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چکیده :تفسیر مناهج البیان فی تفسیر القرآن اثر قرآنپژوه و مفسر معاصر آیتاهلل شیخ محمد باقر ملکی میانجی از جمله تفاسیری
است که مؤلف آن در کنار روش تفسیر قرآن به قرآن و ارائه بحثهای متنوع اعتقادی ،اخالقی ،اجتماعی و غیره از روایات
وارده در منابع حدیثی شیعه و سنی نیز استفاده کرده است .وی ضمن باور به حجیت سنت ،در موارد بسیاری از روایات استمداد
گرفته است؛ مانند بررسی لغوی واژگان ،بیان فضیلت سورهها ،بیان سبب نزول آیات و تعیین مصداق آنها ،تفسیر و تأویل آیات و
سور و غیره .او در بهره-گیری از روایات ،گاه به شرح روایت و بیان اسرار آن پرداخته ،گاهی برای گفتههای خویش از
روایات مؤید میآورد .در مواردی نیز با اشکال وارد کردن به سند حدیث یا داللت آن و با بیان روایات مکمل ،به نقد
استداللهای روایی دیگران میپردازد .در این مقاله به شیوه تحلیل محتوا ،در یک نگاه روششناسانه سعی بر آن داریم که به
بررسی و تحلیل روایاتی مبادرت ورزیم که آیت هللا ملکی میانجی در تفسیر خود از آیات قرآن کریم بدانها استناد نموده است.
در نهایت نیز به تحلیل روش بهرهگیری وی از روایات در تفسیر خواهیم پرداخت.
کلیدواژهها :ملکی میانجی ،تفسیر مناهج البیان ،روایات تفسیری ،کارکرد روایات ،تحلیل روایات.

مقدمه
یكى از راههاى اصیل و متقن براى فهم آیات الهى ،مراجعه به اهل بیت :در عصر خودشان و به سنت آنان بعد از وفات و
شهادت ایشان مى-باشد .مفسران و قرآنپژوهان دربارۀ میزان و چگونگی بهرهگیری از احادیث معصومان اختالف دارند .لیکن
صرفنظر از برخی دیدگاههای افراطی ،عموم مفسران شیعه و اهل تسنن ،بر اهمیت سنت در تفسیر و تبیین آیات قرآن تأکید
کردهاند؛ از جمله آنها میتوان مفسر معاصر آیتهللا شیخ محمد باقر ملکی میانجی را نام برد .ایشان از پژوهشگران مباحث
نظری مکتب تفکیک بود که در محضر استادان بزرگ آن مکتب ،بر این مبانی واقف شد و به آن معتقد گردید و در مجموعه
آثار مفید و نوشتهها و دروس خویش ،به ترویج و تثبیت آن مبانی همت گماشت .مدافعان مکتب تفکیک بر این باورند که:
«واقعیت جریان تفکیک امری است مساوی با خود اسالم و ظهور آن؛ یعنی قرآن ،حدیث و سنت ،معارف قرآن و تعالیم اهل
بیت :و خالصه هر چه از ثقلین استفاده شود ،بدون هیچگونه اقتباسی از کسی و مکتبی و بدون هیچگونه نیازی به اندیشهای و
نحلهای» (حکیمی )187 :1383 ،در نگاه مکتب تفکیک ،عالوه بر اینکه سنت ،خود به تنهایی حجت است ،این مقوله عمالً بر
هر یک از حجتهاي معتبر دیگر به نوعی تقدم رتبی داشته و سایر حجتها همچون قرآن و ظواهر آن و حتی قطع و یقین
اصطالحی به تعبیري در حجیت خود تکیه بر سنت دارند .در این دیدگاه ،حجیت قرآن ،انضمامی و اجتماعی است و قرآن در
کنار سنت حجیت مییابد و کتاب خدا مستقالً هیچگونه حجیتی ندارد .به عقیده بزرگان این مکتب ،قرآن کریم شامل همه معارف
الهی نیست ،ضمن اینکه فهم ظواهر قرآن نیز نیازمند قراین متصل و منفصلی است که همه این قراین تنها در نزد اهل بیت:
موجودند ،و حتی در فهم نصوص و محکمات قرآن نیز نیازمند رجوع به اهل بیت :هستیم( .براي اطالع بیشتر ر.ك :اصفهانی،
1 :1388و  131و  )256از اینرو مباحث روایی در مناهج البیان مانند دیگر آثار صاحب-نظران مکتب تفکیک ،گسترة زیادی
دارد .این گستره شامل کمیت قابل توجهی از روایات تفسیری و استفاده از شمار فراوانی از منابع حدیثی و تفاسیر اثری است که
مرحوم ملکی در تفسیر خود از آن بهره گرفته است.
الزم به ذکر است که دربارۀ روششناسی «تفسیر مناهج البیان» در مقاالت متعددی به تفصیل سخن گفته شده است؛ اما در
باب جایگاه و کاربرد حدیث در این تفسیر ،به شیوهای که در این مقاله بحث شده ،نوشتهای نگاشته نشده است.
 .1معرفی تفسیر «مناهج البیان فی تفسیر القرآن»
تفسیر «مناهج البیان فی تفسیر القرآن» به عربی و در شش مجلد ،تألیف مرحوم شیخ محمدباقر ملکی میانجی (-1285
1377ش) است .این تفسیر هم در گروه تفاسیر مأثور و هم در زمرۀ تفاسیر کالمی جای دارد و شامل چهار جزء از آغاز قرآن
و دو جزء از آخر قرآن میباشد.
مفسر ،در مقدمه جلد اول ،پس از اشاره مختصر به روش تفسیرى خود ،به مباحث علوم قرآن ،فضیلت و شناخت قرآن و
اهمیت تفسیر مىپردازد و نیز درباره حجیت ظواهر قرآن ،تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر قرآن به حدیث ،محكم و متشابه ،تأویل و
تفسیر ،تفسیر به رأى ،ناسخ و منسوخ ،اعجاز و تحدى و حدوث قرآن سخن مىگوید .همچنین نكات ظریف و قابل توجهى در

طرح مباحث و نقد دیدگاههاى دیگران ارائه مىدهد .شیوۀ كلى مفسر ،موجزگویى و در حد اشاره به مبانى تفسیر و كالم و
توضیح معانى و احیانا طرح و تحلیل مباحث اعتقادى است( .ایازی)41-40 :1377 ،
ترتیب مباحث در این تفسیر بدین شكل است كه در هر قسمت ،مجموعهاى از آیات را مطرح مىكند و آن را از نظر بیان آیه و
واژهشناسى ،كلمه كلمه رسیدگى مىكند ،سپس كلمات و جمالت را توضیح مىدهد .در جایى كه حدیثى رسیده باشد و به فهم كالم
كمك كند یا در كلیت بحث مفید افتد ،متعرض مىشود و از دیدگاههاى مفسران شیعه و سنى ،به ویژه شیخ طبرسى ،شیخ الطائفه
طوسى ،جار هللا زمخشرى ،فخرالدین رازى استفاده مىكند .البته در بسیارى از موارد ،این نقل همراه با نقد و تحلیل و مناقشۀ
اقوال است .این نقدها بیشتر نسبت به زمخشرى و فخر رازى است ،گرچه كسانى مانند عالمه طباطبایى و شیخ محمد عبده در
تفسیر المنار از این نقدها بىنصیب نیستند و با كالم «و من العجیب» ،آنان را مورد نقد قرار مىدهد .بدین سان از ویژگىهاى
این تفسیر ،همین قسمت از مباحث تفسیر است كه به شكل گسترده و اجتهادگونه با نقادى و زیر و رو كردن مطالب ،به تحلیل و
بررسى آیات مىپردازد.
به هر حال ،طبق روال بسیارى از تفاسیر كه مباحث ،به ترتیب سوره و آیه به آیه شروع مىشود ،این تفسیر نیز چنین است و
در آغاز هر سوره ،كلیاتى از مطالب درباره سوره ،مانند :مكى و مدنى بودن و ترتیب نزول را به نقل از مجمع البیان ارائه
مىدهد ،آنگاه به توضیح واژه و تبیین كالم و استشهاد روایت مىپردازد.
مرحوم ملكى از منابع تفسیرى بسیارى استفاده مىكند .از مهمترین منابع این تفسیر ،مجمع البیان طبرسى ،مفاتیح الغیب رازى،
كشاف زمخشرى ،تبیان شیخ طوسى و المنار رشید رضا و المیزان عالمه طباطبایى است( .ر.ک :همان)42-41 ،
 .2دیدگاه ملکی میانجی درباره روایات
مرحوم ملکی در بخش-های آغازین تفسیر خویش در مقدمۀ سوم با عنوان «تفسیر القرآن بالقرآن و الحدیث» رویکرد خویش
پیرامون تفسیر قرآن به وسیلۀ سنت را بازگو می-کند .از نظر وی در میان روش-های گوناگون تفسیر قرآن ،روش تفسیر
اجتهادی صحیح-ترین روش محسوب می-شود .وی شاخصۀ این روش را اعتماد و استناد بر عقل و کتاب و سنت برمی-شمارد.
