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 بررسی مبانی عالمه طباطبايی پیرامون بهره گیری
 از روايات در تفسیر المیزان

عباس زارعی1

چکیده
از روش های مهم تفس��یری برگرفته شده از سیره اهل بیت روش تفسیرقرآن به 
قرآن است. این روش مورد توجه عالمه طباطبایی قرار گرفت. عالمه با در نظر گرفتن 
اصل مهم عدم افتراق قرآن و اهل بیت، تفس��یر واقعی قرآن مش��تمل بر ظاهر و 
باطن را مختص به معصومین)علیهم الس��الم( می داند؛ جس��تار پیش روی با رویکرد 
توصیف��ی- تحلیلی به بررس��ی مبانی عالمه در بهره گیری از روای��ات می پردازد. در 
دیدگاه مفسر قرآن در برخورد با روایت چند اصل مهم وجود دارد: عدم افتراق قرآن 
و معص��وم؛ اصالت و رجحان  دریاف��ت اهل بیت از قرآن؛ اّهمّیت کلیدی روایات 
معصومین)علیهم السالم( در تفسیر قرآن؛ امکان روش تفسیر قرآن به روایت در خالل 
روش تفسیر قرآن به قرآن؛ اصل تطبیق در روایات تفسیري؛ اصل جبران ضعف سند 

و قوت داللت؛ اصل ترجیح ظواهر بر نصوص روایات. 

واژگان کلیدی:
المیزان، تفسیر قرآن به قرآن، روایات، عالمه طباطبایی
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طرح مسئله
تفسیر قرآن به قرآن از روش های تفسیری مفسران در قرن معاصر است که تبار شناسی آن به 
زمان پیامبر اکرم)ص( می رسد)مجلسي، 1362،150( اهل بیت)علیهم السالم( در مواضع گوناگون 
به این مهم توجه داشته اند و آیات قرآن را با خود قرآن تفسیر نموده اند. در آثار برخی از متقدمان 
نیز پیش آهنگ های تفسیر قرآن به قرآن مشاهده می شود)صدوق،1414، 23-24( درباره تفسیر 
قرآن به قرآن و چگونگی آن  و جایگاه روایات در این روش، س��ه رویکرد متفاوت و متعارض 
نمود پیدا کرده است. برخی نه تنها در تفسیر قرآن بلکه در متن دین تنها منبع را قرآن کریم 
می دانند)ش��افعي، 273؛ برقعي،بی تا،542( این دیدگاه که از آن با عنوان قرآن بس��ندگی در دین 
یاد می شود)بابایي، 1389:127( پیشینه ان به زمان بعد از رحلت پیامبر اکرم)ص( با شعار)حسبنا 
کتاب اهلل( می رس��د)بخاري، 1407،،225( رویکرد دوم با قبول منبع بودن روایات برای دین این 
نظریه را مطرح می کند که در مسائل دین به روایات نیاز است و بدون آن ممکن نیست اما در 
تفسیر قرآن به روایات نیازی نیست و خود قرآن با خود قرآن قابل تفسیر است)شعار،1380،6( 
از این دیدگاه با عنوان قرآن بسندگی در تفسیر یاد می شود)بابایی،1389،127( دیدگاه معتدل 
و مورد قبول در این میان رویکردی است که در تفسیر قرآن اولین و مهم ترین منبع را قرآن 
کریم معرفی می کند اما روایات نیز در تفسیر قرآن نقش به سزایی دارند و در کنار آیات قرآن 
مورد استشهاد و استناد قرار می گیرند. این دیدگاه حاکی از آن است که تفسیر برخی از آیات 
بدون روایات امکان پذیر نیست)همان( با بررسی دیدگاه های عالمه طباطبایی در برخی موارد 
نظریه دوم یعنی قرآن بسندگی در تفسیر استنباط می شود. ایشان در مواضع گوناگون مطالب 
را طوری بیان می کند که در نگاه اول دیدگاه قرآن بس��ندگی در تفس��یر و عدم نیاز به روایات 
در تفس��یر تلقی می گردد)طباطبایی،1417،6-11؛ نيزهمان:59-60( بررسی مبانی و روش عالمه 
در تفس��یر المیزان و دیگر آثار وی نه تنها دیدگاه اول و دوم را طرد می کند بلکه اصل روش و 
چگونگی آن نیز متاثر از روایات است؛ همچنان که در برخی موارد تفسیر برخی از آیات قرآن 
را بدون روایات ناممکن می دانند)همان،84( بنابراین بررسی مبانی عالمه در رویارویی با روایات، 
رویکرد ایشان را مشهود تر می نماید. بر همین اساس پژوهش فرا رو با در نظر گرفتن این سه 
رویکرد در تفسیر قرآن به قرآن، دیدگاه عالمه طباطبایی را در برخورد به روایات و جایگاه ان 

در تفسیر مورد بررسی قرار می دهد.
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1. مبانی عالمه طباطبایی در استناد به روایات
مبانی جمع مبنی به معنای س��اخته ش��ده؛ اس��م مفعول از ریش��ه ی »بنی« نقیض »هدم« 
)اب��ن منظ��ور،1414،90( و نیز به معن��ای: ضمیمه کردن یک چیز به چیز دیگری از آن ش��یء 
اس��ت)مصطفوی، 1360،232( در اصطالح مبانی تفس��یر قرآن به ان دسته از پیش فهم ها، اصول 
موضوعه و باورها ی اعتقادی یا علمی، گفته می شود که مفّسر با پذیرش و مبنا قرار دادن آن ها 
به تفس��یر قرآن می پردازد؛ به عبارت دیگر، هر مفّس��ری ناگزیر است مبنای خود را در مورد 
عناصر اصلی دخیل در فرآیند تفسیر قرآن روشن ساز)شعار،1380،40( همچنین مبانی به هر 
آن چه که مفّسر آن را اساسی برای طرح مباحثش قرار دهد گفته می شود)طباطبایی،1417،37( 
در ادامه به برخی از مهم ترین مبانی عالمه طباطبایی در بهره گیری از روایات اشاره می شود.

