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چکیده
. هاي آزاداندیشی را متبلور ساخته استعالمه طباطبائی در آثار علمی و سیرة عملی خود شاخصه

هاي آزاداندیشی در تفسیر را از اي و با محوریت المیزان شاخصهرو با روش کتابخانهتحقیق پیش
ترین اشکال دیگر مفسران از منظر عالمه مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که مهم

هر چند عالمه از تعبیر آزاداندیشی براي بیان مقصود خود . منظر عالمه نبود آزاداندیشی است
از . تفاده نکرده است، اما با تعابیري مشابه، نظر خود را در اشکال عمده تفاسیر بیان کرده استاس

نظر عالمه تفاسیر روایی از نظرات صحابه متاثر بوده است و تفاسیر کالمی نیز بیشتر از این که 
محسوسات از نظر عالمه، انس انسان به عادت و. تفسیر قرآن باشند آینۀ اعتقادات مذهبی مفسراند

عالمه ارائه تطبیق و تأویالت ناروا را به جاي تفسیر . زدگی از موانع بزرگ آزاداندیشی استو علم
هاي آزاداندیشی سیرة عملی عالمه نیز نشانگر شاخصه. داندقرآن از لوازم ترك آزاداندیشی می

حاطه علمی، گرایی و حق محوري، شجاعت نقد، دقت نظر، احقیقت: هایی از قبیلاست؛ شاخصه
هاي علمی از همدیگر و استقبال از نقد دقت، منشأیابی و بیان مبانی و لوازم، تفکیک علوم و عرصه
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مقدمه

میت و اي است که در زندگی افراد مختلف به خصوص اندیشمندان، از اهآزاداندیشی واژه
هر کسی به فراخور استعداد و توانایی خویش خود را حائز این . اي برخوردار استعظمت ویژه

اند کسانی که فاصله بین ادعا و عملشان حاکی از وجود واقعی آزاداندیشی ویژگی دانسته و اندك
ندگی عالمه طباطبائی به عنوان یکی از اندیشمندان بزرگ و تأثیرگذار جهان معاصر، در ز. است

تاریخ پرفراز و نشیب زندگی عالمه، . علمی خویش توانسته است به خوبی از عهده این مهم برآید
آثار علمی و سیره عملی آن بزرگوار در تمام ابعاد علمی مخصوصاً در دانش مهم تفسیر مملو از 

ه صورت هاي آزاداندیشی عالمه طباطبائی بتبیین شاخصه. اصول اخالقی و تبلور آزاداندیشی است
از این رو پرسش اصلی . کلی، با تاکید بر جایگاه مفسري عالمه منظور اصلی تحقیق حاضر است

هایی براي آزادي اندیشه به عنوان یک مفسر قائل مقاله عبارت است از این که عالمه چه شاخصه
ه با نبود از نظر عالم: هاي فرعی ذیل پاسخی درخور ارائه شوداست؟ و در این راستا باید به پرسش

عنصر آزاداندیشی در مفسر چه اشکاالتی بر تفسیر وارد است؟ عالمه چه اموري را به عنوان موانع 
هاي آزاداندیشی عالمه در سیره آزاداندیشی مفسر معرفی نکرده است؟ و آخر سر این که شاخصه

تواند میها ضمن این کهعملی او چگونه تبلور یافته است؟ بدون شک پاسخ دادن به این پرسش
روش تفسیري عالمه طباطبائی را در تفسیر قرآن روشن سازد، ضرورت اتخاذ تدابیر را براي تمام 

. محققان و اندیشمندان در راستاي به کار بستن عنصر آزاداندیشی منقح کند

شناسی پژوهشمنبع. 1

دانی است که عالمه طباطبائی به عنوان فیلسوف و مفسر معاصر جهان اسالم، از جمله اندیشمن
هاي فلسفی ها با استفاده از متون دینی و آموزهنگاهی عمیق به مسائل اسالمی داشته، و در تبیین آن

وي در آغاز کتاب تفسیري خود، مباحثی را در مقدمات تفسیر . سعی وافري مبذول کرده است
تر از همه ر و مهمماهیت تفسیر، تاریخچه تفسی: در مقدمه مزبور مباحثی از قبیل. مطرح کرده است
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وي . هاي متداول تفسیر و اثبات روش تفسیري قرآن به قرآن مطرح شده استنقد و ارزیابی شیوه
اشکال اساسی مفسران را در عدم رعایت آزاداندیشی خالصه کرده، و دخالت دادن عقاید مذهبی 

. و مشارب فکري گوناگون را آفت مشترك بسیاري معرفی کرده است
صد دارد با تاکید بر مقدمه المیزان، ضرورت آزاداندیشی مفسر را در عرصۀ پژوهش حاضر ق

. تفسیر منقح سازد

تعریف آزاداندیشی. 2

اي از خودِ واقعی اگر اندیشه. یعنی رها بودن اندیشه از تمامی عوامل تأثیرگذار: آزاداندیشی
دیشی درست نقطه مقابل این معنا از آزادان. انسان برخواسته باشد، آزاداندیشی رخ داده است

.است1باخودبیگانگی

هاي او حرکت و تحول دائم انسان موجودي بسیار پیچیده است که یکی از ویژگی«
انسان موجودي ثابت با هویتی تغییرناپذیر نیست، بلکه جایگاه او در عالم هستی از . باشدمی

ین اگر آدمی از هویت بنابر ا. اسفل السافلین تا قرب ربوبی در حال تغییر و تحول است
اش جدا شده تر سقوط کرد، از خود حقیقیواقعی خویش فاصله گرفت و به درجات پایین

2.»شوداین فاصله هر اندازه بیشتر شود، انسان بیشتر با خود بیگانه می. است

توان گفت که آزاداندیشی؛ یعنی رهایی در تقابل بحثِ باخودبیگانگی با آزاداندیشی چنین می
) غیرخود و بلکه ضدخود است(هر عاملی که خودي نیست . یشه از عوامل تأثیرگذاراند

اندیشد، اندیشد، خودش نمیمثالً اگر کسی متعصبانه می. شودموجب سلب آزادي از اندیشه می
اي که پیراسته از اما اندیشه. تعصباتش او را از خود خود تنزل داده و به این اندیشه کشانده است

