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چکیده

تخصص و مهارت عالمه طباطبایی در تفسیر و حدیث ،روششناسـی او را
برای یافتن مالک های عرضه بر قرآن در ارزیابی احادیث ،دارای اهمیـت
کرده است .در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ،به عملکرد
عالمه در دو تفسیر البیان و المیزان مراجعه و با تأمل در نظریات ارائه شده
در آثــار دیگــر ایشــان ،معیارهــای مــورد پــذیرش عالمــه طباطبــایی در
بهره گیری از روش عرضـه بـر قـرآن بـرای ارزیـابی احادیـث اسـتخرا و
روشن شده که مبنای محوری ایشان در پذیرش روایات تفسیری ،یقینآور
بودن آنهاست و عملکرد ایشان در هر دو تفسیر بـر ایـن مبنـا تقـابر دارد.
همچنین روشن شده که بر خالف آنچه نسبت داده شده ،معیـار ایشـان در
ارزیابی ،تنها منحصـر در عـدم مخالفـت احادیـث بـا قـرآن نیسـت ،بلکـه
احادیث را بـر اسـا س موافقـت ،مخالفـت و عـدم مخالفـت آنهـا بـا قـرآن
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ارزیــابی کــرده و موافــر بــا قــرآن را از آن ــا کــه یقــین بــه صــدور آن از
معصوم(ع) پدید میآید ،پذیرفته و مخالف بـه نحـو تبـاین کلـی را ـون
یقین به عدم صدور آنها از معصوم(ع) پدید مـیآیـد ،رد کـرده و دربـاره
احادیثی که عدم مخالفت آنها با قرآن ثابت شده ،ون یقـین بـه موـمون
آنها وجود نـدارد ،وییفـه مفسـر را توقـف دانسـته اسـت ،مگـر اینکـه در
ارزیابی با مالکهای دیگر قرینه یقینآوری برای رد یا پذیرش آنهـا پیـدا
شود .همچنین روشن شده که مـراد از موافقـت و مخالفـت از نظـر عالمـه
طباطبایی ،گستردهتر از موافقت و مخالفت مومونی است و مراد از قرآن،
مفاهیم یقینی ،همچون نص ،ضرورت ثابت قرآنی ،سیاق و یهور هستند.
واژههاي کلیدي :المیزان فی تفسیر القرآن ،البیـان فـی تفسـیر القـرآن،
عالمه طباطبایی ،عرضه احادیث بر قرآن ،احادیث جعلی ،نقد حدیث.

مقدمه
از آسیبهـایی کـه در طـول تـاریخ بـر احادیـث وارد شـده و ایـن م موعـه را تـا مـرز
بیاعتباری رسانده ،جعل حدیث است .این پدیده ،بـر اسـاس گـزارشهـای متـواتر از زمـان
حیات پیامبر اکرم(ص) آغاز شده و به آن ا رسیده که در قرن دوم ه ری گروهی همچـون
ابوحنیفه در اعتبار همه احادیث ،شک کردند(حب اهلل ،7337 ،ص 23و .)22
با توجه به اهمیت دستیابی به احادیث صـدور یافتـه از معصـومین(ع) در بدسـت آوردن
آموزههای اسالمی ،پاالیش آنها از زمان حوور ایشان آغاز شده و دو روش کلـی ارزیـابی
سندی و متنی را دربرگرفته است(مدیرشانه ی ،7326 ،ص 37-33؛ صبحی صـال،7323 ،،
ص .)732-731
مهمترین معیار ارزیابی احادیث ،عرضه آنها بر قـرآن اسـت(طباطبایی،7371 ،

 ،3ص

 12و  ،3ص  612و  ،76ص791؛ طباطبــایی ،7323 ،ص  37و  )712کــه در احادیــث
مورد تأکید قرار گرفته(حرعاملی ،71 ،7331 ،ص .)13
نقص بزرگ در زمینه پاالیش احادیـث ،آن اسـت کـه دیـدگاه پـژوهشگـران ،عمومـا
بهطور روشن و منس م در م موعههای مسـتقل ککـر نشـده و ایـن کمبـود ،بـهطـور خـاص
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درباره معیار عرضه بر قرآن ،بیش از دیگر معیارها دیـده مـیشـود کـه ب ـز نـد مقالـه ،دو
پایاننامه کارشناسی ارشد و یک کتاب با عنـوان «عرضـه حـدیث بـر قـرآن» ،تـألیف آقـای
مهدی احمدی نورآبادی که کلیات مباحث روش عرضه بر قرآن را مورد بررسی قـرار داده
است ،منبع دیگری در دسترس نیست که همگی ب ز یک مقالـه بررسـیهـای نظـری روش
عرضه بر قرآن هستند.
تنها یک مقاله درباره عملکرد عالمه طباطبایی در موضوع پاالیش احادیث با عرضـه بـر
قرآن به نام "عرضه احادیث بر آیات از نظر عالمـه طباطبـایی در المیـزان" منتشـر شـده کـه
حاصل تحقیر خانمها آکر زارعی و مهرناز گلی است که این مقالـه هـم در ارائـه شـواهد و
تحلیل آنها با اشکاالت جدی مواجه بوده و نیز تنها به مفاهیم قرآنی دارای صـالحیت بـرای
عرضه احادیث پرداخته و از میان آنها نیز در رد احادیـث بـه دلیـل مخالفـت بـا قـرآن ،تنهـا

سیاق و یاهر را بررسی کـرده و نیـز بـه حکـم احـادیثی کـه عنـوان عـدم مخـالف بـا قـرآن
میپذیرند ،اشاره نشده است .همچنین در بررسی نظر عالمه طباطبایی تنها بـه بررسـی تفسـیر
المیزان اکتفا کرده و دیگر آثار ایشان ،همچـون تفسـیر البیـان را مـورد بررسـی قـرار نـداده
است.
از آن ا که عالمه طباطبایی در دو تفسـیر خـود (البیـان و المیـزان) بـه احادیـث تفسـیری
توجه کرده و در سن ش آنها از روش عرضه بـر قـرآن بهـره بـرده اسـت(نقیبزاده،7333 ،

ص  )12و شناخت عملکرد ایشان میتوانـد نشـان دهنـده آرای ایشـان در عرضـه بـر قـرآن
باشد ،در این مقاله ،تالش شده موارد عرضه احادیث تفسیری بر قرآن در دو تفسیر مـذکور
استخرا و از جهت بیان حکم نسبتهای احادیث با قرآن پـ