2-1. عدم افتراق قرآن و معصوم
ْکُتْم بِِهَما لَْن َتِضلُّوا بَْعِدي  امامان معصوم طبق حدیث ثقلین: »ِإنِّي َتاِرٌک ِفیُکْم َثَقَلْیِن َما ِإْن َتَمسَّ
َماِء ِإلَی اأْلَْرِض َو ِعْتَرِتي َأْهُل بَْیِتي لَْن  َأَحُدُهَما َأْعَظُم ِمَن اآْلَخِر َو ُهَو ِکَتاُب اهلِل َحْبٌل َمْمُدوٌد ِمَن السَّ
َیْفَتِرَقا َحتَّی َیِرَدا َعَليَّ الَْحْوَض« )مجلسي، 1362، 106؛ ابن حنبل، 1404، 4( قرینان قرآن هستند و 
از قرآن جدا نیستند و عدم تمّسک به این دو باعث گمراهی می گردد. امامان معصوم مانند 
رسول اکرم)ص( وظیفه ی تعلیم و تبیین قرآن را برعهده دارند. قرآن و عترت عصاره ی نبوت و 
تداوم بخش رسالت هستند که هدایت بشر را تا قیامت تضمین می کنند و عدم حضور این دو 
وزنه ی متحد در جامعه انسانی مایه ی گسستن رشته ی نبّوت و مستلزم دائ می نبودن رسالت 
است؛ زیرا فرض بر آن است که ثمره ی رسالت رسول اکرم)ص( مرتفع شده و پیامبر دیگر هم 
نخواهد آمد و این همان محذور ارتفاع نبّوت درعصری از اعصار اس��ت. اعالم جدایی ناپذیری 
ثقلین، خبری غیبی است که الزمه ی صدق و صحت آن، بقای امام معصوم تا قیامت، عصمت 
امام، علم امام به معارف و حقایق قرآنی و هم چنین اشتمال قرآن بر احکام و معارف ضروری 
و سودمند برای بشر و نیز مصونیت قرآن از گزند تحریف است. جدایی ناپذیری ثقلین بدین 
معنا نیست که امام همواره مصحفی را به همراه خود دارد؛ بلکه به معنای عدم انفکاک امامت 
و وحی قرآنی از یکدیگر اس��ت؛ امامان مبّین و مفّسر قرآن کریم و شارح جرئیات وتفاصیل و 
نحوه ی اجرای کلیات آن هستند و قرآن نیز انسان ها را به معصومین ارجاع و به سنت آن ها بها 
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می دهد)جوادی آملی، 1387، 150-151( عالمه طباطبایی در المیزان توجه گس��ترده ای به نقل 
روایات صحیح از پیامبر)ص( و ائمه و صحابه نموده اس��ت. روش اصلی عالمه در المیزان 
تفسیر قرآن به قرآن است اما پس از تفسیر، فصلي تحت عنوان »بحث روایي« می آورد، که در 
ضمن آن  به نقل و نقد دقیق روایات، در پرتو قرآن می پردازد. ایشان بر این باور است که سخن 
پیامب��ر اکرم)ص( طبق آیه مبارک)نحل:44( و کالم اهل بیت طبق حدیث ثقلین در بیان 
آیات قرآن حجت است و این حجت بودن به بیان متشابهات و اسرار و تاویل آیات اختصاص 

ندارد و در مورد نص و ظاهر آیات نیز حجت است)طباطبایی، 1417، 261( 
آیت اهلل جوادي آملی درباره روش شناس��ی عالمه می نویس��د: »مرحوم عالمه)ره( سیره 
طوالني و عمیق در سّنت مسلّمه معصومین داشتند و لذا هر آیه ای طرح مي شد طوري 
آن را تفس��یر مي کردند که اگر در بین سّنت معصومین دلیل یا تاییدي وجود دارد از آن 
به عنوان استدالل یا استمداد بهر برداري شود و اگر دلیل یا تاییدي وجود نداشت به سبکي 
آیه ي محّل بحث را تفسیر مي نمودند که مناقض با سّنت قطعي آن ذوات مقّدسه نباشد؛ زیرا 
تباین قرآن و س��ّنت همان افتراق بین این دو حبل ممتد الهي اس��ت که هرگز جدایي پذیر 

نیستند)جوادی آملی،1387، 78( 

2-2. اصالت و رجحان  دریافت اهل بیت از قرآن 
از نظر عاّلمه طباطبایي دریافت پیامبر اکرم)ص( و اهل بیت از قرآن از دریافت هر شخص 
دیگري داراي اصالت و رجحان اس��ت. این نکته را مي توان در تفس��یر المیزان ذیل آیه* »ال 
َیمتّس��ه اال المطهرون« * )واقعه:79( دریافت؛ آن جا که ایش��ان در این باره می نویس��د: »کلمه 
»مطهرون« اسم مفعول از باب تفعیل تطهیر است  و منظور از »مطهرون« کساني هستند که 
خداي تعالي دل هایشان را از هر رجس و پلیدي یعني از رجس گناهان و پلیدي ذنوب پاک 
کرده یا از هر چیزي که از گناهان هم پلیدتر و عظیم تر و دقیق تر است  و آن عبارت است از 
تعلق به غیر خداي تعالي و این معناي از تطهیر با کلمه »مّس« که گفتیم به معناي پاکي از 
حدث و یا خبث است و این خیلي روشن است. پس »مطهرون« عبارتند از کساني که خداي 
تعالي دل هایش��ان را پاک کرده، مانند مالئکه گرامي و برگزیدگاني از بش��ر که درباره ي آنان 

َرکمُ ْ َتْطِهیًرا«*)احزاب:33(  ْجَس َأْهَل الَْبْیِت َو یَُطهِّ فرموده:*»... ِإنََّما یُِریُد اهلل ُ لُِیْذِهَب َعنُکُم الرِّ
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در ذیل آیه تطهیر نیز مي نویس��د: »کلمه»انّما« در آیه انحصار خواس��ت خدا را می رساند و 
می فهماند که خدا خواسته که رجس و پلیدی را تنها از اهل بیت دور کند، و به انان عصمت دهد، 
و کلمه»َأْهَل الَْبْیِت«چه اینکه صرفاً برای اختصاص باشد، تا غیر از اهل خانه داخل در حکم نشوند، 
و چه این کلمه نوعی مدح باشد، و چه نداء و به معنای»َأْهَل الَْبْیِت« بوده باشد، به هر حال داللت 
دارد بر اینکه دور کردن رجس و پلیدی از آنان و تطهیرش��ان، مسئله ای است مختص به انان و 
کسانی که مخاطب در کلمه»عنکم« هستند. بنابراین در آیه شریفه در حقیقت دو قصر و انحصار 
به کار رفته، یکی انحصار اراده و خواست خدا در بردن و دور کردن پلیدی و تطهیر»اهل بیت«، 

