عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن ـ حجت االسالم و المسلمین
شیخ محمدحسن وکیلی

فصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حدیث سفينه

عالمه طباطبائی و تفسير قرآن به قرآن
حجت االسالم و المسلمین شیخ محمدحسن وکیلی

*9

چکيده :نگارنده پس از بیان مقدماتی در مورد تفسیر قرآن و فرآیند فهم متون ،برای تبیین روش
تفسیر قرآن به قرآن از دیدگاه عالمه سید محمدحسین طباطبایی بر اساس دو کتاب او ،المیزان
و قرآن در اسالم ،رویکرد تفسیری او را بر این مبنا میداند که قرآن در داللت خود ،تامّ و مستقلّ
و بینیاز از هر توضیح دیگری حتی روایات است ،ولی ما در مرحلۀ فهم قرآن به داللت اهل
بیت نیاز داریم .و این به دلیل علوّ شأن و بلندی معانی آن و ناتوانی ادراک ما از فهم آن است.
جنایات دشمنان اهل بیت در ممانعت امت از دسترسی به سخنان تفسیری اهل بیت ،ضوابط
بهرهگیری از روایات تفسیری ،و توضیح جایگاه مخالفان رویکرد طباطبایی عناوین فرعی دیگر
مقالهاند.
کليدواژهها :طباطبایی ،سید محمدحسین؛ تفسیر قرآن به قرآن؛ المیزان (کتاب)؛ قرآن در اسالم
(کتاب)؛ نقش روایات در تفسیر قرآن؛ روشهای تفسیری.

* .پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه مشهد

mohammadhasanvakili@gmail.com
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سال پانزدهم ،شماره « 58ویژه قرآنبسندگی» ،بهار  ،9317ص 928-942

مقدمه
بر اساس حدیث متواتر ثقلین ،قرآن و عترت همدوش یکدیگر عامل نجات
مسلمانان میباشند؛ و مسلمانان موظفند برای یافتن راه سعادت به هر دو مراجعه
ولی در طول تاریخ مسلمانان ،به گرایشهایی بر میخوریم که به کفایت رجوع
به یکی از این دو و بینیازی از دیگری عقیده دارند.
برخی از اهل تسنن معتقد شدند که قرآن کریم برای هدایت بشر کافی است و
نیازی به مراجعه به عترت نیست .در مقابل ،اخباریان شیعه پنداشتند که ما اجازه
مراجعه به قرآن را نداریم و فقط موظّف به مراجعه به عترت هستیم و همان برای
ما کفایت مینماید.
عالمه طباطبائی نظریه «تفسیر قرآن به قرآن» در تفسیر ارائه کردهاند که عدهای
عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

تسنن قرار دادهاند.

در این نوشتار بر آنیم که تبیینی صحیح و دقیق از دیدگاه عالمه طباطبائی ارائه
کنیم.
 .5تفسير و مفسر

تفسیر مطابق آنچه در کتب اصولی 9آمده ،عبارت است از :كشفالقناع یا
آشکارسازي .و مفسّر کسی است که میکوشد پیام متن را بفهمد و مراد جدّی و
منظور حقیقی گوینده را از الفاظ خود کشف کند و به شیوایی بیان دارد .او هرگز
چیزی را بر متن نمیافزاید ،بلکه هنر او در این است که همان مطلبی را که در متن
 .1اصولیان در بحث حجیت ظواهر و عمدتاً در بخش پاسخ به ايرادهای اخباريان به اين مسأله میپردازند.؛ برای نمونه رک:
فرائد االصول ،ج  ،1ص141؛ کفاية االصول ،ص .181

عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

به آن بیمهری نشان داده و با برداشتی خطا ،آن را گرایشی از قرآن بسندگیِ اهل
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هست ،به نیکی بنمایاند.
بدین جهت عالّمه طباطبایی تفسیر را صرفاً بيان معانی آیات قرآن و آشکارسازي
مقاصد و مدالیل آن میداند 9و گاه آن را بيان محصَّل آیه میشمرد.

منظور از کشف مرادات جدّی و مدالیل ،کشف آن حقایقی است که گوینده
میخواهد با قواعد عقالیی محاوره به مخاطبان خود انتقال دهد و مخاطبان بر
اساس قواعد زبان عربی و قواعد عقالیی فهم متن ـ هر چند با تدبّر و تأمّل و تنقیح
مناط و استفادة از داللت اشاره 3و بررسی لوازم ـ بتوانند به آن پی ببرند.
بنابراین اگرکسی مطلبی را که خود حقّ میداند ،بر متنی که از آن متن قابل
استفاده نیست تحمیل کند ،تفسیر محسوب نخواهد شد.
همچنین بیان مطالبی افزون بر مفاد خود آیات قرآن کریم که گاهی به نوعی مکمّل
مفاد آیه است ،تفسیر نیستند؛ مطالبی مانند :نکات بدیعی و برخی نکات لغوی و

سال پانزدهم /شماره /58بهار 9317سفینه

قرائات ،بیان شأن نزول ،مصادیق مورد نظر در برخی از آیات ،قسمتهایی از
داستانهای قرآن که در خود قرآن بیان نشدهاست .جزئیات احوال عالم آخرت،
تفاصیل احکام شرعی و بیان بطون آیات که در کشف محصَّل معنای آیه دخیل
نیست ،جزء بحثهای تفسیری به اصطالحی که گفته شد به شمار نمیآید.
مرحوم عالّمه در پایان مبحث تفسیر در کتاب قرآن در اسالم میفرماید:
بر این اساس که معنای تفسیر ،محصَّل مدلول آیه باشد؛ بحثی را بحث تفسیری
میتوان گفت که در محصَّل معنای آیه تأثیر داشته باشد .اما بحثهایی که در
محصَّل معنای آیه تأثیر ندارند ،مانند برخی بحثهای لغوی و قرائتی و بدیعی،

 .1المیزان فی تفسیر القرآن ج 1؛ ص .4
 .1قرآن در اسالم ،در مواضع متعدد از جمله ص .88
 .3بديهی است که داللت اشاره در کالم خداوند مشروط به اين نیست که مقصود گوينده نباشد.
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تفسیر قرآن نیست.

9

البته اصطالح عامتری نیز در باب تفسیر هست که شامل این دست مطالب نیز
میشود .عنوان تفاسیر روایی با منابعی چون تفسیر قمی ،تفسیر عیّاشی ،تفسیر فرات
 .2فرآیند فهم متون
دریافت آدمی از یك متن به دو عامل وابسته است:
 .9توانمندی و تالش او برای فهمیدن.
 .4توانمندی متن در انتقال معنا و مراد متکلّم.
به دیگر سخن ،فرآیند فهم یك متن عبارت است از :سیر مخاطبِ متن به سوی
الفاظ و سیر او از الفاظ به سوی مقصود متکلّم.
کسی که در صدد فهم است ،بایستی با تأمّل در زوایای متن ،دقایق و ظرایف
عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

داشته باشد که به راستی بالغت را معنایی جز این نیست .وظیفۀ ما نسبت به متن،
فهم است و برداشت .وظیفۀ متن نیز نسبت به ما ،تفهیم است و داللت.

