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Abstract
The Holy Quran is the only divine book safe from distortion, and it in-
cludes the program of human guidance, in all ages and individuals, whose 
verses must be understood accurately and correctly. This has led to the 
emergence of various interpretive theories of commentators over the cen-
turies, and the quantitative and qualitative expansion of the understand-
ing of the divine book. The present study seeks to answer the question 
of how Allameh Tabatabai's interpretive theories have been considered 
in an efficient approach to the author. Analytical descriptive study of Al-
lameh's interpretive theories, in the approach of the author, indicates that 
he considers interpretation to be the meaning of the author of the Qur'an 
- God - so God as the author of the Qur'an should be direct - and away 
from the text or the interpreter. It has been considered in order to discover 
and understand what he means. Evaluation and critique of his view ac-
cording to the method of ijtihad and Quran to Quran, in Tafsir Al-Mizan 
Fi Tafsir Al-Quran, in three directions: emphasis on the author based on 
the text, interaction with the tenets of religion and reason, generalizability 
and transcendence Reveals efficiency and acceptability.
Keywords: Interpretation Theory, Efficiency, Supervisor Approach to 
the Author, Allameh Tabatabai

1) PhD Student, Comparative Interpretation of Kowsar Islamic Sciences Education Complex, Tehran, Iran, 
Email: kh.ahmadi3103@yahoo.com

    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



سال پنجم 
شمارة اول

پیاپی: 8
بهار و تابستان 

1400

119

 ��
را

ایز
�یب

با
ار

ت ب
ی�ز

یب
ل� 

ه�ا
زط 

اط�
یل�

ر� ب
رل

ایو
را�

ظا�
ببو

به
هب

زط�
رب

ا�
 ل

س
�م 

وط
هل

ظ� 
وبا

اآ
 

DOR: 20.1001.1.26455714.1400.5.1.6.6

 ارزیایب نظریه تفسریی عالمه طباطبایی، در رویکرد ناظر به مؤلف
بر اساس معیارهای اکرآمدی

)تاریخ دریافت: 1399/10/19 تاریخ پذیرش: 1400/02/17(

خدیجه احمدی بیغش1

چکیده
قرآن كریم تنها كتاب آسماني مصون از تحریف، و شامل برنامه هدایت بشر، در همه اعصار 
و افراد اســت، كه باید آیات آن به طور دقیق و صحیح فهمیده شود. این امر سبب به وجود 
آمدن نظریات مختلف تفســیری مفسران در قرون متمادی، و گسترش كمی و كیفی فهم 
كتاب الهی، شــده است. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است كه نظریات 
تفســیری عالمه طباطبایی، در رویکرد كارآمد ناظر به مؤلف، چگونه مورد توجه قرار گرفته 
است. بررسی توصیفی تحلیلی نظریات تفسیری عالمه، در رویکرد ناظر به مؤلف، حکایت از 
آن دارد كه وی تفسیر را فهم مراد مؤلف قرآن-خداوند- دانسته، از این رو خداوند به عنوان 
مؤلف قرآن باید مســتقیم - و به دور از متن و یا مفســر- مورد توجه قرار گرفته تا كشف 
و فهم مراد او میســر گردد. ارزیابی و نقد دیدگاه ایشــان با توجه به روش اجتهادی و قرآن 
به قرآن، در تفســیر المیزان فی تفسیر القرآن، در سه جهت: تاكید بر مؤلف با تکیه برمتن، 
تعامل با مســلمات دین و عقل، تعمیم پذیری و فرابخش بودن، میزان تطابق با معیارهای 

كارآمدی و مقبولیت را آشکار می دارد.
واژگان کلیدی: نظریه تفسیر، كارآمدی، رویکرد ناظر به مؤلف، عالمه طباطبایی.
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1. مقدمه
هر مفسری الزم اســت در راستای توان علمی و تخصصی خویش، نظام تفسیری اش را 
در قالب نظریه تفسیری استوار سازد. نظریه تفسیری، مجموعه از ساز و کارهای وصول به 
معنا اســت. )معین، 1371: 45( کارآمدی یک نظریه تفسیری، امری نسبی است، که وصف 
پویایی، مانایی نسبتا طوالنی یک نظریه قرار گرفته و موجب تاثیرگذاری بهتر کمی و کیفی 
آن خواهد شد؛ و به مفسر کمک می کند عالوه بر چارچوب نظریه تفسیری مشخص، منظومه 
فکری و معین نیز پیدا کند. )شــعاری نژاد، 1375: 23 -25( اصوِل منطق تحقیق و ضوابط 
اخالق پژوهش، ایجاب می کند مفســران پیش از اقدام به تفســیر، نظریه تفسیری خود را 
مشــخص نموده و در سراسر تفســیر آن را رعایت نمایند. )بهرامی، 1379: 27-43( ارائه 
معیارهای کارآمد در نظریات تفسیری، در رویکردهای ناظر به متن، ناظر به مؤلف، و ناظر به 
مفسر قابل ارزیابی و بررسی است. تبیین هر یک از این رویکردها، موجب تبیین بهتر نظام 
فکری مفسر، در نظریات تفسیری وی خواهد شد. آنچه این پژوهش درصدد تبیین آن است 
آنکه ارزیابی نظریه تفسیری عالمه طباطبایی، در رویکرد ناظر به مؤلف بر اساس معیارهای 
کارآمدی چگونه قابل تبیین و ارزیابی اســت. بررسی نظریات تفسیری عالمه طباطبایی به 
عنوان مفسر صاحب سبک و معاصر شیعی در عصر معاصر، با روش توصیفی تحلیلی میزان 
اهتمام ایشان به رویکرد ناظر به مؤلف، را آشکار و میزان کارآمدی نظریات تفسیری ایشان 
را در این زمینه آشــکار می دارد. در این پژوهش ابتدا کارآمدی و لزوم اجرای آن در نظریه 
تفسیری تبیین، و ســپس با بررسی نظریه تفسیری عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان میزان 

اهتمام و کارآمدی ایشان را در معیارهای ناظر به مؤلف آشکار داشته است. 
اگر چه در زمینه دیدگاه های تفسیری عالمه طباطبایی، مکتوبات بسیاری به رشته تحریر 

درآمده است، از جمله:
- مقاله: نقش پیش  فرض در فهم متن از نظر عالمه طباطبایی و گادامر، نوشته سهیال آبیار، 
مجله اندیشه نوین دینی، شــماره 34 )صفحه 79-9۶(، تنها نقش پیش فرض را از دیدگاه 
عالمه و گادامر مورد بررســی قرار داده، و به بررســی نظریه تفسیری بر اساس معیارهای 

کارآمدی توجهی نداشته است.
- مقاله: تهافت های گادامر در مواجهه با روش های علوم تفسیری در شناخت مراد مولف، 
نوشته مسعود فیاضی، مجله ذهن، سال1397 )صفحه59-84(، به بررسی دیدگاه مفسر محور 

گادامر، به دور از بررسی نظریه تفسیری بر مبنای کارآمدی، اشاره داشته است.
- مقاله: بررسی تطبیقی هرمنوتیک مالصدرا و گادامر، نوشته حبیب اهلل دانش شهرکی، مجله 
پژوهش های تفسیر تطبیقی، ســال 1397 )صفحه183-202(، به بررسی دیدگاه مالصدرا و 
گادامر پرداخته، و حتی نظریه تفسیری عالمه طباطبایی را نیز در این تحقیق مدنظر نداشته است.
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- مقاله: هایدگر و گادامر: دو رویکرد به مفهوم حقیقت نزد افالطون، نوشته سید مسعود  

حسینی توشــمانلویی، مجله حکمت و فلســفه، ســال 1397 )صفحه 33-۶2(، رویکرد 
هرمنوتیکــی هایدگر و گادامر را در مورد حقیقــت، در زمینه هرمنوتیک، و نه دیدگاه های 

نظریه تفسیری، مورد بررسی قرار داده است.
و موارد بی شــمار دیگر، اما این پژوهش درصدد آن اســت که برای نخستین بار نظریه 
تفســیری را، بر اساس معیارهای کارآمد ناظر به مؤلف، در نظریات تفسیری دیدگاه عالمه 
طباطبایی، مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. از این رو این موضوع به جهت نداشتن پیشینه و 

بومی نشدن در حوزه تفسیر، کامال مسئله محور و نظریه پردازانه می باشد.

