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معاصر است. عرضه آن ترین آثار قرآن پژوهی عصر هربار المیزان، یکی از نفیسبدون شک، تفسیر گ: چکیده

تر طلبد. معرفی هرچه بهتر و روشنبه جامعه علوم قرآنی و شیفتگان این عرصه، معرفی هرچه بیشتر آن را می

شود تا در مجامع ذکر شده، جای خود را باز کند. به کار بردن این تفسیر این اثر ارزشمند، موجب می

شد. چنانکه مشهود و ملحوظ است تاکنون، مقاالت و نظیر، باعث شکوفایی فرهنگ و علوم قرآنی خواهد کم

اند که این خود بیانگر نگرش های متعدد و فراوانی در آثار خود به تفسیر المیزان استناد کردهکتاب

توجه از طرفی  باشد.اهلل علیه میاالطراف، علم گسترده و روح متعالی مرحوم عالمه طباطبایی رحمهجامع

باالخص در  یشانا یراز تفاس ینظران به برخصاحب یموجب شده تا برخ یاق،از حد عالمه به وحدت س یشب

تحلیلی به نگارش آمده،  -ای و از نوع توصیفیدر این مقاله که به روش کتابخانه .یرندگ یرادا یةالوال یاتآ

یه المیزان الوال یاتآ یردر تفسکوتاه  ینقدضمن معرفی اختصار گونه و فهرست وار تفسیر المیزان نگارنده 

 یتاهم .آیه پرداخته و دالیل عقلی و نقلی در اثبات ادعای خویش می آورد 3دارد که به عنوان نمونه به ذکر 

علم و  یدمنجر به تول نه تنها از منزلت آنها می کاهد بلکهآثار، گونهینو تفحص در ا یقپرداختن و تحق

تشیع بر خالف سایر  مکتب واالیر راستای این هدف است که در این نوشتار د .گرددیچرخش پژوهش م

 مکاتب و مذاهب اسالمی هر سخنی قابل نقد است بجز سخن معصوم.

 تفسیر المیزان، عالمه طباطبایی، قرآن، والیت ها:کلید واژه

 مقدمه

طور اعم و اتمّ خواهد شد. معرفیی بهطور اخص و جوامع بشری آثار ارزشمند و گرانقدر موجب رشد و شکوفایی مجامع علمی به

المییزان فیی تفسییر  شیود.مطالعه و تحقیق در مورد این آثار، سبب تولید علم و رشد فزاینده دانش در عرصه مورد مطالعه می

کیه در آیید القرآن، اثر حکیم فرزانه و فیلسوف متأله، عالمه طباطبایی  نیز از آثار گرانبهای تفسیر و علوم قرآنیی بیه شیمار می
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قدر بس که مورد استناد و ارجاع مقاالت نظیر است. در عظمت آن، همانکمتوان گفت عصر حاضر و در نوع خود، به جرأت می

الشأن اسیالم سال تالش مبارک و متواتر دانشمند عظیم 20این تفسیر باارزش که حاصل  پژوهی است.و تحقیقات و کتب قرآن

ی تیبیپردازد، در عین حالی کیه ییک تفسییر تردیل است. تفسیری جامع که به اکثر زوایا میبباشد، در نوع خود بدیع و بیمی

و نبوت و معاد، والیت و امامیت گرفتیه تیا مسیاجل اجتمیاعی، رفیع است، تفسیر تطبیقی و موضوعی را در خود دارد. از توحید 

گیرد و در یک کیالم تفسییری جیامع و کامیل می شبهات، از شأن نزول و مساجل فقهی تا صرف و نحو و مساجل بالغی را در بر

 است. شاید راز مانایی و پایایی این اثر جاودانه در همین امر باشد.

