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فصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حدیث سفينه
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و القرآن»
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چکيده :یکی از بن مایههای اصلی تفسیر المیزان ،در «تفسری

البیان فی املوافقة بنی احلدیث و القرآن» است که عالمه طباطبایی

سالها پیش از نگارش المیزان در شهر تبریز اقدام به تألیف آن
کرده بود .در او با دو شیوه نقلی و اجتهادی ،در صدد تفسیر
آیات قرآن برآمده است .تفسیر نقلی در دو شیوه تفسیر قرآن به
قرآن و قرآن به روایت تجلّی یافته است .روش تفسیر قرآن به
قرآن خود در ابعاد :تبیین مبهمات ،تخصیص عمومات ،تقیید
مطلقات و  ...نمود پیدا کرده و روش تفسیر قرآن به روایت نیز در محورهای :تبیین آیه با
روایت ،بیان جری و تطبیق آیه با روایت و  ...تحقّق یافته است .روش تفسیر اجتهادی در البیان
نیز در سه شیوه تفسیر لغوی ،ادبی و عقلی بوده است .به طور کلی ساختار این تفسیر این گونه
بوده که عالمه پس از مختصر تبیینی که از آیه با استفاده از لغت ،قواعد ادبی ،عقل و آیات ارائه
کرده ،به نقل و تحلیل روایات مرتبط با آیه پرداخته است.
کليدواژهها :عالمه طباطبایی؛ تفسری البیان فی املوافقة بنی احلدیث و القرآن؛ روش نقلی؛ روش
اجتهادی.
* .دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه عالمه طباطبایی تهران Hosein.mohagheghi@chmail.ir
** .استادیارگروه علوم قرآن وحدیث دانشگاه شاهدتهران(نویسنده مسئول) rasulmohamadjafari@yahoo.com
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سال پانزدهم ،شماره « 58ویژه قرآنبسندگی» ،بهار  ،9317ص 933-916

مقدمه
عالمه طباطبایی در آخرین روز ماه ذیحجه سال  9339ق9389-ش ،در شادآباد
تبریز متولد شد .محل والدت عالمه طباطبایی شهر تبریز بود و خاندان وى از
اجدادش از دانشوران و عالمان نامدار تبریز به شمار مىرفتند.

(احمدی میانجی ،ص)51

سال 9337ق9317-ش وارد مدرسه طالبیۀ تبریز شد و به فراگیری ادبیات عرب
و علوم نقلی و فقه و اصول پرداخت و تا سال9311ق9311 -شمسی مشغول
فراگیری دانشهای مختلف اسالمی گردید( .همو ،ص )95-93سال  9311شمسی براى
تکمیل تحصیالت عازم حوزۀ نجف گردید و به مجلس درس مرحوم آیت اهلل
آقاى شیخ محمد حسین اصفهانى حاضر شد ،به مدت شش سال یك دورۀ خارج
اصول و چهار سال ،نیز خارج فقه را از محضر ایشان بهره برد و همچنین هشت
حضور یافت و مدت کمى نیز به خارج فقه مرحوم آیت اهلل آقاى سید ابوالحسن
اصفهانى رفت .کلیات علم رجال را نیز پیش مرحوم آیت اهلل حجت کوه کمرى
رفت .در فلسفه نیز در درس حکیم و فیلسوف معروف وقت ،مرحوم آقاى سید
حسین بادکوبهای حاضر شد .در ظرف شش سال که پیش معظّمله تلمّذ مىکرد،
منظومۀ سبزوارى و اسفار و مشاعر مالصدرا و دورۀ شفاى بوعلى و کتاب
اثولوجیا و تمهید ابن ترکه و اخالق ابن مسکویه را فراگرفت( .شمس ،ص  )31ایشان
در حدود ده سال در نجفاشرف در درس اخالق و عرفان عملى آقاى قاضى
حضور مىیافتند و در این راه به مراتب و درجاتى از تهذیب و تکامل نفس نائل
آمدند( .احمدی میانجی ،ص  )933آنگاه در سال  9391ه.ش نجف را به قصد اقامت در
تبریز ترك نمود( .حسینی ،ص )96او مدت ده سال از زندگی خود را در تبریز گذراند
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سال در خارج فقه مرحوم آیت اهلل نایینى و یك دورۀ خارج اصول معظمله
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قدیم نه تنها در این شهر بلکه در جهان تشیع به فضل و علم مشهور بوده و
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که از این دوره به عنوان دوره خسارت یاد کردهاند و علت آن را باز ماندن از
تدوین و تفکر فکری میداند

(همو)31-33 :

اما علی رغم گرفتاریهایی که داشتند از

فعالیت علمی باز نماند؛ و آثاری از جمله کتاب توحید و کتاب انسان و رسالۀ
البیان فی الموافقه بین الحدیث و القرآن را در همین زمان نوشتند.

(حسینی ،ص )96

 -7معرفی «تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن»
«املیزان فی تفسری القرآن» تألیف عالمه طباطبایی از مشهورترین تفاسیر معاصر
میباشد .نویسنده پیش از به سامان رساندن آن« ،تفسری البیان فی املوافقة بنی احلدیث و

القرآن» را سامان داد که پایهها و چارچوب اولیه تفسیر المیزان را شکل میدهد .از

این روی معرفی این تفسیر امری ضروری خواهد بود .چنانکه گذشت این تفسیر
پس از بازگشت عالمه طباطبایی از نجف به زادگاهش تبریز و قبل از المیزان

سال پانزدهم /شماره /58بهار 9317سفینه

نگارش یافته است (طباطبایی ،ج  ،9ص ،36مقدمه محقق) و آیات قرآن از ابتدای مصحف تا
آیه  56سوره یوسف ،تفسیر شدهاند .تألیف کتاب بنابر موقعیتشناسی و درك
نیازهای روز بود؛ وی هجمۀ شدید دشمنان برای نشان دادن مخالفت احادیث با
قرآن را دید ،لذا برای پاسخگویی به این مدّعا تفسیر البیان را تألیف کرد.
برخی شاگردان عالمه ،این تفسیر را المیزان نامیدهاند.

