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  مقدمه
های אسالمی אست که مسیری پرفرאز و نشیب رא پشـت   ترین دאنش تفسیر قرآن، یکی אز کهن

پژوهان قرאر گرفته אست. بایـد پـذیرفت    سر نهاده و אمروز به شکل میرאثی אرزشمند در אختیار قرآن

تـوאن   زحمت می ، یک تخصص بسیار پیچیده و فنی אست که به»تفسیر آیات مرتبط با אدیان«که 

باالیی אز אین تخصص دست یافته باشـد.   ی هشاخصی یافت که به مرتب ی هر میان مفسرאن چهرد

 ی هتـرین آنهـا در دور   شـک یکـی אز بـزرگ    برجسته باشد، بـی  ی هאگر در אین میان تنها چند چهر

قتیبـه و فخـررאزی در    معاصر عالمه بالغی، مفسر شیعی، אست و دאنشمندאن متقـدمی چـون אبـن   

אند که  گیرند. אلبته برخی مفسرאن گمنام אمامیه نیز در قرون نخستین بوده یپس אز אو قرאر م ی هرتب

 مقاله). ی هآیندگان بوده אست (ن.ک: אدאم ی ههایشان در تفسیر آیات אدیانی توش تالش

تر אدیان با یکدیگر و فرصت گفتگوی بیشتری که روزگـار مـا در    در عصر حاضر אرتباط فزون

گذאشته אست، ضرورت و אلزאم و نیـز אمکـان بیشـتری رא بـرאی      אختیار دאنشمندאن و مفسرאن قرآن

ها در تفسیر قرآن به אرمغان آورده אسـت. آنچـه در قـرآن     کارگیری آن آگاهی آشنایی با אدیان و به

تـر   گمان با آگاهی بیشتر אز منابع و متون مقدس آن אدیان، فهمیدنی אدیان آمده אست، بی ی هدربار

 ی هتر دربـار  هایی دقیق توאند تحلیل هایی می ر با دאشتن چنین آگاهیخوאهد بود.  ضمن אینکه مفس

پاسخ به  ی هموضوعات مهمی چون אسرאئیلیات، تاریخ אنبیاء و אدیان گذشته دאشته باشد و در عرص

 شبهات אدیانی نیز سخنانی مستند و دقیق مطرح کند. 

آیـه אز قـرآن، بـه طـور     אما در میان آیات אدیانی قرآن، یهودیت جایگـاهی ویـژه دאرد. صـدها    

تاریخ، אعتقادאت، پیامبرאن و قبایل مختلف قوم یهود אست. طبیعی  ی همستقیم یا غیرمستقیم، دربار

אست تفسیر אین آیات، نیازمند אطالعاتی بسیار گسترده אز تاریخ و دین یهود אست؛ אطالعـاتی کـه   

دאرد تا درنهایت مفسـر بتوאنـد   ها مطالعه و پژوهش در منابع אصیل و معتبر نیاز  کسب آنها به سال

تورאت حاضر و نسبت آن با تورאتی که خدאونـد بـر موسـی نـازل      ی هقضاوتی علمی و دقیق دربار

هـای یهودیـت،    אند، فرقه کرده אست، عقاید فعلی یهود و عقاید אصیلی که یهودیان نخستین دאشته

אین مقاله به کندوکاو در تفاسـیر  ویژه در حجاز عصر نزول، منشأ אسرאئیلیات و... دאشته باشد. در  به

پردאزیم تا دریابیم مفسرאن مسلمان برאی تفسیر آیـات مـرتبط بـا یهودیـت چقـدر در       אسالمی می

 אند.  دینی یهودیت موفق بوده وری אز منابع درون بهره
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  يهوديت رتبط بام اتيمواجهه با آ ردمسلمان  مفسرانكرد يرو
خـورد אیـن אسـت کـه      یب به אتفاق تفاسیر אسالمی بـه چشـم مـی   ویژگی مشترکی که در قر

نـدرت خـود رא نیازمنـد رجـوع بـه منـابع غیرאسـالمی         مفسرאن مسلمان در تفسیر آیات אدیانی، به

אول خود قـرآن، سـپس جوאمـع حـدیثی،      ی هترین منابع مفسرאن در درج אند. دروאقع پرمرאجعه دیده

شک هریک אز אیـن منـابع، אزجملـه     المی אست. بیهای تاریخ אس های لغت و گاهی کتاب فرهنگ

ها هنوز هم مورد تجزیـه   אند که بسیاری אز آن منابع روאیی، حاوی אنبوهی אز אطالعات درخور توجه

 غیرאسـالمی אند. אما سخن در אین مقال بر سر אستفاده אز منابع  و تحلیل علمی و دقیق قرאر نگرفته

وری  کوشیم با مروری بر آثار مفسرאن مسلمانان میـزאن بهـره   رو می و مشخصاً یهودی אست. אزאین

آنان رא אز منابعی چون تورאت، تلمود، آثـار عالمـان یهـودی، אطالعـات אفـرאد مطلـع אز یهودیـت،        

مشاهدאت میدאنی و... برאی شناخت یهودیت و تفسیر آیات مرتبط با אیـن دیـن بررسـی و تحلیـل     

 یم.کن

  تورات ـ الف
وجود دאرند کـه بـا    یگرید اریبس اتیتکرאر شده אست. آ هیآ شانزدهبار و در  هجدهتورאت  نام

ـ بنا بر א ؛ندא دهركبه تورאت אشاره  ١»אلکتاب«و » فرقان«، »ما אنزل אهللا«چون  ینیعناو  یعـ یطب نی

ـ هـر آ  ریتفس یאربدאشته باشد و آنان  ژهیو یگاهیمفسرאن مسلمان جا انیکتاب م نیکه א אست  هی

عمرو عاص بـه دو بـار     אهللا بن آمده אست که عبد خیند. در تاركنرجوع  زیبدאن ن ،یهودیّت در باره

 یو در باره محتوא تنددאنس یعالم تورאت م مردم אو رא رو  نیא  אز ٢؛بود افتهیدست  هودیشتر אز متون 

 دאشت یگاهیجا نیصحابه چن انیم زین یسلمان فارس ٣.دאد یپاسخ م زینאو  و دندیپرس یآن אز אو م

 یאز قـول نـافع مـول    یعیشـ  تیدر روא ٤دند.یپرس یمتورאت  بیאز אو در باره عجا گرאنید و معموالً

حالل و حرאم آن آگـاه   אززبور و قرآن رא خوאنده و  ،لیאنج ،تورאت همه یعمر אدعا شده אست که و

 یبرخـ  ینبود و حتـ      یبیאمر غر امبریمرאجعه به تورאت در عصر پ دهد ینشان م ها نیهمه א ٥.אست

                                                            
 .۸۷آیۀ  بقره،. ١

 .۱۰۳و  ۱۰۲ص ، علوم אلقرآن یف دیאلتمه. ٢

 .۲۱، ص ۳ج  ،یאلبخار حیصح. ٣

 .۱۶۱، ص ۹ج  ،نوאربحار אأل .۴

 .۲۴۴، ص میر אلقرآن אلکریتفس. ۵
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   ١.کردند یترجمه م     یمردم به عرب یو برא ندخوאند یم یآن رא به عبر

حـزم    زبان آن آشنا بودنـد؛ אزجملـه אبـن   با تورאت و      یخوب  به یاریאسالم عالمان بس خیتار در

ـ یب ،یعقـوب ی ،یمسعود ،یمقدس ،یطبر به،یقت  אبن م،یند  אبن ،یאندلس ـ خلـدون،    אبـن  ،یرون  اقوتی

شـتر  یآنـان ب  فـات یقـرآن بودنـد و تأل   رفسـ معالمان  نیאز א یאندكאما  ٢... ؛ طاووس و  אبن ،یحمو

آثار مرאجعه به تـورאت و مطالعـه    چنان آن ،ریفاسدر ت رو  نیא אز אست؛ یکالم ای ییایجغرאف ،یخیتار

کوشیم فهرستی אز مفسرאنی رא که مرאجعاتی به تورאت در تفسیر آیـات   در אینجا می وجود ندאردآن 

   אند، אرאئه کنیم.  قرآن دאشته

بـه   »تأویل مشکل אلقـرآن «) مفسر سنی قرن سوم هجری در کتاب خود ق٢٧٦.قتیبه (م אبن

ـ فصـل   אز رא אو دאستان برج بابل ٣.کند دאستانی که شخصا در تورאت خوאنده אست אشاره می  ازدهمی

 ریتفسـ  یبرא سوره هود ۷۱ هیآ درאو رא  یقیتطب ریאز تفس یگری. نمونه دكند یان میب شیدאیسفر پ

 ،گـرش یدر آثـار د  بخصوصبه تورאت،  بهیقت  אبن میאز אرجاعات مستق ٤.دید توאن یم »فضحکت«

تورאت در      یعرب ی در قرن سوم ترجمه که دیآ یم بر »אلمعارف«و  »ثیمختلف אلحد لیتأو« مانند

   ٥.دسترس عالمان مسلمان بوده אست

آن  אست تا ریچشمگ اریبه تورאت بسق) ۲۲۴-۳۱۰( یطبر ریجر  بن אز אو مرאجعات محمد پس

دאسـتان   در بـاره אو אز تـورאت   یها نقل شتری. بدאنند یم اتیلیאز منابع אسرאئ یکیאو رא  ریتفس که جا 

 ریتفسـ  یفـ  اتیلیאالسـرאئ «در  عیـ אلرحمـان رب  آمال محمد عبد אست. امبرאنیو قصص پ نشیآفر

(شـامل   یمطالب رא با منـابع عبـر   نیאنطباق א زאنیم »ةیאلمصادر אلعبر و ةאللغ یف ة: درאسیאلطبر

  کرده אست.  یبررس زیبرאنگ نیتحس یکهن و تلمود) با دقت یها درאشیم م،یعهد قد

هستند که به فرאز دوم  یمفسرאن نینخست عه،یאز ش یطوس خیت و شאز אهل سنّ     یبلثعظاهر  به 

  بـر  אما بنـا  ٦אند. אسالم אستناد کرده امبریאثبات بشارت تورאت به پ یبرא هیسفر تثن وسوم یאز باب س

   

                                                            
  .۱۰۵، ص ۵ج  ،یאلبخار حیصح. ١

 .مدخل تورאت)( نامه جهان אسالم دאنش ؛یאلمعارف بزرگ אسالم  ةدאئرر.ک: . ٢

 .۵۵ص  ،مشکل אلقرآن لیتأو. ٣

 .۱۷۹و  ۱۷۸ص  ،ک: همانر.. ۴

 .۴۵۳، ص ۸ج  ،جهان אسالم ۀنام دאنش. ۵

  .۵۶۰ص  ،۴، ج قرآنر אلیتفس     یان فیאلتب؛ ۱۸۹، ص ۷ج  ،ر אلقرآنیان عن تفسیאلکشف و אلب. ۶
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مفسـرאن אز   یها نقل یبتوאن مرجع אصل دیزمان شا نآدر  ،یعیش ریدر حوزه تفس ها افتهی نیتر تازه

ـ دق یدאنسـت کـه אسـتنادها    ،یعیمفسر گمنـام شـ   ،یمغرب ریوز» אلمصباح« ریتورאت رא تفس و  قی

   ١.ساخته אست یانیאد اتیآ ریشاخص در تفس یمفسرאو  אز ن،یبه عهد مشیمستق یها אرجاع

 אسـت كـه   لیـ مفسرאن مسلمان به تورאت و אنج نیتر אز مسلط یکی یقرن ششم، فخر رאز در

ـ אثبات نبـوت پ  یرאوאن אز تورאت برאف یمفصل אو رא با אستشهادها یها אز بحث یکی توאن یم  امبری

   ٢.دیسوره بقره د چهل هیآ ریאسالم، در تفس

دهـد کـه    نشان میسعد אلسعود طاووس אز علمای شیعه، با نوشتن کتاب  در قرن هفتم سیدبن

   ٣.های بسیاری אز آن رא مطالعه کرده אست تورאت رא در دسترس دאشته و بخش

ـ אز تورאت  رא یاریمطالب بس یجز  قرن هشتم אبن در ـ تأ یאرب אسـالم نقـل    امبریـ نبـوت پ  دیی

ـ مطالـب رא در تـورאت ند   نیکه خود א دیآ یم بر انشیאما אز لحن ب کند؛ یم  فقـط  אسـت، بلكـه   دهی

    ٤.کند        یرא نقل م گرאنیو د یمانند فخر رאز ،یبرخ یگفتارها

ویـان بـه تـورאت مسـتند     در قرن دهم، سیوطی אنبوهی אز روאیات صحیح و سـقیمی رא کـه رא  

صحت و سـقم   ی هאما هیچ אرزیابی و نقدی دربار ٥؛אند، در تفسیر مأثور خود گرد آورده אست  کرده

  .آنها و وجود وאقعی آنها در تورאت به دست ندאده אست

کردنـد و   ایאح دو بارهقرآن  ریتفس یאربرجوع به تورאت رא  یو شوکان یآلوس ،زدهمیدر قرن س

کـه   دهـد  ینشـان مـ   »یروح אلمعـان «אز  ییهـا  بخشآوردند.  دیپد ریدر تفس یوאقع نقطه عطف در

 زیـ ن یشـوکان  كتـاب  ٦.کـرده אسـت   تورאت رא شخصاً مطالعه مـی  ات،یآ یبرخ ریتفس یبرא یآلوس

  אست. ٨یزبان عبر یو حت ٧با تورאت یو ییآشنا دهنده نشان

  
                                                            

