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  :   چکیده
اي مبذول داشته است، ایشـان  دقت و توجه ویژه قرآنعالمه طباطبایی در به کارگیري روایات در تفسیر 

 وکند و با بررسی فقه الحدیثی روایـات،  مطرح می» هاي رواییبحث«در خالل تفسیرش بحثی با عنوان 
ویژه با در نظر گرفتن قاعدة سیاق، به طور مفصل به ارزیـابی روایـات و نقـد و    ، بهقرآنعرضۀ روایات بر 

پردازد، و بر ایـن اسـاس، در مـوارد    می قرآنروایات جهت تفسیر  استفاده ازبررسی اجتهاد مفسران در 
اق آیه به دلیل شواهد درونی آیه، ناسازگاري روایت با سیاق آیـه در  بسیاري مثل ناسازگاري روایت با سی

ربط بودن روایت شأن نـزول بـا آیـه،    بیان مکی و مدنی بودن، ناسازگاري روایت با سیاق آیه به دلیل بی
و در  ؛کنـد روایات را رد و اجتهاد مفسـران را نقـد مـی   ... ناسازگاري روایت با سیاق در بیان مفهوم آیه و

اي خـاص، سـازگاري روایـت بـا     رد معدودي، مثل سازگاري روایت با سیاق آیه در تعیین معناي کلمهموا
روایـات را  ... سیاق آیه در تعیین معناي عبارات و جمالت، سازگاري روایت با سیاق آیه در تفسیر آیـات و 

ها مورد قبول حیح از آنکند و اجتهاد مفسران و گاه محدثان از روایات را جهت استفادة بجا و صتأیید می
 ،بـا تکیـه بـر قاعـدة سـیاق     در بررسی روایات، عالمه طباطبایی هاي در مقالۀ حاضر، شیوه. دهدقرار می

  .شودبازبینی و تحلیل می
  

  : هاکلیدواژه
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  مقدمه  

م است که براي آگاهی و شـناخت معـارف   علوم اسالمی مسلّبراي همۀ دانشمندان 
ثقـل  (پـژوه، احادیـث معصـومان   قـرآن ، یکی از منابع اصلی مفسر و )ثقل اکبر(قرآن
گیري از روایـات تفسـیري بـراي    توان گفت بهرهو روایات صحابه است، لذا می) اصغر

توجه بـه نوسـاناتی   ، یک امر الزم و ضروري است و از طرف دیگر با قرآن کریممفسر 
که در طول تاریخ مخصوصاً قرن اول هجري به دلیل منع نگارش حـدیث، بـراي علـم    

توان بدون بررسی و گزینش از احادیث استفاده کرد، و براي نقد و حدیث رخ داد، نمی
توان از هر ابزاري مدد گرفت؛ بنـابراین بـراي داوري   بررسی یا پذیرش روایات نیز نمی

هایی را مد نظر قرار دهیم که هم بتوان از این منبـع  روایات، باید مالكدر رد و پذیرش 
الي آن مصـون  عظیم و اصیل استفاده کرد و هم از جعلیات و وضـعیات وارده در البـه  

  . ماند
 قـرآن کـریم  رسـیده،   طور کـه از معصـومان  بهترین مالك قضاوت در روایات همان

تـوان گفـت   قرون اولیه تاکنون نوشـته شـده، مـی   که از  قرآنامروزه با بررسی تفاسیر . است
گیري از روایات تفسیري را عالمـه طباطبـایی در   ترین دیدگاه در مورد بهرهبهترین و عالمانه

به کار گرفته اسـت؛ ایـن امـر در سراسـر تفسـیر       قرآنبا توجه به سیاق آیات  المیزانتفسیر 
است که عالمه بر استقالل معنـایی  کامالً مشهود است و علت انتخاب این روش آن  المیزان

) 64ق، ص1393طباطبـایی،  .(دهـد را اصل و معیار سنجش قرار می قرآنتأکید دارد و  قرآن
مـورد توجـه و تأییـد برخـی از مفسـران و      ) تفسیر قرآن بـه قـرآن  (توان گفت این روشمی

ق، 1390خـویی،  / 729، ص4، ج1956ابن خلـدون،  .(اندیشمندان گذشته و حال بوده است
بـر  ، روش مبتنـی  المیـزان البته از آنجا که ) 267ش، ص1384همو،  /36، ص1، جمقدمۀ اول

است، شاید تصور شود که روایات جایگاه خاصی در آن ندارند ولی بـا   قرآنبه  قرآنتفسیر 
شود که عالمه طباطبایی نه تنها از توجه بـه  سنگ معلوم میمطالعه و بررسی این تفسیر گران

بحـث  «افل نمانده، بلکه به طور مفصل در سراسر تفسـیرش، بـابی تحـت عنـوان     روایات غ
باز کرده و در بیشتر مواقع با توجه به سیاق آیات به صحت و سقم روایات پرداختـه  » روایی

ــ پذیرفتـه و   ـ که از نظر ایشان بسـیار کـم اسـت   است؛ روایات صحیح و مطابق با سیاق را
ده و علت ضعف آن را نیز با کمک سیاق آیات بیان کرده ربط را رد کرروایات ضعیف و بی

  .است
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عالمـه  ، هاي مربوط به روایات تفسیريبا توجه به وجود مجهوالت، مشکالت و ضعف
 قـرآن ، تأکید ایشان بر فهم مفاهیم قرآنپذیرد و براي تفسیر به ندرت روایتی را میطباطبایی 

دانـد، زیـرا اعتقـاد    را حجت می قرآنوي همچنین ظاهر . از طریق سیاق و ظاهر آیات است
 روایـات « :گویددر داللتش اعتقاد دارد، و در مورد روایات می) به تنهایی(قرآنبه کافی بودن 

 هـا آن مضـامین  از یک هیچ چون باشند، اعتماد مورد توانندمجهوالت تفسیري نمى در اثبات
 اعتبـار  درجـۀ  از نتیجـه  در کـه  دارد وجـود  تعارض هاآن میان اینکه بر عالوه ت،نیس متواتر
   و آیـات  سـیاق  در دقـت  و تـدبر  غـرض،  ایـن  تحصیل براى طریق تنها پس .اندشده ساقط
لـذا در  ) 325ص ،13ج ش،1374(».اسـت  خـارجى  و داخلـى  امارات و نیقرا از جویىبهره

به طور گسترده به بررسی و نقد روایات و برداشت مفسران از انـواع روایـات    المیزانتفسیر 
  .پرداخته است

در این نوشتار، بـه بررسـی دیـدگاه عالمـه طباطبـایی در مـورد رد و پـذیرش روایـات         
  . شودتفسیري با تکیه بر قاعدة سیاق پرداخته می

  
  شناسی و تاریخچهواژه. 1

الزم است مختصراً به اصطالحات و واژگان مهم این قبل از پرداختن به بحث اصلی 
  :پژوهش اشاره شود

در این مقاله، منظور بررسی روایات از لحاظ صحت و سـقم  : بررسی و نقد روایات
و سـنت، و همچنـین    قرآنسند و متن و سازگاري یا عدم سازگاري محتواي روایت با 

  .اي است که ذیل آن نقل شده استارتباط روایت با آیه
ترین تکیـۀ ایـن   ها و در واقع اصلیاین واژه یکی از پرکاربردترین واژه: قاعدة سیاق

پژوهش است که در زیر عالوه بر معنا و مفهوم لغوي، بـه بررسـی نظریـات برخـی از     
  : شوداندیشمندان در مورد آن پرداخته می

  :واژة سیاق در لغت عرب به معانی زیر آمده است
/ 1449، ص4ق، ج1407جوهري، (و سوق دادن چهارپایانراندن، به حرکت درآوردن 

، 6ق، ج1408ابن منظور، (، جان کندن در هنگام احتضار)117، ص3تا، جابن فارس، بی
بنـدي،  و اسلوب سخن، طرز جمله) 387، ص6تا، جزبیدي، بی(، مهریۀ همسر)435ص

  )190، ص3تا، جمعین، بی.(حدیث گفتن، سخن گفتن و راندن چهارپایان
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به معانی دیگري از جمله قرینه و  قرآناین واژه در آثار مفسران و دانشمندان علوم  اما 

 و بـرانگیختن بـر تفسـیر   ) 201ــ 200، ص2م، ج1977زرکشـی،  (داللتی براي فهم کالم
هـاي  اي براي تطابق و همـاهنگی قسـمت  و قرینه) 349، ص18ش، ج1374طباطبایی، (

هایی براي کشـف  ، نشانه)22، ص1تا، جرشید رضا، بی(مختلف کالم جهت کشف معنا
، نوعی ویژگی لفظ، عبارت یا آیه که )130االولی، ص حلقۀق، 1410صدر، (معناي الفاظ

، )120ش، ص1385بابایی، .(گیرددر اثر همراه بودن با کلمات و عبارات دیگر شکل می
مفهومی کلی، جامع و مانع است که اجزاي سخن را به سوي مفاهیم مقصود و غـرض  

