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[1] Logic of understanding the Qur’an [2] Research key [3] Seas of lights (Bihar al-Anwar) 
[4] Summary of conjugated steerage [5] Glossary and explanation in narratives [6] Scince 
of hadith and tact of hadith [7] Collection of writings [8] The balance in interpretation (Al-
Mizan fi Tafsir al-Qur’an) [9] Kitab al-’ayn [10] The end in hadith and impact (al-Nahayat 
fi Gharib al-Hadith) [11] Bride’s Crown from dictionary essences (Taj al-Arous men 
Jawaher al-Ghamous) [12] The way of hadith comprehensation [13] Tributary in the 
science of principles (al-Rafed fi Elm al-Osoul) [14] Pathology of hadith [15] Arab’s 
language [16] Protecting the Quran from distortion [17] Keep the Qur’an from distorting 
and blaming slander on shi’ite imams [18] Vocabulary in the Holy Quran (Al-Mufradat fi 
Gharib al-Quran) [19] Letters (answers Tripoli) [20] Glossary of terms of men and know-
how [21] Quran and Islam [22] Hadith science and its terminology [23] The logic of 
understanding narrative traditions from Tabataba’i’s context

Aims The prerequisite of achieving the correct understanding of the meanings and purposes 
of the narratives is providing certain terms and conditions, as well as the general rules 
of understanding human speech that are considered preconditions of understanding the 
narratives. The aim of this study was to investigate the preconditions for understanding of the 
interpretative narratives from Al-Mizan perspective.
Conclusion From Allamah Tabatabai point of view, the realization of the true meaning of the 
sayings narrated by the Imams (pbuh) occurs when the initial conditions such as “verification of 
text attribution to narrative, achievement to a purified text of the narrative, and the inner truth 
and mind candor of an aspirant to the meaning of Hadith” are provided. The verification of text 
attribution to saying is in the confronting point of the fake narratives attributed to Imams by the 
ignorant and people disobedient to Imams school. Opposition to the Qur’an, opposition to the 
definitive tradition of the Imams (pbuh), opposition to rational proofs, and incompatibility with 
the historical facts are among the precise criteria used by the author of Al-Mizan to putify the 
narratives. On the other hand, “achievement to a purified text of the narrative”, which refers to 
the elimination of damages, such as correcting, distorting, and translating into a false narration, 
inhances the accuracy of achieving the true meaning of the Imams’ words and paves the way for 
the true meaning of the narratives. Finally, the main condition for achieving the understanding 
of narrative is that aspirant to the meaning of narrative should have inner truth and mind candor, 
in light of which the desirability of reaching to Imams and their transcendental education is 
achieved.
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  چکيده
بر ضوابط کلی  الزمه نیل به فهم صحیح معانی و مقاصد روایات، عالوه  :مقدمه

فهم کالم بشری، تحصیل شرایط و ضوابط مشخصی است که از آن به 
شود. هدف این مطالعه، بررسی  های فهم روایات تعبیر می شرط پیش
  بود. زانیاز نگاه الم یریتفس اتیورود  به  فهم روا  یها شرط شیپ

یابی به معنا و مراد واقعی  زمانی دست (ره)عالمه طباطبائیز دیدگاه ا :گیری نتیجه
ای  رنگ تحقق به خود  می گیرد که شرایط اولیه (ع)روایات منقول از معصومین

یابی به متنی منقح از روایت و صدق  چون "صحت انتساب متن به روایت، دست
اب متن، در باطن و صفای ذهن یابنده معنای حدیث" فراهم باشد. صحت انتس

مقابله با احادیث جعلی است که از سوی جاهالن و مغرضان مکتب اهل بیت 
مخالفت با سنت ، مخالفت با قرآنوضع و به دروغ به آنان نسبت داده شده است. 

مات لناسازگارى با مسو  مخالفت با براهین مسلم عقلى، (ع)ه معصومینقطعی
زان برای پاالیش احادیث، از آنها ، از معیارهای دقیقی است که مولف المیتاریخى

معنای  یابی به متنی منقح از روایت" که به از سوی دیگر "دستبهره  گرفته است. 
معنای غلط روایت  هایی چون تصحیف، تحریف و نقل به پیراستگی از آسیب

یابی به مراد واقعی سخنان اهل بیت را باال برده و  است، ضریب اطمینان در دست
رسیدن به معنای واقعی احادیث هموار خواهد کرد. در نهایت، آنچه مسیر را برای 

شرط اصلی و اساسی نیل به مقصود روایت است، برخورداری جوینده  معنا از 
صدق باطن و صفای ذهنی است که در پرتو آن شایستگی وصول به بارگاه 

  شود. ملکوتی خاندان وحی و معارف متعالی آنان حاصل می
  ، حدیث، روایات تفسیری، المیزانفهم ها: کلیدواژه

  
  ٢٩/٠٥/١٣٩٦ تاريخ دريافت:
  ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  n-iesazadeh@tums.ac.irنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه 
در عرف عقال عمل فهم که یک فرآیند ذهنی برای دستیابی به 

مند و  محتوا و مقصود واقعی کالم است، ذهن را از مراحلی نظام
با متن، تصور مفاهیم، به کارگیری قواعد زبانی و منطقی (رویارویی 

سازد. مراحلی  غیره) عبور داده و به مقصود واقعی کالم رهنمون می
که هریک از آنها بر قوانین و شرایط خاصی استوار بوده و تحقق 

. در این میان [1]شود فهم صحیح در پرتو حصول کامل آنها انجام می
ز این قاعده مستثنی نیست، بلکه ا (ع)متن قرآن و روایات اهل بیت

بودن"، فهم  های منحصر به فردی چون "وحیانی به خاطر ویژگی
معانی و مقاصد آنها براساس شرایطی خاص ضرورتی دوچندان 

یابد. به تعبیر دیگر الزمه نیل به فهم صحیح معانی و مقاصد  می
روایات، عالوه بر ضوابط کلی فهم کالم بشری، تحصیل شرایط و 

های فهم روایات  ط مشخصی است که از آن به پیش شرطضواب
  شود.  تعبیر می

هایی چون جعل، تحریف، تصحیف و  از سوی دیگر وجود آسیب
دیگر خصوصیاتی مانند آن، ضرورت باالی حصول شرایط مذکور 

   رساند. برای فهم درست این دسته از متون دینی را به اثبات می
توجه به  ،"ثیفقه الحد"مباحث  شگامانیاز پ یدزفول یمعزّ  مرحوم

 انیب ثیود به فهم حدور یبرا اه تاز ضرور یکینکته را  نیا
استنباط و مورد  یکل ای هقاعد اتییجز یگاه از استقرا" .ندک یم

 هب دیبا موارد، نیا در .شود می عیشا اه نو در زبا ردگی یاستناد قرار م
امر در  نید. امرسل مشتبه نشو ایمسند  یپرداخت تا با خبر قیتحق

اقراُر "موارد، جمله  نیا  از یکی است. یمتعدد یاه هنمون یفقه دارا
از آن  ییردپا ییاست که در کتب روا "َانفسهم جائزٌ  یالعقالِء عل

از سوی دیگر وجود مراتب معنایی مختلف برای روایات  .[2]"ستین
و وابستگی فهم آنها بر شرایط و اصولی خاص و عدم  (ع)اهل بیت

ول همه آن معانی برای تمام افراد از دیگر شواهد نیازمندی حص
های مورد تحقیق است که همواره مورد  شرط فهم روایات به پیش

  توجه صاحبان اندیشه در این عرصه بوده است.
در تذکر به این نکته دقیق در مراجعه به احادیث اهل  عالمه مجلسی

ت نابی است که به نویسد که "همانا در میان اخبار، روایا بیت می
های  حقایقی اشاره دارد که غیر از صاحبان فهم متعالی و اندیشه

یابند و همین امر موجب شده است تا آن  زالل به آن دست نمی
شده از سوی اهل بیت به هم آمیخته شده و  معارف متعالی افاضه

شان  در اثر قرارگرفتن بیانات متعالی و بلند آنان در غیرجایگاه واقعی
سد شوند و حتی بیانات روان و ساده آنان که متناسب با فهم فا

