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  زانیر المیگر مفسران در تفسید ينقد آرا يها روش
  *يدرضا موسویس

  دهيكچ
ات يبا استناد به آ يو استخراج مقاصد اله» قرآن به قرآنر يتفس«زان، با استفاده از ير الميتفس

از بهتـرين   يكـي ن سـاخته و  ييرا تب يات الهياز آ ياريهمگون، توانسته است مبهمات بس
ـ الم« ةبرجسـت  يهـا  يژگياز و يكيند. كم ير را به جهان اسالم تقديتفاس  ي، نقـد آرا »زاني
ـ  يميش از نيتا با مطالعة بايم  كوشيدهق ين تحقيا. در گر مفسران استيد يريتفس ر ياز تفس
، هريـك  يو بـرا وجو كنيم  اين كتاب جستدر را  علّامه طباطبائي نقد يها زان، روشيالم

 ي، ناهمگوناتيبا ظاهر آ يناسازگارچون  ييارهايبا معطباطبائي  بياوريم علّامهچند نمونه 
 ،يشناس ، واژهيو بالغ ياز قواعد نحو ييجو بهره ،هيآ اقيساستفاده از  ه،يآ ليصدر و ذبا 

ـ گـر مفسـران و روا  يد يهـا  نگـره ي، علوم تجرب يانگار مطلقو نقد  خيتاراستفاده از  ات ي
  .كند مينقد  را يريتفس

  گر مفسران.يد ينقد، آرا يها زان، روشير الميم، تفسيركقرآن ها:  كليدواژه
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  مقدمه
 ۀکنون به رشـت از بهترین تفاسیري است که تا یکی المیزان«نویسد:  یم علّامه حسینی طهرانی

  :گوید یز میو ن 1،»تحریر درآمده است
عه ید اسالم و شیتوان به عنوان سند عقا یه مکن است ینش با و دلیز يا ر، به اندازهین تفسیا

را به دین اسالم و مـذهب  ها فرستاد و آنان  ها و مذهب تبکرد و به تمام مک یا معرفیبه دن
یـر  تحر ۀبه رشت يرین تفسینون، چنکتوان گفت: از صدر اسالم تا یاً مشیعه فراخواند و حق

  2امده است.یندر
 اتیـ از اخبـار و روا  يور بهره قرآن، به تفسیر قرآنگوناگون همچون  ی، از جهاتتفسیر المیزان

و  یبـ یترت ةوی، جمـع دو شـ  قـرآن  ریدر تفسـ  اتیآ اقیاهتمام به س، طیدور از افراط و تفر به
 يهـا  افتـه یاز  يریـ گ ق، بهـره یو تطب يات جریاز روا يریات تفسیروا ی، بازشناسیموضوع

اسـت.  متمـایز  ر یگر تفاسیاز د، اتیلینقد اسرائو  يندروکو  يرودور از تند به یعلوم تجرب
اي بهتـرین   هاي ویـژه  از جنبه، توانم ادعا کنم که این تفسیر من می«سد: ینو  می ريشهید مطه

 یکی 3».ی، از صدر اسالم تا به امروز، نوشته شده استتفسیري است که در میان شیعه و سن
مفسران و نقـد و تحلیـل    گرید يآرایادآوري اهتمام به ، المیزان ۀبرجست يها یژگیاز و یکی

گونـاگون،   يها مفسران، آنها را با استفاده از روش ۀو ادلدعاوي پس از نقل . علّامه استهآن
علّامـه  نقـد   يهـا  روش هکاست ن پرسش یبه ا ییگو صدد پاسخین پژوهش درند. اک ینقد م

ش از یبـ  ۀق، بـا مطالعـ  یـ ن تحقیـ ست؟ نگارنده در ایگر مفسران چید يدر نقد آرا طباطبائی
توجـه قـرار داده اسـت و    کـانون  را  مرحـوم علّامـه  نقـد   يهـا  ، روشتفسیر المیزاناز  یمین

ر یو تفسـ  علّامـه  یپژوهان، به جهـت عظمـت علمـ    قرآن يتواند برا یق مین تحقیا يها داده
 يهـا  ن روشیتـر  از مهـم  یبه برخادامه ن در یباشد. بنابراسودمند ار ی، بسالمیزانسنگ  گران
  کنیم: می اشاره تفسیر المیزاندر  باطبائیعلّامه طنقد 

  قرآن به يري قرآناز روش تفس يريگ . بهره۱
آیـات قـرآن و مشـخص سـاختن      یتبیـین معـان  «قرآن عبارت است از:  به روش تفسیر قرآن
به عبارت دیگر، قرآن را ؛ آیات قرآن گرید کمکبه از آنها به وسیله و  يمقصود و مراد جد

شـود کـه    یروشـن مـ   یاین روش هنگـام  اهمیت ».تفسیر آیات قرآن قرار دادن يبرا یمنبع
قرآن ممکـن نیسـت و در    به قرآن بدون استفاده از روش تفسیر قرآن یبدانیم تفسیر موضوع
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ـ    ینممفسر  نیز یتفسیر ترتیب اشـد و اگـر آن را کنـار بگـذارد،     نیـاز ب  یتوانـد از ایـن روش ب
نتیجـه، بـه دام    در وکرده اسـت  پوشی  چشمیات دیگر در آمطرح  یحقیقت از قراین نقلدر

  4افتد. یم يتفسیر به رأ
لمان، فالسـفه، متصـوفه و   کمحدثان، مت يریتفس يها روش یابیپس از ارزمرحوم علّامه 

ل یـ و آن تحمانـد   شریکنقص بزرگ  یکدر  یهمگ«سد: ینو یم یر قرآن با علوم تجربیتفس
اهیم و معانی آیـات قرآنـی اسـت.    ر قرآن، بر مفیبرآمده از غ یو فلسف یات علمیآرا و نظر

ن و یذوفنـون بهتـر   علّامـه  5»ده شد.یر نامیق، تفسیق بدل گشته و تطبیر به تطبیرو تفس ازاین
ات یه، از مجموع آیه با استمداد از تدبر و استنطاق آیر آیرا، تفس يرین روش تفسیارآمدترک

  نویسد: یداند و م یان مکام ت در صورتیمربوطه و استفاده از روا
اند  مودهین قرآن پیه معلمان راستکاست  يم و همواری، راه روشن و مستققرآن به قرآنر یتفس

و هرگـز در  ، دکـر م ین روش را دنبال خـواه یخداوند، ا ياریم به یتوان یه مکو ما تا آنجا 
  6.جستم یاستناد نخواه یاشفات عرفانکو م یو علم یفلسف يات به آراین آییتب

  قرآن، از این قرارند: به معیارهاي علّامه در تفسیر قرآن

  قرآن اتيآگر يدبا  يهمسانناالف) 
، »اتیـ گـر آ یبـا د  يناسازگار«ار یبا مع ی، گاهقرآن به قرآن يریبا استفاده از روش تفس علّامه

ـ ا« :سدینو یمند و ک یگر مفسران را نقد مید يریتفس يآرا قـرآن   اتیـ آ گـر یبـا د  ریتفسـ  نی
» ربه أَنْ آتاه اللَّه الْملْـک   أَلَم تَرَ إِلَی الَّذي حاج إِبراهیم فی«  یۀآ لیذدر  يو 7».ستاهمساز نا

  سد:ینو یم )258: (بقره
فـر  کجور و  که ملچراک ست،ینمرود ن کمل ه،یآ نیدر ا» کلم«اند: مقصود از  گفته یبعض

؛ ناسـازگار اسـت  قرآن  اتیآ گریبا د ریتفس نیا. دادتوان به خدا نسبت  یرا نم تیمعص و
موارد بـه خداونـد نسـبت     ياریآن را در بس ریها و نظا گونه سلطنت نیا میرکه قرآن چراک

؛ )29: (مؤمن » قَومِ لَکُم الْملْک الْیوم ظاهرینَ فی الْأَرضا ی«د: یفرما یم از آن جمله؛ دهد یم
قوم و قبیله من، امـروز ملـک و سـلطنت در     يا ]گوید: یفرعونیان ممؤمن آل فرعون به [«

ـ  یدست شماست، و شما بر سایر مردم یعن اسـرائیل غلبـه داریـد و در زمـین علـو و       یبن
ه    فرْعونُ فی  ينادو«ه گفت: کند ک یم تیاکو از خود فرعون ح؛ »کنید یم يبلندپرواز مـقَو

و فرعون در میان قومش ندا داد: گفـت:  «؛ )51: (زخرف» ک مصرَملْ  َلَیس لی قالَ یا قَومِ أ
ـ اکحن یبنـابرا  » ؟مـن نیسـت   ةمصر ویژ یقوم من! آیا حکومت و پادشاه يا و  آن دو تی
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ه کاست  نیچون اسلوب قرآن ا؛ سبحان يخدا ياست از سو يدییتأ نادرست نشمردن آن
  8ت.همراه با ابطال آن اس، کند یرا نقل م یهرگاه باطل

 73:(انعـام » کلَه المل«د: یفرما یو مداند  میها را از آن خود  کمل ۀگر خداوند، همید يسواز
وقَالَ موسی « یۀآهمچنین بنابر . ستخداتنها از آن  »لکم«ه، یآکه به حکم این  )13: فاطرو 

نْ  ربنَا إِنَّک آتَیت فرْعونَ ومأله زِینَۀً...  لُّوا عـضیل کبیل گفـت:   یو موسـ « ؛)88: ونسیـ » (سـ
کـه   يا داده )بسـیار (دنیا زیور و زینـت   یپروردگارا! فرعون و اشراف و سرانش را در زندگ

ی   « یۀو آ، »از راه تو گمراه کنند (مردم) را ۀِ أُولـب صـبِالْع لَتَنُوء هحفَاتا إِنَّ منَ الْکُنُوزِ مم نَاهآتَیو
از  یدادیم که حمل کلیدهایش بـر گروهـ   یهای چنان گنج فرعونو به «؛ )76: (قصص» الْقُوةِ

و سـلطنت نامشـروع    کملخداوند ات، یگر آیدبرخی ز یو ن ،»نمود یمردم نیرومند دشوار م
 یۀر آیدر تفس المیزانداند. سپس صاحب  یمخود از جانب  فرعون و قومش و گنج قارون را

  ید:فرما یمسورة بقره  258
 يبه من بد یفالن«د: یبگو یسکه کل است ین قبین جمله، از ایه اکد یآ یمیاق برساز ظاهر 

ه کرد ک یم احسان من، اقتضا هکن است یو منظور ا؛ »رده بودمک یرد، چون من به او خوبک
مبدل ساخت و به من شر رساند... و در پاسخ  يرا به بد یکیاما ن؛ ندکاو هم به من احسان 

