
 

 از منظر علّامه طباطبایی» المنار«تحلیل و بررسی انتقادي تفسیر 

 ∗عباس مصالیی پوریزدي

 ، ایران، تهران(عدانشگاه امام صادق گروه علوم قرآندانشیار 

 ∗∗ اله ناصري کریموند امان

 دانشجوي دکتراي علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه شهیدچمران اهواز
 )15/01/1399تاریخ پذیرش: ؛ 20/09/1398(تاریخ دریافت: 

 چکیده
این پژوهش پس از مطالعۀ تفسیر المیزان و بررسی چگونگی برخـورد علّامـه طباطبـایی نسـبت بـه      

تحلیلـی و بـا هـدف کشـف مبـانی و معیارهـاي علّامـه         -با روشـی توصـیفی  »المنار«نظرات مؤلفان 
 طباطبایی در نقد تفسیرالمنار به نگارش درآمده است.  

سی و نقد گستردة علّامه نسبت به این تفسـیر از طـرف   اهمیت و اعتبار تفسیر  المنار از طرفی و برر
دیگر، سبب شد تا این سؤال پیش بیاید که مؤلف المیزان با چه مبانی و دالیلـی بـه بررسـی و نقـد     

هـا و   که نگارنده با تتبع در سراسر تفسیر المیـزان مؤلفـه  » نظرات صاحبان این تفسیر پرداخته است
بنـدي و بیـان نمـوده و     نظرات مؤلفان المنـار را اسـتخراج، دسـته    معیارهاي علّامه طباطبایی در نقد

عنوان شاهد مثـال آورده   هایی از آیاتی را که ذیل آن به نقد آراي مؤلفان المنارپرداخته شده به نمونه
تـوان   ترین دالیل و مبانی علّامه طباطبایی در نقد نظرات مؤلفان المنار را می که مهم است. نتیجه این

توجهی به سـیاق آیـات و    ي ازجمله شناخت ناکافی مؤلفان المنارنسبت به اصول تفسیر، بیدر موارد
گیري از روایـات و   پایه و بدون استدالل، ناتوانی و ضعف در استناد و بهره تفسیر موضوعی، نظرات بی

خـالف  فرض و م آمیز و همراه با پیش ها با روایات صحیح فریقین، دیدگاه تعصب ناسازگاري دیدگاه آن
کارگیري ادبیات عرب (عدم تشخیص صحیح حـروف، ضـمایر و...)، معناشناسـی     با قرآن، ضعف در به

نادرست واژگان و مفاهیم آیات قرآنـی، عـدم تشـخیص صـحیح مخاطـب آیـات و مصـادیق قرآنـی،         
 هاي مسلّم دینی و... بیان نمود. مخالفت با آموزه

 المیزان فی تفسیر القرآن، نقد مؤلفان المنار. محمدرشید رضا، علّامه طباطبایی، واژگان کلیدي:
 

∗E-mail: amusallai@gmail.com (نویسندة مسئول)  
∗∗E-mail: amin200057@yahoo.com 
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 مقدمه
هاي متفاوتی آراي مفسران فریقین را مورد  ها و مؤلفه علّامه طباطبایی با درنظر گرفتن شاخصه

قرار  المیزانصورت ویژه مورد توجه مؤلف  ارزیابی و نقد قرار داده است. یکی از تفاسیري که به
است؛ چراکه در مبـانی  » المنار«وجهی به نقد آن پرداخته شده تفسیر  گرفته و در موارد قابل 

 193ش: 1373دارد (ر.ك؛ نفیسی،  المیزانفکري جهت تفسیر آیات اختالفات زیادي با مؤلف 
ترین تفاسیر عصر حاضـر در میـان اهـل سـنّت اسـت (ر.ك؛       از مهم). این تفسیر 304ـ 303و 

)، تفسیري ناتمام ولی پر اهمیـت و اثرگـذار کـه از دو بخـش تشـکیل      165: 1389اج، ربیع نت
سـورة نسـاء بـا انشـاي شـیخ محمـد عبـده (م        126شود: بخش اول از ابتداي قرآن تا آیـۀ   می

ق.) به پیروي از سبک 1354وسیلۀ شاگردش محمد رشیدرضا (م ق.) و بخش دوم آن به1323
و  553: 2ق، ج 1396(ر.ك؛ ذهبی، سف ادامه یافته است سورة یو 53شیخ محمد عبده تا آیۀ 

البته علّامه طباطبایی در موارد معدودي آراي  ).484ـ 483: 2ش، ج 1385همچنین معرفت،  
محمدعبده را نقد نموده و بیشتر به نقد نظرات رشیدرضا پرداختـه اسـت، بـه ایـن دلیـل کـه       

رشیدرضا تحت تـأثیر عقایـد وهابیـت و     نموده، ولی هاي اختالفی پرهیز می محمدعبده از بحث
 ).  166ش: 1389گري را ترویج نموده است (ربیع نتاج،  تیمیه نوعی سلفی کتب ابن

در بین اهل سنّت و همچنین شاخص بودن  المناربنابراین با توجه به اهمیت و جایگاه تفسیر 
از منظر  المنارفان نظرات علّامه طباطبایی در میان مفسران شیعی، ضرورت دارد تا نظرات مؤل

هاي موجود در این تفسیر مورد بررسی قرار گرفته و  علّامه مورد کاوش و نیز نقایص و آسیب
هاي  آن نمایان گردد و معنا و مفهوم صحیح آیات متناسب با مراد خداوند متعال بیان  ضعف

 شود تا گامی در جهت شناخت صحیح معارف قرآنی برداشته شود.
اندکه علّامه  رو درصدد پاسخ به این سؤال ندگان در نوشتار پیشبر همین اساس نویس

پرداخته  المنارهایی به نقد نظرات مؤلفان  با چه مبانی و مؤلفه المیزانطباطبایی در تفسیر 
 است.

 
 پیشینۀ پژوهش

نوشته شده است  المنارقبل از این نوشتار آثار دیگري نیز در زمینۀ بررسی و نقد تفسیر 
در سال » نقد المنار در تفسیر آیات شفاعت«اي از علی اوسط باقري با عنوان  هازجمله مقال

پیرامون بحث المنار مجلۀ معرفت چاپ شده که به بررسی و نقد تفسیر 136، شمارة 138
شناسی تفسیر المنار در نگاه  بررسی روش«اي با عنوان  شفاعت پرداخته است. همچنین مقاله

در  1389اکبر ربیع نتاج در سال  از  سید علی» ترین مفسر شیعی معاصر، علّامه طباطبایی مهم
شناسی  صورت کلی و در چند مورد به روش شناسی به رشتۀ تحریر در آمده که  به مجلۀ شیعه
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 المیزانه و بررسی تطبیقی دو تفسیر و در مواردي نیز به مقایس المنارعلّامه در بررسی تفسیر 
 پرداخته است. المنارو 

در » بررسی و نقد دیدگاه صاحبان تفسیر المنار دربارة قاعدة بالکیف«مقالۀ دیگري با عنوان
از عبداهللا میراحمدي و  158ـ 133، ص55، شمارة 15، دورة 1394مجلۀ اندیشۀ دینی سال 

پیرامون تنزیه و عدم شباهت خداوند  المنارفان دیگران چاپ شده که در آن به نقد نظر مؤل
نقد و بررسی روش تفسیري «اي با عنوان  نامه همچنین پایانمتعال با غیر پرداخته است. 

راد در  در مقطع کارشناسی ارشد از علی اوسط باقري و با راهنمایی محمدعلی مهدوي» المنار
به نگارش درآمده که بیشتر به  1379در سال  (ره)مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی

، دیدگاه مؤلفان آن در برخی از مباحث علوم قرآن و مسائل اجتماعی، المنارروش تفسیر 
 1مباحث اختالفی با شیعه و.... پرداخته است.