از عرضـه و مفـاهیم قرآنـی

مورد استفاده در ارزیابی احادیث ،تحلیل شـوند تـا معیارهـای عملـی مـورد پـذیرش عالمـه
طباطبایی در عرضه بر قرآن مشخص شوند.
تذکر این امر الزم است که ون تفسیر البیـان ،بـرخالف تفسـیر المیـزان ،شـامل تفسـیر
قرآن تا آیه  21سوره یوسف ،یعنی پایان جزء  76و ند آیه از جـزء  73اسـت؛ در بررسـی
دو تفسیر به همین مقدار اکتفا شده است.
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 .2مبانی نظري عرضه حدیث بر قرآن از دیدگاه عالمه طباطبایی
عالمه طباطبایی با تکیه بر  2مبنا روش عرضه بر قـرآن را در پـاالیش احادیـث تفسـیری
اجرا کرده که عبارتند از:
 -7قرآن قابل فهم عموم اسـت(طباطبایی،7371 ،

 ،3ص 13-11؛ طباطبـایی،7323 ،

ص  71و  63و  36و .)12-12
 -6قرآن تحریفناپذیر اسـت(طباطبایی،7371 ،

 ،76ص  793-791و  777و  771و

.)762-762
 -3صحی،ترین روش در تفسیر قرآن ،تفسیر با استمداد از تدبر و اسـتنقاق معنـای آن از
م موع آیات مربوط و استفاده از احادیث است(طباطبایی ،7323 ،ص .)11
 -3خبـــر واحـــد در عقایـــد و تفســـیر اعتبـــار نـــدارد؛ زیـــرا در ایـــن دو ،یقـــین الزم
است(طباطبایی ،7311 ،ص  )32و تنها در بیان تفصیلی احکام شرعی ،شرح داستان پیشینیان
و شرح وقایع معاد ،به شرط پیدا شدن وثوق بـه صـدورش ،ح ـت اسـت(طباطبایی،7323 ،
ص 799-797؛ طباطبایی ،3 ،7371 ،ص .)13
 -2بر اساس احادیث متواتر ،قرآن مهمترین سن ه بـرای ارزیـابی احادیـث و عرضـه بـر
قرآن شرط پیدا شدن وثوق بـه موـمون آنهـا اسـت(طباطبایی ،3 ،7371 ،ص  12و ،3
ص  612و  ،76ص791؛ طباطبایی ،7323 ،ص  37و .)712
 -2داللت نصوص قـرآن ققعـی اسـت و نیـز مـراد ققعـی آیـات را مـیتـوان از داللـت
م موعی آیات بدست آورد(طباطبایی ،76 ،7371 ،ص.)772
 .1عرضه حدیث بر قرآن در تفاسیر البیان و المیزان
عالمه طباطبایی در تفسیر  76جزء نخست قرآن در دو کتـاب البیـان و المیـزان م موعـا
به ارزیابی  39حدیث با استفاده از روش عرضه بر قرآن پرداخته اسـت کـه  71مـورد در دو
تفسیر ،مشترک و  73مورد ،تنها در یکی از دو تفسیر بیـان شـده و در ایـن بخـش ،عملکـرد
ایشان بررسی میشود.
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 .2-1بررسی نسبت احادیث با قرآن و حکم آنها
ادعا شده که از نظر عالمه طباطبایی ،هدف از عرضه بر قرآن احراز موافقـت حـدیث بـا
قرآن نیست؛ ون موافقت با قرآن ،شرط ح یّت حدیث نیست؛ بلکه مخالفت بـا آن ،مـانع

اعتبار است(جوادی آملی ،7 ،7311 ،ص )731و هـدف ،احـراز عـدم مخالفـت بـا قـرآن
است(سـبحانی ،7373 ،ص23؛ جـوادی آملـی ،7 ،7312 ،ص .)11بنــابر ایـن ،موافقـت بــا
قرآن ،یعنی عدم مخالفت با آن(سلقانی ،7311 ،ص )12؛ زیرا قـرآن متکفـل بیـان جزئیـات
نیست و احادیث زیادی وجود دارد کـه در قـرآن از محتـوای آنهـا سـخنی بـه میـان نیامـده
است(فتاحیزاده و افشاری ،7311 ،ص.)793
نقد :عالمه طباطبایی در کتاب شیعه در اسالم ،احادیث را سه گروه با سه حکم متفاوت
دانسته است:
الف) احادیث موافر با قرآن ،معتبر هستند؛
ب) احادیث مخالف با قرآن ،ح ت نیستند؛
) احادیثی که مخالفت و موافقت آنها بـا قـرآن معلـوم نیسـت کـه بایـد در برابـر آنهـا
سکوت و توقف کرد(طباطبایی ،7311 ،ص.)33-32

روشن است که بنابر تقسیم باال گروه اخیر ،اصـقالحا احادیـث عـدم مخـالف بـا قـرآن
هستند و بنابر این تقسیمبندی ،از نظر عالمه طباطبایی ،عـدم مخالفـت ،تنهـا مـالک ارزیـابی
احادیث نیست ،بلکه هر یک از گروهها در ارزیابی حکم ویژه خود را دارد و عدم مخالفت
مالک پذیرش نیست ،بلکه موجب توقف در برابر مومون حدیث است.
همچنین ،عملکرد عالمـه طباطبـایی در دو تفسـیر البیـان و المیـزان ،ایـن ادعـا کـه عـدم
مخالفت موجب پذیرش حدیث است ،رد میکند ،اگر ه با نظری که در کتاب فـوق ابـراز
داشته نیز تفاوت دارد که در ادامه بررسی خواهد شد.
 .2-2-1موافقت با قرآن
احادیث موافر با قرآن از نظر عالمه طباطبایی مورد پذیرش هستند .برای نمونه در تفسیر
آیــه اکمــال دین(مائــده ،)3:احــادیثی کــه شــأن نــزول آن را واقعــه غــدیر خــم گــزارش
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کردهاند(ابنالمغازلی ،7363 ،ص )32در تفسیر المیزان ،موافر قرآن و پـذیرش آنهـا متعـیّن

دانسته شده است و مـینویسـد« :فهاتاا الروالتااا ااا اااعا مهااهاااملااالة لفكااارمنااا ا ا ا ا ا ا ا
لروالتاتافهاالةامه ااارألخذ»(طباطبایی ،2 ،7371 ،ص)732-732
پیش تر روشن شد که مـراد از موافقـت ،عـدم مخالفـت نیسـت و نیـز مـراد از آن آمـدن
مومون حدیث در قرآن هم نیست ،زیرا در این صورت ،دیگر نیازی بـه احادیـث نخواهـد