خدا به او «د: یفرما یه مکخداست  یۀامثال نمرود، عط ۀلطنت جائرانا سیه آکن پرسش یبه ا
یـک امـت اسـت،    سلطنت گسترده بر  یه نوعک، یسد: پادشاهینو یم» و دولت داد؟ کمل

ـ ه به هر کخداوند سبحان،  يسواست از یها، نعمت قدرت ها و ر انواع سلطنتیمانند سا ه ک
معرفت و رغبت به آن را قـرار داده   یدر فطرت هر انسان یتعال يدهد و خدا یخواست م

شود نعمت و سعادت و اگر در  یه، خوب بهره گرفت، مین عطیاست. حال اگر انسان، از ا
ـ از آن، از راه راست منحرف شود، همان نعمت، در حقـش نقمـت و هال   يریارگک هب ت ک
  9شود. یم
ولُه «یۀ ل آیدر ذعلّامه همچنین  سـرو اللّه کُمیلا والَةَ       إِنَّم ونَ الصـ یمـقینَ یذ ذینَ آمنُـواْ الـَّ والـَّ

  یسد:نو ی) م55: (مائده» ویؤْتُونَ الزَّکَاةَ وهم راکعونَ
ـ وال«ه ینکه و این آیات اسباب النزول ایرش روایپذ ۀاند: الزم گفته یبعض  يبـه معنـا  » تی

مصداق باشد و آن  یک يتنها دارا» مون الصالهیقین یالّذ«یۀ ه آاین است کباشد، » تَصرُّف«
  10ار رفته است.ک هه، به صورت جمع بیه آک یحال؛ دراست طالب یبن اب یامام عل

  ید:افزا یر مین تفسیدر نقد ا يو
ه مورد بحث همسـان هسـتند،   یه با آکات قرآن، ی، در مقابل آن همه آمفسرانن دسته از یا

ـ شأن نزول آن،  یجمع، وله واژگان آن، به صورت ک یاتیآ ؟ندیگو یچه م ـ   کی ش ینفـر ب
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م اولیاء تُلقُونَ الَـیهِم  کیا آیها الَّذین آمنُوا لَا تَتَّخذُوا عدوّي وعدو« ۀفیشر یۀست، همانند آین
دولَیهِن بِالمرُّونَ اتُس...هدوه کینم بر ایح داریت صحیل معتبر و روایه دلک) 1: ممتحنه( »ةبِالم

ـ  حاطب«ست و آن یش نینفر ب کیه جمع است، کینبا ا» همیال«ر یمرجع ضم » بلتعـه  یبن اب
یقُولُونَ لَئن رجعنَا الَی « یۀو آ؛ داشته است يه سرباتکش و دشمنان اسالم میه با قرکاست 

ـ ا ةنـد یح، گویت صـح یروابراساس  هک) 8: منافقون» (المدینَه لَیخرِجِنَّ االعزُّ منها االذَلَّ ن ی
تر از  بینه بوده است... عجیس منافقان مدیرئ» بن سلول یبن اب عبداهللا«نفر و آن  کیسخن، 
ـ لفظ آ» یقُولُونَ نَخشَی اَن تُصینَاَ«ین سوره پنجاه و دوم هم یۀآدر ه ک ن استیهمه ا ه، بـه  ی

نفر، آن هم  کین سخن، یا ةندی، گویار رفته، اما به گواه خود عالمان سنک هصورت جمع ب
برند و ناسـره   می ادیم، سخنشان را از ک ۀن فاصلیچگونه با ا یست. راستا» یبن اُب عبداهللا«

اند، اصحاب  ردهکت را نقل ین روایه اک یآنان یا تمامیشتر یگر، بید يبافند. ازسو یسخن م
ـ ه عربکتوان گفت  یند و میآ یمشمار  به ه تمامشان عربان خالصکهستند  ینیا تابعی ت آن ی

ـ یاربرد در لغت عـرب جـا  کن نحو یه اگر اکبود  یت سره و خالصیعربروز،  بـود،   یز نم
ـ  يسـو ه ازک یحال؛ درردندک یعربان آن روز، آن را نقد م کش یب ـ  چیه از اصـحاب و   کی

ـ     ید، اعتراضیرس یه شمارشان به هزار تن مکن یتابع شـد، بـه مـا     یطـرح نشـد و اگـر م
  11د.یرس یم

  تايآگر يدبا ظاهر  يگونناهمب) 
 ياز علمـا  یث) و برخی(اهل حدسنت  از اهل یگروهرا » ت ظواهر قرآنیعدم حج« یۀنظر

  یسد:نو یباره م ینادر علّامه طباطبائیاند.  کردهون) مطرح یعه (اخباریش
ن ییتب يگانه راه برایشمارند و  یرا ناروا م یات الهیل در آمأین دو گروه، هرگونه تدبر و تا
ده یرس تیب و صحابه و اهل رمکامبر ایه از پکدانند  یم یاتیرا مراجعه به روا یالم الهک

دانند، استدالل به ظـاهر   یرا ممنوع م یات الهیر در آتنها تدب ن، نهیفراتر از ا یباشد و گاه
  12.شمارند یم ير به رأیل تفسیرده و آن را از قبکز منع یات را نیآ

  د:یافزا یدگاه مین دیدر نقد اایشان 
فَلَـا یتَـدبرُونَ   اَ«نند و فرمود: کشه یات قرآن اندیه در آکند ک یرا دعوت مات قرآن همه یآ

لَافاً کلَو القُرآنَ واخت یهوا فدجغَیرِ اهللاَ لَو ندن عیراًکانَ مقرآن  یآیا در [معان« ؛)82: (نساء» ث [
ـ  ياندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعاً در آن اخـتالف بسـیار   ینم ـ ؛ »فتنـد یا یم ه ک
تواند  ی، با تدبر ميشمندیه هر اندکند ا یه معارف قرآن، معارفکینداللت دارد بر ا یروشن به

  مند شود. سار آن بهره هیاز سا
فـراوان   از ظـواهر قـرآن   ،رانمفس گرید يها قرآن و نقد نگره اتیآ نییدر تب زانیالمصاحب 

 دانـد.  یم ریتفس نیارآمدترکرا » قرآن به قرآن ریتفس« یعنی رینوع تفس نیبهره گرفته است و ا
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ـ ا« :سـد ینو یم گرانید يدر نقد آرا اتیاز آ یبعض لیدر ذ شانیا  ه،یـ بـا ظـاهر آ   ریتفسـ  نی
ـ ا یـۀ قـرآن، نظر  اتیاز آ ياریبس ظواهر« 13؛»ناهمساز است  ران را تخطئـه دسـته از مفسـ   نی

  15».است هیخالف ظاهر آ رایز؛ ستین حیصح هیتوج نیا« 14؛»ندک می
 )258: بقره( »ربه أَنْ آتاه اللَّه الْملْک  لَم تَرَ إِلَی الَّذي حاج إِبراهیم فیأَ« یۀل آیشان در ذیا

  اند: گفتهه کند ک یرا نقل م مفسراناز  یبعض گفتار
ملک  ةباري دیگر دردر جاه ک ، چنانگردد یمبر میبه ابراه» أَنْ آتاه اللَّه الْملْک« ۀیدر آ ریضم

نا آلَ إِبراهیم الْکتاب ما آتاهم اللَّه منْ فَضْله، فَقَد آتَی  أَم یحسدونَ النَّاس علی« ابراهیم فرمود:
ۀَ، وکْمالْحیماًوظلْکاً عم مناهمراد از ). پس 54: (نساء» آتَی»میابراه کمل» کلم   نـه  اسـت

  توان به خدا نسبت داد. یاینکه ملک جور و کفر و معصیت را نم يبرانمرود،  کمل
  :دیگو یم هینظر نیدر نقد ا علّامه

بـر   میه نمرود با ابـراه کاست  نیا هیچون ظاهر آ ؛تاسسازگار نا هیبا ظاهر آ ریتفس نیا
در  يظـاهر  کلچون م؛ »و دولت کلم«بر سر  ، نهتنزاع داش »مانیو ا دیتوح« ۀلئسر مس

 نـد. کمشـاجره   يبـا و  نبود تا بر سـر آن  لیقا یقدرت میابراه يدست نمرود بود و او برا
سـت و  ایاش نیجمله هماز زین کلسبحان دارد، و م يبا خدا ینسبت يزیهر چگر ید يازسو

ـ چراک؛ ندارد يمحذور چیه نسبت دادن آن به خداوند  ،یه خداوند در ساختمان روح آدم
ـ  ۀیعط نیداده است. حال اگر انسان، از ا يقدرت را جا و کلمعرفت و رغبت به م  ،یاله

  16شود. یل میتبدگرنه به نقمت و؛ متشود نع یند، مکاستفاده  یستگیشا به
امٍ أُخَـر      فَمنْ کانَ منْکُم مریضاً أَو علی« یۀل آیدر ذوي همچنین  نْ أَیـ ةٌ مـد فَرٍ فَعـبقـره (» س :

  آورد: ی) م184
ـ نی، نـه ا ردیتواند روزه نگ یه مسافر مکردند کاستفاده  هیآن یااز ، یدانشمندان سن شتریب ه ک

 ننـد. کو هم افطار  رندید روزه بگنتوان یهم م و مسافر ضی. پس مرباشدروزه گرفتن حرام 
مت است نـه  یعز، »یام اخرمن ا ةفعد« ۀه ظاهر جملکم یرا گفتیز؛ ستین حرف درست نیا

د در مـاه رمضـان روزه   یض و مسافر نبایه مرکشود  یمده میاز ظاهر آن فه یعن؛ یرخصت
ـ  ؛ ت شده استیز رواین تیب ین معنا از ائمه اهلو ا؛ رندیبگ از صـحابه   یو مـذهب جمع

 بن زبیر عروةو  هریره ابی، و بن عمر عبداهللاو  عمربن خطاب، و بن عوف عبدالرحمنل یازقب
و ؛ سـنت  از عالمان اهـل  یبعض يه فتوایاست عل یور حجتکمذ ۀن است. پس جملیز همین

انـد:   انـد و گفتـه   ه شـده یر در آیل به تقدیه خود، قاید نظرییتأ يبرا یاز عالمان سن یبرخ
ـ ؛ یاسـت » من ایام اخـر  ةفمن کان مریضاً او علی سفره فافطر فعد«رش یتقد س کهـر  یعن
ـ گـر، روزه بگ ید يند، به همان تعداد، از روزهـا کا مسافر باشد و افطار یض یمر  رد. اوالًی
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ـ  يا نهیقر ياکه به اتینکر گرفتن خالف ظاهر است، مگر ایر است و تقدیاصل عدم تقد ه ک
ا شنونده، با وجود آن یه خواننده کن دارد یقیند و کلمه را حذف ک یکالمش هست، کدر 
 را حذف نخواهـد  يزینه، چیبدون قر یول؛ لمه حذف شده استکه فالن کفهمد  ینه، میقر
ـ رفتیتوان رخصت را پذ ین حذف، باز هم نمیرش ایبه فرض پذ اًیثان؛ ردک ـ ؛ چراک چ یه ه

