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  ریيهای تفس انيی به جريطباطباعالمة افت يل انتقادیِ رهيتحل

1سيد هدايت جليلي سنزيقي

  

  

   چكيده

ي كه براي چگونگي تفسير طباطبايي از تاريخ تفسير و برآورد او از ميراث تفسيري پيشينيان و طرحعالمة تحليلِ 
هر دو روايت وي از . زند را براي جريان تفسير و تفسيرپژوهي رقم مي ايتعيين كنندهنقطة عطف و ، نهد فراپيش مي

توصيفي و  ةاي از جنب آميزه آنها با متنِ قرآني است  نوعِ مواجهه، آن ةماي ل و بنقث ةنقط كه هاي تفسيري جريان
اين . ستوپردازي و بنياد داوريِ ا شناسي و نظريه گوهر جريان، »تفسير«و » تطبيق« ةوگاندبندي تقسيم. تجويزي است

اين تفكيك . نيست كنندهتبيينگشا و  راه، شناختي هاي مخدوشي استوار است و از حيث معرفت فرض بر پيش، مبنا
آن را در مقام داوري در ، آشكارا كه طباطبايي نه مقام داوري؛ در حالي و آيد كار مي مقام گردآوري به ، درحداكثر

ةمثاب هاي تفسيري را به بندي گونه طباطبايي نگاه تاريخي به تفسير و طبقه. كار بسته است ران بهميراث تفسيريِ مفس 
كند طرح مي هاي تفسيري سلب اعتبار و مشروعيت از ساير جريان و اي براي تأسيسِ روشِ تفسيريِ خاص مهمقد .  

  .تفسيري ةنظري، هاي تفسيري گونه، هاي تفسيري جريان، چيستي تفسير، طباطباييالمة ع: يكليد واژگان
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  طرح مسأله  - 1

فيلسوف و مفسر بزرگ جهان ) ش. هـ 1360-1281(امه سيدمحمد حسين طباطبايي علّ
ساز وي در تفسير محسوب  يادگار ماندگار و جريان» الميزان في تفسير القرآن«اسالم است و 

همو، / 166- 164و  156، صص1381ايازي، . ربارة جايگاه و اهميت اين تفسير نكد(شود  مي
/ 499-497ص، ص2، ج1388معرفت، / 244، ص1، ج1418رومي، / 280-277، صص1378

وي تفسير خود را بر اساس رهيافتي انتقادي نسبت به تاريخ ). 770، ص1ج، 1377 ،يخرمشاه
  .است  نگاشته تفسيري در جهان اسالم، هاي تفسير و جريان

متن قرآني  گرفته پيرامون شكل» ميراث تفسيريِ«و » چيستيِ تفسير«طباطبايي تصوري از 
 ةو آفرينشِ اثري در تفسير بر پاي ]تفسير قرآن به قرآن[ با روش خاص وي در تفسير دارد كه

» تفسيركنشِ «ق دارد و مقدم بر تعلّ» تفسيرپژوهي«ري به ساحت چنين تصو. بسته است هم، آن

پرسش اين ، »تفسيرپژوهي«در ساحت . ر تاريخي و عيني آن استتفسير و تطو ةو ناظر به پديد
نهد و ابزارها و مفاهيمي كه  بندي تفاسير پيش مي اي را در طبقه است كه طباطبايي چه سامانه

كارآمد و ، نچه ميزابه و  ندابندد، كدام كار مي از يكديگر به هاي تفسيري در تبيين و تمايز گونه
  ؟ توانند باشندمي راهگشا

و روش تفسيري عالمة » الميزان«، تفسير حاضر ةمقالبنابراين، موضوع و مسأله و قلمرو 
را به دست دهد و تفسيرپژوهيِ وي كوشد تصويري از  مي طباطبايي نيست؛ بلكه اين مقاله

شناختي و  از حيث روش كند و كوشش وي را شناختي آن را آشكار  هاي معرفتي و روش مايه بن
  . شناختي به پرسش و سنجش بگيرد معرفت

اما تحليل وي از تاريخ  ؛اثري مستقل و مفصل ندارد، طباطبايي در قلمرو تفسيرپژوهي
تفسير فراپيش  تفسير و برآورد او از ميراث تفسيري پيشينيان و طرحي كه براي چگونگيِ

. ك.ر( زند ن تفسير و تفسيرپژوهي رقم ميسازي را براي جريا عطف و سرنوشتنهد نقطة مي

و ما در  توان يافت مي كتاب ويرا در اين باره بيشتر در دو  اوهاي  ديدگاه ).1نوشت شمارة  پي
  . مند عرضه كنيم را به وجهي سامان در اين دو كتاب ايشان هاي و انگاره ءكوشيم آرا مي ادامه

  هاي تفسيري  رهيافت طباطبايي به جريان  - 2

هاي تفسيري صورت  روشها و  گونهبندي در باب  دو تقسيم، طباطبايي در آثار خود ةمعال
در ادامه، . »الميزان في تفسير القرآن« ةو ديگري، در مقدم »قرآن در اسالم«يكي، در : ستا  داده

 .پردازيم بندي مي به گزارش، تحليل و نقد اين دو تقسيم



  

       

 
 

                                     

85ي   هاي تفسير حليل انتقاديِ رهيافت عالمة طباطبايي به جريانت
 

2 -1-  روايت نخست گزارش، تحليل و نقد   

قرآن خود چه تفسيري را «با طرح اين پرسش كه  ،»قرآن در اسالم«كتاب  طباطبايي در
  :آن است كه بر) 76ص، 1386، طباطبايي( »پذيرد؟ مي

مات علمي با مقد، تنهاييتفسير آيه ب) 1: يكي از سه راه را در پيش داريم، در تفسير آيات« 
از معصوم ، روايتي كه در ذيل آيه ةمعون  بهتفسير آيه  )2و غير علمي كه در نزد خود داريم؛ 

ر و استنطاق معناي آيه از مجموع آيات مربوطه و تفسير آيه با استمداد از تدب )3رسيده؛ 
استناد و استشهاد به ، با استدالل ، اوگاه آن). 78ص، همان( »استفاده از روايت در مورد امكان

 و اهل بيت) ص( پيغمبر ةداند كه فرمود يم را روشي مروش سو، اي از آيات و روايات پاره

 »رأي  به تفسير«است و روش نخست را غير قابل اعتماد و در شمار  »تفسير واقعي«و نيز ) ع(
روش دوم را روش معمول و همچنين، . مگر در جايي كه با طريق سوم توافق كند ؛دشمر مي

روشي محدود در ، به نظر وي اين روش اما ؛)جاهمان( داند ت و شيعه ميمرسوم نزد اهل سنّ
  ). 79صهمان، ( است برابر نياز نامحدود

 ةجانب رويِ اين روش و به نقد همه هايِ پيشِ يها و دشوار كاستي واعبه انطباطبايي در ادامه، 
ر در قرآن است و ن امر به تدبپردازد و اين روش را با مدلول بسياري از آيات كه متضم آن مي

كتاب «به  و روايات مبني بر عرض اخبار) ع( و اهل بيت) ص(اكرم  پيامبر با احاديث وارده از
  ) .81-79صص، همان( يابد ناسازگار مي، »اهللا

  : چند نكته شايان ذكر است، بندي درباره اين تقسيم

و منبع  گاهتكيه: فوق براساس منبع و متكايِ تفسير صورت گرفته است بندي تقسيم .1
نخست ـ به قرينه دو  ةقرآن و روايت و در گون، سوم ةو در گون روايت، دوم ةتفسير در گون

مات مقد«در عبارت » خود«و » تنهاييب«مراد از تعبير . و روايت است قرآن قسيم ديگرـ غير
از . خواهد بود روايي قرآني و غير كايِ غيرهر منبع و متّ، »علمي و غيرعلمي كه نزد خود داريم

. نه براساس استقراءو  حصري عقلي است، شود بندي ديده مي محصري كه در اين تقسي، رو اين

به عبارت ديگر، عيني و پسيني؛ ، نه تجربي و ذهني و پيشيني است، عقلي، بندي اين تقسيم
يافته   هاي تحقق فارغ از نمونهو  دهد هاي عينيِ تفسير نيست و از آنها خبر نمي مبتني بر نمونه

