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 چكيده
 يگـاه قرآن، بررسي جا به قرآن يريتفس روشرتبط با ترين مسائل م يكي از اساسي

عالمـه طباطبـايي مؤلـف تفسـير      اسـت.  يريروش تفسـ  ينروايات تفسيري در ا
قـرآن در   بـه  از روش قرآن» الفرقان«تهراني مؤلف تفسير  و دكتر صادقي» الميزان«

سير تطبيقي به جايگاه سنت در تف اين نوشتار با روشاند.  تفسير قرآن استفاده كرده
اگر چه ظـاهر  قرآن به قرآن از منظر دو تفسير الميزان و الفرقان اشاره كرده است. 

 كه اين دو مفسر، منكرمطلب است  اينموهم تفسير دو  ينعبارات ا يبرخ ييابتدا
 يشـان توجه به قرائن موجود در كالم ا يول؛ قرآن هستند يررجوع به سنت در تفس

كند. اگر  مطلب را ثابت مي ينخالف ا ر قرآن،يآنان در تفس يعمل يو توجه به مش
ـ  يو صاحب الفرقان در برخ يزانصاحب الم يدگاهچه د و  ييـد مثـل تق  يامور جزئ
 يرياما در اصل روش تفسـ  ؛متفاوت است ياتظاهر قرآن به واسطه روا يصتخص

و در  يدر داللـت لفظـ   يمبه هم دارند. از منظر عالمه، قرآن كـر  يكنزد يدگاهيد
و نقش روايات معصومين عليهم السالم تنها نقـش   مستقل است يات واقعمراد يانب

مـرادات   يـان را در ب يمقرآن كر يزن ي تهراني. مرحوم صادقتعليمي و هدايتي است
بـر   يهقرآن را با تك ياتد آتوان ميكه معصوم  يداند به طور خود مستقل مي يواقع

بـه   يدنصورشـان در رسـ  با توجه بـه درجـه ق   ينقاصر اماكند.  يرخود قرآن تفس
معصـوم بـه    يانكه در پناه ب يبه طور بودهمعصوم  يانب يازمندن يم،مقاصد قرآن كر

 .اشتد كه قرآن بنفسه و مستقالً داللت بر آن دنرس مي يزيهمان چ
 يي،عالمـه طباطبـا  روايـات تفسـيري،   قرآن به قرآن، سنت،  يرتفس ها: كليد واژه

 .يتهران يصادق
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 مقدمه
و  اند قرآن پرداخته يرهاي گوناگون به تفس يشها و گرا لمان، با روشمس يشمنداناند

 ،قـرآن بـه قـرآن    يرروش تفس .اند ها و مكاتب تفسيري متعددي را پديد آورده روش
روش بـه زمـان    يـن قـرآن اسـت. سـابقه ا    يرتفسـ  يهـا  روش ينتر از پرسابقه يكي

معصـوم (ع) در رفـع    نماكه اما يدآ بدست مي ياتگردد و از روا (ع)باز ميينمعصوم
(ع) يرمؤمنـان دادنـد. كـالم ام   ارجاع مي يگرد ياتقرآن به آ ياتابهامات در آ يبعض

) 133: تا يب رضي، يف(شر» ««درباره قرآن كريم 
 قرآنقرآن به  رياز روش تفس يزاست. صحابه و تابعان ن يريروش تفس ينبر ا ييديتأ

 يارروش بسـ  يـن ) هرچنـد سـابقه ا  252و  162: 1381 يي،(بابـا  .انـد  استفاده كرده
ـ  يريتفس يها است اما كتاب يطوالن ندارنـد.   يروش سـابقه چنـدان   يـن بـر ا  يمبتن
روش قرآن بـه   يمعروف و معاصر كه بر مبنا ير) از جمله تفاس199: 1386 يي،(بابا

اثر عالمـه   »القرآن يرتفس يف يزانالم« ريفش يربه تفس توان مياند،  قرآن نگاشته شده
الفرقان «تفسير  آملي، يجواد اهللا يتاثر آ »يمتسن«ير تفس يي،طباطبا يدمحمدحسينس
اضـواء  «تفسـير   تهرانـي و  ياثر دكتر محمد صادق» القرآن بالقرآن و السنه يرتفس يف
 اشاره كرد.  ييطشنقشيخ محمد امين اثر  »القرآن بالقرآن يضاحا يف يانالب

سـنت در   يگاهقرآن به قرآن، جا يرتفس شدر رو يزاز مسائل چالش برانگ يكي
در نسبت سنت با روش قرآن به قرآن در تفسير با سؤاالتي است.  يريروش تفس ينا

قرآن در داللـت   ياروايات هيچ گونه جايگاهى در تفسير ندارد؟ آ مواجه هستيم. آيا
 يـا اسـت؟ آ  ينمعصـوم  يـات از روا يـاز ن مستقل و بي يمرادات واقع يانو در ب يلفظ

 هستند؟ يكسانقرآن  يبه مراد واقع يدنمعصوم در رس معصوم و غير
شناسي نقد و فهم حـديث از ديـدگاه عالمـه     روش«همچون  يكتب ينهزم ينا در
ـ   « تي همچونمقاالو  يسينف ياثر شاد »يطباطبائ اسـتقالل   ي هنقـد و بررسـي نظري
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استقالل قرآن در بيان و نقـش روايـات در تفسـير از منظـر     « احمد قدسي)،(» قرآن
بـر   يـد بـا تأك  ياثر يردر تفاس يثاه حديگجا« ،نژاد) (مهدي رستم »عالمه طباطبائي

 يردر تفسـ  ياتاز روا يريگ روش بهره«، )يكرمان ييرضا ي(محمدعل »الفرقان يرتفس
 ود به روش تطبيقيموج ) به نگارش در آمده است. مقالهيرضا اكبرد(محم »الفرقان
قرآن به قرآن  يرسنت در تفس يگاهجا يو الفرقان به بررس يزانالميربر دو تفس يهبا تك
سابقه است. است كه در نوع خود بي تهپرداخ