 يز اسـت. آر یجـا  يمـار یه روزه در سفر و در حـال ب کفهمد  یالم نمکن یاز ا يا شنونده
ه کن است یشود ا یفهم م» سفرِ فافطر یضاً او علیان مرکفمن «ه از عبارت ک يزیت چینها

اعـم (اعـم از وجـوب و     يز است. البته جـواز بـه معنـا   یار جاکن یافطار گناه نبوده، و ا
ـ    یالزام یعنی یسوم يه به معناینکاستحباب و اباحه) و اما ا چ ینبودن افطار باشـد و بـه ه

گذار در مقام  ه بر خالف آن داللت دارد. چون قانونکشود، بل یده نمیه، فهمیوجه، از لفظ آ
  17ن خود روشن است.یرد و اک ینم یوتاهکند، کان ید بیان آنچه بایع خود، هرگز در بیتشر

  ید:گو یه مین آیر ایدر تفس علّامهمرحوم 
ـ شـود   می نیش این است و معنایشیه پیه از آین آیجه و فرع بودن اینت ۀحرف فاء نشان  هک

ه اصل ک گونه و همان؛ در آن، شرط شده است ینیز عدد معیروزه بر شما واجب شدن و ن
ـ شود. پس اگـر در ا  نمی نظر ز صرفیشود از عدد آن ن ید نمیروزه رفع  ام مـاه رمضـان،   ی

ـ ه حکد یش آیچون مرض و سفر پاي  هعارض ـ م وجـوب روزه را بـردارد، از ا  ک ـ ن ای ام، ی
یۀ قت از آین حقیر روزها، روزه گرفت و اید به همان عدد، در سایشود و با نمی نظر صرف

  18شود. می ز استفادهین» لموا العدهکلتو«

  اقيس ةاز قاعد استفاده. ۲
قاعـده در   نیـ اسـت. ا  اقیس ۀنیقر ایقاعده ، متن کیلمات ک ياز قواعد مهم فهم معنا یکی

و  گـاه یجا ةدربـار  یزرکش نیبدرالددارد.  نندهک نییگسترده و تع ياربردک، میرکقرآن  ریتفس
لم کمـت ه بـر مـراد   کـ است  ییها نهیقر نیتر از بزرگ اقیلت سدال«گفته است:  اقیس تیاهم

 19».خود گرفتـار خطـا خواهـد شـد     دگاهیدر د، انگارد دهیس آن را نادکهرو  ندک یداللت م
، رانـدن، دسـت و   کو روش، اسـلوب و سـب   قـه یطر ن،یابک مهر و يدر لغت به معنا اقیس
طـرز  «و  »اسـلوب سـخن  «الم را بـه  کـ  اقیآمده اسـت و سـ   حساب و قواعد نوشتنِ مانیپ

 یمتنـ  درون ۀنشـان  ا، یـ ی از آنمصداق ای هیمقال ۀنیهمان قر اقیس 20اند. ردهکمعنا  »يبند جمله
 يالم اسـلوبه الـذ  کـ ال اقیس«: آن خواهد بود ةدهند لکالم، شک لیصدر و ذ بیکه ترکاست 

 دایـ پ انیـ ه سخن بـر آن جر کالم است کالم همان روش و اسلوب ک اقیس« 21؛»هیعل يجری
شتر را  یعنی ؛»ساق االبل« است: شده هگرفت يلغو ياصطالح متداول از همان معنا »ند.ک یم



۹۸      ۱۳۹۰، سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

در اصـطالح   ت و روش خاص است.کحر ینوع رایز؛ اند دهیراندن شتران را سوق نام. راند
لمات اسـت  کویژة و نظم  نشیه خود برگرفته از چکاي  يبند به طرز جمله اقیاهل ادب، س

جملـه،   يها و سپس معنـا  لمهکاز  کیهر يافزون بر معنا یه گاهک يا  گونه به؛ شود یگفته م
  گفته است: اقیس فیدر تعر شهید صدر 22.جمله به همراه آورد يبرا زیرا ن گرید ییمعنا

ه فهم آن ک یلفظ؛ باشد یهمراه م ه با لفظک يا نشانهو  داللتعبارت است از هرگونه  اقیس
 ،با لفظ موردنظر یه آن دال لفظک يا گونه به دباش یخواه آن دال و نشانه لفظ ،مقصود است

ـ ی(غ یآن دال و نشانه حال ای ،دهند یم لیکو مرتبط را تش پارچه کی یالمک  ،) باشـد یرلفظ
بحـث نقـش    برگرفته و نسبت به موضوع مـورد الم را درکه ک یطیها و شرا تیمانند موقع

  23دارند. يداللتگر
آورد:  یمـ  رضـا  دیرشـ  از ه دارد و بـه نقـل  توج ریدر تفس اقیس تیاهمبه  د عبدهمحم خیش
لفـظ وجـود دارد، موافقـت آن بـا      يمعنـا  قـت یه بـر حق کـ  يا نـه یقر نیبرتـر  دیبدون ترد«

بـه   رشیدر تفسـ  زانیالم صاحب 24».تمعناس ۀآن با مجموع يو سازگار، متقدم يها قسمت
ه کـ  هیـ آ بـه  هیـ آ ریاز تفسپس  بتوان گفت دیشا. رده استکاستفاده  اقیصورت گسترده از س

ـ المویژگـی  تـرین   مهم  ریتفسـ  یواقـع نـوع  ه درکـ ( اقیگسـترده از سـ   ةاسـتفاد  ،اسـت  زانی
 علّامـه گزارشـی،  براسـاس   .سـازد  یممتاز م ریتفاسدیگر را از  ریتفس نیا )است قرآن به قرآن

  25رده است.ک ریتفسدیگر  اقیه به سبا توج، آیات مورد 1700از  شیبدر  طباطبائی
ان ارتبـاط و  یـ ب 27،ات قـرآن یـ ر آیتفسـ  26،التفـات  یادب یۀن آراییتب ي، براالمیزانصاحب 

رفتن یعدم پـذ  30ي،ریات تفسیرش روایرش و عدم پذیپذ 29،ان سبب نزولیب 28،اتیاتصال آ
 يمعنـا  يسـاز  روشـن  33ي،ح قواعد نحـو یصح يریارگک هب 32،حینش قرائت صحیگز 31،نسخ

اق بهره گرفتـه اسـت.   یاز اصل س 35ی،قرآن يها در خطاب یشناس مخاطبو  34،واژگان قرآن
افـت فهـم   یدر در لیـ ن دلین گواه و استوارتریتر روشنگوید  میصراحت  به يدر موارد يو

از  زیـ ن مفسـران  گرید يدر نقد آرا علّامهمرحوم  36ات است.یاق آیمراد خداوند، توجه به س
ـ ا« 37؛»سـت یسـازگار ن  دگاهیـ د نیـ الم بـا ا کـ  اقیسـ « :ردیگ یبهره م اقیس ةقاعد  ریتفسـ  نی

 دیـ فبع«؛ »هیعل ساعدیال اقیأن الس هیفو« 38؛»مختلف است هیدو آ اقیس هکنیا يخطاست، برا
 یعلـ  ناهضۀ ۀیالکالمنّ القرائن کل حۀیصحنفسها  یانت فکإن و یهذه المعانو«؛ »اقیمن الس
 اقیبا س تیروا« 40؛»است نیرساند ا یم ياری اقیبه آنچه س تیبا عنا هیآ يمعنا« 39؛»خالفها
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ه از کـ است  یتاب آسمانکجنس  اق،یتاب، به داللت سکمقصود از « 41؛»ندارد يسازگار هیآ
  43».ندک می دیینخست را تأ يمعنا اقیاما س« 42؛»نازل شده است امبرانشیجانب خداوند بر پ

 ۀیـ آ :نـد از ا عبـارت کـه   هیاست، مگر دو آ یکانعام م ةسورکل  ندیگو می مفسران یبرخ
، اسـت  یکـ آن مکـل   انـد  گفته. گاه نیز )152و  151: (انعام از آنپس  هیو آ »قل تعالوا أتل«

  :سدینو یماین نظرات در نقد  علّامه است. یه مدنک، هیآ کیمگر 
آن دقـت   اتیآ اقیاگر در س رایز؛ آرا وجود ندارد نیاز ا کی چیبر ه یلیدل ات،یآ اقیس از

مـا  ، خود نیو ا ندا واحد و همه با هم متصل و مربوط ،همه اقیه سکگردد  یمعلوم م، شود
سـخن در   يمرتبه نازل شده است، و چون رو کی، سوره نیه تمام اکسازد  یرا رهنمون م

ـ سوره در م نیه نزول اکشود  یان است، روشن مکآن با مشر اتیآ شتریب ایهمه  ه بـوده  ک
  44.است

 یاتیـ تا روا رفتن،یسزاوارتر است به پذ، هیآ اقیس« رده است:ک حیتصر گرید يدر جا شانیا
  45».اند وارد شدهباره  نیه دراک

 »سـیاق «ظاهر مضمون آیه یا روایات صـحیحه از شـکل گـرفتن     یه گاهکاست  یگفتن
 نیـ سـبب نـزول ا   اند گفته )33: (احزاب ریتطه یۀآ لیذ یبعضمثال براي . کند جلوگیري می

و امـام   و امـام حسـن   و حضـرت فاطمـه   یه امام علـ کداللت ندارد  نیاز ا شیب ه،یآ
 ه همسران رسـول خـدا  کمنافات ندارد  نیو ا ندیآ یمشمار  به هیآ قیاز مصاد زین نیحس

 نیدر نقد ا علّامه آنان قرار گرفته است. بهخطاب  اقیدر س، هیچون آ؛ مشمول آن باشند زین
  :سدینو یسخن م

 حیوارد شده و تصر فهیشر ۀیآ نیه در شأن نزول اک يبا وجود آن همه اخبار میتوان یم ما
 يو محتـوا  مییدست بشـو  هیآ اقیاست، از س مخصوص پنج تن آل عبا، هیآ هکنیدارد بر ا

  46.میرا مورد عمل قرار ده اتیروا
ونَ     رسولُه وإِنَّما ولیکُم اللَّه و« یۀل آیتسنن در ذعالمان اهل  یبرخ قیمـذینَ ی ذینَ آمنُـوا الـَّ الـَّ

