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چکیده
این مقاله برآن است تا با نشاندادن جایگاه محوری والیت در تفسیر وپاسداری کالم خداوند ازفهمهای
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سنت نبوی در گفتار ائمه× ،رابهعنوان مکمل
گرایش به روش تفسیر قرآنبهقرآن در میان تفاسیر شیعی معرفی کند که با پدیدآمدن شرایط جدید و
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نمونۀ بارز این بهرهگیری از مسیر والیت را میتوان در المیزان فی تفسیر القرآن از عالمه سیدمحمدحسین
طباطبائی مشاهده کرد که در پاسخ به نیازهای فکری عصر حاضر تجلی بیشتری یافته است.
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مقدمه
تفسیرنگاری قرآن در جامعۀ اسالمی دارای گرایشها ومنابع گوناگونی است که هر مذهب و فرقه
اسالمی با بهرهگیری از آن ،تالش در اثبات خویش و ابطال دیگری دارد .ازاینمیان آنچه در روند
تفسیرگری قرآن در جهان اسالم شناخته شده اما کمتر به کار بسته شده است ،جایگاه قرآن به
مثابه نخستین منبع برای دستیابی به فهم کالم خداوند است .بیگمان همۀ فرق و مذاهب
اسالمی به جایگاه قرآن درشکلگیری ّ
سنت اسالمی در تفسیر اعتراف دارند ،لیکن آنچه نشانگر
توجه کامل به این منبع در تفسیر است ،کالم ائمه اثنیعشری و شیعیان ایشان در فهم کالم
سنت که منبعث از جریان منطقی وحی ،آموختهشده از ّ
خداوند است .این ّ
سنت نبوی و امری
برجسته در کالم علوی است ،در سدههای پیشین نظر مفسرانی چون شیخ طوسی (385-460ق)
و عالمه طباطبائی (1321-1402ق) را به خود جلب نموده است تا گامی بلند در بهرهگیری کاملتر از
این ّ
سنت برای حفظ کالم خداوند از تفاسیر منفعتطلبانه بردارند .چگونگی روش تفسیری و طرز
نگرش شیخ طوسی و عالمه طباطبائی در بهکارگیری این روش و میزان هماهنگی آنان با آنچه در
سنت ائمۀ شیعه × آمده ،از پرسشهای اصلی این پژوهش است که در ادامه با پیگیری ّ
سنت
تفسیری قرآن به قرآن در کالم علوی برای تبیین نقش و جایگاه والیت در شکلگیری تفسیر قرآن
به قرآن ،به این مهم خواهیم پرداخت.
 .1اهلالبیت^ و تفسیر قرآن به قرآن
آنچه بهعنوان تفسیر اهلالبیت^ میشناسیم را باید دنبالۀ روش تفسیری پیامبرخدا|
ش^ به ما رسیده ،روش تفسیری
دانست .بهترین و کارآمدترین روشی که از پیامبر خدا و خاندان 
قرآن به قرآن است (طباطبائی .)12/1 :1417 ،سابقۀ کاربرد این روش در کالم علیبنابیطالب×
ً
آمده استّ :
َ
الکتاب یصدق بعضه بعضا» (سیدرضی ،بیتا61 :؛ سبحانی.)211 :1385 ،
«أن
ِ
همچنین در سیرۀ تفسیری امامان بعدی نمونههای فراوانی را میتوان یافت که شیوۀ بهرهگیری
ایشان از روش تفسیری قرآن به قرآن را تبیین میکند (مجلسی .)124/52 :1410،ائمه اطهار ×
این روش را عالوه بر آموختن از ّ
سنت پیامبر خدا | ،از خود قرآن -که مبین همه چیز است
و درستی هر چیز با آن سنجیده میشود -استنباط کرده و به نسلهای دیگر انتقال دادهاند.
(مالصدرا119/1 :1366 ،؛ خضیر .)117 :1371 ،روش بهرهگیری ائمه اطهار × از تفسیر قرآن به
قرآن ،با نظر به روایات تفسیری ایشان در کتابهای شیعی ،به دست میآید (صدوق1378 ،ق:

29/1؛ عروسی حویزی1415 ،ق 121/1 :و  )515و میتوان از تحلیل و سنجش روایات با یکدیگر به
الگویی برای این نوع از تفسیر دست یافت .در این الگو برای فهم برخی آیات ،به آیات دیگر رجوع
میکنیم ،چنانکه علیبنابیطالب× فرموده است« :القرآن ینطق بعضه ببعض ویشهد بعضه
علی بعض» .این روش تفسیری ،علمی و درست است زیرا سبب حفظ قرآن از تحریف معانی
الفاظ به کار رفته در آن میشود .ائمه اطهار × با احاطۀ کامل خویش بر قرآن ،آیاتی را که از نگاه
برخی دارای تناقض بوده به کمک آیاتی دیگر تفسیر میکردند (فضل اهلل1419 ،ق .)64/7 :روش
تفسیری ائمهاطهار× را میتوان بدینگونه بخشبندی کرد:
الف :تفسیر صدر آیه به کمک ذیل آن (فیض كاشانى279/1 :1418 ،؛ بحرانى .)312/2 :1416 ،این
روشنترین نمونه از تفسیر قرآن به قرآن است و بیگمان نخستین گام برای فهم هر آیه به شمار
میرود.
ب :تفسیر آیه به کمک آیه (آیات) دیگر (فیض کاشانی ،همان9/1 :؛ سبزوارى نجفى6/1 :1419 ،؛
طیب118/1 :1378 ،؛ جمالالحسینی .)98 :1371 ،در این روش واژه یا واژگانی از یک آیه با کمک
آیهای (آیات) دیگر تبیین میشود و در آن به معنای واحدّ ،
سنت ،سیاق آیات ،ترتیب نزول و
موضوع آن ،چون ّنبوت و امامت ،توجه شدهاست (صدوق91 :1398 ،؛ همو 123/1 :1378 ،و201؛

جمال حسینی ،همان .)99 :این روش بیشتر برای پاسخگویی به مسائلی بهکار رفته است که
جنبۀ اعتقادی دارند.
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ج :بیان مطلب بهوسیلۀ پیوند چند آیه با یکدیگر ،با بهرهگیری از چند آیه میتوان مطلب کالمی یا
اخالقی را بهخوبی تبیین یا تفهیم کرد و جنبههای گوناگون آن را واکاوید (تسترى134/1 :1423 ،؛
بحرانى ،همان712/4 :؛ مغنیه ،بیتا612/1 :؛ حسینى همدانى236/14 :1404 ،؛ بروجردى:1366 ،
.)81/6
د :تعمیم حکم مستفاد از یک آیه به کمک آیهای دیگر (كاشانى .)11-10 :1423 ،گاهی مسائلی
پیش میآید که گمان میرود قرآن و ّ
سنت دربارۀ آنها ساکت بودهاند ولی با استفاده از این روش
میتوان با کسب مستند از قرآن ،حکمی را که در آیهای آمده و راجع به مسألهای خاص است با
رعایت شرایط به دیگر مسائل تعمیم داد.

 .2شیعه و پیروی از اهلالبیت × در تفسیر قرآن به قرآن
در تفاسیر شیعی نمونههای بسیاری از بهکار بردن روش تفسیر قرآن به قرآن دیده میشود .مفسران
شیعه از خطوط اصلی اهلالبیت × در تفاسیرشان به تناسب شرایط زمان ه پیروی کردهاند .این
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سنت از همان زمان ائمه اطهار × آغاز شده است و در روند تاریخی خویش مفسران گوناگونی
را میتوان یافت که پایبند به این روش بودهاند؛ مفسرانی چون ابوحمزه ثمالی که از ویژگیهای
تفسیری او بهرهگیری از روش قرآن به قرآن است (ثمالی62 ،1420 ،؛ حسینی ،بیتا ،)100:یا فرات
کوفی ،دانشمند شیعی سدۀ چهارم هجری ،در مواضعی از تفسیر خویش از این روش بهره برده
است( .کوفی .)52 :1410 ،سیوری ،دانشمند شیعی سدۀ نهم هجری ،برای کشف داللت الفاظ از
روش تفسیر قرآن به قرآن بهره برده و از یک آیه برای توضیح لفظ موضوعی خاص استفاده کرده
است (زاهد .)238 :1384 ،همچنین دستهبندی آیات قرآنی در آغاز هر مبحث حدیثی از عالمه
مجلسی (رضایی اصفهانی ،)81 :1381 ،خود نمونهای از تفسیر قرآن به قرآن است.
.2-1التبیان فی تفسیر القرآن
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بارزترین نمونۀ تفسیری شیعی در میان گذشتگان که گسترۀ بیشتری از گونههای تفسیر قرآن به

