
  

  
  
 

 

   
The Scientific Authority of the Holy Qur'an from 

the Viewpoint of Allameh Tabatabaei 

Mohammad Faker Meibodi
1
 

Mohammad Hossein Rafi'ei
2
 

Abstract 

The scientific authority of the Holy Qur'an is a novel term in Qur'anic studies 

and it means that the Qur'an has higher scientific qualifications in meeting 

the scientific needs and expectations than other scientific sources. The belief 

in the scientific authority of the Qur'an depends on accepting the principle of 

the Qur'an's comprehensiveness. However, the belief in the authority in all 

its aspects does not necessarily mean the belief in the scientific authority of 

the Qur'an. 

Examining the scientific authority of the Qur'an from the viewpoint of 

Allameh Tabatabaei, which is the topic of this study, does not have any 

special background. The current study has been carried out by a descriptive-

analytical and discovery method of Tafsir al-Mizan and other works of 

Allameh Tabatabaei and its aim is to investigate the level of belief in the 

scientific authority of the Qur'an from the viewpoint of Allameh Tabatabaei. 

The findings from the examination of Allameh Tabatabaei's works on the 

issue of the scientific authority of the Qur'an suggest that he believes in the 

relative scientific authority of the Qur'an. 

There is not an independent topic on the issue of comprehensiveness and 

scientific authority in the works of Allameh Tabatabaei, but the importance 

of the Qur'an has led Allameh, like other commentators, to clarify his view 

with different literature in the light of some interpretive issues. 
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  چكيده

مرجعيت علمى قرآن عنوان نوپديدی در مطالعات قرآنى است و به اين معناست كـه قـرآن 
ها و انتظارات علمى بـه نسـبت ديگـر منـابع  های علمى در رفع نياز  دارای باالترين شايستگى

سـت؛ اعتقاد به مرجعيت علمى قرآن تابعى از پذيرش اصل جامعيت قـرآن ا. باشد علمى مى
  . اما اعتقاد به جامعيت در همه ابعاد آن لزوماً به معنای اعتقاد به مرجعيت علمى قرآن نيست

بررسى مرجعيت علمى قرآن از نگاه عالمه طباطبايى، كه موضوع اين پژوهش است، پيشينه 
و ديگر آثار  تفسیر المیـزانتحليلى و كشفى از  -روش توصيفى  اين پژوهش به. خاص ندارد

عالمه طباطبايى انجام شده است و هدفش بررسى ميزان اعتقاد به مرجعيت علمـى قـرآن از 
  های انجام شده در آثار عالمه طباطبايى پيرامون مسئله  از بررسى. نگاه عالمه طباطبايى است

   .است آيد كه وی به مرجعيت نسبى علمى قرآن كريم معتقد مرجعيت علمى قرآن، به دست مى
های عالمه طباطبايى بحث مستقلى در موضوع جامعيت و مرجعيت علمى به چشم   در نوشته

خورد، اما اهميت مسائل و موضوعات مرتبط با جامعيـت و پاسـخگويى قـرآن موجـب  نمى
شده است عالمه همچون ديگر مفسران ناگزير در ذيل برخى مباحث تفسيری، ديدگاه خود 

  .ره روشن كندبا را با ادبيات متفاوت دراين

 ها كليدواژه
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  مقدمه

هـای علمـى  ها و نياز  در تعيين قلمرو مأموريت قرآن كريم در پاسخگويى بـه انـواع خواسـته
اين پرسش كه قلمـرو و  به پاسخِ  های مختلفى بيان شده است؛ اما برای دستيابى  بشر، ديدگاه

های بشر بايد بررسـى و  ها و نياز  مأموريت پاسخگويى علمى قرآن تا كجاست، انواع خواسته
در فرض مرجعيت علمى قرآن در علوم انسانى يا تجربى بنابر تعريفى كـه از . شمارش شوند

عيـت علمـى شـود؛ يعنـى اگـر مرج شود، الجرم هدف دين نيـز ترسـيم مى مرجعيت ارائه مى
هـای    تـوان گفـت هـدف ديـن، ترسـيم چهارچوب ها به اثبات رسيد، مى  قرآن در همه حوزه

نشـدن ايـن  زندگى بشر در همه ابعاد آن اعـم از مـادی و معنـوی اسـت و در صـورت اثبات
  . های خاصى است  ها يا قلمرو قرآن محدود به حوزه   گزاره، بايد پذيرفت مأموريت

سان اگـر  مى قرآن كريم تابعى از اعتقاد به جامعيت آن است؛ بديناعتقاد به مرجعيت عل
گـاه اثبـات مرجعيـت ايـن  بتوان جامعيت قرآن را از نگاه عالمـه طباطبـايى اثبـات كـرد، آن

كتاب از نگاه وی كار دشواری نخواهد بود؛ البته اثبات مرجعيت علمى قرآن مسـتلزم تبيـين 
كه اثبات جامعيت قرآن نيـز نيازمنـد تنقـيح معنـا و معنا و حدود و تقسيمات آن است؛ چه اين

  .تحديد ثغور است

  عدم مرجعيت يا نقص قرآن

شـود وی مرجعيـت علمـى قـرآن در برخـى  از مجموع مباحث عالمه طباطبـايى فهميـده مى
هـای   بايد توجه داشت كه اعتقاد به مرجعيت قرآن در حوزه. شناسد رسميت مى ها را به  حوزه

ها   ها به معنای نقص قرآن در آن حوزه  اشتن به مرجعيت آن در ديگر حوزهند خاص و اعتقاد
سان اگر از نگـاه  ها است؛ بدين نيست، بلكه به معنای نبود مأموريتى برای قرآن در آن حوزه

ها به اثبات نرسيد، اين دقيقاً به آن معنـا   انديشمندی، مرجعيت علمى قرآن برای برخى حوزه
هـا وجـود نـدارد؛   ديشمند بـرای قـرآن مأموريـت جـامع در ايـن حوزهاست كه از نظر آن ان

  .ها ارائه كرده باشد  گرچه ممكن است قرآن نكات و دقايقى نيز در آن حوزه
شناســى مرجعيــت علمــى و  بحــث را در ايــن نوشــتار بــا بيــانى در پيشــينه و ســپس مفهوم

موضـوع مرجعيـت علمـى هـای عالمـه در   گيـريم و بـا بررسـى انگاره واژگان مرتبط پى مى
  .قرآن، موضع ايشان را درباره اين موضوع روشن خواهيم ساخت
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  پيشينه پژوهش. 1

هــا ســابقه طــوالنى دارد؛ امــا اثبــات آن دربــاره قــرآن،   در برخــى دانش» مرجعيــت«مفهــوم 
در ادبيات مفسران قرآن، عمدتاً به تأّسى از برخـى روايـات در ايـن . موضوعى نوپديد است

صـورت گسـترده  بـرای تبيـين قلمـرو علمـى قـرآن به» كمـال«و » جامعيـت«مفهوم زمينه، از 
» جامعيت قرآن از منظر عالمه طباطبايى«كه آثاری نيز در خصوص  استفاده شده است؛ چنان

	�����، (» جامعيت قرآن از نگاه عالمه طباطبايى«نگاشته شده است، مانند �� :�� - ��( ،

�א�ـ� � א�ـ����א��، (» المیـزانبررسى تطبيقى نظريـه جامعيـت قـرآن از منظـر تفسـير «	
�� :  

�


	#��ــא"، )» المیــزانجامعيــت قــرآن در بيــان مفســر «و  (�! - $� :�	
ايــن . )%%	 - 	
هـای قابـل قـدردانى در انعكـاس ديـدگاه عالمـه در تعيـين قلمـرو   رغم كاوش ها بـه  پژوهش

، به ديدگاه ايشان در موضوع مرجعيت علمى قرآن و تبيين زوايـای ايـن های قرآن  مأموريت
  .اند مرجعيت نپرداخته

تـرين آثـاری اسـت كـه  تـأليف محمـدتقى مصـباح يـزدی نيـز از مهم شناس  قرآنكتاب 
های مرتبط با   صورت نسبتاً مبسوط به موضوع جامعيت قرآن كريم و نقد و بررسى ديدگاه به

تـأليف علـى ربـانى گلپايگـانى و  جامعیـت و كمـال دیـنين كتـاب همچن. آن پرداخته است
هـای مـرتبط بـا جامعيـت   نوشته سيدمحمدعلى ايـازی از جملـه نگارش جامعیت قرآنكتاب 

تر در حوزه قلمـرو  صورت كلى هايى را كه به  توان به اين آثار، نوشته اند؛ البته مى قرآن كريم
هـا دربـاره جامعيـت و كمـال قـرآن،   ه نگارشگفتنى است عمـد. اند افزود دين نگارش شده

لْنا َعلَيَك الِْكتاَب تِبْياناً لِكُـل َشـى«مستند به آيه  ـ&(» ء َو نَز'�هسـتند و در ذيـل آن ارائـه  )�$: 
  .اند شده

وارد در ادبيـات علـوم قرآنـى  گونه كه اشاره شد، مفهـوم مرجعيـت مفهـومى تـازه همان
تى نوشته منضم اما مبسـوطى در ايـن زمينـه تحقـق نيافتـه رو نگارش مستقل يا ح است؛ ازاين

های بسياری انجـام و   كاوش» بيت مرجعيت علمى اهل«است؛ گرچه در طول تاريخ در زمينه 
نيـز  الفرقان ف  تفسیر القرآن بالقرآن والسـنهدر مقدمه تفسير . آثار فراوانى نگارش شده است

البته منظور نويسنده اين كتاب از مرجعيـت  هايى به موضوع مرجعيت قرآن شده است؛  اشاره
�א,+� *()א��، (قرآن، خودبسندگى آن برای فهم و تفسير و ارجاع حديث به آن است 	
%! :

همچنين برخى مفسران به مرجعيت قرآن در امـور دينـى ماننـد اصـول، فـروع و . )%	-!	�
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با استناد به آياتى از و برخى از نويسندگان  )�
��: �1، 0�	�	/.כ�، (معارف الهى تصريح 
  .)!$	 - ��	�: ��*א، 0 5אש�3، �2  (اند  جانبه قرآن تأكيد كرده قرآن، بر مرجعيت همه

های عالمه طباطبـايى بحـث مسـتقلى در موضـوع جامعيـت و مرجعيـت علمـى   در نوشته
خورد؛ اما اهميت مسائل و موضوعات مـرتبط بـا جامعيـت و پاسـخگويى  قرآن به چشم نمى

ب شـده اسـت عالمـه نيـز ماننـد ديگـر مفسـران نـاگزير در ذيـل برخـى مباحـث قرآن موج
  .باره روشن كند تفسيری، ديدگاه خود را با ادبيات متفاوت در اين

  پديدارشناسى مسئله مرجعيت علمى قرآن. 1-1

گرايى و لـزوم بازگشـت  های اخير، دو نقطه عطف مهم در پيدايش گزاره قرآن  دهسدر 
های   نقطه عطـف اول، عصـر اسـتعمار و ايجـاد دغدغـه. به قرآن قابل مشاهده و تحليل است

