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  دهیچک 

سـویه و مشـترك بـا    تفاسیر المیزان و تسنیم از جمله تفاسیر جامع معاصر بـا رویکـردي هـم   
قرآن کریم است. یکی از ابعاد چالش برانگیز این دو اثر فاخر، کمیت و کیفیـت بـه کـارگیري    

ع حدیثی، البته با اعتقاد راسخ به استقالل قرآن در تباین معانی و معـارف خـویش اسـت.    مناب
این دو مفسر، ضمن استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن از روایـات نیـز در گسـتره وسـیعی     

تحلیلی و با مراجعه بـه منـابع اسـنادي و     -اند. نوشتار پیش رو به روش توصیفی بهره جسته
ین شده به بررسی نقاط اشـتراك المیـزان و تسـنیم در ایـن عرصـه پرداختـه       اي تدوکتابخانه

اي منطقـی و معتـدل و   دهد که این دو مفسر به گونـه هاي پژوهش حاضر نشان میاست. یافته
کـه بـا تکیـه    اند  به دور از افراط و تفریط از روایات استفاده نمودند. ایشان دنبال این امر بوده

گیـري از قـرآن را    نیافتنی از قرآن را ارائه کنند و شیوه درسـت بهـره  بر روایات، مطالبی دست 
مشترك دو تفسیر در تعامل بـا احادیـث   هاي  کشف و عرضه نمایند. برخی از مهمترین عرصه

عبارتند از؛ بیان تاویل آیه، ذکر مصداق آیه و نیز تخصیص عمومات قرآن کـریم بـا روایـات.    
اسـانه تفسـیر بـویژه روش تفسـیر قـرآن بـه قـرآن        نتیجه این پژوهش در مطالعات روش شن
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 مقدمه. 1

 .در حوزه معرفت اسالمی، پس از قرآن کریم روایات از جایگاه ویژه برخوردار است

با قرآن دارند، سـخنان  ) ع( طهارو ائمه ا) ص( به دلیل پیوند ناگسستنی که پیامبراکرم

آن بزرگواران، همیشه و همواره مورد استفاده مفسران در  تفسیر قـرآن بـوده اسـت.     

تـرین و  تفسیر المیزان از تفاسیري است که با رنگی غالبا فلسـفی، توانسـته برجسـته   

ترین تفسیر در حال حاضر را از لحاظ سبک نگارش در جهان تشیع بـه رشـته   جامع

  )  89ش، 1362مطهري، ( آورد.درتحریر 

ایشان توانسته است با استفاده از عناوینی چون بحث روایی در تفسیر خـویش،  
البته با حاکمیت قرآن، موید و شارح آیات شریفه را تبیـین نمایـد و از ایـن طریـق،     

اهللا جوادي آملی نیز از جمله مجمالت قرآنی را روشن سازد. تفسیر تسنیم تالیف آیت
هاي تفسیري مختلف از جمله قـرآن بـه   معاصري است که با استفاده از روش تفاسیر

هاي تفاسیر پیشین از جمله المیزان را که شیوه سنت، تالیف شده که نواقص یا کاستی
ر.ك: جـوادي آملـی،   ( دانسـته، برطـرف نمایـد.   تفسیري خود را با عالمه همسو می

 )  468، 1ش، 1382

قـد و بررسـی المیـزان و تسـنیم کتـب و مقـاالت       هر چند که در زمینه معرفی، ن
بسیاري به رشته تحریر درآمده است؛ اما این آثار کلی است و کمتر بر جنبه حـدیثی  
و نیز میزان اثرپذیري این دو از یکدیگر متمرکز شده است. بـه عنـوان نمونـه کتـاب     

و فهم  ی نقدشناس روشعالمه طباطبایی و حدیث دکتر شادي نفیسی به طور کامل به 
حدیث از دیدگاه عالمه طباطبایی در المیزان پرداختـه اسـت. در زمینـه تسـنیم نیـز      
مقاالت فراوانی از جمله مقاله جایگاه روایت در تسنیم، نوشته خانم دکتر پیروز فر و 
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سرکار خانم ناجی صدره وجود دارد که به کنکاش حـدیث در نگـاه اسـتاد جـوادي     
ی نقاط مشترك تعامـل ایـن دو مفسـر بـا احادیـث      آملی پرداخته است، اما به بررس

 تفسیري پرداخته نشده است و این پژوهش در این زمینه بدیع و نو خواهد بود.

هاي شخصیت اخالقی این دو مفسر از یک سو و جامعیت علمی و ویژگی
هاي منحصر به فرد تفاسیر این دو بزرگوار از سوي دیگر، ضرورت بررسی جنبه

نظرهایی مضاعف ساخته است.  هر چند در این دو تفسیر اختالفمختلف تفاسیر را 
ها و اشتراکات حدیثی دو تفسیر در این پژوهش تنها به شباهت دارد، امانیز وجود 

  پرداخته خواهد شد. نویسنده در این مقاله تالش دارد به سوالت زیر پاسخ دهد: 
  باشد؟ می گیري از منابع حدیثی در المیزان و تسنیم چگونهبهره -
  نقاط اشتراك المیزان و تسنیم در تعامل با حدیث چیست؟  -

  . جایگاه روایات در تفسیر المیزان و تسنیم2

تفسیر المیزان از جمله تفاسیري است که مولف آن در کنار روش تفسیر قرآن به 
قرآن، از روایات وارده در منابع شیعه و سنی نیز استفاده فراوانی کرده است. با آنکه 
عالمه طباطبایی معتقد به استقالل قرآن در داللت بر مفاهیم خود است و قرآن را از 

