طباطبایی و المیزان (پرسشها و پاسخها) ـ منصور پهلوان

فصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حدیث سفينه
سال پانزدهم ،شماره « 57ویژه قرآنبسندگی» ،زمستان  ،6931ص 99-3

این مقاله را تقدیم میکنم به عالمی که چون به زیارت مشاهد مشرفه میرفت ،مؤدبانه در گوشهای
میایستاد ،اشک میریخت و زیارت جامعة کبیره را از حفظ میخواند.
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تقدیم به عالمة طباطبایی
*2

منصور پهلوان

چكيده :طباطبایی براى قرآن کریم معناى تنزیلى و تأویلى قائل است و در تفسیر المیزان
مىکوشد با استمداد از سیاق و آیات دیگر ،معناى تنزیلى را بیان کند .همچنین او ذکر مصادیق
را تفسیر نمى داند و غالباً از ذکر مصادیق امتناع ورزیده است .صاحب تفسیر المیزان معتقد
است با ارجاع متشابهات به محكمات معانى مراد متشابهات کشف مىشود و مقصود از تفسیر
قرآن به قرآن نیز همین امر است .او مىگوید :گرچه قرآن مشتمل بر مجمالت است ،ولى این
امر باعث نمى شود که ما قرآن را کتابى نامفهوم و گنگ بدانیم .قرآن کتابى روشن و گویاست و
روشن کنندة هر چیز دیگرى نیز هست .طباطبایی گرچه در گفتار ،بسندگى قرآن به قرآن در
تفسیر را مطرح مىکند ،اما در عمل معتقد به نیازمندى تفسیر به سنت است و در مواردى پر
شمار به این نیازمندى اعتراف کرده است.
كليدواژهها :تفسیر؛ تأویل؛ مصداق؛ خصوص؛ متشابه؛ حجیت؛ الجَرْیْ.

 .1مرحوم عالمهی طباطبايی همه ساله براى زيارت امام رضا 7به مشهد مشرف مىشدند و با ادب و احترام خاصى زيارت
را بجا مىآوردند .يكى از دوستان مشهدى ما آقاى مهندس محمد تقدمی مىگويد در اوائل انقالب يك روز آن بزرگوار را در
خيابان میبيند که پياده برای زيارت میروند .او با خود میگويد من هم كه براى زيارت مىروم ،خوب است ببينم ايشان
چگونه زيارت میکنند و به دنبال ايشان به حرم مىرود .او مىگويد :آن مرحوم جايی در برابر ضريح ايستاد و در حالى كه گاه
اشك مىريخت تمام فقرات زيارت جامعه را از حفظ خواند و مرا نيز به شدت منقلب كرد.
* .استاد دانشگاه تهران pahlevan@ut.ac.ir
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المیزان فى تفسیر القرآن بالقرآن از مهمترین تفاسیرى است که در دورة معاصر
توسط عالم ربانى و دانشمند واال مقام عالمه سید محمدحسین طباطبایی  -قدس
سره  -به نگارش در آمده است و در سطحى وسیع مورد استفادة مسلمانان و
سئواالت عدیدهاى هم در باب این تفسیر از سوى منتقدان مطرح شده است و
بعضى از آنها را هم خود نگارنده از مؤلف بزرگوار آن پرسش کرده و از ایشان
پاسخ شنیده است 6.در زیر به ارزیابى و نقد این تفسیر در قالب چند پرسش و
پاسخ مبادرت شده است:
سئوال :تعریف عالمة طباطبایی از تفسیر چیست و ویژگیهاى تفسیر او چیست؟
پاسخ :در ابتداى تفسیر المیزان تفسیر چنین تعریف شده است :هو بيان معاىن

االيات القرآنية و الكشف عن مقاصدها و مداليلها .یعنى تفسیر عبارت است از بیان

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

معانى آیات قرآن و پردهبردارى از مقصودها و مدلولهاى آن .از این تعریف
معلوم مىشود که بیان معانى تنزیلى و ایضاح داللت لفظى آیات مورد نظر مفسر
است و نه بیان معنى تأویلى و باطنى آیات.
اما پیش فرضها و اصولى که این تفسیر بر آنها استوار است ،عبارت است از:
گنگ و مرموز نبودن قرآن کریم ،تفاوت تفسیر با تأویل ،تفاوت تفسیر با ذکر
 .1در سال  1٥٣١و روز ميالد امام رضا 7به اتفاق يكی از دوستان صميمى (كه اكنون معاون اقتصادى رئيس جمهور است)
به مالقات عالمه سيد محمد حسين طباطبائی رحمة اهلل رفتيم تا سؤاالت خود را در زمينهى تفسير قرآن به قرآن از ايشان
بپرسيم .در آن سال ها تأليف تفسير الميزان پس از بيست سال به پايان رسيده بود و كتاب قرآن در اسالم ايشان نيز به تازگى
منتشر شده بود و سئواالت زيادى در بارهى تفسير قرآن به قرأن در اذهان ما بود .ساعت  ٩صبح در منزل ايشان در خيابان
صفائيه كوچهى مسعود بوديم و در اتاق دوازده مترى مالقات ايشان كه در مجاورت در ورودى منزل بود شرفياب محضرشان
شديم .چهرهى نورانى و سلوك روحانى ايشان هر بينندهاى را به خود جلب مىكرد .دو زانو روى زمين مینشستند و به احترام
مراجعين و مهمانان به پشتی و ديوار تكيه نمیدادند .پس از احولپرسی كوتاه سئواالت خود را آغاز كرديم .بعضى از پرسش و
پاسخهاى آن ديدار در اين مقاله آمده است.
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قرآن پژوهان واقع شده و تأثیر چشمگیرى بر تفاسیر پس از خود داشته است.

مصادیق ،حجیت ظواهر قرآن ،لزوم تدبر و تعقل در قرآن ،حجیت روایات
متواتره در تفسیر ،قابل تفسیر بودن قرآن با قرآن ،نسبى بودن متشابهات و
نیازمندى تفسیر به روایات در موضوعاتى از قبیل فروعات و احكام ،سرگذشت
سئوال :آیا "المیزان" اولین تفسیرى است که قرآن را با قرآن تفسیر کرده است؟
پاسخ :نه ،مىگویند سابقة این نحوه از تفسیر به دوران پیامبر اکرم باز مىگردد
و خود پیامبر در مواردى چند آیات قرآن را با استفاده از آیات دیگر تفسیر
فرمودهاند ،بعد از آن هم ائمة اطهار :از این روش استفاده کردهاند.
در میان صحابه و تابعین نیز این روش معمول بوده و بعضاً در تفسیر آیات از
آیات دیگر سود مىبردهاند .در میان اهل تسنن ،ابن تیمیه مىگوید :اصح طرق
التفسري أن تفسر القرآن بالقرآن

(مقدمة فى اصول التفسیر )39

ابن کثیر در تفسیرش مدعى

بهره گرفته است.

