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 الميزانتفسير  در مفسرانهای دیدگاه نقد و بررسی در طباطبایی عالمه معيارهای
 

  ___________ 2، امان اهلل ناصری کریموند1دکتر سهراب مروتی  ___________ 

 11/13/1191: پذیرش تاریخ - 13/1/1191: دریافت تاریخ

 

 
 معیارهووای، متعووا  خداونوود کووال  صووحی  تبیووی  و تفسوویر بوورای طباطبووایی عالمووه

 اس . پرداختهقرآن  یرتفس به معیارها همی  اساس بر و گرفته نظر در را منتلفی

یواد  را منتلوف مفسوران اتیونظرخوود،  گرانسونگ تفسویرتودوی   در المیو ان لفؤم

 برخوی بررسوی و نقود بوههایی هلفوؤم و مالک اساس برکتابش،  جایجای درکرد ، 

  کند.می اقدا  اتینظر آن از

 انمفسور اتیونظر نقود و بررسوی بوههوا آن به توجه با عالمه کههایی مالک از برخی

 نوو و  شوو ن، کووریمقوورآن  آیووات و کلمووات صووحی  قرائوو : از نووداعبارت پووردازدمووی

 و مفووردات مفهووو  و معنووا تعیووی ، عوور  ادبیووات قواعوود بووه دقیوو  توجووه عوود ، آیووات

 مرجوو  صووحی  تشوونی ، مشووارالیه و اشووار  تطبیوو  و تشوونی ، قوورآن واژگووان

 اعتقادات وها یداورپیش دخال ، آیات بودن مدنی یا مکی صحی  شناخ ، ضمایر

 تطبیووو ، کلموووات و حووورو  )نقوووش  اعووورا  صوووحی    تشووونی ، تفسووویر در مووورهبی

  . ... و تارینی جریانات بر آیات از برخی ناصوا 

 عالموههای مالک و مبانیتری  مهم، المی ان مجلداتة همه مطالع با نوشتار ای  در

هایی هنمونو کورذ بوا کنوونیة شویو بوه و اسوتنرا  نامفسر اتینظر نقد و بررسی در

 اس . شد  بندیدسته

های هلفووؤم و مبوانی، تفسویر المیو ان، نامفسوور اتیونظر نقود و بررسویها: هکليددواژ

 .نقد

 مقدمه

 تفستیری مختلف مصاار، المیزان گرانسنگ تفسیر تصنیف ار رباربایی عالمه

 ــــــــــ
 . sohrab_morovati@yahoo.com ایال  اانشگاه اانشیار .1
 . amannaseri@gmail.comحدیث  وقرآن  علو  ارشد کارشناس .2

mailto:sohrab_morovati@yahoo.com-
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 زا آیتدبرمتی المیتزان تفستیر مطالعه از که رور همان و اااه قرار مطالعه مورا را
 فراوانتی تفستیری منابع همچنین و و... تاریخ، روایت، لغت از اعم مختلف منابع
، ایتدگاه ختوی  نظتر ذکتر از بعد مختلفی موارا ار ایشان زیرا است؛براه  بهره
ایگتر  از بی  میان این ار، کندمی ذکر نیز را مفسران یا نالغویمحدثان،  از برخی
 نامفسر از گاه برخی که آنجا از و نمواه هتوج نامفسرنظریات  و تفاسیر به، منابع
 متوارا اراند، ااشتته متعتال خداونتد مراا کشف ار خطایی و لغزشای زمینه ار

 جوانتب از مفسترانهای های ایتدگاهکاستتی پیرامون بررسی و بحث به متعدای
 یتاری بته تتا است ارصدا مقاله این ار نویسنده بنابراین است. پرااخته مختلف
 و مبتانی چته بتا رباربتایی عالمته کته برستد مهم مطلب این به، عالمت خداوند

 ،اهد قرار را و نقد، بررسی مورا را مفسرها هانظریات  است توانستههایی هلفؤم
ة ارائت از نیز مخالفان واند نمواه تأیید و پذیرفته را وی آرای موافقان که روری به

 .اندبازمانده ایشاننظریات  مقابل ار جوابی

 تفسير الميزان در مفسران دیدگاه بررسی  و نقديارهای مع

 آرای نقتد و بررستی به بار( صدها از )بی  بسیاری موارا ار رباربایی عالمه
 را و نقتد رانظریتات آنتان  مختلفتیهای هگون به میان این ار و پرااختهمفسران 
. اارا اییمعیارهت وها مالک ،مفسران آرای نقد به پرااختن ارعالمه  است. نمواه
 ذیتل شترب بتهنظریتات مفستران  نقتد ار ایشتان معیارهای وها مالکترین مهم
 : باشدمی

 آیات و کلمات صحیح قرائت -1
ها و مبانی ترجمه و تفستیر قترآن، چگتونگی قرائتت آیتات یکی از مالک

هتای تتوان بتا قرائتکه می است. برخی از آیات قرآن آن چنان ررفیتی اارند
وافق یا مخالف مراا خداوند متعال را از آنها برااشت نمتوا. مختلف، معانی م

بر اساس اهمیت این بحث، عالمه ار تفسیرش ار برخی آیات به ایتن بحتث 
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متراا خداونتد  پرااخته و قرائتی را صحیح شمراه است که مطابق بتا ستیاق،
متعال را بیان کند. البته نزا شیعه مسلّم است که قرائتِ حق تنها یتک قرائتت 

رهتور امتا   هتا قبتل ازولی پافشاری بر قرائت حق و نفی ایگر قرائت ست،ا
هایی از ترجیح و تأییتد قرائتت ار ار ااامه، نمونه 1زمان )عج( صالب نیست.

 شوا: ذکر می المیزانتفسیر 
ن ق َ  إهنَّق    نَْعلَق    قَقدْ ة: آیت معنتای ار مفستران از برخی  ال فَقِهنَّه  ْ  يَُ ول قونَ  یالَّقذه  لَيَْحَّ 

ب ونَ َ  نَّ  وَ  ي َكذ ه ينَ  لكه مه انتد: کراه ذکتر را وجتوهی( 11)انعا / «يَْجَحد ونَ  للاه  بهآياته  الظَّاله
 معنتا بر استاس آن  که شده نقل 2نامفسر بیشتر از که است وجهىآنها،  از یکى
 بلکته ،نیستند خوا گفته به معتقد کنندمى تکذیب را تو اگر اینان: استچنین  آیه
 .کننتدمتى تکتذیب را تتو زبان به، تو راستگویى به اعتقاا عین ار و عناا رو  از
 تکتذیب مترا حقیقتت ار بلکته، کننتدنمى تکذیب را تو اینان که است این: او 
 .ا نشده تکذیب تنها تو و، است من تکذیب به تو تکذیب برگشت زیرا ؛کنندمى
  اند.نشنیده اروغ تو از و نشده تو اروغ با مصااف هرگز اینها اینکه: سو 

 نقتل نامفستربیشتتر  از که وجوهی، آیه سیاق به باتوجه: گویدمی عالمه ولی
 تشتدید بتا «یکتذبونک» کته استت صحیح صورتی ار و است اشکال اچار شده
 فَق ة آیت مثتلقترآن  آیات از ایگر برخی همانند آیه این سیاق زیرا؛ شوا قرائت

ْن َ  ونَ  ما    نَْعلَ  إهنَّا قَْول ه  ْ  يَْحَّ  رو  رستول بته تستلیت مفهو ( 16/يس  ) ي ْعلهن ون ما وَ  ي سه
 1 .کندمی افااه را خدا

 آیات نزول شأن -2
 خداونتد متراا تبیینار  مفسران برای مهمهای مؤلفهاز یکی آیات نزول شأن 

