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صاحب تفسیر گرانقدر المیزان

(تابلوی رنگ روغن .کار :سید مهدی امین ،مولف معارف قرآن در المیزان سال )۱۳۷۰

زندگانی عالم فرزانه ،عالمه فقید آیة هللا
سید محمد حسین طباطبائی
 24آباااااااااان ماااااااااا ساااااااااال  ۱۳6۰هجااااااااار
شمساااااز ،روت اساااااف زاااااه عاااااالم فرتاناااااه
و مفسااااار بااااازرط عالماااااه طباطباااااایز دیاااااار
فااااااانز را بااااااه سااااااو ساااااارا باااااااقز تاااااار
زااااااااردك عااااااااالمز زااااااااه همی ااااااااه ات اباااااااادیف
سااااااا ن مزگفاااااااف و باااااااا ف اااااااا در ااااااادا
ویش و آنچه دایز بود ،باقز شد.

امام راحل (ره)
در پیام تسلیت خود به همین مناسبت فرمودند:
«من باید از این ضایعهاي كه براي حوزههاي علمیه و مسلمین حاصل شد و آن
رحلت مرحوم عالمه طباطبایي است ،اظهار تاسف كنم و به شما ملت ایران بهویژه
حوزههاي علمیه تسلیت عرض كنم».
به گزارش ایسنا ،آنچه در پي ميآید گوشهاي از زندگي و ابعاد شخصیتي این عالم
رباني به نقل از نزدیكان ایشان است كه در سالروز وفات عالمه نقل ميشود:

آغات حیات سید محمد حسین در تبریز
در آخرین روز سال  1321هجري قمري (مقارن با سال  1281هجري شمسي)
ستارهاي درخشان در آسمان سلسله جلیلالقدر سادات طباطبایي تبریز هویدا شد و
خداوند به سیدمحمد قاضي طباطبایي فرزند پسري هدیه داد كه نامش را
سیدمحمدحسین گذاشت؛ حكیم عارفي كه بعدها بسیاري از انسانها ،از چشمه جوشان
حكمت و معرفتش جرعههاي جانبخش نوشیدند .هنوز پنج سال از عمر
سیدمحمدحسین نگذشته بود كه مادرش را از دست داد .پدر سعي كرد غم مادر را از
دل محمدحسین و دیگر فرزند كوچكترش ،محمدحسن ،بزداید ،ولي نميدانست كه
چهار سال بعد ،درگذشت خود او ،غم فرزندان را دوچندان خواهد كرد.
سیدمحمدحسین همانطور كه روش درسي آن روزها بود ،به فراگیري قرآن پرداخت
و سپس از سن  9سالگي به مدت شش سال به همراه برادرش ،از ادیبي به نام شیخ
محمدعلي سرائي ،كتابهایي چون گلستان ،بوستان ،نصابالصبیان ،انوار سهیلي،
تاریخ عجم ،منشات امیرنظام و ارشاد الحساب را فرا گرفت و عالوه بر آن ،زیر
نظر میرزاعلي نقي خطاط به یادگیري فنون خوشنویسي پرداخت .ایشان پس از طي
دوران تحصیل در مكتبخانه ،راهي مدرسه طابیه تبریز شد تا تحصیالت خود را در
علوم دیني دنبال كند .در همان ایام ،وقتي  23سال بیشتر نداشت ،تصمیم به ازدواج
ميگیرد .از یكي از بستگانش خواستگاري ميكند و چون فامیل بودند ،با این ازدواج
موافقت ميكنند .یك سال بعد از ازدواج بود كه سیدمحمدحسین مزه پدر شدن را
ميچشد و اسم فرزند اولش را ،محمد ميگذارد.

عالمه جوان در حوت علمیه نجف

__________________________________________

سیدمحمدحسین و برادرش سیدمحمدحسن در سال  1304هجري شمسي تحصیالت
مقدماتي را در مدرسه طالبیه تبریز به پایان رساندند .اما روح پرعطش آنان هنوز
سیراب نشده بود .دختر عالمه طباطبایي ميگوید« :یك روز حاج آقا ميآید و به
مادرم ميگوید من دیگر در تبریز نميتوانم ادامه تحصیل دهم و براي بهره گرفتن از
استادان بهتر ،باید راهي نجف شویم ،اما هزینه سفر نداشتند .وقتي مادرم ميبیند حاج
آقا ناراحت است ،جهیزیه خود را ميفروشد تا هزینه سفر تامین شود».
سیدمحمدحسین كه هزینه سفرش تامین شده بود ،زمینهاي زراعي و كارهاي

كشاورزيشان را به یكي از همآباديهایشان سپرد و عازم «نجف» شد تا تحصیالت
خود را تكمیل كند ،البته حاال دیگر تنها نبود و هر دو برادر ازدواج كرده بودند .به
این ترتیب ،هر دو خانواده به همراه كربالیي قلي و سلطنت خانم (خادم و خادمهشان)
عازم سفر ميشوند و در خانهاي كوچك در محله «عماره» نجف ساكن ميشوند و
زندگي جدیدي را آغاز ميكنند.

اما بعد از گذشت مدتي ،فرزند یك و نیم ساله این زوج جوان (سیدمحمدحسین 24
ساله و همسر  19سالهاش) به مرض سختي مبتال ميشود و از دنیا ميرود.
روزي مادر داغدیده بغضش تركید و به همسرش گفت« :آقا! یاد محمد لحظهاي مرا
رها نميكند .دلم براي كودك خردسالم خیلي تنگ شده .جز چند نفر هیچكس حتي
مرگ او را هم به ما تسلیت نگفت .بیا برگردیم .این جا دیار غربت است و ما
هیچكس را نداریم .چطور ميتوانیم این همه سال اینجا بمانیم؟» صداي در ،مادر
داغدیده را ساكت كرد ،سید صدا زد« :آمدم» و با عجله به سمت در دوید .با باز شدن
در « ،سید میرزاعلي قاضي طباطبایي» وارد شد .او یكي از پسرعموهاي
محمدحسین بود كه مدت ها پیش به قصد تحصیل به نجف آمده بود .زن و شوهر از
دیدن یك آشنا در دیار غربت بسیار خوشحال شدند .آقا میرزاعلي خیلي خودماني با
سید و همسرش برخورد كرد .آنها ساعاتي را با هم گذراندند و از دوران كودكي و
زندگيشان در تبریز و خاطرهها گفتند .یادآوري این خاطرهها ،درد و غم این زوج

جوان را كاهش داد .بعد از ساعتي میرزا عصایش را برداشت و قصد رفتن كرد.
سید و همسرش نیز به رسم بدرقه او را همراهي كردند .دو سه قدم مانده به در ،آقا
میرزا علي رو به همسر سید كرد و گفت« :دختر عمو! این بار فرزندت ميماند،
پسر است و نامش هم عبدالباقي است ».و با این حرف ،خداحافظي كرد و رفت .چند
ماه بعد بود كه همسر سید ،باردار شد.

سفارش مرحوم قاضی به عالمه جوان

_________________________________________________

به نقل از عالمه آمده است «هنگامي كه در نجف اشرف به درس و بحث اشتغال
داشتم یكي از روزها مرحوم قاضي به من برخورد كرد و بدون مقدمه گفت :اگر
طالب دنیایي نماز شب و اگر طالب آخرتي نماز شب بخوان .همین دیدار و
گفت وگوي كوتاه منشاء آشنایي من با استاد شد ...قبل از آن كه به محضر وي بار
یابم ،خود را از كتب فلسفي و آثار معقول بينیاز ميدیدم و پیش خود ميگفتم اگر
مرحوم مالصدرا هم بیاید ،مطلبي فوق آنچه من فهمیدهام عرضه نخواهد كرد .ولي
پس از بهرهمند شدن از دیدار این استاد بزرگوار ،به یكباره احساس كردم گویا تا
كنون از حكمت و فلسفه چیزي عایدم نشده و از اسفار حتي یك كلمه هم نفهمیدهام».
این برخورد جالب ،عالمه طباطبایي را وارد مرحله تازهاي از زندگي كرد و سیر و
سلوك عارفانه وي آغاز شد.

تاثیرحکیم سیدحسین بادزوبها در عالمه جوان

_________________________

عالمه در زادگاه خود ،در ریاضیات «ارشادالحساب» و در فلسفه و كالم «اشارات و
كشفالمراد» را خوانده بود .اما این دو كتاب ،ذوق باالي عالمه را كفاف نميداد ،تا
اینكه در نجف با حكیمي برخورد كرد كه از بزرگان فلسفه و استادان صاحبنظر این
دو رشته بود .این حكیم معروف «سیدحسین بادكوبهاي» بود كه توانست عالمه را با
حقیقت حكمت ،به ویژه تفكر فلسفي ،آشنا كند و باعث شود او در عرض شش سال،
«منظومهي» سبزواري و «اسفار و مشاعر» مالصدرا و دوره «شفاي» بوعلي و
«اخالق» ابن مسكویه را بخواند.
«  ...سیدحسین باد كوبهاي پیشنهاد كرد ،ریاضیات بخوانم و در همین راستا به درس
مرحوم سیدابوالقاسم خوانساري كه ریاضیدان زبردستي بود حاضر شدم و یك دوره
حساب استداللي ،هندسه مسطحه و فضایي و جبراستداللي را فرا گرفتم».

باتگ ف عالمه جوان به وطن

و اشتغال او به ک اورتی

_________________________________

روزهایي كه عالمه و برادرش در نجف ميگذراندند ،به سختي سپري ميشد .گذران
زندگي براي دو برادر كه حاضر نبودند از سهم امام هم استفاده كنند ،سخت و
طاقتفرسا بود .دیگر ماندن نه مصلحت بود و نه امكان داشت .اوضاع كشاورزي و
زمین هایشان ،حسابي به هم خورده بود .به همین جهت ،عالمه طباطبایي و برادرش
بالفاصله راهي ایران و دیار آبا و اجدادیشان – شادآباد تبریز – شدند و تا  10سال
در وطن خویش ماندند .در این مدت با تالش طاقتفرسا زمینهاي رهاشده و باغهاي
مخروبه را آباد كردند .طي این مدت ،به امور روستاها و زندگي مردم نیز رسیدگي
ميكردند و به كمك نیازمندان ميشتافتند.

دلت گی عالمه جوان ات دوری تحصیل

__________________________________________________

عالمه در كنار همه این كارها و مشكالتي كه وجود داشت ،مطالعه و تحقیق را رها
نكرده بود و رسالههاي علمي مينوشت .گاهي كه یاد نجف و گنبد و بارگاه حضرت
علي(ع) ميافتاد ،دلش براي درس و آموختن علم ،حسابي تنگ ميشد و نميدانست
چه باید بكند.

هجرت به قم __________________
عالمه طباطبایي باالخره تصمیمش را ميگیرد ... « :همزمان با آغاز سال 1325
هجري شمسي وارد شهر قم شدیم ...در ابتدا به منزل یكي از بستگان وارد شدیم،
ولي به زودي در كوچه یخچال قاضي در منزل یكي از روحانیون اتاقي دو قسمتي
كه با نصب پرده قابل تفكیك بود اجاره كردیم .این دو اتاق قریب بیست متر مربع
بود .طبقه زیر این اتاقها انبار آب شرب بود كه در صورت لزوم بایستي از در آن
به داخل خم ميشدیم و ظرف آب را پر ميكردیم ،چون خانه فاقد آشپزخانه بود،
پخت و پز هم در داخل اتاق انجام ميگرفت».