(عمدة التفسري )6/١6

و سیوطى نیز این معنا را تأیید مىکند.

(االتقان

)2/677

در میان شیعه ،عالمة طباطبایی در این باره مىگوید :بهترین طریق تفسیر
استمداد از تدبر و استنطاق معناى آیه از مجموع آیات مربوطه و استفاده از
روایت در مورد امكان است

(قرآن در اسالم)١6/

و آیتاهلل خویی نیز که مقارن با

نگارش تفسیر المیزان اقدام به تألیف تفسیر البیان کرده است ،مىنویسد :احسن
التفسري تفسري القرآن بالقرآن حيث ميكن فهم معىن اآلية من خالل آيات أخرى.

(صراط النجاة مع

حواشى التربيزى )6/١13

سئوال :آیا تمامى تفاسیر قرآن با قرآن مطابق یكدیگر است و آیات را به گونة
واحد تفسیر کردهاند؟
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است که قرآن را با قرآن تفسیر کرده است و در موارى که امكان نداشته از سنت
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پاسخ :نه ،مسلماً تفسیر ابن تیمیه و ابن کثیر و سیوطى با تفسیر عالمة طباطبایی
و سایر امامیه متفاوت و گاهى در نقطة مقابل است و براى آنكه مطلب روشنتر
شود مثالى ذکر مىکنیم:

مىگویند :چون دیدگان ما خدا را ادراك نمىکند ،پس آیة اول به این معنى است
که روىها به جانب "رحمت" پروردگار است.
اما اشاعره و سیوطى در تفسیر خود مىگویند :آیة اىل رهبا ناظره داللت بر آن دارد

که در قیامت خدا رؤیت مىشود و آیة ال تدركه االبصار را چنین تفسیر مىکنند که
دیدگان بر او احاطه ندارد.

یعنى نقش مفسر در تفسیر قرآن به قرآن بسیار زیاد است ،به گونهاى که گاه دو
تفسیر قرآن به قرآن ممكن است متفاوت و یا در مقابل هم باشند.

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

سئوال :پس ویژگى تفسیر المیزان چیست و چه تفاوتى با تفسیر ابن کثیر دارد؟
پاسخ :عالمة طباطبایی معتقد است که روش تفسیرى ایشان مطابق روش
تفسیرى پیامبر اکرم و ائمة اطهاراست و محتواى المیزان هم با معارف حقیقى و
قطعى که از ناحیة آن ذوات مقدسه به دست ما رسیده است مطابقت دارد و به
این مطلب هم در مقدمة تفسیر و هم به طور شفاهی مكرر تصریح فرمودهاند.
در مقدمة تفسیر پس از یاد کرد از عترت و اهل بیت
کردهاند:

پیامبراکرم:

مرقوم

و صدقهم اهلل تعاىل ىف علمهم بالقرآن حيث قال  -عز من قائل :امنا يريد اهلل ليذهب عنكم
ا لرجس أهل البيت و يطهركم تطهريا .و قال :إنه لقرآن كرمي ىف كتاب مكنون ال ميسه
االاملطهرون .قد كانت طريقتهم ىف التعليم و التفسري هذه الطريقة بعينها على ما وصل إلينا من
اخبارهم ىف التفسري.
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امامیه و طباطبایی در تفسیر آیة "اىل رهبا ناظرة" با استفاده از آیة "التدركه االبصار"

و در پاسخ به سئوال فوق مىفرمودند" :ما قبل از آنكه به این تفسیر آغاز کنیم
یک دوره احادیث آن ذوات مقدسه را از مد نظر گذرانیده و از روش تفسیر قرآن
به قرآن آنان بهرهمند شده و همانها را در این تفسیر آوردهایم".
مىشود:
در بحث "حرمت خمر" ایشان مىگوید خمر در شریعت اسالم از ابتدا و از
همان دوران مكه حرام بوده است و در اثبات آن مىگوید:

اگر آیة "قل إمنا حرم رىب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و اإلمث" را که در مكه نازل

شده ،به آیة "قل فيهما إمث كبري" که در مدینه نازل شده ،ضمیمه کنیم ،نتیجه مىشود
که حرمت خمر به صراحت در مكه نازل شده است و عذرى را براى متعذر باقى
نگذاشته است.

(المیزان )1/62١

حدیث را صاحب تفسیر در بحث روایی از کتاب کافى و از على بن یقطین چنین
نقل مىکند:

هل هى حمرمة ىف كتاب اهلل عز وجل؟ فان الناس امنا يعرفون النهى عنها و ال يعرفون حترميها..
فقال ابو احلسن عليه السالم :بل هى حمرمة .فقال ىف اى موضع هى حمرمة ىف كتاب اهلل عز و
جل يا ابا احلسن؟ فقال قول اهلل تعاىل :امنا حرم رىب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و االمث و
البغى بغري احلق اىل ان قال :فاما االمث فاهنا اخلمر بعينها و قد قال اهلل تعاىل ىف موضع اخر:
يسالونك عن اخلمر و امليسر قل فيهما امث كبري و منافع للناس و امثهما اكرب من نفعهما ،فاما
االمث ىف كتاب اهلل فهى اخلمر و امليسر( .المیزان )2/2٠7
مالحظه مىشود که این تفسیر قرآن به قرآن امام رضا ،7عینا در متن تفسیر

المیزان آمده است ،ضمناً طباطبایی تفاوت آیات نهى از شراب را در قرآن کریم
مىپذیرد ،اما این تفاوت و تدریج را در مراتب تأکید نهى از آن مىداند که در
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اما این تفسیر قرآن به قرآن عیناً از حدیث امام رضا 7اتخاذ شده است و آن
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آیات :التقربوا الصالة و انتم سكارى

(سورة نساء)١9/

و فيهما امث كبري و منافع للناس

(سورة

بقره )263/و رجس من عمل الشيطان (سورة مائده )3٠/از شرب آن نهى شده است و نه در
اصل تشریع و تحریم آن.
مىگویند خمر در ابتدا حالل بوده و بعد مكروه و سپس حرام شده است ،یا
مىگویند در این آیات ابهام و کنایه وجود دارد و نیازمند بیان و تصریح است ،اما
طباطبایی در پرتو ارشاد معلمان حقیقى قرآن و روایات مىگوید خمر از ابتدا
حرام بوده است و روایات آن را در دنبالة بحث نقل مىکند .روایاتى همچون:

ما بعث اهلل نبيا اال بتحرمي اخلمر إن اول ما هناىن رىب عنه عبادة األوثان و شرب اخلمر ما
بعث اهلل نبيا قط إال و ىف علم اهلل أنه اذا أكمل دينه كان فيه حترمي اخلمر و مل يزل اخلمر حراما.

