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Abstract 
One of the things that Allameh Tabatabai cared about was protecting the Shia 
religion and culture. Allameh had come to the conclusion that the West's 
understanding of the Shiite religion is incomplete and negative, and with the 
aim of compensating for and correcting this great deficiency, he started a wide-
ranging scientific struggle. Among the important features of Shia that Allameh 
left no stone unturned in proving and popularizing, was the Qur'an-orbital 
method or "interpretation of the Qur'an by the Qur'an". In this article, an attempt 
has been made to analyze and present the process of his scientific efforts in this 
field. Allameh has traveled this scientific path in two negative and positive 
stages. In the first stage, the major and common methods of interpretation - that 
is, the hadith, theological, philosophical, Sufi, sensualist, and theological 
methods - Ramarafi has expressed the common and specific criticisms of each 
with arguments, including that all these methods are actually adaptations, not 
interpretations; in the second stage, by using the verses of the Qur'an, the 
traditions of the Ahl al-Bayt (PBUH), he mentioned the acceptability of 
interpreting the Qur'an through the Qur'an and its necessity along with its 
valuable results, and finally reached the goal that the method of interpreting the 
Qur'an to the Qur'an is the only method of the Ahl al-Bayt. peace be upon him 
and it should be considered one of the characteristics of the Shia religion. 

Keywords: Interpretation of The Qur'an, Interpretation, Theologians, 
Philosophers, Hadith Scholars, Religious Scholars 
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 فلسفه، م،کال»اهل تفسیری هایروش بر طباطبائی علّامه انتقادی تحلیل
 «صوفیه و حدیث اهل

 

 ، ت ران، ایرانداکشماف بلّامه ئیائیا یمعارف اسامی،  داکشدار    نژادمحمدرضا ابراهیم
  

 داکشدار کام اسامی، داکشماف بلّامه ئیائیا ی، ت ران، ایران  علی کربالئی پازوکی

 

 چکیده
  ايهشاخصه   جمله از است.  شیعی  فرهنگ و مذهب از پاسداري  قرارداشت  طباطبائی علّامه اهتمام مورد که اموري از یکی

 در «ودب قرآن به تفسیرقرآن » یا و محوريقرآن روش گذاشت،  تمام سنگ  آن شناساندن   و اثبات در علّامه که یشیع  مهم

 دو در را هعلّام علمی مسیر  مقاله رو، این از گردد. تحلیل عرصه  این در ایشان  علمی تالش فرایند تا شده  سعی  نوشتار  این

صد  ایجابی و سلبی  مرحله س  مرحله در نماید.می ر سیري  هايروش تنخ  حدیثی، هايروش یعنی – متداول و عمده تف

سفی،  کالمی، شترک  انتقادهاي و کرده معرفی علّامه منظر از را – گرایاندیوان و گرایانحس صوفیانه،  فل  هر ا خ و م

 گیريبهره با دوم لهمرح در نماید.می بیان استدالل با را تفسیر، نه هستند تطبیق واقع در هاروش این همه اینکه ازجمله یک،

 تثمرا با همراه را آن ضللرورت بلکه و قرآن طریق از قرآن تفسللیرپذیري ع() بیت اهل سللیره و روایات قرآن، آیات از

 السالم معلیه بیت اهل روش تنها قرآن به قرآن تفسیر  روش که است  رسیده  هدف این به نهایت در و کرده ذکر آن ارزنده

  گردد. تلقی تشیع مذهب ايهشاخصه از یکی باید و است

 گرایی.دی،ان و حدیث اه  فیسفه  متکلمان  تأوی   تطبیق  تفسیرقرآن  :هاکلید واژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مقدمه .1

شت،  معطوف خود به را طباطبائی علّامه اهتمام و توجه که مهمی امور از یکی  ذهبم حقیقت تبیین دا

 ای نظیربی علمی تالش و مجاهدت فهد این به رسلللیدن براي علّامه اسلللت. حقانیت واثبات تشلللیع

   آثارعلمی قالب در ازایشلللان پس که اسلللت ارزشلللمندي میراث آن حاصلللل و داد انجام نظیريکم

 است.رسیده ما دست و...به انگلیسی عربی، فارسی، هايزبان به و

  اآنه نقد و صحیح  تبیین و تفسیري  هايروش شناخت  در پیشتازي  ایشان  علمی هايفعالیت جمله از

ست؛  آنها میان اختالف و تعدد عوامل یا عامل و پیدایش زمینه به توجه و سال  وحدت به توجه با ا  و ما

سلمین  صلی  أرکان در م سخه  بر اتفاق و معاد نبوت، توحید، نظیر اعتقادي ا  قرآن زا یگانه و واحد اين

  وجود به میاسللال امت میان در تفسللیري گوناگون و مختلف هايروش و مذاهب مکاتب، چرا کریم

 داند:می امر چهار را تعدد این عمده و اصلی منشأ علّامه آمد؟

 اثر بر که اسللت مسلللمین میان در کالمی مباحث و مسللائل طرح عامل، نخسللتین کالمی: مباحث الف.

سلمانان  مراودت و اختالط   باعث و گرفتمی شکل  دیگر؛ مذاهب و أدیان علماي و هاملت سایر  با م

 گردید. تفسیر در مختلف هايروش آن تبع به و مختلف کالمی مذاهب آمدن وجود به

سفه  ورود ب. سفی  عقلی مباحث یونانی: فل  ودوره أمویان دوره أواخر در ترجمه، طریق از که یونانی فل

   اشللت.د پی در را تفسللیر از دیگري گونه که بود دیگري عامل شللد وارد اسللالمی جامعه به عباسبنی

  این به رایشگ مردم زیرا یافت، گسترش  نیز تصوف  عقلی، مسائل  گسترش  ازاتمو به ظهورتصوف:  ج.

  نفس تریاض  و مجاهدت راه از بلکه عقلی هاياستدالل  و لفظی هايبحث به پرداختن بدون که داشتند 

سترش  ظهور زمینه امر این گردند، نایل دینی معارف به صوف  وگ سیري  وروش ت  نمود. ایجاد را آن تف

 ومتون عبارات برظواهر حدیث اهل شللدید وتعبّد دیگرجُمود وموثر مهم عامل گرایی:وظاهر د.جُمود

سنده  الفاظ ظاهر در أدبی بحث به آنان بود. وحدیث قرآن  انیمع در عمیق بحث گونه هر از و نموده ب

 رگردید.تفسی در مختلف هايروش و مذاهب پیدایش باعث بالطبع عوامل این داشتند. استنکاف آیات
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شتار  و پژوهش نای در شان  علمی سیر  و دیدگاه موجز نو سئله  در ای س  در بیت اهل مداريقرآن» م   یرتف

  استداللی  و تحلیلی منظومه در گیرد:می قرار تحلیل مورد شیعه  مذهب مختصات  از یکی مثابه به «قرآن

 وعیوضل م اصلل  یک عنوان به قرآن پذیريتفسلیر  قبول از پس شلیعی  شلاخصله   این اثبات براي علّامه

 دیگر میان شده  شناخته  و موجود تفسیري  هايروش باید مرحله دریک (۱1۹ : ۱1۶۸ رضایی،  ر.ک؛)

 به قرآن تفسیر »دیگر تعبیر به و مداريقرآن روش دیگر مرحله در و نمود نقد یا اثبات و تبیین را مفسران 

سیم  شیعی  مختص یا بارز روش و شاخصه    یک مثابه به را «قرآن   این فهد رو این از کرد. اثبات و تر

 علّامه منظر از سپس  و نموده مطالعه را قرآن تفسیر  در متداول رویکردهاي نخست  که است  آن نوشتار 

  مسلیر  گانهی عنوان به را قرآن به قرآن تفسلیر  رویکرد نهایت در و نماید بررسلی  و نقد را آن طباطبائی

   کند. معرفی معرفت و حقیقت به رسیدن

 پژوهش پیشینة .1-1

  حلیلت» عنوان این با اي نوشللنه یا کتاب ، مقاله دادند، انجام مقاله این نویسللندگان که هاي بررسللی با

سیري  هايروش بر طباطبائی علّامه انتقادي سفه،  کالم،»اهل تف شد  تیاف «صوفیه  و حدیث اهل فل  .اگر ن

 و مقاالت نهجداگا صورت  به «صوفیه  و حدیث اهل فلسفه،  کالم،»اهل تفسیري  هاي روش مود در چه

 دارد. وجود هایی کتاب

 پژوهش روش .1-2

صیفی  پژوهش این روش ست.  تطبیقی و تحلیلی ، تو   هايوشر نخست  مرحله در مقاله این رو این از ا

نه،    فلسلللفی، کالمی، حدیثی،  هاي روش یعنی – متداول  و عمده  تفسلللیري یا یان حس صلللوف  و گرا

شترک  انتقادهاي و کرده رفیمع طباطبائی علّامه منظر از را – گرایاندیوان  و یانب را یک هر خا  و م

 از رآنق تفسیرپذیري  ع(ضرورت ) بیت اهل سیره  و روایات قرآن، آیات از گیريبهره با دوم مرحله در

   کند. می بیان تشیع مذهب هايشاخصه از یکی را وآن تبیین را قرآن طریق
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 آنها نقد و تفسیری هایروش .2

 رفط از و داشته  پیروانی خاصه  و عامه مفسران  و پژوهانقرآن میان در که یريتفس  هايروش ترینمهم

 از: عبارتند گرفته قرار نقد و توجه مورد علّامه

 حدیث اهل روش .2-1

سیر  در حدیث اهل ست  عبارت که) قرآن تف ص  عن الکشف  و القرآنیه اآلیات معانی بیان از: ا  و دهامقا

سیده  روایات هب (۹ :۱ج ، ۱1۶۶طباطبائی-مدالیلها سنده  تابعان و صحابه  از ر  لنق مطالب آنان نمودند. ب

 باشند  تهنگف صحابه  اگرچه اند؛دانسته   () پیامبر از موقوف یا مسند  حدیث حکم در را صحابه  از شده 

شابوري  حاکم نمونه عنوان به کنند؛می نقل پیامبر از را مطلب که صریح  نی  هذا طالب لملیع» : کندمی ت

  روحی به امبرکهپی صحابی  بداند باید است  تفسیر  دانش جویاي و طالب که کسی  «یسندالیه  ....لم.. العلم

سیرش  بوده، شاهد  قرآن، نزول و سند  حدیث شیخان  ازنظر تف ست  مُ  از کیی به روایت سند  اگر یعنی ا

