فهم و تفسير در نگاه عالمه طباطبايي
(نگاهي مقايسهاي با هرمنوتيك)
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چکیده:
فهم و تفسير كانون هرمنوتيك قرار گرفته و هرمنوتيستهاي بسياري چون شالير ماخر،
ديلتاي ،هرش ،هايدگر ،گادامر و ...اين دو اصطالح را به بحث و بررسي نشستهاند .در دانش
تفسير نيز فهم و تفسير بسيار پركاربرد نموده ،تا آنجا كه عالمه طباطبايي در جاي جاي
تفسير الميزان ،فهم را به تعريف نشسته ،قرآن را فهمپذير خوانده ،از انواع فهم سخن گفته و
در بحث تفسير ،تفسير را ت عريف كرده ،روش تفسير آيات را شرح كرده و هدف تفسير را
نشان داده است .فهم و تفسير مورد نظر عالمه بيشترين همانندي را با هرمنوتيك كالسيك
و بيشترين تفاوتها را با هرمنوتيك فلسفي دارد.
كلیدواژهها:
فهم /تفسير /هرمنوتيك /عالمه طباطبايي /الميزان

مقدمه
فهم و تفسير در دانشهاي زباني و بهخصوص هرمنوتيك ،جايگاه بسيار بلندي
يافته است .تمامي هرمنوتيستها فهم را در كانون هرمنوتيك خويش قرار دادهاند.
شالير ماخر هرمنوتيك را علم فهم زباني و متكفل تبيين شرايط فهم ميبيند .ديلتاي
هرمنوتيك را موظف به تبيين جريان ذهني فهم و فهم را قوهاي در انسان ميشناسد
كه از طريق آن ،زندگي با زندگي روبهرو ميشود .هايدگر كاوش فلسفي در
تاريخ دريافت ،9329/6/92 :تاريخ تأييد.9329/8/91 :

خصوص خصلت و شرايط الزم براي هرگونه فهم را دنبال ميكند .او فهم را به
معناي « »understandingنميداند ،بلكه قدرت درك امكانهاي خود شخص براي
هستي ميبيند .فهم ،حالت يا جزء جدايي ناپذير دازاين «هستي ـ در ـ جهان» است.
فهم با وجود آدمي همريشه و هم پيوند است ،در هر عمل تأويل حضور دارد و
اساس هر تأويل نيز شناخته ميشود .بدين ترتيب فهم به لحاظ هستي شناختي،
بنيادي و مقدم بر هر فعل وجود است .فهم عمل ذهني نيست ،بلكه عمل هستي
شناختي است .به همين جهت فهم اساس زبان و تأويل است و تأويل عبارت است
گادامر نيز مسأله اصلي هرمنوتيك را پاسخ به چگونگي رخداد فهم ميداند .او
مانند هايدگر فهم را فعلي تاريخي و در ارتباط با زمان حال ميداند و امكان فهم
بيرون از تاريخ را باور ندارد .مفسر فهم امروزي دارد و نميتواند و نبايد خود را از
اين فهم جدا سازد و از متن ،فهم ديروزي داشته باشد (همان .)19 ،گادامر فهم و
تأويل را در نهايت يك چيز مي داند و فرايند فهم را فرايندي زباني و تأويلي نشان
ميدهد:
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از صراحت بخشيدن به فهم( .پالمر)941 ،

«ما تشخیص اهمیت نظاممند سرشت زبانی گفتوگو در هر شکلی از فهم را
مدیون رمانتیسم آلمانی هستیم .این آیین به ما آموخته است که فهم و تأویل در
نهایت یک چیز هستند( ».نیچه ،هایدگر و دیگران)012 ،

هرش به شدت مخالف نظريه هايدگر و گادامر در بحث فهم و تفسير است .او
موضوع دو كاركرد فهم و تفسير را معناي لغوي جملهها و واژگان دانسته ،واژه فهم
را براي «مهارت فهمي» و اصطالح تفسير را براي «مهارت تشريحي» بهكار ميبرد.
در مهارت فهمي ،مفسر به ساختن معناي متن بر حسب خود متن اشاره ميكند
(هوي )991 ،و هدف او شناخت شالوده معنايي متن بر اساس اصطالحات و
واژگان و راهنماي معنايي خود متن است؛ گونهاي تفسير متن به متن (احمدي،
 ،)129/9و در مهارت تشريحي تفسيرگر آنچه را فهميده و دريافته ،شرح ،توضيح و
توصيف ميكند .در مرحله تفسير ،مفسر از اصطالحات و واژگان بيشتري سود
ميبرد و خود را محدود به اصطالحات و توضيح متن بر اساس واژهها و
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اصطالحات متن نميكند .او در پي آن است كه فهم خود را از متن براي ديگران و
به زبان آنان بيان كند؛ هر چند در اين راه ناگزير باشد از واژگاني سود برد كه در
متن موجود نيست .به همين جهت است كه هرش معتقد است آنچه بههنگام اظهار
نظر عملي نوشته ميشود ،تفسير است نه فهم؛ زيرا به اعتقاد هرش فهم هميشه با
عبارات متن صورت ميگيرد ،اما تفسير و توضيح آن متن با عبارات مفسر.
در دانشهاي قرآن ي نيز فهم و تفسير بسيار پركاربرد و بااهميت معرفي شده
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است .تفسيرگران و قرآنپژوهان بسياري درباره تفسير و فهم آيات سخن گفتهاند.
برخي فهم و تفسير را مترداف انگاشتهاند ،شماري فهم را مقدمه تفسير ميدانند،
گروهي فهم را نتيجه تفسير دانستهاند و. ...
در ميان تفسيرگران قرآن  ،نظريات عالمه طباطبايي به جهت دقت نظر ايشان و
وسواس منطقي در كاربرد واژگان ،بسيار درخور توجه است .ايشان در جاي جاي
تفسير الميزان درباره فهم و تفسير سخن ميگويد .سخنان عالمه در موضوع فهم،
ذيل چند عنوان كلي تعريف فهم ،انواع فهم ،فهمپذيري آيات ،خاستگاه فهم،
روششناسي عالمه در فهم آيات قرار ميگيرد و در موضوع تفسير ،عناوين تعريف
تفسير ،هدف تفسير و روششناسي تفسير ،تمامي سخنان عالمه را پوشش ميدهد.
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سخنان عالمه در محورهاي ياد شده هماننديها و تفاوتهايي با سخنان
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هرمنوتيستهاي كالسيك چون شالير ماخر و ديلتاي و هرمنوتيست مدرني چون
هرش دارد .بنابر اين شايسته است در اين نوشتار سخنان عالمه در محورهاي ياد
شده به بحث گذاشته شود و تفاوتها و هماننديهاي سخنان ايشان با هرمنوتيك
گفته شود.