های اســالمى و مبــارزه غــرب بــرای افــول قــدرت ديــن اســالم در  تجــددگرايى در كشــور
الدين اسـدآبادی، محمـد  انى چـون سـيدجمالدر اين عصر، عالمـ. های اسالمى است كشور

های تجدد، ايده بازگشت به قـرآن   عبده، رشيد رضا، سيدقطب و ديگران، در تقابل با هجمه
را تنهـا راه نجـات از افـول تمـدنى و دفـع  )����: 	، 0!�
	/ـ�678، (و احيای تفكـر دينـى 


	، 835(های فكری و فرهنگى استعمار معرفى كردند   هجمه$� :�		
های عالمانى   تالش. )
هــای   در حوزه 4هـای فقهــى و سياسـى و عالمـه طباطبـايى  در حوزه 4ماننـد امـام خمينـى


	/�ש،  :ـ8ש(هـا قابـل تحليـل اسـت   نوعى در امتـداد ايـن نگرانى فلسفى و تفسيری بـه$$ :

گريـزی و  منظور عـالج ضـايعه دين طبيعتاً مبنـای ايـده بازگشـت بـه قـرآن كـه بـه. )%$��
گرچه زوايا . آوری به فرهنگ و انديشه غربى بيان شد، در اعتقاد به مرجعيت قرآن است ه پنا

های   و ابعاد اين مرجعيت در انديشه متفكران اسالمى اين دوره و ايـن ايـده، نيـاز بـه بررسـى
در اواخر . ای دارد، اصل اعتقاد به مرجعيت قرآن كريم، مفروض قلمداد شده است جداگانه

قــرآن كــريم و تــالش بــرای اثبــات يــا تبيــين زوايــای آن در » جامعيــت«هــوم ايــن دوره، مف
؛ امـا هنـوز بـه )�%	�: 35ـא"(های تفسيری انديشمندان اسالمى، قابـل مشـاهده اسـت   نوشته

  .توجه نشده است» مرجعيت«مفهوم 
های  ايده بازگشت به قرآن توانست ساليان متمـادی از افـول قـدرت مسـلمانان و كشـور

های اسـتعماری   حدی جلوگيری كند يـا آن را بـه تـأخير انـدازد؛ امـا تغييـر شـيوهاسالمى تا 



  1398پاييز ، اولشماره  ،اولسال   12

های اول و دوم جهـانى مـانع از كارآمـدی ايـن ايـده شـده و   ويژه در دوران پس از جنگ به
های پـس از جنـگ دوم جهـانى،   های اسالمى در سال يافتن بسياری از كشور رغم استقالل به

دموكراسى در ميان انديشمندان و  -يى و تمايل به نظام ليبرال گرا همچنان سير فزاينده غرب
نوعى ريشـه در اعتقـاد بـه  علت اين تمايل نيز به. های اسالمى در جريان است نخبگان كشور

  .دارد از نظر آنان ناكارآمدی دين
اما نقطه عطف دوم در پديدارشناسى مسئله مرجعيت، به اعتقاد نويسنده، مـاجرای يـازده 

در پـس ايـن حادثـه، ايـاالت متحـده امريكـا و برخـى . و حوادث پـس از آن اسـت سپتامبر
های غربى اقدامات متعددی انجام دادند كه درعمل منجر به تضعيف قدرت مسلمانان  كشور

هـای نادرسـت از   ها توانستند با ارائـه قرائت همچنين اين كشور. های اسالمى گرديد و كشور
موفقيـت نسـبى تحـوالت . نداشـتن آن را تـرويج كننـد صالتاسالم و قرآن، ناكارآمدی يا ا

  های اسـالمى و تـرويج تصـوير  حدود يك دهـه پـس از يـازده سـپتامبر در تضـعيف كشـور
ــر كارآمــدی ديــن و مرجعيــت   چهــره مخــدوش از اســالم، مــوج دوم تحليل   هــای مبتنــى ب

ــان انديشــمندان اســالمى پديــد آورد فــاهيمى چــون از ايــن دوره، م. علمــى قــرآن را در مي
  فراوانى در تحليــل و  بـه» مرجعيــت علمـى«يـا » مرجعيـت تمــدنى قـرآن«، »مرجعيـت قـرآن«

تبيين كارآمدی و پاسخگويى دين و نص دينى در دنيای پيچيـده فكـری و فرهنگـى جديـد 
  .استفاده شد

  شناسى مرجعيت علمى قرآن مفهوم. 2

واژه را از زوايـای مختلـف  با توجه به پيچيدگى مفهوم مرجعيت علمـى قـرآن، معنـای ايـن
  .تبيين و سرانجام تعريف برگزيده خود از اين مفهوم را بيان و تشريح خواهيم كرد

  مرجعيت در لغت. 1-2

  ثُم ِإن َمْرجَِعُهمْ «مرجِع يا مرَجع، مصدر ميمى و به معنای محل بازگشت است و ذيل آيه 
ان فارسى، آن را بـه معنـای بازگشـت يـا محـل تقريباً همه مترجم )$%: �א=א>(» َإلِلَى الَْجحيمِ 

مبدأ اشتقاق ايـن . در متون لغوی نيز به همين معنا اشاره شده است. اند بازگشت ترجمه كرده
اسـت » عـاد«دارد و هماهنـگ بـا معنـای » ذهـب«است كه معنای مخالف » رجع«واژه، ماده 



  13  ;نگاه عالمه طباطبايىمرجعيت علمى قرآن از 

  

) ،�8�>?/	�
دارد و » عـود«تری از   معنـای عـام» رجـوع«، با اين تفاوت كه )!%�: ��0 ،1
  لَـئِنْ «، مانند بازگشت به مكان سابق يـا هـر مكـانى )35א"(گيرد  هرگونه بازگشتى را دربرمى

 اْألََعز ا َرَجعَ «، بازگشت به مردم »َرَجعْنا ِإلَى الَْمِدينَِة لَيخِْرَجن بازگشت »قَْومِهِ   ِإلى  ُموسى  َو لَم ،
ُ   ثُم ِإلَى«به خدا  َو بَلَْونـاُهْم بِالَْحَسـناِت َو «، بازگشت به عقيده حق يا از عقيـده حـق »مَمْرجِعُك

يئاِت لََعلُهمْ  ؛ پس مرجعيت لزوماً به معنای بازگشت به مكان يا امر سابق نيسـت، » يْرجِعُونَ   الس
  .گيرد بلكه هر نوع بازگشتى را دربرمى

  مرجعيت و جامعيت. 2-2

بودن قـرآن، نيازمنـد تبيـين واژگـانى ماننـد  با توجه به اينكه تعيين محدوده مبنا و مصـدر
اجمال بررسى شوند و نسبت ميـان ايـن دو  است، بايد اين دو واژه نيز به» كمال«و » جامعيت«

يـَب فيـِه الناِس لِيـْوٍم ال رَ   َربنا ِإنَك جاِمعُ «تقريباً همه مترجمان فارسى، ذيل آيه . روشن گردد
َ ال يخْلُِف الْميعادَ  كردن را  و آيـات مشـابه، معنـای گـردآوردن و جمـع )�: 3Aـ)א" #@(» ِإن اّهللاٰ


	، /כـא�G שـ�)א�D؛ 	$
	A.� /שכ���، : אB.3C D(اند  ترجيح داده�	 ،��
	 � �Hـא�� א�ـ�(א$	، 

(I� ,�8/ B�# B3C(*(  چنـين » جامعيت قـرآن«كه با مالحظه اين معنای لغوی، مراد از اصطالح
  :شود مى

كتابى كه همه چيز در آن گردآوری شده است يا به عبارت ديگر جامعيت علمى قـرآن 
به معنای دربرگيرندگى قرآن كريم بر تمـام مايحتـاج علمـى و روشـى فـرد و جامعـه بـرای 

  .تيافتن در زندگى مادی و معنوی اس كمال
با توجه به معنای جامعيت، نسبت آن با مرجعيت به اين صـورت اسـت كـه جامعيـت بـه 

كنـد؛ امـا مرجعيـت  نظر از امكاِن مراجعـه بـه آن، توجـه مى كمال و تماميت ذاتى قرآن قطع
كنـد؛ بـه عبـارت  به آن نيـز تأكيـد مى شدن معنای جامعيت، بر امكاِن مراجعه  عالوه بر شامل

توانمندی علمى قرآن در نسبت با مخاطبان يـا متقاضـيان توجـه شـود،  ديگر اگر به قدرت و
كننــدگان  هــا و انتظــارات مخاطبــان و مراجعه تــوان آن را بــه معنــای پاســخگويى بــه نياز مى

  تــوان آن را بــه معنــای منبعــى  دانســت؛ امــا اگــر از زاويــه عرضــه بــه آن نگريســته شــود، مى
گـذار  پذير، اعلـم، خـالق و بنيان ای الزم و رقابته  ها و نوآوری  دارای جامعيت و شايستگى

  .تعريف كرد
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  مرجعيت مطلق و وابسته. 3-2

نيز تبيـين كـرد؛ بـه ايـن معنـا كـه منبـِع دارای » وابسته«توان در مقابل  مفهوم مرجع را مى
های علمِى مورد نظر، هيچ وابستگى به ديگـر منـابع   مرجعيت علمى منبعى است كه در حوزه

توان طيف وسيعى از مرجعيت يا وابسـتگى  با اين تبيين از مفهوم مرجعيت، مى. دانشى ندارد
ترتيب مفهــوم مرجعيــت را  را در ميانــه مرجعيــت مطلــق و وابســتگى مطلــق قــرار داد؛ بــدين

تقسيم كـرد و اثبـات آن در مـورد قـرآن بايـد بـا مالحظـه ايـن » نسبى«و » مطلق«توان به  مى
توان ادعا كرد اعتقاد به مرجعيت نسبى قرآن امری  حتى مىرا با اين وصف، به. تفكيك باشد

اجماعى ميان مفسران و انديشمندان است؛ اما مرجعيت مطلق قـرآن، نيازمنـد بررسـى دقيـق 
است و البته رسالت اين نوشتار هم اثبات آن در انديشه مفسـر بـزرگ عـالم اسـالم، مرحـوم 

  .عالمه طباطبايى است

  هوم مرجعيت علمى قرآنهای مختلف از مف تقرير. 4-2

انـد  های مختلفى از مفهوم مرجعيـت علمـى قـرآن ارائـه كرده برخى از نويسندگان تقرير
  :اند از ها عبارت برخى از اين تقرير. )%�
	�Hא�� א��(א��، : כ.�(

 های آن برای متخصصان هر علمى؛  بودن قرآن كريم و آموزه منبع و حجت :��دن ���@ .1

 های يك دانش؛  بودن قرآن برای تعيين اعتبار آموزه اخصمرجع و ش :�
N@ ا��Iی( .2

3. �FO*�/ دن� های هر عصر و مالك عمل قرارگرفتن آن؛ پاسخگويى قرآن به نياز :�

4. 'PN م� دهى به آنها؛ تأثيرگذاری قرآن بر مبانى و مبادی علوم و جهت :ده( �� ��

5. )7�
!� @N
 و تجربه؛بودن قرآن برای معرفت بشری مانند عقل و حس  منبع :�


ه ��5( .6"های مختلف زنـدگى   ها و تعاليم قرآن در ساحت  داشتن آموزه حاكميت :*
 انسان؛

