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 ۱۳۹۹، پاییز و زمستان ۸های حدیثی، سال چهارم، شمارۀ آموزه

 ان یمجمع الب یر یتفسات یروا یبررس
 ییدگاه عالمه طباطبایاز د

 ١سید علی دلبری 
 ٢سجادی زادهسید علی  

 ٣سید محمد علی بازقندی 
 : دهیچک

 اتیـروا بـه مراجعـه، نقـل و عقـل گـواه به قرآن حیصح فهم یها ن راهیاز مهمتر 
 قـرار یدگرگـوندستخوش، آن صدور عصر از اتیروا ی نهیگنج سوگمندانه است
 و نقد ربازید  از و کرده چندان دو را ناسره از سره یواکاو به ازین امر نیا و گرفت
 از ییطباطبـا عالمـه، است ودهب مفسران یبرخ توجه مورد یریتفس اتیروا یبررس
 ینقـادرا یریتفسـ اتیـروا» یـیروا بحث« عنوان ضمن که است یمفسران جمله
 اتیـروا بـه عالمـه یدهانقـ یلـیتحل - یفیتوص روش به نوشتار نیا، است نموده
 عالمـه ینقـدها از، اسـت داده قـرار یبررسـ مـورد و یگـردآور را انیـالب مجمع

 برداشـت سوء، تداخل، بودن مرفوع، بودن مرسله، یورا بودن ناشناخته به توان  یم
، تیـخ و واقعیعـدم مطابقـت بـا تـار ، امبریپ تیشخص به وهن، ادراج، یراو
 . الفت با قرآن اشاره کردو مخ یقیات تطبیبا روا یختگیآم

                                                  
 . ۰۶/۰۵/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:  - ۲۶/۰۶/۱۳۹۹تاریخ دریافت:  
 saddelbari@gmail.com (نویسنده مسئول) . دانشیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی١
 sajjadizadeh@razavi.ac.irاستادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی  ٢
 smabazghandh@yahoo.comیرضو  یاسالم علوم دانشگاه  قرآن علوم یدکتر یدانشجو  ٣
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، زانیـالم، انیـالب مجمـع، یثیحد یها بیآس، یریتفس اتیروا :واژگان کلیدی
 . یطبرس، ییطباطبا



 

ب
وایا

ی ر
رس

ر
ایی

اطب
 طب

المه
ه ع

دگا
ز دی

ن ا
لبیا

ع ا
جم

ي م
سیر

ت تف

  مقدمه
 اسـتناد خـود قبـل مـا یهـا کتـاب از یتعـداد بـه زانیـالم ریتفس در ییطباطبا عالمه

، مقـدسکتـب، ثیحـد، لغت(ریتفسریغوریتفسدستۀدوبههاکتابنیاکهکندیم
 ریتفسـ یهـا کتـاب انیـم در که شوند یم میتقس) ... و ومجالت روزنامه، اعالم، خیتار 
 بیـح الغیمفـات، یکشاف زمخشر، یر القرآن طبریتفس یان فیالب جامع ریتفس به توان یم
، درضـایرش المنـار، یآلوسـ یالمعـان روح، یوطیالـدرالمنثور سـ، یفخرراز) ریرکبیتفس(

، یبحرانــ دهاشــمیس البرهــان، یقمــ ریتفســ، یکــوف فــرات ،یاشــیع، یطنطــاو الجـواهر
 . نمود اشاره... و یزیحو  یعروس نینورالثقل
 از ییطباطبا عالمه که است یریتفاس از یکی یطبرس انیالب ر گرانسنگ مجمعیتفس

 از ثیـاحاد  و اتیـروا انیـب، آن حرکات، کلمه اعراب، کلمه یلغو  یمعنا انیب یبرا آن
 . است نموده استفاده نیتابع و صحابه و معصومان و امبریپ

ه دارنـد و یـآ یمعنـا و مفـاد شـدن روشـن در مهـم نقـش یریتفس اتیروا گمان یب
 کـه را هـا یاخبـار دگاهیـد  البتـه( انـد کـرده اسـتفاده آن از یا مفسران هر کدام به گونـه

 در کـه اسـت گـرید  روشی شود ریتفس دینبا تیالب اهل قیطر  از ریغ قرآن ندیگو  یم
و  اسـت محدود اتیروا نیا تعداد که است نیا توجه قابل نکته و) گنجد ینم گفتار نیا

ف مصـون یـر و تحر ییـمانـده از دسـتبرد تغیات برجاین اندک روایصد افسوس که هم
 کـه اسـت یـیطال معـدن ماننـد بـه خودها یریدستگ و ها ییراهگشاۀنمانده با وجود ه

 اتیـروا از اسـتفاده و ورود از قبـل سـتبرما کـه اسـت شـده ییها بیآس و آفات دچار
ن یـش و اسـتخراج ایم و با پاال ییرایبپ یریات تفسیروا از را اشکاالت اندک نیا، یریتفس
ات قرآن چونان خود قرآن و عقـل و یگر روشنگران آیآنها در کنار د  یات و ساماندهیروا
 . میگران بفهمانیم و به د یم کالم خدا را بفهمیبتوان... خ ویتار 

را  دیـترد  و شـک نهیزم گاه، اخبار انیم در اساس و هیپا یات بیگمندانه وجود رواسو 
 در و داشـته یپـ در را اخبـار بـه یبرخ یاعتماد یاست و ب در مجموع اخبار باعث شده

 . است شده میعظ نۀیگنج نیا از استفاده مانع جهینت
، باشـد یه وضع نمث نه تنها کمتر از سابقیان نقد حدینه جر یشیمل است که پأقابل ت
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ن یدر همـ ،)۱۸۱: ۱۳۸۹، یعودمسـ( ردیـگ یم یشـیپ آن بـر امبریپ یهشدارها وجود با بلکه
صـاحب . انـد بوده یریات تفسـیـش روایه و پاال یتصف ۀشیر باز مفسران در اندیراستا از د 
 و ها نقل از یبرخ و دهد یم قرار نقدمورد را ثیاحاد  و ها نقل از یا پاره زین انیالب مجمع

. ردیپذینمراثیاحاد 
فهـم  یابیـ دسـت یالزم بـرا شـرط، یریتفس اتیروا یها بیاز آنجا که شناخت آس

ات یـبـر روا ییعالمه طباطبا یسزد به صورت روشمند نقدها یث است میدرست از حد
آن دسـته  یو واکاوین نوشتار به بررسیا. ردیقرار گ یان استقصا و مورد بررسیمجمع الب
 صـاحب توسط که پرداخته یطبرس سالماإل  نیام انیالب کتاب مجمع یریات تفسیاز روا
 هـا یاز کاست یبرخدر ادامه، . مورد نقد قرار گرفته است ییعالمه طباطبا، زانیمال ریتفس
مـورد بررسـی قـرار  ییطباطبـا عالمـه نگاه از انیالب مجمع یریتفس اتیروا یها بیآس و

 گیرد. می

  یرونیها و مشکالت ب بیآس -۱
 تیدر متن روا یادراج راو -۱-۱
در مـتن  یات مـا گنجانـدن سـخن و برداشـت راویاز مشکالت روا یکیگمان  یب
ت یجه متن روایشود و در نت یم یت تلقیعنوان متن روابه یباشد که سخن راو یت میروا

ر خـود یت آن را در تفسـیـشود و مفسـر بـه گمـان روا یص داده نمیتشخ یاز سخن راو
 نـام» ُمـدَرج« ثیه به حدیث در اصطالح علم دراین حدیااز . دهد یار ممورد استناد قر 

وجـود داشـته باشـد کـه در اصـل  یا ادهیـا سند آن ز یکه در متن  یثیحد. شود برده می
. اسـت قرارداده یلیث بنا به دال یرا داخل حد یمطلب اضاف یث وجود ندارد و راویحد

ــا یب، یوطیســ؛ ۷۴: ۱۴۱۶، یشــهرزور ( ؛ ۳۷ر، ۲۰۱: ۱۳۸۰، دامــاد ریــم؛ ۱۱۴: ۱۴۰۱، یملعــا؛ ۱/۲۶۸: ت
، عتــر؛ ۷۲: ۱۴۱۴، یبحانســ؛ ۲۹۴: تــا یب، صــدر؛ ۲۴۴: ۱۹۹۱، صــالح یصــبح؛ ۱/۲۲۰: ۱۴۱۱، یمامقــان
اده یز  یکه مطلب یثیحد، د که در اصطالحیتوان نام ید هم میالبته آن را مز  ،)۴۳۹: ۱۴۱۸

  .)۲۶۴: ۱۴۱۱، یمامقان( باشد گر همان مورد داشتهیث د یاز احاد 
است بس مشکل یت پنهان مانده است کاریکه در روا ین سخنان راویص ایتشخ 
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به چنـد نمونـه اشـاره . ابدین مهم دست یتوانسته است به ا ییکه عالمه طباطبا، و دشوار