تعريف فهم
ابن رشد فهم را دريافت معاني از راه القاي الفاظ و كلمات گوينده بر شنونده
دانسته و افهام را ايصال معنا بهواسطه كالم بر مخاطب ميشناسد (سجادي.)164 ،
شماري ديگر فهم را تصور معنا از كلمات مخاطب دانسته و برخي فهم را ادراك
خفي و دقيق شناخته و نفس ادراك را اعم از آنكه خفي باشد يا جلي ،علم خوانده

و براي اثبات باور خويش ،به آيه شريفه

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَیْمَانَ وَکُالً آتَیْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا

(انبياء )12/استناد ميكنند( 9.عسكري)494 ،
در نگاه گروه ياد شده ،موضوع فهم تنها كالم است و فهم درباره غير كالم به
كار نميرود .عبارت «كالم تو را فهميدم» درست و جمله «رفتن تو يا آمدن تو را
فهميدم» نادرست است.
در برابر اين گروه ،شماري موضوع فهم را اعم از كالم و غير كالم دانسته و
كاربرد فهم در مورد اشاره را نيز درست ميشناسند .در اين ميان عالمه طباطبايي
معناي مقصود را موضوع فهم ميداند( .طباطبايي948/9 ،؛ 84/3؛ 48/3؛ )398/9
در تعريف عالمه چند نكته درخور تأمل است:
الف) فهم انفعال از كالم يا اشاره فقط نيست ،بلكه مطلق انفعال از خارج ،فهم
خوانده ميشود.
ب) فهم تنها بر ادراك خفي اطالق نميگردد ،بلكه مطلق انفعال اعم از خفي و
جلي ،فهم گفته ميشود (همان ،)931/9 ،بهگونه اي كه انفعال پيامبر از وحي نيز فهم
خوانده ميشود( .همان)392 ،
ج) ادراك معناي خارج از حس فهم است (همان )61/3 ،و فهم تنها ادراك
معناي مادي يا حسي نيست.
د) ادراك معناي كالم خدا چون ادراك كالم بشر فهم ناميده ميشود( .همان،
16؛ )91/99
فهم مورد نظر عالمه كه بيشتر فهم ابتدايي مينمايد تا عالمانه ،مانند فهم مورد
نظر شالير ماخر در هرمنوتيكِ دستوري است و فهمي كه ايشان بهعنوان «تجربه
كردن اعمال ذهني مؤلف» تعريف ميكند و در هرمنوتيك فني شكل ميگيرد ،همان
فهم عالمانه و نهايي است كه در انواع فهم از آن سخن خواهيم گفت.
عالمه فهم را در مورد كالم و غير كالم جاري ميداند ،در صورتي كه شالير
ماخر فهم را تنها محدود به كالم ميكند و در پي فهم مؤلف متن است .او در
هرمنوتيك دستوري ،فهم در زبان را دنبال ميكند و در هرمنوتيك فني ،فهم گوينده
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فهم را يكي از انواع ادراك شناخته و معناي آيات ،حقايق قرآن ،معارف الهيه و
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را و از ضميمه اين دو ،به فهمي كه همان تجربه كردن اعمال ذهني مؤلف است،
دست مييابد.
افزون بر اين ،فهمي كه عالمه انفعال ميداند ،تنها بر فهم برآمده از هرمنوتيك
دستوري صادق است ،نه فهمي كه از ضميمه فهم هرمنوتيك دستوري و فني شكل
گرفته است؛ چه اينكه اين فهم را شالير ماخر ،تجربه كردن اعمال ذهني مؤلف
ميداند ،نه انفعال از بيرون.
سال هجدهم /شماره  /3پياپي  /19پاييز 9329

81
81

فهم در نگاه عالمه با فهم مورد نظر ديلتاي نيز متفاوت است .فهم مورد نظر
عالمه انفعال است ،اما فهم در نظريه ديلتاي ،فهم «بيان حقايق دروني» و در نهايت،
«بيان» خود زندگي است( .پالمر)941-944 ،
با وجود تمامي اين اختالفات ،عالمه طباطبايي مانند هرش ،موضوع فهم را معناي
جمالت و كلمات متن ميداند ،چنانكه موضوع تفسير را معناي متن ميشناسد.

فهمپذيري قرآن
از آغاز نزول آيات وحي نظريات گوناگوني درباره فهمپذيري آيات قرآن شكل
گرفته است.
نظريه نخست
شماري قرآن را براي عموم مردم حتي پيامبر فهمناپذير ميشناختند و تفسير
پيامبر از آيات قرآن را برآمده از تعليم خدا و جبرئيل ميدانستند .اين گروه براي
اثبات درستي نظريه خويش به رواياتي استناد ميكردند كه برخي عبارتند از:
«ما كان رسول اهلل

یفسّر القرآن ،االّ آیات معدودات علّمه ایاهنّ جبرئیل» (العك،

)44؛ «پيامبر از قرآن جز چند آيه را كه جبرئيل به وي ياد داده بود ،تفسير نميكرد».
عمر به پيامبر گفت « :یا رسول اهلل إنّك تأتینا بكالم من كالم العرب و ما نعرفه و
لنحن العرب حقّاً؟ فقال رسول اهلل

 :إنّ ربّی علّمنی فتعلّمت ،و ادّبنی فتأدبت»

(ثعالبي489/9 ،؛ زركشي)984/9 ،؛ «اي پيامبر خدا! تو سخني از سخنان عرب براي
ما ميآوري كه با اينكه عرب هستيم ،آنها را نميشناسيم .پيامبر فرمود :همانا
پروردگارم به من آموخت و من ياد گرفتم و مرا ادب آموخت و من نيز فرا گرفتم».

نقد و بررسی

 .9فهمناپذير ي آيات به لغويت و بيهودگي آيات وحي ميانجامد و اين نتيجه
با صفات واجب الوجود ناسازگار مينمايد.
 .9يكساني حال پيامبر و مسلمانان پيش از نزول وحي ،پيامد ديگري است كه
با حكمت خداوند سازگار نيست.
 .3مستند روايي اين نظريه از جهت سند مخدوش است و گروهي از قرآنشناسان
اهل سنت ،حكم به ضعف سند اين روايت ميدهند( .زركشي)984/9 ،

پيامبر و اهل بيت توان فهم آيات را دارند ،اما ديگر اقشار جامعه از فهم آيات
ناتوان هستند .صاحبان اين نظريه ،تفاسير صحابه پيامبر را تفسير پيامبر و حكم به
اعتبار آن ميكنند ،اما تفسير تابعان را نادرست ميخوانند .با اين انديشه ،برخي مانند
سعيد بن مسيب ،جندب بن عبداهلل ،شعبي ،نافع ،محمد بن قاسم و سالم بن عبداهلل
از تفسير آيات اجتناب ميكردند.
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نظريه دوم

سعيد بن مسيب به پرسشهاي شرعي پاسخ ميگفت و حالل و حرام خداوند
را تبيين ميكرد  ،اما وقتي از وي درباره تفسير آيات پرسش ميشد ،سكوت ميكرد
و در مواردي پاسخ ميگفت« :ال أقول فی القرآن شیئاً» (طبري12/9 ،؛ ابن سعد،
 389/9و 931/1؛ ذهبي .)949/4 ،و عبيده سلماني در پي درخواست برخي از
مسلمانان براي تفسير آياتي از قرآن گفت « :علیك بالسداد؛ فقد ذهب الذین علموا فیم
أنزل القرآن» (خطيب بغدادي991/99 ،؛ طبري)12/9 ،؛ «بر تو باد به استواري .آنان
كه ميدانستند قرآن در چه باره نازل شده ،رفتهاند».
اين گروه با الگوگيري از رفتار صحابه ،از تفسير آيات طفره ميرفتند و تنها
پيامبر را تفسيرگر آيات مي شناختند و تفسير ديگران از آيات قرآن را تفسير بهرأي
معرفي ميكردند .مهم ترين مستندات اين نظريه ،روايات تفسير به رأي و احاديثي
است كه تفسير آيات را ويژه «من خوطب به» ميداند.
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سنجش و ارزيابی