(ملکی میانجی)15 ،1 :1414 ،
از نظر ملکی میانجی ،قرآن و سنت دو مرجع در علوم شرعی و معارف و عقاید اسالمی هستند و هر کس درباره دین مطلبی
را ادعا کند ،باید از مسلمات کتاب و سنت برای گفته خود دلیل و حجت بیاورد؛ در غیر این صورت مطالب او اعتباری ندارد و
گوش داده نمیشود( .همان )18 ،در این راستا سخن کسانی را که تفسیر قرآن با قرآن را یگانه روش فهم قرآن میدانند ،نقد کرده
و چنین می-نویسد :اگر منظور از تفسیر قرآن به قرآن ،بینیازی از بیانات رسول هللا 6و ائمه معصومین :باشد ـ چنانچه برخی
از اهل سنت به این نظر گرایش دارندـ در نهایت ضعف است( .همان)18 -15 ،
او در ادامه با یکی از شاخص-ترین مبانی عالمه طباطبایی در تفسیر قرآن به قرآن مبنی بر بی-نیازی کالم الهی از غیر خود
در بیان مقاصدش (ر.ک :طباطبایی )11 ،1 :1402 ،به مخالفت برخاسته است .او جهت اشکال وارد کردن بر این مبنا از قول
عالمه طباطبایی چنین می-آورد« :حق مطلب این است كه راه به سوى فهم قرآن به روى كسى بسته نیست و خود بیان الهى و
ذكر حكیم بهترین راه براى فهم خودش مىباشد؛ به این معنا كه قرآن كریم در بیانگرى مقاصدش احتیاج به هیچ راهى دیگر
ندارد ،پس چگونه تصور مىشود كتابى كه خداى تعالى آن را هدایت و نور معرفى كرده و «تبیان كل شىء» خوانده ،محتاج به
هادى و رهنمایى دیگر باشد ،و با نور غیر خودش روشن ،و با غیر خودش مبین گردد؟» (همان )86 ،3 ،وی اشکاالتی را بر
سخن فوق وارد ساخته و در مقام نقد میگوید:
 .1قرآن کریم دو مقام دارد :اول :مقام سخن گفتن همه مردم که راه به سوى فهم آن به روى كسى بسته نیست .دوم :مقامی که به
رسول 6و ائمه معصومین :اختصاص دارد و برای فهم آن باید به ایشان مراجعه نموده و از سخن ایشان عدول نکرد .او آیه « َو
ِّتاب َو ا ْلحِّ ْك َمةَ» (جمعه )2 :را بهترین شاهد برای بیان حقایق دین خدا توسط نبی 6و پس از او توسط ائمه معصومین:
یُ َع ِّل ُم ُه ُم ْالك َ
می-داند( .ملکی میانجی)16-15 ،1 :1414 ،
 .2برخالف رویکرد عالمه طباطبایی که معتقد است قرآن نور و تبیان کل شیء است و نور به وسیله غیرخودش روشن
نمیشود؛ همچنین هدایت از دیگری هدایت نمیپذیرد .ملکی میانجی چنین می-نویسد :سنت عدیل و همنشین قرآن است و یکی از
دو ثقل هم مانند ثقل دیگر یعنی قرآن ،نور است؛ بنابراین تفسیر قرآن با سنت ،نور علی نور است( .همان)16 ،
 .3آیاتی که در آنها قرآن ،بیان و تبیان و شفاء و هدایت و غیره نامیده شده ،برای بیان عظمت شأن قرآن و جامعیت آن است و
منافاتی با تفسیر کردن آن با روایات و سنت ندارد( .همان)
 .4استدالل به کالم امیرالمؤمنین 7در خطبۀ  18نهج-البالغه ،پیرامون «عدم مراجعه به خاندان وحی در تفسیر قرآن» ،برای
اثبات تفسیر قرآن با قرآن صحیح نیست؛ زیرا این خطبه در مقام توبیخ نادانانی است که متصدی مقام قضاوت و فتوا شدهاند و به
خاطر جهل به قرآن و احکام آن ،در قضاوتها و فتواهایشان اختالف دارند؛ حضرت بیان میکند که اگر مطابق کتاب خدا حکم

کنند ،دچار تناقض و اختالف نخواهند شد .و عبارات این خطبه و همچنین خطبه  ،133با تفسیر قرآن با قرآن ارتباطی ندارد.
(همان)17-16 ،
نقدهای او بر المیزان ،نشان دهنده اهتمام وی به روایات و جایگاه آن در تفسیر است .وی یكى از كسانى است كه بهطور
گسترده از روایات اهلبیت :در تفسیر و فهم معناى آیه و اشاره به مصادیق كالم استفاده مىكند و از جهتى مىتوان احاطۀ مفسر
به روایات اهلبیت :و مراجعه به آنها از جنبههاى مختلف را ،یكى از مشخصههاى بارز این تفسیر دانست.
از نكات قابل یادآورى ،اهتمام مفسر به نشان دادن منابع روایى است و چون ایشان از منابع فراوانى در حدیث و تاریخ و سیره
استفاده مىكند ،همواره مشخصات این منابع را یادآور مىشود .از مهمترین منابع روایى وى ،كتب اربعه ،تفسیر البرهان ،نور
الثقلین ،الدر المنثور ،بحار األنوار ،سیره ابن هشام و مروج الذهب است .وی همچنین ضمیمه کردن قرائن عقلی را به قرآن و
سنت در مقام تفسیر آیات ،ضروری میداند( .ایازی)48 :1377 ،
 .3تحلیل کارکردهای روایات در تفسیر مناهج البیان
«روایات تفسیری» ،روایات ناظر به تبیین قرآناند و به فهم ما از مدلول آیات و درک مراد خداوند یاری میرسانند .روایات
تفسیری به گونههای متعددی با آیات قرآن ارتباط دارند و دارای کارکردهای متعددی هستند و با به دست دادن آگاهیهای سودمند
درباره واژگان ،اسباب و فضای نزول ،تعیین مصداق آیه و ،...مفسر را در فهم الیههای قرآن کمک میکند( .مسعودی:1395 ،
)25 ،1
در این قسمت با ارائه چند روایت ،کارکردهای روایاتی که ملکی میانجی در تفسیر قرآن خویش از آنها استفاده کرده است،
نشان میدهیم:
 .3-1بررسی لغوی
شمارى از روایات تفسیرى معصومان :به شكلى است كه در تبیین آیات ،تنها واژگان یا برخى از واژگان آیه را معنى نموده و
از این حد فراتر نرفته است ،این روش غالبا ً در مواردى بكار رفته است كه ظاهر آیه ،روشن به نظر آمده و گویى مخاطب
نیازى به توضیح بیشتر نداشته بلكه با بیان معنى و مفهوم واژگان دشوار نماى آن ،مفهوم آیه برایش براى او آشكار مىشده است.