.ت، از آزادي برخوردار است؛ چرا که خودِ خودِ شخص است که اندیشیده استهاستعصب

1 . Alienation
203: 1384گرامی، . 2
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مثال مادیات و تعلقات . دقت فراوان به خرج داد» بیگانه«و » خود«البته الزم است که در معناي 
ها نیز از خود انسان بیگانه است؟ غیر خود انسان دنیوي بیگانه از خود است، اما آیا خدا و ارزش

چیست؟ 
چرا این همه در ادیان، . ستگى به یک ذات بیگانه با خود، موجب مسخ ماهیت انسان استواب

وابستگى به مادیات دنیا نفى شده است؟ چون وابستگى به یک بیگانه است و وابستگى به آن واقعاً 
اما وابستگى به آنچه که کمال نهایى انسان است، وابستگى به . موجب سقوط ارزش انسانیت است

شود که انسان از موجب نمى» خود«وابستگى به . است» خود«بیگانه نیست، وابستگى به یک امر
هاى خود را فراموش کند و یا از خودش بى خبر و ناآگاه شود و مستلزم این نیست که ارزش

1.جریان بماند

حاصل آزاداندیشی چیزي . آزاداندیشی؛ یعنی رها بودن اندیشه از تمامی عوامل تأثیرگذار
. اي که از خود انسان نشأت گرفته و دیگري آن را به انسان تحمیل نکرده باشدست جز اندیشهنی

ها، باورها و هر عاملی است که بر ذهن آدمی فرضآزاداندیشی؛ به معناي رهایی اندیشه از پیش
آن آزاداندیشی یعنی آزادسازي اندیشه از هر چه که . شودتأثیر گذارده، مانع از اندیشه درست می

به این معنا که یا قبل از حرکت اندیشه درباره امور، نتیجه را به اندیشه تحمیل . کشدرا به بند می
. شودکند و یا در حین اندیشه با دخالت در آن، مانع از ادامه روشمند مسیر توسط اندیشه میمی

. دد داشته باشدتواند مصادیق متعهاي گوناگون میدر نظر افراد و مسلک» بندهاي آزادي«البته 

اهمیت آزادي اندیشه از منظر عالمه طباطبائی. 3

بلکه حق تغییر و توضیح . اددکلیساى مسیحیت به مردم اجازه تفکر آزاد را نمىاز نظر عالمه، 
که کردواجب میو بر مردم ستدانمعارف دینى و بیانات کتاب مذهبى را از خصائص خویش مى

! و چرا و بدون بحث و کنجکاوى بپذیرندچونگویند، بىهر چه آنان مى

312، 23ج:1374،يمطهر: ك. ر. 1
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گونه نقطه مبهم و تاریکى در ولى چون اسالم به حقانیت خود اطمینان و اعتماد دارد و هیچ
هاى مذهبى و غیر مذهبى دیگر به نکاتى مهم دستور بیند، برخالف همه روشراه خود نمى

:دهدمى
دهد که حقى را خویش نیز اجازه نمىدارد و به پیروان هیچ مطلب حقى را پوشیده نمى. 1

بپوشانند، زیرا شرایع این دین پاك بر طبق قانون فطرت و آفرینش تنظیم شده و هیچ چیز آن از 
.ناحیه حق و حقیقت قابل تکذیب نیست

حقایق و معارف آزادانه به تفکر بپردازند و در هر جا ةپیروان خود را امر فرموده که دربار. 2
.هامى براى آنان پیدا شد، توقف نمایندترین ابکه کوچک

پیوسته ایمان روشنشان از گزند تاریکى شک و شبهه محفوظ این نهی بدین خاطر است که 
بماند و چنانچه گرفتار شبهه و تردیدى شوند، با کمال انصاف و حق جویى در دفع آن بکوشند، 

1.آزادانه به حل آن بپردازند

بهاترین محصولى است که دستگاه ها، گرانه و پذیرفتن آندرك حقایق از راه فکر و اندیش
شرافت و افتخار اوست و ۀکند و یگانه سبب امتیاز انسان بر سایر حیوانات و پایانسانیت تولید مى

بینى، اجازه نخواهد داد که با تحمیل افکار تقلیدى، آزادى واقعةهرگز حس انسان دوستى و غریز
ى از این حقیقت نیز نباید غفلت کرد که در جایى که انسان استعداد ول،فکر از انسان سلب شود
اهل بیت در اخبار و ائمه از این رو . اش را مصروف آن سازدنباید اندیشهفهم حقیقتى را ندارد، 

ها را ندارند، به اى از حقایق که افراد انسان استعداد فهم آنمردم را از فکر کردن در پاره2زیادى
3.انددهکرشدت نهى ن

213ـ 212: 1387، طباطبائی: ك. ر. 1
93: 1ج. ق. ه1407،ینیکل.2
214ـ 213: 1387، طباطبائی: ك. ر. 3
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آزاداندیشی در تفسیر قرآن از منظر عالمه طباطبائی. 4

بسزایى نقشختلف به وجود آمدن تفاسیر گوناگون و معامل مهمى که در از نظر عالمه، 
مسلمانان تفرقه افکنده بود که میان مذاهب بینچنان در این اختالف .داشت، اختالف مذاهب بود

در تمامى مسائل اسالمى اختالف پدید آمده .نمانده بودین شهادتواحدى جز ۀاسالمى هیچ کلم
ها، و آنچه در آن است، زمین و آنچه بر آندر معناى اسماء خدا، صفات و افعال خدا، آسمان.بود

جبر، تفویض، ثواب، عقاب، و نیز در مرگ، برزخ، و در مسئله بعث، بهشت، ،قضاء و قدر،ستا
ى مسائلى که با حقایق و معارف دینى ارتباط داشت، اختالفات دوزخ، و کوتاه سخن آنکه در تمام

در نتیجه . شدیدي ایجاد شده بود و متاسفانه همگی این اختالفات به تفسیر قرآن راه یافته بود
اى بر در طریقه بحث از معانى آیات قرآنى متفرق شدند، و هر جمعیتى براى خود طریقهمفسران 

