لزتفگنقوسدطبالمعيرهای
___________ دکتر سهراب مروتی  ،1امان اهلل ناصری کریموند ___________ 2
تاریخ دریافت - 1191/1/13 :تاریخ پذیرش1191/13/11 :

عالمووه طباطبووایی بوورای تفسوویر و تبیووی صووحی کووال خداونوود متعووا  ،معیارهووای
منتلفی را در نظر گرفته و بر اساس همی معیارها به تفسیر قرآن پرداخته اس .
مؤلف المیو ان در تودوی تفسویر گرانسونگ خوود ،نظریوات مفسوران منتلوف را یواد
کرد  ،در جایجای کتابش ،بر اساس مالک و مؤلفوههایی بوه نقود و بررسوی برخوی
از آن نظریات اقدا میکند.
برخی از مالکهایی که عالمه با توجه به آنهوا بوه بررسوی و نقود نظریوات مفسوران
موویپووردازد عبارتانوود از :قرائ و صووحی کلمووات و آیووات قوورآن کووریم ،ش و ن ن و و
آیووات ،عوود توجووه دقی و بووه قواعوود ادبیووات عوور  ،تعیووی معنووا و مفهووو مفووردات و
واژگووان قوورآن ،تشوونی و تطبیوو اشووار و مشووارالیه ،تشوونی صووحی مرجوو
ضمایر ،شناخ صحی مکی یا مدنی بودن آیات ،دخال پیشداوریها و اعتقادات
مووورهبی در تفسووویر ،تشووونی صوووحی اعووورا (نقوووش حووورو و کلموووات ،تطبیووو
ناصوا برخی از آیات بر جریانات تارینی و . ...
در ای نوشتار با مطالعة همه مجلدات المی ان ،مهمتری مبانی و مالکهای عالموه
در بررسی و نقد نظریات مفسران اسوتنرا و بوه شویوة کنوونی بوا ذکور نمونوههایی
دستهبندی شد اس .
کليددواژهها :بررسوی و نقود نظریوات مفسووران ،تفسویر المیو ان ،مبوانی و مؤلفوههای
نقد.

مقدمه

عالمه رباربایی ار تصنیف تفسیر گرانسنگ المیزان ،مصاار مختلف تفستیری
ــــ ـ
 .1اانشیار اانشگاه ایال . sohrab_morovati@yahoo.com
 .2کارشناس ارشد علو قرآن و حدیث . amannaseri@gmail.com
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را مورا مطالعه قرار اااه و همان رور که از مطالعه تفستیر المیتزان برمتیآیتد از
منابع مختلف اعم از لغت ،روایت ،تاریخ و ...و همچنین منابع تفستیری فراوانتی
بهره براه است؛ زیرا ایشان ار موارا مختلفی بعد از ذکتر نظتر ختوی  ،ایتدگاه
برخی از محدثان ،لغویان یا مفسران را نیز ذکر میکند ،ار این میان بی

از ایگتر

منابع ،به تفاسیر و نظریات مفسران توجه نمواه و از آنجا که گاه برخی از مفسران
ار زمینهای لغزش و خطایی ار کشف مراا خداونتد متعتال ااشتتهاند ،ار متوارا
متعدای به بحث و بررسی پیرامون کاستتیهای ایتدگاههای مفستران از جوانتب
مختلف پرااخته است .بنابراین نویسنده ار این مقاله ارصدا است تتا بته یتاری
خداوند متعال ،به این مطلب مهم برستد کته عالمته رباربتایی بتا چته مبتانی و
مؤلفههایی توانسته است نظریات اهها مفسر را مورا بررسی ،نقد و را قرار اهد،
به روری که موافقان آرای وی را پذیرفته و تأیید نمواهاند و مخالفان نیز از ارائتة
جوابی ار مقابل نظریات ایشان بازماندهاند.
معيارهای نقد و بررسی دیدگاه مفسران در تفسير الميزان

عالمه رباربایی ار موارا بسیاری (بی

از صدها بار) به بررستی و نقتد آرای

مفسران پرااخته و ار این میان به گونههای مختلفتی نظریتات آنتان را نقتد و را
نمواه است .عالمه ار پرااختن به نقد آرای مفسران ،مالکها و معیارهتایی اارا.
مهمترین مالکها و معیارهای ایشتان ار نقتد نظریتات مفستران بته شترب ذیتل
میباشد:
 -1قرائت صحیح کلمات و آیات

یکی از مالک ها و مبانی ترجمه و تفستیر قترآن ،چگتونگی قرائتت آیتات
است .برخی از آیات قرآن آن چنان ررفیتی اارند که می تتوان بتا قرائت هتای
مختلف ،معانی م وافق یا مخالف مراا خداوند متعال را از آنها برااشت نمتوا.
بر اساس اهمیت این بحث ،عالمه ار تفسیرش ار برخی آیات به ایتن بحتث
26
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پرااخته و قرائتی را صحیح شمراه است که مطابق بتا ستیاق ،متراا خداونتد
متعال را بیان کند .البته نزا شیعه مسلّم است که قرائتِ حق تنها یتک قرائتت
است ،ولی پافشاری بر قرائت حق و نفی ایگر قرائت هتا قبتل از رهتور امتا
زمان (عج) صالب نیست 1.ار ااامه ،نمونه هایی از ترجیح و تأییتد قرائتت ار
تفسیر المیزان ذکر می شوا:

برخی از مفستران ار معنتای آیتة :قَق ْد نَ ْعلَق هإنَّق لَ َيحْ َّنق َ الَّق هذی َيُولقونَ فَقِهنَّه ْ ال
يكَذهبونَ َ َو ل هك َّن َّ
للا َيجْ َحدونَ » (انعا  )11/وجتوهی را ذکتر کراهانتد:
الظا هل همينَ هبآيا ه
ت ه

یکى از آنها ،وجهى است که از بیشتر مفسران 2نقل شده که بر استاس آن معنتا
آیه چنین است :اینان اگر تو را تکذیب مىکنند معتقد به گفته خوا نیستند ،بلکته
از رو عناا و ار عین اعتقاا به راستگویى تو ،به زبان تتو را تکتذیب متىکننتد.
او  :این است که اینان تو را تکذیب نمىکننتد ،بلکته ار حقیقتت مترا تکتذیب
مىکنند؛ زیرا برگشت تکذیب تو به تکذیب من است ،و تو تنها تکذیب نشدها .
سو  :اینکه اینها هرگز مصااف با اروغ تو نشده و از تو اروغ نشنیدهاند.
ولی عالمه میگوید :باتوجه به سیاق آیه ،وجوهی که از بیشتتر مفستران نقتل
شده اچار اشکال است و ار صورتی صحیح استت کته «یکتذبونک» بتا تشتدید

قرائت شوا؛ زیرا سیاق این آیه همانند برخی ایگر از آیات قترآن مثتل آیتة فَق

َيحْ َّ ْن َ قَ ْوله ْ هإنَّا نَ ْعلَ ما ي هس ورونَ َو ما ي ْع هلنون( يس )16/مفهو تستلیت بته رستول
1
خدا را افااه میکند.
 -2شأن نزول آیات

شأن نزول آیات یکی ازمؤلفههای مهم برای مفسران ار تبیین متراا خداونتد
ــــ ـ
.111
 .1بابایی ،علیاکبر ،مکاتب تفسیری ،ج،1
 .2عالمه ار بیشتر موارا نا مفسر خاصی را ذکر نکراه ،بلکه با عبارت «یقول بعضهم» بیان نمواه است.
 .1رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج.81-88 ،1
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متعال و تطبیق آیات بر افراا و رویدااها میباشد ،ولی با توجه بته اینکته گتاه ار
این مورا انحرافات و اشتباهاتی صورت گرفته است ،عالمه بته ایتن مهتم توجته
کراه و ار موارای با بهرهگیری از سیاق آیات ،نظریات مفسران را را میکند:

ْلسْق ه َو
سیورى ار الدرّ المنثور ذیل آیة فَ َمن ي هر هد للا أ َ ْن يَ ْه هديَ يَ ْش َرحْ َ
صقد َْر هل ْ ه
قماء كَقذ هل َ يَجْ عَقل للا
صقعَّد هفقی ال َّ
س ه
ض هيُا ً َح َرجا ً َكََنَّمقا يَ َّ
صد َْر َ
َم ْن ي هر ْد أ َ ْن ي ه
ضلَّ يَجْ عَ ْل َ
س َعلَ الَّذهينَ ال يؤْ همنونَ ( انعا  )125/مینویسد :از زید بن اسلم نقل کراه که
الرجْ َ
ه

آیه مزبور ارباره عمار بن یاسر نازل شده و روایت ایگر از ابن عبتاس و زیتد
بن اسلم نقل کراه که گفتهاند :آیه ار شأن عمر بن خطاب و ابىجهل بتن هشتا
نازل شده است 1.عالمه پس از ذکر نظریات سیوری مینویسد :حال آنکته ستیاق
آیه سیاقى نیست که بتوان گفت ار مورا خاصى نازل شده است.

2

 -1عدم توجه دقیق به قواعد ادبیات عرب (برداشت ناصواب از قواعد نحوی)

ابتداییترین کار مفسر ار تفسیر آیات قرآن ،آشنایی با زبتان و قواعتد اابیتات

عرب است ،آیةاهلل ستبحانی آگتاهی از قواعتد اابیتات عترب را یکتی از علتو

چهاراهگانة مورا نیاز مفسر میااند و مینویسد :نخستین پایه برای تفسیر قترآن،
این است که مفسّر باید از قواعد زبان عربی به رور کامل آگتاه باشتد ...نته تنهتا
قرآن به چنین کلیدی نیاز مبر اارا ،بلکه استفااه از هر کتابی کته بته هتر زبتانی
نوشته شده باشد ،ار گرو آگاهی از قواعد آن زبان استت 1.ولتی ار تفستیر فختر
رازی گاهی به این امر کمتوجهی صورت گرفته است؛ از جمله:
 .1-1در شناخت و استفاده از حروف
ــــ ـ

فخر رازی گتاهی ار تشتخیص حتروف و نتود استتفااه از آنهتا بته اشتتباه،

.41
 .1سیوری ،جاللالدین ،الدرالمنثور ،ج،1
 .2رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج.481 ،1
 .1سبحانی ،جعفر ،روش صحیح تفسیر قرآن.11 ،
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کاربراهای غلطی را برای برخی از حروف ار نظر گرفته و بته ایتن صتورت (بتا
تحلیل ناصواب حروف) نتوانسته است تفستیر ارستتی از آیتات ارائته بدهتد؛ از
جمله:

عالمه ذیتل آیتة قالَ ْ
للا شَق
سقموا ه
فقاط هر ال َّ
قت رسقله ْ أ َ هفقی ه
ه
ت َو ْاأل َ ْر ه
ض يَقدْعوك ْ
سق ًم ققالوا هإ ْن أ َ ْنقت ْ هإ َّال بَشَقر همثْلنقا ت هريقدونَ
هليَ ْغ هف َر لَك ْ هم ْن ذنو هبك ْ َو ي َؤ هخ َرك ْ هإل أ َ َجقل م َ
أ َ ْن ت َصد وونا َع َّما كانَ َي ْعبد آباؤنا فََْتونا هبس ْلطان م هبين( ابراهیم )11/مینویسد:

بعضى از مفسران گفتهاند :کلمة «مِنْ» ار «مِنْ ذُنُوبِکُمْ» زاید است ،و به عنتوان

تأیید گفتار خوا ،آیة يَ ْغ هف ْر لَك ْ ذنوبَك ْ  را آوراهاند که کلمة «مِنْ» ار آن نیست ،و
گفتهاند :پس معلو مىشوا ار این آیه هم که [مِنْ] هست ،زائد استت و معنتایى
افااه نمىکند.

1

مؤلف المیزان ار نقد و را ایدگاه فخر رازی متینویستد :ایتن را متا جتواب
مىاهیم که حرف «من» تنها ار کال منفى ،زائد مىشوا نه ار کال مثبت ،آن هم
به رور که گفتهاند به شررى که مدخول نکتره باشتد نته معرفته؛ متثالً گفتته
مىشوا« :ما جارنی من رجل :هیچ مرا نزا من نیامتد» ،ولتى گفتته نمتىشتوا:
«لیغفر من ذنوبکم» چون هم کال مثبت است ،و هم مدخول «من» معرفه است.

2

 -4تعیین معنا و مفهوم مفردات و واژگان قرآن

ار تفسیر و فهم آیات قرآن ،واگگان و کلمات اصلیترین نقت

را اارنتد ،بته

روری که اگر یک کلمه از آیه را بر خالف معنای حقیقیاش معنا کنیم ،معنای آیه
به کلی تغییر مییابد ،لذا عالمه ار موارای کته مفستران کلمتات را اشتتباه معنتا
کراهاند ،به نقد آنها پرااخته و معنای صحیح کلمات را بیان کراه است:

س ْقلنا َ هب ْ
قال َح ه بَ هشقيرا ً َو نَقذهيرا ً َو هإ ْن هم ْ
قن أ َّمقة هإ َّال خَق هفيهقا
آلوسی ذیل آیة  هإنَّقا أ َ ْر َ

ــــ ـ
.11
 .1فخر راز  ،مفاتیح الغیب ،ج ،11
 .2رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج.11 ،12
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نَقذهير( فارر« )24/نذیر» را به مطلق کسانى تفسیر کراه که بشر را انذار متىکننتد؛
چه پیامبر باشند و چه عالمى از علما 1.ولی عالمه نظر ایشان را متورا نقتد قترار
اااه ،میگوید :این تفسیر خالف راهر آیه است ...و از راهر سیاق برمىآیتد کته
مراا از «نذیر» ،پیامبری است که از سوی خدا مبعو

شوا.

2

 -5تشخیص و تطبیق اشاره و مشارالیه

ار قرآن برخی اشارات به کار رفتته استت کته احتمتال اارا مشتارالیه آن ار
آیات قبل یا بعد بواه و مفسر ار صورت اشراف و تسلط کلی به آیات میتوانتد
اینگونه اشارات را به مشارالیه آنها ربط اهد تا معنای حقیقی آیات را بته استت
آورا ،ولی برخی از مفسران ار این موارا لغزشهایی ااشتهاند که عالمته ایتدگاه
آنان را نقد کراه و ارتبا اشاره و مشارالیه را با توجه به ستیاق آیتات تشتخیص
اااه است.
يت َو ق ْل َعس أ َ ْن يَ ْه هديَ هن َر هبی
عالمه ذیل آیه  هإ َّال أ َ ْن يَشا َء للا َو ا ْذك ْر َربَّ َ هإذا نَ هس َ

ب هم ْن هذا َرشَدا ً( کهف )24/مینویسد :مسئلة اتصال این آیه به ستیاق آیتات
هأل َ ْق َر َ

قبل و اشتراک

با آنها ار سیاق تکلیف اقتضا مىکند که اشتاره بته کلمته «هتذا»

اشاره به ذکر خدا بعد از فراموشى باشد .و ایدگاه مفسرانى که کلمه «هتذا» را ار
آیه شریفه اشاره به ااستان اصحاب کهف گرفتهاند 1و همچنین نظر مفسری را که
گفته است :اشاره «هذا» به فراموش شده است 4 ،با توجه به آیات قبتل و بعتد را
کراه و ایدگاه آنها را ضعیف شمراه است.

