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علم و عرفان
رهبــری  معظــم  مقــام 
دربــاره تالش هــای عالمه 
علمــی  زمینه هــای  در 
معتقد اســت: »کسی مثل 
مرحـوم عـالمه طباطبایی 
)رضوان الَلّ تعالی علیــه( در 
حوزه علمیه قم پیدا شــد؛ 

ایشان، هم فقیه بود و هم اصولی؛ هم می توانست درس خارج 
فقه مفصلی بدهد؛ هم می توانست درس خارج اصول مفصلی 
ترتیب دهد و فضال را جمع کند؛ اما او به کاری پرداخت که آن 
روز آن را الزم می دانست. بعد هم حوادث و وقایع شهادت داد 
بر اینکه اینها الزم است. او گفت من می بینم که دارند تفکرات و 
فلسفه کاذب مارکسیستی را در ذهن ها جا می دهند؛ نمی شود 
با توضیح المسائل اینها را پاسخ دهیم؛ توضیح المسائل جای 
خودش را دارد؛ جواب این شبهه ها را با چیز دیگری باید داد. 

ایشان »اصول فلسفه و روش رئالیسم« را نوشت.« 
1383/04/15

همچنین ایشان در زمینه شخصیت معنوی عالمه می فرمایند: 
»بنده هیچ دشــمنی و مخالفتی با عرفان نظری ندارم. گفته 
می شود: »االنسان عدّو لما جهله«. بنده هیچ ورودی در عرفان 
نظری ندارم، اما هیچ عداوتی هم ندارم؛ منتها اعتقادم این است 
که ما نباید عرفان را به معنــای الفاظ و تعبیرات و فرمول های 
ذهنی مثل بقیه علوم ببینیم. عرفان، همان مرحوم قاضی است؛ 
مرحوم مالحسینقلی همدانی است؛ مرحوم سیداحمد کربالئی 
است؛ عرفان واقعی اینهاست. مرحوم آقای طباطبایی خودش 
فیلسوف بود، اهل فلسفه بود، بالشک در عرفان هم وارد بود؛ 
منتها آنچه در عرفان از ایشان معهود است، عرفان عملی است؛ 
یعنی سلوک، دستور، تربیت شاگرد؛ شاگرد به معنای سالک. 

عرفان نظری باید به سلوک بینجامد.« 
1391/11/23

اندیشه راهبر

اندیشه مسطور

گفت بپذیرید، که سخن صحابي او حجت است. و 
چطور ممکن است حجت کند با اینکه میان کلمات 

اصحاب، اختالف هاي فاحش هست؟«

روش تفسيري متکلمان
»اما متکلمین کــه اقوال مختلفــه اي در مذهب 
داشتند، همین اختالف مسلک وادارشان کرد که در 
تفسیر و فهم معاني آیات قرآني، اسیر آراي مذهبي 
خود باشند و آیات را طوري معنا کنند که با آن آرا 
موافق باشد و اگر آیه اي مخالف یکي از آن آرا بود، 
تاویل کنند؛ آن هم طوري تاویل کنند که باز مخالف 

سایر آراي مذهبي شان نباشد.«
عالمه طباطبایي در نقد این روش مي فرمایند: »تنها 
چیزي که باید در اینجا بگوییم این است که نام این 
قسم بحث تفسیري را تطبیق گذاشتن، مناسب تر 
است تا آن را تفسیر بخوانیم؛ چون وقتي ذهن آدمي 
مشوب و پابند نظریه هاي خاصي باشد، در حقیقت 
عینک رنگیني در چشم دارد که قرآن را نیز به همان 
رنگ مي بیند و مي خواهد نظریــه خود را بر قرآن 