 . مفاهيم1
 تفسير 1-1

جـوهرى،  ؛ 7/247: 1409فراهيـدي،  ( است. »بيان«تفسير از ريشه فَسر، به معناى 
روشن «(ثالثى مجرد) به معناى  »فَسر«. )5/55: 1414؛ ابن منظور، 2/781: 1410
. هنگامى كه اين ماده به )5/55: 1414(ابن منظور،  است. »آشكار ساخت«و  »كرد

همچنـين   ماده فسـر)  :1414فيومي،. (شود رود، بر تأكيد آن افزوده مى مى تفعيلباب 
راغـب،  ( اند. تهبرخي محققان اين ماده را به معناي اظهار معاني و مفاهيم معقول دانس

1374 : 3/58(  

. (رضـايي  شـده اسـت   »تفسـير «تعـاريف گونـاگوني از    مفسـران،  در اصطالح
 نويسد: در بيان معناي تفسير مي طباطبايي عالمه )26ـ 25: 1392اصفهاني، 

(طباطبايي،  » «
1393 :1/4.( 
ـ   در تعريف بـاال  » ««پژوهان،  خي قرآنبر اول   هرا نـاظر بـه مرحل

ـ  » ««و تفسير (بيان مفاد استعمالي)  دوم   هرا ناظر بـه مرحل
 ). 18: 1379اند. (بابايي و همكاران،  (كشف مراد جدي) دانسته
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 نويسد:  مي همچنين مرحوم صادقي تهراني در معناي تفسير قرآن
برداري از مفهوم است چـون مفـاهيم قرآنـي داراي     تفسير قرآن به معناي پرده«

ها حتي بر آگاهان به لغت عربي نيز قابل فهم نيست و  درجاتي هستند كه برخي از آن
يا تفسير به معناي پرده برداري از اجمال آيه به واسطه آيات ديگر است. امـا اينكـه   

از معنايي كه راهي براي فهم آن از طريق خود قرآن نيست  تفسير، پرده برداري است
». چنين معنايي صحيح نيست چون در قرآن چنين غموض و پيچيدگي وجود نـدارد 

 )1/56 : 1406 ،(صادقي تهراني
جزئيـات اعتقـادات و تفاصـيل    و تبيين جزئيات احكـام  به عقيده عالمه طباطبايي 

در حـدود  اصطالحي خارج است و تفسير  قلمرو ازقصص كه در ظاهر آيات بيان نشده 
 )8/220و  5/221و  5/67و  3/84: 1390رسالت معصومان(ع) است (طباطبايي، 

اي از بطون كه در طول معناي  دستهنسبت به معاني باطني قرآن به عقيده عالمه 
هسـتند جـزء تفسـير    د و با تحليل معناي ظاهري قابـل اسـتنباط   نظاهري قرار دار

ـ آي  آساني به دسـت نمـي   اي كه به ) و دسته46: 1388(طباطبايي، شوند  محسوب مي  و دن
گيرنـد.   قـرار نمـي  تفسير  ي همحدود در هستندفقط براي معصومان(ع) قابل كشف و بيان 

مرحوم صادقي، باطن آيه  ).19/365همان: ؛ همچنين ر ك 12/225: 1390(طباطبايي، 
ف يف را اشارات، لطائف و حقايق اشاره شده در حديث شر

كند كه معاني باطني از حيطـه تفسـير اصـطالحي     اي نمي داند ولي هيچ اشاره مي
   )1/50: 1406هست يا نه. (صادقي تهراني، 

تطبيق مفاهيم بدست آمده از آيـات،  چنين صاحب الميزان و صاحب الفرقان، هم
(جري و انطباق يا جري و تطبيـق)    بر موارد ديگرى كه مشابه مورد شأن نزول است



 93    ...با تأكيد بر تفسير  تفسير قرآن به قرآنجايگاه سنت در تطبيقي  ازپژوهيب

 

صـادقي   ؛13/377و  9/13: 1390داننـد. (طباطبـايي،    را از محدوده تفسير خارج مـي 
 )29/345و 1/354: 1406تهراني، 

 ه قرآنتفسير قرآن ب 1-2
قرآن به قرآن، به  يرتفسهاي تفسير اجتهادي است.  تفسير قرآن به قرآن يكي از روش

 يا به گونه يهآاين كه با موضوع  ياتيبه مجموع آ يه،آ يك يرمعناست كه در تفس ينا
: 1390طباطبـايي،  ، توجه كنيم. (ارتباط و در روشن شدن مفاد آن نقش مؤثر دارند

سازد توجه به نقش  هاي ديگر متمايز مي ري را از روشآنچه اين روش تفسي )1/11
اساسي خود قرآن در كشف معاني و مداليل آن است و منـابع ديگـر در كنـار قـرآن     

(اسعدي گيرند.  نقش فرعي دارند و در توسعه و تصحيح فهم قرآني مورد نظر قرار مي
ني بـر ايـن   علّامه طباطبائى و مرحوم صادقي تهرا )1/371: 1394و گروه محققان، 

طباطبـايي،  باورند كه تفسير قرآن به قرآن تنها روش صحيح تفسـير قـرآن اسـت. (   
ايـن روش بنيـان تفسـير معصـومان      )1/7: 1406صـادقي تهرانـي،   ؛1/11: 1390
««السالم را شكل داده است.  عليهم

 . )1/12: 1393(طباطبايي،  »

 سنت 1-3
 ابن منظور،؛ 6/269: 1375طريحي، (يره راه و روش و س يدر لغت به معنا» سنت«

. يده اســتو پســند يمراه مســتق يــا) و 18/300: 1414؛ زبيــدي، 13/225: 1414
   )12/210: 1421(ازهري، 
 يـامبر، اهل سـنت، بـه مفهـوم آثـار پ     ينقرون نخست ينحدثدر اصطالح م سنت

 يـامبر پ يـر تاكنون سنت بـه قـول و فعـل و تقر    ياز زمان شافع .بود ينصحابه و تابع
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قـول و  بـه   يعهشـ  يندر بسنت ) اما 1/344 : 1379 ي،اصفهان ي. (ملكشود ياطالق م
اديثى كـه در  و احـ  يات) روا3/63: 1430. (مظفر، شود يمعصوم اطالق م يرفعل و تقر

