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چکیده
یکی از روشهای اصیل تفسیر قرآن، استمداد از روایات تفسیری معصومین)ع( می باشد، اما آسیبهای وارده در این 

میراث، هبره گیری از آن را دشوار منوده است، بر مهین اساس حدیث شناسان و مفرسانی از مجله عالمه طباطبایی در 

صدد تفسیر، تبیین و تسهیل فهم این منبع بوده اند. پژوهش پیش   رو که با روش توصیفیـ  حتلیلی و با ابزار کتابخانه ای 

انجام شده، به بیان گونه های رشح و تبیین روایات تفسیری موجود در تفسیر املیزان می پردازد. یکی از رویکردهای 

مؤلف املیزان نسبت به روایات، »تفسیر حدیث« است که با تکیه و تسّلط بر معارف قرآنی و حدیثی در موارد متعددی 

به توضیح، تصحیح، رفع اختالف و اهبام، دفع شبهه، توضیح و توجیه، اصالح و تکمیل الفاظ و معانی مشکل و مشتبه 

موجود در روایات، اصالح برداشت مفرسان در هبره گیری از روایات، اصالح مفهوم و الفاظ روایات، کشف و توضیح 

مقصود معصوم در روایات، بیان تفاوت تفسیر و تأویل، و... از روایات تفسیری پرداخته است، به گونه ای که می توان 

گفت ایشان عالوه بر اینکه مفرس قرآن است، شارح روایات تفسیری نیز می باشد.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال شانزدهم/ دوره جدید/ شماره 55/ بهار و تابستان 1400

صص 119-131 )مقاله پژوهشی(
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مقدمه
تفسیری  روایات  از  هبره گیری  لزوم  و  امهیت  به  توجه  با 

و  قرآن1  تأکید  نیز  و  قرآن  مبّین  به عنوان  معصومین)ع( 

معصومین)ع( بر رضورت ارزیابی اخبار و روایات که در 

طول تاریخ با آسیبهای بسیار جدی مواجه بوده، هبره گیری 

از این منبع دینی دقت ویژه ای می طلبد، بر مهین اساس 

به  خمتلف  جوانب  از  املیزان  تفسیر  در  طباطبایی  عالمه 

است،  پرداخته  تفسیری  روایات  آسیب   شناسی  و   بررسی 

معصومین)ع(  روایات  چهره  پیراسنت  هدف  با  غالبًا  وی 

و  پیشین  مفرسان  ناصواِب  فهم  و  ناروا  برداشتهای  از 

بررسیهای  و  بحث  به  فقه احلدیثی،  مبانی  بیان  هم چنین 

این  از  برخی  که  است  پرداخته  روایات2  پیرامون  مفصل 

بررسیها در کتب و مقاالتی بیان شده و موارد دیگری نیز 

نیازمند  که  است  موجود  ارزشمند  کتاب  این  رسارس  در 

استفاده  مورد  تا  است  دسته بندی  و  استخراج  کشف، 

پژوهشگران و حدیث پژوهان قرار بگیرد. 

یکی از رویکردهای عالمه نسبت به روایات تفسیری که 

است،  گرفته  قرار  پژوهشگران  توجه  مورد  کمرت  کنون  تا 

تفسیر روایات می باشد. نوشتار حارض که با هدف کشف 

متام  تفسیرِی موجود در  گونه های رشح و توضیح روایات 

به  تا  در صدد است  یافته  است،  نگارش  املیزان  جملدات 

از چه جوانبی  و  پاسخ دهد که عالمه چگونه  این سؤال 

به تفسیر و رفع اهبام از روایات تفسیری پرداخته است؟

پیشینه بحث 
نقد  و  فهم  زمینه  در  مقاالتی  و  کتب  نوشتار  این  از  قبل 

حدیث در املیزان نگارش یافته است که بدین رشح  است: 

مقاله »روش شناسی فهم و نقد حدیث در تفسیر املیزان« 

اثر سید علی آقایی در نرشیه ماه )دین(، سال 1384، که 

در این نوشتار معیارهای مؤلف املیزان در فهم و نقد حدیث 

به طور  به  هیچ موضوعی حتی  و  بررسی قرار گرفته  مورد 

1. حجرات، 6.
2. بررســیهای حدیثی عالمه در تفســیر المیزان محدود به روایات 
شیعی نیست، بلکه در مباحث روایی، روایات بسیاری از منابع حدیثی 
اهل سنت )به ویژه روایات الدر المنثور سیوطی( را بررسی کرده است.

نشده  پرداخته  روایات  تفسیر  و  توضیح  مورد  در  ضمنی 

روش شناسی  حدیث:  و  طباطبایی  »عالمه  کتاب  است. 

نقد و فهم حدیث از دیدگاه عالمه طباطبایی در املیزان«، 

انتشارات  توسط   1384 سال  در  نفیسی  شادی  از 

علمی و فرهنگی چاپ شده است، در این اثر نیز مؤلف 

معیارهای عالمه در فهم و نقد روایات را از جوانب خمتلف 

بررسی کرده، ولی هیچ بحثی از تفسیر روایات را مطرح 

ننموده است. مقاله »روش عالمه طباطبایی در بررسی و 

نقد تفاسیر روایی با تکیه بر قاعده سیاق«، توسط سهراب 

در   ،1391 سال  در  کریموند  نارصی  امان اله  و  مروتی 

است  شده  منترش  و  چاپ  کاشان  حدیث پژوهی  جمله 

تفسیری  روایات  نقد  در  عالمه  اقدامات  نگارندگان  که 

بر اساس سیاق است( را دسته بندی و حتلیل  )که رصفًا 

منوده اند. بنابراین مقاله حارض هیچ گونه هم پوشانی با آثار 

مذکور نداشته بلکه با رویکردی جدید و موضوعی متفاوت 

و  تبیین  در  عالمه  تالشهای  نویسنده  که  یافته  نگارش 

تفسیر روایات را بحث می کند.

رویکرد عالمه طباطبایی نسبت به روایات در 
تفسیر المیزان 

بر  چیزی  هر  از  بیش  قرآن  تفسیر  در  طباطبایی  عالمه 

استقالل معنایی قرآن تأکید منوده و قرآن را اصل و معیار 

آیات را مستقل  مفاد  داده است و حجیت  قرار  سنجش 

از هر منبع دیگر می شامرد و مفصاًل به ادله و نتایج روش 

تفسیر  مقدمه  در  که  است  پرداخته  قرآن  به  قرآن  تفسیر 

خود  کتب  دیگر  و  آن  منت  خالل  در  هم چنین  و  املیزان 

بررسیهای  از  منونه در یکی  به عنوان  و  اشاراتی کرده اند3 

روایی بعد از نقد و رد روایتی می نویسد: مهه روایات در 

باشند،  اعتامد  مورد  منى توانند  تفسیری  جمهوالت  اثبات 

و  است  شده  وارد  احادیث  در  خمتلفی  آسیبهای  که  چرا 

هیچ یك از مضامین آهنا متواتر نیست، عالوه بر اینكه میان 

برخی از آهنا تعارض وجود دارد كه در نتیجه بسیاری از 

طریق  تنها  پس  شده اند.  ساقط  اعتبار  درجه  از  روایات 

3. قرآن در اسالم، ص64.
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و  آیات  سیاق  در  دقت  و  تدبر  غرض،  این  حتصیل  براى 

است4،  خارجى  و  داخىل  امارات  و  قرائن  از  هبره جویى 

معنای  به  قرآن  به  قرآن  روش  از  عالمه  استمداد  ولی 

زمینه  این  در  نیست.  روایات  به  نسبت  عالمه  بی توجهی 

یکی از اندیشمندان می نویسد: اعتقاد عالمه به پیشتازی 

قرآن در داللت استقاللی بر معنایش و اثبات حجیت کالم 

رسول اکرم)ص( توسط قرآن به این معنا نیست که روایات 

را  سنت  وظیفه  ایشان  بلکه  ندارد؛  تأثیری  آیات  بیان  در 
بیان تفصیالت دین و احکام و... می داند.5

بر مهین اساس مؤلف املیزان به صورت گسرتده ای در متام 

انواع  هم چنین  و  روایات  بررسی  به  خود  تفسیر  جملدات 

به  و  پرداخته  روایات  از  مفرسان  هبره گیری  و  استنادها 

تأیید، رد و اصالح نظرات مفرسان اقدام منوده است، به این 

ترتیب حجم قابل توجهی از املیزان را به این گونه بررسیها 

اختصاص داده است، به طوری که با بررسی تفاسیر قرآن 

از قرون اولیه تا کنون، می توان گفت یکی از عاملانه ترین 

دیدگاهها در مورد هبره گیری از روایات تفسیری را عالمه 

این  که  است6  گرفته  به کار  خویش  تفسیر  در  طباطبایی 

بررسیهای روایی در رسارس تفسیر املیزان پراکنده  است و 

در آثار متعددی مورد مطالعه و پژوهش حمققان قرار گرفته 

که هر کدام از جنبه خاصی به این مباحث پرداخته اند. 