بیند، در عین حال شمار قابل توجهی از روایات نیاز میغیر خود بویژه روایات بی
تفسیري در تفسیر ارجمند المیزان وارد شده که عالمه پس از تفسیر هر قسمت از 

  به درج و بحث پیرامون آنها پرداخته است. »بحث روایی«آیات قرآن، ذیل عنوان 
این روایات که در روشن کردن مجمالت قرآن تاثیر بسزایی دارد، در شرایطی از 
سوي صاحب المیزان نقل شده که وي آیات قرآن را در داللت بر مفاهیم خود 
مستقل دانسته و به استقالل قرآن معتقد است و در بین آیات قرآن حتی یک آیه را 
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 داند.هت مفهوم، پیچیده و غیرقابل فهم و در نتیجه نیازمند به غیر خود نمیاز ج
چنانکه در نسبت بین قرآن و روایات، همواره قرآن را ) 9، 1:ق1403طباطبایی،(

لذا سوال مهم در بررسی  ).105: ش1369طباطبایی،( کند.حاکم بر روایات اعالم می
ش روایات تفسیري در نگاه صاحب تفسیر المیزان و روش تفسیري عالمه، درك نق

  المیزان و نحوه تعامل ایشان با اینگونه روایات است.
اهللا انـد. آیـت  روایات در تفسیر تسنیم نیز به شکل وسیعی بـه کـار گرفتـه شـده    

هاي گوناگونی مثل: قرآن به قرآن، قـرآن بـه سـنت و    جوادي آملی توانسته با روش
هاي تفاسیر قبـل از جملـه المیـزان    و کاستی قرآن به عقل، تفسیري تالیف کند که کم

برطرف گردد. شاید این سوال در ذهن مطرح شود که با وجود شیوه قرآنـی محـض   
ر.ك: جـوادي آملـی،   ( این تفسیر، روایات در ایـن تفسـیر، چـه جایگـاهی دارنـد؟     

  )  468 /1 :ش1382

  . اشتراکات اسلوبی المیزان و تسنیم در تعامل با احادیث3

د به بحث و بررسی نقاط محتوایی این تفاسیر، به اشتراکات اسلوبی و قبل از ورو
شود. جوادي  می نوشتاري آنها مختصرا اشاره شده، سپس به تحلیل آنها پرداخته

آملی با تاسی به روش استاد خود عالمه طباطبایی به روش تفسیر قرآن به قرآن 
یزان را به کمال و تمام خود الم، »تسنیم«شود تفسیر روي آورده، از این رو گفته می

نزدیک نموده است. برخی از اشتراکات این دو تفسیر در عرصه احادیث بشرح ذیل 
  قابل یادآوري است:
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  پایبندي به نظریه استقالل قرآن - 1- 3

نیاز آن از غیر نخستین دیدگاه مشترك تفسیر این دو مفسر است.  بی استقالل قرآن و
 باشد.ود نیازمند به هیچ امري خارج از خود نمیاز نظر عالمه، قرآن در داللت خ

از نظر ایشان فهم قرآن به هیچ چیزي غیر از  ؛)65 /5 :ق1403ر.ك: طباطبایی،(
خود قرآن نیاز ندارد. عالمه در تفسیر خود از رویکرد محدثان انتقاد نموده؛ چراکه 

موده است که اند و عالمه بیان نتفسیر را به روایت، محدود کرده) محدثان( اینان
 کتابی که خداوند متعال، آن را به هدایت و نور و روشنگر هر چیز بودن معرفی

 باشد که براي تبیین از آنها استفاده کند.گري دیگري نمیکند، نیازمند هدایت می
  ) 108- 115ش، 1384نفیسی،(

اثبات استقالل قرآن در آیات متعددي بـا دعـوت بـه تـدبر و تامـل در آیـات،       
ذیر بوده و براي بررسی جزئیات احکام، راهی بجز دستیابی از طریق بیان نبی پامکان

و مـا اتـاکم الرسـول «نـداریم؛ همانگونـه کـه قـرآن در آیـه     ) ع( و اهل بیت) ص( اکرم
  )  84،2ش،1380طباطبایی،(به این مطلب اشاره داشته است )7حشر/( »فخذوه و....

حتوا و هدایت مستقل بوده و کند قرآن در داللت و ماستاد جوادي تصریح می
را مبین قرآن با قرآن دانسته، براي آن نیست که قرآن، ) ص( اگر رسول گرامی اسالم

نقاط مبهم داشته باشد؛ بلکه هدف، رفع مشکالت و موانع توسط حضرت براي معلوم 
کردن ظاهر آن بوده است تا چشم مردم بینا شود و نور آشکار قرآن را شاهد باشند. 

تواند تبیان هر چیز کند کتابی که روشنگر خود نباشد، چگونه میصریح میایشان ت
هاي بیرونی با عنوان یک مبدا دیگري باشد. با توجه به حجیت ذاتی قرآن، اندیشه

  ) 67-68، 1 :ش1385جوادي آملی،( باشد.قابل فهم قرآن می
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تعارض با این نکته نیز شایسته یادکرد است که حجم وسیع روایات در تسنیم در 
نظر پیش گفته نیست زیرا روایات تنها مویداتی بر برداشت تفسیرند که براي فهم و تفسیر 

  اند. قرآن استفاده گردیده است؛ در نتیجه هر دو استاد به استقالل قرآن تاکید ویژه داشته

  پذیرش فی الجمله اعتبار خبر واحد  - 2- 3
ان اختالف نظر فراوانی بوده درباره حجیت خبر واحد از دیرباز بین صاحب نظر

اند؛ به است؛ برخی مانند شیخ مفید و سید مرتضی قائل به حجیت خبر واحد نبوده
 این دلیل که خبر واحد افاده علم نکرده و در نتیجه، صالحیتی براي عمل ندارد.

