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م السالم ویه اهل بیــت عل�ی ژ ه �پ صیص س�ی خ دوفصلنامـــه عیمل �ت

بستـان 96، صفحات 64-49 ــار و �ت ارم، �ب ره �پ سال سوم، �ژ

نقش ائمه شیعه ^ در شکل دهی به علوم قرآنی
کید بر روش تفسیری قرآن به قرآن«  »با تأ

کشیک نویس رضوی* سیدکمال 
چکیده

این مقاله برآن است تا با نشان دادن جایگاه محوری والیت در تفسیر وپاسداری كالم خداوند  ازفهم های 
غیراصیل و كژروی ها؛ جریان امامت و استمرارسیره و سّنت نبوی در گفتار ائمه×، رابه عنوان مكمل 
گرایش به روش تفسیر قرآن به قرآن در میان تفاسیر شیعی معرفی كند كه با پدید آمدن شرایط جدید و 
نیازهای فكری جامعه، با كاربردی كردن این روش جلوه های بیشتری از آن به منصه ظهور می رسد.  
درمیان تفاسیر شیعه بارزترین نمونۀ تفسیری شیعی، كه گسترۀ بیشتری از گونۀ تفسیر قرآن  به  قرآن را به 
كار برده است، التبیان فی تفسیر القرآن اثر شیخ طوسی )460-385ق( است. در میان مفسران متأخر نیز 
نمونۀ بارز این بهره گیری از مسیر والیت را می توان در المیزان فی تفسیر القرآن از عالمه سیدمحمدحسین 

طباطبائی مشاهده كرد كه در پاسخ به نیازهای فكری عصر حاضر تجلی بیشتری یافته است.

کلیدی: والیت  و تفسیر؛ تفسیر قرآن  به  قرآن؛ تفسیر علوی؛ شیخ طوسی؛ عالمه طباطبائی. گان  واژ
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مقدمه 
تفسیرنگاری قرآن در جامعۀ اسالمی دارای گرایش ها ومنابع گوناگونی است كه هر مذهب و فرقه 
اسالمی با بهره گیری از آن، تالش در اثبات خویش و ابطال دیگری دارد. ازاین میان آنچه در روند 
تفسیرگری قرآن در جهان اسالم شناخته شده اما كمتر به كار بسته شده  است، جایگاه قرآن به 
به فهم كالم خداوند است. بی گمان همۀ فرق و مذاهب  برای دست یابی  مثابه نخستین منبع 
اسالمی به جایگاه قرآن درشكل گیری سّنت اسالمی در تفسیر اعتراف دارند، لیكن آنچه نشان گر 
كالم  فهم  در  ایشان  شیعیان  و  اثنی عشری  ائمه  كالم  است،  تفسیر  در  منبع  این  به  كامل  توجه 
خداوند است. این سّنت كه منبعث از جریان منطقی وحی، آموخته شده از سّنت نبوی و امری 
برجسته در كالم علوی است، در سده های پیشین نظر مفسرانی چون شیخ طوسی )460-385ق( 
و عالمه طباطبائی )1402-1321ق( را به خود جلب نموده است تا گامی بلند در بهره گیری كامل تر از 
این سّنت برای حفظ كالم خداوند از تفاسیر منفعت طلبانه بردارند. چگونگی روش تفسیری و طرز 
نگرش شیخ طوسی و عالمه طباطبائی در به كارگیری این روش و میزان هماهنگی آنان با آنچه در 
سنت ائمۀ شیعه × آمده، از پرسش های اصلی این پژوهش است كه در ادامه با پی گیری سّنت 
تفسیری قرآن به قرآن در كالم علوی برای تبیین نقش و جایگاه والیت در شكل گیری تفسیر قرآن 

به قرآن، به این مهم خواهیم پرداخت.

1. اهل البیت^ و تفسیر قرآن به قرآن
خدا|  پیامبر تفسیری  روش  دنبالۀ  باید  را  می شناسیم  اهل البیت^  تفسیر  به عنوان  آنچه   
دانست. بهترین و كارآمدترین روشی كه از پیامبر خدا و خاندانش ^ به ما رسیده، روش تفسیری 
قرآن به قرآن است )طباطبائی، 1417: 12/1(. سابقۀ كاربرد این روش در كالم علی بن ابی طالب× 
 .)211  :1385 سبحانی،  61؛  بی تا:  )سیدرضی،  بعضًا«  بعضه  یصدق  الكتاَب  »أّنِ  است:  آمده 
هم چنین در سیرۀ تفسیری امامان بعدی نمونه های فراوانی را می توان یافت كه شیوۀ بهره گیری 
ایشان از روش تفسیری قرآن به قرآن را تبیین می كند )مجلسی،1410: 124/52(. ائمه اطهار × 
كه مبین همه چیز است  از خود قرآن -  ،| از سّنت پیامبر خدا  بر آموختن  را عالوه  این روش 
داده اند.  انتقال  دیگر  نسل های  به  و  كرده  استنباط  می شود-  سنجیده  آن  با  چیز  هر  درستی  و 
به  قرآن  تفسیر  از   × اطهار  ائمه  بهره گیری  119/1؛ خضیر، 1371: 117(. روش  )مالصدرا، 1366: 
قرآن، با نظر به روایات تفسیری ایشان در كتاب های شیعی، به دست می آید )صدوق، 1378ق: 
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29/1؛ عروسی حویزی، 1415ق: 121/1 و 515( و می توان از تحلیل و سنجش روایات با یكدیگر به 
الگویی برای این نوع از تفسیر دست یافت. در این الگو برای فهم برخی آیات، به آیات دیگر رجوع 
می كنیم، چنان كه علی بن ابی طالب× فرموده است: »القرآن ینطق بعضه ببعض ویشهد بعضه 
معانی  تحریف  از  قرآن  حفظ  سبب  زیرا  است  درست  و  علمی  تفسیری،   روش  این  بعض«.  علی 
الفاظ به  كار رفته در آن می شود. ائمه اطهار × با احاطۀ كامل خویش بر قرآن، آیاتی را كه از نگاه 
برخی دارای تناقض بوده به كمک آیاتی دیگر تفسیر می كردند )فضل اهلل، 1419ق: 64/7(. روش 

تفسیری ائمه اطهار× را می توان بدین گونه بخش بندی كرد:
الف: تفسیر صدر آیه به كمک ذیل آن )فیض كاشانی، 1418: 279/1؛ بحرانی، 1416: 312/2(. این 

روشن ترین نمونه از تفسیر قرآن به قرآن است و بی گمان نخستین گام برای فهم هر آیه به شمار 
می رود.

