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چکیده
اي به قدمت عصر نزول روش تفسیر قرآن به قرآن یکی از کارآمدترین روشهاي تفسیري است که سابقه

ی که با آن مواجه هستیم این است که آیا قرآن کریم بدون لحاظ روایات مهمۀمسأل، حال. قرآن کریم دارد
است جایگاه روایات در تفسیر قرآن قابل فهم است و اگر چنین ، به تنهایی و با تکیه به خود) ع(معصومان 

در صدد اثبات این مطلبیم که ) ره(امه طباطبایی ر بزرگ علّبا بررسی دیدگاه مفس، چیست؟ در این پژوهش
و بیانات استقابل فهم ) ع(ی روایات معصومان تنهایی و بدون مراجعه به منبع دیگري حتّبقرآن کریم 

ر و مراجعه به خود قرآن قابل فهم و تفسیر و و با تدبهستندقرآنی در رساندن پیام خویش گویا و رسا
ه داللت استقاللی قرآن در بیان البتّ. داللت استقاللی دارد، نیاز از غیر است و قرآن در بیان مقاصد خویشبی

ه در رسیدن به احکام الهی نیازي از سایر ادلّمقاصد خویش و انحصار قرآن در فهم خود هرگز به معنی بی
هم به قرآن کریم و هم به روایات معصومان ، ور کاملطباین دو بلکه براي رسیدن به ، نیستمعارف الهی و
. داریمدر کنار هم نیاز) ع(

امه دهیم؛ از جمله اینکه چرا علّوارد شده پاسخ می) ره(امه تی که به نظر علّدر این راستا به اشکاال
بیشترین بهره را از روایات ، داند ولی خودنیاز از روایات مییبا وجود اینکه قرآن را در فهم خود ب) ره(

. کنیماشاره می) ع(برده است؟ و در نهایت به جایگاه و نقش روایات معصومان 
، )ع(روایات معصومان ، انحصار در فهم، )ره(امه طباطبایی علّ، تفسیر قرآن به قرآن: واژگان کلیدي
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بیان مسأله.1
شود که روشهاي مختلفی مشاهده می، ر آنل و تطوتاریخ تفسیر و سیر تحوبا رجوع به

ران مختلف بیان شده استبراي فهم کالم الهی از سوي مفس .ران از ابتدا روش غالب مفس
) ص(مبتنی بر نقل و روایت بود و هر اندازه که از عصر رسالت حضرت ختمی مرتبت

کم در کم. پرداختندمی، لی در کنار نقل به تفسیر قرآنران بیشتر با رویکرد عقمفس، گذشتمی
. طور رسمی مطرح گردیدمحافل علمی روش تفسیر قرآن به قرآن به

توان ولی می، مان در تفسیر قرآن تکیه به نقل و روایت بودرغم اینکه روش غالب متقدبه
کنون دارد و رسول اکرماي به قدمت عصر نزول قرآن تاگفت روش تفسیر قرآن به قرآن سابقه

و بعد از ) ع(معصومانۀنمودند و سپس ائماعمال می، نیز این روش را در تعلیم آیات) ص(
البته. جستندران در تفسیر قرآن کریم از خود آیات استمداد میآن سایر مفس ،ران گذشته مفس

لکن آن را کافی ، ردندکعنوان یکی از مصادر معتبر قرآن قلمداد میصرفاً آیات قرآن را به
یا اقوال صحابه و تابعین مراجعه ) ع(دانستند و به مصادر دیگر مثل روایات معصوماننمی
آیات قرآن را تنها مصدر ، )ره(امه طباطباییران از جمله علّولی اکنون برخی مفس. نمودندمی

نیازي نیست در تفسیر کریم منحصر در فهم خود است و کنند قرآنمعتبر دانسته و اظهار می
. آیات قرآن به غیر قرآن مراجعه نمود

در . انحصار قرآن کریم در فهم خود استۀهدف اصلی این پژوهش بررسی دقیق نظری
، پردازیمنظران در خصوص سهم قرآن در فرآیند تفسیر میهاي صاحبابتدا به بیان دیدگاه

امه از آن بحث جامعی پیرامون دیدگاه علّتفسیر قرآن به قرآن را ذکر کرده و پسۀسپس پیشین
در موضوع انحصار قرآن کریم در فهم خود و پاسخ به اشکاالت وارده به نظر ) ره(طباطبایی

در تفسیر قرآن ) ع(ایشان را در پیش داریم و در نهایت به جایگاه و نقش روایات معصومان
) ره(امه طباطباییه روش تفسیري علّگرچه در مورد تفسیر قرآن به قرآن و بویژ. کنیماشاره می

ولی تاکنون ،برگزار شده است2هاییو نشست1تحریر در آمدهۀکتابها و مقاالتی به رشت

، ١٣٨٣پور، يداهللا/١٢٣-٩٧صص، ١٤١١خضري اجلعفر، /٤٥٦-٣٥١، صص١٣٨١، : ک.ر.١
، ١٣٧٢جليلي، / ١٦١-١٤١، صص١٣٩٠جنارزادگان و قرباني، / ١٥١ـ١٤٢ص، ص١٣٦٨/ ٥٦-٣١صص

.به بعد٣٠ص، ١٣٧٨زارعي، /١٠٠-٨٧صص
مشاره اول و شناخت، قرآنشناسي تفسري قرآن به قرآن از ديدگاه عالمه طباطبايي، رجبي، نشست علمي مفهوم.٢

. ۲۳۴- ۲۰۲، صص۱۳۸۷دوم، سال اول، 
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امه انحصار قرآن کریم در فهم خود را با تأکید بر نظر علّۀپژوهش کاملی که بتواند نظری
و شبهات موجود را رفع نماید طور دقیق تحلیل و تنقیح نمایدابعاد بهۀدر هم) ره(طباطبایی

، دامه در موارد متعدطوري که برخی از نویسندگان در عین تأیید نظر علّبه.نوشته نشده است
اند امه برنیامده و نتوانستهپاسخ به شبهات و اشکاالت وارده بر نظر علّةدر جاهایی نیز از عهد

چار تناقض در گفتار و رفتار شده و امه دقابل قبولی بیاورند و مجبور شده بگویند علّهتوجی
یا در تعیین مصادیق یا معانی مثالً در بیان جزئیات آیات مربوط به قصص و معاد و احکام و

به دارنداین مقاله سعی گاننگارند1.کلمات مجبور به استفاده از روایات شده استلغات و
. دناین شبهات و موارد مشابه پاسخی مناسب ارائه ده

ها در خصوص سهم قرآن کریم در فرآیند تفسیردیدگاه.2
باز نظرات گوناگونی داده رط خود قرآن از دیدر جواز یا عدم جواز تفسیر قرآن کریم توس

: توان به سه نظر عمده اشاره کردشده است که در کل می

2 -1 .اخباریانۀنظری :
این گروه چون حجمعتقدند قرآن را با قرآن ، کنندت ظواهر الفاظ قرآن را انکار میی

، 1417، طباطبایی(کنندفقط به نقل و روایت اکتفا می، توان تفسیر کرد و لذا در تفسیر قرآننمی
). 3ص، 1ج

2 -2.اصولیانۀنظری
دانند و معتبر ولی ناکافی می، این گروه قرآن را به عنوان یکی از مصادر تفسیر آیات

باید عالوه بر قرآن به مصادر معتبر کمک خود قرآن میسر نیست ومعتقدند فهم قرآن تنها به 
. دیگر هم رجوع کرد

کند ضمن اینکه آیات قرآن را به سه دسته تقسیم می) ره(االسالم طبرسیامین، به طور مثال
آنهاداند و آن آیاتی است که الفاظنیاز میبی، به روایاتۀتنها یک دسته از آیات را از مراجع

اما آیاتی که، شودمجمل نبوده و معنا و مقصود از آنها همان است که از ظاهرشان فهمیده می
بیان این دسته از آیات ) 83/ 2: البقره(﴾يمواْ الصلَوةَ وَءاتواْ الزكَوةَأَقَو﴿ۀ مانند آی، هستندمجمل

. مراجعه شودقبليپاورقي دو في شده در .١
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متشابه که احتمال دو یا چند آیات در ، بدون استناد به نقل و روایت جایز نیست و همچنین
، 1415، طبرسی(ن کندتواند یک معنی را معیتنها نقل و روایت است که می، معنی را دارند

). 40ص
گیري از آیات مربوط به احکام و اعمال مکلّفان را بدون مراجعه به جعفر سبحانی نیز بهره

مطلقاتی هستند که قیود آنها در ، داند و معتقد است که غالب این آیاتپذیر نمیامکان، احادیث
307ص، 1364، سبحانی(بیان گردیده است) ص(اکرملسان نبی .(

2 -3 .معاصرانۀنظری
این نظرند که تنها مصدر معتبر در تفسیر آیات قرآنران معاصر براخیراً برخی علما و مفس ،

خود است و نیازي به تبیان، خود قرآن است و به اصطالح قرآن منحصر در فهم خود و خود
توان با امه بالغی که معتقد است دشواري در فهم قرآن را میمثل علّ. تبیان چیز دیگر ندارد

ف آملی فهم قرآن را متوقّو یا جوادي) 6، ص1ج، 1378، بالغی(تفسیر قرآن به قرآن حل کرد
وي ). 132ص، 1ج، 1379، جوادي آملی(داندبر خود قرآن و تفسیر قرآن به قرآن را اصل می

تبيانٌ لکلِّ ﴿و )174/ 4: النساء(»نور«که قرآن را یآیاتآیات قرآن براساس ۀمعتقد است هم
، »میزان سنجش«عنوان به ت به سنّباید بدون مراجعه، فی کردهمعرّ)89/ 16: النحل(﴾شيء

روشن و حجت استقاللی داشته باشد تا معروضهمچنین  فهم هیچ علیه سنّت قرار گیرد و ی
چرا که . آیددور الزم می، اگر چنین باشد در همان محور، ت نباشدف بر سنّاي از قرآن متوقّآیه

ت نیز به آن که اعتبار سنّدرحالی،ت استف بر سنّدر این صورت فهم بخشی از آیات متوقّ
نباشد و سرانجام مخالف و مباین و معارض ، یاي از قرآن به نحو سلب کلّاست که با هیچ آیه

). 138ص، 1ج، 1379، جوادي آملی(چنین دوري به تناقض مستحیل خواهد بود
دار است ی معارف و احکام دین را عهدهه به اینکه قرآن کریم تبیین خطوط کلّایشان با توج

