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 چکیده

 امبرید پ از وارده ثید احاد اگدر  کده  معندا  نید ا بده  اسدت؛  میکدر  قرآن ث،یحد متن صحت یابیارز در اریمع نینخست
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 اتید آ بدر  اتید روا عرضدة  دربدارة  المیدزان  ریتفسد  در را طباطبدایی  عالمده  روش یلد یتحل د یفیتوص روش با حاضر
 مخالفدت  ه،ید آ ظدا ر  و اقیسد  بدا  مخالفت ل،یدال به عرضه از پ  اتیروا ردّ که ردیگ یم جهینت و کند یم یبررس
 حمدل  و اقیسد  با تیروا بیتکذ لیدل به هیآ اقیس با تیروا یناسازگار ،یمدن و یمک انیب در هیآ اقیس با تیروا
 یجدر  راه از ،قدرآن  استعما  ،قرآن ةیآ و قرآن با موافقت لیدل به  م تیروا رشیپذ و است واژه کی بر هیآ کلّ
 .است پرداخته خود ریتفس در موارد نیا قیدق یبررس به عالمه که است قیتطب و
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 مقدّمه

برای تعیدین و ارزیدابی صدحت و     قرآن، یاری گرفتن از قرآنمراد از عرضة حدیث بر 
از نظدر داللدت، صددور و صدحت انتسداب و اصدالت        قدرآن اعتبار روایات اسدت؛ چراکده   

اسدت.   باشد و از ناحیة خداوند حکیم ناز  شده ناپذیر می وحیانی خود بدون تردید و بطالن
گونده کده روایدات در اصدل      گدردد و  مدان    بدازمی  قدرآن لیکن حجیت روایات به حجیت 

ادرستی مفهدومی   ستند، در تعارض روایات و تشخیص درستی و یا ن  قرآنحجیت نیازمند 
 .(900: 7910ر.ک؛ آملی، )است  قرآننصوص نیز معیار اعتبار و سنجش، 

دربارة ا میت و ضرورت مقالة پیش رو، از آنجا که احادیث و روایات نقشدی اساسدی   
 قدرآن  دا بدر    دارند. پ  اولین راه صحت احادیث، عرضدة آن  قرآندر تفسیر و فهم معانی 

کنیم.   ا را ر ا می  ا عمل و در غیر این صورت، آن موافق بودند، به آن قرآناست. اگر با 
اسدت )از جملده؛    در زمینة عرضة روایات بر آیات، مقداالت و کتدب مختلفدی نوشدته شدده     

، از زمدان   و...(. عدالوه بدر ایدن    981: 7910؛ مدالدب،  980: 7912دی، ؛ احمد 7938دلبری: 
بده صدورت    )ص(اکدرم از پیدامبر  اسدت و   جده بدوده  نیز این امر بسیار مدورد تو  )ص(رسو  خدا

عرضدوه علدی   أیدروون الحددیث ف   ةرواسدتکون عنّدی   »اندد:   فرمودهکه  است هنقل شد متواتر
 زودی پ  از من راویانی خوا ندد بدود کده    فخذوه واالّ فدعوه: به القرآن، فإنْ وافق القرآن

عرضده نماییدد؛    قدرآن کنند.  رگاه حدیث من به شما رسدید، آن را بدر    حدیث مرا نقل می
 مخوانی یافتید، به آن عمل کنید و در غیدر ایدن صدورت،     قرآنچنانوه بین آن حدیث و 

 (.732: 7، جق.7181متقی الهندی، « )کنیدحدیث را ر ا 

اثدر   المیدزان پرداختده، تفسدیر    قدرآن یکی از تفاسیری که به بررسی عرضدة حددیث بدر    
است، برای روایدات   قرآنبه  قرآناست. این تفسیر با وجود اینکه تفسیری  طباطباییعالمه 

اندد و   بُعدی تفسدیر کدرده   را تک قرآنل است، برخالف سایر مفسران که ئارزش واالیی قا
نظر ایشان آن است که اگر روایات با سیاق و ظا ر آیه ناسدازگار   نحوة پذیرش روایات از

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1
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کنندد؛ از    دا را رد مدی   شدوند، آن  از مواردی بودند که در مقالة حاضر بررسدی مدی   باشند یا
از  قدرآن جمله مواردی که مقالة حاضر در پی بررسی آن است، اینکه آیا عرضة حدیث بر 

یَجْری کَمَا »اند:  فرموده )ص(است و با توجه به حدیای که پیامبر گذشته تاکنون وجود داشته
تا زمانی که خورشید و ماه  قرآنطور که   مان »(؛ 008: 0، الحیاة) «یَجْری الشَّم ِ وَ القَمَر

 دم   نیز وجود دارد و آیا این دو مکمدل  قرآن، عرضة حدیث بر «اَند، وجود دارد در جریان
  ستند یا خیر!

 شناسی . مفهوم2

 . عرضه1ـ2

: 7907است )قرشدی،  «خالف طو  "عرض"ظهور و اظهار، و »به معنای «  َلَفَ»بر وزن 
 (.210: 7900است )ر.ک؛ عمید، « نمایش و ارائه»(.  مونین، به معنای 909

 . أعرض2ـ2

مَاْْ   وَفرمایدد:   مدی  کدریم  قدرآن و خدای تعدالی در  « آن را آشکار ساخت»به معنای 

چه کسدی سدتمکارتر    أَظْلَ ُ مِمْ  ذُکرَ بِایاتِ رَبِّهِ ثُ   أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مَِْ الْمُجْرِمِیَْ مُنتَقِمُون:
اسدت و او از آن اعدراض    است از آن ک  که آیدات پروردگدارش بده او یدادآوری شدده     

أعرض عنّدی: از  »( و 00)السجده/ فت!است؟! مسلّماً ما از مجرمان انتقام خوا یم گر کرده
 (.28: 7938)راغب اصفهانی، « من روی گردانید

 . آیات3ـ2

 از: اسدت  عبدارت  آن حقیقت و است« مشخص و ظا ری عالمت»به معنای  «آیه» جم،
 از ای جملده   در  نیز و نیست مشخص آن ظهور که شیلی با است مالزم که ظا ری چیز  ر»
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شود. گا ی نیز بده  در کالمدی کده فصدلی را از       آیه تلقی میحکمی داشته باشد،  که قرآن
فصل دیگر جدا کند، آیه گویند؛ خواه این حکم، یک سدوره باشدد، خدواه چندد فصدل و      