گردد کما اینکیه تیاکنون منشیأ گونه آثار، منجر به تولید علم و چرخش پژوهش میاهمیت پرداختن و تحقیق و تفحص در این

در ایین مقالیه، تحلییل توصییفی نویسینده نییز در پیی هیدف  قرآنی گردیده اسیت.آثار فراوان و برکات کثیره در جوامع علوم 

ای نوآوری شود. جنبه نیوآوری در الذکر است و با توجه به اینکه پیشینه اینگونه مقاالت فراوان است، تالش گردیده به گونهفوق

وانندگان و پژوهشگران گرامی اسیت. بیدین تر به اطالعات درخواستی خنگاری مطالب برای دستیابی سریعاین نوشتار، فهرست

شناسیی نظییر روش، گیرایش، هایی در بییان کتابترتیب که مطالبی در مورد بیوگرافی مؤلف از پی خواهد آمد، سیسس فصیل

 الوالیه از دیدگاه نگارنیده بیه نگیارش در خواهید آمید.نگرش تفسیری عالمه و در آخر نقدی بر رویکرد تفسیری برخی از آیات

که در این مقال دنبال می کنیم این است که در مکتب اصیل تشیع هر سخنی قابل نقد اسیت بجیز کیالم معصیوم.فلذا  هدفی

نیاییم کتابی را مقدس شمرده و بقیه نظرات مخالف آنرا سرکوب نماییم که این بر خالف مکتب ماست و در سیره مقتدایان میا 

نویسیم، مرضی حق تعالی و در جهت گسترش فرهنگ اصیل قرآنیی و که میگوییم و آنچه امید است آنچه که می جایی ندارد.

 مکتب اهل بیت )ع( واقع گردد.

 پیشینه تحقیق

طور که در مقدمه بیان شد، سعی شده این مقاله، تا حدی متفیاوت باشید و بسیار نگاشته شده ولی همان در این راستا، مقاالت

 د دارد.در آن رویکردی نوین به نحوه معرفی آثار وجو

 . بیوگرافی مؤلف1

 نام: سید محمدحسین طباطبایی

 شهرت: عالمه طباطبایی

 ای عالِمشمسی در روستای شادگان ار توابع در تبریز و در خانواده 1281تاریخ و محل تولد: 

 وقایع اتفاقیه:

 فوت مادر 1286
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 فوت پدر 1296

 فارسیورود به مکتب و گذراندن مرحله تعلیمات ابتدایی و  1291

 ورود به علوم دینی و عربی در مدرسه طالبیه تبریز 1297

 رهسسار حوزه علمیه نجف به منظور تحصیل 1304

 از نیل به مقام اجتهاد سمراجعه به زادگاه خویش پ 1314

 رهسسار حوزه علمیه قم به منظور تدریس 1325

 ق. 1392رمضان  23اتمام تدوین کتاب المیزان فی تفسیر القرآن= شب قدر  1350

 قم و در مسجد باالسر حضرت معصومه )س( به خاک سسرده شد. -24/8/1360تاریخ و محل وفات: 

 اساتید

: آیات عظام مرحوم آقای سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ محمدحسین اصفهانی، آقای محمدحسین نیاجینی و آقیای فقه و اصول

 محمدحسین غروی اصفهانی معروف به کمسانی

 اهلل حجت کوه کمریآیت: مرحوم علم رجال

 اهلل سید حسین بادکوبی: مرحوم حکیم آیتفلسفه

 اهلل سید ابوالقاسم خوانساری: مرحوم آیتریاضیات

 اهلل سید علی قاضی طباطبایی: مرحوم آیتاخالق و فقه الحدیث

 

 

 شاگردان:

دار ترین آنها حضرات آیات: مطهری، شب زندهبا شادگران امام خمینی مشترک بودند و مهم که،ندشاگردان بسیاری تربیت کرد

 زاده آملی، مصباح یزدی، خوشوقت، محمدی گیالنی، صادقی تهرانی،زاده خراسانی، جوادی آملی، بهشتی، حسنجهرمی، واعظ

وری همدانی، مهدوی کنی، مجتهد شبستری، سید عالمه امینی، موسوی اردبیلی، منتظری، مکارم شیرازی، امام موسی صدر، ن

 ایاهلل سید علی خامنهای و مقام معظم رهبری آیتمحمد خامنه

الحکمه، شیعه الحکمه، بدایهآثار: المیزان فی تفسیر القرآن، سنن النبی )ص(، اصول فلسفه یا روش رجالیسم، کتاب توحید، نهایه

موز، حکومت در اسالم، اعجاز، فلسیفه االلهییه، حواشیی بیر کتیاب کفاییه االصیول، در اسالم، قرآن در اسالم، وحی یا شعور مر

 ها رساله دیگر.حواشی بر کتاب االنصار االربعه مالصدرا، البیان فی موافقه الحدیث و القرآن، تعلیقاتی بر بحاراالنوار و ده
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 شناسی. کتاب2

توسی  عالمیه  عربییسیال بیه زبیان  20جلید و در  20سیت در : اسم کامل آن المیزان فی تفسیر القرآن االف( ساختار کلی

 طباطبایی نگاشته و تدوین گردیده است.