1.طبق طریقه مذهبى خود درست کرد

هاي دیگر را به بوته نقد کشیده و عالمه، در راستاي تبیین روش درست تفسیر، روش
تأثیرپذیري مفسران را از مسائل مختلف باعث به وجود آمدن تفاسیر نادرست قرآن قلمداد کرده 

:است

تأثیرپذیري تفاسیر روایی از احادیث صحابه. 4-1

اند، سخت مورد انتقاد ابه و تابعین بنا کردهنی را که اساس تفسیر را بر احادیث صحاوي مفسر
. قرار داده، تحث تأثیر حدیث بودن را مانعی براي درك درست آیه تلقی کرده است

شناس بودند، در فهم معانى آیات اکتفا یعنى حدیث:اما آن عده که به اصطالح محدث«
اند فسیر آیه چه گفتهچه که از صحابه و تابعین روایت شده، حاال صحابه در تآنه کردند ب

خواهد باشد، همین که دلیل نامش هر چه میاند،آوردهو تابعین چه معنایى براى فالن آیه 
اما مضمون روایت چیست و فالن صحابه در آن روایت چه .روایت است، کافى است

1:9ج:1374،طباطبائی: ك. ر.1
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کردند و گفته مطرح نیست، هر جا هم که در تفسیر آیه روایتى نرسیده بود توقف می
توان گفت، براى اینکه نه الفاظش آن ظهورى را دارد این آیه چیزى نمیةد دربارگفتنمى

و نه روایتى در ذیلش رسیده که آن را معنا که احتیاج به بحث و اعمال فکر نداشته باشد
همه از نزد پروردگار است، هر چند که ما : کرده باشد، پس باید توقف کرد، و گفت

1!»معنایش را نفهمیم

: دانددلیل این گرایش افراطی را توجه نکردن به عنصر عقل و اندیشه میعالمه 

اند، براى اینکه با این روش که پیش اند خطا رفتهاین عده در این روشى که پیش گرفته«
ما حق نداریم در فهم :انداند، و در حقیقت گفتهاند، عقل و اندیشه را از کار انداختهگرفته

کار بریم، تنها باید ببینیم روایت از ابن عباس و یا ه ر خود را بآیات قرآنى عقل و شعو
2.»استفالن صحابه دیگر چه معنایى نقل کرده

تأثیرپذیري مفسر از عقاید مذهبی . 4-2

اند، سخن مشابهی عالمه براي مفسرینی که کالم و عقاید مذهبی خود را اساس تفسیر قرار داده
کردن آزاداندیشی و دخالت دادن اعتقادات دینی و مذهبی در وي معتقد است که رعایت ن. دارد

را منشأ تفاسیر متکلمین عالمه اختالف نظري . تفسیر مانع از درك درست آیات قرآنی است
در تفسیر و فهم معانى آیات قرآنى اسیر آراء مذهبى از نظر او متکلمین . داندها مینادرست آن

در آیات مخالف دست به موافق باشد و عقایدشانند که با اردهو آیات را طورى معنا کهخود شد
3.شان نباشداکه باز مخالف سایر آرا مذهبییویلأ، تاندتأویل زده

همان. 1
همان. 2
10:همان.3
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موانع آزاداندیشی از نظر عالمه طباطبائی. 5

عالمه ضمن برشمردن انحرافات فکري رخ داده در عالم تفسیر به برخی از موانع آزاداندیشی 
انس و عادت انسان به محسوسات و علم زدگی از مهمترین موانع آزاداندیشی از . اشاره کرده است

.منظر عالمه طباطبائی است

انس و عادت انسان به محسوسات. 5-1

باعثعادتوانساز نظر عالمه . انس و عادت انسان به عنوان یکی از موانع آزاداندیشی است
وکردهجمودآیاتظواهربهمجسمه،وه،حشویفرقهچونحدیث،اصحابازکه مقلدینشده

1.کنندتفسیرظواهرهمانبهراآیات

عالمه بر این باور است که وابستگی و انس انسان به محسوسات یکی از موانع درك درست 
یکیاوکلمهیکشنیدنهنگامدرآدمىذهنکهشودمیباعثعادتوانس. آیات قرآن است

بهآنلواحقیاومادىمعناىآندیگر،معناىهرازقبلوجوید،سبقتآنمادىمعناىبهجمله،
دنیاىایندرکهمادامامان،بدنیقواىوهایمانبدنکهآن جایىازهاانسانماوآیددرذهن

حیات،لفظاگرمثالًلذااست،مادهباهمهکارشوسرواستورغوطهمادهدرهستیم،مادى
معناىفوراشنویم،مىراآنامثالوامر،خلق،غضب،رضا،اراده،کالم،بصر،سمع،قدرت،علم،
2.آیدمىماذهنداریم، بهسراغخوددرکلماتاینازکهمعنایىهمانهااینمادى

زدگیعلم. 5-2

جمعى که خود «: کندعالمه اذعان می. زدگی نیز از موانع آزاداندیشی استاز منظر عالمه، علم
دانند، در اثر فرورفتگى و غور در علوم طبیعى، و امثال آن، که اساسش حس و مسلمان مىرا 

تجربه است، و نیز غور در مسائل اجتماعى، که اساسش تجربه و آمارگیرى است، روحیه 

18ـ 17:همان. 1
14:همان. 2
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مادى و حسى سابق اروپایى تمایل پیدا کردند و یا ۀطرف مذهب فالسفه گرى پیدا کرده یا بحسى
1.»الت عمل لیز خوردندبه سمت مذهب اص

لوازم باطل ترك آزاداندیشی از منظر عالمه طباطبائی. 6

. آید ضرورت توجه به عنصر آزاداندیشی استآن چه از آثار علمی و سیره عملی عالمه برمی
از نظر . عالمه ضمن بیان روش تفسیري خود دالیلی را بر ضرورت آزاداندیشی بیان کرده است

:شی در عرصۀ تفسیر حداقل دو الزم باطل را در پی داردعالمه ترك آزاداندی

تطبیق به جاي تفسیر. 6-1

عالمه در نقد تفاسیر . الزمۀ ترك آزاداندیشی دچار شدن در خلط تفسیر با تطبیق است
نادرست، تعریف دقیقی از تفسیر ارائه کرده و مرز تفسیر و تطبیق را به ظرافت تمام نشان داده 

