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و  ثیالحد نیب الموافقة یف انیالب»ریدر تفس ییطباطبا هروش عالم
 «زانیالم» ریبا تفس یاجمال ۀسیدر مقا «قرآنال

 
 2عباس مصالئی پور، 1سید محمدرضا فقیه ایمانی

 (9/4/13تاریخ پذیرش نهایی:  - 91/1/11)تاریخ دریافت مقاله: 
 

 چکیده
شناسند؛ امّا  می المیزان فی تفسیر القرآنکتاب ا طباطبایی را بیشتر ب هعالمقان، عموم محقّ

ایان   قرن، قبل از نگاارش  گِر بزراست که این مفسّ آن ،ایشان کمتر بیان شده ۀدربار ۀآنچ
ه را به رشاته تحریار در آورد   قرآنالبیان فی الموافقة بین الحدیث و التفسیر کتاب ، تفسیر
 چیسات   تفسایر  ۀدوبار تألیف این سؤالی که در اینجا مطرح است آن است که علّت. است

جمالی آن ا ۀو مقایس البیان روش شناسی تفسیربه تحلیلی  ابا روش توصیفی در این مقاله 
متمایز ساخته اسات،   المیزانهایی که این تفسیر را از تفسیر  ویژگیو نیز  المیزانبا تفسیر 

 بناابر  طباطباایی  هعالما  کتااب از ساو    تاألیف  از آنجا که ،نگارندگانبه نظر  .پردازیممی
برا  نشاان   دشمنان شدید ۀهجم و  که زمانی ود؛ب روز نیازها  درک و شناسی موقعیت
 تفسایر  ها گویی یاوه این به پاسخگویی برا  ،کردرا مشاهده  احادیث و قرآن الفتمخ دادن
 نسابت باه فقادان    شیعه مخالفان گیر  خرده که زمانی ر،مفسّ همین. را تألیف کرد البیان
 المیازان  تفسیر تألیف به در میان شیعه را مشاهده کرد، فاخر اجتهاد  و جامع تفسیر یک
 ویاژه  توجاه  تفسایر  ایان  در عقلای  مساالل  به اینکه عین ردهمچنین و  . گماشت تهمّ

 ،تفسایر  در ایان  او روشاساا    معتقد باود و  نبود غافل نیز روایات به پرداختن از ،داشت
 توان گفات کاه   میلذا  .اند شده رهنمون آن به را ما روایات در )ع(ۀالم که است روشی همان
شاکلی و   هاا  تفااوت  موجا   ر فااخر، تألیف این دو اثزمان در  عالمه اصلی ۀدغدغتفاوت 

  شده است.ها  آنساختار  میان 
 

، تفسیر قارآن باه   روایی، تفسیر فی الموافقة بین الحدیث و القرآن البیان    ها: کلید واژه
 .المیزان فی تفسیر القرآن ،طباطبایی عالمه، قرآن

                                                      
 :)ع(دانشجو  دورۀ کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق. نویسنده مسئول، 9

mo.faghih67@gmail.com 
 )ع(و حدیث دانشگاه امام صادق دانشیار گروه علوم قرآن .1
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 طرح مسأله. 9

 از آن، معاان   بیاان  و تفسایر  آن زا تر مهم و ا  جاودانه کتابقرآن کریم ا این   به اهتمام
 قارآن  باه  ،ویاژه  اي زاویاه  از یک هر رانمفسّ و عالمان و دارد پیشینه تاکنون اسالم صدر

 عصار  از تفسایر  علام  اناد.  تبیاین کارده   و آن را شرح خویش حال فراخور به و  نگریسته
 و ماأثور  هااي  شایوه  باا  و نهااده  سار  پشت را گوناگون  هاي دوره تاکنون تابعان و صحابه

 .اسات  شاده  دنبال غیره و علم  اجتماع ، ادب ، فقه ، فلسف ، کالم ، از اعم اجتهادي
تارین   بازرگ نظیار و از  کام ران متفکّطباطبایی از  حسین دسید محمّ مهالعدر این میان، 

آثاار   ،فلسافی و  حادییی  فقهای،  ها  مختلاف  در زمینهعلما و حکما  اسالمی است که 
نفای   کتااب  قرآن کریم نیز  ۀدر زمین ایشانیر در آورده است. به رشته تحرمتعدد  را 

در تبیاین روش تفسایر     عالماه . تقدیم کارد عالم اسالم به را  فی تفسیر القرآن المیزان
، یعنای  این کتاب مدعی است که تنها روش صحیح تفسایر قارآن کاریم    ۀمخود در مقدّ
 تاوان گفات   مای  .[91-99ص ،9ج ،12] اسات  کرده اراله را «قرآن به قرآن»همان تفسیر 

تارین مناابع در    یکای از ماتقن  شاک از   ق شود، بیمعنا محقّ که اگر این روش به حقیقتِ
فرمایاد:  قارآن مای   ۀدرباار  )ع(ناؤمنا مچنانکاه امیر  تبیین قرآن کریم استفاده شده است

 ۀخطبا  ،19] «آن گواه صدق یکدیگرندکنند و آیات برخی آیات آن یکدیگر را تبیین می»
. استکرده معرفی [ 91]النحل:  «ءٍ تِبْیاناً لِکُلِّ شَيْ» زیرا قرآن خود را [51ص ،3۳ ؛933
به طریق اولای تبیاان خاود نیاز      رو وقتی قرآن کریم تبیان برا  دیگر چیزها باشد از این
 .[1ص ، 9ج ،12] هست

باه آیاات نظیار     ،ارجااع آیاات   آن که اساا  شایان ذکر است که این روش تفسیر  
الجملاه   فیتاکنون و حتی صدر اسالم اسالمی  ۀاولی ها  سبوق به سابقه و از قرنماست، 

 لامیا دارد. به عنوان بسیار زیاد   ها نمونه و است بوده یاسالمدانشمندان مورد توجه 
 إِیمانَهُمْ یَلْبِسُوا لَمْ وَ آمَنُوا الَّذِینَ» :ۀآی در «ظلم» از مقصود مورد در (ص)اسالم پیامبر از

 اساتناد  باا  ایشان و شد پرسش [91: االنعام] 9«مُهْتَدُونَ هُمْ وَ مْنُألَا لَهُمُ أُولئِكَ لْمٍبِظُ
 کاه  دادند پاسخ [93لقمان،] 1«عَظِیمٌ لَظُلْمٌ الشِّرْكَ إِنَّ بِاللَّهِ تُشْرِكْ ال بُنَيَّ یا» :ۀآی به

، 9ج ،91] اسات  شاده  بیان دوم ۀآی در که است شرکی همان اول ۀآی در ظلم از مقصود

                                                      
 .یافتگانند  راه ایشان و ایمن  راست، آنان اند، نیالوده شرك به را خود ایمان و آورده ایمان که کسان  .9
 اي: »گفات  ا  داد ما   انادرز  را او وي کاه  حاال   در ا  خویش پسر به لقمان که را هنگام [  کن یاد] . و1

 .است بزرگ ستم  شرك ت راس به که میاور شرك خدا به من، پسرك
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 وَهْناً أُمُّهُ حَمَلَتْهُ بِوالِدَیْهِ اإلِنْسانَ وَ وَصَّیْنَا»: ۀآی به استناد با )ع(منانو یا امیرمؤ [11ص

 بِوالِدَیْهِ اإلِنْسانَ وَصَّیْنَا وَ»: ۀآیا  نیز و [39: لقمان] 9«...عامَیْنِ فِي فِصالُهُ وَ وَهْنٍ  عَلي

 2.«..شَعهْراً  ثَالثُعونَ  فِصعالُهُ  وَ حَمْلُعهُ  وَ کُرْهعاً  وَضَعََتْهُ  وَ رْهاًکُ أُمُّهُ حَمَلَتْهُ إِحْساناً
 ،31] اسات  مااه  شاش  زناان  باارداري  مدت ترین کوتاه که گرفتند نتیجه [95: حقافاأل]
 وَ»  :ۀدر تفسایر آیا  اشاره نمود کاه  مجاهد توان به می ناهمچنین از میان تابع .[112ص

 لِیَحْمِلُوا’ :کقوله هو»گوید: می [93: عنکبوتال] 3«أَثْقالِهِمْ مَعَ أَثْقاالً وَ أَثْقالَهُمْ لَیَحْمِلُنَّ

