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۳  
ع ی وا   ر     ان  گا

  
  بسم الله الّرحمن الّرحیم

  
 افـراد آید برخی می اندینی و اعتقادی به می مسایلکه صحبت از  میهنگا

موجـود  تفاسیر در انرمفّس  انخود به سخن نظرمورد  آرای و اثبات بینشی راب
کریم مواجـه شـوند  نآبا استدالل و برداشتی از آیات قر اگر کنند و میاستناد 

ناسازگار باشـد بـدون  اند گفته انرمفّس  چه آنو یا با  نیست تفسیرکه در کتب 
ان چنـین مفّسـر یـک از  تاکنون هیچ« :گویند می نآهیچ دلیلی برای نقد  ی ارائه

  :و متوجه نیستند که »اند چیزی را نگفته
و  ردّ «نـه  ،انـد کرده »نفـی«استدالل طـرف مقابـل را  ،با این سخن ؛اّوالً 
پایـه  ؛زیرا ،شود مین ردّ  یانهیچ دلیل و بره ،با نفی کردنکه  در حالی »ابطال

استدالل است یعنی تنها با استدالل درسـت  مّدعا یک ردّ  و اساس اثبات و یا
 ی را ابطال نمودانو یا نادرست بودن بره یی را اثبات کرداّدعاصحت  انتو می

پذیرفتنی نیست و  ،استدالل برخوردار نباشدی  هانیی که از پشتواّدعا ؛بنابراین
حق  هیچ کسبا منطق و عقل سلیم مغایرت دارد در نتیجه  ،نفی کردن دلیلی

  .نفی نماید بکند و یا استداللی را ییاّدعا هرندارد 
میـز آ سفسـطه نانـآ گیری موضـعکه  اند مذکور واقعًا نیندیشیده افراد ؛یاً انث

ی انبـودن معـ محدود« ،»انمفّسربری از خطا بودن « ی نادرسِت اناست و مع
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و  آرات مطلـق پنداشـتن حّجـ«و  »انـد کرده انبی انمفّسر آن چهبه  نآآیات قر
  .دانرس میرا به وضوح  »ایشاننظرات 
شـویم  مـیی متوجه انسآبه  ،تفسیراز کتب هایی  بخشی  با مطالعه ؛ثالثاً 

در اظهار  نیز انمفّسرو  نبودهخالی از روایات جعلی و متضاد  ،موجود سیراتف
ــا دیــده نظرهایشــان مّتفــق  یکــدیگر راتانتقــاد بــه نظــی  القــول نیســتند و ب

  .اند یکدیگر را نقدپذیر دانسته آرای ،انمفّسر به عبارت دیگر .اند نگریسته
 رمحصـو ،تفسـیرکتـب  در را آنی و تفسـیر آیـات قـرانکه مع یانکس لذا
ه را بـا انکورکورپیمایند و دعوت به جمود فکری و تقلید  میراه خطا  ،نداند می

را معصوم  انمفّسر ،متوجه نیستند و اند گرفته اشتباه ،ت در اظهار عقیدهقاطعیّ 
علیـه و آلـه و  اهللاصّلی  –را با سخن خدا و رسول خدا  انایش آرایپنداشتن و 

  .شرک است ،ستنانبرابر د -سّلم 
ی کـه در انآیـد کسـ مـی انیه مکریم ب آنهمچنین وقتی بحث از تفسیر قر

گاهی و تخصص ندارند اند ترین  چون رسول خدا بزرگ :گویند میش تفسیر آ
ایـن  آنبهترین راه برای تفسیر آیات قر ؛بنابراین ،است آنر قرترین مفّس  گاهآو 

ایـن سـخن  .شـویمهـا  آنبسنده کنیم و تسـلیم  »احادیث«است که صرفًا به 
مرجـع صددرصـد  ؛زیـرا ،اگرچه ظاهری زیبا دارد اما عملی و ممکن نیست

در این مـورد یکـی از  .مورد اعتمادی از احادیث تفسیری را در اختیار نداریم
 آنیا بخش بزرگـی از  آنیات قرآ تمام اگر تفسیر« :فرماید میان معاصر مفّسر

تردید تفسیری جز  بی ،به ما رسیده بود -ص-ای مطمئن از رسول خدا گونهه ب
شمردیم ولـی چنـین تفسـیری از  می ایدزپذیرفتیم و دیگر تفاسیر را  میرا ن آن

بزرگـوار در  آندر دسترس نیسـت و احادیـث تفسـیری کـه از  ،پیامبر گرامی
 ،یـاً انو ث اشارت دارند آنبه آیات بسیار معدودی از قر ،اّوالً  ،اند آوردهها  کتاب
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 طـوری کـهبـه شـود  دیـده مـی ضـعف و ارسـال ،الحطبه اصها  آندر اسناد 
 – که امام احمـد بـن حنبـل اند از همین رو آورده .کنند میرا جلب ن اناطمین

  :فرماید می - اهللاَرِحَمُه 
سـه چیـز « یعنـی: ١»التفسـیر و المالحـم و المغـازی ،لیس لھـا اصـل ةثالث«