بود(ســلقانی ،7311 ،ص .)13تأمــل در عملکــرد عالمــه طباطبــایی مفهــومی گســتردهتــر از
موافقت را ترسیم میکند که نمونههایی از این عملکرد مورد بررسی قرار میگیرد:
﴿اا َاَّا ن ها مهاااا نجًل َااكا َِاناولَ َاااءن﴾اا َ (نسـاء ،)7:تکثیـر نسـل طبقـه نخسـت
الف) یاهر آیـه َ
فرزندان آدم و حوا در اثر ازدوا پسران و دختران ایشان اسـت؛ ـون اگـر پـای مشـارکت
آفریده دیگری در میان بود ،آیه باید به صورت " َاا ََّا ن ها مهااااا اغوهاا" یا عبارتی شبیه بـه
آن ،نازل میشد(طباطبایی ،3 ،7371 ،ص)733-732؛ بر ایـن اسـاس ،در تفسـیر المیـزان،
اح ادیثی که تکثیر نسل فرزندان آدم را از راه ازدوا برادر با خواهر گـزارش کـردهانـد ،بـا

یاهر این آیه(طباطبایی ،3 ،7371 ،ص )731و در تفسـیر البیـان ،بـا یـاهر آن و آیـه ﴿إنءااا
ن
اعا مامه اَ َااائَلا﴾نا َ (الح ــرات ،)73:موافــر ارزیــابی شــده
اًل َمه هماااا مِ ه م
َخمَ هكاااا مِ ه ا ا ه ارَ َِ ا ُو َااامءها ا ا َا َ
است(طباطبایی ،3 ،7361 ،ص.)66-63
روشن است که منقوق احادیث مذکور در آیات فوق موجود نیست ،بلکه مومون آنها
با هم تالزم دارد که از آن تعبیر به موافقت شده است.
﴿ااإن ه ا ن ه ا هَمل ن الره نناا ن اإنكارَم هؤن اَ ا ن ناِائَاهلا َا َا ه تن ناِ (النساء )723:نقل شده که
ب) در تفسیر آیه َ
حورت عیسی(ع) پیش از روز قیامت به دنیا میآید و همـه یهودیـان و مسـیحیهـا پـیش از

مرگ آن حورت ،به او ایمان میآورند(قمـی ،7 ،7321 ،ص )721کـه در تفسـیر البیـان
موافر با سیاق آیه ارزیابی شده است(طباطبایی ،3 ،7361 ،ص .)711توضی ،اینکـه ـون
آیات پیش از آیـه مـورد بحث(النسـاء ،)722-721:مربـوط بـه حوـرت عیسـی(ع) هسـتند،
امکان بازگشت ضمیر در عبارت " َ ه تنناِ" به آن حورت بیشتر است و بر ایـن اسـاس حـدیثی
که آیه را به پیش از مرگ آن حورت تفسیر کرده با سیاق مذکور موافرتر است.
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بنابر این ،موافقت در این ا به معنای سازگاری با سیاق بکار رفته است کـه مـوارد مشـابه
دیگری نیز دارد(طباطبایی ،6 ،7361 ،ص 62-61و  27و  ،3ص 771و  ،2ص.)793
ج) وجود کاربرد مشابه از نظر عالمه طباطبایی موجب حکم به موافقـت شـده اسـت .از

لْلَا ل نجتني َ (المائـد ،)777::را "الهـام"
اُاإن َاا ه
﴿ااإن هرا هَا َحه م
جمله حدیثی که واژه "وحی" در آیه َ
تفسیر کرده(عیاشی ،7 ،7319 ،ص)329؛ در تفاسیر المیزان و البیان موافـر قـرآن ارزیـابی
شـــده(طباطبایی ،2 ،7371 ،ص663؛ طباطبـــایی ،3 ،7361 ،ص)321-321؛ ـــون در
آیات دیگری نیز وحی بـه معنـای الهـام بکـار رفتـه اسـت(نحل21:؛ فصـلت76:؛ قصـص1:؛
زلزال.)2:
د) انقباق با مومون و شـهادت آیـه هـم یکـی از معیارهـا در پـذیرش احادیـث اسـت،

﴿ااكاتَا هكامم لاَءها مف َ﴾ من ه اإن الرمَِاِا َ ا ن من ه َاجح ااَ (النسـاء)63:؛ بـه حرمـت
نانکه در احادیثی آیه َ
خودکشــی(ابن بابویــه ،3 ،7373 ،ص 217و  ،3ص 32و 696؛ کلینــی،1 ،7322 ،
ص32؛ طوسی،7322 ،

 ،3ص)691؛ به خقر انداختن جان با جنگی که در تـوان شـخص

نیست(طبرســی ،3 ،7316 ،ص )29و نهــی از ضــرر زدن بــه بــدن بــا وضــو یــا غســل در
شکستگیها(عیاشی،7319 ،

 ،7ص )632تفسیر شـده و در دو تفسـیر البیـان و المیـزان بـه

دلیل انقباق با یـاهر آیـه ،همـه آنهـا مـورد پـذیرش و تعمـیم دهنـده معنـای آیـه توصـیف
شدهاند(طباطبایی ،3 ،7361 ،ص21؛ طباطبایی ،3 ،7371 ،ص.)366
قرآن یهودیانی را که ماهیگیری در روز شنبه برایشـان حـرام شـد ،بـه سـه گـروه تقسـیم
کرده اسـت﴿ :إن هرائَارَاُام ااما ني ااه ا ن اتَمهننما َ ائَا اااالرماِا همن منها اَاا مه نياذْ اَا َذل ن
تالاائَاارم لها َ همه ناذ َجَا
ااعاا َ
هَ م م ه م ه ه م َ مه َ َ َ
ه
مه َ
ن
ن
ن
ن
َخا هذءَاالرااذت َ اََمَ ماا لها
إن َاا َجنينا ه َااارَ َمهم مها ه اتَاا مكا َ اَافَامَاااااءَ م﴾ا لها َ اااارم نيِا ماوالها نااِاَ َهاَاااالرااذت َ اتَ َاها ه َ َ
اَا ن الر﴾ا َااا َ
ن
اَها ا ا ااِمائما هماَ ا ا اااا اما ا ا ه ا مِ ءما ا ا ا لهائنا ا ا ا َاوَ َا
اَ ا ا ا ا ا ا ا اااا ما ا ا ا له َ
اااَاَا ا ا ا هله َ
ن َمه ا ا ا ا َذل ن اا َ ا ا ا ا ناااِبَا ا ااااِ ا ا ا ااَءم لهاتَا هف م﴾ ا ا ا ا مك َ اَافَامَا ا ا ا َ
خن
اس َ (اعراف.)723-722:
َ
در تفسیر البیان ایـن آیـات مدیـد احـادیثی کـه مسـخشـدگان یـوم السـبت را عـالوه بـر
ماهیگیران نافرمان ،سکوت کنندگان در برابر این گناه معرفی کردهانـد(کلینی،1 ،7322 ،
ص721؛ ابــن بابویــه ،7 ،7393 ،ص799؛ عیاشــی ،6 ،7319 ،ص )32و همــراه آنهــا
ارزیابی شده است(طباطبایی ،3 ،7361 ،ص.)339-337
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روشن است که تقسیم مذکور در حدیث (امر به معروف کنندگان ،سکوت کننـدگان و
نافرمانان) و هالک دو گروه و ن ات آمران به معـروف ،بـا آیـه ،کـامال انقبـاق دارد .بنـابر
آنچه از عملکرد عالمه طباطبایی نقل شد ،روشن میشود کـه موافقـت بـا قـرآن ،عـالوه بـر