تحمیل نموده، قرآن را با آن تطبیق دهد.«

روش تفسيري فالسفه
مرحوم عالمه در توضیح روش 
فالســفه هم معتقد بودند: »و 
اما فالســفه؛ آنان نیز به همان 
دچار شدند که متکلمین شدند. 
وقتي به بحث در پیرامون قرآن 
پرداختند، سر از تطبیق و تاویل 
آیات مخالف با آراي مسلمشان 
درآوردند. البته منظــور ما از 
فلسفه، فلسفه به  معناي اخص 
آن یعني فلسفه الهي به تنهایي 
نیست بلکه منظور، فلسفه به 
معناي اعم آن است که شامل 
همه علوم ریاضیات و طبیعیات 
و الهیــات و حکمــت عملي 

مي شود.«
سپس ایشان فلسفه را با دو مشرب مشائي و اشراقي 
توضیــح داده و در نقد روش تفســیري هردو آنها 
مي نویسد: »مشــائیان وقتي به تحقیق در قرآن 
پرداختند، هر چــه از آیات قرآن دربــاره حقایق 
ماوراء طبیعت و نیز درباره خلقت و حدوث آسمان ها 
و زمین و برزخ و معاد بود، همه را تاویل کردند. حتي 
باب تاویل را آن قدر توسعه دادند که به تاویل آیاتي 
که با مسلمیات فلسفیان ناسازگار بود قناعت نکرده، 
آیاتي را هم که با فرضیات شان ناسازگار بود تاویل 
نمودند. و اما آن دسته دیگر فالسفه که متصوفه از 
آنهایند، به خاطر اشتغال شان به تفکر و سیر در باطن 
خلقت و اعتنایشان به آیات انفسي و بي توجهي شان 
به عالم ظاهر و آیات آفاقي، به  طور کلي باب تنزیل 
یعني ظاهر قرآن را رها نموده، تنهــا به تاویل آن 
پرداختند و این باعث شد که مردم در تاویل آیات 
قرآني، جــرأت یافته، دیگر مرز و حــدي براي آن 
نشناسند و هر کس هر چه دلش خواست بگوید و 
مطالب شعري که جز در عالم خیال موطني ندارد، بر 

هم بافته، آیات قرآني را با آن معنا کنند.«
مرحوم عالمه، مصداق هایي هم براي این ادعاهاي 

خود نقل مي کند که مجال آوردن آنها نیست.

روش تفسير در قرن حاضر
عالمه در این باره مي نویسد: »این وضع تفسیر قرآن 
در قرون گذشــته بود، و اما در قرن حاضر؟ در این 
اعصار، مسلک تازه اي در تفسیر پیدا شد و آن این 
است؛ جمعي که خود را مسلمان مي دانند، در اثر 
فرورفتگي و غور در علوم طبیعــي و امثال آن که 
اساسش حس و تجربه اســت و نیز غور در مسائل 

اجتماعي که اساســش تجربه و آمارگیري است، 
روحیه حســي گري پیدا کرده، یا به طرف مذهب 
فالسفه مادي و حسي ســابق اروپایي تمایل پیدا 
کردند و یا به سمت مذهب اصالت عمل لیز خوردند؛ 
مذهبي که مي گوید:»هیچ ارزشــي براي ادراکات 
انسان نیست، مگر آن ادراکاتي که منشأ عمل باشد؛ 
آن هم عملي که به درد حوائج زندگي مادي بخورد؛ 
حوائجي کــه جبر زندگــي آن را معین مي کند«. 
این مذهب اصالت است که پاره اي مسلمان نما به 
 ســوي آن گراییده اند و در نتیجه، گفته اند معارف 
دیني نمي تواند مخالف با علم باشد و علم مي گوید 
اصالت وجود، تنها مال ماده و خواص محسوس آن 
است؛ پس در دین و معارف آن هم هر چه که از دایره 
مادیات بیرون است و حس ما آن را لمس نمي کند 
)مانند عرش و کرسي و لوح و قلم و امثال آن( باید به 