�ی( .7Fا� '!N
الگوقرارگرفتن قرآن برای علوم مانند الگوقرارگرفتن آن برای نظام  :�
 . سياسى و نظام تربيتى

سـه بـه يـك  از اين هفت تقرير، موارد اول، پنجم و ششم در مقام تبيين يك امرند و هر
هـای قـرآن كـريم اشـاره دارنـد؛ گرچـه در   موضوع، يعنى حجيت و اعتبار معارف و آموزه

  .قلمرو حاكميت اين معارف ممكن است اندك تفاوتى داشته باشند
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توانـد تبيـين مناسـبى از مفهـوم مرجعيـت علمـى  رسد مورد هفتم نمى همچنين به نظر مى
ر و حجيت معارف قرآن برای علوم باشد كه در اين ارائه كند، مگر آنكه منظور از آن، اعتبا

  .صورت با موارد اول، پنجم و ششم در معنا مشترك خواهد بود

  تعريف برگزيده. 5-2

ترين و گويـاترين تعريـف بـرای   آيـد مناسـب رسـد تعريفـى كـه در ادامـه مى  به نظر مى
هـا نيـز امكـان  تعريفها از مرجعيـت قـرآن،   گرچه با تنوع تلقى. مرجعيت علمى قرآن باشد

تنوع دارند، با توجه به اينكه بايد مبنايى برای پيگيری بحث در اين نوشتار داشـته باشـيم، بـر 
هـا و انتظـارات  های علمى در رفع نياز  دارای باالترين شايستگى«: كنيم  اين تعريف تأكيد مى

  .»علمى به نسبت ديگر منابع علمى

  زيدهبازشناسى عناصر تعريف برگ .2-  5 -1

های علم و دانـش بـه  يعنى پيشتازی در مرز» های علمى  دارای باالترين شايستگى«قيد . 1
هـای   های الزم در همـه يـا برخـى حوزه  نسبت ديگر منابع دانشى به سبب داشـتن شايسـتگى

رسد؛ به عبارت ديگر متن مرجع، متِن دارای صالحيت رهبری علمـى  دانشى كه به اثبات مى
  .كننده است پردازی علمى و اقناع آفرينى و ايده ها در دانش  صو باالترين شاخ

شـود،  يعنى متن و منبع برتری كه بـه آن رجـوع مى» ها و انتظارات علمى رفع نياز«قيد . 2
های الزم باشد؛ يعنى هم بتواند گـره   دارای شايستگى» انتظارات«و » ها نياز«بايد در دو حوزه 

های   سازی ايجاد دانش باز كند و هم واجد ظرفيت زمينه از مشكالت و مسائل علمى موجود
ــى در حوزه ــعه علم ــو و توس ــای شناخته  ن ــى دارای  ه ــت متن ــن اس ــه ممك ــد؛ البت ــده باش نش

های الزم برای مرجعيت علمى باشد، اما به آن مراجعه نشود؛ به همين سبب نيـازی   شايستگى
  .يت علمى نيستدر تعريف مرجع» مورد مراجعه قرارگرفتن«به تأكيد بر 

شـده،  هـای علمـى اثبات  يعنى مرجع علمـى در حوزه» نسبت به ديگر منابع علمى«قيد . 3
ــه بيــرون از خــود داشــته باشــد، بلكــه در ذات خــود، كامــل و  نبايــد هيچ ــه وابســتگى ب   گون

  عنوان ابرانديشــه در مصــاف بــا ديگــر منــابع و مراجــع، دارای اعلميــت و  جــامع اســت و بــه
 .اقتدار است
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  4444مرجعيت علمى قرآن و ديدگاه عالمه طباطبايى. 3

هـای مختلـف همچـون معرفتـى،   های متنوع حيـات و تفكـر انسـانى در حوزه با توجه به نياز
  هــدايتى و تربيتــى، معيشــتى، معنــوی، فكــری و عقلــى، روانــى و عــاطفى، دانشــى، تقنينــى، 

ى فردی و اجتمـاعى و اخالق و آداب، سياسى و اجتماعى كه هريك نقش بنيادين در زندگ
ها   هـا و سـاحت  تكامل آن دارند، مرجعيت قـرآن نيـز الجـرم بايـد در هريـك از ايـن حوزه

شـده ماننـد تربيـت، هـدايت،  هـای برشمرده  گرچه ممكن است برخى از حوزه. بررسى شود
هـای دسـتيابى و محتوايشـان از   خـارج باشـند، روش» علم«اخالق و آداب تخصصاً از دايره 

لم است؛ از اين جهت موضوع مرجعيت يا عـدم مرجعيـت علمـى در مـورد آنهـا نيـز سنخ ع
  .صادق است

  های مرجعيت علمى يا كاركردهای علمى قرآن گونه. 1-3

بودن قرآن از منظر عالمه طباطبايى، به  تِر منبع و مرجع برای پردازش و كاوش موشكافانه
ارائه كنيم؛ به اين معنا كـه » لمى قرآنهای ع كاركرد«رسد الزم است آن را در قالب  نظر مى

طبيعتاً هـر . ای دارد های علمى های بشری، چه كاركرد های مختلف نياز  قرآن كريم در حوزه
ای كه برای قرآن كريم اثبات شود، الجرم مرجعيـت علمـى قـرآن در همـان  كاركرد علمى

  .كاركرد، قابل اثبات خواهد بود
هـای  قـرآن از نگـاه عالمـه را ابتـدا در حـوزه كاركردبا اين مبنا، مسئله مرجعيت علمـى 

ــى ــى م ــريم بررس ــرآن ك ــى ق ــه  علم ــاد وی ب ــر اعتق ــواهد ب ــر ش ــه ديگ ــه ب   كنيم و در ادام
ــى ــاره م ــان اش ــار ايش ــوع آث ــرآن در مجم ــى ق ــت علم ــمن  مرجعي ــان در ض   كنيم و در پاي

لـف روشـن های مخت  بندی، ديدگاه مرحوم عالمه در مرجعيت علمى قرآن را در حوزه جمع
  .خواهيم ساخت

های علمـى  كاركرد تـوان بـه مى المیـزانويژه تفسير قيّم  با بررسى آثار عالمه طباطبايى به
گرچه در ايـن آثـار بـه . پردازی دست يافت خصوص در حوزه روش مختلف قرآن كريم به

اين كاركردها تصريح نشده است، رديابى آنها چندان دشوار نيست و حتى به برخـى از ايـن 
  .های غيرصريح اشاره شده است  گونه صورت پياپى و به ها به كاركرد
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  در تربيت 1پردازی روش. 3- 1-1

تربيتى و هدايتى است كـه بـه    های قرآن كريم، ارائه روش  ها و پيشتازی يكى از نوآوری
هـای آسـمانى، بلكـه در مكاتـب    يك از كتاب تعبير عالمه طباطبايى اين روش قرآن در هيچ

اين روش مبتنى بر القـای علـوم . های مصلحان و حكمای تاريخ سابقه ندارد  و نگاشته فلسفى
تبيـين . شـود ای كه راه برای رذايل اخالقى بسته مى گونه ها است، به   ها و جان   و معارف بر دل

عالمه طباطبـايى در توضـيح . گيرد و اثبات اين انگاره عمدتاً پيرامون مسئله توحيد شكل مى
دهــد، يـا بــرای  كنـد هــر كـاری كــه انسـان بــرای غيـر خــدا انجـام مى ش تأكيــد مىايـن رو

قرآن كـريم در امتـداد ايـن . شدن از ترسى آوردن عزت و منفعتى است يا برای دور دست به
هـا را  و همـه نيرو )!%: �8�L(ها را در خدا منحصر كرده   ها و منفعت  تمايل انسانى، همه عزت

گـاه  ؛ بنـابراين انسـان مـؤمن و خـداباور هيچ)!%	: 62ـ)M(خاص خداوند متعال شـمرده اسـت 
ای برای ريا و سمعه در جلب منفعت يا ترس و وحشت از ديگران در عـين اعتمـاد بـه  ه انگيز

ای اسـت بـرای  زمينـه) ها در خداونـد  ها و قـدرت  حصر عزت(خدا نخواهد داشت و اين دو 
: 	، �10	�	NOאNOא��، (شدن انسان به صفات فضيله و دورماندن وی از رذايل اخالقـى  استهآر

�
!$-
%�(.  
عالمه طباطبايى در استداللى ديگر برای اثبات اين ايده قرآنـى بـا اسـتناد بـه آيـاتى كـه 

كند انسـان موحـد بـا اعتقـاد بـه مالكيـت  داند، تأكيد مى مالكيت مطلق را از آِن خداوند مى
لق خداوند بر همه چيز و همه مخلوقاتش، هيچ نوع استقاللى برای خود در هيچ امری در مط

كنـد و بـه غيـر او  گيرد و با اين تلقى، نه تنها ديگر چيـزی غيـر از خـدا را اراده نمى نظر نمى
  .)35א"(كند  ترسد و فقط برای او تواضع و خضوع مى بندد، بلكه فقط از او مى اميد نمى

ه عالمـه طباطبـايى انسـانى كـه در دامـان چنـين روش تربيتـى قـرار گرفتـه باشـد، از نگا
كنـد،  كند و در برابر هـيچ قـدرتى خضـوع نمى غير وجه خدای تعالى را اراده نمى«گاه  هيچ

كنـد، در  شود، به چيزی تكيـه و توكـل نمى بندد، از چيزی خوشحال نمى اميد به چيزی نمى
: 35א"(» كند مگر به خداوند متعال يز امور خود را واگذار نمىشود و ن برابر چيزی تسليم نمى

�
!�(.  
                                                           

  .های جديد است  ها و شيوه  منظور از اين مفهوم در اينجا، ايجاد روش. 1
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ـِر « عالمه در ادامـه بـا ارائـه شـواهد فراوانـى از آيـات قـرآن كـريم، از جملـه آيـه َو بَش
ِ َو ِإنا ِإلَيِه راجِعُونَ  ابِِريَن الِذيَن ِإذا َأصابَتُْهْم ُمِصيبٌَة قالُوا ِإنا ِهللاّٰ الص «)M(62 :	!%( اين «كند  بيان مى

معـارفى . ای را دربردارند ه آيه و امثال آن مشتمل بر معارف خاصه الهى هستند كه نتايج ويژ
كه نوع تربيت آن با شيوه تربيت حكمای اخالقى هيچ شباهتى ندارد و حتى با طريقه تربيتـى 

و خالصـى اسـت  اين مسلك تربيتى مبتنى بر توحيـد كامـل... انبيای الهى هم مشابهتى ندارد

�: 	، �10	�	NOאNOא��، (» كه مختص دين اسالم است%�(.  