2. نظریه کارآمدی تفسیر
نظریــه در لغت عقیده، فکــر، و رؤیت امری در ذهن، به صــورت انتزاعی، که از دایره 
دسترس ادراکات عادی خارج باشد، آمده )دهخدا، 1372: 1/ 78(؛ در اصطالح نیز مجموعه 
نظام مند از اندیشــه هایی که رواج یافته و طرفدارانی پیدا کرده است. نظریه های علمی قابل 
اتکاترین، دقیق ترین و جامع ترین نوع از اطالعات علمی هســتند )تانکارد، 1387: 29(، که 
توصیف هایی از واقعیت ارائه کــرده، آن ها را جمع بندی، و ترکیب می نمایند )مهدی زاده، 
1389: 12-45(. بنابراین هدف نظریه ایجاد شبکه ای هدفمند بین مفاهیم و گزار ه هایی است 
که با توضیح مستدل تصدیق  شده  از واقعیت، سازگار با راهبردهای علمی، معیارهای مورد 
نیاز علــم جدید را ایجاد می کند )هاملبرونر، 138۶: 14(. نظریات علمی با فرضیات علمی 
تفاوت دارند. فرضیات علمی، برآورد و تخمین حاصله از یک پدیده تجربِی آزمایش پذیر و 
محدود است، اما توضیح جامع و ذهنی ارائه نمی کنند. در مقابل یک نظریه علمی توضیحی 
عمیق و ذهنی از مجموعه ای از پدیده های مشــاهده شده و مرتبط است. یک نظریه علمی 
شــامل یک یا چند فرضیه اســت که این فرضیه ها توســط آزمایش های مکرری پشتیبانی 
می شوند. آنچه یک نظریه را تأیید یا رد می کند، فرضیه هایی است که از پس آن نظریه تولید 
شــده، و به طور مستقیم مورد آزمایش قرار می گیرند )دالور، 1390: ۶1(. همچنین رویکرد 
تفســیری، نمی تواند مبنای تفسیری باشد؛ چرا  که مبنا و روش تفسیری مستند یا مستنداتی 
است که مفسر بر اساس آن کالمی را که خود ساخته و پرداخته، به عنوان تفسیر کالم خدا، 
و معنا و مقصود آیات الهی قلمداد می کند و تنها راه دستیابی کامل به مقاصد قرآن را منحصراً 
همان مستند یا مستندات به حساب می آورد )عمید زنجانی، 1379: 215(. اما اصطالح مبانی 
تفسیر نمی تواند با رویکرد تفسیری یکسان باشد، زیرا مفاد و مسائل رویکرد تفسیری امور 
مســلم و پذیرفته شده در ساحت تفسیر نیســت، بلکه بنابر آن است که به عنوان مسئله و 
ســوال تلقی شده، و درباره آن تحقیق و استدالل صورت پذیرد. افزون بر آن دایره استعمال 
مبانی تفسیر بسیار وسیع بوده و شامل گونه های متفاوتی از مبانی می شود. بنابراین واژه مبانی 
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تفسیر وسیع است و نمی تواند بر مراد ما از رویکرد تفسیری داللت مستقیم داشته باشد. و یا 
آنکه رویکرد تفسیری نمی تواند با اصول و قواعد تفسیری یکشان باشد. زیرا اصول و قواعد، 
تعیین کننده ضوابط و مراحل روش صحیح تفسیر بیان شده است. در حالی که میان مبانی، 
قواعد و روش تفسیر تمایز قائل شده؛ و به لحاظ رتبی، مبانی تفسیری را مقدم بر اصول و 
قواعد تفســیری نشانده، و آن را پایه و مبنای ترسیم اصول و قواعد قرار می دهند. از این رو 
درون مایه مبانی تفسیر را مشخص نمی کند و مبهم باقی می گذارد. این ابهام، موجب می گردد 
این تعریف با هر تحلیلی از رویکردهای تفسیری سازگار باشد؛ زیرا عمال هیچ اظهار نظری 
راجع به ماهیت مبانی تفسیر در پی ندارد. واژه مبانی، عرصه گسترده ای از مضامین را در بر 
می گیرد، و شــامل گونه های متفاوتی از مبانی می شود. )واعظی، 1390: 14-29( تفسیر نیز 
مصدر باب تفعیل از ماده »َفسر« است. فسر در لغت به: بیان و توضیح )جوهری، 1375: 1/ 
90 ؛ طریحی، 1985: 1/ 78(، پیدا و آشکار ساختن امر پوشیده )فیروزآبادی، بی تا: 1/ 89(، 
کشف و اظهار معنای معقول )زبیدی، 130۶: 1/ 137(، و نظایر آن معنا شده؛ و در اصطالح 
بــه معنای علم فهم و بیان معانی نهفته در کلمه ها، عبارات آیات و کشــف مراد خداوند از 
هر راه معقول اســت؛ و شامل رسیدن به معانی تمامی آیات، اعم از محکم و متشابه، ظاهر 
و باطن، نص و ظاهر و به طور کلی دریافت »مراد خداوند« می باشــد. در واقع هرچه مفسر 
بتواند با کمک علوم مورد نیاز تفسیر )سیوطی، 1421: 4/ 213( و استعانت از راه های معقول 
و منطقی در هر نوع تفسیری نقلی، عقلی، عرفانی و... به مراد خداوند نزدیک شود، به تفسیر 

آیات رسیده است. 
کارآمد، در لغت موثر، کارآ، با کفایت، سودمند )دهخدا، 1372: 89/1(؛ و به معنای تحقق 
عینی یا توان سیستم در تحقق کارکردهای اساسی یک نظریه، به گونه ای که اکثریت افراد و 
گروه های قدرتمند معتقد به آن نظریه یا مکتب، آن را عینا مشاهده کنند )آقا بخشی، 1379: 
44۶؛ ســیمور، 1374: 11(. کارآمدی امری نســبی، و با توجه به اهداف، امکانات و موانع 
خاص هــر پدیده، متغیر بوده؛ و کارآمدی کل برابر بــا حاصل جمع جبری کارآمدی های 
مراحل گوناگون اســت. کارآمدی یا ناکارآمدی یک جزء از یک پدیده مرکب، امری است 
مجموعی )افشاری راد، 1389: 44۶ ؛ کعبی، 1395: 12(. در بیان کارآمدی یک پدیده، باید 
به تفاوت میان اهداف آن، که بر نظام جهان بینی آن پدیده اثر دارد، توجه داشــت )مصباح، 
138۶: 39 ؛ مرتضوی، 1378: 19( به عنوان نمونه نظام های الهی که بر پایه جهان بینی دینی 
قرار دارند، به ارزش های معنوی بیش از ارزش های مادی بها می دهند )فتحعلی، 1387: 84(. 
به طور کلی رویکرد تفســیری کارآمد می تواند منظومه فکری منظمی را برای مفسر داده، و 
موجب ماندگاری و اثر بخشی این نظریه در مخاطبان، شود. در مقام ارزیابی کارآمدی یک 
پدیده مرکب مانند رویکرد تفسیری، با یک به کل آن مجموعه توجه داشت، و نمی توان بر 

اساس کارآمدی یا ناکارآمدی یک جزء، آن پدیده را کارآمد یا ناکارآمد دانست.
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کارآمدی، از جمله اموری است که مورد توجه ویژه مکاتب و جریان های مختلف فکری  