نظريه دوم از نگاه عالمه طباطبايي نادرست است و مستندات اين نظريه از
جهاتي چند درخور تأمل .به باور عالمه ،مراد از روايات تفسير بهرأي ،تطبيق آيات
بر باورها و انديشههاست .تفسيرگري كه مذهب باطل خويش را اصل قرار داده و
تفسي ر را تابع مذهب خود گرداند و آيات را برابر با نظريات خود تفسير كند ،تفسير
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بهرأي كرده است( .طباطبايي)12/3 ،
عالمه با استناد به آيه شريفه مَا آتَاکُمُ الرَّسُو ُل فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْ ُه فَانْتَهُوا
(حشر ،)1/پيامبر را موظف به تفصيل احكام ،قصص و معاد ميخواند و وظيفه آن
حضرت را تعليمي دانسته و تعليم را هدايت و ارشاد مخاطب به چيزي كه علم و
حصول به آن دشوار است نه ناممكن ،معرفي ميكند .تعليم تسهيل طريق و تقريب
به مقصد است ،نه ايجاد طريق و خلق مقصد .بنابراين پيامبر ،قرآني را كه فهمپذير
است بيان ميدارد ،نه آنكه تبيين پيامبر نسبت به قرآني باشد كه براي مردم فهمپذير
،

نيست كه اگر چنين باشد ،نظريه فهمناپذيري قرآن جز براي پيامبر و اهل بيت
ناسازگار با آيات کِتَابٌ فُصِِّلَتْ آیَاتُهُ قرآنا عَرَبِیًّا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ (فصلت )3/و وَهَذَا
لِسَانٌ عَرَبِیٌّ مُبِینٌ (نحل )913/مينمايد( .طباطبايي)81/3 ،
آيت اهلل خويي نيز داللت روايات «تفسير بهرأي» بر فهمناپذيري قرآن را باور
ندارد و مراد از تفسير بهرأي را تفسير آيات بدون مراجعه به اهل بيت ميداند.

3

روايت «من خوطب به» نيز داللت بر انحصارگرايي در تفسير ندارد ،چه اينكه
اين روايت ،فهم كامل و جامع قرآن ،شناخت ظاهر و باطن ،محكم و متشابه و
ناسخ و منسوخ قرآن را به «من خوطب به» اختصاص ميدهد ،نه گونه فهم و
4

برداشتي از قرآن.
افزون بر اين ،اگر تفسير و فهم آيات خاص «من خوطب به» باشد ،در اين
صورت با همان مالك ،فهم ديدگ اه يا نظريات تفسيري پيامبر و اهل بيت نيز خاص
«من خوطب به» ايشان خواهد بود.

نظريه سوم
در برابر پيروان نظريه اول و دوم ،عالمه طباطبايي بهشدت مدافع فهمپذيري
آيات قرآن است .او در جاي جاي تفسير الميزان نظريه مخالفان را بهصورت
مستقيم و غير مستقيم به نقد و سنجش ميگيرد و هيچ آيهاي از آيات قرآن را
فهمناپذير نميشناسد( .طباطبايي)99/9 ،
در نظرگاه نويسنده الميزان ،قرآن از جهت فهم مانند ديگر متون بشري است.
چنانكه متون بشري براي همگان درخور فهم هستند ،آيات وحي نيز براي تمامي
تمامي آيات به چند دليل استناد ميكند كه مهمترين آنها بدين قرار است:
 .1صفات قرآن

نخستن دليل عالمه بر فهمپذيري آيات قرآن ،صفاتي است كه در قرآن براي
قرآن ياد شده است؛ توصيف قرآن به هدايت ،رحمت ،موعظه ،شفا و ...در آيات
متعدد وقتي با معناست كه قرآن براي تمامي مخاطبان درخور فهم باشد و درك
آيات در انحصار گروه خاصي قرار نگيرد.
 .2آيات تدبّر

فراخوان مخاطبان قرآن به تأمل و تدبر در آيات وحي فرع فهمپذيري آيات
قرآن است .اگر قرآن فهمپذير باشد ،تأمل و تدبر در آن امكان پذير است ،در غير
اين صورت ،تدبر و تأمل در قرآن ممكن نخواهد بود.
براي نمونه آيه أَفَال یَتَدَبَّرُونَ الْقرآن وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِالفاً کَثِیراً
(نساء )89/از امكان رسيدن به معارف قرآن حكايت دارد و فهم را در انحصار پيامبر،
صحابه و تابعين قرار نميدهد .فهم صحابه و تابعين يا با ظاهر آيات قرآن سازگار است
يا ناسازگار .اگر سازگار با ظاهر باشد ،ما نيز چون ايشان ميتوانيم به فهم آيات برسيم
و اگر ناسازگار است ،در اين صورت با مقام تحدي سازگار نخواهد بود.
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عربزبانان و آشنايان زبان عربي درخور فهم است .عالمه براي اثبات فهمپذيري
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 .3روايات عرضه احاديث به قرآن

دليل سوم عالمه بر فهمپذيري آيات قرآن ،رواياتي است كه مالك درستي و

نادرستي روايات را عرضه آنها به قرآن معرفي ميكند 1.ايشان در تبيين داللت اين
گونه روايات مينويسد:
«روایات متواتري که در مورد تمسک به قرآن و عرضه روایات به قرآن آمده
است ،تنها در صورتی درس ت است که امکان استفاده هر آنچه پیامبر گفته است،
سال هجدهم /شماره  /3پياپي  /19پاييز 9329

از قرآن ممکن باشد که اگر استفاده ما از قرآن منوط به بیان پیامبر باشد و بیان
پیامبر منوط به استفاده ما از قرآن ،در این صورت دور الزم میآید».
(طباطبایی)58/3 ،
 .4رواياتی كه به بهرهوري از آيات قرآن فرا میخواند

به عنوان نمونه روايت « انّی تارك فیكم الثقلین؛ كتاب اهلل و عترتی أهل بیتی ،و
إنّهما لن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض( ».نوري911/1 ،؛ غازي)916 ،
اين گونه روايات نشان ميدهند كه آيات قرآن تفسيرپذيرند و ميتوان با كمك
آنها ،به حق و عدالت رهنمون شد .برخي با استناد به روايت ياد شده ميگويند:
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سخن پيامبر داللت بر حجيت قول اهل بيت در قرآن و وجوب پيروي از تفاسير
ايشان و اكتفا به آن تفاسير دارد كه اگر اين گونه نباشد ،تفرقه ميان ايشان و كتاب

84

خدا رخ ميدهد.
عالمه طباطبايي در پاسخ به اين استناد مينويسد:
«آنچه در مورد روایات تفسیر پیامبر گفتم ،در مورد سخن اهل بیت نیز جاري
است .حدیث پیامبر داللت بر عدم حجیت ظاهر قرآن و قصر حجیت بر ظاهر بیان
اهل بیت ندارد ،بهخصوص آنکه پیامبر فرمود« :لن یفترقا»؛ یعنی پیامبر حجیت
را براي قرآن و سخن اهل بیت قرار داد .قرآن داللت بر معانی خود و کشف از
معارف الهی دارد و اهل بیت نیز به طریق راهنمایی میکنند و مردم را به
اغراض و مقاصد قرآن رهنمون میکنند .زیرا همان دعوت به اخذ به قرآن و
تدبر در قرآن و عرضه روایات به قرآن در کالم اهل بیت نیز آمده است».
(طباطبایی)58/3 ،