 (.788) مان: « خواه یک فصل از یک سوره

 . روایات4ـ2

کده بده انسدان یدا حیدوانی کده آب        است؛ چندان « نقل و حمل»روایت در لغت به معنای 
الحجده بددین سدبب کده حاجیدان بدرای        گویند و بده روز  شدتم ذی  « راویه»کند،  حمل می

منظدور،   )ر.ک؛ ابدن  اسدت  گفته شده« یوم الترویه»کنندف  عزیمت به عرفات آب حمل می
ح، متددرادف حددیث اسددت و  مدان معنددای   روایددت در اصدطال  موندین،   (.911ق.:  7180

اکندون بدده بررسدی روش عالمدده    شدود )ر.ک؛  مددان(.  حددیث در روایدت نیددز جداری مددی   
 پردازیم. در نحوة پذیرش ورود روایات بر آیات می طباطبایی

 . رد روایات پس از عرضه3

 . مخالفت با سیاق آیه1ـ3

« و سدوق دادن چهارپایدان  راندن، به حرکدت درآوردن  »در لغت به معنای « سیاق»واژة 
منظددور،  )ابددن« جددان کندددن در  نگددام احتضددار »( و یددا 7113ق.: 7181اسددت )جددو ری، 

اسددت « قریندده و داللتددی بددرای فهددم کددالم »(. در آثددار مفسددران، بدده معنددای  191ق.: 7180
اسدت و ایشدان   « برانگیختن بر تفسدیر »، طباطبایی(. اما از نظر عالمه 088م: 7311)زرکشی، 

، قدرآن اسدت و در صدورت مخالفدت روایدات بدا ظدا ر آیدات         را حجت دانسته قرآنظا ر 
 (.913: 7903، طباطباییکند )ر.ک؛  د د و روایات را رد می اصالت را به آیات می
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 گوید: قمی در تفسیر خود می

وَ لِلَّهِ یسْجُدُ مَْ جعفر روایت کرده که ذیل آیة  الجارود از حضرت ابی ابی»

تمدام کسدانی کده     :الْأَرْضِ طَوْعًا وَ کرْهًا وَ ظِلَالُهُ  بِالْغُدُوِّ وَ اآلصَال فی الس مَاوَاتِ وَ
 ایشان،  ر صدبح   یهسا ا و زمین  ستند، از روی اطاعت یا اکراه و نیز  در آسمان

 دایی کده از    است: اما آن فرموده ،(71)الرعد/ کنند یمو عصر برای خدا سجده 
 سدتند کده در اسدالم بده دنیدا        کنندد،  مدان کسدانی    ا ل زمین خدا را سجده مدی 

 ر داً  دایی کده کُ   کنندد و آن  اند و خدای را به طوع و رغبت خود سجده می آمده
اندد، امدا    کنند، عبارتندد از کسدانی کده از روی ناچداری مسدلمان شدده       سجده می

« کندد  شان خدا را در صدبح و شدام سدجده مدی     کنند، سایه  ایی که سجده نمی آن
 (.927: 7912)قمی، 

 . نقد عالمه2ـ3

بیان عمومیت قهر خدای تعدالی  « سیاق»ظا ر روایت با سیاق آیه مخالفت دارد؛ چراکه 
 ا و زمین و یا حتی نسدبت بده    از راه بیان عظمت و علو اوست نسبت به آنوه که در آسمان

شدان حقیقدت    د د که سجدة موجودات و سدایه  ین بیان خبر از این میسایة ایشان است و ا
آیدد کده سدجده را بده      سجده است، نه سر به زمین نهادن، ولی از ظا ر روایت چنین برمدی 

 گوید: است و می معنای سر به زمین نهادن گرفته

 دا و زمدین اسدت؛ در بعضدی بده طدوع و        این سجده در عمدوم ا دل آسدمان   »
ای دیگر کده خودشدان سدجده     گر به کره و اجبار، و در پارهرغبت، در بعضی دی

بِالْغُدُوِّ وَ  ظِاللُهُ ْوَ شان به سجده شبیه است. عالوه بر این، با آیة  کنند، سایه نمی

( و 71)الرعد/ کنند  ایشان بامداد و شامگاه برای خدا سجده می و سایه: الْخصال
 ٍ یتَفَیاؤُا ظِاللُاهُ عَاِْ الْیمایِْ وَ الشَّامائِلِ       یشَی ما خَلَقَ اللَّهُ مِْْ إِلَأَوَلَ ْ یرَوْا آیة: 

وَ  دابَّةة سُج دا  لِلَّهِ وَ هُ ْ داخِرُونَ * وَ لِلَّهِ یسْجُدُ ما فِی الس ماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ مِْْ 

 ایشدان از   یهساندیدند که  ا مخلوقات خدا را  آیا آن وَ هُ ْ ال یسْتَکبِرُونَ: الْماَلئِکةُ
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)نده تنهدا    *کنندد؟!   یمراست و چپ حرکت دارند و با خضوع برای خدا سجده 
 دا و زمدین از جنبنددگان وجدود دارد و نیدز        ا، بلکه( تمام آنوه در آسدمان  یهسا

(، سازگار 10د13)النحل/  ورزند ینمکنند و تکبّر  یمفرشتگان برای خدا سجده 
فرمایدد   کنند، ولی آیه می وید سایة یک طایفه سجده میگ نیست؛ زیرا روایت می

 (.111: 7903، طباطبایی« )کنند  ا سجده می سایة  مة آن

 . مخالفت با سیاق و ظاهر آیه2ـ3

تعدارض و تندافی    قدرآن اگر روایتی در عین اینکه از لحا  سندی معتبر است، با آیدات  
(؛ 980: 7912گونده ارزش و اعتبداری نخوا دد داشدت )ر.ک؛ احمددی،        داشته باشد،  یچ

داندد و در صدورت مشدا دة مخالفدت      را حجدت مدی   قدرآن ظدا ر   طباطبدایی چراکه عالمه 
: 7903، طباطبدایی کندد )ر.ک؛   روایت با ظا ر آیه، اصالت را به آیه داده، روایت را رد می

010.) 