توده مردم ارایه شده است نیز به دلیل فقدان تشخیص و تمایز آنها 
از بیانات متعالی، فاسد شود. چرا که راویانی که از حضرات 

کردند در یک سطح از فهم قرار نداشتند و  معصومین پرسش می
شده نیز به دلیل تفاوت سطح حقایقی که از سوی معصومین ارایه 

عالوه،  کنندگان در یک سطح از دقت و لطافت قرار ندارند. به سئوال
ها است که معارف دین دارای  کتاب و سنت نیز  مملو از این نکته

ای اهلی وجود دارد و  مراتب مختلف است و برای هر مرتبه
ا به کشاندن معارف حقیقیه ر گرفتن مراتب معارف، به نابودی نادیده

  .[3]دنبال دارد"
دلیل بر نیازمندبودن فهم یک متن به قوانین خاص،  ترین مهم

های لفظی و محتوایی است که در آن متن گردآمده  صفات و ویژگی
. کند و نیل به مقصود عبارات متن را دچار آسیب واختالف می

تشابه، ابهام، ایجاز، اشتراک و دیگر صفاتی مانند آن که موجب 
عنی و مراد واقعی کالم و در نتیجه اختالف نظرات شدن م مخفی

های عمدی و سهوی تفسیری  شود از یک سو و آفت مفسران می
چون تفسیر به رای، تحریف و غیره از سوی دیگر، ضرورت تعریف و 
به کارگیری ضوابطی خاص برای رفع ابهام و نیل به مقصود واقعی 

  سازد. متن را آشکار می
به دلیل نقش تعلیمی و تفسیری و  (ع)هل بیتدر این میان روایات ا
و در میان آنها خود فردی از ابنای بشر بوده (ع) به دلیل آنکه ائمه

کارگیرى و استخدام ادبیات حاکم بر  اى جز به چارهاند و  یستهز مى
به راه دریافت معانی و مقاصد حقیقی آنها بر ند، نداشت زبان عرف

زبانی استوار است، چرا که از یک های  کارگیری قواعد و دستورالعمل
ها که به الفاظ و  های لفظی (گروهی از ویژگی سبب ویژگی سو به

گردد و دستیابی به معنی و مراد حدیث را دچار  عبارات حدیث برمی
 رییتغکند.) همانند اجمال، اشتراک لفظی، تصحیف ( مشکل می

ز لفظ مقصود ا)، غرابت (ث به مشابه آنیمتن حد ای سند از یقسمت
ل قّلت استعمال فهم آن با یدل است که به یا دهیچیب کلمات پیغر

حذف  ت ویاز یک روا ینقل قسمت)، تقطیع (همراه است یدشوار
هایی  ؛ و از سوی دیگر به دلیل ویژگی[6-4])دیگر آن یها قسمت

نظیر ارایه معارف متعالی و حقایق ماورایی در قالب ادبیات محدود 
های  روایات، تقیه و غیره که از آن به ویژگیبودن  بشری، ذو وجوه
هایی که به معنی و محتوای عبارات  شود (ویژگی محتوایی یاد می

کشاند)، فهم صحیح مفاد  برگشته و مراد جدی متن را به ابهام می
. شود استعمالی و مراد جدی آنها دچار آسیب قابل توجهی می

  اتـیهم رواـه فبورود   یها شرط شیپش، بررسی ـن پژوهـدف ایـه
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  بود. زانیاز نگاه الم یریتفس 
  
  ) صحت انتساب متن به معصوم۱

عملیات فهم و به کارگیری سازوکارهای آن در متنی به عنوان 
رساند که انتساب  روایت، زمانی پوینده معنی را به مقصود وی می

متن مزبور به روایت، قطعی و مسلم باشد. به تعبیر دیگر عمل فهم 
بودن متن مورد فهم  شود که محقق از حدیث آغاز می حدیث زمانی

اطمینان یابد. نکته مذکور که از اولین شرایط ورود به عمل فهم یک 
یابد که وجود جمالت  حدیث است، از آنجایی ضرورت دو چندان می

پراکنده و شایع در میان روایات رنگ روایی به خود گرفته و امر را بر 
   .[2]وایات مشتبه ساخته استبسیاری از کاوشگران معنی ر

 اتیروا نیاز ا یبه موارد متعدد یمطّهر دیاستاد شه مرحوم
 اند که بیان کرده هااز آن یکیدرباره  شانی. ابود افتهیدست  یساختگ

عبارت  نیمنسوب شده است به ا انیمتق یبه موال راً یاخ یا جمله"
 نجایزمانِکم" در ا رَ یٍن غ"ال ُتَؤّدبوا اوالَدکم بَِاخالقکم الّنهم ُخلقوا لزما

فرموده  السالم هیعل یجمله را عل نیا ایآ نکهیا یکی ؛است بدو مطل
 نیا بحث دوم .و از کجاست ستیگفتار چ نیسند ا یعنی .است

 نیا ایباشد، آ یکالم چه کس نیا ندهیگو نکهیاست که قطع نظر از ا
ول اما قسمت ا. نه ایداشته باشد  یجمله ممکن است مفهوم درست

 السالم هیعل یاز عل ثیبه شکل حد یکتاب چیجمله تاکنون در ه نیا
در کتب اربعه  ست،یجمله ن نیا البالغه نشده است. در نهج تیروا
 یحت هاکه بعد نوشته شده و در آن یثیحد یها در کتاب ست،یهم ن
 ست،ین زیاند مانند بحاراالنوار ن کرده یآور را جمع فیضع ثیاحاد
 نیاست ا دهکه معروف ش یاز زمان یعنیاست؛  شده عیشا راً یاخ

. گذرد یاز پنجاه شصت سال نم شیاست ب نیمنورالمیجمله از ام
ندارد.  وجود ندا هسال قبل هم نوشت ۱۰۰که در  ییاه بدر کتا یحت

حال  در شرح خیالتوار خدر ناس یبه طور تصادف شیمن چند سال پ
 تانیها هبچ است: که افالطون گفته سخن برخوردم نیافالطون به ا
 یگریزمان د یبرا هاآن نکهیا یبرا د؛ینکن تیترب دتانرا با اخالق خو

صحت سند و انتساب یک متن به معصوم، روی  .[7]اند" هشد دهیآفر
ای از مباحث  نبودن روایت است که دامنه گسترده دیگر آن جعلی

مربوط به علوم حدیث را به خود اختصاص داده و یکی از موضوعات 
شرط مذکور  پیشآید.  حساب می پژوهان به وری در تحقیق حدیثمح

که در حوزه روایات تفسیری با توجه به نقش و جایگاه آن در ارتباط 
یابد از دیدگان مولف المیزان مخفی  با قرآن اهمیتی مضاعف می

نمانده و در بسیاری از موارد مورد توجه و تذکر ایشان واقع شده 
 یو ه" :نوشته استبقره  هسور ۱۲۷یه آ نمونه در ذیل یبرااست. 