 «[15]النحال:   4.عِلْعمٍ  بِغَیْرِ یُضِلُّونَهُمْ الَّذینَ أَوْزارِ مِنْ وَ الْقِیامَةِ یَوْمَ کامِلَةً أَوْزارَهُمْ
ی سایر  مساتقل  شیخ مفید اگرچه کتاب تفاز میان علما  متقدم شیعه،  [.414ص ،32]

ها  اعتقاد ، تاریخی و فقهی خود به طور مکرر از آیاات  ولی در بحث تألیف نکرده است
نظاایر آن در قارآن کاریم بهاره     دیگر از  ،کند و برا  تبیین آیاتقرآن کریم استفاده می

 یَشْعرَحْ  یَهْدِیَه أَنْ اللَّه یُرِدِ فَمَنْ» ۀدر آی خدا ۀدر معنا  ارادبه عنوان نمونه  جوید.می

باا   [915: نعاام األ] 5« ...حَرَجاً ضَیِّقاً صَدْرَه یَجََْلْ یُضِلَّه أَنْ یُرِدْ ومَنْ لِإلِسْالمِ صَدْرَه
، 41:  ناک ]برد جبّره را زیر سؤال میدر کنار هم، اعتقاد مُ چند آیه از قرآن کریمقرار دادن 

 طوري به رفتند روش این سوي به متعددي مفسّران نیز تسنّ اهل میان در .[59-41ص
 قرآن تفسیر روش را قرآن تفسیر روش ترین صحیح ،هتیمیّ ابن همچون آنان از برخ  که
خاود ایان روش    البرهاان . زرکشی نیز در کتااب  [139ص، 1ج ،2]است  دانسته قرآن به

 قارن  مفسّران میان . در[9۳5ص ،1، ج91کند ]ها معرفی میتفسیر  را از بهترین روش
 همچاون  تفسایرها  برخا   کاه  طوري بهاست  کرده پیدا اي ویژه جایگاه شرو این اخیر،
 و باالقرآن  القارآن  تفسیر ف  الفرقان تفسیر و طباطبای  عالمه القرآن تفسیر ف  المیزان
 الارحمن  آالء و خطیا   عبدالکریم للقرآن القرآن  التفسیر و تهران  صادق  محمد ةالسنّ

                                                      
 از و. سسات   روي بر سست  شد، باردار او به مادرش کردیم سفارش مادرش و پدر بارۀ در را انسان . و9

 است. سال دو در بازگرفتنش شیر
 و شد باردار او به رنج تحمّل با مادرش. کردیم سفارش احسان به مادرش و پدر به[  نسبت] را انسان . و1

  است. ماه س  او گرفتنِ شیر از و برداشتن بار و. آورد دنیا به ار او رنج تحمّل با

  گرفت. برخواهند خود گران بارها  با را[ دیگر] گران بارها  و خودشان گران بارها  قطعاً و .3

 آناان  ندانسته که را کسانی گناهان بار از بخشی[ نیز] و بردارند، تمام را خود گناهان بار قیامت روز تا .4
  کنند. می راهگم را

 بخواهاد  را کاه  هار  و گشاید می اسالم پذیرش به را دلش نماید، هدایت بخواهد خدا که را کسی . پ 5
  گرداند. تنگ می سخت را دلش کند، گمراه
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 عالماه اما آنچه . اند داده قرار اصل را روش این ،بالغ  جواد محمد شیخ القرآن تفسیر ف 
اعتقاد او به این است کاه تنهاا روش صاحیح تفسایر قارآن       ،کندطباطبایی را ممتاز می

بارا  تبیاین آیاات قارآن     شایوه  نیز از همین  )ع(طاهرین ۀالمو  همین روش است کریم
   .اند کرده استفاده می

کاه  و  اصول تفسیر  و نیز  عالمهتوسط  ت انتخاب این روشعلّدر این مقاله، ابتدا 
 البیاان  تفسایر  ساس  روش تفسایر  ایشاان در    و شدهبیان  ها تأکید فراوان دارد بر آن
 باه طاور اجماالی باه      ،المیازان در نگاهی تطبیقی به تفسیر  د شد. همچنینخواهتبیین 

را در  نیاز هماین اصاول و روش    البیانتفسیر  این مهم خواهیم پرداخت که آیا ایشان در
گاذرد،   ه به اینکه از زمان چاپ این تفسایر مادت زیااد  نمای    با توجّ  است پیش گرفته

دارا  ا  در این زمینه مشاهده نشد و این مقاله از این نظر کامال  هیچ اثر علمی برجسته
  است. نوآور 
 
 طباطبایی عالمهعلمی  حیاتبه اجمالی  گاهن. 2

 تبریز ادر زادگاه خو   ز مراجعت از نجف اشرف،پ  ا حسین طباطبایی دد محمّسیّ عالمه
را در قام و   المیازان تفسایر  ا امّ [12ص، 9ج ،14] کند می شروع را البیانا تألیف تفسیر 
طباطبایی موفاق باه تکمیال     عالمهنگارد. متأسّفانه  شهر مقد  میآن پ  از هجرت به 

 ۀفرقا  طپا  از تسالّ   کاه  اسات  در بیان علّت این امر گفته شده شود.نمی البیانتفسیر 
باه هماین    شود و می غارت و قتل و ناامنی دستخوش آذربایجان، این منطقه بر دموکرات
آن است کاه باا    لقابل تأمّ ۀنکت .[99، ص35]ماند میاین تفسیر باز  ۀاز ادام عالمهدلیل 

در تبریاز، تألیفاات و آثاار    ساله از عمار شاریف خاود      ده ۀدر این دور عالمهوجود اینکه 
ایان   ا  ها، همین تفسیر شریف اسات که یکی از آنا   داشته  زیاد لمی ارزشمند نسبتاًع

هللا جاواد    آیاة  .[19، ص 1] اسات  دوره از عمر خود را دوران خسارت روحی برشمرده
در تشریح اینکه چارا عالماه ایان     ،شودعالمه محسوب می ۀآملی که از شاگردان برجست
 یسد: نومی دوران را خسارت روحی نامید

 میناا  گنبد ارتفاع به جان  و دریا عمق به روح  در جز فلسفه، بلند و عمیق مطال »
 شد نخواهد حکیم انسان، باشد، نداشته را عقل  ژرف مسالل تظرفیّ روح، تا وگنجد  نمی
 طلا   افازون  1«عِلْمعاً   وَ قُلْ رَبِّ زِدْنعي » اله  وح  طبق که است این بلند روح ۀنشان و

                                                      
 994. طه: 9
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  از بعاد  کاه  را ساال   چناد  آن خاود،  ۀزندگیناما  در عالماه  اساتادِ  رهگاذر،  این است. از
  چناادین اینکااه بااا انااد؛شاامرده روح خسااارت ۀدور ماندنااد، تبریااز در نجااف مراجعاات
  آن در اساتاد  خاود  مرقاوم  طباق  و کارد  تاألیف  سارزمین  آن در را فلسف  عمیق رساله
   ۀدور را ایاام  آن اینکاه  باشاد. سارّ   شاده  تطبیاق  نقال  و عقل میان که شد سع  رسالل
  تفسایر  چاون  طلبیاد  ما   اساتاد  بلناد  جان آنچه که است این داشتند، محسوب غرامت
  مٌمعظّاا لطیااف روح بلنااداي را آنچااه نیااز و نبااود میسّاار منطقااه آن در المیاازان، قاایّم
 ارواح تهاذی   و تعلایم  و فروزان اختران  تربیت و قم تدری  ۀحوز چون خواست؛ م  له

  «المقااربین ساایّئات األباارار حساانات نبااود؛ میسااور بااوم و ماارز آن در پااذیرا، و مسااتعدّ
 [.351ص ،3ج ،94]

  
 هاز نگعاه عالمع   تفسعیر قعرآن   تنهعا روش صعحی   « قرآن به قرآن»تفسیر . 3

 طباطبایی

در است. ایشان « قرآن به قرآن»، روش المیزانتفسیر در طباطبایی  عالمهروش تفسیر  
داند، توجاه ماا    وش را تنها روش صحیح در تفسیر قرآن کریم میتوضیح اینکه چرا این ر

 :دنمایجل  میرا به چند نکته 
 
 به صفاتی همچون نور و تبیان قرآن کریم صافاتّ. 3.1

 ،[42: ]المالده «هدى» ،[95: ]المالده «نور»خدا  متعال قرآن کریم را به صفاتی همچون 
توصایف   [91]النحال:   «ءٍ تِبْیاناً لِکُلِّ شَيْ» و [9: ]الفرقان «فرقان» ،[95: ]المالده «مبین»

