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مقدّمه
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تفسير الميزان در بيست جلاد و باالغ بار ده هازار صافحه توسّاط مرحاوم اساتاد عالّماه سايّد
محمّدحسين طباطبائی به زبان عربی نوشته شد و نگارش تدريجی آن مدّت هفده سال ،از  6008تا
 6096هجري شمسی ،به طول انجاميد اين تفسير کاه در ترجماة فارسای باه حادود دوازده هازار
صفحه رسيده ،مفصّلترين تفسير شيعی قرن معاصر است البتّه «مفصّلترين» بودن ،به خودي خود
و به تنهايی ماية برتري نيست و آنچه اين تفسير را برتري بخشيده ،ويژگیهاي ديگري است کاه در
اين سلسله مقاالت در سه عنوان خلوص ،جامعيّت و ابتكار خالصه شده است

«خلوص» مربوط به روش تفسير است که طیّ مقالة مستقلّی توضي داده شاده اسات و معنای
«جامعيّت» و چگونگی تحقّق آن در الميزان در ادامة اين مقال به تفصيل توضي داده میشاود امّاا
«ابتكار» به معنی نظريّات بديعی است که استاد عالّمه در موضوعات و مسائل مهمّ قرآنای و در پای
بحثها ي مفصّل ابراز داشته است و پيداست که شر اين ويژگی به لحاظ فراوانای و تناوّع مساائل
نياز به چندين مقاله دارد که هر يک به يک موضوع يا چند موضوع مرتبط به هم اختصاص يابد

معنی جامعیّت به طور کلّی

جامعيّت  ،به خودي خود و به لحاظ مفهومی ،وص پسنديدهاي باراي ياک کتااب اسات ،ولای
مصداق آن براي کتابهاي مختل بر حسب موضوع ،هدا ،محتوا ،مؤلّ  ،مخاطاب و جهاات ديگار
فرق دارد قرآن کريم از هر جهت به معنی واقعی کلمه« ،خاصّ» است و به همين نسبت ،جامعيّات
تفسيري هم که بر چنين کتابی نوشته میشود ،معناي خاصّ خود را دارد بدين جهت الزم است به
طور کلّی و با توجّه به موقعيّت قرآن ،شرايطی را که ياک تفساير جاامع قارآن باياد داشاته باشاد،
بررسی و آنگاه به تطبيق آن شرايط با تفسير الميزان پرداخته شود

ویژگیهای قرآن
قرآن يک کتاب معمولی نيست که مؤلّفی در يک رشتة خاص تألي کرده باشد ،بلكه ا حادّاقل
از ديدگاه مسلمانان ا کتابی آسمانی است و مؤلّ آن در واقع ،خداوند ،نگارش و القاي آن به صورت
وحی و به گونة قرائت ،ناقل آن پيامبر(ص) ،هدا آن هدايت و مخاطب آن هماة انساانهاا درتماام
زمانها و مكانها تا قيامت هستند و اين با همة اختالاهاايی اسات کاه از جهاات مختلا دارناد
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چنين کتابی با اين ويژگیها ،درتمام دنيا بینظير و منحصر باه فارد اسات باه عاالوه ،کتاابهااي
آسمانی ديگري هم توسّط پيامبران گدشته ارائه شده ،ولی اين کتاب تفاوت عمدة ديگاري باا هماة
آنها دارد و آن ادّعاي اعجاز است قرآن به طور مكرّر ادّعا کرده که افراد بشر نمیتوانناد نظياري بار
آن عرضه کنند و بر خالا مؤلّفان بشري که به طور معمول احتراز دارند از اينكه مورد مباارزه قارار
گيرند ،قرآن به طور رسمی دعوت به مبارزه میکند و حتّی میگوياد بگردياد و جساتجو کنياد تاا
همدستانی بيابيد و با هم دست به کار مبارزه شويد و در پی آن با قاطعيّت پيشبينی مایکناد کاه
حتّی اگر جنّيان و انسانها دست به دست هم بدهند تا نظيري براي قرآن بياورند کاه بتواناد جااي
آن را بگيرد و جاذبة آن را داشته باشد و موقعيّت قرآن را از افكار انسانها بزدايد ،نخواهند توانسات:
« قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ اإلِنسُ وَالْجِنم عَلَى أَن یَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ الَ یَـأْتُونَ بِمِثْلِـهِ وَلَـوْ کَـانَ
بياورند ،همانند آن را نخواهند آورد ،هر چند يكديگر را (در اين کار) کمک کنند» (اإلساراءن  ،)67و
میبينيم با آنكه بر حسب حكايت تواريخ ،مخالفان پيامبر و قرآن کوششهايی در اين باب باه عمال
آوردند ،در عمل نتوانستد جاي قرآن را با آوردههاي خام و گاه خندهآور خود پُار کنناد ،باا آنكاه از
بزرگان فصحاي عرب بودند و اشعار برخی از آنان هنوز هم در دانشگاههاي سراسار دنياا باه عناوان
نمونههاي بارز ادبی دوران پيش از اسالم تدريس میشود نكتة شگفت ديگر در ايان بااب آن اسات
که قرآن در يک محدودة زمانی و مكانی کوچک نازل شده است و اين ادّعا را مطار کارده اسات و
چنانچه کسانی در آن زمان و مكان داعية مبارزه داشتند ،فقط میتوانستند چند نفري در گوشاهاي
جمع شوند و تبادل نظر کنند ،ولی میدانيم که اين دعوت مخصوص آن زمان و مكان نباوده ،بلكاه
هماکنون تا پايان فرضی و نامعلوم زمان و براي همة مكانها نيز ادامه دارد و اين در حالی است کاه
امروز شرايط ادبی و فرهنگی جهان ا و از جمله جهان عرب ا عوض شده است و امكانات اديباان باا
آن زمان قابل مقايسه نيست و همة دنيا با هم مرتبط گشته است و میتوان به راحتای همدساتيابی
کرد و يک نظير احتمالی پيشنهادي را در لحظهاي براي تمام صاحبنظران مدّعی مخابره کارد و از
آنان استمداد جست و به تعبير قرآن« ،مظاهرت» و پشتيبانی طلب کرد و نيز بر عادد مخالفاان باه
نسبت افزايش عدد افراد بشر افزوده شده است و اين مخالفان با انگيزههااي مختلا در تماام دنياا
منتشر هستند و برخی کار را از مخالفت گذراناده باه دشامنی کشااندهاناد و باه ساوزاندن رسامی
نسخههاي قرآن انديشيدهاند و آن را به طور علنی اعالم کردهاند و آنگاه به خاطر طغياان مسالمانان
مجبور به عقبنشينی شدهاند ،ولی با همة اين امكانات و با اين شرايط مهيّا و مناسب هناوز نظياري
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بَعْرُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا :بگو :اگر انسانها و پريان (جنّ و انس) اتّفاق کنند که همانناد ايان قارآن را

