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ک���ه این تفس���یر همچنان به ش���کل مخطوط اس���ت و نس���خه های آن در 
که تهذیب  کنده اس���ت، ]همگان را[ متقاعد می کند  سرتاس���ر جهان پرا
ِجُش���می هیچ گونه توّجه ج���ّدی در پژوهش های تفس���یری معاصر نیافته 
که تصور  است.3 تنها اخیرًا بخشی از سومین تفسیر مهم مفصل معتزلی 
می رفت گم شده؛ یعنی الجامع الکبیر ابوعیسی ُرّمانی )م 384ق( پیدا 
کافی برای مطالعۀ سّنت  ش���ده است. بر این اس���اس نه تنها امروز منابع 
یم،4 بلکه می توانیم سهم سّنت تفسیری  تفس���یری معتزلی در اختیار دار

معتزلی را در حوزۀ تفسیر نیز تعیین نماییم.

کم الجش���می و منهجه فی تفسیر القرآن؛  ر، الحا زو ْر 3. به جز تنها پژوهش در این باره توس���ط عدنان َز
بیروت: مؤسسة الرسالة، 1971م.

4. برای نمونه ر.ک به: دو مقالۀ آتی من: 
‘The Revealed Text and the Intended Subtext: Notes on the Hermeneutics of the 

Quran in Mutazila Discourse as Reflected in the Tahdhib of al-Hakim al-Jishumi (d. 

494/1101)’ in Felicitas Opwis and David Reisman (eds), In the Shadow of the Pyra-

mids: Festschrift in Honor of Dimitri Gutas on His 65th Birthday (Leiden: Brill, 2010, 

in press); and ‘Toward a Reconstruction of the Mu‘tazilite Tradition of Qur’anic Ex-

egesis: Reading the Introduction of the Tahdhib of al-Hakim al-Jishumi (d. 494/1101)’ 

in Karen Bauer (ed.), Studies on Theory and Method in Qur’an Commentaries (Lon-

don: Institute for Ismaili Studies, forthcoming).

 )SOAS( از دانش���کدۀ مطالع���ات ش���رقی و آفریقای���ی )Alena Kulinich( ُکلینی���چ همچنی���ن آلن���ا 
ین رسالۀ دکتری خود دربارۀ جامع الکبیر ُرّمانی است. دانشگاه لندن، مشغول به تدو

فرقه ها و جریان های اس���امی توّجه فراوانی به  همچ���ون دیگر معتزلی���ان 
مطالع���ۀ قرآن داش���تند و بس���یاری از ایش���ان کتاب هایی در تفس���یر قرآن 
کردند. متأس���فانه بیش���تر تفاس���یر تألیفِی معتزلی���ان باقی نمانده  تألیف 
اس���ت و برای مدت زم���ان طوالنی، جامع���ۀ علمی به جز اندک���ی، بر این 
که تنها تفس���یر معتزلی برجای مانده الکّش���اف زمخش���ری  عقیده بودند 
که باقی مان���ده التهذیب  )م 538ق( اس���ت. دیگر تفس���یر مه���م معتزلی 
کم ِجُش���می )م 494ق( اس���ت؛ اما این حقیقت  فی تفس���یر القرآن از حا

کم جش���می  1. پژوهش ]صورت گرفته[ برای این مقاله که مبتنی بر رس���اله ای در حال آماده دربارۀ حا
 National( »و التهذیب وی اس���ت، به واس���طۀ هزینۀ پژوهش���ی از »موقوفۀ ملی برای علوم انس���انی
Endowment for the Humanities(، کمک هزینۀ پژوهشی »فرانکلین« از »انجمن فلسفی آمریکا« 
)American Philosophical Society( و حمایت وافر دانشکدۀ اسمیث )Smith College( و بنیاد 

ون )Mellon Foundation( ممکن شده است.
ّ
ِمل

یر است: این نوشتار ترجمۀ مقاله ای با مشخصات ز
Suleiman A. Mourad, “The Survival of the MuÝtazila Tradition of QurÞanic Exegesis 

in ShÐÝÐ and SunnÐ tafÁsÐr”, Journal of Qur’anic Studies 12 (2010): pp.83–108. 

 Yale( 2. سلیمان علی مراد، پژوهشگر لبنانی است که در سال 2004م دکترای خود را از دانشگاه ییل
یخ اسالم و اندیشۀ دینی دوره های میانه  یافت کرد. بیشتر آثار منتشرشدۀ وی بر تار University( در

یر اشاره کرد: از جمله مطالعات قرآنی متمرکز است. از جمله تألیفات وی می توان به موارد ز
Early Islam between Myth and History (Brill 2005); co-editor of Jerusalem: Idea and 

Reality (Routledge 2008); and The Intensification and Reorientation of Sunni Jihad 

Ideology in the Crusader Period: Ibn ʿAsākir (1105–1176) of Damascus and His Age 

(Brill, 2013).

مقــالــه
سلیمان علی مراد2

چکیده: سنت تفسیری معتزله نه تنها به طور گسترده در سنت تفسیری امامیه باقی مانده است، بلکه شکل دهنده اصلی سنت تفسیری امامیه را نشان می دهد. 

نویسنده در نوشتار حاضر با بررسی دو کتاب تفسیری التهذیب فی تفسیر القرآن از حاکم جشمی و الکشاف زمخشری اثبات می کند که سنت تفسیری معتزلی در 

سنت های عمده تفسیری امامیه و اهل سنت جذب شده است. در راستای این هدف، نویسنده ابتدا با ارائه دالیل و شاهد مثال هایی، تأثیر تهذیب جشمی بر مجمع 

البیان طبرسی را مورد مداقه قرار می دهد. سپس در ادامه، تکیه رازی در مفاتیح الغیب بر الکشاف زمخشری را بررسی می نماید. وی در انتهای نوشتار جهت نشان 

دادن این تأثیرات، در قالب دو پیوست الف و ب، تفسیر سوره منافقون در تهذیب جشمی و نقل قول رازی از البسیط واحدی و الکشاف زمخشری را ارائه می دهد.                                                               

کلیدواژه: سنت تفسیری معتزله، سنت تفسیری امامیه، تفاسیر شیعی، تفاسیر سنی، التهذیب فی تفسیر القرآن، حاکم جشمی، الکشاف، زمخشری، مجمع البیان، 

طبرسی، رازی، مفاتیح الغیب، تفسیر سوره منافقون.                                                                                                                                                                           

 سنّت تفسیری مترجم: حمید باقری

 برجای مانده از معتزله
در تفاسیر شیعی و سنی1

Suleiman A. Mourad, “The Survival of the MuÝtazila Tradition of QurÞanic Exegesis in 
ShÐÝÐ and SunnÐ tafÁsÐr”, Journal of Qur’anic Studies 12 (2010): pp.83–108.
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امکان دسترس���ی به س���نت های تفس���یری و علمی متقّدم دربارۀ قرآن را 
برای او فراهم می کرد. نخس���تین منبع چنان که در باال ذکر ش���د، التبیان 
م 

ّ
سلِف امامی او طوسی بوده است. دومین منبع التهذیب مفّسر و متکل

معتزلی ِجُش���می بوده است. الکش���ف و البیان ثعلبی )م 427ق( مفّسر 
سنی سومین منبع برای طبرسی بوده است.11

که  ب���ا توّجه به س���ورۀ منافقون به عنوان بررس���ی موردی، روش���ن می ش���ود 
طبرس���ی تفس���یر خود از آیات این سوره را با رونویس واژه به واژه از مطالب 
کرده  یافت  موجود در تفسیر طوسی، ِجُشمی و تا حدودی کمتر ثعلبی در
اس���ت.12 در نمونه های بس���یاری، طبرس���ی مطالب موجود در طوس���ی و 
ِجُشمی را ]با یکدیگر[ تلیفق کرده است. او بیشتر آیه را ذکر کرده و سپس 
دیدگاه های مختلف دربارۀ تفس���یر آن را که به طور متفاوت در طوس���ی و 
گاه نخس���ت ]مطالب[ طوسی را  ِجُش���می بیان ش���ده، فهرست می کند. 
ی در هیچ جا هیچ کدام از آنها را مشخص  نقل می کند و گاه به عکس. و
ک���ه این بخش ها در  نمی س���ازد. در اینج���ا بیان این نکته نیز مهم اس���ت 
تفس���یر طوس���ی و ِجُش���می جز در موارد اندکی، همس���ان و برابر نیستند و 
ک���ه هر دو منب���ع در این معن���ا مکّمل  در نتیج���ه طبرس���ی اش���اره می کند 
یکدیگرند که تفسیر جامعی از این سوره فراهم می آورند. از آنجا که تمرکز 
ای���ن پژوهش بر تأثیر ِجُش���می بر طبرس���ی اس���ت، کاوش بیش���تری دربارۀ 
مطالبی که طبرس���ی از طوسی رونویسی کرده، نخواهم کرد؛ جز زمانی که 
که او  که نشان دهم برخی جزئیات دقیق اثبات می کنند  درپی آن باشم 

رونویسی مطالبی را از ِجُشمی و نه از طوسی برگزیده است.

پیوس���ت »ال���ف« در ادام���ه، همۀ بخش تفس���یری ِجُش���می دربارۀ س���ورۀ 
کنون به صورت چاپی  منافقون را دربردارد. از آنجا که تهذیب ِجُش���می تا
که با  در دسترس نیس���ت، آن را فراهم آوردم. بخش هایی از متن ِجُشمی 
خّط مشخص شده اند، واژه به واژه در مجمع البیان طبرسی موجود است 
و دو هفتم همۀ بخش تفس���یری دربارۀ س���ورۀ منافقون در تفس���یر طبرسی 
را ش���کل می ده���د. دو هفتم از تبیان طوس���ی و دو هفتم دیگر از الکش���ف 
و البیان ثعلبی آمده اس���ت و یک هفت���م باقیمانده به تبیین اصولی برای 

11. بر پایۀ سورۀ منافقون، تکیۀ طبرسی بر الکشف و البیان ثعلبی در سه مثال روشن است: 1. بخش 
ب���ارۀ »النزول« س���ورۀ منافقون کاماًل از ثعلبی گرفته ش���ده اس���ت؛ 2. توضیح  قاب���ل مالحظ���ه ای در
تفس���یری نامرب���وط دربارۀ پنج وجه قدر خداون���د، پیامبر و مؤمنان در آیۀ 8 س���ورۀ منافقون نیز لفظ 
یس���ی ش���ده اس���ت. 3. توضیح تفس���یری در خصوص  ب���ه لفظ ب���ه گونه ای که در ثعلبی آمده رونو
بخ���ش پایان���ی آیۀ 10 این س���وره نیز از ثعلبی گرفته ش���ده اس���ت: ر.ک به: طبرس���ی؛ مجمع البیان؛ 
ج10، صص373-375 و376 و مقایسه شود با ثعلبی؛ الکشف و البیان؛ چاپ سید حسن، 6 
جل���دی، بیروت: دار الکت���ب العلمیة، 2004م، ج6، صص198-201 و 202. ولید صالح پیش تر از 
تأثیر الکش���ف و البیان ثعلبی بر تفاس���یر ش���یعۀ امامی که با ابن ِبطریق )م 600ق( آغاز شده بحث 

کرده است. ر.ک به: 
Walid A. Saleh, The Formation of the Classical Tafsir Tradition: The Quran Commen-

tary of al-Thalabi (d.427/1035) (Leiden: Brill, 2004), pp. 219–220.

یخ اعتماد شیعیان امامی به  نمونۀ اس���تفادۀ طبرسی از ثعلبی نکتۀ صالح را تأیید می کند و حّتی تار
تفسیر ثعلبی را به نیمۀ نخست سدۀ ششم هجری بازمی گرداند.

12. طبرسی به جز دو نقل قول قابل توجه و یک توضیح، از ثعلبی استفاده نکرده است. از این رو من 
گرفتم. وی را در ادامۀ بحث نادیده 

که سّنت تفسیری،5  از میان رفتن معتزله، ضرورتًا نه به معنای آن اس���ت 
اندیش���ۀ کامی و دینی آنها نیز از دس���ت رفته اس���ت. با توّجه به دشمنی 
س���خت عقانی میان معتزله و جریان های غالب برجس���تۀ اهل سنت6 
که اضمح���ال معتزله، تنها پ���س از آن زمانی  گف���ت  و تش���یع،7 می توان 
که ای���ن جریان ه���ا توانس���تند پاس���خ های دقیقی به  ممک���ن بوده اس���ت 
س���نت های کام���ی و تفس���یری معتزل���ی دهند یا ق���درت آنه���ا را در خود 
ج���ذب نمایند. این پژوهش دو نمونه ای را بررس���ی خواهد کرد که اثبات 
می کند س���ّنت تفس���یری معتزلی در س���نت های عمدۀ تفسیری امامیه و 
اهل س���ّنت جذب و بلعیده ش���ده است. نخس���تین نمونه، به تفصیل از 
تأثیر تهذیب ِجُش���می بر مجمع البیان اثر مفّس���ر برجستۀ امامی، َطْبرسی 
م و فیلس���وف 

ّ
گف���ت. نمونۀ دیگر تکیۀ متکل )م 548ق( س���خن خواهد 

ب���زرگ س���ّنی فخرالدی���ن رازی )م 606ق( در مفاتیح الغیب بر الکّش���اف 
زمخشری را نشان می دهد.

