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 چکیده

 یو ع دل، بررس  دی توح یدر مسائل اساس یو جارالله زمخشر یاالسالم طبرس نیام یعقل کردیبرغم قرابت رو
نگاش ته ش ده اس ت، نش ان از  یکش ا  زمخش ر یره در جوامع الجامع که ناظر به آراء کالم یطبرس یکالم ریتفس

عق ل ت وام ب ا  تیحاکم یو روش طبرس بنادارد. م میقرآن کر اتیآ گونهنیا ریو معتزله در تفس عهیش تیتفاوت عقالن
اش تراکات و  یق یتطب یرس مقال ه ب ا بر نی اعتماد به عقل حاکم بر نقل اس ت. در ا ،یزمخشر یاساس ینقل و مبنا

 یکالم ریتفس یهامولفه یو روش ییمبنا یهابیآس نیترعرصه، عمده نیو معتزله در ا عهیش یعقالن کردیرو زاتیتما
 است. دهیگرد نییتب ،یطبرس دگاهیکشا  ازد

 
  یزمخشر ،یطبرس ،یمعتزل ریتفس ،یعیش ریتفس ،یکالم ریتفس ،یعقل ریتفس: هاکلیدواژه

 

                                                 
 .4/6/1396:رشیپذ خی؛ تار13/4/1395:افتیدر خیتار*. 
 نویسنده مسئول.  1
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Abstract  

Despite the resemblance of the rational approach of Amin al-Islam Tabarsi and Jarullah 

Zamakhshari on the core issues of monotheism and justice, the study of Tabarsi's 

theological interpretation in Javāme al-Jāmeh based on the theological views of 

Zamakhshari’s Al-Kashshaaf reflects the rift between Shiite and Mu'tazilite rationality in 

interpreting such Qur'anic verses. Tabarsi’s method is founded upon the supremacy of 

reason along with narration and the fundamental principle of Zamakhshari rests upon the 

dominance of reasons over narration. This article, through a comparative study of the 

similarities and differences between the Shiite and Mu'tazilite rational approaches, expounds 

on the main fundamental and methodological drawbacks of the components of Kashaf's 

theological interpretation from Tabarsi's point of view. 
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 مقدمه

ی گوناگون علمی،، ویوی ه دشنیف ترسیثر   یار      هاعرصهدر قرون پنجم و ششم هجری، در 
. طی، شیی    (17/ 2، هثی شلعرو شللغیه   دشب خیتیار  ،دشنیز ،جرج) تحریر در مد رشتهوهشماری و،

شیده شالیت، مرسیرشن ویا      دوره که در ورخ، مناوع شز  ن وه عنوشن رنسانس تمیدن شالییم، ییاد   
، و دالتاوردهای علوم مختلی  علمی، و عیلی، ویه ت امی       مذهب،االثالی شز تحوالت رثگوهره

؛ شدنیه وی،  107/ 2عیثی، وخشایش،، طبیات شلمرسری  شثعه، ) ترسثر شجتهادی شتاب وخشثدند

و  (. شز مهمتری  تراالثر شی  دوره که وه جهیت روی یرد عیلی،، و شدوی،    148طبیات شلمرسری ، 
 شیمار ویه های ترسثری فرییث ، نیطه عطر، در تاریخ ترسثر نگیاری  ور نگارش تأ ثر گسترده  ن

جیارش  زمخشیری   « شل شاف ع  حیائق شلتنزی  و عثون شالقاوی  فی، وجیوه شلتأویی    »، رود،م
،فی ( پس شز نگارش مجمع شلبثیان  467-548) ،طبرال ( شالت. چنان ه شمث  شالالیم538-467)

ن ات شدو، و ویغ، کشیاف، جوشمیع شلجیامع رش ویه رشیته       رثتأ ، وا  گاه، و تحت شلیر ن علوم
کشاف رش منطبق وا حیثیت و صرشط مسیتیثم   صرشحتوهتحریر در ورد. وی در میدمه، هر چند 

و ترسثر خود رش شقتباال، شز  ن توصث  کرده شالت، شما حیثییت  ن شالیت کیه وی ویا پیاالیف      
ی هاشهیشندنگاری  ن پردشخته، گاه مطالب، رش حذف و دیدگاه و مطالب کشاف، وه شصیح و واز 

هیا و نریرشت   ترسثری خود رش مطرح نموده و گاه نثز شنتییادشت و شیرشدشتی، نسیبت ویه دییدگاه     
شایان تحیثق  ی مختل  ترسثری مطرح کرده شالت که هر مبحث جدشگانههانهثزم زمخشری در

 و جستجوالت.
و ییا  « جوشمع شلجامع و کشیاف در نگیاه تطبثیی،   »، وا عناوی  در شی  شرتباط، شگر چه میاالت

نگاشته شیده شالیت، شمیا نویسیندگان در     « ش ر شل شاف للزمخشری ف، جوشمع شلجامع للطبرال،»
کیه ویا توجیه ویه      شندکرده نها، تنها وه ششارشت وگزشرش، کوتاه، در شوعاد مختل  ترسثری وسنده 

تاکنون تحیثق و پ وهش، جدشگانه در رشوطه وا میایسه گرت  توشن،مهای کیم،، شهمثت دیدگاه
وجوه تشاوه و تمایز ترسثر کیم، طبرالی، و زمخشیری شنجیام نگردییده شالیت. شز ن رو کیه،       

شناال، روی رد عیینی،، ویوی ه در حیوزه ترسیثر کیمی،،      شرزیاو، دالتاوردهای نرری و  الثب
های وهثنه ترسیثری وشیمار   ان، و روشهای مهم در شتخاذ مبها و ضرورتشمروزه ی ، شز وایسته

، رشه کیار مناالیب،   تیوشن ،می و زمخشری رش  ره،طبرالهای عیل، ، وررال، تطبثی، دیدگاهرود،م
ورشی دشوری ترسثر پ وهان در شی  عرصه، و جوشمع شلجامع رش وهتیری  میت  ترسیثری نیاهر ویه      

اس  ن ویه دقیت و ترلیث ،     خری  ترسثر کام  واقثمانده معتزل، شز قر ن کریم دشنست که ورشال
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 شناال، نگرش عیین، کشاف رش شز نگاه شنتیادی مرسر معاصر وی، مورد وررال، قرشر دشد. الثب
 در کشیاف  تیامیت عیلی،   گذشر رثتأ  و وارز نیف وه شذعان واشی  پ وهف در صدد شالت،  

احث و مراهثم ووی ه در حوزه مب میکر قرشن ی،معنا و ،لرر زثم  شعجاز یهاجلوه  ثثتب و رثترس
پذیری شثعه و ویوی ه طبرالی، شز  رشک کیمی، معتزلیه      رثتأ هائ، که وه توحثدی، علثرغم نسبت

تحلثل،،  –(. وه روش تطبثی،25/ 2حسث ، شلترسثر و شلمرسرون،  محمد ذهب،،) دشده شده شالت

ردی وررال، و در میوش  ی ترسثر کیم، زمخشری رش در جوشمع شلجامعهامولرهموشجهه طبرال، وا 
وی در مجمع شلبثان، شالتییل و تمایز روی رد م تب  ترمبسوطوا وهره گثری شز نررشت ترسثری 

 نماید. عیین، شثعه و طبرال، رش در شی  حوزه شز ترسثر تبثث 
 

 ی عصر شیخ طبرسی و جاراهلل زمخشریهایژگیو

می،، و  ی حیدیی، شمامثیه، ویوی ه در مباحیث کی    هامجموعهدر قرن چهارم هجری، تدوی  
( زمثنه و پشتوشنه مساعدی رش ورشی توالیعه عیلی، و   ق 448-322) هیوو لدولت شثع،  سثتأال

وا فرق و میذشهب دیگیر، ویوی ه     هیوو لالثاال، شثعه پدید  ورد. الثاالت واز و مدشرشی حاکمان 
ی علن،  نها شز معتزله موجب گردید که در پناه حاکمثت  نان، شی  فرقیه نثیز پیس شز    هاتیحما

ی قرشوت شثعه و معتزله در شیی   امدهاثپقرن شنزوش و رکود، حثات دوواره خود رش وازیاود. شز یک 
گثری مجالس مناهره عالمان دو م تب، در رد و ش بات  رشک و نررشت کیم، وود. ویا  دوره، ش  

 علیم  الثد مرتض، و( ق 413م ) دثمرنگاه، گذرش وه   ار کیم، مت لمان و مرسرشن، نرثر شثخ 
( وا عناوین، مانند: شلنیض، شلرد و یا شلجوشوات چون کتاب چهار جلدی شلشاف، ق 436)م  یدشله

 - 400( )طوال،، شلرهرالیت، ق 415 مف، شالمامه شز الثد مرتض، در پاالخ وه قاض، عبدشلجبار )
 460 م( و طرح فرشگثر دیدگاههای معتزله و نید  رشک  نان در ترسثر شلتبثان شیثخ طوالی، )  239
، شهتمام عالمان  ن علر، در دفاع عیین، شز شصول و مبان، شعتیادی شیثعه  روشنوه شنتو،م( ق

رش دریافت )ورشی ترلث  شوضاع فرهنگ، و شجتماع، دوره  ل ووییه ونگریید ویه: کرمیر؛ شحثیای      
( وزیر میتدر و ق 386مرگ صاحب و  عباد )م  وا( فرهنگ، در عهد  ل وویه وه وی ه فل  شول

ه، و زوشل تدریج، حاکمثت  ل وویه، شی  م تب وار دیگر وا میاومیت شیدید   حام، وزرگ معتزل
 محاف  شه  حدیث رو وه ضع  و شفول نهاد.

