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  ییقرآن از نگاه عالمه طباطبا قیر و تطبیو مصداق در تفس تحقق معنا

  
  mohseneb@mihanmail.ir  دانشجوي دکتري فلسفه دانشگاه اصفهان/ یمیمحسن ابراه

 7/5/1395: پذیرشـ  17/11/1394: دریافت

  چكيده

ن روش در فهم الفاظ قرآن، بـه عـرف   ی. در استا یر کتاب الهیتفس يبرا ییروش عالمه طباطبا» ر قرآن به قرآنیتفس«

ـ در فهـم، آ  یمالك اصـل  شود و میتحقق موضوع تخاطب نگاه  يبرا ییابتدا يامرعنوان  به و فهم عامه تنها  یگـر  د اتی

گر در نظـر گرفتـه   یکـد یات نـاظر بـه   یآ یمامو ت شود میواحد نگاه  اي مجموعه عنوان به قرآن  که به اي گونهبه  هستند؛

 لفـظ ا مصـداق  یـ ممکن است از نگاه عـرف، معنـا و    البتهابد. ی میخود را  ا مصداقیمعنا و  لفظ، ،اساساین  شوند و بر می

خـاص   یات قرآن منطبـق بـر مصـداق   یم آی، مفاهاین اساسبر  .شود میمطرح  قیتطب مسئلۀپس از آن  که متفاوت باشد

عالمه مشتمل بـر دو   توان گفت روش مین یکنند. بنابرا میدا یژه پینقش و بیت اهلات ین بخش روایدر اد که نشو می

 یحاضـر بـا بررسـ    ۀر قرآن باشـد. نوشـت  یممتاز در تفس یروش ةدهند تواند ارائه مین آن ییق است و تبیر و تطبیبخش تفس

  پردازد.   می عالمه يریدر روش تفس مسئلهن ین اییبه تب ر قرآن به قرآن،یمقدمات تفس
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  مقدمه

بـا بشـر سـخن گفتـه و      سـبحان در آن و خداوند  ت بشر نازل شدهیهدا ياست که برا یقرآن کتاب اله

و کشـف معنـا از ظـاهر     یبردن بـه مقصـود الهـ    یپ ه است.دبیان کرعموم مردم  يبرا ی راق ملکوتیحقا

 ن راسـتا یدر همـ  مختلف را هاي و روش هاي همت مفسران بوده و مکتب یاصل ، وجهۀمیالفاظ قرآن کر

    آورده است. پدید

اهللا جـوداي آملـی بیـان     دیدگاهی که با توجه به سخنان عالمه و همچنین شـاگرد ایشـان آیـت   

نزیل و تأویل و متناظر با آن، تفسیر و تطبیق است. چارچوب کلی بحث شود تفکیک دو مرتبۀ ت می

که براي نظـام هسـتی دو مرحلـه قـوس      چنان توان چنین تشبیه کرد: آن را براي تقریب به ذهن، می

شود، براي تفسیر قرآن به معناي عام (شامل تطبیق و تفسـیر)   نزول و قوس صعود در نظر گرفته می

ظر گرفت. این دو مرحله با توجه به وجود حقیقت قرآن در جایگاه قدسـی  توان دو مرحله در ن می

اي است کـه ایـن    توان آن را تنزیل نامید، مرحله قبل از تنزیل است. مرحلۀ اول که می» لدي اهللا«و 

گیرد که با توجـه   شود و قالب لفظ و سخن به خود می حقیقت قدسی در قالب الفاظ عربی نازل می

نامید. پرواضح » تأویل«توان  کند. مرحلۀ دوم را می آن حقیقت قدسی حکایت می به معانی خود، از

است که تأویل در اینجا نه به معناي مصطلح، یعنی حمل بر خالف ظاهر، بلکـه بـه معنـاي اصـیل     

تفسـیر بـه معنـاي    «تـوان دو مرحلـۀ    خود یعنی رجوع به اصل است. متناظر با این دو مرحله، مـی 

  مطرح ساخت.  را» تطبیق«و » خاصش

ق قـرآن را  یـ و تطب ،ل قرآن دارد و مقصود آن کشـف معناسـت  یاست که نظر به تنز اي ر مرحلهیتفس

  ات است.  یآ یمعان يق برایافتن مصادیکه در آنجا سخن از  دانست تأویل توان ناظر به مرحلۀ می

 یثابـت قدسـ   قتید که حقیآ میات قرآن به دست ین است که از آیا تأویل ق بهیوجه اختصاص تطب

ـ یرنـده حقـا  یام الکتـاب، ظـرف دربرگ   کـه  چنـان  قـرار دارد و آن » ام الکتـاب «قرآن، در   ،اسـت  یق قرآن

منطبـق بـر    (تأویـل)  و در رجوع قرآن به اصـلش  ،ستهز ین وجودانات عالم یحوداث و جر یرندةدربرگ

ـ الم پدر نظام عي اتحاد و انطباق با امور جار یشود و نوع می یانات هستیحوداث و جر کنـد کـه    مـی  دای

  ر شده است.  یتعب» القران يجر«ن امر به یت از ایدر روا

گیـري فهـم معنـا و     توان در این چارچوپ پیگیري کرد، چگونگی شکل پرسش اصلی که می

مصداق در تفسیر و تطبیق آیات قرآن کریم است. همچنین به نحو ضمنی این پرسش نیـز قابـل   

گویند قرآن براي هدایت مردم نازل شده است، بایـد مـالك    میطرح است که آیا بنا بر آیاتی که 



   ۲۵ يينگاه عالمه طباطباقرآن از  قير و تطبيو مصداق در تفس تحقق معنا

اصلی را فهم عرفی قرار داد و یا آنکه بر طبق آیات دیگـر تأویـل قـرآن را تنهـا بـه راسـخون و       

  مطهرین از رجس و پلیدي منحصر دانست؟ 

هـاي روزمـره    وگوهـا و تخاطـب   هاي است که به وسـیلۀ گفـت   مراد از فهم عرف، تفهیم و تفاهم

گذارننـد، و پرسشـی کـه در اینجـا      شود و عموم مردم بر طبق آن، حیات دنیوي خود را می قق میمح

تواند مالك براي تفسـیر کـالم الهـی در دو مرحلـۀ      شود این است که آیا این فهم عرفی، می مطرح می

  مزبور قرار گیرد یا نه؟

ـ ن یکـالم الهـ   ان کـرد کـه  ین بیتوان چن می را پرسشن یپاسخ به ا ۀخالص ا یـ چ شـرط و  یاز بـه هـ  ی

ـ ن ين مبادیو ا ق خود نداردیر و تطبیه در تفسیقیه و تصدیتصور ير از وجود مبادیبه غ یفرض شیپ ز در ی

  .هستندفهم قرآن  یعنیتحقق موضوع  يبلکه امر الزم برا ،قت نه شرطیحق

اسـت کـه    ییـ رفتن امور عقالیه، پذیقیتصد يعلم به لغت عرب و مراد از مباد ي،تصور أاز مبد مراد

