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  ahmadi_mh@ut.ac.ir   یفاراب سیپردـ  دانشگاه تهران اریاستاد/  يمحمدحسن احمد
 6/4/1393 ـ پذیرش: 31/1/1393 دریافت:

  دهيچک
ته است. ن بازنداشیرا از مراجعه به عهدایشان  ،نیف عهدیبهره برده و قبول تحر، از تاریخ خود ریدر تفس طباطبائی علّامه
ن یســه بیمقا ياا بری يریتفســ هايافتهی تأیید يبرا، رین در تفســیعهد یخینقل مطالب تاری، خیاز تواتر تار گیريبهره

 ةدر دو حوز »المیزان«مؤلف  یخیکرد تاریرو یبررســـاســـت.  علّامهروش متداول  نقد و رد آنهاي ا برای و هاگزارش
ستمستقل  کامالً ی دو حوزةخیتار يدر قالب اخبار آحاد و متواترها یخیتار هايگزارش از  یطباطبائ علّامه گیري. بهرها

ــ ــه  یخیتار هايگزارش ی(اخبار آحاد) و نقد متنیخیتار هايدر مواجهه با گزارش ایشــانکرد ینوع رو، ریتواتر در تفس س
سته توان انایشاست که  اینمشهود است  علّامه ی مرحومخیدر روش تار ،آنچه در مجموع .ه استن مقالیبخش مستقل ا

سیگاه تاریارزش و جا س يانزوا یر را از نوعیخ در تف سیرون آورد و رویب يریتف به  را گریزيخیتار یعنیر یکرد حاکم بر تف
  ش برد.یسمت اعتدال پ

  .کتاب مقدس، اتیلیاسرائ، واحد خبر، تواتر، خیتار ،تاریخی شناسیروشتفسیر المیزان، ، طباطبائی علّامه :هاواژهکلید
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 انجام شده است. با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه تهران 02/1/28727* این مقاله، در قالب طرح پژوهشی شماره 

۶     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

  مقدمه
نگاري بخش عظیمی از فرهنگ مکتوب عصــر اســالمی را به خود اختصــاص داده و آیات تاریخ تاریخ و

شد تاریختاریخی قرآن، عمده سلمانان به تاریخ و ر سالمی ترین عامل توجه م سشمار آمبهنگاري ا  تده ا
سجادي و عالم ش)39، ص1383زاده، ( سوي دیگر، علم تاریخ در افق اندی شوران و عالمان دینی اند ۀ. از  ی

ست. با وجود باال بودن فراوانی  شده ا ستوده  سودمندي  در جایگاه رفیعی قرار دارد و همواره به بزرگی و 
یخی، ارتباط آنها با منابع تار حیثویژه از به ،ســت تا روش تفســیر این دســته از آیاتاآیات تاریخی، نیاز 

ضابطه شی جامع و  شود. آیات تاریخی کمتر با رو شدهتبیین  سی  ست مند برر ست کا ه . این در حالی ا
ــوعی باز مانند آن  االحکام، آیات اخالقی، آیات اعتقادي وآیات ــیر موض ــهم و جایگاه خود را در تفاس س
  .)157، ص3 ، ج1376(ر.ك: مکارم شیرازي،  داند و مبانی روشنی براي تفسیر آنها وجود دارکرده

ساس رو سلب، جیکرد رایا سیبه تار ینگاه  ستیخ در تف شالود ان معنیبه ا ؛ر ا ساس و  آن بر  ةکه ا
شامل  شیگران یار شکل گرفته است. یر و لزوم اتکا به منابع معتبر در تفسیتفس ةاط در حوزیاحتي مبنا
ر نبوده و یخ در تفسیت نقش حضور تاریبه دنبال تقو شود کهمی یمفسران هايدگاهیداز  یعیف وسیط

 يهاان مکاتب و روشین نام در میرا به ا یاگرچه گروه .اندهز کردیف نین حضـــور را تضـــعیبلکه ا
  ،رآنق یخیات تاریآ ویژهبه ،اتیمفســـران با آ یتعامل برخ از مجموع یول ،افتیتوان مین يریتفســـ

 یاصت خیاولوي، ریتفس يهار ابزارها و روشیسا ۀخ در مجموعیابزار تارشود که میاستنباط  گونهاین
ان تومین نیاز جمله عهد خ وینانه به مجموعه تاریبیکرد خوشک رویاز  ینشــان، شیگران یدر ا .ندارد

 بارةدر ایشان. نظر ش باشدین گراین اییتب يبرا یبتواند مستند خوب سیدقطبحات ین توضید ایشاافت. ی
  :ن استیچن ریتفس خ ویتارتعامل 

شر(مدوّ خیتار سبت به عمر ب س، تین) ن سیب ست. چه ب سن ا خ یتار نیکه قبل از ا یعیار وقایار کم 
سخ م پیست که بخواهیني زیخ چیتار ،داند. لذامیاز آن ن يزیخ چین تاریا یول ،ن اتفاق افتادهمدوّ ا
مرجع  در امان مانده بود قطعاً یمتن يهاادتیز ف ویاگر تورات از تحر .میریاالتمان را از آن بگؤس

در  یگرفتار شده که شک يریتورات به اساط )سفانهأ(مت یول ،ع بودین وقایاز ا ايهپار يبرا یمطمئن
به کالم ی چ شــکیپر شــده که بدون ه ییهاو از گزارش ،ســتیه بودن و اســطوره بودن آنها نیپابی
ست و از طرف خدا یانیوح شده ا ضافه  صدر مطمئن ،لذا ا س يبرا یتورات هم م صهی(تف  هاير) ق
ر یسل در امان مانده و تنها منبع تفیف و تبدیتنها قرآن است که از تحر ،نیبنابرا .ستیقرآن ن یخیتار

 ).2290ص، 4ج، تابی، (سیدقطب رودمیشمار قرآن به یخیات تاریآ

در بحث از  ین اســالمیقرون نخســت يچراکه حکما ؛ســتا یخیتار هايشــهیر يدارا البته شیگران یا
 یتح ؛اندهاوردیآن را به حســاب ن ا اصــالًینام برده  کمتر خیاز تار ها،آن يبندو طبقه گوناگون يهادانش
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  .)20ص ،(همان نداهده ندانستیفابی هايجز افسانه يزیچرا  ر کرده و آنیتحق نیز رانگاري خیتار یکسان
به  ايهدیشده وجود پد خیمفسران به تار شدن اقبالبی موجبکه  ايهن شاخصیترمهم، کردین رویدر ا
 ۀشاخص، اتیلیزان نقل مفسر از اسرائیمي، ریتفس يهادر سنجش روش کهچنان ؛است »اتیلیاسرائ«نام 
  .)964، ص2، ج1386(ایازي،  ن شده استییتعي ر ویسنجش اعتبار تفس يبرا یمهم

ضایتوجه به چن با ضرور یین ف ست که  س یخیت توجه به روش تارا شود. میدوچندان ، ریدر تف
ن یب یمرز روشــن، ریمند به تفســروش یکرده با نگاه یاســت که ســع یاز مفســران یکی علّامه طباطبائی

علّامه  ومی مرحخیکرد تاریمهم در رو ییمبنا عنوانبهجاد کند. آنچه یات ایر آیو سا یخیات تاریر آیتفس
ــدهمورد  ــت. در ا یخیکرد تاریک رویواحد در  ن تواتر و خبریز بیتما نظر واقع ش ــع ،ن مقالهیاس  یس

از  پس، ن اســاسیشــود. بر ا یبازخوان، زین تمایبا توجه به امرحوم علّامه  یخیکرد تاریشــود تا رومی
  یم شده است:مقاله در سه قسمت تنظ، خیز تواتر و خبر واحد در تاریتما بارةح دریتوض