اجتماعی قرار گرفته اســت. به عنوان نمونه مکتب پراگماتیسم، کارآمدی را مالک پذیرش 
امور و یا صدق و کذب آن می دانسته، و بیان می دارد اگر نظر و عقیده ای به نتیجه خوب و 
کارآمد برای انسان بینجامد، باید آن را صادق و حقیقی قلمداد کرد و اال کاذب خواهد بود. 
زیرا حقیقت چیزی مســتقل و مجرد از انسان نیست. به این ترتیب، معنای صدق قضیه در 
پراگماتیسم1 یعنی یک فکر یا عقیده تا وقتی که فقط عقیده  است، به خودی خود نه صحیح 
است و نه غلط؛ بلکه فقط در جریان آزمایش و کاربست عملی و نتایجی که از آن حاصل 
می شود، صادق یا کاذب، یا کارآمد و غیر کارآمد خواهد بود. )Peirce.1931: 8/ 33( آنچه 
در حال حاضر کارآمد و صادق اســت، ممکن اســت در آینده صادق نباشد؛ زیرا در آینده، 
افکار و نظریات دیگری بر حسب شرایط و اوضاع جدید، صادق و حقیقی شده و متداول 
می گردند. یعنی تمام امور تابع نتایج اند ).William1995 :433(، و ما هیچ زمان به کار آمدی 
و حقیقت مطلق نخواهیم رســید. )طلوعی، 1377: 4 ؛ آذرنگ، 1390: 57( در بیان نقدهای 
وارد بر کارآمدی در مکتب پراگماتیسم، باید گفت: آنچه این مکتب در تعریف کارآمدی و 
صدق برگزیده، توان اثبات مدعای خود را نیز ندارد. اینکه همه امور بر اساس فایده و نتیجة 
عینی- عملی سنجیده شــود، به صورت موجبه جزئیه پذیرفتنی است؛ اما تعیین کارآمدی، 
کارکــرد به عنوان مالک صدق و میزان ســنجش و ارزش گذاری قضایا با چالش های چون 
تعارض حقیقت با فایده عملی، به صورت های گوناگون و مکرر در طول زندگی، از جمله 

آنها می باشد. )پناهی آزاد، 1392: 88(
مکتب و جریان دیگری که کارآمدی را مالئک اصلی خود در ســنجش گزاره هایش قرار 
داده، مکتب کارکردگرایی یا فانکشنالیسم2 است. در منطق کارکردگرایی، کارآمدی یک پدیده 
در  ثبات، بقاء و انسجام نظام اجتماعی خواهد داشت )توسلي، 137۶:  217 ؛ مالینوفسکي، 
1379: 195(. در مکتب فانکشنالیسم، به دلیل محوریت فایده مندی و تالش در جهت نیل به 
سود حداکثری، فایده تنها معیار عینی برای تشخیص حق از باطل، صدق از کذب، کارآمدی 
از ناکارآمدی شمرده می شــود )کاپلستون، 1375: 8 / 85(. از این رو در بُعد هستي شناسي، 
هستي هاي فرامادي را نادیده انگاشته و عالوه بر آن، هستي جامعه را نیز به هستي مادي تقلیل 
داده، و جایگاهی برای مسائل فرا مادی قائل نیست. در بُعد انسان شناختي، با نادیده انگاشتن 
فطرت، اختیار و اتخاذ نگاه بدبینانه نســبت به انسان، و نتوانسته میان اصالت دادن به انسان 
و پذیرفتن جامعه به عنوان یک هستي فرا فردي جمع نماید. در بُعد معرفت شناختي، نقش 
معرفت بخشي عقل و وحي را نادیده انگاشته و ابزار معرفت را به حس تقلیل داده است. در 
بُعد راهبرد شناختي نیز، این نظریه عالوه بر آنکه منابع معرفتي غیر از حس را نادیده انگاشته 

1) Pragmatisme
2) Functionalism
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اســت، ابعاد و خواسته هاي غیرمادي انســان را نیز به خواسته ها و ابعاد مادي او تقلیل داده 
است. )ریتزر، 1380: 121-122 ؛ کوزر، 1380: 202(

اگرچه کارآمدی مورد نظر امثال این مکاتب- به شــکل گسترده- با ابتدایی ترین مسائل 
دینی و اسالمی ما سازگاری ندارد، اما کارآمدی، به معنای محوریت داشتن سود و فایده مندی 
حداکثــری در امور مختلف از جمله در یک رویکرد تفســیری، موجب کارآیی و پایداری 

نظریات خواهد شد.

3. عالمه طباطبایی و رویکرد ناظر به مؤلف
پرداختن به معیارهای ناظر به مؤلف بدان جهت است که میان معنای متن و قصد مؤلف، یک 
ربط منطقی وجود دارد. مراد از ربط منطقی، آن است که معنای متن الزاماً همان معنای مقصود 
مؤلف بوده، و هرگونه نادیده انگاشــتن مؤلف در فرآیند فهم متن امری غیرمنطقی و ناموجه 
اســت. اگر قرائت و تفســیر نه به هدف درک معنای مقصود مؤلف، بلکه به اهدافی نظیر غنا 
بخشیدن به ظرفیت معنایی و متکثر کردن احتماالت معنایی متن و یا برداشت های آزاد معنایی 
از متن صورت پذیرد، کاری که مخاطب متن می کند، هیچ تناســبی با هدف مؤلف از تدوین 

متن نخواهد داشت. توجه به رویکرد ناظر به مؤلف در تفسیر متون وحیانی، موکد می شود.
با توجه به آنکه عالمه طباطبایی تفســیر را: »بیان معانی اآلیات القرآنیه و الکشــف عن 
مقاصدها و مدالیلها« )طباطبایی، 1412: 1/ 7( بیان کردن معانی آیات قرآن و کشف اهداف و 
داللت های آن، دانسته است؛ تفسیر »علم فهم و بیان معانی نهفته در کلمه ها و عبارات آیات 
و کشف مراد خداوند از هر راه معقول« است؛ و شامل رسیدن به معانی تمامی آیات، اعم از 
محکم و متشابه، ظاهر و باطن، نص و ظاهر و به طور کلی دریافت »مراد خداوند« می باشد. 
ارزیابی و نقد نظریات تفســیری عالمه طباطبایــی، در رویکرد ناظر به مؤلف، حاکی از آن 
است که ایشان تفسیر را به معنای فهم معنای مراد خداوند، به عنوان مؤلف و گوینده قرآن 
دانســته اند، به گونه ای که برای دریافت مراد خداوند از آیات قرآن کریم الزم است خداوند 
را همچون انسانی فرض کرده و به کشف و فهم مراد او بپردازیم. تنها در این صورت است 
که مراد الهی از آیات قرآن قابل دریافت و فهم اســت. عالمه طباطبایی فهم را یکی از انواع 
ادراک دانســته، و معنای آیات، حقایق قرآن، معارف الهیه و معنای مقصود را موضوع فهم 
می داند )طباطبایی، 1412: 2/ 248 ؛ 3/ 48 ؛ 2/ 318(. با توجه به این بیان عالمه چند نکته 

قابل تأمل است:
- فهم، انفعال از کالم یا اشاره فقط نیست، بلکه مطلق انفعال از خارج، فهم خوانده می شود.
- فهــم تنها بر ادراک خفی اطالق نمی گردد، بلکه مطلق انفعال اعم از خفی و جلی، فهم 
گفته می شود )همان، 2/ 137(، به گونه ای که انفعال پیامبر از وحی نیز فهم خوانده می شود 

)همان، 2/ 319(.
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- ادراک معنای خارج از حس فهم است، و فهم تنها ادراک معنای مادی یا حسی نیست  

)همان، 3/ ۶0(.
- ادراک معنای کالم خدا چون ادراک کالم بشر فهم نامیده می شود )همان، 3 / 7۶ ؛ 11/ 25(.
فهم مورد نظر عالمه که بیشــتر فهم ابتدایی می نماید تا عالمانه، فهمی اســت که ایشان 
به عنوان »تجربه کــردن اعمال ذهنی مؤلف« تعریف می کند. از این رو عالمه فهم را معنای 
جمــالت و کلمات متن می داند، چنانکه موضوع تفســیر را معنای متن می شناســد عالمه 
طباطبایی در ارائه نظریه تفســیری خویش از معیارهای کارآمد ناظر به مؤلف استفاده کرده 