آوری مطالب گفته شده در جلسیه در پی تدوین تفسیر در حوزه علمیه قم، شاگردان عالمه، وی را ترغیب به جمع ب( انگیزه:

 درس نمودند.

 ج( مقدمه کتاب

 های آنکشف مقاصد خداوند و بیان مدلول: بیان معانی آیات و ( تعریف تفسیر1-ج

 : ( بیان مختصری از سیر تطور تفسیر2-ج

 از عصر نزول، تفسیر توس  پیامبر )ص( شروع شده«

 طبقه اول مفسران، صحابه بودند. «

 طبقه دوم تابعین، «

 طبقه سوم: ورود فلسفه به تفسیر در دوران اموی  «

 دوران عباسی، طبقه پنجم: رویکرد به تفسیر رواییطبقه چهارم: ورود تصوف به تفسیر در «

 : ( بیان دالیل اختالف تفسیر3-ج

 اختالف در تعیین و مطابقت مصداق با الفاظ مثالً برای علم و قدرت و اراده خدا مصداق مادی گرفتن «

 مدلول تصوری و تصدیقی: مثالً یک واژه را در همه آیات، یک جور تفسیر کردن«

 : ل مرتفع شدن اختالف در تفسیر( بیان راه ح4-ج

 مسما را با همه اجزایش در نظر گرفت مثالً مراد از میزان، شکل ترازو نیست بلکه عملکرد آن را نیز باید در نظر گرفت.«

 شود.مصداق بر جمود لفظ نیست بلکه شامل غرض و هدف هم می «

 شود.باعث تشویش در فهم آیات میبر قانون عادت و عرف انسانی نباید اعتماد و اتکال داشت زیرا «

 :بندی انواع تفسیر و نقد هر یک( طبقه5-ج

 نقد:: تفسیر با استفاده از روایت و حدیث محدثونالف( 

 خدا حجت عقل را انکار نکرده«

 عدم تمییز احادیث با توجه به اختالف فاحشی که در آنها وجود دارد.«

 تدبرترجیح دادن حجت اموال بر حجت عقل و عدم «
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 تعصبات مذهبی، تطبیق است نه تفسیر« نقد:: وارد کردن آراء و نظرات خود در تفسیر( متکلمونب

 کنند زیرا:عقاید خود را بر آیه تحمیل می«

 گیرند.نظر دیگران را نادیده می -

 کنند.دهند و آیه را بر آن بنا میعقاید و آراء خود را شالوده کار قرار می -

  نقد:کنندوارد تفسیر می   ریاضیات، طبیعیات، الهیات و حکمت را : فالسفه (ج

 تأویل است نه تفسیر«

 اتکا بر موضوعات علمی که قطعیت آن مشخص نیست و تفسیر آیات بر مبنای آن«

 أویلانکار تنزیل و رویکرد افراطی به ت«                    نقد:آیات آفاقی و انفسی: اعتنای بیش از حد متصوفه( د

 تفسیر آیات به حساب جمل و برگرداندن کلمات به زبر«

     نقد:: اصالت دادن به مادهتجربیون( ه

 تفسیر نیست بلکه تطبیق با علوم است.«

 و لوح و قلم برای آنها قابل تفسیر نیست. معاد                   امور ماوراءالطبیعه مانند روح، شیطان و جن، «

 روش تفسیری قرآن به قرآن( دفاع از انتخاب 6-ج

 ( دالیل عقلیالف

 (69:عنکبوت«)وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا»جهادی برتر از فهم کتاب خدا نیست و راهی برتر از راه قرآن نیست  -

 أَنزَلْنَیا ِِلَیْیکَ الیذرکْرَ لِتُبَیینِوَ »روش پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( نیز همین روش بوده است که حدیث ثقلین مؤید آن است  -

