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 چکيده

نظيرترين تفاسير عالم اسالم تراف بسياري از انديشمندان از بيبه اع« عالمه طباطبايي»تفسير الميزان تأليف  

« قرآن قرآن به»د از روش . عالمه در اين تفسير هرچنبه فردي است منحصر است كه داراي ويژگيهاي خاص و

روايات، يکي بنا بر ديدگاه عالمه . كنداده ميگيرد، اما در سطح وسيعي از روايات اهل سنّت و شيعه استفبهره مي

هر چند بخشي از معاني و معارف قرآن بدون استمداد از رود، زيرا ع در تفسير قرآن به شمار ميترين مناباز مهم

اي از معارف واقعي قرآن و تفسير را بدون كمک گرفتن از هترديد بخش عمدروايات قابل فهم است، ولي بي

اموري كه بر هر مفسّر ضروري است، از جمله . عالمه طباطبايي معتقد است آورددست توان به روايات نمي

تواند با مطالعه و تحقيق و تفحّص در روايات براي شناسايي روش و طريق آنها در تفسير است، كه بعد از آن مي

دست آمده مورد قبول قرآن و سنّت، كتاب خدا را تفسير نمايد و احاديث موافق با قرآن را بپذيرد و روش به 

نمايد و  براي اهل بيت و را بين تفسير و روايات ترسيم مي .  ايشان رابطه اي خاصمخالف با قرآن را كنار بگذارد

دهند و به تبيين صحيح تفسير را آموزش مييات شيوه روايات ايشان نقش تعليمي قائل است به اين معنا كه روا

بررسي مباحث روايي پردازد. با آنها سکوت كرده است ميمواردي كه قرآن در مورد  جزئيات احکام، داستانها و

عناوين آنها را در اين موارد توان شود كه ميمه از روايات ديده ميمندي عالهاي بسياري از بهرهالميزان نمونه

 توسعه و -3رفع تعارض بين روايات با آيات و روايات ديگر  -2يين هماهنگي روايات با آيات تب -1: برشمرد

 روايات اسباب نزول -5 جري و تطبيقبطن و روايات  -4تعميم معناي آيات با تکيه بر روايات

گذشته از موارد مذكور، موارد ديگري نيز در الميزان وجود دارد كه بيانگر رويکرد روايي ايشان است مانند؛ 

نقد روايات با معيار؛ قرآن، عصمت انبياء،  -2شرح و تأييد روايات )به وسيله آيات،روايات ديگر و لغت(  -1

 اسرائيليات. نقد روايات جعلي و -3 عقل، علم و تاريخ

 قرآن به قرآن، رويکرد روايي.الميزان، عالمه طباطبايي،  :ه هاکليد واژ
 

 

                                                           

  1. دانش آموخته سطح 3 جامعه الزهراء)س( رشته تفسير و علوم قرآن .