مومون مشابه ،از نظر ایشان ،شامل تالزم معنایی ،سازگاری در سیاق و داشتن شاهد قرآنـی
نیز میشود.
 .1-2-1مخالفت با قرآن
مخالفت دو محتوا ممکن است به صورت تباین کلـی باشـد یـا تبـاین جزئـی .در حالـت
نخست ،دو محتوا به هیچ وجه قابل جمع نیستند؛ ولی در حالت دوم ،امکان جمع آنها بـا در
نظر گرفتن یکی به عنوان مفهوم عام و دیگری مفهوم خاص یا مقلر و مقیـد و یـا م مـل و
مبین پدید میآید(سبحانی ،7373 ،ص23؛ سلقانی ،7311 ،ص)12؛ بنابراین ،در عرضـه بـر
قرآن ،نباید به محض مشاهده تعارض بدوی حکم به مخالفـت شـود ،بلکـه نخسـت ،امکـان
جمع دو متن از جهات مختلف بررسی میشود؛ ون اگر نین امکانی وجود داشـته باشـد،
بر اساس قاعده اصولی 7مورد اجماع ،نباید حدیث کنـار گذاشـته شـود(مظفر،7313 ،

،6

ص.)661
عالمه طباطبایی اگر ه در مقام نظر ،حکـم بـه مخالفـت را منـوط بـه ایـن شـرط نکـرده
است(طباطبایی ،7311 ،ص ،)32ولی در مقام عمل ،به این قاعده توجه کرده اسـت کـه سـه
نمونه از آن نقل میشود:

﴿َمَ الر ناذت َ ا ن ا ه ائَاهلمن من ه (بقـره)713:
الف) در تفسیر البیان ،ادعای مخالفت یاهر عبارت َ
را با حدیثی که میگوید روزه ماه رموان در امـتهـای پیشـین ،خـاص پیـامبران بـوده ،رد
میکند و دلیل میآورد که آیه تنها نشان دهنده اشـتراک ایـن امـت و امـتهـای پیشـین در
اصل روزه اسـت ،نـه اشـتراک آنهـا در روزه مـاه رموـان(طباطبایی ،7 ،7361 ،ص-373
.)373

« .1الجمع مهما امکن اولی من الطرح» (انصاری ،1221 ،ج  ،2ص.)13
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لاَهاِمائما همااا َم ه ا مِ ءم لائن َاوَ َاا یهودیـان منـع
لاَ ه ا ااءام مه َ
ااَاَ ه َ
ب) حدیثی که در تفسیر آیه ﴿فَامَا َ
شده از ماهی گیری در روز شنبه را بر سه گروه و هالک شدگان را عالوه بـر مـاهیگیـران،

سکوتکنندگان در برابر عمل آنها گزارش داده ،در تفسیر المیزان به شرطی مخالف قـرآن
میداند که آیه نایر بر عذاب سکوتکنندگان نباشد و تصری ،میکند که هـالک شـدن بـا
نص آیه ،مخالف نیست؛ زیرا هالک اعم از مسخ است(طباطبایی ،1 ،7371 ،ص .)393
ج) در ارزیابی احادیث شهادت پیامبر(ص) بر پاکی همه امت ،حکم به مخالفـت آن بـا
قرآن را منوط به این کرده کـه ایـن شـهادت ،مخصـوص بخشـی از امـت نباشـد(طباطبایی،
 ،7 ،7371ص337-336؛ طباطبایی ،7 ،7361 ،ص.)632-632
بنابر آنچه گفته شد ،از نظر عالمه طباطبایی مالک مخالفت ،وجود تباین کلی است کـه
شامل موارد زیر میشود:
الففف) مخالفــت بــا منقــوق آیــه ،مثــل مخالفــت احادیــث نســخ متعــه بــا منقــوق آیــه
متعه(طباطبایی ،3 ،7361 ،ص.)23
ب) مخالفت با مفهوم مالزم آیه ،نمونهای از این مخالفت در تفسیر البیان ،اینطـور بیـان
شده است:
اوالً؛ واژه "اب" تنها در معنای پدر بکار نمیرود ،بلکه در قرآن به معنای پـدربزرگ و
عمو هم بکار رفته است(بقره ،)733:پ

ایـن واژه نـص در معنـای پـدر نبـوده و اعـم از آن

است.
ثانیففاً؛ ابــراهیم(ع) در آغــاز گفتگــو بــا آزر وعــده داد تــا بــرایش طلــب آمــرزش
:ا﴿اال هغ نف هو ناِلَيباإنءِماِا َ ا ن ا َ الرَّاارني َا (الشعراء)12:؛
کند(مریم )31:و به وعده خویش عمل کرد َ
اما این طلب آمرزش به تصری ،قرآن پیش از آن بود که شرک و دشمنی آزر با خـدا بـرای
ابراهیم روشن شود که در این هنگام از او برائت جست(توبه)773:؛ بنابر این ،طلب آمـرزش
﴿ج ااَااال هغ نف هاوايا َاا
آن حورت در اواخر عمر برای پدر اصـلی و مـدمنش بـوده کـه دعـا کـردَ :
الْلن﴾ا م (إبراهیم )37:و تغییر تعبیر از "اب" بـه "والـد" نیـز نشـانه
رن لرن َاي َااارنهم ما هؤن ا َ اتَا ه َماتَا مك مم ه
همین تغایر است(طباطبایی ،3 ،7361 ،ص.)11
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روشن است ،احادیثی کـه ابـراهیم(ع) را فرزنـد صـلبی آزر معرفـی مـیکننـد(بخـاری،
،7366

 ،3ص733؛ سیوطی،7393 ،

 ،3ص ،)39مخالف تالزم استغفار آن حورت در

آخر عمر برای پدرش ،هستند.

