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اسالمی  و غیرو باورهای وارداتی بیگانه  های روایات تفسیری، نفوذ اندیشهیکی از آسیب
 عنوانبا آنها  های ناب و اصیل اسالمی است که ازویژه یهود در میان فرهنگ و آموزهبه

یکسان ها آن شود. مفسّران فریقین، در مواجهه با این روایات و نقل و نقدمییاد  اسرائیلیات
داران میکی از پرچ عنواناند. عالمه طباطبایی، بهعمل نکرده و عملکردهای متفاوتی داشته

ست. احتراز نموده اآنها  اندک، از نقل یمبارزه با اسرائیلیات، در تفسیر المیزان جز در موارد
وی، برای شناسایی و نقد اسرائیلیات از معیارهای مختلفی استفاده کرده است؛ ایشان ضمن 

 های متنی داشته و با معیارهایی نظیر: قرآن، سنت وی به بررسیسند، اهتمام  توجّه به
شخصیّت معصوم&، تاریخ قطعی و مسلّمات علمی به شناسایی و ارزیابی روایات صحیح 

بیاء& ی انآنهااز سقیم پرداخته است. با توجّه به نفوذ بسیار زیاد اسرائیلیات در داست
تعارض با عصمت و شخصیت معصوم& از جمله معیارهای مهم عالمه برای شناسایی 

ه رو، ضمن بررسی و تحلیل روایات اسرائیلی، به جایگایشاسرائیلیات بوده است؛ در مقاله پ
 شود.میهریک از این معیارها از منظر عالمه طباطبایی نیز پرداخته 
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 مقدمه

گی(، )ساخت پژوهان برای تشخیص احادیث معتبر و تمییز آنان از روایات اسرائیلی و مجعولعلمای اسالمی و حدیث

 اند؛ ایشان از سویی به بررسینی قرار دادهبه نقد حدیث روی آورده و احادیث را از دو جنبه سند و محتوا مورد دقّت و بازبی

اند و از سویی دیگر با  دقّت در مضمون و محتوا، مطابقت یا مخالفت احادیث احوال راویان و کیفیّت اتصال سند پرداخته

 اند.با مبانی و اصول اسالم را سنجیده

مایان ن اخیر  ۀچه در دورامّا آن اند،مام داشتهبه نقد سندی و رجالی احادیث اهت تسنّن  در گذشته، محدّثان شیعه و اهل

امّا  ،کندمیاحادیث سقیم و نامعتبر را محدود  ۀایشان به نقد متنی احادیث است؛ چرا که نقد سند تنها دایر است، توجّه 

حادیث ا ۀلسلتوان از طریق نقد سند شناسایی کرد؛ چرا که جاعالن از جعل و تحریف در سمیتمام موارد سقم و کذب را ن

گیری اند با بهرهاند. از این رو محدثان کوشیدهروات موثق فراهم نموده ۀو برای احادیث مجعول خود سلسل نیز غافل نبوده

 عصومان& را از احادیث ساختگی جدا نمایند.ماز معیارهای مشخصی به بررسی متن احادیث پرداخته و روایات معتبر 

ای برخوردار است؛ چرا که این روایات، بیش از هر چیز عصمت سرائیلی از اهمیّت ویژهدر این میان شناسایی روایات ا

 پاک و منزه آنان دارد. ۀانبیای االهی را نشانه گرفته، سعی در تخریب وجه

یکی از پرچمداران مبارزه با روایات اسرائیلی، نقش مهمی در شناسایی این روایات داشته  عنوانعالمه طباطبایی، به

اند برخی، یکی از ارزشمندترین خدمات وی را داوری پیرامون احادیث وکمک به شناسایی اسرائیلیات دانسته آنکه. چناست

 .(560-559 ش، ص1379)سبحانی، 
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ایشان نیز در بررسی روایات اسرائیلی به دو بخش سند و مضمون روایت توجّه داشته و با نقد سندی و محتوایی  

از  نهاآاز معدود کسانی است که در تفسیر خود به نقل مستقیم داست وییلیات اقدام نموده است؛ روایات به شناسایی اسرائ

 کوشد استواری نقل قرآن کریم ومیموارد عالمه با مقایسه بین نقل تورات و قرآن کریم،  تورات اهتمام داشته است. در 

 2قول تورات را مالکیا قرینه گرفته است. البته در موارد اندکی نیز 1ف بودن نقل تورات را نشان دهد.محرّ

 ایگاه هراند، پرداخته و جبهره گرفتهآنها  هایی که عالمه طباطبایی در شناسایی اسرائیلیات ازدر ادامه به معرفی معیار

 کنیم.مییک را از نظر ایشان بیان 

 
 : تعارض با قرآناو لمعیار 

معیار در احراز اصالت یک حدیث و ترجیح حدیثی بر حدیث دیگر  ترینترین و اصلیعرضه روایت به قرآن کریم مهم

بدیلی در میان معیارهای نقد متن دارد. این مبنا را نخستین بار ویژه در مقام حل تعارض است و این معیار جایگاه بیبه

 الوداع فرمودند:از ایشان روایت شده که در حجة آنکهرسول خدا# به مسلمانان تعلیم داد؛ چن

فاذا اتاکم الحدیث فأعرضوه علی کتاب اهلل و سنّتی فما وافق کتاب اهلل و سنّتی فخذوا به و ما خالف کتاب اهلل  .»..

بر کتاب خدا و سنّت من  آن راهرگاه شما را حدیثی رسد،  یعنی: (.225، ص2تا، جبی مجلسی،) ...« و سنّتی فالتاخذوا به

چه را با کتاب خدا و سنت من ن سازگار بود، بدان تمسک جویید و آنچه با کتاب خدا و سنت معرضه دارید، پس آن

امامان شیعه& با توجّه به گسترش جعل و تحریف در میان احادیث، بر اهمیّت  ،پس از پیامبر#  معارض بود رها کنید.

ور یافت شیعی به وفاحادیث بر کتاب خداوند تأکید نمودند و همین امر سبب شده روایاتی با این مضمون در منابع  ۀعرض

                                                
آن با نقل  ۀو مقایس $در بررسی روایات داستان حضرت آدم یشانچنین ا. هم(40ـ215ص،  7ج ش،1417طباطبایی،  )نک: ،$برای نمونه داستان حضرت ابراهیم .1
 .(147ص ،4 ؛ ج142 -140ص، 1 ، جوداند )همهای تورات میاز آموزه برگرفتهآدم، ۀ آفرینش حوا را از دندنیز ورات و ت
 .(217 -216 ، ص3 ، جو)هم پذیرددانند، موافق تاریخ اهل كتاب ندانسته، تلویحاً نمیسال می 480تا  400را  &بین داود و عیسی ۀمثالً او روایاتی كه فاصل .2



 
 47  1393 پائیز و زمستان، دوّم، شماره اوّلسال 

 

 

آوری جمع( 69 ، ص1تا، ج، بی)همو« االخذ بالسنّة و شواهد الکتاب» عنوانشود. شیخ کلینی این احادیث را در بابی با 

 کرده است.   