ـ با آ هیآ نیا اند گفته )55: مائده» (الصالةَ ویؤْتُونَ الزَّکاةَ وهم راکعونَ قبـل و بعـدش در    اتی
ه کـ ینآن ا انـد و  نیمسـلم  فیاز وظـا  یکـ ی انیـ درصـدد ب  نهایا ۀهم و، قرار دارد اقیس کی

را  ینامنـ ؤفار بردارند و تنها خدا و رسول و مکو  او نصار هودی ياریدست از  دیبا نیمسلم
 افرانکـ منافقان و به  و، رسانند ياریدهند،  یات مکوع، زکدارند و در حال ر یم پاه نماز برک
  یسد:نو یر مین تفسیدر نقد ا مرحوم علّامهنرسانند.  ياری
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ـ توجه  مائده ةدر تمام سور زیقبل و بعدش و ن اتیو آ هیآ نیابارة اگر در صـورت   یاملک
در پاسـخ بـه   . [ایشـان  مفسران، رهنمون خواهد سـاخت  نیگاه ادیدما را بر خالف  رد،یگ
چـه در  گر، سـوره  نیو ا میریپذ یرا نم اتیآ نیا اقیوحدت س ]آورد: یم» اقیوحدت س«

آن،  اتیاز آ يا پاره ناًیقی ،نازل شده است حجۀالوداعدر ، ت رسول خداکاواخر عمر بابر
نـازل   حجـۀالوداع شان وارد شده، قبل از ه در شأن نزولک یاتیآنها و روا يبه گواه محتوا

نـار هـم قـرار    ک ،يگـر یپس از د یکی ات،یآ نیه اکخاطر  نیتنها بد نیراشده است. بناب
  .داللت ندارند اقیاند، بر وحدت س گرفته

  آورد: ی) م55: (مائده تیوال ۀیآ لیذمرحوم علّامه همچنین 
 يبه گواه محتوا، مائده ةسور اتیآبرخی  ناًیقی رایز؛ میریپذ یرا نم اتیآ نیا اقیس وحدت

ـ و نانـد   نـازل شـده   حجۀالوداعاز  شینزولشان وارد شده، په در شأن ک یاتیآنها و روا  زی
، هیدو آ نیا هکنید بر انه داللت دارکو اهل سنت وارد شده  عهیش قیاز طر یفراوان اتیروا

 نیبنـابرا . نازل شده است ،خود را صدقه داد يه انگشترک یدر هنگام، یامام عل أندر ش
  47.شود یشامل عموم مردم نم، هیآ نیا

  ات قرآنيآ فرجام ايبا آغاز  يناسازگار. ۳
نَّ     « هـاجونَ أَزحنک نَّ أَن یـضُـلُوهنَّ فَـالَ تَع لَهـلَغْنَ أَجاء فَبالنِّس إِذَا طَلَّقْتُمو «؛ )232: (بقـره » و

خود را به پایان رساندند، مـانع آنهـا نشـوید کـه بـا       ةی که زنان را طالق دادید و عدهنگام
  ».ازدواج کنند همسران خویش

  مفسران:از  یگفتار بعض
ـ ؛ یهمسران زنان مطلقه هستند) 231: ن (بقرهیشیپ یۀه، همانند آین آیمخاطب ا گـاه  هر یعن

ـ  هکینان عده، آنان را از ایاز پاپس د، یا زنانتان را طالق داده ازدواج  يگـر بـرا  ید یمردان
طـول عـده و ماننـد آن،     ۀواسط هد تا بیدار یه طالق را مخفکینبه ا، دیندارنند بازکار یاخت

  48د.ینک يریآنان جلوگ ینیگزیگر از همسرد يا به نحوید و یشان را آزار دهیا
  یسد:نو یه مین نظریدر رد ا علّامه

ـ ن بود یه، ایو اگر مقصود آ؛ ستیسازگار ن» أَن ینکحنَ أَزواجهنَّ« یۀل آیر با ذین تفسیا ه ک
». أَن ینکحنَ أَزواجـاً «ا یو » فَالَ تَعضُلُوهنَّ أَن ینکحنَ«د: یبفرماه کسته بود یاند، با نان گفتهیا

ـ و از ظـاهر ا  ؛»ننـد که با شوهران خود ازدواج کیند از ایندارباز«ی فرمود: ول ن عبـارت  ی
ه با شوهران کینا بستگان، زنان مطلقه را، از ایو  ایه اولکن است یایه، ه منظور آکداست یپ

  49نند، مانع نشوند.کاج خود ازدو یقبل



   ۱۰۱هاي نقد آراي ديگر مفسران در تفسير الميزان  روش

»   لُـودوعلَـی الْمۀَ والرَّضَاع متأَن ی ادنْ أَرمنِ للَینِ کَاملَیونَّ حهالَدنَ أَوعرْضی اتدالالْوو  لَـه
  ه  ؛)233: (بقـره » بِولَـده رِزقُهنَّ وکسوتُهنَّ بِالْمعرُوف... الَ تُضَآر والدةٌ بِولَدها والَ مولُود لـَّ

اسـت کـه بخواهـد     یکس يدهند. (این) برا یمادران، فرزندان خود را دو سال تمام شیر م
د شده [پـدر]، الزم  او متول يو بر آن کس که فرزند برا؛ را تکمیل کند یدوران شیرخوارگ

 يمادر نباید... بپردازد )شایسته (در مدت شیر دادنطور  به است خوراك و پوشاك مادر را
  .فرزندش دچار ضرر شود يبرا يبیند، و نه پدرببه خاطر فرزندش زیان 

 ه معلـوم شـود  کـ ن اسـت  یا» والد« يبه جا» الْمولُود لَه«ر یعلت تعباند:  گفته مفسران یبعض
ن جهـت، بـه   یـ و از ا، پدر اسـت  قت، فرزند از آنِیحقد، و دریزا یپدر م يفرزند را برا مادر

  .شود نه به مادر یمپدر نسبت داده 
  یسد:نو یر مین تفسیاز ا یاز اظهار شگفتپس ، المیزان: مفسر علّامهنقد 

. ده استیه فرزند را به مادر نسبت داده، غفلت ورزکه یل آیا از صدر و ذیر مزبور، گومفس
از آن  فرزند، هم یعنین یو ا» بِولَدها«ل آن فرمود: یو در ذ» أَوالَدهنَّ«ه فرمود: یدر صدر آ

ن، فرزند، ملحق به پدر و یوکد: از نظر تیفرما یو در ادامه م 50؛پدر است و هم از آن مادر
ـ ؛ دارد یشان بستگیا يرا وجود او به هر دویز؛ مادر است  یاز نظـر اعتبـار اجتمـاع    یول

ه «ر یه با تعبین آینند و اک یبه پدر ملحق م یبه مادر و بعض یبعض؛ مختلف است » مولُود لـَّ
ـ پـدر زا  يه چون فرزند براکینر اشاره دارد به این تعبیا ند و...ک می دییر را تأیقول اخ ده یی

و  یاتیه به مصالح حک، ملحق به اوست. پس بر پدر است یاتیام حکثر احکشود و در ا یم
ـ کرا  يمادر كو پوشا یزندگ ۀنیجمله، هزد و ازکنام یق يو یتیترب ـ یه به او ش دهـد،   یر م

  51بپردازند.
  .)33: (احزاب» إِنَّما یرِید اللَّه لیذْهب عنکُم الرِّجس أَهلَ الْبیت ویطَهرَکُم تَطْهِیرًا«

  مفسران:گر یگفتار د
ن اسـت  یه ایآ يو معنا، امل استکد و یشد يهمان تقوا» ریاذهاب رجس و تطه«مراد از 

ي ه اجرکم یا م و وعده دادهیردک امبریف، متوجه شما زنان پیالکه در تک يدین تشدیه اک
ن یا يه براکبل؛ میمند شو ست تا ما از آن بهرهین نیا يم، برایشما قرار ده ةچندان را بهردو

هـم اختصـاص    رو یـن اید. ازم تا مطهر شـو یرا از شما دور ساز يدیو پل کیه ناپاکاست 
هسـتند و  ن آن، هم همسران آن حضرت اچون مخاطب؛ ت خطابیت شده و هم عمومیرعا

است و در آخـر متوجـه عمـوم     امبریه در آغاز، خطاب متوجه همسران پ، کگرانیهم د
  52».مکعن« ۀلمکمردم، با 

  :علّامه طباطبائینقد 
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ـ ه متوجه همسران پیه، خطاب آیل آیدر ذ؛ زیرا ستیهمساز ن هیل آیر با ذین تفسیا  امبری
؛ ر آنـان) یو غ امبری(همسران په خطاب متوجه همه باشد کست یح هم نیو صح 53؛ستین

چندان یک نبودند. پس اجر دوشر امبریف با همسران پیلکد تیدر تشد گرانیه دینکا يبرا
ـ د: اگر به شما همسران پیه خداوند سبحان بفرماکو معنا ندارد ، هم نخواهد داشت  امبری

ـ    ۀم همیه خواستکن است یا ي، برادادیم يف دشواریالکت و از ك، امسـلمانان و شـما را پ
  54م.یدور ساز يدیپل

  ميركمخالفت با اسلوب قرآن . ۴
»ین ذُرما قَالَ واملنَّاسِ إِمل لُکاعنَّ قَالَ إِنِّی جهفَأَتَم اتمبِکَل هبر یمرَاهتَلَی إِباب إِذی قَـالَ الَ  وت

  )124: (بقره» .ینَالُ عهدي الظَّالمینَ
اسِ إِمامـ    قَالَ إِ« ۀ، جملیهآدر این » لماتک« مراد از هک معتقدند یبرخ ی جاعلُـک للنـَّ » اًنـِّ
در ؛ زیـرا  ردکـ بـدان اعتمـاد   تـوان   یه نمکاست  يریتفس ر،یتفس نیا«د: یگو یم علّامهاست. 

الم کـ از  یبـر جمالتـ  ، "لمـات ک" ه لفـظ ک ستیسابقه ندارد و معهود ن چیه ،یاسلوب قرآن
  سد:ینو یم» کَلمات«ر یدر تفسهمچنین  يو 55»اطالق شود.