است که اهم آنها عبارتند از:

3. 1. تأکید بر مؤلف، با تکیه بر متن
تاکید بر مؤلف، با تکیه بر متن، در یک نظریه تفسیری، با گزاره هاي زیر قابل تبیین است:
الف( درک مراد جدي خداوند، غرض اصلي تفسیر قرآن بوده، و اموری نظیر معناشناسي 

و ساختار زباني متن، با هدف دستیابی به نیت و قصد مؤلف انجام مي پذیرد.
ب( متن برآیند شــخصیت، ذهن و نگرش ماتن و مؤلف است. مفّسر حق مداخله بشري 
در ذهنیت ســازي براي مؤلف را نداشته، و تنها وظیفه اش کشف معناي اراده شده در ذهن 

مؤلف، که در نمادهاي زباني متن ظهور یافته است، می باشد. )التنکابني، 1411: 33ـ 34(
مفســران و قرآن پژوهان بسیاري تفســیر را با عبارات مختلف تعریف کرده اند. ایضاح 
)خویی، 1395: 3، 39۶ (، شــرح )کلبی غرناطی، 1403: 1/ 7(، بیان )عســقالنی، بی تا: 8/ 
118(، و یا قطع )عسکری، 1412: 131( به مراد خدا، و... از جمله آنهاست )محقق اردبیلی، 
بی تا: 2 ؛ ســیوطی، 141۶: 2/ 4۶2 ؛ حکیم، 1417/ 224( اگر در تعریف تفسیر، عنصر مراد 
مؤلف دخیل شود، و کشف، بیان، ایضاح مراد خداوند مراد باشد، مؤلف محورِی متن جلوه 
می کند. مفسرانی مانند عالمه طباطبایی که از ایضاح، قطع، و امکان دستیابی به مراد خداوند، 
سخن گفته، و انکشاف معناي مراد را دنبال می کنند، در شمار مفسران مؤلف محور به شمار 
خواهند آمد )طباطبایی، 1412: 3/ 7۶ ؛ طبرسی، 1377: 1/ 40-41 ؛ خویی، 1395: 2/ 397 
؛ راوندی کاشانی، بی تا: 1/ 320(. ایشان تفسیر را: »بیان معانی اآلیات القرآنیۀ و الکشف عن 
مقاصدها و مدالیلها« )طباطبایی، 1412: 1/ 4-5(، و یا: »المراد من مدالیلها اللفظیۀ« )همان، 3، 
43( می داند. عالمه طباطبایی، بیان معناي متن را، به تنهایی تفسیر نمی داند )همان، 3/ 7۶(، 
و عنوان تفســیر را وقتی صادق دانسته که فهم برآمده از متن، بیان و تبیین شود، و مفسر به 
فهم رسیده، و معانی واژگان که مقصود مؤلف است دریافت شود )طباطبایی، 1412: 3/ 7۶-
77(. از این رو ایشان، آنجا که تفسیر را بیان معانی خوانده، و آن را بیان مدلول آیه می داند: 
»الی فهم مدلوٌل اآلیه« )همان، 13/ 93( متن محور جلوه می کند؛ اما آنجا که سخن از کشف 
مقاصد و مدالیل آیات داشته، و از کشف مراد می گوید: »بأّن الطریق الی فهم المراد« )همان، 
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13/ 94( مؤلف محور می نماید. بیان، نسبت به معانی آیات؛ و کشف، نسبت به مقاصد آیات 
است )همان، 1/ 5-4(.

در واقع نظریات تفســیری عالمه طباطبایی، تاکید بر مؤلف با تکیه بر متن اســت. یعنی 
ایشــان در تفســیر، از یک سو مراد و مقصود مؤلف را دنبال کرده، و هدف تفسیر را معناي 
متن می داند، و از ســوی دیگر معناي متن را همان مراد و منظور صاحب متن و مؤلف آن 
به شمار می آورد. تاکید بر رویکرد ناظر به مؤلف، و مناقشه در کشف قصد مؤلف به عنوان 
هدف تفســیری برای عالمان مسلمان، از جمله عالمه طباطبایی مسئله نبوده، و این تردیدها 
و مناقشــه ها نوظهور هستند. وی، معیار در وضع و کاربرد اسامي و الفاظ توسط مؤلف را، 
غایت و فایده اي می داند که از مصادیق خارجي عائد او می شود )طباطبایي، 1412: 2/ 315(
معیار کارآمد تاکید بر مؤلف، با تکیه بر متن، در باب وضع و کاربرد الفاظ توسط مؤلف، 
تأثیري عمیق در نحوة برداشــت عالمه از مفردات، مدلول اســتعمالی واژگان، و به تبع آن 
عبارات و آیات قرآن داشــته است. از این رو ایشــان در موارد متعددي به آن اشاره کرده و 
برداشت ها و نظریات تفسیري خود را بر آن مبتني ساخته است )طباطبایي، 1412: 14/ 129-

130 ؛ 17/ 7  ؛ 13/ 54(. برخی از مهم ترین این مواضع عبارت است از:
- هیئت مفردات: هیئت مفردات، مدلولی است که ترکیب خاص کلمه آن را اقتضا می کند 
)هاشــمی شــاهرودی، 1405: 1/ 2۶3(. عالمه در موارد متعددی، از این شیوه بهره گرفته 
اســت، از جمله در ذیل آیه: ﴿َوإِنَّ َجَهنََّم لَُمِحیَطٌۀ بِالَْکافِِریَن﴾ )توبه/ 49( می فرماید: مراد از 
کلمه مشتق احاطه، فعلی است، نه استقبالی )طبابایی، 1412: ۶/ 30۶(، و بر اساس روایات 
مؤید، بهشت و جهنم هم  اکنون موجود است )مجلسی، 1403: 8/  119(. این تفسیر عالمه، 
حکایــت از هیئت مفردات جمله و مراد مؤلف دارد؛ زیرا ظاهر مشــتق -کلمه محیط- در 

متلبس بالفعل به کار می رود، نه متلبس آینده )جوادی آملی، 1390: 2/ 452-451(.
- هیئت جمالت: هئیت جمالت، هیئتی است که بر مجموِع دو یا بیش از دو کلمه استوار 
اســت؛ به  گونه ای که مجموع آنها دارای مدلولی باشد که این مدلول برای مفردات آنها در 
حال جداگانه وجود نخواهد داشت )مظفر، 1400: 1/ 71(. عالمه طباطبایی در ذیل آیه: ﴿یا 
ْلِم َکافًَّۀ﴾ )بقره/ 208( می فرماید: گوینده این کالم که خداوند  َِّذیَن آَمنُوا اْدُخُلوا فِی السِّ أَیَُّها ال
اســت، همه مومنان را خطاب قرار داده، و این امر متعلق مجموع آن جمالت خواهد بود. 
پس آن -دخول در سلم و عدم اختالف در آن- بر هر مؤمنی واجب شده، تا امر را به خدا 
و رسولش تسلیم نمایند )طباطبایی، 1412: 2/ 101(. همچنین ایشان در ذیل آیه: ﴿َوال تَْقَربُوا 
ُه﴾ )انعام/152( می فرماید: خداوند متعال نهی از  َّتِی ِهَی أَْحَسُن َحتَّی یَْبُلَغ أَُشدَّ ماَل الْیَتِیِم إاِلَّ بِال
نزدیک شدن به مال یتیم را برای داللت بر تعمیم، بیان داشته است. یعنی هم نهی از خوردن 
مال یتیم و هم نهی از به کار بردن آن تصور می شود. این نهی و حرمت امتداد و تداوم دارد، 

تا آنکه )مظفر، 1408: 43-45( یتیم به مرحلة رشد برسد )همان، 7/ 37۶(.
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- داللت التزامی کلمه و جمله: هرگاه لفظ بر معنایی خارج از معنای موضوع له خود داللت  