در شوشئ  قرن پنجم مخالرت رالم، علثه معتزلیه، ویا ت رثیر  نیان شز الیوی شلییادر خلثریه         

خی، منیاطق   عباال،، منجر وه  زشر، تعیثب و گریز و ناوودی مرشکز مهم و مناوع  نیان جیز در ور  
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؛ خطثب وغیدشدی، تیاریخ   420، حوشدث 7 جرک: شو  ش ثر، شل ام ، ) معدود و دور دالت گردید
(. شز جمله شی  مناطق وید خوشرزم زشدگاه و مح  نشو و نمای علم، زمخشیری شز  37/ 4وغدشد، 

م متاخرشن شعیم معتزل،، در شمال شیرشن وود که وه دلث  گرشیف شندیشمندشن  ن الیامان ویه علیو   

/ 1رحلیه شوی  وطوطیه،    ) رفیت ،م شماروهپایگاه حرظ و ویای م تب شعتزشل   یترمناالبعیل، 
ی دوم و الوم زندگ، طبرال، و زمخشیری، ویا   هادههشوشخر قرن پنجم هجری میارن  در .(420

غلبه محافی  حیدیی، و روی کیار  میدن الیلجوقثان، شقتیدشر و  رشمیف شیثعه و  زشدی دیگیر          

گرشیثد. در مناوع تاریخ، شز شی  ورهیه کیه تیا پاییان قیرن ششیم        زوشلهوهای ف ری، رو جریان
و مشاجرشت الخت مذهب، یاد شده کیه گیاه منازعیات     هاچالف دورشنوههجری وطول شنجامثد 

 ؛ حلمی،، 120رک: ویا ورث، الیلجوقثان،   ) ، دششته شالت.درپخونث  و ترور عالمان  نان رش نثز 
 (.150اللجوقثان،  دولت
که در دفاع شز تر ر و عیائد شثعه و عبور شز وحرشن شیی  علیر، نیامور شیدند،     شز مرسرشن،  

ویارزتر شز دیگیرشن و شایسیته توجیه شالیت. نگیارش جوشمیع         ره،طبرالنیف و روش ترسثری 
شصییحات و شنتییادشت    ویاوجود شلجامع وا شقتباس شز کشاف و پذیرش  رشک صحثح و معیول  ن 

شز شوشهد مجاهدت عالمانه وی در شیجاد فضای گرتگیو،  منلرانه در ترسثرکیم، ورخ،  یات، 
تعدی  شوضاع و کاهف شختیفات  ن علر، وا هدف تیریب مذشهب شالیم، و دفاع عیینی، شز  

 عیائد شثع، شالت.
 

 ی عقل در تفسیر کالمیکاربردها

، شثعه و معتزله، وثف شز فرق دیگر، ور شالتراده شز عی  در تبثث  و ترسثر کیمی  که رو نشز 
ی شششیاره ی عی  در شی  زمثنیه،  هابث ال، پثف شز وررال، رالد،موه نرر  شنددهیورزتاکثد   یات
ی کیمی،  ن ضیروری شالیت. در نگیاه مت لمیان شیثعه و       کارکردهاکوتاه وه تعری  و  هرچند

های فطری و شکتساو، شالیت کیه   ی شز دشنفشمجموعهمعتزله، عی  ی ، شز قوشی درون، شنسان و 
منبع، مستی  و در موشقع، نثز، کارورد تبثثنی،  ن میورد    عنوشنوهک نیف  ن، در موشردی وناوه شیرا

ی شز شصیول معرفتی، و   شمجموعهی مستی  و شقوهتوجه قرشرگرفته شالت. در نگرش منبع،، عی  

هیای عیلی،، فیرشهم    ورهیان  وشالیطه وهتلوری و تلدیی، یا  عمل، شالت که وا ت ثه ور ودیهثات
دهای معرفت، شی  عی  کش  معارف نرری در شصول کلی، هسیت، شیناخت،     مده شالت. کارکر

شدرشک حس  و قبح ذشت، ) ،شناختی عمل،  ن شرزش ( وکارکردهاشناال، و جهان شناال، خدش)
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؛ رضیا ورنج یار، روش   375/ 11)ورشی ترلیث  رک: قاضی، عبیدشلجبار؛ شلمغنی،،     ( شالت شفعال
 (.112شناال، علم کیم، 

ترسثر کیم، شثعه و معتزله وا مخالران هاهرگرشی  نان، شعیم شز شهی    وجه شفترشق   یترمهم
وه  یات قر ن، متنیوع و   که شالتحدیث و ششاعره در تیدم کارکردهای شی  عی ، ور دلث  نیل، 

 وِاللَّیهِ  تُؤْمِنُونَ ال لَ مْ ما وَ»گوناگون، نثز مستند شده شالت. وعنوشن نمونه زمخشری در ترسثر یه 

: یعنی،  سدینو،م/حدید( 8)  َثمُؤْمِن کنْتُمْ إِنْ مثیاقَ مْ أَخَذَ قَدْ وَ وِرَوِّ مْ لِتُؤْمِنُوش یدْعُوکمْ لُشلرَّالُو وَ
در حال، که خدشوند پثف شز شی  در الاختار وجودیتان نعمت عیی  رش ویه ودیعیت نهیاده و ویا      

 ویرده  ثوی ی رش شز شوهانیه فرشهم الاخت  شم ان تر ر و شندیشه در شدله، وا هشدشر پثامبر زمثنه هیر  
(. طبرال، وا پیذیرش  244/ 4؛ جوشمع، 473/ 4شالت، در ترک شیمان چه عذری دشرید؟ )کشاف، 

؛ تا پثامبری مبعوث نشود، ت لث  صحثح کنند،م، که شالتدالل کسان :سدینو،مشی  دیدگاه، نثز 
/ 3)مجمیع شلبثیان،    شندکردهنثست، در ششتباهند، زیرش که مدرکات عی  و حجثت  ن رش فرشموش 

 ،148/شنعیام  ی دیگر در اله ترسثر ییاد شیده میایسیه کنثید ترسیثر  ییات:      هانمونهورشی ) (218
 (172/شعرشف ،165/نساک
 یات، شرشاد و تائثید همیان میدرکات     گونه یشوناورشی ، شز نرر زمخشری و طبرال، هدف  

گیاه،، مرتبیه  ن نثیز در    ورخوردشری عموم شفیرشد، شز شیی  حید درک و       ثدلوهعیل، شالت که 
معرفت دین، میدم خوشهد وود. نیف  فرین، عی  تبثثن، در شی  حوزه نثیز و یارگثری عیی  در    

الزم، در پرتو شجتهیاد و   و مناوع هادشنفی وحثان،، وا کاروست هاگزشرهتبثث ، تحلث  و شالتنباط 
 ی عیین، شالت.هاکاوش
ی ور خیف ح م قطعی،  ن واشید،   شهی  نیف عی  وه مرهوم یاد شده در صورت، که هاهر 

در موشردی که هیاهر نیی     رو یشاللب، و در موشرد تائثد و تیویت هاهر  یات، شیجاو، شالت. شز 
وا مبان، صریح عی  در تعارض قرشر گثرد، چون  یات موهم جسمانثت یا نسبت شضیل وندگان 

اره، کناییه، تمیثی  و ماننید  نهیا،     وه خدشوند ویا عدم علمت شنبثاک وا حم  ور شنوشع مجاز، شالتع
هاهر نی  تأوی  شده تا وا ح م صریح عی  الازگارگردد. وعنوشن میال طبرال، و زمخشیری در  

« تَیدْمثرش  فَیدَمررْناها  شلْیَیوْلُ  عَلَثهَیا  فَحَقَّ اثهف فَرَسَیُوش مُتْرَفثها أَمَرْنا قَرْیةً نُهْلِک أَنْ أَرَدْنا إِذش وَ»ترسثر
  یتیر روشی  ا شعتیاد وه توجثه ناپذیر وودن هاهر  یه وا دالئ  عیل،، شی   یه رش شز و (16شالرشک /)

ی ضرورت روی رد عیین، وکارورد علوم شدو، در ترسثر کیم،؛ و تنها وجه معییول و  هانمونه

ویا   و قاو  قبول ترسثر  یه رش وا شالتراده شز شوشهد لغوی، روشی، و قر ن، مجیاز و شیجیاز دشنسیته   
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شنید  ور میده و ترسیثری خردپیذیر شز  ییه      یی تأووجوه و شحتماالت مم  ، در صدد  ورشمردن
(. شتخیاذ چنیث  روی یردی شفیزون     636/ 6، مجمع ،321/ 2؛ جوشمع، 654/ 2؛ 338/ 1کشاف، )

ی ودیع لرر، و معنای، مراهثم شعتیادی قر ن، خیود موجیب ترسیثر و تحلثی      هاشفقورگسترش 

ی کیم، قر ن وه وی ه در شرتباط وا شفعال شله، و شختثار ها موزهعیین، منسجم و نرام مندی شز 
ی هیاهرگرش و شنتییادشت دییدگاههای    هیا شهیشندشنسان گردیده و تا حدود زیادی توشنسته شالت، 
 گیر جلیوه ژرف شندیش، در فهیم  ییات قیر ن رش     شلحادی در شی  زمثنه رش وه چالف ورده و لزوم

 الازد.

التدالل، توحثدی کشاف در جوشمع شلجامع که گاه ویا شیوشهد   پذیرش و نی  غالب مباحث ش
نشیانه رهثافیت مشیترک عیی       توشن،مصورت پذیرفته شالت رش،  شلسیمهمثعلروشی، معلومان 

ی دیگیر درالیه ترسیثر ییاد شیده      هانمونهورشی ) شثع، و معتزل، در شی  حوزه ترسثری دشنست
وا وررال، محتوشی، متیون   شالاالاً( 20/سی ،111و  103، شنعام/255میایسه کنثد ترسثر یات: ویره/

( کیه الرشیار شز   47و  1)د  هیالجاد( و صحثره 49و  1شلبیغه )مانندخ روشئ، شثعه، ووی ه نهج 
گریت وسیثاری شز  رشک زمخشیری در شیی  حیوزه شز       تیوشن ،ممباحث و مراهثم توحثدی شالت، 

 تیوشن ،می رخیوردشر ویوده و ول یه    ی نیل، ژرف و قاو  شالتنادی درمناوع روشی، شثعه وهاپشتوشنه
ی شصیث   هیا شیه یشندی معتزله در شی  زمثنه در وسیتر  گرشعی گرت، وا مستندشت تاریخ، روش 

 شوی   ؛234رک: قاض، عبدشلجبار، فض  شالعتزشل وطبییات شلمعتزلیه،   ) شثع، پرورش یافته شالت
 (.26 ،شلنح ؛ شهرالتان،، شلمل  و 128/ 2شو، شلحدید، شرح نهج شلبیغه، 

شز منرری دیگر روی رد عیین، کشاف در ترسثر  یات کیم،، ویا مشی یت    شالال معشما  
. شییرشدشت مبنیائ، در نیین منیاوع معرفتی،، شت یاک       روالیت روویه شالاال، و جدی قاو  تیوجه،  

  یتیر ،شالاالی تا ثردییدگاهها و واورهیای شعتزشلی، شز      ثی دلوهی نادرالت و غثر منطی، روشهاوه
شز نگاه  ها ن  یترمهموش، ترسثر کیم، کشاف شالت که در شی  میاله وه مبنائ، و ر یهابث ال

 طبرال، ششاره گردیده شالت.
 

