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  انبيا عصمت بر تكيه با
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 چكيده
 قرآن انمفسر از شماري كه است باور بر اين تفسيرالميزان در مقدمه طباطبايي عالمه

 مذهبي دعقاي با كه چه وآن كرده، تحميل قرآني هايآيه بر را خود كالمي عقايد كريم،
 تفسير را بيينيت چنين تواننمي حقيقت، و در اند،برده تأويل به است، نموده ناسازگار آنان
 رو غلطيدنفاز  انهشدار ديگر با وجود عالمه، آيا كه است مطرح پرسش اين حال. نهاد نام
 موهم تآيا با چگونه انبيا، عصمت انگاره پيش با مواجهه در خود ها،فرض پيش دام در

 با عالمه برخورد نوع خصوص در نگارنده كلي نظريه است؟ كرده برخورد عصمت عدم
 ي،حداكثر عصمت نظريه به پايبندي با خويش، تبيين در وي كه است آن آياتي، چنين
 يا و عقالني ايهگوييكلي با يا واژه شناختي، هايتحليل با را نظريه اين با ناسازگار آيات

 دقيق ررسيب از نيز، گاهي و برگزيده، را تأويل و توجيه راه مربوطه، آيات رمزانگاري با
 هايتحليل با تا است كرده آيات،كوشش اين با برخورد در عالمه. است برتافته روي هاآيه

 فرض پيش ميان ظاهري تزاحم قرآن، به قرآن تفسيري روش از گيريبهره و عقالني
حقيق تروش  .كند عالج ايگونه به را عصمت عدم موهم ظواهر آيات و انبيا مطلق عصمت

 ست.ااي بهره جسته انتقادي بوده، و از منابع كتابخانه –در اين رساله، تحليلي 

 ير.انبيا، تأويل، تفس عصمت كالمي، فرض پيش طباطبايي، عالمه: واژگان كليدي 
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 مروري انتقادي بر نوع مواجهه عالمه طباطبايي در تفسير با تكيه بر عصمت انبياء   ▪   ٢٣٢

  

  ،٩٨(بهار و تابستان  مشماره بيستعقل و دين، سال يازدهم( 
 

 مقدمه -١

 دانش بر اين چندي هاينشيب فراز و تفسير نويسي، ساله هزار تاريخچه در طول

 بر جاي آيات عيني فهم در و منفي مثبت تأثيري هاآن از هر يك كه است گذشته

 داشته، قرآني آيات از استنباط شيوه در تأثير فراواني كه هاييدانش از يكي. اندنهاده
 ،يمرتض ديس: رك(  .است كالم علم در انبياء عصمت مسأله به مفسران نگرش نوع

 گاه كه - را مسأله اين به مربوط آيات تا اندكوشيده مفسران بنابراين،)   ٨-٢: تا يب

 انگاره پيش كه كنند تبيين ايشيوه به- اندعصمت عدم موهم نخست در نگاه
 تأويل به قاعده، اين حفظ در كه هر چند نبيند، خود به آسيبي اندك انبيا، عصمت

 چالشي دستخوش قرآن و شيوايي آشكارگي اصل و آورند، روي بعيده هايتوجيه و

 توجه تفسيري نقيصه اين به الميزانتفسير  در مقدمه طباطبايي عالمه .گردد جدي
 هايآيه كه كردند كوشش مذهبي عقايد زمينه در متكلمين امّا «:نويسندمي و كرده

 ديدند، موافق را چه آن يعني كنند، تفسير خود مذهب اصول پايه بر را قرآني

 هر به... بردند تأويل به داد،مي اجازه آنها مذهب كه صورتي به را باقي و گرفتند،
 تطبيق را آن است اين بهتر بلكه ناميد، تفسير تواننمي را تفسيري روش اين حال،

  )٨٨، ١ ج :١٤١٧ طباطبايي،».(بناميم

 تنها قرآن، هايآيه از استقبال هنگام مفسر، كه است باور بر اين عالمه بنابراين 

 نظري هايتئوري و هاو از ذهنيت بوده، وحياني واسطهبي هايپيام فهم در پي بايد

 افزودني هاينكته و دروني هايكشش از رهايي با تا باشد، پيراسته پيشيني

 و اند،مبيّن و روشن خود، قرآني هايآيه زيرا بشتابد؛ آيات سوي به ساز، محدوديت

 خود هايپيام كالمي، و فلسفي نظري هايانگاره پيش به نيازي هيچ بدون توانندمي

 . برسانند مخاطبين به را

 استقرايي، هايپژوهش از گيريبهره با تا است كرده سعي مقاله، اين در نگارنده  
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    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

 عالمه تعامل نوع و بكاود الميزان شريف تفسير در را انبياء عصمت به مربوط آيات

 هايجايگاه و دهد، قرار نقد و بررسي مورد را آيات اين با برخورد در طباطبايي

 وجه هيچ به و سازد، آشكار را عصمت كالمي هايفرض پيش از ايشان تأثيرپذيري

 خدشه و مبرهن اصلي كه – الهي پيامبران عصمت اصل كشاندن چالش به پي در

 به منظور خودداري از اطناب در مقاله، نوشتار، اين در ما. باشدنمي – است ناپذير

 نوح، آدم، حضرات: از عبارتند كه ايمگفته سخن) ع( پيامبران از تن چهار درباره

  . )السالم عليهم( يونس و يوسف

 كه شود داده ضرورت تحقيق در اين مسأله، از آنجايي است كه اوالً،  نشان  

چگونه در برخي  با همه تأكيدات خود، عالمه طباطبايي، چون بزرگي مفسر يك

دادند، مي پرهيز آن از شدتبه را ديگران كه اندشده هاييفهم پيش موارد، گرفتار

نمايي باور عصمت انبيا با ظواهر آيات، مسأله اي است كه عالج  دغدغه تناقض ثانياً،

آن، با وجود هزينه گزاف آن، گاه اقناع به همراه ندارد، و آسيب فراواني به ويژگي 

بالغت و نور و مبين بودن آيات قرآن وارد مي كند؛ و اين امر موجب مي گردد كه 

  بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.  هافرضپيش و مباني تنقيح اهميت

در خصوص پيشينه تحقيق مي توان  به مواردي چند اشاره كرد كه عمدتاٌ در  
آنها به كليات مسأله پرداخته شده و به صورت استقرايي و مصداقي كاوش صورت 

 و طباطبايي عالمه نظر از متن فهم در هافرضپيش نقش« نپذيرفته است. مقاله

 مجله در مقاله اين. ذرّيه محمدجواد و بيدهندي محمد آبيار، سهيال نگارش ،»گادامر
 تحليل نوشتار اين. است رسيده چاپ به ٩٢ پاييز ،٣٤ شماره ،ديني نوين انديشه

 در هافرضپيش نقش كه است كرده گيرينتيجه چنين عالمه نيز و گادامر نظريه

 با بتوان كه دارد وجود آن امكان نه و پذيرفت مطلق طوربه توانمي نه را متن فهم
 و كلي نه است، جزئي امور اين نقش لذا پرداخت؛ تفسير به رنگبي و خالي ذهن
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  ،٩٨(بهار و تابستان  مشماره بيستعقل و دين، سال يازدهم( 
 

 پورحسن، قاسم نگارش ،»تفسير در طباطبايي عالمه هايادراك پيش« مطلق؛ مقاله

 فرضپيش عنوانبه را قرآن به قرآن تفسير شيوه وي. ٥ شماره ديني، پژوهش مجله
  است؛ دانسته تفسير در عالمه

 نژاد، علوي حيدر سيد نگارش ،»الميزان تفسير در عالمه هايفهم پيش« مقاله 

 مقصود كه است معتقد مقاله اين در وي. ١٠-٩ شماره قرآني، هايپژوهش مجله

 بر كه است متن از بيرون هاييانگاره ها،فرضپيش از تفسير بودن پيراسته از عالمه

 كشف براي متنيدرون هايفرضپيش شامل پيراستگي اين و شودمي تحميل هاآيه

  شود.نمي آيات مداليل

  