 نگارنـده  اطالق. لذا مقصود و مانند اصالت ظهور، عموم شود؛ میمخاطب  يبردن به مراد جد یموجب پ

ـ بلکـه مـدعا ا   ،میا فهم لغت عـرب هسـت  یو  ییاز از اصول عقالین بی ر قرآنیتفس يست که براین نیا ن ی

 تأویـل ا یر و یدر تفس یك اصلتوانند مال میشوند و لذا ن میرفته یپذ ين امور تنها در حد مبادیاست که ا

  د.  باشنقرآن 

بـه   ،نـور بـودنش   قرآن بـه اقتضـاي  را یز ؛ستیح نین امر صحیا ،خاصش ير به معنایتفس در مرحلۀ

ـ تطب ۀندارد. در مرحل يگریبه امر د يازین خود نییتب يخود آشکار است و برا يخود بـه   يازیـ ز نیـ ق نی

تنهـا نـزد راسـخون قـرار      زیآشکارند و علم متشابه نخود  يات محکمات به خودیرا آیز ؛ستین امر نیا

    منطبق کنند. ق خودشانیات را بر مصادیتوانند آ می» ام الکتاب«دارد و آنان هستند که با توجه به علم به 

اي اسـت   رسد تمایز این دو مقام از یکدیگر و تبیین نحوة تحقق فهم در آن دو، نکتـه  به نظر می

فته و نیازمند توجه و اهتمام بیشتري است؛ مطلبی که نوشتۀ حاضر بـه  که کمتر مورد توجه قرار گر

  پردازد. آن می

  ؟ستيداللت و معنا چ

گویـد،   کـه عالمـه مـی    چنان پرداخت. » داللت«براي پی بردن به حقیقت معنا، نخست باید به بحث از 

فهـیم، بـه اصـوات    یکی از نیازهاي اصلی بشر، تفهیم آن چیزي است که در ضمیر دارد، و براي این ت

. در نگاه )17، ص1374(طباطبایی، شود  جوید که همین امر موجب پیدایش الفاظ می مختلف تمسک می
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کنـد، و ایـن امـر، داللـت نامیـده       کلی، لفظ براي موضوع له وضع شده است که از خارج حکایت می

  .)31، ص2، ج1417(صدر، شود  می

اسـت، مفهـومی ذهنـی    » مقصـود «در لغت به معنـاي  که » معنا«توان گفت که واژة  اساس می براین

ترین ویژگی آن، حکـایتگري از خـارج اسـت.     کند و مهم است که انسان به وسیلۀ لفظ آن را قصد می

و بـا وضـع اصـوات بـراي معـانی،       )100، ص1، ج1391(رازي، معناي موضوع له، مفهوم ذهنـی اسـت   

(طباطبـایی،  گیـرد   و تفهیم و تفـاهم صـورت مـی    برد شنونده با شنیدن آن به معناي ذهنی متکلم پی می

. بر همین اساس در نگاه دقیق، ابتدا معنا حـاکی از شـیء خـارجی اسـت و لفـظ      )325، ص2، ج1417

حاکی از معنا؛ اما در ظرف وهم، میان لفظ و معنـا اتحـاد برقـرار اسـت و وجـود لفـظ، وجـود معنـا         

  .)19و18، ص1374(طباطبایی، شود  محسوب می

و  که لفظ بر آن وضع شـده  است ییمعنا ن معنا که داللت بریبه ا ؛است یه بر مراد استعمالداللت گا

. )18، ص1375(سـبحانی،  مقصود و مـراد مـتکلم اسـت    ، له لفظ ن نحو که موضوعیبه اي؛ گاه بر مراد جد

زبـان  را بـر   ی، الفـاظ یهوشیا بیدر حالت خواب و  یشخص که است ییدر جای، مثال مراد استعمال يبرا

گـاه مقصـود    چیهـ  ین معـان یا ،دنشو میبه ذهن منتقل  یدن لفظ، معانیبا شن هرچندنجا یکه در ا ،آورد می

 ی،ن معـان یتوان گفت که ا میلذا ن هستند؛ ین معانیا ياز وضع لفظ برا یو تنها ناش اند متکلم نبوده يجد

کنـد و آن را بـا    مـی را قصد  ییمعناخود،  ةکه متکلم با قصد و اراد ییبر خالف جا اند؛ متکلم يمراد جد

    کند. می داللت متکلم يظ بر مراد جدفل نجایدهد. در ا میلفظ به مخاطب انتقال 

 آشـکار  خـوبی  بـه ان مفهوم و مصداق ینجا تفاوت میله الفاظ است که در ا موضوع ةگر دربارید نکتۀ

در  .آن یو نـه مصـداق خـارج    نـد ا قت و روح معنا وضع شـده یحق يشود. بنا بر نظر عالمه الفاظ برا می

هـر آنچـه   «ی مفهـوم کلـ   ياستناد کـرد کـه واضـع آن را بـرا     »چراغ«به مثال معروف لفظ  توان می نجایا

 مـا  السـراج  فحقیقـۀ « :وضع کرده است و مصداق آن در طول زمان مختلـف اسـت   »دبخش می ییروشنا

 حقیقـۀ  علـى  السـراج  اسم ویبقى السراج حقیقۀ یبقى واألثر الخاصۀ هذه بقاء ومع باللیل، بضوئه یستضاء

  ).320و319، ص2، ج1417(طباطبایی، » وتبدل تغیر غیر من معناه

گـاه فهـم   یشود که جا میمطرح پرسش ن یا، است یله الفاظ عنوان کل که موضوع ن امریبا توجه به ا

آن بـه  ر قـر یو در روش تفسـ  ؟سـت یمـتکلم چ  يجد و یلفظ نسبت به دو مراد استعمال يعرف در معنا

د ســراغ مقــدمات و یــبا پرســش نخســتن یــپاســخ بــه ا يبــرا ؟ددار یچــه نقشــ یفهــم عرفــ ،قــرآن

  .رفتر قرآن به قرآن یتفسهاي  فرض شیپ



   ۲۷ يينگاه عالمه طباطباقرآن از  قير و تطبيو مصداق در تفس تحقق معنا

  ن به قرآن  آر قريمقدمات تفس

منـد   منظـا  يو آن را بـه نحـو   گوید سخن می ر قرآن به قرآنیتفس ل ازیتفص به المیزان عالمه در دو بخش

  خالصه کرد: بدین شرحتوان  می این بحث را مقدمات کند. مجموعۀ میارائه 

و مقصـود خـود را بـه     یمعان یپس کتاب اله، فهم و درك است متوقف بر ت بشریازآنجاکه هدا .1

نازل شده اسـت و هـر کـس    » نیمب یلسان عرب« به ار بشر قرار داده است. لذا قرآنینحو قابل فهم در اخت

ـ  مـی عالمه  که چنان  ؛)9، ص1(همان، ج تواند آن را بفهمد می ،داشته باشد به اسلوب زبان ییآشنا که  :دگوی

