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چکیده:
عالمه طباطبایی پیش از نگارش المیزان ،تفسیر دیگری به نام تفسیر البیان فی الموافقة بةیا الیة ی
والقرآن نوشته بود .سبک ایا تفسیر ب یا گونه است که ابت ا توضییی نسبتاً کوتاه از آیات بةا میوریةت
روش تفسیر قرآنبهقرآن ارائه و آن گاه روایات مرتبط ذکر گردی ه و سپس تالش ش ه است میان آیةات
و روایات سازگاری ایجاد شود؛ بنابرایا روایات نقشی مؤثر و حضوری ج ی در ایا تفسیر دارن  .مباحة
ایا پژوهش که با روش توصیفیتیلیلی و از نوع تیلیل مفهومی صورت پذیرفته ،در چهار میور سةامان
یافته است :در میور اول برای نخستیابار مصادر روایات عالمه بررسی و درایاباره ادعایی ج یة ارائةه
ش ه است؛ در میور دوم گونههای روایات تفسیری در هشت میور به اجمال تبییا ش ه است؛ در میةور
سوم روش عالمه در کیفیت گزینش روایات بررسی ش ه و در میور چهارم از کیفیت بررسی روایةات در
دو بخش تبییا و نق روایات سخا بهمیان آم ه است.

کلیدواژهها :قرآن ،روایات تفسیری ،عالمه طباطبایی ،تفسیر البیان فی الموافقة بةیا الیة ی و
القرآن.
* کارشناسارشد علوم قرآن و حدیثhosein.mohagheghi@chmail.ir /
** استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه شاهد ،نویسندۀ مسئولrasulmohamadjafari@yahoo.com /
*** استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه شاهدhadavika @gmail.com /
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آیات قرآن یا همان تفسیر ،اهتمام جدی داشته و طی پانزده قرن تفسیرهای بیشاماری باا
روشها و رویکردهای متنوع سامان دادهاند .تفسیر قرآن بهطور کلی ،با دو گونۀ عقلای و
نقلی صورت میگیرد ،آیتاهلل جوادی آملی درایانخصاو ماینویساد« :تفسایر ماتن
مقدسی مانند قرآن کریم یا به نقل است(تفسیر قرآنی و روایی) یا به عقل(تفسایر درایای)
و تفسیر نقلی یا به استمداد از همان متن مقدس است مانند اینکه آیهای شاهد تصوری یا
تصدیقی آیه دیگر باشد(تفسیر قرآنبهقرآن) یا به استهانت از متن نقلی دیگر اسات مانناد
اینکه حدیث مهتبر ،گواه مهنایی خا از آیه قرار گیرد(تفسیر قرآن باه سانت) و هار دو
قسم یادشده داخل در تفسیر نقلی است و میتوان از آن به تفسیرمأثور یاد کرد(بنابر اینکه
اصطالح مأثور بودن مخصو

حدیث نباشد)(.جوادی آملی8811 ،ش ،ج،8

)81

چند قرن اول دورۀ پویایی تفسیر روایی بود .در این دوره ،چند تفسایر روایای وماور
کرد که بهصورت مجموعههای مستقل تفسیری نگاشته شد .ازجمله آنهاا تفسایر فارات

کوفی ،تفسیر علی بن ابراهیم قمی و تفسیر عیاشی در شایهه و تفسایر جاام البیاان فای
تفسیر القرآن محمد جریر طبری در اهل سنت است .پس از تفسیر عیاشای کاه در اوایال
قرن چمارم نوشته شد ،تا اوایل قرن دهم دوران رکود تفسیر روایی است .در قارن دهام،
حرکتی دوباره در تفسیر روایی واهر شد؛ این حرکت با تفسیر الدر المنثور جااللالادین
سیوطی آغاز شد و تا نیمۀ اول قرن دوازدهم ادامه یافت .در این دوره ،با ومور اخباریاان

تفسیر نیز با تأثر از این صبغه ،بهسوی روایی گرایش پیدا کرد .در این دوره ،تفاسایر ناور
الثقلین حویزی و البرهان فی تفسیر القرآن سید هاشم بحرانی به نگاارش درآماد .پاس از
این دوره ،دوباره تفسیر روایی دچار افول شد(.فاکر میبدی8838 ،ش،

66ا)63

اما تفسیر روایی با رویکردی جدید از نو احیاا شاد .پایاهگااار ایان رویکارد عالماه
طباطبایی است که در تفسیر المیزان بهطور جداگانه به روایات تفسیری پرداخته است .اما
ایشان پیش از تألیف المیزان در شمر قم ،در شمر تبریاز باه نگاارش تفسایری باا عناوان
تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن همت گمارد .این تفسیر پایۀ اولیه و شاکلۀ
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المیزان را تشکیل میدهد ،بهویژه آنکه عنوان تفسیر ،بهخدمتگارفتن روایاات در تفسایر

تفسیرهای روایی پیشین است ،چه اینکه صاحبان تفاسیر روایی غالباا روایاات مارتبب باا
آیات را ذیل آنها مینگاشتند ،بیآنکه ارتباط آیه با روایت را تبیاین کنناد .اماا عالماه در
تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن با رویکردی جدید پیش از ذکار روایاات،
تفسیری نسبتا مجمل از آیات با محوریت روش تفسیر قرآنبهقرآن ارائه و آنگاه روایاات
مرتبب را ذکر کرده و سپس کوشیده است توافق و هماهنگی میان آیات و روایات ایجااد
کند؛ بنابراین این اثر ،تفسیر روایی صِر نیست بلکه بمرهگیری چشامگیر از روایاات در
کنار تفسیر قرآنبهقرآن است.
این تفسیر پس از بازگشت عالماه از نجاف باه زادگااهش تبریاز و قبال از المیازان
نگارش یافته(طباطبایی8641 ،ق ،ج )16 ،8و آیات از ابتدای مصحف تا آیۀ  86سورۀ
یوسف تفسیر شدهاند .عالمه آن را در سه مجلد دستنویس تنظیم کارده باود :جاز اول
 878صفحه ،جز دوم  868و جز سوم  813صفحه است(.همانجا) نگارش این تفسایر
در سااالهااای 8866قمری(همااان ،ج8868 ،)861 ،1قمری(همااان ،ج 816 ،8و
 8863 ،)866قمری(همان ،ج 878 ،6و 644؛ ج 11 ،8و  )146صورت پایرفت و
نخستینبار با تصحیح ،تحقیق و مقدمۀ آقای اصغر ارادتی در شش جلد در بیاروت نشار
یافت.
درخصو

تفسایر البیاان آثااری چناد ساامان یافتاه اسات؛ جلیلیاان(8838ش) در

پایاننامۀ خود با عنوان روش و مبانی تفسیری و فقه الحدیثی عالمه طباطباایی در تفسایر
البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن ،دربارۀ مباحث حدیثی این تفسیر باه مباانی فقاه
الحدیثی عالمه مانند اعتقاد به حجیت سنت مهصومان ،توجه به متن حدیث و ...پرداختاه
است و در روشهای فقهالحدیثی به فمم روایات با استفاده از قرآن ،ادبیات عار  ،قاول
شارحان ،تاریخ ،عقل و تمثیل اهتمام داشته است .فقیه ایمانی و مصاالئیپاور(8838ش)
در مقالۀ خود با نام «روش عالمه طباطبایی در تفسیر البیان فی الموافقاة باین الحادیث و
القرآن در مقایسۀ اجمالی با تفسیر المیزان» ذیل عنوان «تحلیل محتوایی تفسایر البیاان» باه
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آیات را تداعی میکند و بدینسبب برخی آن را تفسیر روایی محض عالماه دانساتهاناد.
(همان )66 ،البته این ادعا صحیح نیست؛ زیرا رویکارد روایای ایان تفسایر بارخال
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نحوۀ کاربرد روایات ،شباهت تفسیر البیان به تفاسیر روایی ،توجه بیشتر به روایاات شاأن

این پژوهشها در ضمن بحث از تفسیر البیان به مباحث روایی آن پرداختاه و از نگااه
جام برخوردار نیستند و حتی در تحقیق دوم ،چنانکه خواهد آمد ،لغازشهاایی وجاود

دارد؛ بنابراین سامان دادن پژوهشی جداگانه و جاام درباارۀ جایگااه حادیث در تفسایر
البیان ضرورت دارد که تحقیق پیش روی متکفل آن است.
این پژوهش که با روش توصیفیتحلیلی و از نوع تحلیل مفماومی صاورت پایرفتاه،
مباحث را در چمار محور سامان داده است .8 :مصادر روایات تفسیر البیان؛  .1گونههاای
روایات تفسیری؛  .8کیفیت گزینش روایات؛  .6کیفیت بررسی روایات سامان یافته است.
 .1مصادر روایات تفسیر البیان
عالمه در تفسیر خود در ابتدای ذکر هر روایتای ،مأخاا و منبا آن را ذکار کارده اسات.
ایشان در ابتدای روایات شیهه به تفاسیر قمای ،نهماانی ،عیاشای ،مجما البیاان ،جواما
الجام  ،نمج البیان ،صافی و برهان اشاره و در بخش جوام روایی مناب متهاددی را ذکار

کرده است که اهمّ آنها عبارتاند از :کافی ،االختصا  ،ارشاد ،تمایب االحکاام ،مان ال
یحضره الفقیه ،توحید ،عیون اخبار الرضا ،ثوا االعمال ،علل الشرائ  ،خصال ،مهانی
االخبار ،أمالی(صدوق و طوسی) ،مناقب ابن شمرآشو  ،ارشاد دیلمی و بحاراألنوار.
دربارۀ روایات تفسیری اهل سنت نیز بهندرت منب و مصدر آنها را بیان کرده اسات
و نوعا بدون ذکر مأخا و پس از تهابیری چون «روت الهاماة» و «عان طارق الهاماة»(68
8

بار) ،روایت را گزارش میکند.

