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Abstract 

Citing narrations is one of the authentic sources for the commentator. But 
commentators have taken different views and practices of how to use this 
source, and each one has some kind of narration that many of them have 
slipped into this field. Allameh Tabataba'i, by presenting "narrative 
discussions" in the interpretation of al-Mizan, seeks to assess the validity 
and reliability of interpretative narrations as well as to criticize the 
commentators' views on the use of this legacy and he examines applying 
the foundations and criteria of Fighh Al-Hadith in detail for the 
investigation and Ijtihad criticism of commentators in the use of narrations, 
and cases of misunderstanding, inadequate ijtihad, and weaknesses in 
interpretative narratives by stating documented and reasoned reasons. Of 
course, Allameh's evaluations of criticism of narrations and commentators' 
opinions have also been judged and their validity discovered and the 
strengths and weaknesses of his views are expressed. 

Keywords: Criticism of Hadith, Interpretative narratives, 
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چمگران   ديدانشگگاه هگه   ث،يعلوم قرآن و حد يدکتر يدانشجو

 اهواز، اهواز، ايران
  

 نيتابس قاسم
چمران اهواز، اهگواز،   ديدانشگاه هه ،ثيعلوم قرآن و حد اريدانش

 ايران

 

 چکيده
گیری از این منبع، دیدگاه بهره استناد به روایات یکی از منابع اصیل برای مفسر است، اما مفسران در شیوه

اند که البته بسیاری از آنان در این نوعی از روایات استمداد کردهو عم کرد متفاوتی داشته و هر کدام به
در تفسیر المیزان، درصدد « های رواییثبم»اند. عالمه طباطبایی با مطرح کردن زمینه دچار لغزش شده

سنجش اعتبار و تعیین صمت و سقم روایات تفسیری و همچنین نقد نظرات مفسران در استفاده از این 
طور مفصل به بررسی و نقد اجتهاد مفسران المدیثی بههای نقدکارگیری مبانی و مالکمیراث بوده و با به

های موجود در روایات خته و موارد فهم نادرست، اجتهاد نارسا و ضعفکارگیری روایات پردابه در زمینه
های عالمه پیرامون نقد روایات تفسیری را با دالیل مستند و مستدل بیان کرده است. البته نویسنده ارزیابی

کر و بررسی نظر مفسران را نیز مورد قضاوت و سنجش قرار داده و میزان اعتبار نظرات انتقادی ایشان را ذ
 . و موارد قوت و ضعف دیدگاهش را بیان کرده است

 .زانيالم ريتفس ،یريتفس اتیروا ث،ینقد حد واژگان کليدی:
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 مقدمه

این  و تبیین و تفسیر آیات قرآن بوده ،باتوجه به اینکه یکی از وظایف اص ی پیامبر)ص(
رین و بهت ،تفسیر در قالب روایات به ما رسیده است، اگر این روایات صمیح باشد

با توجه به نوساناتی که در  ، اما(1512طبری، ) ترین تفسیر از آیات قرآن خواهدبوددقیق
توان به ( نمی1131نی، تابسو  1114معارف،  ک:طول تاریخ برای ع م حدیث رخ داد)ر. 

استفاده از روایات در گرو بررسی و کاوش دقیق  کرد، ب که الزمههر روایتی استناد 
که اختالط روایات صمیح با جع یات، این منبع ارزشمند را در ت، چرااسسندی و متنی 

 (. 1515. ک: ایازی، )ر معرض انتقاد شدید قرار داده است
نقد و  می به ویژه ع مای شیعه در زمینهاساس برخی از دانشمندان ع وم اسالبرهمین

ز روایات صدد استفاده ابسیاری داشته و در تفسیر قرآن درارزیابی روایات کوشش 
لفان وریخ اسالم، متا( و در ق 1501و حرعام ی،   ق 1511ک: مفید، . )ر اندصمیح بوده

)معماری،  اندکتب اربعه شیعه اولین و بارزترین نقادان حدیث از حیث متن وسند بوده
برخی از مفسران توجه چندانی به اعتبارسنجی روایات نداشته و در موارد  ، اما(1115

، جمشیدیو  الف 1131 )مروتی، انددهکریات ضعیف و جع ی استناد متعددی به روا
های ناصواب روایات ذیل المدیثی و با تطبیقههای فقتوجهی به مالکبیو با  (1135

لف واند که متفسیر و فهم قرآن نیز شده های روایی در حوزهی آسیبآیات، موجب تسر
، استمستند به قرآن  بیشترالمدیثی که نقدکارگیری مبانی المیزان در خالل تفسیرش با به

های ناصواب و همچنین نقد برداشت 1های مخت فصدد پیراستن روایات از ضعفدر
 . استاز میراث معصومین)ع(  2مفسران

                                                           

-اسناد می کند و در موارد بسیار معدودی به بررسیعالمه در تفسیرش بیشتر به متن و ممتوای روایات توجه می. 1

( و در بررسی اسناد نیز در موارد خاصی فقط به ضعف روایت 1130پردازد )ر. ک: فرزندوحی و ناصری کریموند )

توان روایتی را یافت که هایی که عالمه نسبت به تفسیر الدرالمنثور انجام داده است، نمیکند و در بررسیاشاره می

طور اجمال فقط به رداخته باشد. در بیان میزان اعتبار سند گاهی بهعالمه به بررسی رجالی و نکات جزئی سند آن پ

 (.  1175کند، اما به تم یل ع ل ضعف آن نپرداخته است )ر. ک: طباطبایی، ضعیف بودن روایت اشاره می

، مورد اندالبته مولف المیزان بیشتر آرای پیروان مکتب روایی را که به تطبیق و تممیل روایات بر آیات پرداخته. 2

 دهد. نقد قرار می
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المدیثی عالمه طباطبایی در نقد نظرات ر کشف مبانی نقدتاده در این نوشنهدف نویس
فسیری و همچنین بررسی صمت و سقم گیری از روایات تمفسران پیرامون بهره

 . استگونه موارد های ایشان در اینقضاوت

  پژوهش . پيشينه1
آنچه ارتباط نزدیکی با این  ، امار، کتب و مقاالت ارزشمندی چاپ شدهتاقبل از این نوش

شناسی نقد و فهم عالمه طباطبایی و حدیث: روش بتاک  ست از:ا عبارت ،ر داردتانوش
مروتی و مقاله  (،1115) گاه عالمه طباطبایی در المیزان توسط شادی نفیسیحدیث از دید

روش عالمه طباطبایی در بررسی و نقد تفاسیر روایی با تکیه بر »( با عنوان 1131ناصری )
نقد و بررسی » ( با عنوان1130ناصری کریموند و فرزندوحی) مقالهو  «سیاق هقاعد
 . انات الدرالمنثور در تفسیر المیزروای

اشاره حاضر همپوشانی خاصی با آثار  توان گفت مقالههای انجام شده میبا بررسی
و تعیین صمت با هدف کشف مبانی نقد المدیثی عالمه و همچنین داوری  و نداشته شده،

های وی از قوت و داوری بیشترادانه ایشان نگارش یافته است که البته آرای نق و سقم
نیز موارد معدودی یافت  های نقادانهدیدگاهو در میان این  صمت الزم برخوردار بوده

 . استشود که قابل خدشه و اشکال می

 دیدگاه کلي عالمه طباطبایي در مورد جایگاه روایات در فهم قرآن . 2
لف المیزان در تفسیرش با رویکردی انتقادی به روایات تفسیری و تفاسیر روایی وم

گیری داشت که انتقاد وی بیشتر مربوط به چگونگی بهرهباید توجه  ، اماپرداخته است
طور که بیشتر روایات همان ؛(1131، فرزندوحیک: . )راست مفسران از روایات 

ق تطبیق روایات ذیل آیات، باعث تفرشخصى راویان دانسته که با  هنظریالنزول را اسباب
و این خود یکى از  انددهک ى از بین برو بر هم زدن نظم آیات شده و سیاق آیات را به

معتقد است عالمه این،  بر عالوه گونه روایات است.اعتباری ایناسباب سستى و بى
ها را به طرف ثیر گذاشته و هر کسی آنتااختالف مذاهب دینى هم در این روایات 

 .(1175)طباطبایی،  «یید کندتامذهب خویش را با آن توجیه و  تامذهب خود سوق داده 
ت و اهتمام بیشتری ها، پذیرش و استناد به روایات دقگونه آسیبتوجه به اینپس با 

 ط بد. می
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در داللت استقاللی بر زی قرآن تااین نوع نگاه عالمه به روایات و اعتقاد وی به پیش
سنت را بیان  هثیری روایات در بیان آیات نیست، ب که ایشان وظیفتامعنای بیبه معنایش

روایات را رد  ههمش( و 1111ک: االوسی، . )ر داندکام و... میتفصیالت دین و اح
جای مفسران از روایات در تفسیر غیرصمیح و بی هب که وی بیشتر به استفاد ،کندنمی