ترین معیارها برای ارزیابی احادیث و از جمله برای تشخیص اسرائیلیات نیز قرآن را یکی از مهم ،عالمه طباطبایی

 گوید:میگیرد، ایشان در مورد این معیار چنین مییار از آن بهره اند و بسدمی

الم ک عنوانکلّى، معارفى که به  هد، که با آن معیار و محکدمیپیامبر گرامی# به عموم مسلمانان معیارى دست »

ستى کالم راو یا بههاى دشمن است شود، بشناسند، و بفهمند آیا از دسیسهاو، و یا یکى از اوصیای او برایشان روایت مى

ا اش کنید، اگر موافق برسول خدا# و جانشینان او است، و آن این است که هر حدیثى را شنیدید، به کتاب خدا عرضه

و کوتاه سخن  (75 ص ،18 ج ش،1367حر عاملی، نک: ) بپذیرید، و اگر مخالف بود، رهایش کنید آن راکتاب خدا بود، 

د، هایى که ممکن است اجانب در بین مسلمانان نشر دهنباطل ،قرآن ۀیابد، بلکه به وسیلنمىتنها باطل در قرآن راه نه آنکه

 .(361 ، ص2 ق، ج1417)طباطبایی،« شودمیدفع 

به احراز  آن راحدیث بر قرآن،  ۀاست. عموم محققان در بحث از عرض این مالک در نظر عالمه از دیگران  ۀامّا گستر

بینند. امّا وی در مواردی احراز، موافقت را میو لزومی برای احراز موافقت روایت با قرآن ن کنندمیعدم مخالفت محدود 

 ارد:دمیباره چنین بیان هم الزم دانسته، نظر خود را در این

که در  با مضمون آیات موافق باشد، اینکهاگر واحد باشند، حجیّت ندارند؛ مگر  ،روایاتى که پیرامون تفسیر آیات است»

قدر موافقتشان با مضامین آیات حجیّت دارند، و این خود در فن اصول، حالجى شده است، سِرّش هم این صورت به این

شود، و وقتى چنین شد قهراً حجیّت روایات اى است که بر آن حجّت مترتب مىمدار آثار شرعیهاست که حجیّت شرعى دائر

 و تفسیر وارد شده و آنهاغیر احکام شرعى از قبیل داست ۀایت دربارچه روشود در احکام شرعى و بس. و اما آنمنحصر مى

 .(492 ش، ص1384 نفیسی،) «حجیت شرعى نخواهد داشت وجهبه هیچ ،هیچ حکم شرعى را در آن متعرض نشده
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 نین است حجیّت عقلى یعنى عقالیى، زیرا بعد از آن همه دسیسه و جعلى که در اخبار و مخصوصاً اخبار تفسیرچو هم

کنند؟ پس در نزد عقال هم اعتماد مىآنها  و قصص سراغ داریم... دیگر عقال کجا و چگونه به آن اخبار و صحت متن

 حجیّت ندارد، مگر آن روایتى که متنش با ظواهر آیات کریمه موافق باشد.

ند، تاب بحث کباید از موافقت و مخالفتش با ک اوّل ۀشود در درجپس کسى که متعرض بحث روایات غیر فقهى مى

نه طرح و طرد کند. پس، مالک اعتبار روایت تنها و ند وگراخذ ک آن را ،گاه اگر دید روایتى با ظاهر کتاب موافق استآن

ت سندش معتبر نیست و نباید فریب صح ،هر چند سندش صحیح باشد ،تنها موافقت کتاب است، و اگر موافق با کتاب نبود

 را خورد.

ا بدون بحث از موافقت و مخالفت کتاب، سند روایت ر اینکهاند بر سیارى از مفسّران عادت کردهبینیم بمى اینکهپس، 

 بر کتاب خدا تحمیل نموده و آن راگاه مدلول کنند به اعتبار روایت، آنصرف سند حکم مى مورد رسیدگى قرار داده و به

یچ دلیلى بر صحت آن نداریم. تازه نامبردگان در روش صحیحى نیست، و ه ،شمارندکتاب خدا را تابع و فرع روایت مى

 .(212-211 ، ص9 ش، ج1417)طباطبایی، « آورندبحث سند را هم پیش نمى ،روایتى که جنبه قرینه دارد

لمان تر از دیگر عاروایت بر قرآن، در نگاه عالمه کاربردی وسیع و معنایی عمیق ۀعرض ۀشود، قاعدمیمالحظه  آنکهچن

کند و میها توجّه گیری از قرآن نه تنها به مضمون بلکه به سیاق آیات و حتّی روح آموزهد. ایشان در بهرهو مفسّران دار

ترین دلیل رد و عدم پذیرفتن روایت مطرح می مهم عنواندر بسیاری از موارد، مخالفت با سیاق و یا مضامین قرآن را به 

آفرینش حوا، چنان که اشاره شد عالمه روایاتی  ۀدر مورد نحو اشاره کرد: های زیرتوان به نمونهمیکند. از جمله این موارد 

اند، ولی این روایات را به دلیل عدم داللت قرآن بر دمیانند محال عقلی ندمیرا که آفرینش حوا را از دنده چپ آدم$ 

ماعیل$ بوده یا اسحاق$ باز هم اهلل، اسذبیح اینکهدر مورد   .(136، ص4 همو، جپذیرد )ر.ک: میاین معنا رد کرده، ن

ه گیرد که ذبیح، اسماعیل$ بودمیآوری کرده و با استناد به آیات نتیجه شود که عالمه آیات مرتبط را جمعمیمشاهده 

 گوید:میایشان در داوری میان روایات متناقضی که در این زمینه وجود دارد نیز به قرآن ارجاع داده، . است
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همه تصریح دارند بر اینکه ذبیح، اسماعیل$ بوده، امّا در روایات وارده از طرق  بیت&اهل ۀروایات وارد از ائم»

ا اینکه قبالً هم گفتیم و اثبات هم اسماعیل$ و در بعضى دیگر اسحاق$ اسم برده شده؛ الّآنها  عامّه، در بعضى از

همو، ) «قابل قبول نیست ،ن مخالف با قرآن استچو دوم ۀموافق با قرآن است، و روایات دست اوّل ۀکردیم که روایات دست

 .(233 ، ص 7 ج

لیات نیز ین اسرائیی قرآن، که آنهاتوجّه به این نکته نیز الزم است که از نظر مفسّر المیزان در روایات مربوط به داست

از  در نقل قرآنبلکه صرف تفاوت  ،کندمیدر این حوزه نفوذ کرده، وجود تعارض و تناقض نیست که روایت را ساقط 

در داستان  آنکهچن. (434 ش، ص1384 )نفیسی، شود تا روایت را کنار بگذاریممیداستان با نقل روایت است که موجب 

 روایت به حساب آمده است: سامری، اختالف روایات با آیات قرآنی دلیل ردّ

ی وَ أُشْرِبُوا فِ>ۀ مراد از آی اینکه، و ستا از عجائبى که در این قصّه آمده، روییدن طال در شارب دوستداران گوساله»

 ینکهابهترین دلیل بر بطالن آن، خود همین آیه است؛ براى  آنکههمین امر عجیب است و حال  <قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِکفْرِهِمْ

 .(204، ص 14 ق، ج1417 طباطبایی،) «هاشانهاى آنان دانسته، نه شاربشریفه محل اشراب را قلب ۀآی

 

 : تعارض با سن تدومار معی

روایت بر حدیث صحیح و مورد اعتماد از راهکارهایی است که پیامبر# و ائمه$ برای رفع مشکل تعارض  ۀعرض

اید شود. بمیاند. بنابراین روایات معصومین& محک محکمی در سنجش حدیث تلقی احادیث به یاران خود ارائه داده

توان مالک و میزان قرار داد، بلکه مراد روایتی است که اعتبار میحدیثی را نر شد که در این سنجش هر روایت و متذکّ

آن از جهت صدور مورد قبول فقها و محدّثان قرار گرفته، به طوری که بتواند با برخورداری از مرجّحات در مقابل حدیث 