اطالق  یچند در قرآن کریم بر موجودات و اعیان خارجهر »کلمه«جمع است و  »کلمات«
 )؛45: (آل عمرانبِکَلمۀٍ منْه اسمه الْمسیح عیسی ابنُ مرْیم« مانند:( شده، نه بر الفاظ و اقوال

بن مریم است مژده  یخود که نامش مسیح عیس يسواز يا یقیناً خدا تو را به کلمه؛ مریم يا
  .)»دهد یم

بـا   خواهـد بفرمایـد: مسـیح    معنا که می؛ به این عنایت قول و لفظ استه همین نیز ب یول
  فرمود:که  همچنان؛ خلق شده، نکُکلمه و قول خدا که فرمود: 

؛ )59: (آل عمران» تُرابٍ، ثُم قالَ لَه کُنْ فَیکُونُعنْد اللَّه کَمثَلِ آدم خَلَقَه منْ   إِنَّ مثَلَ عیسی«
در نزد خدا، چون مثَل آدم است کـه او را از خـاك بیافریـد و بـه او گفـت:       یمثَل عیس«

است که  یمورد بحث، قضایای ۀدر آی »کلمات«از مراد و  56؛»موجود شو. پس موجود شد
ـ  يه وفـا ، کیاست اله یابراهیم با آنها آزمایش شد، و عهدهای را از او خواسـته   ه آنهـا ب

  57کردن فرزند، و غیره. یها، و آتش، و هجرت، و قربان کواکب، و بت ۀمانند قضی؛ بودند
»      وتُـواْ ثُـمم اللّـه م فَقَـالَ لَهـ توالْم ذَرح أُلُوف مهو مارِهین دواْ مینَ خَرَجتَرَ إِلَی الَّذ أَلَم

ماهیکه هزاران  یحالي خود درها که از ترس مرگ از خانه یآیا به کسان«؛ )243: (بقره» أَح
؟ پس خدا به آنان فرمود: بمیرید [و آنـان بـدون فاصـله    یننگریست نفر بودند، بیرون آمدند

  ».]تاز چنگ مرگ ممکن نیس یتا بدانند رهای[. سپس آنان را زنده کرد ،مردند]
  :دگوی یمدر تفسیر این آیه ن ااز مفسر یکی
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ـ اسـرائیل و یـا غیر   یاز بن یاگر این آیه شریفه در مقام نقل داستان قوم اسـرائیل بـود،    یبن
که هر دو احتمال در روایات آمده، جا داشت نام پیامبر معاصر آن قوم را ببـرد، و   همچنان

قـرآن در سـایر    کسـب کـه روش و   همچنان؛ اسرائیل بودند یبفرماید که این قوم از بن مثالً
  .یش همین استها داستان

  ید:فرما یمتفسیر ن یدر نقد امرحوم علّامه 
ـ گونه  همان؛ ستین سانکیجا  وجوه بالغت، همه رایز؛ تواند درست باشد ینم سخن نیا ه ک

 انیواقعه ب اتیاست جزئ ستهیاست و با لیموارد اطناب و تفص یبالغت در بعض يمقتضا
؛ در قـرآن دارد  زین يرینظا ه،یآ نیو اختصار است، و ا جازیا زیاز جاها ن یشود، در بعض

مـا    هم علیو*  إِذْ هم علَیها قُعود*  النَّارِ ذات الْوقُود*  قُتلَ أَصحاب الْأُخْدود« ۀمانند آی
ودینَ شُهنؤْملُونَ بِالْمفْعو یا آیۀ7ـ4(بروج: » ی ( »نْ خَلَقْنـا   و مـقِّ    مونَ بِـالْحد هـۀٌ ی أُمـو  بِـه

ه با ک یسکبا فهم  ریتفس نیا... 58نام این دو قوم را نبرده است.ه ک )181: (اعراف» یعدلُونَ
  59.ردیپذ نمی آن را یسک نیناسازگار است و چن ،آشناست یالم عربکاسلوب 

  يو بالغ ياز قواعد نحو يرگي . بهره۵
 م،یرکـ بلند قـرآن   يها به آموزه یابیره يبرا ر،یعلم تفس یبا دانش مقدمات ییآشنا ضرورت

ر در فهـم  مفس قیتوف ،تر باشد گسترده یآگاه نیچه او هر ستین دهیپوش يدانشمند چیبر ه
نحـو و علـوم    ،صـرف  ،علـم لغـت  « ،پژوهان قرآن یبه گواه 60.خواهد بود شتریب، یالم الهک

تـوان   یاز آنهـا نمـ   یه بدون آگاهک 61،ندیآ میشمار  به ریمهم دانش تفس ي، از ابزارها»یبالغ
 .افـت ی ییرهـا » يرأ بهریتفس«از گرفتار آمدن در دام  زیبرد و ن یپ میرک به مقاصد بلند قرآن

بـه  ، مفسـران  گـر ید يهـا  قـرآن و نقـد نگـره    اتیـ آ ریدر تفسـ  ،ابزار نیاز ا زانیالم صاحب
دارد و  هژیـ وی تـوجهی  به قواعد علوم ادبخود  ریدر تفس علّامه. استبهره گرفته  یستگیشا

 یو از دانـش لغـت و علـوم بالغـ     يحون، یاز قواعد صرف ،اتیدر فهم آ ياریدر موارد بس
 يریتفسـ و سپس ، پردازد می مفسران گرید ي، به نقد آراآنها کمکبا  ی، و گاهردیگ می بهره

  62دهد. می دست قرآن به اتیدرست و بسامان از آ
فقـط زنـان آن   ، تیـ ب مـراد از اهـل   اند گفته یه بعضک) 33: (احزاب ریتطه یۀآ لیذدر 

چـون مرجـع   ؛ سـت ی) درست ني(نحو یاز نظر ادب ریتفس نیا«: گوید ، علّامه میندا حضرت
فرمـود:   یمـ  دیـ مـراد بودنـد، با   مؤنث باشد و اگر تنها همسران آن حضرت تواند یر نمکمذ
  63.»نّکعن
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» وا إِالَّ ههلَمعبِ الَ یالْغَی حفَاتم هندعقَـۀٍ إِالَّ    ورن و قُطُ مـ ا تَسـمرِ وحالْبرِّ وی الْبا فم لَمعیو
  )59: (انعام» .یعلَمها

ـ بـا آ  هین آیوجه اتصال و ارتباط ا ةمفسران دربار یگر مفسران: بعضیگفتار د ن یشـ یپ ۀی
  اند: گفته

ـ ب يآمده بـود، بـرا  » نَواللّه أَعلَم بِالظَّالمی«ۀ جملپیشین،  یۀآپایان ه در کاز آنجا شـتر  یان بی
جز او از آن آگاه  یسکسبحان است و  يآن، نزد خدا يدهایلکا یب یغ يها نهیفرمود: خز

  64ز و درشت آن باخبر است.یه از رکست و اوست ین
  نقد مرحوم علّامه:

اسـت در   رو بهتـر  یناکند. ازر یرا تفس» الَ یعلَمها إِالَّ هو«تواند حصر جمله  یه نمین توجیا
ـ یپ یـۀ آ مورد بحث، تنها با فرجام یۀه ارتباط آکباره گفته شود  نیا ـ سـت، بل ین نیش ه بـا  ک

فار آن که ک يا ه: معجزهکن است یه، ایمجموع دو آ يرا معنایز؛ است یه قبلیدو آ يمحتوا
ـ است  يامر ار آنان با رسول خداکسره شدن  یک ۀلئز مسیرده بودند و نکشنهاد یرا پ ه ک

و ؛ شـود  نمـی  م و عذابش دچار اشـتباه که حکبدان عالم است و اوست ی تعال يتنها خدا
ـ سبحان است  يتنها خدا هکند ک ین معنا را اضافه میمورد بحث، ا یۀآ کنیا ه عـالم بـه   ک
  65رد.یگ میرا فرا یو علمش تمام هستاست ب یغ

  واژگان قرآن. واكاوي ۶
علـم لغـت اسـت و     ،در فهـم واژگـان قـرآن دارد    ،نیادیـ ش بنقه نک هیپا يها از دانش یکی

الفـاظ   یدر جهـت بازشناسـ   ،القرآن بیغرو  ۀفروق اللغ ،اللغۀ فقه يلغو يها تابکنگارش 
عـرب   فرد مؤمن به خدا و جهان آخرت، اگر به لغات«آنهاست.  یحدود معان نییقرآن و تع

 ییها تابکبه  زانیالمصاحب  66».دیتاب خدا سخن بگوک ةه دربارک ستین زیجا ،ستیآشنا ن
مجمع  زیـ و ن ۀیالنها ،لسان العرب، القرآن بیغر یالمفردات فو  ۀصحاح اللغچون  ییها تابک
 لیـ ذ بـاً یتقروي  67داشـته اسـت.   يشتریب ۀواژگان قرآن مراجع یدر بررس، الکشافو  انیالب

ند ک یم یبررس ،ر منابعکبدون ذ یو گاه گرانیبه نقل از د یگاه ، واژگان قرآن رااتیآهمۀ 
  دهد. می دست از آنها به یمحصل يو معنا

ن نَّفْ  « رُ مـ آ أَکْبـمهإِثْملنَّاسِ ول عنَافمکَبِیرٌ و ا إِثْمیهِمرِ قُلْ فسیالْمرِ ونِ الْخَمع أَلُونَکسا ی هِمـع .«
  )219: (بقره
  اند: ن گفتهااز مفسر یبعض
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و این بیش از این ؛ »قُلْ فیهِما إِثْم کَبِیرٌ«گوید  میتنها ؛ زیرا صریح در حرمت نیست، آیهن یا
هـر چیـز    یطور کل هدیگر ب يضرر هست، و در جا ییعن »اثم«داللت ندارد که در شراب 

ـ  یآیا خصوص چیزهایاینکه  یول؛ تحریم شده يمضر از سـودمند  و  یرا که مضر از جهت
صـحابه در  ، جهتبه همین و اجتهاد است،  يیا نه؟ جاگیرد  میدربرجهت دیگر است نیز 

ـ  کرده  آن را ترك یطور کل هب ی، بعضورزیدهآن اجتهاد  چنـان بـر   ی دیگـر هم اند، و بعض
ما شـراب   دارد یکه چه مانعاند  اندیشیدهورزیدند، و گویا پیش خود  ینوشیدنش اصرار م

مـا نرسـد، و همـین    ه بنوشیم که هم از منافعش برخوردار شویم، و هم ضررش بچنان را 
رُ    « آن نازل شود، و بفرماید: یاینکه تحریم قطع يشد براسبب اشتباه  سـیالْمرُ و ا الْخَمـ إِنَّمـ

و الْأَنْصابطانِولِ الشَّیمنْ عم سرِج المالْأَز وهبتَنونَ... فَاجنْتَهم لْ أَنْتُم؛ 91و  90: (مائده» فَه(
 يکـه [بـرا   یهـای  کننده و قمار و بت مایعات مست ۀنیست که هماهل ایمان! جز این  يا«

ـ   یهای چوب پاره ] نصب شده و پرستش شـود، پلیـد و نجـس و از     یکه به آن تفـأل زده م
  »دارید؟ یپس آیا شما دست برم... کنید يپس از آنها دورند؛ ا شیطان يکارها