دوم انحصار این عصمت و دوری از پلیدی در اهل بیت )طباطبایی، 1417،309( 
سپس روایات بس��یاري از فریقین مي آورد و نتیجه مي گیرد که»اهل بیت« در عرف 
قرآن اس��م خاص است که هر جا ذکر ش��ود، منظور از آن، این پنج تن هستند، یعني رسول 
خ��دا)ص( و علي و فاطمه و حس��نین و ب��ر هیچ کس دیگر اطالق نمي ش��ود)طباطبایی، 
1417،310( پذیرفتن روایات تفس��یري امامان معصوم در این خصوص این مطلب را بیان 
مي کن��د که تماس به باطن قرآن و درک تأوی��ل آیات قرآن و حقایق مکنون قرآن و دریافت 

اصل تفسیر قرآن ویژه ي اهل بیت معصوم است. 

2-3. اّهمّیت کلیدی روایات معصومین)علیهم السالم( در تفسیر قرآن
روایات تفسیری معصومین)علیهم السالم( بدون هیچ تردیدی از منابع مّهم برای تبیین، تفسیر 
و ش��ناخت قرآن محسوب می گردند. این دسته روایات در صورتی که سایر شرایط حجّیت را 

دارا باشند همانند سایر احادیث از اعتبار و ارزش بر خوردارند)ناصح، 1387،271( 
از نظر عاّلمه روایات تفس��یري اهل بیت داراي اهمیت ویژه اي اس��ت و این روایات را 
در تفسیر خود به عنوان تایید یا استشهاد مي آورد ایشان شیوه ي خودشان را در تفسیر قرآن 
منحصر به ش��یوه ي اهل بیت که همان روش تفس��یر قرآن به قرآن مي باش��د بیان مي کند و 
این روش خود دلیل بر این اس��ت که اصالت در تفسیر را ابتدا به اهل بیت مي داند؛ از این 
رو روایات تفس��یري را داراي اهمیت مي شمارند. ایش��ان در این باره می نویسند: »راه درست 
تفسیر استمداد از قرآن در فهم آن و تفسیر آیه به ایه است و این امر مهم با ممارست در روایات 
رسیده از پیامبر اکرم )ص    ( و اهل بیت  ایشان و پیدایش ذوق برگرفته از آن روایات و سپس 
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ورود به تفسیر خواهد بود«)طباطبایی، 1417، 87( 
از نظر عالمه بهترین ش��یوه تفس��یر قرآن این اس��ت که ابتدا باید روایات اهل بیت را 
مرور کرد؛ همان کاري که خود ایش��ان قبل از تفس��یر انجام دادند و س��پس شروع به تفسیر 
نمودند. ایش��ان می نویسد:»... وظیفه مفّسر این اس��ت که به احادیث پیغمبر و ائمه اهل بیت 
که در تفس��یر قرآن وارد شده است مراجعه کند تا به روش ایشان آشنا شود، پس از آن طبق 
دس��توري که از کتاب و سنت استفاده شده، به تفسیر قرآن بپردازد و از روایاتي که در تفسیر 
آیه داده ش��ده بر آن چه موافق مضمون آیه اس��ت اخذ نماید)طباطبایی،1417،63- 64( نهایت 
آن که عاّلمه روایات تفس��یري اهل بیت در تفسیر قرآن را در کنار قرآن حجت، و دارای 
اهمِیت مي داند)طباطبایی، 1417، 86( روش��ي که ایشان در المیزان نیز اتخاذ کرده تنها به فهم 

اهل بیت و روایات منقول از ایشان بوده است. 
ایش��ان درب��اره ی »اصالت و دریافت« اهل بیت)علیهم الس��الم( از آیات »متش��ابه« قرآن 
می نویس��د: در روش تفس��یر قرآن هیچ یک از علمای آن روز اس��الم یک کلمه در این باره 
س��خن نگفته، تنها کس��ی که در این باره سخن گفته امام علی بن ابی طالب و همچنین 
ائمه معصومین از فرزندان او هس��تند)طباطبایی،1417،162( ایش��ان در این باره روایتی از 
کت��اب توحید صدوق می آورد که امیر المؤمنین علی در ضمن جواب هایی که به جاثلیق 
داد یکی این بود که فرمود:»مالئکه»عرش« خدای را حمل می کنند، و »عرش« خدا آن طور 
که تو می پنداری مانند تخت نیست، بلکه چیزی است محدود و مخلوق و مدبر به تدبیر خدا 

و خداوند مالک او است، نه این که روی آن بنشیند)همان( 
آن چه در این حدیث مّهم اس��ت این اس��ت که هرکس دریافتی از قرآن دارد اّما دریافت 
ائمه ی معصومین)علیهم السالم( از قرآن نسبت به دیگران دارای رجحان است و روایات تفسیری 
ایشان دارای اهمّیت است که فهم عاّلمه از آیات قرآن با توجه به سیره معصومین است. 