 حاتم و ابوالشیخ از قتداده در تفسدیرِ   جریر آمده که ابن ابی از ابن درّالمناور در .1ا2ا3
کنندد و   یمد  ا که به عهدد الهدی وفدا     آن :یَْ یوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ لَا ینقُضُونَ الْمِیثَاقَالَِِّآیة

 اند: روایت کرده (،08)الرعد/ شکنند ینمپیمان را 

 ا نهدی   بر شما باد وفای به عهد و اینکه میااق را نشکنید؛ زیرا خداوند از آن»
 دا را در حددود    اسدت و آن   ا به شدیدترین وجه اعالم خطدر کدرده   و دربارة آن

است و حجت را بر شما  به عنوان خیرخوا ی شما آورده قرآنبیست و چند جای 
دانندد کده عظمدت  در چیدزی بده        قرار داده، و ا ل فهم، عقدال و دانشدمندان مدی   

بدرای مدا نقدل     )ص(مقداری است که خداوند عظمتش داده باشد و از رسو  خددا 
دار نیسدت و   است: ایمان ندارد کسی که امانت اند که در خطبة خود فرموده کرده

 (.12: 7913)سیوطی، « ن ندارد آن ک  که به عهد خود پایبند نیستدی
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 در حسدن  و عکرمده  از حداتم  ابدی  ابدن  و جریر ابن آمده، سیوطی درّالمناوردر . 2ا2ا3
ولدی   :مَا کانَ اللَّهُ لِیعَِِّبَهُ ْ وَ أَنتَ فِیهِ ْ وَ مَا کاَنَ اللَّهُ مُعَِِّبَهُ ْ وَ هُ ْ یسْاتَغْفِرُونَ  وَآیدة   ذیل

 ا را مجازات نخوا دد کدرد و )نیدز( تدا       ا  ستی، خداوند آن )ای پیامبر!( تا تو در میان آن
 را آیة آیه این که اند کرده روایت (،99)األنفا / کند ینم، خدا عذابشان کنند یماستغفار 
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَا کانُواْ أَوْلِیاا َهُ  وَ مَا لَهُ ْ أَلَّا یعَِِّبهَ ُ اللَّهُ وَ هُ ْ یصُدُّونَ عَِْ  یعنی بعدی

 ا را مجازات نکند، با اینکه  چرا خدا آن :إِنْ أَوْلِیاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَ لَاکَّْ أَکثرَهُ ْ لَا یعْلَمُون
، در حالی که سرپرسدت آن  کنند یماز )عبادت موحّدان در کنار( مسجدالحرام جلوگیری 

 نسدخ ( 91)األنفدا /  دانندد  ینم ا  ت آن فق  پر یزگارانند، ولی بیشتر آننیستند؟! سرپرس
 (.707: 7913)سیوطی،  شدند دچار حصر و گرسنگی مقاتله، به مکّه در لذا است؛ کرده

 . ناسازگاری روایت با سیاق آیه، به دلیل تکذیب روایت با سیاق3ـ3

د دد و در   عالمه در تمام تفسیر خود سیاق آیدات را مبندای پدذیرش روایدت قدرار مدی      
 کند. ، روایت را رد میقرآنصورت مغایرت روایتی با آیة 

الَِِّی جَا َ بِالصِّدْقِ وَ صَد قَ بِهِ أُوْلَئاک   وَمردویه و ابو ریره ذیل آیدة   از ابن درّالمناور

راسدت بیداورد و کسدی کده آن را تصددیق کندد، آندان         اما کسدی کده سدخن    هُ ُ الْمُتَّقُون:
آورده (، روایت کرده منظور آیه آن است که کسی کده صددق   99)الزمر/ پر یزگارانند!

طالدب اسدت    منظدور از آن کده وی را تصددیق کدرد، علدی بدن ابدی        و است )ص(خدارسو  
 (.900: 7913)ر.ک؛ سیوطی، 

 معنای کلّ آیه بر یک واژه. مخالفت روایت با سیاق آیه به دلیل حمل 4ـ3

اندد، ولدی    اند که درصدد بیان معنای یک واژه بوده برخی روایات ذیل آیاتی ذکر شده
 کنند. اند که سیاق آیات آن موضوع، آن روایات را رد می معنای کلّ آیه را ذکر کرده
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به سند خود از محمدبن مدارد روایدت کدرده کده شخصدی از       توحیدطبرسی در کتاب 
ی کده بدر عدرش    ا بخشدنده  مدان   :الرَّحْمَُْ عَلَی الْعَرْشِ اسْاتَوَی معنای آیة  )ع(امام صادق
پرسید. حضرت فرمودند: یعنی  مه چیز از نظر دوری و نزدیکدی  ( را 1)طه/ مسلّ  است

 (.971: 7903)طبرسی، « برای او یکسان است

 . نقد عالمه5ـ3

الارَّحْمَُْ  ، وگرنده  «استوی»این روایت تفسیر مجموعة آیه است، نه فق  تفسیر کلمة 

ای تام و مرکب از مبتدا و خبر است و با سیاق آیدة سدازگاری    جمله عَلی الْعَرْشِ اسْتَوَی
 (.703: 7903، طباطباییندارد )ر.ک؛ 

 . مخالفت روایت با سیاق آیه در بیان مکی و مدنی بودن5ـ3

 دا و معیار دای مختلفدی وجدود دارد.      شناخت آیات و سُوَر مکی و مدنی مالکبرای 
بنددی   طبق این معیار ا، آیات را به مکی، مدنی، حضری، سفری، ارضی و سدماوی تقسدیم  

بهترین راه برای تشدخیص سدور    طباطبایی(، ولی عالمه 11: 7902اند )ر.ک؛ حجتی،  کرده
 داند. مکی و مدنی را سیاق خود آیات می

عظمدت و  »حبدان، ابوالشدیخ در کتداب     مندذر، ابدن   از ترمذی، نسایی، ابدن  درّالمناوردر 
مردویه، ابونعیم و بیهقدی  در    اند(، ابن )که ترمذی و حاکم روایت را صحیح دانسته« حاکم

وَ یسْئَلُونَک عَِْ الرووحِ قُلِ الارووحُ  خود،  مگی نامبردگان ذیل آیة « لئدال»دو در کتاب 

َ الْعِلْ ِ إِلَّا قَلِیل ا: رَبّرِ مِْْ أَمْ کنند. بگدو: روح از   یمو از تو دربارة روح سالا  ی وَ مَا أُوتِیتُ  مِّْ
 (،01اإلسدراء/  ) اسدت!  فرمان پروردگار من است و جز اندکی از دانش به شما داده نشده

 اند که گفت: عباس روایت کرده از ابن

قریش به یهودیان مراجعه کردند که از امور دینی چیزی به ما یاد د ید تا از »
این مرد بپرسیم، شاید از جواب ما عاجز مانده، زبانش از ما کوتاه گردد! یهودیان 
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گفتند: از روح سالا  کنید و وقتی این آیه را در پاسخ شنیدند، گفتندد: اتفاقداً مدا    
داشته باشد، چیز بسدیاری دارد   توراتو  ر که داریم  توراتعلم بسیار داریم، ما 

ی لَنَفِدَ رَبقُل لَّوْ کاَنَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّکلَمَاتِ : و در پاسخ سخنشان این آیه ناز  شد

بگدو: اگدر دریا دا بدرای      :ی وَ لَوْ جِئْنَاا بِمِثْلِاهِ مَادَدًا   رَبالْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ کلَمَاتُ 
گیدرد. پدیش از آنکده     یمد )نوشتن( کلمات پروردگارم مرکب شود، دریا ا پایان 

کلمات پروردگارم پایان یابد؛  ر چندد  مانندد آن )دریا دا( را کمدک آن قدرار      
 (.783)الکهف/« د یم!