  ابوالبشر (ع) آدمداستان عصيان و هبوط -٢

 آفرينش در برخي از نظريات خويش در تفسيرالميزان، ماجراي طباطبايي، عالمه

 ممنوعه، ميوه خوردن و حوا و آدم نافرماني قبيل از آن، پيرامون رخدادهاي و آدم

 صورت اين به دانند،مي رمزي ايقصه را زمين در اسكان و بهشت از آنان اخراج و

 شيوه ولي بوده، برخوردار از واقعيت وغيرها ابليس و حوا و آدم يعني، قصه، مواد كه

 آنها هبوط و آدم به كردن سجده از ابليس و خودداري آدم سركشي داستان بيان

 ديگر، عبارت به .است شده طراحي ما براي فهم قابل و زميني شكلي به زمين، به

 نمادين و تخيلي و انسان، آفرينش ماجراي اصل انكار معناي به داستان، رمزانگاري

 صورت به غيبي رخدادي و معقول حقيقتي كه معناست اين به بلكه نيست، آن بودن

 و رمزي )١٣٢ :١٣٦٤ است،( رك: مطهري، شده طراحي باز فهم قابل و محسوس

 سنگيني و شكوه براي كه) ٢١/حشر( نيست حشر در سوره تمثيل بسان قصه بودن

 نه حقيقت، ودر بوده، انگيز خيال و نمادين واقع، در كه آوردمي مَثلي قرآن، معنوي

( است؛ شده متالشي پروردگار خشيت در اثر كوهي ونه شده، نازل كوه بر قرآني
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    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

 و هاآسمان بر امانت عرض آيه است چنان هم و )٢٨٩و  ٢٨٨ رك: جوادي آملي:

 انسان انسانيت توان جزدر آن حمل و بوده، الهي امانت سنگيني از كنايه كه زمين

 )٢٨٩(رك: همان، .نيست

 انسان اشاره آفرينش داستان رمزگونگي به الميزان، از مورد در چندين عالمه 

 به]  آدم آفرينش[  قصه اگرچه «: نويسدمي آدم داستان تبيين در وي. است رفته

 اطاعت، فرمان، دربرگيرنده و شده، طراحي متعارف اجتماعي هايداستان شيوه

 ما است، ولي مولوي تشريعي و امور از آنها مانند و راندن و طرد استدالل، سركشي،

 سازي همانند آدم، داستان كه رسيممي حقيقت اين به پيشين، آيات از گيريبهره با

 كه ماهيتي آن با ابليس كه معنا اين به است؛ تكويني امري براي]  تمثيل و[ 

رك:  .(»نهاد شورش سر به و برنتافت، را انساني حقيقت دربرابر فروتني داشت،

 :١٣٧٣؛ و نيز، رك: مهريزي، ٢١٩ –٢١٨، ١٤؛ ١٣٢ ،١ ؛٦٠ و ٢٢،٢٧ ،٨ طباطبايي،

٣٩-٢٤( 

   ارزيابي -١-٢

و تمثيلي به برخي آيات و قصه هاي قرآن، احياناً، به صورت  نگرش رمزانگارانه   

در البالي كتاب هاي تفسيري و  –و نه چندان گسترده  -جسته و گريخته

 ،١ :١٤٠٣؛ ابن كثير، ٨٧، ٧ :١٤٠٦غيرتفسيري مشاهده مي گردد. ( رك: طبري، 

؛ عبده و رشيدرضا، ٥٦٥، ٣: ١٤٠٧ ؛ زمخشري،٤١، ٧ :١٤٢٠؛ فخر رازي، ٥٢٩

؛ ١٣٢ :١٣٥٧؛ مطهري، ١٧١ ،٢ :١٣٦٢؛ طالقاني، ٤٦٠ -٤٥٦، ٢و  ٢٦٣، ١ :١٤١٤

 كه اين به توجه با رسد،مي نظر ) اما به ١٢٤ ،١ :١٤١٨؛ زحيلي، ٢٢٦، ١، فضل اهللا

 المنار تفسير در حاشيه تفسيرالميزان -معاصر پژوهشگران برخي نگرش براساس -

 محمد شيخ نوشته تفسيرالمنار از همان را اينظريه چنين عالمه است، شده نگاشته

 معرفت، ؛٢٦٣، ١ :١٤١٤ عبده، رك: .(باشد كرده اقتباس رشيدرضا محمد و عبده
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  ،٩٨(بهار و تابستان  مشماره بيستعقل و دين، سال يازدهم( 
 

٢٨٣ -٢٦٦ :١٣٧٦( 

 قرآني پشتوانه داراي قرآن، آيات از برخي رمزانگاري هوشمندانه نظريه 

 :١٣٧٣ مهريزي،.(دارد مفسران در ميان طوالني بس ايسابقه و بوده،) ٢١/حشر(

 است، نبوده انسان آفرينش در خصوص نظريه اين مبتكر هر چند و عالمه،) ٢٨ -٢٥
 پيراموني رخدادهاي و نخستين هايانسان آفرينش قصه رمزانگاري دوباره طرح ولي

 آيات با آدم عصمت كالمي فرض پيش ناسازگاري چالش از حدودي تا تواندمي آن،

 براي عالجي راه نظريه، اين طرح با عالمه .بكاهد آن صعوبت و عصمت عدم موهم
و  ،)ع( آدم حضرت حداكثري عصمت خصوص در خويش كالمي فرض پيش حفظ

 ابوالبشر، هبوط و عصيان و خطا در مورد قرآن آيات بودن مبين و روشن نيز،

 فداي را يكي و كرده، حفظ را خويش مبناي دو هر هوشمندانه و داده پيشنهاد
 هايآكادمي و روز علمي محافل در اقتراحي چنين طرفي، از. است نكرده ديگري

 در نظريه اين طرح ولي است، حاشيه بدون و آسان كاري معاصر، دوره پيشرفته

نبوده، و مي تواند از نظر علمي مستلزم عنايت زائد  آساني كار چندان سنتي، محافل
 عكسيا  و  )٢٢٨: ١٣٨٢و موجب تكلف در استظهار باشد، ( رك: جوادي آملي، 

 ، با اين وجود، و با)١٢٨ ،٦ :١٣٧٤ شيرازي، مكارم.( بار آورد به تندي هايالعمل

 چنين بود، شده واقع مذهبي هايكانون ترين سنتي در عالمه كه اين به توجه
 برآمده انديشي آزاد و فلسفي از عقالنيت شناسي، معرفت نظر از تواندمي اقتراحي

 هايفرض پيش بر پافشاري روش شناختي، نگاه از ولي باشد، گرفته ريشه ازآن

 صراحت از رهايي جهت متعدد هايجوييچاره و قرآني، روشن آيات در برابر كالمي
 ايشان دراستنباط محوري متن نيز، و عالمه انديشي آزاد تواندمي آيات، شيوايي و

  فراخواند.  چالش به را قرآن از آيات

عالمه طباطبايي در خصوص مسأله عصيان و هبوط حضرت آدم (ع) نظريه 
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    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

التقربا هذه الشجره فتكونا من « ديگري با عنوان ارشادي بودن نهي الهي در آيه 

ن مطالب آن از ذكر اند كه به علت طوالني بود) ارائه داده٣٥اعراف/ » ( المين الظ

: ١٣٨٧؛ زماني، ٢٠١و٢٠٠ ،١ : ج١٣٧٤، رك: طباطبايي(گردد.آن خودداري مي

١٥٣ -١٢٩(  

  

 )ع( نوح االنبيا شيخ عصمت-٣

 دنبال به را نوح حضرت عصمت عدم ايهام نخست، نگاه در قرآني آيات از برخي

 درگاه به خطاب با كنعان، فرزندش شدن غرق از پس پيامبر، اين كه جا آن. دارد

 وَعدَكَ  إنَّ وَ أهلي مِن ابني إنَّ رَبِّ فَقالَ رَبَّه نُوحٌ وَ نادي ": داردمي فرياد ربوبي،