البته نوشتار حاضر در روش، محتوا و قلمرو با آثار مذکور بسیار متفاوت است؛ چرا که هرکدام  
رو  اص و محدودي به بررسی این تفسیر پرداخته است، اما در مقالۀ پیشاز آن آثار از جنبۀ خ

هاي خاصِ علّامه  از جوانب مختلف و براساس مبانی و مؤلفه المنارها و اشکاالت تفسیر  ضعف
استقصا و استخراج شده است و همپوشانی خاصی  المیزانطباطبایی در تمام مجلّدات تفسیر 

 با آثار قبلی ندارد. 
 

 المنارهاي علّامه طباطبایی در نقد تفسیر  معیارها و مؤلفه ـ2
صورت گسترده به بررسی و نقد آراي مفسران مختلف  به المیزانعلّامه طباطبایی در تفسیر 

اعم از شیعه و اهل تسنّن اقدام نموده و متناسب با روش تفسیري هر کدام از مفسران به نقد 
). 74ـ 55: 1395؛ ناصري کریموند، 48ـ 26: 1391، نظرات آنان پرداخته است (ر.ك؛ مروتی

اقدام نموده که در این موارد  المنارمورد به بررسی نظرات مؤلفان  200بر همین اساس بالغ بر 
 عموماً به رد و نقد نظرات محمد عبده و رشیدرضا پرداخته است. 

 رشمرد:توان در موارد زیر ب را می المنارمعیارهاي وي در نقد نظرات مؤلفان 
 

 اصول تفسیردر  المنارـ نقد آراي مؤلفان 2ـ1
تسلّط بر اصول و قواعد تفسیر مانند دیگر علوم ازجمله لغت، بیان، بدیع، نحو، تاریخ، حدیث،  

اصول، و.... الزمۀ کار مفسر است تا بتواند در پرتو این علوم مراد خداوند متعال را کشف نماید. 

 گونه اشتراك و ارتباطی با بحث حاضر ندارند. اند، ولی هیچ  پرداخته المنارنوعی به تفسیر  ثار دیگري نیز  بهآ. ۱
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در موارد متعددي یا درك درستی از این اصول نداشته و یا از آن تخلّف  المنارولی مؤلف 
در این موارد نظر ایشان را نقد و تفسیري صحیح از آیه را ارائه  المیزاننموده است که صاحب 

 اند از: نموده است. برخی از این موارد عبارت
 

 توجهی به سیاق آیات دلیل بی ـ تعیین ناصواب معانی واژگان قرآنی به2ـ 1ـ 1
هاي اساسی و شرایط ضروري براي تفسیر قرآن  آگاهی از معانی مفردات قرآن یکی از پایه 

) و با درنظرگرفتن تحول 161ش: 1376؛ ر.ك؛ ربانی، 120ـ 9ش: 1382است (سبحانی، 
هاي موجود در کالم ازجمله سیاق آیات، این  معنایی برخی از واژگان قرآن با توجه به قرینه

تشخیص است (ناصري کریموند و  تغییر معنا با توجه به کلمات و عبارات قبل و بعد قابل
). بنابراین ضرورت دارد که مفسر در خالل تفسیر آیات به کشف معناي 65ش: 1395دیگران، 

 صحیح مفردات قرآن مبادرت ورزد تا به شناخت درستی از معنا و مفهوم مجموعۀ متن برسد. 
التَّائبونَ الْعابِدونَ الْحامدونَ السائحونَ الرَّاکعونَ ﴿ آیۀذیل  المنارمؤلف 

روزه گرفتن و یا سیاحت در زمین » سیاحت«نویسد: منظور از  ) می112التوبه/(﴾الساجِدونَ
هاى گذشته و یا منظور  منظور تفکر در عجائب قدرت خدا و عبرت گرفتن از سرنوشت امت به

 :11تا،  ج  رشیدرضا، بی(از آن مسافرت جهت طلب علم و یا طلب خصوص احادیث باشد 
52 .( 

جا آن معنایى که  در این» سیاحت«نویسد: مقصود از رشیدرضا می علّامه طباطبایی در نقد نظر
هاى عبادت و مساجد است، نه آن  آمد در جایگاه و تر است؛ سیر و رفت با سیاق ترتیب مناسب

بیان کرده است؛ زیرا احتماالت و وجوهی که آن مفسر گفته با سیاق  المنارمعنایى که مؤلف 
 ). 396: 9ج  .،  ق1402(طباطبایی،آیه تناسب ندارد 

 

تـوجهی بـه تفسـیر     ـ عدم توجه به آیات مـرتبط در سـور دیگـر (بـی    2ـ 2ـ 1
 موضوعی)

هاي مختلف انواع ارتباط بین آیات را کشف کرده و بدین  در تفسیر آیات با روش المیزانمؤلف 
برد و معتقد است مفسر در فرایند تفسیر یک آیه باید  صورت به معانی و مفاهیم آیات پی می

در تفسیر برخی از آیات به این  المناربه آیات قبل و بعدش نیز توجه داشته باشد، اما مؤلفان 
 شان شده است. نموده و همین امر موجب ضعف دیدگاهتوجهی  امر بی
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تُنَبئُهم بِما فی قُلُوبِهِم قُلِ  سورةٌیحذَر الْمنَافقُونَ أَن تُنَزَّلَ علَیهِم ﴿ذیل آیۀ  المنارمؤلف 
آید  برمى »تَهزِؤُاقُلِ اس«نویسد: از جملۀ ) می64(التوبه/﴾استَهزِؤُواْ إِنَّ اللّه مخْرِج ما تَحذَرونَ
اند  گرفته عنوان استهزا حالت حذر و ترس به خود مى که حذر ایشان جدى نبوده، بلکه به

 ).527: 10تا، ج  رشیدرضا، بی(
نویسد: این جواب صحیح نیست؛ زیرا آیات بسیارى که قبل از این  علّامه در نقد این نظر می

ر بارة ایشان نازل شده و بسیارى از نیات سوء هاى دیگر د آیات در سورة بقره و نساء و سوره
عنوان  که حذر و ترس منافقین جدى بوده نه به آنان را فاش کرده بود، همه داللت دارند بر این

 استهزاء... .
عالوه بر این، خداوند متعال تعبیراتى دربارة ایشان بیان نموده که همه از ترس واقعى آنان 

از هر صدایى ﴾علَیهِم صیحۀٍیحسبونَ کُلَّ ﴿کند، مثالً در سورة منافقین فرموده:  حکایت مى
یجعلُونَ ﴿) و در سورة بقره فرموده: 40منافقون/(ال» کنند علیه آنهاست ترسند و خیال مى مى

توالْم ذَرقِ حواعنَ الصم هِمی آذانف مهانگشتان خود را در گوش ) «19(البقره/﴾أَصابِع
طباطبایی، » (شود گذارند از ترس صاعقه که مبادا عذابى باشد که بر ایشان نازل مى خود مى

 ). 331: 9، ج  ق1402
 

 نارـ  بدون استدالل بودن نظرات مؤلفان الم2ـ 1ـ 3
) 63: 1395مفسر جهت کشف مراد خداوند متعال باید مبانی و دالیلی داشته باشد (مروتی، 

کنند که  در تفسیر برخی از آیات بدون دلیل و مدرك، مفاهیمی بیان می المنارولی مؤلفان 
 دهد ازجمله: ها را مورد نقد قرار می گونه برداشت علّامه این

منکُم  طَآئفَۀٍالَ تَعتَذرواْ قَد کَفَرْتُم بعد إِیمانکُم إِن نَّعف عن ﴿ذیل آیۀ  المناردر تفسیر 
 ذِّبفَۀًنُعینَ طَآئرِمجکَانُواْ م مفَۀ«این قول را که کلمۀ  چنین آمده:) 66(التوبه/﴾بِأَنَّهبر  »طَآئ