( و درصدد تبیین و تفهیم صمیح ب1131 ،مروتی و ناصری کریموند) کردهقرآن انتقاد 
شهود بوده و شاهدی بر دیدگاه های روایی ایشان مکه این امر در بمث استروایات 

 بینانه او نسبت به روایات است. واقع

 مباني نقدالحدیثي عالمه طباطبایي  .9
روایات از همان قرن اول مورد اهتمام مس مانان بوده و یکی از ارکان مهم ع م و عمل 

 ستآنان بوده و رجوع به آن از امور بایسته برای دستیابی به بایدها و نبایدهای دینی ا
ر ارف قرآن، یکی از منابع اص ی مفس(. همچنین برای آگاهی و شناخت مع1134نی، تا)بس

توان گفت از بنابراین، میپژوه، احادیث معصومان)ع( و روایات صمابه است، و قرآن
یک امر الزم و  گیری از روایات تفسیری برای مفسر قرآن کریمیک طرف، بهره

توان بدون های وارده در این میراث، نمیبه آسیبضروری است و از طرف دیگر باتوجه 
با توجه  ،ب(. بنابراین1131)مروتی و ناصری،  بررسی و گزینش از احادیث استفاده کرد

گوید: پذیرد و در مورد روایات میبه وجود چنین مشکالتی عالمه به سختی روایتی را می
ات در اثبات مجهوالت تفسیری روای دلیل عدم تواتر و گاه تعارض بین روایات، همهبه»

اساس به حجیت ظاهر قرآن و  همین بر(. 1175 )طباطبایی،« توانند مورد اعتماد باشندنمى
این بمث مورد که البته ( 1101همو، )کرده است کافی بودن آن در داللتش استدالل 

 (. 1340خ دون، )ابن یید برخی از اندیشمندان گذشته و حال نیز بوده استتاتوجه و 
بررسی و نقد روایات و برداشت طور گسترده به همین اساس در تفسیر المیزان به بر

ادانه سعی در پیراستن روایات از منقوالت و با نگاهی نق ران از انواع روایات پرداختهمفس
و در بیان نظرات  سیاری به روایات صمیح نیز استناددر موارد بجع ی و خرافی داشته و 

 ب(.1131، کریموندمروتی و ناصریاست ) کردهآن روایات استمداد تفسیری خویش به 
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به تم یل و  المدیثیهای فقهکارگیری مالکبهدر مباحث روایی با  عالمه طباطبایی
های ایشان گیری مفسران از روایات پرداخته است. مالکشناسی و چگونگی بهرهآسیب
 : کردتوان در موارد زیر بیان را می

 ر قرآنعرضه ب. 9-1
 ،ای از آن بهره گرفتهیکی از معیارهایی که عالمه در بررسی روایات به صورت گسترده

 .شودبه مواردی از این قبیل پرداخته میاست که در ادامه مالک عرضه 

 تعارض با سياق آیات .9-1-1
دهد و هر هر آیه مشتمل بر ک مات و عباراتی است که معنای ک ی آیه را شکل می

قوانین  هباید با معنای ک ی و هم شودای ذکر میبرای توضیح و تفسیر آیه روایتی که
هرجا که روایتی تفسیر المیزان در سراسر  ،بنابراین ؛جانبه داشته باشدنموی آیه تطابق همه

عالمه آن روایت را مردود شمرده و به  ،یکی از مفاهیم یا قواعد قرآنی آیه را نقض کند
 آن اشاره شده است.مواردی از در ادامه به  که کندمینقد آن اقدام 

 عدم انطباق با ظاهر آیات  .9-1-1-1
ترین منبع برای بررسی و تشخیص صمت یک مهمع(  براساس احادیث معصومین)

که افراد ( 1133و همو،  1505؛ سیوطی، 1501 )مج سی، آن بر قرآن است ، عرضهروایت
)عج ونی،  دانندبر قرآن را متواتر می روایات عرضه جم ه عج ونی حدیث بسیاری از

 همین مالک استمفسرین و ممدثین در نقد روایات  ترین دلیلهمچنین مهم .(1515
و بیهقی،  1517؛ دارقطنی، 1501؛ هیثمی، تا؛ طبرانی، بی1501ابن شاذان، ؛ 1111)ربانی، 

از بدیهیات دین که معیار بودن قرآن برای شناسایی حق از باطل به طور ک ی ، چرا(تابی
 (. 1110تانی، )بس اسالم است و در این زمینه آیات و روایات زیادی وارد شده است

)ع( برای تشخیص احادیث صمیح از غیرصمیح مالک و معیارهایی داشته  معصومین
هرگاه حدیثی از »فرماید: )ص( می از جم ه پیامبر ؛اندو در این مورد رهنمودهایی فرموده

 ،ب خدا بودتا)قرآن( عرضه کنید، آن را که مطابق ک ب خداتاآن را به ک من به شما رسید
و  1113ک ینی،  ؛1501 )حرعام ی، «بپذیرید و آن را که مخالف قرآن بود رهاکنید

  (.1501)مج سی،  )ع( نیز نقل شده است امام صادقاین روایت از (. 1501مج سی،
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و  استمطابقت آن با قرآن  ،ثهای پذیرش حدیترین مالکیکی از اصیل ،بنابراین
 (. 1115)نفیسی،  صورت تعارض باید آن را کنار گذاشتدر

گرفته  کاردر موارد متعددی این مالک را برای سنجش روایات به( 1175)عالمه 
 شود: است که در ذیل به مواردی از این مالک پرداخته می

ما فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ  اةِ الدُّنْيا وَ یُشْهِدُ اللَّهَ عَلىوَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَي»
فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَ یُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ ال  وَ إِذا تَوَلَّى سَعى (205)الْخِصامِ 

  «هُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُوَ إِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْ (204)یُحِبُّ الْفَسادَ 
 (200-205)سوره بقره، آیات 

 این کند کهنقل میسوره بقره  200تا  205 گانهطبرسی از ابن عباس ذیل آیات سه
کنند که خالف همه ریاکاران نازل شده که در ظاهر چیزهایى را اظهار مى دربارهآیات 
یید تطبیق روایت بر آیه، اضافه کرده که این معنا از امام تاان است و سپس در باطنش

نویسد که روایت میاین (. عالمه در نقد 1514)طبرسی،  شده است )ع( نیز روایت صادق
)ع( آمده که  این روایت با ظاهر آیات منطبق نیست، ب که در بعضى از روایات اهل بیت

 (. 1175ان نازل شده است )طباطبایی، شدشمنان ای آیات فوق در باره
« إنها نزلت فى المنافقين» همچنین روایت دیگری از ابن عباس چنین نقل شده:

ید به احادیث دیگری نیز واین قول ابن عباس، م(. 1520 و ماتریدی، 1505سیوطی، )
در « صامِوَ هُوَ أَلَدُّ الْخِ....» گفت: که آیه کند که سدیواحدی نقل می از جم ه: است؛

)ص( خودش را نیکو و دوستدار  مورد اخنس بن شریق ثقفی نازل شد که نزد پیامبر
کرد در حالى که در باطن و حقیقت خالف آن داد و اظهار عالقه میحضرت ج وه می

 (. 1512 طبری،و  1514 طبرسی، ؛1511)واحدی،  بود
ن است که بعضى از معناى مجموع کالم ای» نویسد:عالمه در تفسیر آیات فوق می 

پرستند کنند که افرادى حقگویند طورى وانمود مىمردمند که وقتى با تو سخن مى
کنند و به صالح خ ق عنایت دارند و پیشرفت دین و امت را جانب حق را رعایت مى

شان با حق از هر ترین مردم نسبت به حقند و دشمنیخواهند در حالى که دشمنمى
نظر عالمه ذیل آیات، (. با توجه به1175طباطبایی، « )تدشمن دیگر شدیدتر اس
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شود، چراکه مطالبی که عالمه در تفسیر آیه ذکر توان گفت نظر طبرسی تایید میمی
کرده، همان صفات منافقین است. به عنوان مثال، با هدف فساد در زمین به نموى 

هد که ظاهرش دکند که ظاهر آن فساد باشد، ب که به شک ى انجام مىعمل نمى
(. بنابراین، 1175اصالح باشد. همچنین قول و فع شان برخالف هم است )همو،

تا  205توان روایت طبرسی را تایید کرد، چراکه نظر تفسیری عالمه ذیل آیات می
های روایی بدون استدالل سوره بقره نیز با آن روایت مطابقت دارد، اما در بمث 200

ست، چراکه روایت طبرسی با نظر تفسیری عالمه به نقد نظر طبرسی پرداخته ا
های روایی به نظر طبرسی اشکال کرده طباطبایی مطابقت تام دارد و آنجا که در بمث

دشمنان ایشان نازل شده  بعضى از روایات اهل بیت)ع( آمده که این آیات درباره»که 
، مغایرتی با این قول-2و  1عالمه آن روایات را ذکر نکرده -1باید گفت که « است

 روایت طبرسی ندارد. 
روایت توسط عالمه و قضاوت وی در مورد آن از این توان گفت که بررسی پس می

 حجیت و اعتبار الزم برخوردار نبوده و قابل اعتنا نیست.

