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  مقدمه. 1
 قرآن از بعد اسالمی های آموزه و معارف دریافت منبع ینمهمتر) ع(معصومان روایات

 تفاسیر در همواره مفسران روی این از. هستند آیات تبیین ابزارهای مهمترین از و باشد می
 هستند، چنین این روایی تفاسیر چنانکه روایت ذکر با تنها گاه اند؛ گرفته بهره ها آن از خود
 تفاسیر اغلب چنانکه اند؛ کرده تبیین را آیات ها، آن از خود های برداشت و روایات ذکر با گاه

 به آیات تبیین خدمت در روایات جداگانه صورت به آیه، تفسیر از پس گاه و هستند چنین
 از پس است کوشیده طباطبایی عالمه آن، ۀنگارند که زانیالم ریتفس بسان اند، گرفته کار

 با ها آن ارتباط از و گزارش را روایات ،»ائیرو بحث« عنوان تحت آیات، قرآن به قرآن تبیین
 در ها آن به وی نداشتن توجه معنای به آیات از روایات جداسازی البته. گوید سخن آیات
 گونه این وی تفسیری مشی آملی جوادی هللا آیت تعبیر به بلکه نیست، آیات تفسیر هنگام
 ایشان. برود روایات سراغ پسس و کند بررسی روایات درنظرگرفتن بدون را آیات که نبوده
 ترازوی و سنجش میزان عنوان به قرآن اصلی محتوای و کلی خطوط به ویژه عنایت ضمن
 از پس و گرفتند می نظر در را روایات هم و آیات هم آن، بر معروض احادیث ارزیابی
 که بود ای گونه به نهایت در نیز آیه تفسیر. کردند می ارائه را خود تفسیری نظر بندی، جمع

  .]62-61ص ،7[ داشت مطابقت روایت محتوای و معنا با
. است کرده عمل مند ضابطه و روشمند روایات، گزارش و گزینش در طباطبایی عالمه

 عالمه اقوال در تتبع و تفاسیر دیگر روایات با ،زانیالم ریتفس در موجود روایات ۀمقایس
 چنان ها آن نقل در وی ۀسیر که است آن از حاکی روایات گزارش هنگام به طباطبایی

 تفاسیر و حدیثی جوامع در آیات ذیل که را متعددی و مختلف روایات که است نبوده
 طباطبایی عالمه رویکرد. دهد انعکاس تفسیرش در ضابطه بی دارد، وجود فریقین روایی

 ابیایج رویکردهای از مراد. است تقسیم قابل سلبی و ایجابی ۀدست دو به روایات نقل در
 گزارش علت واقع در و است آورده را روایات ها آن اساس بر وی که هستند ضوابطی
 از ها آن ۀپای بر عالمه که هستند ضوابطی سلبی رویکردهای از مقصود هستند؛ روایات
 گردیده یادآور تلویح یا تصریح به عالمه را ضوابط این. است گردانده روی روایات نقل
 یک حجم از بیش اقتضایی سلبی، و ایجابی رویکرد دو هر رد پژوهش از آنجا که. است
 و بحث مورد عالمه سلبی رویکردهای تنها حاضر نوشتار در جهت بدین دارد، را مقاله
 این به پاسخ پی در تحلیلی - توصیفی روش با تحقیق این لذا گرفت، خواهد قرار مداقه

 روایات گزارش و گزینش در طباطبایی عالمه سلبی رویکردهای که است پرسش
  است؟ چگونه تفسیری
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  قیتحق ۀنیشیپ. 2
 است؛ یافته سامان متعددی تحقیقات تاکنون ،زانیالم ریتفس روایی مباحث خصوص در

 یشناس روش ث؛یحد و ییطباطبا عالمه« عنوان تحت خود تحقیق در نفیسی: نمونه برای
 عنوان با پژوهشی در معارف ،»زانیالم در ییطباطبا عالمه دگاهید از ثیحد فهم و نقد
 گاهیجا« ۀمقال در عبادی و ضمیر روشن ،»زانیالم ریتفس در آن کارکرد و گاهیجا ث،یحد«

 در سنت کاربرد و گاهیجا« ۀمقال در زادهقاضی  و زارع سلیمی ،»زانیالم ریتفس در سنت
 صورت غمر به اند، گماشته همت زانیالم روایی مباحث به گوناگون ابعاد از ،»زانیالم ریتفس
 به اثری در تاکنون رسد، می نظر به ها آن مشابه تحقیقات و ها پژوهش این دادن

 پرداخته زانیالم در تفسیری روایات گزارش و گزینش در طباطبایی عالمه رویکردهای
  .یابد می سامان کاستی این جبران صدد در حاضر نوشتار لذا است؛ نشده

  
  یریتفس اتیو گزارش روا نشیگز در ییعالمه طباطبا یسلب یکردهایرو .3

اشاره کرده است؛ بنا  یاتدر هنگام نقل روا یبه مصادر فراوان زانیالمدر  ییطباطبا عالمه
 روایات نقل برای سنی و شیعه منبع 135 از زانیالم در محققان برخی احصایبر 

ابع اند که من پژوهشگران احتمال داده ی]. برخ130- 124ص، 2: نکـ [ است شده استفاده
 مذکور پژوهش در منابع برخی زیرا باشند، باید تعداد این بر افزون ،زانیالم در شده یاد

 شواهد و دالیل طبق نوپدید، پژوهشی اساساما بر  ؛]96ص، 38[ اند نگردیده شمارش
 و نیالثقل نور ،البرهان ،یالصاف به غالباً شیعه روایات نقل در طباطبایی عالمه متعدد،
 ها آن طریق از کند، ذکر را واسطه منابع این اینکه بدون و داشته جوعر االنوار بحار

 چنین نیز سنت اهل روایات نقل در. است داده ارجاع روایات اصلی مآخذ به مستقیماً
 المنثور الدر و االتقان ،األنوار بحار ،البرهان: چون ای واسطه منابع از و داشته روشی

  ]. 1، ص33[ است کرده استفاده
در  ییعالمه طباطبا یسلب یکردهایرو زانیالم ریتفسگسترده در تمام  های یرسبر با

  .گردد می تبیین ذیل یلتفص که به یددوازده محور احصا گرد
  

   اقیمخالف با س اتیگزارش روا عدم. 1. 3
 که آن کارکردهای جمله از دارد، متنوعی و متعدد کارکردهای ،زانیالم ریتفس در سیاق ۀقاعد
. است روایات گزینش برای قاعده این از استفاده - است شده توجه بدان کمتر ها پژوهش در
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. است نموده اجتناب آیات سیاق با مخالف روایات نقل از قاعده این پرتو در طباطبایی عالمه
 ،3[ آید می دست به آن به توجه با کالم معنای و است کالم به متصل قراین از یکی سیاق

 و جمالت کلمات، از ای مجموعه بر که است کلی ساختاری طالحاص در سیاق]. 105ص ،1ج
  ]. 92ص ،10[ »گذارد می اثر هاآن معنای بر و افکند  می سایه آیات یا

 بدین است؛ ها آن نقل از رویگردانی سیاق با ناسازگار روایات با مواجهه در عالمه ۀشیو
 پرهیز قاعده این با معارض روایات گزارش از سیاق با مطابق آیه تبیین از پس که صورت
هَا یا« ۀآی تفسیر در نمونه برای. است کرده نْ لَکُمْ یَحِلُّ ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّ  النِّساءَ تَرِثُوا أَ
 تصاحب از بازداشتن مقام در آیه این که رسد می نظر به: نویسد می] 19: النساء...» [کَرْهاً
 کسانی میراث شوهرانشان، مرگ از پس یتجاهل دوران فرهنگ طبق که است زنانی اموال
 زنان، آن مجدّد ازدواج منع با افراد این و بودند شوهران صمیمی دوستان یا پسران چون

 ارث از نهی مقام در آیه معتقدند که کسانی نقد در عالمه. کردند می تصاحب را اموالشان
نَ آباؤُکُمْ نَکَحَ ما تَنْکِحُوا ال وَ« ۀآی: است نوشته -است آنان اموال نه و - زنان خود بردن  مِ
 محل ۀآی و است بردن ارث ۀواسط به زنان با ازدواج از نهی متعرّض ،]22: النساء...»  [النِّساءِ
 بحث« بخش در و ادامه در عالمه]. 254ص ،4ج ،19. [ندارد موضوع این با ارتباطی بحث،
 است سازگار -است ایشان یدگاهد خالف که- اخیر تفسیر با که روایاتی گزارش از ،»روائی