پردازی قـرآن كـريم  توان دريافت كه ايشان در حوزه روش از اين بياِن صريح عالمه مى
در تعليم و تربيت، نقشى جامع و مرجع برای اين كتاب قائل است و آن را سرآمد همه متون 

  .كند اسب تربيتى قلمداد مىهای من  دينى و فلسفى در ارائه روش

  های تازه در تبيين معارف  گيری از روش بهره. 3- 2-1

در بيان عالمه طباطبايى، منشأ همه علوم از جمله علـوم حسـى و تجربـى، خـود خداونـد 
متعال است، با اين توضيح كه خداونـد خـالق حـواس اسـت و حـواس انسـانى نيـز مجـاری 

اند؛ بنابراين همه علومى كـه انسـان در  ادراكى او برای علوم طبيعى و پس از آن، علوم عقلى
كند، حتى بديهيات، مسـتند بـه  تدريج كسب مى ازمند است و بهمسير زندگى خود به آنها ني

و منشأ الهى دارد و از اين حيث، علم، خـود مصـداقى  )$�
�: !35א"، 0(خود انسان نيست 
َأَعَجْزُت َأْن َأكُوَن مِثَْل هَذا الْغُـراِب   ياَويلَتى«اين ديدگاه عمدتاً در ذيل آيه . از هدايت است

ارائه شده و البته برای اثبـات آن از آيـات  )	
: /אM�P(» فَأُواِری َسْوَأَة َأِخى فََأْصبََح مَِن الناِدمِينَ 
ى َو ا«، )�!: BO(» ٍء َخلْقَُه ثُم َهدى كُل َشى  الِذی َأْعطى« ِذی َخلَـَق فََسـو َر فََهـدىالـ ِذی قَـد لـ «
)�.Aא :
هاتِكُْم ال تَعْلَُمـوَن «و  )!: )Q.A» َعلَم اْإلِنْساَن ما لَْم يعْلَمْ «، ( َأْخَرَجكُْم مِْن بُُطوِن أُم ُ َو اّهللاٰ

ْمَع َو اْألَبْصاَر َو اْألَفْئَِدةَ  َشيئاً َو َجَعَل لَكُُم الس «)&'�  .بهره گرفته شده است )$�: 
يـا علـم بايـد و » علـوم عملـى«، »علوم حسى و تجربى«طبايى با تقسيم علوم به عالمه طبا

، بر اين عقيده است كه منشأ علـوم تجربـى، حـس اسـت كـه در »علوم عقلى كلى«ها و  نبايد
شـود؛ منشـأ علـوم عملـى، الهـام اسـت و منشـأ علـوم  طول زندگى انسان تبديل به معلوم مى
گردد؛ البته مشروط به سـالمت فطـرت و  به الهام برمى عقلى، تسخير و اعطا است كه درواقع

علـوم نـوع اول . گونه كه بيان شد، سرنخ همه اين علوم به دست خداوند اسـت عقل و همان
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كــردن و  هــاى زنــدگى مــادى و رام  ، در راه بــاالبردن پايــه انــد از علــوم صــناعى كــه عبارت
ايـن علـوم از . طبيعيـات و امثـال آنشـوند، از قبيـل  كار گرفته مى گرفتن طبيعت به خدمت به

اند كه 	علوم نوع دوم و سوم نيز معارف عام الهى. اند اند كه محتاج تغيير و تحول سنخ علومى
ايـن . در مسائل مبدأ و معاد و سعادت و شقاوت و امثال آن احكامى قطعى و متوقـف دارنـد


�: !، �10	�	א��، NOאNO(دسته از علوم نيز از سنخ علوم ايستا و تغييرناپذير است 	�-
		(.  
آنچه گذشت سخن عالمه در مورد تقسيم معلومـات بشـری و منشـأ ايجـاد آن بـود؛ امـا 

اند يا نه، به  اينكه آيا اين علوم تماماً مستند به تعليم خداوندند و از طريق قرآن نيز قابل انتقال
 را خداونـد از طريـق گانه بـاال های سـه  كم بخشى از تعليم علـم در تقسـيم اين معنا كه دست

يابد، پاسخ روشنى بـه  قرآن كريم ارائه كرده يا اينكه با واسطۀ ديگر اسباب انتقال يافته و مى
ها اسـت   های مذكور در تعليم دانش  چيزی كه هست، استفاده قرآن از روش. آيد دست نمى

  .اشدتواند پايه عزيمتى برای اثبات مرجعيت دانشِى قرآن كريم ب و اين عقيده مى
های خود، در آنچه كه مرتبط بـا خـواص   بر اساس اين ديدگاه، قرآن كريم در ارائه پيام

دهـد، ماننـد  شود، آنها را به حـواس بشـر ارجـاع مى اشيا است و به وسيله احساس درك مى
اردی كـه معلومـات و در مو» َأ فَال تُبِْصُرونَ «و   »َأ فََرَأيتُمْ «، »َأ فَال يَرْونَ «، »َأ لَْم تَرَ «های   خطاب

قابل ارائه از سنخ كليات عقلى يا ماورای ماده باشـند، در آن مـوارد عقـل را معيـاری جـازم 
، )�%	: 62ـ)M(» لِقَـْوٍم يعِْقلُـونَ «دهـد ماننـد آيـات  داند و انسان را با عقلش خطاب قـرار مى مى

  .)	��: 2M(6(» لََعلُهْم يتََذكُرونَ «و  )��: �8�L(» لِقَْوٍم يتَفَكُرونَ «
ها كـه بـا خيـر و  ها و نبايـد ها و معارف مرتبط با حوزه علم عملى و بايد  اما در القای پيام

ها در ارتباط است، درك آنها را به الهام الهى مستند ساخته تا بشـر   شر و منافع و مضار انسان
فِيِهمـا «و » فَِإنُه آثِـٌم قَلْبُـهُ «، »ذلِكُْم َخيٌر لَكُمْ «: های باطنى خود كند، نظير آيات  را متوجه الهام


�: !، �10	�	NOאNOא��، (» ِإثْمٌ 	�(.  
هـا و انتقـال   از اين مدل تقسيم معلومـات بشـری و تأكيـد بـر پيـروی قـرآن در ارائـه پيام

گفته در القای معارف و معلومات  های پيش  ها بر اساس اين تقسيمات و مراعات روش  دانش
هـای تعليمـى   توان به نوعى اثباِت مرجعيـت قـرآن در روش انه، مىگ های سه  بشری در حوزه

نزديك شد؛ اما در عين حال اثبات اينكه نفـس ايـن معلومـات قابـل انتـزاع از قـرآن كـريم 
  .باشد، اندكى دشوار است
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های تعليمى قرآن كريم بر اين اعتقاد است كـه قـرآن در   عالمه طباطبايى در تبيين روش
ترين بيان بـه شـاگردانش بيـان  معلمى است كه كليات علمى را در كوتاهروش تعليمى مانند 

گـاه نوشـته آنـان را تجزيـه و  آن. دهد به آن عمل كنند و مشقش نمايند كند و دستور مى مى
دهـد  كند و دوباره بـه شـاگردان ارائـه مى كند و صحيح آن را از فاسدش جدا مى تحليل مى

  كنـد  هـا تكـرار مى ايـن عمـل را معلـم بار. بپرهيزنـدتا به صحيح آن عمل كرده، از فاسدش 
  35ـא"، (تا شاگردش در فن خود كامـل شـود و معلـم بـه اهـداف تعليمـى خـود دسـت يابـد 

0 � :�	$(.  

  طراحى مكتبى استوار و قّيم. 3- 3-1

های علمى قرآن كريم كه باور به مرجعيت علمى اين كتاب را تقويـت  از ديگر كاركرد
هـای آسـمانى يـا   كند، طراحى مكتبى است جامع، استوار و قيّم در تناظر بـا ديگـر كتاب مى

تِى هِى َأقْـَومُ «اين اعتقاد عمدتاً با تحليل آيه . ديگر شرايع  )�: )אءא�ـ(»  ِإن هَذا الْقُْرآَن يْهِدی لِل
های آن از اين جهت اقوم است كه در آن هـم خيـر دنيـا و   قرآن و هدايت. اثبات شده است

ها به مقتضای فطرت انسانى و خلقت او ترسيم شده است و تمام ابـزار   هم خير آخرت انسان
هـای فطـرت و خلقـت وی طراحـى  های معاد و معاش وی بـه تناسـب نياز  الزم برای هدايت

ــא��، NOאO(شــده اســت  N	�	�10 ،	
ــه . )	$- �$�: �$
	، 35ــ8 ؛���:  ــايى ب ــه طباطب عالم
: كنـد صورت خاص در مقابل دو نوع هدايت ديگر توجه مى های قرآنى به   بودن هدايت اقوم

های مكاتب مـادی و بشـری از    هدايت. های ديگر شرايع   های مكاتب مادی و هدايت   هدايت
هـای انسـانى نيسـت، نـاقص اسـت و در عـين اينكـه  نياز ها و   اين حيث كه جامع همه هدايت

ها عـاجز اسـت و نيـز  وجود دارد، از تأمين ديگر نيازدر آنها ها  امكان برآوردن برخى از نياز
. هـا و اميـال، درمانـده اسـت ها را تأمين كند، در تدارك ديگـر هوا اگر برخى از اميال و هوا

هـا و اميـال  امعيتى برخوردار است كه همـه نيازهای قرآن از ج  اين در حالى است كه هدايت
كند، بـدون  را چه در حوزه حيات مادی و چه در حوزه حيات معنوی و اخروی تدارك مى

  .آنكه ضرری متوجه انسان شود يا خيری از او دور شود
های قرآنى در مقايسه با ديگر شرايع از اين حيـث اسـت   بودن هدايت اما جامعيت و اقوم

امى معارف الهى را تا آنجـا كـه بنيـه بشـرى طـاقتش را دارد و همچنـين تمـامى كه قرآن تم
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شرايعى را كه بشر در زندگى خود بدان نيازمند است، تدارك ديده و حتى عملى از اعمـال 
همـين . )���: 
	، �10	�	NOאNOـא��، (فردى و اجتماعى بشر را بدون حكم نگذاشته اسـت 

  .سوره مائده برداشت كرده است 48در آيه » نمهيم«معنا را عالمه در ذيل مفهوم 
توان تأكيد كرد به اعتقاد عالمه طباطبايى، قـرآن كـريم در حـوزه  بنابر آنچه گذشت مى

  .ها را تأمين كند، دارای مرجعيت است  ها و اميال انسان طراحى نظام و مكتبى كه نياز

  سازی و راهبرد ايجاد مدينه فاضله				تمدن. 3- 4-1

شناسان در اعتقاد به ابتنای ترقى و تمدن  با نقد نظريه يكى از شرق میزانالصاحب تفسير 
گيری تمدن اسـالمى  اسالمى بر خصايص روحى مسلمانان و شئون تمدنى دين اسالم، شكل

. دانـد هـای ديـن و كتـاب مسـلمانان مى  های نخستين را انعكاسى از معارف و آموزه  در سده
انـد كـه  ای امـور اخالقى عتقاد كه معارف دين اسالم، دستهعالمه طباطبايى در پاسخ به اين ا