الف( تأثیر تهذیب ِجُشمی بر مجمع البیان طبرسی
طبرس���ی در مقدمۀ مجمع البیان8 تنها از ابوجعفر طوس���ی )م 460ق( به 
کید می کند  ی بر ای���ن امر تأ عنوان منبعی مؤثر نام برده اس���ت.9 اساس���ًا و
کافی  که قطع نظر از التبیان فی تفس���یر القرآن، س���ّنت تفس���یری امامیه نا
ک���ه بخش خ���وب و س���ودمند مطالب  اس���ت. پس ش���گفت آور نیس���ت 
مجم���ع البیان و نیز نظ���ام هرمنوتیکی پنج بخش���ی - »قرائت«، »لغت«، 
»ِاعراب«، »نزول« و »معنا«10 - از تبیان طوس���ی اخذ ش���ده است؛ اما این 
کرده است.  امر نیز مش���هود است که طبرس���ی به دیگر تفاسیر نیز مراجعه 
ش���اید تصور ش���ود که این موض���وع مجموعۀ عظیمی از آث���ار متقّدم را در 
بر می گیرد؛ چه آنکه او غالبًا مفّس���ران و عالم���ان متقّدم به ویژه نحویان، 
لغویان و ُقّرا را نام می برد که جنبه های خاّصی از دانش های قرآنی را بیان 
که او به آثار این دست  کرده اند. از این رو تمایل به این پنداش���ت اس���ت 
مفّس���ران و عالمان دسترسی مس���تقیم داشته است. با این همه چنان که 
که  کرده اس���ت  دلیل زیر نش���ان خواهد داد، او بر دو منبع عمده ای تکیه 

یخ گذاری شده است. برای نمونه ر.ک به:  5. اضمحالل معتزله در سده های ششم و هفتم هجری تار
Josef van Ess, art. ‘Mu‘tazilah’ in Lindsay Jones (ed.), Encyclopedia of Religion (15 

vols, Detroit: Macmillan Reference USA, 2005), vol. 9, pp. 6,317–25; and Sabine 

Schmidtke, art. ‘Mu‘tazila’ in Encyclopaedia of the Quran. 

کثر  ی���ان اصلی اهل س���نت، ا 6. بای���د روش���ن س���اخت که پی���ش از جداش���دن مکتب معتزل���ه از جر
معتزلیان از اهل س���نت بودند و بسیاری از عالمان مشهور آنها مناصب فقهی معتبری در مکاتب 
فقهی س���نی داش���تند. برای نمون���ه، عبدالجّب���ار َهَمذان���ی )م 415ق(، قاض���ی القضات مذهب 

شافعی در ری بود. جشمی و زمخشری، حنفی مذهب بودند.
ی���ادی تحت تأثیر س���نت کالمی و  یدی���ان به اندازۀ ز 7. تردی���دی وج���ود ن���دارد که ش���یعیان امامی و ز
ب���ارۀ موضوعات کلیدی همچون  تفس���یری معتزلیان بودند. با این حال، به ش���دت با معتزلیان در

عقیدۀ امامت مخالفند.
8. دربارۀ تفسیر طبرسی ر.ک به:

Bruce G. Fudge, ‘The Major Quran Commentary of al-Tabrisi (d. 548/1154)’ (unpub-

lished PhD Thesis, Harvard University, 2005). 

9. ر.ک ب���ه: طبرس���ی؛ مجمع البیان فی تفس���یر القرآن؛ چاپ هاش���م رس���ولی محالت���ی،10 جلدی، 
یخ العربی، 2005م، ج1، ص7. بیروت: دار إحیاء التراث العربی و مؤسسة التار

10. طبرسی گه گاه بخش ششمی را نیز می افزاید: »النظم«؛ نک: طبرسی، مجمع البیان، ج10، ص376.

سنت تفسریی برجای مانده از معزتله در تفاسری شییع و سین
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نمونه ای را که روشن است طبرسی دیدگاه های قاریان، نحویان و لغویان، 
مانن���د ابو عمرو بن عاء )م 154ق(، کس���ائی )م 189ق( و نافع )م 169ق( 
و نیز مفّسران اّولیه، مانند ابن عّباس )م 68ق؟(، حسن بصری )م 110ق( 

و ُمقاتل )م 150ق( را از تهذیب ِجُشمی رونویسی کرده، شامل می شود.

بخ���ش باقیمان���ده از مجم���ع البی���ان طبرس���ی به آی���ات 6-11 این س���وره 
کرده است.  ی  پرداخته اس���ت. او در اینجا از ترتیب الگووار طوسی پیرو
کرده است: آیات 6-8 و آیات  ِجُش���می این بخش را به دو مورد تقس���یم 
که  9-11. اما با وجود این تفاوت اندک، به طور حیرت آوری روشن است 
کنده شده در یکدیگر  طبرس���ی مباحث ِجُش���می که در این دو بخش پرا
کرده اس���ت. ب���رای نمونه، همۀ بخش مربوط به واژه شناس���ی ذیل  تلفیق 
آی���ات 6-11 در مجم���ع البی���ان طبرس���ی از ای���ن دو بخ���ش ِجُش���می در 
واژه شناس���ی آیات 6-8 و آیات 9-11 از جمله بیت ش���عری که ِجُش���می 
که طبرسی افزوده، یعنی  گرفته ش���ده است. تنها نکتۀ اضافی  کرده  نقل 
که طبرس���ی آن را در  گرفته ش���ده  بیت ش���عری از امرؤ القیس، از طوس���ی 

پایان این بخش جای داده است. 

کث���رًا  ا م���ورد،  چندی���ن  در  طبرس���ی 
ی���ا دو  ی���ک  از  کوچ���ک  بخش ه���ای 
خ���ط، اقتب���اس از مطال���ب ِجُش���می 
ک���رده اس���ت، حّت���ی ب���ا  را انتخ���اب 
وج���ود آنک���ه مباحث مش���ابه یا حّتی 
دارد.  وج���ود  طوس���ی  در  مختصرت���ر 
که طبرسی  اینجا نیز ش���اهدی است 
ِجُش���می را ب���ر طوس���ی ترجی���ح داده 

است.

گسترۀ اقتباس - غالبًا تأیید نشدۀ - طبرسی  با این همه، با  نش���ان دادن 
از س���ه تفس���یر متقّدم تر، اصال���ت و تأثیر اث���ر خود او تضعیف نمی ش���ود. 
در مقابل، روش���ن اس���ت که او توضیحات تفس���یری متف���اوِت موجود در 
که  منابعش را در هم بافته و توضیحات مفیدی را بدان ها افزوده اس���ت 
ی یک���ی از منابع بزرگ امامی در س���ّنت  اج���ازه می دهد مجم���ع البیان و

گردد.13  تفسیری آن مذهب 

ب( تکیۀ رازی بر الکّشاف زمخشری
فخرالدی���ن رازی14 نی���ز همچون طبرس���ی، فراوان از دو تفس���یر کهن تر بهره 

13. م���ن در موقعیتی نیس���تم که بازتاب های بیش���تر بر این موضوع را ارائه کن���م. دربارۀ مجمع البیان 
طبرسی ر.ک به: پانوشت شمارۀ 6 در پژوهش بروس فاج )Bruce Fudge(. برداشت من این است 

ین رساله ای دربارۀ تفسیر ثعلبی است. که فاج در حال تدو
14. دربارۀ رازی به عنوان مفسر ر.ک به: 

Tariq Jaffer, Fakhral Dinal Razi (d.606/1210): Philosopher and Theologian as Exegete 

(unpublished PhD Dissertation, Yale University, 2005).

ین رساله ای دربارۀ تفسیر رازی است. جعفر در حال تدو

درس���تی قرائات خاّص یا نکات نحوی اختصاص یافته و بسیار محتمل 
کرده است. که طبرسی این مطالب را خود آماده و مطرح  است 

اقتب���اس از ِجُش���می در آغ���از قاب���ل توّج���ه و برجس���ته تر اس���ت. در واقع، 
که تفسیر سورۀ منافقون را آغاز نمود، تهذیب  طبرسی می بایس���ت زمانی 
کوتاه  ِجُشمی را در پیش چشم خود داشته باشد. او لفظ به لفظ، بخش 
که حدیثی از پیامبر دربارۀ فضایل این  کرده  تمهیدی را از ِجُش���می نقل 
ینی این سوره با سورۀ پیشین )جمعه(  کرده و نیز ارتباط تدو سوره روایت 
را بی���ان نموده اس���ت. در ادامۀ آن طبرس���ی، آیات 1-5 س���ورۀ  منافقون را 
کرده، بخشی از تفس���یر ِجُشمی دربارۀ قرائت را تلخیص نموده  فهرست 
که نه در طوس���ی و نه در ِجُش���می وجود دارد،  کوتاه  و آن را ب���ا توضیح���ی 
دربارۀ اصلی برای اختاف قرائت ادامه می دهد. او س���پس واژه شناسی 
که مس���تقیمًا ای���ن مطالب از جمله یک  ای���ن آیات را به بحث می گذارد 
کرده است. اظهارنظر مجذوب کننده تر  بیت ش���عر را از ِجُشمی رونویسی 
که این بخش، بحث غیرمرتبط  دربارۀ این بخِش واژه شناسی، آن است 
کوتاه���ی از فیزیک را ش���امل می ش���ود: اجس���ام و اج���زا )ذّرات(. در هر دو 
مون«؛ 

ّ
مت���ن، این مطلب با این عبارت آغاز می ش���ود: »إختل���ف المتکل

اما نظر به اینکه ِجُش���می دیدگاه مش���ایخ خود )مشایخنا(، یعنی اساف 
معتزل���ی اش را تنه���ا دیدگاه قابل قبول معین می کند، طبرس���ی اش���اره به 
کرده؛ ام���ا همچنان بر موضع آنها ب���ه عنوان تنها نظر  معتزلی���ان را حذف 
درس���ت صّحه می گ���ذارد. او بهجای عب���ارت باال از تعبی���ر »المحّققون« 
اس���تفاده کرده اس���ت. این بخش مش���تمل بر س���ه دیدگاه معتزلی دربارۀ 
چگونگی ترکیب بدن است: هشت جزء )نظر ابوعلی ُجّبائی و ابوهاشم 
ُجّبائ���ی(، ش���ش ج���ز )دی���دگاه ابوُهذی���ل( و چهار ج���زء )نظر ابو القاس���م 
کرده؛ اما اش���ارۀ  بلخ���ی(. در اینجا نیز طبرس���ی نام دو ف���رد اخیر را حفظ 
ی همچنین  کرده است. و ِجُش���می به آنها با عنوان »مشایخنا« را حذف 
تعبی���ر ِجُش���می از »ابو القاس���م« را به وضوح برای روشن ش���دن به »بلخی« 
کامًا می توان حذف این اشاره ها به معتزلیان با تعبیر  تغییر داده اس���ت. 
که شیعۀ  »مش���ایخنا« از س���وی طبرس���ی را فهمید. با وجود این واقعیت 
ی بس���یاری از دیدگاه های معتزل���ی را پذیرفته بودند، با  امامی در عصر و

این حال معتزلیان مشایخ شیعۀ امامی نبودند.

بخ���ش مرب���وط ب���ه »معنا«ی آی���ات 1-5 س���ورۀ منافق���ون، بیش���تر متّکی بر 
طوس���ی و ِجُش���می اس���ت. طبرس���ی گفته های طوسی را فهرس���ت کرده و 
آن را با توضیحات همواره متفاوتی که در ِجُش���می فهرس���ت ش���ده، ادامه 
می دهد. در اینجا نیز دوباره س���ه مورد داریم که ِجُشمی دیدگاه های مفّسر 
کرده و لفظ به لفظ از سوی  معتزلی ابومس���لم اصفهانی )م 322ق( را نقل 
طبرسی رونویسی ش���ده اند. این موارد شاهد انکارناپذیری را ارائه می کنند 
که دسترسی طبرسی به توضیحات تفسیری اصفهانی و نیز دیگر مفّسران 
مان معتزلی همچون ُجّبائی و ابوالقاس���م  بلخی، بی واسطه نبوده 

ّ
و متکل

بلکه در مقابل باواسطه و از طریق تهذیب ِجُشمی بوده است. این امر چند 

معتزلیان همچون دیگر فرقه ها و 

جریان های اسالمی توجّه فراوانی 

به مطالعۀ قرآن داشتند و بسیاری 

از ایشان کتاب هایی در تفسیر قرآن 

تألیف کردند. متأسفانه بیشتر 

تفاسیر تألیفیِ معتزلیان باقی 

نمانده است.

سنت تفسریی برجای مانده از معزتله در تفاسری شییع و سین



8

مقاله

سال بیست و چهارم،مشارۀسوم، مـــردادوهشریـور1392 141

که به نظر می رسد رازی دیدگاه های مفّسران اولیه )برای مثال  نمونه هایی 
المفّس���رون، أهل المعانی( را مانند موارد »ب1ث« و »ب1چ« در پیوست 
کرده  کرده، او آنها را نیز از واحدی و زمخش���ری رونویس���ی  »ب« تلخی���ص 

است.