یک صورت تاویل شود.
و اگر از وجود هر چیزي خبر دهد که علوم، متعرض 
آن نیســت، مانند وجود معاد و جزئیات آن، باید 
با قوانین مادي توجیه شــود. و نیز آنچه تشریع بر 
آن تکیه کرده، از قبیل وحي و فرشــته و شیطان و 
نبوت و رسالت و امامت و امثال آن، همه امور روحي 
هستند که به تناسب، نام 
یکي را وحــي و نام دیگري 
را ملک و غیره مي گذاریم. 
و روح هم خودش پدیده اي 
مادي و نوعي از خواص ماده 
است و مســئله تشریع هم 
اساســش یک نبوغ خاص 
اجتماعي است که مي تواند 
قوانین خود را بر پایه افکار 
صالح بنا کند تا اجتماعي 

صالح و راقي بسازد.
تنهــا ایــن را مي گوییــم 
که اشــکالي که بر طریقه 
مفسرین گذشته کرده اند 
که تفسیرشان تفسیر نیست 
بلکه تطبیق است، عینا به  
خود آنان وارد است؛ هرچند که با طمطراقي هر چه 
بیشتر دعوي مي کنند که تفسیر واقعي قرآن همین 

است که ما داریم.
براي اینکه اگر آقایان مانند مفسرین سلف، معلومات 
خود را بر قرآن تحمیل نکرده اند، پس چرا نظریه هاي 
علمي را اصل مســلم گرفته، تجــاوز از آن را جایز 
نمي دانند؟ پس اینان نیز در انحراف سلف شریکند 
و چیزي از آنچــه را که آنان فاســد کردند اصالح 

نکردند.«

روش تفسير قرآن به قرآن
در نهایت راهي که عالمه براي تفســیر پیشنهاد 
مي دهد، تفسیر قرآن با قرآن است. ایشان معتقد 
است براي فهم و تشخیص مقصود آیه ]مي توان[ از 
نظائر آن آیه کمک گرفت و منظور از آیه مورد نظر 
را به دست آورد )آنگاه اگر بگوییم علم هم همین را 
مي گوید عیبي ندارد( و این روشي است که مي توان 
آن را تفسیر خواند؛ خود قرآن آن را مي پسندد، چون 
قرآن خود را تبیان کل شيء مي داند؛ آن وقت چگونه 

ممکن است که بیان خودش نباشد؟
سپس عالمه مدعي مي شــود که پیغمبر و امامان 
اهل  بیت)ع(، طریقه شــان در تعلیم و تفسیر قرآن 
کریم، بــه  طوري  کــه از احادیث تفســیري آنان 
برمي آید، همین طریقه اي است که ما بیان کردیم. 
همچنین مدعي مي شود که در روایات هرگز رسول 
خدا یا ائمه اهل بیت )ع( در تفسیر آیه اي، از حجت 
و برهاني علمي و نظري و یا فرضیه اي علمي کمک 
نگرفته اند؛ بدین معنا که نظریات علمي و فلسفي و... 

را بر قرآن تحمیل کنند.

تفسير قرآن در بوته نقد
مروري بر انواع روش هاي تفسیري و نقد آنها از منظر عالمه طباطبایي

مفّسر حکيم
سیدمحمد حسین طباطبایی، معروف به عالمه طباطبایی، 
فیلسوف شهیر و مفسر بزرگ قرآن در دوران معاصر است. 
به مناسبت ایام بزرگداشت این عالم ربانی، در این نوشتار به 

معرفی اجمالی شخصیت ایشان خواهیم پرداخت.
عالمه طباطبایی ازجمله افرادی است که دارای شرح حال 
خودنوشــت اســت. آنچه وی درباره زندگی خود نگاشته 

چنین است:
»در ســال 1281 شمســی در تبریز در میان یک خانواده 
عالم متولد شدم. در پنج ســالگی مادر و نه سالگی پدر را از 
دست دادم. پس از درگذشت پدر به مکتب و پس از چندی 
به مدرسه فرســتاده شــدم و تقریبا مدت 6سال مشغول 