اَ َ افَااَ اا ناا (یوسـف)32:؛ حـدیث شـده کـه دو
﴿اا َ َخا َا َ َمهاِم ني
الر﴾ ه
همچنـین در کیـل آیـه َ
همــراه یوســف در زنــدان ،زنــدانی نبودنــد ،بلکــه از ســوی پادشــاه مــأمور نگهبــانی از او

ااَا
﴿اائ َ
بودند(قمی ،7 ،7321 ،ص )333که در تفسیر المیزان این حدیث بـا یـاهر آیـات َ
﴿ئاَالر ناذيا َ ااا ن ها مهااا (یوسـف )32:مخـالف ارزیـابی
رنم نذياََ اَءِم ُ
اءاجا ن ها مه َاا (یوسف )36:و َ
شده(طباطبایی ،77 ،7371 ،ص )716که تالزم مفهوم ن ات با زندانی بودن و ناسازگاری
آنها با مأمور بودن ،روشن است.
ج) مخالفت لفظی ،مثل مخالفت واژه "مدمنین"(انفال 26:و )23که جمع است ،با تقبیر

آنها بـر یـک فرد(طباطبـایی ،3 ،7371 ،ص)736؛ نـانکـه حـدیثی کـه نـزول آیـه ﴿إن هرا
ن
َِّن ماُمنا مِ ا نأَره ُ
فا ن َ الره َاال﴾ن َن ناا م هونفن َ (انفال )3:را بالفاصـله پـ از
اساََا َ ارَ من ه ا ني
تَ ه﴾اَغ ام َ َاج من ه افَ ه
ه
استغاثه مسلمانان در جنـ بـدر گـزارش مـیکنند(طبرسـی ،3 ،7316 ،ص ،)191نـین
ارزیابی شده است« :رفظالآلتاااكاتال﴾ا اءهلا اااتا ما ااجاَك ااالسااغا اه »(طباطبـایی،3 ،7371 ،
ص.)63
 .3-2-1عدم مخالفت
در مواردی قرآن درباره مومون یک حدیث ساکت است ،یعنی نه مخالفتی بـا آن دارد
و نه شاهدی از قرآن میتوان یافت که آن را تأیید کنـد .عالمـه طباطبـایی از ایـن حالـت بـا
اصقالح عدم مخالفت تعبیر کرده است .از عملکرد ایشان در رابقه با این احادیث دو نکتـه
قابل برداشت است:
نکته نخست ؛ الزم است پیش از حکم بـه عـدم مخالفـت یـا عـدم وجـود شـاهد ،همـه
احتماالت مورد بررسی قرار گیرند ،نانکه در تفسیر البیان ،احادیثی که آیه ﴿ هَاا َِاراذيا َ اواا
ُ ن
املااخا ناتاماَما اَو ن
اعاها (البقـر )623::را مربـوط بـه "ارمیـا" یـا "عزیـر" گـزارش
ََم ائَا هوتَا َاا َ َ َ مم
کردهاند ،به شرطی فاقد مدید قرآنی ارزیابی شده که ثابت شود ،باور یهود ،بـه فرزنـد خـدا
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ن
اََهلتهاموال ها م الرم ناِ (التوبة )39:به آن اشاره دارد ،بـه دلیـل زنـده
﴿اائارَُالرهَ مه م م
بودن عزیر که آیه َ
شدن پ از مرگش ،نبوده که در غیر این صـورت ایـن اعتقـاد مدیـدی خواهـد بـود بـرای
اینکه عزیر صاحب داستان دانسته شود(طباطبایی ،6 ،7361 ،ص.)771
نکته دوم؛ آنطور که نقل شد ،عالمه طباطبایی وییفه مفسر را در برابر نـین حـدیثی،
سکوت و توقف دانسته است(طباطبایی ،7311 ،ص  ،)33-32اما در عمـل ،ایـن احادیـث را
به معیارهای دیگر ارزیابی ارجاع داده که میتوان آنها را بر دو نوع تقسیم کرد:
 .2-3-2-1تضعیف احادیثی که داراي ضعف در سند یا متن هستند
در ادامه سه نمونه از آنها نقل میشود:
الف) در ندین حـدیث از طریـر شـیعه و اهـل سـنت ،داسـتان حوـرت موسـی(ع) و
مبــارزه او بــا فرعــون و ســاحران بــهطــور مفصــل گــزارش شــده کــه شــامل امــور ع یبــی
هستند(طبری،7376 ،

 ،3ص79-77؛ عیاشی ،7319 ،ص  .)63-63در تفسـیر المیـزان ،بـا

اشاره به سکوت و نپرداختن قرآن به آنها و به دلیـل عـدم متـواتر یـا همـراه نبـودن بـا قـرائن
ققعی و داشتن اشکاالت سندی و ضعفهای دیگری ،همچـون تعـارض در بـین خودشـان،
توعیف و شم پوشی از آنها شایسته دانسته شـده اسـت(طباطبـایی،7371 ،

 ،1ص-669

.)673

ُ ن
اَما ا
اَما ائَا هوتَا اااا َااملا َاااخا ناتَاام َ
ب) در المیــزان ،احــادیثی را کــه داســتان آیــه ﴿ هَاا َِارااذيا َ ااو َ
َو ن
اعها (البقر)623::؛ را مربوط به "ارمیا" یا "عزیر" گـزارش کـردهانـد ،بـه دلیـل نداشـتن
مم
شاهدی از یاهر آیات و وجود ضعف در اسناد برخی از آنها ،توـعیف شـدهانـد(طباطبایی،
 ،6 ،7371ص.)311
ج) در تفسیر المیزان ،پ

از طرح حدیثی که وجـوب روزه مـاه رموـان در امـتهـای

پیشین را خاص پیامبران ایشان دانسته(ابن بابویه،7373 ،
مخــالف آیــه روزه(بقــره )713:ارزیــابی کــرده و پ ـ
میکند(طباطبایی ،6 ،7371 ،ص.)62

 ،6ص)33؛ آن را نه موافـر و نـه
از بررســی ســندی ،آن را توــعیف

 02عرضه احادیث بر قرآن در تفاسیر البیان و المیزان با تأکید بر تفسیر  12جزء نخست

 .1-3-2-1پذیرش احادیثی که احادیث هممومون و مدید داشته باشند
مثل پذیرش احادیث هممومونی که به توصیف سرگردانی هل سـاله بنـیاسـرائیل در تیـه
میپردازند(مفید ،7373 ،ص  ) 622که عالمـه بـا اشـاره بـه کثـرت آنهـا مـینویسـد« :ااملاذ ا
لروالتااتاااإ العااامُاعا مهالالرا ااِاااغاو اَما ا ا جاكات ًلااااعاِال اِاتمهاا ا اااتاأتاااا اِ ارناهااا ا ا

رركاكاتشاا اَم اعا اُماااااارفالرنااا ااا اوا اااإساول﴾ اعاس ا ا سا عجياِاا اََ لااَا اافا
حب ا اااا اخ ا ا لجنالرمه ا ااا ا ا ا اِ ا ا اءاح ا ااااف ا ااالاذا ااواعا اتن ا ا ات ا ا هه اَم ا ا امل ا ااذلالرا ا ا الة ا ااذِ جاعا
لروالتات»(طباطبایی ،2 ،7371 ،ص.)632
بنابر آنچه نقل شد ،پ