4. ر.ک: املیــزان فــی تفســیر القــرآن، ج13، ص324. اما باید توجه 
داشــت که این بیان عالمه به معنای بی اعتباری همه روایات نیست، 
بلکه ایشــان در برخی موارد همچون آیات االحکام و تفاصیل معاد و 
قصص قرآنی به ویژه درباره  امم ســالفه و... این روایات را می پذیرند. 
دیدگاه انتقادی مؤلف المیزان به منزله  بی اعتباری روایات نیست بلکه 
ایشــان با هدف تشخیص صحیح از سقیم و پاالیش روایات، اقدام به 
بررسی و نقد این میراث ارزشــمند نموده است و جهت تحصیل این 
غرض با به کارگیری مؤلفه های فقه الحدیثی )که غالبًا مســتند به قرآن 
است( بسیاری از روایات را تأیید نموده است )ر.ک: »مؤلفه های فقه 
الحدیثی تأیید روایات تفسیری در المیزان«، صص48-47(. البته این 
روش )تفســیر قرآن به قرآن( روشی اصیل محسوب می شود و مورد 
توجه و تأیید برخی از مفسران و اندیشمندان گذشته و حال بوده است 
)ر.ک: املقدمه، ج4، ص729؛ معجم رجال  احلدیث، ج1، ص36؛ البیان 

فی تفسیر القرآن، ص267(.
5. روش عالمه طباطبایی در تفسیر املیزان، صص209-213.

6. ر.ک: »روش عالمه طباطبایی در بررســی و نقد تفاسیر روایی با 
تکیه بر قاعده  سیاق«، ص210.

گونه های تفسیر  حدیث در المیزان
برخی از روایات نیز مانند سایر متون دینی-به دالیلی- نیاز 

مفاهیمی  و  الفاظ  یعنی  دارد.  و ترشیح  تفسیر  تبیین،  به 

به کار رفته است که فهم معنای سخن را دشوار  آهنا  در 

می مناید. بر مهین اساس مؤلف املیزان در مواجهه با چنین 

حقیقی  مقصود  تا  می پردازد  تفسیر  و  توضیح  به  روایاتی 

و  توضیح  گونه های  از  برخی  مناید.  بیان  را  سخن معصوم 

ترشیح روایات در تفسیر املیزان به رشح ذیل است: 

1( تبیین اجتهادی مفهوم واژگان و عبارات 
عالمه طباطبایی در برخی از موارد، بدون استناد به منبع 

به رشح و  اجتهادی خویش  دانش  بر  تکیه  با  و  خاصی 

تفسیر روایات می پردازد. تفسیر اجتهادی در این نوشتار 

در برابر تفسیر اثری است و در نام گذاری این نوع تفسیر 

که الگو گرفته شده از تفسیر اجتهادی قرآن کریم است7، 

مفرِس حدیث بیشرت بر عقل و درایت متکی است تا آیات 

ایشان  برداشتهای  كه  نیست  معنا  بدین  البته  روایات.  و 

بلکه  استدالل است؛  و  منطق  از  و عاری  پشتوانه  بدون 

می کند  مهراه  اعتنا  قابل  دالیل  و  قرائن  با  را  خود  بیان 

تا نظر هر خواننده ای را به صحت آن جلب  مناید. گرچه 

مهچون هر اندیشمند دیگری مصون از اشتباه نیست. 

الف( تبیین در حمدوده ظاهر الفاظ و عبارات

این  در  عالمه  توضیحات  و  روایات  جمموعه  به  نگاهی  با 

روایت  نقل  از  بعد  عالمه  که  کرد  خواهیم  اذعان  بخش، 

این توضیح در چارچوب  البته  پرداخته اند،  آن  به  توضیح 

ظاهر الفاظ و واژگان قرار دارد. به  عبارت دیگر در رشح 

روایات، فهم بسط یافته ای از عبارات را ارائه می دهد که 

گاهی مهراه با تکمله و حاشیه است. 

َفِبذِلَك  ِتِه  ِبَرمْحَ َو  اللِه  ِبَفْضِل  »ُقْل  آیه  ذیل  املیزان  مؤلف 

َفْلیْفرَُحوا ُهَو َخیٌر مِمَّا یْجَمُعوَن«8 روایتی از الدراملنثور را نقل 

منوده كه: ابن اىب شیبه، ابن جریر، ابن منذر، ابن اىب حاتم و 

مجلة  تفسیر  در  كه  كرده اند  روایت   ابن عباس  از  بیهقى 

»فضل  از  منظور  گفته  است:  ِتِه«  ِبَرمْحَ َو  اللِه  ِبَفْضِل  »ُقْل 

خدا« قرآن و مراد از »رمحت خدا« قرارگرفنت مسلامنان از 

7. ر.ک: تفسیر و مفرسان، ج2، ص224. 
8 . یونس، 58.
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اهل قرآن است9 و آن را چنین توضیح داده که منظور از 

قرآن  در  كه  است  احكامى  و  معارف  مواد  خدا«  »فضل 

مواد  آن  فعلیت و حتقق  را  از »رمحت خدا«  مراد  و  آمده 

در مردم عامل می داند10ایشان در این مورد معنای روایت 

را تفصیلی تر بیان می کند به نحوی که اگر خواننده با این 

گزاره مواجه شود که فضل خدا و رمحتش مساوی با قرآن 

و اهل قرآن بودن است، احتاماًل چندان فهم دقیقی نخواهد 

داشت و به  مهین دلیل ایشان سعی در روشن کردن این دو 

عبارت کرده و برداشت خود را بیان منوده است. 

خود  سند  به   كاىف  در  کلینی  است:  آورده  دیگر  جای  در 

از فضیل بن یسار روایتی آورده كه می گوید: من به امام 

اىب جعفر)ع( عرضه داشتم: این مجله در كالم خداى متعال 

َأْحیا  ا  َفَكَأمنَّ َأْحیاها  َمْن  »َو  مى فرماید:  كه  دارد  معنا  چه 

یعًا«11فرمود: منظور، كىس است كه انساىن را از  النَّاَس مَجِ

سوخنت و غرق شدن نجات دهد. عرضه داشتم: هم چنین 

شامل كىس كه انساىن را از ضاللتى نجات دهد و به راه 

راست هدایت كند، می شود؟ فرمود: این بزرگرتین تأویل 

براى آن است12 ایشان در توضیح واژه »تأویل« در کالم 

امام می نویسد: این روایت را شیخ نیز در اماىل خود13 و 

ادامه  آورده اند14. در  امام صادق)ع(  از  برقى در حماسن 

تأویل  ضاللت،  از  نجات  اینكه  از  مراد  املیزان  مؤلف 

اعظم آیه باشد را این دانسته كه تفسیر آیه به چنین نجاىت 

دقیق ترین معنا براى آن است، زیرا كلمه تأویل در صدر 

مرادف  و  مى شده  استعامل  تفسیر  به معناى  بیشرت  اسالم 

قائلینی  ابتدایی  قرون  مفرسان  میان  در  است15.  بوده  آن 

برای این دیدگاه می یابیم. برای منونه طربی تأویل و تفسیر 

تفسیر  نام  اساس  این  بر  و  می داند  معنی  دارای یک  را 

گذاشته  القرآن«  آی  تأویل  عن  البیان  »جامع  را  خویش 

است. جصاص نیز در شامر قرآن پژوهانی است که ترادف 

9. الدر املنثور، ج3، ص308.
10. املیزان فی تفسیر القرآن، ج 10، ص141. 

11. مائده، 32.

12. الکافی، ج2، صص210-211. 

13. االمالی، ج1، ص230.

14. املحاسن، ج1، ص232. 

15. املیزان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص527. 

دیدگاههایی  از  بسیاری  و  دارد  باور  را  تفسیر  و  تأویل 

اصطالحی  تفسیر  مهان  کند  می  ذکر  تأویل  به عنوان  که 

است16. 

منونه ای دیگر: در كتاب الدرر و الغرر از عىل)ع( روایت  

شده است كه فرمود: عارف كىس است كه نفس خود را 

مانع  چه  هر  از  را  نفسش  و  سازد  آزاد  را  او  و  بشناسد 

روایت  این  در  »آزادی«  معنای  عالمه  کند17.  دور  است 

تعبیر  شهوات  بندگى  و  نفس  هواى  اسیرى  از  آزادی  را 

کرده  است18.

ْمُد ِللَِّه رَبِّ اْلعاَلِمیَن«19می نویسد:  مؤلف املیزان ذیل آیة »احْلَ

در كشف  الغمه از امام صادق)ع( روایت  شده كه فرمود: 

من  به  را  آن  خدا  اگر  فرمود:  و  كرد  گم  را  اسرتى  پدرم 

از  كه  مى گویم  محد  ستایشهایى  به  را  او  من  برگرداند، 

با زین و  اتفاقًا چیزى نگذشت كه آن را  آن راىض شود، 

جلام آوردند، سوار شد مهین كه لباسهایش را مجع كرد كه 

لله«  »احلمد  گفت:  و  كرد  بلند  آسامن  به  كند، رس  حركت 

از  خدا  ستایش  در  فرمود:  آن گاه  نگفت.  چیزی  دیگر  و 

هیچ چیز فروگذار نكردم چون متامى ستایشها را خمصوص 

او كردم، هیچ محدى نیست مگر آنكه خدا هم داخل در 

آن است20 روایت دیگری را بدین صورت ذکر می کند: در 

عیون از عىل)ع( روایت  شده كه شخىص از آن جناب از 

خداوند  فرمود:  حرت  پرسید،  ِللَِّه«  ْمُد  »احْلَ كلمه    تفسیر 

متعال بعىض از نعمتهاى خود را آن  هم رسبسته و دربسته 

چون  كرده،  معرىف  خود  بندگان  براى  امجال  به طور  و 

به طور  و  یابند  معرفت  آهنا  مهگى  به  نسبت  منی توانستند 

یابند زیرا عدد آهنا بیش از حد آمار  تفصیل بدان وقوف 

بگویند  تنها  داد،  دستور  ایشان  به  لذا  است.  شناخنت  و 

»احلمد لله عىل ما انعم به علینا«21 سپس در ترشیح این 

به  بیان داشته که این احادیث اشاره دارد  روایات چنین 

ج2،  428و471؛   ،245 صــص224،  ج1،  القــرآن،  احــکام   .16

صص65و201.
17. رشح غرر احلکم و درر الكلم، ج2، ص48.