1ـ .1مصادر روایات شیعه
بررسیها ،چنانکه بهتفصیل خواهد آمد ،حاکی از آن است که گویا عالمه ،خود مراجهاۀ

مستقیم به تمام تفاسیر و جوام روایی یادشده نداشته اسات .براسااس قاراین و شاواهد
فراوانی که خواهد آمد ،بر این حقیقت رهنمون مایشاویم کاه عالماه در نقال روایاات
تفسیری غالبا به دو تفسیر صافی و برهان و بهندرت باه بحااراألنوار رجاوع داشاته و باا
بمرهگیری از آنها مستقیما به مآخا اصلی ارجاع داده است .لاا سخن کسانی کاه مصاادر
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نزول ،ممزوج کردن بحثهای تفسیری و روایی ،ذکر روایات بهعنوان مؤیاد بحاثهاای
تفسیری و تأکید بر روایات موجود در مصادر شیهی پرداختهاند.
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روایی عالمه را کافی ،مهانی االخبار ،توحید صدوق ،تماایب االحکاام ،االحتجااج و ...و

اما قراین و شواهد عبارتاند از .8 :عدم وجود روایات در مصادر اشارهشده؛  .1اشتباه
در ذکر جوام روایی؛  .8گزارش الفاظ روایات برابر با صافی؛  .6گزارش روایت به میزان
حاجت؛  .8گزارش توضیحات تفاسیر ذیل روایات.
1ـ1ـ .1عدم وجود روایات در مصادر اشارهشده

در تفسیر البیان از جوام و تفاسیر روایی چون کافی ،من ال یحضره الفقیاه ،عیاون اخباار
الرضا ،أمالی صدوق ،مناقب ابن شمرآشاو  ،تفسایر قمای ،عیاشای و نماج البیاان،
روایاتی گزارش شده است که با مراجهه به مناب یادشده ،روایات یافت نگردیاد ولای باا

رجوع به صافی ،برهان و بحاراألنوار ،روایات با هماان مآخاا ذکرشاده در تفسایر البیاان
وجود دارد و این خود دلیلی است بر اینکه عالمه روایات را از سه منب پایشگفتاه نقال
کرده است؛ نمونههایی از آنها:
الف .صافی

نمون .اول :در تفسیر البیان نقل شده است« :و فی الکافی و الفقیه عن الصادق أنَّاه
سئِلَ :هَلْ تَدْخُلُ الْکَبَائِرُ فِی مَشِیئَةِ اللَّهِ؟ قَالَ نَهَمْ ذَاكَ إِلَیهِ إِنْ شَا َ عَااَّ َ عَلَیمَاا وَ إِنْ شَاا َ
عَفَا(».طباطبایی8641 ،ق ،ج،8

 )18این روایت فقب در من ال یحضره الفقیه(صادوق،

8688ق ،ج )876 ،8آمده و در کافی موجود نیست .دقیقا مشابه آنچه عالماه گازارش
کرده ،در تفسیر صافی نیز آمده است« :و فیه [الکافی] و فی الفقیه :أنَّاه سائِلَ هَالْ تَادْخُلُ
الْکَبَائِرُ فِی مَشِیئَةِ اللَّهِ قَالَ نَهَمْ(». ...فیض کاشاانی8688 ،ق ،ج687 ،8اا )681بناابراین
اگر عالمه مستقیما به کافی مراجهه داشت ،هیچگاه روایتی که در این کتا وجاود نادارد
بدان انتسا نمیداد.
نمونۀ دوم :عالمه از تفاسیر قمی و عیاشی نقل میکند« :فی تفسیری القمّی و الهیاشای
عن الصادق :لَوْ قالَ هَاِهِ الْکَلِمَةَ أَهْلُ الشَّرْقِ وَ أَهْلُ الْغَر ِ لَکَاانُوا بِمَاا خَاارِجِینَ مِانَ
الْإِیمَانِ وَ لَکِنْ قَدْ سَمَّاهم اللَّاه ماؤْمِنِینَ وَ لَیساوا هام بِماؤمِنینَ وَ لَاا کَرَامَاة(».طباطباایی،
8641ق ،ج،8

 )846این روایت فقب در تفسیر قمی(قمی8646 ،ق ،ج،8

84اا)88
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نیز مصادر تفسیری روایات را تفاسیر عیاشی و قمی یاد کردهاناد ،اساتوار نیسات(.همان،
867ا)861

۲۸۶

دو فصلنامه ح ی پژوهی ،سال نهم ،شماره هج هم ،پاییز و زمستان 139۶

گزارش شده و در تفسیر عیاشی موجود نیست .عالمه با اعتماد به تفسیر صافی به مصادر

8688ق ،ج663 ،8ا)674
برای نمونۀ بیشتر نگااه کنیاد باه روایات تفسایر البیاان از عیاون اخباار الرضاا.
(طباطبایی8641 ،ق ،ج،8

838ا )836در تفسیر صافی نیز از همان منب روایات آماده

7ا )1و این در حالی است که روایات در خصاال

است(فیض کاشانی8688 ،ق ،ج،1
(صدوق8861 ،ش ،ج )688 ،1نقل شده است.
ب .برهان

نمونۀ اول :عالمه از تفسیر عیاشی نقل میکند« :و فی تفسیر الهیاشی عن الصادق:

الْحَبْلُ مِنَ اللَّهِ کِتَا اللَّهِ وَ الْحَبْلُ مِنَ النَّاسِ عَلِی بْنُ أَبِیطَالِب »و در ادامه مینویساد:
قمی و ابن شمرآشو نیز مانند این روایت را در تفاسیر خود و به نقال از اماام بااقر
آوردهاند(.طباطبایی8641 ،ق ،ج،1

 )178این در حالی اسات کاه روایات مااکور در

تفاسیر قمی و ابن شمرآشو نقل نشده و عالمه براساس آنچه در تفسایر برهاان 1آماده،
این جمله را گفته است.

نمونۀ دوم :عالمه از تفسیرا نه چندان مشمورا نمج البیان روایتی را نقل میکناد« :فای
نمج البیان عن علی بن إبراهیم ،قال :قال :الزِّیاادَةُ هِبَاةُ اللَّاه عَازَّ وَ جَال(».طباطباایی،
8641ق ،ج،8

 )111با مراجهه به تفسیر نمج البیان این روایت یافت نشد درحاالیکاه

با رجوع به تفسیر برهان ،مأخا(نمج البیان) و روایات هار دو باهدسات آمدناد« :و روی
فی(نمج البیان) :عن علی بن إبراهیم ،قَالَ :قَاالَ :الزِّیاادَةُ هِبَاةُ اللَّاه عَازَّ وَ جَال(».بحرانای،
8876ش ،ج،8

)18

ج .بحاراألنوار

در تفسیر البیان آمده است« :فی الفقیه و الهلل و المجالس للصدوق :روى [الصادوق]
عن الصادق :أَنَّه سئِلَ لِمَ سمِّی الْکَهْبَةُ کَهْبَة قَالَ لِأَنَّمَاا مرَبَّهَاة(». ...طباطباایی8641 ،ق،
ج،6

 )171این در حالی است کاه جساتجوها حکایات از آن دارناد کاه روایات در

مجالس(أمالی) شیخ صدوق وجود ندارد و با مراجهه باه بحااراألنوار مهلاوم شاد دقیقاا
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اصلی روایت رجوع نکرده و هر آنچه را در تفسیر صاافی آماده ،گازارش کارده اسات:
«القُمی و الهَیاشی عَنِ الصَادِق لَوْ قالَ هَاِهِ الْکَلِمَاةَ أَهْالُ الشَّارْقِ(». ...فایض کاشاانی،
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مشابه گزارش تفسیر البیان در بحار موجود است« :الْفَقِیه وَ الْهِلَالُ وَ الْمَجَاالِس لِلصَّادوقِ

1ـ1ـ .۲اشتباه در ذکر جوامع روایی

در تفسیر برهان ،در مواض بسیاری به منب روایت اشاره نشده و تنماا باه گازارش ساند
روایت اکتفا شده است ،مثال بحرانی در برخی موارد به هنگام نقل روایات از آثاار شایخ
صدوق ،سند روایت راا برابر با آنچه در مأخا اصلی آمدها بهصورت «ابان بابویاه ،قاال:
حدثنا »...گزارش میکند .عالمه در مواردی چند ،مأخاا روایات «ابان بابویاه» را کتاا
مهانی االخبار پنداشته و حال آنکه روایت در آثار دیگر شیخ صدوق چون علل الشرائ و
عیون اخبار الرضا آمده است و اگر عالمه مستقیما به مهانی االخبار مراجهه کرده بود،

هیچگاه مناب اشتباه ذکر نمیشدند؛ نمونهها:
نمونۀ اول :در تفسیر برهان آمده است« :إبنِ بابِوِیهِ ،قالَ :حَدَّثَنا أحمَد بانُ محَمَّادِ با ِ
ن
یحْیى الْهَطَّار ...عن یحْیى بنِ عِمرانَ الْحَلَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَاالَ :سائِلَ عَانْ

قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أُوحِی إِلَی هاَا الْقُرْآنُ لِأُنْاِرَکُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ قَالَ بِکُلِّ لِسَان(».بحرانای،
8876ش ،ج )646 ،1عالمه نیز در تفسیر البیان گزارش مایکناد« :فای المهاانی روى
الصدوق عن الحلبی عان أبای عباد اللاه قاال :سائِلَ عَانْ قَاوْلِ اللَّاهِ عَازَّ وَ جَالَ...
(».طباطبایی8641 ،ق ،ج )88 ،6این در حالی است که روایت اساسا در مهانی االخبار
6

گزارش نشده است و با جستجو در آثار صدوق مأخا آن ،علل الشرائ یافت گردید.

نمونۀ دوم :در تفسیر برهان آمده است« :ابن بابویه ،قال :حدثنا تمایم بان عباد اهلل بان
تمیم القرشی ...عن علی بن موسى الرضا ،قال :حدثنی أبی موساى بان جهفار ،عان أبیاه
جهفر بن محمد ،عن أبیه ،محمد بن علی ،عن أبیه علی بن الحسین ،عن أبیه الحسین بان
علی ،عن أبیه علی بن أبی طالب قال ...:مَهْنَاه أَنَّممَا کَانَا یتَغَوَّطَان(».بحرانای8876 ،ش،
ج )861 ،1در تفسیر البیان نیز آمده است« :فی المهانی عن الرضا عان أبیاه ،عان
آبائه ،عن علی :مَهْنَاه کَانَا یتَغَوَّطَان»(طباطباایی8641 ،ق ،ج،8
عالمه مصدر روایت را مهانی االخبار یاد کرده ،این روایت تنما در عیون أخبار الرضاا

 )881باوجوداینکاه

8

گزارش شده است.