کند، درحالی که الزمه آن باشــد، داللت التزامی، و مدلول آن مدلول التزامی نامیده می شود. 
گاهی مفردات دارای داللت و مدلول التزامی اند، گاهی نیز جمالت دارای این دو نوع داللت 
و مدلول می باشــند )مظفر، 1400: 43-44(. توجه به مدلــول التزامی مراد مؤلف قرآن، در 
کشف معنای و مقاصد آیات قرآن تأثیر فراوانی دارد؛ زیرا خدای متعال به لوازم سخن آگاهی 
کامل داشته و آنها را مد نظر قرار داده است. معانی التزامی واژگان و جمالت، از دو جهت 

مفهوم شرط و لقب، که لوازم داللت التزامی عبارات هستند، بدین قرارند:
الف: داللت شرط: داللت شرط یعنی معنایی که لفظ بر آن داللت کند، بدون  آنکه در محل 
نطق باشد )اصفهانی، 1404: 14۶ ؛ کاظمی، 1409: 1-2، 477-488(. منظور از »ال فی محل 
النطق«، معنای مراد مؤلف و گوینده است )فیروزآبادی، 1400: 1/ 393 ؛ بروجردی، 1405: 
َِّذیَن آَمنُوا  1-2/ 478-482( . عالمه در بیان  منظور خداوند از مفهوم شرط در آیه: ﴿یا أَیَُّها ال
وا ُوُجوَهُکْم َوأَیِْدیَُکْم إِلَی الَْمرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُؤِسُکْم َوأَْرُجَلُکْم إِلَی  الِة فَاْغِســلُ إِذا قُْمتُْم إِلَی الصَّ
ُموا َصِعیداً َطیِّبًا﴾  الَْکْعبَْیِن...أَْو جاَء أََحٌد ِمْنُکْم ِمَن الْغائِِط أَْو الَمْســتُُم النِّساَء فََلْم تَِجُدوا ماًء فَتَیَمَّ
)مائده/ 5-۶( می فرماید: عبارِت »أَْو جاَء أََحٌد مِنُْکْم مَِن الْغائِِط« قسم مستقلی را بیان می کند، 
و »أَْو« به  معنای تردید اســت. تقدیر آن نیز »إذا قمتم إلی الصالة وکان جاء أحد منکم من 
الغائط ولم تجدوا ماء فتیمموا« است. پس بعید نیست که براساس مفهوم شرط، اعادة تیمم یا 
وضو برای کسی که طهارتش با حدث اصغر نقض نشده باشد و طهارت داشته دارد، واجب 

نیست )حرعاملی، 1391: 1/  245-24۶، ؛ طباطبایی، 1412:  5/ 227-22۶(
ب: داللت لقب: لقب در عرف نامی اســت که بر مدح یــا ذّم )دهخدا، 1372: 234(، یا 
هرگونه تعبیــر از چیزی )مروج، 1415: 3/ 445 ؛ انصاری، بی تــا:191(، داللت دارد. بنابر 
مشهور بین علما لقب مفهوم ندارد )انصاری، بی تا: 190(. عالمه با در نظر گرفتن مفهوم لقب 
در تبیین مراد مؤلف در آیة: ﴿َویَْسئَُلونََک َعِن الَْمِحیِض قُْل ُهَو أَذی فَاْعتَِزلُوا النِّساَء فِی الَْمِحیِض 
﴾ )بقره/ 222(، عدم حجیت  َوال تَْقَربُوُهنَّ َحتَّی یَْطُهْرَن فَِإذا تََطهَّْرَن فَْأتُوُهنَّ ِمْن َحْیُث أََمَرُکُم اللَّ
اقوال برخی از مفسرین )ابوالفتوح رازی، 1371:  3/ 237 -238( در استناد به این آیه را رد، 
« باشد، این مفهوم از نوع مفهوم  و بیان می دارد: اگر سخن آنها مبتنی بر مراد خدا از »َفْأتُوُهنَّ

لقب است، که عدم حجیت آن، قطعی می باشد )طباطبایی، 1412: 2/ 211(.
- داللت ســیاق: قســم دیگر از معنای التزامی، مدلول سیاق مراد مؤلف و گوینده است. 
مدلول سیاق سخن مؤلف، یعنی لفظ معنای مفرد و یا مرکبی است که صریحاً در کالم ذکر 
نشــده، اما جمالت متن با داللت التزامی بر آن داللت می کند. مدلول ســیاق شامل: مدلول 

اقتضایی، مدلول تنبیهی، مدلول اشاری می شود )بحرانی، 1415: 1/  5۶-55(.
- داللــت اقتضا: در مدلول اقتضایی، مؤلف لفظی بــرای آن ذکر نکرده، ولی از آن رو که 
صدق ســخن یا صحت عقلی یا شــرعی کالم او در گرو آن است، آن معنا مقصود مؤلف 



سال پنجم 
شمارة اول
پیاپی: 8

بهار و تابستان 
1400

128

به شمار می رود )رازی، 1372: 2/  415-41۶ ؛ مظفر، 1400: 1/  131-132(. عالمه در ذیل 
ِّی أَْذبَُحَک فَانُظْر  ِّی أََری فِی الَْمنَاِم أَن ْعَی قَاَل یَا بُنَیَّ إِن ا بََلَغ َمَعُه السَّ ْرنَاُه بُِغاَلٍم َحلِیٍم فََلمَّ آیات: ﴿فَبَشَّ
ابِِریَن﴾ )صافات/102-101(  ُ ِمَن الصَّ َماَذا تََری قَاَل یَا أَبَِت اْفَعْل َما تُْؤَمُر َســتَِجُدنِی إِن َشاء اللَّ
ا بََلَغ« بر محذوفی داللت دارد و تقدیر این چنین است:  فرموده اســت: فاء در اول آیة: »َفَلمَّ
»فلما ولد له و نشأ و بلغ معه السعی« یعنی خداوند بعد از بشارت غالم حلیم برای حضرت 
ابراهیم، رســیدن فرزند او را به جایگاه سعی و بلوغ بیان داشته است. پس موضوع تولّد و 
ْعَی..« بدان  ا بََلَغ َمَعُه السَّ رشــد یافتن او نیز مقصود خداوند بوده است و صحت عقلی »فََلمَّ

وابسته می باشد )طباطبایی، 1412:  17/ 152(.
- داللت تنبیه: معنایی است که مؤلف، لفظی برای آن ذکر نکرده و صدق یا صحت سخن 
مؤلف در گرو آن معنا نیســت؛ اما سیاق ســخن گوینده نشان می دهد مؤلف معنایی را که 
الزمه سخن اوست، اراده کرده، یا اراده نکردن آن معنا الزمه بعید به شمار می رود )بحرانی، 
ُ ثُمَّ إِلَْیِه  َِّذیَن یَْسَمُعوَن َو الَْمْوتی  یَْبَعثُُهُم اللَّ َّما یَْســَتِجیُب ال 1415: 1/ 5۶(. عالمه در ذیل آیه: ﴿إِن
یُْرَجُعوَن﴾ )انعام/ 3۶(، آن را از نوع داللت تنبیه دانسته، بیان می دارد: لفظی که داللت کند بر 
صحت معنای: »خدا مردگان را زنده می کند« ، وجود ندارد؛ آیه داللتی است بر اینکه به زودی 
خداوند حق را به کافران و مشرکان تفهیم می کند و دعوتش را در آخرت به آنان می شنواند؛ 