و همچنین به معنـی چیـنش   ) 87ش، شمارة 1383کنعانی، .(»بردصاحب سخن پیش می
هاي قبل و بعد و کیفیت قرار گرفتن یک لفظ در کلمات یک جمله و پیوند آن با جمله

هاي قبل و بعد آن یک جمله و جایگاه آن و پیوند خاص میان مفردات یک جمله و جمله
ف کرد که از مفهوم و منطوق آیه آشکارا به دست اي که بتوان معنایی از آن کشبه گونه

  . ، به کار رفته است)208ـ202ش، ص1381االوسی، (آیدنمی
در نظر گرفتن ارتباط آیه با : توان گفت مفهوم سیاق عبارت است ازبه طور کلی می

  .آیات قبل و بعد جهت رفع ابهام و کشف مراد خداوند متعال از یک یا چند آیه
در (توان گفت مفهوم قاعدة سـیاق از قـرن اول هجـري   ۀ سیاق میدر مورد تاریخچ

ابن ابی الحدید معتزلـی،  .(زبان کاربرد داشته استدر محاورات مردم عرب) صدر اسالم
 قـرآن نیز از این قاعده جهت تفسیر  و در روایات معصومان)  61، ص1ق، ج1385

و بـه کـارگیري سـیاق در تفاسـیر     ) 105، ص1ش، ج1385بابـایی،  .(استفاده شده است
توان از قرن سوم به بعد در تفسیر مفسرانی از جملـه ابـن جریـر طبـري     مفسران را می

 62، ص3و ج 39، ص2؛ ج16، ص1ش، ج1366 ،طبـري (مـورد  857درقرن چهارم در 
 3035، 1136، 1120، ص1ج ،ق1415طبرسـی،  (مورد 9طبرسی در قرن ششم در  ،...)و
ــتم در   ،...)و ــرن هف ــی در ق ــورد 37قرطب ، 3و ج 8، ص2؛ ج363، ص1ج ،ش1364(م

؛ 236، ص2؛ ج35، ص1ج ،تـا بی(مورد 11عبداهللا نسفی در قرن هشتم در  ،...)و 21ص
؛ 32، ص1ج، ق1406(مـورد  295ابن کثیر دمشقی در قـرن نهـم در    ،...)و 176، ص3ج
ــیزدهم در  و  ...)و 15، ص3؛ ج7، ص2ج ــرن س ــی در ق ــورد 47آلوس ، 1ق، ج1404(م

مشاهده کرد که هر کدام به نوعی به داللت سـیاق   ،...)و 21، ص3؛ ج8، ص2؛ ج11ص
  ..اندتوجه داشته و از آن استمداد کرده



 ...روش عالمه طباطبایی در بررسی و نقد تفاسیر روایی با  213

  نظر عالمه طباطبایی در مورد تأثیر روایات در تفسیر. 2
، روایـات معصـومان  (تدر مورد جایگاه روایات در تفسـیر و همچنـین نـوع روایـا    

آن دسته از روایات که با سندي صحیح بـه  . دیدگاه مفسران متفاوت است) صحابه و تابعین
برسد، مورد قبول همه و براي همگان حجت اسـت، ولـی در مـورد روایـات      معصومان

اختالفـات بیشـتري وجـود دارد کـه روایـات      ...) با توجه به وثاقت و عدم وثاقت و(صحابه
صحابه نیز درصورت صحت، اهمیت قابل توجهی دارد، ولـی در مـورد روایـت تـابعین دو     

کننـد و  ین را از قبیـل روایـت قلمـداد مـی    برخی از مفسرین روایت تابع: دیدگاه وجود دارد
لـذا روایـات   ) 21ق، ص1397بسیونی فـوده،  .(دانندبرخی آن را رأي و استنباط شخصی می

بـر ایـن اسـاس،    . شـود با مشکل جدي مواجه مـی ) که اکثراً از تابعین رسیده است(تفسیري
  :شوندمی به چند گروه و مکتب تقسیم قرآنمفسران در استمداد از روایت براي فهم 

، تأکیـد دارنـد کـه بـه     )مأثور(برخی از مکاتب تفسیري و مفسران مثل تفاسیر روایی
 قـرآن کارگیري و استمداد از روایات در تفسیر آیات ضروري است و بدون آن، تفسـیر  

هاي جزئی از روایات کرده و در برخی نیز مثل تفاسیر اجتهادي، استفاده. پذیر نیستامکان
اند، ولی عالمه طباطبایی با توجه بـه مکتـب و   قد و رد روایات پرداختهمواردي نیز به ن
  در مــورد روایــات تفســیري دیــدگاه متفــاوت و ) قــرآن بــه قــرآن(اشروش تفســیري

به آن اشاره شـده اسـت؛ مـثالً در مـورد      انالمیزفردي دارد که در جاي جاي منحصربه
 اش،همه نگوییم اگر آمده نزول اسباب روایات در آنچه«: گویدروایات اسباب النزول می

 غالبـاً  احادیـث  آن راویـان  که معنا این به است، راویان شخصى نظریۀ بیشترش حداقل
 مناسبتى حادثه آن با که را قرآنکریمۀ  آیات از یکى آنگاه کنند،مى نقل را تاریخى حوادث

 همان دربارة اصالً نامبرده آیۀ که کنندمى خیال مردم و سازندمى خود ضمیمۀ نقل دارد،
 چند یا و شود قطعهقطعه آیه یک که شده باعث عمل همین بسا چه و شده نازل حادثه

 مسـتقل  تنزیلـى  داراى را اشتکه هر و گردند تکه تکه دارند، قرار سیاق یک در که آیه
 فـالن  دربارة اشآیه آن: بگویند شده نازل هم سر پشت که اىآیه چند دربارة و بپندارند

 شـده  نـازل  دیگـر  حادثۀ آن دربارة سومش و دیگر حادثۀ آن دربارة دومش آیۀ و حادثه
 خود این و برود بین از کلىبه  سیاقش خورده، هم به آیاتى چنین نظم نتیجه در و است
عالوه بر این،  .است) اسباب نزول(روایات این گونه اعتباريو بى سستى اسباب از یکى

 طـرف  به را هاکسی آن هر گذاشته، تأثیر روایات این لحن در هم دینى مذاهب اختالف
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طباطبـایی،  (».کنـد  تأییـد  و توجیـه  آن بـا  را خـویش  مـذهب  تا داده سوق خود مذهب 

  )75ص ،4ج ش،1374
در داللت استقاللی بر معنایش  قرآنالبته باید توجه داشت که اعتقاد عالمه به پیشتازي 

، به این معنا نیست که روایات در بیان قرآنتوسط  و اثبات حجیت کالم رسول اکرم
 .داندمی... آیات تأثیري ندارد بلکه ایشان وظیفۀ سنت را بیان تفصیالت دین و احکام و

  )213ـ209ش، ص1381االوسی، (
کند بلکه در مواردي نیز براي تفسیر آیات عالمه همۀ روایات را رد نمیبر این اساس، 

رد و باید توجه داشت که عالمه بیشتر به استفادة غیرصحیح و گیاز روایات استمداد می
هاي روایـی ایشـان بـه    ؛ این امر در بحثاعتراض دارد قرآنجا از روایات در تفسیر بی

بینانـه و منصـفانۀ او   در واقع این مباحث شاهدي بر دیدگاه واقـع . روشنی مشهود است
  هـایی از ارزیـابی اجتهـاد مفسـران مختلـف در      در زیر به نمونه. نسبت به روایات است

  .شودپرداخته می المیزاندر تفسیر  قرآنگیري روایات براي تفسیر به کار
  

  موارد و عوامل نقد و رد روایات تفسیري در المیزان . 3
  ناسازگاري روایت با سیاق آیه به دلیل شواهد درونی آیه . 1ـ3

دهد و هـر  که معناي کلی آیه را شکل می هر آیه مشتمل بر کلمات و عباراتی است
شود، باید با معناي کلی و همـۀ قـوانین   اي ذکر میروایتی که براي توضیح و تفسیر آیه

هرجا کـه روایتـی    المیزانجانبه داشته باشد، لذا در سراسر تفسیر نحوي آیه تطابق همه
ا مردود شمرده و بـه  یکی از مفاهیم یا قواعد قرآنی آیه را نقض کند؛ عالمه آن روایت ر

  :نقد آن اقدام کرده است
 »...الشُّـهداء  و الصـدیقُونَ  هـم  أُولئـک «و  )16/ حدیـد (»...آمنُوا للَّذینَ یأْنِ لَم أَ«آیۀ  ذیل در

  :زهد حد دربارة و )19/ حدید(
 روایتـى  اعمـش  از منـذر  ابـن  و عبـدالرزاق  مبارك، ابن :چنین آمده المنثور الدر در
 مرفّهـى  زنـدگى  از و آمدند مدینه به )ص(خدا رسول اصحاب وقتى :گفت که اندآورده