قاضی معروف کیسف؟

______________________________________________________

اولین روزي كه براي تدریس پا به كالس حوزه گذاشت ،جمعیتي حدود صد نفر
منتظر او نشسته بودند .كم كم شیفتگي و عالقه طالب به او ،به حدي رسید كه بعضي
از آنها حجرههاي مدرسه را ترك و در اطراف خانهاش اتاقي اجاره ميكردند تا به
او نزدیكتر باشند .هر روز یكي دو ساعت به غروب مانده به سراغش ميرفتند و تا
پاسي از شب حرفهایش را ميشنیدند .كمكم آوازه سیدمحمدحسین قاضي بیشتر شد
و همه «قاضي» معروف را شناختند .اما خود عالمه براي آنكه لقب استادش ،مرحوم
آیتهللا سیدمیرزاعلي قاضي فقط به استاد منحصر باشد و براي حفظ احترام ،نام او
را از خود برداشت و ترجیح داد به اسم طباطبایي خوانده شود.

نگارش تفسیر المیزان ،شاهكارعالمه طباطبایز

_____________________

عالمه طباطبایي ،در سال  1333هجري شمسي نگارش تفسیرالمیزان اثر
بزرگ خویش را آغاز كرد و  17سال طول كشید تا آن را به پایان برساند؛
اثري جالب و دلنشین كه نظیر آن تا به حال نوشته نشده است.
به عقیده آیتهللا العظمي خویي ،عالمه براي نوشتن این اثر ،خود را
تصفیه كرده بود.
شهید مطهري هم ميگوید« :همه تفسیرالمیزان با فكر نوشته شده...
من معتقدم بسیاري از این مطالب از الهامات غیبي است .كمتر مشكلي در
مسائل اسالمي و دیني برایم پیش آمده كه كلید حل آن را در تفسیرالمیزان پیدا

نكرده

باشم».

مباحثات عالمه طباطبائی با پروفسور زربن______________
یكي از اثرات ماندگار عالمه ،مباحثات وي با پروفسور كربن استاد دانشگاه و
اسالمشناس غربي بود .مباحثه بین پروفسور كربن و عالمه طباطبایي از سال 1336
هجري شمسي شروع شد و بیش از  20سال ادامه پیدا كرد كه نتایج این مباحثات به
چهار زبان فارسي ،عربي ،فرانسه و انگلیسي منتشر شده است.
روزي عالمه در بین صحبتهایش به پروفسور گفت ... « :در اسالم هر
وقت انسان حالي پیدا كند ،ميتواند خدا را بخواند .چون همه مكانها بدون استثناء
محل عبادت است .اما در دین مسیح این طور نیست .عبادت حتما باید در وقت معیني
(روز یكشنبه) و در مكان معیني (كلیسا) انجام شود؛ در غیر این صورت باطل است.
او باید تا روز یكشنبه كه كلیسا باز ميشود صبر كند ».پروفسور كربن جواب داد:
«بلي ،این اشكال در دین مسیح وجود دارد ».عالمه طباطبایي ادامه داد « :همچنین
در دین مسیح خدا اسماء حسنا ندارد و جز الفاظ خدا ،اله و اب نام دیگري ندارد».

دیگر برنمزگردم________________!...
روزهاي آخر زندگي پربار عالمه طباطبایي فرا رسیده بود و بیماري او را از پاي
انداخته بود .وقتي ایشان را از خانه به بیمارستان منتقل ميكردند ،رو به خانوادهاش
كرد و گفت « :من دیگر برنميگردم !»
در بیمارستان هم همه كاركنان را تحت تاثیر قرار داده بود ،تا جایي كه رییس
بیمارستان ميگفت« :عالمه حافظهشان را در مورد مسائل دنیوي و مادي از دست
دادهاند و به مسائل مادي بيتوجهاند ،اما پیوندشان با خدا و عالم معنویت مستحكمتر
شده است؛ انگار از ناسوت بریده و به ملكوت پیوستهاند».

...و باالخره چند روز بعد  24آبانماه  1360هجري شمسي عالمه كه
همیشه از ابدیت سخن ميگفت از این عالم خاكي رخت بر بست.

امام می ز(ره) در پیام تسلیت خود به همین مناسبت فرمودند« :من باید از این
ضایعهاي كه براي حوزههاي علمیه و مسلمین حاصل شد و آن رحلت مرحوم عالمه
طباطبایي است ،اظهار تاسف كنم و به شما ملت ایران بهخصوص حوزههاي علمیه
تسلیت عرض كنم!

انواد عالمه طباطبائی___________________
عالمه از خود دو پسر و دو دختر به یادگار گذاشته است .فرزند ارشد ایشان
سیدعبدالباقي به كارهاي صنعتي مشغول است و سیدنورالدین در تبریز زندگي
ميكند.
داماد اول ایشان شهید آیتهللا قدوسي است كه فرزند بزرگش در منطقه هویزه به
شهادت رسید.

ویژگزها ش صیتز عالمه طباطبائی _______________
عالمه طباطبایي در طول زندگي پربركت خود همواره پاسخگوي پرسشهاي جوانان
اطرافش بود .آنچه در پي ميآید پرسش یك جوان و پاسخ ایشان به وي است:
« محضر مبارك حضرت آیتهللا العظمي جناب آقاي طباطبایي ،سالم علیكم و
رحمتهللا و بركاته!
جواني هستم  22ساله كه تنها ممكن است شما باشید به این سوال من پاسخ گویید .در
محیط و شرایطي زندگي ميكنم كه هواي نفس و آمال بر من تسلط فراوان دارند و
مرا اسیر خود ساختهاند و سبب باز ماندن من از حركت به سوي هللا شدهاند.
درخواستي كه از شما دارم این است كه بفرمایید بدانم به چه اعمالي دست بزنم تا بر
نفس مسلط شوم و این طلسم شوم را كه همگان گرفتار آنند بشكنم و سعادت بر من
حكومت كند؟ لطفا نصیحت نميخواهم بلكه دستورات عملي براي پیروزي الزم
دارم)1355/10/23( » .
« سالم علیكم
براي موفق شدن و رسیدن به منظوري كه در نامه مرقوم داشتهاید ،الزم است همتي
برآورده و توبهاي نموده ،به مراقبه و محاسبه پردازید .به این نحو كه هر روز كه
هنگام صبح از خواب بیدار ميشوید ،قصد جدي كنید كه در هر عملي كه پیش ميآید
رضاي خدا را مراعات خواهم نمود ،آن وقت در سر هر كاري كه ميخواهید انجام
دهید نفع آخرت را منظور خواهید داشت؛ به طوري كه اگر نفع اخروي نبود ،انجام
نخواهید داد و وقت خواب چهار ،پنج دقیقه در كارهایي كه روز انجام دادهاید فكر
كرده و یكي یكي از نظر خواهید گذرانید .هر كدام مطابق رضاي خداي انجام یافته
شكر بكنید و هر كدام تخلف شده استغفار .این رویه سخت است و در ذائقه نفس ،تلخ.
ولي كلید نجات و رستگاري است و هر شب پیش از خواب اگر توانستید سور
مسبحات (حدید – حشر – صف – جمعه و تغابن) را بخوانید و پس از  20روز،
حاالت خود را براي بنده بنویسید ،انشاءهللا موفق خواهید بود .والسالم علیكم»

ا الق شاگردپرور ____________________
بهترین سیرت و خوي و خلقي كه از روحیه عالیقدر عالمه طباطبایي حكایت
ميكرد ،اخالق شاگردپروري و كادرسازي در حوزه علمیه بود و بر این كار اصرار
و ولع وصفناپذیري از خود نشان ميداد.

جوابگویز به سواالت

__________________________________________

استاد غالمحسین دیناني یكي از شاگردان عالمه ميگوید« :من كه خودم یكي از
شاگردانش بودم .هیچ وقت در هیچ سوالي خودم را كنترل نميكردم ،چون ميدانستم
ایشان آنقدر بزرگوار است كه هر چه دلت خواست ميتواني بگویي .در مقابل سوال
رو ترش نميكرد و به همین جهت ما احساس آزادي ميكردیم و هر چه در دل
داشتیم ميگفتیم .ایشان هم با كمال بردباري با ما همنفسي ميكرد و كنار ميآمد و
جواب ميداد».

عالمه در انواد
عالمه با وجود حجم زیاد كارهایش ،هیچ وقت از خانواده خود غافل نميشد .همیشه
در برنامه روزانهاش ساعتي را به خانوادهاش اختصاص ميداد و آن را بهترین
اوقاتش ميدانست و ميگفت« :این ساعت تمام ناراحتيهایم را برطرف ميكند».
عالمه در خانه هم مثل بقیه جاها هرگز عصباني نميشد و اعضاي خانوادهاش
صداي بلند حرف زدنش را نشنیده بودند .بچههایش را بسیار دوست داشت ،با آنها
مهربان و خوشرفتار بود و تا اندازهاي كه ميتوانست وقتش را صرف بازي با آنها
و سرگرم كردنشان ميكرد .دخترها را تحفههاي ارزنده و نعمتهاي خداوندي
ميدانست و ميگفت« :اینها امانت خدا هستند هر چه به اینها بیشتر احترام
بگذاریم ،خدا و پیغمبر خوشحالتر ميشوند ».حتي نام آنها را هم با پسوند سادات
صدا ميزد و با آنها با احترام و محبت بیشتري رفتار ميكرد تا در زندگي آیندهشان
همسران خوب و بانشاط و مادران شایسته و الیقي باشند .وقتي دخترهایش به خانه
بخت رفتند ،هر هفته به انتظار دیدنشان مينشست خودش از آنها پذیرایي ميكرد و
حتي نميگذاشت آنها برایش چاي بیاورند .ميگفت« :نه! شما مهمان هستید و سید،
من نباید به شما دستور بدهم».

به روت بودن اطالعات عالمه
دختر عالمه ميگوید ..« :مرحوم پدرم در دوران نوشتن المیزان كه عمر طوالني از
ایشان برد ،همواره دقتها و ظرافتهاي عملي را ميدانستند و رعایت ميكردند.
ایشان جنبههاي علمي و آماري موجود آن عصر را مورد توجه قرار ميدادند به
طوري كه حتي بخش آماري یونسكو در مكاتبات ایشان با مسئوالن آن سازمان و
استعالم مباحثات و یا آمارهاي مختلف ،با استاد همكاري ميكردند و از او كمك
ميگرفتند.

پ تکار فوق العاد عالمه
عالمه پشتكار عجیبي داشت .چندین سال براي تفسیر زحمت كشید و اصال احساس
خستگي نكرد ،شب و روز نميشناخت ،از صبح زود تا ساعت  12مشغول مطالعه و
تحقیق و تالیف بود و بعد از نماز و صرف غذا و استراحت مختصر ،تا غروب كار

ميكرد .ایشان روزي  14ساعت كار ميكرد و از روزهاي سال فقط یك
روز را تعطیل ميكرد؛ آن هم روز عاشورا.

توسل به اهل بیف رسول هللا(ص)
از جمله خصوصیات عالمه طباطبایي ،توسل فوقالعاده وي به اهل بیت(سالمهللا
علیهم اجمعین) است .او یكي از رموز اصلي موفقیت خود را ،همین توسل به اهل
بیت ميدانست.