 والمتعمقـۀ  البسیطۀ واألفهام والخاصی للعامی مقاصده فهم یسهل نحو على إلقاؤه هو للذکر القرآن تیسیر«

  ؛)69، ص19(همان، ج» فهمه مقدار على کل

باشـد   آن است که بنفسه ظاهر ،بودن نور ۀکند و الزم می یمعرف» نینور مب« عنوان به . قرآن خود را 2

ـ یـ است و به طر يزیهر چ يان برایقرآن تب لذا د.باشاز نین يگریو لذا در فهم آن، به امر د خـود   ،یق اول

 خـود  و نیسـت،  بسـته  کسـى  روى به قرآن فهم راه که است این مطلب حق پس .باشد» ن بنفسهیب«د یبا

 بیـانگرى  در کـریم  قـرآن  کـه  معنـا  ایـن  بـه  است؛ دشخو فهم براى راه بهترین حکیم ذکر و الهى بیان

 و هـدایت  را آن تعـالى  خـداى  که کتابى دکر تصور توان . لذا نمیندارد ي نیازدیگر راه هیچ به مقاصدش

 خـودش غیر نـور  بـا  و باشد، دیگر رهنمایى و هادى نیازمند خوانده، »ء شى کل تبیان« و کرده معرفى نور

  ؛)86، ص3(همان، ج گردد مبین خودشغیر با و روشن،

. نزول قرآن به این معناست که قرآن از مبدأیی متعالی و از جانـب خداونـد نـازل شـده     3

است. در این مبدأ متعالی قرآن به صورت حقایق باالتر از عالم مادي تحقق داشته است و نـه  

وانه «آیۀ کنند؛ مانند  به صورت الفاظ عربی و یا عجمی. آیات قرآن نیز بر همین امر داللت می

اساس قرآن در جایگاهی است کـه بـه نحـو     . براین)4(زخرف:» فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم

و حقایق ثابت غیرمتغیر و غیرلفظی وجود دارد و خداوند سبحان از سر رحمت  طیبسمحکم، 

(طباطبـایی،  و براي هدایت، این حقایق را لباس لفظ پوشانده است و بر بشر نازل کـرده اسـت   

  ؛)49، ص3؛ ج17، ص2؛ ج72، ص1، ج1417

قرآن نـازل بـه نحـو     شده در مطرح يایقضا ن است کهیا يباالتر از عالم ماد یقیوجود حقا ۀ. الزم4

نزد خداوند وجـود   يبرتر از عالم ماد تیقیاز نزول به صورت حق پیشرا قرآن یز ؛ه باشندیقیحق يایقضا

ه یافتـ  لیـ ق تنزین حقـا یـ زآنجاکه الفاظ قرآن بر ااو  ،ل شده استیداشته است و سپس در قالب الفاظ تنز

  محصور کرد.   یزمان و مکان خاص بهتوان آن را  میپس ن ،ندا يز برتر از عالم مادین هاو آن ندنک میداللت 

۲۸      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

نـد گـاه   گوی مـی و  ،کنند میم یتقس یقیو حق یا را به دو قسم خارجیون قضایشتر آنکه منطقیح بیتوض

ه نـاظر  یکه حکم در قض »العسکر یقتل من ف«شود:  نکه گفته یمانند ا ؛شود میان یناظر به خارج ب اي هیقض

شـود و گـاه    مـی ن هـا  و مکـان  ها زمانۀ افراد در هم همۀشامل  است و در خارج یبه زمان و مکان خاص

 یاو در هـر زمـان و مکـان    يبـرا  يهرگاه فرد که يبه نحو ؛خاص است یفراتر از زمان و مکان اي هیقض

ـ االنسـان ح «نکـه  یمانند ا ؛شود میه شامل آن یحکم قض ،فرض شود ، 1378(سـلیمانی امیـري،    »وان نـاطق ی

  ).67و66ص

بـه   ؛ع باشـد یه از لحـاظ انطبـاق وسـ   یـ مـالك آ  ن صورت است کـه یقرآن به ا يایه بودن قضایقیحق

طباطبـایی،  (و منطبق بـر آن بشـود    آن ه شاملیآ ،ه باشدیمنطبق با مالك آ یخارج يکه هرگاه امر اي گونه

 اد شده اسـت ی» يجر«ث آمده است و از آن به یاست که در احاد اي ن همان مسئلهیا. )67، ص3، ج1417

 ولکـنّ  ء، شـی  القرآن من بقی لما اآلیۀ، ماتت القوم اولئک مات ثم قوم فی نزلت إذا اآلیۀ أنّ ولو«: (همـان) 

 أو خیـر  مـن  منهـا  هـم  یتلونها، آیۀ قوم ولکلّ واألرض، السماوات دامت ما آخره على أوله یجري القرآن

  .)178، ص2تا، ج (طباطبایی، بی »شرّ

 قـرآن  الفـاظ  رایـ ز ؛سـازد  مـی قرآن نازل را آشکار  يایبودن قضا یقیحق دقت در مطالب گذشته، سرّ

اسـت کـه    اي ن همان نکتـه یو ا ند،ستین يط مادیو محدود به شرا اند يباالتر از عالم ماد یقتیاز حق شینا

  .)234، ص1، ج1377(جوادي آملی،  دنز به آن اشاره دارین نیممعصو

  يقتطب ر وي، تفستأويلل و يتنز

ـ تنز ۀدو مرحلـ  »ام الکتاب«در  توان می قت قرآن،یحق یهلال يبا توجه به وجود لد ،ذکر شد که چنان  ل و ی

د و بر قلـب  یآ مید خود فرو یگاه ملکوتیاست که قرآن از جا یل مقامیتنز قرآن ذکر کرد. يرا برا تأویل

ـ  اعال ۀقرآن از مرتب ،دیآ میبر »لیتنز« ۀاز کلم که چنان و  ،شود میان یب یامبر در قالب الفاظ عربیپ  ۀبه مرتب

داشته است به صـورت مفصـل در    یرلفظیط و غیقت قرآن که وجود بسیتر آورده شده است و حق نییپا

  شود. میان یقالب الفاظ ب

 لحـال  رعایـۀ  والتفقـه  الـتفهم  تقبـل  مرتبـۀ  إلى نزل ثم األفهام سطح من أعلى هی اهللا عند مرتبۀ للقرآن أن

 أم فـی  وإنـه  تعقلـون  لعلکم عربیا قرآنا جعلناه إنا المبین والکتاب: « قوله أیضا إلیه یشیر کما العادیۀ األفهام

  ).139، ص10، ج1417(طباطبایی، » حکیم لعلی لدینا الکتاب

 ،المیـزان ر یاز نکات برجسته در تفس یکی است. تأویلمقام  ،قرآن برشمرد ياتوان بر میکه  دوم اما مرتبۀ