 اىپاره به نسبت نتیجه در گشتند و دچار بارىفالکت زندگى یک به داشتند، مکه در که
 کسانى نشده آن وقت مگر که گرفتند قرار عتاب مورد آیه این در شدند، سست وظایف

  )175ص ،6ج ق،1404سیوطی، .(شود نرم خدا ذکر براى هایشاندل اند،آورده ایمان که
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 سـوره  نـزول  شأن در وارده روایات ترینمعتدل روایت این: دیدگاه عالمه طباطبایی
 عتـابى  بـین  و ما اسالم بین: گفت که شده نقل مسعود ابن از دیگر روایتى وگرنه است،

 سـال  چهار از بیش ،کرد ما به »اللَّه لذکْرِ قُلُوبهم تَخْشَع أَنْ آمنُوا للَّذینَ یأْنِ لَم أَ« آیۀ با خدا که
 بـر  مشـعر  شـده  نقل که است روایتى آن معناى و در) 175ص ،6ج همان،.(نشد فاصله
 این که) 164ص ،27ج ق،1404 آلوسی،.(شد مسلمان سوره این نزول از بعد عمر اینکه

 آیـات  سـیاق  ،بود مکه در عمر اسالم چون بر نازل شدن سوره در مکه دارد، داللت نیز
 مسـعود  ابن روایت است ممکن و نیست سازگار مکه در آن نزول با وجه هیچ به سوره

 نـازل  مکـه  در بعـدش  آیۀ و آیه آن یا و »...یأن لَم أَ«آیه  خصوص اینکه بر کرد حمل را
  )170ـ169ص ،19ج ،ش1374طباطبایی، (.مدینه در بقیه شده و
  

  ناسازگاري روایت با سیاق آیه در بیان مکی یا مدنی بودن . 2ـ3
هایی دانشمندان علوم قرآنی براي تشخیص سور مکی و مدنی از هم، معیار و مالك

را به مکی، مدنی، حضري، سفري، ارضی و  قرآنها آیات اند و طبق این مالكتعیین کرده
در این میان، برخی تنها مالك  )37، ص1تا، جسیوطی، بی.(اندبندي کردهسماوي تقسیم

زرکشـی،  (انـد در نظر گرفته »یا ایها الَّذینَ آمنُوا« و »یا ایها النَّاس« تشخیص را خطاب آیات
مکی یا مدنی بودن : گویندو برخی می) 68، ص1تا، جسیوطی، بی/ 88، ص1م، ج1977

برخی نیز معیار ) 69ـ68صتا، سیوطی، بی.(شودآیات با توجه به لحن آیات شناخته می
و برخی نیز کوتـاهی و بلنـدي   ) 99ابن خلدون، مقدمه، ص(انداسلوب را در نظر گرفته

، 1385حجتـی،  .(انـد آیات را بهترین معیار جهت تشخیص مکی از مدنی در نظر گرفتـه 
  ) 81ـ80ص

ولی عالمه طباطبایی بهترین راه براي تشخیص سور مکی و مدنی را سیاق خود آیات 
داند، بر همین اساس از طریق این قاعده، مکی یا مدنی بودن آیات را تشخیص داده و می

روایاتی را که بر خالف سیاق آیات، به مکی یا مدنی بودن آیات پرداخته باشد، رد کرده 
  :شودهایی اشاره میدر زیر به نمونه. است

 آورده الـدر المنثـور   سـیوطی در  )30/انفـال (»...کَفَرُوا الَّذینَ بِک یمکُرُ إِذْ و«آیۀ  ذیل در
 بِک یمکُرُ إِذْ و«ۀ آی :گفت که اندکرده روایت جریح ابن از ابوالشیخ و جریر ابن که است
  )180، ص3ج ق،1404.(است مکى »کَفَرُوا الَّذینَ
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 از حمیـد  بن عبد از المنثور الدر نیز که روایتى آن ظاهر از معنا این: گویدعالمه می 

 .نیسـت  معنـا  این با مساعد آیات شود ولی سیاقاستفاده مى کند،مى نقل ةقر بن ۀمعاوی
  )77ص ،9ج ش،1374طباطبایی، (

 و ــ دانسـته  صـحیح  را حدیث ترمذى ـ کهترمذى و احمد که است الدر المنثور در
 روایت نیز وى که ـحاکم و عظمت کتاب در ابوالشیخ و حبان ابن و منذر ابن و نسایى

 همگـى  خود، دالئل کتاب در دو هر بیهقى و ابونعیم و مردویه ابن و ـدانسته صحیح را
 که اندکرده روایت عباس ابن از )85: اسراء(»...الرُّوحِ عنِ یسئَلُونَک«آیۀ  ذیل در نامبردگان

 ایـن  از تا دهید یاد ما به چیزى دینى امور از که کردند مراجعه یهودیان به قریش :گفت
 از: گفتند یهودیان. گردد کوتاه ما از زبانش مانده، عاجز ما به جواب از شاید بپرسیم مرد
 الرُّوحِ عنِ یسئَلُونَک«آیۀ  چیست؟ روح که پرسیدند جناب آن از ایشان بپرسید، روح از او
  .نازل شد» قَلیلًا إِلَّا الْعلْمِ منَ أُوتیتُم ما و ربی أَمرِ منْ الرُّوح قُلِ

 تـورات  داریـم، مـا   بسـیارى  علـم  ما اتفاقاً: گفتند شنیدند، پاسخ در را آیه این وقتى
 آیـه  ایـن  سخنشـان  این پاسخ در .دارد بسیارى چیز باشد، داشته تورات که هر و داریم
 مدداً بِمثْله جِئْنا لَو و ربی کَلمات تَنْفَد أَنْ قَبلَ الْبحرُ لَنَفد ربی لکَلمات مداداً الْبحرُ کانَ لَو قُلْ«: شد نازل

  )199ص ،4ق، ج1404 سیوطی،(»).109/ کهف(
 از دیگرى طریق به«: گویدعالمه در نقد استفاده از این روایت در ذیل آیۀ مذکور می

 سـؤال  اصالً که شده روایت الحکم ام بن عبداهللا بن عبدالرحمن از و مسعود بن عبداهللا
 مدینـه  در آن جواب در هم آیه و اندکرده جناب آن از مدینه در و یهود خود را نامبرده

 روایـت  ایـن  بـا  آن، آیـات  سیاق وحدت همچنین و سوره بودن مکى ولیکن شده نازل
  )18ص ،9ج ،ش1374طباطبایی، (».نیست سازگار

  
ربط بودن روایت بـا  ناسازگاري روایت شأن نزول با سیاق آیه به دلیل بی. 3ـ3

  آیه 
اند و بر اثر اتفاقات خاصی و برخی آیات نیز بدون شأن نزولی داشته ،برخی از آیات

حال با توجه به علل مختلفی برخی از راویان یـا مفسـران گـاه    . اندشأن نزول نازل شده
کننـد ولـی   روایات شأن نزولی را ذیل برخی آیات که هیچ ربطی به هم ندارند، ذکر می

داندـ با توجه به سیاق آیات به نقد و ـ که اکثر روایات شأن نزول را ساختگی میالمهع
  :رد این موارد پرداخته است
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) 27: انفال(»...الرَّسولَ و اللَّه تَخُونُوا ال آمنُوا الَّذینَ أَیها یا« آیۀ نزول شأن مورد در روایتی 
 دربارة آیه این: گفت که کرده روایت شعبه بن ةمغیر از جریر ابن که است المنثور الدر در

 :گویداین نظر می ولی عالمه در رد )178ص ،3ج ،ق1404.(است شده نازل عثمان قتل
، 9ج ،ش1374طباطبایی، (.نیست روایت این با انطباق قابل وجه هیچ به شریفه آیۀ سیاق

  ) 65ص
 آن در ظلم ،)25: حج(»...الْباد و فیه الْعاکف سواء« :مکه در مردم دربارة برابرى روایاتى

 منـافع  لیشْهدوا« :حج بر مترتب منافع و )جاهمان(»...بِظُلْمٍ بِإِلْحاد فیه یرِد منْ و« :مقدس شهر
م28: همان.(»...لَه(  

 تفسیر آیۀ در که کرده روایت عباس ابن از حاتم ابى ابن که آمده است المنثور الدر در
»نْ وم رِدی یهف خدا رسول که شد نازل انیس عبداهللا بن دربارة آیه این گفته» ... بِإِلْحاد او 

 بـه  راه بین در نفر سه این و فرستاد کارى دنبال به انصار از مردى و مهاجر مردى با را
 را انصـارى  مرد و گرفت خشم را انیس عبداهللا بن که آنجا تا کردند افتخار خود انساب
 به مکه در کس هر که شد نازل شریفه گریخت، آیۀ مکه و به شد مرتد اسالم از و کشت
 هـر  یعنى چشانیممى به او دردناك عذابى از شود، ملحد اسالم از کرده که ظلمى خاطر
  )351ص ،4ج ،ق1404... .(پناهنده شود مکه به اسالم از اعراضش و الحاد خاطر به کس