 .(92 ش، ص1387 معارف،) گیردمخالف خود، مورد انتخاب قرار 
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یکی از معیارهای تشخیص سره از ناسره پذیرفته و در موارد متعددی از  عنواننّت قطعی را به عالمه طباطبایی، نیز س

ایشان  در گذشته نیز اشاره کردیم آنکهآن برای تمییز اسرائیلیات از معارف ناب معصومین& بهره گرفته است. ولی چن

در سنجش روایاتی که بر نامشروع بودن فرزند باشد. برای نمونه میدر غیر بحث فقهی حجیّتی برای روایات آحاد قائل ن

سنّت، روایت های عالمه برای رد و طرد این روایات که از شیعه و اهلنوح$ داللت دارند، مشاهده شد که یکی از معیار

و در ماجرای نسبت دروغ به ابراهیم  (245 ، ص10 ق، ج1417 طباطبایی،شده بود، استناد به حدیثی بود از امام رضا$ )

کند یمگویی پاک بیت$ استناد کرده و دامن این پیامبر االهی را از اتهام دروغلیل$ باز هم عالمه به روایتی از اهلخ

 .(318 ، ص7 همو، ج)

او  های بدنهای عفونی و متعفن شدن زخمبه بیماری وب$مورد نادرستی ابتالی حضرت ایّ عالمه طباطبایی، در

 کند، به معارضه با این اخبار مجعول میم باقر$ که از خصال شیخ صدوق@ نقل نیز با استناد به روایتی از اما

حضرت داوود$ نیز به دو روایت صحیح استناد کرده و روایات متعدد ۀ در تبرئ آنکهچن .(215 ، ص17 همو، ج)د پردازمی

 .(200 ، ص17 همو، جزند )میمعارض آن را کنار 

ا به تنهایی گاه یک روایت رعالمه در استناد به روایت برای نقد روایتی دیگر، هیچ البته توجّه به این نکته الزم است که

چنان که ظاهراً در هیچ موردی استوارتر بودن سند یکی را نسبت به دیگری، هد؛ همدمیدر مصاف با روایت دیگر قرار ن

ین روایات، با مؤید قرار دادن دلیلی از اند. ایشان در تعارض بدمیتنها دلیل رجحان یک روایت در مقابل روایت دیگر ن

قرآن، عقل، تاریخ و غیره، یک طرف این تعارض را ترجیح می دهد یا در صورت نبودن چنین دالیل بیرونی، به تعدد طرق 

 (.498ص  ش،1384نفیسی، کند )میهای روایت معیار استناد یا تعدد نقل

گونه روایات اشاره کرده است و به همین علّت، از نقل اینوی در موارد متعددی به تشویش روایات در یک موضوع 

رآنی که ی انبیاء و قصص قآنهاتر هستند. در داستپردازد که به اعتبار نزدیکمیخودداری کرده است و تنها به ذکر روایاتی 

 کند. میخودنمایی  ها ها و اضطرابباشد، این اختالفمیجوالن روایات اسرائیلی نیز  ۀعرص
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 فرماید:می داستان ذوالقرنین عالمه به وجود این اختالفات اشاره کرده،در 

تسنن از رسول خدا# و از طرق خصوص شیعه از عزیز باید بداند که روایات مروى از طرق شیعه و اهلۀ خوانند»

اش هحادیث موقوفحدیث نموده )ا ۀمعاملآنها  تسنن باائمه هدى& و همچنین اقوال نقل شده از صحابه و تابعین که اهل

هایى عجیب، و آن هم نه در یک بخش داستان، القرنین بسیار اختالف دارد، آن هم اختالفداستان ذى ۀخوانند( دربارمى

آورى است که هر ذوق سلیمى از آن بلکه در تمامى خصوصیات آن. و این اخبار در عین حال مشتمل بر مطالب شگفت

را با آنها  داند، و عالم وجود هم منکر آن است. و اگر خردمند اهل بحثمحال مى اآن روحشت نموده، و بلکه عقل سالم 

خالى از دسیسه و دستبرد و جعل و مبالغه آنها  مجموع اینکهکند در قرار دهد، هیچ شکى نمى دقّتمورد  ،هم مقایسه نموده

ب منبه و کعابناز قبیل وهب ـ ویدندتر روایاتى است که علماى یهود که به اسالم گرنیست. و از همه مطالب غریب

براین اند. بنااند، نقل نمودهآید از همان یهودیان گرفتهنقل کرده و یا اشخاص دیگرى که از قرائن به دست مى ـاالحبار

 «با آن کثرت و طول و تفصیلى که دارند بپردازیم؟آنها  و استقصاء و احصاءآنها  اى دارد که ما به نقلدهیدیگر چه فا

 .(369 ص ،13 ق، ج1417طباطبایی، )

 گوید: میدر نقل داستان اصحاب کهف نیز عالمه به وجود این اختالفات اشاره کرده و 

ولی خیلى با هم اختالف دارند،  ،تسنن روایات بسیارى وجود دارددر بیان داستان اصحاب کهف از طریق شیعه و اهل»

 .(281، ص13 ج همو،) «شود که از هر جهت مثل هم باشندیده نمىحتى دو روایت دآنها  ۀبه طورى که در میان هم

 

 : تعارض با عصمت و شخصیت معصومانسو ممعیار 

یم به چرخد. در قرآن کرمیدر گذشته اشاره شد، اسرائیلیات بیش از هر چیز بر محور شخصیت انبیاء&  آنکهچن

ولی  ،نشده یانها بهای شخصیتو ویژگی آنهایات داستهای هدایتی، بسیاری از جزئگویی و تأکید بر جنبهدلیل گزیده

 آنهااستاند تمام زوایای پنهان دروایات این جزئیات با رنگ و لعاب بسیار به تصویر درآمده است. گویا راویان سعی کرده
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بر هیچ  ههایی است کرا به هر شکل ممکن آشکار کنند. اثرپذیری روایات داستانی از تورات و انجیل یکی از واقعیت

های آشکار شخصیت انبیاء& در قرآن با تورات و انجیل تحریف شده، محققی پوشیده نیست و با توجّه به تفاوت

یت یهود ۀهای تحریف شدهای ناروا به انبیاء& در روایات مجعول را باید در آموزهها و نسبتبسیاری از اتهام ۀریش

 توان معیار مناسبی برای شناساییمییت و عصمت معصوم& را رو توجّه به شخصو مسیحیت جستجو نمود. از این

 جعلیات اسرائیلی دانست.