(المیزان )1/6١١

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

یعنى عالمة طباطبایی از معارف و تفسیر قرآن به قرآن ائمة اطهار بهره گرفته و
آنها را در تفسیر خود آورده است.
سئوال :ویژگىهاى تفسیر المیزان چیست و عالمة طباطبایی در این تفسیر بر
چه اصولى پافشارى دارد؟
پاسخ :مهمترین اصولى که عالمة طباطبایی بر آن تأکید دارد امور زیر است:
 -6قرآن کتابى گنگ و نامفهوم و مرموز و ناقص نیست و مرادات خود را با
کالمى متین و استوار و در نهایت فصاحت بیان کرده است ،او در اثبات این مدعا
به آیاتى از قبیل "و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء" (النحل  )١3/استناد کرده است .او

مىگوید قرآنى که تبيانا لكل شىء است و هر چیزى را روشن مىکند ،چگونه
ممكن است براى خودش تبیان نباشد و براى فهم مرادات آن نیازمند اقوال
دیگران باشیم؟
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با وجود آنكه بسیارى از مفسران مىگویند آیات اولیة شراب نسخ گردیده ،یا

او گرچه معتقد است قرآن مشتمل بر مجمالتى است که تفصیل و تبیین آنها
در سنت آمده است ،اما این مجمالت را گنگ نمىداند ،مانند قوانین اساسى
کشورها که گنگ نیستند ولى تفصیل مواد آنها در کتابهاى دیگر آمده است.
ما باید در آیات آن اندیشه کنیم و با تدبر در آن به حقایق بلند نهفته در آن دست

یابیم ،او در اثبات این مدعا به آیاتى همچون "كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته و
ليتذكر أولواااللباب" (سورة ص )23/استناد کرده و کسانى را که تعقل و تدبر در قرآن را

روا نمىدارند با استشهاد به آیة "أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا"

(محمد)2١/

مستحق سرزنش مىداند.
 -9عالمة طباطبایی مانند سایر اصولیان به معانى مدلول الفاظ و حجیت ظواهر
قرآن معتقد است و بر آن تأکید مىکند ،او به مانند برخى از اخباریان نیست که
شیخ الفقهاء شیخ مرتضى انصارى  -قدس سره -پس از نقل روایاتى که مستند
اخباریان در عدم حجیت ظواهر است ،مىگوید:

اهنا ال تدل عن املنع من العمل بالظواهر الواضحة املعىن بعد الفحص عن نسخها و ختصيصها
و ارادة خالف ظاهرها ىف االخبار( .فرائد االصول )95 /
یعنى :این اخبار مانع عمل کردن به ظواهرى که معناى روشنى دارد ،نیست،
البته پس از فحص در روایات و اطالع از این مطلب که آن ظواهر نسخ نشدهاند،

تخصیص نخوردهاند و ارادة خالف ظاهر از آنها نشده است.
 .1برخى از اخباريان مىگويند تنها به آياتى مىتوان عمل كرد كه روايتى آن را تأييد كرده باشد .شيخ انصارى  -قدس سره-
از آنها چنين ياد مىكند :ذهب جماعة من االخباريين ال ى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير و كشف
المراد عن الحجج المعصومين صلوات اهلل عليهم .فرائد االصول٥١/

طباطبایی و المیزان (پرسشها و پاسخها)

عمل به قرآن را تنها زمانى جایز بداند که روایتى آن را تأیید کرده باشد.
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شیخ انصارى  -قدس سره  -در دنباله مىگوید :اگر ظواهر با شرط فوق نیز
حجیت نداشته باشد ،احادیث ائمة اهل البیت نیز حجیت نخواهند داشت ،زیرا در
روایات نیز به مانند قرآن ،ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محكم و متشابه
اصولیان براى أئمة

اطهار:

در تفسیر قرآن مقام و منزلت ویژهاى قائلند و

مىگویند :فهم املخصوصون بعلم القرآن على واقعه و حقيقته و ليس لغريهم ىف ذلك نصيب.

(البیان )21١/اما در عین حال براى ظواهر قرآن نیز اعتبار قائالند و مىگویند :إن القرآن
و إن اشتمل على علم ما كان و ما يكون و كانت معرفة هذا من القرآن خمتصة بأهل بيت النبوة
من دون ريب ،ولكن ذلك ال يناىف أن للقرآن ظواهر يفهمها العارف باللغة العربية و اساليبها ،و
يتعبد مبا يظهر له بعد الفحص عن القرائن( .همان)27٠/
منظور از فحص از قرائن در نظر ایشان آن است که اگر فقیهى مىخواهد مثالً

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

به عموم آیهاى فتوا دهد ،قبل از آن بایستى در سنت و یا احادیث ائمة

اطهار:

فحص و جستجوى اجمالى انجام دهد و ببیند آن عموم تخصیص خورده است یا
نه؟
سئوال :آیا عالمة طباطبایی پیش از نگارش تفسیر این فحص را انجام داده است؟
پاسخ :عالمة طباطبایی قبل از نگارش تفسیر المیزان به تحریر تفسیر روایی
"البیان" 6اشتغال داشتهاند و مسلماً روایات تفسیرى ائمة

اطهار:

را مالحظه

فرموده و در همین تفسیر المیزان نیز بحثهاى روایی گستردهاى را مطرح
فرمودهاند .در بیانات شفاهى خود هم بر موضوع مالحظة روایات قبل از نگارش
تفسیر تأکید مىکردند.
 .1عالمهى طباطبايی پيش از تفسير الميزان به تأليف تفسير روايی " البيان فى الموافقة بين الحديث و القرآن" اشتغال داشته-
اند .اين تفسير در  ٦مجلد توسط انتشارات "التعارف للمطبوعات" در سال  1١٤١در بيروت منتشر شده است.
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وجود دارد.

(همان )91/

البته اگر در این باب قصورى صورت پذیرفته باشد ،ما نیز بدان معترفیم و آن
را نقص تفسیر مىدانیم.
سئوال :در تفسیر المیزان عقل و نظریههاى عقلى و فلسفى از چه جایگاهى
پاسخ :در بارة نظریههاى فلسفى و تطبیق آنها با آیات قرآن کریم ،عالمة
طباطبایی معتقد است این امرى نارواست ،زیرا در این کار آراء فالسفه بر قرآن
تحمیل مىشود ،در حالى که ما باید ببینیم مدعاى خود قرآن چیست و قرآن در
اثبات مدعاى خود چه مىگوید .همو در مقدمة تفسیر مىنویسد:

اما الفالسفه فقد عرض هلم ما عرض للمتكلمني من املفسرين ...و قد تأولوا اآليات الواردة ىف
حقائق ماوراء الطبيعة و آيات اخللقة و حدوث السماوات و األرض و آيات الربزخ و آيات
املعاد ،حىت اهنم ارتكبوا التأويل ىف اآليات الىت ال تالئم الفرضيات و األصول املوضوعة.