ـ را در بر  »محقَّق غير«و » محقَّق«ـ اعم از  »ممكن«هاي  نهنمو ةهم، با اين حال، تفسير است
  . بنديِ حاضر خصلتي پيشيني دارد تقسيم، بنابراين. گيرد مي

صرفاً به ، دوم تفسير ةبندي فوق با عنايت به اين كه در بيان گون رسد تقسيم به نظر مي .2
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وال صحابه و تابعين در ميان اشاره كرده و ذكري از اق» روايتي كه در ذيل آيه از معصوم رسيده«
نخست جاي داده باشد و اگر  ةتفسير با تكيه بر اقوال صحابه و تابعين را در ذيل گون، نيست

 . تفسير شيعي خواهد بود قلمروبندي محدود به  جز اين باشد تقسيم

جامعيت و كارآمديِ ، درستي، گذاري و تعيين اعتبار بندي در مقام ارزش اين تقسيم .3
كوشد روشي را برگيرد و برگزيند و روش يا  فسيري است؛ بدين معنا كه ميهاي ت روش
طباطبايي يك روش تفسيري را در شمارِ  عالمة وقتي. هايي را واپس زند و فروگذارد روش

، رو از اين. حكم داده است، اعتباري آن به بطالن و بي، واقع  در، كند قلمداد مي »رأي  تفسير به«
بندي  گذاري صاحبِ تقسيم دائرمدارِ ديدگاه و ارزش، ها حق و باطلِ روش، بندي در اين تقسيم

براي روش سوم حاكي از آن است كه طباطبايي دو روشِ ديگر ، نيز» تفسير واقعي«تعبير . است
  تفسير نيستند؟ ،اساساً، آيا اين به آن معناست كه دو روش ديگر. داند مي» غيرِ واقعي«را 

 بيند براي درستي و اعتبار روش سوم تدارك ميطباطبايي  هايي كه محتواي استدالل .4

تقابل گوهريِ تفسير قرآن به قرآن و تفسير قرآن حاكي از تأكيد بر  )2نوشت شمارة  پي. ك.ر(
اي  استثنا يا حكم جداگانه، براي روايات، ها كدام از اين استدالل است و در هيچبه غير قرآن 

. كند رو مي گانه طباطبايي را با مشكل روبه بنديِ سه تقسيم، دخو ةبه نوب امرو همين  نيامده است

تفسير «و » تفسير قرآن به قرآن«بنديِ دوگانة  مناسب و مبتني بر تقسيم، ها بيشتر اين استدالل
 ةدر بيان گون »و استفاده از روايت در مورد امكان« ةافزود، رو از اين. است »قرآن به غير قرآن

 . استدالل رها شده است ةبيين و پشتوانبدون ت، سوم از تفسير

و  80و  77صص، 1386طباطبايي، . ك.ر(هاي طباطبايي  با عنايت به نوع استدالل، بنابراين 
بندي  گانه طباطبايي قابل تحويل به تقسيم بندي سه تقسيم، )2شمارة  نوشت پي .نك نيز

تفسير قرآن «، هر دو، كه ند و آن اينامشترك، روش نخست و دوم در يك امر. تري است ساده
تفسير قرآن ، رو از اين. است »تفسير قرآن به قرآن«، روش سوم، هستند و در مقابل »به غير قرآن

  . »تفسير قرآن به غير قرآن«و » تفسير قرآن به قرآن«: از دو حال خارج نتواند بود

 بلكه لب، ستسو مبا محتواي سخنان طباطبايي ه اخير نه تنها پيشنهادي ةدوگانبنديِ  تقسيم

چه بسا ، جدا كرده، اين كه وي روش دوم را از روش نخست. و گوهر سخنان وي است لباب
قرار دهد؛ در  »رأي تفسير به«خواسته روش نخست را در شمار  باشد كه مي سبببه اين 

 و گوهر لباب بكه لُ مدعاشاهد اين . تواند چنين نسبتي را به روش دوم بدهد كه نمي حالي
هايي است كه براي درستي و  محتواي استدالل، گانه است همان تقسيم دو، سخنان طباطبايي

  .)جا همانطباطبائي، . ك.ر( بيند مياعتبار روش سوم تدارك 
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روي ديگرِ . ص نيستمرزِ ميانِ روش دوم و سوم چندان مشخّ، بندي طباطبايي در تقسيم .5
 يي در خصوصِ تفسير قرآن به احاديث پيامبراست كه موضعِِ طباطبا آناين ابهام و ناروشني 

سخنان پراكنده و . از صراحت و روشني الزم برخوردار نيست) ع( اهل بيت ةو ائم) ص(
تا آنجا كه ، است دشوار ساختهرا دقيق او  موضعِ دريافت ،ناهمخوانِ وي در اين باب ،بعضاً

ش و جايگاه روايات در تفسير پژوهشگران در استنباط و تبيين ديدگاه طباطبايي در خصوص نق
نوشت  پي. ك.ر( اند و نيز نسبت تفسير قرآن با قرآن با روايت تفسيري دچار اختالف نظر شده

  .)3شمارة 

ت يـ معطوف به حج آمدنوشت پيشين  يدر پـ چنانكه  طباطباييعالمة هايِ  استدالل ةهم
بر عدم نيازِ قرآن به غير تأكيد  ،سخنانش جايِ استقاللي قرآن در داللت خويش است و در جاي

، 1386طباطبايي، ( »و استفاده از روايت در مورد امكان« افزودنِ عبارت، با اين بيان. كند مي
طباطبايي چه معنايي دارد؟ آيا اين به  ةگان بنديِ سه في روش سوم از تقسيمدر معرّ) 78ص

عموم و ، بندي ايشان تقسيم نسبت روش دوم با روش سوم در، معناي آن است كه از نظر وي
عالوه تفسير  قرآن به  خصوص مطلق است؛ يعني روش سوم عبارت است از تفسير قرآن به

 ؛بندي با هم تداخل خواهند داشت هاي اين تقسيم قسيم، اوالً، قرآن به روايات؟ در اين صورت
ه راه براي افزودن جامعيت خود را از دست خواهد داد؛ به اين معنا ك، بندي اين تقسيم، ثانياً

 توانند به نوعي تركيبي و تلفيقي از هايي كه مي شود؛ قسيم باز ميآن، هاي ديگر به  قسيم
د؛ به نتفسير قرآن به روايت باش. 3تفسير قرآن به قرآن؛ . 2رأي؛   تفسير قرآن به. 1: هاي روش

  . سههر و يا تركيبي از  3 و 1و يا تركيبي از  2و  1تركيبي از ، عنوان مثال

با اين . نقش و جايگاهي است كه روايت در روش سوم دارد، ابهامِ ديگر در اين بخش ةنقط
آيد كه نقش و كاركرد روايات در روش  طباطبايي به نظر نميعالمة از مجموعِ سخنان ، حال

  . سان باشد همدر اين زمينه،  آيات قرآن كاركرد سوم تفسير با

بصراحت ، باطبايي با انحصارِ تفسير قرآن به روايتطاين است كه  نمايد م ميآنچه مسلّ
اما اگر  ؛)44-43صصهمان، ( شمارد مخالف است و اين روش را محدود و ناكارآمد مي

براي گشودن گره ، »تفسير قرآن به روايت«به » تفسيرِ قرآن به قرآن«راهبرد طباطبايي را افزودن 
  . ايم به خطا رفته، ر قرآن به روايت بدانيمنابسندگي و ناكارآمديِ تفسي اشكال رفت از و برون

نقش ذاتي و اصيل ، تفسير قرآن به قرآن، مورد نظر طباطبايي آيد در روش سومِ به نظر مي
در اينجا . حضوري اصيل و ذاتي نيست، دارد و حضور و كاربست روايات در اين روش
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  : ميويت كنتق ايشانعا را با مستندات و داليلي از سخنان م اين مديكوش مي

  : مستند اول

 اهللاخبار به كتاب ةعرض به) ع( ه اهل بيتو ائم) ص( اكرم امبردر اخبار متواتره از پي. 1-1

 امر شده است؛ ) قرآن(

 به كتاب دانسته شده است؛آنها اعتبار اخبار در گرو عرض ، در آن اخبار. 1-2

آيه قرآني به مدلول خود داللت ، الزمِ منطقي عرض اخبار به كتاب اين است كه اوالً. 1-3
 حصل مدلول آن ـ كه تفسير آيه است ـ داراي اعتبار باشد؛ ا م، ثانياً و داشته باشد