 ای قائل شده است.های روایی خود برای شخصیت و عصمت معصومان$ اهمیت ویژهعالمه طباطبایی، در بررسی

 ۀسور 213 ۀو ذیل آی عصمت انبیاء& از خطا و اشتباه اشاره کرده ۀهای مختلفی از تفسیر خود به مسألایشان در بخش

 ـ ا قرآنتفسیر قرآن ب ـ تفسیری خود ۀالبقره بحث مبسوطی در مورد عصمت انبیاء& ارائه نموده و با استفاده از شیو

 آوری و تفسیر نموده است.جمع ،عصمت پیامبران اشاره دارند ۀطور مطلق به مسألآیاتی از قرآن را که به

 فرماید:میاند و دمیریافت وحی، ابالغ وحی و عصمت از گناه د ۀایشان عصمت انبیاء& را در سه حوز

 ینکها: عصمت از دومپیغمبر در تلقى و گرفتن وحى دچار خطا گردد،  اینکهیکى: عصمت از  عصمت سه قسم است،» 

 ۀیى که مااز گناه معصوم باشد، و گناه عبارت است از هر عمل اینکه: سوّمدر تبلیغ و انجام رسالت خود دچار خطا شود، 

خره هر فعل و قولى است که به وجهى هتک حرمت عبودیت باشد، و نسبت به مولویت موال مخالفت شمرده شود، و باال

با عبودیت منافات داشته باشد. و منظور از عصمت، وجود نیرو و چیزى است در انسان معصوم که او را از ارتکاب عملى 

 آن جهات ۀانبیا& در هم اینکهرد...  به هر حال قرآن کریم داللت دارد بر داکه جایز نیست چه خطا و چه گناه نگه مى

 .(134، ص 2 همو، ج« )اندگانه داراى عصمتسه

ی از برخ ۀمراتب گناه و مراتب مغفرت مطرح کرده و در خالل آن به شبه ۀعالمه طباطبایی، بحثی دقیق وجدی دربار

 مراتب گناه چنین  ۀگوید. ایشان دربارمیانبیاء& دارند، پاسخ  ۀبآیاتی که داللت بر استغفار و تو ۀعوام دربار

 فرماید: می
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مغفرت نیز داراى مراتبى  آنکهگناه داراى مراتب مختلفى است که یکى پس از دیگرى و در طول هم قرار دارند، چن»

وامر جا عبارت باشد از نافرمانى اشود، و چنین نیست که گناه در همه است که هر مرتبه از آن متعلق به گناه آن مرتبه مى

و نواهى مولوى که معناى متعارف آن است، و نیز چنین نیست که هر مغفرتى متعلق به چنین گناهى باشد، بلکه غیر از 

 ود:شهاى دیگرى هم هست که بالغ بر چهار مرتبه مىفهمد گناهان و مغفرتاین معنایى که عرف از گناه و مغفرت مى

ن اى از مواد قوانیشود از مخالفت پارهلى و عرفى که اگر بخواهیم عمومى تعریفش کنیم، عبارت مى: گناه معمواوّل

 ین مرتبه مغفرت است.اوّلعملى چه دینى و چه غیر دینى، و مغفرت متعلق به این مرتبه از گناه هم 

 مغفرت است.ن مرتبۀ یدوم: عبارت است از گناه متعلق به احکام عقلى و فطرى و مغفرت متعلق به آن هم، دوم

شان ظرف آداب است، و این مرتبه هم براى : گناه متعلق به احکام ادبى است نسبت به کسانى که افق زندگیسوّم

شمارد، و شاید اگر در جایى هم چنین خود مغفرتى دارد، و این دو قسم از گناه و مغفرت را فهم عرف گناه و مغفرت نمى

گناه و مغفرت  آثار ۀهم اینکهکنند، لیکن به نظر دقیق و علمى مجاز نیست. براى ى مجازى مىاطالقى ببینند حمل بر معنا

 را دارد.

کند، البته در طرف بغض و نفرت نیز درک مى آن راچهارم: گناهى است که تنها ذوق عشق، آن را و مغفرت مربوط به 

شمارد رت را فهم عرفى حتى به معنى مجازى هم گناه نمىشود. و این نوع از گناه و مغفگناه و مغفرتى مشابه آن تصور مى

انى از بسا کسو این اشتباهى است از عرف، و البته تقصیر هم ندارد، زیرا فهم عرفى از درک این حقایق قاصر است، و چه

ت شعرى و یا از تخیّال« برسام» ها از خرافات و موهومات عشّاق و مبتالیان به مرضهمین اهل عرف بگویند این حرف

ق ممکن است همین تصوراتى که در اف اینکهاست و متکّى بر مبناى صحیحى از عقل نیست، و غفلت داشته باشند از 

 .(371 ، ص6 همو، ج) «قى ناگفتنى باشدرسد در افق بندگى حقایزندگى اجتماعى تصوراتى موهوم به نظر مى

گویند، نباید به فهم ظاهری و عوامانه میتغفار انبیاء& سخن که در مواجهه با آیاتی که از اس اندکردهایشان اشاره 

رائن چنین قبسنده نمود و با استناد به ظواهر آیات ایشان را متهم به گناه و ذنب نمود؛ چرا که قرائن مقامى و همآنها  از
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فلت از فسّرانی که با غلفظى متصل و منفصل تأثیر قاطعى در تشخیص ظهور دارند. عالمه با انتقاد شدید از عالمان و م

 گوید: میاند، را نادیده گرفتهآنها  این قرائن انبیاء& را متهم کرده و مقام ومنزلت

ا در بین تأویل ر ۀچنین قرائن لفظى متصل و منفصل( بوده است که مسألغفلت از همین نکته )قرائن مقامى و هم»

ردند کدیدند و خیال مىجایى که ارتباطى بین آیات قرآنى نمىاز آناى از مفسّران و علماى کالم رواج داده، این عدّه عدّه

در تشخیص معنى هر کدام،  اینکهکه این آیات جمالتى است بریده و اجنبى از هم و هر کدام مستقل در معنا، لذا بدون 

لمات یکدیگر را بر معنى طورى که مردم بازار کبر معنایى عامیانه حمل کردند، همان آن رااز سایر آیات استمداد کنند، 

گویند: مى (87األنبیاء، ) <فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیهِفرماید:>شنوند که قرآن کریم مىکنند و لذا وقتى مىظاهرش حمل مى

بعدی  ۀکه خداى سبحان قدرت بر وى ندارد. آی ـ بلکه یقین کرد و حاشا بر او که چنین خیالى کندـ  ذوالنون خیال کرد

اگر این  آرى،. (88 < )األنبیاء،کذلِک نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَوَ فرماید:>مالحظه نکردند که ذوالنون را از مؤمنین دانسته، مىرا 

فهمیدند که معنى آیه، آن معناى عامیانه شدند، و مىقطعاً به چنین اشتباهى دچار نمى ،کردنددو آیه را با هم مالحظه مى

عجز خداى را ترجیح داده و یا یقین  اینکهکند تا چه رسد به ر قدرت خداى سبحان شک نمىو غلط نیست، زیرا مؤمن د

 به آن کند.

کنند چنین خیال مى (2 الفتح،< )لِیغْفِرَ لَک اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِک وَ ما تَأَخَّرَفرماید:>شنوند که قرآن مىو نیز وقتى مى

اى از نواهى مربوط به احکام دین را ر مردم گناه و مخالفت امرى از اوامر و یا نهیکه البد رسول خدا# نیز مانند سای

یم، هاى انبیایى چون آدم، ابراه... و نیز وقتى به سایر آیاتى که به خیال خودشان متعرض لغزش کرده که خدایش آمرزیده

کمال بى شرمى به ساحت مقدس  رسند بدون تأمل و بالوط، یعقوب، یوسف، داود، سلیمان، ایوب& و محمد# مى

دهند، راستى که هیچ عیب و هاى ناروایى که الیق خود آنان است به انبیاء& مىها و نسبتآنان جسارت نموده و طعنه

... و این جهل و غفلت باعث شد که آن نفوس طیّبه و طاهره را هم مانند نفوس  ننگى باالتر و بدتر از بى ادبى نیست

رومایه بدانند که از شرف انسانیت جز اسم بهره و بویى ندارند، نفوسى که یک روز بر سر آز و شهوت، شریر مردم پست و ف
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 ، 6 همو، ج...« ) دهندبازند و روزى خود را بر سر این کار از دست مىعرض و مال خود را مى

 .(369-367ص 

 معرفی انبیاء& اشاره کرده، بیان  ۀعالمه طباطبایی، به تفاوت قرآن کریم و دو کتاب انجیل و تورات در زمین