بیان معناى یك واژه نیز ،گاهى در حد ذکر واژهاى مرادف با واژه مورد نظر و آسانتر از آن انجام گرفته و در مواردى هم با
بیان معناى واژه دشوار و افزودن برخى توضیحات تكمیلى مربوط به جزئیات معنایى آن ،صورت پذیرفته است( .ر.ک :رستمی،
)189 :1380
ملکی میانجی در برخی موارد با استشهاد به اینگونه روایات ،آنها را در همان حد ترجمه یا ترجمه و توضیح به شمار
میآورد .نمونههایى از آن را در مثالهایى كه در پیش رو داریم مىبینیم:
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س ْم ِّع ِّه ْم َو َ
على قُلُو ِّب ِّه ْم َو َ
َّللاُ َ
على َ
على أَب ِّ
ْصار ِّه ْم غ َ
 ،)7به روایتْ « :ال َختْ ُم ه َُو ه
ً
ْ
ُ
علَى ُكف ِّر ِّه ْم :ختم همان مهر زدن بر قلبهای کافران بخاطر عقوبت
ار ُ
علَى قُلُو ِّ
عقوبَة َ
الط ْب ُع َ
ب ْال ُكفه ِّ
کفرشان است( ».ابن بابویه قمی )113 ،2 :1404 ،استناد نموده و مهر زدن را باعث عدم تعقل و درک فضیلتهایی که خدا به
مؤمنان تفضل کرده ،میداند( .ملکی میانجی)146-144 ،1 :1414 ،
ی أ َ ْشبَاها ً َو أ َ ْمث َ ً
اال مِّ نَ
ب .در تفسیر آیه «فَال تَجْ َعلُوا ِّ هّلِلِّ أ َ ْندادا ً َو أ َ ْنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ » (بقره ،)22 :واژه «انداد» را طبق روایت « ...أ َ ْ
یءٍ ( »...ابن بابویه قمی ،بیتا )404 :به مشابههایی برای خداوند
علَى َ
ْاأل َ ْ
ْص ُرَ ،و َال ت َ ْق ِّد ُر َ
صن َِّام الهتِّی َال ت َ ْع ِّق ُل َو َال ت َ ْس َم ُع َو َال تُب ِّ
ش ْ
ترجمه نموده و بیان میدارد که این مشابههایی که به جای خدا برگزیدهاید ،بر هیچ یک از نعمتهایی که در صدر آیه ذکر شد،
توانایی ندارند( .ملکی میانجی)174 ،1 :1414 ،
ی
ی الهتی أ َ ْنعَ ْمتُ َ
علَ ْی ُك ْم َو أ َ ْوفُوا بِّعَ ْهدی أُوفِّ بِّعَ ْه ِّد ُك ْم َو إِّیها َ
ج .برای ترجمه واژه «رهبه» در آیه «یا بَنی إِّسْرائی َل ا ْذكُ ُروا نِّ ْع َمتِّ َ
ط یَ َدیْكَ َو ت ُ ْ
لر ْهبَةُ ت َ ْبسُ ُ
ظ ِّه ُر َ
ظ ْه َر ُه َما»:
فَ ْ
ُون» (بقره )40 :به چند روایت تمسک جسته است که در آنها این لفظ به معنای « َو ا ه
ار َهب ِّ
گشودن دست و آشکار شدن پشت آن» (کلینی رازی480 ،2 :1363 ،؛ ابن بابویه قمی )370 :1399 ،بیان شده است .او از
واژه «رهبه» معنای تعبد و بندگی را که در کتابهای لغت بیان شده ،از روایات نیز برداشت میکند .وی بیان میکند که مقام در
اینجا ،مقام خوف و تهدید نیست؛ بلکه امر وتذکر به این است که فروگذاری و سهلانگاری در بندگی خداوند روا نیست( .ملکی
میانجی)218 ،1 :1414 ،
ض ِّلیُ ْف ِّس َد فیها َو یُ ْهلِّكَ ْال َح ْر َ
َّللاُ ال یُحِّ بُّ ْالفَسا َد» (بقره« ،)205 :حرث»
ث َو النه ْس َل َو ه
سعى فِّی ْاأل َ ْر ِّ
د .در تفسیر آیه « َو ِّإذا ت ََو هلى َ
را طبق روایتی از امام باقر و صادق 8به «زمین» و «نسل» را به «فرزند» ترجمه کرده است( .عیاشی-100 ،1 :1380 ،
101؛ مجلسی189 ،9 :1404 ،؛ ملکی میانجی)167 ،2 :1414 ،

 .3-2تعیین مصداق
قرآن ،کتاب هدایت برای همه انسانهاست و منحصر به موقعیت مکانی و زمانی خاصی نیست و مفاهیم آن برای همه زمانها
و مکانها قابل انطباق است؛ اما شماری از اسباب نزولها ،نشاندهنده نخستین مصداق از مفهوم آیه هستند و از این رو به فهم
آیه کمک میکنند .افزون بر این ،در روایات متعددی اهل بیت :به عنوان مصداق-های منحصر یا کامل آیه معرفی شدهاند و آیه
بر آنها تطبیق داده شده است( .مسعودی )61 ،1 :1395 ،بنابراین مشاهده میشود که بعضی از آیات بر مورد خاص و شخص
معینی منطبق شده است .برخی از این مصادیق که ملکی با توجه به روایات تفسیری برای آیات تعیین کرده به قرار زیر است:
صرا َ
علَ ْی ِّه ْم َو الَ الضهالِّینَ » (حمد )7 :مطابق روایتی که مصداق این
علَ ْی ِّه ْم َ
غی ِّْر ْال َم ْغضُو ِّ
ب َ
ط الهذینَ أ َ ْنعَ ْمتَ َ
الف .در تفسیر آیه « ِّ
آیه را یهود و نصاری میداند (عیاشی ،)24 ،1 :1380 ،بیان میکند که یهود و نصاری از باب مصداق بارز هستند نه بیان تمام
مراد؛ بنابراین میتوان شامل تمامی فرقههای منحرفه از حق مثل نواصب و اهل بدع و غیره شود؛ بنابراین به غیر از فرقه حق،
تمامی فرقهها مصداق گمراهان و کسانی که برآنها غضب شده ،هستند( .ملکی میانجی)130 ،1 :1414 ،
ع َلى ا هلذینَ ال َی ْع ِّقلُونَ » (یونس )100 :را با توجه به روایتی از امام صادق،7
س َ
ب .مصداق «رجس» درآیه « َو َیجْ َع ُل ِّ
الرجْ َ
«شک» دانسته (کلینی رازی )288 ،1 :1363 ،و بیان میکند که جریان سنت الهی درمورد کسانی که تعقل نمیکنند و آیات خدا
را تکذیب میکنند ،این است که به مرض و آفت روحی شک و تردید “€که معنای مقابل ایمان است -دچار میشوند( .ملکی
میانجی)158 ،1 :1414 ،
ج .در آیه « َو ا ْبتَلُوا ْال َیتامى َحتهى ِّإذا َبلَغُوا النِّكا َح فَإ ِّ ْن آنَ ْست ُ ْم مِّ ْن ُه ْم ُر ْشدا ً» (نساء )6 :مصداق رشد را طبق روایتی از امام
صادق( 7مجلسی« ،)40 ،23 :1404 ،توانایی برحفظ مال» میداند و این معنا را به تمامی انواع چیزهایی که مطابق ادراک
امور دنیا و آخرت و مخالف سبکی عقل باشد تعمیم میدهد( .ملکی میانجی)277 ،4 :1414 ،
د .تطبیق «أُذُ ٌن وا ِّعیَةٌ» بر امام علی 7در آیه « ِّلنَجْ عَلَها لَ ُك ْم ت َ ْذك َِّرة ً َو ت َ ِّعیَها أُذُ ٌن وا ِّعیَةٌ» (حاقه )12 :طبق روایات بسیار زیاد که
در کتب شیعه و سنی نقل شده است ،نمونه دیگری از بیان مصداق آیه در تفسیر است .او در ادامه میگوید که تطبیق آیه بر امام
علی 7از باب بیان مصداق بارز است و با تطبیق آن بر سایر ائمه :و حضرت زهرا سالم هللا علیها منافاتی ندارد( .ملکی
میانجی)66 ،29 :1414 ،
 .3-3بیان روایات هم سیاق با آیات مورد بحث
برخی روایات ،گرچه به ظاهر درصدد تفسیر آیات قرآن کریم نیستند؛ اما چون موضوعشان با آیات مورد نظر هماهنگی دارد،
میتوان در تفسیر قرآن و فهم بهتر آیات از آنها استفاده کرد .روش ملکی میانجی در تفسیر قرآن با کمک روایات این است که
موضوع مورد بحث هر آیهای را با روایات هم سیاق با آن موضوع میآورد تا جنبههای مختلف آن روشن شود؛ به عنوان مثال
س ُه ْم َو ما یَ ْشعُ ُرونَ » (بقره )9 :روایاتی را که در ذیل آیه «فَلَ هما
َّللا َو الهذینَ آ َمنُوا َو ما یَ ْخ َدعُونَ إِّاله أ َ ْنفُ َ
در تفسیر آیه «یُخا ِّدعُونَ ه َ
سفُونا ا ْنتَقَ ْمنا مِّ ْن ُه ْم فَأ َ ْغ َر ْقنا ُه ْم أَجْ َمعینَ » (زخرف )55 :بیان شده ،به مناسبت هم سیاق بودن با آیه مورد بحث ذکر کرده و وجه
آ َ
مشابهت آنها را اضافه شدن خدعه و أسف به خدا میداند که خداوند از باب تکریم و تشریف پیامبر« ،6آسف» و «خدعه» را به
خود اضافه نموده است؛ به این بیان که تأسف خدا مانند تأسف ما نیست؛ بلکه خدا برای خود اولیایی را قرار داده که تأسف
