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  جایگاه روایت در تفسیر تسنیم
  

  *سهیال پیروزفر
  **طاهره ناجی صدره

  
  :چکیده

است که شخصیت اخالقـی و   قرآن کریمسویه به از تفاسیر جامع معاصر با رویکردي همه تسنیم تفسیر
مفسـر،  . فرد را دو چندان کـرده اسـت  جامعیت علمی نگارندة آن، ضرورت توجه به این تفسیر منحصربه

به شـکل  روایات  ،با این حال، در این تفسیر. ارائۀ تفسیر قرآنی محض را وجهۀ همت خود دانسته است
هـاي نقـد و   سر نسبت به روایات تفسـیري و شـیوه  رویکردهاي خاص مف. اندوسیعی به کار گرفته شده

ها در دو حوزة نقل و نقد صدوري و محتوایی، موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرار تحلیل آن
را فقط براي تقیید یا تخصیص اطالق  آیت اهللا جوادي آملی، رجوع به سخنان معصومان. گرفته است

یابی، زیـرا  ابهام در تطبیق ضروري دانسته است نه در اصل مفهومیا عموم آن و نیز براي برطرف شدن 
خود مبین خویش است و بررسی سندي و تحلیـل محتـواي احادیـث بـر مبنـاي معیارهـاي فقـه         قرآن

  . هاي روایی این تفسیر قابل توجه استشناسی جنبهالحدیث، از نکاتی است که در روش
  

   :هاکلیدواژه
  .  هاي نقد روایت، روش، روایات تفسیريتسنیمتفسیر جوادي آملی، 

                                         
  spirouzfar@um.ac.ir/ دانشگاه فردوسی مشهد استادیار *

  naji490@yahoo.com/ دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد آموخته کارشناسی ارشددانش **

  یپژوهثیحدی پژوهش ـیعلم دوفصلنامه
 1391 پاییز و زمستان م،هشت شمارة م،چهار سال
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  تبیین مسئله 

برخـوردار   ايویـژه ، از اهمیت قرآن کریمروایات پس از در حوزة معرفت اسالمی، 
دارنـد، سـخنان آن    قرآنبا  اهل بیت ۀو ائم به دلیل پیوندي که پیامبراکرم. است

  .بوده است قرآنمفسران در کار تفسیر  ةبزرگواران همواره مورد استفاد
از تفاسیري است که مؤلف آن توانسته بـا  اهللا جوادي آملی، تألیف آیت تسنیمتفسیر 

بـه عقـل، تفسـیري     قـرآن به سنت و  قرآن، قرآنبه  قرآنهاي تفسیر به کارگیري روش
را برطـرف   المیزانهاي احتمالی تفاسیر پیشین از جمله تألیف کند که نواقص یا کاستی

نامید، زیرا مفسر، شیوة تفسیري خود  مستدرك المیزانتوان آن را می اي کهکند، به گونه
  )468، ص1، ج1382جوادي آملی، .(را با عالمه طباطبایی همسو دانسته است

فرد هاي منحصربهشخصیت اخالقی این مفسر و جامعیت علمی او از یک سو و ویژگی
. آن را مضاعف ساخته استهاي مختلف تفسیر ایشان از سوي دیگر، ضرورت بررسی جنبه

، ایـن  )جـا همان(از آنجا که مفسر تالش کرده تفسیر خود را به شیوة قرآنی محض ارائه دهد
  شود که روایات در آن، از چه جایگاهی برخوردار است؟سؤال مطرح می

  
  چگونگی نقل حدیث در تفسیر تسنیم . 1

آیات را در قالب چهار بخـش  اي از اهللا جوادي آملی، تفسیر هر آیه یا مجموعهآیت
 وي در. ارائه کرده اسـت » بحث روایی«و » لطایف و اشارات«، »تفسیر«، »گزیدة تفسیر«

  بنـدي  به جمـع » اشاره«بندي کرده و در پایان تحت عنوان بحث روایی، روایات را طبقه
نگی ها و تشریح هماه بندي روایات، شرح و تبیین آن دستهباید گفت . ها پرداخته استآن

سـابقه یـا    بـی  قرآنتفاسیر سایر در  ،آمده تسنیمکه در  نحويبه  ،محتواي روایات با آیه
. شودبندي، حتی در تفاسیر مأثور مشاهده نمیاي که این نوع دسته، به گونهسابقه است کم
شود؛ بنابراین ذکـر  و سنت دیده می قرآن، پیوند وثیق میان المیزاننیز همچون  تسنیمدر 

گیري از ها نیز با بهرهمنحصر نیست و مفسر در سایر بخش» بحث روایی«تنها به روایات 
؛ 564، ص9، ج1387جـوادي آملـی،    :ك.ر.(آیات را تفسیر کرده اسـت  سخنان ائمه

  ) 567، ص11و ج 311، ص12ج
  

  بندي موضوعیدسته. 1ـ1
  ات تفسیري است که حتی در ـوعی روایـبندي موض، دستهتسنیمازات تفسیر ـاز امتی
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سورة آل  17شود؛ براي نمونه، روایات مربوط به بحث روایی آیۀ تفاسیر مأثور دیده نمی
بنـدي  یاد شده، در قالب این عناوین دسته» مستغفرین باألسحار«عمران را که در آن، از 

، »فارزمان و ظرف استغ«، »و استغفار، دو امان الهی در زمین رسول خدا«: کرده است
و روایات مربوط به » فضیلت و اهمیت سحر«، »صفات استغفارکنندگان در سحرگاهان«

  )387ـ385، ص13همان، ج.(هر موضوع را آورده است
همـین سـوره را نیـز    ...) قُلْ إِن کُنتُم تُحبونَ اللَّه فَاتَّبِعونىِ یحبِبکُم اهللا( 31روایات مربوط به آیۀ 

مصـداق   حب اهل بیـت «، »پاداش حب و بغض«، »بغض فی اهللاحب و «با موضوعات 
رابطـۀ اخـالص بـا    «و » ناپذیري حب اهللا و پیروي از رسول خـدا جدایی«، »محبت خدا

، 14همـان، ج .(بندي کرده و ذیل هـر عنـوان روایـات مربـوط را آورده اسـت     دسته» محبت
  )80ـ71ص

  
 جایگاه روایات تفسیري ةدیدگاه آیت اهللا جوادي آملی دربار. 2
  استقالل قرآن  .1ـ2

اختصاص یافته و » به سنت قرآنتفسیر «به عنوان  تسنیمگفتار فصل چهارم کتاب پیش
مؤلف کتاب پس از اشاره . سخن گفته شده است قرآندر آنجا به تفصیل دربارة استقالل 
 بر عهدة پیـامبر ها، وظیفۀ تعلیم کتاب و حکمت را به آیاتی که خداوند متعال در آن

گذارده، و نیز با اشاره به اینکه طبق حدیث ثقلین، براي دستیابی به دین کامل، اعتصام به 
به سنت را در  قرآنو عترت باید همراه با تمسک به دیگري باشد، تفسیر  قرآنهر کدام از 

الم آنچه اوالً حجت است، کـ «: دانسته و در ادامه نوشته است قرآنبه  قرآنطول تفسیر 
مدیون  حجت قرار داد، یعنی سنت معصومین قرآنخداست؛ ثانیاً آنچه را خداوند در 

متالزم  قرآناست؛ البته پس از استقرار حجیت، حدوثاً و بقاء، آنگاه سنت و  قرآنحجیت 
  )133و  132، ص1همان، ج(».یکدیگرند

اللت ظواهر و را از سه جنبه، در اصل حجیت، د قرآنآیت اهللا جوادي آملی، استقالل 
دار تبیین خطوط کلی ، عهدهقرآن«: نویسدداند و میدر ارائۀ خطوط اصلی و کلی دین می

، 1همـان، ج (».دار تبیین حـدود و جزئیـات و تفاصـیل احکـام    دین است و سنت عهده
  ) 154و  153ص

  اهري ـگیري از روایات در تفسیر براي خروج از سطح ظ، بهرهتسنیماز نظر صاحب 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391پاییز و زمستان م، چهارم، شماره هشت، سال  پژوهی لنامه حدیثصفدو   114
  )146، ص14همان، ج(1.هاي آن، مفید و بلکه ضروري استو فهم بهتر پیام قرآن 

، خود مفسر خویش است و نیازي بـه  قرآن«: ایشان همچون عالمه طباطبایی معتقد است
بـه  . کند، بازشناسی همین روش اسـت نقشی که سنت ایفا می. سنت براي تفسیر خود ندارد

کند، بلکـه بـا   مطرح نمی قرآنبه عنوان تبیین تر، سنت چیزي را از پیش خود عبارت روشن
 را تفسـیر   قـرآن ، قـرآن در واقـع سـنت بـا    . پردازدبه تبیین مراد آن می قرآناستفاده از خود  

، در این کتاب پاسخ گفته شده است با این تفـاوت  قرآنبر این اساس، تمام ابهامات . کندمی
و اهـل   شناسیم، پیـامبر زدایی دارد، نمیکه گاه ما کیفیت استخراج آیاتی را که نقش ابهام

دهند؛ به عبارت دیگـر،  استخراج کرده، به دست ما می قرآناین دسته از آیات را از  بیت
گیـري از  هـاي بهـره  تبیین بیرونی نیست؛ بنابراین روایات تفسیري، شیوه تبیین رسول اهللا

  ) جاهمان(».آموزدرا براي تبیین کتاب الهی می قرآن
ابهـام و نارسـایی نـدارد تـا آن      قـرآن «: نویسـد تبیین این موضوع در جایی دیگر مـی در 

به  قرآنحضرت با علمی که از خارج دارند به تبیین آن بپردازند، بلکه با استفاده از نور خود 
رجوع به رسول اکرم براي تقیید یا تخصیص اطالق یا عمـوم آن و نیـز   . پردازندتبیین آن می

ـ و نیز براي منافع دیگـر ضـروري   یابیـ نه در اصل مفهومابهام در تطبیق براي برطرف شدن
  ) 383، ص2، ج1381جوادي آملی، (».خواهد بود

کـار اهـل بیـت را پـرده     » قـرآن با  قرآنمبین  رسول اکرم«نیز در بحثی با عنوان 
، قـرآن حضرت براي آن نیست کـه در   آنتبیین «: نویسدداند و مینمی قرآنبرداشتن از 

نقاط مبهم و تاریک معماگونه وجود داشته باشد و حضرت مأمور باشد مشکالت و موانع 
نور محض و بین بالذات است و نه تنها  قرآنرا رفع کند تا ظاهر آن معلوم گردد، بلکه 

آن  وظیفۀ رسول اکرم. خود واضح و روشن است، بلکه مبین و تبیان همه چیز است
  ) 282همان، ص(».را ببینند قرآننا کند تا نور آشکار است که چشم مردم را بی

  
   مفسرحجیت خبر واحد از دیدگاه . 2ـ2

بـه مـا رسـیده، فاقـد      قـرآن در تفسیر  از آنجا که بیشتر روایاتی که از ائمه معصومین
شرایط خبر متواتر بوده و از داللتی ظنّی برخوردارند و از سوي دیگـر، هـدف علـم تفسـیر،     

اسـت، آشـنایی بـا نظـر مفسـر در ایـن بـاب        قرآن کـریم  دستیابی به مراد خداوند در آیات 
اساساً تمام احادیثی که در عصـر اخیـر تواترنماسـت، بـا سـیر      «: به نظر وي. ضروري است
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، 1383همـو،  (».رایی به استفاضه تبدیل، و به خبر واحد غیرمستفیض منتهی شـده اسـت  قهق
  ) 144ص

  2حجیت خبر واحد در مسائل علمی .1ـ2ـ2
  :به عقیدة مفسر، خبر واحد در مسائل علمی حجیت ندارد

توان متعبد شـد، زیـرا در مسـائل    آور نمیدر مسائل علمی بر اساس خبر واحد ظن«
است و امکان تعبد نیست؛ اگر مبادي فهم و باور نسبت به مطلب معین علمی باور مطرح 