عالمه در این باره . انده اکثر تفاسیر بیشتر از این که تفسیر باشند، تطبیقاز منظر عالم. است
به این جهت کارى نداریم، که منشا اتخاذ آراء خاصى در تفسیر در برابر آراء و ما فعالً«: فرمایدمی

هاى علمى است و یا منشا آن تقلیدهاى دیگران و پیروى از مسلک مخصوصى، آیا اختالف نظریه
هاى قومى است، چون اینجا جاى بررسى آن نیست، انه از دیگران است و یا صرفا تعصبکورکور

تنها چیزى که باید در اینجا بگوئیم این است که نام این قسم بحث تفسیرى را تطبیق گذاشتن 
هاى خاصى چون وقتى ذهن آدمى مشوب و پابند نظریه.تر است، تا آن را تفسیر بخوانیممناسب

خواهد بیند و مىقت عینک رنگینى در چشم دارد، که قرآن را نیز به همان رنگ مىباشد، در حقی
ده، قرآن را با آن تطبیق دهد، پس باید آن را تطبیق نامید نه کرخود را بر قرآن تحمیل ۀنظری

اى از آیات فکر و بحث که یک دانشمند، وقتى پیرامون آیهآرى فرق است بین این.تفسیر
که بگوید این آیه را به چه معنایى حمل گوید یا آنببینم قرآن چه می: بگویدکند، با خود مى

هاى علمى گوید، باید تمامى معلومات و نظریهقرآن چه میۀخواهد بفهمد آیکنیم، اولى که می

1:12، ج1374،طباطبائی. 1
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ولى دومى نظریات خود را در مسئله ؛فراموش کند و به هیچ نظریه علمى تکیه نکندخود را موقتا ً
کند و معلوم است که این نوع ها بحث را شروع مى، و بلکه بر اساس آن نظریهدهدمیدخالت 

1.»بحث، بحث از معناى خود آیه نیست

اند و با استفاده از حس و تجربه زدگی مبتال شدهعالمه همین اشکال را بر کسانی که به علم
2.میده استها را تطبیق ناکنند، وارد دانسته، کار آنآیات قرآن را تفسیر می

ریتفسيبه جالیوأت. 6-2

حقایق ما وراء طبیعت و ةوقتى به تحقیق در قرآن پرداختند، هر چه از آیات قرآن دربارمشائیان
ویل کردند، حتى باب أها و زمین و برزخ و معاد بود، همه را تخلقت و حدوث آسمانةنیز دربار

که با مسلمات فلسفیان ناسازگار بود قناعت ویل آیاتىأویل را آن قدر توسعه دادند، که به تأت
.دندکرویل أنکرده، آیاتى را هم که با فرضیاتشان ناسازگار بود ت

هایى براى خود فرض کردند و روى در طبیعیات، در باب نظام افالك، تئورى و فرضیهمثالً
که در اصطالح علمى ریزد یا خیر،این اساس فرضى دیوارها چیدند، و باال بردند، ببینند آیا فرو مى

افالك کلى و جزئى فرض کردند، عناصر را مبدأ .نامندمى) اصول موضوعه(ها را این فرضیه
ها ترتیب قائل شدند، و براى افالك و عناصر، احکامى درست موجودات دانسته و بین آنیدایشپ

اى فرضى یهها روى پااند که همه این خشتکردند، و معذلک با اینکه خودشان تصریح کرده
اى از قرآن مخالف همین چیده شده و هیچ شاهد و دلیل قطعى براى آن نداریم، با این حال اگر آیه

3.ویلش کردندأبود تهارضیهف

10:همان.1
1:13، ج1374،طباطبائی: ك. ر.2
11: همان.3
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اي از آزاداندیشی عالمه طباطبائی در المیزاننمونه. 7

او در تفسیر مثالً. داند، سخت بدان پایبند استالبته عالمه آن چه را به عنوان نقد دیگران می
ِو الراسخون يف العلم«در » واو«آیۀ هفتم سورة آل عمران در این که حرف  ْ ِْ ِِ َ ُ َّ ، آیا عاطفه است یا »َ

آزاداندیشی خود را نشان 1استینافیه، نظر اهل سنت را برگزیده و بدون توجه به نظر مشهور شیعه،
ِو الراسخون يف الع«:ۀجملاز نظر عالمه، . داده است ِْ ِ َ ُ َّ ِلمَ جدید اى ، بلکه جملهماقبل نیستعطف به »ْ

ٌفأما الذين يف قلوهبم زيغ«: و در حقیقت فراز دوم جملهو مستأنفه است  ْ ََ ْ َِّ ِ ُ َُّ َِ ِ طبق نظر او .باشدمی»َ
ند اکه بیماردلمعناى دو جمله این است که مردم نسبت به کتاب خدا دو گروه هستند، گروهى

ۀما به هم: گویندمى،خورنددیگر وقتى به آیات متشابه برمىگروهنند، کآیات متشابه را دنبال مى
گونه اختالف کردن مردم به اش از ناحیه پروردگار ما آمده و اینقرآن ایمان داریم، چون همه

دوم، علم در ۀو دستهاشان مبتال به انحراف استاول دلۀدست.هاى ایشان استخاطر اختالف دل
2.استردهشان رسوخ کیهادل

عالمه در این راستا به صرف بیانِ ادعا بسنده نکرده است، بلکه مستانفه بودن جملۀ مزبور را با 
البته از نظر عالمه حصر علم به تأویل آیات متشابه در خدا منافاتی با این 3.کنداي اثبات میادله

شند؛ چراکه حصر مزبور اضافی ندارد که پیامبر و معصومان نیز به تأویل آیات متشابه علم داشته با

البته الزم به توضیح . 3:34، ج1368،يمشهدیو قم1:298ج،1373،یجیهالفیشر؛3:236ج،1360،یطبرس: ك. ر. 1
که عاطفه بودن واو را برگزیده شودهر دو وجه را نقل کرده، اما با قرائنی معلوم می» و الراسخون«طبرسی در واو : است که

