست .دی اه قرآن د با ة مبا،ث شر ن حضررم شرایب ع) چنری اسرت کره
قرآن کریم می فرمای  :وَ إِلَی مَدْینَ أَخاهُمْ شُعَیبا :...ما بره سر،ی شرهر مر ی  ،براد شران

شایب ا فرستادیم ...األعرافن .)05

حضرم شایب عال ه بر ه ایت مرد م ی  ،مأم ،یت ه ایت مرد اَیکره ا ویرز برر
عه ه داشت ،چ،ن آن حضرم اهل آن منطقه وب،د ،قرآن ا ا براد مرد أیکره ونامیر ،

بلکه فرم،د :کَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَیْکَةِ الْمُرْسَلِین * إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَیبٌ * أَ الَ تَتَّقُون إِنِّی لَکُمْ

رَسُولٌ أَمِین :اصحاب اَیکه فرسرتاد ان ا تکرذیب کردور  .آوگراه کره شرایب بره آوران
فت :آیا پر ا و ا ی ؟ م برای شما فرستاده ای د خ ،اعتماد  احشاراان 011ر.)010

اما د قرآن مطلبی د با ة اینکه حضرم م،سری ع) د خر مت حضررم شرایب ع) قررا
رفته باش  ،ج،د و ا د.
سیمای حضرم شایب ع) د

ایام تفسیری د ّ احمنث ،چنی است که د ایر تفسریر

آم هاست:
« َأخْرَرَ إِسْحَقَ َ ابْ َ عَسَاکِر عَ ْ عِکرِمَة َاحسُّ ی قَاحَا :مَا بَاَثَ اهللُ وَبِیّاً مَررَّتَی ِ
إِحَّا شُاَیْباً مَرَّةً إِحَی مَ یَ َ فَأَخَرذَهرمر اهللُ بِالص یْحَةِ َ م

رَّةً أُخْررَی إِحَری أَصْرحَابِ األَیْکَ ةِ

فَأَخَرذَهرمر اهللُ بِاَرذَابِ یَر ِ ْ،الظُّلَّ ةِ :اسرحاق ابر عسراکر از عکرمره سر ی وقرل
کردهاو  :خ ا و حضرم شایب ا د برا براوگیخرت .یرک برا بره سر،ی قر،
م ی که خ ا ایشان ا به عذاب صیحه رفتا کررد برا دیگرر ا ا بره سر،ی
اصحاب أیکه فرستاد ای ق ،ا به عرذاب یر ،احظاللره دچرا ومر،د» سری،طی،
بیتا ،ر .)511 :3

همچنی  ،د تفسیر د ّ احمنث ،آم ه که اب جریر از اب عباس آ دهاست« :شرایب پر
صف ،ه همسر م،سی است کسی است که هشت یا ده سال حضرم م،سی ا اجیرر کررد
تا برای ی شباوی کن ».
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د وق ای سخ چنری آمر ه کره بره فررد کره دخترر حضررم شرایب بره همسرری
حضرم م،سی د آمر هاسرت ،حضررم م،سری ع) بررای حضررم شرایب وقرش دامراد ا
داشتهاست ،وه غال

خ متگزا

آن م تی ویز که وزد ی کا کرده ،برر اسراس تر،افقی

ب،ده که برای مَهر همسر بری ایشران مناقر شر هاسرت .همچنری  ،حضررم م،سری از پیرر
کهنسال می خ،اه که برای اوجا آن خ مت ،م م زمان ا به عه ة خ،دش بگرذا د ،د
حاحی که ا ر خ متگزا حضرم شایب ب،د ،بای ب ن چ،ن چرا ،ش بره فرمران بر،د
.ک؛ کلباسی اصفهاوی.)01 :0300 ،
بنابرای  ،آوچه د بیان ای امر م ،د ت،جه است ،آوکره سری،طی مطراحبی ا کره د برا ة
حضرم م،سی ع) خ متگزا ی ا برای حضرم شایب ع) بیان میکن  ،تا ح دی یشره
د مسائلی دا د که ت ،ام آن ا وقل کردهاسرت د اقرع ،د قررآن کرریم آیرهای کره
بیاوگر خ متگزا ی حضرم م،سی ع) برای حضرم شایب ع) باش  ،ذکر وش هاست.

3ـ1ـ .3نمونهای از رویکرد اثباتی حداکثری در تفسیر خازن
یکرد میت،ان به تفسریر حبراباحتأ یرل تفسریر خرازن) اشرا ه
از وم،وههای دیگر ای
کرد .تفسیر خازن د اقع ،مختصر تفسیر بغر،ی اسرت تفسریر بغر،ی ویرز خر،د مختصرر
تفسیر ثالبی به شما می د .خازن از جمله مفسراوی است که د وقل داستانهای اوحرافی
عه ی زیاده ی کردهاست د ای زمینه از تفاسیری چ،ن ثالبی ماون آن که د وقل
اسرائیلیام بیت،جه ب،دهاو  ،بسیا بهره جستهاست.
بره