 : شود یم

  نمونه اول
ِذ یَسبِ  یَوقاِتُلوا فِ ﴿ هیـل آیان در ذیر مجمع البیصاحب تفس  ِه الَّ قاِتُلوَنُکْم َو ال یُ َن یِل اللَّ

َه ال  و عبـد الـرحمن ، ع بن انـسیاز رب یتیروا ،)۱۹۰بقـره/( ﴾َن یِحبُّ اْلُمْعَتِد یُ َتْعَتُدوا ِإنَّ اللَّ
جنـگ نـازل  ۀار بـاسـت کـه در یا هین آیه آورده که اولید بن اسلم در شأن نزول آیبن ز 

جنـاب سـر با هر کس که بـا آن ه نازل شد رسول خدایکه آ یو هنگام، شده است
 ﴾ُث َوَجـْدُتُموُهْم ْیـَن َح یَفـاْقُتُلوا اْلُمْشـرِکِ ﴿ فهیه شر یتا آنکه آ، دیجنگ یجنگ داشت م

 . را نسخ نمود یه قبلیو آ، نازل شد )۵توبه/(
 ،)هیـفنسـخت هـذه اآل ( ن عبـارتیـد ایـگو  یت میـپس از نقل روا ییعالمه طباطبا

 ۱۹۰ ۀیتوبه ناسخ آ هپنج سور  ۀیه آنکیچه ا، است ین دو راویاز ا یکیبرداشت و اجتهاد 
باشد که در ابتدا دستور  یمیک حکم خصوصیکردن  یبلکه عموم، ستیبقره ن ۀسور 
ن حکـم یـاسـت کـه بـا شـما سـرجنگ دارنـد سـپس ا یدر خصوص کسـان، دنیجنگ
ر یـبه تعب ،)۲/۷۱: ۱۴۱۷، ییطباطبا( گردد یمشرکان م یکند و شامل تمام یدا میت پیعموم
، یسـبزوار ( ع اسـتیعام و خاص در کلمات اصحاب شـا یجا هنسخ ب ۀواژ کاربرد  یبرخ

۱۴۰۹ :۳/۱۵۱(.  

  نمونه دوم
نقل شده است  یتیع بن انس روایو محمد بن اسحاق و رب یاز کلب، انیدر مجمع الب

از نجـران  یئـت اعزامـیه در مـورد هیـآل عمران تا حدود هشتاد و چند آ ۀل سور یاوا که
کـه  یدر حـال، آمدنـد از آنان سـواره نـزد رسـول خـدا شصت نفر. نازل شده است

، یطبرسـ( شوا وجود داشتین آن چهارده نفر سه نفر پیو در ب، چهارده نفرشان از اشراف
۱۳۷۲ :۲/۶۹۶(. 

اما اصل : سدینو  یم ،)۲/۳: ۱۴۰۱، یوطیسـ( ن خبر در الدر المنثورید اییأعالمه ضمن ت
 ۀآل عمران در بـار  ۀات اول سور ینازل شدن آ یول، م کردینقل خواه یقصه را ما به زود

ات سـوره یـآ کم کـه از سـبیو ما قبال هم گفت، از صحابه بوده یا اجتهادین قصه گو یا
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  .)۳/۱۶: ۱۴۱۷، ییطباطبا( باره نازل شده است كین سوره یدا است که ایپ
 نیزان چنـیـث را به نقـل از المین حدیاز معاصران بدون توجه به نقد عالمه ا یبرخ 

 :آورده است
 یبـرا، مـنینجراِن  ۀان منطقیحیاز مس یا عّده، زان آمده استیر المیکه در تفسچنان« 

آل ( ن سـورهیـه اّول ایـنه آمدنـد کـه هشـتاد و چنـد آیبه مد امبریدن سخنان پیشن
مباهلـه بـه  ید و با ماجرایجا نازل گرد  کیح معارف اسالم به آنان یتوض یبرا) عمران

  )۲/۹: ۱۳۸۳، یتقرائ( »دیانجام رس

 نمونه سوم
ت یـامبر در مکه بودند مسـلمانان مـورد آزار و اذیکه پ یان نقل شده زمانیدر مجمع الب
 دندیرس یم امبریشکسته و مجروح خدمت پ یشدند و مرتب با سرها یمشرکان واقع م

د مـن ییـصبر نما: فرمود یم امبریپ و نمودند یم جنگ یتقاضا و کردندیم تیشکا و
 نیـا خداونـد و نمودنـد مهـاجرت مسـلمانان نکهیا تا ام افت ننمودهیدستور جنگ در هنوز 

، یطبرسـ( جنگ نازل شـد ۀاست که دربار  یاتین آیز آغا نیا و نمود نازل را ،)۳۹/حج( اتیآ
 یمأمور بـه جنـگ نبـود و اذنـ امبریپ که شده نقل ازامام باقر یتیروا ،)۷/۱۳۸: ۱۳۷۲

ِذ ﴿ ۀینکه آیتا اامده بود یهم از جانب خدا ن ِذَن ِللَّ
ُ
نَُّهْم ُظِلُموایُ َن یأ

َ
نازل  ،)۳۹حج/( ﴾قاَتُلوَن ِبأ

   .)۱/۳۵۴: ۱۳۷۲، یطبرس( ر بستیشمش امبریل بر کمر پیئشد و جبر 
ن یکند اول یان میکه ب، )۴/۳۶۴: ۱۴۰۱، یوطیس( ت از الدرالمنثوریعالمه ضمن نقل روا

ده کـه بـر ینگونـه بـه نقـد کشـیت را ایاجنگ نازل شده است رو  ۀسوره است که دربار 
چـه ، اسـت یاجتهاد راو، ن نازل شدهیمهاجر  ۀه دربار ین آینکه ایت ایفرض صحت روا

 رد کـه حکـم جنـگ متوجـه اشـخاص خـاصیپـذ یه مطلـق اسـت و عقـل نمیـنکه آیا
  .)۱۴/۳۹۵: ۱۴۱۷، ییطباطبا( که حکم عام است یباشد در حال) نیمهاجر (

است و  امبرین سوره نازل شده بر پیحج صد و چهارم ۀنکه سور یا یاشکال بعد
ش از نـازل یپـ... احـد و بـدر و یهـا در سال هشتم هجرت در مکه نازل شده و جنگ

 . ش صورت گرفته بودین مسلمانان و کفار قر یه بین آیشدن ا
رفته و آن را ین نقل را پذین باز همیاز مفسر  ین است که برخیگر اینکته قابل توجه د 

  .)۲/۴۱۱: ۱۳۷۴، یراز یمکارم ش( اند کردهانتخاب 
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 نمونه چهارم

ِإنَّ ﴿ ۀیـان عامـه نسـبت داده کـه آیـاز راو  یرا بـه بعضـ یتیان روایصاحب مجمع الب
ِذ   شده نازل کتاب اهل ۀدربار  )۹۰آل عمران/( ﴾ ...ماِنِهْم ُثمَّ اْزداُدوا ُکْفراً یَن َکَفُروا َبْعَد إِ یالَّ

ه بـ سـپس و آورده مـانیا اول کـه، شـده نازل هودیدربارۀ: اند گفته گرید  یبعض. است
ـه، ادتر نمـودهیدند و در آخر کفر خود را ز یکفر ورز  یسیع ز کفـر یـن بـه رسـول اللَّ

  .)۲/۷۹۱: ۱۳۷۲، یطبرس( اند گر گفتهید  یگر مطالبید  یبعض. دندیورز 
 یهـا هیـآنهـا نظر  ید کـه تمـامیـآ یدسـت مـ ن معنـا بـهیـا، ن منقوالتیاز دقت در ا

ن مطلـب یـخـود آنـان بـه ااز  یکه بعض یطور همفسران سلف است ب یاز سو  یاجتهاد
احتمـال تعـدد سـبب نـزول را  یت الله سبزواریآ .)۳/۳۴۳: ۱۴۱۷، ییطباطبا( اند اقرار کرده

  .)۶/۱۴۷: ۱۴۰۹، یسبزوار ( اند داده

 گریث در همدیتداخل حد -۱-۲
باشـد کـه  یگـر مید  خبـر در هـم ا چنـدیب دو یات ترکیروایها بیگر از آسید  یکی

د بـه خـود یـل جدیشـکل و شـما یولـ، از خبرها قابل اعتنـا نباشـند یممکن است برخ
منافقون از مجمـع آورده  ۀهشتم سور  ۀیل آیث که ذین حدیعنوان نمونه به ابه، رندیگ یم

 : دییشده دقت نما
ه بن اب ۀات دربار یآ امبر یـبـود کـه پ ین هنگـامیاران او نازل شده و ایو  یعبد اللَّ
المصطلق رفت و در زمان بازگشـت در  یان بنیهود یپس از اطالع به جنگ  خدا
 یک مهاجر و انصار بر سر برداشت آب نزاعین یمشغول استراحت بودند که ب ییجا