 تو وعده و است، من خاندان از فرزندم " ؛)٤٥/هود( "الحاكِمينَ  أحكَمُ أنتَ وَ  الحَقُّ

 ".داوراني برترين تو و است، حق] امخانواده نجات درباره[

 عَمَلٌ  إنّه أهلِكَ  مِن لَيسَ إنَّه نوحُ  يا قالَ  ": فرمايدمي نوح پاسخ در خداوند آنگاه 

 "الجاهِلينَ  مِنَ تَكُونَ أن أعِظُكَ إنّي عِلمٌ  بِهِ لَكَ لَيسَ  ما فَالتَسألنِ غَيرُصَالِحٌ

 از كه را چيزي و است، ناشايست عمل او نيست، تو اهل از او نوح، اي " ؛)٤٦/هود(

. "نباشي نادانان از كه دهممي اندرز را تو من مكن؛ درخواست نداري، آگاهي آن

 رَبِّ  قالَ  ": كندمي عرض پاسخي، چنين از نگراني با نوح حضرت اندرز، اين از پس

 مِنَ تَرحَمني أكُن وَ تَغفِرلي وَإلّا عِلمٌ بِهِ لي َليسَ ما أسألُكَ أن بِكَ أعُوذُ

 از تو چيزي كه اين از برممي پناه تو به من!  پروردگارا" ؛)٤٧/هود("الخاسِرينَ

 زيانكاران از نورزي، مهر و بر من نيامرزي مرا و اگر ندارم، آگاهي از آن كه بخواهم

 "بود. خواهم

 را )١٣٦، ٣: ج١٤١٨كنعان ( رك: بيضاوي،  فرزندش نوح اوالً، آيات، اين در   

 خداوند پيشين وعده بر اساس بايستمي كه كند،مي معرفي اشخانواده جمله از
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  ،٩٨(بهار و تابستان  مشماره بيستعقل و دين، سال يازدهم( 
 

 در و پذيرد،نمي را ادعايي چنين خداوند ولي بود،مي يافتگان نجات از) ٤٠/هود(

 اين بنابراين، نيست. تو خاندان از فرزندت آن كه فرمايدمي نوح، درخواست پاسخ

هود،  سوره ٤٦ آيه اساس بر ثانياً،. است رفته خطا راه خويش پندار در پيامبر

 باز هاييدرخواست چنين تكرار از را وي خداوند و بوده، نابجا نوح، جناب درخواست

 عصمت و با بوده، بار جهالت چنين، اين هاييخواسته كه است واضح وپر دارد،مي

 اوست، لغزش نشانگر ، ٤٧ آيه در نوح خواهي آمرزش ثالثاً،. است ناسازگار پيامبران

 .است عصمت با ناسازگار نيز، اين كه

  شبهات اين به عالمه پاسخ -١-٣

 به پيامبران، حداكثري عصمت در خصوص خويش فرض پيش بر اساس عالمه
 باور است بر اين وي. است برآمده شبهات اين به گويي پاسخ صدد در و افتاده، تكاپو

 داشت آن گمان و نداشته، آگاهي كنعان خويش، فرزند كفر از نوح، پيامبرخدا كه

 غرق با پس. است داده را آنان نجات وعده و خداوند است، در شمار مؤمنان او كه
 با خداوند "... أهلي مِن ابني إنَّ رَبِّ ":گفت و برآورد فرياد زده حيرت فرزند، شدن

 ايمان درباره نوح نادرست تصور " غَيرُصالِح عَمَلٌ إنّهُ ، أهلِكَ مِن لَيسَ إنّه "جمله

 )٢٣٣ - ٢٣٢، ١٠ : ج١٣٧٤، طباطبايي.( فرمود اصالح را فرزندش

 آن انجام دليل چيزي، از نهي كه باور است براين عالمه دوم، اشكال به پاسخ در

 خطاب با خداوند چه ) چنان ٤٩٥ ،٥ :رك: طوسي، بي تا( نيست مخاطب جانب از

 أزواجاً  بِهِ مَتَّعنا ما إلي عَينَيكَ وَ ال تَمُدُّنَّ" :فرمايدمي خاتم (ص) پيامبر به

 اين با دهد،مي هشدار دنيا هايزيبايي از خوردن فريب از را او و) ٨٨/حجر("مِنهُم

هر  گفت، توانمي نيز، نبي نوح مورد در. است بوده مبرّا امور اين از حضرت آن كه

 بندگي ادب ايشان ولي بود، گرفته شكل وي در انديشه پرسشي چنين زمينه چند

 بِهِ  لَكَ لَيسَ  ما فَالَتسألنِ " جمله با و خداوند نياوردند، زبان به و آورده، جاي به
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    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

 كندمي نصيحت را نوح و كرده، دستي پيش "الجاهِلين مِنَ تَكُونَ أن أعِظُكَ إنّي عِلمٌ

 از درخواستي چنين نوح اگر قرار نگيرد؛ زيرا جاهالن در زمره پرسشي چنين با كه

 يَعِظُُكمُ " :فرمود مي او به بهتان در آيه نور سوره بسان بايستمي بود، كرده خداوند

 الهي، اندرز اين از پس نوح اساس، اين روي) ١٧/نور( "أبَداً لِِمثلِهِ تَعُودوا أن اهللاُ

) ٢٣٨ -٢٣٦ همان،.( "عِلمً بِهِ  لي لَيسَ  ما أسألُك أن بِكَ  أعُوذُ إّني ":كندمي عرض

 تَغفِر وَإلّا " از جمله مقصود كه است باور بر اين عالمه نيز، سوم اشكال به در پاسخ

 انابه و توبه لباس در خداوند از سپاس و شكر " الخاسِرين مِنَ أكُن وَ تَرحَمني لي

 خواهي آمرزش و خدا به بازگشت اين خود، و برد مي پناه خدا به نوح زيرا است،

 پوشانيدن از اعم مغفرت و. دارد پوشيده را آدمي هالكت و لغزش موجبات تا است

 اين با نوح. سازد بخت نيك را آدمي كه خداست طرف از پوششي و هرگونه معصيت

 كه بازداشت سوالي طرح از را او خويش عنايت با كه كندمي تشكر خدا از جمله

صادقي تهراني، ؛ رك: ٢٣٨ همان،.(شد مي جاهالن در زمره وي وارد شدن موجب

 ) ٣١٠، ١٤ : ج١٣٦٥

   ارزيابي -٢-٣

 تفسيري منطق با ايشان زيرا است، برانگيز تأمل گانه، سه شبهات به عالمه پاسخ 

 در. دهدمي ارائه مستدل و مستند پاسخي و گرفته بهره آيات متن از خويش،

 داراي) ع( انبيا كهاين به توجه با فرزندش، كفر از نوح حضرت اطالعي بي خصوص

  !است شگفتي بسي جاي اند،الهي لدنّي علم

 توبه واقع، در نوح، حضرت توبه كه است اين عالمه سوم پاسخ در مغفول نكته 

 هرچند تصوري، چنين و بود، گرفته شكل وي ذهن در كه است ناشايستي تصور از

 هم نوح توبه و آيد شمار به منقصت و سقوط نوعي پيامبران براي ولي نيست، گناه

 باطن در و توبه ظاهر در كهاين نه است، انابه و بازگشت باطن، در هم و ظاهر در
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  ،٩٨(بهار و تابستان  مشماره بيستعقل و دين، سال يازدهم( 
 

 عدليه، دانش دايره در شدگي واقع دليل به عالمه درحقيقت، و باشد، سپاسگزاري

 حضرت پاكي اثبات خصوص در وي كهاين با است، برآمده نوح توبه توجيه صدد در

 داد مي خبر آن از كريم قرآن بود، سرزده لغزشي يوسف از اگر«: نويسدمي يوسف

 ايوب نوح، داود، آدم، لغزش كهچنان هم كرد،مي ياد اشخواهي آمرزش و توبه از و

، ١١ : ج١٣٧٤ طباطبايي،(.»است كرده نقل را اينان استغفار و توبه و ذوالنون و

 تا است، گفته سخن نوح حضرت لغزش از صراحت به جمله اين در عالمه )١٣٣

 استغفار بنابراين، است، پاكي كمال در يوسف حضرت كه دهد نشان وسيله بدين

 جمله از سازگارنمايي، جهت در عالمه تالش و است، پيامبرانه لغزش پيامد نوح

  .است كالمي هايفرضپيش از ايشان تأثيرپذيري اثبات در ما گواهان

  