آیه )آیات( دیگر )فیض كاشانی، همان: 9/1؛ سبزوارى نجفی، 1419: 6/1؛  آیه به كمک  ب: تفسیر 

طیب، 1378: 118/1؛ جمال الحسینی، 1371: 98(. در این روش واژه یا واژگانی از یک آیه  با كمک 
و  نزول  ترتیب  آیات،  سیاق  سّنت،  واحد،  معنای  به  آن  در  و  می شود  تبیین  دیگر  )آیات(  آیه ای 
موضوع آن، چون نّبوت و امامت، توجه شده است )صدوق، 1398: 91؛ همو، 1378: 123/1 و201؛ 
كه  است  رفته  به كار  مسائلی  به  پاسخگویی  برای  بیشتر  روش  این   .)99 همان:  حسینی،  جمال 

جنبۀ اعتقادی دارند.1
ج: بیان مطلب به وسیلۀ پیوند چند آیه با یكدیگر، با بهره گیری از چند آیه می توان مطلب كالمی یا 

اخالقی را به خوبی تبیین یا تفهیم كرد و جنبه های گوناگون آن را واكاوید )تسترى، 1423: 134/1؛ 
بحرانی، همان: 712/4؛ مغنیه، بی تا: 612/1؛ حسینی همدانی، 1404: 236/14؛ بروجردى، 1366: 

.)81/6
مسائلی  گاهی   .)11-10  :1423 )كاشانی،  دیگر  آیه ای  كمک  به  آیه  یک  از  مستفاد  حكم  تعمیم  د: 

پیش می آید كه گمان می رود قرآن و سّنت دربارۀ آن ها ساكت بوده اند ولی با استفاده از این روش 
می توان با كسب مستند از قرآن، حكمی را كه در آیه ای آمده و راجع به مسأله ای خاص است با 

رعایت شرایط به دیگر مسائل تعمیم داد.
2. شیعه و پیروی از اهل البیت × در تفسیر قرآن به قرآن

در تفاسیر شیعی نمونه های بسیاری از به كار بردن روش تفسیر قرآن به قرآن دیده می شود. مفسران 
شیعه از خطوط اصلی اهل البیت× در تفاسیرشان به تناسب شرایط زمانه  پیروی كرده اند. این 
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× آغاز شده است و در روند تاریخی خویش مفسران گوناگونی  از همان زمان ائمه اطهار  سنت 
را می توان یافت كه پایبند به این روش بوده اند؛ مفسرانی چون ابوحمزه ثمالی كه از ویژگی های 
تفسیری او بهره گیری از روش قرآن به قرآن است )ثمالی، 1420، 62؛ حسینی، بی تا:100(، یا فرات 
از این روش بهره برده  كوفی، دانشمند شیعی سدۀ چهارم هجری، در مواضعی از تفسیر خویش 
است. )كوفی، 1410: 52(. سیوری، دانشمند شیعی سدۀ نهم هجری، برای كشف داللت الفاظ از 
روش تفسیر قرآن به قرآن بهره برده و از یک آیه برای توضیح لفظ موضوعی خاص استفاده كرده 
است )زاهد، 1384: 238(. هم چنین دسته بندی آیات قرآنی در آغاز هر مبحث حدیثی از عالمه 

مجلسی )رضایی اصفهانی، 1381: 81(، خود نمونه ای از تفسیر قرآن به قرآن است.
1-2.التبیان فی تفسیر القرآن

بارزترین نمونۀ تفسیری شیعی در میان گذشتگان كه گسترۀ بیشتری از گونه های تفسیر قرآن به 
تفسیر  فی  التبیان  عنوان:  با  )460-385ق(  طوسی  شیخ  تفسیری  اثر  است،  برده  به كار  را  قرآن 
القرآن است. شیخ طوسی این روش را نخستین گام در روند تفسیر دانسته و آن را یكی از مبانی 
تفسیر خویش قرار داده است )طوسی، بی تا: 14/6؛خضیر، 1369: 26(. شیخ طوسی در تفسیر آیه 
به آیه، در شرح مفردی قرآنی به گردآوری شواهدی از آیات دیگر پرداخته تا بر معنای درست دست 
یابد و برخی اشكاالت ظاهری را رفع نماید )خضیر، همان: 28(. روش آیه به آیه/آیات شیخ طوسی 
این ویژگی را دارد كه با توجه به سیاق و نظم آیات در گردآوری آن ها، كاربردهای گوناگون یک واژه 
در قرآن و تطور آن؛ امكان فهم عمیق تری از معنای واژه را به خواننده می دهد )طوسی، همان: 
توحید،  چون  مسائلی  شرح  در  بیشتر  طوسی  تفسیر  در  روش  این  همان:31(.  خضیر،  222/3؛ 

قیامت و آیات الهی به كار رفته است.
در میان تفاسیر شیعه، روش ائمه اطهار × در بهره گیری از تفسیر قرآن به قرآن، به سبب جریان 
امامت و استمرار سّنت نبوی در گفتارشان، ویژگی برجسته ای دارد. تكامل این جریان به واسطۀ 
پدیدآمدن شرایط جدید و نیازهای فكری جامعه بوده است. ازاین رو روش تفسیر قرآن به قرآن در 

