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Abstract
Allameh Tabatabai's views have been widely reflected and have had a
significant impact on contemporary Shiite Quranic works. Of course,
contemporary Shiite commentators, in addition to widely using the views of
the author of Al-Mizan, have also examined and criticized his views in
significant cases. Leading research that has been done by descriptiveanalytical method and using library tools, by studying contemporary
interpretive works, explores and extracts the arguments of commentators in
criticizing the views of Al-Mizan author (about the verses of Surah AlBaqarah) and evaluates them. Some commentators have criticized Allameh's
views in cases such as: what are the syllables, discovering the meanings of
Quranic words, determining the instances of Quranic words and phrases,
explaining the meaning and contents of verses. The most important reasons
cited by critics are: vague reading, know the opposite, incompatibility with
Qur'anic sources and narration, consider weak and invalid, incorrect and
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unprovable, contradiction with the meaning of verses, incompatibility with
Qur'anic evidences and verses, lack of meaning of the verse on
interpretation, etc. after reviewing and evaluating the opinions of critics, the
results of the research show that most of these criticisms are invalid and face
major harms and problems. Of course, in a few cases, the opinions of critics
are correct and valid, and the weakness of Allameh's views is accepted. Of
course, in a few cases, the opinions of the critics are valid and the weakness
of Allameh's views is accepted.

Keywords: Al-Mizan, Critique of Allameh's Views, Contemporary Shiite
Commentators, Surah Al-Baqarah.
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چکیده
معاصر شیعی عالوه بر بهرهگیری گسترده از نظرات مؤلف المیزان ،در موارد قابل توجهی نیز آرای ایشان را
مورد بررسی و نقد قرار دادهاند .پژوهش پیشرو که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار
کتابخانهای انجام شده ،با مطالعهی آثار تفسیری معاصر ،بهکشف و استخراج ادلهی مفسران در نقد آرای
مؤلف المیزان(پیرامون آیات سورهی بقره) و ارزیابی آنها میپردازد .برخی از مفسران در مواردی نظیر:

ISSN: 2008-9252

نظرات عالمه طباطبایی بازتاب وسیع و تأثیر چشمگیری بر آثار قرآنی معاصر شیعه داشته است .البته مفسران

چیستی حروف مقطعه ،کشف معانی واژگان قرآنی ،تعیین مصادیق واژگان و عبارات قرآنی ،تبیین مفهوم و
خالف واقع دانستن ،ناسازگاری با منابع قرآنی و روایی ،ضعیف و نامعتبر دانستن ،ناصواب و قابل اثبات
نبودن ،مغایرت با مفهوم آیات ،ناسازگاری با ادلّه و آیات قرآنی ،عدم داللت آیه بر تفسیر و ...پس از
این مقاله مستخرج از رسالهی دکتری دانشجو میباشد.
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مفاد آیات به نقد نظرات عالمه پرداختهاند .مهمترین دالیل مورد استناد ناقدان عبارتنداز :مبهم خواندن،
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بررسی و سنجش آرای ناقدان ،حاصل پژوهش چنین بیان میشود که اغلب این نقدها نامعتبر بوده و با
آسیبها و اشکاالت اساسی مواجه است .البته در موارد معدودی نیز نظرات ناقدان صحیح و معتبر بوده و
ضعف دیدگاههای عالمه پذیرفته میشود.

کلیدواژهها :المیزان ،نقد نظرات عالمه ،مفسران معاصر شیعی ،سورهی بقره.
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 .0مقدمه 
تفسیر المیزان یکی از تفاسیر جامع و آثار فاخر قرآنی معاصر است که آرای مؤلف آن
بهوفور در آثار قرآنی و تفسیریِ شاگردان و همعصرانش قابل مشاهده است .اندیشمندان
قرآنی به انحاء مختلف و گستردهای از این تفسیر بهرهگیری نمودهاند .در این میان برخی با
دالیلی بهبررسی و نقد نظرات علّامه مبادرت نمودهاند .البته یکی از علل استقبال مفسران
بهبررسی و نقد المیزان؛ جایگاه و ارزش آن بوده ،همانطور که برخی نیز به این امر تصریح
نمودهاند(ر.ک؛ فضلاهلل4141 ،ق ،ج .)02 :4بر این اساس نوشتار پیشرو که با روش
توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانهای انجام شده است ،در صدد پاسخ به این سؤال است
که ناقدان در چه موارد و با چهدالیلی به نقد نظرات علّامه(در سوره بقره)4پرداختهاند و
درستی یا نادرستی دیدگاه آنان چگونه است؟

.9پیشینۀ پژوهش
قبل از این نوشتار آثار ارزشمند دیگری ازجمله موارد ذیل منتشر شدهاست:
الف .مقالۀ «گستره عصمت از منظر علّامه طباطبائی» اثر محمد سبحانینیا که سال
 ،4111شماره 41در مجله قبسات منتشر شدهاست .در این نوشتار به نظر علّامه مبتنی بر عدم
خطا و نسیان پیامبران در امور خارج از شریعت اشکاالتی وارد نمودهاست.
ب .مقالۀ «روششناسی علّامه فضلاهلل در نقد آراء علّامه طباطبائی در تفسیر المیزان»
که سال 4111توسط رضا قلیزاده و محمدجواد توکلی در «دوفصلنامه تفسیرپژوهی»،
دوره ،6شماره 1منتشر شدهاست که در آن برخی از معیارهای فضلاهلل در نقد آرای مؤلف
المیزان استخراج و با ذکر نمونههایی بیان شدهاست.
ج .مقاله«بررسی انتقادی مبانی علّامه طباطبائی و جوادی آملی دربارهی استقالل
معنایی و تأثیر آن در کاربرد روایات تفسیری» اثر سیدرضا مؤدب و علیرضا شایق در
 .4آرای تفسیری عالمه در اغلب سورهها مورد نقد مفسران قرار گرفته که در این پژوهش سورهی بقره بهعنوان نمونه
انتخاب شدهاست.
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شماره 01پژوهشنامه قرآن و حدیث ،پاییز و زمستان  4114چاپ شدهاست که نویسندگان
در این نوشتار به بهره گیری علّامه طباطبائی و جوادی آملی از روایات تفسیری پرداخته و به
ادعای آن دو مبنی بر استقالل معنایی قرآن در تفسیر قرآن به قرآن اشکاالت و نقدهایی
وارد نمودهاند.
د .مقاله »بررسی انتقادی دیدگاه علّامه طباطبائی درباره زن در گذر تاریخ» که سال
 ،4111دوره ،4شماره ،4توسط محسنالویری در مجله مطالعات جنسیت و خانواده چاپ
شدهاست .در این نوشتار اشکاالت متعددی در زمینه روش و محتوای اقوال علّامه پیرامون
زن در گذر تاریخ مطرح شدهاست.
ه .پایاننامۀ کارشناسیارشد با عنوان«بررسی نقدهای آیتاهلل جوادی آملی بر آراء
تفسیری علّامه طباطبائی در سورههای مائده و انعام» اثر نعمتاهلل جعفری شهرخفری ،با
راهنمای محمدعلی همتی ،سال  4116در دانشکدهی علوم قرآنی شیراز دفاع شدهاست،
که در این اثر اختالف نظرات و نقدهای مؤلف تسنیم بر نظرات علّامه مورد بحث قرار
گرفتهاست .اثر دیگری که نزدیک به موضوع مورد بحث و مرتبط با آن باشد ،یافت نشد.
پژوهش حاضر نیز با موضوع و رویکردی متفاوت سامان یافته است و همپوشانی خاصی با
موارد مذکور ندارد.

 .3گونهها و دالیل ناقدان در نقد نظرات علّامه طباطبائی
از آن جایی که مبانی و روش مفسران در فهم قرآن متفاوت هست ،اختالف نظر آنان نیز
امری بدیهی میباشد .گرچه مفسران معاصر غالباً در آثارشان از نظرات علّامه بهرهگیری
نموده اند ،اما در مواردی نیز اشکاالتی به نظرات مؤلف المیزان وارد نموده و با دالیلی
آرای وی را نقد نمودهاند .ذیالً گونههای مورد نقد مفسران و همچنین دالیل آنان در نقد
المیزان مورد بررسی و داوری قرار میگیرد:

 .0-3پیرامون چیستی حروف مقطعه
شناخت حروف مقطعه یکی از مباحث مهم علوم قرآنی و تفسیر است که مفسران پیرامون
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آن اختالف نظر بسیاری دارند .مؤلف المیزان در این زمینه نظر ویژهای داشته که برخی از
مفسران با دالیلی به نقد نظر ایشان پرداختهاند ازجمله:

 .0-0-3مبهم خواندن نظر علّامه
صاحب تفسیر«من وحی القرآن» ذیل آیهی«الم»(بقره )4:قول علّامه را ذکر نموده که
احتمال میدهد بین این حروف و مضامین سورهاى که با این حروف آغاز شده ،ارتباط
خاصى میباشد و در تأیید احتمالِ خود ،سورهی اعراف را ذکر نموده که با «المص» آغاز
شده و مطالبى که در سورههاى «الم» و سوره «صاد» هست را در خود جمع کرده و همچنین
سوره رعد که با حروف «المر» افتتاح شده ،مطالب هر دو قسم سورههاى «الم» و «المر» را
دارد(ر.ک؛ طباطبائی ،4112 ،ج .)1-1 :41سپس قول علّامه را چنین نقد نموده که این نظر
در مورد محتوای ذاتی این حروف هیچگونه وضوحی ندارد؛ زیرا ارتباطی که وی از آن
صحبت میکند ،اثبات نمیشود(ر.ک؛ فضلاهلل4141،ق ،ج.)424 :4
بررسی :اصل نظر علّامه این است که این حروف رموزی بین خداوند متعال و
پیامبر(ص) میباشد و فهم عادى ما راهى بهدرک آنها ندارد ،مگر در این حد که حدس
بزنیم بین این حروف و مضامینى که در سورههاى هر یک آمده ارتباط خاصى هست ،اما
نقل مورد بحثِ فضلاهلل یکی از احتماالتی است که علّامه مطرح مینماید .علّامه برای
اثبات این احتمال ،دالیلی را ذکر نموده و چنین گفته که در سورههایی که با «حم» و «الر»
شروع میشود ،آیهی اول آن یا عبارت«تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ» است یا عبارتى دیگر که این
معنا را مىرساند و سورههایى که با «طس» و «الم» شروع مىشود ،در بیشتر آنها نبودن
ریب و شک در کتاب به میان آمده و یا عبارتى که همین معنا را مىرساند(ر.ک؛
طباطبائی ،المیزان ،4112 ،ج.)1 :41
سایر مفسران نظرات دیگری برای حروف مقطعه و کاربرد آنها در سوَر ذکر
کردهاند ،ازجمله برخی این حروف را اسمی از اسمهای قرآن(ر.ک؛ طوسی ،بیتا ،ج:4
 ،) 14فواتح سور ،اسم اعظم خداوند متعال ،رموز ،حروف اختصاری و...دانستهاند(ر.ک؛
طبری4140 ،ق :ج ،44-64 :4همچنین ر.ک :طبرسی4140 ،ش ،ج440 :4؛ زمخشری،
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4124ق ،ج41 :4؛ فخر رازی4102 ،ق ،ج012-011 :0؛ قرطبی4161 ،ش ،ج 411 :4و
ابنکثیر4141 ،ق ،ج )64 :4بنابراین میتوان گفت اوالً :اصل نظر علّامه همان نظر مشهور
است که این حروف را رمزی بین خدا و رسول(ص) دانستهاند که با نظرات اغلب مفسران
مشترک است .ثانیاً :در مورد احتمال علّامه که مورد نقد واقع شده ،باید چنین گفت که
گرچه این احتمال در بین نظرات فوقالذکر دیده نمیشود ولی دلیلی بر نادرست بودن آن
وجود ندارد .بلکه با توجه به ارتباطی که بین سُوَری که دارای حروف مقطعه همجنس
است(ر.ک؛ جوادی آملی ،بیتا ،ج ،)61 :0میتوان این احتمال را پذیرفت .پس گرچه در
محتوای ذاتی این حروف ،وضوح خاصی مبنی بر ارتباط در بین آنها وجود ندارد ،اما
اینکه در مجموعهی این سورهها نوعی ارتباط و اشتراک معنایی برقرار است ،قابل انکار
نیست.

 .9-3معناشناسی واژگان قرآنی
معناشناسی واژگانِ قرآن نقش مهمی در تفسیر و فهم مراد خداوند متعال دارد و یکی از
اصول اساسی برای تفسیر قرآن بهشمار میرود .برهمیناساس توجه بهمعنای لغات از شرایط
ضروری مفسر بهشمار میرود(ر.ک؛ سبحانی4110 ،ش.)40-1 :
مؤلف المیزان بیش از دیگران به معناشناسی لغات توجه نموده و برای واژگان در
کاربردهای مختلف معانی متفاوتی را بیان نمودهاست(ر.ک؛ ربانی4146 ،ش .)464 :ایشان
با بهرهگیری از داللتهای درونمتنی بهویژه قرینه سیاق بهطور وسیعی به معناشناسی دقیق
واژگان قرآنی مبادرت ورزیده است(ر.ک؛ طباطبائی4112 ،ق ،ج144 :1؛ همچنین همان،
ج041 :4؛ ج124 :1؛ ج116 :1؛ ج6 :40؛ ج041 :41؛ ج 414 :41؛ ج114 :41؛ ج16 :44؛
ج41 :41؛ ج 11 :41و .4)...اهتمام علّامه به معناشناسی مفردات قرآن تا جاییاست که در
مواردی با ادلّهی مستند و مستدل نظرات لغتشناسان بزرگ عرب را مورد نقد قرار داده و
 .4البته عالمه در تبیین مفردات قرآنی ،در موارد بسیاری به منابع دیگری ازجمله کتابهاى لغت مانند النهایۀ ابن اثیر،
الصحاح جوهرى ،لسانالعرب ابن منظور ،القاموسالمحیط فیروزآبادى ،المصباحالمنیر فیومى ،العین خلیل ،و بخصوص
مفردات راغب و همچنین تفاسیری نظیر مجمعالبیان استناد نموده است(بابایی4114 ،ش ،ج.)411 :0
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سپس معنای مورد نظر خود را بیان مینماید(ر.ک؛ طباطبائی4112 ،ق ،ج.)1 :1
گرچه المیزان منبع لغوی نیست ،اما تالش علّامه در مباحث معناشناسی واژگان قرآنی
قابل توجه بوده و موجب استقبال و بهرهگیری گسترده مفسران و قرآنپژوهان معاصر به آن
شده است(ر.ک؛ هاشمى رفسنجانى4111 ،ش ،ج124 :1؛ ج111 :6؛ ج111 :41؛ ج:01
444؛ فضلاهلل4141 ،ق ،ج64 :1؛ ج11 :1؛ ج01 :6؛ ج024 :4؛ ج11 :1؛ قرشی4144 ،ش،
ج164 :1؛ همو4141 ،ش ،ج414 :1؛ج121 :1؛ ج11 :4؛ قرائتی4111 ،ش ،ج41 :1؛ ج:4
111؛ ج041 :1؛ جوادی آملی ،بیتا ،ج144 :42؛ ج161 :42؛ج114 :41؛ سیدکریمى
حسینى4110 ،ش14 :؛ 441؛ 412؛ 160؛ رضایی اصفهانی4114 ،ش ،ج101 :4؛ ج11 :6؛
ج411 :4؛ ج411 :44و.)...
البته برخی هم با دالیلی به مباحث لغوی المیزان اشکاالتی وارد نمودهاند ازجمله:

 .0-9-3خالف واقع دانستن نظرات علّامه

در تفسیر من وحیالقرآن ذیل آیهی« َو كَذلِ َ
ك َج َعلْناكُ ْم أُ َّم ًة َو َسطاً لِتَكُونُوا شُ َهدا َء َع ََل
النَّ ِ
اس(»...بقره )411 :چنین آمده که صاحب المیزان معناى صحیح «وسط» بودن امت را
واسطه بودن امت بین رسول و مردم میداند .سپس نظر وی را بر خالف مراد آیه خوانده و
منظور از این واژه را جایگاه برتری می داند که خداوند نسبت به سایر مردم ،امت اسالم را
در آن قرار داده است(ر.ک؛ فصلاهلل4141 ،ق ،ج.)44 :1
بررسی :علّامه در تفسیر خویش چنین نظری را بیان نکرده ،بلکه در تفسیر این آیه ،به
افراط مشرکین و وثنی ها(در مادیات) و تفریط مسیحیان(در تقویت روح) اشاره نموده،
سپس به متعادل بودن دین اسالم تصریح مینماید که نه افراط در آن راه دارد و نه
تفریط(...ر.ک؛ طباطبائی4112 ،ق ،ج .)141 :4پس نقدی بر علّامه وارد نیست ،بلکه

بهنوعی میتوان گفت هر دو مفسر برداشت نسبتاً مشترکی از آیه دارند.

 .9-9-3ناسازگاری نظر علّامه با منابع قرآنی و روایی

ماِن َو إِنْ ُه ْم ِإ َّال
مؤلف مناهجالبیان ذیل آیه«و ََ ِمنْ ُه ْم أُ ِّميُّونَ ال يَ ْعلَ ُمونَ الْ ِك َ
تاب إِ َّال أَ ِ َّ
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يَظُنُّونَ »(بقره« ،)41 :امانی» را بهمعنای آرزو کردن میداند ،سپس نظر علّامه در المیزان که
«امانی» را جمع «امنیه» بهمعنای «اکاذیب» گرفته(ر.ک؛ طباطبائی4112 ،ق ،ج،)041 :4
نادرست خوانده و در نقد آن چنین بیان داشته که« :این سخنان نه متناسب با این مقام است
و نه منابعی که این اصطالح در آن بهکار رفته است ،پس با آن مساعد نیست و در تأیید
دیدگاه خود ،نظر قمی(ر.ک؛ قمی ،بیتا ،ج )416 :4در تفسیر این آیه را ذکر نموده و با

استناد به حفص بن غیاث که گفت :ابوعبداهلل(ع) آیۀ «تِل َ
ْك الدَّا ُر ْاْل ِخ َر ُة(»....قصص )11 :را
تالوت کرد ،گریه کرد و گفت« :من رفتهام و به خداوند سوگند آرزو نزد این آیه
است»(ملکی میانجی4141 ،ق ،ج.)060-064 :4
بررسی :دیگرمفسران غالباً واژهی مذکور را بهمعانی«کذب ،باطل و دروغ»
دانستهاند(ر.ک؛ طبری4140 ،ق ،ج 014 :4و نیز ر.ک :طوسی ،بیتا ،ج102 :4؛ طبرسی،

4140ش ،ج012 :4؛ زمخشری4124 ،ق ،ج414 :4؛ فخر رازی4102 ،ق ،ج161 :1؛ قرطبی،
4161ش ،ج6 :0؛ نسفی4146 ،ق ،ج421 :4؛ ابنکثیر4141 ،ق ،ج021 :4؛ آلوسی4141،ق،
ج 120 :4و ابنعاشور4102 ،ق ،ج .)116 :4البته عده معدودی نیز برای این واژه معانی
دیگری از جمله :سخن از روی حدس و گمان(مقاتل بن سلیمان4101 ،ق ،ج،)441 :4
تالوت و خواندن(فراء4112 ،م ،ج)11 :4؛ آرزوها(بیضاوی4141 ،ق ،ج )11 :4را ذکر
نمودهاند.
پس با توجه به اقوال و نظرات مفسران که غالباً در تعیین معنای واژه مذکور با علّامه
اتفاقنظر دارند ،می توان گفت معنای مورد نظر میانجی با نظر اکثر مفسران متفاوت است.
عالوه بر این هیچ قرینه و شاهدی در آیه وجود ندارد تا معنای «آرزوها» از این واژه براشت
شود .همچنین باید توجه داشت که گرچه معنای اصلی این واژه بدون قرار گرفتن در
ساختار جمله «آرزو» می باشد ،اما واژگان گاهی در ساختار کالم دچار تحول معنایی شده
و معانی متفاوتی میگیرند .بنابراین نظر علّامه بهصحت نزدیکتر میباشد.