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 16:55 +0430 on Monday September 16th 2019

روِی عَنِ الصَّادِقِ أَنَّه سئِلَ لِامَ سامِّی الْکَهْبَاةُ کَهْبَاة قَاالَ لِأَنَّمَاا مرَبَّهَاة(». ...مجلسای،
8
8648ق ،ج)8 ،88

۲۸۸
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برای نمونۀ بیشتر نگاه کنید به:

8641ق ،ج،6
8818ق ،ج،1

14ا )18این در حالی است که روایت صرفا در علل الشارائ (صادوق،
648ا )646نقل شده است.

 .اشارۀ تفسیر البیان به وجود روایت در مهاانی االخباار(.طباطباایی8641 ،ق ،ج،8
 )187در تفسیر برهان بدون ذکر مأخا و بهصورت «روی ابن بابویه »...آماده(بحرانی،
8876ش ،ج87 ،8ا ،)81درحالیکه جستجوها حکایت از این نقال روایات فقاب در
علل الشرائ (صدوق8818 ،ق ،ج،8

 )148است.

1ـ1ـ .۳گزارش الفاظ روایات برابر با صافی

الفاظ برخی از روایاتی که در تفسیر البیان آمده است با رجوع باه مآخاا مااکور در ایان
تفسیر یافت نشدند ،اما مراجهه به صافی حکایت از آن داشت که روایات با همان واژگان
و مآخا در این تفسیر موجودند؛ نمونهها:
نمونۀ اول :در تفسیر البیان آمده است« :و فیه[الفقیاه] عان البااقر :إناه سائِلَ عَا ِ
ن
الرَّجلِ الْمسْلِمِ یتَزَوَّج الْمَجوسِیةَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَتْ لَه أَمَة مَجوسِیة فَلَا بَأْسَ أَنْ یطَأَهَا
وَ یهْزِلَ عَنْمَا وَ لَا یطْلُبَ وَلَادَهَا(».طباطباایی8641 ،ق ،ج )186 ،8در گازارش عالماه،
«سؤالکننده» نامشخص است ،درحالیکه در من ال یحضره الفقیه «سؤالکننده» محمد بان
مسلم است( ...عَنْ محَمَّدِ بْنِ مسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَهْفَرٍ قَاالَ :سَاأَلْتُه عَانِ الرَّجالِ الْمسْالِمِ

یتَازَوَّج الْمَجوسِایةَ(.)...صاادوق8688 ،ق ،ج )647 ،8بااا جسااتجوی صااورت گرفتااه
مشخص شد عالمه عینا آنچه در تفسیر صافی آمده گزارش میکند« :و فی الفقیه عنه
أنه سئِلَ عَنِ الرَّجلِ الْمسْلِمِ یتَازَوَّج الْمَجوسِایةَ فَقَاالَ(». ...فایض کاشاانی8688 ،ق ،ج،1
 )88فیض کاشانی در نقل این روایت در پی آن بوده که برای اختصار در نقل روایت،
سند را حا کند؛ از این روی سائل را مجمول ذکر میکناد و عالماه نیاز هماین شایوۀ
فیض را در پیش میگیرد.
در تفسیر البیان نقل اینگونه روایات(حا نام سؤال کنناده و مجماول آوردن آن) از

تفسیر صافی نمونههای فراوانی دارد ،ازجمله :الف .مقایسه کنید روایتای از عیاون اخباار
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الف .در تفسیر برهان روایت از ابن بابویها بدون ذکر منبا ا آماده(بحرانی8876 ،ش،
ج ،)684 ،1مأخا این روایت در تفسیر البیاان ،مهاانی االخباار یااد شاده(.طباطباایی،
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الرضا در تفسیر البیان(طباطبایی8641 ،ق ،ج،8

289

 )68و تفسیر صافی(فیض کاشانی،

 )18و تفسیر صافی(فیض کاشانی8688 ،ق ،ج،8
کافی(.کلینی8647 ،ق ،ج)846 ،6

 )166و مأخاا اصالی روایات،

نمونۀ دوم :در تفسیر البیان آمده است« :و فی الکافی و التمایب عن الباقر قالِ ... :

إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَهْرُو ِ وَ النَّمْی عَنِ الْمنْکَرِ سَبِیلُ الْأَنْبِیا ِ وَ مِنْمَاج الصّالِحینَ فَرِیضَة عَظِیمَاة بِمَاا
تُقَام الْفَرَائِض(». ...طباطبایی8641 ،ق ،ج163 ،1ا )174مأخا ایان روایاتا چناانکاه
عالمه اشاره کردها کافی است .در کافی ،واژۀ «الصالحین» بهصورت «الصلحا » نقل شاده
است(کلینی8647 ،ق ،ج88 ،8ا .)86مهلوم است کاه عالماه خاود باه کاافی رجاوع
نداشته است و از تفسیر صافی ا که با واژۀ «الصالحین» آمادها نقال کارده اسات(.فایض
کاشانی8688 ،ق ،ج،8

867ا)871

1ـ1ـ .۴گزارش روایت به میزان حاجت

در تفسیر البیان موارد فراوانی یافت میشود که روایتی طوالنی ،تقطی شده و بخشای کاه
برای تفسیر آیه نیاز بوده گزارش شده است .نویسندگان ،چندین روایت را از تفسیر البیان
استخراج کرده و آن را در مأخا اصلی روایت و نیز در دو تفسیر صافی و برهان جستجو
کردند و مشخص شد که عالمه دقیقا به همان شکلی که دو تفسیر پایشگفتاه روایات را
تقطی و گزارش کردهاند ،روایت را در تفسایر خاود انهکااس داده اسات .در ایان باا
مثالهای فراوانی وجود دارد که برای اختصار تنما به ذکر یک نمونه بسنده میشود:
در تفسیر البیان آمده است« :فی الکافی عن الصادق :إنه سئِلَ عَانِ المؤتَفِکااتِ،
قالَ :أُولَئِکَ قَوْم لُوطٍ ائْتَفَکَتْ عَلَیمِم أی انْقَلَبَتْ(».طباطبایی8641 ،ق ،ج،8

)888

این روایت یکسطری به همین شکل و مقدار در تفسیر صافی نیز گزارش شده اسات
(فیض کاشانی8688 ،ق ،ج ،)887 ،1درحالی که با مراجهه به مصادر اصالی(کافی)
مشخص شد که حجم آن بیش از یاک صافحه اسات(.کلینی8647 ،ق ،ج873 ،1ا
 )818بنابراین بهاحتمال زیاد عالمه روایت را از صافیا و نه مصدر اصلی آنا گازارش

کرده است؛ زیرا دقیقا به همان مقداری که روایت در صافی نقل شده ،در تفسایر البیاان
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8688ق ،ج )18 ،8و مأخا اصلی روایت ،عیون اخبار الرضاا(.صادوق8646 ،ق،
ج . )111 ،8مقایسه کنید روایتی از کافی در تفسیر البیاان(طباطباایی8641 ،ق ،ج،1

۲9۰
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انهکاس یافته است.

 )878که در هر دو جا نیمی از کل روایات کاافی(کلینای8647 ،ق ،ج16 ،1ا)17
گزارش شده است . .مقایسه کنید مقدار روایتی را در تفسیر البیان(طباطباایی8641 ،ق،
ج،8

 )883با همان روایت در تفسیر صافی(فیض کاشانی8688 ،ق ،ج،1

 )78کاه

در دو تفسیر ،نیمی از کل روایات ثاوا األعماال و عقاا األعماال(صادوق8646 ،ق،
168ا )161گزارش شده است.
1ـ1ـ .۵گزارش توضیحات تفاسیر ذیل روایات

مقصود این است که عالمه در مواضهی از تفسیر خود پس از نقل روایت ،توضیحاتی کاه
ذیل روایات در تفاسیر صافی و برهان آمده ،مشابه یا عین آنها را نقل کرده اسات .بارای
نمونه ایشان روایتی را در شمارش گناهان کبیره نقل کرده است« :و فی ثوا األعمال عن
الصادق :مَنِ اجْتَنَبَ مَا أَوْعَدَ اللَّه عَلَیهِ النَّارَ إِذَا کَانَ مؤْمِنا کَفَّرَ اللَّه عَنْه سَیئَاتِهِ وَ یدْخِلُاه
مدْخَلا کَرِیما وَ الْکَبَائِرُ السَّ ْب الْموجِبَات قَتْلُ النَّفْسِ الْحَرَامِ وَ عقُوقُ الْوَالِدَینِ وَ أَکْلُ الرِّبَاا وَ
التَّهَرُّ بَهْدَ الْمِجْرَةِ وَ قَ ْا الْمحْصَنَةِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیتِایمِ وَ الْفِارَار مِانَ الزَّحْاف ».آنگااه در
توضیح روایت آورده است« :أقول :و روی کونما سبها فای عادّة روایاات اخار ،و روتماا
الهامّة ،غیر أن فیما اختالفا مّا فی المهدود .و القدر المشترك الواق فی الجمی  :قتل النفس،
و عقوق الوالدین ،و أکال ماال الیتایم ،و الفارار مان الزحاف(».طباطباایی8641 ،ق ،ج،8
)74
این روایت و مشابه توضیحات عالمه در تفسیر صافی نیز آمده اسات« :و فای ثاوا