فراگرفتن فارسی و تعلیمات ابتدایی بودم.
ســال 1297 وارد علوم دینی و عربی شدم و به سال1304 
برای تکمیل تحصیالت خود عازم حوزه علمی نجف گردیدم 
و بــه مجلس درس مرحوم آیت الل شــیخ محمد حســین 
اصفهانی)ره(، مرحوم آیت الل نایینی، مرحوم آیت الل آقای 
سیدابوالحسن اصفهانی رفتم. کلیات علم رجال را نیز پیش 
مرحوم آیــت الل حجت کوه کمری، فلســفه را نزد حکیم و 
فیلســوف معروف وقت، مرحوم آقا سیدحســین بادکوبی 
موفق شدم. منظومه سبزواری و اســفار و مشاعر مالصدرا 
و دوره شــفای بوعلی و کتاب اثولوجیا و تمهید ابن تُرکه و 
اخالق ابن مسکویه را خوانده ام. مرحوم بادکوبی امر فرمود 
که به تعلیم ریاضیــات بپردازم و لذا بــه درس مرحوم آقا 
سیدابوالقاســم خوانســاری که ریاضی دان زبردستی بود، 

حاضر شدم.
ســال1314 بر اثر اختالل وضع معاش ناگزیر به مراجعت 
شــده، به زادگاه اصلی خویش)تبریز( برگشتم و ده سال و 
خرده ای در آن سامان به سر بردم که حقا باید این دوره را در 
زندگی خود دوره خسارت روحی بشمارم، زیرا بر اثر گرفتاری 
ضروری به معاشــرت عمومی وســیله تأمین معاش)که از 
مجرای فالحت بود( از تدریــس و تفکر علمی)جز مقداری 
بسیار ناچیز( بازمانده بودم و پیوسته با یک شکنجه درونی 
به سر بردم. در سال1325 از سرو سامان خود چشم پوشیده، 
زادگاه اصلی را ترک گفتم و متوجه حوزه قم گردیده، بساط 
زندگی را در این شهر گستردم و دوباره اشتغاالت علمی را از 
سر گرفتم و تا کنون که اوایل1341 است، روزگار خود را در 
این سامان می گذرانم. در اوایل تحصیل که به صرف و نحو 
اشتغال داشتم، عالقه زیادی به ادامه تحصیل نداشتم و از این 
روی هر چه می خواندم، نمی فهمیدم و چهار سال به همین 
نحو گذرانیدم. پس از آن، یکباره عنایت خدایی دامنگیرم 
شده، عوضم کرد و در خود یک نوع شیفتگی و بی تابی نسبت 

به تحصیل کمال حسن نمودم.«

عالمه طباطبایی این زندگی نامه را در سال1341 نوشته اما 
حدود 20سال بعد، در قید حیات بود. وی درطول دوران عمر 
بابرکت خویش به تعلیم و تربیت شاگردان بسیاری پرداخت 
که هرکدام، خود ستاره ای درخشان در آسمان علم و تهذیب 
بودند. افرادی نظیر شهید مطهری، شهید مصطفی خمینی، 
شهید بهشتی، شهید مفتح، شهید باهنر، سیدموسی صدر، 
عالمه طهرانی، آیت الل خوشــوقت، عالمه حسن زاده آملی، 
عالمه مصباح یزدی، عالمه جوادی آملی، آیت الل ســبحانی، 
آیت الل نوری همدانــی، آیت الل امینی، آیت الل اســتادی، 
آیت الل جالل الدین آشتیانی، آیت الل مکارم شیرازی، مرحوم 
سیدهادی خسروشاهی، دکتر دینانی، دکتر سیدحسین نصر 

و دکتر داریوش شایگان و... .
عالمه طباطبایی عالوه بر پرورش شاگردانی نخبه، تفسیری 
تحت عنوان المیزان از قرآن ارائه کرد که به مرجعی بسیار مهم 
برای مفسران و عالقه مندان به علوم قرآنی تبدیل شد. تفسیر 
المیزان به حسب روش تفسیری ممتازی که دارد، مورد توجه 
قرار گرفته اما مضاف بر آن، غنای محتوایی این تفسیر، آن را به 