از عرضه بر قرآن ،قرائن دیگری که عالمه از آنها استفاده کرده

است ،یافتن حدیث هممومون برای قابل پذیرش ساختن حدیث و رد حـدیث در صـورت
وجود ضعف سندی یا متنی هستند.
 .1-1مراد از قرآن در ارزیابی احادیث
عالمه طباطبایی از مفاهیم قرآنی نـص ،ضـرورت ثابـت قرآنـی ،سـیاق ،یهـور و اعشـعار
عالوه بر داشـتن شـاهد قرآنـی در عرضـه احادیـث بهـره بـرده اسـت کـه در ادامـه بررسـی
میشوند.
 .2-1-1نص قرآنی
"نص" اصقالحا به واژه یا عبارتی گفته می شـود کـه تنهـا بـر یـک معنـا داللـت دارد و
احتمال داشتن معنایی دیگر در آن نیست(م اهد ،7632 ،ص  .)2عالمه طباطبـایی از عرضـه
بر نص قرآن ،در المیزان ،استفاده کرده است؛ نانکـه احادیـث نقـل شـده در تفسـیر آیـه
 797سوره بقره که هـاروت و مـاروت را فرشـتگانی شکسـت خـورده در مبـارزه بـا نفـ ،
معرفی میکنند ،در تفسیر المیزان مخالف نص قرآن بر پاکی و طهـارت فرشـتگان(بقره39:؛
انبیاء62-61:؛ مریم23:؛ تحریم ،)2:ارزیابی شده است(طباطبایی ،7 ،7371 ،ص .)633
از این نص در ارزیابی احادیث دیگـر بـا موـمون نافرمـانی فرشـتگان در هـر دو تفسـیر
البیان و المیزان استفاده شده اسـت(طباطبایی،7371 ،
 ،2ص.)617

 ،73ص 21-23؛ طباطبـایی،7361 ،
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همچنین احادیثی که ابراهیم(ع) را از صلب آزر معرفی میکنند ،با نـص قـرآن مخـالف
دانســته شــده(طباطبایی ،1 ،7371 ،ص 723-722و  693و  ،72ص )636کــه پــیشتــر
شرح آن از تفسیر البیان نقل شد .عرضه بر نص در هر دو تفسیر ،نمونههای دیگری دارد کـه
از نقل آنها به دلیل محدودیت مقالـه خـودداری مـیشـود(طباطبایی ،3 ،7371 ،ص-327
 329و

 ،1ص 312و  ،77ص713؛ طباطبایی ،3 ،7361 ،ص633و  ،2ص.)23

 .1-1-1ضرورت ثابت قرآنی
عالمه طباطبایی ،گاهی از عرضه احادیث بر ضرورت ثابت قرآنی که از م موع آیـات،
برداشت میشود ،استفاده میکند که آن را میتوان از نظر اسـتواری داللـت ،زیـر م موعـه
نص دانست.
از جمله مواردی که در هر دو تفسیر البیان و المیزان ،بـه ضـرورت ثابـت قرآنـی اسـتناد
شده ،نقد احادیثی است که در کیل آیه  733سـوره بقـره نقـل شـدهانـد و بیـانگـر شـهادت
رسول خدا(ص) در روز قیامت بر پاکی و عـدالت همـه امـت هسـتند(بخاری،7366 ،

،2

ص67؛ زمخشــری ،7 ،7391 ،ص733؛ طبرســی ،7 ،7316 ،ص372؛ قمــی مشــهدی،
،7321

 ،6ص )711و به شرط قابل تأویل نبودن آنها بـه گروهـی ویـژه از امـت ،مخـالف

ضرورت ثابت قرآنـی ارزیـابی شـدهانـد(طباطبایی،7371 ،
،7361

 ،7ص337-336؛ طباطبـایی،

 ،7ص )632-632که از م موع آیات دال بر وجود منـافقین در میـان صـحابه در

زمان حوور پیـامبر(ص) برداشـت مـیشود(نسـاء 27:و  736توبـه 797:و احـزاب 7:و 29و
عنکبوت 77:و منافقون.)7:
 .3-1-1سیاق
سیاق ساختار کلی حاکم بر م موعهاى از کلمـات ،جمـالت و یـا آیـات اسـت(رجبی،
 ،7313ص  )37-33که عالمه طباطبایی از آن در ارزیابی احادیث استفاده کرده اسـت و بـه
دو نمونه از آن اشاره میشود.
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الففف) شــأن نــزولهــای مختلفــی بــرای آیــه ﴿اا ن ا الرااا ن ا ا ات هشااوياءاَ هف﴾ااِال انغااا ا وذا ن
ااتا
َهَ
َ م ه َ َه
َ َ

لرم نِ (البقر )691::ککر شده است:

 شــهید راه امــر بــه معــروف و نهــی از منکر(طبرســی ،6 ،7316 ،ص232؛ واحــدی، ،7377ص )21-21؛
 صـــهیب(بلخی ،7 ،7363 ،ص711-713؛ اســـفراینی ،7 ،7312 ،ص672-671؛سمرقندی ،بیتا ،7 ،ص731؛ سورآبادی ،7 ،7319 ،ص)711؛
 صهیب و ابوکر (طبری ،6 ،7376 ،ص)712؛ امیرالمدمنین امام علی(ع)(اندلسی ،6 ،7369 ،ص.)333در تفسیر البیان نزول آیه در شأن صهیب ،غیر قابل تأیید با سیاق آیه ارزیـابی شـده و در
َخ َذتهاِمالرهمهناهلما
﴿ااإنرلائ ا َارَاِمالت نااالرماَِا َ
شأن شهید بـودن آن ،بـا اسـتناد بـه آیـه پـیش از آن ،یعنـیَ :
ن هن
اْل هنْث (البقر ،)692::سازگار با سیاق ارزیابی شده است(طباطبایی ،6 ،7361 ،ص.)62-61
در تفسیر المیزان ،حدیثی که مراد آیه را شهید گزارش کرده ،بیانگر عموم آیـه دانسـته
شده که پذیرش آن ،منافاتی بـا نـزول آیـه بـرای اتفـاقی خـاص ،نـدارد و در توضـی ،عـدم
سازگاری سیاق با نزول آیه در شـأن صـهیب یـا صـهیب و ابـوکر ،گفتـه شـده کـه "شـراء"
نمیتواند همان "اشتراء" باشد؛ زیرا اگر ه "شراء" در لغت هم بـه معنـاى خریـدن اسـت و
هم فروختن ،ولی در این آیه به معناى فروختن بکار رفته که تنها بـا عمـل امـام علـ (ع) در
لیلة المبیت تناسب دارد(طباطبایی ،6 ،7371 ،ص.)799
ب) در تفسیر آیه ن
﴿صهلغَاَالرم ناِ (بقره ،)731:حدیث شده که صبغه همان اسالم اسـت کـه
عالمه آن را مقابر یهور سیاق آیات ارزیابی کرده است(طباطبایی ،7 ،7371 ،ص .)372
در تفاسیر البیان و المیزان از عرضه بر سیاق در ارزیابی احادیث دیگر نیـز اسـتفاده شـده
است(طباطبایی ،3 ،7371 ،ص 771و