 ناسازگاری با شواهد دروني آیه . 9-1-1-2
استفاده از آیات دیگر  اساس کار عالمه برای بیان معنا و مفهوم آیه، شواهد درونی آیه یا

یید اقوال خویش گاه به روایات صمیح تأالبته ایشان در  .(ق1131)طباطبایی،  است
بهترین مبین و الصدور باشند، کند، زیرا اگر روایات قطعی)ع( نیز استناد می معصومان

ر آیات خواهد بود. بر همین اساس، این بمث را به عنوان یک مالک و شاخص در مفس
 .شودای از آن پرداخته میبه نمونه ادامهوایات قرار داده است که در بررسی ر

                                                           

 نویسد: . روایاتی در این زمینه در کتب روایی دیگر نقل شده است از جم ه: عالمه امینی در الغدیر می1

المال به سمره بن جندب داد تا اینکه به مردم شام اعالم کند که آیات فوق معاویه چهارصدهزار درهم از بیت

در مورد ابن « وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ» د و آیه( در مورد ع ی)ع( نازل ش204-205)بقره/

 . 1511و حسکانی،  1137؛ همچنین رک: ابن ابی زینب، 1133م جم نازل شد )امینی، 
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 یَقُولُ إِذْ الْغَارِ فِي هُمَا إِذْ اثْنَيْنِ ثَانِيَ كَفَرُوا الَِّذِینَ أَخْرَجَهُ إِذْ اللَِّهُ نَصَرَهُ فَقَدْ تَنْصُرُوهُ إِلَِّا»
 كَلِمَةَ وَجَعَلَ تَرَوْهَا لَمْ بِجُنُودٍ وَأَیَِّدَهُ عَلَيْهِ سَكِينَتَهُ اللَِّهُ فَأَنْزَلَ مَعَنَا اللَِّهَ إِنَِّ تَحْزَنْ لَا لِصَاحِبِهِ
 « حَكِيمٌ عَزِیز  وَاللَِّهُ الْعُلْيَا هِيَ اللَِّهِ وَكَلِمَةُ السُِّفْلَى كَفَرُوا الَِّذِینَ

 (50، آیه توبهسوره )

گفته است:  سوره توبه، 50 هاند که ذیل آیدر تفسیر الدرالمنثور از ابن عباس روایت کرده
 )ص( همواره بر سکینتى از پروردگار خود بود ، زیرا رسول خدا«یعنى بر ابى بکر»

ریخ خود از حبیب بن ثابت تا(.  در روایتی دیگر آمده که خطیب در 1505)سیوطی، 
( هیچ آنى بدون )ص زیرا رسول خدا؛ روایت کرده که این آیه در حقِ ابى بکر نازل شده

(. عالمه پس از ذکر این روایت به اثبات ضعف آن روایت پرداخته و نبود )همان سکینت
گردد و این دو )ص( برمى به رسول خدا به داللت سیاق« ع یه» نویسد: ضمیر درمی

عالوه بر اینکه در این روایت ابن عباس  وست ضعیفندا هاخاطر وقفى که در آنروایت به
)طباطبایی،  گونه حجیتی نداردها براى دیگران هیچآناند و نظریه و حبیب نظریه داده

(. در این روایت، عالمه به ع ت ناسازگاری روایت با ضمیر درون آیه و همچنین 1175
 داند.موقوف بودن روایت و عدم حجیت نظر راویان، آن را ضعیف می

ند نه دان)ص( می طور که مفسران دیگری نیز نزول این آیه را در مورد پیامبرهمان
 . (1514 طبرسی، و 1525 ؛ دینوری،1110؛ عیاشى،1521مقاتل بن س یمان، ) ابوبکر

سمرقندی، ) دانندرا در مورد ابوبکر می« ع یه»در « ه» البته برخی از مفسران ضمیر
 که معتقدند خداوند متعال قبل از آن آرامش را بر پیامبر، چرا(1520ماتدریدی،  و 1510

 (. 1171و میبدی،  1513 کثیر،بنا) )ص( نازل کرده بود
نویسد: و گفته شده در مورد گوید: مربوط به پیامبر)ص( است و سپس میطبری می
تا و طبرانی، بیکند )ر. ک: (. طبرانی نیز همین قول را بیان می1512طبری، ابوبکر است )

  (.1522ثع بى، 
 اند ضمیر به پیامبرتهبرخی گفکه  است« ع یه»در « ه» اختالف نظر مفسران روی ضمیر

تر آن است که بگوییم به صمیحاست. اند در مورد ابوبکر گردد و برخی گفته)ص( برمی
. )ر گردد)ص( برمی که ضمیرهای قبل و بعد آن به پیامبر، چراگردد)ص( برمی پیامبر
« قیل:گفته شده» ( و اینکه طبری و طبرانی هم با لفظ1511الهدی، تا و ع مطوسی، بیک: 
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لت بر ضعف این دیدگاه )قیل( خود دالظ اند که این لفرا به ابوبکر نسبت داده« ه» ضمیر
نینه بوده ادارای آرامش و طم به طور دائم)ص(  اند: چون پیامبرکه برخی گفتهدارد و این

که خداوند متعال ، چراتواند درست باشدنیز نمی این آیه در مورد ابوبکر نازل شدهپس 
 تر است.توان گفت نظر عالمه صمیحد. پس میکرپیامبرش را تقویت میهمیشه آرامش 

و  1111. ک: ربانی، )ر اعتباری حدیث در صورت مغایرت با قرآنهمچنین باتوجه به بی
 تمام تفسیرش این مالک را مبنای پذیرش روایات قرار ( عالمه طباطبایی در1110تانی، بس

ای از این در زیر نمونه .کندروایت را رد می صورت مغایرت روایتی با آیه، داده و در
  .گیردموارد مورد بررسی قرار می

 « وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ»
 (11، آیه زمرسوره )

اند: منظور از کسی که صدق بعضى گفته»نویسد: میسوره زمر  11طبرسی ذیل آیه 
ع ى)ع( است. و  ،که وى را تصدیق کرده)ص( است و منظور از آن ارسول خد ،آورده

این روایت »گوید: عالمه می(. 1514طبرسی، )« )ع( نیز روایت شده است این معنا از ائمه
( چون 1175)طباطبایی، است مضمونش از باب تطبیق  در ظاهررا سیوطی هم نقل کرده و 

ت و اهل سناست  کردهتعبیر « هُمُ الْمُتَّقُونَ أُولئِكَ»کنندگان را به در خودِ آیه تصدیق
 (. 1505)سیوطی، « ابو بکر بود، )ص( را تصدیق کرد اند کسی که پیامبرروایت کرده

این روایت از باب تطبیق خود راوى است و سیاق آیه نیز آن را تکذیب »نویسد: سپس می
 (. 1175طباطبایی، )« کندمى

ادامه همان آیه  کند،مییید تارا رد و نظر عالمه را  ترین دلی ی که این روایاتممکم
است که البته  کردهمعرفی « متقین»کنندگان پیامبرش را است که خداوند متعال تصدیق

 ؛1520؛ فخررازی، 1503طوسی،  ک:. )رهستند همین نظر بسیاری از مفسران نیز قائل به
  و...(. 1517 فیضی،و  1511 ابی جامع،؛ ابن1512طبری، 
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 )عدم سنخيت( با سياق آیه بيگانگي. 9-1-1-9
برای تشریح و فهم معنای آیات بوده و این در صورتی است  استفاده از روایات ذیل آیات

کارگیری روایات صورت بهدر غیر این ، معنای مورد نظرآیه را روشن کندکه روایات
 .گیردبررسی قرار میها، مورد خالی از فایده خواهد بود. در زیر یکی از این گونه

  «(55) إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها (51) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها»
 (55-51 ، آیاتنازعات سوره)

کند که ابن جریر، ابن منذر، حاکم و ابن مردویه از عایشه روایت سیوطی نقل می
 55و  51 اتآنکه آی تاشد ال مىواند: همواره در مورد مسأله قیامت از پیامبر)ص( سکرده

 (. 1505سیوطی، ) ال نشدوبر رسول خدا )ص( نازل شد، آن وقت دیگر س سوره نازعات
سیوطی این روایت را از برخی کتب حدیث بدون ذکر سند »: گویدمی لف المیزانوم

این روایت این است که آیه  سازد؛ چون حاصلبا این روایت نمىسیاق آیه  ، امانقل کرده
)طباطبایی،  رسانددر حالى که سیاق آیه چنین چیزى را نمى دوال مردم باشپاسخ از س