 به حابیص  چه اگر است  کافی پیامبر به روایت دادن اسناد  براي مقدار همین گردد، منتهی جلیل صحابه 

 به استناد  با) نیافتند روایت جا هر و (1۸1-1۸۶ :1ج تا، بی حاکم، ر.ک؛) باشد  نداده پیامبراسناد  شخص 

 ندادند. نظر و نمودند توقف تفسیرآیه در عمران( آل سوره 7 آیة

 نقد و بررسي .2-1-1

سیري  روش نقد یا ارزیابی ازآنکه پیش  ست ا الزم شود  ارائه علّامه، فکري منظومه در حدیث اهل تف

  بلکه تند؛نیس   () ازپیامبر دینی اخبار راویان عموم «حدیث اهل» علّامه اندیشه  در که باشیم  داشته  توجه

صطالح  یک عنوان این ست  خا  ا سیعی  برطیف و ا صریح  به که گرددمی اطالق ازراویان و  لّامهع ت

  نع اال بحث غیر من الدینیه رالظواه علی التعبّدالمحض علی الحدیث اهل هم و الناس من جمع بقاء»

 – جمود و – تعبد دینی متون عبارات و الفاظ ظاهر بر که بودند مردم از جمعی «االدبیه بجهاتها اللفظ

 ر.ک؛) دادنلد  نمی انجلام  عبلارات  و الفلاظ  در تحقیقی گونله هیچ ادبی بحلث  جز و ورزیلدنلد   می

 (.۸ :۱ج :۱1۴0طباطبائی،
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شکال  چند علّامه منظر از ست  دارد: وجود روش براین ا   ظاهري و سطحی  مفاهیم بر آنان اینکه نخ

ستدالل  به آیات واقعی مراد فهم در و شدند می متمرکز عبارات و الفاظ ش  توجه عقلی برهان و ا   تندندا

 ایراد ست. ا عقل ونسیله  به قرآن خود جمله از دینی منابع و مبانی همه اعتبار و حجیت اثبات که درحالی

 آنان گفتار وندخدا و بود اعتبار فاقد که کردندمی استدالل  و استناد  کسانی  هايگفته به آنان اینکه دوم

ست نداده قرار حجت را ضیح  ا   تارگف صریح  غیر و صریح  صورت  به کریم قرآن در خداوند آنکه تو

  ،۱1۶عمران آل) اسللت شللمرده معتبر و حجت -را غیرآن و – قرآن آیات تبیین دربارة  () پیامبر

 امبرند؛پی مقام قائم نیز ع() بیت اهل است  همه اتفاق مورد که ثقلین حدیث اساس  بر و (1جمعه ،۹۹نحل

 اسللتنداده حجیتی چنین تابعان و صللحابه قول به پیامبر ازطریق یا قرآن از ايآیه هیچ در خداوند اما

ضمن  اگر شود مى نقل صحابه  از که احادیثى درنتیجه  آله و علیه اهلل صلى  اکرم پیغمبر فعل یا قول مت

 باشد  صحابى  خود رأى و نظر متضمن  اگر و است  قبول قابل نباشد  بیت اهل حدیث با مخالف و باشد 

ست  حجیتى داراى سلمان  افراد سایر  حکم مانند صحابه  حکم و نی ست  م  نفرکی با نیز صحابه  خود و ا

  شللیعه ،1۸۱  ۱1 ج ،۱۱ ۱ج۱1۶۶ طباطبائی ر.ک؛) کردندمى مسلللمان نفر یک معامله صللحابى

  تاسلل چیز همه بیانگر خود کریم قرآن آیات، برخی نص برطبق اینکه: سللوم ایراد (.7۸  دراسللالم

  سخن هوسیل به است چیز همه بیانگر و روشنگر خودش که قرآن است  ممکن چگونه اکنون (.۶۴ نحل:)

 به نیاز و یسللتن روشللن خود که کالمی دیگر بیان به گردد؟ تبیین نیسللتند( قرآن شللأن هم که) آنان

  ایرادچهارم) باشد؟  -چیزاست  همه گرروشن  که-قرآن روشنگر  است  ممکن چگونه دارد گريروشن 

 خواهدآمد(. بعد که دارد وجود نیز

 کالم اهل روش .2-2

سالة   (،) پیامبر ازرحلت پس ضوع  ترینبزرگ درواقع امامت م سلمانان  میان اختالف مورد مو  ود.ب م

 و شد  یدهکش  پیامبران و خدا صفات  دیگرهمچون عقیدتی مسایل  به اختالفات دایره زمان گذشت  با اما

 رآنق تفسیر  سراغ  کالمی مکاتب و گرفت شکل  «کالم علم» هجري دوم قرن واوایل اول قرن اواخر در

 و ویشخ مسلک  درستی  براي خود، وتوجیهات تفسیرها  با تا بود درصدد  ايودسته  وهرگروه نیزآمدند



 111    |  پازوکی   نژاد و کربالییابراهیم

 

 را مخالف وآیات کرده قبول را مذهبش موافق آیات درنتیجه نماید برهان اقامه گراندی خواندن گمراه

  عنوان به . یدگرد قرآن در رأي به تفسیر  گسترش  امرباعث این کردند.می توجیه یا تأویل ناحق و حق به

  صَارُ الْأَبْ تلدْرِکلهُ ال  آیة -باشد  می سر  چشم  با خدا رؤیت به قایل و مذهب اشعري  چون – طبري نمونه

  (11 قیامت:) ناظره ربها ....الی وآیه متشابه  را (۱01 انعام:)  الْخَبِیرل اللَّطِیفُ وَهُوَ الْأَبْصَار  یُدْرِکُ وَهُوَ

سته  محکم را ست  دان   علی الخیرانک ...بیدک آیه دیگر نمونه ،(.1۹1 ۱1ج۱۹۱1 طبري، ر.ک؛) ا

ست  (1۸عمران: آل) قدیر شی  کل سر  المنار، حبصا  بنقل که ا شدن  انگیزه به الجالل() مف  هب دچارن

  (.171 1ج۱۹۱۹رشللید، ر.ک؛) اسللت تقدیرگرفته در «الخیر» ازکلمه بعد را «والشللر» عبارة «اعتزال»

 کریم قرآن تفسللیر به که هاییدوران و تفسللیري هايبحث درزمینه وتطورات تحوالت تاریخ مطالعه

  قادياعت و فکري مبارزه هايصحنه  و هانشیب  و فراز دراین زهاندا چه تا قرآن که دهدمی نشان  گذشته 

 (.۱۸  ۱1۸7عمید، ر.ک؛) است قرارگرفته استفاده سوء مورد

 نقد و بررسي .2-2-1

سبت  علّامه که نقدي و تحلیل شان ا فکري هندسه  هاي مؤلفه از یکی درواقع دارد کالم اهل روش به ن  ی

  ماهیت و معنا ازجهت که دارد وجود موضللوع سلله علّامه دربیانات ؛ اسللت وتفسللیر قرآن با درتعامل

  واقعی اوتتف اسللت خاطرممکن همین وبه نزدیکند یکدیگر به کاربردي و نظرلفظی از اما ، متفاوتند

شتباه  و خطا نتیجه ودر شود  واقع غفلت مورد آنها سیري  عملیات در ا ضاوت  و تف ست  ق س  نادر  به بتن

  «جري= انطباق» ،«تفسللیر» از: عبارتند موضللوع سلله آید. شپی دیگرمفسللران تفسللیري وروش دیدگاه

 «.تطبیق=تحمیل»و

سیر » سیر  علّامه نظر از ،«تف شکار  بیان قرآن تف شف  معانی نمودن وآ صود  وک   از ریکه مدلول و مق

 آنست  هدفش تمام پژوهشگر  و مفسر  فرد تفسیري،  عملیات فرایند در براین بنا است.  کریم قرآن آیات

  قصللوديم و مراد معنا، چه تفسللیر؛ مورد و مرتبط آیات یا آیه ترکیبی و فردي تارسللاخ در بفهمد که

-ذارندگ تاثیر متن از براستفاده  توانندمی که - را متن از خارج وعوامل کند کشف  را آن و دارد وجود
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  سیاري ب براي برآن مواظبت و امر این مراعات که است  بدیهی کند.نمی لحاظ و نداده دخالت گونههیچ

 نیست. آسان مفسران از

 یا صداق م - بیان بدون یا آیه مدلول بیان همراه -مفسر  آنکه از است  عبارت انطباق ،«وجَري انطباق»

صداق  سر  صورت،آنچه  این در کند؛ معرفی را آیه مدلول و مفهوم عینی و واقعی هايم  نموده ارائه مف

سیاري  متن و محتوي علّامه است.  مصداق  با آیه انطباق و داشتن  جریان  قرآن آیات به ناظر روایات از ب

سیر  دیگران که -را سیر  – پندارندمی تف  از عبارتی هب و انطباق و جري باب از را آنها بلکه داندنمی تف

  يهانمونه تفسللیرالمیزان در کند.می ذکر آیه مدلول براي أکمل مصللداق یا مصللداق دادن نشللان باب

سیاري  سیرآیه  ذیل در آن نمونه یک دارد. ودوج امر این براي روایات، از ب سَبَ  مَنْ بَلى تف  وَ یِّئَةًسَ  کَ

صْحابُ  فَألولئِکَ خَطِیئَتلهُ بِهِ أَحاطَتْ   مرتبط روایت دو علّامه که (آمده۶۱بقره )  خالِدُونَ فِیها هُمْ النَّارِ أَ

  (.1۱۸ ۱ج۱1۴0 طباطبائی ) است دانسته وتطبیق جري ازباب را آیه با

 و عقیدتی و فکري هاياثرگرایش بر مفسللر که آنسللت تحمیل و تطبیق از مراد «.تحمیل و تطبیق»

 به آنها رب تحفّظ با و نموده اتخاذ قطعی اصولی  یا و یقینی مبانی عنوان به خود براي را اموري آن، مانند

سیر   نه نامید قرآن رب تحمیل و تطبیق را روش این باید صورت  این در کند. اقدام قرآن آیات تبیین و تف

سیر   به اگر و هدد تطبیق خود ذهنی فرض پیش با را قرآن آیه کند می تالش فردي چنین زیرا قرآن؛ تف

 آیه، یلهوس  به را خود مقصود  و مراد آیه، به ظاهري غیر معناي دادن نسبت  و توجیه با نشد  ممکن آسانی 