  يوسف حضرت عصمت -٤

 فراز و جواني اوج در كه است انساني زيباترين نمونه پيامبر، يوسف داستان
 زشتي و آلودگي بر ممكن، شرايط ترين سخت در را وعفت پاكي راه جنسي، اشتهاي

 همه براي القصص، احسن درقالب و تقوا، پاكدامني اسوه عنوان و به گزيند، برمي

 آيات از برخي حال، در عين. گردد مي معرفي بشري، به ويژه نسل جوان هاي نسل
 ذيل شبهاتي اسرائيلي، موهن هايگزارش عرضه با تا است، شده دستاويزي قرآن

 : ج١٤١٢( رك: سيد قطب، .است گويي پاسخ نيازمند كه گردد مطرح داستان اين

١٩٨١، ٤( 

 را كنعاني زيباروي جوان فريب، و گري عشوه با مصر، همسر عزيز كه هنگامي

 جمله گفتن با بود، بسته وي روي به را خروجي هاي راه و همه انداخته، دام به

. خواندفرا مي خود سوي به كامجويي، براي را يوسف )،٢٣( يوسف/  "لك هيت"

 أنّه مثواي أحسن رّبي انّه معاذاهللا ": بود اين دعوتي در برابر چنين يوسف پاسخ



 ٢٤١   ▪  سيدمهدي حسيني شيرواني/ فرهاد ترابي 

    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

 مرا منزلت و است من مربي او كه!  بر خدا پناه " ؛) ٢٣/يوسف(  " الّظالمون اليفلح

  "شوند. نمي رستگار ستمكاران و است، داشته نيكو

 حديث و جوالنگاه گفتار مفسران بزنگاه كه است ذكرشده ايآيه از آن، پس

 لِنَصرِفَ  كَذالِكَ رَبِّهِ بُرهانَ رَآي لَوالأن بِها وَ هَمَّ بِهِ هَمَّت وَ لَقَد«. است بوده سازان

 زن آن گمان،و بي ؛)٢٤/يوسف( »المُخلَصين عِبادَنا مِن أنّهُ وَ الفَحشاءَ السُّوءَ عَنهُ

 كرد؛مي او آهنگ بود، نديده را پروردگارش برهان اگر ]نيز يوسف[ و كرد، وي آهنگ

 مخلَص بندگان از او كه زيرا بازگردانيم، او از را و زشتكاري بدي تا]  كرديم[  چنين

 )٤٣ – ٣٠ :١٣٨٤رك: جليلي، (.»بود ما

 )ع( يوسف از پاكي در دفاع عالمه نظريه -١-٤

. است پرداخته مهمي ادبي و تفسيري هاينكته به طباطبايي عالمه آيه، اين ذيل

 آورده هايي آيه قرآن: اندزيرآورده شرح به شواهدي پيامبر يوسف پاكي اثبات در وي

 جمله. اند داده شهادت يوسف حضرت پاكي به زليخا خود تا گرفته از خدا كه است

. اوست برپاكي خداوند شهادت) ٢٤/يوسف(" المُخلَصين عِبادِنا مِن إنّه " كليدي

 مِن قُدَّ قَميصَهُ كانَ وَإن الكاذِبينَ مِنَ وَهُوَ فَصَدَقَت قُبُلٍ مِن قُدَّ قَميصَهُ كانَ إن " جمله

 ، عزيز از  خانواده فردي شهادت) ٢٧و٢٦/يوسف(" الصّادِقينَ مِنَ وَ هُوَ فَكَذَبَت دُبِرٍ

 إمرَئَةُ  قالَت " و جمله عزيز مصر، شهادت) ٢٨/يوسف( " كَيدِكُنَّ مِن إنّه " و جمله

) ٥١/يوسف(  "الصّادِقينَ لَمِنَ  وَإنّهُ نَفسِهِ عَن راوَدتُه أنَا الحَقُّ قَدحَصحَصَ العَزيزِأآلنَ

) ٥١/يوسف( "سوء من عليه علمنا ما هللا حاش قلن " جمله و زليخا، خود شهادت

 خود باشد، باالخره مي زليخا گناهكاري و يوسف مصر بر پاكي اشرافي زنان شهادت

 گفتهو  كرده دفع از خود را وارده اتهامات خوانده، راستگو را او خداوند كه يوسف

 افزون) ١٣٣، ١١ الميزان، طباطبايي،) (٥٢/يوسف(."بالغيب أخنه لم إني ": است

 داد خبر مي از آن كريم قرآن بود، سرزده لغزشي يوسف از اگر« موارد، اين برهمه
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  ،٩٨(بهار و تابستان  مشماره بيستعقل و دين، سال يازدهم( 
 

 نوح، داود، آدم، لغزش كه چنان هم كرد، مي ياد اشخواهي آمرزش و و از توبه

 )همان.( »است كرده نقل را اينان استغفار و و توبه ذوالنون و ايوب

 ) با آويختن ٣٤٤ ،٥ :١٣٧٢گروهي از مفسران ( رك: طبرسي،  كه آن دوم،  

 نيز، يوسف كه باورند بر اين )٢٤يوسف/» (  رَبِّه بُرهانَ رَآي أن لَوال بِها هَمَّ « آيه به

 تصميم از پس يوسف كه تفاوت با اين داشت، برگناه آهنگ همسر عزيز مصر، بسان

 و گشت، منصرف زشت عمل آن از انجام پروردگار خويش، برهان ديدن با برگناه،

بغدادي، ( رك: .است » وَاقتَرَفَ لَفَعَلَ  « وآن است محذوف آنان در نگاه " لوال " جواب

٥٢١، ٢ :١٤١٥ (  

 « واژه: است چنين آن خالصه كه اند آورده مطالبي گروه اين به در پاسخ عالمه
 نيازمند – است " اگر نبود " آن فارسي معادل كه – عربي در زبان امتناعيه ي»لوال

لوال عليّ « : مانند شود، مي ذكر در جمله آشكارا گاهي جواب و اين بوده، جواب

 قرائن و از است محذوف درجمله نيز، وگاهي )٣٦، ٤ :١٤١٣صدوق، » ( لهلك عمر
وَ  عَلَيكُم اهللاِ  فَضلُ و َلَوال« مانند شود، مي برده پي شده حذف جواب به موجود

 فهميده قرائن از آيه در اين " لوال " پاسخ) . ١٠/نور( »حَكيمً تَوّابٌ اهللاَ وَأنَّ رَحمَتُهُ

 لوال " از پيش جمله نيز، گاهي. باشد » جميعاً  لهلكوا « تواند مي مثالً  كه شود، مي
 أن لَوال بِها هَمَّ«: فرمايد مي كه بحث مورد آيه همين مانند. است آن جواب قرينه "

 تواندنمي » بها همّ « جمله ادبي، قواعد بر اساس آيه، در اين .»رَبِّه ُبرهانَ رَآي

 گيرد، ( رك: مي قرار محذوف جواب قرينه همان ولي باشد، »لوال « ظاهري جواب
و  ) ١٦٠، ٣ :١٤١٨؛ بيضاوي، ١٨٤ ،٢: ١٣٧٧؛ طبرسي، ١٤٣ :١٢٩٢ابن هشام، 

 محذوف جواب بنابراين،. بها لهمّ ربّه برهان رآي أن لوال: است چنين آيه واقعي شكل

 اگر او: شودمي چنين معنا صورت، در اين. شودمي تفسير »لوال«  از پيش جمله با
 مي]  عزيز همسر[ وي آهنگ نيز، او ديد، نمي را پروردگارخود برهان]  يوسف[ 