نتیجه
بررسی انجام شده در این مقاله نشان می دهد که سّنت تفسیری معتزلی 
یخ آن را سدۀ هفتم هجری  که محققان معاصر معمواًل تار از مرگ معتزله 
می دانند، جان سالم به در برده است. برای نمونه، رازی از زمخشری نه با 
هدف رّد او یا رّد سّنت تفسیری معتزلی نقل قول کرده است، هرچند گاه 
که در بخش  کرده اس���ت. تفسیر رازی را چنان که در شش موردی  چنین 
ی از سورۀ منافقون مشاهده می شود،  بدون برخی دیدگاه های  تفسیری و
که در الکّشاف زمخشری و سّنت تفسیری معتزلِی پیش از آن  پرارزش���ی 
بیان ش���ده، باید تفسیری ناقص و ناتمام بش���مار آورد. او با انجام چنین 
کرده اس���ت. در مورد طبرسی، دلیل  کاری خدمت بزرگی به اهل س���ّنت 
که او فراوان از تهذیب ِجُشمی استفاده  یم  غیرقابل انکاری در دست دار
ک���رده، بی آنکه آش���کارا به چنی���ن کاری اعتراف نمای���د. او نه فقط برخی 
که آرای تفسیری چندین مفّسر معتزلی  دیدگاه های تفسیری ِجُش���می را 
متقدم تر را شامل می شود، فراچنگ آورده و بهره برده، بلکه برای تکمیل 
ای���ن مطالب از التبیان طوس���ی و الکش���ف و البیان ثعلبی نیز رونویس���ی 
کرده اس���ت. با توّجه به تأثیر مجمع البیان طبرس���ی بر س���ّنت تفسیری و 
که از طریق اس���تفادۀ  اندیش���ۀ دینی امامیۀ پس���ین،17 انکارناپذیر اس���ت 
گفتۀ خود او از تهذیب ِجُش���می، سّنت تفس���یری معتزلِی ارائه شدۀ به  نا
وس���یلۀ طبرسی در شکل دهی سّنت تفسیری امامیه جایگاه برجسته ای 
که طوس���ی - دیگر  که این واقعیت  دارد. چنانچ���ه بر این نکت���ه بیفزاییم 
منبع مهم طبرس���ی - اس���تفادۀ فراوانی از مفّس���ران معتزلی متقدم تر - به 
ویژه تفاس���یر ابومس���لم اصفهانی )م 322ق( و علی بن عیسی ُرّمانی18 - 
گسترده در سّنت  برده اس���ت، پس نه تنها سّنت تفسیری معتزله به طور 
تفس���یری امامیه باقی مانده است، بلکه قابل توّجه تر آنکه، شکل دهندۀ 

اصلی سّنت تفسیری امامیه را نشان می دهد.19

که تفاسیر معتزلی متقّدم،  پراهمیت تر برای نمونۀ ما این واقعیت اس���ت 
تنها از طریق تفاس���یر معتزلی متأّخر همچون تهذیب ِجُشمی و الکّشاف 
ک���ه منابع مهمی نیز برای دسترس���ی ب���ه آرای اختافی متقّدم  زمخش���ری 
ی���ان،  »پ���دران مؤس���س« دانش ه���ای قرآن���ی س���دۀ اول و دوم هج���ری: قار

17. ر.ک به:
Etan Kohlberg, art. ‘al-tabrisi’ in Encyclopaedia of Islam, 2nd edn.

18. ر.ک به: طوس���ی؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ چاپ احمد َقصیر العاملی، )10 جلدی، بیروت: دار 
ز چون برخی نس���خه های خط���ی الجامع الکبیر  إحی���اء الت���راث العربی، بی تا(، ج1، ص1-2. امرو

ری است.  یم، تعیین محدودۀ تکیۀ طوسی بر ُرّمانی مهم و ضرو ُرّمانی را در دست دار
19. در اینج���ا ب���ر این واقعیت نیز باید اش���اره کرد که تفاس���یر معتزلی س���هم مهمی در توس���عۀ س���ّنت 
یدی بعدی داش���ته اس���ت، آنس���ان که با تأثیر تهذیب جشمی و الّکّش���اف زمخشری در  تفس���یری ز

یدیان یمنی از سدۀ ششم هجری ثابت شده است. میان ز

برده است: الَبسیط واحدی )م 468ق( و الکّشاف زمخشری. نمونۀ مورد 
مطالع���ه در اینجا نیز چنان که در پیوس���ت »ب« ارائه ش���ده، همان س���ورۀ 
منافقون اس���ت. نخس���تین نتیجه ای که می توان اس���تنباط کرد آن است 
که هرچند رازی به روش���نی از زمخش���ری با عنوان »صاحب الکّشاف« نام 
کرده اس���ت.  می ب���رد، از واحدی بدون هیچ اش���اره ای به نام او رونویس���ی 
مهم تر آنکه پیوست »ب« گسترۀ اعتماد رازی به این دو تفسیر را نیز نشان 
که این متون با یکدیگر مقایس���ه نش���ده اند، نمی توان  که تا زمانی  می دهد 
مقدار آن را مش���خص و معین س���اخت. به س���خن دیگر، تنه���ا با مطالعۀ 
مفاتیح الغی���ب رازی نمی توان مقدار 
مطالب���ی را که وی از واحدی اقتباس 
ک���رده مش���خص نم���ود.15 همان گون���ه 
مش���اهده  »ب«  پیوس���ت  در  ک���ه 
می ش���ود، ای���ن اقتب���اس تا ح���دودی 
گس���ترده اس���ت. ب���ه همین  ف���راوان و 
ک���ه مت���ن رازی را با  ش���کل، ت���ا زمانی 
الکّشاف زمخشری مقایسه نکرده ایم، 
نمی توانیم معین کنیم که هر نقل قولی 
کجا به پایان می رسد؛ در  از الکّشاف 
یک مورد )نمونۀ »ب2ب«(، رونویسی 
آغ���از  آن  از  پی���ش  الکّش���اف  از  رازی 
ک���ه رازی خ���ود می گوید. به  می ش���ود 
ک���ه رازی به  که ش���اهِد قطعی در دس���ت داریم  هم���ان اندازه مهم اس���ت 
ی���ان )مانند عاصم(،  دیدگاه ه���ای عالمان متقّدم بیش���ماری همچون قار
نحویان و لغویان )مانند ُمبّرد و س���یبویه(، مفّسران )همچون ابن عّباس، 
ک و ُمقاتل(، فقیهان )همانند ابوحنیفه( و ش���اعران )مانند  َقت���ادة، ضّحا
که در البس���یط یا الکّش���اف نقل شده، دسترسی  گونه ای  َجریر( به همان 
کرده،  داش���ته است. از این رو این تصّور که چون وی از این افراد نقل قول 
پس باید آثارش���ان را در اختیار می داشته تضعیف می شود.16 حّتی در آن 

15. ُج���ودة مهدی پیش تر بر تکیۀ رازی بر واحدی اش���اره کرده ب���ود. ر.ک به: جودة مهدی؛ الواحدی و 
زارة الثقافة، 1977م، ص412-426 نیز ر.ک به: منهجه فی التفسیر؛ قاهره: و

Walid A. Saleh, ‘The Last of the Nishapuri School of Tafsir: Al-WaRidi (d. 468/1076) 

and His Significance in the History of Qur’anic Exegesis’, Journal of the American 

Oriental Society126:2 (2006), pp. 223–43, at p. 224.

ژاک ژومیه،  واحدی را یکی از منابع تفس���یر رازی نام برده اس���ت؛ اما هیچ نشانه و دلیلی برای آن ارائه 
نکرده است. ر.ک به:

Jacques Jomier, ‘Fakhr al-Din al-Razi (m.606H./1210) et les commentaires du Coran 

plus anciens’, Mideo 15 (1982), pp. 145–72. 

نیز ر.ک به:
Claude Gilliot, ‘Works on Hadith and its Codification, on Exegesis and on Theology. 

Part Two: Qur’anic Exegesis’ in C.E. Bosworth and M.S. Asimov (eds), History of 

Civilizations of Central Asia, Vol. IV (Paris: UNESCO, 2000), pp. 97–131. 

16. ژومی���ه  ب���ر پای���ۀ نقل قول های رازی، فهرس���تی حدس���ی از منابعی که رازی می بایس���ت در اختیار 
کرده است. ر.ک به: داشته باشد تألیف 

Jomier, ‘Fakhr al-Din al-Razi’.

از میان رفتن معتزله، ضرورتاً نه به 

معنای آن است که سنّت تفسیری، 

اندیشۀ کالمی و دینی آنها نیز 

از دست رفته است. با توجّه به 

دشمنی سخت عقالنی میان معتزله 

و جریان های غالب برجستۀ اهل 

سنت و تشیع، می توان گفت که 

اضمحالل معتزله، تنها پس از آن 

زمانی ممکن بوده است که این 

جریان ها توانستند پاسخ های دقیقی 

به سنت های کالمی و تفسیری 

معتزلی دهند یا قدرت آنها را در 

خود جذب نمایند. 

سنت تفسریی برجای مانده از معزتله در تفاسری شییع و سین
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مرعش���ی )مجموعۀ ش���مارۀ 3746( برگه ه���ای 6ب - 11الف رونویس���ی 
کرده ام. این مجموعه آخرین مجلد تفسیر ِجُشمی یعنی جلد نهم را ارائه 
می دهد که س���وره های جمعه تا پایان قرآن را در 203 برگ شامل می شود. 
این نس���خه در جمادی الثانی س���ال 678ق توس���ط حس���ین بن عبداهلل 
َخوالنی استنساخ شده است. بنابراین، منشأ اصلی این نسخه پیش از 

یدی یمن بوده است. آنکه در سدۀ نهم به ایران بیاید در جامعۀ ز

عبارات���ی که با خطی زیر آن مش���خص ش���ده اند، لفظ ب���ه لفظ در مجمع 
تی، 10 جل���دی، بیروت: مؤسس���ة  البی���ان طبرس���ی )چ���اپ هاش���م محا
ی���خ العربی و دار إحیاء الت���راث العربی، 2005م، ج10، صص369- التار

376( موجود است.

سورة المنافقین
مدنّیة. وعن بعضهم أنها مّکّیة، ولیس بشيء. وهي إحدى عشرة آیة.

���ی اهلل علی���ه وآل���ه: من قرأ س���ورة 
ّ
کع���ب ع���ن النبي صل وع���ن أب���ّي ]بن[ 

المنافقین برئ من النفاق.

ولم���ا ختم س���ورة الجمعة بما هو م���ن عامات النفاق من ترك رس���ول اهلل 
���ی اهلل علیه وآله قائما ف���ي الصاة أو في الخطبة، واالش���تغال باللهو 

ّ
صل

والتجارة افتتح هذه السورة بذکر المنافقین.

ِحيِم حَمِن الّرَ ِبْسِم الَّلِه الّرَ

َيْعَلُم  َوالَّلُه  الَّلِه  َلَرُسوُل  َك 
َ
ِإّن َنْشَهُد  َقاُلوا  اْلُمَناِفُقوَن  َجاَءَك  ِإَذا  تعالی:  قوله 

ًة  ْيَماَنُهْم ُجّنَ
َ
َخُذوا أ

َ
ݢ ]7أ[ اّت ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ َك َلَرُسولُُه َوالَّلُه َيْشَهُد ِإّنَ اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذُبوَن  1ݢ

َ
ِإّن

ُثّمَ  َمُنوا 
َ
آ ُهْم 

َ
ّن
َ
ِبأ َذِلَك  ݢ  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ 2ݢ َيْعَمُلوَن   َكاُنوا  َما  َساَء  ُهْم 

َ
ِإّن الَّلِه  َسِبيِل  َعْن  وا  َفَصّدُ

ْجَساُمُهْم 
َ
ْيَتُهْم ُتْعِجُبَك أ

َ
ݢ َوِإَذا َرأ ݢ ݢ ݢ ݢ ا َيْفَقُهوَن   3ݢ

َ
َفُروا َفُطِبَع َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم ل

َ
ك

َدٌة َيْحَسُبوَن ُكّلَ َصْيَحٍة َعَلْيِهْم  ُهْم ُخُشٌب ُمَسّنَ
َ
ّن
َ
َوِإْن َيُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوِلِهْم َكأ

ݢ َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا َيْسَتْغِفْر  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ وَن  4ݢ
ُ

ى ُيْؤَفك
َ
ّن
َ
ُهُم اْلَعُدّوُ َفاْحَذْرُهْم َقاَتَلُهُم الَّلُه أ

ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ِبُروَن   5ݢ
ْ

وَن َوُهْم ُمْسَتك ْيَتُهْم َيُصّدُ
َ
ْوا ُرُءوَسُهْم َوَرأ ْم َرُسوُل الَّلِه َلّوَ

ُ
َلك

)5–1:63(

القراءة
کنة الشین نحو َبَدَنة وُبْدن،  قرأ أبو عمرو والکس���ائي واألعمش ُخْش���ٌب سا
والباقون بضم السین. وعن ابن کثیر بالتخفیف والصحیح عنه التثقیل. 
والتخفیف قراءة البّراء بن عازب، واختیار أبي عبد اهلل قال: ألن واحدتها 
ة یجمع علی ُفُع���ل بضم الفاء والعین، 

َ
خَش���َبة، ولم نجد ف���ي العربیة َفَعل

یقرأ والُبْدن )الحّج ٣٦:٢٢( لئّن واحدتها  یلزم من ثقلها أن یثقل الُبْدن، و و
َوْوا 

َ
یعقوب ل َبَدَن���ة. واختار أبو حاتم التثقی���ل، ونظیرها َثَمَرة وُثُمر. قرأ نافع و

بتخفی���ف الواو، واختاره أبو حاتم. وقرأ الباقون بتش���دید الواو، واختاره أبو 
عب���د اهلل والمفض���ل قال: إّنهم جعلوها م���ّرة، یقال: لوى رأس���ه لّیا إذا ثناه 
ًة بفتح األلف من الیمین،  ْیماَنُهْم ُجّنَ

َ
علی���ك. ولوى، أوکد. قراءة العامة  أ

مان بودند، برای اهل س���ّنت و امامیه 
ّ
نحوی���ان، لغویان، مفّس���ران و متکل

در دسترس بوده است.20 

کید  نتیج���ۀ پایانی آنکه می خواهم بر مطالعات تفس���یری در خراس���ان تأ
کردم غیر از تفس���یر  که در این نوش���تار بررس���ی  کن���م. هم���ۀ آثار تفس���یری 
طوس���ی از خراس���ان اند. این نش���ان می دهد که در س���دۀ شش���م هجری، 
مطالع���ات تفس���یری در خراس���ان متّکی بر عمده تفاس���یری بوده اس���ت 
ک���ه در آنج���ا یک یا دو نس���ل پیش ت���ر از آن فراهم آمده بودند: الکش���ف و 
البیان ثعلبی، البس���یط واحدی، تهذیب ِجُشمی و الکّشاف زمخشری. 
از این رو با پیوس���ِت این نکته با مطلب پیشین، تدوین فهرست هایی از 
اس���امی مفّسران، نحویان نخستین و ... که در تفاسیر پسین ذکر شده اند 
به ویژه آن دس���ته کس���انی که آثارشان از میان رفته است، چنین تصوری 
گمراه کننده  که عالمان بعدی باید آثار ایش���ان را در اختیار می داش���تند، 
است. تا زمانی که دلیل قطعی و تأییدکننده ای در دست نداشته باشیم 
که این عالمان دسترس���ی مس���تقیم به آن دس���ت منابع داش���ته اند، بیان 
که در این مقاله بررسی  چنین گمان هایی قابل دفاع نیس���ت.21 نمونه ای 
که تفاس���یری همچون الکش���ف و البی���ان ثعلبی،  ش���د، نش���ان می دهد 
البسیط واحدی و التهذیب ِجُشمی - با اقتباس از اصطاح ولید صالح 

- نقاط انتشار سّنت تفسیری متقّدم اسامی شدند.22

اینکه س���ّنت تفسیری معتزله از سوی مفّس���ران بانفوذ سّنی و امامی مورد 
گرفته، ش���اهدی اس���ت بر اینک���ه هر دو فرقه مرهون س���ّنت  اقتب���اس قرار 
معتزله اند و آن را با س���ّنت تفس���یری اصلی خودش���ان موافق ساخته اند. 
بنابرای���ن غلبۀ فکری آنها بر معتزل���ه و ازمیان رفتن متعاقب آن تنها زمانی 
ممک���ن بوده اس���ت که این دو فرق���ه برای مباحث قوی کام���ی معتزله از 
جمله سّنت تفسیری آن خواه با رّد یا همگون سازی، خواه راهی که بدان 

اجازۀ ادامۀ حیات در مباحث شان را می داد پاسخ هایی یافته باشند. 