 ــــــــــ
 .111  ، 1ج، مکاتب تفسیری، اکبرعلیبابایی،  .1
 است. نمواه بیان «بعضهم یقول»عبارت  با بلکه، نکراه ذکر را خاصی رمفس نا  موارابیشتر  ار عالمه .2
 .81-88 ، 1ج، المیزان، محمدحسین، رباربایی .1
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 ار گتاهاینکته  بته توجه با ولی، باشدمی رویدااها و افراا بر آیات تطبیق و متعال
 توجته مهتم ایتن بته عالمه، است گرفته صورت اشتباهاتی و انحرافات امور این
 : کندمی را را مفسران، نظریات آیات سیاق از گیریبهره با موارای ار و کراه

ده  فََمنة آی ذیل المنثور الدرّ ار سیورى يَ    أَنْ  للا   ي ره ْسق  ه  َصقْدَر    يَْشَرحْ  يَْهده ْْله  وَ  له

دْ  َمنْ  ً  َصْدَر    يَْجعَلْ  لَّ   ي ضه  أَنْ  ي ره ً  َضي هُا قعَّد   َكََنَّمقا َحَرجا  للا   يَْجعَقل   َكقذله َ  السَّقماءه  یفهق يَصَّ
ْجسَ  ينَ  َعلَ  الر ه ن ونَ  ال الَّذه  که کراه نقل اسلم بن زید از: نویسدمی (125انعا /) ي ْؤمه
 زیتد و عبتاس ابن از ایگر  روایت و شده نازل یاسر بن عمار ارباره مزبور آیه
 هشتا  بتن جهلابى و خطاب بن عمر شأن ار آیهاند: گفته که کراه نقل اسلم بن
 ستیاق آنکته حال: نویسدمی سیورینظریات  ذکر از پس عالمه 1.است شده نازل
  2 .است شده نازل خاصى مورا ار گفت بتوان که نیست سیاقى آیه

 نحوی( قواعد از ناصواب )برداشت عرب ادبیات قواعد به دقیق توجه عدم -1
 اابیتات قواعتد و زبتان با آشنایی، قرآن آیات تفسیرار  مفسر کارترین ابتدایی

 علتو  از یکتی را عترب اابیتات قواعتد از آگتاهی ستبحانی اهللةآی، است عرب
، قترآن تفسیر برای پایه نخستین: نویسدمی و ااندمی مفسر نیاز موراة گانچهاراه
 تنهتا هنت ...باشتد آگتاه کامل رور به عربی زبان قواعد از باید مفسّر که است این

 زبتانی هتر بته کته کتابی هر از استفااه بلکه، اارا مبر  نیاز کلیدی چنین بهقرآن 
 فختر تفستیر ار ولتی 1.استت زبان آن قواعد از آگاهی گرو ار، باشد شده نوشته
 : جمله از؛ است گرفته صورت توجهیکم امر این به گاهی رازی

   حروف از استفاده و تشناخ در. 1-1
، اشتتباه بتههتا آن از استتفااه نتود و حتروف تشتخیص ار گتاهی رازی فخر

 ــــــــــ
 .41  ، 1ج، الدرالمنثورالدین، ، جاللسیوری .1
 .481 ، 1ج، المیزان، محمدحسین، رباربایی .2
 .11 ، روش صحیح تفسیر قرآن، جعفر، سبحانی .1



 21 1111 زمستان 111شمارة    

 )بتا صتورت ایتن بته و گرفته نظر ار حروف از برخی برای را غلطی کاربراهای
 از؛ بدهتد ارائته آیتات از ارستتی تفستیر است نتوانسته حروف( ناصواب تحلیل
 : جمله

س قل ه  ْ  قالَقتْ ة آیت ذیتل عالمه ره  َشق    للاه  یأَفهق ر   يَقْدع وك  ْ  اأْلَْرضه  وَ  اته السَّقمو   فقاطه

يَْغفهرَ  نْ  لَك  ْ  له َرك  ْ  وَ  ذ ن وبهك  ْ  مه َسقًم  أََجقل   إهل  ي َؤخ ه ثْل نقا بََشقر   إهالَّ  أَْنقت  ْ  إهنْ  ققال وا م  يقد ونَ  مه  ت ره
ا تَص دوونا أَنْ  نا يَْعب د   كانَ  َعمَّ بهين   بهس ْلطان   فََْت ونا آباؤ   : نویسدمی (11ابراهیم/) م 

 عنتوان به و، است زاید «ذُنُوبِکُمْ مِنْ» ار «مِنْ»ة کلماند: گفته مفسران از بعضى
 و، نیست آن ار «مِنْ»ة کلم کهاند آوراه را ذ ن وبَك  ْ  لَك  ْ  يَْغفهرْ ة آی، خوا گفتار تأیید
 معنتایى و استت زائد، هست ]مِنْ[ که هم آیه این ار شوامى معلو  پساند: گفته
 1 .کندنمى افااه

 جتواب متا را ایتن: نویستدمتی رازی فخرایدگاه  را و نقد ار المیزان مؤلف
 هم آن، مثبت کال  ار نه شوامى زائد، منفى کال  ار تنها «من» حرف که اهیممى
 گفتته متثالً ؛معرفته نته باشتد نکتره مدخول  که شررى بهاند گفته که رور  به
: شتوانمتى گفتته ولتى، «نیامتد من نزا مرا  هیچ: رجل من جارنی ما» :شوامى
 2.است معرفه «من» مدخول هم و، است مثبت کال  هم چون «ذنوبکم من لیغفر»

 قرآن  واژگان و مفردات مفهوم و معنا تعیین -4
 بته، اارنتد را نقت ترین اصلی کلمات و واگگان، قرآن آیات فهم و تفسیر ار
 آیه، معنای کنیم معنا اشحقیقی معنای خالف بر را آیه از کلمه یک اگر که روری

ا معنت اشتتباه را کلمتات مفستران کته موارای ار عالمه لذا، یابدمی تغییر کلی به
 : است کراه بیان را کلمات صحیح یامعن و پرااختهها آن نقد بهاند، کراه
ه  أَْرَسقْلنا َ  إهنَّقاة آی ذیل آلوسی  قيراً  بهقاْلَح   يراً  وَ  بَشه قنْ  إهنْ  وَ  نَقذه قة   مه  فهيهقا َخق  إهالَّ  أ مَّ

 ــــــــــ
 .11  ، 11 ج، ح الغیبمفاتی، راز  فخر .1
 .11،  12، جالمیزانرباربایی، محمدحسین،   .2
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ير    ؛کننتدمتى انذار را بشر که کراه تفسیر کسانى مطلق به را «نذیر» (24فارر/) نَقذه
 قترار نقتد متورا را ایشان نظر عالمه ولی 1علما. از عالمى چه وپیامبر باشند  چه
 کته آیتدبرمى سیاق اهرر از و ...است آیه راهر خالف تفسیر این: گوید، میاااه
 2.شوا مبعو  خداسوی  از که است، پیامبری «نذیر» از مراا

 مشارالیه و اشاره تطبیق و تشخیص -5
 ار آن مشتارالیه اارا احتمتال کته استت رفتته کار به اشارات برخیقرآن  ار 
 توانتدمی آیات به کلی تسلط و اشراف صورت ار مفسر و بواه بعد یا قبل آیات
 استت بته را آیات حقیقی معنای تا اهد ربطآنها  مشارالیه به را شاراتا گونهاین
ایتدگاه  عالمته کهاند ااشتههایی لغزش موارا این ار مفسران از برخی ولی، آورا
 تشتخیص آیتات ستیاق به توجه با را مشارالیه و اشاره ارتبا  وکراه  نقد را آنان
 . است اااه