  :سدینو یمدگاه ین دیادر نقد  علّامهمرحوم 
و در  ستین نیا شیه معناک یدر صورت؛ گرفته» مطلق ضرر« يرا به معنا »ثمإ«ر محترم مفس

ه فَقَـد    و«آیۀ جمله در از؛ ن معنا وجود نداردیبر ا يهم شاهد اتیآ گرید منْ یشْـرِك بِاللـَّ
ـ ؛ )283: (بقره» فَإِنَّه آثم قَلْبه«آیۀ و )» 48: (نساء» إِثْماً عظیما  افْتَري ـ ک ـ  چیه در ه  ةواژ، کی

  68.ستین» ضرر« يبه معنا» اثم«
  یسد:نو یم» اثم« يان معنایدر ب يو

که در انسـان،   ینزدیک است، و آن عبارت است از حالت »ذنب« ۀاز نظر معنا به کلم» اثم«
انسـان از رسـیدن بـه خیـرات      يشود که باعـث کنـد   ییا هر چیز دیگر یا در عقل پیدا م

 يهـا  ال خود شقاوت و محرومیت از نعمـت است که به دنب یآن گناه »اثم«پس . گردد یم
سازد، و دو گناه مـورد   یتباه م يرا در جهات دیگر یآورد، و سعادت زندگ یرا م يدیگر
  69.است خوانده »اثم«از همین گناهان است و بدین جهت آن را  (الْخَمرِ والْمیسرِ) بحث

 یانـد: اگـر نهـ    ) گفتـه 35: (بقره» منَ الظَّالمینَال تَقْرَبا هذه الشَّجرَةَ فَتَکُونا و« ۀیآ لیذ یبعض
ظلـم و  «ه خـدا عمـل آدم را   کـ دارد  اچه معن گری، ديمولو یباشد نه نه يارشاد ینه، یاله

  :سدینو یم علّامهبخواند. مرحوم » تیو غوا انیعص
برده همان واقع شدن  وبال ظلم نامو ش ظلم به نفس خود بوده یمعنا ،یظلم بودن عمل آدم

، نـه  اسـت  بـوده  ی، و خسـتگ ی، و عریـان ی، و تشنگیدر دنیا، از گرسنگ یتعب زندگدر 
 بهو ظلم  یشود، معصیت و نافرمان این کلمه گفته می یوقت اصطالحاًگرچه ؛ خدا ینافرمان

 ایقرار نگرفتن و  ریتحت تأث« يدر لغت به معنا »انیعص«و ؛ رسد یذهن م هسبحان ب يخدا
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هم در  معنا نیمعناست و ا نیهم به هم، »یامر و نه انیعص«است و » قرار گرفتن یبه سخت
ـ کو امـا  ي؛ ارشـاد  يهـا  خطـاب  بـارة صادق است و هم در يمولو فیالکمخالفت ت  ۀلم

قدرت بر حفظ مقصد خود نداشته باشـد و نتوانـد    یسک«ه کاست  نیا يبه معنا »تیغوا«
ـ  نیو ا ».ندکاست، هماهنگ  ستهیه شاکگونه  خود را با هدفش، آن خطابـات  بـارة  درا معن

و  70.منافات ندارد با عصمت حضرت آدم کی چیمتفاوت است. پس ه يو مولو يارشاد
ـ  يارشاد ینهبارة ، همه درظلم و عصیان و غوایت[چنانچه] گفته شود: اگر  د، دیگـر  نباش

از خاسران  حتماً یرحم نکنما ه و ب يو اگر ما را نیامرز«توبه چه معنا دارد، که آدم بگوید: 
گشتن نیـز ماننـد آن   ازگشتن است، و بازب يمعنا هگوییم: توبه ب یمپاسخ در ، »خواهیم شد؟

 ةکه یـک بنـد  گونه  همان؛ گیرد یخود م هب یمختلف یدیگر، در موارد مختلف معان ۀسه کلم
موالیش هم  ، وندکو توبه  گرددازموالیش ب يسو هتواند ب می از اوامر موال سرکش و متمرد

ـ  ؛ گرداندازکه داشت، و از دست داده بود، ب یمقام قرببه  او را کـه   یهمچنین یـک مریض
از  ، و بیمـار پرهیـز داده او  یخاطر حفظ سالمت هب ها از میوه يطبیبش او را از خوردن چیز

ـ  ، و خطر مرگ تهدیدشیافتهشدت اش  ينتیجه بیمار، و درسرپیچی کردهاو  دستور رده ک
گردد، و ازاول ببه حال ، تا دوباره نزد طبیب برودتواند توبه کند، و دوباره  می، او هم است

  71.یابدخود را باز ۀدست رفتعافیت از

  مفهوم و مصداق نيفرق ب. ۷
کُم  « ۀیآ لیذ علّامهمرحوم  أَنْفُسـنا و أَنْفُسـو کُمساءننا وساءنو کُمناءأَبنا وناءأَب عا نَدفَقُلْ تَعالَو «

  :سدینو یم، )61: عمران (آل
ـ است  یخود زده، سخن ریدر تفس يه مفسرک یبیعج يها از حرف یکی ـ ک ـ آ ریه در تفس  ۀی

 يبـرا  رسـول خـدا   هکنیبر ا همه اتفاق دارند ات،یمورد بحث آورده و گفته است: روا
 بـر فاطمـه  را » نسـاءنا « ۀلمکو  دیرا برگز شانیو دو فرزند ا و فاطمه یمباهله، عل

دسته  نیآبشخور ا :گاه گفت آنکرد؛ حمل  ییتنها به یرا بر عل »اأنفسن«لمه کو  ییتنها به
ـ اند آنها را در م توانسته ات،یه پس از حمل آن رواکاند  عهیبزرگان ش ات،یاز روا  اهـل  انی
  72.نشر دهند زینسنت 

  :سدینو یم هینظر نیدر نقد ا علّامهمرحوم 
دانشمند را  کیار کب، که تعصتا خوانندگان بدانند  میردکرا نقل مفسر  نیا یۀپا یب سخن

و عوامانه  یاش را سطح هیشاند و تا چه حد فهم او را ساقط و نظرک یجا مکبه  یدر نفهم
» أنفسنا«و لفظ  فاطمه يبه معنا» نساءنا« ۀلمک دینبگو دنخواه ینم اتیروا نیا. سازد یم

ـ در مقام امتثال ا رسول خداه کاست  نیه منظور اکبل؛ است یعل يبه معنا  ،فرمـان  نی
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ـ را ن نیو حسـن  و فاطمه یاز عل ریبه غ ـ ا پـس  .اوردی ـ روا نی ـ صـدد ب در اتی  انی
  73.مفهوم و مصداق فرق بگذارد نیمفسر نتوانسته است ب نیو ا، لفظ ي، نه معناندا مصداق

  :سدینو یمباهله م یۀآ لیذدر  يزمخشر
ـ و ا سـت ین سـا کاصـحاب   لتیتر از آن بر فض يقو یلیدل چیه هکاست  یلیدل هیآ نیا  نی

 يه نصـارا کس نگفته است ک چیه رای؛ زنبوت رسول خدا یاست بر درست یبرهان روشن
ه سخت از آن وجودات ک، (بلاند ردهکبه مباهله اقدام ، ساکبدون ترس از اصحاب ، نجران
  74.)دند و از مباهله منصرف شدندیترس ینوران

  اتيروا محتواييو  يضعف سند. ۸
ن   « ۀیآ لیاز مفسران ذ یبعض ینَ مـذ یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ کُتب علَیکُم الصیام کَما کُتب علَی الـَّ

سه روز  ه،یآ نیمراد از ا اند گفته، )184ـ183: (بقره» ...أَیاما معدودات*  قَبلکُم لَعلَّکُم تَتَّقُونَ
 :سدینو یم دگاهید نیدر نقد ا علّامهمرحوم ست. روز عاشورادر هر ماه و  در یمستحب ةروز

ه کـ  یاتیـ روا؛ انـد  ردهکـ  کاهل سنت تمس قیوارد شده از طر اتیدسته از روا کیبه  نانیا«
 بـر  افـزون  75».سـتند ینپـذیر   اعتماد تعارض دارند و زین گریدکیال در سند، با کگذشته از اش

 هکـ نیا اول اسـت: نکتـه  دو مبتنـی بـر   ، ندک یقول را روشن م نیه ضعف اکمهمی  لیدل نیا
قطعـاً   ،انـد  گفته نانیه اکهمان باشد  هیاست و اگر منظور آ یو همگان یعموم یعبادت، روزه

ملحـق شـدن   ؛ دوم اینکه آمد ینم دیآن پد ةدربار یاختالف گریرد و دک یآن را ضبط م خیتار
 ادیـ از اع يدیـ عمنزلـۀ   به ،استحباب آن ایبه سه روز در هر ماه و وجوب  عاشوراروز  ةروز

سـوز   جان ۀدر آن روز واقع؛ زیرا ردندکآن را ابداع  هیام یه بنکاست  ییها از بدعت ،یاسالم
آن را ی، بردند و از خوشحال نیاو را از ب تیب و اهل و فرزندان رسول خداروي داد ربال ک

  ید:فرما یمیه آاین ر یسپس در تفسلّامه ع 76شمردند. دیخود ع يبرا
 یدر ایـام «است، و ایـن ظـرف    یف ۀبر ظرفیت و به تقدیر کلمبنا »أَیاماً معدودات«نصب 
ـ  »معدود و اتصـاف آن بـه صـفت     »ایـام «، و نکـره آمـدن   »صـیام « ۀمتعلق است به کلم

مشقت است، تا به این برده ناچیز و بدون  این است که بفهماند تکلیف نام يبرا »معدودات«
شَـهرُ  « ۀآی هک گفتیمتر  پیشکه ما آنجادهد، و ازجرئت مکلف را در انجام آن دل و  ،وسیله

همان ماه  »ایام معدودات«مراد از  قهراًو است،  »ایام«بیان ، ...»رمضانَ الَّذي أُنْزِلَ فیه الْقُرْآنُ
  77رمضان خواهد بود.
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  خياز تار يريگ بهره. ۹
خطـاب بـه آنهـا     ایآنها و  ةدربار اتیه آک يافرادهاي  یژگیان نزول و وکزمان و م شناخت

بسـزا   یبـه مقصـود خداونـد سـهم     دنیقرآن و رس اتیاز آ ینازل شده است، در فهم بعض
تـوان   یالم را نمـ ک ،رو نیااز؛ دارد یمتفاوت یمعانگوناگون در مواقع  یه هر سخنچراک؛ دارد
 رد.کـ ا معنـ  انـد  ه در صدور آن دخالـت داشـته  ک یاسباب گریداز موضوع و مخاطب و  ردمج