 سازگارى سیاق با نه داستان، این خصوص در آیه این شدن نازل: گویدولی عالمه می
طباطبـایی،  (.شـود  صـدر  معنـاى  مـتمم  ذیـل  تا آن، صدر به آیه ذیل رجوع با نه و دارد

  )377ص ،14ج ،ش1374
  

   عدم ارتباطناسازگاري روایت با سیاق آیه به دلیل . 4ـ3
مطابق بـا ارزش،  اند که ، گروهاي مختلفی مورد خطاب خداوند متعال قرارگرفتهقرآندر 

ها، لحن آیات مختلف است؛ مثالً با کفار با لحن تند و بـا مؤمنـان بـا    شخصیت و جایگاه آن
کننـد کـه   برخی از راویان یا مفسران، روایتی را ذیل آیاتی ذکر مـی . لطافت سخن گفته است

مـورد   عالمه با در نظر گرفتن لحن آیه و مخاطـب  ،در چنین مواردي. تناسبی با آن آیه ندارد
 جعلْنـا  مـا  و«مثالً در مورد آیـۀ  نظر و با توجه به سیاق آیات به داوري روایات پرداخته است؛ 

 و بِالشَّـرِّ  نَبلُـوکُم  و الْمـوت  ذائقَـۀُ  نَفْـسٍ  کُلُّ«و ) 34/ انبیا(»الْخالدونَ فَهم مت فَإِنْ أَ الْخُلْد قَبلک منْ لبشَرٍ
 جـریح  ابـن  از منـذر  ابـن  آمده است کـه  در المنثورالدر ) 35/ همان(»تُرْجعونَ إِلَینا و فتْنَۀً الْخَیرِ
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 داشـت  عرضـه  داد وى به را خدا رسول مرگ خبر جبرئیل وقتى: گفت که کرده روایت 

ق، 1404(.»...الْخُلْـد  قَبلک منْ لبشَرٍ جعلْنا ما و«: آمد خطاب چیست؟ امتم تکلیف پس پروردگارا
 سـازگار  روایـت  این با است عتاب سیاق که این آیات سیاق: گویدعالمه می) 318ص ،4ج

 البـد  بگذریم که هم این از سازد،نمى خدا رسول شأن با سؤال این این، بر عالوه .نیست
 هـاى سـوره  از ما بحث مورد سورة آنکه حال اند وداده جناب آن عمر آخر در را مرگ خبر
  )293ص ،14ج ،ش1374طباطبایی، (.شده است نازل بعثت اوائل در که است مکى

  
  ناسازگاري روایت با سیاق آیه به دلیل برداشت غیرصحیح مفسران . 5ـ3

گونه کنند که هیچاي نقل می، روایتی را ذیل آیهقرآنگاهی راویان حدیث یا مفسران 
برداشـت ناصـواب از آیـات    این موارد ناشی از مسائلی همچون . مطابقتی با هم ندارند

  : گونه روایات را نقد و رد کرده اسـت است که عالمه با در نظر گرفتن سیاق آیات، این
  )9: علق(.»ینْهى الَّذي رأَیت أَ«

 نمـاز  از را مـردم  ،ةمغیـر  بـن  ولیـد  :بحث چنین آمده مورد آیه ذیل ،قمى تفسیر در
 رأَیـت  أَ«: فرمود اشدرباره تعالى خداى کرد،مى نهى رسول و خدا اطاعت از و خواندن

  )430ص ،2ج تا،قمی، بی.(»صلَّى إِذا عبداً ینْهى الَّذي
 سیاق از چون .سازدنمى آیات سیاق با روایت این مفاد«: نویسدعالمه در رد این نظر می

  )330ص ،20ج ،ش1374طباطبایی، (».مردم نه بوده خدا رسول نمازگزار آیدمىبر
 عنْـدك  عهِـد  بِمـا  ربک لَنا ادع موسى یا قالُوا الرِّجزُ علَیهِم وقَع لَما و«بررسی آیۀ : اي دیگرنمونه

 )134: اعراف(.»إِسرائیلَ بنی معک لَنُرْسلَنَّ و لَک لَنُؤْمنَنَّ الرِّجزَ عنَّا کَشَفْت لَئنْ
: فرمـود  کـه  کـرده  روایـت  عبـداهللا  ابـى  از قیس بن محمد از خود تفسیر در عیاشى

 خراسـان  بـالد  است، لـذا  برف »لَک لَنُؤْمنَنَّ الرِّجزَ عنَّا کَشَفْت لَئنْ«آیه  در» رجز«کلمۀ  از مقصود
عالمـه  ) 67 ح ،25، ص2ج ق،1380.(گوینـد  »رجـز  بالد« ،است گیربرف و کوهستانى که را

 .نـدارد  انطبـاق  آیـه  سـیاق  بـا  شـاید  و باید کهچنان روایت این: گویددر نقد نظر عیاشی می
  )233ص ،8ج ،ش1374طباطبایی، (

  
در صـورت   آنناسازگاري روایت با سیاق آیه به دلیل متفرق شدن اجزاي . 6ـ3

  استفاده از روایت 
  ا از آن آیه وقتی حاصلـترین معنارت تشکیل شده که اصیلـهر آیه از چند کلمه و عب
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حال آنکـه گـاه روایتـی نقـل     . همان صورتی که نازل شده، معنا و تفسیر شود شود که بهمی
زند که عالمه با در نظر گرفتن اصل سیاق به نقـد  شود که این ترتیب خاص را به هم میمی
  :پردازدگونه روایت میاین

 کـه  اندکرده روایت جریح ابن از منذر ابن و جریر ابن که نقل شده است الدر المنثور در
 اسـت  وقتـى  آن به آیه مربوط این: است گفته) 30: رعد(»بِالرَّحمنِ یکْفُرُونَ هم و« جملۀ ذیل در
 اللَّـه  بِسـمِ « :نوشـت  چنـین  آن اول در بست و معاهده قریش با حدیبیه در خدا رسول که

 در و شناسـیم نمـى  را او و نویسـیم نمى را رحمان ما که کردند اعتراض هاآن ،»الرَّحیمِ الرَّحمنِ
 ایـن  که بود اینجا .بنویسى چنین باید نیز تو پس ،»اللهم بسمک« نویسیممى تنها هایماننوشته

  )62ص ،4ج ق،1404.(شد نازل آیه
 ابن جریر، ابن از را روایت ، اینالمنثور الدر صاحب: گویدعالمه در نقد نظر سیوطی می

 آیـد برمى سیاق آیات از که به طورى ولی است،کرده  نقل نیز قتاده و از ابوالشیخ، حاتم، ابى
 آیـه  خـود  سـیاق  اینکه بر عالوه. است هجرت از بعد حوادث از حدیبیه صلح و است کلى
 صـلح  دربـارة  از آیـه  جزء یک ندارد معنا زیرا نیست، سازگار روایات این با نیز بحث مورد

 ،11، جش1374طباطبـایی،  (.باشـد  شـده  نازل دیگر حوادث دربارة اجزایش سایر و حدیبیه
  )370ص

  
  ناسازگاري روایت با سیاق آیه در بیان مفهوم آیه .7ـ3

استفاده از روایات براي تشریح و فهم معناي آیات است و این در صورتی است که 
در غیر این صورت به کارگیري روایات خالی . روایات، معناي مورد نظر آیه را روشن کند

گونه موارد که عالمه چگونگی استفاده از زیر به چند مورد از ایندر . از فایده خواهد بود
  :دهیمروایات در تفاسیر مختلف را نقد کرده است، مورد بررسی قرار می

 صحیح را حدیث ـ وىحاکم منذر، ابن جریر، ابن بزار، است که آمده الدر المنثور در
 از همـواره  خـدا  رسـول  از: گفت که اندکرده روایت عایشه از مردویه ابن و ـدانسته
 خدا رسول بر »منْتَهاها ربک إِلى ذکْراها منْ أَنْت فیم« ۀآی آنکه تا شدمى سؤال قیامت مسئله
  )314ص ،6ج ،ق1404(.نشد سؤال دیگر وقت آن شد، نازل

 سند ذکر بدون )جاهمان(حدیث کتب برخی از را روایت اینسیوطی : المیزانمؤلف 
 بـن  شـهاب  از کتـب  آن از دیگـر  برخـى  از را آن نظیـر  نیز و کرده روایت نیز عروه از



 1391پاییز و زمستان م، چهارم، شماره هشت، سال  پژوهی لنامه حدیثصفدو   220
 حاصـل  چـون  سازد،نمى روایات این با آیه سیاق ولیکن کرده، نقل هم )جاهمان(طارق 

 آیـه  سـیاق  کـه  حـالى  در باشد، مردم سؤال از پاسخ آیه که است این روایات این همۀ
  )199ص ،20ج، ش1374طباطبایی، (.رساندنمى را چیزى چنین