يتَ  إهذا َربَّ َ  اْذك رْ  وَ  للا   يَشاءَ  أَنْ  إهالَّ  آیه ذیل عالمه يَنه  أَنْ  َعس  ق لْ  وَ  نَسه  یَرب ه  يَْهده

َْقَربَ  نْ  أله  آیتات ستیاق به آیه این اتصالة لئمس: نویسدمی( 24کهف/) َرَشداً  هذا مه
 «هتذا» کلمته بته اشتاره که کندمى اقتضا تکلیف سیاق ارآنها  با اشتراک  و قبل
 ار را «هتذا» کلمه که نىامفسرایدگاه  و باشد. شىفرامو از بعد خدا ذکر به اشاره
 کهرا  مفسری نظر همچنین و 1اندگرفته کهف اصحاب ااستان به اشاره شریفه آیه
 با توجه به آیات قبتل و بعتد را 4است،  شده فراموش به «هذا» اشاره: است گفته
  5.است شمراه ضعیف راآنها  ایدگاه و کراه

 ــــــــــ
 .188  ، 22ج، روب المعانی، سیّد محموا، آلوسی .1
 .52 ، 11ج، المیزان، محمدحسین، رباربایی .2
 .251 ، 15ج، روب المعانی، سیّد محموا، آلوسی ؛115 ، 2ج، کشاف، محموا، زمخشری .1
 .251 ، 15ج، المعانیروب ، سیّد محموا، آلوسی .4
 .181،  11، جالمیزانمحمدحسین، رباربایی، . 5
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 ضمایر مرجع صحیح تشخیص -6
 و مختلتف ضتمایر مراجتع و ضتمایر ،آیتات از برختی ار اینکته به توجه اب

 تشخیص گرو ار آیات گونه این صحیح معنای که آنجا از و اارا وجوا متعدای
 اچتار ضتمایر مرجع تشخیص ار مفسران از برخی ،است ضمایر مراجع صحیح
 با عالمه یول ،کنند بیان را آیات حقیقی و اصلیاند معنای نتوانسته و شده اشکال
 خالف بر کهرا  مفسرانیایدگاه  و اااه تشخیص را ضمایر مرجع ،سیاق به توجه
 : است کراه نقد و رااند کراه تفسیر را آیات خدا مراا

ينَ  َعلَقق  س قْلطان     إهنَّمققاة آیتت ذیتتل نامفستتر از بعضتتى ينَ  وَ  يَتََولَّْونَق    الَّققذه  بهقق ه  ه قق ْ  الَّققذه

ْشق ك ونَ ـم  ينَ  وَ ة جمل ار مفرا ضمیراند: فتهگ (111نحل/) ره ْشق بهق ه  ه ق ْ  الَّقذه ك ونَ ـم   ره
 بتر تنهتا شیطان سلطنت: کندمى چنین را آیه معنا  و، گراابرمىمتعال  خدا  به
 ختوا ولتىّ را شتیطان کته نىاموحتدایگتری  و انمشترک یکتى ؛است رایفه او
 1 .گیرندمى

 شتوامى باعث (مفسران نظر از آیه )تفسیر تفسیر این چون: گویدمی عالمه اما
 و «ستلطانه» ار ضتمیر یعنتى شتوا؛ مختلتف، مرجتع ار، ستیاق یک ضمیرها 

 کته چترا؛ استت متراوا لتذا برگتراا ختدا بته «به» ضمیر و، شیطان به «یتولونه»
  2.گراامىبر شیطان کلمه به گانه سه مفرا ضمیرها 

   آیات بودن مدنی یا مکی صحیح شناخت -1
 به توجهنظریات مفسران،  نقد و بررسیار  رباربایی عالمه هایمالک از یکی
ایتدگاه بعضتی  زمینته ایتن ار المیتزان لفؤم باشد.می آیاتن بوا مدنی یا مکی

 : است نمواه را و نقد را مفسران
ينَ  إهنَّ ة آی او، فاررمکی ة سورة مقدم ار ربرسیمرحو   تقابَ  يَتْل ونَ  الَّذه  ...للاه  كه

 ــــــــــ
 .211 ، 14ج، روب المعانی، سیّد محموا، آلوسی و؛ 614 ، 2ج، کشاف، محموا، زمخشری .1
 .411 ، 12ج، المیزان، محمدحسین، رباربایی .2
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تابَ  أَْوَرثْنَا ث  َّ  آیه و (21فارر/) ينَ  اْلكه  هستورایتن  ازرا  (12فتارر/) ...اْصقَطفَْينا الَّذه
  1است. شده نازل مدینه ار آیه او این: است گفته و کراه استثنار

 نتازل مکته ار (فارر) سوره این: گویدمی ربرسیایدگاه مرحو   را ار عالمه
 رهور  نیز آیه او همان سیاق و ،اارا االلت معنا این بر نیز آیات  سیاق و شده
 2.باشدمی مراوا و اشکال اچار نظرشان لذا، ندارا مذکور مفسر گفته ار

 تفسیر در مذهبی اعتقادات وها داوریپیش دخالت -8
 اخالتت از، نمتواه تفستیر به اقدا ، نیاز مورا علو گیری از بهره با باید مفسر
 گتاهی رازی فختر ولتی .هیتزابپر تفستیر ار ختواهتای ااوریپی  و اعتقااات
 اررا  وینظریتات  موارای ار عالمه کهاخالت اااه  تفسیر ار را خوا اعتقااات

 : جمله از، است اااه قرار نقد مورا زمینه این
ً  ن َكل هقف   ال وَ ة آی ذیل عالمه ْسقعَها إهالَّ  نَْفسقا تقاب   لَقدَْينا وَ  و  ق    كه ه  يَْنطه  ال ه ق ْ  وَ  بهقاْلَح  

 بته جتواب و اعمتال نامته وجوا فایده» عنوانبا  بحثیار  (62منون/ؤم) ي ْظلَم ونَ 
 ار راز  فختر: نویستد، متی«استت کراه ذکر باره این ار راز  فخر که  اههشب

 بتر اگتر چیست؟ کتاب این فایده: بگوید کسى اگر: گفته آیه این ذیل کبیر تفسیر
، نتدارا کتتاب بته حاجت که ااندمى محال خدا بر را اروغ که شوا عرضه کسى
 بتر اگتر و، نباشتد چته و باشد میان ار کتابى چه ؛کندمى قبول بگوید خدا هرچه
 کستى چنتین، اانتدمى جایز و ممکن خدا از را گفتن اروغ که شوا عرضه کسى
 نشده چه و باشد شده نوشته کتابى ار چه ،کندمى تکذیب بگوید خدا که را آنچه
 اروغ همچنتین است ممکن گفتن اروغ هک رور همان اروغگو برا  چون ؛باشد
 ار .نتدارا ا فایتده اعمتال نوشتتن ،تقتدیر او هر به پس .است جایز هم نوشتن
: شتوا گفته است ممکن آنچه ولى ،کندمى بخواهد چه هر خدا: گوییممى جواب

 ــــــــــ
 .111 ، 8ج، مجمع البیان، فضل بن حسن، ربرسی .1
 .5 ، 11ج، یزانالممحمدحسین، ، رباربایی .2
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  1باشد. مالئکه برا  مصلحتى کار این ار شاید که است این
 فعل ار که استاستوار  مسلکى بر اااه راز  فخر که پاسخى: گویدمی عالمه
 مصتلحت و غرض رو  از خدا افعال که است معتقد او چون ؛اارامتعال  خدا 
 .ااندمى جایز متعال خدا  از را خرافى عمل و نیست
 قیامتت همه شتئون ار بلکه، نیست اعمال نوشتن لهئمس ار تنها اشکال این و
 نشتر، شهوا اشهاا، جمع، حشر: مانند ؛است وارا اااه خبر آن از متعال خدا  که