(جوادی آملی ،ص)931

اما

عالمه طباطبایی خود صریحاً به عنوان تفسیرش اشاره داشته و در پایان نگارش

جلد اول نوشته است ،جلد اول «تفسری البیان فی املوافقة بنی احلدیث و القرآن» در
دوازدهم ربیع الثانی سال  9365قمری به دست مؤلفش ،محمد حسین طباطبایی

 فقیر درگاه الهی -پایان پذیرفت( .طباطبایی ،ج  ،3ص  )981این کتاب با همین عنوانبرای نخستین بار با تصحیح ،تحقیق و مقدمه آقای اصغر ارادتی در شش جلد در
بیروت نشر یافت .آقای ارادتی در خصوص نسخههای خطی این کتاب مینویسد،
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وسائط و رسالۀ والیت را در قریۀ شادآباد نوشتهاند (حسینی طهرانی ،ص  ،)73تفسیر

عالمه آن را در سه مجلد تنظیم کرده بود ،جزء اول  373صفحه ،جزء دوم  365و
جزءسوم 931صفحه میباشد ،هر صفحه مشتمل بر  33سطر میباشد.

(همو ،ج ،9

ص ،36مقدمه محقق)

سوره بقره را در شب عید قربان سال  9361قمری (همو ،ج  ،3ص ،)918سوره نساء را
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که جلد نخست به آن پایان مییابد -را در دوازدهم ربیع الثانی سال 9365قمری(همو ،ج ،3ص ،)981سوره مائده را در مشهد رضوی ،صبح سه شنبه ،بیست و دوم ماه
رمضان سال  9365قمری

(همو ،ج  ،3ص

شانزدهم محرم سال  9361قمری

 ،)366سوره انعام را در شب سه شنبه،

(همو ،ج  ،1ص

 ،)975سوره اعراف را در شب

چهارشنبه دهم جمادی الثانی همان سال (همو ،ج  ،1ص ،)111سوره انفال را در روز
چهارشنبه ،بیست و هفتم رجب همان سال

(همو ،ج  ،5ص )83

و سوره توبه را در

مؤلف شیوه تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر روایی را به کار بست؛ رویکرد روایی
این تفسیر برخالف برخی از تفسیرهای روایی پیشین است ،که صاحبان آنها
روایات مرتبط با آیات را ذیل آنها مینگاشتند ،بیآنکه ارتباط آیه با روایت را
تبیین کنند؛ اما طباطبایی در «تفسری البیان» پیش از ذکر روایات ،تفسیری نسبتاً
مجمل از آیات با محوریت روش تفسیر قرآن به قرآن آورده ،آن گاه روایات
مرتبط را ذکر کرده و سپس کوشیده است توافق و هماهنگی میان آیات و روایات
ایجاد کند.
چرا عالمه طباطبایی تفسیر البیان را ناتمام گذاشت؟ باید گفت :پس از تسلط
فرقه دموکرات بر آذربایجان ،این منطقه دستخوش ناامنی و قتل و غارت میشود
و به همین دلیل عالمه از ادامه این تفسیر باز میماند.

(فقیه ایمانی و مصالئی پور ،ص )931
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شنبه پانزدهم ماه رمضان همان سال (همو ،ج  ،5ص  )311به پایان برده است.
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مؤلف زمان اتمام تفسیر غالب سورهها را نیز یادآور شده است ،نگارش تفسیر

 -2روش «تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن»
آیت اهلل جوادی آملی مینویسد« :تفسیر متن مقدسی مانند قرآن کریم یا به نقل
است (تفسیر قرآنی و روایی) و یا به عقل (تفسیر درایی) و تفسیر نقلی یا به
آیه دیگر باشد (تفسیر قرآن به قرآن) و یا به استعانت از متن نقلی دیگر است؛
مانند این که حدیث معتبرْ گواه معنایی خاص از آیه قرار گیرد (تفسیر قرآن به
سنت) و هر دو قسم یاد شده داخل در تفسیر نقلی است و میتوان از آن به
«تفسیرمأثور» یاد کرد (بنابراین که اصطالح مأثور بودن مخصوص حدیث نباشد»).
(جوادی آملی ،ج  ،9ص )58

بنابراین میتوان گفت تفسیر به دو گونۀ کلی نقلی (ماثور) و اجتهادی قابل
تقسیم هستند و هر یك از آنها به اقسام ذیل طبقهبندی میشوند -9 :تفسیر نقلی

سال پانزدهم /شماره /58بهار 9317سفینه

شامل تفسیر قرآن به قرآن ،تفسیر قرآن به سنت ،تفسیر قرآن به قول صحابى و
تفسیر قرآن به قول تابعى -3 ،تفسیر اجتهادی شامل تفسیر ادبى ،تفسیر فقهى،
تفسیر کالمى ،تفسیر فلسفى ،تفسیر عرفانى -تفسیر رمزى ،صوفى -تفسیر اشارى،
تفسیر اجتماعى ،تفسیر علمى و تفسیر جامع.

(بابایی ،ج  ،9ص )8

در این پژوهش ابتدا کل تفسیر مورد مطالعه قرار گرفته و فیشبرداری از آن
انجام شد و به این نتیجه رسید که روش عالمه طباطبایی در چند مورد قابل بیان
است -9 :تفسیر قرآن به قرآن -3 ،تفسیر قرآن با حدیث -3 ،تفسیر قرآن با قواعد
ادبی -1 ،تفسیر قرآن با لغت -5 ،تفسیر قرآن با استفاده از اختالف قرائات.
 .7-2تفسير نقلی
 .7-7-2تفسير قرآن به قرآن
عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان این روش را در تفسیر آیات به کار گرفت.
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استمداد از همان متن مقدس است؛ مانند این که آیهای شاهد تصوری یا تصدیقی