2-4. امکان روش تفسیر قرآن به روایت در خالل روش تفسیر قرآن به قرآن
عالمه طباطبایی در باره ی تفس��یر واقعی قرآن می نویسد: تفسیر واقعی قرآن، تفسیری است 

که از تدبّر درآیات و استمداد در آیه به ایات دیگر به دست می آید)طباطبایی،1385، 61( 
 ایشان راه تفسیر قرآن را به سه شیوه منحصر می داند:
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تفسیر آیه به تنهایی با مقدمات علمی و غیر علمی که در نزد خود داریم.. 1
تفسیر آیه به مدد روایتی که در ذیل آیه  از معصوم رسیده.. 2
تفسیر آیه با استمداد از تدبّر و استنطاق معنی آیه از مجموع آیات مربوط و استفاده از . 3

روایات در مورد امکان)همان( 

عالم��ه مورد اول را مصداق تفس��یر به رأی می داند: طریق اّول قابل اعتماد نیس��ت و در 
حقیقت از قبیل تفسیر به رأی است مگر در جایی که با طریق سوم توافق کند)همان( 

در م��ورد دّوم به دلیل محدویت روایات و ضع��ف در برخی از روایات را طریقه ای محدود 
می داند: طریق دّوم، روشی است که علمای تفسیر در صدر اسالم داشتند و قرن ها رایج و مورد 
عمل بود و تاکنون نیز در میان اخباریین اهل سّنت و شیعه معمول است.]این[ طریقه ای است 
محدود در برابر نیاز نامحدود؛ زیرا ما در ذیل شش هزار و چند صد آیه قرآنی صدها و هزارها 
سؤاالت علمی و غیر علمی داریم، پاسخ این سؤاالت و حّل این معضالت را از کجا باید دریافت 

نمود)طباطبایی،62-1385،61( 
اّما روش سّوم را روشی زیبا می داند: طریق سّوم همان روشی است که پیغمبر اکرم)ص( 
و اهل بیت)علیهم الس��الم( خود به ان سفارش فرمودند وظیفه ی مفّسر این است که به احادیث 
پیغمبر اکرم)ص( و اهل بیت)علیهم الس��الم( که در تفسیر قرآن وارد شده غور کرده؛ به روش 
ایش��ان آش��نا ش��ود. پس از آن طبق دس��توری که از کتاب و سّنت اس��تفاده شد، به تفسیر 
بپ��ردازد و از روایاتی که در تفس��یر آیه وارد ش��ده ب��ه ان چه موافق مضمون آیه اس��ت اخذ 
نماید)طباطبای��ی،1385،63  ( بنابرای��ن عالمه طباطبایی علیرغم تفس��یر غیر نقلی اش، بخش 
جداگانه ای را به نقل روایات برای تأکید و تأیید و تّدبر در آیات قرآن می آورد و در آیات االحکام 
و قصص قرآن از روایات معصومین)علیهم السالم( در متن تفسیر قرآن به قرآن استفاده می کند 
زیرا رس��ول اکرم)ص( و ائمه ی معصومین)علیهم السالم( را مبّین  شریعت و معلّم آیات الهی 

قرآن مجید می داند)همان، 26( 
الِة ِإْن  ایشان درتفس��یر آیه»َو ِإذا َضَرْبُتْم ِفي اأْلَْرِض َفَلْیَس َعَلْیُکْم ُجناٌح َأْن َتْقُصُروا ِمَن الصَّ
ا ُمبینًا«)نساء:101( می نویسد: مفاد این  ِخْفُتْم َأْن َیْفِتَنُکُم الَّذیَن َکَفُروا ِإنَّ الْکاِفریَن کانُوا لَُکْم َعُدوًّ
آیه به ما می فهماند که ابتدا شکستن نماز برای خوف فتنه و ترس از دشمن تشریع شد و این 



95
ن 

ستا
تاب

/ 4
9 

ره
ما

 ش
ج /

نه
ه ال

نام
صل

ف

142

خصوصی بودن مورد، منافات ندارد با اینکه برای بار دوم به طور عموم و برای همه س��فرهای 
مش��روع تشریع شود. هر چند که پای خوف در میان نباشد. آری، کتاب خدا یک قسم از نماز 
شکسته را بیان می کند و سنت رسول اهلل)ص( عمومیت آن را بیان می کند)طباطبایی، 1385، 61( 
ایش��ان در بحث روایی روایات زیادی را در این زمینه ذکر کرده اس��ت که داللت  بر قصر 
نماز در سفر دارد. از آن جمله:»از یعلی بن امیه روایت شده که گفت:»من از عمر بن خطاب 
الِة ِإْن ِخْفُت��ْم َأْن َیْفِتَنُکُم الَِّذیَن  پرس��یدم: آیه ش��ریفه:*»َفَلْیَس َعَلْیُکْم ُجناٌح َأْن َتْقُصُروا ِمَن الصَّ
َکَفُروا«* شکس��تن نماز را مخصوص خوف دانسته و امروز مردم خوفی ندارند، دیگر چرا باید 

نماز را شکسته بخوانند؟.
عمر گفت: من نیز همین تعّجب تو را کردم و علت آن را از رس��ول خدا)ص( جویا ش��دم. 
فرمود:تعبیر به»ال جناح علیکم« برای این است که بفهماند این حکم تصدق و ارفاقی است از 
ناحیه خدا به شما مسلمین و اما اینکه واجب است نماز شکسته شود برای این است که قبول 

تصدق خدا واجب است، پس صدقه خدا را قبول کنید)طباطبایی، 1385،66( 
 با توجه به ان چه گفته شد ایشان در فقه از روایات استفاده می کند و نیز خبر واحد را اگر 

با قرآن مخالفتی نداشته باشد می پذیرد)طباطبایی، 1417،141( 

2-5. اصل تطبیق در روایات تفسیري 
عاّلمه با استفاده از جمله »یجري کما یجري الشمس و القمر« اصطالح»جري«؛ یعني، تطبیق 
کلّي بر مصداق بارز را به کاربرده است و در سراسر تفسیر خود از این واژه براي داوري پیرامون 
روایات که ایات قرآن را بر امامان معصوم یا غیر ایش��ان تطبیق مي دهد استفاده می کند،  
ایشان پس از ذکر حدیث فوق مي نویسند: این سلیقه ي اهل بیت که ایات را بر هر آن چه 
قابل تطبیق باشد، منطبق مي کنند؛ امري است که عقل هم آن را تأیید مي کند، زیرا که قرآن 
براي راهنمایي عموم بشر نازل شده، تا آن چه که انان برای اعتقاد و آفرینش و عمل الزم دارند 
بدانن��د و به ان رهنمون گردند. آن چه از معارف و عقاید نظري بیان کرده، به ش��رایط و زمان 
خاص محدود نیست و آن چه از فضایل یا رذایل اخالقي شرح داده یا احکام عملي که تشریح 