 .حساب و میزان، صرا ، هاایوان و کتب
 ار متا کته را آنچه متعال خدا : که است این اینها همه از ترصحیح جواب و
 صتحنه یتک صتورت بته و، کتراه لممثّت متا برا  شویممى روروبه آن با قیامت

  2. است... نمواه مجسم، ااارسى و، اااخواهى و اااگاهى

   کلمات و حروف )نقش( عراباِ صحیح تشخیص -9
 قبل مفسر ،خداوند مراا فهم ار کلمات و حروف عراباِ مهم نق  به توجه با
 تشتخیص را کلمتات و حتروف اعتراب باید آیات تبیین و تفسیر به پرااختن از

 نتدااه تشخیص خوبی به را کلمات و حروف عراباِمفسران  از بعضی ولی، اهد
 را راهتا آن نظتر، ستیاق به توجه با عالمهاند؛ شده مشکل اچار آیات تفسیر ار و

 اااه استت بته را آیتات ارست معنای و اااه تشخیص را کلمات اعراب و کراه
 : است
 قتَّةه  یفه  بَْينَه ما ما وَ  اأْلَْرضَ  وَ  واته السَّم   َخلَ َ  یالَّذه  اْلعَقْر ه  َعلَق  اْسقتَو  ث ق َّ  أَيَّقا    سه

ْحمن      (.51فرقان/) َخبهيراً  به ه  لْ فَْسئَ  الرَّ
 از، متدب منظتور بته و استت مرفود اینجا ار رحمان کلمه: است گفته آلوسی
 جملتهو  مبتدا و ندارا را موصوف عراباِ ایگر سبب همین به شده قطع وصفیت

 ــــــــــ
 .118  ، 21 ج، مفاتیح الغیب، راز  فخر .1
 .44  ، 15 ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .2
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 صتدر ار «التذ » کلمه و است خبر: گویدمی الهیجی 1است. آن خبر «به فسئل»
 ار کته ضتمیر  از استت بدل: که اارا اذعان مخشریز و 2.است آن مبتدا ، آیه

 1.است مستتر «استو » جمله
 بیشتتر یتا مختلتف وجوه این همه: گویدمی اقوال اینة هم ذکر از پس عالمه

 ؛نتدامشترک آیدمىبر آن از آنچه و بحث مورا آیات سیاق با ناسازگار  ار آنها،
 کتران گووگفتتآنها  سقم و صحت سر بر و ایستاان جا  ایگر سبب همین به

 خبر «الرحمن»ة کلم که است این آیدمىبر کال  نظم و سیاق از آنچه ولی ،نیست
 جملته و باشتدمى «الرحمن هو» کال  تقدیر و، شده حذف که مبتدایى برا  باشد
 حترف .رستاندمى را گیر نتیجه و تفریع، «فار» چون؛ است آن بر متفرد «فسئل»
 و «فسئله»: نفرموا اگر و .است الز  فعل کران متعد  را بنیز  «به» کلمه ار «بار»

 بفهماند و بگنجاند سؤال ار را اعتنار معنا  که است این برا  ،آورا را بار حرف
 4.است ضمیر از حال «خبیراً» کلمه و، بپرس او از عنایت کمال با که

   تاریخی جریانات بر آیات از برخی ناصواب تطبیق -13
ً  إهالَّ  د ب َر    يَْوَمئهذ   ي َول ههه ْ  َوَمنآیة ذیل  المنارمؤلف  فا ُهتَال   م تََحر ه تََحي هقَّاً  أَوْ  ل ه  فََُقدْ  فهئَقة   إهلَق  م 

نَ  بهغََضب   بَاء ير   َوبهئْسَ  َجَهنَّ    َوَمََْوا    للاه  م ه َمصه  قرائنتى و نویسد: وجوهمی (16انفال/) اْلـق
 5بواه است. بدر جنگ به مخصو  گجن از فرار حرمت حکم اینکه بر اارا االلت

 آن از یکى زیرا ؛نیست صحیح برااشت این: گویدمی ویایدگاه  را ار عالمه
 کته بتوا ایتن ایگترة قرین و، بواه اسال  جنگ لیناوّ بدر جنگ که بوا این قرائن

 ــــــــــ
 .18  ، 11 ج، المعانى روبمحموا، سیّد ، آلوسی .1
 .241 ، 1ج، تفسیر الهیجی، محمد بن علی، الهیجى شریف .2
 .281 ، 1ج، کشاف، محموا، زمخشری .1
 .121 ، 15ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .4
 .618  ، 1 ج، تفسیر المنار، محمد، رضا رشید .5
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 حقیقتت حسب بر، آن مانند و قرائن این و، بواه حاضر جنگ آن ار خدا رسول
 همه زیرا ؛است حنین و خیبر، خندق، احد جنگ و بدر گجن میان مشترک مالک
نیتاز مبرمتی  قتد ثابت جنگى مراان به اسال  که شده واقع ایامى ار هاجنگ این

آنها  همه ار خداوند و، بواه حاضر هاجنگ اینة هم ار هم اکر  برامپی و ااشته
  1. ...است اااه نصرتة وعد را انانمسلم

   اتآی مقام و لحن تشخیص -11
 متورا متفاوتیهای لحن با راهایی هگرو و افراا کریم، قرآن آیات از برخی ار
 برخی لحن تشخیص ارمفسران  از برخی مواقع این ار کهاست  اااه قرار خطاب

، آیتات ستیاق و ستبک گرفتن نظر ار با عالمه ولیاند، شده اشتباه اچار آیات از
 : است کراه را رافسران م اشتباهنظریات  و اااه تشخیص را آیات لحن
 َنْ  يَْعب د ونَ  و لْ  لَ ْ  ما للاه  د ونه  مه ً  به ه  ي نََّ ه ْل    به ه  لَه  ْ  لَْيسَ  ما وَ  س ْلطانا ينَ  مقا وَ  عه مه  لهلظَّقاله
نْ  ير   مه  .(11حج/) نَصه

ينَ  ما وَ ة جمل خصو  ارمرحو  ربرسی  مه نْ  لهلظَّاله قير   مه  لحن :است گفته نَصه
 را آنها که ندارند یاور  نامشرک که است این مراا و است نارکمش تهدید آیه این
  2.نماید محافظت عذاب از

 ار متذکور جملته رتاهراً آیدمىبر سیاق از که رور  به: گویدمی عالمه ولى
، ندارند شرکائشان خدایى به علمى و برهان نامشرک که است این بر احتجاج مقا 
 ؛شتدمى ایشان یاور برهان آن، ااشتندمى ىعلم و حجتى چنین اگرکه ان بی این به

، ولتی مشترکان استت عتالم یتاور علتم و، است برهان صاحب یاور برهان چون
 هتم علمتى و برهتان الیتل همتین بته پس .نیست یاور  رالمان برا  و اندرالم

 ــــــــــ
 .11-18 ، 1 ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .1
 .1 ، 1ج، مجمع البیان، فضل بن حسن، ربرسی .2
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  1.است قرآنى احتجاجات ترینلطیف از این و ندارند

   آیات مخاطب تشخیص -12
هایی به کار رفتته و نتامی از افتراا بته میتان قرآن کریم خطابار برخی از آیات 

نیامده تا مشخص شوا که خطاب متوجه چه کسی است؟ لذا گاه برختی از مفستران 
که عالمه از فحتوای کتال  و ستیاق  اندار تشخیص مخارب آیات راهی خطا پیمواه