 ی مبنایی تفسیر زمخشریهابیآس

 ن در همیه   رثتیأ  شز مبان، خاص روی رد عیین، معتزله در حوزه زوان شناخت، قر ن، کیه  
ر واب عی  و شم ان فهم قر ن ی ترسثر کیم، زمخشری نثز مشهود شالت، نرریه  نان دهامؤلره

ورشی همه زوان شناالان ورخوردشر شز شرشئط ترسثر و نید دیدگاه مخالران شیی  نررییه ویه دلثی      
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شله، شالت. شز نگاه معتزله غرض شز نزول قر ن، شلییای پثیام هیدشیت     مغایرت وا ح مت و عدل
خوشهد کرد. شز شیی  رو  عام، شالت که وا شم ان ترسثر پذیری  ن شز ناحثه عی  وشر، تحیق پثدش 

، نادرالیت  دشننید ،می  نان، نرریات، رش که وه نوع، فهم قر ن رش در گرو هدشیت پثیامبر و شمامیان   
(. کشاف نثیز  ینیه   369و  345/ 16قاض، عبدشلجبار، شلمغن،، ) دهند،مدشنسته، مورد شنتیاد قرشر 

کوشثده شالیت   -ل خودویو – مؤل شی  نگرش در ترسثر و وه وی ه ترسثر کیم، شالت و در ن 

زمخشری، شطوشق شلذهب فی، شلمیوشعظ و شلخطیب، میالیه     ) زیر پرچم اللطان عی  حرکت کند.
37) 

تاکثد وی ور کاروست عی  در عرصه معرفت تا  نجیا شالیت کیه دلثی  عیی  رش درجایگیاه       
ول ه حاکم ور  نها دشنسته و الیایر شدلیه وایسیت ویا      نخست ور شدلّه قر ن و النت و شجماع، میدم

 وشژگیان (. شیاید وتیوشن ترسیثر وی شز    511/ 2کشاف، ) توجه وه دلث  عیل، معنا و ترسثر شوند
 ییات   ( که نیف محوری در مرجعثیت تشیخثن و تبثیث    7عمرشن/  لوشلرشالخون ف، شلعلم())

نمونه شناالائ، شی  واور در کشیاف دشنسیت، زمخشیری ویا       یتر،مبنائمح م و متشاوه دشرد رش 
که در دشنیف ویه جایگیاه، ویس      شند،کسان، و وسنده وه شی  ن ته که  نان عدم ذکر ملادیق  ن
حیثیت ششیارت، ویه دییدگاه معتزلیه درویاب       در( 388/ 1 ،کشاف) شندافتهمح م و شالتوشر رشه ی

در مبنیای   رو یی شصیحثت عی  در تعری  متشاوهات و تحلث  زوان شی  گونیه  ییات دشرد. شز   
جایگاه، وارز و پر شهمثت یافته و ورتری  فارق مثان مح یم    یات  یتأوترسثری وی، عی  در 

 .رود،مو متشاوه وه شمار 
، متشیاوه   ییات   یی تأوشفزون ور کارکردهای الازنده و ورهان، عی  در تعریی  و   رو یششز  

عیل، در ترسثر کشاف رش واید در قلمرو دیگر  یات، دشنست کیه ویا شصیول      یتأوکارورد عنلر 
وایید گریت    رو یی ش. شز شود،متزل، ناالازگار و شز دیدگاه  نان نثز متشاوه تلی، وشندیشه های مع

توحثید، عیدل، وعید و وعثید،      –معتزلی،  در ترسثر کشاف، نرام شعتیادی قر ن ور شالاس شصول
 ییات   الانوهپذیرفته شده و  یات مخال   -منزله وث  شلمنزلتث ، شمر وه معروف و نه، شز من ر 

ده شالت. وا شی  حال، وه دلث  شهمثت نرریه حسی  و قیبح عیلی، و وجیوب     گردی  یتأومتشاوه 

در نگاه معتزله، وعد و وعثد که خود شز فروعات عدل شالت وه عنوشن یک شص  و شمیر ویه    ها ن
 .شندشدهمعروف و نه، شز من ر نثز شصل، جدشگانه تلی، 

، نثز شز شصول، شالیت کیه   درو،م شماروهی شی  فرقه رثگش  منزله وث  شلمنزلتث  که عام   

های عیل، کشاف ودشن ششاره کرد. شی  شص  کیه  ورشی تمایز عی  ورهان، شز ورخ، تاوی  توشن،م
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، خیود  کنید ،می و نه کافر رش در واره مرت ب کبثره شدعا  مؤم در پثوند وا شیمان و کرر منزلت نه 
نری، شیراعت و خلیود     ی مهم، شز شعتیادشت معتزله چیون مسیئله شحبیاط و   هاشهیشندمسائ  و 

،می ی ترسیثر عیلی،  ن محسیوب    شگونهوهمرت بث  کبثره در  تف ودون تووه رش در ور دشرد که 

. شی  شص  که در ترسثر کشاف وه وسثاری شز  یات، مستند شده شالت نثز ور پاییه توصیثر،   گردد
و   یی تأو ی عیل، در تحلث  شفعال شله، صورت گرفتیه و ویه  دهاینباشالت که ور شالاس وایدها و 

/نسیاک،  168/وییره،  275، 26، 3ورشی نمونه نک ویه ترسیثر  ییات:    ) شندشدهتوجثه هاهری مبتی 

 /شالرشک(10
کل، شدعا کیرد، تطبثیق ورخی،     طوروه توشن،می عیل، کشاف ها ثتحلدر ترسثر و  تأم وا  

ئ، عیی  و   یات ور شصول و واورهای شعتیادی معتزله، شز الوئ، ناش، شز عدم تعثث  حدود کیارش 
نگرش شالتییل، وه شدله عیل،، و شز الوی دیگر، توجه ناکیاف، ویه دیگیر شدلیه شیرع، در شفیق       
گشای،، تعدی  و هدشیت عی  در کش  و شالتنباط عیائد دین، شالیت. زمخشیری شیی  مهیم رش     

و درموشقع وسثاری، دالئ  موجیود در  ییات و روشییات معتبیر رش در      نهد،نمچنان که واید شرج 
 .کند،مهمخوشن، وا شعتیادشت معتزلثان نادیده شنگاشته یا رد صورت نا

وه تمایز ترسثر کیم، شثع، وا دیگر فیرق رشه یافیت. شمتثیاز شالاالی،      توشن،موه شی  ترتثب 
شثعه، وهره گثری شز همه مناوع معرفت،، ورشی درک صحثح و کام  معارف شعتیادی، وا شی  ویاور  

های عیل، وسثاری شز  ییات  ی فطری، در ورهانهایتوشنمند و هادششتهشالت که، عی  هرچند وا 
دخالت دشرد شما ودون تردید نثروی شدرشک  ن در تراصث  معارف وسثاری، همچون مباحث دقثق 
توحثد و معاد وا محدودیت موشجه ووده و ودون هدشیت معلیومان شم یان شیناخت صیحثح و     

تبثثن،، ورشی فهیم درالیت    عمدتاًی  حوزه کام  ورشی  ن مثسر نثست. شز شی  رو نیف عی  در ش
و دقثق متون دین، و کش  شالتوشری شالناد  نها و نثز شحرشز عدم مخالرت مدلول  نهیا ویا الیایر    

 های تحمثل، شالت.شدله، شلبته وا پرهثز شز پثف فرض
گثری شز عی  و دیگر مناوع ، در وهرهمنطی روش، زثن ور شی  شالاس روی رد ترسثری طبرال،

 لَعَلَّهُیمْ  وَ إِلَثهِمْ نُزِّلَ ما لِلنَّاسِ لِتُبَث َ شلذِّکرَ إِلَثک أَنْزَلْنا»نگاه وی وناور  یات، مانند  شز شالت.معرفت، 
  یتر،شالاال( نیف هدشیتگری النت وا نزول وح، مطرح شده و در حیثیت 44نح /«)یتَرَ رُون

زون ور شیی ، تمهثیدشت، نثیز    ( شف569/ 6 ،انثشلبمجمع ) شالتمعرف، گردیده  ص() امبرثپرالالت 
 نهیا تعثیث  مرجعثیت فهیم و       یتر،شالاالورشی شالتمرشر جریان صحثح ترسثر فرشهم گردید که 
 أَطثعُیوش  وَ شللَّیهَ  أَطثعُیوش   مَنُوش شلَّذی َ أَیهَا یا»ترسثر قر ن پس شز رحلت شیشان شالت. طبرال، ذی  
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تردید خدشوند پثروی کس، رش وشجب کرده : و،سدینو،م( 59)نساک/ «مِنْ مْ شلْأَمْرِ أُولِ، وَ شلرَّالُولَ
خدشونید   که ن، علمت شز کسان، که مطثع شو هستند ورتر و دشناتر واشند چه گ هیوشالت که وا 

که خود نثازمند هدشیت واشد. وی الپس وا نی  روشیت  یلیث    کند،نمما رش وه شطاعت کس، شمر 
وی وجنوردی، کاهم؛ دشیره شلمعارف وزرگ شالیم،، موال) شالتکه توشتر  ن، مورد شتراق فرییث  

: ور شی  شالاس مخالرت وا شه  وثیت علیثهم شلسییم کیه مییزم کتیاب خیدش        سدینو،م( 73/ 17

 (.1/265 ،شلجامعجوشمع ) ص( در حثات شیشان شالت) امبرثپهستند، همچون مخالرت وا 
 لَیثسَ  أَ مُسْوَدرةٌ وُجُوهُهُمْ شللَّهِ عَلَ، کذَوُوش ی َشلَّذ تَرَی شلْیِثامَةِ یوْمَ وَ»رشالتا، وی ذی   یه   یدرش