آشکار است که سرّ نفهمیدن یك متن را نیز یا باید در مخاطب جُست و عدم

توانایی او در ادراک صحیح متن و ظرایف آن که نقص قابل است ،و یا در عدم
توانمندی آن متن در داللت بر معنا و مفاد خویش که نقصی است در فاعل.
 .3استقالل و تماميت قرآن کریم در داللت
چنانکه گذشت ،اصل روش تفسیر قرآن به قرآن از دیرباز متداول بوده است،
ولی عالّمه طباطبائی آن را إحیاء کرد ،بلکه از نگاه ایشان روش تفسیر قرآن منحصر
در این نوع تفسیر است و سایر روشها یکسره باطلند.
 .1قرآن در اسالم ،ص .88

عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

موجود در آن را بکاود و بفهمد .متن نیز باید توانایی انتقال مراد متکلم را به مخاطب
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محوریترین بحث در ردّ یا قبول روش تفسیر قرآن به قرآن ،پاسخ به این پرسش
است که :آیا قرآن کریم در داللت بر معنا و مراد ،دارای تمامیت و کمال است و
میتواند به تنهایی پیام خویش را به دیگران انتقال دهد ،یا ناقص است و به قرائن
مدعای عالّمه طباطبایی این است که قرآن در داللت خود تامّ و مستقلّ و مستغنی
است ،و هیچ کالم مبهم و نارسایی ندارد .لیك در مرحلۀ فهم ،ما ناقصیم و عقل و
خردمان بدان پایه نرسیده است که آن عالی کالم قدسی را واکاویم و لطایف آن را
دریابیم ،لذا نیازمند هادی و استادیم .کلیدیترین نکتهای که معترضان به روش
تقسیر قرآن به قرآن را از دریافت صحیح مراد عالّمه طباطبایی بازداشتهاست ،توجّه
نکردن به تفاوت میان «استقالل قرآن در مرحلۀ داللت» با «استقالل ما در مرحلۀ
فهم» است.

سال پانزدهم /شماره /58بهار 9317سفینه

آنان پنداشتهاند که در نظریۀ تفسیر قرآن به قرآن ،ادّعا شده آدمی در فهم آیات
الهی از روایات بینیاز است! حال آنکه سخن عالّمه طباطبایی هرگز ناظر به رابطۀ
ما با متن (فهم و برداشت) نیست ،بلکه ناظر به رابطه متن با معنا (تفهیم و داللت)
است .این دیدگاه دربارة فهم قرآن کریم تأکید دارد :تنها راه صحیح برای مفسِّر،
انس با روایات اهل بیت :است 9.عالّمه قرآن را بینیاز از عترت میداند و ما را
محتاج به هر دو.
بسیار شده است که آدمی در مواجهه با متنی آن را سختفهم و پیچیده مییابد
و نمیتواند به راحتی به مراد نویسنده یا متکلم پی ببرد ،به گونهای که متن ،وی را
ناگزیر از استاد و راهنما میسازد.
ریشۀ آن اغالق و پیچیدگی و این نیاز به استاد را میبایست در اموری مانند موارد
 .1المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،3ص .88
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بیرونی اعم از مکاشفات ،براهین عقلی ،روایات و ...نیاز دارد؟

ذیل جست:
 .9بنای نویسنده بر خالصهگویی بوده ،لذا متن از ساختاری فشرده و مندمج
برخوردار است.
دارد.
 .3نویسنده بلیغ نبوده و نتوانسته به راحتی از ما فیالضمیر خویش خبر دهد.
در دو مورد اول ،متن کامل و غنی است و ما برای فهم آن محتاج به استادیم،
ولی حالت سوم ریشۀ نیاز به استاد به جهت ضعف و نارسائی متن است.
سخن مرحوم عالمه این است که قرآن نیاز به استاد دارد و آن استاد ،اهل بیت:

هستند که با مراجعه به ایشان ،میتوان زبان قرآن را فهمید؛ ولی سرّ نیاز به استاد،
بلندای معارف قرآن و دقّت و ظرافت آن است نه ضعف و نارسایی متن؛ و گرنه
عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

که استاد قرآناند ،هیچ گاه برای تفسیر آن محتاج نیستند که چیزی از خارج بر آن
بیافزایند ،بلکه ظرائف درونی همان متن را تشریح میکنند؛ ظرائفی که انسان عادی
از توجّه به آن و فهم آن ناتوان است.

عالّمه طباطبایی قرآن را متنی بلیغ ،تامّ و مستقل در داللت و تفهیم میداند و
راهیابی هر گونه نقص و ناتمامی در آن را به شدت انکار میکند .او مدّعی است
که اوّالً زبان قرآن زبان راز و رمز نیست ،ثانیاً قرآن آنچه را که میخواسته بگوید
به روشنی و بینیاز از هر قرینۀ صارفۀ خارجی بیان کرده است .از این رو ریشۀ
نیازمندی فهم ما به استاد در فهم برخی از زوایا و دقائق آیات را  -که عادتاً گریزی
از آن نیست  -در علوّ شأن و بلندیِ معانی آن و ناتوانیِ ادراک ما میداند.
عالّمه طباطبایی بر آن است که پذیرش معنایی خالف ظاهر برای الفاظ قرآن که

عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

متن بسیار غنی و استوار است و در داللتش هیچ نقصی ندارد .لذا امامان معصوم
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قرینهای بر آن در خود قرآن نباشد ،با نور و مبین بودن قرآن در تضاد است .به
دیگر سخن ،اگر مراد آیات قرآن کریم چیزی میبود غیر از آنچه در این آسمانی
کتاب آمدهاست ،آنگاه قرآن ،کتاب هدایت نمیشد و راهنمای انسانها نمیبود؛ زیرا
عالّمه طباطبایی در کتاب "قرآن در اسالم" به شیواییِ تمام به این موضوع پرداخته
است:
«قرآن مجید که از سنخ کالم است ،مانند سایر کالمهای معمولی ،از معنای مراد
خود کشف میکند و هرگز در داللت خود گنگ نیست ،و از خارج نیز دلیلی وجود
ندارد که مراد تحتاللفظی قرآن جز آن است که از لفظ عربیاش فهمیده میشود.
اما این که خودش در داللت خود گنگ نیست ،زیرا هرکس به لغت آشنایی داشته
باشد ،از جمالت آیات کریمه معنای آنها را آشکارا میفهمد ،چنان که از جمالت

سال پانزدهم /شماره /58بهار 9317سفینه

هر کالم عربی دیگر معنا را میفهمد .عالوه بر این به آیات بسیاری از قرآن
برمیخوریم که در آنها طایفۀ خاصی را  -مانند بنیاسرائیل و مؤمنین و کفار و
گاهی عموم مردم را -متعلَّق خطاب قرار داده ،مقاصد خود را به ایشان القاء میکند،

9

یا با آنان به احتجاج میپردازد ،یا به مقام تحدّی برآمده از ایشان میخواهد که اگر
شك و تردید دارند در این که قرآن کالم خداست ،مثل آن را بیاورند .و بدیهی
است که تکلّم با مردم با الفاظی که خاصیت تفهیم را واجد نیست ،معنا ندارد .و
هم چنین تکلیف مردم به آوردن مثل چیزی که معنای محصلی از آن فهمیده
نمیشود قابل قبول نیست».

4

در قرآن کریم آیاتی به این وصف  -که به تشخیص مدلولش راهی نباشد  -سراغ
 .1امثال «يا ايهاالذين كفروا» و «يا اهلالكتاب» و «يا بنیاسرائیل» و «يا ايهاالناس» كه بسیار است[ .حاشیه از عالمه]
 .1قرآن در اسالم ص .41
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ظاهری غیر مراد و غیر حقّ مینمود و مرادی غیر ظاهر و ناآشکار داشت.

نداریم؛ گذشته از این که قرآن مجید خود را با صفاتی مانند نور ،هادی و بیان
توصیف میکند که هرگز با گنگ بودن آیاتش از بیان مراد واقعی خود سازش
ندارد.

9

مجید متشابه به معنای آیهای که مدلول حقیقی خود را به هیچ وسیلهای به دست
ندهد وجود ندارد .بلکه هر آیهای اگر در افادة مدلول حقیقی خود مستقل نباشد،
به واسطۀ آیات دیگری میتوان به مدلول حقیقی آن پی برد و این همان ارجاع
متشابه است به محکم.