االعمال عنه فی هاه اآلیة مَنِ اجْتَنَبَ مَا أَوْعَدَ اللَّه عَلَیهِ النَّارَ ». ...فیض کاشانی پاس از
نقل روایت مینویسد« :و رواها فی الکافی عن الکاوم م ارب روایات صادقیة عدت
فی کل منما سبها .و روتما الهامة ایضا کالک إال ان بهضما بدّل بهضا بابهض و المشاترك
فی روایات السب القتل و الهقوق و أکل مال الیتیم و الفرار عن الزحف(».فایض کاشاانی،
8688ق ،ج666 ،8ا)668
چنانکه از مقایسۀ دو تفسیر برمیآید توضیحاتی که عالمه ذیال روایات آورده اسات
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برای نمونۀ بیشتر :الف .مقایساه کنیاد مقادار روایتای را در تفسایر البیاان(طباطباایی،
8641ق ،ج )867 ،6با همان روایت در تفسیر صاافی(فایض کاشاانی8688 ،ق ،ج،1
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291

شباهت فراوانی به جمالت فیض کاشانی دارد .بدیمی است این مشابمت ،اتفاقی یا ناشی

برای نمونۀ بیشتر مقایسه کنید عبارت تفسیر البیان(طباطباایی8641 ،ق ،ج)187 ،8
ذیل روایتی از االختصا شیخ مفیاد و عباارت تفسایر برهاان(بحرانای8876 ،ش ،ج،8
87ا )81ذیل همان روایت.
1ـ .۲مصادر روایات اهل سنت

دربارۀ روایات تفسیری اهل سنتا چنانکه گاشتا عالمه بندرت منب و مصدر آنها را
بیان کرده و نوعا بدون ذکر مأخا و پس از تهابیر «روت الهامّة»« ،عن طارق الهاماة» و ...ا
که درمجموع  68بار استا روایت را گزارش میکناد .بررسای روایاات اهال سانت در

تفسیر البیان حکایت از آن داشت که عالمه دو مأخاا روایاات را(یاک باار تفسایر الادر
المنثور(طباطبایی8641 ،ق ،ج )884 ،8و پنج بار تفسیر ثهلبی) ذکر و در باقی موارد به
مصدر روایات اشاره نکرده است .بهنظر میرسد بسیاری از روایات بدون مأخا از تفسایر
کشا بوده است ،نمونهها:
الف« .قد روت الهامّة »...در تفسیر البیان(همان ،ج،8
در کشا (.زمخشری8687 ،ق ،ج)887 ،8

868ا )861و هماان روایات

« .روت الهامّة »...در تفسیر البیان(طباطباایی8641 ،ق ،ج،8
روایت در کشا (.زمخشری8687 ،ق ،ج)811 ،8

877ا )871و هماان

ج) «من طریق الهامّة »...در تفسایر البیاان(طباطباایی8641 ،ق ،ج،6
روایت در کشا (.زمخشری8687 ،ق ،ج)17 ،1
د« .من طرق الهامّاة »...در تفسایر البیاان(طباطباایی8641 ،ق ،ج،6
روایت در کشا (.زمخشری8687 ،ق ،ج،1

 )68و هماان
 )868و هماان

68ا)66

ه « .روت الهامّة »...در تفسیر البیان(طباطبایی8641 ،ق ،ج،6
در کشا (.زمخشری8687 ،ق ،ج)78 ،1

 )886و همان روایت

و...« .عن طارق الهامّاة» در تفسایر البیاان(طباطباایی8641 ،ق ،ج،8
همان روایت در کشا (.زمخشری8687 ،ق ،ج)136 ،1

864ا )868و
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از توارد نیست ،بلکه ایشان مراجهه مستقیم به کتا ثوا األعمال نداشته است و روایت
و توضیحاتی را که ذیل آن در تفسیر صافی آمده ،گزارش کرده است.

۲9۲
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گاشته از اینها واهرا عالمه پارهای از روایات اهل سنت را بهواسطۀ تفاسیر صافی و

الف .روایات ثعلبی از طریق صافی و برهان

عالمه پنج بار به تفسیر ثهلبی اشاره و در همۀ موارد ،مشابه نقل برهان را آورده است.
برای نمونه در تفسیر البیان به نقل از مجاهد و کلبی ،روایتی را دربارۀ مباهلاه نقال کارده
است(.طباطبایی8641 ،ق ،ج )186 ،1این روایت با این سند و متن در تفسایر برهاان
آمده است(.بحرانی8876 ،ش ،ج،8

 )681این در حالی است کاه روایات مااکور در

تفسیر ثهلبی بدون سند و متفاوت در برخی واژگان نسبت بدانچه در دو تفسایر البیاان و
برهان آمده ،انهکاس یافته است(.ثهلبی8611 ،ق ،ج)18 ،8
نمونۀ بیشتر را ببینید در .8 :روایت تفسیر البیاان(طباطباایی8641 ،ق ،ج،1
روایت تفسیر صاافی(.فایض کاشاانی8688 ،ق ،ج .1 )836 ،8روایات تفسایر البیاان
 )174و

(طباطبااایی8641 ،ق ،ج،1

 )148و روایاات تفساایر برهااان(.بحراناای8876 ،ش ،ج،8

 .8 )686روایت تفسایر البیاان(طباطباایی8641 ،ق ،ج )171 ،8و روایات تفسایر
برهان(.بحرانی8876 ،ش ،ج .6 )888 ،1روایت تفسیر البیان(طباطباایی8641 ،ق ،ج،8
 )848و روایت تفسیر برهان(.بحرانی8876 ،ش ،ج،1

)784

ب .روایات بدون مأخذ از صافی و برهان

در تفسیر البیان آمده است« :و فی الروایة عن طارق الهامّاة عان النبای :إِنَّ لِلْقُارْآ ِن
وَمْرا وَ بَطْنا ،و حَدّا وَ مَطلَها(».طباطبایی8641 ،ق ،ج )871 ،1عین هماین گازارش در
تفسیر صافی منهکس شده است« :و من طریق الهامة عن النبی إِنَّ لِلْقُرْآنِ وَمْرا وَ بَطْناا،
و حَدّا وَ مَطلَها(».فیض کاشانی8688 ،ق ،ج )84 ،8با جستجوی صاورتگرفتاه ،ایان
حدیث در مصادر روایی و تفسیری اهل سنت یافت نشد .گفتنی است عالمه در المیزانا
بر خال تفسیر البیانا به نقل این روایت از تفسیر صافی تصریح کرده است« :فی تفسایر
الصافی ،عن النبی :إِنَّ لِلْقُرْآنِ وَمْرا وَ بَطْنا ،و حَدّا وَ مَطلَهاا(».طباطباایی8687 ،ق ،ج،8
)71
برای نمونۀ بیشتر مقایسه کنید روایت تفسیر البیان(طباطباایی8641 ،ق ،ج،8

)176
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برهان نقل کرده است ،حتی درخصو تفسیر ثهلبی نیز باید گفات کاه عالماه مراجهاۀ
مستقیم به این تفسیر نداشته و با واسطۀ دو تفسیر پیشگفته به آن اشاره کرده است.
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را با آنچه در تفسیر برهان آمده است(.بحرانی8876 ،ش ،ج،8

293

)887

ترتیب فراوانی عبارتاند از:
 .8روایات مبیّن :روایات فراوانی در تفسیر آیات از اهل بیت گزارش شاده اسات
که در آنها ،مفموم آیه تبیین شده است .عالمه از این دسات روایاات اهال بیات در
تفسیر خود حدود  184مورد استفاده کرده است(.بارای نموناه ناک :طباطباایی8641 ،ق،
861و163؛ ج،1
ج،8
881و)187

38؛ ج،8

813و888؛ ج،6

188و888؛ ج،8

 .1روایات جری و تطبیق :روایات جاری و تطبیاق در تفسایر البیاان باه دو صاورت
مصرح و غیرمصرح حدود  14مورد بهکار رفته است .منظور از مصرح آن است کاه پاس
از نقل روایت ،به جری و تطبیق بودن آن تصریح شده که غالب موارد چناین اسات(برای

نمونه نک :هماان ،ج61 ،8؛ ج847 ،1؛ ج818 ،8؛ ج 6)887 ،6و منظاور از
غیرمصرح آن است که پس از نقال روایات ،باه جاری و تطبیاق باودن آن اشااره نرفتاه
است(.برای نمونه نک :همان ،ج،6

 868و 881؛ ج،8

)38

 .8روایات شأن نزول :در حدود شصت روایتاند .شیوۀ عالمه در ذکر آنهاا باه ایان
صورت است که گاه پس از تفسیر آیه به ذکر روایتی در شأن نزول میپردازد(برای نمونه
نک :همان ،ج841 ،8؛ ج864 ،6؛ ج )61 ،8و گاه بدون تفسیر آیه صارفا آن را
گزارش میکند(.برای نمونه ناک :هماان ،ج881 ،8؛ ج63 ،1؛ ج878 ،8؛ ج،8
86ا)88
 .6روایات مفردات :مراد از این روایات این است که در آنها مهناای واژهای از قارآن
تبیین شده باشد ،این گونه نیز در تفسیر البیان حدود  68بار بهکار رفته است(.برای نموناه
نک :همان ،ج،1

 886و 186؛ ج،8

861؛ ج،6

818؛ ج،6

)88

 .8روایات ناسخ و منسوخ :از نظر ایشان ،ناسخ و منسوخ بهکاررفته در روایات اعم از
ناسخ و منسوخ مصطلح است(.همان ،ج878 ،8ا871؛ ج168 ،1ا )166در تفسایر
البیان درمجموع دوازده روایت ناساخ و منساوخ وجاود دارد کاه نُاه روایات در مهناای
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 .۲گونههای روایات تفسیری
عالمه از روایتهای مختلفی برای شرح و توضیح آیات قرآنی استفاده کرده است کاه باه

۲92
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مصطلح است(.برای نموناه ناک :ناساخ و منساوخ مصاطلح :هماان ،ج،8

847؛ ج،1

 .6روایات مؤیّد :روایاتی است که عالمه پس از تفسیر آیه در تأیید دیادگاه تفسایری
خود گزارش میکند که حدود ده روایتاند(.برای نموناه ناک :هماان ،ج86 ،8؛ ج،8
11ا13؛ ج،8

)117

 .7روایات اختال قرائت :روایاتی از اهل بیت دربارۀ اختال قرائات در آیاات
قرآن وجود دارد که عالمه هشت مورد از آنها را در تفسیر خاود گازارش کارده اسات.
(برای نمونه نک :همان ،ج،6