ی به دوبال زا ش مطاحب عه ی غاحباً آنها ا به شتة وق تحلیل ومیکشر
چشم یک وقاد بصیر به ایر دسرته ایرام ومریوگررد .احبتره ا د برخری مر،ا د از وقر
ایراتی پررده
بر سی اسرائیلیام غفلت و ،زی ه ،از وقاط عاف ساختگی بر،دن چنری
برمیدا د ،حی ای امر د تفسیر ا بسیا کمروگ است، .یرا علرت یکررد زیراد ا بره
اسرائیلیام ای ب،ده که ی کتاب ا خاوقاه سمیساطیة دمشق ب،دهاست به همی دحیرل ویرز
به خازن مار ف شر ه اسرت .ا بره دحیرل شرغلش ،د بسریا ی از تفاسریری کره د اختیرا
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داشت ،میوگریست از داستانها افساوههای م،ج،د د ای کتابها تأثیر پذیرفت د
تفسیر خ،د آنها ا وقل میکرد .ک؛ ذهبی ،. 0331 ،ر .)301 :0
از جمله مسائلی که د قرآن کریم مطرح تفسیر تبیی ش ه ،م،ع،ع آفرینش زن
مرد وقش هر ک ا د تایری سرو،شرت زور ی خر،د اسرت .از قررآن کرریم بره دسرت
میآی که زن ویز ماون مررد د سراخت خر،د جامارة خر،یش مرلثر اسرت .متأسرفاوه د
باضی از ایام تفسیری دی ه میش،د که و،عی وگررش منفری د برا ة جرنس زن جر،د
دا د که او یشهای واد ست است.
د تفسیر خازن ،ذیل آیة شریفة فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُما مِمَّا کَانَرا فِیره :پرس
شیطان هر د ا از آن بلغزاوی از آوچه د آن ب،دو  ،ایشان ا به د آ د احبقرهن ،)31
د ایتی از اب عباس آم هاست« :خ ا و متاال فرمر،د :ای آد ! چره چیرزی تر ،ا ادا
کرد تا چنی کا ی ا اوجا ب هی؟ فرت :پر د را ا! حرّ،ا آن ا ایر ،وره بررایم زیبرا
جل،ه داد» بغ ادی0805 ،ق.)33 :.
ای مطلب د ت ،ام هم چنی آمر هاسرت« :خ ا ور بره آد فرمر،د :آیرا از میر،ة آن
د ختی خ ،دی که به ت ،فته ب،د از آن وخ ،ی؟! آد ج،اب داد :ایر زن کره یرا مر
ساختی ،از آن می،ه به م داد م هم خ ،د » سفر پی ایش ،باب 00 :3ر.)01
شهی مطهری عم مقایسة ای داستان د قرآن کریم ت ،ام ،ای او یشه ا تفکری
غلط بر رفته از عقای مسیحیت داوسته ،میفرمای :
« یک فکر بسیا غلط ا مسیحیان د ترا یخ مرذهبی جهران ا د کردور کره
اقااً خیاوت ب،د د مسرئلة زن و اشرت عیسری ،تررک ازد ار مجررد زیسرت
کشیشها کا دینالها) .کمکم ای فکر پی ا شر کره اساسراً زن عنصرر نراه
فریب است؛ یانی شیطان ک،چک است .مرد به خ،دی خ،د ناه ومیکن ایر
زن است که شیطان ک،چک است همیشه س،سره مریکنر مررد ا بره نراه
امی دا د .فتن اساساً قصة آد  ،شیطان حّ،ا ،ای ط ،شر ع ش کره شریطان
ومی ت،اوست د آد وفر،ذ کنر  .بنرابرای  ،آمر حرّ،ا ا فریرب داد حرّ،ا آد ا
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فریب داد د تما تا یخ ،همیشه به ای شکل است که شریطان برز ز زن ا
زن مرد ا س،سه میکن .
اص،الً داستان آد حّ،ا شیطان د میان مسیحیان به ای شکل آم ه ،حری
قرآن کریم د ست خالف ای ا می ،ی تصری میکن ای عجیب است.
قرآن قتی داستان آد
تبایت قائل ومیش،د.

شیطان ا ذکر می کن  ،برای آد اصراحت بررای حرّ،ا

ا ل که میفرمای ما فتیم ،می ،یر مرا بره ایر د وفرر فتریم کره سراک

بهشت ش،ی وه فقط به آد  :وَ الَ تَقْرَبَرا هَرذِهِ الشَّججَََ ََ فَتَکُونَرا مِرنَ الظَّرالِمِین

احبقرهن  35األعرافن  .)03با میفرمای  :فَوَسْوَ َ لَهُمَا الشَّیطان األعرافن
)11؛ یانی ومی ،ی که شریطان یکری ا س،سره کررد ا دیگرری ا س،سره
کرد .آد همان مق ا حغزش کرد که ح،ا .اسال ایر فکرر د غری ا کره بره
تا یخ مذهب ها بسته ب،دو  ،زد د بیان داشت که جریران عصریان اوسران چنری
ویست که شیطان زن ا س،سه میکن زن مرد ا بنابرای  ،زن ،یانری عنصرر
ناه!» مطهری.)001 :0353 ،

همان ،وه که بیان ش  ،د تفسیر حبراب احتأ یرل د بیران قصرة آد حر،ا ذکرر شر ه،
همان وگرش منفی است که ت ،ام د با ة زن دا د اینکه زن م،جب فریب آد ش تا از
آن د خت بخ ،د ،د ص ،تی که د قررآن کرریم ویرز سرخ از آن اسرت کره شریطان ا
عامل فریب آد ح،ا میداو .

3ـ .2رویکرد نفیی
از یکردهای دیگر مفسران د تفسیر قرآن بهره یری آوان از عه ی  ،میتر،ان بره
یکرد وفیی اشا ه کرد از صاحبان ای یکرد میت،ان به فخرر ازی ،صراحب تفسریر
مفاتی احغیب احتفسیر احکبیر) اشا ه کرد .فخر ازی حساسریت شایسرتة تر،جهی د مقابرل
عه ر ی دا د .ی ایررام عه ر ی ا د پرترر ،آ رراهیهررای کالمرری اعتقررادی وق ر
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چگ،وگی آنها ا بر سی میکن د عرعة آنها کامالً احتیاط ا عایرت مریومایر  .ا
هر آوچه ازای ،وه ایام ا که با عظمت شخصیت عصمت پیرامبران د تنرافی یافتره،
وق کرده ،سراوجا  ،خط بطالن بر آنها کشی هاست.

3ـ2ـ .1نمونهای از رویکرد نفیی در تفسیر الکبیر
فخر ازی ویز از جمله افرادی است که به ،وة دیگر از مطاحب عه ی د تفسیر خر،د
بهره جسته است؛ به عن،ان وم،وه ،ی د ذیل آیام وَ هَلْ أَتَاکَ نَبَرأُ الْخَصْرمِ إِذْ تَسَروَّرُوا
الْمِحْرَابَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَی دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا الَ تَخَفْ خَصْمَانِ بَغْیٌ بَعْضُرنَا عَلَری بَعْر