زد و کار باال گرفت هر کـدام  یدرگرفت فرد مهاجر با مشت ضربه به صورت انصار
ک یـانصار در مقابـل هـم قـرار گرفتنـد و نزد  ن ویگران کمک خواستند مهاجر یاز د 

اران یـدن مـاجرا بـه یـوارد شد و پـس از فهم یاببن واقع شود که عبدالله  یبود نزاع
د و یک کرد ین را با خود شر یر خودتان است که مهاجر یخودش از انصار گفت تقص

 دیـکرد  یرون مـیـنه بید اگر آنها را از مدید و کشته داد ید و از آنها دفاع کرد یپناه داد 
ن یـم ایو ما که افراد برتـر  کنم یم سره کی را کار میبرگشت یوقت افتاد ینم اتفاق نیا

د بن ارقم که جوان کـم سـن و یز . میکن یرون میرا ب ،)ارانشیو  امبریپ( ناتوانان
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ه یمنکر قض یعبدالله بن اب یگزارش داد ول امبریبود و شاهد ماجرا بود به پیسال
: ۱۳۷۲، یطبرسـ( رسـوا شـد ین نـازل شـد و عبداللـه بـن ابـیفقمنـا ۀات سـور یشد و آ

۱۰/۴۴۲-۴۴۴( . 
ن داستان آمده اسـت یسد که آنچه در اینو یمین داستان طوالنیعالمه پس از نقل ا

ن و ابـن یر ید بن ارقم و ابن عباس و عکرمه و محمد بن سـیت مختلف از ز یاز چند روا
: ۱۴۱۷، ییطباطبــا( انــد خلــوط شــدهگر میکــدیشــده و بــا  یگــران گــرد آوریاســحاق و د 

۱۹/۲۸۵(.  

 مرفوعه بودن سند -۱-۳
شود  ینقل م ا امام صادقیامام باقر ) احدهما( العباس از یاز اب یثیدر مجمع حد

 . )۱۰/۸۲۷: ۱۳۷۲، یطبرس( ک سوره هستندیش یل و قر یف ۀسور : که فرمودند
العبـاس  یة أبـیأما روا« داند یف میل مرفوعه بودن آن ضعیت را به دلین روایعالمه ا

عه از یدر اصـطالح عالمـان شـ ،)۲۰/۳۶۵: ۱۴۱۷، ییطباطبـا(  »هـا مـن الرفـعیف لما فیفضع
 ا آخـر سـند اسـتیـاز وسـط  یمرفوعه بودن آن به سـبب افتـادگ، ثیل ضعف حدیدال 

  .)۲/۲۰۷: ۱۴۱۱، یمامقان(
 یول، د استن خبر قاصر السنیا: سدینو  یت مجمع مین روایل ایذ یت الله سبزواریآ

  .)۶/۲۷۵: ۱۴۱۳، یسبزوار ( شود یعمل مشهور جبران م ۀلیوس هب

  یمجهول بودن راو -۱-۴
در علـم رجـال معلـوم  یاسـت کـه وجـود راو یثیث مجهول حدیه حدیدر علم درا

، یفضـل( وارد نشـده اسـت یا قـدحیـاو مدح  ۀا اگر در کتب رجال آمده دربار ینشده و 
۱۴۱۶ :۱۲۲( . 

َك َحْتًما َمْقِض  یَوِإْن ِمْنُکْم ِإال َواِرُدَها َکاَن َعلَ ﴿ ۀیر آیدر تفس ِبّ ِذ  یا ُثمَّ ُنَنِجّ یًّ َر َقـْوا یالَّ َن اتَّ
اِلِم   یر مجمـع ذکـر شـده کـه راویدر تفس یثیحد ،)۷۲و۷۱م/یمر ( ﴾ایًّ َها ِجثِ یَن فِ یَوَنَذُر الظَّ

 شود یرد آتش نممن واؤگفتند م یم برخیدا کرد یاختالف پ» ورود« ید در معنایگو  یم
دهـد تـا آنکـه بـا  یداوند آنان را نجـات مخ آنگاه شوندیم داخل همه اند گفته یبعض و

کـه بـا دو انگشـت بـه دو  ید؟ در حالییگو  یال کردم شما چه مؤ جابر برخورد کردم س
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ده باشـم کـه ینشـن امبریـدو کر شوند اگـر از پ هر: نمود گفت یگوش خود اشاره م

 : فرمودند
نکـه وارد جهـنم یست مگـر این یکوکار و بدکرداریچ آدم نیدخول است هورود همان 

حضـرت  یاسـت مثـل آتـش بـرا یمن سرد و سـالمتؤمین جهنم برایشود اما همیم
ادیـفر بـهخـودیسـردازجهنمآنکه آتش یکه سرد و سالمت گشت حتمیابراه
 در درآمـده زانـو بـه که یحال در را ظالمان و داده نجات را زگارانیپره خداوند و آمد
  .)۶/۸۱۲: ۱۳۷۲، یطبرس( گذارد یم یبرجا آن

سـند  یدارا یل ناشـناخته بـودن راویـبـه دل ،یریت تفسـیـن روایا: سدینو  یعالمه م
  .)۱۴/۹۳: ۱۴۱۷، ییطباطبا( است یفیضع

 تیضعف روا -۱-۵
ف است بدون یث ضعین حدیکند ا یان میاز نقدها فقط ب یدر برخ ییعالمه طباطبا

 . ل آن را ذکر کندیلکه د آن

 نمونه اول
ُدوَن یْ ُطوُف َعلَ یَ ﴿ ۀیل آیدر ذ یطبرس » ولـدان« ۀدربـار  ،)۱۱۷واقعـه/( ﴾ِهْم ِوْلداٌن ُمَخلَّ

ا یـا هسـتند کـه از دنیـفرزنـدان اهـل دن، ل هستند منظـور از ولـدانیقا یبرخ: سدینو  یم
ن یکند و ا یار استفاده مک نیا یئه ندارند و لذا خداوند از آنها برایاند که حسنه و س رفته
ن یکنــد کــه اطفــال مشــرک یرا نقــل م امبریــت پیــدهــد و روا یگــاه را بــه آنــان میجا

 . )۹/۳۲۷: ۱۳۷۲، یطبرس( انندیخدمتکاران بهشت
ف است و قابل اعتمـاد یت ضعیروا: سدینو  یم، ان کندیکه علت را بعالمه بدون آن 

  .)۱۹/۱۲۷: ۱۴۱۷، ییطباطبا( ستین

 نمونه دوم
ُلوَنَك َماَذا یَ ﴿ ۀیـل آیان در ذیمجمع البدر 

َ
ْنَفْقُتْم ِمْن َخ یُ ْسأ

َ
ِن یْ ٍر َفِلْلَواِلـَد یْ ْنِفُقوَن ُقْل َما أ

بِ  بِ یَواْلَمَساکِ  یَتامَ یَ َن َوالْ یَواألْقَر ـَه ِبـِه َعِلـْیـِل َوَمـا َتْفَعُلـوا ِمـْن َخ یِن َواْبِن السَّ  ﴾ٌم یٍر َفـِإنَّ اللَّ
سـالخورده و ثروتمنـد  یر مـردیـکـه پ -عمرو بن جموح ۀبار در: گفته است ،)۲۱۵بقره/(
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ه به چه چی: دیکه پرس، نازل شده -بود دهـم؟  یو به چـه کسـ، ز صدقه دهمیا رسول اللَّ
  .)۲/۵۴۷: ۱۳۷۲، یطبرس( بقره را فرستاد ۀسور  ۲۱۵ه یدر پاسخ او آ یتعال یخدا

 :تان آورده اسین خبر از مجمع البیپس از نقل ا ییعالمه طباطبا
نکـه مفسـران آن را یا از آمـده بـیـن )۱/۲۵۳: ۱۴۰۱، یوطیسـ(ن نقل در الدر المنثوریا 

ه یچون در آ، ستیه هم منطبق نیو افزون بر ضعف آن با مضمون آ، اند ف شمردهیضع
نکه به چه یاز ا یو سخن، ز انفاق کنندینکه چه چیهم سؤال از ا سؤال آمده آن کیتنها 
 . )۲/۱۶۳: ۱۴۱۷، ییطباطبا( تامده اسیانفاق کنند ن یکس

 نمونه سوم
ُه آیَ َو َجَعْلَنا اْبَن َمْر ﴿ ۀیل آیمجمع ذ مَّ

ُ
ْبَوٍة ذاِت َقراٍر َو َمِعـ  یناُهما ِإلیْ ًة َو آَو یَ َم َو أ  ﴾ٍن یَر

 مسـجد کوفـه و» قـرار«: کنـد کـه ینقـل م از امام باقر و امام صـادق ،)۵۰مومنون/(
  .)۷/۱۷۲ :۱۳۷۲، یطبرس( باشد یفرات م» نیمع«

عـا ال تخلـو مـن یات جمیـالروا«: سـدینو  یگـر میت د یـعالمه ضـمن نقـل چنـد روا
ضعف هسـتند البتـه عالمـه بـه  یات دارایروا یتمام ،)۱۵/۳۶: ۱۴۱۷، ییطباطبا( »الضعف

، ییطباطبـا؛ ۴/۷۰۶ :۱۳۷۲، یطبرسـ: ک. گـر رینمونـه د یبـرا( کنـد یعلت ضـعف آن اشـاره نم
۱۴۱۷ :۸/۲۲۱(. 