 .5رواياتی كه جنبه روشدهی دارند

امام علي

ميفرمايد« :كتاب اهلل ...ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعض،

الیختلف فی اهلل( ».نهج البالغه ،خطبه  )933در بياني ديگر نيز ميفرمايد« :ذلك
القرآن فاستنطقوه و لن ینطق لكم ...فلو سألتمونی عنه ألخبرتكم عنه ألنّی أعلمكم».
(همان ،خطبه )911
عرضه روش در تفسير آيات قرآن ،نشانگر فهمپذيري قرآن است .سيره صحابه
و مسلمانان در فهم آيات وحي ،تنشهاي ايشان در فهم قرآن ،اشتراك زباني،
شده است (طباطبايي .)86/3 ،چنانكه رواياتي كه داللت بر تمسك به قرآن دارد و
عرضه روايات به آن را مطالبه ميكند ،داللت بر فهمپذيري قرآن دارد كه اگر فهم
قرآن منوط به بيان پيامبر باشد و فهم سخن پيامبر نيز منوط به عرضه سخن آن
حضرت به قرآن ،در اين صورت دور الزم خواهد آمد .همين مطلب در مورد
حجيت قول اهل بيت در مورد قرآن نيز خواهد بود( .همان)86 ،
عالمه ميگويد اختالف صحابه در فهم آيات قرآن نشان ميدهد كه بعيد نيست
كه معاني آيات بر ايشان پنهان مانده باشد؛ چه اينكه اختالف تنها در صورت خفاي
حق ،معنا و مفهوم پيدا ميكند( .همان)
انواع فهم
نويسنده الميزان از سه نوع فهم سخن ميگويد كه به شرح زير است.
الف) فهم عوام

عالمه اين نوع فهم را ضعفترين شكل فهم و عامل اصلي انحطاط در تفسير
قرآن دانسته ( )36/9و تفسير خويش را برتر از اين شكل فهم ميداند ( .)419/9به
باور ايشان ،فهم عوامانه برآمده از نفس جمله و بيتوجه به قرائن مقاميه و مقاليه
اعم از متصل و منفصل شكل ميگيرد ( .)361/6فهم عاميانه فهمي است كه مدعي
رسيدن به مداليل لفظي آيات است و بيش از مدلول لفظي ،ادعاي ديگري ندارد
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حكمت خداوند و فصاحت و بالغت قرآن ،از ديگر داليل فهمپذيري قرآن خوانده

81

( .)41/3اين فهم براي تمامي اقشار مردم امكانپذير است و به استناد آيه

أَفَال

یَتَدَبَّرُونَ الْقرآن وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِالفاً کَثِیراً (نساء ،)89/عموم
مردم ميتوانند آيات قرآن را فهم كنند)91/1( .
در نگاه عالمه ،فهم عوامانه تنها متكفل مفاهيم آيات است و مصاديق و
تشخيص آنها تابع فهم عوامانه نيست ،بلكه نيازمند تدبر ،ارجاع متشابهات به
محكمات و تفسير قرآن به قرآن است .در نتيجه وقتي خداوند عليم ،حي ،مريد،
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سميع ،بصير ،قادر و ...خوانده ميشود ،نبايد اين كلمات بر مصاديق عرفي آنها
حمل گردد ( )91/99كه اگر فهم صحابي نيز با نظم و اسلوب قرآن ناسازگار افتد،
اين فهم هيچ گونه اعتباري نخواهد داشت)311/4( .
ب) فهم خواص

به باور عالمه ،تنها خواص حق فهم قرآن را ادا ميكنند ( .)46/3ايشان برخالف
عوام مردم ،محدود به عالم ماده و طبيعت نميمانند و ميتوانند به معاني و محتواي برتر
از حس و ماده دست يابند .عوام هر چند ممكن است با رياضت به ادراك معاني و
كليات قواعد و قوانين برسند ،اما به فهم معاني آياتي كه بيرون از حس و طبيعت قرار
دارد ،دست نخواهند يافت ( .)61/3در نگاه عالمه تنها در قالب فهم خواص ،آيات
قرآن سازگار خواهند شد و ناسازگاري ظاهري آيات كه ريشه در فهم عوامانه آيات
دارد ،رخت برخواهد بست .بر اين اساس ،ايشان متكلمان قديمي را مفسراني ميشناسد
كه حق فهم بيانات ديني را بهجا ميآوردند و مرتكب مجاز نميشدند)88/9( .
ج) فهم ميانه

اين فهم حد وسط فهم عوام و خواص است؛ فهمي كه نه محدود به ماده و
طبيعت ميماند ،و نه توان درك كامل ماوراء را دارد.
به باور عالمه ،آيات قرآن و همچنين دعوت پيامبر به خداپرستي كه بخشهايي
از آن در آيات وحي نمود يافته است ،استوار بر اين سه نوع فهم است .حضرت
به افول ماه و خورشيد استدالل كرد تا خواص و عوام و افراد ميانه توان
ابراهيم

فهم استدالل ايشان را داشته باشند ،وگرنه ايشان ميتوانست به طلوع خورشيده و
ماه استدالل كند)988/1( .
افزون بر انواع ياد شده فهم ،دو نوع ديگر فهم نيز در كالم عالمه آمده است كه
نخستين فهم ،علمي و دومي فهم عرفي خوانده شده است)941/94( .
در هرمنوتيك نيز وجود انواع مختلف فهم بديهي است .اگر يك عامي،
هرمنوتيك دستوري را دنبال كند ،فهم او عوامانه است و اگر يك عالم ،هرمنوتيك
دستوري را پي بگيرد ،فهم او عالمانه خواهد بود؛ چنانكه فهم يك عامي (در

عوامانه باشد .البته اين احتمال وجود دارد كه شالير ماخر و ديلتاي فهم عوامانه را
اصالً فهم نبينند و فهم را تنها در جايي بهكار ببرند كه عالمانه باشد ،بهخصوص با
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هرمنوتيك فني) از گوينده متفاوت با فهم يك عالم است.

خاستگاه اختالف در فهم
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در هرمنوتيك شالير ماخر ،فهم ذهنيت مؤلف ممكن است عالمانه يا عوامانه
باشد .در هرمنوتيك ديلتاي نيز فهم تمام زندگي مؤلف ممكن است عالمانه يا

نظرداشت اين موضوع كه هرش به عنوان مدافع سرسخت هرمنوتيك شالير ماخر
و ديلتاي ،فهم را مهارت مي شناسد و از آن با عبارت مهارت فهمي ياد ميكند.

عوامل بسياري براي اختالف فهم ها بيان شده است كه برخي از آنها در نگاه
عالمه عبارتند از:
الف) تفاوت مردمان در فكر ،شعور و ذوق 41/1( .و )81/6
ب) تأمل و تدبر در آيات)48/1( .
ج) تفاوت مشرب مفسران)983/1( .
د) اختالف اخالق نفساني و صفاتي مخاطبان قرآن)998/4( .
روششناسی عالمه در فهم آيات
برخي ظواهر قرآن را يكي از عوامل فهم دانسته و شماري ديگر منكر تأثير
ظواهر در فهم آيات قرآن هستند .گروه دوم براي اثبات مدعاي خويش ،دو دليل
اقامه ميكنند:

 .9ظاهر مفيد ظن است و پيروي از ظن در آيات وحي مذموم خوانده شده
است :قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (يونس،)12/

وَال تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ

عِلْمٌ (اسراء.)36/
 .9فهم قرآن به استناد روايات متعدد ،ويژه «من خوطب به» است و ديگران توان
فهم آيات وحي را ندارند.