علم و یقین در دست انسان . شودفهمد و گرنه باور یافت نمیحاصل شد، انسان آن را می
نیست تا انسان بنا را بر پذیرش و باور یا رد و انکار چیزي بگذارد، بلکه زمام باور انسان 

خبر واحـد در مسـائل   "شود در علم اصول گفته می آنچه. در دست علم و برهان است
به همین معناست و در واقع ارشاد به  "عملی معتبر است و در امور علمی حجت نیست

شود، نه نفی موضوع است؛ بدین معنا که در امور اعتقادي با خبر واحد علم حاصل نمی
ته نیست که در اصالً از خبر غیر قطعی ساخ. شود ولی حجت نیستاینکه علم حاصل می

اندیشۀ انسان اثر یقینی بگذارد، مگر آنکه متن آن، برهانی باشد یـا سـند آن قطعـی، یـا     
این موضوع در موارد دیگر نیز به مناسبت در این تفسیر . »محفوف به قراین قطعی باشد

 ــ 558، ص8؛ ج150، ص3؛ ج151، ص1، ج1387جوادي آملی، : ك.ر.(بیان شده است
  ) 35، ص9و ج 559

این رو مکرّر در تفسیر خود، اثبات مطالب علمی و غیر تعبدي را به وسیلۀ اخبار و  از
مصون نیستند و یا بیشتر بـه رأي یـا   ... احادیثی که از آسیب ارسال، قطع، وقف، رفع و

  :کنیمها را ذکر میهایی از آننمونه. اند تا روایت، دشوار دانسته استاخبار تاریخی شبیه
سورة بقره، اثبات محتواي حدیثی را که در باب اثبات پیشینۀ  30ـ در بحث روایی آیۀ 

آفریدگان و زمینۀ آفرینش انسان وارد شده، به دلیل ضعف سند، ارسال و نیز خبر واحد 
  ) 150، ص1همان، ج.(بودن آن بسیار دشوار دانسته است

عرُوشها قَالَ   قَرْیۀٍ و هى خَاوِیۀٌ على  رَّ علىأَو کاَلَّذى م«: سورة بقره 259ـ در بحث روایی آیۀ 
ا  أَنىهتوم دعب اللَّه هذیىِ هحـ » ...ی  ۀپس از نقل روایاتی که شخصیت داستان مربوط به این آی

شماري از روایات عامه و خاصه، شخصیت حادثه را «: نویسدکند، میشریفه را معرفی می
اند، ولی این روایات اخبار واحدند کـه  یامبر و شماري دیگر عزَیر دانستهجناب ارمیاي پ

نیـز   قـرآن کـریم  ها اختالف است و از قبولشان غیر واجب و سندشان ضعیف و در آن
  )280، ص12همان، ج(».ها نیستشاهدي بر آن
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ونَ أَنفُسکُم و أَنتُم تَتْلُونَ أَتَأْمرُونَ النَّاس بِالْبرِِّ و تَنس«: سورة بقره 44ـ در بحث روایی آیۀ  

حدیثی را مبنی بر تعدد وجوه و رئوس فرشته » عقل و انسان«در عنوان » الْکتَاب أَفَلَا تَعقلُون
گونه از معارف اثبات این«: آورده و در قسمت اشاره نوشته است و عقل از پیامبر اکرم

، چه رسد به روایاتی که محتاج تنقیح عقلی و غیر فرعی با اخبار آحاد صحیح آسان نیست
  )161، ص4همان، ج(».سند هستند

رغم گونه از معارف آن است که مفسر در اکثر این موارد، علینکتۀ قابل توجه در این
  کنـد، مـثالً در همـین روایـت     اذعان به دشواري، به معنا و مراد مفاد حدیث اشـاره مـی  

نیز تعدد وجوه و چهره براي آنان شاید ناظر بـه  تعدد رئوس فرشته یا عقل و «: گویدمی
ها باشد که به اذن خداي علیم نسبت تعدد شئون وجودي آنان و گسترش احاطۀ علمی آن

  ) جاهمان(».کندها نورافشانی میبه همۀ انسان
این بدان دلیل است که اسناد ظنّی برخی از احادیث مربوط به معارف غیر فرعی بعد 

و  425، ص4همـان، ج .(اشکال استه شارع مقدس از نظر مفسر بیاز احراز حجیت، ب
  )472، ص5؛ ج480

در پاسخ به این سؤال که  سورة بقره، از معصوم 52و  51ـ در بحث روایی آیات 
کند، نقل اندازد و هیچ گاه سرش را به آسمان باال نمیچرا گاو چشمان خود را پایین می

عروسـی  (».عالی لما عبد قوم موسی العجل نکس رأسهحیاء من اهللا ت«: کند که فرمودمی
با اغماض از وهن سند و با صرف نظر «: نویسدگاه میآن) 88، ص1 ق، ج1415حویزي، 

توان با خبر واحد ثابت کرد، اسناد ظنّی از اینکه مسائل علمی و معارف غیر فرعی را نمی
  / 425، ص4ج همـان، (».محـذور اسـت  آن بعد از احراز حجیت بـه شـارع مقـدس بـی    

  )416، ص6ج ؛235، ص5؛ ج624و ص 486، ص4ج: ك.هاي دیگر را رنمونه
، خود تبیان و مبین خویش اسـت، ایـن   قرآنگردد که اگر حال این سؤال مطرح می

ویژه این سطح گسترده استناد مکرّر مفسر به روایات در طول تفسیر، در بخش لطایف و به
  شود؟ توجیه میاز روایات در بحث روایی چگونه 

  هـایی کـه بـه آن    نیز مطرح است و از جمله پاسـخ  المیزاناین پرسش دربارة تفسیر 
اند، این است که بسیاري از استشهادات روایی عالمه، تنها از باب تأیید تفسیري است داده

نیـز   تسـنیم این امـر در تفسـیر   ) 119ـ117، ص1384نفیسی، .(آیدبرمی قرآنکه از خود 
گیري از روایات به عنوان مؤید بحث تفسیري، تا جایی است بهره. شودفراوان مشاهده می

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 جایگاه روایت در تفسیر تسنیم                                      117

توان از آن بهره که حتی اگر روایت به تصریح ایشان غیر معتبر باشد، باز در حد تأیید می
نَّکُم ظَلَمتُم أَنفُسکُم لقَومه یا قَومِ إِ  و إِذْ قَالَ موسى«مانند آنکه در باب معناي قتل در آیۀ . گرفت

واْ إِلىلَ فَتُوبجالْع کُمکُم  بِاتخَِّاذفَاقْتُلُواْ أَنفُس ارِئکُمهمۀ اهل تفسیر اتفاق «: گویدمی) 54: بقره(»...ب
تسـنیم،  (».کندبر وقوع قتل دارند و روایات غیر معتبري که وارد شده، نیز آن را تأیید می

  )475، ص4ج
روایات منقـول از تفسـیر   ...) ۀو قُولُواْ حطَّا و ادخُلُواْ الْباب سجد (...این سوره 58تفسیر آیۀ در   

وارد  و احادیثی را که از طریق عامه از رسول گرامی 3منسوب به امام حسن عسکري
جـزو فرمـان الهـی بـوده     » حطّـه «داند که تلفظ به خصـوص واژه  شده، مؤید این مطلب می

  )112ـ111، ص12و ج 298، ص14؛ ج363، ص4ج: ك.نیز ر/ 564همان، ص.(است
طور که عالمه طباطبایی در موارد متعدد بر عـدم حجیـت خبـر واحـد در غیـر از      همان

گونـه روایـات، تـوجهی درخـور دارد، مؤلـف      ابواب فقه، پاي فشرده و در عین حال به این
اختصـاص داده   روایـات معصـومین  نیز بخش وسیعی از کتاب خویش را به نقل  تسنیم
  . است

بدون مراجعه بـه سـنت بایـد بـه عنـوان       قرآنتأکید مفسر در این باره آن است که همۀ 
میزان سنجش روشن باشد و داراي حجیت استقاللی باشد، تا سنت بـر آن عرضـه گـردد و    

، حجت مستقل دیگري بـه عنـوان سـنت در کنـار     قرآنبعد از احراز مخالفت نداشتن آن با 
  بنـدي نهـایی   و عقل قرار گیرد و آنگاه بعد از مالحظۀ مجموع این سـه منبـع و جمـع    قرآن

، تسـنیم توان به پیام خدا و حکم قطعی الهی رسید؛ بنابراین حجم وسیع روایات در ها میآن
  هـا مؤیـداتی بـر برداشـت     نـدارد، زیـرا بخـش عمـدة روایـات، تن      قـرآن منافاتی با استقالل 

نکتـۀ دیگـر آن   . آینـد اند و بخش بسیاري نیز جزو روایات تطبیقی بـه حسـاب مـی   تفسیري
 قـرآن ، ناظر به لزوم بررسی شیوة تفسیر قرآناست که استفاده از روایات براي فهم و تفسیر 

وایـت  است، نه اینکه مفسر بدون در نظر گرفتن قراین داخلی آیه، به سراغ ر توسط ائمه
  .برود و برداشت خود از آن را تفسیر آیه قلمداد کند

در  قـرآن که پیش از این بیان شد، ایشان همچون مرحوم طباطبایی به اسـتقالل  چنان
، هم به لحاظ کیفی از عمق بـاالیی  تسنیمقائل است، ولی بحث روایی  قرآنتبیین آیات 

صفحه از مجلد چهارم تفسیر خود  40برخوردار است و هم به لحاظ کمی؛ مثالً مؤلف، 
روایات آیۀ ) 321ـ280، ص4تسنیم، ج(را به بحث روایی دربارة شفاعت اختصاص داده
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) 212ـ178، ص17ج(گرفته صفحه از مجلد هفدهم را در بر 30اول سورة نساء، بیش از  

صفحه از جلد سیزدهم را شامل شده  20سورة آل عمران نیز حدود  7بحث روایی آیه  و
هاي مختلف این تفسـیر  گیري از روایات در بخشزیرا بهره) 232ـ213، ص13ج(است

خورد، تا جایی کـه اساسـاً مبنـاي برخـی از     مانند مبحث لطایف نیز فراوان به چشم می
) 445، ص12و ج 553ــ 551، ص6ج :ك.ر.(اسـت  اشارات، حـدیثی از معصـومین  

 مشاهده  تسنیمتوان به وضوح در سراسر تفسیر و سنت را می قرآنبنابراین همراهی تام
  ) 567، ص11و ج 311، ص12؛ ج564، ص9ج: ك.ر.(کرد

  
  حجیت حدیث در احکام عملی . 2ـ2ـ2

، اختالفـی میـان   قـرآن دربارة حجیت روایات فقهی و اخبار آحاد، در تفسـیر آیـات   
فقه از امـور عملـی و تعبـدي    نظران علوم دینی وجود ندارد، زیرا دانشمندان و صاحب

حجیت ظن تنها به جعل شرعی  ،است و تعبد به ظن تنها در عمل ممکن است؛ بنابراین
ق، 1417نـائینی،  : ك.ر.(اسـت منحصر و خبر واحد تنها در امور عملی و تعبدي حجت 

ق، 1425، تسـخیري  /198ق، ص1418، حکـیم  /69، ص2جتا، ، بیمظفر/ 156، ص3ج
  )88، ص2ق، ج1386واعظ الحسینی، / 322ص ،1ج

اهللا جوادي آملی، با اشاره به این مطلب که در این نوع از احکام، عالوه بر قطع آیت
حتـی اگـر بـه     کالم معصـومین «: گویدو اطمینان، مظنّۀ خاص نیز راهگشاست، می

آور نباشـد، در مسـائل عملـی و فرعـی،     صورت خبر واحد باشد و همراه با قراین قطع
و چـه در احکـام غیـر    ) وجـوب و حرمـت  (حجت تعبدي است، چه در احکام الزامـی 

فقه از امور عملی و تعبدي است و تفسیر از امور علمی و ). استحباب و کراهت(الزامی
سائل عملی امکان تعبد به ظن وجود دارد، در حالی که تفاوت این دو آن است که در م