شوند، پس زيربنای تمـدن را بايـد در خصـايص روحـى  در تعاليم همه اديان و انبيا يافت مى
ميان مسلمانان جستجو كرد نه در معارف دين اسالم، معتقد است تمدن عصر اسالمى نتيجـه 

رتـب بـر نـوع معـارف و تربيـت اسـالمى ای به نام معارف اسالمى و اثری خـارجى مت مقدمه
و  )�%
�: 	، �10	�	NOאNOـא��، (است نه زاييده روحيات مسلمانان و شـيوه دعـوت اسـالم 

اين معارف نيز مبتنى بر حق و توحيد خالص و كمال نهـايى اسـت كـه بـاالتر از آن كمـالى 
  .متصور نيست

يم قرآن كريم بـر ديگـر انـواع اين ديدگاه عالمه نيز شاهد مناسبى بر اعتقاد به هيمنه تعال
  . سازی و ايجاد مدينه فاضله است تعاليم الهى و بشری و مرجعيت آن در تمدن

  سازی سياسى اجتماعى				نظام. 3- 1- 5

های سياسـى معاصـر   هايى به برخى نظام ضمن ارائه نقد المیزانعالمه طباطبايى در تفسير 
ترين نظـام  دموكراسى، نظام برسـاخته اسـالم و قـرآن كـريم را مناسـب -ويژه نظام ليبرال  به

های اجرايـى در   كند و بـر وجـود ضـمانت برای هماهنگى با عقل و فطرت آدمى معرفى مى
سـازی ديـن و قـرآن در  چكيده سخنان عالمه در تبيين ماهيت نظام. ورزد اين نظام اصرار مى


	-$		�: �، 350א"(آيد  های مختلف، در ادامه مى  حوزه�(.  
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 در حوزه تشكيل ملت و دولت. 3- 1-  5 -1

های جغرافيايى يا طبيعى و نژادی گـرد هـم آمـده و  افراد اجتماع اسالمى فارغ از مرز .1
 .دهند امت اسالم را تشكيل مى

های سياسـى بـا   خواهى كه ديگر نظام نظام سياسى اسالم ميل به ديكتاتوری و تماميت .2
 .اند، ندارد آن مواجه

 .ر نظام اسالمى، اختالف طبقاتى ميان افراد اجتماع وجود نداردد .3
 .ها و حدود و امثال آنها است حاكم و ولى حكومت اسالمى مأمور به اجرای سياست .4

  های اجتماعى و تأكيد بر زندگى اجتماعى  در حوزه سنت. 3- 1-  5 -2

تـاكنون نظـام های اجتماعى اسالم در دوران حاضر مقـدور اسـت و اگـر   تحقق سنت .1
سياسى اسالمى محقق نشده، دليلى بر بطالن احكام اسـالم و فسـاد نظـام برسـاخته آن 

 .نيست
هـا تجربـه  اند و بار های اجتمـاعى نيـز دارای همـين مشـكالت و مصـائب  ديگر سـنت .2

اند تا توفيق نسبى برای برخى از آن مكاتب آن هـم در برخـى از ادوار تـاريخى  كرده
 .حاصل شده است

توان ترديدی در اين داشت كه منشأ تحول عصر حاضر و عامل بسـيار مـؤثر آن،  نمى .3
های اجتماعى آن بوده است و حتى دانشمندان منصف غربـى نيـز   ظهور اسالم و سنت

 .منكر اين تأثير شگرف نيستند
. خوانـد اسالم برخالف برخى ديگر از اديان الهى، بشر را به زنـدگى اجتمـاعى فرامى .4

كند و هيچ شأنى از ايـن شـئون  شئون فردی و اجتماعى بشر مداخله مىاسالم در همه 
 .را استثنا نكرده است

  های اجرايى آن  در حوزه وضع قوانين و ضمانت. 3- 1-  5 -3

اسالم قوانين خود را بر مبنای حقيقت بنا نهاده نه طبع انسان و نه اراده و اميـالش و نـه  .1
 .قيقت و منافى با فساد و جهل استبنای اكثريت جامعه؛ چون عقل آدمى تابع ح

از طريق مردم و » امر به معروف و نهى از منكر«اسالم برای نظارت بر حكومت، اصل  .2
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 .جامعه را تشريع كرد
 .اند نه افراد خاص يا صرفاً قوه مجريه در اسالم، همگان مأمور اجرای قانون .3
برخـى احكـام . اسالم ضمانت اجرای احكامش را بر عهـده اجتمـاع قـرار داده اسـت .4

اند، ضمانت اجـرای  اسالمى كه عمدتاً ناظر به حوزه فردی و دور از چشمان حاكمان
 .درونى دارند كه همان اخالق و طهارت نفس است

 در حوزه اخالق فردی و اجتماعى و نقش آن در بقای حيات اجتماعى. 3- 1-  5 -4

كارم اخـالق و زندگى حقيقى از نظر اسالم همان زندگى آخرت است و اين جز با م .1
 .شود طهارت نفس از همه رذايل محقق نمى

شـود كـه بشـر دارای زنـدگى اجتمـاعى  تحقق كمال اخالقى انسان زمانى ممكـن مى .2
ای كه زنـدگى و حيـات در آن، انسـان را بـرای بنـدگى خـدا و  صالحى باشد؛ جامعه

 .خضوع در برابر او و تحقق عدالت اجتماعى مهيا سازد
را محور اصالحات خـود قـرار داد و » توحيد«باال، دعوت به  اسالم برای تحقق هدف .3

گاه قوانين خود را بر مدار آن بنا نهاد و آن قوانين را نيز با قوانين عبـادی، معـارف  آن
گـاه ضـمانت اجـرای قـانون را اوالً بـر عهـده  حق و اخالق فاضـله تكميـل كـرد؛ آن

 .حكومت اسالمى و سپس بر عهده جامعه نهاد
بــايى در ادامــه، برخــى شــرايط حــاكم جامعــه اســالمى را بــه ايــن صــورت عالمــه طباط

 :شمارد برمى
  .حكومت كند 9حاكم بايد كسى باشد كه بتواند طبق سيره رسول اّهللاٰ ) الف

  .بايد احكام الهى را بدون هيچ كم و زياد حفظ كند) ب
قـوم  در مواردى كه حكمى از احكام الهى نيست، حاكم اسالمى با مشورت عقـالى) ج

  .به تصميمى دست يابد
اسـالم صـالحيت خـود را بـراى «كنـد  كـردن اعتقـادات بـاال، تأكيـد مى عالمه با مطرح

سوى سعادتشان و پاكى حياتشان ثابت كرده است و دينى كـه چنـين اسـت،  هدايت مردم به
پس چگونه ممكن است كسى آن را يك فرضيه غير قابل انطباق بر زندگى انسـانى بدانـد و 

» رود يـك روز هـم امـور دنيـا را بـر عهـده گيـرد اى حتى اميد نمـى رد كه چنين فرضيهبپندا
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  . )��	�: �، �10	�	NOאNOא��، (
بنابرآنچه گذشت از نظر عالمه طباطبايى، نظام سياسى و اجتماعى برساخته قرآن كـريم، 

بـه مرجعيـت توان بـه اعتقـاد وی  با اين باوِر عالمه نيز مى. نظامى متعالى و بدون رقيب است
 .سازی سياسى و اجتماعى راه يافت كم در حوزه نظام قرآن كريم دست

  پردازی راهنمايى برای تفكر و انديشه. 3- 6-1

ترين نقاط عزيمت در مباحث عالمه طباطبايى برای اثبـات مرجعيـت علمـى  يكى از مهم
پردازی برای تفكـر و هـدايت و مـديريت  كاركرد قرآن در روش قرآن كريم، اعتقاد وی به

كـه از قـرآن، روايـات و مباحـث (ايشان برای تحليل و اثبات ايـن امـر . عقل و انديشه است
و البته در ميانه اين مباحث، گريزی (د كن استفاده مىمقدمه  ، از چند)گيرد فلسفى كمك مى

  ):زند به اثبات ضرورت مراجعه به علم منطق و فلسفه مى
قرآن كريم در آيات مختلفى بشر را بـه فكـر صـحيح و طريقـه صـحيح علـم دعـوت  .1

 .كرده است
قرآن كريم چگونگى فكر صحيح را معين نكرده و آن را به عقل فطرى بشر واگـذار  .2

رده است و چنانچه عقل بشر آزادی و پاكى خود را حفظ كرده باشد، فكر صـحيح ك
  .شناسد را مى

گاه بشر را به تقليد كوركورانه از معارف دين مـأمور نكـرده و حتـى  قرآن كريم هيچ .3
برای شرايع و احكام و آدابى كه بشر را مأمور بـدان كـرده، تعليـل آورده و حكمـت 

 . بيان حكمت نماز و روزهآن را بيان كرده است مانند 
های آن با فطـرت و عقـل پـاك بشـر قابـل تحليـل و   ها و تعليل  احكام دين و حكمت .4

ها در تشـخيص روش فكـر صـحيح، اخـتالف و   دريافت است و ميـان فطـرت انسـان
 .تغييری نيست

ها هنگام شك يا تنازع در تحليل و استنباط امور فطری، از قضايای اوليه بديهى   انسان .5
 .گيرند روشى منطقى است بهره مى كه

كنـد و درمقابـل،  گيری تفكـر صـحيح معرفـى مى تقوايى را مانع شكل قرآن كريم بى .6
كنـد آنهـايى كـه  صريحاً اعـالم مى«داند و  تقوا و عمل صالح را پايه تفكر صحيح مى
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اند، و به سوى راه غى و خطا سوق داده  اسير قواى غضبى هستند از پيروى حق ممنوع
» كيفر به جرم آن است كـه از حـق غافـل شـدند گاه اضافه كرده كه اين وند؛ آنش مى

 .)	��-�!��: !350א"، (

: �35ـא"، 0(تأكيد بر لزوم پيروی از حق و حقيقت، گرچه اكثريت مخالف آن باشـند  .7

�	��-	��(. 
 كند كه فهم علوم مكنـون در عالمه طباطبايى با بيان اين مقدمات، بر اين نتيجه تأكيد مى

ای مطرح  ه وی اين سخن را در پاسخ عد. قرآن مبتنى بر فهم آن علم در بيرون از قرآن است
های بشر در قرآن مكنون است و نيازی به تـأمين نيـاز از بيـرون  كند كه معتقدند همه نياز مى

يـا (كند نياز مسلمانان در فهم كتاب و سنت به علم منطـق  قرآن نيست؛ البته ايشان تأكيد مى
عالمـه بـرای اقنـاع بيشـتر، گفتـار . به معنای نياز قرآن و سنت به غير خود نيست) علومديگر 

دانند، بـه جـاهلى تشـبيه  نياز از فهم ديگر علوم مى كسانى كه فهم علوم و معارف قرآن را بى
پرسند، پاسـخ  آموزی نيست و هنگامى كه از او علت اين امر را مى كند كه حاضر به علم مى
يه همه علوم در فطرت انسان است و نيازی بـه آمـوختن آن از بيـرون نيسـت دهد خميرما مى