روش تدریس عالمه
در تدریس ،ویژگيهاي منحصر به فردي داشت كه آنها را ميتوان به این صورت
جمعبندي كرد:
 -1تدریس آرام و آهسته،
 -2روشن كردن اصل موضوع،
 -3استدالل كردن توام با دلیل و برهان،
 -4احترام گذاشتن به بزرگان ضمن انتقاد از آنان،
 -5بها دادن به نظر شاگردان،
 -6پیوند دادن دین و عقل

ع ق مفرط عالمه به یادگیری و تحصیل علم
عالمه طباطبایي در زندگينامه خویش ميگوید « :در اوایل تحصیل كه به صرف و
نحو اشتغال داشتم عالقه زیادي به ادامه تحصیل نداشتم و از این روي هر چه
ميخواندم نميفهمیدم و چهار سال به همین نحو گذرانیدم ،پس از آن یك باره «عنایت
خدایي» دامنگیرم شد و عوضم كرد و در خود یك نوع شیفتگي و بيتابي نسبت به
تحصیل كمال حسن نمود به طوري كه از همان روز تا پایان تحصیل كه تقریبا هجده
سال طول كشید ،هرگز نسبت به تعلیم و تفكر احساس خستگي و دلسردي نكردم و
زشت و زیباي جهان را فراموش كردم ،بساط معاشرت با غیراهل علم را به كلي
برچیدم و در خورد و خواب و لوازم دیگر زندگي به حداقل ضروري قناعت نموده
باقي را به مطالعه ميپرداختم ،بسیار ميشد (به ویژه در بهار و تابستان) كه شب را
تا طلوع آفتاب به مطالعه ميگذارندم و همیشه درس فردا شب را از پیش مطالعه

ميكردم ،اگر اشكالي پیش ميآمد با هر خودكشي بود حل مينمودم .وقتي كه به
درس حضور ميیافتم از آن چه استاد ميگفت قبال روشن بودم .هرگز اشكال و اشتباه
درس را پیش استاد نبردهام».

احیاء شب قدر با بحث و تحقیق
آیتهللا حسن زاده آملي در رابطه با پیگیري و استمرار روحیه تحقیق در عالمه
طباطبایي ميفرماید« :حضرت عالمه طباطبایي شب قدر را به بحث و تحقیق آیات
قرآني احیاء ميكرد و تفسیرش در این شب فرخنده به پایان رسید».

صرفهجویز در وقف
از ویژگيهاي عالمه طباطبایي دقتي بود كه در صرفهجویي در وقت داشت .ایشان
تفسیرالمیزان را كه مينوشت ،چرك نویس نداشت .ابتدا بينقطه مينوشت بعد كه
مرور ميكرد مجددا آن را نقطهگذاري ميكرد ،سوال شده بود « آقا چرا اول بينقطه
مينویسید؟» فرموده بود« :من حساب كردهام اول كه بينقطه مينویسم و بعد در
مرور نقطه ميگذارم ،چند درصد در وقتم صرفهجویي ميشود».

استادان عالمه
درك كردن استاداني همچون «آیتهللا میرازي نائیني"« ،آیتهللا سیدابوالحسن
اصفهاني"« ،آیتهللا شیخ ضیاءالدین عراقي» و از همه بیشتر «آیتهللا شیخ
محمدحسین اصفهاني» معروف به «كمپاني» كه به نظر علماء بزرگ ،ایشان
موفقترین دانشمند در فقه و اصول در قرن حاضر بود ،بيتاثیر در موفقیتهاي
ایشان نبود.

اسو ا الق
نجمهالسادات طباطبایي ،دختر عالمه ،درباره خصوصیات اخالقي پدرش ميگوید:
«مقید به نماز اول وقت ،بیداري شبهاي ماه رمضان ،قرائت قرآن با صداي بلند و
نظم در كارها بودند و دست رد به سینه كسي نميزدند و این به سبب عاطفه شدید و
رقت قلب بسیار ایشان بود.

روزي به من گفتند « :از صبح تا به حال  24بار به خانه رفتهام و مراجعات مردم
را جواب دادهام .بسیار كم حرف بودند و دیگران را هم به كم حرفي سفارش
ميكردند .پرحرفي را موجب كمي حافظه ميدانستند .بسیار ساده صحبت ميكردند،
به طوري كه گاهي آدم گمان ميكرد ایشان یك فردي عادي و عامي است ،نه یك
عالم و فیلسوف».

ط عالمه
خط نستعلیق و شكسته عالمه از بهترین و شیواترین انواع خط بود؛ گرچه در اواخر
عمر به علت كسالت اعصاب و رعشه حاصل در دست ،دست ایشان تكان داشت و
خط مرتعش بود ولي جوهره خط ،حكایت از استادي این فن را داشت.
خودشان ميگفتند« :قطعاتي از خط زمان جواني مانده است كه وقتي به آنها نگاه
ميكنم در تعجب ميافتم كه آیا این خط من است».

مرور بر اندی هها عالمه

اسالم ،دین عقلمحور
«  ...اسالم دیني است كه احكامش را بر اساس ویژگيهاي انسان و در راستاي
ارضاي غرایز و فطریات وي بنیان نهاده و در عین حال ،در تنظیم و پيریزي احكام
و قوانینش «عقل محور» است و احساسات و عواطف را بر آن اساس مورد توجه
قرار ميدهد ...اسالم به جامعه بشري نميگوید من خیر و صالح شما را در پیروي
از دعوت من و به كار بستن مواد آن ميبینم ،شما نیز به تشخیص من ایمان آورده و
آن را بپذیرید ،بلكه ميگوید از هوسبازي و خرافهپرستي دست بردارید ،آنچه را
واقعا و حقا صالح و خیر جامعه شما در آن است و به حسب فطرت خدادادي ،خیر و
صالح بودن آن را درك ميكنید و تشخیص ميدهید ،به كار بندید و باالخره اسالم،
اعتقاد حق و عمل حق است ،نه اسم یك سلسله اعتقادات و اعمال كه كوركورانه
بایست به حقانیت آنها ایمان آورد »!...

دنیا برا انسان
اسالم ميگوید « :حق این است كه دنیا براي انسان خلق شده ،نه انسان براي دنیا .در
این صورت انسان ،اول باید ذات خود را بشناسد و با نیروي تعقل و واقعبیني،
صالح خود و جامعه خود را تشخیص دهد ،سپس دست به كار بزند ،نه اینكه به هر
جلوه فریبندهاي دل بازد و خود را فراموش كند ،تسلیم سیل عواطف شود و اختیار
مقصد حقیقي را از دست بدهد؛ زیرا انسان جزء دستگاه عظیم آفرینش است و
هیچگونه استقاللي ندارد و در نتیجه راهي را باید در پیش گیرد كه سیر دستگاه
آفرینش برایش نشان ميدهد».

معرفی موالی متقیان علز(ع)
« ...علي علیه السالم در خالفت چهار سال و نه ماهه خود ،اگرچه نتوانست اوضاع
در هم ریخته اسالمي را كامال به حال اولي كه داشت برگرداند ولي از سه جهت
عمده موفقیت حاصل كرد:

 -1به واسطه سیرت عادله خود ،قیافه جذاب و سیرت پیغمبر اسالم(ص) را به
مردم ،خاصه به نسل جدید نشان داد.
 -2از علي(ع) در فنون متفرقه عقلي و دیني و اجتماعي نزدیك به  11هزار جمله
قصار ضبط شده و معارف اسالم را در سخنرانيهاي خود با بلیغترین لهجه و
روانترین بیان ایراد كرده است .وي دستور زبان عربي را وضع كرد و
اساس ادبیات عربي را بنیاد نهاد .وي اولین كسي است در اسالم كه در فلسفه
الهي غور كرده ،به سبك استدالل آزاد و برهان منطقي سخن گفت و مسائلي را
كه تا آن روز در میان فالسفه جهان مورد توجه قرار نگرفته بود ،طرح كرد و
در این باب به حدي عنایت به خرج ميداد كه در بحبوحه جنگها به بحث
علمي ميپرداخت.
 -3گروه انبوهي از رجال دیني و دانشمندان اسالمي را تربیت كرد كه در میان
ایشان جمعي از زهاد و اهل معرفت مانند «اویس قرني » و «كمیل بنزیاد» و
«میثم تمار» و « رشید هجري» وجود دارند كه در میان عرفاي اسالمي
مصادر عرفان شناخته شدهاند و عدهاي مصادر اولیه علم فقه و كالم و تفسیر و
قرائت و غیر آنها هستند.

مقام تن ات نظر عالمه
«  ...این زن بود كه مرا به اینجا رساند .او شریك من بوده است و هر چه
كتاب نوشتهام نصفش مال این خانم است ...اگر زن اهمیت نداشت ،خدا نسل
دوازده امام را از نسل حضرت زهرا(س) قرار نميداد .واقعا اگر زن خوب
باشد ميتواند عالم را گلستان كند و اگر بد باشد ،عالم را جهنم ميكند».

معاد یا رستا یز
«  ....همه ادیان و مذاهبز زه به پرستش دا یگانه دعوت مزز د و ب ر را به
نیكوزار امر و ات بدزار نهز مزنمای د ،برا انسان معاد و تندگز دیگر پس
ات مرط قائل دك تیرا آنها بر این باورند زه نیكوزار وقتز ارتش دارد زه پاداش
نیكز به دنبال ود داشته باشد و چون این پاداش در این جهان م هود نیسف،
ناگزیر پس ات مرط در جهان دیگر و با تندگز دیگر واهد بود.

حقیقف اسالم زجاسف؟
وقتز ات عالمه مزپرسیدند چرا حتز یكز ات ز ورها اسالمز جزو سرتمینها
مترقز و پی رفته نیسف؟ این واقعیف تلخ را تایید مززرد و مزگفف« :باید دید در
زدام یك ات این ز ورها زه نام اسالمز دارند ،قوانین اسالم اجرا مزشود .گذشته ات
این زه اسم دین رو اینها گذاشته شد  ،آیا ات حقیقف اسالم هم بهر ا برد اند یا
فقط بعضز عبادات اسالمز مثل نمات و روت و حج را ات رو عادت انجام
مزده د؟ آیا چیز ات قوانین فرد  ،اجتماعز ،جزایز و حقوقز اسالم را تند نگه
داشتهاند؟ اگر نه ،آیا مس ر نیسف زه انحطاط ز ورها اسالمز را به گردن اسالم
بی داتیم!»

سماور همی ه روشن بود!
در روتهایز زه عالمه در سوط همسرش محزون و متاثر بود و اشك فراوانز ات
دیدگان بر گونهها جار مزسا ف ،یكز ات شاگردانش سبب این همه آشفتگز و
ناراحتز عالمه را ات این بابف جویا شد بود ،استاد به این شاگرد پاسخ داد بود:
«مرط حق اسف ،همه باید بمیریم ،من برا مرط همسرم گریه نمزز م ،گریه من
ات صفا و زدبانوگر و محبفها انم اسف ،من تندگز پر فرات و ن یبز داشتهام،
در نجف اشرف با س تزهایز مواجه مزشدم ،من ات حوائج تندگز و چگونگز
ادار آن بزاطالع بودم ،ادار تندگز به عهد انم بود .در طول مدت تندگز ما،
هیچگا ن د زه انم زار بك د زه من حداقل در دلم بگویم ،زاش این زار را
نمززرد یا زار را تر ز د زه من بگویم زاش این عمل را انجام داد بود .در تمام
دوران تندگز هیچگا به من نگفف چرا فالن عمل را انجام داد ؟ یا چرا تر
زرد ؟ مثال شما مزدانید زار من در م زل اسف و همی ه م غول نوشتن یا مطالعه
هستم ،معلوم اسف سته مزشوم و احتیاج به استراحف و تجدید نیرو دارم ،انم
به این موضوع توجه داشف ،سماور ما همی ه روشن بود و هر ساعف یك ف جان
چا مزری ف و مزآورد در اتاق زار من مزگذاشف و دوبار دنبال زارش مزرفف
تا ساعف دیگر ...من این همه محبف و صفا را چگونه مزتوانم فراموش ز م».