پثشیوشیان و میدعثان    در ن( وا روشیت، شز شمام ویاقر)ع( کیه   60)روم/« لِلْمُتَ بِّری  مَیْوی جَهَنَّمَ ،ف
 در ن، شز شمام صادق)ع( نثز، روشیتی، ذکرکیرده شالیت کیه     شندشدهشی   یه خوشنده  واط ، ملدشق
  یی تأوعلوم، همان وثان پثامبر و در وشقع تدشوم رالالت  ن حضرت در ترسثر و وثانات شمامان م

( شز نگاه طبرالی، روشییات پثشیوشیان معلیوم شفیزون      463/ 3 ،جوشمع)  مده شالت شماروهقر ن 
ی هیا روشغثر مستیثم نثز، درشرشئیه شصیول معنیا شناالی، و      گونهوهورکارورد مستیثم در ترسثر، 
که توجیه ویه  ن، نییف شدلیه روشیی، رش در تعثیث         کند،مسزشئ، شیراک ترسثر و شالتدالل، نیف و

وی ذیی    رو یی ش. شز الیازد ،م ترگستردهی دشردشمنهو ضوشوط ترسثر مطلوب، وه نحو  هاشاخله

الوره  ل عمرشن وا نی  روشیت، شز شمام واقر)ع( که در  ن شفض  رشالخان در علم، رالول   یه هرتم
، ششاره دشرد؛ شی   ییه داللتی، ویر شنحلیار     شنددهیگردرت معرف، خدش و الپس جانشثنان  ن حض

وا پثیروی شز شلگیوی تعلثمی،  نیان، ویه       توشنند،مفهم متشاوهات ندشرد و درحیثیت دیگرشن نثز 
شیی  فر ینید نثیز روشییات      ضیمانت ( 2/701مجمع، ) و ترسثر قر ن دالت یاوند  یتأومرشتب، شز 

مضمون وشحد شی  روشیات که نیل،  شمع روشی، فرییث  شالت.ی، در جورأمتوشتر نه، شز ترسثر وه 
ی محیوری و تحمثی    رأدر میدمه مجمع شلبثان یاد کرده شالت، تحذیر جدی شز  مؤل شز  ن رش 

دشوری و جانبیدشری شخلی، شالیت، کیه مرهیوم  ن لیزوم تیسیثر        نرر ور قر ن ور شالاس پیثف 
  یتیر جیامع نیای ترسیثری طبرالی،؛    ور شی  شالیاس در مب  .کند،مروشمند رش وه همگان گوشزد 

ی شز قیر ن نائی  گیردد، ویر     تیر کامی  ترسثری  درکوهوا پثروی شز  ن  توشند،مشلگوی، که مرسر 

هیای معلیومان در تبثیث  و چگیونگ،     درنریر گیرفت  هیدشیت    وشالتراده شز شجماعیات عیلی،   
نها،   ار و نتیایج  شالتخرشج معان، و میاصد  یات شالتوشر گردیده شالت که وهره وردشری وثشتر شز  

 ی عیل، در شختثار مرسر قرشر خوشهد دشد.هاافتهپر وارتری رش در النجف ی
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 ی روشی تفسیر زمخشریهابیآس

های قاو  تیوجه، در شجیرشی قوشعید و    ی ترسثرکیم، زمخشری، خل  و ضع هاوهثشدر 
ه در میام ترسثر ی ف ری معتزلهاهیپاوه نوع، تطبثق مبان، و  که شود،مضوشوط ترسثر مشاهده 

تر ثک کامی   نهیا مم ی  نثسیت، شمیا       هابث الشی   وه دلث  ترکثب غالباً. شگرچه شود،متلی، 
پردشخت، در پینج محیور عمیده      نوهی روش، که وتوشن درحدود شی  نوشتار هابث المهمتری  
 عبارتند شز:

 فقدان رویکرد واحد به روایات تفسیری -1
ی نی  روشیت، خبر وشحد جایگاه قاوی   هابث ال  ثدلوهزله، هرچند در روی رد ترسثری معت 

توجه، ندشرد و شندیشمندشن، شز  نان وا تردید جدی در واره حجثیت  ن، تیوشتر رش شیرط قبیول     
زمخشری نثز خیود، ویه تبعثیت شز     و( 384/ 17، 225/ 4،، شلمغن قاض، عبدشلجبار؛)خبر دشنسته 

نموده شالت، واشی  وجود در کشاف وا گزینف روشییات  دالئ  عیل، و ورهان، در نی  خبر تاکثد 
« قثی  »ی هاوشژهص( و یا روشیات، وا ) امبرثپ، وه شقوشل صحاوه و تاوعث  یا روشیات مرال  شز غالباً
 ودون نام گوینده شالتناد دشده شده شالت.« روی»و 

الیت  ریشه شهمثت شحادیث صحاوه در شی  روی رد، همان نرریه عدشلت صیحاوه ش  دیترد،و 
. گیردد ،می که در نهایت وه معدود روشیات، که در توصیث   نیان ویه پثیامبر مسیتند شیده، ویاز        

نحی ( در پاالیخ ویه شیبهه      89)« ک،شَی  لِ ی ِّ  تِبْثانیاً  شلْ تیابَ  عَلَثک نَزَّلْنا وَ»زمخشری ذی   یه 
: همچنیث  رالیول خیدش    سید ینو،می ص( و شجماع ) امبرثپجامعثت قر ن، پس شز ششاره وه النت 

شی شمت خویف پسندیده شالت که شز صحاوثان و   ار  نان پثروی کنند، چنان ه فرمیوده شالیت   ور
رشههیای قثیاس و شجتهیاد رش کشی  کیرده و        نان« شصحاو، کالنجوم فبایهم شقتدیتم فاهتدوش وه»
و شز شی  جهت قر ن وثانگر هر  واشد،م، پس النت، شجماع و قثاس مستند تبثان کتاب شندمودهثپ

 (.628/ 2 ،کشافت )چثزی شال
مورد شذعان  عمرشن  ل/178 هی  رثترسفارغ شز نیدهای مبنای، ور نرریه عدشلت صحاوه که در 

شالیت؛   تأم وه لحاظ روش، در روشیات ترسثری کشاف شایسته   نچه زمخشری نثز ووده شالت،
ی نی  پذیرش روشیات شالت که گاه ماخذ یا الند معتبری ورش و معثارهای هامیکعدم توجه وه 

 ن یافت نشده شالت. وه عنوشن میال درواره شی  حدیث شو  حجر تنها وه شف ماخذ غثر معروف 
دالت یافته که وا وررال، شالناد شی  روشیت، در همه موشرد رشویان  ن رش ضعث ، مجهول، متروک 

؛ 161 ،شل شیاف ، شلشاف ف، تخیریج شحادییث   شل اف حجر، شو  عسیین،،) یا متهم دشنسته شالت
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/نیور،  61/نسیاک،  1: اتیی   رثترسی  ی دیگر در شیی  کتیاب نیک ویه روشییات ذیی       هانمونه یورش
ی شیاذ و  هیا قرشئیت /شلرحم ( شعتماد وه وسثاری قر ئت های غثر مشیهور صیحاوه شز جملیه    27

شز شنیس  « وضیعنا » یوجا «حططنا»نامعتبر در تیبثت و تائثد  رشک شعتزشل، مانند شالتشهاد وه قرشئت 
در جهت دیدگاه معتزله در « و وضعنا عنک وزرک»ل شز زوان تمیثل، در  یه و  مالک ورشی عدو

،می هائ، شالت که وه نوع، وه نگرش ییاد شیده ویاز    واره علمت پثامبرشن، ی ، دیگر شز  الثب

 .گردد
و نی  ورخ، شز  نان وه شعتبیار   روشیات صحاوه نثز شز نرر دور نمانده شلبته شز دیدگاه طبرال،

، در شنید دششیته هیائ،  ات و تبثث  پثامبر ووده و خود نثز در فهم قر ن، تییش  ن ه شاهد نزول  ی
ی معلومث  میورد توجیه قیرشر دشده و در میوشرد     رهنمودهاصورت موشفیت یا عدم مخالرت وا 

فرشوشن،، شی  گونه روشیات رش وا شدله قر ن، و گاه وا روشیت شز معلوم مورد تائثد قرشر دشده شالت. 
الوره یس شز شو  عباس وشو، و  کعب رش وا نی   20در  یه « یا حسره للعباد»چنان ه وی قرشئت 

ی هیا نمونیه  یویرش ع( تائثد و در ترسثر دیدگاه، کیم، ودشن شالتناد جسیته شالیت. )  )الجاد شمام
 /شنبثاک(47/طه، 15/شالرشک، 106/تووه، 110/شنرال، 1 اتیر ثترس وهنک  شلجامعجوشمعدیگر در 

 درزمخشری وه حوزه حدیث، نادیده شنگاشت  یا رد ورخ، روشییات  شز الوی دیگر، روی رد 

 لَیمْ  وَ  مَنُیوش  شلَّذی َ»شالت. وه عنوشن میال وی جهت تطبثق  یه  ،شعتزشل یواورها و عیائد یرشالتا
ور وجوب  عیثده معتزله مبن، وا( 82)شنعام/« مُهْتَدُون هُمْ وَ شلْأَمْ ُ لَهُمُ أُولئِک وِرُلْمٍ إیمانَهُمْ یلْبِسُوش

در پی، نگرشنی، صیحاوه شز     کیه ( ص) امبرثی پمجازشت گناه ارشن، روشیت معروف شو  عباس شز 
نزول شی   یه، وشژه هلم وه شرک معنا شده رش نادیده شنگاشته شالت؛ حال  ن یه طبرالی، پیس شز    

اد شیده، در  ( شالیتن 13)لیمان/« عَرثمٌ لَرُلْمٌ شلشِّرْک إِنَّ»نی  شی  روشیت که در معنای شرک وه  یه ِ
، شالتشیهاد کیرده   واشید ،متائثد روشیت نثز وه الثاق  یه که گرتگوی حضرت شورشهثم وا مشرکان 

 (.507/ 4 ،مجمع؛ 392/ 1 ،جوشمع) شالت
گرتن، شالت، هرچند زمخشری وسثاری شز فضائ  شه  وثیت شز جملیه روشییات مباهلیه ) ل     

رش « حب  ل محمید میات شیهثدش   م  مات عل، »روشیت طوالن،  و( 8)شنسان/ شطعام( 63عمرشن/