18. املیزان فی تفسیر القرآن، ج 6، ص255.

19. فاتحه، 2.

20. كشف  الغمه، ج1، ص118. 

21. عیون اخبار الرضا، ج1، ص220.  
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اینکه محد از ناحیه بنده در حقیقت یادآورى خداست اما 

به  نیابت، تا رعایت ادب را كرده باشد22.

َأْبواهِبا«23  ِمْن  اْلُبیوَت  ْأُتوا  »َو  آیه  ذیل  عالمه  هم چنین 

می نویسد: در كاىف از امام صادق)ع( ذیل این آیه روایت  

باید  كه  خدایند  ابواب  پیامربان  اوصیاى  فرمود:  كه  كرده 

نبودند  اوصیا  اگر  و  بروند  خدا  به سوى  درها  آن  از  مردم 

كه  اوصیاست  این  با  و  منى شد  شناخته  عّزوجّل  خداى 

خداى متعال علیه خلقش احتجاج مى كند24 و در توضیح 

مصداق  بیان  باب  از  روایت  این  می نویسد :  روایت  این 

است، مى خواهد یىك از مصادیق درهاى رفنت به سوى خدا 

رشیفه  آیه  اینكه  در  نیست  شىك  هیچ  وگرنه  كند  بیان  را 

نزول  مورد  به حسب  كه  هرچند  است،  متام  معنا  به حسب 

خاص باشد و اینكه امام فرمود: »اگر اوصیا نبودند خداى 

عز و جل شناخته منى شد« معنایش این است كه حق بیان 

منى شد و دعوت تاّمه اى كه با اوصیا بود متام منى گشت25 در 

این مثال نیز ایشان با استفاده از قواعد اصولی و تفسیری 

قاعده اصولی  به  اشاره  را ترشیح کرده است.  این روایت 

ص نیست26.  است که گفته اند مورد خمصِّ

منونه ای دیگر: روایتی از تفسیر قمى را ذکر منوده که ذیل آیه  

َسَنِة َو جاِدْلُهْم  ْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة احْلَ »اْدُع ِإىل  َسِبیِل َربَِّك ِباحْلِ

َو  َسِبیِلِه  َعْن  َضلَّ  مِبَْن  َأْعَلُم  ُهَو  َربََّك  ِإنَّ  َأْحَسُن  ِهی  ِبالَِّتی 

جدال  فرمود:  كه  كرده  نقل  امام  ِباْلُمْهَتِدیَن«27از  َأْعَلُم  ُهَو 

احسن »قرآن« است28، عالمه این روایت را چنین ترشیح 

ِهی  »ِبالَِّتی  مجله    تفسیر  در  امام  عبارت  ظاهر  که  می مناید 

َأْحَسُن« صادر شده است و حاصلش این مى شود كه جدال 

22. املیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص38. 

23. بقره، 189.

24. الکافی، ج1، ص192.

25. املیزان فی تفسیر القرآن، ج2، ص85.

26. قاعــده »المورد ال یعمم و ال یخصــص« از قواعد عقالیی بوده و 

بیانگر این مطلب اســت که اگر مورد یا واقعه خاصی ســبب نزول آیه 
یا جعل قانون و حکم شــرعی گردد، خصوصیات عام یا خاص بودن 
مورد و واقعه، سبب عدم تعمیم دامنه حکم و یا تخصیص آن نمی گردد. 
بســیاری از اصولیان و دانشمندان علوم قرآنی به این بحث پرداخته اند 
)ر.ک: القوانیــن املحکمه، ج1، ص139؛ التمهید فــی علوم القرآن، ج1، 

ص262(.
27. نحل، 125.

28. تفسیر القمی، ج1، صص392و138؛ الکافی، ج5، ص13.

باید از قرآن آموخت كه ادب خدا در آن نشان  احسن را 

داده شده است29. وی عالوه بر توضیح اجتهادی روایت، 

از یک انحراف در فهم روایت هم جلوگیری منوده است.

روایت دیگری که عالمه به رشح آن پرداخته چنین است: 

َُه«30 آمده كه خداوند  ِبیَل یرسَّ در تفسیر قمى ذیل آیه   »ُثمَّ السَّ

املیزان  مؤلف  است31.  كرده  آسان  برش  براى  را  خیر  راه 

این روایت را چنین تبیین کرده که مراد این حدیث  چنین 

است كه خداى تعاىل انسان را در عملش خمتار قرار داده، 

به طورى كه راه سعادت و رسیدن به كاملش را آسان ساخته، 

مهان كامىل كه براى رسیدن به آن آفریده شده است32. 

هم چنین روایتی از احتجاج نقل كرده كه گفته است: رسول 

خدا)ص( از متامى انواع غذاها میل مى فرمود و هر چه را 

كه خدا حالل كرده، با اهل بیت و خدمتگزاران خود در هر 

وقت كه ایشان مى خوردند، مى خورد و هم چنین با كىس از 

مسلامنان كه او را دعوت مى كرد هم غذا مى شد، هر چه آنان 

مى خوردند، مى خورد و روى هرچه که غذا تناول می کردند، 

ایشان هم میل می فرمود مگر اینكه براى آهنا مهامىن مى رسید 

كه در این صورت با آن مهامن غذا میل مى فرمود... غذایى 

را بیشرت دوست مى داشت كه رشكت كنندگان در آن بیشرت 

منوده:  بیان  چنین  امام  مقصود  تبیین  در  طباطبایی  باشند. 

اینكه در این روایت  داشت: »و روى هر چیزى مى خوردند 

مى خورد«، مقصود سفره و خوان و امثال آن است و اینكه 

موصوله  »ما«  است  ممكن  مى خوردند«،  چه  هر  »و  گفت: 

باشد، یعىن هر آن چه مى خوردند و ممكن است »وقتیه« باشد 

یعىن تا هر وقت كه مى خوردند و اینكه گفت: »مگر اینكه 

براى آهنا مهامىن مى رسید«، استثنایى است از اینكه گفت: 

»با اهل بیت و خدمتگزاران خود غذا مى خورد« و معنایش 

این است كه مگر وقتى كه مهامىن براى ایشان مى رسید كه 

با اهل بیت خود غذا میل منى فرمود،  در این صورت دیگر 

29. املیزان فی تفسیر القرآن، ج 12، ص541.

30. عبس، 20.

31.  تفسیر القمى، ج2، ص405.

32. املیزان فی تفسیر القرآن، ج 20، ص345؛ ج 1، صص75، 266و218؛ 

ج 2، ص59؛ ج 3، صص586، 105و197؛ ج 5، صص38و527؛ ج 11، 
ص282؛ ج 12، ص541؛ ج 13، صــص168و334؛ ج 19، ص385؛ 

ج 20، ص112.
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بلكه با مهامن غذا مى خورد33. 

ب( تبیین تأویلی و خروج از ظاهر الفاظ و عبارات

در  طباطبایی  عالمه  نگاه  در  روایات  توضیح  موارِد  مهه 

و  فهم  به  قادر  اگر  بلکه  نیست  الفاظ  ظواهر  چارچوب 

تفهیم ظاهر روایت نباشد و معنای اولیه حدیث معارض 

با عقل یا دیگر نصوص باشد،  دست به تأویل و خروج از 

باید روایات  ظاهر آن می زند. ایشان ترصیح کرده اند که 

دقیق  بررسی  و  تفسیر  قرآن  مهانند  نیز  معصومین)ع( 

نیز مانند قرآن كریم حمكم و  داللی کرد چرا که احادیث  

متشابه دارد و اشاره و رمز در میان احادیث  بسیار شایع 

براى  كه  است  الزم  دانشمند  فرد  یك  بر  الجرم  است. 

به دست آوردن معناى واقعى كالم سعى كند قرائن كالم را 

به دست آورد34.

ُمْلِكِه  آیَة  ِإنَّ  َنِبیُهْم  َلُهْم  »َوقاَل  آیه  ذیل  طباطبایی  عالمه 

مِمَّا َترََك آُل  َبِقیٌة  َأْن یْأِتیُكُم التَّاُبوُت ِفیِه َسِكیَنٌة ِمْن َربُِّكْم َو 

َلُكْم  آَلیًة  ذِلَك  ِفی  ِإنَّ  اْلَمالِئَكُة  ِمُلُه  حَتْ هاُروَن  آُل  َو  ُموىس  

این  ذیل  قمى  تفسیر  در  می نویسد:  ُمؤِْمِنیَن «35  ُكْنُتْم  ِإْن 

آیه از پدرش از عىل بن احلسین بن خالد از امام رضا)ع( 

روایت شده كه فرمود: »سكینه« بادى است كه از هبشت 

ادامه  در  و  دارد36  انسان  مى وزد و صورىت چون صورت 

می گوید: این معنا را ابن بابویه هم در كتاب معاىن االخبار 

و عیاىش در تفسیرش از حرت رضا)ع( نقل كرده اند37. 