؛ دانسـت  تأویـل در باب  دیگر اتیشان را مشابه نظریدگاه اید دیاست و لذا نبا تأویل ين متفاوت براییتب



   ۲۹ يينگاه عالمه طباطباقرآن از  قير و تطبيو مصداق در تفس تحقق معنا

، تأویـل مقصـود از   ياست و معنا یشباهت لفظ ،دیگر اتیشان با نظریدگاه ایان دیم یرا هرگونه شباهتیز

 أنـه «کنـد:   میف یتعر چنینرا  تأویلشان یا ان نشده است.یشان بیاز ا پیشبه فرد است که  منحصر يمرا

 تأویـل « :دگوی میقرآن  تأویل ةو دربار )160تا، ص (طباطبایی، بی »واستبطان تحجب مع ء الشی إلیه ینتهی ما

را  هـاي پرشـماري   ویژگـی  شانیا .)23، ص3، ج1417(طباطبایی،  »معارفه منه یأخذ الذي المأخذ هو القرآن

  جمله اینکه: از ؛دکن میان یب تأویل يبرا

ماننـد   ؛ء به صورت و عنـوانش اسـت  یرجوع ش يبه معنا تأویل. 2 ؛رجوع است يبه معنا تأویل .1

ماننـد رجـوع خـواب     ؛رجوع مثال به ممثل اسـت  تأویل. 3 ؛کند میب یدتأ عنوان  بهنکه ضرب رجوع یا

ماننـد   ؛برقـرار اسـت   ياتحـاد  تأویلو صاحب  تأویلان ی. م4 ؛او يردارن برام بیوسف به تعظیحضرت 

است نه وصف کـالم از   یامر خارج يبرا یوصف خارج تأویل. 4 ؛اتحاد ظاهر و باطن و روح و جسم

 کـل است که  یقتی، حقتأویلجه یو در نت )165- 162تا، ص (طباطبایی، بیا لفظ است یآن جهت که مفهوم و 

  .)27، ص3، ج1417(طباطبایی، ات متشابه ندارد یو اختصاص به آ گیرد میرا دربر قرآن 

در  یق عرشـ یفرود آمدن قرآن از حقـا  ،ان شدیب که چنان  ل است ویبرعکس تنز تأویلاز نگاه عالمه، 

 اسـت  تأویـل  ،اش شـده  نـازل  یقـت ملکـوت  یو بازگشـت قـرآن بـه حق    آید شمار می بهل یقالب الفاظ تنز

ر قـرآن بـه   یدر تفس یدن آنها، نقش اساسین دو مقام و برجسته دیبر ا . تأکید)168، ص2ج تـا،  (طباطبایی، بی

    قرآن دارد.

اسـت کـه شـامل دو مقـام      ییمعنـا ، عام يعام و خاص ذکر کرد. معنا يدو معنا توان میر یتفس يبرا

 .قـرار دارد  قیخاص که در مقابل تطب ير به معنایبر خالف تفسشود؛  میق یخاص و تطب ير به معنایتفس

 مقاصـدها  عـن  والکشـف  القرآنیـۀ  اآلیـات  معـانی  بیـان  وهـو « :دکنـ  می فیتعر گونه اینر را یعالمه تفس

ر را یتوان تفسـ  میو البته  ،گرفت در نظر زیق نیتطب شامل عام و یفیتوان تعر میف را ین تعریا. »ومدالیلها

ـ قـرآن دانسـت و ب   يف مـراد جـد  م الفـاظ و کشـ  یمختص به مفاه ق قرار داد و آن رایدر مقابل تطب ان ی

  . )198، ص1380(جوادي آملی،داد اختصاص  قیق را به تطبیمصاد

ـ ؛ معناست ناظر به مقام مفهوم لفظ و، خاص يبه معنا ریگاه تفسیجا اما فهـم   يکـه بـرا   گونـه ن دیب

گـر را  ید یات بعضـ یآ یکه بعض ریستواحد نگ يامر منزلۀ به د به قرآن یقرآن با یم لفظیمقصود و مفاه

  (همان).ند نک میو مفهوم (و نه مصداق لفظ) را مشخص  اند، يگریشاهد بر د یند و بعضنک میر یتفس

الفـاظ   ل قـرآن بـه عـالم   یـ ح آنکه تنزیتوض .ل استیخاص، ناظر به مقام تنز ير به معناین تفسیبنابرا

مکْث ونَزَّلْنـاه    لتَقْرَأَه علَى النَّاسِ على وقُرْآناً فَرَقْناه« یۀآ که چنان ؛ است یت الهیبشر از هدا يمند هبهر يبرا

۳۰      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

ان آنها به نحـو  یو ب یات الهیکند که منظور از جدا کردن آ میان یو ب داللت بر آن دارد )106(اسراء: » تَنْزِیالً

ـ بـا تنز  کنـد  میه داللت یان آیپا که چنان ات را بر مردم بخواند و یامبر آن آین است که پیا يمفصل برا ل ی

 ير در لغـت بـه معنـا   یازآنجاکـه تفسـ   .ردیـ گ یدر دسترس بشر قرار مـ  یم الهیقرآن در قالب الفاظ، مفاه

ر باشـد. لـذا   یعلـم تفسـ   یات بر عهدةو کشف مفهوم آ یکه بررس ن داردیتناسب با ا ،است» کشف قناع«

  .)72، ص1، ج1417(طباطبایی، ناظر به ظاهر و مفهوم قرآن است  ریتفس وجه غالب

ات بر مصـداق خودشـان   یق مفهوم آیق وجود دارد که ناظر به تطبیبه نام تطب ير، امریتفس يازاه باما 

ه یـ و مـالك آ  اسـت ه نسبت بـه آن  یبر اساس شمول مالك آ یخارج ۀبر حادث اي هیرا انطباق آیز ؛است

 .(همـان)  ندهسـت به آن  یکه الفاظ قرآن متک استشگاه خداوند یدر پ يریقت ثابت و نامتغیبرگرفته از حق

ـ ز؛ ، ناظر به باطن قرآن اسـت تأویللذا وجه غالب علم  دور از دسـترس اسـت    يه امـر یـ قـت آ یرا حقی

شـد،   ذکـر  کـه  چنـان   است که تأویلبر  یق قرآن از آن جهت متکیتطب .)169- 168، ص2تا، ج (طباطبایی، بی

ذکـر  که  چنان و  دیاب میمعنا ط نزد خداوند و رجوع الفاظ به آن، یقت بسیبا در نظر گرفتن حق تأویلمقام 

یـز ظـرف   ن» ام الکتاب« ،ندنک میان یب یات الهیآ که گونه   آناست و » ام الکتاب« قت قرآنیظرف حق ،شد

یمحوا اللَّه مـا  « ):376، ص11، ج1417(طباطبایی،  است ناپذیررییط و تغیحوداث عالم به نحو بس دربردارندة

أُم هنْدوع ثْبِتوی شاءتابِ ییـک مبـدأ  قـت قـرآن از   یازآنجاکه حوداث عـالم و حق  نیبنابرا .)39(رعد:» الْک 