ٍ

فَاحْکمْ بَینَنَا بِالْحَقِّ وَ الَ تُشْطِطْ وَاهْدِنا إِلَی سَوَاءِ الصِّراطِ :آیرا خبررِ دادخ،اهران ،چر،ن از
ومازخاوه[ی ا ] باال فتن  ،به ت ،سی ؟ قتی [به ط ،وا هراوی] برر دا د د آم ور ا از
آوان به هراس افتاد ،فتن  :مترس! [ما] د م ّعی [هستیم] که یکی از ما بر دیگری تجرا ز
کرده است .پس میان ما به حق دا ی ک از حق د مشر ،مرا ا بره اه اسرت اهبرر
باش ون 10ر .)11اجمرال آوچره ا برخری از مفسرران ،بره یرژه صراحبان تفسریر وقلری
آ دهاو که به هیچ ی با شخصیت االی حضررم دا د سراز ا ویسرت )،مریآ د
آوگاه می ،ی :
«آوچه م ب ان ردن میوهم می پذیر  ،ای است که داستان از بنیاد ،باطل
کذب محض است .آوگاه ی به دالیل بطالن آن میپردازد با ت،جه به آیام
پیشی د پرت ،چهرة تابناک دا د ع) ای صحنهآفرینی اسررائیلیام ا وقرش برر
آب میکن آوگاه داستان ا بره ،ورهای مری آ د کره وره تنهرا قر حی برر آن
بز ،ا ویست ،که م حی بلیغ است» فخر ازی ،بیتا ،ر .)301 :11
همچنی  ،ی ذیل آیة  38همی س ،ه که میفرمای  :وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَیمَانَ وَ أَلْقَینا عَلَری

کُرْسِیهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ :قطااً سلیمان ا آزم،دیم بر تخت ا جس ی بیفکن یم .پرس بره
ت،به بازآم  ،میو،یس  َ « :حِأَهْلِ احْحَشْ َ ِ،الرِّوَایَةِ فِیهِ قَْ،لٌ َ ،حِأَهْرلِ احْاِلْرمِ َ احتَّحْقِیرقِ قَرْ،لٌ
آخَرُ :اهل حش ،واقالن ایرام د شررح ایر

اقاره؛ یانری آزمرایش حضررم سرلیمان
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سخنی دا و اهل داوش تحقیق سخ دیگر» .آوگاه ایام ا دشر ه د ایر زمینره ا
دّ آنها میپردازد .یرا ی
که قطااً از اباطیل اسرائیلیام است ،ه،شمن اوه دقیق به وق
د با ة وسبتهای وا ایی که به حضرم ی،سف ع) دادهاو  ،عرم بحرث مفصرل ژ ف،

بیپایگی پن ا های افساوهبافان ا ش ساختهاست .ک؛ همان .)331 :بنابرای  ،میت،ان
بیرران کرررد کرره فخراح ر ّی ازی مفسررری اسررت کرره بسرریا ه،شررمن اوه سررره ا از واسررره
بازمیشناس د تفسیر خ،د از مطاحب عه ی بهره میج،ی د م،ا دی که مر ،د ویراز
است ،به وق آنها میپردازد.

3ـ .3رویکرد اثباتی حداقلی
از وم،وههای ای

یکرد می ت،ان به مکتب تفسیری عالمه طباطبائی اشا ه کرد .ایشران

ایتی ا ومیپذیرد ،مگرر
وسبت به ایام ،م،عع یک وقاد حکیم ا اتخاذ وم،دهاست
آوکه آن ا بر قرآن عرعه داشتهاست ا ر م،افرق قررآن بر،د مارا د و اشرت ،آن ا
میپذیرد د غیر ای ص ،م آن ا د میکن .ک؛ اآلح،سی.)180 :0311 ،
عالمرره طباطبررائی ا بررهحررق مرریترر،ان از شایسررتهتررری پرررچمدا ان وهضررت مبررا زه بررا
اسرائیلیام د س ة اخیر داوست .ایشان د پرت ،آشنایی دقیرق برا مبراوی فلسرفی ،کالمری
ایی د عرصة ستیز با ایام اسررائیلی خر،ش د خشری و  .بنرابرای  ،د بهرره یرری از
مطاحب عه ی بسیا دقت بهکا بردهاو  .عالمه طباطبائی اعتمادی کامل به آثا اخبرا
ویز قب،ل جمیع منق،الم ب ن تأمل زینش آنها ا م ،د اوتقاد قرا داده ،ماتقر اسرت
که ای عمل باعث آمیخته ش ن ایام اسرائیلی برا سرایر ایرام شر هاسرت .همچنری ،
میت،ان یادآ ش که عالمه طباطبائی د م،ا دی بسیا  ،وص،صری ا از تر ،ام اوجیرل
وقل میکن با قصههای قرآن د م،عع خاصی مقایسه اخرتالف بری کترب عهر ی
قرآن ا آشکا

بیاعتبا ی آن وص،و ا اثبام میکنر  .هر ف اساسری عالمره از ا ائرة

وص،و از ت ،ام آن است که خ،اون ه بهعم جاعالن ایام اسرائیلی ا بشناس ؛ همران
ایرراتی کرره مضررم،نهررای مطاحررب خرر،د ا از منررابع اهررل کترراب رفتررهاورر

.ک؛
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محم قاسررمی .)133 :0300 ،بنررابرای  ،صرراحب تفسرریر احمیررزان د بهررره یررری از مطاحررب
عه ی کمال دقت ا دا د آن مطاحبی ا که مطابق قرآن است ،میپذیرد د غیرر ایر
ص ،م به وق آنها میپردازد.

3ـ3ـ .1نمونهای از رویکرد اثباتی حداقلی در تفسیر المیزان
از صاحبان ای

یکرد به عالمه طباطبائی اشا ه کردیم که به عنر،ان وم،وره ،ذیرل آیرة

وخست س ،ة وساا که می فرمای  :یَا أَیُّهَا النَّا ُ اتَّقُوا رَبَّکمُ الَّذِی خَلَقَکمْ مِنْ نَفْسٍ واحِجََ َ
وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَاالً کَثِیراً وَ نِساءً :...ای مرد ! از پر د ا تان کره شرما ا
از وَفْس اح ی آفری جفتش ا [ویرز] از ا آفریر
پراکن ه کرد ،پر ا دا ی  ،...می ،ی :

از آن د  ،مرردان زوران بسریا ی

« اما احتماحی که باضی از مفسرران د مانرای "وَفْرس احر

ه" "ز جهرا"

داده او  ،به هیچ جه د ست ویست ،آوان فته او که :مرراد از "وَفْرس واح
"ز ر ا " د آیة شریفه ،مطلق ذکر،

ةة"

اوراث وسرل بشرر اسرت کره کرلال بشرر از

ماد مت،ح میش،د؛ چنانکه د برخی از ایام آمر هاسرت کره
مجم،ع پ
خ ا و همسر آد ا از دو های از دو ههای ا آفری  ،هیچ شاه دحیلری از آن
بر آیه ویست» طباطبائی ،0318 ،ر .)101 :8