تا به زجا!
آ رین عید غدیر عالمه بود ،استاد رو ت ف وابید بود و چ د روت بود زه
چ مانش را بات نكرد بود ،یكز ات شاگردانش گوشه اتاق ایستاد بود و به ای ان

نگا مززرد و تار تار مزگریسف ،ناگهان عالمه چ مانش را بات زرد و با شاد و
ن اط اصز رو به شاگردش لب د تد .شاگرد اشكهایش را پا و به او سالم زرد.
بعد برا اینزه بی تر با آقا صحبف زرد باشد ،پرسید« :حضرت آقا! شرط حضور
قلب در نمات چیسف؟» و با ودش گفف« :چهقدر وب مزشود اگر آقا به این
سوال من برا یادگار جواب بدهد ،حیف زه ای ان »...اما ناگهان عالمه لبها
لرتانش را حرزف داد و آهسته گفف« :توجه و مراقبه ،توجه و مراقبه ،توجه و
مراقبه»....
باورش نمزشد ،انگار دنیا را به او داد بودند ،یك بار دیگر گفف « :آقا! ات اشعار
حافظ چیز در نظر ندارید؟» عالمه سرش را تكان داد و تیرلب واند « :صالح
زار زجا و من راب زجا ...بقیهاش را ب وان!  /ببین تفاوت ر ات زجاسف تا به
زجا »...و عالمه آرامتر ات قبل گفف« :تا به زجا !»

ثواب تفسیر
این هم اطر ا ات ود استاد« :ات عجایب و غرایب این بود زه تمانز نامها ات
تبریز ات طرف برادرم به قم آمد .در آن زاغذ این گونه نوشته بود زه شاگرد ما روح
پدر ما را احضار زرد و ما سواالتز نمودیم و ای ان گفت د زه ات شما گله دارند تیرا
در ثواب تفسیر زه نوشتهاید پدر را شریك نكرد اید! این مطلب را فقط من و دا
مزدانستم و حتز برادر ما هم بزاطالع بود .چون ات امور مربوط به نیف قلبز من
بود .نامه برادرم زه رسید من بسیار شرم د شدم ،گفتم دایا ،اگر این تفسیر ما
نزد تو مورد قبول اسف و ثوابز دارد ،من ثواب آن را به روح پدرم و مادرم هدیه
نمودم!»

عالمه طباطبائی ات م ظر بزرگان
امام می ز(ر )
« آقا طباطبایز مرد بزرگز اسف و حفظ ای ان با این مقام علمز التم اسف ! »

مقام معظم رهبر
« این چ مه جوشان و فیاض دانش و عرفان و تقوا اسالمز عالمه طباطبایز در
را تعلیم و تربیف شاگردانز زه هر یك در عالم اسالم دان م د برجستهاند ،توقیفز
زممان د داشته اسف ...آیفهللا عالمه طباطبایز مجموعها ات معارف و فره گ
اسالم بود ! »

شهید مطهر
این مرد واقعا یكز ات دمتگزاران بسیار بزرط اسالم اسف ،او به راستز مجموعه
تقوا و مع ویف اسف ،در تهذیب نفس مقامات بسیار عالز طز زرد  ...زتاب
تفسیرالمیزان ای ان یكز ات بهترین تفاسیر اسف زه برا قرآن مجید نوشته شد
اسف ...من مز توانم ادعا ز م زه بهترین تفسیر اسف زه در میان شیعه و س ز ات
صدر اسالم تا امروت نوشته شد اسف !»

آیفهللا جواد آملز
« عالمه طباطبایز ،عارف زامل بود ،عارفز بود زه دا متعال مهمترین آرمان و
آمال او بود .عالمه طباطبایز عصار شرح صدر بود ...اگر استاد عالمه طباطبایز
را فارابز عصر ب امین س ز به گزاف نگفتهایم !»

دزتر علز شریعتز
« در تهران جلسات هفتگزا ت كیل مزشد با حضور پروفسور هانر زربن
استاد دان گا سوربن و اسالمش اس معروف و مت صص م حصر به فرد فره گ
شیعز در غرب ،و شرزف آقا سیدمحمدحسین طباطبایز مدرس حكمف و مفسر

قرآن در قم و دیگر فضال و دان م دان قدیم و جدید .طباطبایز گویز سقراط اسف زه
ن سته و گرداگردش را شاگردان گرفتهاند و زربن نیز فاضل وش ذوقز زه
مززوشد تا ات این اقیانوس عظیم افكار و عواطف گونها زه فره گ اسالم و
شیعز را سا ته اسف ،جرعههایز ب وشد».

آیفهللا حسنتاد آملز
« به محضر مبار ج اب آیفهللا حاج شیخ محمدتقز آملز  -رضوانهللا تعالز علیه
 م رف شدم زه س ن ات عالمه طباطبایز ،به میان آوردم .مرحوم آقا آملز بهمن فرمودند :آقا اگر زسز باید در تحف تصرف و تعلیم زاملز به جایز برسد و قدمز
بر دارد ،من برا شما بهتر ات ج اب آقا طباطبایز ،زسز را نمز ش اسم»!...

آیفهللا جعفر سبحانز
« ات نظر علمز و فره گز نباید مرحوم عالمه طباطبایز را یك فرد به حساب
بیاوریم ،چرا زه ای ان به ت هایز ود یك امف بود ...ات نظر اشاعه فره گ اسالمز
و تحكیم آن در این عصر زار امتز را انجام داد .مرحوم عالمه طباطبایز ،فلسفه را
ات آن حالف عرضز به حالف فرشز درآورد و به اصطالح آن را عمومیف ب ید!»

آیفهللا ابراهیم امی ز
« عالمه طباطبایز ات آن ش صیفهایز اسف زه در تمام رشتهها علمز ،فلسفز و
اسالمز ت صص و تبحر داشته ،ش صیف زمنظیر در میان علما اسالمز اسف!»

آیفهللا العظمز ویز
« او یك مغز متفكر و انسان فوقالعاد قو و نیروم د اسف!»

محمد جواد مغ یه (نویس د معروف لب انز)
« ات وقتز زه المیزان به دسف من رسید اسف ،زتاب انه من تعطیل شد و پیوسته
رو میز مطالعه من زتاب المیزان قرار دارد!»

بهاءالدین رم اهز
« المیزان ،مهمترین و جامعترین تفسیر شیعه پس ات مجمع البیان طبرسز در
قرون جدید اسف!»

دزتر حداد عادل
« در یكز ات مسافرتها ارجز با دان م د مسلمان زه اهل مالز بود بر ورد
نمودم ،دیدم ات او حوت ها علمیه ما ت ها یك چیز داشف و آن تفسیر المیزان
عالمه طباطبایز بود زه اشتیاقز نسبف بدان داشف و مزگفف ات بیروت تهیه
نمود ام و ما در آنجا به ود مزبالیدیم زه دان م د داریم زه در عصر ود جهانز
شد اسف!»

آثار عالمه طباطبائی
تفسیرالمیزان
این زتاب حاصل بیسف سال زوشش و پ تكار مرحوم عالمه اسف .دایر المعارفز
گرانبها و دربردارند بحثها فلسفز ،اجتماعز ،روایز ،اعتقاد  ،تاری ز و ...
با تكیه بر آیات قرآن زریم اسف.

بدایة الحكمة
زتابز اسف بسیار مفید و حائز اهمیف زه به م ظور یك دور تدریس ف رد فلسفه
برا دوستداران علوم عقلز در مدرسه حقانز قم و به در واسف شهید قدوسز
تدوین شد .در این زتاب همچون نهایه ات متون درسز حوت و بر ز دان گا ها
ز ور قرار گرفته اسف.

نهایة الحكمة
این اثر برا تدریس فلسفه با توضیحز بی تر و عمقز افزونتر و سطحز عالزتر
تدوین شد.

اصول فلسفه و روش رئالیسم
بی ش عالمه و ش ا ف مقتضیات تمان و مكان باعث نگارش این اثر نفیس شد.
مباحثز زه در آن روت ماتریالیسفها و مادیون مطرح مززردند تا با انحراف اندی ه
جوانان ،زویر بزحاصل ات په ه وجود آدمیان به وجود آورند موجب شد مرحوم
عالمه طباطبایز قلم به دسف بگیرد ،اثر گرانقدر و روش ز آفرین برا همی ه
پدید آورد.

شیعه در اسالم
در این اثر گرانبها زیفیف پیدایش شیعه ،ان عابات آن ،اعتقادات شیعه دواتد
امامز ،توحید ،نبوت ،معاد و امامش اسز بحث شد و در پایان پیرامون تاریخ
تندگز دواتد امام(ع) و ظهور امام عصر ،حضرت مهد (عج) به ا تصار نكات
بسیار مفید بیان شد اسف .این زتاب به تبان انگلیسز نیز ترجمه شد اسف.

روابط اجتماعز در اسالم
انسان و اجتماع ،انسان و رشد اجتماعز او ،پایه تندگز اجتماعز ،آتاد در اسالم،
مرت مملكف اسالمز و پیروت دین حق در سراسر جهان ع اوین این زتاب پرارج
اسف.

عقاید و دستورها دی ز
تعریف دین ،ارتباط با دا و آثار آن ،فطر بودن دین ،تاریخ ادیان ،پیامبران
گذشته و انبیا اولوالعزم ،دعوت رسول دا و هجرت و ج گها ای ان ،امامف
ودسات و
استمرار نبوت ،والیف و اهل بیف(ع) مباحثز ا القز برا
جامعهسات  ،مباحثز فقهز علمز و  ...ات مطالب این زتاب اسف.

بررسزها اسالمز
مجموعها اسف ترین ات مقاالت و رسالهها
گرانبها در علوم اسالمز نوراف انز مزز د.

استاد زه همچون دایر المعارفز

محازمات بین دو مكاتبات
نظرات مرحوم عالمه طباطبایز پیرامون مجموعه مكاتبات عارف فرتانه مرحوم
سیداحمد زربالیز به حكیم نامدار ،مرحوم محمدحسین زمپانز غرو اسف.

لباللباب
مجموعه درسها ا الق استاد زه در سالها  ۱۳69و  ۱۳68هجر
برا بر ز ات فضال حوت علمیه قم بیان فرمود اند.

قمر

---------------------------------( )۱م بع :عالمه سید محمدحسین طباطبایز ،مجموعه مفا ر ایران تمین ،جلد ،9
مرزز آموتش ساتمان فره گز ،ه ر شهردار تهران ،چ اول ۱۳85
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کد خبر 7307۶:

معرفی تفسیر المیزان
تألیف مرحوم سید محمد حسین عالمه طباطبائی رحمة هللا.