ات قـرآن  یـ و آنهـا را مصـداق آ   کـرد ق یـ ات قرآن را بر حوداث عالم تطبیتوان آ ، میدنریگ میسرچشمه 

 ن است و قـرآن آاز قر ي ا هیآ یهر قوم يان شده است که برایز بیات نیذکر شد در روا که چنان و  دانست

 ی نـدارد ان اسـت و اختصـاص بـه مکـان و زمـان خاصـ      یدر جر ندن برقراریزم و ها که آسمان یتا زمان

  .)178، ص2تا، ج (طباطبایی، بی

 ی اسـت قتـ یت و حقیاز واقع ین مفهوم حاکیو اهستند  یمفهوم يالفاظ قرآن دارا آنکه کالم خالصۀ

بلکـه   ،ستین از سنخ لفظ و مفهوم تأویلکه کند  میان یعالمه ب ،گرید ياز سو دارد. يکه نزد خداوند جا

ر بـالغ لـذت   یفرزند غ يمانند آنکه برا ؛شود میاست که در رجوع مثال به ممثل آشکار  یقت خارجیحق

در مقام لفـظ و   تأویلن نکته که یبر ا ملو با تأ )60، ص3(همان، ج کنند میه یحلوا تشب ینیریش نکاح را به

را یـ ز ؛ق آن متفاوت استیات از لحاظ مفهوم با تطبیشود که مقام فهم آ مین نکته آشکار یست، ایمفهوم ن

ان کرده اسـت و در آنجـا سـخن از آسـان کـردن      یم خود را بیرسا مفاه ةویقرآن به ش ،اتیدر مقام فهم آ

ـ  اما در مقـام مصـداق   ؛است یات الهیان بودن آیو تب مردم و نور يقرآن برا  سـخن از انطبـاق دادن   ی،ابی

  و ناظر به آن است.   ی از آنحاک ،است که آن مفهومي  ا هیبا مفهوم آ یق خارجیحقا



   ۳۱ يينگاه عالمه طباطباقرآن از  قير و تطبيو مصداق در تفس تحقق معنا

ـ  یـق و مصـداق  د که اشـتباه در تطب گوی می المیزانر یتفس عالمه در مقدمۀ از  ياری، لغزشـگاه بسـ  یابی

  اند: ن جهت دچار لغزش شدهیمفسران است و آنان از ا

 اللغـۀ  بحسـب  الجملۀ أو المفرد اللفظ مفهوم( مفهوم فی النظر اختالف یولده لم االختالف فهذا کان وکیف

 هـو  ممن غیره وال عربی فهمه فی یتوقف ال مبین عربی کالم هو فإنما اآلیات، أو الکلمات) العربی والعرف

 علیـه  ینطبـق  الـذي  المصـداق  فـی  االختالف کل االختالف وإنما... العربی الکالم وأسالیب باللغۀ عارف

  ).10، ص1، ج1417(طباطبایی،  والتصدیقی التصوري المدلول وفی مرکبها،و مفردها من اللفظیۀ المفاهیم

  اتيق آيتطب ر ويتحقق فهم در تفس

: دهـد  روي مـی ن در دو مقـام  ااست که اشتباه مفسـر  مطلبن یا ةدربردارند ذکر شد، عالمه ی که ازسخن

ـ آ یقیو تصد ياول مدلول تصور ه در روش ن اسـاس عالمـ  یق آن بـر مصـداق. بـر همـ    یـ ه و دوم تطبی

ح یناصـح  يکشد و آن را امر میات یر آیبر مالك قرار دادن فهم عرف در تفس یخود خط بطالن يریتفس

    :کند میمعنا  چنینرا » ه...یمن فسر القرآن برا«ث یو حد کند یم یمعرف أير به ریق تفسیو از مصاد

 بمـا  القرآن تفسیر فی المفسر یستقل بأن واالستقالل واالنفراد االختصاص معنى تفید برأیه: قوله فی اإلضافۀ

 أي مـن  الکـالم  مـن  قطعـۀ  فإن الناس بکالم تعالى کالمه فیقیس العربی، الکالم فهم فی األسباب من عنده

: بـذلک  ونحکـم  الکالمی المراد کشف فی المعمولۀ القواعد فیه نعمل أن دون نلبث لم علینا ورد إذا متکلم

 مـن  نعلمـه  ما على مبنیا بیاننا لکون ذلک کل وغیرهما، والشهادات ریراألقا فی علیه نجري کما کذا أراد أنه

 (طباطبـایی، » المجـرى  هـذا  جـار  غیـر  القرآنـی  والبیان .ومجازا حقیقۀ الکلمات مصادیق من ونعهده اللغۀ

  .)76، ص3، ج1417

 توان مراد عالمـه را  اما براي مشخص شدن کالم عالمه با توجه به دو مقام تفسیر و تطبیق، می

  چنین بیان کرد:

لفـظ بـا    ۀلیوسـ ه ب وه ار بشر قرار دادیالفاظ در اخت را در قالب یقیت بشر حقایهدا ي. خداوند برا1

ـ را به عالم الفاظ تنزی ملکوت قیتکلم کرده و حقا انسان  اسـاس  بـراین  .)32، ص4(همـان، ج ل داده اسـت  ی

م و یتفهـ  یقیتصـد  يو مبـاد  يتصـور  يبـاد را م هاتوان آن میازمند دو امر است که یورود به عالم الفاظ ن

  .دیلفظ نام ۀلیوسه تفاهم ب

براي تصور مدلول الفاظ قرآن کریم و کشف مراد استعمالی آن، نیاز به دانسن زبان و قواعـد  

منزلۀ شرط تحقق موضوع و مبدأ تصوري تفسیر قرآن کریم اسـت؛ زیـرا    عربی است. این امر به 

تواند معانی الفاظ را در ذهن تصور کند تا بتواند  ا نداند، نمیکسی که زبان و قواعد زبان عربی ر

  از آنها به معانی مقصود پی ببرد. 