بنا بر تفسیری که مرح ،عالمه از ای آیه بیان کردو  ،میت،ان بیان کرد که د پا های
از م،ا د ایشان ایام دیگران یا سخ ت ،ام ا د تفسریر آیرام بیران آنهرا ا وقر
میکن  .همچنی  ،آیرتاهلل جر،ادی آملری ویرز د بهرره یرری از عهر ی د تفسریر قررآن
یکرد اثباتی ح اقلی دا و ایشان برخی از سخنان ت ،ام اوجیل ا به وقر کشری ه

د کردهاست عال ه بر ای  ،ماتق اسرت کره برخری از داسرتانهرای اوبیراا د تر ،ام
اوجیل ویز مطرح ردی ه ،اما جر،د آنهرا د داسرتانهرای قرآوری بره ،ورهای منرزهترر از
عه ی به تص،یر کشی ه ش هاست .بنابرای  ،با اینکه ،شههایی از داستان صحی
است ،اما بای مطاحبی از آن ا قائل به تفصیل وق بر سی داوست.

مقب،ل
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3ـ3ـ .2نمونهای از رویکرد اثباتی حداقلی در تفسیر تسنیم
د ای بخش ،آیتاهلل ج،ادی آملی به م،ا دی از ت ،ام اوجیرل پرداخترهاسرت کره
مطاحب ا با ماا ف زیبای قرآن ویز جایگاه پیامبران احهری د قررآن براز  ،ومر،دهاسرت.
ایشرران د بررا ة جایگرراه حضرررم آد د قرررآن ترر ،ام چنرری مرری ،یر کرره د قرررآن

آم ه اسرت :وَ قُلْنَا یَا آدَمُ اسْکنْ أَنْتَ وَ زَوْجُک الْجَنَّةَ وَ کالً مِنْهَا رَغَرداً حَیْرثُ شِرئْتُمَا وَ الَ
تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَََ َ فَتَکُونَا مِنَ الظَّالِمِین * فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا کَانَا فِیهِ وَ قُلْنَا
اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْ

ٍ عَدُوٌّ وَ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلَی حِینٍ * فَتَلَقَّی آدَمُ مِنْ رَبِّرهِ

کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ :فتیم :ای آد ! خر،د همسررم د ایر براغ
سک،وت یر[ی ] از هرکجای آن خ،اهی  ،فرا ان بخ ،ی  [ ،حی] به ای د خت وزدیک
وش،ی که از ستمکا ان خ،اهی ب،د .پس شیطان هرر د ا از آن بلغزاویر
ب،دو  ،ایشان ا به د آ د فرم،دیم :فر د آیی  ،شما دشم هم یگری

ازآوچره د آن
بررای شرما د

زمی قرا اه تا چن ی برخ ،دا ی خ،اه ب،د .سررس آد از پر د را ش کلمراتی ا
د یافت وم،د [خ ا] ا ا بخشی  .آ ی ،ا [ست که] ت،بره پرذیر مهربران اسرت احبقررهن
35ر.)31
اما د ت ،ام کن،وی د با ة حضرم آد

ع)

ح،ا چنی آم هاست:

«ما از همة حی،اواتی که خ ا و به ج،د آ د ،زیرکترر بر،د .زی مرا
وزد زن آم ه ،به ا فت :آیا حقیقت دا د که خ ا شما ا از خ ،دن میر،ة تمرا
د ختان باغ منع کرده است؟ زن د ج،اب فت :مرا اجرازه دا یرم از میر،ة همره
د ختان بخ ،یم ،به جز می،ة د ختی که د سط باغ است .خر ا فرمر،ده کره از
می،ة آن د خت وخ ،یم یا حتالی آن ا حمس وکنیم ،روه میمیریم .ما فت:
مطمئ باشی وخ،اهی مررد ،بلکه خ ا خ،ب میداو زماوی که از می،ة آن د خت
بخ ،ی  ،چشمان شما باز میش،د ماون خ ا میش،ی میت،اوی خ،ب ا از ب
تشخیص دهی  .آن د خت د وظرر زن زیبرا آمر برا خر،د او یشری  :میر،ة ایر
د خت دحرذیر میت،او خ،ش طارم باشر بره مر داورایی بخشر  .پرس از میر،ة
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د خت چی خ ،د به ش،هرش هم داد ا ویز خ ،د ...خ ا و آد ا و ا
داد :ای آد ! چرا خ،د ا پنهان میکنی؟ آد فت :ص ای ت ،ا د باغ شنی
ترسی ؛ زیرا برهنه ب،د  .پس خ،د ا پنهان کرد » سفر تثنیه ،باب 0 :3ر.)01

آیتاهلل ج،ادی آملی می ،ی :
«با یک ا زیابی مختصر ،چن وسبت واشایست ا د ت ،ام خ،اهیم دی :
 0ر وسبت د غ به خ ا از می،ة د ختی که د سط باغ است ،خ ا فرم،ده که
مخ ،ی  ،مبادا بمیری !
1ر وسبت بخل به خ ا ا اعی وب،د که آد ح،ا از د خت داوش بخ ،و .
3ر ر خ ا و ر جسررم اسررت د برراغ ق ر
میش،و » ج،ادی آملی.)131 :0301 ،

مرریزو ر

آد

حرر،ا از ا پنهرران

بنابرای  ،د ت ،ام تص،یری از خ ا و به ومایش کشی ه شر ه کره وا،ذبراهلل شخصری
است پَستتر از مخل،قام فردی بخیل که خیر صالح مخل،ق خ،د ا ومیخ،اه د
ع،د ،شیطان فردی خیرخ،اه ف اکا وشان داده ش هاست!