نویس د :آیف هللا رضا استادی
دربار ی مرحوم عالمه رحمه هللا در تمان حیات و بعد ات رحلتش ،بع وان شرح
حال و بزرگداشف و یاد نامه مقاالت و کتابهای متعددی نوشته شد که همه اش
واندنی اسف.
آقای طباطبائی رحمه هللا ات بیف اصیل و ری ه داری هست د .به آنها :طباطبائی،
قاضی شیخ االسالمی ،وهابی یا عبدالوهابی هم می گوی د .به این چهار ع وان
م هور هست د .قاضی می گوی د چون بزرگان این بیف در تمان های دور قاضی
رسمی بودند.
شیخ االسالمی می گوی د چون چ د قرن (ات قرن ه تم و نهم) نیاکان ای ها شیخ
االسالم بودند و به شیخ االسالمی م صوب می شدند.
عبدالوهابی یا وهابی می گوی د چون جد چ دم آنها ،امیر عبدالوهاب بود که در
اندان آنها ات همه معروف تر بود اسف.
و طباطبایی می گوی د چون نسب ان مان د بسیاری ات سادات به یکی ات امامزاد ها
(طباطبا)( )۱می رسد و به این م اسبف به آنها طباطبایی می گوی د.
به این نکته باید توجه داشته باشیم که اصالف داشتن و دارای انواد و بیف ممتات
بودن در ش صیف افراد آن بیف یلی مؤثر اسف .اگر دو نفر ات هر حیث مساوی
باش د ولی یکی مربوط به یک انواد ی عادی و دیگری ات یک انواد ی اصیل
و ممتات باشد ،مسلما امتیات و ش صیف دومی بی تر اسف.

بیف مرحوم عالمه طباطبائی رحمه هللا تا شش قرن قبل ،همه ات اعالم و بزرگان و
مؤلفان بود و عالو بر موقعیف علمی و اجتماعی ،اهل سیر و سلوک بود اند .به
طوریکه سر سلسله شان شاید متهم به صوفی گری هم شد  .که البته این اشتبا
اسف وی عارف بود اسف .مرحوم عالمه طباطبایی و بر ی ات عموتاد های
ای ان رساله هایی درشرح حال و معرفی رجال این بیف علمی نگاشته اند.
آقای میرتا علی قاضی رحمه هللا که ات علماء ا الق معروف اسف ات این بیف می
باشد .و هرچه ات حیث مع ویات دربار ی عالمه طباطبائی رحمه هللا –که به ای ان
قاضی طباطبایی هم گفته می شد -گفته می شود ،در برادرش -سید محمد حسن
معروف به «الهی» هم هسف به هر حال ات حیث مع ویات ش صیف غیر قابل
انکاری داشف.
ات حیث علم و سواد و مالیی ،ابتدا التم اسف مقدمه ای عرض ک م:
در حوت ممکن اسف بر ی با سرو صدا به شهرتی برس د و درس پر جمعیتی پیدا
ک د ات ای رو ای ها نمی تواند م ص ش صیف علمی کسی باشد .بلکه مالک مالیی
و ش صیف علمی داشتن ،ای سف که أفاضل حوت را به ود جلب و جذب ک د.
اگر کسی در درس ود پ ج نفر ات افاضل را جلب کرد باشد و در درس ش ص
دیگر  5۰۰نفر شرکف ک د که نمونه ی یکی ات آن پ ج نفر در آن نباشد ،باید
بگوییم اولی ش صیف علمی بهتر و بی تری دارد.
مرحوم عالمه طالطبائی رحمه هللا کسی بود که بسیاری ات فضال را جذب کرد بود
در تمام رشته ها :فقه ،اصول ،و ب صوص فلسفه ،عرفان و تفسیر هیچ فاضلی ات
شرکف در درس او ابا نداشف .با وجود آنکه سابقه ای در قم نداشف و تات وارد
بود ،اما همه جلب او شد بودند.
افرادی هم که مالیی آنها محرت می شود گاهی نمی توان د شاگرد تربیف ک د و
هست د افرادی که با سواد هست د ولی حتی نمی توان د مطلب ان را به وبی انتقال
ده د .اما ای ان امتیات تربیف شاگرد را در حد بسیار باالیی داشف .کتابهای او به
وبی جا بات کرد .فیض هایی که ات او به حوت و اساتید و افاضل رسید بسیار تیاد
اسف.

ای ان با تمام دماتی که به حوت ی علمیه و به تفسیر و فلسفه و غیر نمود
بود ،برداشف مادیش ات حوت یلی یلی کم بود .تا مدتها انه ملکی نداشف و
اجات ن ین بود و در طول مباحثاتی که با یک پرفسور( )2در تهران داشف و هر
 ۱5روت یک بار به تهران می رفف ،با اتوبوس رفف و آمدش را انجام می داد .در
حالیکه یک ش صیف جهانی بود واقعا متواضع بود.
نکته ی دیگر :گاهی ش صیف ها با تمام دماتی که انجام می ده د ،یک مسئله
برای ان اتفاق می افتد که در نظر بر ی ات عوام نقطه ضعف محسوب می شود و
ب اطر آن  ... 6۰ – 5۰سال دمات به حق آنها نادید گرفته می شود هرچ د که
فی الواقع آن مسأله نقطه ضعف نباشد.
برای آقای طباطبایی رحمه هللا چ ین وضعی پیش نیامد اما در این اوا ر به علف
م الفتی که با بر ی مطالب دکتر شریعتی نمود ،مورد اهانف بر ی ات نادانان قرار
گرفف .بر ی می آمدند و به او اهانف می کردند ،سؤاالت بیجا می کردند ،و احیانا
مطالب تن د ای می نوشت د.
با ای که نتیجه ی حوت ی قم و باتدهی آن قبال هم وب بود و کتابهایی مان د
«درر» و «صالة» مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری و آثار مهم دیگری داشف.
اما مرحوم عالمه رحمه هللا و افراد دیگر آمدند و در حوت تحولی ایجاد کردند.
مسأله دیگر :عالقه ی ای ان به اهل بیف علیهم السالم اسف .مرحوم سید حسین
قاضی رحمه هللا (پسر عموی ای ان) ،هرجمعه در م زل ود مجلس روضه ی
م تصری برقرار می کرد .آقای طباطبایی رحمه هللا همی ه در این مراسم شرکف
می کرد هر جمعه چ د ساعف برای روضه و شرکف در این مجلس وقف می گذاشف.
تیارت اهل قبور و حرم او – با این کثرت م غله ی علمی – ترک نمی شد.
ای ها برای ما درس اسف که هرچه جلو می رویم و بر علممان افزود می شود ،باید
بی تر به مع ویات بپرداتیم.

تواضع علمی عالمه رحمة هللا
مجله ای بود به نام «مکتب ت یع» که حضرت آقای هاشمی رفس جانی و شهید
مرحوم آقای باه ر و ...آن را را اندا ته و ادار می کردند ،و همچ ین در تهران
بعضی جلسات تبلیغی با شرکف آقایان :دکتر به تی ،جزایری ،مطهری ،آیتی ...
ت کیل می شد( )۳مجله ی دیگری به نام «مکتب اسالم» تأسیس شد ای ان در این
جلسات شرکف می کرد و در آن مجالت مقاله می نوشف .با ای که این افراد همه ات
شاگردان او بودند ،اما چون می دید این کار برای آش ایی نسل جوان با اسالم التم
اسف تکبر نمی کرد .مقاالت ای ان در این مجالت چاپ شد و موجود اسف.
صوصیف دیگر ای ان که ات تمام صوصیات او مهم تر اسف ،استقامف سلیقه ی
اوسف .در هیچ جا کج سلیقگی ات او دید ن د و به طوری س ن نگفته که سوژ
به دیگر اندی ان بدهد.
بله در مسائل فلسفی ممکن اسف حرفهایی داشته باشد که دیگران قبول نک د و
مورد ا تالف باشد که البته این هم اقتضای مباحثات علمی اسف.
و این شاید معلول مع ویات ای ان و حالف ضوع و ا الص ای ان باشد که باعث
شد در کارهای علمی ای قدر مستقیم و وش سلیقه عمل ک د .هرچه نوشته ،وب
و مفید و مستقیم اسف .و این روش می تواند برای ما یلی آموتند باشد.
ات نظر عقاید در صدد بود همان عقائد معروف شیعه را با دلیل و برهان و آیه
مستدل ک د و یلی م طقی و متین و جالب مطرح نماید.
سید محمد باقر موسوی همدانی (مترجم المیزان) که یلی با مرحوم عالمه رحمه
هللا رفف و آمد داشف و در کتابش به نام «عقاید اسالمی»  ،به م اسبتی مکاشفه ای
را ات مرحوم عالمه رحمه هللا نقل کرد اسف که در جاهای دیگر و یادنامه ها ندیدم.
ان شاءهللا مراجعه بفرمایید.
متأسفانه در بیف مرحوم قاضی رحمه هللا بعد ات عالمه ی طباطبائی کس دیگری در
این تمی ه ها رشد نیافته اسف.
مرحوم آیة هللا سید محمد علی قاضی ،امام جمعه شهید تبریز – پسر عموی مرحوم

عالمه – آقا تاد ای دارند به نام «سید محمد تقی» اهل علم وعمل می باشد امید
اسف ان شاءهللا بقیة السلف وبی برای اندانش باشد.

توضیحاتی پیرامون تفسیر شریف المیزان
ات آغات تدوین تفسیر تا قرن چهاردهم به طور قطع می توان گفف سبک تفسیر
عوض ن د بود ،هرچ د که تفاسیر هر کدام احیانا ابعاد م تلفی را پیگیری می
کردند ،اما در قرن چهاردهم می توان گفف که در سبک تفسیر تغییری ایجاد شد
اسف .یکی ات آن تفاسیر که سبک اصی داشته تفسیر «المیزان» اسف.
ات کارهایی که روی المیزان انجام شد اسف ،ترجمه آن می باشد .ترجمه ی هر جلد
در دو جلد ،البته پ ج جلد اول المیزان دوبار ترجمه شد اسف.
پ ج جلد اول را اساتید بزرگوار :آیة هللا مکارم شیراتی ،ج اب آقای مصباح یزدی،
ج اب آقای گرامی ،ج اب آقای نیری بروجردی ،ج اب آقای شیخ محمد جواد حجتی،
ترجمه کرد اند.
و پانزد جلد بعد را ج اب آقای سید محمد باقر موسوی همدانی ترجمه کرد اند .به
دلیل ای که کتاب یلی جا بات کرد بود ،آقای موسوی همدانی هم وقف بی تری و
هم رابطه ی نزدیک تری با مرحوم عالمه رحمه هللا داشت د ات جلد ش م به بعد را
در سی جلد ترجمه نمودند .و بعضی ات ناشرین ات او واست د که چ د جلد اول را
هم مجددا ای ان ترجمه ک د که به یک قلم باشد .ای کار هم انجام شد و اآلن دور
ی چهل جلدی ترجمه به قلم ای ان اسف.
کار دیگری که روی المیزان انجام شد ،ت ظیم فهرستی برای این کتاب شریف اسف.
بعد ات مرحوم عالمه رحمه هللا یا در تمان ای ان فهرستی برای «المیزان» نوشته
شد هم به عربی و هم به فارسی .که فهرسف موضوعی بسیار وبی اسف و برای
محققان بسیار سودم د و التم اسف .چون مسائل بسیاری در جاهای م تلف المیزان
مطرح شد اسف گاهی یک مورد را می بی یم و ات موارد دیگر غافل می شویم .لذا
این فهرسف ها بسیار کار سات واهد بود .نام این فهرسف «دلیل المیزان» و
مؤلفش آقای الیاس کالنتری اسف.