همچنان که در دنیا به مؤمنان تفهیم کرده و شنوانده است )طباطبایی، 1412: 7/  ۶7(.
- داللت اشاری: مدلول اشاری، با اینکه الزمه مدلول سخن مؤلف بوده، اما به حسب عرف 
و با نیت استعمالی، توسط مؤلف قصد نشده است )طباطبایی، 1412:  18/ 201(. عالمه در 
ذیل آیه: ﴿َوَحْمُلُه َوفِصالُُه ثاَلثُوَن َشْهراً﴾ )احقاف/ 15( می فرماید: این سخن خداوند، کمترین 
مدت حمل-یعنی شــش ماه- را اخذ کرده: ﴿َوالْوالِداُت یُْرِضْعــَن أَْوالَدُهنَّ َحْولَْیِن کاِمَلْیِن﴾ 
)بقره/233( و ﴿َوفِصالُُه فِی عاَمْیِن﴾ )لقمان/14( و با توجه به روایات، دو ســال که تا تمام 
شــدن سی ماه باقی را، مدت شــیر دادن بیان می دارد )ابن نعمان، 1414: 1/ 20۶ ؛ ابن شهر 

آشوب، 137۶: 2/ 192؛ بحرانی، 1415: 5/ 42-43 ؛ بیهقی، بی تا: 7/ 442(. 
بنابر آنچه از دیدگاه های عالمه در نظریات تفســیری ایشان در ذیل آیات متعدد بیان شد، 
اگر چه به صورت مســتقل و مســتقیم، بر رویکرد "تاکید بر مؤلف با تکیه بر متن"، تاکید 
نکرده اند؛ اما در مواضع گوناگون تصریحاتی بر محوریت قصد مؤلف بیان داشــته اند، که 
داللت بر اهمیت ایشــان بر این رویکرد، و موجب کارآمدی و ماندگاری نظریات تفسیری 

وی شده است. 
عالمه تشخیص مفهوم از مصداق را در تعیین معنای الفاظ امری ضروری دانسته، و هرگز 
تفســیر را با تطبیق خلط نمي  کند. مثال اگر روایت معتبري شــأن نزول آیه را بیان  کرد یا بر 
انطباق محتواي آن بر گروهي از صحابه یا فردي از آنان داللت  نمود، هرگز آن را به حساب 
تفسیر نگذاشته، و مي فرماید: این »َجْري« است؛ نه تفسیر اگر براي آیه جز یک مصداق، فرد 
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دیگري نباشد، باز آیه به همان معناي جامع و مفهوم کلي خود تفسیر مي شود و همواره زنده  

و حاکم است )مجلسی، 1413: 89/ 97(.
بنابراین زمانی هویت واقعی، با توجه به اوصاف همه کس فهم آنها، وضع می شــود که، 
معانی حقیقی الفاظ، با اوصاف همه کس فهم آنها توســط مؤلف تصور شود، و این واژگان 
را با همین معانی به کار برد؛ اما واقعیت اشیا و حقایق آن گونه که در متن واقع است، با تمام 
اوصاف آن، نه جزء معانی حقیقی الفاظ هستند و نه مؤلف، آن را مدنظر داشته اند. به عبارتی 
دیگر عالمه تکیه بر متن، را موجب تاکید مؤلف می داند. زیرا تنها در ســایه کشــف مراد و 

منظور مؤلف است که معنای متن آشکار شده، و هدف تفسیر محقق می گردد.

3. 2. تعامل با مسلمات دین و عقل
تمسک به سنت قطعی و بهره مندی از الزامات عقلی، به عنوان قرائن متصل و منفصل، در 
تفســیر قرآن امری الزم و ضروری بوده است. عالمه طباطبایی، همچون بسیاری از مفسران 
قرآن کریم برای تفسیر و تبیین کالم خدا، همواره از قرائن مختلفی مانند آیات قرآن، روایات 
و سنت معصومان، اســتنباطات عقلی، و... بهره برده اند. ایشان سنت مقطوع را، هرچند که 
ظاهر قرآن آن را تأیید نکند، حجت دانســته؛ و معتقد است با بررسی سنت، پیچیدگی های 
آن برطرف شــده، و تنافی ظاهری بین آیه و روایت دفع گشته، و امکان تعارض واقعی بین 
ســنت مقطوع و احکام قرآن وجود نخواهد داشت. بنابراین عالمه زمانی در تفسیر آیات بر 
سنت اعتماد می کند که مفید قطع و یقین باشد، اما "اخبار موثوق الصدور" و یا "اخبار غیر 
محفوف به قرائن مفید علم" را، فقط در احکام عملی قابل استناد دانسته؛ اما در تفسیر آیات 
اگر این گونه روایات، موافق قرآن باشند، برای تأیید معانی مستنبط از آیات، از آنها بهره گرفته 
شده، وگرنه رد می شوند. احادیث حاکی از عرض اخبار بر قرآن نیز، بر این روش را تأکید 
دارند )طباطبایی، 1412: 12/ 2۶2(. ایشــان هنگام تفسیر قرآن، در سنت معصومین سیری 
طوالنی و عمیق داشتند. از یک سو اگر در بین سنت معصومین دلیل یا تأییدی وجود داشت، 
از آن با عنوان استدالل و استمداد بهره می برد )همان، 1/ 240-242 ؛ 8/ 141( از سوی دیگر 
اگر دلیل یا تأییدی در روایات وجود نداشت، به گونه ای آیه محل بحث را تفسیر می کرد تا 
با سنت قطعی معصومین در تضاد و تناقض قرار نگیرد؛ زیرا تباین قرآن و سنّت یعنی افتراق 
این دو حبل ممتد الهی که هرگز جدایی پذیر نیســتند: ﴿لَن یَفتَِرقَا َحتّی یَِردا َعَلَیّ الَحوض﴾ 
)متقــی هندی، 1415: 1/ 44 ؛ ابن حنبــل، 141۶: 3/ 14( همچنین عالمه با تبحری که در 
مباحث عقلی داشت، آیات مورد بحث را به گونه ای تفسیر می کرد که اگر با الزامات بیّن یا 
مبیّن عقلی همراه بود، از آن در خصوص معارف عقلی و نه احکام تعبدی به عنوان استدالل 
و اســتمداد بهره برداری شود. اما اگر در مورد الزامات عقلی ساکت بود، به گونه ای آیات را 
تفسیر می کرد که با هیچ دلیل قطعی عقلی مخالف نباشد، و هر وجه یا احتمالی که با موازین 
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قطعی عقلی در تناقض بود، باطل می دانســت؛ زیرا تناقض عقل و وحی را، هم عقل قطعی 
مردود می داند و هم وحی الهی باطل می شمارد. از آن روست که هرگز دو حجت هماهنگ 
خداونــد، مباین هم نخواهند بود، بلکه وحی و عقل مبیــن یکدیگرند، و هیچ کدام بدون 
دیگری ســودی نخواهند داشت. به عنوان نمونه، عالمه روایت سبب نزول ذیل آیات: ﴿...
فََقاَل إِْن َهَذا إاَِلّ ِسْحٌر یُْؤثَُر. إِْن َهَذا إاَِلّ قَْوُل الْبََشِر... ﴾ )مدثر/24-25( را به دلیل عدم موافقت 
با الزامات عقلی، نمی پذیرند. زیرا این قبیل روایات اتهامات ناروایی مانند: کاهن، ســاحر، 
مجنون، و...، را که مشرکین به پیامبر اکرم )ص( وارد کرده اند را، بیان داشته، در حالی که بر 
خالف آیات قرآن، الزامات عقلی و سنت قطعی می باشد )طباطبایی، 1412: 20/ 70 ؛ 254/5 
-255( به طور کلی کتاب و سنت قطعی، به عنوان قرائن عقلی و نقلی کارآمد، ناظر به مؤلف 
متن هســتند که حکمشان از مصادیق احکام عقلی و نقلی صریح است. عالمه با تمسک به 
این معیار کارآمد در نظریات تفسیری خود، احتیاج انسان به تشخیص مقدمات عقلیه حقه، از 
مقدمات باطله، و سپس تمسک به آنچه که حق است را، همان احتیاجی دانسته که انسان را 
در تشخیص آیات و اخبار محکمه، از آیات و اخبار متشابه، و سپس تمسک به آنچه محکم 