ار پیش آمدهای نـاگوار روایات تفسیری و اخب ،پایه و اساسی ندارنداست که 
  .»غزوات )جزئیات( گزارش و

بوده است که روایات  آنمراد امام احمد  :اند اصحاب وی گفته انقو محّق 
  2.اند صلغالبًا فاقد اسناد صحیح و متّ  مزبور

اکنــون بــه ذکــر چنــد نمونــه از احادیــث ضــعیف و موضــوع در تفاســیر 
  .پردازیم می

ی  سـوره اندر پایـ »السراج المنیـر«خطیب شربینی صاحب تفسیر  )الف
  هورمـن قـرا الّسـ :روی الطبری لکن باسناٍد ضـعیف« :گفته است انعمر آل

ّ
 تـیال

ــا  ــذکر فیھ ــرآی ــ انل عم ــوم الجمع   هی
ّ
ــصــل ــه و مالئکت ــه علی ــَب  هی الل ــی تحج  حت

  .»...مسالّش 
امام طبری با سند ضعیف روایت کـرده اسـت کـه هـر کـس روز « :یعنی

ــبخو ،ذکــر شــده اســت انعمــر آل نآکــه در  راای  جمعــه ســوره د خــدا و ان
  .»فرستند میکند بر او رحمت  میاش تا خورشید غروب  مالئکه
  :گوید می ۴٢۵ص »فجر االسالم« احمد امین در کتاب )ب

 -سئل رسول الله  :ه قالانّ س انروی الحاکم عن «
ّ
 صل

ّ
عن  -می الله علیه و سل

ةِوَ « :قوله تعالی رَ ْنطَ قَ رِ اْلمُ اطِ نَ و ما اخرجـه احمـد و  »القنطار الف اوقیه« :قال »اْلقَ

                                            
 . ٣۵۴ص  ٢علوم القرآن امام سیوطی ج االتقان فی  - ١
  اثر استاد طباطبایی. ٧المدخل فی تفسیر القرآن الکریم ص  - ٢
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ی -قال رسول الله  :هریره قال ابن ماجه عن ابی
ّ
م صل

ّ
القنطـار « -اللـه علیـه و سـل

فمثل هذا التناقض فی مقدار وزن القنطار الیمکـن ان یصـدر  »ر الف اوقیهـاثناعش
ی -عن رسول الله 

ّ
  صل

ّ
 ممـاورد مـن  ردّ  و لھـذا - مالله علیـه و سـل

ً
العلمـاء کثیـرا

 الی رسول الله 
ً
  -التفسیر منسوبا

ّ
 صل

ّ
  »...- می الله علیه و سل

 -ص-خـدا رسـول از :حاکم از انس روایت کرده است که گفـت« :ییعن
ةِ َ و«ی  آیه ی درباره رَ ْنطَ قَ رِ اْلمُ اطِ نَ قنطـار هـزار اوقیـه  :فرمـود .پرسـیده شـد »اْلقَ
 –پیامبر خدا  :که گفت اند امام احمد و ابن ماجه از ابوهریره نقل کرده .است
  .قنطار دوازده هزار اوقیه است :فرموده است –رحمت خدا بر او باد  درود و

 -مقدار وزن قنطـار از پیـامبر خـدا ی  ممکن نیست چنین تناقضی درباره
سـیر بـه پیـامبر ارا در تف آن چهاز  یبسیار ،علما لذا و شده باشد صادر -ص

  ».اند کرده ردّ  ،خدا نسبت داده شده است
 دو خـرآاز تفسـیرش در  ۵۶٨ی  خطیب شربینی در جلد سوم صفحه )ج
  :گوید میری خشمتفسیر بیضاوی و کشاف زی  دربارهاعراف و جاثیه ی  سوره
 للزمخشــری و هــوذکــره والحــدیث الــذی «

ً
مــن قــرا ســوره  :البیضــاوی تبعــا

 و کـ
ً
 لـه یـوم  اناالعراف جعل الله یوم القیامه بینه و بین ابلـیس سـدا

ً
آدم شـفیعا

 للزمخشری من .القیامه حدیث موضوع
ً
 - هان.. و ما رواه البیضاوی تبعا

ّ
ی الله صل

  هعلی
ّ
 تمن قرا سوره حم الجاثیه س :قال - مو سل

ّ
ه عورته و سکن روعته یـوم ر الل

  .»حدیث موضوع الحساب
هـر  :مخشری ذکر کـرده اسـتز حدیثی که بیضاوی به تبعیت از« :یعنی
 اناو و شیط اناعراف را تالوت کند خداوند متعال روز قیامت می ی کس سوره

حـدیثی  ؛دهد و حضرت آدم در قیامت شـفیع او خواهـد بـود میی قرار سّد 
شری روایت کرده است کـه بیضاوی به پیروی از زمخ آن چهموضوع است و 

د خـدا عـورتش را انجاثیه را بخو ی سورهفرموده است هر کس  -ص - پیامبر
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حـدیثی موضـوع  ؛کنـد مـی د و روز جزا وحشتش را به آرامش بـدلانپوش می
  ».است