84؛ ج،8

 81و )831

 .1روایات فضائل القرآن :برخی روایات اهل بیت باه فضایلت تاالوت آیاات و
سور قرآنی پرداختهاند .عالمه فقب یک مورد ،در ابتدای سورۀ انهام ،از این دست روایات
یاد کرده است(.برای نمونه نک :همان ،ج،6

)14

 .۳کیفیت گزینش روایات
عالمه خبر واحد را در غیر فقه ،اعم از تفسیر و ...حجت نمایداناد(.طباطباایی8687 ،ق،
ج،6

 )87باابنحال درصورتیکه مضمون روایت تفسیری آحاد السند ا با سند صحیح

یا بدون سند صحیحا موافق قرآن باشد ،مهتبر میداناد .وی ماینویساد :آنچاه در زمیناۀ
روایات غیرفقمی برای پژوهشگر ممم است ،این است که در جستجوی موافقت روایاات
با آیات قرآن باشد .اگر موافق بود ،خود مالکی بارای اعتباار آن اسات ،در ایان صاورت
برخورداری از سند صحیح بدان زینت میبخشد ،و اگر موافق نبود هیچ ارزش و اعتباری
ندارد(.همان ،ج،3

 )181ایشان تا بدانجا باه محتاوای روایات و انطبااق آن باا آیاات

اهمیت میدهد که اصالت را با متن و داللت روایت میداند .عالمه در موضهی دیگر ایان
مشی را به بیانی دیگر تقریر کرده است« :وویفۀ مفسر این است کاه باه احادیاث پیغمبار
اکرم و ائمۀ اهل بیت که در تفسیر قرآن وارد شده مرور و غاور کارده ،باه روش
ایشان آشنا شود؛ پس از آن طبق دستورى که از کتا و سنت استفاده شد ،به تفسیر قرآن
پردازد و از روایاتى که در تفسیر آیه وارد شده به آنچه موافاق مضامون آیاه اسات اخاا
نماید(».طباطباایی8888 ،ش،

 )31عالماه حتای اساتفاده از روایاات سابب نازول را
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درصورتیکه متواتر یا خبر قطهىالصدور نباشند ،رد نمایکناد و بمارهگیاری از آنهاا را

گاشته از این مهیار کلی ،بهنظر میرسد عالمه در تفسیر البیان از میاان انباوه روایاات
موافق با آیات که در تفاسیر و جوام روایی آمده ،آنهایی را که با تفسیر آیات ساازگارتر
بوده آورده است .بهاجمال میتوان مواردی را برای مهیارهای عالمه در گازینش روایاات
صحیح بیان کرد که عبارتاند از:
۳ـ .1گزارش روایات موافق با سیاق

ازجمله مممترین مهیارهای عالمه در گزینش روایات ،موافقت آنها با سیاق آیات اسات؛
چنانکه ایشان در تفسیر دو آیۀ پایانی سورۀ بقره پس از نقل روایتی تصریح مایکناد« :در
این مهنا روایات دیگری وجود دارد و آنچه که ما نقل کردیم با سایاق دو آیاه ساازگارتر
است و بهواسطۀ این روایت ،به نکات اسلو دو آیه میتوان دسات یافات(».طباطباایی،
8641ق ،ج867 ،1ا /861برای نمونۀ بیشاتر ناک :هماان ،ج84 ،1ا 88و 16ا17؛
ج،8

877ا 871و 111؛ ج،8

188؛ ج،8

 843و )868

۳ـ .1روایات ناظر به تفسیر آیه

با مراجهه به تفاسیر صافی ،برهان و نور الثقلین با روایاات متهاددی ذیال آیاات مواجاه
میشویم ،برخی از آنها بهصورت مستقیم ناور بر تفسیر آیه نیسات بلکاه مفسار آیاات
دیگری هستند که بهدلیل شباهت با آیۀ مدنظر ذکر شدهاند .عالماه از گازارش ایانگوناه
روایات اجتنا کرده و تنما به نقل روایاتی که نااور بار تفسایر آیاۀ موردبحاث هساتند
پرداخته است .برای نمونه روایت «عَانْ أَبِای جَهْفَارٍ قَاالَ :أَوْحَاى اللَّاه إِلَاى نَبِیاهِ
فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِی أُوحِی إِلَیكَ إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ(زخر  )68 :قَالَ إِنَّکَ عَلَى وَلَایةِ عَلِی
وَ عَلِی هوَ الصِّرَاطُ الْمسْتَقِیم» در تفسایر ناور الثقلاین(عروسای الحاویزی8688 ،ق ،ج،8
 )11ذیل آیۀ ششم سورۀ حمد گزارش شده است .اما چون این روایات مساتقیما باه
تفسیر «صراط مستقیم» در آیۀ  68زخر ا و نه آیۀ سورۀ حمدا پرداخته ،عالماه از نقال
آن اجتنا کرده است.
برای نمونۀ بیشتر نک :الف .تفسیر نور الثقلین(هماان ،ج،8

 )888و تفسایر البیاان
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درصورتیکه با مضمون آیه و قراینى موجود در اطرا سازگار باشد ،موجاب اعتمااد باه
آنها میداند(.همان)876 ،

۲9۶
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ذیل آیۀ  7آلعمران؛  .تفسیر نور الثقلین(همان ،ج،8

16ا )18و تفسایر البیاان ذیال آیاۀ 81

۳ـ .۲نقل یک روایت از چند روایت مشابه
شیوۀ دیگر عالمه در گزینش روایات این بوده است که ایشان هنگامی که به چند روایات

مشابه در تفسیر آیهای میرسیده ،غالبا به گزارش یک روایت اکتفا کرده و با عبارتی چون
«روى قریبا منه» و «فی هاا المهنى عدّة روایات» از نقل روایات تکراری خودداری کارده
است(.بارای نموناه ناک :طباطباایی8641 ،ق ، ،ج 68 ،8و 888؛ ج861 ،8؛ ج،6
868؛ ج،8

)868

۳ـ .۳قلّت گزارش روایات فقهی

در تفسیر البیان جز مهدود موارد(مانند آیات  68و  848نسا و  6مائده) ،روایاات فقمای
گزارش نشده و عالمه خواننده را به کتب فقمی ارجاع داده است؛ چنانکه ذیال آیاۀ 848
نسا پس از نقل چند روایت مربوط به قصر صالة مینویساد« :روایاات در باا احکاام
قصر صالة در کتب حدیثی و فقمی فراوان نقال شاده اسات(».طباطباایی8641 ،ق ،ج،8
 )886نیز ذیل آیۀ  6سورۀ مائده مینویسد« :روایات در با تیمم و احکام مربارط باه
آن فراوان است که اینجا محل گزارش آنها نمیباشد(».همان ،ج،8

)11

۳ـ۴ـ .اجتناب از گزارش روایات جری ناسازگار با سیاق
عالمه برخال شیوۀ مجم البیان مقید بوده حتیالمقدور روایاتی را کاه در آنهاا ،آیاات

به اهل بیت تفسیر شدهاند بیاورد ،با این تفاوت که تصاریح مایکناد کاه ایانگوناه
روایات از با جری و تطبیق هساتند .ایان دیادگاه عالماه بارخال دیادگاه صااحبان
تفاسیری چون صافی 7میباشد که این روایات را تفسیر آیه میدانند.

روایات فراوانی در کتب تفسیری و جوام روایی در باا جاری و تطبیاق گازارش
شده است .شیوۀ عالمه در نقل این روایات اوال اجتنا از روایات تکراری و ثانیاا پرهیاز
از نقل روایات جری و تطبیق ناهمگون با سیاق است .درخصاو

موضاوع اول ساخن

گفته شد ،اما دربارۀ مسئلۀ دوم ،میتوان این حقیقت را با استفاده از ساخنان خاود عالماه
رمزگشایی کرد.
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آیۀ  88انهام؛ ج .تفسیر نور الثقلین(همان ،ج،1
اعرا .

781ا )788و تفسیر البیان ذیل
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ایشان روایاتی را که ا برابر با آیۀ  86سورۀ توباه 1ا مااههاای دوازدهگاناه را باه اهال

روایت ،ماههای دوازدهگانه به دوازده امام ،چمار ماه حرام به امیار مؤمناان ،علای بان
حسین ،علی بن موسی و علی بن محمد و سال باه پیاامبر تأویال شاده
است ».ایشان روایتی نیز در این با از امام باقر نقل میکناد و پاس از نقال روایات
مینویسد« :انطباق این روایت با سیاق آیه پوشایده و پنماان اسات(».طباطباایی8687 ،ق،
ج)178 ،3
یا در تفسیر البیان ذیل آیۀ «ضُرِبَتْ عَلَیهِمُ الذِّلَّةُ أَینَ ما ثُقِفُوا إِالَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِِ وَ حَبْهلٍ مِهنَ

النَّاسِ(»...آلعمران )881 :از امام صادق آورده است« :الْحَبْالُ مِانَ اللَّاهِ کِتَاا اللَّاهِ وَ
الْحَبْلُ مِنَ النَّاسِ عَلِی بْنُ أَبِیطَالِب ،»پس از نقل ایان روایات تصاریح مایکناد کاه
روایت از سیاق آیه دور است(.طباطبایی8641 ،ق ،ج،1

178ا)176

 .۴کیفیت بررسی روایات
عالمه فقب روایاتی که مهنای روشنی داشتهاند ،گزارش کرده اما روایات مبمم و دشوار را
تبیین کرده است و روایاتی که مهنای غیرقابل پایرش براساس قرآن ،سنت قطهی و عقال
داشتهاند ،به نقد آورده است .بارایناسااس مباحاث پایش رو در دو محاور روش تبیاین
روایات و روش نقد روایات مطرح میشود:
۴ـ .1روش تبیین روایات