(  ورده شالیت. شمیا ی ی، شز    23()شیوری/ شلْیُرْو، فِ، شلْمَوَدرةَ إِالَّ أَجْرشً عَلَثهِ أاَلْئَلُ مْ ال قُ ْ) هی ذی  
ی شالاال، ترسثر وی، نی  شندک روشیات ترسثری شه  وثت و ال وت در واره مرجعثت ها،کاالت

 أُنْیزِلَ  میا  وَلِّی ْ  شلرَّالُیولُ  أَیهَیا  یا هی  رثترس رمیال، دعلم،  نان، وا نگرش شعتزشل، شالت. وه عنوشن 

 ویه  نیک ) ،ریغید  خطبیه وا  گاه، شز ( 67/مائده) راِلالَتَه وَلَّغْتَ فَما تَرْعَ ْ لَمْ إِنْ وَ رَوِّک مِ ْ إِلَثک
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مراد  یه رش عام دشنسته و ویا   (ور روشیات  ن حجر شو  جاتیتخر و نح / 91 هی   یذ یو رثترس
همه  نچیه رش کیه    شی پثامبر :سدینو،م( در معنای  یه رالاالته: قرئاده شز قرشئت، فاقد الند )شالتر

ی. ودینگونیه  شن یرده ور تو نازل شده شالت، شویغ ک  در غثر شی  صورت رالاالت خود رش شویغ 

: مرشد شمّت رالول سدینو،م( نثز 32)فاطر/ «عِبادِنا مِ ْ شصْطَرَثنا شلَّذی َ شلْ تابَ أَوْرَ ْنَا  ُمر»در ترسثر 
. حال  ن یه  ندی ،مخدش شز صحاوه و تاوعث  و تاوع تاوعث  و همه کسان، شالت که تا روز قثامت 

طبرال، وا شالتناد وه حدیث شلعلماک ور ه شالنبثاک روشیتی، رش شز شمیام ویاقر و شمیام صیادق علثهمیا       

 : شی   یه مخلوص ماالت.شندفرمودهکه  کند،مشلسیم نی  
 فی کارکرد روایات در تفکیک ظواهر و نصوص اعتقادین -2

داللت هاهری رش وه داللت متبادر و رشیج ویا شحتمیال خییف  ن، و در میاوی ، نین رش ویه       
 شصیطیحات  کشیاف  موالیوعه  تهانوی،) شندکردهتعری    یتأوو غثرقاو   معنای داللت صریح

، شدله تخلثل، و تیثثدی هوشهر  یات وا مرشعیات ضیوشوط و شصیول    هرچند (1144/ 2، شلرنون
شمّا چنان ه مشاهده شد شص  روش، میورد تاکثید    عیین،، معتبر و میبول شرع تلی، شده شالت،

معتزله در شی  واره، نر، تخلثن و تیثثد  یات شعتیادی وا نلوص روشئ، شالت.  نان شی  قاعده 
کیه ویر    شنید کیرده درواره حس  و قبح شفعیال شلهی، شالیتوشر     رش ور وجوب وایدها و نبایدها عیل،

 رک:) هیای  ن جیایز نثسیت   خدشوند نزول عمومات و شطیقات قر ن، جیز در کنیار مخلین   
تر ثک معارف نرری و  که نحال  (134شلعدل ف، ترسثر شلمعتزله،  مرهوم کام ، شحمد، محمود

زه نخسیت، ویا شتریاق مسیلمانان ویر      عمل، قر ن شز ی دیگر و ناروشئ، تخلثن و تیثثد در حو
 ؛ کشیاف؛ 354/ 6، عبد شلجبار؛ متشاوه شلییر ن،  قاض رک:) قر نوقوع  ن درحوزه شح ام عمل، 

شم ان و شحتمیال  ن در   که ن( شدعائ، ناموجه ووده و قاو  پذیرش نثست، چه 3/الجده  یه:  یذ
 ن، و نثیز شوهیام و شجمیال     های زویان،  یات شعتیادی قر ن وا توجه وه شیجاز  یات و محدودیت

تشیخثن و ترسیثر  ن نثیز     طبعاًح مت  مثز ورخ،  یات نثز حیثیت، شجتناب ناپذیر شالت، که 
 رشزدشنان وح، مثّسر نثست. مددوهچون معارف عمل، قر ن جز 

روشیات، که در نگاه شنتیادی معتزله وه عنوشن مخلن یا میثد  یات شعتییادی قیر ن     یوناورش
ویدون پیثف    توشن،مه شده رش وایست، نوع، تبثث  و شرح ترلثل،  یه دشنست که نادیده شنگاشت

 در کلمات، عبارشت و دیگر  یات قر ن نثز وه شوشهد و قرشئ  موید دالت یافت. تأم وا  دشوری،
، دهد،مدر کشاف رش نثز نشان  تثوشه ی روشن، که جایگاه ترسثری هانمونهشز  واره یشدر 

پیذیری وی   رثتأ   ثدلوهکه  واشد،م( 33شحزشب/) رثتطهه شدله تبثثن،  یه عدم توجه زمخشری و
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عمومات شی   ،ی شعتزشل،، طبق قاعده عموم لرظ، نیف شدله روشئ،، در تخلثنهافرضشز پثف 
 گونه  یات، مغرول مانده شالت.

، ، ویا شرشده شلهی، شالیت    هیوزمخشری در تعمثم شی  وخف شز  یه که در میام وثان جایگاه، 
رش منلوب وه ندش ییا میدح دشنسیته و     تثشلبشه وه مذکر،  مؤنثودون توجه وه عدول ضمائر شز 

/ 3 ،کشیاف : و شی  دلث  روشن، شالت که زنان و دخترشن پثامبر شه  وثیت شو هسیتند )  سدینو،م

(. حال  ن که طبرال، وخف پایان،  یه رش وه دلث  شوشهد لرر، و معنائ، و روشیات متوشتری 538
ی  ن نثز شز مناوع شه  النت روشیت نموده، درواره خمسیه طثبیه و میورد شتریاق     هانی رخ، که و

 (.314/ 3 ،جوشمع؛ 559/ 8شمت دشنسته شالت )مجمع، 
( پیس شز گیزشرش   61شی  در حال، شالت که زمخشری خود ذی   ییه مباهلیه ) ل عمیرشن/    

کیه در  ن  میده شالیت:     کنید ،مترلثل، جریان مباهله، شز عایشه شرح روشیت کساک رش نثز نی  
 وَ شلْبَثیتِ  أَهْی َ  شلرِّجْسَ عَنْ مُ لِثذْهِبَ شللَّهُ یریدُ إِنَّما پثامبر پس شز شجتماع شصحاب کساک فرمود: ُ

: شی  که  ن حضرت ذکر سدینو،م. وی الپس در شدشمه ترسثر خود ور  یه مباهله تَطْهثرش یطَهِّرَکمْ
یدم دششته، وه منرور تنبثه ور قرب و منزلت شیشان شالت و هیث   م« شنرسنا» وررش « نساک»و « شوناک»

 دلثل، قویتر شز شی  ور فضثلت شصحاب کساک نثست.

 ورشالیاس شز نری، تخلیثن  ییات عیدم شیراعت       تیوشن ،می دیگر در شی  واره هانمونهشز 
در  معتزله، شراعت شالاالاًکه  رو نوجوب عیل، وعد و وعثد شله، در ترسثر کشاف یاد کرد. شز 

،می قثامت رش وه معنای شفزشیف منافع و پادشش و تنها شایسته مومنان نث وکار و توویه کننیدگان   
 وَ»( زمخشیری مریاد  ییه    207 ،شلمعتزلیه ، )رک: قاض، عبدشلجبار، فض  شالعتزشل وطبیات دشنند
 هُیمْ  ال وَ عَیدْلٌ  مِنْهیا  یؤْخَیذُ  ال وَ شَراعَةٌ مِنْها ییْبَ ُ ال وَ شَثئاً نَرْسٍ عَ ْ نَرْسٌ تَجْزی ال یوْماً شتَّیُوش

( که در  ن شراعت وه معنای دفع ضرر و عیاب، وا وثان، عیام و مطلیق نری،    48ویره/ «)ینْلَرُون
کیه   شیود ،م: شز شی   یه معلوم سدینو،مگردیده شالت رش در ح م نن، شام  همگان دشنسته و 

 ن یه طبرالی، عیدم مطلیق      لحیا ( 136/ 1کشیاف،  ) شراعت ورشی گناه ارشن پذیرفتیه نثسیت  
شراعت شز گناهان رش غثر قاو  قبول و هدف  یه رش وا توجه وه الثاق  یات، ناشمثد الیاخت  یهیود   

، چون ما فرزندشن پثامبرشن هستثم، پدرشنمان شز ما شراعت خوشهند کرد و در گرتند،مکه  دشند،م
ی مسلم و غثر قاو  شن یار  ص( در وث  مسلمانان شمر) شکرم: شص  شراعت رالول سدینو،مشدشمه 

ووده و شجماع شمت هم حجت شالت. در نرر وی شز جمله شدله موید شی  عیثده، روشییت متیوشتر   

 شل بائر اله  شراعت، شدخرت»: شندفرمودهص( در صحثح وخاری و مسلم شالت که ) شکرمپثامبر 
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 (.2، 233/ 1 ،مجمع ؛44/ 1جوشمع، ) .«م  شمت،

 قرائن و دالالت قرآنی به عدم توجه کافی و شایسته-3
 ی عی  درفر یند ترسثر، توجه و دقت کاف، وه قرشئ  متل  و منرلی  هانیف  یترعمدهشز 

و کش  داللتهای عیل، و منطی، شعم شز مرهوم،، تضیمن،، شلتزشمی،، ششیاری، ...  ییات شالیت.      
لریح وه نام یا ها و قرشئ ، ودون تدر معنا شناال، و ترسثر  یات وه داللت غالباًگرچه زمخشری 

نثیز مشیاهده شید،     ادشیده ی اتی نوع  نها تمسک جسته شالت؛ شما درموشقع،، چنان ه در ورخ، 

، در ترسثر وی گردییده  توجهقاو ی ها،کاالتها و ودشنها موجب  الثب عدم توجه و دقت الزم
 شالت.