  :اسباب و علل راهیابی اسرائیلیات در تفاسیر
وارد شـدن  لعلـی  دربارهمشهورش ی  ابن خلدون در مقدمه عّالمه )الف
و یـاد  اسـت نکاتی را ذکر نمـوده ،نانامسلم تفسیرکتب  به اسرائیلی روایات

کعـب  ،بـن سـالم اهللانـد عبـداناز علمـای یهـود م انانمسلمشود که  میور آ
ی  دربـارهرا هایی  انوردنـد داسـتآکه اسـالم  انوهب بن منبه و دیگر ،بارحاال

.. نقـل کردنـد سـپس .و انسـانو  انو روایاتی پیرامـون خلقـت جهـ انپیامبر
  :گوید می

و  ،ون فـی مثـل ذلـک و ملئـوا الکتـب بھـذه المنقـوالتمفّسر... و تساهل ال«
قیق عندهم بمعرفتـه و التح ةالذین یسکنون البادی ةتوارالاصلھا کما قلنا عن اهل 

وا علیـه مـن انھم بعد صـیتھم و عظمـت اقـدارهم لمـا کـانذلک اال  ما ینقلونه من
 المقامات فی الدّ 

ّ
  »...بالقبول من یومئذ ٍه فتلقیت ین و المل

تفسیر را های  کتابگاری کردند و ان سهل نآدر مورد  انمفّسرو ...« :یعنی
یـاد کـردیم نقـل از  کـه همچنانها  آن اساس اند هباشتانحکایات  گونه ایناز 
کردنـد از روی تحقیـق و  مـیرا نقـل  آن چـهتورات بود کـه  پیرو نانیه نشیدبا
گـروه شـهرت پیـدا کردنـد و  نآ ،هـا ایـنی  گاهی درست نبود ولی بـا همـهآ

ت بلنـدی اسالم دارای مقام و موقعّیـ مّلت نزد باال گرفت و در دین و انکارش
مـورد  انآنـ )اسـرائیلی(روزگار روایات و منقوالت  نآهمین دلیل از ه شدند ب

  )۴٩١و  ۴٩٠مقدمه ابن خلدون صفحه ( .»...قبول واقع شد
سید محمود آلوسـی اخبـار دورغـین و  الّدین شهاب انمفّسر اناز می )ب

 انرا بـه گمـهـا  نآ انرا که در تفسیر ش یانمفّسراسرائیلییات و نیز بسیاری از 
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قـرار داده  داقـتانبا تحقیر و شـدت تمـام مـورد  اند صحیح بودن روایت کرده
عوج «عجیب و غریب  انمائده داستی  از سوره ١٢ی  در تفسیر آیهمثًال است 
 :ورده اسـتآخر آرا از تفسیر معالم التنزیل بغوی روایت کرده و در  »بن عنق

تـاوی ی فو اقول قد شاع امر عوج عنـد العامـه و نقلـوا فیـه حکایـات شـنیعه و فـ«
قصه عوج و جمیع ما یحکـون عنـه  :ابن حجر قال الحافظ العماد ابن کثیر عّالمهال

  .»...ال اصل له و هو من مختلقات اهل الکتاب انهذی
نقـل  نآشایع شده و حکایات ناپسندی از  انعوج نزد همگ انداست :یعنی

عـوج و  انداسـت :در فتاوای ابن حجر آمده و ابن کثیر نیز گفته اسـت اند کرده
اساسـی  چهسـتند و هـی دروغ انـد کردهوی حکایـت ی  رهدربـا آن چهی  همه
 ۶المعـانی جتفسـیر روح (. دنباشـ مـیارند و از روایات ساختگی اهل کتاب دن

  )٨۶ص
 ٧٧المنار المنیف فی الصـحیح و الضـعیف ص« در -رح - یمقابن  )ج
 « :گوید می

ّ
 من امور ال

ً
یکـون ممـا تقـوم  انتی یعرف بھا کون الحـدیث موضـوعا

 أةو لـیس العجـب مـن جـر .ه کحدیث عوج بن عنـقنعلی بطال ةالصحیحالشواهد 
مــا العجــب ممــن یــدخل هــذا ان ،ب علــی اللــه تعــالیمــن وضــع هــذا الحــدیث و کــذّ 

هـذا و  ان.. و الریـب .فی کتب العلم من التفسـیر و غیـره و ال یبـین امـره لحدیثا
بالرسـل  ةاهـل الکتـاب الـذین قصـدوا االسـتزاء و السـخریّ  ةامثاله مـن صـنع زنادقـ

  .»...الم و اتباعھمو الّس  ةالالکرام علیھم الّص 
 بـودن حـدیث شـناختهضـوع ومهـا  آنی  از اموری که بـه وسـیله« :یعنی

حدیث عوج بن  ؛ندانم ،نآبر باطل بودن  درستیشود این است که شواهد  می
که این حدیث را جعل نیست و تعجب از گستاخی کسی  .گردد میعنق اقامه 