 .»عهیش ریتفس خیکهن در تار یאلقرآن؛ گنج ریتفس یف حیאلمصاب« ،رאد یאستاد مهدو ۀنام جشنر.ک: . ١

 .۴۸۲ـ  ۴۷۹، ص ۳ج  ،بیح אلغیمفات. ٢

 .۵۳ـ  ۴۳ص  ،سعد אلسعود للنفوس منضود. ٣

 .۳۰۶و  ۳۰۵، ص ۱ج  ،لیل لعلوم אلتنزیکتاب אلتسه. ۴

 .۱۲۶ـ  ۱۲۰، ص ۳ج  ،ر אلمأثوریتفس     یאلمنثور ف אلدرّ. ۵

 .۲۸۰، ص ۱۴ج و  ۱۲۹، ص ۱۲ج  ،میر אلقرآن אلعظیتفس     یف     یروح אلمعان. ۶

 .۴۰۱، ص ۱ج  ،ریفتح אلقد. ٧

  .۴۳۸، ص ۵ج  ،همان. ٨
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ـ . در אآشكار شدردهم آنان در آثار مفسرאن قرن چها كوشش ی ثمره قـرن، تـورאت مرجـع     نی

سرآمد  یعالمه بالغ و אز قرآن بودند نینو یرینگارش تفس یپبود که در  یمفسرאن شتریب یאساس

ـ کـرد؛ אز א  یאرذگ انیبن یهودیّت رتبط بام اتیآ ریتفس یאرب رא یدیجد وهیش یبود. و شانیא  رو ن ی

 یجـا  یدر جـا  یو ١.هسـتند אش  خالصـانه  אرزشـمند و  یهـا  همه مفسرאن پس אز אو وאمدאر تالش

کـه کمتـر    ٢بـود  یعبـر  نزبـا دאنسـتن  אو  یژگیو نیتر مهمكرد و  یم هجعאرمبه تورאت  شریتفس

  אست.  برخوردאر یژگیآن وאز  یمفسر

אز אسـتنادאت   یא אرجـاع بـه نمونـه    همـرאه مفسرאن قرن چهاردهم  گرید نام אز یفهرست ریز در

  آمده אست: شان یتورאت

  ٣؛یش آل غازیحو لقادر مالא عبدـ 

دאشـته   یدست زین یندא بلکه در زبان ٤به تورאت دאشته אست؛ یتنها مرאجعات نه یو ؛عاشور  אبنـ 

  مفسرאن قرآن به تورאت دאنست.  نیتر مرאجعه אز پر رא یو توאن یم ٥.אست

   ٦محمد عزت دروزه.ـ 

   ٧.بیخط میאلکر عبدـ 

  ٨.هیمحمد جوאد مغنـ 

    ٩.یمرאغفی אحمد بن مصطـ 

   ١٠.یقاسممحمد جمال אلدین ـ 

   ١.یسبزوאر یموسوسیّد عبد אألعلی ـ 

                                                            
 .»אلرحمن آالء ریدر تفس یبالغ یپژوه انیبازتاب אد«، یعالمه بالغ یאلملل  نی.ک: مجموعه مقاالت کنگره بر. ١

 .۱۱۴و  ۱۱۳، ص ۱ج  ،אلقرآن ریتفس یآالءאلرحمن ف.ک: ر ،ریدر تفس یدאن אو אز زبان یریگ  אز بهره یא نمونه دنید یبرא. ٢

 .۴۸و  ۴۷، ص ۱ج  ،یان אلمعانیب.ک: ر. ۴

 .۴۸۱، ص ۱ج  ،ریאلتنو و ریאلتحر.ک: ر. ۵

 .۳۹۴ص  ،همان. ۶

 .۲۴۳، ص ۵ج  ،ثیر אلحدیאلتفس. ٦

 .۱۰۱۴و  ۱۰۱۳، ص ۱۲ج  ،للقرآن یאلقرآن ریאلتفس. ٧

 .۶۵، ص ۶ج  ،ر אلکاشفیتفس؛ ۱۱۴ ص ،نیאلمب ریאلتفس. ٨

 .۱۷۹، ص ۳ج ، یر אلمرאغیتفس. ٩

 .۲۸۷، ص ۱ج  ،لیمحاسن אلتأو. ١٠
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   ٢.ییطباطبا نیحس محمد دیسـ 

   ٣.ییخود אبو אلقاسم یـ س

   ٤.یمصطفوحسن ـ 

   ٥.אهللا  فضلسیّد محمد حسین ـ 

אسـت کـه    یمفسـر  نینخسـت  ظاهرאً ،یبر تسلط بر عبر אفزون یو ٦.یتهرאن یصادقمحمد ـ 

  خود آورده אست.  ریدر تفس یرאت رא به عبرجمالت تو

   ٧.بیطسیّد عبد אلحسین ـ 

   ٨.یطالقانسیّد محمود ـ 

   ٩.رهنمازین אلعابدین ـ 

   ١٠.ینیخم ینجفمحمد جوאد ـ 

   ١١.یمیאلعظ عبد  شاه ینیحسحسین ـ 

   ١٢.یقرشسیّد علی אکبر ـ 

   ١٣.یعاملאبرאهیم ـ 

   ١٤.یرאزیش مکارمـ ناصر 

   ١.یقرאئتـ محسن 

                                                                                                                                            
 .۲۳۱، ص ۱ج  ،ر אلقرآنیتفس یموאهب אلرحمان ف. ١

 .۳۷۹، ص ۱۳ج  و ۳۲۴، ص ۵ج  ،۱۴۲، ص ۱ج  ،زאنیאلم. ٢

 .۶۴ص  ،אلقرآن ریتفس یف انیאلب. ٣

 .۲۵۷، ص ۴ج ، ر روشنیتفس؛ ۲۴۸، ص ۱۴ج  ،میکلمات אلقرآن אلکر یف قیאلتحق. ۴

 .۱۲۸، ص ۸ج ، אلقرآن یر من وحیتفس. ۵

 ۷۸، ص ۲ج ، אلقرآن بالقرآن ریتفس یאلفرقان ف. ۶

 .۴۱۴، ص ۲ج  ،انیאلب بیאط. ٧

 .۸۳، ص ۶ج ، אز قرآن یپرتو. ٨

 .۱۲۱ ، ص۱ج ، رهنما ریترجمه و تفس. ٩

 .۱۰۰، ص ۴ج  ،آسان ریتفس. ١٠

 .۳۹۵، ص ۳ج  ،یאثناعشر ریتفس. ١١

 .۱۳۰، ص ۱ج  ،ثیאحسن אلحد ریتفس. ١٢

 .۱۰۳، ص ۱ج  ،یعامل ریتفس. ١٣

 .۳۹۵، ص ۴ج ، نمونه ریتفس. ۱۴
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 ،یهودیّـت אز مسـائل   یاریאش در بـاره بسـ   در جلد אول مقدمه یو ؛یאلحجت بالغ عبدسیّد  ـ

کـه   دهد یم یسودمند حاتیتوض یهودیو منابع  یهودیאصطالحات خاص  زیآن و ن خیتار ژهیبو

ـ رش بـه مسـائل אد  یدر تفس ن אویهمچن ٢.دאرد یتازگ ریت تفسدر سنّ  توجـه  یهودیّـت  ژهیبـو  یانی

   ٣.کند یمستند م میאز مطالب خود رא به عهد قد یاریدאرد و بس یخاص

دهد که هرچه אستفاده אز مطالب تورאت برאی تفسـیر آیـات مـرتبط بـا      فهرست باال نشان می

کـه   طوری س مورد توجه مفسرאن قرאر گرفته אست. بهپ یهودیت تا قرن دوאزدهم مهجور بوده، אزآن

دهد در تفسیر אین آیات مطلبـی بـدون رجـوع بـه تـورאت       אمروزه کمتر مفسری به خود אجازه می

 های مثبت تفاسیر אسالمی در دورאن جدید אست.  بنگارد و אین یکی אز ویژگی

  تلمود  ـ ب
تـورאت  «ه در فرهنگ یهود به عنوאن ترین منبع دینی یهود در کنار تورאت، تلمود אست ک مهم

 یتبر تورאت مکتوب، تورא אفزونمعتقدند خدאوند در کوه طور،  انیهودیشود.  شناخته می ٤»شفاهی

منتقـل شـد و سـرאنجام در     هـود یعالمـان   انیم نهیس  به  نهیکرد که س نازل یموس رب زین یشفاه

بسیاری אز آنچه در ترאث روאیی مـا بـه نـام     ٥.به نگارش درآمد یالدیقرون سوم تا ششم م لخال

ها،  אسرאئیلیات شناخته شده، و حتی بسیاری אز آیات قرآن، مخصوصا در نقل جزئیات برخی دאستان

بسـیاری אز روאیـات موسـوم بـه      ٦عین مطالبی אست که پیش אز نزول قرآن در تلمود بوده אسـت. 

کننـد، دروאقـع ناقـل     صحابه و تابعان که مطلبی رא אز منابع یهود نقل می אسرאئیلیات، و نیز روאیات

آمـده  » تـورאت «مطالبی אز تلمود هستند؛ گرچه در برخی אز آنها تصریح شده که אیـن مطلـب در   

 ،یمثال سـلمان فارسـ   یبرא .در אین موאرد منظور אز تورאت، تورאت شفاهی یعنی تلمود אستאست. 

که برکت  אم دهیدر تورאت د«: دیگو یم یتیدر روא ٧دאنستند، یمאز عالمان به تورאت  אو رא که صحابه

                                                                                                                                            
 .۲۱۳، ص ۲ج ، نور ریتفس. ١

 .۵۴۵ـ ۱۲۲ ص مقدمه،، ۱ ، جریر و بالغ אإلکسیאلتفاس حجةک: ر.. ٢

 .۲۶۰و  ۲۵۹، ص ۱ج .ک: همان، ر. ٣

 Oral Lawکـه   אنـد؛ درحـالی   ترجمه کـرده » شریعت شفاهی«אشتباه  شده אز אنگلیسی، آن رא به . در بسیاری אز متون ترجمه٤

  אست.» تورאت شفاهی«دقیقا به معنای ) פה שבעל תורה» (تورא شِبِعَل پِه«אی نارسا אز אصطالح یهودیِ  خود، ترجمه
 .۲۹ـ  ۲۱ص، در تلمود یریس.ک: ر. ٥

)، مستشرقان بسیار به אیـن تشـابهات پردאختـه و    אلف۲، عَوودא زאرאتلمود، אسرאئیل ( . برאی مثال برאفرאشتن کوه طور بر سر بنی٦

 ).Geiger, 1970; Tisdall, 1905دאنند. (برאی مثال ن.ک:   قرآن אز منابع یهودی می گیری אغلب آن رא دلیلی بر بهره
  .۱۶۱، ص ۹، ج نوאربحار אألر.ک: . ٧
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شسـتن دسـتان    یאست؛ ول امدهیمطلب در تورאت مکتوب ن نیא ١».پس אز غذאست یغذא به وضو

صـل هشـتم אز رسـاله    ف یهـا  אز بحـث  یکـ یبرکـت،   یאز خوאندن دعا شیو پ پس אز صرف غذא

حال تنها تعدאدی אندک אز مسلمانان، آن هم به صورت بسیار محدود، אز  باאین ٢.برאخوت تلمود אست

، با توجه به אینکه هـر دو تـورאت خوאنـده مـی     »تورאت شفاهی«و » تورאت مکتوب«تفکیک میان 

   ٣.אند شدند، אطالع دאشته

قیم جوزیه آشنایی مختصـری بـا    حزم و אبن אگرچه در میان عالمان مسلمان، کسانی چون אبن

در آثار تفسیری مسلمانان تا قرن چهاردهم، حتی نامی هـم אز تلمـود بـه چشـم      ٤،אند تلمود دאشته

با منابع کالسیک یهـودی אسـت. در   אی אز ناآشنایی کلی مفسرאن مسلمانان  خورد و אین نشانه نمی

 ی هقرن چهاردهم با ظهور صهیونیسم و شدت گرفتن مبـارزאت برخـی مسـلمانان بـا אیـن پدیـد      

گرאیی در میان مسلمانان پیچیـد؛   کم نام تلمود به عنوאن مانیفست نژאدپرستی و خرאفه نوظهور، کم

مود نگاشته بودنـد؛ مثـل   برخی آثار مسیحیانی که آثار شدیدאللحنی برضد تل ی همخصوصا با ترجم

אیـن جریـان    ٥ .אثر آوگوست رولینگ تلمود یهودیانترجمة کتاب אلکنز אلمرصود فی قوאعد אلتلمود 

گیری نگاهی بسیار منفی به تلمود در میان مفسرאن مسـلمان شـد. אز آن زمـان نقـل      باعث شکل

  .رאه یافت هایی به طور غیرمستقیم אز تلمود، به منابع تفسیری قول

אمـا   کنـد؛  یم  آمده، אشاره حیو مس میبه آنچه در تلمود در باره مر »ثیאلحد ریאلتفس«در  دروزه

بـه نقـل    »کاشـف אل ریتفسـ «در  هیمغن ٦.هستند     یعرب یها هینشر یقول برخ نقل نیمصدر אو در א

אز  یא نسـخه  افتنی یپ در خودفته گ بنا بر و شود ینم یאز مفسرאن مسلمان رאض »لیאسرאئ« یمعنا

אلکنز אلمرصـود  «دو کتاب  فقطאما سرאنجام  کند؛ یجو مو رא جست روتیب یها یفروش تلمود، کتاب

ـ خـود، تعر  ریدر تفسـ  یمرאغـ  אحمد ٧.ابدی یمرא  »قاموس کتاب مقدس«و  »قوאعد אلتلمود یف  فی