پیوست الف: تفسیر سورۀ منافقون در تهذیب ِجُشمی
کتابخانۀ  متن تفس���یر س���ورۀ منافق���ون در تهذی���ب ِجُش���می را از نس���خۀ 

20. الکّشاف زمخشری تأثیر استثنایی در اهل سنت داشته است. ر.ک به: 
Saleh, The Formation of the Classical Tafsir Tradition, pp. 215–216.

کثر رّدیه ها و سانسورهای  هرچند، من با این نظر مخالفم که وضعیت الکّشاف معتزلی کمتر است. ا
جانبداران���ۀ بخش های���ی از مطالب آن از س���وی عالمان س���ده های میانه و پیش مدرن س���ّنی فقط 
ثاب���ت می کند که موقعّیت الکّش���اف معتزلی محرمانه نبوده و برای برخی عالمان س���نی چالش���ی 
رده اس���ت. ِلی���ن )Lane( این جنبۀ حّس���اس و تعیین کننده را در بررس���ی خ���ود از پذیرش  پی���ش آو

الکّشاف مورد توجه قرار نداده است. ر.ک به:
Andrew J. Lane, A Traditional Mu‘tazilite Qur’an Commentary:  The Kashshaf of Jar 

Allahal Zamakhshari (d.538/1144) (Leiden and Boston: Brill, 2006), pp. 48–101. 

21. قطع نظر از فهرست حدسی ژومیه )ر.ک به: پانوشت شمارۀ 13(، ر.ک به: بررسی منابع زمخشری در 
Lane, A Traditional Mu‘tazilite Qur’an Commentary, pp. 181–219. 

22. صالح به طبری و ثعلبی به عنوان دو نقطۀ تقسیم اشاره دارد: »ثعلبی با اسانید کامل و ... ثعلبی 
بدون اسانید«. ر.ک به: 

Saleh, The Formation of the Classical Tafsir Tradition, p. 225.

من تنها به ثعلبی چند تفس���یر دیگر، یعنی البسیط واحدی، التهذیب جشمی و الکّشاف زمخشری 
ین شده اند. که در محیط فکری و جغرافیایی مشابه یعنی خراسان تدو را می افزایم 

سنت تفسریی برجای مانده از معزتله در تفاسری شییع و سین
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کید، والعرب تؤّکد بال���ام یقولون: ألعطیّنك  لئ���ا یجمع بین حرف���ي التأ
یحّبه اهلل  وألضربّن���ك، ومنه: ألعطیّن الرایة غدًا رجًا یحّب اهلل ورس���وله و
ورسوله، کّرارًا غیر فّرار یکون الفتح علی یدیه، فأعطاها علّیًا علیه السام.

َعُدّوُ ابتداء 
ْ
ْیِهْم. ثم قوله: ُه���ُم ال

َ
، وقی���ل: تّم الکام عند قول���ه َعل َعُدّوُ

ْ
ُه���ُم ال

. َعُدّوُ
ْ
ْیِهْم ُهُم ال

َ
 َصْیَحٍة َعل

َّ
ُكل وخبر. وقیل: بل یتصل بما قبله أي َیْحَسُبوَن 

النزول
کانوا  ب���ّي وأصحابه م���ن المنافقین 

ُ
الس���ورة نزل���ت في قصة عب���د اهلل بن أ

یحلفون عند رس���ول اهلل صلی اهلل علیه وآله بأن محمدًا رس���ول اهلل صلی 
کانوا إذا  إن ف���ي قلوبنا مثل ما نقول بألس���نتنا، وکذبوا. وقی���ل:  اهلل علی���ه و
خلوا بضعفة المسلمین طعنوا في اإلسام فإذا بلغ النبي صلی اهلل علیه 

کاذبین، عن األصّم. وآله ذلك جاؤا معتذرین یحلفون 

إذا  َرَجْعَنا  ی َمْن ِعْنَد َرُس���وِل اهَّلِل  و
َ
 ُتْنِفُقوا َعل

َ
بّي:  ل

ُ
وقی���ل: قال عبد اهلل بن أ

ید ب���ن أرقم فلما أخبروا   ، فناظره ز
َّ

َذل
َ ْ
َعّزُ ِمْنَه���ا ال

َ ْ
ُیْخِرَج���ّنَ ال

َ
َمِدیَنِة ل

ْ
���ی ال

َ
ِإل

ید بن أرقم نزلت  النب���ي صلی اهلل علیه وآله جحد وأوحلف، ففی���ه وفي ز
الس���ورة. وقیل له: اذهب یس���تغفر لك رس���ول اهلل صل���ی اهلل علیه، فلوى 

رأسه تکّبرًا وتعّظمًا. وستأتي یا محّمد تلك القصة من بعد.

المعنی
ُه  

ُ
َرُس���ول

َ
َك ل

َ
ُم ِإّن

َ
 اهَّلِل َواهَّلُل َیْعل

ُ
َرُس���ول

َ
َك ل

َ
وا َنْش���َهُد ِإّن

ُ
ُمَناِفُق���وَن َقال

ْ
 ِإَذا َج���اَءَك ال

َکاِذُبوَن  فیما أظهروا من قولهم:  
َ
ُمَناِفِقیَن ل

ْ
 ال

َ
وکفی به ش���هیدًا  َواهَّلُل َیْشَهُد ِإّن

 اهَّلِل ، ألنهم ما قالوا ذلك عن علم واعتقاد. وقیل: شهد 
ُ

َرُسول
َ
َك ل

َ
َنْش���َهُد ِإّن

ع���ن جهل ]٨أ[ فکان کاذبًا کمن یش���هد إلنس���ان علی غی���ره وهو ال یعلم 
کان ذلك الحق ثابتًا. إن  کاذبًا و کان 

���ًة، أي جعل���وا أیمانه���م الکذب س���ترة یدفعون عن  ْیَماَنُه���ْم ُجّنَ
َ
وا أ

ُ
َخ���ذ

َ
 اّت

أنفسهم ما یخافون من القتل واألسر وسائر المکاره. وقیل: سترة یستترون 
به���ا لئّا یعرف حالهم. والیمین هي حلفهم أنه���م منکم، عن الضّحاك. 
وا َعْن َس���ِبیِل اهَّلِل، قیل: أعرضوا بذلك عن دین اإلس���ام. وقیل: لما 

ُ
َص���ّد

َ
ف

حلفوا وأظهروا اإلیمان س���کنوا إلی قولهم فکانوا یوقعون الشبه لیصرفوهم 
عن اإلس���ام. وقی���ل: لما خّوف���وا الن���اس وصدوهم عن اإلیم���ان بمحمد 
صل���ی اهلل علیه وآله. وقیل: صّدوا الناس بأن دعوا إلی الکفر في الباطن، 
کم���ا یفعله  وه���ذا إنما یک���ون م���ن خواّصهم یص���ّدون العوام ع���ن الدین 
وَن، أي س���اءت أعمالهم في إبطان 

ُ
َكاُن���وا َیْعَمل ُهْم َس���اَء َما 

َ
المبتدع���ة. ِإّن

َمُنوا، ظاه���را عند النبي صلی اهلل 
َ
ُهْم آ

َ
ّن

َ
الکف���ر والحلف بالک���ذب. َذِلَك ِبأ

إّنما قال:  َكَفُروا، إذا خلوا بالمشرکین. و م والمس���لمین. ُثّمَ 
ّ
علیه وآله وسل

َكَف���ُروا ألنهم جددوا الکفر بع���د إظهار اإلیمان. وقی���ل: المراد باإلیمان  ُث���ّمَ 
���ی اهلل علیه ظاهرًا ثم جح���دوه باطنًا، 

ّ
التصدی���ق، أي صدق���وا النبي صل

ُه���ْم ل ُيْؤِمُنوَن أبدًا 
َ
ّن

َ
وِبِهْم. قیل: وس���م علیها بس���مة الکفر ِبأ

ُ
ی ُقل

َ
ُطِب���َع َعل

َ
ف

ئکة بحالهم عقوبة لهم، عن أبي علي. وقیل: لما ألفوا الکفر  لتعرف الما

یعني یحلف���ون بالکذب للمس���لمین لیس���لموا. وعن الحس���ن: إیماَنُهْم 
بکس���ر األلف لإلیمان الذي هو اإلس���ام، یعني أظهروا اإلیمان لیأمنوا من 

سیوف المسلمین. وصّیروه ُجّنًة.

اللغة
الُجّنة، الس���ترة المتخذة لدفع األذیة کالس���اح المتخذ للدفع. والَجنة، 
البس���تان الذي تجّنه الشجر. والِجنة، الجنون الذي یستر العقل. والجن 

کل ذلك أصله الستر. لسترته عن أعین الناس. والجنان والجنین 

والص���د، اإلعراض، ص���ّد وصّد غی���ره الزم متعد. وهو یُص���د بضم الصاد 
یِص���د بکس���رها إذا ص���ّح. والُصد بضم الص���اد ناحیة ال���وادي. والِصد.  و

والَصد بالفتح والصم الجبل.

والفق���ه، العل���م بالش���يء فقه���ت الحدی���ث أفقه���ه، وکل علم فق���ه إال أنه 
اختص به علم الشریعة فکل من علمها یقال: إنه فقیه. وأفقهتك الشيء 
بّینت لك. وقال سلیمان المرأة: فقهت، أي صرت فقیهة، وقیل: فهمت 

ماخاطبتك به. یقال: فِقه بکسر القاف علم وفهم، وبضمها صار فقیها.

کل ش���خص مدرك وکل عظیم الجس���م جس���م  ید:  والجس���م، ق���ال ابن ز
وجّس���ام. واألجس���ام جمع جس���م. والجسمان: الش���خص األجسم. قال 

الشاعر:
کثر إن عدوا عدیدا من الرمل وأجسم من عاد جسوم رجالهم         وأ

]٧ب[

واختلف المتکلمون في حّد الجس���م فقیل: الطوی���ل العریض العمیق، 
ولذلك متی ازدادت ذهابه في هذه الجهات قالوا: أجس���م وجسم، وهذا 
قول مشایخنا. وقیل: هو المؤلف. وقیل: هو القائم بالنفس، ولیس بشيء، 
لئن ذلك ال یقع فیه التزاید فا یس���تعمل فی���ه لفظة أفعل، وألنه نفي لئن 
کّل. واألجس���ام تأتلف من الجواهر وه���ي أجزاء ال  معن���اه ال یحتاج إل���ی 
تتج���ّزأ ائتلفت لمعاني، یقال لها: التألیف، فإذا رفعت عنه بقیت أجزاء 
ال تتجزأ. واختلف مش���ایخنا في أقل األجسام فقیل: ثمانیة أجزاء مؤلفة، 
ع���ن أبي علي وأبي هاش���م. وقیل: س���تة أجزاء، عن أب���ي الهذیل. وقیل: 

أربعة أجزاء، عن أبي القاسم.

واإلف���ك واإلنصراف بمعنی یقال: أَف���ك یأفك أفکًا بفت���ح الهمزة والفاء، 
وذلك مصدر. واإلْفك بکسر الهمزة وسکون الفاء اسم الفعل، ومثل ذلك 
ر بکسر 

ْ
ر، تقول حذرت حذرًا بفتح الحاء والذال. واإلسم الِحذ

ْ
ر وِحذ

َ
َحذ

الحاء وسکون الذال عن أبي مسلم.
یقال: سندت إلی الشيء، تحّفظه. و

اإلعراب
ُه ألجل الم اإلبت���داء التي في 

ُ
َرُس���ول

َ
َك ل

َ
ُم ِإّن

َ
کس���رت إن ف���ي قول���ه َو اهَّلُل َیْعل

إنما أّخرت عن موضعها إلی موضع الخبر  الخب���ر، لئن لها صدر الکام و

سنت تفسریی برجای مانده از معزتله در تفاسری شییع و سین
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وَن، أي یعرض���ون عّما ُدعوا إلیه. َوُهْم ُمْس���َتْکِبُروَن، 
ُ

ْیَتُه���ْم َیُصّد
َ
الح���ق. َو َرأ

عّما دعوا إلیه. َوُهْم ُمْس���َتْکِبُروَن، طالبون الکب���ر في ذلك اإلعراض. قیل: 
بّي. وقیل: ه���و في جمیع المنافقی���ن، وهذا من الجهل 

ُ
ه���و عب���د اهلل ابن أ

بمواقع الرسالة والدین.