 غیر را آیه نزول علت که است آمده سنت اهل روایات برخی در: است گفته و کرده اجتناب
 روشن سابق توضیح از چنانکه و کند می بیان) اموال بردن ارث( گذشت که چیزی آن از

  ].  259ص ،4ج همان،[ ندارد سازگاری روایات این با آیه سیاق گردید
 ۀنقل کرده است که هم تیروا 10 المنثور الدر ریتفسدر  یوطیس است، ذکر انیشا

است که از  یتیاز جمله، روا دانند، یاز ارث نکاح م یمحل بحث را نه ۀیها علت نزول آ آن
هَا « ۀیآ نزول علت: است کرده نقل عباساز ابن نانیا ریو غ یابو داوود، نسائ ،یبخار یُّ یا أَ

وا ال یَحِ ینَ آمَنُ هاًالَّذِ رْ وا النِّساءَ کَ ثُ رِ نْ تَ کُمْ أَ  تیبوده است که طبق سنت جاهل نیا ،»لُّ لَ
 یاگر کس دند،یگرد یهمسرش م اریاخت  صاحب کانشینزد کرد، یوفات م یهرگاه شخص

 ،نداشت یلیتما یاو را به نکاح خود در آورد و اگر کس توانست یم خواست، یاز آنان م
 نینازل شد تا آنان را از ا هیبدون شوهر نگاهش دارند، آ ایاو را شوهر دهند  توانستند یم

 یریو تفس اتیآ اقیرا با س اتیروا نی]. عالمه چون ا132- 131ص، 2 ج، 15امر بازدارد. [
 1گردانده است. یها رو لذا از نقل آن ،است دانسته یارائه کرده نامرتبط م اساس نیکه برا

                                                                                                                                        
 ؛51-50صـص  ،2 ج ؛10ص ،2 ج:  نکــ   سیاق، با مخالف روایات گزارش عدم ۀدربار بیشتر ۀنمون برای. 1

  .106ص ،14 ج ؛306ص ،13 ج ؛259ص ،4 ج
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متعدد  اتیهست. آنجا که روا زین یاستثنائات یدارا ییعالمه طباطبا کردیرو نیا البته
 غیآن در نییاز نقل و تب یو ،(ع) وارد شده باشدتیب از اهل قرآناز  یا هیآ لیذ حیو صح
ونَ« ۀیاست، مثالً در آ دهینورز مُ لَ عْ مْ ال تَ نْتُ نْ کُ رِ إِ لَ الذِّکْ هْ وا أَ لُ ئَ : اءیاالنب ؛43[النحل: » فَسْ

 اما هستند، ینصار و هودی اق،یبر اساس س» اهل الذکر«ه باور است ک نیبر ا عالمه ،]7
به  هیآ صیو عدم تخص تیخصوص یو با الغا اتیآ اقیبا قطع نظر از س ریتعب نیا

   .]285-284صص ،12ج، 19[ است شده داده قیتطب(ص) امبریپ تیب اهل بهموردش، 
  
  آیه با غیرمرتبط روایات نقل از اجتناب .2. 3

 افتی اتیآ لیذ یمتعدد اتیروا ،نینور الثقلو  برهان ،یصاف ریبا مراجعه به تفاس
 بلکه مفسرِ ،باشد ینم هیآ ریناظر بر تفس میها به صورت مستق از آن یکه برخ شود یم
. اند دهیمدنظر ذکر گرد ۀیشباهت با آ لیمذکور هستند و به دل ۀیاز آ ریغ یگرید اتیآ

 ریکه ناظر بر تفس یاتیو تنها به نقل روااجتناب کرده  اتیگونه روانیعالمه از گزارش ا
نَا« ۀیآ لیذ نمونه یبراپرداخته است،  ،مورد بحث هستند ۀیآ تَقیمَ اهْدِ راطَ الْمُسْ » الصِّ

ذلک از  مع ،ذکر کرده است هیآ نیا ریدر تفس تیروا نیچند نکهیبا وجود ا ،]6[الحمد: 
نْ«: است گردانده یرو ،لیذ تیگزارش روا بِي عَ عْفَ أَ الَ(ع) رٍجَ حَ: قَ وْ هُ یأَ هِ یإِلَ اللَّ (ص) نَبِیِّ
سِکْ تَمْ الَّذِي  فَاسْ وحِيَ  بِ یْکَ  أُ نَّکَ إِلَ ل إِ راطٍ  یعَ تَقِیمٍ صِ نَّکَ قَالَ ؛]43[الزخرف:  »مُسْ لَ إِ  یعَ

لِيٍّ وَلَایَةِ لِيٌّ وَ عَ وَ عَ اطُ هُ رَ قِیم الصِّ مُسْتَ  43 ۀیآ ت،یروا نیا درون در]. 22ص، 1ج، 24[ »الْ
راطٍ« ریتعب آن در که زخرف ۀسور یمٍ صِ سْتَقِ راطَ« ریتعب مشابه ،است رفته کار به »مُ  الصِّ

تَقیمَ  موجب ،هیآ دو در مشابه ریتعب دو نیا وجود. است حمد ۀسور 6 ۀیآ در ،»الْمُسْ
 ظاهراً اما ؛کند گزارش حمد ۀسور 6 ۀیآ لیذ را تیروا یزیحو یعروس است دهیگر

، 1، ج19را نقل نکرده است [لذا آن ،است رفتهینپذ را تشابه نیا ییطباطبا عالمه
. است اوردهین زین زخرف 43 ۀیآ لیذ را تیروا نیاذکر است که عالمه  انیشا .]38ص

 دانسته ینم حیصح را تیروا مفاد عالمه که باشد آن از یناش ،اعراض نیا است ممکن
 در ،دیجو تمسک(ع) یعل امام تیوال به دیبا(ص) امبریپ مذکور، تیروا طبق رایز است؛
 تیوال لیامام (ع) ذ تی(ص) هستند و والامبریپ تی(ع) متمسک به والیعل امام که یحال
  . ردیگ ی(ص) قرار م امبریپ

 قیو تطب یاشتمال آن بر جر ۀواسط  به تیاست اشکال شود که عدم نقل روا ممکن
انعکاس نداده است.  رشیرا در تفسلذا عالمه آن ؛بوده است -هیآ نییو تب ریو نه تفس - 

(ع) تیب را بر اهل »میصراط مستق«که  یاتیگفت: عالمه روا دیاشکال با نیدر پاسخ به ا
یمُ أمِیرُ «گزارش کرده است مانند:  ،اند داده قیتطب اطُ المُستَقِ رَ : الصِّ الَ نِ الصَّادقِ(ع) قَ عَ
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ؤمِنِینَ (ع) قلمداد کرده است  هیو مصداق آ یجر را از بابو امثال آن تیروا نیو ا» المُ
   1.باشد یاشکال وارد نم نیبنابرا ،]41، ص1 [همان، ج

  
  آیات فهم در مؤثر غیر روایات نقل از . اجتناب3. 3
 راآن آیه، به اشاره با روایات، از ای پاره دریافت توان می مأثور، تفاسیر به گذرا نظری با

 آیه تفسیر بر ناظر مفهومی و نداده جای خود در را آیه دیگر، ای پاره و اند کرده تفسیر
 جامع تعریفی در و داده توسعه را) ع(بیت اهل تفسیری روایات مفهوم باید بنابراین دارند؛
 روایت، یا و باشد، مذکور آن در آیه از بخشی که است روایتی تفسیری، روایت: «گفت
 خداوند مراد بیان به حدیث، اام نیست مذکور حدیث در آیه خود که باشد ای آیه به ناظر
 ۀپای بر چه اگر .]5ص ،37[ »است ساخته فراهم راآن فهم ۀزمین یا و پرداخته آیه در

 -باشند می جامع روایی تفاسیر از که - حویزی عروسی نینورالثقل و بحرانی البرهان کتاب
 ذلک عم ،]5ص همان،[ دارد وجود تفسیری روایت هزار پانزده از بیش مکررات، حذف با

  . ندارند آیات فهم در تأثیری هیچ و نبوده آیات بر ناظر روایات این از برخی
 گزارش از است کوشیده زانیالم ریتفس در روایات نقل هنگام به طباطبایی عالمه

 ۀسور 102 تا 93 آیات ذیل وی نمونه برای. کند اجتناب آیات تفسیر در تأثیر بی روایات
 فراوان) ع(یوسف ۀقص ۀدربار روایات: نویسد می فسیریت روایت چند نقل از پس یوسف
 ندارد آیات تفسیر با ارتباطی دیگر، روایات زیرا کردیم، اکتفا شده نقل مقدار به است؛