که از کسی است که این حدیث نموده و بر خداوند متعال دروغ بسته است بل
 انرا بیـ نآاساس بودن  کند و بی میوارد  ...از تفسیر و  میعلهای  کتاب در ار
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 اندینـ بـیی  سـاخته و پرداختـه نآدیث و امثال حبدون شک این  ؛نماید مین
 -  مـیگرا انپیامبرمسخره کردن  یی که قصد شوخی وها آن ،است اهل کتاب
  .»را دارند انشانو پیرو - المو الّس  ةالعلیهم الّص 

ــر  )د ــددکت ــی محّم ــین ذهب ــیر و ال حس ــردر التفس  ٢١۵ص١ج ونمفّس
  گوید: می

ــا نجــدانثــم « ــار مــاخو ابــن ن ــاتی فــی تفســیره باخب ــر ی ه مــن القصــص ذجری
الــی کعــب االخبــار و وهــب بــن منبــه و ابــن جــریح و  هاالســرائیلی یرویھــا باســناد

 ممـا رواه عـن مسـلمه  محّمدالسدی و غیر هم و نراه ینقل عن 
ً
بن اسحق کثیـرا

  »....نصاریاال
در تفسیرش اخباری بـر  )امام طبری(جریر  ناب بینیم می ماسپس « :یعنی

را با سندهایش از کعـب ها  آنکه  است آوردهاسرائیلی را های  انگرفته از داست
 .کنـد مـیروایـت  انجـریح و سـدی و دیگـر نبار و وهب بن منبه و ابـحاال

 روایـت مسـلمه انصـاری اسحاق از بن محّمدرا  همچنین بسیاری از آن چه
  :ورده استآعد از توضیحاتی چنین بو  »...نموده نقل کرده است

 من هذه الروایات بالنقـد انو اذا ک«
ً
فتفسـیره ال یـزال  ،ابن جریر یتعقب کثیرا

  .»...،یحتاج الی النقد الفاحش الشامل
اگر چه ابـن جریـر بسـیاری از روایـات اسـرائیلی را همـراه نقـد « :یعنی

و گسـترده نیـاز  مـیبـه نقـدی عل همـواره گیری نموده است ولی تفسیرش پی
  .»...دارد

  :تفسیراز کتب  انمفّسرتقاد ان
ــه  ــت ک ــه پیداس ــکناگفت ــیچ ی ــراز  ه ــیرِ  ،انمفّس ــر تفس ــه  اندیگ را ب

ه و بـ انـد نگاه کرده تقاد به آثار یکدیگرانی  و بلکه با دیده اند نپسندیده  میتما
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هـای  نـد خـرده گیریانم انـد اقـدام نمودههمین دلیل خود به نوشـتن تفسـیر 
شـربینی صـاحب تفسـیر السـراج المنیـر از تفسـیر طبـری و تفسـیر  خطیب

بیضاوی و تفسیر زمخشری و نیز ایـراد گـرفتن آلوسـی صـاحب تفسـیر روح 
به خاطر نقل روایات اسـرائیلی  انمفّسرتقادش از انی از تفسیر بغوی و انالمع

  .که قبًال ذکر کردیم
الـوجیز فـی ر رالمحـ« عملکرد ابن عطیه صـاحب تفسـیر دیگرای  نمونه

از تفسـیر طبـری بسـیار  آن کـهاست نـامبرده ضـمن  »تفسیر الکتاب العزیز
در بلکـه  با امـام طبـری موافـق نبـوده مسایلی  همهدرکرده است اما استفاده 

از قول مجد مکی در  ن کهانموده است چن نیز بسیاری از موارد با امام مناقشه
  :یمانخو می مزبورتفسیری  مقدمه

فاد منھـا تفسـیر أر بھا ابن عطیه و ثّ أالتفسیر المشرقیه التی تمن اهم کتب «
ه حـذف انو افاد منه عنایته بالماثور اال  )انجامع البی(  میابن جریر الطبری المس

 انید کما تاثر به فی کثیر من اآلراء و لـم یکـن موقفـه الناقـل الموافـق بـل کـاناالس
 ما یخالف الطبری و یناقش اقواله کما فـی مناقشـته فـی قصـه شـک ابـراهیم 

ً
کثیرا

  »...فی احیاء الموتی
هـا  زمین کـه ابـن عطیـه از آنخاورتفسیر های  ین کتابتر مهماز « :یعنی

طبـری جـامع البیـان ابـن جریـر تأثیر پذیرفته و استفاده نموده اسـت تفسـیر 
را حذف کـرده ها  سند آن تنها .است وی به احادیث آن توجه داشته .باشد می

بلکـه در  .موافـق نداشـته اسـتتمام متأثرشده اما موضع  نظراتشواز  .است
هم چنان که در داستان تردید حضرت  .مناقشه کرده است اوبسیاری موارد با 

 .».....مخالفـت نمـوده اسـت امـام طبـریابراهیم در زنده شدن مردگان بـا 
  .)مقدمه مجد مکی بر تفسیر ابن عطیه ۴(صفحه