َو «: ل آیه، آن را به این صورت نوشته استهنگام نق. 2. قول به عطف را به عنوان اولین وجه ذکر کرده است. 1: من جمله. است
ْما يعلم تأويله إال اهللاَُّ و الراسخون يف العلم ْ َ َِ ِِ َْ ُ ََّ ُ ََ ُ َّْ ِ ذکر اسامی براي عاطفه بودن واو موید آورده، ولی براي استینافیه بودن آن به . 3.»ِ

.قائلین بسنده کرده است
3:42ج،1374،طباطبائی: ك. ر. 2
43ـ 42:همان. 3



1396تابستانو بهار، 6م، شمارة چهارسال ؛ )ره(اندیشۀ عالّمه طباطبائی18

1.بوده و ناظر به علم استقاللی است و آن چه که در معصومان وجود دارد، علم غیراستقاللی است

. با این حال آن چه براي ما مهم است، آزاداندیشی عالمه و دوري او از تعصبات مذهبی است

آزاداندیشی در سیرة عملی عالمه طباطبائی. 8

کسانی . ألیف و کارهاي علمی خود روي آزاداندیشی حساس بوده استعالمه در تدریس، ت
بنا به گفته . انداند، غالباً به این خصیصۀ اخالقی عالمه تصریح کردهکه افتخار شاگردي او را داشته

عالمه طهرانی عالمه ضمن ارادتی که به عالمه مجلسی صاحب بحار االنوار داشته است، ایراداتی 
شود تا تعلیقاتی را بر این بر همین اساس، مصمم می. دانسته استه بر او وارد میهم در مسائل عقلی

بنا شده بود ایشان یک دوره بحار االنوار را مطالعه کرده و هر جا که نیاز است . کتاب بیفزاید
این امر عملی شد و . اي بنویسد، تا این کتاب با این تعلیقات ارزش علمی خود را حفظ کندتعلیقه

در چند تعلیقه عالمه، صراحتاً عالمه مجلسی را . ان تا جلد ششم از طبع جدید را تعلیقه نوشتایش
اي که تا این اندازه حاضر نبودند نظریات عالمه مجلسی مورد انتقاد قرار داد و این امر براي عده

هایی که از از این رو متصدي و مباشر طبع به خاطر فشار. آیند واقع نشدمورد ایراد واقع شود خوش
شد از ایشان تقاضا کرد که در بعضی از مواضع قدري کوتاه آمده و از بعضی ها وارد میسوي آن

در مکتب شیعه ارزش جعفر بن محمد الصادق : عالمه حاضر نشد و فرمود. ایرادات صرف نظر کند
این که از عالمه مجلسی بیشتر است و زمانی که به جهت شروح عالمه مجلسی امر دایر شود بین

وارد شود، یا بر عالمه، ما حاضر نیستیم آن حضرات ) ع(ایراد عقلی و علمی بر حضرات معصومین 
2.را به عالمه مجلسی بفروشیم

هایی نظیر فلسفۀ نمود زیادي بر همین اساس، آزاداندیشی عالمه در حوزة معقوالت و درس
خواندند، خدمت ایشان اسفار میکنند که وقتیشاگردان عالمه اذعان می. کرده استپیدا می

44ـ 43:همان. 1
36:تایب،یطهرانینیحس: ك. ر. 2
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یعنی تفکري که مقید به هیچ قیدي . فلسفه یعنی تفکر آزاد! آقایان«: فرموده استعالمه با تاکید می
1.»نیست

به تعبیر آیت اهللا مصباح، عالمه . سیره عملی و علمی عالمه بر دوري از تقلید استوار بوده است
2.نبود بلکه مرد اندیشه و ابتکار و سازندگی بود» کنیممیصرفیین چنین کردند ما هم چنین«تابع تز 

هاي آزاداندیشی عالمه طباطبائی شاخصه. 9
محوريگرایی و حقحقیقت. 9-1

عالمه در آثار خود تحقیق را به معناي واقعی کلمه جامۀ عمل . تحقیق، یعنی حق مطلب را یافتن
افالطون برایم عزیز است، اما «: گفتهنند که میکجملۀ معروفی را از ارسطو نقل می. پوشانده است

توان در سرتاسر آثار عالمه نمود این تعبیر زیباي ارسطو را می. »تر استحقیقت برایم از او هم عزیز
. طباطبائی مشاهده کرد

:اندمقام معظم رهبري در پیامی به اولین سالگرد ارتحال عالمه این گونه عنوان فرموده

هاي فرهنگ اسالم در برابر بساط نیرنگ مکاتبی بود که با وار از ارزشاو مدافعی است«
ها و ترفتندها بر این فرهنگ الهی تاختن آورده و به تدریج رابطۀ گیري از انواع شیوهبهره
3.»سار زالل آن گسسته بودندهایی از جامعه از چشمهها و مغزها را در بخشدل

ی عالمه را نکتۀ شاخص زندگی وي دانسته عالقه شدید گرایآیت اهللا سبحانی روحیۀ حقیقت
داند، در حدي که در این راه همه چیز را او به تحقیق و بررسی مسائل اسالمی را در ایشان ممتاز می

ها خود را در اگر براي تحقیق مطلبی مدت. گرفتکرد و همه چیز را نادیده میفراموش می

1375:73،ینیتاجد: ك. ر. 1
1361:140سندگان،یاز نویجمع: ك. ر. 2
14:تایبسندگان،یاز نویجمع.3
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گرفت، هرگز از تحقیق خسته اي امور ضروري تماس نمیکرد و با احدي جز براتاقی محصور می
1.دادشد و به کار خود ادامه مینمی

شنید آن را تصدیق بنا به فرمودة آیت اهللا امینی، عالمه طباطبائی، اگر سخن حقی را می
2.کردمی

شجاعت نقد. 9-2

عالمه در آثار . هاي آزاداندیشی است، شجاعت استهاي اخالقی مهم که از شاخصهاز فضیلت
هر جا انحراف و اشتباهی بوده با . علمی خود این فضیلت اخالقی را به خوبی نشان داده است

از همین رهگذر تفاسیري . شجاعت تمام به مقابله با آن پرداخته و هرگز در این راه نهراسیده است
. د انتقاد عالمه استکه با مشارب گوناگون فلسفی و عرفانی بر قرآن تحمیل شده است، شدیداً مور