 ٢٤٣   ▪  سيدمهدي حسيني شيرواني/ فرهاد ترابي 

    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

 ايزمينه هيچ كرد، مشاهده را برهان چون ) ولي ٥٠، ٥ :١٣٧١( رك: ميبدي،  .كرد

 شدن فراهم از پس كه آن نه نگشت، فراهم در يوسف گناه انگيزه گيريشكل براي
امين (.كندمي جلوگيري آن از و شده آشكار پروردگار برهان برگناه، تصميم و زمينه

از  را و فحشاء سوء تا« ؛»وَ الفَحشاءَ  السُّوءَ عَنهُ لِنَصرِفَ « جمله )٣٥٧، ٦اصفهاني، 

 او تا وَ الفَحشاءِ؛ السُّوءِ عَنِ لِنَصِرفَهُ: و نفرموده دارد، اشاره نكته بر اين ،»بگردانيم او
 ) ١٣٣، ١ :١٤١٧ طباطبايي،(.باز داريم فحشاء و از سوء را

 ارزيابي -٢-٤

وا  پذيرش و خضوع به را ايهر خواننده و بوده، اقناعي انصافاً عالمه، توضيحات

 مي را ترديدها همه در ظواهر آيات، وي دقت و و ادبي تفسيري نگرش. دارد مي

 بر اين آنان اسرائيلي هايداستان و مفسران برخي كه ناشايستي هاي نسبت و زدايد

 مي رنگ عالمه متني درون هاي استدالل در برابر همگي اند،داشته روا پيامبر پاك

 .بازند

 ادبي مكتب نگرش براساس - عالمه كه بحث مورد آيه در " لوال " جواب درباره

 حذف را» لوال«  جواب در نتيجه، و بوده، شرط بر آن تقدم امتناع به معتقد – بصره

 سخني است، شده قلمداد محذوف جواب مفسّر » بها همّ  « جمله و دانسته، شده

 شكل بر عامل معمول تقدم بر امتناع بر زبان، مبني فلسفه سيطره دليل به كه است

 :١٩٩٠ رك: مخزومي، (است. كرده پيچيده را آن قواعد و زبان طبيعت و گرفته،

 ريزي پايه زبان طبيعت بر مبناي غالباً كه – كوفه ادبي مكتب و بر اساس) ١٧ -١٤

 عربي به كه كساني زيرا باشد، خود عامل بر مقدم تواند مي معمول – است شده

 نيز، كريم قرآن و اند، كرده تركيب منوال بر اين را زبان چينش گويند، مي سخن

 انتزاعي هاي بافته برخالف بارها و بارها و كرده، پيروي طبيعي چينش از همين

 الشمس إذا " نظير. است گفته سخن شان فلسفي سازي قاعده در بصره مكتب



 مروري انتقادي بر نوع مواجهه عالمه طباطبايي در تفسير با تكيه بر عصمت انبياء   ▪   ٢٤٤

  

  ،٩٨(بهار و تابستان  مشماره بيستعقل و دين، سال يازدهم( 
 

 برسر تواند نمي شرطيه ي " اذا " معتقدند كه " انفطرت السماء إذا و " كوّرت

 إذا ": است بوده چنين در حقيقت فوق هاي جمله بنابراين، درآيد، اسميه جمله

 اين كوفيون از نظر. " انفَطَرَت السَّماءُ انفَطَرَت إذا " و " كُوِّرَت الشَّمسُ كُوِّرَتِ

 آمده برفعلشان مقدم دو آن فاعل و ، بوده فعليه جمله بلكه ، نيستند اسميه دوجمله

 جمله بنابراين،) ٤٣ همان،. ( مبتدا نه اند، فاعل " السماء " و " الشمس " و است،

 به نيازي و آمده، شمار به آن جواب ،" لوال " بر گرفتن پيشي در عين " بها همّ "

 است سماعي زبان طبيعت ) زيرا١٧٩-١٥٥ :١٣٨٨( رهبري، نيست، تأويل تقدير و

 در قالب را فطري زبان هموار راه و كرده، تحميل برآن را فرازباني قواعد توان نمي و

  .ساخت پيچيده دشوار و بشري، فلسفي هاي فرض پيش

  

 ماهي شكم در ذوالنون داستان -٥

النهرين، و يا به عقيده برخي مفسرين، در سرزمين  بين بزرگ در سرزمين يونس 
فراخواند،  توحيد به را مردم ،نينوي پايتخت آشوريان كه بت عشتار را مي پرستيدند

 تن دو تنها جز ايمان اي نتيجه او فراوان هايكوشش ولي )٣٥٦ ،٦ :١٤٢٤، مغنيه(

 تنگ به خويش ملت سرسختي از تبليغ، هاسال از پس پيامبر آن. نداشت در پي
 ايشان بر تا خواست خدا و از كرد، نفرين را آنان و برده، باال دعا دست وسرانجام آمد،

 كرده، ترك را اش مردمان شهر و يونس روز عذاب، شدن نزديك با. آورد فرود عذاب

فرا  الهي وعيد آغازيدن هاينشانه كه هنگامي گرديد، ولي خارج منطقه آن و از
در  بازگشت و انابه راه همگاني، و ناله گريه با آمده، خود به شهر مردمان رسيد،

 خود به را خداوندي مهر كه آن تا فشاردند پاي كار بر اين آنقدر و گرفتند، پيش

زمخشري،  ؛٢٠٥، ٥ :١٣٧٢( طبرسي، .گشت ناپديد عذاب هاي نشانه و كرده، جلب
 قَريَةٌ  كاَنت فَلَوال ": كه دهد مي گزارش كريم قرآن چه ) چنان٣٧٢، ٢ :١٤٠٧



 ٢٤٥   ▪  سيدمهدي حسيني شيرواني/ فرهاد ترابي 

    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

 الدُّنيا الحَياةِ  فِي الِخزيِ عَذابَ َعنُهمُ  كَشَفنا آمَنَوُا لَمّا يُونُسَ قَومَ إال إيمانُها فَنَفَعَها آَمنَت

 ايمان و بياورند ايمان كه نبود شهري هيچ چرا " ؛)٩٨/يونس( "حينٍ إلي وَمَتَّعناهُم
 رسوايي عذاب ما و آوردند ايمان كه يونس قوم جز به بخشد، سودي آنان براي شان

 بهره]  زندگي شيريني از[  را ايشان چندي و تا برداشتيم، ازآنان دنيا در زندگي را

 "ساختيم. مند

 بي ،)ع( يونس جناب شهر، مردم كارساز توبه و بازگشت و شگفتي اين از پس

 ديدن با. رسيد دريا به تا رفت آنقدر و نهاد هابيابان به سر  آورد، روي شهر به كه آن

. گشت رهسپار نامعلوم مقصدي سوي و به شده، برآن سوار سرنشين، از لبريز كشتي

 با تا كرده اصابت وي نام به فال قرعه مسافران، سنگيني بر اثر دريايي، راه در ميانه

، ٢ :١٤١١رك: صنعاني،  ( .ببلعد را وي بزرگي ماهي دريا، بر پهنه يونس كردن رها

  ) ١٠٥ -١٠٢ :١٣٨٢؛ حامد عباسي، ١٢٦

 تسبيح به ديد، ماهي فراگير شكم تاريكي در را خود درياها، در اعماق كه يونس

 گرفتاري از آن را يونس و گفته، پاسخ را وي خواسته خداوند آنگاه آورد، فرياد پروردگار

 رهسپار خود قوم سوي به خداوند امر به بار ديگر بهبودي، از پس يونس. بخشيد رهايي

 در كنار يكديگر به چند سالياني و داشتند، گرامي خويش پيامبر قدوم نيز، آنان گشته،

  )١٦١ – ١٥٣، ١٩؛ رك: مكارم شيرازي، ١٤٨-١٣٩/صافات.( پرداختند زندگي

 چالش به را يونس حضرت عصمت كه است شده نازل آياتي ، داستان اين درباره

نَقدِرَ  لَن أن فَظَنَّ مُغاضِبَاً ذَهَبَ إذ وَ ذاالنُّونِ": فرمايد مي قرآن كه آنجا. كشد مي