قرآن را بهکار برده است ،اثر تفسیری شیخ طوسی (385-460ق) با عنوان :التبیان فی تفسیر
القرآن است .شیخ طوسی این روش را نخستین گام در روند تفسیر دانسته و آن را یکی از مبانی
تفسیر خویش قرار داده است (طوسی ،بیتا14/6 :؛خضیر .)26 :1369 ،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 اشکاالت ظاهری را رفع نماید (خضیر ،همان .)28 :روش آیه به آیه/آیات شیخ طوسی
این ویژگی را دارد که با توجه به سیاق و نظم آیات در گردآوری آنها ،کاربردهای گوناگون یک واژه
در قرآن و تطور آن؛ امکان فهم عمیقتری از معنای واژه را به خواننده میدهد (طوسی ،همان:
222/3؛ خضیر ،همان .)31:این روش در تفسیر طوسی بیشتر در شرح مسائلی چون توحید،
قیامت و آیات الهی به کار رفته است.
در میان تفاسیر شیعه ،روش ائمه اطهار × در بهرهگیری از تفسیر قرآن به قرآن ،به سبب جریان
امامت و استمرار ّ
سنت نبوی در گفتارشان ،ویژگی برجستهای دارد .تکامل این جریان به واسطۀ
پدیدآمدن شرایط جدید و نیازهای فکری جامعه بوده است .ازاینرو روش تفسیر قرآن به قرآن در
میان تفاسیر شیعی با گسترۀ بیشتری به کار بسته شده است.
 .2-2اندیشۀ اصالحگری در تفسیرنویسی

پی
بازگشت به منابع اصیل اسالمی و تالش برای عقالنیسازی بنیانهای نظری دین ،بهویژه در ِ
آگاهی از جنبش اصالح دینی اروپا و تأکید پیروان آن بر کتاب مقدس و اینکه باید به آن نگاهی
ّ
مفسر خویش است ،از عوامل موثر در توجه به قرآن بود.
کلی کرد نه جزئی و کتاب مقدس خودش ِ

بیگمان مهمترین پیامد بیداری اسالمی ،اندیشۀ اصالح و تجددخواهی در حوزۀ دین و آموزههای
دینی بود .اصالحاتی که باید در فکر دینی ،هویت مشترک اسالمی ،اصل اجتهاد ،توجه به دانشهای
نوین و ساختار نظامهای سیاسی حاکم بر سرزمینهای اسالمی ،رخ میداد (شریعتی3-1 :1364 ،؛
هاشمی30 :1375 ،؛ طوقان67-65 :2002 ،؛ سروش.)168 :1384 ،
جامعۀ اسالمی که در پی اصالحگری بود ،چارهای جز بازخوانی قرآن به عنوان منبع اصلی دین
نداشت؛ ولی آنچه مهم مینمود فهم قرآن متناسب با نیازهای روز جامعه اسالمی برآمده از
بیداری اسالمی بود .برای دستیابی به این مهم ،باید روشها و رویکردهای کهن که غبار بر فهم
قرآن انداخته بودند و توان پاسخگویی به سؤاالت جدید را نداشتند ،به کناری نهاده میشدند.
درنتیجه دامنۀ اصالحگری به تفسیر قرآن نیز کشانده شد و روشهای نوین در تفسیر قرآن مورد
توجه قرار گرفت (صادقی تهرانی18/1 :1365 ،؛ میرآقایی61-55 :1383 ،؛ خوشمنش:1386 ،
 .)131بهدنبال این بازخوانی قرآن ،بهناچار جایگاه تفسیر نقلی و روایات و احادیث در فهم دین
تنزل مییافت و اندیشههای کهن دینداری ،زیر سؤال میرفت .در این روند ،الزم بود اسرائیلیات
و قصههای پیامبران بیاعتبار شوند و مباحث ادبی و لفظی که عدهای از متکلمان و فقیهان و
ادیبان را از قدیم به خود مشغول داشته بود ،بسیار مختصر گردند و ضمن پرهیز از تفصیل در آیات
االحکام و میانهروی در تکیه بر روایات ،جایگاه خود قرآن در تفسیر ،بیش از پیش مورد توجه قرار
گیرد (عزیزالقس ،بیتا81 :؛ هاشمی ،همان40 :؛ عمارة ،بیتا.)224 :
رویکرد نوین به تفسیر قرآن یعنی تفسیر قرآن به قرآن ،در مقایسه با رویکردهای کهن ،سه ویژگی
برجسته داشت؛ انگیزههای تفسیری ،گزینش موضوعهای تفسیری نوین و روشها (کریمینیا96 ،؛
هاشمی ،همان .)50 :تفسیر قرآن به قرآن ،به مثابه روشی ریشهدار در ّ
سنت تفسیری مسلمانان،
در تفسیر برخی از آیات قرآن از قدیم کاربرد داشت (صدر19 :1375 ،؛ صادقی،همان5 :؛McAuliffe
W.Goering, p315