5

ــــ ـ
 .1آلوسی ،سیّد محموا ،روب المعانی ،ج،22
 .2رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج.52 ،11
 .1زمخشری ،محموا ،کشاف ،ج115 ،2؛ آلوسی ،سیّد محموا ،روب المعانی ،ج،15
 .4آلوسی ،سیّد محموا ،روب المعانی ،ج.251 ،15
 .5رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج.181 ،11
.188
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.251

 -6تشخیص صحیح مرجع ضمایر

با توجه به اینکته ار برختی از آیتات ،ضتمایر و مراجتع ضتمایر مختلتف و
متعدای وجوا اارا و از آنجا که معنای صحیح این گونه آیات ار گرو تشخیص
صحیح مراجع ضمایر است ،برخی از مفسران ار تشخیص مرجع ضتمایر اچتار
اشکال شده و نتوانستهاند معنای اصلی و حقیقی آیات را بیان کنند ،ولی عالمه با
توجه به سیاق ،مرجع ضمایر را تشخیص اااه و ایدگاه مفسرانی را که بر خالف
مراا خدا آیات را تفسیر کراهاند را و نقد کراه است:

بعضتتى از مفستتران ذیتتل آیتة  هإنَّمققا س ْقلطان َعلَق الَّقذهينَ يَت ََولَّ ْونَق َو الَّقذهينَ هق ْ هبق ه
م ْشقـ هركونَ ( نحل )111/گفتهاند :ضمیر مفرا ار جملة َ و الَّقذهينَ هق ْ هبق ه م ْشقـ هركونَ 

به خدا متعال برمىگراا ،و معنا آیه را چنین مىکند :سلطنت شیطان تنهتا بتر
او رایفه است؛ یکتى مشترکان و ایگتری موحتدانى کته شتیطان را ولتىّ ختوا
مىگیرند.

1

اما عالمه میگوید :چون این تفسیر (تفسیر آیه از نظر مفسران) باعث مىشتوا
ضمیرها یک ستیاق ،ار مرجتع ،مختلتف شتوا؛ یعنتى ضتمیر ار «ستلطانه» و
«یتولونه» به شیطان ،و ضمیر «به» بته ختدا برگتراا لتذا متراوا استت؛ چترا کته
ضمیرها مفرا سه گانه به کلمه شیطان برمىگراا.

2

 -1شناخت صحیح مکی یا مدنی بودن آیات

یکی از مالکهای عالمه رباربایی ار بررسی و نقد نظریات مفسران ،توجه به
مکی یا مدنی بوان آیات میباشد .مؤلف المیتزان ار ایتن زمینته ایتدگاه بعضتی
مفسران را نقد و را نمواه است:

للا...
تقاب ه
مرحو ربرسی ار مقدمة سورة مکی فارر ،او آیة  هإ َّن الَّذهينَ يَتْلونَ هك َ

ــــ ـ
 .1زمخشری ،محموا ،کشاف ،ج614 ،2؛ و آلوسی ،سیّد محموا ،روب المعانی ،ج،14
 .2رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج.411 ،12
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صق َ
طفَيْنا( ...فتارر )12/را از ایتن ستوره
تاب الَّذهينَ ا ْ
(فارر )21/و آیه ث َّ أ َ ْو َرثْنَا ْال هك َ
1
استثنار کراه و گفته است :این او آیه ار مدینه نازل شده است.

عالمه ار را ایدگاه مرحو ربرسی میگوید :این سوره (فارر) ار مکته نتازل
شده و سیاق آیات

نیز بر این معنا االلت اارا ،و سیاق همان او آیه نیز رهور

ار گفته مفسر مذکور ندارا ،لذا نظرشان اچار اشکال و مراوا میباشد.

2

 -8دخالت پیشداوریها و اعتقادات مذهبی در تفسیر

مفسر باید با بهرهگیری از علو مورا نیاز ،اقدا به تفستیر نمتواه ،از اخالتت
اعتقااات و پی ااوریهتای ختوا ار تفستیر بپرهیتزا .ولتی فختر رازی گتاهی
اعتقااات خوا را ار تفسیر اخالت اااه که عالمه ار موارای نظریتات وی را ار
این زمینه مورا نقد قرار اااه است ،از جمله:

عالمه ذیل آیة َ و ال نك هَلقف نَ ْفسقا ً هإ َّال وسْق َعها َو لَقدَيْنا هكتقاب يَ ْن هطق هب ْ
قال َح ه َو هق ْ ال
ي ْظلَمونَ ( مؤمنون )62/ار بحثی با عنوان «فایده وجوا نامته اعمتال و جتواب بته

شبهها

که فخر راز ار این باره ذکر کراه استت» ،متینویستد :فختر راز ار

تفسیر کبیر ذیل این آیه گفته :اگر کسى بگوید :فایده این کتاب چیست؟ اگتر بتر
کسى عرضه شوا که اروغ را بر خدا محال مىااند که حاجت بته کتتاب نتدارا،
هرچه خدا بگوید قبول مىکند؛ چه کتابى ار میان باشد و چته نباشتد ،و اگتر بتر
کسى عرضه شوا که اروغ گفتن را از خدا ممکن و جایز مىاانتد ،چنتین کستى
آنچه را که خدا بگوید تکذیب مىکند ،چه ار کتابى نوشته شده باشد و چه نشده
باشد؛ چون برا اروغگو همان رور که اروغ گفتن ممکن است همچنتین اروغ
نوشتن هم جایز است .پس به هر او تقتدیر ،نوشتتن اعمتال فایتدها نتدارا .ار
جواب مىگوییم :خدا هر چه بخواهد مىکند ،ولى آنچه ممکن است گفته شتوا:
ــــ ـ
 .1ربرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان ،ج،8
 .2رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج.5 ،11
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این است که شاید ار این کار مصلحتى برا مالئکه باشد.

1

عالمه میگوید :پاسخى که فخر راز اااه بر مسلکى استوار است که ار فعل
خدا متعال اارا؛ چون او معتقد است که افعال خدا از رو غرض و مصتلحت
نیست و عمل خرافى را از خدا متعال جایز مىااند.
و این اشکال تنها ار مسئله نوشتن اعمال نیست ،بلکه ار همه شتئون قیامتت
که خدا متعال از آن خبر اااه وارا است؛ مانند :حشر ،جمع ،اشهاا شهوا ،نشتر
کتب و ایوانها ،صرا  ،میزان و حساب.
و جواب صحیحتر از همه اینها این است که :خدا متعال آنچه را کته متا ار
قیامت با آن روبهرو مىشویم برا متا ممثّتل کتراه ،و بته صتورت یتک صتحنه
اااگاهى و اااخواهى ،و ااارسى ،مجسم نمواه است. ...