 چنینی این روایات برخی مضامین به اشاره وار گزارش سپس عالمه .]254ص ،11 ج ،19[
 دلیل به روایات آن نقل از (و است آمده روایات در که مطالبی جمله از: نویسد می و کرده
 نسل از را نبوت سبحان، خداوند که است این کردیم)، اجتناب آیه تفسیر با ارتباط عدم
 شد، یوسف برادرش قتل از مانع که بود کسی همان او. داد قرار الوی صُلب در یعقوب آل
 همان وی همچنین و] 10: یوسف[ »بِالْجُ غَیابَتِ فِي أَلْقُوهُ وَ یُوسُفَ تَقْتُلُوا ال« گفت: که آنجا
 أَبْرَحَ فَلَنْ« گفت: کرد بازداشت سرقت اتهام به را برادرش یوسف، که هنگامی که بود کسی
 با( خداوند ،]80: یوسف[ »الْحاکِمِینَ خَیْرُ هُوَ وَ لِي اللَّهُ یَحْکُمَ أَوْ أَبِي لِي یَأْذَنَ یحَتَّ الْأَرْضَ
   .]255- 254صص ،11 ج ،19. [کرد تشکر او از) الوی خاندان در نبوت دادن قرار

                                                                                                                                        
، 1، ج24[ نینور الثقل ریتفس .1: نکـ  ه،یآ با رمرتبطیغ اتیروا نقل از اجتناب ۀدربار شتریب ۀنمون یبرا. 1

، 1[همــان، ج نینــور الثقلــ ریتفســ .2ن؛ آل عمــرا 7 ۀیــآ لیــذ زانیــالم ریتفســ] و 318-312صصــ
] 25-24صص، 2[همان، ج نینور الثقل ریتفس .3انعام؛  33 یةآ لیذ زانیالم ریتفس] و 713-712صص
 اعراف. 32 یةآ لیذ زانیالم ریتفسو 
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 که است روایتی از برگرفته الوی خصوص در طباطبایی عالمه بحث مورد مطالب
 فرود یوسف بر جبرئیل روایت، این از بخشی با برابر: است کرده نقل تفسیرش در قمی
 نوری شانگشتان میان از و کرد چنین وی بگشای، را دستت! یوسف ای: گفت و آمده
بِ از که بود نبوت این: گفت بود؟ چه نور این پرسید جبرئیل از شد، خارج لْ  خارج تو صُ

بِ از را نبوت و گرفته را نورش خداوند. نایستادی پدرت احترام به تو که چرا گردید، لْ  صُ
 که بود دلیل بدان این و داد قرار) ع(یوسف برادر الوی، فرزندان در راآن و گرداند محو تو
 را یوسف: گفت و شده مانع رسانند، قتل به را او خواستند) ع(یوسف برادران ونچ

 او از سبب بدین خداوند بیفکنید؛ چاه ۀخاننهان در را او کنید، یم یکار اگر. مکشید
) ع( یوسف کهحالی در گردند، باز پدر سوی مصر از خواستند برادران چون و کرد تشکر

 روم ینم سرزمین این از هرگز: گفت الوی بود، داشته نگاه خود نزد را - بنیامین -برادرش
. است داوران بهترین او و کند، یداور من حق در خدا یا دهد اجازه من به پدرم تا

 و داد قرار الوی فرزندان از را اسرائیلبنی پیامبران و کرد تشکر او از سبب بدین خداوند
ر بن عِمران بن یسمو او و باشد می الوی از فرزندان نیز) ع( موسی صِ هْ اهِث بن یَ  وَ

  .]357- 356صص ،1ج ،28[ »است  إبراهیم بن إسحاق بن یعقوب بن یالو بن]  واهب[
ها بسنده کرده و متعرض نقد  اجتناب کرده و صرفاً به گزارش آن اتیاز نقل روا عالمه

 کرد؛ یاشاره م اتیروا نینامعتبر بودن ا هب بهتر بود عالمه اجماالً دینشده است، شا زیآن ن
 هیعل برادرانش ۀاگر در توطئ یحت یاست که الو نیها وارد است ا که بر آن یکمتر نقد

(ع) عقوبیمدت پدرش  یو رنجاندن طوالن یپوش(ع) شرکت نداشته باشد، حقوسفی
وا « ۀیکم طبق آ نبوده است؛ دست یگناه کوچک بانَا یاقالُ رْ أَ نا اسْتَغْفِ وبَنا لَ نُ نَّا ذُ نَّ إِ  اکُ
بر  یمبن یلیو دل باشد یاز برادران خطاکار م یکی زین یالو ،]97[یوسف:  »خاطِئینَ
تنها به سبب آن دو  یوجود ندارد. چگونه متصور است که الو ،هیاز عموم آ یو یاستثنا

  به (ع) صرفاًوسفیو  ابدیادامه  یرا داشته باشد که نبوت از نسل وآن یستگیرفتار، شا
 1از آن محروم گردد. -ر فرض وقوعب-  یترک اول کیسبب 

  
  تفسیری دیدگاه با مخالف روایات نقل از اجتناب . 4. 3

 و کلي خطوط به ویژه عنایت ضمن که بود گونه این طباطبایی عالمه تفسیري مشي

                                                                                                                                        
 ،9 ج ؛90ص ،2ج: نکــ   آیـات،  فهـم  در مـؤثر  غیـر  روایـات  نقـل  از اجتنـاب  ۀدربار بیشتر ۀنمون برای .1

 .207 و 97صص ،11ج ؛344 و 34صص
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 آن، بر معروض احادیث ارزیابي ترازوي و سنجش میزان عنوان به قرآن، اصلي محتواي
 ارائه را خود تفسیري نظر بندي، جمع از پس و گرفت مي ظرن در را روایات هم و آیات هم
 ریتفس« عنوان با تفسیری نگارش به زانیالم تألیف از پیش عالمه .]61ص ،8[ کرد مي
 توافق روایات و میان آیات کوشید و نمود اقدام »القرآن و ثیالحد نیب الموافقة یف انیالب
 »روائی بحث« بخش زانیالم در المهع رویکرد، این اساس بر. کند برقرار هماهنگی و

 موافقت به فراوان و است کرده  تبیین آیات از خویش تفسیری دیدگاه با موافق را روایات
 نوشته را تعابیر این امثال و است نموده اشاره کرده، ارائه آیه از که تفسیری با روایات
وَ«: است مَ ما هُ ق البَیانِ فِی تَقَدَّ ونُ« ،]97ص ،5ج ،19[ »السّابِ ایَة مَضْمُ وَ قُ الرِّ لَ یَنطَبِ  مَا یعَ
نَاهُ مْ یَان فِي قَدَّ رُ« ،]300ص ،9ج همان،[ »الْآیَة  بَ خَبَ قٌ فَالْ نطبِ لَ  مُ ا یعَ مْنَاهُ مَ نَ قَدَّ هِ مِ جْ وَ  الْ
فْسِیرِ فِي    .]211ص ،20ج همان،. [»الْآیَة تَ

 از که تفسیری بر مبتنی گاه و است نبوده روایات و آیات انطباق پی در تنها عالمه
 أنَّ اعلَم وَ«: است نوشته و کرده نظر صرف روایات برخی نقل از است، کرده ارائه آیه

ایَاتِ وَ رِ فِي الرِّ ا قَد وَ جِدّاً کَثِیرَةٌ الذَّ کنَ رَ ادَ تَ هَا إیرَ رِ اءِ أکثَ وَفَ ن أورَدنَا مَا لِ عنَاهَا ذلِکَ مِ . »بِمَ
رٍ کانَ ما وَ« ۀآی تفسیر در عالمه دیگر، ای هنمون در ]331-330صص، 8 ج همان،[ بَشَ نْ لِ  أَ

هُ لِّمَ هُ یُکَ حْیاً إِالَّ اللَّ وْ وَ نْ أَ وْ حِجابٍ وَراءِ مِ لَ أَ سِ رْ والً یُ سُ وحِيَ رَ هِ فَیُ نِ هُ یَشاءُ ما ِبإِذْ نَّ لِيٌّ إِ  عَ
 کرده حثب ها انسان با خداوند گفتن سخن ۀگان سه های گونه از] 51: الشوری[ »حَکِیمٌ
 آورده را روایات تفسیر، این با مطابق نیز روائی بحث در .]74-73صص ،18ج ،19[ است
 صدوق، دیتوح از فرشته؛ ۀوسیل به وحی آوردن کیفت ،المنثور الدر تفسیر از است؛