 داقمصل  اندنموده اعمال قرآن آیات یرتفسل  در کالم اهل که روشلی  علّامه نظر از نماید. تأیید و اثبات

  تفسیر؛  نه امیدن وتحمیل تطبیق را عملکرد و منهج این است  بهتر که است  معتقد جهت بدین است  تطبیق

  ازآیات ییک معناي به یافتن دست  مقام در محقق صورت  دریک دارند: فرق یکدیگر با امر دو این زیرا

 فسر م و محقق کندمی ایجاب پرسش  گونه این «گوید؟یم چه قرآن» که پرسد می واقع در و است  قرآن

شی  به تحقیق زمان در را نظري امور هرگونه   ورتص  در نماید. اتکا نظري غیر امور به و سپرده  فرامو

  «کنیم؟ حمل معنایی چه بر باید را قرآن آیه»پرسلللدمی قرآن، منطق از پرسلللش جاي به محقق دوم

ضاي  صورت دراین سئله  مقت سلّم  امور مثابه به را نظري امور که بود خواهد این م صول  و م ضوعی  ا   مو
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  اسلت  مودهنن تفسلیر  را آیه حالت دراین که اسلتوارسلازد   آنها برمبناي را خود تحقیق و بحث و گرفته

 (.۶ :۱ج۱1۴0 طباطبائی ر.ک؛)

 فالسفه روش .2-3

 از فلسفی  فسیر ت در است.  فلسفی  تفسیر  روش گرفته قرار علّامه توجه مورد که دیگري تفسیري  روش 

صول  سفی  قواعد و ا صد  و مفاهیم ادراک براي فل سفه  شود. می گرفته کمک قرآن مقا سیر ت اهل فال   ف

سفی،  هايمکتب از یکی به معتقد شاء،  مکتب مانند فل شراق،  م ستند  متعالیه حکمت و ا  به توجه با و ه

سفی  گرایش سیرآیات  به خود، فل شاء  روش که سینا  ابوعلی اند.ورزیده اهتمام تف شته  را م سیر  به ،دا   تف

سیرالقرآنی »کتاب پرداخته؛ هاسوره  دیگر و فلَق و ناس سوره  صوفیه  واللّغه التف سفه ف فی ال   «سینا  ابن ل

سن  صی،  ازح سیري  مبانی عا ست. نموده بیان را سینا  ابن تف شف »کتاب ا شکالت  ک  قرآن سیر درتف «الم

  سینا  بنا هايبراندیشه  مبتنی و فلسفی  تفاسیر  ارشم  در نیز ق(۸1۴م) یونس بن موسی  الدین کمال تالیف

  توانمی را انایلخانی مشهور وزیر اهلل،فضل الدینرشید خواجه تالیف ، رشیدي تفسیر همچنین است. بوده

 به ودخ درآثار بوده، اشراق روش داراي که سهروردي بود. شده تالیف مشاء فالسفه روش به که برد نام

ساله  خصو   سیرآیات  به پراکنده طور به « تالتّلویحا» ر  افزون ست ا کرده مبادرت خود سبک  به تف

  مسللتقل اثر دو که کرد اشللاره « االشللراق حکمه» شللارح ق(7۱0 م) شللیرازي الدین قطب به باید براین

سیر  سیرالعالیی( ) «المنان فتح » عناوین با درتف شکالت »و تف سیر  م ست  دهنمو تألیف را «التفا   مالصدرا  ا

سیرآیا  سیرش  متعالیه حکمت سبک  به را تنیزتف سیرالقرآن » نام به درتف ست  نموده ارائه «الکریم تف   ا

  (.1۸1  مؤدب۱1۶۸ ر.ک؛)

سته    قابل و ممدوح ییک که نمود ارائه توانمی تعریف دو فلسفی  تفسیر  براي که است  توضیح  شای

 و تعمیق براي مفسللر روش دراین ممدوح: روش اسللت. رأي به تفسللیر نوعی و مذموم دیگري و تأیید

صول  مطابق آیات، معانی دقیق تحلیل سیر،  در معتبر منابع و صحیح  ا  و ظاهرآیه هیممفا بین جمع به تف

 آیات قاصللدم بهتر فهم درخدمت را فلسللفی برهانی قواعد عبارتی به پردازد، می فلسللفی قطعی قوانین
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سفی  برآراء را آیه آنکه بدون دهد،می قرار قرآن ست  دیهیب کند. تحمیل برآیه ار چیزي یا تطبیق فل   ا

  نیست. علّامه جناب نقد تفسیرمورد گونه این که

 مذموم روش .2-0

  روایات آیات،) تفسیري  معتبر منابع و صحیح  ضوابط  از خارج را قرآن مفسرآیات  تفسیر،  از نوع این در

سفی  آراء با عقل(، و ست  لیتأوی به قرآن، برآیات خود آراء تحمیل با و دهدمی تطبیق فل   که زندیم د

 در و قرآن آیات مفاهیم دادن تغییر و دینی نصو   تنزل کار، این نتیجه است.  آیه حقیقی معناي از دور

 (.1۸و7 1389 عبدلی، ر.ک؛) است «رأي تفسیربه» مصادیق از و قرآن بر رأاي تحمیل تفسیر این واقع

 متصوّفه روش .2-5

صوفه  معرفی در  ست  کریم قرآن با آنان تعامل در که را آنان ممرا از بُعدي فقط علّامه مت   شاره ا مؤثرا

 آیات به آنان توجه و خلقت در باطنی سیر  به بودن مشغول  خاطر به تصوف  اهل که داشته  ابراز و نموده

سی    ظاهر و – لتنزی و پرداختند قرآن تأویل به فقط آفاقی، وآیات ظاهر عالم به آنان کمتر توجه و أنف

 و دشلل قرآن برتأویل مردم جرأت باعث صللوفیه روش و تعامل علّامه نظر از شللتند.کنارگذا را – قرآن

 هب کار نهایت در آنکه تا گردید. چیز هر براي چیزي هر از اسللتدالل و شللعري سللخنان تألیف موجب

 و ظلمانی و نورانی حروف و بینات و زبر به کلمات دادن برگشت  و جمل حساب  اساس  بر آیات تفسیر 

نَاکلمْ  نَحْنل  درتفسلللیرآیه  نمونه  عنوان به  (7 ۱ج۱1۴0 طباطبائی   .ک؛ر) شلللد آن غیر لَا  خَلَقْ  فَلَوْ

صَدِّقلونَ    ارهدرب و صورکم  فی وظهورنا بوجودنا باظهارکم خلقناکم نحن شده  گفته «۸7 واقعه:) تل

  یرٌبَصِ تَعْمَللونَ بِمَا وَاللَّهُۚ  کلنْتلمْ مَا أَیْنَ مَعَکلمْ وَهُوَ  شده گفته (۹ حدید:) کنتم اینما معکم هو و آیه

سم  مزمل سوره  ۶ آیة مورد در همچنین سم  اذکر و» اند گفته «ربک واذکرا  اي انت. هو الذي ربک ا

  ،۸۴۴ ،۸۴1صللص :1ج تا بی عربی،ابن ر.ک؛) اهلل... فینسللاک تنسللها ال و واذکرها نفسللک اعرف

 من» گفت: (۱1 طه:) نعلیک فاخلع آیه فسللیرت مورد در که شللده حکایت نیز غزالی از (710،71۱

  «واالخري دنیاال الحیاتین فی التفکیر نفسللهی عن یطرح ان علیه یجب الحقیقیه الوحدانیه ادراک یرید
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  کشف  جمله از مربوط تفاسیر  در توانمی را مذکور هاينمونه مشابه  (.1۸۶ :1ج :۱1۶۸ رضایی،  ر.ک؛)

سرار  شارات ئفلطا میبدي(،) األبرار وعدة األ شیري(، ) اال سیر حقایق ق س  سلمی(،  ازُدي) التف   یرالقرآنتف

ستري(، ) العظیم   دایه الدینمنج) النجمیه تأویالت شیرازي(،  ابومحمد) القرآن حقایق فی البیانعرایس ت

 نمود. مالحظه ق(۶1۹م) کرمانی اهللنعمت شاه تفسیر و سمنانی(، عالءالدوله و

 نقد و بررسي .2-5-1

  که تاس  نموده ذکر متصوفه  تفسیري  روش بر ایراد چهار کم دست  موجز -هرچند – عبارتی در علّامه

ست:  مبنایی چهارم وایراد بنایی؛ آن ایراد سه  ست  ا صوف  اهل براي فقط قرآن آنکه نخ   شده، ن نازل ت

 و دعداأ علم اهل قرآن مخاطب آنکه دیگر است.  هاانسان  تمام براي ، اسالمی  علماي نظر اتفاق به بلکه

 نداقرارداده را آن یونانی نجوم اهل که – جمل حساب اساس  بر قرآن، معارف و نیستند  حروف و أوفاق

  «أویلت» ع() بیت اهل و  () پیامبر براین افزون بودند(. عربیّت پیامبرواهل قرآن مخاطب) نیسلللت.