3ـ .4رویکرد دوگانه (انتقادیـ اثباتی)
یکرد د اوره ا مری تر،ان مربر،ط بره تفاسریری داوسرت کره صراحبان آن م،عرای
سرسختاوه د برابر اسررائیلیام داشرته اور بره مفسرراوی ا کره کترب خر،د ا مشرح،ن از
ای ،وه اخبا کردهاو  ،حمله کررده اور  ،امرا خر،د ویرز بره وحر،ی بره اسررائیلیام رفترا
آم هاو احیاواً از کنا ای ،وه ایام بر ن وقر رذ کرردهاور  .از وم،ورههرای ایر
یکرد ،میت،ان به مکتب تفسیری محم شی عا ،به یژه د تفسیر احمنرا اشرا ه کررد.
محم شی عا با احها از ش تفسیری استادش ،شیخ محم عب ه ،هم،ا ه سرای کررده
تا تفسیری از قرآن ا ائه کن که از شائبههای خرافام تحریفام اهل کتاب پیراسته باشر
ای قبیل پیرایهها ا حجاب فهم صحی قرآن برشمرده ،د مق مة تفسیر خ،د میو،یس :
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«متأسفاوه بیشتر م،ع،عهایی که د تفاسیر به آن ها پرداخته ش ه ،خ،اون ه ا
از اه اف عاحیرة قررآن از شر هر ایت تاراحی برازمیدا د ،مبراحثی چر،ن
صرف وح ،ماون آن ها ...همچنری  ،ایرام اوبر،هی کره همرراه برا خرافرام
اسرائیلی هستن  ،وقش مهمی د بازداشت آدمی از مفه ،صرحی آیرام دا د»...
شی عا ،. 0331 ،ر1 :0ر.)01

ی د ادامه میافزای « :مقص،د ای است که بیشتر ایاتی که د تفسریر مرأث ،وقرل
ش ه ،حجاب ماوای د اه فهم صحی قرآن است ج،ین ان ا از دسرت یازیر ن بره
مقاص عاحی قرآن بازمیدا د» همان) .همچنی  ،ی با اوتقاد ش ی از اسرائیلیام سرتراوی
هرببر منبّره بره اثرر سر،ا خرافرام آنهرا د تفاسریر قررآن اشرا ه
ماون کاباألحبرا
کررردهاسررت مسررلماوان ا از پررذیرش مجهرر،الم آورران برحررذ داشررتهاسررت .ک؛
محم قاسمی.)111 :0300 ،
صاحب احمنا سای کرد تا د شرح ت،عی مجمالم مبهمام قرآوی پا ا از دایرة
مضم،نهای وص،و قرآوی فراتر وگذا د مفسراوی ا که د شررح بسرط داسرتانهرای
قرآوی رفتا زیاده ،یی ط،ل تفصیلهای زائر شر هاور  ،وکر،هش مریکنر .ک؛
واناعه .)351 :. 0311 ،اما بای ت،جه داشت که صاحب احمنا با تما مذمتها اوتقادهای
ا دهاش بر مفسراوی که د شرح تفسیر آیام قرآوی ی به اسرائیلیام آ دهاو  ،خ،د
ویز د م،ا دی چن  ،د تفسیر پا های از مجمالم مبهمام قرآوی ،از کتب عه ی بهرره
جستهاست عرم تکیره برر مطاحرب آنهرا ،اقر،ال آ ای دیگرر مفسرران ا اوکرا قررا
یکرد ،مکترب تفسریری شریخ محمر
کردهاست .عال ه بر ای  ،وم،وة برجسته با ز ای
عب ه است .به عقی ة عب ه ،ا ر داوست جزئیام داستانهای قرآن برای فهرم آن الز بر،د،
 ،ی هرر
خ ا و متاال یا پیرامبر و) از براز ،یی آنهرا فر رذا ومریکردور  .از ایر
ک،ششی ا د ای

اه بیه،ده پیامر آن ا افترادن بره طرة افسراوهپرردازی داوسرتهاسرت

.ک؛ ماما ی.)81 :0318 ،
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3ـ4ـ .1موارد و نمونههای رویکرد صاحب تفسیر المنـار در بهـرهگیـری از
عهدین
صاحب تفسیر احمنا

یکردی د اوه اوتقادی اثباتی) دا د .د ای بخش ،بره ذکرر

وم،وههایی از یکرد ایشان میپردازیم.

الف) نمونههای رویکرد انتقادی
صاحب تفسیر احمنا د پا های از م،ا د از تفسیر خ،د ،پس از وقل ق،ل عه ی د برا ة

آیام قرآن کریم به وق آنها می پردازد؛ به عن،ان وم،وه پیرام،ن تفسیر آیرة هُروَ الَّرذِی

خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحََِ ٍ وَ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا األعرافن  )003آم هاست:
«منظ ،از الَّذِی خَلَقَکمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحََِ ٍ ،یانی آد

منظ،

از وَ جَعَرلَ

مِنْهَا زَوْجَهَا ،یانی حّ،ا .مفسران فتن  :ب احازه آد ا بیافری خ،اب برر ی
افکن از یک استخ،ان پهل،ی ی از جاوب چپ حّ،ا ا بیافری آد ا از آن
هیچ وج ورسی که ا رر وجری سری ی برر  ،مهربران وبر،دی آن م،اصرلت
م،دّم میان ایشان وری،ستی» میب ی.)815 :0310 ،

عالمه مجلسی د ای زمینه می ،ی « :ق،ل مشره ،د میران مّ ،خران مفسرران اهرل
سنالت ای است که ح،ا از دو ة آد آفری ه شر هاسرت برخری از ایرام مرا ویرز برر آن
دالحت دا د» مجلسی0813 ،ق ،.ر .)111 :00
از میان عاحمان عامه ،فخر ازی ،شی عا

ر هری دیگرر ایر وظرر ا واسراز ا برا

قرآن کریم مرد د داوستهاو  .محم عب ه می ،ی :
«د با ة آفرینش حّ،ا که بسیا د باب آن سرخ فترهاور  ،وصّری د قررآن
کریم ج،د و ا د الز ویست که آیة شریفه ا به علت مطابقت با سفر پی ایش
د ت ،ام بر آن حمل کنیم؛ زیرا داستان ،آنچنران کره د تر ،ام فالری آمر ه،
ا د وش هاست ،بلکه قرآن کریم تنها بخرش عبررماوگیرز آفررینش آد ا بیران
کرده است .ا ر بگ،یی که پیامبر اکر و) د ح یث اب،هریره د صرحیحی  ،د

21

رویکردشناسی مفسران در بهرهگیری از عهدین در تفسیر قرآن /حسین خاکپور و وحیده شهریاری

بیان علت ت،صیة زوان به خیر فرم،دهاو " :إنال الم رةة خُلِقَرت مِر عِرلع ...همران:

 ،")111می ،ییم ای ح یث وظیر ای آیه است که میفرمای
مِنْ عَجَل ...األوبیاان .»)31

 :خُلِرقَ الْإِنْسرانُ

همچنی  ،شیخ محم عب ه ذیل آیة شریفة وَ إِذْ قَالَ مُوسَی لِقَوْمِرهِ إِنَّ اللَّرهَ یَرأْمُرُکُمْ:

أَنْ تَذْبَحُوا بَقَََ  :هنگامی که م،سی به ق ،خ،د فت :خ ا به شما فرمران مریدهر کره:
ماده ا ی ا سر ببری  احبقرهن .)11

پس از بیان ایراد بر ای داستان ،د با ة وقل ای قصه د ت ،ام می ،ی :
«با ها فتها که بای د با ة داستانهای بنیاسررائیل سرایر اوبیراا مراقرب
محتاط ب،د هیچ ،وه اعتمادی به سخنان م ،خان مفسران ،زائر برر وصر،و
قرآن کریم ویست؛ کساوی که د برا ة ترا یخ قلرمفرسرایی مریکننر د داورش
امر زی با ما هم عقی هاور کره بره هریچ مطلبری از ترا یخ آن د انهرا اعتمرادی
ویست . ...ما هیچ اعتمادی بر وقل قصّههرای مفسرران ور ا یم ،بلکره از اعتمراد بره
آنها وهی میکنیم صرفاً به وص،و قرآن کریم بسن ه میوماییم ا ر ایرت
صحیحی ج،د داشت ،آن ا مطرابق وصر،و قررآن کرریم ت،عری مریدهریم»
شی عا ،. 0331 ،ر.)101 :0

آوگاه شی عا میافزای « :آوچره ا کره اسرتاد محمر عبر ه بر ان اشرا ه کردور  ،د
خص،و حکم ت ،ام د برا ة کشرت را د آغراز سر ،ة  10از سرفر تثنیره آمر هاسرت»
همان).
د سفر تثنیه چنی میخ،اویم:
«ا ر د زمینی که یَهر،ه خ ایت برای تصررفش بره تر ،مریدهر  ،مقتر،حی د
صحرا افتاده پی ا ش،د مال ،وباش که قاتل ا کیست * آوگاه مشایخ دا ان
ت ،بیر ن آم ه ،مسافت شهرهایی ا که اطرراف مقتر،ل اسرت ،بریماینر ؛ * امرا
شهری که وزدیکتر به مقت،ل است ،مشایخ آن شرهر ،سراحة مره ا کره برا آن
خیش وزده شخم وکرده باشن  ،فر د آ و آوجا د ادی ،ردن ،سراحه ا
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بشکنن * بنریال ی کَهَنره وزدیرک بیاینر  ،چر،ن کره یَهرر،ه خر ایت ایشران ا
بر زی ه است تا ا ا خ مت وماین به وا خ ا و برکت دهن برحسب ق،ل
ایشان ،هر منازعه هرر آزا ی فیصرل پرذیرد * جمیرع مشرایخ آن شرهری کره
وزدیکتر به مقت،ل است ،دستهای خر،د ا برر ،سراحه کره رردوش د ادی
شکسته ش ه است ،بش،ین * ج،اب داده ،بگ،ین که دستهای ما ای خ،ن ا
وریخته ،چشمان ما و ی هاست * .ای خ ا و ! ق ،خ،د اسرائیل ا که ف یره داده،
بیامرز مگذا که خ،ن بی ناه د میان ق ،بنیاسرائیل بماو  .پرس خر،ن بررای
ایشان عف ،خ،اه ش » سفر تثنیه ،باب 0 :10ر.)0

چنان که مالحظه میش،د ،داسرتان تر ،ام د برا ة ذبر

را برا داسرتان قررآن کرریم

متفا م است.

ب) موارد و نمونههای رویکرد اثباتی
د ای

یکرد ،مفسر بیشتر م،ا د به ط ،مستقیم عبا ام عه ی

ا ذکر،

اهی ویرز

عبا م ا ذکر ومیکن  ،بلکه مطلب ا یادآ ش ه ،به عه ی ا جراع مریدهر  .خ ا ور

می فرمای  :وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَی ابْنَ مَرْیمَ رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَرا صَرلَبُوهُ وَ

لَکِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذِینَ اخْتَلَفُوا فِیهِ لَفِی شَکٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّرنَّ وَ مَرا

قَتَلُوهُ یَقِیناً :فتة ایشان که ما مسی  ،عیسیب مریم ،پیامبر خر ا ا کشرتیم ،حرالآوکره
آوان ا ا وکشتن ا ا مصل،ب وکردو  ،حیک امر بر آوان مشتبه ش کساوی که د با ة
ا اختالف کردو  ،قطااً د با ة آن دچا شک ش ه او هیچ علمی ب ان و ا و  ،جز آوکه
از مان پیر ی میکنن یقینراً ا ا وکشرتن  احنسراان  .)051صراحب تفسریر احمنرا د
ت،عی تفسیر ای آیه میو،یس :
«د ایر آیره ،خ ا ور حضررم مسری ع) ا بره صرفت سراحت سر،لاهلل)
ت،صیف وم،د تا به مسیحیان اشا ه کن که با ادعای احر،هیتی کره بررای حضررم

مسی ع) قائلاَو ؛ ،یا به دع،م ا استهزا میکنن  ،چ،ن حضرم مسی د میان
آنها ادعای وب،م کرد ،وه ادعای اح،هیت .چناوچه اواجیل ایشان به ایر حقیقرت
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اذعان دا و که حضرم مسی ع) خ ا و ا اح میداوسرت خر،دش ادعرای
ساحت داشت .چناوچه د باب  ،3دیرف  ،01اوجیرل ی،حنرا آمر هاسرت :ایر
زو ی جا ی ان است که ت ،ا بهتنهایی احه حقیقی خ،د ب اونر یسر،ع مسری
فرستادة ا ست» شی عا،. 0331 ،ر .)01 :1

وم،وة دیگر ،یکرد اثباتی آن است که صراحب تفسریر احمنرا د تفسریر بر ن ذکرر
عبا م به عه ی ا جاع میده ؛ به عن،ان وم،وه ذیل آیة وَ قَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیرٌ ابْنُ اللَّرهِ وَ
قَالَتِ النَّصَارَی الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِکَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ یُضَاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ

قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّی یُؤْفَکُونَ :یه،د فتن  :عرزَیر ،پسر خ است ،وصا ی فتنر  :مسری پسرر
خ است .ای سخنی است [باطل] که به زبان میآ و