کسانى را که در آن تدبر و تعقل نمىکنند ،سرزنش فرموده است و از جمله

فرموده است :أفال يتدبرون القرآن...

و در مقدمة تفسیر مىنویسد :إن اهلل سبحانه مل يبطل حجية العقل ىف كتابه و كيف

يعقل ذلك و حجيته إمنا ثبت به و مل جيعل حجية ىف اقوال اصحابة و التابعني و أنظارهم.

سئوال :آیا عالمة طباطبایی ،حجیت روایات تفسیرى را مىپذیرد و در تفسیر از
آنها استفاده مىکند؟
پاسخ :آرى ،عالمة طباطبایی براى روایات تفسیرى حجیت قائل است و در
تفسیر از آن روایات بهرهمند برده است و به این مطلب در ذیل آیة  ١١سورة
نحل :و انزلنا اليك الذكر لتبني للناس ما نزل اليهم ،تصریح کرده است .وى مىنویسد:

و ىف االية داللة على حجية قول النىب 6ىف بيان اآليات القرآنية و اما ما ذكره بعضهم آن
ذلك ىف غري النص و الظاهر من املتشاهبات او فيما يرجع اىل اسرار كالم اهلل و ما فيه من التأويل

طباطبایی و المیزان (پرسشها و پاسخها)

اما در بارة حجیت عقل و تدبر در قرآن معتقد است که قرآن با استفهام توبیخى
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فمما ال ينبغى أن يصغى اليه.
و در دنباله در حجیت بیان اهل بیت :و صحابه مىنویسد:

البته صاحب المیزان هر روایتى را در تفسیر قرآن حجت نمىداند و روایات
متواتر و محفوف به قرائن را در این باب معتبر مىخواند و مىگوید:

هذا كله ىف نفس بياهنم املتلقى باملشافهة ،و اما اخلرب احلاكى له فما كان منه بيانا متواترا او
حمفوفا بقرينة قطعية و ما يلحق به فهو حجة لكونه بياهنم ،و اما ما كان خمالفا للكتاب او غري
خمالف لكنه ليس مبتواتر و ال حمفوفا بالقرينة فال حجية فيه لعدم كونه بيانا ىف االول و عدم احراز
البيانية ىف الثاىن.
معناى این سخنان آن است که اگر روایت متواترى از معصومین :داللت کند

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

که عموم و اطالق و ظاهر و یا حتى نص آیهاى مراد نیست ،باید به آن روایت
متواتر عمل کرد و از نص و ظاهر و عموم و اطالق آیه صرف نظر نمود.
ایشان معتقد به حجیت خبر غیر متواتر در تفسیر نیست و در این باره مىنویسد:
آنچه اکنون در علم اصول تقریبا مسلم است این است که خبر واحد موثوق
الصدور در احكام شرعیه حجت است و در غیر آنها  -مثل تفسیر -اعتبار ندارد.
(قرآن در اسالم )3١

سئوال :مى دانیم که در تفاسیر روایی به مصادیق آیات توجه تامى شده است،
اما در تفسیر المیزان کمتر از مصادیق یاد مىشود ،دلیل این امر چیست؟
پاسخ :البته در تفسیر المیزان کمتر ذکر مصادیق آیات شده است و دلیل آن هم
این است که ایشان ذکر مصادیق را تفسیر نمىدانند .مثال در ذیل تفسیر سورة
حمد مىنویسد:
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هذا ىف نفس بيانه 6و يلحق به بيان اهل بيته حلديث الثقلني املتواتر و غريه ،و اما سائر
االمة من الصحابة او التابعني او العلماء فال حجية لبياهنم لعدم مشول اآلية و عدم نص معتمد
عليه يعطى حجية بياهنم على االطالق.

عن ابن عباس ىف قوله تعاىل :اهدنا الصراط املستقيم ،قال :قولوا معاشر العباد ،أرشدنا إىل
حب حممد 6و أهل بيته .:و بعد در دنباله مىگوید :این روایات از قبیل جرى
و ذکر مصداق است.

مصادیق آن پیامبر اکرم است ،یكى هم امیر المؤمنین است ،و بسیارى دیگر از
اولیاء و صلحاء نیز ممكن است مصداق نفس مطمئنه باشند ،این را مىگویند
جارى بودن آیات در بستر زمان .اما آیا ذکر همة این مصادیق در تفسیر الزم
است؟ عالمة طباطبایی معتقد است که ذکر مصداق صالحان و طالحان جزو
تفسیر نیست و در هر عصرى مىتوان آیات را به مصادیق آن تطبیق داد و
مىنویسد:

(المیزان )6/١٠

سئوال :غیر از ذکر مصادیق بعضى آیات است که در خصوص ائمة

اطهار:

نازل شده است ،آیا ذکر آنها نیز الزم نیست؟
پاسخ :در بارة عامى که مراد از آن خصوص است ،عمل تفاسیر مختلف است،
برخى مراد را ذکر کردهاند و برخى هم اشارهاى به آن نداشتهاند.
مثالً در بارة آیة "الذين قال هلم الناس" (آل عمران  ،)679/مىدانیم که ناس اسم جنس
است و چون الف و الم بر سر آن آمده است ،افادة عموم مىکند ،اما مراد از این
عام ،خصوص است و او شخصى به نام "نعیم بن مسعود اشجعى" بوده است.
تفسیر "البرهان" تألیف سیدهاشم بحرانى  -که معموال مراد از عمومات را ذکر
مىکند -در این مورد از خصوص یاد نمىکند ،ولى در بعضى تفاسیر دیگر که به

طباطبایی و المیزان (پرسشها و پاسخها)

و الروايات ىف تطبيق اآليات القرآنية عليهم  -عليهم السالم  -أو على أعدائهم -أعىن روايات
اجلرى -كثرية ىف األبواب املختلفة و رمبا تبلغ املئني و حنن بعد هذاالتنبيه العام نرتك ايراد أكثرها ىف
األحباث الروائية خلروجها عن الغرض ىف الكتاب ،إال ما تعلق هبا غرض ىف البحث فليتذكر.
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اسباب النزول توجه مىکنند ،ذکر داستان آمده است .منظورم این است که ذکر
مراد در همة تفاسیر الزم نیست ،مثال چه کسى انتظار دارد که نام نعیم بن مسعود
در کشاف آمده باشد ،تفسیر کشاف محسنات بیانى و بدیعى قرآن کریم را ذکر
عالمة طباطبایی قدس سره با وجود آنكه قصدشان این بوده که آنچه را که از
خود قرآن در تفسیر قرآن مستفاد مىشود ذکر کنند  -و این هم در جاى خود
ارزشمند است -اما در مواردى با استفاده از روایات اسباب النزول به ذکر
خصوص مراد از عموم مذکور در آیه پرداختهاند و به طور مستوفا از آن بحث
کردهاند .در زیر نمونهاى از آن را مالحظه فرمایید:
در آیة شریفة "امنا يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس اهل البيت" با وجود آنكه "اهل البيت"
عام است ولى مىفرماید آیه در خصوص خمسة طیبه است .با عباراتى از قبیل:

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

و ليس املراد باهل البيت نساء النىب...
او اخلطاب هلن و لغريهن.....
او اهل البيت احلرام و هم املتقون.....
او اهل مسجد رسول اهلل.......
او اهل بيت النىب و هم الذين يصدق عليهم عرفا اهل بيته من ازواجه و اقربائه و هم آل
عباس و آل عقيل و آل جعفر و آل على....
و بعد مىفرماید:

و هبذا الذى تقدم يتأيد ما ورد ىف اسباب النزول آن اآليه نزلت ىف
فاطمه و احلسنني 8خاصة ال يشاركهم فيها غريهم.
بعد از آن هم این اختصاص را چنین تأکید مىکند:

النىب6

و على و

فإن قيل :إن الروايات امنا تدل على مشول اآلية لعلى و فاطمة و احلسنني 8و ال يناىف ذلك
مشوهلا الزواج النىب 6كما يفيده وقوع اآلية ىف خطاب سياق خطاهبن.
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مىکند و کسى انتظار نقل اسباب النزول از آن را ندارد.

قلنا :إن كثريا من هذه الروايات و خاصة ما رويت عن ام سلمة  -و ىف بيتها نزلت اآلية
تصرح باختصاصها هبم و عدم مشوهلا الزواج النىب و سيجىء الروايات و فيها الصحاح.

-

پس بطور خالصه ذکر خصوص از عموم مذکور در آیه مىتواند تفسیر باشد،

داده و اگر کسى آن خصوص را ذکر کرد قرآن را به درستى تفسیر کرده است.

10

سئوال :تفاوت تفسیر با تأویل چیست و چرا المیزان فاقد معانى تأویلى آیات
است؟
پاسخ :قرآن کریم ظاهرى دارد و باطنى ،تنزیلى دارد و تأویلى .مثالً در آیة

شریفة إن عدة الشهور عند اهلل اثىن عشر شهرا ىف كتاب اهلل .معناى ظاهر آن این است
که ماههاى سال دوازده ماه است ،اما در معناى تأویلى به دوازده "امام" تأویل شده
است و مىگویند معناى تأویلى "شهر" امام است .تفسیر المیزان معناى تنزیلى را
یا تأویل نیست و مىگوید اهل بیت :براى هر دو اعتبار قائل بودند .در مقدمة
المیزان آمده است:

قد وردت روايات عن النىب 6و ائمة اهل البيت :كقوهلم :إن للقرآن ظهرا و بطنا و
لبطنه بطنا إىل سبعة أبطن أو إىل سبني بطنا احلديث .لكنهم :إعتربوا الظهر كما إعتربوا ألبطن،
واعتنوا بأمر التنزيل كما اعتنوا بشأن التأويل.
سئوال :نظر عالمة طباطبایی در بارة متشابهات از آیات قرآن چیست و آیا آنها

را نیز بدون استمداد از روایات مىتوان تفسیر کرد؟
پاسخ :بطور کلى ایشان معتقد است قرآن کتابى گنگ ،مبهم ،مرموز و ناقص
نیست و با ارجاع متشابهات آیات به محكمات آن ،مىتوان از همة آیات بهرهمند
شد و معانى و مقاصد آنها را دریافت و در اثبات این مطلب دالیلى چند را مطرح

طباطبایی و المیزان (پرسشها و پاسخها)

بیان مىکند و تفسیر البرهان معناى تأویلى را .عالمة طباطبایی منكر معناى باطنى
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اما معناى این سخن آن نیست که اگر تفسیرى آن را ذکر نكرد "ذنب ال يغفر" انجام

مىکنند:

اوالً :خود قرآن کریم محكمات را "ام الكتاب" نامیده است ،یعنى همانگونه که

مادر ،محل رجوع اطفال و اوالد است ،محكمات نیز اصل و اساس کتاب است و
در احادیث هم آمده است :من رد متشابه القرآن اىل حمكمه هدى إىل صراط مستقيم.

مثالً با ارجاع آیة الرمحان على العرش استوى به آیات ليس كمثله شىء و سایر آیات

توحیدى به معناى مقصود پى مىبریم و متوجه مىشویم که مقصود از استوا،
نشستن روى تخت و کرسى نیست ،بلكه مقصود از آن "استیال" است.
تفسیر قرآن به قرآن نیز همین کار را انجام مىدهد ،یعنى کشف معناى
متشابهات از محكمات.
ثانیاً :مفهوم محكم و متشابه نسبى است ،ممكن است آیهاى براى فردى متشابه

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

باشد ،اما همان آیه براى عالمان و دانشمندان متشابه نباشد ،چنان که در احادیث

هم آمده است :املتشابه ما اشتبه على جاهله .یعنى مرز معینى بین آیات محكم و
متشابه وجود ندارد و هر مسلمانى وظیفه دارد در آیات قرآن تدبر کند و با ارجاع
آیات به یكدیگر  -که همان روش تفسیر قرآن به قرآن است -دریابد که در آیات
قرآن تناقضى وجود ندارد و از معارف و حقایق این کتاب آسمانى بهرهمند شود.
سئوال :روش تفسیر ائمة

اطهار:

در تفسیر چه بوده است و آنان قرآن را

چگونه تفسیر فرمودهاند.
پاسخ :از اهل

بیت:

من كتاب اهلل .یعنى

روایت شده که فرمودهاند :اذا حدثتكم بشیء فاسألوىن عنه

ائمه:

در تفسیر قرآن نیز به قرآن استدالل مىکردند و نه به

احادیث پیامبر و سایر امامان و اگر کسى به روش آنان آگاه باشد و از تفسیر آنان
بهرهمند شده باشد ،مىتواند به مانند آنان قرآن را تفسیر کند .عالمة طباطبایی
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با ارجاع متشابهات به آنها مىتوان به معنى و مقصود متشابهات پى برد .چنان که

مكرر مىفرمودند "ما نیز قبل از آنكه به این تفسیر آغاز کنیم یک دوره روایات آن
ذوات مقدسه را از مد نظر گذرانیده و از تفسیر آنان بهرهمند شده و همانها را در
این تفسیر آوردهایم".
واقفاند و مگر آیه در خصوص اهل بیت نیست و مگر

على7

نفرمودهاند :اين

الذين زعموا اهنم الراسخون ىف العلم دوننا؟
پاسخ :اوالً معناى راسخان در علم "دانشمندان عمیق" است و این واژه در قرآن

کریم در معنى دانشمندان یهود و نصارى هم استعمال شده است ،چنانكه در

سورة نساء آیة  612آمده است :لكن الراسخون ىف العلم منهم .صاحب تفسیر المیزان
ظاهر تنزیل را باور دارد ،همچنان که به باطن و تأویل و مصادیق اتم آن هم مقر
و معترف است.
على 7مصداق اتم این دانشمندان است.
ثالثاً :از فرمایش