تفسيرـ را يعني اگر بنا باشد محصل مدلول آيه ـ : شود كه نتيجه مي، سه بند فوقاز . 1-4
   ؛)80صهمان، ( نخواهد داشت يلمعناي محص، عرض خبر به كتاب، خبر تشخيص دهد

انواع آيات قرآن مانند ساير ، اوالً: شود كه نتيجه مي ، چنينفوق ةمقدمات چهارگاناز . 1-5
 ت استحج، الًداللت آنها با قطع نظر از روايت و مستقّ، داللت بر معنا دارند و ثانياً، كالم

، ول آيهر در تحصيل مدلشود كه مفس گانه هم نتيجه مي از مجموعِ بندهاي پنج. )همان، همانجا(
 . نيازي به غير قرآن ندارد

  :دوممستند 

؟ از نقشي داردچه در تفسير شود كه رجوع به روايات  در اينجا اين پرسش مطرح مي
  : رجوع به روايات در تفسير قرآن از دو باب موضوعيت و اهميت دارد، ديدگاه طباطبايي

 و ائمه اهل بيت) ص( مبر؛ به اين معنا كه مفسر بايد در احاديث پيايتاز باب طريق. 2-1

روش ايشان آشنا شود و از آن روش  امرور و غور كند تا ب، هكه در تفسير قرآن وارد شد) ع(
  ؛)81-80صص، همان( پيروي كند

2-2 .ر از ميان روايات موجود در ميراث از حيث تعيين اعتبار روايات؛ به اين معنا كه مفس
 ).80ص، همان( اخذ كند، مضمون آيه استرا كه موافق  چيزي، در تفسير آيه، روايي

م و اصيل است؛ بدين معنا كه رجوعي مقد، رجوع به روايات از باب نخست، با اين بيان
بر تفسير آيه است و از آنها راه و  از اين حيث و در اين مقام، سابق ر به رواياترجوع مفس

رجوع به روايات از باب دوم؛  كه، در حالينه خود تفسير آيه را، آموزد روش تفسير قرآن را مي
ل مدلول آيه دست خواهد به محص ر نميمفس، رجوعي تبعي و عرَضي است و در اين رجوع

پردازد و رجوع به روايات در  بلكه به تعيين اعتبار روايت از رهگذر عرض به قرآن مي ؛يابد
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  . ستپيشتر حاصل شده ا، مسبوق به تفسير آيه است و تفسير آيه، اين مقام

  :سوممستند 

چونان ، در تفسير) ع( اهل بيت ةو ائم) ص( نقش پيامبر، طباطباييعالمة به باور . 3-1
عصمت آنها اين است كه  ةاند و الزم معصوم معلمانِ، با اين تفصيل كه آنان ؛م استنقش معلّ

 80ص، 1386، طباطبايي( معصوم برخالف معلمان غير ـكنند هرگز خطا نمي، در تصميم خود
   ؛)131ص، 3ج، 1376و 

نه ايجاد و  و كردن مقصد است ساختن و نزديك آسان، تعليمكارِ ، به باورِ طباطبايي. 3-2
يابي به آن  ارشاد متعلم نسبت به آن معارفي است كه دست، منقش معلّ، رو از اين. آفرينشِ آن

او،  هم( محال است، منه ارشاد به فهم مطالبي كه فهميدنش بدون تعلي ،براي متعلم دشوار است
 ). ، همانجا1376

شود كه تفسير قرآن ـ بدون ياري معصوم و منهاي روايات  نتيجه مي، فوق ةدو مقدماز 
است  همقدور و موج، امري ممكن؛ بلكه رو نيست تفسيري ـ براي غير معصوم با امتناع روبه

  ). 144ص، 3ج، 1376و  80ص، 1386او،  هم(

  :چهارم مستند

  :نكاتي چند شايسته توجه است، گانه مذكور سههاي  ه استداللبا عنايت ب

و نه جز » تفسير قرآن به قرآن«يابي به  االصول براي دست هاي طباطبايي علي استدالل. 4-1
ايستد و در عباراتي  رسد طباطبايي در موضعي كه مي اما به نظر مي ؛گيري شده است هدف، اين

 گيرد؛  و جانب احتياط را مي ورزد قدري مماشات مي، پردازد كه مي

طباطبايي ـ كه  ةگان بندي سه نقش و جايگاه سنت و روايت در روش سوم از تقسيم. 4-2
عي و عرَضي ، در تفسير طريقيت ةشود ـ فارغ از جنب تفسيري وي محسوب مي ةنظرينقشي تب
توضيح روش سوم در » و استفاده از روايت در مورد امكان« افزودنِ عبارت، رو از اين ؛است

  . معنايي فراتر از اين نخواهد داشت، مورد نظر طباطبايي در تفسير

  : پنجم مستند

از . مالك درستي و قابل اعتماد بودن يك تفسير است، بندي طباطبايي ديگر در تقسيم ةنكت
شود كه وي در تعيين  بندي چنين استنباط و استشمام مي در اين تقسيم ايشان از سخنانِ برخي
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نخست  در مقام نقد طريقِبه عنوان مثال، . بايد باشد گرا نتيجه، الك درستي و اعتبار تفسيرم
علمي كه در نزد خود   مات علمي و غيريعني تفسير آيه به تنهايي با مقد[ طريق اول«: نويسد مي

، 1386، طباطبايي( »باشد رأي مي  به  از قبيل تفسير، قابل اعتماد نيست و در حقيقت، ]داريم
توافق  ]تفسير قرآن به قرآن[ مگر در جايي كه با طريق سوم«: افزايد مي، اما در ادامه). 78ص
جايي باشد كه غير » توافق كند جايي كه با طريق سوم«رود مراد از  گمان نمي .)جاهمان( »كند

ث ميان اين دو تفسير از حي، پيشاپيش، خود ايشان زيرااز نتيجه و حاصل روش تفسيري است؛ 
دانسته » تفسير واقعي«رأي و ديگري را   جدايي افكنده و يكي را از جنس تفسير به، روش
   ).جاهمان( است

با روش سوم ، اگر حاصل و فرجام روش نخست در تفسير قرآن در جايي، با اين بيان
  نضمن اي، اين نتيجه. نيست »رأي  تفسير به«آن تفسير قابل اعتماد است و در شمار ، توافق كند

كند و آن را معادلِ تفسير  در تفسير خارج مي» روش«اي  رأي را از شمار گونه  كه تفسير به
با ، تر از آن با ديدگاه خود طباطبايي در مواضع ديگر و مهم، شمارد نادرست و باطل مي، غلط
آنجا كه ، »الميزان«طباطبايي در . رأي ناسازگار است  اي روايات در خصوص تفسير به پاره

  از تفسير به) ص( نهي رسول اهللا، سپارد رأي را به تيغ نقد مي گانه در باب تفسير به قوال دها

و ) 118ص، 3ج، 1376، طباطبايي( نه از مكشوفو داند  كشف مي ةرأي را نهي از طريق
، عاي خوداين مد ايو بر »هرچند كه اين قسم گاهي هم درست از آب درآيد«: كند تصريح مي

درست ، رأي خود سخن گويد  كسي كه در باب قرآن به«: آورد كه فرمود يات ميشاهدي از روا
  ).جاهمان( »هم بگويد باز هم خطا كرده است

 »گرايي نتيجه«راه به ، روش دومِ تفسير نيز حرسد طباطبايي در مقام تبيين و تشري به نظر مي
ايات تفسيري را مالك درستي اخذ رو، آنجا كه در مقام عرض خبر به كتاب ـ برده است

ل موافقت با محص، تر و به عبارت درست) 81ص، 1386، طباطبايي( موافقت با مضمون آيه
  . داند مي) تفسير(مدلول آيه 

  گزارش، تحليل و نقد روايت دوم   -2- 2

ران به دست داده بندي و تحليلي ديگر از تفاسير و مفس تقسيم، طباطبايي در جاي ديگر
هاي تفسير  شناختي از جريان روش ـ  بندي و تحليلي تاريخي طبقه »لميزانا« ةمقدموي در . است

  . قابل تأمل است، شناختي كنون عرضه كرده كه از جهات روش از آغاز تا، قرآن در عالم اسالم