  )1/انفال(»اللَّه فَاتَّقُوا الرَّسولِ و للَّه الْأَنْفالُ قُلِ الْأَنْفالِ عنِ یسئَلُونَک«: اي دیگرنمونه
 از اصحاب: گفت که کرده روایت مجاهد از جریر ابن آمده که است المنثور الدر در
 تقسیملشکریان  بین غنیمت پنجم چهار وقتى که پرسیدند را خمس مسئلۀ خدا رسول

 ق،1404سیوطی، (»... .الْأَنْفالِ عنِ یسئَلُونَک« :شد نازل آیه شود؟مى چه آن پنجم یک شود
  )161ـ160، ص3ج

 .کندنمى مطابقت آیهسیاق  با روایت این: گویدعالمه پس از بررسی این روایت می
  )18ص ،9، جش1374طباطبایی، (

   
  ناسازگاري روایت با سیاق آیه به دلیل مخالفت روایت با ظاهر آیه . 8ـ3

داند و در صورت مخالفت روایات با ظاهر را حجت می قرآنعالمه طباطبایی ظاهر 
  :کنددهد و روایت را رد می، اصالت را به آیه میقرآناي از آیه

 که اندکرده روایت حسن و عکرمه از حاتم ابى ابن و جریر ابن: آمده الدر المنثوردر 
یعنی  بعدى آیۀ را آیه این: اندگفته )33: انفال(»یستَغْفرُونَ وهم معذِّبهم اللَّه کانَ ما و«آیۀ  ذیل در
»ما و مأَلَّا لَه مهذِّبعحصـر  و گرسـنگى  و مقاتلـه  به مکه در لذا کرده، نسخ )34: انفال(»اهللاُ ی 

  )181ص ،3ج ق،1404سیوطی، .(شدند دچار
 مخصوصـاً  و آیه ظاهر با روایت این ناسازگارى: گویدعالمه پس از ذکر این روایت می

  )85ص ،9 ج ،ش1374طباطبایی، (.است روشن بسیار آن سیاق داشتن نظر در با
  

   واژهآیه بر یک  کلّناسازگاري روایت با سیاق آیه به دلیل حمل معناي . 9ـ3
اند، ولی اند که در صدد بیان معناي یک واژه بودهذکر شدهبرخی روایات ذیل آیاتی 

  .کنداند که سیاق آیات آن موضوع، آن روایات را رد میمعناي کل آیه را ذکر کرده
  )5: طه(»استَوى الْعرْشِ علَى الرَّحمنُ«بررسی آیۀ 

 ابـى  امـام  از شخصـى : گفت که کرده روایت راشد بن حسن از طبرسى احتجاج در
 یعنى :فرمود امام. کرد سؤال »استَوى الْعرْشِ علَى الرَّحمنُ«آیۀ  معناى از موسى الحسن
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 در و) 157ص ،2ج ق،1386طبرسـی،  (است مسلط کوچک و بزرگ و درشت و ریز بر
 امـام  از شخصـى : گفـت  کـه  کـرده  روایت بن مارد محمد از خود سند به توحید کتاب
 چیز همه یعنى :فرمود حضرتش .پرسید »استَوى الْعرْشِ علَى الرَّحمنُ« آیۀ معناى از صادق

 از ترنزدیک او به چیزى که نیست چنین است، یکسان او براى نزدیکى و دورى نظر از
  )315ص ،]الف[تا صدوق، بی(.باشد چیزي دیگر

 آن از )59ص ،2ج ،تاقمی، بی(خود تفسیر در نیز قمى را روایت این: گویدعالمه می
 بـن  مقاتـل  از خـود  سـند  به) 7ح ،317ص ،]الف[ تابی(توحید در صدوق نیز و جناب

 آن از حجاج بن عبدالرحمن از خود سند به توحید و کافى نیز حضرت و آن از سلیمان
 که آمده اضافى عبارت این آخرى، روایت این در هست که چیزى .اندکرده روایت جناب

 نظـر  این از چیزى هر .نیست نزدیک او به نزدیکى هیچ و نیست دور او از دورى هیچ«
 ،]الـف [ تـا بی صدوق، /8ح ،128ص ،1ج ،]الف[ 1389 کلینی،(».است مساوى او براى
معناى : فرمود حدیثى ضمن در که کرده روایت على از احتجاج در و )2ح ،315ص

طبرسـی،  (.اسـت  بلنـد او  امر و مستولى او تدبیر که است این »استَوى الْعرْشِ علَى الرَّحمنُ«
  )373ص ،1ج ق،1386

 تفسـیر  آمـده،  آیه تفسیر در روایات این در آنچه: گویدعالمه در نقد این روایت می
 اىجمله »الْعرْشِ علَى الرَّحمنُ«جمله  گرنه و »استوى«کلمۀ  تفسیر تنها نه است، آیه مجموع

 اشاره که طورهمان استواء آیات سایر سیاق آنکه حال .شدمى خبر و مبتدا از مرکب و تام
  )129ص ،14ج، ش1374طباطبایی، (.نیست مساعد آن با شد،

  
و  ،ناسازگاري روایت با سیاق آیه به دلیل از باب جـري و تطبیـق بـودن   . 10ـ3

  بیگانگی سیاق با روایت  نیز
گاهی مفسران، روایاتی را که بر آیاتی تطبیق معنایی دارند به عنوان شأن نزول، سبب 

گونه روایات را بـه دلیـل آنکـه از    کنند که عالمه اینذیل آیات ذکر می... نزول، تفسیر و
  .داندجري و تطبیق و با سیاق و تفسیر مخالف است، با آیات سازگار نمی باب

  )4: شعراء(»خاضعینَ لَها أَعناقُهم فَظَلَّت آیۀً السماء منَ علَیهِم نُنَزِّلْ نَشَأْ إِنْ«بررسی آیۀ 
 »خاضـعینَ  لَهـا  أَعنـاقُهم  فَظَلَّت آیۀً السماء منَ علَیهِم نُنَزِّلْ نَشَأْ إِنْ«آیۀ  ذیل در قمى تفسیر در

 ــ هایشانگردن :فرمود که کرد روایت صادق امام از عمیر ابى ابن از پدرم: گویدمى
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 خاضـع  و نـرم  االمـر،  صاحب نام به آسمانى اىصیحه آمدن با ـامیهبنى هاىگردن یعنى 

  )118ص ،2تا، جبی قمى،.(شودمى
، )483ح ،310ص ،8ج ،]ب[ تـا بـی (کـافى  روضـۀ  در نیـز  کلینى را معنا این: عالمه

 روایـت  )267ص ق،1411 طوسـی، (غیبـت  در شـیخ  و )359ص ،تـا بی(ارشاد در مفید
 از نـه  اسـت،  کلـى  بر مصداق تطبیق و جرى باب از همه روایات این ظاهراً و اندکرده
، ش1374طباطبـایی،  (.سـازد نمـى  هـا آن بـودن  تفسـیر  بـا  آیات سیاق چون .تفسیر باب

  )257ص ،15ج
  

    ناسازگاري روایت با سیاق آیه به دلیل تکذیب روایت توسط سیاق .11ـ3
ش، 1383ربـانی،  (قـرآن اعتبـاري حـدیث در صـورت مغـایرت بـا      با توجه بـه بـی  

درتمام تفسیرش سیاق آیات را مبناي پذیرش روایـات قـرار   ، عالمه طباطبایی )174ص
  :صورت مغایرت روایتی با آیه، روایت را رد کرده است داده و در

 )33: زمر(»الْمتَّقُونَ هم أُولئک بِه صدقَ و بِالصدقِ جاء والَّذي«بررسی آیۀ 
: اندگفته بعضى: گویدمى »بِه صدقَ و بِالصدقِ جاء الَّذي و« جملۀ ذیل در البیان مجمع در
 تصدیق را وى آنکه از منظور و است خدا رسول آورده، صدق که کس آن از منظور
 شده روایت نیز محمد آل از هدى ائمه از معنا این و است ابیطالب بن على کرده،
  )498ص ،8ش، ج1377طبرسی، .(است

 کرده روایت هریره ابو از مردویه ابن از هم المنثور الدر را روایت این: گویدعالمه می
 ذیل در چون )263، ص17ج، ش1374طباطبایی، .(باشد تطبیق باب از مضمونش ظاهراً و

 که شده سنت روایت اهل طرق از و کرده است، تعبیر متقین به را کنندگان تصدیق آیه،
) 328ص ،5ق، ج1404 سیوطی،.(بود ابوبکر کرد، تصدیق را خدا رسول که کس آن

 کس آن که شده روایت و است راوى خود تطبیق باب از هم روایت این: نویسدسپس می
 .است خدا رسول کرده، تصدیق را قرآن که کس آن و است جبرئیل آورده، را قرآن که
 تکذیب را سیاق آیه آن این، بر عالوه .است تطبیق باب از باز هم روایت این )جاهمان(

 و اسـت  مؤمنـان  و خدا رسول اوصاف بیان مقام در بحث مورد آیات چون کند،مى
 ،17ج، ش1374طباطبایی، (.نیست او دربارة سخنى و است بیگانه سیاق، این از جبرئیل