جایگاه یکی از اساسی ترین کتب دینی رسانده است.
از عالمه طباطبایی عالوه بر تفســیر مشــهور المیزان آثار 
زیر بر جای مانده است: ســنن النبی، اصول فلسفه یا روش 
رئالیسم، کتاب توحید )شامل 3رساله(، نهایه الحکمه، بدایه 
الحکمه، شیعه در اسالم، قرآن در اسالم، وحی یا شعور مرموز، 
حکومت در اسالم، اعجاز، علی و الفلسفه االلهیه، حواشی بر 
کتاب کفایه االصول، حواشی بر کتاب االنصار االربعه مالصدرا، 
تعلیقاتی بر شش جلد اول تا ششم بحاراالنوار و رساله هایی که 
منتشر نشده است. گرایش عالمه به علوم عقلی و فلسفی که از 
وی شخصیتی حکیم در فضای علمی ساخته بود، در مهم ترین 

آثار ایشان جلوه گر است.
مرحوم عالمه طباطبایی ســرانجام در آبــان1360 مطابق 
محرم الحرام1402 به لقاءالل پیوست و در مسجد باالسر حرم 
حضرت معصومه)س( به خاک سپرده شد. روز 24آبان ماه از 
سال شمسی را به عنوان روز بزرگداشت مرحوم عالمه درنظر 
گرفته اند تا بهانه ای باشد برای یادکرد از این شخصیت علمی 
و اخالقی بی نظیر و همچنین روزنه ای برای ورود به آثار مهم 

برجای مانده از این عالم ربانی.

معرفی اندیشمند

معرفی کتاب

مرحوم عالمه طباطبايي در مقدمه 
اندیشه 
کتاب واالي تفســير الميزان، دیـنـي

توضيحاتي را درباره روش هاي 
تفســيري بيان فرموده و ســپس به نقد آنها 
مي پردازند. نوشتار پيش  رو خالصه اي از بيانات 
ايشان است تا ضمن آشنايي با انواع روش هاي 
تفسيري و نقد آنها، ممتاز بودن روش تفسير قرآن 

به قرآن مرحوم عالمه طباطبايي مشخص شود.

تفسير چيست؟
نخست باید بگوییم تفسیر که به  معناي بیان معاني 
آیات قرآني و کشــف مقاصد و مدالیل آن است، از 
قدیمي ترین اشتغاالت علمي است که دانشمندان 
اسالمي را به  خود جلب و مشغول کرده است و تاریخ 
این نوع بحث که نامش تفسیر است، از عصر نزول 
قرآن شروع شده و این معنا، از آیه »کما أَْرَسلْنا فِیکْم 
َرُسواًل ِمْنکْم، یْتُلوا َعلَیکْم آیاتِنا َو یَزکیکْم َو یَعلُِّمکُم 
الْکتاَب َو الِْحکَمه؛ همچنان که در شــما رسولي از 
خود شما فرستادیم، تا بر شما بخواند آیات ما را و 
تزکیه تان کند و کتاب و حکمتتان بیاموزد« به خوبي 
استفاده مي شود؛ چون مي فرماید »همان رسولي 
که کتاب قرآن به او نازل شــد، آن کتاب را به شما 

تعلیم مي دهد«.