 ) ییمحتوا( یدرون یها بیآس -۲
 ات مذهبیعدم مطابقت با ضرور  -۲-۱

نْ یِلَتْبَتُغوا َعَرَض اْلَح ﴿ ۀیل آیان ذیمجمع الب ـَه ِمـْن َبْعـِد یُ َو َمْن  ایاِة الدُّ ْکِرْهُهنَّ َفـِإنَّ اللَّ
ه بن اب ،)۳۳نور/( ﴾ میِإْکراِهِهنَّ َغُفوٌر َرِح  ز داشت کـه آنهـا را یشش کن یآورده که عبد اللَّ

آمدنـد و  خـدمت رسـول خـدا، ه نازل شدین آیپس از آنکه ا، کرد یبور به زنا ممج
  .)۷/۲۲۱: ۱۳۷۲، یطبرس(این آیه را نازل کرد خداوند هم ، ت کردندیشکا

، ف اسـتیم زنا باشد ضعیان بعد از نزول تحر ین جر ینکه ایاما ا: کند یان میعالمه ب
و بلکـه ، م شـدیکه و قبل از هجرت تحر بلکه در م، م نشدینه تحر ینکه زنا در مدیایبرا

و در ، رفت  یشمار م ن بهین د یات ایحرمت آن از همان آغاز ظهور دعوت حقه از ضرور 
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از آنهـا زنـا اسـت از احکـام  یکـیانعام گذشت کـه حرمـت فـواحش کـه  ۀر سور یتفس

  .)۱۵/۱۱۸: ۱۴۱۷، ییطباطبا( عت اسالم نداشته استیاست که اختصاص به شر  یعموم

 خیعدم مطابقت با تار  -۲-۲
کـه در خبـر  یاز مطـالب یاست که برخـ یخینقد تار ، ثینقد حد یارهایاز مع یکی

کند  یار محدود استفاده مین نقد بسیندارد عالمه در ا یخ سازگاریوارد شده است با تار 
داند برخالف اسباب نزول سوره و  یارکم میرا بس یخیتار  ینان به گزاره هایچرا که اطم

 . کند یکند وآن را نقد م یار ازآن استفاده میعالمه بسات که یآ

 نمونه اول
ِبهِ ﴿ ۀیسد که آینو یم یطبرس  یقـوم ۀدربـار  ،)۶۰حج/( ﴾َو َمْن عاَقَب ِبِمْثِل ما ُعوِقَب

از مسلمانان روبرو شـدند  یاز مشرکان مکه نازل شد که دو شب از محرم مانده با گروه
 حملـه پـس کننـد یحـرام جنـگ نمـ یهـا در ماه امبریاران پی: و با خودشان گفتند

رفتند و ینپذ یول، دیدادند که در ماه حرام جنگ نکن سوگند رو آنها، مسلمانان و کردند
  .)۷/۱۴۸: ۱۳۷۲، یطبرس( داد یروزیشان پیخداوند مسلمانان را بر ا

کـه مشـرکان بـه نیچـه ا، داستیآن هو  یکند که اثر ضعف از سرتا پا یان میعالمه ب
 کردنــد یدانســتند و متوقــف م یحــرام را حــرام م یهــا د مســلمانان جنــگ در مــاهماننــ

 .)۱۴/۴۰۴: ۱۴۱۷، ییطباطبا(

 نمونه دوم
َفـال َتْقُعـْد َبْعـَد ﴿ ۀیـن آیمسـلم یوقت: فرمود جعفر یان است که ابیدر مجمع الب

ْکر  اِلِم   یالذِّ عرض کردند پـس  دند به رسول خدایرا شن ،)۶۸انعام/( ﴾َن یَمَع اْلَقْوِم الظَّ
، کننـد ین قرآن را مسخره مـیم که مشرکیست؟ اگر بنا باشد هر وقت بشنو یف ما چیتکل
، میو خانه خـدا را طـواف نکنـ، مید اصال داخل مسجد الحرام نشو یم بایم و برو یز یبرخ
قـرآن  یشـروع بـه اسـتهزا، دن ماین در آنجا جمع هستند و با د یشه مشرکینکه همیا یبرا
ِذ  یَو ما َعلَ ﴿ ه نازل شـدین آیبشان ادر جوا، کنند یم ُقوَن ِمْن ِحساِبِهْم ِمـْن َشـیَ َن یالَّ ٍء  ْی تَّ

لِکْن ِذْکری ُهْم   [َو ُقوَن یَ َلَعلَّ تواننـد  یو آنان را دستور داد که تا آنجا کـه مـ ،)۶۹انعام/( ﴾] تَّ
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  .)۳/۹۴: ۱۳۷۲، یطبرس( ن آشنا کنندیق د ین را تذکر داده و به حقایمشرک
 کلمـه، دیـکن یکـه مالحظـه مـت همچنانین روایا: سدینو  یت میروا ۀه در بار عالم 

را بـه » تقونیلعلهم « ر دریرا مفعول مطلق گرفته و دو ضم) یدر و لکن ذکر» (یذکر«
و «ن اسـتیه چنـیـر آیتقـد، تیـن روایو بنا بر ا، دهیمشرکان و مسخره کنندگان برگردان

تـذکر  یشـما مسـلمانان آنـان را بـه خـوب و لکـن -» تقـونیلعلهم  یلکن ذّکروهم ذکر
 ۀن است که سور یت وجود دارد این روایکه در ا یاشکال، باشد که از خدا بترسند، دیده

واقعـه  کیـ ۀدر بـار ، مـورد بحـث ۀیـنکـه آیبـا ا، ن معنـایو ا، دفعه نازل شدهکیانعام 
  .)۱۵۴-۷/۱۵۳: ۱۴۱۷، ییطباطبا( ستیسازگار ن، نازل شده باشد یمخصوص

 با سنت مسلم یناسازگار -۲-۳
 :اند که فرمود ت کردهیروا از رسول خدا، ان از ابن عباسیدر مجمع الب

نکـه مـن یاول ا، قبـل از مـن ندادنـد یایـاز انب یکه به احـد، اند من داده ز بهیپنج چ 
ر یو امـا سـا، اه پوسـتیو چه سـ، چه سرخ پوست، مردمان یتمام یام برا مبعوث شده

 ۀلیوسـ مـرا بـه یتعـال ینکه خدایدوم ا. شد یقوم خودش مبعوث م یبرا کیاء هر یانب
مـاه راه از مـن مرعـوب  کیـدشـمن مـن از مسـافت ، فرمـود یاریـرعب و وحشت 

م ین بـرایزمـینکـه تمـام رویچهارم ا، من حالل شد یمت براینکه غنیسوم ا، شودیم
امـتم در  یو مـن آن را بـرا، نکه به من شفاعت دادنـدیپنجم ا، مسجد و هم طهور شد

ه اگر چ، ام ره کردهیامت ذخیروز ق بـدان ، خدا نسـازد کیرا شر  یزیو امتم ان شاء اللَّ
  .)۸/۶۱۱: ۱۳۷۲، یطبرس( شود ینائل م

کـه  یاریات بسـیـت مزبـور معـارض اسـت بـا روایـروا: دیـگو  یم ییعالمه طباطبـا
از آن  یکـه در بعضـ، تمام بشـر یسو  رسالت به یز مبعوث بود براین نوح: ندیگو  یم

و ، ز نام برده شده اسـتیاولوا العزم ن یایانب ۀگر همید  یو در بعض میات نام ابراهیروا
مخالف است ، دانست از خصائص رسول خدا یکینکه شفاعت را یگر اید  یاز سو 
هـم در  یتعال یخدا، کند یاء هم شفاعت را اثبات میر انبیسا یکه برا یادیات ز یبا روا

و ، د و گـواه بـر حـق باشـندیا شهیدانسته که در دن یوم کسانقرآن شفاعت را خاص عم
ِذ یَ َو ال ﴿ فرموده فاَعَة ِإالَّ َمْن َشِهَد ِباْلَحقِّ َو ُهْم یَ َن یْمِلُك الَّ  ﴾ْعَلُمـوَن یَ ْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه الشَّ

از شـهداء اسـت و یسـینکـه حضـرت عیداده بـه ایم گواهیو قرآن کر ، )۸۶زخرف/(
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  .)۱۶/۳۷۹: ۱۴۱۷، ییطباطبا( ،)۱۵۹نساء/( ﴾داً یِهْم َشِه یْ ُکوُن َعلَ یَ اَمِة یَم اْلقِ ْو یَ َو ﴿ فرموده

  امبریت پیوهن به شخص -۲-۴
بـه نقـد  امبریـت پیات را به علت تعارض با شخصـیاز روا یبرخ ییعالمه طباطبا