 جبرئیل آمدن همچنین و شد می عارض) ص( پیامبر بر وحی نزول هنگام که ای بیهوشی
 از وی اذن و جبرئیل آمدن کیفیت ،الشرائع علل از الهی؛ توفیق با خداوند جانب از

 از وی؛ وساطت بدون و جبرئیل ۀباواسط وحی از طوسی، شیخ یامال از ؛)ص( پیامبر
 از الهی وحی تمییز ،یاشیع ریفست از و محدث؛ و رسول نبی، تفاوت ،الدرجات بصائر
 که است حالی در این .]80- 79صص ،18 ج همان،[ است کرده نقل را شیطان ۀوسوس
 در باشد، می خداوند رؤیت کیفیت بر ناظر که روایات از دیگر ای مجموعه آیه، ذیل

 خصوص در را آیه تفسیری بحث عالمه که آنجا از اما است؛ شده منعکس روایی تفاسیر
  .  است کرده نظر صرف روایات این گزارش از است داده سوق الهی، وحی های گونه

 ،24[ نیالثقل نور و] 835-834صص ،4 ج ،4[ البرهان روایی سیرتف دو ادعا این شاهد
 آمده شوری 51 ۀآی ذیل که روایاتی تفسیر دو این در. هستند] 589- 587صص ،4 ج

 قلبی رؤیت منکر اول، جریان زیرا باشند، می اشاعره و معتزله نقد بر ناظر اغلب است،
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 نور تفسیر در نمونه برای. تندهس خداوند جسمانی رؤیت به قائل دوم، جریان و خداوند
 از خداوند چرا که دارد می عرضه) ع(رضا امام به شخصی که است شده روایت نیالثقل

 است آنان گناهان فزونی دلیل به پوشیدگی: فرمودند حضرت است، پنهان بندگانش
 دانسته گناهان دلیل به را خداوند پوشیدگی که) ع(امام ۀجمل ؛]588ص ،4 ج همان،[

 که– را گناه و است کرده نفی را مطلق خفای که چرا است؛ معتزله نقد بر اظرن است،
 است، فرموده بیان خداوند اختفای عامل -  سازد می تار و تیره آدمی را جان و قلب
 قلب از را گناه حجاب باید و است رؤیت قابل جان و قلب با خداوند که فهمید توان می

 هست، سر چشم با خداوند رؤیت به قائل دیدگاه نقد بر ناظر که دیگری روایات در. زدود
 به) ص(خدا رسول که گاه آن: فرماید می) ع(صادق امام که است کرده نقل البرهان تفسیر
 من از چیزی و آشکارم من«: فرمود رسولش به خود معرفی در خداوند رفت، معراج

 طبق .]835ص ،4 ج ،4[ نیست من از تر نهان چیزی و پنهانم من و نیست آشکارتر
 چیز هر از آشکارتر خداوند شبهه، و آلودگی از پیراسته قلب هر برای) ع(امام ۀفرمود
  1است. تر نهان پنهانی هر از خداوند گانه پنج حواسّ از و است دیدن قابل

  

  مشابه روایات نقل از اجتناب . 5. 3
مشابه  تیا چند روابوده است که گاه در مواجهه ب نیا اتیروا نشیعالمه در گز گرید ۀویش

، » قَریباً مِنهُ یرُوِ«چون  یاکتفا کرده است و با عبارت تیروا کیبه گزارش  یا هیآ ریدر تفس
 یکرده است. برا یخوددار یتکرار اتیاز نقل روا» اَنمُوذَج«و »  عِدَّةُ روایاتٍ یهَذا المَعنَ یفِ«

أنَّهُ لَمّا : «...کند ینقل م یقم ریستفاز  ،)279تا  275 اتیبقره، آ ۀربا (سور اتیآ لینمونه ذ
رَسُولِ الَلهِ(ص) وَ قَالَ یَا  یقَامَ خَالِدُ بنُ الوَلِیدِ إلَ ؛]275أنزَلَ الَلهُ: الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا.... [البقره: 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ «: رَسُولَ هللاِ (ص) رَبَا أبِي فِي ثَقِیفٍ وَ قَد أوصَانِي عِندَ مَوتِهِ بِأخذِهِ فَأنزَلَ هللاُ
وَ «در ادامه با آوردن عبارت:  شانی]، ا278[البقره: » آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا...

 لیدل به ،انیالب مجمع ریتفس تیروااز نقل » (ع)فِي المَجمَع، عَنِ البَاقرِ  هُقَریباً مِن یرُوِ
  3.]426، ص2 ، ج19[ 2است کرده نظر رفص یقبل تیروا با شباهتش

                                                                                                                                        
 ؛331-330صص ،8 ج: نکـ  تفسیری، دیدگاه با مخالف روایات نقل از اجتناب درباره بیشتر ۀنمون برای .1

  .344ص ،9 ج
انَ «چنین است:  انیالب مجمع. روایت طبرسی در 2 لِیدَ بنَ المُغَیرَةِ کَ رِ (ع) أنَّ الوَ اقِ ر البَ ن أبِي جَعفَ وِيَ عَ رُ

اهِ ربِي فِي الجَ ا عَلَیُ ایَ د بَقِيَ لَهُ بَقَ ـت    یلِیّةِ وَ قَ لَ زَ ا بَعدَ أن أسـلَمَ فَنَ هَ الَبَةَ بِ طَ لِیدِ المُ دُ بنُ الوَ الِ ادَ خَ ثَقِیفٍ فَأرَ
 ].673، ص2 ، ج21» [اآلیَةُ 

وِ« تعبیـر  بیشتر برای ۀنمون . برای3 ریبـاً  یرُ   !،58صـص  ،2ج ؛224 ،216 ،39صـص  ،1ج: نکــ   »مِنـهُ  قَ
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  فقهی روایات گزارش قلّت . 6. 3
 مباحث به پرداختن از است بوده مقدور که جایی تا آیات تفسیر هنگام به طباطبایی عالمه
 عالمه ۀسیر آملی، جوادی هللا آیت باور به چنانکه است، کرده خودداری فقهی عمیق

 فقه فنّ به نوعاً را فقهی های بحث و است روایی و نیقرآ بحث معموالً زانیالم در طباطبایی
 گزارش در تفصیل از پرهیز رویکردی، چنین ۀالزم .]205ص ،9ج ،6[ دهند می ارجاع
لْفُقَراءِ الصَّدَقاتُ إِنَّمَا« ۀآی به مربوط روایی مبحث در عالمه نمونه برای. است فقهی روایات  لِ

لَیْ الْعامِلِینَ وَ الْمَساکِینِ وَ هُمْ الْمُؤَلَّفَةِ وَ هاعَ مِینَ وَ الرِّقابِ فِي وَ قُلُوبُ هِ سَبِیلِ فِي وَ الْغارِ  وَ اللَّ
نَ فَرِیضَةً السَّبِیلِ ابْنِ هِ مِ  ریتفس از روایتی نقل از پس ،]60: التوبه[ » حَکِیم عَلِیمٌ اللَّهُ وَ اللَّ
 روایت این تأیید در :نویسد می -هستند صدقه دریافت مستحق که کسانی ۀدربار- یقم

 این با ها آن از برخی است؛ شده نقل) ع( بیت اهل طریق از فراوانی مسند روایات مرسل،
 جوامع به باید مطلب تنقیح و فراوان روایات این تفصیل برای. دارند تعارضی اندک روایت،
   1.]320-319صص ،9 ج ،19. [شود مراجعه فقهی های کتاب و حدیثی

  

   تطبیق و جری بر دال نزول اسباب روایات گزارش زا اجتناب . 7. 3
 رد نباشند، الصدور قطعی یا متواتر که درصورتی نزول را، سبب روایات از استفاده عالمه
 باشد سازگار موجود، قرائن و آیه مضمون با که درصورتی را ها آن از گیری بهره و کند نمی

 نظر از کریم، قرآن های سوره و ها آیه .] 176ص ،20[ داند می ها آن به اعتماد موجب
 یا حوادث همان :خاص نزول سبب) الف: شوند می تقسیم دسته دو به نزول سبب
) ب است؛ بوده ای سوره یا و آیه چند یا یک نزول ساز زمینه که هستند خاصی مسائل
 از ای عمده بخش نزول که باشند می خاص نزول سبب فاقد که آنهایی :عام نزول سبب
 و آخرت توصیفات غیبی، اخبار پیشین، های امت و انبیاء قصص مثل است، ینچن قرآن
 تعبیر دسته دو دارای معموالً خاص، نزول اسباب روایات .]19- 20ص ،9[ هاآن امثال