میان تفاسیر شیعی با گسترۀ بیشتری به كار بسته شده است.
2-2. اندیشۀ اصالح گری در تفسیرنویسی

بازگشت به منابع اصیل اسالمی و تالش برای عقالنی سازی بنیان های نظری دین، به ویژه در پِی 
نگاهی  آن  به  باید  اینكه  و  كتاب مقدس  بر  آن  پیروان  تأكید  و  اروپا  از جنبش اصالح دینی  آگاهی 
سر خویش است، از عوامل موثر در توجه به قرآن بود.  كلی كرد نه جزئی و كتاب مقدس خودش مّفِ
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بی گمان مهم ترین پیامد بیداری اسالمی، اندیشۀ اصالح و تجددخواهی در حوزۀ دین و آموزه های 
دینی بود. اصالحاتی كه باید در فكر دینی، هویت مشترک اسالمی، اصل اجتهاد، توجه به دانش های 
نوین و ساختار نظام های سیاسی حاكم بر سرزمین های اسالمی، رخ می داد )شریعتی، 1364: 1-3؛ 

هاشمی، 1375: 30؛ طوقان، 2002: 65-67؛ سروش، 1384: 168(. 
جامعۀ اسالمی كه در پی اصالح گری بود، چاره ای جز بازخوانی قرآن به عنوان منبع اصلی دین 
از  برآمده  اسالمی  جامعه  روز  نیازهای  با  متناسب  قرآن  فهم  می نمود  مهم  آنچه  ولی  نداشت؛ 
بیداری اسالمی بود. برای دست یابی به این مهم، باید روش ها و رویكردهای كهن كه غبار بر فهم 
قرآن انداخته بودند و توان پاسخگویی به سؤاالت جدید را نداشتند، به كناری نهاده می شدند. 
درنتیجه دامنۀ اصالح گری به تفسیر قرآن نیز كشانده شد و روش های نوین در تفسیر قرآن مورد 
 :1386 خوش منش،  55-61؛   :1383 میرآقایی،  18/1؛   :1365 تهرانی،  )صادقی  گرفت  قرار  توجه 
131(. به دنبال این بازخوانی قرآن، به ناچار جایگاه تفسیر نقلی و روایات و احادیث در فهم دین 
تنزل می یافت و اندیشه های كهن دینداری، زیر سؤال می رفت. در این روند، الزم بود اسرائیلیات 
از متكلمان و فقیهان و  و قصه های پیامبران بی اعتبار شوند و مباحث ادبی و لفظی كه عده ای 
ادیبان را از قدیم به خود مشغول داشته بود، بسیار مختصر گردند و ضمن پرهیز از تفصیل در آیات 
االحكام و میانه روی در تكیه بر روایات، جایگاه خود قرآن در تفسیر، بیش از پیش مورد توجه قرار 

گیرد )عزیزالقس، بی تا: 81؛ هاشمی، همان: 40؛ عمارة، بی تا: 224(. 
رویكرد نوین به تفسیر قرآن یعنی تفسیر قرآن به قرآن، در مقایسه با رویكردهای كهن، سه ویژگی 
برجسته داشت؛ انگیزه های تفسیری، گزینش موضوع های تفسیری نوین و روش ها )كریمی نیا، 96؛ 
هاشمی، همان: 50(. تفسیر قرآن به قرآن، به مثابه روشی ریشه دار در سّنت تفسیری مسلمانان، 
 McAuliffeدر تفسیر برخی از آیات قرآن از قدیم كاربرد داشت )صدر، 1375: 19؛ صادقی،همان: 5؛
تفسیر،  به  مستقل  رویكردی  عنوان  به  نوین  رویكرد  درحالی كه   ،)D.Walfish, W.Goering, p315

خواستار مبنا قرار گرفتن قرآن در تفسیر كل قرآن بود؛ زیرا رویكردهای كهن كه در واقع نه تفسیر، 
بلكه یک نوع تطبیق آیات قرآن با روایات و احادیث بودند، از عهدۀ پاسخگویی به نیازهای فكری و 
اعتقادی مسمانانی كه در تقابل با سایر ادیان و اندیشه های جدید قرار گرفته بودند، بر نمی آمدند. 
آیات به سمت خاصی هدایت  به رأی، مفاهیم  از تفسیر  بر دوری  به قرآن، عالوه  در تفسیر قرآن 
مات شایع در میان 

َ
نمی شد و موضوع، روش و مستند از قرآن به دست می آمد نه از روایات و ُمَسّل

مسلمانان. به همین عّلت باید آن را نه یک روش در تفسیر، بلكه یک رویكرد نوین دانست كه در 
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مقابل دیگر رویكردها به ویژه تفسیر موضوعی )حسینی شیرازی، 1424: 50/1-52(، می تواند  كاربرد 
داشته باشد.

از نظر معنا، در رویكرد تفسیری  به ویژه  آیات قرآن  بر نظم و هماهنگی نظام مند  تأكید  هم چنین 
قرآن به قرآن، پاسخی است برای روایات مدعی زیادت یا نقصان در قرآن و تطبیق های علمی نوین 
با آن )شریعتی، همان: 52-54؛ صادقی تهرانی، همان: 26/1؛ صدر، همان: 23(. از سوی دیگر 
رویكرد تفسیری قرآن به قرآن می تواند به عنوان راهكاری برای وحدت اندیشه ای در جهان اسالم 
و احیای جایگاه اجتماعی، اعتقادی و اخالقی مناسب برای قرآن مورد استفاده قرار گیرد )صادقی 

تهرانی، همان: 32/1-38؛ عمارة، همان: 225(.
3-2. المیزان فی تفسیر القرآن

المیزان فی تفسیر القرآن، از مهم ترین آثار تفسیری جهان تشیع در سدۀ چهاردهم هجری به شمار 
می رود؛ )عاجل األسدی، 1429: 40(. تفسیر قرآن در المیزان كامل و از آغاز تا پایان بیان شده است. 
عالمه طباطبائی بنیان گذار یا تنها كسی نبود كه از این رویكرد، قرآن به قرآن، در تفسیر بهره برد، 
بلكه ایشان خط  مشی ائمه اطهار × را در تفسیر قرآن پی گرفت و بر پایۀ نیازسنجی ای كه پس از ورود 
به شهر قم برای حوزۀ علمیه آنجا انجام داد به اهمیت طرح مباحث تفسیری از این دست پی برد و 
چندین دوره به تدریس تفسیر قرآن پرداخت و سپس مباحث را به صورت مجلداتی به چاپ رساند. 