۳۲      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

فهم مقصـود   ينامند و برا می یکه آنها را قواعد لفظ دنوجود دار یزن يگریاما در عرف عقال قواعد د

ـ از قب ؛دنرو میمتکلم به کار  يو مراد جد اصـالت  ،اطالقل اصـالت ظهـور، اصـالت عمـوم و اصـالت      ی

کنند که مـتکلم   میحکم  عام مثالً يناعکه با استعمال لفظ در م گونهن یبه ا؛ ریقت و اصالت عدم تقدیحق

کشـف را در عبـارت    یتوان قواعد معمول . می)18، ص1375(سبحانی، خواهد  میجد، عموم آن را  ياز رو

  ن اصول دانست.یناظر به هم نیز عالمه گفتۀ پیش

کنـد   میق ین اصول مخاطب تصدیا یلۀوسه ن است که بین اصول در ایدانستن ا یقیتصد يمباد سرّ

لفـظ   ۀلیوسه م و تفاهم بیکالم آنکه تفه ۀپس خالص. متکلم است يکه مدلول الفاظ، مراد و مقصود جد

نحـو   صـرف و  علم به لغت و قواعـد  همانا يتصور . مبدأبنا گشته است یقیو تصد يتصورأ بر دو مبد

ان مـردم بـر   یـ و واضح است که قوام تکلم و تخاطب م هستندمذکور  یاصول لفظ یقیصدت أاست و مبد

 لـذا  .ردیـ گ میصورت ن یو فهم چ تخاطبین دو اصل نباشد هیاز ا یکین دو اصل است و اگر یاساس ا

امـا   ؛)121و122، ص7، ج1417(طباطبـایی،  متبـع اسـت    میقرآن کـر  ز درین دو اصل نیای حکمت اله بر بنا

ل در یـ را هـر دو دخ یـ ز ؛م دانستیر قرآن کریشرط تفس منزلۀ به توان  میرا ن ین دو امرا ،گذشت هک چنان 

  .  هستند یاله در معرض خطاب قرار گرفتن کالم یعنی ،تحقق موضوع

ـ   ، مرحلۀشود میکه پس از تحقق موضوع از آن بحث  یدوم ۀ. مرحل2 بـردن بـه مـراد     یکشـف و پ

 درك بـه  م رجـوع کـرد و نـه   ین کـر آات قـر یبه آ نخستد یبا حلهن مریم است که در ایقرآن کر يجد

ـ  یبه مراد استعمال دن لفظ،یبا شن ،روزمره یافراد در زندگگفتیم  که چنان  عرف. ـ بر مـی  یالفاظ پ د و بـر  ن

 مخاطـب  ،»د آمدیز« دیبگو یاگر شخص کنند. مثالً میمتکلم حمل  يآن را بر مراد جد یطبق اصول لفظ

 ی،تخاطـب الهـ   امـا در  ؛مـتکلم آوردن آب اسـت   يفهمد که مراد جـد  می »آمد«و  »دیز« يبا تصور معنا

ـ را فهم یبکند که مـراد الهـ   یین ادعایتواند چن مین» جاء ربک« یۀدن آیرا متکلم با شنیز یست؛ن چنین ده ی

ـ ن یکـالم الهـ   يجـد  ن دانست که پـس مـراد  یبر ا یلیتوان دل میرا ن یو فهم او از مراد استعمال ،است ز ی

  اوست.   یمان مراد استعماله

براي واضح شدن این مسئله باید بار دیگر به مقدمات روش تفسیر قرآن به قرآن رجوع کرد. 

که گفتیم تنزیل قرآن به این معناست که قرآن در ابتدا و در نزد خداوند حقیقتـی متعـالی و    چنان 

لـذا فهـم عـامی کـه      غیرلفظی داشته است و سپس با نازل شدن، به صورت لفظ در آمده اسـت. 

تواند مالك کشف مقصود خداوند باشـد، بلکـه    محصور در عالم مادي و محسوسات است، نمی

  در اینجا باید به خود قرآن رجوع کرد.



   ۳۳ يينگاه عالمه طباطباقرآن از  قير و تطبيو مصداق در تفس تحقق معنا

ـ را تصـور کنـد و ا   ییابتـدا  ییتواند معنـا  می هرچند یذهن عرف شتر آنکهیح بیتوض ن تصـور معنـا،   ی

توانـد بـر    مـی ن یول ،است یو کاشف از مراد استعمال تخاطب يتصور أداخل در مبد ،گذشت که چنان آن

 ؛خداونـد را بـه دسـت آورد    يمراد جـد  ،نام برده شد یقیتصد أمبد عنوان به ه که از آن یطبق اصول لفظ

و محسوسـات امکـان دارد    ين اتهام است که محصور بودن در عـالم مـاد  یرا ذهن عرف در معرض ایز

از عـالم مـاده و    یمتعـال  یقتـ یم حقیقرآن کر که درحالی ؛معنا شود يبرا يت مادیموجب تصور خصوص

  ؟  د کردین اتهام چه بایرفع ا ياما برا. محسوسات دارد

بـا گرفتـار    یبرخـ  انـد:  داشـته ن اشکال یبرخورد با ا ةخ دو نحویدر طول تار گوید مفسران میعالمه 

ـ  کـه  انـد  هفرو کاست يسطح عالم ماد بهق قرآن را یات، حقایدام ماد درشدن  م یآن در بحـث تجسـ   ۀنمون

 یلـ یقـرآن بسـنده کردنـد و عقـل را بـه تعط      گر تنها به خوانـدن ید یگروه ؛ اماشود میخداوند مشاهده 

  .)133، ص14؛ ج10، ص1، ج1417(طباطبایی،  ندکشاند

با زانـو زدن   ین تعالیو ا ،دن به فهم عرف استیبخش ی ر قرآن به قرآن، تعالیاما روش عالمه در تفس

 ،قـرآن قبـل از نـزول بـه عـالم الفـاظ       گذشت که که . چنانم استیدر محضر قرآن کر م عرفعقل و فه

ـ پارچه بودن قرآن به نحو برجسـته د  کید یقرآن با لذا در فهم ؛مفصل بوده استغیرواحد و  یقتیحق ده ی

و پـس از آن بـا اعمـال     )77، ص3(همـان، ج د به مجموع قرآن عرضـه شـود   یبا، هیعرف از آ شود و فهم

  و مقصود دانست. ه آن را کاشف از مرادیول لفظاص

رشـد   یالهـ  ین است که عقـل و فهـم در پرتـو وحـ    یا ،کند میان یعالمه ب که چنان ن روش، یا یجۀنت

 شود که الفاظ قـرآن  مین امر یبه ا رد و رهنمونیگ میرا در نظر ن يماد هاي یژگیو د و در فهم معنا،یاب می

ـ نـد کـه برتـر از ا   ا یملکـوت  و يمادغیر یقتیحق يدارا ندرو میبه کار  در امور روزمره در عالم مادهکه  ن ی

قـت  یحق يکند که الفاظ برا میان یب المیزانر یتفس آغازاست که عالمه در  اي همان قاعده نی. ااستعالم 

  .)321، ص2(همان، جدر معنا ندارد  یق متعدده نقشیمصاد هاي یژگیو معنا وضع شده است و

 ،لفـظ)  يآنچه مقصود خداوند اسـت و نـه صـرف معنـا    ( خداوند يبه مراد جد بردن یپ يحال برا

اسـت   نور بودن آن ین است و مقتضینور مب میرا قرآن کریز ؛باشد و نه عرف عامه ید کالم الهیمالك با

ـ  عنـوان  بـه م یبه قرآن کـر  دین امر باینباشد. لذا در ا يگریکه در فهم خود متوقف بر امر د ک مجمـوع  ی

 ر قـرآن بـه قـرآن   یاز مواضع تفس یکیند و نک میر یگر را تفسید یات بعضیاز آ یکرد که بعض واحد نگاه