 دیگری و) اآلیه هذه فنزلت کذا حدث( عاطفه فاء آوردن سپس و رویداد نقل یکی: هستند
 شخص یا رویداد »کذا« جای به و "کذا فی اآلیه ههذ نزلت": بگوید راوی که صورت این به

                                                                                                                                        
 تعبیر برای ؛13ص ،18ج ؛159ص ،14ج ؛264ص ،7ج ؛348ص ،4ج ؛183 ،143صص ،3ج ؛438 "
ذا فِی« دَّةُ یالمَعنَ هَ ج « تعبیر برای و 31ص ،17ج ؛309ص ،12ج ؛145ص ،6ج: نکـ  »روایاتٍ عِ ـوذَ  »اَنمُ

 .11ص ،17ج ؛289ص ،4ج: نکـ 
-177صـص  ،4ج ؛67ص ،5ج ؛210ص ،2ج: نکـ فقهی،  روایات گزارش قلّت ۀدربار بیشتر ۀنمون . برای1

 .333ص ،6 ج ؛178
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 نزول شأن بیان برای غالباً دوم ۀدست که آنجایی از .]84-88ص ،27[ کند ذکر را گروهی یا
 است، آیه مصادیق برشمردن برای یا کند می صدق هاآن بر آیه عموم که است مواردی یا
 دارند؛ آیه تفسیر در ظهور اًاساس گفت بتوان شاید و ندارند سبب بیان در صراحتی لذا

  .]190ص ،30[ پذیرفت آیه نزول سبب عنوان به را روایات این توان نمی بنابراین
 و تطبیق باب از را نزول اسباب روایات بیشتر طباطبایی عالمه اساس همین بر
 و گواه را آیه یک ذیل در روایات تعارض و داند می آیات به قصه و داستان دادن ارتباط
 ریتفس در فراوانی موارد در روی این از .]174- 173ص ،20[ آورد می خود دعایا صدق
 تطبیق و جری باب از را ها آن و کرده خودداری نزول اسباب روایات نقل از زانیالم

ینَ: «نساء ۀسور 39 تا 37 آیات به مربوط روایی بحث در نمونه برای. است دانسته  الَّذِ
ونَ ال رُ مُ ونَ وَ یَأْ لُ خَ ینَ عَذاباً یَبْ رِ لْکافِ نا لِ عْتَدْ هِ وَ أَ لِ نْ فَضْ هُ مِ مُ اللَّ ونَ ما آتاهُ تُمُ لِ وَ یَکْ خْ نَّاسَ بِالْبُ

رِ وَ مَ وْمِ الْآخِ هِ وَ ال بِالْیَ اللَّ ونَ بِ مِنُ ؤْ ئاءَ النَّاسِ وَ ال یُ هُمْ رِ والَ مْ ونَ أَ فِقُ نْ ینَ یُ هِیناً * وَ الَّذِ نِ مُ نْ یَکُ
هُ قَ طانُ لَ مَّا الشَّیْ وا مِ فَقُ نْ رِ وَ أَ وْمِ الْآخِ هِ وَ الْیَ وا بِاللَّ وْ آمَنُ هِمْ لَ یْ لَ یناً * وَ ماذا عَ رِ ساءَ قَ یناً فَ رِ

لِیماً هِمْ عَ هُ بِ هُ وَ کانَ اللَّ هُمُ اللَّ سخن از بخل و حرص  یاتآ ین: اگرچه در انویسد یم» رَزَقَ
انفاق نکردن در راه خدا،  ین برااموال، وسوسه مؤمنا سازی یرهو ذخ یآور در جمع یهود

آمده است  یانرسول خدا (ص) به م یهعل یزیانگ مؤمنان و فتنه یموجبات عذاب و خوار
اند،  نازل شده یهوددر شأن  یاتآ ینسنت نقل شده که ا اهل یقاز طر یزن یو اخبار فراوان

 یاتآ یقاز باب تطب یشترو ب آیند یبه شمار نم یاتاسباب نزول آ یات،روا ینا وجود  ینا با
رغم  است و ما به یناسباب نزول چن یاتاغلب روا یتکه وضع چنان ؛هستند یقبر مصاد

 آیات این عالمه نظر به .]358ص ،4ج، 19[ کردیم اجتنابها از نقلشان  کثرت آن
 اسباب دارای و گویند می سخن یهود رفتاری و اخالقی خصوصیات ۀدربار طورکلی به

 سبب عنوان به توانند نمی ها آن نزول شأن در شده نقل روایات و ندباش نمی خاصی نزول
 آیات این نزول زمان از غیر زمانی در روایات صدور بلکه شوند، واقع پذیرش مورد خاصّ
 آیات نزول شأن ۀزمر در راویان خطای دلیل به و نیستند آیات نزول با مقارن و بوده

    1 .دانست آیات بر تطبیق باب از را ها آن تنها باید و اند شده شمرده
  

                                                                                                                                        
 85صص ،4ج: نکـ  تطبیق، و جری بر دال نزول اسباب روایات گزارش از اجتناب بیشتر در ۀنمون . برای1

  .317ص ،18ج ؛286ص ،17ج ؛122ص ،5ج ؛412 و 358 و
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   قرآن قصص اتیروا ۀگسترد گزارش از زیپره. 8. 3
روش  نیقرآن به قرآن است. ا ریاز روش تفس یریگ بهره ،زانیالم ریتفس ازیامت نیمهمتر
 یاجتماع ،یکالم ،یگرفته تا اخالق یاز موضوعات فقه یموضوعات و مباحث قرآن ۀبر هم

قرآن  یها قصه نییروش در طرح، پردازش و تب نیاستفاده از ا گسترانده است. هیو ... سا
مهم  ازاتیاز امت یکیپژوهان  قرآن یسبب از منظر برخ نیدارد، بد یا ژهیو یبرجستگ

 نیبه ا با توجه  .]373، ص25قصص قرآن است [ یموضوع نییتب ،زانیالم ریتفس
قصص در  اتیز تکرار رواگاه ا ی،به هنگام بحث از قصص قرآن ییعالمه طباطبا کرد،یرو

با  رمرتبطیقصص غ اتیگزارش روا ازکرده است و گاه  یمشابه خوددار اتیآ ریتفس
  نموده است.  زیپره اتیآ ریتفس

در چند نوبت گزارش شده است.  امبریپ کیوفور داستان مربوط به  قرآن به اتیآ در
قصص به  اتیااست که از تکرار رو نیقصص ا اتیدر نقل روا ییروش عالمه طباطبا

 84تا  49 اتیآ یینمونه در بحث روا ی. براکند یم یمشابه خوددار اتیهنگام بحث از آ
 ی(ع)، بشارت بر فرزنددار شدن از زن میابراه همانانیچون م یکه از امور- حجر  ۀسور

در  یاتیقدر الزم روا : بهسدینو یم - ندیگو یسخن م ،(ع) و عذاب آناننازا، قوم لوط
(ع) در (ع)، صالحبیلوط (ع)، شع ی(ع) و ماجراهامیبشارت به ابراهخصوص داستان 

هر  ،میکن یلذا به همان مقدار اکتفا م ؛میآورد ریتفس نیهود در جلد دهم ا ۀسور ریتفس
عالمه  ۀویاست ش یگفتن .]187، ص12، ج19جا مراجعه کند [که خواهان است به همان

از قصص،  یکیمربوط به  اتیرخورد با آب نیاست که در اول گونه نیقرآن ا قصص ۀدربار
مرتبط به آن  اتیمستقل با استفاده از مجموع آ یتحت عنوان ات،یآ ریپس از تفس

. پردازد یم یقرآن ۀآن قص نییبه تب ل،یو گاه تورات و انج اتیاز روا یریگ داستان و بهره
لح (ع)، مربوط به صا ییو بحث روا اتیآ ریپس از تفس ،محل بحث ۀکه در نمون چنان
تحت  بیبه ترت-  هود آمده است ۀکه در سور -(ع)  بی(ع)، لوط (ع) و شع میابراه
قصة  یکالم ف« ؛]318- 317صص، 10[همان، ج» فصول یصالح ف ةقص یکالم ف« نیعناو
، [همان، »فصول یقصة لوط و قومه ف یکالم ف« ؛]336-332، ص10[همان، ج »یالبشر