 نقد عالمه 

اند  که اصوالً سالا  نامبرده را خود یهود در مدینه از آن جناب کرده»فرماید:  عالمه می
است، ولیکن مکی بودن سوره و نیدز وحددت     ا در مدینه ناز  شده و آیه نیز در جواب آن

: 7913و سدیوطی،   079: 7903، طباطبدایی سیاق آیه با این روایت سدازگار نیسدت )ر.ک؛   
733.) 

 قرآنروایت با باطن  . مخالف بودن6ـ3

روایدت کدرده کده در     جعفدر  حمدزه و از ابدی   از ابن شهرآشوب، از ابی بر اندر تفسیر 
وَ إِخْوانَک ْ أَوْلِیا َ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْکفْرَ عَلَی  ا َک ْآبَیَا أَیهَا الَِِّیَْ آمَنُوا ال تَتَّخُِِوا تفسیر آیدة  

یدد!  رگداه   ا آوردهای کسانی که ایمدان   :فَأُولئِک هُ ُ الظَّالِمُونَ الْإیمانِ وَ مَْْ یتَوَلَّهُ ْ مِنْکُ ْ
گداه(   یهتکرا ولی )و یار و یاور و   ا آنپدران و برادران شما کفر را بر ایمان ترجیح د ند، 

 خددود قددرار ند یددد و کسددانی از شددما کدده آنددان را ولددی خددود قددرار د نددد، سددتمگرند!   
ق.:  7172)بر دان،   طالدب  بن ابدی  است از والیت علی فرموده: ایمان عبارت(، 09)التوبه/

777.) 
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 نقد عالمه 

است و درک آن مبتندی بدر تجزیده و     قرآنعالمه به این دلیل که روایت متعرض باطن 
اسددت )ر.ک؛  تحلیددل ایمددان اسددت و ایمددان مراتددب و حدددّ کمددالی دارد، آن را رد کددرده  

 (.002: 7903، طباطبایی

 . قبول و پذیرش روایت4

 قرآن. موافقت با 1ـ4

،  ما نگی و انطباق مفاد حدیث بدا نصدوص، ظدوا ر و    قرآنمراد از موافقت حدیث با 
( کده عالمده   181ق.: 7170ی، ئاسدت )ر.ک؛ خدو   قدرآن شده از سدوی   خطوط کلّی ترسیم

 است. نیز به این ویژگی مهم توجه بسیاری داشته طباطبایی

 :که فرموده: داود است  جعفر نقل شده از حضرت ابی البیان مجم،در تفسیر  .1ا1ا4

 ا روز شنبة خود را که  ا الی شهر ایله را نفرین کرد و علتش این بود که آن»
اندد و   جا نیاورده است، مراسم آن را به در آن مراسمی دینی داشتند، سبک شمرده

اند. لذا داود به درگاه خداوند عرض کدرد:   از دستور ای آن روز سرپیوی کرده
الها! لعندت خدود را  مودون ردا بدر آندان بپوشدان و  مودون کمربندد بدر دو          بار 

)طوسدی،  « پهلویشان بربند. پ  خددای تعدالی ایشدان را بده صدورْت مسدخ نمدود       
7913 :097.) 

 دالئل پذیرش عالمه 

اند، در دو آیدة زیدر    نیز این معنا را که اصحاب سبت به صورت میمون مسخ شده قرآن
 :خَاسِایَْ  قِرَدَةًقَدْ عَلِمْتُ ُ الَِِّیَْ اعْتَدَوْاْ مِنکُ ْ فی الس بْتِ فَقُلْنَا لَهُ ْ کُونُواْ وَ لَکندد:   تأیید می

یدد!  ا شدده به طور قط، از حا  کسانی از شما که در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند، آگاه 



 36 آذر زارعی / مهرناز گلی وزانیالم ریتفس در یطباطبائ عالمه نظر از قرآن اتیآ بر اتیروا عرضة

 

ای  و در آیده ( 21)البقدره/    دایی طدرد شدده درآییدد!     ینهبوز ا گفتیم: به صورت  ما به آن

 إِذْ الس بْتِ فِی یَعْدُونَ إِذْ الْبَحْرِ حَاضِرَةَ کَانَتْ الَّتِی الْقَرْیَةِ عَِْ واَسْأَلْهُ ْ گوید: دیگر که می

یَفْسُقُونَ:  کَانُوا بِمَا نَبْلُوهُ  کََِلِکَ تَأْتِیهِ ْ الَ یَسْبِتُونَ الَ وَیَوْمَ شُرَّعا  سَبْتِهِ ْ یَوْمَ حِیتَانُهُ ْ تَأْتِیهِ ْ

 دا در    ا دربارة )سرگذشت( شهری که در ساحل دریا بود، بپدرس! زمدانی کده آن    و از آن
کردند؛  مدان  نگدام کده ما یانشدان روز شدنبه       یمروز ای شنبه، تجاوز )و نافرمانی( خدا 

شدند، امدا در غیدر روز    یم)که روز تعطیل، استراحت و عبادت بود، بر سطح آب( آشکار 
 ا را بده چیدزی آزمدایش کدردیم کده نافرمدانی        آمدند. اینونین آن ینم ا  به به سرا  آنشن
 (.708: 7903، طباطبایی( )ر.ک؛ 729)األعراف/ کردند! یم

 قرآنموافقت با استعمال  .2ـ4

، محمدبن یوسدف صدنعانی از پددرش روایدت کدرده کده از حضدرت        تفسیر عیاشیدر 
أَوْحَیتُ إِلی الْحَوَارِیَْ أَنْ  َامِنُواْ بای وَ بِرَسُاولی قَاالُواْ  َامَنَّاا وَ     وَ إِذْ جعفر معنی آیدة   ابی

و )به یاد آور( زمانی را که بده حواریدون وحدی فرسدتادم کده بده مدن و         اشهْدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ
  ا گفتند: ایمدان آوردیدم و گدواه بداش کده مدا مسدلمانیم!        فرستادة من ایمان بیاورید، آن

ایشدان پاسدخ دادندد:    « شدد؟  مگر به حواریون  م وحی مدی »است: را پرسیده (777)المائده/
: 7903، طباطبدایی و ر.ک؛  918ق.: 7107)عیاشدی،  « وحی در اینجا به معنای الهدام اسدت  »

907.) 