على7

در خطبة اشباح چنین مستفاد مىشود که راسخان در

علم دانشمندانى هستند که تفسیر غیب را نمىدانند و آن "واو" هم واو استیناف
است .ایشان در آن خطبه مىفرمایند:

و اعلم أن الراسخني ىف العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد املضروبة دون الغيوب،
االقرار جبملة ما جهلوا تفسريه من الغيب احملجوب ،فمدح اهلل تعاىل إعرتافهم بالعجز عن تناول
ما مل حييطوا به علما و مسى تركهم التعمق فيما مل يكلفهم البحث عن كنهه رسوخا.
یعنى :و بدان راسخان در علم کسانى هستند که خدا آنان را با اقرار به آنچه از

آنها پوشیده است و تفسیر آن را نمىدانند ،از فرو رفتن در اسرار نهانى بىنیاز
ساخته است و خدا آنان را از این جهت که در برابر آنچه از تفسیر آن بىخبرند و

طباطبایی و المیزان (پرسشها و پاسخها)

ثانیاً :اگر راسخان در علم در آیة  7سورة آل عمران عطف به اهلل باشد مسلماً
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به عجز و نادانى خویش اعتراف دارند ،ستوده است و ترك بحث و تعمق در
آنچه خدا بر عهدة آنان نگذاشته است را "رسوخ در علم" نامیده است.
این حدیث در تفسیر عیاشى نیز نقل گردیده است (ج 6ص )619و طباطبایی آن را
لالستيناف دون العطف كما استظهرناه من اآلية.
یعنى تفسیر ایشان از آیه ،مطابق بیان امیر مؤمنان 7در خطبة اشباح است و

اشكالى بر آن وارد نیست.
سئوال :عالمة طباطبایی چه بخشهایی از قرآن را بدون استمداد از سنت و
روایات قابل تفسیر نمىداند؟
پاسخ :همچنان که پیشتر هم گفتیم عالمة طباطبایی به عنوان یک عالم اصولى،
تفسیر قرآن را پیش از فحص از قرائن و مالحظة روایات مربوطه جایز نمىداند،

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

عالوه بر آن ،ایشان بخشهاى چندى از قرآن کریم را  -به خصوص  -نام مىبرد
که بدون استمداد از روایات قابل تفسیر و توضیح نیست ،از جمله:
 احكام و عبادات ،قصص و تاریخ انبیا ،احوال قیامت و معاد که بیشتر آیاتقرآن به این مباحث اختصاص دارد .عالمة طباطبایی در ذیل تفسیر آیة  7از سورة
آل عمران مىنویسد :نعم تفاصيل االحكام مما ال سبيل اىل تلقيه من غري بيان

النىب6

كما أرجعها القرآن اليه ىف قوله تعاىل :و ما اتاكم الرسول فخذوه و ماهناكم عنه فانتهوا
و ما ىف معناه من اآليات ،و كذا تفاصيل القصص و املعاد مثال.

(الحشر)7/

نكتة قابل توجه این است که صاحب المیزان عناوین فوق را به عنوان نمونه
ذکر فرموده است و همین موارد بخش اعظمى از آیات قرآن را فرا مىگیرد که
براى تبیین آن باید به عترت و سنت رجوع کرد.
 -آیات حروف مقطعه از موارد دیگرى است که نمىتوان در تفسیر قرآن به قرآن
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نقل فرموده و در دنباله مىنویسد:

إنه7

أخذ الواو ىف قوله تعاىل و الراسخون ىف العلم

معناى محصلى براى آن یافت.
او در ابتداى تفسیر سورة شورى اقوال متعدد تفسیرى در معناى این حروف را
ذکر مىکند و سپس مىنویسد :و احلق أن شيئا من هذه االقوال ال تطمئن اليه النفس .و
بني اهلل سبحانه و بني رسوله 6خفية عنا فال سبيل ألفهامنا العادية اليها اال مبقدار أن
نستشعر أن بينها و بني املضامني املودعة ىف السور ارتباطا خاصا .یعنى این حروف رموزى
بین خدا و رسول است و حقیقت آن بر ما مخفى است و همین اندازه از قرآن
فهمیده مىشود که ارتباطى بین این حروف و مضامین نهاده شده در سورهها
وجود دارد.
در المیزان ذیل آیة الصالة الوسطی آمده است :از کالم خدای متعال روشن

نمیشود که مراد از صالة وسطی چیست؟ و تنها سنت است که آن را تفسیر

و در ذیل آیة احلج أشهر معلومات آمده است :أشهر معلومات عند القوم و قد بينه السنة

و هی شوال و ذو القعدة و ذو احلجة
 -در مورد دابة االرض فرموده است:

و ال جند فی كالمه تعاىل ما يصلح لتفسري هذه اآلية و أن هذه الدابة التی سيخرجها هلم من
األرض فتكلمهم ما هی؟ و ما صفتها؟ و كيف خترج؟ و ما ذا تتكلم به؟ بل سياق اآلية نعم
الدليل على أن القصد إىل اإلهبام فهو كالم مرموز فيه.
یعنى سیاق آیه داللت دارد که قصد و غرض آیه این بوده است که "دابة االرض"
تفصیل داده نشود و اجمال و ابهام آن باقى ماند.

يدل علی مسح بعض الرأس فی اجلمله و
 -و در تفسیر آیة وضو (مائده )1 ،فرموده استّ :

ای بعض من الرأس فمما هو خارج من مدلول اآلية و املتکفل لبيانه السنة.
ّاما انّه ّ
یعنى آیه همین مقدار افاده مىکند که در وضو باید بخشى از سر را مسح کرد ،اما

طباطبایی و المیزان (پرسشها و پاسخها)

میکند.
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سنت متكفل بیان این مطلب است که این بخش از سر دقیقاً کجاست.

 و در تفسیر آیة محاربه در بیان معنای« :ان ي ّقتلوا او يصلّبوا او تقطّع ايديهم و ارجلهممن خالف او ينفوا من االرض»

الرتديد فاّمنا يستفاد احدمها من قرينة خارجيّة حالية او مقالية فاآلية غري خالية عن االمجال من
السنة.
هذه اجلهة و اّمنا بيّنها ّ
یعنى آیه مجمل است و سنت معین مىکند که کیفرهاى مذکور جنبة تخییرى
دارد و یا ترتیبى؟
سئوال :در اینجا با توجه به مطالبى که بیان شد دو اشكال پیش مىآید ،یكى
نیازمندى قرآن به احادیث که ظاهراً با مبانى عالمه مغایر است و دیگر نامناسب
بودن عنوان تفسیر قرآن با قرآن ،چون در حقیقت ایشان قرآن را با قرآن و سنت
تفسیر کردهاند.