 ،)D.Walfish,درحالیکه رویکرد نوین به عنوان رویکردی مستقل به تفسیر،

خواستار مبنا قرار گرفتن قرآن در تفسیر کل قرآن بود؛ زیرا رویکردهای کهن که در واقع نه تفسیر،
بلکه یک نوع تطبیق آیات قرآن با روایات و احادیث بودند ،از عهدۀ پاسخگویی به نیازهای فکری و
اعتقادی مسمانانی که در تقابل با سایر ادیان و اندیشههای جدید قرار گرفته بودند ،برنمیآمدند.
در تفسیر قرآن به قرآن ،عالوه بر دوری از تفسیر به رأی ،مفاهیم آیات به سمت خاصی هدایت
َّ
نمیشد و موضوع ،روش و مستند از قرآن به دست می آمد نه از روایات و ُم َسلمات شایع در میان
ّ
مسلمانان .بههمینعلت باید آن را نه یک روش در تفسیر ،بلکه یک رویکرد نوین دانست که در
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مقابل دیگر رویکردها بهویژه تفسیر موضوعی (حسینی شیرازی ،)52-50/1 :1424 ،میتواند کاربرد
داشته باشد.
همچنین تأکید بر نظم و هماهنگی نظاممند آیات قرآن بهویژه از نظر معنا ،در رویکرد تفسیری
قرآن به قرآن ،پاسخی است برای روایات مدعی زیادت یا نقصان در قرآن و تطبیقهای علمی نوین
با آن (شریعتی ،همان54-52 :؛ صادقی تهرانی ،همان26/1 :؛ صدر ،همان .)23 :از سوی دیگر
رویکرد تفسیری قرآن به قرآن میتواند بهعنوان راهکاری برای وحدت اندیشهای در جهان اسالم
و احیای جایگاه اجتماعی ،اعتقادی و اخالقی مناسب برای قرآن مورد استفاده قرار گیرد (صادقی
تهرانی ،همان38-32/1 :؛ عمارة ،همان.)225 :
 .2-3المیزان فی تفسیر القرآن
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المیزان فی تفسیر القرآن ،از مهمترین آثار تفسیری جهان تشیع در سدۀ چهاردهم هجری به شمار
میرود؛ (عاجلاألسدی .)40 :1429 ،تفسیر قرآن در المیزان کامل و از آغاز تا پایان بیان شده است.
عالمه طباطبائی بنیانگذار یا تنها کسی نبود که از این رویکرد ،قرآن به قرآن ،در تفسیر بهره برد،
ط مشی ائمه اطهار × را در تفسیر قرآن پی گرفت و بر پایۀ نیازسنجیای که پس از ورود
بلکه ایشان خ 
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 بهصورت مجلداتی به چاپ رساند.
(سبحانی367/2 :1420 ،؛ سند)37 :1421 ،
المیزان فی تفسیر القرآن دارای جنبههای گوناگونی است ،لیکن سه جنبۀ رویکرد تفسیری قرآن به قرآن،
ّ
مفسر در آن برجستگی ویژه دارد (عیسینژاد:1383،
طرح مباحث اجتماعی -اخالقی و پیشینۀ فلسفی ِ
18؛ رزاقی .)215 :1361 ،عالمه طباطبائی در رویکرد خویش به تفسیر ،بر مسلکهای تفسیری
پیشینیان این نکته را وارد میداند که آنان آراء خویش را بر قرآن حمل کردهاند .برای همین ،کار
آنان تفسیر نبوده بلکه تطبیق است (طباطبائی ،همان .)8/1 :عالمه طباطبائی اختالف در آراء
تفسیری را برخواسته از همین تطبیق مصداق آیات میداند .برای نمونه ،ایشان در بحثهای
علمی نخست به وجود مبحث علمی در آیهای با آیات دیگر میپردازد و سپس دیدگاه قرآن را دربارۀ
آن موضوع بیان میکند ،نه آنکه با پیش فرضی علمی به سراغ آیات برود (همو.)7/1 ،
دوران عالمه طباطبائی ،دوران نشاط و تحوالت عظیم فرهنگی ـ علمی در جهان اسالم است
که در تفسیر ایشان تأثیر گذاشته و آن را به جانب اصالحگری کشانده است (خرمشاهی:1372 ،
264؛ هاشمزاده .)189 :1381 ،ایشان در پرتوی قرآن به طرح مباحث اجتماعی قرآن پرداخته و