698

سيّد صدرالدّين طاهري



سراج منیر؛ سال  ،8شمارة  ،68پاييز 6068

براي قرآن ادّعا و اعالم نشده است و چنين پديدهاي روي ننموده است و قرآن نيز با قاطعيّت تمام و
اعتماد به نَفْس کامل و بینظير خود همچنان مبارز میطلبد
الزم به يادآوري است که در بيان ويژگی فوق ،قصاد دفااع از قارآن را ناداريم و باه هايچ وجاه
نمیخواهيم وارد اين مقوله شويم که آوردن نظير قرآن براي بشار معماولی ،ياا ادياب و متخّصاص،
ميسّر است يا نه زيرا اين مطلب به بحث اعجاز قرآن مربوط است و بايد دور از هار گوناه تعصّاب و
پيشداوري از جهات مختل مورد بررسی قرار گيرد ،بلكه فقط در صدد آنيم که اوصاا عمدة قارآن
را حتّیالمقدور از زبان خود قرآن بيان کنيم تا مقدّمهاي براي بيان عظمت کار عالّمة طباطباائی در
تفسير جامع اين کتاب باشد
ويژگی ديگر قرآن که در عين تقيّد به اختصار ،ناگزيز از اشاره به آن هستيم ،جامعيّت محتاوايی
خود قرآن است هدا اصلی اين کتاب بدون شک هدايت اشخاص به ساحت قدس پروردگار اسات،
چنانکه خود عنوان کرده ،میفرماياد« :ذَلِکَ الْکِتَابُ الَ رَیْبَ فِیـهِ هُـدًى لِّلْمُتَّقِـینَ :آن کتاابی
باعظمت است که شک در آن راه ندارد و ماية هدايت پرهيزکااران اسات» (البقارهن  )8ايان هادا
گاهی به صراحت در متن و گاه به صورت پسوندهاي تذکاري ،مثل ترغيب به تعقّل و تذکّر و امثاال
اينها در تمام صفحات قرآن دنبال شده ،ولی در کنار اين هدا اصلی مطالب فراوانی در قارآن آماده
که شمردن همة آنها به طول میانجامد و از جمله آنهاسات ايان ماوارد :احكاام دينای ،ارشاادهاي
اخالقی ،تاريخ پيامبران ،نبوّت پيامبر اکرم (ص) ،اثبات ذات و بيان احوال مبدأ نخستين و صافات و
افعال وي ،رو  ،برزت انسان ها ،چگونگی معاد و احوال آن از قبيل بهشت و جهنّم و حساب و ميازان
و غيره ،جهاد و فتيلت شهادت در راه خدا ،اوصااا متّقاين ،مطالاب مرباوط باه طبيعات ماادّي و
آسمانها و زمين و جغرافياي طبيعی ،آفرينش آدم ،لزوم اطاعت از اماام و پياامبر و وحای قرآنای و
ساير اقسام وحی ،فرشتة وحی ،اوصاا قرآن ،شيطان ،منافقان و کفّار و بسياري ديگر از مطالاب کاه
يادآوري عنوان آنها به طول میانجامد اين جامعيّت محتوايی به نوبة خود ،کار نوشتن ياک تفساير
جامع بر اين کتاب را دشوار میسازد زيرا مستلزم تخصّص و اطّالعات الزم در بسياري از زميناههاا
است
ذکر ساير ويژگیهاي اين کتاب در اينجا نمیگنجد زيرا معاادل انباوهی از آثاار قارآنشناساانه
است که در طول تاريخ پيرامون اين کتاب نوشته شده است و امروزه بخشی از آن با عناوان رسامی
«علوم قرآنی» ،يكی از رشتههاي مهمّ دانشگاهی است
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مشکل ناشی از فراوانی تفاسیر