می نویسد:  روایت  این  توجیه  و  رشح  در  املیزان  مؤلف 

هرچند  شده  وارد  »سكینه«  معناى  در  كه  اخبارى  این 

آهنا  مى توان  و  هستند  توجیه  قابل  وىل  واحدند38  خرب 

33. همان، ج 6، صص466-467. ر.ک: همان، ج 1، صص273و275؛ 

ج 2، ص34؛ ج 3، ص185؛ ج 4، ص611؛ ج 5، صــص547، 238-
237؛ ج 6، صص255و476؛ ج 7، صص84، 370، 508و530؛ ج 8 
، صــص112و372؛ ج 9، صــص286، 552و365؛ ج 10، ص24؛ 
ج 14، صــص511-510؛ ج 18، ص587؛ ج 19، صص344و465؛ 

ج 20، ص345.
34. همان، ج 2، ص40. 

35. بقره، 248.

36. تفسیر القمی، ج1، ص82. 

37. معانی االخبار، ص285.

38. حّجیت و عــدم حّجیت اخبار آحاد در تفســیر و عقاید معرکه 

آراست. عده ای همچون عالمه طباطبایی قائل به عدم حجیت هستند 
و بعضــی دیگر هم ماننــد آیت اهلل معرفت و آیــت اهلل خویی رأی به 

حجیت داده اند.

روایات  این  منظور  گفت:  و  كرده  نزدیك  آیه  به معناى  را 

بنابر این كه روایات صحیحى باشد این است كه سكینت 

مرتبه اى از مراتب سیر نفس به سوى كامل است. مرتبه اى 

خدا  امر  برابر  در  نفس  آرامش  باعث  كه  است  كامل  از 

است  متثیل  بر  مشتمل  كه  تعبیرات  این  امثال  و  مى شود 

در كالم امئه)ع( بسیار دیده مى شود. اینجاست كه مى توان 

گفت منظور از سكینت مهان روح ایامن است39. 

از  بن مسلم  حممد  از  عیاىش  تفسیر  از  دیگری  روایت 

معناى  آن جناب  از  گفت:  كه  منوده  نقل  را  اىب جعفر)ع( 

»...َو  فرمود:  درباره اش  خدا  كه  پرسیدم  را  شیطان  رشك 

شارِْكُهْم ِفی اأْلَْمواِل َو اأْلَْوالِد...«40 بیان داشت: هرچیزى 

فرمود:  آن گاه  است،  شیطان  رشك  باشد  حرام  مال  از  كه 

مهین شیطان با آدمى است تا به عمل مجاع بپردازد، اگر آن 

مجاع حرام باشد فرزند رشك شیطان است، چون از نطفه 

این  توضیح  در  عالمه  شده41  درست  شیطان  نطفه  و  او 

این معاىن بسیار زیاد  روایت چنین آورده که روایات  در 

است ولی مهه آهنا از باب ذكر مصداق است و اینكه در 

این روایات آمده كه »شیطان در عمل مجاع رشكت مى كند 

و نطفه هم نیمى از شیطان است« كنایه از این است كه 

اینكه واقعًا او هم  نه  از این عمل هبره اى مى برد  شیطان 

مجاع مى كند و نطفه مى ریزد بلكه از باب متثیل و جمسم-

ساخنت مقصود است و نظائر این گونه كنایه ها در روایات 

بسیار است42. 

مؤلف املیزان روایتی از تفسیر عیاىش از حممد بن فضیل 

از اىب احلسن)ع( را نقل منوده كه در معناى مجله  »َو َلْو ال 

ْت طاِئَفٌة ِمْنُهْم َأْن یِضلُّوَك َو ما  ُتُه َلَهمَّ َفْضُل اللِه َعَلیَك َو َرمْحَ

یِضلُّوَن ِإالَّ َأْنُفَسُهم ...«43 فرمود: »فضل« رسول خدا)ص( 

مهان  در  و  است44  امیراملؤمنین)ع(  »رمحت«  و  است 

امام  از  از محران  و  اىب جعفر)ع(  امام  از  زراره  از  كتاب 

صادق)ع( روایت  آورده كه فرمودند: در آیه   »َو َلْو ال َفْضُل 

39. املیزان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص454.

40. اسراء، 64.

41. تفسیر العیاىش، ج2، ص299. 

42. املیزان فی تفسیر القرآن، ج 13، ص207. 

43. نساء، 113.

44. تفسیر العیاىش، ج1، ص261. 
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رسول  خدا«  »فضل  از  منظور  ُتُه....«،  َرمْحَ َو  َعَلیُكْم  اللِه 

ُتُه« والیت امئه)ع( است45. عالمه  الله)ص( و مراد از »َرمْحَ

معتقد  و  پرداخته  آن  توضیح  به   روایت  این  ذکر  از  پس 

است این روایات منى خواهند بگویند معناى كلمه »فضل 

خدا« و »رمحت خدا« چنین است بلكه مى خواهند هر یك 

از این دو عنوان كىل را بر یىك از مهم ترین مصادیق آن 

تطبیق كنند و مراد از رسول خدا)ص( و امیراملؤمنین)ع( 

نیز شخِص آن دو جناب منظور نیستند، بلكه منظور مقاِم 

مقام والیت چون  و  نبوت  مقام  یعىن  دو جناب است؛  آن 

ما را  این دو مقام سبب مّتصىل هستند كه خداى عزیز، 

دام شیطان نجات  از  و  پرتگاه ضاللت  از  آن دو  به وسیله 

بخشید46. 

ج( رفع تعارض و برداشتهای ناصواب از روایات 

روایی،  بحث  یک  در  محد  سوره  تفسیر  در  املیزان  مؤلف 

امام  از  معاىن  كتاب  در  دارد:  صورت  بدین  بیانی 

»اْهِدَنا  مجله  معناى  در  كه  آورده  روایت  صادق)ع( 

اَط اْلُمْسَتِقیمَ «47 فرموده: خدایا ما را به  لزوم طریقى  الرصِّ

ارشاد فرما كه به حمبت تو و به هبشتت منتهى می شود و از 

اینكه پیروى هواهاى خود كنیم و در نتیجه هالك گردیم، 

در  و  كنیم  اخذ  را  خود  آراء  نگذار  نیز  و  کن  جلو گیری 

روایت   از عىل)ع(  کتاب  در مهان  و  نابود شویم48  نتیجه 

آورده كه درباره آیه مذکور فرمود: یعىن خدایا توفیق خودت 

را كه ما تا كنون به وسیله آن تو را اطاعت كردیم درباره ما 

ادامه بده تا در روزگار آینده   مان نیز هم چنان تو را اطاعت 

این دو روایت می نویسد :  كنیم و سپس در رفع اختالف 

این دو روایت دو وجه خمتلف در پاسخ از شبهه حتصیل 

حاصل را بیان مى كند. شبهه این بود كه شخص منازگزار 

راه مستقیم را یافته كه مناز مى گزارد، دیگر معنا ندارد در 

مناز خود از خدا هدایت به سوى راه مستقیم را درخواست 

اینكه: مراتب هدایت  به  كند. روایت اوىل پاسخ می دهد 

در مصداقهاى آن خمتلف است و منازگزار مهه روزه از خدا 

45. همان، ج1، ص260. 

46. املیزان فی تفســیر القرآن، ج 5، صــص39-38؛ ج 16، ص357. 

ر.ک: ج17، صص383و372.
47. فاتحه، 6.

48. معانی االخبار، ص33.

می خواهد از هر مرتبه اى كه هست به مرتبه باالتر هدایت 

شود و روایت دومى پاسخ می دهد: كه هر چند مراتب آن 

مفهوم یك حقیقت  نظر  از  در مصادیق خمتلف است ولی 

بلكه  ندارد  آن  مراتب  اختالف  به  نظرى  منازگزار  و  است 

تنها نظرش این  است كه این موهبت را از من سلب نكن 

و هم چنان آن را ادامه بده49. 

َعَلیِهْم  َخوٌْف  ال  اللِه  َأْوِلیاَء  ِإنَّ  »َأال  آیه  تفسیر  در  عالمه 

ذکر  را  الدراملنثور  تفسیر  از  روایتی  یْحزَُنوَن«50  ُهْم  ال  َو 

ابو الشیخ  ابن جریر،  ابن اىب شیبه،  ابن املبارك،  می کند كه: 

و ابن مردویه، از سعید بن جبیر از رسول خدا)ص( روایت  

كرده اند كه در تفسیر این آیه فرموده: اولیاى خدا كساىن 

هستند كه مردم با دیدن آنان به یاد خدا مى افتند51 سپس در 

توضیح این روایت چنین می نویسد : جا دارد این روایت را 

محل كنیم بر اینكه مى خواهد یىك از آثار والیت اولیاء خدا 

را بیان كند نه اینكه خواسته باشد بفرماید: هر كس چنین 

باشد از اولیاى خداست مگر آنكه خواسته باشد بفرماید: 

اولیاء خدا در متامى احوال و اعاملشان چنین هستند52. 