سته  را دو هر قرآن «تنزیل»و شته  توجه دو هر به و اندمعتبردان ساً    چهارم حلهمر در و انددا سا  از تاویلی ا

 اديع افراد و) باشد  مفهوم و معنی قبیل از که آنست  از غیر چیزي است،  قرآن خود نظر مورد که قرآن

 را آن به توجه و قرآن باطن وجود خود بیان درادامه علّامه که ذکراست  شایان  یابند( دست  آن به بتوانند

   است. مودهن جدا متصوفه تأویالت از را آن حساب و تأیید

شد می -بطنها یا– بطن داراي که را آیاتی نمونه از یکی   متعال خداى کند:می معرفی چنین علّامه با

  چیزى هیچ و بپرستید  را خدا (؛1۸ نساء:  ) شَیْئاً  بِهِ تلشْرِکلوا  ال وَ اللَّهَ اعْبُدُوا وَ فرماید:مى خود کالم در

 سیبرر با اما - هاستبت معمولى پرستش از نهى کالم این ظاهر مدهید. قرار او شریک -عبادت در -را

  که این شودىم فهمیده ابتدائاً شَیْئاً بِهِ تلشْرِکلوا ال وَ کریمة آیه از شودمى مالحظه -مرتبط آیات دیگر

ستش  را هابت نباید سیع  نظرى با و نمود پر سان  اینکه ترو  با و نکند يپیرو خدا اذن غیر به دیگران از ان

سیع  نظرى سان  اینکه آن از ترو سیع  نظر با و کند پیروى نباید خود خواه دل از حتى ان   اینکه آن از ترو

 داشت. التفات او غیر به و کرد غفلت خدا از نباید
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  هم و آن دنبال به ترىوسیع  معناى ظهور و آیه از ابتدایى ساده  معناى یک ظهور یعنى ترتیب همین

 معانى ینا در تدبرّ با و است  جارى مجید قرآن سرتاسر   در معنایى؛ زیر در معنایى پیدایش و ظهور چنین

 شده  نقل رتفسی  و حدیث کتب در و مأثور آله و علیه اهلل صلى  اکرم پیغمبر از که معروف حدیث معناى

  شود. مى روشن  (۶مقدمه :۱۹01 فیض، ر.ک؛) «ابطن سبعة  الى بطناً لبطنه و وبطناً ظهراً للقرآن ان» است: 

صل   دو این و اندشده  اراده کالم از دو هر که بطن( و یاظهر) باطن و دارد ظاهر مجید قرآن اینکه: حا

  اراده نه و کندمى نفى را باطن اراده ظاهر و لفظ اراده نه همدیگر؛ عرض در نه مرادند هم طول در معنا

 (.۹۸: ۱1۴0طباطبائی ر.ک؛) باشدمى ظاهر اراده مزاحم باطن

 یشللرب دقت مورد ازایشللان بعد محققان ازطرف تفسللیرمذکور روش به نسللبت لّامهع موضللع البته

 اند:ذکرکرده صوفیه تفسیرهاي رد بر چند دالیلی اندیشمندان از برخی و قرارگرفته

 (اجتماعى و طبیعى علوم مبناى بر قرآن تفسیر روش) گرایانحس روش .2-6

شد  فوق هايروش پیرامون آنچه ضع  ذکر سیر  و شته  قرون در قرآن تف صار  این در اما و بود، گذ  - اع

  غور و ىفرورفتگ اثر در دانند،مى مسلمان  را خود که جمعى و شد،  پیدا تفسیر  در اىتازه مسلک  -اخیر

  ساسشا که اجتماعى، مسائل در غور نیز و است، تجربه و حس اساسش که آن، امثال و طبیعى، علوم در

 سابق  حسى  و مادى فالسفه  مذهب طرف به یا کرده، پیدا رىگحسى  روحیه است،  آمارگیرى و تجربه

  هیچ» :گویدمى که مذهبى شدند،  کشیده  عمل اصالت  مذهب سمت  به یا و کردند، پیدا تمایل اروپایى

  حوائج ددر به که عملى آنهم باشد، عمل منشأ که ادراکاتى آن مگر نیست، انسان ادراکات براى ارزشى

صالت  مذهب این «.کندمى معین را آن زندگى جبر که حوائجى بخورد، مادى زندگى ست  عمل ا   هک ا

 اند:گفته نتیجه در و اند،گرائیده آن سوى به نما مسلمان اىپاره

شد،  علم با مخالف تواندنمی دینى معارف صالت  گویدمی علم و با   خوا  و ماده مال تنها وجود ا

 را آن ما حس و است،  بیرون مادیّات دائره از که چه هر هم آن معارف و دین در پس آنست،  محسوس 

 اگر و شود  تأویل صورتی  یک به باید آن امثال و قلم، و لوح، و کرسى،  و عرش، مانند کند،نمی لمس
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  ینقوان با باید آن، جزئیات و معاد وجود مانند نیست،  آن متعرض علوم که دهد خبر چیزى هر وجود از

 شود. توجیه مادى

  امثال و امامت رسالت،  نبوت، شیطان،  فرشته،  وحى، قبیل از کرده، تکیه آن بر تشریع  که آنچه نیز و

 و ،گذاریممى غیره و ملک را دیگرى نام و وحى را یکى نام ، تناسب به که هستند روحى امور همه آن،

ست،  ماده خوا  از نوعى و مادى اىپدیده خودش هم روح سئله  و ا شریع  م سش    هم ت سا  نبوغ یک ا

  راقى و الحص  اجتماعى تا کند، بنا صالح  افکار پایه بر را خود قوانین تواندمی که است،  اجتماعى خا 

 است،. قرآن معارف باره در جدید اعصار نماهاى مسلمان آراء این بسازد.

  روایات میان در که آنجایى از گویند:می روایات باره در اما و روایات: به نسللبت گروه این نظر

سه   جعلى احادیثى  آن مگر ود،نم اعتماد تواننمى حدیثى هیچ به کلى طور به لذا یافته، راه و شده،  دسی

شد،  موافق کریم قرآن یعنى کتاب با که حدیثى   علم، هنمایىرا با و خودش آیات با باید هم کتاب و با

سیر  سش    که سابق،  مذاهب و آراء به نه شود،  تف سا ستدالل  ا ست،  عقل راه از ا  را آنها همه علم چون ا

 است. تجربه و حس ، علم اساس زیرا کرده، اطلب

 دعیم سو  دیگر از و دانسته  مخدوش را پیشین  تفسیري  هايروش سو  یک از روش دراین آنکه حاصل 

 .است نموده اثبات علم را آنچه جز نمود قرآن خود از استفاده فقط باید قرآن تفسیر در که شده

 نقد و بررسي .2-6-1

  همین قرآن ىواقع تفسیر  کنندمى ادعا تأکید با چند هر که: گوییممى را این اتنه گروه این منطق درباره

  نیست،  فسیر ت تفسیرشان   که- اند،کرده گذشته  مفسرین  طریقه بر آنان که اشکالى  اما داریم؛ ما که است 

 بر ار ودخ معلومات سلف  مفسرین  مانند آنان اگر زیرا است،  وارد آنان خود به عیناً - است،  تطبیق بلکه

 سپ دانند،نمی جایز را آن از تجاوز گرفته، مسلم  اصل  را علمى هاىنظریه چرا اند،نکرده تحمیل قرآن

 به . ننمودند اصالح  کردند فاسد  آنان که را آنچه از چیزى و شریکند،  سلف  انحراف در نیز گروه این

  ارائه را رآنق به آنقر تفسللیر روش پیشللینیان تفسللیري هايروش تضللعیف براي گروه این دیگر بیان

  ینا عملکرد نمونه اند.افزوده مشکل  بر بلکه و اندشده  مشکل  همان دچار خودشان  عمل در اما اندنموده
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  فسیرالقرآن ت فی والعرفان الهدایه» نام به الدمنهوري ابوزید از که است  تفسیري  قرآن، با تعامل در گروه

 به قرآن رتفسی » روش براساس  پیداست،  آن نام از که گونههمان کتاب، این است.  شده  منتشر  «بالقرآن

 به عهمراج راه از تنها اضافى، هاىپیرایه حذف با را قرآن است نموده سعى آن مؤلّف شده، تألیف «قرآن

سیر  قرآن متن سیر،  این مقدّمه در نماید. تف سى  و ارزیابى درباره تف سیر  برر ضیح ت و دیگر تفا   روش و

 است:آمده چنین آن، فمؤلّ مختار و صحیح تفسیرى

 است نمانده رآنق اصول  از اصلى  هیچ که کشید  آنجا به تفسیرى  کتب در بندىپیرایه و دستبرد  کار

 مشاهده  آن تحریف و تبدیل و قرآن بردن بین از منظور به اىشده ساخته  روایت کنارش در که آن مگر

  خود تابک در را ساختگى( ) مطالب این ههم باشند،  واقف امر حقیقت به آنکهبى نیز مفسّران  و شود. مى

ستبردها  همین اند....آورده شت  آن بر مرا ها،پیرایه و د سیر  این که دا شته  به را تف  و ورمآ در تحریر ر

  متّحد و مشابه  هاىسوره  و آیات در تدبّر راه از آیه معناى کشف  براساس  قرآن، تفسیر  در را خود روش

 قرآن، بترتی این به و گردد معلوم قرآن مواضع تمام مشابه آیات کامل بررسى  با تا دهم؛ قرار الموضوع 

ست،  داده خبر خداوند چنانکه سّر  خود، ا شد  خویش مف   هک واقعیّتى جز خارجى، امر هیچ به نیازى و با

 نباشد. میان در کند،مى تأیید را آن جهان نظام و آفرینش سنن و است منطبق آن بر قرآن

سّر  سیرى  ارزش گذارده، کنار کلّى به را روایات ساس ا این بر مزبور، مف   انکار هیکبار به را آن تف

ست. نموده  هب کرده، نظرصرف  روایات توضیحات  از نیز، قصص  و احکام آیات مورد در که آنجا تا ا

 قرآن هب را عجیبى ادّعاهاى و انکار را مسلمانان  اتّفاقى مطالب و مسلّمات  از قسمتى  آیات، ظواهر استناد 

س  ست. داده بتن  آیات ظاهرى مدلول از که را هرآنچه قرآن قصص  و احکام آیات درباره بخصو ،  ا

  انکار را آنها داده، قرار انتقاد مورد سللخت -باشللد تاریخ و فقه مسلللّمات از گرچه -باشللدمى بیرون

 کنیم:می اشاره را نامبرده کتاب تفسیرى نظریّات از چند هایىنمونه است.نموده

  (۸1 نور:) لِیمٌأَ عَذابٌ یُصِیبَهُمْ  أَوْ فِتْنَةٌ تلصِیبَهُمْ  أَنْ أَمْرِهِ عَنْ یُخالِفلونَ الَّذِینَ فَلْیَحْذَرِ آیه فسیر ت در الف(

 عذابى هب یا و شللوند اىفتنه دچار که آن از بترسللند باید کنند،مى سللرپیچى او امر از که کسللانى پس

 نویسد:مى آیند، گرفتار دردناک
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ستفاده  آیه این از سول  اوامر درباره آنچه که شود مى ا ش مى ممنوع آله، و علیه اللّه صلّى  اکرم ر  د،با

  مصلحت  بر بنا [اعظم رسول  ]آن أوامر با مخالفت اگر امّا است.  حضرت  آن اوامر از اعراض و مخالفت

 است. «اورهمش» فلسفه و طریق وفق بر خود، این بلکه داشت؛ نخواهد محذورى باشد، رأى مقتضاى و

  دستهاشان   دزد، زن و دزد مرد و ( 1۶ مائده:أَیْدِیَهُما فَاقْطَعُوا السَّارِقَةل  وَ السَّارِقل  وَ آیة تفسیر  در ب(