 خاارج نادارد  از ر دارد که قرآن نیاز  به یک مفسّا  نیاها داللت بر  این ۀو همکرده است 
 .[99ص ،9ج ،12]
 
 ی خدای متَال به آوردن مثل قرآنتحدّ. 3.2

ساوره  توانناد حاداقل یاک    تا اگر مای  است مردم جهان را فرا خوانده ۀهم خدا  متعال
باشاد تاا   پیچیدگی این امر آن است که قرآن خالی از ابهام و  ۀبیاورند و الزم قرآنمانند 

مانناد   ا  آوردن ساوره  ناتوانی از در این صورت است که و همگان قادر به فهم آن باشند
 [32ص، 9ج، 93:   رک] .یابد می معنا و ارزش ،آن
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 ر در قرآن کریمدعوت به تدبّ. 3.3

ثابات شاود کاه در آن    هاا   آن تا برا ند ک  امر میخود ر در آیات م را به تدبّعال ۀقرآن هم
اختالفی وجود ندارد. اگر آیات قرآن کریم در رساندن داللت خود  ناهماهنگی و گونه هیچ

بیاید سود   هم که به کمک آن )ص(ناتوان باشند، هر چیز دیگر حتی حدیث رسول اکرم
و این دلیل بر آن است که آیات قرآن به را قبول ندارد  وتنبّ شخص کافر اصالًزیرا  ندارد

 [.51ص ،15مستقل در رساندن مقصود خود هستند ]تنهایی 
 
 مان وحیمَلّ )ع(اطهار ۀائم. 3.4

 بیات   و اهال  )ص(یاامبر ت پشاوند و موقعیّا  ی دیگر تفسایر مای  برخی از آیات قرآن با برخ
 کاه در  اسات  ن معصاومی  اما معلّ تدر برابار قارآن کاریم موقعیّا     ا  علایهم الساالم  اا   او

 باا تفسایر     کنناد هاا ارالاه مای   تفسیر  کاه آن  قهراً وکنند تعلیم خود هرگز خطا نمی
  [.53ص ،15] آید مخاالف نخواهاد باود   انضمام آیات به همدیگر به دست میاز  که واقعاً

 یاات جاامع و اصاول فراگیار دینای را نشاان داده اسات        به عبارت دیگر قارآن کاریم کلّ  
  گرفاات )ص(ان، بایااد از رسااول اکاارمجزلیااات آن را باار اسااا  دسااتور خداونااد ساابح و
 . [911ص ،95]
 
 روایات بر قرآن کریم ۀعرضلزوم . 3.5

 هاا را بار قارآن    قبل از عمال باه روایاات بایاد آن     ،)ع(ناصادر از معصوم بر اسا  روایات
 ۀکه بر ضارورت عرضا   د: الف( روایاتینشوتقسیم میدسته به دو  . این روایاتکردعرضه 

ب( روایاتی کاه باه    دارند وتأکید هنگام تعارض احادیث با یکدیگر  ،روایات بر قرآن کریم
بار اساا  ایان روایاات      .اناد روایات بر قرآن تأکید کرده ۀعرض صورت مطلق بر ضروررت

 919ص، 92ت صحیح از ناصحیح معرفی شاده اسات ]  قرآن کریم معیار بازشناخت روایا
 باه درساتی   بار آن   ۀقرآن باید خود واضاح و روشان باشاد تاا عرضا     بر این بنا .[911 –

این مطلا   بر  برخی از روایات نصّ .[55، ص15:   رک] آید دور پیش می و االّ صورت گیرد
 هارک  قارآن   »فرمایاد:  کاه مای   (ع)از حضارت بااقر  است ها، روایتی آن ۀجملدارند و از 

 « ان را بااه هالکاات انداختااه اساات.   گاارخااود و دی ،را ماابهم و غیاار گویااا بسناادارد   
  .[1۳1ص ،9ج ،91]
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 روایات ۀمیزان در عرضمحکمات قرآن . 3.6

است و مبانی علوم دیگار را  قرآن بر قرآن کریم، محکمات  روایات ۀدر عرض میزان قطعی
، 9۳:   ناک ]کارد  در برابر آن خاضع است باید ارزیابی  همبا این میزان قطعی که عقل نیز 
هُعدََِ    إِلَى مُحْکَمِهِ  الْقُرْآنِ  رَدَّ مُتَشَابِهَ  مَنْ» فرمود: )ع(امام رضا کهگونه  همان و [۳4ص

، ایان خاود نشاانۀ پیماودن راه     [911ص، 1ج ،1۳؛ 129ص ،9]«  صِراطٍ مُسْعتَقِیمٍ   إِلى
  .راست است

 
 نسخ ناپذیری قرآن کریم با روایات. 3.7

 مِعنْ  وَالَ یَدَیْعهِ  بَیْنِ مِن الْبَاطِلُ یَأْتِیهِ الَ عَزِیزٌ کِتَابٌلَ إِنَّهُ... و»: ۀبا استناد به آیعالمه 

نساخ قارآن باا سانّت را ماردود       [41 و 49: فصالت ] «حَمِیعد  حَکِیم مِنْ تَنزِیلٌ خَلْفِهِ
داند زیرا قرآن به صراحت ابطال آیات قرآن توسط هر چیاز دیگار را منتفای دانساته      می
 .[41، ص11] است
 
 ساختاریهای شناسی و ویژگی روشاز منظر  یانالبتفسیر . 4

 سااختار  ها  و برخی از ویژگی البیانبه رویکرد روشی عالمه در تفسیر در این قسمت 
 .پردازیماین تفسیر می

 

 تمام آیات قرآنو در بر نداشتن  جامع نبودن. 4.1

 ۀساور و هفت  پنجاه ۀاز ابتدا  قرآن تا آینیست و تنها آیات قرآن  ۀشامل هم این تفسیر
در چند مورد و  طباطبایی هعالمذکر است که  شایان .[9]گیردرا دربر می )ع(یوسف ۀمبارک

 ۀدهاد کاه پا  از ساور     مای وعاده  هایی را  تفسیر ، تفسیر سوره ها بحث به مناسبت
 ،4ج؛ ۳3ص، 9ج ،14] دهاد  ارجااع مای  دان قرار گرفتاه اسات و خوانناده را با     )ع(یوسف
تفسایر    است عالمه قصد داشته مطل  بیانگر آن است که این [.1۳1ص ،5ج ؛411ص

به دالیلی که پیشتر گذشت موفق متأسفانه  اماویسد ها  قرآن بن سورهتمام کامل شامل 
   شود. به آن نمی
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 علوم قرآنیدر ای مقدمه . نداشتن4.2

ی ها  علوم قرآنا ها  مربوط به امّهات بحثدیدگاه چنین است که مفسّران رسم معموالً
، 9، ج31؛ 3ص، 9ج ،11:   ناک ] ندنک مطرح میتفسیر خود و یا در خالل آن  ۀرا در مقدّم

طباطبایی نیاز از ایان امار مساتینی نیسات و ایشاان        عالمه المیزانتفسیر  و [۳9-9ص
آن را تبیاین  روش خود در ایان تفسایر و ملزوماات     آن،ا  پربار در ابتدا  ضمن مقدمه

ان مناد  بارا  عالقاه   بسیار مفیاد  مطالبی در کنار آن و [94-4ص ، 9ج، 12:   نک] کند می
آن را چندین باار هام   کسی اگر   که  ا دهد به گونه اراله میمباحث دقیق و لطیف قرآنی 

بار خاالف    ا  البیاان در تفسیر آورد. امَا جدید  به دست مینکتۀ در هر بار  ،مطالعه کند
 .شود میحمد  ۀوربدون مقدمه وارد تفسیر س مؤلّفا  المیزان تفسیر

 

 تألیف تفسیر در سه بخش. 4.3

 تهشا ونتوساط عالماه    بخاش سه کتاب در اصل در ، این البیان تفسیرق بنا به گفته محقّ
باه عناوان    .[12ص ،9ج ،14] [1]د به چاپ رسیده اسات جلّم شش اکنون درشده که هم 

ل تفسایر  جازء او پایاان  نسااء عباارتی آماده کاه بیاانگر       ۀدر پایاان تفسایر ساور    نمونه
  [3].[994ص ،3ج ،هماناست]

 