 (44نحل: «)لِلنَّاسِ مَا نُزرلَ ِِلَیهْم

 :دالیل نقلی( ب 

 قرآن:

 ( 174نساء:) «وَ أَنْزَلْنا ِِلَیْکُمْ نُوراً مُبیناً»قرآن نور است، پس روشنگر خود نیز هست  

 ءٍ وَ هُیدًً وَ رَحْمَیةً وَ بُشْیرًنَزَّلْنیا عَلَیْیکَ الْکِتیابَ تِبْیانیاً لِکُیلر شَییْوَ »قرآن تبیاناً لکل شیء است پس بیانگر خود نیز هست 

 (89نحل:) «لِلْمُسْلِمینَ

 (189بقرة:«)وَ الْفُرْقان مِنَ الْهُدً هُدًً لِلنَّاسِ وَ بَیرناتٍ»قرآن هدایتگر است پس هدایتگر خود نیز هست  

  حدیث:

 "بَطن فَظاهره حکمة و باطنه علملَه ظَهرو ":حدیث نبوی )ص(
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 "ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعض":(عحدیث علوی )

 د( روش

 ( تفسیر قرآن به قرآن1

 ( استفاده از نکات ادبی بر طبق اسلوب عربی+ مکاشفات عرفانی+ نظریات علمی و فلسفی2

 ( تفسیر موضوعی در زمینه معارف متعلق به:3

 ذات باریتعالی الف( اسماء الهی و صفات و 

 ب( صفات افعالی خداوند 

 های بین خدا و انسانج( واسطه 

 د( انسان قبل از به دنیا آمدن 

 هی( انسان در دنیا 

 و( انسان بعد از وفات 

 ز( اخالق انسانی 

 االحکام و نه تفصیلی( بیان مجملی آیات4

 ( بیان تأویل در برخی آیات و پرداختن به باطن آیه5

 یر روایی از طریق عامه و خاصه( آوردن تفس6

 ( مباحث مختلف علمی، فلسفی، تاریخی، اجتماعی، اخالقی در موارد مقتضی7

 ( آوردن شأن نزول برخی آیات8

 ( تفسیر تطبیقی و در نهایت بیان نظر خود با تیتر مؤلف9

 تفسیر تربیتی :هی( شیوه نگارش

 دارند.بخش اول: آوردن چند آیه از یک سوره که سیاق واحدی 

 بخش دوم: بیان: در ذیل هر آیه از دسته بخش اول

 مباحث لغوی و ادبی، احیاناً شأن نزول، مساجل داللتی آیه احیاناً .1

 تفسیر تطبیقی و سسس تفسیر و نظر عالمه .2

 بخش سوم: احیاناً تفسیر روایی، نقل و نقد احادیث و اخبار از منابع فریقین

 فلسفی، اخالقی، فقهی، اجتماعی و علوم قرآنیبخش چهارم: احیاناً مباحث کالمی، 
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 :هاو( ویژگی

 ( جمع میان سه شیوه تفسیری تربیتی، موضوعی، تطبیقی1

 دت سیاق در هر سوره و در بین آیات آن و وحدت کلی حاکم بر تمام قرآندر نظر گرفتن وح( 2

 ( توجه به تأویل و بطن آیات3

 و هم در داللت لفظی و معنوی ( ارتباط دادن آیات به یکدیگر هم در معنا4

 ای متفاوت( توجه به سهل و ممتنع بودن قرآن و تأویل متشابهات و کشف حکمت و مصالح نهفته الهی در آن به شیوه5

 ( تفسیری جامع و در بردارنده مباحث نظری، تحلیلی، فلسفی، اجتماعی، پندآموز6

 ( دفاع از مبانی و مفاهیم قرآن و پاسخ به شبهات7

ررسی عمیق موضوعات مهمی همچون اعجاز قرآن، قصص انبیاء، روح و نفس، استجابت دعیا، توحیید، توبیه، رزق، برکیت، ( ب8

 جهاد، احباط، اخالق و ...