نمایی از یک تفسیر جامع قرآن
با عنايت به ويژگیهايی که به اختصار تمام از قرآن کريم ارائه شاد ،مایتاوان گفات ارائاة ياک
تفسير جامع از اين کتاب حدّاقل مشروط به رعايت شرايط ذيل است:
ال ) ايراد يک مقدّمه که بعد از معرّفی مختصر قرآن کريم ،انگيزة مفسّار و شايوة او در تفساير
قرآن را به روشنی بنماياند
ب) از آنجا که اين کتاب به زبان عربی و شامل لغات نيازمناد باه توضاي و ترکيباات صارفی ا
نحوي و ادبی است ،مفسّر بايد پيش از پرداختن به محتوا ،معانی لغات و جنبههاي صرفی و نحوي و
ادبی را بيان کند اين کار البتّه او را در بيان محتوا نيز ياري میدهد
ج) يک ويژگی قرآن قرائات آن است که خود موضوع يک بحث قرآنشناسانه است و کتابهااي
مستقل نيز در آثار مربوط به علوم قرآنی دربارة آن نوشته شده است و در اينجا فرصات ورود باه آن
نيست ،ولی به هر حال روشن است که بيان قرائات و بحث دربارة آنها به نوباة خاود زميناه را باراي
بيان کاملتر محتوا آماده میسازد
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با توجّه به مطالب فوق ،میتوان به حدس دريافت که ارائة تفسيري جامع از قرآن تا چاه انادازه
دشوار است و مفسّري که چنين تعهّدي را بر خود هموار میکند ،به چاه وادي خطياري وارد شاده
است و البتّه ارائ ة تفسير جامع بر تمام کتاب بسی دشوارتر از تفسير يک سوره يا يک آيه با موضاوع
خاصّ است و چه بسا سالهاي متمادي کوشش مستمر را طلب میکند



يادآوري اين نكته نيز ضرورت دارد که از ابتداي نزول تدريجی قارآن تاا تادوين کامال آن و تاا
امروز شمار فراوانی از تفاسير موضوعی و مجموعی بر آيات و سورههااي قارآن و بار مجماوع آن باه
رشتة تحرير درآمده که حاکی از موقعيّت خطير قرآن است و اينها همه جدا از تفاسير موردي است
که توسّط معصومان (ع) ايراد شده اسات و ياا توسّاط صاحابه و تابعاان و طبقاات بعادي از ساوي
مفسّران غير رسمی اظهار گرديده و به ثبت رسيده است وجود اين تفاسير وظيفاة مفسّاري را کاه
میخواهد سخن تازه و ناگفتهاي بگويد و در عين حال مسؤوالنه تفسير کند ،دشوارتر میسازد و نيز
حتّی اطّالع و احاطه بر اين گفتهها و تشخيص درست از نادرست آنها ،خود کاري بس مشكل است
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د) در پرداختن به محتوا توجّه به گفتههاي مفسّران پيشين ،اعمّ از صحابه و تابعان صاحبنظر و
مفسّران رسمی صاحب کتاب ،از قرون اوّليّة اسالمی تا به حال ،به فهم محتوا کمک مایکناد و چاه
بسا مفسّر را هشدار دهد تا در دام اسرائيليّات که در تفاسير صحابة يهودياألصل کم نيست ،گرفتاار
نشود
ها) بخش مهم و يا اصلی تفسير قرآن توسّط خود قرآن تأمين میشود يعنی آياتی که متامون
مشترک و يا مرتبط با يكديگر دارند ،در مجموع يكديگر را تفسير میکنند و حدّاقل اصل مقصاود را
مینمايانند مفسّر بايد اين شيوه را بر ديگر راههاي تفسير مقدّم بدارد زيرا ايان ياک شايوة عرفای
است که اختصاص به قرآن ندارد و معنی واقعی سخن تفسيرپذير هر شخص يا مقام يا هر ماؤلّفی را
با مالحظة مجموعة سخنانش بهتر میتوان فهميد اين معنا در قرآن که به اعتقاد مسالمانان ساخن
الهی و بر کنار از دوگانگی و اختالا است ،مؤکّد است
و) جدا از گفتههاي مفسّران پيشين ،توجّه همهجانبه به تفاسيري که از معصاومين (ع) رسايده
است و سند معتبر دارد ،يكی از شرايط اساسی جامعيّت تفسير قارآن اسات ،هرچناد مسالمانان در
مورد مصاديق معصومان و در اصل معنی عصمت و حدود آن داراي اختالا نظر باشند بديهی است
که مفسّر در اين مورد وظيفة دشوار ارزيابی احاديث را نيز بر عهده دارد
ز) با توجّه به متامين آيات ،گاهی بحثهاي جانبی مربوط به موضوعات گوناگون ،از قبيل فقاه،
سياست ،اخالق ،تاريخ ،جغرافيا ،قرآنشناسی ،فهم قرآن و ديگر قلمروهاي مرتبط با ديانت ضارورت
میيابد که ورود به آنها نيازمند مطالعات دائرةالمعارفی گسترده است و يک تفسير جامع نمایتواناد



نسبت به اين گونه مباحث بیتفاوت باشد
بخش أخير از جمله لغزشگاههاي خطرناک تفسير نيز میباشد و بوده و هستند مفسّرانی کاه باا
افراط در اين مورد وجهة قرآن را تغيير دادهاند و آن را از هدا خود که هدايت است ،دور ساختهاند
و يا عقايد پيشساختة خود را بر قرآن تحميل کردهاند و به جاي «تفسير» به «تطبيق» پرداختهاناد
و به طور غير مستقيم مرتكب تفسير به رأي ممنوع نيز شدهاند
) مفسّر بايد در تمام مواردي که سخنی را از ديگري نقل میکند ،نشانی دقيق و روشان آن را
بيان ،و در نهايت ،مشخّصات کامل منابع خود را طبق شيوهاي که امروز به درساتی معماول اسات،
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ارائه کند متأسّفانه پيشينيان ما در اين مورد کوتاهی بسيار در منقوالت تفسايري و غيار تفسايري
خود روا داشتهاند

دو وجه عمدۀ جامعیّت
الف) جامعیّت محتوا

جامعیّت محتوایی المیزان
مؤلّ الميزان جهات لغوي و ادبی و قرائات را به طور مرتّب در آغاز نياورده است و از اين جهت،
برتري با تفسير مجمعالبيان است ،ولی در عوض ،الميزان چند نكتة محتوايی ديگر را به طور مرتّاب
رعايت کرده که مورد توجّه مؤلّ مجمعالبيان نبوده است:



وجه دوم جامعيّت مربوط به منابعی است که مفسّر از آنها استفاده میکند و معلوم است که اين
وجه ،خود تابعی از وجه نخست است ،يعنی هر چه محتوا جامعتر و پُربارتر باشد ،عدد و تنوّع منابع
نيز فزونی میيابد
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جامعيّت محتوايی يک تفسير قرآن به اين معنا است که همة ابعااد و زوايااي لفظای و معناوي
تفسير را مورد توجّه قرار دهد و دربارة آنها بحث کند سسس اگر اين جامعيّت با نظمی هماراه شاود
که خواننده را به سادگی به هر يک از زواياي بحث رهنمون شود و هر يک را به سادگی در دسترس
فكر او قرار دهد ،خود ،کمال مطلوب خواهد بود براي نمونه ،در بين تفاسير متقادّم شايعه ،تفساير
مجمعالبيان تألي ابوعلی فتل بن حسن طبرسی ،متوفّاي قرن ششم هجري قمري ،از ايان جهات
ممتاز است طبرسی ذيل هر يک يا چند آية مرتبط به هم ابتدا جنبههاي لغاوي ،صارفی ،نحاوي و
ادبی ،سسس قرائتها و جهات ادبی مربوط به هر قرائت را متذکّر شده است و آنگاه تفاسير متقدّمان
را ،از صحابه و تابعان و طبقات بعدي و نظر مفسّران رسمی پايش از خاود ،بياان کارده اسات و در
پايان به نتيجهگيري و اظهاار نظار پرداختاه اسات و ايان شايوه را باه تقرياب در سراسار تفساير
مجمعالبيان رعايت کرده است امّا با توجّه به تمرکز عالّمه بر تفسير قرآن به قرآن ،روشن است کاه
اين گونه مباحث در حاشيه قرار دارند و مفادّ آنها ،به جز بحثهاي روايی ،به حسااب تفساير قارآن
گذاشته نمیشود يا در متن تفسير قرار نمیگيرد ،ولی امتياز رعايت اين شيوه از نقطه نظر جامعيّت
قابل انكار نيست
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نخست اينكه الميزان تقيّد به تفسير قرآن به قرآن داشته که اين ويژگی در بحث «خلوص» باه
تفصيل توضي داده شده است و در اينجا نياز به تكرار نيست دوم اينكه الميزان به طور معمول بعد
از تفسير آيات ،مباحث مستقلّ و مرتبطی ذيل عناوانهاايی از قبيال روايتای ،تااريخی ،اجتمااعی،
علمی ،اخالقی ،کالمی و فلسفی و ديگر عنوانهااي تخصّصای مطار کارده اسات و در ايان گوناه
مباحث صرفه جويی و امساکی نيز صورت نگرفته اسات باراي نموناه آيااتی از ساورة مبارکاة بقاره
پيرامون اعجاز قرآن است در اين آيات ،قرآن کريم مدّعيان را به مباارزه طلبياده اسات و از ايشاان
دعوت میکند که اگر اعجاز اين کتاب را نمیپذيرند ،با هم تشريک مساعی کنند و سورهاي مثل آن
بياورند و آنگاه پيشبينی میکند که هرگز از عهدة اين کار بر نمیآيند« :وَإِن کُنتُمْ فِی رَیْبٍ مِّمَّـا
نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بسَاورَةٍِ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءکُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ کُنْـتُمْ صَـادِقِینَ *
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَِالْحََِلرَةُ أُعِـدَّتْ لِلْکَـافِرِینَ :و اگار
دربارة آنچه بر بندة خود [= پيامبر] نازل کردهايم ،شاکّ و تردياد دارياد( ،دسات کام) ياک ساوره
همانند آن بياوريد و گواهان خود را ا غير خدا ا براح اين کار فراخوانيد اگار راسات ماىگويياد *
پس اگر چنين نكنيد ا که هرگز نخواهيد کرد ا از آتشاى بترسايد کاه هيازم آن بادنهااح ماردم
(گنهكار) و سنگها [= بُتها] است و براح کافران آماده شده است» (البقرهن88ا)80
عالّمه طباطبائی به مناسبت اين دو آيه بحث مفصّلی ،بايش از سای صافحه ،پيراماون ماهيّات
اعجاز قرآن ،بهويژه جهات مختلفی که مبارزهطلبی (تحدّي) قرآن ناظر باه آنهاا اسات ،اياراد کارده
است و در تمام آن موارد از ديگر آياتی که بيانگر جهات مذکور هستند ،به ضميمة رواياات اساتفاده
کرده است (ر ک طباطبائی ،بیتا ،ج66 :6ا)92
نمونة ديگر مسألة تأويل است که مربوط به فهم قرآن و از اوّلين و اساسایتارين مساائل قرآنای
است و به مناسبت نظر ابتكاري و بديعی که عالّمه پيرامون ماهيّت تأويل و ديگر فروع مربوط به آن
ابراز داشته است (ر ک همان ،ج :0آلعمرانن آية  ،)7سزاوار است ذيل ويژگی سوم ،يعنی «ابتكاار»
اين مسايل و نمونهها ي ديگري از اين قبيل به تفصايل بررسای و گازارش شاود باه عاالوه ،عالّماه
طباطبائی کوشيده است براي مجموعة آيات هر سورهاي ياک هادا محاوري بياباد و آن را ماالک
تشكيل سوره بشناسد اين کار در سورههاي کوچک قرآن کاه بيشاتر در جازء سایام هساتند ،باه
سادگی ميسّر است ،امّا در سورههاي بزرگ هميشه آسان نيست و هار چاه ساوره بازرگتار باشاد،
مشكلتر است با اين همه ،عالّمه اين مقصود را حتّی در بزرگترين سوره ،يعنی سورة بقره ،تعقياب
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کرده ،به ثمر رسانده است سورة بقره  821آيه است و به نظر ايشان مطلب محوري اين سوره بياان
اين نكته است که خاستگاه قرآن و ديگر اديان توحيادي يكای اسات و اصاول اعتقاادي هماة آنهاا
يكسان است ،امّا مردم در برخورد با اسالم به سه گروه مؤمن ،کافر و منافق تقسيم میشوند و مياان
کافران و پيروان برخی ديگر از اديان ،به خصوص يهوديان ،همكااري هماهجانباهاي در مخالفات باا
اسالم و کارشكنی عَلَنی و پنهان نسبت به اهداا جامعة اسالمی وجود دارد (ر ک همان)80 :