6

عالمه طباطبايي در شمار تفسيرگراني است كه ظواهر را در فهم آيات دخيل
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ميداند و داليل مخالفان حجيت ظواهر را مخدوش ميخواند .به باور ايشان،
هرچند ظواهر مفيد ظن خوانده شده و اعتماد به ظنون به استناد آيات وحي مردود
معرفي شده است ،اما هر ظني و هر اعتمادي به ظنون مذموم نيست .ظني نامعتبر
است كه دليل عقلي يا شرعي بر حجيتش وجود نداشته باشد .اما اگر ظني وجود
داشته باشد كه دليل عقلي يا شرعي بر اعتبارش وجود دارد ـ مانند ظني كه برآمده
از ظواهر آيات است و به بناي عقال حجت است ـ ،اين گونه ظنون معتبر هستند و
به درك و فهم مراد خداوند كمك ميكنند( .طباطبايي)24/93 ،
مستندات روايي نيز مدعاي مخالفان را نتيجه نميدهد؛ چه اينكه بعضي از روايا ْ
ت
مطلق فهم را ويژه «من خوطب به» قرار نميدهد ،بلكه فهم خاصي را مد نظر قرار
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ميدهد كه در روايت از آن به «حق فهم» (حق معرفته) تعبير شده است .چنانكه بعضي
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ديگر نيز ناظر به فهم نيست ،بلكه ناظر به تفسير است و تفسير نيز چنانكه گفته شد ،در
مورد ظواهر جاري نميشود؛ زيرا در تعريف تفسير« ،كشف القناع» آمده است و در
ظواهر چيزي پنهان نمانده است كه با تفسير در پي كشف آن امر مستور باشيم.

تعريف تفسير
تفسيرگران و قرآنپژوهان بسياري تفسير را به تعريف نشستهاند .برخي از
تعاريف تفسير عبارتند از:
الف) تفسير كشف از چيزي است كه كالم بر آن داللت دارد .طرفداران اين
تعريف دو عنصر كشف و مدلول را در تعريف تفسير لحاظ ميكنند .براي نمونه شيخ
طبرسي ،فخررازي و ابوحيان ،تفسير را كشف و مكشوف را مدلول كالم ميشناسند:

«التفسیر هو الکشف عما یدل علیه الکالم( ».طبرسی ،جوامع الجامع881/0 ،؛
رازي97/02 ،؛ ابوحیان اندلسی)288/8 ،

در برابر اين گروه كه تفسير را كشف هر نوع مدلولي ميشناسند ،برخي ديگر
تفسير را تنها كشف مدلول پنهان و پوشيده ديده و از اطالق تفسير بر كشف معناي
آشكار و روشن ابا دارند.
ب) ايضاح مراد خداست .برخي ديگر از قرآنپژوهان ،در تعريف تفسير ،دو
عنصر ايضاح و مراد خداوند از قرآن را دخالت ميدهند .براي نمونه آيت اهلل
«التفسیر هو ایضاح مراد اهلل تعالی من کتابه العزیز( ».خویی)378 ،

ج) تفسير شرح است .شماري تفسير را شرح ميدانند و به ظاهر از اطالق
تفسير بر كشف و ايضاح ابا دارند .براي نمونه ،كلبي غرناطي در تفاوت تأويل و
تفسير ،سه نظريه ميآورد و تفسير را شرح كالم و تأويل را حمل كالم بر غير
معناي ظاهري ميخواند( .كلبي غرناطي)1/9 ،
د) تفسير بيان مراد از كلمات و واژگان است .گروهي در تعريف تفسير ،دو
عنصر بيان و مراد را دخالت ميدهند .تفسير را مراد از لفظ و تأويل را مراد از معنا
ميدانند( .عسقالني)998/8 ،
هـ) تفسير بيان مصاديقي است كه از لفظ و مفهوم اراده شده است (مؤمن قمي،
 .)11/9در نگاه اين گروه اوالً تفسير بيان و ثانياً بيان مصاديق لفظ و مفهوم است.
و) برخي تفسير را بيان دانستهاند ،اما مراد ايشان ،بيان وضع لفظ حقيقتاً يا مجازاً
است( .عسكري)939 ،
ز) تفسير قطع به مراد خداوند است .ماتريدي ميگويد:
«التفسیر القطع علی ان المراد من اللفظ هذا و الشهادة علی اهلل انه عنی باللفظ هذا،
فان قام دلیل مقطوع به فصحیح ،و اال فتفسیر بالرأي و هو المنهی عنه( ».همان)

ح) تفسير بيان لفظ از طريق روايت است ،در برابر تأويل كه بيان لفظ از طريق
درايت است.

فهم و تفسير در نگاه عالمه طباطبايي

خويي ،تفسير را ايضاح مراد خداوند از قرآن ميخواند:
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ط) تفسير بيان معاني است كه از وضع عبارت به دست ميآيد ،و تأويل بيان
معاني است كه از طريق اشاره استفاده ميشود.
ي) تفسير تكشيف از مداليل نظم قرآن است( .العيني)12/98 ،
ك) تفسير كشف مراد از لفظ مشكل است( .محقق اردبيلي)9 ،
ل) تفسير بيان معناي لفظي است كه تنها يك احتمال را برميتابد ،در برابر
تأويل كه تشخيص يكي از احتماالت لفظ است به دليل( .طباطبايي)44/3 ،
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م) تفسير بيان معناي قطعي لفظ است ،در برابر تأويل كه ترجيح يكي از
محتمالت از معاني است كه قطع به معناي آن وجود ندارد( .همان)46 ،
ن) شماري ديگر تفسير را علم دانسته و ميگويند« :هو علم نزول اآلیات و
شؤونها و اقاصیصها و االسباب النازلة فیها ،ثم ترتیب مكیها و مدنیها ،و بیان محكمها و
متشابهها ،و ناسخها و منسوخها ،و خاصها و عامها ،و مطلقها و مقیدها ،و مجملها و
مفسرها ،و حاللها و حرامها ،و وعدها و وعیدها ،و امرها و نهیها ،و عبرها و امثالها».
(سيوطي .469/9 ،در اين زمينه رك نيز :ابوحيان اندلسي)999/9 ،
سيد محمد باقر حكيم در كتاب «علوم القرآني» براي قرآن اعتبارات مختلفي
بيان ميكند .او ميگويد:
«در برخی موارد قرآن به اعتبار اینکه مجموعهاي از حروف است ،مالحظه
میشود و گاه به اعتبار اینکه اصوات است ،و در مواردي به عنوان اینکه کالم
خداست ...تفسیر علمی است که درباره قرآن بحث میکند ،به اعتبار اینکه قرآن
کالم خداست( ».حکیم)002 ،

در اين ميان عالمه طباطبايي تفسير را بهگونهاي تعريف ميكند كه بسياري از
تعاريف ياد شده را دربر ميگيرد:
«هو بیان معانی اآلیات القرآنیة و الکشف عن مقاصدها و مدالیلها( ».طباطبایی،
)8-2/1

هم ايشان در موردي ديگر ،تفسير را مراد از مداليل لفظي آيات ميخواند:
«تفسیرها اي المراد من مدالیلها اللفظیة( ».همان)28/3 ،