طبقات مختلف مفسران قرآن
طبقه اول از مفســرین اســالم، جمعي از صحابه 
بودند )البته مراد مــا از صحابه، غیــر علي و ائمه 
علیهم السالم است( مانند ابن عباس، عبد الل بن عمر، 
ابي و غیرایشان که دامن همت به کمر زده و دنبال 

این کار را گرفتند. 
آن روز بحث از قرآن از چارچوب جهات ادبي آیات 
و  شأن نزول آنها و مختصري استدالل به آیات براي 
توضیح آیاتي دیگر و اندکي تفسیر به روایات وارده از 
رسول خدا)ص( در باب قصص و معارف مبدأ و معاد 

و امثال آن، تجاوز نمي کرد.
در مفسرین طبقه دوم، یعني تابعین، چون مجاهد 
و قتاده و ابن ابي لیلي و شعبي و سدي و دیگران نیز 
که در 2قرن اول هجرت بودنــد، جریان به همین 
منوال بود؛ ایشان هم چیزي به آنچه مفسرین طبقه 
اول و صحابه در طریقه تفسیر، سلوک کرده بودند، 
نیفزودند؛ تنها چیزي که به آن اضافه کردند، این بود 
که بیشتر از گذشتگان در تفسیر خود، روایت آوردند 
)البته متأســفانه بین آن روایات، احادیثي بود که 
یهودیان جعل کرده و بین قصص و معارف مربوط 
به آغاز خلقت و چگونگي ابتداء خلقت آسمان ها و 
تکوین زمین و دریاها و بهشت شداد و خطاهاي انبیا 
و تحریف قرآن و چیزهایي دیگر از این قبیل، دسیسه 
و داخل احادیث صحیح کردند و هم اکنون در پاره اي 
روایات تفسیري و غیرتفسیري، از آن قبیل روایات 

دیده مي شود(.

چهار عامل اختالف روش تفسير
بعد از رســول خدا)ص( در عصــر خلفا، فتوحات 
اسالمي شروع مي شود و مسلمانان در بالد فتح شده 
با فرقه هایــي مختلف و امت هایــي گونه گون و با 
علماي ادیان و مذاهب مختلف آشنا مي شوند و این 
خلطه و آمیزش سبب مي شود بحث هاي کالمي در 

مسلمانان شایع شود.
از ســوي دیگر در اواخر ســلطنت امویان و اوایل 
عباسیان، یعني در اواخر قرن اول هجرت، فلسفه 
یونان به زبان عربي ترجمه شد و بین علماي اسالم 
انتشار یافت و همه جا مباحث عقلي ورد زبان ها و 

نقل مجالس علما شد.
و از سوي سوم، مقارن با انتشار بحث هاي فلسفي، 
مطالب عرفاني و صوفي گري نیز در اسالم راه  یافت و 
جمعي از مردم به آن تمایل یافتند، تا به جاي برهان 

و استدالل فقهي، حقایق و معارف دیني را از طریق 
مجاهده و ریاضت هاي نفساني دریابند.

و از سوي چهارم، جمعي از مردم سطحي به همان 
تعبد صرف که در صدر اسالم نسبت به دستورات 
رسول خدا)ص( داشتند، باقي ماندند و بدون اینکه 
کاري به عقل و فکر خود داشــته باشــند، در فهم 
آیات قرآن به احادیث اکتفا کردند و در فهم معناي 
حدیث هم هیچ گونه مداخله اي نکردند. به ظاهر آنها 
تعبد مي کردند و اگر هم بحثي از قرآن مي کردند، 
تنها از جهات ادبي آن بــود و بس. این چهار عامل 
باعث شد که روش اهل علم در تفسیر قرآن کریم 

مختلف شود.

عامل مهم پنجم
عالوه بر این چهار عامل، عامل مهم دیگري که در 
این اختالف، اثر بســزایي داشت، اختالف مذاهب 
بود که آنچنان در میان مســلمانان تفرقه افکنده 
بود که میان مذاهب اسالمي هیچ جامعه اي، کلمه 
واحدي نمانده بــود جز دو کلمه »ال الــه اال  الل و 
محمد رسول الل«؛ وگرنه در تمامي مسائل اسالمي، 