پیراموندربحثبهوقتىشدند،متکلمینکهشدندبالیی دچارهمانبهاز نظر عالمه فالسفه؟
نیز وقتىمشائیان. درآوردندسراشانمسلمآراءبامخالفآیاتتأویلوتطبیقازپرداختند،قرآن

خلقتدربارةنیزوطبیعتوراءامحقایقدربارةقرآنآیاتازچههرپرداختند،قرآندرتحقیقبه
قدرآنراتأویلبابحتىکردند،تأویلراهمهبود،معادوبرزخوزمینوهاآسمانحدوثو

همراآیاتىنکرده،قناعتبودناسازگارفلسفیانمسلماتباکهآیاتىتأویلبهکهدادند،توسعه
درسیروتفکربهاشتغالشانبه خاطرمتصوفهفالسفه.کردندتأویلبودناسازگارفرضیاتشانباکه

به طورآفاقى،آیاتوظاهربه عالماشانتوجهیبىوانفسىآیاتبهاعتنایشانوخلقتباطن
مردمکهشدباعثاینوپرداختندآنتأویلبهتنهاکرده،رهاراقرآنظاهریعنىتنزیل؛بابکلى

3.نشناسندآنبراىحدىومرزدیگریافته،جرأتقرآنى،آیاتتأویلدر

1361:47سندگان،یاز نویجمع: ك. ر.1
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عالمه با صراحت و شجاعت تمام نقص مشترك تفاسیر را دخالت دادن غیر قرآن در قرآن 
:کندمعرفی می

دقتکردیمنقلبرایشتفسیردربارهکههایىمسلکایندراگرعزیزخوانندةو«
کهشریکنداست ـبزرگىبسیارنقصنقص ـ کهایندرهمهکهدیدخواهدبفرماید،

اند،نمودهتحمیلکریمقرآنبراند،آوردهبه دستفلسفىیاوعلمىابحاثازچهآن
1.»باشدداشتهداللتهاآنبرآیاتمدالیلاینکهبدون

شود، در زندگی فضیلت شجاعت نه تنها در آثار علمی و مکتوب عالمه به وضوح دیده می
طباطبائیزاده آملی از شاگردان مبرز عالمه حسنعالمه. روزمره او نیز حضور داشته است

را در خیابان زیارت کردم و در معیت ایشان، تا درب طباطبائییک وقت مرحوم عالمه «: فرمایدمی
رو به . شومعرض کردم مرخص می. به درب منزل که رسیدیم ایشان تعارف کردند. منزلشان رفتم

ها ها را شنیدند، سنگ حوادث را خورده، قلمفحشحکماي الهی این همه: من کردند و فرمودند
. این همه فقر و فالکت و بیچارگی را از تبلیغات سوء کشیدند. ها پرداختندبه دشنام و بدگویی آن

هایشان ها، حقایق را در کتابگاهی به کهک رفته و گاهی به جایی دیگر، با این همه ناگواري
بد گفتید، فحش دادید، زندگی را در کام ما تلخ کردید و اي آقایانی که به ما: نوشتند و گفتند

ایم، حال هر چه ایم و براي شما گذاشتهمردم را علیه ما شوراندید، حرفِ حق این است که نوشته
2.»خواهید بگوییدمی

اندیشید که نیروها و امکاناتی را که به تعبیر آیت اهللا مصباح یزدي عالمه همواره چنین می
اي به کار بریم که بهترین نتیجه را براي اسالم و ل در اختیار ما قرار داده باید به گونهخداي متعا

نظران ما را آماج تیرهاي مسلمین داشته باشد هر چند دیگران نپسندند و هر چند حسودان و تنگ

1:13ج،1374،طباطبائی.1
71ـ 1375:70،ینیتاجد.2
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و اندازي کنند و هر چند اقران اتهام قرار دهند و هر چند نادانان و نابخردان کارشکنی و سنگ
1.مهري کنندآشنایان بی

یعلمۀاحاط. 9-3

بسیار واضح است که ورود . هاي آزاداندیشی عالمه، احاطۀ علمی استاز دیگر شاخصه
تا انسان احاطه به یک موضوع و . هاي خاصی نیاز داردآزاداندیشانه در عرصۀ نقد به توانمندي

عالمه اگر در حوزه . داخالقی علمی استاي نداشته باشد، ورود نقادانه به آن موضوع نوعی بحوزه
این مطلب در تعابیر . هاي علمی بوده استنقد و بررسی آرا و نظرات وارد شده، به خاطر توانمندي

بودند، به شناختند و از محضرش سالیان متمادي استفاده کرده کسانی که عالمه را به خوبی می
از ايمجموعهاو«:فرمایده علمی عالمه میي دربارة احاطمعظم رهبرمقام. شودخوبی دیده می

شرق و غرب بود، یفلسفهايبود، آگاه از اندوختهمیبود، حکهیقفمعارف و فرهنگ اسالم بود، 
کرده است، هیاز آن تغذایکه از اسالم نشأت گرفته یعلومیعنی،یمفسر قرآن بود، از علوم اسالم

و نامیعلوم بیاز برخحتی واتیاضیو رأتیاز نجوم و هات،یاز اصول، از کالم، از ادب: مطلع بود
2.»گرینشان د

ۀهمستتوانیم،باشدیاگر مجالین قدرت را داشت که عالمه ی آملياهللا جوادتیآبه تعبیر 
3. دکنانیسوره کوچک بکیمسائل قرآن را تنها با استفاده از 

مانند عهیبزرگ شخیها را داشت که مشایگژیهمان وطباطبائیی عالمه اهللا سبحانتیآاز منظر 
خالصه یاو را در علم و دانش خاصیو روحيتوان بعد فکریداشتند و هرگز نمیو طوسدیمف

4.ستینگريحداویۀاو از زاوتیکرد و به شخص

1361:140سندگان،یاز نویجمع: ك. ر.1
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. وار نظري بیفکنیمبراي اثبات این ادعا کافی است که به آثار علمی عالمه به صورت فهرست
المیزان که کتابی تفسیري است، در اواخر تفسیر آیات عالمه با گشودن فصل مستقلی حتی تفسیر

.این تبحر علمی خود را نشان داده است» ...بحثٌ «، »بحثٌ اجتماعی«، »بحثٌ فلسفی«تحت عنوان 