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

پاسخ:
در بارة اشكال اول باید عرض کنم که عالمه نمىگوید قرآن مشتمل بر
مجمالت نیست ،این واضح است که در قرآن مجمالت فراوانى وجود دارد و

تفصیل و تبیین آنها در سنت آمده است از قبیل احكام صالة و زكاة و حج و غیره.
بحث در این است که آیا کتابى که مشتمل بر مجمالت باشد ،ناقص و مبهم و
مرموز نامیده مىشود و یا آنكه مىتواند در نهایت وضوح و گویایى و کمال
باشد؟ به عنوان مثال آیا قانون اساسى کشورها که نوعاً مجمل است ناقص و
مرموز و مبهم هم هست یا نه؟
شاید اشكال از اینجا ناشى شده باشد که بعضى از اصولیان در تعریف مجمل
گفتهاند :اجململ ما مل تتضح داللته یعنى مجمل لفظى است که داللت آن واضح نباشد،

اما تعریف صحیحتر آن این است که :اجململ ما يفتقر إىل بيان یعنى مجمل لفظى
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(مائده)99 ،

میگوید :و اما الرتتيب او التخيري بني اطراف

است که نیازمند بیان باشد .قرآن کریم گرچه مشتمل بر مجمالت است ،اما گنگ
و نارسا و مبهم نیست.
طباطبایی به عنوان تأیید و تطبیق حدیث زیر را هم از امام محمد باقر 7نقل

اما در بارة اشكال دوم باید بگویم این اشكال تا حدودى وارد است و خود
عالمه نیز به نیازمندى مفسر به احادیث صحیحه و سنت قطعیه معترف بودند.
اتفاقاً راقم این سطور در گفتگویی با ایشان ،پس از آنكه ایشان فرمودند "ما در
تألیف المیزان از روایات هم فراوان استفاده کردهایم" پرسیدم پس آیا بهتر نبود نام

تفسیر را "امليزان ىف تفسري القرآن بالثقلني" میگذاشتید؟

6

ایشان فرمودند ما با عنایتى این نام را بر گزیدیم ،ما مىخواستیم ثابت کنیم که
اگر قرآن را با قرآن تفسیر کنیم به همان حقایقى که نزد ائمة اهل البیت :بوده
سئوال :در آیة شریفة "بل هو آيات بينات ىف صدور الذين اوتوا العلم" روایات چندى

وارد شده است که مراد از "اوتوا العلم" ائمة هدى هستند .اما آقاى طباطبایی
مىگویند آیه عام است و مصداق اتم آن ائمة هدى هستند .این چگونه توجیه
مىشود؟
پاسخ :اوالً ظاهر قرآن هم به مانند باطن آن حجت است و ظاهر قرآن مىگوید
دانایان و دانشمندان و نمىگوید ائمة هدى.
ثانیاً عالمة طباطبایی آیه را به مانند بسیارى از مفسران بزرگ امامیه تفسیر کردهاند
 .1راقم اين سطور را عقيده بر اين است كه بهترين تفسير قرآن آن است كه در پرتو خرد و با استمداد از قرآن و عترت  -كه
در حديث ثقلين هم بدان توصيه شده است  -نوشته شده باشد .مقالهاى هم از او در سال  1٥٣١با عنوان "تفسير قرآن در پرتو
عترت" منتشر شده است ،كه طالبين بدان مراجعه خواهند فرمود.

طباطبایی و المیزان (پرسشها و پاسخها)

است خواهیم رسید.
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و اگر اشكالى هست ،متوجة مفسران عالى مقام امامیه هم هست و به صاحب
المیزان اختصاص ندارد .به عنوان نمونه طبرسى که تفسیرش مجمع البیان قریب
هزار سال چشم و چراغ امامیه بوده است ،مىنویسد :بل هو آيات بينات ىف صدور

الذين اوتوا العلم يعىن أن القرآن دالالت واضحات ىف صدور العلماء و هم
املؤمنون به( .طبرسى )١/2١١
یا در تفسیر ابو الفتوح رازى که مهمترین و جامعترین تفسیر امامیه به زبان
فارسى است ،آمده است :ىف صدور الذين أوتوا العلم یعنى در دلهاى آنان که ایشان را

علم دادند.

(ابو الفتوح )١/2١9

ثالثاً در زمان پیامبر اکرم که ابزار نگارش از قلم و کاغذ مهیا نبود ،قرآن در
سینهها نگهدارى مىشد و عالمان قرآن ،حافظان قرآن بودند که قرآن را در
سینههاى خود حفظ مىکردند و برخى از مفسران گفتهاند مراد حافظان و قاریان

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

است و دیگر کتابهاى آسمانى جز از روى نوشته قرائت نمىشدند ،از همین رو
در وصف این امت آمده است :سینههاى ایشان انجیلهاى ایشان است.

(نیشابورى

)5/93 /6١69

خطبههاى امیر مؤمنان

على7

نیز پیش از آنكه در دفتر و کتاب ثبت و ضبط

شود ،در سینههاى شیعیان و حافظان آن نقش بسته است.
رابعاً قول دیگرى مىگوید مرجع ضمیر در بل هو پیامبر اکرم است که در آیة

قبل از او یاد شده است و مىگویند هو كناية عن النىب 6اى انه ىف كونه اميا ال يقرأ و
ال يكتب آيات بينات ىف صدور العلماء من أهل الكتاب ألنه منعوت ىف كتبهم هبذه الصفة.

(مجمع البیان )١/2١١

صاحب المیزان هم پس از نقل روایتى که مىگوید" :اوتوا العلم" هم األئمة،

مىنویسد :و هو من اجلرى مبعىن انطباق اآلية على اكمل املصاديق.
آیا این تفسیر اشكال دارد؟

(المیزان )61/6١3
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النىب6

و

در روایات آمده است:
روزی پیامبر اکرم به عبداهلل بن مسعود فرمودند :عبداهلل برایم قرآن بخوان.
عبداهلل شروع کرد از ابتدای سورة نساء تا رسید به آیة "فكيف اذا جئنا من كل أمة