 های مختلف آندر بخش نام تفسیر متفاوت ذکر. 4.4

ایان   ،کتاب آورده شده اسات  ا  از آن نیز در ابتدا نمونه کهخطی این تفسیر  ۀنسخ از
باا   ،گوندر مواقاف گوناا  را ناام تفسایر خاود    ف آید که مرحاوم مؤلّا  به دست می مطل 
سی که در ابتدا  کتااب  ینو خطی پیش ۀدر نسخعنوان میال به کند. هایی ذکر می تفاوت

باه   یان فی موافقة الحادیث ماع القارآن   تفسیر الب با عنواننساء  ۀآورده شده، تفسیر سور
تفسیر البیاان  عنوان  ،خطی تصحیح شده ۀدر نسخولی  [91، ص3، ج14] رسد پایان می

نیز بر رو  مجلدات این تفسیر ا عنوانی که هم اکنون   فی الموافقة بین الحدیث و القرآن
ایان در   .[99ص ،3ج ،14] رفتاه اسات  تفسیر به کار این برا   شریف نقش بسته است ا 

تفسایر البیاان فای توافاق     تفسیر با عناوان  این از  ،یون  ۀحالی است که در ابتدا  سور
 .[93ص همان،] شده است یاد القرآنالحدیث و 
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 ألیف امکان تَیین حدودی زمان و مدّت ت. 4.5

امکان تعیاین تقریبای تااریخ تاألیف و      خورد،به چشم میجالبی که در این تفسیر  ۀنکت
تفسیر ها را آنکه است  هاییهسور اکیرعالمه در پایان  مدت زمان آن، بر اسا  اظهارات

، 14] .ق9324بقره در ش  عید قرباان ساال    ۀتفسیر سوربه این صورت که ؛ استکرده 
 ،[994ص ،3ج ،همان] .ق9325الیانی سال  ربیع 91نساء در  ۀ، تفسیر سور[949ص ،9ج

در  .ق9325مباارک رمضاان ساال    مااه   11شنبه  مالده در صبحگاه روز سه ۀسورتفسیر 
 92شانبه   انعام در ش  سه ۀ، تفسیر سور[325ص ،همان] (ع)کنار بارگاه مقدّ  امام رضا

 91شانبه   شا  چهاار   اعاراف در  ۀ، تفسیر سور[9۳3ص ،4ج ،14] .ق9321م سال محرّ
 1۳ شانبه  انفال در روز چهاار  ۀتفسیر سور، [411ص ،همان] .ق9321الیانی سال جماد 
 .ق9321رمضان ساال   95توبه در روز شنبه  ۀتفسیر سورو  [91ص ،3۳] .ق9321رج  

شاروع   .ق9324ابتدا  سال از این عالمه بنابر .پایان رسیده استبه  [113ص، 5ج ،14]
یوساف   ۀباه اواساط تفسایر ساور     .ق9321و در پایاان ساال   کرده  به نگارش این تفسیر

پانج  به عبارت دیگار ایشاان حادود     .متوقف شده استتفسیر تألیف پ  از آن  و دهیرس
دیگر  که از این اطالعاات تااریخی    ۀنکت سال به تألیف این تفسیر اشتغال داشته است.

فسایر ر  داده و عالماه در   یک وقفه در تألیف ایان ت  آید آن است که ظاهراًبه دست می
باا   همچناین  .اسات  نسرداخته آنبه نگارش  به دالللی .ق9329ق تا 9322ها  بین سال

 ،کارده قام تارک   شهر مقاد   تبریز را به مقصد  .ق9325توجه به اینکه عالمه در سال 
 است. نوشته شده قسمتی از این تفسیر نیز در شهر مقد  قم قاعدتاً

 

 مطالب فتنرگ چینش و قرار ۀنحو. 4.6

باه  و در ابتادا  بحاث    ،هساتند  یک سایاق ارا  دعالمه آیاتی که از نظر در این تفسیر، 
شاده  نیاز رعایات    المیازان این روشی است که در تفسایر   .شوند میذکر صورت پیوسته 

ها در دو تفسیر متفااوت اسات. پا  از    بند  در برخی موارد سیاق با این تفاوت که است
« قولاه سابحانه  »از آن، کالم خود را با عباارت  بخشی آیه و یا یک برا  تفسیر  عالمه آن

تفسیر هر فقره از آیاات را  « المیزان»کند. این در حالی است که ایشان در تفسیر آغاز می
قصاد دارد در تفسایر آیاات یاک سایاق       و هر آنچه کند شروع می« قوله تعالی»عبارت  با

هاا   عاالوه بار بحاث    البیاان تفسایر  یشان در . اآورد می« بیان» عنوانذیل را  دعنوان کن
ض هایچ  ، متعارّ کناد  خود ذکار مای   جز روایاتی که به عنوان مؤیّد کالمه تفسیر  خود ب

پا  از اتماام بحاث     المیازان در تفسایر  کاه  شود در حاالی  بحث جانبی و تکمیلی نمی
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 ،12] «کالم فی معنی الرساالة »عناوینی میل: ذیل تفسیر  خود، مطال  عمیق و نابی را 
   .کند می... مطرح و [۳9ص ،5ج ،همان] «کالم فی معنی العصمة»، [92ص، 9ج

 

  البیانتفسیر . تحلیل محتوایی 5

در گیارد و   ماورد بحاث قارار مای     البیانتوصیف کیفی و محتوایی تفسیر در این قسمت 
   .شود بیان می المیزانتفسیر  نکاتی نیز در خصوص ،مقام مقایسه

 

 وایاتر کاربرد ۀنحو. 5.1

ایشان  .ها  تفسیر  استعدم حجیّت خبر واحد در بحث ،عالمهیکی از مبانی تفسیر  
کناد  را نقل مای  [93ص، 9ج ،۳:   نک] قول امام احمد بن حنبل ،در کتاب قرآن در اسالم

 ،15] «د: مغااز ، مالحام و روایاات تفسایر.    است کاه اصال نادار   سه چیز »گوید: که می
 ۀآید، عنایت ویژمیبیش از همه به چشم  البیانتفسیر در  آنچهاما در عین حال  [4۳ص

نماود  این مطل  به چند شکل در این تفسیر  و است )ع(بیت به روایات مأثور از اهل عالمه
 .شود که در ادامه به آن اشاره می دارد
 

 روایی تفاسیرتفسیر البیان به  شباهت .5.1.1

ف برا  تبیاین  از سو  مؤلّ ت اکتفا شده وتفسیر برخی از آیات تنها به نقل چند روای در
توضایحاتی   ،«أقاول »ف تحت عنوان نهایت مؤلّ و تنها در شودنمی هیچ تالشی بیشتر آیه

بیشاتر   «البیان»در این بخش، تفسیر  و از این رو کندراجع به روایت مطرح شده بیان می
 أُمَّعةٌ  خَلَقْنَا مِمَّنْ وَ»  :ۀبه طور میال ایشان در تفسیر آیا  به یک تفسیر روایی شبیه است.

 مجماع البیاان  به نقل روایتای از تفسایر    [999: عرافاأل] «یََْدِلُونَ بِهِ وَ بِالْحَقِّ یهْدُونَ
 أُمَّعةٌ  مُوسىَ قَوْمِ مِن وَ»إلی قوله تعاالی:   )ص(أقول: یشیر» نویسد: و سس  میکرده اکتفا 

ایشااان  .[39۳-392ص ،4ج، 14] «[951: فعاارااأل] «یََْعدِلُونَ  بِععهِ وَ بِععالحَقِّ یهْعدُونَ 
 نیز به عنوان استشهاد نقل شده بود )ص(ا  که در کالم رسول خداهمچنین در تفسیر آیه

کالم خاود را باا روایتای از تفسایر عیاشای      هم را در پیش گرفته و در آنجا  روشهمین 
تفسایر  ا  میاان تفسایر ایان آیاات در     اگر مقایسهحال  [335ص ،همان]. کندشروع می
باه هایچ    یازان المداشته باشیم، خواهیم دید که مؤلف در تفسیر  المیزانبا تفسیر  البیان

 195-194ص، 9، ج12] کناد نمی بسنده ها  تفسیر وجه به آوردن روایت، بدون بحث
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ذیال عناوان    المیازان در تفسایر  مطاالبی کاه عالماه     بسیار  موارد،در  و [342-345 و
تر و پر بارتر از مطال  بیاان شاده در تفسایر    بسیار پخته ،آوردبه دنبال روایت می« أقول»