) ع(و عترت طاهرین) ص(پیامبر اکرمةاجراي آن را بر عهدةو تبیین حدود و جزئیات و شیو
محوري است و مشتمل بر اصولِوقانون اساسی ۀقرآن کریم به منزل«: گویدمی، استگذاشته

ب در مجلس قوانین مصوۀی است به منزلروایاتی که بیانگر حدود و جزئیات احکام کلّ
ر و شارح قانون اساسی محسوب مفس، قانونگذاري است و روشن است که قوانین مزبور

».شودنمی
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قابل قبول ، آن را براي اعتقاد و عمل هرگز با قطع نظر از روایاتاستناد به قرشانیا
مخصصات و شواهد آیات قرآن در روایات آمده و اگر ، داتکه معتقد است مقیچرا، داندنمی

نی یافت نشد معیۀبراي آییمخصص و شارح، دگونه مقیهیچ، پس از فحص در روایات
). 151ص، همان(اعتقاد یا عمل چنین استتوان گفت پیام و رهنمود آیه براي می

ت خطوط کلّی «: نویسدمی»شمس الوحی تبریزي«ه اینکه ایشان در کتاب جالب توجحجی
این . الجمله استشود حجیت فیقرآن در مقام عمل که از مراجعه به شواهد درونی حاصل می

حجت باید با تمسدر مقام «سپس در ذیل عبارت. »شودبالجمله ) ع(ت اهل بیتک به روایای
براي آن اضافه شده است که قرآن "در مقام عمل"عبارت «: کنددر پاورقی اضافه می» عمل

کریم حجت داللی مستقلّیا در مقام عملی دارد؛ ام ،ص مشخّیات آن خطوط کلّچون جزئی
). 129ص، 1388، جوادي آملی(».باید به روایات مراجعه شود، نیست

حجت مستقل یک، شود که قرآن کریم در مقام فهمچنین استنباط میاین مفسراز عبارت 
قابل فهم است ولی در مقام عمل به عنوان دین و پیام الهی ، تنهایی و بدون تکیه به روایاتو ب

داند ولی شؤون خود مستقل میۀگرچه قرآن را در هملذا ایشان. باید به روایات مراجعه شود
بنابراین. داندهم وابسته به حدیث میو هم وابسته به قرآن ، پیام نهایی خودۀدر ارائدین را

آنام قره بت مستقلّیک حجنام حدیث با یکدیگر ضمیمه ه دیگري بت مستقلّن را با یک حج
کرده و این دو حجدهددیگري به نام برهان عقلی قرار میت مستقلّت مستقل را در کنار حج ،

مجموع این سه منبع ۀآنگاه پس از مالحظ، که هیچ یک دعوي انحصاري نداشته باشدطوريهب
توان به حکم قطعی الهی و دین قابل اعتماد و بندي نهایی آنها میغیر منحصر و جمعمستقلّ

). 151ص، 1ج، 1379، جوادي آملی(عمل دست یافت
ست که به تفصیل به بررسی ا) ره(امه طباطباییعلّ، در این زمینهسرآمد علماي معاصر

. پردازیممیدیدگاه ایشان 

تفسیر قرآن به قرآنۀپیشین.3
اي به قدمت عصر نزول قرآن کریم همانطور که گفته شد روش تفسیر قرآن به قرآن سابقه

و بعد از آنها سایر مفسران از خود قرآن کریم در ) ع(و معصومان) ص(دارد و پیامبر اکرم
اي از شاگردان مکتب تفسیري اهلهعد، عالوه بر پیشوایان دین. کردنداستفاده میتفسیر آیات 

در . اندها را مفسر یکدیگر قرار دادهآیه، مو برخی دیگر از مفسران قرن اول و دو) ع(بیت
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از استفاده ، ابن زیدوعکرمه، مجاهد، مقاتل، سعید بن جبیر، اسعبجاي مانده از ابنتفاسیر به
. توان گفت قرآن از جمله منابع تفسیري آنان بوده استکامالً نمایان و می، آیات قرآن در تفسیر

جامع «تفسیر ، کامل آنۀنی نگاشته شد که نمونتفسیرهاي مدو، بعد از تابعان و تابعانِ آنان
اتروایهرچند . است) ق310.م(محمد بن جریر طبريۀنوشت»القرآنآيالبیان عن تأویل

فراوان آمده و حجم زیادي از آن کتاب را در ، در این تفسیرصحابه و تابعان و تابعانِ تابعان
ها کمک از دیگر آیه، دیدگاه خودۀیداوري و اراهنگام ا طبري به ام، خود اختصاص داده است

).57-56صص، 1ج، 1412، طبري. براي نمونه نک(کندها استدالل میگرفته و بدان
حقائق التأویل فی متشابه «با نگاشتن ) ق406. م(امه شریف رضیعلّ، قرن چهارمدر 
هاي محکم دانستهاي متشابه قرآن را بازگردان آنها به آیهاصل اساسی در تفسیر آیه، 1»التنزیل

. گیردها قرار میهاي محکم قرآن مفسر دیگر آیهآیه، و در این صورت) 23ص، تابی، رضی(
، هاتفسیر برخی از آیهدر»تفسیر القرآنبیان فیالتّ«در تفسیر ) ق460. م(طوسیسپس شیخ 

االسالم در قرن ششم امین). 174ص، 2ج، 1991، طوسی(هاي دیگر استفاده کرده استاز آیه
از این منبع بهره برده»مجمع البیان لعلوم القرآن«در تفسیر بزرگ خود ) ق584. م(طبرسی

و دانشمند معاصر وي ) 119و 103، 102، 72، 63، 59، 46صص، 7ج، 1415، طبرسی(
، 2ج، 1407، زمخشري(هاي دیگر استناد کرده استنیز گاهی به آیه) ق538. م(زمخشري

به شکل »الجامع الحکام القرآن«در نیز) ق671. م(قرطبی). 185ص، 3و ج265-264صص
، 139، 137صص، 1ج، 1364، قرطبی(دهدهاي قرآن را مفسر یکدیگر قرار میتري آیهگسترده

). 149و 143، 142
این ، اندها داشتهدانش و فرصتی که براي مراجعه به آیهةهاي بعد نیز به اندازمفسران دوره
قرآن در تفسیر بوده و تفسیرهاي گیري از تا قرن چهاردهم که اوج بهره، 2اندراه را ادامه داده

ارسي ترمجه فط حممود فاضل به مهني جزء توس. از اين تفسري تنها جزء پنجم آن در دسترس و مابقي ناياب است.١
. آن را منتشر كرده است) ش۱۳۶۶(

ما يزيد علي باجلمله... «: گويدمي، در مقدمه تفسري صايف) ق۱۰۹۱. م(مويل حمسن فيض كاشاين ، به عنوان منونه.٢
شرح اللفظ و املفهوم مما يفتقر ايل السماع من املعصوم فان وجدنا شاهداً من حمكمات القرآن يدل عليه اتينا به فان 

آنچه افزون بر شرح كلمه و مفهوم ، يبه طور كلّ... «:)۷۵ص، ۱۴۱۵، فيض کاشاني(»...ر بعضه بعضاًالقرآن يفس
آن را ، يافتيم، ، نيازمندميكه درباره آن به بيان معصوم ، است

. »كندزيرا خبشي از قرآن خبشي ديگر را تفسري مي، آورميمي



59)ره(تحلیلی بر دیدگاه تفسیري قرآن به قرآن علّامه طباطبایی 

چندي از شیعه و سنّی با این گرایش نگاشته شده و در هر یک به اندازه توان به آن پرداخته 
. 1شده است

ات بایست زیبایی قرآن را تنها در ادبیاین باور بود که نمینیز بر) ق1352. م(امه بالغیعلّ
، ترینی اندیشه کرد که به زیبایی در کوتاهبلکه باید در مفاهیم و مطالب؛ آن جستجو کرد

هایی که از سويه به انبوهی از پرسشاو با توج. رساترین و زیباترین شکل بیان شده است
به استنطاق از قرآن ، شدویژه مسیحیان و یهودیان مطرح میمخالفان و دشمنان از اهل کتاب ب

، یهودي و کتب تورات و انجیلر مسیحی واي ضمن نقد تفکّپرداخت و با نگاهی مقایسه
).16، ص 1ج،1378، بالغی(مفاهیم جدیدي را استنباط کرد و در تفسیر خویش تبیین نمود

امه طباطباییعلّ، قرآن را مفسر قرآن قرار داده، از جمله مفسرانی که به معناي واقعی کلمه
از ، پرداختهبدان، آگاهانهزیرا؛ ج این شیوه دانستتوان او را مروکه می، است) ش1360. م(

مفسران راستین ةآن را شیو، هاي دیگر را در مقایسه با آن نارسا دانستهشیوه، آن دفاع کرده
با مهارت و ، بیش از مفسران قبل از خود، به شمار آورده و در عمل) ع(معصومانیعنی قرآن 
موفقیلمیزان فی ا«اعظمرگ در بخش این دانشمند بز. استگرفتهه آن را به کار ت شایان توج

ها با استناد به هاي بدیعی در شرح و تفسیر آیهت گماشته و نکتهبدین کار هم»تفسیر القرآن
. آیات دیگر بیان کرده است

هاي مختلف تفسیر که در بین به طرح شیوه، تفسیر خودۀدر مقدم) ره(امه طباطباییعلّ
ةگیرد که بهترین شیودر پایان نتیجه می، بررسی آنهاران رواج داشته پرداخته و با نقد ومفس

به آیات دیگر آن مراجعه کنیم و با ، تفسیر قرآن آن است که براي رفع ابهام از آیات قرآن
استناد ایشان . به مقصود خداوند پی ببریم، به محکمات و تفسیر قرآن به قرآنهاتارجاع متشاب

داند و معتقد می) ع(امامان معصومۀمورد پذیرش و توصیةقرآن براي فهم آیات را شیوبه 
ساسبر همین ا، تواند مبهماتش را خود آفتابی نسازدنمی، نامداست قرآن که خود را نور می

هیچ غبار ابهامی بر رخسار آیات نورانی قرآن ، اگر در فهم آیات از آیات دیگر بهره گیریم
).12-4صص، 1ج، 1417، طباطبایی(برجاي نخواهد ماند

جزء اول قرآن ۱۲كه شامل (د رشيد رضا به قلم حمم، د عبدهمشهور به املنار از حمم، مانند تفسري القرآن الكرمي.١
د الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآن و السنه از حمم، امني شنقيطيداضواء البيان يف ايضاح القرآن بالقرآن از حمم،)است

... .صادقي و 
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در انحصار قرآن در فهم خود) ره(امه طباطباییبررسی دیدگاه علّ.4
المیزانرا در تفسیر روش تفسیر قرآن به قرآن، )ره(طباطباییۀامهمانطور که گفته شد علّ