ب) جامعیّت المیزان از نظر منابع

نشريات ادواري ايرانی و غير ايرانی استفاده شده است در اين بهرهگيريها ،برخالا شايوة معماول
در بسياري از کتب علوم اسالمی متقدّم و قرون ميانه يا حتّی متأخّر ،در اکثر موارد نام اثر و مؤلّ و
نشانی کامل به طور دقيق يادداشت شده است و تنها موارد محدودي نقل قولهاي شفاهی عالّماه از
ديگران از اين قاعده مستثنی گرديده که البتّه جز اين نمیتوانست باشد و اينها نياز باه نوباة خاود
ارزش اين اثر را افزون میسازد .تنوّع منابع مورد استفادة الميزان محتوا را نيز پُر بار نماوده اسات و
در عين حال ،تقيّد مؤلّ به تحقيق در آيات به شيوة «تفسير قارآن باه قارآن» نياز باه نوباة خاود
موجبات استقالل وي در آراي تفسيري را فراهم آورده است

نظری بر منابع المیزان
 )2منابع تفسیری
هر مفسّر اليق بر خود فرض میداند که از افادات تفسيري گذشتگان ،از اساتيد فنّ و آغاازگران
تفسير ،بهره ببرد تا هم از تكرار بسرهيزد و هم ذوق خويش را بارور سازد متأسّافانه باوده و هساتند
مفسّرانی که به اين امر مهم کمتر توجّه کردهاند ،ولی الميزان از جهت اعتناي عملی به اين فرضايّة
علمی ممتاز است ،به طوري که گويی در مطالعة اين تفسير سرتاسر بيش از يک هازار ساال تااريخ
تفسير در مقابل ديدگان انسان قرار میگيرد و نكتة شايان توجّه اين است که در اين سِير طوالنی و
گستردة تفسيري ،کمترين تفاوتی ميان مفسّران شيعی و سنّی مالحظه نمیشود
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علوم قرآنی ،دائرة المعارا ،فلسفه ،سياست ،لغت ،ادب عربی ،کتب آسمانی ادياان پيشاين ياا حتّای



دومين وجه جامعيّت الميزان گسترش و تناوّع مناابع آن اسات در ايان کتااب از شامار قابال
توجّهی از منابع متقدّم و متأخّر در رشتههاي گوناگونی همچون تفسير ،روايت ،تاريخ ،کالم ،اخاالق،
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قديمترين تفاسير ماورد اساتفادة الميازان منقاوالت تفسايري صاحابة پياامبر(ص) و تابعاان و
شاگردان ايشان است که دورههاي آغازين و غير مدوّن تفسير را تشكيل میدهند امّا نخساتين اثار
تفسيري مكتوب و معتبر که نام آن در الميزان آماده اسات و مطاالبی از آن نقال شاده ،از تفاساير
شيعه ،تفسير عيّاشی تألي محمّدبن مسعود عيّاش ،از فقهاي اماميّه در قرن سوم ،و از تفاسير اهال
سنّت ،جامعالبيان عن تأويل آيّ القرآن ،تألي ابوجعفر محمّدبن جرير طبري ،متوفّاي  066هجاري
قمري است (االوسی660 :6076،ا)72
در مجموع ،الميزان از بيست و هفت تفسير مكتوب شيعی و سنّی استفاده کارده (ر ک هماان)
که برخی به نوبة خود تأثيرات قابل توجّهی در قلمرو زمانی و مكانی خاود داشاتهاناد و از جملاه از
تفاسير اهل سنّت ،مفاتي الغيب تألي امام فخار رازي (متوفّااي  161هاا ق) و الادّرّالمنثاور تاألي
جاللالدّين عبدالرّحمن سيوطی (متوفّاي 666ها ق) و تفسير الجواهر طنطاوي (متوفّاي 6092ها ق
ن 6686م ) و از تفاسير شيعه ،مجمعالبيان تألي طبرسی (متوفّاي  982ها ق) و تفسير نورالثّقلاين
تألي شيخ عبدعلی بن جمعه (متوفّاي  6668ها ق) و تفسير تبيان تاألي شايخ الطّائفاه اباوجعفر
طوسی (متوفّاي  816ها ق) بخشی از تفاسير مورد استفادة الميزان بودهاند
استفادة الميزان از تفاسير مختل و متعدّد ،در بردارندة يک نكتة محتوايی مهم اسات زيارا بار
غالب تفاسير مكتوب جنبة خاصّی حاکم بوده است براي نموناه ،تفساير فخار رازي جنباة کالمای،
تفسير صافی تألي فيض کاشانی جنبة حديثی و تفسير طنطاوي جنبة علمی دارد و در يک کاالم،
کمتر مفسّري يافت می شود که بتواند وجهة غالب تخصّصی و ذوقی خود را بار تفساير خاود حااکم
نسازد که اين البتّه طبيعی اسات و نتيجا ة باارز آن نياز ،باه طاور کلّای و باا قطاع نظار از پاارهاي
زيادهرويها ،مثبت است زيرا باعث شده که قرآن کريم با توجّاه باه ديادگاههااي متفااوت و متناوّع
مفسّران ،در طول قرون متمادي ،از همة جهات علمی ،ادبی ،فلسفی ،تاريخی ،روايی ،کالمای و جاز
اينها به تفسير رسيده است البتّ ه اين نتيجه در جاي خود مثبت است ،ولای هار گارايش تفسايري
منفرد نيز زمينة اين انحراا را فراهم میکند که قرآن ،يعنای کتااب آسامانی هماة مسالمانان ،باه
تدريج و در اثر افراط در گرايشهاي خاص ،در بند يک گرايش تفسيري خاص قارار گيارد و از ايان
رهگذر ،نوع يا انواع متنوّعی از «تطبيق» جاي «تفسير» به طور غير عَلَنی ،بر قرآن تحميال شاود و
اين شيوه ،آنگونه که در مقدّمة الميزان نيز مورد هشدار قارار گرفتاه (ر ک طباطباائی ،بایتاا ،ج:6
 ،)92با هدا قرآن که هدايت همة انسانها ،با هر نوع گرايش ،ساليقه و تخصّاص اسات ،ساازگاري
ندارد و نيز اگر در آن زيادهروي شود ،آنگونه که مؤلّ الميزان متذکّر شده ،عنوان «تطبياق» باراي
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آن شايستهتر از «تفسير» میباشد (ر ک همان )2 :و در واقع ،يكی از گونههااي «تفساير باه رأي»
است که روايات متواتر بر ممنوعيّت آن داللت دارند