  .[۳5و  2۳ص، 3ج، 12:  نک]است  البیان
 

 توجه بیشتر به روایات شأن نزول. 5.1.2

جز در چند مورد که به صورت متواتر ه ب ا  به روایات شأن نزول المیزانمرحوم عالمه در 
تاا   دارد وجه بیشتر  به این گوناه روایاات  ت البیان ا درنهد امّوقعی نمی است ا  نقل شده
 .کناد اکتفاا مای   آن شأن نازول  مربوط به تنها به ذکر روایت ،برخی از آیاتذیل آنجا که 

 قارار تفسیر مستمسک  شأن نزولی نیز در برخی موارد [.99ص ،1ج ،14:   برا  نمونه نک]
بارا  نموناه   ]. شاود نمای ذکر حتی در بحث روایی هم  المیزاندر تفسیر گرفته است که 

 .[912ص ،3ج ،همان:   نک
 

 رواییو های تفسیری بحث کردن ممزوج. 5.1.3

بیان  طور کاملبه  را بحث تفسیر  خوداست که ابتدا آن  عالمهشیوۀ  المیزاندر تفسیر 
بحاث  »مجزا و ذیل عناوان   و سس  روایات مربوط به آن آیات را به صورت کامالًکند  می

روایاات   ایان  ،بیاان عالماه   باه  .حفا  شاود  قالل مطال  تفسیر  آورد تا استمی« روایی
 آیاات قارآن یکادیگر    و  د اعتقا اسات زیارا باه ا   بیاان شاده   د  بر مطال  تفسیر  مؤیّ

 ا  علایهم الساالم  اا   و اهال بیات او   )ص(پیاامبر در این میان و کنند  می را تفسیر و تبیین
 از قرآن کاریم تفسیر   ،ندنکهمچون معلّمانی معصوم که در تعلیم خود هرگز خطا نمی

، 15]مخاالف نخواهاد باود    دیگر یکا انضمام آیات به از حاصل  که با تفسیرکنند اراله می
 اماا   نیسات  المیازان  تفصایل نیز گرچاه مطالا  تفسایر  باه      البیانتفسیر در  .[53ص

، [924ص، 3ج ،14:   بارا  نموناه ناک   ]ها  لغاو    موضوعاتی همچون بحث آندر خالل 
 قرآنای  مفردات تأخیر و تقدیم وجه بیان ،[331ص همان، :  نک نمونه برا ] صرفی و نحو 

ر در چاارچوب  هاا  مقادّ  و طارح ساؤال و جاواب    [131ص ،1ج ،همان :  نک نمونه برا ]
وجاود  به صاورت پراکناده    [323ص، 3ج ،همان:   برا  نمونه نک]« فإن قلت قلت»اسلوب 
، 4ج، هماان :   برا  نموناه ناک  ] اند. بیان شده، روایاتبا  گونه مرزبند  دون هیچدارد که ب

 .[999-919 ص
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 های تفسیریبحث دذکر روایات به عنوان مؤیّ .5.1.4

پا  از   المیزانتفسیر  خود در  ۀشیوهمانند  نیز البیاناز تفسیر  در برخی موارد عالمه
بااز هام    هگرچ کندها نقل میرا با تأکید بر مؤیّد بودن آن یروایات ،مطال  تفسیر بیان 

پا    ،عمران آل ۀسورهفت  ۀدر تفسیر آی به عنوان میال .ها وجود ندارد آنمیان تفکیکی 
روایاات را   آن و ساس    «ة من الروایاات و یؤیّد ما مرّ عدّ» :نویسد میاز بیان تفسیر  خود 

 .[9۳9ص، 1ج ،14] کندنقل می
 
 روایات موجود در مصادر حدیثی شیَه تأکید بر .5.1.5

 علیهم السّاالم ا   طاهرین ۀتوجه به روایات مأثور از سو  الم البیانتفسیر در  هعالمروش 
هام   نقل کند و آن میت نقل از جوامع روایی اهل سنّ روایتیبه ندرت  و از این رو است ا

میاال  عناوان  شهرت داشاته باشاد. باه     نیزشیعه  میاندر صورتی است که آن روایت در 
روایاات زیااد     ،عمران آل ۀسورهفت  ۀحث روایی ذیل آیو در ب المیزاندر تفسیر  ایشان

ترمذ  و نساالی و دیگار    سننسیوطی، المنیور  الدرّاز  ها آن تعداد  ازدکه کنرا نقل می
در میان انباوه روایااتی    البیانتفسیر در اما  [۳5-29ص، 3ج، 12] استمنابع اهل سنت 

خورد که: ت به چشم میاز اهل سنّ شود، تنها این روایت که از منابع روایی شیعه نقل می
 41، 911ص ،2ج ،99:   رک] « ظَهْراً وَ بَطْناً وَ لِبَطْنِهِ بَطْنٌ إِلَى سَبََْةِ أَبْطُنٍ  لِلْقُرْآنِ  إِنَ»
 .[991-9۳9ص، 1ج ،12؛ 124ص، 9ج ،4؛ 111و 
 

 المیزانو بیان تفصیلی در  البیانبیان مجمل در  .5.2

ها  موجود در آیه که نیاز ه صورت تفصیلی به تبیین تمام واژهب المیزانعالمه در تفسیر 
اناد   شده داده توضیح واژگان برخ  گرچه البیانتفسیر ولی در  دپرداز می ،به توضیح دارد

از برخای   امّاا  [13۳ و 924ص ،3ج ،هماان  ؛1۳5 و 133ص، 1ج، 14:   ناک  نموناه  براي]
ۀ ذیال آیا   المیازان برا  میال در تفسایر   بیان شده است.به اجمال هم  واژگان و مفاهیم

در قارآن، باه    ماوارد مختلاف آن   و« تشاابه »و « حکاام اِ»ها   هعمران واژ آل ۀاز سور هفت
حکاام و  که معنا  اِبیان شده است دقیق این نتیجه  ۀو پ  از یک مقایستفصیل بررسی 

ساوره معناا     و در ایان  ها اسات  آن قرآنی متفاوت از دیگر کاربردها تشابه در این آیه 
توضایحاتی راجاع باه تفااوت میاان      عالوه بر ایان  اراده شده است.  از این دو واژه خاصی

در  این در حاالی اسات کاه    .[39-91ص، 3ج، 12]شده است بیان  نیز «تنزیل»و « إنزال»
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ت آیاات  مرجعیّا » و« تأویال »معناا    ،بیان این نکاات  مقدمه و بدونعالمه  البیانتفسیر 
 چناین شااید   [9۳1-921ص، 1ج، 14] .کناد  را تبیاین مای  « تشاابه محکم برا  آیات م

 کارده اسات  میهدف دیگر  را دنبال  ،باشد که عالمه در این تفسیر آنگر نشانا   شیوه
 در قسمت تحلیل محتوا، بیشتر سخن خواهیم گفت.خصوص  در اینکه 

 

 تفاوت تفسیر یك آیه در دو تفسیر .5.3

تاوان تفااوت ذوق   در موارد  هار چناد انادک مای     یزانالمو  البیاندو تفسیر  ۀبا مقایس
 قَعوْمِ  مِعن  وَ»: ۀذیل آیا  البیانبه عنوان میال در تفسیر  .کردتفسیر  عالمه را مشاهده 

آماده  « قاوم » از در بیان ماراد  [951: األعراف] «یََْدِلُونَ بِهِ وَ بِالحَقِّ یهْدُونَ أُمَّةٌ مُوسىَ
یا یهودیانی هستند که به درستی و نیکی باه دیان    ،همراد از أمّت ذکر شده در آی» :است

؛ توانند هادایت کنناد  اند و هم میگرویدند. چنین کسانی هم هدایت یافته )ص(رسول خدا
العزمای اسات    ولوأ مبرانااز پی )ع(زیرا حضرت موسی اهل اسالم هستند ۀهمیا اینکه مراد 

در  اماا هماین آیاه    .[332ص، 3ج ،14] «وم ماردم باوده اسات   مت ایشان برا  عکه نبوّ
 به را هدایت خداوند که است  موارد از بحث مورد ۀآی»چنین تفسیر شده است:  المیزان
 فرعاون  آل ماؤمن  از که یحکایت نظیر است داده نسبت امامان و انبیاء غیر به و خود غیر
 اتَّبَُِونِ قَوْمِ یا آمَنَ الَّذَِ قالَ وَ» :فرماوده  درباره او نبوده پیغمبر ظاهرا اینکه با و کرده