همـواره  آمده است که رسـول خـدا ینساء نقل ۀسور ۲۹ ۀیل آیدر مجمع ذ. کشد یم
م مـن ین تقسیبار الها ا -... اللهم: فرمود یگاه مکرد و آن یم مین زنان تقسیخود را بام یا

 ستم مالمت مکـنیو من ن یبود در آنچه مالکش بودم پس مرا در آنچه تو مالکش هست
  .)۳/۱۸۵: ۱۳۷۲، یطبرس(

هم  آن، اند مفسران و صاحبان جوامع نقل کرده شتریت را بین روایا: سدینو  یعالمه م
اسـت کـه  یستم" همان محبت قلبیو من ن یآنچه تو مالک ۀق و مراد از جملیچند طر به 
ًة َو َرْحَمـةً ْیـَو َجَعـَل بَ ﴿ ۀیـکـه آافکنـد هـم چنان یهـا مـ در دل یتعال یخدا  ﴾َنُکْم َمـَودَّ

ن است که یهست و آن ا یث اشکالین حدیکن در ایز بر آن داللت دارد و لین ،)۲۱روم/(
هم ، مالمت کند، ستیرا در آنچه که مالکش ن یآن است که کساجّل از  یتعال یخدا
ُه َنْفسًا ِإالَّ ما آتاهایُ ال ﴿ که خودش فرموده بودچنان ُف اللَّ و شـأن رسـول  ،)۷طـالق/( ﴾َکلِّ
نشناسـد و چگونـه  ین جاللتـیرا بـه چنـ یتعال ین است که خدایهم اجّل از ا خدا

مـع ، آشناتر به مقـام پروردگـارش اسـتگر یجناب از هر کس د  نکه آنیممکن است با ا
 اسـت ین رفتـاریرا بخواهد که خود او منّزه از داشتن چنـ یرفتار یتعال یاز خداکذل
  .)۵/۱۰۷: ۱۴۱۷، ییطباطبا(

 با شأن صحابه یناسازگار -۲-۵
کنـد کـه  یت مـیـر از عمر بن خطاب روایان است که مطرف بن شخیدر مجمع الب 
از مـا در حـال گنـاه  یکـیکـه اگـر ، میطـور بـود  نیا ما در عهد رسول خدا: گفت
ـَه ال ﴿ه یـن آیـتـا آنکـه ا، م که او اهل آتش استیداد  یمرد شهادت م یم یا رهیکب ِإنَّ اللَّ

ْن یَ 
َ
نگونـه یگـر اید ، نـازل شـد ،)۴۸نسـاء/ ( ﴾شـاءُ یَ ْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َیْشَرَك ِبِه َو یُ ْغِفُر أ

  .)۳/۸۸: ۱۳۸۳، یطبرس( میها را به زبان نراندشهادت
ت به چند یدو روا نیب به ایقر : سدینو  یالمنثور آورده و ماز در  یگریت د یعالمه روا

و ، سـتیاز اشـکال ن یات خـالیـن روایـنظـر مـا ا بـه یولـ، ق از ابن عمر نقـل شـدهیطر 
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اتفـاق  یامـر اشـتباه کیـدر  یهمگـ م که اصحاب رسول خـدایم باور کنیتوان ینم
ات یـقبل از نزول آ -تا، ت آتش را بفهمندیات راجع به گناهان بزرگ حتمیکنند که از آ

  .)۴/۳۸۲: ۱۴۱۷، ییطباطبا( که مرتکب گناهان در آتشندنیشهادت دهند به ا -مغفرت

 یت خارجیعدم مطابقت با واقع -۲-۶
. باشـد ینقـد م یعالمه برا یارهایت هم از جمله معیاستناد به واقع، ثیدر نقد احاد 

ٌة  یَوِمْن َقْوِم ُموَس ﴿ ۀیل آیان ذیالبدر مجمع  مَّ
ُ
ِباْلَحِقّ َو ِبِه یَ أ  ،)۱۵۹اعراف/( ﴾ْعِدُلوَن َیْهُدوَن

ن یو بـ، کننـد یمـ ین زندگیچ یهستند که در ماورا یقوم، هودین فرقه از یآمده است ا
ع و یاز شـرا یزیـهسـتند کـه چ یقوم، فاصله است یگزاریر  ین وادین چیآنان و سرزم

ن یـان سپس اضافه کرده اسـت کـه ایصاحب مجمع الب، اند ر ندادهییرات را تغاحکام تو 
 .)۴/۷۵۳: ۱۳۷۲، یطبرس( نقل شده است جعفر یاست که از اب یتیمعنا مضمون روا

از ، ر مسلم الصـدور اسـتیف و غیت مزبور ضعیکه روا یعالمه عالوه بر نقد سند
نـد ین خـود بـه عـدالت حکـم نمایت کنند و در بیکه به راه حق هدا یهودین فرقه یچن
  .)۸/۲۹۱: ۱۴۱۷، ییطباطبا( مینیب ینم یاثر

 هیق با نزول آیخلط تطب -۲-۷
در روز بدر بعد از آنکه هر دو : ان از ابن عباس نقل کرده که گفته استیمجمع الب 

بار الها! هر : کردند و آماده جنگ شدند ابو جهل گفت ییآرا لشکر روبرو شده و صف
ن هـم اسـتغاثه یمسـلم، ق را نصـرت دهیـم آن فر یق سزاوارتر بـه نصـرتیدو فر  کدام از ما

ُکْم یِإْذ َتْسَتِغ ﴿ ۀیجه مالئکه فرود آمدند و آیکردند و در نت بَّ نازل شد  ،)۹انفال/( ﴾...ُثوَن َر
ن را ینفرات مسلم ین و کمیکثرت نفرات مشرک یوقت رسول خدا: اند گفته یو بعض

ن یـپروردگارا! اگر ا، یبارالها! وفا کن به آنچه مرا وعده داد: تد رو به قبله کرد و گفید 
ن عبـادت یزمـ یگر در روید  یساز کن دشمنان هالیدست ا را به) اصحاب من( گروه
ها را رو به آسـمان  خواند و دست یخود را م یهم چنان خدا رسول خدا، یشو  ینم

سـورۀ  ۹ۀ یـع بود که خداوند آن موقیدر ا، اش افتاد ش از شانهیکه ردا یبلند کرد تا حد
 یو ابـ یخطـاب و سـدن قول گفتار خود را بـه عمـر بـن یصاحبان ا، را نازل کرد انفال

 . ت شده استیز رواین جعفر یو از حضرت اب، اند صالح نسبت داده
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 یکیو رفتـه رفتـه تـار ، عصر شـد یوقت: ان سپس اضافه کرده کهیصاحب مجمع الب

و ، اران او مسلط کـردیخداوند خواب را بر ، ا گرفتارانش را فر یو شب رسول خدا
شـان در آنجـا اطـراق کـرده بودنـد یکـه ا ینـیو چـون زم، همه به حالت چرت درآمدند

خداونـد بـاران را . )ه ناراحـت بودنـدیـن ناحیو از ا(دیلغز یشان میهاو قدم، گزار بودیر 
و ، هـا اسـتوار گشـت و قـدم، دیـو سـفت گرد  کن نمنایشان نرم نرم نازل کرد تا زمیبرا
ن یـعـالوه بـر ا، خـتیر  یمـ کش ماننـد دهانـه مشـیه لشکرگاه قر ین باران در ناحیهم

ْلقِ ﴿ کـه فرمـودههم چنان، کفار را پر از وحشت نمود یها خداوند دل
ُ
ُقُلـوِب  یِفـ یَسـأ

ِذ  ْعَب یالَّ   .)۴/۸۰۷: ۱۳۷۲، یطبرس( ،)۱۲انفال/( ﴾َن َکَفُروا الرُّ
ُکْم یِإْذ َتْسَتِغ ﴿ لفظ :دیگو  یم ییعالمه طباطبا بَّ با نازل شـدن آن در روز بـدر  ﴾ُثوَن َر

 هیـنکـه بـا آیکنـد بـر ا یه داللت میاق آیبلکه س، ستین سازگار نیاستغاثه مسلم یو در پ
ْنفاِل یَ ﴿

َ
ات داللت دارد ین آیو ا، ات بعد از آن نازل شدهیو آ، )۱(انفال/ ﴾ْسَئُلوَنَك َعِن اْأل

ن منت نهـاده یو خداوند در آن داستان بر مسلم، رخ داده استکه قبال  یتیحکا کیبر 
ن یو ا، داشته است یشان ارزانیبه ا ییها شان فرو فرستاده و نعمتیات نصرت را برایکه آ
ش یو در اوامـر و نـواه، جـا آورده کشـد تـا شـکرش را بـه یشـان مـیها را بـه رخ ا نعمت

ه را بعـد از اسـتغاثه یـان نـزول آیـلبت مجمع اینکه در روایست اید نیو بع، اطاعتش کنند
ه یـنکـه آینـه ا( ه با واقعه بدر باشدیاز باب انطباق مضمون آ، ن در روز بدر دانستهیمسلم