  )80ـ71، ص14تسنیم، ج(».در مسائل علمی تعبد به ظن ممکن نیست
اي که مرز مفسر در تفسیر آیات االحکام، روایات فقهی مرتبط با مفاد آیه را به گونه

ین یکـی  فقه و تفسیر حفظ شود، گاه به اجمال و در مواردي به تفصیل آورده است، و ا
ض رود، زیرا عالمه طباطبایی متعرّبه شمار می المیزانهاي این تفسیر با دیگر از تفاوت

با این حال در نتـایج  . مباحث فقهی نشده و آن را به کتاب هاي فقهی ارجاع داده است
  4.شودهایی دیده میتفسیري میان این دو مفسر، تفاوت
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ت االحکام، روایـات فقهـی را آورده، از   بر این اساس، ایشان در مواردي که ذیل آیا
خودداري » ...گذشته از ارسال، قطع، وقف، رفع و«یا » با اغماض از سند«عباراتی مانند 

 187ها پرداخته است، مثالً ذیل آیۀ شده و بررسی مفاد آنکرده و تنها به نکات برداشت
عنوان نقل کرده است؛  سورة بقره، روایات مربوط به آیه را به طور مبسوط و در قالب ده

از جمله پس از نقل روایاتی دربارة زمان و مکان اعتکاف، ذکر مساجد چهارگانۀ کوفه، 
قَد صلَّى فیه إِمام عدلٌ  جماعۀٍال اعتکَاف إِلَّا فی مسجِد «بصره، مدینه و مکه را در روایت 

و مسجِد  الْمدینَۀِو مسجِد  الْبصرَةِو  الْکُوفَۀِو لَا بأْس أَنْ یعتَکَف فی مسجِد  جماعۀٍ بِصلَاةِ
از باب ذکر خاص بعد از عام و براي تمثیل و اهمیت ) 176، ص4، ج1365کلینی، (»مکَّۀَ

وضـیح  گانه، در تها، آنگاه در قالب نکات ششاین مساجد دانسته نه تعیین خصوص آن
  )493، ص9تسنیم، ج.(مفاد روایات، مطالب دیگري را عنوان کرده است

أَیاما معدودات فَمن  ...میها الَّذینَ ءامنُواْ کُتب علَیکُم الصیاا أی«همچنین در بحث روایی آیات 
کم روزة مسافر، مطیق ، روایات متعددي را دربارة ح)184و  183/ بقره(»...اکاَنَ منکُم مرِیضً

، 9همان، ج.(ها بیان کرده استاي را در توضیح آنگانهو وظیفۀ او نقل کرده و مطالب پنج
  )284ـ276، ص18و ج 45ـ43، ص8ج: ك.، نیز ر317ـ312ص

 قرآنبه  قرآناي که در تفسیر آیات االحکام در پیش گرفته، همان تفسیر بنابراین شیوه
گیري از ري از جزئیات احکام در روایات آمده، اهمیت بهرهاست، ولی به دلیل آنکه بسیا

ها در تفسیر آیات فقهی به مراتب بیشتر خواهد بود و همین امر است که ناخودآگـاه  آن
  5.در تفسیر این دسته از آیات شده است قرآنسبب مهجور ماندن 

  
 حجیت روایات در معارف اعتقادي. 3ـ2ـ2

نسبت به اصول اعتقادي واجب است و در هیچ کدام از نظر امامیه، معرفت و شناخت 
کند و تحصل ها اکتفا به ظن جایز نیست، زیرا معرفت بر شناخت ظنی صدق نمیاز آن

گونـه از معـارف،   ظن و گمـان در ایـن   ،گردد؛ بنابراینآن موجب خروج از ظلمت نمی
یافت تـا نفـس آرام    ها به یقین دستاعتباري ندارد و قابل تعبد نیست، بلکه باید در آن

  . بگیرد و آن را بپذیرد
مکرر بر این امر تأکید و تصریح کـرده اسـت کـه در     المیزانعالمه طباطبایی نیز در 

 السـنۀ إال للکتـاب و   حجیـۀ ال «: مباحث اعتقادي، تنها روایاتی معتبرند که قطعی باشـند 
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آنچه در اصول معارف ): 293، ص1ق، ج1417(اإللهیۀ الدینیۀ، فی أصول المعارف القطعیۀ 

  .است کتاب خدا و سنت قطعىتنها دینى حجت است، 
اهللا جوادي آملی با تقسیم این نوع از احادیث به قطعی الصدور و واجد شرایط آیت

و احـادیثی کـه فاقـد ایـن     » داللت بر محتـوا «و » جهت صدور«، »اصل صدور«گانۀ سه
  . کرده استاند، احادیث نوع دوم را به سه دسته تقسیم شرایط

گونه معارف که اعتقاد به آن ضروري است روایات مربوط به اصول دین؛ در این. الف
توان به یقین دست یافت و از این و یقین و جزم در آن معتبر است با ادلۀ نقلی ظنی، نمی

  .گونه از ادلۀ نقلی در این بخش حجت نیسترو این
ها کافی است، مانند فهم لی دربارة آنمعارفی که از اصول دین نیست و ایمان اجما. ب

توان به ایمان اجمالی بسـنده کـرد و   حقیقت عرش، کرسی و مانند آن؛ در این موارد می
  . مفاد روایت ظنی را نیز در حد احتمال پذیرفت

معارفی که نه از اصول دین است و نه از قسم دوم، بلکه بیانگر مسائل علمـی و  . ج
گونه از معارف، فاقد ثمرة علمی است و جزم عملی در نآیات الهی در خلقت است؛ ای

در این بخش نیز روایات غیر قطعی در حد احتمال قابل پذیرش است، . ها معتبر نیستآن
ولی حجت تعبدي نیست، زیرا ادلۀ حجیت خبر واحد راجع به مسائل عملی و تعبـدي  

یقی متعبد بـه علـم   توان کسی را بدون حصول مبادي تصداست و در مسائل علمی نمی
  6)158ـ156، ص2تسنیم، ج(.کرد

هلْ ینظُرُونَ إِلَّا أَن یأْتیهم اللَّه فىِ ظُلَـلٍ مـنَ   (سورة بقره 210براي مثال در بحث روایی آیۀ 
نقل کرده که آیه  باقر، روایتی را از امام )الْأَمرُ و إِلى اللَّه تُرْجع الْأُمور   الْغَمامِ و الْملَئکَۀُ و قُضىِ

معنا کرده » نزول امر الهی«را به » یأْتیهم اللَّه«را بر هنگام برچیده شدن بساط دنیا تطبیق و 
  .است

تـرین  گونـه احادیـث از پیچیـده   مضمون این«: دهد کهمؤلف آنگاه به این نکته توجه می
  و وثـوق راویـان آن    معارف کالمی است و هرگز بدون اعتماد بـه سـند و ارزیـابی صـحت    

البته سندي که در مسائل کالمی معتبر است، به . توان مسائل وزین کالمی را ارزیابی کردنمی
  )327 ـ326، ص10همان، ج(».تر از سندي است که در مسائل فقهی مطرح استمراتب قوي

ترین مسائل کالمی و اعتقادي اصل بحث را در بخش تفسیر و مهمبر این اساس، در 
کند و در بحث روایی، احادیث هر و مبانی عقلی مطرح می قرآنلطایف بر اساس آیات 
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دهد، زیـرا اینکـه در   ها را توضیح میموضوع را به تفصیل مطرح و معارف برآمده از آن
الً در فصـل سـوم از کتـاب    تفسیر موضوعی خود نیز همین راه را پیش گرفته است، مث

، در بحث از توحید افعالی، دربارة اختیار خداي متعال سخن گفته و بحث قرآنتوحید در 
مستقلی را به تحقق وعده و امکان عفو از وعید اختصاص داده و تنها در پایان، برخی از 

  )399ـ393تا، صجوادي آملی، بی.(روایات این موضوع را به اجمال آورده است
  

  کاربرد روایات در تفسیر تسنیم. 3
  جري و تطبیقبیان مصداق آیه  .1ـ3

در روایـات   ائمه گرفته شده و این اصطالح گرچه از متن روایات اهل بیت 
 7.اندبه کار برده، آن را هادر همۀ زمان قرآن کریماستمرار پیام کارآمدي و خود براي بیان 
ق، 1417.(عالمه طباطبایی به کار رفته باشد رسد براي اولین بار در کالمولی به نظر می

مند کردن این اصل، اصطالح جري را به معناي تطبیق آیه بر ایشان براي نظام) 42، ص1ج
براي هاي آن از روایات استخراج کرده و در سراسر تفسیر خود از آن سود برده و مصداق

، 1همان، ج.(اندره بردهیا غیر ایشان به داوري دربارة روایات تفسیري مربوط به ائمه
از جمله  ...)و 17، ص4؛ ج126و  70، 67، ص3؛ ج391و  29، ص2؛ ج217، ص41ص

ها مراد از صـراط  سورة حمد، پس از ارائۀ گزارش از روایاتی که در آن 6در تفسیر آیۀ 
این سلیقۀ اهـل  «: گویدباره میمعرفی شده، در این ۀالطاع و امام واجب مستقیم ائمه

اگرچه از مورد ؛ کنندت که آیات را بر هر آنچه قابل تطبیق باشد، منطبق میاس بیت
  )42، ص1همان، ج(».نزول آیه خارج باشد

بنابراین مراد از قاعدة جري و تطبیق، این نوع ارتبـاط میـان آیـه و روایـت اسـت و در      
اساس نـص   بر) اعم از افراد و وقایع(هاي خارجیتطبیق آیه بر مصداق«: اندتعریف آن گفته

حقیقت جري در کالم عالمه تطبیق مفاهیم به دست آمـده از  » صریح با همراهی اعتبار عقلی
تـرین فلسـفۀ   مهـم . آیات بر موارد مشابه شأن نزول با الغاي خصوصیات مورد نـزول اسـت  

  )42، ص1همان، ج.(اندو روایات دانسته قرآنجري و تطبیق را جاودانگی و کارآمدي 
جداسازي مفهوم . 1: اندجري را بر اساس دو رکن دانسته ةن، قاعدبرخی از نویسندگا

، 1380رسـتمی،  .(تشابه میان مصادیق خارجی جدید بـا مـورد نـزول   . 2آیه از جزئیات 
  ) 160ص
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کتـابی جهـانی و جاودانـه     قرآن کریم«: نویسددر تعریف جري می تسنیمصاحب تفسیر  

  اقلیمی، حـوزة رسـالت آن را مرزبنـدي    است، به طوري که نه مرزهاي جغرافیایی و حدود 
کند و نه مقاطع امتداد زمان را بر قلمرو شمول و فراگیري آن تأثیري است و چنین کتابی می

شـود و  در غایب، همانند حاضر جاري است و بر گذشته و آینده همانند حـال منطبـق مـی   
کند، فراتـر از مرزهـاي مکـانی و زمـانی     براي خود بیان می قرآن کریماحکام و اوصافی که 

  )167، ص1تسنیم، ج(».در روایات به جري تعبیر شده است قرآن کریماز این ویژگی . است
هـاي آشـکار    تشخیص مفهوم از مصداق و خلط نکردن تفسیر با تطبیـق از ویژگـی  

 ،548، 187، ص3همان، ج.(شودتسنیم است و تأکید بر این امر، در سرتاسر آن دیده می
و  444، ص9؛ ج475، ص8؛ ج395و  246، ص6؛ ج589و  68، ص4؛ ج550و  549
  )389و  157، 87، ص12؛ ج521

در بسیاري از روایاتی که در تفاسیر روایـی  «: گویدگونه روایات میمفسر دربارة این
شـود، در پـی   آمده و از آن به عنوان روایات تفسیري یـاد مـی   برهانو  نورالثقلینمانند 

است و بیشتر  قرآنهاي ه نیست، زیرا تفسیر به معناي بیان معانی الفاظ و جملهتفسیر آی
آن احادیث از این قبیل نیست، بلکه در پی تطبیق آیه بر برخی مصادیق و موارد فراوانی 