 دالئل پذیرش عالمه 

 فرماید: عالمه می

، وحی به جای الهام استعما  شده کده یکدی از   قرآندر بسیاری از موارد در »
مُوسی أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیهِ  أُمّوَ أَوْحَینَا إِلی فرماید:   ا آنجاست که می آن

ما به : ی ّ وَ لَا تخَافی وَ لَا تحَزَنی إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیک وَ جَاعِلُوهُ مَِْ الْمُرْسَلِیَْالْفَأَلْقِیهِ فی 
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مادر موسی الهام کردیم که: او را شیر دِه و  نگامی که بر او ترسیدی، وی را در 
گدردانیم و   یمدریا )ی نیل( بیفکن و نترس و غمگین مباش؛ که ما او را به تو باز 

ی رَبُّاک إِلَای   أَوْحَا وَ ( و دیگری: 1قصص/)ال د یم! یماو را از رسوالن قرار 

و پروردگار تو بده   :لجْبَالِ بُیوت ا وَ مَِْ الشَّجَرِ وَ مِم ا یَعْرِشُونَالنَّحْلِ أَنِ اتَّخِِِی مَِْ ا
 دایی   ، درختدان و داربسدت   ا کوهزنبور عسل وحی )و الهام غریزی( نمود که از 

 (.018: 7903طباطبایی، )(« 20)النحل/ یی برگزین! ا خانهسازند،  یمکه مردم 

 قرآنموافقت با آیة . 3ـ4

 و مبارکده  لیلدة  و رمضدان  مداه  دربدارة  که ایشدان  شده روایت عباس ابن از درّالمناوردر 
 در و اسدت  واق، شده رمضان ماه در که است مبارکه لیلة  مان القدرلیل  اند: گفته القدرلیل 
 ستارگان موقعیت  مان المعمور بیت و شد ناز  المعمور بیت به ذکر از کریم قرآن ماه، آن
 قسدمتی  امدر،  در قسدمتی  تدریج، به آنگاه دارد و قرار آنجا در قرآن که دنیاست آسمان در
: 7913سدیوطی،  )« شدد  نداز   )ص(رسدو  خددا   و... بده   دا  جندگ  نیز دربارة آیاتی و نهی در

703). 

 دالئل پذیرش عالمه 

 فرماید: می عالمه

ذَلِک نَتْلُوهُ عَلَیک مَِْ آیات  با مطابق شده، نقل عباس ابن از که روایت این»

)ی حقّانیت تو( و  ا نشانهخوانیم، از  یم ا را که بر تو  این: االَیاتِ وَ الِِّکرِ الْحَکی ِ
م نشُورٍ*  رَقٍوَ کتَابٍ م سْطُورٍ* فی و  (10/عمدران  آ ) یادآوری حکیمانه است

ی ا صدفحه و کتدابی کده نوشدته شدده * در     : وَ الْبَیتِ الْمَعْمُورِ* وَ الس قْفِ الْمَرْفُاو ِ 
فَلَاا   و (1د0 /الطور) گسترده * و سوگند به بیت المعمور * و سقف برافراشته

* فی کتَابٍ کری  أُقْسِ ُ بِمَوَاقِعِ النوجُومِ * وَ إِنَّهُ لَقَسَ ٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِی ٌ * إِنَّهُ لَقُرْ َانٌ 

سدوگند بده جایگداه سدتارگان )و محدل طلدوع و       : م کنُونٍ * لَّا یمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَه رُونَ
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 قرآن ا(! * و این سوگندی است بسیار بزرگ، اگر بدانید! * که آن،  غروب آن
توانند بده آن   ینمکریمی است( که در کتاب محفوظی جای دارد * و جز پاکان 

 (.93: 7903، طباطبایی(« )13د11الواقعه/ ) است« دست زنند ]دست یابند[

 اند: است که ایشان فرموده روایت شده )ع(از امام باقر تفسیر قمیدر  .1ا3ا4

الخمدر بنوشداند آن آبدی را     این معنا بر خدا حق و سزاوار است که به شارب»
ریزد و در آن روز، آن آب عبارت است از: صدید ا.  که از فرج زنان فاحشه می

دوزخ صدید، چرک و خون غلیظ در می است که حرارت و بوی گند آن ا ل 
 (.708: 7912)قمی، « د د را عذاب می

 دالئل پذیرش عالمه 

 فرماید: عالمه می

إِنَّ شَاجَرَتَ  فرمایدد:   اسدت کده مدی    قدرآن این روایت مطابق با این آیده از  »

ی الْحَمِی ِ* خُاُِوهُ فَااعْتِلُوهُ   کغَلالزَّقوومِ* طَعَامُ الْأَثِی ِ* کاَلْمُهْلِ یغْلی فی الْبُطُونِ* 
صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِْْ عََِابِ الْحَمِی ِ* ذُقْ إِنَّک أَناتَ الْعَزِیازُ    ث ُی سَوَا ِ الجْحِی ِ* إِل

مسلّماً درخت زقّوم * غذای گنهکاران است؛ *  مانند فلز گداختده در   :کری الْ
جوشد؛ * جوششی  موون آب سوزان! * )آنگاه بده مدأموران دوزخ    یم ا  شکم

ین کافر مجدرم را بگیریدد و بده میدان دوزخ پرتدابش کنیدد! *       شود:( ا یمخطاب 
شدود:( بودش کده )بده      یمسپ  بر سَرِ او از عذاب جوشان بریزید! * )به او گفته 

، طباطبدایی )(« 13دد 19)الددخان/  پندار خدود( بسدیار قدرتمندد و محتدرم بدودی!     
7903 :988.) 