  .)$!��: ! 35א"، 0(
توان بـه ايـن نكتـه دسـت يافـت كـه عالمـه بـه نـوعى  سازی و از اين بيان مى از اين شبيه

ديالكتيك ميان متن و بيرون متن اعتقاد دارد؛ به اين معنا كه قرآن كريم از هر جهـت كامـل 
مكنون علوم و علم مكنون است و به تعبير ايشان خميرمايه همه علـوم در آن  و جامع است و

توانـد  شود؛ اما نقطه عزيمت برای فهم و توسعه علم و دانـش و عقـل و منطـق، نمى يافت مى
ها و مقدمات علمى در بيرون از قـرآن فـراهم گـردد،   خود قرآن كريم باشد، بلكه بايد زمينه

د و با فهم و اسـتنباط از قـرآن، بـه توسـعه علـم يـا عقـل و منطـق گاه به قرآن مراجعه كر آن
  .يابد مبادرت كرد و اين سير رفت و برگشت همچنان ادامه مى

  های دوگانه در بيان گيری از راهبرد بهره. 3- 7-1

ويژه در دايره ظاهر و باطن، محكم و متشـابه، ناسـخ و منسـوخ و  های قرآنى به نحوه بيان
دارد تا در زمـان  ای است كه معارف فراوانى را در اين كتاب نهفته مى ونهگ تأويل و تنزيل به

های مـذكور، بـه   های بيانى قرآن است كه در قالب دوگانـه  اين از شيوه. مقتضى رخ بنماياند
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در حوزه ظاهر و باطن، اعتقاد عالمه ايـن اسـت كـه بيانـات . ورزد القای معارف مبادرت مى
ل برای معـارف بـاطنى آن را دارد و بـه جهـت انـس انسـان بـا ظاهری قرآن كريم، حكم َمثَ 

ماديات و محسوسات، برخى معارف بلند كه دور از دسترس افهام عموم بشر قرار دارند، در 
اند كه البتـه  های زيرين الفاظ و عبارات ظاهری پنهان شده و حالت متشابه به خود گرفته  اليه

و  )�!-%��: ��1�	NOאNOـא��، (اند نه در عرض آنها  اين معانى در امتداد مدلول همان الفاظ
  .اند، اما نه لزوماً برای همه افراد اينكه اين معانى نيز قابل فهم

اش تـأويلى دارد كـه از قبيـل  همچنين از نظر عالمه تمام قرآن چه محكـم و چـه متشـابه
مفاهيم لفظى نيست، بلكه از امورى است حقيقى و خارجى، كه نسبتش با معارف و مقاصـِد 

هـايى اسـت كـه   شده با لفظ، نسبت ممثل است با مثال و اينكه تمامى معارف قرآنى مثل بيان

 ، �10	�	، 835(زده شده است نزد خدا   براى تأويل :�%�(.  

توان گرفت كه چـون نهـايتى بـرای معـارف  بنابراين بيان و اعتقاد عالمه، چنين نتيجه مى
های  توانـد در مجموعـه مـدلول مكنون و باطنى قرآن كـريم متصـور نيسـت، ايـن كتـاب مى

امـل و جـامع و نهايتى باشد و از اين حيث، كتابى ك ظاهری و باطنى خود، دارای معارف بى
  .مرجع خواهد بود

  حل مخاصمات فطری بشر. 3- 8-1

ــه از ديگــر كاركرد ــرآن ب ــع  هــای علمــى ق ــاليم الهــى، رف عنوان بخشــى از مجموعــه تع
اختالفــاتى كــه همــواره در طــول تــاريخ در ميــان . ها اســت  مخاصــمات و اختالفــات انســان

يـان امـا اجتماعـاتى كـه از در ايـن م. اجتماعات بشری بوده و بشر را به چالش كشيده اسـت
اند، به كمال دست يافته و از شر اختالفـات  مند بوده تعاليم وحيانى و حضور انبيای الهى بهره

عالمه طباطبايى با استناد به عقل و تجربه بشر، اين ديدگاه را بررسى و اثبـات . اند نجات يافته
اسـت » اعمـال نيـك« و» اخـالق فاضـله«، »عقايـد حقـه«كند؛ چون دعوت دين به اصـل  مى

تجربـه . و صالح عالم انسـانى هـم الجـرم در همـين سـه اسـت )	$- �$� :�$
	NOאNOא��، (
تـرين  تـوان منحط هـای اسـالم و قـرآن، مى  مدت صدر اسـالم هـم نشـان داد بـا آموزه كوتاه
های اسـالمى   ها و جوامع را اصالح كرد، بلكه تمدن حاضر غرب نيز ريشه در پيشرفت  انسان

  . )	!	�: �، �10	�	، 835(های اوليه اسالم تجلى يافت  د كه در سدهدار



  27  ;نگاه عالمه طباطبايىمرجعيت علمى قرآن از 

  

های قدرت علمى قرآن كريم است كـه عالمـه بـر آن تأكيـد   اين نيز يكى ديگر از نمونه
كم در  تواند شاهدی باشد برای اعتقاد ايشان بـه مرجعيـت قـرآن كـريم دسـت كند و مى مى

  .حوزه تربيت و هدايت

  اساس مصالح و مفاسد واقعى قانونگذاری بر. 3- 9-1

 اينكـه قـرآن. های علمى قرآن كريم، قانونگذاری برای اسـتكمال بشـر اسـت از كاركرد
ای است كه احكام و شريعتش برای انسان كافى است و انسان بـه بـيش از آن نيازمنـد  ه آموز

هـای  دترين كاركر ترديدی نيست از مهم .است المیزاننيست، از اعتقادات مرحوم عالمه در 
بخشـى و اصـالح  ها بـرای نظم قرآن كريم و هر كتاب و آموزه الهـى، وضـِع بايـدها و نبايـد

تـرين و كارآمـدترين منبـع وضـع قـانون  اين ديدگاه كه قرآن كريم مهم. زندگى بشر است
اند، در ذيل آيات متعـددی ارائـه و  ترين قوانين و مقررات است و قوانين و مقررات آن راقى

عالمـه طباطبـايى ضـمن بيـان ناكارآمـدی عقـل و كفايـت نكـردِن آن در . تاثبات شده اس
های بشـر، وحـى  های آن با تمايالت انسانى و تزاحم قوانين با نياز قانونگذاری به سبب تضاد

  . )�		-��	�: 1���	 ،835(كند  را تنها راه برای هدايت بشر معرفى مى
اره وضع تقنينى قـرآن و اسـالم صورت مشخص دو مبحث اساسى درب عالمه طباطبايى به

  :كند مطرح مى
مبحث اول، پاسخ ايشان به پرسش از چرايى نبود توفيق اجـرای قـوانين الهـى در جوامـع 

های اسـالمى آثـار و نتـايج فاسـدی را در جوامـع   اسالمى است و اينكه چرا قـوانين و سـنت
ها   به توفيق نداشتِن سنت عالمه در پاسخ به اين پرسش، ضمن اشاره. اند اسالمى در پى داشته

و قوانين تمدن غربى در جوامع تابع اين تمدن، معيار خوبى و بـدی قـوانين را انطبـاق آن بـا 
پس اگر در جـوامعى بـه قـانونى . داند نه در پسند يا ناپسند مردم حقيقت و عقل و فطرت مى

نگذار و قانون عمل نشد و چه بسا به خالف آن قوانين عمل شد، آسيب و اشكال متوجه قانو
: �، �10	�	، 835(حكم صالح و مصلح چيزی است و انسان فاسد و مفسد چيز ديگر  .نيست

�	��-	��( .   
قوانين اسالمى و احكامش از نظر مبنا و مشرب با ديگر قوانين «مبحث دوم اين است كه 

قـوانين اجتمـاعى كـه ميـان مـردم حـاكم . اجتماعى كه ميان مردم حاكم است، تفاوت دارد
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يابـد؛ امـا قـوانين اسـالمى  است، با اختالف زمان مختلف شـده و بـا تغييـر مصـالح تغييـر مى
در . لى در واجب و حرام و مستحب و مكروه و مباح آن راه نـداردگونه اختالف و تبدي هيچ

پذيرد و هر شخصى امكان انجـام يـا  اين نظام اجتماعى، اعمالى كه توسط افراد آن انجام مى
. ترك آن را دارد، بر والى اين نظام است كه فرد را به آن عمل امر كند يا از آن نهى نمايـد

و زمامـدار آن نيـز نيـروی فكـری و اداره كننـده آن  مانند اينكه آن مجتمع يك فـرد اسـت
  .)��	�: 35א"( »است

های ايجادشده در جوامع اسالمى،   ها و انحطاط اعتقاد عالمه طباطبايى اين است كه فساد
ها را در اصالح   مستند به اصل اسالم نيستند، بلكه اسالم در ذات خود بهترين قوانين و آموزه

گاه در عمل به اسـالم، اهتمـام الزم  ت؛ اما جوامع اسالمى هيچزندگى بشر طراحى كرده اس
اند؛ بنابراين اسالم در حوزه قانونگذاری و طراحـى نظـام مبتنـى بـر مصـالح، دارای  را نداشته

  . ها و شايسته مرجعيت است بهترين نظام

  نيازی در تبيين معارف به علم  خودتبيينى و بى. 10-1-3

طباطبايى در موضـوع مرجعيـت علمـى قـرآن كـريم در  ترين مطالب عالمه شايد صريح
حاصل . نيازی فهم معارف قرآن به غير ارائه شده باشد ذيل مباحث مرتبط با خودتبيينى و بى

ها و علـوم اسـت نـه   گفتار ايشان در اين موضوع آن است كـه قـرآن معيـار صـحت انديشـه
های   و نقد وی بر برخى روشاين نگاه عمدتاً در ذيل تبيين روش تفسيری عالمه . عكس آن

مفسران در فهم مراد كالم خدا ارائه شده است؛ بنابراين اينكـه مفسـر در فراينـد تفسـير بايـد 
هـا و   ها را كنار نهد و تنها منتظر دريافت پيام باشد، به همراه اعتماد بـه آموزه  فرض همه پيش

  .عيت قرآن كريم باشدتواند دليل يا شاهد مهمى بر مرج پيام آيات و حجيت آنها، مى
و بـه تناسـب در جلـد هفـتم  المیزانعالمه در تبيين روش تفسيری خود در مقدمه تفسير 

از . های تفسيری برخى از مفسـران پرداختـه اسـت  صورت تفصيلى به نقد روش اين تفسير، به
، طرح اين ديدگاه است كه قرآن كريم بـرای تبيـين  ترين مباحث عالمه در اين حوزه اساسى

وی در . مطالب خود نياز به غير خود ندارد و مفسر قرآن كريم بايد به ايـن امـر ملتـزم باشـد
نقد اهل حديث و نيز نقد كسانى كه بر پايـه علـوم طبيعـى بـه تفسـير قـرآن كـريم مبـادرت 

هايشـان بـر   اند، تطبيق يافته اند و به آن دست يافته كند آنچه آنان انجام داده اند، بيان مى كرده
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ساحت قرآن كريم مبرای از آن است كه برای فهم به غير . ن كريم است نه آموزه قرآنقرآ
اصـطياد معـارف قـرآن كـريم تنهـا در پرتـو عقـل و اسـتدالل حاصـل . از خود محتاج باشد


	-��: 35א"(شود نه حس و تجربه  مى(.  
ممكـن  عالمه طباطبايى معتقد است كه فهم حقايق قرآن كريم از راه علمى بـه دو شـيوه

های علمى و فلسفى صـورت گيـرد تـا   اول اينكه در موضوع مورد كاوش، ابتدا بحث. است
گاه سراغ قرآن كريم برويم و بگوييم قرآن هم همـين حـرف را  حق مطلب روشن شود؛ آن

روش دوم اين است كه در فهم يك مسئله، از آيه مورد نظـر يـا آيـات . كند زده يا تأييد مى
گاه بگوييم علم هم اين را  ريم تا مراد آيه مورد نظر به دست آيد؛ آنمشابه ديگر كمك بگي

  .گويد مى
» تفسـير«داند و معتقد است روش دوم برابر بـا  عالمه روش اول را پسند قرآن كريم نمى

ايشان روش تفسيری خود را بـر همـين مبنـا . )		�: 	، �10	�	NOאNOא��، (قرآن كريم است 
دهد، بلكـه پـس  حث علمى و فلسفى را مقدمه فهم قرآن قرار نمىگاه مبا دهد و هيچ قرار مى


	�: 35א"( كند قرآن كريم، آن را بر مباحث عقلى و فلسفى تطبيق مىاز تبيين معارف -	�( .  