2( تفسیر اثری روایات 
طباطبایی گاهی برای توضیح و تفسیر روایات به آیاتی از 

و  می مناید  استناد  معصومان)ع(  روایات  هم چنین  و  قرآن 

در مواردی هم با یک نگاه جامع به  مدد آیات و روایات 

تفسیر  تبیین روایت می پردازد که نوعی  و  به رشح  توأمان 

اثری روایات تلقی می شود. در ادامه مواردی از این قبیل 

ذکر می شود:

الف( تعیین مفهوم

یکی از اقدامات عالمه توضیح مفاهیم و تعیین مصادیق 

روایات به استناد قرآن و روایات دیگر است که برخی از 

تالشهای عالمه در این زمینه ذکر می شود:

1. تعیین مفهوم الفاظ و عبارات به وسیله روایات

یکی از بررسیهای عالمه در این خصوص چنین است: در 

اخلصال  از عىل)ع( روایت  شده كه رسول خدا)ص( فرمود: 

49. املیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، صص61-63.

50. یونس، 62.

51. الدر املنثور، ج3، ص309. 

52. املیزان فی تفسیر القرآن، ج 10، ص143. 
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شفاعتشان  و  مى كنند  شفاعت  خدا  درگاه   به  طائفه  سه 

شهداء53.  سوم  علامء،  دوم  انبیاء،  اول  می شود؛  پذیرفته 

واژه  که  نصوص  در  پرکاربرد  معنای  دو  بین  از  عالمه 

»شهدا« می تواند داشته باشد، مراد از شهداء را شهداى 

در میدان جنگ تعیین منوده و معتقد است معنای معروف 

این كلمه در زبان اخبار امئه)ع( مهین معناست، نه معناى 

است54.  كریم  قرآن  اصطالح  كه  اعامل  بر  گواهى دادن 

نتیجه گرفته شده در معنای شهید در روایت فوق حاصل 

نگاه جمموعی و کلی به روایات امئه هدی)ع( است. 

ِدیَنُهْم  َفرَُّقوا  الَِّذیَن  هم چنین عالمه طباطبایی ذیل آیه  »ِإنَّ 

ُثمَّ  اللِه  ِإىَل  َأْمرُُهْم  ا  ِإمنَّ َشی ٍء  ِفی  ِمْنُهْم  َلْسَت  ِشیعًا  كاُنوا  َو 

یَنبُِّئُهْم مِبا كاُنوا یْفَعُلوَن«55 روایتی از تفسیر قمى از پدرش 

از نر از حلبى از معىل بن خنیس از امام صادق)ع( را 

نقل منوده که فرمود: به  خدا سوگند كه اهل سنت نیز دین 

خود را دسته دسته كردند56 و سپس منظور امام که فرمود: 

منوده:  ترشیح  چنین  را  كردند«  دسته  دسته  را  خود  »دین 

سپس  و  آوردند  به وجود  اسالم  در  خمتلفى  مذاهب  یعىن 

نوشته: روایات دیگری هست که می گوید: »به زودى امت 
اسالم به  هفتاد  و سه فرقه متفرق مى شود.«57

ِإمْثُُه  ا  َفِإمنَّ َسِمَعُه  ما  َبْعَد  َلُه  َبدَّ »َفَمْن  آیه  ذیل  املیزان  مؤلف 

ُلوَنُه ِإنَّ اللَه َسِمیٌع َعِلیٌم«58 روایتی از تفسیر  َعىَل الَِّذیَن یَبدِّ

قمی را نقل منوده که حممد بن  سوقه روایت  آورده كه گفت: 

فرمود:  پرسیدم،  را  آیه  این  معناى  اىب جعفر)ع(  امام  از 

َجَنفًا  ُموٍص  ِمْن  خاَف  »َفَمْن  مى فرماید:  آنكه  از  بعد  آیه 

َعَلیِه«59 آن را نسخ كرده و  ِإْثَم  َبیَنُهْم، َفال  َفأَْصَلَح  ِإمْثًا،  َأْو 

معنایش این است كه هرگاه وىص برتسد )یعىن تشخیص 

تبعیض  اینكه صاحب وصیت درباره  فرزندانش  دهد( از 

قائل شده و به  بعىض ظلم كرده و خالف حقى مرتكب شده 

كه خدا بدان راىض نیست، در این صورت گناهى بر وىص 

53. کامل  الدین و متام النعمه، ص156.

54. املیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص272.

55. انعام، 159.

56. تفسیر القمى، ج1، ص222.

57. املیزان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص541. 

58. بقره، 81.

59. بقره، 182.

نیست كه آن را تبدیل كند و به صورت حق و خداپسندانه 

روایت  این  از  شبهه  رفع  در  املیزان  مؤلف  آورد60.  در 

می نویسد: این روایت  از مواردى است كه امئه)ع( آیه اى 

را به وسیله  آیه اى دیگر تفسیر كرده اند، پس اگر نام آن را 

نسخ گذاشتند، منظور نسخ اصطالحى نیست و در سابق 

هم گفتیم: كه در كالم امئه)ع( در موارد متعددی كلمه  نسخ 

آمده كه منظور از آن غیر نسخ اصطالحى علامى اصول 

است61. 

هم چنین در تفسیر عیاىش از امام باقر)ع( روایت كرده كه 

فرمود: حبل الله كه خداى تعاىل مردم را امر فرموده كه به 

َو  یعًا  مَجِ اللِه  ِبَحْبِل  اْعَتِصُموا  »َو  آن متسك كنند و فرموده: 

ال َتَفرَُّقوا...«62 آل حممد)ع( هستند63 مؤلف املیزان در رشح 

این روایت، روایات دیگری را در جایگاه و شأن امئه)ع( 

ذکر منوده که این روایت را تأیید می مناید از مجله: روایتی 

در الدر املنثور كه طرباىن از زید  بن  ارقم روایت كرده كه 

گفت: رسول خدا)ص( فرمود: من پیرشو شامیم و قبل از 

وارد  من  بر  حوض  لبه  بر  بعدًا  شام  و  مى روم  دنیا  از  شام 

ثقلین  با  من چگونه  از  بعد  باشید  مراقب  پس  مى شوید. 

ثقلین كدام اند؟  یا رسول الله  رفتار كنید. شخىص پرسید: 

من  عرتت  كوچكرت  ثقل  و  الله  كتاب  بزرگرت  ثقل  فرمود: 

است و این دو ثقل هرگز از یكدیگر جدا منى شوند تا در 

كنار حوض بر من درآیند...64 و در تأیید این روایت چنین 

نوشته که حدیث رشیف ثقلین از اخبار متواترى است كه 
شیعه و سىّن در نقل و روایت آن اتفاق دارند...65

در تفسیر املیزان ذیل آیه »ما َقَدُروا اللَه َحقَّ َقْدرِِه ِإنَّ اللَه 

عبدالله  از  عیاىش  تفسیر  در  آمده:  َعِزیٌز«66 چنین  َلَقِوی 

در  صادق)ع(  امام  از  گفت  كه  شده  روایت  سنان  بن  

روایتی فرمود: تورات را در كاغذهایى مى نوشتند و از آن 

هرچه مى خواستند آشكار مى منودند و آن چه مى خواستند 

60. تفسیر القمى، ج1، ص65. 

61. املیزان فی تفســیر القرآن، ج 1، ص670. ر.ک: همان، ج 2، ص38؛ 

ج 1، ص653. 
62. آل عمران، 103.

63. تفسیر العیاىش، ج1، ص194.

64. الدر املنثور، ج2، ص60.

65. املیزان فی تفسیر القرآن، ج 3، صص586-587.

66. حج، 74.
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پنهان مى منودند سپس فرمود: آنچه كه از آسامن نازل شده 

مهه اش در نزد »اهل علم« است67. عالمه این روایت را از 

نوع زبان رمز دانسته و در ترشیح این حدیث نوشته: مراد 

از »اهل علم« امئه اهل بیت)ع( هستند68. 

2. تعیین مفهوم الفاظ و عبارات به وسیله آیات

ال  َو  َفاتَِّبُعوُه  ُمْسَتِقیامً  رِصاِطی  هذا  َأنَّ  »َو  آیه    ذیل  عالمه 

َق ِبُكْم َعْن َسِبیِلِه...«69 روایتی از تفسیر  ُبَل َفَتَفرَّ َتتَِّبُعوا السُّ

قمى را نقل منوده که حسن  بن  عىل از پدرش حسین بن  

سعید از حممد بن  سنان از اىب خالد قامط از اىب بصیر از امام 

باقر)ع( براى ما روایت كرد كه آن حرت ذیل آیه فوق 

فرمود: منظور از این راه ماییم كه خدا فرموده و هر كه زیر 

بار آن نرود، این او و این راههاى دیگر، ولی باید بداند 

كه اگر راه خدا را نپیامید كافر مى شود70 سپس در تبیین 

منی داند،  امامان  تنها  را  »رصاط«  از  مقصود  روایت  این 

مستقیم اند  امامان هم رصاط  كه  است  این  مقصود  بلكه 

و روایت درصدد بیان مصداق مهم رصاط مستقیم است. 