مباحث اخالقی قرآن را به سه روش در دعوت به اخالقی زیستن ارائه کرده است؛ نخست اخالق
انتفاعی ،دیگر اخالق با پاداش اخروی و سرانجام اخالق معرفتی (امینی.)207-203 :1368 ،
عالمه طباطبائی در المیزان به مباحث فلسفی «از نظر پاسخگویی به فلسفه مادی» توجه داشت
(رزاقی .)220-218 :1361 ،البته ایشان برخالف روشهای پیشینیان در مباحث تفسیری ،با تأکید
بر عدم دخالت ذهنیات مفسر در تفسیر؛ روشها ،مکتبها و موضوعات فلسفی را بر آیات حمل
نکرده است (طباطبائی ،همانجا) .عالمه طباطبائی پس از تفسیر قرآن به قرآن و کشف براهین
قرآن ،مباحث فلسفی و براهین عقلی را به آن عرضه کردهاند .ایشان با آگاهی ،مرز میان تفسیر و
فلسفه را جدا ساخته و قرآن را معیار سنجش ،حتی در فلسفه دانسته است( .موسوی تبریزی،
314-309 :1363؛ خرمشاهی ،همان.)268 :
 .2-3-1رویکرد عالمه طباطبائی در تفسیر قرآن به قرآن