  خيتواتر و خبر واحد در تار
ـــت.  ییدوم پس از نقد محتوا ۀدر درج معموالً ،یخیاخبار تار بارةدر يســـند ينقدها قرار گرفته اس

ــ ر آنیت دادن آن به غیاست و سرا یمربوط به احکام شرع »خبر واحد«ف یتعر  يهااز جمله گزارش ـ
ـــیخیتار شکل گرفته است.  یاحکام شرعفقه و  ةدر حوز »خبر واحد«ف یتعر . اساساًستیدرست ن ـ
علّامه رحوم مشوند.  نقد يسند از لحاظد یبا ،يریتفسغیرو  يریات تفسیر روایبسان سا یخیات تاریروا

  کند:میگونه ذکر نیرا ا یخیات تاریاز نقل روا يعلت خوددار
ست یکیکبه این دلیل که   نه در مثال مقام، آن احادیث خبر واحدند و خبر واحد تنها در احکام حجت ا

ست ،ما ، وضع آن روایات طورى است که اگر مراجعه کنى، عالوه بر این، که مقام تاریخ و سرگذشت ا
سیلخواهى دید نمى صیات آنها را به و صو صحیح کرد ۀتوان خ هایى دارد که قابل حرف، آیات قرآنى ت

  ).253ص، 17ج، 1393طباطبائی، ( تصحیح نیست
س بارهدر را تمام آنچه س یخیواحد تار يخبرها ةد ناظر به حوزیبا شودمیخ گفته یتار هايبیآ ت. دان

 نهگوایندر اســتخدام  یســلب يکردهایرو ،یســتش نیب يواحدهاي خبر یخیکه اخبار تار يرونیازهم
  ر به وجود آمده است.یها در تفسگزارش
سان هر ه مفسر بم کیریخودش به آن توجه ندارد. اگر بپذ اما ،کندمیخ استفاده یمفسر از تار بساچه

ــبت به آنچه تحقی لفؤم ــتهشیو پ هافهمشیاز پ یکیتوان می ،فهم داردشیک پیکند میق ینس  هايدانس
سر را ست. طب یخیتار يهاشناخت مف ست که ا یعیاو دان شناختیا در  د.یآمیها از عدم به وجود نن 

۸     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

ض سام یتو شده که تواتر » تواتر«ح اق ست  »یلفظ«ا یگفته   ۀصحن گرچه در. »یاجمال«ا یو  »يمعنو«ا یا
ــت یخیتواتر تار مراد از تواتر معموالً، عمل ــم دبه  اما ،اس ــودد توجه یز بایگر تواتر نیدو قس اخبار  .ش

  تدســـبهها از مجموع گزارشی خیاما تواتر تار ،کنندمیدا ینمود پ هاتک گزارشدر قالب تکی خیتار
چ یم اســت که همســلّ :توان گفتمید. ید یخیتار يهاگزارش تکتکد در یخ را نباید. اعتبار تاریآمی

فســر خ در کار میســت که تاریمعنا ن بدانن یاما ا ،بنا ننهادهی خیر خود را بر گزارش تاریتفســي مفســر
ست. یسودمند ن ضاها د دریرا با خیتار تأثیرفتاده ا سط مجموع گزارش یخیتار يف شده تو  يهاخلق 

  .مشاهده کرد یخیتار
ـــدمیار یمع عنوانبهکه  یخیتار: د گفتیبا ،در واقع ک تتک« يخ به معنایتار، تواند مطرح باش

خ را یتار اندهدیکوش یبرخاست.  »یخیتار يمتواترها« يخ به معنایبلکه تار، ستین »یخیتار يهاگزارش
، خیاز تار شــانی. اگر مراد ا)516، ص1383(نفیســی،  ات بدانندیصــحت ســنجش روا يبرا ياریمع

 چراکه؛ اندهفتاین یقیتوف، ن راهیدر ا :د گفتیبا، م باشدمسلّ یخیع تاریح و وقایصح یخیتار يهاگزارش
 یوجود خارج خ قبل از اســالمیتار بارةدر کمدســت، کنندمیاد ی »اریمع« عنوانبهکه آنها از آن  یخیتار

سران ه ستیفهم خود آ يبرا يابزار عنوانبهی، خیک گزارش تاریگاه از چیندارد. مف سود نج چه  ،اندهه 
 يهاار بودن گزارشیمعم. یات هم قرار دهیار ســـنجش روایخ را معین تاریم همیرســـد به آنکه بخواه

مان ماقبل آنکه مربوط به ز سبببه، خین نوع تاریا کمتر کاربرد دارد.، نیشیخ امم پیتار وزةدر حی خیتار
  خ اسالم دارد.ینسبت به تار يترقابل اعتمادغیر هايگزارش عمالً ،خ استیتار

ن یهم يراد در ویبا استخ در نظر گرفته شده یتار يبرا ینیکه در متون د را یت و ارزشیشتر اهمیب
د و یآیم دســتبه یخیتار يهاند گزارشیااســت که از بر یمعرفت »یخیمعرفت تار«د. ید یخیتواتر تار

صست. ین یخیک گزارش خاص تارید به یقابل تحد لزوماً خ را یتار ۀین به مطالعقرآن و بزرگان د ۀیتو
رفتن توان از قرار گمی ،خین نگاه به تاریبا توجه به هم اساساً ل کرد.ین چارچوب تحلیتوان در هممیز ین

گزارش  که در هاییفیتحر ۀبا هم کربال ۀحادث ،نمونه برايسخن گفت.  یف منابع معرفتیخ در ردیتار
  .است هبنا شد یخیمتواترات تار سلسلهک یها بر ن گزارشیاما مجموع ا ،آن صورت گرفته

  ريدر تفس يخيالف. تواتر تار

 یخاص ینیع ۀچه نتوان نمونکند. اگرمیمفسر فراهم  ير را برایتفس ۀنیزم ،میمستقغیربه صورت  خیتار
فسر توجه ر میتفس يرهااما اگر به بست ،ر کرده استیه را تفسیک آ، یآن براساسرا نشان داد که مفسر 

ـــد که ویمتوجه خواه ،میکن  يبرا ايیهپا ه کرده و آن رایخ تکیبر تار ،در ناخودآگاه درون خود يم ش
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سیتفس ست. ب شیخ و ورود آن به تفسیکه از تار یاز همان مفسران ياریر خود قرار داده ا ، تندر واهمه دا
فهم  ۀینبها داده و آن را زم یخیاز اخبار تار یناشــ يا ناآگاهانه به تواتریآگاهانه ، ناخواســته ایخواســته 

ر یفسخدمت ت دراست تواند و توانسته ، مینظر مفسران بودهش از آنکه موردیب خی. تاراندهات قرار دادیآ
سران شد. مف سته  با سته از تاریخوا ستفاده کردیا ناخوا صور  ش از آنچهیب، ن منظریخ از ای. تاراندهخ ا مت

  ود رسانده است.ر سیبه تفس ،است
اند هات قرآن سخن گفتیر آیخ در تفسیتار یتوانی که از ناهمان مفسران، در مقام عمل :توان گفتمی
تار تخ یاز  ندهبهره گرف گاه مبتنیآک یبرداشـــت از ، موارد یدر برخ .ا ناخودآ به صـــورت  بر  یه 

آورده است. به  يخ رویبه تار ،هیشتر آیح بینکه مفسر در توضیا ایمفسر بوده و  یخیتار يهافرضشیپ
جو وجست یخیتار هايفرضشین پید در همیر را بایخ در تفسیاز نقش تار ايهسهم عمد رسدمینظر 
  ر دارد.یدر تفس ايهژیاست و اعتبار و یخیاز تواتر تار یکه ناش هاییفرضشیپ ؛کرد

س يبرا سبت به وقا یخیتار یذهن ۀنیچ زمیکه ه یک   قرآن یخیارات تیآ ،ن نداردیشیا و امم پیع انبین
سیبا ،چراکه از نگاه قرآن ؛ستیمفهوم ن کامالً شود. الب یخیتار يهایاز آگاه يارید ب ته مفروض گرفته 

م مفهو، متن ۀینات بداند که تنها با داشــتن زمیت کل آین شــاخصــه را خصــوصــیا یممکن اســت کســ
ت. تر اســيقو، ت خاص آنهایو با توجه به ماه یخیات تارین مســئله در آیا :د گفتیبا یول ،شــوندمی

ــر به اتکا یاز موارد فراوان یکی ــ یخیتار يمتواترها يکه مفس بوط به گاو ات مریه پرداخته آیر آیبه تفس
  :آمده است )73(بقره: »فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها« آیۀ لیاست. ذ اسرائیلبنی

ــد. هر مردمان ی ازیک ــته ش ــی کش ــبت داد.همت این قتل را به دیگري گروهی ت قوم موس  نس
شـــاهدي هم در میان نبود. خداوند خواســـت تا (از طریق معجزه) حق را از زبان مقتول بیان کند. 