سو َل فَقَدْ
الر ُ
میخورند و راضی میشوند و رضایت و ناراحتی خدا ،در گرو رضایت و ناراحتی آنهاست .مفاد آیه « َم ْن یُطِّ عِّ ه
علَ ْی ِّه ْم َحفیظا ً» (نساء )80 :نیز به همین معناست( .ابن بابویه قمی ،بیتا )168 :از طرفی اگر
أَطا َ
س ْلناكَ َ
َّللا َو َم ْن ت ََولهى فَما أ َ ْر َ
ع هَ
جایز باشد که صفاتی مانند رضایت ،سخط ،تأسف ،ضجر و غیره بر خداوند حادث گردند ،الزمهاش این است که خداوند که قدیم
ازلی است ،در زمانی ،متصف به این صفات نبوده باشد و سپس در زمان دیگری بر او حادث گردند و این معنا با قدیم ازلی
بودن پروردگار منافات دارد و در این صورت فرقی میان خالق و مخلوق و قادر و مقدور نخواهد بود؛ بنابراین خداوند متصف
به این صفات نمیشود( .ملکی میانجی155 ،1 :1414 ،و)156
همچنین در تفسیر این آیه ،روایتی را بیان میکند که معصوم 7آن روایت را در تفسیر آیه ذکر نکرده است و آن ،روایت
انطباق خدعه با نفاق است که منافقین را مصداق خدعه کنندگان برشمرده است( .ر.ک :ابن بابویه قمی255 :1368 ،؛ ملکی
میانجی)157 ،1 :1414 ،
 .3-4کشف باطن و تأویل آیات با بهرهگیری از سنت
مرحوم ملکی تأویل را در معنای مصدری آن قبول دارد که به معنای «بطن» ،در برابر «ظهر» به کار میرود (همان)31 :
و مقصود از آن «تبیین غرض نهایی پدید آورنده متن و ارائه مقصود نهفته اوست .این مقصود نهایی ،در ذهن و نیت پدیدآورنده
متن نهفته است و به سادگی از متن فهمیده نمیشود .علت نهفتگی نیز میتواند چند معنایی متن به همراه دور افتادن قرینهها باشد
و یا تعارض معنای ظاهری آن با دیگر سخنان و مفاهیم مسلم و مقبول نزد پدیدآورنده( .مسعودی )43 ،1 :1395 ،برای درک و
تأویل این معانی نهفته ،تفسیر آیات به حسب مبانی وارد شده در کتاب و سنت واجب است .برای منتقل شدن از پوسته ظاهری
قرآن به مغز و محتوای آن ،احادیث معصومان بهترین وسیله هستند (ملکی میانجی)47 ،3 :1414 ،؛ زیرا برای فهم حقایق

کلمات خداوند ،تفسیر آنها دقیقترین تفسیرهاست .در اینجا به ذکر دو نمونه از روایاتی میپردازیم که درصدد تفسیر یا تأویل
آیات الهی است و ملکی میانجی آنها را نقل کرده است:
الف .ذیل آیه « َو َو ْی ٌل ل ِّْل ُم ْش ِّركینَ * الهذینَ ال یُؤْ تُونَ ه
الزكاة َ َو ُه ْم بِّ ْاْلخِّ َرةِّ ُه ْم كاف ُِّرونَ » (فصلت )7-6 :روایتی آورده است با این
مضمون که مشرکین کسانی هستند که به امام اول شرک ورزیده و به امامان آخر کافر شدند( .قمي )262 ،2 :1363 ،او از این
روایت استفاده میکند و تأویل شرک و کفر را شرک و کفر به والیت میداند؛ با این توضیح که خالفت و والیت ائمه طاهرین:
مانند سایر واجبات مثل نماز و روزه و زکات و ...است .حتی والیت ،شأن و مقام باالتری در بین فرائض دارد( .ملکی میانجی،
)166 ،1 :1414
شرک موردنظر دراینجا ،برگزیدن شخص دیگری به جای امام برحق است که خداوند تعیین نموده است؛ یعنی برای حکم الهی
شریک دیگری انتخاب شده است.
سان» (بقره )178 :به روایتی از امام
ش ْی ٌء َفاتِّبا ٌ
ی َله ُ مِّ ْن أَخی ِّه َ
ب .درمقام تفسیر آیه « َف َم ْن ُ
ع بِّ ْال َم ْع ُروفِّ َو أَدا ٌء إِّلَ ْی ِّه بِّإِّحْ ٍ
ع ِّف َ
صادق 7استناد نموده با این مضمون که« :شایسته است کسی که حقی با اوست (ولی دم مقتول) ،اگر با طرف دیگر (قاتل) بر دیه
مصالحه کرده ،بر او سخت نگیرد و شایسته است طرف مقابل (قاتل) ،در پرداخت حق دیگری تأخیر نکند و با احسان حق او را
بپردازد( .کلینی رازی )358 ،7 :1365 ،با استناد به این روایت ،عفو را به بذل تفسیر کرده است؛ یعنی مقداری از دیه را
ببخشد و در گرفتن مابقی دیه سختگیری نکند( .ملکی میانجی)96 ،2 :1414 ،
ص ِّد ٌق لِّما َمعَ ُك ْم لَتُؤْ مِّ نُ هن بِّ ِّه َو
ب َو حِّ ْك َم ٍة ث ُ هم جا َء ُك ْم َر ُ
ج .در تفسیر آیه « َو إِّ ْذ أ َ َخ َذ ه
َّللاُ میثاقَ ال هنبِّیِّینَ لَما آت َ ْیت ُ ُك ْم مِّ ْن كِّتا ٍ
سو ٌل ُم َ
ص ُرنههُ» (آل عمران )81 :بیان میکند که میثاقی که از انبیاء گرفته شده است ،این است که در زمان رجعت ،به علی 7ایمان
لَت َ ْن ُ
داشته باشند و این از باب تأویل آیه و بیان معنای باطنی آن است که در روایات فراوانی بیان گردیده است (همان)290 ،3 :؛ از
جمله روایتی از امام صادق 7که فرمودند :همه پیامبران باید أمیرالمؤمنین 7را یاری کنند؛ هیچ نبی و رسولی برانگیخته نشده
است مگر اینکه همراه أمیرالمؤمنین 7بجنگد( .مجلسی)210 ،13 :1404 ،
ظیم» (نبأ )2-1 :بیان میدارد که روایات بسیار زیاده وارد شده است که منظور
ع ِّن النهبَإ ِّ ْالعَ ِّ
ع هم یَت َسا َءلُونَ * َ
د .در تفسیر آیه « َ
از نبأ ،والیت علی 7است و از آن سؤال خواهد شد و این از باب تأویل آیه و ردعی است بر مشرکان که شرک خود را پنهان
داشته و اظهار اسالم نموده و علی 7و پیامبر :را در والیتی که از جانب پروردگار آورده ،انکار کردند( .ملکی میانجی:1414 ،
)18 ،6
 .3-5بیان سبب نزول
الفاظ بسته به حقیقت و مجاز و اشتراك و حالتهاي متفاوت و اسلوبهاي متعدد ،در معانی مختلف به كار ميروند و مراد و
منظور واقعي فقط از طریق قرینههاي موجود هنگام اداء كالم به دست ميآید .قرائن كالمي مي-تواند لفظي ،معنوي و یا عقلي
باشد ،اگر قرینه لفظي در كالم نباشد اسباب نزول قرینه كمك كننده براي فهم و توضیح نص خواهد بود .دربارۀ اهمیت اسباب
نزول در تفسیر قرآن ،واحدي چنین مي-نویسد« :ممكن نیست تفسیر و معنای صحیح آیه ،مگر زماني كه سبب نزول آیه را
بدانیم( ».واحدی نیشابوری)4 :1412 ،
گاه ساختار و شیوه تعبیر یك متن قرآني كه در ارتباط با سبب مشخصي نازل شده ،هماهنگ با مقتضیات سبب نزول است ،براي
درك و فهم درست سخن ،شناخت جهات خارجي و قراین ،امري ضروري و الزم است .لذا ابوعبیده معمر بن مثني در «مجاز
القرآن» به بحث اسباب نزول و ضرورت شناخت آن و نقشی که در فهم داللت-هاي مجازي به عنوان قرائن ایفا می-کند ،توجه
كرده است( .ر.ک :معمر بن المثنى)31 ،2 :1381 ،
دانش اسباب نزول از دانشهاى نقلى است كه تنها راه دستیابى به آن نقل است و نمىتوان براى رسیدن به آن اجتهاد كرد و
اسباب نزول موجود ،روایاتى منقول از امامان معصوم ،:صحابه ،تابعان و پیروان آنها است -كه البته از ارزشى یكسان
برخوردار نیست-؛ همین مسأله ملکی میانجی را بر آن داشت تا در تفسیر خود به روایات اسباب نزول توجه کند .در اینجا دو
نمونه از این روایات بیان میشود:
ون» (بقره )41 :میگوید« :حیي بن أخطب و كعب بن األشرف و برخی
ی فَاتهقُ ِّ
الف .ذیل آیه « َو ال ت َ ْشت َُروا ِّبآیاتی ث َ َمنا ً قَلیالً َو ِّإیها َ
دیگر از یهودیان ،هر ساله از اموال یهود مواجب اضافی دریافت میکردند و بیم داشتند که پیامبر 6این مواجب را باطل کند.