َة  هم چنان كه آیه رشیفه »ُقْل ال أَْسَئُلُكْم َعَلیِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَموَدَّ

ِفی اْلُقْرىب... «71 به ضمیمه آیه رشیفه »ُقْل ما أَْسَئُلُكْم َعَلیِه 

این معنا  َسِبیاًل«72  َربِِّه  ِإىل   یتَِّخَذ  َأْن  َمْن شاَء  ِإالَّ  َأْجٍر  ِمْن 

را افاده منوده و از جمموع این دو آیه استفاده مى شود كه 

امئه هدى)ع( راه خدا و رصاط مستقیِم اویند و این معنا 

تنها از طرق شیعه روایت نشده بلكه هم از طرق شیعه و 

هم از طرق عامه روایات بسیارى وارد شده73 كه رصاط 

با استناد به  مستقیم خدا، عىل بن  اىب طالب)ع( است74. 

آِیات مذکور به  تبیین بیشرت مفهوم روایت پرداخته است.

َو  یباُت  الطَّ َلُكُم  ُأِحلَّ  »اْلیوَْم  آیه  ذیل  طباطبایی  عالمه 

67. تفسیر العیاىش، ج1، ص369.

68. املیزان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص420. ر.ک: همان، ج 4، ص612؛ 

صــص53،  ج 5،  ص554؛  ج 3،  ص669؛  ج1،  ص417؛  ج 19، 
591و196؛ ج 8، ص215؛ ج 10، ص141؛ ج 14، ص159؛ ج 17، 

ص70؛ ج 18، ص203؛ ج 19، ص55.
69. انعام، 153.

70. تفسیر القمی، ج1، ص221. 

71. شوری، 23.

72. فرقان، 57.

73. املیزان فی تفسیر القرآن، ج1، ص41. 

74. همان، ج 7، صص531-530. 

َطعاُم الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكتاَب ِحلٌّ َلُكْم َو َطعاُمُكْم ِحلٌّ َلُهْم َو 

ُأوُتوا  الَِّذیَن  ِمَن  اْلُمْحَصناُت  َو  اْلُمؤِْمناِت  ِمَن  اْلُمْحَصناُت 

َغیَر  ِصِنیَن  حُمْ ُأُجورَُهنَّ  آَتیُتُموُهنَّ  ِإذا  َقْبِلُكْم  ِمْن  اْلِكتاَب 

َفَقْد  ِباإْلِیامِن  یْكُفْر  َمْن  َو  َأْخداٍن  ُمتَِّخِذی  ال  َو  ُمساِفِحیَن 

از  یَن«75 روایتی  اخْلارِسِ ِمَن  اآْلِخرَِة  ِفی  ُهَو  َو  َعَمُلُه  َحِبَط 

تفسیر عیاشی را ذکر منوده که عبید بن زراره می گوید: من 

َحِبَط  َفَقْد  ِباإْلِیامِن  یْكُفْر  َمْن  »َو  آیه  از  امام صادق)ع(  از 

عبارت  ایامن  به  كفر  فرمود:  حرت  كردم،  سؤال  َعَمُلُه« 

است از ترك عمىل كه یك مسلامن به آن اقرار دارد، از مجله 

اینكه بدون بیامرى و بدون داشنت موانع شاغله مناز را ترك 

كند76 مؤلف املیزان در علت ذکر مصداق توسط امام چنین 

نظر داده: اینكه امام از میان مهه مصادیق »كفر به ایامن« 

فقط ترك مناز را یادآور شده به این علت بوده كه خداى 

تعاىل در كالم جمیدش مناز را ایامن خوانده و می فرماید: »َو 

ما كاَن اللُه ِلیِضیَع ِإیامَنُكْم«77 یعىن خداى تعاىل هرگز ایامن 
شام )یعنی: مناز شام( را ىب اجر منى كند.78

توضیح  بر  مضاف  روایات،  از  برخی  بررسی  در  عالمه 

به وسیله آیات قرآن، گاهی به عّلت بیان روایات امئه)ع( نیز 

ترصیح منوده از مجله:

ذیل آیه »َو ِمَن النَّاِس َمْن یتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللِه َأْندادًا یِحبُّوهَنُْم 

الَِّذیَن  یرَى  َلْو  َو  ِللَِّه  ُحبًّا  أََشدُّ  آَمُنوا  الَِّذیَن  َو  اللِه  َكُحبِّ 

یعًا َو َأنَّ اللَه َشِدیُد  َظَلُموا ِإْذ یَرْوَن اْلَعذاَب َأنَّ اْلُقوََّة ِللَِّه مَجِ

اْلَعذاِب«79 بعد از ذکر نکات تفسیری این آیه، روایتی از 

كاىف از امام باقر)ع( برای تبیین واژه »انداد« نقل منوده  كه 

در آن فرموده: »اى جابر به خدا سوگند منظور، پیشوایان 

ستمگر و پیروان ایشان است« و در روایت عیاىش چنین 

ایشان  پیروان  و  ستم  پیشوایان  ایشان  جابر  »اى  آمده: 

قرآن  از  آیه ای  به  را  آن  روایت  توضیح  در  که  است«80 

مستند منوده و می نویسد : تعبیر امام به  عبارت »پیشوایان 

مى فرماید:  كه  است  متعال  خداوند  تعبیر  به   خاطر  ستم« 

75. مائده، 5.

76. تفسیر العیاىش، ج1، ص296. 

77. بقره، 143.

78. املیزان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص351. 

79. بقره، 165.

80. االرشاد، ص334؛ تفسیر العیاىش، ج1، ص72.
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َلْو یرَى الَِّذیَن َظَلُموا...« تابعان انداد بگیر را ظلمه و  »َو 

ستمگر خوانده و معلوم است كه متبوع و پیشوایشان، امئه 

ظلمه و امئه ظلم خواهند بود81.

در مواردی نیز عالمه برای توضیح یک روایت از جمموع 

آیات و روایات استفاده می کند نه رصفًا یک آیه یا روایت. 

َو  ِلی  اْشُكُروا  َو  َأْذُكرُْكْم  آیه »َفاْذُكُروِنی  به عنوان مثال ذیل 

آیه  ذیل  الدراملنثور  تفسیر  در  می نویسد:  َتْكُفُروِن«82  ال 

ابن منذر  و  سعید  بن  منصور  كه  است  آمده  فوق الذکر 

روایت   اىب عمران  بن   خالد   از  شعب االیامن  در  بیهقى  و 

را  خدا  كه  كىس  فرمود:  خدا)ص(  رسول  كه  می كنند 

و  روزه  و  مناز  كه  هرچند  كرده  ذكر  را  خدا  كند  اطاعت 

تالوت قرآنش كم باشد و كىس كه خدا را عصیان كند، خدا 

را از یاد برده هرچند منازش و روزه و تالوتش بسیار باشد83 

و سپس در تفهیم آن چنین بیان داشته که در این حدیث 

رس  بنده اى  هیچ  از  معصیت  كه  شده  اشاره  معنا  این  به 

با غفلت و فراموىش، چون انسان اگر بداند  منى زند مگر 

حقیقت معصیت چیست و چه آثارى دارد هرگز اقدام بر 

معصیت منى كند حتى كىس كه معصیت مى كند و چون به   

یاد خدایش مى اندازند باز هم باك ندارد و اعتنایى به   مقام 

پروردگارش منى كند او طاغى و جاهل به  مقام پروردگارش 

و علّو كربیائی اش است او منی داند كه خدا چگونه به  وى 

مى كند  اشاره  دیگر  روایتى  معنا  به   مهین  و  دارد  احاطه 

رسول  از  دارى  اىب هنِد  از  را  آن  الدراملنثور  تفسیر  كه 

فرمود:  رسول  خدا)ص(  که  است  كرده  نقل  خدا)ص( 

خداوند متعال فرموده: مرا با اطاعتم یاد كنید تا با مغفرتم 

یادتان كنم و كىس كه به یاد من باشد در حاىل كه مطیع هم 

باشد بر من واجب می شود كه با مغفرتم یادش كنم و كىس 

من واجب  بر  باشد  نافرمان  كه  در حاىل  كند  یاد  مرا  كه 

می شود یادش كنم در حاىل كه بر او خشمناك باشم....84 

نكته اى كه در این حدیث آمده درباره یاد خدا در حال 

معصیت مهان نكته ای است كه آیه  رشیفه و روایاىت دیگر 

81. املیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص617. ر.ک: همان، ج 2، ص520.

82. بقره، 152.

83. الدر املنثور، ج1، ص148.

84. همان، ج1، ص149.

آن را نسیان نامیده اند، چون بودن یاد خدا بدون اثر، مهان 

نسیان است85. 

و  آیات  به وسیله  عبارات  و  الفاظ  مصداق  تعیین  ب( 

روایات 

دارای  رفته است که  به کار  الفاظی  از روایات  برخی  در 

باشد  داشته  متعددی  مصادیق  می تواند  و  است  اهبام 

الفاظ  آن  مصداق  تعیین  به   مواردی  چنین  در  عالمه  که 

پرداخته است، ازمجله: 

یْلِبُسوا  َلْم  َو  آَمُنوا  »الَِّذیَن  آیه   الدراملنثور ذیل  سیوطى در 

روایتی  ُمْهَتُدون «86  ُهْم  َو  اأْلَْمُن  َلُهُم  ُأولِئَك  ِبُظْلٍم  ْم  ِإیامهَنُ

را نقل می کند که وقتى این آیه نازل شد اصحاب رسول 

خدا)ص( مغموم شده و عرض كردند: یا رسول الله كدام 

یك از ماست كه به  خود ظلم نكرده  باشد؟ رسول خدا)ص( 

فرمود: معناى آیه آن نیست  كه شام به  نظرتان رسیده، مگر 

نشنیده اید كه »عبد صالح« ظلم را به  معنای رشك دانسته 

َْك َلُظْلٌم َعِظیٌم«87 مؤلف املیزان بعد  و گفته است: »ِإنَّ الرشِّ

»عبد  از  مراد  می گوید:  تفسیرش  در  روایت  این  ذکر  از 

لقامن  لقامن می باشد كه در سوره   این روایت   صالح« در 

اضافه  سپس  كرده،  حكایت  جناب  آن  از  را  قول  این 

می مناید که البته این برداشت نسبت به  ظلم از باب تطبیق 

بر مورد است وگرنه ظلم، مهه گناهان را شامل مى شود88 

مهان طور که مالحظه شد عالمه مصداق »عبد صالح« را 

در این روایت تعیین منوده اند. 