 ۀآی در )ع(موسى قوم از تامّ از مراد که نیست بعید و [39: غافر] «الرَّشادِ سَبِیلَ أَهْدِکُمْ
 و آمدناد  پدیاد  اسارالیل  یبن میان در موسى از بعد که باشند یامامان و انبیاء بحث، مورد
 کعانُوا  وَ صَبَرُوا لَمَّا بِأَمْرِنا هْدُونَیَ أَئِمَّةً مِنْهُمْ جَََلْنا وَ» :است فرموده هاآن ۀباردر قرآن

 اسات  بحاث  ماورد  آیه در که را حق هدایت به اگر چون [14: السجدة] «یُوقِنُونَ بِآیاتِنا
، 9ج، 12] «نیسات  سااخته  اماماان  و پیغمباران  از جاز  ،کنیم حمل شا حقیق   معنا بر
 .[195-194ص

 

 تفسیر برخی آیاتعدم  .5.4

، امر  قابل قباول و طبیعای   بدون تفسیر باشد برخی از آیات ایی،اینکه در یک تفسیر رو
 زیاارا [211ص ،9ج ،91 ؛924ص، 9ج، 31 ؛ 1۳ص، 9ج، 33:   نااکباارا  نمونااه ] اساات

در  )ع(روایات تفسیر  اندک است، و در مورد بسیار  از آیاات قارآن، روایتای از معصاوم    
تماام آیاات    ۀت که مفسّر درباراختیار نداریم. ولی در یک تفسیر اجتهاد ، انتظار آن اس
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در تفسایر   عالماه روش مرحاوم   و ها بسردازدقرآن اظهار نظر کند و به شرح و توضیح آن
نکه آمگر  تفسیر  بیان شده است آیات یکایک و برا  ه همین صورت استنیز ب المیزان

شاد.  شاده با به آینده موکاول   تفسیر آن تفسیر و یا به دالللی قبلیها  آن آیه در سوره
ممکان اسات    به عبارت دیگار  .شودمشاهده نمیچنین التزامی  البیان تفسیردر اما شود 

سایاق دیگار از برخای     ، ولای در که در یک سیاق به تفسیر تک تک آیات پرداخته شاود 
ذیل آن بسنده شود. بارا  نموناه در   ده و یا به آوردن تنها یک روایت آیات صرف نظر ش

و نیاز   [132-131ص ،5ج ،14]شاود  اراله نمای  32 ۀییون  تفسیر خاصی برا  آ ۀسور
 ت اسات به همین صور نیز قرار داده شده ابتدا  سیاق بعد همین سوره که در  3۳ ۀآی
 ،قارآن باشاد   رر آیاات غُا آن آیاه، از  این مطل  در صاورتی کاه    .[149-13۳صهمان، ]

 عالماه  ۀندیشا گیار  ا  یکی از آیاتی که در شکلبه عنوان میال . یابدمی  بیشتر اهمیت
 ۀساور  91 ۀبسیار دخیال اسات، آیا   « قرآن به قرآن»طباطبایی، نسبت به روش تفسیر  

 لَوَجَعدُواْ  اللَّهِ غَیرِ عِندِ مِنْ کاَنَ لَوْ وَ الْقُرْءَانَ یَتَدَبَّرُونَ أَفَلَا»نساء است که می فرماید: 

و پاردازد  مفصّل به این آیاه مای  به طور « المیزان»ایشان در تفسیر  .«کَثِیرًا اخْتِلَافًا فِیهِ
 کاه  شاود مای  روشان آیات به یکدیگر،  ۀگیرد که پیام آیه آن است که با عرضنتیجه می

 شااهد  کادام  هر وکنند می تصدیق را یکدیگر آیات بلکه نیست هاآن میان یاختالف هیچ
قارآن در  »ایشان در دیگر کت  خود از جمله کتااب   [11ص، 5ج ،12] هستند  دیگر بر
چرایای   ۀدرباار  بار اساا  ایان آیاه،     بحث خود قرار داده و  نیز این آیه را مبنا« الماس

جاا    [51ص ،15] فرمایناد. مطالبی را عنوان می« قرآن به قرآن»انتخاب روش تفسیر  
ایان آیاه بیاان نشاده و     هیچ مطلبی در توضایح   البیانتفسیر در بسی شگفتی است که 

 .[999ص، 3ج ،14] ستر به راحتی از کنار آن گذشته امفسّ
 

 آیات در دو تفسیر بندی سیاق ۀتفاوت نحو .5.5

داناد کاه آیاات را در قالا      طباطبایی در هر دو تفسیر، خود را موظّف مای  عالمهاگرچه 
دو تفسایر   در هابند  سیاقدر بعضی از موارد این ها  منطقی تفسیر کند امّا  بند  سیاق

 143آیاات  . الاف( شودمورد از باب نمونه اشاره می وددر ادامه به  که با هم مطابقت ندارد
در یاک   145 ۀدر یک سایاق، آیا   144و  143آیات  البیانتفسیر : در بقره ۀسور 151تا 

نیز در یاک سایاق جداگاناه     151و  159در یک سیاق و آیات  151تا  142سیاق، آیات 
در یک سیاق و آیات  143آیه  المیزان تفسیردر اما  [1۳-92ص ،1ج ،14]اند قرار گرفته

 ۳5تاا   55آیات ب(  .[319-1۳9 ص، 1، ج12] انددر یک سیاق قرار گرفته 151تا  144
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 در  ۳9تااا  2۳در یااک ساایاق، آیااات  22تااا  55آیااات  المیاازانتفساایر در أنفااال: ۀسااور
، 1ج، 12]داده شااده اساات  در ساایاقی جداگانااه قاارار ۳5تااا  ۳1ساایاق دیگاار و آیااات 

 جاناده شاده اسات   در یک سیاق گنتمامی این آیات  البیانر تفسیاما در  [941-999ص
 .[91-۳۳ص، 5ج، 14]

 

 تَیین غرض کلی هر سوره. 5.6

م ها  قرآن کریم امر  مسبوق به سابقه است که در تفاسیر متقادّ بیان غرض برا  سوره
. امّاا آنچاه   [113ص، 1ج ،11 ؛ 111ص، 19ج ،39:   کنا ]گیار  اسات    و میانی قابل پای 

در عالماه   او به این امار اسات.   را از دیگران متمایز کرده، عنایت خاصطبایی عالمه طبا
 یاک  هار »دارد: نظر خود را در مورد غرض سور قرآن اینگونه بیان می ،حمد ۀتفسیر سور

 از یناوع  دارند، یوحدت جداگانه و خود  برا که خداست کالم از  ا طالفه ها سوره این از
 نیاز  دیگر و  ا سوره و  ا سوره میان نه و هست، سوره یک ابعاض میان در نه که وحدت،

 و اسات  مختلف آید یم دسته ب سوره هر از که  مقاصد و اغراض که فهمیم یم اینجا از
 تمام سوره تا که را یغرض کند، یم دایفا را یمخصوص  معنا و خاص یغرض  ا سوره هر

 نیاز در عمل  .[35-34ص ،9ج، 14 ؛92ص ،9ج ،12] شود ینم تمام نیز غرض آن ،نشود
نیز غرض واحاد  بارا    « المیزان»ا بجز سورۀ بقره که در تفسیر   البیانتفسیر ایشان در 

آغااز  و با نقل روایات با سبکی متفاوت تفسیر آن آن مشخص نشده و نیز سورۀ انفال که 
اسات   آنقابل توجاه   ۀنکت. کند میدر ابتدا  هر سوره غرض آن سوره را بیان  ا شودمی
 ا پارداختن    عماران ضامن اینکاه باه غارض ایان ساوره        آل ۀالمه در ابتادا  ساور  که ع

 هاا دربااره اوامار الهای     ها به آیات الهای و کوتااهی آن  گر  اهل کتاب و کفر آنبه تجاوز
. [959ص، 1، ج14] داناد  میبقره نیز  ۀغرض سور آن را کند، به طور تلویحی اشاره می ا

 باا  هاا بارا  مقابلاه   ین به وحدت کلماه و تشاویق آن  ، دعوت مؤمنالمیزانامّا در تفسیر 
، 12]کناد  مشرکین را به عنوان غرض این سوره عنوان می و نصارا و یهود ییعن ،دشمنان

 .[5ص ،3ج
 

 بیان تناسب آیات. 5.7

برا  برقرار  ربط منطقی بین آیات یک سوره و به طاور   زیاد تالش  المیزاندر تفسیر 
شود که این ساوره  گرچه گفته می البیانامّا در تفسیر د وجود دارسیاق خاص آیات یک 