  )67، ص1همان، ج(».تطبیق بر بارزترین مصداق آن است
آنچه در «: گویدغیب میسورة بقره پس از ذکر روایاتی دربارة  3در بحث روایی آیۀ 

گونـه احادیـث   این روایات آمده، بیان برخی از مصادیق است نه معنا و تفسیر آن و این
که مقصود بیان برخی مصـادیق  ؛ چنان)تفسیري(است نه) تطبیقی(در تفاسیر روایی شیعه

  )182، ص2تسنیم، ج(».است، نه حصر و تخصیص عام یا تقیید مطلق
وِجهۀٌ هو مولِّیها فَاستَبِقُواْ     و لکلُ(سورة بقره 148ر تفسیر آیۀ در توضیح روایات مذکور د

اجتماع و فراهم آمدن یاران امام زمـان «در عنوان .) ..الْخَیرَْات « بـر پایـۀ   «: گویـد مـی
    کـلُ   إِنَّ اللَّـه علـى  "روایات یادشده و نیز احادیث دیگري که در این باره وارد شده جملۀ 

یر  شىقَد عصر است "ء گونـه  باید توجه داشـت کـه ایـن   ... ناظر به اصحاب حضرت ولی
این معناي تطبیقی با معناي عـام و فراگیـري کـه    . روایات از باب تطبیق است نه تفسیر

  )466، ص7همان، ج(».از این بیان شد، منافات ندارد پیش
لَّه یبغُونَ و لَه أَسلَم من فىِ السماوات و أَفَغَیرَْ دینِ ال(سوره آل عمران 83در بحث روایی آیۀ 

، برخی از روایاتی را که بیانگر حاکمیت اسالم در آینده )الْأَرضِ طَوعا و کَرْها و إِلَیه یرْجعون
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، 13همـان، ج (.هـا را گوشـزد نمـوده اسـت    جهان هستند، نقل کرده و تطبیقی بـودن آن 
  )714ص

  
  بیان مراد آیه به کمک روایات  .2ـ3

افزون بر بیان مصادیق مفاهیم عام قرآنی، در برخی احادیث تفسیري، به شرح و بیان 
یـا بنـىِ   «از جملـه در بحـث روایـی آیـۀ     . پرداخته شده است قرآنمراد عبارات و آیات 

با  روایتی را از امام حسن عسکري )40 /هبقر(»...  الَّتىِ أَنْعمت علَیکم   إِسرَاءیلَ اذْکُرُواْ نعمتىِ
یا بنی إسرائیل اذکروا نعمتی التـی أَنعمـت   : قال اهللا عزّوجل«: این مضمون نقل کرده که

علیکم لما بعثت محمدا و أقررته فی مدینتکم، و لم أجشمکم الحط و الترحـال إلیـه، و   
، 26ق، ج1404بحـار االنـوار،   (أوضحت عالماته و دالئل صدقه لئال یشتبه علیکم حالـه 

یل، نعمتى را که بر شما ارزانى داشتم به یاد بیاوریـد؛ آنگـاه کـه    اى بنى اسرائ): 287ص
را مبعوث کردم، او را در شهرتان جاي دادم، شما را در کوچ به سـوي او بـه    محمد

کردم تا حـال او بـر    اش را برایتان آشکارهایش و دالیل راستیسختی نینداختم و نشانه
  . شما مشتبه نگردد

  هـاي الهـی بـه    تـرین نعمـت  که به بیان برخی از بزرگ مفسر در توضیح این روایت
  :اسرائیل پرداخته، سه مطلب را متذکر شده که به اجمال عبارت است ازبنی

هـاي ویـژة   ـ لزوم ذکر نعمت و شکر منعم و اشاره به اینکه وحی و نبوت از فـیض 
  .الهی است

  . رسول اکرم مندي از نعمت رسالتاسرائیل به فیض بزرگ بهرهـ نائل آمدن بنی
تسنیم، .(اسرائیل شدهاي بسیاري نصیب بنی، نعمتـ با مبعوث شدن پیامبر اسالم

  )69، ص4ج
، روایتی )32/ نساء(»...بعضٍ  و لَا تَتَمنَّواْ ما فَضَّلَ اللَّه بِه بعضَکُم على«و در بحث روایی آیۀ 

: نویسـد آورده، در شرح آن می از امام صادق» تفسیر تمنّی به حسد«را تحت عنوان 
هایی است که خداوند بـه برخـی از بنـدگانش عطـا     گرچه دعا براي دستیابی به نعمت«

دربـارة آرزوي   امیـر مؤمنـان  . فرموده، لیکن باید از آرزوهاي حسودانه پرهیـز کـرد  
اهل ثـروت و مکنـت در آسـتانۀ مـرگ، آنگـاه کـه       : ثروتمندان در پایان عمرشان فرمود

جوید اش بیزاري میشود، از اموال فراهم آوردهاز امور براي محتضر روشن میبسیاري 
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هـا  اي کاش همه این ثروت: گویدگزد و با افسوس میو از شدت ندامت دستش را می 

تسنیم،  /64، ص3 ، ج1372طبرسی، (».آوري کرده بودندها جمعخورندگان به آنرا غبطه
  )اهللا صبغۀفسیر ذیل ت 256، ص7ج: ك.، نیز ر526، ص18ج

کنند، به این معنا که در برخی از روایات به ظاهر، نقشی در تفسیر مفهومی آیه ایفا نمی
اي نشده است، ولی در توضیح و شرح موضوع و مراد ، به آیه اشارهکالم امام معصوم

آیه نقش مهمی بر عهده دارند؛ به عبارت دیگر، با در نظرگرفتن روایت، هدف و پیام آیه 
این قسم از روایات، بخش مهمـی از بحـث روایـی تفسـیر تسـنیم را      . شودتر مینروش

و ءامنُواْ بِما أَنزَلْت مصدقًا لِّمـا معکُـم و لَـا    «دهد، مثالً مفسر در بحث روایی آیات تشکیل می
رِ بِهلَ کاَفمن سـن  «روایت  ،»جعل سنت و بدعت«ذیل عنوان ) 42ـ41/ بقره(»...تَکُونُواْ أَو

کان علیـه   سیئۀ سنۀ، و من سنّ القیامۀفله أجرها و أجر من عمل بها الى یوم  حسنۀ سنۀ
را  )73، ص1 ق، ج1415حـویزي،  عروسـی  (»القیامۀوزرها و وزر من عمل بها الى یوم 

: ك.نیـز ر / 108ــ 107، ص4تسنیم، ج.(آورده و در شرح آن به تفصیل سخن گفته است
  )569و  563ص، 7؛ ج291همان، ص

ربنَا لَا تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هدیتَنَا «ها روایتی است که مفسر در بحث روایی آیۀ از دیگر نمونه
محر نکن لَّدلَنَا م به آورده است» تحلیل دعاي صالحان«تحت عنوان ) 9/ آل عمران(»...ۀو .

هـاي  ه شده در آیـه را، گفتـۀ انسـان   ، دعاي خواستدر این روایت، امام موسی کاظم
انـد؛ آنگـاه در تحلیـل    دانند قلوب در معرض زیغ و انحرافصالحی دانسته است که می
ترسد که دلش از ناحیۀ او عقال و  از خدا مىفرماید تنها کسی سبب این خواستۀ آنان می

  )17، ص1، ج1365کلینی، .(»هللَّإِنَّه لَم یخَف اللَّه منْ لَم یعقلْ عنِ ا«: مهار شده باشد
 39سورة فاطر و  18آملی در شرح این کالم نورانی با استفاده از آیۀ  جوادياهللا آیت

فرماید عالمان ترسند و دیگري میفرماید تنها عالمان از خدا میسورة احزاب که یکی می
ایمان به تفصیل ترسند، این مطلب را توضیح داده و در باب رابطۀ علم و جز از خدا نمی

  )252ـ250، ص13تسنیم، ج.(سخن گفته است
  

  توسعه و تعمیم در معناي آیه . 3ـ3
پژوهان و مفسران معتقدند روایات اسباب نزول که آیه یا آیاتی را ناظر بسیاري از قرآن

ایـن بحـث از   . شـود به فرد یا موضوعی دانسته است، باعث تخصیص آیه به مورد نمی
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آید و در کتب اصولی نیز به گسـتردگی از آن  اب نزول به شمار میمسائل مهم علم اسب
 .اندطرح کرده» بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ةالعبر«بحث شده و آن را تحت قاعدة 

  )48، ص1389پیروزفر،  :ك به.ر(
  .اهللا جوادي آملی در موارد متعدد بر این امر تأکید کرده استآیت

) 212/ بقره(»...للَّذینَ کَفَرُواْ الْحیوةُ الدنْیا و یسخَرُونَ منَ الَّذینَ ءامنُوازینَ «در بحث روایی آیۀ 
د اصل جامع دانسته و معتقد است بر یه را عام و صرفاً مؤپس از نقل شأن نزول، ظاهر آی

) 375، ص 10تسنیم، ج.(ها اختصاصی نداردفرض صحت سند به این قبیل از شأن نزول
/ بقـره (»... الرُّشْد منَ الْغَـى    لَا إِکْرَاه فىِ الدینِ قَد تَّبینَ«هاي وارد دربارة آیۀ بارة شأن نزولو در
ها پیام آیه را محـدود  ها بر فرض صحت آنهیچ یک از این شأن نزول«: گویدمی) 256
  )190، ص12همان، ج(».کندنمی

تَـأْکلُُواْ أَمـوالَکُم بیـنَکُم بِالْباطـلِ و تُـدلُواْ بِهـا إِلـى        و لَـا  (سورة بقره 188در بحث روایی آیۀ 
گیـرد  خواري را در بر مـی اطالق آیه و نیز عموم آن، جمیع موارد حرام«: نویسدمی...) الحُکَّامِ

شـود و  و هرگز شأن نزول مقید یا خاص، سبب تقیید یا تخصیص اطالق یا عموم آیـه نمـی  
اي از مفسران، نظیر شیخ طوسی و امین االسالم طبرسی رحمهمـا اهللا فتـوا   طور که عدههمان

  )520، ص9تسنیم، ج(».اند، باید بر معناي جامع حمل گرددبه عموم داده
 ...إِنَّ الَّذینَ یکْتُمونَ ما أَنزَلْنَـا مـنَ الْبینَـات و الْهـدى    «: سورة بقره 160و  159در تفسیر آیات 

، گرچه شأن نزول این آیات را در بحث تفسیري و روایی »نعنُوالْعنهم اللَّه و یلْعنهُم اللَّولَئک یاُ
باید توجه داشت که گرچه سبب نزول ایـن آیـات،   «: نویسدنیاورده است، ولی دربارة آن می

احبار و رهبان و عالمان یهودند، سبب، مخصص نیست و خصوصیت مورد نزول، اطالق یا 
زند، پس هر کس حقی از حقوق خدا و علمـی از علـوم   موم آیه را تقیید یا تخصیص نمیع

  )56، ص8همان، ج(».الهی را که نشر آن الزم است کتمان کند، مشمول این آیه است
/ بقره(»عبادو منَ النَّاسِ من یشْرِى نَفْسه ابتغَاء مرْضَات اللَّه و اللَّه رءوف بِالْ«در بحث روایی آیۀ 

را نقل کرده و بـه تفصـیل بـه ایـن موضـوع       روایات نزول آیه در شأن امیرالمؤنین) 207
ایشان روایتی را از طبرسی از آن حضـرت آورده  ) 260ـ255، ص10همان، ج.(پرداخته است

طبرسـی،  (»الرجل الذي یقتل على األمر بالمعروف و النهی عـن المنکـر   باآلیۀأن المراد «: که
طبق این روایت، آیۀ مورد بحث عام اسـت و  «: نویسدو دربارة آن می) 53، ص2 ق، ج1417

. شـود بر هرکس که جان خود را در راه خدا و براي کسب رضایت او بفروشد، تطبیـق مـی  
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سنی و نیز شواهد عقلـی دال بـر نـزول آیـۀ     این تطبیق با نصوص و روایات متواتر شیعه و  