4

با توجه به آنچه گذشت روشن میشود که قرآن کریم متنی فهمیدنی است؛ یعنی
ذاتاً قابل فهم است و تمام نکات آن را میتوان از درون آن استخراج نمود گرچه
باید روش فهم آن را از اهل بیت :آموخت .ایشان در همین راستا مینویسد:
عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

تضل فی مرادها ،بل ما من آية ّإال و فيها داللة ع ی املللل .
و هی ال تنطق مبعناها و ّ

3

فاحلق أ ّن الطريق إيل فهم القرآن الكرمي غري مسلود ،و أ ّن البيان اإلهلی و الذكر احلكيم بنفسه
ّ
هل الطريق اهلادی إلی نفسه ،أی إنه ال حيتاج فی تبيني مقاصله إلی طريق ،فكيف يتصلر أن
يكلن الكتاب الذی عرفه اهلل تعاىل بأنه هلی و أنه نلر و أنه تبيان لكل شىء ،مفتقرا إلی هاد
غريه و مستنريا بنلر غريه و مبينا بأمر غريه؟»

2

 .1قرآن در اسالم ص .33
 .1قرآن در اسالم ص .33
 .3المیزان فی تفسیر القرآن ج 3؛ ص  :11هر كس آيات قرآن را از اول تا آخر مورد دقت قرار دهد ،هیچ شكی نمیكند در
اينكه حتی يك آيه از آن ،نیست كه مدلولی داشته باشد و آن آيه معنای خود را بازگو نكرده و مراد از آن گم باشد بلكه تمامی
آيات آن ،بر مدلول خود داللت مینمايد.
 .4المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،3ص  : 88پس حق مطلب اين است كه راه به سوی فهم قرآن به روی كسی بسته نیست ،و
خود بیان الهی و ذكر حكیم بهترين راه برای فهم خودش میباشد ،به اين معنا كه قرآن كريم در بیانگری مقاصدش احتیاج به
هیچ راهی ديگر ندارد ،پس چگونه تصور میشود كتابی كه خدای تعالی آن را هدايت و نور معرفی كرده و" تبیان كل شیء"

عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

يشك فی أ ّن ليس بينها آية هلا مللل
«من يرعی نظره فی آيات القرآن من ّأوله إلی آخره ،ال ّ
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 .4ادلۀ عالمه طباطبائی
مرحوم عالمه برای این مدّعا به آیات و روایاتی استدالل میکند که فهرست آن
بدین شرح است:
ب .دقت در اسلوب بیانی قرآن کریم
ج .ذکر و موعظه بودن قرآن مجید
د .دعوت به تدبّر در آیات وحی
ه .تحدّی قرآن مجید
و .روایات ارجاع مردم به قرآن
ز .روایات عرض احادیث بر قرآن
ح .روایات دال بر فهمیدنی بودنِ قرآن

9

سال پانزدهم /شماره /58بهار 9317سفینه

 .1بهرۀ ما از فهم قرآن
روشن شد که قرآن کریم در داللت بر معانی و مقاصد خود تامّ است ،ولی این
مسأله لزوماً بدان معنا نیست که ما نیز میتوانیم به تنهایی تمام مقاصد آن را ادراک
کنیم و بفهمیم .برای فهم مقاصد قرآن به امور بسیاری احتیاج است که برخی از
آنها در فهمیدن کامل هر متنی ضروری است و برخی از خصائص قرآن میباشد؛
اموری از قبیل :تسلّط بر ادبیات عرب (صرف و نحو ،لغت و )...فرهنگ و تاریخ
عرب ،قواعد عمومی فهم متن ،مهارت فهم متن و بررسی دقائق آن ،شناخت زبان
خاصّ قرآن ،رشد عقلی و توان ادراک حقائق مجرّده و معارف عالیه.
خوانده ،محتاج به هادی و رهنمايی ديگر باشد ،و با نور غیر خودش روشن ،و با غیر خودش مبین گردد[ .ترجمه المیزان ،ج،3
ص]134 :
 .1جهت توضیح کامل اين موارد مراجعه کنید به :روح اهلل شفیعیان ،روش تفسیر قرآن به قرآن از ديدگاه عالمه طباطبائی قدس
سره.
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الف .توصیفات قرآن کریم از روشنی و آشکاریِ خویش

دو عامل آخر ،از خصائص قرآن کریم است .مراد از شناخت زبان قرآن ،آشنایی
با اسلوب بیانی قرآن است که یکی از جنبههای آن ،روش تفسیر قرآن به قرآن و
استقالل قرآن در داللت است که ما به برکت اهل بیت :با این زبان آشنا شدهایم.
متفاوت خواهد بود و هر کس به مقدار بهرهوری از این امور ،از قرآن استفاده
خواهد کرد.
در میان این عوامل ،تحصیل عامل آخر مشکلتر است و بر اساس آن درجات
فهم انسانها شکل میگیرد .معارف قرآن در اوج و بلندایی است که دست عموم
انسانها از رسیدن به آن کوتاه است؛ لذا به ندرت کسانی یافت میشوند که تمام
مقاصد قرآن را بتواند بفهمند .با این همه ،خداوند متعال بر اساس حکمت خود در
قرآن چنان سخن گفته که هر کس به فراخور استعداد و سطح فهم خود ،از قرآن
عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

حقائق عالی آن در البالی معارف سادهتر پنهان شده و هر کس در سطح خود،
درجهای از آن را ادراک می کند .لذا هیچ کس از این مائده دست خالی بر نمیخیزد،
بر خالف کتب حکما و عرفا یا برخی کتب ادیان پیشین.
 .1نقش اهل بيت :در تفسير قرآن

9

در اینجا این پرسش مطرح میشود که اگر قرآن کریم در داللت خود تامّ و کامل
است ،پس نقش اهل بیت :و روایات ایشان در تفسیر قرآن کریم از نگاه عالّمه
طباطبایی چیست؟

 .1در اين باره رجوع کنید به :مجموعه مقاالت و پرسشها و پاسخها ،ج  ،1ص  38و 38؛ قرآن در اسالم ،صص  38-48و
صص  38ـ 38؛ شیعه در اسالم ،بخش دوم ،فصل هشتم و نهم ،ظاهر و باطن و تأويل قرآن ،صص  81ـ ،88مجموعه مقاالت
و پرسشها و پاسخها ،ج  182 ،1و  ،188شیعه در اسالم ،بخش دوّم ،فصل نهم ،ص  88و .88

عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

بهره ببرد .زبان قرآن از دید عالّمه طباطبائی به سبك «سخن در سخن» است که
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ابتدا باید دانست که از نگاه عالّمه طباطبائی ،رسول خدا و عترت آن حضرت

السالم ـ نه روایات حاکی از ایشان ـ در همه امور ـ أعمّ از تفسیر قرآن
ع يهمالص لةو ّ
و غیر آن ـ حجّت است و در این مسأله بین تفسیر متشابهات و تفسیر غیرمتشابهات،
ایشان ذیل آیۀ شریفه «وأَنزلْنا إِلَيك ِّ ِ
ني لِ ن ِ
َّاس َما نُِّزَ إِلَْي ِه ْم َولَ َعَّ ُه ْم يَتَ َف َّكُرون»
َ ََ ْ َ
الذ ْكَر لتُبَ ِّ َ
مینویسد:

9

«و فی اآلية داللة ع ى حجية قل النبی صّىاهللع يهوآلهوسّم فی بيان اآليات القرآنية ،و أما

سال پانزدهم /شماره /58بهار 9317سفینه

النص و الظاهر من املتشاهبات أو فی ما يرجع إىل أسرار كالم
ما ذكره بعضهم أ ّن ذلك فی غري ّ
فمما ال ينبغی أن يصغى إليه.
اهلل و ما فيه من التأويلّ ،
هذا فی نفس بيانه صّىاهللع يهوآلهوسّم ،و ي حق به بيان أهل بيته ،حللي الثق ني املتلاتر و
غريه .و أما سائر األمة من الصحابة أو التابعني أو الع ماء فال حجية لبياهنم لعلم مشل اآلية و
4
نص معتمل ع يه يعطی حجية بياهنم ع ى اإلطالق.
علم ّ