(. براساس نظر عالمه، عالوه بر ناسازگاری روایت باسیاق، بدون سند بودن نیز دلیل 1175
 .استمهمی در ضعف آن 

کردند که ال میوه با تمسخر از پیامبر ساز ابن عباس روایت شده مشرکین مکهمچنین 
 سوره نازعات( 55و  51) ؟ در جواب آنان این آیهشدخواهد  چه وقتى روز قیامت بر پا

 ک: ممقق،. )ر انددهکراز طارق بن شهاب این حدیث را نقل طبرى و طبرانى نازل شد و 
 .(1522و ثع بى،  1101

اند: این آیه جوابی است برای سوالی که در آیه قبل مطرح مفسران نوشته برخی از
سوال شده که   «یَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْساها» اتسوره نازع 52 شده بود. در آیه

وقت »فرماید: خداوند متعال میسوره نازعات  55 قیامت کی برپا خواهد شد؟ که در آیه
؛ ابن ابى 1510؛ سمرقندی، تاطوسی، بیک: . و ر 1101 قمی،« )آن با پروردگار توست

 (. 1520ماتریدی، و 1525زمنین، 
بیان  توان گفت آیهر اکثر مفسران، میه به نص صریح قرآن کریم و همچنین نظباتوج

یعنی روایت همان  ؛م داردتامطابقت  کرده است،با روایتی که سیوطی ذیل آن نقل شده 
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نظر عالمه در داوری  ،شود. بنابراینگوید که از ظاهر آیات قرآن برداشت میچیزی را می
المدیثی  با آیه هماهنگ که روایت از نظر فقهچراسیوطی صمیح نیست،  قول و نظر

 ممکن است سند آن ضعیف باشد. ؛ هر چند که است

 اختالف لحن با آیه  . 9-1-1-3
اند که مطابق با ارزش، گرفته های مخت فی مورد خطاب خداوند متعال قراردر قرآن گروه

کفار با لمن تند و با  با به عنوان مثالها، لمن آیات مخت ف است. شخصیت و جایگاه آن
مومنان با لطافت سخن گفته است. برخی از راویان یا مفسرین روایتی را ذیل آیاتی ذکر 

توجه به لمن آیه، مخاطب  چنین مواردی عالمه با که تناسبی با آن آیه ندارد. در کنندمی
کریموند، مروتی و ناصری ک:. )ر آن و سیاق آیات به داوری روایات پرداخته است

 ج(. 1131
وقتى جبرئیل خبر وفات »سیوطی از ابن منذر از ابن جریح روایت کرده که گفت: 

 15 عرضه داشت پروردگارا پس تک یف امتم چیست؟ آیه ،)ص( را به وى داد پیامبر
 (:1505سوره انبیاء نازل شد )سیوطی، 

 «وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ...»
  (15یه ، آانبیاءسوره )

ب است با این تاسیاق آیات که سیاق ع -1: کندمیعالمه نظر سیوطی را دالی ی نقد 
البد خبر وفات  -1سازد. )ص( نمى ن پیامبراال با شواین س -2روایت سازگار نیست. 

هاى مکى است انبیاء از سوره اما سوره ،اندر)ص( را در آخر عمر آن جناب داده پیامب
توان گفت هیچ سنخیتی بین (. پس می1175)طباطبایی،  نازل شده استکه در اوائل بعثت 

 روایت و آیه وجود ندارد. 
و  سوره انبیاء بیان کرده 15آیه  ن نزولامفسران فریقین نیز روایات دیگری در ش

طبری، ک: . )راند نکردهنقل بیان شده ن نزول آیه اروایت را به عنوان شاین کدام هیچ
ن نزول اب که مباحث دیگری در ش(، 1501، ابوالفتوح رازى و 1520؛ فخررازی، 1512

 گروهی گفتند که پیامبر»نویسد: مقاتل بن س یمان می جم ه از است؛ این آیه ذکر شده
. و ر 1521 ابن س یمان،) میرد، بعد از آن خداوند متعال این آیه را نازل کرد)ص( نمی
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د ما انتظار مر( ممم»کافران گفتند:  (. سبب نزول دیگر اینکه1522 ک: ابن جوزی،
اند، ما هیچ کنیم، حق تعالى این آیه را نازل کرد که: اگر ایشان چشم بر مر( تو نهادهمى

تو نیز  تااز تو کسى جاوید نماند  و پیش ایمدنیا خ ود و جاویدانى نداده آدمى را در
)ص( در مورد  ان پیامبرنویسد: دشمن(. زمخشری نیز می1501 ،ابوالفتوح رازى)« بمانى
ظر مر( او بودند، سپس خداوند متعال این آیه را ت)ص( شماتت می کردند و من پیامبر

همچنین (. 1507 )زمخشری، ماندکس در زمین باقی نمینازل کرد که نه تو و نه آنان هیچ
 سپس این ،میردزدند که او هم بشر است و می)ص( طعنه می نقل شده که کفار به پیامبر

 است کرده)کفار( نیز تصریح  آنان آیه نازل شد و در ادامه آیه به نابودی و عدم خ ود
ب که داللت  ،)ص( نیست خطاب در این آیه فقط خاص پیامبرپس  (.1510)ابن جزی، 

كُلَ » بعدش ماند و آن را با آیهن باقی نمیدر زمی به طور دائمدارد بر اینکه هیچ انسانی 
 (.1514طبرسی،  ک:. رتا و طوسی، بی)کند میکید تا «لْمَوْتِنَفْسٍ ذائِقَةُ ا

باتوجه به روایات سبب نزول که در تفاسیر دیگر نقل شده و آیات قبل و بعد این آیه 
نظر سیوطی  توان گفت دالیل عالمه در نقدها بیشتر سازگار است، مین نزولاکه با این ش
 شود.و روایت سیوطی نقد و رد میاست معتبر بوده 

  تانسخ آیه به واسطه روای .9-1-1-5
به  ، اما(1115)خویی،  سنت قطعیه پیامبر)ص( ممکن است نسخ حکمی از قرآن به وسی ه

دلیل وجود اختالفات مذهبی در برخی از احکام، بعضی از مفسران با استمساک به نسخ 
ن هستند که صدد اثبات صمت مذهبشاسط سنت و ذکر روایاتی در این زمینه درآیات تو
 گونه نظرات بیشتر متعصبانه بوده و از حقیقت به دور و مردود هستند. البته این

 «وَ امْسَحُوا بِرُزُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»
 (0)سوره مائده، آیه 

که صمت وضوی مذهب خود  کردهروایتی را ذکر  سوره مائده 0 زمخشری ذیل آیه
انس و شعبى و غیر آن دو نقل شده جبرئیل امین در وضو مسح بر پاها را از »را اثبات کند: 

عالمه در نقد نظر (. 1507زمخشری، ) «سنت، شستن پاها را واجب ساخت ، امانازل کرد
 ب خدا به وسی ه سنت رسول خداتامعناى این حرف این است که ک»نویسد: ایشان می
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ز است که یکه آیا جا آیدری پیش میال دیگو)ص( نسخ شد که این پذیرفتنی نیست و س
ارتباط با ب خدا به وسی ه سنت نسخ بشود یا نه؟ آن وقت این بمث از جنبه تفسیرى بىتاک

 (. 1175)طباطبایی، « ...شوداى اصولى مىالهشود، ب که مستفسیر مى
رد منسوخ بودن آن بمث از آیاتی نیست که مفسران در موسوره مائده  0البته آیه 

.ک: )ر و غیر از زمخشری، کسی به منسوخ بودن آن حکم نکرده است باشندکرده 
روایت صمیمی در این زمینه باشد و یا روایتی که داللت بر اینکه  (، اما1115خویی، 

نظر عالمه از صمت و اعتبار الزم  ،بنابراین ؛نسخ این آیه با سنت کند، وجود ندارد
 . استبرخوردار 

 ها و معارف قرآني همخالفت با آموز. 9-1-1-6
گویند روایات مرفوض میدر اصطالح  روایاتی که با قرآن تناقض و اختالف داشته باشد؛

برخی از  .(1513حاتم، ابی)ابنکند ها را بیان و بر مفسر واجب است که ضعف آن
به عنوان مثال، اند. مفسران گاه به ضعف روایات توجه نکرده و چنین روایاتی را نقل کرده

یوطی بدون توجه به این امر در تفسیر برخی از آیات، روایات ضعیف و مخالف قرآن س
 کند. را نقل می

 «وَ لَوْ یُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ...»
 (01)سوره نمل، آیه 

سوره  01 )ص( در تفسیر آیه از ابن مردویه از ابو هریره روایت کرده که رسول خدا
وند مرا و عیسى بن مریم را به گناهانمان بگیرد، هر آینه ما را عذاب اگر خدا»فرمود:  نمل
(. عالمه در نقد این روایت 1505سیوطی، )« کند و ظ مى هم به ما نکرده استمى
ب خدا و سنت است و هیچ وجهى نیست که آن را تااین حدیث مخالف با ک»گوید: می