ستان ذبح بقره مقدّ به این صورت که قسمتی از گوشت آن  ؛اي براي زنده کردن این مقتول بودمهدا
 .		.گاو را به بدن مقتول بزنند..

ستهمین ،خیشود که مفسر بدون توجه به تارمیروشن  ،دقت یبا کم ست توان از  یحیمفهوم صح ا
شت کندیآ ستان چراکه ؛ه را بردا شاهد ام ؛ستیروشن ن ،نکه علت دستور به ذبح چه بودهیا، در کل دا ا 

ست.یای خیتار شنیدر ن علت را روشن کرده ا ضِ « یاز عبارت قرآن یافت مفهوم رو رِبُوهُ بِبَعْ ْ ض   »هافَقُلْنا ا
است که  یولوجود مقت ن داستانیا گیريشکل ۀیشکل گرفته است. پا یخین مفهوم متواتر تاریا براساس

ا از مجموع ام ،ان شدهیب یمتفاوت ۀگونبه، متفاوت يهان مسئله گرچه در گزارشیست. ایقاتل آن معلوم ن
ه یفهم آ ،که بدون توجه به آن يمتواتر ؛متواتر قابل برداشت است ۀک مسئلی عنوانبهها آن گزارش ۀهم

  ماند.میز مبهم ین

۱۰     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

ــ ر از آنیغ یخیاز تار میم و بخواهیپا را فراتر بگذار یخین تواتر تاریاگر از ا ات کمک یر آیدر تفس
ــبت به یقاطع برخ گیريجبهه با همان، میریبگ ــران نس ــخ در تیز از دخالت دادن تاریپره از مفس   ریفس

ــیر برهانکه  یتیروا، نمونه برايم شــد. یمواجه خواه ه قبل آورده به یآ بارةدر ياز امام عســکر تفس
  :ت آمده استین رواین حادثه اشاره کرده است. در ایات علت وقوع ایجزئ

داشت. سه پسر عمو هم داشت  يادیخواستگاران ز ،فضل و نسب يبا و دارایز یزن[در میان بنی اسرائیل] 
شتند او را ک ياکردند و با نقشهمیگر حسادت یاما دو برادر د ،بود شده ین آنها راضیکه به ازدواج با بهتر

شبانه سد او را در محل و  سرائیلبنیل ین قبایتران بزرگیدر م ايهج صبح رها کردند. ا  اهل محل هنگام 
راهن خود را پاره کردند و خاك به یپ، متوجه جسد شدند. آن دو پسر عمو هم آمدند و حالت عزا گرفتند

شسر و  سیدند و پیصورت خود پا ضرت مو شکا یش ح (بحرانی،  ت کردند...یاز مردم آن محل 
  ).237، ص1 ، جق1403

  يهازارشبر گ یکه مبتن يامفقوده هايحات اضافه و کشف حلقهین توضیبردن به ا یروشن است که پ
  ارد.د يادیز ۀفاصل، هیمربوط به آ يست و با متواترهایبرخوردار ن یاز وجاهت علم، مستند استغیر

س یخیتواتر تار شن کردن مفهوم نص قرآن ،از موارد ياریدر ب س یکه مبتن ،یبه رو از  یتبر درك در
ات را مشخص کند. ین نزول آأتواند شی میخیتار يهاگزارش کند.میکمک ، ن نزول استأسبب و ش

ن از و خواننده با خواندن آ ک حادثه بسنده کردهیگذرا به  ايهقرآن تنها به اشار یخیات تاریاز آ ياریبس
 شناخت سبب نزول گونه که پیداست،همانمطلب را درك نکند.  بساچهشود و میاصل ماجرا مطلع ن

سیاز مقدمات فهم آ یکی ست. در تف لِینَ«یۀ آ ریه ا َ س حُونِ  وإِنَّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْ ْ ش   »إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْکِ الْمَ
  ست:آمده ا )140-139 (صافات:

به طرف کشتى این است که او از بین قوم خود بیرون آمد و از آنان  ونسیمراد از فرار کردن حضرت 
شد شتى قرعه انداختند و یونس از مغلوبین  سر ، اعراض کرد. در ک و جریان بدین قرار بود که نهنگى بر 

دند ناگزیر ش .دید کردراه کشتى درآمد و کشتى را متالطم کرد و چون سنگین بود خطر غرق همگى را ته
نارى و از سر راه کشتى به ک تا نهنگ او را ببلعد از کسانى که در کشتى بودند شخصى را در آب بیندازند

او را به دهان نهنگ ســپردند و نهنگ آن  ،ناچاربه .اصــابت کرد به نام یونس . قرعهقرعه انداختند .رود
  ).253، ص17، ج1393(طباطبائی،  جناب را ببلعید

 ده شدن توسطیبا بلع یکشارتباط قرعه و ی،کشعلت قرعه ونسی حضرت روشن است که علت فرار
روشن  زیه نینزول آ يفضا، بدون توجه به آنها یول ،اشاره نشده هاات به آنیاست که در آ ینکاتاز  یماه

  افت؟یه دست یاز آ یبه فهم روشن، نکاتن یا یخیتار توان بدون اتکا به پاسخمیا یست. آین
نکه یت. ان اسیشیامبران و امم پیپ یارتباط زمان، است یخیتواتر تار حاصلکه  یمهم نکاتاز  یکی



   ۱۱ »الميزانتفسير «شناسي تاريخي عّلامه طباطبائي در روش

 يهاگزارش از ید. اما تواتر ناشیآمین دستبهات قرآن یآ از قاًیدق، است یامبران به چه صورتیب پیترت
  ن تسلسل را فراهم کرده است.یفهم روشن ا ۀنیزمی خیتار

م. یکنیم نقل طبرين نوع تواتر را فراهم کند از یا ۀنیتواند زممیکه  ی رااتیاز روا یکی ،نمونه براي
 ،در ادامه یول ه،آوردرا  نونبن یوشــعو  شــمعون هاينام، شــموییلنام  خصــوصان اقوال دریدر بي و

داند می یموس حضرت از پس ین نبیرا اول یوشعکه  کرده استنقل  منبهبن وهبز ی ات مفصلیروا
ن یرســـد. امی شـــمویلبه نام  )ایال، یســـع، الیاس، حزقیل، کالب( گرید یاز نام بردن از پنج نب پسو 
قامه کنند و  ندآمدا یانب ـــدفراموش نکاتتا تورات را ا ، 2، ج1392نمایند (طبري،  يادآوریآن را  ةش

 کند.میم یامم گذشته را ترس یخینظم تارها ن نمونهیمجموع ا .)357ص
دِّقاً لِما بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ، وَلِأُحِلَّ لَکُمْ و«ر یدر تفســ، ن تواتریبا اســتفاده از هم علّامه طباطبائی َ  مُصــ