به فتا کساوی که پریش از ایر

کافر ش هاو  ،شباهت دا د .خ ا آوان ا بکش ! چگ،وه [از حرق] باز رداور ه مریشر،و ؟
احت،بهن  ،)31ی د با ة عزیر میو،یس :
«تفسیر ای آیه ا با ذکر او کی از تا یخ عزیر آغراز مریکنریم .عزیرر کسری
است که اهل کتاب ا ا "عز ا" میوامن ظاهراً عربهای یه،د ای اسم ا بره
سبب محبت تصغیر کردو مسلماوان از آوران بر رفترهاور تصررف د اسرماا
علمها منق،ل از یک زبان به زبان دیگر وزد تما امم مار ف است ،حتی که اسم
"یس،ع" ا عرب به عیسی بر رداو و ؛ چنانکه د فصل هفتم سرفر مارر ف بره
عز ا ب سرایا ب عز یا ...ا د ش هاست» شی عا ،. 0331 ،ر.)103 :01

بنابرای  ،از مجم،ع آوچه بیان ش  ،مال ،میشر،د کره ملحرف تفسریر احمنرا د تفسریر
خ،د از عه ی استفاده وم،دهاست.

3ـ4ـ .2نمونهای از رویکرد دوگانه در تفسیر روضالجنان و روحالجنان
عال ه بر ای  ،از صاحبان یکرد د اوه میتر،ان بره شریخ اب،احفتر،ح ازی ،صراحب

تفسیر داحجنان

حاحجنان اشا ه کررد .شریخ اب،احفتر،ح ازی برا اینکره د جرایی از

تفسیر خ،د د با ة تا یخ ذشتگان قصص اوبیاا و،شتهاست:
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«ب ان که قصاصان داستانسرایان) از هب ،کاب جز ایشان چن ان محال،
حش ،واشایست د قصة ای،ب ع) فتهاو  ،از آوچه عقلها منکرر باشر آن ا،
اعافت کرده بسیا ف،احش د آن باب با خ ای تاراحی برا ایر،ب ع)؛ مرا ایر
کتاب ا صیاوت کردیم از امثال آن احادیرث آوچره از آن حر یثهرا مسرتنکر
ویست» اب،احفت،ح ازی0810 ،ق.)81 :.

اما اهی به هنگا وقل عرعة داستانهای زور اوی ذشرتگان وقرل قصرص اوبیراا
ب ن ت،جره ،بسریا ی از مطاحرب اوحرافری ا وقرل کرردهاسرت .همچنری  ،اب،احفتر،ح ازی
ایام اسرائیلی ا از طریق هبب منبه ،کاباألحبا  ،سر ی ،کلبری سرایر اعراان
جاعالن ح یث بی هیچ ابایی اه ب ن وق وقبی د تفسیر خ،د وقل مریکنر  .هرچنر
د داستانهایی که منافی با عصمت اوبیاست ،جاوب احتیاط ا عایت میکنر برهور م
طة ه،حناکی می ذا د .ک؛ محم قاسمی.)115 :0300 ،
پای د چنی
بر همی اساس ،با صالبت از مقرا عصرمت اوبیراا دفراع مریکنر کره از جملرة آن د
داستان حضرم آد میباش ؛ چنانکه آ دهاست:
« بیر ن آ دن آد حّ،ا علیهما احسّال ) از بهشت وه بر سبیل عق،بت ب،د،
بلکه برای تغییر مصلحت ب،د؛ چه مصاح به ا قام اح،ال اشرخاو مختلرف
ش،د ف،م منافع ،عق،بت وباش ؛ چه عق،بت مضررتی بررَ،د مسرتحق ،مقرر ن بره
منزحرت ایشران
استخفاف ،اهاوت د حقال پیامبران آن کس ا دا د کره قر
و او آن کس که خ ای تااحی ما ا د حقال ایشران بره غایرت اجرالل وهایرت
تاظیم فرم،دهاست ،چگ،وه شای که مهان م،بّخ مستخفّبه باش » اب،احفتر،ح
ازی0810 ،ق ،.ر .)111 :0

بنا بر آوچه بیان ش  ،می ت،ان ای وکته ا یادآ ش که مفسراوی که قائرل بره یکررد
د اوه د بهره یرری از عهر ی هسرتن  ،د برابرر اسرتفاده از مطاحرب عهر ی د م،عرع
دا و  ،به ،وهای که د برخری از مر،ا د ،عری مطلرب عهر ی ا آ دهاور د م،عرع
دیگر ،مطاحبی از عه ی ا آ ده که برخالف سخ قرآن میباش د ای زمینه ،هر ف
آوان از آ دن آن ،وق میباش .
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نتیجهگیری
مطاحاررام تحقیقررام اوجررا رفترره د ای ر پررژ هش وشرران م ریده ر کرره م ریترر،ان
یکردهررای مفسررران د بهررره یررری از عهرر ی ا برره چهررا دسررتة « یکرررد اثبرراتیر
ح اکثری» « ،یکرد اثباتی ر ح اقلی» « ،یکرد د اوه» « یکرد وفیی» تقسیم کرد که
یکرد اثباتیر ح اکثری ا میت،ان مربر،ط بره تفاسریری داوسرت کره و،یسرن ان آن از
مطاحب عه ی استفاده وم،دهاو د ای مسیر ،ایام اسرائیلی ا با سن ذکر کرردهاور .
اما جز م،ا د او کی به وق آنها وررداختهاو

د اقع ،مفسر از وق

بر سی آنهرا شراوه

خاحی کردهاست آن ا بر عه ة خ،اون ه محققان ذاشتهاست .از صاحبان ای
میت،ان به مفسراوی همچ،ن طبری ،سی،طی خازن اشا ه وم،د.