 آیات، مخارب آیه را تشخیص اااه و ایدگاه مفسران را را کراه است: 

ينَ  أَيوَها ياة آی ذیل المیزانمؤلف  ق َ  آَمن قوا الَّقذه ( 2صتف/) تَْفعَل قونَ  ال مقا تَُ ول قونَ  له
 اینکته ستبب بته را نامؤمنت خواهدمى ،است توبیخ زمینه ار آیه گفتار: نویسدمی

: استت گفتته ربرستیمرحو   اینکه و کند. توبیخ کنندنمى عمل گویندمى بدانچه
 ایتن شتریفه آیته و هستتند نامنافقت «ایدآوراه ایمان که انىکس ا » ةجمل از مراا
 2نتد.امحتر قترآن  نظتر از نامؤمنت زیترا، را نامؤمنت نه، کندمى سرزن  را رائفه
 بحتث مورا آیاتة زمین و سیاق زیرا ااا... فرا گوش آن به نباید و نیست ارست
 بته که بواند ااها پایدار  وعده جنگ از قبل نامؤمن از بعضى گویا که فهماندمى
 جنتگ برا  شدن بیرون از یا نگذارند فرار به پا و، نکنند پشت جنگ به وجههیچ
، ننمایند مضایقه ایگران و خوا برا  جنگ ابزار تهیه ار انفاق از یا، نورزند تثاقل
  1. ..اند.کراه وعده خلف عمل موقع ار ولى

   آیات متکلم تشخیص -11
 راسخنانی  ایگر افراای زبان از متعال خداوند مکریقرآن  از بسیاری آیات ار 
 بته. نیستت آشتکار ختوبی به االیلی به آنها، متکلم تشخیص گاه که کندمی بیان

 ــــــــــ
 .511 ، 14ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .1
 .218 ، 1ج، مجمع البیان، فضل بن حسن، ربرسی .2
 .421 ، 11 ج، المیزانمدحسین، مح، رباربایی .1
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 آیتات صتحیح تفسیرو  آیات حقیقی متکلم تشخیص ار مفسران، گاه الیل همین
 نظتر مورا متکلم ،سیاق بر تکیه با مواقع گونه این ار عالمه شوند.می خطا اچار
 : کندمی را را مخالف، نظریات اااه تشخیص را متعال داوندخ

قاة آی ذیل رازی فخر ْلفَقةً  َرأَْو    فَلَمَّ قيئَتْ  َّ  قو    سه ج  ينَ  و  وا الَّقذه  یالَّقذه  هقذَا قهيقلَ  وَ  َكفَقر 

 یکدیگر به که کفارند خوا کال  این گوینده: نویسدمی (21ملک/) تَدَّع ونَ  به ه  ك ْنت  ْ 
؛ باشتد ارستت تواندنمی قول این: گویدمی وی نظر را ار عالمه ولی 1گویند.مى
 کتال  ایتن گوینتده کته آیدبرمى سیاق راهر از و نیست سازگار آیه سیاق با زیرا

  2...کنند.مى خطاب اوزخ اهل به خدا امر به کهاند مالئکه

  جعلی روایات از گیریبهره و استناد -14
 گرفتن نظر ار مفسران، آرای تأیید یا را ار رباربایی عالمه معیارهای از یکی

، متوارا برخی ار. شوامی نقل آیات ذیل که است روایاتی کارگیری بهچگونگی 
 از استته ایتن المیتزانمؤلتف  کتهانتد کراه گیتریبهره جعلی روایات ازمفسران 
 : جمله از؛ است کراه را و نقد را روایات

ينَ  قَْوًمقا فهيَهقا إهنَّ  وَسق م   يَقا قَقال واة آی ذیل ار المنارمؤلف  لََها لَقن َوإهنَّقا َجبَّقاره  نَّقْدخ 

واْ  َحتَّ    ج  ْنَها يَْخر  واْ  فَِهن مه ج  ْنَها يَْخر  ل ونَ  فَِهنَّا مه  از متراا: نویستدمتی (22مائتده/) دَاخه
 زور مترا  بته و، باشتند نیترو و سطوت صاحب که است کسانى «جَبَّارِینَ»ة کلم

 پیرامتون روایتات از تعتداا  ار .کنند تحمیل مرا  به اهندبخو چه هر و بگویند
 ىانمرامت و عمالقته از سترزمین آن ستاکنان که آمده، بحث مورا جبارین وصف
 آنتان بلنتدقامتى و هیکلتىارشتکه اربارة چنان ؛بواند بلندقامت و هیکلارشت
 ذیتل رالمنتامؤلف  که روایاتی نقد ار عالمه 1.است شده وارا عجیبى ها ااستان

 ــــــــــ
 .15 ، 11ج، مفاتیح الغیب، راز  فخر .1
 .611 ، 11ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .2
 .111  ، 6ج، تفسیر المنار، محمد، رضا رشید .1
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 باستانى آثار ار و، بپذیرا راآنها  تواندنمى سلیم عقل: گوید، میکراه نقل آیه این
 نتاگزیر، نتدارا وجتوا کند تأیید را روایات این که چیز  نیز ربیعىها  بحث و

 1.ندارا اسیسه و جعل جز مأخذ  مذکور روایات که گفت باید

 قرآن صریح نص بامفسران  آرای مخالفت -15
ْحَصنَات  ـَواْلقة آیت ذیل لمنارامؤلف  قنَ  م  تَقابَ  أَْيَمقان ك  ْ  َملََكقتْ  َمقا إهالَّ  الن هَسقاء مه  للاه  كه

ققلَّ  َعلَققْيك  ْ  ققا لَك قق  َوأ حه ك قق ْ  َوَراء مَّ ك   تَْبتَغ ققواْ  أَن ذَله ققنهينَ  بهققََْمَواله ْحصه ينَ  َغْيققرَ  مو َسققافهحه  فََمققا م 
ْنه نَّ  به ه  اْستَْمتَْعت   وَره نَّ  فَآت وه نَّ  مه يَضةً  أ ج  نَاحَ  َوالَ  فَره قن به ه  تََراَضْيت   فهيَما َعلَْيك  ْ  ج   بَْعقده  مه
يَضةه  ً  َعلهيًما َكانَ  للاَ  إهنَّ  اْلفَره يمقا  قانونى و متعه تشریع که کراه اشکال (24نسار/) َحكه
 بتاز  تو  چون که سازامى مراان بازیچه را زن زیرا ؛است زن به توهینی بوان
 2بیفتد. کسى ستا ا  هر

 وارا او به اشکال این که کسى نخستین اینکه لاوّ: گویدمى پاسخ  ار عالمه
 تتا استال  صتدر ار را متعته شارد اینکه ار ؛ زیرااست اسال  شارد خوا شوامى

 ما جواب همان ااا شارد که جوابى هر، نیست حرفى هیچ بوا کراه تشریع مدتى
 بران لذت قبیل از، هست متعه ار که اغراضى آن ، همهاینکه او  بوا. خواهد نیز
 مرا ار (شدن بازیچه شما قول به و) محبت و انس و فرزند تولید، شهوت افع و
 مگتر، شوامى ملعبه زن فقط متعه ار بگویى ندارا معنا ایگر، است مشترک زن و

 حکمتی، کریمقرآن  صریح نص آیه این ار 1.کنى جدال و لجباز  بخواهى اینکه
 منتابع ار که روایاتیر ب تکیه با المنارمؤلف  ولی، فرمواه اعال  شرعی و لحال را
 بتر نظری، (باشندمی ساختگی و ضعیف که) آمده متعه تحریم بر مبنی سنت اهل