روایت شدده کده ذیدل آیدة      ، خالدبن نجی، از جعفربن محمدتفسیر عیاشیدر  .2ا3ا4
 َدا کسدانی    آن :الْقُلُاوبُ  تَطْمَائِْ قُلُوبُهُ  بِِِکرِ اللَّهِ أَلَا بِِِکرِ اللَّاهِ   تَطْمَئِْالَِِّیَْ  َامَنُواْ و 

 ایشان به یاد خدا مطملن )و آرام( است، آگاه باشید، تنهدا   و د  اند آورده ستند که ایمان 
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به محمدبن عبداهلل فرموده کده قلدوب نیدز     (،00)الرعد/  یابد! یم ا آرامش  با یاد خدا د 
 (.078ق.: 7107یابد؛ چراکه این ذکر خدا و حجاب خداست )ر.ک؛ عیاشی،  طمأنینه می

 دالئل پذیرش عالمه 

 فرماید: عالمه می

یَْ آمَنُوا قَدْ در آیدة  » أَعَد  اللَّهُ لَهُ ْ عَِابا  شَدیدا  فَاتَّقُوا اللَّهَ یا أُولِی الْأَلْبابِ الَِّ

است. پ  از   ا فرا م ساخته خداوند عذاب سختی برای آن اللَّهُ إِلَیک ْ ذِکرا : أَنْزَلَ
یدد! )زیدرا(   ا آورده)مخالفت فرمدان( خددا بپر یزیدد، ای خردمنددانی کده ایمدان       

ذکدر  (، 78)الطالق/ است خداوند چیزی که مایة تذکر است، بر شما ناز  کرده
 (.180: 7903، طباطبایی« )اشاره دارد )ص(خدانیز به رسو  

عبداس روایدت شدده کده      از ابدن  حلیهاست که در  درّالمناوردر تفسیر  .3ا3ا4
ای را کده در   است خدای تعالی  دیچ آیده   فرموده )ص(رسو  خدا»اند:  ایشان فرموده

طالدب در   باشد، ناز  نفرموده، مگر آنکه علدیّ بدن أبدی    یا أَیهَا الَِّیَْ آمَنُواآن 
 (.781: 7913)سیوطی، « رأس آن و امیر آن است

 دالئل پذیرش عالمه 

 فرماید: عالمه می

شخصددیت واالی در بسددیاری از مددوارد، آیدداتی وجددود دارد کدده داللددت بددر »
 تَاأْمُرُونَ  لِلنَّااسِ  أُخْرِجَاتْ  أُمَّةة  خَیْرَ کُنتُ ْکند؛ مانند آیدات   می )ع(حضرت علی

 لَّهُا   خَیْار ا  لَکَانَ الْکِتَابِ أَهْلُ آمََْ وَلَوْ بِاللّهِ وَتُؤْمِنُونَ الْمُنکَرِ عَِْ وَتَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ

 دا   شما بهترین امتی بودید که بده سدود انسدان    الْفَاسِقُونَ: وَأَکْثَرُهُ ُ الْمُؤْمِنُونَ مِّنْهُ ُ
کنید و بده خددا ایمدان     یم؛ )چراکه( امر به معروف و نهی از منکر اند شدهآفریده 

دارید و اگر ا ل کتاب )به چنین برنامه و آیین درخشدانی( ایمدان آورندد، بدرای     
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اَند )و   ا فاسق  ا باایمانند و بیشتر آن  ا بهتر است! )ولی تنها( عدة کمی از آن آن
 جَعَلْنَااکُ ْ  وَکَاَِلِکَ ( و 778)آ  عمدران/  خارج از اطاعت پروردگار  ستند(

 الْقِبْلَةةَ جَعَلْنَا وَمَا شَهِیدًا عَلَیْکُ ْ الرَّسُولُ وَیَکُونَ النَّاسِ عَلَى شُهَدَا  لِّتَکُونُواْ وَسَط ا أُمَّةً

ْ  الرَّسُولَ یَتَّبِعُ مَْْ لِنَعْلَ َ إِالَّ عَلَیْهَا کُنْتَ الَّتِی  کَانَاتْ  وَإِنْ عَقِبَیْاهِ  عَلَاى  یَنقَلِابُ  مِم ا

ِیَْ عَلَى إِالَّ لَکَبِیرَةً  لَرَؤُوفٌ بِالنَّاسِ اللّهَ إِنَّ إِیمَانَکُ ْ لِیُضِیعَ اللّهُ کَانَ وَمَا اللّهُ هَدَى الَِّ

ای  یانده م)که قبلة شما، یک قبلة میانه است،( شدما را نیدز امدت     گونه   مان ر حِی ٌ:
قرار دادیم )در حد اعتدا ، میان افراط و تفری ( تا بر مردم گواه باشدید و پیدامبر   

بر آن بودی، تنها برای ایدن قدرار    قبالًی را که ا قبله م بر شما گواه است و ما آن 
 ددا کدده بدده جا لیددت  ، از آنکننددد یمدددادیددم کدده افددرادی کدده از پیددامبر پیددروی  

 دا   گردند، مشخص شوند و مسلّماً این حکم جز بر کسانی که خداوندد آن  یبازم
است، دشوار بود. )این را نیز بدانید که نماز ای شما در برابر قبلة  را  دایت کرده

گرداندد؛   ینمد است( و خدا  رگز ایمان ]و نماز[ شما را ضدای،   سابق، صحیح بوده
ِیَْ أَیُّهَا یَا( و 719)البقره/  مردم رحیم و مهربان است زیرا خداوند به  آمَنُواْ الَِّ

یدد! از )مخالفدت   ا آوردهای کسدانی کده ایمدان     الص اادِقِیَْ:  مَاعَ  وَکُونُواْ اللّهَ اتَّقُواْ
: 7903طباطبدایی،  (« )773)التوبده/   فرمان( خدا بپر یزیدد و بدا صدادقان باشدید!    

911.) 