الحکام
وا َنْش���َهُد، اآلیة، أّن القوم أظهروا أنه���م یصدقونه عن اعتقاد 

ُ
 قوله: َقال

ّ
ی���دل

کاذبین ألّن ظاه���ر قولهم  ومعرف���ة ول���م یکون���وا کذلك، فلذل���ك س���ّماهم 
ک���ذب. ب���ل الوج���ه الذي ذکرن���ا کأنهم قال���وا: نعتق���د أّنك رس���ول اهلل ولم 
کاذبین. واختل���ف العلماء فمنهم من   أنهم حلفوا 

ّ
یدل کذل���ك. و یکونوا 

ق���ال نفس قولهم: َنْش���َهُد یمین، وهو ق���ول األصم وفقهاء الع���راق. ومنهم 
من ق���ال: الحلف غی���ره، وکان���وا یحلفون. وقوله: أش���هد ال یک���ون یمینا، 
 علی جبن المنافقین مع قّوة 

ّ
وهو قول الش���افعي واختیار أبي علي. وتدل

 علی أن التکّبر 
ّ

کّل ملحد وکافر ومبتدع. وتدل أجس���امهم، وکذلك یکون 
عن الحق من الکبائر.

ْسَتْغَفْرَت َلُهْم 
َ
قوله تعالى: َسَواٌء َعَلْيِهْم أ

الَّلُه  ]9أ[  َيْغِفَر  َلْن  َلُهْم  َتْسَتْغِفْر  َلْم  ْم 
َ
أ

اْلَفاِسِقيَن    اْلَقْوَم  َيْهِدي  ا 
َ
ل الَّلَه  ِإّنَ  َلُهْم 

َعَلى  ُتْنِفُقوا  ا 
َ
ل َيُقوُلوَن  ِذيَن 

الَّ ُهُم  ݢ  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ 6ݢ
وا 

ُ
َيْنَفّض ى 

َ
َحّت الَّلِه  َرُسوِل  ِعْنَد  َمْن 

َوَلِكّنَ  ْرِض 
َ
أ

ْ
َوال َماَواِت  الّسَ َخَزاِئُن  َوِلَّلِه 

َلِئْن  َيُقوُلوَن  ݢ  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ 7ݢ َيْفَقُهوَن   ا 
َ
ل اْلُمَناِفِقيَن 

َعّزُ ِمْنَها 
َ
أ

ْ
َرَجْعَنا ِإَلى اْلَمِديَنِة َلُيْخِرَجّنَ ال

]َوِلْلُمْؤِمِنيَن[  َوِلَرُسوِلِه  ُة  اْلِعّزَ َوِلَّلِه   
َ

َذّل
َ
أ

ْ
ال

ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ا َيْعَلُموَن  8ݢ
َ
َوَلِكّنَ اْلُمَناِفِقيَن ل

)٨-6 :6٣( 

اللغة
ی اهلل علی���ه وآله 

ّ
إّنم���ا جاز م���ن النب���ّي صل االس���تغفار طل���ب المغف���رة و

االس���تغفار له���م علی ظاه���ر أحواله���م فبّی���ن اهلل تعالی أّن ذل���ك ال ینفع 
إلضماره���م الکف���ر. واالنفضاض التف���ّرق عن تاؤم، ومن���ه فّض الکتاب 
َعّزُ 

َ ْ
فّرقه بالنش���ر، ومنه الفّضة لئن من شأنها التفرقة في أثمان األشیاء. وال

َعّزُ األقدر علی منع غیره وأصله من العزیز.
َ ْ
. وال

ّ
نقیض األذل

النزول
بّي وأصحابه وذلك أّنه بلغ رس���ول اهلل 

ُ
قی���ل: نزل���ت اآلیة في عبد اهلل ب���ن أ

���ی اهلل علیه وعل���ی آله أّن بن���ي المصطلق یجمع���ون لحربه وقائدهم 
ّ
صل

ی اهلل علیه وآله. فخرح 
ّ
الحرث بن أبي ض���رار أب جویرة زوجة النبّي صل

���ی اهلل علی���ه وآل���ه لحربهم فلقیه���م علی ماء له���م واقتتلوا 
ّ
رس���ول اهلل صل

فه���زم اهلل بن���ي المصطل���ق وغنم���وا أموالهم ونس���اءهم وذراریه���م والناس 
عل���ی ذلك إذ وقع بی���ن أجیر لعمر بن الخّطاب یق���ال له جهجاه من بني 

واعت���ادوا التکذیب والعن���اد ولم یصغوا إلی الحق وال فک���روا في العواقب 
خاه���م واختیارهم وخذلهم فصار ذاك طبع���ًا علی قلوبهم، فهو إلفهم ما 
 َیْفَقُهوَن، أي ال یعلمون الحق 

َ
ُه���ْم ل

َ
اعتادوه من الکفر، عن أبي مس���لم. ف

من حیث ال یتفکرون حتی یعلموا الحق والباطل.

ُهْم ُخُش���ٌب 
َ
ّن

َ
َكأ وا َتْس���َمْع ِلَقْوِلِهْم 

ُ
ِإْن َیُقول ْجَس���اُمُهْم َو

َ
ْیَتُه���ْم ُتْعِجُبَك أ

َ
َو ِإَذا َرأ

َدٌة، شّبه المنافق بالخشب المس���ّندة. ووجه التشبیه أن أجسامهم  ُمَس���ّنَ
بحس���ن صورتها واس���توى خلقها وقامتها تعجب الناظ���ر، ولکن لخلوها 
کأّنهم خش���ب، أشباح با أرواح. وقیل: التشبیه وقع بالخشب  من الخیر 
کلة یحسب من رآها سلیمة من حیث أن ظاهرها یروق وباطنها ال  المتآ
یفی���د، کذل���ك المنافق ظاهره یعجب وباطنه خال م���ن الخیر. قال عبد 
إذا قال ش���یئا  بّي جس���یمًا فصیحًا، و

ُ
اهلل اب���ن عباس: وکان عبد اهلل ابن أ

وا َتْس���َمْع ِلَقْوِلِهْم، من حس���ن 
ُ
یس���مع النب���ي صلی اهلل علیه وآله، َو ِإْن َیُقول

کامهم وقولهم للمؤمنین: إنا منکم.

. وقال ابن عباس: لجبنهم ولتهمة  َعُدّوُ
ْ
ْیِهْم ُهُم ال

َ
 َصْیَحٍة َعل

َ
ُكّل َیْحَس���ُبوَن 

یفتضحوا  کل ش���يء مخافة أن یظه���ر نفاقهم و النف���اق فیهم یخافون من 
بخاف الواثق بدینه. وقیل: إذا نادى منادي في المعس���کر وانقلبت داّبة 
���ة ظّنوا أنه الع���دو، وأّنه���م ]٨ب[ یرادون لما ف���ي قلوبهم 

ّ
أو نش���ذت ضال

ْیِهْم، 
َ
 َصْیَح���ٍة َعل

َ
م���ن الرعب، عن مقاتل. وقیل: تّم ال���کام عند قوله: ُكّل

ما س���معوا صیحة توّهم���وا أن ذلك باء نزل وأن الدابرة 
ّ
کل أي من جبنهم 

إذا س���معوا بخب���ر عدو ل���د أو تأّهب المس���لمون لقت���ال أحّبوا  علیه���م، و
، أي هاؤالء المنافقون هم  َعُدّوُ

ْ
الم���وت لفرط جبنهم. ثم ابتدأ فقال: ُهُم ال

أش���ّد ]عد[اوة وأضر بالمسلمین ألّن المس���لمین علموا الکفار فیتحرزون 
منه���م، وال یختلطون بالمس���لمین بخ���اف المنافقین. فعل���ی األول هم 
الع���دو یرجع إلی الکف���ار، أن یظّن المنافقون أن ذل���ك العدو، وعلی هذا 
العدو ه���م المنافقون. وقیل: ه���م العدو أي لفرط جبنهم یش���تد ضررهم 
علی المس���لمین ألن الجمی���ع إذا خاف بعضهم تنکس���ر قلوب الباقین. 
کانوا ینقلون أس���رار  ْرُه���ْم، أي اح���ذر مخاطبته���م وال تأمنه���م ألنهم 

َ
اْحذ

َ
ف

یفتنونهم.  یفس���دون من قدروا علیه من المؤمنین و المؤمنین إلی الکفار و
وقیل: تحذر منهم.

ُه���ُم اهَّلُل، قی���ل: هذا ُدعاء علیهم بالهاك ألن م���ن قاتله اهلل فهو مقتول 
َ
َقاَتل

وم���ن غالبه فه���و مغلوب. وقیل: لعنه���م اهلل أي أبعدهم. وقی���ل: أخزاهم. 
ومت���ی قیل: ألیس هم ماتوا؟، قلنا: موته���م نزل بهم عقوبة، عن أبي علي. 
ُکوَن، أي أّنا یصرفون عن الحق 

َ
���ی ُيْؤف

َ
ّن

َ
یجوز أن یعاقبوا بش���يء فیقتلوا. أ و

کثرة ال���دالالت. قیل: هذا توبی���خ وتقریع ولیس باس���تفهام، عن أبي  م���ع 
کیف تکذبون من اإلفك. مسلم. وقیل: معناه 

ْوا ُرُءوَس���ُهْم، قیل: أمالوها  ّوَ
َ
 اهَّلِل ل

ُ
ُکْم َرُس���ول

َ
ْوا َیْس���َتْغِفْر ل

َ
ُه���ْم َتَعال

َ
َو ِإَذا ِقی���لَ ل

کفرًا وکراهًة لذک���ر النبي صلی اهلل  إعراض���ا بوجوهه���م عن الحق تکّب���رًا أو 
ْوا ُرُءوَس���ُهْم یحّرکونها اس���تهزاء حی���ث دعوهم إلی  ���ّوَ

َ
علی���ه وآل���ه. وقیل: ل

با  نشان دادن گسترۀ اقتباس - غالباً 

تأیید نشدۀ - طبرسی از سه تفسیر 

متقدّم تر، اصالت و تأثیر اثر خود او 

تضعیف نمی شود. در مقابل، روشن 

است که او توضیحات تفسیری 

متفاوتِ موجود در منابعش را 

در هم بافته و توضیحات مفیدی 

را بدان ها افزوده است که اجازه 

می دهد مجمع البیان وی یکی 

از منابع بزرگ امامی در سنّت 

تفسیری آن مذهب گردد.

سنت تفسریی برجای مانده از معزتله در تفاسری شییع و سین
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لو حضروا مجلس���ه وطلبوا االس���تغفار کان یس���تغفر لهم. قلنا: نعم بشرط 
التوب���ة، فأّما م���ع اإلصرار فا. وقی���ل: علی ظاهر الح���ال واألّول الوجه ألّنه 
ی 

َ
 ُتْنِفُقوا من أموالهم َعل

َ
وَن ل

ُ
ِذي���َن َیُقول

َّ
عل���م حالهم هم یعني المنافقین ال

وا یتفّرقوا عنه. 
ُ

ی َیْنَفّض َمْن ِعْنَد َرُسوِل اهَّلِل من فقراء المهاجرین واألنصار َحّتَ
بّي لهم 

ُ
قی���ل: تواص���ی المنافقون بینهم بذل���ك. وقیل: قاله عبد اهلل ب���ن أ

لتتف���ّرق الصحابة ف���ا یجد ناصرًا واهلل تعالی عّظم أم���ر نبّیه فلم یحِك ما 
ْرِض، 

َ ْ
َماَواِت َوال ی َمْن ِعْنَد َرُسوِل اهَّلِل َو هَّلِلَِّ َخَزاِئُن الّسَ

َ
إّنما قال: َعل قالوا فیه و

خزائنه مقدوراته أي یخلق ما یش���اء ویرزقهم م���ن وجوه أخر ویزیل فقرهم 
کّنة عظمنه.   َیْفَقُهوَن، أي ال یعلمون 

َ
ُمَناِفِقیَن ل

ْ
ِکّنَ ال

َ
یضر ترك إنفاقهم. َول

ینص���ره إن منعوا النصر.  وقی���ل: ال یعلمون أّن���ه یرزقهم إن منعوا اإلنفاق. و
ْرِض 

َ ْ
���َماَواِت َوال کل؟ فقال: َو هَّلِلَِّ َخَزاِئُن الّسَ وقیل لحاتم األصّم: من أین تأ

َمِدیَنِة، من غزوة بني 
ْ
ی ال

َ
ِئْن َرَجْعَن���ا ِإل

َ
وَن ل

ُ
 َیْفَقُهوَن. َیُقول

َ
ُمَناِفِقیَن ل

ْ
ِک���ّنَ ال

َ
َول

َعّزُ نفس���ه وب--
َ ْ
، وهو یعني ب--ال

َّ
َذل

َ ْ
َعّزُ ِمْنَها ال

َ ْ
ُیْخِرَجّنَ ال

َ
المصطلق. ل

ُة َو  ِعّزَ
ْ
کذبه اهلل تعالی. وقال: َو هَّلِل ال  رس���ول اهلل صلی اهلل علیه وآله، فأ

َّ
َذل

َ ْ
ال

ُمْؤِمِنیَن، ألنه القادر علی ما یشاء القاهر لکل مخلوق ال یمتنع 
ْ
ِلَرُس���وِلِه َو ِلل

کلمت���ه ودینه عل���ی األدیان، َو  إعاء  علیه ش���يء. َو ِلَرُس���وِلِه، بإظه���اره و
إدخاله إّیاهم الجنة. وقیل: عّزة  ُمْؤِمِنی���َن / ]١٠أ[ بنصرته لهم في الدنیا و

ْ
ِلل

اهلل بالربوبی���ة، وعّزة الرس���ول بالنبّوة، وعّزة ]المؤمنی���ن[ العبودیة. أخبر اهلل 
تعال���ی بذلك ثّم حّق���ق اهلل ذلك فأعّز اهلل رس���وله والمؤمنین وفتح علیهم 
ُموَن، له ملك السموات 

َ
 َیْعل

َ
ُمَناِفِقیَن ل

ْ
ِکّنَ ال

َ
مش���ارق األرض ومغاربها. َول

 ]فاطر: 10[، 
ً
ُة َجمیعا ِع���ّزَ

ْ
واألرض. ومت���ی قیل: ألیس قال في موضع: َو هَّلِلَِّ ال

.
ًَ
ُة َجمیعا ِعّزَ

ْ
قلنا: عّزة الرسول والمؤمنین من جهته ف-هَّلّلَِ ال

الحکام
تدل اآلیات علی أشیاء منها: أن الکفار والمنافقین ال تلحقهم مغفرة وال 
کبیرة مذموم. ومنها:  استغفار. ومنها: أن المنع من اإلنفاق في سبیل اهلل 
أن الرزق یحصل من جهته فمنع غیره ال یضر إال أنه یأمر عباده بأن ینفق 
بعضه���م علی بعض، فإن لم یفعلوا أتاهم ال���رزق من وجه آخر. ومنها: أن 
ذل���ك قول المنافقین بخاف ق���ول المجبرة. ومنه���ا: أن العّزة تحصل به 

وبطاعته. ومنها: أن المعارف مکتسبة ألنه وصفهم بأنهم ال یعلمون.