بنابراین مرجعیّت علمی اهل بیت :و حجّیت ایشان در همه عرصهها محفوظ

خواهد بود.
 .1نحل 44 :18؛ و ما اين ذكر [قرآن] را بر تو نازل كرديم ،تا آنچه به سوى مردم نازل شده است براى آنها روشنسازى و شايد
انديشه كنند!
 .1المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،11ص 181؛ اين آيه داللت دارد بر حجیت قول رسول خدا 6در بیان آيات قرآن و تفسیر
آن ،چه آن آياتى كه نسبت به مدلول خود صراحت دارند و چه آنهايى كه ظهور دارند ،و چه آنهايى كه متشابهند ،و چه آنهايى
كه مربوط به اسرار الهى هستند ،بیان و تفسیر رسول خدا 6در همه آنها حجت است ،و اينكه بعضى (روح المعانى ،ج ،14
ص )138گفتهاند :كالم رسول خدا 6تنها در تفسیر متشابهات و آن آياتى كه مربوط به اسرار الهىاند حجیت دارد ،و اما آن
آياتى كه در مدلول خود صريح و يا ظاهرند ،و احتیاج به تفسیر ندارند ،كالم رسول خدا 6در آن موارد حجت نیست حرف
صحیحى نیست ،و نبايد به آن اعتناء نمود.
اين در خود بیان رسول خدا 6است و در ملحقات بیان آن جناب كه همان بیانات ائمه هدى :است نیز مطلب از اين
قرار است ،زيرا به حكم حديث ثقلین بیان ايشان هم بیان رسول خدا 6و ملحق به آن است ،به خالف ساير افراد ،هر چند
صحابه و يا تابعین و يا علماى امت باشند كالمشان حجت نیست ،براى اينكه آيه شريفه شامل آنان نمىشود ،نصى هم كه
بتوان به آن اعتماد نمود و داللت بر حجیت على االطالق كالم ايشان كند ،در كار نیست[ .ترجمه المیزان ،ج ،11ص]388 :
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تفاوتی نیست.

پس از دانستن این مقدّمه ،ببینیم جایگاهِ حاکی از سنّت و روایات در تفسیر قرآن
چگونه است؟ برای فهم این مسأله به دو تعریفی که در گذشته از تفسیر گفتیم ،باز
میگردیم .گفته شد که تفسیر در بحث ما یعنی کشف معنا ،پس مقصود ظواهر
مطالبی زائد نیز به کار میرود که مکمّل معانی آیات یا باطن آن است.
مسلّماً ما به اهل

بیت:

برای تفسیر به معنای دوّم (فهم تفاصیل و جزئیّات

مسائل که در قرآن ذکر نشده) محتاجیم و اهل بیت در این مسائل مطلقاً حجّت
میباشند ،ولی اعتبار حاکی از سنّت در تفسیر به این معنا ،از نظر مرحوم عالّمه
بستگی به نوع مطالب دارد .اگر مطلب مورد نظر از نوع فروع عملی باشد ،هم خبر
متواتر و هم خبر واحد دارای شرائط حجّیت و هم نص و هم ظاهر در آن معتبر
خواهد بود .ولی در غیر این موارد ،مانند بیان قصص ،مصادیق اشخاص و اماکن،
عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

به قرینه مفید خواهد بود که در داللت خود نصّ باشد .ظواهر و خبر واحد ،فقط
موجب ظنّی است که در تفسیر به آن اعتنایی نمیشود.

وی در المیزان در موارد متعدّدی به حجّت نبودنِ خبر واحد در تفسیر تصریح
میکند که عمدتاً ناظر به همین مباحث است.

«هذا ك ه فی نفس بياهنم املت قى باملشافهة .و أما اخلرب احلاكی له ،فما كان منه بيانا متلاترا أو

حمفلفا بقرينة قطعية و ما ي حق به ،فهل حجة لكلنه بياهنم .و أما ما كان خمالفا ل كتاب ،أو غري
خمالف لكنّه ليس مبتلاتر و ال حمفلفا بالقرينة فال حجية فيه ،لعلم كلنه بيانا فی األو و علم إحراز
9
البيانية فی الثانی و ل تفصيل حمل آخر».
 .1المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،11ص 181؛ البته اين در باره بیاناتى است كه بطور مشافهه و رو در رو از رسول خدا 6و
امامان :گرفته شده باشد ،و اما اگر خود ما از آن حضرات چیزى نشنیدهايم ولى ديگران آن را نقل مىكنند در صورتى كه
آن نقل به حد تواتر رسیده باشد و يا قرينهاى قطعآور يا نزديك به آن همراهش باشد آن نقل هم حجت است ،چون آن هم

عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

تفاصیل مباحث معاد ،شأن نزول آیات و بواطن آیات ،فقط خبر متواتر یا محفوف
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به داللت خود قرآن مجید ،بیان پیغمبر اکرم 6و اهلبیت گرامش -چنان که
در فصول سابقه گذشت -در تفسیر آیات قرآنی حجّیت دارد.
این حجیت در مورد قول شفاهی و صریح پیغمبر اکرم 6و ائمه اهلبیت و

ولی خبر غیرقطعی که در اصطالح «خبر واحد» نامیده میشود و حجیّت آن در
میان مسلمین مورد خالف است ،منوط به نظر کسی است که به تفسیر میپردازد.
در میان اهل سنت نوعاً به خبر واحد که در اصطالح «صحیح» نامیده میشود ،مطلقاً
عمل میکنند .اما در میان شیعه ،آنچه اکنون در علم اصول تقریباً مسلم است ،این
است که خبر واحد موثوقالصدور در احکام شرعیه حجت است و در غیر آنها
اعتبار ندارد .برای تحقیق مسأله به علم اصول باید مراجعه کرد.

9

امّا در مورد جایگاه روایات در تفسیر ،به معنای اوّل  -یعنی کشف مقصود آیات

سال پانزدهم /شماره /58بهار 9317سفینه

و به دست آوردن محصَّل معنای آنها  -میگوییم :قرآن در داللت خود تامّ است و
امکان ندارد کسی ادّعا کند که از آیات آن خالف ظاهر اراده شده است .از این
دیدگاه ،قرآن در مرحلۀ داللت نه فقط به روایات محتاج نیست ،بلکه به خود
معصومین نیز محتاج نخواهد بود .معصومین نیز چون معصومند و سخنی غیر از
حقّ نمیفرمایند ،هیچگاه آیهای را بر خالف مدلول آن تفسیر نمیکنند .لذا
فرمودهاند« :ال تقب لا ع ينا ما خالف قل ّ ربِّنا 4».پس اعتبار و حجّیت بیان معصومین در
جای خود محفوظ است ،ولی اینان به مقتضای عصمت ،هرگز سخنی بر خالف
بیان ائمه :است و اما چیزى كه حاكى آن بیان است اگر به حد تواتر نرسیده باشد و آن چنان قرينهاى هم همراه نداشته
باشد چنین چیزى حجت نیست ،چه مخالف كتاب باشد و چه موافق آن ،چون در اولى بیان نیست ،و در دومى بیان بودنش احراز
نشده و تفصیل اين مساله در جاى ديگر بايد بیايد[ .ترجمه المیزان ،ج  ،11ص]388 :
 .1قرآن در اسالم ،ص .88
 .1رجال كشی ص .114
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هم چنین در اخبار قطعيةالصلور که بیان ایشان را حکایت میکند ،روشن است.

مدلول قرآن نمیفرمایند.
با این وجود ،استغنای قرآن در داللت از معصومین ،موجب استغنای ما در مقام
فهم از ایشان نخواهد بود .چون دانستیم که تفسیر فرآیندی است که از یك سو به
معصومین :محتاجیم و چون تنها وسیله ارتباط ما با اهل بیت ،روایات است ،ما
در تفسیر به روایات نیز محتاج خواهیم بود.
عالّمه طباطبایی نیاز ما به اهل بیت :را در فهم قرآن ،نه در رابطه لفظ و معنا
بلکه در انتقال ذهن ما از لفظ به مراد متکلم میداند؛ زیرا این جاست که ذهنی که
دچار خطا شده ،زبان قرآن را نمیفهمد .لذا مأنوسات و محسوسات خود را با
معانی عامّ الفاظ درهم میآمیزد ،بعالوه ،از توجه به ظرایف تراکیب لفظی نیز غفلت
میکند.
عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

روایات محتاجیم .اصل شناخت زبان قرآن و آموختن روش تفسیر قرآن به قرآن،

به برکت اهل بیت :برای ما حاصل شده است .با تأمّل در روایات اهل بیت بود
که فهمیدیم قرآن در داللت تامّ است و زبانی رمز گونه ندارد ،بلکه باید با رجوع
به آن ،آیات آن را به کمك یکدیگر تفسیر کرد.