(. 1175طباطبایی، )« عذاب نداردزیرا ترک اولى  ،حمل بر ترک اولى از گناهان بکنیم
که ایشان معصوم بوده ، چرابا مقام انبیاء)ع( ناسازگار نیستبیان شده عالوه بر این، روایت 

کند و این روایت ناقض نتیجه عذاب در مورد آنان صدق نمی و ارتکاب گناه و  در
گناهی را زیرا هیچ دلی ی ندارد که خداوند متعال فرد بی وند متعال است؛عدالت خدا

 ادانه عالمه را پذیرفت.توان دیدگاه نقکند؛ پس میعذاب 
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 تخصيص ناصواب یک حکم کلي قرآني  .9-1-1-7
 های مخت ف دارد که برخی از روایات،اغ ب آیات قرآن مصادیق متعددی در زمان

که عالمه  اندکردهمعنایی آیات را ممدود و فقط مصداق خاصی را برای آن بیان  گستره
 . است کردهگونه روایات را نقد این

 «الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا إِیمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ»
 (12)سوره انعام، آیه 

این آیه تنها » کند کهوایت میاز ع ى)ع( ر، سوره انعام 12 سیوطی ذیل آیه
و در این امت کسى مشمول و مورد این  نازل شده )ع( و اصمابش خصوص ابراهیمدر

ظاهر این روایت »نویسد: (. عالمه در نقد نظر سیوطی چنین می1505سیوطی، )« آیه نیست
اینکه  سازگار نیست، براى ،ب و سنت استخراج شدهتااى که از کبا اصول و قواعد ک یه

ضمن حکمى از زیرا مت ؛مورد بمث اختصاص به امت مخصوصى ندارد مضمون آیه
احکام فرعیه نیست که مختص به امتى معین و یا زمانى معین بوده باشد، ب که مربوط به 

فطرى است که به  گذارد و این یک مسألهئى است که ظ م در ایمان مىایمان و آثار سو
 (. 1175 )طباطبایی،« شودها مخت ف نمىها و امتاختالف زمان

کسانی است که  مفسران آمده این آیه شامل همه لطور که در روایات و اقواهمان
همچنین برخی  .(1513اهلل، فضلو  1512طبری، ) )ع( اخالص داشته باشند مانند ابراهیم

 .(1105ک: قرطبی، . )ر اند)ص( و دیگران دانسته )ع( یا پیامبر مصداق آن را بر امام ع ی
نسبت به نظر سیوطی صمیح  نقد عالمه ،. بنابرایننیستپس آیه ممدود به شخص خاصی 

 . استو مورد قبول 

 تعارض با روایات صحيح فریقين  .9-2
عرضه بر روایات  ،المدیثی جهت تعیین صمت و سقم روایاتهای مهم فقهیکی از مالک

م است که بعد از آیات قرآن، روایات صمیح مس زیرا  است؛معصومین)ع( صمیح 
روایات است، حال اگر دو روایت با هم  )ع( دومین مالک جهت پذیرش دیگر معصومان

 ب خدا و سنت قطعیه باشد، پذیرفته می شودتامعارض باشند، روایتی که موافق با ک
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)ع( مخالف و متعارضند  برخی از روایات با احادیث صمیح معصومین ، اما(1111)ربانی، 
 گونه روایات پرداخته است. لف المیزان به نقد و رد اینوکه م

 « عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآیاتِهِ إِنَّهُ ال یُفْلِحُ الظَّالِمُون ظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرىوَ مَنْ أَ»
 (21، آیه انعامسوره )

روایت شده که عبد ال َّه بن سعد بعد از »نویسد: میسوره انعام  21رشیدرضا ذیل آیه 
د و بعید نیست که وى جویى از قرآن بوآنکه از اسالم برگشت کارش طعن و عیب

هایى ؛ زیرا سورهسخنانى را که در روایات از او نقل شده به عنوان دروغ و افترا گفته باشد
کدام از آن عباراتى که وى در آن تصرف ام نویسندگى وى نازل شده در هیچکه در ای

در  ه اسالم برگشت و اگروجود ندارد. دیگر اینکه این شخص قبل از فتح مکه باز ب ،کرده
باره نبوت آن جناب به کرده بود و از این راه درفى کرده و پیامبر آن را امضا قرآن تصر
(. عالمه در نقد تارشیدرضا، بی)« د، معنا نداشت که دوباره به اسالم برگرددتاافشک مى

)ع( وارد شده و صراحت  گوید: روایات معتبرى که از امام باقر و امام صادقاین سخن می
ده، نه در مکه. اخبارى هم تاسرح در مدینه و بعد از هجرت اتفاق افبنن ابىتااسدارد که د

تان در مدینه دارد که از طرق اهل سنت و جماعت وارد شده بود، داللت بر وقوع این داس
ال َّه قبل از سال فتح به طوع و رغبت مس مان شده این نیز صمیح اند: عبدو اما اینکه گفته

)ص( در  روز فتح مکه به اسالم برنگشته بود و پیامبر تاوى  ریالروایات نیست، زیرا براساس
طباطبایی، )کرد روز فتح خونش را هدر کرده بود و به شفاعت عثمان از او صرفنظر 

1175.) 
توجه به اینکه روایت منقول در تفسیر المنار با روایات شیعه و اهل سنت مخالف  با

آمده که خود از « رُوی»ب که با لفظ ،نیز ذکر نشده هبیان شداست، همچنین اَسناد روایت 
، ضعف بیان شده لّه. باتوجه به ادکردتوان به آن اعتماد عالئم ضعف روایت است، نمی

 ی عالمه صمه گذاشت.ادانهنظر نقتوان به نظر سیوطی نمایان شده و می

مْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُ»
 «....مِنَ النَّعَم

 (34، آیه مائدهسوره )
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حاتم از عطاى خراسانى نقل ابىابن»نقل شده: سوره مائده  34 در الدرالمنثور ذیل آیه
ثابت و معاویه زید بنعباس و )ع( و ابن خطاب و عثمان بن عفان و ع ىکرده که: عمربن

آید؟ حکم اش مىاى به عهدهله که مُمرم اگر شکارى را بکشد چه کفارهادر این مس
اند به اینکه باید دید قیمت آن شکار چقدر بوده است، با همان مب غ اطعام مسکین کرده
در همین معنا روایاتى از »نویسد: روایت میاین عالمه در نقد (. 1505)سیوطی، « کند

)ع( نقل شده با آن روایات  روایاتى که از طرق اهل بیت اماضى از صمابه نیز نقل شده، بع
تری دارند البته مفسران در تفسیر این آیه اقوال صریح .(1175)طباطبایی، « مخالفت دارند

)طبرسی،  او باید مثل شکارى را که به قتل رسانده کفاره بدهداند: از جم ه برخی گفته
)ع( که مالک  جایی که این روایت با روایات اهل بیتاما از آن(. 1505 و آلوسی، 1514

روایت را پذیرفت. بنابراین این توان رد یاپذیرش دیگر روایات هستند، مخالفت دارد، نمی
یید تاکه این مالک یکی از معیارهای معتبر نزد شیعیان است، نظر عالمه وجه به اینبا ت
 شود.می

 مخالفت با عقل  .9-9
پژوهشگران  ی شناخت احادیث جع ی است که همههاخالفت روایت با عقل یکی از راهم

(. عالمه در مواردی نظر 1505. ک: الدمینی، )ر و ممققان اسالمی آن را قبول دارند
 .دهدگونه روایات مورد نقد قرار میمفسران را به سبب استفاده از این

 «جَبَّارِینَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا.... قَالُوا یَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا»
 (22، آیه مائدهسوره )

افرادی نیرومند و « جَبَّارِینَ»مراد از »نویسد: میسوره مائده  22 رشیدرضا ذیل آیه     
آن سرزمین  آمده: سکنه «جبَّارِین»در تعدادى از روایات پیرامون توصیف . هستندزورگو 

هاى نتامورد آنان داس هیکل و ب ندقامت بودند و دردرشتاز عمالقه بودند که مردمى 
عقل »گوید: لف المنار میوعالمه در نقد نظر م .(تا)رشیدرضا، بی« عجیبى وارد شده است

هاى طبیعى نیز چیزى که نى و بمثتاتواند آن روایات را بپذیرد و در آثار باسس یم نمى
خذى جز اروایات ماین یر باید گفت که یید کند، وجود ندارد. ناگزتااین روایات را 

 (. 1175طباطبایی، )« جعل و دسیسه ندارد
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جع ی بیشتراند که البته در بعضی تفاسیر، ذیل همین آیه روایات دیگری نیز نقل کرده
و  1505تا؛ سیوطی، ؛ طوسی، بی1514ک: طبرسی، . )ر بوده و با عقل س یم سازگار نیست