 ها. ترجمه3

اهلل سید محمدباقر موسوی همدانی توس  مؤسسه دارالعلم قم و دفتر انتشیارات ترجمه فارسی آن به توصیه عالمه و با قلم آیت

 ی به چاپ رسیده است.اسالم

 ، اردو، ترکی و اسسانیول ترجمه گردیده است.های انگلیسیاین تفسیر گرانبها تاکنون به زبان

 . تمجید بزرگان از المیزان4

طور که قرآن مخزن همه علوم است تفسیر استاد عالمه نیز مخزن آراء و افکار و علیومی اسیت اهلل جوادی آملی: همانالف( آیت

 مند شده و به دیگران رسانیده است.حکیم الهی از آن بهرهکه این 

کند وارستگی عالمه طباطبایی از هر نیوع تظیاهر ای که از نظر اخالق و معنوی جلب توجه میاهلل جعفر سبحانی: نکتهب( آیت

مطلع نبیود هرگیز  به دانش بود و پیوسته محرکش در عمل، اخالص و جلب رضای حق تعالی بود. اگر کسی از مراتب علمی او

گذار روش جدید در تفسیر و طراح قواعد نو و ابتکاری در فلسفه و استادی در سییر و سیلوک بیوده کرد این مرد پایهتصور نمی

های آن صرفاً در اخبار خانیدان رسیالت اسیت و آن سبکی خاص در تفسیر دانست که نمونه گذارانباشد. عالمه را باید از بنیان

 ای دیگر است.ه توس  آیهرفع ابهام هر آی

شود... های قابل توجهی در آن مشاهده میای است از اندیشه اسالمی. نوآوریج( عالمه محمدهادی معرفت: این تفسیر گنجینه

های علمی، فلسفی و اسالمی باشید. تواند محور تحول در اندیشهعالمه در اثر خود، تحقیقات عمیق و عالی مطرح نموده که می

 پژوهی است.بحث و پژوهش پیرامون آن از ضروریات هر قرآن بنابراین
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اهلل مکارم شیرازی: اثری است عالی بر اساس روش تفسیر قرآن به قرآن و حقاً متضمن یک سلسیله حقیایقی اسیت کیه د( آیت

 تاکنون بر ما مخفی مانده بود.

 در تفسیر المیزان ةتفسیر برخی از آیات الوالی هب گاهی متفاوت. ن5

 ةنظران به برخی از تفاسیر ایشان باالخص در آیات الوالیتوجه بیش از حد عالمه به وحدت سیاق، موجب شده تا برخی صاحب

 ایراد گیرند.

گویند، تنها حجت شییعه، اسیتناد مثالً در آیه وضو، با توجه به مساجل نحوی آن که هر کدام از فریقین به نوبه خود درست می

 ضو گرفتن است.به سیره اهل بیت در و

ای کیه توان با توجه به سیاق آن را بیه گونیهرا نمی (38دة:ءما«)وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما وَ السَّارِقُ»یا در قطع دست دزد، آیه 

گونیه امام جواد )ع( تفسیر فرمودند، بیان نمود. درست است که تفسیر امام )ع( به روش قرآن به قرآن بیود ولیی اگیر امیام این

 برد.آن پی نمی نمودند تاکنون شاید کسی به تفسیر واقعیتفسیر نمی

 نمودند.سره( به تفسیر روایی اهتمام داشتند ولی بر وحدت سیاق پافشاری میبه هر حال خود عالمه )قدس اهلل 

انید. مودهندارند که تا اواس  سوره یوسف تفسییر « بین الحدیث و القرآن ةالبیان فی الموافق»عالمه طباطبایی  تفسیری به نام 

رویکرد دیگری از تفسیر، در تفسییر المییزان از  (. ولی404: ص ةفی فقه االمام ةاین تفسیر یک تفسیر روایی است )آفاق الوالی

و ال معنیی »فرماینید: الذکر است. ایشیان در تفسییر المییزان میبینیم که کامالً متفاوت با رویکرد تفسیر روایی فوقایشان می

ایین در « النبیی )ص(الرجاع فهم معانی اآلیات، و المقام هذا المقام، الی فهم الصحابه و تالمذهم من التابعین حتیی الیی بییان 

وَ أَنزَلْنَیا ِِلَیْیکَ  »حالیست که طبق حدیث ثقلین، ثقل اصغر، ترجمان و تفسیر ثقل اکبر را به عهده دارد و مطابق آییه شیریفه 

ایین آییه  ":گوییدن آیه میکه معروف به آیه تفسیر است و اتفاقاً عالمه بزرگوار در تفسیر ای...« لِلنَّاسِ مَا نُزرلَ ِِلَیهْم الذرکْرَ لِتُبَینِ