 "الظّالِمينَ مِنَ ُكنتُ إنّي سُبحانَكَ أنتَ إال إلهَ ال أن الظُّلُماتِ فِي فَنادي عَلَيه

 گرفت در پيش خويش راه كه هنگامي] يادكن[  را) يونس(  و ذوالنون " ؛)٨٧/انبيا(

 برآورد فرياد هادر تاريكي پس دهيم، قرار نمي در تنگنا او را گاه هيچ كه برد گمان و

 "بودم. از ستمكاران من ترديد بي سزاست، پاكي تو را نيست، جز تو خدايي هيچ كه
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  ،٩٨(بهار و تابستان  مشماره بيستعقل و دين، سال يازدهم( 
 

 كسي بر چه و چرا و يونس چيست؟ " مغاضباً " از مقصود اوالً، آيه، در اين

 "از مقصود ثالثاً، چيست؟ " نقدرعليه لن أن فظنّ  " از مقصود ثانياً، بود؟ خشمناك

 است؟ و قرار داده گروه در شمار اين را خود يونس چگونه و چيست؟ " الظالمين

 /صافات( " المَشحُونِ  الفُلكِ إلي أبَقَ إذ " آيهدر  را يونس خداوند چرا سرانجام،

 است؟ ناميده فراري بنده) ١٤٠

     عالمه پاسخ -١-٥ 

فوق، براين باور است كه حضرت يونس هرچند  هايپرسش به در پاسخ عالمه

داراي رفتاري به ظاهر ناپسند بوده و به سان بنده اي فراري از موالي خويش 
خداوند بوده است، ولي در باطن و انگيزه دروني، از گريخته، و در پي پناهي جز 

يونس «كژي و ناراستي به دور بوده است. ايشان در تبيين ابن آيات مي نويسند: 

 ايمان از كه آن بي يافت، آگاهي خود قوم عذاب شدن برداشته از كه از آن پس (ع)
 آنان سوي به كه آن بدون خود، قوم از ناراحت و خشمگين باشد، مطلع آنان و توبه

- نمي بر او تنگ ما كه پنداشت چنين وي .رفت خويش راه به چنان هم بازگردد،

 رفتارش ظاهر و رسد،نمي او به ما دست و )٤٦١، ٧: ١٤٢٠( رك: اندلسي،  گيريم
 ٨٠، ٩ :١٤١٥ كرده، ( رك: آلوسي، قهر از خدا وي گويا كه بود پيامي چنين داراي

از  قهركردن عنوان به و كند، مي فرار او خدمتو از  )١٧-١٦ :١٣٨٣؛ سوزنچي، 

ظاهر  هر حال، به. شودمي دور كرد، خوار مردم اين نزد را او خدا چرا كه ماجرا اين
 خداوند علت، همين به .است نبوده خدا رضايت مورد كه بود ايگونه به يونس عمل

 و باليا اين. كند اعتراف كرد، خود نفس به او كه ظلمي به تا كرد، گرفتار را وي

 وسيله بدان خداوند كه است تربيتي گيرد،فرا مي را الهي اولياي كه هاييگرفتاري
 آن از برخي كه هر چند برد،مي باال را درجاتشان و رساند مي كمال حد به را ايشان

 و١٦٧ ،١٧ و ٣١٤، ١٤ : ج١٣٧٤، طباطبايي(.»ناميد عقاب و مؤاخذه بتوان را باليا



 ٢٤٧   ▪  سيدمهدي حسيني شيرواني/ فرهاد ترابي 

    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

 آوردند، بر زبان ماهي شكم در يونس حضرت كه ذكري نوع فلسفه عالمه)  ١٧١

 » سبحانك أنت اال اله ال أن «يونس (ع) با جمله  « كه: كند مي تبيين چنين اين
 و رفتن نوع با او زيرا جويد؛ مي بيزاري داد، مي نشان رفتارش نوع كه از مفهومي

و در  باشد، رسيده خدا از جانب دستوري كه آن بي الهي، عذاب به اش قوم سپردن

 از اين ذكر، اين با آورد، روي او به تا شود مي يافت جزخدا پناهي گويا كه رفتار اين
 اين تواند مي رفتاري چنين چون و نيز،. جست بيزاري خويش عملي و مفهوم معنا

 گرفته، خشم و بر او شده، اعتراضي خداوند كارهاي به گويا كه آورد وجود به را تصور

 " گفتن با يونس پس شود، بيرون الهي گستره قدرت از بتواند كسي است و ممكن
 چيزي يا كسي كه فهماند را معنا و اين پرداخت، از آن عذرخواهي به " سبحانك

 ظلم به اعتراف نيز، " الظّالِمينَ مِنَ  كُنتُ  إني " جمله با يونس. نيست كارساز تو جز

 كه هرچند كرده، ممثّل را ظلم كه داده نشان از خود رفتاري چون كند، مي خود
 كه چيزي. نداشت ومعصيت ظلم قصد او نيز، و خود است، نبوده ظلم نفسه في

 پاك گامي تا با كرد، تربيت و تأديب را پيامبرش تعالي خداي كه است اين هست،

 )همان.(»گردد قرب بساط به نهادن گام شايسته ي ظلم، از تمثيل مبراي و

 ارزيابي -٢-٥ 

 كالمي نظريه در كنار پايمردي و يونس حضرت عصمت منظور حفظ به عالمه 

 قرآن صريح و تند آيات ايگونه به تا است كاربسته به را خود كوشش همه خويش،

 فرار برده و يونس، ناشكيبايي و و رسالت خدمت محل خشمگينانه ترك در خصوص

 توجيه را خويش ظلم به وي اعتراف سرانجام، و پروردگار جز پناهگاهي به او وار

 .كند

 عذاب نشيني عقب در ماجراي يونس واكنش رفتار و نوع كوشش، در اين عالمه 

 باوراست بر اين و دانسته، خداوند نزد ناپسند هاي پيام داراي را خويش قوم از الهي
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  ،٩٨(بهار و تابستان  مشماره بيستعقل و دين، سال يازدهم( 
 

 يعني، است؛ نداشته خود در باطن ناروا انگيزشي هاواكنش پيامبر در آن آن كه

و  بال و نبوده، فاعلي قبح داراي او، رفتار در فعلي قبح ظهور عليرغم يونس، حضرت
 وي فعلي قبح دليل همان به تنها ماهي، در شكم او گرفتاري و وي دنيوي عقاب

 اين دهنده نشان " نَقدِرَعَلَيه لَن أن فَظَنَّ  " در عبارت " ظنّ  " واژه ولي. است بوده

 با و گرفت، نخواهد تنگ بر او را عرصه هرگز خداوند كه برد گمان يونس كه است
 چنان از او انگيزه بنابراين،. يافت رهايي او از چنگ توان مي دورشدن، و گريز

 چه چنان .است بوده ديگر پايگاهي به پناهندگي و رباني ازكمينگاه گريز رفتاري،

 از " ابق " واژه) ١٣٩/ صافات( " المَشحُونِ الُفلكِ إلي أبَقَ إذ ": فرمايد مي قرآن 
 است آن ديگر نكته. است خويش سرور دست از بنده فرار معناي به " إباق " ماده

 كرده تبيين چنين را آن علت و عالمه دانسته، ظالمين از گروه را خود يونس كه

  است گرفته در پيش را خود راه و كرده رها در عذاب را خود قوم وي كه است
 تسبيح و ماند، در امان او به خداوند دستيابي از فرار، با توانمي كه است برده وگمان

 رك: .(هست هم ديگري كارساز جز خداوند كه كرد تصور مي او كه بود اين براي

 گمان بر افزون خود، دانستن ظالم كه رسد نظر مي به ولي) ٣١٥ ،١٤ : جهمان
 ،٤: ١٤١٨ ،بيضاوي پروردگار،( عذاب شدن برداشته از شدن خشمگين گريز، امكان