صلیدر ب عمرانآلسورة  50 ۀیآ» بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَیْکُمْ ضرت داودیب یزمان ۀان فا ضرت  و ن ح ح
خ اهل یسال را مخالف تار 480بر  یمبن ءقصص االنبیاسال و سخن  400بر  یمبن عیاشیقول ، یسیع

صله  یرا مبن کافیالقول  کهچنان. هم)216، ص3، ج1393(طباطبائی،  داندمیکتاب  سال فا بر پنج هزار 
 يناسازگار سببامبر بهیو کشندگان پ )181آل عمران:( »إِنَّ اللَّهَ فَقِیرٌ ونَحْنُ أَغْنِیاءُ«سخن: ندگان ین گویب

  ).85، ص4(همان، ج داندمیدرست ن ،موجود يالدیخ میبا تار

  (اخبار آحاد) يخيتار هايگزارش به عّلامه طباطباييکرد يب. رو

ــتفاده از گزارش ــ یخیتار هاياس ــ يمتعدد يتواند کاربردها و کارکردهامی ،ریدر تفس ح یاز جمله توض
صح، هیشتر آیب س هايافتهیح یت شد. عدم نقل یخیو مبنا قرار دادن گزارش تار يریتف شته با گزارش  دا

سبت به رومی زین یخیگزارش تار نظر و ردّنقل گزارش بدون اظهاری، خیتار شناخت ما را ن کرد یتواند 
  شود:می ین موارد بررسیک از ایهر ،ل کند. در ادامهیتکم مرحوم علّامه

  شتريح و جزئيات بيتوض. ۱
شــود. میه آورده یآ یخیتار يح و روشــن کردن فضــایبه هدف توضــی خیتار يهااز گزارش ياریبســ
 يهاگزارش نیکرد. ا یابیارزی خیات تارین نگاه به آیهم براساسا را یقصص انب هايتوان انبوه کتابمی
ص بهی خیتار ست. داکه در قرآن به اجمال ب اندپرداخته ايهل واقعیتف شده ا از  همرحوم علّامن پرداخته 

شیا سبت آین  صرف مربوط یخیتار هاياز نقل گزارش ،بحث حلم یۀوه غافل نبوده و به منا نظر به آن 
  نکرده است.

۱۲     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

  يرهاي تفسييح يافتهتصح. ۲
وجب شده ن مسئله میمل وادارد. همي، به تأریتفس یافتۀتواند مفسر را نسبت به می یخیتار يهاگزارش

  توجه نباشد.بین یعهد به، هیر درست از آیتفس ئۀاست مفسر در ارا
تا ســن کهولت زنده  عیســى حضــرت به اینکه اســت قرآن کریم تصــریح کرده، میدانمی کهچنان

ست که  ین در حالیا. )46 عمران:(آل» ویُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وکَهْالً: «ماندمى بر  دارندها داللت انجیلا
سال در روى زمین زندگى نکرد.  سه  سى و  ر ح نظیصر ضمن عدم ردّ علّامه طباطبائیاینکه بیش از 

ــئله را قابل تا، لیانج ــتریمل بأین مس ــاند. دانمی يش از  ؛ندکمیگران نقل یرا از د هاییحلراه یحت ایش
  :نکهیجمله ا

جناب  چون آن ؛برگشتنش از آسمان استبعد از ، اند: سخن گفتن وى با مردم در سن کهولتبعضى گفته
صعود کند سمان  سیده بود، قبل از آنکه به آ سن کهولت نر شد ،به  سخن گفته با سن با مردم   تا در آن 

  ).196، ص3، ج1393(طباطبائی، 
  :نکهیا ای و

 سىآید، این است که عیدست مىبسا گفته باشند آنچه بعد از بررسى دقیق در کتب تاریخ بهچه
ستفاده مىآنچه از انجیل بر خالف سال در زمین زندگى کرد ،شودها ا صت و چهار  ش   حدود 

  .)(همان
ـــودمالحظه میگونه که همان   به ،بلکه بعکس ،علّامه بنا بر طرد کلی نظر عهدین ندارد ، مرحومش

ــت تا راه ــاسدنبال آن اس  گونهدهد اینترجیح می ،حل و وجه جمعی بین اقوال بیابد. بر همین اس
خواهد به یکى از شــود این اســت که مىآنچه از ســیاق آیه مورد بحث اســتفاده مى«جمع کند: 

  (همان).» معجزات آن جناب اشاره کند

  يخيمبنا قرار دادن گزارش تار. ۳
همان  ینذوالقرننکه یا بارةدرنهد. میبنا ی خیگزارش تار یۀدگاه خود را بر پاید، موارد یدر برخ مفســـر

ارتند ها عبن قسمتیا .ن قول شده استیرش ایپذ أیی از تورات منشهااستناد به قسمت ،است شوکور
طور به آنهادر که  45و  44فصل  ،»ایاشع«کتاب  ؛فصل ششم ،»الیدان«کتاب  ؛فصل اول ،»عزرا«کتاب  :از

  .)392 ، ص13 اند (همان، جش پرداختهوس کوریل و تقدیمفصل به تجل
 »جوجأی«نام  ذیلکه در موارد  اندهبه تورات ارجاع داد یبرخ، جوجأمو  جوجأی يدر واکاوا آنکه ی

فصل  ؛ همان کتاب،38فصل  ،»الیحزق«کتاب ؛ 10فصل ، »شیدایپ«خورد: سفر میبه چشم  »جوجأم« و
  ).381 (همان، ص» وحنایرؤیاي «از  20و اصحاح  ؛39
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سی لغوي معناي  در سیح«برر سیح«از میان وجوهی که براي  طباطبائی علّامه، »م ش »م ده، گفته 
ــی را انتخاب نمی ــی دو وجه از این وجوه ،کندگرچه وجه خاص به تاریخ و عهدین  ،ولی در بررس

  شود:متمسک می
ى عبرى اســـت که در کتب عهدین عبرى آمده و »مشـــیحا« ۀعربى کلم »مســـیح«ۀ وجه اول: کلم

گذارى اســرائیل چنین بوده که هر پادشــاهى تاجشــود، رســم بنىدو کتاب اســتفاده مى اینکه از ىاگونههب
پادشاه  ،ند تا سلطنتش مبارك شود و بدین مناسبتاهکردمى کرده، که کاهنان او را با روغن مقدس مسحمى
  ).304، ص3(همان، ج »مبارك«معناى است و یا به »شاه«معناى خود گفتند، که یا بهمى »مشیحا«را 

نامیدند  »مسیحا«را از این جهت  عیسى حضرت شود کهاسرائیل استفاده مىاز کتب بنى :دوموجه 
کند و او بر ایشــان حکم اســرائیل ظهور مىاو به زودى در بنى :که در بشــارت آمدنش خوانده بودند

  :ل آمدهیدر انج .راند و منجى ایشان استمى
گذارى و این به زودى مى »یســوع«زایى و نامش را پســرى می ... مریم درآمد و گفت:نزد وقتى فرشــته 

را خواهد  ،پدرش ،خوانند و رب به او کرسى داودشود که حتى او را پسر خداى على مىمردى عظیم مى
 ).34ـ1(انجیل لوقا:  ى خواهد نمود و ملک او آخر نداردرانداد و تا ابد بر بیت یعقوب حکم

  یخیعدم نقل گزارش تار. 4

 يهاگزارشی، در موارد فراواناند، هســـتینگرخ یبه تار یکرد منفیکه با رو یمفســـران ویژهبه ،مفســـران
 ةســـور 148تا  139 ۀیل آیذ ،یخیات تاریدرخصـــوص روا علّامه طباطبائی. اندهرا نقل نکرد یخیتار