 .3-3تعیین مصادیق واژگان و عبارات قرآنی
برخی از مفردات قرآن متناسب با بافت و ساختار جمله تغییر معنا میدهند بهطوریکه
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گاهی تناسب معنایی بین معانی مختلفی که از یک لفظ در جمالت متفاوت برداشت
می شود؛ وجود ندارد .بنابراین هرگز نباید براساس مفاهیمی که از مفردات آیه در ذهن ما
موجود است ،آیه را تفسیر کرد(ر.ک؛ طباطبائی4112 ،ق ،ج416 :44؛ سبحانی4110 ،ش:
 40و ابوعوده4111 ،ش .)11 :زیرا یک واژه در کاربردهای مختلف ممکن است مصادیق
متفاوتی پیدا کند و این تغییر مصداق با توجه به قرینههای موجود در کالم بهویژه با
درنظرگرفتن کلمات و عبارات قبل و بعد قابل تشخیص است .پس باید به قرائن موجود در
کالم تو جه خاصی شود .زیرا تغییر سیاق و قراین ،موجب تغییر معنا و مصداق
میشود(حسینی4122 ،ق .)401 :علّامه نیز برای این واژگان ،مصادیق متفاوتی ذکر
میکند(...ر.ک؛ طباطبائی4112 ،ق ،ج 414 :44و ج .)004 :41اما برخی از مفسران
نقدهایی بر آرای ایشان دارندکه نمونههای از این مباحث ذکر و مورد بررسی قرار
میگیرد:

 .0-3-3ضعیف خواندن نظر علّامه
صاحب «تفسیر القرآنالکریم» در تفسیر آیۀ «ذلِکَ الْکِتابُ ال رَیْبَ فِیهِ هُدىً
لِلْمُتَّقِین»(بقره )0:با توجه به روایاتی که در «کمالالدین» از امام صادق(ع) نقل شده(ر.ک؛
ابن بابویه4121 ،ق ،ج )112 :0منظور از «متقین» را شیعهی علی(ع) میداند .سپس از طریق
عامه نقل میکندکه آنها مؤمنان هستند(ر.ک؛ سیوطی4121 ،ق ،ج )01 :4و در ادامه نظر
علّامه«-متقین» در اینجا مقابل کفار و منافقین و در آیات بعدی میباشد(ر.ک؛ طباطبائی،
4112ق ،ج )11-11 :4را ضعیف و خالف تحقیق شمردهاست(ر.ک؛ خمینی4141،ق ،ج:0
.)141-140
بررسی :مفسران مشهور نیز غالباً همان صفاتی که علّامه برای متقین برشمرده را بیان
نموده و آنان را در مقابل کفار و منافقان قرار دادهاند(ر.ک؛ طبری4140 ،ق ،ج 46 :4و نیز
ر.ک :طوسی ،بیتا ،ج11 :4؛ زمخشری4124 ،ق ،ج 11 :4و همچنین قرطبی4161 ،ش،
ج 464 :4و ابن کثیر4141 ،ق ،ج.)41 :4
بنابراین با توجه بهدالیل ذیل نظر علّامه صحیح میباشد )1 :همانطور که دیگر مفسران
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گفتهاند در این که بین مؤمنان با کفار و منافقان ارتباط تقابل و تضاد برقرار است ،پس هیچ
شکی نیست و صفات این گروهها نیز با هم متفاوت و متغایر میباشد )2 .مؤلف المیزان با
برشمردن صفات مؤمنین و همچنین کفار و منافقان آنها را در مقابل هم قرار داده که از
نص صریح آیات نیز برداشت میشود )3 .مصطفی خمینی در ابتدای بحث با ذکر
روایاتی(که متقین را به یک گروهِ خاص مثل شیعه تخصیص داده)آیه را محدود بهیک
مذهب خاصی نموده که این نظر قابل مناقشه و بحث میباشد ،زیرا متّقین فقط شیعه
علی(ع) نیست بلکه بسیاری از افراد دیگر مذاهب و ادیان نیز متقی و پرهیزکار میباشند و
هدایت قرآن نیز عمومی است و محدود به قشر خاصی نیست.

 .9-3-3نامعتبر دانستن نظر علّامه

اس َو بَ ِّي ٍ
دى لِلنَّ ِ
نات ِم َن
الف) در مناهجالبیان ذیل آیهی«شَ ْه ُر َر َمضانَ ال َِّذي أُنْز َِل ِفي ِه الْ ُق ْرآنُ ُه ً

الْ ُهدى َو الْ ُف ْرقانِ (»...بقره )411 :هدایت ،صفت واقعی قرآن و دعوتِ قرآن؛ عمومی و
همگانی بیان شده که همهی مردم از آن طلب نور میکنند .سپس نظر علّامه -مراد از «ناس»
را طبقهی پایین انسانها دانسته که اهل تقلید بوده و فرق حق و باطل را نمیدانند(-ر.ک؛
طباطبائی4112 ،ق ،ج ،)04 :0را نامعتبر شمرده است(ر.ک؛ ملکی میانجی4141 ،ق ،ج:0
.)400-404
بررسی :مفسران عموماً منظور از «ناس» در آیهی مذکور را انسانها(مطلق انسان)
میدانند(ر.ک؛ طوسی ،بیتا ،ج 406 :0و نیز ر.ک :طبرسی4140 ،ش ،ج114 :0؛
زمخشری4124 ،ق ،ج004 :4؛ فخررازی4102 ،ق ،ج011 :1؛ نسفی4146 ،ق ،ج411 :4؛
آلوسی4141 ،ق ،ج111 :4؛ رشیدرضا4141 ،ق ،ج 411 :0و بالغى ،بیتا ،ج.)462 :4
تحلیل و نظر علّامه در مورد واژۀ «ناس» که ابتدا گفته همۀ انسانها اعم از عالم و غیرعالم را
شامل میشود ،صحیح میباشد .اما این که در ادامه ،آنها را اهل تقلید دانسته و آنان را
دارای تشخیص در امور معنوی ندانسته و اینکه توان دلیل برهان را ندارند ،قابل بحث و
اشکال میباشد؛ زیرا در این آیه هیچگونه قید و قرینهای وجود ندارد که منظور از این واژه
را عدهای خاص از انسانها بداند ،بلکه «ناس» در این آیه شامل همه مردم میباشد .بنابراین
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نظر میانجی صحیح میباشد.

ين كَ َف ُروا َسوا ٌء َعلَ ْي ِه ْم أَ أَنْ َذ ْرتَ ُه ْم أَ ْم لَ ْم تُ ْن ِذ ْر ُه ْم ال
ب) مصطفی خمینی ذیل آیه«إِنَّ ال َِّذ َ

يُ ْؤ ِمنُونَ »(بقره )6 :نظر علّامه را ذکر نموده که آیه را عام و شامل مطلق معاندین در عصر

نزول دانسته است(ر.ک؛ طباطبائی4112 ،ق ،ج .)10 :4سپس این تفسیر را بالوجه(نامعتبر)
میخواند .چرا که معتقد است این جمله حدود 022مرتبه در قرآن تکرار شده که اگر
ين كَ َف ُروا»؛ کفار صدر اسالم
همراه با قرینهای در خصوص بعضی از آنان باشد ،مراد از «ال َِّذ َ

میباشد ،در غیر اینصورت راهی برای فهم این قاعدهی کلی وجود ندارد(ر.ک؛ خمینی،
 ،4141ج.)441 :1
بررسی :بهدالیل ذیل نقدی بر علّامه وارد نیست )4 :علّامه در المیزان چنین سخن

ينكَ َف ُروا»
مطلقی ندارد(مطلق کفار را منظور ندانسته) بلکه ایشان ذیل این آیه ،منظور از«ال َِّذ َ

را صنادید و سردمداران مشرکان قریش و بزرگان مکه میداند که در امر دین عناد و
لجاجت بهخرج داده و به مبارزه پرداختند ،سپس برای تأیید نظر خویش مؤیداتی ازجمله
آیاتی از قرآن را ذکر نموده است(...ر.ک؛ طباطبائی4112 ،ق ،ج.)10 :4
 )0اغلب مفسران مشهور فریقین نیز با علّامه همنظر میباشند و این آیه را مربوط به
افراد خاصی از کفار در زمان نزول قرآن میدانند ،نه همه کفار(ر.ک؛ مقاتل بن سلیمان،
4101ق ،ج 11 :4و نیز ر.ک :طبری4140 ،ق ،ج11 :4؛ طوسی ،بیتا؛ ج 62-11 :4و
همچنین :طبرسی4140 ،ش ،ج401 :4؛ زمخشری4124،ق ،ج14-16 :4؛ فخر رازی،
4102ق ،ج011 :0؛ قرطبی4161 ،ش ،ج411-411 :4؛ ابنکثیر4141 ،ق ،ج11 :4؛ نسفی،
4146ق ،ج 11 :4و بالغی ،بیتا ،ج .)66 :4بنا بر مباحث فوق چنین استنتاج میشود که نظر
مصطفی خمینی بهدلیل اینکه نظر مؤلف المیزان را دقیق نقل ننموده ،نمیتواند درست
باشد و با مراجعه به تفاسیر دیگر ،ضعف دیدگاه صاحب تفسیر القرآنالکریم و صحت نظر
علّامه بیشتر نمایان میشود.