وی اساس تفسیر خود را بر پایه آیات کلیدی و غرر آیات بنا نهاد.
ایشان پیش از المیزان ،از این روش در تفسیرالبیان بهره جسته و در محورهای
ذیل به تفسیر قرآن به قرآن پرداخته است -9:تبیین مبهمات -3 ،تخصیص
 -6تبیین حکمت تقدیم و تاخیر -7 ،تبیین مفردات.
 .7-7-7-2تبيين مبهمات
در این قسم ،آنچه در آیهاى از قرآن به اجمال گفته شده و داللت روشنى
نداشته باشد ،در آیهاى دیگر تبیین شده است( .رستمی ،ج ،9ص )933برای نمونه ایشان
ِ
ِ ِ ِ
اس ُج ُدوا
اس ُج ُدوا ِل َد َم  »...میگوید :از جمله « ْ
در ذیل آیه  31بقره « َو إِ ْذ قُ ْلنا ل ْل َمالئ َكة ْ
ِِل َد َم» جواز سجده بر غیر خداوند به اجمال برداشت میشود .البته تعظیم و
خضوع برای آدم ،در صورتی که مانند خضوع برای خداوند سبحان باشد ،عقالً و
هر سجدهای ،سجده مانند خداوند قصد نمیشود و نظیر این سخن در قصّه
ِ
حضرت یوسف 7وجود دارد ،آن جا که فرمودَ « :و َرفَ َع أَبَ َویْه َعلَى الْ َع ْر ِش َو َخُّروا لَهُ
ُس َّجدا( »...یوسف( )911 :طباطبایی ،ج  ،9ص )911-917برای نمونه بیشتر بنگرید :ج 9ص
931؛ ج  3ص311؛ ج  1ص  393و 966؛ ج  6ص .33-33
 .2-7-7-2تخصيص عمومات
در این قسم ،آنچه در آیه یا بخشى از یك آیه به شکل عام آمده است در آیهاى
دیگر یا در بخشى دیگر از همان آیه به شکل خاص آمده و عامّ پیشین را
قال أَنْ ِظ ْرنی إِىل
تخصیص زده است( .رستمی ،ج ،9ص  )933برای نمونه ایشان ذیل آیه « َ
َّك ِم َن الْ ُمنْظَرین» (األعراف )95 -91 :میگوید :شیطان تا روز قیامت طلب
یَ ْوِم یُْب َعثُو َن َ
قال إِن َ
وقت کرد ،به او بر اساس فطرت (که خود را مهلت یافته میداند) پاسخ داده شد
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و گفته نشد تا روز قیامت مهلت مییابی ،دلیل آن آیات سورههای حجر و ص
َّك ِمن الْمْنظَ ِرین إِىل ی وِم الْوقْ ِ
استِ َ « :
ت الْ َم ْعلُوم» (الحجر38 -37 :؛ ص ،)89-81/این آیات
قال فَإن َ َ ُ َ َ ْ َ
داللت میکند بر این که شیطان توانایی اغواء در برزخ را مانند دنیا دارد اما این
آخر دنیا ادامه دارد ،اگر چه بعد از مرگ همنشین انسان است همان طور که آیات
ینَ »...و لَ ْن یَْن َف َع ُك ُم الْیَ ْوَم إِ ْذ ظَلَ ْمتُ ْم
ش َع ْن ِذ ْك ِر َّ
الر ْْح ِن نُ َقیِّ ْ
« َو َم ْن یَ ْع ُ
ض لَهُ َشْیطانا فَ ُه َو لَهُ قَ ِر ٌ
الل بعِ ٍ
ِ
لكن كا َن فِی َ ٍ
أَنَّ ُكم فِی الْع ِ
ید
ذاب ُم ْش ََِتُكون (الزخرفَ )31 -36 :
َ
ض َ
قال قَ ِرینُهُ َربَّنا ما أَطْغَْیتُهُ َو ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
وه ْم إِىل
اج ُه ْم َو ما كانُوا یَ ْعبُ ُدو َن م ْن ُدون اللَّه فَ ْاه ُد ُ
(ق ،)37 :و قولهْ :
ین ظَلَ ُموا َو أ َْزو َ
اح ُشُروا الذ َ
ِصر ِ
اْلَحیم (الصافات )33-33 :به آن داللت میکنند( .طباطبایی ،ج  ،1ص  )911برای نمونه
اط ْ
بیشتر بنگرید :ج 9ص 87؛ ج 3ص 386؛ ج 3ص .88
 .3-7-7-2تقييد مطلقات
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برخى از آیات قرآن به طور مطلق و بدون قید آمده است و برخى دیگر مقیّد
است یا قیدى براى آیات مطلق به شمار مىآید ،از این رو ،تفسیر آیات مطلق
بدون توجّه به آیات مقیّد صحیح نیست و در حقیقت مراد جدّى متکلّم را روشن
نمىسازد .به عبارت دیگر ،آیات مقیّد مفسّر آیات مطلق است.
مؤلف ذیل آیه « ...فَتی َّمموا صعیدا طَیِّبا فَامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم َو أَیْدی ُك ْم إِ َّن اللَّهَ كا َن َع ُف ًّوا
ََ ُ َ
ْ َ ُ ُُ
َغ ُفورا» (النساء )13 :مینویسد :صعید بنا بر آنچه در لغت آمده روی زمین است و در
(رضائی اصفهانی ،ص)88

تقیید آن به «طیّب» یا به طهارت آن اشاره دارد ،چه این که تیمّم تطهیر میکند و
ِ
ِ
ید اللَّهُ لِیَ ْج َع َل َعلَْی ُك ْم ِم ْن
صعِیدا طَیِّبا فَ ْام َس ُحوا بُِو ُجوه ُك ْم َو أَیْدی ُك ْم ِمْنهُ ما یُر ُ
آیه « ...فَتَیَ َّم ُموا َ
حرٍج و ِ
ید لِیُطَ ِّهَرُك ْم َو لِیُتِ َّم نِ ْع َمتَهُ َعلَْی ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُكُرون» (المائدة )6 :به آن داللت دارد
لك ْن یُر ُ
ََ َ
و یا اشاره به همواری زمین دارد ،به طوری که مناسب قرار دادن کفّین بر آن
باشد.