دقت، منشأیابی و بیان مبانی و لوازم . 9-4

اندیشانه دیدگاهی باید به مبانی آن در نقد آزاد. داوري یکی از موانع آزاداندیشی استپیش
کنند که عالمه به خوبی از عهده این آثار علمی و شاگردان عالمه اذعان می. نظري دقیق داشت

.ارزش اخالقی برآمده است
ن را در اهاي تفسیري را با دقت تمام منشأیابی کرده، مبناي اختالف مفسرعالمه اختالف روش

هاي ظر عالمه فتوحات اسالمی و آشنایی مسلمانان با فرقهاز ن. پنج عامل خالصه کرده است
مختلف دیگر ادیان، وقوع نهضت ترجمه در اوائل عصر عباسیان، ورود تصوف به اسالم، جمود به 

تر بروز اختالف در مذاهب اسالمی پنج عامل احادیث و تعطیل نمودن عقل و فکر و از همه مهم
شروعاسالمىفتوحاتخلفا،عصردر) ص(خدارسولازبعد«: اساسی تفاوت تفسیرهاست

وادیانعلماىباوگون،گوناهایىامتومختلفهایىفرقهباشدهفتحبالددرمسلمانانوشودمى
مسلماناندرکالمىهاىبحثشودمىسببآمیزشوخلطاینوشوندمیآشنامختلفمذاهب

اولقرناواخردریعنىعباسیان؛اوائلونامویاسلطنتاواخردردیگرسوىاز.شودشایع
مباحثجاهمهویافتانتشاراسالمعلماىبینشده درترجمهعربىبه زبانیونانفلسفۀهجرت،

مطالبفلسفى،هاىبحثانتشاربامقارنسومسوىازو.شدعلمامجالسنقلوهازبانوردعقلى
به جاىتاپیدا کردند،تمایلآنبهمردمازجمعى،یافتهراهاسالمدرنیزگرىصوفىوعرفانى
و.دریابندنفسانىهاىریاضتومجاهدهطریقازرادینىمعارفوحقایقفقهى،استداللوبرهان

به دستوراتنسبتاسالمصدردرکهصرفتعبدهمانبهسطحىمردمازجمعىچهارم،سوىاز
فهمدرباشند،داشتهخودفکروعقلبهکارىاینکهدونبوماندند،باقىداشتند،) ص(خدارسول
بهنکرده،اىمداخلههیچ گونههمحدیثمعناىفهمدروکردند،اکتفااحادیثبهقرآنآیات
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وآن بودادبىجهاتازتنهاکردند،مىقرآنازبحثىاحیاناًهماگروکردند،مىتعبدهاآنظاهر
اینبرعالوهشود،مختلفکریمقرآنتفسیردرعلماهلروشکهشدباعثعاملچهاراین. بس

آنکهبود،مذاهباختالفداشت،بسزایىاثراختالفایندرکهدیگرىمهمعاملعامل،چهار
واحدىکلمهاى،جامعههیچاسالمىمذاهبمیانکهبودافکندهتفرقهمسلمانانمیاندرچنان

اختالفاسالمىمسائلتمامىدرگرنهواللَّه،رسولمحمدواللَّهاالالهالکلمهدوجزبود،نمانده
1.»بودآمدهپدید

اند، به خوبی بیان عالمه مبانی نظر کسانی را که در صدد توجیه و تأویل معارف قرآنی برآمده
واندتنمیدینىاز نظر این عده معارف«: کندکرده است و لوازم باطل سخن آنان را نیز آشکار می

درپسآن است،محسوسخواصومادهباتنهاوجوداصالتگویدمیعلموباشدعلمبامخالف
مانندکند،نمیلمسراآنماحسواستبیرونمادیاتدائرةازکهچههرهمآنمعارفودین

خبرچیزىهروجودازاگر.شودتأویلصورتیکبهبایدآنامثالوقلم،لوح،کرسى،عرش،
.شودتوجیهمادىقوانینبابایدآن،جزئیاتومعادوجودمانندنیست،آنمتعرضعلومکهدهد

امثالوامامت،رسالت،نبوت،شیطان،فرشته،وحى،قبیلازکرده،تکیهآنبرتشریعکهآن چه
اریمگذمىغیرهوملکرادیگرىنامووحىرایکىنامتناسببهکههستندروحىامورهمۀآن

یکاساسشهمتشریعمسئلۀواستمادهخواصازنوعىومادىاىپدیدهخودشهمروحو
اجتماعىتاکند،بناصالحافکارپایهبرراخودقوانینتواندمیکهاستاجتماعىخاصنبوغ

گفتارشاناینالزمۀیاواند،گفتهصریحاًیاآقایانکهاستسخنانىهااین... .بسازدمترقىوصالح
2.»کردپیروىراتجربهوحسطریقبایداست، که

بنا به فرمودة عالمه طهرانی، . شوداین فضیلت اخالقی در تعابیر شاگردان عالمه نیز دیده می
کردند و تا به گاه از مطلبی به آسانی عبور نمیعالمه استادي متفکر و در تفکر عمیق بودند؛ هیچ

در . داشتندنمودند، دست بر نمیاف و جوانب آن را کاوش نمیرسیدند و اطرعمق مطلب نمی

9ـ 1:8ج،1374،طباطبائی.1
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شد و در یک مسئله فلسفی و یا اي از ایشان میبسیاري از مواقع که یک سوال بسیط و ساده
تفسیري و یا روایی و ممکن بود با چند کلمه جواب فوري پاسخ داده شده و مطلب تمام شود؛ 

چنان اطراف و جوانب و احتماالت و مواضع رد و قبول ماندند و پس از آنایشان قدري ساکت می
1.کردنمودند که حکم یک جلسه درسی را پیدا میرا بررسی و بحث می

هاي علمی از همدیگرتفکیک علوم و عرصه. 9-5

عالمه کاري را که . هاي آزاداندیشی عالمه استعدم خلط مباحث و تفکیک علوم از شاخصه
پسندید و در این راستا لوازم تأویالت نابجاي آنان را اند را نمیآن کردهفالسفۀ متصوفه دربارة قر