است یاری می کند )همان، 5/ 259(

3. 3. تعمیم پذیری و فرابخش بودن
تعمیم پذیري معیاری بر اســاس شباهت با دیگر افراد، محیط ها، زمان ها و زمینه ها است. 
یعنی در این فرآیند تالش می شود با استنتاج یافته های کلي و فرابخش، آنها را به وضعیت هاي 
آینده تعمیم داد. تعمیم پذیر بودن آیات الهی توســط مؤلف آن، سبب جاودانگی و جهانی 
بودن آن برای هدایت همه انســان ها خواهد بود. عالمه طباطبایی در نظریات تفسیری خود 
تعمیــم دادن معارف الهــی در تمامی دوران ها و اعصار، و شــمول و فراگیر بودن آیات و 
آموزه های آن به همه شــئون زندگی بشــر، با هدف هدایت انســان را مدنظر قرار داده، و 
با اشــاره به از برخی آیات، رسالت فراگیر پیامبر اســالم)ص( را، نشان از تعمیم پذیری و 
فرابخش بودن آن برای همه دوران می داند: ﴿قُْل یََأیَُّها النَّاُس إِنِّی َرُســوُل الَلِّ إِلَْیُکْم َجِمیعًا﴾ 
)اعراف/ 158(، و: ﴿َو ما أَْرَســْلناَک إاَِلّ َرْحَمًۀ لِْلعالَمیَن﴾ )انبیاء/ 107( این آیات حکایت از 
آن دارد که قرآن اختصاص به زمان خاصی ندارد و مخاطب آیات الهی عموم مردم هستند 
)طباطبایی، 1412: 8/ 124(. بر این اساس بهره مندی از آن مخصوص عصر، یا افراد خاص 
نبوده و تاریخ مند و عصری نیست؛ بلکه معارف آن در تمام دوران ها قابل انطباق بر تمامی 
موضوعات جدید در جهت هدایت بشــر است )همان، 17/ 347(. پذیرش تعمیم پذیری و 
فرابخشــی، دعوت ها و خطاب های قرآن را شامل می شود )همان، 7/ 52(. عالمه طباطبایی، 
با توجه به آیاتی چون: ﴿قُْل یََأیَُّها النَّاُس إِنِّی َرُسوُل الَلِّ إِلَْیُکْم َجِمیعًا﴾ )اعراف/ 158(، یا: ﴿َو 
ما أَْرَسْلناَک إاَِلّ َرْحَمًۀ لِْلعالَمیَن﴾ )انبیاء/ 107( معتقد است قوانین، دستورات قرآن، به لحاظ 
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اآ
جامعیت و اکمال، امکان اجرا شــدن آن در تمام مناطق گیتی، و در میان همه انسان ها با هر  

عقیده، مرام و هر ســطح دانش و بینش، وجو دارد؛ تا زمینه رشد و تعالی انسان ها را فراهم 
آورد )همان، 5/ 288 ؛ 7، 453 ؛ 8/ 3۶8 ؛ 12/ 4۶8(. این معیار در رویکرد ناظر به مؤلف، 

سبب عمل به دستورات و تعالیم این دین الهی شده، و همه آحاد بشری را در برمی گیرد.
خواننــده و مؤلف در وضع معانی برای الفاظ، بدون آنکه تصورات و پندارهاِي خارج از 
موضوع له، که پیرامون آن واژه در ذهن مخاطبان اولیه وجود داشــته باشــد را لحاظ کرده و 
تعمیم می دهد. یعنی مؤلف حتي با کاربرد همان واژه در ترکیب های جدید، ذهن تودة مردم 
را از توهمات و پندارهایي که در میان مردم اعصار گذشته وجود داشته و سبب وضع اولیة 
آن واژه شــده است را نیز، پیرایش نمود. نمونه روشن آن در قرآن واژة "طائر" است. وضع 
و کاربرد واژة طائر در لغت عرب، برخاســته از یک بــاور خرافي در میان تودة مردم بوده 
)الراغب االصفهاني، 1412: 528(؛ اما خداوند همین واژه را در قرآن در مقام تصحیح اعتقاد 
و باور مردم به کار برده اســت. عالمه آیه: ﴿َوُکلَّ إِنَساٍن أَلَْزْمنَاُه َطآئَِرُه فِي ُعنُِقِه َونُْخِرُج لَُه یَْوَم 
الِْقیَاَمِۀ ِکتَابًا یَْلَقاُه َمنُشوراً﴾ )اســراء/13(، درباره ریشة این واژه از زبان زمخشري مي گوید: 
ایشــان - مردم عصر جاهلیت- به پرندگان تفأل مي زدند )طباطبایي، 1412: 13/ 53- 54 ؛ 
الزمخشري، 1413: 3/ 371  ؛ الطریحي، 1985: 3/ 382(. اگرچه خاستگاه این واژه و منشأ 
پیدایش آن، باوري نادرست در عصر جاهلیت بوده، اما واژة مذکور این ظرفیت را دارد که 
در معنایي پیراســته و دور از باور عصر جاهلیت، توسط مؤلف عمومیت پیدا کرده، و برای 
تصحیح اعتقادات افراد استخدام گردد. چنانکه خداوند متعال، به شیوه اي گویا و رسا همین 
واژه را براي تصحیح باوري نادرست و پنداري باطل در میان تودة مردم، استخدام کرده است 

)طباطبایی، 1412: 13/ 53(.
با توجه به قاعدة فوق، دلیل اســتفادة فراوان عالمه از مفردات راغب آشکار مي شود. چرا 
که راغب در مقام کشف معانِي مفردات توجه ویژه اي به کاربردهاي قرآني و قرائن موجود 
در آیات قرآن نموده اســت. بنابراین استناد فراوان به سخن راغب، به دلیل روشي است که 
وي در کشــف معاني مفردات قرآن اختیار کرده، و البته در مواردي که راغب در تطبیق این 
قاعده لغزیده، عالمه بر وي خرده گرفته و معناي مختار خود را ارائه کرده است )همان: 12/ 
331(. تعمیم پذیر و فرابخش بودن آیات قرآن، هدفداری و غایتمندی آیات و سور قرآن، و 
ساختار نظام مند لفظی و معنایی را نیز برای آن برتافته است. زیرا از متن گسسته و نامنظم، 
هدف و غایتی سر نمی زند؛ اما این نظام هدف جو و معنادار را می باید در کلیت پیکره قرآن، 

و یا در درون اجزاء و بخش های کوچک تر آن، یعنی سوره ها و آیات جستجو کرد.
عالوه بر آنچه بیان شــد در تعمیم پذیری و فرابخشی رویکرد ناظر به مؤلف، در نظریات 
کارآمد تفسیری، توجه به هدفداری آیات و سور نیز موجب تعمیم و فرابخش بودن معارف 
قرآم کریم شــده است. عالمه در تفسیر خود به اهداف، مقاصد و ساختار سوره ها و آیات، 
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توجه ویژه داشــتند. ایشان در تفسیر المیزان، با گشودن فصلی در ابتدای هر سوره با عنوان 
»بیــان«، هدف و غرض اصلی ســوره را مطرح نموده، و در البه الی تفســیر خود نگرش 
ساختاری به قرآن را استوار کرده، و روش های راهیابی به اهداف سوره ها را گوشزد می کنند. 
سپس آیات را براساس ساختار پذیرفته شده تفکیک، و به تفسیر آنها می پردازند. در ابتدای 
هر دسته از آیات غرض آنها را بیان نموده، و نحوه ارتباط آنها را با هدف اصلی سوره ذکر 
می کنند. عالمه طباطبایی هر ســوره را، دارای هدف بخصوصی می داند، با مقدمه ای آغاز، و 
با خاتمه  به پایان می  رساند. اختالف عدد آیات سوره  ها به همین امر بستگی دارد؛ تا مقصود 
نهایی انجام نگیرد، ســوره به پایان نمی  رسد. به عقیده عالمه هر سوره صرفا مجموعه آیات 
پراکنده و بدون جامع واحدی نیســت؛ بلکه یک وحــدت فراگیر، یا وحدت موضوعی و 
وحدت ســیاق بر هر سوره حاکم است )اســتادی، 1391: 21(. ارزیابی نظریات تفسیری 
عالمه طباطبایی، حاکی از آن است که ایشان در بیان الیه های مختلفی از وحدت موضوعی 
آیات و سور، به تعمیم پذیر و فرابخش بودن مراد خداوند متعال به عنوان مؤلف قرآن کریم 
پرداخته است. ایشان مهم ترین رویکردهای ناظر به مؤلف، در تعیین اهداف آیات و سور را 