توان گفت دیدگاهی که ایشان به آن معتقد شده در اصل پاسخی به چند گروهمی. برگزید
: است
و صحابه و تابعین ) ص(اکرمه که فهم قرآن را منحصر به بیان پیامبرعاماهل حدیث از)1

؛ دانندمی
؛ دانندمی) ع(اخباریان از شیعه که فهم قرآن را منحصر به معصومان)2
سعی ، بنیاد نشان دادن قرآنمستشرقان یهودي و مسیحی که با طرح شبهات و با قصد بی)3

. داشتند اسالم را از بیخ و بن برکنند
قابل ، امه معتقد شده است فهم قرآن با کمک گرفتن از خود قرآنست که علّروایناز

پاسخگوي نیازهاي ، زمانی استهمگانی و همه، جهانی، دستیابی است و قرآن که کتابی جامع
مفسر تواندمی، کتاب آسمانینایتاریخی و سیاسی است و ، کالمی، اجتماعی، فرهنگی، فکري

.مستغنی از غیر است، بوده و در بیان مفاهیم خودیشخو
امه در تفسیر آیات کامالً با روشی که ممکن است برخی اشکال کنند که روش عملی علّ

پیشنهاد کرده در تضاد است و با اینکه قرآن را منحصر در فهم خود و مستغنی از روایات 
هاي فراوانی از روایات نداشته و بلکه بهرهاي جز استفادهولی در بسیاري از موارد چاره، داندمی

ایشانچرا که ؛استثناي اکثر است، امهدیدگاه علّۀیا اشکال شود که الزم. از روایات برده است
را استثنا کرده و در این موارد ـاحکام و معاد، یعنی آیات مربوط به قصصـ سه گروه از آیات

. شوداي جز استفاده از روایات نداشته و این موضوع آیات زیادي از قرآن را شامل میچاره
خواهیم رأي و نظر آنها را در باید این نکته را متذکّر شد که در خصوص کسانی که می

دهیم و اگر برخی از ه قراردست آوریم باید چند مؤلّفه را مورد توجمورد موضوع خاص به
ق نخواهیم بود بلکه نه تنها در فهم دقیق مقصودشان موفّ، آنها را لحاظ و بعضی را لحاظ نکنیم

. آنها وارد کنیمها را برهامممکن است انواع اتّ
: توان به این شرح بیان کردامه را میي شناخت دیدگاه علّهامؤلّفه

1(؛آنه دقیق به تعریف تفسیر قرآن به قرتوج
2(توج؛عاه به ادلّه و شواهد مد
؛امهعلّۀبررسی روش و عمل آگاهان)3



61)ره(تحلیلی بر دیدگاه تفسیري قرآن به قرآن علّامه طباطبایی 

4(؛ه به تمایز موارد مشابهتوج
5(؛زیسته استامه در آن شرایط میتی که علّشناخت شرایط اجتماعی و موقعی
6(توج؛امه و جایگاه علمی ایشانت علّه به شخصی
، 1387، رجبی(اندرا در محضر ایشان فرا گرفتههارجوع به شاگردانی که این بحث)7
). 222ص

طور کامل دیدگاه ایشان امه است بهاي که بیانگر مبناي روش تفسیر قرآن به قرآن علّجمله
ها انسانۀ اً براي هممدلول لفظی تمامی آیات قرآن مستقلّ«: ایشان معتقد است،کندرا روشن می

). 51ص، 1348، طباطبایی(» روشن و قابل فهم است
امه در قیودي را که علّها و واژه، طور دقیق روشن شوده حال براي اینکه مفهوم این جمله ب

: دهیماین جمله کوتاه ولی پر مغز به کار برده است شرح می
فهم آن براي یعنی هر لفظی که در قرآن داراي مدلول و مفهوم باشد: »مدلول لفظی«: الف

: سه موضوع از مبناي فوق خارج می شود، با این قید. استها میسور انسانۀهم
درخور درك ، در نتیجهچون از سنخ مدلول و لفظ و محسوسات نبوده و ؛ حقیقت قرآن)1

در روز رستاخیر ، هتوانند آن را بیابند و البتّه نیست و تنها پیامبران و پاکان از اولیاي خدا میعام
حقایق در لوح محفوظ را در قالب الفاظ و ، تعال نیزخداوند م. براي همه مکشوف خواهد شد

علم بدان حقایق را علم تأویل قرآن نامیده ، عبارات قابل فهم انسان درآورده است و در ضمن
اندهمه بدان عالم، ولی در قیامت، شمرده است) ع(در دنیا مخصوص خدا و معصومانو آن را

). همان(
شود زیرا این حروف مدلول لفظی خارج میحروف مقطّعه هم از عبارت مورد بحث)2

الفاظی را که از مدلول و مفهومی برخوردارند قابل فهم انسانها ، عبارت مبنا، ندارد و حال آنکه
. شماردمی

قرائتی و بدیعی ربطی به مدلول الفاظ آیات ، 1تفسیري مانند بحثهاي لغويمباحث غیر)3
). 70ص، 1348، طباطبایی(شود سوب نمیمحتفسیر آیات قرآن هاندارد و این نوع بحث

آیات قرآن اعم از محکم و متشابه و ۀهم، امه با این قیدعلّ:»تمامی آیات قرآن«قید : ب
یک آیه ولو ، در میان تمام آیات قرآن: گویدداند و مین را روشن و قابل فهم میمجمل و مبی

. توضيح آن در مطالب بعد خواهد آمد. ١
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متحیر بماند، ي آناو انسان در فهم معن1عنوان نمونه که ذاتاً ابهام و پیچیدگی داشته باشدبه
ه به با توجباشدمفهومباید و آیات قرآن ). 225ص، 12ج، 1417، طباطبایی(شودیافت نمی

ن است که از ابهام و آاینکه قرآن در نهایت فصاحت و بالغت است و یکی از شرایط فصاحت 
اینکه برخی علم بخشی از آیات را و اما ). 9، ص1ج، 1417، طباطبایی(پیچیدگی خالی باشد

ض آن نشده اي متعرّدر قرآن نیست و هیچ آیهطلبیشمارند باید گفت چنین ممختص خدا می
. است

بر این سخن شیخ طوسی نقد اساسی وارد است که وي علم به قسمتی از معانی قرآن ، لذا
يانَ مرساها قُلْ إِنما علْمها عند ربي ال يسئَلُونك عنِ الساعة أَ﴿مثل. داندرا مخصوص خداوند می

: بگو! رسد؟مىکى فرا، کنندقیامت از تو سؤال مىةدربار«): 187/ 7: عرافألا(﴾يجلِّيها لوقْتها
و » دوقت آن را آشکار ساز) تواندنمى(علمش فقط نزد پروردگار من است و هیچکس جز او

).5، ص1ج،1991،طوسی. نک(امثال دیگر
ض آن است در معرض متعرّ، اي از آیات قرآنهر مطلبی که آیه:نویسدباره میامه در اینعلّ

ا آن معارفی که خارج از فهم بشر است از فهم مردم است نه اینکه فهمیدنش ممتنع باشد و ام
قرآن اي ازهیچ آیه، غیبت استةقبیل زمان وقوع قیامت و سایر حقایقی که در پس پرد

). 34ص، 3ج، 1417، طباطبایی(ض آن نشده استمتعرّ
ر در آیاتش یعنی مدلول لفظی آیات قرآن به کمک خود قرآن و با تدب: »اًمستقلّ«قید : ج

قطعاً خودش ، است» وسیلۀ هدایت«و » تبیانٌ لکلِّ شیء«و » نور«، چرا که قرآن. شودفهمیده می
). 86ص، همان(باشدخودش میةروشن و گویا و بیان کنند

استقالل در تفسیر قرآن و اعتماد مفسر به ، آنچه در روایات از آن نهی شده: گویدایشان می
وجوب رجوع به غیر و استمداد از آن ، این نهیۀکه الزمخودش بدون رجوع به غیر است

یعنی اگر بخواهیم مبتال به تفسیر به رأي نشویم باید به غیر رجوع کنیم و آن غیر یا ،است
ت باشد هم با قرآن و هم با روایاتی که رجوع به قرآن و ا اینکه سنّام، کتاب است یا سنّت

پس براي رجوع به غیر و کمک گرفتن از ، منافات دارد، دهدروایات به آن را فرمان میۀعرض

اين اام و بلکه ، )شونداز فصيح بودن خارج مي، در غري اين صورت(آيات متشابه ذاتاً اام و پيچيدگي ندارند .١
اين ، شود و در نتيجهبرطرف مي، پيچيدگي در نگاه او

 .



63)ره(تحلیلی بر دیدگاه تفسیري قرآن به قرآن علّامه طباطبایی 

علّامهعبارت این از ). 77ص، 3ج، 1417، طباطبایی(ماند جز خود قرآن باقی نمی، یرآن در تفس
.شودحصر فهمیده می

تمام بشر از عصر نزول تا قیامت اعم از مؤمن و کافر قادر به یعنی: »هاهمۀ انسان«قید: د
و علما ندارد جز اینکه هرچه ) ع(و فهم قرآن اختصاص به معصومانهستندفهم قرآن

که آیات بویژه، یابندبه دقایق و بواطن آیات راه می، هوشمندي و پاکی نفوس افراد باالتر باشد
. ر دعوت کرده استل و تفکّتعقّ، همه را اعم از انس و جن به تحدي، قرآن
یعنی هر کس نسبت به درك و فهم خویش قادر به فهم معارف قرآن :»قابل فهم«قید : ه

. دارداي است که هر کس به میزان ظرفیت خویش از آن آب برمیچشمهباشد و قرآن چون می
ر تفسیر واقعی قرآن را تفسیري می، امهتوان گفت علّمی، ه به این قیودبا توجداند که از تدب

آیات به دست این دیگر و استنطاق معناي آیه از مجموع ۀ در آیات و استمداد از آیات مربوط
). 61ص، 1361، طباطبایی(آید

هاي مختلفی ریخته شده تا ق شده و در قالبمتفرّ، ایشان معتقد است بیانات قرآنی در آیات
تبیین ، آیات دیگرۀوسیلبهنهفته باشد، نکات دقیقی که ممکن است در هر یک از آن آیات

امر ، شاهد بعضی دیگر است و اگر جز این بود، بعضی از آیات قرآن، شود و به همین جهت
ر در تفسیر یک آیه گرفتار قول ماند و ممکن نبود یک مفسالهی در حقایقش مختل میمعارف