[همان،  »فصول یف القرآن یف قومه و بیشع قصة یف کالم« و] 355- 352ص ،10 ج
  سخن گفته است.  ایانب نی] از قصص مربوط به ا378- 377ص ،10ج

قصص را  اتیکمتر روا گرید رینسبت به تفاس خود، ریتنها در تفس نه ییطباطبا عالمه
با  یکه ارتباط چندان یاتیقصص از نقل روا اتیبلکه به هنگام گزارش روا ،نقل کرده است
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مربوط  یینمونه به هنگام بحث روا یگردانده است. برا یرو ،ندارند اتیآ ریسفهم و تف
 شان،یا ی(س)، باردار میاز داستان حضرت مر لیتفص که به- عمران آل 60تا  42 اتیبه آ

قصص آن  اتیاز گزارش روا -  ندیگو یسخن م ی(ع) و معجزات و یسیوالدت حضرت ع
 میدر خصوص بشارت فرشتگان به مر یفراوان اتی: رواسدینو یکرده و م زیدو بزرگوار پره

اما از  ،(ع) و نبوت و معجزات آن حضرت گزارش شده است یسی(س) در مورد والدت ع
مقدار در مباحث  نی(ع) آمده است و ا یسیبه اجمال، داستان ع اتیآنجا که در آ

 میکن ینظر م صرف ستیها مهم ن که ذکر آن یاتیلذا از گزارش روا ،است یکاف یریتفس
   1 .]216- 215صص، 3 [همان، ج

  
  قرآن با مخالفت لیدل به تیروا ذکر عدم . 9. 3
 -باشد یم زین(ع) معصومان اتیروا به مستندکه -  اتیروا نقد یارهایمع از یکی

را بر آن دیبا یتیاز هر روا یریگاز بهره قبل اتیروا طبق. است قرآن اتیآ از یریگ بهره
 ،1ج، 29: نکـ [ رفتیپذ راآن توان یم اتیعدم مخالفت با آ قرآن عرضه کرد و در صورت

ن یکه با قرآن مباین است، قطعاً با عترت طاهره نیز مبا یاتیروا .]224ص، 32 ؛96ص
است و به علت یگانگي مالك معیت و تضاد، ضد یکي از دو همراه ضد دیگري نیز هست. 

، حتّي اگر ظاهراً به ایشان پس آنچه ضد قرآن است، با عترت طاهره نیز ضدّیت دارد
 است این مفسر ۀوظیف«: است نوشته خود ییطباطبا عالمه] 132ص، 8منتسب باشد. [

 به کرده، غور و مرور ،شده وارد قرآن تفسیر در که) ع( ائمه و) ص( امبریپ احادیث به که
 به ،شد استفاده سنت و کتاب از که یدستور طبق آن از پس شود؛ آشنا ایشان روش
  آیه  مضمون موافق آنچه به ،شده وارد آیه تفسیر در که یروایات از و پردازد قرآن یرتفس
   .] 92، ص20[ »نماید اخذ  است

 اتینقد روا یفراوان برا ار،یمع نینه تنها از ا زانیالم ریتفسدر  ییطباطبا عالمه
که بل ،]292ص، 15ج؛ 205ص، 14ج؛ 293ص، 1ج: نکـ  نمونه یبرااستفاده کرده است [

 اتیاست و اجتناب از گزارش روا دهیگرد یبرداربهره زین اتیعدم نقل روا یاز آن برا
با  اتیعدم انطباق روا«استوار ساخته است.  یگوناگون قرآن ۀرا با ادل اتیمعارض با آ

 همان،[ »اتیآ نصّ با اتیروا تعارض« ؛]389ص ،5 ، ج19[ »اتیبه کار رفته در آ ریضما

                                                                                                                                        
 ؛187ص ،12ج ؛142ص ،1ج: نکــ  قصـص،   روایـات  ۀگسـترد  گـزارش  از پرهیز بیشتر در ۀنمون . برای1

  .309ص ،14ج ؛44ص ،13ج
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 اتیروا تعارض« ؛]252ص، 11 ج همان،[ »اتیآ ظاهر با اتیروا ضتعار« ؛]183ص، 11 ج
 با اتیروا متون حیتصح امکان عدم« ؛]348ص، 17 ج[همان،  »اتیآ یباطن یها هیال با

 ؛]71ص، 13 ج همان،[  »قرآن با اتیروا دییتأ امکان عدم« ؛]348ص ،17 ج همان،[ »قرآن
 ؛]178ص ،13 ج ؛ 209-208صص، 7ج[همان،  »قرآن یاعتقاد معارف با اتیروا تعارض«
هستند که  یا از ادله ؛]318، ص18[همان، ج »اتیاسباب نزول با آ اتیعدم انطباق روا«

  کرده است.  یخوددار اتیروا یا ها از نقل پاره عالمه با استدالل به آن
نمونه در  یاقتضا دارد، اما برا یتر شده مجال گسترده ادیاز موارد  کیهر  لیتحل
وَ إِذْ قالَ إِبْراهیمُ لِأَبیهِ آزَرَ أَ «انعام:  ۀسور 74 ۀیآ لیچند ذ یاتیروا نیقیفر ییروا ریتفاس

هَة... (ع) شناسانده شده  میها آزر پدر ابراهوارد شده است که برابر با آن» تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِ
نِ مُسْکَانَ قَالَ قَالَ «آمده است:  عهیش ییروا ریدر تفاس .است نِ ابْ هِ (ععَ ) إِنَّ آزَرَ  أَبُو عَبْدِ اللَّ

عَان... جِّماً لِنُمْرُودَ بْنِ کَنْ بِي بَصِیرٍ قَالَ« ؛]206، ص1، ج28» [أَبَا إِبْرَاهِیمَ کَانَ مُنَ تُ   عَنْ أَ سَأَلْ
وْلِ اللَّهِ  نْ قَ هِ (ع) عَ ، 1، ج26» [اسْمُ أَبِیهِ آزَر قَالَ: کَانَ» وَ إِذْ قالَ إِبْراهِیمُ لِأَبِیهِ آزَرَ«أَبَا عَبْدِ اللَّ

: وَ إِذْ قالَ  عن السدي«اهل سنت گزارش شده است:  ییروا ریدر تفاس نیهمچن ؛]362ص
سمُ: قال آزَرَ لِأَبِیهِ إِبْراهِیمُ ، 7 ج، 22[ »إبراهیم أبو آزر: قال ، إسحاق بن محمد قال آزَرُ، أبِیهِ اِ

  .]23ص، 3 ج، 15[ »اهیمإبر أبو آزر  قال اآلیة في الضحاك عن« ؛]158ص
 گزارش از دانسته یم قرآن اتیآ با مخالف را اتیروا نیا که آنجا از ییطباطبا عالمه

 در یاتیروا نیچن وجود به اشاره از پس یو. است کرده اجتناب رشیتفس در ها آن
 دیآ یم دست به دارند، داللت آزر شرک بر که یاتیآ از: است نوشته نیقیفر ییروا جوامع

 ،دارند داللت یو بودن پدر بر که یاتیروا و است نبوده(ع)  میابراه یقیحق پدر زرآ که
 حمل هیتق بر را اتیروا که ستین یازین و گردد ینم اعتنا ها آن به و بوده قرآن مخالف

 برکه -  قرآن یاعتقاد معارف با را مذکور تیروا عالمه .]209- 208ص، 7ج، 19[ کرد
 به را یاتیروا گر،ید موارد در که چنان داند، یم تعارض در - دارند داللت امبرانیپ عصمت

  .]286ص، 12 ج همان،[ است کرده نقد امبرانیپ عصمت با تعارض لیدل
، ناظر بر سخن »حمل کرد هیرا بر تق اتیکه روا ستین یازین«عالمه:  ریاخ ۀجمل 

نوشته است: آنجا که  ؛دال بر پدر بودن آزر است یعیش اتیروا نییدر تب یعالمه مجلس
(ص)  امبریوارد شده است که پدران پ تیروا عهیبلکه تواتر از طرق ش ،در حد استفاضه

(ع) اجماع دارند و لذا  می) بر اسالم فرزندان ابراهعهیمحقّه (ش ۀاند و فرق مسلمان بوده
 هیّحمل بر تق ،(ع) بوده است میابراه یقیاز آن دارند آزر پدر حق تیکه حکا یاخبار