  است. نمواه ابرازقرآن  خالف

 ــــــــــ
 .211 ، 5 ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .1
 .11  ، 5 ج، تفسیر المنار، محمد، رشیدرضا .2
 .211-261 ، 4 ج، المیزانحسین، محمد، رباربایی .1
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 بایکدیگر بعد و قبل آیات ارتباط چگونگی -16
 و تفسیرکراه بعدشان و بلق آیات به توجه با را آیات بسیاری موارا ار عالمه
 معنای و کند ارک را آیات ارتبا  که کندمی کمک مفسر به سیاق که است معتقد
 غفلتت بحث این از که یمفسران ایدگاه موارای ار لذا اهد. تشخیص را حقیقی
 ارستت معنتای وانتد، نپذیرفتته کراه خطا هم با آیات ارتبا  تعیین ار یا و کراه
 : ستا نمواه بیان را آیات

ُْنَا ما وَ ة آی ذیل آلوسی ق َ  بقاطه ً  بَْينَه مقا مقا وَ  اأْلَْرضَ  وَ  السَّماءَ  َخلَ ينَ  َظقنو  ذله  الَّقذه

وا ينَ  فََوْيل   َكفَر  لَّذه وا له نَ  َكفَر   معنتا نظتر از بحث مورا آیه: گویدمی (72/ص  ) النَّاره  مه
 ستبب پیرو  نای چون ؛مکن هوا پیرو : فرمواه گویا و، ماقبل  بر است عطف
 پیترو  که - بارل برا  را عالم وندخدا اینکه سبب به نیز و .شوامى اتگمراهی

 کراه خلق شرد پیرو  و توحید برا  بلکه، نیافریده - است آن از مصداقى هو 

 کته بعتد  آیته ستیاق؛ زیترا نیستت ارستت تفستیر این: گویدمی عالمه 1.است
ينَ  نَْجعَل    أَ : فرمایدمى ل وا وَ  ن واآمَ  الَّذه الهحاته  َعمه ينَ ـَكالْ  الصَّ ده ْفسه  ایتن با اأْلَْرضه  یفه  م 
 2.نیست سازگار معنا

   موضوعی تفسیر به توجهیبی -11
نَافهُ ونَ ـالْ  يَْحذَر  ة آی ذیل المنار لَ  أَن م   ق قله  ق ل قوبههه  یفهق بهَمقا ت نَب هقئ ه  ْ  س قوَرة   َعلَقْيهه ْ  ت نَقََّّ

واْ  ؤ  ج   للاَ  إهنَّ  اْستَْهَّه ْخره ا م  ونَ  مَّ ؤ   ق قله »ة جمل از: نویسدمی (64توبه/) تَْحذَر   «اواْسقتَْهَّه
 تترس و حذر حالت ،استهزار عنوانه ب بلکه ،نبواه  جد ایشان حذر که آیدبرمى
  1اند.گرفتهمى خوا به

 کته بستیار  آیتات زیرا؛ نیست صحیح جواب این: گویدمی آن نقد ار عالمه

 ــــــــــ
 .188 ، 21ج، روب المعانی، سیّد محموا، آلوسی .1
 .221 ، 11ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .2
 .521 ، 11ج، تفسیر المنار، محمد، رشیدرضا .1
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 شتده نازل ایشان ارباره ایگر  هاهسور و نسار و بقره سوره ار اتآی این از قبل
 و حتذر اینکه بر اارند االلت همه بوا کراه فاش را آنان سور نیّات از بسیار  و

 . ...استهزار عنوانهب نه بواه جد  نامنافق ترس
 واقعتى تترس از همه که کراه تعبیراتى ایشان ارباره متعال وندخدا، عالوهه ب
 َعلَقْيهه ْ  َصقْيَحة   ك قلَّ  يَْحَسقب ونَ : فرمتواه منافقین سوره ار مثالً ؛کندمى حکایت آنان
 ستوره ار و آنهاستت علیته دنکنمى خیال و ترسندمى صدایى هر از( 4منافقون/)

قق ْ  یفهقق أَصققابهعَه  ْ  يَْجعَل ققونَ  :فرمتتواه و آوراه ایشتتان بتتاره ار لتتىثَمَ بقتتره ققنَ  آذانههه  مه

نهند می خوا هایگوش ار را خوا انگشتان؛ سر(11بقره/) َمْوته ـالْ  رَ َحذَ  الصَّواعه ه 
 1شوا.مى نازل ایشان بر که باشد عذابى مبااا که صاعقه ترس از

 نظریات مفسران  بودن استدالل بدون -18
واْ  الَ »ة آی ذیل رباربایی عالمه ر   َطآئهفَقة   َعقن نَّْعقف   إهن إهيَمقانهك  ْ  بَْعقدَ  َكفَقْرت   قَقدْ  تَْعتَقذه

نك  ْ  بْ  م ه ينَ  َكقان واْ  بهقََنَّه  ْ  َطآئهفَةً  ن عَذ ه مه ْجقره  نامفستر از یکتى: نویستدمتی (66توبته/) «م 
 ارتالق نیتز مترا  از تا  او و یکى بر رائفه کلمه که را قول این (المنارمؤلف )
 مبالغه قدر آن و، کراه تخطئه، شوامى ارالق باال به تا سه برچنان که هم شوامى
 ار و، نتدارا اشگفته بر الیلى هیچ آنکه حال 2است. خوانده غلط را آن که کراه
 ،چیتز هتر از قطعته یک بر ارالق  و نگرفته قرار نىمعیّ عدا هیچ کلمه اینة ماا
 1.شوامى استعمال یکى ار که است این مؤید خوا

   دینیهای هآموز نقض -19
قبَْعض   ض ك  ْ بَعْ  اْهبهط واْ  قَالَ ة آی ذیل المنارمؤلف  ْسقتََُر   األَْرضه  یفهق َولَك ق ْ  َعقد و   له  م 

 ــــــــــ
 .121-128 ، 1 ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .1
 .512 ، 11 ج، تفسیر المنار، محمد، رشیدرضا .2
 .111 ، 1 ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .1
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ين   إهلَ  َوَمتَا     نتوعى آا  ااستتان این ار آا  از مقصوا: نویسدمی (24اعراف/) حه
 از مقصتوا: گفتته همچنتین و 1استت. محض خیالى ااستان یک ااستان و ،است
 زمره از آا  اصالً و 2کند.مى اعوت فساا و شر به را آامى که است ا قوه ابلیس

 بعثتت از قبتل یتا نیستتند گنتاه از معصتو  رانبیتا کلى رور به یا و نبواه مبراناپی
  1بوا. نشده مبعو  کرا نافرمانى که موقع آن آا  و نیستند معصو 
 تنهتا اانستت بایتد: گویتدمتی المنتارنظریات مؤلف  نقد ار رباربایی عالمه 
 مباحث این ار مفسر که است این شدهور مزب مباحث اعتباریبى باعث که چیز 
 مستائل از را تکوینى مسائل و نگذاشته فرق اعتبار  جهات و حقیقى جهات بین

 اعتبتار  و قرارااا  اصول، نمواه برهم و ارهم را بحث و ،نکراه جدا تشریعى
 اخالتت تکتوینى امتور ار است مفید اجتماعى نظا  و تشریعیات برا  تنها که را
 4.استاااه  حکومت، ار آن و اااه

 قرآن  جمالت و آیات صحیح مفهوم و معنا تشخیص -23
 آیتات تفستیر بته ،آیات مختلف اجزای نظرگرفتن ار بدونمفسران  از برخی

 کته شتده باعتث آیتات( مختلتف اجزای از )غفلت عامل همین کهاند کراه اقدا 
 ار با و سیاق بر تکیه با عالمه ولی ،بدهند ارائه خداوند مقصوا برخالف تفسیری