). 80ص، 3ج، 1417، طباطبایی(غیر علم نشودبه 
هستندبیان قرآنی کالمی است که الفاظش در عین اینکه از یکدیگر جدا،از دیدگاه علّامه

) ع(علیةبیانگر دیگري و به فرمودروشن کنندة به این معنی که هر یک ، اندصلبه یکدیگر متّ
). 76ص، همان(شاهد بر مراد دیگري است

توان به این نتیجه رسید که در بسیاري از می، امه بر این اعتقاد است که با بررسی قرآنعلّ
مخاطب قرآن عموم مردم هستند و سخن قرآن با مخاطبان خود آشکار و روشن است ، آیات

ایشان در این زمینه . بایست تنها مخاطبان خاص داشته باشدقرآن می، در غیر این صورت
ی عموم مردم را مخاطب خود قرار کافران و حتّ، قرآن کریم در آیات فراوانی مؤمنان«: گویدمی

داده و با آنان به احتجاج پرداخته و یا در مقام تحدي از ایشان خواسته است اگر شک و 
م با مردم مثل آن را بیاورند و بدیهی است که تکلّ، رندتردیدي در اینکه قرآن کالم خداست دا
معنا ندارد و تکلیف کردن مردم به آوردن مثل باشد به الفاظی که خاصیت تفهیم را واجد ن
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1361، طباطبایی(»قابل قبول نیستشودن و روشنی از آن فهمیده نمیچیزي که معناي معی ،
). 18ص

هاي معمولی از از سنخ کالم است مانند سایر کالمقرآن که«: گویدمی، ایشان در ادامه
گنگ نیست و از خارج نیز دلیلی ، کند و هرگز در داللت خودمعناي مراد خود کشف می

). همان(»اش فهمیده شودفظی قرآن جز آن است که از لفظ عربیاللوجود ندارد که مراد تحت
ر مردم را به تدب، د که خداوند با تأکیددانوي یکی دیگر از دالیل گویابودن قرآن را این می

/ 47: دمحم(﴾اقُلُوبٍ أَقْفالُهيأَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم عل﴿: خوانده و فرموده استدر قرآن فرا
ال أَفَ﴿و »در قرآن یا بر دلهایى است قفلهاى آن}کنندر نمىتدب{روندنمىآیا فرو«): 24

آیا تدبر«: )82/ 4: النساء(﴾لَو كانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختالفاً كَثرياًالْقُرآنَ ويتدبرونَ 
یافتند در آن اختالفى بود از نزد غیر از خدا همانا مىکنند قرآن را و اگر مىنمى}بررسى{

براي همگان قابل فهم است و با شود که آیات قرآن روشنی استفاده میب، آیاتاز این. »بسیار
زیرا اگر آیات قرآن ظهور در معانی خود نداشت، توان معانی آن را دریافتمی، رتدب ،ر در تدب

). 19ص، 1361، طباطبایی(»آنها معنا نداشت
داللت دارد این آیه «به این نکته اشاره فرموده که البیانمجمعبه نقل از ، لاوۀامه ذیل آیعلّ

) تفسیر روایی(ن قول کسی که معتقد است تفسیر ظاهر قرآن به جز به خبر یا سمعبر بطال
م بر گویا دوۀداللت آیةنحوةدربار، همچنین). 241ص، 18ج، 1417، طباطبایی(»میسر نیست

این آیه با زبان استداللی خود بر این مطلب صراحت دارد که «: کندو رسا بودن داللت قرآن می
ی یک آیه در قرآن حتّ. ر ایشان ارائه شده استل و تدبمردم و بحث و تأمۀفهم عامقرآن براي 

قرآن کتاب لغز و . وجود ندارد که معناي مخالف با ظاهر کالم عربی از آن اراده شد باشد
47ص، 3ج، همان(»اگویی نیستمعم .(

خودکفایی آن در داللت گویایی متن قرآن وداللت بر، امهدیگر از آیاتی که به نظر علّۀدست
مردم از کافر و ۀآیاتی که عام«: فرمایدباره میاینشان درای. آیات تحدي است، بر مقصود دارد

گویاي این ، خواندقرآن فرا میةر دربارمؤمن عصر نزول و پس از آن را به اندیشه و تدب
چون در . قرآن راه یابدص به معارف تواند با تدبر و تفححقیقت است که انسان جستجوگر می

صحابه و شاگردان ایشان معنا ، )ص(ارجاع فهم معانی آیات به پیامبر اکرم، غیر این صورت
اگر ، کنندو یا دیگران در این مقام ارائه میهیا صحاب) ص(زیرا آنچه پیامبر. نخواهد داشت

ل و جستجو تأم، ردر این صورت همان معنایی است که با تدب، معنایی موافق ظاهر آیه باشد
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ي با تحد، براي عموم مخاطبان قرآن قابل دستیابی است و اگر معنایی مخالف ظاهر قرآن باشد
). 84ص، همان(»شودي تمام نمیبا تحد، منافات دارد و حجت بر منکران اعجاز قرآن

خود د روایی فراوانی براي استقالل قرآن بر مقاصد شواه، امه عالوه بر شواهد قرآنیعلّ
روایات دیگر و برخی» روایات ارجاع به قرآن«و » روایات عرضه«از آن جمله ، آورده است

توان استفاده کرد که قرآن در داللت گونه روایات میاز این«: فرمایدایشان می. توان ذکر کردمی
مطالبی، در تبیین آیات الهی نقل شده) ص(مستقلّ است و هر آنچه که از پیامبر اکرم، خود

ف بر بیان پیامبرزیرا اگر کشف مقاصد الهی متوقّ، است که از خود قرآن هم قابل استفاده است
). همان(»ت هیچکدام اثبات نخواهد شدباشد دوري باطل پیش خواهد آمد و حجی) ص(

اللفظی که در تعبیري دیگر به مفاد تحت(امه در بیاناتش بین مفهومباید دانست علّ، همچنین
: گویدمی، و بین مصداق و امثال آن تفکیک قائل شده) اي مفهوم اشاره کرده استآیات به ج

آن جایی است ، گوییم قرآن خودش روشن است و نیاز به چیز دیگر ندارددر جایی که ما می
قرآن در بیان مفهومش هیچ نیازي به غیر ندارد و لذا بیان ؛ خواهد مفهوم را بیان کندکه می

و مرز تفسیر این حد، بنابراین. یا تعیین مصداق آنها خارج از تفسیر استمعناي بطنی الفاظ و
عقالیی به ما ة خواهد چه مفاهیمی را طبق قواعد محاوراست که خداوند با این عبارات می

). 225ص، 1387، رجبی(منتقل کند
، آیات، هالبتّ. کامالً روشن است، عبارات و بیانات قرآن در این حد) ره(امهعلّاز دیدگاه 

. شودولی وقتی متشابه را به محکم برگردانیم آن متشابه هم روشن می، محکم و متشابه دارد
ن در بیان مقصود خود گنگ و یا باید بگوییم قرآ: ما دو فرض داریم: گویدوي در ادامه می

القُرآنَ مبهم فَقَد من زعم أََنَّ «:نظیرروایاتبرخی ازوست که این با اعجاز بالغی قرآن نارسا
أَهلَکو لَکیا باید بگوییم عبارات و آیات ناسازگار است ) 90ص، 89ج، 1403، مجلسی(»ه

رسا و ، خواسته با همین عبارات طبق روش عقالیی بفهماندقرآنی در فهماندن آنچه خداوند می
وجه آیات قرآن در این امه روي این نکته تکیه دارند که به هیچ علّ. ست و کمبودي نداردگویا

اند کهی اقامه کردهدالیلایشان بر این مطلب . گنگ و مبهم نیست و نقصی ندارد، جهت نارسا
؛ یعنی)65، ص10، ج1417طباطبایی، (استاعجاز قرآن در فصاحت و بالغتهاآنۀجملاز 

براي اداي یعنی گویاترین و رساترین عباراتی که ، استاعجاز اگر قرآن از این جهت در حد
باید با رجوع به همین عبارات ، با این فرض، کار گرفته استبه، این مقصود وجود داشته

خوبی خواسته بیان کند را بهعقالیی میةقرآنی بتوانیم آنچه را خداوند طبق قواعد محاور
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قصص و مسائل معاد ، خواسته بفهماند مثل تفاصیل احکامبفهمیم و اگر یک چیزي فراتر می
عقالیی ةبا این عبارات طبق قواعد محاور، خواسته بفهماندحتماً با این عبارات نمی... و

ی با این مطلقات و عموماتی که در قرآن هست همان قدر خواسته بطون را بیان کند و حتّنمی
خواسته فراتر از ی در مورد بسیاري از الفاظ نمیخواسته به ما بفهماند و حتّمطلق و عام را می

، مصادیق آنها را بیان کند و قطعاً قرآن در بیان و تفهیم همین حدود کامالً رسا، مفهومیدح
).86-83، صص3همان، ج(ش نداردگویا روشن و مستقلّ است و نیازي به غیر خود

رسا و در ،ن است که در انتقال مفهومنظور آم، ستشود قرآن رسابنابراین وقتی گفته می
بلکه با مراجعه به آیات مربوط به یک موضوع آن ؛مستقل است و نیازي به غیر ندارد،فهم معنا

ه دقیق به ر در آیات و توجشود و با تدبص میمقدار که آیات در صدد بیانش بوده مشخّ
ه به صدر و ذیل آیهظرایف آیات و توج ،توجه به ه به آیات قبل و بعد و سیاق آیات و توج

توان به مراد می، تلف دیگري که وجود دارد و با ارجاع متشابهات به محکماتمقام و قراین مخ
. الهی در این عبارات دست یافت

گوییم خداوند بیانش روشن است غیر از این است که هر کسی ه باید دانست وقتی میالبتّ
اینکه یعنی آیات قرآن در عین . مفاد آیات و مراد خداوند با این بیان روشن برسدۀبه هم

خواسته با این روشن و گویاست ممکن است فردي فقط به چند نکته از آنچه خداوند می
ه به با توج، پس. عبارات بیان کند برسد و فرد دیگري به نکات بیشتري دسترسی پیدا کند

مفاد ۀکنندگان به قرآن هممراجعهۀع داشت که هماینکه شرایط افراد متفاوت است نباید توقّ
و هاتدقّ، چه اینکه ممکن است در مقام تفسیر. ممکن درك کنندتا آخرین حدآیات را
و یا با مبانی و اصول تفسیرِ صحیح آشنایی کامل نداشته باشندنبرندهاي الزم را به کار ظرافت