ی مخاطیب کیه ویر مبنیای شصیول عرفی، و       ها، گیوودینگونه عدم توجه شایسته وه قرینه 
های مهم کشاف در ترسثر ورخی،  عیین، محاورشت نثز حائز نیف وسزشئ، شالت؛ ی ، شز  الثب

شی  قرینه وخیوو، نماییان شالیت  ییات،      رثتأ . شز جمله  یات، که رود،مهای  یات وشمار داللت
ص( وا لح  عتاب  مثز یا شبه عتیاب  ) شکرمشالت که در تناف، وا علمت و منزلت شنبثاک، پثامبر 

 اب وشقع شده شالت.مورد خط
 لِیمَ  عَنْیک  شللَّیهُ  عَرَیا »، وثان، شالت که زمخشری ذی   ییه  واره یشی قاو  نید در هانمونهشز  
شز جمله  خری   یات نیازل   (43تووه/ «)شلْ اذِوث  تَعْلَمَ وَ صَدَقُوش شلَّذی َ لَک یتَبَث َ حَتَّ، لَهُمْ أَذِنْتَ

 «عَرثمٍ خُلُقٍ ،لَعَل إِنَّک وَ» یات الور م ، چون،  یه شده، ودون توجه وه  نچه در ترسثر ورخ، 
(، پثامبر رش شایسیته  عَنْک شللَّهُ عَرَاشخیق،  ن حضرت نگاشته، وا تعبثر الوک شز ) شان در( 4)قلم/

تخطئه و تووثخ شله، دشنسته و چنث  نوشته شالت: شی  عبارت، کنایه شز جناییت شالیت؛ ویرشی  ن    
 ن شالت و معنایف شی  شالت که خطیا کیردی و ویدکاری شنجیام دشدی.    که عرو تاوع و میزم وا  

: پثشگاه قیدس پثیامبرشن، وخلیوص    سدینو،مردّ  ن  (. عبارت، که طبرال، در274/ 2 ،کشاف)
شز  ن شالت که جنیایت، ویه  ن حضیرت     ترپاکمیام الثد شنبثاک و وهتری  زشده حوش وس، وشالتر و 

: در شی   یه خدشوند وا لط  و سدینو،مزمخشری  نسبت دشده شود. وی در تلحثح الوک تعبثر
غثیر   و شی  گونه عتاب در شمری جایز شالت که شنجیام  مهروان، پثامبرش رش مورد عتاب قرشر دشده

  ن شول، و وهتر وود.

 کندکیه ،می وی الپس وا شالتراده شز قرینه الثاق، و دالل،  یات وعد وه شیی  وشقعثیت ششیاره     
و  مادگ، ورشی الررجنگ و شرکت در مثدشن جهاد نبودنید، عییوه    در پ، تجهثز شالاالاًمنافیث  

،  نیان ، ول ه همرشهی، شیوم   گشود،نمور ن که حضور  نان در جنگ نثز نه تنها گره، شز کاری 
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مشی یت   چثزی جز تردید و شضطرشب و شز هم گسست  پثوندهای شتحاد الپاه و شیجاد فسیاد و 
ص( ) خدشی که رالول ششجازهگرت  توشن،مچگونه  . وی وا طرح شی  پرالف کهشفزود،نمتازه، 

 لِیبَعْضِ  شالْتَأْذَنُوک فَإِذَش: »دیفرما،موه  نها دشد قبثح ووده وا شین ه خدشوند البحان در جای دیگری 
: ونیاورشی   سدینو،م( 62نور/«)رَحثم غَرُورٌ شللَّهَ إِنَّ شللَّهَ لَهُمُ شالْتَغْرِرْ وَ مِنْهُمْ شِئْتَ لِمَ ْ فَأْذَنْ شَأْنِهِمْ

ی وه  نیان ندهید تیا    ششجازهشجازه حضرت گناه وشمری قبثح نبوده، هرچند وهتر  ن وود که چنث  

: ویه  نک ی دیگرهاهننمو یورش ؛52/ 5 ،مجمع ؛58/ 2جوشمع، ) خود وه خود نراقشان  ش ارشود
 (میتحر و عبس یهاالوره نخست اتی   یذ 172، 701/ 4 ،کشاف

افات هاهری شی  گونه  یات وا علمت و میام وشالی شنبثاک ووی ه پثیامبر  طبرال، گاه ورشی من
 گرشم، شالیم، رشه کار شدو، و عرف، دیگری رش وا حرظ پای وندی وه هیاهر  ییات مطیرح کیرده    

 هثرشًهَ تَ ونَ َّ فَی رَوِّک مِ ْ رَحْمَةً إِالَّ شلْ تابُ إِلَثک ،لْیی أَنْ تَرْجُوش کنْتَ ما وَ»شالت. وی ذی   یه 
: شگرچه خطاب شی   یات وه پثامبر شالیت، شمیا مخاطیب    سدینو،م( 86-88)قلن/ « لِلْ افِری 

شییاک  »حیثی،، کسان، غثر شز شیشان هستند؛ شز شو  عباس روشیت شده که وثشیتر قیر ن شز ویاب    
 شللَّیهِ  عْدَوَ إِنَّ فَاصْبِرْ» شی  شالاس نثز، ذی   یه ور( 235/ 3 ،جوشمعشالت ) «شعن، و شالمع، یا جاره

 ( در شصییح کییم  40)غیافر/  « شلْإِوْ یار  وَ وِالْعَشِی،  رَوِّیک  وِحَمْیدِ  الَیبِّحْ  وَ لِذَنْبِک شالْتَغْرِرْ وَ حَقٌّ

 شالیت ترسیثرکرده   هیا ،کاالیت زمخشری که طلب مغررت شز خدشوند رش وه شالتغرار شز فرطات و 
برش وثافزشیید و نثیز الینت و    : خدشوند ورشی  ن که ور درجات پثیام سدینو،م( 173/ 4 ،کشاف)

 (.16/ 4 ،جوشمع) شالتشثوه شمت شود، پثامبر رش شمروه شالتغرار کرده 
( 117)توویه/ « شلْأَنْلیار  وَ شلْمُهاجِری َ وَ شلنَّبِ، عَلَ، شللَّهُ تابَ لَیَدْ»ودینگونه وی در ترسثر  یه  

 رضیا شز شمیام   «شلمهیاجری   عل، والنّب، شللّه تاب لید»نرر زمخشری رش تلحثح، و وا نی  قرشئت 
: ذکر پثامبر در شوتدش و در زمره تووه کنندگان تنها ورشی تبرک و وه شی  دلث  شالیت  سدینو،مع( )

که شیشان البب تووه  نان وود؛ زیرش روش  شالت که  ن حضرت کاری شنجام ندشده ویود کیه الزم   
، و، نثیاز شز توویه و   مؤمنهث  : خدشوند وا شی  وثان که دیشفزش،مالپس  واشد شز  ن تووه کند. وی

( گرچیه شالیتناد طبرالی، در    2/89 ،جوشمیع ) شالتغرار نثست؛ مومنان رش وشدشر وه تووه کرده شالیت 

 شلعیید  شو  عبد رویه، ) زثنشالتراده شز شی  قاعده شدو، متدشول که ورخ، شدوا و الخ  النجان عرب 
ویه   شنید وردهتعریض وال نایه نام ی شدو، و ویغ، در واب شقاعدهشز  ن وه عنوشن  (282/ 1 ،دیشلرر

ی شز الوی شرع ندشنسته شالت، شمیا شغلیب   ش هیوشههار نرر شو  عباس ووده و  ن رش نثازمند تائثد 

مرسرشن شمام، در موشجه وا شی  گونه  یات، روشیات شمام صادق و شمام رضا علثهما شلسیم رش مبنا 
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شیاک »ک، همه  یات عتاب وه پثامبر شز واب که طبق شی  روشیات در تائثد الثره عیی دهند،مقرشر 
نازل شده و مخاطب وشقع،  ن فرد یا گروه، غثیر شز حضیرت شیشیان    « شعن، و شالمع، یا جاره

، 17/300( 65، )زمیر/ 9/300( 74، )شالیرشک/ 9/300( 49، )تووه/زشنثشلم ورشی نمونه نک وه:) شالت.

 16/97( 88)قلن/
 ی زبانی قرآنهاحوزهخلط -4

،، حیثیی، ییا   لیتیأو ترسیثری ییا    ی شدو، شوعاد مختل  زوان، قر ن؛هاجنبه شناخت صحثح

ی  نها وا شنوشع قرشئ  و شوشهد مرتبط وا لرظ و کیم نثز شز هاحوزه مجازی و ..... و تر ثک دقثق
هرچند دقیت نررهیا و تیامیت عیلی،      ی روش ترسثر عیل، شالت.مندالامان دیگر شصول مهم
مهمتری  شنگثزه، توجه طبرال،  رش وایست ای شدو، و ویغ، قر نوجلوه هاشاللوبزمخشری در 

 (،173ی تمیثل،  یات شخیذ مثییاق در عیالم ذر )شعیرشف/    ها ثتحلوه کشاف دشنست تا جائ، که 
ویا شیی  وجیود، در     ( مورد پذیرش طبرالی، نثیز قیرشر گرفتیه شالیت،     72شحزشب/) شمانت عرض
قاوی  نییدی شز حمی  ویر تخثثی  و نری،        یهیا  ثتحلو  هانمونهگثری شعتزشل، زمخشری جهت

ی زویان، قیر ن،   هیا حیوزه منیدی  یافیت کیه ضیاوطه    تیوشن ،می رش  حیثیت ورخ، مضامث  قر ن،
 ی شده و رشه وسط  نرش ورشی ورخ، شدعای دیگر هموشر الاخته شالت.رأدالتخوش ترسثر وه 

اق شمیام  واوجود نی  الیبب نیزول شنری    (55مائده/) تیوالوه عنوشن میال؛ زمخشری ذی   یه  
رش مجاز شز خشوع در ورشور خدش دشنسته و ورشالاس  ن دیگر کلمیات  « رشکعون»در نماز،  عل، )ع(

حیال  ن کیه    (469/ 1کشیاف،  ) شالیت کیرده    یی تأوو قرشئ  تخلثن  یه رش نادیده گرفته ییا  
 ویا  «ولی، » وشژهمعنیا شناالی،    شزپیس طبرال، وا شالتدالل وه دالئ  و قرشئ  لرر، تخلثن  ییه،  

، شز هیم  دیی مو رش هیی   و تیی روشرش در معنیای حیثیی، و   « رشکعیون »، کلمیات  اقثالی  شز دهشالترا
/ 1 ،جوشمیع وشضحتری  دالئ  والیت ویفل  شمثر مومنان عل، )ع( پس شز پثامبر دشنسته شالیت ) 