شود، تخطئه  چنان که بر سه تا به باال اطالق مى شود هم یکى و دو تاى از مردم نیز اطالق مى
). علّامه در 532: 10تا، ج (رشیدرضا، بیقدر مبالغه کرده که آن را غلط خوانده است  کرده و آن

ة این ي خود ندارد؛ زیرا در ماد هیچ دلیلی برگفته المنارنویسد: ولی مؤلف  نقد نظر وي می
کلمه هیچ عدد معینى قرار نگرفته و اطالقش بر یک قطعه از هر چیز، خود مؤید این است که 

 ). 333: 9، ج  ق1402طباطبایی، (شود  در یکى استعمال مى
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 گیري از روایات  بررسی نظرات مؤلفان المنار در بهره ـ2ـ 2
کارگیري  درنظرگرفتن نحوة به المناریکی از معیارهاي علّامه طباطبایی در بررسی تفسیر 

شود. در برخی از موارد اشکاالتی به این تفسیر وارد  روایاتی است که در ذیل آیات نقل می
 گیرد: است که در زیر مورد بررسی قرار می

 

 گیري از روایات مخالف با عقل ـ استناد و بهره2ـ 2ـ 1
) 67ـ 74ش: 1385ري (معارف، با توجه به نوساناتی که در طول تاریخ مخصوصاً قرن اول هج

توان بدون بررسی و گزینش به هر  دلیل منع نگارش حدیث، براي علم حدیث رخ داد، نمی به
نوع حدیثی استناد نمود؛ چراکه اختالط روایات صحیح با غیرصحیح و جعلیات و اسرائلیات، 

). در همین 36ق: 1414این منبع ارزشمند را در معرض انتقاد شدید قرار داده است (ایازي، 
شنوید در میزان اندیشه و فهم  فرماید: اخبار و احادیثی را که می چنین می (ع)زمینه امام علی

). 88: 1تا، ج  اند (کلینی، بی خود ارزیابی کنید؛ زیرا ناقالن دانش، فراوان اما ناقدان آن، اندك
قد و ارزیابی روایات ویژه علماي شیعه در زمینۀ ن بر همین اساس دانشمندان علوم اسالمی به

اند و در تفسیر قرآن تنها به روایات مقطوع و مفید علم و یقین  کوشش و دقت بسیاري داشته
؛ 79: 17ق، ج 1403و همچنین ر.ك؛ (حر عاملی،  37ق: 1413ورزند (مفید،  اعتماد می
م ) در تاریخ اسال186ش: 1383و ربانی،  145: 1تا، ج  ؛ مجلسی، بی69: 1تا، ج  کافی، بی

مؤلفان کتب اربعه اولین و بارزترین نقادان حدیث از حیث متن و سند هستند (معماري، 
سنّت توجه چندانی به اعتبارسنجی روایات نداشته   ) ولی برخی از مفسران اهل57ش: 1384

 24ـ 10: ش1391(مروتی، کنند  و در موارد متعددي به روایات ضعیف و جعلی استناد می
) که همین امر موجب ضعف 44ـ 36ش: 1394ناصري کریموند، جمشیدي و همچنین:  

 نظرات تفسیري آنان شده است.
کارگیري  در رد یا تأیید آراي مفسران درنظر گرفتن نحوة به المیزانهاي مؤلف  یکی از مالك

). 51ش: 1390شود (فرزندوحی و ناصري کریموند، روایاتی است که در ذیل آیات نقل می
سبب استفاده از روایات جعلی و مخالف با عقل مورد  را به المنارظر مؤلفان علّامه در مواردي ن

 نقد قرار داده است ازجمله:
نَ وإِنَّا لَن یا موسى إِنَّ فیها قَوما جبارِی قالوا﴿ذیل آیۀ  المناردر تفسیر      

کسانى هستندکه صاحب سطوت و » جبارِینَ«مراد از چنین آمده:  )22(المائده/﴾.نَّدخُلَها..
آمده است: سکنۀ آن » جبارِین«در تعدادى از روایات پیرامون توصیف نیرو و زورگو باشند. 

هیکل و بلندقامت بودند و در مورد آنان  سرزمین از عمالقه بودند که مردمى درشت
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این روایات )،علّامه در نقد 33: 6تا، ج  رشیدرضا، بیهاى عجیبى وارد شده است ( داستان
هاى طبیعى نیز  تواند آن روایات را بپذیرد و در آثار باستانى و بحث گوید: عقل سلیم نمى می

چیزى که این روایات را تأیید کند، وجود ندارد. ناگزیر باید گفت که روایات مذکور مأخذى 
 ). 291: 5، ج  ق 1402(طباطبایی، جز جعل و دسیسه ندارد 

 

 روایات شاذ و ناشناخته و مخالف با واقعیتگیري از  ـ بهره2ـ 2ـ 2
نویسد:  ) می61عمران/ (آل ﴾فَقُلْ تَعالَوا نَدع أَبناءنا و أَبناءکُم ...﴿در تفسیر آیۀ  المنارمولف 

بکر  براى مباهله ابى (ص)از پدرش روایت کرده که فرموده: پیامبر (ع)بن محمد عساکر از جعفر ابن
و پسرش و عمر و پسرش و عثمان و پسرش را آورد، و ظاهراً کالم در جماعتى از مؤمنین 

 ). 322: 3ج تا،  رشیدرضا، بیاست (
اى است که مخالف با  نویسد: این روایت؛ روایت شاذ و ناشناخته علّامه در نقد نظر فوق می

اند و  به همین جهت مفسران از آن اعراض کردهتمامى روایات وارده در شأن نزول آیه است و 
نظر از ناشناختگى و اعراض مفسران از آن، مشتمل بر مطلبى است که مخالف با واقع  صرف

که در آن روز همۀ  بردگان پسرى اثبات کرده، با این است و آن این است که براى تمامى نام
 ). 243: 3ج   ، ق1402طباطبایی،آنان پسر نداشتند (

 

جا به روایـات   بر احادیث شیعه (اشکال نابه المنارـ رد اشکاالت صاحب 2ـ 2ـ 3
 شیعه)

ویژه امامت و والیت ـ گرچه داراي سند  برخی از روایات شیعه ـ البته در موضوعات خاص به
اعتماد و همچنین داراي پشتوانۀ محکم تاریخی باشند،از طرف بعضی از  صحیح و متن قابل

گیرند. یکی از  آمیزي مورد اشکال قرار می مفسران و اندیشمندان اهل سنّت با دیدگاه تعصب
آن را مورد اشکال قرار داده و  المناربوط به واقعۀ تاریخی غدیر است که مؤلف این موارد مر

 علّامه اشکال او را نقد و رد نموده است: 
) از تفسیر 67(المائده/﴾یا أَیها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَیک من ربک...﴿ذیل آیۀ  المنارمؤلف 

عنوان ولی  به (ع)مبنی بر تعیین علی (ص)فتار پیامبرکند که گفته است: گ ثعلبى نقل مى
اینک بن نعمان فهرى رسید...، نعمان گفت:  جا منتشر شد تا به گوش حارث مسلمین همه

 ام از تو بپرسم داستان سرورى پسرعمت از ناحیۀ توست یا از ناحیۀ خداست؟ آمده
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وراتم از ناحیۀ خداست، حارث فرمود: سوگند به خدا که آن نیز مانند همۀ دست(ص) پیامبر  
گفت: خدایا اگر این مطلب حق است سنگى از آسمان بر ما بباران و یا عذابى دردناك بر ما 
نازل کن. هنوز به شتر خود نرسیده بود که خداوند متعال او را هدف سنگى قرار داده و 

سائلٌ بِعذابٍ واقعٍ، سأَلَ ﴿هالکش ساخت و دربارهۀ همین واقعه در سورة معارج این دو آیۀ 
عداف لَه سرینَ لَیلْکاف464: 6ج تا،  رشیدرضا، بی) را فرستاد (2ـ 1(المعارج/ ﴾ل .( 