الکثرة حدا لیس مجموعها من حیث المجموع  یکما ذکرنا بالغة ف
. در جای [8]"صدوره أو صحة انتسابه ییطرح أو یناقش ف یبالذ

بودن اصل لفظ روایت، با ایراد اشکاالتی به  دیگر با اذعان به نامعلوم
و ال ده است که "نقل مشکوک، نظر خود را به این صورت بیان کر

ندری أی اللفظین هو األصل و أیهما المحرف غیر أنه یضاف على 
إلى ما  ذکر من اإلشکال آنفا  "و أیدک بجنود لم تروها"روایة 

إشکاالت أخرى تقدمت فی البیان السابق مضافا إلى إشکال آخر 
بخطاب الجمع و ال مخاطب یومئذ  "لم تروها"جدید من جهة قوله: 

اثبات صحت روایات از طریق نگاه مجموعی به آنها از  . [8]"جمعا
های مولف المیزان است که وی با توجه به مجموع روایات  روش

وارد شده در یک موضوع، که هریک از آنها در کنار دیگر روایات به 
طور جمعی، مطلب مورد قبولی را ارایه کرده و مطابقت مجموع آنها 

، به صحت انتساب [8]رسد می با معیارهای پذیرفته شده به اثبات
  کند. وثوق پیدا می (ع)آنها به معصومین

در ُبعد سندی روایات و بررسی دیدگاه  عالمه طباطباییبررسی نظر 
ایشان در این خصوص خود موضوع مستقلی است که در این 

آنچه در اینجا اشاره به آن ضروری است  [8]شود پژوهش بحث نمی
ی حدیث و تمییز آن از کالم غیر های دستیابی به متن واقع راه

است که در ذیل با اشاره به مشخصات احادیث جعلی که توسط 
  شود. به کارگرفته شده است، بیان می عالمه طباطبایی

  
  جعلى احادیث مشخصات

اولین ویژگى این دسته از روایات در نگاه  :مخالفت با قرآن الف)
ز با کتاب و آیات ست که در عرضه بر قرآن هرگا آن ىیعالمه طباطبا

 و"نویسد  الهى آن سر سازگارى ندارد. در نقد یکى از این احادیث مى
مبنى على جواز صدور المعصیه عن االنبیاء و هو خالف ما  فیه انه

که ارتکاب معصیت  ستا اشکال این حدیث آن ".یقطع به الکتاب
که این مطلب خالف  براى پیامبران را جایز شمرده است در حالی

ست که ا نکته قابل تذکر در اینجا آن .[8]قطعى قرآن استسخن 
تفسیرى از  شاید بتوان ویژگى مذکور را یکى از نقاط امتیاز روایات

چرا که  ،له منطق فهم دانستادیگر روایات از جمله فقهى در مس
یات و تفاصیل شریعت یدلیل بیان جز بسیارى از روایات فقهى به

بودن آنها قابل  گام احتمال جعلىکه در قرآن نیامده است، در هن
هاى دیگرى چون  بلکه از راه ،تطبیق و عرضه بر کتاب نخواهند بود

قابل شناسایى  غیره و نىبررسى سند یا عرضه بر اصول کلى عقال
که یکى از  خالف روایات تفسیرى به معناى خاصهستند. به 

بودن آن طور که مولف المیزان و دیگر  هاى تشخیص جعلى راه
  .[8]اند، عرض بر قرآن است دیشمندان به آن توجه داشتهان

یکى از معیارهاى دقیق براى ارزیابى  ه:مخالفت با سنت قطعی ب)
عرضه آن بر سنت قولى و فعلى حکایت شده از ، احادیث تفسیرى

نقد روایات به مدد  موارد متعددی ازمعصومان است. مالکى که در 
به فرماید: " مالک فوق مى آمده است. وى در بیانالمیزان مولف 

که مخالف  طور کلى علتى براى طرح روایات وجود ندارد مگر زمانی
  .[8]"تشخیص داده شود) معصومان(یا سنت قطعى  کتاب

اى که  با نظر به جایگاه ویژه :مسلم عقلى براهین مخالفت با ج)
و حتى تبعیت از فرامین و رهنمودهاى آیات  داردعقل در نزد شرع 

 توان آن منوط به تدبر و تفکر در آن دانسته شده است، مى وحى نیز
محک احادیث رسیده از معصومان  هایترین معیار را از محکم 

بر  المیزان ترین نقش را در فهم احادیث تفسیرى در دانست که مهم
در ارزشیابى روایات  در عین آنکه عالمه طباطباییعهده گرفته است. 

مخاطبین خود را به این نکته مهم  ،دگیر کار می را به میزان فوق
توان به محض برخورد با احادیثى که مطالب  دهد که نمى توجه مى

راى ب .[8]دادبودن آن  آن براى عقل قابل هضم نیست، حکم به جعلى
مثال در موردى با نقل چند روایت جعلى آنها را با براهین عقل به 

مبتنى بر تشبیه این روایات چون "نویسد:  ارزیابى کشانده و مى
  .[8]"خداوند به مخلوقات است با براهین عقلى سازگارى ندارد

طریق تشخیص  عالمه طباطبایى :تاریخى مسلمات ناسازگارى با د)
را مراجعه به تاریخ و  روایات بودن برخى از اساس ساختگى و بى

ساخته و  آشکار که حق را داند تدبر در اصل قصه و قرائنى مى
 وى از دیدگاه .[8]سازد گونه روایات را نمایان مى بودن این جعلى

مخالف و موافق سیاسى طى قرون و اعصار در  نقشى که گرایشات
حدى بوده است که گاه برخى از ه اند ب داشته جعل احادیث

به تاریکى کشانده و چهره حقیقت را مخدوش  موضوعات را کامالً 
، [8]حداُ مربوط به جنگ  به روایات با توجه .[8]ساخته است

هاى فوق از بارزترین مشخصاتى است که مولف المیزان آنها  یژگىو
کار گرفته و خوانندگان المیزان را به  را در شناسایى روایات جعلى به
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ت. عالوه بر خصوصیات مذکور از مشخصات آنها توجه داده اس
و تضاد با  [8]دیگرى همانند تعارض با مسلمات کالمى شیعه

  توان نام برد. مى بىمسلمات علمى و تجر
  دستیابی به متنی منقح از روایت  )۲

واژه منقح که اسم مفعول از ُنقح و از باب تفعیل است، در لغت به 
 نقح: النقح:شده آمده است؛ " کنده شده، زیبا و پوست معنی خالص

 [9] نقحته" شی فقد عن نحیته  تشذیبک عن العصا أبنها و کل شی
و [11] "نقح الشئ قشره" [10]"أحسن أوصافه الکالم، إذا هذبه و"نّقح 

شود که در نقل الفاظ  با داللت بر تاکید و مبالغه به کالمی گفته می
گوینده از هرگونه غلط و اشتباهی مبّرا بوده و با تهذیب و جداسازی 
از نواقص عین کلمات متکلم را به مخاطبین منتقل سازد. یکی از 

ه در صورت عدم توجه به های جدی در مسیر فهم حدیث ک آسیب
آن آثار مخرب خویش را تا پایان راه بر جای گذاشته و مقصدی 

دهد، عدم  نادرست را در پیش روی کاوشگر معنی روایت قرار می
دستیابی به متن صحیح و واقعی روایت و انجام عمل فهم براساس 

شدن  دست به دست عباراتی غلط و غیرواقعی از حدیث است.
 یختگیر و درهم گرید یاه هاز نسخ یردارب و نسخه ییروا یها بکتا
 توسط ها بو استنساخ کتا گرید یبرخ ناخوانابودن و ها طخ یبرخ
از یک سوی و  گرید سهویو عوامل  ثیحد دانش به ناآشنا افراد

ورزان در طول تاریخ از دیگر  دستبردهای عمدی بعضی از غرض
 .چندان ساخته استدو یی راخطا به متون روا یابی هدرصد را ،سوی
 نیا رایز ندارد یکاربرد چندان موارد، گونه نیدر انیز عدم خطا  اصل
و  سازد یم یمنتفای از موارد  تنها در پارهامر را  نید بر اتعمّ  ،اصل
یا تصحیف و تحریف به صورت ناآگاهانه  دهیپد نیبروز ا یناف

انی و چرا که الفاظ آینه مع .عمدی برخی از بدخواهان نخواهد بود
واسطه انتقال آن به مخاطب بوده و حرکات و حروف و نقش آنها در 
ترکیبات بسیار اهمیت دارد تا آن اندازه که تغییر حروف اضافه و 

شده  تشدید و تقدیم و تاخیر یک ضمیر در معنی القاشده یا فهمیده
. عواملی چون تصحیف، تحریف و غیره [12]گذارد از جمله تاثیر می

احادیث را  [13]ایجاد شبهه تعارض در بین روایات متنکه عالوه بر 
دهد، لزوم دستیابی به  در معرض بدفهمی و سوءبرداشت قرار می

متن واقعی روایت را که از آن به متن منّقح یادشده است، به عنوان 
سازد. دستیابی  پژوهی مبرهن می شرط ورود به عرصه حدیث پیش

در کانون توجه علمای حدیث از دیرزمان  (ع)به کالم واقعی معصوم
 یمعز مرحومبوده و با تعبیرات مختلفی بدان تصریح شده است. 