 ،2ص 733و

 ،2ص 732-732و  ،1ص692

و  362و  ،3ص63؛ طباطبـــــــایی ،6 ،7361 ،ص 27و  ،3ص 711و  ،2ص 13و
.)793
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 .4-1-1ظهور
ممکن است ،یک واژه یا عبارت ،عالوه بر معنـای روشـن خـود ،معنـای مرجـوحی هـم
داشته باشدکه در این صورت ،مفهوم راج" ،،یهـور" نامیـده مـیشـود(م اهد ،7632 ،ص
 )2و از این مفهوم در ارزیابی احادیـث در دو تفسـیر البیـان و المیـزان اسـتفاده شـده اسـت.
نانکه در ارزیابی احادیث تکثیر فرزندان آدم از هر دو تفسیر نقـل شـد و دو نمونـه دیگـر
در این ا ککر میشود:
الفففف) دو حـــدیث متعـــارض در بیـــان نســـبت عـــرش و کرســـی در کیـــل آیـــة
الکرسی(بقره )622:نقل شده است:

الرهلءه ناتااَ ن ن
عجياَا ن الره من هونس نياااَا
ااَهلاالرمِ َ
 -7عرش بر همه یز ،حتی کرسی ،احاطه داردَ « :اسأ َََ ني م َ َ
اا ُ اخمَاااالرمااِ ناع ن
ن
ن
اَ هونعا ناِافَنَءااِما هََنَا ما ن ا ه اَ ه ا
ََافَا َكا َا
ااَاعجي:ا مِا َ
اخا َاال َ
اًلا ه كالره من هوسا نياا َ
مملا َ ا هََنَا ماَمالره َمها هاو م
اعا ها َ َ م َ
طا ننِالره من هونساا»(م لسی ،22 ،7393 ،ص67؛ طبرسی ،6 ،7393 ،ص)327؛
منُي َ
 -6کرسی بر عـرش احاطـه دارد« :لةفَّا ا ا اَااوائااَ:اساأرُا اااَلااال عجياَا الرمهاوَااا

لرنوساا ااهاَافكاَ:الرمهوَاعااًلاِاملا ا مااال مااااالرنوسااااَاا اااعااًلاِارخاوالرمهاوَاملا الرمهما ا
لرااذيالعم ا ال اَم ااِا ءل ااا اااجساامِاااحََااِااالرنوساااامل ا الرمهم ا الر اذيا اتطم ا ال اَم ااِا حااالا ا ا
ءل ا﴾اِاااجسا رِاااحََاِعجي» (ابن بابویه ،7327 ،ص  .)63اگر ه این حدیث غریـب ارزیـابی
شده است(مازندرانی،7316 ،

 ،76ص)723؛ گروهی تـالش کـردهانـد آن را توجیـه و بـا

حدیث نخست ،جمـع کننـد(فیض کاشـانی،7392 ،

 ،7ص293؛ مالصـدرا،7322 ،

،3

ص327؛ ققیفی ،3 ،7366 ،ص.)363-362
عالمه طباطبایی در تفسـیر المیـزان ،حـدیث نخسـت را بـا یـاهر قـرآن سـازگار دانسـته
است(طباطبایی،7371 ،

 ،6ص )333و در هـر دو تفسـیر خـویش حـدیث دوم را حاصـل

اشتباه راوی در جا به جا کردن دو واژه یا م عول دانسته و در تفسیر البیان ،با این عنوان کـه
قرآن آن را تأیید نمیکند ،ارزیابی کرده است(طباطبایی،7361 ،
 ،6 ،7371ص.)337

 ،6ص776؛ طباطبـایی،

نن ن
تَّااَ (نسـاء )63:مشـروعیت نکـاح
مًلا َجممل افَ نو َ
ب) یاهر آیه ﴿فَ َا ه
االساَ هااَ همهام ا ِا ماه افَااتم ممل ا م
متعه را میرساند .گروهی با استناد به دو دلیل آیات ناسـخ(معار 63-37:؛ مدمنـون )2-1:و
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احادیثی مبنی بر تحریم م دد متعه از سوی پیامبر(ص) ادعا کردهانـد کـه ایـن حکـم نسـخ
شده است.
عالمه طباطبایی در تفسیر البیان ،با دو مقدمه زیر این ادعا را رد میکند:
 دو سوره معار و مدمنون نمیتواننـد ،ناسـخ حکـم متعـه باشـند ،ـون هـر دو مکـیهستند؛ در حالی که سوره نساء مدنی است و پ

از آنها نازل شده؛

 از آن ا که حکم آیه متعه به وسیله آیات دیگـری نسـخ نشـده اسـت ،احادیـث مـورداستناد مخالف یهور آن هستند(طباطبایی ،3 ،7361 ،ص.)23-23
عرضه بر یاهر قرآن در ارزیابی احادیث دیگر نیـز در عملکـرد عالمـه طباطبـایی دیـده
مــیشــود(طباطبایی ،2 ،7371 ،ص 13و  ،1ص 791و  ،3ص 736و  ،77ص716؛
طباطبایی ،3 ،7361 ،ص.)29
 .5-1-1اِشعار
از انواع داللتهای کالم ،داللت التزامی است که نوع غیـر بـیّن آن را اعشـعار مـینامنـد.
اعشعار تا با تقویت قرینهای دیگر به حـد یهـور نرسـد ،ح ـت نخواهـد بود(م اهـد،7632 ،
ص293؛ مظفر ،7312 ،ص .)767عالمه طباطبایی از اشعار آیات ،در ارزیابی احادیـث بهـره
برده است که به دو نمونه اشاره میشود.
الف) آفرینش حوا به دو گونه در احادیث گزارش شده است:
 آفرینش حوا از یکـی از دنـدههـای آدم بـوده اسـت(ابنکثیـر ،6 ،7373 ،ص 717؛ابنمنذر ،6 ،7363 ،ص )231-231؛
 آفرینش حوا را از باقیمانده گل آدم بوده است(عیاشی ،7 ،7319 ،ص .)672ن ُ
ن
اخمَ َااا ن هاهااا
ذياخمَ َك من ه ا ه اءاَ هف ُ االح َا َاا َ
لاج من مالر َ
در تفسیر البیان اعشعار آیه ﴿تااَتا َهاالراا م التا مك َ
َسها ًَلهاا (النساء )7:را ریشه داشتن آفرینش حوا در آفرینش آدم و نه آفرینش او از بخشـی از
پیکر آدم دانسته است(طباطبایی،7361 ،