گوید: این روایت از روایات ساختگى است و  بعد از نقل این روایت مى المنارصاحب    
للَّهم إِنْ کانَ هذا هو ا﴿بر این، سورة معارج در مکه نازل شده و آیۀ  اعتماد نیست. عالوه قابل

كنْدنْ عقَّ مدر سورة انفال است که بعد از هجرت و پس از جنگ بدر و 33(االنفال/﴾الْح (
طور ممکن است دو آیه از دو  چند سال قبل از نزول سورة مائده نازل شده است. حال چه

ند؟ و حقیقت امر سوره، که یکى مکى و دیگر مدنى است، در شأن یک حادثه نازل شده باش
این است که دو آیۀ اول سورة معارج حکایت از مطلبى است که بعضى از کفار قریش قبل از 

بن نعمان فهرى از مسلمانان  بر این، ظاهر روایت این است که حارث اند. عالوه گفته هجرت مى
و  که در بین صحابه کسى را به چنین نام بوده و در این قضیه مرتد شده است و حال آن

که در این روایت آمده: داستان حارث در ابطح رخ داده و ابطح  نشانی سراغ نداریم و دیگر این
و غدیر به مدینه تشریف برد و  الوداع حجۀبعد از  (ص)نام موضعى است در مکه و رسول اللَّه 
 ).464: 6تا، ج  رشیدرضا، بیدیگر مکه را ندید تا از دنیا رحلت کرد (

نویسد: مفسر مذکور در چند جا از کالم خود  می المنارر نقد نظر مؤلف علّامه طباطبایی د
 تحکّم کرده و سخن ناصواب گفته است:

یکى آنجا که گفته است: روایت ساختگى است و سورة معارج مکى است و البد دلیل گفتارش 
با اینکه فهمیدیم  زبیر نقل شد و چه خوب بود مى عباس و ابن مطلبى است که در روایات از ابن

دلیل ما هم روایت و دلیل و اعتماد او هم به روایت است، چه ترجیحى در روایت مورد اعتماد 
 که هر دو خبر واحدند؟ او هست با این

کند که بعضى از کفار قریش  و اما مطلب دومی که گفته است: آیۀ مزبور گفتارى را حکایت مى
ل حرف زدن است؛ زیرا حتی اگر سورة انفال اند. این هم تحکّم و بدون دلی قبل از هجرت گفته

که در موقع تألیف قرآن بعضى از  شود بر این قبل از سورة مائده نازل شده باشد، این دلیل نمى
واتَّقُوا ﴿که آیات ربا و آیۀ  آیاتى که بعد از انفال نازل شده در انفال قرار نداده باشند، کما این

اي است که نازل شده  ) که به نظر برخی آخرین آیه281(البقره/﴾لَّهیوماً تُرْجعونَ فیه إِلَى ال
است در سورة بقره قرار گرفته با اینکه سورة  بقره در اوایل هجرت نازل شده و این آیات چند 

 اند. سال قبل از آن نازل شده
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حکایت از ﴾.حقَّ..إِنْ کانَ هذا هو الْ و إِذْ قالُوا اللَّهم﴿و اما سوم اینکه گفته است: آیۀ 
نظر از  اند، این نیز تحکّم دیگرى است، صرف گفته گفتاري است که کفار قبل از هجرت مى

 ).57ـ 56: 6ق، ج 1402(طباطبایی، اینکه سیاق آیه دلیل برخالف آن است
 

 با روایات صحیح فریقین المنارـ تعارض آراي صاحب 2ـ 2ـ 4
دومین مالك جهت (ع)صحیح و متواتر معصومانمسلّم است که بعد از آیات قرآن، روایات 

الحدیثی  در طی تفسیر آیات به این مالك فقه المنارپذیرش دیگر روایات است. ولی مؤلفان 
هاي روایی و بررسی نظر مفسران، روایاتی را که معارض با  اند که علّامه در بررسیتوجه ننموده

 روایات صحیح  باشد به عرصۀ نقد کشانده است. ازجمله: 
فَمنْ أَظْلَم ممنِ افْتَرَى علَى اللّه کَذبا أَو کَذَّب ﴿ذیل آیۀ  المنارصاحب 
...هاتکه از اسالم  ت شده که عبداللَّهبن سعد بعد از آننویسد: روای ) می37(االعراف/﴾بِآی

جویى از قرآن بود و بعید نیست که وى سخنانى را که در روایات  برگشت، کارش طعن و عیب
هایى که در ایام نویسندگى وى نازل  عنوان دروغ و افترا گفته باشد؛ زیرا سوره از او نقل شده به

تصرف کرده وجود ندارد. دیگر اینکه این شخص کدام آن عباراتى که وى در آن  شده در هیچ
قبل از فتح مکه باز به اسالم برگشت و اگر در قرآن تصرفى کرده و پیغمبر آن را امضا نموده 

افتاد، معنا نداشت که بار دیگر به اسالم  بود و از این راه دربارة نبوت آن جناب به شک مى
 ). 625 :7تا، ج  رشیدرضا، بیبرگردد (
در این باره  (ع)گوید: روایات معتبرى که از امام باقر و امام صادق نقد این سخن می علّامه در

بن سرح در مدینه و بعد از هجرت اتفاق افتاده نه  وارد شده صریح در این بود که داستان ابى
در مکه، اخبارى هم که از طرق اهل سنّت وارد شده بود داللت بر وقوع این داستان در مدینه 

شده این نیز اند: عبداللَّه قبل از سال فتح به طوع و رغبت مسلمان  دارد و اما این که گفته
صحیح نیست؛ زیرا روایاتى که رسیده، گویاى این مطلب بود که وى تا روز فتح مکه به اسالم 

در روز فتح خونش را هدر کرده بود و به شفاعت عثمان از او  (ص)برنگشته بود و پیامبر
 ).114ـ 111: 8ق، ج 1402طباطبایی،(نظر نمود  صرف

هـا (دخالـت    داوري هـا و پـیش   فـرض  در پـیش  المنارـ نقد نظرات مؤلفان 2ـ 3
 اعتقادات مذهبی در تفسیر) 

مفسر براي تفسیر آیات باید با علوم مورد نیاز مفسر اقدام به تفسیر نموده و از دخالت 
ویژه آیات  برخی از آیات ـ به المنارهاي خود در تفسیر پرهیز نماید، ولی در تفسیر  داوري پیش
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اي از نظرات  اند.ذیالً نمونه ورزي تفسیر شده صب و غرضبا نوعی تع -(ع)مربوط به اهل بیت
 : شود ذکر می المنارآمیز موجود در تفسیر  تعصب

فَمنْ حآجک فیه من بعد ما جاءك منَ الْعلْمِ فَقُلْ تَعالَواْ نَدع ﴿علّامه طباطبایی ذیل آیۀ 
اللّه علَى  لَّعنَۀُأَبنَاءنَا و أَبنَاءکُم و نساءنَا و نساءکُم و أَنفُسنَا و أَنفُسکُم ثُم نَبتَهِلْ فَنَجعل 

در تفسیر خود سخنان عجیبى بیان نموده  المنارمؤلف نویسد:  می )61عمران/ (آل﴾الْکَاذبِینَ
براى مباهله، على و فاطمه و دو  (ص)است. ازجمله: روایات همه اتفاق دارند بر اینکه پیامبر

و کلمۀ  (س)تنهایى را حمل بر فاطمه به» نسائنا«را انتخاب کرده و کلمۀ  (س)فرزند فاطمه
گاه گفته: مصادر همۀ این روایات علماى  آن حمل نموده، (ع)تنهایى بر على را به»انفسنا«

سّنت هم رواج دهند، ولى  اند که این روایات را جعل کرده و حتی توانستند در بین اهل  شیعه
کنندگان این احادیث نتوانستند قصۀ جعلى خود را، که همان مضمون روایات جعلى  جعل