2

 -9تشخیص صحیح اِعراب (نقش) حروف و کلمات

با توجه به نق

مهم اِعراب حروف و کلمات ار فهم مراا خداوند ،مفسر قبل

از پرااختن به تفسیر و تبیین آیات باید اعتراب حتروف و کلمتات را تشتخیص
اهد ،ولی بعضی از مفسران اِعراب حروف و کلمات را به خوبی تشخیص نتدااه
و ار تفسیر آیات اچار مشکل شدهاند؛ عالمه با توجه به ستیاق ،نظتر آنهتا را را
کراه و اعراب کلمات را تشخیص اااه و معنای ارست آیتات را بته استت اااه
است:

سموا ه
الَّ هذی َخلَ َ ال َّ
ض َو ما بَ ْينَهما هفی هسقت َّ هة أَيَّقا ثق َّ اسْقت َو َعلَق ْالعَ ْقر ه
ت َو ْاأل َ ْر َ
الرحْ من فَ ْسئ َ ْل هب ه َخ هبيرا ً( فرقان.)51/
َّ

آلوسی گفته است :کلمه رحمان ار اینجا مرفود استت و بته منظتور متدب ،از
وصفیت قطع شده به همین سبب ایگر اِعراب موصوف را ندارا و مبتدا و جملته
ــــ ـ
.118
 .1فخر راز  ،مفاتیح الغیب ،ج ،21
.44
 .2رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج ،15
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«فسئل به» خبر آن است 1.الهیجی میگوید :خبر است و کلمه «التذ » ار صتدر
آیه ،مبتدا آن است 2.و زمخشری اذعان اارا که :بدل استت از ضتمیر کته ار
جمله «استو » مستتر است.

1

عالمه پس از ذکر همة این اقوال میگوید :همه این وجوه مختلتف یتا بیشتتر
آنها ،ار ناسازگار با سیاق آیات مورا بحث و آنچه از آن برمىآید مشترکانتد؛
به همین سبب ایگر جا ایستاان و بر سر صحت و سقم آنها گفتتوگو کتران
نیست ،ولی آنچه از سیاق و نظم کال برمىآید این است که کلمة «الرحمن» خبر
باشد برا مبتدایى که حذف شده ،و تقدیر کال «هو الرحمن» مىباشتد و جملته
«فسئل» متفرد بر آن است؛ چون «فار» ،تفریع و نتیجهگیر را مىرستاند .حترف
«بار» ار کلمه «به» نیز برا متعد کران فعل الز است .و اگر نفرموا« :فسئله» و
حرف بار را آورا ،برا این است که معنا اعتنار را ار سؤال بگنجاند و بفهماند
4
که با کمال عنایت از او بپرس ،و کلمه «خبیراً» حال از ضمیر است.
 -13تطبیق ناصواب برخی از آیات بر جریانات تاریخی
مؤلف المنار ذیل آیة َ و َمن ي َو هل هه ْ يَ ْو َم هئذ دب َر هإ َّال مت َ َح هرفا ً هل هُت َال أ َ ْو مت َ َح هيقَّا ً هإلَق هفئَقة فََُق ْد
صير( انفال )16/مینویسد :وجوه و قرائنتى
ضب همنَ ه
بَاء هبغَ َ
س ْالقـ َم ه
للا َو َمَ ْ َوا َج َهنَّ َو هبئْ َ

االلت اارا بر اینکه حکم حرمت فرار از جنگ مخصو

به جنگ بدر بواه است.

5

عالمه ار را ایدگاه وی میگوید :این برااشت صحیح نیست؛ زیرا یکى از آن
قرائن این بوا که جنگ بدر اوّلین جنگ اسال بواه ،و قرینة ایگتر ایتن بتوا کته
ــــ ـ
.18
 .1آلوسی ،سیّد محموا ،روب المعانى ،ج ،11
 .2شریف الهیجى ،محمد بن علی ،تفسیر الهیجی ،ج،1
 .1زمخشری ،محموا ،کشاف ،ج.281 ،1
 .4رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج.121 ،15
 .5رشید رضا ،محمد ،تفسیر المنار ،ج ،1

14
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.241

رسول خدا ار آن جنگ حاضر بواه ،و این قرائن و مانند آن ،بر حسب حقیقتت
مالک مشترک میان جنگ بدر و جنگ احد ،خندق ،خیبر و حنین است؛ زیرا همه
این جنگها ار ایامى واقع شده که اسال به مراان جنگى ثابتقتد نیتاز مبرمتی
ااشته و پیامبر اکر  هم ار همة این جنگها حاضر بواه ،و خداوند ار همه آنها

مسلمانان را وعدة نصرت اااه است. ...

1

 -11تشخیص لحن و مقام آیات

ار برخی از آیات ،قرآن کریم افراا و گروههایی را با لحنهای متفاوتی متورا
خطاب قرار اااه است که ار این مواقع برخی از مفسران ار تشخیص لحن برخی
از آیات اچار اشتباه شدهاند ،ولی عالمه با ار نظر گرفتن ستبک و ستیاق آیتات،
لحن آیات را تشخیص اااه و نظریات اشتباه مفسران را را کراه است:

ْس لَه ْ هب ه هع ْل َو مقا هل َّ
لظقا هل همينَ
ون ه
للا ما لَ ْ ين هََّ ْل هب ه س ْلطانا ً َو ما لَي َ
َ و يَ ْعبدونَ هم ْن د ه
َصير( حج.)11/
هم ْن ن ه
مرحو ربرسی ار خصو جملة َ و ما هل َّ
َصقير گفته است :لحن
لظا هل همينَ هم ْن ن ه

این آیه تهدید مشرکان است و مراا این است که مشرکان یاور ندارند که آنها را
از عذاب محافظت نماید.

2

ولى عالمه میگوید :به رور که از سیاق برمىآید رتاهراً جملته متذکور ار
مقا احتجاج بر این است که مشرکان برهان و علمى به خدایى شرکائشان ندارند،
به این بیان که اگر چنین حجتى و علمى مىااشتند ،آن برهان یاور ایشان مىشتد؛
چون برهان یاور صاحب برهان است ،و علتم یتاور عتالم استت ،ولتی مشترکان
رالماند و برا رالمان یاور نیست .پس بته همتین الیتل برهتان و علمتى هتم
ــــ ـ
 .1رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج .11-18 ،1
 .2ربرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان ،ج.1 ،1
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ندارند و این از لطیفترین احتجاجات قرآنى است.

1

 -12تشخیص مخاطب آیات

ار برخی از آیات قرآن کریم خطابهایی به کار رفتته و نتامی از افتراا بته میتان
نیامده تا مشخص شوا که خطاب متوجه چه کسی است؟ لذا گاه برختی از مفستران
ار تشخیص مخارب آیات راهی خطا پیمواهاند که عالمه از فحتوای کتال و ستیاق
آیات ،مخارب آیه را تشخیص اااه و ایدگاه مفسران را را کراه است:

مؤلف المیزان ذیل آیة يا أَيو َها الَّقذهينَ آ َمنقوا هلق َ ت َُولقونَ مقا ال ت َ ْفعَلقونَ ( صتف)2/
مینویسد :گفتار آیه ار زمینه توبیخ است ،مىخواهد مؤمنتان را بته ستبب اینکته
بدانچه مىگویند عمل نمىکنند توبیخ کند .و اینکه مرحو ربرستی گفتته استت:
مراا از جملة «ا کسانى که ایمان آوراهاید» منافقتان هستتند و آیته شتریفه ایتن
رائفه را سرزن

مىکند ،نه مؤمنتان را ،زیترا مؤمنتان از نظتر قترآن محتر انتد.

2

ارست نیست و نباید به آن گوش فرا ااا ...زیرا سیاق و زمینة آیات مورا بحتث
مىفهماند که گویا بعضى از مؤمنان قبل از جنگ وعده پایدار اااه بواند که بته
هیچوجه به جنگ پشت نکنند ،و پا به فرار نگذارند یا از بیرون شدن برا جنتگ
تثاقل نورزند ،یا از انفاق ار تهیه ابزار جنگ برا خوا و ایگران مضایقه ننمایند،
ولى ار موقع عمل خلف وعده کراهاند. ...