کرده و بیان داشته  یمعرف ثیفهم حد یقدم برا نیامر را اول نیا
ل ف یالجهُة االول" است که َاو َوقَع  حیمتِن الخبِر و اّنه صح یالتأمُّ

َثبت وقوُع بعِض  القرائه َفقد یالکتابه َاو ف یِاّما ف ٌف یَتصح هیف
در متن  دقت ث،ینکته اول در فهم حد. [2]"مواضَع منها یذلَک ف
 ایاست  حیمنظور که معلوم شود متن خبر صح نیاست به ا خبر
، چنان که در برخی از در خواندن آن رخ داده است ایدر امال  ییخطا

  اخبار روی داده است.
بابی به موضوع نیز در مقباس الهدایه با اختصاص  عالمه مامقانی

شکل  کتابت و ضبط صحیح حدیث، صرف همت برای ضبط درست
ها را برای ناقلین و نویسندگان روایت  و هیات کلمات و حتی نقطه

  .[4]داند الزم و ضروری می
در این میان، روایات تفسیری که به دنبال انتقال مقاصد آیات وحی 

بوده و ای برخوردار  به مخاطبین خویش است از حساسیت ویژه
هرگونه اشتباه در نقل و فهم آن سر از برداشت غیرواقعی از آیات 

های تفسیر المیزان تالش برای  قرآن درخواهد آورد. یکی از ویژگی
دستیابی به متن صحیح روایات پیش از ورود به تفسیر و تبیین 

های راوی در کاهش یا افزایش عبارات  آنها است. تذکر به دخالت

محققانه عبارات راوی از متن روایت نشان از جّد  روایت و جداسازی
و جهد وافر مولف المیزان در پاالیش اصل روایت و فهم مقصود آن 
دارد. تحریف و تغییر الفاظ روایت و برداشت غلط از مقصود امام و 

عالمه زای دیگری است که  نقل به معنی آن از موارد آسیب
 برای نمونه. [8]شته استدر موارد زیادی به آن اشاره دا طباطبایی

شده ی لف دچار تصحیف راوومی توان به روایت ذیل که به تعبیر م
و عن صحیح مسلم، و الترمذی و ابن مردویه که " اشاره کرد است،

عن أبی ذر قال: سألت رسول هللا ص:هل رأیت ربک؟ فقال: نورانی 
 منسوب إلى النور على خالف القیاس کجسمانی "نورانی"أراه.أقول: 

بتنوین الراء و کسر  "نور إنی أراه"فی النسبة إلى جسم، و قرئ 
الهمزة و تشدید النون ثم یاء المتکلم، و الظاهر أنه تصحیف و إن 

 یها آسیب پژوهش نیز به یربان. همچنین، [8]"أید بروایة أخرى
  .[14]ی پرداخته استمتن

  های حدیث منّقح ویژگی
در حالت اسم فاعلی  تصحیف از واژه صحف والف) عدم تصحیف: 

شود که در قرائت و نقل مطالب  باب تفعیل به کسی گفته می
و در اصطالح به تغییر قسمتی از سند یا  [15]کند ها خطا می کتاب

  . [6]گویند متن حدیث به مشابه آن را تصحیف می
تصحیف متن روایت به دو صورت تصحیف نوشتاری و شنیداری 

به هنگام کتابت متون و قابل وقوع است. تصحیف نوشتاری 
برداری از آنها در اثر عللی همانند ناخوانانوشتن ناسخان و  نسخه

ها، بدی خط و  ها و دندانه نهادن نقطه دقتی در درست کاتبان و بی
برداری پیش  خواندن متن اصلی در نسخه دوات و کاغذ یا نادرست

مخرج  آید. تصحیف شنیداری به سبب اشتباه شنیدن حروف هم می
توجه به عامل تصحیف آنگاه اهمیت  . [12]آید آوا پیش می و هم

سازد که در پرتو رسوخ آن در متن روایت، معنی  خود را آشکار می
طور کامل عوض شده و پذیرش روایت را با مشکل جدی روبرو  به
سازد. عاملی که همواره در کانون توجه مولف المیزان بوده و در  می

روایات، توجه به آن را به عنوان شرطی  بدو ورود به فهم و تفسیر
پیشینی مد نظر قرار داده است. اگرچه، کاربرد واژه "تصحیف" در 

شواهد چندانی را به همراه ندارد و  عالمه طباطباییمیان عبارات 
. اما موارد متعددی را [8]جا از واژه مذکور بهره برده است تنها در یک

با بیان عبارات دیگر به  یعالمه طباطبایتوان سراغ گرفت که  می
برای نمونه  .[8]وقوع آسیب تصحیف در روایت هشدار داده است

توان به مورد زیر در المیزان اشاره کرد که جایگزینی عبارت  می
"یغفرهللا للوط" به جای "رحم هللا للوط" ساحت پیامبر الهی را مورد 

از مسیر  تردید و ابهام قرار داده و آن را به ارتکاب گناه و خروج
سازد و این با دالیل مستحکم عقلی و نقلی کامالً  عبودیت متهم می
  .[8]در تضاد خواهد بود

نکته قابل ذکر آن است که تصحیف همیشه محصول خطا در 
ها و تفسیرهای  نوشتار یا شنیدار نبوده بلکه گاه افزودن برداشت

غلط شخصی به عبارات حدیث موجب تغییر متن حدیث شده و 
کشاند. برای مثال وی در ذیل  واقعی روایت را به ابهام میمراد 

سوره کهف  ۸۶روایت مربوط به چگونگی غروب آفتاب در ذیل آیه 
با توجه به افزایش عباراتی ازسوی راوی که برداشت غلط خود را در 
میان روایت نهاده و امر را بر مخاطب مشتبه ساخته است، 

 راجعة األرض تخرق حمئة ثم عین تغیب فی أنها"یعنی  نویسد: می
 ع کالمه من ال من کالم بعض رواة الخبر" موضع مطلعها إلى

َتْغُرُب ِفی َعیٍن " قوله تعالى: رفسّ  الفهم فالراوی لقصور منه فی
 این سخن و [8]"بسقوط القرص فی العین و غیبوبته فیها "َحِمَئةٍ 
 سپس زمین را پاره رفته فرو دارى یآفتاب در چشمه ال یعنى
نیست،  امام کالم جز گردد برمى خود طلوع محل دوباره به و کند مى
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"َتْغُرُب فی َعیٍن  قصور فهم، آیه که به خاطر استاز راوی خبر بلکه 
 در شدنش غایب و دار یال به فرورفتن آفتاب در چشمه َحِمَئٍة" را
  ست.ا  کرده آن، تفسیر

ه از سوی در جای دیگر با اشاره به تصحیف شنیداری صورت گرفت
کأنه من وهم نویسد " راوی و جابجایی کلمات به جای یکدیگر می

. گویا [8]ی"بتبدیل موضعی اللفظین أعنی العرش و الکرس الراوی
راوی به خاطر توهم حاصله برای وی جای دو کلمه عرش و کرسی را 
عوض کرده است. همچنین، در آن جایی که کلمه یا عبارت روایت 

شده از پیامبر اکرم سازگاری ندارد، یکی از  نقل شده با روایت مسّلم
دالیل این امر را نشنیدن قرائت آن واژه توسط راوی یا عدم ثبت و 
ضبط درست سخنان گوینده و در نتیجه نقل غلط آن کلمه یا عبارت 

  .[8]دانسته است
تحریف به معنی دگرگونی عمدی عبارات متن  ب) عدم تحریف:

صطالح به آن تحریف لفظی گفته سخن یا نوشته است که در ا
شود و عبارت از این است که شخص یا اشخاصی الفاظ و کلمات  می

گوینده سخن را با آگاهی و انگیزه مشخصی از مسیر طبیعی و 
واقعی خویش خارج کرده و به گونه دیگری نقل کنند. در اثر این 

لف ای از ابهام و احتماالت مخت تغییر، مقصود گوینده کالم در هاله
شود. مسیر  فرو رفته و مراد واقعی وی به مخاطبان منتقل نمی