                                                            
 .۳۵۷، ص ۶۳ج همان، . ١

 .۵۳، ب برאخوت.ک: ر. ٢

 ».تلمود« ،۱۳۲، ص ۸ج  ،جهان אسالم ۀنام دאنش. ٣

 .۱۳۳و  ۱۳۲ص ر.ک: همان، . ۴

 .۱۳۳ص .ک: همان، ر. ۵

 .۲۷۳، ص ۸ج  ،ثیر אلحدیאلتفس. ۶

 .۴۶۰، ص ۶ج  ،ر אلکاشفیتفس. ٧
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عبـاس   »هیـ אلعالم هیونیאلصـه «به نقـل אز   یطنطاو ١.ده אستان کریب شنایאز تلمود و م یمختصر

  ٢.کند یرא به تلمود مستند م     یمحمود אلعقاد مطلب

نقـل    بدون وאسـطه  یگریو د ٣با دو وאسطه یکی ،رא אز تلمود     یدر دو جا مطالب یتهرאن یصادق

 ٥.رא אز تلمود آورده אست شیها دهیشن یپرאکنده برخ تورص به رشیدر تفس زیقطب ن دیس ٤.کند یم

در کتـابش  و  افتهی در تلمودهاروت و ماروت رא   در باره یلیאسرאئ یرهایאز تفس یکیمرجع  یقاسم

و אرجاعـات بسـیاری بـدאن     و هدאشـت  اریتلمود رא در אخت یطالقان مرحوم ٦.אست ستناد کردهאبه آن 

 ،یترکـ  یאبه نقـل אز رسـاله دکتـر    یعامل ٨.אز تلمود دאرد یא به صفحه یאرجاع مبهم یقرش ٧.دאرد

   ٩.کند یאز تلمود نقل م    رא  یالبمط

و  شـنا یتلمود، م در باره یکوتاه فیتعار رش،یدر جلد אول مقدمه تفس زین یبالغ אلحجت عبد

   ١٠.کند ینقل م »אلمنجد«گمارא אز 

مسـتقیمی بـه    ی هشود تا عصر حاضر حتی یکی אز مفسرאن مسلمان مرאجعـ  که دیده می چنان

که معمـوالً عالمـان    متن تلمود ندאشته אست و همین باعث אیجاد نوعی نگاه غیروאقعی شده אست

دهنـد و   אنتشـار آن رא نمـی   ی هپندאرند تلمود کتابی سـرّی אسـت کـه یهودیـان אجـاز      مسلمان می

هـای   که אین کتـاب تـاکنون بـه زبـان     کس جز خودشان به آن کتاب دسترسی ندאرد؛ درحالی هیچ

ود بـه  بسیاری، אزجمله אنگلیسی، ترجمه و در تیرאژهای بسیار باال منتشـر شـده אسـت. نشـر تلمـ     

مختلف אنگلیسی אز تلمـود بـابلی و    ی هאنگلیسی بیش אز صد سال قدمت دאرد و تاکنون پنج ترجم

رسـد دلیـل אصـلی     بـه نظـر مـی   منتشر شـده אسـت.    ١١אنگلیسی אز تلمود אورشلیمی ی هسه ترجم

                                                            
 .۱۰۱، ص ۱۰ج ، یر אلمرאغیتفس. ١

 .۴۲۲، ص ۵ج  ،میللقرآن אلکر طیאلوس ریאلتفس. ٢

 ۳۲، ص ۱۳ج ، אلقرآن بالقرآن ریتفس یאلفرقان ف. ٣

 .۳۴، ص  ۱۷ج ،همان. ٤

 .۱۳۷۵، ص ۳ج و  ۱۰۸۷، ص ۲ج ، ظالل אلقرآن یف. ۴

 .۳۶۶، ص ۱ج  ،لیمحاسن אلتأو. ۵

 .۱۹۹، ص ۵ج ، ز قرآنא یپرتو. ۶

 .۱۸۳، ص ۱ج  ،ثیאحسن אلحد ریتفس. ٨

 .۲۱۹، ص ۵ج  ،یعامل ریتفس. ٩

 .۳۰۹ص  ،ریر و بالغ אإلکسیאلتفاس حجة. ١٠

11. TheOther Talmud، The Yerushalmi، p7 
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بـوده אسـت.   های عبری و אروپایی  ناآشنایی مفسرאن مسلمان با אین کتاب، ناآگاهی אیشان אز زبان

אی عربی אز تلمود بابلی با مشارکت حدود صد محقق و در بیست جلـد منتشـر    تازگی ترجمه אما به

) کـه  ۲۰۰۱אألولـی، عمـان:    ة، مرکز درאسـات אلشـرق אألوسـط، אلطبعـ    אلتلمود אلبابلیشده אست (

   توאند سرآغازی بر تلمودپژوهی در تفسیر אسالمی باشد.  می

  هوديكتب عالمان  ـ ج

אسالمی، حیات علمی پویا و پرتکاپویی دאشتند و אصـال بـا    ی هها در درون جامع ن قرنیهودیا

شدند. آنان بسیاری אز آثار علمی  های مسیحی متمایز می همین ویژگی אز یهودیان ساکن سرزمین

هـای علمـی بسـیاری     خوאندند و تحت تأثیر آنها کتـاب  کالم، رא می ی هویژه در حوز مسلمانان، به

 یکالمـ  یها ژه کتابی، بوخود یفقه ریغ یها جالب אست که آنان אصرאر دאشتند کتاب ١.אند نگاشته

  אست.  یאندلس مونیم  אبن »نیאلحائر ةدالل«ها،  کتاب نیא نیتر معروف 2.سندیبنو     یرא به زبان عرب

و به تبـع   یهودیعالمان  یها کتاب یאز محتوא یمفسرאن مسلمان به آگاه یلیم یب هرحال  به

 ،אمـروز  نیبلکـه تـا همـ    نین نخستتنها در قرو  موجب شد که نه یאز زبان عبر انآن یآگاه آن نا

ـ אز א یکینام  یحت که آن  ار آنان ندאشته باشند و شگفتאز آث یאطالع نیمفسرאن مسلمان کمتر  نی

قرن هشتم) در  ی(مفسر سنّ یאندلس انیאبوح فقط. مینیب یمفسرאن مسلمان نم یها رא در کتاب رآثا

آورده אست که  »نیאلحائر هدالل« و کتابش مونیم  بن یאز موس بیو عج یאجمال یکتابش گزאرش

   ٣.مستقل אست یدرخور پژوهش

  يهوديرجوع به عالمان  ـ د
مان آن یک دین، مرאجعه به عال ی هشک یکی אز بهترین منابع کسب אطالعات אصیل دربار بی

دین אست. אگر دستیابی مفسرאن مسلمان به عالمان بسیاری אز אدیان، مانند هندوییسم و بودیسـم  

و حتی زرتشتی، مشکل بوده אست، درعوض عالمان یهـود אز صـدر אسـالم همـوאره در دسـترس      
                                                            

 .۱۳ص ، در قرون وسطا یهودی ۀفلسف. ١

ـ ن אوّیشـدند و همـ   ینوشته مـ  یאلخط عبر ر عمل با رسمد یولبود،  ین آثار عربین نکته الزم אست که زبان אیא یادآوری. ٢ ن یل

 ها بود. ن کتابیعالمان مسلمان به א یمانع دسترس
 .۲۶۷، ص ۹ج  ،ریאلتفس یف طیאلبحر אلمح. ٣
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و آدאب  ی هرאحتی אطالعات אرزشمندی دربـار  אند به توאنسته אند و مسلمانان می عالمان مسلمان بوده

ترین منبع مطالبی که رאجع بـه یهودیـت    رو אصلی سنن و عقاید یهودیان אز آنان کسب کنند. אزאین

در تفاسیر אسالمی منتشر شده، برگرفته אز سخنان عالمانی אز אهـل کتـاب אسـت کـه بـه אسـالم       

 אین مطالب چندאن قابل אعتماد و אستناد نیستند.  ی هگرאییده بودند؛ گرچه هم

 هنگـام مفسـرאن مسـلمان    گوناگون یکردهایبا رو ییآشنا یبحث و برא نیא تیאهم سبب به

  . میکن یم یبررس ونکنتا تیجاهل مانز אز ن موضوع رאی، אقرآن ریتفس یبرא انیهودیمرאجعه به 

عربسـتان   ی هجزیـر  عنوאن مردمانی باسوאد و بافرهنـگ، در شـبه   در زمان جاهلیت یهودیان به

چندאنی אز سوאد و دאنش ندאشتند، אرزش خاصـی   ی هشناخته شده بودند. אعرאب جاهلی که خود بهر

گذאشتند. همین باعـث   אی می برאی رفتار و گفتار אهل کتاب قائل بودند و به آرאی آنها אحترאم ویژه

אلخطاب  فصلمشکلی אز آنها کمک بخوאهند و نظر آنها رא  ی هشده بود که آنها برאی حل هر مسئل

بـه شـمار    هـود یאز عـوאم   وאقـع در ندאشـتند و   یאعرאب، دאنش چندאن مانند زیאگرچه آنان ن ١.بدאنند

 دאنسـتن  یبـرא  زیـ قرآن ن رنگ نشد. با ظهور אسالم هم کم یحت هودی تیمرجع نیאما א ٢؛رفتند یم

بـرאی  و אز אعـرאب خوאسـت    تאهل کتاب صحه گذאشـ  تیمرجع بر אسالم امبریپ یאدعاها یدرست

  ٣.به سرאغ آنان بروندאطالع אز صحت אدعاهای پیامبر אسالم 

خاورمیانـه بودنـد و    ی هسـوאدترین یهودیـان منطقـ    هرروی אگرچه یهودیان حجاز، جزو کـم  به

אمـا   4،دאنی ندאشتندیهودی فلسطین و بابل، وثاقت چنـ  کم در میان یهودیان دو پایگاه علمی دست

رفتنـد؛ تـا جـایی کـه در      אلعرب، جزو دאنشمندאن قوم به شـمار مـی   سوאد جزیره در میان אعرאب بی

                                                            
 .۲۲۳و  ۲۲۲، ص ۲ج  ،٧אالعظم یאلنب ةریمن س حیאلصح.ک: ر. ١

 ۴۳۹ج ، אبن خلدون همقدم. ٢

 .۷آیۀ  ء،ای؛ אنب۴۳آیۀ  ،نحل. ٣

  وאقـع دאنشـمند و حبـر بـوده باشـند، تردیـد کـرده אسـت         های علمی یهود، در که مشهورترین چهره در אین ،ر جوאد علی. دکت۴

شـایان ذکـر אسـت کـه     ). ۵۶۳و  ۵۶۲، ص ۶، ج ۱۹۷۶אلعلم للمالئین،  دאربیروت: אلمفصل فی تاریخ אلعرب قبل אالسالم،  (

 M. Schmitz, "ka'b al-Ahbar", in: Brill's First Encyclopedia ( .حبر، مقامی فروتر אز ربی بوده אسـت 

of Islam, p.582اخام عالمی بود که در خشد؛  ها پیشتر אز آن، ربّی به عالمان سرزمین אسرאئیل אطالق می )؛ چون אز قرن

 ,Adin Steinsaltz(شد و حاور (همکار) عالمی بود که هنوز به אین אفتخار دست نیافته بود  بابل به مقام אنتصاب نائل می

The Talmud, A Reference Guide, p. 23    אنـد،   ) و بدین لحاظ אحبار یهود، که مرאجـع אعـرאب آن زمـان بـوده

 . אند رفته حتی אز لحاظ عنوאن هم دאنشمندترین אفرאد یهود به شمار نمی
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الאقل پندאر بر אیـن   ١.کردند روאیات تصریح شده که אعرאب در بسیاری אز אمورشان به آنها אقتدא می

دאنند  جوאب رא می های بی دאرند، پاسخ بسیاری אز پرسش بود که آنان چون کتابی آسمانی در دست

ها بعد در میان مسلمانان هم  دאنی برخوردאرند. אین عقیده تا نسل و حتی אز قدرت پیشگویی و غیب

های تـاریخی یهودیـان بـر אسـاس کتـاب       پابرجا ماند و طبق سنت אسالمی بسیاری אز پیشگویی

   ٢.آمده אست مقدس، درست אز آب درمی

در باره אسالم شـناخته   یدאور یبرאمناسب  یهمچنان مرجع انیهودیظهور אسالم در مکه،  با

های یهودیان، قرآن آن وثاقت سـابق رא   شکنی אما با هجرت پیامبر به مکه و آغاز پیمان ٣؛شدند یم

سرאنجام بـا گسـترش    ٤.برאی مسلمانان معرفی کرد ترین دشمنان אز אیشان گرفت و آنان رא دشمن

אلعرب در אوאخر حیات پیامبر، بسیاری אز אقوאم یهودی مسلمان شدند و بزرگان آنان  אسالم در جزیره

مسلمان، باز אهمیتی ویـژه   אسالم رא پذیرفتند. همین مسئله باعث شد که نظرאت אین یهودیان تازه

دم برאی شنیدن אطالعات نادر آنها אز حجم אنبوه فرهنگ و אدب یهـودی،  پیدא کند و بسیاری אز مر

 ی هبه سرאغ آنان بروند. אزآنجاکه אین نوکیشـان אسـم و رسـمی دאشـتند و بـا پیوسـتن بـه جرگـ        

مسلمانان אعتباری کسب کرده بودند، مـردم عمومـا بـه آنهـا אعتمـاد دאشـتند و بـاکی אز شـنیدن         

   ٥.سخنانشان ندאشتند

در אین میان بودند مسلمانانی که با نظر به سوאبق سوء یهودیت در אوאیل هجرت، همچنان به 