 .3-3-3قابل اثبات نبودن نظر علّامه
اس و َب ِّی ٍ
مؤلف تسنیم ذیل آیه «شَ ه ُر َر َمضانَ ال َِّذی ا ُنز َِل فی ِه القُرآنُ ُهدًی لِل ّن ِ
نت ِّم َن ال ُهدی
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والفُرقانِ (»...بقره )411 :نظر علّامه «-از تقابلی که در این آیه شریفه است ،چنین استفاده
میشود که «هدایتْ» از آنِ تودهی مردم و «بیّناتْ» از آنِ خواص است»(-طباطبائی،
4112ق ،ج )01 :0را چنین نقد نموده که طبق آیه شریفه مورد بحث ،خدای سبحان کتاب
را برای هدایت همه مردم نازل کرده(ر.ک؛ آلوسی4141 ،ق ،ج111 :4؛ بالغی ،بیتا ،ج:4
462؛ بیضاوی4141 ،ق ،ج401 :4؛ رشیدرضا4141 ،ق ،ج )462 :0و همگان را بهسوی آن

فراخوانده است ،چنانکه تعبیرهایی همچون« ُهدًی لِلنّ ِ
َمین نَذیرا»(بقره،)411/
اس»« ،لِلعال َ

« ِذکری لِل َب َش»(فرقان)4:و...گواهِ مردمی و جهانشمول بودن هدایت است .ایشان بر این باور
است گرچه خواص بهرههایی از معارف وحیانی میبرند که تودهی مردم از آن محرومند،
اما تخصیصِ بیّنات بهخواص و هدی بهعوام ،قابل اثبات نمیباشد(ر.ک؛ جوادی آملی،
بیتا ،ج.)64 :1
بررسی :مفسران ذیل این آیه مراد از «هُدًی لِلنّاسِ وبَیِّنتٍ» را مربوط بهعموم مردم
دانسته و تخصیص و تفاوتی بین این دو واژه قائل نشدهاند(ر.ک؛ مقاتل بن سلیمان،
4101ق ،ج464 :4؛ فراء4112 ،م ،ج440 :4؛ طبری4140 ،ق ،ج11 :0؛ طوسی ،بیتا؛ ج:0
400؛ طبرسی4140 ،ش ،ج114 :0؛ زمخشری4124 ،ق ،ج004 :4؛ آلوسی4141 ،ق ،ج:4
111؛ رشیدرضا4141 ،ق ،ج 411-411 :0و ابنعاشور4102 ،ق ،ج .)464 :0بنابراین با
مقایسهی این نظرات میتوان گفت نظر آیتاهلل جوادی آملی به مفاد آیه نزدیکتر
می باشد ،چرا که دلیل خاصی(اعم از قرآن ،روایات ،عقل و )...مبنی بر اثبات نظر علّامه
وجود ندارد .4

 .9-3-3نادرست خواندن نظر علّامه

اس أُ َّم ًة ِ
ین
ین ُمبَ ِّش َ
واح َد ًة فَبَ َعثَ اللّ ُه النَّ ِب ّی َ
الف) جوادی آملی در تفسیر آیه «کانَ النّ ُ
و ُم ِ
ح ّق»(بقره )041/منظور از «ناس» را انسانهای سادهای
نذ َ
تاب بِال َ
رین وأن َز َل َم َع ُه ُم ال ِک َ
 -4بهنظر میآید اینگونه برداشتها بیشتر جنبه عرفانی و برداشت شهودی داشته باشد که در برخی از نظرات عالمه
وجود دارد.
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میداند که در فاصلهی زمانی میان حضرت آدم و حضرت نوح(ع) زندگی میکردهاند،
سپس با ذکر روایاتی(ر.ک؛ عیاشی4112 ،ق ،ج421 :4؛ طبرسی4140 ،ش ،ج)111 :4
دیدگاه خود را تأیید نموده و نظر علّامه که منظور از «ناس» را حضرت آدم(ع)
میداند(طباطبائی4112 ،ق ،ج ،)406 :0ناصواب میداند(جوادی آملی ،بیتا ،ج-111 :42
.)116
بررسی :با مراجعه بهنظر علّامه این حقیقت بهدست میآید که علّامه کلمه »ناس» را
بهمعنای انسانها گرفته و نقلی که آیتاهلل جوادی آملی ذکر نموده ،نظر علّامه نیست بلکه
یکی از اقوال ضعیفی است که علّامه آن را ذکر و سپس به نقد و رد آن اقدام
نمودهاست(ر.ک؛ طباطبائی4112 ،ق ،ج .)406 :0بنابراین نظر مؤلف تسنیم در اینجا قابل
تأمل میباشد.

ب) ملکی میانجی ذیل آیه« َختَ َم اللَّ ُه َعَل قُلُو ِب ِه ْم َو َعَل َس ْم ِع ِه ْم َو َعَل أَبْصا ِر ِه ْم
ذاب َع ِظيم»(بقره )4 :نظر علّامه را ذکر نموده که این آیه را در مورد
ِغشا َو ٌة َو لَ ُه ْم َع ٌ
زورگویان قریش دانسته(ر.ک؛ طباطبائی4112 ،ق ،ج )12 :4سپس نظر وی را ناصواب
دانسته و بر این باور است که آیه ک ریمه در مدینه نازل شده است و توبیخ در این آیه را
متوجه کفار مدینه دانسته و همچنین این کلی در مورد همه را صادق میداند ،چه در عصر
نزول باشد یا بعد از آن(ر.ک؛ ملکی میانجی4141 ،ق ،ج.)416 :4
بررسی :در تفسیر المیزان چنین بحثی وجود ندارد ،بلکه فقط این آیه را در مورد کفار
دانسته و مصداق خاصی برای آنان تعیین ننموده است(ر.ک :طباطبائی4112 ،ق ،ج-12 :4

 .)11بنابراین نقد ملکی میانجی بهدلیل نقل ناصواب نظر علّامه معتبر نمیباشد.

 .9-3بیان معانی و مفاد آیات
رسالت مفسر در تفسیر قرآن؛ تشریح الفاظ و اهداف آیات است و اگر مفهوم و مفاد آیه را
به درستی بیان ننماید ،در حقیقت دچار لغزش و انحراف شده و نظر وی خطا میباشد.
گروهی از مفسران با ذکر دالیلی برخی از نظرات علّامه در تعیین معانی و مفاهیم آیات را
مورد بررسی و نقد قرار دادهاند .نمونههایی از این موارد همراه با دالیل ناقدان مورد بحث و
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بررسی قرار میگیرد:

 .0-9-3دور از واقع خواندن نظر علّامه

ك ُم الطُّو َر ُخذُوا ما آتَيْناكُ ْم
ك ْم َو َرفَ ْعنا فَ ْوقَ ُ
مؤلف تفسیر کاشف ذیل آیه« َو إِ ْذ أَ َخذْنا ِميثاقَ ُ
ك ْم تَتَّقُونَ »(بقره )61 :معتقد است که خداوند اراده کرد تا با
ِب ُق َّو ٍة َو ا ْذ ُك ُروا ما ِفي ِه لَ َعلَّ ُ
نگهداشتن کوه بر باالى سر بنىاسرائیل ،آنها را مجبور کند که به تورات عمل کنند و
سخن علّامه طباطبائى که گفته «نگهداشتن کوه بر باالى سر بنىاسرائیل بر اجبار و اکراه
داللت ندارد؛ زیرا اکراهى در دین نیست»(طباطبائی4112،ق ،ج ،)411 :4را دور از واقعیّت
خوانده؛ چراکه معتقد است خداوند خارج از چارچوب سنن و ضوابط با آنها رفتار
کرد(ر.ک؛ مغنیه4141 ،ش ،ج.)010 :4
بررسی :مفسران مشهور فریقین باالتفاق این آیه را بر نگهداشتن کوه باالی سر یهود
بهمنظور ایمان آوردن آنان تفسیر کردهاند(ر.ک؛ مقاتل بن سلیمان4101 ،ق ،ج 440 :4و
نیز ر.ک :طبری4140 ،ق ،ج011 :4؛ طوسی ،بیتا ،ج016 :4؛ طبرسی4140 ،ش ،ج060 :4
زمخشری4124 ،ق ،ج414 :4؛ فخر رازی4102 ،ق ،ج111-114 :1؛ بیضاوی4141 ،ق،
ج11 :4؛ ابن کثیر4141 ،ق ،ج411 :4؛ آلوسی4141 ،ق ،ج 014 :4و بالغی ،بیتا ،ج:4
 .) 11البته نوعی اجبار از فحوای کالم آنان(به صراحت یا اشاره) برداشت میشود،

همانطور که آیه نیز از این اشعار خالی نیست.
با توجه به اقوال مفسران که آیه را داللت بر اجبار یهود بهپذیرش تورات و عمل به
احکام آن دانستهاند و نظر علّامه که کندن کوه را براى ترساندن مردم بهعظمت قدرت خدا
دانسته ،نه براى اینکه ایشان را مجبور بر عمل به کتابى که داده شدهاند ،بسازد وگرنه اگر
منظور اجبار بود ،دیگر وجهى براى میثاق گرفتن نبود(ر.ک؛ طباطبائی4112 ،ق ،ج:4
 ،)411میتوان چنین گفت که گرچه اصل این است که اجباری در[پذیرش] دین وجود
ندارد ولی همانطور که مفسران گفتهاند و خود آیه و آیات دیگر از جمله آیه » َو إِ ْذ أَ َخذْنا

ك ُم الطُّور(»...بقره )11 :نیز داللت دارد .در این آیه نوعی اجبار و اکراه
ك ْم َو َرفَ ْعنا فَ ْوقَ ُ
ِميثاقَ ُ
وجود دارد و این که علّامه آن را انکار کرده ،نیز خالی از ضعف نیست .چرا که ایشان
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به جای اجبار و اکراه از مفهوم ترساندن یهود استفاده نموده که البته ترس نیز خود داللت
صریح بر اجبار و اکراه دارد .بنابراین نقد وارده بر علّامه معتبر میباشد.
گرچه در حقیقت تفاوت معناداری بین نظرات مفسران و نظر علّامه وجود ندارد ،بلکه
همانطور که ذکر شد علّامه نیز ترس را بهجای اجبار بهکار برده که خود نوعی اجبار است.
پس در این آیه بر خالف اصل«ال اِک َرا َه ِفی ال ّدیِنِ »(بقره )016 :نوعی اجبار و اکراه وجود

دارد که یهود را بهایمان و عمل بهتورات هدایت مینماید و اینکه چرا در این آیه چنین
داللتی به کار رفته و بر خالف سایر اُمَم که هدایت و ایمان آنان بر اساس میل و رغبت
بوده؛ عالوه بر اینکه این نوع انذار جنبه موقتی داشته ،شاید به این دلیل باشد که مقاومت
یهود بر دین پدران خود و آزار و اذیتشان نسبت به پیامبران الهی ،آنقدر زیاد بود که
خداوند متعال از هر راهی حتی اجبار برای تأدیب و هدایت آنان استفاده نمودهاست.
البته می توان گفت هیچ مانعى ندارد که افراد متمرد و سرکش را با تهدید بهمجازات،
در برابر حق تسلیم و آنها را وادار به اندیشه و تفکر صحیح نمود تا اینکه در ادامه راه با
اراده و اختیار بهوظائف خویش عمل کنند ،ضمن اینکه این پیمان بیشتر مربوط بهجنبههاى
عملى آن بوده وگرنه اعتقاد را نمىتوان با اکراه تغییر داد(ر.ک؛ مکارم شیرازی4144 ،ش،
ج.)011 :4