  )264ص
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  با وحدت سیاق آیات  آنسیاق آیه به دلیل مخالفت  ناسازگاري روایت با. 12ـ3 
حال اگر روایات ذیـل  . برخوردارندآیات هر سوره، از وحدت و همبستگی خاصی 

گونه روایات از نظر عالمه آیات معنایی را نقل کند که با این همبستگی مغایر باشد، این
  .مردود است

 از مـراد  بیـان  و )85: اسـراء (»...الـرُّوحِ  عـنِ  یسئَلُونَک«آیۀ  نزول شأن مورد در روایت چند
  :روح

 نسـایى  و ـدانسته صحیح را حدیث ترمذى که ـترمذى و احمد که است المنثور الدر در
 صحیح را روایت نیز وى ـ کهحاکم و عظمت کتاب در ابوالشیخ و حبان ابن و منذر ابن و

 در نامبردگان همگى خود، دالئل کتاب در دو هر بیهقى و ابونعیم و مردویه ابن و ـدانسته
 یهودیان به قریش :گفت که اندکرده روایت عباس ابن از »...الرُّوحِ عنِ یسئَلُونَک«آیۀ  ذیل

 جواب از بپرسیم، شاید مرد این از تا دهید یاد ما به چیزى دینى امور از که کردند مراجعه
 از ایشان بپرسید، روح از او از: گفتند یهودیان. گردد کوتاه ما از زبانش مانده، عاجز ما به
 أُوتیـتُم  ما و ربی أَمرِ منْ الرُّوح قُلِ الرُّوحِ عنِ یسئَلُونَک«آیۀ  چیست؟ روح که پرسیدند جناب آن
  .شد نازل» قَلیلًا إِلَّا الْعلْمِ منَ

 داریم تورات ما .داریم بسیارى علم ما اتفاقاً: گفتند شنیدند پاسخ در را آیه این وقتى
 کـانَ  لَـو  قُـلْ « آیـه  ،سخنشان این پاسخ در .دارد بسیارى چیز باشد داشته تورات که هر و

نـازل  ) 109: کهـف (»مـدداً  بِمثْلـه  جِئْنا لَو و ربی کَلمات تَنْفَد أَنْ قَبلَ الْبحرُ لَنَفد ربی لکَلمات مداداً الْبحرُ
  )199ص ،4ج ق،1404سیوطی، .(شد

 الحکم ام عبداهللا بن بن عبدالرحمن از و مسعود عبداهللا بن از دیگرى طریق به عالمه
 آیه و اند،کرده جناب آن از مدینه در و یهود خود را بردهنام سؤال اصالً که شده روایت

 سیاق وحدت همچنین و سوره بودن مکى ولیکن شده، نازل مدینه در آن جواب در هم
  )213ص ،13ج ش،1374طباطبایی، (.نیست سازگار روایت این با آن آیات
  

  و ارتباط آیاتناسازگاري روایت با آیه به دلیل در هم ریختن سیاق  .13ـ3
گونه آیـات بـا هـم    نش خاصی دارند که مرتبط بودن ایننظم و چی ،آیات هر سوره

رساند که در صورت گسستن این ارتباط، دیگر آن معناي خاص از آیـات  معنایی را می
اند که آن نظم و یل آیاتی ذکر کردهحال برخی از مفسران، روایاتی را ذ. شودبرداشت نمی
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گونه رویات پرداخته زند، عالمه با دالیل مستدل به نقد اینسیاق اصلی آیات را به هم می 

  :است
: قصـص (»الشَّـاهدینَ  مـنَ  کُنْت ما و الْأَمرَ موسى إِلى قَضَینا إِذْ الْغَرْبِی بِجانبِ کُنْت ما و«بررسی آیۀ 

44(  
 و او بـه  آنچـه  خاطر به تا خواست خدا شد مبعوث محمد وقتى: گویدمى عباس ابن

 نبـودى  طـور  جانـب  در تـو  محمد اى: گفت لذا نهد، منت او بر داده، اختصاص او امت به
  )129ص ،5ق، ج1404سیوطی، (.دادیم ندا را موسى ما که وقتى

 چند به هم طبرى را روایت این: گویدعالمه در نقد نوع استفادة طبري از این روایت می
 را معنـا  ایـن  و )45ص ،20ج ق،1366طبرى، .(کرده است نقل عباس ابن غیر از دیگر طریق

 ،1ج ق،1404(کـرده  روایـت  رضـا  حضـرت  از الرضـا  اخبار عیون کتاب در هم صدوق
 مـورد  آیـه  بگـوییم  اگر: که است این است آن در که اشکالى ولى) 28 باب ،30ح ،222ص

 ارتبـاط  و ریـزد مـى  در هم کلى به سیاق نظم برساند، را معنا این خواهدمى روایت استشهاد
 ،ش1374طباطبـایی،  (.شـود مـى  فاسـد  کلـى  به آن از بعد هاىجمله با آن از قبل هاىجمله

  )57ص ،16ج
  

روایت بـا زمـان   نداشتن مطابقت  سیاق آیه به دلیلناسازگاري روایت با . 14ـ3
  نزول 

از حیث  قرآن، آیات سالۀ رسالت پیامبر 23در بستر زمانی  قرآنبا توجه به نزول 
  اي نقـل  حال گاهی در تفاسیر، روایتـی ذیـل آیـه   . زمان نزول بسیار با هم مختلف است

شود که از لحاظ زمانی با سیاق آن آیه سازگار و منطبق نیست، عالمه در جاي جاي می
  :گونه روایات پرداخته استتفسیرش به بررسی این

   کـه  اسـت  آمـده  )12: آل عمـران (»...سـتُغْلَبونَ  کَفَـرُوا  للَّذینَ قُلْ« ۀآی ذیل البیان مجمع در
 کفار با بدر جنگ در خدا رسول وقتى که کرده نقل خود رجال از اسحاقبن  محمد
 جمـع  قینقاع بازار در را مدینه یهودیان برگشت، مدینه به فاتحانه و کرد، برخورد قریش

 سرنوشتى همان به را شما خداوند اینکه از باشید، حذر بر! یهود گروه اى« :فرمود و کرد
 آنـان  سر بر آنچه بیاید سرتان بر آنکه از قبل و کرد دچار بدر در را قریش که کند دچار

 در مرا نبوت هاىنشانه و مرسلم پیامبرى من که دانیدمى شما چون بپذیرید را اسالم آمد
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 شـدى  فـایق  قریش بر بدر جنگ در اگر محمد اى« :گفتند یهودیان .»ایددیده خود کتب
 تو در نتیجه دانستندنمى چیزى جنگ آداب از که شدى روروبه مردمى با زیرا مشو مغرور

 ما که فهمید خواهى وقت آن برخیزیم، قتال به تو با ما روزى اگر اما و کردى غلبه آنان بر
  )413، ص2ج ق،1415طبرسی، (.شد نازل باال آیه جریان این دنبال به .»کارزاریم مرد

 دربارة که نظریه این با بحث مورد آیات سیاق: گویدعالمه پس از ذکر این روایت می
 این بگوییم که است این سیاق با ترمناسب و سازد،نمى که بایدچنان باشد شده نازل یهود
 ،3ج ،ش1374طباطبـایی،  .()است داناتر خدا و(است شده نازل احد جنگ از بعد آیات
 )119ص

 مـردم  همـه  توانـد نمى کسى: فرمود که آورده روایت صادق امام از مجالس کتاب در
 ایـن  بـدر  جنـگ  در که نبود مگر .ببندد را آنان زبان تواندنمى کسى و کند راضى خود از را

 آنکـه  تا داد اختصاص خود به را رنگىسرخ قطیفه یک که زدند خدا رسول به را تهمت
پیـامبر خـود    و کـرد  راهنمایى بود، شده گم که قطیفه آن محل به را جناب آن تعالى خداى

  عالمـه در نقـد ایـن نظـر      .را از تهمت خیانت مبـرا سـاخت و ایـن آیـه را نـازل کـرد      
سـیوطی،  .(کرده اسـت  روایت بسیار طرق به المنثور الدر را آن به قریب و معنا این: گویدمی

 و« آیـۀ  تعـالى  خداى که بود آمده باال روایت در اینکه از مراد شاید و )19، ص2ج ق،1404
 دارد اشـاره  داسـتان  ایـن  به بردهآیۀ نام که باشد این کرد، نازل قطیفه داستان در را» ...یغْلُلْ منْ
 احـد  جنـگ  از بعـد  بلکـه  نشده، نازل بدر روز در تنها نه که دهدمى نشان آیه سیاق گرنه و

  )71ص ،4ج ،ش1374طباطبایی، .(است شده نازل
  

  با روایات متواتر آن ناسازگاري روایت با سیاق آیه و معارضه .15ـ3
دومـین مـالك جهـت     ، روایات متـواتر معصـومان  قرآنمسلم است که بعد از آیات 