ها و خطاهایى به انبیاء& نسبت داده، که فطرت هر انسان معمولى متنفر از آن ارد که در تورات و انجیل لغزشدمی

 .(64 ، ص1 )همو، ج انددمیها برى است، اما قرآن کریم ساحت انبیاء& را مقدس دانسته، و آنان را از چنان لغزش

 د:فرمایمیدار شده است را ازجعلیات اهل کتاب دانسته، شخصیت انبیاء عظام & خدشهآنها  که درایشان روایاتی 

یهود دیده و خرافاتى است که به دست  همه مصائبى است که اسالم و مسلمین از دست اهل کتاب مخصوصاً اینها»

 .(369 ، ص6 همو، ج)« اندعتقد شدهاى هم به آن مجعل و در بین روایات ما گنجانیده شده و در نتیجه عده اینها

پس از آگاهی از دیدگاه عالمه در باب شخصیت انبیاء& و عصمت ایشان، به برخی از مواردی که عالمه روایت را 

 کنیم: میبه خاطر مخالفت با شخصیت و عصمت معصوم$ طرد کرده است، اشاره 

یوسف$ خداوند از مقام  یر تمجیدهای ویژهدر ماجرای داستان حضرت یوسف$ و همسر عزیز مصر، عالمه با ذک

کند که چگونه ممکن است این مقامات رفیع و درجات عالی نصیب میال ؤو صدیق نامیده شدن ایشان از سوی خدا، س

شمرده  گیرد که در دین خدا بدترین گناهانمیکسی شود که به سوی معصیت گرایش یافته و تصمیم به انجام معصیتی 

 ید:فرمامیشده؟! و 

یست، روند هیچ بعید نهاى گوناگون و جعلیات یهودیان و هر روایت ساختگى مىگونه حرفاز کسانى که زیر بار این»

خلیل$ و همسرش ساره  یوسف$ یعنی ابراهیم الهویه جدّها هستند که به خاطر یک مشت روایات مجهولزیرا همین

ر عزیز متهم همس ۀاز اینکه نبیره ابراهیم$یعنى یوسف$ را دربار چنین کسانى باکى ندارندکنند. آرى، اینرا متهم مى

 .(178ص  ،11 )همو، ج« سازند
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 هایی که به این پیامبر االهیدر ماجرای داوود$ و همسر اوریا نیز عالمه با اشاره به منشأ این روایات خرافی، نسبت

ز روایات تر و رسواتر ان، نقل تورات را که بسیار شنیعاند را برگرفته از تحریفات تورات دانسته و معتقد است جاعالداده

اند. ایشان این روایات را  نیز به دلیل مخالفت با عصمت پیامبران طرد است، تعدیل کرده و به منابع اسالمی وارد کرده

 .(302-301 ، ص17 )همو، ج کندمی

 به همین مبنا به بررسی روایات پرداخته، جحش نیز عالمه با استناد  بنت در ماجرای ازدواج پیامبر# با زینب

 فرماید: می

تر است، چون از یک فرد عادى پسندیده نیست که دنبال ناموس مردم حرفى و رسوایى این حرف از آفتاب روشن»

 .(323 ، ص16 همو، ج) «بزند، و به یاد آنان باشد، و براى به چنگ آوردن آنان تثبیت کند، تا چه رسد به خاتم انبیاء#

مرند، شمیها توسط سلیمان$ زدن اسبرا گردن<فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِایشان روایاتی که مقصود از>

زند، و ساحت آنان منزه از مثل آن است. چرا که هر بیننده اند و معتقد است که چنین عملى از انبیاء سر نمىدمیصحیح ن

وه بر این، اش کنى، عالچه گناهى دارد که با شمشیر به جان او بیفتى، و قطعه قطعهپرسد که اسب بیچاره اى مىو شنونده

 .(309، ص 17همو، ج ) این عمل اتالف مال محترم است

 
 معیار چهارم: تعارض با عقل

رود و عموم محققان و پژوهشگران شیعه میمخالفت با عقل یکی از معیارهای تشخیص احادیث سره از ناسره به شمار 

 اند. تسنن این معیار را پذیرفته و به کاربرده اهلو 

 فرماید:میمعیار سنجش روایت، مراد از عقل را بیان کرده،  عنواناهلل سبحانی با پذیرش عقل به آیت

صاحبان اندیشه و فلسفه نیست. بلکه مراد، آن چیزی است که خردمندان  ۀهای استدالل عقالنی ویژمراد از عقل شیوه»

یابند؛ مانند داوری خرد به علت داشتن هر میدر  آن را ،ها بپیرایندها و خویها، عادتها، وابستگیرا از انگیزهچون خود 
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چرخد یمای، امتناع دور و تسلسل، نیکی عدل و زشتی ظلم و بر محور چنین احکام عقلی است که عقیده و شریعت پدیده

بر روی خود خواهد بست و اثبات شرایع آسمانی و وحیانی بودن دین  انع راو اگر کسی بدان باور نداشته باشد، راه اثبات ص

سان منطق قاطع عقل، معیار و مقیاسی است برای بازشناسی حق از باطل در آنچه به ... بدین  برای او محال خواهد بود

 .(62-61 ص ق،1419 همو،) «دشومیوحی نسبت داده 

در سنجش احادیث بیان کرده و در توضیح آن  دوممالک  عنوانعقلی را به حاج حسن، نیز عدم مخالفت با قواعد عام 

 همو،) «نسبت آن به پیامبر نااستوار و بهتان خواهد بود ،هر حدیثی را که عقل نپذیرد و مخالف منطق باشد» نویسد:می

 .(19-20ق، ص 1405

ش از جعلیات، پذیرفته و در توضیح نق معیاری برای تشخیص احادیث صحیح عنوانعالمه طباطبایی، نیز عقل را به 

 فرماید:میو جایگاه عقل از نظر قرآن کریم 

به دقت تدبّر نمایى، خواهى دید که بشر را شاید بیش از سیصد آنها  اگر در آیات قرآن تتبع و تفحص نموده و در»

کتاب مجیدش حتى در یک آیه از آن جا از ... و خداى تعالى در هیچ دعوت نموده «تعقل» و یا« تذکّر»، «تفکر»مورد به 

یاورند اش ایمان کورکورانه باو را کورکورانه بندگى کنند و یا به یکى از معارف االهی اینکهبندگان خود را مأمور نکرده به 

ا باى را کورکورانه سلوک نمایند، حتى شرایعى را هم که تشریع کرده و بندگانش را مأمور به انجام آن نموده، و یا طریقه

 «هاى آن شرایع نیست معذلک آن شرایع را به داشتن آثارى تعلیل کرده استعقل بندگان قادر بر تشخیص مالک اینکه

 .(255 ، ص5 همو،ج)

 ایشان برای عقل حجیت قائل بوده و معتقد است که حجیّت قرآن و سنّت نیز متکی به عقل است:

اریم ماند و راهى نداعتبارى براى اصول معارف دینى باقى نمىاعتبار شود، دیگر هاى عقلى بىاگر بنا باشد حجّت»

به دست بیاوریم که قرآن کتابى آسمانى است، و معارفى که آورده همه صحیح و درست است. آیا جز این است  اینکهبراى 

گر دلیل دی شود؟ و مگر جز این است که حجیّت خود کتاب و سنت و هرهاى عقلى اثبات مىکه این مطالب همه با حجّت
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حجیّت  ۀکنندشود؟ آن وقت چگونه ممکن است یک آیه از قرآن و یا یک حدیث، حجیّت عقل را که اثباتبا عقل اثبات مى