بنابراین آیاتی از تورات را که صفات و نشانههای پیامبر 6در آن بیان شده بود ،تحریف و انکار کردند( .طبرسی،1 :1372 ،
 )95ثمن در این آیه به همین مطلب اشاره دارد؛ خدا به یهود میگوید :این معامله هر بهایی دریافت کنید  -چه کم و چه زیاد،-
اندک است( .ملکی میانجی)220 ،1 :1414 ،
ُف َرحی ٌم» (بقره )143 :ایمان را به
َّللاُ ِّلیُضی َع إیمانَ ُك ْم ِّإ هن ه
ب .با استفاده از روایات سبب نزول آیه « َو ما كانَ ه
اس لَ َرؤ ٌ
َّللاَ ِّبالنه ِّ
«صالة» تفسیر كرده است ،چون یهود از تغییر قبله سوء استفادههاي سیاسي كردند و میان مسلمانان شبهه و تردید ایجاد كردند و

گفتند :پس حكم كساني كه به سوي بیتالمقدس نماز مي-خواندند و قبل از تغییر قبله از دنیا رفتند ،چیست؟ آیهَ « :و ما كانَ ه
َّللاُ
ِّلیُضی َع إیمانَ ُك ْم» نازل شد ،پس ایمان در این جا به معناي نماز است( .ملکی میانجی)21 ،2 :1414 ،
مرحوم ملكي معتقد است که در برخی از آیات ،روایات سبب نزول مانع فهم صحیح و داللت آن شده یا معنای آیه را محدود
ت فِّی ْالعُقَ ِّد» (فلق )4 :روایاتی وارد شده که مضمون آنها چنین
کرده است؛ مثال در تفسیر و سبب نزول آیه « َو مِّ ْن ش َِّر النهفهاثا ِّ
است« :لبید بن أعصم یهودي پیامبر 6را سِّحر کرد و آن سحر را در چاه انداخت .جبرئیل نازل شد و پیامبر 6را از این کار او
آگاه نمود و پیامبر 6علی 7را مأمور کرد که سحر را از چاه بیرون بیاورد .علی 7بر آن سحر معوذتین را تالوت فرمود و سحر
و عقد باطل شد( .حویزی)718 ،5 :1415 ،
وی در این باره میگوید که این آیات ،با استعاذه شروع شدهاند و استعاذه آموزش ادب بندگی و ارشاد به آن است و این که
خداوند پناهگاه پناه جویان است؛ بنابراین در این آیات داللتی وجود ندارد مبنی براینکه پیامبر 6و مؤمنین در شر مخلوقات و
دمندگان در گرهها و غیره واقع شدند .پس روایات شأن نزول با سیاق آیات مالئمت نداشته و رد میشوند( .ملکی میانجی،
 729 ،6 :1414و)730
 .3-6فضیلت سورهها
از موارد استناد ملکی میانجی به روایات ،بیان فضیلت سورههاست .در ابتدای تفسیر سوره حمد ،فضیلت آن را با ذکر چند
حدیث بیان کرده است که هیچ نمازی بدون حمد صحیح نیست که این فضیلت منحصر در سوره حمد است( .عیاشی،2 :1380 ،
 )249یا فاتحه الکتاب بهترین گنج از بین گنجهای عرش است و به پیامبر 6اختصاص داده شده است( .ابن بابویه قمی:1404 ،
 )270 ،2و ابلیس با نزول حمد فریاد برآورد( .همو )263 :1362 ،یا ثواب قرائت آن به عدد هر آیهای است که از آسمان نازل
شده است( .همان )355 :یا اگر بر مرده قرائت شود ،عجیب نیست که روح به او بازگردد (کلینی رازی )623 ،2 :1365 ،یا
اگر سوره حمد کسی را شفا نبخشد ،با چیز دیگری بهبود نمییابد( .همان262 ،2 :؛ ملکی میانجی)75-73 ،1 :1414 ،
 .4تحلیل چگونگی بهرهگیری از روایات در مناهج البیان
برخی از مکاتب تفسیري و مفسران مثل تفاسیر روایی (مأثور) ،تأکید دارند که به کارگیري و استمداد از روایات در تفسیر
آیات ضروري است و بدون آن ،تفسیر قرآن امکانپذیر نیست؛ اما چگونگی بهرهگیری تفاسیر از روایات تفسیری متفاوت است.
ملکی میانجی عموما در بحثهای خود ،در مقام استناد به روایات ،گاه به روایاتی استناد میکند که مؤید مدعای اوست ،در
مواردی مالحظه میشود که روایاتی را بیان کرده که نیاز به توضیح و بیان اسرار آن دارد و یا به نقد و بررسی محتوای آن
پرداخته است .در این قسمت به تبیین نمونههایی از هر کدام بسنده میشود:
 .4-1شرح روایت و بیان اسرار آن
گاهی محتوا و مضمون برخی روایات چنان روشن است که نیازی به بسط و تبیین روایت نیست؛ اما برخی روایات دارای
چنان محتوای عالی و مضامین عمیقی هستند که حتما باید شرح داده شوند تا اسرار نهفته آنان روشن گردد .به عنوان نمونه:
بحث از خلقت کنونی بهشت و جهنم ،محل تضارب آراء میان فرقههای مختلف کالمی بوده است؛ عدهای معتقد به خلق کنونی
آن دو هستند و برخی دیگر به عدم خلقت کنونی آن دو اعتقاد دارند( .ر.ک :غزالی170 :1409 ،؛ بیهقی33 :1417 ،؛ بغدادی،
189 :2003؛ تفتازانی170 :1407 ،؛ طوسی309 :1407 ،؛ حمصی رازی )206 ،2 :1412 ،مرحوم ملکی بر مبنای کالم
اس َو
ار الهتی َوقُو ُدهَا النه ُ
روایی ،به اثبات خلق کنونی بهشت وجهنم پرداخته است؛ وی ذیل آیه «فَإ ِّ ْن لَ ْم ت َ ْفعَلُوا َو لَ ْن ت َ ْفعَلُوا فَاتهقُوا النه َ
جارة ُ أ ُ ِّعدهتْ ل ِّْلكافِّرینَ » (بقره )24 :میگوید :کسانی که بهشت وجهنم را غیرمخلوق میدانند ،گمان کردهاند که خلقت آنها بعد از
ْالحِّ َ
انحالل دنیا خواهد بود ،در حالی -که منظور از عالم غیب که در روایات به آن اشاره شده ،تعبیری از همین بهشت و جهنم
مخلوق است( .ملکی میانجی )180 ،1 :1414 ،وی سپس به دو خطبه از نهجالبالغه استناد کرده است:
س ْب َحانَهُ
َّللا ُ
صی َح بِّ ِّه ْم فَا ْنتَبَ ُهوا َو َ
یکی بیان امام علی 7که می-فرمایندَ « :و كُونُوا قَ ْوما ً ِّ
ع ِّل ُموا أ َ هن ال ُّد ْنیَا لَ ْی َ
ستْ لَ ُه ْم بِّ َد ٍار فَا ْست َ ْب َدلُوا فَإ ِّ هن ه َ
ْ
َ
َ
ه
ْ
ه
ه
ْ
ار إِّال ال َم ْوتُ أن یَن ِّز َل بِّ ِّه» :چون مردمي باشید که بانگ بر آنان
عبَثا ً َو لَ ْم یَتْ ُر ْك ُك ْم ُ
لَ ْم یَ ْخلُ ْق ُك ْم َ
سدًى َو َما بَیْنَ أ َ َح ِّد ُك ْم َو بَیْنَ ْال َجن ِّة أ ِّو الن ِّ
زدند و بیدار گشتند ،دنیا را ناپایدار دیدند و از سر آن گذشتند (آخرت جاویدان را گرفتند) و جهان فاني را هشتند .چه خداي
سبحان شما را به بازیچه نیافرید و به خود وانگذاشت (تا هر چند که خواهید در دنیا به سر برید) میان شما تا بهشت یا دوزخ
(فاصلة اندکي است که) جز رسیدن به مرگ نیست( ».سیدرضی :1389 ،خطبه 78 ،64و)79
سمِّ ْعت ُ ْم َو أ َ َ
ط ْعت ُ ْم َو
عا َی ْنت ُ ْم َما َق ْد َ
دیگری سخن حضرت علی 7که می-فرمایندَ « :فإ ِّ هن ُك ْم لَ ْو َق ْد َ
عا َینَ َم ْن َماتَ مِّ ْن ُك ْم لَ َج ِّز ْعت ُ ْم َو َوه ِّْلت ُ ْم َو َ
عایَنُوا َو قَ ِّریبٌ َما ی ْ
ُط َر ُح ْالحِّ َجابُ  :به تحقیق اگر به چشم خود ببینید آن چیزي را که به چشم خود دید
ع ْن ُك ْم َما قَ ْد َ
لَك ِّْن َمحْ جُوبٌ َ
کسي که مرده است از شما ،هر آینه جزع کنید شما و بترسید و بشنوید اوامر و نواهي خدا را و اطاعت و پیروي کنید ولکن
پوشیده شده است از شما آنچه را که آن مردهها به چشم خود دیدهاند و نزدیک است زمان طرح و رفع و افکندن حجاب( ».همان:
خطبه  44 ،20و )45

در ادامه نیز برای تبیین این دو خطبه میگوید :امام علی 7به تحقق آخرت و به تحقق منازل هولناک و فزعهای آن روز اشاره
نموده که خدا با حکمت و قدرت خود آنها را بر ما پوشانده و بین ما و آن اهوال فاصله انداخته و حجابی را برافراشته است که ما
قادر به دیدن آنها نباشیم ،ولی به زودی حجابها برداشته خواهند شد .بنابراین بهشت و جهنم هم اکنون خلق شدهاند ،ولی
حجابهای مقابل چشم ما مانع دیدن آنها میشود و جایی برای شک نمودن در آنها نیست( .ملکی میانجی)183 ،1 :1414 ،
 .4-2تأیید روایی
پیشتر گفته شد که چگونگی بهرهگیری از روایات تفسیری توسط مکاتب تفسیري مختلف و مفسران تفاسیر روایی ،متفاوت
است .عدهای برای تأیید گفتار خود از روایات استمداد جستهاند؛ از جمله ملکی میانجی در تفسیر خود ،هرجا به بیان نکات یا
معارف موجود در آیه پرداخته ،برای تأیید کالم خود از آیات دیگر و یا روایات بهره میگیرد .به عنوان نمونه:
ع ْه ِّد ِّه ْم راعُونَ » (معارج )32 :را شامل امانت و عهد برای
الف« .امانت» و «عهد» در آیه شریفه « َو ا هلذینَ ُه ْم ِّألَمانا ِّت ِّه ْم َو َ
تمامی احکام دینی شرعی و عقلی میداند؛ مثل ایمان به خدا و توحید و انجام واجبات و غیره؛ زیرا این احکام امانتهای الهی در
ب-
نزد مخلوقات هستند .او مؤید این مطلب را دعای امام زین العابدین 7در باب ذکر و طلب توبه ذکر میکند کهَ « :و لَكَ َ -یا َر ِّ
اصیكَ  :و شرط و قرار من با تو-
ع ْه ِّدی أ َ ْن أ َ ْه ُج َر َجمِّ ی َع َمعَ ِّ
ض َمانِّی أ َ ْن َال أ َ ْر ِّج َع فِّی َم ْذ ُمومِّ كَ َ ،و َ
ش َْرطِّ ی أ َ هال أَعُو َد فِّی َم ْك ُروهِّكَ َ ،و َ
اي پروردگارم -آن است كه به ناپسند تو بازنگردم؛ و ضمانتم آن است كه در نكوهیده تو رجوع ننمایم (دوباره گناهي بجا نیاورم)
و پیمانم آن است كه از همه گناهان تو دوري نمایم» (علی بن الحسین :1390 ،7دعای 168 ،30؛ ملکی میانجی،5 :1414 ،
)88
جارة ُ أ ُ ِّعدهتْ ل ِّْلكافِّرینَ » (بقره )24 :بیان میکند که این آیه داللت نمیکند که
ار ا هلتی َوقُو ُدهَا ال هن ُ
اس َو ْالحِّ َ
ب .در آیه « َفات هقُوا ال هن َ
انسان با آتشی که خودش در باطن ذاتش برافروخته ،عذاب میشود و با آن میسوزد؛ بلکه معنای آن اینست که این آتش را
پروردگار با غضب خود شعله-ور ساخته است و انسانها و سنگها با اولین برخورد به آتش خشم الهی میسوزند( .ملکی میانجی،
)182 ،1 :1414
سانُ َها
او جهت تأیید مطلب خود ،به خطبهای از نهج البالغه استناد میکند که علی 7فرموده« :یَا َ
عقِّی ُل أ َ تَئ ُِّّن مِّ ْن َحدِّی َدةٍ أَحْ َماهَا إِّ ْن َ
ض ِّب ِّه أ َ تَئ ُِّّن مِّ نَ ْاألَذَى َو َال أَئ ُِّّن مِّ ْن لَ َ
ظى» :اى عقیل! از آهنى كه انسانى آن را به بازیچه
س َج َرهَا َجب ُ
هارهَا ِّلغَ َ
َار َ
ِّللَ ِّع ِّب ِّه َو ت َ ُج ُّرنِّی ِّإلَى ن ٍ
سرخ كرده است مى-نالى و مرا به سوى آتشى كه خداى جبار به خشم خود افروخته است مى-كشانى!؟ تو از این رنج مى-نالى و
من از عذاب ننالم( .سیدرضی :1389 ،خطبه )329-326 ،224
سپس میگوید :حقیقت این است که وقود ،مانند حطب ،محتاج به آتش خارجی است که هر آنچه را که به آن برخورد کند،
میسوزاند .تنها فرقی که بین وقود و حطب وجود دارد ،این است که وقود هر چیزی است که اگر با آتش برخورد کند به سهولت
و در اولین برخورد میسوزد ،اما حطب در رتبه متأخرتر میسوزد؛ ولی در اینکه هر دو برای سوختن به آتش خارجی احتیاج
دارند ،فرقی ندارند .پس معنی آیه چنین است :بترسید از آتشی که انسانها و سنگها در اولین برخورد با آن میسوزند( .ملکی
میانجی)182 ،1 :1414 ،
 .4-3نقد استداللهای روایی دیگران
بدون تردید یکی از منابع غیرقابل چشمپوشی در فهم مراد خداوند بیانی است که توسط ثقل اصغر یعنی عترت ،در روایات
مطرح شده است .شمار بسیاری از تفاسیر ،از روایات تفسیری برای کشف مقصود خداوند استمداد جستهاند .اما در کنار حسن
بسیار زیاد در استفاده از این روایات ،استفاده بیرویه از روایات بدون بررسی سندی و محتوایی آنان از آفتهایی است که
دامنگیر برخی تفاسیر شده است .ملکی در برخورد با این تفاسیر ،گاه با اشکال وارد کردن به سند حدیث یا داللت آن و با بیان
روایات مکمل ،به نقد استداللهای روایی دیگران در تفاسیرشان میپردازد.
 .4-3-1نقد سندی حدیث
یکی از روش-های نقد حدیث ،بررسی سند آنهاست ،اینگونه نقد را اصطالحا ً نقد سند محور گویند .در این روش،
حدیث-شناسان از ضعف یا صحت سند حدیث بحث میکنند .در نقد سند محور از اموری که موجب سلب اعتماد از سخن گوینده
شده و در نتیجه حدیث را ضعیف میکند ،بحث میشود .از مهم-ترین عواملی که موجب ضعف سند یک حدیث میشود میتوان
به عدم اطمینان به شخصیت راوی و وجود گسست در سلسلۀ ناقالن اشاره کرد( .مامقانی176 ،1 :1428 ،و)177
از نظر محققان ،اسانید روایات تفسیری به دلیل کثرت راویان مجهول یا ضعیف الحال یا ارسال یا به طور کلی حذف سند،
ضعیف هستند و این سستی تفسیر مأثور را در پای دارد( .معرفت )31 ،2 :1418 ،برای نمونه در کتاب البرهان به نقل از
ش ْه ُر َر َمضانَ الهذی أ ُ ْن ِّز َل
الکافی ،روایتی از طریق حفص بن غیاث بیان شده با این مضمون که« :از امام صادق 7دربارۀ آیه « َ
فی ِّه ْالقُ ْرآنُ » (بقره )185 :سوال شد .ایشان فرمودند :قرآن یکبار به صورت کلی در ماه رمضان نازل شد و یکبار به صورت
تدریجی در طول  20سال نازل گردید( ».کلینی-رازی 628 ،2 :1365 ،و 629؛ بحرانی )390 ،1 :1415 ،ملکی این روایت

را خبر واحد میداند ،اما محتوای آن را به -خاطر اینکه محال عقلی نیستند ،میپذیرد( .ملکی میانجی122 ،2 :1414 ،؛ ،6
)595
در حقیقت« ،پذیرش خبرواحد با وجود موافقت عقل با محتوا و متن روایت» مبنای رجالی بسیاری از اندیشمندان و از جمله
ملکی میانجی است( .همان )14 ،1 :به طور کلی ،مرحوم ملکی عقل را حجتی میداند که معیار سنجش همه چیز از جمله حسن
و قبیح و فریضه و سنت است( .همان)171 ،1 :
سنجش متن حدیث با مالک عقلی ،یکی از راه-های شناخت حدیث درست از نادرست است و عموم محققان از شیعه و سنی آن
را قبول دارند .دکتر صبحیصالح در این مورد میگوید« :قواعد بسیاری برای معرفت احادیث موضوع وجود دارد که
مشهورترین آنها پنج قاعده است که چنانچه فقط یکی از این قاعدهها بر حدیثی صدق کند ،آن حدیث را موضوع مینامند».