 راه جری و تطبیق. پذیرش از 4ـ4

ارتبداط بدا  مدان بطدن      در گذر زمان بر مصدادیق جدیدد، بدی    قرآنجریان تطبیق آیات 
اسدت کده پشدتوانة مهمدی بدرای جداودانگی آن        قدرآن  ای دیگر  آیات نیست و از ویژگی

سدبب نزولدی خداص و مصدداق      قدرآن است. طبق ایدن دیددگاه، اگرچده بخشدی از آیدات      
و تطبیدق آن بدر مصدادیق دیگدر نیدز وجدود دارد )ر.ک؛       نخستین دارد، امدا امکدان تحلیدل    

جری تعبیری است که ائمه در روایات خود بدرای  »فرماید:  (. عالمه می981: 7910مالدب، 
اند و مصدادیق و حکدم آن شدامل  مدة      کار برده  ا به در  مة زمان کریم قرآناستمرار پیام 

 (.21: 7903، طباطبایی« )شود  ا می دوره
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الَّاِیَْ آتَینااهُ ُ الْکتاابَ    ضمن تفسیر آیة  )ع(از امام صادق یر عیاشیتفسدر  .1ـ4ـ4

کسدانی کده    حَقَّ تِالوَتِهِ أُولئِک یؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَْْ یکفُرْ بِاهِ فَأُولئِاک هُا ُ الْخاسِارُونَ:     تْلُونَهُی
کده شایسدتة آن اسدت،     ی[، آن را چندان نصدار ]= یهدود و   مید ا داده دا   کتاب آسمانی به آن

 و کسانی که به او کافر شوند، زیانکارند آورند یم ا به پیامبر اسالم ایمان  . آنخوانند یم
رسدد،   وقتدی پایدان بده بهشدت و دوزخ مدی     »اندد:   که ایشان فرموده است آمده( 707)البقره/

از آن جنداب روایدت کدرده کده در تفسدیر ایدن آیده         کدافی کنند و در  ایستند و فکر می می
ق.: 7107)عیاشدی،  « اَندد  کنند، امامان امت را به حق تالوت می قرآن: اینان که است فرموده

 (.180: 7903، طباطباییو  071: 7902؛ کلینی، 11

 کُلَّمَاا  نَاارًا  نُصْالِیهِ ْ  سَاوْفَ  بِخیَاتِنَاا  کَفَارُواْ  الَِِّیَْ إِنَّذیل آیة  تفسیر قمیدر . 2ـ4ـ4

کسدانی   حَکِیمًا: عَزِیز ا کَانَ اللّهَ إِنَّ الْعََِابَ لِیَُِوقُواْ غَیْرَهَا جُلُودًا بَد لْنَاهُ ْ جُلُودُهُ ْ نَضِجَتْ
 دای   که  رگاه پوست میکن یم ا را در آتشی وارد  زودی آن که به آیات ما کافر شدند، به

تدا   مید د  یمد  ای دیگری به جدای آن قدرار    تنشان )در آن( بریان گردد )و بسوزد(، پوست
 (د دد  یمد را بوشند. خداوندد تواندا و حکدیم اسدت )و روی حسداب کیفدر        کیفر )الهی(

)قمدی،  « امام فرموده منظور از این آیات، امیرالمالمنین اسدت » است: گفته شده(، 12)النساء/
، طباطبدایی « )ایدن روایدات از بداب جدری و تطبیدق اسدت      »فرمایدد:   (. عالمه می717: 7912
7903 :270.) 

 با جری و تعدیل. پذیرش روایات همراه 5ـ4

منظور ایشان از بیان جری و تعدیل روایات، بیان مصداق باطنی آیات است که روایت 
 عالوه بر معنای ظا ری، بیان تأویلی نیز دارد.
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روایددت کددرده کدده ایشددان   )ع(بصددیر از امددام صددادق ، ابددیتفسددیر عیاشددی. در 1ـــ5ـــ4
 است: فرموده

شدوند؛ آندانی کده     امام خود خواننده می چون روز قیامت شود،  ر دسته از مردم به نام»
اند، اگر نام امام خود را بدانند و او را به امامت شدناخته باشدند، نامدة     در عصر آن امام مرده

یَوْمَ نَدْعُواْ است:  شود؛ چراکه خدای تعالی فرموده ایشان به دست راستشان داده می  عمل

)به یاد  کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَأُوْلَئِکَ یَقْرَ ُونَ کِتَابَهُ ْ وَ لَا یُظْلَمُونَ فَتِیل ا:ی أُوتِکُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِ ْ فَمَْْ 
خوانیم! کسانی که نامة عمل ایشان بده   یمآورید( روزی را که  ر گرو ی را با پیشوایشان 

قددر رشدتة شدکاف      خوانندد و بده   یمد دست راستشان داده شود، آن را )با شادی و سدرور(  
کلمة یمین به معنای معرفدت و اثبدات   (. 17)اإلسراء/ شود! ینمخرمایی به آنان ستم   ستة

خواند تا آنجا کده امدام فرمدود: کسدی کده       امام است، چون کتاب  مان امام اوست که می
امام خود را نشناسد، از اصحاب شما  است؛ یعنی  مان کسانی کده خددای تعدالی دربدارة     

الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ * فِی سَامُومٍ وَ حَمِای ٍ* وَ ظِالٍّ مِّاْ     وَ أَصْحَابُ ایشان فرمود: 

و اصحاب شما ! چه اصحاب شمالی )که نامة اعما  به نشانة جرم آنان بده دسدت    یَحْمُومٍ:
 ا در میان باد ای کشنده و آب سوزان قرار دارندد * و در   شود(! * آن یم ا داده  چپ آن

 (.029ق.: 7107)عیاشی، « (19د17)الواقعه/ « زا! و آتشسایة دود ای متراکم 

نقدل شدده    )ع(جعفدر  الجارود از حضرت ابی ، ضمن روایتی از ابیتفسیر قمیدر  .2ـ5ـ1
یْک ُ لِبَاسًا یُوَارِی سَوْ َاتِک ْ وَ رِیش ا وَ لِبَااسُ  عَلَیَا بَنِی  َادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا که آن جناب ذیل آیة 

ای فرزندان آدم! لباسی بدرای شدما    ذَلِکَ خَیْرٌ ذَلِکَ مِْْ  َایَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُ ْ یََِّکَرُونَ:ی التَّقْوَ
پوشاند و مایدة زیندت شماسدت، امدا لبداس پر یزگداری بهتدر         یمفرستادیم که اندام شما را 

(، 02)األعدراف/    دای او( شدوند!    ا ) مه( از آیات خداست تا متذکر )نعمدت  است. این
 رمود:ف

پوشند نه ریاش، متاع و مدا . مدراد از    مراد از لباس  مین لباسی است که می»
لباس تقوا، لباس عفاف است؛ زیرا شخص عفیف مانند کسدی کده لبداس بده تدن      



 6931 زمستان و زییپا ،7 ةشمار چهارم، سالاندیشة عالمه طباطبائی؛            38

 