ها از طهارت و پاکی نفس بیشتري برخوردار باشند به معارف بیشتري هم هرچه انسان،هو البتّ
و جز : ()79/ 56: واقعهال(﴾نَال يمسه إِالَّ الْمطَهرو﴿: فرمایدیافت که قرآن میدست خواهند

). ]دست یابند[توانند به آن دست زنند پاکان نمى
فارغ از این نکته است که در فهم قرآن و هر کالم مشابه هااین بحثۀکه همنایدیگرۀنکت

مات آن باید به یک سلسله مباحث مقدو 1مثالً باید به لغت مراجعه کرد. ه کردتفسیري توج

ن ها تفسري آيات قرآربطي به مدلول الفاظ آيات ندارد و اين نوع حبث، ، .١
مراجعه به لغت مانند دانسنت قواعد عربي از باب اينکه مقدمه، بنابراين. شودحمسوب مني
. به لغت ندارد، خود تفسري
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این ، گوید قرآن رساستامه که میپس معناي این سخن علّ. قواعد ادبی زبان عربی را دانست
های معناي لغوي واژهنیست که به این امور احتیاجی نیست و اگر بخواهیم قرآن را بفهمیم حتّ

اي وجود دارد که باید طبق هلیجا هم قواعد و اصول اوبلکه در این، را هم باید از قرآن بگیریم
طبق ، که اگر متنی فارسی بودهمانطور؛درست مثل هر زبان دیگرـ آنها قرآن را تفسیر کنیم

. کردیمقواعد زبان فارسی آن را تفسیر می
: گویدتفسیر المیزان میۀخود آن بزرگوار هم در تفسیر همین عمل را انجام داده و در مقدم

ا ام. عقلی و امثال آن، بدیهی، کنیم مگر قواعد ادبیما در این تفسیر بر چیزي از خارج تکیه نمی
اندهاي مختلف دچارش شدهمسائل نظري را مبناي تفسیر قرار دادن خطایی است که مسلک

). 70ص، 1361و 12ص،1ج، 1417، طباطبایی(
مفسر چند قرآن منحصر در فهم خود است هرهآید این است کامه برمیآنچه از بیانات علّ

لذا در مورد آیات متشابه با ارجاع آنها به محکمات تردید و ، ددر آیات آن داربه تدبر نیاز 
تفسیر آنها یعنی ، عمومات و مجمالت قرآن، در مورد مطلقات. شودتشابه در آنها برطرف می

الزم بوده به کمک آیات دیگر قرآن قابل فهم ي که براي ما دانستن آنها مدلول الفاظ آنها در حد
قابل طرح ... تفسیر و بلکه در علم فقه وةات آنها خارج از حوزاست و بیان تفصیل و جزئی

امه هاي آن را در نقد بر مرحوم علّتخصیصات و مصادیقی که برخی نمونه، است و ذکر قیود
. کنند خارج از بحث تفسیري استذکر می

ذيل را مطرح در آیه »وسطیةصال«برخی در نقد بر نظر عالمه، معلوم نبودن ، به عنوان مثال
به (، در انجام همه نمازها«): 238/ 2: البقره(﴾يالصالة الْوسطالصلَوات ويحافظُوا علَ﴿: اندكرده

دست را به »وسطیةصال«منظور از توان از قرآن میزیرا ن»دنماز وسطى کوشا باشی) خصوص
اگر این رساترین عبارت است براي : گوییممیدر جواب، )209، ص1387بابایی،. ك.ر(آورد

، خواسته فراتر از حد مفهومیبفهماند و نمی»الوسطیةالصال«خواسته با تعبیرآنچه خدا می
اي گانهخواسته بفهماند نمازهاي پنجمعنایش این است که خدا می، بعینه آن مصداق را بیان کند

حاال اینکه ، بلکه نمازي داریم که وصف میانه دارد، داریم که همه در یک حد از تأکید نیستند
خواهد این مصداق را با این عبارت کامالً به دالیلی نمی؛ مصداق این نماز میانه چیست

ویژه ب، گوید شما بر نمازها محافظت داشته باشید و بر نماز میانهفقط می، ص کندمشخّ
. نیدمحافظت ک
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، خواهد با این عبارت بیان کندیا در مورد آیات مربوط به والیت آن حدي که قرآن می
... هاي توحیدي وقتی خداوند را با رحیم و کریم وی در بحثیا حتّ. ی استهمان بیان کلّ
گوییم که چه بلکه مفاهیمی را می، کنیممصداق خدا را بیان نمی، کنیم با این الفاظتوصیف می

یعنی ، داندی آن انطباق را هم جدا میامه حتّجز بر یک مصداق منطبق نشود ولی مرحوم علّبسا
ایشان بین اینکه مفهوم یک عبارت چیست و بین اینکه آن عبارت بر چه مصداقی منطق 

. شود و حقیقت آن مصداق چیست تمایز قائل شده استمی
کنیم با این اوصاف درك جمع میرا ... وقتی آیات مربوط به عرش و کرسی و، بنابراین

اینگونه نیست که ، پس، عرش و کرسی متعارف و مادي نیست، کنیم که این عرش و کرسیمی
که این مفاهیم بر چه مصداق منطبق ولی این، هیچ چیز از آیات را درك نکنیم، مفاهیمدر حد

یا در مورد ؛)227ص، همان، رجبی(تفسیر استةخارج از عبارات قرآنی و حوزشودمی
هستند تفسیر ةچون مدلول لفظی ندارند خارج از حوز، که گفته شدهمچنان، حروف مقطعه

خارج از ، حقایق و بطون قرآن هم چون از سنخ مدلول الفاظ نیست). 70ص، 1361، طباطبایی(
نیز چون قرائتی و مباحث غیر تفسیري مانند بحثهاي لغوي و ) 51ص، همان(این حوزه است

مطالبی هم .گیرنداین مباحث هم در ذیل تفسیر آیات قرآن قرار نمی، دمات تفسیر هستنداز مق
که فهم و علم بدان مختص خداوند شمرده شده است مثل زمان وقوع قیامت و سایر حقایق 

در قرآن ، امهو به تعبیر علّ) 48ص، همان(ض آنها نشده استاي از قرآن متعرّهیچ آیه، غیبی
).37ص، همان(تش نباشد نداریمگونه دسترسی به مراد و واقعیکه هیچاي آیه، مجید

) ره(امهدالیل قابل فهم بودن آیات قرآن از دیدگاه علّ.5
نها امه در اثبات انحصار قرآن کریم در فهم خود به آدر اینجا الزم است دالیلی را که علّ

ةسیر، روایات، از ادلّه یعنی آیات قرآنگروهتوان به چهارمی، در کل.بیاوریماستناد کرده است
: و دالیل عقلی اشاره نمود) ع(معصومان

آیات قرآن.1- 5
؛ )17/ 54: القمر(﴾لَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍو﴿: قرآن آسان و قابل فهم است)1
؛)3/ 43: الزخرف(﴾عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَإِنا جعلْناه قُرآناً ﴿: قرآن روشن و قابل فهم است)2
؛)89/ 16: النحل(﴾ٍءونزلْنا علَيك الْكتاب تبياناً لكُلِّ شي﴿:چیز استمههةکنندقرآن بیان)3
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؛ )174/ 4: النساء(﴾أَنزلْنا إِلَيكُم نوراً مبيناًو﴿:قرآن نور و روشنگر است)4
؛)9/ 17: اإلسراء(﴾مهي أَقْو﴿: استقرآن هدایتگر )5
/ 47: دمحم(﴾قُلُوبٍ أَقْفالُهايأَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم عل﴿: ر و فهم استتدبقابل قرآن )6

24 .(

) ع(معصومانروایات.2- 5
کس خیال کند کتاب خدا هر«: »أَهلَكلَّه مبهم فَقَد هلَك والفَمن زعم أَنَّ كتاب «): ع(امام باقر

، مجلسی(»هم خودش هالك شده و هم دیگران را هالك کرده است، مبهم و نامفهوم است
. دانداین روایت صریحاً قرآن را روشن و قابل فهم می). 9ص، 89ج، 1403

آن هنگام که «: »قُرآنبِالْکُملمِ فَعلَيمظْْلِ الْيعِ اللَّفتن کَقطَالْکُمعلَيتبستا الْذَفَإِ«): ص(پیامبر اکرم 
، 1365، کلینی(»به قرآن پناه ببرید، شما هجوم آوردبر، هاي شب تاریکها همچون پارهفتنه
. داللت بر روشنی و قابل فهم بودن قرآن داردضمنیطوربه این روایت ).599، ص2ج

) ع(معصومانة سیر.3- 5
. کردندبه خود قرآن مراجعه می، در تفسیر آیات قرآن) ع(معصومان

الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إميانهم بِظُلْمٍ أُولئك لَهم الْأَمن وهم ﴿ۀ در آی) ص(مثالً پیامبر اکرم
به ) 13/ 31: لقمان(﴾مإِنَّ الشرك لَظُلْم عظي﴿ۀه به آیرا با توجظلم)82/ 6: األنعام(﴾مهتدونَ

). 21ص، 7ج، 1417، طباطبایی/ 27ص، 3ج، 1411، سیوطی(اندشرك تفسیر کرده
/ 31: لقمان(﴾عامينِفصالُه يفو﴿ه به آیات ت حمل را با توجاقلّ مد) ع(یا حضرت علی

، مجلسی(شش ماه دانسته است) 15/ 46: األحقاف(﴾فصالُه ثَالثُونَ شهراًحملُه وو﴿و ) 14
). 181ص، 40ج، 1403

دالیل عقلی.4- 5
: باشدفوق از آنها بهره جسته است به شرح ذیل میۀامه در تبیین نظریدالیل عقلی که علّ

، دارد و به غیراز معناي خود پرده برمی، قرآن مجید کالم است و به حکم کالم بودن)1
. نیازي ندارد
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چیزي جز همین مراد ، هیچ دلیل دیگري وجود ندارد که مراد قرآن از این الفاظ)2
. ت ظواهر قرآن در دست نیستفظی آن باشد و دلیلی بر نفی حجیاللّتحت
ها اعم از انسانۀی همکافران و حتّ، مؤمنان، مسیحیان، اقوام خاصی چون یهودیانقرآن)3

آن استقالل قرآن در اداي ۀدهد که الزممورد خطاب قرار میاهل کتاب و غیر اهل کتاب را 
آن استمفاهیم الفاظ .