337.) 
نزول الیوره، قیرشئ  لغیوی و     نأش در تأم ودینگونه زمخشری در ترسثر الوره کو ر ودون 

همگیان   شوند،مزشده  : مومنان، که تا قثامتسدینو،می کو ر و شوتر هاوشژه  یتأوالثاق  یات وا 
شوالد و شعیاب پثامبر هستند و شوتر نثز کسی، شالیت کیه شز نررخیدش شفتیاده و در هیر دو جهیان        

 (.807/ 4 ،کشاف) فرشموش شده شالت
دالیت  طبرال، وا رد شی  نرر، معتید شالت شی  شالتدالل عدول شز شص  شولثه وضیع لغیت و   

یازیدن وه مجاز در جائ، شالت که دلث  و ضیرورت، ویرشی  ن وجیود نیدشرد. وی پیس شز نیی        
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 فرمودنید ،می رش فرزنیدشن خیود خطیاب     روشیات فرییث  که پثامبر شکرم حسنث  علثهمیا شلسییم  
نثز تلریح قر ن که شیشان پدر هث  یک شز مردشن شیما   و( 200/ 17شلمتی، شلهندی، کنزشلعمال، )

: چگونه مم   شالت شفرشد سدینو،م( 40رالول خدش و خاتم پثامبرشن شالت )شحزشب/نثست لثک 
نثاینید    شیمار ویه ، فرزنیدشن شو  حضیرت  نشمت، فرزندشن پثامبر وه حساب  یند شما ذرییه دختیر   

 (.547/ 4 ،جوشمع)

پیذیری   رثتیأ  شز موشرد چالف ورشنگثز توالعه شی  دیدگاه در ترسیثر عیلی، کشیاف، شدعیای     
ت شز فهم ونمادهای شعتیادی مخاطب ور پایه تعاوثر تمیثل، و دیگر صنایع شدو، شالیت  ورخ،  یا

ی ف ری نومعتزله، در وسط ودفاع شز شی  نرریه گردییده شالیت.   هاانیجرکه دالتمایه شماری شز 
( 221، قیبض و وسیط تئیوری شیریعت،     الروش ؛38شلنن،  مرهوم ،دیشووز ورشی نمونه نک وه:)

 یتَخَبرطُیهُ  شلَّیذی  ییُیومُ  کمیا  إِالَّ ییُومُیونَ  ال شلرِّویا  یأْکلُونَ شلَّذی َ»ذی   یه  وعنوشن نمونه: زمخشری
 رثتیأ  رش تائثیدی ویر شصی  میورد تاکثید معتزلیه در نری،         هیی  ( 275)وییره/ « شلْمَس مِ َ شلشَّثطانُ
و  ناالیازگاری  ن ویا شرشده    ثی دلوههائ، همچون الحر و شثاطث  ور روشن و قوشی عیین، پدیده

و در تبثث   یه، جنون و عدم تعادل رویاخوشرشن رش شنع یاس پنیدشر شعیرشب      دشند،مشختثار  دم، 
 اوید ی،می تمیاس شیثطان تحییق     وشالیطه ویه جنون یا صرع  وردند،مکه گمان  شمارد،مجاهل، 

 (.320/ 1 ،کشاف)
، طبرال، و قریب وه شتراق مرسرشن، ویا ت ثیه ویر دیگیر  ییات و روشییات متعیدد        که نحال 

شثطان، در ش ر کثرر گناهان و عیدم منیع    دخالتوه –نه همه شنوشع  نها  –شنتساب جنون یا صرع 
 71 هیی  خدشوند رش، وثان حیثی، تلی، کرده و حم  ورشی  ذهنثت موهوم که زمخشری در ترسثر 

الوره شنعام نثز ور ن پای فشرده شالت رش شایسته و پسند زوان هدشیت وخف قر ن کیه ویا دشعثیه    
 ، ندشنسته شالیت شمارد،مدشنگ، و جهان شمول، کیم خود رش شز هرگونه هزل و لغو وه دور جاو
ع( در توصیث  الیثما و حالیت رویا     ) صیادق شی  رو، وی وا نی  روشیت، شز شمام  شز .(14طارق/)

،ورمی  یه رش ناهر وه قثامت،  ن هنگام که مردم شز قبور خود   یش( ص) امبرثپخوشرشن در معرشج 
در حال، که همچون  دم، ملیروع   زندثخ،م: روا خوشرشن در قثامت ور سدینو،منسته دش زندثخ

،مدچار  شرتگ، روشن، گشته و شی  حالت نشاته روا خوشرشن شالت که وا  ن شه  موق   نان رش 
 (.670/ 2 ،مجمع؛ 650/ 1 ،جوشمع) شناالند

 نگرش گزینشی و استدالل جانبدارانه در تفسیر آیات -5
دعا نمود، شز رهگذر ترسثر کیم، زمخشری و نگیاه ییک الیویه وی ویه مباحیث      ش توشن،م
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ی جیامع شز  موزهیای هیدشیت وخیف     شمنرومهوه معرفت دین، منسجم و  توشن،نمکیم، قر ن 
درترسثر کشیاف ویا شصیالت وخشیثدن ویه شصیول و        که نچهمعارف نرری قر ن، دالت یافت. 

شده و شدله قر ن، وه هاهر مخال ، ودون توجه ویه   واورهای کیم، معتزله،  یات موشفق گزینف

وررال، گردیده شالیت.    یتأونیف  نها در تعدی  و ت مث  دیدگاه کیم،، تنها در میام نید و یا 
هیوشهر وسیثاری شز  ییات      یتأووعنوشن میال هرچند، در کشاف نرریه شختثار شنسان در ترسثر و 

ی ترسیثری  هیا بث الی شالیت، شمیا شز پثامیدها و    جبر نما، رشهگشا و دشرشی جایگیاه شرزشیمندی   

زمخشری در واره شی  گونه  یات، تدشع، نیوع، شالیتییل شرشده ویرشی شنسیان در حیوزه فعی  و       
 مشثت شله، شالت.

 ردیپذ،محال  ن که طبرال، که نه دیدگاه جبری ششاعره و نر، حس  و قبح عیل،  نان رش  
ی رش ویا  شانیه ثم؛ رشه دشنید ،می روش  رش شلهی،  و نه نرر زمخشری در حوزه شختثار شنسیان و مشیثت  
، روشیت، رش شز گرتگوی شمام صیادق  واره یشتمسک وه رشهنمائ، شه  وثت ورگزیده شالت. وی در 

که شمام ضم  شالناد فع  وه فاع   ن، وی رش وه عدم شالیتییل فاعی  ویر     کند،مو شووحنثره نی  
ی هیا نمونیه (. شز 184/ 3جوشمیع،  ) شالیت نرام قضیا و قیدر و مشیثت شلهی، توجیه دشده       شالاس

 أَنَّمیا  کرَیرُوش  شلَّیذی َ  یحْسَبَ َّ ال وَ» هی وه توجه طبرال، در ترسثر  توشن،مرش  واره یششختیف، در 
کیه   رو ن( مشاهده کرد. شز 178) ل عمرشن/« إِ ْما لِثزْدشدُوش لَهُمْ ،نُمْل إِنَّما لِأَنْرُسِهِمْ خَثرٌ لَهُمْ ،نُمْل

ه، مهلت یافت  کافرشن ورشی شفیزشیف گناهیان ویه شرشده شلهی، نسیبت دشده شیده شالیت؛        در شی   ی
: هیر علتی،   سدینو،مزمخشری در پاالخ وه شبهه شالناد فع  قبثح وه خدشوند و نر، غرض شله، 

وی الیپس توضیثح   « قعدت ع  شلغزو للعجز و شلراقه» :ندیگو،مغرض و هدف نثست؛ چنان ه 
 نان وه گناهانشان خوشهند شفزود، در نتثجه مهلیت دشدن شز   دشند،مد ؛ شز  ن رو که خدشوندهد،م

 (.444/ 1کشاف، ) طریق مجاز وه خاطر و وه البب  ن صورت پذیرفته شالت
 شالیت شی  توجثه و موشرد مشاوه فرشوشن  ن در کشاف هرچند وه علم شلهی، مسیتند گردییده    

، مشی ل، رش  (119 و 96، هیود/  96 و 33، ییونس/ 30/شعیرشف  ورشی نمونه نک وه: ترسثر  یات:)
، زیرش وی وا شی  وجود، روش  نساخته شالت که شمیک شله، وا عدم جیوشز شنتسیاب   الازد،نمرفع 

فع  قبثح وه خدشوند چه توجثه، دشرد؟ وی ورشی ح  شی  مش   شز قرشئت شیاذی در  ییه ییاد    

شنیده شالیت؛ تیا ویدی      دوم رش وه فیتح خو « شنمای»نخست رش وه کسر و « شنمای»که همزه  کند،م
( شنما نمل، خثرش النرسیهم ) عبارتمیدم شدن  در  یه، یعن، رثتأخگونه وا قائ  شدن وه تیدیم و 

دشنست  عبارت مرعول، )شنما نمل، لهم لثزدشدوش ش ما( و نثیز فیرض توویه  ییه رش چنیث        مؤخر و
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ی مرت یب شیوند؛   ترسثر کند: کافرشن گمان ن نند که مهلت ما ورشی  ن شالت که گناهان وثشیتر 
 ول ه مهلت دشدن وه خثر  نان شالت وه شی  که تووه کنند و شیمان  ورند.

شما طبرال، گرچه الم )لثزدشدوش( رش نثز وه دلث  شنتراک شنتساب فع  قبثح وه خدشوند در معنیای  
ویه معنیای   « لدوش للموت و شونوش للخرشب»ول،  ن رش مانند عبارت  دشند،نمغرض و هدف جایز 

لثزدشدوش ش ما( وا عدل شله، و عدم ) ،همخوشنی، و نتثجه فع  دشنسته و مسئله چگونگ، علت غا

جوشز شنتساب فع  قبثح وه خدشوند رش وا ششاره وه شرتبیاط الیوک شختثیار کیافرشن و قاعیده قر نی،       
 شالتدرشج و مجازشت شله، که در م تب ترسثری شه  وثت نثز ور ن تاکثد شده، پاالخ دشده شالیت. 