عبارت می داند از:
- وحدت مجموعی و موضوعی: عالمه طباطبایی غرض و موضوع یگانه قرآن را هدایت 

انسان ها می داند )طباطبایی، 1412: 1/ 1۶(
- وحدت موضوعی ســوره های مکی و مدنی: آگاهی از مکی و مدنی بودن سوره ها، 
و نیــز ترتیب نزول آنها، ره آوردی مهم در مباحث مربوط به دعوت نبوی)ص(، و ریشــه 
روحی، روانی، سیاســی و مدنی آن در زمان پیامبر)ص( و تحلیل سیره شریفه ایشان دارد. 
برای بازشناســی آیات و سوره های مکی و مدنی از یکدیگر، عالمه قائل به استنباط گرایی 
است )زرکشي، 1410: 1/ 19۶ ؛ رامیار، 13۶2: 4-۶(. یعنی در شناخت ابزار، به مدد سبک 
و ســیاق و درون  مایه های آیات و سوره ها، به بازشناسی مکی از مدنی پرداخته و بر روش 
متن گرایی معترض بوده اند. پس تنها راه معین برای دستیابی به این هدف، تدبر و اندیشیدن 
در سیاق آیات، و مدد جستن از قرائن درونی و بیرونی است )طباطبایی، 1412: 13/  324 
،235 ؛ 12/ 299 ؛  همو: ۶/ 18۶(. از این روی ایشــان، در آغاز تفســیر سوره های قرآن، با 
تأمل در مضامین، ســیاق و اسلوب آیه های سوره، مکی و مدنی بودن، آیه و یا آیاتی از آن 
را بازشناسی، و سپس بر پایه همان رهیافت، به تقسیر و تبیین سوره می پردازند. این دیدگاه 

دو برآیند آشکار دارد:
الف( میان آیات و سوره های نازل شده در مکه، و آیات و سوره های نازل شده در مدینه، 

نوعی وحدت سیاق و مضمون، و اشتراک مفهومی و موضوعی وجود دارد.
ب( افزون بر وحدت موضوعی و مجموعی قرآن، الیه دیگری از وحدت موضوعی میان 

آیات و سوره های مکی و مدنی شکل می گیرد )طباطبایی، 1412: 18/ 129 ؛ 17/ 5(
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- وحدت در غرض کل قرآن: عالمه پاره ای از سوره های قرآن را، بازتاب دهنده تمامی  

غرض و موضوعی می داند که در مجموع قرآن بدان پرداخته شــده است. از این رو می توان 
آن ســوره ها را فشرده ای از تمام مطالب قرآن برشمرد. به عنوان نمونه ایشان مطلع، پایان و 
ســیاق آیات سوره هود را نشانگر محتوا و پوشــش دهی تمامی غرض قرآن شناخته، بیان 
می دارد: آن گونه که از آغاز، پایان و سیاق آیات سوره برمی آید، این سوره تمامی غرض های 
قرآن را به رغم فزونی و پراکندگی آن بیان می کند، و عصاره ای از مقاصد قرآنی را، با توجه 

به مقاصد و اختالف مضمونی آیات پوشش می دهد )همان: 10/ 134(.
با توجه به نظریات عالمه طباطبایی در رویکرد ناظر به مؤلف، عمومیت و فرابخش بودن 
مــراد مؤلف قرآن از این آیات، حکایت از اکملیت و جامعیــت اهداف، اغراض و زبان و 
فرهنگ قرآن را ثابت می کند. توجه به این معیار در رویکر ناظر به مؤلف، موجب گسترش 
دامنه، و فرا زمان و مکان بودن آیات الهی و دعوت قرآن شــده، و نظریات تفسیری ناظر به 
این کتاب الهی نیز مقبولیت، عمومیت و فرابخشی الزم را دارا می شود، به گونه ای که حتی 
می تواند کنش های گوناگون اجتماعی را، با الگوگیری از فرهنگ و زبان قرآن را منجر گردد.

نتیجه گیری
تالش مفسران مسلمان در قرون متمادی پس از نزول قران کریم، در ارائه نظریات تفسیری، 
نیازمند ارائه معیار کارآمدی در این زمینه، در رویکرد ناظر به مؤلف بوده، تا تبیین بهتر کمی 
و کیفی از آیات قرآن را شامل شود. پرداختن به معیارهای کارآمد مفسران مختلف- اعم از 
سلف و معاصر- در حوزه نظریات تفسیری همچون نقشه راهی است که ُمفسر را در کشف 

مراد الهی یاری می رساند. نتایج و یافته های پژوهشی این تحقیق عبارتند از:
1. عالمه طباطبایی به عنوان مفســر بزرگ معاصر شیعی، بر مبنای تفسیر قرآن به قرآن، و 
التزام به روش اجتهادی به کشف معنا و فهم مراد خداوند در آیات قرآن کریم پرداخته است.
2. ارزیابی و نقد نظریات تفســیری ایشان، در رویکرد ناظر به مؤلف، حاکی از آن است 
که وی تفســیر را به معنای فهم معنای مراد خداوند، به عنوان مؤلف قرآن دانسته است. از 
این رو الزم است خداوند را همچون انسانی فرض نمود، تا بتوانیم به کشف و فهم مراد او 
دست یابیم؛ اما بیان عالمه با توجه به روش اجتهادی ایشان در تفسیر قرآن به قرآن، منطبق 

با دیدگاه ایشان در تعریف تفسیر نیست.
3. ایشــان تفسیر را فهم و کشــف مراد خداوند از طریق تاکید بر مراد مؤلف دانسته، اما 
صرفا به این رویکرد اکتفا نکرده، و پا را فراتر نهاده، و در جای جای این تفسیر به معیارهای 
ناظر به متن و ناظر به ُمفسر نیز اشاره، و نظریات تفسیری خویش را بر اساس آنها نیز بنیان 

نهاده است.
4. بیان تفسیر به شیوه عالمه، نشأت گرفته از رویکرد اجتهادی ایشان در کشف مراد الهی از 
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آیات قرآن بوده، و گویای آن است که وی فاقد نظریه تفسیری - به معنای اشاره شده در این 
پژوهش - بوده، در نتیجه می توان ایشان را ُمفسری دانست که نظریه تفسیری مشخصی  ندارد.
5. شیوه اجتهادی و جامعی که عالمه در نظریات تفسیری خود به کار گرفته، منجر به به 
کارگیری علوم و ابزارهای مختلف چون: لغت، روایات، علوم گوناگون، و... در تفسیر آیات 

از سوی ایشان شده است.
۶. این رویکرد عالمه – تفسیر اجتهادی قرآن به قرآن- نشان می دهد خود ایشان به تعریفی 
که از تفسیر نموده اند- فهم معنای مراد خداوند، به عنوان مؤلف و گوینده قرآن، و کشف و 
فهم مراد او – ملتزم نبوده، و در واقع ایشــان به جهت غلبه روش اجتهادی، منظومه فکری 
مشــخص و منظمی در ارائه دیدگاه ها و نظریات تفسیری خویش ندارد. از این رو شاهدیم 
که نظریات تفسیری خود را، در هر سه حوزه معیارهای ناظر به متن، ناظر به مؤلف، و ناظر 

به ُمفسر، بنا می نهد.
7. آنچه موجب ماندگاری آراء تفسیری ایشان شده، ارائه تفسیر به صورت دائره المعارفی 
از نظرات اجتهادی اســت؛ این امر چیزی فراتر از ملزم شــدن به معیارهای کارآمد ناظر به 

مؤلف خواهد بود.
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