ات یـات مربوط به شـان نـزول آیها در روا ل از مضمونین قبیو ا) در بدر نازل شده باشد
 .)۹/۲۳: ۱۴۱۷ ،ییطباطبا( اد استیز 

 لیل با تنز یو أخلط ت -۲-۸
ن بـود کـه یـد ایـدر خواب د  که رسول خدا ییایرؤ : ان آمده استیع البدر مجم

را دچـار انـدوه  یان ویـن جر یـو ا، نـدیآ ین مـیروند و پـائ یاز منبرش باال م ییها مونیم
کند کـه  یگاه اضافه مآن، ت کردهید از پدرش رواین خواب را سهل بن سعیو ا، ساخت

بر  بنا: اند ت شده که فرمودهیروا قو از امام صاد جعفر ین معنا از حضرت ابیهم
: ۱۳۷۲، یطبرسـ( انـد هیـام یهمـان دودمـان بنـ ،)۶۰اسراء/( ل شجره ملعونه در قرآنین تاو یا
۶/۶۵۴( . 
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ن بـود کـه از یـمنظور ما از نقل کـالم صـاحب مجمـع ا: سدینو  یم ییعالمه طباطبا
ل نـدارد؟ بلکـه یـو أت بـا یده و حـال آنکـه تناسـبیـل نامیو أن معنا را تیشان بپرسم چرا ایا

 یند گاهیمگر آنکه در پاسخ بفرما، لیو أل است نه تیات تنز ین روایفه با ایشر  ۀیانطباق آ
.)۱۳/۱۴۹: ۱۴۱۷، ییطباطبا(شودیاستعمال م، ه مقصودیل در مطلق توجیو أکلمه ت

 نقل به معنا -۲-۹
بـر اگـر  یروز: ت کرده که فرمـودیروا از رسول خدا یثیحد، شهیدر مجمع عا

کند خدا طلوع آفتـاب آن  کیاد نکنم که مرا به خدا نزد یز  یعلم، من بگذرد که در آن
 . )۷/۳۲: ۱۳۷۲، یطبرس( نکند کم مبار یروز را برا

چگونـه ، سـتیاز ضـعف ن یث خـالین حـدیا: سدینو  یث مین حدیا ۀبار عالمه در
ار یـکه اخت یا لهئهم در مس آن، ن کندیه خود نفر یرود که عل یغمبر احتمال مینسبت به پ

 یفـیث تحر ینقل به معنا کردن در حـد ۀیست که از ناحید نیست و بعین یدست و آن به
 . )۱۴/۲۱۸: ۱۴۱۷، ییطباطبا( شده باشد

   ت با قرآنیروا یسازگارنا -۲-۱۰
 خالف سبک قرآن -۲-۱۰-۱
ِذ ﴿ ۀفیه شر یل آیان در ذیمجمع الب  ْنِذْر ِبِه الَّ

َ
ْن یَ َنیَوأ

َ
ِهْم َلـ یُروا ِإلَ ْحَش یُ َخاُفوَن أ ِبّ َس یْ َر

ُهْم یَوال َشِف  یٌّ َلُهْم ِمْن ُدوِنِه َولِ  ُقونیَ ٌع َلَعلَّ ر یدر تفس امام صادق: دیگو  یم ،)۵۱انعام/( ﴾تَّ
را کـه از  یقـرآن کسـان ۀلیوس محمد! به یا: ن است کهیه این آیا یمعنا: ه فرمودهین آیا

ب یو آنان را به آنچه در نزد خدا است ترغ برخورد با پروردگار خود هراسانند انذار نموده
، یطبرسـ( رفتـه اسـتیشفاعت است و شفاعتش هم در حق آنان پذ ۀلیرا قرآن وسیز ، کن

۱۳۷۲ :۴/۴۷۱(. 
بـه » مـن دونـه« ریکند که ضـم ین حکم میث چنین حدیعالمه آورده است ظاهر ا

 ن از خود قـرآن بـهنکه سابقه ندارد که در قرآیاال ا، ح هم هستیگردد و صح یقرآن برم
: ۱۴۱۷، ییطباطبـا( ر شـده اسـتیـکـه بـه امـام تعب یطـور همـان، ر شده باشدیتعب» یول«
۷/۱۰۸(. 
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 تیه با روایعدم انطباق آ -۲-۱۰-۲

ت آورده یـه عجلـی روایـد بن معاو یز یاشی و او به سند خود از یان از عیدر مجمع الب
ار دعـا کـردن؟ یا بسـیاست ار قرآن خواندن خوبیدم بسیپرس از امام باقر: که گفت

بّی    ْعَبُؤْا ِبکُم یَ ُقْل َما ﴿ ۀیگاه آآن، ار دعا کردن بهتر استیبس: فرمود َلْو َال ُدَعـاُؤُکْم َفَقـْد    َر
ْبُتْم َفَسْوَف  عالمـه  )۷/۲۸۵: ۱۳۷۲، یطبرسـ( را قرائـت کردنـد ،)۷۷فرقان/( ﴾ُکوُن ِلَزاَمایَ َکذَّ

  .)۱۵/۲۴۹: ۱۴۱۷، ییطباطبا( ستیت روشن نیا مضمون رواه بینظر ما انطباق آ به: سدینو  یم

 هیاق آیت با سیعدم انطباق روا -۲-۱۰-۳

 نمونه اول
ِذ ﴿ ۀیل آیان ذیدر مجمع الب آمده است  ،)۱۲آل عمران/( ﴾ ...َن َکَفُروا َسُتْغَلُبوَن یُقْل ِللَّ

با  در جنگ بدر رسول خدایکه محمد بن اسحاق از رجال خود نقل کرده که وقت
نقـاع ینه را در بـازار قیان مدیهود ی، نه برگشتیو فاتحانه به مد، ش برخورد نمودیکفار قر 

نکه خداونـد شـما را بـه همـان یاز ا، دیهود! بر حذر باشیگروه  یا :و فرمود، جمع کرد
د آنچـه یایو قبل از آنکه بر سرتان ب، ش را در بدر دچار کردیدچار کند که قر  یسرنوشت

 یها و نشانه، مرسلم یامبرید که من پیدان یچون شما م، دیر یاسالم را بپذ بر سر آنان آمد
محمـد اگـر در جنـگ بـدر بـر  یا :ان گفتنـدیـهود ی، د"یا دهینبوت مرا در کتب خود د 

 یزیـکـه از آداب جنـگ چ یروبرو شـد یرا با مردمیز ، مغرور مشویروز شدیش پیقر 
م آن یز یـما با تو به قتـال برخ یما اگر روزو ا، یجتا تو بر آنان غلبه کردینت، دانستند ینم

، یطبرسـ( باال نازل شد ۀیان آین جر یبه دنبال ا، م"ید که ما مرد کارزار یفهم یوقت خواه
۱۳۷۲ :۲/۷۰۶( . 

هـود نـازل شـده ی ۀه که دربـار ین نظر یبا ا، ات مورد بحثیاق آیس: سدینو  یعالمه م
ات بعـد ین آیا، مین است که بگوئیق اایتر با س و مناسب، سازد ید نمیطور که با باشد آن

  .)۳/۱۱۸: ۱۴۱۷، ییطباطبا( )و خدا داناتر است( از جنگ احد نازل شده

 ه دومننمو 
مسلمانان را در مکه ، شین قر یمشرک: آمده است» یکلب« ان به نقل ازیدر مجمع الب
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 جنگ شانیا با تابفرما   اجازه گفتند یم امبریو مسلمانان به پ، کردند یت میآزار و اذ
ُقـْل ﴿ ۀفیه شـر یـسـتم تـا آیمور بـه جنـگ نأمـن فعـال مـ: فرمـود  خدا رسول، میکن

. )۶/۶۵۰: ۱۳۷۲، یطبرس( باره نازل شد نیدر ا ،)۵۳اسراء/( ﴾ ...َی ِلِعبادِ 
اقیسـبـاحـرفنیـانکـهیابهمیکرد اشارهفهیشر ۀیآریتفسدرما: سدینو یعالمه م

  .)۱۳/۱۲۵: ۱۴۱۷، ییطباطبا( است داناتر خدا و -ستین سازگار اتیآ

 نمونه سوم
به گردش  کند که من با رسول خدا یابن عمر نقل م: ان شده استیدر مجمع ب 
ختـه را یر  یخرماهـا رسول خـدا، میدیاز انصار رس یبعض یواریار د هتا به چ، میرفت

؟ عرضـه یخـور یپسـر عمـر! چـرا نمـ یا: پس به من فرمود، خورد یکرد و م یجمع م
بود که غذا  ین روزیل دارم چون امروز صبح چهارمیمن م یفرمود ول، ل ندارمیتم مداش

و  یکردم که خـدا ماننـد ثـروت کسـر یخواستم و دعا م ینکه اگر میبا ا، نخورده بودم
خواهند بود و  یو در مقابل من کسان، نخواستم یول، داد ینه میصر را به من بدهد هر آیق