توان به صمت ه به قطعیت در جع ی بودن این روایات، می(. با توج1513ابن ابی حاتم، 
 . کردنظر عالمه در نقد رشیدرضا حکم 

 )ناشناخته( بودن و مخالفت با واقعيت  منکر .9-3
نیز « مردود»که گاهی به این نوع اخبار  استناشناخته بودن  ،های روایاتیکی از ضعف

 .کندمیین نوع روایات را نقد و رد ( که عالمه ا1114چی، شانه ک:. )ر شودگفته می

 «فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ...»
 (01، آیه عمرانآلسوره )

)ع(  عساکر از امام صادقابن»نویسد: میعمران سوره آل 01 لف المنار در تفسیرآیهوم
پسرش، عمر و )ص( براى مباه ه، ابوبکر و  از پدرش روایت کرده که فرموده: پیامبر
 «ومنین استظاهر کالم در جماعتى از مدر پسرش و عثمان و پسرش را آورد و 

اى است ناشناخته این روایت»نویسد: عالمه در نقد نظر مؤلف المنار می(. تارشیدرضا، بی)
همین جهت مفسران از آن ن نزول آیه است و بهاکه مخالف با تمامى روایات وارده در ش

نظر از ناشناختگى و اعراض مفسران از آن، مشتمل بر مط بى و صرف انداعراض کرده
با اینکه در  تمامى نامبردگان پسرى اثبات کردهاست که مخالف با واقع است، زیرا براى 

(. مفسران اجماع دارند که مراد از ابناء و 1175طباطبایی، )« آن روز همه آنان پسر نداشتند
نظر عالمه  ،بنابراین .(1520. ک: البغوى، و ر 1514)طبرسی،  حسنین)ع( هستند ،پسران

 . استالمدیثی صمیح و معتبر در نقد این روایت براساس مبانی فقه

 مات دیني مسلّ مخالفت با. 9-5
یید قرآن بوده تام دین اسالم و مورد از مبانی بدیهی و مس  المدیثیهای فقهبرخی از معیار

با این وجود بعضی از مفسران، این  اما ،ق نظر دارندو فریقین نیز در اعتقاد به آن اتفا
لف المیزان به نقد نظرات آنان پرداخته واند که مدهها را در نظر نگرفته و نقض کرکمال

 است. 
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 )ع(  عصمت انبياء .9-5-1
یید تاادیان و مذاهب مطرح و مورد  عصمت انبیای الهی یکی از مس ماتی است که در همه

 گناهانی را نسبت به پیامبران -مجعول هستند به طور قطعکه - روایات برخی از ، امااست
گونه روایات را نقد و لف المیزان با دالیل ممکم و مستند اینواند که م)ع( نسبت داده

 داند. مردود می
ند تها عبار)ع( سه نوبت ب غزید و این لغزش یوسف»نویسد: سیوطی با ذکر روایاتی می

، یوسفسوره ) «اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ» لیخا، آنجا که به مصاحبش گفت:سوء قصد به ز»از: 

است  (70،آیه یوسفسوره ) «و إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ»( و آنجا که به برادرانش گفت: 52آیه 
زیرا در این روایات آشکارا  ؛داند(. عالمه این نوع روایات را مردود می1505سیوطی، )

که خداوند متعال به نص در حالی )ع( زده است ف صدیقنسبت دروغ و تهمت به یوس
 (. 1175)طباطبایی، « کندها تبرئه مىتابش او را از این افتراک

ات ویل ناروای آن عبارتا سیوطی با ذکر دالی ی به عنوان شاهد و مدرک و با تفسیر و
آیات نظرات این . در صورتی که مفسران ذیل است)ع(  صدد اثبات لغزش یوسفدر
نظر سیوطی درخواست از غیر خدا  که از« اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ»اند: عبارت دهکریگری بیان د

 )ع( به پادشاه در تفاسیر دیگر به رساندن مظ ومیت یوسف و فراموش کردن خداوند است
در تفسیر  است.( تفسیر شده 1513کثیر، . ک: ابنرو  1523رسعنی،  ،1520 فخررازی،)
)ع( به برادرانش  که سیوطی آن را به عنوان تهمتی از جانب یوسف« ارِقُونَإِنَّكُمْ لَس»

)بنیامین( نزد خودش  )ع( تدابیر دیگری از جم ه نگه داشتن برادرش نیز یوسف داندمی
اند: منظور از نسبت (. برخی نیز گفته1512طبری،  تا وطوسی، بیک: . )ر داشته است

ب که منظورش سرقت یوسف از پدرش و انداختن ، وددزدی به بردارانش، سرقت پیمانه نب
که سیوطی آن «ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ»در مورد  (.1514)طبرسی،  او در چاه بود

دانند نه ، بعضی از مفسران این را کالم زلیخا میکردهقصد به زلیخا تفسیر را به سوء
نیز بر تبرئه او  )ع( باشد و حتی اگر کالم یوسف( 1501، ابوالفتوح رازى)ع( ) یوسف

سوره  42و  41 طور که آیاتهمان .(1520فخررازی،ک: . )ر داللت دارد نه بر لغزش او
نیز این نظر را «الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقَ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذلِك»یوسف: 
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)ع(، نظر عالمه  ویژه عصمت انبیای الهیبه توجه به دالیل ذکر شده پس با کند.یید میتا
 شود. یید میتادر نقد سیوطی 

 عصمت فرشتگان  .9-5-2
عصمت فرشتگان در عقاید اسالمی یک اصل مبرهن است و خداوند متعال در قرآن از 

 داند. ینام برده و آنان را از هرگونه خطایی مصون م« عباد مکرمون»فرشتگان با عنوان 

 «...وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوت»
 (102، آیه بقرهسوره )

روایتی نقل شده که فرشتگان به خداوند متعال عرضه  در تفسیر الدرالمنثور ذیل آیه
کنی؟ اگر ما آدم صبر مىیا و گناهان بنىچرا اینقدر در برابر خطا پرودگارا»داشتند: 

دو نفر از میان خود  کردیم، فرمود: پسها بودیم هرگز تو را نافرمانى نمىجاى آنبه
 دو بر زمین نازل شدند که آن کردندمالئکه هاروت و ماروت را انتخاب  ...انتخاب کنید

. به این صورت که آن زن در کرددو را آزمایش  و خداوند به وسی ه زنی به نام زهره آن
.. زن از آنان خواست که نامی که با از کرده و با آنان دوست شد،.جا بدل آن دو فرشته 

 ، امادهکرتدا امتناع بفرشتگان ا کنند را به او یاد دهند...سوی آسمان پرواز میآن به
خره تس یم آن زن شدند و نام خدا را به وى آموختند، همین که زهره خواست با باال

های آن دو اى مسخ کرد و بالرهتاصورت سبهخواندن آن اسم پرواز کند، خداوند او را 
روز قیامت در عذاب  تا... و آنان را بین زمین و آسمان وارونه ساخت که م ک را نیز برید

های ناروایی به فرشتگان )هاروت و در این روایت تهمت .(1505سیوطی، )« خواهند بود
گونه روایات د اینماروت( نسبت داده شده است که عالمه طباطبایی به بررسی و نق

مطابق خرافاتى است که یهود براى هاروت و این روایت »نویسد: ضعیف پرداخته و می
)طباطبایی، « ار داشتندتارگان ثابت و سیاند و یونانیان قدیم درباره سکرده بیانماروت 

د تاکه آن دو فرشته برای آموزش ع م سمر به مردم با هدف آزمایش آنان فرس( چرا1175
 ک:. )ر قوم طالوت را با نهر آبى آزمایش کرد...طور که خداوند همان؛ بودندشده 

 (. 1507و زمخشری،  1512طبرسی، 
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لف الدرالمنثور به دلیل استفاده از روایات وتوان گفت نظر مبا بررسی این روایت می
و دالیل عالمه در  استمردود  -کردهم عصمت فرشتگان را نقض که اصل مس - جع ی

 شود. یید میتا نقد آن

 عدم تحریف قرآن  .9-5-9
 برانگیز بوده که از طرف دشمنان اسالم وتمریف قرآن یکی از مباحث جنجال شبهه
ن نابخرد برای کم اهمیت ج وه دادن قرآن کریم و ناقص بودن آن مطرح شده که تادوس

نمونه از  د(. برخی از مفسران چن1111معرفت، ک: . )ر از نظر ممققان فاقد اعتبار است
اند که عالمه را نقل کرده قرآن داردگونه روایات جع ی که داللت بر تمریف این

  .گونه روایات را مردود شمرده استطباطبایی این

 «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ»
 (3، آیه حجرسوره )

فص ی در مصونیت قرآن »با عنوان با مطرح کردن بمثی حجرسوره  3 عالمه ذیل آیه
؛ 1505آلوسی ،، پس از مطرح کردن شبهات و ذکر آرای برخی از مفسران )«از تمریف