جمع هستند و عرب این » انفسنا«و » نسائنا«است، با آیۀ مباهله تطبیق دهند؛ چرا که کلمۀ 
تطبیق داد... پس آیۀ  (ع)برد تا بتوان آن را بر فاطمه و علی  کار نمی کلمات را براي مفرد به

شریفه درخصوص داستان خاصى به نام مباهله با اهل نجران نازل نشده است.... و بعد از ذکر 
یعه است که شأن نزول آیه و نویسد:.... اشکال هر چه هست به نظریۀ ش احتماالت مختلفی می

 323ـ 322: 3تا، ج  رشیدرضا، بیداند ( اى خاص مى را عده» ابناء«و » نساء«و » انفس«مراد از 
 ).243و  164: 10و ر.ك؛ موارد دیگر: همان، ج 

،  آمیز، مغرضانه نویسد: این گفتار سخنی تعصب پس از ذکر کالم رشیدرضا می المیزانمؤلف 
هاي سطحی و غلط  و فقط به این دلیل آن را نقل کردیم که برداشت پایه و ساقط است بى

ورزي او را نشان دهیم... فساد گفتار این مفسر را وجوه متعددى روشن  حاصل از تعصب
 سازد: مى
داند کتب شیعه  مصادر روایاتى که آیۀ مباهله را ناظر به اشخاص معین مى«ـ اینکه گفت: 1

بود روایات متفق است در اینکه آیه در شأن على و فاطمه و که قبالً  گفته  است، با این
 سازد و ما نفهمیدیم منظورش از این سخن کدام روایات است؟  نمی» نازل شده (ع)حسنین 

آیا مرادش روایات بسیاري است که محدثین بر نقل و عدم رد آن اجماع دارند و این روایات 
مسلم و ترمذي و کتب تاریخ آمده است؟ و اکثر تفاسیر اهل سنّت ازجمله طبرى  »صحیح«در 

بن کثیر و سیوطى آمده، بدون اینکه در آن اعتراض کرده و یا در صحت سند آنها  الفداء و ابى
  تردیدى نموده باشند. 
له نویسد: سلس ، می»مصادر این روایات شیعیان است«که گفته:  المنارو در نقد نظر مؤلف 

عباس و یا تابعینى که  اي از قبیل سعدبن ابى وقاص و جابر و ابن سند این روایات به صحابه
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که  بردگان به جرم این رسد. پس اگر نام صالح و کلبى و سدى و شعبى و .... می مثل ابى
اند شیعه شدند و به خیال او هر چه نقل کنند جعلى است، پس تمامى  احادیثى نقل کرده

 اعتبار است.... وسیلۀ آنان نقل شده بى مى که بهاحادیث اسال
و  (ع)را بر فاطمه» نسائنا«شیعه کلمۀ «گوید:  ـ دومین نقد ما بر گفتار وي آنجاست که می2

و گویا این معنا را از بعضى روایات » اند تنهایى حمل کرده به (ع)را بر على» انفسنا«کلمۀ 
رسول » أَنْفُسنا و أَنْفُسکُم«و  (ع)فاطمه» نسائنا«گذشته فهمیده مانند روایت جابر که گفته: 

خواهد  است... ولى کوتاهى از فهم خود این مفسر است؛ چون روایت نمى (ع)و على (ص)خدا
است و یا مراد از  (ع)معناى على به» انفسنا«و لفظ  (س)ناى فاطمهمع به» نسائنا«بگوید کلمۀ 
است، بلکه این افراد مصادیق آن کلمات هستند. و  (ع)و مراد از دومى على (س)اولى فاطمه

که در بعضى  چنان بوده، هم (ص)همان اهل بیت پیامبر» ابناء و نساء و انفس«گویی منظور از 
هارا با خود آورد عرضه داشت:  آن (ص)که پیامبر ه بعد از آنروایات به این معنا تصریح شده ک

جز اینان  فهماند پروردگارا من به چون این عبارت مى» بارالها اینان اهل بیت من هستند«
 کسى را نیافتم تا براى مباهله دعوت کنم.

: گوید دلیل گفتار ما بر اینکه منظور جابر این بوده، عبارت بعضى از روایات است که مى
؛ 363ق: 1424المغازلى،  ابنر.ك؛ »(است (ع)و على (ص)أَنْفُسنا و أَنْفُسکُم، پیامبر«

) چون 38: 2ق، ج 1411؛ سیوطی، 25ق: 1422صباغ مالکی،  ؛ ابن23: 2ق، ج 1400جوینی،
که مقصود بیان مصداق است نه معناى لفظ  این عبارت صریح است در این

 . )225ـ 222: 3ق، ج 1402طباطبایی،(
 

با نص صـریح قـرآن (در برخـی از احکـام      المنارنظر مؤلفان  مخالفتـ 2ـ 3ـ 1
 شرعی)

صراحت تشریع شده است و مورد تأیید سنّت پیامبر  یکی از احکام شرعی که در قرآن کریم به
سنّت این حکم حالل و شرعی را حرام اعالم   است. ولی فقهاي اهل» متعه«بوده،  (ص)اکرم

اند و مفسران این مذهب نیز آیات مربوط به این حکم را به پیروي از فقها تفسیر نموده  نموده
 .  اند و با این حکم شرعی الهی مخالفت نموده

ساء إِالَّ ما ملَکَت أَیمانُکُم کتَاب اللّه و الْمحصنَات منَ النِّ﴿ذیل آیۀ  المنارمؤلف        
علَیکُم وأُحلَّ لَکُم ما وراء ذَلکُم أَن تَبتَغُواْ بِأَموالکُم محصنینَ غَیرَ مسافحینَ فَما 

تشریع متعه اشکال کرده که  )24(النساء/ ﴾... فَرِیضَۀًاستَمتَعتُم بِه منْهنَّ فَآتُوهنَّ أُجورهنَّ 
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سازد که چون  و قانونى بودن آن توهینی به زن است؛ زیرا زن را ملعبه و بازیچۀ مردان مى
 ).13تا، ج:  رشیدرضا، بیتوپِ بازى هردم دست کسى بیفتد (

که نخستین کسى که این اشکال به او  گوید: اول این مى المنارعلّامه در پاسخ مؤلف           
که شارع متعه را در صدر اسالم تا مدتى  شود، خود شارع اسالم است، چون در این وارد مى

 تشریع کرده بود، هیچ حرفى نیست، هر جوابى که شارع داد، همان جواب ما نیز خواهد بود.
که تمام آن اغراضى که در متعه هست از قبیل لذت بردن و دفع شهوت، تولید  و دوم این      

محبت در مرد و زن مشترك است، دیگر معنا ندارد بگویى در متعه فقط زن فرزند، اگر انس و 
ـ 269: 4ق، ج 1402(طباطبایی، که بخواهى لجبازى و جدال کنى  شود، مگر این ملعبه مى

 ).357: 5؛ ر.ك؛ همان، ج 270
در این آیه، نص صریح قرآن کریم حکمی را حالل و شرعی اعالم نموده ولی مؤلف            

 نظري بر خالف قرآن ابراز نموده است.  نارالم
 

ـار  ـ  نقد و رد اجتهادات و نظرات تفسیري مؤلفان 2ـ 4 (در کشـف صـحیح   المن
 مراد خداوند متعال)

نیاز آن مسلّط باشد تا بتواند با اجتهاد  مفسر براي پرداختن به تفسیر قرآن باید بر علوم پیش
هایی دارند که  در این زمینه لغزش المنارخود به مراد خداوند متعال پی ببرد ولی مؤلفان 

ها به شرح  ها پرداخته است. برخی از این لغزش علّامه طباطبایی به بررسی و نقد برخی از آن
 زیر است:

 

 گیري از حروف (عدم تسلط بر ادبیات عرب) ـ در تشخیص و بهره2ـ 4ـ 1
گانۀ  مورد نیاز مفسر است و نخستین پایه  آگاهی از قواعد ادبیات عرب یکی از علوم چهارده