 :تا بی، ؛ العاملی339، 1 :ق1403، ؛ طوسی47و46، 1 :تابی، ر.ك: ابن ادریس(
خبر واحد را در باب تفسیر فاقد ، وسی همانند عالمه طباطباییشیخ ط) 26و25

 دانند؛ مگر اینکه با شواهد صدق همراه بوده یا متواتر باشد تا حالت ظناعتبار می
، ر.ك: شیخ طوسی( حالت یقین و قطعی به خود گیرد.، بیرون آمده) گمان صدق(

   ).12، 278 :ق1403، ؛ طباطبایی 6- 7، 1:تا بی
حجیـت خبـر واحـد را    ، خاصه متاخران، اکثر دانشمندان شیعه و سنی، در مقابل

، ؛ الجـدیع 25 :تـا  بـی ، العـاملی ( کننـد پذیرفته و در مباحث دینی بـه آن اسـتناد مـی   
اي صالحیت خبر واحـد صـحیح را تنهـا در    از میان گروه دوم عده) 52، 1:ق1425

عبدي بوده و عقـل را در  اند. به این دلیل که این مباحث تحوزه مباحث فقهی پذیرفته
کنـد کـه در   وصول به آن راهی نیست. عالمه طباطبایی با چنین دیدگاهی تصریح می

 اعتبـار نـدارد.  ، خبر واحد در احکام شرعیه حجت است و در غیـر آنهـا  ، میان شیعه
    ).351، 10؛ 14، 20؛8، 141 :ق1403، ؛ طباطبایی61، 111 :ش1362، طباطبایی(

اخبار واحد غیر فقهی را زیر سـوال بـرده و از جملـه     مکرر صالحیت طباطبایی
عدم ترتیب اثرداشـتن در اخبـار غیرفقهـی از ناحیـه     ، انددالیلی که ایشان اقامه کرده
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یکی از مبانی نقد روایات تفسیري در تفسیر المیزان است کـه  ، عمل است. این بینش
بـدون مالحضـه   ، آنفقهی با ظواهر آیات قـر مولف تفسیر با اندك مخالفت اخبار غیر

ر.ك: ( شـود.  نمـی  حتی سند به نفی حجیت حدیث اقدام کرده و ارزش براي آن قائل
  )  206و205، 14؛ 141، 8 :ق1403، طباطبایی

اي از عالمان دیگر در گیري درباره روایات در شرایطی است که عدهاین موضع 
به این دلیل که  - هاي تفسیر قرآنبه عنوان یکی از مدرك- اعتبار روایات تفسیري 
مخاطبان خبر بدون آنکه به ، سیره عقالء است و در این سیره، مبناي حجیت خبر واحد

معامله ، راه معتبر در رسیدن به خبر را مد نظر قرار داده و با آن، خود خبر توجه کنند
ر.ك: ( فقهی قائل نیستند.و تفاوتی بین خبر واحد فقهی و غیر، کنندعلم وجدانی می

  ) 34 و 33،  2 :ق1419، ؛ معرفت1، 41 :ق1409، ؛ خویی398 :ق1408، خویی
استادجوادي آملی معتقد است که همه قرآن بدون مراجعه به سنت باید به عنوان 

تا سنت بر آن ، خود روشن باشد و داراي حجیت استقاللی باشد، میزان سنجش
ل دیگري به حجت مستق، عرضه گردد و بعد از احراز مخالفت نداشتن آن با قرآن

، حجم وسیع روایات در تسنیم، عنوان سنت در کنار قرآن و عقل قرار گیرد؛ بنابراین
تنها مویداتی بر برداشت تفسیراند ، منافاتی با استقالل ندارد؛ زیرا بخش عمده روایات

  آیند.  می و بخش بسیاري نیز جزو روایات تطبیقی به حساب
حتی بدون قرائن قطع ، ر واحد باشداگر بصورت خب) ع( همچنین کالم معصومان

طبق نظر ، حجت تعبدي است؛ زیرا در مسائل عملی، در مسائل عملی و فرعی، آور
امکان تعبد به ظن وجود دارد؛ برخالف مسائل علمی که تعبد به ظن ممکن ، ایشان
ایشان در تفسیر آیات فقهی از ) 71-80، 14 :ش1385، ر.ك: جوادي آملی( نیست.

  ) 669-670، 17: همان( 1در روایات بهره بیشتري برده است. جزئیات احکام
                                                

  437، 1ش، 1403و طباطبایی، 16جهت نمونه رك: نساء/ .1
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همراهی تام قرآن و سنت را به ویژه در حجیت حدیث در احکام ، بنابراین
توان به وضوح در سراسر تفسیر تسنیم می، سوره بقره 184و 183همچون آیه ، عملی

  ) 11، 567و  12،  311؛ 9، 564 :ش1385، ر.ك: جوادي آملی( مشاهده کرد.