 شود که مالك ظـاهر بـودن لفـظ در    میان یب اساس براین .)78و77، ص3(همان، ج ن مرحله استیناظر به ا

نـه فهـم   و  اسـت  یا خاص بودن معنا، کـالم الهـ  یعام و  ، و سرانجاممعنا ا مجاز بودنی یقیمعنا، حق یک

۳۴      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

ـ ا عـام و  یو  لفظ يبرا ییبودن معنا یقیحکم به حقی گاه بر خالف فهم عرف لذا ی.عرف ا خـاص بـودن   ی

 یر بـالمعن یتـوان تفسـ   مـی ن مرحله را یشود. ا میاز آن ذکر  هایی نمونه ،که در بخش بعد شود می ییمعنا

  .دیق نامیاالخص و در مقابل تطب

شود. البته  م الهی، مراد و مقصود کالم الهی آشکار میکه گفتیم با مالك قرار دادن کال چنان . 3

این آشکار شدن ناظر به مفهوم است و نه مصداق، و هنگام تطبیق مصداق، علـم تأویـل مطـرح    

بیـت   شود که فهم عرف بدون مدد گرفتن از وحی و کالم اهل شود. بر همین اساس، گفته می می

ف مقام تفسیر به معناي خاص که نیازي به کـالم  تواند مصداقی براي آیه تعیین کند و برخال نمی

اي که تعیین مصداق  اي دارند؛ به گونه بیت نیست، در این مقام روایات معصومین نقش عمده اهل

شود؛ زیرا کسـی کـه    بدون در نظر گرفتن محکمات و کالم معصوم، موجب پیدایش انحراف می

خواهد امري خارجی را بر مفهوم آیه  د میعالم به تأویل نیست با مالك قرار دادن فهم عادي خو

کند که خـارج از دسـترس فهـم     که بیان لفظی آیه، رجوع به حقیقت الهی می منطبق کند؛ درحالی

ه یتشـب  یق قرآن را به فهم طفل نابالغیفهم حقا يبشر برا يو ماد یعادي است. عالمه، فهم عرف

خـارج از   يکه لذت نکـاح، امـر   یحال رفهمد؛ د یکند که لذت نکاح را در حد شیرینی حلوا م یم

ات قرآن وجود دارد و علم بـه اینکـه   یل آیز در تأوین امر نیبوده است. مشابه ا يدسترس فهم و

اهللا اسـت کـه در قالـب الفـاظ نـزول کـرده و بـه سـبب وجـود           قرآن برگرفته از حقیقـت لـدي  

شود که شخص با فهم  یهاي ظرفیت بشر در قالب مثال بیان شده است، مانع از این م محدودیت

  .)63و62، ص3(همان، جعرفی خود مصداقی قطعی براي آیه قرار دهد 

    :کند میق ذکر یتطب يدو روش برا المیزاناما عالمه در 

ـ  منزلـۀ  به ات قرآن یبا مالك قرار دادن آ و ،ات متشابه به محکم و ام الکتابیآ ارجاع. با 1 ک کـالم  ی

ات یـ ات را مشخص کرد و با تمسـک بـه آ  یاز آ یق برخیتوان مصاد میآن،  ۀلیوسه ب فهم یواحد و تعال

محکـم در محکـم بـودنش آشـکار      یۀاما آ؛ )21، ص3(همان، ج یین نمودات متشابه را تبیق آیمحکم مصاد

  ؛)161، ص2تا، ج (طباطبایی، بی تواند آن را بشناسد میهرکس  است و

عمده و اسـاس در تطبیـق اسـت؛     که این روش بیت پیامبر . از طریق کالم معصوم و اهل2

دارند و تنها پاکـان و مطهـران بـه آن    » لدي اهللا«زیرا بر طبق آنچه بیان شد، حقایق قرآن جایگاه 

بیـت عصـمت هسـتند     دسترس دارند و علم کتاب در اختیار آنان است که مصداق کامل آن، اهل

ـ  . این حقایق به )55، ص3، ج1417(طباطبایی،  رآن اسـت و حـوداث عـالم    منزلۀ روح براي جسم ق



   ۳۵ يينگاه عالمه طباطباقرآن از  قير و تطبيو مصداق در تفس تحقق معنا

 یتلونها، آیۀ قوم ولکلّ«... که آمده است:  چنان مادي، هر کدام منطبق بر یکی از آن حقایق است؛ 

، 2تـا، ج  (طباطبـایی، بـی  » والقمـر  الشـمس  تجرى کما (القرآن) یجري » «...شرّ أو خیر من منها هم

ق آن را در طـول زمـان و   تواننـد مصـادی   پاکان با دسترسی بر حقایق عرشـی، مـی  ). 179و178ص

حوداث مشخص کنند؛ اما فهم عرفی به سبب محرومیت از آن حقایق، به آن حریم راهی نـدارد.  

شـود کـه دور از دسـترس     شود که در کالم معصوم آیه به نحوي تطبیـق مـی   لذا گاه مشاهده می

  قواعد عرفی و رایج است. 

بـه   ،نیمعصـوم  مک گرفتن از کـالم ائمـۀ  با ک ات قرآنیاز آي اریعالمه در بس ن روش،یبرطبق هم

که فهـم عـرف از    هرچنددهد؛  میق یتطب یقتیرا بر حق هاآن پردازد و میم یات قرآن کریح آیشرح و توض

  .کنیم میذکر  ها را این تطبیقاز  هایی نمونه . در ادامهعاجز باشد این مطلبادراك 

  زانيق در المير و تطبياز تفس هايي نمونه

اسـت تـا روش    يشود که مخالف با فهم عـرف عـاد   میق ذکر یر و تطبیاز تفس هایی ونهن بخش نمیدر ا

  آشکار شود: خوبی به ییعالمه طباطبا

  ريتفس: الف

بـا ذکـر    ،گر که لفظ امر در آن آمده استیات دیو آ )54(اعراف: »اال له الخلق واالمر«ه یل آی. عالمه در ذ1

» کـون یقـول لـه کـن ف   یئا ان یانما امره اذا اراد ش« یۀطبق آ »امر«د مراد از گوی می ،امر يمختلف برا ییمعنا

از  ،میبدون استمداد از قرآن کـر  يو عاد یفهم عرف که هرچند ؛باشد می» کن«جاد به لفظ یمقام ا )82(یس:

  ؛)151، ص8تا، ج (طباطبایی، بیقاصر است  فهم آن

» کـون یامـرا فانمـا نقـول لـه کـن       یقضـ  اذا«ماننـد   یاتیاستناد قول به خداوند در آ . عالمه دربارة2

 يقـت معنـا  یرد کـه حق یـ گ میجه ین نتیبه کار رفته است چن» قول« ۀکه در آن کلم یاتیبا ذکر آ )25(مریم:

 يدر خارج است که داللت بر معنـا  يجاد امریا يبه معنا ،شود میکه به خداوند استناد داده  یقول هنگام