ن کـ سـبب نـزول مم   انیـ از داستان آن و ب یقرآن، بدون آگاه ری: فهم تفسدیگو یم يواحد
حشـر و   بقره،هاي  سوره( یقرآن اتیاز سور و آ ياریبس« :سدینو یم علّامهمرحوم  78.ستین
 يآن روز، بـرا  ۀجامع يها يازمندینز با ین ودادها و حوادث، یروبا ، از جهت نزول) اتیادع

  79»ند.ا ... مرتبطنساء و انفال و طالق ةمانند سورن، یو قوانام کاحافت یدر
از ایـن عبـارت اسـتفاده     مفسـران  گـر ید يهـا  از نگـره  یدر نقد بعضگاه  علّامهمرحوم 

وم  « یـۀ آ لیـ از مفسران ذ یبعض 80»ند.ک نمی دییتأ یخیتار تیرا واقع ریتفس نیا«کند:  می الْیـ
ان که مشـر کـ اسـت   نیار اکف أسیمراد از : اند ) گفته2: (مائده » یئس الَّذینَ کَفَرُوا منْ دینکُم

شـوند و آن   رهیاسالم چ نیدوباره بتوانند بر د هکنیاز ا) الوداع حجۀ(در روز عرفه از  شیقر
ـ  اریبسـ  هیـ نظر نیا«: سدینو یم علّامه طباطبائی 81.ناامید شدندرا نابود سازند  ، اسـت  هیـ پا یب

در سال هشتم هجرت از تسلط دوباره بر جامعه ، هکاز فتح مپس ان عرب کمشر هکنیا يبرا
  82».وستیه در سال دهم هجرت به وقوع پکنه در روز عرفه  ،شدند دیناام ینید

  يعلوم تجرب يها افتهيو مطلق انگاشتن  نقد اصالت حس .۱۰
معتبـر،   ریضـوابط تفسـ   تیـ الزم و بـا رعا  طیبودن شرابا دارا مفسر  ،یعلم ریتفسدر روش 

ه کـ (علـوم   یه با استفاده از مطالب قطعککوشد  می یعن؛ یندک یقرآن م یعلم ریاقدام به تفس
و  يلغـو  يطبـق معنـا  (قـرآن   اتیـ بـا ظـاهر آ  کـه  ) دنشو یم یبانیپشت یعقل لیدل قیاز طر

و در کنـد  شـف  کمجهـول قـرآن را    یبپردازد و معـان  یعلم ری، به تفسندا موافق )یاصطالح
ه تنهـا  کـ نـوع و بل  نیبهتر ،یعلم ریتفس وهیش نیقرار دهد. ا قتیحق ۀتشن يها انسان اریاخت

  83است. یعلم ریاز تفس حینوع صح
روشن است، توانست  شیآن برا تیدارد و قطع اریه در اختک یبا ابزار علم ياگر دانشمند

ـ ؛ است يا دهیار پسندکپرده بردارد،  یاز ابهامات قرآن یاز برخ ـ کبـا   همشروط بر آنک  ۀلم
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گـردد بـه قـرآن     جـاد یا یتحول ،یعلم ۀیند، تا اگر در آن نظرکنظر خود را آغاز ، »دیشا«
  84.وارد نشود يا صدمه

تـا بـا   بکوشـد  ه مفسـر  کگونه  را، بدین یتجربهاي  از داده يریگ در بهره يتندروالبته علّامه 
قـرآن معتقـد شـود،     ریدر تفس ییزدا بیغاي  گونه به ،یشیاندسو کیبا و  یسالح علوم تجرب

ـ داننـد،   یه خود را مسلمان مک یجمع«: سدینو یو مکند  میسخت نقد  و  یر اثـر فرورفتگـ  ب
یافتنـد   يرگیحس ۀیه اساسش حس و تجربه است... روحکو امثال آن  یعیطبغور در علوم 
محمـد  الم کـ در نقـد   شـان یا 85»شـدند.  لیاروپا متما ۀاز فالسف ،»اصالت حس«و به مذهب 

  :سدینو یحمد م ةسوریۀ ششم آ ریدر تفس عبده
 يمبنا، شان يریدر روش تفس نیشیمفسران پاز)  ی(برخ هکاست  یاصول ر،یتفس نیاساس ا

ـ اسـت... و ا  ریتفس حیه مخالف با قواعد صحک یاصول؛ قرار داده بودند شیخو اصـل   نی
امـور   يبـرا  نـان یو ا؛ اسـت  دهاست و آن اصالت دادن به ما گرید یاصل ةدیی، زاحیناصح
  86نند.ک یاصالت آن، توقف م ةدربار ایو  ستندیل نیقا یاصالت ای، ماده يماورا

بـا  تـا   صـددند در مفسران یه بعضک(جایی  بقره ةسور 63 ۀیآ ریدر تفس، گرید يجا در يو
ار معجـزات و  کسخن، ان نیا ياساس و مبنا«: سدینو یم )نندکار کمعجزه را ان ،یعلم نییتب
 گـر ید م،یراه دهـ  نیـ ها را در معـارف د  لیتأو نیارق عادات است و اگر بنا شود امثال اوخ

الَّذینَ یأْکُلُونَ الرِّبا ال « ۀیآ لیذوي همچنین  87»ماند. ینم یباق اتیاز آ یک چیه يبرا يظهور
 طُهتَخَبالَّذي ی قُومونَ إِالَّ کَما یقُومسینَ الْمطانُ ممفسـران   یبرخاز  به نقل )275: بقره » (الشَّی

  :سدینو یم
؛ مـردم اسـت   ةتوداز اعتقادات نادرست  یبرخبا  یشده از باب همراه هیه در آک یهیتشب

 یمانع یهمراه نیدانستند و ا یچون عموم مردم آن زمان، جنون را به واسطه تصرف جن م
ه حـال ربـاخواران   کاست  نیا هیآ يو معنا، است قیتصداز  یخال، هیتشب نیا رایز؛ ندارد

اسـتناد جنـون بـه     نیهمچن و؛ رده باشدکدر او تصرف  طانیه شکاست  وانهیمانند حال د
ـ تر از آن است  عادل، خداوند رایز؛ ستین نکواقع ممدر، طانیش ـ ک را بـر عقـل    طانیه ش

  88.ندکاش مسلط  بنده
  سد:ینو یر مین تفسیدر نقد ا مرحوم علّامه

س  « ۀیآاوالً:  نَ الْمـ طانُ مـالشَّی طُهتَخَباز  يا ه پـاره کـ نیاشـاره دارد بـه ا   )275 :(بقـره » الَّذي ی
 89؛ ...انـد  لیقب نیها از ا جنون ۀهمه کنینه اباشند،  طانیر اثر تماس شبن است ک، ممها جنون

؛ نـد کاسـتناد  ناصـواب  گفتار به باطل و  ،الم خودکه در کاست  آنتر از  بزرگوند خدااً: یثان
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رو و  از پـیش  یهـیچ بـاطل  : «فرمـود  هکـ  چنـان کنـد؛  و آن را رد  انیـ ه بطالنـش را ب کنیجز ا
 زینو  )42: (فصلت ».حکیم و ستوده است يسوشده از آید، نازل یسرش به سویش نم پشت

رگـز  و آن ه .] اسـت  جداکننده [میان حق و باطـل  یتردید که این قرآن، سخن یب« :دیفرما می
اسـت   يماد يها شهیاندآن،  ریالم و نظاکن یمنشأ ا: ثالثاً؛ )14و  13: (طارق» .نیست یشوخ

ون یه مادینکچه ا؛ ستندیرده و خودشان هم متوجه نکنفوذ ، از اهل بحث يا ه در ذهن عدهک
طان یا شـ یـ  کا ملیها به روح  دهیاز پد يا ون از نسبت دادن پارهیه منظور الهکاند  ردهکگمان 

ه کـ  یننـد، در صـورت  ک یعین اسباب طبیرا جانش یعیطبیرخواهند اسباب غ یه مکن است یا
در  یعـ یطبیرر ندارد و اسباب غیتأث یعین موارد اسباب طبیه در اکست ین نیشان ایمقصود ا

ر آنهـا در طـول اسـباب    یه تـأث کـ ن است یه مقصود اکبل؛ ندک یر میتأث یعیعرض اسباب طب
بـاالتر   ۀدر مرتبـ  یاست، ول یعیها همان سبب طب دهین پدیاب یسبب قر یعنی است؛ یعیطب

ر اشاره دارد ین تعبین ایبنابرا 90است. یعیطبیرتر غ یعال أسبب و مسبب هر دو مستند به مبد
ن یها از ا جنون ۀه همینکنه ا دنطان باشیر اثر تماس شبها  جنونبرخی ن است که ممینکبه ا
 91باشند.ل یقب

  يخيو تار يمسلم قرآناصول با  رتيمغا .۱۱
  )23ي: (شور  ».قُلْ ال أَسئَلُکُم علَیه أَجراً إِالَّ الْمودةَ فی الْقُرْبی«

  یگر مفسران:گفتار د
نان، نسبت یمحبت ا» امودت به قرب«ند و مقصود از ا ا عموم مردمیش یه، قرین آیمخاطبان ا

ه یآ ين معنایمهر بورزد). بنابراشان خود یش نسبت به خویقر یعنیشان خود است (یبه خو
شان خـود مـودت   یه نسبت به خوینکخواهم مگر ا ینم يبگو من از شما مزد هکن است یا

  92د.یبورز
  یسد:نو یدگاه مین دیدر نقد امرحوم علّامه 

م هرگـز مـردم را دعـوت    یرکچون قرآن ؛ قرآن ناسازگار است یتیر با اصول تربین تفسیا
ـ گو می هکبل؛ دیدوست بدار يشاوندیخو خاطر هشاوندان خود را بیه خوینکند به اک ینم  دی
ـ بای، مقبول انسان يها و ارزش یآدم يها و بغض ك تمام حبزان و مالیم ؛ د خـدا باشـد  ی

صـراحت   م بـه کـی ح يسـت. خـدا  یده نیمطلق پسندطور  به به ارحام، یت حتین محببنابرا
کـه بـا    یکه با کسان ییاب یرا که به خدا و روز قیامت ایمان دارند، نم یگروه«د: یفرما یم

گرچـه پدرانشـان یـا    ؛ برقـرار کننـد   یدوسـت ، و مخالفت دارنـد  یخدا و پیامبرش دشمن
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ن را ا، اسالم هرگز مؤمنيآر )22: مجادله» (.فرزندانشان یا برادرانشان یا خویشانشان باشند
ـ شاوند دوست بدارنـد، بل ید را تنها به خاطر خوشاوند خویه خوینکند به اک یدعوت نم ه ک