به همین منوال ،انس با روایات سبب میشود که مفسِّر عالوه بر آموختن اصل
این روش ،با دیدن نمونههای مختلف آن ،این مهارت را به دست آورد و خود
بتواند مفاد برخی از آیات را به وسیلۀ برخی دیگر کشف کند.
همچنین با ممارست با روایات و مراجعه به آنها ،ظرائف لفظی درون آیات قرآن
و قرائن صارفه و معینّۀ آن که انسان از آن غافل بودهاست ،آشکار شده و انسان به
تفسیر صحیح راه مییابد.

عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

آری ،از دیدگاه مرحوم طباطبایی ،در فهم قرآن ،از جهاتی به اهل

بیت:

و
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از همه مهمتر ،انس با روایاتِ معارفی افق ذهن انسان را میگشاید ،او را از سطح
محسوسات باال میبرد ،پرده از معارف واالی قرآن بر میدارد و در یك جمله انسان
را از ظاهریگری در امان قرار میدهد.
آقای طباطبایی معارف قرآن را به گونهای میداند که انسانهای عادی بدون معلّم
راهی به فهم آن ندارند .لذا اگر بدون معلّم به محضر قرآن بروند ،یا به خطا دچار

سال پانزدهم /شماره /58بهار 9317سفینه

میشوند یا راه برایشان بسیار سخت میگردد .ایشان در تفسیر آیۀ « َو أَنزلنَا إليک
لتبني ل نّاس ما نُِّز إليهم» در بیان وجوه وساطت رسول خدا در ابالغ و تبیین و
ال ّذکر ّ
تعلیم قرآن میفرماید:

تبني ل ناس ما نّز تلرجيا إليهم ألن املعارف اإلهلية ال يناهلا الناس بال واسطة؛ فال
«أحلمها :أن ّ
ب ّل من بع واحل منهم ل تبيني و التع يم ،و هذا هل غرض الرسالة ينز إليه اللحی ،فيحم ه ُث
4
يؤمر بتب يغه و تع يمه تبيينه».
آری ،از امور بسیار مهّم ،اعتالء به سطح فهم کالم اهلل است ،وگرنه انسان دست
به تأویل و تصرّف در آیات میزند بیآنکه خود متوجّه گردد.
از دیدگاه عالّمه طباطبایی ،اهل بیت :معلمان قرآناند که ظرایف و دقایق این
 .1بحار األنوار ،ج ،88ص.182
 .1المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،11ص 188؛ يكى اينكه :آنچه كه تدريجاً براى مردم نازل مىشود براى ايشان بیان كن ،چون
معارف الهى بدون واسطه به مردم نمىرسد ،و ناگزير بايد كسى از میان ايشان به اين منظور [تبیین و تعلیم] منصوب گردد و
اين همان غرض از رسالت است كه عبارت است از تحمل وحى و سپس ماموريت بر ابالغ و تعلیم و بیان آن[ .ترجمه المیزان،
ج  ،11ص]388 :
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ِ
ِ ِ
ت إِ َّن الْ َم ْس َح
ت َو قُ ْ َ
به عنوان نمونه زراره از امام باقر 7پرسید« :أَ َال ُُتِْربُنی م ْن أَيْ َن َع ْم َ
ْس َو بَ ْع ِ
الرأ ِ
بِبَ ْع ِ
الر ْجَ ْني؟» .حضرتش در پاسخ فرمودند:
ض َّ
ض ِّ
ِ
ِ
ني الْ َك َال َم ْ ِ
َن الْ َم ْس َح بِبَ ْع ِ
ني قَا َ "بُِرُؤ ِس ُك ْم" أ َّ
ض
«فَ َّ
ني ،فَ َقا َ َ :و ْام َس ُحلا بُِرُؤس ُك ْم؛ فَ َعَرفْ نَا ح َ
ص َل بَ ْ َ
الرأ ِ ِ ِ ِ
الر ْجَ ْ ِ
الرأ ِ
ص َل الْيَ َليْ ِن بِالْ َل ْج ِه؛ فَ َقا َ َ " :و أ َْر ُجَ ُك ْم إِ َىل
ني بِ َّ
َّ
ص َل ِّ
ْس َك َما َو َ
ْس ل َم َكان الْبَاءُُ ،ثَّ َو َ
9
ِ
َن الْمسح عَى ب ع ِ
الْ َك ْعبَ ْ ِ
الرأ ِ
ض َها».
صَ َها بِ َّ
ني" ،فَ َعَرفْ نَا ح َ
ْس أ َّ َ ْ َ َ َ ْ
ني َو َ

کتاب الهی را که بر بشر مخفی مانده ،از درون آن آشکار میسازند و پرده از چهرة
آن میزدایند ،نه اینکه از نزد خود معانی و مفاهیمی خالف ظاهر را بر قرآن کریم
تحمیل نمایند .وظیفۀ اینان همواره تفسیر و کشف قناع است نه تأویل و حمل بر
معلمان الهی بنشیند و از خوان علوم ایشان بهره گیرد.
ایشان در مقدمۀ المیزان به این موضوع اشاره نمودهاند .بعالوه در جلد سوم
ضمن بحث محکم و متشابه ،سخنی مفصّلتر و کاملتر در شأن و جایگاه
پیامبر 6در تفسیر قرآن دارند که شنیدنی است:
«و من هنا يظهر أ ّن شأن

النبی6

فی هذا املقام هل التع يم فحسب؛ و التع يم إمنا هل

عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

 .1نحل 44 :18؛ و اين قرآن را به سوی تو فرود آورديم ،تا برای مردم آنچه را به سوی ايشان نازل شدهاست توضیح دهی ،و
امید كه آنان بینديشند.
 .1جمعه 1 :81؛ و كتاب و حكمت بديشان بیاموزد.
 .3المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،3ص 83 :و از همین جا روشن میشود كه شان پیامبر در اين مقام تنها و تنها تعلیم كتاب است،
و تعلیم عبارت از هدايت معلمی خبیر نسبت به ذهن متعلم است ،و كارش اين است كه ذهن متعلم را به آن معارفی كه دستیابی
به آن برايش دشوار است ارشاد كند ،و نمیتوان گفت تعلیم عبارت از ارشاد به فهم مطالبی است كه بدون تعلیم ،فهمیدنش
محال باشد [يعنی متن بر آن داللت نداشته باشد] ،برای اينكه تعلیم آسان كردن راه و نزديك كردن مقصد است ،نه ايجاد
كردن راه ،و آفريدن مقصد ،معلم در تعلیم خود میخواهد مطالب را جوری دستهبندی شده تحويل شاگرد دهد كه ذهن او آسانتر
آن را دريابد ،و با آن مانوس شود ،و برای درك آنها در مشقت دستهبندی كردن و نظم و ترتیب دادن قرار نگرفته ،عمرش و
موهبت استعدادش هدر نرفته ،و احیانا به خطا نیفتد .و اين آن حقیقتی است كه امثال آيه ":وَ أَنْزَلْنا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما
نُزِّلَ إِلَیْهِمْ" و آيه ":وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ" بر آن داللت دارد( .ترجمه المیزان ،ج ،3ص)131 :

عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

هلاية املع م اخلبري ذهن املتعّم و إرشاده إلی ما يصعب ع يه الع م به و احلصل ع يه ،ال ما ميتنع
فهمه من غري تع يم؛ فإمنا التع يم تسهيل ل طريق و تقريب ل مقصل ،ال إجياد ل طريق و خ ق
ل مقصل .و املع م فی تع يمه إمنا يروم ترتيب املطالب الع مية و نضلها ع ی حنل يستسه ه ذهن
املتعّم و يأنس به ،فال يقع فی جهل الرتتيب و ك ّل التنظيم ،فيت ف العمر و ملهبة القلة أو يشرف
ع ی الغ ط فی املعرفة .و هذا هل الذی يل ع يه أمثا قلله تعالی« :و أَنْزلْنا إِلَيك ِّ ِ
ني
َ َ َْ
الذ ْكَر لتُبَ ِّ َ
3 2
َّاس ما نُِّزَ إِلَي ِهم» 1اآلية و قلله تعالی« :و ي عِّمهم الْ ِكتاب و ِْ
لِ ن ِ
ْمةَ »
ْ ْ
احلك َ
َ َ
َ َُ ُ ُ ُ
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آنگاه در پایان ،چنین نتیجه میگیرند:

همچنین در کتاب قرآن در اسالم مینویسد:
«وظیفه مفسّر این است که به احادیث پیغمبر اکرم 6و ائمه اهلبیت :که
در تفسیر قرآن وارد شده مرور و غور کرده ،به روش ایشان آشنا شود .پس از آن
طبق دستوری که از کتاب و سنت استفاده شد ،به تفسیر قرآن پردازد و از روایاتی
که در تفسیر آیه وارد شده ،به آنچه موافق مضمون آیه است ،اخذ نماید.

4

آری ،ایشان تنها راه فهم قرآن را تدرّب به روایات و تدبّر در آنها میداند.
در نگاه عالّمه طباطبایی ثقل اکبر را بابی جز ثقل اصغر نیست .از این رو

سال پانزدهم /شماره /58بهار 9317سفینه

بزرگترین فاجعهای را که در تفسیر قرآن پدید آمده ،رویداد سقیفه و سپس حکومت
خلفای اموی و عباسی میداند که مانع از اخذ تفسیر قرآن از خاندان عصمت و
طهارت شده است .مینویسد:

«إن ماجرى فی أمر اخلالفة بعل رسل اهلل 6أوجب اختالف آراء عامة املس مني فی أهل
بيتهِ :
فمن عاكف ع يهم هائم هبم ،و ِمن ُمعرض عنهم ال يُعبأ بأمرهم و مكانتهم من ع م
صحته و داللته مس م أن
القرآن أو مبغض شانئ هلم ،و قل ّ
وصاهم النبی 6مبا ال يرتاب فی ّ
يتعّملا منهم و ال يع ملهم و هم أع م منهم بكتاب اهلل ،و ذكر هلم أهنم لن يغ طلا فی تفسريه و
لن خيطئلا فی فهمه.

 .1المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،3ص 88 :و اين نیز روشن شد كه طريقه صحیح تفسیر اين است كه برای روشن شدن معنای
يك آيه ،از آيات ديگر استمداد شود ،و اين كار را تنها كسی می تواند بكند كه در اثر ممارست در روايات وارده از رسول خدا
صلیاهللعلیهوعلیهم و از ائمه اهل بیت ،:استاد حديث شده ،و از اين ناحیه ذوقی بدست آورد ،چنین كسی میتواند دست به
كار تفسیر بزند و خدا راهنما است( .ترجمه المیزان ،ج  ،3ص)133 :
 .1قرآن در اسالم ،ص.81 :
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تبني أن املتعني فی التفسري ،االستملاد بالقرآن ع ی فهمه و تفسري اآلية باآلية ،و ذلك
«و قل ّ
بالتلرب باآلثار املنقللة عن النبی و أهل بيته ص ىاهللع يهوع يهم و ِ
هتيئة ذوق مكتسب منها ُث
ّ
9
اللرود ،واهلل اهلادی».

أيضا».

545

4و3

 .1ذكر ذلك السیوطی فی اإلتقان ،و ذكر أنه عدد الروايات فی تفسیره المسمی بترجمان القرآن و تلخیصه المسمی بالدر المنثور.
[پاورقی از عالّمه رحمة اهلل علیه]

عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

دستور رسول خدا 6به آن حضرات تمسك جسته ،و به آنان عشق ورزيدند ،جمعی ديگر از آن حضرات روی گردانیده و
اعتنايی به امر آنان و مكانتشان به علم قرآن نكردند و برای آگاهی و يادگیری علم قرآن به غیر آن حضرات مراجعه نمودند،
جمعی ديگر با آن حضرات دشمنی نموده ،با جعل احاديثی دروغین به آنان بدگويی كردند ،با اينكه رسول خدا 6در مواقفی
و كلماتی كه احدی از مسلمانان در صحت آنها و در داللت آنها ترديد نكرده ،سفارش فرموده بود كه علم دين را از اهل بیت او
بگیرند ،و چیزی به اهل بیت او نیاموزند ،و اينكه اهل بیت آن جناب از همه امت به كتاب خدا آگاهترند،

 ....و اين اعراض از اهل بیت :بزرگترين شكافی بود كه در نظام تفكر اسالمی پديد آمد و باعث شد علم قرآن و طريقه
تفكری كه قرآن به سوی آن می خواند در بین مسلمانان متروك و فراموش شود ،شاهد بسیار روشن آن اين است كه در جوامع
حديث كمتر به احاديثی بر میخوريم كه از امامان اهل بیت روايت شده باشد ،آری اگر شما خواننده محترم از يك سو مقام و
منزلتی كه اهل حديث در زمان خلفا داشتند ،و حرص و ولعی كه مردم در اخذ و شنیدن حديث از خود نشان میدادند در نظر
بگیری ،و از سوی ديگر در بین دهها هزار حديثی كه در جوامع حديث گرد آوری شده احاديث منقوله از علی و حسن و حسین
در ابواب مختلف معارف دين و مخصوصا در تفسیر نقل شده بشماری آن وقت انگشت حیرت به دندان خواهی گزيد (كه خدايا
چطور شد فالن صحابه كه بیش از دو سه سال رسول خدا 6را نديد دهها هزار حديث دارد ،ولی اهل بیت رسول خدا:

كه در خلوت و جلوت و در كودكی و جوانی در سفر و حضر با آن جناب بودند حديث چندانی در جوامع ندارند؟!!) و چرا صحابه
حتی يك حديثی از اهل بیت نقل نكردند؟ و چرا تابعین يعنی طبقه دوم مسلمین رواياتی كه از آن حضرات نقل كردهاند از صد
تجاوز نمیكند؟ و چرا حسن بن علی (با اينكه خلیفه ظاهری نیز بود) احاديثش به ده عدد نمیرسد؟ و چرا از حسین بن علی
حتی يك حديث ديده نمیشود؟ با اينكه بعضیها تنها روايات وارده در خصوص تفسیر را آمار گرفتهاند به هفده هزار بالغ شده،

عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

 .1ذكر بعض المتتبعین أنه عثر علی حديثین مرويین عن الحسین 7فی الروايات الفقهیة[ .پاورقی از عالّمه رحمة اهلل علیه]
 .3المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،5ص[ 575 :عامل سوم در جعل احاديث] ماجرايی بود كه بعد از رحلت رسول خدا
صلیاهللعلیهوعلیهم در مساله خالفت پیش آمد و آرای عامه مسلمین در باره اهل بیت آن جناب مختلف گرديد ،عدهای طبق
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...و هذا أعظم ث مة انث م هبا ع م القرآن و طريق التفكر الذی ينلب إليه .و من الشاهل ع ی
تأم ت ما ع يه ع م احللي فی
هذا اإلعراض ق ة األحادي املنقللة عنهم ع يهم السالم فإنك إذا ّ
عهل اخل ف اء من املكانة و الكرامة ،و ما كان ع يه الناس من الللع و احلرص الشليل ع ی أخذه،
ُث أحصيت ما نقل يف ذلك عن ع ی و احلسن و احلسني ،و خاصة ما نُقل من ذلك فی تفسري
القرآن لرأيت عجباّ :أما الصحابة ف م ينق لا عن ع ی 7شيئا يذكر ،و أما التابعلن فال يب غ ما
عل املنقل عنه ال يب غ عشرا،
نق لا عنه -إن أحصی -مائة رواية فی متام القرآن ،و أما احلسن 7ف ّ
و أما احلسني 7ف م يُنقل عنه شیء يُذكر ،و قل أهنی بعضهم الروايات اللاردة فی التفسري إلی
سبعة عشر ألف 9حلي من طريق اجلمهلر وحله ،و هذه النسبة ملجلدة فی روايات الفقه