اختالف پدید آمده بود.
در معناي اســماء خدا، در صفات و افعال خدا، در 
معناي آسمان ها و آنچه در آن اســت، در زمین و 
آنچه بر آن است و قضا و قدر و جبر و تفویض و ثواب و 
عقاب و نیز در مرگ و برزخ و در مسئله بعث و بهشت 
و دوزخ و کوتاه ســخن آنکه در تمامي مسائلي که 
با حقایق و معارف دیني ارتباط داشــت، حتي اگر 
کوچک ترین ارتباطي هم داشت اختالفات مذهبي 
در آن نیز راه یافته بود و در نتیجه در طریقه بحث 
از معاني آیات قرآني متفرق شدند و هر جمعیتي 
براي خــود طریقه اي طبق طریقــه مذهبي خود 

درست کرد.
عالمه طباطبایي ضمن توضیحي درباره هر کدام این 
روش هاي تفسیري مختلف، به نقد آنها پرداخته و در 
نهایت به روش تفسیري پیامبر اکرم)ص( و اهل  بیت 

کرام مي پردازد.

روش تفسيري محدثان
»امــا آن عده کــه به اصطــالح محــدث، یعني 
حدیث شــناس بودند، در فهم معانــي آیات اکتفا 
کردند به آنچه از صحابه و تابعین روایت شده. حاال 
صحابه در تفســیر آیه چه گفته اند؟ و تابعین چه 
معنایي براي فالن آیه کرده اند؟ هر چه مي خواهد 
باشــد، همین که دلیل نامش روایت است، کافي 
اســت؛ اما مضمون روایت چیست؟ و فالن صحابه 
در آن روایت چه گفته؟ مطرح نیست؛ هر جا هم که 
در تفسیر آیه روایتي نرسیده بود توقف مي کردند و 
مي گفتند درباره این آیه چیزي نمي توان گفت؛ براي 
اینکه نه الفاظش آن ظهوري را دارد که احتیاج به 
بحث و اعمال فکر نداشته باشد و نه روایتي در ذیلش 
رسیده که آن را معنا کرده باشد؛ پس باید توقف کرد 

و گفت: همه از نزد پروردگار است.«
عالمه طباطبایي در رد این نگاه مي نویسند: »این 
عده در این روشي که پیش گرفته اند خطا رفته اند؛ 
براي اینکه با این روش که پیش گرفته اند، عقل و 
اندیشه را از کار انداخته اند و در حقیقت گفته اند: ما 
حق نداریم در فهم آیات قرآني عقل و شعور خود را 
به کار بریم؛ تنها باید ببینیم روایت از ابن عباس یا 
فالن صحابه دیگر چه معنایي نقل کرده و حال آنکه 
اوال قرآن کریم نه تنها عقل را از اعتبار نینداخته بلکه 
معقول هم نیست که آن را از اعتبار بیندازد؛ براي 
اینکه اعتبار قرآن و کالم خدا بودن آن )و حتي وجود 
خدا(، به وسیله عقل براي ما ثابت شده و در ثاني قرآن 
کریم حجیتي براي کالم صحابه و تابعین و امثال 
ایشان اثبات نکرده و هیچ جا نفرموده یا ایها الناس 
هرکس صحابي رسول خدا باشــد، هر چه به شما 

عالمه طباطبایــی عالوه بــر پرورش شــاگردانی 
نخبــه، تفســیری تحت عنــوان المیــزان از قرآن 
ارائه کرد که به مرجعی بسیار مهم برای مفسران 
و عالقه منــدان بــه علــوم قرآنــی تبدیــل شــد. 
تفسیر المیزان به حسب روش تفسیری ممتازی 
که دارد، مورد توجه قرار گرفته اما مضاف بر آن، 
غنای محتوایی این تفسیر، آن را به جایگاه یکی 

از اساسی ترین کتب دینی رسانده است

تاريخ قرآن
کتاب »تاریخ قرآن« پیرامون یکی از 
موضوعات مهم علوم قرآنی یعنی تاریخ 
قرآن توسط آیت الل معرفت نوشته 
شده اســت. مؤلف محترم که خود از 
دانشمندان علوم قرآن است این کتاب 
را بنابر درخواست سازمان مطالعه و 
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها 
)ســمت( برای دانشــجویان رشته 
الهیات شــاخه علوم قرآن و حدیث 