ایات تمریف قرآن استناد ( که به رو1514 کاشانی،فیض و 1170 ؛ قمی،1171بخاری، 
روایات تمریف بر فرض صمت »نویسد: به رد و نقد نظرات آنان پرداخته و می اندکرده

جعل و اسناد  لت قطعى قرآن بر عدم تمریف در مظنهد نیز به لماظ مخالف بودن با دالسن
سپس نظر مفسر دیگری را ذکر کرده که براى  .(1175طباطبایی، ) «کذب بوده و مردودند

اى از قرآن را خدا از یادها برد و تالوتش را منسوخ پاره»دفاع از یک حدیث که گفته: 
کند میرا نقد و رد  به تمریف قرآن قائل شده است( 1501 ،ابوالفتوح رازى) «کرد

 (.1175طباطبایی، )
مفسران فریقین نیز اجماع دارند که ساحت قرآن از هرگونه تبدیل و  البته قاطبه

، طبرسی؛ 1512طبری،  ک:. )ر کید خاص دارندتاتمریف مصون بوده و برسالمت آن 
ت که نظر عالمه از صمت و قوام الزم بدیهی اس ،بنابراین ؛(1507و زمخشری،  1514

 . استبرخوردار 
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 اصول اعتقادی  .9-5-3
است و اگر روایتی با مطابقت با اصول اعتقادی اسالم  ،یکی از معیارهای سنجش روایات

 (. 1130زاده، ک: نقی. )راست م سازگار نباشد، مردود این اصول مس 

 « ضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماء....وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْ»
 (7، آیه هودسوره )

ال شد پروردگار ما قبل و)ص( س از پیامبر»است:  آوردهسوره هود  7 سیوطی ذیل آیه
عمائى بود که ماتمت و مافوق آن هوا از آنکه خ ق خود را بیافریند، کجا بود؟ فرمود: در 

المیزان در نقد نظر  لفوم .(1505سیوطی، ک: . )ر« آب خ ق کردو عرش خود را بر  بود
م است که یا باید طرح و طرد شود و یا این روایت از روایات تجس»نویسد: سیوطی می

اند به اینکه تعبیر به عماء کنایه است از غیب آن را توجیه کرده از این رو،و  شودتوجیه 
 (. 1175)طباطبایی، « ز درکش حیرانندذات که دیدگان از دیدنش ناتوان و عقول ا

به دالیل  استاین روایت عالوه بر اینکه به ع ت داللت بر تجسیم خداوند مردود 
و  (1513اهلل، فضل) کس ع م به کیفیت ذات خداوند متعال ندارددیگر از جم ه اینکه هیچ

از  ال از جایگاه خداوند متعال و ممدود کردن وی در مکان خاص و...وهمچنین س
؛ 1520فخررازی، ک: . )ر مباحثی نیست که مفسران در تفسیر این آیه مطرح کرده باشند

دلیل چنین روایتی به ،بنابراین ؛(ب-تاو طوسی، بی 1514؛ طبرسی، 1507زمخشری، 
 . نیستیت با اصول اعتقادی عموم مس مانان قابل قبول مخالفت و ضد

 ریخ قطعي اسالم تا .9-6
ریخ تاروایات بر  عرضههای عالمه در تعیین صمت وسقم روایات، یکی دیگر از مالک

 .استاسالم 
كَذلِكَ أَرْسَلْناقَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ هُمْ »

 «...یَكْفُرُونَ بِالرَّحْمن
 (10، آیه رعدسوره )
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است که ابن جریر و ابن منذر از ابن جریح آمده سوره رعد  1 ر ذیل آیهدر الدرالمنثو
ص( در حدیبیه با قریش ) اند که این آیه مربوط به آن وقتى است که پیامبرروایت کرده
ها اعتراض کردند آن« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»»و در اول آن چنین نوشت:  معاهده بست

بسمك »نویسیم هایمان تنها مىشناسیم و در نوشتهنویسیم و او را نمىکه ما رحمان را نمى
عالمه  .(1505)سیوطی، « تو نیز باید چنین بنویسى. اینجا بود که این جم ه نازل شد «اللهم

صاحب الدرالمنثور این روایت را به طرق دیگری نیز کرده »گوید: در نقد نظر سیوطی می
ک ى است و ص ح حدیبیه از حوادث  ،آیدسیاقش برمى آیات به طورى که از اما ،است

بعد از هجرت است. عالوه بر اینکه سیاق خود آیه مورد بمث نیز با این روایات سازگار 
باره حوادث اره ص ح حدیبیه و سایر اجزایش درب؛ زیرا معنا ندارد یک جزء آیه درنیست

عالمه طباطبایی متن روایت را  ،(. در این روایت1175طباطبایی، )« دیگر نازل شده باشد
ریخ اسالم سنجیده و نوع ناسازگاری آن را بیان کرده است. البته فخررازی این تا با

اند و در پایان نیز با عبارت را به حال کافران تفسیر کرده که به خداوند متعال کفر ورزیده
(. پس 1520فخررازی، ) استکرده روایت فوق را و سپس آن را تضعیف این « قیل»لفظ 

با توجه به مبانی فقه المدیثی، نظر عالمه طباطبایی در نقد این روایت صمیح و مقبول 
 .است

 گيری نتيجهبحث و 
عالمه از جوانب مخت فی به دست آمد که هبا مطالعه تفسیر المیزان این نتیجه ب

که - های نقدالمدیثیترین ارزیابیو تخصصی کردهشناسی روایات تفسیری اقدام آسیب
را در تفسیرش  -استگیری دیگر مفسران از روایات قضاوت در مورد چگونگی بهره

المدیثی وی در ارزیابی و نقد ترین مبانی نقدمطرح و مورد بمث قرار داده است. مهم
توان در معیارهایی از جم ه: عرضه بر قرآن، گیری از روایات را مینظرات مفسران در بهره

های مات دینی، آموزهمس ّمعصومین)ع(، درنظرگرفتن  عرضه بر احادیث صمیح
 هایی از جم هبیشتر مالکریخ قطعی اسالم و... برشمرد که البته تاانکارناپذیر قرآنی، 

ظاهر قرآن، سیاق آیات، قرائن درون متنی آیات، معارف قرآنی و روایات صمیح را برای 
 پاالیش و صمت وسقم روایات، مبنا قرار داده است. 
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)از حیث  های نقدالمدیثی عالمهر نظرات و قضاوتتاتوجه به اینکه در این نوشبا
که اغ ب  کردتوان ادعا حدودی مورد بررسی قرار گرفته است، میتاصمت و سقم( نیز 

ارد معدودی نیز در مو است والمدیثی ایشان صمیح و معتبر های حدیثی و فقهبررسی
 .شودپیرامون نقد روایات دیده می های ایشانو قضاوت هایی در آرالغزش
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. الجنان فی تفسیرالقرآنالجنان و روحروض(. ق1501. )حسین بن ع ى، ابوالفتوح رازى
 .آستان قدس رضوى: مشهد

 . داراحیا التراث العربیبیروت: . 2 چ. تفسیر روح المعانی(. ق1505. )سیدمممود، لوسیآ
  (. ع. )مؤسسه فرهنگی اهل بیت. قم: 0 چ. الغدیر. (. ش1133. )عبدالمسین، امینی 

وزارت فرهنگ و . تهران: المفسرون؛ حیاتهم و منهجهم(. ق1515. )مممدع ی، ایازی
 . ارشاد اسالمی

حوزه و دانشگاه و  . تهران: پژوهشکده2 چ. مکاتب تفسیری(. ش1114. )اکبرع ی، بابایی
 . انتشارات سمت

  . بنیاد بعثت. تهران: البرهان فی تفسیر قرآن(. ق1510. )سید هاشم، بمرانی

 . مطابع الشعب: جابی. صمیح بخارى(. ق1171. )ابوعبداهلل مممدبن اسماعیل، بخاری

انتشارات : اهواز. 1 چ. ارهای شناخت احادیث ساختگیمعی(. ش1110. )قاسم، بستانی
 . رسش

 . 31-05 (22)11. حدیث و اندیشه. وجوه و نظایر حدیثی(. ش1134 . )_________

نقد و بررسی اخبار آغاز نگارش حدیث به فرمان عمربن (. ش1131. )_________
 . 132-101(، 21) 11، پژوهیحدیث. عبدالعزیز

: مصر .االسالمیهالتفسیر و مناهجه فی ضوء المذاهب(. ق1137). مممود، بسیونی فوده
 . انتشارات امانت

دار . بیروت: تفسیر البغوى )معالم التنزیل((. ق1520. )حسین بن مسعود، بغوى
 . العربیإحیاءالتراث

 . نابی. بیروت: السنن الکبری، دارالفکر(. تابی. )احمدبن حسن، بیهقی
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دار . بیروت: الکشف و البیان المعروف تفسیر الثع بی(. ق1522. )احمد بن مممد، ثع بى
 . العربیإحیاء التراث