 نویسد:مى ،کنید قطع را

سانى  آن از مراد و دربردارد را دزدى به اعتیاد معناى «سارقه » و «سارق » لفظ بدان، ستند  ک   از ،سرقت  که ه

  براى هک کسى  شود مى معلوم اینجا از و است  گشته  آنان [شخصیّت   ]از انفکاک قابل غیر داتعا و اوصاف 

  شود؛ نمى ریدهب او دست  باشد،  نداشته  دزدى به اعتیاد که صورتى  در گردد، سرقت  مرتکب بار دو یا باریک

 ود.ش حاصل یأس وى از که است صحیح صورتى در این و اوست ناتوانى مایه وى دست قطع زیرا

  داشتید  آن ترس اگر پس(1 نسأ: ) أَیْمانلکلمْ مَلَکَتْ ما أَوْ فَواحِدَةً تَعْدِللوا أَلَّا خِفْتلمْ فَإِنْ آیه مورد در ج(

ست  آنچه به یا نمایید، اختیار زن یک نمایید، اجرا را عدالت نتوانید که ست  و مالک هایتاند  به ) دارا

 نویسد:مى ،نمایید اکتفا خود( زرخرید کنیزان

 1۸ ،10 آیات کهف، سوره  از ۸0 آیة نور، سوره  از 11 آیة نساء،  سوره  از 1۶ -1۸ آیات به توجّه با

  ۱۱۶ آیة و توبه سوره  از 1۶ آیة حجرات، سوره  از 7 آیة بقره، سوره  از 110 آیة یوسف،  سوره  از ۸1 و

ست  نىکنیزا «أیمانکم ملکت ما» از منظور که شود مى معلوم عمران، آل سوره  از  خدمت منزل در که ا

 احمب ازدواج راه از جز زنى هیچ ناموس اسالم، شرع در إلّا و کنند؛ ازدواج آنان با توانندمى مردم و کنند

  عقد به شللرعى ازدواج راه از را آنان که اسللت این یمین، ملک إباحه از مقصللود بنابراین، گردد.نمى

 درآورند. خویش

 غَیْرل فَإِنَّهُمْ أَیْمانلهُمْ مَلَکَتْ ما أَوْ أَزْواجِهِمْ عَلى إِلَّا حافِظلونَ* لِفلرلوجِهِمْ هُمْ ینَالَّذِ وَ هاىآیه مورد در د(

سانى  []مؤمنان و :۸ و ۸ مؤمنون:) مَللومِینَ ستند  ک   دارندگانند*نگاه و کنند حفظ را خود عورت که ه

 گوید:مى ند(انشده  سرزنش  و مالمت اینان که آنانند، مملوکیّت تحت که کنیزانى یا همسرانشان   بر مگر

 رب اطاّلع کنیزان، مورد در لکن دارند، شرم  آن اظهار از مردم که است  نقایصى  و عیوب فلروج، از مراد

 ندارد. محذورى آنها
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شریع  ، زکات حکم مورد در وي سیر  در همچنین طالق، ت  و همالئک از ذکرى آنها در که آیاتى تف

  هانج بودن مسخّر  معناى به را مالئک نماید.مى ابراز عجیبى نظریّات است،  آمده یانم به جنّ و شیطان 

سان،  برابر در آفرینش سان ا سرکش  و حادّ نوع را جنّ و طبیعت نافرمان قواى معناى به را شیطان  ان  کهن

 .است خارج نوشتار این ظرفیت از بیشتر هاينمونه ارائه اما کند.مى تفسیر است، مزاجآتشى

شتباه  به توانمى شد،  نقل که هایىنمونه به توجّه با سى    ا سا  پیوند علّت ضمن  در و برد پى مؤلّف ا

 شده  فراوان أکیدت آن درباره که را، عترت و کتاب بستگى هم ترصحیح  تعبیر به و سنّت  و کتاب واقعى

 دریافت. خوبى به است

 قرآن یرغ اینکه عنوان به را، سنّت  که ست ا شده  ناشى  آنجا از مفسّر  -اصطالح  به -این عمده اشتباه 

 با وأمت که واقعى قراین از ترتیب این به گذارده، کنار دارد، کامل اسللتغناى خود غیر از قرآن و اسللت

  روایات نظر از تنها نه عترت، و سنّت و کتاب بستگىهم و پیوند است. مانده دور به است، عترت و سنّت

سلّم  زمینه، این در متواتر   کافى اللتد حقیقت این بر خود، قرآن، اصوال  بلکه است؛  انکار قابل یرغ و م

  (۸۹و۹۹ نحل:) نموده، معرّفى قرآن مبیّن و معلّم را آله، و علیه اللّه صلّى  اکرم، رسول  زیرا دارد. وافى و

  اسللت دانسللته الزم و واجب را اوامرش از پیروى و (1 نجم:) اسللت شللمرده وحى منطق را وى منطق

  جزئى را سنّت ترتیب، این به و و...(. 7 وحشر: ۱11عمران: آل) تلرْحَمُونَ لَعَلَّکلمْ وَالرَّسُولَ  اللَّهَ یعُواأَطِو

 آن به ارجاع و شمرد  ناچیز و قرآن از جدا را عترت و سنّت  تواننمى لذا، است.  آورده شمار  به قرآن از

 دانست. قرآن غیر به قرآن ارجاع را دو

س  در که اىنکته ستفاده  مورد روش متابعت لزوم بر مؤلّف تداللا سیر  در وى ا   توجّه لبجا قرآن تف

  اعتبار درجه از آنها، میان در جعلى روایات وجود جهت به را احادیث جمیع که اسللت این نماید،مى

 قواعد و موازین مراعات با که صورتى  در است.  آورده حساب  به تفسیرى  صالحیّت  فاقد دانسته،  ساقط 

 را هآنچ داده، تشخیص  را صحیح  روایات تواندمى جویىحقیقت و پژوهشگر  هر حدیث، علم در مقرّر

 و عىقط اصوالً  روایات از قسمتى  ضمن  در سازد.  جدا جَعلى و ساختگى  روایات از است  اعتماد قابل که

 نیستند. انکار و تردید قابل وجه هیچ به بوده، متواتر
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سیارى  در ه،نامبرد مفسّر  که است  تأسّف  بسى  جاى  کرده کرذ تفاسیرى  و معانى آیات براى موارد از ب

ست  ست.  دسترس  در آنها برخالف رسیده،  یقین به و متواتر روایات که ا شانگر  خوبى به مطلب این ا   ن

 بتواند آنکه براى مزبور مفسللّر نبوده، بیش اىبهانه اکاذیب، با احادیث اختالط موضللوع که اسللت آن

سّ  ناگزیر دهد، تطبیق آنها بر را قرآن و نماید تحمیل آیات بر را خود ئآرا و نظریّات آزادانه  به لمتو

 شده ذکر هاىنمونه دیگر سوي  است.از  رهانیده روایات قید از را خود وسیله  این به شده،  اىبهانه چنین

  متواتر و مسلّم  ایاتور به پایبند تنها نه مفسّر  که باشد؛  ادّعا این بر گواه بهترین تواندمى نامبرده، تفسیر  از

ست،  صوال  بلکه نی   ظهور و داللت بر مقدّم وى رأى و سلیقه  نبوده، هم آیات مدالیل و مفاهیم به مقیّد ا

  «رأى هب تفسیر » همان که را خود واقعى روش ماهرانه جویىبهانه یک با او حقیقت، در و باشد. مى آیات

 قرآن آیات بر را خویش خا  نظریّات و آرا وده،نم پنهان «قرآن به قرآن تفسیر » عنوان تحت باشد، مى

 (.1۴0: ۱17۴ زنجانی، عمید ر.ک؛) است نموده تحمیل

  گرایاندیوان روش .2-7

 قرآن، اصطالحات و الفاظ تفسیر و معنا شناخت براي آنان که است گونه این اجماال گرایاندیوان روش

 ارقر معیار را جاهلی عرب شللعر از بیت دچن یا یک در اصللطالح یا لفظ آن کاربرد و اسللتعمال نحوه

 صل ا عرب، الفاظ استعمال  و کاربرد نحوه در جاهلی عرب روش و سیره  و فهم دیگر، بیان به دهند.می

  نروشلل آن معناي و رفته کار به غریبی لفظ هر قرآن آیات جمله از متنی، هر در باید و اسللت معیار و

 آن عیتوض  به نسبت  شعر،  در لفظ آن وکاربرد معنا طبق بر و نمود مراجعه جاهلی عرب شعر  به نیست 

سران  از تن چند اطالع، مزید جهت اکنون نمود. اظهارنظر قرآن درآیة   یم:کنمی معرفی را گرادیوان مف

سیرش  در زمخشري  شهاد    از کثرت، به و آورده شعر  بیت ۸00 از بیش تف ست شعار  به ا ستفاده  ا  ؛نموده ا

صفهانی،  راغب ر.ک؛) شعار  تبیین براي اَفنَدي الدینمحب مثل فردي که جایی تا (1۸ :۱1۶1ا   جودمو ا

  است.  داده یقاشعارتطب  و ابیات بر را قرآن آیات که رفته پیش حدي به و نوشته  شرح  تفسیرکشاف،   در

 و زمخشري  که دهدمی نشان  علیان نظر اظهار و داوري دارد کشاف  برشواهد  شرحی  علیان محمد سپس 

  ظاهر بخواهد کسی  اگر که اندنموده وابسته  عرب، دیوان به را قرآن و نهاده اصل  جاي به را فرع افندي
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  وزدبیام و کند تعمق را عرب دیوان و جاهلی أبیات کند سللعی باید کند کشللف را قرآن محتواي یا

  تألیف را «کریم القرآن معانی» تفسللیر نحّاس المقدمات( ک:: ۱ج :۱۹۱۶ زمخشللري،کشللاف، ر.ک؛)

  سه  از کیی را عرب رایج و سائر  شعر  به استناد  و شعر  از استفاده  تفسیرش  مقدمه در طبري ؛است نموده

  تقریبا روش و هسیر  این است.  اشعار  به استناد  نیز او تفسیري  سیره  کند.می ذکر مفسر  براي منبع و مأخذ

 مقدمه(. ۱۹۱1طبري، ر.ک؛) دارد ادامه البیانجامع تفسیر تمام در

 قدن و بررسي .2-7-1

 به و نبرده نام دیوانگرایی روش از المیزان مقدمه در فوق هايروش مثل و مستقل  طور به علّامه چه اگر 