در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس»تاریخ قرآن«به 
رشته تحریر درآورده اســت. وی مطالب کتاب را در6 فصل ارائه  
کرده که ویژگی هاي آن عبارت اســت از: 1- کتــاب به صورت 
منظم فصل بندی شــده اســت. 2- در ابتدای هر فصل و یا هر 
بحثی، واژه های مهم آن از نظر لغت و اصطالح تعریف شــده اند. 
3- با توجه به اینکه کتاب برای دانشجویان بوده مباحث به صورت 
روشن و روان بیان شده است. لکن کتاب ویژه دانشجویان نبوده 
و برای عموم عالقه مندان قابل اســتفاده است. 4- بیان مطالب 
ســیر منطقی دارد به گونه ای که هر فصلی با فصل قبل ارتباط و 
در فهمیدن آن نقش مهمی دارد. 5- تمام مباحث مطرح شده 
براساس مبانی شیعه و مکتب اهل بیت علیهم السالم است. ۶- در 
فصل دوم مهم ترین مباحث مربوط به نزول قرآن ارائه و در برخی 
از موارد جداولی نیز آورده شده است مانند آنچه در بحث ترتیب 
نزول درباره ترتیب نزول سوره های مکی و مدنی آمده است. ۷- در 
فصل ششــم بحث ترجمه قرآن وجود دارد که در آن دیدگاه ها 
پیرامون ترجمه قرآن مورد بررسی قرار گرفته و بیان کرده اند که 
ترجمه قرآن یک ضرورت دینی است و در پایان جدولی ارائه شده 
که در آن ترجمه قرآن به زبان های مختلف ذکر شده است. 8- در 
آخر کتاب، منابعی جهت مطالعه بیشتر معرفی کرده است بدین 
صورت که برای هر فصل به صورت جداگانه چندین منبع از منابع 

علوم قرآنی به زبان فارسی و یا عربی ذکر  کرده است.

مارک خدا
بسیار می شود که مردم، 
عملی را که می کنند و 
یا می خواهند آغاز آن 
کنند، عمل خود را با نام 
عزیزی و یا بزرگی آغاز 
می کنند تا بدین وسیله 
مبارک و پر اثر شــود و 

نیز آبرویی و احترامی به خود بگیرد  یا حداقل باعث شود 
که هر وقت نام آن عمل و یا یاد آن به میان می آید، به یاد 
آن عزیز نیز بیفتند. عین این منظــور را در نامگذاری ها 
رعایت می کنند؛ مثال می شــود که مولودی که برایشان 
متولد می شود  یا خانه و یا مؤسسه ای که بنا می کنند، به 
نام محبوبی و یا عظیمی نام می گذارند تا آن نام با بقای 
آن مولود و آن بنای جدید، باقی بماند و مسمای اولی به 
نوعی بقا یابد و تا مسمای دومی باقی است باقی بماند، مثل 
کسی که فرزندش را به نام پدرش نام می گذارد تا همواره 
نامش بر ســر زبان ها بماند و فراموش نشود. این معنا در 
کالم خدای تعالی نیز جریــان یافته، خدای تعالی کالم 
خود را به نام خود که عزیزترین نام است آغاز کرده تا آنچه 
در کالمش هست مارک او را داشته باشد و مرتبط با نام او 
باشد و نیز ادبی باشد تا بندگان خود را به آن ادب، مؤدب 
کند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب 
را رعایت  کرده، آن را با نام وی آغاز  کرده، مارک وی را به 
آن بزند تا عملش خدایی شده، صفات اعمال خدا را داشته 
باشد و مقصود اصلی از آن اعمال، خدا و رضای او باشد و 
در نتیجه باطل و هالک و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام 

خدایی آغاز شده که هالک و بطالن در او راه ندارد.
پ.ن: برگرفته از تفسير الميزان