(صبحیصالح )263 :1984 ،سپس وی ،تعارض با عقل را به عنوان یکی از مالک-های جعلی بودن حدیث شمرده و میگوید:
«قاعده سوم عبارتست از اینکه معنی حدیث ،مخالف عقل ،یا حس و یا مشاهده باشد و غیرقابل تأویل باشد( ».همان)265 :
عكَ َربُّكَ َو ما قَلى» (ضحی )3 :را ضعیف السند میداند( .همان )544 ،6 :او
ملکی همچنین روایات وارد شده ذیل آیه «ما َو هد َ
همچنین پژوهشگران را به دقت و تدبر در سند و متن احادیث ترغیب مینماید( .همان)717 ،6 :
 .4-3-2نقد محتوایی روایات
یکی از نقاط ضعف بسیاری از تفاسیر ،غفلت از بررسی مضمون و محتوای احادیث است .ممکن است برای اثبات مدعا،
روایتی آورده شود که از نظر سند قابل خدشه نباشد؛ اما داللت روایت بر مطلب ،از نظر داللی مشکل داشته باشد .منظور از نقد
محتوایی روایت و نقد متن محور ،بررسی و ارزیابی یک حدیث بدون توجه به سند آن و اتصال زنجیرۀ سند میباشد و آن
ارزیابیای است که صرفا ً بر اساس متن حدیث صورت میپذیرد و برای آن معیارهایی وجود دارد؛ زیرا با اطمینان کافی
نمیتوان ضعف سند حدیث را مستمسکی برای رد مطلق آن حدیث قرار داد .به عبارت دیگر ،کنار گذاشتن یک حدیث ،صرفا ً با
استناد به ضعف سند حدیث ،عقالئی نبوده و دلیلی کافی به نظر نمیرسد( .معروف الحسینی ،بیتا 310 ،298 :و )311
مهم-ترین شواهد در این زمینه عبارتند از:
عكَ َربُّكَ َو ما قَلى» (ضحی )3 :روایاتی وارد شده است که مفسران گمان کردهاند
الف .در کتابهای تفسیر ،ذیل آیۀ «ما َو هد َ
این احادیث برای توجیه این آیه صالحیت دارند؛ از جمله :در کتاب الکشاف بیان شده که «چند روزی به پیامبر 6وحی نرسید.
مشرکان گفتند :خدای محمد او را رها کرده و مورد خشم قرار داده است .امجمیل همسر ابولهب گفت که ای محمد میبینم
شیطانت تو را ترک کرده است( ».زمخشری)766 ،4 :1407 ،
همچنین در روایتی دیگر آمده است« :مسلمانان گفتند :یا رسول هللا چرا به تو وحی نازل نمیشود؟ پیامبر 6فرمودند :چگونه
وحی نازل شود در حالی-که شما مفاصل انگشتانتان را تمیز ننموده و ناخنهایتان را کوتاه نمیکنید( ».طبرسی،10 :1372 ،
)764
در روایتی دیگر چنین نقل شده است« :خدیجه سالم هللا علیها به پیامبر 6گفت :شاید خداوندت تو را رها کرده است که به سوی
تو وحی نمیفرستد .در این زمان این آیه نازل شد( ».قمی428 ،2 :1363 ،؛ حویزی)594 ،5 :1415 ،
ملکی میانجی میگوید :این روایات عالوه بر ضعف سند و سستی محتوا و داللت آن ،با ظاهر و سیاق آیه انطباق ندارد؛ زیرا
ظاهر آیه این است که در این سوره خداوند اهتمام دارد که پیامبر 6را از دنیا بازداشته و او را به آخرت مشتاق کند و کرامات
پیامبر 6را بیان میکند .بدیهی است که این بیان ،یک بالغ و بیان تشریفی برای او و بزرگان و افاضل امت اوست و تزکیه و
تأدیب و تربیتی از جانب خداست و کرامات وعده شده در سوره ،ثواب و جزاء و ترفیع و تنزیه پیامبر 6است؛ نه اینکه خداوند
تکوینا ً این موارد را اراده کرده و از آن موارد خبرداده باشد تا کسانی که پیامبر 6را رهاشده گمان میکنند ،تکذیب کند( .ملکی
میانجی 543 ،6 :1414 ،و)544
بر این اساس« ،موافقت با محکمات (ظواهر) آیات» مبنای فقه الحدیثی ملکی میانجی است که طبق آن روایات فوق را رد
کرده است .او ظاهر قرآن را حجت میداند و در صورت مخالفت روایات با ظاهر آیهاي از قرآن ،اصالت را به آیه داده و
روایت را رد میکند .وی در این باره میگوید :در تفسیر قرآن باید بر دالالت لفظیه “ €چه نص وچه ظاهر -اعتماد کرد و
حجیت محکمات قرآن از واضحات است؛ زیرا ظواهر الفاظ نزد عقالء در تبیین مرادات و فهماندن مقصودشان حجت است .در
این زمینه ،سنت نیز مانند قرآن حجت است( .همان)9 ،1 :
ب .در تفسیر آیۀ «إِّ هن الهذینَ یَأ ْ ُكلُونَ أ َ ْموا َل ْالیَتامى ُ
سعیرا ً» (نساء )10 :در مجمع
سیَ ْ
صلَ ْونَ َ
ظ ْلما ً إِّ هنما یَأ ْ ُكلُونَ فی بُطُونِّ ِّه ْم نارا ً َو َ
البیان دو وجه ذکر شده است .1 :روز قیامت ،آتش از دهان وگوش و بینى ایشان زبانه مي-زند تا مردم بدانند كه آنها مال یتیمان
را خوردهاند .امام باقر 7از پیامبر گرامى 6روایت كرده است كه روز قیامت مردمى سر از قبر بیرون مىآورند كه آتش
ازدهانشان زبانه مىزند .پرسیدند اینها چه كسانى هستند؟ حضرت همین آیه را قرائت كردند .2 .این مطلب به عنوان مثل ،ذكر

شده است؛ زیرا كسى که چنین كارى را انجام دهد به جهنم مىرود و به-خاطر خوردن مال یتیم ،درونش پر از آتش مىگردد.
(طبرسی)22 ،3 :1372 ،
ملکی میانجی میگوید :معنای دوم اگرچه درحد ذات خودش صحیح است ،اما قرار دادن آن به عنوان تفسیر به علت عدم وجود
دلیل برآن اطمینان خاطر نمیآورد و مالئم با ظواهر اخبار نیست( .ملکی میانجی)287 ،4 :1414 ،
ج .ذیل آیه « َو ِّ ه ِّ
علی ٌم» (بقره ،)115 :در احکام القرآن جصاص
َّللاِّ إِّ هن ه
ّلِل ْال َم ْش ِّر ُق َو ْال َم ْغ ِّربُ فَأ َ ْینَما ت ُ َولُّوا فَث َ هم َوجْ ه ُ ه
َّللاَ وا ِّس ٌع َ
روایتی ذکر شده که مضمون آن این است که منظور از این آیه همان قبله اول است که نماز به سوی مسجد الحرام آن را نسخ
نموده است( .جصاص)77 ،1 :1405 ،
ملکی با سه دلیل ،به محتوای این روایت خدشه وارد میسازد .1 :الزمۀ این قول این است که پیامبر 6و مسلمانان قبل از تغییر
قبله مخیر در انتخاب جهت قبله بودهاند ،در حالی-که ثابت شده که پیش از تغییر قبله ،مسلمانان به سوی بیتالمقدس نماز
ْث ما ُك ْنت ُ ْم فَ َولُّوا ُو ُجو َه ُك ْم ش ْ
میگذاردند .2 .نسبت این آیه با آیه «فَ َو ِّل َوجْ َهكَ ش ْ
رام َو َحی ُ
َط َرهُ» (بقره ،)144 :نسبت
َط َر ْال َمس ِّْج ِّد ْال َح ِّ
عام به خاص است و تعارضی بین عام وخاص نیست (حکیم 353 :1418 ،؛ موسوی خمینی )28 ،2 :1385 ،تا الزم باشد که
ملتزم به نسخ شویم .3 .الزمۀ التزام به نسخ ،علم به تقدم این آیه بر آیه «فَ َو ِّل َوجْ َهكَ ش ْ
رام َو َحی ُ
ْث ما ُك ْنت ُ ْم فَ َولُّوا
َط َر ْال َمس ِّْج ِّد ْال َح ِّ
ُو ُجو َه ُك ْم ش ْ
َط َرهُ» (بقره )144 :است؛ در حالی -که چنین علمی نداریم( .ملکی میانجی319 ،1 :1414 ،؛ همو)188 :1400،
 .4-4روایت مکمل (عدم تعارض متون حدیثی با یکدیگر)
مسلم است که بعد از آیات قرآن ،روایات متواتر معصومان :دومین مالك جهـت پذیرش دیگر روایات است .گاهی مطالبی در
متن برخی از احادیث وجود دارد که با مطالب متون دیگر در تناقض است .بدین صورت که پذیرفتن یکی از آنها مستلزم عدم
پذیرش دیگری است .در رابطه با دو روایت معارض -که فقها به اینگونه روایات ،اخبار عالجیه میگویند( -شهید ثانی:1386 ،