طبیعی الفاظ همان افاده معانی حقیقی و مراد واقعی آنها است که 
یابد و در  در پرتو حفظ الفاظ گوینده در شکل صدور آن تحقق می

. [17 ,16]آید وجود می صورت انحراف از آن الفاظ و معانی، تحریف به
َحْرُف نویسد: " در تعریف لغوی آن میهانی راغب اصفچنان که 

 إمالته،ی: و َتحریُف الش : أحرف و حروفجمعه و طرفهالشی: 
 االحتمال من حرف على تجعله أن :الکالم تحریف و القلم کتحریف
. حرف الشی یعنی طرف و کنار آن و [18]"الوجهین على حمله یمکن

دادن آن  جمع آن أحرف و حروف است و تحریف شی به معنی میل
از مسیر اصلی به کنار است مانند تحریف قلم و تحریف کالم یعنی 
آن را از مسیر واقعی خارج ساخته و به کناری از احتماالت 

ای که بتوان آن کالم را بر احتماالت مختلف حمل  بکشانیم به گونه
کرد. از آنجا که مراد از متن منقح در نوشتار حاضر در دایره الفاظ و 

شود، تحریف معنوی که مراد از آن  تن کالم خالصه میعبارات م
قسم دیگری ، [17]حمل کالم برمعنایی غیر از معنی واقعی آن است

وجود آمده در حوزه روایات است که از محل بحث  های به از آسیب
  شود.  خارج بوده و در اینجا تنها به تحریف در حوزه الفاظ بسنده می

، اضافه، تغییر و جابجایی  فتحریف لفظی حدیث که گاه با حذ
پیوندد، از  کلمات متن و گاه از طریق نقل به معنی به وقوع می

ابتدای صدور حدیث از ناحیه معصومان به عنوان آسیبی جدی 
با  مرتضى سیدهمواره مورد توجه عالمان مبرز شیعه بوده است. 

بیان کرده است: "ان الحدیث  له مهم فوق چنیناعنایت به مس
فى کتب الشیعه و کتب جمیع مخالفینا یتضمن ضروب المروى 

الخطاء و صنوف الباطل، من محال الیجوز و الیتصور و من باطل قد 
 کالتشبیه و الجبر و الرؤیه و القول  نه و فساده دل الدلیل على بطال

یحضر ما فى  او الیحصى الذى بالصفات القدیمه و من هذا
  .[19]"الحدیث االحادیث من االباطیل و لهذا وجب نقد

در تهذیب روایات تفسیری از  ف المیزانتوجه مضاعف مول
های صورت گرفته را باید تالشی در راستای دستیابی به  تحریف

مطلب مهم فوق دانست. وی همواره در سرتاسر تفسیر خویش با 
، عدم مخالفت با قرآنعدم  عرضه روایات بر موازینی مسلم همانند

و  م عقلىمخالفت با براهین مسلّ  م، عدمخالفت با سنت قطعیة
گران را بر همگان  های پنهان تحریف غیره مواضع تحریف و دست

  قلـهة النـن جـفا مـحریـروایة تـی الـل فـلع وهویدا ساخته است: "

  .[8]"بالمعنى
تحریف صورت گرفته در  عالمه طباطباییهای بارزی که  از نمونه

و صورت اصیل روایت را الفاظ روایت را با دقتی عالمانه کشف 
به مکه  (ع)عرضه داشته است، روایت در خصوص ماموریت امام علی

و قضاوت در آنجا است که متاسفانه با تعمد برخی کلمات روایت 
اشتمال الروایة تغییر یافته و کلمه یمن به جای مکه آمده است: "

 براءة آیات لفظ من البین من إذ بها الظن ءیعلى لفظ الیمن یس
 من ذلک أین و بمکة األکبر الحج یوم مکة أهل على مقرة اأنه

 إلى موضعه فوضع مکة" "إلى: کان الروایة لفظ أهلهاوکان و الیمن
. اشتمال روایت بر لفظ یمن موجب سوءظن به آن [8]الیمن"
شود زیرا از الفاظ سوره برائت کامًال روشن است که این سوره  می

تع بوده است. لفظ روایت نیز خطاب به اهل مکه و در ایام حج تم
الی مکه بوده است که به جای آن لفظ الی یمن گذاشته شد. کشف 

های  تحریف در حوزه لفظ و دستیابی به متن منقح حدیث از راه
  پذیر است. مشخصی امکان

 بودن روایات نقل به معنی ج) عدم نقل به معنی غلط روایت:
ر قالب الفاظى غیر اصطالحى است که بیانگر انتقال معنی حدیث د

نقل معنى الحدیث "اصلى است،  متکلم از الفاظ صادر شده از ناحیه
  .[20 ,4]"من دون الجمود على االلفاظ

هاى فراوانى که در جواز یا عدم جواز نقل  از بحثکردن با صرف نظر
به معنی روایات بین اندیشمندان علوم حدیثى صورت گرفته 

عالمه که  شرط اولیه این تحقق چنان باید گفت [21 ,3]است
ست که اختالف حاکى (الفاظ ا آن، نیز به آن توجه نموده طباطبایی

روایت) و محکى (محتوا و مقصود) به حدى نباشد که اصل معنى و 
  .[8]مراد را به فساد بکشاند

روى که محتواى روایات، در جریان نقل راویان، از مجراى  از آن
ى الفاظ صادرشده از معصومین نخستین و اصیل خود یعن

هاى آینده منتقل  برنخاسته و در قالب کلمات ناقالن حدیث به نسل
آسیبى را تحت عنوان نقل به معنى در حوزه ، شده است

و این خود موجب بروز تشویش و  پژوهى رقم زده است حدیث
با توجه به این  عالمه طباطبایی تناقض در بین روایات شده است.

المیزان، پژوهشگران عرصه روایات  زا در چند جاى آسیب تناقض
تشویشى که در روایات دهد که " هشدار میتفسیرى را به وجود آن 

. [8]"نقل به معنى در آنها راه یافته استشود به سبب  مالحظه مى
بررسی سیر تاریخی نقل به معنایی حدیث، حکایت از آن دارد که 

ویژه  ات معصومین بهمانده از حضر بسیارى از روایات بر جاى
نگارى در قرن اول  خاطر منع حدیثه احادیث پیامبر اکرم ب

حتى در حوزه تفسیر قرآن، نقل به معنى شده و عین  [21 ,8]هجرى
ما منتقل نشده است.  به رفته در سخنان آن بزرگواران الفاظ به کار

کلمات مختلف در روایات مربوط به موضوع واحد و گاه   وجود
کالم خاندان وحى که به اعتراف  فصاحت با که [21]غیرفصیح

اند ناسازگار  بوده خویش عصر سرایان دوست و دشمن سرآمد سخن
حقیقت اهمیت نقل به معنى  است. درادعا ه بر این است، خود گوا

حدیثی در  ست که این پدیدها از آن رو براى فهم روایات تفسیرى
تبدیل   زا آسیب صورت خروج از مسیر صحیح خویش به عاملی

و سردرگمی  هنگام فهم روایت، مخاطب را دچار چالش درشده و 
تشویشى که در محتواى احادیث  با و در موارد بسیارى کند می
 مراد واقعى و صحیح محتواى روایت معصوم را [8]آورد وجود مى به
توان در کالم  اى از آن را مى کشاند که نمونه تاریکى و ابهام مى به

کرد که "و الظاهر ان فى الروایات اختالال و هو  عالمه مشاهده
الذى بینه النبى ناشىء عن سوء فهم بعض النقله ثم النقل و لعل 

او بعض االئمه ان هناک جماعة من المستضعفین بدخلهم هللا 
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الجنه بشفاعة او مشیة ثم غیره النقل بالمعنى و اخرجه الى الصوره 
لى هست که از سوءفهم و نقل گویا در روایات اختال .[8]"تراهای الت

گیرد و شاید چیزى که پیامبر یا بعضى  ناقلین روایات سرچشمه مى
اند این باشد که خداوند گروهى از مستضعفین را  ز ائمه بیان کردها

کند. آنگاه نقل به  بهشت مىبه وسیله شفاعت یا اراده خود وارد 
  معنى آن را تغییر داده و به این صورت درآورده است.