(طباطبایی ،ج  ،3ص )89
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که به او اجازه داده نشده است منّت خداوند بر بندگانش است و وسوسه او تا

 .4-7-7-2رفع اختالف ظاهری آیات
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اگر اشکال شود ،این سخن در تنافی با آیاتی است که بر سریع الحساب 9بودن
خداوند داللت دارد ،در پاسخ میگوییم :هیچ منافاتی وجود ندارد زیرا شرّی که
مردم آن را شرّ میپندارند -که همان نابودی دنیا و یا آتش جهنم است -نهایت
شری است که در سلوك این راه مهلك ،بدان دچار میشوند ،در حالی که تمام

( )36طباطبایی ،ج  ،5ص  )391از نظر مؤلف ،این دو آیه منافاتی با هم ندارند ،زیرا آنان
در استدراج قرار گرفتهاند و استدراج نیز عذابی از عذابهای خداوند میباشد؛ به
طوری که آرام آرام خود را در ورطه هالك و نابودی میبینند .برای نمونه بیشتر
بنگرید :ج  5ص.951
 .5-7-7-2تبيين مفردات
یکى از کارهایى که باید مفسر انجام دهد تبیین مفردات آیات است ،چه
مفرداتى که غریب ،مشکل و نامأنوس باشد و چه مفرداتى که کاربرد آنها در
 . 1در هشت موضع قرآن به سریع الحساب بودن خداوند اشاره شده است :البقره -202 :آل عمران -91 :آل عمران-911 :
المائدة -4 :الرعد -49 :ابراهیم -19 :النور -91 :غافر.91 :

تفسیری ناشناخته از عالمه طباطبایی« :تفسری البیان فی املوافقة بنی احلدیث و القرآن»

منازل این راه ،شرّ و هالکت است و از هالکتی به هالکت دیگر و از نابودیی به
ث ال یَ ْعلَ ُمو َن َو
نابودی دیگر منتقل میشوند ،خداوند میفرمایدَ « :سنَ ْستَ ْد ِر ُج ُه ْم ِم ْن َحْی ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ َِّ
ش ُعرون( ».األنعام:
أ ُْملی ََلُ ْم إ َّن َكْیدی َمتنی» (األعراف )983-983 :و «إ ْن یُ ْهل ُكو َن إال أَنْ ُف َس ُه ْم َو ما یَ ْ ُ
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مؤلف در تفسیر البیان از تفسیر قرآن به قرآن برای رفع اختالف ظاهری آیات
َّاس الشََّّر ِ
اْل ِری لَُق ِ
بهره میبرد .برای نمونه ذیل آیه « َو لَ ْو یُ َع ِّجل اللَّهُ لِلن ِ
ض َي
است ْعجا ََلُ ْم بِ َْْ
ْ
ُ
َّ ِ
ِ ِ
ین ال یَْر ُجو َن لِقاءَنا فِی طُغْیاِنِِ ْم یَ ْع َم ُهون» (یونس )99 :مینویسد« :فَنَ َذ ُر
إلَْیه ْم أ َ
َجلُ ُه ْم فَنَ َذ ُر الذ َ
َّ ِ
ین» یعنی :در رساندن شرّ به آنان تعجیل نمیکنیم ،بلکه مهلت میدهیم تا به
الذ َ
نهایت گمراهی و سرگردانی برسند و نهایت فساد و تباهی را مرتکب شوند .حال

محاورات ،رایج ،مشهور و معناى آن معلوم و مأنوس باشد.

مؤلف در موارد زیادی برای روشن نمودن واژگان قرآنی به آیات دیگر تمسّك
احلُ ْسىن
َْساءُ ْ
میکند و شواهد قرآنی برای آن ذکر میکند .مثالً در ذیل آیه « َو لِلَّ ِه ْاْل ْ
ِ
َّ
َْسائِِه َسیُ ْجَزْو َن ما كانُوا یَ ْع َملُون» (األعراف )981:مینویسد:
ذین یُْل ِح ُدو َن فی أ ْ
فَ ْاد ُعوهُ ِبا َو َذ ُروا ال َ
«فَ ْاد ُعوهُ ِِبا» ،خواندن با آنها (اسماء حسنی) همان توجه به خداوند سبحان است
با اسمایی که اختصاص به او دارد و صرفا خواندن اسماء با حرف ندا نمیباشد،
قال َربُّ ُك ُم
از این روی با عبادت محض و خضوع برابر است ،چنان که از آیه « َو َ
ْادعونِی أَست ِجب لَ ُكم إِ َّن الَّ ِذین یستكِِْبو َن عن عِبادتِی سی ْدخلُو َن جهنَّم ِ
داخ ِرین» (غافر ،)61 :به
ُ
َْ ْ ْ
َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ََ ُ َ َ َ
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دست می آید .پس ذکر دعا در ابتدا و سپس قرار دادن آن به جای عبادت ،به
ِِ
یگانگی آن دو اشاره دارد ،چنان که در آیه « ُه َو ْ
احلَ ُّی ال إِلهَ إَِّال ُه َو فَ ْادعُوهُ ُمُْلص َ
نی لَهُ
ِّین» به معنای عبادت است .و از موارد اطالق دعا به معنی
الدِّین» (غافر )65 :نیز «الد َ
عبادت ،آیه «و من أ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
یام ِة َو ُه ْم َع ْن
َ َْ َ
یب لَهُ إىل یَ ْوم الْق َ
َض ُّل ِم َّْن یَ ْد ُعوا م ْن ُدون الله َم ْن ال یَ ْستَج ُ
ِِ ِ
ِِ
ِ ِ
بادِتِِم كافِ ِرین» (األحقاف)6-5 :
َّاس كانُوا ََلُ ْم أ َْعداء َو كانُوا بع َ ْ
ُدعائه ْم غافلُو َن َو إذا ُحشَر الن ُ
میباشد( .طباطبایی ،ج  ،1ص  )383برای نمونه بیشتر بنگرید :ج  6ص .59
 .2-7-2تفسير قرآن با روایت
تفسیر قرآن با حدیث گونهای از تفسیر قرآن است که با استمداد از احادیث
پیامبر 6و روایات امامان معصوم :صورت میگیرد .به تعبیر دیگر ،مفسر با
استناد به روایات رسیده از معصومان :به تفسیر قرآن کریم میپردازد.
)15-11

(میبدی ،ص

مؤلف در عین این که به مسائل عقلی در تفسیر البیان توجه ویژه داشته

است ،از پرداختن به روایات نیز غافل نبود و معتقد بود که اساس روش او در
تفسیر ،همان روشی است که ائمه :در روایات ما را به آن رهنمون شدهاند .لذا
میتوان گفت که دغدغه اصلی عالمه زمان تألیف این دو اثر (البیان و المیزان)،
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(بابایی ،ج  ،3ص )335

موجب تفاوتهای شکلی و ساختاری میان آنان شده است.