 ،3ص )66و در تفسیر المیزان ،یاهر آیه را تنهـا

بیان همنوع بودن همسر انسان با او دانسته و تصری ،میکند که نمیتـوان بـا اسـتناد بـه آیـه،
احادیث گروه نخست را تأیید کرد(طباطبایی ،3 ،7371 ،ص )732و ند صـفحه بعـد بـر
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این مقلب تأکید می کند که اگر ه محـال نیسـت موـمون احادیـث گـروه نخسـت محـال
نیست ،ولی قرآن داللتی بر آن ندارد(طباطبایی ،3 ،7371 ،ص .)731

ب) در احــادیثی آیــه ﴿تااااَتاهااالرااذت ار اما لاكاتَاأه مِم لاَ ا لرَ من ا ا اااَ من ا ناره ن
لاعا ن اإنكاَ ه اتَ منا َ ا ن ا َااجَا
َ
َ َ
ه ه َه ه
ََ ه اتَو ُ
لضا ن ها من ه َاااكاتَا هكامم لاَءها مف َ﴾ من ه اإن الرمَِاِا َ ا ن من ه َاجح اااَ (النساء)63:؛ حرمـت خودکشـی(ابن
بابویــه ،3 ،7373 ،ص 217و  ،3ص 32و 696؛ کلینــی ،1 ،7322 ،ص32؛ طوســی،

،7322

 ،3ص)691؛ به خقر انداختن جان با جنگی که در تـوان شـخص نیست(طبرسـی،

،7316

 ،3ص )29و نهی از ضرر زدن به بدن با وضـو یـا غسـل در شکسـتگیها(عیاشـی،

 ،7 ،7319ص )632تفسیر شده است.
در تفســیر المیــزان بــه دلیــل انقبــاق بــا یــاهر آیــه ،همــه ایــن احتمــاالت را قابــل

﴿ااكاتَا هكامما لاَءها مف َ﴾ا من هاا ارا
پذیرش(طباطبایی ،3 ،7371 ،ص ،)366ولی یهور اولیه جملـه َ
نهی از خودکشی دانسـته کـه هـمنشـینی آن بـا جملـه ﴿كاتَاأه مِم لاَه ا لرَ من ه ا َاهااَ من ه کـه یـاهرا
م موع مدمنین را بسـان یـک جـان بشـمار آورده ،اعشـعار یـا داللـت دارد کـه مـراد از واژه

"َءها مفا " جان همه مردم جامعه اسالمی است و در نین جامعـهای انسـان بایـد جـان خـود و
دیگران را یکی بداند.
پ  ،معنای جمله مقلر و اعم از خودکشـی و کشـتن دیگـر مدمنـان اسـت .همچنـین از
عبارت ﴿إن الرمَِاِا َ ا ن من ه َاجنح ااَ برداشت میشود که نهی آیه شامل به خقر انداختن خـود و
ان ام هر کار من ر به مرگ ،هم میشود؛ زیرا علت نهی از خودکشی را رحمت الهـی قـرار
دادن ،با این معنا موافرتر و سازگارتر است(طباطبایی ،3 ،7371 ،ص .)369
روشن است که ون اشعار در نمونه نخست به حد یهور نرسیده بود ،صـریحا بـرای رد
یا پذیرش آن مورد استفاده قرار نگرفت ،ولی در نمونه دوم ،با تقویت به وسیله دیگر قرینه-
ها ،مثل عبارتهای صدر و کیل آیه به یهور نزدیک شده و در پـذیرش همـه معـانی مـورد
استفاده قرار گرفته است.
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نتیجهگیري
از تمام آنچه در این مقاله بیان شد ،روشن میشود که ون از نظر عالمـه طباطبـایی ،در
روش عرضه بر قرآن ،بدست آوردن یقین محوریت دارد ،در تفسیر ،خبر واحد بدون قرینـه
یقینآور معتبر نیست و عملکرد عالمه بر این مبنای محوری تقبیر میشود.
بر همین اساس است که عالمه طباطبایی در ارزیابی احادیث تفسیری ،بر خالف نظراتی
که به ایشان منسوب میشود ،معیار منحصر ارزیابی احادیث را عدم مخالفت نمیداند ،بلکـه
نانکه در مباحث نظری خویش مقرح کرده ،احادیث بـا سـه مـالک ارزیـابی مـیشـوند،
مخالفت بـا قـرآن بـه صـورت تبـاین کلـی ،موجـب رد و موافقـت بـا آن ،موجـب پـذیرش
احادیث تفسیری میشود ،بدون اینکه به مراجعه به دیگر مالکهای ارزیابی نیازی باشد.

از نظر عالمه طباطبایی عدم مخالفت حـدیث بـا قـرآن بـه معنـای موافقـت آن بـا قـرآن
نیست ،بلکه به معنای سکوت قرآن در برابر مومون آن اسـت کـه ایـن وضـعیت ،موـمون
مزبور را یقینی نمیسازد تا به آن اعتقاد پیدا شود و به همین دلیل باید درباره نـین حـدیثی
سکوت و توقف کرد ،مگر اینکه در ارزیابی با مـالکهـای دیگـر روشـن شـود کـه د ـار
ضعف آشکار و مهمی در سند یا متن است که کنار گذاشته شود یا احادیث هـمموـمون و
قرائن دیگری بر صدق دارد تا پذیرفته شود.
بر اساس همین مبنای محوری اسـت کـه مـراد از قـرآن در نظـر عالمـه طباطبـایی بـرای
عرضه احادیث تفسیری ،مفاهیمی از قرآن است که یا بخودی خـود یقـینآور هسـتند ،مثـل
نص ،ضرورت ثابت قرآنی و سیاق و یا به ضمیمه قرائن دیگر ،داللتی یقینی پیدا کنند ،مثل
یهور و به همین دلیل ،در عملکرد ایشان ،اشعار به تنهایی برای ارزیابی یک حـدیث کـافی
نیست و نیاز به قرینهای دارد تا به داللتی برسد که موجب یقین شود.
همچنین از مباحث بیان شده در این مقاله ،روشن مـیشـود کـه از نظـر عالمـه طباطبـایی
معنــای موافقــت و مخالفــت ،گســتردهتــر از مفهــومی اســت کــه برخــی بــرای آنهــا در نظــر
گرفتهاند؛ زیرا بـرخال ف نظـری کـه موافقـت را منحصـر در موافقـت لفظـی و یـا موـمونی
می داند ،از نظر عالمه ،موافقت ،عالوه بر مومون مشابه ،شامل تالزم معنـایی ،سـازگاری بـا
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سیاق و داشتن شاهد قرآنی نیز میشود و همینطور مخالفـت ،شـامل مخالفـت بـا منقـوق و
معنای مالزم آیه و مخالفت لفظی میشود.
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