المبیت منافات ندارد، زیـرا سـبب نـزول،     لیلۀدر جریان  شریفه در شأن امیرمؤمنان علی
 133، ص4ج: هاي دیگـر را بنگریـد  نمونه/ 262، ص 10تسنیم، ج(».مخصص یا مقید نیست

  )273، ص13و ج
انـد کـه ایـن اختصـاص بـا      ، به ظاهر گروه خاصـی قرآندر موارد بسیار، مخاطبان آیات 

استاد جوادي آملی بـه ایـن   . یابداند، عمومیت میها روایاتنی که از جمله آنیاستفاده از قرا
أتَأْمرُونَ النَّاس بِالْبرِِّ و «نکته نیز در بحث روایی تفسیر خود عنایت دارد؛ از جمله در تفسیر آیۀ 

با اشاره به اینکه ظاهر آیه متوجه یهود ) 44/ بقره(»کتَاب أَفَلَا تَعقلُونتَنسونَ أَنفُسکُم و أَنتُم تَتْلُونَ الْ
کـه   است، برخی از روایات را مؤید شمول آن دانسته است؛ مانند روایت معـراج پیـامبر  

از جبرئیـل  . بریدندهاي آنان را میهایی از آتش، لبگروهی را دیدم که با مقراض: فرمایدمی
کسانی که دیگران را به نیکی وا ! خطباي امت تو: کسانی هستند؟ پاسخ داداینها چه : پرسیدم

حـرّ  .(کننـد کنند، در حالی که کتاب آسـمانی را تـالوت مـی   دارند و خود را فراموش میمی
  )181؛ نیز ص139ـ138، ص4تسنیم، ج/ 151، ص16ق، ج1409عاملی، 

  
  تقیید اطالق آیات قرآن با روایات .4ـ3

یأَیهَا الَّذینَ ءامنُواْ کُتب علَیکُم الْقصاص فىِ الْقَتْلى الحرُّ بِالحرِّ و الْعبد بِالْعبد « در بحث روایی آیه
الْأُنثى ِو  از امام صادق» اشتراط قصاص به تماثل«، با عنوان »... بِالْأُنثى ال «: نقل کرده که

فـأراد   ةالعبد، و إن قتل رجل امرأ دیۀرم یقتل حر بعبد و لکن یضرب ضربا شدیدا و یغ
و در ) 7، ص1 تا، جعیاشی، بی(»أولیاء المقتول أن یقتلوا أدوا نصف دیته إلى أهل الرجل

آنکه با لحاظ در صدد تحدید بودن آیـه،   ازبعد «: نویسداشاره مربوط به این حدیث می
احراز شد که آیه مفهوم دارد، اطالق آن این است که مرد را به سبب کشتن زن قصاص 

چنین اطالق یا عمومی با حـدیث  . کنند؛ خواه چیزي در برابر آن دریافت شود یا نهنمی
توان را می قابل تقیید یا تخصیص است؛ بنابراین مرد جانی معتبر و مأثور از معصوم

  )181، ص9تسنیم، ج(».در برابر قتل زن با پرداخت نصف دیه مرد اعدام کرد
 »....و أُمهاتُکُم الَّتىِ أَرضَعنَکُم و أَخَـواتُکُم مـنَ الرَّضَـعۀِ   ..... حرِّمت علَیکُم أُمهتُکُم«همچنین آیۀ 

را از لحاظ کمیت شیردهی، زمان و کیفیت ایجاد حرمت از طریـق رضـاع،   ) 23/ نساء(
مقدار رضاع باید : داراي اطالقی دانسته که سه قید براي آن، در روایات ذکر شده؛ کمیت
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با مکیـدن و  : کیفیت. باید تا دو سالگی باشد: زمان. پانزده رضعه یا یک شبانه روز باشد
  )253ـ252، ص18تسنیم، ج/ 387ـ374، ص20ق، ج1409املی، حرّ ع.(واسطه باشدبی

 
  جایگاه نقد روایات در تفسیر تسنیم. 4
  نقد سندي . 1ـ4

، روایات تفسیري را از بررسی سندي بی نیاز ندانسـته و معتقـد   تسنیممؤلف تفسیر 
به ما رسیده، بدون تبیین سندي  است حصول اطمینان به مضمون احادیثی که از ائمه

  )125، ص2تسنیم، ج.(و داللی ممکن نیست
صـحت سـند را شـرط     و روایـات  در مواردي ضعف سند را صریحاً مانع پـذیرش 

بررسـی سـند در   رسد آن است که ولی آنچه مهم به نظر می ها دانسته است،پذیرش آن
و بـراي نپـذیرفتن    مطرح اسـت به عنوان قرینه تنها روایات،  ةدربار مفسرداوري نهایی 

  . روایت، عموماً باید اشکالی نیز در متن آن دیده شود
 لکـی  الخلـق  فخلقـت  أعـرف  أن فأحببـت  مخفیـاً  کنـزاً  کنت«تأیید حدیث از جمله در 

البتـه آن را بـه حکیمـان و    مـتن حـدیث را کـه     8)334، ص84ق، ج1404مجلسی، (»أعرف
کیفیـت  «: نویسـد دانـد و مـی  قرآنی قابل تأییـد مـی  دهد، از طریق پشتوانۀ نسبت می عارفان

 سبع خَلَقَ الَّذى اللَّه«اجمالی تأیید سندي حدیث مزبور به این صورت است که خداوند در آیۀ 
اتَاوسم نَ وضِ منَّ الْأَرثْلَهتَنزََّلُ مرُ یُنَّ الْأَمنهیواْ بلَمتَعأَنَّ ل اللَّه لىکلُ  ع    شى  یرٌ ءقَد أَنَّ و اللَّه ـاطَ  قَدأَح 

هدف آفرینش نظام کیهان را معرفت انسان به قدرت مطلق الهی و علم مطلق » علْما ء  شى    بِکلُ
شـود، نـه   که کمال مخلوق با آن تـأمین مـی  (خدا اعالم داشته است؛ بنابراین غرض آفرینش

در سند آن حدیث قدسی معروف نقـدي  پس اگر . معرفت خداي سبحان است) کمال خالق
، 3تسـنیم، ج (».شـود هر گونه محذوري مرتفـع مـی   قرآن کریمباشد، با استناد مضمون آن به 

  ) 141ـ140ص
  دانـد و  هـا را ضـروري مـی   ایشان در نقد حدیث، با بیان سـه حالـت، تفکیـک میـان آن    

انـد و  سـند موثـق  مبحث رجال را باید از مبحث درایه جدا کـرد؛ گـاهی رجـال    «: نویسدمی
حدیث مأثور از جهت سند معتبر است، لیکن از لحـاظ درایـه، بـا درایـت عقلـی یـا نقلـی        
هماهنگ نیست و زمانی به عکس آن؛ یعنی از جهت درایه با عقـل و نقـلِ معتبـر هماهنـگ     
است، ولی از جهت رجال سند اشکال دارد و گاهی اتقان متن و توافق آن با خطـوط کلـی   
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گانۀ قبول، نکـول و توقـف   هاي سهالزم است بین حالت. کندیم را فراهم میدیگر زمینۀ ترم 

فرق گذاشت و در مورد توقف سکوت کرد؛ نه مبادرت به طرد و تکذیب، زیرا طـرد ماننـد   
  )5، ص7همان، ج(».جذب نیازمند دلیل معتبر است

را بـه حطـب    وقود نار در آیـه ورة بقره، روایتی را آورده که س 24از جمله در تفسیر آیۀ 
 »فَـاتَّقُوا النَّـار الَّتـی وقُودهـا النَّـاس أَي حطَبهـا      : عن العسـکري «: آتش تفسیر کرده است

حدیث مزبـور بعـد از احـراز    «: نویسدو در توضیح آن می) 175، ص9ق، ج1404مجلسی، (
زنـد و  زنـه، نظیـر   دو عنصر محوري داللت دارد بر اینکه معناي وقود، هیزم است، نه آتـش 

تسـنیم،  (».عنصر محوري اول صحت سند و عنصر محوري دوم، افادة حصـر اسـت  . مسعار
  )461، ص2ج

و قَالَت طَّائفَۀٌ منْ أَهلِ الْکتَابِ ءامنُواْ بِالَّذى أُنزِلَ على الَّذینَ ءامنُـواْ وجـه   «در بحث روایی آیۀ 
 رَهاخاکْفُرُواْ ء ارِ وونالنَّهرْجِعی ملَّههایی که براي آن پس از ذکر شأن نزول) 72/ آل عمران(»لَع

کند، آن را نقل می) ابی الجارود(که زیاد بن منذر روایت امام باقر«: گویدنقل شده، می
 ».او نه تنها در رجال توثیق نشده، بلکه تضعیف شده اسـت . از حیث سند ضعیف است

  )582، ص13همان، ج(
کاَنَ النَّاس أُمۀً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِینَ مبشِّرِینَ و منـذرِینَ و  «: سورة بقره 213آیۀ در تفسیر 

نظر کسانی را که معتقدند وظیفۀ برخی از انبیا تنها در تعلـیم و  » ...أَنزَلَ معهم الْکتَاب بِالْحق
مکن است مورد استناد آنان قرار گیرد، نقد شود، آورده و روایتی را که مارشاد منحصر می

کرده و آن را به لحاظ محتوا و به دلیل مجهول بودن برخـی از راویـانش از نظـر سـند     
وحی فرستاد که  خداوند به ابراهیم«روایت مذکور این است که . ضعیف دانسته است

سـت و  پیشاپیش سلطان راه نرو، بلکه پشت سر او حرکت کن، چون او بر تو مسـلّط ا 
، 1همـان، ج (».آن حضرت چنین کـرد . زمین نیازمند سلطان است؛ خواه نیک باشد یا بد

  ) 319ص
بر این اساس، سیرة استاد جوادي آملی در برخورد با روایات این است که هرچنـد  
حکم به صحت مفاد یک روایت در مقام اثبات دشوار باشد، ولی همین که مفاد مذکور از 

فی نداشته باشد و به اصطالح در مقام ثبوت، محذوري براي آن نظر عقلی یا نقلی مخال
بر این اساس از شرح و تبیین مفاد . ورزدوجود نداشته باشد، به تبیین مراد آن مبادرت می

از جمله در ششمین بخش از مباحث بحث روایی آیۀ . روایات مرسل نیز هیچ ابایی ندارد
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بسم "آید که اشتغال به ث مرسل چنین برمیاز برخی احادی«: نویسداول از سورة حمد می
مایۀ نجات است، گرچه به عنوان شروع در کاري نباشد؛ مانند آنچه از حضـرت   " ...اهللا

هر که خواهد که حق تعـالی او را از  : روایت شده که آن حضرت فرمود رسول اکرم
اشتغال نماید، زیرا که  " ...بسم اهللا"اند نجات دهد، باید که به قرائت زبانیه دوزخ که نوزده

آن نوزده حرف است، با حق تعالی هر حرف از آن را سپري و حاجبی گرداند از جهت 
نوزده نفر بودن از آیـۀ  » ...انددفع هر یک از ایشان، چه آن نوزده زبانه نشانۀ غضب الهی

  )625و  624، ص4همان، ج.(شوداستفاده می» علیها تسعۀ عشَر«
د، تنها به نبودن محذور عقلی براي پذیرش محتواي روایـت  همچنین در موارد متعد

؛ نیـز  462، ص2همان، ج.(اشاره کرده و توضیح بیشتر در شرح آن را الزم ندانسته است
  )517، ص5ج: ك.ر

به باور بسیاري از دانشمندان، متن بسیاري از روایات معرفتی، خود مصحح سند آن 
ف تـو در تـو و   یویاي آن است که این لطـا اي که ارجمندي کالم، گنیز هست، به گونه

شناسی از هماهنگ با یکدیگر جز از دهان معصوم قابل صدور نیست؛ البته این گونه متن
  توان هرکس ساخته نیست، بلکه اندیشمندي که بـا مفـاهیم و مضـامین و نیـز الفـاظ و      