 ميان به بازگشت عدم او به تصميم ونيز، اش، قوم نجات از خرسندي جاي ) به٥٩

 و خداوند بوده، الهي اراده به عذاب شدن برداشته زيرا بود، شهرو ديار خود مردم
. داردبر نمي دست كافران تعذيب روند از وقت هيچ مصلحتي، وجود بدون حكيم

 مردم داشت و دوست بود، نشده اش قوم در مورد خداوند مشيت تسليم يونس گويا

 خبر بر شنيدن محض به بنابراين،. شدند مي نابود عذاب شوم عاقبت ديار به آن
غير  جايي به و كرده، قهر مشيتي، از چنين ناراحتي و خشم با عذاب، طرف شدن

) ص( پيامبرخاتم به قلم در سوره خدا چه چنان .گريخت خويش مأموريت محل از



 ٢٤٩   ▪  سيدمهدي حسيني شيرواني/ فرهاد ترابي 

    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

 رَبِّكَ  لِحُكمِ فَاصبِر ": بردبار باشد خداوند اراده و در برابر تقدير كه دهدمي دستور

 فرمان در برابر پس " ؛)٤٨/قلم(  " مَكظُومٌ وَ هُوَ نادي إذ الحُوتِ كَصاحِبِ وَ التَكُن
 اندوهگين كه مباش]  يونس[  ماهي همراه بسان و كن پيشه شكيبايي پروردگارت

 در برابر بايست مي و بود، سنگين يونس براي كه پروردگار حكم ."برداشت بانگ

 قوم از خداوند عذاب شدن برداشته حكم است، روشن بود؟ چه ورزد، شكيبايي آن
 به و قهركرده ، خدا حكم از خشمگين پس بود، همين براي هم يونس خشم و او،

 خود قوم و براي كرده عجله كه نبود آن يونس، صبري بي بنابراين،. رفت خويش راه

 و باشد، چنين ؛ زيرا اگر)٢٣٤، ٤ :١٣٨٣ سبحاني،( درخواست كرد،  عذاب
 و چرا صبركند، نفرمود يونس به نفرين، هنگام خداوند چرا پس نابجا، او درخواست

 براي يونس صبري بي طور، همين و رساند؟ اجابت به را او خواسته حكيم خداوند

 طباطبايي،. (تا آخرنماند خود، قومو دركنار  گفته ترك زودتر را منطقه كه نبود اين
 استحقاق كه قومي چنين در كنار كه دستور نداشت وي زيرا )١٦٣، ١٧ : ج١٣٧٤

 و منطقه ماندند نمي در شهر عذاب هنگام پيامبران همه. كند توقف داشتند، عذاب

 .كردندمي ترك را

« :نويسدمي انبيا عصمت عدم موهم آيات توجيه علت در خصوص خود عالمه

 گناهان به آلودن از را پيامبران دامن]  عهدين مقدس هايكتاب برخالف[  قرآن

 موهم و آورد، پديد را ايزمينه چنين آنها ظاهر كه آياتي و پيراسته، صغيره و كبيره

 دست آنها از ظاهر[  بايستمي صورت، در اين باشد، گناهان به پيامبران آلودگي

 متناسب بر معنايي ها،نشانه و هاقرينه كمك و به ممكن شيوه بهترين به]  شسته

 لن أن فظنّ مغاضباً " و " أبق إذ " هايجمله ما چه چنان. بار كرد]  عصمت با[ 

 همان اين) ١٦٩: همان(.»كرديم حمل يونس حال زبان رفتار و بر حكايت را " نقدر

 كه آن بر مبني ايم، برآمده آن اثبات درصدد مقاله، در اين ما كه است اي نظريه
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 و تفسير، جاي به تطبيق در وقوع از ديگران هشدار عليرغم طباطبايي، عالمه

 نيز، خود آيات، آزاد فهم جاي به كالمي هايفرض پيش به در التزام فروافتادن

 قرآني آيات استقبال به كالمي متني برون باورهاي زير سايه و شده، آنها گرفتار

 عقايدي هاينظريه به آسيبي كه كنند تفسير ايگونه به تا اندكرده تالش و اند،رفته

 .نشود وارد خويش

 معصيت در حكم يونس، رفتارهاي از كدام هيچ كه رسدنمي نظر به هر حال، به

 آسيبي انبيا عصمت نظريه كه كنيم توجيه ايگونه به را آنها بخواهيم تا باشد، شرعي

 پيامبران، مسئوليت بزرگي كه است آن گفت توانمي خصوص در اين چه آن. نبيند

 دهد نمي و اجازه )١٧-١٦ :١٣٨٣ ،يسوزنچتابد،(بر نمي را خطاها ترينكوچك

 مراقب سبحان خداوند بنابراين،. آيد پديد هامأموريت در انجام كژي يا انحراف ايذرّه

 تا دهد،مي تكان سخت ها،لغزش ترين كوچك در برابر را ايشان و بوده پيامبران

در  پيامبري احياناً و اگر آيد، پديد رسالت ابالغ در فرآيند كوتاهي كمترين مبادا

 خطاي وحي، با بالفاصله خداوند گردد، لغزشي يا كاستي دچار خود مأموريت انجام

 پيامبران زيرا كند، اصالح يا جبران را لغزش يا كاستي آن تا كند،مي گوشزد را او

و  قرار دارند، خداوند دائمي و مراقبت اشراف تحت كه اندبشري هايخصيصه داراي

 با آنان ابتدايي لغزش بنابراين، كنند، مي هدايت را مردم پروردگار نظارت با ايشان

بيانگر  " إليَّ  يُوحي بَشَرٌ مِثلُكُم أنا إنما قل " آيه. گردد مي برطرف رباني هشدارهاي

 "المقرّبين سيّئات االبرار حسنات " حكيمانه جمله .شد گفته كه است اينكته همين

 و بشري هايدر برابر لغزش خداوند شديد و سخت برخوردهاي براي پاسخ بهترين

  .است پيامبران غيرعامدانه
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  گيري نتيجه -٦ 

تحت  شدت به طباطبايي عالمه كه گرفت نتيجه چنين توانمي بنديدر جمع
 و متني برون هايانديشه سايه و اند،گرفته قرار تأثير پيش فرض كالمي عصمت

 قابل مربوطه آيات در خصوص برخوردشان تفسير و برنوع عقائدي هايگرايش
 تبيين و تفسير را آيات ايگونه به كه داشتند آن بر سعي ايشان و است، مشاهده

 مجبور كه هر چند نگردد، وارد عصمت كالمي فرض پيش به ايلطمه كه كنند
 .يازند هاي غيراقناعي دستتوجيه و تأويل به و كشيده، آيات ظاهر از دست شوند

 اعتقاد هميشه نيز، آيات آشكار هايپيام و انبيا باور عصمت ميان تزاحم در مقام
 هميشگي و ثابت قرباني و شده، داده ترجيح هاآيه روشن ظواهر بر كالمي متني برون

 قرآني بر ظواهر را عصمت عقلي داليل زيرا بس؛ و است بوده قرآن متن تنها تقابل،
 قابل و بوده، اهميت با بسيار نيز، انبياء عصمت مسأله هر چند. اندداشته مقدم

گيري اين است كه با وجود آن كه اما نكته كليدي در نتيجه .باشد نمي اغماض
مفسر بزرگي چون عالمه طباطبايي با همه هشدارهايي كه در خصوص فروغلطيدن 

اند، و آن را آفتي ها سر دادها و پيش داوريمفسران پيشين در دام پيش فرض ه
بزرگ در مسير تفسير آزاد و عيني آيات برشمردند، ولي عليرغم اين هشدارها، خود 
نيز همان روش پيشينيان را ادامه دادند، و با حفظ باورهاي پيشيني كالمي مربوط 

هاي تأويل به عصمت حداكثري انبياء به تفسير آيات پرداختند، و با زحمت فراوان و
هاي برون متني كالمي مختلف، آيات مربوطه را به گونه اي تفسير كردند تا در قالب

بگنجند بنابر اين، تنقيح روشمند و درون متني منطق تفسير قرآن، بيش از پيش 
ضرورت مي يابد، تا تأثيرگذاري باورهاي برون متني در فهم عيني آيات الهي به 

متن وحي بدون تشبيه و تجسيم و تعطيل، آن  كمترين حد خود كاهش يابد، و
  .گونه كه خود نمود دارد، مجال بروز و ظهور پيدا كند
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  منابع
 قرآن كريم. . ١

ق)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ١٤١٥آلوسي، محمود بن عبداهللا، ( . ٢

 بيروت، دارالكتب العلميه. 