فهرسف مهم تری هم ت ظیم شد که به اعالم ،امثله ،حدیث ،آیه ...اشار دارد و در
سه جلد چاپ شد اسف.
جزو هایی هم وجود دارد که بحثها و موضوعاتی ات المیزان را تقطیع و جداگان
چاپ کرد اند که این هم کار بسیار وبی اسف.
و البته نسبف به سایر کتابهای ای ان هم کارهایی انجام شد ات جمله «روش
رئالیسم» که آیةهللا مطهری رحمه هللا و آیة هللا سبحانی روی آن کار کرد اند،
رساله «والیف» ای ان ترجمه به فارسی شد اسف ،روی کتاب «وحی یا شعور
مرموت» آیة هللا مکارم کار کردند ،ج اب آقای فقهی «سیرةال بی» ای ان را تکمیل
وترجمه کردند.
کار بسیار وب دیگری که روی «المیزان» شد کتابی اسف به نام « الطباطبایی و
م هجه فی تفسیر المیزان» نوشته ی ج اب آقای علی أوسی سلمه هللا.
ود نویس د می گوید :و قد وضعف البحث علی ثالثة أبواب و اتمة:
فقی الباب األول ت اولف عصر الطباطبایی و حیاته و ثقافته .و هو علی ثالثة فصول:
الفصل األول ت اولف عصر الطباطبایی .الفصل الثانی حیاته و ثقافته .الفصل الثالث
تکلمف عن المصادر التی اعتمد علیها الطباطبایی فی تفسیر المیزان و هی مصادر
التفسیریة و کتب اللغة و مصار الحدیثیة و مصادر مت وعة التاری یة و المعارف
العامة و الجرائد و المجالت.
پ ج مجله و روتنامه که گا گاهی در تفسیر ات این مجالت مطالبی نقل شد اسف.
چهار یا پ ج دائرة المعارف که مرحوم عالمه رحمه هللا به ای ها ع ایف داشته اسف.
 22کتاب تاری ی به ع وان مصدر بحث های تاری ی المیزان معرفی کرد اسف.
چ د کتاب ات کتب مقدسه ی یهود و نصاری که مرحوم عالمه رحمه هللا برای
مقایسه ی عقاید و اقوال به آنها نظر داشته اسف.
ات حیث مطالب تفسیری که یلی التم بود مصادرش معرفی شود ،ای ان نام 22

تفسیر را می برد .یع ی هر جا مرحوم عالمه رحمه هللا اسم تفسیری را برد اسف،
ای ان آن را به ع وان مصدر یادداشف و سپس همه را یکجا یاد کرد اسف.
اما التم بود عالو بر این ،جاهایی که مرحوم عالمه رحمه هللا با «قیل» ،یک قولی
را بیان می نمای د ،صاحب آن «قیل» م ص شود .که ای ان این کار را نکرد
اسف.
تفاسیری که ای ان نام برد اسف :مفردات راغب ،تفسیر ف ر راتی ،تفسیر مجمع
البیان ،تفسیر ابن عباس ،تفسیر ک اف ،تفسیر طبری ،تفسیر بیضاوی ،تفسیر أبی
السعود ،تفسیر در الم ثور ،تفسیر روح المعانی ،الجواهر (ط طاوی) ،الم ار ،تفسیر
برهان ،تفسیر صافی ،تفسیر نعمانی ،تفسیر قمی ،تفسیر نورالثقلین ،بر ی ات آیات
االحکام ها.
به نظر می رسد عمد ی مراجعه ی مرحوم عالمه رحمه هللا در روایات به
درالم ثور و نور الثقلین بود و این دو کتاب هم ات کتب حدیث دیگر نقل می ک د و
آقای اوسی مصادر آن دو کتاب را هم شمرد اسف که  ۱۳5کتاب شد اسف .و اال
ای که می گوی د به  ۱۳5کتاب حدیثی مراجعه کرد شاید در واقع به  ۱۰کتاب
مراجعه کرد باشد و بقیه اش ات مصادر آن کتابها باش د.
در لغف هم می گوید به این کتب مراجعه می کرد اسف:
صحاح اللغة ،المصباح الم یر ،قاموس اللغة ،لسان العرب ،المزهر فی علوم اللغة .و
اما فی الباب الثانی :فقد تکلمف فیه عن م هج الطباطبایی فی تفسیر و وضعته علی
ثالثة فصول :الفصل األول :نظرة فی م اهج المفسرین .الفصل الثانی :تکلمف عن
الجانب األثری فی المیزان الفصل الثالث :ت اولف الجانب العقلی فی المیزان.
و اما الباب الثالث :فقد تکلمف فیه عن جملة من علوم القرآن و العقائد فی المیزان.
انصافا کتاب ج اب آقای اوسی کتاب بسیار وبی اسف و با یک نظم طبیعی وبی ات
عهد ی معرفی جامع این تفسیر برآمد اسف.
در اوا ر کتاب هم نوشته که ات عالمه طباطبائی شرح حالی واستم و ای ان هم
نوشف و برایم فرستاد (و ط ود آقا را چاپ کرد اسف) این شرح حال را ظاهرا
در سال ( ۱۳99تقریبا) نوشته اسف.
( در این شرح حال اشتباهی رخ داد و آن این اسف که حاشیه ی کفایه و حاشیه
اسفار را که عربی اسف و تألیفات فارسی شمرد اسف).

می نویسد :من مؤلفاته بالعربیة :تفسیر المیزان فی ع رین مجلدا و بدایة الحکمة
و نهایة الحکمة و رسالة فی البرهان و رسالةفی المغالطة و رسالة فی التحلیل و
رسالة فی الترکیب و رسالة فی االعتبارات و رسالة فی اإلنسان بعد الدنیا و رسالة
الوالیة .و من مؤلفاته بالفارسیة :اصول فلسفه ،شیعه در اسالم ،قرآن در اسالم،
مصاحبات پرفسور ،رساله علم اإلمام ،حاشیه کفایة االصول ،رسالةفی اإلعجات،
حاشیه األسفار.

سبک تفسیر المیزان
سبک این تفسیر همان «تفسیر قرآن به قرآن» اسف.
ج اب آقای علی األوسی هم در کتابش این مسأله را مطرح می ک د و س ن اولش
این اسف که این روش چیزی نیسف که آنرا مرحوم عالمه رحمه هللا ابداع کرد
باشد ،و در طول  ۱4قرن گذشته کسی این روش را نداشته باشد و او این روش را
آورد باشد.
سپس ای ان چ د نمونه ات تفسیرهای قبلی را نقل می ک د که این روش را داشته
اند:
نمونه ی اول ات پیامبر (صلی هللا علیه و آله و سلم) که آیه ای را مع ا کردند و
شاهد آن را ات آیه ی دیگر بیان فرمودند:
فسرالرسول األعظم قوله تعالی« :ولم یلبسوا ایمانهم بظلم» انعام ،82 /لم یلبسوا
ایمانهم بال رک و استدل بقوله تعالی« :إن ال رک لظلم عظیم» لقمان.۱۳ /
نمونه دوم ات حضرت علی (علیه السالم) که فرمودند« :القرآن ی هد بعضه ببض»،
«القرآن یفسر بعضه بعضا».
نمونه سوم ات ابن عباس :که آیه ای را مطرح و مع ا کرد« :قالوا رب ا امت ا اث تین
و أحییت ا اث ین» و آیه تیر را به ع وان شاهد ذکر کرد« :کیف تکفرون باهلل و ک تم
أمواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم» ،دو اماته و دو احیا آنجا را با ای جا تطبیق کرد

که این آیه می تواند تفسیر آن باشد.
نمونه ی دیگر :مرحوم طبرسی رحمه هللا در مجمع البیان در تفسیر «هل أتاک
حدیث الغاشیة» ات بعضی تابعین نقل کرد اسف که برای مع ی «غاشیة» ،آیه ی
«فتغ ی وجوههم ال ار» را شاهد آورد اسف.
تم

ری گوید :أسد المعانی آلیات القرآن ما دل علیه القرآن.

پس معلوم می شود برای مفسرانی مثل تم
بود اسف.

ری ،این روش مطرح و مورد قبول

ابن تیمیه (قرن  )8می گوید :أصح الطرق فی التفسیر أن یفسر بالقرآن.
پس روش مرحوم طباطبایی رحمه هللا یک روش ابداعی نبود و پی تر هم وجود
داشته اسف .اما باید توجه داشف که آن بودن با این کار ای ان یلی فاصله دارد.
و قبل ات پیامبر (صلی هللا علیه و اله وسلم) و حضرت امیر(علیه السالم) و دیگران
ود قرآن می فرماید که من محکم و مت ابه دارم .باید مت ابهات را به محکمات
ارجاع دهید و تفسیر مت ابه به محکم همان تفسیر قرآن به قرآن اسف.
اما چرا تفسیر ای ان را می گوی د تفسیر قرآن به قرآن و چرا مؤلف آن می گوید که
تفسیر من ،قرآن به قرآن اسف؟ برای ای که ای ان ع ایف بسیار فراوانی روی این
روش داشته اسف اما در تفاسیر دیگر شاید چ د مورد بی تر پیدا نک یم که ات این
روش استفاد کرد باش د .ب ای تفسیر المیزان بر این اسف که در هر آیه این روش
پیاد شود.
پس این روش سابقه داشته و ای ان این کار سابقه دار را دنبال کرد اسف .اما
چون به این روش یلی پاب د بود اسف ،تفسیر ای ان به این ع وان معروف شد
اسف.
ج اب آقای علی األوسی می گوید مرحوم عالمه رحمه هللا در تفسیر این کارها را
انجام داد اسف:
 -۱االستعانة ببعض آی القرآن لبیان مع ی مجمل مبهم فی اآلیة( .برای این تیتر
مثالهایی تد اسف)« :قل یا أهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التورات و

اإلنجیل» ،أراد المفسر أن یبین مع ی «لستم علی شیء» لما فیها من غموض و ال
حتمالها عدة معان تحتاج إلی نظر و تدبر...
«إنا س لقی علیک قوال ثقیال»« ،لو أنزل ا هذاالقرآن علی جبل لرأیته اشعا متصدعا
من یة هللا» ...یک گرو ات آیات را مطرح کرد و توانسته به کمک آنها ،آیه ی
اول را ات ابهام و اجمال بیرون آورد.
 -2ذهب المفسر احیانا إلی مع ی واحد من المعانی المطروحة فی اآلیة بقرائن
مستفادة من اآلیة نفسها.
در تفاسیر سابق ای طور بود که دربار ی آیه ای ،دو سه مع ا گفته می شد و
احتماالت را نقل می کردند بدون ای که ترجیحی بده د .حتی تفاسیر وب ما هم
ای طور بود ،شاید به اطر ای که احتیاط کرد باش د و تفسیر به رأی ن ود.
اما امتیات المیزان این اسف که یکی ات آن چ د مع ی آیه را با کمک آیات ترجیح داد
و مقصود را روشن می نماید.
مثال در آیه« :إذا قال ربک للمالئکة إنی جاعل فی األرض لیفة» مراد ات لیفه
چیسف؟ آیا لیفه ی ب ر یا لیفه ی دا؟ :ا تار المفسر أن تکون ال الفة هلل تعالی
و لیسف ال الفة ل وع من الموجود األرضی «إذ جعلکم لفا أ من بعد قوم نوح ثم
جعل اکم الئف فی األرض».
آیاتی را که لیفه داشته آورد و به ضمیمه ی آیه ی مورد بحث توانسته یکی ات
چ د احتمال موجود در آیه را ترجیح دهد.
 -۳واحیانا یستعین المفسر ببعض اآلیات تیادة فی أیضاح المع ی و است راقا
للمراد.
فرض ک ید یک آیه را هم المیزان و هم طبرسی هر دو تفسیر و یکسان مع ی کرد
اند و هر دو هم شاهد آورد اند ولی شاهد المیزان بر ی ات آیات اسف که یلی
مع ی را روشن می ک د و موجب اطمی ان می گردد.
 -4االستعانة بقرآن الکریم لتعیین مصطلح معین یرد فی بعض آیاته.