با چناین چیاز  روبارو نیسات و در      این تفسیر عمالً ۀخوانند ولی یک غرض واحد دارد
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 در تبیین برخای از آیاات   زیرا شودها یک از هم گسیختگی مشاهده میبسیار  از سیاق
توان تفسیر آیاات  ونه می. برا  نمآمده استهیچ توضیح دیگر   تنها یک روایت و بدون

، 14 ؛ 119-194ص، 1ج، 12]توبه را در ایان دو تفسایر مقایساه کارد.      ۀسور 49تا  43
 [941-93۳ص، 5ج
 
 در تفسیر طباطباییعالمه  اصطالحات خاص به کارگیری. 5.8

 ،12:   نک نمونه براي]است  «آیات غرر»تعبیر  ،المیزانتفسیر  در رفته کار به تعابیر ازیکی 
 براي] ستا  برده کار به را تعبیر این نیز روایات براي طباطبای  عالمه که [335ص ،91ج

  طباطباای   عالماه  شااگردان  میاان  در تعبیار  ایان  کااربرد . [۳9ص، 3ج، 12:   ناک  نمونه
 ایان تعبیار باه وفاور باه       آملا   جاوادي  هللا آیات  آثار در به عنوان میال. است رایج نیز

 معناي به لغت درو  «ةغرّ» ۀکلم جمع «غرر» .[311ص ،95:   برا  نمونه نک]آید  چشم می
 عباارت  اصاطالح  در «آیاات  غارر »اماا   .[92-95ص، 5ج، 5] است چیز هر ۀبرگزید و اول
 و پایاه  بلکاه  دیگر، آیات از بسیاري راهگشاي که یعنی آیاتی ،قرآن کلیدي آیات از است
 ،93] اسات   احادیاث  از بسایاري  هااي  پیچیادگ   حل براي روشن  مصباح و عدل میزان
 .[31ص، 93ج

در هنگاام   ،باه هار دلیلای    طباطبایی عالمهکه نشانگر آن است  البیانتفسیر بررسی 
و هاو مان غارر    »یاا  « و هاو مان غارر اتیاات    »تألیف این کتاب از اصطالحاتی همچاون  

و هو مان غارر   »اصطالح ، نوزده بار المیزانکرده است ولی در تفسیر استفاده ن« األحادیث
 قرار دارند. ایان در  )ع(یوسف ۀها بعد از تفسیر سوربه کار رفته است که همگی آن« اتیات

 ۀحماد تاا اواساط ساور     ۀتفسیر قرآن از ابتدا  ساور شامل  البیانتفسیر حالی است که 
با این حاال  این اصطالح نباید در این تفسیر مشاهده شود.  بنابراین قاعدتاً و یوسف است

وجاود دارد   آناما عبااراتی در   است، به کار نرفتهدر این تفسیر ح گرچه خود این اصطال
ق  ۀمبارکا  ۀذیل یکی از آیاات ساور  میال ایشان به عنوان کند.  میرا افاده معنا که همین 

  فعي  کُنْعتَ  لَقَعدْ ’  قوله تعالی: ه سبحانه إالّولعمر  لو لم یکن فی کتاب اللّ" نویسند:می

 لکان فیه کفایة [11: ق] ‘حَدیدٌ الْیَوْمَ فَبَصَرُكَ غِطاءَكَ عَنْكَ فَکَشَفْنا هذا مِنْ غَفْلَةٍ
 .[11ص ،9، ج14]

اسات   رفتاه به کاار   المیزانبار در تفسیر چهار نیز  «و هو من غرر األحادیث»اصطالح 
تفساایر  ۀمااورد آن در محاادود دو کااه  [9۳4ص ،91ج ؛322ص ،9ج ؛۳9ص، 3ج ،12]
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امّاا باا کماال تعجا  در ایان دو       [391ص ،4ج ؛9۳2ص، 1ج ،14] گیرد.قرار می البیان
باه   است.نیامده  البیان دراین اصطالح  ،دو تفسیربا وجود یکسان بودن مطال   مورد نیز
 ۀساور هفات   ۀدر بحاث روایای ذیال آیا     المیزاندر تفسیر طباطبایی  عالمه المی عنوان
 هو و»  :نویسد می چنین نبه دنبال آ وکند  نقل می )ع(مؤمنانرا از امیر حدییی  ،عمران آل
 مقاماه  عان  الصادرة أعاجی  المعارف من نقل ما أنّ علیه یدلّ ما وأقلّ األحادیث غرر من

این عباارت   اما [۳9ص ،3، ج12] «.الکریم القرآن من مأخوذ ،العقول یدهش الذي العلم 
 .[9۳2ص، 1ج ،14] ذیل این روایت نیامده است البیاندر تفسیر 
در تفسایر   کاه  اسات  یاز دیگار اصاطالحات  « اب الجر  و التطبیقو هو من ب»عبارت 
کاه در گذشاته نیاز توساط مفسارانی      این اصاطالح   .کاربرد بسیار گسترده دارد المیزان
 )ع(برگرفته از روایتای از اماام صاادق   ، [22ص، 9ج ،19:   نک] ه کار رفتهچون طبرسی بهم

ز قرآن فقط برا  یک شاخص خااص   ا  ااگر اینگونه بود که هر آیه»فرماید: است که می
امّاا   ماناد رفت، دیگر قرآنی باقی نمیشد و با مرگ آن فرد، آن آیه هم از بین مینازل می

قرآن کتابی زنده است و برا  آیندگان همانطور جریان دارد که برا  گذشاتگان جریاان   
واد  هللا جا ة آی ۀبه گفت .[99ص، 9ج ،31:   نک ؛59ص ،13 ؛911ص، 9ج ،34] 9«داشت.
بسایار کاار آزماوده باود و هرگاز       ،در تشخیص مفهوم از مصداقطباطبایی عالمه آملی، 

 ،3] «أعطیت جواماع الکلام  »فرمود:  )ص(کرد زیرا رسول خداتفسیر را با تطبیق خلط نمی
ر آیات قرآن را بر فرد یا جریان خاصای منطباق کناد و هماراه     و اگر مفسّ [149ص، 9ج

 ،9۳] نخواهاد باود  « جواماع الکلام  » ،شود، دیگر ایان کاالم  تحول مورد انطباق، دگرگون 
در  د،کنا عالمه از این اصطالح زیاد استفاده می المیزان. همان طور که در تفسیر [۳5ص

 ،14:   کبارا  نموناه نا   ] هساتیم  این اصطالحفراوان گیر  به کارشاهد نیز  البیانتفسیر 
 .[3۳ص ،3ج ؛399ص ،1ج ؛14 و ۳2ص، 9ج

 
 البیانادر روایی و تفسیری عالمه در تألیف مهمترین مص .6

موجاود   ها  فاراوان «قیل و قال»به دور از پرداختن به  البیانتفسیر در طباطبایی  عالمه
مناابع   ازها  روایای باه نادرت    مطل  پرداخته و در بحث تفسیر ، به ل ّ ها  باکتدر 

مشاهور   انمفسرها   دیدگاهها  تفسیر  هم در بحث. کند استفاده می تروایی اهل سنّ

                                                      
 فیمن یجري ح ّ ولکنه الکتاب مات ماتت اتیة، الرجل، ذلک مات ثم رجل على آیة نزلت إذا کانت لو. 9

 .مضى فیمن جرى کما بق 
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 ایان  ر درکاه باه طاور مکارّ    ترین مصادر روایی عالماه   کند. از مهم اهل سنت را نقل نمی
عیون أخباار  ، [91ص ،1، ج14:   برا  نمونه نک] کافیتوان به میآید، تفسیر به چشم می

 ،هماان  :  برا  نمونه ناک ] بصالر الدرجات، [913-911ص، همان :  برا  نمونه نک] )ع(الرضا
 :  برا  نمونه ناک ] صدوق توحید، [31ص ،همان :  برا  نمونه نک] خباراأل معانی، [199ص

بارا   ] علل الشرالع ،[143ص ،همان :  برا  نمونه نک] شیخ طوسی أمالی، [31ص ،همان
 خصاال ، [91ص ،هماان  :  بارا  نموناه ناک   ] تهذی  االحکاام ، [1۳4ص ،همان :  نمونه نک