داللت دارد بر حجیت قول رسول خدا )ص( در بیان آیات قرآن و تفسیر آن، چه آن آیاتى که نسبت به میدلول خیود صیراحت 

دارند و چه آنهایى که ظهور دارند، و چه آنهایى که متشابهند، و چه آنهایى که مربوط به اسیرار الهیى هسیتند، بییان و تفسییر 

  …همه آنها حجت است رسول خدا )ص( در

این در خود بیان رسول خدا )ص( است و در ملحقات بیان آن جناب که همان بیانات اجمه هدً )ع( اسیت نییز مطلیب از ایین 

، 12المیزان ، ج ترجمه تفسیر)"قرار است، زیرا به حکم حدیث ثقلین بیان ایشان هم بیان رسول خدا )ص( و ملحق به آن است

 (380ص 

ای کیه در ایین مقیال بگنجید، اند به گونهنمونه از آیاتی که عالمه طباطبایی به والیت اهل بیت )ع( تفسیر نمودهحال به چند 

 نماییم.اشاره می
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 المیزان و آیه سؤال 5-1

 (7و انبیاء: 43نحل:) «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذرکْرِ ِِنْ کُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ» :آیه

خواسیتند تسیلیم میورد خطیاب هسیتند از آنجیایى کیه نمیى "فَسْئَلُوا أَهْلَ الیذرکْرِ "یه شریفهمشرکین که در آ :تفسیر المیزان

کردنید، هیم چنیان کیه خیود قیرآن حکاییت هاً رسول خدا )ص( و نبوت او شده تصدیقش کنند، و قرآن را مسخره مىگفته

بیوده  "فَسْیئَلُوا أَهْیلَ الیذرکْرِ "توانند مورد خطاب در جملهلذا نمى "نَّکَ لَمَجْنُونٌقالُوا یا أَیُّهَا الَّذِی نُزرلَ عَلَیْهِ الذرکْرُ ِِ "کند کهمى

باشند، و این جمله جز با یهودیان اهل تورات قابل انطباق نیست، مخصوصا با در نظر داشتن اینکه یهودیان، دشمن رسول خدا 

ى آنیان گیرم بیود، چیون یهودییان از مشیرکین طرفیدارً کردند، و دلهاً مشیرکین بیا دشیمن)ص( بودند و نبوتش را رد مى

 (376ص,12ج ,)ترجمه تفسیرالمیزانکردندمى

ضاً( است، یعنی پاسخگو هرکه رَمَ اهللُ مُهُزادَض( است که فعل خصومتش )فَرَم مَهِلوبِنقد عقلی: اگر دشمنی یهود از گروه )فی قُ

رود از یهود که بگوینید در کتیاب تیورات )ص( پس چگونه انتظار می کند خصوصاً برای اثبات رسالت نبی اکرمباشد قبول نمی

 )ص( را بشارت داده است.« احمد»اسم 

)بحیاراالنوار، ج « سیئولونکر و نحن المَالذّ هلَانا بها، نحن اَما ایّنَّاِ»فرماید: نقد نقلی: )روایت از تفسیر البرهان( امام باقر )ع( می

 (.7، ح 175، ص 23

، عیون اخبار الرضا و ... در این مورد، روایات فراوانی نقل شده ةودلمبیع ا ینازمینه فراوان است در شواهد التنزیل،روایت در این 

 کنیم.که ما به همین روایت فوق بسنده می

 (44:زخرف) «وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَّكَ وَ لِقَوْمِكَ  وَ سَوْفَ تُسْئلُون»المیزان و آیه شریفه  5-2

شرف و نام نیکى است که از آن جناب و قومش باقى بماند. و معنایش این است که: این قیرآن  "ذکر "مراد از ”المیزان:تفسیر 

ترجمیه ("هاً دیگر سر بلنید خواهیید بیودکه تا قیام قیامت در بین امت -یعنى اعراب -شرافت عظیمى است براً تو و قومت

 (156,   18تفسیر المیزان  , ج

ابی که برخی معاند پیامبر )ص( بودند و حتی اسالم آوردنشان مصلحتی و به خاطر نجات جان و مال خود بیوده، نقد عقلی: اعر

« لونسئَو سوف تُ»فرماید: کنند چه رسد که آن را مایه شرف خود قرار دهند. از طرفی ذیل آیه میگاه به قرآن افتخار نمیهیچ

بنابراین منظور از قوم همانا اهل بییت ب نیز از شمول بازخواست خارج نیستند.شوند که اعرامردم در مورد قرآن بازخواست می

 رسالت می باشد.