نموده  به فرد یا دوران خاصي مقید نمي باشد)طباطبایی،  1417، 42( 
عاّلمه در تبیین رابطه مس��ئله جری و تطبیق با ش��أن نزول آیات متذکر مي شود که اگر 
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مي بینیم که در شأن نزول آیات روایاتي آمده که مثاًل مي گویند: فالن آیه بعد از فالن جریان 
نازل ش��د، یا فالن آیات درباره ي فالن ش��خص یا فالن واقعه نازل ش��ده، نباید حکم آیه را 
مخصوص آن واقعه و آن ش��خص بدانیم، زیرا بعد از انقضای آن واقعه  و یا مرگ آن ش��خص  
حکم آیه ی قرآن، ساقط شود و حال آن که حکم آیه مطلق است و وقتي براي حکم نامبرده 
تعلیل مي آورد، علت آن را مطلق ذکر مي کند)همان( در جای دیگر می نویسد: نظر به این که 
قرآن مجید کتابی اس��ت همگانی و همیشگی؛ در غایب مانند حاضر جاری است و به اینده و 
گذش��ته مانند حال منطبق می شود، مثاًل آیاتی که در ش��رایط خاّصه ای برای مؤمنین زمان 
نزول تکالیفی بار می کنند مؤمنینی که پس از عصر نزول دارای همان شرایط هستند بی کم 
و کاست همان تکالیف را دارند و آیاتی که صاحبان صفاتی را ستایش یا سرزنش می کنند یا 
مژده می دهند یا می ترس��انند کس��انی را که با آن صفات متصفند در هر زمان و در هر مکان 
باش��ند، ش��امل هس��تند. بنابراین هرگز مورد نزول آیه ای مخصص آن آیه نخواهد بود. یعنی 
آیه ای که درباره ی شخصی یا اشخاص معینی نازل شده در مورد نزول خود منجمد نشده به 
هر موردی که در صفات و خصوصیات با مورد نزول آیه ش��ریک اس��ت سرایت خواهد نمود و 
این خاّصه همان است که در عرف روایات بنام »جری« نامیده می شود)طباطبایی،1417، 42( 

عالم��ه در المیزان برخي روایات را هم از باب »جري« و »تطبیق« مي داند و هم »بطن« را 
ذکر مي کند ایش��ان در تفس��یر آیات اولیه سوره ال عمران و بحث از محکم و متشابه به بحث 
باط��ن قرآن مي پردازد و این روایت از امام باقر نقل می کند: هیچ آیه اي نیس��ت مگر آن 
که ظاهري و باطني دارد و هیچ حرفي نیس��ت مگر آن که حد و مرزي دارد و براي هرحدي 
س��رآغاز و مطلعي اس��ت. در نهایت عالمه دو نکته را یادآور مي شود، یکي این که قرآن کریم 
داراي مراتبي است و دوم این که ظاهر و باطن دو امر نسبي است به این معنا که هر ظاهري 
نسبت به ظاهر خودش باطن و نسبت به باطن خود، ظاهر است)همان( با این تفاصیل ایشان در 
اکثر موارد منظور از »جري« را بیان»مصادیق« و »تطبیق« ذکر نموده اند1 و در بعضي از موارد 

َراَط الُْمْس��َتِقیم«)حمد/6    ( روایاتی آمده اس��ت که حضرت علی  و س��ایر امامان را »صراط  1. درب��اره آیه:»اْهِدنَ��ا الصِّ
   نقل ش��ده اس��ت ک��ه منظور از »صراط مس��تقیم«حضرت علی   مس��تقیم«معرفی  می کنند. روایتی از امام صادق
اس��ت)صدوق، 1414، 32؛ عیاش��ی، 1380،ح25  ( هم چنین از امام صادق   روایت دیگری هس��ت که فرمودند:»صراط 
 مستقیم«، طریق به سوی معرفت خداست، و این دو صراط است، یکی صراط در دنیا و دیگری در آخرت اما صراط در دنیا 
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اصطالح »جري« و »باطن«1 را با هم آورده است)طباطبایی،1417، 207؛نيز همان، 41( 
آن چه می توان از بحث جری و تطبیق دریافت این است که اهل بیت معصوم از  پایه 
گذاران این تفکر در تفسیر و فهم آیات قرآنی هستند که به طور مکرر آیات را بر خویشتن و 
یا دوس��تان و دشمنان تطبیق نموده اند. عالمه از جمله مفسرانی است که با توجه به سیره ی 
پاک اهل بیت به طور گسترده ای از این روایات در تفسیر خود آورده اند2 و این گونه روایات 
را در زمره ی روایات تطبیقی و یا بیان مصداقی از مصادیق آیات قرار می دهد. از نظر ایش��ان 
»ج��ری« و »تطبیق« در دو حوزه ی تنزیل و تأویل هر دو جاری اس��ت، به این معنا که مدلول 
ظاهری آیات قرآن قابل تطبیق بر شأن نزول خود و مصادیق مشابه با آن در طول زمان است. 

2-6. اصل جبران ضعف سند و قوت داللت
روایات تفسیری، در مواردی دارای ضعف سندی هستند. راه جبران نمودن ضعف اسناد روایات 

عبارت است از امامی که اطاعتش بر خلق واجب شده است  و اما صراط در آخرت پلی است که بر روی جهنم زده شده 
است، هر کس در دنیا، از صراط دنیا به درستی رد شود، یعنی امام خود را بشناسد  و او را اطاعت کند، در آخرت نیز از پل 
آخرت به آسانی  می گذرد و کسی که در دنیا امام خود را نشناسد  در آخرت هم قدمش بر پل آخرت  می لغزد  و به درون جهنم 
سقوط  می کند)طباطبایی، 1417، 32    ( عالمه درباره این روایات پیرامون تفسیر آیه می نویسد: در این معانی، روایات دیگری 

نیز هست و همه   ی این روایات از باب جری، یعنی تطبیق کلی بر مصداق بارز و روشن آن است)طباطبایی، 1417، 41  ( 
1. در برخی از موارد عالمه)ره    ( روایات را از باب جری یا بطن و یا تأویل آیه  می داند:

َن النُّوِر ِإلَی  ُغوُت ُیْخِرُجونَُهم مِّ ُلَماِت ِإلَی النُّ��وِر  َو الَِّذیَن َکَفُرواْ َأْولَِیاُؤُهُم الطَّ َن الظُّ آی��ه:* »اهلل ُ َول��یِ ُّ الَِّذیَن َءاَمُنواْ ُیْخِرُجُهم مِّ
ُلَماِت  ُأْولَئَک َأْصَحُب النَّاِر  ُهْم ِفیَها َخِلُدون «*)بقره:257  (  الظُّ

روایت��ی از ام��ام صادق   آمده اس��ت که فرمود: م��راد از »نور« آل محمد  و مراد از »ظلمات« دش��منان ایش��ان 
هستند)عیاش��ی،  1380، 139؛ بحران��ي، 1407، 144    ( عالم��ه این روایت را  از باب جری ی��ا تأ ویل و یا بیان باطن آیه 

 می داند)طباطبایی، 1417، 347    ( 
2.عالمه)ره    ( در موارد زیادی نیز روایات را از باب جری  می داند.طباطبایی،ج12،ص224/ج13،ص43/ج17،ص245/
ج1،ص153/ج1،ص335/ج1،ص392/ج2،ص59/ج2،ص105/ج2،ص347/ج4،ص85/ج4،ص178/
ج4،ص348/ج4،ص385/ج5،ص122/ج5،ص146/ج5،ص188/ج5،ص218/ج5،ص333/ج5،387/
ج6،ص218/ج7،ص111/ج7،ص265/ج7،ص348/ج7،ص385/ج7،ص391/ج8،ص90/ج8،ص290/
ج9،ص61/ج9،ص131/ج9،ص184/ج9،ص216/ج9،ص217/ج10،ص41/ج11،ص367/ج12،ص177/
ج12،ص326/ج13،ص71/ج13،ص306/ج13،ص319/ج13،ص377/ج13،ص402/ج14،ص231/
ج14،ص364/ج15،ص207/ج15،ص254/ج15،ص292/ج15،ص391/ج15،ص406/ج16،ص57/
/252 17،ص 141/ج 17،ص 12/ج 17،ص 239/ج 16،ص 200/ج 16،ص 143/ج 16،ص 74/ج 16،ص ج
ج17،ص264/ج17،ص286/ج17،ص394/ج18،ص208/ج18،ص233/ج19،ص128/ج19،ص257/

ج19،ص365/ج19،ص391/ج20،ص48/ج20،ص144/ج20،ص157/ج20،ص308
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ظّنی الصدور این اس��ت که روایات معصومین)علیهم السالم( را طبق فرمایش خودشان)کليني، 
1388، 69؛ هن��دی، 1405، 179؛ دارم��ی، بی تا، 146( ابتدا به ق��رآن کریم عرضه نمود؛ زیرا قرآن 
کریم  قطعی الصدور1 است که هم ارزش سندی وهم ارزش ِداللی روایات را تأمین می کند و 
نیزروایات را باید به سّنت)مجلس��ي، 1362، 250( عرضه نمود و اگر موافق با کتاب خدا و سّنت 

شد آن روایات را باید پذیرفت و اگر موافق نشد آن روایات را نباید پذیرفت.
از نظر عالمه طباطبایی روایاتی که دارای ضعف س��ند هس��تند، راه جبران آن این است 
که این دسته از روایات را باید به قرآن عرضه نمود و در صورت موافق بودن آن ها را قبول و در 
غیر این صورت رد ش��ود)طباطبایی،1385،63( ایشان می نویسد: پس روایاتی که در آنها تعارض 
هس��ت، صرف این تعارض باعث نمی ش��ود که ما آنها را طرح نموده، از اعتبار س��اقط بدانیم، 
مگر آن که همان جهت جامع نیز مخالف با کتاب خدا و سنت قطعی باشد و یا نشانه هایی از 
دروغ و جعل همراه داشته باشد. در نتیجه دلیل نقلی در اینجا به چند دسته تقسیم می شود، 
یکی آن دلیلی که باید قبولش کرد، مانند کتاب خدا و سنت قطعی و یکی آن دلیلی که باید 
ردش کرد و نپذیرفت و آن عبارت از روایتی است که مخالف با کتاب و سنت باشد. سوم آن 
روایاتی است که نه دلیلی بر ردش هست و نه بر قبولش. چهارم آن روایاتی است که نه از نظر 
عقل دلیلی بر محال بودن مضمونش هست و نه از جهت نقل یعنی کتاب و سنت قطعی... پس 
صرف صحیح نبودن س��ند، باعث نمی شود که روایت، مادام که مخالف با عقل یا نقل صحیح 
نباش��د، طرح شود)طباطبایی، 1417،293( ایش��ان درباره ی ضعف سند معتقد است که مسئله 

1. بس��یاري از روایت معتبر که در کتب معتبر )27، ج7، ص31    ( ذکر ش��ده، به علت تعارض)تباین    ( آنها با قرآن توس��ط 
دانش��مندان علوم قرآن و حدیث رد ش��ده اند. یا اگر روایاتي معارض با ضروري دین یا س��نت قطعي باش��د بازهم باوجود 
سند صحیح نقد و رد شده اند. محدث بحراني در نقد و رد روایتي از من الیحضره الفقیه)صدوق، 1405، 281    ( مي نویسد: 
فکیف یمکن العمل بالخبر بمجرد صحته سنده مع اشتماله علي هذه االحکام الخارجه عن مقتضي االصول و القواعد)بحراني، 
1412، 398    ( شیخ صدوق روایاتي را که به ظاهر مدعاي تحریف را نشان مي دهد، تفسیر و توجیه مي کند و معتقد است 
این روایات ناظر بر وحي غیر قرآني اس��ت که بر پیامبر اکرم)ص    ( نازل ش��ده اس��ت)صدوق، 1405،85-84    ( یا آیت اهلل 
خوئي در برخورد با روایات تحریف نما بسیاري از آنها را رد مي کند و برخي را تاویل مي کند)خوئی،1385، 297-288  ( 
دیدگاه برخي از اندیشمندان اهل سنت درباره روایات: فالقرآن الکریم کله قطعي الورود ثابت ثبوتا ال مجال للشک فیه اما 
االحادیث النبویه فهي ظنیه الورود اال المتواتر و هو قلیل)االدلبي،1403، 239  (. برهمین اساس بسیاري از روایات منقول در 
صحیحین)بخاری،1407، ح 7439، تفس��یر سوره ق، ح4849، ح 6227، ح 7075؛ 31،ح7071، ح7075    ( توسط حدیث 