از نقـد و خـرده گیـری بـر یکـدیگر در تفاسـیر  انمفّسـر آن چـهعالوه بر 
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کتـب ی  نیـز دربـاره اسـالمی  اننظر و صاحب انشمندانبرخی از د اند نوشته
جا به ذکـر چنـد نمونـه  که در این اند میزی اظهار داشتهآتقادان انسخن تفسیر
  :پردازیم می

یر تفسـی  در بـاره ١٩٠ص١ج »ونمفّسرال التفسیر و«دردکتر ذهبی  )الف
  :گوید میامام طبری 

مایرویـه و  حه فی کّل لم یلتزم الّص  –کما هو معروف عنه  –ابن جریر  نّ إل... «
  الذی ینظر فی تفسیره یجد فیه مما ال یصحّ 

ً
 کثیرا

ً
... ابن جریـر « :یعنی »...شیئا

آن چه روایت ی  را به صحیح دانستن همهخود  -همچنان که مشهور است  –
ه به تفسیرش بنگرد چیزهـای زیـادی در آن کسی کوکرده ملزم ندانسته است 

  )١٩٠ص  ١ون ج مفّسرالتفسیر و ال( . »یابد که صحیح نیستند می
تفسـیر واحـدی و ی  دربـاره ۵٩ص  »الرساله المسـتطرفه«ی در انکتّ ) ب
  :گوید میثعلبی 

تفسـیر فـی ... و لم یکن له و ال لشیخه الثلعبی کبیر بضاعه فی الحدیث بـل «
 الثعلبی  –هما 

ً
  .»...احادیث موضوعه و قصص باطله –و خصوصا

نه واحدی و نه استادش ثعلبی در حدیث توانایی زیادی نداشـتند « :یعنی
های  احادیث جعلی و داستان -خصوصًا در تفسیر ثعلبی  -و در تفسیر آن دو 

  .»و نادرست وجود دارد باطل
مفاتیح «تفسیری  درباره ٢٣٠ص١ج »کشف الظنون« درکاتب چلبی  )ج
الـرازی مـالء تفسـیره  الـّدین االمـام فخر ان« :گویـد مـیامام فخر رازی  »الغیب

ــاقوال الحکمــاء و الفالســف ــاظر  ةب و خــرج مــن شــیء الــی شــیٍء حتــی یقضــی الن
  .»العجب

حکما و فالسفه پر کرده و از  انرا از سخنتفسیرش فخر رازی  ماما« :یعنی
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نده را به شـگفتی انخو کهی طوربه  ،پرداخته است دیگر به موضوع موضوعی
  .»دارد میوا

  :کند که مینقل  »البحرالمحیط« صاحب تفسیر انهمچنین از ابوحی
 بھــا فــی علــم هالحاجــ هطویلــ هجمــع االمــام الــرازی فــی تفســیره اشــیاء کثیــر«

  ».فیه کل شیء اال التفسیر :قال بعض العلماءالتفسیر و لذلک 
وری آی جمـع نامام فخر رازی در تفسیرش چیزهای زیاد و طـوال« :یعنی

 از برخـی ؛بنـابراین ،نیسـتهـا  آننیـازی بـه  ش تفسیر هـیچاننموده که در د
  .»وجود دارد نآهر چیزی جز تفسیر در  :اند باره گفتهاین  در انشمنداند

ر الـوجیز فـی رالمحـ« ی دربـاره ١٩۴ص  ٢ج »هیـفتاوی ابن تیم« در )د
 لسـیاند  عطیـه غالـب بـن عبدالحق بن محّمدابو اثر »العزیز الکتاب تفسیر

  :آمده است
 و  ری و اصـحّ ... و تفسیر ابن عطیه خیـر مـن تفسـیر الزمخشـ«

ً
نقـًال و بحثـا

ـ ،اشتمل علی بعضھا بل هو خیر منـه بکثیـر انو  أبدعابعد 
ّ
هـذه  حه ارجـبـل لعل

  .»التفاسیر
تفسیر ابن عطیه از تفسیر زمخشری بهتر است و از نظـر روایـی و « :یعنی

را در ها  اگر چـه برخـی از بـدعت .استتر  و از بدعت دورتر  تحقیق صحیح
بهتـرین  )گفـت انبتو( بهتر است و شاید نآبرگرفته ولی از بسیاری جهات از 

  .»تفسیراست
 شـود او در مـیال ؤس تفاسیر برخیی  درباره سالم ابن تیمیهشیخ اال از و)
  :گوید میپاسخ 

ام  ؟الزمخشـری ؟التفاسـیر اقـرب الـی الکتـاب و السـنهای   ... و قد سئل عن«
ل عنھا فاسلمھا مـن البدعـه و ؤثالثه المسلا و اما التفاسیر ؟ام البغوی ؟القرطبی