  شواهدی دال بر مرجعيت علمى قرآن .2-3

نحوی بـا مسـئله  های عالمـه طباطبـايى را كـه بـه  گونه كه بيان شد، مجموع ديدگاه همان
ــاط دارد، در دو حــوزه كــالن مر ــرآن كــريم ارتب ــرآن كاركرد«جعيــت ق و » هــای علمــى ق

در ميان شـواهدی كـه بـر مرجعيـت علمـى . ايم ه بندی كرد طبقه» شواهدی دال بر مرجعيت«
ها و شيوه عملى مرحوم عالمه بـه   قرآن كريم داللت دارند، چهار شاهد روشن از ميان نوشته

 .رسى خواهند شددست آمده است كه در ادامه بر

  جامعيت و كمال دين . 3- 1-2

شود، اعتقـاد  از جمله مباحث عالمه طباطبايى كه مرجعيت قرآن كريم از آن استنباط مى
ايشـان ايـن مطلـب را در . ايشان به كمال و تماميت دين اسالم در مقابل ديگـر اديـان اسـت

ى الذی يجُِدونَـهُ «موارد مختلف از جمله در ذيل آيه  بِى اْألُمُسوَل الن بِعُوَن الرذيَن يتَمكْتُوبـاً  ال
يبـاتِ  لَُهـُم الط ْوراِة َو اْإلِنْجيِل يأُْمُرُهْم بِالَْمعُْروِف َو ينْهاُهْم َعِن الُْمنْكَِر َو يِحـلَو عِنَْدُهْم فِى الت 
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ُم َعلَيِهُم الَْخبائَِث  تى  يَحرذيَن آ  َو يَضُع َعنُْهْم ِإْصَرُهْم َو اْألَغْالَل ال َمنُـوا بِـِه َو كانَـْت َعلَـيِهْم فَالـ
ذی أُنْـِزَل َمَعـُه أُولئِـَك ُهـُم الُْمفْلُِحـونَ  وَر الـ بَعُـوا النـُروُه َو نََصُروُه َو ات َعز «)Sـ)אA: א	بيـان  )�!

گانه مذكور در آيه يعنـى  به اعتقاد عالمه ظاهر آيه بر اين داللت دارد كه موارد پنج. كند مى
برداشتن تكـاليف . 5تحريم خبائث، . 4تحليل طيبات، . 3نهى از منكر، . 2امر به معروف، . 1

از نگاه عالمه . شاقه جعلى و غيرالهى، از مختصات دين اسالم و موجب كمال اين دين است
قوانين وضع شده در هيچ دين و هيچ قانون اجتماعى به تفصيِل قوانين ديـن اسـالم نيسـتند و 

  .)	$��: $، �10	�	NאNOא��، O(اند  مانند آن به جزئيات و دقايق امور نپرداخته
نيـز بـه مناسـبت، جامعيـت ديـن در تـأمين  رسالت تشیع در دنیای امـروزايشان در كتاب 


	 ،NOאNOא��(حيات معنوی انسان تصريح كرده است $�: �	�%(.  
سوره مائـده ضـمن اثبـات  48سوره اعراف و  145عالمه طباطبايى همچنين در ذيل آيه 

كند؛ همچنين در جای  يهوديت، بر كمال دين اسالم تأكيد مى كامل نبودن اديان مسحيت و
های گذشـته و كمـال و   ، بر كامـل نبـودن شـريعت:ديگر با استناد به رواياتى از اهل بيت

  .)��	�: � ، �10	�	، 835(جامعيت شريعت اسالم تأكيد كرده است 
همــه  معتقــد اســت قــرآن مشــتمل بــر حقــايق مقاصــد قــرآن در اســالمعالمــه در كتــاب 

های آسمانى است و بلكه بيشتر از آنها و هر آنچه كه بشـر در پيمـودن راه سـعادت از   كتاب
 ،35ـ8(صـورت تـام و كامـل وجـود دارد  اعتقاد و عمل به آن نيازمند است، در اين كتاب به

نتيجه اين كمال و تماميت الجرم اين است كه قرآن كتابى است كه اعتبار و  )��� :1���	
  . به زمان خاصى نيست، چراكه ماورای كمال، چيزی نيست صحتش محدود

كند قـرآن كـريم  وی در بحث تاريخى دربار¤ پيدايش علوم در ميان امت اسالم بيان مى
هيچ شأنى از شئون انسان را واگـذار نكـرده و نـوع انسـان را در همـه احـوالش محكـوم بـه 

وی . های خاصـى نـدارد  و زمان های خاص  داند و اين امر اختصاص به انسان احكام خود مى
هـايى كـه ارتبـاطى بـا زنـدگى بشـر دارنـد،   بـا تمـامى علـوم و صـنعت  دهـد قـرآن ادامه مى

اصطكاك دارد و اين از آياتى كه بشر را به تـدبر، تفكـر، تـذكر و تعقـل دعـوت و تشـويق 
، 583(شود و هدف قرآن از اين دعوت و تشويق، معرفت خداوند است  كنند، فهميده مى مى

	�	�10 ، ! :���	(.  
گرچه بر اساس مباحثى كه از عالمه در موضـوع جامعيـت معرفتـى قـرآن بيـان كـرديم، 
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توان دريافت كه مراد عالمه از تماميـت و كمـال ديـن، صـرفاً تماميـت در امـر  سادگى مى به
تواند شاهدی باشد برای اعتقـاد وی بـه مرجعيـت  هدايت و تشريع است، همين مقدار نيز مى

  .آن كريم در هدايت و تشريعقر

  جامعيت معارف قرآن و معجزه. 3- 2-2

صـورت مشـخص در سـه جهـت معرفـى  مرحوم عالمه طباطبايى اعجاز قرآن كريم را به
اخـتالف ) امور غيبى؛ ب) الف: ، ماننددر حقايقى كه راهى برای كشف آنها نيست. 1: كند مى

قرآن كه در جهات مختلف تحقـق يافتـه  ايشان معتقد است اعجاز. بيان. 3. علم. 2. در حكم
  .است، برای تمام افراد بشر و در هر شرايطى ادعا شده است

انسان اگر در فضايل خود يا ديگـران بينديشـد، خواهـد ديـد كـه معـارف قـرآن كـريم 
همچنين در اخالق و سـعادت بشـر نيـز . توان يافت اند و بديلى برای آنها نمى برترين معارف

همچنـين در احكـام و رفتـار و فروعـات، . سنگ قرآن باشـد شود كه هم دستوری يافت نمى
قرآن كريم دارای جامعيت و شمولى است كه هيچ قانون و قانونگذاری را توان همسـانى بـا 

  .قرآن نيست
بودن ادعای  عالمه طباطبايى در اثبات اعجاز قرآن كريم ضمن ادعای عموميت و فراگير

بشر، در بسط اين ادعا تأكيد فراوانى بـر جامعيـت معرفتـى، جامعيت قرآن برای تمامى انواع 
ها و عقول بشر را   كند كه دل مندی اخالقى آخرين كتاب آسمانى مى هدايتى، قانونى و نظام

آخـرين . های دارای فطرت پاك را مجـذوب خـود كـرده اسـت  متوجه خود ساخته و انسان
ادراكى حسـى  اك آن منحصر در قوایمعرفت است و فهم و ادرو  معجزه آسمانى از سنخ علم

 )	%-�%�: 35ـא"(نيست تا ادعـای آن مخاطبـان محـدودی در زمـان محـدود را دربرگيـرد 
عالمه پس از فتح باب ديگری در ارائه بحث اعجاز، با اشاره به تحدی قرآن كريم به علـم و 

لْنا َعلَيَك الِْكتاَب تِبْياناً لِكُل َشى«: معرفت و اشاره به آياتى چون ءٍ  َو نَز «)&'�ال َرْطـٍب «و  )�$: 
  :نويسد مى )�!: א�TאG(» َو ال يابٍِس ِإال فِى كِتاٍب ُمبِينٍ 

ر كس در تعاليم اسالم و كلياتى كه قرآن كريم بيان كرده است، سير كند، و نيـز ه«
ُسوُل فَخُُذوُه، َو مـا «: در جزئياتى كه قرآن كريم بدان اشاره دارد مانند َو ما آتاكُُم الر

ُ «يا آيه  )�: �ש)(» نهاكُْم َعنُْه فَانْتَُهوا اِس بِمـا َأراَك اّهللاٰ ـאء(»  لِتَْحكَُم بَـيَن النـ��و  )��	: 
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آياتى از اين قبيل كه معارف قرآن را به بيان پيامبر گرامى اسالم حوالـه داده اسـت، 
تأمل نمايد، خواهد ديد كه اسالم از معارف الهـى فلسـفى، اخـالق فاضـله و قـوانين 

ها و معامالت و سياسات اجتماعى و هـر چيـز ديگـرى كـه   دينى و فرعى، از عبادت
مل بدان نيازمندند، نه تنها متعرض كليات و اصول مسـائل شـده ها در مرحله ع  انسان

ترين مسائل را نيز بيان كرده است و عجيب اين كه تمام معـارفش  است، بلكه جزئى
ای كه تفاصيل و جزئيات احكـامش،  گونه بر اساس فطرت و اصل توحيد بنا شده، به

زيه به همان تفاصـيل گردد و اصل توحيدش بعد از تج بعد از تحليل، به توحيد برمى
  .)�%�: 	 ، �10	�	NOאNOא��، (كند  بازگشت مى