معتید شالت؛ تییدیم   کهور نمورد شالتناد رش نثز شاذ و ورخیف شجماع دشنسته، عیوه ی قرشئت و
 (.893/ 2 ،مجمع؛ 233/ 1جوشمع، ) صیحثت تغثثر شعرشب رش ندشرد رثتأخو 

ی قاو  توجه دیگر که وا نگرش گزینش، ویه شدلیه قر نی، صیورت گرفتیه      هابث الشز نمونه 
ت اب گناه کبثره و عدم شم ان مغررت ودون توویه شز  شالت؛ نرریه کیم، حبط همه طاعات وا شر

گناهان شالت که وا ت ثه ور  یات، که وخشف خدشوند وه تووه میثد شده شالت؛ وناور قاعده حمی   
 یشاکُ مَ ْ یعَذِّبُ»مطلق ور میثد ور  یات دیگر تعمثم یافته شالت. چنان ه زمخشری در ترسثر  یه 

: متعلق شرشده شلهی، )مَی ْ یشَیاکُ شول و    سدینو،م( 21)عن بوت/« یْلَبُونتُ إِلَثهِ وَ یشاکُ مَ ْ یرْحَمُ وَ

دوم( در  یات متعددی شز قر ن کریم وثان شده شالت؛ کسان، نرثیر فاالییان توویه ن یرده میورد      
( ویدی   449/ 3کشاف، ) .رندثگ،ممورد رحمت شله، قرشر  کارتووهعذشب و شنسانهای معلوم و 

 شلْمُیؤْمِنث َ  یبَشِّرُ وَ أَقْوَمُ هِ، ،لِلَّت یهْدی شلْیُرْ نَ هذَش إِنَّ» یات مانند  یه ورخ، شز  منرور در توجثه
« أَلثما عَذشواً لَهُمْ أَعْتَدْنا وِالْآخِرَةِ یؤْمِنُونَ ال شلَّذی َ أَنَّ وَ کبثرشً أَجْرشً لَهُمْ أَنَّ شللرالِحاتِ یعْمَلُونَ شلَّذی َ
شگر وپرالند چگونیه شز مومنیان نث وکیار و کیافرشن ییاد شیده شمیا شز        : سدینو،م( 10 و 9)شالرشک/

وودنید و ییا مشیرک و     مؤم هنگام یا  در نفاالیان و ودکارشن یاد نشده شالت؟ واید گرت مردم 
( شی  شیثوه ترسیثری در   652/ 2کشاف، ) شصحاب شلمنزله وث  شلمنزلتث  پس شز  ن پدید  مدند.

مغررت خدشوند نثز وه مشثت شله، وشگیذشر شیده در کشیاف    همه  یات، که شم ان غررشن یا عدم 
، 40 و 18/ مائیده  ،129عمیرشن/   ل ،284/ویره صورت پذیرفته، )ورشی نمونه نک وه ترسثر یات:

شم ان مغررت ودون توویه،   و ور شی  شالاس شدله روشی، مخال  شی  دیدگاه، که در  نها (14فتح /
 شزنثیز   الینت  شهی   نیزد  هرچنید رشک دشنسته شیده  مشروط وه مشثت شله، گردیده، مجعول و شفت

شی  نگاه کیم، نثز یک الویه  که ن حال (114؛ 1/630کشاف، ) شالت. ورخوردشر فرشوشن صحت

صورت گرفته و شز لسان ح مت  مثز و تروثت، شوهام شی  گونه  یات در شیجیاد حیس ونیدگ، و    
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وا توجه وه شی  ن تیه روشیتی،   خضوع در ورشور شرشده و مشثت شله، غرلت گردیده شالت. طبرال، 
زندگ،  وود،نم: شگرعرو و گذشت خدشوند شندفرمودهص( نی  کرده شالت که ) شکرمرش شز پثامبر 

و شگر وعده عیاب و کثرر شله، نبود هر کس، وا ت ثه ویه رحمیت شو    شد،نمور هث  کس گوشرش 

 (.218/ 2 ،جوشمع) دشد،مشنجام  خوشالت،مهر چه 
شز  یات، که در ترسثر زمخشری علثیرغم تاکثید خیود وی ویر ضیرورت      در شی  زمثنه ی ، 

(، ویا ت لریات دور شز   705/ 2ترسثر قر ن ور شالاس وجوه شایع و رشیج زویان فلیحا )کشیاف،    

إِنَّ شللَّیهَ ال یغْرِیرُ أَنْ یشْیرَک وِیهِ وَ     »ویغت و شثوشی، مورد شنترار شز قر ن همرشه شده، ترسثر  یه 
( شالت. شهمثت شی   یه شز  ن روالت که ور خیف مبان، 48نساک/) «لِک لِمَ ْ یشاکُیغْرِرُ ما دُونَ ذ

،می و شصول شعتزشل،، پس شز وثان عدم وخشف شرک، شز شم ان مغریرت دیگیر گناهیان الیخ      
. شز شی  رو زمخشری ناگزیر وا شدوثات، جدل، وه تیثثد و ترسثری غریب و نیا همخیوشن ویا    دیگو

 شیرشد و نید صریح طبرال، قرشر گرفته شالت.مورد  که الثاق پردشخته،
که تیثثد مغررت کمتر شز شرک وه تووه در شی   یه ور خیف دیگر  یات مشاوه کیه   رو نشز 

، 414، 330/ 1 ،کشیاف ورشی نمونه نک ویه:  )وه تووه میثد شده، مم   نثست،  در ترسثر کشاف
رکثیب غرییب شز  ییه، تغثثیر     زمخشری ناگریز درصدد ور  مده شالت تا وا عرضیه ت  (566، 520

ویه هیر دو   « لمَ »و وا تغثثر شرجاع ضمثر  ن شز ش  وه  الازد« یشاک» فع ونثادین، رش متوجه فاع  
فع  یغرر وال یغرر، مرتبط ودشند و در ترسیثر  ن ونویسید: مَی  یشیاک در جملیه نخسیت، عیدم        

شیرک، میثید ویه    مغررت شرک، میثد وه صورت عدم تووه و در جملیه دوم، مغریرت میا دون    
 (.520/ 1 ،کشاف) صورت تووه شالت

 یات قر ن معرف، کرده و وا توجه وه قرشئ  الیثاق،    یتروخفشما طبرال، شی   یه رش شز شمثد 
مغررت ورشی کمترشز شرک رش وه صورت تووه میثد دشنست؛ ول ه  یه تمام  توشن،نممعتید شالت، 

و دشخ  در مشثت  مرزش خدشوند « ذلِک ما دُونَ»گناهان رش وه جز شرک، مشمول عموم جمله 
الاخته شالت. وی وا ششاره وه شی  ن ته که  مرزش گناه شیرک ویه والیثله توویه شمیری شجمیاع،       
شالت؛ ونا ورشی  منرور شز عدم  مرزش گناه شرک، گناه کس، شالت که شز  ن تووه ن یرده واشید؛   

جیز   ایی   :پرالید ،منسته و وا شههار شگرت، شز الخ  زمخشری  ن رش در نهایت خطا و وطین دش

شی  شالت که خدشی البحان شوتدش تلریح کرده که گناه شرک غثر قاو   میرزش شالیت و الیپس    
گناهان دیگر رش غثر شز شرک قاو  عرو دشنسته شالت؟ وی الپس  نچه کیه در ترسیثر زمخشیری    

: الیخ  خیدشئ، کیه فلیاحتف     سید ینو،می نر، و ش بات شده رش در ح م و معنا ی ، دشنسته و 
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ی که در کیم هث  عاقل، پسندیده نثست، ویه  شلهثنیها رش وه شگرت، وشدششته شز می  چنث  عی 
شگیر  »ی همچنث  وا نی  روشیت، شز شمام صادق که فرمیوده شالیت:   و( 261/ 1جوشمع، ) دور شالت

معتید شالت: شی   یه مؤمنث  رش مثان ویثم و  « وثم و شمثد مؤم ، النجثده شود، متعادل خوشهد وود.
و وث  فض  و عدل خدش وه شنترار روش دششته شالت. صرت مؤم  همیث  شالیت کیه همیوشره      شمثد

 (.88/ 3 ،مجمع) واشدمثان وثم و شمثد و عدل و فض  خدشوند قرشر دششته 

 
 گیرینتیجه

کیه   کنید ،مشی  شدعا رش تائثد  وسثاری شز شالتدالالت عیل، زمخشری در واب توحثد و عدل،
، در متون روشی، شثع، مت ، وه شه  وثیت  توجهقاو ی هاپشتوشنهشز زمثنه   یدرشروی رد عیل، 

، در ویاره  یی شپثامبر علیثهم شلسییم ورخوردشرویوده و نریر ویه تییدم زمیان، شندیشیه شیثع، در          
 تر ر شعتزشل، تردیدی وجود ندشرد. تا ثرپذیری

 درکویه  ویا تبعثیت شز  ن،   توشنید ،می مرسیر   شلگوی، که  یترجامعدر ترسثرکیم، طبرال،، 
شز معارف کیم، قر ن نائ  گردد، عیوه ور شالتراده شز شجماعیات عیلی،، کارکردهیای     یترکام 

تنهیا وشر یان حیثیی،     عنیوشن ویه ورهان، عی  و النت نبوی ور پثوند ویا عتیرت علیثهم شلسییم،     

 ن، درک حیایق وثشیتری رش در تبثیث  شالیتدالالت     ترشفزونپثامبر)ص(، شالتوشر شالت که شرتباط 
 نطی، و ورهان،  یات ودنبال خوشهد دششت.م

ویر نیی ، فییدشن      الثب روش، ترسثر کیم، زمخشری، شعتماد وه حاکمثت عی   یترعمده
روی رد وشحد وه روشیات ترسثری، نر، نیف روشیات در تر ثک هوشهرو نلوص قر نی،، عیدم   

ن، قیر ن و نگیرش   ی مختل  زواهاحوزهتوجه کاف، و شایسته وه قرشئ  و دالالت قر ن،، خلط 
ی  ن مغالطیات  امیدها ثپ گزینش، وه شدله و شالتدالالت جانبدشرشنه در ترسثر  ییات شالیت کیه شز   

جمله قضیا و قیدر، علیمت شنبثیاک، لیزوم       شز کیم، درورخ، شز مراهثم و حیایق شالاال، قر ن،
 .واشد،منلب، شفضلثت و علمت شمام، شراعت و شم ان عرو مرت ب کبثره ودون تووه و... 
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