گونـه  که فقها بـه ایـن  (حال اگر دو روایت با هم معارض باشند. پذیرش دیگر روایات است
شـود  روایتی پذیرفته مـی ) 39، ص1ق، ج1386شهید ثانی، )(گویندعالجیه میروایات اخبار 

لـذا عالمـه در طـی    ) 186ش، ص1383ربانی، .(که موافق با کتاب خدا و سنت قطعیه باشد
انـد و  پردازد که مفسـران دیگـر ذیـل آیـات ذکـر کـرده      تفسیرش، گاه به بررسی روایاتی می

اند، به عرصۀ نقد کشـانده و رد کـرده   معارض روایاتی را که با روایات صحیح معصومان
  :است
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 فَبِمـا  مصـیبۀٍ  مـنْ  أَصـابکُم  مـا « آیـۀ  ذیل در گناهان با دنیوى مصائب ارتباط دربارة روایاتى 

تبکَس یکُمدصـادق  امـام  از سـالم  بـن  هشـام  از خـود  سند به کافى در) 30: شوري(»...أَی 
 سـردرد و  هیچ و رسدنمى نکبتى هیچ و جهدنمى بدن از رگى هیچ: فرمود که آورده روایت
 1389کلینـی،  ...(کـرده  که است گناهى خاطر به مگر شودنمى عارض کسىدیگرى،  بیمارى

 رسـول  از کـه  شـده  روایت على از ذیل این آیه البیان مجمع در و )581ص ،2ج ،]الف[
 و خدشـه  هـیچ  علـى  یـا . اسـت  آیه این خدا کتاب آیه بهترین: فرمود که کرده نقل خدا

 خـاطر  بـه  مگـر  شـود نمـى  وارد به پا اىضربه آید و هیچنمى وارد بدن بر چوبى از خراشى
  )30ص ،9ق، ج1415 طبرسی،(... .گناه

 مـا  و« شـریفۀ  آیـۀ  کـه  شـود مـى  استفاده آن فحواى از: گویدعالمه در نقد این اقوال می
کُمکـه  است این مفادش و است ایشان به نیز آن در خطاب است و مؤمنین به خاص »...أَصاب 

 چـون  بیننـد، نمـى  عـذاب  قیامت و برزخ در دیگر و آمرزدمى را ایشان همۀ گناهان خداوند
 مصـیبت  رسـاندن  بـا  کـه  هـایى آن یکـى  :کنـد مى قسم دو در منحصر را گناهان شریفه، آیۀ

 اسـت  ایـن  مفـادش هـم  روایت و شوندمى بخشوده که هایىآن هم یکى و شوندمى مؤاخذه
 اىمؤاخـذه  دیگـر  هـم  عفـو  از بعـد  و نیست اىمؤاخذه دیگر مصائب، با مؤاخذه از بعد که

 ایـن  از اول :گیـرد مـى  قـرار  اشکال مورد جهت چند از مسئله جهت، همین به .بود نخواهد
 از شـود؛ دوم مـى  شـامل  را کـافر  و مـؤمن  عمـومیتش  به که آیدبرمى آیه سیاق از که جهت
 برسـد،  معنـوى  تـواتر  حـد  بـه  شـاید  که است زیادى بسیار روایات با معارض اینکه جهت

طباطبـایی،  (.بیننـد مـى  عـذاب  آخـرت  در یا و قبر در مؤمنین از بعضى: گویندمى که روایاتى
  )71ص ،18ج ،ش1374
  

  موارد و عوامل پذیرش روایات تفسیري در المیزان. 4
  اي خاص تعیین معناي کلمهمطابقت روایت با سیاق آیه در . 1ـ4

معناي برخی لغـات قرآنـی بیـان شـده      در برخی از روایات رسیده از معصومان
گونه روایات است که عالمه گاه این روایات را ذکر کرده و با تکیه بر سیاق آیات بر این

  : مهر تأیید زده است
 امام از األخبار معانى کتاب در و صادق و باقر امام دو از یکى از قمى تفسیر در
 همـان  »صـبغه «: فرمود )138: بقره(»...ِاللَّه صبغَۀَ« آیۀ ذیل در که آورده روایت ،صادق
  )62، ص1تا، جبی قمى،.(است اسالم
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 .شودمی استفاده آیات سیاق ظاهر از معنا همین: گویدعالمه در تأیید این روایت می
  )317ص ،1ج، ش1374طباطبایی، (

  
   تعیین معناي عبارات مطابقت روایت با سیاق آیه در .2ـ4

را بیـان   قـرآن برخـی از مفـاهیم و عبـارات آیـات      در ذیل برخی آیات، معصـومان 
گونه روایـات را پذیرفتـه و   اند که عالمه به خاطر سازگاري این روایات با سیاق، اینفرموده

  :در تفسیر آیات به کار گرفته است
 آن به: گفت که کرده روایت صادق و باقر امام دو از یکى از بصیرابى از تهذیب در
   بـه سـوى   کـه  بـود  داده دسـتور  خـدا  رسـول  بـه  تعالى خداى آیا: داشتم عرضه جناب

 الْقبلَـۀَ  جعلْنَـا  مـا  و«: فرموده سبحان خداى بینىنمى مگر بله،: فرمود بگزارد؟ نماز المقدسبیت
، 2ق، ج1390طوسـی،  ).(143: بقـره (»عقبیه على ینْقَلب ممنْ الرَّسولَ یتَّبِع منْ لنَعلَم إِلَّا علَیها کُنْت الَّتی
 )138ح

 قبلـه  صـفت » ...علَیهـا  کُنْت الَّتی« جملۀ که است این حدیث این مقتضاى: گویدعالمه می
   بـه آن  رو خـدا  رسـول  کـه  اىقبلـه  آن اینکـه  و باشـد  المقدسبیت از قبله، مراد و باشد
طباطبایی، (.کندمى تأیید آیات سیاق را معنا همین و باشد بوده المقدسبیت همان ایستاده،مى

  )334ص ،1ج، ش1374
 خوانـدن  از بعـد  کـه  کـرده  روایت على از جریر ابن که است المنثور الدر تفسیر در
 .آخـرت  در یعنـى : فرمـود  )141 :نسـاء (»سـبِیلًا  الْمـؤْمنینَ  علَـى  للْکـافرِینَ  اللَّـه  یجعلَ لَنْ و«جملۀ 

  )235ص ،2ج ق،1404سیوطی، (
 در سـبیل  نفى از مراد که آیدبرمى سیاق ظاهر از :گویدعالمه پس از ذکر این روایت می

 در حجت دهیم، قرار معیار جمله را خود و کنیم نظر صرف سیاق از ولی اگر است،آخرت 
  )122ص ،5ج ،ش1374طباطبایی، (.شودمى دو هر آخرت و دنیا
  
  هماهنگی روایت با سیاق آیه در بیان معناي اجمالی آیه . 3ـ4

اساس کار عالمه براي بیان معنا و مفهوم آیه، شواهد درونی آیه یا استفاده از آیـات  
گـاه بـه    خـویش البته ایشان در تأیید اقـوال  ) 68ـ64ق، ص1393طباطبایی، (دیگر است

 زیرا روایاتی که از ائمۀ معصـومین کند، نیز استناد می روایات صحیح معصومان
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. نقل شده، اگر به درستی به ما رسیده باشد، قطعاً بهترین مبین و مفسر آیات خواهد بود 

رسد، آن روایات را مطابق با سـیاق  بر همین اساس، عالمه هرگاه به روایات صحیح می
  :گیردآیات دانسته و در بیان نظر خود از آن روایات کمک می

 اىپـرده  و رفـت  محـراب  بـه  رسید بلوغ به حد مریم وقتى که آمده قمى تفسیر در
 و شـد مى وارد او بر زکریا تنها و دیدنمى را او احدى که به طورى خود افکند، پیرامون

 نزد تابستان در را زمستانى و زمستان، در را تابستانى هاىمیوه گردید،مى وارد او بر وقتى
 ناحیـۀ  از« :فرمـود مـى  »شده آماده برایت کجا از هامیوه این«: پرسیدمى او از .دیدمى او

، 1تا، جبی قمى،(»دهدمى شماربى روزى بخواهد که کس هر به خداوند و تعالى، خداى
 پروردگار از زکریا: فرمود که شده روایت صادق امام از عیاشى تفسیر در و )101ص

 او دادنـد،  نـدا  آمـده  قرآن در که سخنان آن به را او مالئکه کرد، فرزند درخواست خود
 خدایى نشانه که کرد وحى او به خدا نه، یا خداست ناحیه از صدا بفهمد داشت دوست

 فـرا  روز سه که همین .شودمى بند سخن از زبانش روز سه که است این مژده آن بودن
 غیر چون .بوده خدا ناحیه از قبلى مژدة که فهمید کند، تکلم احدى با نتوانست و رسید
   کـه  تعـالى  خـداى  کـالم  معناى است این .بیاورد بند را کسى زبان تواندنمى کسى خدا
  )172ص ،1ج ق،1380عیاشى، ).(10:مریم(»آیۀً لی اجعلْ رب« :فرمایدمى