هرچنـد انـدك    ايپایان علوم ربانی، بهـره هاي روایات آشناست و نیز از گنجینۀ بیواژه
ورزي در کالم آنان روزگار گذرانده و از آبشخور زالل ها به اندیشهبرگرفته است و سال

تواند از این شیوه به انـدازة درك و فهـم خـویش، بـه     حیات وحیانی چشیده است، می
ها را از نادرست تشـخیص دهـد؛ مـثالً از    صحت و سقم احادیث راه یابد و درست آن

آیـد کـه   گونـه برمـی  این »ن«و  »ص« یث مربوط به حروف مقطعهتفسیر ایشان ذیل حد
 .نیاز ساخته استها بیداللت روشن و معناي بلند این روایات، ما را از بررسی سندي آن

ها با حضرت آوایی کوهو جریان هم» حجاره دوزخ«یا در تفسیر ) 128، ص2تسنیم، ج(
بنابراین هیچ محذور عقلی یا نقلـی در  «: نویسدکند و میروایاتی را مطرح می. داود

همان، (».گونه از نصوص نیست؛ البته اعتبار سند برابر ضوابط ویژه الزم استمحتواي این
  )517، ص5ج: ك.؛ نیز ر462، ص2ج

در نقد سند و متن روایات احتیاط کرده، در موارد بسـیاري بـه هنگـام     تسنیممؤلف 
به «یا » با اغماض از سند«د و تنها از عبارات کنشرح روایات، از داوري صریح پرهیز می

هایی است که میان تعابیر عالمه کند و این یکی از تفاوتاستفاده می» فرض صحت سند
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همـواره بـه    المیزانتوان مطرح کرد، زیرا عالمه در اهللا جوادي آملی میطباطبایی و آیت 

یات را به صراحت ابراز ضعف سند یا سستی متن تصریح و گاهی ناهمخوانی روایات با آ
  )129، ص1384نفیسی، : ك.ر.(کرده است

به صرف شک در چیـزي  «بر این اساس، در باب نقد روایات، نکتۀ مهم را آن دانسته که 
بدون اقامۀ دلیل معتبر بر نفی آن، نباید از انکار سخن گفت، زیرا بسیاري از امور جهان براي 

هـا واجـب اسـت،    براي اصولی که اعتقـاد بـه آن  بشر مجهول است؛ گرچه تحصیل دلیل را 
و به همین دلیل، معتقد است فهم برخـی از روایـات را   ) 54، ص7تسنیم، ج(ضروري دانسته

 ــ 298، ص 9و ج 41و  40، ص8؛ ج87، ص6همـان، ج : ك.ر.(باید به اهـل آن ارجـاع داد  
  . اکتفا کرد) 295، ص11ج(»و واگذاري علم آن به اهلش "لست أدري"به گفتن «یا ) 299

  
  نقد متن. 2ـ4

مایه و محتواي یک نقد درونی یا محتوایی در برابر نقد بیرونی به معناي دقت در درون
این اطمینان از راه سنجش مضمون حدیث بـا  . حدیث براي اطمینان از درستی آن است

هاي اصلی اندازه محتوا با معیارها و دانستهآید و هر معیارهاي پذیرفته شده به دست می
دین بیشتر مطابق باشد، قوت حدیث بیشتر و هر اندازه این تطابق کمتر باشد و به سوي 

  .شوددوگانگی و تضاد پیش رود، ضعف حدیث افزون می
  معیارهاي نقد متن در تفسیر تسنیم. 1ـ2ـ4
  تعارض با قرآن. أ

شـود  ترین مرجحاتی است که از روایات استفاده مییکی از مهم قرآنمطابقت حدیث با 
اند؛ از جمله بـر اسـاس حـدیث    تأکید کرده قرآنو روایات بسیاري بر لزوم عرضۀ اخبار بر 

) 69، ص1، ج1365کلینـی،  (»ما وافَقَ کتَاب اهللاِ فَخُذُوه و ما خَالَف کتَاب اللَّـه فَـدعوه  «نبوي 
در روایات، . مباین نباشد قرآن کریماعتبار تمام احادیث به این است که با هیچ یک از آیات 

یث معرفی شـده و حـدیث مخـالف بـا آن     ، محور و معیار ارزیابی و درك صحیح حدقرآن
نامیـده شـده   ) 14و  12همان، ح(و زخرف) 48، ح124، ص27ق، ج1409حر عاملی، (باطل
  . است

ترین مرجع حـلّ تعـارض ظـاهري احادیـث در     ، مهمقرآنبر این اساس، عرضه بر 
  .است تسنیمتفسیر 
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مجهـول باشـد و   ، قرآن، اگر براي نمونه، تنها معناي یک آیه در تسنیمبه نظر مؤلف 
بدون روایت حل نگردد و احتمال مخالفت تباینی حدیث معینی با محتواي مجهـول آن  

 قـرآن یک آیه وجود داشته باشد، تمسک به چنین حدیثی جایز نیست، زیرا تباین آن با 
 )467، ص1، ج1382جوادي آملی، .(احتمالی است

  : کنیماشاره می قرآنا هاي نقد روایات به دلیل تعارض باکنون به برخی از نمونه
سورة بقره، برخی از روایاتی را که داللت دارد فرشـتگان از   30در بحث روایی آیۀ 

جعل خالفت براي آدم ناخشنود بودند، آورده و معتقد است گرچه ظاهر این روایـات،  
اند و ادلّۀ کراهت فرشتگان از مسئلۀ خالفت آدم است، ولی چون فرشتگان همگی معصوم

بـه همـین   . توان مضمون این روایات را پـذیرفت قابل تخصیص نیست، نمی عصمتشان
تسنیم، .(ها صحیح دانسته استدلیل، توجیه این احادیث را بر فرض صحت و اعتبار آن

  )157، ص3ج
إِبرَاهیِم و قُولُواْ ءامنَّا بِاللَّه و ما أُنزِلَ إِلَینَا و ما أُنزِلَ إِلى (سورة بقره 136در بحث روایی آیۀ 

اطبالْأَس و قُوبعی اقَ وحإِس یلَ وَاعپس از ذکر روایاتی که اسباط را فرزندان حضرت ...) إِسم
کند و نیز با ذکـر روایـات   معرفی می یعقوب و برادران حضرت یوسف را جزو انبیا
وایات مذکور کند، ضمن اشاره به تعارض ردیگري که سمت نبی بودن را از آنان نفی می

لزوم عصمت انبیا و نزاهت آنان از هر تباهی، «: گویدمی قرآن کریمها بر و لزوم عرضۀ آن
شود که برادران یوسف، فاقد اصلی است قرآنی که بعد از عرض احادیث بر آن، معلوم می

اند؛ البتـه فرزنـدان، اسـباط و احفـاد حضـرت      صالحیت براي سمت واالي نبوت بوده
که محسن و صالح بـوده یـا   ؛ آن...صالح و طالح، محسن و ظالم: اندگروهدو  ابراهیم

که طالح و ظالم بوده، به باشد از فیض ویژة امامت الهی برخوردار بوده یا خواهد شد و آن
مقدم بر مخالف آن است، حدیثی که  قرآنرسد و چون روایت موافق آن مقام برین نمی

  )234، ص7همان، ج(».داردکند، رجحان نبوت اسباط را نفی می
الَّذینَ إِذَا أَصابتْهم مصیبۀٌ قَالُواْ إِنَّا للَّه «در تفسیر آیۀ  ذیل روایتی منسوب به امام صادق

اندوه یعقوب بر : با این مضمون که از آن حضرت پرسیدند) 156/ بقره(»و إِنَّا إِلَیه راجِعون
. به اندازة اندوه هفتاد مادر فرزنـد مـرده  : رمودفقدان یوسف چقدر بود؟ و آن حضرت ف

 »وا أسـفا علـى یوسـف   : دانسـت، گفـت  چون یعقوب استرجاع را نمی: همچنین فرمود
با «: نویسدداند و میاثبات این موضوع را بسیار دشوار می) 14، ص1 عروسی حویزي، ج(
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فَصبرٌ ": رمودحکیم این است که حضرت یعقوب در آن رخداد غمبار ف قرآناینکه ادعاي  

 "فَاللَّه خَیرٌ حافظاً و هو أَرحم الـرَّاحمین "، )18/ یوسف("ما تَصفُونَ  جمیلٌ و اللَّه الْمستَعانُ على

قالَ إِنَّما أَشْکُوا ") 67/ همان("انِ الْحکْم إِالَّ للَّه علَیه تَوکَّلْت و علَیه فَلْیتَوکَّلِ الْمتَوکِّلُونَ") 64/ همان(
کند، روشن است پیامبري که این همه معارف را ارائه می) 86/ همان("إِلَى اللَّه  بثِّی و حزْنی

  )83، ص5و ج 673، ص5؛ ج691، ص7تسنیم، ج(».از آن اصل هم مطلع است
پس ) 34/ بقره(»...یإِلَّا إِبلیس أَبو إِذْ قُلْنَا للْملَئکَۀِ اسجدواْ الَِدم فَسجدواْ «در بحث روایی آیۀ 

و  از آوردن نظر برخی از مفسران دربارة ماهیت ابلیس، روایات متعددي را از ائمـه 
در تبیین ماهیت ابلـیس همسـان نیسـت،     آثاراخبار و «: نویسدبرخی صحابه آورده، می

ـ  ... "اسـت و ظـاهر آیـۀ     قرآن کریمگونه موارد لیکن چون مرجع نهایی در این نَکـان م 
تفاوت مـاهوي ملـک و    قرآن، آن است که ابلیس از سنخ جن است و پیام جامع "نالجِ

هاست، جنّ بودن ابلیس و جـدا  ها نیز مؤید تباین ماهوي آنجن است و آثار متباین آن
  )319، ص3همان، ج(».تر استبودن او از نوع فرشته، به واقع نزدیک

  
  رفع تعارض اخبار  .2ـ2ـ4
  برشمردن مصادیق . أ

به نظر مفسر بر شمردن مصادیق، یکی از دالیل ناهماهنگی ظاهري احادیـث اسـت؛   
و کَذَالک جعلْنَاکُم أُمۀً وسطًا لِّتَکُونُواْ شهَداء على (سورة بقره 143براي مثال، در بحث روایی آیۀ 

راد از امت وسط در این آیۀ شریفه، هرچند بر اساس این روایات، م«: فرمایدمی...) النَّاس
اند و صحابه و شاگردان خاص ائمه مشمول این آیه نیستند، ولی خصوص امامان معصوم

 "فَمـن تَبِعنـی فإنَّـه منّّـی    ... "که اصل آن آیۀ  10"سلمان منّا أهل البیت"به عموم تنزیل، نظیر 
ول گردد، تعارضی در بین اگر چنین عنایتی مبذ. شونداست، مشمول احادیث یادشده می

  )363، ص7تسنیم، ج(».کندروایات راه پیدا نمی این روایات و دیگر
  توجه به وجود عام و خاص در روایات. ب

هاي جمع بین روایاتی اسـت کـه   توجه به وجود عام و خاص در روایات نیز از راه
و افـراد   حدیث عام، حدیثی است که حکم آن تمام مصـادیق . با یکدیگر اختالف دارند

گیرد هر چند در موضوع خاصی صادر شده باشـد و منظـور از تخصـیص،    را در بر می
  )129، ص1تا، جمظفر، بی.(خارج کردن برخی افراد از شمول حکم عام است
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نَ الرَّسولُ و کَذَلک جعلْنَاکُم أُمۀً وسطًا لِّتَکُونُواْ شهَداء على النَّاسِ و یکُو«در روایاتی که ذیل آیۀ 
وارد شده، آمده است مراد از کسانی که خداوند آنان را امت ) 143/ بقره(»...علَیکُم شَـهِیدا 

هسـتند،   وسط قرار داده تا شاهدان بر اعمال مردم در روز قیامت باشند، ائمه و انبیا
 ها دربارة مـالی نـاچیز،  زیرا چگونه ممکن است خداي سبحان کسانی را که شهادت آن