از زبـان معصـوم    هـا را مسـتقيماً   از آن جهت كـه مـا آن   ،آورى شده كتب معتبره جمع
از قول يا فعل و تقرير معصوم (ع) هستند از   ايم سنّت حقيقى نيستند بلكه حاكى نشنيده

 )49: 1412 ،حيدري. (يندگو ، سنّت حاكيه مي رو به روايت ينا

 . نقش سنت در تفسير2

 ر تفسير از منظر عالمه طباطبايي نقش سنت د 2-1
؛ كـه در  ناظر به دو مقام اسـت  قرآن قرآن با سنت در تفسير نسبتعالمه در  ديدگاه

 پردازيم. ادامه به تفصيل به شواهد آن مي
استقالل قرآن در داللت لفظي و رد قول اخباريان در توقف فهم ظاهر قرآن الف: 

  (ع)بر كالم پيامبر و اهل بيت
آيات و نقش تعليمي و هـدايتي سـنت   قرآن در بيان مرادات واقعي  استقاللب: 

 داشت.  آن قرآن بنفسه و مستقالً داللت برپيامبر(ص) و اهل بيت(ع) در فهم آنچه 
استقالل قرآن در داللت لفظي و رد قول اخباريان در توقف فهم مقام اول: 

 (ع)ظاهر قرآن بر كالم پيامبر و اهل بيت
در صدد اثبات حجيـت اسـتقاللي ظـواهر قـرآن اسـت.       در مقام نخستعالمه 

استقالل قرآن در حجيت ظواهر بدين معناست كه قرآن همانند سنت، بدون تكيه بـر  
كسـاني   ناظر بـه سنت، در افاده ظاهر الفاظش مستقل است. كالم عالمه در اين مقام 

در  اند تنها در صورتي ظاهر قرآن حجت است كه روايتي از معصـوم  است كه مدعي
توقف حجيت ظـواهر قـرآن بـر روايـات معصـومين را      بيان آن رسيده باشد. عالمه 

 نويسد:  داند و در رد آنان مي مردود مي
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خواهد حجيت ظاهر قرآن را باطل نموده و آن را منحصر در  نمى ثقلين حديث«
ظاهر بيان اهل بيت (ع) كند، چگونه ممكن است چنين چيزى منظور باشد، با اينكه 

شوند. و با اين بيان  ن همين حديث فرموده: قرآن و عترت هرگز از هم جدا نمىدر مت
گويد قرآن بر  اين حديث به ما مى خواهد قرآن و عترت را با هم حجت كند. مى

كند و اهل بيت (ع) ما را به طريق  معانى خود داللت دارد و معارف الهيه را كشف مى
 »كنند. مقاصد قرآن راهنمايى مىاين داللت هدايت نموده، به سوى اغراض و 

 )3/86 : 1390(طباطبايي، 
استقالل داللي «  هنظريشواهدي براي » قرآن در اسالم«همچنين ايشان در كتاب 

  تر ديدگاه ايشان كمك كند. د به فهم دقيقتوان مياقامه كرده است كه » قرآن
از ف كاشـ  هـا  مانند ساير كـالم و  قرآن مجيد از سنخ كالم استيكم:  شاهد 

اللفظـي   و از خارج نيز دليلي وجود ندارد كه مراد تحـت  خواهد بودمعني مراد خود 
 )41: 1388(طباطبايي،  .شود قرآن جز آن است كه از لفظ عربيش فهميده مي

اسـرائيل، مؤمنـان،    وجود آياتي كه طوائف مختلـف ماننـد بنـي   شاهد دوم:  
مطالب خود را به آنـان القـا    و كافران و حتي عموم مردم را مخاطب خود قرار داده

 )42همان: ( است مستلزم فهم و درك آنان از ظواهر قرآن است. كرده
ـ  شاهد سوم:   ن خواسـته تـا اگـر    اوجود آياتي كه در مقام تحـدي، از مخالف

مسـتلزم فهـم و درك غيـر     ؛ترديدي در الهي بودن قرآن دارند، مثـل آن را بياورنـد  
 همان). (معصومين از ظواهر قرآن است

 نهمچون وجود آياتيشاهد چهارم:  
 ز  ) و نيـز  24 ،(محمد
فهـم   قابـل  بـر  كند قرآن نكوهش مي كه مردم را نسبت به تدبر نكردن در )82 ،(نساء

 (همان) .براي آنان داللت دارد بودن قرآن
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 )، نـور 89(نحـل،   وجود آياتي كه قرآن را تبيان براي هر چيزپنجم:  شاهد 
) معرفـي كـرده   114(انعـام،   ) و بياني روشن138 ،عمران (آل )، هدايتگر174(نساء، 

 )3/85: 1390بايي، است، دليلي ديگر براي گويا بودن قرآن است. (طباط
بـا توقـف حجيـت    ، وجوب عرضه روايات بر قـرآن همچنين ششم:  شاهد 

 ظواهر قرآن بر روايات معصومين منافات دارد. (همان)

اي عالمـه   موجب شده است كه عـده آيد  كه در ادامه ميالبته برخي از كلمات عالمه 
 وهمه، عبارتند از:  ترين اين عبارات م را منكر رجوع به سنت در تفسير بدانند. صريح

 نويسد:  عالمه در مقدمه تفسير شريف الميزان ميأـ 
خداي سبحان جز به تدبر در آياتش فرا نخوانده است، پس هر اختالفي را كه «

كند و او قرآن را هـدايت و نـور و تبيـان بـراي هـر       به نظر آيد، با تدبر بر طرف مي
ـ  چيزي قرار داده است؛ پس اين نور را چه مي ه از نـور غيـر خـودش پرتـو     شود ك

شـود و   منـد مـي   گيرد و اين چگونه هدايتي است كه از هدايت غير خودش بهـره  مي
چگونه كتابي است كه تبيان هر چيزي است ولي به كمـك غيـر خـودش روشـن و     

 )1/6: 1390(طباطبايي،  »گردد؟ آشكار مي
. امـا بـا   دداللـت دار نيازي تفسير قرآن بـه سـنت    م به بيظاهر ابتدايي اين كال