(فقیه ایمانی و مصالئیپور،

ص  )931مؤلف در تفسیر البیان همان رویکردهای روایی خود در المیزان را داشته
است ،با این تفاوت که در تفسیر البیان بالفاصله پس از تفسیر اجمالی از آیه
گونههای مختلف روایی برای شرح و توضیح آیات قرآنی استفاده میکند که
مهمترین آنها به ترتیب فراوانی عبارتند از -9 :تبیین آیه با روایت -3 ،بیان جری
و تطبیق آیه با روایت -3 ،تبیین شأن نزول آیه با روایت -1 ،تبیین مفردات آیه با
روایت -5 ،تبیین نسخ آیه با روایت.
 .7-2-7-2تبيين آیه با روایت
روایات فراوانی در تفسیر آیات از اهل بیت :گزارش شده است که در آنها،
مفهوم آیه تبیین شده است .مؤلف از این دست روایات اهل بیت :در تفسیر

برای این که حادث بودن آسمانها و زمین و آفرینش آنها بدون نمونه قبلی را
بیان بدارد به آیه هفتم سوره هود اشاره کرده است که طبق آن عرش خدا بر روی
آب قرار داشت .برای نمونه بیشتر بنگرید :ج 9ص 311 ،913؛ ج  3ص 33 ،19؛
ج  3ص 399 ،958 ،931؛ ج  1ص 393 ،359؛ ج  5ص 397 ،933 ،63؛ ج 6
ص .33 ،33

تفسیری ناشناخته از عالمه طباطبایی« :تفسری البیان فی املوافقة بنی احلدیث و القرآن»

خود حدود دویست و پنجاه مورد استفاده کرده است که برای نمونه به یك مورد
ِ
السماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ض َو إِذا قَضى أ َْمرا فَِإََّّنا
یع َّ
اشاره میشود :در تفسیر البیان ذیل آیه «بَد ُ
ول لَهُ ُك ْن فَیَ ُكو ُن» (البقرۀ )997 :از سدیر صیرفی روایت میکند که امام باقر 7فرمود:
یَ ُق ُ
لسماو ِ
ِ
ِ ِِ
ات َو
ع ْاْلَ ْشیَاءَ ُكلَّ َها بِع ْلمه َعلَى َغ ِْری مثَ ٍال َكا َن قَ ْبلَهُ فَابْتَ َد َ
إِ َّن اللَّهَ َعَّز َو َج َّل ابْتَ َد َ
ع ا َّ َ َ
ِ
ضو َن أَ َما تَ ْس َم ُع لَِق ْولِِه َو كا َن َع ْر ُشهُ عَلَى الْماء؟!
ات َو َال أ ََر ُ
نی َو ََلْ یَ ُك ْن قَ ْبلَ ُه َّن َْسَ َاو ٌ
ْاْل ََرض َ
(طباطبایی ،ج  ،9ص  )989آنگاه در تبیین روایت مینویسد :در این روایت ،امام باقر7
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روایات مربوط به آن را ذکر و ارتباط آنها با آیات را تبیین میکرده است .اما از
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 .2-2-7-2بيان جری و تطبيق آیه با روایت
از گونههای روایی که در تفسیر البیان مکرر گزارش شده ،روایات جری و
تطبیق است .این گونه روایات در تفسیر البیان در حدود هشتاد مورد به دو
روایت ،به جری و تطبیق بودن آن تصریح شده که غالب موارد چنین است غیر
مصرح یعنی پس از نقل روایت به جری و تطبیق بودن آن اشاره نرفته است.
الف .جری و تطبيق مصرّح
ض ِ
ِ َّ
وب َعلَْی ِه ْم َو الَ الضَّالِّنی»
ت َعلَْی ِه ْم َغ ِْری الْ َم ْغ ُ
ذین أَنْ َع ْم َ
ایشان در ذیل آیه «صرا َط ال َ
ض ِ
وب َعلَْی ِه ْم
(الفاحتة )7 :به نقل از تفسیر قمی از امام صادق 7میآورد که« :أ ّن الْ َم ْغ ُ
ُّصاب و الضَّالِّنی هم أهل الش ُ َّ ِ
ین َال یَ ْع ِرفُو َن ِْ
اْل َم َام» سپس مینویسد :این روایت
ُّكوك الذ َ
الن َّ ُ َ
َ ُ ُ
جری میباشد( .طباطبایی ،ج  ،9ص  )68برای نمونه بیشتر بنگرید :ج  9ص 68؛ ج 3
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ص 317؛ ج  3ص989؛ ج  1ص .997
ب .جری و تطبيق غير مصرح
از نمونههایی که مؤلف بدون توضیح به نقل روایت اکتفا کرده ،میتوان به
روایتی اشاره کرد که ذیل آیه  3سوره توبه « َو أَذا ٌن ِم َن اللَّ ِه َو َر ُسولِِه إِ َىل الن ِ
احلَ ِّج
َّاس یَ ْوَم ْ
ِ
ْاْلَ ْك َِِب أ َّ
سولُهُ  »...از تفسیر عیاشی و قمّی از امام سجاد7
َن اللَّهَ بَریءٌ م َن الْ ُم ْش ِر َ
كنی َو َر ُ
نقل میکند که فرمود« :اْلذان أمریاملؤمننی»7؛ عالمه هیچ توضیحی در مورد این

روایت نمیدهد اما این روایت نیز از باب جری و تطبیق است.