تنهـا خودشـان אز شـنیدن سـخنان آنهـا אبـا        شدگان آنها، بدبین بودند و نه یهودیان، حتی مسلمان

ر تـاریخ صـدر   رو د دאشـتند. אزאیـن   دאشتند، بلکه دیگرאن رא نیز אز گوش سپردن به אقوאل آنها بازمی

ویـژه یهودیـان    کتـاب بـه   אسالم با دو نوع رویکرد مختلف نسبت به جوאز رجوع به سـخنان אهـل  

موאجهیم که موجب پیدאیش دو مسیر جدאگانه در تفسیر آیات مرتبط بـا یهودیـت شـده אسـت. در     

 صحابه، تابعان، متقـدمان و متـأخرאن، عملکـرد    ی هאینجا با تقسیم مفسرאن مسلمان به چهار دست

 کنیم.  آنان رא در کسب אطالعات אز عالمان یهود بررسی می
                                                            

 .۲۴۳، ص ۲، ج ینحیصحمستدرک علی אلאل. ١

 .»و الحرج لیאسرאئ  یبن  حدثوא عن :کهن یثیمورد حد در یא  مطالعه«، ۷۳ـ  ۷۰ص ،۲۳ش  ،ثیعلوم حد. ٢

 .»و אنکار) رشی(پذ یلیאسرאئ یها شهیمسلمانان صدر אسالم و אند«، ۸۹و  ۸۸ص ، پژوهش هنییدر آ خیتار.ک: ر. ٣

  .۸۲آیۀ  ،مائده. ۴

 .۳۹۴ص  ،אبن خلدون ۀمقدم. ۵
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  هوديصحابه در مراجعه به عالمان  كردي. رو1

برخی  ١.אند هدאنستصحابه رא آرאء אهل کتاب  یریאز چهار منبع تفس یکیمسلمان،  پژوهان قرآن

אتخاذ موضعی ممتنع در موאجهـه بـا אهـل     ی هאز محققان برآنند که صحابه אز رهنمود پیامبر دربار

برאی אین رجوع دالیـل   ٢.کتاب فرאتر رفتند و بسیاری אز אحادیث آنها رא نقل و حتی تصدیق کردند

אقوאم گذشـته، و אشـتیاق مسـلمانان بـه      ی هאند؛ אزجمله אجمال آیات قرآن دربار بسیاری بیان کرده

   ٣.آنها گذشته بود دאنستن جزئیاتی که قرآن אز کنار

نزدیک رسول خـدא بـا نقـل آرאء     ی ههای تاریخی بسیاری אز مخالفت صحاب حال گزאرش باאین

 ٤تفسیری אز אهل کتاب، یا رجوع مردم به منابع یهودی در دست אست. در رأس אینان אمام علی(ع)

אز  یشتریب اریبس یها نمونه ،یخیدر منابع تار אما ؛אند ودهب ٦مسعود،  و אبن ٥عباس  אبن یو بنا به قول

وجـود   یهودیّتبا  ،مرتبط ریغ یحتو  ،مرتبط اتیآ ریدאنستن تفس یکتاب برא אهل رجوع صحابه به

  دאرد. 

تنها در آیات مرتبط با یهودیت، بلکه هرجا کـه بـه    د، نهאی که در کار تفسیر قرآن بودن صحابه

مسـلمانان بودنـد، رجـوع     ی هخوردند، به عالمان یهودی، کـه אکنـون در زمـر    مشکلی برمی ی هآی

ـ  هایشان رא אز آنان می کردند و پاسخ پرسش می عبـاس אسـت کـه     بـارز آن אبـن   ی هخوאستند. نمون

هـایی   رود. تاریخ گزאرش آن به شمار میترین صحابی مفسر قر شک پس אز حضرت علی، بزرگ بی

وجـود   زیـ ن ییهـا  گزאرش 7،אو با رجوع به אهل کتاب نقل کرده אست ی ههای سرسختان אز مخالفت

ـ  ١سالم  بنאهللا  و عبد ٨אالحبار  به کعب ات،یאز آ یاریبس ریتفس یبرא یودهد  ینشان مکه  دאرد  ای

                                                            
 .۴۲، ص ۱ج ، אلمفسرون و ریאلتفس. ١

 .۲۰۱ص ، فجر אالسالم. ٢

 .۱۱۶، ص ۱ج ، אلمفسرون و ریאلتفس. ٣

 .۹۵، ص ۱۰ج  ،علوم אلقرآن یف دیאلتمه.ک: ر. ۴

 .۸۴و  ۸۳ ، صهمان. ۵

 .»و الحرج لیאسرאئ  یبن  کهن؛ حدثوא عن یثیدر مورد حد یא  مطالعه«، ۸۹ص  ،۲۳ش  ،ثیعلوم حد. ۶

أحدث אألخبـار   ـ  سلم ه ویصلى אهللا علـ ه  یلَ على نبن؛ تسألون أهل אلكتاب وكتابكم אلذى أُنزِیا معشر אلمسلمی«نمونه:  ی. برא٧

هَـذَא مِنْ عِنْدِ ٱللَّـهِ  " هم אلكتاب فقالوאیدیروא بأیغ قد حدَّثكم אهللا أن أهل אلكتاب بدَّلوא ما كتب אهللا، و شب، ویباهللا، تقرأونه لم 

سـألكم عـن אلـذى    ین رجالً منهم قط یمسَاءَلتهم، وَالَ وאهللاِ مَا رأنهاكم ما جاءكم من אلعلَم عنِ یأفال  ". الًیشْتَرُوאْ بِهِ ثَمَناً قَلِیلِ

 ).١٦٣، ص ٣ج ، یאلبخارصحیح » (كمیأُنزِلَ عل
 .۲۶۲، ص ۱۷ج ، ر אلقرآنیتفس یان فیجامع אلب. ٨
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خطاب نیـز אگرچـه خـود در رأس     عمر بن ه אست.کرد یمرאجعه م ٢فروه  بن النیبه نام غ یشخص

خوאندند،  با مسلمانانی که چیزی אز تورאت می ٣،شده قرאر دאشت مرאجعان به عالمان یهودی مسلمان

  ٤.برخوردی سخت خشن دאشت

مرאجعـات   کـه  کننـد  یمـ  هیـ توج نیدوگانـه صـحابه رא چنـ    یمسلمان رفتارهـا  پژوهان قرآن

ـ د تیـ אهم  ع کـم وتنهـا در فـر   کتـاب  به אهل شانیא ـ موعظـه  بـود کـه    نی א منتقـل  ر یحکمتـ  ای

  . کردند یکتاب مرאجعه نم به אهل یאعتقاد یدر مسائل אساسآنان اه گ  چی؛ وگرنه هکرد می

  هوديتابعان در مراجعه به عالمان  كردي. رو2
دهد عملکرد صـحابه در مرאجعـه    مروری بر آنچه אز تابعان به دست ما رسیده אست، نشان می

به אهل کتاب، بیشتر אز אظهار مخالفتشان، در تابعان تأثیر گذאشته אست. در میان منابعی که بـرאی  

که طبعـا حـاوی منقـوالت     شود، אند، هم روאیات تفسیری صحابه دیده می تفسیر تابعان ذکر کرده

خـود آنهـا بـه אهـل کتـاب، تـا جزئیـات بیشـتری אز          ی هآنها אز אسرאئیلیات نیز بوده، و هم مرאجع

 ی هعالوه بر אین، در میان تابعان هـم بودنـد کسـانی کـه یـا خـود سـابق        ٥.مجمالت قرآن بدאنند

  کردند.   مشکل، بسیار رجوع مییهودیت دאشتند، و یا אینکه به چنین کسانی برאی تفسیر آیات 

محابای آنچه که بعدها به نام אسرאئیلیات شناخته شد، אز אین دورאن رسمیت یافت و در  نقل بی

هـای אیـن عصـر رא     میان ناقالن حدیث و مفسرאن شایع شد. همین باعث شد که یکی אز ویژگـی 

  ٦.ورود کالن אسرאئیلیات به تفسیر بدאنند

کعـب قرظـی، شـاگرد     یهودی و مطلـع אز منـابع آن، محمـدبن    ی هدאرאی سابقیکی אز تابعان 

سلیمان نیز אز نخستین مفسرאن صاحب  مقاتل بن ٧.گویان معروف بود کعب، אست که אز قصه بن אبی

شدت در معرض אتهام مرאجعه به אهل کتـاب و یهـودی کـردن عقایـد אسـالمی       אثری אست که به

نسبه أبو حاتم إلى أنه אسـتقى علومـه بـالقرآن مـن אلیهـود      «אند:  אو گفته ی هکه دربار یאست؛ تاجای

                                                                                                                                            
 .۱۷۵، ص ۱۹ج  ،مانه. ١

 .۲۱۹، ص ۱ج  ،همان. ٢

 .۹۵، ص ۱۰ج ، علوم אلقرآن یف دیאلتمه.ک: ر. ٣

 .۶۱و  ۶۰، ص ۱ج ، ٩אالعظم یאلنب رةیمن س حیאلصح. ۴

 .۱۱۶، ص ۱، ج و אلمفسرون ریאلتفس. ۵

 .۸۸همان، ص . ۶

 .۱۱۱، ص ۱۰ج  ،علوم אلقرآن یف دیאلتمه. ٧
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  ١.»وאلنصارى وجعلها موאفقة لما فى كتبهم

یهودیـت אز منـابع نسـبتا     ی هدر אرزیابی אین دورאن باید گفت אگرچه אطالعات بسـیاری دربـار  

یک אز فیلتر نقد و אرزیابی نگذشت و تنها بـا אسـتناد بـه    مطلع به منابع تفسیری ما رאه یافت، هیچ 

ورود حجم باالیی אز אطالعات نادرست و غیروאقعی رא بـه   ی هصاحب سخن نقل شد و همین زمین

אالحبـار   אنبان אطالعاتی مفسرאن قرون بعد فرאهم کرد؛ زیرא ناقالن אین سخنان کسانی چون کعب

 دאنشمندאن مطلع یهودی به حساب آورد.   توאن آنها رא אز אلوאقع نمی بودند که فی

  هوديران متقدم در مراجعه به عالمان مفس كردي. رو3

אی אز مفسرאن ظهور کردند که با تکیه به آرאی تفسیری رسیده אز پیـامبر،   پس אز تابعان، طبقه

ردאختنـد و  پ صحابه و تابعان، و با אستفاده אز علومی چون אدبیات، فقه، تاریخ و... به تفسیر قرآن می

کردند. אز אین زمان تـا حـدود    برخالف گذشتگان، آرאی تفسیریشان رא به صورت کتاب عرضه می

گیرد، אسرאئیلیات نقل محافل تفسـیری   قرن سیزدهم هجری، که زمانی بیش אز ده قرن رא دربرمی

   ٢.بود و هیچ مفسری אز نقل آن، کم یا بیش، אبایی ندאشت

ندرت אثری אز رجوع خود مفسـرאن بـه عالمـان یهـودی دیـده       المی بهحال در تفاسیر אس باאین

عباس אز دخول شیطان بـه بهشـت در    אسحاق با گزאرش אبن آن مخالفت אبن ی هشود. یک نمون می

دهند که خود مار با آدم سخن  אهل تورאت چنین آموزش می«گوید:  אسحاق می شکم مار אست. אبن

کرده אست אز אطالعات عالمان  אند که سعی می ری رא نیز אز مفسرאنی معرفی کردهخود طب ٣.»گفت

   ٤.אهل کتاب در تفسیر آیات אستفاده کند

) با برخی אز یهودیـان  تأویل مشکل אلقرآنقتیبه (صاحب تفسیر  بعضی منابع نیز אز مالقات אبن

אو  ریها در تفسـ  مالقات نیאما א ٥؛دهند אند، خبر می یهودیت دאشته ی همسلمانانی که سابق و نیز تازه

  ندאرد. ینمود چندאن

                                                            
 .۱۲، ص ۱ج  ،אلمفسرون و ریאلتفس. ١

 همان جا.. ٢

 .۱۸۸، ص ۱ج  ،ر אلقرآنیتفس یان فیجامع אلب. ٣

 .»تورאت«، ۴۵۱، ص ۸ج ، جهان אسالم ۀنام دאنش. ۴

5. Muslim writers on Judaism and the Hebrew Bible، p .71. 
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  هوديمفسران متأخر در مراجعه به عالمان  كردي. رو4

ضد אسرאئیلیات در میان مفسرאن آغاز شد و به سـرعت   אز قرن سیزدهم به אین سو، جنبشی بر

قبول عام یافت. אز آن پس عدم نقل אسرאئیلیات، یا نقل آنها همرאه با نقد، یکی אز אمتیازאت تفاسیر 

אسـرאئیلیات   ی ههـای بسـیاری دربـار    ها و رساله تفسیر نیز کتاب ی هشود. خارج אز حیط شمرده می

یهـودی در تفاسـیر و    هرآنچـه رא אز منبعـی یهـودی یـا شـبه     ها،  نوشته شد. نویسندگان אین کتاب

אینگونه مطالب אز تفاسـیر حـذف    ی هאحادیث نقل شده بود، אسرאئیلی خوאندند و پیشنهاد کردند هم

هایی مستقل، مسلمانان אز خطر آنها آگاه شوند و در آثارشان  شود و با معرفی אین مطالب در کتاب

با אتخاذ چنین رویکردی، جایی هم برאی مرאجعه به عالمان یهود طبیعی אست  1.אز آنها אحترאز کنند

אسـرאئیلیات، אبـایی אز    ی هאند که در کنار نقد عالمان ماند. אما در אین میان عالمانی نیز بوده باقی نمی

  אند. مرאجعه به عالمان یهود برאی کسب אطالعات אصیل در شناخت یهودیت ندאشته

جمله אین مفسـرאن אسـت کـه אز برخـی مرאجعـاتش بـه       آلوسی (مفسر سنی قرن سیزدهم) אز

 ی هدهد. وی پس אز نقل آرאی متکلمان مسلمان حول אعتقاد אهـل کتـاب دربـار    یهودیان خبر می

کنـد کـه אنجیـل مملـو אز آیـاتی       معاد جسمانی، אز بعضی آگاهان نسبت به کتاب مقدس نقل می

אز فقـرאت دیگـری אز    ٢.אمر نـدאرد  که تورאت تصریحی به אین معاد جسمانی אست؛ درحالی ی هدربار

 ی هآیـد کـه אو گفتگوهـایی بـا یهودیـان دربـار       אسحاق و אسماعیل نیـز برمـی   ی هتفسیرش دربار

پس אز אو محمدجوאد بالغی (عـالم شـیعی قـرن چهـاردهم)      ٣.چگونگی تفسیر تورאت دאشته אست

بتوאند شخصا אز منـابع و آثـار یهـودی بهـره گیـرد.       زبان عبری رא نزد یهودیان عرאق فرאگرفت تا

گرفتـه   وآمد نزد אین یهودیان، אطالعات אدیانی بسیاری نیز אز آنـان فرאمـی   طبیعی אست אو در رفت

  אست.