فمم روایات چون فمم آیات قرآن به برخورداری از دانشهاا و بمارهگیاری از ابزارهاای
علمی گوناگونی متکی است .عالمه طباطبایی مفسری زباده در تفسایر آیاات و شاارحی
توانا در تبیین روایات بوده است و بررسی روش ایشان در فقه الحدیث روایات تفسایری
در تفسیر البیان ،پژوهش جداگانه و مبسوطتر اقتضا دارد و در این مجال بهاختصاار از آن
سخن میرود .روشهای ایشان در تبیین و توضیح روایات ،در شاش ماورد دساتهبنادی
شد .8 :تبیین روایت با آیه؛  .1تبیین روایت با روایت؛  .8تبیین روایت باا عقال؛  .6تبیاین
روایت با لغت؛  .8تبیین روایت با قواعد ادبی؛ 6ا .تبیین روایت با تمییز کالم مهصوم
از کالم راوی.
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بیت تفسیر کردهاند ،در تفسیر البیان نیاورده است و بدون اشاره به آنها از آیاه عباور
میکند(.طباطبایی8641 ،ق ،ج )811 ،8اما در تفسیر المیزان ماینویساد« :در چنادین

۲9۸
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۴ـ1ـ .1تبیین روایت با آیه

آیات و روایات در تهامل با یکدیگرند و همانطورکه از روایت در فمم آیات کماک

رَبُُِّ بِكَ لِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِهن ذُرییتهی قهالَ ال ینهالُ عَهْهدِی

الظَّالِمینَ»(بقره )816 :از کافی نقل میکند« :إِنَّ اللَّهَ عز و جل اتَّخَاَ إِبْرَاهِیمَ عَبْدا قَبْلَ أَنْ
یتَّخِاَه نَبِیا وَ إِنَ اللَّهَ اتَّخَاَه نَبِیا قَبْلَ أَنْ یتَّخِاَه رَسولا وَ إِنَّ اللَّاهَ اتَّخَااَه رَساولا قَبْالَ أَنْ
یتَّخِاَه خَلِیلا وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَاَه خَلِیلا قَبْلَ أَنْ یجْهَلَه إِمَاما فَلَمَّا جَمَ َ لَه الْأَشْیا َ قَاالَ إِنِّای
جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماما قَالَ فَمِنْ عِظَمِمَا فِی عَینِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ وَ مِنْ ذُرِّیتِای قاالَ ال یناالُ
عَمْدِی الظَّالِمِینَ قَالَ لَا یکُونُ السَّفِیه إِمَامَ التَّقِی ».سپس به توضیح آن با استفاده از آیات
پرداخته و مینویسد« :إن الله اتخاه عبدا قبل أن یتخاه نبیاا ».از آیاات ساورۀ انبیاا
استفاده میشود« :وَ لَقَدْ آتَینا إِبْراهِیمَ رُشدَهُ مِن قَبْلُ وَ كُنَّا بِِِ عالِمِینَ(»...انبیا 88 :ا )86کاه
همان اتخاذ او برای عبودیت است ،جملۀ «اتخاه نبیا قبل أن یتخاه رسوال» از آیاات
سورۀ مریم استفاده میشود« :وَاذكُر فِی الكِتابِ إِبْراهِیمَ إِنَُِّ كانَ صِدییقاً نَبِیا .إِذ قالَ لِأَبِیِِ یا

أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما ال یسْمَعُ وَ ال یبْصِرُ وَ ال یغنِی عَنكَ شَیئاً(».مریم68 :ا )61با توجاه باه «إِذْ
قالَ» ،این اولین مأموریت(از رسالت) ابراهیم بود .جملۀ «اتخاه رسوال قبل أن یتخاه

خلیال» از آیات زیادی بهدست میآید ،اما ازآنجاکه رسالت اخصّ از نبوت است ،ایان
سخن فقب اثبات نبوت را مایرسااندا چناان کاه در آیاات گاشاته آماده اساتا و
ابراهیم پس از ومور رسالتش بدان محتاج بود .این مطلاب از بسایاری از آیاات
بهدست میآید .جملۀ «اتخاه خلیال قبل أن یتخاه إماما» از آیۀ «وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً

وَ اتَّخَذَ اللَُِّ إِبْراهِیمَ خَلِیلًا»(نسا  )818 :برداشت میشاود ،باهطاوریکاه از وااهر آیاه
برمی آید ،خداوند ابراهیم را به دلیل برخورداری از آیین حنفیّت ،به خُلت گرفت.
این جایگاه نیز پس از مقام رسالت بود ،زیرا این مقام ،مقام بیان شرافت آیین حنفیّت
است که به سبب آن ابراهیم به مقاام خُلات تشار
831ا /833برای نمونه بیشتر نک :همان ،ج،1
ج)886 ،8

یافت(.طباطباایی8641 ،ق ،ج،8
131؛ ج،8

864؛ ج،6

61؛
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گرفته می شود ،متقابال گاه از آیات برای فمم روایات استفاده میشاود .عالماه چناین
شیوهای را در تفسیر البیان بهکار گرفته است .برای نمونه ذیل آیاۀ «وَ إِذِ ابْتَلى إِبْهراهیمَ
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۴ـ1ـ .۲تبیین روایت با روایت

همانطورکه برخی آیات برخی دیگر را تفسیر میکنند ،درخصو

روایات نیاز چناین

لَكُمْ قِیاماً(»...نسا  )8 :از تفسیر عیاشی نقل میکند« :لَا تُؤْتُوهَا شُارَّا َ الْخَمْارِ وَ النِّسَاا ».
(اموال خود را به شرابخوار و زنان ندهید ).عالمه با نقل این روایات مهتقاد اسات کاه
شرابخوار از مصادیق «السُّفَما َ» میباشد ،لاا در ادامه روایات یادشاده ماینویساد« :در
روایات زیادی ،شار خمر از سفما شمرده شده است(و از دادن مال به او نمای شاده
است) .دادن مال اعم از دادن مال خودش یا دادن ماال باهصاورت امانات و امثاال آن
میباشد ،چنانکه در من ال یحضره الفقیه از امام صادق نقل شده است :هیچ سفیمی
سفیه تر از شرابخوار نمیباشاد" :و أَی سَافِیهٍ أَسْافَه مِانْ شَاارِ ِ الْخَمْار"(».طباطباایی،
8641ق ،ج)86 ،8

۴ـ1ـ .۳تبیین روایت با عقل

عالمه در موارد زیادی با استفاده از برداشتهای عقلی به تبیین و توضیح روایت پرداختاه
است .برای نمونه ذیل آیات  83تا  68سورۀ آلعمران ،در بیان تفاوت میان نبیّ و رساول،
از کافی 3نقل میکند« :عَنْ زرَارَةَ قَالَ :سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّساولِ وَ عَانِ النَّبِای وَ
عَنِ الْمحَدَّثِ فَقَالَ الرَّسولُ الَّاِی یهَاینُ الْمَلَکَ یأْتِیهِ بِالرِّسَالَةِ مِنْ رَبِّهِ یقُاولُ یاأْمرُكَ کَااَا وَ
کَاَا وَ الرَّسولُ یکُونُ نَبِیا مَ َ الرِّسَالَةِ وَ النَّبِی لَا یهَاینُ الْمَلَکَ ینْزِلُ عَلَیهِ النَّبَأُ عَلَى قَلْبِهِ فَیکُونُ
کَالْمغْمَى عَلَیهِ فَیرَى فِی مَنَامِهِ قُلْت فَمَا عِلْمه أَنَّ الَّاِی یرَى فِی مَنَامِهِ حَاق قَاالَ یبَینُاه اللَّاه
حَتَّى یهْلَمَ أَنَّ ذَلِکَ حَق وَ لَا یهَاینُ الْمَلَکَ وَ الْمحَدَّثُ الَّااِی یسْامَ الصَّاوْتَ وَ لَاا یارَى
شَاهِدا ».آن گاه در توضیح این روایت مینویسد« :جملۀ "وَ الرَّسولُ یکُونُ نَبِیا" باه امکاان
اجتماع هر دو صفت اشاره دارد و جملۀ "فَیکُونُ کَالْمغْمَى عَلَیهِ" تفسیر مهنای "رؤیتُه فای

المَنام" میباشد و مهنای آن غفلت از حواس اسات و جملاۀ "یبَینُاه اللَّاه" اشااره دارد باه
تشخیص سخن فرشته از سخن شیطان باهوسایلۀ حقای کاه خداوناد آشاکار مایکناد.
(طباطبایی8641 ،ق ،ج،1
 16و )68

184؛ بارای نموناه بیشاتر ناک :هماان ،ج،1

163؛ ج،6
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است و برخی روایات برخی دیگر را تبیین میکنناد .عالماه گااه در تبیاین روایات ،از
روایت دیگر کمک گرفته است؛ مثال ذیل آیۀ «وَ ال تُؤتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتی جَعَهلَ اللَّهُِ

3۰۰

دو فصلنامه ح ی پژوهی ،سال نهم ،شماره هج هم ،پاییز و زمستان 139۶

۴ـ1ـ .۴تبیین روایت با لغت

84

عالمه در تفسیر البیان ،اگر واژهای از روایت را دشوار یافته ،آن را مهنا کرده است .برای

تَجزْ سِتَّة ».آنگاه مینویسد« :فی الصحاح :عالج :موض بالبادیة بماا رمال(88».بارای نموناۀ

بیشتر نک :همان ،ج،8

16ا 18و 848؛ ج،6

84ا88؛ ج،8

16ا)18

۴ـ1ـ .۵تبیین روایت با قواعد ادبی

از دیگر روشهای عالمه در تبیین روایت ،بمرهگیری از قواعد ادبای اسات .بارای نموناه
ذیل آیۀ «أَ لَمْ یعْلَمُوا أَنَّ اللََِّ هُوَ یقبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبادِهِ وَ یأخُذُ الصَّهدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَِ هُهوَ التَّهوَّابُ

الرَّحیمُ»(توبه )846 :از امام رضا نقل میکند« :مَا مِنْ شَی ٍ إِلَّا وکِّلَ بِهِ مَلَکٌ إِلَّا الصَّادَقَةُ
فَإِنَّمَا تَقَ فِی یدِ اللَّهِ ».سپس مینویسد« :حصر در سخن امام( ما من شی إلا وکل باه
ملک إلا الصدقة) اضافیا و نه حقیقیا است و ازجمله دالیال آن ،ایان اسات کاه قباول
توبه و اخا صدقه دو موضوع همراه هم در آیه هستند که حصر شدهاند ،پاس تخصایص
حصر به اخا صدقه بدون قبول توبه ،اضافی است(».طباطبایی8641 ،ق ،ج،8