  استفاده از منابع حدیثی فریقین   - 3- 3
خود را به منابع ، عالمه طباطبایی و استاد جوادي آملی هنگام نقل روایات تفسیري

احادیث تفسیري قابل توجهی ، حدیثی شیعی محدود نکردند بلکه افزون بر این منابع 
، 4؛ 380، 3 :ق1403، ر.ك: طباطبایی( نمایند می را بنقل از منابع اهل سنت گزارش

هایی را از اهل سنت روایات یا دیدگاه، مفسر تسنیم نیز در موارد پرشماري)، 364
و این در حالی ) 358، 1؛ 357، 9 :ش1385، ر.ك: جوادي آملی( یاد کرده است

بعضی از تفاسیر امامیه پیش از خود را به دلیل بهره، است که مفسرانی همچون فیض
مورد انتقاد قرار داده و در نقد و رد آن تفاسیر ، گیري از منابع تفسیري اهل سنت

  ) 48و 47، 1: تا بی، فیض( تفسیر گرانسنگ صافی را نگاشته است.، است که فیض

  . اشتراکات المیزان و تسنیم در عرصه  کارکردهاي روایات تفسیري4
هـاي   کارگرفته شده در تفاسیر در یـک عرصـه محـدود نبـوده و عرصـه     ه روایات ب

هاي  ارکردهاي گوناگونی دارد. آنچه در پی آمده برخی از مهمترین عرصهمختلف و ک
کارکرد روایات تفسیري در دو تفسیر مورد بحث اسـت. مهمتـرین ایـن عرصـه هـا      

بیان تاویل آیـه بـه مـدد    ، بیان مراد آیه به کمک روایات، عبارتند از؛ جري و تطبیق
  روایات. 
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  جري و تطبیق - 1- 4

آن را از  ،جوادي آملی در موراد متعددي از تحلیل روایـات  عالمه طباطبایی و استاد
) ع( این سلیقه اهل بیت«نویسد:  می مرحوم عالمه درباره جري اند. باب جري دانسته

اگرچه از مورد نـزول  ، کنندمنطبق می، است که آیات را بر هر آنچه قابل تطبیق باشد
کند؛ چراکه قـرآن بـراي   د میآیه خارج باشد.؛ این امري است که عقل هم آن را تایی

راهنمایی عموم بشر نازل شده است تا آنان را به آنچه از اعتقاد و آفـرینش و عمـل   
بـه  ، رهنمون گردد و آنچه از معـارف و عقایـد نظـري بیـان کـرده     ، الزم است بدانند

و آنچه از فضایل یا رذایـل اخالقـی شـرح    ، باشدمحدود نمی، شرایط و زمان خاصی
 »باشـد به فرد یا دوران خاصـی مقیـد نمـی   ، اي که تشریع نمودهم عملیداده یا احکا

  )  188، ش1384، ؛ نفیسی42، 1، ش1380، طباطبایی(
، در روایـات خـود  ) ع( این اصطالح از روایات اهل بیت گرفته شده است و ائمه
به ، اندآن را بکار برده، ها براي بیان کارآمدي و استمرار پیام قرآن کریم در همه زمان

سـپس بـا   ، اي در مورد قومی نازل گرددیهآگر افرماید: می) ع( عنوان مثال امام باقر
، اثري از قرآن بـاقی نخواهـد مانـد   ، هالکت آن قوم نیز حیات خود را از دست بدهد

تا همیشه و بدون توقـف  ، لکن اولِ قرآن به سوي آخر آن و آخرِ آن به سوي اول آن
اي در باره امور مربوط به خیر و شـر   یهآقرآن کریم  جریان دارد و براي هر قومی در

؛ 1، 10 :ق1380، عیاشـی () کننـد  مـی  و سود و زیان ایشان وجود که آن را تـالوت 
  )  92، 14، ق1403، مجلسی؛ 21، 1، ق1404، قمی

، در میان مفسران، رسد بکارگیري گسترده این اصطالح براي اولین باربه نظر می
آید. استاد جوادي نیز بمانند عالمه طباطبایی از  می چشمه ب در کالم عالمه طباطبایی
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نماید او مهمتـرین فلسـفه جـري و تطبیـق را      می این اصطالح بصورت مکرر استفاده
: ش1385، ر.ك: جوادي آملـی ( جاودانگی و کارآمدي قرآن و روایات دانسته است.

                )  7، 466؛ 1، 166
، آید که ایشان می به دست، لیل روایات به جرياز بررسی تعابیر عالمه در تح

، اندبکار برده) انطباق-تطبیق -مصداق( این واژه را همرا با یکی از مشتقات کلمات
؛ جري غیر از تفسیر بوده، توان دریافت. از نظر ایشانترادف جري را با مصداق می

در جري مراعات الزم نیست که ، شودزیرا قواعدي که در مقام تفسیر به آن توجه می
بنابراین مخالفت با سیاق در مقام ؛ عدم رعایت سیاق است، از جمله این موارد؛ گردد
از نظر  .برعکس مقام تفسیر که بطالن روایت را در پی دارد؛ مخل معنا نیست، جري
دلیل بر اضطراب روایات و ، اختالف اینگونه روایات در توضیح یک آیه معین، عالمه

تنها ، بلکه مویدي است بر اینکه موارد عنوان شده؛ شودیموجب ضعف تلقی نم
  گون باشند.توانند گونهمصداق آیه هستند که می

و یکم سوره  توان به روایات وارده در ذیل آیه یکصدو بیست می عنوان نمونهه ب
اُهُم  الَِّذيَن «مبارکه بقره اشاره نمود:  نَ يـْ اتـَ َ اَب  ء تَ هُ  اْلكِ ُلوَن تـْ نُونَ  ُأْوَلئَك  تِهِ تَِالوَ  َحقَّ  يـَ ْؤمِ ُ بر » بِهِ  يـ

: اینان که قرآن باشند می معصومان مراد این آیه)، ع( اساس روایت امام جعفر صادق
از نظر ) 1، 215 :ش1365، کلینی( امامان امتند.، کنندرا با حق تالوتش تالوت می