اصطالحات دی ی و قرآنی را با کمک آیات توضیح می دهد .موضوعاتی مثل:
استجابف دعا ،توحید ،توبه ،رتق ،برکف ،جهاد ،اجباط...
 -5التفسیر الموضوعی.
در قرون گذشته رسم نبود اسف که آیات یک موضوع را ک ار هم بگذارند و جمع
ب دی و نتیجه گیری ک د ،اما مرحوم عالمه رحمه هللا این کا را کرد اسف و با
استفاد ات آیات یک سلسله ات موضوعات را تحقیق کرد که این هم یک نوع
تفسیر قرآن به قرآن اسف .مثال کل آیات مربوط به احباط را جمع کرد و نتیجه می
گیرد که مع ی احباط در قرآن چیسف .یکی ات امتیاتات مهم المیزان قصص قرآن آن
اسف .در قرآن نام  25 – 26نفر ات انبیاء آمد اسف .مثال نام «موسی» در موارد
متعددی آمد اسف و نداریم تفسیری که در گذشته کل آیات مربوط به او را جمع و
مورد تحقق و بررسی قرار داد باشد )4(.امتیات تفسیر المیزان این اسف که برای
داستان موسی آیات داستان حضرت موسی (علیه السالم) را من البدو إلی ال تم با
ظام یلی وبی جمع و تفسیر و نتیجه گیری کرد اسف .برای دانستن قصص انبیا،
کار ای ان بهترین مصدر اسف .عالو بر ای که کتب عهدین را هم با قرآن مقایسه
نمود و موارد تحریفی آنها را م ص می ک د .پس ات مصادیق تفسیر قرآن به
قرآن ،تفسیر موضوعی اسف.
آقای اوسی گفته که گاهی مرحوم عالمه رحمه هللا ات بحث تفسیری ارج شد
اسف .گوشه هایی ات بعضی قصص را دنبال کرد اسف که ج به تاری ی دارد .البته
در این موارد هم جای شبهه و حرفهای باطل بود اسف و عالمه طباطبایی رحمه
هللا برای رد آنها این بحث ها را دنبال کرد اسف.
ات س ان بکر عالمه طباطبایی رحمه هللا این اسف که قرآن فقط آن قسمتهایی ات
قصه را مطرح می ک د که به درد مردم ب ورد و آموتند باشد و بقیه را نمی آورد.
ود مرحوم عالمه رحمه هللا هم بیش ات مقداری که قرآن فرمود  ،متعرض نمی
شوند و هر جا که دنبال کرد اند برای رفع شبهات و اشتباهات بود اسف.
تفسیر سبک ها و م هج هایی دارد .یکی ات آنها ،بیان تأویل و باطن اسف و در
روایات تأویل و بیان باطن هم هسف ،مرحوم عالمه طباطبایی رحمه هللا درعین
ای که ات آن روایات و تأویالت استفاد کرد اسف .اما امتیات تفسیرش این اسف که

رنگ تفسیر تأویلی و عرفانی ندارد .که فقط در یک محیط اصی و برای بر ی
افراد مفید و مورد استفاد باشد .در عین حالیکه مرحوم عالمه رحمه هللا ودش
یک عارف و فیلسوف بود ولی نگذاشته تفسیرش ات تفسیر قرآن قابل فهم ارج
شود و رنگ فلسفی و عرفانی به ود بگیرد.
ای ان در اول المیزان تصریح کرد اسف که قرآن می فرماید« :لو کان من ع د
غیرهللا لوجدوا فیه ا تالفا کثیرا» یع ی قرآن می فرماید من قابل فهم هستم ،مردم
می توان د آیات مرا ب وان د و ببی د که آیات با هم هماه گ اسف .و ای ان این
صوصیف را در تفسیر حفظ کرد اسف .اگر هم جایی ات روایات تأویلی استفاد
کرد اسف ،موارد م صوصی اسف که بع وان بحث ج بی اسف نه ای که به کتاب
رنگ تأویلی ده د.
تذکر دیگری که آقای اوسی داد اسف و مت ّمم بحث گذشته می باشد این اسف که:
مرحوم عالمه طباطبایی رحمه هللا ات همان اول فرمود اسف که من می واهم قرآن
را به قرآن تفسیر ک م و نیز قرآن را به روایات.
در تفسیرهایی که ات روایات استفاد می کردند غالبا مفسر ،روایات م تلف و
متعارض با هم را می نوشته و رد می شد اسف .اما ای ان به کمک تفسیر آیه به
آیه تکلیف روایات را هم م ص کرد اسف .هر روایتی که با تفسیر مستفاد ات آیه
می سا ته ،آن را ک ار آیه گذاشته اسف و روایات دیگر که با آیه ساتگار نبود  ،یا
ذکر نکرد اسف یا اگر قابل توجیه کرد و یا اگر نادرستی آن روشن بود آن را نقل
و رد کرد اسف.
مثال راجع به فرتندان آدم (علیه السالم) که آیا با هم اتدواج کردند یا طور دیگر؟
روایات دو گونه اسف و مت اقض ،یک دسته ات روایات می گوی د با هم اتدواج کرد
اند ،و دسته ی دیگر این کار را تقبیح می ک د و می گوی د حیوان این کار را نمی
ک د چه برسد به انسان .روایات مت اقض اسف .ولی ای ان به کمک آیات دیگر
ت کلیف این روایات را هم روشن می ک د .و می فرماید ات ظاهر آیات استفاد می
شود نسل ک ونی ب ر به این دو نفر م تهی می شود و سومی در کار نبود اسف و
حرمف اتدواج واهر و برادر یک حکم ت ریعی اسف که ممکن اسف یک دور
حرام باشد و یک دور حرام نباشد.

شاید این حرف ای ان را هم بر ی قبول نک د ولی م ظور این اسف که دو دسته
روایات را مطرح و با استفاد ات آیات به این نتیجه می رس د که یک دسته ات آن
روایات با ظاهر قرآن می ساتد و دسته ی دیگر را باید رد کرد .طبق فرمود ی
معصومین (علیهم السالم) که روایات ما اگر موافق قرآن بود ا ذ ک ید و اگر نبود
طرد ک ید ،عمل کرد اسف.
یا مثال دربار ی گ ا انبیاء ات ک ار هم گذاشتن آیات ،عصمف آنان را استفاد کرد
اسف و در مورد روایاتی که ب واهد گ اهی برای یکی ات انبیاء ثابف ک د ،می فرماید
که این روایات باطل اسف تیرا با قرآن م الف اسف.
مطلب دیگر :عالمه رحمه هللا در تفسیر آیه به آیه یلی به سیاق توجه داشته اسف.
آقای اوسی ،شواهد تیادی در این رابطه آورد اسف که به سیاق تمسک کرد اسف
و اصوال کسی که می واهد این روش تفسیری را داشته باشد ،تمسک به سیاق
آیات یکی ات ابزار کار او اسف.
مرحوم عالمه رحمه هللا در ارتباط آیات به هم صاحب نظر اسف .و آیات را تقسیم
می ک د( ،که البته ممکن اسف کسی هم قبول نداشته باشد) مثال ه ف آیه را یک جا
مطرح و چ د صفحه دربار اش بحث می ک د ،بعد یک آیه را ،بعد چ د آیه را یع ی
ای ان به علف انس و تسلطش بر قرآن به ذه ش می آید که این چ د آیه باید با هم
باشد و آن یک آیه باید به ت هایی مطرح شود.
تفسیر «مجمع البیان» که یک سور را تقسیم می ک د و چ د آیه چ د آیه بحث می
نماید کاری به سیاق ندارد .اما تقسیم کردن ایات در المیزان به داللف سیاق صورت
گرفته اسف.
مثال مرحوم عالمه رحمه هللا می فرماید سور ی «هل أتی» را که می وانم می
فهمم که ات اول تا آ ر یک جا ناتل شد اسف ولی سور ی دیگر را که می وانم
می فهمم که در چ د قسمف ناتل شد اسف.
ای ان اسم این را سیاق گذاشته کرارا می فرماید که سیاق آیه داللف بر این مطلب

دارد...
مطلب دیگری که ج اب آقای اوسی یادآوری کرد ای که :مرحوم عالمه رحمه هللا
به جای ای که روایف فضایل واندن هر سور را بگوید – که بعضی ات آنها هم
گفته شد که جعلی اسف -مطالب و اهداف هر سور را ع وان می ک د .که این هم
می تواند کمک سیاق باشد .که اگر این سور شش مطلب را تعقیب می ک د پس
آیاتش شش گرو می شود.
در رابطه با حروف مقطعه اقوال تیادی اسف .مرحوم عالمه طباطبایی رحمه هللا
نظر اصی دارند که سابقه ای نداشته اسف .می فرماید :وقتی یک سور با حروف
مقطعه «الم» شروع شد باشد ،سور ی دیگر با «المص» و سور ی دیگر با
«ص» ،شاید اشار به این اسف که مطالب سور ی «الم» و «ص» در «المص»
وجود دارد.
البته این یک اظهار نظر ذوقی اسف که باید بی تر دربار اش بررسی و تحقیق
شود .مثال «کهیعص» و «یس» که در «ی» م ترک هست د قسمتی ات مطالب
«یس» باید در «کهیعص» وجود داشته باشد اسف.
بحث دیگری که در این کتاب ع وان شد اسف :موقفه من أقوال الصحابة و
التعابعین.
که با گفتار این گرو در تفسیر چگونه بر ورد شد اسف؟ پاسخ یلی روشن اسف
وقتی روایات م سوب به اهل بیف (علیهم السالم) را با آیات مقایسه می ک د ،در
ای جا هم به طریق اولی این کار را انجام می دهد .آنچه ات آنها نقل شد را گاهی می
آورد و می فرماید درسف نیسف چون با آیات نمی ساتد.
بحث دیگر :موقفه مع االسرائیلیات :رفضه لإلسرائیلیاتك روایات اسرائیلیات – که
یلی ات آن هم در قصص قرآن مطرح اسف -را رفض و ترک کرد اسف.
یکی ات شاگردان مرحوم عالمه رحمه هللا-که ات فضال هم بود  -جزو ای دربار
المیزان نوشف با ع وان «حول المیزان» این رساله ردی اسف بر بر ی مطالب
فلسفی المیزان .یع ی آن آقا ،ات فضالئی بود که به فلسفه نظر مثبتی نداشف .و چون
بعضی مطالب فلسفی در رابطه با مووضعاتی مثل معاد و  ...در المیزان وجود

داشف ،که مورد قبول او نبود این راسله را ت ظیم و م ت ر سا ف .به هر حال
مسایل فلسفی م الف دارد و نوشتن آن رد ات این جهف بود که چرا چ ین مطالب
فلسفی که مورد قبول بر ی علما نیسف در المیزان مطرح شد اسف .و اال ود
المیزان و ج به های تفسیری آن را کسی نقد نکرد اسف .تیرا المیزان در طول
بیسف سال تألیف شد و کتابی نیسف که سرسری نگاشته شد باشد تا به آسانی
مورد نقد قرار گیرد)5(.

تفسیر «المیزان»
دربار ی تفسیر شریف المیزان ،تألیف عالمه ی طباطبائی (رضوان هللا تعالی
علیه) ،به طور مبسوط و گسترد بحث شود ولی فعال ب ابراین اسف که به طور
م تصر و در عین حال گویا در این تمی ه مطالبی عرض شود.