    .]49، ص12، ج32[ شوند یم
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 گرید ۀزمان به ادل هم ،قرآن اتیآ کنار در ییطباطبا عالمه یگاه ،است ذکر به الزم
استناد کرده است.  رشیدر تفس اتیعدم نقل روا ییدر چرا ،)یراو ی(مانند عقل و خطا

 نیمرتبط با ا اتیاز روا یاریبدون آنکه بس لیو قاب لیهاب ۀکه به هنگام بحث از قص چنان
ها  عدم گزارش آن ییچرا نییها در تب آن نیبه مضام یضمن ۀبا اشار ،کند انیتان را بداس

ق یاتیروا نی: چنسدینو یم رشیدر تفس رُ ها  آن ۀجمل ایگزارش شده است که اکثر  یاز طُ
 یها مجعول، بخش از آن یمخالفت دارند و بخش یو قرآن یعقل لیبوده و با دال فیضع

ف و بخش به اشتباه هستند  ختهیآم ،انیراو ۀلیوس نقل به معنا به لیدل به گرید یمحرَّ
    1.]320ص ،5، ج19[

  
  عقل با مخالفت لیدل به تیروا نقل عدم .10. 3

است که  -یو نه عقل فلسف -و خداداد  یفطر م،یاز عقل در بحث حاضر، عقل سل مراد
 یگاه دارا عقل نیا .]635، ص18نهاده شده است [ عهیافراد بشر به ود ۀدر وجود هم

 از را اي آیه معناي عقل اگر باشد؛ یم »منبع«ساحت  یگاه دارا و »مصباح«ساحت 
 با اگر و دارد »مصباح« نقش عقل حالت این در دریابد، روایات و آیات بندي جمع

 صورت متعارفه علوم و برهاني ذاتي منبع از تصدیقي و تصوري مبادي برخي از استنباط
 عقل« را اول قسم .]59-58صص، 1ج، 6[ دارد »منبع« نقش لعق حالت، این در پذیرد،
  .]191ص، 11[ اند دهینام »یاکتساب عقل« ای »یبرهان عقل« را دوم قسم و »یفطر

خود سود جسته است.  ریدر تفس یو اکتساب یفراوان از عقل برهان ییطباطبا عالمه
 ینمونه و ی. برابهره جسته است یاز عقل اکتساب اتیو گزارش روا نشیذلک در گز مع

(ع) است  وسفیکه سخن از برادران  وسفی ۀسور 102تا  93 اتیآ ییدر بحث روا
 فیضع اتیروا یسنت و برخ اهل اتی(ع) در روا وسفینبوت برادران  ۀ: دربارسدینو یم
 ؛با قرآن، سنت و عقل معارض هستند اتیروا نیبودند؛ ا امبریآمده است که آنان پ عهیش

] و عملکرد آنان 252، ص11 ، ج19معصوم هستند [ امبرانیادله، پ نیچرا که بر اساس ا
است که عالمه از عقل  روشن  (ع) و پدرشان با عصمت ناسازگار است. وسفینسبت به 

در  یو یچرا که فهم عقل ؛مزبور بهره جسته است اتیدر نقد و عدم نقل روا یاکتساب
ق گرد اتیو روا اتیپرتو آ   است.  دهیمحقَّ

                                                                                                                                        
 ،9 ج ؛208ص ،7ج ؛320ص ،5ج: نکـ قرآن،  با مخالفت دلیل به روایت ذکر در عدم بیشتر ۀنمون . برای1
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 ؛]35و  11و  9صص، 4، ج15: نکـ دارند [ تیروا نیخصوص چند نیدر اسنت  اهل
سخن  ی(ع) در دوران بزرگسال وسفیاست که از نبوت برادران  یتیها روا آن ۀاز جمل

(ع) با جستجو در جوامع  عقوبیدر خصوص نبوت فرزندان  .]9، ص4[همان، ج دیگو یم
را که آن دیگرد افتی نهیزم نیادر  تیروا کیتنها  زین عهیش ییروا ریو تفاس یثیحد
بِي «صورت مرسل از امام صادق (ع) نقل کرده است:  به یاشیع نْ أَ ا عَ عْضِ أَصْحَابِنَ نْ بَ عَ

فَ وسُ وا بِیُ عُ عْدَ مَا صَنَ وبَ بَ قُ عْ نَّ بَنِي یَ : إِ الَ هِ (ع) قَ نْبِیَاء  عَبْدِ اللَّ وا أَ وا فَکَانُ نَبُ ، 2 ، ج26» [أَذْ
باره الزم به ذکر  نیمدنظر عالمه بوده است. در ا تیروا نیا رسد ی]؛ به نظر م194ص

نْبِیَاء« تیروا یانیپا ۀاست که اگر جمل وا أَ سخن  ،شده باشد رادیا یبه صورت خبر» فَکَانُ
 -وارد شده باشد  یاما اگر به صورت انشائ ؛نقد گردد دیبا تیروا نیبوده و ا حیعالمه صح

لَ«معنا کرده است:  گونه نیا یکه عالمه مجلس چنان امٌ عَ ستِفهَ ، 12 ، ج32» [اإلنکَارِ یاِ
ممکن است  ایخواهد بود که آ نیمراد امام (ع) ا رایز ؛ستینقد عالمه وارد ن - ]316ص

به  ،(ع) مرتکب شدندوسفیظلم به  ۀ(ع) به واسطعقوبیکه فرزندان  یبا وجود گناه
    1ابند؟یمقام نبوت دست 

  
  تمال جعل در آن اح لیعدم نقل به دل. 11. 3
بود؛ لذا  ثیآفت جعل حد ،را فرا گرفت اتیکه از صدر اسالم دامن روا ییها از آفت یکی

 نیاز نقل و گسترش آن اجتناب کنند. با ا اند دهیعالمان کوش یمتماد یها در طول سده
برساخته است.  اتیآکنده از روا نیقیفر یریو کتب تفس یثیوجود همچنان جوامع حد

خود تالش کرده  ریآگاه بوده و در تفس اتیآفت روا نیهوشمندانه از ا ییباعالمه طباط
ها  که در آن یاتیچند روا یدر موارد که یطور اجتناب کند به  اتیروا نیاز نقل ا ،است
 190و  189 اتیآ لینمونه ذ یجعل و وضع وجود داشته نقل نکرده است. برا ۀشائب
مْ« :اعراف ۀسور قَکُ لَ وَ الَّذِي خَ ا  هُ لَمَّ ها فَ نَ إِلَیْ سْکُ ها لِیَ جَ وْ ها زَ لَ مِنْ عَ سٍ واحِدَةٍ وَ جَ نْ نَفْ مِ

فِیفاً فَمَ الً خَ تْ حَمْ لَ نْ آتَیْتَنا صالِحاً لَنَکُونَنَّ تَغَشَّاها حَمَ هَ رَبَّهُما لَئِ ا اللَّ تْ دَعَوَ لَمَّا أَثْقَلَ رَّتْ بِهِ فَ
لَمَّا آتاهُما صالِح مِنَ الشَّاکِرِینَ عالَ* فَ رَکاءَ فِیما آتاهُما فَتَ هُ عَمَّا یُشْرِکُونَ یاً جَعَال لَهُ شُ  ،»اللَّ

به  طانیحواء (ع) باردار شد، ش که نیبر ا یمبن ،نقل شده است یاتیروا نیقیفر ریدر تفاس
مالئکه  نیها و ب در آسمان طانیاو گفت اگر نام فرزندت را عبدالحارث (حارث نام اسبق ش

صورت شش روز  نیا ریو در غ ماند یشد که زنده م یخواه یب فرزندصاح یبگذار ،بود)

                                                                                                                                        
  .220ص ،8ج: نکـ  ،انزیالم ریتفسعقل در  با مخالفت دلیل به روایت نقل عدم ۀبیشتر دربار ۀنمون . برای1
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حواء (ع) را از  شانیو ا گذارد یم انی. حواء (ع)، آدم (ع) را در جرردیم یبعد از والدت م
 روز شش از شیب ،آمده ایدن به فرزند حمل وضع از پس. دارد یمبر حذر  طانیش ۀسیدس
 اهل اتیروا طبق -سوم ۀمرتب در ای - عهیش اتیروا طبق - دوم ۀمرتب در. ماند ینم زنده
 تکرار را سخن همان و آمده شانیا نزد طانیش ،شود یم باردار(ع)  حواء یوقت -سنت