ست. این روایات از باب جري یعنی تطبیق آیه به مصداق روشن و کامل آن ا، عالمه
ان الذين « روایت آورده که فرمود:) ع( هم چنین در تفسیر عیاشی از امام صادق

ولی از ؛ نازل شده است) ع( درباره امام علی، »يکتمون ما انزلنا من البينات و الهدی



 تفسیر پژوهیدو فصلنامه    220

 

؛  591، 1 :ش1380، طباطبایی؛ 71، 1 :ق1380، عیاشی( باب جري و تطبیق است.
  ) 230، 1؛ 401: 1

نماید که آنچه به عنوان تطبیق مصداقی در احادیث  می یحتصر استاد جوادي
: ش1385، ر.ك: جوادي آملی( منافاتی با تطبیق بر مصادیق دیگر نیست.، ارائه شده

توان به  می حکمی را که درباره اقوام مختلف در آیات قرآن بیان شده اساساً) 4، 68
، 10 :ق1380، : عیاشیر.ك( همه اقوام و ملل و اشخاص و اشیاء مشابه تعمیم داد.

و  دن مصادیق آیهروشن نمومعتقد است: فایده روایات تطبیقی،  استاد جوادي) 1
) 1، 167 :ش1385، ر.ك: جوادي آملی( کردن مفسر در ارائه معناي کلی استکمک

همه آیات قرآن داراي ظاهر و باطن است که برخی از ) ع( طبق فرمایش امام باقر
  ) 216: ش1374، الصفار ر.ك:( ی هنوز محقق نشده است.مصادیق آن روشن شد و برخ

دقت در المیزان و تسنیم بیانگر این واقعیت است که دو مفسر در تشخیص 
کردند و اگر  نمی و هرگز تفسیر را با تطبیق خلطاند  کارآزموده بوده، مفهوم از مصداق

ي آن بر گروهی یا بر انطباق محتوا، داشت می شان نزول آیه را بیان، روایت معتبري
دانستند تا  نمی هرگز آن را تفسیر مفهومی، کرد می از صحابه یا فردي از آنان داللت

فرمودند:  می مبادا قضیه از کسوت کلیت خارج شود و به صورت شخصی درآید و
  ) 75 :ش1391، ر.ك: جوادي آملی( نه تفسیر.؛ این جري است

هرگز گستره ، در این دو تفسیر بیان مصادیق توسط روایات، نکته پایانی این که
شمول و عموم معناي آیه را محدود نکرده و مصداق دیگر را نفی ننموده است. هر 

هایی که  اند و در تمام مثالمراد از جري را بیان مصادیق دانسته دو مفسر صریحاً
 تري بودندتر و دقیقمعانی عمیق، عالوه بر عام بودن الفاظ و عناوین، اندبیان کرده

  که در طول معناي ظاهري و لفظی قرار دارد.
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  بیان مراد آیه به کمک روایات - 2- 4

از دیرباز مورد توجه مفسران است. عالمه ، استفاده از روایات براي بیان مراد آیه 
توجه نیست. اما کیفیت استفاده عالمه طباطبایی  بی طباطبایی نیز به این رویه کامال
دیگر متمایز بوده و با آن تفاوت دارد. سخن یکی از  در این عرصه اندکی از مفسران

با کمی بررسی در نظراتی که   محققان معاصر در این باره شنیدنی است. بنگرید:
توان به عمق می، اندعالمه درباره روایات و ارتباط آنها با تفسیر آیات آشکار کرده

ر تفسیر آیه وجود رویکرد عالمه پی برد. اگر عالمه در همه مواردي که روایتی د
، کرددر مقام تفسیر عمال همان مضمون را به طریق معمول خود اثبات می، داشت

اما در واقع باید ایشان را توجیه ، اگرچه در ظاهر مستقل از روایت عمل کرده بود
: ش1384، نفیسی( دانستیم که ظاهري متفاوت اتخاذ کرده بود. می کننده روایاتی

120 -119 (  
استفاده شـایانی  ، آملی نیز با بهره گیري از روایات در تفسیر آیات استاد جوادي
توان به تفسیر آیه چهلم سوره بقره اشـاره نمـود.    می بعنوان نمونه؛ از آنها داشته است

نقـل  ) ع(روایاتی از امـام حسـن عسـگري   ، صاحب تسنیم براي فهم آیه و تفسیر آن
ه از روایـت نقـل شـده بـراي مخاطـب      تا دالیل بیان شده در آیات با استفاداند  کرده

همچنین در بحث روایی ذیل آیه سی و دوم سوره مبارکه نساء  روایتی ؛ آشکار گردد
در شـرح آن  ، آورده) ع(از امـام صـادق  » تفسـیر تمنـی بـه حسـد    « را تحت عنوان

هـایی اسـت کـه خداونـد بـه برخـی از       نویسد: گرچه دعا براي دستیابی به نعمت می
) ع(لیکن باید از آرزوهاي حسودانه پرهیز کـرد. امیرالمـومنین  ، دهبندگانش عطا فرمو

نیز درباره آرزوي ثروتمندان در پایان عمرشان فرمود: اهل ثروت و مکنت در آستانه 
از امـوال فـراهم   ، شـود آنگاه که بسیاري از امور بـراي محتضـر روشـن مـی    ، مرگ
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د و بـا افسـوس   گـز جویـد و از شـدت نـدامت دسـتش را مـی     اش بیزاري می آورده
آوري کـرده  ها را غبطه خورندگان بـه آنهـا جمـع   گوید: اي کاش همه این ثروت می

  )  64، 3 :ش1372، طبرسی؛ 526، 18 :ش1385، جوادي آملی( بودند.
عالمه طباطبایی و جوادي آملی هر  توان گفت: می با توجه به مطالب پیش گفته

اهمیت ویژه قائل هستند. عمق ، وایاتگیري از ردو بر فهم مستقل آیه همراه با الهام
شان به روایات و ارتباط آن با تفسیر آیات به خوبی رویکرد این دو استاد از توجه

  مشهود است.