بر اساس تعريف نخست ،بيان معاني آيات به تنهايي تفسير خوانده نميشود،
چنانكه كشف مقاصد و مداليل آيات بهتنهايي تفسير ناميده نميشود .عنوان تفسير
آنجا صادق است كه اوالً كشف مقاصد و مداليل صورت گرفته باشد ،و ثانياً آن
كشف به بيان آمده باشد.
بر اساس تعريف دوم ،تفسير همان مراد از مداليل لفظي است ،بي آنكه كلماتي
چون بيان ،شرح و ايضاح در حقيقت تفسير دخالت داشته باشد.
كلمه بيان و كشف در تعريف عالمه نشان از آن دارد كه عالمه تفسير را در
اگر متني ظاهر باشد ،نياز به كشف و در نتيجه تفسير نخواهد داشت و بيان معناي
متن ،تفسير ناميده نخواهد شد .البته اين احتمال وجود دارد كه عالمه هر ظهوري را
عامل بينيازي به تفسير نبيند ،بلكه ظهوري را نيازمند تفسير ببيند كه ظهور معقّد
باشد ،نه ظهور بسيط.
هر چند عالمه تفسير را كشف مراد كالمي ميداند ،اما اين كشف را مانند كشف
مراد كالم عربي نميبيند .به باور وي ،براي كشف مراد كالم عربي ،اعمال قواعد
ادبي كافي است ،اما در كشف مراد آيات قرآن افزون بر اعمال قواعد ادبي ،توجه به
آيات همموضوع و تدبر در آيات ضروري است( .همان)16/3 ،
افزون بر تعريف تفسير ،برخي جمالت عالمه نيز به تعريف مورد نظر وي از
تفسير كمك ميكند .براي نمونه در برخي موارد نظريات تفسيري ديگران را تفسير به
معنا ( ،)993/99تفسير به الزم معنا ( ،)339/99جري ( 931/94و  ،)914/91تطبيق
( ،)949/91بطن ( )911/91و بد ( )36/94معرفي ميكند ،چنانكه در برخي موارد،
قسمتي از آيه را به منزله تفسير قسمتي ديگر ميخواند338/99( .؛ 36/93؛ )989/91
همچنين عالمه وقتي درباره پيشينه تفسير سخن ميگويد ،تفسير را از
قديمي ترين اشتغاالت علمي مسلمانان خوانده ،تاريخ شروع تفسير را به عصر نزول
بازميگرداند و آيه کَما أَرْسَلْنا فیکُمْ رَسُوالً مِنْکُمْ یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیاتِنا وَ یُزَکِّیکُمْ وَ یُعَلِّمُکُمُ
الْکِتابَ وَ الْحِکْمَة (بقره )919/را دليل مدعاي خويش ميخواند.

فهم و تفسير در نگاه عالمه طباطبايي

جايي جاري ميسازد كه درجهاي از خفا و غموض در متن وجود داشته باشد كه
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نويسن ده الميزان افرادي مانند ابن عباس و عبداهلل بن عمر و ابي و ...را از طبقه
اول مفسران ميخواند كه در تفسير آيات ،بيشتر به جهات ادبي ،شأن نزول و كمي
تفسير قرآن به قرآن و روايت ميپرداختند)4/9( .
تفسير مورد نظر عالمه در بحث پيشينه تفسير نشان ميدهد كه وي معناي تفسير را
اعم از تعريف اصطالحي تفسير ميشناسد ،مگر در صورتي كه مراد ايشان از تفسير،
تفسير بهمعناي لغوي يا تفسيري اصطالحي باشد كه معناي توضيح و بيان است.
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تفسير در نگاه عالمه از جهتي متفاوت با تفسير يا تأويل و هرمنوتيك است و از
جهتي همانند آن .در نگاه ايشان ،تفسير تنها در مورد قرآن بهكار ميرود ،در صورتي
كه در هرمنوتيك شالير ماخر ،فن فهم هر گفتهاي در زبان است و اختصاص به
فهم متن خاصي ندارد .بنابر اين تفسير مورد نظر عالمه طباطبايي مانند هرمنوتيكي
است كه خاص كتاب مقدس بود و در مورد ساير متن بهكار گرفته نميشد.
از سويي تفسير تنها در موردي است كه متن پيچيده بوده و نياز به كشف داشته
باشد ،ازاينرو در تعريف تفسير ميخوانيم« :كشف المراد عن اللفظ المشكل»
(طبرسي ،مجمع البيان « ،)91/9 ،التفسیر اخراج الشیء من مقام الخفاء الی مقام التجلی»
(ابن جوزي« ،)9/9 ،التفسیر كشف المعنی من المراد بلفظه و اطالق للمحتبس عن الفهم
به» (زركشي .)921/9 ،در صورتي كه در هرمنوتيك شالير ،ديلتاي و هرش ،تمامي
متون قطع نظر از ابهام و اجمال آنها ،نيازمند تفسير هستند.
به باور عالمه ،عنوان تفسير وقتي صادق است كه فهم برآمده از متن ،بيان و
تبيين گردد ،چنانكه هرش نيز وقتي از مهارت تشريحي سخن ميگويد ،اين مهارت
را تبيين مهارت فهمي ميخواند .پس از آنكه مفسر به فهم رسيد و معاني واژگان را
كه مقصود گوينده و مؤلف است دريافت ،اگر بخواهد آنچه را فهميده و دريافته
است ،شرح ،توضيح و توصيف كند ،از حوزه فهم خارج و به قلمرو تفسير يا تأويل
وارد خواهد شد.

هدف تفسير
نظرداشت سخنان تفسيرگران و قرآنپژوهان در تعريف و هدف تفسير ،ما را به
دو هدف اصلي تفسير رهنمون ميسازد.
الف) مؤلفمحوري

آنان كه در تعريف تفسير ،عنصر مراد خداوند را دخيل دانسته و تفسير را
كشف ،بيان ،توضيح ،ايضاح و ...مراد خداوند ميشناسند ،مؤلفمحور جلوه
ميكنند .بر اين اساس مرحوم طبرسي كه از امكان دستيابي به مراد خداوند سخن
قطع به مراد خدا مينويسد (خويي ،)321 ،قطب راوندي كه سخن از مراد خداوند
دارد (راوندي )391/9 ،و ع المه طباطبايي كه انكشاف معناي مراد را دنبال ميكند
(طباطبايي ،)16/3 ،در شمار مؤلفمحوران قرار ميگيرند.
ب) متنمحوري

در برابر مؤلفمحوران ،تعريف برخي تفسيرگران و قرآنپژوهان از تفسير
(التفسير هو الكشف عمّا يدلّ عليه الكالم) نشان از متنمحوري ايشان دارد .البته اين
احتمال وجود دارد كه مراد افرادي چون شيخ طبرسي ،فخر رازي ،خويي ،نسفي،
غرناطي ،اندلسي و ...از «عمّا يدلّ عليه الكالم» ،همان مراد خداوند باشد؛
بهخصوص اينكه در تعريف اين گروه از تفسير ،واژه «كشف» بهكار رفته است ،در
صورتي كه اگر مراد ايشان از تفسير همان بيان معناي لغوي بود ،اين معناي لغوي
نياز به كشف است.
در اين ميان عالمه طباطبايي گاه متنمحور مينمايد و گاه مؤلفمحور .آنجا كه
تفسير را بيان معاني ميخواند ،متنمحور جلوه ميكند و آنجا كه سخن از كشف
مقاصد و مداليل آيات دارد ،مؤلفمحور مينمايد (همان) .بيان نسبت به معاني
آيات است و كشف نسبت به مقاصد آيات (همان ،)1-4/9 ،چنانكه آنجا كه از
مدلول آيه ميگويد« :الي فهم مدلول اآليه» (همان ،)23/93 ،متنمحور است و آنجا
كه از مراد ميگويد« :بأنّ الطريق الي فهم المراد» (همان ،)24 ،مؤلفمحور.