در ادامه، عمد ـ چنانكه دليلش را داند و ب تفسير را عصر نزول مي طباطبايي آغازِ جريان
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طباطبايي از صحابيان . آورد جا نميدر اين، رمفس ةمثاب به) ص( ز پيامبرـ سخني ا درخواهيم يافت
و ) ع( عليحضرت ـ حسابِ  آيداً، ميـ به دليلي كه بعد كند و از ميان صحابه نيز ر آغاز ميمفس

تابعيان را نيز  عالمه). 4ص، 1ج، 1376، طباطبايي( كند را نيز جدا مي) ع( شيعه ةديگر ائم
از ، كند و بر آن است كه آنها نيز در تفسير بيان در امر تفسير ارزيابي ميصحا روِ دنباله
كه بر شمار احاديث وارده   جز اين، فراتر ننهادند ، قدمها و ابزارهاي تفسيري صحابيان صهشاخ

، هاي مختلف يهود و ديگران در زمينه ةروايات برساخت، افزودند كه در آن ميان، )ص( از پيامبر
دست هم  بهكه چهار عامل، دست  يابد تا اين اين ماجرا ادامه مي). 5-4صص، همان( فراوان بود

  :ق در روش تفسير و فهم آيات قرآن شودع و تفرّتنو ةصحن ،تفسير ةدهند تا عرص مي

يونان  ةفلسف ةترجم )2گسترش مباحث كالمي و برخورد مسلمانان با اديان و مذاهب؛  )1
 و عباسيان؛ امويان ةلسفي در ميان علماي مسلمان در دورف، به عربي و گسترش مباحث عقلي

3( 4 ف؛ظهورِ تصو( د محض نسبت به ظواهر دين و امتناع از بحثاصرارِ اهل حديث بر تعب ،
 ). 5ص، همان( هاي ادبي الفاظ قرآن جز در خصوص جنبه

در ميان ها و مذاهب مختلف  ظهور جريان سازاين چهار عامل زمينه، در نظرگاه طباطبايي
 ةوجه و نقط ،»اهللا سولُر محمد«و  »ا اهللالَّ ال اله«جز لفظ ، تعبير اوچنانكه به  شدند؛مسلمانان 
در چگونگي و روش تفسير آنها ، ماند و همين اختالف فراگير مسلمانان باقي نمي بينمشتركي 

، قدر، قضا، ارض، سماوات، صفات و افعال خدا، كه در معناي اسماء ايبه گونه؛ يافتنيز راه 
اختالف كردند و همين ... جهنم و، بهشت، بعث، برزخ، موت، عقاب، ثواب، تفويض، جبر

باعث اختالف و افتراق در روشِ بحث از معاني آيات قرآن شد و هر گروهي بر ، ها اختالف
ساز ظهورِ  طباطبايي اين بستر را زمينه. راهي را در پيش گرفتند، وفق مذهب و طريق خود

  : كند ار نحله و به تبعِ آن چهار جريان تفسيري قلمداد ميچه

به روايت از صحابه و تابعين بسنده كردند و در  ،صرفاً، محدثان؛ كه در تفسير آيات) 1
 . دندكرسكوت ، مواردي كه روايتي در آن خصوص نبود

آنچه را ، اما را واداشت كه در مقام تفسير قرآن هر كدهآن، مان كه اختالفات مذهبيمتكلّ) 2
سو  برگيرند و آنچه را با مذهب كالمي خويش هم ،يافتند سو مي هم، با مذهب كالمي خويش

 . تأويل كنند، يافتند نمي

تأويل آياتي كه با مسلّمات  به مان كردند؛ يعنيفالسفه؛ آنها نيز چنان كردند كه متكلّ) 3
 . پرداختند سو بود فلسفي آنها ناهم



  

  

  

  

 1393هم، پاييز و زمستان يازدم، شماره چهاردو فصلنامه كتاب قيم، سال    92

4 (جهت  فه كه بهمتصو ه به سير در باطن خلقت و اشتغال به آيات انفسي و بيتوج هي توج
كنار و تنزيل آيات را  ندبه تأويل آنها بسنده كرد، در تفسير آيات، به عالم ظاهر و آيات آفاقي

 ). 8-5صص، همان(گذاشتند 

. ل استشنيدني و قابل تأم، تحليل و نقد طباطبايي در خصوص اين چهار جريان تفسيري 

  :كند چند اشكال وارد مي، ثانيعني محد، در مقام نقد جريان نخستوي 

ت عقل يكه اينان حج  حال آن، ت عقل را باطل نكرده استيحج، خداوند در كتاب خود) 1
 اند؛  را نفي كرده

2 (رغم ـ ب كه اينان  نداده است، حال آنيتي براي سخنان صحابه و تابعين قرار خداوند حج
 ـ به چنين حجيتي قائل و ناسازگاري فراوان در ميان اقوال صحابيان و تابعين ها وجود تعارض

 ند؛هست

 ر در آياتش امر فرموده است؛ همگان را به تدب، خداوند در قرآن) 3

چگونه . قرار داده است» يءشَ لِّكُبياناً لت«و » نور«و » هدايت«كتابش را ، خداوند در قرآن. 4
از كسي ديگر راهنمايي بپذيرد؟ و ، غيرِ خود روشني بپذيرد و هدايتاز جايي ، رواست كه نور

 ). 6-5صص، همان( بيان شود؟ »ديگري«بيانِ هر چيز است از رهگذر  »خود«آنچه 

متفاوتي  ةنقد طباطبايي سوي، رسد اما وقتي نوبت به تحليل و نقد سه جريان بعدي مي
بر اين باور است كه سه جريان  عالمه. سپارد هر سه را به تيغ نقد واحدي مي، يابد؛ هرچند مي

 ،ظهور و بروز يافت ـ از يك حيث، فهفالسفه و متصو، مانتفسيري ـ كه از سوي متكلّ
ديدگاه و آراء خود را مسلَّم و مبنا قرار داده و بر ، هر سه جريان. اند سرنوشت سرشت و هم هم

از . دنداللت داشته باش، ها و آراء گاهآنكه مداليل آيات بر آن ديد بي، اند قرآن تحميل كرده
حقيقت ، اند و از اين رهگذر درغلتيده» تطبيق«به واديِ ، »تفسير«هر سه جريان به جاي ، رو اين

  ). 7-6صص، همان( اي از آيات را به تأويل بدل كردند و تنزيلِ پاره، مجازبه قرآن را 

ا نقد ام ؛برد كار نمي را به» تطبيق« تعبير، طباطبايي در مقام نقد جريان تفسيريِ اهل حديث
در هر چهار جريان تفسيريِ  زيرابيش با مضمونِ تطبيق قرابت دارد؛ ودوم و چهارمِ وي كم

مان يا فالسفه و يا متكلّ و چهصحابه و تابعين  گيرد؛ چه قرار ميعاعِ غير الشّ قرآن تحت، مذكور
هر چهار جريان تفسيري را با  ةمد و الزمدرست به همين دليل است كه طباطبايي پيا. فهمتصو

  . بيند برو مي نقد چهارم رو

به جريان نوظهوري ، در ادامه او. پذيرد جا پايان نميشناسي تفسيري طباطبايي به اين انجري
طباطبايي اين جريان تفسيري . پردازد كه در روزگار وي سر بر آورده و دامن گسترده است مي
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به  ،اثر فرو رفتن در علوم تجربي طبيعي و انسانيبر كنند كه  مي فينماياني معرّ را مسلمان
آن  برو  )4نوشت شمارة  به پي. ك.ر(  گراييده مذهب اصالت حس و يا مذهب اصالت عمل

ران پيشين را به باد نقد مفس، چه خود اينان گر، به باور طباطبايي. اند به تفسير قرآن پرداخته، مبنا
كردند كه تفسيرِ  كه اظهار ميو با اين ن تطبيق بوده است و نه تفسيرگرفته بودند كه كار آنا

از تطبيق و تحميل درغلتيدند؛  ةاما خود نيز در ورط، همان تفسير قرآن به قرآن است، درست
ماتي فرض كردند كه عبور از آن جايز هاي علمي و فلسفي خود را مسلّ كه ديدگاه آن جهت

، تنبو، شيطان، فرشته، وحي، معاد، قلم، لوح، كرسي، عرش يرنظحقايقي ، چون رو از اين. نبود
همگي را به تأويل ، يافتند را با مذهب اصالت حس و يا اصالت عمل ناسازگار مي... امامت و