  تخصیص عمومات قرآن با روایات - 3- 4
شود و  می عام حکمی است که شامل تمام مصادیق و افراد داراي صالحیت آن حکم

، ر ك: مظفر( ایره شمول حکم عام است.خارج کردن برخی افراد از د؛ تخصیص
باشند.  می بسیاري از احکام قرآن عام ).51-55 :ش1389، سیوطی؛ 129، 1 :تا بی

برخی از این عمومات قرآن با آیه دیگر و یا گاه بوسیله ذیل آیه تخصیص یافته 
ُكْم  ُكتَِب «  است مانند آیه یکصدو هشتادم سوره بقره: ْ َلي ا عَ ْوُت  ُكُم َأَحدَ  َحَضرَ  إَِذ  إِن اْلمَ

كَ  ا تـَرَ ِصيَّةُ  َخيرً ْنِ  اْلوَ َدي ِ ال ْلوَ ِ يَن  ل ِب اْألَقـْرَ وِف  وَ ْعرُ لىَ  َحقا بِاْلمَ ين عَ تَّقِ عالمه ذیل آیه چنین  1»اْلمُ
حقا علی «تر آن بود که بفرماید:مناسب، تکلیفی واجب بود، گوید: اگر وصیتمی

امري است که تنها ، فهمیم این تکلیفمی، »علی المتقین« و چون فرموده:، »المومنین
بلکه ؛ شود و در نتیجه براي عموم مومنین واجب نیستتقوي باعث رعایت آن می

، 1 :ش1380، طباطبایی( ورزند.آنهایی که متقی هستند به رعایت آن اهتمام می
اند و در این آیه را قرینه متصل دانسته» علی المتقین« صاحب تسنیم نیز تعبیر) 667

                                                
 از خویشاوندان، و مادر و پدر درباره که شد مقرر گذارد، جاى بر مالى و رسد فرا مرگ را شما از یکى گاه . هر1

  )180است. (بقره/ پرهیزگاران شایسته این و. کند وصیت انصاف روى



 223  جویی از احادیث ر بهرهبررسی نقاط اشتراك المیزان با تسنیم د

 

، عنوان را نشان عظمت وصیت در حدي که فقط متقیان توفیق این عمل را دارند این
امر به وصیت را بر حق الهی بر اهل تقوي تخصیص ، و با این قرینه متصل، دانسته

  ) 221، 9: ش1385، جوادي آملی( یافته است.
گیرد. بعنوان نمونه  می تخصیص عمومات قرآن گاه به استناد روایات صورت

ا«باطبایی ذیل آیه یکصد و هفتاد و سوم سوره بقره را ذکر نمود: عالمه ط  َحرَّمَ  إِنَّمَ
ُكُم  ْ َلي ةَ  عَ تَ ْ ي الدَّمَ  اْلمَ ا اْلِخنِزيرِ  َلْحمَ  وَ  وَ مَ غَيرْ  بِهِ  ُأِهلَّ  وَ ِ نِ   اللَّهِ  ل يرَ  اْضطُرَّ  َفمَ اغٍ  َغ َ َال  ب اٍد  وَ َال  عَ  َف

هِ  إِْثمَ  ْ َلي ُفورٌ  اللَّهَ  إِنَّ   عَ در تفسیر آیه در ) ع( طبق روایتی که از امام صادق 1»يمرَِّح  َغ
و عادي به معناي ، معنی باغی آورد است که آن کسی است که در طلب شکار است

، تواند در حال اضطرار گوشت مردار بخورد و نه دزد می دزد است که نه شکارچی
و نیز این دو  با اینکه براي مسلمانان حالل است؛ خوردن مردار بر این دو حرام است

 :ش1365، کلینی( طائفه در سفر شکار و سفر دزدي نباید نماز را شکسته بخوانند.
، اي که کال حرام بوده استخون و میته، در حال اضطرار، که طبق این آیه) 438، 3

، یعنی حکم عام با روایت؛ گرددحالل می، براي فردي که در حال اضطرار است
جوادي آملی براساس مفاد این ) 648، 1 :ش1380، طباطبایی( خوردتخصیص می

هایی را براي بشر تحریم کرده خوردنی، اند که خداي سبحانآیه شریفه بیان کرده
ولی با ذکر افرادي که این امور محرَّم براي آنان حالل ، یعنی بیان حکم عام؛ است
  تخصیص خورده است.، است

و نه کیفري و حصر در آیه  نه خصوصی؛ محرماتی که تحریم آنها عمومی است
نه ؛ اضافه و نسبی است، که محرمات را منحصر در قسمی خاص از ماکوالت کرده

تحریم این اشیاء همچون همه احکام خداوند همراه با مصالح و منافع ، مطلق و نفسی
                                                

 بر بخوانند، آن بر خدا غیر نام ذبح هنگام به که را آنچه و را كخو گوشت و را خون و را مردار که نیست این . جز1
 خدا که است، نشده مرتکب گناهى نگذراند، حد از و جوید میلى بى که گاه هر شود ناچار که کسى اما. کرد حرام شما