 نقد نقلی: روایت فوق از امام باقر )ع(
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 المیزان و آیه راسخون 5-3

 ( 7) آل عمران : «وَ مَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ ِِلَّا اللَّهُ  وَ الرَّاسِخُونَ فىِ الْعِلْم »:بیان آیه

( و مُ تَأْوِیلَیهُ ِِلَّیا اللَّیهُ وَ مَا یَعْلَای معتقدند واو استیناف است یعنی )واو قبل از راسخون، محل اختالف تفاسیر است. عده توضیح:

 (وَ مَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ ِِلَّا اللَّهُ  وَ الرَّاسِخُونَ فىِ الْعِلْمای دیگر معتقدند که واو عاطفه است یعنی )عده

داند، و ظیاهر ایین فرماید: تاویل کتاب را به جز خدا کسى نمىکند، چون مىجمله مورد بحث، افاده حصر مى "المیزان:تفسیر 

عطیف بیه آن نیسیت)ترجمه تفسییر  "وَ الرَّاسِخُونَ فِیی الْعِلْیمِ "حصر این است که علم به تاویل تنها نزد خدا است.و اما جمله:

 (42ص ,   3المیزان,   ج

طور مفصل به این موضوع به« آالء الرحمن فی تفسیر القرآن»: مرحوم عالمه محمدجواد بالغی )قدس سره( در تفسیر نقد نقلی

پرداخته و استناد قول اول را روایاتی از در المنثور سیوطی دانسته که از عایشه نقیل گردییده اسیت. ایشیان رواییت را ضیعیف 

اد دیگر، به قراجیت نو ربطی به آیات متشابه ندارد و خارج از محل نزاع است. استدانسته و فرموده: روایت مربوط به قیامت است 

اند همگی اجتهاد بدون دلیل است و تحذیر هم از ضالین و مضیلین اسیت نیه از راسیخون در آن فرمودهرد باشد که در می ءاقرّ

 علم.

پرداخته و روایتی از امام صادق )ع( آورده که از کافی تأیید قول دوم، پس از ذکر دالیل عقلی، به روایات  رسس عالمه بالغی دس

نحن الراسخون فی العلم و نحین نعلیم تأویلیه( )آالء الیرحمن فیی »داند و آن روایت این است: است و آن را حدیث صحیح می

 (.256، ص 1تفسیر القرآن، ج 

 

 

 گیری نتیجه

ای کیه نیزد فیریقین میورد صی فهیم، دانا، آگاه و مؤمن به گونهقدر متیقن، المیزان اثری است نفیس، گرانبها و با ارزش از شخ

انید از ضیروریات پیژوهش در باشد. نقد و بررسی، تحلیل و تحقیق پیرامون آن چنانکه بزرگان فرمودهمی احترام و محل رجوع 

 سازد.حوزه علوم قرآنی است که موجبات رشد و شکوفایی و تولید علم را در این زمینه فراهم می

ماست که این اثر گرانقدر را هرچه بهتر و بیشتر بشناسیم و بشناسانیم و در جهت ترویج فرهنگ قرآن و مکتیب اهیل بییت  بر

 ناپذیرند به کار ببریم.)ع( که دو ثقل تفکیک
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و به نظر صاحبنظران شیعی اعتقاد عالمه در توجه به وحدت سیاق و عدم به کار گیری رواییات در تفسییر و جیدا سیازی آنهیا 

آوردنشان در بحث روایی موجب شده آیات الوالیة آن گونه که شایسته است تفسیر نگردد که به سه نمونیه از آن اشیاره شید و 

 دالیل عقلی و نقلی بر ادعای مفروض آورده شد.

 قرار گیرد. ابن الحسن العسکری )عج( ةسرور و ساالرمان حجو رضایت  امید است که تالش حاضر مرضیّ رضای حق
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