  سد:ینومی ونسیحضرت  بارةدر »وإِنَّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ« صافات
با اینکه بسیار زیاد است و نیز بعضى  در تفسیر این آیات وارد شده بیتاهلروایاتى که از طرق امامان 

شریکند که بیش از آنچه از  بودن) یلی(اسرائ هر دو در این قسمت، آمده تسناهلاز روایاتى که از طرق 
و ما هم  ،از خصوصیات دارند البته با مختصر اختالفى که در بعضى، شود چیزى ندارندآیات استفاده مى

  ).253ص، 17ج، 1393طباطبائی، (نظر کردیم از نقل آنها صرف ،به همین جهت
  ورزدمیامتناع ی خیت تاریاز ذکر هرگونه روا، ات مربوط به حضرت نوحیح آیز در توضین قطبسید
  ).346ص، 2ج، تابی، قطب(سید
صه یکی شاخ ستوار هاياز  ک ین آنها در یفراوان ب هاياختالفی خیتار يهاگزارش یمتن يبارز ناا

ــوع و آ ــت ۀیموض ــور 102 ۀیآ ،مثالً ؛خاص اس یاطِینُ عَلى« بقره ۀمبارک ةس َّ ــ مُلْکِ  واتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الش
لَیْمانَ ُ ست ( ۀین آیترپراحتمال »س شده ا شمرده  مربوط به  ۀیآ .)4در  9به توان  3در  4به توان  1قرآن 

  ات است.ین آیاز ا یکیز ین ذوالقرنین

۱۴     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

روایات مروى از طرق شـــیعه و  ســـد:ینومی القرنینوذات مربوط به یر آیدر تفســـ علّامه طباطبائی
شــده از و همچنین اقوال نقل ۀ اطهارو از طرق خصــوص شــیعه از ائم ،از رســول خدا تســناهل

خوانند) احادیث موقوفه مى آنها را (که اندحدیث نموده ۀبا آنها معامل تســـناهلکه  ،ناصـــحابه و تابع
و آن هم نه در یک بخش ، هایى عجیبآن هم اختالف ؛بســیار اختالف دارد القرنینوذداســتان  ةدربار

ستان شگفت ،بلکه در تمامى خصوصیات آن. این اخبار در عین حال، دا شتمل بر مطالب  سم ت آورى ا
شت نموده سلیمى از آن وح سالم آن را مح که هر ذوق  و عالم وجود هم منکر ، داندال مىو بلکه عقل 

کند در هیچ شکى نمى دنمایدقت  ، در آنهاآن است. و اگر خردمند اهل بحث آنها را با هم مقایسه نموده
ست. از هم ستبرد و جعل و مبالغه نی سه و د سی ى روایات ،ترمطالب غریب ۀاینکه مجموع آنها خالى از د

ـــ است که علماى یهود که به اسالم گرویدند ـــ االحبارکعبو  منبهبن وهباز قبیل  ـ ا ی اند؛نقل کرده ـ
شخاص دیگرى ستبهن یکه از قرا اندنقل کرده ا گر چه دی ،اند. بنابراینآید از همان یهودیان گرفتهمى د

 ،آنها با آن کثرت و طول و تفصــیلى که دارند ياى دارد که ما به نقل آنها و اســتقصــا و احصــادهیفا
  ).310، ص15، ج1393(طباطبائی،  بپردازیم؟

ات اختالف نیو به ا کندرا نقل می یخین اقوال تاریا ،در ادامه شانیجالب است که ا ،ن حالیبا ا یول
  پردازد.میهم 

  :مدنظر استنقل کرده،  علّامه طباطبائیکه  يرینمونه تفس نیچند نکته از ا
از  ،در عمل یول ،شــودمیات اشــاره یلیرائب اســینکه به آســآ با وجودمســئله که  نیا د بریکأت .اول

بحث  در يدفاع کند که و علّامهمرحوم گونه از نیا ید کسیالبته شا شود.میاز آن ن يتحرز جانب مفسر
صول تفس ،خود ییروا صرفاً ،ات را مطرح کندیر آیبنا ندارد مبنا و ا سی ئۀدرصدد ارا بلکه   ییروا ۀتک ب

  .ات استیر آیدر کنار تفس
ش یسنّ ییشده از منابع روان اختالفات ذکریا ۀا همیدوم غالب  ست،عه بودیو   .یخینه کتب تار ه ا

له حاصــل ین وسـیبه هم گیريآن اسـت که عبرت و مکان د زمانیخ بدون تحدیاگر غرض قرآن از تار
ات آمده ین روایکه در زبان ا یاتیهمه جزئنیا :د گفتیپس با ،سـتیات نیجزئ به ذکري ازیشـود و نمی

  ؟ه استیچگونه قابل توج
ــازگاریبا ت باشــد. یطرد روا يبرا يمجوز دتوانمین یعقل يبدو يد توجه داشــت که صــرف ناس

 ،د. در ادامهباش تأویلنکه متن آن قابل یا ایارتباط داشته باشد و  ايهت به معجزیک رواین یمضام بساچه
  :یمپردازمین دو مسئله یبه ا
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  نظراربدون اظه گزارش نقل. 5
 يهابه گزارش ،ر خودیمفســران در تفســی، خین در مواد تاریبا توجه به اشــتراکات فراوان قرآن و عهد

سقم آن بارةنظر درک مطلب بدون اظهارینقل  .اندهتوجه نبودبین یعهد  ذیل دیتواند فوا، میصحت و 
  را به همراه داشته باشد:

سر به گزارش .اول س توجه نبوده و آنها رابی هامف ست. یدر تف در  :توان گفتمیر خود لحاظ کرده ا
س سر به ب، از موارد ياریب  یباطچ ارتیست و هیجز نقل ن يزیچ هدف از آن یول ،پردازدمیخ یان تاریمف

ا آنکه ی ،اسـتفاده کند »يوِرُ« ریاز تعب شـود که مفسـرمی موجبت ین حسـاسـیه ندارد. همیر آیبا تفسـ
مت سال زات آنیاست که از مم کشافر یتفس کردین رویا ۀعلم آن را به خدا واگذار کند. نمون ،تیدرنها

ن صورت یبه هم مانیسل داود وحضرت داستان  يهااست و در نقل گزارش یلیاسرائ يهااز داستان
ات در یلیاز علل عدم توقف حضور اسرائ یکید یشا. )280، ص2تا، جبی(زمخشري،  عمل کرده است

ز نقل آن ر ایخود را ناگز، گزارش یگیپابیمفسـر با وجود اذعان به  یعنی ین مسـئله باشـد؛هم، ریفاسـت
ش يبرا سرانین رویا داند.میخود  ينگری به جامعاعتباربخ شته ام را به دنبال دین پیتواند امی کرد مف ا

  .شودنمیه یتوص تورات يهاطرد گزارش زیط نین شرایبدتر درکه  باشد
سو ضمنیپذ يایتواند گومیها ن گزارشینقل ا، گرید ياز  سر و  یرش  سط مف دن ش تأییدآنها تو
ــ ــط آن گزارش يو يرینظر تفس ــد. توس ــ علّامه طباطبائیها باش  »ذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ اِ« ۀیر آیدر تفس

س )35عمران: (آل ساس روش تف ضمن خود يریبرا  یخیات تاریروا یبه نقل برخ، »ییبحث روا«، در 
 ،یدیفرماکه مالحظه مىطورىهاین روایات ب« کند:می گیريجهیگونه نتنیگاه اپردازد و آنمی یعیشـــ

  ).287، ص3، ج1393(طباطبائی، » ستدرست مطابق بیان ما
 پاسخ خواندهبید یآمیات به وجود یآن روا براساسرا که  يدیدو اشکال جد ایشان جالب است که

 ،است ایشان يرینظر تفس با همراه یخیتاآنجاکه گزارش تار یعنی داند؛میر خود خارج یتفس ةو از عهد
ت یبر مبنا بودن آن روا يشود اصرارمی مواجهو درآنجاکه با اشکال  ،کندمید استفاده یؤم عنوانبهاز آن 
  ندارد.