 م بایهرچند تشخیص نقل به معنی روایتى منوط به حشر دا
 بتوان اما شاید ،ستا در آنها خبرویتداشتن  احادیث معصومان و

 عالمه طباطباییمل در کالم اصحاب تفسیر روایى به خصوص ابا ت
به معنى بودن یک  نقل ساختن در مشخص راها و معیارهایى  مالک

هایى در تشخیص نقل به  دست داد. موارد ذیل نشانهه روایت ب
  . [8]بودن روایات است معنی
 روایاتنقل به معنی  شناسی نشانه

متفاوت اما  الفاظى تقریباً  در آنجایى که دو یا چند روایت با )۱
اى یا مانند آن، از قول ائمه نقل شود، مرجع آن  مشترک در جمله

دو  دو، واحد بوده و دال بر آن است که هر دو روایت یا یکى از آن
گونه از روایات گاه  موضوع مذکور در این. [8]نقل به معنى شده است

ست که ا تواتر معنوى آن .[4]رسد به حد تواتر معنوى نیز مى
اند به  ه کردهیهاى راویان حدیث متفاوت ولى معنایى که ارا عبارت

خاطر فراوانى ه تضمن یا التزام بین همه آنها مشترک بوده و ب
 . ن قدرت مشترک علم پیدا کنیمتعداد روایات به آ

آید که به روشنى دال بر نقل به  هایى در روایت مى گاه واژه )۲
بودن تمام یا بخشى از یک روایت است. کلماتى نظیر "یعنى"،  معنى

"مراده" و غیره نشانه آن است که در این قسمت راوى حدیث بجاى 
و لعّل "کلمات دیگرى را جایگزین کرده است همانند  الفاظ اصلى

 .[8]"من کالم الراوى و النقل بالمعنى یعنى االرض بقدمیک قوله
از کلمات  "مراد آنست که دو پایت را بر زمین بگذار"گویا عبارت 

  .راوى بوده و نقل به معنى است
عالمه هاى دیگر تشخیص نقل به معنی یک روایت که  از راه )۳

مربوط به  روایات همهه از آن مدد جسته است مالحظ طباطبایی
چرا که در صورت  ،مقایسه آنها با یکدیگر است و یک موضوع

رسد. "و  بودن آنها به اثبات مى اشتراک محتوایى آنها نقل به معنی
ذه بعینها هى الروایه السابقه... و ان اختلف لفظا الروایتین بما ه

و این روایت دقیقًا همان روایت  "عملت فیهما ید النقل بالمعنى
هاى آن دو روایت به خاطر نقل  هرچند که الفاظ و عبارتسابق است 
یا در جاى دیگر با اشاره به  [8]نماید شدن متفاوت مى به معنى
لروایة مستفیضه عنه روته عنه نویسد "وا بودن روایتى مى مستفیض

الشیعه و اهل السنه بالفاظ مختلفه و... و قد لعبت به یدالنقل 
روایت مستفیضه از آن حضرت  .[8]بالمعنى فاظهرته فى صور عجیبه

این دراثر نقل  و اند را با الفاظ مختلفى نقل کرده که شیعه و سنى آن
  .به معنى است که روایت را در اشکال عجیبى ظاهر کرده است

  انندـیرى همـات تفسـلى فهم روایـکارگیرى برخى از مبانى عق هب )۴
ات عقلى و عدم تعارض روایات قطعى صادره از اهل بیت با مسلم

تواند معیارى براى  یا عدم تعارض فرمایشات معصومان با قرآن، مى
تشخیص نقل به معنی یک روایت باشد به این صورت که چون 
اصل اولى در روایات معصومان عدم تعارض آنها با مسلمات عقلی 

معیارهاى نامبرده  یا قرآن است، لذا در آنجایى که تعارض روایتى با
تواند سوء برداشت از  دالیل این تعارض مى کى ازی به اثبات رسد،

اشتباه از کالم ایشان  نقل به معنیمراد معصوم علیه السالم و 
در  به آن عنایت داشته و نیز طباطبایی عالمهگونه که  آن .باشد

الیخلو من  و الحدیث" ، همچوناست بدان متذکر شدهمواردى 
ى امر لیس الیه و ان یدعو على نفسه ف )ص(شىء کیف یظّن بالنبى

این حدیث نیز خالى از ، [8]"الروایته تحریفًا من جهة النقل لعل فى
رود که علیه خود  ضعف نیست، چگونه نسبت به پیغمبر احتمال مى

دست وى نیست و ه که اختیار آن ب اى لهاهم در مس نفرین کند آن
کردن در حدیث تحریفى شده  بعید نیست که از ناحیه نقل به معنی

  .دباش
  های دستیابی به متن منّقح راه

دستیابی به متن منقح حدیث در المیزان از چند طریق دنبال شده 
های نیل به متن صحیح  ترین مسیر های ذیل اصلی است که راه
  روایت است.

های اساسی  یکی از راه های مختلف روایت: الف) بررسی طرق و نقل
ها و  رسی متنبرای دستیابی به متن منّقح و اصلی روایت، بر

سلسله سندهای مختلف از یک یا چند راوی مختلف است که در 
هایی چون اضطراب از دامن حدیث رخت برتافته و  پرتو آن آسیب

سازد. چرا که گاه متن یک روایت  چهره واقعی روایت را نمایان می
های مختلف از چند یا یک راوی مشخص متفاوت شده و  در نقل

ی دریافت شده از گوینده حدیث کدام شود متن اصل معلوم نمی
است. در این حال بنابر نظر علمای حدیث اگر این اختالف به معنی 

شود. مگر در صورتی  حدیث خدشه رساند، از درجه اعتبار ساقط می
بودن راوی بر دیگری ترجیح   که یکی از دو روایت به واسطه حافظ

رار می داشته باشد که در این صورت حدیث راجح مورد عمل ق
. اختالف در نقل متن یک روایت توسط یک یا چند راوی که [8]گیرد

در دو  [22]در اصطالح علوم حدیث به حدیث مضطرب نامبردار است
دهد. آنچه  شده را مورد تهدید قرار می بخش متن و سند، روایت نقل

در اینجا از طریق بررسی طرق مختلف روایت مورد اهتمام است، 
نیز در  عالمه طباطباییمتن حدیث است که زدایی از  اضطراب

الروایة التخلو عن  وای از اوقات بدان متذکر شده است که " پاره
، و این روایت خالی از اضطراب در متن [8]"اضطراب فی المتن

هریرة بعدة طرق بألفاظ  أبی هذا المعنى مروی عن ونیست؛ یا "
ایة اضطراب فی متن الرو و ...متنه فی ء مختلفة التخلو من شی

نقل شده است و  ابی هریرهاز   و این معنی به طرق مختلفی [8]"بین
  در متن روایت اضطراب آشکاری است.

بررسی اجمالی و گذرای بخش روایی المیزان به کوشش فزآینده 
در این خصوص شهادت می دهد. وی که معموًال با  عالمه طباطبایی
بطرق متعددة من " "،بطرق متعددة"، "بعدة طرقعباراتی نظیر "

روی من طرق أهل السنة و "، "بعدة طرق عن النبی ص"، "الشیعة
الجماعة أیضا ما یقرب من  عن طرق أهل السنة و" و "الجماعة
از مراجعه و بررسی خویش نسبت به طرق مختلف یک  [8]"ذلک

کند، ضمن تذکر به کاوشگران عرصه روایات،  روایت حکایت می
ون کارساز را در پیش روی همگان ارایه الگویی عملی از این قان

توان به رجوع وی به طرق مختلف روایت  دهد. برای نمونه می می
ِه کِلماتآمده در ذیل فراز " ى آَدُم ِمْن َربِّ سوره بقره  ۳۹" از آیه  َفَتَلقَّ

هذا  روىنویسد " اشاره کرد که بعد از نقل متن روایت چنین می
می و غیرهم، و عن طرق أهل المعنى الصدوق و العیاشی و الق