ج( شناسایی و رفع آسیبهای موجود در روایات 

علل احلدیث  حدیث،  علوم  دانش  مهم  زیرشاخه های  از 

است. علل مجع »عّله« به معنی بیامری است که استعامل 

اشکاالت  و  آسیبها  از  حکایت  حدیث  درباره  واژه  این 

از  دانش  این  دارد.  روایات  در  موجود  متنی  و  سندی 

دشوار ترین مباحث علم  حدیث شناخته می شود و مهارت 

این علم رضوری است. عالمه  به  عاِلم  باالی  و ممارست 

طباطبایی نیز به خاطر مطالعه و حتقیق فراوان در روایات، 

85. املیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص514. 

86. انعام، 82.

87. الدر املنثور، ج3، صص26-27.

88. املیزان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص294.
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در این دانش متبحر شده است که ذیاًل مثاهلایی از این 

قبیل ذکر می شود: 

1. اصالح اشتباه در الفاظ روایت

ِلَبِنی ِإرْساِئیَل ِإالَّ ما  عاِم كاَن ِحالًّ  عالمه ذیل آیه »ُكلُّ الطَّ

َل التَّْوراُة ُقْل َفْأُتوا  َحرََّم ِإرْساِئیُل َعىل  َنْفِسِه ِمْن َقْبِل َأْن ُتَنزَّ

ِبالتَّْوراِة َفاْتُلوها ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقین «89 می نویسد: در كاىف و 

فرمود:  كه  شده  روایت   صادق)ع(  امام  از  عیاىش  تفسیر 

»ارسائیل )حرت یعقوب)ع(( را وضع چنین بود كه هر 

وقت گوشت شرت مى خورد دردى كه در خارصه90 داشت، 

شدید مى شد از این رو گوشت این حیوان را بر خود حرام 

كرد و این قبل از نزول تورات بود و بعد از نزول تورات 

آن گوشت خورد«91.  از  نه خودش  و  آن را حتریم كرد  نه 

مؤلف املیزان در تصحیح مفاد این روایت می نویسد : قریب 

به این روایت از طریق اهل سنت و مجاعت نیز نقل شده 

است و اینكه در روایت فرمود: »نه آن را حتریم كرد و نه 

چون  نیست،  ارسائیل  منظور  خورد«  گوشت  آن  از  خود 

ارسائیل در آن زمان زنده نبود بلكه منظور موىس)ع( است 

و اگر نام موىس را نربد براى این بود كه مقام داللت بر آن 

مى كرد و احتامل هم دارد كه مجله »از آن نخورد« معنایش 

این باشد كه: موىس نه آن را حرام كرد و نه در اختیار كىس 
قرار داد تا بخورد...92

2. تکمیل روایات نامتام 

مؤلف املیزان ذیل آیه »رِجاٌل ال ُتْلِهیِهْم جِتارٌَة َو ال َبیٌع َعْن 

َتَتَقلَُّب  ِإیتاِء الزَّكاِة یخاُفوَن یوْمًا  َو  الِة  إِقاِم الصَّ َو  ِذْكِر اللِه 

آورده كه  الدراملنثور  از  اأْلَْبصار«93 روایتی  َو  اْلُقُلوُب  ِفیِه 

ابن مردویه و غیر او از ابو هریره و از ابوسعید خدرى از 

آیه فوق فرمود:  رسول خدا)ص( روایت كرده اند که ذیل 

به  طلب رزق و فضل خدا  در زمین  اینان كسانی اند كه 

سفر مى كنند94 و سپس می نویسد: این روایت ناقص نقل 

ابن عباس  از  كه  است  نقىل  در  آن  متام  می گوید:  و  شده 

89. آل عمران، 93.

90. لگن.

91. تفسیر العیاىش، ج1، ص184.

92. املیزان فی تفسیر القرآن، ج3، ص540. 

93. نور، 37.

94. الدر املنثور، ج5، ص52. 

مردمى  فرمود:  خدا)ص(  رسول  گفت:  كه  شده  روایت 

و  خرید  مشغول  خدا  فضل  جست وجوى  در  كه  بودند 

فروش بودند و مهگامی که نداى مناز را مى شنیدند، آن چه 

در دست داشتند مى انداختند و به  سوى مسجد رهسپار 

می شدند و اقامه مناز می کردند95.

3. تفکیک الفاظ روایت از آیه 

َو  اأْلَْرِض  َخالِئَف  َجَعَلُكْم  الَِّذی  ُهَو  »َو  آیه  ذیل  عالمه 

ِإنَّ  آتاُكْم  ما  ِفی  ِلیْبُلوَُكْم  َدرَجاٍت  َبْعٍض  َفْوَق  َبْعَضُكْم  رََفَع 

یُع اْلِعقاِب َو ِإنَُّه َلَغُفوٌر رَِحیٌم«96 روایتی از تفسیر  َربََّك رَسِ

عیاىش از اىب بصیر از امام صادق)ع( را نقل منوده  كه ذیل 

اینكه  فرموده:  َدرَجاٍت«  َبْعٍض  َفْوَق  َبْعَضُكْم  رََفَع  مجله   »َو 

و  کرده  بیان  متعدد  را  درجات  این جا  در  تعاىل  خداى 

نفرموده: »درجه«  و  بعضها فوق بعض«  فرموده: »درجات 

براى این است كه بفهامند مردم از نظر عمل مهه در یك 

درجه نیستند97. سپس مفهوم این روایت را چنین اصالح 

منوده: این روایت آیه رشیفه را نقل به  معنا كرده و عبارت 

»درجات بعضها فوق بعض« از خود امام است وگرنه آیه  

َدرَجاٍت«  َبْعٍض   َفْوَق  َبْعَضُكْم  رََفَع  »َو  بحث   مورد  رشیفه  

َفْوَق  َبْعَضُهْم  رََفْعنا  »َو  دیگر  در جاى  كه  هم چنان  است، 

َبْعٍض َدرَجاٍت«98 آمده و احتامل مى رود كه این روایت در 

مرحوم  و  شده  وارد  اللِه«99  ِعْنَد  َدرَجاٌت  »ُهْم  آیه  تفسیر 

عیاىش و یا اىب بصیر سهوًا آن را در تفسیر آیه مورد بحث 

نظر  از  »مردم  بفهامند  كه  مجله ای  چون  كرده اند؛  ایراد 

اعامل مهه در یك درجه نیستند« بر آیه  مورد بحث منطبق 

نیست100.

د( تفکیک اقوال راویان از بیانات معصومین)ع(

با توجه به تاریخ پر فراز و نشیب حدیث و دوران پر اهبامی 

که از این میراث گذشته است، آسیبهایی متوجه این علم 

95. املیزان فی تفسیر القرآن، ج15، ص198. 

96. انعام، 165.

97. تفسیر العیاىش، ج1، ص388. 

98. زخرف، 32.

99. آل عمران، 163.

100. املیزان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص547. 
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شده که یکی از این آفات، ختلیط101 است؛ یعنی در سند 

و یا منت روایت، عباراتی به اشتباه از فردی به  فرد دیگر 

به عنوان  راویان  اقوال  مثال  به عنوان  باشد.  منسوب شده 

و  تشخیص  که  شناخته شده  باشد  معصومین)ع(  بیانات 

نیست  آسانی  کار  حدیث،  در  عیب  از  نوع  این  تفکیک 

ولی عالمه طباطبایی با تسّلط و تبحری که طی ساهلا انس 

و مطالعه روایات کسب کرده است، در موارد ذیل این گونه 

آسیبها را شناسایی و تفکیک منوده  است.

از  روایتی  ُزوَِّجْت«102  النُُّفوُس  ِإَذا  »َو  آیه  ذیل  طباطبایی 

تفسیر قمی را روایت  منوده که امام باقر)ع( در معناى آیه   

حسان«103)حورالعین(  با»خیرات  هبشت  اهل  فرموده: 

با هر  باید دانست كه  اما اهل دوزخ،  ازدواج مى كنند و 

انساىن از دوزخیان شیطاىن است، یعىن هریك از آن كفار و 

منافقین با شیطان خود كه قرین اوست ازدواج مى كند104. 

مؤلف املیزان بعد از ذکر این روایت جهت تصحیح آن می 

راوى  كالم  جزو  روایت،  آخر  تا  »یعىن«  كلمه   از  نویسد: 

است نه کالم امام105. 