(توقف  گردد كه اين كالم در رد ديدگاه اخباريان مراجعه به مقدمه الميزان آشكار مي
شاهد ايـن مطلـب ايـن    صادر شده است.  حجيت ظواهر قرآن بر روايات معصومين)

 نويسد:  عالمه قبل از آن مياست كه 
ـ  « ابعين اما محدثين، در فهم معانى آيات اكتفاء كردند به آنچه كه از صـحابه و ت

گفتنـد   كردند، و مى روايت شده. ... هر جا در تفسير آيه روايتى نرسيده بود توقف مي
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توان گفت، براى اينكه نه الفاظش آن ظهورى را دارد كـه   در باره اين آيه چيزى نمي
احتياج به بحث و اعمال فكر نداشته باشد، و نه روايتى در ذيلش رسـيده كـه آن را   

 )1/5(همان:  »د توقف كرد.معنا كرده باشد، پس باي
 گويد:  سوره آل عمران در بحث تفسير به رأي مي 7عالمه ذيل تفسير آيه  -ب
آنچه در روايات نهي شده است، استقالل در تفسير قرآن و اعتماد مفسر به خودش «

بدون رجوع به غير است و الزمه آن، وجوب رجوع به غير و استمداد از آن اسـت و آن  
ت يا سنت. اما اينكه سنت باشد هم با قرآن و هـم بـا روايـاتي كـه     غير يا كتاب اس

دهد، منافـات دارد. پـس بـراي     رجوع به قرآن و عرضه روايات به آن را فرمان مي
 (ماند ( رجوع به غير و كمك گرفتن از آن در تفسير، جز خود قرآن باقي نمي

 )3/77همان: )». (
هر چند اين عبارت ابتداءاً ظهور در اين مطلب دارد كه عالمه منكر رجوع بـه غيـر   

روايات) در تفسير است اما بايد گفت عالمه در امتداد اين كالم با رد ديـدگاه   حتيقرآن (
«« اخباريان در اقتصار به بيان معصومين در تفسير قـرآن 

 :  نويسد مي» 
انـد   از روايات فراواني كه از طريق تفسير آيه به آيـه، آيـات را تفسـير كـرده    «
آيد كه معاني قرآن براي مخاطب غيرمعصـوم قابـل فهـم اسـت و بـراي ذهـن        برمي

 )87ـ86 (همان:» ن رسيدن به آن، با اين روش وجود دارد.مخاطب غيرمعصوم، امكا
««اي است كه مقصود عالمه از عبارت ابتدايي اين عبارت قرينه

رد كساني است كه فهم ظواهر قرآن را به » 
تقدند مفاهيم قرآن براي ديگران مبهم دانند و مع بيت ممكن نمي غير بيان پيامبر و اهل

است. به بيان ديگر مقصود عالمه از عبارت ابتدايي در (نفي رجوع به سنّت) نحوه 
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رجوعي است كه در آن هيچ اعتنايي به خود كتاب نشود و تنها به سنت بسنده شود؛ 
اي وجود داشت به آن اخذ گردد واالّ سكوت  بدين معني كه اگر روايتي در ذيل آيه

 اختيار شود.
آيات و نقش تعليمي و استقالل قرآن در بيان مرادات واقعي مقام دوم: 

 هدايتي سنت پيامبر(ص) و اهل بيت(ع)
آيـات  قـرآن در بيـان مـرادات واقعـي     بر اين باور است كه در مقام دوم عالمه 

قرآن بنفسه و مسـتقالً  مستقل است و سنت پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) (در فهم آنچه 
 . ارد) نقش تعليمي و هدايتي داردد آن بر داللت

ه سوره آل عمران با اشاره به آيه 7عالمه ذيل تفسير آيه 
) اين دو آيه 2(جمعه، ه ) و آيه44(نحل،  

كند كـه تعلـيم و    داند و تصريح مي ربوط به تعليم روش تفسير از طرف پيامبر ميرا م
تبيين از جانب پيامبر بيان چيزي جز آنچه خود قرآن بنفسـه داللـت بـر آن داشـت     

كنند نه  . پيامبر و اهل بيت تنها راه رسيدن به مقاصد قرآن را براي ما آسان مينيست
 ر آن نداشته باشد. اينكه چيزي بگويند كه قرآن داللتي ب

»»

 «
 )85(همان: 

مناسبي بين جامعيت و تبيان كل شـيء بـودن    وجه جمعِ ،كالم عالمه در مقام دوم
بيت(ع) از سوي ديگر است؛ زيرا هم بـه   قرآن از سويي و بين مفسر بودن پيامبر و اهل
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سـنت پيـامبر(ص) و    نقش تعليمي و هدايتي شود و هم جامعيت قرآن خللي وارد نمي
 . ارد؛ لحاظ شده استد آن قرآن بنفسه و مستقالً داللت براهل بيت(ع) در فهم آنچه 

معصـومين بـا توجـه بـه      مشي تفسيري عالمه نيز مؤيد اين معناسـت كـه غيـر   
دهند كـه آيـات    درجاتشان با رجوع به روايات معصومين تفسيري از آيات ارائه مي

آيت اهللا جـوادي آملـي در توصـيف روش    بر آن دارد. قرآن بنفسه و مستقالً داللت 
 گويد:  مي استاد خويشتفسيري 

گونه نبـود كـه نخسـت آيـات را      سرّه) اين (قدس مشي تفسيري حضرت استاد«
بدون درنظر گرفتن روايات بررسي كند و سپس به سراغ روايت برود. ايشان ضـمن  

ن ميزان سنجش و ترازوي عنايت ويژه به خطوط كلي و محتواي اصلي قرآن به عنوا
گرفتند و پـس   ارزيابي احاديث معروض بر آن، هم آيات و هم روايات را درنظر مي

اي  كردند. تفسير آيه نيز در نهايت به گونه بندي، نظر تفسيري خود را ارائه مي از جمع
 )61: 1388(جوادي آملي،  »بود كه با معنا و محتواي روايت مطابقت داشت