الَّلِه  ِر 
ْ

ِذك َعْن  ْم 
ُ

اُدك
َ
ْول

َ
أ ا 

َ
َول ْم 

ُ
ْمَواُلك

َ
أ ْم 

ُ
ُتْلِهك ا 

َ
ل َمُنوا 

َ
آ ِذيَن 

الَّ َها  ّيُ
َ
أ َيا  تعالى:  قوله 

ِمْن  َزْقَناُكْم  َر َما  ِمْن  ْنِفُقوا 
َ
َوأ ݢ  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ 9ݢ اْلَخاِسُروَن    ُهُم  وَلِئَك 

ُ
َفأ َذِلَك  َيْفَعْل  َوَمْن 

َق  ّدَ ّصَ
َ
َفأ َقِريٍب  َجٍل 

َ
أ ِإَلى  ْرَتِني 

َ
ّخ

َ
أ ا 

َ
َلْول َرّبِ  َفَيُقوَل  اْلَمْوُت  ُم 

ُ
َحَدك

َ
أ ِتَي 

ْ
َيأ ْن 

َ
أ َقْبِل 

َجُلَها َوالَّلُه َخِبيٌر ِبَما 
َ
َر الَّلُه َنْفًسا ِإَذا َجاَء أ ݢ َوَلْن ُيَؤّخِ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ اِلِحيَن   10ݢ ُكْن ِمَن الّصَ

َ
َوأ

ݢ  ݢ َتْعَمُلوَن   11ݢ
)المنافقون: ٩-١١(

القراءة
ُكوْن بال���واو وفتح الن���ون علی ج���واب التمني 

َ
َق َو أ

َ
���ّد ّصَ

َ
أ

َ
ق���رأ أب���و عم���رو ف

واالس���تفهام بالف���اء. ق���ال أب���و عم���رو: إنما حذف���ت الواو م���ن المصحف 

عّفان وبین حلیف للخزرج مشاجرة بسبب الماء وقتال، فصرخ جهجاه 
بالمهاجرین وص���رخ حلیف باألنصار وأعان ه���ذا بعضهم وهذا بعضهم 
ید بن  بّي وعنده قوم���ه وفیهم ز

ُ
حّتی وقعت مناوش���ة، فقال عب���د اهلل بن أ

أرق���م: غ���ام حدث الس���ّن واهلل ما مثلنا ومثله���م إاّل کقول القائل: س���ّمن 
 .

ّ
کلك، واهلل لئن رجعنا إلی المدین���ة لیخرجّن األعّز منها األذل کلب���ك یأ

ی اهلل علیه وآل���ه. ثّم قال لقومه: 
ّ
 رس���ول اهلل صل

ّ
عني باألعّز نفس���ه وباألذل

هذا فعالکم بأنفسکم أحللتموهم بادکم وقاسمتموهم أموالکم وال تنفقوا 
ید بن أرقم: أنت واهلل الذلیل  علیهم حّتی ینفّضوا من حول محّمد. فقال ز
ید بذلك رس���ول اهلل  ومحّمد في عّز من الرحمن. فس���کته عبد اهلل وأخبر ز
���ی اهلل علیه وآله وعنده عمر فقال: یا رس���ول اهلل، دعني  أضرب عنقه 

ّ
صل

ی اهلل علیه وآله: إذا تحّدث 
ّ
ّیًا یضرب عنقه. فقال النبّي صل أو آم���ر أنصار

الناس أّن محّمد یقتل أصحابه. وأمر بالرحیل وأرسل إلی عبد اهلل: ما هذا 
یدًا لکاذب.  الذي بلغني عنك. فحلف أّنه لم یکن من ذلك شيء وأّن ز
وق���ال جماعة من األنصار: هو ش���یخ ال یصّدق علی���ه غام حدث. وجاء 
ی اهلل علیه وآل���ه وقیل أتیه فأبا 

ّ
عب���د اهلل بن عبد اهلل واس���تأذن النب���ّي صل

/ ]٩ب[ فلّم���ا قدم���وا المدین���ة أن���زل 
اهلل س���بحانه هذه السورة في تکذیب 
ی���د وکان عبد اهلل  عبد اهلل وتصدیق ز
خارج المدینة فلّما أراد دخولها منعه 
أبنه وجاء وس���یفه مس���لول فق���ال: ما 
تفع���ل یا لکع. فقال: ال أدعك تدخل 
ی اهلل علیه 

ّ
حّتی تأذن رس���ول اهلل صل

وآل���ه وحّت���ی تقول ی���ا رس���ول اهلل األعّز 
. فش���کا عبد 

ّ
 وابن األذل

ّ
وأن���ت األذل

ی اهلل علیه 
ّ
اهلل ابنه إلی رس���ول اهلل صل

وآله فأذن له ف���ي الدخول وقال ألبنه: 
ئل حّتی مات  دعه إّنا نحس���ن معاش���رته لمکانك. ولم یلبث إاّل أّیامًا قا
فلّم���ا نزلت اآلی���ات قیل له: قد نزل فی���ك ما ترى فاذهب إلی رس���ول اهلل 
یستغفر لك. فلوى رأسه فقال: أمرتموني أن أؤمن فآمنت وأن أؤدي الزکاة 
ُهْم 

َ
ِإَذا ِقیلَ ل فأّدیت فما بقي إاّل أن أس���جد لمحّمد. فأنزل اهلل تعالی فیه َو

ْوا، اآلیات.
َ
َتَعال

المعنی
ثّم بّین تعالی حال المنافقین وأقوالهم وأّن االس���تغفار لهم ال یغني عنهم 
ُهْم، أي سواء 

َ
ْم َتْس���َتْغِفْر ل

َ
ْم ل

َ
ُهْم أ

َ
ْس���َتْغَفْرَت ل

َ
ْیِهْم أ

َ
فقال س���بحانه: َس���َواٌء َعل

ُهْم ألّنه یس���تغفر لهم 
َ
ْن َیْغِفَر اهَّلُل ل

َ
طلبت لهم من اهلل المغفرة أو لم تطلب ل

 َيْهِدي 
َ

 اهَّلَل ل
َ

بش���رط اإلیمان فإذا لم یؤمن���وا لم یغِن ذلك عنهم ش���یئًا. ِإّن
َفاِس���ِقیَن، قیل: ال یهدیه���م إلی طریق الجّنة لئ���ّن القوم خارجون 

ْ
َق���ْوَم ال

ْ
ال

ع���ن الدی���ن واإلیمان. قال الحس���ن: أخب���ره أّنهم یموتون عل���ی الکفر فلم 
یستغفر لهم. وقیل: لم یستغفر لهم ألّنهم لم یحضروا مجلسه، ومتی قیل: 

بررسی انجام شده در این مقاله 

نشان می دهد که سنّت تفسیری 

معتزلی از مرگ معتزله که محققان 

معاصر معموالً تاریخ آن را سدۀ 

هفتم هجری می دانند، جان سالم 

به در برده است. برای نمونه، رازی 

از زمخشری نه با هدف ردّ او یا ردّ 

سنّت تفسیری معتزلی نقل قول 

 کرده است، هرچند گاه 

چنین کرده است.

سنت تفسریی برجای مانده از معزتله در تفاسری شییع و سین
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ئه والرضی  ح���ال. وقیل: ذکر اهلل وهو ش���کره علی نعمائه والصب���ر علی با
بقضائ���ه، أش���ار إلی أنه ال ینبغ���ي أن یغفل في حال عن ذکر بؤس���ًا کان أو 
 َذِل���َك، أي یلهو 

ْ
نعم���ًة، فإّن إحس���انه في الح���ات ال ینقطع. َو َم���ْن َیْفَعل

َخاِسُروَن، خسروا ثواب اهلل 
ْ
ِئَك ُهُم ال

َ
ول

ُ
أ

َ
عن ذکره ناس���یًا بأس���باب الدنیا. ف

یدخل فیه  ْنِفُق���وا، قیل: في الجهاد. وقیل: في س���بیل البر، و
َ
ورحمت���ه. َو أ

ْن 
َ
کم. ِم���ْن َقْبِل أ ُك���ْم، أعطینا َزْقَنا ا َر الزکوات وس���ائر الحقوق الواجب���ة. ِمّمَ

َجٍل َقِریٍب، إلی 
َ
���ی أ

َ
ْرَتِني، أمهلتني. ِإل

َ
ّخ

َ
 أ

َ
���ْول

َ
 َرّبِ ل

َ
َیُقول

َ
َمْوُت. ف

ْ
ِتیُک���ُم ال

ْ
َیأ

مّدة قریبة. قی���ل: ال صلة والکام علی وجه التمني، وتقدیره لو أّخرتني. 
ْول بمعنی هّا وتکون اس���تفهامًا، وطلبه لیمهله في الدنیا، وذلك 

َ
وقیل: ل

إذا عای���ن عام���ات اآلخرة س���أل الرجعة لیت���دارك الفائ���ت. وقیل: لیس 
َق، أي 

َ
���ّد ّصَ

َ
أ

َ
ف���ي الزجر ع���ن التفریط في حق���وق اهلل آیة أعلم م���ن هذه. ف

اِلِحیَن، قیل: من المؤمنین المخلصین. واآلیة في  ُكْن ِمَن الّصَ
َ
أتصّدق. َو أ

المنافقی���ن، عن مقاتل. وقیل: من المطیعین هلل واألمر في المؤمنین، عن 
اب���ن عباس. وقیل: الصاح ه���و الحّج، عن ابن عباس. وقال: ما من أحد 
یموت وکان له مال فلم یؤد زکاته وأطاق الحج فلم یحج إال سأل الرجعة 
عن���د الم���وت. فقالوا: یابن عب���اس، اّت���ق اهلل فإنما الکافر یس���أل الرجعة! 
ي ع���ن الضحاك: ال  وق���ال: أّن���ا أقرأ علیک���م به قرآنًا، ثم ق���رأ هذه اآلیة. ورو
 

َ
ْول

َ
ین���زل بأح���د الموت ول���م یح���ج وال أّدى زکاة إال تمّنی الرجعة یق���ول: ل

َها، 
ُ
َجل

َ
َر اهَّلُل َنْفًسا ِإَذا َجاَء أ ْن ُيَؤّخِ

َ
َجٍل َقِریٍب ولن یجاب إلیه َو ل

َ
ی أ

َ
ْرَتِني ِإل

َ
ّخ

َ
أ

یعن���ي أعم���ار الخلق مکتوبة فا تتق���ّدم وال تتأّخر. فالواج���ب أن ال یّتکل 
کثیرة ثم یتمنی  المرء في تافي ما فاته علی عمره، واإلنس���ان یمهل أوقاتًا 
مدة یس���یرة الس���تدراك ما فاته. ومت���ی قیل: لم یجوز أن یع���ادوا؟ قلنا: إذا 
إن لم یکن  اضط���روا إلی المعرفة ال تجوز اإلعادة ألنهم یکونون ملجئین و
ْو 

َ
کانوا، فلذلك قال تعالی: َو ل کذل���ك فهو بمنزلة االنتباه فیعودون إلی ما 

وَن، أي علیم 
ُ
ع���اُدوا ِلما ُنُهوا َعْن���ُه ]األنعام: 28[. َو اهَّلُل َخِبیٌر ِبَم���ا َتْعَمل

َ
وا ل ُرّدُ

یکم بها. بأعمالکم یجاز

الحکام
ِهُکْم أّن أفع���ال العباد حادثة من جهته���م ألنها لو کانت 

ْ
 ُتل

َ
ی���دل قول���ه: ل

ِهُکْم. وکذلك قوله: 
ْ
 ُتل

َ
مخلوقة هلل تعالی لکان اهلل یلهیهم فا یصّح قوله ل

ْنِفُقوا أّن في 
َ
 قوله: َو أ

ّ
یدل  علی أّن الفعل لهم. و

ّ
َخاِسُروَن، یدل

ْ
ِئَك ُهُم ال

َ
ول

ُ
أ

 علی أّن الرزق ال 
ّ

المال حقًا یجب إخراجه قبل حصول الحس���رة. وت���دل
َق، اآلیة، 

َ
ّد ّصَ

َ
أ

َ
 قوله: ف

ّ
ی���دل یک���ون حرامًا ألن اإلنفاق من الحرام محظور. و

کان  کانت خلقًا له تعالی لما  علی أش���یاء منها أّن الفعل فعلهم ألّنها ل���و 
لس���ؤالهم الرجوع لیتصّدقوا معنی. ومنه���ا أنهم یقدرون علی ذلك لتمنوا 
الق���درة، وکیف یس���ألون الرجع���ة لیفعلوا ما فّرطوا ولیس إلیهم ش���يء من 
َر اهَّلُل، اآلیة، أّن األجل واحد ال  ْن ُيَؤّخِ

َ
 قول���ه: َو ل

ّ
یدل ذل���ك وال قدروا علیه. و

یتقّدم وال یتأّخر، وهو ما علم اهلل تعالی أنه یموت فیه أو یقتل.