االحادیث الضعیفه البغوی لکنه مختصر من تفسیر الثعلبی و حذف منه االحادیث 
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  ».الموضوعه و البدع التی فیه و حذف اشیاء غیر ذلک
ترنـد  نزدیک سّنتو  نآکدام یک از تفاسیر به قر ،ال شده استؤس« :یعنی

 ،از سه تفسیری که پرسیده شـده ؟»بغوی« یا »یبقرط« یا »تفسیر زمخشری«
 نآولـی  ،باشد میوی تفسیر بغ ،از بدعت و احادیث ضعیفها  آنترین  سالم

بـوده و  نآکه در هایی  مختصر تفسیر ثعلبی است و احادیث ضعیف و بدعت
  )١٩٣ص ٢ج فتاوی ابن تیمیه( .»حذف کرده است نآاز  را چیزهای دیگرینیز 

  :نقل روایات گوناگون و متضاد
گونــاگون و حتــی  آرای ،بــر اســاس روایــات مختلــف و متضــاد انمفّســر

مملو از این قبیل روایات است برای  تفسیرو کتب  اند کرده ارائهناسازگاری را 
  :نمونه
نُواْ ﴿ مصداقی  درباره -١ َّذِينَ آمَ  :فرمایـد میکه اءنسی  سوره١٣۶ی از آیه ﴾ال

نُوْا آمِنُوْا ﴿ َّذِينَ آمَ َا ال ُّ ي ِ يَا أَ ِ ول سُ رَ ِ وَ ّ   سه روایت متضاد ذیل نقل شده است ﴾...بِالل
اسـت  انانمسـلمفرموده است مقصـود  –رح  –شیخ حسن بصری )الف
ر بـ ،ایـد آورده انایمـ نآو قـر -ص-محّمـدی که به حضـرت انکسای  :یعنی
  .یدانثابت و استوار بم انتانایم

کسـانی ای  :اسـت یعنـییهود و نصاری  مقصود :اک گفته استضّح  )ب
-محّمـدبـه حضـرت  اید که به موسی و تورات و عیسی و انجیل ایمان آورده

  .نیز ایمان بیاورید و قرآن -ص
به ظاهر  که کسانیای  :است یعنی منافقانمنظور  :مجاهد گفته است )ج

 علـم فـی زاد المسـیر( یتان نیـز ایمـان بیاوریـد.ها با دل اید زبانی ایمان آورده و
  )نساء ١٣۶ی  ذیل آیهالتفسیر
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اٍد ﴿ی  درباره -٢ نـذٌِر ﴿فرمایـد  میرعد که ی  سوره ٧ی یهآاز  ﴾َ ـا أَنـتَ مُ َّمَ ِن إ
ـاٍد  َ ْوٍم  ُل قَ ِك ل  )راهنمـا و هـدایتگری دارد  میو هـر قـوای  دهنده بیم تو فقط( ﴾وَ

  .شده است نقل روایات مختلف ذیل
  .است تعالی اهللا ظورعوفی از ابن عباس روایت کرده که من )الف
که منظور  اند کرمه و ضحاک و نخعی روایت کردهع و بیرسعید بن ج )ب

  .است خدا هدایت کنندهاین است که 
 -ص-خود پیـامبرمقصود  اند از عکرمه و ابوضحی روایت شده گفته) ج

اٍد انت منذر و ان﴿است یعنی    .﴾ت 
 دعـوتگر علی بن ابی طلحه از ابن عباس روایت کرده است که منظور )د
  .است
دعوتگر بـه سـوی ابو صالح از ابن عباس روایت کرده است که منظور  -و
  )فوقی  تفسیر زاد المسیر ذیل آیه( .استشّر  و دعوتگر به سوی خیر
ی  دربـاره »زاد المسیر فـی علـم التفسـیر« رحمن ابن جوزی درلعبدا -٣

ةٍٍ�﴿معنی و مصداق بِيثَ ٍة خَ رَ جَ   :فرماید میخدا  ابراهیم کهی  سوره ٢۶ی یهآدر ﴾شَ
ـةٍٍ�﴿ بِيثَ ٍة خَ رَ جَ شَ ٍة كَ بِيثَ ٍة خَ ِمَ ل ثلُ كَ مَ  وکـرده اسـت نقـل را وایت گوناگون رپنج  ﴾وَ

  :گردد میبر  ابن عباس به نآجالب این است که چهار روایت 
  .است حنظله منظور اند س بن مالک و مجاهد گفتهان )الف
 نآاسـت و  الکشـوثی از ابن عباس روایت کرده که مقصـوداک ضّح  )ب

  .(؟!)شده و بدون ریشه است  انیش آویزها گیاهی است با شاخه
حـاال بـه چـه دلیلـی ( .اسـت سـیر از ابن عباس نقل شده که منظـور )ج

  هم پلید هستند معلوم نیست) نآحنظله و سیر درخت و 
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  .است کافر که به معنی اند ابو طلحه و نیز عوفی از ابن عباس نقل کرده )د
َمَثل است نـه درختـی  نآ :از ابن عباس روایت کرده است که انظبیابو ) ه