ست  نپرداخته آن سب  درموارد اما ا ست  شمرده  مردود را وآن نموده توجه آن به منا   ر.ک؛طباطبائی) ا

   (.177 :۸ج1۱۱ ۹ج ۱1۴0

  گونه این مفسران  از یکی دیدگاه نقد در دارد. کیدتأ شعر  به استناد  نارسائی  بر المیزان صاحب  اوال:

 عرصه رد جسته؛ استناد آن به و - نموده انشاد که شعري خصو  در اما» کند:می بازگو را شعر نارسائی

  ظاهرسلازي  و خیالی ايزخرفه جز و نیسلت  سلنگ هم و مقایسله  قابل چیز هیچ با شلعر  حقایق، بازار و

 مورد در یژهو به گردد. استدالل  آورده زبان بر گفتار بیهوده شاعر  کی آنچه به تا نیست  چیزي توهّمی

ست:  نموده ورود آن به قرآن که چیزي ست  هزل سخنش  که قرآن ا صل  و نی ست  الخطابف  ر.ک؛) ا

ست  به علّامه بیان از (1۱۱  ،۹ج۱1۶۶ طباطبائی شان،  که آیدمی د  نبرتری را قرآن منطق و ادبیات ای

 و فاهیمم شناخت  در عرب دیوان و شعر  براي بهائی گونههیچ و شمرده  تفسیر  شدان در «معیار ادبیات»

صد  ست.  قائل قرآنی مقا سیري  روش و سیره  ثانیاً: نی شان  تف س  نظري، پایه همین بر نیز ای ست.  توارا  در ا

 رایانگدیوان اینکه؛ حاصل  باشد.  شده  استناد  عرب دیوان به که شود نمی مشاهده  ألمیزان از جایی هیچ

 باآن را آنقر کریمه آیات ومضامین  الفاظ و ومعیارگرفته مقیاس مثابه رابه « عرب دیوان یا» شعرجاهلی 

  خیبر براسللاس کریم قرآن که درحالی کنند نظرمی اظهار ازآن حاصللل نتیجه براسللاس و سللنجند می

  ىعَلَ أَنْزَلَ الَّذِي هِلِلَّ الْحَمْدُ ندارد راه درآن وکاستی  ضعف  احتمال گونه وهیچ معیاراست  خود؛ آیات،

 (.1و۱آیه کهف:)  عِوَج ا لَهُ یَجْعَلْ وَلَمْ الْکِتَابَ عَبْدِهِ
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 تأویل مشکل و تفسیر هایروش .3

 رب مشلتمل  آنها تمام اکثریا که دهدمی نشلان  آنها اشلتراک  و افتراق نقاط و مذکور هايدرروش دقت

  آثارش گردی و المیزان تفسیر  در خواه تفسیري  مباحث در علّامه خاطر بدین باشند می آیات، در «تأویل»

  اهل براي ار رایج تفسللیري هايروش فراگیر ایراد سللو ازیک تا اسللت پرداخته تأویل مسللئله تحلیل به

  نماید. ظاهر بیشتر  ع(را) بیت اهل تفسیري  روش برجستگی  و قوت دیگر ازسوي  و سازد  روشن  تحقیق

 » از رادم و است  رجوع معناى به «أول » کلمه از « تأویل» است:  چنین علّامه تبیین و تحلیل از ايخالصه 

 و وشن ر معناى تأویل مقابل در «تنزیل» از مراد و گرددبرمى آن سوى  به آیه که است  چیزى آن «تأویل

شد. مى آیه اللفظتحت سرین  با   ممکن أویلت در اقوال تتبع با و دارند شدید  اختالف تأویل معناى در مف

 است: قول دو باشدمى اقوال همه از مشهورتر آنچه ولى برخورد قول ده از بیشتر به است

 آیات مهه این بنابر و گرفتندمى مرادف -کالم معناى محصللل -تفسللیر با را تأویل که قدما قول الف(

ضاى  به لکن دارند تأویل قرآنى شابهات  تأویل (7 عمران: آل) اللَّه إِلَّا تَأْوِیلَهُ یَعْلَمُ ما وَ آیة مقت  را مت

 داند.نمى خداى جز کسى بالخصو 

  سللور أوایل مقطعه حروف همان قرآن متشللابهه آیات که اندگفته قدما از جمعى روى این از و

 حروف جز باشللد مجهول مردم همه براى آن محصللل معناى که اىآیه مجید قرآن در زیرا باشللد،مى

 به و م.ساختی  روشن  را تشخیص  این بطالن آیه، به مربوط ثدرمباح ما ولى ندارد. وجود نامبرده مقطعه

 آنقر در و کندمى سللب  غیرخدا از را آیات از برخى تأویل به علم مجید قرآن که این به نظر هرحال

 اوایل مقطعه حروف و نداریم باشللد مجهول همه براى آن معناى محصللل یعنى تأویل که اىآیه مجید

 شد. متروک شده شناخته باطل متأخرین پیش قول این ناخت،ش شودنمى متشابه نیز را سور

 اتآی همه این بر بنا و شود  قصد  کالم از که است  ظاهرى خالف معناى «تأویل» که متأخرین قول ب(

شابهه  آیات تنها و ندارند تأویل قرآنى ست  مت  داخ جز و دارند ظاهر خالف معناى و تأویل، داراى که ا

 سایر  و تأسف  و سخط  و رضا  و نشستن   و آمدن و تجسم  که آیاتى مانند تنیس  احاطه آنها بر را کسى 

 معصوم  برانپیغم و خدا فرستادگان  به معصیت  نسبت  که آیاتى و دهندمى نسبت  خدا به را مادیت لوازم

 یک ظاهر؛ خالف معناى در «تأویل» لفظ فعلًا که شلللده دایر عملًا اىاندازه به مذهب این دهند.مى
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 و اهرش،ظ از کالم صَرف  یعنى کالمى هاىمخاصمه  در قرآنى آیات تأویل و است  گشته  ثانیه حقیقت

  الىخ روش این خود که این با گردیده دائر روشى  تأویل نام به دلیل واسطه  به ظاهر برخالف آن حمل

 انداندر تأویلى معناى کسللى خدا جز هک این هب اعتراف با تأویل معناى بیان زیرا - نیسللت. تناقض از

  دارد زایىس  به شهرت  که این با نیز قول این اما - کنند ذکرمی احتمال عنوان به اینان ولی است  متناقض

 شود.نمى منطبق قرآنى آیات به و نیست درست

  وارد نهاآ در تأویل لفظ که آیاتى از آنچه چیست؟  « قرآن عرف» در ، «تأویل » معناى دید باید اکنون

  است  وشن ر که چنان نیست  باشد  لفظ مدلول که معنا قبیل از تأویل که است  این آید،مى دست  به است 

  أویلت به دهدمى شرح  را خواب که لفظى هرگز شده  تأویل و نقل یوسف  سوره  در که هایىخواب در که

  هب هاقصه  لفظ خضر  و موسى  هاىقصه  در یا ندارد.و -باشد  هم ظاهر خالف اگرچه -لفظى داللت خواب

سى  اىبر خضر  که تأویلى سْطاسِ بِ زِنلوا وَ کِلْتلمْ إِذا الْکَیْلَ أَوْفلوا وَ آیه در نیز و ندارد داللت کرده مو   الْقِ

سْتَقِیمِ    د.ندار است  امر تأویل که مخصو   اقتصادى  وضع  بر لفظى داللت جمله دو این (1۸ اسراء: )الْمُ

  خود تأویل بر لفظى داللت (.۸۴نساء: )الرَّسُولِ  وَ اللَّهِ لَىإِ فَرلدُّوهُ ءٍشَیْ  فِی تَنازَعْتلمْ فَإِنْ آیة در چنین هم

  وردم در بلکه باشد. مى قرار همین از امر کنیم دقت آیات سایر  در اگر و ندارد است  اسالمى  وحدت که

ست  حقیقتى خواب تأویل هاخواب صى  صورت  در که خارجى ا   مه کرده، جلوه خواب بیننده براى خا

  داده نجاما که کارهایى که است  حقیقتى کندمى اظهار خضر  که تأویلى خضر  و سى مو هاىقصه  در چنین

 و یلک درستى  به که اىآیه در و است  متضمن  خود تأویل به نحوى به خودکار و گیردمى سرچشمه   آن از

  نحوى به و دارد آن به تکیه فرمان این عمومىکه است مصلحتى و حقیقت یک آن تأویل کندمى امر وزن

 است. قرار همین به نیز رسول و خدا به نزاع رد آیه در و اوست دهنده ققتح

  حوىن به چیز آن و گیردمى سللرچشللمه آن از چیز آن که اسللت حقیقتى هرچیزى تأویل این بنابر

  حبصا  با تأویل ظهور و است  تأویل زنده تأویل، صاحب  که چنان اوست  نشانه  و حامل و دهندهتحقق

 (.10۸طباطبائی،  ،۸۹طباطبائی، ۱1۶۶ ر.ک؛) است تأویل

  معنویات و حقایق رشللته یک از مقدس کتاب این زیرا اسللت، جارى نیز مجید قرآن در معنا این

  اظالف قالب از و باالتر محسوس  و حس مرحله از و آزاد جسمانیت  و ماده قید از که گیردمى سرچشمه  
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صول  که عبارات و ست  مادى زندگى مح سى  ما سیع  ب شند مى ترو   سب ح به معنویات و حقایق این .با

 به الفاظ ینا با که است  این شده  غیب ساحت  از که کارى تنها گنجندنمى لفظى بیان قالب در حقیقت

شریت  جهان  درک مستعد  را خودشان  صالحه  اعمال و حقه اعتقادات ظواهر با که شده  داده هشیارى  ب

شاهده  با که این جز که بکنند سعادتى    واترهمت اخبار موجب به آرى، ندارد، راهى کنند درک عیان و م

 صلى اکرم رپیغمب است شده نازل آله و علیه اهلل صلى پیغمبر بیتاهل حق در که آیات برخی داللت به و

 ر.ک؛) عالمند قرآن تأویل به و شلللدگانپاک از لسلللالم ا علیهم رسلللالت خاندان و آله و علیه اهلل

ست  شده  ذکر «تأویل» نام به ریمک قرآن در آنچه و (.۸۸ :۱1۶۶طباطبائی س  لفظ مدلول قبیل از ا   تنی