الرُّْجَز  »َو  آیه   ذیل  املیزان  مؤلف  دیگر:  منونه ای 

و  حاكم  كه  منود  نقل  الدراملنثور  از  َفاْهُجْر«106روایتی 

رسول  از  گفت:  که  كرده اند  روایت  جابر  از  ابن مردویه 

خدا)ص( شنیدم كه كلمه »رجز« در این آیه را به  ضمه راء 

است107  بتها  »رجز«  از  منظور  و گفت  »رُجز« مى خواند 

اینكه فرموده:  سپس در زمینه  تصحیح روایت می نویسد: 

بتهاست« كالم جابر و یا شخىص دیگر  »منظور از رُجز، 

101. نام دیگری که گاهی برای این آســیب به کار می رود ادراج در 

متن اســت. بدین شــرح که راوی به منظور توضیح یك واژه و بیان 
حکم فقهی مســتنبط از متن و امثال آن، واژه یا عبارتی را از خود به 
متن بیفزاید و امر بر نســخه برداران و یا خوانندگان مشتبه شده و آن 

را جزو اصل متن پندارند )ر.ک: الرعایه فی علم  الدرایه، ص104(.
102. تکویر، 7.

103. الرحمن، 70.

104. تفسیر القمى، ج2، ص407.

105. املیزان فی تفســیر القرآن، ج 20، صص353-352. ر.ک: همان، 

ج 2، ص104.
106. مدثر، 5.

107. الدر املنثور، ج6، ص281.

است كه در سلسله سند قرار داشته است108. 

3( تشریح دلیل حکم ذکر شده در روایت 
عبارات  منطوق  از  بیشرتی  توضیح  عالمه  زمینه  این  در 

ندارد بلکه رصفًا تعلیل فقهی برای حکمی که امام معصوم 

ذیل  ایشان  شاهد:  به عنوان  می آورد  است،  کرده   صادر 

یباُت َو َطعاُم الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكتاَب  آیه »اْلیوَْم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ

ِحلٌّ َلُكْم َو َطعاُمُكْم ِحلٌّ َلُهْم َو اْلُمْحَصناُت ِمَن اْلُمؤِْمناِت 

ِإذا  َقْبِلُكْم  ِمْن  اْلِكتاَب  ُأوُتوا  الَِّذیَن  ِمَن  اْلُمْحَصناُت  َو 

ُمتَِّخِذی  ال  َو  ُمساِفِحیَن  َغیَر  ِصِنیَن  حُمْ ُأُجورَُهنَّ  آَتیُتُموُهنَّ 

َأْخداٍن َو َمْن یْكُفْر ِباإْلِیامِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه َو ُهَو ِفی اآْلِخرَِة 

رسول  از  قمى  تفسیر  در  یَن«109می نویسد:  اخْلارِسِ ِمَن 

خدا)ص( روایت  شده كه فرمود: از زنان اهل كتاب تنها 

ازدواج با آن زناىن حالل است كه به  حكومت اسالم جزیه 

حالل  زنانشان  با  ازدواج  ایشان،  غیر  در  اما  و  بپردازند 

نیست110 و دلیل سخن امام را چنین بیان می کند : علت 

آن این است كه وقتى اهل كتاب جزیه نپردازد قهرًا حمارب 

شمرده می شود؛ یعىن كافر حرىب خواهد بود كه معلوم است 

ازدواج با آنان حالل نیست111.

نتیجه گیری
1. مؤلف املیزان با دیدگاهی جامع و مهه جانبه به  بررسی 

روایات تفسیری پرداخته و عالوه بر بررسی و نقد روایات 

که گسرتده ترین رویکرد ایشان در بحثهای روایی است، 

تفسیر  و  رشح  به  خمتلفی  گونه های  و  متعدد  موارد  در 

روایات نیز پرداخته است. 

روایات  تفسیر  و  رشح  به   عالمه  توجه  دالیل  از  یکی   .2

این  از  مفرسان  نادرست  و  نابه جا  هبره گیری  تفسیری، 

نیاز  که  بوده  دلیلی  خود  لغزشها  این  و  است  روایات 

به تفسیر  حدیث در تفسیر املیزان را مضاعف منوده، بر مهین 

به  قرآن،  آیات  تفسیر  بر  عالوه  طباطبایی  عالمه   اساس 

108. املیــزان فی تفســیر القــرآن، ج 20، ص130. ر.ک: همان، ج 8، 

ص377؛ ج 7، ص547. 
109. مائده، 5.

110. تفسیر القمى، ج1، ص163.

111. املیــزان فــی تفســیر القــرآن، ج 5، ص348. ر.ک: همان، ج 5، 

صص155، 348و66.
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 تفسیر روایات نیز پرداخته است که با این دیدگاه می توان 

گفت عالمه با نگاه ویژه  و تالش خاصی در زمینه  توضیح و 

تفسیر احادیث به  دنبال پیراسنت آسیبهای وارده در حوزه 

روایات به منظور تسهیل فهم این میراث و به کارگیری آن 

در تبیین و تفسیر آیات قرآن بوده است. 

3. برخی از روایات -به عنوان شارح آیات قرآن- حتی برای 

مهه  اهل علم هم قابل فهم نبوده بلکه خود نیاز به رشح و 

تبیین دارند، بنابراین علم »تفسیر احادیث« یکی از علوم 

مورد نیاز در حوزه  فهم قرآن و حدیث خواهد بود که مبانی 

آن در تفسیر املیزان بیان شده است. 

و  شیعی  طریق  لزومًا  املیزان  در  مرشوح  روایات  مهه    .4

امامی ندارد بلکه بسیاری از آهنا از طریق حمدثان اهل سنت 

به دست ما رسیده است که عالمه با دیدگاهی تقریب گرایانه 

و فرامذهبی به بررسی و تفسیر آن روایات پرداخته است. 

- قرآن کریم.
دارإحیاء  بیروت،  جصاص،  علی  بن   امحد   احکام  القرآن،   -

 الرتاث  العربی، 1405ق.
دارالکتب  اإلسالمیه،  مفید، هتران،  بن حممد  اإلرشاد، حممد   -

بی تا.
- االمالی، حممد بن حسن طوسی، قم، دارالثقافه، 1414ق.

- الربهان فی علوم  القرآن، حممد بن عبدالله زرکشی، بیروت، 
داراملعرفه، 1977م.

- البیان فی تفسیر القرآن، سید ابوالقاسم خویی، ترمجه سید 
جعفر حسینی، قم، دارالثقلین، 1384ش.

بن مسعود عیاشی، هتران، چاپخانه  العیاشی، حممد  تفسیر   -
علمیه، 1380ق.

- تفسیر  القمی، علی بن ابراهیم قمی، قم، دارالکتاب، 1404ق.
- تفسیر و مفرسان، حممدهادی معرفت، قم، متهید، 1391ش.

متهید،  قم،  معرفت،  حممدهادی  القرآن،  علوم  فی  التمهید   -
1428ق.

ابی بکر  بن  عبدالرمحن  باملأثور،  التفسیر  فی  املنثور  الدر   -
سیوطی، قم، كتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، 1404ق.

- الرعایه فی علم  الدرایه، زین  الدین بن علی شهید ثانی، قم، 
کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، بی تا.

- »روش عالمه طباطبایی در بررسی و نقد تفاسیر روایی با تکیه 
بر قاعده  سیاق«، سهراب مروتی و امان اله نارصی کریموند، 

جمله حدیث پژوهی، شامره 8، 1391ش.
- روش عالمه طباطبایی در تفسیر املیزان، علی  اوسی، ترمجه 
سید حسین میرجلیلی، هتران، چاپ و نرش بین امللل، 1381ش.

هتران،  خوانساری،  حممد  الكلم،  درر  و  احلکم  غرر  رشح   -
دانشگاه هتران، 1366ق.

- عیون اخبار الرضا، حممد بن عىل  ابن بابویه، بیروت، مؤسسه 
االعلمی، 1404ق.

- قرآن در اسالم، سید حممدحسین طباطبایی، هتران، دارالکتب 
اإلسالمیه، 1353ش.

- القوانین املحکمه، ابوالقاسم بن حممدحسن میرزای قمی، قم، 
احیاء الکتب  اإلسالمیه، 1430ق.

- الکافی، حممد بن یعقوب کلینی، هتران، دارالکتب  اإلسالمیه، 
1407ق.

- کامل  الدین و متام  النعمة، حممد بن عىل  ابن بابویه، قم، دفرت 
انتشارات اسالمی، بی تا.

داراألضواء،  بیروت،  اربلی،  عیسی  بن  علی  الغمه،  كشف    -
1403ق.

- املحاسن، امحد بن حممد برقی، هتران، دارالکتب اإلسالمیه، 
بی تا.

- معانی االخبار، حممد بن عىل  ابن بابویه، بیروت، داراملعرفه، 
1399ق.

- معجم رجال احلدیث، سید ابوالقاسم خویی، نجف، مطبعة 
اآلداب، 1390ق.

بی نا،  بیروت،  ابن خلدون،  حممد  بن  عبدالرمحن  املقدمه،   -
1956م.

- »مؤلفه های فقه احلدیثی تأیید روایات تفسیری در املیزان«، 
آموزه های  جمله    بستانی،  قاسم  و  کریموند  نارصی  امان اله 

حدیثی، شامره 6،  1398ش.
- املیزان فی تفسیر  القرآن، سید حممدحسین طباطبایی، ترمجه 
سید حممدباقر موسوی مهدانی، قم، دفرت انتشارات اسالمی، 

1374ش.
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