یا در جای دیگر که  [8]"السنة و الجماعة أیضا ما یقرب من ذلک
حکایت از بررسی عبارت به عبارت روایت در اسناد اهل سنت و 
شیعه توسط ایشان دارد، با تذکر به عدم نقل روایت حاکم در سند 

مرویة بطرق متعددة -کما تقدم- و الروایةآورد " اهل سنت چنین می
من طرق أهل السنة ما رواه  )ع(الرضاو  الباقرو  علیمن الشیعة عن 

 أبی صالحو بإسناده عن  علیعن  ابن الحنفیةالحاکم بإسناده عن 
و الرجل جید الروایة ضابط فی الحدیث ینقل فی  ابن عباسعن 

التفاسیر الروائیة و غیرها روایاته فی التفسیر لکنهم لم یذکروا 
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الذی یستوفی فی الدر المنثور، ما  السیوطیروایته هذه حتى مثل 
 [8]"رواه فی التفسیر ترک ذکر الحدیث، و ما أدری ما هو السبب فیه

های مختلف  بینی از طریق بدین مفهوم که "و روایت چنان که می
و از طرق اهل سنت نقل شده (ع)  رضاو  باقرو  علیشیعه از قول 

و نیز  (ع)علیاز  حنفیه ابناست. آن چنان که حاکم با سند خویش از 
نقل کرده است. در حالی که وی فردی  ابن عباساز  ابی صالحاز 

پسندیده در روایت و ضابط در حدیث است که روایات او در تفاسیر 
که در  سیوطیشود، اهل سنت و حتی  روایی و غیر آن نقل می

درالمنثور به طور کامل روایات را نقل می کند، روایت وی را نقل 
  دانم که سبب این کار چیست؟" ه است و نمینکرد

های متعدد یک  مراجعه به نسخه های مختلف: ب) بررسی نسخه
های دیگری از مولف یا  حدیث که معموًال یا به صورت دست نوشته

های دیگر که همان حدیث را نقل  کاتبان دیگر یا به صورت کتاب
دستیابی به  های مناسب برای آید، یکی از راه دست می اند به کرده

شدن  دست به دست متن اصلی و منّقح حدیث است؛ چرا که
 یختگیر و درهم گرید یها از نسخه یبردار  و نسخه ییروا یها کتاب
 توسط ها بو استنساخ کتا گرید یبرخ ناخوانابودن و ها خط یبرخ
 یابی هدرصد را گرید سهویو عوامل  ثیآشنا به دانش حد نا افراد

در نیز عدم خطا  اصل .دوچندان ساخته است را ییخطا به متون روا
امر را  نیاصل تعمد بر ا نیا رایز ندارد یکاربرد چندان موارد، گونه ینا

به  دهیپد نیبروز ا یو ناف سازد یم یمنتفای از موارد  تنها در پاره
یا تصحیف و تحریف عمدی برخی از بدخواهان صورت ناآگاهانه 

آمده  های پیش ه گریز از تشتت و آسیببنابراین تنها را .نخواهد بود
های  احتمالی و دستیابی به متن منّقح حدیث، رجوع به نسخه

مختلف حاوی حدیث مورد نظر و انتخاب متن صحیح روایت بین 
   آنان است.

مساله اختالف نسخ در نقل موضوع واحد از دیرزمان مورد توجه 
ور به حوزه های علمی بوده و تنها محص علما در بسیاری از عرصه

در موارد دیگری  عالمه طباطباییشود. چنان که خود  روایات نمی
اند.  غیر از متن روایات به این موضوع توجه کرده و از آن غافل نشده

وی در آنجایی که به اختالف دیدگاه اشاعره و معتزله بر سر قضا و 
گرفته توسط برخی را ناشی از اختالف  پردازد، جمع صورت قدر می

على هذا فما وقع نویسد " و اشتباه در استنساخ دانسته و مینسخ 
فی النسختین من الجمع بین قولهم: ال قدر، و قولهم: إن المشیة و 
القدرة لیست لهم و ال إلیهم لیس إال من تحریف بعض النساخ، و 

 [12 ,8]قد اختلط علیه المعنى حیث حفظ قوله القدر و غیر الباقی
شدن بین  ن آنچه در این دو نسخه از جمعبدین مفهوم که "بنابرای

گویند  گویند قدری در کار نیست و افراد دیگر که می قول آنها که می
، واقع شده  مشیت و قدرت برای آنها نیست و به آنها واگذار نشده

ُبرد بعضی از نساخ است چرا که معنی بر آنها  محصول دست
." در این اند ییر دادهشده لذا "القدر" را حفظ کرده و بقیه را تغ خلط

های مختلف برای دسترسی به متن  میان گرچه رجوع به نسخه
کامل و صحیح یک روایت، مواردقابل توجهی از فعالیت روایی 

دهد اما در موارد لزوم و مقتضی به کار مولف  المیزان را تشکیل نمی
آمده و انتظار وی برای تحصیل متن منّقح حدیث را تامین کرده 

توان به موارد زیر اشاره کرد که با رجوع به  ی مثال میاست، برا
های دیگری از منبع ناقل حدیث عبارات آمده دیگر، مورد  نسخه

"، و فی نسخة ثم خرج إلیهم- ثم رجع إلیهمدقت قرار گرفته است. "
و  أقول:"، "و فی نسخة أخرى: و أعطاه-فأخذ قمیصه فرماه إلیه"

ی الدر المنثور، عن عدة من أرباب الروایات األربع األخیرة رواها ف
فیما عندنا -الکتب و الجوامع، غیر أنه لم یذکر فی الروایة الثانیة

  .[8]"قوله: الورود الدخول -من نسخة الدر المنثور

یکی از  ج) عرضه حدیث بر مسلمات (آیات، روایات و غیره):
های کشف اضطراب در متن روایت و دستیابی به روایت منّقح در  راه
یان روایات مشابه و مختلف عرضه آنها بر مسلماتی چون قرآن، م

از آن بهره گرفته و  عالمه طباطباییروایت و غیره است. روشی که 
سازد.  مسیر دستیابی به متن صحیح حدیث را آسان و میسر می

هرچند که این امر در زمان حضور ائمه با عرضه حدیث به آن 
بوده است اما با غیاب ائمه بزرگواران نیز محقق شده و متداول 

بوده و تنها راه عرضه بر ائمه،  امکان مذکور منتفی (ع)معصومین
عرضه بر مسلمات به جای مانده از آن حضرات معصومین خواهد 

توان به مورد ذیل در تفسیر المیزان اشاره کرد که  بود. برای نمونه می
گر مولف المیزان با عرضه روایت بر آیات و روایات مسلم دی

اضطراب موجود در متن روایت را کشف و در پرتو آن روایت صحیح 
و فی متن الروایة اضطراب بین، أما سازد " و قطعی را مشخص می

: فالشتمالها على النداء بأنه ال یدخل الجنة إال مؤمن، و قد سبق أوالً 
مکیة و مدنیة منذ سنین و قد  أنه نزلت فی معناه آیات کثیرة

لبدوی و المشرک و المؤمن فأی حاجة متصورة سمعها الحضری و ا
: فألن النداء الثانی أعنی قوله: و إلى إبالغها أهل الجمع.و أما ثانیاً 

من کان بینه و بین رسول هللا ص عهد إلخ، ال ینطبق ال على 
مضامین اآلیات و ال على مضامین الروایات المتظافرة السابقة، 

: فلما وأما ثالثاً رأربعة أشهعلى أنه قد جعل فیه البراءة بعد مضی 
در متن این روایت نیز اضطراب روشنى است یعنی " [8]"سنذکره ذیال

براى اینکه در این روایت هم دارد" از جمله چیزهایى که ندا  اما اوالً 
 و" مومن مگر شود یدادیم این بود که هیچ کس داخل بهشت نم

ال که این حرف صحیح نیست، زیرا مطلب مذکور چند س گذشت
آیاتى درباره آن نازل گشته بود  قبل به مشرکین گوشزد شده و قبالً 

من آن را شنیده وو همه مردم از شهرى و دهاتى و مشرک و م
بودند، دیگر چه احتیاجى داشت که در روز حج اکبر آن را دوباره 