طور کامل آگاه باشد... (ر.ك؛  براي تفسیر قرآن این است که مفسر باید از قواعد زبان عربی به
کارگیري این قواعد دچار لغزش  در مواردي در به المنار)، اما مؤلفان 11ش: 1382سبحانی، 

 :اند. ازجمله شده
هلْ منْ شُرَکائکُم منْ یهدي إِلَى الْحقِّ قُلِ اللَّه یهدي  قُلْ﴿علّامه ذیل آیۀ 

هر دو به یک ﴾یهدي للْحقِّ﴿ و ﴾یهدي إِلَى الْحقِّ﴿  نویسد: عبارات ) می35(یونس/﴾للْحقِّ...
و هم با » الى«شود؛ یعنى هم با حرف  به هر دو قسم متعدى مى» هدى«معناست. چون مادة  

در جملۀ مورد بحث براى » الم«اند: حرف  از مفسران گفته  که بعضى پس این». الم«حرف 
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ق، 1402ایی، طباطب)، سخن درستى نیست (363و 362: 11تا، ج  بی رشیدرضا،تعلیل آمده (
 اند. )؛ چراکه در تشخیص کاربرد حروف نادرست عمل کرده56: 10ج 

 

 ـ در وجه تسمیه واژگان قرآنی  2ـ 4ـ 2
نویسد: اگر رؤیا را  ) می6(یوسف/...﴾ و یعلِّمک منْ تَأْوِیلِ الْأَحادیث﴿ذیل آیۀ  المنارمؤلف 

که چون  کنند و یا این آن را تعریف مىاند، به این اعتبار است که بعد از خواب  حدیث نامیده
وگوى شیطان است  وگوى مالئکه است و در رؤیاى کاذبه گفت خواب صادق حدیث و گفت

 ).255: 12ج تا،  رشیدرضا، بی(
نویسد: این وجه تسمیه صحیح نیست؛ زیرا بسیارى از رؤیاها  در نقد نظر وي می المیزانمؤلف 

به شیطان، مانند رؤیاهایى که از حالت مزاجى شخص  هست که نه مستند به مالئکه است و نه
بیند که دارد در  که دچار تب و یا حرارت شده و در خواب مى شود، مثل این بیننده ناشى مى

 ). 80: 11ج  ،  ق1402طباطبایی،کند و... ( حمام استحمام مى
 

 برداشت ناصواب از تشبیهات قرآن (فهم نادرست از آیات قرآن)   ـ2ـ 4ـ 3
الَّذینَ یأْکُلُونَ الرِّبا الَ یقُومونَ إِالَّ کَما یقُوم الَّذي یتَخَبطُه ﴿ذیل آیۀ  المناردر تفسیر 

...سنَ الْمطَانُ مرباخواران کسانى هستند که مال دنیا آنها .... آمده است:) 275(البقره/﴾الشَّی
کنند  آورى آن جان مى پرستند و در جمع ىحدى که مال را م را فریفته و خود باخته کرده، به

کارهاى معمولى را  و دست آوردن آن تمامى کسب دانند نه وسیله و براى به و مال را هدف مى
هایشان از آن حالت اعتدالى که بیشتر مردم  کنند و دل رها کرده و از راه غیرطبیعى کسب مى

تشان کامالً هویداست که همین اعتدالى از همۀ حرکات و معامال دارند خارج شده، این بى
از مادة » تخبط«تشبیه رباخوار به دیوانگان است؛ چون کلمۀ  وار وجه حرکات نامنظم و دیوانه

است که عبارت است از نوعى نامنظم بودن، مانند خبط عشواء یعنی شتر کور » خبط«
 ). 94: 3تا، ج  رشیدرضا، بی(

نادرست است؛  المنارنویسد: نظر صاحب  علّامه طباطبایی پس از ذکر مطلب فوق می       
استداللى که در آیۀ شریفه آمده چراکه در بیان معناى تشبیهى که در آیه شده به خطا رفته و 

که خداى سبحان  سازد. براى این برده نمى تا ثابت کند رباخواران دچار خبطند، با تشبیه نام
گویند: خرید و فروش هم مثل رباست و اگر  بط آنان در رفتارشان را این دانسته که مىدلیل خ

مقصود تشبیه به آن جهت بود، جا داشت به همان اختالل و ناموزونى حرکات استدالل 
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نظر صحیح این است که ما از قرآن برداشت کردیم و وجه  نویسد: فرموده باشد. سپس می
ین است که هرچند خروج رباخوار و قمارباز از اعتدال و انتظام نادرستى گفتار مفسر مذکور ا

تنهایى نیست و مقصود آیه هم از تشبیه  عمل حرف درستى است، ولی معلول ربا خوردن به
 ). 413: 2، ج  ق1402طباطبایی،این نیست (

 

تعیین ناصواب مصادیق برخی از آیات قرآنی (تطبیق ناصواب برخی از  ـ2ـ 4ـ 4
 آیات بر اشخاص)

﴾ واتْلُ علَیهِم نَبأَ ابنَی آدم بِالْحقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْبانًا...﴿ذیل آیۀ  المناردر تفسیر     
است که داراى دو اسرائیل  در این آیه، مردى از بنى»آدم«منظور از چنین آمده: ) 27(المائده/

اى که به درگاه خدا تقدیم کردند مشاجره نمودند و  فرزند بوده و دو فرزندش در مورد قربانى
در آخر یکى از آن دو دیگرى را به قتل رسانید و آن شخص قاتل نامش قابیل و یا قابین و 

فرماید:  سورة مائده است که مى 32شخص مقتول نامش هابیل بوده و دلیل این معنا ذیل آیۀ 
بنی إِسرائیلَ أَنَّه منْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِ نَفْسٍ أَو فَساد فی   منْ أَجلِ ذلک کَتَبنا على﴿

 ).348و  341: 6تا، ج  رشیدرضا، بی( ﴾الْأَرضِ....
 داند:  اعتبار) می علّامه پس از ذکر نظر رشیدرضا با سه دلیل نظر این مفسر را فاسد (بی 

اوالً: در سراسر قرآن غیر از ابوالبشر احدى به نام آدم نامیده نشده و اگر در آیۀ شریفه مراد از 
کرد تا شنونده در شنیدن  اى ذکر مى غیر پدر بشر بود، باید قرآن کریم قرینه» آدم«کلمۀ 

 داستان سرگردان نشود و بیان قرآن پیچیده و مبهم نگردد.
یاتى که در این داستان ذکر شده، جز با فرزندان آدم که: بعضى از خصوص دلیل دوم این

دانست با یک انسان کشته شده و میت افتاده چه  که قاتل نمى ابوالبشر منطبق نیست. مثالً این
تواند  باید کرد و چنین خصوصیتى جز با پسر آدم ابوالبشر نبوده، چون یک فرد اسرائیلى نمى

 این قدر سادهو نادان باشد....
گویى به این اشکالى است که مقرر بودن کتاب  که: مفسر مزبور در مقام پاسخ م ایندلیل سو

اسرائیل نداشته پس چرا قرآن کریم قصۀ هابیل و قابیل را منشأ  حکم قتل، اختصاصى به بنى
که حکم قتل و اثر قتل حکمى است  اسرائیل قرار داده؟ با این کتاب حکم قتل درخصوص بنى

م بشر که هرکس یک انسان را بکشد، مثل این است که همه را کشته بشرى و مربوط به عمو
 ).299ـ 298: 5، ج  ق1402طباطبایی، باشد، چه اسرائیلى و چه غیراسرائیلى (

 
 

 



 1399بهار، 40، شمارة 11سال  پژوهشنامۀ معارف قرآنی؛             42

 ناصواب برخی از آیات بر جریانات تاریخی   تطبیقـ 2ـ 4ـ 5
 )16(االنفال/﴾متَحرِّفاً لِّقتَالٍ.... ومن یولِّهِم یومئذ دبرَه إِالَّ﴿ذیل آیۀ  المنارمؤلف       