ره یـو ذخ، گذارنـد یر سـر مـیسال خود را ز  کی یکه روز کرد یدار خواهیتو آنها را د 
جـا به خدا سـوگند از آن: دیگو  یابن عمر م، بشان کم استینکه نصیخاطر ا به، کنند یم

 ﴿ هینکه آیتا ا، میبرنخاست
َ
ـُه یِّ َو َکأ ـٍة ال َتْحِمـُل ِرْزَقَهـا اللَّ ـْرُزُقهـا َو إِ یَ ْن ِمْن َدابَّ َو ُهـَو ، اُکْم یَّ

ِم   . )۸/۴۵۶: ۱۳۷۲، یطبرس( نازل شد ،)۶۰عنکبوت/( ﴾ُم یَعلِ ُع اْلیالسَّ
اق یه در سـیـاصال مضمونش با واقع شدن آ، عالوه بر ضعف سند: سدینو  یعالمه م

  .)۱۶/۱۱۰؛ ۱۵/۷۶؛ ۱۶/۱۴۷: ۱۴۱۷، ییطباطبا( سازد یات قبلش نمیآ

 اتیعدم مطابقت با ظاهر آ. د
هـم  یا ژهیـگـاه و یباشـد کـه از جا یث مـیارها در نقد اخبار و احاد یاز مع یکیقرآن 

 .برخوردار است
 ینکه با محتوایدانند مگر ا یدر قالب خبر واحد را حجت نم یریات تفسیعالمه روا

ت فقـط موافقـت بـا کتـاب یـد مالک اعتبار روایگو  ین میات موافق باشد و فراتر از ایآ
د یست و نبایر نح باشد معتبیو اگر خبر همراه با قرآن نبود هرچند سند صح، است و بس

  .)۲۱۲-۹/۲۱۱: ۱۴۱۷، ییطباطبا( فقط به سند اکتفاء نمود
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-۲۰۴بقـره/( گانـه سه اتیآ نیا که کند ینقل م از ابن عباس و امام صادق یطبرس

کننـد کـه  یرا اظهـار مـ ییزهـایکـه در ظـاهر چ، اکاران نازل شـدهیهمه ر  ۀدربار  ،)۲۰۶
بـا : سـدینو  یت میـن روایـا ۀمه دربـار عال ،)۲/۵۳۴: ۱۳۷۲، یطبرس(خالف باطنشان است

.)۲/۹۹: ۱۴۱۷، ییطباطبا(ستیات منطبق نیظاهر آ
: ۱۳۷۲، یطبرسـ( بن نوفل نقل شده است ةعلق داستان ورق ۀل سور یان ذیدر مجمع الب

: ۱۴۱۷، ییطباطبا( داند یات قرآن ناسازگار میداستان ورقه را با آییعالمه طباطبا ،)۱۰/۷۸۱
۲۰/۳۳۰(.  

 جعل -۲-۱۱
 ۀبـار ه دریـن آیـا: نساء نقل کرده است ۀسور  ۴۸ ۀیل آیذ یان از کلبیو در مجمع الب

قرار بـود ، حمزه را کشت یوحش یچون وقت، اران او نازل شدهیو  یوحش یعنین یمشرک
اظهـار اسـالم ، نوشـت امبریـمان شد و نامه به پیآزاد شود که به آن عمل نکردند پش

ِذ ﴿ هیآ یکرد ول ِه ِإلهًا آَخَر یَ  َن الیَو الَّ تِ یَ َو ال، ْدُعوَن َمَع اللَّ ْفَس الَّ ـُه ِإالَّ  یْقُتُلوَن النَّ َم اللَّ َحـرَّ
 َو  آَمـَن  َو  تـاَب  َمـْن  ِإالَّ ﴿ۀ یـآ که دانست یرا مانع م، )۶۸فرقـان/( ﴾ ...ْزُنوَن یَ َو ال ، ِباْلَحقِّ 

ه یـامـه نوشـتند مضـمون آفرسـتاد وبـاز ن امبریـپ را، )۷۰/فرقـان( ﴾صاِلحاً  َعَمًال  َعِمَل 
َه ال ﴿ ه نازل شدیم آیم نباشیترس یسخت است م و ، نازل شـد ،)۴۸نساء/( ﴾ ...ْغِفُر یَ ِإنَّ اللَّ

ت خدا بر آمـرزش آنـان یکه مش، مینباش ییم از آنهایترس یم: فرستاند دوباره نامه نوشتند
ِذ  َی ا ِعباِدی﴿ هین نامه آیدنبال ا، تعلق گرفته باشد ْسرَ یالَّ

َ
ْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمـْن   یُفوا َعلَن أ

َ
أ

َه  ِه ِإنَّ اللَّ ُنوَب َجِم یَ َرْحَمِة اللَّ ز یـه را نین آیا نازل شد رسول خدا ،)۵۳زمر/( ﴾عاً یْغِفُر الذُّ
و نـزد رسـول ، بـه اسـالم در آمدنـد یآن را خواندند دسته جمعیوقت، آنان فرستاد یبرا

  .)۳/۸۸: ۱۳۷۲، یطبرس( رفتین را پذاسالمشا رسول خدا، برگشتند خدا
 از خـود ریتفسـ در را تیروا نیا .)۱۰/۹۹: ۱۴۲۰، یفخرراز ( یرازفخر سدینو  یعالمه م

 ت آمده و رسول خـدایات که در رواین آیموارد ا دردقت یول کرده نقل عباس ابن
 یت سـاختگیـکه روا، گذارد ینم یباق یچ شکیه یفرستاده جا یم یوحش یآنها را برا

نکـه یمثـل ا: ت گفتهین روایکه بعد از اشاره به ا یو چه خوب گفته است مفسر، است
 یداشتند و بـرا یگر شوخیکدیبا  یند خدا و وحشیاند بگو  ث خواستهین حدین ایجاعل
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  .)۴/۳۸۲: ۱۴۱۷، ییطباطبا( ث را ساخته استین حدیخود ا ین مدعایاثبات ا

 یبرداشت نادرست راو -۲-۱۲
 :کند که فرموده است ینقل م از امام صادق انیدر مجمع الب

غمبر با گناهکاران یپ یا وصیغمبر و ین بهشت و دوزخ که هر پیاست ب ییها اعراف تل 
لشکر خـود در قلـب لشـکر  یکه با ضعفا یمانند سرلشکران، ستندیا یامتش در آنجا م

 یآن وصـ رنـدیگ یش مـیکوکاران امتش راه بهشـت را پـین یگاه وقتآن، رندیگ یقرار م
که ، کوکار خود راید برادران نینیبب: دیگو  یاند م ستادهیکه با او ا یبه گناهکاران غمبریپ

َو ﴿ ین اسـت معنـایـا، کننـد یکاران به آنان سالم مـ ال جرم گناه، روند یبه بهشت م
ْن َسـالٌم َعَلـ

َ
ـِة أ ْصـحاَب اْلَجنَّ

َ
َلـْم ﴿ جملـه یو معنـا ،)۴۶اعـراف/( ﴾ُکْم یْ ناَدْوا أ

کـاران هنـوز خـود  ن گنـاهیـن است که ایا، )۴۶اعراف/( ﴾ْطَمُعوَن یَ ُلوها َو ُهْم ْدُخ یَ 
ا امــام کــه همــراه آنــان اســت یــغمبــر و یدوارنــد کــه آن پیداخــل بهشــت نشــدند و ام

روند از  یش گرفته و میکاران راه دوزخ را پ نند که گناهیب یم یو وقت، شان کند شفاعت
نا ال َتْج ﴿ ندیگو  یدر تضرع م بَّ ـاِلِم َر گـاه آن ،)۴۷اعـراف/( ﴾َن یَعْلنا َمـَع اْلَقـْوِم الظَّ

را از اهل عـذاب صـدا زده و از  یرجال، شانینان ایاء و جانشیانب یعنیاصحاب اعراف 
، از نکردین ید شما را بیدیورز  یکه م یجماعت شما و استکبار: ندیگو  یدر شماتت م

 یشـان بـه بـاز فقـر و فالکـتخـاطر  ه شـما آنـان را بـهن همراهـان مـا نبودنـد کـیا ایآ
گـاه رو بـه د؟ آنیدیکشـ یشان مـ ختان را به ر  یایدن، ر نمودهید؟ و آنان را تحقیگرفتیم

َة ال َخـْوٌف َعَلـ﴿ ندیگو  یبه امر خداوند م، ن کردهیمستضعف ُکْم َو ال یْ اْدُخُلوا اْلَجنَّ
َتْحَزُنوَن  ْنُتْم