1

 -11تشخیص متکلم آیات

ار آیات بسیاری از قرآن کریم خداوند متعال از زبان افراای ایگر سخنانی را
بیان میکند که گاه تشخیص متکلم آنها ،به االیلی به ختوبی آشتکار نیستت .بته
ــــ ـ
 .1رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج.511 ،14
 .2ربرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان ،ج.218 ،1
 .1رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج .421 ،11
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همین الیل ،گاه مفسران ار تشخیص متکلم حقیقی آیات و تفسیر صتحیح آیتات
اچار خطا میشوند .عالمه ار این گونه مواقع با تکیه بر سیاق ،متکلم مورا نظتر
خداوند متعال را تشخیص اااه ،نظریات مخالف را را میکند:

فخر رازی ذیل آیة فَلَ َّمقا َرأ َ ْو َّ ْلفَقةً هسقيئ ْ
َت وجقو الَّقذهينَ َكفَقروا َو هقيق َل هقذَا الَّق هذی
ك ْنت ْ هب ه تَد َّعونَ ( ملک )21/مینویسد :گوینده این کال خوا کفارند که به یکدیگر

مىگویند 1.ولی عالمه ار را نظر وی میگوید :این قول نمیتواند ارستت باشتد؛
زیرا با سیاق آیه سازگار نیست و از راهر سیاق برمىآید کته گوینتده ایتن کتال
مالئکهاند که به امر خدا به اهل اوزخ خطاب مىکنند....

2

 -14استناد و بهرهگیری از روایات جعلی

یکی از معیارهای عالمه رباربایی ار را یا تأیید آرای مفسران ،ار نظر گرفتن
چگونگی به کارگیری روایاتی است که ذیل آیات نقل میشوا .ار برخی متوارا،
مفسران از روایات جعلی بهرهگیتری کراهانتد کته مؤلتف المیتزان ایتن استته از
روایات را نقد و را کراه است؛ از جمله:

َّقارينَ َو هإنَّقا لَقن نَّقدْخلَ َها
مؤلف المنار ار ذیل آیة قَقالوا يَقا مو َ
سق هإ َّن هفي َهقا قَ ْو ًمقا َجب ه
اخلونَ ( مائتده )22/متینویستد :متراا از
َحت َّ يَ ْخرجواْ هم ْن َها فَِهن يَ ْخرجواْ هم ْن َها فَِهنَّا دَ ه

کلمة «جَبَّارِینَ» کسانى است که صاحب سطوت و نیترو باشتند ،و بته مترا زور
بگویند و هر چه بخواهند به مرا تحمیل کنند .ار تعتداا از روایتات پیرامتون
وصف جبارین مورا بحث ،آمده که ستاکنان آن سترزمین از عمالقته و مرامتانى
ارشتهیکل و بلندقامت بواند؛ چنانکه اربارة ارشتهیکلتى و بلنتدقامتى آنتان
ااستانها عجیبى وارا شده است 1.عالمه ار نقد روایاتی که مؤلف المنتار ذیتل
ــــ ـ

.15

 .1فخر راز  ،مفاتیح الغیب ،ج،11
 .2رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج،11
 .1رشید رضا ،محمد ،تفسیر المنار ،ج،6
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این آیه نقل کراه ،میگوید :عقل سلیم نمىتواند آنها را بپذیرا ،و ار آثار باستانى
و بحثها ربیعى نیز چیز که این روایات را تأیید کند وجتوا نتدارا ،نتاگزیر
باید گفت که روایات مذکور مأخذ جز جعل و اسیسه ندارا.

1

 -15مخالفت آرای مفسران با نص صریح قرآن
سقاء هإ َّال َمقا َملَك ْ
للا
قاب ه
صنَات همقنَ ه
َقت أ َ ْي َمقانك ْ هكت َ َ
الن َ
مؤلف المنار ذیل آیتة َ و ْالقـمحْ َ
سققا هف هحينَ فَ َمققا
ْققر م َ
َعلَققيْك ْ َوأ هحقق َّل َلكقق َّمققا َو َراء ذَ هلكقق ْ أَن ت َ ْبت َغققواْ هبققَ َ ْم َوا هلك ومحْ ه
صققنهينَ َغي َ
ضيْت هب ه همقن بَ ْعق هد
ضةً َو َال جنَا َح َعلَيْك ْ هفي َما ت ََرا َ
وره َّن فَ هري َ
ا ْست َْمت َ ْعت هب ه هم ْنه َّن فَآتوه َّن أج َ
للا َكانَ َع هلي ًما َح هكيمقا ً( نسار )24/اشکال کراه که تشریع متعه و قانونى
ْالف هَري َ
ض هة هإ َّن َ

بوان توهینی به زن است؛ زیرا زن را بازیچه مراان مىسازا که چون تو
هر ا است کسى بیفتد.
عالمه ار پاسخ

بتاز

2

مىگوید :اوّل اینکه نخستین کسى که این اشکال به او وارا

مىشوا خوا شارد اسال است؛ زیرا ار اینکه شارد متعته را ار صتدر استال تتا
مدتى تشریع کراه بوا هیچ حرفى نیست ،هر جوابى که شارد ااا همان جواب ما
نیز خواهد بوا .او اینکه ،همه آن اغراضى که ار متعه هست ،از قبیل لذت بران
و افع شهوت ،تولید فرزند و انس و محبت (و به قول شما بازیچه شدن) ار مرا
و زن مشترک است ،ایگر معنا ندارا بگویى ار متعه فقط زن ملعبه مىشوا ،مگتر
اینکه بخواهى لجباز و جدال کنى 1.ار این آیه نص صریح قرآن کریم ،حکمتی
را حالل و شرعی اعال فرمواه ،ولی مؤلف المنار با تکیه بر روایاتی که ار منتابع
اهل سنت مبنی بر تحریم متعه آمده (که ضعیف و ساختگی میباشند) ،نظری بتر
خالف قرآن ابراز نمواه است.
ــــ ـ
 .1رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج ،5
 .2رشیدرضا ،محمد ،تفسیر المنار ،ج ،5
 .1رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج ،4
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 -16چگونگی ارتباط آیات قبل و بعد بایکدیگر

عالمه ار موارا بسیاری آیات را با توجه به آیات قبل و بعدشان تفسیرکراه و
معتقد است که سیاق به مفسر کمک میکند که ارتبا آیات را ارک کند و معنای
حقیقی را تشخیص اهد .لذا ار موارای ایدگاه مفسرانی که از این بحث غفلتت
کراه و یا ار تعیین ارتبا آیات با هم خطا کراهانتد ،نپذیرفتته و معنتای ارستت
آیات را بیان نمواه است:

بقاط ً ذ هلق َ َ
ظ و
قن الَّقذهينَ
آلوسی ذیل آیة َ و ما َخلَ ُْنَا ال َّ
ض َو مقا َب ْينَهمقا ه
سما َء َو ْاأل َ ْر َ
َكفَروا فَ َويْل هللَّذهينَ َكفَروا همنَ النَّ هار( ص )72/میگوید :آیه مورا بحث از نظتر معنتا

عطف است بر ماقبل  ،و گویا فرمواه :پیرو هوا مکن؛ چون این پیرو ستبب
گمراهیات مىشوا .و نیز به سبب اینکه خداوند عالم را برا بارل  -که پیترو
هو مصداقى از آن است  -نیافریده ،بلکه برا توحید و پیرو شرد خلق کراه
است 1.عالمه میگوید :این تفستیر ارستت نیستت؛ زیترا ستیاق آیته بعتد کته

ض با ایتن
صا هلحا ه
مىفرماید :أ َ نَجْ َعل الَّذهينَ آ َمنوا َو َع هملوا ال َّ
ت ك َْالـم ْف هسدهينَ هفی ْاأل َ ْر ه
معنا سازگار نیست.