                                                            
 ،ده אستیپسند ین مطالب نامشخص و אعتبار آنها مخدوش אست، אمریאز א یاریل که منبع بسین دلیات به אیلی. وسوאس در نقل אسرאئ١

و  یجـاب ی، روش אیو حذف یאز روش سلب مسلمانان אست، بهتر ییאز ترאث روא یات که بخشین روאیرسد در برخورد با א یאما به نظر م

אلمصـادر   ات فی تفسیر אلطبـری: درאسـة فـی אللغـة و    یلیאالسرאئ«ع در کتاب یאست. مثل کار אرزشمند محمد عبدאلرحمان رب یقیتحق

 آمده אست.  هود بری یگر منابع عبرید با تورאت و »یر طبریتفس«ات موجود در یکه درصدد אنطباق روא »אلعبریة
 .۶۰، ص ۱۲ج ، میر אلقرآن אلعظیتفس یف یمعانروح אل. ٢

 .۱۲۹، ص همان. ٣
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هایی که هموאره عالمان مسلمان نسبت بـه یهودیـان    توאن گفت به دلیل بدبینی درمجموع می

کسب אطالعـات אصـیل دینـی אز آنـان در میـان مفسـرאن       אند، رجوع به عالمان یهود برאی  دאشته

آمـده אسـت و بـه همـین دلیـل تفاسـیر        مسلمان، אمری مذموم یا الאقل غیرضروری به شمار می

دینـی، یـا حـدאکثر אظهـارאت یهودیـان       مطلب در אین زمینـه بـه منـابع درون    ی هאسالمی در تهی

 אند.  کرده مسلمان، אکتفا می تازه

  يهوديدر جوامع  يدانيم يها قيتحق ـ   ه
نظر אز نیم قرن אخیـر، مسـلمانان بـر جوאمـع یهـودی تسـلط و        در تمام تاریخ אسالم، با صرف

و به  1»گتو« درخور توجه אینکه در אین جوאمع، یهودیان مجبور نبودند در ی هאند. نکت אشرאف دאشته

ان و در میـان آنـان زنـدگی    بلکه در دل شهرها و روستاهای مسلمکنند؛  یدور אز مسلمانان زندگ

توאنستند رفتار و گفتار آنان رא ببینند و با آنـان معاشـرت دאشـته     آسانی می کردند و مسلمانان به می

های بسـیار کمـی אز بازتـاب چنـین      حال نشانه باشند و אلبته אز آن در تفاسیر خود بهره ببرند. باאین

אندلسـی אز   ی هعطی آن گزאرش אبن ی همونخورد. یک ن برخوردهایی در تفاسیر אسالمی به چشم می

نوعی رفتار خاص یهودیان אست که آن رא אز قول شخصی به نام قاضـی אبومحمـد بـه یهودیـان     

گوید אین رفتار אز زمان پیامبر تا آن روزگـار در میـان یهودیـان ثابـت      دهد و می אندلس نسبت می

ـ د انیهودیو آن رא به  گذאرد یم حهאدعا ص نیبر א زین یאندلس انیح אبو ٢.مانده אست  زیـ نمصـر   اری

جز אینها گزאرش دیگری אز مشاهدאت مفسرאن مسـلمان אز زنـدگی شخصـی و     به ٣.دهد یم میتعم

خورد. אلبته باز هم باید عالمه بالغی رא אز אین مطلب مستثنا کرد؛  אجتماعی یهودیان به چشم نمی

تفسـیر  و بخشی אز زندگی علمی خود رא در میان یهودیان گذرאند و همین باعث متمایز شدن زیرא א

ـ אز א ٤؛אسـت  ریتفاس رگیدאز  »آالءאلرحمن« אرزشمند אو ـ حـق با   رو بـه  ن ی  ریتفسـ  شـگام یאو رא پ دی

  دאنست.  یانیאد اتیآ یتخصص

  يشناس اكتشافات باستان ـو
ـ و אد یخیتار اتیآ ریر تفسد ژهیکه مفسر قرآن رא بو ییאز אبزאرها ـ  اریبسـ  یانی  کنـد،  یمـ  یاری

                                                            
 کنند. یمجبور بودند در آنجا زندگ یان قرون وسطیهودیکه  ییאروپا یشهرها هیمحصور در حاش یא . محدوده١
 .۶۲، ص ۲ج  ،زیکتاب אهللا אلعز ریتفس یف زیאلمحرر אلوج. ٢

 .۶۶۳، ص ۳ج  ،ریאلتفس یف طیאلبحر אلمح. ٣

 .۷۲۱ص  ،۳ج  ،جهان אسالم ۀنام دאنش ر.ک:. ۴
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 یهـا  کـاوش  یאز برخـ  ییهـا  אسـالم بـه گـزאرش    خیتـار  یبررسـ  هنگـام אسـت.   یشناسـ  باستان

ـ ئیه ،. در قرن سوممیخور یم قرآن بر اتیآ تر قیفهم دق یبرא یسشنا باستان  אز جانـب אلوאثـق   یت

 یعازم شد و گزאرش جـالب  نیفلسطبه  میکشف غار رق یبرא ،ق) ۲۳۲ـ   ۲۲۷(یعباس فهیخل ،باهللا 

زبـان   یکه به سـ  ،سالم ترجمان یبه سرپرست زین یگرید تئیאز مشاهدאت خود به جا گذאشت. ه    

   ١.کند قیو مأجوج تحق أجوجیشد تا در باره سد  لیگس ،حاکم خزر ،طرخان یسو  مسلط بود، به

אنـد، بلکـه אز حاصـل     هـایی نـزده   تنها خـود دسـت بـه چنـین کـاوش      אما مفسرאن مسلمان نه

אنـد. אلبتـه در تفاسـیر     های دیگرאن هم گزאرشی در آثارشان و ذیل آیات مرتبط אرאئه نکـرده  تالش

 یبرخـ  جـه ینت »آسان ریتفس« مثالً ؛معمول אستشناختی  متأخر אستناد به אکتشافات جدید باستان

   ٢.کرده אست انیبدر باره غار אصحاب کهف رא  یسشنا باستان قاتیتحق

  ملل و نحل يها ابكت ـز
ـ ا אن مسلمان نگاشته بودنـد، کمـ  ندمنشאدکه  یملل و نحل یها قول אز کتاب نقل  انیـ م شیب

 ؛گرفتنـد  یمـ مفسرאن آن رא به خدمت  یکه گاه بود یانیאد یو تنها منبع تخصص ،مفسرאن معمول

ـ هودیدر باره  »אلملل وאلنحل«در  یאز گزאرش شهرستان یصیتلخ ینمونه کاشف یبرא   گـر یدو  انی

منشـأ   ی هعاشور در یک جا به نقد نظر شهرستانی دربار אبن ٣.ترجمه کرده אست یبه فارسرא  انیאد

تـورאت   هود وی عتیشر ،لیאسرאئ یرא در باره بن     یمطلب زین یمرאغ ٤.نسطوریه برخاسته אست ی هفرق

אز شـارح    ٦یشهرسـتان  »ملـل و نحـل  «رא אز      یطالبم یآمل دریح دیس ٥.کند ینقل م یאز شهرستان

مطالب در تـورאت و   نیهم دیگو یدאشته باشد، م یقیه אشاره دقکنآ یو سپس ب کند ینقل م لیאنج

   ٧وجود دאرد. لیאنج

                                                            
 .»انیאد خینو به تار ینگرش«، ۱۸۴ـ  ۱۸۲ص  ،۱ش ، حوزه ۀشیאند.ک: ر. ١

  .۲۶۶، ص ۱۰ج  آسان، ریتفس. ٢

 .۸۰۳ص  ،ریجوאهر אلتفس. ٣

 .۳۳۵، ص ۴ج  ،ریאلتنو و ریאلتحر. ۴

 .۱۲۸و ۱۲۷، ص ۶ج ، یر אلمرאغیتفس. ۵

 .۱۷، ص ۱ج ، ملل و אلنحلאل. ۶

 .۳۱۶، ص ۴ج ، فسیر אلمحیطت. ٧
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ملل و نحل خـالی אز لطـف نیسـت.     ی هدر אین میان، אشاره به دو مفسر صاحب کتاب در زمین

تاج «به نام  یفارس یریتفس אست که یکسان نیאز نخستאست. אو  ینیشاهپور אسفرא                   نآنا   نینخست

 یفـ  ریאلتبصـ «ملل و نحـل   ش رא با موضوعو کتاب ف کردیتأل» אلقرآن لالعاجم ریتفس یאلترאجم ف

در بـاره   شـتر یب ملل و نحلش. گرچه کتاب دینام »نیאلفرق אلهالک نع ةیאلناج ةאلفرق زییتم و نیאلد

אو  ریدر تفسـ  ١دאرد،אختصـاص   یهودیّـت  نیאز آن به د صفحه کی فقطאست و  یאسالم یها فرقه

 یאطالعـ  אز کم زین ییها אلبته نشانه ٢؛شود یم دهید یبه אطالعات تورאت אش یאز دسترس ییها نشانه

   ٣.خورد یبه چشم م یهودیّت خیאو אز تار

پ بـه چـا   یمنسوب به شهرستان »אالبرאر حیאالسرאر و مصاب حیمفات«به نام  زین یگرید ریتفس

 یتهـ  یهودیّتژه یبو ،یانیآور אز אطالعات אد شگفت یא گونه  به ن،یشیپ ریخالف تفس که بر دهیرس

در  زینکتاب  نیא مصحح چه ،کرد دیאنتساب ترد نیدر אصل א دیبا رسد یرو به نظر م ن یאز א ؛אست

وجـود  ب کتـا  نیאند، نام א نام برده یشهرستان یکه برא یآثار انیم کند یم حیمقدمه مفصلش تصر

   ٤ندאرد.

حـزم    אبـن  »אلفصـل «بدאن رجوع کـرده باشـند،    اریمفسرאن بس رود یکه در אنتظار م    یکتاب אما

حـزم    אبـن  رאی؛ زאست یهودیّتو نقد  یدر باره معرف یآثار אسالم نیتر אست که אز درخشان یאندلس

 یعبـر  زبـان  یو حتـ  کـرد  یممناظره و مباحثه با آنان  و دאشتم یאرتباط مستق یهودیبا عالمان 

   ٦.و مطالعه آنهاست یهودیאو به متون و منابع  یحزم دسترس  بارز אبن یژگیو ٥.אز آنان آموخت رא 

در خصـوص   »אلفصل«که مفسرאن אسالمی، אگرچه אز مباحث  بینیم אین אوصاف، می ی هبا هم

אنـد. تنهـا    אند، אقبال چندאنی به مطالـب یهـودی آن نشـان نـدאده     مذאهب אسالمی بسیار بهره برده

ـ  ٧یشهرستان »ملل و نحل« قاسمی در تفسیر برخی آیات مرتبط با یهودیت،  بـه   زیـ ن ینگـاه  مین

   ٨.حزم دאرد  אبن »אلفصل«

                                                            
 .۱۵۱و  ۱۵۰ص  ،نیعن אلفرق אلهالک ةیאلفرقة אلناج زییتم و نیאلد یف ریאلتبص. ١

 .۱۰ و ۹فصل ، ول سموئیلא با: دیکن سهی؛ مقا۲۶۹و  ۲۶۸، ص ۱ج  ،אلقرآن لألعاجم ریتفس یتاج אلترאجم ف.ک: ر. ٢

 .۳۷۳، ص ۱ج  ،אلقرآن لألعاجم ریتفس یتاج אلترאجم ف. ٣

 .، مقدمه۳۴، ص ۱ج ،אالبرאر حیمصاب אالسرאر و حیمفات. ۴

5. Muslim writers on Judaism and the Hebrew Bible، p94 ‐ 109. 

 .»انیאد ۀو مطالع یאبن حزم אندلس«، ۱۸۴ص  ،۲۶ش ، پژوهش و حوزه. ۶

 .۱۶۹، ص ۵ج  ،لیمحاسن אلتأو. ٧

 .۲۴۹و  ۲۴۸، ص ۸ج  ،همان. ٨
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  و نظر  نقد
ـ با تک یهودیّتمرتبط با  اتیآ ریمفسرאن مسلمان در تفس افتیبا توجه به آنچه که אز ره אکنون  هی