رویکرد عالمه طباطبائی در المیزان ،تفسیر قرآن به قرآن است .ایشان بر سابقهدار بودن تفسیر قرآن
به قرآن تأکید کرده و به نسیان سپردن آن را سبب پنهانماندن بسیاری از معارف قرآن دانسته
است (طباطبائی ،همان71/1 :؛ ایزدی مبارکه .)32 :1385 ،عالمه طباطبائی قرآن را کالمی واحد
از مصدری واحد دانسته است .برایهمین خواستار پیشداشت متن قرآن در فهم آن و کنار نهادن
ّ
مفسر چون علم ،فلسفه ،عرفان و ...است (حیدری.)99-97/1 :1427 ،
تمام پیشداشتهای ِ
ی همین عالمه طباطبائی نسبت سیاق
ایشان این امور را تکمیلشونده دانسته نه تکمیلکننده .برا 
(مناسبت) آیات و بافت کالم را در تفسیر بسیار مهم دانستهاند ،همانگونه که این امر را در بازشناسی
آیات مکی و مدنی و تأیید یا ّرد دیدگاه برخی مفسران به کار بستهاند در این رویکرد ،تفسیر به رأی نیز
نمیتواند نمود داشته باشد زیرا تفسیر باید با سیاق (مناسبت) آیات ،بافت کالم قرآن و عقل قطعی
مطابق باشد 2.در این روش ،متن (ظاهر) آیه حجت بوده و تفسیری باطنی که سازگاری با متن
(ظاهر) دارد پذیرفته می شود (موسوی سبزواری7-6/1 :1409 ،؛ صادقی تهرانی ،همان18/1 :؛
موسوی همدانی :1374 ،مقدمه21/و24؛ خرمشاهی ،همان258 :و .)267تفسیر عالمه طباطبائی
در آیۀ چهل سورۀ مریم خالف ظاهر است و در آیۀ هفتاد و شش سورۀ حج نیز چندان نزدیک به
نظر نمیرسد (مكارم شیرازى74/13 :1374 ،و .)180/14عالمه طباطبائی پیوستگی و همبستگی
آیات را که از ویژگیهای تفسیری سدۀ چهاردم هجری است ،ابزار تفسیر قرآن ساخته و این رویکرد
(تفسیر قرآن به قرآن) اعجاز قرآن را در تبیین خویش و رفع هرگونه تناقض میان آیات نشان میدهد
(موسویهمدانی ،همان20 :؛ رزاقی ،همان 215 :و 218؛ .)Mustansir Mir, (p.204-205
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همچنین در این رویکرد؛ آشنایی با محکمات و عرضۀ متشابهات بر آنها و رعایت ترتیب آیات بر
اساس زمان نزول ،عالوه بر جایگاه شأن در سورهها ،فهم مردم و زمانۀ آنان ،بسیار قابل توجه است
(جعفری.)72/2 :1376 ،
عالمه طباطبائی کوشیده است تا با روش تجزیهای (سوره به سوره) ،موضوع اصلی هر سوره را که
«بیان» یا «غرض سوره» مینامد ،به خواننده بشناساند (خرمشاهی ،همان .)260 :آوردن این
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 بخشهایی با
مفهوم درونی ،عالمه طباطبائی را در تفسیر به رشید رضا نزدیک کرده است (خرمشاهی ،همان:
271؛Dammen McAuliffe,pp.85-88
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 .)Janeعالمه طباطبائی برخالف تفاسیر کهن ،هر آیه را در

ارتباط با آیۀ دیگر تفسیر کرده است .در این بخش به آیههای دیگر -که بر یک سیاق داللت دارند-
نیز اشاره شده است که میتوان آنها را آیات کلیدی (آیات توحیدی یا غرر آیات) برای تفسیر
قرآن به قرآن دانست .دریافت معانی آیات با گروهی دیگر از آیات سبب شده تا برخی اثر عالمه
طباطبائی را گامنهادن در عرصۀ تفسیر موضوعی بدانند (موسوی همدانی ،همان :مقدمه25/؛
خرمشاهی ،همان .)256 :عالمه طباطبائی پس از این بخش به بحث روایی که در آن از منابع
شیعه و سنی بهره برده ،پرداخته است (نفیسی .)96 :1384 ،اختصار و استقالل در بیان مطالب،
پرهیز از استناد به هرگونه فرضیۀ غیر مبرهن ،درنیامیختن مباحث فقهی و کالمی با تفسیر (که
عالمه طباطبائی جای آنها را در علم فقه و کالم میداند نه تفسیر) و بهرهگیری از روش ّ
سنتی
لغتشناسی و نحو از ویژگیهای این بخش از تفسیر هر سوره در المیزان فی تفسیر القرآن است
(موسوی همدانی ،همان :مقدمه22،؛ خرمشاهی ،همان.)270-267 :
عالمه طباطبائی بحث روایی را بر اساس پیشینۀ اینگونه تفسیر در جهان اسالم رها نساخته است،
ّ
گشای تفسیر برای ایشان بوده است 3.اهتمام عالمه به
بلکه بهرهگیری از سنت در برخی موارد راه ِ
نقلهای متعدد یک روایت ،از امتیازهای بحث روایی المیزان است .ایشان در روایات به گزارش
سالمترین روایت ،که وابسته به همسویی و سنجش آن با قرآن است ،بسنده کرده و آن را از مباحث
تفسیری خویش جدا ساخته است .عالمه دربارۀ سند روایات به سه روش عمل کرده است؛ حذف
کامل سند ،آوردن نخستین راوی و آوردن سند کامل بهویژه در مورد آیۀ والیت (موسوی همدانی،
همان :مقدمه21،؛ نفیسی ،همان96-90 :؛) .ایشان دربارۀ اسرائیلیات موضعی شدید داشته
و بسیار سختگیرانه عمل کرده است (آلوسی372 :1370 ،؛ خرمشاهی ،همان .)266 :از نکات