4(اً قابل فهم است و دلیل روشنی است بر اینکه قرآن مستقلّ، ر در آیاتدعوت قرآن به تدب
جوادي / 25ص، 1361، طباطبایی(براي رساندن مرادات الفاظ خویش به غیر نیازي ندارد

). 124ص، 1390، رستم نژاد/ به بعد64ص، 1ج، 1379، آملی

و پاسخ به آنها) ره(امهایرادات وارد شده بر دیدگاه علّ.6
انحصار ةو عقید) تفسیر قرآن به قرآن(برخی ایراداتی که از سوي اصولیان بر روش قرآنی

: فهم قرآن به قرآن وارد شده و غرض آنها رد اطالق این روش است عبارتند از
ات بوده و از پرداختن به اینکه قرآن مشتمل بر کلیۀبا مالحظ؛ ناکافی بودن قرآن.6-1

عنوان نمودن اینکه قرآن ما را کافی است نادرست ، تفاصیل و جزئیات خودداري کرده است
بوده و ما ناچاریم به منظور شناخت تعالیم اسالم و طبق حدیث ثقلین به ثقل اصغر یعنی 

.دوباره زنده شود»حسبٰنا کٰتاب اهللا«باطل و شایسته نیست شعار کنیممراجعه ) ع(عترت
و الفاظ آیات قرآن هالولبیان مد، قرآن به قرآنتفسیرةقبالً گفته شد که محدود: پاسخ

. است و لذا در تفسیر قرآن نباید به تفاصیل و جزئیات معانی پرداخته شود
امهیچ شکّی ، تحصیل کرد) ع(باید از روایات معصومانات تعالیم اسالم را ا در اینکه جزئی

ارجاع ) ص(اکرمات و تفاصیل احکام را به پیامبریئدر آن نیست و قرآن کریم بیان این جز
به این ، تواند به کمک خود قرآنعا نشده است که بشر میهرگز اد، داده و در این روش قرآنی

ٰنا«ات دست یابد که مصداق شعار جزئیبساهللاح ٰتابفرق ). 10ص، 1409، بخشالهی(باشد» ک
و این قول که » رآن ما را در کشف و بیان معناي آیاتش بس استق«گفته شود است بین اینکه 

بیان معانی آیات به کمک خود کشف، در نتیجه. »قرآن ما را در تحصیل  کلیۀ تعالیم بس است«
قصص از طریق سنّت و روایات معصومانت و تفاصیل احکام و ایئقرآن و پی بردن به جز

. استپذیر امکان، )ع(
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که پیرامون اعمال و افعال مکلّفان بخشی از آیات قرآن همان آیات االحکام است .6-2
پذیر امکان) ع(گیري از این آیات بدون مراجعه به احادیث معصومانبهرهووارد شده است 

لسان روایات ند که قیود و تخصیصات آنها درزیرا این آیات مطلقات و عموماتی هست؛نیست
گونه ناکتفا کردن به قرآن و نادیده گرفتن حجم انبوه ایبنابراین،. وارد شده است) ع(معصومان

. روایات در تفسیر قرآن محال است
ات و قیود و بیان مقاصد الفاظ آیات قرآن است و نه جزئی، ر گفته شد که تفسیرمکرّ: پاسخ

مجتهدان است و نه ةشود و به عهدکه این موارد در علم فقه بررسی می... تخصیصات و
ر این است که اگر تردید و تشابهی در معانی آیات پیدا کرد براساس مفسۀمفسران و تنها وظیف

اً به کمک خود قرآن آنها را بزداید و این امر هم مستقلّ، تفسیر قرآن به قرآن و با تدبر در آیات
ابهام و پیچیدگی داشته ، اي در قرآن نیست که در ذات خودچرا که هیچ آیه، ر استپذیامکان

و ظاهري بوده و با تدبر و کمک لیاو، باشد و اگر هم در آیاتی ابهام و اجمال به نظر برسد
که باید تفاصیل آیات احکام را از روایات اما در این؛گرددزایل می، گرفتن از سایر آیات

. بدست آورد هیچ شکی در آن نیست) ع(معصومان
آیاتی متشابه در قرآن کریم داریم که احتمال دو یا چند معنی : نویسدشیخ طبرسی می.6-3

، تنها دلیل، آنها را مراد دانست و در این مواردۀتوان همایم نمیرا دارد و به دلیل فهمیده
توان آیات مشابه را ک خود قرآن نمین کند و به کمتواند یک معنی را معیروایت است که می

). 40ص، 1ج، 1415، طبرسی(تفسیر کرد
به ایراد مذکور چنین پاسخ ) 7/ 3: آل عمران(محکم و متشابهۀبه استناد به آی: پاسخ

بلکه با ارجاع آیات ،توان آیات مشابه را تفسیر کردچنان نیست که به کمک قرآن نمی: دهیممی
، 3ج، 1417، طباطبایی(توان تردید و تشابه را برطرف ساختمی، متشابه به آیات محکم

). 18ص
شناخت برخی از معانی آیات قرآن را مخصوص خدا شمرده و جایز ، شیخ طوسی.6-4
ی مثل آیاتی که مربوط به زمان وقوع قیامت است و حتّ. آنها سخن بگویدةداند کسی دربارنمی

يسئَلُونك عنِ الساعة ﴿؛خداوند استها مختصه آنبدر خود این آیات هم تصریح شده که علم 
وها إِالَّ هقْتولِّيها لجي ال يبر دنها علْمما عساها قُلْ إِنرانَ مدربارة قیامت«): 187/ 7: األعراف(﴾أَي ،

کس جز هیچعلمش فقط نزد پروردگار من است و : بگو! رسد؟مىکى فرا:کننداز تو سؤال مى
).مستند آن قبالً، ذکر شد(»دوقت آن را آشکار ساز]تواندنمى[او 
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زمان :آیاتی را که مبین حقایقی از عالم غیب است مثلهمچنین ممکن است گفته شود 
علَم من في السماوات قُلْ ال ي﴿: داندمیوندفقط خدارا لوح و عرش ، روححقیقت ، وقوع قیامت

ضِ والْأَرإِالَّ اللَّه بيکسانى که در آسمانها و زمین هستند غیب : بگو«): 65/ 27: النمل(﴾الْغ
. »دانند جز خدانمى

ولی ، علم پیدا کنند، توانند به حقایق غیبیها نمیدر این تردیدي نیست که انسان: پاسخ
صرفاً ، ر آیاتض آنها نشده است و در این آیات مذکور و سایاي هم از قرآن متعرّهیچ آیه

و خداوند هم به . ات آنها اشاره شودبدون اینکه به خصوصیـنامی از آن حقایق آمده است
اي که مصلحت بوده بیان کرده استجهت مصالحی به همین اندازه بسنده نموده و به اندازه

). 34ص، 3ج، 1417، طباطبایی(

) ره(امهعلّدر تفسیر قرآن از دیدگاه ) ع(نقش روایات معصومان.7
قرآن در مقام بیان مقاصد خود ، )ره(امهعلّةآید که اگر به عقیدحال این پرسش به ذهن می

پس نقش روایات ، مستقل است و روش صحیح تفسیر همان روش تفسیر قرآن به قرآن است
در تفسیر چیست؟

این موضوع روش قرآن به قرآن است ولی ، المیزانامه در تفسیر باید گفت هرچند روش علّ
بلکه ، غافل باشد) ع(ت معصومانر بزرگ از دقّت و بررسی در روایات و سنّباعث نشده مفس

در این . را به وضوح مشاهده کرد) ع(توان روایات معصومانمی، جاي این تفسیردر جاي
، قرآن به قرآنةپس از نقل آیات و توضیح لغوي و ادبی آنها و بیان مراد آیه به شیو، تفسیر

ر عالیقدر در ضمن آن به نقل و نقد شود که مفسمیمطرح»بحث روایی«عنوان فصلی تحت 
. پردازدي قرآن میدقیق روایات در پرتو

ات ارائه شده در خصوص جایگاه روایات و ارتباط آنها با تفسیر را ینظر، به طور کلّی
: توان در چهار دیدگاه مطرح نمودمی

تفسیر ، براساس این دیدگاه. شوداز اخباریان نسبت داده میدیدگاه افراطی که به برخی)1
در برخی از تفاسیر روایی ، آیات قرآن جز با کمک روایات جایز نیست و به همین دلیل

صاحبان این دیدگاه . آوري روایات اکتفا شده استتنها به جمع، الثقلیننورو البرهانهمچون 
کنند از جمله اینکهمیک در تأیید نظر خود به دالیلی نیز تمس :ت نیست ، الًاوظواهر قرآن حج

گونه تفسیر قرآن براساس ظواهر و یا با تکیه به دالیل عقلی و اجتهادي تفسیر به رأي و از و هر
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کنند که فهم قرآن را مخصوص معصومانروایاتی را مطرح می، ثانیاً. نظر روایات مردود است
ةبه عقید، ثالثاً. از ناتوانی عقل بشري از تفسیر قرآن استداند و یا روایاتی که حاکیمی) ع(

و اعتماد به ندارد حاصلی جز ظنّ و گمان کی به روایات نباشدهرگونه تفسیري که متّ،ایشان
. ظنّ در تفسیر قرآن جایز نیست؛ که در کتب اصول فقه به این موارد جواب داده شده است

2(قائالن ةبه عقید. را در تفسیر قرآن جستجو کندم سعی دارد مسیري متعادل دیدگاه دو
اي براي تفسیر آیات هستند قرینه، ن عقلی و قطعی آیات قرآنات همانند قرایروای، این دیدگاه

، ابوالقاسم خویی در این دیدگاه. صحیح نیست، ن نقلییبه قراهو تفسیر قرآن بدون مراجع
تمسبه منظور بررسی ـ ث و روایات ت آیات و عدم رجوع به احادیک به صرف عمومی

را تفسیر به رأي ـ تقییدات و تخصیصاتی که ممکن است به برخی آیات قرآن وارد شده باشد 
). 267ص، 1401، خویی(داندمذموم می

3(ل معتقد است در تفسیر قرآن اصالً نباید از روایات دیدگاه تفریطی و مقابل دیدگاه او
ةبه عقید. رجوع به خود قرآن است، رسیدن به معناي قرآناستفاده کرد و تنها راه درست 

صاحبان این دیدگاه تنها مرجع تحریف نشده و اصیلی که از اکاذیب و اظهارات نادرست 
ه و مبرّا بوده متن قرآن است و روایات به جهت آنکه دچار دستبرد جاعالن و منزّ، عیان دینمد

فاقد ارزش و ، بسیاري بر آنها افزوده شدهسوداگران حدیث شده و روایات جعلی و دروغین
. اعتبار است

اند و سنّت را به عنوان یک منبع قبول ندارند این گروه از حیث اعتقادات نظري منکر سنّت
تی با عنواندر هند و مصر جمعی، است و اخیراً»حسبٰنا کٰتاب اهللا«و ایدئولوژي آنها همان شعار