)سبحانی، 1420: 367/2؛ سند، 1421: 37(
المیزان فی تفسیر القرآن دارای جنبه های گوناگونی است، لیكن سه جنبۀ رویكرد تفسیری قرآن به قرآن، 
سر در آن برجستگی ویژه دارد  )عیسی نژاد، 1383:  طرح مباحث اجتماعی- اخالقی و پیشینۀ فلسفی مّفِ
تفسیری  مسلک های  بر  تفسیر،  به  خویش  رویكرد  در  طباطبائی  عالمه   .)215  :1361 رزاقی،  18؛ 
پیشینیان این نكته را وارد می داند كه آنان آراء خویش را بر قرآن حمل كرده اند. برای همین، كار 
آنان تفسیر نبوده بلكه تطبیق است )طباطبائی، همان: 8/1(. عالمه طباطبائی اختالف در آراء 
ایشان در بحث های  نمونه،  برای  آیات می داند.  از همین تطبیق مصداق  برخواسته  را  تفسیری 
علمی نخست به وجود مبحث علمی در آیه ای با آیات دیگر می پردازد و سپس دیدگاه قرآن را دربارۀ 

آن موضوع بیان می كند، نه آنكه با پیش فرضی علمی به سراغ آیات برود )همو، 7/1(.
است  اسالم  جهان  در  علمی  ـ  فرهنگی  عظیم  تحوالت  و  نشاط  دوران  طباطبائی،  عالمه  دوران 
را به جانب اصالح گری كشانده است )خرمشاهی، 1372:  و آن  تأثیر گذاشته  ایشان  كه در تفسیر 
264؛ هاشم زاده، 1381: 189(. ایشان در پرتوی قرآن به طرح مباحث اجتماعی قرآن پرداخته و 
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مباحث اخالقی قرآن را به سه روش در دعوت به اخالقی زیستن ارائه كرده است؛ نخست اخالق 
 .)207-203  :1368 )امینی،  معرفتی  اخالق  سرانجام  و  اخروی  پاداش  با  اخالق  دیگر  انتفاعی، 
عالمه طباطبائی در المیزان به مباحث فلسفی »از نظر پاسخ گویی به فلسفه مادی« توجه داشت 
)رزاقی، 1361: 218-220(. البته ایشان برخالف روش های پیشینیان در مباحث تفسیری، با تأكید 
بر عدم دخالت ذهنیات مفسر در تفسیر؛ روش ها، مكتب ها و موضوعات فلسفی را بر آیات حمل 
براهین  و كشف  قرآن  به  قرآن  تفسیر  از  نكرده است )طباطبائی، همانجا(. عالمه طباطبائی پس 
قرآن، مباحث فلسفی و براهین عقلی را به آن عرضه كرده اند. ایشان با آگاهی، مرز میان تفسیر و 
فلسفه را جدا ساخته و قرآن را معیار سنجش، حتی در فلسفه دانسته است. )موسوی تبریزی، 

1363: 309-314؛ خرمشاهی، همان: 268(.
1-3-2. رویکرد عالمه طباطبائی در تفسیر قرآن به قرآن

رویكرد عالمه طباطبائی در المیزان، تفسیر قرآن به قرآن است. ایشان بر سابقه دار بودن تفسیر قرآن 
از معارف قرآن دانسته  به قرآن تأكید كرده و به نسیان سپردن آن را سبب پنهان ماندن بسیاری 
است )طباطبائی، همان: 71/1؛ ایزدی مباركه، 1385: 32(. عالمه طباطبائی قرآن را كالمی واحد 
از مصدری واحد دانسته است. برای همین خواستار پیش داشت متن قرآن در فهم آن و كنار نهادن 
 .)99-97/1  :1427 )حیدری،  است  و...  عرفان  فلسفه،  علم،  چون  سر  مّفِ پیش داشتهای  تمام 
ایشان این امور را تكمیل شونده دانسته نه تكمیل كننده. برای  همین عالمه طباطبائی نسبت سیاق 
)مناسبت( آیات و بافت كالم را در تفسیر بسیار مهم دانسته اند، همان گونه كه این امر را در بازشناسی 
آیات مكی و مدنی و تأیید یا ّرد دیدگاه برخی مفسران به كار بسته اند در این رویكرد، تفسیر به رأی نیز 
نمی تواند نمود داشته باشد زیرا تفسیر باید با سیاق )مناسبت( آیات، بافت كالم قرآن و عقل قطعی 
با متن  باطنی كه سازگاری  آیه حجت بوده و تفسیری  این روش، متن )ظاهر(  مطابق باشد.2 در 
18/1؛  تهرانی، همان:  6/1-7؛ صادقی  )موسوی سبزواری، 1409:  پذیرفته می شود  دارد  )ظاهر( 
موسوی همدانی، 1374: مقدمه/21و24؛ خرمشاهی، همان: 258و267(. تفسیر عالمه طباطبائی 
در آیۀ چهل سورۀ مریم خالف ظاهر است و در آیۀ هفتاد و شش سورۀ حج نیز چندان نزدیک به 
نظر نمی رسد )مكارم شیرازى، 1374: 74/13و180/14(. عالمه طباطبائی پیوستگی و همبستگی 
آیات را كه از ویژگی های تفسیری سدۀ چهاردم هجری است، ابزار تفسیر قرآن ساخته و این رویكرد 
)تفسیر قرآن به قرآن( اعجاز قرآن را در تبیین خویش و رفع هرگونه تناقض میان آیات نشان می دهد 