بحث روایی او ،اشاره به روایات و نقل آنها از متون شیعی و ّ
سنی است .عالمه در زمینۀ تفسیر،
منابع فراوانی به کار بسته است .دراینمیان توجه ایشان به منابع اهل ّ
سنت بهویژه الدرالمنثور
سیوطی ،نشان از ژرفکاوی اش در توجه به آراء صاحبنظران ،دیدگاههای مفسران معاصر و نقد
برخی آراء آنان برای کاملبودن بحث دارد (آلوسی ،همان370 :؛ خرمشاهی ،همان.)264-260 :
همچنین با پرهیز از استطردادها و بحثهای درازدامن ،مانند بحثهای لغوی ،نحوی ،بالغی
آیات و اختالف قرائات را تا آنجا که به روشنسازی مطلب کمک می کند (طباطبائی ،همان13/1 :؛
آلوسی ،همان.)373-372 :

ّ
 .3جایگاه سنت در تفسیر قرآن به قرآن
سنت در فهم پرهیز میکند و ّ
رویکرد تفسیر قرآن به قرآن از دخالتدادن ّ
سنت را از متعلقاتی
میداند که ذهن مفسر را در مسیری خاص قرار میدهد .ازاینرو پیرامون ّ
سنت و کارآیی آن در
روش تفسیر قرآن به قرآن دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست؛ چشمپوشی کامل از ّ
قطعی سنت نسبت به
صحت
سنت را پیشنهاد میکند ،زیرا
ِ
ِ
قرآن کمتر و احتمال جعل در آن بسیار است .این دیدگاه سبب شده تا برخی در این روش بهای
ّ
مفسر را تنها مقید به قرآن بدانند .دیدگاه دیگر توجه به ّ
اندکی به ّ
سن ِت صحیح و
سنت داده و ِ
بهرهگیری از آن به سبب تأکید قرآن بر جایگاه پیامبر خدا | در روشنگری آیات است (فتح
اهلل ،بیتا4 :؛ جوادی آملی62 /1 :1378 ،؛ عمیدزنجانی .)363 :1379 ،در اینجا این سوال مطرح
می-شودکه با توجه به این نکته  ،روش تفسیر قرآن به قرآن و بسیاری از شواهد آن از طریق
سنت انتقال پیدا کرده است ،چگونه میتوان به ّ
ّ
سنت توجه نداشت یا مراد از تفسیر قرآن به
قرآن را ،رهاسازی ّ
سنت و پیروی از اندیشۀ «حسبنا کتاب اهلل» دانست؟ (ابن تیمیه108 :1423 ،؛
عیسینژاد ،همان19 :؛ سند ،همان .)36 :بلکه رجوع به ّ
سنت ازآنجاکه گفتار پیامبرخدا | و
فهم ایشان از کتاب خدا بوده و برای دستیابی درست به موضوع آیات راهگشا و رفعکنندۀ برخی
ابهامها است ،ضروری بهنظر میرسد و باید ّ
سنت صحیح را نگاه داشت و از آن بهرهگیری علمی
و روشمند کرد.
در نگاهی به روش تفسیر قرآن به قرآن ،که همان رجوع به نص است ،برخی صاحبنظران،
تفسیر بهدستآمده بر اساس این روش را زمانی درست میدانند که در تأیید آن ّ
سنتی ثابت از
ِ
پیامبرخدا| آمده باشد ّ
(سبت .)109/1 :1421 ،به اعتقاد این قبیل صاحبنظران ،توجه به آن
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دسته از ّ
سنتها در تفسیر ضروری است که هم تفسیر آیه و هم روش تفسیر آن را میرساند .البته
ّ
سنتها نیز برای کسب اعتبار باید با قرآن سنجیده شوند.
بر اساس اندیشۀ تفسیری شیعۀ دوازدهامامی ،اهل البیت × عالم به قرآن و تفسیر آن هستند،
ازاینرو ایشان در این روش تفسیری نقش مهمی دارند .برایناساس شیعیان با استناد به حدیث
ثقلین ،عالوه بر بهرهگیری از روش قرآن به قرآن ،به ّ
سنت نبوی و سخنان اهل البیت× بهعنوان
حافظ و عالم به قرآن ،توجه دارند.
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نتیجه گیری