بنابر آنچه گذشت ،اگر روایات تفسیری ما را به نکات و ظرایفی از خود آیات
رهنمون شدند که با توجه به آن نکات دقایق آیه آشکار میشد ،این روایات مقبول
است و از آن در تفسیر استفاده میشود ،گرچه سندش معتبر نباشد .به تعبیری نقش
در غیر این صورت  -یعنی آنجا که روایات ،با ظاهر آیه و قرائن درونی آن
تناسب ندارد  -روایت به جهت مخالفت با قرآن در تفسیر بیاعتبار خواهد بود،
گرچه از سند خوبی نیز برخوردار باشد؛ و چنین روایتی یا حمل بر بیان تأویل و
بطن آیه میگردد و یا طرح خواهد شد.
بر همین اساس ،عالّمه طباطبایی در بسیاری از موارد ،مفاد روایات تفسیری را
با شواهدی استوار از درون آیات بیرون میکشد .و هنگامی که به «حب روائی» رسیده

و روایت تفسیری را نقل میفرماید ،میگوید« :هذا مّا يؤيّل ما ق ّلمناه».

سال پانزدهم /شماره /58بهار 9317سفینه

باید توجّه داشت که احتیاج ما در فهم قرآن کریم به اهل بیت و روایات ایشان،
بدین معنا نیست که باید تكتك آیات را در نزد این معلّمین الهی بیاموزیم ،بلکه
پس از آموختن اصل روش و سپس دستیابی به ذوق تفسیری اهل بیت و باال بردن
سطح فهم از محسوسات به برکت ارشادات ایشان ،مفسِّر باید در مورد هر آیهای
به همین روش تحقیق و تتبّع کند و مفاد آیه را کشف نماید ،به همین جهت اهل
بیت :ما را در دشواریها و فتنهها به قرآن ارجاع دادهاند.
این مطلب [مرجعیّت علمی اهل بیت در بیان جزئیّات قوانین و سِمَت معلّمی
ایشان نسبت به معارف قرآن] منافات ندارد ،با اینکه دیگران نیز با اِعمال سلیقهای
كه تنها جمهور آنها را نقل كردهاند ،كه سیوطی آنها را در كتاب اتقانش آورده و گفته اين عدد رواياتی است كه در تفسیر ترجمان
القرآنش كه الدر المنثور خالصه آن است آورده و روايات وارده در ابواب فقه نیز همین نسبت را دارد ،و بعضی از آمارگران از اين
قبیل احاديث تنها به دو حديث برخوردهاند كه در ابواب مختلف فقه از حسین 7روايت شده ،و چرا بايد چنین باشد؟ (ترجمه
المیزان ،ج  ،5ص)444 :
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روایات در این موارد ،صِرفاً ارشاد است.

که از معلّمین حقیقی یاد گرفتهاند ،مراد قرآن مجید را از ظواهر آیاتش بفهمند.

9

 .1عالمه طباطبایی غوّاص دریاي احادیث
تا اینجا جایگاه حدیث و اهمّیت آن از دیدگاه مرحوم عالّمه طباطبائی آشکار
درایت در تمام دورههای اسالمی ،از نوادر محسوب میشوند و در بین معاصرین
خود نیز در انس با روایات ممتاز میباشند.
تسلط او بر احادیث بسیار عجیب است .استدالل ایشان در رسائل خود به
احادیث متنوع که در کتب مختلف و ابواب گوناگون پراکنده است ،شاهد صدق
آن میباشد .ایشان در میان مجموعه فعالیتهای علمی خود ،وقت فراوانی صرف
کار با احادیث نموده که کم نظیر است .از جمله:
 .9ایشان به علت شدت اهتمام به حدیث ،همراه با برخی دیگر از اعاظم 4،در طول
عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

شیخ حر و قسمتی دیگر از آن را با نسخهای که با واسطه با خط مرحوم شیخ حرّ

تطبیق شده بود ،تصحیح نمودند .این تالش ارزشمند ایشان سبب شد که در طبع
اول وسایلالشیعه (دورة بیست جلدی) مصحّحان کتاب که به نسخههای معتبر
دسترسی نداشتند ،کتاب را بر اساس نسخه مرحوم عالّمه طباطبائی چاپ کنند .در

عمل ،همۀ بزرگان و فضالیی که از طبع بیست جلدی وسایل سالها استفاده
کردهاند ،مدیون زحمات آن مرحوم میباشند.

3

این تالش مرحوم عالمه نشان از توجه بسیار زیاد ایشان به احادیث دارد.
 .1قرآن در اسالم ،ص .44
 .1برخی از اين اعاظم عبارتند از حضرات آيات :میالنی ،اردوبادی ،حجت كوهكمری ،سید صدرالدين جزايری ،ر.ك :ديدگاههای
علمی آيةاهلل العظمی میالنی ص .8
 .3وسايل الشیعه (ط  18جلدی) ،ج  ،1مقدمه ،ص ك.

عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

هشت سال ،یك دور کامل قسمتی از نسخۀ وسایل الشیعه خود را با نسخۀ اصل
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 .4مرحوم عالمه قبل از ورود به تفسیر المیزان ،اعتقاد داشتند که تفسیر صحیح
مبتنی بر تسلّط به روایات است ،لذا سه دور بحار األنوار را مطالعه فرمودهاند.
 .3ایشان گمان میکردند شاید موفّق به تفسیر کامل قرآن نشوند ،لذا مشغول نگاشتن
و اسماء و وسائط و انسان قبل الدنیا و انسان فی الدنیا و انسان بعد الدنیا است که
هر یك در تفسیر آیات و روایات وارده و حلّ دقائق و ظرائف آن حقّاً اعجاب
برانگیز است.

9

 .2همچنین قبل از ورود به تفسیر المیزان ،به جهت اهتمام بسیار به روایات ،ابتدا
به تفسیر روایی پرداختند .در این مسیر ،تفسیری روایی به نام «البيان فی امللافقة بني

احللي و القرآن» نوشتند که در آن ،همراهی و توافق روایات اهل بیت :با قرآن
را به خوبی اثبات نمودند.

سال پانزدهم /شماره /58بهار 9317سفینه

 .5ایشان حدود ده سال به تدریس احادیث معرفتی بحار مشغول بودهاند و چندین
جلد از بحار ،از جمله ابواب توحید و معاد را از بدو تا ختم برای عدهای از فضال
تدریس نمودهاند.

4

 .6بحثهای روایی ایشان در تفسیر ،در طول تاریخ شیعه بینظیر است و المیزان
را میتوان «بهترین تفسیر روایی شیعه» نامید .برخالف رویکرد اخباریان که در
تفاسیر روایی به سند روایات عنایتی ندارند و در مقام تفسیر و شرح روایات نیز
برنمیآیند ،عالمه در بحثهای روایی ،اوّالً به قوت و ضعف سند عنایت دارند،
ثانیاً روایات نبوی اهل تسنّن را نیز نقل میکنند ،ثالثاً به بررسی داللی آن میپردازند،
رابعاً میزان مطابقت آن با قرآن را میسنجند .مجموعۀ این امور سبب شده است
 .1رک :مرزبان وحى و خرد ،ص .811
 .1رك :گفتگو با عالمه حسنزاده آملی ،ص  114و ص .188
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تفسیر موضوعی بر اساس روایات گشتند که محصول آن ،رسالههایی چون توحید