فهم و تفسير در نگاه عالمه طباطبايي

ميگويد (طبرسي ،مجمع البيان ،1)49-41/9 ،آيت اهلل خويي كه از ايضاح مراد و
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هر چند شايد بتوان با حمل معنا و مدلول بر مراد و حمل مراد بر معنا و مدلول،
به شكلي ميان نظريات عالمه جمع كرد ،اما در جاي جاي الميزان قرائني وجود
دارد كه حمل معنا بر مراد يا مراد بر معنا و مدلول را دشوار ميسازد.
عالمه طباطبايي مانند هرمنوتيك رمانتيك و مدافع سرسخت آن (هرش)،
مؤلفمحور است ،با اين تفاوت كه عالمه در تفسير ،مراد و مقصود مؤلف را دنبال
ميكند ،اما شالير ماخر هدف تفسير را زندگي مؤلف و به تعبيري «تجربه كردن
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اعمال ذهني مؤلف» ميداند ،نه نيت مؤلف .شالير معناي متن را بهعنوان يك نمونه
ارادي كه در پشت آن نيت آگاهانه نهفته است ،باور نداشت .به اعتقاد وي ،هيچگاه
نميتوان ادعا كرد تمام يك متن از اول تا آخر ،شكل گرفته از نيت آگاهانه مؤلف
است؛ زيرا امكان دارد متن و يا قسمتهايي از آن از ضمير ناخودآگاه پديدآورنده
متن شكل گرفته باشد؛ ضميري كه خود صاحب متن نيز از وجود آن و تأثيرش بر اثر
غافل است ،اما مخاطبانش با توجه به اثر او ،به ضماير ناخودآگاه وي دست مييابند.
ديلتاي نيز كه مؤلفمحور برجستهاي است ،نه چون عالمه مؤلفمحوري را
محدود به نيت و مراد نويسنده ميكند ،و نه چون شالير ماخر محدود به ذهنيت
صاحب متن ميماند .به باور ديلتاي ،هدف تفسير ،تمام زندگي مؤلف است و
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زندگي مؤلف عنواني كلي است كه در زيرمجموعه آن ذهنيت ،نيت ،فرهنگ ،نبوغ
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و ...قرار دارد( .پالمر)941-944 ،
هرش نيز بهعنوان منتقد سرسخت هرمنوتيك فلسفي ،هر متن را داراي يك
معناي لفظي و يك معناداشتي يا معناداري ميداند .او از چهار كاركرد فهم ،تفسير،
قضاوت و نقد ،دو كاركرد نخست را ناظر به معناي لفظي و دو كاركرد دوم را ناظر
به معناداري ميداند .هرش معناي لفظي را معنايي ميشناسد كه با تحليل لغوي
دقيق قابل دستيابي است ،و معناداري را معنايي ميبيند كه متن امروزه براي ما دارد.
موضوع فهم و تفسير ،معناست و موضوع قضاوت و نقد ،داللت .هرش واژه فهم را
براي مهارت فهمي و اصطالح تفسير را براي مهارت تشريحي بهكار ميبرد .در
مهارت فهمي ،مفسر به ساختن معناي متن بر حسب خود متن پرداخته (هوي،
991؛ احمدي )129/9 ،و شناخت مؤلف را در خدمت فهم بهينه متن قرار ميدهد.

و در مهارت تشريحي آنچه را از متن فهميده است ،به شرح ،توضيح و توصيف
نشسته و خود را محدود به كلمات و واژگان متن نميكند ،بلكه از اصطالحات و
واژگان بيشتري سود ميبرد.
بنابراين به نظر ميرسد مؤلفمحوري عالمه بيشتر مانند مؤلفمحوري مارتين
كالدينوس است كه هدف تفسير را معناي متن ميداند و معناي متن را همان مراد و
منظور صاحب متن:
«یک گفته یا اثر نوشتاري آنجا بهگونهاي کامل درخور فهم است که چنان
مخاطب شناخته شود .حال اگر کسی چیزي از گفتههاي گوینده یا نیت او درك
نکند ،یا اگر کسی چیزهایی ب یش از آن درك کند که گوینده و مؤلف در صدد
بیان آن بوده است ،میتوان ادعا کرد که گفتار یا نوشتار قابل درك نبوده است».
(احمدي)803/0 ،

تفسير و فهم
تعيين نسبت ميان تفسير و فهم در نگاه عالمه طباطبايي با نظرداشت اين
موضوع كه گاه ايشان از فهم عامه مردم سخن ميگويد و گاه از فهم خواص و فهم
ميانه (خواص و عوام) ،درصورتي امكانپذير است كه هر نوع فهم بهصورت
جداگانه با تفسير مقايسه گردد.
اگر فهم آنگونه كه عالمه ادعا دارد ،ادراك معنا باشد و اين ادراك توسط
عوامالناس صورت گرفته باشد ،در اين صورت نسبت فهم با تفسير ،عام و خاص
مطلق خواهد بود؛ هر تفسيري فهم است ،اما هر فهمي تفسير نيست .در تفسير دو
ويژگي كشف و بيان وجود دارد كه هيچ يك از آن دو در فهم عرفي وجود ندارد.
فهم عاميانه همان ادراك معناي ظاهري است ،بدون هيچ گونه كشفي و بياني.
اما اگر نسبت فهم خواص را با تفسير جستوجو كنيم ،در اين صورت نيز
تفسير و فهم مترادف نخواهند بود؛ چه اينكه فهم تنها ادراك معناست ،در صورتي
كه تفسير كشف و بيان است.
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ساخته شود و شکل گیرد که نیت مؤلف بر اساس قاعدههاي روانشناسی براي
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اگر فهم خواص از متني همراه با كشف معنا يا مقصود باشد ،اما از آن جهت كه
آن فهم همراه با بيان نيست ،تفسير نخواهد بود و اگر همراه با بيان شد ،در اين
صورت ديگر فهم نخواهد بود ،بلكه تفسير ميباشد.
هرچند عالمه بهصورت آشكار نسبت فهم و تفسير را به بحث و بررسي نگرفته
است ،اما در سخنان ايشان ،نشانههايي از نابرابري مفهومي اين دو ديده ميشود.
براي نمونه عطف فهم به تفسير؛ « و ال یعول علی مثله فی تفسیر كالم اهلل و فهم معانی
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آیاته ،و ال فی فقه احكام دینه» (طباطبايي ،)991/1 ،كاربرد فهم در مورد ظهور
آيات؛ «طريق به فهم مدلول آيه ظهور لفظي آيه است» (همان ،)24/93 ،لزوم تدبر
در قرآن در تحقق حقيقت تفسير و تفسير ندانستن تفسير برآمده از فهم عرفي؛ «و
اما الغاء التدبر فی القرآن باالكتفاء بالتفسیر بالفهم العامی» (همان ،)36/9 ،نشان از
تنافي يا دستكم نسبت عام و خاص ميان تفسير و فهم دارد.
هرش نيز مانند عالمه طباطبايي ،فهم را متفاوت از تفسير ميبيند .ادراك معنا،
مراد و مقصود نويسنده را فهم ميخواند و تبيين و توضيح و تفسير اين فهم را
تفسير ميشناسد.