منقلب شدند ،گریستند و گفتند عبداهلل بس است دیگر!
حاال ما میگوییم این عبداهلل قرآن را از بر دارد و آیات قرآن را در سینه دارد و
از مصادیق اوتوا العلم است ،شما میگویید نیست؟
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سئوال :بطور کلى ارزیابى شما از تفسیر قرآن به قرآن عالمة طباطبایی چیست
و تا چه حد آن را موفق مىدانید؟
پاسخ :در اینجا الزم است به چند نكته اشاره شود:
 –6تالش عالمة طباطبایی در نشان دادن اینكه قرآن تا چه اندازه خود را تفسیر
 –2بخش قابل توجهى از قرآن که شامل موضوعاتى از قبیل احكام عملى و
قصص انبیا و احوال معاد است ،با استناد قرآن تفسیر نمىشود و چنان که مؤلف
تفسیر خود مىگوید بایستى در تفسیر آن به روایات و سنت مراجعه کرد.
 –9قرآن کریم را – همچنان که اصولیان هم گفتهاند– نمىتوان پیش از فحص از
روایات تفسیر کرد و ما براى قرآن و روایات "حجیت جمعیه" قائلیم ،یعنى قرآن
با قرائت و تعلیم و تبیین پیامبر اکرم و اهل بیت او حجت است چنان که در
حدیث متواتر ثقلین هم بر این موضوع تأکید شده است.
 .1در متون روايی آمده است :عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود قَالَ :قَالَ لِی رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اِقْرَأْ عَلَیَّ " فَقُلْتيَا رَسُول
اللَّه أَقْرَأ عَلَيْك وَعَلَيْك أُنْزِلَ قَالَ "نَعَمْ إِنِّی أُحِبّ أَنْ أَسْمَعهُ مِنْ غَيْرِی "فَقَرَأْت سُورَة النِّسَاء حَتَّى أَتَيْت إِلَى هَذِهِ الْآيَة فَكَيْف إِذَا
جِئْنَا مِنْ كُلّ أُمَّة بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِك عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فَقَالَ" حَسْبك الْآن" فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

طباطبایی و المیزان (پرسشها و پاسخها)

مىکند ،ستودنى است.
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اما در تفسیر المیزان براى هر یک از آن دو ،حجیت استقاللى قائل شده و پس از
بحث از مدلول حدیث ثقلین مىگویند :فللقرآن الداللة على معانيه و الكشف عن
املعارف االهليه ،و ألهل البيت الداللة على الطريق و هداية الناس اىل اغراضه و مقاصده.

(المیزان

)9/١3

و ائمة

هدى:

تفسیر کردهاند ،از قرآن کریم و سیاق آیات استفادة حداکثرى

کردهاند و از روایات هم در حد امكان و لزوم بهره بردهاند ،اما نام تفسیر را
– همانطور که پیشتر آوردیم – تفسیر قرآن به قرأن نهادند ،تا همة امت اسالمى از
آن بهرهمند شوند.
 –5عالمة طباطبایی ائمة

طاهرین:

را معلمان و مفسران بىهمتاى قرآن کریم

مىداند و در شأن آن ذوات مقدسه مىگوید:

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

إن من البني ..أن النىب الكرمي هو الذى خصه اهلل ببيان ما انزل إىل الناس من رهبم و تعليمه
كما قال عز من قائل( :لتبني للناس ما أنزل إليهم من رهبم) و قال( :و يعلمهم الكتاب و
احلكمة) و أن الطاهرين من أهل بيته هم الذين قارهنم النبی 6بكتاب اهلل فسماهم الثقلني و
أوقفهم موقف البيان و التعليم و أمر بالتمسك هبم و أخذ الكتاب عنهم ،فهم اهلداة يهدى اهلل
هبم لنوره من يشاء و هم املعلمون القائمون بتعليم ما فيه من حقائق املعارف و شرائع الدين.

(طباطبایی مقدمه بر تفسیر عیاشى)

عالمة طباطبایی در تفسیر آیة ال ميسه اال املطهرون مىگوید :هیچ کس به حقیقت

قرآن دسترسى ندارد و آن را مس نمىکند و با آن تماس ندارد ،به جز ائمة
اطهار .:او معتقد است مطهرون و پاکانى که در این آیه از آنها یاد مىشود
همانها هستند که در آیة امنا يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهريا،
از آنها یاد شده است

(مراجعه شود به قرآن در اسالم  /معناى تأویل در عرف قرآن چیست ص  1٠الى

 ،)1١و با این بیان به صراحت اعالم مىکند که هیچ کس را در عالم هم شأن آن
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 –١به عقیدة ما عالمة طباطبایی قرآن را با استمداد از قرآن و روایات پیامبر اکرم

ذوات مقدسه در فهم مرادات آیات قرآن و دستیابى به حقایق آن نمىداند.
آری این است اعتقاد عالمة طباطبایی به شأن تعلیمی و تفسیری ائمة اطهار.:
خداوند او را با اجداد طاهرینش محشور بگرداند .بمنه و کرمه.
از این مقاله که حاصل بررسى تفسیر المیزان و کتاب قرآن در اسالم و
مذاکرات شفاهى با عالمة طباطبایی است ،نتایج زیرین حاصل مىشود:
 -6قرآن کتابى گنگ و مرموز نیست و به روشنى مقاصد خود را بازگو کرده
است.
 -2قرآن ما را به تفكر و تدبر در آیات و مضامینش فرا خوانده است.
 -9قرآن را مىتوان به مدد سیاق و آیات دیگر آن تفسیر کرد.
 -١حجیت ظواهر قرأن ،اصلى مسلم نزد علماى اصولى است و پس از فحص از
 -5المیزان معانى تنزیلى آیات را بیان مىکند و متكفل معانى تأویلى و باطنى
قرآن نیست.
 -1ذکر مصادیق آیات و تطبیق آن با مصادیق از وظایف مفسر نیست.
 -7با ارجاع آیات متشابه به آیات محكم مىتوان به معانى آنها واقف شد و
مقصود از تفسیر قرآن به قرآن نیز همین امر است.
 -١تفسیر قرآن به قرآن روش تفسیرى ائمة اطهار :بوده است.
 -3عالمة طباطبایی پیش از نگارش تفسیر ،روایات وارده از آن ذوات مقدسه را
مالحظه کرده و از شیوه و تفسیر آنان بهرهمند شده و آنها را در تفسیر خود آورده
است.
 -6٠صاحب المیزان ،تفسیر بخشهایی از قرآن را نیازمند سنت و عترت مىداند،

طباطبایی و المیزان (پرسشها و پاسخها)

قرائن ،مىتوان آیات آن را تفسیر کرد.

Downloaded from safinahmagazine.ir at 22:49 +0430 on Thursday April 15th 2021

نتایج

10

که از جمله آن بخشها :آیات احكام ،جزئیات قصص ،احوال معاد و معانى
حروف مقطعه را مىتوان نام برد.
 -66عالمة طباطبایی گرچه  -در گفتار -قرآن را نیاز مند تبیین غیر قرآن نمىداند،
اطهار مىداند.

 -62عالمة طباطبایی با عنایتى نام "امليزان ىف تفسري القرآن بالقرآن" را برگزیده است ،او
مىخواسته ثابت کند که اگر قرآن را به دور از گرایشهاى مذهبى تفسیر کنیم ،به
همان حقایقى دست مىیابیم که نزد ائمة اهل البیت :بوده است.
منابع
قرآن کریم

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه
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اما  -در عمل  -تفسیر قرآن را نیازمند معلمین حقیقى آن ،یعنى پیامبراکرم و ائمة
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