شناسان اهل سنت نقد  و رد شده است )2، 105/1-106؛ 16، 3/1؛ 5، 244-241  ( 
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ضعف سند ضرری به متن آن، در صورتی که موافق با کتاب خدا باشد، نمی زند)همان،195( 
عالمه در رویارویی با روایات، روایاتی را که حّتی سند آن ها صحیح می باشند ولی به دلیل 
این که داللت آن ها قوی نیس��ت و مغایر با قرآن و س��ّنت است به نقد کشیده است و آن ها را 
قبول نکرده اند. هم چنین روایاتی را که با س��ایر روایات تعارض داشته است مورد نّقادی قرار 
داده و از بین آن روایت ها، روایتی را قبول کرده اند که با قرآن و سّنت موافق بوده است. ایشان 
روایاتی را که حّتی س��ند آن ها ضعیف بوده ولی داللت آن ها قوی بوده و با قرآن و س��ّنت و 
با س��ایر روایات موافق بوده اند، پذیرفته اند. البته این نکته را باید یادآورشد که رویکرد عالمه 
نس��بت به موضوع سند روایات این است که سند احادیث را ذکر نکند، چون وقتی مضمون 
حدیثی موافق با کتاب خدا باشد احتیاجی به ذکر سند آن نیست)طباطبایی،1417،299( ایشان 
روایاتی که دارای ضعف س��ند هس��تند با عرضه ی آن  به قرآن جبران س��ند کرده اند: ذیل 
ْزقًا«*)آل عمران:37( روایاتی از تفس��یر  آیه:*»ُکلَّم��ا َدَخَل َعَلْیها َزَکِریَّا الِْمْحراَب َوَجَد ِعْنَدها ِرِ
قّمی و عّیاشی نقل می کند که مضمون آن ها  وحی بر عمران و وجود میوه ها در غیر موسم 
آن برای مریم داللت دارد. عالمه در این باره می نویس��د: برخی از مفّس��ران، شدیداً مضمون 
این روایات را انکار کرده اند و گفته اند: این امور)وحی به عمران و وجود میوه در محراب مریم، 
در غیر موس��م آن و این که س��ؤال زکریا برای تمیز باشد( طریقی برای اثبات آن ها نیست و 
روایات این جا، اس��رائیلیات است. وی در ادامه پاسخ می دهد: لیکن سخنان خود این مفّسر 
سخنانی بی دلیل است و روایات مذکور هر چند خبر واحدند و خالی از ضعف نیستند و یک 
اهل بحث ملزم نیس��ت که حتماّ به انها تمّس��ک بجوید و به مضامین آنها احتجاج کند، ولی 
اگ��ر دّقت و تدبّر در آیات قرآنی مضامین مذکور را به ذهن نزدیک کرد، چرا آنها را نپذیریم 
و از آن روای��ات آنچه از ائمه اهل بیت نقل ش��ده مش��تمل بر هی��چ مطلب خالف عقل 

نیست)طباطبایی، 1417، 185-184( 
آن چه می توان نتیجه گرفت این است که رویکرد عالمه نسبت به روایات ضعیف این است 
که ایش��ان پس از بررس��ی متن روایات اگر با ظاهر قرآن و سّنت هماهنگ بوده ان را به عنوان 
ش��اهد در تفسیر قرآن آورده ودر غیر این صورت به نقد و طرح این گونه روایات پرداخته اند، 

که این یکی از کارهای مّهم ایشان است.
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2-7. اصل ترجیح ظواهر بر نصوص روایات
عالمه قرآن مجید را در داللت خود مستقل می داند: قرآن مجید که از سنخ کالم است مانند 
سایر کالم های معمولی از معنی، مراد خود کشف می کند و هرگز در داللت خود گنگ نیست 
و از خارج نیز دلیلی وجود ندارد که مراد تحت الفظی قرآن جز آن است که از لفظ عربی اش 
فهمیده می ش��ود. هر کس به لغت آشنایی داشته باشد از جمالت آیات کریمه معنی آن ها را 
آشکارا می فهمد چنان که از جمالت هر کالم عربی دیگر می فهمد. عالوه بر این به ایات بسیاری 
از قرآن بر می خوریم که در آن ها طایفه ی خاصی را مانند بنی اس��راییل و مؤمنین و کّفار و 
گاه��ی عم��وم مردم را مورد خطاب قرار داده و مقاصد خود را به ایش��ان القا می کند یا با آنان 
به احتجاج یا به تحّدی بر آمده. بدیهی است که تکلّم با مردم با الفاظی که خاصیت تفهیم را 
واجد نیست معنی ندارد و هم چنین تکلیف مردم به اوردن مثل چیزی که معنی محّصلی از 

آن فهمیده ن می شود قابل قبول نیست)طباطبایی،25-1385،24( 
ایش��ان در تفس��یر آیه:»َأ َفاَل َیَتَدبَُّروَن الُْقْرَءاَن َو لَْو کَاَن ِمْن ِعنِد َغیْرِ اهلِل لََوَجُدواْ ِفیه اْخِتاَلًفا 
َکِثیًرا« ]نس��اء:82[ مطالبی بیان می کند که خالصه اش چنین اس��ت:1- قرآن، کتابی است که 
فهم افراد معمولی نیز بدان دسترسی دارد. 2- آیات قرآن مفّسر یکدیگرند)طباطبایی 1417، 20( 
عالمه معتقد اس��ت حجّیت بیان پیغمبر اکرم)ص( و امامان اهل بیت را از قرآن باید 
اس��تخراج کرد و بنابراین چگونه متصور اس��ت که حجّیت داللت قرآن به بیان ایشان متوقف 
باش��د بلکه در اثبات اصل رس��الت و امامت باید به دامن قرآن که سند نبوت است چنگ زد. 
البته ان چه گفته شد منافات ندارد با این که پیغمبر اکرم)ص( و ائمه اهل بیت عهده دار 
بیان جزئیات قوانین و تفاصیل احکام ش��ریعت – که از ظواهر قرآن مجید بدس��ت نمي آید - 
بوده اند)طباطبایی، 1385،25-26( عالمه در اثبات حجیت اس��تقاللی1 قرآن می نویس��د: چگونه 
ممکن است چیزی که خودش نور است به وسیله ی غیر خودش روشن شود و چه طور ممکن 
اس��ت چیزی که خودش هدایت  اس��ت، نیازمند هدایت غیر خودش باشد و چگونه قرآن که 