 قرآن عملى احکام و اعتقادى معارف که بوده عامه درک از باالتر که است  هایىواقعیت و حقایق بلکه

 درک قابل تفکر راه از مسللتقیما آن تأویل و دارد تأویل قرآن همه آرى، گیرد.مى سللرچشللمه آنها از

 بشریت هاىشآالی از که خدا اولیاى از پاکان و پیامبران تنها و باشدنمى بیان قابل نیز لفظ راه از و نیست

شاهده  راه از توانندمى پاکند، ستاخیز  روز در ، البته بیابند. را آنها م ست  خدا مالقات روز که ر  أویلت ا

 (.۶1، ۱1۶۶ طباطبائی ر.ک؛) شد خواهد مکشوف همه براى کامل، طور به حقایق این و قرآن

 ع(() بیت اهل شاخصه) قرآن به قرآن تفسیر روش .3-1

شاره  مقدمه در که چنان شیع،  مداريقرآن شاخصه    دراثبات علّامه وتحلیل افادات شد  ا  همرحل دو در ت

ست شده  انجام ست  مرحله در ا سیري  هايروش علّامه نخ  در و نمود نقد و تحلیل را رایج و ساري  تف

 نظر زا پردازد: می تفسیر  در ع() بیت اهل روش تمایز و ها،دلیل ها،گیویژ ارائه و معرفی به دوم مرحله

سیر  علّامه ست  روشى  قرآن، به قرآن تف   تعلیمات در او بیتاهل و آله و علیه اهلل صلى  اکرم پیغمبر که ا

 اللَّهِ کتابُ نزَلَ إنَّما و» فرماید آله و علیه اهلل صلللى اکرم پیغمبر که چنان فرمودند؛ اشللاره آن به خود

شْهَدُ  وَ بِبَعْضٍ بَعْضلهُ  یَنْطِقل وَ» فرماید: امیرالمؤمنین و «بعضًا  بعضلهُ  یصدِّقل    البالغه،نهج) «بَعْضٍ عَلَى بَعْضلهُ  یَ

  نبوى حدیث در که اسللت اىطریقه از غیر طریقه این که اسللت روشللن گذشللته بیان از و (۱11خطبه

سر  من » معروف: س  خود نظر و رأى به را قرآن کس هر النار؛ من دهمقع فلیتبوء برأیه القرآن ف   کند یرتف

ست  آتش در را خود جاى ست،  شده  نهى آن از (1۸ :۱ ق(ج۱۹01) فیض،. ر.ک؛) «کند در  در زیرا ا
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  عبارت قرآن به رآنق تفسیر  دیگر بیان به تفسیرکننده؛  رأى به نه شود مى تفسیر  قرآن به قرآن روش این

 روایت از ادهاستف و مربوطه آیات مجموع از آیه معناى استنطاق و تدبر از مداداست با تفسیرآیه » از: است

 «.امکان مورد در

  قرآن به قرآن تفسیر روش هایویژگي .3-1-1

  دارد. یویژگ چند آنان تفسیر که است آن از حاکی قرآن، تفسیر زمینه در معصوم پیشوایان سیرة

 قرآن مودنن تفسیر  واقعیت و امکان مردم، شبهات  به پاسخ  و دینی معارف تعلیم درهنگام آنکه نخست. 

 روایت ع() صادق  امام از قرشی  وهب بن وهب نمودند.می ارائه نمونه احیاناً و داده آموزش را قرآن به

  رسیدند پ «صمد » معناي از و نوشتند  اينامه ع() عبداهلل ابا حضرت  به بصره  اهالی فرمود که است نموده

  اهلل حدا اهلل» فرموده آغاز در نموده: تفسیر را «صمد» سبحان خداوند ... نوشت: آنان به پاسخ  در حضرت 

 ،عاملی) «احد کفوا له کن لم و یولد لم و یلد لم الذي» فرموده و نموده تفسللیر را آن سللپس «الصللمد

 (.10۸ ،۱۹10 حلو ،۱۹0  ،۱۶ج۱1۴۱

ضوعی  که - مواردي در همچنین . دوم صیل  به نیاز و مدهموجزآ صورت  به درقرآن مو   جزئیات در تف

 مورد علّامه را ویژگی این (.۱1۸ :۱۹10 حلو ر.ک؛) اندبوده قرآن تفسلیر  براي مرجع خود آنان -دارد

 (.۶۹ ،1ج :۱1۴0طباطبائی ر.ک؛ ) است نظرداشته

 به اسللتناد با را قرآن از ايآیه موردي هیچ در بزرگواران آن از یک هیچ آنکه سللوم ویژگی سللوم.

سیر  ربشعرع  سته  بهره شعر  از و ننموده تف سیره  چنانکه اند.نج سیري  در شهاد    آنان تف ست ستدالل و ا  به ا

 نیست. مشهود نیز فلسفی و عقلی هايبرهان

 و نآ ظاهر معناي از آیه صرف  معناي به -تأویل به نیاز عنوان به معضلی  ع() بیت اهل روش در چهارم.

  ندارد. وجود -دیگر معنایی بر حمل

شدکه  این هاویژگی این مبناي شاید  سیر  با ست  امور این از نیاز بی قرآن تف ست.  خودکفا قرآن و ا  از ا

  مفهوم لحاظ به که ندارد وجود آیه یک حتی قرآن تمام در که است  ايگونه به قرآن حقیقت نظرعلّامه
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 مصداق  تعیین رد آیدمی پیش اختالفی اگر (۴ :۱ج۱1۴0 طباطبائی، ر.ک؛) باشد  نامفهوم و مغلق معنا و

 مفهوم. در نه است؛

  ناًعی همگی -قرآنند قرین که- او بیت اهل و اسللت قرآن معلم  (که) پیامبراسللالم آن بر عالوه

  که شود نمی یافت تفسیري  روایات در مورد یک و (۱1 همان:) اندداشته  قرآن تفسیر  در را روش همین

ضیه  یا عقلی نظري برهانی به آنان ستعانه  قرآن سیر تف براي علمی ايفر سته  ا شند  ج   روش این يآر با

  است. قرآن تفسیر در قرآن معلمان درست و مستقیم روش

 روش حقانیت أدلّة .3-1-2

  تفسیر  هک رسیم می نتیجه این به دیگر هايروش و سنت  و درکتاب موجود منابع در جانبههمه بررسی  از

سیرى  قرآن واقعى ست  تف ستمداد  و آیات در تدبر از که ا   آید. ست د به دیگر مربوطه آیات به آیه در ا

 کنیم:می ذکر را امر این ادلّه برخی

 علمي تفسیر روش نبودن موثّق .3-1-2-1

  استفاده  م،داری خود نزد در که علمى غیر و علمى مقدمات از تنهایى به آیه تفسیر  در باشد  بنا اگر یعنی

 به تفسیر بیلق از عبارتی به و دارد. وجود رأي به خطرتفسیر  زیرا نیست  اقدام این صحت  به اطمینان کنیم

 است. رأي

  روایات به تفسیر نارسائي .3-1-2-2

سیر  روش صوم  از آیه ذیل در که روایاتی یا روایت معونه به آیه تف سیده  مع شی  ر ست  رو   ربیند که ا

 و اشتند د ماسال  صدر  در تفسیر  علماى که است  روشى  است؛  پیشینه  داراي عامه -اختالفی با -و خاصه 

 ) باشللدمى به، معمول شللیعه و سللنت اهل اخباریین میان در نیز تاکنون و بود عمل ومورد رایج هاقرن

 ،بابائی ر.ک؛ ) است  نارسا  و قاصر  تفسیر  حق ایفاي از امر این رغم به اما (.7۴ :۱1۶۶ طباطبائی، ر.ک؛

  نیم؛ک توجه مربوط، وایاتر کیفیت و کمیت به که شللودمی روشللن وقتی مسللئله این (.1۱۹ :۱1۶۶

 و صدها  قرآنى آیه صد  چند و هزارشش  ذیل در ما زیرا نامحدود، نیاز برابر در محدود است  اىطریقه
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  دبای کجا از را مشکالت  و معضالت  این حل و سؤاالت  این پاسخ  داریم غیرعلمى و علمى سؤال  هزارها

 آن بر شودمى نبوى روایت نام آنچه أوال کهىصورت در نمود؟ مراجعه باید روایات به آیا نمود؟ دریافت

 از ارىبسی  که این از گذشته  رسد؛ نمى حدیث پنجاه و دویست  به جماعت و سنت  اهل طرق از گذاشت 

 نظر در دهرسی  شیعه  طرق از که را بیتاهل روایات اگر ثانیاً باشند مى منکر آنها از برخى و ضعیف  آنها

  ودش مى یافت اعتمادقابل احادیث معتنابهى مقدار آنها میان در و درس مى هزارها به است  درست  آوریم

سیارى  که این از گذشته  کند،نمى کفایت نامحدود سؤاالت  برابر در حال هر در ولى  رآنىق آیات از ب

-اتروای تفسیربه  روش براین بنا است.  نشده  وارد حدیث خاصه  و عامه طریق از آن ذیل در که هست 

 نیست. نیازها تامین به قادر – حدیث اهل بر وارد ایرادهاي از گذشته

 دین در تفقه وظیفه .3-1-2-3

سوي  سش  برابر در توقف با دین، جامعیت ضرورت  و (۱11 توبه:) دین در تفقه وظیفة دیگر از  و هاپر

 را علمى نیاز و کرد خوددارى بحث از توانمی چگونه اسللت. ناسللازگار هاپدیده و حوادث با مواجهه

 داللت با (،۶۴نحل:) ءٍشللَیْ لِکللِّ تِبْیاناً الْکِتابَ عَلَیْکَ نَزَّلْنا وَ آیه صللورت این در انگاشللت؟ هنادید

شت؟  خواهد معنا چه خود آفتاب از ترروشن  ساء: ) «الْقلرْآنَ یَتَدَبَّرلونَ فاَل أَ» جمله و دا   (1۹ محمد: ؛۶1 ن

ست  کتابى (1۴  :) الْأَلْبابِ ألوللوا لِیَتَذَکَّرَ وَ آیاتِهِ لِیَدَّبَّرلوا مُبارَکٌ إِلَیْکَ أَنْزَلْناهُ کِتابٌ وآیه   مبارک ا

  یَدَّبَّرلوا لَمْفَ أَ آیه: و شللوند متذکر عقول ارباب و کنند تدبر را آیاتش که این براى کردیم نازل تو بر