 ق)، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دارالفكر. ١٤٠٣ابن كثير، اسماعيل بن عمرو، ( . ٣

ق)، مغني اللبيب عن كتب ١٢٩١ابن هشام انصاري، ابو محمد عبداهللا بن يوسف، (  . ٤

 االعاريب، تهران، المكتبه العلميه االسالميه. 

، تهران، قرآن تفسير در العرفان مخزنش)، ١٣٦١سيده نصرت، (  ،ياصفهان نيام . ٥

 نشر نهضت زنان مسلمان.

ق)، البحر المحيط في التفسير ، بيروت، ١٤٢٠سي، ابوحيان محمدبن يوسف، ( اندل .٦

 دارالفكر.

ق)، لباب التأويل في معاني التنزيل ١٤١٥عالء الدين علي بن محمد، (  ،يبغداد . ٧

  بيروت، دارالكتب العلميه.

، بيروت، داراحياء التأويل أسرار و التنزيل أنوارق)، ١٤١٨عبداهللا بن عمر، ( ،يضاويب . ٨

 التراث العربي.

، بيّنات، شماره »معاني همّ و مشاهده برهان ربّ«)، ١٣٨٤جليلي، سيد جواد، (بهار  . ٩

 .٤٣-٣٠، ص٤٥
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نشر  دوم، قم، چاپ كريم، قرآن تسنيم تفسير ش)،١٣٨٣عبداهللا، ( آملي، جوادي . ١٠

 اسراء.

، كوثر، شماره »يونس پيغمبري در نينوا « ش)، ١٣٨٢حامد عباسي، مسعود، ( پاييز  . ١١

 .   ١٠٥-١٠٢، ص ١٠

 ش )، ترجمه قران كريم، تهران، انتشارات نيلوفر.١٣٧٦خرمشاهي، بهاء الدين، (  . ١٢

هاي ، پژوهش»يوسف رزم آراي معركه نفس« )، ١٣٨٨رهبري، حسن، (تابستان  . ١٣

 . ١٧٩ -١٥٥، ص ٥٨قرآني، شماره 

ق)، التفسيرالمنير في العقيده و الشريعه و ١٤١٨زحيلي، وهبه بن مصطفي، (  . ١٤

 المنهج، بيروت، دارالفكر المعاصر. 

 چاپ التنزيل، غوامض حقائق عن الكشاف ق)،١٤٠٧محمود، (  جاراهللا زمخشري، . ١٥

  العربي. دارالكتاب بيروت، سوم،

، پژوهش هاي »ي نقدعصمت آدم در ترازو«)، ١٣٨٧زماني، محمدهاشم (زمستان  . ١٦

 .      ١٥٣-١٢٩، ص ٥٦قرآني، شماره 

 صادق. امام مؤسسه قم، اول، ش)، چاپ١٣٨٣( منشورجاويد، جعفر، سبحاني، . ١٧

، رشد آموزش قرآن، شماره »حضرت يونس «)، ١٣٨٣سوزنچي، حسين، ( زمستان  . ١٨

 . ١٧و  ١٦، ص ٧

 قاهره، – بيروت هفدهم، )، چاپ ق١٤١٢ القرآن،(  ظالل في قطب، بن سيد . ١٩

 دارالشروق.
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  )، قم، انتشارات شريف رضي. تا يبسيد مرتضي، تنزيه االنبياء، ( . ٢٠

 دوم، چاپ لقرآن، با تفسيرالقرآن في الفرقان ش)،١٣٦٧محمد، (  تهراني، صادقي . ٢١

  اسالمي. فرهنگ قم، انتشارات

ق)، تفسير القرآن العزيز المسمي بتفسير ١٤١١صنعاني، عبدالرزاق بن همام، ( . ٢٢

  ق، بيروت، دارالمعرفه.عبدالرزا

 )، من اليحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسالمي.ق١٤١٣صدوق، محمدبن بابويه، ( . ٢٣

 )، پرتوي از قرآن، تهران، شركت سهامي انتشار.ش١٣٦٢طالقاني، سيد محمود، ( . ٢٤

 پنجم، چاپ تفسير القرآن، في الميزان ق)،١٤١٧حسين، ( محمد سيد طباطبايي، . ٢٥

  اسالمي. دفتر انتشارات قم،

 سيد ترجمه القرآن، تفسير في الميزان ،)ش١٣٧٤( حسين،  محمد طباطبايي، . ٢٦

  اإلسالمية. قم، دارالكتب پنجم، چاپ همداني، باقر موسوي محمد

سوم،  چاپ مجمع البيان في تفسيرالقرآن، ش)،١٣٧٢الحسن، (  بن فضل الطبرسي، . ٢٧

 خسرو. ناصر انتشارات  تهران،

ش) تفسير جوامع الجامع، تهران، انتشارات دانشگاه ١٣٧٧،(------------------ . ٢٨

 تهران.

طوسي، مجمدبن حسن، ( بي تا)، التبيان في تفسيرالقرآن، بيروت، داراحياء التراث  . ٢٩

 العربي. 
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 چاپ الحكيم، المنار تفسيرالقرآن ق)،١٤١٤رشيد، ( محمد رضا، و محمد، عبده، . ٣٠

 النشر. و لطباعةل دارالمعرفة بيروت، اول،

 الكليات مكتبة القاهره، الدين، اصول في االربعين تا)،عمر، (بي بن محمد رازي، فخر . ٣١

  األزهرية.

 ق)، مفاتيح الغيب، بيروت، دار احياء التراث العربي. ١٤٢٠، (----------------- . ٣٢

 بيروت، دوم، چاپ القرآن، وحي من ق)،١٤١٩حسين، ( محمد سيد اهللا، فضل . ٣٣

  و النشر. للطباعة دارالمالك

 ش)، ترجمه قرآن كريم، قم، چاپخانه قرآن كريم.١٣٨١فوالدوند، محمدمهدي، (  . ٣٤

 )، علل گرايش به ماديگري، قم، انتشارات صدرا .ش١٣٥٧مطهري، مرتضي، ( . ٣٥

  البيت. آل مؤسسة قم، الصدق، دالئل )،تايبحسين، ( محمد مظفر، . ٣٦

 اهللا آيت انتشارات قم، المسترشدين، نهج الي )، ارشادالطالبينتايبفاضل، ( مقداد، . ٣٧

 مرعشي.

 هادي محمد استاد با و گو گفت "، ) ١٣٧٦ بهاروتابستان(  هادي، محمد معرفت، . ٣٨

 .٢٨٣-٢٦٦، ص ١٠-٩ شماره قرآني، هايپژوهش ،"معرفت

  .اإلسالمي الكتاب دار ،قم الكاشف، التفسير ق)،١٤٢٤(  محمدجواد، مغنيه، . ٣٩

ش)، ترجمه قرآن كريم، تهران، انتشارات ١٣٨٣موسوي گرمارودي، سيدعلي،(  . ٤٠

  قدياني.
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بينات،  ،"الميزان درتفسير انسان آفرينش "، )١٣٧٣ تابستان( مهدي، مهريزي، . ٤١

  . ٢٨-٢٥، ص ٢شماره ،)ع( رضا امام اسالمي معارف مؤسسه

 انتشارات تهران، األبرار، عدة و األسرار كشف)، ش١٣٧١ميبدي، رشيدالدين، ( . ٤٢

 .ريركبيام

  .اميركبير انتشارات اول، تهران، چاپ تفسير روز، ش)،١٣٩١يحيي، ( سيد يثربي، . ٤٣