تفسیر المیزان مشتمل بر بهترین تفسیر روایی قرآن کریم نیز باشد.
باری عالمه طباطبایی بر اساس سالها انس با روایات ،روش تفسیر قرآن را از
اهل بیت :آموخته و ذوق تفسیری را از ایشان کسب کرد ،آنگاه دست به قلم
 . 1دیدگاههاي مخالفان
در برابر دیدگاه مرحوم عالمه چند دیدگاه وجود دارد:
 . 1 .5اخباریان و تفکيکيان
مرحوم مال محمد امین استرآبادی ،مؤسس اخباریگری 9و پیروان ایشان و به
تبع آنها مرحوم میرزا مهدی اصفهانی مؤسس جریان تفکیك 4مدعی نقصان قرآن
در مرحله داللت و تفهیم میباشند و برآنند که قرآن دارای برهانیّت اجتماعیه و
خالفت جمعیّه است 3و در بیانیّت و تبیانیّت و مبیّنیّت فاقد حجیّت است ،مگر در
عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

آیه ای از آیات قرآن کریم با روایتی از معصومین ،روایت را بر ظهور آیه ترجیح
میدهند و این ترجیح را مصداقِ فراگیریِ قرآن از اهل بیت :میدانند.
نقد این دیدگاه را در کتابهای نقد اخباریگری میتوان دنبال کرد.
 . 1 .2کفایت قرآن در هدایت

برخی پنداشتهاند که انسان برای رسیدن به سعادت ،نیازی به مراجعه به روایات
ندارد ،بلکه قرآن برای وی کافی است .اینان عقیده دارند که قرآن به تنهایی همه

چیز را در برگرفته و همۀ نیازهای بشر را دارا میباشد .شعار این گروه همان «حسبنا
 .1الفوائد المدنیّه صص  118 -118و صص 181 - 182؛ الفوائد الطوسیه صص 123 - 183؛ الدرر النجفیه؛ صص .184 -182
 .1رسائل شناخت قرآن؛ صص .132 - 113
 .3مراد از برهانیّت اجتماعیّه ،توقف برهان بودن قرآن بر جمع شدن آن با اهل بیت است و مراد از خالفت جمعیه ،وابستگی
خالفت قرآن از رسول خدا به ضمیمه شدن مَن عنده علم الکتاب به کتاب است.

عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

صورتی که با اهل بیت :یا بیان آنان جمع شود .از این رو در تعارض بین ظاهر
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کتاب اهلل» است.
شگفتا که برخی به اشتباه ،کالم مرحوم عالمه طباطبائی را نیز چنین تفسیر
نمودهاند ،با اینکه با توجّه به شواهد گذشته ،این برداشت کامالً با کالم مرحوم
عترت است و بدون مراجعه به ایشان راهی به سعادت نمیبرند.
توضیحات فراوان مرحوم عالمه را در این راستا میتوان ذیل آیاتی اثبات امامت
حضرت امیرالمؤمنین 7مثل آیه اکمال و آیۀ تطهیر و  ...میتوان دید.
 . 1 .3بینيازي ما از اهل بيت :در فهم قرآن
برخی دیگر که نیاز انسان را به سنت در عرض قرآن برای هدایت و سعادت
پذیرفتهاند ،معتقدند مفسّر برای فهم آیات قرآن ،نیازی به رجوع به اهل

بیت:

ندارد ،بلکه میتواند خودش به صورت مستقلّ به قرآن رجوع کند و قرآن را به

سال پانزدهم /شماره /58بهار 9317سفینه

شکل صحیح بفهمد .بنابراین امت نیازی به تعلیمات اهل بیت در کشف معانی
قرآن ندارند و شیعه و سنی میتوانند هر یك مستقالً قرآن را بفهمند .بزرگان مفسّران
اهل سنت معموالً به همین نظر اعتقاد دارند .برخی از آنان به اشتباه ،این دیدگاه را
تفسیری برای کالم مرحوم عالمه قرار داده و ایشان را متهم به تمایل به اهل تسنن
نمودهاند.
این دیدگاه با فرهنگ شیعی ناسازگار است .چنانکه دانستیم ،روایات زیادی امت
را به اهل بیت ارجاع داده و امت را موظف میکند که قرآن را از ایشان فرا گیرند.
عالمه طباطبائی نیز کامالً به این دیدگاه معتقد بودهاند.
جمعبندي
قرآن بسندگی از منظر مرحوم عالمه به این معناست که:
 .9قرآن در داللت خود کامل و تامّ است و هیچ جا به ضمیمه شدن قرینهای که در
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عالمه بیگانه است .ایشان در مواضع بسیاری تصریح نمودهاند که امّت نیازمند

خود قرآن نباشد ،نیاز ندارد.
 .4ما در فهم آیات ،محتاج معلمان الهی هستیم؛ چون سطح معارف قرآن بسیار بلند
است و بدون مراجعه به اهل بیت :نمیتوانیم راهی به فهم قرآن بگشاییم.
قابل پذیرش است؛ ولی اگر بخواهد آیات را بر خالف ظاهر معنا نماید و ادعا کند
منظور الفاظ آن چیزی غیر از ظاهر آن است ،قابل پذیرش نیست.
 .2بینیازیِ ما از پیامبر و اهل بیت در رسیدن به سعادت و نیز بینیازی در رسیدن
به سطح فهم قرآن ،هر دو غلط است و نظریۀ تفسیر قرآن به قرآن در صدد بیان آن
نیست.
منابع

استرآبادی؛ محمد امین ،الفوائد المدنيّة ،چاپ اول ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه
عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

اصفهانی؛ مهدی ،رسائل شناخت قرآن ،مقدمه تحقیق و تعلیق از حسین مفید ،چاپ اول ،تهران ،مرکز
فرهنگی انتشاراتی منیر.9388 ،
انصاری؛ مرتضی ،فرائداالصول 2 ،جلد ،قم ،مجمع الفکر االسالمی 9244 ،ق.

بحرانی؛ شیخ یوسف ،الدرر النجفية ،به خط محمد حسن بن محمد علی گلپایگانی ،بیجا ،مؤسسۀ آل
البیت علیهمالسالم إلحیاء التراث ،بیتا.

جمعى از نویسندگان :مرزبان وحى و خرد؛ یادنامه مرحوم عالمه محمد حسين طباطبایى ،چاپ اول،
قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى.9389 ،
حرّ عاملی؛ محمد بن حسن ،وسائل الشيعه الی تحصيل مسائل الشریعه 42 ،جلد ،چاپ دوم ،تهران،
.9324

ــــــــــــــــــــــــ  ،الفوائد الطوسية ،با تعلیقۀ سید مهدی الجوردی و شیخ محمد درودی ،قم،

مطبلعة ع مية قم ،بیتا.

خراسانی؛ محمد کاظم ،كفاية األصول ،مؤسسۀ آل البیت علیهمالسالم إلحیاء التراث ،چاپ اول ،قم ،مهر،
 9221ق.

عالمه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن

قم 9242 ،ق.
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دیدگاههاي علمی آیتاهلل العظمی ميالنی ،به کوشش غالمرضا جاللى ،چاپ اول ،مشهد ،بنیاد
پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى.9382 ،
طباطبایی؛ سید محمّدحسین :الميزان فی التفسير القرآن؛  42جلد؛ چاپ پنجم ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی
وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم 297 ،ق.
جلد؛ چاپ بیست و سوم ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم.9386 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــ :قرآن در اسالم ،به کوشش سید هادی خسرو شاهی ،چاپ چهارم ،قم،
بوستان کتاب.9381 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ  :شيعه در اسالم ،به کوشش سید هادی خسرو شاهی ،چاپ چهارم ،قم،
بوستان کتاب.9381 ،
ــــــــــــــــــــــــــــ  :مجموعه مقاالت و پرسشها و پاسخها ،چاپ اول ،تهران ،دفتر نشر
فرهنگ اسالمی.9379 ،
کشی؛ محمد بن عمر ،رجال کشی ،مشهد ،انتشارات مشهد.9328 ،

سال پانزدهم /شماره /58بهار 9317سفینه

گفتگو با عالمه حسن حسنزاده آملی ،به اهتمام محمد بدیعی ،قم ،انتشارات تشیع.9382 ،
مجلسی؛ محمد باقر ،بحار األنوار 992 ،جلد ،بیروت ،مؤسسه الوفاء 9222 ،ق.
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