 طانیش سخن به لیتما دو هر قلب در ،سازد یم باخبر را(ع)  آدم(ع)،  حواء چون. کند یم
 از شیب و آمد ایدن به لمسا آنان فرزند. گردد یم داریپد عبدالحارث به فرزند ینامگذار و

 را عبدالحارث به فرزندشان ینامگذار و سیابل از تیتبع نیا خداوند. ماند زنده روز شش
  .]152-151صص، 3ج، 15؛ 109-108صص، 2ج، 24[ دانست خود به شرک

از آدم (ع) و  ریها را غ اساساً مخاطب آن اتیآ نیا ریبه هنگام تفس ییطباطبا عالمه
در  ،فرزندان آدم (ع) یدر مقام مثال برا اتیآ نیا یست. به اعتقاد وحواء (ع) دانسته ا

سپس  یو ؛]374، ص8، ج19خداوند نازل شده است. [ اتیو ظلم به آ مانینقض عهد و پ
کرده است که از خداوند خاضعانه درخواست فرزند  ریتفس یرا پدر و مادر نوع اتیمراد آ

ها را  آن ۀخداوند خواست یاو خواهند بود. وقتشکرگزار  یاله یعطا ۀصالح کرده و به واسط
 ریغ یحت-  یاو از هر روش تیو در حفظ و ترب دهیآنان به خداوند شرک ورز ،کند یاجابت م

و  هیشخص ۀیمدنظر قض ۀیاز نظر عالمه آ نیبنابرا .]375[همان، ص رندیگ یبهره م - یاله
شامل نوع پدران و مادران  و هیقیحق ۀیبلکه قض ،باشد یآدم (ع) و حواء (ع) نم ۀدربار

بدون  ،»یبحث روائ«در بخش  ،ارائه داده است هیکه از آ یریتفس نی. عالمه با اشود یم
 یها خوددار اشاره کرده است و از نقل آن ریها در تفاس مذکور به وجود آن اتیگزارش روا

    1 .]378هستند [همان، ص اتیلیاز اسرائ ایبرساخته  ات،یروا نیکرده و معتقد است ا
  
  )روایت دو تلفیق یا( آن در ادراج دلیل به روایت نقل عدم . 12. 3

 او برای که سخنی آن ادامه در و کند ذکر را حدیث راوی که است حدیثی مدرج حدیث
 حدیث از جزئی) افزوده آن( که طوری  به بیاورد آن به متصل است دیگری شخص یا

 در طباطبایی عالمه های روش دیگر از .]314ص ،1ج ،13 ؛114ص ،23[ شود پنداشته
. است بوده راوی قول عالمه گمان به که است روایت از بخشی نقل عدم روایات، گزینش
 قمی، تفسیر چون روایی تفاسیر برخی در منقول احادیث از ای پاره در که آن توضیح

                                                                                                                                        
 ؛320و 291و 274، صـص 5ج: نکــ   آن، در جعـل  احتمال دلیل به نقل عدم ۀدربار بیشتر ۀنمون . برای1
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 هنگام به عالمه .]424ص ،4 ؛187ص ،2ج ،35[ است راوی قول به آمیخته روایت
 نمونه برای. است داشته دقت راوی قول به روایت آمیختگی به تفسیر این از روایت شگزار
 روایتی ،)26 تا 9 آیات کهف، ۀسور( کهف اصحاب به مربوط آیات نزول سبب بیان در وی
 و است کرده اجتناب آن پایانی بخش گزارش از و کرده نقل قمی تفسیر از را بلند
، 13ج، 19[ باشد  قمی سخن است محتمل زیرا نکردیم، نقل را روایت این ذیل: نویسد می
 کرده اجتناب آن نقل از عالمه که قمی روایت ذیل که است توضیح به الزم .]280ص

 یگانهب یتاست که با صدر روا یا به کار رفته در آن به گونه یرنوع گزارش آن و تعاب 1است،
(ع) سبب نزول از امام صادق یقم یتاست. در صدر روا یکپارچگیاست و فاقد انسجام و 

 یناز ا یانیاما در بخش پا ؛دارد یداستان یمضمون یت،کهف گزارش شده است و روا ۀسور
 یحاتمربوط به داستان اصحاب کهف و توض یاتاز آ ییفرازها درپی یخارج شده و پ یاقس

ران در مفس یانم یجرا یادب یراست و گاه از تعاب یدهگرد یینها تب مختصر در ارتباط با آن
لَ یاتآ یینتب فَ عَ وَّلِ الَّذِي حَکَ ی(ثُمَّ عَطَ هُمْ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ یالْخَبَرِ الْأَ هُمْ«  عَنْ هُمْ کَلْبُ »  ثَالثَةٌ رابِعُ

است که عالمه  یدهشواهد موجب گرد ینمجموع ا رسد یفَقَالَ) به کار رفته است. به نظر م
   کرده است. یزآن پره ندانسته و از نقل یتبخش را جزء روا ینا

  
  گیری نتیجه

در  اتیو گزارش روا نشیدر گز ییکه عالمه طباطبا دیکه گذشت روشن گرد یمباحث از
مختلف  لیبه دال اتیاز روا یمند عمل کرده و از نقل بخش به صورت روش زانیالم ریتفس
د. با ش ینامگذار اتیدر نقل روا یسلب یکردهایروش عالمه، رو نیگردانده است. ا یرو

که عبارت  دیاحصا گرد کردیکم، دوازده رو دست زانیالم ریتفسگسترده در  یها یبررس
با  رمرتبطیغ اتیاجتناب از نقل روا .2 ؛اقیمخالف با س اتیعدم گزارش روا .1بودند از: 

مخالف  اتیاجتناب از نقل روا .4 ؛اتیمؤثر در فهم آ ریغ اتیاجتناب از نقل روا. 3 ؛هیآ
 .7 ی؛فقه اتیقلّت گزارش روا .6 ؛مشابه اتیاجتناب از نقل روا .5 ی؛ریستف دگاهیبا د

                                                                                                                                        
لِکَ وَ: است صورت بدین قمی روایت ذیل. 1 ولُه ذَ هُمْ وَ:ُ «قَ وَصِیدِ ذِراعَیْهِ باسِطٌ کَلْبُ الْ الْفِ أَيْ »بِ اءِ بِ ذلِکَ «نَ وَ کَ

هِمْ نا عَلَیْ رْ عْثَ لَ  »أَ وا إِ ذِینَ ذَهَبُ فِ یوَ هُمُ الَّ هْ کَ ابِ الْ ولُه  بَ هُمْ«  قَ هُمْ کَلْبُ الَ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ »  سَبْعَةٌ وَ ثامِنُ هُمْ  قُلْ«فَقَ   لَ
ا قَلِیلٌ لَّ هُمْ إِ هِمْ ما یَعْلَمُ دَّتِ عْلَمُ بِعِ بِّي أَ طَ»  رَ الَثُمَّ انْقَ رُهُمْ فَقَ ـیهِمْ «  عَ خَبَ ال تُمارِ فِ هُمْ   فَ ـنْ ـداً  مِ حَ نَّ  ال وَ أَ ـولَ  تَقُ

شَيْ نِّي ءٍ لِ داً ذلِکَ فاعِلٌ إِ شاءَ اللَّهُ غَ ا أَنْ یَ لَّ سَ»  إِ ا حُبِ نَّمَ نَّهُ إِ هُ أَ رَ خْبَ حْيُ  أَ وَ ـالَ       الْ ـهُ قَ نَّ احاً لِأَ ـبَ ـینَ صَ بَعِ عَنهُ أَرْ
خْبِ داً أُ شٍ غَ رَیْ الَ اللَّهُلِقُ نِ فَقَ سْتَثْ کُمْ وَ لَمْ یَ ائِلِ سَ ابِ مَ وَ نَّوَ ال «  رُکُمْ بِجَ ولَ شَيْ تَقُ نِّي ءٍ لِ ـداً  ذلِکَ فاعِلٌ إِ ـا  غَ لَّ  إِ

شاءَ أَنْ  ].34-33صص ،2 ج ،28... . [»اللَّهُ یَ
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 گزارش از زیپره .8 ؛قیو تطب یاسباب نزول دال بر جر اتیاجتناب از گزارش روا
عدم نقل . 10 ؛مخالفت با قرآن لیبه دل تیعدم ذکر روا .9 ؛قرآن قصص اتیروا ۀگسترد

عدم  .12 ؛احتمال جعل در آن لیبه دل عدم نقل .11 ؛مخالفت با عقل لیبه دل تیروا
  ). تیدو روا قیتلف ایادراج در آن ( لیبه دل تینقل روا
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