اي سبزي پذیرفته نیست، به عنوان شاهدان بـر اعمـال مـردم در روز قیامـت     مانند دسته
فَإِنَّه غَیرُ جـائزٍ أَنْ   الْأُمۀُو الرُّسلُ فَأَما  الْأَئمۀُال یکُونُ شُهداء علَى النَّاسِ إِلَّا «: معرفی کند؟

 »بقْـلٍ  حزْمۀِو فیهِم منْ لَا تَجوز شَهادتُه فی الدنْیا علَـى   یستَشْهِدها اللَّه تَعالَى علَى النَّاسِ
ها ارادة عموم امت اسـت بایـد   احادیثی که ظاهر آن) 351ص، 23جق، 1404مجلسی، (

الجمله حمل شود نه بالجمله، زیرا روایات قبلی گذشته از آنکه خاص است، بر امت فی
الحیت تخصیص آن را دارد، به علّت معقـول و مقبـول   و خاص بر عام مقدم بوده و ص
هـا اراده  تر از ظهور احادیثی است کـه ظـاهر آن  ها قويمعلل است؛ از این رو ظهور آن

  )367همان، ص.(همه امت است
  توجه به وجود مطلق و مقید در روایات. ج

شود، اما اگر  ، به آن مطلق گفته میشوداگر لفظ بدون هیچ قیدي موضوع حکم واقع 
، مانند انسـان نسـبت   گوییم موضوع حکم واقع شده باشد، به آن مقید می همراه با قیدي

  .منؤبه انسان م
فَما ربحَـت تجـارتُهم و مـا      أُولَئک الَّذینَ اشْترََواْ الضَّلَالَۀَ بِالْهدى(سوره بقره 16در تفسیر آیۀ 

هینکاَنُواْ مدر جمع بین روایتی از امام علی) تَد      کـه ارزش و بهـاي انسـان را بهشـت
در همـین   9و روایت دیگري از امـام کـاظم  ) 456نهج البالغه، حکمت (معرفی کرده
ایــن دو بیــان از بــاب اطــالق و تقییــد قابــل جمــع اســت، زیــرا  «: نویســدزمینــه مــی
ارزش و بهاي انسان، : فرمایدمی به طور مطلق و به اجمال در کالم اول امیرالمؤمنین

است، آن کالم مطلق بـدین   بهشت است، ولی در کالم دوم که از سخنان امام کاظم
گونه تبیین و تقیید شده است که آنچه به اندازة بهشت ارزش دارد، تن مؤمن است، اما 

  ) 305، ص2تسنیم، ج(».جان او ارزشی برتر از بهشت دارد
  حمل روایت بر تقیه. د 

یه از علل و اسباب تعارض و اختالف میان اخبار دانسته شده است که مشروعیت تق
صـحابی جلیـل القـدر     ،اي که براي عمـار خود را از آغاز نشر اسالم از جمله در واقعه
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اندکی تأمل در فضـاي حـاکم بـر دوران زنـدگی ائمـه      . پیش آمد، یافته است پیامبر 

اند که حمل بـر تقیـه،   دانشمندان بر آن. کندضرورت فلسفۀ تقیه را روشن می اطهار
اي استحکام و استواري داشـته باشـند   در جایی الزم است که احادیث معارض، به گونه

ها حتی اگر سند متقن و معتبري داشـته باشـد، از   که موجب شوند حدیث رویارو با آن
ـ  گفتنی است روایات تقیه. حجیت بیفتد دان زیـاد  اي در مقایسه با مجموع احادیـث چن

کنار نهادن حکـم   ةاند که مصلحت آن بیش از مفسدتقیه را در جایی روا دانسته. نیست
 .روایاتی دربارة چهارچوب تقیه و حد و مرزهاي آن آمده است از ائمه. اصلی باشد

  )413، ص6، ج1365کلینی، : ك.از جمله ر(
روایـات نقـل   دو دسـته   اگر از اهل بیـت «: نویسددر این باره می تسنیمصاحب 

شده که یکی موافق با نظر اهل سنت بود و دیگري در مقابل آن، باید روایت موافـق را  
  )168، ص1382صادقی، (».بر تقیه حمل کرد

، پس ...)منسائکُ  أُحلَّ لَکُم لَیلَۀَ الصیامِ الرَّفَثُ إِلى(سورة بقره 187مفسر در بحث روایی آیۀ    
این دو دسته از روایات، ظاهراً بـا هـم   «: نویسدروایات متعارض میاز بیان دو دسته از 

... رسداند، ولی چون جمع عرفی و داللی دارند، نوبت به مرجحات سندي نمیمتعارض
رسید، ترجیح بـا  و فرضاً اگر جمع داللی هم میسر نبود و نوبت به مرجحات سندي می

تـرین  با فتواي عامه است و یکـی از مهـم  روایات دستۀ دوم بود، زیرا دستۀ اول، موافق 
، 9تسـنیم، ج (».ففیـه الرشـاد   مـۀ ما خالف العـا : مرجحات سندي، مخالفت با عامه است

  )489ص
البته موافقت حدیث بـا  «: اندایشان در جایی دیگر به این مرجح توجه کرده و نوشته

حدیثی را  هاي تشخیص صدور حدیث از روي تقیه است و چنیننظر عامه، یکی از راه
، شذوذ روایت، هاي دیگر مانند قرینۀ موجود در روایت، تصریح اصحاب ائمهاز راه

همـان،  (».تـوان تشـخیص داد  ظرف زمانی و مکانی حدیث و تصریح امام به مطلب مـی 
  )529و  528، ص18ج
  مخالفت روایت با براهین عقلی . ه

از امـام  ) 17/ نساء(»...بِجهالَۀ للَّذینَ یعملُونَ السوء إِنَّما التَّوبۀُ على اللَّه«در بحث روایی آیۀ 
نقل کرده که وقتی زمان فراقت روح از بدن رسید، توبه از کسی کـه عالمانـه    صادق

إِذَا بلَغَت النَّفْس هاهنَا و أَشَار بِیده إِلَى حلْقه لَم یکُـنْ   :مرتکب گناه شده، پذیرفته نیست

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 جایگاه روایت در تفسیر تسنیم                                      135

لْعمِ لۀٌالبا  تَوقَرَأَ إِنَّم ۀُثُمبالتَّو  وءلُونَ السمعینَ یلَّذلَى اهللاِ لهالَـۀ ع1، ج1365کلینـی،  (».بِج ،
  )47ص

جریان علم و جهل همانند اخـالص و ریـا   «: نویسدمفسر در توضیح این روایت می
خالف بسیاري از قواعد نیست که یکی مقبول و دیگري مردود باشد، بلکه مطلبی که بر 

توان با خبر واحدي که نصاب بحث سندي است، نیازمند برهان قاطع است و هرگز نمی
توبه از احکام تکلیفی است و علم و . آن به کمال نرسیده است، چنان مطلبی را ثابت کرد

اگر جاهل معذور بـود کـه توبـه نـدارد و     . جهل تبهکار نسبت به معصیت تفاوت ندارد
البته درکات عذاب و مانند آن قابـل طـرح اسـت    . عذور نبود، مانند عالم استچنانچه م

  )115، ص18تسنیم، ج(».وگرنه اصل تکلیف به توبه مشترك است
  ..)مسائل کالمی، تاریخی و(مخالفت روایت با اصول ثابت شده. و

سورة بقره، پس از نقل دو روایت از تفسیر قمـی   109و  106در بحث روایی آیات 
، ایـن  ان، مبنی بر فراموشی برخی از آیات از قلب وجود مقـدس پیـامبر اکـرم   و بره

تسنیم، .(از تحریف مردود دانسته است قرآن کریمروایات را به دلیل مخالفت با صیانت 
  )126ـ125، ص6ج

در توضـیح  ...) شَهرُ رمضَانَ الَّذى أُنـزِلَ فیـه الْقُـرْءانُ   (سورة بقره 185در بحث روایی آیه 
ظـاهر  «: فرمایـد وایتی که از راز اختصاص ماه رمضان به وجوب روزه سخن گفته، میر

برخی از تعبیرهاي این حدیث، با اغماض از سند، وقوع نبوت و بعثت در مـاه مبـارك   
، 9همان، ج(».رمضان است و این مطلب با پدید آمدن بعثت در ماه رجب هماهنگ نیست

  )383ص
سـورة بقـره، انتسـاب     187در تفسیر آیـۀ  » یطُ األَبیضخَ«در بحث روایی رفع ابهام از 

طبق این روایت، عدي بـن حـاتم بـه    . را مشکل دانسته است روایت اول به معصوم
من دو نخ از مو یکى سفید و دیگرى سیاه در برابر خود قرار دادم و هر  :گفت پیامبر

او خندید که  ۀطورى از گفته ب پیغمبر. ها نگاه کردم چیزى برایم روشن نشدچه به آن
اى پسر حاتم منظور بیان اول روزه است از وقتى  :سپس فرمود ،هایش نمایان گشتدندان

  مفسر در نقد خـود بـر مضـمون ایـن نقـل      . دکه سفیدى روز از سیاهى شب آشکار شو
هر دو حدیث، حاکی از ناآشنا بودن برخی از اعراب بدوي زمان نزول، به دو «: نویسدمی

الح خیط ابیض و خیط اسود است، در صورتی که نزد عرب آن زمان مسلّم بود که اصط

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391پاییز و زمستان م، چهارم، شماره هشت، سال  پژوهی لنامه حدیثصفدو   136
شود و این معنا در گاه از فجر و روز با عنوان خیط ابیض و از شب با خیط اسود تعبیر می 

: ك.نیـز ر / 458، ص 9تسنیم، ج(».ها معمول بوداشعارِ ادباي عرب و تعبیرهاي رایج آن
  )125، ص6ج
  تعارض با علم . ز

و حتـی برخـی روایـات     قـرآن هاي اي از روایات در موضوع آفرینش یا داستانپاره
تواند گیرند؛ بنابراین علم میپردازند که در حوزة علم قرار میتفسیري به موضوعاتی می

با وجود . به عنوان یکی از معیارهاي مهم در ارزیابی این روایات مورد استناد قرار گیرد
اعتمادي، تحول ترین دلیل این بیشاید مهم. اندر به آن توجه داشتهپژوهان کمتاین، حدیث
هاي آن باشد؛ البتـه فقـدان   هاي دانش تجربی و در نتیجه، عدم قطعیت آموزهسریع یافته

اعتمادي کمک کرده است؛ آگاهی عمیق و گسترده از علم هم در میان محدثان، به این بی
  .انده گرفتهلذا کمتر از آن براي سنجش روایات بهر

و  قرآنهاي هدایت در بیان استاد جوادي آملی در یکی از آثار خود در بحث از شیوه
أَیها النَّـاس ضُـرِب مثَـلٌ    ا ی«سخن از ظرافت و تنوع در بیان مثَل، ضمن استفاده از مفاد آیۀ 

اعتـراض  «: آورده اسـت ) 73/ حج(»...لُقُواْ ذُبابافَاستَمعواْ لَه إِنَّ الَّذینَ تَدعونَ من دونِ اللَّه لَن یخَْ
درست نیست، چون اقتضاي تعدد و تنوع معارف، تعـدد و تنـوع    قرآنکافران به تمثیل 

تمثیل است، افزون بر اینکه کوچکی جثّه و اندام موجودي دلیل ضعف آن نیست؛ به تعبیر 
اضافه دو شاخک کـه  ، مگس تمام مزایاي فیل را دارد، به منسوب به حضرت صادق

  ».فیل ندارد
گونه اخبـار دشـوار   اعتماد به این«: آنگاه در پاورقی در شرح این مطلب نوشته است

بخش با علوم تجربی و است، چون نه تحقیق سندي در آن شده، نه تطبیق متنی اطمینان
آزمایشگاهی در آن صورت پذیرفته است و نه برفرض اعتبار سند، پیش از جزم تجربی و 