که حکم حرمت فرار از جنگ مخصوص به جنگ  وجوه و قرائنى داللت دارد بر این نویسد: می
 ). 618: 9تا، ج  است (رشیدرضا، بی بدر بوده

نویسد: این برداشت صحیح نیست؛ زیرا یکى از آن قرائن  علّامه طباطبایی در نقد نظر فوق می
در آن  (ص)ه جنگ بدر اولین جنگ اسالم بوده و قرینهۀ دیگر این بود که پیامبراین بود ک

جنگ حاضر بوده و این قرائن و امثال آن برحسب حقیقت مالك مشترك میان جنگ بدر، 
ها در ایامى واقع شده که اسالم احتیاج  احد، خندق، خیبر و حنین است؛زیرا همۀ این جنگ

ها حاضر بوده و  هم در همۀ این جنگ (ص)داشته و پیامبرقدم  شدیدى به مردان جنگى ثابت
ها مسلمانان را وعدة نصرت داده است و در برخى از آنها مالئکه را براى  خداوند در همۀ آن

آیه مطلق است نویسد: این  سپس می هاى دشمنان نازل کرد. تأیید ایشان و ایجاد رعب در دل
جنگ بدر قرار دهد در میان نیست  هیچ مقیدى که آن را تقیید کند و مخصوص و
). بنابراین نظر رشیدرضا ذیل این آیه نیز پذیرفته نشده و مورد 59: 9، ج  ق1402طباطبایی، (

 نقد و رد قرار گرفته است. 

 هاي قرآن جا به برخی از داستان کردن اشکاالت بی واردـ 2ـ 4ـ 6
آدم بِالْحقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْبانًا فَتُقُبلَ من أَحدهما واتْلُ علَیهِم نَبأَ ابنَی ﴿رشیدرضا ذیل آیۀ 

...نَ اآلخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّکلْ متَقَبی لَمنویسد: این دو برادر هر دو مقصر و  ) می27(المائده/﴾و
دیگرى کارند؛ زیرا یکى از آن دو به ظلم و تعدى راه افراط را رفته و مرتکب قتل شده و  گناه

با قبول ظلم راه تفریط را طى کرده و خود را به کشتن داده، نه اعتراضى کرده و نه به دفاع از 
اگر براى کشتن من «خود برخاسته، بلکه در برابر ارادة او تسلیم و رام شده و صریحا گفته: 

 ). 343: 6تا، ج  رشیدرضا، بی» (کنم دست به سوى من بگشایى، من از خود دفاع نمى
بر داستان موجود در این  المناراشکال مؤلف بیان علّامه در نقد این نظر چنین است:         

من از «آیه وارد نیست و وجه ناوارد بودن این اشکال این است که او در پاسخ برادرش نگفت 
، بلکه تنها این را گفت: »گذارم خواهى آزاد مى چه از من مى کنم و تو را در آن خود دفاع نمى

در آیۀ شریفه مطلبی در مورد چگونگی جزئیات ». خواهم تو را به قتل برسانم من نمى که«
 .)303: 5، ج  ق1402طباطبایی،وجه وارد نیست ( هیچ قتل بیان نشده، پس اشکال باال به

ترى مرتکب شده است؛ زیرا  اند که مقتول جرم سنگین و همچنین اشکال دیگرى کرده          
خواسته است با کشته شدن خود، برادرش گرفتار عذاب دائمى و خالد شود تا او با شقاوت 

خواهم که تو با کشتن من  من مى«که صریحاً گفته:  دائمى برادرش سعادت پیدا کند. براى این
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رشیدرضا، » (گناه قتل نفس خود را به دوش بگیرى و درنتیجه اهل آتش شوى... گناه مرا و
 ). 344: 6تا، ج  بی

گوید: وجه ناوارد بودن این اشکال این است که  می المنارعلّامه در رد دومین اشکال مؤلف      
گفتارى است » خواهم گناه مرا و گناه خودت را به دوش بکشى من مى«سخن او که گفته: 

: 5، ج  ق1402طباطبایی،شروط و به فرض تحقق شرط، که در اشکال اول پاسخ داده شد (م
304(. 

 در تشخیص صحیح مرجع ضمایر توجهی بی ـ2ـ 4ـ 7
که در برخی از آیات ضمایر و مراجع ضمایر مختلف و متعددي وجود داردو  با توجه به این

گونه آیات در گرو تشخیص صحیح مراجع ضمایر است، مؤلف  جایی که معناي صحیح این ازآن
در تشخیص مرجع ضمایر دچار اشکال شده و نتوانسته معناي حقیقی آیات را بیان کند  المنار

مایر را تشخیص داده و نظر ایشان را که برخالف مراد خدا آیات را تفسیر که عّلامه مرجع ض
 کرده، نقد نموده است:

إِذْ هما فی الْغَارِ إِذْ یقُولُ لصاحبِه الَ تَحزَنْ إِنَّ اللّه معنَا فَأَنزَلَ ...﴿ذیل آیۀ  المنارمؤلف     
سکینَتَه، «با تخصیص ضمایر در )40(التوبه/﴾ود لَّم تَرَوها...اللّه سکینَتَه علَیه و أَیده بِجنُ

هدو أَی هلَیپیوسته بر سکینتى از پروردگار (ص) با توجه به که رسول خدا نویسد: به ابوبکر می» ع
ما سکینت خود را بر وى نازل «خود بود، دیگر معنا ندارد که در این خصوص بفرماید: 

: 10تا، ج  رشیدرضا، بیبکر نازل شده است ( طور مسلّم این سکینت بر ابى به، پس »کردیم
 ).491: 6و همو: ج 429

گوید: لیکن چند اشکال بر این استدالل وارد است: اول این که با  علّامه در نقد نظر فوق می   
) ـ که مربوط به 26(فتح/﴾ثُم أَنْزَلَ اللَّه سکینَتَه على رسوله و علَى الْمؤْمنینَ﴿آیۀ 

خداوند سکینت خود را بر آن «فرماید:  سازد؛ زیرا صریحاً مى داستان جنگ حنین است ـ نمى
و اگر آن جناب در آن روز سکینت داشت، حاجتى بر سکینت » جناب و بر مؤمنین نازل کرد

بود، دیگر معنى دائماً داراى سکینتى از پروردگار خود  (ص)مجدد نبود...، زیرا اگر رسول خدا
 نداشت در جنگ حنین مضطرب شود تا درنتیجه سکینت مجددى بر او نازل گردد.

بکر باشد، باید نتیجۀ  مربوط به ابى ﴾فَأَنْزَلَ اللَّه سکینَتَه علَیه﴿که اگر نتیجۀ  اشکال دوم این
بکرباشد؛ زیرا وحدت سیاق شهادت  نیز مربوط به ابی ﴾و أَیده بِجنُود لَم تَرَوها﴿عبارت 

جاست و تفکیک در سیاق واحد صحیح نیست و  ها همه فرع بر یک دهد که این نتیجه مى
(ص) الزمۀ این حرف این است که تأیید به جنود غیرمرئى راجع به آن جناب یعنی پیامبر

 ).282ـ 281: 9ق، ج 1402یی،طباطباگردد ( برمی (ص)نباشد؛ زیرا که همۀ ضمایر به پیامبر
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 مسلّم دینی  هاي آموزهنقض ـ 2ـ 4ـ 8
» آدم«براي همۀ مفسران و آشنایان به علم تفسیر و عقاید اسالمی مبرهن است که منظور از 

است که پیامبري از پیامبران الهی است و پیامبران نیز معصوم هستند.  (ع)در قرآن حضرت آدم
نویسد:  می )24االعراف/(﴾قَالَ اهبِطُواْ بعضُکُم لبعضٍ عدو....﴿ذیل آیۀ  المنارمؤلف ولی 