)االسالم هو القرآن «المنار با عنوان ۀی سه مقاله در مجلدیدگاه دامن زده و حتّبه این ) ونالقرآنی
- 515صص، »الف«1906، صدقی(ط توفیق صدقی در این راستا تدوین شده استتوس» وحده
). 140ص، 1907و925-906، صص»ب«1906و 524
، در این دیدگاه. و هم مسلکان اوست) ره(طباطباییۀامدیدگاه چهارم همان دیدگاه علّ)4

یکی اینکه قرآن به زبان . نیازي خود را از روایات اثبات کندتواند بیقرآن از چند جهت می
توان به فهم قرآن دست ر در آیات میعربی فصیح نازل شده و قابل فهم و درك است و با تدب

د نیست و از تفسیر استقاللی آیات تنها با کمک گرفتن از عقل مورد تأیی، از جهت دیگر. یافت
. داردمنافات ت چون با قرآن و خود سنّ؛سنّت نیز جایز نیستۀتفسیر قرآن به وسیل، طرفی
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رجوع به خود قرآن بوده و این همان تفسیر قرآن به قرآن و ، تنها راه تفسیر قرآن، بنابراین
). 85ص، 3ج، 1417، طباطبایی(استغناي قرآن از غیر قرآن است، مبناي آن

اند که هر نوع ابهام و اجمال ابتدایی که در عیمد، تفسیريةطرفداران این شیوامه و علّ
ه به سایر آیات مشابه معلول عدم توج، شوداي از آیات قرآن مشاهده میبادي امر نسبت به پاره

ر در مجموع آیاتی که موضوع آنها با موضوع آیات مورد نظر یکسان بوده که با مراجعه به تدب
). 198ص، 1373، عمید زنجانی(ک به آنهاست برطرف خواهد شدو یا نزدی

آن اشاره کرده قرهایی نظیر تبیان و نور بودن قرآن و همچنین اعجاز این دیدگاه به استدالل
نقش ، ف نبودن فهم قرآن بر بیان غیرامه در عین اعتقاد به متوقّعلّ، این مباحثۀ با هم. است

شودارتباط با قرآن قائل است که به برخی از آنها اشاره میی را براي روایات در بسیار مهم :

7 -1.نقش تعلیمی: ل روایاتنقش او
وي معتقد . نقش تعلیمی است، هاي روایات در تفسیر قرآنیکی از نقش، امهاز دیدگاه علّ

م آگاه و م قرآن است و تعلیم عبارت است از اینکه معلّشأن معلّ، است شأن پیامبر در تفسیر
، م و یاد گیرنده را به آنچه فهم آن و دستیابی به آن دشوار است راهنمایی کندذهن متعلّ، خبره

یعنی آنچه در روایات به عنوان تفسیر بیان شده ؛ م محال استنه به آنچه فهم آن بدون معلّ
ر و تأمل در خود آیات قرآن قابل استیفاست و آیات قرآن بر آن داللت دارداست با تدب ،ا ام

اگر هم هست که مواردي، هالبتّ. دنسازهموار می، راه را براي کشف مقصود خداوند، روایات
تعلیم همان هموار ، در حقیقت. شدیمه معارف متعالی قرآن نمیمتوج، ما اساساً، روایت نبود

، 3ج، 1417، طباطبایی(نه ایجاد راه و آفرینش مقصدو کردن راه و نزدیک کردن مقصد است 
).47ص

توضیح و تبیین داللت ) ع(هاي معصومانمعتقد است یکی از مسئولیتالمیزانصاحب
بلکه ، شودمعناي جدیدي خلق نمی، )ع(همین آیات است که پس از توضیح و تبیین معصوم

آشکار ـ بر دیگران پوشیده مانده، و آن داللت به جهاتیـ آنچه خود قرآن بر آن داللت دارد 
داند و امه تشابه آیات را نیز ذاتی ندانسته بلکه آنها را عارضی میعلّ، راستادر همین . شودمی

. بنددتشابه از وجه آیات رخت می) ع(معتقد است پس از بیان معصوم
) ع(این است که همان معارفی را که اهل بیتامه درشاهکار علّبلکهتوان گفت هنر می

ت در ظرایف و با دقّو» تفسیر قرآن به قرآن«شیوة با استفاده از، اندبیان فرموده، ذیل آیات



75)ره(تحلیلی بر دیدگاه تفسیري قرآن به قرآن علّامه طباطبایی 

عا شواهد این اد). 218ص، 1387، اشرفی(از خود قرآن استخراج کرده است، لطایف قرآنی
، طباطبایی(امه از صراط مستقیمتوان به تفسیر علّمی، دارد که از باب نمونهالمیزانفراوانی در 

، همان(ط آدمو تلّقی کلمات توس) 118ص، همان(تعلیم اسماء به آدم، )28ص، 1ج، 1417
. اشاره کرد) 648ص

در نگارش یک ) ع(امه در بیان موافقت ظاهر قرآن با احادیث اهل بیتتالش تفسیري علّ
این تفسیر . نمایان است» تفسیر البیان فی الموافقه بین الحدیث و القرآن«نام تفسیر قرآن با ةدور

المیزانهمان محتواي تفسیر ،گیرد تقریباًیوسف را در برمیةسور57ۀ که از ابتداي قرآن تا آی
. را در خود دارد

7 -2.آموزش روش تفسیر: م روایاتنقش دو
و دانددر تفسیر قرآن را آموزش روش تفسیر می) ع(امه نقش دیگر روایات اهل بیتعلّ

وي . توان به دست آوردمیمعتقد است ذوق و مهارت تفسیر را تنها با بررسی روایات تفسیري 
استمداد از قرآن براي فهم آن و تفسیر آیه به ، تنها روش صحیح تفسیر«: نویسددر این زمینه می

و اهل ) ص(اکرمتجهیز به این روش با جستجوي فراوان در آثار مروي از پیامبر. آیه است
، 1417، طباطبایی(»شودبیت ایشان و به دست آوردن ذوق و مهارت در این روش میسر می

). 87ص، 3ج

7 -3.بیان تفاصیل اعتقادات و جزئیات احکام و قصص: م روایاتنقش سو
براي بیان جزئیات ، امهباید گفت بنا به دیدگاه علّ) ع(م روایات اهل بیتدر مورد نقش سو

غالباًً زیرا قرآن ؛ مراجعه کنیم) ع(و تفاصیل اعتقادات و احکام و قصص باید به اهل بیت
مان قرآن سپرده استی را بیان و تنها فتح بابی کرده و بیان تفاصیل آن را به معلّخطوط کلّ

ات بیان تفاصیل اعتقادات و جزئی، چنانکه بارها گفته شد، هالبتّ). 20ص، 1361، طباطبایی(
. احکام و قصص امري خارج از تفسیر اصطالحی است

فهم کتاب خدا مرجعیت در : نقش چهارم روایات.4- 7
در تفسیر قرآن این است که آنها در فهم کتاب خدا در ) ع(نقش چهارم روایات اهل بیت

شوري که اجر ةسور23ۀامه ذیل آیعلّ. ت دارنداصول و فروع معارف دین مرجعیةحوز
، کندفی میمعرّ) ص(را مودت و دوستی خاندان پیامبر) ص(رسالت پیامبر اعظم اسالم
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مانند روایت ثقلین  و ، ل کافی در روایات متواتر وارد شده از طریق فریقینتأم«: فرمایدمی
اصول ةدر فهم کتاب خدا در حوز) ع(حدیث سفینه که متضمن ارجاع مردم به اهل بیت
گذارد که واجب کردن تردیدي باقی نمی، معارف دین و فروع آن و نیز بیان حقایق قرآن است

راهی است براي اینکه مردم به عنوان مرجع ، ار دادن آن با اجر رسالتمودت ایشان و معادل قر
). 46ص، 18ج، 1417، طباطبایی(»علمی به ایشان مراجعه کنند

بیان معارف قرآنی: نقش پنجم روایات.5- 7
بیان معارف بلند قرآنی و ، در تفسیر از دیدگاه عالمه) ع(کارکرد پنجم روایات اهل بیت

اما به هر ، معارفی که ذهن بشر با آن انس ندارد؛ ران براي پذیرش آن استذهن مفسقویتت
. حال آیات قرآن بر آن داللت دارد

کند و آن را بسیار فراتر از بیان به معارف توحیدي قرآن اشاره می، امه براي نمونهعلّ
سینا ی دانشمندانی مانند ابن وحدت عددي فالسفه مصر قدیم و یونان و اسکندریه و حتّ

پرده از این حقیقت متعالی برنداشته ) ع(طالبکسی جز علی بن ابی«: فرمایدداند و میمی
تنها کالم اوست که این راه را گشوده و پرده و حجاب را از این حقیقت متعالی به . است

مسلمان پس از هزار سال این ۀسپس فالسف. ترین راه کنار زده استبهترین وجه و روشن
معارف را دنبال کردند و به این مطلب تصریح کردند که این حقایق را از کالم امیر المؤمنین

). 104ص، 6ج، همان(»انداستفاده کرده) ع(
دي معرفت درست یک هادبخشی از آخرین سخنرانی فقیه فقید محمۀدر این مجال به ارائ

پژوهان برتر کشور در قم ارائه گردیده ه در همایش تجلیل از دینروز پیش از ارتحال ایشان ک
روش تفسیر ۀهاي بنیادین در مقولو پرسشهادر این سخنرانی یکی از دغدعه. یازیمدست می

ل و کاوش این استاد فرزانه بوده ارائه و نقش سنّت و روایات و پاسخی که دستاورد سالها تأم
. شده است

امه طباطبایی با آنکه خود بر نیازمند نبودن است که  چگونه علّپرسش مطرح شده این
ی روایات تصریح کرده و به تفسیر قرآن به خود قرآن بسنده و تفسیر قرآن به غیر قرآن حتّ

سنگ خویش از روایات جاي تفسیر گرانتأکید فرموده با این حال در مقام عمل و در جاي
نمایی در ایده و عمل این تناقض. راوانی جسته استهاي فبهره) ع(و اهل بیت) ص(پیامبر

امه چگونه پاسخ خواهد یافت؟علّ
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فرماید نبایستی در تفسیر قرآن به سراغ روایات امه میوقتی علّ":گویدایشان در جواب می
معنایی به دهان ، یکی اینکه به کمک این روایت: دو قسم است» سراغ روایت رفتن«این ، رفت

باید خودش گویاي حقیقت خودش باشد و زیرا قرآن، این قسم ممکن نیستآیه بگذاریم که
قرآن زیرا؛پذیرفته نیست، اگر روایت بگوید معناي آیه این است و خود آیه گویاي آن نباشد