است،  رچند لباس نداشته باشد، بده خدالف فداجر     داردو عورت و عیبش پوشیده
و 022: 7912، )قمددی« کده  رچندد لبداس بپوشدد، عدورت و معایدب آن پیداسدت       

 (.783: 7903، طباطباییر.ک؛ 

روایدت   )ع(الحسدن  بده سدند خدود از یدون ، از حضدرت ابدی       کدافی در کتداب   .3ـ5ـ4
است که خداوند انبیاء را بر نبوت آفرید و آنان جز نبی نتوانند بود، مالمنان را  دم بدر    کرده

ایمان آفرید و آنان نیز جز مالمن نتوانند بود و به مردم دیگر ایمدان را بده عاریدت داده کده     
و سدتاند   گذارد و اگر نخواست، از آنان مدی  خواست تا به آخر برای ایشان باقی می اگر می

فالندی   یمدان ا فَمُسْاتَقَر  وَ مُسْاتَوْدَ ٌ   آنگداه فرمدود:  "فرمایدد:   در این زمینه است کده مدی  
وَ هُاوَ  مستودع بُوَد که خداوند وقتی دید به ما درو  بست، از او بازگرفت و این در آیدة  

او کسدی   مِْْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَر  وَ مُسْتَوْدَ ٌ قَدْ فَص لْنَا الْخیاتِ لِقَوْمٍ یفْقَهُاونَ:  أَنْشَأَک ْالَِّی 
است که شما را از یک نَفْ  آفرید و شما دو گروه  ستید: بعضی پایدار )از نظر ایمدان یدا   

شدریح  فهمندد، ت  یمد خلقت کامل(، و بعضی ناپایدار. ما آیدات خدود را بدرای کسدانی کده      
 (.137: 7903، طباطباییو  179: 7902)کلینی،  («30)األنعام/ نمودیم!

از بعضدی روایدات شدیعه نقدل شدده کده او بددون ذکدر سدند           محاسن برقیدر  .4ـ5ـ4
و خدا  ی مَا هَدَئک ْ وَ لَعَلَّک ْ تَشْکرُونَ:عَلوَ لِتُکبروواْ اللَّهَ است منظور از تکبیر در جملة  گفته

 را بددر اینکدده شددما را  دددایت کددرده، بددزرگ بشددمرید. باشددد کدده شددکرگزاری کنیددد!   
 (.90: 7903، طباطباییو 010: 7917)برقی،  («701)البقره/

مِّْ ر بِّهِ کَمَاْْ زُیِّاَْ لَاهُ سُاو ُ      بَینَة ی عَلأَ فَمَْ کاَنَ ذیل آیدة   البیان مجم،در  .5ـ5ـ4

آیا کسی کده دلیدل روشدنی از سدوی پروردگدارش دارد،  مانندد        عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُواْ أَهْوَا َهُ :
اسدت و از  دوای نفسشدان پیدروی      کسی است که زشتی اعما  او در نظدرش آراسدته شدده   

 سدتند و ایدن   « مندافقین »ور اند منظد  از بعضی نقل کرده که گفته(، 71)محمد/ کنند؟! یم
 (.910: 7903، طباطبایی و 788: 7913است )طبرسی،  روایت شده )ع(مطلب از امام جعفر
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 . تأویل یا بیان باطنی آیه5ـ4

رود، معندای   است و وقتدی بده بداب تفعیدل مدی     « رجوع»و به معنای « او »تأویل از مادة 
د د. پ  تأویل مشابه برگرداندن معنای آن به یک مرج، و مأخدذ اسدت    را می« برگردان»

شدود )ر.ک؛   از آنجدا گرفتده مدی    قدرآن به معنای مأخذی است کده معدارف    قرآنو تأویل 
 (.22: 7903، طباطبایی

 )ص(بن غیداث از امدام صدادق    بابویه به سند خود از حفص از ابن تفسیر بر ان در .1ـ6ـ4
 است که فرمود: روایت آورده

خورندد،    ا و زمین برمدی  روزی است که ا ل آسمان "الطالق یوم"منظور از »
د ندد و   روزی است که ا ل دوزخ ا دل بهشدت را نددا مدی     "التّناد یوم"منظور از 
کنندد و دیگدر    روزی است که مرگ را آورده، ذبدح مدی   "الحسرة یوم"منظور از 

 (.910ق.: 7172)البر ان، « شود کسی دچار مرگ نمی

، آ  محمدد و  «ندور »روایت آمده که فرمود مدراد از   )ع(از امام صادق کافیدر  .2ـ6ـ4
 (.091: 7902دشمنان انبیا  ستند )ر.ک؛ کلینی، « ظلمات»مراد از 

رسدد، از حددیای طدوالنی     بدن مالدک مدی    سندی که به ان ، به الشرای، عللدر  .3ـ6ـ1
داد مبندی بدر    بن سالم پاسخ می  ای عبداهلل روایت شده که در آن به پرسش )ص(رسو  خدا

 ای قیامت آتشی است که مدردم را   امام فرمود عالمت«  ای قیامت چیست؟ عالمت»اینکه 
 (.121: 7901بابویه قمی،  کند )ر.ک؛ ابن از شرق به سوی غرب جم، می

گوید این روایت اشداره بده بداطن آیده اسدت کده اشداره بده حدوادث قیامدت            عالمه می
 (.920: 7903، طباطبایی ا )ر.ک؛  کند، نه بیان ظا ری آن می
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 گیری نتیجه

شدود کده عالمده     این نتیجه حاصل مدی  المیزان ای روایی سراسر تفسیر  با بررسی بحث
است و با دالیلی محکدم، مانندد ناسدازگاری     پرداخته تفصیل به ارزیابی روایات به طباطبایی

روایت با سیاق به دلیل شوا د درونی، ناسدازگاری روایدت بدا سدیاق آیده در بیدان مکدی و        
مدنی بودن و مخالفت روایت با سیاق آیه به دلیل حمل معنای کدلّ آیده بدر یدک واژه و...     

، و قرآن، استعما  قرآنا آیات کند و در مواردی، مانند موافقت روایت ب روایات را رد می
پذیرد. عالوه بر این، ایشان روایاتی را که دیگدر    ا را می روایت از نوع جری و تعدیل، آن

 ا را از ندوع تأویدل و    پذیرند، با بررسی دقیق، آن مفسران به دلیل مخالفت با ظا ر آیه نمی
 داند. بیان باطنی آیه می
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