پیوست ب: نقل قول رازی از البسیط واحدی و الکّشاف زمخشری
ب1. عدم اشارۀ رازی به نقل قول از بسیط واحدی

اختص���ارًا. قال الف���راء: ورأیت في بعض مصاحف عبد اهلل ابن مس���عود: 
ُكوْن. وق���رأ الباقون 

َ
ي أن ف���ي حرف أب���ّي وابن مس���عود َو أ . ورو

َ
وق���واًل فع���ًا

َق، لو لم یکن فی���ه الفاء ألنه لو 
َ

���ّد ّصَ
َ
أ

َ
ُك���ْن بالجزم عطف���ًا بها علی قوله ف

َ
أ

َ
ف

ثة أوجه. أحدها: أنه  ل���م یکن فیه الفاء جزمًا. واختاره أبو عبید الجزم لثا
کثر  بح���ذف الواو في مصحف عثمان وس���ائر المصاح���ف. وثانیها: أن أ
القراء علیه. وثالثها: أن لها وجها صحیحا وهو أن یکون نسقًا علی محّل 

َق قبل دخول الفاء علی ما ذکره. قال الشاعر:
َ

ّد ّصَ
َ
أ

َ
ف

���ي
ّ
لعل بلّیتک���م  بلون���ي  نوی���افل���و  وأس���تدرج  أصالحک���م   

وکان یجب ]أن[ یقول: أستدرج بالرفع عطفًا علی أصالحکم، إال أنه جزم 
ألنه عطف علی أصالحکم قبل دخول لعّل فیه. وقیل: / ]١٠ب[ جزم ألنه 
جواب األمر إال أن أصالحکم رفع لدخول لعل کذلك هاهنا لدخول الفاء.

اللغة
َهاًء إذا غفلت 

ْ
ِهي ِإل

ْ
کل شيء ش���غلك عن شيء فقد ألهاك عنه، ألهی ُیل

کما یقال: حلمي  عنه وترکته. وأضاف اإللهاء إلی المال ألنه وقع بس���ببه 
ُهّنَ 

َ
ْحالُمُهْم ]الطور: 49[، وق���ال: َرّبِ ِإّن

َ
ُمُرُهْم أ

ْ
أك. قال اهلل تعال���ی: إْذ َتأ َج���ّرَ

اِس ]إبراهیم: 36[، یعني األصنام. قال الشاعر:  ِمَن الّنَ
ً
َكثیرا َن 

ْ
ل

َ
ْضل

َ
أ

کل مکرمة کلثومأله���ی بني خثیم ع���ن  قصی���دة قاله���ا عم���رو اب���ن 

کعب بن زهیر: وقال 

کن���ت آمل���ه کل خلی���ل  أللهین���ك إن���ي عنك مش���غولوق���ال 

وألهیت���ه عن األمر، صرفت���ه عنه. واألجل، الوقت ومدة الش���يء. واآلجل، 
ضد العاجل.

اإلعراب
إن تأخر. ونصب وأصدقن  َحَدُكُم نصب بوقوع الفعل علیه وهو الموت و

َ
أ

 
َ

ْول
َ
ألن���ه ج���واب التمن���ي بالف���اء. وقیل: ج���واب االس���تفهام، وهو قول���ه: ل

کرب: ْرَتِني، أي هل أّخرتني. قال عمرو بن معدي 
َ

ّخ
َ
أ

خائب���ًا فاذه���ب  جانب���يذرن���ي  کفی���ك  فأ وح���دي 

النزول
قی���ل: نزلت اآلیة ف���ي المنافقین، عن مقات���ل وجماعة. والم���راد بقوله: َیا 
اِلِحیَن، من المؤمنین المخلصین.  َمُنوا، ظاهرًا. وقوله: ِمَن الّصَ

َ
ِذيَن آ

َّ
َها ال ّيُ

َ
أ

اِلِحی���َن، أي باألعمال الصالحة،  وقی���ل: نزلت في المؤمنی���ن. وأراد ب�� الّصَ
عن ابن عباس وجماعة.

المعنی
ث���م أمر تعال���ی باإلنف���اق بعدما حکی ع���ن المنافقی���ن النهي عن���ه فقال 
ُدُكْم 

َ
ْول

َ
 أ

َ
ُک���ْم َول

ُ
ْمَوال

َ
ِهُکْم، وال تش���غلکم، أ

ْ
 ُتل

َ
َمُنوا ل

َ
ِذيَن آ

َّ
َه���ا ال ّيُ

َ
س���بحانه: َیأ

َع���ْن ِذْك���ِر اهَّلِل. قیل: أراد ب� ِذْك���ِر اهَّلِل جمیع طاعاته، وهو قول أبي مس���لم وهو 
کّل  الوجه. وقیل: أراد الصاة الخمس، عن أبي علي. وقیل: ذکر اهلل علی 

سنت تفسریی برجای مانده از معزتله در تفاسری شییع و سین
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 اهَّلِل، ... وقال اب���ن عّباس: لما 
ُ

ُک���ْم َرُس���ول
َ
���ْوا َیْس���َتْغِفْر ل

َ
ُه���ْم َتَعال

َ
 ل

َ
َو ِإَذا ِقی���ل

رج���ع عبد اهلل بن أبّي من أحد بکثیر من الناس مقته المس���لمون وعّنفوه 
ی اهلل علیه 

ّ
وأس���معوه المک���روه، فقال له بنو أبی���ه: لو أتیت رس���ول اهلل صل

ید أن  م حّتی یس���تغفر لك ویرضی عنك. فقال: ال أذهب إلیه وال أر
ّ
وس���ل

یس���تغفر لي، وجعل یلوي رأس���ه، فنزلت. وعند الکثیرین: إّنما دعي إلی 
ی َمْن ِعْنَد 

َ
 ُتْنِفُقوا َعل

َ
، وقال: ل

َّ
َذل

َ ْ
َعّزُ ِمْنَها ال

َ ْ
ُیْخِرَجّنَ ال

َ
االستغفار ألّنه قال: ل

 یستغفر لك رسول اهلل. فقال: ماذا قلت. فذلك 
َ

َرُسوِل اهَّلِل. فقیل له: تعال
َوْوا بالتخفیف، والتش���دید للکثرة. ... 

َ
ْوا ُرُءوَس���ُهْم، وقرئ ل ّوَ

َ
قول���ه تعالی: ل

کثیر في أشعار العرب، قال جریر: وهو 

إاّل علی العهد حّتی کان ما کاناال بارك اهلل فیمن کان یحسبکم

وَن َوُهْم ُمْس���َتْکِبُروَن، 
ُ

ْیَتُهْم َیُصّد
َ
إّنما خاطب بهذا امرأة. وقوله تعالی: َو َرأ و

م. ذکر تعالی أّن استغفاره 
ّ
ی اهلل علیه وسل

ّ
أي عن اس���تغفار رسول اهلل صل

ُهْم، قال قتادة: نزلت هذه اآلیة 
َ
ْس���َتْغَفْرَت ل

َ
ْیِهْم أ

َ
ال ینفعهم فقال: َس���َواٌء َعل

ُهْم، وذلك ألّنها لّما نزلت قال رسول 
َ
ْم َتْسَتْغِفْر ل

َ
ْم ل

َ
ُهْم أ

َ
ْس���َتْغَفْر ل

َ
بعد قوله: أ

یدّنهم علی السبعین فأنزل اهلل  م: خّیرني رّبي فألز
ّ
ی اهلل علیه وسل

ّ
اهلل صل

َفاِس���ِقیَن، قال ابن عّباس: 
ْ
َقْوَم ال

ْ
 َيْهِدي ال

َ
 اهَّلَل ل

َ
ُهْم ِإّن

َ
ْن َیْغِف���َر اهَّلُل ل

َ
تعال���ی: ل

المنافقین.

ب���رگ  واح���دی،  )خ���ط14-26(؛  ص16  ج30،  رازی،  ب1ث:  نمون���ۀ 
332الف )خط 15(- برگ 332ب )خط 12(

، ... قال المفّسرون: 
َّ

َذل
َ ْ
َعّزُ ِمْنَها ال

َ ْ
ُیْخِرَجّنَ ال

َ
َمِدیَنِة ل

ْ
ی ال

َ
ِئْن َرَجْعَنا ِإل

َ
وَن ل

ُ
َیُقول

اقتتل أجیر عمر مع أجیر عبد اهلل بن أبّي في بعض الغزوات فأسمع أجیر 
عمر عبد اهلل بن أبّي المکروه واش���تّد علیه لسانه فغضب عبد اهلل وعنده 
َعّزُ ِمْنَها 

َ ْ
ُیْخِرَج���ّنَ ال

َ
َمِدیَنِة ل

ْ
���ی ال

َ
ِئْن َرَجْعَنا ِإل

َ
ره���ط من قومه فقال: أّم���ا واهلل ل

م. ثّم أقبل 
ّ
ی اهلل علیه وسل

ّ
 رسول اهلل صل

ّ
، یعني باألعّز نفسه وباألذل

َّ
َذل

َ ْ
ال

علی قومه فقال: لو أمسکتم النفقة عن هؤالء، یعني المهاجرین، ألوشکوا 
أن یتحّول���وا عن دیارکم وبادکم فا تنفق���وا علیهم حّتی ینفّضوا من حول 
ْرِض، قال 

َ ْ
���َماَواِت َو ال محّم���د، فنزل���ت. ... وقوله تعال���ی: َو هَّلِلَِّ َخَزاِئُن الّسَ

مقات���ل: یعني مفاتیح الرزق والمطر والنب���ات. والمعنی أّن اهلل هو الرّزاق، 
ْرِض )یونس: ٣١(. وق���ال أهل المعاني: 

َ ْ
���ماِء َو ال ُق���لْ َمْن َيْرُزُقُکْم ِم���َن الّسَ

کّل ما یش���اء مّما یری���د إخراجه. ...  خزائ���ن اهلل تعال���ی مقدوراته ألّن فیها 
راَد 

َ
ْمُرُه ِإذا أ

َ
ما أ

َ
 َیْفَقُهوَن أّن ِإّن

َ
 َیْفَقُهوَن، أي ل

َ
ُمَناِفِقیَن ل

ْ
ِکّنَ ال

َ
وقول���ه تعالی: َول

ِئْن َرَجْعَنا، أي من 
َ
وَن ل

ُ
َیُکوُن )یس: ٨٢(. وقول���ه: َیُقول

َ
ُكْن ف ُه 

َ
 ل

َ
ْن َیُقول

َ
 أ

ً
َش���ْیئا

تلك الغزوة وهي غ���زوة بني المصطلق إلی المدینة. ... ولکن المنافقین 
ال یعلمون ذلك ولو علموه ما قالوا مقالتهم هذه.

نمونۀ ب1ج: رازی، ج30، ص17 )خط21( – ص18 )خط 10(؛ واحدی، 
برگ 332ب )خط 13(- برگ 333الف )خط 13(

ُدُك���ْم َعْن ِذْك���ِر اهَّلِل ... وقال 
َ

ْول
َ
 أ

َ
ُک���ْم َول

ُ
ْمَوال

َ
ِهُک���ْم أ

ْ
 ُتل

َ
َمُنوا ل

َ
ِذي���َن آ

َّ
َه���ا ال ّيُ

َ
َی���ا أ

مقایس���ۀ میان َمفاتیح الغیب رازی و الَبس���یط واحدی بر پایۀ تفسیر الرازی 
)32 جلدی، بی���روت: دار الکتب العلمی���ة، 1990(، ج30، ص12-18 و 
البس���یط واحدی، نس���خۀ خطی نور عثمانیة 240، برگ های 330الف-
333ب اس���ت. متن از تفسیر رازی است و من شمارۀ برگ مطابق آن در 
کرده ام.  البس���یط واحدی را برای اینکه بتوان متن دقی���ق آن را یافت ارائه 
عام���ت ‘...’ متن���ی را ارائه می کند که رازی ب���ر ]مطالب[ واحدی افزوده 
اس���ت. از ولید صالح برای اینکه نسخه ای از س���ورۀ منافقون البسیط نور 

عثمانیة برایم فراهم آورد، تشکر می نمایم.