بلکه  ،درکارکرد تاریخ در تفســیر را نباید یک کارکرد آنی و مســتقیم تصــور کاز ســوي دیگر، 
تر از را به برداشت صحیح ایشانکند هاي تاریخی براي مفسر فراهم میمجموعه فضایی که گزارش

شان داده بین تفسیر آیات تاریخی  علّامه طباطبائی کند.آیه نزدیک می ست که در عمل ن از کسانی ا
 تفســـیر آیه تاریخی به معناي ۀن تفاوت اســـت و مجرد ذکر یک تاریخ ذیل آیاو ذکر اقوال مورخ

۱۶     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

و نقل  (سورة هود) پس از تفسیر آیات تاریخی مربوط به حضرت نوح ایشانشود. محسوب نمی
  نویسد:می ،روایت

 .تخیلى ارتباط به بحث تفسیرى نداش ،که ما قسمتى از آن را با طول و تفصیلش نقل کردیم ،این حدیث
ــت ـیعه و نمونه عنوانبهما آن را  ،چیزى که هس ــیارى که در این جزئیات از طرق شـ اى از روایات بس

هاى آیات مورد و نیز به این منظور نقل کردیم تا براى خواننده در فهم داستان، وارد شده آوردیم تسناهل
 ).365، ص10(همان، ج روایات شده باشد ۀبحث کمکى از ناحی

  یخیتار يهارد گزارش. 6

ن ی. اســـتطرد آن پرداخته ا ،تیرا نقل کرده و به نقد و درنها یخیتارگزارش  گاهی علّامه طباطبائی
 يهاگزارش یبررســـ يآن برا ین و اعتبار اجمالیت عهدیرش قابلیپذ يایگو، در درون خود کردیرو
هود: (» لَکُمْقالَ یا قَوْمِ هؤُالءِ بَناتِی هُنَّ أَطْهَرُ « ۀیل آیذ علّامه طباطبائی ،نمونه براي قرآن اســت. یخیتار
  سد:ینومی )78

ش از دو با اینکه آن جناب بی »بنات« ۀبه ما اشکال کند و بگوید: تعبیر به کلم مفسرانى از کیممکن است 
ـته چون لفظ  ؛نه دو دختر خودش ،خود دلیل و قرینه اسـت بر اینکه مرادش زنان امت اسـت ،دختر نداش

اظ از الف ،بر این هم که آن جناب دو دختر داشته :گوییممىدر جواب . ده که بر فرد صادق نیستوجمع ب
ــت ــد ،آیه هیچ دلیلى نیس بلکه در تورات  ،نه در کالم خداى تعالى و نه در تاریخى که مورد اعتماد باش

  ).508(همان، ص تورات مورد اعتماد نیست ۀولى گفت ،موجود آمده که لوط تنها دو دختر داشته

  يخيتار هايج. نقد گزارش

ــ ــحش ــتگیناخت ص ــوع بس آن  ةدربار گوناگون هايدارد که از راه یزان آگاهیبه م یح و کامل هر موض
  ـاست علّامه ي مرحومریکه روش تفس ـ»ر قرآن به قرآنیت تفسیکفا«دگاه یبنا بر د ید. حتیآمی دستبه
لّامه عتوجه بود. ی بیخیتار يهابه گزارش، ریتوان در تفســـمین، »قرآن به قرآن و ســـنت«ر یا تفســـی

وش ر ی،خیات تاریو روا ینیعهد هايگزارش، اتیلیاعم از اسرائ ها،ن گزارشیدر برخورد با ا طباطبائی
  گیریم:یم یدر قالب چند روش پ آنها را ،که در ادامه رددا یخاص

  یو نقل یعقل يهاافتیبا در یعدم تناف. 1

شده نقدهایتورات و انج ریی که بعمده نقدها ست. متن گزارش یمتن يل وارد  از جهات  یخیتار يهاا
ــدنقد  گوناگون ــتوارش ــا يادیز يهايه و نااس ــت. ش ــده اس ــبت داده ش ــببد بهیبه آنها نس ن یهم س

ــازگار ــت که در تار یدرون يهايناس  تاریخ و ،اثیرابن الکاملو  تاریخ یعقوبیچون  ،یعموم هايخیاس
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 يهان مفهوم را داشــته باشــد که گزارشیتواند امین مســئله یل مطرح نشــده اســت. ایتفصــبه پیامبران
  .است هاستوار نبود چندان لیتورات و انج یخیتار

ر د یمطالب رود.میشـــمار به یمتن ياز عمده شـــواهد نااســـتواری و نقل یعقل يهاافتیبا در یتناف
لّامه عست. خود یسازگار ن یو عقل ینید یبا مبان ،چ وجهیخورد که به همیچشم ی بهخیتار يهاگزارش

توان مین ،دیطور که باشود و آنمی یخ منتهیهمه به ماقبل تار، ث و اخبارین احادیا« سد:ینومی طباطبائی
  .)73، ص14(همان، ج »به آنها اعتماد کرد

دارد  یبیب و غریمطالب عج ن داستان وارد شدهیکه در ا یاتیشتر روایب« :نویسددر جاي دیگر میا ی
خ یلکه تاررد و بیتواند آن را بپذمیم نیکه عقل سل یمطالب ؛شودمیده یر هم کمتر دیر آن در اساطیکه نظا

  .)369، ص15(همان، ج »کندمیب یهم آنها را تکذ یقطع
ل داســـتان الیاس یذ علّامهمرحوم اشـــاره کرد.  االنواربحاردر کتاب  یتیتوان به روامی ،هنمون براي

هرکه خودش در آن دقت کند به ضعف «سد: ینومی ،تیاز آن را آورده است و درنها ايهخالص، ینب
  .)245، ص17(همان، ج »بردمی یآن پ

د بای« کند:میگونه ذکر نیات مربوط به داستان هود و عاد را ایخود از ذکر روا يعلت خوددار ایشان
ست که روایات در شده ةباردان سیار وارد  ستان هود و عاد ب ست که به هیچ  ،دا شتمل بر امورى ا اما م

 از ،و به همین جهت، نه از طریق قرآن کریم و نه از طریق عقل و اعتبار، توان اصــالحش کردراهى نمى
  .)455، ص10(همان، ج »نظر کردیمذکر آن روایات صرف

  سد:ینومی ونسیات مربوط به حضرت یل آیذ يهاگزارش بارةدر علّامه طباطبائی
ه به مثل این نسبت ک ؛اختالفى که در این نقل با ظواهر آیات قرآن هست بر خواننده پوشیده نیستموارد 

و اینکه از برطرف شــدن ، آن جناب داده که از انجام رســالت الهى شــانه خالى کرده و فرار کرده اســت
وان به تهایى را نمىچنین نسبت است. آنان خبر داشته ۀبا اینکه از ایمان و توب، عذاب از قوم ناراحت شده

  ).265، ص17(همان، ج داد انبیا
  سد:ینومی یخضر و موسحضرت در داستان  »اتیح ۀچشم«بارة در علّامه طباطبائی

ز اهل ان ایسرااز مفسران و داستان یجز گفته برخ ،ستین »اتیچشمه ح« ۀیاز قض يچ خبریه، آن ةباردر
در  نکرده و تأییدز آن را ین یوجود ندارد. وجدان حس ،که بتوان به آن استناد کرد یقرآن يو مأخذ ،خیتار
  ).338، ص13(همان، ج افت نشده استی ايهن چشمیچن ،نیزم ةکر یه از نواحیچ ناحیه