)876

دلیل اینکه عالمه حصر در سخن امام را اضافی میداند ا و نه حقیقیا این اسات
که در آیۀ موردبحث ،قبول توبه و اخا صدقه در کنار یکدیگر آمدهاناد و اگار حصار در
روایت را حقیقی بگیریم ،با حصری که دربارۀ قباول توباه وجاود دارد در تناافی اسات.
(برای نمونۀ بیشتر نک :همان ،ج،6

171؛ ج،8

)861

۴ـ1ـ .6تبیین روایت با تمییز کالم معصوم از کالم راوی
عالمه ذیل آیۀ «وَ لتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَى الخَیرِ وَ یأمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَ ینهَوْنَ عَهنِ المُنكَهرِ وَ

أُولئِكَ هُمُ المُفلِحُونَ» (آلعمران )846 :به نقل از امام صادق مایآورد« :أناه سائِلَ عَانِ
الْأَمْرِ بِالْمَهْرُو ِ وَ النَّمْی عَنِ الْمنْکَرِ أَ وَاجِبٌ هوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِیها فَقَالَ لَا فَقِیلَ [لَه وَ] لِمَ قَالَ
إِنَّمَا هوَ عَلَى الْقَوِی الْمطَاعِ الْهَالِمِ بِالْمَهْرُو ِ مِنَ الْمنْکَرِ لَا عَلَى الضَّهِفَة الَّااِینَ لَاا یمْتَادونَ
سَبِیلا إِلَى أَی مِنْ أَی یقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ وَ الدَّلِیلُ عَلَى ذَلِکَ کِتَا اللَّهِ تَهالی قَوْلُه :وَ
لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّة یدْعونَ إِلَى الْخَیرِ وَ یأْمرُونَ بِالْمَهْرُو ِ وَ ینْمَوْنَ عَنِ الْمنْکَارِ ». ...ایشاان در

ادامه مینویسد« :جملۀ "یقول من الحق إلى الباطل" کالم راوی است که ساخن اماام
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نمونه ذیل آیۀ  88سورۀ نسا از امام باقر روایت مایکناد« :کَاانَ أَمِیارُ الْماؤْمِنِینَ
یقُولُ إِنَ الَّاِی أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ لَیهْلَم أَنَّ السِّمَامَ لَا تَهولُ عَلَى سِتَّةٍ لَوْ یبْصِرُونَ وَجْمَمَا لَامْ

جایگاه ح ی در تفسیر البیان فی الموافق بیا الی ی والقرآن

(من أی إلى أی) 81را تفسیر میکند(».طباطبایی8641 ،ق ،ج،1
بیشتر نک :همان ،ج،8

881؛ ج،6

186؛ ج،8

301

168ا /166برای نموناۀ

 83و )17

عالمه به گزارش و شرح روایاات بسانده نکارده اسات .ایشاان در جایگااه دانشامندی
عقلگرا به تمام روایات نگاه تهبدی نداشته است .ایشان از سویی به هنگام تفسیر برخای
آیات ،روایاتی راا به تصریح خود ا بهدلیل تشویش ذکر نکرده است(همان ،ج،6

168

و  )888و از سوی دیگر آنجا که روایتا خواه شیهی و خواه سنیا با ادلۀ عقلی و نقلای
در تهارض بوده ،بدون هیچ تسامحی به نقد آن همت گماشته است.
با بررسی صورتگرفته ،نقدهای عالمه به روایات در دو بخش دستهبنادی مایشاود:
نقد محتوایی و نقد سندی.
۴ـ۲ـ .1نقد محتوایی

چنان که گاشت ،عالمه در گزینش و نقل روایات اصالت را به محتوا داده و در صاورت
موافقت با قرآن و سنت قطهی ،آنها را در خدمت تفسایر آیاات مایآورد .ایشاان اِباایی
نداشته که در پارهای از مواض تفسیر البیان روایاتی گزارش و آنگاه به نقد آنها بپاردازد.
براساس سیرۀ ایشان ،در این تفسیر نقد محتوایی بر نقد سندی تارجیح داشاته و باهدلیال
مخالفتشان با کتا و سنت ،نقد محتوایی شدهاند.
۴ـ۲ـ1ـ .1مخالفت با کتاب

عالمه در تفسیر خود ،روایاتی را که با واهر یا مضمون آیات ناسازگار باوده ،نقاد کارده
است .برای نمونه ذیل آیۀ «وَ مِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفسَُِ ابْتِغاءَ مَرضاتِ اللَِِّ وَ اللَُِّ رَؤُفٌ بِالعِبادِ»
(بقره )147 :مینویسد« :در روایات زیادی از فریقَین آمده که آیه در شأن امیر مؤمناان
فرود آمده است ».ایشان در ادامه میگوید« :در شأن نزول این آیاه روایاات دیگاری نیاز
وارد شده که قابلاعتنا نمیباشند؛ چنان که گفته شده" :آیه در شأن صمیب بن سنان ناازل
شده است که مشرکان ،همراه او را به قتل رساندند و از او نیز خواستند اسالم را رها کند.

او گفت :من پیرمردی هستم که اگر با شما باشم سودی برایتاان نادارم و اگار ضاد شاما
باشم ضرری برایتان ندارم ،پس من و آنچه که در پای آن هساتم فروگااشاته و اماوالم را

بگیرید ،مشرکان اموال او را پایرفتند »".عالمه آنگااه باه نقاد آن پرداختاه و ماینویساد:
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«روایت با سیاق آیۀ مَن یشرِی نَفسَُِ ابْتِغاءَ مَرضاتِ اللَِِّ ناسازگار است(.هماان ،ج،1

836ا838؛ ج،8

۴ـ۲ـ1ـ .۲مخالفت با سنت

دومین مهیار ممم عالمه در نقد محتوایی روایات ،عرضۀ آنها به سنت قطهی اسات .ایان
ممم به دو گونه در تفسیر البیان واق شده است که گاه عالمه روایت را بهدلیل تهارض باا
سنت قطهی و گاه بهدلیل عدم وجود روایت در جوام روایی مهتبر نقد کرده است.
نمونۀ اول :ایشان ذیل آیۀ «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنزِلَ فِیِِ القُرآنُ( »...بقره )818 :ماینویساد:
در بهضی روایات آمده که رمضان نامی از نامهای خداوناد اسات و نبایاد گفات« :جاا
رمضان و ذهب رمضان» ،بلکه باید گفت« :شامر رمضاان» .عالماه در نقاد ایان روایات
مینویسد« :این روایت ،خبری واحد و در موضوع خود ،غریب میباشد و اخباری که در
شمارش اسما خداوند متهال وارد شدهاند ،اشارهای به رمضان نکردهاند و نیز این روایت

از جنس روایات "أنین المریض من أسما الله تهالى" نمیباشد؛ همچنانکاه واژۀ رمضاان
بدون مضا قرار گرفتن شمر بهصورت مفرد و مثنی ،فراوان در روایات بهکار رفته است
بهطوریکه بهید است در آن روایات ،راوی کلماۀ شامر را انداختاه باشاد(».هماان ،ج،8
 /886برای نمونۀ بیشتر نک :همان ،ج 36 ،1و 867ا866؛ ج 87 ،8و )866
نمونۀ دوم :عالمه ذیل آیۀ «فَأَزَلَّهُمَا الشَّیطانُ عَنها فَأَخرَجَهُما مِمَّا كانها فیهِِ وَ قُلنَها اهْبِطُهوا

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِی الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى حینٍ» (بقره )86 :پس از نقل روایاات
متهدد مینویسد« :در روایات صحیح و مهتبر به چگونگی آمادن ابلایس باهسامت آدم و
همسرش اشاره نشده است و در برخی اخبار که در آنها مار و طاووس دو کماک بارای

ابلیس جمت فریب آن دو یاد شدهاند ،غیرمهتبر میباشند 88و ما از ذکر آنهاا صار نظار
کردیم(».طباطبایی8641 ،ق ،ج)816 ،8
۴ـ۲ـ .۲نقد سندی

اسانید روایات تفسیری بهدلیل کثرت راویان مجمول یا ضهیف الحال یا ارسال یا باهطاور
کلی حا سند ،ضهیف هستند و ایان سساتی تفسایر ماأثور را در پای دارد(.مهرفات،
8681ق ،ج )88 ،1بنابراین سند تهاداد قابالتاوجمی از روایاات تفسایری براسااس
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مهیارهای رجالی و درایهای ضهیف میباشند .چنانکاه گاشات ،عالماه بارای محتاوای

پرداخته ،فقب از ضهف سند سخن نگفته بلکه تالش کرده جنبۀ سامبلیک باودن روایات
(طباطبایی8641 ،ق ،ج816 ،6ا ،)817مخالفات باا قرآن(هماان ،ج81 ،8ا )83یاا
عدم ضبب راوی(همان ،ج،1

 )881را دخیل سازد.