2

 -11بیتوجهی به تفسیر موضوعی
قل
قورة تن هَبقئه ْ هب َمقا هفقی قلقو هب هه ق ه
المنار ذیل آیة يَحْ ذَر ْالـمنَا هفُونَ أَن تن ََّقَّ َل َعلَق ْي هه ْ س َ
للا م ْخ هرج َّما تَحْ ذَرونَ ( توبه )64/مینویسد :از جملة «ق هقل اسْقت َ ْه هَّؤوا»
ا ْست َ ْه هَّؤواْ هإ َّن َ

برمىآید که حذر ایشان جد نبواه ،بلکه به عنوان استهزار ،حالت حذر و تترس
به خوا مىگرفتهاند.

1

عالمه ار نقد آن میگوید :این جواب صحیح نیست؛ زیرا آیتات بستیار کته
ــــ ـ
 .1آلوسی ،سیّد محموا ،روب المعانی ،ج.188 ،21
 .2رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج.221 ،11
 .1رشیدرضا ،محمد ،تفسیر المنار ،ج.521 ،11
شمارة  111زمستان 1111

11

قبل از این آیات ار سوره بقره و نسار و سورهها ایگر ارباره ایشان نازل شتده
و بسیار از نیّات سور آنان را فاش کراه بوا همه االلت اارند بر اینکه حتذر و
ترس منافقان جد بواه نه بهعنوان استهزار. ...
به عالوه ،خداوند متعال ارباره ایشان تعبیراتى کراه که همه از تترس واقعتى

صق ْي َحة َعلَق ْي هه ْ 
آنان حکایت مىکند؛ مثالً ار سوره منافقین فرمتواه :يَحْ َ
سقبونَ كق َّل َ

(منافقون )4/از هر صدایى مىترسند و خیال مىکنند علیته آنهاستت و ار ستوره

بقتتره مَثَلتتى ار بتتاره ایشتتان آوراه و فرمتتواهَ  :يجْ َعلققونَ أَصققا هب َعه ْ هف قی آذا هن هه ق ْ همققنَ
ت( بقره)11/؛ سرانگشتان خوا را ار گوشهای خوا مینهند
صوا هع ه َحذَ َر ْالـ َم ْو ه
ال َّ

از ترس صاعقه که مبااا عذابى باشد که بر ایشان نازل مىشوا.

1

 -18بدون استدالل بودن نظریات مفسران
عالمه رباربایی ذیل آیة « َال ت َ ْعتَقذهرواْ قَق ْد َكف َْقرت بَ ْعقدَ هإي َمقا هنك ْ هإن نَّ ْعقف َعقن َ
طآ هئفَقة
همنك ْ ن َعذهبْ َ
طآ هئفَةً هبقََنَّه ْ كَقانواْ مجْ هقر همينَ » (توبته )66/متینویستد :یکتى از مفستران

(مؤلف المنار) این قول را که کلمه رائفه بر یکى و او تا از مترا نیتز ارتالق
مىشوا همچنان که بر سه تا به باال ارالق مىشوا ،تخطئه کراه ،و آن قدر مبالغه
کراه که آن را غلط خوانده است 2.حال آنکه هیچ الیلى بر گفتهاش نتدارا ،و ار
مااة این کلمه هیچ عدا معیّنى قرار نگرفته و ارالق
خوا مؤید این است که ار یکى استعمال مىشوا.
 -19نقض آموزههای دینی

بر یک قطعته از هتر چیتز،

1

ض مسْقتََُر
مؤلف المنار ذیل آیة قَا َل ا ْه هبطواْ بَ ْعضك ْ هلقبَ ْعض َعقدو َولَكق ْ هفقی األ َ ْر ه

ــــ ـ
 .1رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج ،1
 .2رشیدرضا ،محمد ،تفسیر المنار ،ج ،11
 .1رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج ،1
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َو َمت َا هإلَ هحين( اعراف )24/مینویسد :مقصوا از آا ار این ااستتان آا نتوعى
است ،و ااستان یک ااستان خیالى محض استت 1.و همچنتین گفتته :مقصتوا از
ابلیس قوها است که آامى را به شر و فساا اعوت مىکند 2.و اصالً آا از زمره
پیامبران نبواه و یا به رور کلى انبیتار معصتو از گنتاه نیستتند یتا قبتل از بعثتت
معصو نیستند و آا آن موقع که نافرمانى کرا مبعو

نشده بوا.

1

عالمه رباربایی ار نقد نظریات مؤلف المنتار متیگویتد :بایتد اانستت تنهتا
چیز که باعث بىاعتباری مباحث مزبور شده این است که مفسر ار این مباحث
بین جهات حقیقى و جهات اعتبار فرق نگذاشته و مسائل تکوینى را از مستائل
تشریعى جدا نکراه ،و بحث را ارهم و برهم نمواه ،اصول قرارااا و اعتبتار
را که تنها برا تشریعیات و نظا اجتماعى مفید است ار امتور تکتوینى اخالتت
اااه و آن را ،حکومت اااه است.

4

 -23تشخیص معنا و مفهوم صحیح آیات و جمالت قرآن

برخی از مفسران بدون ار نظرگرفتن اجزای مختلف آیات ،بته تفستیر آیتات
اقدا کراهاند که همین عامل (غفلت از اجزای مختلتف آیتات) باعتث شتده کته
تفسیری برخالف مقصوا خداوند ارائه بدهند ،ولی عالمه با تکیه بر سیاق و با ار
نظر گرفتن اجزای مختلف آیات ،تفسیر صحیحتری بیان کراه و نظریتات برختی

فارغقا ً هإ ْن كقادَ ْ
ت لَتبْق هدی هبق ه لَ ْقوال
صبَ َح فؤاد أ ه موسق
مفسران را را نمواه استَ  :و أ َ ْ
ه
أ َ ْن َربَ ْطنا َعل قَ ْل هبها هلت َكونَ همنَ ْالـمؤْ همنهينَ ( قصص.)11/

بعضى از مفسران ار تفسیر جملهها آیه مطالبى را آوراهاند؛ مثل آن مفسر
ــــ ـ
 .1رشیدرضا ،محمد ،تفسیر المنار ،ج ،1
.215-261
 .2همان ،ج ،1
 .154همچنین بنگرید به :فخر رازی ،مفاتیح الغیب ،ج ،2
 .1همان ،ج ،8
.18-16
 .4رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج ،8
 282-261و ج ،8
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که ار جمله« :وَ أَصْبَحَ فُؤااُ ا مُوسى فارِغاً» گفته« :یعنى قلب ماار موستى وقتتى
که شنید پسرش به اا فرعون افتااه ،از شدت ترس و حیرت ،خالى از عقل شد»،
یا« :قلب ماار موسى از آن وحیى که به او شد فارغ گشت و از یاا آن خالى شتد
و آن را فراموش کرا» 1.عالمه میگوید :همه این احتماالت ضتعیف استت؛ زیترا
هیچیک از این نظریات از سیاق آیه استفااه نمىشتوا؛ پتس حاصتل معنتا آیته
چنین است :قلب ماار موسى به سبب وحى ،از ترس و اندوهى که باعث مىشتد
سرّ فرزندش فاش گراا ،خالى شد.