ه قرآن چیزي بگوید و کسی دیگر اینک. است» تبیان«و » نور«، »بصائر«، »اسبیانٌ للنّ«خودش 
نخواهد» تبیان«قرآن معنا ندارد و در این صورت دیگر ، استبگوید معناي این سخن چنین

ا اگر به سراغ روایت برویم براي اینکه فضایی را براي ما باز کند و  ما را در فضایی قرار ام. بود
). 18ص، 1385، معرفت("این پذیرفتنی است، دهد که از خود آیه مطلبی را بفهمیم

اسلوب گفتاري است نه نوشتاري و ویژگی اسلوب ، قرآناسلوب": گویددر ادامه میایشان 
برخالف اسلوب ـ کندت مخاطب خاص تکیه میم به ذهنیمتکلّ، گفتاري این است که در آن

نوشتاري که نباید بر ذهنیاکنون اگر شما بخواهید قرآن را . ی تکیه داشته باشدت مخاطب خاص
اند بنشینید و به قرآن گوش فرا دهید و باید هبفهمید باید کنار آن مخاطبان خاص که حاضر بود

. اند براي شما به وجود آیدهمان ذهنیتی که آنها داشته
به هزار و چهارصد سال ، گیردنقش روایت این است که دست شما را می، در این میان

، اکنون به قرآن گوش فراده:گویدآنگاه می، دهدتی همانند آنها میبرده و به شما ذهنیپیش 
).همان("نداردگوید و هیچ ابهامی بینی بسیار زیبا سخن میمی، دهیوقتی گوش فرا می

: ایشان در نهایت براي روشن شدن مطالب چند مثال می زند
کسانى که «): 158/ 2: البقره(﴾فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَال جناح علَيه أَنْ يطَّوف بِهِما﴿آیۀ

در ظاهر مبهم ، »دمانعى نیست که بر آن دو طواف کنن، دهندخدا و یا عمره انجام مىۀحج خان
یعنی گناهی » ال جناح«. دانیم در چه فضایی و به چه مناسبتی نازل شده استاست چون نمی

) ع(دقوقتی به سراغ امام صا. کن استنیست و حال آنکه سعی بین صفا و مروه واجب و ر
اي که به عللی هنوز دهد برخی صحابهبرد و توضیح میحضرت ما را به آن فضا می، رویممی

اند احساس کردند جا نیاورده بودند وقتی دیدند روي کوه صفا و مروه بت گذاشتهسعی را به
با وجود این بتها سعی بین صفا و مروه گناه است که در اینجا آیه نازل شد و گفت شما 

. حرج و گناه نکنید و سعی خود را انجام دهیداحساس
که را زنده کرده بلکه فقط فضایی ، آیه را معنا نکرده، با این توضیح خود) ع(امام صادق

که مسلمانان در آن موقع داشتند براي ما روشن کرده استرا تی آیه در آن نازل شده و ذهنی .
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از کجاي قرآن فهمیدي که مسح فقط در : پرسدمی) ع(زراره از امام، وضوۀدر آیهمچنین
، تا این را فرمود، )باء(به خاطر حرف:هاي سر است؟ ایشان در جواب فرمودبعضی از قسمت
همان فهمی که حضرت از آیه داشت براي زراره هم حاصل ، با این سخن امام. زراره هم فهمید

. آیه را به او نشان دادآیه را معنا نکرد بلکه راه فهم) ع(بنابراین امام صادق. شد
تی خاص به کمک روایت ایجاد اگر چه عمالً ذهنی: گویدگیري میایشان به عنوان نتیجه

معنایی را بر آیه تحمیل کرده و آیه خودش گویا ، ا این بدان معنا نیست که روایتام؛شودمی
). 20ص،1385، معرفت(بلکه هم اکنون آیه خود گویاي این حقیقت است، نبوده است

گیريجهنتی
کار آمدترین روش و بلکه تنها روش استواري ، روش تفسیر قرآنی و یا تفسیر قرآن به قرآن

. است که زیر ساختهاي نظري آن در خود قرآن کریم ترسیم شده است
که این یک شعار نیست؛ چرا» حسبنا کتاب اهللا«معنیتفسیر قرآن به قرآن هرگز به )1

مطرح شد و در اساس ارتباطی به تفسیر ) ص(سیاسی و در راستاي حذف سنّت پیامبر اکرم
هاي نخست هاي این دیدگاه افراطی را که در سدهدر قرون اخیر رگه. قرآن به قرآن نداشت
در»قرآنیون«در شبه قاره هند و »اهل قرآن«توان در گروه موسوم به طرفدارانی داشت می

. هاي عربی مشاهده کردسرزمین
قرآن کریم در بیان مقاصد خویش داللت استقاللی داشته و منحصر در فهم خود است و )2

بطوري که با تدبر و مراجعه به خود ؛ بیانات قرآنی در رساندن پیام خویش گویا و رساست
. نیاز از غیر استقرآن قابل فهم و تفسیر و بی

هرگز به ، ان مقاصد خویش و انحصار قرآن در فهم خودداللت استقاللی قرآن در بی)3
بلکه براي رسیدن به احکام و ، ي از سایر ادلّه در رسیدن به احکام الهی نیستنیازمعنی بی

عنوان به،)ع(و هم به روایات معصومان،عنوان وحی قرآنیبه، هم به قرآن کریم،معارف الهی
طور کامل در سنّت آمده ات و بیان فروع بهیتفاصیل احکام و جزئزیرا؛نیاز است،وحی بیانی

و ضرورت وجود قرآن و سنّت در کنار یکدیگر به عنوان دو دلیل مستقلِّ غیر منحصر در 
در فحص معتقد است امه علّ، به همین دلیل. رسیدن به معارف ناب الهی غیر قابل انکار است

یعنی در . رجوع به خود قرآن کافی است، کام فرعیاز مخصص براي عمومات قرآن در غیر اح
کند رو ایشان تصریح میایناز. نیاز به بیان معصوم داریم، احکام فرعی که در قرآن مطرح شده
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اً و بدون مراجعه به توان مستقلّقصص و تفصیل معارفی از قبیل معاد را نمی، که جزئیات احکام
. به دست آورداز قرآن کریم ) ص(بیانات پیامبر اکرم

4(با توجتوان کالم ایشان را به آسانی حمل بر امه نمیت علمی و معنوي علّه به شخصی
خطا و مسامحه نمود و آسان نیست که بگوییم ایشان روشی را پیشنهاد کرده ولی در تفسیر 

جوادي آملی و مصباح نظیر (علّامهشاگردانآثار با رجوع به . استعمل کردهبرخالفش 
. یابیم فهم آنها نیز همین استدرمی، اندها را در محضر ایشان فراگرفتهکه این بحث) یزدي

روایت جایگاه ، امه نظرشان این نبود که روایت را کنار بگذاریماینان فهمشان این است که علّ
خواسته با این که خداوند میرا خودش را دارد ولی بیانات قرآن هم رساست و آن مقدار 

در حد اعجاز و در حد اعالي رسایی و فصاحت و بالغت و بدون هیچ نقص کندعبارات بیان 
. و ابهامی بیان کرده است

در پانزده مورد »قرآن در اسالم«و »المیزان«امه در علّ: باید گفت، بندي نهاییدر جمع)5
است یازده عبارت قابل توجیه ، از این پانزده عبارت. انگیز شده استعباراتی دارند که بحث

. ولی چهار عبارت نفی صریح یا نسبتاً صریح نسبت به روایات و تأکید بر قرآن بسندگی دارد
در توجیه این چهار عبارت باید گفت اگر شؤون مختلف قرآن را از هم تفکیک کنیم در این 

ص امه تأکید دارد در تفسیر قرآن به روایت نیازي نداریم مشخّصورت هم مواردي که علّ
امه تصریح دارد باید از روایات استفاده کرد جایگاهش معلوم مواردي که علّشود و هممی
: شودمی

امه عبارتند از خودبسندگی قرآن از دیدگاه علّمحورهاي مهم: الف
1(؛ يمقام تحدَفَالأ﴿: گویدمیوقتی . ي باید روشن باشدسراسر قرآن در مقام تحد

آنَ وونَ الْقُرربدتكانَي الفاً كَثرياًلَوتاخ وا فيهدجلَو رِ اللَّهغَي دنع نکسی که هیچ اعتقادي به ﴾م
پیامبر و امام ندارد وقتی بخواهد کتاب الهی را کاوشگرانه ببیند که آیا تناقضی در آن وجود 

اش این است که سراسر قرآن یعنی آنچه که قرآن در صدد تفهیمش بوده راالزمه، دارد یا خیر
. بفهمد
اند که دي فرمودهدر جاهاي متعد) ع(اهل بیت؛ ) ع(خودبسندگی قرآن براي اهل بیت)2

روایات ما برگرفته از قرآن است یا جایگاه و خاستگاه قرآنی هر روایتی را از ما بپرسید تا ۀهم
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ی اگر در جایی تصریح نکنند که ما این آیه را با کدام آیه بنابراین حتّ... از قرآن نشانتان دهیم و
. تفسیرشان تفسیر قرآن به قرآن خواهد بود، کنیممیتفسیر 
در این مورد هم باید الاقل ،استمیزان سنجش روایات قرار گرفته، قرآناز آنجا که)3

. بسنده باشدذاتاً،،بطور نسبی
به ت در این مورد هم خود بسندگی دارد وچون قرآن بیانگر خطوط کلّی دین اس)4

بروشنی بیان شده و به روایات در ،یی در حد کلّچون خطوط کلّ. روایت احتیاجی نیست
. تبیین جزئیات و حدود و تفاصیل احکام و معارف نیاز است

: هایی که باید در آنها به روایات رجوع شوند عبارتند ازحوزه: ب
تمسکتم بِهِما لَن تضلُوا نْما ا«ه به حدیث ثقلینبا توج؛ عملدر مقام به قرآن تمسک )1

را از قرآن بگیریم تا روایاتی که بیانگر حدود و تفاصیل و احکاموقتی بخواهیم دستورات» أبداً
و مقیدهاي کلیات قرآن را در هانو مبیهاآیات است در کنار قرآن قرار نگیرد و مخصص

. توانیم به قرآن استناد کنیمنمی، روایات نیابیم
) مان حقیقی قرآنتعلیم معلّ(باید از روایت، ماًتفسیر قرآن به قرآن نیز حتّةدر تعلیم شیو)2

. استفاده شود
. ضروري است) ع(براي دستیابی به اسرار و بطون قرآن هم رجوع به روایات اهل بیت)3
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