 .9-9-3ناسازگاری نظر علّامه با دیگر آیات قرآن

ِين
ين آ َم ُنوا ال تَقُولُوا را ِعنا َو قُولُوا انْظُ ْرنا َو ْاس َم ُعوا َو لِلْكا ِفر َ
الف) طیّب ذیل آیه «يا أَيُّ َها ال َِّذ َ
ذاب أَلِي ٌم»(بقره )421/نظر علّامه را ذکر نموده که اوالً :در قرآن خطاب«یا أَیُّهَا الَّذِینَ
َع ٌ

آمَنُوا» بیش از هشتاد و چند مورد ،اهل ایمان را مخاطب قرار داده و این آیه اولین مورد آن
است .ثانیاً :تعبیر به لفظ «الَّذِینَ آمَنُوا» از تشریفاتى است که اختصاص به این امت دارد و از
امم سابقه تعبیر بهقوم ،اصحاب و بنىاسرائیل شدهاست ،مگر در موارد معدودی که از افراد
خاصی باعنوان «الَّذِینَآمَنُوا» یاد کرده باشد ،نه کل قوم و سپس فرق گذاشته است بین
«الَّذِینَآمَنُوا» و «مؤمِنون» ،که بهلفظ اول(«الَّذِینَآمَنُوا») مؤمنین صدر اول از مهاجرین و
انصار اراده شده و از لفظ دوم(«مؤمِنون») مطلق اهل ایمان و شواهدى از آیات بر این
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مطلب آورده است(ر.ک؛ طباطبائی4112،ق ،ج )011-011 :4و چنین به نقد نظر علّامه
پرداخته که« :در قسمت اول اگر مراد از اولین مورد بهحسب نزول باشد ،درست نیست زیرا
سوره بقره مدنى است و بسیارى از سورههای مکى قبل از آن نازل شده ،مگر آنکه مراد
اولین مورد به حسب ترتیب و ضبط در قرآن باشد .و اما قسمت دوم علّت عدم تعبیر از امم
سابقه مگر به قوم و نحو آن براى این بوده که ایمان نیاورده بودند ،چنانکه از مفاد آیات
ظاهر میشود وگرنه بر مؤمنین آنها تعبیر به این لفظ«الَّذِینَ آمَنُوا» شده ،همانطور که در

ين آ َم ُنوا إِنَّ ُه ْم ُمالقُوا َربِّ ِه ْم»(هود)01:
حکایت از نوح(ع) میفرمایدَ «:و ما أَنَا بِطا ِر ِد ال َِّذ َ
ين آ َمنُوا
جيْنا صالِحاً َو ال َِّذ َ
همچنین دربارهی صالح(ع) میفرماید«:فَل َََّّم جا َء أَ ْم ُرنا نَ َّ
ين آ َم ُنوا َم َع ُه(»...هود)11/
ج ْينا ُهودا ً َو ال َِّذ َ
َم َع ُه(»...هود )66:و دربارهی هود(ع) مىفرماید....«:نَ َّ

و اما قسمت سوم؛ خطابات قرآنى اختصاص به افراد موجود در زمانِ خطاب ندارد بلکه
به نحو قضایاى حقیقیه است که حمل محمول بر موضوع مقدر است .بنابراین شامل همهی
افراد میشود و احتیاج به ادله اشتراک در تکلیف نداریم»(طیب4161 ،ش ،ج411-411 :0؛
همچنین :همو ،ج.)001 :0
بررسی :علّامه در قسمت اول هیچ اشارهای بهترتیب نزول ننموده ،بلکه چینش
سورههای فعلی قرآن را مدنظر قرار دادهاست .در قسمت دوم نیز منظور؛ خطابهای قرآنی
به کلّ قوم میباشد که برای نام بردن از آنها تعبیر بهقوم نموده ،نه اینکه برای هیچکس
این تعبیر را بهکار نبرده ،بلکه همانطور که در المیزان آمده ،گاهی برای افراد خاصی قید
«الَّذِینَ آمَنُوا» را بهکار برده است و این قابل انکار نیست .در قسمت سوم نیز گرچه در
معنای کلی دو عبارت «الَّذِینَ آمَنُوا» و «مُؤمِنِین» یکسان هستند ولی در «الَّذِینَ آمَنُوا» نوعی
تکریم و تشریف هست که چنین خطابی در «مُؤمِنِین» وجود ندارد ،که علّامه نمونههایی از
کاربرد دو عبارت درآیات را ذکر نموده است(طباطبائی4112 ،ق ،ج.)016 :4
بنابراین دالیل طیّب در نقد نظر علّامه از صحت الزم برخوردار نبوده بلکه اشکاالت
ظنی و احتمالی را بر المیزان وارد نمودهاست.

قال لَ ُه َربُّ ُه أَ ْس ِل ْم َ
ب) صاحب«من وحیالقرآن» ذیل آیه «إ َِ ْذ َ
ب
قال أَ ْسلَ ْم ُ
ت لِ َر ِّ
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ي»(بقره )414/نظر علّامه را ذکر کرده و چنین برداشت نموده که ایشان تالش نموده
الْعالَ ِم َ
تا بین اسالم در این آیه و اسالم متداول تفاوت قائل شود(ر.ک؛ طباطبائی4112 ،ق ،ج:4
 .) 041سپس به دو دلیل نظر ایشان را نقد نموده :اوال ً :ابراهیم و اسماعیل(ع) در آن زمان
به طور کامل و به تمام معنا مسلمان بودند و این بحث از سخنان ابراهیم با خودش ،با قومش
و با پدرش فهمیده میشود و در تمام امور ازجمله ذبح فرزندش تسلیم کامل خداوند متعال

ح َ
الس ْع َي َ
ك فَانْظُ ْر ما ذا تَرى
ِف الْ َمنامِ أَ ِّ
قال يا بُنَ َّي إِ ِّ
ِن أَرى ِ
ِن أَ ْذبَ ُ
بود و به آیه «فَل َََّّم بَلَ َغ َم َع ُه َّ
قال يا أَ َب ِ
َ
ِين»(صافات )420 :اشاره نموده که
الصا ِبر َ
ت افْ َع ْل ما تُ ْؤ َم ُر َستَجِ د ِ
ُِن إِنْ شا َء اللَّ ُه ِم َن َّ
بر این امر داللت دارد.
ثانیاً :اسالمی که تمام عبودیت را مشتمل میشود ،برای یک انسان عادی که با
شناختِ عمیقِ خداوند زندگی میکند ،هم ممکن است و اگر این شناخت نباشد ،انسان
مکلف بهعمل نمیباشد(ر.ک؛ فضلاهلل4141 ،ق ،ج.)10-14 :1
بررسی :با توجه بهدالیل ذیل نقدی بر علّامه وارد نمیباشد )4 :علّامه در تفسیر آیهی
فوق بهتفصیل بحث «اسالم» را تشریح نموده و این اسالم را همان اسالم معروف دانسته و
هیچ تفاوتی در این زمینه قائل نشده است(ر.ک؛ طباطبائی4112 ،ق ،ج)0 .)121-122 :4
مؤلف المیزان فقط در یکجا بهبیان تفاوت معنایی ایمان و اسالم پرداخته-که این تفاوت
نیز مربوط به درجات اسالم و ایمان میباشد نه اسالم متداول و غیر آن(-ر.ک؛ همو ،ج:4
 )111-111که این بحث مقوله ای جداگانه بوده و ربطی به اصل بحث ندارد )1 .فضلاهلل
اصل نظر علّامه را بهدرستی و دقت نقل ننمودهاست.

 .3-9-3عدم داللت آیه بر تفسیر علّامه
هدف از تفسیر آیات؛ کشف مراد خداوند متعال میباشد که فهم آن باید مبتنی بر دالیل و
استناداتی باشد ،برهمیناساس مفسران متناسب با روش و گرایش تفسیریشان ،ادلهی
متفاوتی در تفسیر آیات بیان نمودهاند که علّامه نیز بر اساس روش تفسیری خویش ،غالباً با
درنظرگرفتن ارتباط و قراین موجود در کالم به تفسیر و تشریح آیات پرداخته است .اما
برخی از مفسران در مواردی اشکاالتی به تفسیر ایشان نمودهاند که نمونههایی از آن مورد
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بررسی و داوری قرار میگیرد:

الصال َة َو
ين يُ ْؤ ِم ُنونَ بِالْ َغ ْي ِ
الف) مؤلف«تفسیر القرآنالکریم» ذیل آیه «ال َِّذ َ
ب َو يُ ِقي ُمونَ َّ
ِم ََّّم َر َزقْنا ُه ْم يُنْ ِفقُونَ »(بقره ) 1/قولی از علّامه را نقل نموده که با استناد به این آیهی شریفه،
بهوجود امور غیرحسی ،در مقابل غربیها و مادیگرایان که این امور را انکار کردهاند،
استدالل نموده است(ر.ک :طباطبائی4112 ،ق ،ج .)10-11 :4سپس نظر علّامه را ناصواب

ب»
خوانده و معتقد است آیهی شریفه داللت دارد بر اینکه منظور از «يُ ْؤ ِمنُونَ بِالْ َغ ْي ِ
دستوراتی است که اسالم و پیامبر(ص) آورد ،نه امور غیرمحسوس و ....مجدداً بهنظر علّامه
ارجاع داده که منظور از «ایمان» را ایمان به امور غیرحسی و مجرد دانسته(ر.ک :همو ،ج:4

 ) 10-11که ضمن تمجید از نظر او و متین خواندن آن ،این نظر را خارج از حدود داللت
آیه میخواند(ر.ک :خمینی4141 ،ق ،ج.)110-114 :0
بررسی :البته با توجه به دالیل ذیل نقدی بر المیزان وارد نیست )4 :بامطالعهی المیزان
این حقیقت روشن شد که علّامه چنین نظری ندارد و بحثی از غربیها و مادیگرایان را
مطرح ننموده ،بلکه مؤلف تفسیر القرآن الکریم قول علّامه را دقیق نقل ننموده است)0 .