بیان کننده ی همه چیز است ولی بیان کننده ی خودش نباشد)طباطبایی1417، 21( 
اس��تدالل عالمه بر حجّیت ظواهر قرآن در ش��رح ایش��ان بر کفایه اخوند خراسانی چنین 

1. قرآن کریم هم در اصل حجیت و هم در تبیین خطوط کلي معارف دیني مس��تقل اس��ت، به عبارت دیگر حجیت قرآن از 
نوع حجیت فعلي است نه شاني)28، ص115  ( 
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اس��ت: حجّیت ظواهر قرآن بر مبنای کار عقالء اس��توار است چنان چه فطرت انسانی و نظام 
اجتماعی آن را تأیید کرده اس��ت)طباطبایی،1417،206( و نیز از آیه)7( س��وره مبارکه ال عمران 
اس��تدالل می ش��ود که: آیه قطعاً محکم است و متش��ابه واجب است که محکم شود، اگر چه 
تمام کتاب الهی محکم ش��ود و آیات آن همانند و یکس��ان شوند و نیز اگر چه خود آیه، قرآن 
را به محکم و متشابه تقسیم می کند ولی واضح است که محکم غباری بر معنای آن نیست و 
اّم الکتاب هستند. پس الزم است باقی آیات الهی به ان ها رجوع داده شوند. پس محکم شدن 
آیات متش��ابه به واسطه ی آیات محکم اس��ت. نتیجه این که قرآن تقسیم به محکم بالذات و 

محکم بالعرض می شود.1)طباطبایی،1385،207( 
از نظر عالمه ظاهرآیات قرآن دارای حّجت است و روایات را- هر چند از نظر متن صحیح 
باشند-به عنوان تأیید مطالب خود می آورد. لذا هنگام تفسیرآیه و آگاهی از مقاصد آن با دّقت 
و تدبّر در ظاهر آیه و نیز با کمک سایر آیات آن آیه را تفسیر می کند. به عبارت دیگر ایشان 
ظواهر آیات را بر متن روایات ترجیح می دهند حّتی اگر آیه ای متشابه باشد به وسیله ی آیات 
محکم تفسیر می کند. زیرا قرآن را روشنگر هر چیزی می داند که در داللت خود ابهامی ندارد. 

نتایج
بررس��ی آراء عالمه طباطبایی در تفس��یر المیزان و دیگر آثار ایشان، این نکته کامال مشهود 
می گردد که ایشان نه تنها در تفسیر قرآن، روایات را الزم می دانند بلکه تفسیر برخی از آیات را 
بدون روایات ناممکن می دانند. شایان ذکر است که عالمه بین اهل بیت)علیهم السالم( و روایات 
تفریق قائل شده است به این معنا که اهل بیت)علیهم السالم( به عنوان ثقل جدائی ناپذیر قرآن 
هس��تند که تفس��یر و تاویل قرآن در تمامی مراتب ویژه آن بزرگواران است. اما روایات منقول 
از ایش��ان با توجه به ورود روایات س��اختگی و جعل و تحریف و تصحیف، قابل تامل و بررسی 

1. آیت اهلل جوادی آملی درباره روش عالمه در برخورد با ظواهر قرآن  می نویس��د:مرحوم عالمه)قدس س��ره( اطالع نسبتَا 
وسیع و فراگیری نسبت به تمام ظواهر قرآنی داشتند و لذا هر آیه را که طرح می نمودند طوری درباره   ی آن بحث می کردند 
که سراسر قرآن کریم مطمح نظر بود زیرا یا از آیات موافق به عنوان استدالل یا استمداد سخن به میان می آمد یا اگر دلیل 
یا تأییدی از آیات دیگر وجود نداشت طرزی آیه محل بحث تفسیر می شد که مناقض با هیچ آیه از آیات قرآن مجید نباشد 
و هر گونه احتمال یا وجهی که مناقض با دیگرآیات قرآنی می بود مردود می دانس��تند زیرا تناقض آیات با انس��جام اعجاز 

آمیز کتاب الهی سازگار نیست )جوادی آملی،بی تا، ص74  ( 
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می باشند. عالمه فارغ از دو رویکرد افراطی ]قبول همه روایات و تلقی به صحیح بودن آن ها[ و 
رویکرد تفریطی)عدم استفاده از روایات به علت ورود روایات جعلی( دیدگاه معتدل و میانه ای 
را برگزیده اند و آن این که با وجود روایات جعلی و ورود آنها به کتب روائی، روایات صحیح و 
قابل استناد و عمل بی شماری نیز وجود دارد که می توانند در تفسیر قرآن مورد استشهاد قرار 
گیرند. عالمه در رویارویی با روایات اس��تناد به س��ند را ناکافی می داند و بر این باور است که 
مالک اصلی در پذیرش روایات یا رد آن ها محتوای روایات اس��ت به این معنا اگر روایتی سند 
صحیح داش��ت اما متن آن معارض با قرآن و سنت قطعی بود، رد و غیر قابل استناد است. بر 
همین اساس عالمه با ارئه اصل جبران سند روایت با متن آن این مهم را مطرح می کنند که در 
صورت ضعف روایت، اگر متن آن در تائید قرآن باشد مورد استناد قرار می گیرد. عالمه به بحث 
فقه الحدیثی روایات نیز توجه داشته و در بررسی روایات و انطباق آن با آیات قرآن اصل جری 
و تطبیق را مطرح می کنند و با این اصل در پی اثبات جاودانگی قرآن و معارف آن می باشند. 
عالمه در برخورد با روایات، ظواهر آیات قرآن را معتبر و دارای حجیت معرفی می کنند و این 

مطلب را بیان می کنند که در همه شرایط ظواهر قرآن بر نصوص روائی رجحان دارد.
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