)خ���ط1(؛  ص13   - )خ���ط13(  ص12  ج30،  رازی،  ب1ال���ف:  نمون���ۀ 
واحدی، برگ 330الف )خط 13(- برگ 330ب )خط 5(

َك 
َ
وا َنْش���َهُد ِإّن

ُ
ُمَناِفُق���وَن، یعني عبد اهلل بن أبّي وأصحابه،  َقال

ْ
ِإَذا َج���اَءَك ال

ُه ، أي 
ُ
َرُس���ول

َ
َك ل

َ
ُم ِإّن

َ
 اهَّلِل ، وتّم الخبر عنهم. ثّم ابتدأ فقال: َو اهَّلُل َیْعل

ُ
َرُس���ول

َ
ل

أّنه أرسلك فهو یعلم إّنك لرسوله. َو اهَّلُل َیْشَهُد، أّنهم أضمروا غیر ما أظهروا، 
کذلك فإّن  کام  کّل   علی أّن حقیقة اإلیمان بالقل���ب وحقیقة 

ّ
وأّن���ه یدل

کانوا  م���ن أخبر عن ش���يء واعتق���د بخافه فه���و کاذب. ... أاّل ت���رى أّنهم 
 اهَّلِل  وسّماهم اهلل کاذبین لما أن قولهم 

ُ
َرُسول

َ
َك ل

َ
یقولون بألسنتهم  َنْشَهُد ِإّن

َك 
َ
بهم اهلل تعالی في قولهم  َنْشَهُد ِإّن

ّ
یخالف اعتقادهم. وقال قوم: لم یکذ

کاذیب الص���ادرة عنهم في قوله  بهم بغی���ر هذا من األ
ّ

 اهَّلِل  إّنم���ا کذ
ُ

َرُس���ول
َ
ل

ِمْنُکْم 
َ
ُهْم ل

َ
وا )التوبة: 74( اآلیة، َو َیْحِلُفوَن ِباهَّلِل ِإّن

ُ
تعال���ی َیْحِلُفوَن ِباهَّلِل ما قال

وا َنْشَهُد  أي أّنهم إذا أتوك شهدوا لك بالرسالة 
ُ
)التوبة: ٥٦(. وجواب إذا  َقال

کاذبون في تلك الشهادة لما مّر أّن قولهم یخالف اعتقادهم. فهم 

نمونۀ ب1ب: رازی، ج30، ص13 )خط21-22(؛ واحدی، برگ 330ب 
)خط 17-16(

وِبِهْم. 
ُ
ی ُقل

َ
 َیْفَقُهوَن  ... قال ابن عّباس: ختم َعل

َ
ُهْم ل

َ
وِبِهْم ف

ُ
ی ُقل

َ
ُطِبَع َعل

َ
 ف

 َیْفَقُهوَن القرآن وصدق محّمد 
َ

ُهْم ل
َ
وِبِهْم بالکفر ف

ُ
ی ُقل

َ
وقال مقاتل: ُطِبَع َعل

م.
ّ
ی اهلل علیه وسل

ّ
صل

ب���رگ  واح���دی،  )خ���ط22-29(؛  ص14  ج30،  رازی،  ب1پ:  نمون���ۀ 
331الف )خط 6(-برگ 331ب )خط 6(

ُهْم ُخُش���ٌب 
َ
ّن

َ
َكأ وا َتْس���َمْع ِلَقْوِلِهْم 

ُ
ِإْن َیُقول ْجَس���اُمُهْم َو

َ
ْیَتُه���ْم ُتْعِجُبَك أ

َ
َو ِإَذا َرأ

ْیِهْم 
َ
 َصْیَحٍة َعل

ُكلَّ َدٌة، ... والتثقیل لغة أه���ل الحجاز. ... َیْحَس���ُبوَن  ُمَس���ّنَ
، وقال مقاتل: إذا نادى مناِد في العسکر وانفلتت دابة أو نشدت  َعُدّوُ

ْ
ُهُم ال

���ة مثّا ظّن���وا أّنهم یرادون بذل���ك لما في قلوبهم م���ن الرعب، وذلك 
ّ
ضال

یکشف أسرارهم، یتوّقعون  ألّنهم علی وجل من أن یهتك اهلل أس���تارهم و
ُکوَن، مفّسر.

َ
ی ُيْؤف

َ
ّن

َ
ُهُم اهَّلُل أ

َ
اإلیقاع بهم ساعة فساعة. ... َقاَتل

نمون���ۀ ب1ت: رازی، ج30، ص15 )خط5-16(؛ واحدی، برگ 331ب 
)خط 11(- برگ 332الف )خط 12(

سنت تفسریی برجای مانده از معزتله در تفاسری شییع و سین
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َكَفُروا، نطقوا بالکفر  ذلك. وثانیها: آَمُنوا، نطقوا باإلیمان عند المؤمنین. ُثّمَ 
وا 

ُ
ذيَن آَمُنوا قال

َّ
ُقوا ال

َ
عند ش���یاطینهم استهزاء باإلسام کقوله تعالی: َو ِإذا ل

ا )البقرة:14(. وثالثها: أن یراد أهل الذّمة منهم. آَمّنَ

ج4،  زمخش���ری،  )خ���ط20-24(؛  ص15  ج30،  رازی،  ب2پ:  نمون���ۀ 
ص528 )خط 14-10(

ُهْم ُخُش���ٌب 
َ
ّن

َ
َكأ وا َتْس���َمْع ِلَقْوِلِهْم 

ُ
ِإْن َیُقول ْجَس���اُمُهْم َو

َ
ْیَتُه���ْم ُتْعِجُبَك أ

َ
َو ِإَذا َرأ

َدٌة ... األولی: قال في الکّش���اف: ش���ّبهوا في اس���تنادهم، وما هم إاّل  ُمَس���ّنَ
أجرام خالیة عن اإلیمان والخیر، بالخش���ب المس���ندة إلی الحائط وألّن 
کان ف���ي س���قف أو ج���دار أو غیرهما م���ن مظان  الخش���ب إذا انتف���ع ب���ه 
االنتف���اع، وم���ا دام متروکًا فارغًا غیر منتفع به أس���ند إلی الحائط فش���ّبهوا 
یجوز أن یراد بها األصنام المنحوتة من الخش���ب  به في ع���دم االنتفاع. و

ة جدواهم.
ّ
المسندة إلی الحائط شّبهوا بها في حسن صورهم وقل

1(؛  )خ���ط  ص17   – )خ���ط26(  ص16  ج30،  رازی،  ب2ت:  نمون���ۀ 
زمخشری، ج4، ص531 )خط 20-15(

ُمْؤِمِنی���َن، وهم األخّصاء 
ْ
ُة َو ِلَرُس���وِلِه َو ِلل ِعّزَ

ْ
ق���ال صاحب الکّش���اف: َو هَّلِلَِّ ال

یه من الکافرین والمنافقین.  ة والهوان للش���یطان وذو
ّ
بذلك کما أّن المذل

وع���ن بعض الصالحات وکانت في هیئة رّثة: ألس���ت علی اإلس���ام وهو 
 مع���ه والغنی ال���ذي ال فقر معه. وعن الحس���ن بن علي 

ّ
الع���ّز ال���ذي ال ذل

رض���ي اهلل عنهما أّن رجًا قال له: إّن الناس یزعم���ون أّن فیك تیهًا. قال: 
لیس بتیه ولکّنه عّزة، ... وتا هذه اآلیة.

ج4،  زمخش���ری،  )خ���ط3-6(؛  ص18  ج30،  رازی،  ب2ث:  نمون���ۀ 
ص532 )خط 15-12(

 
َ

ْول
َ
 َرّبِ ل

َ
َیُق���ول

َ
َمْوُت ف

ْ
َحَدُك���ُم ال

َ
ِتَي أ

ْ
ْن َیأ

َ
ُكْم ِمْن َقْب���ِل أ َزْقَنا ْنِفُق���وا ِم���ْن َم���ا َر

َ
َو أ

اِلِحی���َن ... وقال صاحب  ُكْن ِمَن الّصَ
َ
َق َوأ

َ
���ّد ّصَ

َ
أ

َ
َجٍل َقِریٍب ف

َ
���ی أ

َ
ْرَتِن���ي ِإل

َ
ّخ

َ
أ

یضیق به  الکّش���اف: م���ن قب���ل أن یعاین م���ا یی���أس معه م���ن اإلمه���ال و
یفوت وقت القبول فیتحّس���ر علی المنع  ر علیه اإلنفاق و

ّ
یتعذ الخن���اق و

یع���ّض أنامله علی فق���د ما کان متمّکنًا منه. وعن اب���ن عّباس: تصّدقوا  و
قبل أن ینزل علیکم سلطان الموت قا تقبل توبة وال ینفع عمل.

ج4،  زمخش���ری،  )خ���ط15-17(؛  ص18  ج30،  رازی،  ب2ج:  نمون���ۀ 
ص532 )خط 24(

 ... قال في الکّش���اف: هذا نف���ي للتأخیر علی وجه 
ً
���َر اهَّلُل َنْفس���ا ���ْن ُيَؤّخِ

َ
َو ل

کید الذي معناه منافاة المنفي. التأ

الضّحاك: الصلوات الخمسة. وعند مقاتل: هذه اآلیة وما بعدها خطاب 
 َذِل���َك، أي ألهاه ماله وولده 

ْ
للمنافقی���ن الذین أقّروا باإلیم���ان. َو َمْن َیْفَعل

ُكْم، قال ابن عّب���اس: یرید زکاة المال.  َزْقَنا ا َر ْنِفُقوا ِمّمَ
َ
ع���ن ذک���ر اهلل. ... َو أ

َمْوُت، ... فیس���أل الرجعة إل���ی الدنیا وهو 
ْ
َحَدُكُم ال

َ
ِت���َي أ

ْ
ْن َیأ

َ
... ِم���ْن َقْب���ِل أ

َج���ٍل َقِریٍب. وقیل: حّضهم عل���ی إدامة الذکر 
َ
ی أ

َ
ْرَتِني ِإل

َ
ّخ

َ
 أ

َ
���ْول

َ
قول���ه: َرّبِ ل

وأن ال یضّن���وا باألم���وال، أي ه���ّا أمهلتني وأّخرت أجلي إل���ی زمان قلیل 
َق َو 

َ
ّد ّصَ

َ
أ

َ
یتزّکی وهو قوله تعال���ی: ف وه���و الزیادة في أجله حّتی یتص���ّدق و

اِلِحیَن. قال اب���ن عّباس: هذا دلیل عل���ی أّن القوم لم یکونوا  ُك���ْن ِم���َن الّصَ
َ
أ

مؤمنی���ن إذ المؤم���ن ال یس���أل الرجعة. وق���ال الضحاك: ال ین���زل بأحد لم 
یح���ّج ولم یؤّدِ الزکاة الموت إاّل وس���أل الرجعة، وقرأ ه���ذه اآلیة. ... وقوله: 
ُكون وهو علی لفظ 

َ
أ

َ
اِلِحیَن، قال ابن عّب���اس: أحّج، وقرئ: ف ُك���ْن ِمَن الّصَ

َ
َوأ

َق 
َ

ّد ّصَ
َ
أ

َ
ُك���ون علی ما قبل���ه ألّن قول���ه: ف

َ
ک���ون. قال المب���ّرد: َو أ فأص���دق وأ

جواب لاستفهام الذي فیه التمّني والجزم علی موضع الفاء. ... وأنشد 
کثیرة في الحمل علی الموضع منها: سیبویه أبیاتًا 

فلسنا بالجبال وال الحدیدا.

نمونۀ ب1چ: رازی، ج30، ص18 )خط15-21(؛ واحدی، برگ 333ب 
)خط 8-3(

َر  ْن ُيَؤّخِ
َ
ث���ّم أخبر تعالی أّن���ه ال یؤّخر من انقضت مّدته وحضر أجله فقال: َو ل

وَن، أي لو 
ُ
، یعني عن الموت إذا جاء أجلها. ... َو اهَّلُل َخِبیٌر ِبَما َتْعَمل

ً
اهَّلُل َنْفسا

عاُدوا ِلما ُنُهوا َعْنُه 
َ
وا ل ْو ُرّدُ

َ
رّد إلی الدنیا ما زّکی وال حّج. ویکون هذا کقوله: َو ل

)األنعام: 28(. والمفّس���رون علی أّن هذا خطاب جامع لکّل عمل خیرًا أو 
، ألّن النفس 

ً
َر اهَّلُل َنْفسا ْن ُيَؤّخِ

َ
وَن بالیاء علی قوله: َو ل

ُ
ش���ّرًا. وقرأ عاصم: َیْعَمل

إن کان واحدًا في اللفظ فالمراد به الکثیر فحمل علی المعنی واهلل أعلم. و

ب2. اشارۀ رازی به نقل از الکّشاف زمخشری
نمون���ۀ ب2ال���ف: رازی، ج30، ص16 )خ���ط10-14(؛ زمخش���ری، ج4، 

ص527 )خط 5-2( 

َك 
َ
ًة، یجوز أن یراد أّن قولهم َنْشَهُد ِإّن ْیَماَنُهْم ُجّنَ

َ
وا أ

ُ
َخذ

َ
قال في الکّشاف: اّت

 اهَّلِل یمین من أیمانهم الکاذبة ألّن الشهادة تجري مجرى الحلف 
ُ

َرُس���ول
َ
ل

کید. یقول الرجل: أش���هد وأشهد باهلل، وأعزم وأعزم باهلل في موضع  في التأ
یجوز أن  أقس���م وأولي. وبه استش���هد أب���و حنیفة علی أّن أش���هد یمی���ن. و

یکون وصفًا للمنافقین في استخفافهم باإلیمان.

4(؛  )خ���ط  ص14   – )خ���ط28(  ص13  ج30،  رازی،  ب2ب:  نمون���ۀ 
زمخشری، ج4، ص527 )خط 15-12(

 َیْفَقُه���وَن ... ]البحث[ الثان���ي: المنافقون لم 
َ

ُه���ْم ل
َ
وِبِهْم ف

ُ
���ی ُقل

َ
ُطِب���َع َعل

َ
ف

َكَفُروا.  یکونوا إاّل علی الکفر الثابت الدائم. فما معنی قوله تعالی: آَمُنوا ُثّمَ 
ثة أوجه. أحدها: آَمُنوا، نطقوا بکلمة الشهادة  نقول: قال في الکّش���اف: ثا
َكَفُروا، ث���ّم ظهر کفرهم بعد  وفعل���وا کم���ا یفعل من یدخل في اإلس���ام. ُثّمَ 

سنت تفسریی برجای مانده از معزتله در تفاسری شییع و سین