 )39 ،1روایتی پذیرفته میشود که موافق با کتاب خدا و سنت قطعیه باشد( .ربانی )186 :1383 ،بر اساس این مبنا ،ملکی در
طی تفسیرش ،گاه به بررسی روایاتی میپردازد که مفسران دیگر ذیل آیات ذکر کردهاند و روایاتی را که با روایات صحیح
معصومان :معارضاند ،به عرصۀ نقد کشانده و رد کرده است؛ زیرا با مشاهده یک یا دو روایت در مورد آیهای نمیتوان
نظرقطعی درباره تفسیر آیه داد .یکی از نقدهای ملکی میانجی به تفاسیر دیگران ،این است که ایشان با مشاهده یکی دو عبارت
درباره موضوعی ،اظهار نظر نموده و نظر حقیقی ارائه میکنند .به عنوان نمونه:
الف .ذیل آیه « ِّإنها أ َ ْنزَ ْلناهُ فی لَ ْیلَ ِّة ْالقَد ِّْر» (قدر )1 :در بیان علت جعل شب قدر ،روایتی بیان شده با این مضمون که« :عطاء از
ابن-عباس نقل كرده كه گفت براى پیغمبر 6یادآور شدند كه مردى از بنى اسرائیل شمشیر و سالح جنگ را بر گردن خود گذارده
و هزار ماه در راه خدا جهاد كرد ،پس پیغمبر 6از این عمل بسیار تعجب نموده و آرزو كرد كه اى كاش در امت من هم چنین
مردان موفقى بودند ،و عرض كرد اى پروردگار من عمر امت مرا كوتاه و عملشان را كم قرار دادهاى ،پس خدا شب قدر را به
او مرحمت نمود و فرمود« ،لَ ْیلَة ُ ْالقَد ِّْر َخی ٌْر ْ
ش ْه ٍر» :شب قدر بهتر است از هزار ماهى كه اسرائیلى سالح خود را بر
مِّن أ َ ْلفِّ َ
گردنش گذارد در راه خدا جهاد كرد ،براى تو و امت تو بعد از تو تا روز قیامت در هر ماه رمضان( .طبرسی،10 :1372 ،
)789
ملکی میانجی دربارۀ این روایت مینویسد :این حدیث از طریق عامه نقل شده است و به طریق روایت و مفاد آن اشکال وارد
است که خداوند شب قدر را عوض از حمل سالح بنی اسرائیلی قرار داده باشد .همچنین این روایت با روایات شب قدر تعارض
دارد؛ در آن روایات بیان شده که شب قدر در شرایع قبل از اسالم هم وجود داشته است( .ملکی میانجی600 ،6 :1414 ،
و)601
این شیوۀ رد کردن روایات با روایات صحیح ،به معیار فقه الحدیثی دیگری از ملکی میانجی باز میگردد؛ با این تقریر که
یکی از معیارهای ارزیابی متن حدیث ،عرضه آن بر احادیث قابل اعتماد دیگر یا مجموعهای از روایات قابل اعتماد است که در
همان موضوع خاص وارد شده باشند و هر کس درباره دین ادعایی میکند یا امر جدیدی را در دین احداث میکند ،باید حجت و
برهان خود را بر آن مطلب با مسلمات قرآن و سنت روشن سازد ،وگرنه اگر در صریح قرآن یا سنت ضروری و روایات
صحیح ،رأیی مخالف رأی او باشد ،سخنان وی کذب و باطل است و به آنها توجهی نمیشود( .همان18 :و )19چنانکه از پیامبر
اکرم 6روایت شده است که فرمود« :فَإ ِّذَا أَت َا ُك ُم ْال َحد ُ
َاب ه ِّ
ب ه ِّ
سنهتِّی فَ ُخذُوا بِّ ِّه َو َما
َّللا َو ُ
َّللا َو ُ
علَى ِّكت َا ِّ
سنهتِّی فَ َما َوافَقَ ِّكت َ
ِّیث فَاع ِّْرضُوهُ َ
َاب ه ِّ
سنه ِّتی فَ َال ت َأ ْ ُخذُوا ِّبهِّ :هرگاه شما را حدیثی رسد ،آن را بر کتاب خدا و سنت من عرضه کنید ،آنچه را موافق
َّللا َو ُ
ف ِّكت َ
خَالَ َ
کتاب و سنت من یافتید ،بدان تمسک جویید و آنچه را مخالف کتاب خدا و سنت من دانستید ،رها کنید( ».مجلسی،50 :1404 ،
)80
حام» (نساء )1 :در تفسیر علي بن ابراهیم بیان شده است که در روز قیامت
ب .ذیل آیۀ « َو اتهقُوا ه
َّللاَ الهذی ت َسائَلُونَ بِّ ِّه َو ْاأل َ ْر َ
درباره تقوی سوال میشود که آیا متقی بودید؟ و درباره ارحام سوال میشود که آیا با ایشان پیوند داشتید؟ (قمی)13 ،1 :1363 ،

ملکی میانجی میگوید :این معنا اگرچه درحد ذات خودش صحیح است ،اما با تفسیر آیه سازگار نیست؛ زیرا عطف شدن
«أرحام» به «الذی» نشان میدهد که به تقوا در رابطه با ادای حقوق خویشاوندان و از بین نبردن آن سفارش شده است؛ به این
گونه که با از بین بردن حقوق ایشان ،امر خدا را مخالفت نکنید .این از باب عطف خاص به عام است.
وی در اینجا برای گفته خویش به روایتی از امام رضا 7استناد کرده که میفرماید« :خداوند به سه چیز امر فرموده است که
سه چیز دیگر مقرون به آنهاست؛ یکی از آنها امر به تقوای الهی به همراه انجام صله رحم است و هر کس صله رحم نکند،
تقوای الهی را پیشه ننموده است( ».ابن بابویه قمی156 :1362،؛ ملکی میانجی 254 ،4 :1415 ،و )255
این گفتۀ وی بر اساس مبنای فقه الحدیثی اوست -که پیشتر به آن اشاره شد -که در تفسیر قرآن ،باید موافقت با محکمات
(ظواهر) آیات رعایت شود؛ زیرا ظواهر الفاظ نزد عقالء در تبیین مرادات و فهماندن مقصودشان حجت است( .همان )9 ،1 :در
اینجا نیز طبق این معیار ،بیان تفسیر قمی را رد نموده است.

نتیجه-گیری
مرحوم ملکی معتقد است که قرآن و سنت دو مرجع در علوم شرعی و معارف و عقاید اسالمی هستند و هرکس دربارۀ دین
مطلبی را ادعا کند ،باید از مسلمات کتاب و سنت برای گفته خود دلیل و حجت بیاورد .وی یكى از كسانى است كه بهطور
گسترده از روایات اهلبیت :در تفسیر و فهم معناى آیه و اشاره به مصادیق كالم استفاده مىكند و از جهتى مىتوان احاطه مفسر
به روایات اهلبیت :و مراجعه به آنها از جنبههاى مختلف را ،یكى از مشخصههاى بارز این تفسیر دانست .از این رو به خوبی
اهتمام و توجه آیت هللا ملکی میانجی به روایات تفسیری و جایگاه آن در تفسیر و ذکر آنها در خالل تفسیر آیات قرآنی روشن
میگردد .گستره مباحث روایی ،شامل کمیت قابل توجهی از روایات تفسیری و استفاده از شمار فراوانی از منابع حدیثی و تفاسیر
اثری است که مرحوم ملکی در تفسیر خود از آن مستفیض شده است.
از نكات قابل یادآورى ،اهتمام مفسر به نشان دادن منابع روایى مانند كتب اربعه ،تفسیر البرهان ،نور الثقلین و غیره است و
چون ایشان از منابع فراوانى در حدیث و تاریخ و سیره استفاده مىكند ،همواره مشخصات این منابع را یادآور مىشود .وی
همچنین ضمیمه کردن قرائن عقلی را به قرآن و سنت در مقام تفسیر آیات ،ضروری میداند .به طور کلی ،موارد کاربرد احادیث
در تفسیر وی را میتوان چنین برشمرد .1 :استناد به روایات برای تفسیر ،کشف باطن و تأویل آیات قرآنی .2 .مواردی که ملکی
میانجی ،روایات دارای توضیح و اسرار معنایی را ذکر مینماید .3 .روایاتی که به بیان آنها درباره محتوا و معانیشان
میپردازد.
در نهایت ،ملکی را حدیثپژوهى متنگرا میدانیم؛ به این معنا كه وى در نقد احادیث به هر دو شیوه نقد متن و سند توجه كرده
است ،با این تفاوت كه مالك و مبناى اعتبار آنها را متن دانسته و سند را شاهدى بر تقویت یا تضعیف آن قرار داده است.
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