  ).8-7صص، 1ج، 1376، طباطبايي( بردند

هاي  رسد و آن اينكه وقتي در همه روش بنديِ نهاييِ خود مي طباطبايي به جمع، با اين بيان
اخذ  ند و آناها در نقصي بزرگ شريكنآ ةيابيم كه هم درمي، ل كنيمنيك تأم، تفسيري مذكور

به جاي كشف ، و تحميل دستاوردهاي علمي و فلسفي به قرآن، »تفسير«به جاي » تطبيق« به
، هاي تفسيري موجود بندي از روش با اين جمعآنگاه، ). 9-8صص، همان( مداليل آيات است

اكرم  و آن را روش پيامبر كندعرضه ميرا » تفسير قرآن به قرآن«روش ، ين مجموعهدر مقابل ا
 مانده از پيامبر كند كه در ميراث برجاي عا ميو اد خواندميدر تعليم و تفسير ) ع( و ائمه) ص(

اي را با استناد به  توان يافت كه آن بزرگواران آيه ي يك نمونه نيز نميحتّ، )ع( و ائمه) ص(
  . تفسير كرده باشند، اي علمي نظريِ عقلي يا فرضيه دليل

  :بندي كرد صورت جمع هاي تفسيري را بدين توان تحليلِ طباطبايي از جريان مي، با اين بيان

تفسير قرآن از دو حال خارج نبوده است؛ يا قرآن با خود قرآن تفسير شده است و يا با غير 
ه با غيرِ خودش تفسير تفسير است و آنجا ك، اقعوقرآن با خودش تفسير شده، ب آنجا كه ؛قرآن

هاي تفسيري در ذيلِ دو عنوان  جريان، بنابراين. بلكه تطبيق است ؛تفسير نيست، واقعشده، ب
... فه ومتصو، فالسفه، مانمتكلّ، گرايان هاي حديث كوشش. »تفسير« و» تطبيق«: گيرند جاي مي

جاي  »تفسير«در ذيلِ عنوانِ تواند مي رِ قرآن به قرآنتفسيتنها گيرد و  قرار مي، »تطبيق«در شمارِ 
  . داشته باشد

  عالمة طباطبايي يشناسي تفسير نقد و بررسي جريان - 3

شناسي تفسيري  جريان. نكات گفتني فراوان است، شناسي تفسيري طباطبايي جريان ةدربار
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اث تفسيريِ مسلمانان ناظر به تاريخ تفسير قرآن و مير، بندي پيشينِ او برخالف تقسيم، وي
، واقعيت هبايد آن را از حيث وفاداري ب رو، اين از . داوري همراه با ارزشتوصيفي است  است و
مانعيت و انطباق با واقعيت تاريخي تفسيرِ قرآن در ميانِ ، يعني از حيث جامعيت ـ سنجيد

  . مسلمانان

شناسي  بندي و جريان اين تقسيمشناختيِ  شناختي و معرفت روش ةآنچه به جنب، اين ميان در
  :آيد نكاتي است كه در پي مي، شود مربوط مي

آيا اين تحليل را . شناسي تفسيريِ طباطبايي چندان روشن نيست جريان ةدامنه و گستر) 1
هايي را فرو نهاده و  دهد يا اينكه بخش ميراث تفسيري را پوشش مي ةي كنيم كه همچنين تلقّ

مربوط به  شناسي تفسيري ص نيست كه اين جريانمشخّ، نوان مثالع مسكوت گذاشته است؟ به
 تفسيريِ اهل سنّت حوزةناظر به ، اعم از شيعه و سنّي است يا اختصاصاً مفسران پيشين،

 . خواهد بود

اين كه طباطبايي در سراسر اين ، يكي: كند به ما كمك مي، به سه امر تا حدوديتوجه 
از حيث ( يچه شيعه و چه سنّ ـ داختن به آنها پرهيز كرده استو پر اديقاز تعيين مص، تحليل
 اين، ديگر؛ )هاي تفسيري از حيث جريان( ففيلسوف و متصو، ممتكلّ، ثو چه محد) مذهب

 و فرزندانِ او) ع( عليحضرت حسابِ ، پردازد صحابيان مي ةكه در آنجا كه به تفسير در دور 

ميراث تفسيري  كه  اين، سوم و ابعيان ـ جدا نموده استاز ت آن تبع را از صحابه ـ و به) ع(
 . قلمداد كرده است» تفسير قرآن به قرآن«را در شمارِ ) ع( و امامان شيعه) ص( پيامبر

، باشدبندي قرار گرفته  هاي تفسيريِ شيعه بيرون از اين تقسيم كه كوشش با فرض اين
دست خواهد داد و اين پرسش را پيش ت خود را از شناسي تفسيريِ طباطبايي جامعي جريان

 گذاشتهآورد كه چرا طباطبايي اين بخش از ميراث تفسيري را لحاظ نكرده و مسكوت  مي
، مانمتكلّ، گرايان هاي تفسيريِ حديث اين پرسش كه آيا كوشش، تر از آن است؟ و مهم

روش و منشِ تفسيريفيلسوفان و متصو فة شيعه از حيث ،گرايان حديثاز  متفاوت؛تي وضعي ،
  ت داشته است؟فه اهل سنّفيلسوفان و متصو، مانمتكلّ

اند و  تحميل و تطبيق افتاده ةت در ورطهاي تفسيري اهل سنّ جريان ةهم، در فرض فوق
با جريان  در تقابلِ، همه  و اين رنه تفسي شمرده شده و ميراث تفسيريِ آنان همه از جنس تطبيق

ظهور و بروز يافته ) ع(مه و ائ) ص( اخبار وارده از پيامبر تفسير است كه در اصيل و واقعيِ
حتّي . شودنيز ديده نميهاي تفسيري شيعه  سخني و نظري در بابِ كوشش، در عين حال. است

شناسي تفسيريِ طباطبايي و تحليلِ  هاي تفسيري شيعه هم در جريان كه كوشش  با فرض اين
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قلمداد نظر وي  ي مداعم از شيعه و سنّ، انانهاي تفسيري مسلم و كوششباشد وي لحاظ شده 
همه ، بر اين مبنا. هاي تفسيري شيعه هم خواهد بود حكم طباطبايي شامل حالِ كوشش، شود

را در  ـ »تفسير«و نه » تطبيق«اند و همگي جانبِ  هاي تفسيري مسلمانان در كژراهه بوده جريان
چه  گراي جديد فان و جريان علممتصو، وفانفيلس، مانمتكلّ، ثاناعم از محد ـاند پيش گرفته

  . شيعه و چه سني

هاي  كوشش، كه در آن رسدچنين به نظر مي، تنها در يك موضع از سخنان طباطبايي، آري
اين نكته . گرايان است هاي تفسيري حديث كوشش، نظر وي نبوده است و آن تفسيريِ شيعه مد

وي در مقام گزارش تفسيري ، نكه گذشتچنا. دريافت اوتوان از توصيف و نقد  را مي
 نيز سخن گفت و در مقام نقد، از بسندگي آنان به روايات صحابه و تابعين، گرايان حديث

حجنقد با روشن است كه اين توصيف و . ت قول صحابه و تابعين را نقد و نفي كردي
  . ربط و تناسبي ندارد گرايان شيعه هيچ هاي تفسيريِ حديث كوشش

رسد كه ابهام مورد بحث در زبان و ساختار بيانيِ طباطبايي نهفته  به نظر مي، لدر هر حا
گردد و چه بسا انتخاب و  است و به كوشش خوانندگان و مخاطبان در فهم سخن وي برنمي

به » تطبيق«انتساب و اتصاف  بخصوصباشد؛  صورت پذيرفته آگاهانه ،اختيار چنين زباني
با همه اين . نمايد انديشي مي آشكارا دور از احتياط و مصلحت، مذهبان هاي تفسيري هم كوشش
هاي تفسيري اين  طباطبايي در تحليل جريانعالمة تفسيري و مبناي  ةنظري ةب و عصارلُ، احوال

شود خارج ، »تفسير« ةاز داير، ماهيتاً شود كهموجب مي، است كه هرگونه تفسير قرآن به غيرِ آن
يا كدام جريان و نحله اين روش را ، فارغ از اينكه چه كسي گيردـميقرار » تطبيق«و در شمارِ 