، در روش صـحيح  »قرآن در اسالم«ه همچون آنچه در كتاب ديگر كلمات عالم
تفسير آيه با استمداد از تدبر و اسـتنطاق معنـاي آيـه از مجمـوع     « تفسير آمده است

و آنچـه   )78: 1388(طباطبايي،  »آيات مربوط و استفاده از روايت در موارد امكان
««در نيازمندي تفسير به سنت قطعي آمده است 
بر همين  )14/133: 1390(طباطبايي،  »

بيان چيزي جـز آنچـه خـود     ،شود كه سنت معصومين در تفسير قرآن معنا حمل مي
راه  ،تنهـا  (ع)و اهـل بيـت  ) ص(باشـد و پيـامبر   قرآن بنفسه داللت بر آن داشت نمي

كنند نه اينكه چيـزي بگوينـد كـه قـرآن      ن به مقاصد قرآن را براي ما آسان ميرسيد
داللتي بر آن نداشته باشد. به بيان ديگر آنچه عالمه با آن مخالف است اين است كـه  
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اما اگر به كمك روايت در فضـايي   ؛معنايي را از روايت بگيريم و بر آيه تحميل كنيم
با قرائن متصل و منفصل از آيـه بفهمـيم ايـن     قرار بگيريم كه اين مطلب را خودمان

 صحيح است. 
آنچه تا اينجا از كلمات عالمه در مقام دوم گذشت اين بود كه عالمه قائل است 

آيـات و نقـش تعليمـي و هـدايتي سـنت      به استقالل قرآن در بيان مـرادات واقعـي   
داشت. در  آن قرآن بنفسه و مستقالً داللت برپيامبر(ص) و اهل بيت(ع) در فهم آنچه 

هـا   شود كه برخي با تمسـك بـه آن   عين حال در كلمات عالمه عباراتي مشاهده مي
دانند. با توجه به بيان بـاال، كلمـات    عالمه را منكر رجوع به سنت به طور مطلق مي

 .عالمه در عبارات ديگر نيز قابل توجيه است
الكتـاب و   معالمه در تبيين معناي محكمات قرآن، آيـات محكـم قـرآن را ا    أـ

«« فرمايد: بيانگر متشابهات دانسته و در ادامه مي
 ) 3/43: 1390طباطبايي،» (

مقصود از اينكه مفسر آيات متشابه جز آيات محكم چيز ديگـري نيسـت ايـن    
ت و قوه حل متشابهات را بواس ،راست كه اوالً مفسطه رجوع به محكمات دارد شأني

(يعني فهم مفسر، استحاله و امتناع ندارد) گرچه ممكن است فعالً به آن رتبه نرسـيده  
اهل بيت بدين معنا است كه بيان باشد كه بدون دستگيري اهل بيت، حلّ نمايد و ثانياً 

آنـان از خــود آيـات و از درون الفــاظ قـرآن، مشــكل را حـلّ و تشــابه را مرتفــع     
 بر آيه تحميل كنند. ردند نه اينكه معنايي را كه قرآن بنفسه داللت بر آن نداساخت مي

نيازي  كه عالمه قائل به بي يكي از عباراتي كه موجب اين توهم شده است -ب
سوره آل عمران  7ذيل تفسير آيه ايشان ، كالم تفسير به سنت به صورت مطلق است

 نويسد:  است. وي مي
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»»
ارجاع فهم معاني آيات در اين مقام به فهم صحابه و تابعان بلكه به » 

  )3/84: 1390طباطبايي،بيان پيامبر اكرم صجا ندارد. (
به قرينه جمالت »««نسبت به اين عبارت بايد گفت مقصود از عبارت 

گويند اگر در  قبل از آن، مقام تحدي و مبارزه طلبي است. عالمه در رد كساني كه مي
 گويد:  اي روايتي نرسيده باشد بايد در تفسير سكوت كرد مي تفسير آيه

             چنين منطقي با آيه 

كه در مقام تحدي است سازگار نيست زيرا قرآن در مقام تحدي ) 82، نساء( 
««دهد و در اين مقام ها را اعم از مومن و كافر مخاطب قرار مي عموم انسان

كافر هنوز به پيامبر ايمان نياورده است تا با مراجعه به كالم ايشان به فهم قرآن » 
 همان)ابد. (دست ي

 نقش سنت در تفسير از منظر مرحوم صادقي تهراني 2-2
صادقي تهراني در مقدمه تفسيرش در برابر برخي كه ظاهر قـرآن را حجـت    مرحوم
 ، قائل به حجيت ظواهر كتاب است. دانند، با تمسك به روايات عرضه نمي

(صـادقى   »««
«) «1/24 : 1406، تهرانى

 ) 25همان: ( » 
يد نما مي(الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه) چنين  با اينكه از عنوان تفسير

كه مفسر از دو سبك تفسير قرآن به قرآن و تفسير قرآن به سنّت، استفاده كرده است؛ 
دارد كه همـه   مقدمه تفسير، اظهار مي در مقام بيان روش تفسيري خود دراما مصنف 

  تقرآن نادرست است ههاي تفسيري به جز تفسير قرآن ب شيوه
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»»
  )18(همان:  »

داند. تفسير قرآن به قرآن و  هاي تفسيري را منحصر در دو قسم مي وي روش
 تفسير قرآن با رأي؛ كه اولي حق و دومي باطل است.