 سللوى به یا اندنکرده تدبر را سللخن این آیا (۸7 نون:مؤم) الْأَوَّلِینَ آباءَهُمُ یَأْتِ لَمْ ما جاءَهُمْ أَمْ الْقَوْلَ

 داشللت؟. خواهد مفهومى چه بوده نیامده شللانگذشللته پدران سللوى به که آمده تازه() چیزى ایشللان

 و رسیده  السالم  علیهم بیتاهل ائمه و آله و علیه اهلل صلى  اکرم پیغمبر از که اىمسلمه  احادیث همچنین

 و ۸ ۱ج ۱1۶0 عیاشی ) نمایند مراجعه مجید قرآن به مشکالت؛  در که هنمود تأکید و توصیه  مردم به

صافی...    سیر ساً    بخشید؟  خواهد اثرى چه ( تف سا سئله  طریقه، این به بنا ا ضاى  به هک قرآن در تدبر م   مقت

 خالفم مشکالت،  پاسخ  کشف  از توقف روش ندارد.پس مورد است  عمومى وظیفه یک کثیره آیات

 است. عقلی و دینی هايضرورت
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 قرآن مرجعیت .3-1-2-0

صه  طرق از و آله و علیه اهلل صلى  اکرم پیغمبر حدیث در عامه طرق از چنینهم  از همتواتر اخبار در خا

 داده قرار ظیفهو «اللَّه کتاب به اخبار عرض» السالم علیهم بیتاهل ائمه و آله و علیه اهلل صلى اکرم پیغمبر

  کتاب به باید حدیث اخبار، این موجب به اخبار( اختالف باب ،117 :1ج ،۱۹01 مجلسی،  ر.ک؛) شده 

 هىبدی گردد. طرح باشد  مخالف اگر و شود  عمل و اخذ آن به باشد  کتاب موافق اگر شود  عرض خدا

ست  ضمون  ا ست  وقتى اخبار این م شته  داللت خود مدلول به قرآنى آیه که بود خواهد در شد  دا  و با

صل  سیر  که -آن مدلول مح ست  آیه تف شد  اعتبار داراى -ا صل  که شود  بنا اگر و با   -یهآ مدلول مح

سیر  شخیص  خبر را -تف صلى  معناى کتاب، به خبر عرض دهد ت شت.  نخواهد مح   هترینب اخبار این دا

ست  گواه  با آنها داللت ثانیاً و دارند معنا بر داللت دیگر، کالم مانند اوال مجید قرآن آیات کهاین بر ا

 است. حجت تقالمس و روایت از نظر قطع

شته  هاىبحث از پس شن  گذ سر  که شد  رو ست  موظف مف سیر  عملیات فرآیند در ا   حادیثا به تف

 و رورم شللده وارد قرآن تفسللیر در که السللالمعلیهم بیتاهل ائمه و آله و علیه اهلل صلللى اکرم پیغمبر

  تفسیر  هب شد  ادهاستف  سنت  و کتاب از که دستورى  طبق آن از پس شود  آشنا  ایشان  روش به غورکرده

  نماید اخذ اسللت آیه مضللمون موافق آنچه به شللده وارد آیه تفسللیر در که روایاتى از و پردازد قرآن

  (.۶۱ :۱1۶۶ طباطبائی، ر.ک؛)

 قرآن به قرآن تفسیر موارد از هایينمونه .3-2

 رد لوط ومق عذاب قصلله در تعالى خداى قرآن( به قرآن تفسللیر براى سللاده مثالى و) اول: نمونه الف(

شان  بر فرمایدمى جایى سَاءَ  ۖ مَطَرًا عَلَیْهِمْ وَأَمْطَرْنَا بارانیدیم بد، باران ای   (۱71 راء:شع ) الْمُنْذَرِینَ مَطَرل فَ

شان  بر فرمایدمى کرده تبدیل دیگر اىکلمه به را کلمه این دیگر جاى در و  فَلَمَّا یمبارانید سنگ  ای

 دوم آیه انضمام  از و (7۹ حجر:) مَنْضلودٍ  سِجِّیلٍ  مِنْ حِجَارَةً عَلَیْهَا وَأَمْطَرْنَا سَافِلَهَا  عَالِیَهَا جَعَلْنَا أَمْرلنَا جَاءَ

  است. آسمانى هاىسنگ بد؛ باران از مراد که شودمى روشن اول آیه به
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  منظور فرموده (7 یس:) یُؤْمِنلونَ لَا مْفَهُ أَکْثَرِهِمْ عَلَى الْقَوْلل حَقَّ لَقَدْ آیة درتبیین علّامه دوم: ب(نمونه

ست  عذابی خداوند، درکالم«القول حق»از س داده وعده پیروانش و ابلیس به خلقت ابتداي در که ا   ت؛ا

  (.۶۹،۶۸ ) اجمعین منهم تبعک ممن و منک جهنم المالن لکم اقول والحق فالحق فرمود: که آنجا

  رَبِّنَا قَوْلل عَلَیْنَا فَحَقَّ  آیه یا و (71 زمر:) الْکَافِرِینَ عَلَى الْعَذَابِ کَلِمَةل حَقَّتْ کِنْول بَلَى قَاللوا  آیه یا و

 (.۸۸و ۸  ؛7ج :۱1۴0 طباطبائی، ر.ک؛) (؛11صافات:) لَذَائِقلونَ إِنَّا

 لَا وَ عَلَیْهِمْ ضلللوبِالْمَغْ غَیْرِ عَلَیْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِینَ صللِراطَآیه تفسللیر در طبرسللی شللیخ سللوم: نمونه ج(

 ذینَالَّ عَمَ کَاولئِفَ رسول والَّ اهلل یطع نمَوَ آیه به «علیهم انعمت» مصادیق  بیان براي (7 حمد:) الضَّالِّینَ 

صدیقینَ وَ بیینَالنَ نَّمِ یهملَعَ اهللل مَنعَأ شُّ وَ ال صّ وَ هداءال ساء: ) الحینال شهاد    (۸۴ ن ست ست نموده ا  ر.ک؛) ا

 (.۱07،۱۶: ۱ج :۱۹0۸ طبرسی،

شتر  هاينمونه ارائه از صار  رعایت لحاظ به بی   به انتومی نیاز صورت  در کنیم.می نظر صرف  اخت

 نمود. مراجعه (... و للقرآن تفسیرالقرآنی تسنیم، البیان،مجمع التبیان، المیزان، مثل) مربوط تفاسیر

سى  سرین  از که روایاتى در و بیت اهل احادیث در کنجکاوى نظر با که ک   در بعینتا و صحابه  مف

  بیت اهل ائمه روش تنها قرآن به قرآن تفسلیر  روش که کندنمى تردید نماید رسلیدگى  اسلت،  دسلت 

  طباطبائی علّامه گرددمی مالحظه چنانکه) (.۱۹ :۱ج ،۱1۶۶ طباطبائی، ر.ک؛) باشللدمى السللالمعلیهم

  السالم لیهمع عترت و پیامبر براي و دارد دتأکی قرآن تفسیر  در مداريقرآن روش بودن یگانه و برصواب 

 را آن علّامه که است  شیعه  مذهب مختصات  از یکی حقیقت در و نیست(  قائل روش همین جز روشی 

 است.نموده برجسته دراسالم شیعه و اسالم در قرآن همچون مرتبط آثار دیگر و المیزان در

 گیرینتیجه و بحث

 به «رقرآنتفسی در بیت اهل مداريقرآن» مسئله  در طبائی طبا لّامهع علمی سیره  و دیدگاه پژوهش این در

 براي امهعلّ فکري منظومه در گرفت. قرار تحلیل و بررسللی مورد شللیعه مذهب ازمختصللات یکی مثابه

 بتداا در موضللوعی اصللل یک عنوان به قرآن پذیريتفسللیر قبول از پس شللیعی شللاخصلله این اثبات

  ی،فلسللف کالمی، حدیثی، روش مانند مفسللران دیگر میان شللده تهشللناخ و موجود تفسللیري هايروش
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  گردید. یانب استدالل با هریک خا  و مشترک انتقادهاي و معرفی دیوانگرایان و گرایانحس صوفیانه،

ستند  تطبیق واقع در هاروش این همه اینکه جمله از سیر؛  نه ه  به و مداريقرآن روش دیگر مرحله در تف

 شد  اثبات و رسیم ت شیعی  مختص یا بارز روش و شاخصه   یک مثابه به «قرآن به قرآن تفسیر »دیگر تعبیر

 آمد. دست به زیر نتایج و

 است. پذیرتفسیر و تفسیر به نیازمند -خود آیات دربرخی – کریم قرآن الف(

 زنی و خا  ایرادهایی دچار قرآن، به قرآن تفسلیر  جزروش-ومذکور معروف تفسلیري  هايروش ب(

 باشند.می اغماض قابل غیرو مشترک،

 باشند.یم قرآن به تفسیرقرآن برحجیت دال -التزامی داللت به - «برقرآن حدیث عرض»معتبر روایات ج(

  تفسیر روش کارایی از حاکی ع() مومنان امیر و  () گرامی پیامبر از روایاتی و کریم قرآن از آیاتی د(

 است. قرآن به قرآن

 است. بوده روش این وآموزش قرآن، تفسیر در روش این بردبرکار ع() بیت اهل سیره (له

 زج قرآن تفسیر  در دیگري روش هیچ بوده، قرآن معلمان خود که ع() بیت اهل دهدمی نشان  شواهد  و(

 اند.نداشته روش، این

سیر  روش چه اگر ز( صل،  یک عنوان به قرآن به قرآن تف ست،  روش بهترین ا سی  هايروش اما ا   ريتف

ستفاده  قابل نیز دیگر سیر د طباطبائی علّامه که همچنان نماید.می کمک را ما قرآن بهتر فهم در و ا   رتف

 است.برده بهره آنها از المیزان

 تعارض منافع

  تعارض منافع ندارم.
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سیروعلوم  گروه سیمات  (.۱1۴۱) قرآن. تف سیري  تق شهد:  .۱ چاپ .تف سه - م سالم  علمیه مدر سی    ا  حضرت ) شنا

 الشمس. انتشارات .- (س زهرا

 االعلمی. موسسه بیروت: .الکریم القرآن تفسیر فی الصافی ق.(.۱۹01) مالمحسن. کاشانی، فیض 
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