(طباطبایی ،ج  ،5ص

 )19برای نمونه بیشتر بنگرید :ج  1ص .969
 .3-2-7-2تبيين شأن نزول آیه با روایت
روایات شأن نزول ،گونه سوم از روایات «تفسری البیان» را شکل میدهند که در

حدود شصت روایت میباشند؛ برای نمونه مؤلف ذیل آیه  33سوره انفال « َو لَ ْو
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صورت مصرّح و غیر مصرّح به کار رفته است؛ مصرح یعنی آن که پس از نقل

ضون» پس از ارائه تفسیری از آیه،
َعلِ َم اللَّهُ فی ِه ْم َخ ْریا َْل ْ
َْسَ َع ُه ْم َو لَ ْو أ َْْسَ َع ُه ْم لَتَ َولَّْوا َو ُه ْم ُم ْع ِر ُ
روایتی را از امام

باقر7

به نقل از تفسیر مجمع البیان میآورد که این آیه در

مورد قبیله بنی عبد الدار نازل شده است که غیر از مصعب بن عمیر و یکی از هم
نمونه بیشتر بنگرید :ج  3ص86 ،53؛ ج  3ص 316 ،319 ،913 ،57؛ ج 1
ص335 ،993 ،61
 .4-2-7-2تبيين مفردات آیه با روایت
ائمه:

گاهی در روایات خود معنای واژهای از قرآن را برای فهم بهتر

398 ،913 ،968 ،916 ،65 ،51؛ ج  1ص 315؛ ج  5ص 911؛ ج  6ص .35
 .5-2-7-2تبيين نسخ آیه با روایت
در میان آیات احکام که در قرآن است ،آیاتى هست که پس از نزول جاى
حکم آیاتى را که قبلًا نازل شده و مورد عمل بودهاند گرفته ،به زمان اعتبار حکم
قبلى خاتمه مىدهد ،آیات قبلى منسوخ و آیات بعدى که در حکم خود حکومت
بر آنها دارند ناسخ نامیده مىشوند.

(طباطبایی ،ص )66

مؤلف به این مبحث در «تفسری البیان» عنایت داشته است .از نظر او ناسخ و
منسوخِ به کار رفته در روایات ،اعم از ناسخ و منسوخ مصطلح میباشد.
ج  ،9ص 973-979و ج  ،3ص )361-363

(طباطبایی،

مجموع روایات ناسخ و منسوخ در تفسری البیان

تفسیری ناشناخته از عالمه طباطبایی« :تفسری البیان فی املوافقة بنی احلدیث و القرآن»

مخاطبان تبیین کردهاند .این گونه نیز در تفسیر البیان حدود چهل و پنج مورد به
ت م ِن استطاع إِلَیهِ
کار رفته است .برای نمونه ایشان ذیل آیه «لِلَّ ِه علَى الن ِ ِ
ِ
َ
َّاس ح ُّج الْبَْی َ ْ َ َ ْ
َسبیال َو َم ْن َك َفَر فَِإ َّن اللَّهَ َغنِی َع ِن الْعالَمنی» (آل عمران )17 :از امام صادق 7نقل میکند:
ِ
ِ
ِ
ال تَرك( ».طباطبایی ،ج  ،3ص
« َو إ ْن َكا َن یَ ْقد ُر أَ ْن َيَْش َی بَ ْعضا َو یَْرَك َ
ب بَ ْعضا فَ ْلیَ ْف َع ْل َو َم ْن َك َفَر قَ َ َ
 )356برای نمونه بیشتر بنگرید :ج  3ص 398 ،319 ،338 ،985 ،67؛ ج  3ص ،37
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برای نمونه بیشتر ناسخ و منسوخ مصطلح بنگرید :ج  9ص 317؛ ج  3ص-81

85؛ ج  3ص 331 ،53 ،37؛ ج  1ص 931؛ ج 5ص 66؛ نیز برای نمونه ناسخ و
منسوخ غیر مصطلح بنگرید :ج  9ص 973 ،973؛ ج  3ص .361-363
 .2-2تفسير اجتهادی
برخی دانشیان ،البیان را تفسیر روایی محض عالمه طباطبایی دانستهاند

(رك،

میبدی ،ص  ،)16این سخن صحیح نیست .اگر چه استفاده از روایت و حدیث در این

سال پانزدهم /شماره /58بهار 9317سفینه

تفسیر چشمگیر است ،مع ذلك مؤلف از عقل ،قواعد ادبی و غیره برای تفسیر
آیات سود برده است .او در این تفسیر همان شیوه معهود مفسران را در تفسیر
ترتیبی دنبال کرده است ،شیوهای که به تعبیر آقای معرفت بر دو روش استوار
بوده است .9 :روش تفسیر به مأثور که مفسر ،آیات را تنها با آراء و اقوال سلف
تفسیر مىنمود .3 .روش تفسیر اجتهادى و استوار بر اساس رأى و نظر و
استدالل( .معرفت ،ج  ،3ص  )95شیوۀ اجتهادی البیان را میتوان در روش تفسیر لغوی،
ادبی و عقلی تبیین نمود.
 .7-2-2تفسير قرآن با لغت
شیوهاى است که مفسر به بررسى همه جانبه لغات و واژگان آیات اهمیت داده
و مفردات الفاظ قرآن و معانى گوناگون هر لغت ،و ریشه و اصل هر لفظ را
روشن مىکند(.رضائی اصفهانی ،ص  )365مؤلف در «تفسیر البیان» از این دانش در تفسیر
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 93روایت است که به نظر میآید  1روایت آن در معنای مصطلح باشد .نمونه:
ایشان ذیل آیه « ...و الْمحصنات ِمن الَّذین أُوتُوا الْكِ ِ ِ
ُج َورُه َّن
تاب م ْن قَ ْبل ُك ْم إِذا آتَْیتُ ُم ُ
َ
وه َّن أ ُ
َ ُْ َ ُ َ َ
( »...املائدة )5 :روایتی را از کافی گزارش میکند که با اشاره به آیۀ 91سورۀ ممتحنه،
ِ ِِ
ال ه ِذهِ مْنس ِ ِِ
ص ِم
از امام باقر 7روایت میکند که فرمود :فَ َق َ َ َ ُ َ
وخةٌ ب َق ْولهَ :و ال ُتُْس ُكوا بع َ
كوافِر( .طباطبایی ،ج  ،3ص )399
الْ َ