  )173است. (بقره/ بخشاینده و آمرزنده
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نه تنها خوردن ، براي غیر باغی و عادي، مستور یا مشهور است. در حال اضطرار
، به دلیل وجوب حفظ نفس محترم، بلکه نخوردن آن، حرام نیست مردار و مانند آن

، نه بر اثر بغی و عدوان و عصیان؛ پس بر کسی که طبق جریان عادي، حرام است
نه اینکه گناه است و خدا آن ؛ شودگناهی مرتکب نمی، مضطر با خوردن حرام شده

  ) 613- 615: 8، ش1385، جوادي آملی( بخشد.را می

  کمک روایاته یق آیه بذکر مصاد - 4- 4

شماري از احادیث بذکر مصادیق آیه پرداخته است. از این رو نباید مصادق را با 
توجهی به برشمردن  بی معنا آیه خلط نمود. همانگونه که عالمه طباطبایی گفته است:

هاي متفاوت از ظواهر احادیث است. عالمه با اشاره یکی از دالیل برداشت، مصادیق
َِك « فرماید:سوره بقره که خداوند می151ات143به آیات اُكْم  وََكَذال ْلنَ َ َسًطا أُمَّةً  َجع  وَ

واْ  َ  لِّتَُكوُن لىَ  شَهَداء َُكونَ  النَّاسِ  عَ ي ُكْم  الرَُّسولُ  وَ ْ نویسد: در نتیجه شما می، »َشِهيًدا.... َعَلي
شوید که رسول علم و کتاب و حکمت را در قلوبتان ودیعه اي میامت مسلمه

و خالص کردن دل براي ، هاي قلبی و تزکیه به معناي تطهیر از پلیدي، سپارد می
شوید خالص در عبودیت اي میشود که شما امت مسلمهروشن می، عبودیت است

و رسول در این مقام پیشقدم و هادي و مربی شماست او در این مقام ، براي خدا
به او. در تفسیر عیاشی نیز از  اید براي رساندن مردمتقدم بر همه دارد و شما واسطه

روایت آورده که در حدیثی در ضمن توصیف روز قیامت فرمود: ) ع( امیرالمومنین
و احدي بدون ، شوندشوند و در آنجا تمامی خالئق استنطاق میمردم یکجا جمع می

دستور ) ص( آنگاه به رسول خدا، گویداجازه رحمان و جز به صواب سخن نمی
تعالی به رسول ها پاسخ گوید. اینجاست که خدايو از پرسش برخیزد، دهند می
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َْف « فرماید:می) ص( گرامیش َكي ا َف ا إَِذ نَ ن ِجئـْ ُ  مِ ا بَِشِهيٍد   أُمَّةِ   كل نَ ِجئـْ لىَ  بَِك  وَ  َهُؤَالءِ   عَ
 آنجناب شهید بر شهیدان یعنی رسوالن است.، و به حکم این آیه) 41نساء/( »شِهيًدا

  ) 242، 1، ق1380، عیاشی(
استناد ) ع( : در برشمردن مصادیق به روایتی از امام صادقاستاد جوادي آملی

َسطاً «قال اهللا: « کند که فرمود:می ْلناُكْم أُمًَّة وَ َ َِك َجع َلى النَّاسِ  -وَ َكذل َ عَ وا ُشَهداء تَُكوُن ِ  -ل
ُكْم َشِهيداً  ْ َلي َُكوَن الرَُّسوُل عَ جميع أهل القبلة من  -ةفإن ظننت أن اهللا عنى بهذه اآلي  »وَ ي

يطلب اهللا  - تمر  من  صاع  أ فترى أن من ال يجوز شهادته في الدنيا على -الموحدين
شهادته يوم القيامة و يقبلها منه بحضرة جميع األمم الماضية كال لم يعن اهللا مثل هذا من 

رَ أُمَّةٍ    يعني األمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم، خلقه تُْم َخيـْ لنَّاسِ ُأخْ  - ُكنْ ِ و هم األمة   رَِجْت ل
  ) 63، 1 :ق1380، عیاشی( »و هم خير أمة أخرجت للناس. -الوسطى

مصداق شهید را در معصوم منحصر نکرد و چنین )، ع( در این روایت امام صادق
اي که همچون برخی از روایات گذشته از آن به گونه، »ما امت وسط هستیم« نفرمود:

ود: کسانی که شهادت برخی از آنان به سبب عادل بلکه فرم؛ حصر فهمیده شود
، نیستند. این بیان» امه وسطا«مراد از ، حتی درباره اندکی خرما پذیرفته نیست، نبودن

را نفی ) ع( بر خواص از اصحاب و شاگردان امامان معصوم» امت وسط« امکان شمول
لنَّاس رَِجْت ُأخْ  أُمَّةٍ  َخيرْ  ُكنتُْم « بلکه استناد به آیه شریفه؛ کندنمی ِ ) 110آل عمران/( »ل

  ) 365، 7 :ش1385، جوادي آملی( کند.زمینه شمول را براي آنان فراهم می
شهادت بر اعمال فقط اختصاص به شهیدان از مردم ، با توجه به بیانات دو مفسر

، زمان، مانند: مالئکه؛ بلکه هر کسی که کمترین ارتباط را با اعمال مردم دارد؛ نیست
اند که این شاهد نیز شهادت دارد و بیان نموده، جوارح بدن و... بر اعمال، دین، مکان