ار بحا و  [9۳2ص ،هماان  :  بارا  نموناه ناک   ] االحتجاج ،[992ص ،همان :  برا  نمونه نک]
ترین مصادر تفسایر  ایشاان    مهماز و کرد اشاره  [115ص ،همان :  برا  نمونه نک] األنوار
 ،هماان  :  برا  نمونه نک] تفسیر عیاشی ازتوان می استبند این تفسیر  حکم ترجیعدر که 
 :  بارا  نموناه ناک   ] مجمع البیانو  [132ص ،همان :  برا  نمونه نک]تفسیر قمی  ،[91ص
  .نام برد [13ص، 9ج ،14
 
 البیانتفسیر محتوایی روشی و  تحلیل. 7

 المیازان ، مطال  بسیار منسجم و تفصیلی و نزدیک به الگو  البیان در قسمتی از تفسیر
مطال  از این تفسیر به آن تفسایر منتقال شاده    این  گوییاست به طور  که  اراله شده

گویا عالماه باه    است و وار کشکولمطال   ،ها  این تفسیرمّا در بسیار  از قسمتا ،است
در فرصاتی  و  بعاداً تاا  اسات   هایی را که در ذهن داشته مکتوب کارده ت چیز طور موقّ

ها را به تألیف نهایی برساند. به هار حاال هار چاه از ابتادا       نوین آن یمناس  و با نظم
  .شودها کاسته مییم از قوام مطال  و انسجام آنشونزدیک می   آنتفسیر به انتها

 ،، حجم باالیی از مطال  ایان تفسایر را  بیان شدطور که دیگر آن است که همان ۀنکت
 بیشاتر  تفسیراین در بسیار  از موارد، دهد به طور  که  تشکیل می )ع(ناروایات معصوم

را در ایان  ه قرآن کاریم  به یک تفسیر روایی شبیه است. محقق کتاب نیز رویکرد روایی ب
روایای ساابق   همچاون تفاسایر   را آن حااکم بار   و ترتیا   نظم داند و تفسیر مشهود می

موجا  شاود   البته حضور پر رنگ روایات در این تفسیر، نباید  [9ص ،9:   نک] شمرد برمی
روایااتی   تنها شاامل  غال  این گونه تفاسیرزیرا بدانیم یک تفسیر روایی محض که آن را 
که به نوعی باا آن آیاه    است اند و یا روایاتیدر تفسیر آیات فرموده )ع(ناه معصومکاست 

 ۀ این روایات وجود ندارد تاا در صاورت وجاود   و تبیینی درباردقت نظر  و در ارتباط است
 خدمت، عالوه بر نقل روایات، البیان شود. در تفسیربرطرف  این تعارض احتمالی، تعارض
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پایش از آن   تفسیر  که تا روایات که کرد آن است عالم اسالم به عالمه که ا کم سابقه
بینای  باا ظرافات و تیز  را  باود  نگرفته قرار اجتهاد  بررسی مورد فقهی روایاتو به مانند 
 عالمه ۀها بیشتر دغدغرسد که در آن سالبه نظر می بنابراین .دادعلمی قرار  ۀمورد مداقّ
باوده   )ع(یان آیات قرآن و احادیث المه طاهرین، نشان دادن الفت و هماهنگی مطباطبایی
. لکان باه   باشدهمین مسأله  ،دلیل اینکه ایشان به تفسیر تک تک آیات نسرداخته و شاید
 یک میزان و معیار ۀارال ،المیزاندر هنگام تألیف تفسیر ایشان اصلی  ۀرسد دغدغنظر می

المیازان فای   ود را تفسایر خا  و به همین دلیل اسات کاه    برا  تفسیر صحیح بوده است
تفسیر  پیش  آن تفسیر را توانمی ،البیانتفسیر  به تعبیر محقق. دنام می تفسیر القرآن

 دانسات کاه   را تفسایر   المیازان ایاران برشامرد و    ۀاز هجوم افکار انحرافای باه جامعا   
 .[1-9ص، 9:   نک] دارد ی و استداللی به قرآن کریمعقل  رویکرد
گویناد   مات برخی کاه مای  توهّ بهاست  پاسخی البیان راست که تفسیآن پایانی  ۀنکت
و آن را جادا  از بخاش   کارده  مهار    نسبت به بحث روایی بی المیزاندر تفسیر  عالمه

است که ایشان کسی باود کاه    آناصلی تفسیر خود قرار داده است. زندگی عالمه گویا  
یشاان معتقاد باود اگار     زندگی کرده و با آن ان  گرفته باود. ا  )ع(طاهرین ۀبا روایات الم

روایاات ماا را در    ایان  شود کاه روایات را دریافت کند، متوجه می محتوا حقیقتاً کسی 
از زباان یکادیگر بیاان    را معناا  آیاات   و  دهناد فضا  ارجاع آیات به یکدیگر قارار مای  

نشان دهد تفسیر قرآن به قرآن با تفسایر روایای پیوناد و     تا کنند. ایشان در صدد بود می
ا  وثیق دارد و این چنین نیست که تفسیر روایی مسیر  جدا از تفسیر قارآن باه   رابطه

قرآن داشته باشد. این کوشش عالمه نشان از آن دارد که ایشان چقدر به روایات اهتماام  
 داشته است.

 
 
 گیری نتیجه. 8

 ماورد  فقهای  روایاات  همچاون  ایشاان  زماان  تاا  کهرا  تفسیر  طباطبایی روایات همعال
 علمی بررسی مورد بینی تیز و ظرافت با ،و مهجور مانده بود نگرفته قرار اجتهاد  بررسی
 درک و شناسای  موقعیات  او  با  .کارد  اسالمبزرگی به عالم  داد و با این کار خدمت قرار
 ساو   از شدید  ۀهجم که و از این رو هنگامی پرداختمی کتاب تألیف به روز ها نیاز

 ایان  باه  پاساخگویی  بارا   ،گرفات شاکل   احادیث و رآنق با مخالفت اسالم در دشمنان
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 را شایعه  مخالفان، که کرد مشاهده که را تألیف کرد و هنگامی البیان تفسیر هاگویی یاوه
و  گماشات  همت المیزان تفسیر تألیف به کنند،می معرفی متقن و عقلی تفسیریک  فاقد
 غافال  نیاز  روایات به پرداختن از تفسیر، این در عقلی مسالل ویژه به توجه عین درالبته 
 کاه  اسات  روشی همان تألیف اسا  آن بر را خود تفسیر که روشیو  معتقد بود  .نماند
 تفسایر  گفات  تاوان مای در مجماوع  . اناد شده رهنمون دانب را ماسخنان خود  در )ع(المه

د. نادار  نیز را البیان تفسیر نواقص دارد، گفتن برا  جدید  حرف اینکه بر عالوه المیزان
 زیارا  ،دنداشاته باشا  اساسی مشابهت با هم  دو تفسیرنباید انتظار داشت که این بنابراین 

 . اندتهیه و تدوین شدههر کدام برا  هدفی 
 

 

 هانوشت پی
 کند می اراله پنج جلد ابتدا  در را هود ۀسور خطی ۀنسخ ازهایی  هصفح محترم محقق اینکه وجود با .9

در کمال  اما [199]همان، ص کنداشاره می آنبه  متن تفسیر خود و عالمه نیز در [95، ص5، ج14]
کام و   بادون  آوردن به محقق تعهد به توجه با که است خالی البیان در سوره این تفسیر جا  تعج 
 شود. اضافه آن ۀمجموع به نیز سوره این تفسیر رفتمی انتظار عالمه، مطال  کاست

آن است که تحقیق و تصاحیح   البیانت در مورد تفسیر به گفته محقق کتاب، یکی از نکات حالز اهمیّ. 1
کاه   صورت گرفته اسات  ؤلفم اصالح و حواشیهمراه با چاپی  ۀخطی و نیز نسخ ۀنسخ بر اسا  آن

 ،1ج ؛13۳و  134ص ،9ج، 14:   ناک ]در پانوشت آماده اسات.    «منه رحمه هللا» عبارتاین حواشی با 
با وجود عظمتش تاکنون با اغالط فراوانی چاپ شده است  المیزانتفسیر  حال آنکه [111 و 99۳ص
آیات قارآن و احادیاث   ها  بعد  هم از رو  همان چاپ صورت گرفته است که چه بسا چاپ ۀو هم

 .به اشتباه به چاپ رسیده باشند
بنابراین جزء کند و مییون ، عالمه آغاز جزء سوم تفسیر خود را اعالم  ۀخطی سور ۀدر ابتدا  نسخ. 3

 .استمالده تا انتها  سوره برالت  ۀدوم تفسیر از سور
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