 ) 19(همان:  » ««
 .داند همچنين تفسير به روايت بدون عرضه آن به قرآن را از مصاديق تفسير به رأي مي

 )28همان: ( » ««

 ايشان با تمسك به آيه 
جويند يا در تفسير قرآن به  كسانى كه به قرآن تمسك نمى )170(اعراف، 

: 1406، صادقى تهرانىدانسته است. (  كنند را از فسادكنندگان غير قرآن تمسك مى
 گويد: هاي قرآني مي پژوهش با مجله اي در مصاحبههمچنين  )1/16 

من مدعى هستم كه حتى يك آيه (البته غير از مفاتيح سور و حـروف رمـزى)   «
در قرآن نيست كه نشود آن را از خودش فهميد تا چه رسد بـه ديگـر آيـات، حتـى     

 )287: 1376(صادقي تهراني،  »آيات متشابه
و معـارف آيـات   وي نتيجه تفسير قرآن به قرآن، را دستيابي به نخسين مفـاهيم  

اي كـه در چـارچوب داللـت     مرتبـه  )1/26 : 1406، صادقى تهرانـى داند. ( قرآن مي
ت در روايت » ««مطابقي آيه قرار دارد و واژه 

به آن اشاره دارد. وي ) 75/278 : 1403مجلسي، ( 
معناي بدست آمده از آيه با روش قرآن به قرآن را معيار در اخبـار عرضـه و معيـار    

 داند. براي كشف اشارات و لطائف و حقائق قرآن مي



 103    ...با تأكيد بر تفسير  تفسير قرآن به قرآنجايگاه سنت در تطبيقي  ازپژوهيب

 

»»

 .«
 )1/26 : 1406، (صادقى تهرانى

كند ولي در مقدمه  ذيل آيات ذكر مي در مقام عمل اگر چه روايات متعددي را
 داند. اي مي تفسيرش نقش روايات را نسبت به قرآن جانبي وحاشيه

»»
 «

 )16(همان: 
 جزپذيرد  و از اين رو تقييد و تخصيص ظاهر قرآن به واسطه روايت را نمي

 نكه آيه قرآن در مقام اهمال باشد.آ
»»

 )12/11 همان: ( »
پس از تدبر در آيه و كشف معناي آيه با توجه به زمان رجوع به روايات را 

آيات متناظر دانسته و قبول روايت را متوقف بر عرضه آن به معناي كشف شده از 
  .داند آيه مي
»»

 ) 1/25همان: ( » 
همچنين فايده رجوع به روايت را تثبيت روايت به خاطر موافقت با آيه و يا به 

 داند: جهت روشن كردن اشارات، لطائف و حقائق مخفي در آيات مي
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»»
« 

 )26(همان: 
گفت اين است كه از منظر وي، قرآن كريم  توان ميبندي كالم ايشان  آنچه در جمع

در داللت و بيان مراد جدي متوقـف  در بيان مراد خود قصور ندارد و اينطور نيست كه 
رجوع به روايات نيز بـراي واضـح شـدن    كند  وي تصريح ميو نيازمند روايات باشد. 

 اموري است كه بر قاصرين مخفي مانده است نه به خاطر قصور در داللت قرآن. 
»»

«« )24همان: ( » 
 ) 21همان: ( »

به بيان ديگر از طرفي قرآن در بيان مرادات واقعي خود مستقل است و معصـوم  
با توجـه   د آيات قرآن را با تكيه بر خود قرآن تفسير كند و از طرفي قاصرينتوان مي

به درجه قصورشان در رسيدن به مقاصد قرآن كريم نيازمند معصوم هستند و در پناه 
رسد كه قرآن بنفسه و مستقالً داللت بر آن داشت.  بيان معصوم به همان چيزي مي

 . بررسي تطبيقي ديدگاه صاحب الميزان و صاحب الفرقان3

ي در برخي امور جزئي مثـل  اگر چه ديدگاه عالمه طباطبايي و مرحوم صادقي تهران
متفـاوت اسـت امـا در اصـل روش      تقييد و تخصيص ظاهر قرآن به واسطه روايـت 

 تفسيري ديدگاهي نزديك به هم دارند. 
عالمه (بر خالف اخباريان)، قرآن كريم را در داللت لفظي و همچنـين در بيـان   

د قرآن نيازمنـد  معصوم را در رسيدن به مقاص داند البته غير مرادات واقعي مستقل مي
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داند؛ ولي اين نيازمندي را مضر به استقالل قـرآن در بيـان مقاصـد خـود      معصوم مي
رسد كه قرآن بنفسه  معصوم در پناه بيان معصوم به همان چيزي مي غيرداند؛ زيرا  نمي

 و مستقالً داللت بر آن داشت. 
داند بـه   ميخود مستقل  يمرادات واقع ياندر برا  يمقرآن كرصاحب الفرقان نيز 

امـا  كنـد و   يربر خـود قـرآن تفسـ    يهقرآن را با تك ياتد آتوان ميمعصوم  طوري كه
معصوم  يازمندن يمبه مقاصد قرآن كر يدنبا توجه به درجه قصورشان در رس ينقاصر

رسد كه قرآن  مي يزيمعصوم به همان چ ياندر پناه بمعصوم  هستند به طوري كه غير
 .ردن دابنفسه و مستقالً داللت بر آ

 هايي از آيات قرآن در نمونهدو تفسير الميزان و الفرقان  . بررسي تطبيقي4

ي جايگاه سنت در  پس از مقايسه ديدگاه عالمه طباطبايي و مرحوم صادقي درباره
هاي  تفسير قرآن به قرآن در اينجا به بررسي تطبيقي اين دو ديدگاه در برخي نمونه

 پردازيم. تفسيري مي

««آيه. 4-1
 )82(نمل، » 

كه خدا به زودى به  هنشانهاز منظر عالمه مراد از اين 
روي در پـيش   غيرآيات آسمانى و زمينى است كـه دائمـاً  چيزي دهد  ن نشان مىآنا

داشته باشد و مـردم از    هالعاد آنان است بلكه مراد، بعضى از آياتى است كه جنبه خارق
اي  (مطلق جنبنـده  پس از بيان معناي لغوي دابه ايشانديدن آن ناگزير به ايمان شوند. 
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با توجه به مناسبات حكـم و   باشد چه غير انسان) و رود چه انسان كه بر زمين راه مي
گفتن انسان را قبول ندارد زيرا سخن  انسان باشدموضوع احتمال اينكه مقصود از دابة، 

ي نيست. عالمه با توجه به سياق آيه، مقصود از آيه را ابهام گـويي   العاده امري خارق
سخن دابه بـا مـردم و... را    اي كه خصوصيات، زمان بيرون آمدن، قرينهدانند زيرا  مي

  )15/396 : 1390طباطبايي، . (روشن كند وجود ندارد
كه مقصود از  متعدديروايات تنها به آوردن دو روايت از عالمه در بحث روايي 