.)Mustansir Mir, (p.204-205 موسوی همدانی، همان: 20؛ رزاقی، همان: 215 و 218؛(
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هم چنین در این رویكرد؛ آشنایی با محكمات و عرضۀ متشابهات بر آن ها و رعایت ترتیب آیات بر 
اساس زمان نزول، عالوه بر جایگاه شأن در سوره ها، فهم مردم و زمانۀ آنان، بسیار قابل توجه است 

)جعفری، 1376: 72/2(.
عالمه طباطبائی كوشیده است تا با روش تجزیه ای )سوره به سوره(، موضوع اصلی هر سوره را كه 
این  آوردن   .)260 همان:  )خرمشاهی،  بشناساند  خواننده  به  می نامد،  سوره«  »غرض  یا  »بیان« 
مقدمه دربارۀ غرض هر سوره، با نظر به جنبۀ اصالحی عالمه طباطبائی، به روش محمد عبده در 
تفسیر نزدیک بوده و بررسی آیات ابتدایی، انتهایی، سیاق سوره و تقسیم سوره به بخش هایی با 
مفهوم درونی، عالمه طباطبائی را در تفسیر به رشید رضا نزدیک كرده است )خرمشاهی، همان: 
در  را  آیه  هر  كهن،  تفاسیر  برخالف  طباطبائی  عالمه   .)Jane Dammen McAuliffe,pp.85-88271؛
ارتباط با آیۀ دیگر تفسیر كرده است. در این بخش به آیه های دیگر -كه بر یک سیاق داللت دارند- 
تفسیر  برای  آیات(  غرر  یا  توحیدی  )آیات  كلیدی  آیات  را  آن ها  می توان  كه  است  شده  اشاره   نیز 
اثر عالمه  برخی  تا  آیات سبب شده  از  گروهی دیگر  با  آیات  قرآن دانست. دریافت معانی  به  قرآن 
طباطبائی را گام نهادن در عرصۀ تفسیر موضوعی بدانند )موسوی همدانی، همان: مقدمه/25؛ 
از منابع  روایی كه در آن  این بخش به بحث  از  خرمشاهی، همان: 256(. عالمه طباطبائی پس 
شیعه و سنی بهره برده، پرداخته است )نفیسی، 1384: 96(. اختصار و استقالل در بیان مطالب، 
)كه  تفسیر  با  و كالمی  فقهی  غیر مبرهن، درنیامیختن مباحث  فرضیۀ  به هرگونه  استناد  از  پرهیز 
از روش سّنتی  بهره گیری  و  نه تفسیر(  و كالم می داند  را در علم فقه  عالمه طباطبائی جای آن ها 
القرآن است  از تفسیر هر سوره در المیزان فی تفسیر  از ویژگی های این بخش  لغت شناسی و نحو 

)موسوی همدانی، همان: مقدمه،22؛ خرمشاهی، همان: 270-267(.
عالمه طباطبائی بحث روایی را بر اساس پیشینۀ این گونه تفسیر در جهان اسالم رها نساخته است، 
بلكه بهره گیری از سّنت در برخی موارد راه گشاِی تفسیر برای ایشان بوده است.3 اهتمام عالمه به 
نقل های متعدد یک روایت، از امتیازهای بحث روایی المیزان است. ایشان در روایات به گزارش 
سالم ترین روایت، كه وابسته به همسویی و سنجش آن با قرآن است، بسنده كرده و آن را از مباحث 
تفسیری خویش جدا ساخته است. عالمه دربارۀ سند روایات به سه روش عمل كرده است؛ حذف 
كامل سند، آوردن نخستین راوی و آوردن سند كامل به ویژه در مورد آیۀ والیت )موسوی همدانی، 
داشته  شدید  موضعی  اسرائیلیات  دربارۀ  ایشان  90-96؛(.  همان:  نفیسی،  مقدمه،21؛  همان: 
نكات  از   .)266 همان:  خرمشاهی،  372؛   :1370 )آلوسی،  است  كرده  عمل  سخت گیرانه  بسیار  و 
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بحث روایی او، اشاره به روایات و نقل آن ها از متون شیعی و سّنی است. عالمه در زمینۀ تفسیر، 
منابع فراوانی به كار بسته است. دراین میان توجه ایشان به منابع اهل سّنت به ویژه الدرالمنثور 
سیوطی، نشان از ژرفكاوی اش در توجه به آراء صاحب نظران، دیدگاه های مفسران معاصر و نقد 
برخی آراء آنان برای كامل بودن بحث دارد )آلوسی، همان: 370؛ خرمشاهی، همان: 264-260(. 
از استطردادها و بحث های درازدامن، مانند بحث های لغوی، نحوی، بالغی  با پرهیز  هم چنین 
آیات و اختالف قرائات را تا آنجا كه به روشن سازی مطلب كمک می كند )طباطبائی، همان: 13/1؛ 

آلوسی، همان: 373-372(.