 کرد. ییروند شناسا نیبود אبه یبرא ییرאهکارها توאن یشد، م انیآنان ب شده بر منابع אستفاده

   آن در يو پژوهش تخصصبه تورات رجوع  ـ الف
آثار تفسیری مسلمانان، گریـزی אز אذعـان بـدאن     ی هאی که پس אز مطالع تلخ و گزندهوאقعیت 

ـ    شـمار אز   تعـدאدی אنگشـت   ی هنیست، אین אست که بیشتر אز سیزده قرن، تـورאت جـز در کتابخان

אند، که شاید بتوאن  قدری با אین کتاب بیگانه بوده مفسرאن حضور ندאشته אست. مفسرאن مسلمان به

هـا هـم אطالعـی     م تورאت و אنجیل رא ذکر نکرده بود، آنان حتی אز نام אین کتابگفت אگر قرآن نا

تلمود אفتاده אست؛ אین در حالی אست که قرآن بارها و بارهـا،   ی هکه אین אتفاق دربار ندאشتند؛ چنان

 یهر مسلمان ٢.کرده אست یمعرف تیرא نور و هدא                  آنها       و  ١אین دو کتاب خوאنده ی هکنند خود رא تصدیق

دאرد، بـا   مـان یو بدאن א شناسد یکه قرآن رא م  گونه همان دیکه با ابدی یم قرאئت صفحه دوم قرآن در با

چه  و אتאز مطالب قرآن، چه در אعتقاد یاریبس ٣.هم آشنا باشد نیشیپ یها تشده بر אمّ نازل یها کتاب

אگـر بـه    یکـه حتـ   אسـت آن  دهنده نشان نیآن אست و א هیشب ایو قصص، با تورאت هماهنگ אحکام 

 אز  دیمسلمان با کیکه  وجود دאرددر آن  یمطالب حقباز هم  4م،یباشمعتقد کتاب  نیא یلفظ فیتحر

  . شدآگاه با                  آنها      

که مسلمان  یانیهودی ٥אست.تالوت تورאت جوאز  ی دهنده نشان وجود دאرد که امبریאز پ یاتیروא

آن رא در نمـاز   افتنـد یو گرچـه אجـازه ن   دאشـتند  ینمـ  تورאت دست بر ی אز تالوت روزאنه شدند یم

                                                            
  . ... و ۴۸ه ی، آده، مائ۴۷ه ی، آ، نساء۳ه ی، آعمرאن آل، ۹۷و  ۹۱ یۀ، آبقره. ١

 .۴۴ه ی، آمائده. ٢

 .۴ یۀ، آبقره. ٣

 یف معنوید، همه ناظر به تحریگو یها سخن م ن کتابیف در אیאز محققان مسلمان معتقدند אگر قرآن אز تحر یاری. אمروزه بس۴

، ۱۳۷، ص ۱۴۳، ش معرفـت ؛ ۱۴۰ـ   ۱۳۷ص  ی،یق، حسـین تـوف  آشـنایی بـا אدیـان بـزرگ    .ک: رشتر یאطالع ب یאست (برא

ـ زאن אسـتناد شـش آ  یـ م هبـار  ن مقاله دریاب در אیفار. )فاریاب، محمد حسین »تحریف تورאت و אنجیل אز دیدگاه قرآن« ه אز ی

مائده  هسور ۱۴ه یرد که فقط אز آیگ یجه مینت تاًیکند و نها یباره بحث م  نیא مسلمان در یها دگاهیو د یف لفظیقرآن به تحر

ـ کـه א  یکه مضمون یحال کند. در ید مییرא تأ یف لفظیجه گرفت که قرآن تحریتوאن نت یات אسباب نزول میو با کمک روא ن ی

عـدم داللـت    هن نشـان ی) و همـ ۲۲/  ۲۲ هیتثن ر.ک:وجود دאرد ( یکنند در تورאت אمروز یات אسباب نزول مطرح میه و روאیآ

 تورאت אست.  یف لفظیقرآن بر تحر

 .۲۲۲، ص ۲ج ، אحمد אبن حنبل ندمس. ۵
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بودند که هر هفته  یمسلمانان نیهمچن ٢.شد زیتجو نیشیپ یها به کتاب دאشتنشان مانیא ١،بخوאنند

که بـا خوאنـدن    یمسلمانان نیتر تعصبم یحت ٣.گرفتند یو سپس جشن م ندکرد یتورאت رא ختم م

ـ هودی بـه  ییگـو  پاسخ یکردند مطالعه آن برא یم حیمخالف بودند، تصر یکل تورאت به  یאشـکال  انی

  אست.  فتادهیאتفاق ن زین نیهم یحت אظاهرאما  ٤؛ندאرد

 یتصـور  شـان عالمان یبودند کـه حتـ   گانهیکه مسلمانان چنان אز تورאت ب ستجا نیא بیعج

 لیتبـد  یא אسـطوره      یمسلمانان به کتـاب  شهیאز آن در ذهن دאشتند. تورאت در אند یوאقع ریغ کامالً

آن به  عهبا مطال توאنند یند و مא אسرאر و رموز آن آگاه אزאندک  یא عده فقط پندאشتند یشده بود که م

در عین حال هیچ گاه تصـور درسـتی אز    ٥.کنند ییشگویرא پ ندهیآ یپاسخ دهند و حت یهر پرسش

گوید و تورאتی که در دست بوده אست،  نسبت میان تورאت وאقعی، تورאتی که قرآن אز آن سخن می

 یאن مسـلمان در بـاره تـورאت، کتـاب    ندمنشـ אدآور  و سخنان شگفت ها دگاهید یگردآورאند.  ندאشته

ـ بـا אصـحاب אد   مناظره אمـام رضـا   تی. نمونه کوچک آن روאشود یم     زیبرאنگ אعجاب در حضـور   انی

ـ  دאنسـت  ینمـ بود که   گانهیب یانیאالد نیب میبا مفاه یقدر  به ت،یروא نیجاعل אمأمون אست.   کی

بـه  رسـد   قبول نـدאرد؛ چـه   زیرא ن لیאنج رد،یپذ یאسناد سخن به قرآن رא نمکه  گونه همان ،یهودی

   ٦.باشد لیبر تورאت و אنج یکند אحتجاج تنها مبتن شنهادیخودش پאینکه 

ـ אسـت کـه با   یאساسـ  یجور مانده، پرسشـ قدر مه  نیא ریتفس خیچرא تورאت در تارאینکه  در  دی

ـ مسئله باعـث شـد مسـلمانان هـر سـخن جالـب        نیمستقل بدאن پردאخته شود؛ אما א یپژوهش  ای

ا یصحت  قیتحق یپگاه در  چیو ه رندیبسته بپذ چشم شد، یرא که به تورאت منتسب م یآور شگفت

که در همه  کند یرא نقل م یاتیروאאز  یحجم فرאوאن خود مأثور ریتفسدر  یوطی. سندیاین سقم آن بر

و  نیتـر  که אز پرمطالعه یوطیس یحت. کنند یرא ذکر و آن رא به تورאت مستند م     یمطالب ان،یرאو                  آنها       

 یکیصحت      یابیאرز یאست، برא אن אیشان،אلنظر قیدقאز و אلبته  ،عالمان مسلمان نیتر شناس کتاب

                                                            
 .۶۸ص ، אسباب نزول אلقرآن. ١

 .۱۱۸ص  ،همان. ٢

 .»و الحرج لیאسرאئ  یبن  کهن؛ حدثوא عن یثیدر مورد حد یא  مطالعه«، ۸۴و  ۸۳ص  ،۲۳ش  ،ثیعلوم حد. ٣

 .۸۶، ص ۳ج ، אعالم אلنبالء ریس. ۴

 .۷۳ـ  ۷۰ص ،۲۳ش  ،ثیعلوم حد.ک: ر. ۵

 .۴۳۰، ص ۲ ج، אالحتجاج.ک: ر. ۶
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  . مرאجعه نکرده אست به تورאت اتیروא نیאز א

سرאنجام آن دورאن سپری شد و אمروزه دیگر رجوع به تورאت برאی تفسـیر بسـیاری אز آیـات،    

 تر شود. نزدیک تا تفسیر قرآن یک گام به تطابق با وאقع אمری رאیج میان مفسرאن مسلمان אست

  هودي ياخامح يت شفاهپژوهش در سنّ ـ ب
ترین منبع فهم تورאت نزد یهودیان אست و در سـنت   تلمود، که شامل میشنا و گمارאست، مهم

توאند فهم صحیحی אز تورאت دאشته باشد؛ زیرא بنـابر سـنت    یهودی، کسی بدون אحاطه بر آن، نمی

سـینه در   بـه  طور شفاهی به موسی אعطا کرده و سینه حاخامی، אین نیز تورאتی אست که خدאوند به

جالب אسـت   ١.ها بعد به نگارش درآمده אست میان عالمان یهود منتقل شده تا אینکه سرאنجام قرن

سـازد، چنـین    گوید یا مطلبـی رא بـه آن مسـتند مـی     که قرآن نیز هنگامی که אز تورאت سخن می

تمایزی میان تورאت مکتوب و شفاهی قائل نیست؛ بلکه هر دو رא کتاب خدא  نگاهی دאرد و دروאقع

אین ترتیب بسیاری אز مطالب تلمـود، کـه אلبتـه در تـورאتِ مکتـوب نیامـده אسـت، در         به ٢.دאند می

אین אز مطالبی אسـت کـه    کند که خورد و گاهی قرآن تصریح می الی آیات قرآن به چشم می البه

אینها حاکی אز آن אست که  قـرآن عمـال    ی هخدאوند پیشتر بر אمت یهود نازل کرده بوده אست. هم

بر אصل صحت تلمود صحه گذאشته אست؛ درنتیجه رویگردאنی کلی مفسرאن אز אین کتاب پسندیده 

میتی بیشتر אز تورאت نیست. به همین دلیل אست که אگر نگوییم در تفسیر قرآن آگاهی אز تلمود אه

  دאرد، قطعا باید به یکسانی אین אهمیت אذعان کنیم.

طلبد، مسلمانان تا چهـارده قـرن در ناآگـاهی     אما به دالیلی که بررسی آن مجالی مستقل می

که در تمام تفاسیر אسالمی در אین چهارده قرن، حتی یک بـار،   کامل אز تلمود به سر بردند؛ تاجایی

هـا אفتـاده، هـیچ مفسـر      کنیم. אخیرא هم که نام تلمود بـر سـر زبـان    برخورد نمیبه نام تلمود هم 

هایی אز آن رא که با مقاصد خاصی معروف  مسلمانی شخصا آن رא مطالعه نکرده אست و تنها بخش

کنند و همین باعث אیجـاد نگـاهی بسـیار بدبینانـه و حتـی       و منتشر شده، در تفاسیر خود نقل می

هاسـت   پژوهـان غربـی مـدت    ود شده אست. אین در حالی אسـت کـه قـرآن   سخت دشمنانه به تلم

های موجود میان مطالب قرآن و تلمود آغاز کـرده و آثـار    مشابهت ی همطالعات خویش رא در زمین

توאن به آثار مؤلفانی چـون آبرאهـام کـاتچ،     אند که אز آن جمله می بسیاری در אین زمینه پدید آورده

 لر توری אشاره کرد. آبرאهام گایگر و چارلز کات
                                                            

1. The Talmud، A reference Guide، p1‐9. 

 אلف. ۳۷، سنهدرینبا:  دیکن سهیمقا .۳۲ه ی، آمائده. ٢
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 ی هنماید که نسلی אز مفسرאن ظهور کنند که با  تلمـود و تاریخچـ   با אین אوصاف ضروری می

 خوبی آشنا باشند و با نگاهی علمی بتوאنند آن رא در خدمت تفسیر قرآن به کار گیرند.  آن به

  انيهودي يپژوهش در آثار علم ـ ج
אز همـان قـرون نخسـتین بـا آثـار علمـی       هـای אسـالمی،    عالمان یهودی ساکن در سرزمین

אی کـه محققـان،    گونـه  אنـد. بـه   אند و אلبته تأثیر بسیاری هم אز אین آثار پذیرفته مسلمانان آشنا بوده

با وجود אیـن، مفسـرאن مسـلمان همـوאره، و تـا       ١.دאنند کالم یهودی رא متأثر אز کالم אسالمی می

کلـی بیگانـه بـوده و     אنـد، بـه   لمان یهودی مخصوصا پس אز אسـالم نگاشـته  אمروز، با آثاری که عا

هـای غیروאقعـی نسـبت بـه عقایـد       توאند در אیجاد نگـاه  هستند. آشکار אست که אین אمر چقدر می

یهودی مؤثر باشد. אصل אول یک پژوهش و جدل علمی در باب אدیان، آشنایی با عقایـد אصـیل و   

توאن بدون אستناد بـه آنهـا و تنهـا بـا      ر عالمان آن دین אست و نمیمعتبر دین مقابل، بر אساس آثا

  دیگرאن قضاوت و آنها رא محکوم کرد. ی ههای غیرمستند، دربار دینی یا شنیده تکیه بر منابع درون

אی کـامال   אمروزه با نشر حجم אنبوهی אز آثار عالمان یهودی به زبان عربی و אنگلیسی، زمینـه 

رسـد دیگـر אز مفسـرאن مسـلمان      کتب فرאهم آمده אست و به نظـر مـی  مساعد برאی بررسی אین 

 یهودیت دאشته باشند. ی هאین آثار، אظهارنظری دربار ی هپذیرفته نیست که بدون مطالع

  هوديبا زبان و فرهنگ  ييشناآ ـ د
تـرین אشـکاالتی کـه بـه سـنت تفسـیر אسـالمی وאرد אسـت، و אخیـرא برخـی            یکی אز بـزرگ 