  . در پيش گرفته باشد

 هاي تفسيري تاريخ و جريانهرچند ناظر به ، پژوهي طباطبايي بندي و جريان تقسيم) 2
بندي پيشين آورده  عقلي كه در تقسيم نةبه همان حصرِ دوگا، اما در فرجام و سرانجام، است

 . شود منتهي مي، بود

نگاه و نظر . شود گيري مذهبي ديده ميجهتهايي از  رگه، پژوهيِ طباطبايي در جريان) 3
كه  طوريبه سمت و سو بخشيده است؛ ، شيعيِ طباطبايي در اين تحليل حضور دارد و به آن

اين ويژگي . پذيرفت تحليل وي سامانِ ديگري مي، شيعه بود اگر طباطبايي غيرِ: توان گفتمي
مسلمان و  شيعه و بلكه غيرِ ع علميِ مخاطب غيرِاما توقّ، گواراستبراي مخاطبِ شيعي هرچند 

 . آورد فرد آكادميك را برنمي
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تحليل و نقد را ، توصيف ةسه مرحل، شناسي تفسيري طباطبايي در عين اختصار جريان) 4
 ةدربارز اين، اپيش . ل و نقد استقابل تأم، كوشش طباطبايي در هر سه مرحله. شودشامل مي

 بيشترهاي طباطبايي  درباره نقد وي نيز بايد گفت كه نقد. توصيف و تحليلِ او سخن گفتيم
  . شناختي و معرفت شناختي مذهبي است تا نقد روش درون، اي موارد ديني و بلكه در پاره درون

حليلِ داده تلفيقي از نگاه تاريخي و ت صورت »الميزان« ةمقدمكاري كه طباطبايي در ) 5
، ي و موجز و فاقد جزئياتبيانِ طباطبايي بسيار كلّ، در نگاه تاريخي. شناختي است جريان

كُلّي و  مطالب او شناختي نيز هاي تاريخي است و از حيث تحليلِ جريان ورزي تاستنادات و دقّ
هاي  هاي يكايك جريان كند و نه به شاخصه است؛ يعني نه به مصاديق اشاره ميغيرِمصداقي 

البته، اين امر، به اقتضاي مقام بوده است و كامالً، قابل درك است كه . پردازد فسيري ميت
اي براي تفسير خويش است و نه در مقام توصيف و تبيين  طباطبايي در مقام نگارش مقدمه

  .هاي تفسير در انديشة اسالمي تاريخ و جريان

 اتهاي جريان ك از شاخصهبه هيچي، هاي تفسيري طباطبايي در توصيف و گزارشِ جريان
ه دارد؛ اين كه آيا اين ران با متن قرآني توجمفس ةمواجه ةبه نحو، كند و تنها تفسيري اشاره نمي

گرانه  ال و كنشفع هةيا مواج، خاضعانه و از سرِ تسليم و براي شنيدن است، منفعالنه، مواجهه
تفسير خود و در اين  ةميي در مقدطباطبا ةله و دغدغأو از سرِ تحميل و تطبيق؟ گويي تمام مس

، خواسته از همين منظر در همين مقوله خالصه شده است و او مي، پژوهي تفسيري جريان
فاصله و اعتبار ، ن كرده و تقابلرا معي هاي تفسيريِ و ميراث تفسيري پيشينيان تكليف كوشش

 ،اساساً، بسا طباطبايي چه، روش و منشِ تفسيري خود را به مخاطب نشان دهد و از اين حيث
 . هاي تفسيري نبوده است تحليل و نقد تفصيلي جريان، در مقام توصيف

گوهر و ، است و اين تقابل» تفسير«و » تطبيق« ةطباطبايي در ارائه دوگانعالمة نوآوري ) 6
 . پردازي اوست شناسي و نظريه جريان، نقطه كانونيِ نگاه

بلكه داراي  ؛جنبه توصيفي ندارد ،صرفاً، ي طباطباييشناسي تفسير بندي و جريان تقسيم) 7
دار گزارش و توصيف  يعني افزون بر اينكه عهدهاي و دستوري نيز هست؛  توصيه، بعد هنجاري

 هم ها در تاريخ تفسير قرآن ها و نيست هاي تفسيري در ميان مسلمانان است و از هست جريان
كند چگونه  ن مينيز هست و معي ها در تفسير قرآندر پي بيان بايدها و نبايد، دارد پرده برمي

حقّ است و چه روشي ، تفسيري بايسته است و چگونه تفسيري نارواست؛ چه روشي در تفسير
هاي تفسيري است و از اين  روش در مقام تعيين حق و باطلِ، به ديگر تعبير. باطل، در تفسير

نهادن بر  »تطبيق« ست؛ چرا كه برچسبِداورانه ا گيرانه و ارزشجهت، كوشش طباطبايي، حيث
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اعتبار كردن و ستاندن حيثيت و  معنايي جز خُرد و بي، هاي تفسيري همه جريان ةناصي
  . مشروعيت از ميراث تفسيري ندارد

استوار » تفسير«و » تطبيق« ةشناسي طباطبايي بر تفكيك و تمايز دوگان پايه و بنياد جريان) 8
مراد  ،راستي به. كند هم به تطبيق ميهاي تفسيري را متّ جريان، ودجاي تحليل خ او در جاي. است

وي از تطبيق و تفسير چيست و مرز ميان اين دو كدام است؟ وي در مقام مرزبندي ميان تفسير 
قرآن چه : ر در مقام تفسير خود بپرسدفرق است ميان اين كه مفس«: نويسد و تطبيق مي

به ) 10ص، 1ج، 1376، طباطبايي(» ا بر چه بايد حمل كرد؟آيه ر: كه بپرسد گويد؟ و يا اين مي
خود را ... في وفلس، علمي يديدگاه و آرا، رپرسش نخست اين است كه مفس ةالزم، باور وي
كشيدن و  پيش، ا الزمه و پيامد پرسش دومام. فراموش كند و بر آنها تكيه نكند، تفسير در هنگام

، ها و در نتيجه، تسليم در برابر آن... كالمي و فلسفي و ،علمي يها و آرا آوردن ديدگاه ـ پيش
لي داوري عالمه اين است كه او، با اين توضيح). همانجا، همان( بناكردن تفسير آيه بر آنهاست

. ها و علوم نيست نفي دانش، سخن عالمه ةالزم. تطبيق خواهد بود، مياما دو، تفسير قرآن است

به اين معنا  و ها و علوم مختلف بشري برود د به سراغ دانشر نباياين نيست كه مفس ويسخن 
مهم  ةلأدغدغه و مس، چنانكه دانستيم. نداشته باشد... فلسفي و، نيست كه ديدگاه و رأيي علمي

وي دو نوع . ر بر متن قرآني استهاي پيشينيِ مفس طباطبايي دخالت آراء و تحليل ديدگاه
يا به ، نمايد و علوم مختلف در مقام تفسير از هم بازمي ها آفريني را براي دانش حضور و نقش

  :ر استر در تفسير قابل تصودو نوع رويكرد براي مفساو، نزد  درديگر، تعبير 

بحث كند و به ، آن است ضِرا كه آيه متعرّ... فلسفي و، موضوعي علمي، ركه مفساين) الف
مربوطه را بياورد و  ةآي ،گاه كند و آنبرسد و آن را اختيار  ،رأيي كه آن را حق تشخيص داده

  رأي مختار خود را بر آن تحميل كند؛

ر در ديگر معناي آيه را از رهگذر تدب و ابتدا قرآن را با قرآن تفسير كند، ركه مفس اين) ب
، دهد هايي كه آيات به دست مي توضيح دهد و مصاديق آن را از راه ويژگيتبط، آيات مر

نيز همين .... فلسفي و، علمي ةبگويد فالن رأي و نظري ،گاه آن ؛)18ص، همان( تشخيص دهد
  ).جاهمان( گويد را مي

 نور« ،به باور او نخست اين كه: ي استوار استهاي مهم خود بر پايه، تفسير و تطبيق ةدوگان
ه بودنِ قرآن پيش و بيش از آن كه ناظر ب» فرقان«و » نهبي«و » ءتبياناً لكل شي«و » هدي» «مبين

بينه ، هدايت برايِ خود، يعني قرآن نور براي خود ؛ناظر به خود آن است، بيرون از قرآن باشد
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 ةقرآن در داللت و افاد، رو از اين. و تبيان براي همه چيز از جمله خودش نيز هست، براي خود
، »تفسير قرآن به غير«، حاجتي ندارد و بنابراين، بسنده است و به غير خود، يشمعناي خو