3. جایگاه سّنت در تفسیر قرآن به قرآن
متعلقاتی  از  را  سّنت  و  می كند  پرهیز  فهم  در  سّنت  دخالت دادن  از  قرآن  به  قرآن  تفسیر  رویكرد 
كارآیی آن در  و  ازاین رو پیرامون سّنت  قرار می دهد.  را در مسیری خاص  می داند كه ذهن مفسر 

روش تفسیر قرآن به قرآن دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست؛ چشم پوشی كامل از سّنت را پیشنهاد می كند، زیرا صحِت قطعِی سنت نسبت به 
قرآن كمتر و احتمال جعل در آن بسیار است. این دیدگاه سبب شده تا برخی در این روش بهای 
سر را تنها مقید به قرآن بدانند. دیدگاه دیگر توجه به سّنِت صحیح و  اندكی به سّنت داده و مّفِ
)فتح  است  آیات  روشنگری  در   | خدا  پیامبر  جایگاه   بر  قرآن  تأكید  سبب  به  آن  از  بهره گیری 
اهلل، بی تا: 4؛ جوادی آملی، 1378: 1/ 62؛ عمیدزنجانی، 1379: 363(. در اینجا این سوال مطرح 
طریق  از  آن  شواهد  از  بسیاری  و  قرآن  به  قرآن  تفسیر  روش   ، نكته  این  به  توجه  با  می-شودكه 
به  قرآن  تفسیر  از  مراد  یا  نداشت  توجه  سّنت  به  می توان  چگونه  است،  كرده  پیدا  انتقال  سّنت 
قرآن را، رهاسازی سّنت و پیروی از اندیشۀ »حسبنا كتاب اهلل« دانست؟ )ابن تیمیه، 1423: 108؛ 
| و  ازآنجاكه گفتار پیامبرخدا  عیسی نژاد، همان: 19؛ سند، همان: 36(. بلكه رجوع به سّنت 
فهم ایشان از كتاب خدا بوده و برای دست یابی درست به موضوع آیات راه گشا و رفع كنندۀ برخی 
ابهام ها است، ضروری به نظر می رسد و باید سّنت صحیح را نگاه داشت و از آن بهره گیری علمی 

و روشمند كرد.
صاحب نظران،  برخی  است،  نص  به  رجوع  همان  كه  قرآن،  به  قرآن  تفسیر  روش  به  نگاهی  در 
از  ثابت  تأیید آن سّنتی  را زمانی درست می دانند كه در  بر اساس این روش  تفسیِر به دست آمده 
پیامبرخدا| آمده باشد )سّبت، 1421: 109/1(. به اعتقاد این قبیل صاحب نظران، توجه به آن 
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دسته از سّنت ها در تفسیر ضروری است كه هم تفسیر آیه و هم روش تفسیر آن را می رساند. البته 
سّنت ها نیز برای كسب اعتبار باید با قرآن سنجیده شوند.

بر اساس اندیشۀ تفسیری شیعۀ دوازده امامی، اهل البیت × عالم به قرآن و تفسیر آن هستند، 
ازاین رو ایشان در این روش تفسیری نقش مهمی دارند. براین اساس شیعیان با استناد به حدیث 
ثقلین، عالوه بر بهره گیری از روش قرآن به قرآن، به سّنت نبوی و سخنان اهل البیت× به عنوان 

حافظ و عالم به قرآن، توجه دارند.
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نتیجه گیری
روش ائمه اطهار × در بهره گیری از تفسیر قرآن به قرآن در میان شیعیان، ویژگی برجسته ای دارد. 
به سبب جریان امامت و استمرار سّنت نبوی در گفتار ائمه اثنی عشریه × و تكامل این جریان 
به واسطۀ پدیدآمدن شرایط جدید و نیازهای فكری جامعه، روش قرآن به قرآن در میان تفاسیر 
از جریان منطقی وحی  در  این سّنت منبعث  كار بسته شده است.  به  بیشتری  شیعی در گسترۀ 
روشنگری خویش كه مبین همه چیز است و درستی همه چیز با آن سنجیده می شود، استنباط 
شده است. ازاین رو روشی  علمی و درست است كه سبب حفظ قرآن از تحریف معانی الفاظ آن 
می شود. در این روش واژه یا واژگانی از یک آیه با كمک آیه ای )آیات( دیگر تبیین می شود و در آن 
توجه  امامت،  و  نّبوت  هم چون  آن  موضوع  و  نزول  ترتیب  آیات،  سیاق  سّنت،  واحد،  معنای  به 
شده است. مفسران شیعه، از خِط مشی های داده شده در تفسیر از سوی اهل البیت ×  پیروی 
كرده اند. روش آیه به آیۀ شیخ طوسی این ویژگی را دارد كه با توجه به سیاق و نظم آیات در گردآوری 
آن ها، كاربردهای گوناگون یک واژه در قرآن و تطور آن، به ذهن خواننده امكان فهم عمیق تری از 
معنای واژه را می دهد. عالمه طباطبائی  نیز خِط مشی ائمۀ اطهار÷ را در تفسیر پی گرفته و برپایۀ 
نیازسنجی ای كه به هنگام ورود خویش به شهر قم برای حوزۀ علمیه انجام داد به اهمیت طرح 
مباحث تفسیری از این دست پی برد و به تدریس تفسیر قرآن پرداخت. سه جنبۀ: رویكرد تفسیری 
سر در المیزان فی تفسیر قرآن  قرآن به قرآن، طرح مباحث اجتماعی ـ اخالقی و پیشینۀ فلسفی مّفِ
برجستگی ویژه دارد. عالمه طباطبائی با تأكید بر عدم دخالت ذهنیات مفسر در تفسیر، روش ها، 
مكتب ها و موضوعات فلسفی را بر آیات حمل نكرده و خواستار پیش داشت متن قرآن در فهم آن 
سر هم چون علم، فلسفه، عرفان و... است. ایشان سیاق  و كنارنهادن تمام پیش داشت های مّفِ
)مناسبت( آیات و بافت كالم را در تفسیر بسیار مهم دانسته اند، همان گونه كه در بازشناسی آیات 
و  پیوستگی  بسته اند. عالمه طباطبائی  كار  به  برخی مفسران  رّد دیدگاه  یا  تأیید  و  و مدنی  مكی 
همبستگی آیات را كه از ویژگی های تفسیری سدۀ چهاردم هجری است، ابزار تفسیر قرآن ساخته 
است. این رویكرد )تفسیر قرآن به قرآن( اعجاز قرآن را در تبیین خویش و رفع هرگونه تناقض میان 