َّك ِمن الشَّی ِ
طان
بسیاری از آیات استفاده کرده است .برای نمونه ذیل آیه « َو إِ َّما یَْنَز َغن َ َ ْ
نَزغٌ فَ ِ ِ
لیم» (األعراف )311 :مینویسد :النزغ :الوسوسة ،سپس به نقل از
استَع ْذ بِاللَّه إِنَّهُ َْس ٌ
ْ ْ
یع َع ٌ
کشاف زمخشری (زمخشری ،ج ،3ص )911مینویسد :النزغ و النسغ و النخس و الغرز مبعىن

ج  1ص  51و  ،978ج  5ص .991
 .2-2-2تفسير قرآن با قواعد ادبی
مراد از قواعد ادبى ،قواعدى است که در علومى چون نحو ،معانى ،بیان و بدیع
مورد بحث قرار مىگیرد و در تفسیر قرآن از آنها استفاده مىشود.

(شاکر ،ص )919

مؤلف در تفسیر البیان بدان اندازه که مجال بحث اجازه میدهد ،به مباحث ادبی
اشاره کرده است که در مجموع نزدیك به صد مورد وجود دارد .ایشان در تفسیر
این آیات از قواعد نحوی ،صرفی و بالغی بهره گرفته است.
بالغ بر شصت مورد به قواعد نحوی در «تفسری البیان» اشاره شده است که

قال
بیشترین حجم قواعد ادبی را به خود اختصاص داده است؛ از جمله ذیل آیه « َ
َن ِ
الْم ََلُ الَّذین استك ِ ِ ِ ِ
ضعِ ُفوا لِ َم ْن َآم َن ِمْن ُه ْم أَ تَ ْعلَ ُمو َن أ َّ
صاحلا ُم ْر َس ٌل ِم ْن َربِِّه
استُ ْ
ذین ْ
ِْبوا م ْن قَ ْومه للَّ َ
َ
َ ْ َ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ضع ُفوا ل َم ْن َآم َن
استُ ْ
ین ْ
قالُوا إنَّا مبا أ ُْرس َل به ُم ْؤمنُون» (األعراف )75 :مینویسد :در جمله «للذ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ضعِ ُفوا» باشد و ضمیر
استُ ْ
ین ْ
مْن ُهم»« ،ل َم ْن َآم َن مْن ُهم» ممکن است بدل کل از کل «للَّذ َ
« ِمنهم» به «قَ ْوِم ِه» باز میگردد و ایمان همه مستضعفان را میرساند و ممکن است
ِ
ضعِ ُفوا» باز گردد( .طباطبایی ،ج  ،1ص )381
استُ ْ
ذین ْ
بدل جزء از کلّ باشد و ضمیر به «للَّ َ
برای نمونه بیشتر بنگرید :ج  9ص  313و 318؛ ج  3ص 965 ،61؛ ج  3ص
331 ،975 ،67 ،51 ،33؛ ج  1ص 361 ،963 ،919 ،61 ،31؛ ج  5ص ،971 ،61
371؛ ج  6ص .33-39

تفسیری ناشناخته از عالمه طباطبایی« :تفسری البیان فی املوافقة بنی احلدیث و القرآن»

 .7-2-2-2قواعد نحوی
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 .2-2-7-2قواعد صرفی
مؤلف از قواعد علم صرف نیز در تفسیر خود استفاده کرده است و در مجموع

معنی مفعول است ،مانند کتاب که به معنای مکتوب میباشد و «الرْحن» بر وزن

فعالن به معنای کثری الرْحة میباشد .ایشان در ادامه میگوید :دو اسم «الرْحن و
الرحیم» به یك معنا هستند اِلّا این که صیغه مبالغه داللت بر کثرت و صفت مشبهه

داللت بر استقرار و ثبوت و دوام میکند.
نمونه دوم؛ ذیل آیه « ...فَانْظُر إِىل طَ ِ
ك ََلْ یَتَ َسن َّْه ( »...البقرة )351:مینویسد:
ك َو َشرابِ َ
عام َ
ْ
هاء در « ََلْ یَتَ َسن َّْه» هاء سکت میباشد .به همین دلیل هنگامی که به صورت وصل
(طباطبایی ،ج  ،9ص )38-37

سال پانزدهم /شماره /58بهار 9317سفینه

خوانده شود ،حذف میشود و به نظر می رسد درج هاء به پیروی از رسم الخط
بوده است.

(طباطبایی ،ج  ،3ص )998

برای نمونه بیشتر بنگرید :ج  9ص 333؛ ج  3ص911 ،31؛ ج  1ص ،88
916؛ ج  5ص 335؛ ج  6ص .37
 .3-2-7-2قواعد بالغی
مؤلف در سیزده مورد ،از قواعد بالغی استفاده کرده است؛ ذیل آیه «َ ...و ال
ب رحيُ ُك ْم( »...األنفال )16 :مینویسد« :ذهاب الریح» کنایه از این
تَ َ
ناز ُعوا فَتَ ْف َشلُوا َو تَ ْذ َه َ
است که نفوذ (سخن و رفتار) آنها از بین رفته و بیاثر گردد همان طور که وقتی
عرب میگوید« :هبّت ریح فالن» به این معنا است که امرش نافذ شد.