، براى اینکه نداى دومى یعنى جمله" و هرکس که و ثانیاً  اعالم کنند
عهدى است اعتبار عهدش و مدت آن چهار  (ص)دامیان او و رسول خ

"نه با مضامین آیات انطباق دارد و نه با مضامین روایات  ماه است
نقل شد، عالوه بر اینکه در این روایت، برائت خدا و  بسیارى که قبالً 

 به خاطر ثالثاً  .اند رسول را بعد از گذشتن چهار ماه اعالم داشته
  "      .شود ینقل م ازگارى با روایاتى که ذیالً ناس

ناگفته نماند که در این مسیر دستیابی به متن منقح حدیث از 
و  ابان ابن تغلبدانی راوی همانند  قراینی چون دقت، ضبط و لغت

  توان بهره گرفت. برداران و کاتبان روایت نیز می یا نسخه
  و صفای ذهن) صدق باطن ٣

بر اکرم و اهل بیت به اعتراف تمام منصفان عرصه تفسیر وحى، پیام
هاى در اوج طهارتى هستند که قرآن تمام حقایق درون  او انسان

و [8] )۷۸ـ۸۰، آیات واقعهخویش را تنها بر آنان گشوده است (سوره 
این برخاسته از جایگاه تعلیم و تبیین مبتنى بر علم لدّنى و کامل 

نامه آسمانى براى آنان  که این گرامی [8]اهل بیت به قرآن است
در  .)۲آیه  ،جمعهسوره  و ۴۴آیه  ،نحلسوره ( تثبیت نموده است

نوشته است، به  عالمه طباطبایىکه  مقام تعلیم چنان این رهگذر،
کارگیری اصول شناخته شده در میان  گردد که با به باز مى  آن معانى

 اهیمىاست و نقش تبیین به مفاز ظواهر قرآن قابل دریافت عرف، 
تنها شرط و [8]م عادى راهى بسوى آن نداشتهشود که فه مربوط مى

گونه از مفاهیم، طهارت نفسى است که بنابر فرموده  دستیابى به این
توانند آن  گرفته و تنها آنان مى یقرآن فقط در وجود مطهران جا

عالمه معانى بطنى را تجربه و حس نمایند. البته بنابر فرمایش 
طهارت قادر به دریافت  کسى به اندازه برخوردارى ازهر طباطبایى

و این مبتنی بر وحدت منشا و همانندیی  [8]این معانى خواهد بود
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بنابراین از  .[8]استوار است (ع)است که بر آیات و روایات اهل بیت
شدن به طهارت  آنجا که شرط دستیابی به حقیقت مطهر قرآن نایل

ش نیز در اوج طهارت خوی (ع)روح و صدق و صفای باطن است و ائمه
اند، پس الزمه رسیدن به آن حقیقت متعالی  یافته به آن دست

یافتن به طهارت و صدق و  وحیانی از طریق روایات اهل بیت دست
صفای روحانی است. اذعان به حقیقت فوق که پایه و اساس فهم 

دستیابی به صدق باطن و صفای  ،[23]احادیث ائمه را رقم زده است
ی برای فهم مراد واقعی اهل شرط ورود ذهن را به عنوان پیش

شرطی که صاحب المیزان در بیانات  رساند. پیش به اثبات می (ع)بیت
ویمکن أن توجه هذه األخبار بوجه مختلفی به آن اشاره کرده است: "

یحتاج تعقله إلى صفاء فی الذهن و قدم صدق فی  آخر أدق
ه وجه یعنی "و ممکن  است این اخبار را ب [21 ,8]"المعارف الحقیقیة

دقیق دیگری توجیه کرد که درک آن نیازمند صفای ذهن و 
  برداشتن صادقانه در میان معارف حقیقیه است". گام

شرط مذکور وجود روایات بطنی  ترین گواه صادق بر پیش روشن
روایات بطنى به آن دسته از فراوان در میان روایات تفسیری است. 

از معانى بطنى آیات  شود که محتوى آن تفسیرى روایاتى اطالق مى
قرآن و دور از دسترس فهم و درک عادى بشرى است و در برابر آن 
روایات ظهرى یا روایات تفسیر ظاهرى قرار دارد که با استفاده از 

کارگیرى ادبیات ه مانند اصل ب صول رایج در محاورات عرف عقالً ا
ی به روشنگرى معن غیره، ویژه کالم، ترجمه لغت، استخدام قراین و

ورزد. لذا راه تشخیص و شناسایى روایات  یظاهرى آیات اقدام م
باطنى که بخش قابل توجهى از روایات تفسیرى را شامل است، 

به این  تفسیر قرآن در روایات معصومین است. تامل در چگونگى
اى از قرآن، اصول و ابزار فهم  صورت که اگر روایتى براى تفسیر آیه

کار گیرد از گروه روایات  عرفى را بهمعمول در محاورات عادى و 
آید و روایتى که از ابزار و اصول مذکور در  حساب مى ظاهرى به

توسط آن قابل  شده محتوى ارایه قرآن بهره نگرفته وتفسیر 
. [21]شود محسوب مىیست، از روایات بطنى دسترسى فهم عادى ن

وحى در هاى پنهان محتوایى  الیه براى راهیابى به تنها اصل اساسى
، عالمه طباطباییاین دسته از روایات و از طریق آن، براساس نظر 

. البته [8]کسب طهارت روحى و رسیدن به مقام شهود و حضور است
به حسب مراتب معرفتى  ییمراتب مختلف معناقابل ذکر است که 

در  ها متغیر و متفاوت خواهد بود.و طهارت مخاطبان و مقامات آن
ز شرایط دیگری سخن گفت که به شخص محقق توان ا این میان می

و مفسر حدیث برگشته و توجه به آنها برای ورود به مرحله فهم 
توان به  ناپذیر است. از شرایط فوق می حدیث ضروری و اجتناب

  .[8]موارد ذیل که عالمه طباطبایی به آنها متذکر شده، اشاره کرد
  ) پرهیز از انکار روایات ماورای اندیشه و عقل۱
  انگاری نسبت به فهم حقایق آمده در روایت ) عدم سهل۲
  ) آشنایی با اقسام روایات و تشخیص نوع روایت مورد فهم پیش۳

  از آغاز عملیات فهم
داوری و مداخله تعصبات مذهبی و اعتقادی در  ) پرهیز از پیش۴

  فهم و تفسیر روایت 
 

  گیری نتیجه
 یبه معنا و مراد واقع یابی دست یزمان (ره)یعالمه طباطبائ دگاهیاز د
که  ردیگ یرنگ تحقق به خود  م (ع)نیمنقول از معصوم اتیروا
به  یابی دست ت،یچون "صحت انتساب متن به روا یا هیاول طیشرا
 یمعنا ابندهیذهن  یو صدق باطن و صفا تیمنقح از روا یمتن
 ثیمتن، در مقابله با احاد ساب" فراهم باشد. صحت انتثیحد
وضع و  تیجاهالن و مغرضان مکتب اهل ب یز سواست که ا یجعل

به دروغ به آنان نسبت داده شده است. مخالفت با قرآن، مخالفت 
مسلم عقلى و  نی، مخالفت با براه(ع)نیمعصوم هیبا سنت قطع

است که مولف  یقیدق یارهایاز مع خى،یناسازگارى با مسلمات تار
 گرید یه است. از سواز آنها بهره گرفت ث،یاحاد شیپاال یبرا زانیالم

از  یراستگیپ یمعنا " که بهتیمنقح از روا یبه متن یابی "دست
 تیغلط روا یمعنا و نقل به فیتحر ف،یچون تصح ییها بیآس

سخنان اهل  یبه مراد واقع یابی در دست نانیاطم بیاست، ضر
 ثیاحاد یواقع یبه معنا دنیرس یرا برا ریرا باالبرده و مس تیب

به  لین یو اساس یآنچه شرط اصل ت،ی. در نهاهموار خواهد کرد
معنا از صدق باطن و  ندهیجو یاست، برخوردار تیمقصود روا

 یوصول به بارگاه ملکوت یستگیاست که در پرتو آن شا یذهن یصفا
  .شود یآنان حاصل م یو معارف متعال یخاندان وح
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