نسبت داد، مگر در حد گمان که نـه   توان آن را به امام معصومقطع آزمایشگاهی می
اعتقاد قلبی را به همراه دارد، زیرا جزم قلبی مرهون مبادي برهانی است که فقط با حصول 

گردد و نه شود و بر فرض حصول زایل میها حاصل نمیآید و با فقدان آنها پدید میآن
ال دارد، زیرا جزو مسائل فقهی نیست؛ بنابراین نقل چنین روایاتی در اثر عملی را به دنب

، 16جـوادي آملـی، هـدایت در قـرآن، ج    (».بحث، فقط صبغۀ تأنیس و جنبۀ تأییـد دارد 
  )216ص
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  گیرينتیجه
در  ،ها و تشریح هماهنگی محتواي روایات با آیه بندي روایات، شرح و تبیین آن دسته

بندي کرده و در پایان روایات را طبقهبحث روایی،  ایشان در ؛است نظیرکم تسنیمتفسیر 
خطوط  دار تبیینرا عهده قرآنوي . بندي آن پرداخته استبه جمع» اشاره«تحت عنوان 

دار تبیین حدود و جزئیات و تفاصیل احکام دانسته و معتقـد  کلی دین، و سنت را عهده
  و فهـم بهتـر    قـرآن ز سطح ظاهري گیري از روایات در تفسیر، براي خروج ابهره است
بنابراین از دیدگاه استاد جوادي آملـی، رجـوع بـه سـخنان     هاي آن ضروري است؛ پیام

فقط براي تقیید یا تخصیص اطالق یا عموم آن و نیز براي برطرف شـدن   معصومین
خود تبیـان و مبـین   ، قرآنیابی، زیرا ابهام در تطبیق، ضروري است و نه در اصل مفهوم

 قـرآن ، منافاتی بـا اسـتقالل   تسنیمبه همین دلیل، حجم وسیع روایات در  .خویش است
مؤلف . آیندبه شمار می ندارد، زیرا بخش عمدة روایات تنها مؤیداتی بر برداشت تفسیري

گیري از روایات از نقد سندي و تحلیل محتوا بر اساس موافقت با اصول و در بهره تسنیم
فقه الحدیث بهره برده است؛ البته در بحث سند، ضعف سند را مبانی پذیرفته شدة علم 

ن دیگر نیز بهره برده استیحدیث ندانسته و از قرا تنها دلیل رد.   
  
  

  :هانوشتپی
سـورة بقـره، از    220و  219در تفسیر آیات  قرآنبه  قرآناز روش تفسیر  استفادة اهل بیت. 1

، 11ج ،تسنیم :ك.ر(.مواردي است که مورد توجه استاد جوادي قرار گرفته و آن را گوشزد کرده است
  )95ص

حجیت یا عدم اعتبار روایات غیرفقهی و از جمله روایات تفسیري، از جمله مباحثی است که مورد . 2
کسانی مانند شیخ مفید، سید مرتضی، ابن ادریس، قاضی ابن  به. اختالف دانشمندان قرار گرفته است

، 1384کالنتـري،  .(براج و طبرسی، عدم حجیت این روایات به گونۀ مطلق نسبت داده شـده اسـت  
دانشمندانی نظیر شیخ طوسی، مرحوم نائینی، ضیاءالدین عراقی و عالمه طباطبایی از جمله  )17ص

دانند که داراي اثر شرعی باشد و حجیت آن را در موارد کسانی هستند که تنها احادیثی را معتبر می
عفر سبحانی، در مقابل، دانشمندانی نظیر ج. انددر آیات غیر فقهی نپذیرفته قرآندیگر، از جمله تفسیر 

ناصـح،  (.شوندی و معرفت، جزو موافقان حجیت روایات تفسیري محسوب میفاضل لنکرانی، خوی
   )53ـ26، ص1387
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در موارد بسیاري از این تفسیر بهره جسته است، در حالی که  تسنیمصاحب تفسیر ابل ذکر است که ق .3 

نقـل   برخی از مفسران بنام مانند طبرسی در تفسیر خود در هیچ موردي از تفسیر امام حسن عسکري
  ، یا مرحوم بالغـی بـا دالیلـی ایـن تفسـیر را از آن حضـرت       )155، ص1381زاده آملی، حسن(اندنکرده
چنـین  هم) 431ــ 415و  323ـ297، 20ـ9، ص5، ج1386المللی عالمه بالغی، کنگرة بین: ك.ر.(داندنمی

  اي بـه ایـن مطلـب نمـوده کـه      کنـد، اشـاره  ، اگرچه به صراحت آن را رد نمیالمیزانعالمه طباطبایی در 
با این حـال، اسـتاد   ) 129، ص1384نفیسی، .(توان آن را بیانگر نگاه انتقادآمیز او به این تفسیر دانستمی

ي آملی از میان انبوه روایات این تفسیر، موارد بسیاري را که بـه نظـر رسـیده قابـل اسـتناد اسـت،       جواد
، 3، ج1387جـوادي آملـی،   : ك.براي مثال ر.(برگزیده و در تفسیر خود آورده و تلقی به قبول کرده است

  )76، ص9و ج 136، ص9؛ ج58ص
است  و تأیید برخی از روایات، نتیجه گرفته 178براي نمونه، عالمه طباطبایی به استناد اطالق آیۀ . 4

ولی استاد جوادي ) 432، ص1ق، ج1417(که اگر برخی از اولیاي دم عفو کردند، قصاص ساقط است
بندي از همه روایات فقهی متعارض، معتقد است که در این حالت، قصاص بر آملی بر اساس جمع

: گویدسورة بقره، بعد از نقل سخن عالمه می 179ایشان در پایان بحث روایی آیۀ . عفو مقدم است
هاي فقهی را نوعاً به فنّ بحث شریف عالمه طباطبایی، معموالً بحث قرآنی و روایی است و بحث«

  )205، ص 9، ج1387(».دهندشریف فقه ارجاع می
اتی که سورة مبارکۀ نساء، ضمن اشاره به دشوار بودن تبیین برخی از آی 16آیۀ » اشارات«مفسر در . 5

در مباحث تفسیري و فقهی و اینکه فقها در بحث حدود،  قرآنبار علمی دارند، به علت مهجور بودن 
اند تا آیات، از مرحوم طباطبایی که در تفسیر ظاهر این دو آیه به زحمت بیشتر به روایات استناد کرده

اي را ارائه دبیلی که مطلب تازهاي گذرا به این آیه دارد و مقدس ارکه تنها اشاره جواهرافتاده، صاحب 
   )670و  669، ص17همان، ج.(ننموده، یاد کرده است

آید در اند که از آن برمیگونه برداشت کردهبرخی معتقدند این تقسیم روشن و واضح نیست و این. 6
) 294ـ293، ص1384نفیسی، .(مباحث اعتقادي، تمسک به روایات ظنی در حد پذیرش اشکالی ندارد

توان پذیرفت که از نظر ایشان، تمسک به روایات ظنی در اصول اعتقادات جایز است، زیرا میولی ن
از یک سو در قسم اول بیان کرده که ادلۀ نقلی ظنی در معارف اصول دین، حجت نیست و از سوي 

  .دیگر، در تفسیر خویش در موارد متعدد، بر این امر تأکید کرده است
لما بقی من  اآلیۀإذا نزلت فی قوم ثم مات أولئک القوم ماتت  اآلیۀلو أن «: فرمایندمی امام باقر. 7

یتلونها  آیۀء، و لکن القرآن یجري أوله على آخره ما دامت السماوات و الْأَرض، و لکل قوم  القرآن شی
  )21، ص1ق، ج1386قمی، / 10، ص1عیاشی، ج(».هم منها من خیر أو شر] و[
؟ إلهی لماذا خلقت الخلق«: سؤال کرد از خداوند متعال داود پیامبرث آن است که اصل حدی. 8

این حدیث قدسی که به حدیث کنز مخفی شهرت یافتـه،  . »فأحببت أن اعرف مخفیاً قال کنت کنزاً
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فصوص و  التأویالت النجمیهآید و در تفاسیر و کتب عرفانی مانند جزو روایات عرفانی به شمار می
نیز جزو اصطالحات » کنز مخفی«بسیار مورد استناد قرار گرفته است؛ از همین جاست که واژة  الحکم

بـراي  (».که مکنون در غیـب اسـت  ، هویت احدیت«: اندعرفانی محسوب شده و در معناي آن گفته
  )1612، ص4، ج1362سجادي، : ك.اطالعات بیشتر ر

  )17، ص1، ج1365کلینی، (»بِغَیرِها تَبِیعوها فَلَا الْجنَّۀُ إِلَّا ثَمنٌ لَها لَیس أَبدانَکُم إِنَّ أَما«. 9
 .210ـ163ص، 7شماره  ،1391بصیري و شفیعی، : ك.دربارة این روایت ر. 10
 

  منابع
  ، »بررسی تحلیلی حـدیث سـلمان منـا اهـل البیـت     «بصیري حمیدرضا و سید روح اهللا شفیعی،  .1

   .1391بهار و تابستان ، 7م، شماره ، سال چهارپژوهیحدیث
  .ش1389، 152، شمارة معرفت؛ مجله »عموم لفظ یا خصوص سبب«پیروزفر، سهیال؛  .2
المجمـع العـالمی    :قـم ، 1چ ؛علی مذهب االمامیه ۀوالفقهی ۀاالصولیالقواعد  ؛تسخیري، محمدعلی .3

  .ق1425 للتقریب بین المذاهب االسالمیه،
  .18و  17، 13، 12ـ1تاکنون ج 1387اسراء، : ، قم5؛ چتسنیمجوادي آملی، عبداهللا؛  .4
  .تااسراء، بی: ؛ قم)توحید در قرآن(، 1ج تفسیر موضوعی قرآن کریمــــــــــــ ؛  .5
  .        1381اسراء، : ، قم2؛ چ)قرآن در قرآن(، 2ــــــــــــ ؛ ـــــــــــــ ج .6
  .1363هنگ رجاء، ؛ مرکز نشر فر)هدایت در قرآن(، 16جـــــــــــــ  ــــــــــــ ؛ .7
 .  1382اسراء، : ؛ قمسرچشمه اندیشهــــــــــــــــ ؛  .8
  .1383اسراء، : ، قم1؛ چنزاهت قرآن از تحریفــــــــــــــــ ؛  .9

  .1381تشیع، : ، قم6؛ چدر آسمان معرفتزاده آملی، حسن؛ حسن .10
 آل مؤسسۀ: قم ؛الشریعۀ مسائل تحصیل إلى الشیعۀ وسائل تفصیلحرّ عاملی، محمد بن حسن؛  .11

  .ق، 1409البیت
   .ق1418 ،المجمع العالمی الهل البیت :تهران، 2چ ؛ۀالعاماالصول  ؛حکیم، سید محمدتقی .12

کتاب مبین، مرکز نشر : تهران؛ شناسی تفسیر معصومانشناسی و روشآسیباکبر؛ رستمی، علی .13
  .1380 علوم و معارف قرآن کریم، 

  .1362شرکت مترجمان و مؤلفان ایران، : تهران؛ فرهنگ معارف اسالمیسجادي، جعفر؛  .14
  .1382اسراء، : ، قم1؛ چاهللا جوادي آملیشمیم والیت در آثار آیتصادقی، محمود؛  .15
  .ق1417 ، قم علمیه حوزه مدرسین جامعۀ :؛ قمالقرآن تفسیر فى المیزانطباطبایی، محمد حسین؛  .16
  .1372 خسرو،  ناصر: تهران؛  القرآن تفسیر فى البیان مجمعحسن؛  بن طبرسی، فضل .17
  . ق1415 ، اسماعیلیان :؛ قمالثقلین نور تفسیرجمعه؛  بن على عروسی حویزي، عبد .18
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 .تا، بی ، تهران علمیه ؛ چاپخانهتفسیر عیاشیعیاشی، محمد بن مسعود؛  .19 

  .ق1386هدي، : جا؛ بیتفسیر قمیقمی، علی بن ابراهیم؛  .20
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