(طباطبایی ،ج ،5

ص )71

برای نمونه بیشتر بنگرید :ج  9ص963؛ ج 3ص 911؛ ج  3ص317 ،915 ،63؛
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یازده مورد از قواعد صرفی را به خدمت گرفته است؛ نمونهها؛
الرِحی ِم» (الفاحتة )9:مینویسد :خالصه کالم
الر ْْح ِن َّ
نمونه اول؛ ایشان ذیل آیه «بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
در مورد اسماء سه گانه «اللّه ،الرْحن ،الرحیم » این است که «اللّه» بر وزن فعّال به

ج  1ص 398 ،71 ،51؛ ج  5ص .71
 .3-7-2تفسير قرآن با عقل
در تعریف تفسیر عقلى نوشتهاند :تفسیر عقلى هر گونه تالش عقالنى و به
واژههاى آن است.

(مرادی)976 :9383 ،

مراد ما از تفسیر عقلی در این بخش مواردی

است که طباطبایی با اتّکا به عقل برهانی آیات قرآن را تفسیر کرده است .با توجه
به مجال محدود مقاله ،تنها به یك نمونه اشاره میشود .ایشان ذیل آیه  913سوره

ِ
ِ
بری» بیان میکند که بصر
طیف ْ
صار َو ُه َو اللَّ ُ
صار َو ُه َو یُ ْدرُك ْاْلَبْ َ
انعام «ال تُ ْدرُكهُ ْاْلَبْ ُ
اْلَ ُ
نیرویی به ودیعت نهاده شده در چشم برای تشخیص نور و رنگ است و چه بسا
به خاطر تسمیه محلّ (چشم) به اسم حالّ (دیدن) ،ابزار دیدن نامیده شده است و
چه بسا به آن ادراك باطنی ،اعمّ از وهم و خیال گفته شده است؛ خواه از بصر،
جایز نیست؛ زیرا نیروی ظاهری به جسم دارای کیفیت و نیروی باطنی به حدّ
نیازمند است ،در حالی که خداوند متعال از جسمانیّت منزّه و از حدود به کنار
است؛ پس دیدگان خداوند را درك نمیکنند ولی او آنها را درك میکند.

(طباطبایی،

ج  ،1ص  )933برای نمونه بیشتر رجوع کنید :ج  9ص371 ،83؛ ج  3ص333 ،911؛
ج  3ص 395 ،73 ،31؛ ج  1ص351 ،83 ،36؛ ج  5ص 998 ،61؛ ج  6ص ،37
.51
نتيجهگيری
از مطالبی که گذشت نتایج ذیل اجماال به دست میآید:

یکم« .تفسری البیان فی املوافقة بنی احلدیث و القرآن» قبل از تفسیر المیزان و در شهر

تبریز تا پایان آیه  56سوره یوسف نگاشته شده است .طباطبایی در این تفسیر

تفسیری ناشناخته از عالمه طباطبایی« :تفسری البیان فی املوافقة بنی احلدیث و القرآن»

نیروی ظاهری اراده شده باشد و خواه نیروی باطنی ،تعلّقش به خداوند متعال
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همان شیوه المیزان را تحت عنوانی دیگر تعقیب میکرده است ،با این تفاوت که
در تفسیر البیان بالفاصله پس از تفسیر اجمالی از آیه روایات مربوط به آن را ذکر
و ارتباط آنها با آیات را تبیین میکرده است در حالی که در المیزان روایات و
دوم .در تفسیر البیان دو شیوه کلی تفسیر نقلی و تفسیر اجتهادی وجود دارد.
تفسیر نقلی دست کم در دو شیوه تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر قرآن به روایت
تجلّی یافته است .روش تفسیر قرآن به قرآن در ابعاد ذیل نمود داشته است:
 -9تبیین مبهمات -3 ،تخصیص عمومات -3 ،تقیید مطلقات -1 ،رفع اختالف
ظاهری آیات -5 ،ارجاع به محکمات -6 ،تبیین حکمت تقدیم و تاخیر -7،تبیین
مفردات .روش تفسیر قرآن به روایت نیز در محورهای ذیل صورت یافته است:
 -9تبیین آیه با روایت -3 ،بیان جری و تطبیق آیه با روایت -3 ،تبیین شأن نزول

سال پانزدهم /شماره /58بهار 9317سفینه

آیه با روایت -1 ،تبیین مفردات آیه با روایت -5 ،تبیین نسخ آیه با روایت.
سوم .عالمه طباطبایی از روش تفسیر اجتهادی در البیان فراوان استفاده میکند.
کاربست این روش در سه شیوه تفسیر لغوی ،ادبی و عقلی بوده است.
منابع
قرآن کریم ،ترجمه محمدمهدى فوالدوند.
احمدی میانجی ،علی ،یادنامۀ مفسرکبیر استاد عالمه طباطبایی ،قم :انتشارات شفق.9369 ،
بابایی ،علی اکبر ،مکاتب تفسیری ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری سازمان سمت ،چاپ
دوم.9385 ،
جوادی آملی ،عبد اهلل ،شمس الوحی تبریزی ،محقق :علیرضا روغنی موثق ،قم :انتشارات إسراء ،چاپ
سوم.9388 ،
____________ ،تسنیم ،قم :اسراء.9378 ،
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تحلیلهای مربوط به آنها را تحت عنوان مستقل «بحث روائی» آورده است.

حسینی طهرانی ،محمد حسین ،مهرتابان ،انتشارات باقر العلوم ،بیتا.
حسینی ،سید رضا ،درس زندگی (زندگینامه و خاطرات چهار عالمۀ فرزانه؛ سیدمحمدحسین
طباطبایی ،جعفری ،حسن زاده آملی ،استاد مطهری) ،قم :تپش.9381 ،
رستمی ،علی اکبر ،آسیب شناسی و روش شناسی تفسیر معصومان ،:بیجا :کتاب مبین.9381 ،
اسالمی ،چاپ اول.9383 ،
شمس ،مرادعلی ،سیری در سیره علمی و عملی عالمه طباطبایی(ره) از نگاه فرزانگان ،قم :اسوه.9387 ،

فقیه ایمانی ،سید محمد رضا /مصالئی پور ،عباس ،روش عالمه طباطبایی در تفسری البیان فی املوافقة بنی
احلدیث و القرآن در مقایسه اجمالی با تفسیر المیزان ،نشریه پژوهش های قرآن و حدیث ،شماره ،9
 ،9313صص.953-939
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