هاي  هاي تفسيري به آراء و نظريه بندي و التزام جريان پاي، ديگر اين كه. تي نداردموضوعي
آنها را به اين سو رانده است كه آيات قرآن را با تكيه بر آراء و ، در مقام تفسير، خاص خود

  . درغلتند »تفسير به غير«به وادي ، و در نتيجهتفسير كنند مذهبي خود  هاي خاص نظريه

  :هايي است فرض هاي تفسيري مبتني و مسبوق بر پيش ي طباطبايي در نقد جريانمبنا

خود را ... فلسفي و، مات علميها و مسلّ تواند تمام دانسته ر ميمفس، كه نخست اين) 1
فراغت از ، به تعبير ديگر. ها را دخالت ندهدبه يك سو نهد و آن، و در مقام تفسير قرآن ،موقتاً

  ؛پذير است امكان... فلسفي و، مات علميمسلّها و  جميع دانسته

، تفسيرِ درست ةالزم. بلكه مطلوب و ضروري است، نه تنها ممكن، فراغت مذكور) 2
  است؛...  فلسفي و، مات علميها و مسلّ داشتنِ ذهني خالي از دانسته

3 (تفسير او تحميل ، ر چنين فراغتي ممكن و مطلوب نشده باشدمادام كه براي مفس
  عين تطبيق خواهد بود؛ ،مات پيشين بر آيات و در نتيجهها و مسلّ هدانست

ق اما مطلوب و محقّ، »ممكن«هرچند ، هاي تفسيري پيشين فراغت مذكور براي جريان. 4
  . نبوده است

فرضي بنيادين است؛ يعني  پيش، فرض نخست پيش، فرض فوق از ميان چهار پيش
، ه اگر نشان دهيم فراغت مذكور ممكن نيستكچنان. هاي بعدي بر آن مبتني است فرض پيش

 امروزه از حيث، فرض اين پيش. عراب نخواهند داشتإي از ها چندان محلّ فرض ساير پيش
ها بر اين امر  محل ترديد و انكار است و هرمنوتيست، تشدشناختي، ب شناختي و روان معرفت

، 1390و  301-295و  267-228، صص1385واعظي، . از باب نمونه نك( تأكيد فراوان دارند
باقري،  /357- 352و  290-280از جمله صص ،، سراسر كتاب1373سروش،  /315-286صص
- 76و  55-42صص ، سراسر كتاب، از جمله1379مجتهد شبستري،  /178-165، صص1385

 /421-409، صص1384پورحسن،  /177-170، صص1371كورنزهوي، / 134-103 و 94

بلكه ، چنين فراغتي نه تنها ناممكن، ها زد هرمنوتيستن ).196-193، صص1386مسعودي، 
. نامطلوب خواهد بود ،منطقاً، طلب امر ناممكن، نامطلوب است؛ يعني وقتي امري ناممكن شد

  . نامطلوب است، باز هم، اما بر فرضِ ممكن بودن

د و داوري طباطبايي نق، هاي تفسيري زير بارِ تحليل تر اين است كه جريان مهم ةنكت
مات پيشيني خود را بر قرآن اند و مسلّ ها نخواهند پذيرفت كه مرتكب تطبيق شدهآن. روند ينم
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تواند ادعاي خود را به كرسي  طباطبايي با كدام مالك مي، در چنين وضعيتي. اند تحميل كرده
انفسي و ذهني است يا ، شناختي امري روان، آيا تطبيق و تحميل، اثبات بنشاند؟ به بيان ديگر

حكم كرد كه چون شما فالن اصل ، ريك مفس ةتوان دربار چگونه مي ؟دي عيني و آفاقيرخدا
آن را بر وفق ، اي وقتي به فالن آيه رسيده، اي م گرفتهعلمي يا فلسفي را مفروض و مسلّ

سويي  توان احتمال داد اين تبعيت و هم اي؟ از كجا مي مات و مفروضات خود تفسير كردهمسلّ
چون من اين آيه را چنين فهم «: عي شدمدرفته است؟ يعني اگر فرد از آن سو صورت نگ

توانيم گفت؟ و  چه مي، در اين صورت، »ام نهادهگردن به آن اصل علمي يا فلسفي هم ، ام كرده
دخالت ، دعلمي يا اصل فلسفي را در تفسير خو ةعا كرد كه من آن دانستاد ريمفس اگريا 

دخالت داده  ، آن راتوانيم نشان دهيم كه وي بطور قطع چگونه مي، در اين صورت ؛ندادم
ر و تفسيرش سويي فالن رأي فلسفي يا علميِ مفس همماليمت و است؟ آيا در عالم خارج جز 

  دو را عيان و آشكار كند؟  از فالن آيه چه چيز ديگري هست كه ربط و نسبت اين

تطبيق  ةيا به ورط وسير را رفته راه تف، رتوان فهميد مفس فارغ از اين كه از چه راهي مي
ناظر به كدام مقام و ، چنين تفكيكي به فرضِ درستي آنكه است آن  پرسش ديگر، افتاده است

يا ، است) Context of Justification( آيا مربوط به مقام نقد و داوري مناسب چه كاري است؟
آيد يا به كارِ  ناقد تفسير مي ؟ به كار ناظر و)Context of Discovery( مربوط به مقام گردآوري

آيد يا به كار تحليل و تبيين؟ آيا با تكيه بر  كار تفسير؟ به كار توصيه مي اندر عامل و دست
پيشين خود  يها و آرا ها و دانسته فرض پيش كه كنيم ر توصيه ميبه مفس، تفسير و تطبيق ةدوگان

هاي  يا اين كه به سراغ فرآورده ز كندرا در تفسير دخالت ندهد و از تحميل آراء بر آيات پرهي
كنيم  ن ميپردازيم و معي به داوري و نقد آنها مي، رويم و با تكيه بر دوگانه مذكور تفسيري مي
  اند يا تفسير؟ ها از جنس تطبيق اين فرآورده

، آيد كه وي اين دوگانه را در هر دو مقام برمي، صراحتبروش طباطبايي مشي و از 
كار بندد؛ چه آنجا كه به نقد و تحليل  آن را در هر دو مقام به كوشد ميداند و  بستني مي كار به

 ـ دارد كه در تفسير خود اعالم مي، صراحتري پرداخته است و چه آنجا كه بهاي تفسي جريان
اجتناب ، عرفاني در تفسير ةعلمي و مكاشف ةفرضي، فلسفي ةـ از تكيه بر هرگونه نظري الميزان

  .)20ص، 1، ج1376طباطبايي، ( اند پرهيز كرده) ع( و ائمه) ص( نانكه پيامبرچ ،خواهد ورزيد

 در مقام عمل و تفسيرنيست و قابل دفاع  در مقام نظر چنداناين تفكيك  به باور نگارنده،
  .آيد نمي كار نيز به مقام نقد و داورينيست و در قابل توصيه ندان چنيز 
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  گيرينتيجه

روايت نخست كه . دو روايت دارد، شناسي تفسير سي و جريانشنا طباطبايي در مقام گونه
كند كه مرزهاي  تفسير را منحصر در سه گونه مي، در گام نخست، و انتزاعي دارد مقدماتي ةجنب

اين . چندان روشن و متمايز نيست، ناهمخوان طباطبايي ،سخنان پراكنده و بعضاً ةآنها به واسط
تفسير قرآن به قرآن و : شود دو گونه خالصه مي ، دربالمĤل، يتفسيري با تبيين طباطباي ةسه گون

 ،نقش و كاركرد روايات در تفسير همچنان ألةمس، شناسي در اين گونه. تفسير قرآن به غير قرآن
به باور . كنند تفسيريِ طباطبايي انديشه مي ةل كساني است كه در نظريمحل مناقشه و تأم

جنبة  ،اطبايي نقش و كاركرد روايات در تفسير را عمدتاًهاي طب سخنان و استدالل، نگارنده
  . بخشد و عرَضي مي روشي

» الميزان« ةهاي تفسيري كه آن را در مقدم ها و جريان روايت ديگر طباطبايي از گونه

با نگاه تاريخي وي ، شناختي است و از اين حيث اي از رويكرد تاريخي ـ روش آميزه، شاهديم
در روايت . كند را آشكار مي هاها و ابهام اي از ناهمخواني پاره، اين دو ةيسا مقاقرابت دارد؛ ام