  .که خلق شده باشد

  :در تفسیر برخی آیات انمفّسری انناتو
قـدیم بـه دلیـل اسـتناد بـه  انمفّسـرکدام از  هست که هیچ نآیاتی در قرآ

 انبـه عنـو این جـادر  .اند نداده ارائه نآصحیح و معقول از  تفسیری ،روایات
  :کنیم میر نمونه مثالی ذک

ـ﴿فرماید  مییوسف که ی  سوره ١٠۶ی  ی آیهمعنی  درباره ْؤمِنُ أَْكثَ ـُ ـا ي مَ ْم ـوَ ُ رُ
ُم َّ وَ ِلا ِ إ ّ كُونَ  بِالل ْشـرِ نیـز بـه حـل  هیچ کدامچهار روایت نقل شده است که  ﴾مُّ

  .کنند میمعنی آیه کمک ن
است که بـه ظـاهر  منافقینمقصود  :شیخ حسن بصری گفته است )الف

  .و در باطن کافر هستندمن ؤم
 مشرکینی  دربارهآیه  :و گفته است اک از ابن عباس روایت کردهضّح  )ب

  .کنند می تلبیه ،جام مراسم حجاناست که هنگام 
 ،است مشرکین مقصود :ابو صالح از ابن عباس روایت کرده است که )ج
تعالی  اهللابا این وصف برای  اّما شتنددا ایمان خداخالق و رازق بودن  هب ؛زیرا

  .شدند میل یشریک قا
ها  آن ،زیرا ،هستندها  مسیحیعوفی از ابن عباس نقل کرده که مقصود ) د

  .دهند میبرایش شریک قرار  ولی ،دارند انتعالی ایم اهللابه 
فوق وافی به  از معانی هیچ کدام ،شود میمعنی آیه معلوم ی  با دقت درباره
منین است و ربطی به منـافقین و ؤاکثر م انسخن از ایم ؛زیرا ،مقصود نیستند
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  ... ندارد.مشرکین و
در  ؟انـد نکرده انمعنی و مقصـود آیـه را بیـ انمفّسرچرا  :اگر پرسیده شود

از چهـار چـوب  اند چون از سر احتیـاط نخواسـتهها  آن :توان گفت میپاسخ 
اغلب  و متأسفانه ،اند از اظهار نظر خودداری ورزیده ،روایات فراتر بیندیشند

و  انـد و گـاهی یکـی را تـرجیح داده اند بیشتر به نقل روایات پرداخته انمفّسر
  .دان کمتر اظهار نظر نموده

  )ناسخ و منسوخ(ی  هان در بارمفّسراختالف نظر 
یـات متفـق القـول آمنسوخ بودن برخـی ی  دربارهان مفّسر این کهبه دلیل 

شـود کـه  مـیدهد و همین امر باعـث  میاختالف نظر رخ ها  آن میان نیستند
 ازای  وقتـی عـده ،بـرای مثـال .سـتانی دأرا ملزم به قبول یک ر اندیگر اننتو

اک معتقـد بـه غیـر منسـوخ بـودن و ضّح  به پیروی از روایت مجاهد انمفّسر
وْا ﴿ :فرمایـد مـی بقره هستند کـهی  از سوره ۶٢ی  یهآ ـادُ َ َّـذِينَ  ال نُـوْا وَ َّـذِينَ آمَ ِنَّ ال إ

ِْم  ب ْم عِندَ رَ ُ ُْم أَْجرُ لَ ً فَ ِحا ال لَ صَ مِ عَ رِ وَ خِ ْومِ ال اْليَ نَ بِاهللاِ وَ ْن آمَ نَ مَ ابِئِ الصَّ ى وَ ارَ َّصَ الن لاَ وَ وَ
نُونَ  ْم يَْحزَ ُ لاَ  ِْم وَ لَْي ْوٌف عَ ـن ﴿ی  مزبـور بـا آیـهی  معتقد ند آیهای  و دسته ﴾خَ مَ وَ

ْي  غِ غَ ً ـيَْبتَ ْسلاَمِ دِينا ِ ُ رَ ال ْن لَ مِ ُْقبَ لَن   این جـادر  ؛نسخ شده است )٨۵/عمران (آل ﴾فَ
ند به توافـق انتو میآیه ن ازموضوع بحث در به دلیل اختالف نظر انمفّسرخود 

د ری مــوأر پــذیرشحــق نخواهنــد داشــت کســی را بــه  ،در نتیجــه .رســندب
  .نداند و ملزم بدمقیّ  انادشناست

  ؟معصوم از خطا هستند انمفّسرآیا 
نـد سـایر انم ،انمفّسـراز  هـیچ کـدامنیاز به ذکر هیچ دلیلـی نیسـت کـه 
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هـیچ و نظـر رأی  ؛بنـابراین .معصوم از خطا و اشتباه نبوده و نیسـتندها  انسان
حـق نـدارد  هـیچ کـسه در نتیجـ .حجت مطلق نیست انانمسلمبرای  کدام

مبالغـه کنـد و از هـا  آن انصاحبی  درباره ،سیرایری از تفضمن استناد به تفس
  .ه روی بلغزدانصاف و میانموضع 