ب» به نقد نظر علّامه پرداخته ،نقد وی بر علّامه صحیح نیست .چرا
اینکه ذیل«يُ ْؤ ِم ُنونَ بِالْ َغ ْي ِ
که نظر علّامه متناسب با آیات قرآن بوده و منظور از ایمان بهغیب را عبارت از ایمان
بهخداى تعالى و در نتیجه ایمان بههمهی اصول سهگانهی دین میداند(طباطبائی4112 ،ق،
ج.)11 :4

َتونَ ِب ِه َثَ َناً
ين يَ ْ
كتُ ُمونَ ما أَنْ َز َل اللَّ ُه ِم َن الْ ِك ِ
ب) فضلاهلل ذیل آیات « ِإنَّ ال َِّذ َ
تاب َو يَشْ َ ُ
قَلِيالً أُول ِئ َ
كلِّ ُم ُه ُم اللَّ ُه يَ ْو َم الْ ِقيا َم ِة َو ال يُ َز كِّي ِه ْم َو لَ ُه ْم
ِف بُطُونِ ِه ْم إِالَّ ال َّنا َر َو ال ُي َ
ك ما يَأْكُلُونَ ِ
ذاب أَلِي ٌم»« ،أُول ِئ َ
َب ُه ْم َع ََل
ك ال َِّذ َ
ذاب بِالْ َم ْغ ِف َر ِة فََّم أَ ْص َ َ
َت ُوا الضَّ اللَ َة بِالْ ُهدى َو الْ َع َ
َع ٌ
ين اشْ َ َ

النَّا ِر»(بقره )441-441 :ابتدا نظر علّامه را ذکر نموده که معتقد است در آیهی شریفه داللتى
که بر تجسم اعمال و تحقق نتائج آن دارد ،بر کسى پوشیده نیست؛ چون اوالً :مىفرماید:
اینکه علماى اهل کتاب احکام نازله از ناحیهی خدا را در برابر بهایى اندک فروختند،
همین اختیار ثمن اندک عبارت ست از خوردن آتش و فرو بردن آن در شکم .ثانیاً :در
آیه ی دوم همین اختیار کتمان و گرفتن ثمن اندک در برابر احکام خدا را مبدَّل کرد به
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اختیار ضاللت بر هدایت .ثالثاً :این اختیار را هم مبدَّل کرد به اختیار عذاب بر
مغفرت(طباطبائی4112 ،ق ،ج .)106 :4سپس چنین به نقد نظر ایشان پرداخته :داللتی که
علّامه طباطبائی از اسلوبهای بالغی در استعاره و کنایه که بیانگر خوردن آتش در
معده(بطون) آنها و بیان استحقاق آنها برای ورود به آتش و گرفتار شدن در عذاب آن
بهعنوان کیفر نافرمانی و کفر آنها باشد ،را بعید خوانده است(فضل اهلل4141 ،ق ،ج:1
.)022
بررسی :اینکه فضلاهلل داللت «خوردن آتش در معده» را از مفاد این آیه بعید دانسته،
بهدالیل ذیل نمیتواند صحیح باشد )4 :دیگر مفسران نیز مانند علّامه این داللت را از آیه
برداشت نمودهاند .تعابیر مفسران فریقین از این آیه بهشرح ذیل میباشد:
برخی از مفسران بر این باورند که چیزی نمیخورند مگر اینکه با خوردن آن وارد
آتش میشوند(طبری4140 ،ق ،ج 11 :0و نیز ر.ک :طوسی ،بیتا ،ج :0ص11-11؛
طبرسی4140،ش ،ج011 :0؛ فخر رازی4102 ،ق ،ج 021 :1و آلوسی4141 ،ق ،ج.)114 :4
برخی می گویند :جز آتش را در شکم خود جا نمیدهند(طبرسی4140 ،ش ،ج،)161 :4
برخی دیگرخوردن آتش را استعاره گرفته ،مثل زمانی که کسی دیه خود یا کسی را
میگیرد ،میگویند فالنی خون خورد(زمخشری4124 ،ق ،ج 041 :4و همچنین :بیضاوی،

ين
4141ق ،ج402 :4و نسفی4146 ،ق ،ج ،)416 :4برخی نیز با استناد بهآیهی «إِنَّ ال َِّذ َ
يَأْكُلُونَ أَ ْم َ
صلَ ْونَ َس ِعريا ً»(النساء)42/
وال الْيَتامى ظُلَّْمً إَِّنَّ ا يَأْكُلُونَ ِ
ِف بُطُونِ ِه ْم نارا ً َو َسيَ ْ

نوشتهاند :یعنی این افراد در مقابل کتمان حق آتشی را میخورند که روز قیامت در
شکمشان میجوشد(ابن کثیر4141 ،ق ،ج.)110 :4
 )0نظر علّامه مستند به آیات دیگر قرآن بوده و از ظاهر آیه نیز معنایی که وی ذکر

ِف بُطُونِ ِه ْم
نموده ،برداشت میشود .همانطور که این تعبیر در آیهی «إَِّنَّ ا يَأْكُلُونَ ِ
نارا ً»(نساء )42:نیز ذکر شده است.

 .9-9-3عدم توجه به روابط معنایی و قراین درونمتنی آیات
درنظرگرفتن امارات و ارتباط بین آیات یکی از مهمترین مؤلفههای مفسّر جهت فهم
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مقصود آیات میباشد ،برهمیناساس برخی بر این باورند که روش صحیح تفسیر قرآن
جهت کشف مراد الهی؛ این است که همهی قراین حقیقی کالم خدا مورد توجه مفسر قرار
گیرد(ر.ک؛ نکونام4141 ،ش ،)11 :زیرا توجه دقیق به قراین درونیِ کالم ،مفسر را بهسوی
کشف صحیح مراد خداوند متعال هدایت نموده و نادیدهگرفتن آن ،هماهنگی و تناسب
معنای کلمهها و جملهها را خدشهدار و انحراف مفسّر از راه صحیح فهم مراد خداوند متعال
را بهدنبال دارد(ر.ک؛ سبحانی تبریزی4110 ،ش 10 :و نیز ر.ک :ناصری کریموند و
بستانی4111 ،ش .) 411 :پس توجه به این مهم در تفسیر قرآن بسیار حائز اهمیت و
راهگشاست .همانطور که بسیاری از اندیشمندان و قرآنشناسان نیز بر این روش صحه
گذاشته و بر بهرهگیری از آن تأکید نمودهاند(ر.ک؛ ابنتیمیه ،بیتا .)10 :زیرا تفسیر
سورهها جز با درنظرگرفتن قراین و تناسب آیات میسّر نیست و تجزیهی آیات ،عبارات و
کلمات ،وحدت سیاق را برهم زده و بهفهم و تدبّر صحیح غایات سوَر آسیب
میرساند(ر.ک؛ عزه دروزه4104 ،ق ،ج .)412-411 :4بنابراین مفسّر در تفسیر آیات
قرآن ،ضرورتاً باید به انواع روابط معنایی و سیاق کالم توجه خاص داشته باشد(ر.ک؛
همو ،ج021 :4؛ همچنین :العک4111 ،ق 44 :و السنباطی4111 ،ق.)11 :
منظور از «روابط و قراین درونمتنی» در فهم قرآن؛ روابط معنایی موجود در آیات
است که متّکی بر داللتهای لفظی و معنوی میباشد .در واقع این ارتباط همان توجه به
چینش جمالت و آیات است که حاصل از سیاق میباشد(ر.ک؛ جعفر4144 ،ق416-404 :
و همچنین ر.ک :األوسی4114 ،ش020 :ـ .)021برخی از گونههایی که مفسران نظرات
علّامه(در سوره بقره) را بهدلیل عدم توجه بهروابط معنایی آیات نقد نمودهاند عبارتستاز:

 .0-9-9-3کشف ناصواب ارتباط یک آیه با آیات همان سوره(تشخیص
نادرست نوع سیاق)
با توجه بهداللت ها و قرائن خاصی که در بین آیات یک سوره حاکم است ،با درنظرگرفتن
آن روابط؛ میتوان معنای صحیحی که مطابق با مراد خداوند متعال باشد ،را بهدست آورد.
بنابراین اقتضاء دار د که هنگام تفسیر قرآن ارتباط اجزای یک و یا چند آیه با هم درنظر
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گرفته شود و بدون درنظرگرفتن یکی از عبارات یا آیات ،ممکن است معنای کاملی
به دست نیاید .زیرا برخی از عبارات و آیات مکمل معنای هم هستند .بنابراین توجه به قرائن
درونی آیات و همچنین در نظر گرفتن ارتباط آیات قبل و بعد و قراین کالمی موجود در
آیات برای مفسر ضروری است(ر.ک؛ طباطبائی4111 ،ش61 :؛ همو4112،ق ،ج120 :1؛
ج 012 :1و ج021 :41؛ مصباح یزدی4161 ،ش .)16 :در این زمینه برخی از مفسران،
نقدهایی به علّامه وارد نمودهاند که نمونهای از آن مورد بحث قرار میگیرد:

ض َو ا ْخ ِت ِ
اْلَ ْر ِ
ِ
الف اللَّ ْيلِ َو
َّموات َو ْ
الس
صاحب مناهجالبیان ذیل آیه « ِإنَّ ِ
ِف َخلْقِ َّ
النَّها ِر َو الْ ُفل ِ
السَّم ِء ِم ْن ما ٍء فَأَ ْحيا ِب ِه
جرِي ِ
اس َو ما أَنْ َز َل اللَّ ُه ِم َن َّ
ِف الْ َب ْ
ْك الَّ ِتي تَ ْ
ح ِر ِبِ ا يَنْ َف ُع النَّ َ
َْص ِ
السَّم ِء َو
ْ
الس ِ
اْلَ ْر َ
حاب الْ ُم َس َّ
ض بَ ْع َد َم ْوتِها َو بَثَّ ِفيها ِم ْن ك ُِّل دَابَّ ٍة َو ت ْ ِ
يف ال ِّريا ِ
خ ِر بَ ْ َ
ي َّ
ح َو َّ
ض َْل ٍ
اْلَ ْر ِ
يات لِ َق ْومٍ يَ ْع ِقلُون»(بقره )461 :نظر علّامه را ذکر نموده که داللت این آیه را بر
ْ
حجیت وجود خداوند ،وحدانیت و غیر انسان بودن او دانسته است(ر.ک؛ طباطبائی،
4112ق ،ج .) 120 :4سپس نظر ایشان را ناصواب دانسته و در نقد ایشان گفته که سیاق
آیات ،نه سیاق اثبات صانع است و نه اثبات توحید او .بلکه ظاهر این است که سیاقِ تقریر
و یادآوری برای سنن خداوند متعال در خلقتش میباشد(ر.ک؛ ملکی میانجی4141 ،ق،
ج.)62 :0
بررسی :نقد و نظر ملکی میانجی از صحت الزم برخوردار نیست ،زیرا :اوالً :به ارتباط
معنایی آیات توجه ننموده و سیاق آیات که داللت بر این امر دارد ،را انکار نموده است.
در حالیکه رابطهی معنایی بین این آیه و آیهی قبل بهصراحت داللت بر این دارد که نوعی
ارتباط معن ایی محکم از قبیل سؤال و جواب یا اجمال و تفصیل برقرار است که آیه دوم،
آیهی اول را تفسیر و تشریح مینماید و یا بهنوعی جواب بهسوال مقدّری است که در تقدیر
پرسیده شده :چهدلیلی بر وحدانیت خداوند متعال وجود دارد؟ که این آیه به آن سوال
پاسخ داده و دالیلی را بر اثبات وحدانیت پروردگار ذکر نموده است .ثانیاً :دیگر مفسران
نیز با قاطعیت داللت آیه را صریحاً در مورد صنع خداوند متعال و اثبات وحدانیت او
دانستهاند(ر.ک؛ مقاتل بن سلیمان4101 ،ق ،ج411-411 :4؛ همچنین طبری4140 ،ق ،ج:0
14؛ طوسی ،بیتا ،ج16-11 :0؛ طبرسی4140 ،ش ،ج112 :4؛ زمخشری4124 ،ق ،ج:4
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044؛ فخر رازی4102 ،ق ،ج41 :1؛ قرطبی4161 ،ش ،ج410 :0؛ ابنکثیر4141 ،ق ،ج:4
111؛ رشیدرضا4141 ،ق ،ج11 :0؛ ابن عاشور4102 ،ق ،ج 41 :0و سید قطب4101 ،ق،
ج .) 411 :4بنابراین نظر علّامه و داللت سیاق مبتنی بر وحدانیت خداوند و ارتباط این آیه با
آیه قبل ،قابل انکار نیست.

 .9-9-9-3کشف ناصواب ارتباط آیات یک سوره با سُوَر دیگر
در بین برخی از سورههای قرآن کریم ارتباط معنایی و موضوعی خاصی حاکم است که
با درنظرگرفتن آن ارتباط ،معنای صحیحِ مطابق با مراد خداوند متعال بهدست میآید .در
برخی از عبارات و آیات این رابطۀ معنایی آنچنان محکم است که اگر شناخته نشود ،مراد
حقیقی خداوند از بیان آیات روشن نمیشود؛ زیرا که مجموعهی عبارات یک و یا
چندآیه ،مکمل معنای یکدیگرند .ذیالً نظرات برخی از مفسران که به نقد نظرات علّامه در
این زمینه پرداختهاند ،مورد بحث قرار میگیرد:

در «من وحیالقرآن» ذیل آیه«فَتَلَقَّى آ َد ُم ِم ْن َر ِّب ِه كَلِ ٍ
اب
َتاب َعلَ ْي ِه إِنَّ ُه ُه َو التَّ َّو ُ
َّمت ف َ

ال َّر ِحي ُم(بقره ) 14 :نظر مؤلف المیزان نقل شده که معتقد است توبه آدم(ع) بعد از هبوط
اتفاق افتاده است(ر.ک؛ طباطبائی4112 ،ق ،ج )412 :4و فضلاهلل در نقد نظر وی به آیات
سورهی اعراف و طه استناد نموده و بر این باور است که آیه«رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا»....
بهقرینهی« َو إِنْ لَ ْم تَ ْغ ِف ْر لَنا َو تَ ْر َح ْمنا لَنَكُون ََّن ِم َن ال ِ
ِين»(اعراف )01:که تعبیر از توبه و
ْخاِس َ

پشیمانی است ،داللت دارد توبه قبل از هبوط بهزمین بودهاست(ر.ک؛ فضلاهلل4141 ،ق،
ج.)010 :4
بررسی :گروهی از مفسران بحثی در زمینهی زمان هبوط بیان ننمودهاند(ر.ک؛ فراء،
4112م ،ج 01 :4و همچنین :طبری4140 ،ق ،ج106-101 :4؛ طبرسی4140 ،ش ،ج:4
121-022؛ بیضاوی4141 ،ق ،ج41 :4؛ رشیدرضا4141 ،ق ،ج041 :4؛ ابن عاشور،
4102ق ،ج 101 :4و سید قطب4101 ،ق ،ج .)11-11 :4برخی دیگر توبه آدم را بعد از
هبوط میدانند(ازجمله ر.ک؛ مقاتل بن سلیمان4101 ،ق ،ج11 :4؛ زمخشری4124 ،ق،
ج401-401 :4؛ فخر رازی4102 ،ق ،ج 140-144 :1و ابن کثیر4141 ،ق ،ج.)416 :4
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عالوه بر نظر مفسران که با ذکر روایات و اجتهادات خود غالباً توبه آدم را بعد از
هبوط میدانند ،از آیات مورد بحث نیز ظاهر است که بعد از اینکه آدم(ع) از بهشت
هبوط نمود ،توبه کرد و درخواست بازگشت بهبهشت را نمود ،چرا که در آیهی

قبل«فَأَ َزلَّ ُه ََّم الشَّ ْيطانُ َعنْها فَأَ ْخ َر َج ُهَّم ِم ََّّم كانا ِفيه(»...بقره )16/نیز ذکر شده که شیطان آنان
را لغزاند و باعث شد که از آن جا(بهشت)رانده شوند و بعد از این آیه ،بحث توبه آدم(ع)
را مطرح نموده است .بنابراین نظر علّامه از صحت الزم برخوردار و ارجح میباشد.

 .5-9-3بدون شاهد و قرینه دانستن نظر علّامه
مفسّر جهت دستیابی به مراد خداوند متعال باید مبانی و دالیلی داشته باشد که با آن ادلّه و
قراین بتواند مفهوم آیات را تبیین نماید .علّامه نیز با توجه به روش تفسیریاش معموالً به
این قراین توجه خاص دارد .ولی برخی از مفسران اشکاالتی به برخی از نظرات وی
نمودهاند که نمونهای از این اشکاالت مورد بحث قرار میگیرد:

َت ِب ِه خ َِطي َئتُ ُه فَأُول ِئ َ
ك
ب َس ِّيئَ ًة َو أَحاط ْ
صاحب مناهجالبیان ذیل آیهی «بََل َم ْن ك ََس َ
حاب ال َّنا ِر ُه ْم ِفيها خالِدُونَ »(بقره )14 :منظور از«سیئه» و «خطیئه» را مربوط به یهود
أَ ْص ُ

میداند که صریحاً کافر شدند و سپس نظر علّامه را ذکر کرده که منظور از«خطیئه» را
حالتی نفسانی میداند که بر اثر گناه حاصل میشود(ر.ک؛ طباطبائی4112 ،ق ،ج)041 :4
و چنین به نقد نظر علّامه پرداخته که :منظور از «خطیئه» در آیهی مذکور کفر میباشد و
هیچگونه شاهد و دلیلی مبنی بر حالت نفسانی در آیه وجود ندارد(ملکی میانجی4141 ،ق،
ج.)061 :4
بررسی :مفسران معانی متفاوتی برای «خَطِیئَه» ذکر نمودهاند از جمله )4 :برخی منظور
از آن را کفر دانستهاند(ر.ک؛ طبری ،4140 ،ج 121 :4و همچنین :ابوحیان4102 ،ق ،ج:4
112؛ بالغی ،بیتا ،ج 421 :4و ابن عاشور4102 ،ق ،ج )0 ،)161 :4مفسران دیگری این
کلمه را بهمعنی شرک دانسته(ر.ک؛ طوسی ،بیتا ،ج 101 :4و همچنین :رشید رضا،
4141ق ،ج )1 ،)161 :4گروهی نیز این واژه را گناه و کردار بد معنا نمودهاند(ر.ک؛
طبرسی4140 ،ش ،ج )1 .)011 :4برخی نیز مراد از «خَطِیئَه» را گناهان[کبیره]
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میدانند(ر.ک؛ زمخشری4124 ،ق ،ج 411 :4و نیز ر.ک :فخر رازی4102 ،ق ،ج 161 :1و
ابنکثیر4141 ،ق ،ج )1 .)021 :4برخی نیز با علّامه همنظر بوده و منظور از «خطیئه» را
حالتی نفسانی میداند که بر اثر گناه حاصل میشود(ر.ک؛ سیدقطب4101 ،ق ،ج.)16 :4
اغلب مفسران با هر دو نظر در تعیین معنای واژهی مورد بحث اختالف داشته ،برخی
با میانجی اتفاق نظر داشتهاند و افراد معدودی نیز با علّامه همنظر بودهاند .البته ظاهر آیه
داللت بر این دارد که منظور از «خَطِیئَتُهُ» مطلق گناه میباشد و هیچ قرینهای در آیه وجود
ندارد تا اثبات کند که نوع خاصی از گناه(از جمله کفر) مد نظر میباشد .بنابراین نظرات
علّامه ،میانجی و همچنین اغلب مفسران دیگر که مصداق خاص و نوع مشخصی از گناه را
برای این واژه در نظر گرفتهاند نیز نمیتواند صحیح باشد و معنای صحیح «خَطِیئَه»
همانطور که برخی گفتهاند ،مطلق گناه میباشد.