روش ائمه اطهار × در بهرهگیری از تفسیر قرآن به قرآن در میان شیعیان ،ویژگی برجستهای دارد.
بهسبب جریان امامت و استمرار ّ
سنت نبوی در گفتار ائمه اثنی عشریه × و تکامل این جریان

به واسطۀ پدیدآمدن شرایط جدید و نیازهای فکری جامعه ،روش قرآن به قرآن در میان تفاسیر
شیعی در گسترۀ بیشتری به کار بسته شده است .این ّ
سنت منبعث از جریان منطقی وحی در
روشنگری خویش که مبین همه چیز است و درستی همه چیز با آن سنجیده می شود ،استنباط
شده است .ازاینرو روشی علمی و درست است که سبب حفظ قرآن از تحریف معانی الفاظ آن
میشود .در این روش واژه یا واژگانی از یک آیه با کمک آیهای (آیات) دیگر تبیین میشود و در آن
به معنای واحدّ ،
سنت ،سیاق آیات ،ترتیب نزول و موضوع آن همچون ّنبوت و امامت ،توجه
خط مشیهای دادهشده در تفسیر از سوی اهل البیت × پیروی
شده است .مفسران شیعه ،از ِ
کردهاند .روش آیه به آیۀ شیخ طوسی این ویژگی را دارد که با توجه به سیاق و نظم آیات در گردآوری
آنها ،کاربردهای گوناگون یک واژه در قرآن و تطور آن ،به ذهن خواننده امکان فهم عمیقتری از
خط مشی ائمۀاطهار÷ را در تفسیر پیگرفته و برپایۀ
معنای واژه را میدهد .عالمه طباطبائینیز ِ
نیازسنجیای که 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 :رویکرد تفسیری
ّ
مفسر در المیزان فی تفسیر قرآن
قرآن به قرآن ،طرح مباحث اجتماعی ـ اخالقی و پیشینۀ فلسفی ِ
برجستگی ویژه دارد .عالمه طباطبائی با تأکید بر عدم دخالت ذهنیات مفسر در تفسیر ،روشها،
مکتبها و موضوعات فلسفی را بر آیات حمل نکرده و خواستار پیشداشت متن قرآن در فهم آن
ّ
مفسر همچون علم ،فلسفه ،عرفان و ...است .ایشان سیاق
و کنارنهادن تمام پیشداشتهای ِ
(مناسبت) آیات و بافت کالم را در تفسیر بسیار مهم دانستهاند ،همانگونه که در بازشناسی آیات
مکی و مدنی و تأیید یا ّرد دیدگاه برخی مفسران به کار بستهاند .عالمه طباطبائی پیوستگی و
همبستگی آیات را که از ویژگیهای تفسیری سدۀ چهاردم هجری است ،ابزار تفسیر قرآن ساخته
است .این رویکرد (تفسیر قرآن به قرآن) اعجاز قرآن را در تبیین خویش و رفع هرگونه تناقض میان
آیات ،نشان میدهد.
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پینوشتها

َ
ََْ
 .1نک :تفسیر واژه ید به قدرت در صَ " 75ق َال َیإ ْب ِل ُ
یس َما َم َن َع َك أن َت ْس ُج َد ِل َما خلق ُت ِب َی َد َّى
ِ
َ
َ
ْ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َّ ُ َ َّ
ْ َ ْ َْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ
ٌ
لى ما یقولون و اذكر عبدنا داود ذا الی ِد ِإنه أواب"و
بر ع 
أستكبرت أم كنت ِمن العا ِلین"َ ،ص " 17اص ِ
َّ َ
الذاریاتَ " 47/و َّ
َ
وس ُع َ
ون"( ،نک:طبرسى 445/3 :1377،؛طیب:1378،
الس َم َاء َب َن ْی َناها ِبأ ْی ْی ٍد َو ِإنا ل ُم ِ
)274/11
 .2برای نمونه آیه  85االسراء (نک :طباطبائی 195/13 :1417،؛ آلوسی370 :1370،؛ خرمشاهی:1372،
265؛ حیدری.)99/ 1 :1427،
 .3ذیل آیه  13النجم(نک :قرشى 248/1371،3،و خرمشاهی،همان.)257 :
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