هيچ  رواياتو در تأييد يا رد اين  كند داند اكتفا مي منين ميؤرا اميرالم 
 )405. (همان: ندك مطلبي بيان نمي

مالئكه الهي و پرندگان را خارج از  ة،مرحوم صادقي با توجه به معناي لغوي داب
اميرالمؤمنين  اًداند و استفاده از تعبير دابه در شأن اولياي الهي مخصوص معناي آن مي

دهد بر رد روايـاتي   اي قرار مي داند و اين مطلب را قرينه ترين تعبيرات مي از شنيعرا 
داند. پس از آن با اشاره به سياق آيه و رواياتي  را اميرالمؤمنين ميه كه 

، داند. (صادقى تهرانـى  را حيواني غير انسان مي ز مقصود از  ،از فريقين
 )264ـ22/260: 1406

ابهام در مقام  ق بيان مصداق  نسبت بهآيه  صاحب الميزاناز منظر 
اما خارج از تفسير قرآن است.  ،گويي است از اين رو تعيين مصداق آن در روايات

با توجه به تعبير دابه استفاده آن را در مورد اولياي الهي صحيح  صاحب الفرقان
» ««اي در رد روايات كثيره وارده در معناي  داند و اين مطلب را قرينه نمي
شود كه قرآن كريم در مقام بيان خصوصيات  داند و از كالم ايشان نيز واضح مي مي

 .اين دابه نيست
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««. آيـه  4-2
 )55، (مائده» 
 ،و بدون استفاده از رواياتقرآن به قرآن با استفاده از روش در تفسير اين آيه  عالمه

واليت در «تأييد معناي همچنين در رد معناي ولي به معناي ناصر و  يشواهد متعدد
نسـبت بـه همـه مـؤمنين     » «« و عدم عموميت عبارت » محبت«يا  »تصرف

نسـبت بـه همـه    » ««عدم عموميت  بر يبه عنوان مؤيدآورد. پس از آن  مي
ن على بن أدر شرا كه كه اين دو آيه كند  اشاره ميروايات بسيارى وجود به  مؤمنين

««گويـد:   مي دانند و ابى طالب (ع) مي

طباطبـايي،  ( »
1390 :6/8(  

ت اين عبارت مخالف ديدگاه نظري ايشان (استقالل قرآن در بيـان  بايد توجه داش
اين اسـت كـه اگـر در مقـام      مراد جدي خود) نيست زيرا مقصود عالمه از اين عبارت

، نتوانيم به روايات متكاثر ذيـل  نسبت به همه مؤمنين» ««تأييد عدم عموميت 
 وايات در تأييد مطلبي تمسك كرد. به ر توان مياين آيه تمسك كنيم در هيچ جا ن

تحميل صبغه مـذهبي در تفسـير   تأثير و مولف الفرقان در ابتداي تفسير اين آيه 
«« گويـد:  كند و مي آيات را نفي مي

و اينكـه  » انمـا « در ادامه با توجه بـه حصـر   )9/43: 1406، صادقى تهرانى( »
هم سطح واليت خداوند و رسولش قرار گرفتـه و ايـن مـؤمنين    » ««واليت 

 هسـتند  ن متصف به صفاتي همچون 
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كند كه صفات مذكور در تشخيص مصداق ولي موضوعيت ندارند بلكه اين  تصريح مي
ها اقامه صـالة و   كه تنها خصوصيت آناست صفات از جمله صفات مشير به كساني 

ايتاء زكات در حال ركوع نيست بلكه صالحيتي هم سطح صالحيت نبي اكرم دارنـد  
آنجا كه آيه يـك واليـت    زا )44(همان: ن را ذكر نكرده است كه آيه صراحتاً نام آنا

د واليـت عامـه ميـان مـؤمنين     توان ميها قائل است لذا اين واليت ن خاصي براي آن
باشد(واليت نصرت و محبت) بلكه واليت خاص است و اين واليت نيازمند عصمت 

امـت در   است و عصمت بعد از رسول اكرم منطبق بر كسي نيست اال كساني كه همه
 )45(همان، .نان اتفاق نظر دارندآدوري از خطا توسط 

بايد توجه داشت كه ايشان با اتخاذ روش تفسـير قـرآن بـه قـرآن و توجـه در      
» ««مضامين آيه واليت، آيه را تفسير كرد و با عبـارت 

 )(همان .مشخص كرد كه مقصود آيه تصريح به بيان نام اين افراد نيست

 )43(نحل،  ه . آيه 4-3
ـ  مي يمخاطب آيه را مشركين ،عالمه با توجه به سياق آيه مور أداند كه طبق اين آيه م

معلوم اسـت كـه مشـركين    . بپرسنددرباره رسالت پيامبر (ص)  شدند كه از اهل ذكر
دانيد از  ند ديگر معنا ندارد كه قرآن به آنان بفرمايد اگر نمىچون پيامبر را قبول نداشت

ناگزير بايد بگوييم مقصود از اهل ذكر در خصوص  .اهل ذكر يعني اهل قرآن بپرسيد
وي ) 12/258: 1390طباطبـايي،  ( .يهوديان است مورد آيه، اهل كتاب و مخصوصاً

و يـا   را پيامبر اكـرم(ص)  كند كه مقصود از ذكر در بحث روايي به رواياتي اشاره مي
 )412(همان: داند.  قرآن كريم و مراد از اهل الذكر را اهل بيت پيامبر مي

 فرمايد:  عالمه در رفع تنافي تفسير آيه با روايات وارده ذيل آيه مي
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وقت مورد آيه مخصص نيست. آيه شريفه مطلبى عام بيان كرده كـه هـم    هيچ«
هـر جـاهلى هـر چـه را      .آن عمومى است سائل و هم مسئول و هم مسئول عنه در

دانيـد جميـع    داند بايد از عالم به آن چيز بپرسد، پس مقصود از چيزى كـه نمـى   نمى
معارف حقيقى است، و مقصود از جاهل، هر كسى است كه ممكـن باشـد چيـزى از    

  همان). (»معارف را نداند، و مقصود از مسئول هر كسى است كه عالم به آن باشد
ي نيز با توجه به سياق، مورد آيه را مربوط به سؤال كردن مشركين مرحوم صادق