پینوشتها:
 .9در آيه شريفه ،فهم خاصّ سليمان و علم ،به سليمان و داوود اختصاص داده شده است.
 .9مانند « :من فسّر القرآن برأیه فلیتبوّء مقعده من النار» (احسائي914/4 ،؛ فيض كاشاني« ،)31/9 ،من
قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوّء مقعده من النار» (شيخ صدوق29 ،؛ حرّ عاملي941/98 ،و911؛ فيض
كاشاني « ،)329/1 ،من تكلّم فی القرآن برأیه فلیتبوّء مقعده من النار» (طبري11/9 ،؛ زركشي،)968/9 ،
«من قال فی القرآن برأیه فأصاب فقد أخطأ» (قرطبي« ،)39/9 ،من قال فی القرآن بغیر ما یعلم جاء یوم
القیامة ملجأ بلجام من النار» (شهيد ثاني« ،)362 ،قال أبوعبداهلل(ع) ألبی حنیفة أنت فقیه أهل العراق؟ قال:
نعم ،قال :بما تفتیهم؟ قال :بكتاب اهلل و سنة نبیه .قال یا أباحنیفة تعرف كتاب اهلل حقّ معرفته ،و تعرف
الكتاب الذین أنزل علیهم ،ویلك ما هو إالّ عندالخاص من ذریة نبینا و ما ورّثك اهلل تعالی من كتابه حرفاً»
(شيخ صدوق82/9 ،؛ فيض كاشاني« ،)99/9 ،و دخل قتادة علی أبی جعفر(ع) ،فقال له :أنت فقیه اهل
البصرة؟ فقال :هكذا یزعمون .فقال(ع) :بلغنی أنّك تفسّر القرآن .قال :نعم .إلی أن قال :إن كنت قد فسّرت
القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت و أهلكت ،و إن كنت قد فسّرته من الرجال فقد هلكت و أهلكت .یا
قتادة ـ ویحك ـ إنّما یعرف القرآن من خوطب به» (كليني399/8 ،؛ حرّعاملي.)981/91 ،
« .3و یحتمل أن معنی التفسیر بالرأی االستقالل فی الفتوی من غیرمراجعة األئمة علیهم السالم ،مع أنّهم
قرناء الكتاب فی وجوب التمسك ،و لزوم االنتهاء إ لیهم ،فإذا عمل اإلنسان بالعموم أو اإلطالق الوارد فی
الكتاب أو لم یأخذ التخصیص أو التقیید الوارد عن االئمة(ع) كان هذا من التفسیر بالرأی( ».خويي)962 ،
 .4فاضل توني روايت «من خوطب به» را از سه جهت مخدوش ميبيند:
الف) اختصاص علم و تفسير قرآن به ائمه در مواردي است كه آيه برخالف ظاهر حمل شود ،اما
اگر مراد ،فهم ظاهر آيات باشد ،اين فهم از كلمات و واژگان فهميده ميشود و در انحصار اهل
بيت نيست.
ب) فهمي كه در روايت «من خوطب به» خاصّ پيامبر و اهل بيت معرفي شده ،فهم تمامي آيات
قرآن است ،نه فهم شماري از آيات.
ج) انحصار فهم آيات به اهل بيت ناسازگار با رواياتي است كه مالك صحت روايات را عرضه
آيات به روايات ميدانند .براساس نظريه دوم ،علم به آيات تنها به كمك روايات حاصل ميشود و
اگر قرار باشد علم به درستي روايات نيز به آيات دانسته گردد ،در اين صورت دور الزم خواهد
آمد( .فاضل توني)912-918 ،
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الناسخ و المنسوخ؟ قال :نعم .قال (ع) :یا أباحنیفة لقد ادعیت علماً ،ویلك ،ما جعل اهلل ذلك إالّ عند أهل
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ميرزاي قمي نيز روايت «من خوطب به» را دليل نظريه دوم نميشناسد .به باور ايشان مراد از «من
خوطب به» ،تمامي حاضران مجلس وحي يا تمامي كساني هستند كه در عصر پيامبر زندگي
ميكردند ،نه شخص پيامبر يا اهل بيت ايشان( .ميرزاي قمي)321 ،
نويسنده البيان نيز داللت روايت «من خوطب به» را بر درستي نظريه دوم پذيرا نيست .بر فرض
درستي سند و داللت روايت «من خوطب به» ،اين روايت تنها بر انحصار فهم بهينه آيات و يا فهم
قرآن بهگونهاي كه حق قرآن ادا شود ،داللت دارد ،نه مطلق فهم( .خويي)928 ،
« .1عن أبی عبداهلل(ع) :ك لّ شیء مردود الی الكتاب و السنة ،و كل حدیث الیوافق كتاب اهلل فهو
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زخرف» (كليني62/9 ،؛ حرّ عاملي991/91 ،؛ عياشي« ،)8/9 ،و قال النّبی(ص) :اذا جاءكم عنی حدیث
فاعرضوه علی كتاب اهلل ،فما وافقه فاقبلوه ،و ما خالفه فاضربوه به عرض الحائط» (طبرسي32/9 ،؛
فيض كاشاني« ،)36/9 ،قال رسول اهلل(ص) :فما وافق كتاب اهلل فخذوا به ،و ما خالف كتاب اهلل فدعوه»
(فيض كاشاني.)1/9 ،
 .6مرسله شعيب بن انس؛ «عن أبی عبداهلل علیه السالم أنه قال ألبی حنیفة :أنت فقیه أهل العراق؟ قال:
نعم .قال علیه السالم :فبأی شئ تفتیهم؟ قال :بكتاب اهلل وسنة نبیه .قال علیه السالم یا أبا حنیفة تعرف
كتاب اهلل حق معرفته ،وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال :نعم .قال علیه السالم :یا أبا حنیفة لقد ادعیت
علما  -ویلك  -ما جعل اهلل ذلك إال عند أهل الكتاب الذین أنزل علیهم ،ویلك ما هو إال عند الخاص
من ذریة نبینا صلى اهلل علیه وآله وما ورثك اهلل تعالى من كتابه حرفا».
روايت زيد شحام؛ «قال :دخل قتادة على أبی جعفر علیه السالم فقال له :أنت فقیه أهل البصرة؟ فقال:
هكذا یزعمون .فقال علیه السالم بلغنی أنك تفسر القرآن .قال :نعم .إلى أن قال یا قتادة إن كنت قد
فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت ،وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت
وأهلكت ،یا قتادة  -ویحك  -إنما یعرف القرآن من خوطب به( ».خويي)968-961 ،
 .1بايد دقت داشت آن گونه كه صاحب مجمع البيان ميگويد ،قطع به مراد خداوند در صورتي كه
آيه ظاهر باشد ،ممكن است ،اما اگر آيه مجمل باشد ي ا دو يا چند احتمالي يا دو معنا يا چند معنا
باشد ،در اين صورت قطع به مراد نميتوان پيدا كرد ،مگر آنكه سخن پيامبر بهعنوان مبين قرآن،
مراد قطعي خدا را روشن سازد و يا در صورتي كه آيه دو يا چند معنا دارد ،در اين صورت نيز
نميتوان به مراد قطعي خداوند رسيد ،مگر اينكه سخن پيامبر يا امام مراد را روشن سازد ،وگرنه
در اين صورت تمامي معاني يا احتماالت مراد باشد؛ البته به اينكه يكي برتر باشد يكي  ،...اما
نميتوان قطع به مراد پيدا كرد.
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