تا، بی قمى،(کرده روایت خود تفسیر در هم قمى را معنا این به قریب: گویدعالمه می
 .سـازد مـى  آن بـا  بلکـه  نـدارد،  امتنـاع  توجیـه  این از هم آیات سیاق که )101، ص1ج
  )289ص ،3ج، ش1374طباطبایی، (

 )12: طه(»طُوى الْمقَدسِ بِالْواد إِنَّک نَعلَیک فَاخْلَع ربک أَنَا إِنِّی«بررسی آیۀ 
 موسـى  چرا: پرسید صادق امام از شخصى که آمده من ال یحضره الفقیه کتاب در

 الْمقَـدسِ  بِـالْواد  إِنَّک نَعلَیک فَاخْلَع« :فرمایدمى اشدرباره قرآن که شد خود کفش کندن مأمور به
 160ص ،1ج ،]ب[تـا  صدوق، بی.(بود مرده خر پوست از هایشکفش چون: فرمود ؟»طُـوى، 

  ) 2ح
 آن و سند ذکر بدون نیز قمى تفسیر را روایت این: گویدعالمه در تأیید این روایت می

 المنثور الدر در و )60ص ،2تا، جبی قمى،.(آورده است) حضرت آن از یعنى(ضمیر با هم
 .آمـده  معنا همین علىاز  حاتم ابى ابن و حمید بن عبد و فارابى و عبدالرزاق از هم

   منظور به صرفاً کفش کندن که رساندمى هم آیه و سیاق) 292ص ،4ج ق،1404سیوطی، (
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  )160ص ،14ج، ش1374طباطبایی، .(استبوده  مکان احترام
  

   بیان مضمون هماهنگی روایت با سیاق آیه در  .4ـ4
عالمه گاهی روایاتی را که با سیاق آیات هماهنگ است، تأیید کرده و از آن روایات 

  :به عنوان تأییدي براي آراي خویش نیز استفاده کرده است
 ربـک  کـانَ  مـا  و ذلک بینَ ما و خَلْفَنا ما و أَیدینا بینَ ما لَه ربک بِأَمرِ إِالَّ نَتَنَزَّلُ ما و«: بررسی آیات

 »سـمیا  لَـه  تَعلَـم  هـلْ  لعبادتـه  اصطَبِرْ و فَاعبده بینَهما ما و الْأَرضِ و السماوات رب« و )64: مریم(»نَسیا
  )65: همان(

 اندمعترضه جملۀ منزلۀ به آن از بعد و قبل آیات به نسبت آیه دو این: گویدعالمه می
 وحـى  بـه  اما و است وحى فرشتۀ کالم آن، در کالم که دهدمى شهادت دو این سیاق و

 ایـن  و قرآنـى  اسـت  نظمـى  شک، بدون آن نظم چون .سبحان خداى ناحیۀ از و قرآنى
 ،16ق، ج1414آلوسـی،  (سـنت  اهـل  از مختلفه طرق به وارده روایت که است اىنظریه

 ،3ق، ج1415 طبرسـی، .(کنـد مـى  تأییـد  را آن عبـاس  ابـن  از مجمع نقل به و )113ص
 رسـول  کـرد،  تـأخیر  خـود  نـزول  در جبرئیل وقتى که است این آن روایت و) 521ص
 ربک بِأَمرِ إِلَّا نَتَنَزَّلُ ما و«: گفت الهى وحى به جبرئیل کردى؟ دیر چرا پرسید، او از خدا

  )86ص ،14ج ،ش1374طباطبایی، (.»یاسمِ لَه تَعلَم هلْ... 
  

    تفسیر مطابقت روایت با سیاق در .5ـ4
عالمه طباطبایی، روایاتی را که مطابق با ظاهر و سیاق آیات است، با دالیـل قرآنـی   

  : صحیح شمرده و تأیید کرده است
 »...عشَـرَةِ  إِطْعام فَکَفَّارتُه الْأَیمانَ عقَّدتُم بِما یؤاخذُکُم لکنْ و أَیمانکُم فی بِاللَّغْوِ اللَّه یؤاخذُکُم ال«: نمونه

 )89: مائده(
 أَیها یا« آیۀ وقتى: گفت که کندمى نقل عباس ابن از جریر ابن که است المنثور الدر در

 حـرام  خود بر را گوشت و زنان که قومى دربارة »لَکُم اللَّه أَحلَّ ما طَیبات تُحرِّموا ال آمنُوا الَّذینَ
 ایـم خورده که سوگندهایى به نسبت تکلیفمان پس !اهللا رسول یا گفتند شد، نازل بودند کرده

سـیوطی،  (.»أَیمـانکُم  فـی  بِـاللَّغْوِ  اللَّـه  یؤاخذُکُم ال« :شد نازل آیه این هاآن جواب در چیست؟
  ) 311، ص2ج ،ق1404
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 موافـق  آیـه  ایـن  ظـاهر  :گویـد عالمه در تأیید استفاده از روایت مذکور ذیل این آیه مـی  

 گفـتن  از عبارت است لغو سوگند :فرمایدمى و کندمى تفسیر را لغو سوگند که است روایت
   اشگوینـده  و شـود مـى  جـارى  زبـان  بـر  عادت روى از و بیهوده که اهللا، و آرى و اهللا و نه

 دارد، التـزام  و عقـد  که سوگندى شامل آیه پس .کند واجب خود بر چیزى آن با خواهدنمى
 سـنت  به مستند سوگندى چنین لغویت شود، زیرانمى دانسته اثربى و لغو را آن شارع ولیکن
 بیـان  صـدد  در آیـه  اینکـه  بـر  است دلیل بهترین آیه سیاق اینکه بر عالوه .کتاب به نه است
 اینکـه  کما تبعیت، و تطفل سبیل بر نه استقالل به طور آن است حفظ به امر و سوگند ةکفار
  )117ص ،6ج، ش1374طباطبایی، (.است تفسیر این ۀالزم

  
  صراحت سیاق آیه در تأیید معناي ذکر شده در قالب روایت .6ـ4

  اي اسـت کـه بـا سـیاق آیـات مطابقـت       گاه روایات ذکرشده در ذیل آیات به گونه 
گونه روایات را به دلیل هماهنگی بـا سـیاق آیـات پذیرفتـه و مـورد      کند، عالمه اینمی

  : استفاده قرار داده است
»و ناهیحٍ فَدبیمٍ بِذظ107: صافات(»ع(  

  :»اسحاق«نه  بوده »اسماعیل« ذبیح اینکه و اسماعیل ذبح داستان دربارة بررسی روایتی
سپس روایتی که قـولش را تأییـد   داند عالمه در بیان آیات، فرد ذبیح را اسماعیل می

  :گذاردآورد و بر آن صحه میمی ،کند
 کـه  شـده  نقـل ) 5ح ،148ص ،2ج ،]ب[تا صدوق، بی(الفقیه یحضره ال منکتاب  از

 بـراى  بوده، اسماعیل: فرمود بوده؟ کسى چه ذبیحبپرسید که  صادق امام از شخصى
 کرده نقل ذبح داستان از بعد مجیدش کتاب در را اسحاق تولد داستان تعالى خداى: اینکه

  )112: صافات(.»الصالحینَ منَ نَبِیا بِإِسحاقَ بشَّرْناه و« :فرموده و
 معنـا  ایـن  در صـریح  بلکه و ظاهر آیه سیاق: گویدعالمه پس از ذکر روایت باال می

  ) 156ص ،17ج، ش1374طباطبایی، (.است )معناي روایت(
  

  گیرينتیجه
شود که عالمه ، این نتیجه حاصل میالمیزانهاي روایی سراسر تفسیر بحثبا بررسی 

طباطبایی به طور مفصل به ارزیابی روایات و اجتهاد و برداشت مفسران در مورد استفاده 
وي در این ارزیابی با توجه ویـژه بـه یـک    . پرداخته است قرآناز روایات جهت تفسیر 
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توانسته است با دالیل محکم و مستدل و با » سیاققاعدة «قاعدة اصیل ادبیات عرب یعنی 
بینانه در مواردي مثل ناسازگاري روایت با سیاق به دلیل شواهد درونی آیه، دیدگاهی واقع

ناسازگاري روایت با سیاق آیه در بیان مکی و مدنی بودن، ناسازگاري روایت شأن نزول 
روایات را رد و اجتهاد مفسران مختلف ... ربط بودن روایت با آیه وبا سیاق آیه به دلیل بی

در به کارگیري این روایات در تفسیر آیات را نقد کند و در مواردي مثل سازگاري روایت 
اي خاص، سازگاري روایت با سیاق در معنا کردن آیات، با سیاق در تعیین معناي کلمه

تهـاد و برداشـت   پـذیرد و اج روایات را می... سازگاري روایت با سیاق در تفسیر آیه و
  . کندمفسران براي به کارگیري روایات در تفسیر آیات را تأیید می
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