אنـد، ناآشـنایی کامـل مفسـرאن مسـلمان بـا زبـان אصـلی אدیـان           ن بردאشتههایی در رאه رفع آ گام

ــری، آرאمــی، ســریانی، فارســی و... אســت و אیــن    ــرآن، عب دیگــر אســت. بســیاری אز وאژگــان ق

ـ بلکـه אز د  ٢،אنـد  تنهـا مستشـرقان در آثـاری مسـتقل بـدאن پردאختـه       אمری אسـت کـه نـه     بـاز  ری

ــد بــدאن אذعــان دאشــته زیــمفســرאن و عالمــان مســلمان ن ــ ٣.אن تفســیری  ی هبــدیهی אســت אرאئ

هاسـت. بـه    آنهـا، در گـرو אحاطـه بـر אیـن زبـان       ی هصحیح אز אیـن وאژگـان و آیـات دربرگیرنـد    

                                                            
 .۱۳ص ، در قرون وسطا یهودی ۀفلسف. ١

 .دیدر قرآن مج لیدخ یها وאژه. ٢

 .۴۰۷ـ  ۳۹۳ص ، علوم אلقرآن یאالتقان ف. ٣
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نحــوی אرجــاعی بــه تــورאت دאرنــد،  تفســیری صــحیح אز آیــاتی کــه بــه ی ههمــین ترتیــب אرאئــ

حـال   آن و אحاطـه بـر زبـان عبـری אسـت. بـاאین       مستلزم توאنایی قرאئت تورאت بـه زبـان אصـلی   

אنــد، אز عــدد אنگشــتان یــک  مجمــوع مفســرאن مســلمانی کــه بــا زبــان عبــری آشــنایی دאشــته

هـای عربـی و در شـباهت بـا آن،      خـانوאده  کنـد؛ باאینکـه زبـان عبـری אز هـم      دست تجاوز نمـی 

  אست.» عبری«و » عربی«مثل شباهت دو لفظ 

کنـد   ثابـت معرفـی مـی    رא که زبـان عبـری آموختـه، زیـدبن     تاریخ، نخستین مفسر مسلمانی

جالـب אسـت کـه میـان אو و مفسـر بعـدی آشـنا بـه زبـان           ١.که אز אصحاب پیـامبر אسـالم بـود   

אیــن ســطور فرאچنــگ آورده  ی هتاآنجاکــه نگارنــد ســال فاصــله אســت! ١٢٠٠عبــری، بــیش אز 

  رאر زیر אست:دאن مسلمان به ق אست، فهرست مفسرאن عبری

   2،یشعرאن  אبوאلحسن رزאی. م۱

   ٣،یجوאد بالغ . محمد۲

    ٤،ی. حسن مصطفو۳

    ٥،یتهرאن ی. محمد صادق۴

آشـنایی  تـوאن אز   زحمت می عالمان فوق، همگی معاصر و یا نزدیک به قرن حاضر هستند و به

  6.אی یافت مفسرאن پیش אز آنها به زبان عبری، نشانه

  يانياد اتيآ ريامكانات در تفس نيشتريبه از استفاد يتكاپو برا .ـ   ه
ویژه مقدس، یکی אز دشوאرترین فنونی אست که موفقیت در آن، عالوه  تفسیر متون کهن و به

شناسـی، تـاریخ    اسـی، باسـتان  شن بر علوم معمول، مستلزم تسلط به علوم آلی دیگری چون زبـان 

شناسی و سرאنجام دאشتن אطالعات عمومی بسیار گسترده אز سایر علـوم روز   جهان، جغرאفیا، نشانه

کل مـن  ««אند:  عنوאن یکی אز قوאعد تفسیری گفته روست که به های کهن אست. هم אزאین و دאنش

                                                            
 ۳۴۶ ص ،یאلطبقات אلکبر. ١

الزم به ذکر אسـت کـه مرحـوم    . »یאبوאلحسن شعرאن رزאیعالمه م آیة אهللا): ۴۶ت (نجوم אمّ«، ۹۵ص  ،۵۱و  ۵۰ش ، نور علم. ٢

 رود. یشمار م به یریتفس هترجم یאو אز قرآن، نوع هر قرآن ندאرد؛ אما ترجمیدر تفس ی، کتابیشعرאن
 .»یאد بالغمحمد جو خیعالمه حاج ش یאلعظم آیة אهللا): ۴۸ت (نجوم אمّ«، ۶۳ص  ،۴۱ش  ،نور علم. ٣

 .۱۱۰، ص ۱ج  ،میکلمات אلقرآن אلکر یف قیאلتحق. ۴

 .۲۹، ص ۲ج ، אلقرآن بالقرآن ریتفس یאلفرقان ف. ۵

امده یאند، نام آنها در فهرست باال ن ندאشته یریאند که چون אثر تفس هم بوده یگریدאنان د یان عالمان مسلمان، عبری. אلبته در م۶

  אند.  ن جملهین אز אییאست. نرאق
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   ١.»کان حظه فی אلعلوم אوفر، کان نصیبه من علم אلقرآن אکثر

אند؛ אما هـیچ گـاه    אند کسانی که دستی در علوم فوق دאشته אلبته در میان عالمان مسلمان، بوده

نه آنان دست به تفسیر آیات زدند، و نه مفسرאن אز علوم آنان برאی تفسیر قرآن بهره بردنـد. אیـن   

ضـعف نیازمنـد    نقطهکاستی هنوز پس אز چهارده قرن، دאمنگیر تفاسیر אسالمی هست و محو אین 

دیده אست. در گام نخست بجاسـت بـه    אهتمام جدی نسل جدیدی אز مفسرאن کارکشته و آموزش

هـای   אنـد و رאه  غرضی برویم که پیش אز ما قدم در אین رאه نهاده سرאغ آثار אرزشمند مستشرقان بی

אر باشـد؛ אمـا   אند. شاید باور אین مسئله هنوز برאی برخـی دشـو   بسیار جدیدی پیش روی ما گشوده

 Carsten(گیری אز تجربیات کارستن نابور   توאن بدون بهره چگونه می«رאستی  به Niebbur(  که در

ـ   وه خوאندن خطوط زبانیشم ۱۷۷۲سال   یلـو     هـا   جـوزف  نیهمچنـ  و افـت یرא در     یباسـتان عرب

)Joseph Halevy(      که در لباس یک خاخام یهودی بعنوאن אولـین אروپـایی وאرد یمـن شـد)۱۸۶۹ 

אی   هـزאر کتیبـه    محل به دست آورد، و نیز بدون אستناد بـه  ٣٧نسخه کتیبه رא אز  ٦٨٥و م) ۱۸۷۰و

 Edvard(که אدوאرد گالسه  Glase( عربستان  ی هشبه جزیر در جنوب م١٨٩٤-١٨٨٢ بین سالهای

  ٢»شناخت؟ کشف کرد، تاریخ قوم سبا و معین کهن رאیج در شبه جزیره رא

  يريگ جهينت
هـای   سنت تفسیری ما در تفسیر آیات אدیانی (به طور خاص آیات مـرتبط بـا یهودیـت)، گـام    

شده در אین حوزه، گاه مطالبی نامستند یـا   چندאن بلندی برندאشته אست. در میان آرאء تفسیری بیان

خورد که برخی אز آنها هنوز هم نقل محافل تفسیری אسـت. بـرאی جبـرאن     غیروאقعی به چشم می

نقیصه نیاز به مفسرאنی دאریم که تخصص باالیی در علم אدیان دאشته باشند. אین متخصصان אین 

ویژه باید אز چند آسیب جدی، که هموאره تفاسیر ما رא تحدید و تهدید کرده אست، بر حذر باشند.  به

گـر آثـار   ها به אجمال عبارتند אز: ناآشنایی با منابع אصلی یهود مانند تورאت و تلمـود و دی  آن آسیب

 های نو.  نویسندگان یهودی، ناآشنایی با زبان و فرهنگ یهود و אبزאرها و دאنش

برאی گام نهادن در مسیر تفسیر تخصصی אین آیات، گام نخسـت آشـنایی بـا منـابع אصـیل       

 ی هیهودی با تسلط بر زبان و فرهنگ אین دین אست. همچنین ضـروری אسـت در تفسـیر אز همـ    

                                                            
  .۲۵، ص ۲ج  ،برهان فی علوم אلقرآنאل. ١

  .»نگرشی نو به تاریخ אدیان« ،۱۸۸-۱۸۷، ص۱אندیشة حوزه، ش. ٢
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سترس بهره بگیریم و با جهـان علمـی پیرאمـون بـه گفتگـو و دאدوسـتد       אمکانات و אبزאرهای در د

  تر به وאقع، אز آیات مرتبط با אدیان אرאئه کنیم. بپردאزیم تا بتوאنیم تفسیری هرچه نزدیک

  

  

  نامه كتاب

  .ق ۱۴۱۶، אلفکر אلمندوب، لبنان: دאر دیسع :قیتحق ،یوطیس نیאلد  جالل ،قرآنعلوم אل یאالتقان ف .۱

  .ق ۱۴۰۳، یمشهد: نشر مرتض ،یطبرس یعل  אحمد بن ،אالحتجاج .۲

  .ق ۱۴۱۱ ،دאر אلکتب אلعلمیة: روتی، بیאحمد وאحد  بن     یعل ،אسباب نزول אلقرآن .۳

 ع،یـ آمـال محمـد عبـدאلرحمن رب    ،ةیدر אلعبرאلمصا و ةאللغ یف ة: درאسیאلطبر ریتفس یف اتیلیאالسرאئ .۴

  م. ۲۰۰۱، אإلسالمیة للشئون  یقاهره: אلمجلس אألعل

  .ش ۱۳۷۸، چاپ دوم، تهرאن: אنتشارאت אسالم ب،یط نیאلحس عبد دیس ،انیאلب بیאط .۵

 .یرضا جالل غالم ،»انیאد خینو به تار ینگرش« ،۱۹۴ـ  ۱۶۱ ص)، ۱۳۷۴( ۱ ش ،حوزه شهیאند .۶

  .ش ۱۳۷۹، تهرאن: سمت ،یقیتوف نیحس بزرگ، انیبا אد ییآشنا .۷

  .ق ۱۴۲۰، بعثت ادیقم: بن ،ینجف یجوאد بالغ محمد ،אلقرآن ریتفس یآالءאلرحمن ف .۸

  ق. ۱۴۰۴، אلوفاء ة: مؤسسروتیب ،یباقر مجلس محمد ،نوאربحار אأل .۹

  .ق ۱۴۲۰، אلفکر : دאرروتیب ،یאندلس وسفی  محمد بن انیح אبو ،ریאلتفس یف طیאلبحر אلمح .۱۰

بدر אلدین محمد بن عبد אهللا אلزرکشی، تحقیق: محمد אبوאلفضل אبـرאهیم،  ، لبرهان فی علوم אلقـرآن א .۱۱

  ق. ۱۳۷۶دאر إحیاء کتب אلعربیة، 

  .ش ۱۳۸۲ ،یאلترقمطبعة ، دمشق: یش آل غازیאلقادر مالحو عبد ،یان אلمعانیب .۱۲

، قـم: مرکـز   ۲نـور، نسـخه    ریאفـزאر جـامع تفاسـ    نرم ،ییخو אبوאلقاسم دیس ،אلقرآن ریتفس یف انیאلب .۱۳

  .]تا یب، [یعلوم אسالم یوتریکامپ قاتیتحق

  ش. ۱۳۶۲، چاپ چهارم، אنتشار     یتهرאن: شرکت سهام ،یمحمود طالقان دیس ،אز قرآن یپرتو .۱۴

ـ و مطالعـه אد  یאبن حـزم אندلسـ  «، ۲۱۵ـ   ۱۸۳ ، ص)۱۳۸۵( ۲۶ ، شپژوهش و حوزه .۱۵  دیـ وح ،»انی

  .یصفر
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و  یتهرאن: אنتشارאت علمـ  ،ینیمحمد شهفور אسفرא  طاهر بن ،لألعاجم אلقرآن ریتفس یتاج אلترאجم ف .۱۶

  ش. ۱۳۷۵، یفرهنگ

 یهـا  شـه یمسـلمانان صـدر אسـالم و אند   « ،۹۳ـ   ۷۸ص )،۱۳۸۳( ۳ ش پـژوهش،  نـه ییدر آ خیتـار  .۱۷

 .یدهق یغالم یعل ،»و אنکار) رشی(پذ یلیאسرאئ

، قـم: مرکـز   ۲نور، نسـخه   ریر جامع تفاسאفزא به، نرمیقت  مسلم אبن  אهللا بن عبد ،مشکل אلقرآن لیتأو .۱۸

  .]تا یب، [یعلوم אسالم یوتریکامپ قاتیتحق

 ،ینیمحمـد شـهفور אسـفرא     طـاهر بـن   ،نیعن אلفرق אلهـالک  ةیאلناج ةאلفرق زییتم و نیאلد یف ریאلتبص .۱۹

  ق. ۱۴۰۳، : عالم אلکتبروتیب אلحوت، وسفیکمال  :قیتحق

  .]تا یب، [یاء אلترאث אلعربی: دאر אحروتی، بین طوسحس  محمد بن ،ر אلقرآنیتفس     یان فیאلتب .۲۰

، قـم: مرکـز   ۲نـور، نسـخه    ریאفـزאر جـامع تفاسـ    نرم ،عاشور  طاهر אبن  محمد بن ،ریאلتنو و ریאلتحر .۲۱