فه و فالسفه و متصو، مانمتكلّ، ثانهاي تفسيري محد ساحت تفسير را جريان، طباطبايي
از يك حيث ، هايي كه دارند رغم تفاوت ها به جرياناين . اند زده فرا گرفته نمايانِ علم مسلمان

» تطبيق«و » تحميل«وادي  بههمگي  كه اين، نوشت هستند و آنسرهمسرشت و  هم

  . اند درغلتيده

رويكرد  ةماي ثقل و بن ةنقط. اين روايت طباطبايي با ابهامات و مشكالتي رو به روست
، از اين حيث. آنها با متنِ قرآني است  ةمعطوف به نوعِ مواجه، هاي تفسيري طباطبايي به جريان

شناسي  جريان. پردازي وي است شناسي و نظريه گوهر جريان» سيرتف«و » تطبيق«دوگانه 
اي از جنبه توصيفي و تجويزي است و در مقام تعيينِ حق و باطلِ  آميزه، تفسيري طباطبايي

داورانه است و  آشكارا سوگيرانه و ارزش، روو ازاين گيردقرار ميهاي تفسيري  ها و گونه جريان
هاي مخدوشي  فرض بر پيش، است و اين مبنا» تفسير«و » قتطبي«بنياد داوريِ وي دوگانه 

راه براي تشخيص تفسير از تطبيق با ، شناختي از حيث معرفت، عالوهب. ايستاده است
آيد تا مقام  به كار مقام گردآوري مي، بيشتر، روست و اين تفكيك در نهايت هايي روبه يدشوار
آن را در مقام داوري در ميراث ، دستيِ تمام كه طباطبايي آشكارا و با گشاده در حالي ،داوري

ران به كار بسته استتفسيريِ مفس .  

 ةمثاب هاي تفسيري را به بندي گونه نمايد كه طباطبايي نگاه تاريخي به تفسير و طبقه چنين مي
تبيين و تأسيسِ گونه و روشِ تفسيريِ خاصي كه آن را يگانه ، كند براي طرح اي طرح مي مهمقد
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از رهگذر نگاه تاريخي به تفسير و نقد وي . يعني تفسير قرآن به قرآن داندـميعتبر تفسير م
شروعيت سلب اعتبار و مجهت در  ،قلمداد كردنِ آنها» تطبيق«هاي تفسيري و  بنيادينِ جريان

راهي براي گشودنِ بابي براي اعتباربخشي به تفسير پيش ، كوشد و در گامي ايجابي مي هريك
  . جويد ـ مي يزانالمروي خود ـ 

__________________  

  ها نوشت  پي

/ 17- 10، صص1360خرمشاهي،  .ك.براي مطالعه بيشتر در مورد روش تفسيري عالمة طباطبايي ر  .1

جمعي از / 311-200، صص1386و  82-75، صص2، ج1391بابايي، / 250-239، صص2، ج١٤١٨رومي، 
  . 373- 368صص ، 1385عميد زنجاني، / 770، ص1، ج1377 ،مؤلفان

  :هاي طباطبايي به قرار زير است استدالل. 2

بودنِ قرآن اشاره ) 89/ 16: نحلال( ﴾ءيشَ لِّكُل ياناًبت﴿و ) 15/ 5: مائدهال(» مبين«، »نور«به  عالمه) الف 
، 1386طباطبايي، ( »چنين چيزي در روشن شدن خود نبايد نيازمند ديگران باشد«كند كه  كند و تصريح مي مي
  ؛)77ص

اگر چنين «: كند اشاره و تأكيد مي) 82/ 4: نساءال( عاي قرآن مبني بر فقدان اختالف در آنبه مد عالمه) ب 
ت تمام نبودكالمي در روشن شدن مقاصد خود حاجت به چيز ديگري يا كس ديگر داشت، اين حج« 

پيدا كند كه از راه داللت ) در قرآن(اگر مخالفي مورد اختالفي «: كند تصريح مي وي. )77ص ،1386طباطبايي، (
شود ) ص(لفظي خود قرآن حل نشود و از هر راه ديگري، غير لفظ حل شود، مانند اين كه ارجاع به پيامبر اكرم 

به عصمت و صدق آن  و وي بدون شاهدي از لفظ قرآن، بفرمايد مراد آيه چنين و چنان است، مخالفي كه معتقد
أَفَالَ يتَدبرُونَ ﴿ ةروي سخن طرف احتجاج در آي ]اين در حالي است كه [... حضرت نيست، اقناع نخواهد شد

با مخالفان دعوت و كساني است كه  )82/ 4: النساء( ﴾الْقُرْآنَ و لَو كَانَ منْ عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اخْتالَفًا كَثيرًا
؛)77ص ،1386طباطبايي، ( »ت آن حضرت ندارندايمان به نبو  

اگر بنا شود محصل مدلول آيه ـ تفسير ـ را، خبر تشخيص دهد، عرض خبر به «: معتقد است عالمه) ج 
  ؛)80همان، ص( »لي نخواهد داشتمعناي محص، كتاب

آيات قرآن مجيد، هم مانند ساير كالم داللت بر معنا دارند و هم داللت «: كند به صراحت بيان مي عالمه) د 
  ). همانجا( »حجت است ،نظر از روايت و مستقالً آنها با قطع

طباطبايي در همه موارد فوق، بر تقابل گوهريِ تفسير قرآن به قرآن و تفسير قرآن به عالمة كنيم  مالحظه مي
رو  خود با مشكل روبه ةگانه طباطبايي را به نوب بنديِ سه نهد و همين تأكيد، تقسيم انگشت تأكيد مي، غير قرآن

  .شده استبدان اشاره  ادامة مقالهه در كند ك مي



  

  

  

  

 1393هم، پاييز و زمستان يازدم، شماره چهاردو فصلنامه كتاب قيم، سال    102

نمايد و اين  اكبر بابايي، در ذيل تفسير اجتهادي قرآن به قرآن، سه نظريه را از هم بازمي به عنوانِ نمونه، علي  .3
اقوال  ،گاه دانست؟ آنبايد طباطبايي را از بانيان و قائالنِ كداميك از آن سه، آيا  كند كه پرسش را طرح مي

  ). 142-127، صص2، ج1391 بابايي،. نك(كند  تفصيل طرح و بحث مي را بهطباطبايي  المهع ةپراكند

، مذهب اصالت عملو از ) Positivism( جريانِ پوزيتيويسم ،مذهب اصالت حسشايد مراد عالمه از . 4
   .باشد )Pragmatism( پراگماتيسم جريان
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  منابع و مĤخذ

  . قرآن كرمي ـ  

 . ش ١٣٨١کتاب مبني، : رشت ؛ر تفاسري شيعهري تطوس ؛ايازي، حممدعلي .١

 .ش ١٣٧٨کتاب مبني، : ؛ رشتنامه تفاسري شناخت ؛ـــــــــــ .٢

  .ش ١٣٩١پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : ؛ قمهاي تفسريي بررسي مکاتب و روش؛ بابايي، علي اکرب .٣

 . ش ١٣٨٦پژوهشکده حوزه و دانشگاه،  :قم؛ يمکاتب تفسري؛ ـــــــــــ .٤

 .ش ١٣٨٥ ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: ران ؛هويت علم ديين ؛ري، خسروباق .٥

دفتر نشر فرهنگ  :ران ؛هرمنوتيک تطبيقي، بررسي مهانندي فلسفه تأويل در اسالم و غرب ؛پورحسن، قاسم .٦
 . ش ١٣٨٤اسالمي، 

  . ش ١٣٧٧ـ ناهيد،  دوستان: اء الدين خرمشاهي، ران :سعيبه  ؛پژوهي دانشنامه قرآن و قرآن مجعي از مؤلفان؛ .٧

 .ش ۱۳۶۰ يآذر و د ،۷نشر دانش، مشاره  ؛»زانيامل ريدرباره تفس« ؛نياءالد ي،خرمشاه .٨

   .ق ١٤١٨ مؤسسة الرسالة،: بريوت ؛جاهات التفسري يف القرن الرابع عشرات ؛بن سليمان  بن عبدالرمحن فهد، رومي .٩
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