امّا الميزان ،در عين استفاده از منابع تفسيري گوناگون ،به دليل تمرکز بر تفسير قرآن به قارآن

رواياتی از پيامبر اکرم (ص) در تفسير پارهاي از آيات رسيده است ،امّا از آنجا که روايات مجعول
نيز شمارشان کم نيست ،به يقين نمیتوان در تفساير روايای باه ايان احادياث اکتفاا کارد عالّماه
طباطبايی میگويد شمار اين روايات ا آنهايی که معتبر است ا به دويست و پنجاه نمایرساد (ر ک
طباطبائی )18 :6016 ،و در موضع ديگري بر دقّت خود افزوده ،متذکّر میشاود کاه روش برخای از
صحابة معروا و آشنا ،در تفسير قرآن به قرآن اين بود کاه «گااهی آنچاه از پيغمبار اکارم(ص) در
معانی آيات قرآنی شنيده بودند ،در شكل روايت مسند نقل میکردند متأخّرين از اهل سانّت ايان
قِسم را نيز جزء روايات نبوي در تفسير میشمارند زيرا صحابه علم قرآن را از مقام رسالت آموختاه



 )1روایات دینی در المیزان
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و جانبی شمردن همه بحثهاي علمی ،فلسفی ،تاريخی و جز اينها ،از ياک طارا باه ايان مباحاث
توجّه کرده است و از طرا ديگر ،از در افتادن تفسير به کام تطبيق و از ارتكاب تفساير باه رأي ،باا
هر زمينهاي برکنار مانده است و به عبارت ديگار ،هام گارايشهاا را طبيعای و مفياد و حتّای الزم
شمرده است و منعكس ساخته ،و هم تفسير را به سالمترين وجه ممكن ارائه نموده است البتّه باياد
حساب يک گرايش را از بقيّه جدا کرد و آن گرايش روايی است زيرا روايات معتبر از معصوم ،خاود
بخشی از تفسير قرآن است و همة مفسّران اسالمی ،از فرقهها و مذاهب مختل  ،در اين زمينه اتّفاق
نظر دارند ،جز اينكه تفاوت مهمّ ميان شيعه و مذاهب اهل سنّت اين است که شيعه روايات معتبر از
ائمّة اهل بيت (ع) را نيز در کنار احاديث نبوي (ص) میپذيرد ،ولی فرقاههااي اهال سانّت حاديث
معتبر را منحصر به سنّت پيامبر (ص) میدانند و در کنار آن ،باه گفتاههااي ديگاران ،از صاحابه و
تابعان ،نيز احترام میگذارند و بهويژه براي صحابة پيامبر (ص) گاه اعتباري نزديک به حجّيّت قائال
هستند و مستند آنان حديث مشهوري از پيامبر (ص) است که از تفرّق پيروانش بعد از خاودش باه
فرقههاي گوناگون خبر داد و فرمود همه در هالکت هستند مگر يک فرقه و در پاسخ به اين پرساش
که آنان کيانند؟ برخالا انتظار ،نام فرقة خاصّی را نبردند و فرمودند« :مَا أَنَا عَلَيهِ وَ أَصحَابِی» ،يعنی
آن فرقهاي اهل نجات هستند که بر روش من و يارانم باشاند (ر ک بغادادي8 :6088 ،اا )0بحاث
پيرامون معنی اين حديث و حدود اعتبار سند آن جاي ديگري دارد
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بودند و مستبعد است که خودشان از خود چيزي گفتاه باشاند» (هماان98 :اا )96ساسس عالّماه
میافزايد که « دليلی قاطع بر اين سخن نيست در ميان اين روايات صاحابی ،بساياري از ساخنان
علماي يهود که مسلمان شده بودند ،مانند کعباألخبار و غيره ،بدون اسناد يافت میشود همچناين
ابنعبّاس بيشتر اوقات در معنی آيات به شعر تمثّل میکرد» (همان)
نتيجه آنكه اگر در تفسير روايی به روايات نبوي (ص) اکتفا شود ،نياز تفسيري مفسّري که مقيّد
به اين طريقه است و در عين حال ،خود را موظّ به بررسی سند میداند ،تأمين نمیشود ،امّا شيعة
اماميّه از اين جهت کمتر دچار مشكل است زيرا گفتههاي قرآنی ائمّة معصومين (ع) را هم کاه باه
فراوانی روايت شده است و اَسناد آنها نيز قابل تحقياق و تساليم اسات و آنهاا را از جهات حجّيّات
همردي با حديث نبوي (ص) میشمارد ،در اختيار دارد عالّمه طباطبائی بر اساس همين پشاتوانه،