مقصود از آدم در این داستان آدم نوعى است و داستان یک داستان خیالى محض است 
و همچنین گفته: مقصود از ابلیس ). 353: 8؛ همان، ج 282ـ 267، 1تا، ج  رشیدرضا، بی(

و اصالً آدم از ) 275ـ 267: 1همان، ج کند ( فساد دعوت مىاى است که آدمى را به شر و  قوه
طور کلى انبیا معصوم از گناه نیستند و یا قبل از بعثت معصوم  زمرة پیغمبران نبوده و یا به

و همان  354: 8تا، ج  رشیدرضا، بینیستند و آدم آن موقع که نافرمانى کرد مبعوث نشده بود (
 ).178ـ 177: 2ج 

اعتباري  گوید: باید دانست تنها چیزى که باعث بى اطبایی در نقد نظر فوق میعلّامه طب      
مباحث فوق شده این است که مفسر در این مباحث بین جهات حقیقى و جهات اعتبارى فرق 
نگذاشته و مسائل تکوینى را از مسائل تشریعى جدا نکرده است و اصول قراردادى و اعتبارى را 

و نظام اجتماعى مفید است در امور تکوینى دخالت داده و آن را که تنها براى تشریعیات 
» آدم«زیرا پرواضح است که منظور از )؛ 38ـ 37: 8ق، ج 1402طباطبایی،اند ( حکومت داده
همان ابلیسی است که در آیات مختلف قرآن » ابلیس«بوده و مقصود از  (ع)حضرت آدم

عنوان یک موجودي مستقل از آن نام  و...)به 61 ، االسراء/31، الحجر/ 11، االعراف/ 34(البقره/
 برده شده است.

 ها ناصواب اغراض سوره کشف ـ2ـ 4ـ 9
یکی از مباحث تفسیري علّامه طباطبایی در تفسیرش پرداختن به کشف غرض آیات و سور 

و ...). و  313: 16و ج 202: 7و ج  47: 18؛ همان، ج 528: 17ق، ج 1417است (طباطبایی، 
 دهد. ازجمله: نیز دیدگاه مفسرانی را در این زمینه مورد بررسی و نقد قرار می درمواردي

گوید: این سوره از نظر معنا  در تفسیر سورة هود در مقام بیان غرض این سوره می المنارمؤلف 
ها و  و موضوع بحث، نظیر سورة یونس است که متعرض عقاید اسالم است، از الهیات و نبوت

طور  هایى که آمده به مسئلۀ بعث و جزا و اعمال صالح با این تفاوت که در سورة یونس داستان
 ). 2: 12تا، ج  (رشیدرضا، بیطور مفصل ذکر شده است  در این سوره به اجمال آمده بود و

نویسد: این دو سوره در مقام بیان دو غرض  می المناردر نقد نظر صاحب  المیزانمؤلف 
اند، دو غرضى که اصالً ربطى به هم ندارند. سورة یونس در مقام بیان این معناست که  مختلف
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هر رسولى با امتش این بوده که اگر امتش او را تکذیب سنّت جارى خداى متعال در بین 
اش هالك آن امت بود و امت اسالم هم  کرد، بین آن رسول و امتش حکمى کرده که الزمه مى

کند که بفهماند  از این سنّت کلى مستثناء نیست، ولى سورة  هود این هدف را دنبال مى
که اگر  طورى آورد، به حید خالص درمىمعارف قرآنى طورى است که اگر تحلیل شود، سر از تو

توحید را هم بخواهیم تجزیه و ترکیب کنیم، سر از همان معارف اصولى و فروعى دین 
 ).136ـ 135: 10ق، ج 1402(طباطبایی،آورد  درمى

 تعیین ناصواب مخاطب آیات  ـ 2ـ 4ـ 10
میان نیامده تا مشخص  کار رفته و نامی از افراد به هایی به در برخی از آیات قرآن کریم خطاب

شود که خطاب متوجه چه کسی است؟ لذا برخی از مفسران در تشخیص مخاطب آیات راهی 
اند، ولی علّامه از قرائن موجود در آیات، مخاطب آیه را تشخیص داده است  خطا پیموده

 ). ازجمله: 36ش: 1391(مروتی و ناصري کریموند، 
 )80(هود/﴾أَو آوِي إِلَى رکْنٍ شَدید قُوةًقَالَ لَو أَنَّ لی بِکُم ﴿ذیل آیۀ  المنارمؤلف  

است نه به قوم او و معنایش این است که  (ع)خطاب در این آیه به میهمانان لوطنویسد:  می
شدم که  سبب شما داراى نیرویى مى لوط به میهمانان گفت: آرزو دارم که اى کاش به

؛ همان: ج 135: 12تا، ج  رشیدرضا، بیاندام کنم ( ر برابر این قوم عرضتوانستم با آن نیرو د مى
گوید: این وجه درست نیست؛ زیرا مستلزم انتقال خطاب  علّامه در نقد نظر وي می.  )47: 12

سوى میهمانان است و این انتقال هم بدون آوردن دلیلى روشن در متن آیه باعث  از قوم به
ترین کالم است  توان کالم خداى متعال را که فصیح رورت نمىابهام و تعقید است و بدون ض

حمل بر آن کرد و گفت که خداى عزّوجل درخصوص این جمله مرتکب ابهام و تعقید شده 
 ). 342: 10ق،  ج 1402طباطبایی،است (
 گیري  نتیجه

 چه در این پژوهش مورد بحث قرار گرفت نتایج زیر حاصل گردید: با توجه به آن
هاي تفسیري مفسران را مورد بحث  و  ه طباطبایی با اهداف و اغراض مختلفی دیدگاهـ علّام1

 دهد.  بررسی قرار می
اعم ازشیعه و اهل سنّت ـ پرداخته است، ـ طور که به بررسی و نقد دیگر تفاسیر  ـ همان2

 را نیز مورد بررسی و نقد قرار داده است. المنارتفسیر 
تفاسیر دیگر به این صورت است که متناسب با روش روش ایشان در بررسی و نقد  -3

 تفسیري هر کدام از مفسران، به بررسی و نقد نظرات آنان اقدام می نماید.
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طی چهار مؤلفۀ اصلی (که هرکدام شامل موارد  المناردر بررسی تفسیر  المیزانمؤلف  -1
دلیل  ی بهعیین ناصواب معانی واژگان قرآن) اصول تفسیر (ت1 فرعی نیز است) ازجمله:

توجهی به سیاق آیات، عدم توجه به تفسیر موضوعی، بدون استدالل بودن نظرات  بی
گیري از روایات مخالف با عقل،  استناد و بهرهگیري از روایات ( ) بهره2) المنارمؤلف 

جا به روایات  اشکال نابهگیري از روایات شاذ و ناشناخته و مخالف با واقعیت،  بهره
هاي  فرض ) پیش3با روایات صحیح فریقین)  المناري صاحب تعارض آرا شیعه،

با  المنار، مخالفت نظر مؤلفان المنارآمیزبودن برخی از نظرات مؤلف  (تعصبمفسران 
گیري از حروف،  در تشخیص و بهره( المنار) اجتهاد مؤلفان تفسیر 4نص صریح قرآن) 

در وجه تسمیه واژگان قرآنی، برداشت ناصواب از تشبیهات قرآن، تعیین ناصواب 
تطبیق ناصواب برخی از آیات بر جریانات تاریخی، وارد مصادیق برخی از آیات قرآنی، 

توجهی در تشخیص صحیح  بیهاي قرآن،  جا به برخی از داستان کردن اشکاالت بی
تعیین ها،  کشف ناصواب اغراض سورههاي مسلّم دینی،  نقض آموزهمرجع ضمایر، 

را با دالیل مستند و مستدل مورد نقد و رد  المنارآراي مؤلفان  ناصواب مخاطب آیات)
 قرار داده است. 
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