اگر کسی براي رضاي خدا و عالم به ، باید داراي دو نشئه دنیوي و حیاتی بوده
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راه رسیدن به ، خُلق و رفتار عمل نماید، قوانین الهی شود و با علم خود در عقیده
صاحبان المیزان و ، گردد. بنابراینسر میمقام شهادت بر اعمال مردم براي او می

اند و هاي متفاوت از ظواهر احادیث دانستهبرشمردن مصادیق را جز برداشت، تسنیم
  اند.اتفاق نظر داشته، با نظري یکسان و حکمی موافق، هر دو در تفسیر روایات فوق

  بیان تاویل آیات به مدد روایات  5- 4

اول «است. ) بازگشت عینی و خارجی( گشتبه معناي باز» اول«تاویل از ماده
هاي عینی و خارجی  به معناي ارجاع معانی و مفاهیم ذهنی به واقعیت» الحدیث

 ...َقالَ .«َ گوید: می به پدر بزرگوارش و دیگر همراهان وي) ع( است. حضرت یوسف
َِت  أَب َ ا ي ُ  َهاَذ اَى  تَْأِويل َ ي ءْ ن رُ ْل.... مِ ، ر خارج واقع شدیعنی آنچه د؛ ) 100یوسف/ ( »قـَب

تاویل رویاي من است و تاویل رویا غیر از تعبیر و تفسیر رویاست. تاویل رویا در 
به خارج و ، هاي ذهنی در عالم رویا و خواب دیدم اینجا یعنی آنچه به صورت مثال

تاویل آیات یکی ) 145-1404: ش1391، جوادي آملی( عالم عین راه یافته است.
. همانگونه که برخی معاصران با این کتاب عمیق و واالستمهم تعامل هاي  از عرصه

تاویل به مصادیق و معانی پنهان آیات نظر داشته و براساس قواعد و اصول  .اند گفته
  ) 20: ش1383، رجبی( ادبیات عرب قابل دستیابی نیست.

، هاي باطنیطباطبایی در مقابل تفسیر است و با برداشتتاویل از منظر عالمه
بلکه امري عینی و ؛ هم ردیف و هم معنا نیست، بوده و با تفسیر به باطنمتمایز 

خارجی است که با مفاهیم تفسیري سنخیتی ندارد و اساسا در ردیف مفاهیم ظاهري 
 امرى، شریفه را آیه در تاویل از ایشان مراد) 144 :همان( گنجد.و باطنی نمی

 عالوه. متشابهش چه و حکمشم چه، شود مى قرآنى آیات تمامى شامل که دانند می
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 خالف و، نباشد منظور آن ظاهرى معناى که نداریم اى آیه هیچ قرآن در اینکه بر
 به، باشد مراد آن ظاهرى غیر معناى که باشد اى آیه هم اگر و، باشد مراد، آن ظاهر
 .است برگردانده ظاهرش خالف بر را آن که است دیگرى محکم آیات خاطر

  ) 3، 59 :ش1380، طباطبایی(
) ع( استاد جوادي آملی ذیل تعبیر قرآنی الخاشعون با اشاره به روایتی از امیرالمومنین

هم الشيعة المستبصرون و ذلك ألّن أهل األقاويل من   و الخاشعون« فرماید:که می
ة محّمد صّلى الّله عليه و آله  ون بنبوّ ّة و الخوارج و غيرهم من الناصبة يقرّ المرجئة و القدري

 » جاحدون بها إّال القليل، منكرون لذلك، و هم مختلفون في واليتي، ليس بينهم خالفو 
   .)2، 26 :ق1403، مجلسی(

؛ انددانسته) ص( و پیامبر) ع( امام علی، در تفسیر این آیات مراد از خاشعین را
شود. کسی که از قبول ماثر زیرا خشوع صادق فقط از مصداق معارف ناب صادر می

اخالق و ، باز زد و حق بودن آن را برنتابد و معارف ناب را تصدیق نکندوالیت سر
هاي وجودي است و به چون ملکات نفسانی کمال؛ اعمال صادق از او متوقع نیست

آن مقدار مقبول از معارف ناب مانند اصل ، یعنی تشکیک محکوم است، حکم حقیقت
، ه مورد تصدیق باشدو.... ک) ص( نبوت حضرت ختمی مرتبت، نبوت عام، توحید

گرچه دیگران در حد ، کندمستلزم خشوع حق در والیت مداران علوي ظهور می
  ) 195، 4 :ش1385، جوادي آملی( برند.خود از اصل خشوع بهره می
طباطبایی و استاد جوادي آملی گاه به استناد روایات کوتاه سخن اینکه عالمه

ی و نیز معارف باطنی آیات کریمه و معناي حقیقی و منظور واقع؛ تفسیري معتقدند
گردد. مانند با تاویل درك می، مصادیقی که از دید عرف و افراد عادي پنهان است

  دانسته شده است. ) ع( و امام علی) ص( پیامبر، روایت فوق که منظور از خاشعان



 تفسیر پژوهیدو فصلنامه    228

 

  . نتیجه5

 منـد از روایـات در  روش تفسیر قرآن به قرآن با اسـتفاده گسـترده و ضـابطه    -
  تعارض نیست.

استفاده درست از روایات در کنار روش تفسیر قرآن به قرآن به وضوح بیشتر  -
  نماید. می تفسیر کمک نموده و معارف بیشتري از قرآن را آشکار

تـوجهی بـه آن سـبب     بـی  روایات تفسیري داراي کارکردهاي فراوان است و -
  گردد. می ضعف تفسیر

احادیث بصـورت معتـدل و بـدور از افـراط و     المیزان و تسنیم در استفاده از  -
  تفریط عمل نمودند.
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