اعتبار معرفى کند؟ هرگز ممکن نیست، چون در این صورت آن آیه و آن حدیث قبل از ابطال آن است از کار بیاندازد و بى

 .(171 ، ص17ج و، هم) «کرده استحجیّت عقل، حجیّت خودش را ابطال 

عالمه در بررسی بسیاری از روایات از داوری عقل کمک گرفته و بسیاری از اسرائیلیات وارده در تفاسیر را به کمک 

 فرماید: میهمین معیار شناسایی کرده است. از جمله در روایات مربوط به خلقت زمین ایشان چنین 

است از یک روز با شب همان روز، مولود حرکت وضعى زمین به دور محور پدید آمدن روزهاى هفته که عبارت »

آید، چون همیشه یک طرفش رو زند، یک شب و یک روز پدید مىخودش است که از هر یک بار که به دور خود دور مى

و  آنهاسمخداى تعالى آ آنکهبه خورشید است و یک طرفش پشت به خورشید. بنابراین دیگر چه معنا دارد که قبل از 

ین اى وجود داشته باشد؟ نظیر ااى دوّار و متحرک ساخته باشد، شنبه و یکشنبهآسمانیان و زمین را خلق کرده و آن را کره

اى وجود خورشید است، دوشنبهآنها  که یکى از آنهاآید، که قبل از خلقت آن و خلقت آسمنیز مى آنهااشکال در خلقت آسم

 .(372 ، ص17 همو، ج) «داشته باشد

م ای عظیصالح$، باز هم عالمه از این معیار بهره گرفته و در صحّت روایاتی که جسته ۀدر روایات مربوط به ناق

 کند:میاند، تردید برای ناقه تصویر کرده

یش بین دو پهلو ۀصالح$ آمده که آن قدر درشت هیکل بود که فاصل ۀ خصوصیات ناقۀدر بعضى از روایات دربار»

ممتنع  چنین چیزى اینکهالبته نه براى  ،کند، و همین مطلب از امورى است که روایت را ضعیف و موهون مىیک میل بوده

ه معجزه اش بچون این محذور قابل دفع است و ممکن است در دفع آن گفته شود: حیوانى که اصل پیدایشـ  الوقوع است

 حیوانى با در نظر گرفتن تناسب اعضایش باید بلندى بلکه از این جهت که چنین ـ اش نیز معجزه استبوده، خصوصیات

اند، توان تصور کرد که کسى بتواند او را با شمشیر به قتل برسکوهانش از زمین شش کیلومتر باشد و با این حال دیگر نمى

ال ن احوای ۀطور قطع صاحب معجزه نبوده، بله با همولى قاتل آن دیگر به ،درست است که حیوان به معجزه پدید آمده
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یک روز آب محل از آن شتر و یک روز براى شما، خالى از  یعنی: (155 الشعرا،) <لها شرب یوم و لکم شرب یوم>ۀ جمل

 .(317، ص 10 همو، ج) «اى بسیار بزرگ داشته استاشاره و بلکه خالى از داللت بر این معنا نیست که ناقه مزبور جثه

اند، نیز به را به درشت هیکلی و بلند قامتی و خصوصیات عجیب توصیف کردهعالمه در برخورد با روایاتی که عمالقه 

 گوید: میباره دلیل تعارض با عقل به ضعف روایت حکم کرده و در توضیحی اجمالی در این

در تعدادى از روایات پیرامون توصیف جباران مورد بحث، آمده که سکنه آن سرزمین از عمالقه بودند، که مردمى »

 تواندى عجیبى وارد شده که عقل سلیم نمىآنهایکل و بلند قامت بودند و از درشت هیکلى و بلند قامتى آنان داستدرشت ه

 .(291، ص 5 همو، ج) «را بپذیردآنها 

توان به روایات مربوط به حضرت سلیمان$ میدر موارد دیگری نیز مفسّر المیزان از این معیار بهره گرفته است که 

 .(369، ص 5 همو، ج) ره کردو ملکه سبأ اشا

 

 معیار پنجم: تعارض با تاریخ

 و از آن در سنجش پژوهان در نقد حدیث بدان اعتماد کردهاطالعات تاریخی، یکی دیگر از معیارهایی است که حدیث

یری گبهرههای تاریخی را در اند. اما همگی علما و پژوهشگران صحّت و استواری گزارهصحت و سقم روایات استفاده کرده

اند. سبحانی در ضمن معیارهای سنجش روایت از تاریخ نام برده و صحّت را شرط آن دانسته و از این معیار شرط نموده

 .(65ق، ص 1419 همو،) نگاران را بر آن، نشانه این صحت دانسته استظاهراً اتفاق دانشمندان و تاریخ

 ج حسن،حا) معیاری برای ارزیابی احادیث توجّه داشته اند وانعنادلبی و حاج حسن نیز به تاریخ صحیح و قطعی به  

 .(303 ق، ص1403 ؛ ادلبی، 38 ، ص2 ق، ج1405
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عالمه طباطبایی، نیز از معیار تاریخ برای نقد و بررسی برخی از روایات بهره گرفته است. اما به دلیل قلّت اطالعات 

یار محدود کرده است؛ وی در تفسیر المیزان ضمن اشاره به اهمیّت دقیق و قابل اعتماد تاریخی، کاربرد این معیار را بس

 دو عامل فساد بوده است: ۀعلم تاریخ، معتقد است که این علم مفید همواره ملعب

ند و از اادهدمیاى که با داشتن قوه و قدرت حقایق تاریخی را متناسب با منافع خود تغییر هاى خودکامهحکومت -1

 اند.  کردهمیجلوگیری  ،بودهآنها  ف منافعحقایقی که مخال ۀاشاع

ها و متهم بودن بینندگان و شنوندگان حوادث تاریخى، و ناقالن و کاتبان تاریخ به دخالت دادن حب و بغض  -2

 های قومی در نقل وقایع تاریخی.احساسات باطنی و تعصب

و ضبط اخبار و مشکل حفظ و نگهداری  ایشان عالوه بر این دو عامل عمده، یکسان نبودن ابزارهای مشاهده و نقل

چنین دخالت سیاست در تغییر حقایق را از دیگر عوامل بدگمانی نسبت به کتب تاریخی از دگرگونی و گم شدن و ... هم

 .(307 ، ص2 همو، ج) انددمیاعتنایی علمای امروز به تاریخ بی ۀکند و این نواقص را علّت عمدمیتاریخ معرفی 

ا خوش عوامل کذب و خطاى براى ایمنى از دروغ و خطا نداشته و دستت که تاریخی که هیچ پشتوانهعالمه معتقد اس

کریم مقابله کند و کتب عهدین را نیز در این حکم ملحق به سایر کتب تاریخی دانسته و در مورد تواند با قرآنمیاست، ن

 د:فرمایمی آنهاتفاوت نقل قرآن کریم با کتب عهدین در بیان داست

ه در طالوت(، مخالف با نقلى است ک ۀى قرآنى )نظیر داستان مورد بحث یعنى قصآنهابینیم اغلب داستپس اگر مى»

ى کتب عهدین، چیز اینکهکنیم، براى  چه که در قرآن آمده شککتب عهدین )تورات و انجیل( است، نباید در صحّت آن

وامل قرار آن ع ۀبرد عوامل باال، دور نمانده بلکه آن نیز ملعبز دستزائد بر تواریخ معمولى نیست و مانند سایر تواریخ، ا

داستان صموئیل و شارل به نقل کتب عهدین، معلوم نیست که کیست و به هر حال  ۀسرایند اینکهگرفته است، عالوه بر 