برای نمونه ،برای تبیین مهنای واژۀ «کرسیّ» در آیۀ  188سورۀ بقره ،روایااتی چناد را
ذکر میکند ،ازجمله روایتی را از مفضل بن عمر از امام صادق نقل کرده کاه فرماود:
عرش علمی است که خداوند ،انبیا و پیامبران و حجتهای خود را بر آن مطل سااخته و
کرسیّ علمی است که خداوند ،انبیا و پیامبران و حجتهای خود را بر آن مطل نساخت.
عالمه آنگاه در نقد این روایت مینویسد« :براساس روایت پیشگفته 86واضاح اسات کاه
راوی دچار توهم و اشتباه شده و کرسیّ و عرش را جابهجا کرده است و یا اینکه روایات
اساسا جهلی میباشد(.همانجا /برای نمونۀ بیشتر نک :همان ،ج 36 ،1و )838
نتیجهگیری
بنابر آنچه گاشت ،در تفسیر البیان فی الموافقاة باین الحادیث و القارآن ،روایاات سامم
بسزایی در تفسیر آیات داشتهاند و عالمه طباطبایی تاالش فراوانای کارده میاان آیاات و
روایات سازگاری ایجاد کند .به همین علت تحقیق انجامشده با تمرکاز بار روایاات ایان
تفسیر ،مباحث را در چمار محور سامان داد .8 :مصادر روایات تفسیر البیان؛  .1گونههاای
روایات تفسیری؛  .8کیفیات گازینش روایاات؛  .6کیفیات بررسای روایاات .در محاور
نخست ،بررسیهای گسترده بیانگر آن بود که مصادر متهددی کاه عالماه بارای روایاات
تفسیری ذکر کرده استا خواه تفاسیر روایی و خاواه جواما حادیثیا باه بیشاتر آنهاا
مراجهۀ مستقیم نداشته و نوعا روایات را از تفسیر صاافی و برهاان و گااهی بحااراألنوار
گزارش میکند .البته گفتنی است شاید نتوان بر این شیوۀ عالمه خرده گرفت؛ زیارا سایرۀ
علمای پیشین بدین منوال بوده که با استفاده از منااب واساطه ،باه مأخاا اصالیا بادون
مراجهه به آنا ارجاع میدادهاند .در محور دوم مشخص شد کاه عالماه از هشات گوناه
روایت برای شرح و توضیح آیات قرآنی استفاده کرده است .بررسایهاا در محاور ساوم
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روایت بیش از سند آن اهمیت قائل است و روایات ضهیف السند را از حیّز انتفاع خاارج
نکرده و از آنها در تفسیر آیات بمره میبرد .حتی در مهدود مواردی که باه نقاد ساندی
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حکایت از آن داشت که عالمه از میان انبوه روایات موافق با آیات که در تفاسایر روایای

روایات همت گمارد .لااا ایان محاور در دو بخاش ساامان یافات :در بخاش نخسات
روشهای ایشان در شرح و تبیین روایات احصا گردیاد و در بخاش دوم از شایوههاای
ایشان در نقد روایات سخن بهمیان آمد و مشخص شد که ایشان روایات را غالبا براساس
محتوا ا و با استناد به آیات قرآنا نقد کرده است.
پینوشتها:
 .8عالمه یک بار به تفسیر الدر المنثور(ج )884 ،8و پنج بار به تفسیر ثهلبی اشااره کارده اسات؛
البته چنانکه خواهد آمد ،بهنظر میرسد ایشان مراجهۀ مستقیم به تفسایر ثهلبای نداشاته و از طریاق
تفسیر برهان به آن اشاره کرده است.
 .1قال علی بن إبراهیم ...الْحَبْلُ مِانَ اللَّاهِ کِتَاباه ،وَ الْحَبْالُ مِانَ النَّااسِ :وَصایُّ رَساولِ اهللِ و ابان
شمرآشو  :عن الباقر قال« :الْحَبْلُ مِنَ اللَّهِ کِتَا اللَّهِ وَ الْحَبْلُ مِنَ النَّاسِ عَلِیُّ بْنُ أَبِیطَالِاب».
(بحرانی8876 ،ش ،ج676 ،8ا)677
 .8شایان ذکر است این روایت با همین الفاظ در علل الشرائ (صدوق8818 ،ق ،ج )831 ،1نقال
شده و در من ال یحضره الفقیه(همو8688 ،ق ،ج )838 ،1با تفااوت در برخای واژگاان موجاود
است.
 .6حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ محَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْهَطَّار رَحِمَه اللَّه قَالَ حَدَّثَنَا سَهْد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ
بْنُ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْادِ اللَّاهِ
قَالَ سئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أُوحِیَ إِلَیَّ هاَا الْقُرْآنُ لِأُنْاِرَکُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ قَالَ بِکُلِّ لِسَان(.هماو،
8818ق ،ج)818 ،8
 .8حَدَّثَنِی أَبِی موسَى بْنُ جَهْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَهْفَرِ بْنِ محَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ محَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَانْ أَبِیاهِ عَلِایِّ بْانِ
الْحسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ الْحسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِیطَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسولُ اللَّهِ لَاا تَرْفَهاونِی
فَوْقَ حَقِّی فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ تَهَالَى اتَّخَاَنِی عَبْدا قَبْلَ أَنْ یَتَّخِاَنِی نَبِیّا قَالَ اللَّاه تَبَاارَكَ وَ تَهَاالَى ...مَهْنَااه
أَنَّممَا کَانَا یَتَغَوَّطَان(.همو8646 ،ق ،ج)148 ،1
 .6گفتنی است عالمه از واژههای مختلفی مانند شبیه الجری(همان ،ج ،)818 ،8بطن(هماان ،ج،8
887؛ ج81 ،6؛ ج ،)868 ،8مصداق(همان ،ج868 ،8؛ ج88 ،1؛ ج ،)166 ،6أخا
باألکمل(همااان ،ج ،)148 ،8حقااائق هاااه الصاافات(همان ،ج )817 ،8و تأویل(همااان ،ج،8
884؛ ج )186 ،8بهجای واژههای جری و تطبیق استفاده کرده است.
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 .7نک :مقدمۀ سوم تفسیر صافی ،ج16 ،8ا.11
« .1إِنَّ عِدَّةَ الشُّمورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَمْرا فی کِتا ِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْاأَرْضَ مِنْماا أَ ْربَهَاة

روایت در کتا بصائر الدرجات(صفار8646 ،ق ،ج )871 ،8آمده است.
 .84گاهی در این تفسیر واژه ای(مانناد واژۀ ساربا) کاه جازو کاالم راوی باوده ،جزئای از روایات
بهحسا آمده و تبیین واژگانی شده است(.طباطبایی8641 ،ق ،ج)88 ،6
( .88همان ،ج)67 ،8؛ منطقهای از بیابان که دارای شن است(.جوهری8647 ،ق ،ج،8

)884

 .81گفتنی است در متن روایت بهصورت «إِلَى أَیٍّ مِنْ أَیٍّ» آمده است.
 .88در مناب شیهه ،تحف الهقول(حرانی8868 ،ق )88 ،و در مناب اهل سنت ،جاام البیاان فای
تفسیر القرآن(.طبری8681 ،ق ،ج)817 ،8
« .86کل شی خلق الله فی جو الکرسی خال عرشه؛ فإنه أعظم من أن یحیب به الکرسی».

منابع
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 .8جوادی آملی ،عبداهلل ،شمس الوحی تبریزی ،تحقیق علیرضا روغنی موثق ،چ ،8قم :اسرا 8811 ،ش.
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 .84صدوق ،ابوجهفر محمد بن علی ،الخصال ،تصاحیح علاىاکبار غفاارى ،چ ،8قام :جامهاه مدرساین،
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 .88ااااااااااا  ،ثوا األعمال و عقا األعمال ،قم :دارالشریف الرضی للنشر8646 ،ق.
 .81ااااااااااا  ،علل الشرائ  ،صدوق ،النجف :منشورات المکتبة الحیدریة8818 ،ق.
 .88ااااااااااا  ،عیون اخبار الرضا ،تصاحیح حساین األعلمای ،بیاروت :مطااب مؤسساة األعلمای،
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حرُمٌ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّم»...
 .3این روایت ،ازجمله روایاتی است که مصدر آن در تفسیر البیان اشاتباه عناوان شاده اسات .ایان

3۰۶

دو فصلنامه ح ی پژوهی ،سال نهم ،شماره هج هم ،پاییز و زمستان 139۶

8646ق.
 .86ااااااااااا  ،من ال یحضره الفقیه ،تصحیح علىاکبر غفارى ،قم :دفتر انتشارات اسالمى8688 ،ق.

 .86طباطبایى ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمی جامهاۀ مدرساین حاوزۀ
علمیه قم8687 ،ق.
 .87ااااااااااا  ،تفسیر البیان فى الموافقة بین الحدیث و القارآن ،چ ،8بیاروت :دارالتهاار للمطبوعاات،
8641ق.
 .81ااااااااااا  ،قرآن در اسالم ،تمران :دارالکتب االسالمیة8888 ،ش.
 .83طبری ،ابو جهفر محمد بن جریر ،جام البیان فی نفسیر القرآن ،چ ،8بیروت :دارالمهرفة8681 ،ق.
 .14عروسی الحویزی ،عبد علی بن جمهه ،تفسیر نور الثقلین ،تصحیح هاشام رساول محالتای ،چ ،6قام:
اسماعیلیان8688 ،ق.
 .18فاکر میبدی ،محمد ،مبانی تفسیر روایای ،بایجاا :ساازمان انتشاارات پژوهشاگاه فرهنان و اندیشاه
اسالمی8838 ،ش.
 .11فقیه ایمانی ،سید محمدرضا و عباس مصالئیپور« ،روش عالمه طباطبایی در تفسیر البیان فی الموافقاة
بین الحدیث و القرآن در مقایسه اجمالی با تفسیر المیزان» ،نشریه پژوهشهای قرآن و حادیث ،شامارۀ ،8
8838ش،

888ا.881

 .18فیض کاشانی ،محمد بن شاه مرتضی ،تفسیر الصافی ،چ ،1تمران :مکتبة الصدر8688 ،ق.
 .16قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،تصحیح طیب موسوی جزایری ،چ ،8قم :دارالکتا 8646 ،ق.
 .18کلینی ،محمد بن یهقو  ،الکافی ،تصحیح علایاکبار غفااری و محماد آخونادی ،تماران :دارالکتاب
االسالمی8647 ،ق.
 .16مجلسى ،محمدباقر ،بحاراألنوار الجامهة لادرر أخباار األئماة األطماار(ط ا بیاروت) ،چ ،1بیاروت :دار
إحیا التراث الهربی8648 ،ق.
 .17مهرفت ،محمدهادى ،التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب ،مشمد :الجامهة الرضویة للهلوم االساالمیة،
8681ق.
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 .88صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،تصحیح محسن بن عباسهلى کوچاهبااغى ،چ ،1قام :مکتباة
آیتاهلل المرعشی النجفی8646 ،ق.