خاطر اشتغالشان به تفکر و سیر ه فالسفه متصوفه ب«: گویدعالمه در این باره می. کردخاطرنشان می
طور ه عالم ظاهر و آیات آفاقى، به شان بادر باطن خلقت و اعتنایشان به آیات انفسى، و بى توجهی

ده، تنها به تاویل آن پرداختند، و این باعث شد که کریعنى ظاهر قرآن را رها ؛اب تنزیلکلى ب
مردم در تاویل آیات قرآنى، جرأت یافته، دیگر مرز و حدى براى آن نشناسند، و هر کس هر چه 

2.»دلش خواست بگوید

3قالل داللی قرآنعالمه الزمۀ تطبیق نظریات علمی و فلسفی بر قرآن را تبیین کرده و بناي است

این شد که قرآنى که خودش را به و الزمه این انحراف«: را با بطالن این الزم اثبات کرده است
مگر به کمک ده، هدایت نباشد،کر، معرفى )ءٍتِبیاناً لِکُلِّ شَی(، و )نُوراً مبِیناً(، و )هدى لِلْعالَمِینَ(

وسیله غیر هش باشد، از غیر خودش نور بگیرد، و بجاى نور مبین مستنیر به غیره غیر خودش، و ب
4.»خودش بیان شود

بنا به فرمودة عالمه طهرانی، عالمه بسیار دوست داشتند که در هر رشته از علوم، بحث از مسائل 
همان علم بشود و از موضوعات و احکام همان علم بحث و گتفگو شود و علوم با یکدیگر درهم و 

26ـ 25:تایب،یطهرانینیحس: ك. ر.1
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از . ... کنندبردند از کسانی که فلسفه، تفسیر اخبار را با هم خلط میرنج میبرهم نگردند و بسیار 
فرمودند این مرد جامع علوم است و کردند و میمرحوم مال محسن فیض کاشانی بسیار تمجید می

به جامعیت او در عالم اسالم کمتر کسی سراغ داریم ولی در علوم مستقالً وارد شده و علوم را با 
1. ده استهم خلط نکر

استقبال از نقد دیگران نسبت به نظرات خود. و. 9-6

این که ما آثار دیگران را نقد . هاي دیگر آزاداندیشی استروحیۀ نقدپذیري یکی از شاخصه
آیت . کنیم ولی از نقد دیگران نسبت به نظرات خود ناراحت شویم، به دور از اخالق علمی است

ایشان روزي فرستادند دنبال من و «: فرمایدقدپذیري عالمه میاهللا مکارم شیرازي دربارة روحیۀ ن
فرمودند که من میل دارم تفسیر المیزان ترجمه شود و روي حسن نظري که به بنده داشتند 

و شروع به . من گفتم بسیار خوب. فرمودند عقیده دارم که این کار توسط شما انجام گیردمی
یک بار خدمت ایشان عرض کردم که . وانستم تمام کنمترجمه کردم و بیش از دو جلد را هم نت

توانم در مسائل آقا شما استادید و بزرگوار و صاحب نظر ولی من هم یک آدمی هستم که نمی
کنم، اگر جایی من اختالف نظر داشتم، شما هاي شما که ترجمه میبنا بر این در بحث. تقلید کنم
: فرمایید؟ ایشان جمله خیلی پرمعنایی فرمودنداجازه نمیفرمایید در پاورقی بنویسم و یا اجازه می

من دیدم با . ها بیایند نقد کنندهاي خودمان را نقد کنیم نه این که بیگانهبگذارید ما خودمان بحث
2.»آغوش باز این مسئله را پذیرفت

گیرينتیجه

اي آن را در زندگی هعالمه در آثار علمی و سیرة عملی به آزاداندیشی بها داده و شاخصه. 1
از این رو الزم است آثار علمی عالمه مخصوصا تفسیر المیزان و همین طور . خود نشان داده است

26:تایب،یطهرانینیحس: ك. ر.1
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بخش آن در راستاي تبیین ضرورت سیره عملی وي مورد بازبینی قرار گرفته، زوایاي الهام
.آزاداندیشی کشف شود

که برخاسته از خود انسان است نه ايآزاداندیشی در تعریفی ساده و مختصر؛ یعنی اندیشه. 2
. آن که متأثر از عوامل درونی و بیرونی است

کند داند و مصرانه اذعان میعالمه، اسالم را بر خالف مسیحیت مدافع آزادي اندیشه می. 3
تواند در تمام امور آزادانه بیندیشد و که از نظر اسالم اندیشه هیچ مرز و حدي ندارد و انسان می

هاي فهم آدمی ی از امور مورد نهی از اندیشه قرار گرفته به خاطر صالحـدید محدودیتاگر برخ
. است
از نظر عالمه، اکثر تفاسیر پیشین به خاطر عدم رعایت اصول تفسیر و دخالت دادن غیر قرآن . 4

.اندبه جاي ارائۀ تفسیر، نظریات خود را به قرآن تحمیل کرده) ترك آزاداندیشی(در قرآن 
عالمه، تأثیرپذیري تفاسیر روایی از احادیث صحابه و تاثیرپذیري مفسر از عقاید مذهبی را به . 5

.اي از تفسیر نادرست برشمرده استعنوان نمونه
از نظر عالمه، با نبود عنصر آزاداندیشی در مفسر ارائۀ تطبیق به جاي تفسیر و افتادن در ورطه . 6

.تأویل نادرست حتمی است
تفسیر قرآن به (مقدمۀ تفسیر المیزان ضمن تشریح روش خود در تفسیر قرآن عالمه در . 7
که همان روش اهل بیت است، بر ضرورت آزاداندیشی تأکید کرده و موانع آزاداندیشی را ) قرآن

زدگی از موانع آزاداندیشی از نظر عالمه، انس انسان به عادت و محسوسات و علم. برشمرده است
.است
محوري، گرایی و حقحقیقت. هاي آزاداندیشی استالمه نیز حاوي شاخصهسیرة عملی ع. 8

شجاعت نقد، احاطۀ علمی، دقت، منشأیابی و بیان مبانی و لوازم یک نظریه، تفکیک علوم و 
هاي هاي علمی از همدیگر، استقبال از نقد دیگران نسبت به نظرات خود از شاخصهعرصه

.آزاداندیشی عالمه طباطبائی است
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