 . العربیدارإحیاء التراث. بیروت: 1 چ. القرآناحکام(. ق1504. )احمد بن ع ى، جصاص

 . مرکز نشر اسراء. قم: تسنیم(. ش1171. )عبداهلل، جوادی آم ی

دار احیاء التراث . بیروت: 4 چ. هوسائل الشیع(. ق1501. )مممدبن حسن، حرعام ی
 . العربی

التابعة . تهران: التفضیلالتنزیل لقواعدشواهد(. ق1511. )عبید اهلل بن عبداهلل، حسکانی
 . لوزارة الثقافة و اإلرشاد اإلسالمي

مرکز تهران: 1التنزیل،التاویل و حقائقدقائق(. ش1111. )مممود بن مممد، حسنى واعظ
 . بپژوهشى میراث مکتو

 ه. الع میدارالکتب. بیروت: التنزیلالتاویل فی معانیلباب(. ق1514. )ع ى بن مممد، خازن

 . دارالثق ین. قم: ترجمة جعفرحسینی بیان فی تفسیرالقرآن.ال(. ش1115. )ابوالقاسم، خویی

. بیروت: تمقیق مجدی بن منصور. السنن(. ق1517. )ع ی بن عمر، دارقطنی
 . الع میهدارالکتب

 . انتشارات دمینی: ریاض. السنهمقاییس نقد متون(. ق1505. )مسفر عزم اهلل، دمینی

تفسیر ابن وهب المسمى الواضح فى تفسیر (. ق1525. )عبداهلل بن مممد، دینورى
 ه. الع میالکتبدار. بیروت: الکریمالقرآن

ر تب یغات انتشارات دفت. قم: المدیثاصول وقواعد فقه(. ش1111. )مممد حسن، ربانی
 . اسالمی حوزه ع میه

مکتبة . مکه: العزیزالکنوز فى تفسیر الکتابرموز(. ق1523. )اهللعبدالرزاق بن رزق، رسعنى
 . األسدی

 . دارالمعرفه. بیروت: تفسیر المنار(. تابی. )مممد، رشید رضا

. بیروت: القرآنالکشاف عن حقایق غوامض(. ق1507. )مممود، زمخشری
 . عربیالدارالکتب

. بیروت: تفسیر السمرقندى المسمى بمرالع وم(. ق1510. )نصر بن مممد، سمرقندى
 . دارالفکر
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. قم: تفسیر الدرالمنثورفی تفسیرالماثور(. ق1505. )الدین عبدالرحمنجالل، سیوطی
 . کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی

: مدینه. 1 چ. الجنه فی احتجاج بالسنهمفتاح(. ق1133. )__________________
 . الجامعه االسالمیه

، 11، قف میراث جاویدانو. قرآن و جری و تطبیق(. ش1174. )حسین، شفیعی فریدنی
50-41 . 

 . االسالمیهالکتبدار. تهران: الفقیهمن الیمضره(. تابی. )ابوجعفر مممدبن ع ی، صدوق

  .دارالمعرفه. بیروت: التوحید(. تابی)_______________________. 

ترجمة سید مممدباقر . المیزان فی تفسیرالقرآن(. ش1175. )سید مممدحسین، طباطبایی
 . جامعه مدرسین حوزه ع میه. قم: موسوی همدانی

 . دفتر انتشارات اسالمی. قم: قرآن در اسالم(. ش1131. )_____________________

. 2. چ بدالمجیدس فیتمقیق حمدی ع. الکبیرالمعجم(. تابی. )س یمان بن احمد، طبرانی
 . مکتبه ابن تیمیه. قاهره

 . نابی: نجف. االحتجاج(. ق1110. )ابومنصور احمدبن ع ی بن ابی طالب، طبرسی

سسة موبیروت: . مجمع البیان فی تفسیرالقرآن (.ق1514. )فضل بن حسن، طبرسی
 . االع می

 . میهع  . قم: حوزهالجامعتفسیر جوامع(. ق1512. ) _________________

 . دارالمعرفه. بیروت: جامع البیان فى تفسیر القرآن (.ق1512. )مممد بن جریر، طبرى

 . دارالثقافه. قم: تمقیق موسسه البعثه. االمالی(. ق1515. )مممدبن حسن، طوسی

 . العربیدار إحیاءالتراث. بیروت: التبیان فی تفسیرالقرآن (.تابی. )_________________

 . موسسه المعارف االسالمی. قم: الغیبه(. ق1511. )_________________

 . موسسه الرساله. بیروت: الخفاءکشف(. ق1515. )اسماعیل بن مممد، عج ونی

 تفسیر الشریف المرتضى )نفائس التاویل(. ق(. 1511. )ع ى بن المسین، الهدىع م
 . ق.األع می ل مطبوعاتمؤسسةبیروت: 

دار . بیروت: 1. چ التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب((. ق1520. )مممد بن عمر، فخر رازى
 . العربیإحیاءالتراث
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نقد و بررسی روایات (. ش1130. )امان اله، جمال و ناصری کریموند، فرزندوحی
  . 51-00، 112، مشکوه. الدرالمنثور در تفسیر المیزان

 . مصدرانتشارات ال. تهران: تفسیر الصافی (.ق1514. )مال ممسن، فیض کاشانی

 . االسالمیهدارالکتب. تهران: اصول کافیق(.  1113. )مممد بن یعقوب، ک ینی

 . دارالمالک. بیروت: من وحى القرآن ق(. 1513. )مممدحسین، فضل اهلل

. قم: العالمااللهام فى تفسیر کالم الم کسواطعق(.  1517. )ابوالفیض بن مبارک، فیضى
 . دارالمنار

 . ناصرخسرو. تهران: الجامع ألحکام القرآن(. ش1105). مممد بن احمد، قرطبى

 . دارالکتاب. قم: 1 چ. تفسیر القمی(. ش1100. )ع ى بن ابراهیم، قمى

. بیروت: السنة )تفسير الماتریدى(تاویالت أهل(. ق1520. )مممدمممدبن، ماتریدى
 ه.الع میدارالکتب

  . العربیدار احیاءالتراث . بیروت:2. چ بماراالنوار(. ق1501. )مممدباقر، مج سی

انتشارات . تهران: 5 چ. نمونه بینات در شأن نزول آیات (.ش1101. )مممدباقر، ممقق 
 . اسالمى

 . دفتر انتشارات اسالمی. قم: 5 چ. المدیثدرایه(. ش1115، کاظم. )چیمدیرشانه

 . دفتر انتشارات اسالمی. قم: 13 چ. المدیثع م(. ش1114. ) _______________

بررسی و نقد دیدگاه ابن جریر (. ش1131. )اله، امانسهراب و ناصری کریموند، مروتی
 . 3-24(، 11) 5، حسنا(. ع. )طبری در مورد آفرینش حضرت حوا

روش عالمه طباطبایی در بررسی (. ش1131. )_________________________________
 . 212-203(، 1) 5، ژوهی کاشانپحدیث. و نقد تفاسیر روایی با تکیه بر قاعدۀ سیاق

معیارهای عالمه طباطبایی در نقد (. ش1131. ) ________________________________
 . 20-51، 117، مشکوه. نظرات مفسران در تفسیر المیزان

ضوابط جری و (. ش1134. )سیدیوسف، قاسم و ممفوظی، بستانی، هدیه، مسعودی صدر
 . 03-17(، 21) 1، حسنا. تطبیق صمیح آیات قرآنی

انتشارات دفترتب یغات . قم: های نقد متن حدیثمبانی و روش (.ش1115. )داود، معماری
 . ع میه اسالمی حوزه
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. قم: ترجمه ع ی نصیری. تمریف ناپذیری قرآن(. ش1111. )مممدهادی، معرفت
 . انتشارات موسسه فرهنگی تمهید

. تهران: 2. چ د هاشم رسولی ممالتیسی . ترجمهارشاد(. تابی. )مممدبن نعمان، مفید
 . انتشارات اسالمیه

موسوعه المؤتمرالعالمی االلفی . قم: االعتقادتصمیح(. ق1511. ) ________________
 . ل شیخ المفید

معروف به تفسیر خواجه ) االسرار و عدۀاالبرارکشف(. ش1171. )احمد بن مممد. میبدى
 . یرکبیرانتشارات ام(. تهران: عبداهلل انصارى

شرکت انتشارات ع می . تهران: عالمه طباطبایی و نقد حدیث (.ش1115. )شادی، نفیسی
 . و فرهنگی

 . انتشارات آستان قدس رضوی. مشهد المدیث.فقه(. ش1130. )حسن، زادهنقی

(. بیروت: واحدى) القرآناسباب نزول (.ق1511. )ع ى بن احمد، واحدى
 ه. الع میدارالکتب

 . الع میهدارالکتب. بیروت: الزوائدمجمع(. ق1501. )بکربن ابیع ی ، هیثمی
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