 .2-9-3ناسازگاری نظر علّامه با ظاهر آیات
حجیت ظواهر قرآن یکی از مباحث دامنهدار علم تفسیر است که البته قرآن(نحل )1 :و
روایات(ر.ک؛ کلینی4111 ،ق ،ج 622 :0و همچنین ابن بابویه4164 ،ش )006 :نیز بر این
امر صحه گذاشته و به توجه و تدّبر در قرآن توصیه نمودهاند و علّامه نیز در به این بحث
معتقد بوده و توجه داشته است(ر.ک؛ طباطبائی4112 ،ق ،ج 60 :1و نیز ر.ک :همو،
4111ش ،) 16-11 :برخی از مفسران اشکاالتی در این زمینه به علّامه وارد نموده اند که
ذیالً مورد بحث قرار میگیرد:

ي أَيْ ِدي ِه ْم َو ما
فضلاهلل ذیل آیه«َ ....م ْن ذَا ال َِّذي يَشْ َف ُع ِعنْ َد ُه إِالَّ ِب ِإ ْذنِ ِه يَ ْعلَ ُم ما بَ ْ َ

َخلْ َف ُه ْم(»...بقره ) 011 :نظر علّامه را ذکر نموده که شفاعت در این آیه را هم تکوینی
میداند و هم تشریعی .و بعد از ذکر دالیلی بر این مبنا مینویسد :سیاق این آیه در اینکه
شامل شفاعت تکوینى هم بشود نظیر سیاق آیات«...ما ِم ْن شَ ِفيعٍ إِ َّال ِم ْن بَ ْع ِد ِإ ْذنِ ِه»(یونس،)1 :

ِل َو ال شَ ِفيعٍ»(سجده )1 :است که آنها نیز شامل هر دو قسم
« ...ما لَ ُ
ك ْم ِم ْن دُونِ ِه ِم ْن َو ِ ٍّ
شفاعت هستند .بنابراین ،شفاعت همانطور که با شفاعت زبانى انطباق دارد؛ با سببیت
تکوینى نیز منطبق است...،پس نظام سببیت بهعینه منطبق با نظام شفاعت است ،همچنان که
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با نظام دعا و درخواست هم منطبق است(ر.ک؛ طباطبائی4112 ،ق ،ج.)111 -114 :0
سپس چنین به نقد نظر علّامه پرداخته که حمل شفاعت به آنچه شامل علّتِ بیان شده
که از آن به شفاعت تکوینی تعبیر میشود ،از نظر لغوی و اصطالحی خالف ظاهر کالم
است(ر.ک؛ فضلاهلل4141 ،ق ،ج.)11-11 :1
بررسی :اغلب مفسران در تفسیر این آیه بحثی از شفاعت تکوینی و تشریعی ننموده و
این دو نوع شفاعت را از هم تفکیک ننمودهاند.
پس اینکه فضل اهلل شفاعت تکوینی را از نظر لغوی و اصطالحی خالف ظاهر کالم
دانسته و نظر علّامه را نقد نموده ،صرف نادرست خواندن نظر علّامه ،نمیتوان بهصحت نقد
وی حکم نمود .بلکه با توجه به اینکه علّامه با ادله و شواهد قرآنی متعددی نظرش را مبنی
بر وجود شفاعت تکوینی اثبات نموده و از سوی دیگر نیز کفار اعتقادی به عالم آخرت
ندارند تا شفاعت اصطالحی و تشریعی معنا پیدا کند ،میتوان نظر وی را موجه دانست و از
آنجایی که فضلاهلل هیچگونه دلیل و شاهدی برای اثبات نظر خویش ذکر ننموده و
همچنین دلیل خاصی نیز در رد نظر علّامه ذکر ننموده ،نقد وی بر صاحب المیزان نامعتبر
میباشد.

بحث و نتیجهگیری
الف) مؤلف المیزان همچون هر دانشمند دیگری از لغزش و خطای احتمالی مصون نبوده،
بلکه برخی از نظرات وی بهرغم اهمیتی که دارد ،متفاوت با آرای سایر مفسران بوده و قابل
نقد میباشد .اما این بهمعنای ضعف عمومی نظرات تفسیری ایشان نیست.
ب) گرچه دیدگاه ناقدان در موارد معدودی از صحت الزم برخوردار میباشد ،اما اغلب
نظرات و دالیل آنان در نقد المیزان نامعتبر بوده و دارای اشکاالتی اساسی ازجمله عدم
رعایت امانت در نقل نظرات علّامه میباشد.
ج) مهمترین آسیبهای نظرات ناقدان را میتوان در مواردی ازجمله :کمتوجهی مفسران
در نقل اصل نظرات علّامه ،برداشت ناصواب از نظرات مؤلف المیزان ،تغییر اقوال وی ،ذکر
احتماالت ضعیفِ موجود در المیزان بهجای اصل نظرات علّامه و همچنین نسبت دادن اقوال
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دیگران به ایشان بیان نمود.
د) ناقدان در مواردی نظرات علّامه را نادرست دانستهاند ،در صورتی که دیدگاههای ایشان
غالباً با آیات قرآنی و همچنین نظرات اغلب مفسران مشهور فریقین مطابقت داشته و دلیلی
بر ضعف و نقد نظرات وی وجود ندارد .البته گاهی نیز نظر علّامه و ناقد هر دو با مفهوم
آیات مغایر میباشد.
بنابراین دستاورد اصلی این پژوهش چنین بیان میشود که اکثر نقدهای مفسران بر
المیزان نامعتبر بوده و از مهمترین علل اشکاالت آنان بر تفسیر المیزان؛ درک ناصواب و
نقل نادرست نظرات علّامه میباشد که پس از تحلیل و بررسی نظرات ناقدان ،ضعف آرای
آنان بیان شدهاست.
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طبرسى ،فضل بن حسن4140( .ش) .مجمعالبیان فی تفسیرالقرآن .چاپ سوم42 .جلد .تهران:
ناصرخسرو.
طوسى ،محمد بن حسن( .بیتا) .التبیان فی تفسیرالقرآن42 .جلد .چاپاول .بیروت :دار
إحیاءالتراثالعربی.
طیب ،عبدالحسین4161( .ش) .اطیبالبیان فی تفسیرالقرآن41 .جلد .چاپ دوم .تهران :اسالم
عزه دروزه ،محمد4104(.ق) .التفسیرالحدیث .بیروت :دارالغرباالسالمی.
العک .خالدعبدالرحمن(4111ق) .اصولالتفسیر .دمشق :انتشارات خادمالعلم.
عوده ،خلیل ابو عوده4111( .ش) .تغییر معنایی بین شعر جاهلی و زبان قرآن کریم(ترجمه و
اضافات :قاسم بستانی) .اهواز :دانشگاه شهید چمران اهواز.
عیاشى ،محمد بن مسعود4112( .ق) .التفسیر0 .جلد .چاپ اول .تهران :مکتبۀالعلمیۀاالسالمیه.
فخر رازى ،محمد بن عمر4102( .ق) .التفسیرالکبیر(مفاتیح الغیب)10 .جلد .چاپ سوم .بیروت:
دارإحیاءالتراث العربی.

گونهشناسی و ارزیابی نقدهای مفسران معاصر شیعی بر آراء عالمه طباطبایی ...؛ شمخی و همکاران | 34

فراء ،یحیى بن زیاد4112( .م) .معانىالقرآن1 .جلد .قاهره .چاپ دوم .الهیئۀالمصریه العامه للکتاب.
فضلاهلل ،محمدحسین4141( .ق) .من وحىالقرآن01 .جلد .چاپ اول .بیروت :دارالمالک.
قرائتى ،محسن4111( .ش) .تفسیر نور42 .جلد .مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن .تهران .چاپ اول.
قرشى بنابى ،علىاکبر4141( .ش) .احسنالحدیث40 .جلد .تهران .بنیاد بعثت .مرکز چاپ و نشر.
چاپ دوم.
___________4144( .ش) .قاموس قرآن4 .جلد.چاپ ششم.تهران :دار الکتب اإلسالمیه.
قرطبى .محمد بن احمد(4161ش) .الجامع ألحکامالقرآن02 .جلد .چاپ اول .تهران :ناصرخسرو.
قطب ،سید(4101ق) .فى ظاللالقرآن6 .جلد .بیروت .دارالشروق .چاپ سی و پنجم.
قمی ،علی بن ابراهیم(بیتا) .تفسیر القمی .قم .دارالکتاب.
کلینی ،محمد بن یعقوب4111( .ق) .الکافی .تحقیق علی اکبر غفاری .چاپ سوم .تهران:
دارالکتباالسالمیه.
مصباح یزدی ،محمد تقی4161( .ش) .معارف قرآن .قم :موسسه در راه حق.
معرفت ،محمدهادى(4121ق) .التمهید .قم .انتشارات تمهید.
مغنیه ،محمدجواد(4141ش) .تفسیر کاشف 1 .جلد .چاپ اول .قم :بوستان کتاب .دفتر تبلیغات
اسالمى حوزه علمیه.
مقاتل بن سلیمان ،تفسیر مقاتل بن سلیمان4101( .ق)1 .جلد .چاپ اول .بیروت :دار
إحیاءالتراثالعربی.
مکارم شیرازى ،ناصر4144( .ش) .تفسیر نمونه01 .جلد .چاپ دهم .تهران .دارالکتباإلسالمیه.
ملکى میانجى ،محمدباقر4141( .ق) .مناهجالبیان فى تفسیرالقرآن12 .جلد .چاپ اول .تهران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى .سازمان چاپ و انتشارات.

ناصری کریموند ،اماناله و قاسم بستانی4111( .ش)« .نقش ارتباط معنایی آیات در تفسیر المیزان با
رویکردی بر قرینه سیاق» .مجله سراج منیر .سال دهم .شماره .16صص.446-414
نسفى ،عبداهلل بن احمد4146( .ق) .مدارکالتنزیل و حقایقالتأویل1 .جلد .چاپ اول .بیروت:
دارالنفائس.
نکونام ،جعفر4141( .ش)« .روش تفسیر ظاهر قرآن» .مجلهی صحیفهی مبین .شمارهی .0صص
.64-11
هاشمی رفسنجانی ،اکبر4111( .ش) .فرهنگ قرآن11 .جلد .چاپ دوم .بوستان کتاب قم(دفتر
تبلیغات اسالمى حوزهی علمیه) .قم.
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