ضمون که ت به ایپنج روا طبري سه جا ،م دروغ نگفتیابراه«ین م  اجیکخدا و  بارةدر جادو  :مگر در 
ــاره بارةدر ــت هریرهواباز  آورده که چهار مورد آن، »س ــن )45، ص23ق، ج1392(طبري،  اس . اما روش

  ست.یقابل قبول ن ن مضمونیاست که ا

۱۸     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

  اند:نکه گفتهیبا عقل و نقل است ا یتناف ةکه دربردارند هاییگر نمونهیاز د
سر واقعى نوح نبوده، ان طوفان نوحیدر جر شتى تخلف کرد پ شدن بر ک سوار  سرى که از  که در بل، آن پ

شده بود شویى او متولد  ستر زنا ست کرد او واقعاًو نوح خیال مى، ب سر خودش ا شته که ، پ و خبر ندا
إِنَّهُ لَیْسَ « ۀخداى تعالى در جمل و ـــو از مردى بیگانه باردار شده ـــهمسرش به ناموس وى خیانت کرده

 ن تفسیر به حسن و مجاهد نسبت داده شدهیآن جناب را متوجه به حقیقت امر نموده است. و ا »مِنْ أَهْلِکَ
  .)352، ص 10ق، ج 1393طباطبائی، (  است

  سد:ینومیر ین تفسیا در ردّ علّامه طباطبائی
ست ست نی ست ،زیرا اوالً ؛این نیز در ساحت مقدس انبیا دادن امرى ا سبت ننگ به  شناى با  ن که ذوق آ

ــنددکالم خداى تعالى آن را نمى و آن ، کنددفع مى امور را از ســاحت مقدس انبیاگونه بلکه این، پس
طور صــریح بر آن هاین مطلبى اســت که لفظ آیه ب ،داند. و ثانیاًحضــرات را منزه از امثال این اباطیل مى

ستان نوح ؛داللت ندارد و حتى ظهورى هم در آن ندارد سمت از دا جز این جمله که  ،زیرا ما در این ق
صالِحٍ إِنَّهُ لَیْسَ«فرماید: مى و این عبارت هیچ ظهورى در آن ، چیز دیگرى نداریم »مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ 

امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ کانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ «و اگر در آیه ، ندارد ،اندبرده کردهجسارتى که مفسرین نام
سبت خیان »عِبادِنا صالِحَیْنِ فَخانَتاهُما بیش از این ظهور ندارد که آن ، ت به همسر نوح و همسر لوط دادهن

ستى مى شوهر خود دو شمنان  شمنان ، اندکردهدو زن با د شوهر خود را مخفیانه در اختیار د سرار  و ا
  ).353همان، ص ( شورانیدندگذاشته و آنان را بر علیه همسران خود مىمى

  توجه به مقام عصمت.۲
  سراناما مف ،ها به کار رفتیانب ةباروجود دارد که در »انیعص« و» ذنب«چون هم يریتعابی، خیات تاریدر آ
  اند باتومی هاتأویل گونهاینامبران باشـــد. یگاه پیکه مناســـب جا اندهکرد تأویل ايهگونآن را به يمعنا

ستر زمانیتحول مفاه شد. ، م در ب شته با د یبا ،رحالبه ه« سد:ینومی بارهنیدر ا علّامه طباطبائیارتباط دا
ی وإِالَّ تَغْفِرْ لِ«یۀ آ ،مثالً ؛شــوند تأویل یحیبه وجه صــح یخیات تاریعبارات آ ۀیتوجه داشــت که کل

رِینَ ِ س ست از نوح )47(هود:» وتَرْحَمْنِی أَکُنْ مِنَ الْخا ست کالمى ا صورت توبه ا صورتش  ولى  ،که 
ت اینکه به عل ى تعالى به وى ارزانى داشت.حقیقتش شکر در برابر نعمت تعلیم و تادیبى است که خدا

آن  ۀزم، و الصورت توبه تعبیر شده این است که همین شکرگزارى رجوع به خدا و پناه بردن به اوست
یعنى آن عملى که اگر انســـان انجام دهد  ؛این اســـت که از خداى تعالى طلب مغفرت و رحمت کند

ــاند گردد بر آدمىگرفتار لغزش و ســپس دچار هالکت مى ــاند«معناى به »مغفرت«(چون ، بپوش  »نپوش
شامل حال آدمى گردد ست) و نیز عنایت و رحمتش  نافرمانى خداى تعالى  معناىبهتنها  »ذنب« ۀکلم .ا

هر وبال و اثر بدى که عمل آدمى داشــته باشــد هرچند آن عمل نافرمانى امر تشــریعى به بلکه  ،نیســت
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شد نیز  شاندن آمرزش و پو معناىبهنیز تنها  »مغفرت« ۀو در نتیج .ودشگفته مى »ذنب«خداى تعالى نبا
صیت  ست معناىبهمع شرعه نی شش ،معروفش در نزد مت ستر و پو ست بلکه هر   ،الهى مغفرت الهى ا

ند و اگر خداى تعالى آن اثر سوء را نپوشا، ى باشد که عمل صالح انسان داشته باشدئهرچند ستر آثار سو
  ).358، ص (همان» شودآدمى سلب مىسعادت و آسودگى خاطر از 

  سد:ینومی نیدر عهد ونسیمانند حضرت  ییایناروا به انب هاينسبت ضمن ردّ علّامه مرحوم
ات صاف ةها در قرآن کریم آمده، در آیات همین داستان در سورحال اگر بگویى نظیر این نسبت

سبت  ضب« (فرار) به آن جناب داده و نیز او را »اباق«ن سورو  »مغا شمگین خوانده، و در   انبیاء ةخ
ها نسبت بین این :گوییمدر پاسخ مى ،یابدبه وى این نسبت را داده که پنداشته خدا بر او دست نمى
ست سبتى که در کتب عهدین به آن جناب داده فرق ا س ،آرى .و ن هد یعنى ع ،اهل کتاب ۀکتب مقد

سبت گناه و حتى گناهان کبیره و مهلکه به انبیا شار از ن سر ست قدیم و جدید  دیگر جا ندارد  .ا
شود،  صیت بیرون  صیت را طورى توجیه کند که از مع سبت مع سر در این مقام برآید که ن یک مف

صراحت ساحت انبیا را با  صغیره مى ،بخالف قرآن کریم که  و  .ددانمنزه از معاصى و حتى گناهان 
سر چاره ندارد سبتى از آن مى ،یک مف د، یآجز اینکه اگر به آیه و روایتى برخورد که به وى چنین ن

قطعى اســـت بر  ۀداللت دارد خود قرین براى اینکه آیاتى که بر عصـــمت انبیا ؛آن را توجیه کند
 ،به همین جهتاینکه ظاهر چنین آیه و روایتى مراد نیست، و باید حمل بر خالف ظاهرش شود، و 

باً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ «و نیز در معناى  »اذ ابق« ۀدر معناى کلم  بیانى آوردیم که دیدید هیچ »علیهمُغاضِ
ــمت انبیا ــت منافاتى با عص ــل آن معنا این بود که گفتیم ،نداش کلمات حکایت حال و  :و حاص

موریت فرار أنه از انجام م سیون اینکه موهم آن بود و خالصــه ایهامى اســت که: فعل یونس
ـــمگین بود، ولى کارى کرد که آن کار ایهامى به این معانى  ـــدن عذاب خش کرد و نه از برطرف ش

  .)256، ص17(همان، ج »داشت

  تأویلتوجه به اعجاز و . 3

شوند ف خرافاتیکه ممکن است در رد اندهالعادخارق يشامل امور یخیات تاریاز روا یبرخ و  ،واقع 
ض علّامه طباطبائیکنند. میحال آنکه داللت بر معجزه  ضرت  ۀی کردن ناقمربوط به پ یتیح روایدر تو ح