مباحث روايی فراوانی را ذيل آيات ايراد کرده است و به عنوان دومين منبع قابل اعتنا بعد از تفساير
قرآن به قرآن ،مورد توجّه قرار داده است
م حاديثی کاه در مباحاث فاوق ماورد مراجعاة عالّماه
در مجموع بيست جلد الميزان منابع مه ّ
طباطبائی بوده است و از آنها نقل حديث شده ،عبارتند از چهار منبع معروا شايعه ،الكاافی تاألي
ابوجعفر محمّدبن يعقوب کلينی ،متوفّاي  082هجري قمري ،من اليحتره الفقيه ،تألي محمّد بان
علی بن بابويه (صدوق) ،متوفّاي  026هجري قمري ،اإلستبصار و التّهذيب از تأليفاات شايخالطّائفاه
ابوجعفر طوسی ،متوفّاي  816هجري قمري منابع اهل سنّت نيز شش منبع هستند کاه از شاهرت
کافی برخوردارند (که عبارتنداز :صحي مسلم ،متوفّاي  816هجري قمري ،صحي بخااري ،متوفّااي
 891هجري قمري ،سُنَن ابیداوود ،متوفّاي  879هجري قمري ،سُنَن ترمذي ،متوفّاي  876هجاري
قمري ،مسند امام احمد حنبل ،متوفّاي 886هجري قمري ،و مساند نساائی ،متوفّااي  060هجاري
قمري) امّا الميزان به اي ن منابع معروا و اصلی اکتفا نكارده ،بلكاه در ايان تفساير ،در مجماوع ،از
حدود  66منبع روايی شيعی و سنّی اساتفاده شاده اسات و عاالوه بار جواماع چهارگاناة شايعه و
کتابهاي مبتنی بر آنها ،از قبيل وسايلالشّايعه تاألي شايخ حُارّ عااملی (متوفّااي  6668هجاري
قمري) ،و از آثار حديثی مبتنی بر کتب ششگانة اهال سانّت ،از قبيال فات البااري بشار صاحي
البخاري ،تألي ابنحجر عسقالنی (متوفّاي  298هجاري قماري) و مناابعی از علام رجاال و کاالم
آميخته با حديث که در اين زمره قابل محاسبه هستند ،بهره برده است قاديمتارين منباع حاديثی
شيعه که نام آن در الميزان آمده ،شايد کتاب سليم بن قيس هاللی ،از ياران امام علی بن ابیطالاب
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(ع) باشد و ديرينهترين مأخذ سنّی که مورد استفادة تفسير مذکور قرار گرفته ،ظاهراً الموطأ تاألي
امام مالک ،از ائمّة چهارگانة اهل سنّت ،متوفّاي  676هجري قمري است

 )9منابع تاریخی المیزان

کتابهاي اديان گذشته و دائرةالمعاراها استفاده شده است ،ولی تحقيق تاريخی مستقيم پيراماون
اين مباحث در الميزان صورت نگرفته است
يک نكتة انتقادي که در اينجا بايد تذکّر داده شود اينكه مطالب منقول از منابع فاوق در بيشاتر
موارد بدون نشانة دقيق نقل شده است

 )4المیزان و کُتُب ادیان پیشین
الميزان از کتب اديان پيشين ،از قبيل تورات ،انجيل ،اوستا و شرو و تفاسير مربوط به آنها هام
سود برده است و استفاده از اين کتب به معنی معتبر دانستن اين منابع به طور فیالجمله است باه
عالوه ،در مسائل تاريخی و غير تاريخی که بايد از پيروان اين اديان پرسيده شود ،مهامتارين منباع
آنان همين کتابها و تفاسير و شرو آنها است و اين بهرهبرداريها منافاتی با اعتقاد به تحري ايان
کتب ندارد و به همين مالحظه است که میتوان گفت استفادة الميزان از کتب اديان گذشته بيشتر

سراج منیر؛ سال  ،8شمارة  ،68پاييز 6068

از جمله منابع تاريخی ا اسالمی که در مباحاث جاانبی ايان تفساير در مساائل تااريخی ماورد
استفاده قرار گرفته ،اآلثار الباقيّه تألي ابوريحان بيرونی (ر ک طباطبائی ،بیتا ،ج  )668 :6پيرامون
مطالب مربوط به صائبين ،سيرة ابنهشام ،در باب شمار شهداي مسلمانان در جناگ احُاد و اساامی
آنان است (ر ک همان ،ج 77 :8ا )78يادآوري مایشاود کاه مباحاث تااريخی الميازان ،پيراماون
مطالب تاريخی قرآن و بهويژه تاريخ پيامبران و اقوام و پيروان و مخالفان آنان ،از جمله تااريخ دوران
بعثت پيامبر اسالم (ص) است و از منابع مربوط به ايان موضاوعات ،از قبيال قصّاههااي پياامبران،