آیات، نشان می دهد.  
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پی نوشت ها
ِبَیَدّىَ   َخَلْقُت  ِلَما  َتْسُجَد  ن 

َ
أ َمَنَعَك  َما  َیِإْبِلیُس  " َقاَل  ص75  در  قدرت  به  ید  واژه  تفسیر  نک:   .1

اٌب"و  ّوَ
َ
ُه أ

َ
ْیِد  ِإّن

َ ْ
ْم ُكنَت ِمَن اْلَعاِلیَن"، ص17 " اْصبِرْ َعلَی  َما َیُقوُلوَن َو اْذُكْر َعْبَدَنا َداُوَد َذا األ

َ
َت أ ْسَتْكبَرْ

َ
أ

ا َلُموِسُعوَن"، )نک:طبرسی ،1377: 445/3؛طیب،1378: 
َ
ْیْیٍد َو ِإّن

َ
َماَء َبَنْیَناَها ِبأ الذاریات/47 " َو الّسَ

)274/11
2. برای نمونه آیه 85 االسراء )نک: طباطبائی،1417: 195/13 ؛ آلوسی،1370: 370؛ خرمشاهی،1372: 

265؛ حیدری،1427: 1 /99(.
3. ذیل آیه 13 النجم)نک: قرشی،248/1371،3 و خرمشاهی،همان: 257(.



61

فهرست مراجع
1. قرآن مجید 

محمدعمرسالم  شرح:  التفسیر،  مقدمه فی اصول  1423ق،  عبدالحلیم؛  بن  احمد  تیمیه،  ابن   .2
بازمول، بی جا.

3. امینی، ابراهیم؛ 1368،" اخالق در المیزان" یادنامۀ عالمه طباطبائی )مجموعه مقاالت ارائه شده 
در كنگرۀ ساالنۀ بزرگداشت عالمه طباطبائی و بررسی آثار و افكار ایشان در دانشگاه تبریز(، تبریز: 

انتشارات دانشگاه تبریز.
4. ایزدی مباركه، كامران؛ 1385،" مبانی روش تفسیر قرآن به قرآن و نمودهای بهروری از آن در بینش 
و  سیستان  دانشگاه  تابستان،  و  بهار   ،11 ش  اسالمی،  حقوق  و  الهیات  طباطبائی"مجلۀ  عالمه  

بلوچستان.
5. آلوسی، علی؛ 1370، روش عالمه طباطبائی درتفسیر المیزان، مترجم: سیدحسین میرجلیلی، مركز 

چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی.
6. بحرانی، سید هاشم؛ 1416ق، البرهان فی تفسیر القرآن، ج 2، تهران: بنیاد بعثت.

7. بروجردى، سید محمد ابراهیم؛ 1366، تفسیر جامع، تهران: صدر.
بیروت: منشورات محمدعلی  تفسیر التسترى،  ابومحمد سهل بن عبداهلل؛ 1423ق،  8. تسترى، 

بیضون/ دارالكتب العلمیه.
9. ثمالی، ابوحمزه، ثابت بن دینار؛ 1420، تفسیر القرآن الکریم، بیروت: دارالمفید.

10. جعفری، یعقوب؛ 1376، تفسیرکوثر، قم: هجرت.
11. جمال الحسینی، علی؛ 1371، "مناهج أهل البیت فی التفسیر" رسالة القرآن، ش 9، تیرماه.

12. جوادی آملی،عبداهلل؛ 1378، تسنیم )تفسیرقرآن کریم(، قم: مركز نشر إسراء.
13. حسینی، سیدعدنان؛ بی تا، االمام محمد الجواد علیه السالم، قم: مركز الرسالة.

14. حسینی شیرازی، سیدمحمد؛ 1424، تقریب القرآن إلی األذهان، بیروت: دارالعلوم.
15. حسینی همدانی، سید محمدحسین؛ 1404ق، انوار درخشان، تهران: كتابفروشی لطفی.

آراء  بین  المنهجیة  مقارنة  التأویل:  و  تفسیر  اصول  1427ه.ق/2006م،  حیدری،سیدكمال؛   .16
الطباطبائی و أبرز المفسرین، ایران: دارفراقد.

17. خرمشاهی، بهاءالدین؛ 1372، قرآن پژوهی )هفتادبحث وتحقیق قرآنی(، تهران: مركز نشر فرهنگی 
شرق.



62

18. خضیر، جعفر؛ 1369 ، "تفسیرالقرآن بالقرآن عندالشیخ الطوسی" رسالة القرآن، شماره3، دی ماه.

19. --------؛ 1371 ، "تفسیرالقرآن بالقرآن عندأهل البیت)علیهم السالم(" رسالة القرآن، شماره9.
20. خوش منش، ابوالفضل؛ 1386، "تفسیراجتماعی قرآن وبیداری اسالمی"  پژوهش و حوزه، شماره 

30 و31، تابستان وپائیز، صص156-129.
عالمه  استاد  كبیر  مفسر  یادنامه  المیزان"  در  طباطبائی  عالمه  "با   ،1361 ابوالقاسم؛  رزاقی،   .21

طباطبائی، قم: شفق.
22. رضایی اصفهانی، محمدعلی؛ 1381، "تفسیر روشمند وحی با وحی" مجلۀ معرفت، شماره60، آذرماه.
البیت  اهل  فقه  مجلة  1384، "منهج المقداد السیوری فی کنزالعرفان"  عبداالمیركاظم؛  زاهد،   .23

علیهم السالم، شماره36.
24. سّبت، خالدبن عثمان؛ 1421ق، قواعد التفسیر، دار ابن عّفان، بی جا.