2

 -21استفاده از جری و تطبیق به جای تفسیر

برخی از مفسران برای تفسیر بعضی از آیتات ،روایتاتی را ذکتر متیکننتد کته
گرچه شباهت و رابتطهای بین آیه و روایت وجوا اارا ،ولی نمیتوان آن روایات
را به عنوان تفسیر آیه بیان کرا؛ زیرا آیه یک مفهو کلی را بیان میکند و روایتت
به بیان یک مصداق میپراازا .عالمه ار المیزان ار متوارا بستیاری بته نقتد ایتن
روایات پرااخته و این نود استفااه از روایات را با عنوان جری و تطبیق یاا کراه
است؛ مثال:
ار الدرّ المنثور آمده است که ابن منذر از ابن عباس روایت کرا که ذیتل آیتة

َ حت َّ هإذا َبلَ َ َبيْنَ ال َّسدَّي هْن( ...کهف )11/گفت :یعنى او کوه که یکى کوه ارمینته و
1
یکى کوه آذربایجان است.
عالمه ار نقد و را ایدگاه سیوری میگوید :این روایت از باب جر استت و
نمیتواند تفسیر آیه باشد.

4

ــــ ـ

.41

 .1آلوسی ،سیّد محموا ،روب المعانی ،ج،21
 .2رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج.15-14 ،16
 .1سیوری ،جاللالدین ،الدرّ المنثور ،ج.241 ،4
 .4رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج.115 ،11
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 -22اعتقاد به روایات تحریف قرآن

بحث عد تحریف یکی از مباحث مسلّمی است که خوا قرآن کتریم ار آیتة
نهم سورة حجر آن را تضمین کراه و همچنین اجماد علمای شیعه و اهتل ستنت
نیز بر آن است ولی برخی از مفسران بعضی از روایات بیاساس را ار تفاسیرشان
نقل کراهاند که عالمه رباربایی با استدالل ،آن نظریات و روایات را مورا نقتد و
را قرار اااه است.
برخی از روایاتی که گاه فخر رازی ذیل آیات ذکر نمتواه ،از روایتات جعلتی
است و بر تحریف قرآن االلت اارا .عالمه ار اینگونه مواقع نظریات فخر رازی
را مورا نقد قرار میاهد:

القذ ْك َر َو هإنَّقا لَق لَحقا هفظونَ ( حجتر )1/بتا مطترب
عالمه ذیل آیة  :هإنَّا نَحْ قن ن َََّّ ْلنَقا ه

کران بحثی با عنوان «فصلی ار مصونیت قرآن از تحریف» ،پس از مطترب کتران
شبهاتی پیرامون تحریف قرآن و پاسخ به آنها و نقد روایات مجعولی کته اربتارة
تحریف قرآن وارا شده است و ذکر آرای برخی از مفسران 1کته بته آن روایتات
استناا کراهاند؛ به را و نقد نظریات بسیاری از مفسران پرااخته ،بیان میاارا کته
«روایات تحریف بر فرض صحت سند نیز به لحاظ مخالف بوان با االلت قطعى
قرآن بر عد تحریف ،ار مظنه جعل و اسناا کذب بواه و مراوانتد» .و بته ایتن
صتتورت هتتم روایتتات واراه و هتتم آرای مفستترانی را کتته از آن روایتتات تتتأثیر
پذیرفتهاند ،با الیل و مدرک نقد و را کراه است 2.و ار این میان به رتور مفصتل
به نقد نظریات فخر رازی ار این زمینه پرااخته است که خالصهای از آن بحث و
بررسی ار ااامه ذکر میشوا:
ــــ ـ
16؛ بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صتحیح بختار  ،ج
 .1آلوسی ،سیّد محموا ،روب المعانى ،ج ،14
126 ،1؛ قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر قمى ،ج 411 ،2؛ فیض کاشتانی ،مالمحستن ،تفستیر
.414
صافى ،ج ،1
.116-111
 .2رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج ،12
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عالمه ار نقد ایدگاه برخی از مفسران اهل ستنت [از جملته فختر رازی] کته
برا افاد از یک حدیث که گفته «پارها از قرآن را خدا از یااها برا و تالوتت
را منسوخ کرا» 1،میگوید :اما اینکه آن آیات کجا رفتهاند و چطور گم شتدهانتد،
که حتى یک نفر هم سراغ یکى از آن هزار آیه را نگرفته است؟! .و اگر شتما هتم
همان حدیث را سند قرار اهید ،و بگویید خدا از یااها بتراه ،متىپرستیم از یتاا
بران خدا چه معنا اارا؟ و مقصوا از نسخ تالوت چه مىتواند باشتد؟ آیتا نستخ
تالوت به خارر این بواه که عمل به آن آیتات منستوخ شتده؟ پتس چترا آیتات
منسوخه ایگر که هم اکنون ار قرآن کریم است منسوخ التالوه نشد؟ و تا کنون
ار قرآن کریم باقى مانده؟! مانند آیه صدقه و آیه نکاب زانیه و زانى ،و آیه عده ،و
غیر آن؟ و جالب اینجاست که آقایان 2آیات منسوخالتالوه را او قستم متىکننتد،
یکى آنها که هم تالوت نسخ شده و هم عمل به آن ،و قسم ایگر آن آیتاتى کته
تنها تالوت نسخ شده است؛ مانند آیه رجم.
و یا به خارر این بواه که واجد صتفات کتال ختدایى نبتواه و بتدین ستبب
خداوند خط بطالن بر آنها کشیده ،و از یااهایشان براه است .اگر چنین بوا پتس

قن بَقي هْن يَدَيْق ه َو ال هم ْ
باطل هم ْ
قن
ار حقیقت جزر کال خدا و کتاب عزیز که ال يََ ْ هتي ه ْال ه
خ َْل هفق ه ( فصّلت )42/نبواه ،منزه از اختالف نبوا ،قول فصل و هاا به سو حتق

و به سو صرا مستقیم ،و معجزها که بتوان با آن تحد نمتوا و . ...و کوتتاه
سخن ،بگو قرآن نبواه؛ زیرا خدا متعال قرآن را نازل شده از لوب محفوظ ،و نیز
کتاب عزیز خوانده که ار عصر نزول

و ار اعصار بعد تا قیا قیامت بارل ار

آن راه ندارا ،و آن را قول فصل ،هدایت ،نور ،فرقان میان حق و بارل ،معجتزه و
 ...نامیده است.