یکرد

یکرد دیگر د ای باب ،یکرد اثباتیر ح اقلی میباش که افرادی همچ،ن عالمره
یکررد داوسرت ایشران
طباطبائی آیتاهلل ج،ادی آملری ا مریتر،ان از صراحبان ایر
برخی از سخنان ت ،ام اوجیل ا به وق کشی هاو آنها ا د کردهاو عرال ه برر آن
ماتق و که برخی از داستانهای اوبیاا د ت ،ام اوجیل ویز مطرح ش ه ،اما جر،د آنهرا
د داستانهای قرآوی به ،وهای منزهتر از عه ی به تص،یر کشی ه ش هاست .بنرابرای  ،برا
اینکه ،شه هایی از داستان صحی مقب،ل است ،اما بای مطاحبی از آن ا قائل به تفصیل،
وق

بر سی داوست.
وم،وة دیگر ای

یکرد ،یکرد وفیی میباش که از صاحبان ای

یکرد میت،ان بره

فخر ازی ،صاحب تفسیر مفاتی احغیب احتفسیر احکبیر) اشا ه وم،د .فخرر ازی حساسریت
چشمگیری د مقابل عه ی دا د .ی ایام عه ی ا د پرتر ،آ راهیهرای کالمری
اعتقادی وق میکن چگ،وگی آنها ا بر سی میکن د عرعة آنها کرامالً احتیراط
ا عایت میکن  .ا هر آوچه از ای ،وه ایام ا که برا عظمرت شخصریت عصرمت
پیامبران د تنافی یافتهاست ،وق میکن سراوجا  ،خط بطالن بر آنها کشی هاست.
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یکرد د اوه ا ویز می ت،ان مرب،ط بره تفاسریری داوسرت کره صراحبان آن م،عرای
سرسختاوه د برابر اسرائیلیام داشتهاو به مفسراوی که کتب خ،د ا مشح،ن از ای ،وه
اخبا کردهاو  ،حمله وم،دهاو  ،اما خ،د ویز به وح،ی به اسرائیلیام رفتا آم هاو
از کنا ای

،وه ایام ب ن وق

مکتب تفسیری محم

ذ کردهاو  .از وم،وههای ایر

شی عا ،به یژه د تفسریر احمنرا

احیاواً

یکررد مریتر،ان بره

تفسریر اب،احفتر،ح ازی اشرا ه

کرد.

منابع و مآخذ
قرآن کریم.
آمال ،محم عب احرالحم

بیع0811 .ق .).اإلسرائیلیات فی تفسیر الطبری .قاهره :جمهوریة

مصر العربیة ،زا ة األ قاف احمجلس األعلی حلشئ،ن اإلسالمیة.
اآل سی ،علی .)0311 .روش عالمه طباطبائی در تفسیر المیزان .ترجمة حسی میرجلیلری.
قم :سازمان تبلیغام اسالمی.
اب،احفت،ح ازی ،حسی ب علی 0810 .ق .).روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن.
ر  .0مشه  :بنیاد پژ هشهای اسالمی آستان ق س ع،ی.
بغ ادی ،عالااح ّی علی ب محم  0805 .ق .).لبراب التأویرل فری معرانی التنزیرل .ر .0
بیر م :دا احکتب العلمیة.
ت،حی ی ،محم عیاا .)0333 .درآمدی بر کتاب مقد

و الهیات مسیحی .تهران :کاو،ن

او یشة ج،ان.
جزائری ،وامتاهللب عب اهلل .)0300 .قصص األنبیاء .ترجمرة فاطمره مشرایخ .تهرران :اوتشرا ام
فرحان.
ج،ادی آملی ،عب اهلل .)0301 .تفسیر تسنیم .تحقیق عب احکریم عاب ینی .چ  .1قم :اسراا.
ذهبی ،محم ب حسی  0331 .ق .).التفسیر و المفسرون .ر  .0چ  .1بیجا :وشر دا احکترب
الحةیثة.
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رویکردشناسی مفسران در بهرهگیری از عهدین در تفسیر قرآن /حسین خاکپور و وحیده شهریاری

رررررررررررررررررررررررررررر  .). 0331 .اسرائیلیات فی التفسیر و الحدیث .چ  .8قاهره :مکتب ة
وهبة.
شی عا ،محم  .). 0331 .تفسیر المنار .ر  .0بیر م :دا احفکر.
سی،طی ،عب احرالحم ب اب،بکر .بیتا) .الدر المنثور فی تفسیر بالمأثور .ر  .3بیجا :بیوا.
طباطبائی ،سی محم حسی  .)0318 .تفسریر المیرزان .ر  .8قرم :دفترر اوتشرا ام اسرالمی
جاماة م سی ح،زة علمیة قم.
طبری ،محم ب جریر .بیتا) .جامع البیان .ر  .1 0بیر م :دا إحیاا احتراث احاربی.
عل،یمهر ،حسی  .)0308 .آشنایی با تراری تفسریر و مفسرران .قرم :مرکرز جهراوی علر،
اسالمی.
فخر ازی ،محم ب عمر .بیتا) .التفسریر الکبیرر أو مفراتیح الغیرب .ر  .11بیرر م :دا إحیراا
احتراث احاربی.
کتاب مقد  .). 0310 .اوجم پخش کتب مق سه.
کلباسی اصفهاوی ،فهیمه .)0300 .نقد و بررسی اسرائیلیات .تهران :بنیاد فرهنگی حضررم
مه ی م،ع،د عج).

مجلسی ،محم باقر 0813 .ق .).بحار األنوار .ر  .00بیر م :دا إحیاا احتراث احاربی.
محم قاسمی ،حمی  .)0300 .اسرائیلیات و تأثیر آن بر داستانهای انبیاء در تفاسیر قرآن.
تهران :سر ش.
مطهری ،مرتضی .)0353 .نظام حقوق زن در اسالم .ر  .0قم :دفتر اوتشا ام اسالمی.
مارفت ،محم هادی .)0301 .تفسیر و مفسران .قم :ملسسة فرهنگی احتمهی .
ماما ی ،دا د« .)0318 .اسرائیلیام :پیرایهای بر تفسیر» .مطالعات تاریخی قرآن و حدیث

(صحیفة مبین) .ش  .8صص 88ر.83
میب ی ،احم ب محم  .)0310 .کشفاألسرار و عَ األبرار .ر  .1تهران :امیرکبیر.
واناعه ،مزی .). 0311 .اسرائیلیات و أثرها فری کترب التفسریر .دمشرق :دا احالرم دا
احضیاا.
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حاهلل شرفایی« .)0331 .وگرشری شرمن بره جایگراه عهر ی د

صفی ،محم عا
تفسیر قرآن با تکیه بر احگ،ی وشاوهشناختی بینامتنیرت» .دوفصلنامة تحقیقات علوم قرآن
و حدیث دانشگاه الزهرا .د  .01ش  .1صص 115ر.151