 برختینظریتات  وکراه  بیانتری صحیح تفسیر، آیات مختلف اجزای گرفتن نظر
ً  م وسق    ه أ   ف ؤاد   أَْصبَحَ  وَ : است نمواه را رامفسران  غقا  لَقْوال بهق ه  یلَت ْبقده  كقادَتْ  إهنْ  فاره

تَك ونَ  قَْلبهها َعل  َربَْطنا أَنْ  نَ  له نهينَ ـالْ  مه ْؤمه  .(11قصص/) م 
 مفسر  آن مثل ؛اندآوراه را مطالبى آیه  هاهجمل تفسیر ار نامفسر از بعضى

 ــــــــــ
 .151  ، 8 ج و 282-261  ، 1 ج، تفسیر المنار، محمد، رشیدرضا .1
 .215-261  ، 1 ج، همان .2
 .118-111  ، 2 ج، مفاتیح الغیب، رازی فخربنگرید به:  همچنین. 154  ، 8 جهمان،  .1
 .18-16  ، 8 ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .4
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 وقتتى موستى ماار قلب یعنى»: گفته «فارِغاً مُوسىا   فُؤااُ أَصْبَحَ وَ»: جمله ار که
 ،«شد عقل از خالى، حیرت و ترس شدت از، افتااه فرعون اا  به پسرش شنید که
 شتد خالى آن یاا از و گشت فارغ شد او به که وحیى آن از موسى ماار قلب»: یا
 زیترا ؛استت ضتعیف احتماالت این همه: گویدمی عالمه 1.«کرا فراموش را آن و

 آیته معنتا  حاصتل پتس ؛شتوانمى استفااه آیه سیاق از نظریات این از یکهیچ
 شتدمى باعث که اندوهى و ترس از، وحى سبب به موسى ماار قلب: است چنین
  2شد. خالى ،گراا فاش فرزندش سرّ

   تفسیر جای به تطبیق و جری از استفاده -21
 کته کننتدمتی ذکتر را روایتاتی، آیتات ازبعضی  تفسیر برایمفسران  از برخی
 روایات آن تواننمی ولی، اارا وجوا روایت و آیه بینای طهتراب و شباهت گرچه
 روایتت و کندمی بیان را کلی مفهو  یک آیه زیرا؛ کرا بیان آیه تفسیر عنوان به را
 ایتن نقتد بته بستیاری متوارا ار المیزان ار عالمه پراازا.می مصداق یک بیان به

 کراه یاا تطبیق و جری عنوان با را روایات از استفااه نود این و پرااخته روایات
 : مثال؛ است
 آیتة ذیتل که کرا روایت عباس ابن از منذر ابن که است آمده المنثور الدرّ ار

 َّالسَّدَّْينه  بَْينَ  بَلَ َ  إهذا َحت... /و ارمینته کوه یکى که کوه او یعنى: گفت (11)کهف 
 1است. آذربایجان کوه یکى

 و استت جر  باب از روایت این: گویدمی سیوریایدگاه  را و نقد ار عالمه
  4.باشد آیه تفسیر تواندنمی

 ــــــــــ
 .41 ، 21ج، روب المعانی، سیّد محموا، وسیآل .1
 .15-14 ، 16ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .2
 .241 ، 4، جالمنثور الدرّالدین، ، جاللسیوری .1
 .115 ، 11ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .4
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 قرآن تحریف روایات به اعتقاد -22
ة آیت ار کتریمقرآن  خوا که است سلّمیم مباحث از یکی تحریف عد  بحث
 ستنت اهتل و شیعه علمای اجماد همچنین و کراه تضمین را آن حجرنهم سورة 

 تفاسیرشان ار را اساسبی روایات از یبعضمفسران  از برخی ولی است آن بر نیز
 و نقتد مورا را روایات ونظریات  آن، استدالل با رباربایی عالمه کهاند کراه نقل
  است. اااه قرار را

 جعلتی روایتات از، نمتواه ذکر آیات ذیل رازی فخر گاه که روایاتی از برخی
 رازی فخرنظریات  مواقع گونهاین ار عالمه .اارا االلتقرآن  تحریف بر و است
 : اهدمی قرار نقد مورا را

ْلنَقا نَْحقن   إهنَّاة: آی ذیل عالمه ْكرَ  نَََّّ  مطترب بتا (1حجتر/) لَحقافهظ ونَ  لَق    إهنَّقا وَ  القذ ه
 کتران مطترب از پس، «تحریف ازقرآن  مصونیت ار فصلی» عنوان با بحثی کران
اربتارة  کته مجعولی روایات نقد وآنها  به پاسخ وقرآن  تحریف پیرامون شبهاتی
 روایتات آن بته کته 1مفسران از برخی آرای ذکر و است شده واراقرآن  تحریف
 کته اارامی بیان، پرااخته مفسران از بسیارینظریات  نقد و را بهاند؛ کراه استناا

 قطعى االلت با بوان مخالف لحاظ به نیز سند صحت فرض بر تحریف روایات»
 ایتن بته و «.مراوانتد و بواه کذب اسناا و جعل مظنه ار، تحریف عد  برقرآن 

 تتتأثیر روایتتات آن از کتتهرا  مفستترانی آرای هتتم و واراه روایتتات هتتم صتتورت
 مفصتل رتور به میان این ار و 2است. کراه را و نقد مدرک و الیل بااند، پذیرفته

 و بحث آن ازای خالصه که است پرااخته زمینه این ار رازی فخرنظریات  نقد به
 : شوامی ذکرااامه  ار بررسی

 ــــــــــ
 ج، صتحیح بختار ، محمد بن اسماعیل، بخاری؛ 16   ،14 ج، روب المعانى، سیّد محموا، آلوسی .1

تفستیر ، مالمحستن، کاشتانی فیض؛ 411  ، 2 ج، تفسیر قمى، علی بن ابراهیم، قمی؛ 126 ، 1
 .414  ، 1 ج، صافى

 .116-111  ، 12 ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .2
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 کته رازی[ فختر جملته ]از ستنت اهل مفسران از برخیایدگاه  نقد ار عالمه
 تالوتت  و برا یااها از خدا راقرآن  از ا رهپا» گفته که حدیث یک از افاد برا 
انتد، شتده گم چطور و اندرفته کجا آیات آناینکه  اما: گویدمی 1،«کرا منسوخ را
 هتم شتما اگر و !.است؟ نگرفته را آیه هزار آن از یکى سراغ هم نفر یک حتى که

 یتاا از پرستیممتى، بتراه یااها از خدا بگویید و، اهید قرار سند را حدیث همان
 نستخ آیتا باشتد؟ تواندمى چه تالوت نسخ از مقصوا و اارا؟ معنا چه خدا بران
 آیتات چترا پتس شتده؟ منستوخ آیتات آن به عمل که بواه این خارر به تالوت
 کنون تا و نشد؟ التالوه منسوخ است کریمقرآن  ار اکنون هم که ایگر  منسوخه

 و، هعد آیه و، زانى و زانیه نکاب آیه و صدقه آیه مانند !مانده؟ باقى کریمقرآن  ار
، کننتدمتى قستم او را التالوهمنسوخ آیات 2آقایان که اینجاست جالب و آن؟ غیر
 کته آیتاتى آن ایگر قسم و، آن به عمل هم و شده نسخ تالوت  هم کهآنها  یکى
  .رجم آیه مانند ؛است شده نسخ تالوت  تنها
 ستبب بتدین و نبتواه ختدایى کتال  صتفات واجد که بواه این خارر به یا و

 پتس بوا چنین اگر .است براه یااهایشان از و، کشیدهآنها  بر بطالن خط خداوند
ل   يََْتهي ه  ال که عزیز کتاب و خدا کال  رجز حقیقت ار قنْ  اْلباطه قنْ  ال وَ  يَدَْيق ه  بَقْينه  مه  مه

ق ه   حتق سو  به هاا  و فصل قول، نبوا اختالف از منزه، نبواه( 42)فصّلت/ َخْلفه
 کوتتاه و.  ...و نمتوا تحد  آن با بتوان کها  معجزه و، مستقیم صرا  سو  به و

 نیز و، محفوظ لوب از شده نازل راقرآن  متعال خدا  زیرا؛ نبواهقرآن  بگو، سخن
 ار بارل قیامت قیا  تا بعد اعصار ار و نزول  عصر ار که خوانده عزیز  کتاب
 و معجتزه، بارل و حق میان فرقان، نور، هدایت، فصل قول را آن و، ندارا راه آن
  1است. نامیده ...