  93ن سفارش، محبت خداست.یاساس ا
  )61: (آل عمران»  .فَقُلْ تَعالَوا نَدع أَبناءنا وأَبناءکُم ونساءنا ونساءکُم وأَنْفُسنا وأَنْفُسکُم«

  یگر مفسران:گفتار د
ـ    یتعـال  يه خداکن است یشود ا می ه استفادهیه از آک مطلبیت ینها  یبـه رسـول گرام

ـ    یسیعکه دربارة  تابکرا از اهل  یسانکه کدستور داده  کننـد،   یبگومگـو و جـدال م
ـ ینکند به اکدعوت  ن مـردان و زنـان مـؤمن و    یه با زنان و مردان و فرزندان خود و همچن

ـ جا جمع شوند و با ابتهال و تضرع از درگاه خدا بخواهند  یکفرزندانشان  ـ ز مه اک ان دو ی
و از رحمت خود دور کند لعنت ید، گو یدروغ م یسیع ةه دربارکرا  يا فهیفه، آن طایطا

ه دو گـروه  کبل؛ ستین یفه ناظر به شخص خاصیشر یۀآکه ن است یالمش اکسازد. جان 
جا جمع شوند و سپس  یکه با زن و بچه در ینکند به اک یاهل حق و اهل باطل را دعوت م

  94نند.کن یگر را نفریدیکبا تضرع و ابتهال 
  :نقد علّامه طباطبائی

ـ بـه آن دعـوت    یتعـال  يه خداک ین اجتماعید ایشان پرسید از ایحال با ، چگونـه  ردهک
کـه آن   یسانهمۀ ک یعنیست؟ همۀ نصاران با امؤمنهمۀ ا جمع شدن یاست؟ آ یشدن جمع

ن سال نهم هجـرت و بـه قـول    ااز مورخ یبه قول بعض هکه (ین آیروز نزول ا یعنروز، ی
ـ  ین دو قـول خـال  یاز ا یک چیه هکچند بوده، هرگر سال دهم هجرت ید یبعض ال کاز اش

مـن و حجـاز و عـراق و    ینان کعه و مضر (سایل ربیقبا ۀهم یعنیست)، مسلمان بودند، ین
شـام و سـواحل    يمـن) و نصـارا  ین کنجران (سا ۀلیقب یعنهمۀ نصارا، یگر) و یمناطق د

ـ ؛ کشانیر ایش و غیرتس و اینان روم و فرانسه و انگلکترانه و سایمد ـ یه چن  ین گردآوردن
نده کپرا ه در مشارق و مغارب آن روزک یتیها جمع ونیلیچون م؛ است يمحاالت عاد وجز

آن روز چگونه ؛ ان نداردکار بشر است امیدر اخت یگروه يها ه انواع رسانهکبودند، امروز 
داند، و چنانچه  ین نمکن امر را ممیانش اکارهمۀ با  يه اسباب عادینکداشت؟ و با اان کام

حق  یرده و ظهور روشنکف به محال یلکقت تیحقرده باشد، درک یفیلکن تیم چنیرکقرآن 
 يان عـذر کن عدم امیشود و هم ینم یچ وقت عملیه هکرده ک يرا مشروط و منوط به امر

نند و چـه عـذر   کرا اجابت ن رسول خدا ۀه دعوت مباهلینکنصارا خواهد بود در ا يبرا
ـ یدر دعو ه رسول خداکشد  یمموجب ن عذر موجه یو هم ؟نیتر از ا موجه بـر   یش مبن

شـان   ينجـران در دعـو   يند تا نصاراکشتر ضرر یبنده و رسول خدا است ب یسیه عینکا
ن یتماع حاضر از مسلمن فرمان اجیه منظور از اکنیا ایو ؛ ستینکه آن جناب خدابر ا یمبن
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فه یشـر  یـۀ اگـر آ . شان اسـت یان ایان و اطرافیل نجرانینه و اطراف آن از قبیمد يو نصارا
ـ لکمتر از تکف یلکن تیمحذور اگرچه را داده باشد،  یتین جمعیچن يآور دستور جمع ف ی

ـ ک نبـودن دسـت  پذیر  امتثالاز نظر ؛ تر است کش سبا یو شناعت و نامعقول یقبل از آن  یم
ر نقـاط  یاهل نجران و سـا  ۀنه و همیاهل مد ۀتوانسته است هم ی میسکآن روز چه . ندارد

ست و یق به محال نیتعل یفیلکن تیا چنیند و آکجا جمع  یکره را یجز ن در شبهینش یحیمس
ـ ست ین نیاعتراف به ا یفیلکن تیچن يا معنایآ  یه اصـوالً ظهـور حـق معتـذر و ناشـدن     ک

  95است؟

  اتيلاسرائي. نقد ۱۲
در بازشناسی روایـات   المیزانصاحب است. ات نقد اسرائیلی ،زنیالم ریتفس يازهایاز امت یکی

 علّامـه ترین تفاسیر است.  پیراستهاز این حیث، وي  المیزانو ، مفسر ترین اسرائیلی، هوشمند
را بـه نقـد    ائیلیهـاي اسـر   ات علمی و اسـالمی، افسـانه  هاي عقلی و بدیهی ستفاده از دادهبا ا
 هـا  افـراد و گـروه   یزند. در طول تـاریخ اسـالم، برخـ    آنها مهر بطالن میهمۀ و بر کشد  می

نیـز   یوارد سـاختند. برخـ   يروایـات تفسـیر   انیـ در مآنها را و پرداختند  نیدروغ احادیثی
نـد.  کردمنتشـر   احادیث پیامبرنام و آنها را به فتند گرودیان و مسیحیان فرارا از یه یمطالب

 ،اسـت  نظـران شـیعه و سـنی    مفسران و محدثان و صـاحب ین واقعیت تلخ، که مورد تأیید ا
مفسـر قـرآن،    است کـه بایسته  رو ازاین. آورده استپدید تفسیر قرآن  يبزرگ را برا يخطر

شـناخت جعلیـات و اسـرائیلیات    ۀ کـه در زمینـ   یهـای  ه کند و با مراجعه به کتابکامالً توج
 يناخت جـاعالن احادیـث و نـاقالن اسـرائیلیات و فهـم معیارهـا      با شنیز و اند  هنوشته شد

چـون   ي. افـراد دوري جویـد آنهـا را کـامالً بشناسـد و از آنهـا      ،یو اسرائیل یاحادیث جعل
 صـر از عنا تمیم الداريو  بن منبه وهب، قرظی محمدبن کعب، االحبار کعب، مبن سال عبداهللا

 يهـا  ارآمد خود، افسانهکو  میعظ يها یدر پرتو آگاه ،زانیالم صاحب 96.ندا هاین گرو یاصل
 هاروتداستان  لیدر ذ علّامهمرحوم . ندک یو نقد م یگوناگون بررس يرا با ابزارها یلیاسرائ

  :سدینو یم ماروتو 
ـ انـد، و ن  بافتـه  مـاروت و  هاروت يان، برایهودیه کاست  يا افسانهاین قصه،  هماننـد  ز ی

 يسان برا نیار معتقد بودند. بدیستارگان ثابت و س ةم درباریان قدیونانیه کاست  يریاساط
ـ  یثین دسته اخبار، هماننـد هـر حـد   یه اکشود  یر، روشن مو شهیپژوه اند هر دانش ه در ک
ار کست و آشین یان خالیهودی يها سهیآنان وارد شده، از دس يها ان لغزشیو ب ایمطاعن انب
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ـ در م ، خـود را در عصـر صـحابه   یچه دقتهود تا چه اندازه و با ی ۀه جامعکشود  یم ان ی
 يات اصـحاب بـاز  یتوانستند با روا یچه منفاق، هر ةدادند و با چهر يجا ثیاصحاب حد

  97اند. ردهک
  نویسد: میاند  مان وارد شدهیداستان حضرت سلباب روایاتی که در  ةدرباروي همچنین 

تـاریخ قطعـی هـم آن را تکـذیب     بلکه ؛ پذیرد اند که عقل سلیم آنها را نمی اینها اساطیري
و نیـز از  ؛ شدهمنتشر  االحبارکعب سوي امثال هایی است که از شتر آنها، مبالغهکند و بی می

که یه آنها هیچ راهی نداریم، جز اینکه در توجاي  ناپذیرفتنیاین قبیل است اخبار عجیب و 
  98.است و بگذریم» اتاسرائیلی«بگوییم از 

کـه بـه هـیچ روي    شـود   دیـده مـی   ینیز اخبار جعلی فراوان» یوسف«داستان شیرین بارة در
  نویسد:  کشد و می این روایات را به نقد می ۀهم علّامه. نیستندمقام آن پیامبر بزرگ  ۀشایست

و شوند، ات اسرائیلیشده است که اینان گرفتار موجب ، به روایات، مفسراناعتماد افراطی 
یـد و تحریفگـر در میـان روایـات مـا وارد      هـاي پل  به اخبار موضوع و مجعولی که دست

  99.اند، اعتماد کنند ساخته
روایـات معتبـر نبودنـد، از ذکـر آنهـا       ایـن چـون  : «سدینو یم هبقر 26 یۀآ لیذوي همچنین 

چـون داسـتان از تـورات    ؛ دنباشـ  یاز روایات جعلـ که م یکن یمگمان کردیم، و پوشی  چشم
  101».اند اتیلیاسرائ[از]  و یاحادیث همه جعلاین « :سدینو یم ایو  100؛»گرفته شده است

  يريگ جهنتي
 یابیـ را مـورد ارز  ، آنتیه و روایهر نظربیان از موارد پس ، در اغلب تفسیر المیزانصاحب 

نقـد  . نـد ک مـی  آن را نقـد  يریگونه سوگ چیدهد و در صورت لزوم، بدون ه یعالمانه قرار م
و مطلـق   اصـالت حـس   نقـد ، یخیو تـار  یبا اصول مسلم قرآنـ  رتیمغااعالم ، اتیلیاسرائ

 ییو محتـوا  يضـعف سـند  اشـاره بـه   ، خیاز تار يریگ بهره، یعلوم تجرب يها افتهیانگاشتن 
 ياز قواعد نحـو  يریگ بهره، واژگان قرآن ياوکوا، مفهوم و مصداق نیبنهادن فرق ، اتیروا

فرجـام   ایـ بـا آغـاز    يناسازگارالتفات به ، میرکمخالفت با اسلوب قرآن توجه به ، یو بالغ
را  اتیاز آ یبا ظاهر برخ یناهمگونسرانجام توجه به و  اقیس ةاستفاده از قاعد، قرآن اتیآ
گـر مفسـران   ید يریتفسـ  يآرابه  علّامه طباطبائینقد  يها ن روشیتر از مهم یتوان برخ یم

  دانست.
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