َ
  .)۴/۶۵۳: ۱۳۷۲، یطبرس( و ،)۴۹اعراف/( ﴾أ

ن مضـمون یـک به اینزد  از امام صادق ،)۱/۲۳۱: ۱۳۶۷، یقمـ( یر قمیاز تفسعالمه 
د بـه یـکن یکـه مالحظـه مـ یطـور ت بهین روایا: سدینو  یکند و م یز نقل میث را نیحد
و ، ن را اسـم بـردهیحا مستضـعفیئاتشان برابـر اسـت صـر یکه حسنات و س یکسان یجا
د رفتن بـه بهشـت را یهستند که ام نیاز مستضعف یان جماعتین میگاه فرموده که در اآن

ن ین مستضعفیکند که ا یر نمیگر تفسیو د ، برند یداشته و از رفتن به دوزخ به خدا پناه م
، ر آنـانیـا غیـشناسـند  یمخصوصش م یمایرا به س یهمان اصحاب اعرافند که هر کس

در آن اشکال  کیفقط ، ات اعراف آسان استیت با آین روایانطباق مضمون ا، نیبر ا بنا
دهنـد یکه به اهل بهشت سالم م ینکه کسانیات اعراف است در ایهست و آن ظهور آ
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ن باب دسـتخوش یات ایست که رواید نیبع. نیباشند نه مستضعف ین اهل اعراف میمقرب

 مثال ممکن است رسـول خـدا، آنان شده باشد یت و کج فهمین روایاشتباهات ناقل
ا ین هستند که خداوند آنان را یاز مستضعف یجماعت از امامان فرموده باشند که یا بعضی

ش آن یفرمـایگـاه راوآن، سـازدیت خود داخل بهشت مـیا به مشیبه شفاعت شفعاء و 
ن یـمخصوصـا ا، درآورده باشـد ینـیب یصورت که مـ نیبه ا یجناب را در اثر نقل به معن
بـن مسـعود و ات وارده از ابـن عبـاس و ایـدر روا، و مضـمون یاختالل در نقل بـه معنـ

شـان  ئاتیانـد کـه حسـنات و سـ یرجال اعراف کسان: دیگو  یفه و امثال آنان که میحذ
در  یات اخـتالف فاحشـیـن دسته از روایچون ا، خورد یبه چشم میبه خوب، برابر باشد

که اگر بـه دقـت مطالعـه شـود  از امام صادق یت قمین روایو همچن، متن آنها است
  .)۸/۱۴۴: ۱۴۱۷، ییطباطبا( دگرد یما معلوم م یصدق ادعا

 یریگ جهینت
 اتیـروا بـه مراجعـه، نقـل و عقـل گـواه بـه قـرآن حیصـح فهم یهان راهیاز مهمتر 

 بـه ازیـن امـر نیـا و هگرفتـقـرار یدگرگـون دسـتخوش، اتیـروا نیـا لکن است یریتفس
رد مـو  یریات تفسیروا یبررس و نقد ربازید  از و کرده چندان دو را ناسره از سره یواکاو

 . است مفسران بوده یتوجه برخ
ان یـاز مجمع الب یریات تفسیروا» ییبحث روا« ضمن عنوان یگاه ییعالمه طباطبا

 . آن پرداخته است یو سپس به نقاد یرا گردآور
و سـوء  یرونـیب نقـدهای از ادراج، بـودن مرفـوع، بودن مرسله، یراو بودن ناشناخته
، تیــخ و واقعیمطابقــت بــا تــار  عــدم، امبریــت پیخصــش بــه وهــن، یراو برداشــت

عالمـه  ییمحتـوا یاز نقـدها یو مخالفـت بـا قـرآن برخـ یقـیات تطبیـبـا روا یختگیآم
 . ان استیات مجمع البیبه روا ییطباطبا

 نامه کتاب
 یرازیترجمه ناصر مکارم ش ،میکر  قرآن .۱
  .۱۴۰۷نا،  یجا، ب ی، بید محمد مرعشیس ۀترجم، زهیالوج ن،ی، محمدبن حسیعامل ییبها .۲
 . ۱۴۱۴،، چاپ دوم، قم، مؤسسه امام صادقث و احکامهیاصول الحد جعفر، ی،سبحان .۳
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، تیسسه اهل البؤ روت، میبچاپ دوم، ، رالقرآنیتفس یمواهب الرحمان ف ،یعلدعبداأل یس، یسبزوار .۴
۱۴۰۹ . 

 . ۱۴۱۳، یت الله سبزواری، چاپ چهارم، قم، دفتر آمهذب االحکام، ــــــ .۵
 .  ۱۴۰۱، ینجف یت الله مرعشی، قم، کتابخانه آلدرالمنثورا ن،یجالل الد، یوطیس .۶
 تا.   یف، الطبع االول، قاهره، دار الکتب، بیق عبدالوهاب عبداللطی، تحقیب الراویتدر ، ــــــ .۷
ق ابوعبدالرحمن صـالح بـن محمـد، چـاپ ی، تحقمقدمه ابن الصالح عثمان بن عبدالرحمان،، یشهروز .۸

 . ۱۴۱۶ه، یروت، دارالکتب العلمیاول، ب
 . ۱۹۹۱ن، ییروت، دارالعلم للمالی، ب۱۸، طث ومصطلحهیعلوم الحد صالح،، یصبح .۹
 تا.  ی، قم، نشر المشعر، بیق ماجد غرباوی، تحقهیه الدراینها دحسن،یسصدر،  .۱۰
، چـاپ یهمـدان یدمحمد بـاقر موسـو ی، ترجمه سـر القرآنیتفس یزان فیالم ن،یدمحمدحسیس، ییطباطبا .۱۱

 . ۱۳۷۴ن، یعه مدرسپنجم، قم، انتشارات جام
ه یـن حـوزه علمیجامعـه مدرسـ یقم، دفتر انتشارات اسـالمچاپ پنجم، ، رالقرآنیتفس یزان فیالم، ــــــ .۱۲

 . ۱۴۱۷قم، 
تهـران، انتشـارات ناصرخسـرو، چـاپ سـوم، ، رالقرآنیتفسـ یان فـیـمجمع الب فضل بن حسن،، یطبرس .۱۳

۱۳۷۲  . 
 . ۱۴۱۲روت، دارالمعرفه، یب، رالقرآنیتفس یان فیجامع الب ر،یمحمدبن جر ، یطبر .۱۴
، یف کـوه کمـره ایق عبـداللطیـ، تحقاصول االخبار یار الیوصول االخ ن بن عبدالصمد،یحس، یعامل .۱۵

 . ۱۴۰۱ه، یر االسالمیقم، مجمع الذخا
بقـال، چـاپ دوم،  ین محمـدعلیق عبدالحسـی، تحقهیعلم الدرا یة فیالرعا ،ین بن علین الدیز ، یعامل .۱۶

 . ۱۴۱۳، یفالنج یقم، مکتبه المرعش
 . ۱۴۱۸، الطبعة الثالثة، دمشق، دار الفکر، ثیعلوم الحد یمنهج النقد ف ن،یعتر نورالد .۱۷
 . ۱۴۱۵ان، یلیقم، انتشارات اسماعچاپ چهارم، ، نیر نورالثقلیتفس ،ی، عبدالعلیزیحو  یعروس .۱۸
  .۱۴۲۰العربی،  التراثاء یروت، داراحی، چاپ سوم، ببیح الغیمفات ، محمد،یراز نیفخرالد .۱۹
 .  ۱۴۱۰فرهنگ،  وزارت ، تهران، انتشاراتالکوفی فراتر یتفس م،ی، فرات بن ابراهیکوف فرات .۲۰
 .  ۱۴۱۶والنشر،  للتحقیق القری ام سسهؤ جا، م دوم، بی ، طالرجالعلماصول  ،یعبدالهاد، یفضل .۲۱
 . ۱۳۸۳از قرآن،  ییها درس یتهران، مرکز فرهنگازدهم، یچاپ ، ر نوریتفس محسن،، یقرائت .۲۲
 . ۱۳۶۷قم، دارالکتاب، چاپ چهارم، ، یر قمیتفس م،یبن ابراه یعل، یقم .۲۳
 . ۱۴۰۱روت، دارالصعب، یبچاپ چهارم، ، یالکاف عقوب،یمحمدبن ، ینیکل .۲۴
 . ۱۴۱۱اء التراث، یحت إل یسسه آل البؤ ، قم، مهیعلم الدرا یه فیمقباس الهدا عبدالله،، یمامقان .۲۵
 . ۱۳۶۲ن، یقم، انتشارات جامعه مدرس ، چاپ سوم،ثیه الحدیدرا ، کاظم،یچ رشانهیمد .۲۶
 تا.  ی، بیاء التراث العربیروت، دار احی، بیر المراغیتفس ،یاحمدبن مصطف، یمراغ .۲۷
 . ۱۳۸۹تهران، سمت، چاپ دوم، ، ثیوضع و نقد حد ،یعبدالهاد، یمسعود .۲۸
. ۱۳۷۴ه، یسالمدارالکتب اإل ، تهران، ر نمونهیتفس ، ناصر،یرازیشمکارم .۲۹
 . ۱۳۸۰ث، ی، چاپ اول، قم، دارالحدهیالرواشح السماو  اقر،محمدبرداماد، یم .۳۰