در حدود بيست و دو منبع تاريخی در تفسير الميزان مورد استفاده قرار گرفته است و بيشترين
منابع متعلّق به اهل سنّت است زيرا بيشتر منابع تاريخی ا اسالمی نيز متعلّق به اهل سانّت اسات
همچنين ترجمههايی از برخی آثار تاريخی شرقشناسان ،از جمله تاريخ تمدّن اسالم تألي گوساتاو
لبون فرانسوي ،در ميان منابع تاريخی مورد استفادة الميزان دياده مایشاود (ر ک االوسای:6076،
607ا)667
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جنبة تاريخی دارد و جداسازي آن از منابع تاريخی بدين جهت است که اينها ذيل عنوان تاريخ قرار
نمیگيرند ،بلكه کتب دينی هستند

سراج منیر؛ سال  ،8شمارة  ،68پاييز 6068

 )3فرهنگ و یائرةالمعارف
مراجع معتبر لغت عرب ،از قبيل الصّحا  ،تألي اساماعيل بان حمّااد جاوهري (متوفّااي 861
هجري قمري) ،لسانالعرب ،تألي ابنمنظور مصري (متوفّاي  789هجري قماري) ،المصابا المنيار
فی غريب الشّر الكبير ،تألي احمد بن محمّاد بان علای فيّاومی (متوفّااي  776هجاري قماري)،
القاااموسالمحاايط ،تااألي محمّااد باان يعقااوب فيروزآبااادي (متوفّاااي  267هجااري قمااري) و
دائرةالمعاراهاي مشهوري همچون دائرةالمعارا بُستانی و بريتانيكا ،در ماوارد لازوم توسّاط مؤلّا
الميزان مورد استفاده قرار گرفته است

 )6نشریّات ادواری
وسعت معلومات و گسترة نگاه مؤلّ الميازان اجاازه ناداده اسات تاا نشاريّات ادواري ايرانای و
خارجی نيز از نظر وي دور بماند از اين جهت ،معدودي از نشريّات ايرانی و خارجی ،از جمله برخای
از روزنامههاي عصر ايرانی ،الشّرق چاپ بيروت و الي چاپ آمريكا به مقادار کام در الميازان ماورد
استفاده قرار گرفته است (ر ک همان)680 :



 )7منابع متفرّق
عالوه بر آنچه گذشت ،الميزان از منابع ديگري که با رشتههاي گوناگون معاارا بشاري ارتبااط
میيابند ،استفاده کرده است از اين جمله میتوان موارد ذيل را با رعايت اختصار به صورت گزينشی
و با توجّه به رشتههاي گوناگون معارا اسالمی نقل کرد (براي آگاهی بيشتر ،ر ک االوسای:6076،
686ا:)668
علم اخالق :احياء علوم الدّين ،تألي امام محمّد غزّالی ،متوفّاي  969هجري قمري
علم کالم :دالئلاإلعجاز ،تألي عبدالقاهر جرجانی ،متوفّاي  6672هجري قمري
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علوم قرآنی :اإلتقان فی علوم القرآن ،تألي جاللالدّين عبدالرّحمن سيوطی ،متوفّاي  666هجاري
قمري
عرفان و تصوّف :الدّرّ المكتوم ،تألي محيیالدّين بن عربی ،متوفّاي  102هجري قمري
فلسفه :اصول فلسفه و روش رئاليسم ،تألي عالّمه طباطبائی که سسس با پاورقیهاي عالمانة استاد
شهيد مرتتی مطهّري تكميل و توضي گرديد
قمري
فقهاي معاصر
تاریخ ادیان و مکاتب :الملل و النحل ،تألي محمّدبن عبدالكريم شهرستانی ،متوفّاي  982هجري
قمري
فقه اهل سنّت :بدایة المجتهد ،تألي ابوالواليد محمّد ،معروا به ابن رشاد اندلسای ،متوفّااي 969
هجري قمري

نتیجهگیری
تفسير الميزان از جهت محتوا و منابع يک تفسير جامع است و از هار دو جهات ،ناه تنهاا باين
تفاسير شيعه ،بلكه در مقايسه با تمام تفاسيري که در عالم اسالم بر قرآن کريم نوشته شاده ،امتيااز
دارد از جهت محتوا ،بیآنكه اصلِ «تفسير قرآن با قرآن» را هرگز ناديده بگيارد ،باه هماة مساالک
تفسيري و همة مسائل جانبی توجّه کرده ،امّا از جهت منابع ،آنچه در ايان ماورد گفتاه شاد ،تنهاا
شمّهاي گزينشی از منابع مورد استفادة الميزان بود و جهت رعايت اختصار ،از هر نوع ،به ذکر يک يا
چند منبع که از مجموع حدود  866منبع گزينش شده بود ،اکتفا گرديد و همين مقادار باه خاوبی
میتواند جامعيّت الميزان از جهت کثرت و تنوّع منابع را بنماياند
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سیاست :المثل العليا فی االسالم ال فی بحمدون ،تألي شايخ محمّدحساين آل کاشا الغطااء ،از



ادبیّات عرب :محاضرات األدباء و محاورات الشّعراء ،تاألي راغاب اصافهانی ،متوفّااي  968هجاري

618

سيّد صدرالدّين طاهري

منابع و مآخذ
قرآن کریم
االوسی ،علای ( )6076روش عالّمه طباطبائی در تفسـیر المیـزان ترجماة سيّدحساين ميار
جليلی سازمان تبليغات اسالمی تهران
بغدادي ،عبدالقاهر ( )6088الفَرق بین الفِرَق ترجمة جواد مشكور تهران :اميرکبير
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طباطبائی ،سيّد محمّدحسين (بیتا) المیزان فـی تفسـیر القـرآن  86جلاد بياروت :المطبعةة
التّجاريّه
ااااااااااااااااااااااااااااا ( )6016قرآن در اسالم قم :انتشارات اسالمی وابساته باه جامعاة
مدرّسين حوزة علميّة قم