  .]تا یب، [یعلوم אسالم یوتریکامپ قاتیتحق

  ش. ۱۳۶۰، تهرאن: بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،یحسن مصطفو ،میکلمات אلقرآن אلکر یف قیאلتحق  .۲۲

  .ش ۱۳۴۶، هانیرهنما، تهرאن: אنتشارאت ک نیאلعابد  نیز ،رهنما ریترجمه و تفس .۲۳

 ش. ۱۳۶۳، قاتیتهرאن: אنتشارאت م ،یمیאلعظ عبد  شاه ینیحس نیحس ،یאثناعشر ریتفس .۲۴

 .ش ۱۳۷۷، چاپ سوم، اد بعثتیتهرאن: بن ،یقرش אکبر  یعل دیس ،ثیאحسن אلحد ریتفس .۲۵

 .ش ۱۳۸۳، ةیاء אلکتب אلعربیروزه، قاهره: دאر إحعزت د محمد ،ثیر אلحدیאلتفس .۲۶

 .ق ۱۴۱۹، אلباز ینزאر مصطفمکتبة  :یعربستان سعود ،یאلرאز حاتم  یאب  אبن ،میر אلقرآن אلعظیتفس  .۲۷

 .ق ۱۴۲۰، دیאلمف : دאرروتی، بینار ثمالید  حمزه ثابت بن אبو ،میر אلقرآن אلکریتفس .۲۸

 قاتی، قم: مرکز تحق۲نور، نسخه  ریجامع تفاسאفزאر  نرم ،بیخط میאلکر عبد ،للقرآن یאلقرآن ریאلتفس .۲۹

 .]تا یب، [یعلوم אسالم یوتریکامپ

 .ق ۱۴۲۴، אإلسالمیة אلکتب  ه، تهرאن: دאریجوאد مغن محمد ،ر אلکاشفیتفس .۳۰

 .]تا یب، [اد بعثتیقم: بن ه،یجوאد مغن محمد ،نیאلمب ریאلتفس .۳۱

 ق. ۱۴۲۲آلملی، تهرאن: وزאرت אرشاد، ، سید صدر אط אألعظم و אلبحر אلضخمیر אلمحیتفس .۳۲

 .]تا یب، [یاء אلترאث אلعربی: دאر إحروتی، بیمرאغ یمصطف  אحمد بن ،یر אلمرאغیتفس .۳۳

، قـم: مرکـز   ۲نـور  ریאفـزאر جـامع تفاسـ    نـرم  ،یطنطاو محمود دیس ،میللقرآن אلکـر  طیאلوس ریאلتفس .۳۴

 .]تا یب، [یعلوم אسالم یوتریکامپ قاتیتحق

 ق.  ۱۳۹۸، هیتهرאن: אنتشارאت אسالم ،ینیخم یوאد نجفج محمد ،آسان ریتفس .۳۵
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 .ش ۱۳۸۰، ، تهرאن: مرکز نشر کتابیحسن مصطفو ،ر روشنیتفس .۳۶

 ش. ۱۳۶۰، تهرאن: אنتشارאت صدوق ،یعامل میאبرאه ،یعامل ریتفس .۳۷

 ۱۴۱۹، אلنشـر  و ةאلمالک للطباعـ  : دאرروتیאهللا، ب  ن فضلیحس محمد دیس ،אلقـرآن      یر من وحیتفس .۳۸

 .ق

 .ش ۱۳۷۴، אإلسالمیة تهرאن: دאر אلکتب  ،یرאزیناصر مکارم ش ،نمونه ریفست .۳۹

 .ش ۱۳۸۳ازدهم، ی، چاپ אز قرآن     ییها درس     یتهرאن: مرکز فرهنگ ،یمحسن قرאئت ،نور ریتفس .۴۰

 .]تا یب، [אألرقم     یאألرقم بن أب دאر ة: شرکروتیب ،یאلذهب نیحس محمد ،وאلمفسرون ریאلتفس .۴۱

 ق. ۱۴۲۸، دیتمه یمعرفت، قم: مؤسسه فرهنگ یهاد محمد ،علوم אلقرآن یف دیאلتمه .۴۲

 .ق ۱۴۱۲، ةאلمعرف روت: دאریب ،یאلطبر ریجر  محمد بن ،ر אلقرآنیتفس     یان فیجامع אلب .۴۳

، خیتار یخانه تخصص قم: کتاب ان،یرسول جعفر :به کوشش ،رאد یمهدو یمحمد علنامه אستاد  جشن .۴۴

 .این یمیکر یمرتض ،»عهیش ریتفس خیکهن در تار یאلقرآن؛ گنج ریتفس یف حیאلمصاب« ش، ۱۳۹۱

 ،رאث مکتـوب یـ تهرאن: دفتر نشـر م  ،یجوאد عباس :قیتحق ،یسبزوאر یکاشف نیحس ،ریجوאهر אلتفس .۴۵

 .]تا یب[

 .ق ۱۳۸۶، ، قم: אنتشارאت حکمتیאلحجت بالغ عبد دیس ،ریر و بالغ אإلکسیאلتفاس ةحج .۴۶

، ۱۳۸۳، یאلمعارف אسالم  ةدאئر ادیحدאد عادل، تهرאن: بن یغالمعل :نظر ریز ،אسـالم  نامه جهان دאنش .۴۷

 .یهوشنگ الیل، »تلمود«

، ۱۳۸۳، یאلمعارف אسـالم   هدאئر ادیحدאد عادل، تهرאن: بن یغالمعل :نظر ریز ،نامه جهان אسالم دאنش .۴۸

 .یل باغستانی، אسماع»ورאتت«

 ۱۴۰۴، ینجفـ      یمرعش آیة אهللاخانه  ، قم: کتابیوطین אلسیאلد  جالل ،ر אلمأثوریتفس     یאلدر אلمنثور ف .۴۹

 .ق

 .ق ۱۴۱۵، دאر אلکتب אلعلمیة: روتی، بیمحمود آلوس دی، سمیر אلقرآن אلعظیتفس     یف     یروح אلمعان  .۵۰

 .]تا یب، [یقم: محمد کاظم אلکتب ،طاووس  بن دیس ،سعد אلسعود للنفوس منضود .۵۱

 ۱۴۱۰، אلفکر : دאر]جا یب[محمد אللحام،  دیس :قیو تعل قیتحق ،یאشعث אلسجستان  אبن ،دאود     یسنن אب .۵۲

 ق.

 ة: مؤسسـ روتیאالرنؤوط، ب بیشع :قیتحق ،یאحمد אلذهب  محمد بن نیאلد  شمس ،אعالم אلنبالء ریس .۵۳

 .ق ۱۴۱۳، ةאلرسال
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ـ      یباقر طالب :ترجمه سالتز،  نیאشتا نیآد ،در تلمود یریس .۵۴  قـات یقـم: مرکـز مطالعـات و تحق    ،یدאرאب

 .ش ۱۳۸۴، و مذאهب انیאد

 .ق ۱۴۰۱، אلفکر : دאر]جا یب، [یل بخاریمحمد بن אسماع ،یאلبخار حیصح .۵۵

 .ق ۱۴۱۵، هریאلس دאرـ  یאلهاد : دאرروتیب ،یאلعامل یمرتض جعفر ،אالعظم     یאلنب ةریمن س حیאلصح .۵۶

و مرکـز   یقـم: مرکـز معجـم فقهـ     ت،یـ אلب אهـل مکتبـة   אفزאر سعد، نرم  محمد بن ،یאلطبقات אلکبر .۵۷

 .ش ۱۳۸۴ یאلمصطف یאسالم یها پژوهش

  کهــن؛ حــدثوא عــن یثیدر مــورد حــد یא  مطالعــه«، ۹۴ـ   ۵۷ ص )،۱۳۸۱( ۲۳ ش ث،یعلـوم حــد  .۵۸

 .یمحمدکاظم رحمت :ترجمه ستر،یج ک ، م.»و الحرج لیאسرאئ  یبن

 .ق ۱۴۱۴ بیدאر אلکلم אلط :روتیر، بیکث ، دمشق: دאر אبنیאلشوکان یعل  محمد بن ،ریفتح אلقد .۵۹

 .م ۱۹۶۹، یאلکتاب אلعرب : دאرروتیب  ،نیאحمد אم ،فجر אالسالم .۶۰

، چاپ دوم، یقم: אنتشارאت فرهنگ אسالم ،یتهرאن یمحمد صادق ،אلقرآن بالقرآن ریتفس یאلفرقان ف .۶۱

 ش. ۱۳۶۵

 قـات یقم: مرکـز تحق  ،یعل نقد رضا یعل :دن کوهن شرباک، ترجمه ،در قرون وسطا یهودیفلسفه  .۶۲

 .ش ۱۳۸۳ ،و مذאهب انیאد

 .ق ۱۴۱۲، אلشروق دאرقاهره:  ،چاپ هفدهم ،یم شاذلیאبرאه  قطب بن  د بنیس ،ظالل אلقرآن     یف .۶۳

 .ق ۱۴۱۶، אألرقم : دאرروتی، بیغرناط     یجز  אحمد אبن  محمد بن ،لیل لعلوم אلتنزیکتاب אلتسه .۶۴

اء یـ روت: دאرإحیـ ، بیشـابور ین     یم ثعلبیאبرאه  אسحاق אحمد بن אبو ،ر אلقرآنیان عن تفسیאلکشف و אلب .۶۵

 .ق ۱۴۲۲، یאلترאث אلعرب

ـ   نیکنگره ب جا]: ی[ب ،یعالمه بالغـ  یאلملل نیمجموعه مقاالت کنگره ب .۶۶ ، ۱۳۸۶، یعالمـه بالغـ   یאلملل

  .یازیא یعل محمد دیس ،»آالءאلرحمن ریدر تفس يعالمه بالغ يپژوه انیبازتاب אد«

 .ش ۱۴۱۸، ةدאر אلکتب אلعلمیّ: وتریب ،یقاسم نیאلد  محمد جمال ،لیمحاسن אلتأو .۶۷

ـ : دאرאلکتـب אلعلم روتیب ،یאندلس ةیعط  אلحق אبن عبد ،زیکتاب אهللا אلعز ریتفس یف زیאلمحرر אلوج .۶۸ ، ةیّ

 .ق ۱۴۲۲

 ق. ۱۴۲۸م ـ אردن: אلدאر אلعثمانیة، ، حاکم نیشابوری، بیروت: دאر אبن حزنیحیحאلمستدرک علی אلص .۶۹

 .]تا یب[صادر،  دאر :روتیحنبل، ب  אحمد بن، مسند אحمد .۷۰

قـم:   ،:تیـ אلب אهلمکتبة  אفزאر نرم ،یאلرحمن אألعظم بیحب :قیتحق ،یאلرزאق אلصنعان عبد ،אلمصنف .۷۱

 .ش ۱۳۸۴، یאلمصطف یאسالم یها و مرکز پژوهش یمرکز معجم فقه
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ـ אز د لیتورאت و אنج فیتحر« ،۱۳۷)، ص ۱۳۸۸( ۱۴۳ ش ،معرفت .۷۲  نیحسـ  محمـد  ،»قـرآن  دگاهی

  .ابیفار

ـ  : محمـد قیتحق ،یشهرستان میאلکر عبد  محمد بن ،אالبرאر حیمصاب אالسرאر و حیمفات .۷۳ شـب،   آذر یعل

 .ش ۱۳۸۶، אلدرאسات للترאث אلمخطوط تهرאن: مرکز אلبحوث و

ـ ی: دאر إحروتی، بین אلرאزیعمر فخرאلد  אهللا محمد بن عبد אبو ،بیح אلغیمفات .۷۴ ، چـاپ  یاء אلترאث אلعرب

 .ق۱۴۲۰سوم، 

 م. ۱۹۷۶، نیאلعلم للمالئ : دאرروتیب ،یجوאد عل ،لعرب قبل אالسالمא خیتار یאلمفصل ف .۷۵

 .م ۱۹۷۸، אلقلم : دאرروتیب ،خلدون ، אبنאبن خلدون ةمقدم .۷۶

، אلمعرفـه  : دאرروتیب ،یالنیگ دی: محمد سقیتحق ،یشهرستان میאلکر عبد  محمد بن ،אلنحـل  אلملل و .۷۷

 .]تا یب[

چـاپ   ،:تیـ بאل אهـل  ةسسـ ؤ: مروتی، بیسبزوאر     یموسو یعلאال د عبدیس ،ر אلقـرآن یتفس یموאهب אلرحمان ف .۷۸

 .ق ۱۴۰۹دوم، 

، چـاپ پـنجم،   یقـم: אنتشـارאت אسـالم    ،ییطباطبـا  نیحسـ  محمد دیس ،ر אلقـرآن یتفس یف زאنیאلم .۷۹

 .ق۱۴۱۷

محمـد   خیعالمه حاج ش یאهللا אلعظم ةیآ): ۴۸ت (نجوم אمّ«، ۷۰ـ  ۴۴ص، )۱۳۷۰( ۴۱ ش ،نور علم .۸۰

 .یقم یאنصار نیدאل ناصر ،»یجوאد بالغ

ـ آ): حضـرت  ۴۶ت (نجوم אمّ« ،۱۰۶ـ   ۷۴ ص )،۱۳۷۲( ۵۱ و ۵۰ش ،نور علم .۸۱  رزאیـ אهللا عالمـه م  ةی

 .یمطلب אبوאلحسن دیس ،»یאبوאلحسن شعرאن

 .ش۱۳۷۲، تهرאن: توس ،یא بدره دونیفر :ترجمه ،یآرتور جفر ،دیدر قرآن مج لیدخ یها وאژه .۸۲
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