گويد اين قسمت از آيه  داند ولي پس از آن مي از اهل كتاب درباره رسالت پيامبر مي
در مقام بيان يك ضابطه كلي است لذا مختص به مورد نزول نيست از اين رو شـامل  

شود. اهل بيـت پيـامبر نيـز     مياي  ال هر جاهلي از هر عالمي در مورد هر مسئلهؤس
«« كنند. اكمل افرادي هستند كه جاهالن از آنان سؤال مي

الذكر به رواياتي وي پس از بيان تفسير آيه و عموميت اهل » 
: 1406، كنـد. (صـادقى تهرانـى    داند اشـاره مـي   كه اهل الذكر را اهل بيت پيامبر مي

 16/352( 
واضح است رجوع عالمه و مرحوم صادقي به روايات ذيل آيه نشان دهنده اين 

گويند كه آيه مستقالً و في حد نفسه داللت بر آن نداشت  نيست كه روايات مطلبي مي
دانند كه روايـات تنهـا اكمـل     سر مورد آيه را بيان يك ضابطه كلي ميبلكه هر دو مف

 كند. افراد ان را بيان مي

 )238، (بقره  ه . آيه 4-4
««است  )(كند كه سنت، مفسر و معين معناي ( تصريح ميعالمه 

: 1390طباطبـايي،  . (»
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هاسـت   از اين آيه إخبار از وجود نمازي در ميان نماز وندخدامقصود  شايد )2/246
بعينه مصداق  فراتر از حد مفهومي،كه اهميت بيشتري دارد ولي مقصود اين نيست كه 

تعيين مصداق آن در روايات، منافاتي با استقالل قـرآن  . در اينصورت را بيان كندآن 
شناسـي تفسـير    نشسـت مفهـوم  در بيان مراد خود نيست. (بياني از محمود رجبي در 

) البته اين بيان در دفاع از ديدگاه عالمه بـا  قرآن به قرآن از ديدگاه عالمه طباطبائي
 سازگار نيست.» و انما تفسره السنة«تصريح عالمه 

كند با روش تفسير قرآن بـه قـرآن مقصـود از الصـالة      قي سعي ميمرحوم صاد
الوسطي را مشخص كند و وسطي بودن را از حيث فضـيلت و از حيـث ركعـات رد    

سطي ومقصود از كند و قائل است وسط بودن از حيث زمان اقامه نماز است. پس  مي
سك به آياتي از داند و با تم هاي واجب در طول هفته را نماز جمعه مي در ميان نماز
هاي روزانه را نماز صبح و سپس نمـاز ظهـر    صالة وسطي در ميان نماز ،قرآن كريم

داند. البته ذيل بيان هر يك از اين احتماالت به عنوان مؤيد به رواياتي نيز اشـاره   مي
 )132ـ4/127: 1406، صادقى تهرانىكند. ( مي

 )197، (بقره ه . آيه 4-5
«: «گويد هاي حج مي عالمه در تعيين ماه

««عبارت  )2/78 : 1390طباطبايي، ». (
هاي حج نزد مخاطبين معلوم و مشخص بـوده   اشاره به اين مطلب دارد كه ماه» 
روايات تنها آنچه نزد مخاطبين اوليه معلوم بوده است را بيان كرده اسـت. از   است و

 اين رو آيه در بيان معنا، مستقل از روايات است.
«« گويـد:  در بيان ايام حج مي صاحب الفرقان

ها ده روز اول آن از اما در اختالف اينكه ذي الحجة بتمامه جز ايام حج است يا تن» 
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اي از پيـامبر   ايام حج است پس از بيان شواهدي در تقديم قول اول به روايت مستفيضـه 
 )3/159 : 1406، صادقى تهرانىكند. ( اكرم در تأييد آن تمسك مي

 گيري . نتيجه5

اگر چه ديدگاه عالمه طباطبايي و مرحوم صادقي تهراني در برخي امور جزئي مثـل  
متفاوت است اما در اصـل توجـه بـه     ظاهر قرآن به واسطه روايتتقييد و تخصيص 

 روايات در تفسير قرآن به قرآن ديدگاهي نزديك به هم دارند. 
عالمه (برخالف اخباريان)، قرآن كريم را در داللت لفظي و بيان مرادات واقعي مستقل 

 داند. مي تيرا تنها نقش تعليمي و هداي(ع) يت(ص) و اهل بيامبرسنت پ داند و نقش مي
داند بـه   خود مستقل مي يمرادات واقع ياندر برا  يمقرآن كرمرحوم صادقي نيز 

امـا  كنـد و   يربر خـود قـرآن تفسـ    يهقرآن را با تك ياتد آتوان ميمعصوم  طوري كه
 يازمنـد ن يمبه مقاصـد قـرآن كـر    يدنبا توجه به درجه قصورشان در رسرا  ينقاصر

رسد  مي يزيمعصوم به همان چ ياندر پناه بعصوم م داند؛ به طوري كه غير معصوم مي
 كه قرآن بنفسه و مستقالً داللت بر آن داشت.

در مقام عمل يعني تفسير آيات قرآن كريم نيز عالمه و مرحوم صـادقي نهايـت   
اند تا با توجه به لغات آيه، سياق و آيات ديگر، به معنا و مقصـود   سعي خود را كرده

روايي به رواياتي اشاره كرده است كه يـا تأييـد معنـايي    آيه برسند. عالمه در بحث 
است كه در تفسير آيه بيان كرده است و يا جنبه تفسيري نـدارد و از بـاب جـري و    
انطباق يا بطون آيات است. از اين رو عالمه در مقام تفسير غالباً مطـابق بـا ديـدگاه    

 ي مشي كرده است.نظري خود در استقالل قرآن در داللت لفظي و بيان مرادات جد
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به  تدبر در آيه و كشف معناي آيه با توجه به آيات متناظربا مرحوم صادقي نيز 
تفسير آيه پرداخته و پس از آن با اشاره به روايات، برخي از روايات را به خاطر 

 داند. مخالفت با تفسير بدست آمده، رد كرده و برخي را مؤيد معناي بدست آمده مي
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