25. سبحانی، جعفر؛ 1385 ، االیمان و الکفر فی الکتاب والسنة، قم: مؤسسه امام صادق علیه السالم.
26. ---------؛  1420ق ، مفاهیم قرآن، گردآوری جعفر الهادی، قم: مؤسسه امام الصادق×.

27. سبزوارى نجفی، محمد بن حبیب اهلل؛1419، ارشاد االذهان الی تفسیر القرآن، بیروت: دارالتعارف 
للمطبوعات.

28. سروش، عبدالكریم؛ 1384، از شریعتی، مؤسسه فرهنگی، تهران: صراط.
29. سند، الشیخ محمد؛ 1421، اإلمامة إإلهیة، نجف: مركزاألبحاث العقائدیة.

30. سیدرضی؛ بی تا، نهج البالغه، مصحح صبحی صالح، قم: مؤسسه دارالهجرة.
31. شریعتی، محمدتقی؛ 1364، تفسیرنوین، تهران: شركت سهامی انتشار. 

32. صادقی تهرانی، محمد؛ 1365، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، قم: انتشارات فرهنگ اسالمی.
فصلنامه  در  چهاردهم"  درقرن  تفسیرنگاری  تحوالت   " فرید؛1375،  اهلل  امان  موسی؛  صدر،   .33

پژوهش های قرآنی، شماره7و8، پائیز وزمستان.
34. صدوق، حسین؛  1398ق، التوحید، قم: انتشارات جامعه مدرسین.

35. -------------؛ 1378ق، عیون اخبار الرضا×، انتشارات جهان، بی جا.
36. طباطبائی، سیدمحمدحسین؛ 1417ق، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسالمی 

جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم.
و مدیریت  تهران  دانشگاه  انتشارات  قم:  جوامع الجامع،  37. طبرسی، فضل بن حسن؛ 1377، 

حوزه علمیه قم.



63

38. طوسی، محمد بن حسن؛ بی تا، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
39. طوقان، قدری حافظ؛ 2002م، مقام العقل عندالعرب، بیروت: دارالقدس.

40. طیب، سید عبدالحسین؛ 1378، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات اسالم.
41. عروسی حویزی، عبدعلی؛ 1415ق، تفسیر نورالثقلین، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

42. عزیز القس، فهیم؛ بی تا، تاریخ علم التفسیر، قاهرة: دارالثقافة المسیحیة.
43. عماره، محمد؛ بی تا، االسالم بین التنویر و التزویر، قاهره: دارالشوق.

44. عمیدزنجانی، عباسعلی؛ 1379، مبانی وروش های تفسیرقرآن، تهران: سازمان چاپ وانتشارات 
وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی.

46. عیسی نژاد، سیدمحمد؛ 1383، " تقارن وتغایر نظریه تفسیری عالمه طباطبائی ومکتب تفکیک" 
گلستان قرآن، شماره192، پائیز.

47. فتح اهلل، وسیم؛ بی تا، االختالف فی التفسیر، حقیقته وأسبابه، بی جا.
48.  كوفی، ابوالقاسم فرات بن ابراهیم؛ 1410ق، تفسیر فرات کوفی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات 

وزارت ارشاد اسالمی، تهران.
49. فضل اهلل، سید محمدحسین؛ 1419ق، تفسیر من وحی القرآن،  بیروت: دارالمالك للطباعة و النشر.

50. فیض كاشانی، مال محسن؛ 1418ق، األصفی فی تفسیرالقرآن، قم: مركز انتشارات دفتر تبلیغات 
اسالمی.

51. قرشی، سید علی اكبر؛ 1371، قاموس قرآن، تهران: دارالكتب اإلسالمیة.
52. كاشانی، مال فتح اهلل؛ 1423ق، زبدة التفاسیر، قم: بنیاد معارف اسالمی.

53. مجلسی، محمدباقر؛ 1410ق، بحار االنوار، بیروت: موسسة الطبع و النشر.
54. مغنیه، محمد جواد؛ بی تا، التفسیر المبین، قم: بنیاد بعثت.

55. مكارم شیرازى، ناصر؛ 1374، تفسیر نمونه، تهران: دارالكتب اإلسالمیة.
56. مالصدرا شیرازی، محمد بن ابراهیم؛ 1366، شرح اصول الکافی، تصحیح: محمد خواجوی و 

علی عابدی شاهرودی، تهران: مؤسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی.
57. موسوی تبریزی، سیدمحسن؛ 1363، " نظریات فلسفی عالمه درالمیزان"  دومین یادنامه عالمه 

طباطبائی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
58. موسوی سبزواری، سیدعبداالعلی؛ 1409، مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسه 

اهل البیت ×.



64

اسالمی  انتشارات  دفتر  قم:  1374، ترجمه تفسیرالمیزان،  سیدمحمدباقر؛  همدانی،  موسوی   .60
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

"بیداری اسالمی و مظاهر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن" مجلۀ  61. میرآقایی، سیدجالل؛ 1383، 
اندیشه انقالب اسالمی، شماره 10، تابستان.

62. نفیسی، شادی؛ 1384، عالمه طباطبائی و حدیث، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
63. هاشم زاده، محمدعلی؛ 1381، "کتاب شناسی المیزان و عالمه"بینات، شماره34، تابستان.

64. هاشمی، سیدحسین؛ 1375، "بازتاب تفکر اصالحی در تفاسیر جدید"، در فصلنامه پژوهش های 
قرآنی، شماره 7 و8، پائیز و زمستان.

65. Mustansir Mir ،” The Surah as Unity", in The Koran, critical concepts in Islamic studies, Ed. 
By Colin turner, first published 2004 by Routledge Curzon.

66. Jane Dammen McAuliffe ، Qur'anic Christians: An Analysis of classical and modern 
exegesis, Cambridge university press, 2007.