 از قبیل ،العاده اســتخاطر اینکه مشــتمل بر امورى خارقبه ،نباید در این حدیث« ســد:ینومی صــالح
ه روز رنگ رخسارشان آن جمعیت روز ب ۀنوشیدند و اینکه هممزبور مى ۀجمعیت از شیر ناق ۀاینکه هم
براى اینکه اصل پیدایش آن ناقه به صورت اعجاز بوده و قرآن عزیز به معجزه  ؛اشکال کرد ،کردتغییر مى
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بودن آن تصریح کرده و نیز فرموده که آب محل در یک روز اختصاص به آن حیوان داشته و روز دیگر 
داشته باشد دیگر جا ندارد که در  ان معجزهاى عنوکردند و وقتى اصل یک پدیدهمردم از آب استفاده مى

  .)471، ص10(همان، ج »فروع و جزئیات آن اشکال کرد
ــوعیهم بارةدر یول ــان .کندمی ردآنها را  علّامهمرحوم که  وجود دارد يگریات دیروا، ن موض   ایش

  سد:ینومی
ین ب ۀبود که فاصلقدر درشت هیکل صالح آمده که آن ۀخصوصیات ناق ةدربار ،در بعضى از روایات

 بعضى آن را به یک .مقدار معینى ندارد المنجدصاحب  ۀبه گفت »میل«دو پهلویش یک میل بوده. (و 
شم ضى به چهار هزار ذراع که حدود دو کیلومتر مىانداز معنا کردهچ شود) و همین مطلب اند و بع

ضعیف و موهون مى ست که روایت را  وع الوقکه چنین چیزى ممتنعالبته نه براى این ،کنداز امورى ا
ست ـــا صل  ـ شود: حیوانى که ا ست در دفع آن گفته  ست و ممکن ا چون این محذور قابل دفع ا

بلکه از این جهت که (در خود روایات  ــــپیدایشش به معجزه بوده، خصوصیاتش نیز معجزه است
 فاصـله باشـد باید نوشـیدند و حیوانى که بین دو پهلویش دو کیلومترآمده که مردم از شـیر آن مى

سه کیلومتر برسد) چنین حیوانى با در نظر گرفتن تناسب اعضایش ستانش به  باید  ،ارتفاع شکم و پ
اند توان تصور کرد که کسى بتودیگر نمى ،بلندى کوهانش از زمین شش کیلومتر باشد و با این حال

ساند شیر به قتل بر شم ست که حیوان به معجزه پدید آم .او را با  ست ا ولى قاتل آن دیگر  ،دهدر
شرب یوم« ۀجمل ،این احوال ۀبا همی، بل .صاحب معجزه نبوده ،طور قطعهب شرب یوم ولکم  » لها 
شما( شتر و یک روز براى  شاره و بلکه خالى از داللت بر این  )یک روز آب محل از آن  خالى از ا

  (همان). اى بسیار بزرگ داشته استمزبور جثه ۀمعنا نیست که ناق
کنند میکه داللت بر معجزه  یاتیروا یعنی ،اتین دو گروه از رواین ایب علّامه مرحوم شود کهمیمالحظه 
  شود.می قایل يکنند تفاوت جدمیداللت  یعقالنغیرو  یرواقعیغ يامور رکه ب ییهاو گزارش

نهن یباز در هم مه طباطبائی، ن معجزه و خالف عقلیک بیو تفک زمی ّا بات یآ بارةدر عل ه مربوط 
ــرت مر ــمون روا )45 عمران:(آل میحض ــدن به عمران ات ناظر به آنیو مض  ةوجود میو، (وحى ش

سمى در محرابغیر ضرت مو شانى« وجودمریم و  ح ست ن شخیص بین خدایى و  يمعنابه »درخوا ت
نکر شدت مهب نابعضى از مفسر« سد:ینو، میدارد یتناف یعقل یشیطانى بودن صوت) که به ظاهر با مبان

سختى رد کرده و گفته ضامین آن را به  شده و م   ؛اند: هیچ راهى براى اثبات این امور نیستاین روایات 
و امورى هم نیست که عقل راهى به اثبات آن داشته  ،اشنه خداى سبحان آن را گفته و نه رسول گرامى

مشــتى روایات اســرائیلى و بجز  ،در این میان .تاریخ معتبر هم ســخنى از آنها به میان نیاورده .باشــد
گونه وجوه دور از نظر و احتیاجى هم نداریم که در فهم معانى آیات قرآن به این ،اســـرائیلى نداریمغیر

  دلیل است و روایات مذکور هرچند خبر واحدندلیکن سخنان خود این مفسر سخنانى بى تمسک کنیم.
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به آنها تمسک بجوید و به مضامین آنها  و خالى از ضعف نیستند و یک اهل بحث ملزم نیست که حتماً
ضامین مذکور را به ذهن نزدیک کرد، احتجاج کند ا را چرا آنه، ولیکن اگر دقت و تدبر در آیات قرآنى م

  »نقل شده مشتمل بر هیچ مطلب خالف عقل نیست بیتاهل هآنچه از ائم ،و از آن روایات ؟نپذیریم
  .)289، ص3(همان، ج

ى در بعضى از روایاتی، بل« سد:ینو، میستیت خالف عقل چینکه رواین اییتب در علّامهگاه خود آن
ــر ــدهاکه از قدماى مفس ــازش ندارد، ن نقل ش روایت  هعکرمو  قتادهاز  ،مثالً ؛امورى آمده که با عقل س

 به شــک انداخت و ،آمد و او را در مورد بشــارتى که شــنیده بود زکریااند: شــیطان نزد اند که گفتهکرده
طور نهما، کردرساند و آن را پنهان مىخداى تعالى بود آهسته به تو مى ۀاگر این بشارت از ناحی :گفت

با  ،ها کرد و کرد تا او را به شک انداختاز این قبیل وسوسه .که تو با خدا آهسته و نهانى سخن گفتى
ستاینکه این سخنان هیچ مجوزى براى پذیرفتنش نی ل یانج( نظیر گفتارى که در انجیل لوقا آمده ؛گونه 

مگر بعد  ،توانى سخن بگویىگفت: اینک دیگر زبان بسته شدى و نمى زکریاکه جبرئیل به  )20-1لوقا: 
قش زودى صدهکالمى که ب ؛از مدتى که مقرر شده و این بدان جهت بود که تو کالم مرا تصدیق نکردى

  (همان). »شودمحقق مى
شن  ،علّامهمرحوم با دقت در کالم    ؛شد قایلتفاوت ، ن خالف عقل و معجزهید بیشود که بامیرو

ــت را که ظاهر آن یتوان هر مطلبمین یعنی ــمن آنکه و ،رد کرد، خالف عقل اس ــمن مقا يض ــض  ۀیس
ان یبه دنبال آن است تا ب، بیتاهلات یوجود دارد با روا سنتاهل يریتفس ةکه در حوز ییهاگزارش

  مورد بحث است. هايبیشتر در معرض آسیبسنت اهلات یکند که روا

  گيريجهنتي
ه به را از مراجعایشــان بهره برده و قبول تحریف عهدین  ، از تاریخخود در تفســیر علّامه طباطبائی

ــت.  ــته اس ــیر براي گیري از تواتر تاریخی، بهرهعهدین بازنداش نقل مطالب تاریخی عهدین در تفس
سه بین گزارشفتهتأیید یا سیري یا براي مقای  رحومم آنها، روش متداول ها یا براي نقد و ردّهاي تف

آنچه در روش تاریخی ایشان مشهود است آن است که مرحوم علّامه توانسته ارزش و است.  علّامه
جایگاه تاریخ در تفســیر را از نوعی انزواي تفســیري بیرون آورد و رویکرد حاکم بر تفســیر، یعنی 

  گریزي را به سمت اعتدال پیش برد.تاریخ
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