کریم کالم حق و از آنچه که در قرآن آمده نداریم، پس تنها قرما اعتنایى به مخالفت تاریخ و مخصوصاً عهدین، با آن

 .(307 ، ص2 همو، ج) «خداوند تبارک و تعالى است ۀناحی
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شود که ایشان در بررسی برخی از روایات میهای تاریخی اذعان دارد، ولی مشاهده چه عالمه به نادرستی غالب نقلاگر

روری ت. البته ذکر این نکته نیز ضهای معتبر تاریخی استناد نموده و از این رهگذر به بررسی روایت پرداخته اسبه نقل

است که ایشان در هیچ موردی روایت را تنها به دلیل مخالفت با تاریخ رد نکرده، بلکه با معیارهای مختلفی از جمله تاریخ 

 کند. میسنجیده و در نهایت به صحت یا عدم صحت روایت حکم 

دات یکی از مستن عنواندشان به آثار باستانی به روایات مربوط به توصیف عمالقه از مواردی است که عالمه در نق

 فرماید:میکند و میتاریخی استناد 

آن سرزمین از عمالقه بودند، که مردمى  ۀدر تعدادى از روایات پیرامون توصیف جباران مورد بحث، آمده که سکن»

 تواندمىوارد شده که عقل سلیم نى عجیبى آنهادرشت هیکل و بلندقامت بودند و از درشت هیکلى و بلندقامتى آنان داست

هاى طبیعى نیز چیزى که این روایات را تأیید کند وجود ندارد، ناگزیر باید گفت که را بپذیرد، و در آثار باستانى و بحثآنها 

 .(291 ، ص5 همو، ج) .«.. روایات مذکور مأخذى جز جعل و دسیسه ندارد

لکه سبأ نقل شده، عالمه در کنار معیار عقل از تاریخ قطعی نیز در بررسی روایاتی که در مورد حضرت سلیمان$ و م

 پردازد:میکمک گرفته و به نقد روایت 

آن آمده،  ۀروایاتى که در این داستان وارد شده، اخبارى که در قصص آن جناب و مخصوصاً در داستان هدهد و دنبال»

 شود، مطالبى که عقلهاى خرافى کمتر دیده مىسانهش مطالب عجیب و غریبى دارد که حتى نظائر آن در اساطیر و اف

عب و هایى است که از امثال کمبالغهآنها  کند و را تکذیب مىآنها  بپذیرد و بلکه تاریخ قطعى هم آن راتواند سلیم نمى

 .(369، ص 15 همو، ج)« وهب نقل شده است
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 معیار ششم : تعارض با علم

توان مینها آ گیرند و در بررسی و سنجشمیعلم قرار  ۀپردازند که در حیطمیی بخشی از روایات تفسیری به موضوعات

کی اند، با این وجود یاز مسلمات علمی بهره گرفت. هرچند در قرون اخیر علوم بشری رشد شتابان و قابل توجّهی داشته

های ی و به تبع آن تحول یافتهدانش تجرب ۀهای به کارگیری این معیار در سنجش احادیث، شتاب خیره کننداز دشواری

پژوهان به این عامل شده های آن است. این مسأله باعث بی اعتمادی غالب حدیثاین علم و در نتیجه عدم قطعیت آموزه

 اند که از جملهشود که بسیاری از آنان در میان معیارهای سنجش احادیث نامی از علم نبردهمیرو مشاهده است. از این

 .(73-53 ق، ص1419 همو،) به سبحانی اشاره کرد توانمیآنها 

عالمه طباطبایی، از جمله عالمانی است که از معیار علم برای نقد و بررسی برخی از احادیث استفاده کرده است. البته 

 گیری ایشان از معیار علم برای سنجش روایات، بسیار محدود است. بهره

. از بردمیاختصاص دارد، از جهات مختلفی صحت روایت را زیر سؤال  عالمه در نقد روایاتی که به توصیف عمالقه

 ارد که چیزی که این روایت را تأیید کند، وجود ندارد: دمیهد و بیان دمیهای علوم طبیعی ارجاع جمله آن که به یافته

ه روایات ناگزیر باید گفت ک هاى طبیعى نیز چیزى که این روایات را تأیید کند، وجود ندارد،و در آثار باستانى و بحث»

 .(291 ص ،5 همو، ج.«).. مذکور مأخذى جز جعل و دسیسه ندارد

ذیل آیات ابتدایی این سوره روایات شگفتی در مورد کوه قاف آمده است. از جمله این که این  «ق» ۀدر تفسیر سور

های ن روایات را به دلیل مخالفت با یافتهکوه، محیط بر زمین است و دو طرف آسمان بر روی آن قرار گرفته است. عالمه ای

 اند:دمیعلم باطل 

یا ملحق به بدیهیات است و یا خود آنها  به هر حال این روایات به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند، و امروز بطالن»

 .(343 ص ،18 همو، ج) «بدیهى است



 
 63  1393 پائیز و زمستان، دوّم، شماره اوّلسال 

 

 

نیز یکی از مستندات عالمه برای نقد روایت  ها و...در مورد پدید آمدن روز و شب، پیدایش ایام هفته و خلقت کوه

 تر آمد، می فرماید:چنان که پیشهای مسلم علمی است. ایشان در مورد این روایات آنگیری از یافتهبهره

پدید آمدن روزهاى هفته که عبارت است از یک روز با شب همان روز، مولود حرکت وضعى زمین به دور محور »

اش رو آید، چون همیشه یک طرفزند، یک شب و یک روز پدید مىر که به دور خود دور مىخودش است که از هر یک با

و  نهاآخداى تعالى آسم آنکهاش پشت به خورشید. بنابراین دیگر چه معنا دارد که قبل از به خورشید است و یک طرف

ین اى وجود داشته باشد؟ نظیر او یکشنبهاى دوار و متحرک ساخته باشد، شنبه کره آن راآسمانیان و زمین را خلق کرده و 

اى وجود خورشید است، دوشنبهآنها  که یکى از آنهاآید، که قبل از خلقت آن و خلقت آسمنیز مى آنهااشکال در خلقت آسم

ها تدریجى بوده. و همچنین ها قرار داده و حال آنکه خلقت کوهداشته باشد. در این روایات یک روز را براى خلقت کوه

همو، ) «ه تدریج درست شده، نه در یک روزنیز بآنها  ها وارد است، چونظیر این اشکال در خلقت شهرها و نهرها و رزقن

 .(372 ، ص17 ج

 

 معیار هفتم: بررسی سندی و رجالی

ندارد؛ ولی در برخی موارد به ذکر تمامی سند آنها  عالمه طباطبایی در نقل عموم روایات، اهتمامی به گزارش سند

کند و در موارد دیگر تعدادی از راویان ابتدا یا انتهای سند را نام میپردازد و در مواردی تنها به ذکر راوی امام بسنده می

 .(93 ش، ص1384 نفیسی،) بردمی

ن روایت سند ای آنکهبدان، علت  و» نویسد:میخود در نقل روایات چنین  ۀایشان در بخشی از المیزان با اشاره به شیو

روش این کتاب نیست، به طور کامل آوردیم، این است که انداختن اسانید روایات در این کتاب در مواردی  اینکهبا  را،

سو با قرآن است که در این صورت دیگر نیازی به آوردن سند نیست، اما در جایی که موافقت احراز است که متن آن هم
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السند یا ایم تا روایات صحیحریم سند را بیاوریم؛ با این همه کوشیدهتوان روایت را بر قرآن تطبیق داد، ناچامین ،نشده