  :چون این که هخالص
  .وجود ندارد -ص-اسالم میر گراتفسیری از پیامب -١
تفسیری مدّون که اصحاب کرام یا تابعین عظام به اّتفاق نوشته باشـند  -٢

  .وجود ندارد
قول امام احمـد حنبـل ه احادیث تفسیری ضعیف و مرسل هستند و ب -٣

اسـتناد هـا  آنبـه  انتو میطور قطع و جزم نه در نتیجه ب ،اساسی ندارندپایه و 
  .کرد
هـا  آناز  تـأثیرخالی از روایات اسرائیلی و بـدون  ،اغلب کتب تفسیر -۴
  .نیستند
قـرار  اسـالمی  انشمندانو دیگر د انمفّسرتقاد انمورد  ،تفاسیر موجود -۵

  .گرفته است
  .متضادی دارندو نظرات مختلف و  آرا انمفّسر -۶
 ن معصوم از خطا نیستندامفّسری از جمله انسانهیچ  ،تر مهمو از همه  -٧

تفسیر مشـخص و  پذیرشرا ملزم به  انانمسلمهیچ کس حق ندارد  ؛بنابراین
کند باب تفسـیر بسـته  اّدعاو تلویحًا یا به صراحت و نظرات معینی بداند  آرا

کریم برداشـت  نآحق ندارند بر اساس آیات قر دیگر انشمندانشده است و د
 .دنمیزی داشته باشآتقاد انی أر انمفّسرو یا نسبت به نظرات ای  و استنباط تازه
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فکر کند سخت در اشتباه است و از ها  خالف این حقایق و واقعیت کسهرو 
و  اننـاتو »-ص - پذیر بودن سخن غیر پیـامبرنقد« :فهم و درک بدیهی و مسلم

ــاجز م ــع ــاده اســت و ان ــرکاّدع ــه درد  یش صددرصــد ش ــود اســت و ب آل
  .پرستی مبتال گشته است شخصیت
ذکـر  انمفّسـرر و کتـب تفسـیی  دربـاره آن چهیم انالزم است بد اندر پای

حاصـل تفاسـیر موجـود فاقـد اعتبـار هسـتند و  نیست که نآکردیم به معنی 
مقصود ایـن اسـت کـه نبایـد سـخن  ؛بلکه ،ارزشی ندارد انبزرگ نآزحمات 
بـه  اسـالمی بدانیم و نیز به قول برخی از دانشمندان  مطلق را حّجت انمفّسر
یم نه مرجع تقلید باید به عنوان تفسیرکتب    .منبع تحقیق بنگر

قابـل  خـود ارزشـمند و معتبـرو ر یک درجـایموجود ه تفاسیرِ  ،خالصه
ی مفّسـرو نظرات هیچ  آراکرد که  اناستفاده هستند اما در عین حال باید اذع

ت مطلـق حّجـلـذا  و نیسـت ردیـف هـم -ص-با سخن خدا و رسول خـدا
قابل  ،روایات تفسیری موجود درتفاسیر ان و نیزمفّسرآرای  در نتیجه باشد مین

  :که اینمثًال  .باشند مینقد 
ه لـم یصـنف مثـل تفسـیر انعلی  ة... اجمعت االّم « :امام نووی فرموده است

 بر ایـن اسـت کـه ماننـد تفسـیر طبـریاّمت  علمایاتفاق «یعنی: »...الطبری
  )١٩٠صص  ٢ج  االتقان سیوطی( ».تألیف نشده است

فاصـحھا  ،و امـا التفاسـیر التـی فـی ایـدی النـاس ...« :گویـد میابن تیمیه  و
  »....بن جریر طبری محّمدتفسیر 
آنهـا  ترین صـحیحواّما از تفسیرهایی که در دسترس مـردم اسـت « :یعنی

  )١٩٢ص  ٢ج  فتاوی ابن تیمیه(.».بن جریر طبری است محّمدتفسیر 
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 –بن جریـر  محّمدیعنی تفسیر  –... و کتابه « :فرموده است و امام سیوطی

بن جریر  محّمدیعنی تفسیر و کتاب وی « :یعنی »....اجل التفاسیر و اعظمھـا
بجا و درست  )١٩٠ص٢ج االتقـان( .»ترین تفسیرها است ترین و بزرگ با ارزش

ــارات دانشــمندان و محّق  ــق اظه ــه آن چــه طب ــا توجــه ب ــا ب ــان هســتند ام ق
  :تفسیر طبری و دیگر تفاسیر مستندًا ذکر شد باید دانست کهی  درباره اسالمی 

ت مطلـق معتبر بودن یک کتاب تفسیر چیزی اسـت و عـین دیـن و حّجـ
و  موضوعی دیگـر اسـت ،مفّسرو نظرات و حاصل زحمات یک  آراپنداشتن 

فانه امـروزه برخـی از مسـلمانان سأخطای فاحشی است که مت ،خلط این دو
 .شوند میدانسته مرتکب آن نا

 