 ــــــــــ
 .211  ، 1 ج، مفاتیح الغیب، راز  فخر .1
 .24-22  ، 2 ج، االتقانالدین، ، جاللسیوری ؛211  ، 1 جهمان،  .2
 .111  ، 12 ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .1



 45 1111 زمستان 111شمارة    

 قرآن  آیات از برخی با تاریخیهای بحث ناصواب تطبیق -21
هتای متالک از یکی و اارا جامع ایدگاهی مفسراننظریات  بررسی ار عالمه
 همتین بتر 1باشد.می تاریخیهای بحثة موازن و بررسی و تاریخ به توجهایشان، 
 اااه قترار نقتد متورا زمینته ایتن ار رانظریات مفسران  مختلفی موارا را اساس
 : جمله از؛ است
 َْن    َعلَْيك  ْ  َسََتْل وا ق لْ  اْلَُْرنَْينه  یذه  َعنْ  يَْسئَل ونَ َ  و ْكراً  مه  (.81)کهف/ ذه

 مشتهور هتازبان ار که است مقدونى اسکندر همان القرنینذواند: گفته بعضى
 بتر .هاستتزبتان سر بر همیشه که، شده لىثَمَ یک نظیر هم دراسکن سد و، است
 جعفتر بتن موسى از االسناا قرب ار که روایتى مانند، آمده هم روایاتى معنا این
 هر که منبه بن وهب روایت و، خدا رسول از عامر بن ةق ع روایت و، شده نقل
 ،تتابعین و صحابه از مفسران قدما  از بعضى 2.است شده نقل المنثور الدرّ ار او

 همتین نیز 4المنثور الدرّ نقل به قتااه و - 1البیان مجمع نقل به جبل بن معاذ مانند

 او کنتدمى وصف را مقدونى اسکندر وقتى هم سینا بوعلى. اندبرگزیده را ایدگاه
 ایتن بتر ختوا کبیر تفسیر ار هم راز  فخر. نامدمى القرنین ذو اسکندر نا  به را

: قترآن استت ایتن ،گفتته رازی فختر آنچه ةخالص .اارا پافشار  و اصرار نظریه
 جهتت و مشترق و مغرب نقا  اقصى تا مرا این سلطنت اینکه بر کندمى االلت
 مثتل و، استت زمین روز آن معموره همان حقیقت ار این و یافته گسترش شمال
 از ىسهم چنین که پااشاهى و ،بماند زمین ار جاواانه نام  باید پااشاهى چنین
 ....بس و است اسکندر همان ،باشد اارا شهرت

 ــــــــــ
 ار تفسیر المنثور الدرّ نقد و بررسی روایات، کریموند ناصری اهلل امان و فرزندوحی جمالبنگرید به:  .1

 .11 ، المیزان
 .حمیری قرب االسناا از نقل به، 211  ، 4 ج، المنثور الدرّالدین، ، جاللسیوری .2
 .111  ، 4 ج، ع البیانمجم، فضل بن حسن، ربرسی .1
 .242  ، 4 ج، المنثور الدرّالدین، ، جاللسیوری .4
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 القترنینذو کته شتده ثابتقرآن  ار وقتى، خوب: گویدمی ااامه ار رازی فخر
 کته کستى که رسید ثبوت به هم تاریخ ار و، شد مالک را زمینها  آباا  بیشتر
 کته مانتدنمتى بتاقى شتک جتا  ایگر، بواه اسکندر باشد ااشتها  نشانه چنین
  1است. مقدونى اسکندر همان قرنینالذو

 او آرای نقتد بته مستتدل االیلتی بتا رازی فخترنظریتات  ذکتر از پس عالمه
 : نویسدمی چنین و پراازامی

 پااشاهى»: گفت اینکه الًاوّ: که است اینایدگاه وجوا اارا  این ار که اشکالى
 قبتول «استت مقتدونى اسکندر تنها باشد شده مالک را زمینها  آباا  بیشتر که

 سراغ را ایگر  سالرین، تاریخ. نیست ممسلّ تاریخ ار ااعایى چنین زیرا؛ نداریم
 ثانیتاً .استت نبتواه هتم کمتر نبواه مقدونى ملک از بیشتر اگر ملک  که اهدمى

، اانتدنمتى ممستلّ اسکندر برا  تاریخ برشمراه القرنینذو برا قرآن  که اوصافى
 بته متؤمن مرا  القرنینذو» :فرمایدمى کریمقرآن  ثالًم ،کندمى انکار راآنها  بلکه
 مترا  استکندر کته حالى ار ،«ااشته توحید این خالصه و بواه جزا روز و خدا
 آن شتاهد ختوا، مشتتر  برا  کران  قربانى، چنان که بواهها صابئى از و وثنى
 .است
 و عدل به و بواه خدا صالح بندگان از یکى القرنینذو»: فرمواه کریمقرآن  نیز
 ار ثالثتاً .است نوشته را این خالف اسکندر برا  تاریخ ولی ،«کراهمى مدارا رفق
 و یتأجوج ستد نتا  بته سد  مقدونى اسکندر که نیامده آنان تواریخ از یک هیچ

  2.باشد ساخته ،فرمواه ذکرقرآن  که اوصافى آن به مأجوج

 گيرینتيجه

این نتیجه به است آمد کته عالمته  از مجموعه مباحث مطرب شده ار این نوشتار

 ــــــــــ
 .165  ، 21 ج، مفاتیح الغیب، راز  فخر .1
 .161  ، 11 ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .2
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 اقتدا  مفستران آرای نقتد و بررسی به مورا صدها ار المیزان تفسیر ار رباربایی
: جملته از الفتاظ از برختی بتا، المیتزان مختلتف مجلداتة مطالع با. است نمواه

 )برخی یقول منهم، (مفسران از )بعضین یمفسرال بعض، آنان( از )بعضی بعضهم»
 کته هستتیم مواجته «مفستران از برختی نا  ذکر با نیز گاهی و، ند(گویآنها می از

 پراازا.آنها می نقد و بررسی به، کراه نقل را مفسراننظریات  عالمه
 اارا.هایی مؤلفته و مبانی، مختلف مفسرانهای ایدگاه بررسی و نقد ار ایشان
 ستیریتف آرای خاصتی توجه و اقت با، قرآن فهم و تفسیر مراحلهمه  ارایشان 
هتای ضتعف و ضتعیفنظریتات  و اااه قترار مطالعته متورا را مختلف مفسران
 و استتدالل بتا و مختلفهای مالک و مبانی با وآشکار کراه  رامفسران  تفسیری
 است. اااه قرار نقد و بررسی مورا، آنها را قرآن فهم صحیح روش به استناا
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