مشـاهده   کـه  چنـان  و  )327، ص2، ج1417(طباطبـایی،   هسـتند » لقـو « ةات مفسر واژین آیکند. ا میمقصود 

ـ ا کـه  درحالی است؛ يمتبادر از قول در خطابات روزمره، استفاده از الفاظ اعتبار يمعنا ،شود می ن معنـا،  ی

  ؛)318(همان، ص نیستقابل استناد به خداوند 

و رؤیت در آیـۀ   )22فجر:(» وجاء ربک«کند که استناد مجیء به خداوند در آیۀ  . عالمه بیان می3

مجاز نیست، بلکه استناد آن به خداوند حقیقی است؛ هرچند کـه فهـم    )23(قیامت:» ناظرَةٌربها   إِلى«

۳۶      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

فهمد که عالمه آن را خطاي ناظر به  عرفی مردم در این آیه یا از آن مجیء و رؤیت جسمانی را می

و » جـاء امـر ربـک   «کند مـراد   داند و بیان می داند و یا آنکه آن را مجاز می مقام مصداق و تطبیق می

دانند و علت آن را مـالك قـرار دادن فهـم     است، که عالمه این را نیز خطا می» الی نعیم ربها ناظره«

  داند. بیان عالمه چنین است: عام و عرفی در تفسیر آیه می

 عـن  جـرد  إذا منه واقترابه رکۀبالح آخر جسم وبین بینه مسافۀ الجسم قطع عندنا هو الذي واإلتیان ء فالمجی

 وحینئـذ  الجهات، من جهۀ من شیئین بین والحاجز المانع وارتفاع القرب، حصول هو کان المادة خصوصیۀ

» فـیهم  قضـائه  وبـین  بیـنهم  الموانـع  ارتفاع إلیهم تعالى فإتیانه: مجاز غیر من حقیقۀ تعالى إلیه إسناده صح

  ؛)122، ص20؛ ج103، ص2، ج1417(طباطبایی، 

 ،هیـ ن آیـ مـوت در ا  کند که مـراد از  میان یب )185(آل عمران:» کُلُّ نَفْسٍ ذائقَۀُ الْموت« یۀل آی. عالمه در ذ4

أَفَـإِنْ مـات   « یۀطبق آ یول ،که لفظ ظهور در عموم دارد هرچندو  ،ر از قتل استیغ و موت یعیمردن طب

 یثیز حـد ین باره نیدر ا .ر از قتل استیمردن غ یالهشود که در کالم  می دهیفهم )144(آل عمران: ...»أَوقُتلَ

  .)296، ص2تا، ج (طباطبایی، بی ن روش استیاة دکنندأییاز ائمه اطهار نقل شده است که ت

  قيب. تطب

 )3(مائـده: » الْیوم أَکْملْت لَکُم دیـنَکُم « یۀدر آ »ومیال« کند که مراد از میان ی. عالمه با رجوع به محکمات ب1

  ؛)170، ص5، ج1417(طباطبایی،  باشد ا روز عرفهیتواند منطبق بر روز فتح مکه و  مین

 حیآن را ناصـح  ،بـه خداونـد   یء جسـمان یت و مجـ یء به نحو رؤیت و مجؤیر قیباب تطب . عالمه در2

  ؛)67، ص3(همان، جاست  مخالف از خداوند یجسمان یبا محکمات نف این مطلبرا یز ؛داند می

آورد کـه آن را   میرا  یتیروا )41(رعد: »أَولَم یرَوا أَنَّا نَأْتی الْأَرض نَنْقُصها منْ أَطْرافها« یۀآل ی. عالمه در ذ3

  ؛)119، ص3، ج1417(طباطبایی،  دهد میق یبه مرگ علما و فقها تطب

است، و  امیرالمؤمنین» النبأ العظیم«کند که مراد از  بیان می . عالمه بر طبق کالم ائمۀ معصومین4

کـه در روایـت دیگـر در     چنـان  ؛ )164، ص20(همان، جآن را مستخرج از بطن قرآن دانسته است 

دانسـته شـده اسـت     حضـرت علـی  » االنسـان «مراد از  )3(زلزال:» وقالَ الْإِنْسانُ ما لَها«ذیل آیۀ 

  ؛)344، ص20، ج1417(طباطبایی، 

هرجـا   کند که مـراد از نعمـت   میان یب ،)162، ص1419(طباطبایی، عصمت  بیت اهل. عالمه بر طبق کالم 5

فهـم   ،شـود  مـی مشـاهده   کـه  چنان و  )62، ص4، ج1417(طباطبایی، است ت یوال ،که مطلق آورده شود

  است. قاصر ن امریاز درك ای عرف



   ۳۷ يينگاه عالمه طباطباقرآن از  قير و تطبيو مصداق در تفس تحقق معنا

  گيري جهينت

بشر آسان گشـته اسـت کـه     يچنان برا ییسو از  :ممتاز است یژگیاست که واجد دو و یقرآن کتاب اله

ق اسـت کـه   یـ گر چنـان عم ید يمند گردد و از سو هبهر یت الهیاز هدا، تواند با رجوع به آن میر کس ه

 أبعـد  ء شـی  لیس« :ان شده استیب که چنان  ؛دیآ میپاکان و راسخان بر ةعهد ق آن تنها ازیبه حقا یدسترس

  .)73، ص3(همان، ج » القرآن تفسیر من الرجال عقول من

ـ ا است، بیت اهلز که برگرفته از کتاب و سنت یآن نبه قر ر قرآنیدر روش تفس  کـامالً  یژگـ ین دو وی

شـخص از قـرآن تنهـا     یسـت کـه بهـرة   ن گونـه  ایـن  عالمه،ي ری. در روش تفساند مورد توجه قرار گرفته

باشـد کـه بـر     یا آنکـه قـرآن کتـاب   یو ، شود یمعرف قابل فهمغیرکتاب  عنوان به قرآن  خواندن آن باشد و

بلکـه روش   ؛ر شـود یات تفسـ یـ محصـور در چـارچوب ماد   ی،فهم عرفـ  و یشخص يها قضاوت اساس

  .  است یاله يق واالیدن به حقایرس يبرای نردبان شانیا يریتفس

ل یـ ل و تأویقرآن است که دو مرحلۀ تنز ینیقت تکویر، اصل قرار دادن حقیتفس امتیاز ویژة عالمه در

رد و مراحـل فهـم از   یگ یق شکل میر و تطبیدو مقام تفسات در یرا دربر دارد و متناظر با آن، معرفت به آ

شـود و هرکـدام از سـه مـالك فهـم عرفـی، روایـات ائمـۀ          ین مییاش تب يقرآن، مطابق با مراحل وجود

کنند که توجه به ایـن امـر، مسـیري جدیـد،      یدا میگر، نقشی معین در فهم قرآن پیات دیو آ معصومین

    گشاید. الهی براي مفسران میهماهنگ و منسجم در تفسیر این کتاب 

۳۸      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  
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