هـای معرفتـى،   تواند شاهدی برای مرجعيت قرآن كـريم در حوزه سخن باال از عالمه مى
  .اخالق، احكام و قوانين باشد

  رابطه قرآن با علوم. 3- 3-2

بات اعتقاد وی بـه های عالمه طباطبايى برای اث  ترين شواهد موجود در نوشته يكى از مهم
وی در ضـمن تبيـين . مرجعيت قرآن كريم، مسئله پيوند قـرآن و علـم از نگـاه عالمـه اسـت

هايى   اندوزی و ترغيب به تحصيل علم و دانـش، بـه نمونـه تجليل قرآن كريم از علم و دانش
گاه از سه دسـته از علـومى كـه بـا قـرآن  كند، آن از تأكيدهای قرآنى در اين مورد اشاره مى

  :برد كنند، نام مى كريم ارتباط برقرار مى
 كند؛ علومى كه قرآن كريم به تعليم آنها دعوت مى .1

 علومى كه خاص قرآن كريم و درباره آن هستند؛ .2

 .علومى كه قرآن كريم در پيدايش آنها نقش داشته است .3
ــوم مى گــروه اول شــامل مجموعــه   شــود كــه در دســترس فكــر انســانى اســت  ای از عل

  و يادگرفتن آنها به نفع بشـر و سـعادت جامعـه انسـانى اسـت؛ البتـه دعـوت قـرآن بـه تعلـيم 
  ها به شرطى است كـه بـه حـق و حقيقـت منتهـى شـوند وگرنـه علمـى كـه   و تعلم اين دانش

  انســان را بــه خــود مشــغول ســازد و از حقيقــت بــاز دارد، از نگــاه قــرآن كــريم متــرادف بــا 
  .جهل است

هـای تـالوت، فنـون  هايى هستند از قبيـل فنـون و هنر  دانش نيز مجموعهنوع دوم از علوم 
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ها و كلمات و حـروف، فنـون رسـم و ضـبط و  قرائات مختلف، فنون شمارش اعداد و سوره
  .امالی قرآن كريم و فن تفسير

های نخسـتين عصـر اسـالمى و   هايى هستند كه در صـده  نوع سوم از علوم، عموماً دانش
  اند، امـا  گرچـه برخـى از آنهـا ريشـه يونـانى نيـز داشـته. اند م پديدار گشتهدر ميان امت اسال

  اند و بـا فكـر و فرهنـگ  پس از انـدكى در عـالم اسـالم از ماهيـت يونـانى خـود جـدا شـده
حـديث، رجـال، درايـه، اصـول فقـه، : اند از ها عبارت   اين دانش. اند اسالمى آميخته گرديده

مرحـوم عالمـه حتـى ارتقـای علـومى ماننـد فلسـفه، طبيعيـات و . فقه، كالم، ادبيات و تاريخ
: 1���	 ،35ـ8( دانـد بخشى قـرآن كـريم مى مرهون دعوت و انگيزهرياضيات در عالم اسالم را 

�	�
-	��(.  
چه وجود هر سه قسم ارتباطى قرآن و علم، نشان از عظمت علمى قرآن كـريم دارد، گر

  .شده، قابل اثبات نيست مرجعيت علمى قرآن لزوماً در هر سه قسِم گفته
كند، اين دعوت، خاص قرآن  در بخش اول كه تنها دعوت به تعليم علوم مختلف مى .1

هـای آسـمانى و ديگـر    بكريم نيست كه به آن مرجعيت ببخشد، چرا كـه ديگـر كتا
 .های بزرگان علمى دنيا نيز مشحون از تمجيد دانش و دعوت به آن است  نوشته

هايى بيرون از قرآن كريم و صرفاً در مورد   ها كه اساساً دانش در بخش دوم نيز دانش .2
 .اند، نه برساخته قرآن كريم قرآن

ا راهبـری علـوم، بخش سوم در صورت اثبات نقش قرآن كـريم در ايجـاد، توسـعه يـ .3
هـا و درنهايـت مرجعيـت   تواند از ابرانديشگى قـرآن كـريم و هيمنـه آن بـر دانش مى

  .علمى قرآن كريم حكايت كند
ها   گونه كه بيان شد، مرجعيت علمى قرآن كريم تنها در گرو ايجاد يا توسعه دانش همان

تفكـر و انديشـه در های علمـى و نيـز راهبـری جريـان  نيست، بلكه امكان پاسخگويى به نياز
تأسـيس و . تواند به مرجعيـت علمـى قـرآن كـريم بينجامـد های مختلف دانشى نيز مى  حوزه

. سـازی دانـش و راهبـری آن امـری ديگـر پـردازی و جريان توليد دانش امری است و روش
هـای مطـرح در ايـن   كند، امـا بـر اسـاس كليـات و ارزش قرآن كريم لزوماً توليد دانش نمى

هـای مختلـف ايجـاد كـرد؛ بـه   هـا، مكاتـب و مبـانى مختلفـى در دانش  وان روشت كتاب مى
  .ها نيست، بلكه مقوم آنها است  عبارت ديگر قرآن لزوماً مولد دانش
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  روش عملى عالمه در رجوع به قرآن. 3- 4-2

های عالمه طباطبايى در اثبات مرجعيت علمى قرآن كريم در   قطع نظر از انديشه و نوشته
ی برشمرده، با استناد به روش علمى خود عالمه در مواجهه و مراجعه به قرآن كريم ها  حوزه

ها و   از شـيوه. توان به اعتماد وی به قدرت علمى قرآن كريم و مرجعيـت آن پـى بـرد نيز مى
آيد كه وی فارغ از اعتقاد يا عدم  و ديگر آثار ايشان چنين برمى المیـزانهای ايشان در   روش

عيت علمى قرآن كريم، خود در فرايند فهم معـارف عقلـى و شـهودی، قـرآن اعتقاد به مرج
های تفسـيری   اين نكته عالوه بر اينكـه در برداشـت. داده است كريم را ميزان و معيار معرفت قرار 

  .است های تفسيری برخى مفسران نيز بيان شده  شود، بلكه در نقد روش ايشان روشن مى
گونه است كه مسائل مختلف علوم را اعم از فلسـفى و  شناسى اين مشرب وی در معرفت

گـاه  كـرد، آن بـر معـارف قـرآن كـريم عرضـه مى) كه در حوزه تخصص وی بـود(عرفانى 
ايـن نـوع عرضـه . كـرد هـا مى پذيرفت و هر آنچه مطابق نبـود، ر ه با آن مطابق بود، مىچهر

تـرين  ت، شـايد مهمسـنجى معرفـ دادن آن بـرای صحت معارف به قرآن كريم و سنجه قـرار
هايش،   دليل بر مرجعيت علمى قرآن كريم از نگاه عالمه باشد كه بيش از كـاوش در نوشـته

اين در حـالى اسـت كـه . )��	� :%$
	 8Cא,� #/.�،(آيد  از روش علمى ايشان به دست مى
های مهم برخـى از مفسـران در روش فهـم از   ، يكى از چالشالمیـزانعالمه در مقدمه تفسير 

اند، بر  های علمى و يا فلسفى به دست آورده هر چه از بحث داند كه آنان قرآن را در اين مى
، �1	�	NOאNOא��، (اند، بدون اينكه آيات بر آنها داللت داشته باشند  قرآن كريم تحميل كرده

0	 :�$(.  

  گيری نتيجه

ای  ابرانديشـه و اينكـه قـرآن كـريم» مرجعيـت قـرآن كـريم«گفته از  با توجه به تعريف پيش
ها اسـت و نيـز بـا توجـه بـه   است كه معيار شـناخت صـحت يـا عـدم صـحت ديگـر انديشـه

تــوان  هــای مختلــف علمــى قــرآن كــريم از نگــاه عالمــه طباطبــايى، مى بازشناســى كاركرد
رسـد  امـا همچنـان بـه نظـر مىمرجعيت علمى قرآن در اعتقاد وی را به امور زير تعميم داد؛ 

عنوان ابرانديشـه در همـه  عيـار علمـى قـرآن كـريم بـه ی بـه مرجعيـت تمامنتوان از انديشه و
  .های معرفتى و دانشى بشر راه يافت  حوزه
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مرجعيت علمـى قـرآن   شده در ديدگاه عالمه طباطبايى درباره مسئله های انجام  از بررسى
مرجعيـت علمـى آيد وی مانند بسياری ديگر از انديشمندان اسالمى معتقد بـه  كريم، به دست مى

قرآن كريم است؛ اما اين مرجعيت نسبى است نه مطلق؛ چون اساساً حـوزه مأموريـت كتـاب نيـز 
بودن مأموريت كتاب، غير از اعتقاد بـه جامعيـت معـارف آن اسـت؛ چـرا  مطلق نيست؛ البته نسبى

  .است های مشخص  كه جامعيت و كمال معارف نيز به معنای كمال و جامعيت نسبى و در حوزه
  :اند از عبارت عالمه طباطبايى قائل به مرجعيت علمى قرآن در آن استهايى كه   اما حوزه

  مرجعيت علمى قرآن كريم در حوزه معارف عالى مرتبط با هدايت و تربيت انسان؛ .1
مرجعيت علمى قرآن كريم در حوزه قوانين قابل تحقق و به همـراه ضـمانت اجـرا در  .2

اجرای مناسبى برای آنها در نظر گرفتـه شـده و نـه مقابل ديگر قوانينى كه نه ضمانت 
  نفس قوانين امكان تحقق دارند؛

 هـای مختلـف سـازی و طراحـى سـاختار و نظام مرجعيت علمى قرآن كريم در حوزه نظام .3
  كه هم امكان تحقق دارد و هم امكان تداوم و هم امكان تأمين سعادت انسان؛

  بخش؛ و سعادت مرجعيت علمى قرآن كريم در حوزه اخالق فاضله .4
عنوان آخـرين  مرجعيت علمى قرآن كريم در حوزه تأمين سعادت اخـروی انسـان بـه .5

  دين و آخرين برنامه زندگى انسان؛
مرجعيت علمـى قـرآن در حـل مخاصـمات فطـری بشـر و تعيـين مسـير صـحيح زنـدگى  .6

هــای جلــوگيری از تعــارض و تــزاحم حقــوق و   حل اجتمــاعى انســان بــه همــراه ارائــه راه
  ؛ها  یآزاد

های آسمانى و نيـز   سنجى محتوای ديگر كتاب مرجعيت علمى قرآن كريم در صحت .7
  ؛:سنجى روايات معصومان صحت

 های تعليم و تربيت؛  مرجعيت علمى قرآن كريم در روش .8

های منتهى به استنباط عقلى و منطقى و  مرجعيت علمى قرآن كريم در تصحيح فرايند .9
 هدايت و مديريت عقل و انديشه؛

هـای هـدايتى و تربيتـى،   اين ترتيب به اعتقاد عالمـه طباطبـايى، قـرآن كـريم در حوزه به
هـای دانشـى، تقنينـى، اخـالق و آداب، سياسـى و   معنوی، فكـری و عقلـى، بعضـى از حوزه

    .اجتماعى دارای مرجعيت علمى است
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