1

ــــ ـ
.211
 .1فخر راز  ،مفاتیح الغیب ،ج ،1
211؛ سیوری ،جاللالدین ،االتقان ،ج ،2
 .2همان ،ج ،1
.111
 .1رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج ،12
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.24-22

 -21تطبیق ناصواب بحثهای تاریخی با برخی از آیات قرآن

عالمه ار بررسی نظریات مفسران ایدگاهی جامع اارا و یکی از متالکهتای
ایشان ،توجه به تاریخ و بررسی و موازنة بحثهای تاریخی میباشد 1.بتر همتین
اساس ار موارا مختلفی نظریات مفسران را ار ایتن زمینته متورا نقتد قترار اااه
است؛ از جمله:

َ و يَ ْسئ َلونَ َ َع ْن هذی ْالَُ ْرنَي هْن ق ْل َسََتْلوا َعلَيْك ْ هم ْن هذ ْكرا ً( کهف.)81/
بعضى گفتهاند :ذوالقرنین همان اسکندر مقدونى است که ار زبانهتا مشتهور

است ،و سد اسکندر هم نظیر یک مَثَلى شده ،که همیشه بر سر زبتانهاستت .بتر
این معنا روایاتى هم آمده ،مانند روایتى که ار قرب االسناا از موسى بتن

جعفتر

نقل شده ،و روایت عق ة بن عامر از رسول خدا ،و روایت وهب بن منبه که هر
او ار الدرّ المنثور نقل شده است 2.بعضى از قدما مفسران از صحابه و تتابعین،
مانند معاذ بن جبل به نقل مجمع البیان - 1و قتااه به نقل الدرّ المنثور 4نیز همتین
ایدگاه را برگزیدهاند .بوعلى سینا هم وقتى اسکندر مقدونى را وصف مىکنتد او

را به نا اسکندر ذو القرنین مىنامد .فخر راز هم ار تفسیر کبیر ختوا بتر ایتن
نظریه اصرار و پافشار اارا .خالصة آنچه فختر رازی گفتته ،ایتن استت :قترآن
االلت مىکند بر اینکه سلطنت این مرا تا اقصى نقا مغرب و مشترق و جهتت
شمال گسترش یافته و این ار حقیقت همان معموره آن روز زمین استت ،و مثتل
چنین پااشاهى باید نام

جاواانه ار زمین بماند ،و پااشاهى که چنین سهمى از

شهرت اارا باشد ،همان اسکندر است و بس....
ــــ ـ
 .1بنگرید به :جمال فرزندوحی و امان اهلل ناصری کریموند ،نقد و بررسی روایات الدرّ المنثور ار تفسیر
المیزان.11 ،
 ،211به نقل از قرب االسناا حمیری.
 .2سیوری ،جاللالدین ،الدرّ المنثور ،ج ،4
.111
 .1ربرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان ،ج ،4
.242
 .4سیوری ،جاللالدین ،الدرّ المنثور ،ج ،4
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فخر رازی ار ااامه میگوید :خوب ،وقتى ار قرآن ثابت شتده کته ذوالقترنین
بیشتر آباا ها

زمین را مالک شد ،و ار تاریخ هم به ثبوت رسید که کستى کته

چنین نشانها ااشته باشد اسکندر بواه ،ایگر جتا شتک بتاقى نمتىمانتد کته
ذوالقرنین همان اسکندر مقدونى است.

1

عالمه پس از ذکتر نظریتات فختر رازی بتا االیلتی مستتدل بته نقتد آرای او
میپراازا و چنین مینویسد:
اشکالى که ار این ایدگاه وجوا اارا این است که :اوّالً اینکه گفت« :پااشاهى
که بیشتر آباا ها

زمین را مالک شده باشد تنها اسکندر مقتدونى استت» قبتول

نداریم؛ زیرا چنین ااعایى ار تاریخ مسلّم نیست .تاریخ ،سالرین ایگر را سراغ
مىاهد که ملک

اگر بیشتر از ملک مقدونى نبواه کمتر هتم نبتواه استت .ثانیتاً

اوصافى که قرآن برا ذوالقرنین برشمراه تاریخ برا اسکندر مستلّم نمتىاانتد،
بلکه آنها را انکار مىکند ،مثالً قرآن کریم مىفرماید« :ذوالقرنین مرا متؤمن بته
خدا و روز جزا بواه و خالصه این توحید ااشته» ،ار حالى کته استکندر مترا
وثنى و از صابئىها بواه ،چنان که قربانى کران

برا مشتتر  ،ختوا شتاهد آن

است.
نیز قرآن کریم فرمواه« :ذوالقرنین یکى از بندگان صالح خدا بواه و به عدل و
رفق مدارا مىکراه» ،ولی تاریخ برا اسکندر خالف این را نوشته است .ثالثتاً ار
هیچ یک از تواریخ آنان نیامده که اسکندر مقدونى سد بته نتا ستد یتأجوج و
مأجوج به آن اوصافى که قرآن ذکر فرمواه ،ساخته باشد.

2

نتيجهگيری

از مجموعه مباحث مطرب شده ار این نوشتار این نتیجه به است آمد کته عالمته
ــــ ـ
.165
 .1فخر راز  ،مفاتیح الغیب ،ج ،21
.161
 .2رباربایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج ،11
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رباربایی ار تفسیر المیزان ار صدها مورا به بررسی و نقتد آرای مفستران اقتدا
نمواه است .با مطالعة مجلدات مختلتف المیتزان ،بتا برختی از الفتاظ از جملته:
«بعضهم (بعضی از آنان) ،بعض المفسرین (بعضی از مفسران) ،منهم یقول (برخی
از آنها میگویند) ،و گاهی نیز با ذکر نا برختی از مفستران» مواجته هستتیم کته
عالمه نظریات مفسران را نقل کراه ،به بررسی و نقد آنها میپراازا.
ایشان ار نقد و بررسی ایدگاههای مفسران مختلف ،مبانی و مؤلفتههایی اارا.
ایشان ار همه مراحل تفسیر و فهم قرآن ،با اقت و توجه خاصتی آرای تفستیری
مفسران مختلف را متورا مطالعته قترار اااه و نظریتات ضتعیف و ضتعفهتای
تفسیری مفسران را آشکار کراه و با مبانی و مالکهای مختلف و بتا استتدالل و
استناا به روش صحیح فهم قرآن ،آنها را مورا بررسی و نقد قرار اااه است.
_____________ منابع ______________________________
 .1قرآن کریم ،ترجمة الهی قمشهای ،چا اوّل ،تهران1186 ،ش.
 .2افندی آلوسی ،سیّد محموا ،تفسیر روب المعتانی ،چتا او  ،بیتروت ،اار
احیار الترا

العربی 1414 ،ق.

 .1بابایی ،علیاکبر ،مکاتب تفسیری ،چتا

او  ،تهتران ،پووهشتگاه حتوزه و

اانشگاه1185 ،ش.
 .4بخاری ،محمّد بن اسماعیل ،صحیح بخاری ،بیروت ،اارالمعرفه ،بیتا.
 .5رازی ،فخرالدین ،تفسیر مفاتیح الغیب ،تهران ،بیتا.
 .6رشید رضا ،محمد ،تفسیر القرآن الحکتیم الشتهیر بتفستیر المنتار ،بیتروت،
اارالمعرفه ،بیتا.
 .1زمخشری ،محموا ،تفسیرالکشاف عتن حقتائق غتوامض التنزیتل ،بیتروت،
اارالکتاب العربی1411 ،ق.
 .8سبحانی تبریزی ،جعفر« ،روش صحیح تفسیر قرآن» ،مجلة قبسات ،ش ،21
1182ش.
 .1سیوری ،جاللالدین ،الدرّ المنثور فتی تفستیر المتأثور ،بیتروت ،اارالکتتب
العلمیه1411 ،ق.
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 .11تتتتتتتتتتتتتتت  ،االتقان فی علو القرآن ،چا

اول ،قاهره. 1161 ،

 .11شریف الهیجی ،محمد بن علی ،تفسیر شریف الهیجی ،تهران ،افتتر نشتر
راا1111 ،ش.
 .12رباربایی ،سیدمحمد حسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،افتر انتشتارات
اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1411 ،ق.

 .11ربرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفستیرالقرآن ،بیتروت ،موسو ة
االعلمى1415 ،ق.
 .14فخر راز  ،تفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب) ،قتم ،مکتتب االعتال االستالمی،
1411ق.
 .15فیض کاشانی ،مالمحسن ،تفسیر صافی ،تهران ،انتشارات مصدر1415 ،ق.
 .16قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،قم ،اارالکتاب ،بیتا.
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