 .(370-369 ، ص11همو، ج ) «چه را مؤید به قرینه است، برای ارائه برگزینیمآن

یافت  توانمیهای روایی المیزان مواردی را خود پایبند نبوده است؛ چرا که در بررسی ۀلی ظاهراً عالمه چندان به گفتو

و دیاری،  94 ش، ص1384 )نک: نفیسی، ولی سند روایت را ذکر نکرده است ،ه به سستی سند روایتی اشاره کردهکه عالم

 . مقاله( سراسر ش،1391

گونه که پیش از این نیز اشاره شد، عالمه طباطبایی در تفسیر قرآن برای روایات آحاد حجیّتی قائل نیست. ایشان همان

ه تقاضای کند. برای نمونه در اخبار مربوط بمیری از روایات اسرائیلی را نامعتبر  دانسته و طرد گیری از این مبنا بسیابا بهره

نها آ های کنده شده اختالف دارند، اگر مراد ازدر تعداد کوه آنکهو این روایات عالوه بر » فرماید:میرؤیت و تجلی برکوه 

مثال چه وقوع آن امکان داشته باشد، ایزی جز این منظور باشد، اگراگر چالجبل باشد، با آیات تطبیق ندارند و تفسیر دکّ

 .(261، ص 8 همو، ج)« این روایات آحاد برای اثبات آن کافی نیست

اند که دمیعالمه طباطبایی برای صحت سند به تنهایی اعتباری قائل نبوده و سند صحیح را هنگامی قابل اعتنا 

 فرماید:میایشان پس از نقل روایتی در مورد سامری چنین  سو با قرآن باشد.مضمون روایت نیز هم

 ، ص3 همو، ج« )و خبر، اگرچه از نظر اصطالحی نیز صحیح باشد، اگر با قرآن مخالفت داشته باشد، حجیّت ندارد»

185). 

ند. کمیحکم عالمه به راویان احادیث نیز توجّه داشته و در مواردی با اشاره به ضعف راویان، به مجعول بودن روایت 

جود ایشان اند و واند که در گسترش اسرائیلیات نقش داشتهدمیمنبّه و کعب االحبار را دو شخصیت بارزی بنایشان وهب

ایشان در بیان اختالفات فراوان روایات پیرامون  اند.دمیرا در طریق روایت موجب ضعف و حاکی از اسرائیلی بودن آن 

 فرماید:میشاره کرده و ذوالقرنین به نام این دو تن ا
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آورى است که هر ذوق سلیمى از آن وحشت نموده، و بلکه عقل و این اخبار در عین حال مشتمل بر مطالب شگفت»

را با هم مقایسه نموده مورد دقت آنها  داند، و عالم وجود هم منکر آن است. و اگر خردمند اهل بحثسالم آن را محال مى

خالى از دسیسه و دستبرد و جعل و مبالغه نیست. و از همه مطالب آنها  مجموع اینکهدر  کندقرار دهد، هیچ شکى نمى

ا اشخاص نقل کرده و ی ـاالحبارابن منبّه و کعباز قبیل وهبـ  تر روایاتى است که علماى یهود که به اسالم گرویدندغریب

ه ما به اى دارد کاند. بنابراین، دیگر چه فایدهنمودهاند، نقل آید از همان یهودیان گرفتهدیگرى که از قرائن به دست مى

 .(369، ص 13)همو، ج  «طول و تفصیلى که دارند بپردازیم؟با آن کثرت و آنها  و استقصاء و احصاءآنها  نقل

ستان او د» فرماید:میبهشت ارم نیز مجدداً به نقش این دو راوی اشاره کرده و  ۀن در مورد روایات مربوط به افسانایشا

 )همو،  «االحبار روایت شده استمنبه و کعببنهاى معروف قدیمى است، که از وهببهشت ارم یکى از افسانه

 .(28 ، ص20 ج

عالمه طباطبایی به ناقالن احادیث فتنه نیز توجّه داده و این احادیث را به لحاظ سندی نیز دارای ضعف دانسته و 

 گوید:می

این است که از کسانى نقل شده که در  ،شودوء ظن آدمى نسبت به این روایات مىو یکى از چیزهایى که باعث س»

ا هاى على$ بفتنه در خانه على$ از انجام وظیفه یعنى دفاع از حق على$ سر باز زدند، و از کسانى که در جنگ

ى توجیه شود، و گرنه گیرى کردند، به همین جهت باید اگر ممکن باشد به نحومعاویه و خوارج و طلحه و زبیر کناره

 .(همان) «مطروح و مردود شناخته شود

 
 گیرینتیجه

 آید:میبا تتبّع و دقّت نظر در بیانات عالمه در سراسر المیزان، نتایج ذیل به دست 
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عالمه طباطبایی در شناسایی اسرائیلیات هم به سند و راویان احادیث توجّه داشته و هم به متن و محتوای  -1

 های عالمه آشکار است، توجّه ویژه مفسّر به مضمون و نقد متن است.چه در بررسیاحادیث؛ اما آن

ین معیار ا ۀکریم و عرضه روایات برآن است؛ گسترترین مالک عالمه در شناسایی و نقد اسرائیلیات، قرآنمهم -2

فقت را نیز شرط است و او عالوه بر احراز عدم مخالفت در مواردی لزوم موا در نظر عالمه از دیگر محققان 

 کند.می

یک معیار مطرح کرده و در مواردی از آن برای شناسایی  عنوانعالمه طباطبایی، سنت قطعی را نیز به -3

اف با تنهایی در مصگاه یک روایت را بهاسرائیلیات بهره گرفته است؛ البته عالمه در استناد به روایت، هیچ

در هیچ موردی استوارتر بودن سندِ یکی را نسبت به دیگری،  چنان که ظاهراًهد؛ همدمیروایت دیگر قرار ن

اند. ایشان در تعارض بین روایات، با مؤید قرار دادن دمیتنها دلیل رجحان یک روایت در مقابل روایت دیگر ن

هد یا در صورت نبودن چنین دالیل دمی، یک طرف این تعارض را ترجیح آنهادلیلی از قرآن، عقل، تاریخ و جز 

 کند.میهای روایت معیار استناد ونی، به تعدد طرق یا تعدد نقلبیر

ی انبیاست، تعارض با عصمت و شخصیت آنهاظهور و بروز اسرائیلیات در داست ۀین عرص اینکهبا توجّه به  -4

 کار رفته است.های عالمه در شناسایی اسرائیلیات بهترین مالکیکی از مهم عنوانمعصومان$ به

ک های اسرائیلی را با همین مح، حجیّت عقل را نیز در بررسی روایات پذیرفته و بعضِ روایتعالمه طباطبایی -5

اعتبار شود، دیگر اعتبارى براى اصول هاى عقلى بىکند و معتقد است اگر بنا باشد حجتمیسنجیده، رد 

 ماند.معارف دینى باقى نمى

م است. البته با توجّه به به دلیل قلت اطالعات دقیق دو معیار دیگر عالمه در بررسی روایات، تاریخ قطعی و عل -6

 های علمی، کاربرد این دو معیار در المیزان بسیار محدود است.و قابل اعتماد نبودن تاریخ و عدم قطعیت آموزه
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در بررسی سندی، عالمه هم به کیفیت اتصال و انقطاع سند توجّه داشته و هم به احوال راویان؛ ایشان  -7

د و وجود اناند که در گسترش اسرائیلیات نقش داشتهدمیاالحبار را دو شخصیت بارزی و کعب منبّهبنوهب

 اند.دمیایشان را در طریق روایت موجب ضعف و حاکی از اسرائیلی بودن آن 
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