علف مقبولیف المیزان
ات اولین روتهایی که جلدهای اول این تفسیر م ت ر شد تا امروت که حدود 4۰
سال ات آن تاریخ می گذرد ،این تفسیر ات مقبولیف اصی در حوت های علمیه و
مجامع علمی ،بین افاضل و استادان بر وردار بود و هسف .و این مقبولیف یلی
واضح و روشن اسف و بیانی نمی واهد اما در عین حال چ د شاهد بر مقبولیف
این تفسیر ذکر می ک م:
شاهد اول :ما می بی یم ات همان روتهای ن سف که جلدهای اول ،دوم ،سوم و
چهارم این تفسیر م ت ر شد  ،توسط چ د نفر ات افاضل ،که امروت ات استادان ب ام
حوت ی علمیه ی قم هست د ،ترجمه شد  .مثال مجلد اول این تفسیر را آیةهللا مکارم
شیراتی در آن تاریخ به فارسی ترجمه کردند .یک جلد دیگرش را آیةهللا مصباح
یزدی ترجمه کردند .جلد دیگرش توسط حضرت آقای نیری و جلد دیگری توسط
حضرت آقای گرامی و جلدش دیگرش توسط ج اب آقای حجتی ترجمه شد .من فکر
می ک م ترجمه ی این کتاب آن هم در سال های اول انت ارش ،توسط افرادی مثل
این آقایان که نام ان را ذکر کردم ،ود بهترین دلیل بر این اسف که در همان
روتهای اول در حوت ی علمیه ی قم که مهد علم و دانش و علوم دی ی بود و

هسف ،این تفسیر مورد قبول و توجه قرار گرفته اسف .یلی روشن اسف که اگر
تفسیری نوشته شود و مورد توجه نباشد و مقبول نباشد به این تودی استادان
دسف به ترجمه اش نمی تن د .ود این ترجمه ها یکی ات شواهد مورد توجه قرار
گرفتن این تفسیر اسف.
شاهد دوم :که ات یکی ات اساتید می باشد :ای ان دربار ی ش صیف عالمه ی
طباطبائی اظهار می داشف که تفسیر المیزان کتاب دم دسف آیةهللا مطهری بود
اسف .یع ی کتابی که جذب آن شد بود و همی ه ات آن استفاد می کرد اسف .نه
فقط جلب و جذب به این مع ا که بگوید کتاب وبی اسف و مردم باید آن را ب وان د،
و طالب ب وان د ،بلکه جوری توجه او را جلب کرد که به قول آن استاد ،کتاب دم
دسف همی گی اش شد اسفك در هربحثی ،س رانی و نوشتن کتاب و مقاله ای به
آن رجوع می کرد  .همین که تفسیر المیزان بتواند ش صیتی مثل آیةهللا شهید
مطهری را به ودش جلب و جذب ک د ،دلیل واضحی اسف که این تفسیر مورد قبول
بود اسف.
شاهد سوم :این شاهد را هم ات یکی ات استادان نقل می ک م .و اگر ای ان هم نمی
گفف ودمان می گفتیم .ای ان می فرمود :در این سی ،چهل سال ا یر ،به جرأت
می توان گفف که هر کی بحثی علمی در تمی ه ی قرآن مجید داشته یا بحثی علمی
دربار ی اسالم و اسالم ش اسی داشته اسف اعم ات این که کتاب یا مقاله نوشته یا
س رانی کرد  ،ات المیزان استفاد کرد اسف .یع ی هیچ محققی و هیچ مؤلفی و
هیچ نویس د و گوی د ی بحث تحقیقی که مرتبط با قرآن اسف نمی توانسته ود را
بی نیات ات المیزان بداند یا به المیزان بی توجه باشد.
شاهد چهارم :که ممکن اسف به قوت شاهدهای دیگر نباشد اما شاهد هسف عبارت
اسف ات کارهای متعددی که روی المیزان انجام شد اسف .اگر کتاب مورد توجه و
مقبول نباشد و در حوت ها و دان گا ها مطبوع و مطلبوب طالب و دان گاهیان
نباشد ،داعی نیسف دربار ی این کتاب این مقدار کار ک د .اول ای که کل کتاب
ترجمه شد  ،جلدهای اولش توسط چ د نفر ات فضال و استادان که عرض کردم ،و ات
جلد  6تا  2۰توسط آیة هللا سید محمد باقر موسوی همدانی ترجمه شد که تمام این
قسمف به نظر ود عالمه ی طباطبائی نیز رسید اسف ،یع ی قبل ات چاپ و انت ار،
این ترجمه را نزد ود ای ان واندند و بات برای ای که کل ترجمه هماه گ شود

آن چ د جلد اول را نیز آقای موسوی ترجمه کردند که اآلن هر بیسف جلد با ترجمه
ی سید محمد باقر موسوی همدانی مکرر در مکرر چاپ شد اسف.
کار دیگری که روی المیزان شد  ،فهرسف موضوعی اسف که باری این تفسیر
نوشته شد اسف .کل بیسف جلد این تفسیر موضوع ب دی و آدرس داد شد که اگر
کسی ب واهد بداند هر مسأله ای در کجای المیزان بحث شد با مراجعه به این
فهرسف موضوعی (که هم فارسی اسف و هم عربی) به مطلب مورد نظر دسف می
یابد .پیداسف که طالب المیزان و استفاد ات آن تیاد بود که نوبف به این رسید که
یک فهرسف موضوعی برایش ت ظیم ک د ،تا کار مراجعه ک دگان را آسان ک د.
ش ص دیگری رساله ی دکترای ودش را دربار ی «م هج و روش تفسیری
المیزان» و سایر صوصیات این کتاب که حدود  4۰۰صفحه اسف نوشته و م ت ر
نمود اسفك این رساله نیز حاکی ات مورد توجه بودن المیزان اسف.
شاهد پ جم :چاپ های فراوان المیزان اسف .در ایران و لب ان ،عربی و فارسی آن
مکرر در مکرر چاپ شد و می شود .همه ی ای ها گوا بر این اسف که المیزان ات
روتی که م ت ر شد  ،که حدود  4۰سال ات انت ار جلدهای اولش می گذرد،
تفسیری بود مورد قبول و توجه دان م دان ،حوت های علمیه ،دان گا ها و
محققان دا ل و ارج ک ور .وقتی این مقدمه را عرض کردیم این سؤال پیش می
آید که :المیزان چه ویژگی هائی در ودش جمع کرد که این جور مقبولیف پیدا
کرد اسف؟ چون تفسیر تیاد اسف ،حتی در دهه های ا یر تفسیرهائی نوشته شد ،
چه طور این تفسیر در بین همه تفاسیرمقبولیف اصی پیدا کرد اسف و این اندات
مورد توجه شد اسف؟

ویژگی های تفسیر المیزان چیسف؟
الف -ویژگی هائی که در ش ص عالمه ی طباطبائی بود که آن ویزگی ها یلی
د یل در ویژگی های المیزان اسف.
ب -ویژگی هایی که در روش کار ای ان بود ك این نوع ویژگی ،ویژگی های اصی
را در تفسیر ایجاد کرد که موجب شد این همه در مجامع علمی واهان و طالب
داشته باشد.

الف -ویژگی هایی که در ش ص عالمه (ر ) بود
ویژگی هایی که در ش ص ای ان بود عبارت د ات:
 -۱روتی که ای ان شروع کردند به نوشتن این تفسیر و آن را در ا تیار حوت ها
و علما قرار دادند ،یک استاد به تمام مع ا بود اسف ،نه ای که در ابتدای طلبگی
شروع کرد باشد یا در اواسط ،بلکه تمانی دسف به این تألیف تدند که به ع وان
«استاد عالمه» معروف بودند ،فقه می گفت د ،اصول تدریس می کردند ،فلسفه
تدریس می کردند و درس ارج اصول داشته اند .درس فلسفه ی ای ان ،درس
عالی عالی بود  ،یک استاد جامع به تمام مع ی بودند که شروع کردند به نوشتن
تفسیرك پیداسف که یلی فرق می ک د با کسی که به این مهارت و درجه ات استادی
نباشد و شروع ک د به نوشتن و تألیف.
 -2عالو بر ای که ای ان استاد جامعی بود ،به تعبیر امروت ما آگا به تمان و ات
کسانی بود که می دانسف در دنیا چه می گذرد و در جوامع علمی دنیا چه مسائلی
مطرح اسف .چه سؤال هائی در مقابل اسالم و قرآن مطرح اسف و چه سؤال هائی
در مقابل مکتب ت یع مطرح اسف ،به ای ها آگا بود .چون هست د و بودند کسانی که
به آنها عالمه می گفت د ،ولی یلی آگاهی نداشت د و ندارند اما ای ان این آگاهی را
داشف .کارهای ان این را ن ان می دهد .بحث ها و درس های ان ن ان می دهد.
همان کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» ن ان می دهد که ای ان به وبی آگا
بودند که در دنیا و در محافل علمی چه بر اسف و چه مطالبی مطرح اسف که باید
در موردش کار ب ود.
 -۳ای ان ات صفای نفس و سلیقه ی وب و ارتباط با اهل بیف (علیهم السالم)
بر وردار بودند .کسانی که با ای ان آش ا بودند می دان د که ای ان چه ارتباط و
عالقه ای با اهل بیف داشف ،چه صفا و کرامف نفسی داشف و چه سلیقه ی وبی
داشف .اگر استادی ورتید و ماهر و آش ا به مسائل روت ،ات صفای باطن و سلیقه
بر وردار باشد ،پیداسف که در آثار قلمی و تألیفات او یلی اثر می گذارد.
 -4ویژگی چهارم که درش ص ای ان بود ،تعبد ای ان اسف به اسالم ،در عین
ای که در تفسیر بحث های جدید مطرح می ک د ،ولی واقعا به محتوای اسالم و ت یع
متعبد اسف .با تعبد به محتوای اسالم و ت یع ،می واسف حرفهای تات داشته

باشد ،پاسخ به سؤاالت داشته باشد ،م اکل علمی را حل ک د ،که اگر این
صوصیف نباشد ممکن اسف کسی استاد باشد ،ماهر باشد و م کالت را حل بک د،
ولی چون وب وب متعهد به اسالم و ت یع نیسف ،گهگاهی نوادری ،شواذّی،
حرف هائی که م حرف ات متن متین اسالم باشد ات او صادر شود .ولی وقتی ما به
کتاب های ای ان و تفسیر ای ان مراجعه می ک یم می بی یم چه استقامتی دارند که
این استقامف معلول همین متعبد بودن به متن اسالم و ت یع و قرآن اسف و می
واهد با تعبد به این متن ،پاس گوی م کالت باشد.
 -5تسلط ای ان بر قرآن :روتی که ای ان شروع کردند به گفتن و نوشتن تفسیر،
آنهائی که به صوص در درس تفسیر ای ان شرکف کرد اند می دان د که ای ان
چه تسلطی بر آیات قرآن داشف ،یع ی قرآن که دست ان بود یک آیه ی را مطرح
می کرد ،آیات فراوانی که در تمی ه ی آیه بود و باید یکی پس ات دیگری گفته و به
آن است هاد شود ،ای ان با همان قرآنی که دستش بود ،ت دت د آیات را پیدا می کرد
و است هاد می کرد .ای که می گوییم تفسیر قرآن به قرآن می کردند ،ای ان تسلط
داشف بر آیات قرآن ،توجه داشف که در کجاهای قرآن راجع به مضمون این آیه
بحث شد  ،که ات آن استفاد ک د .و این معلول تسلط ذه ی ای ان بر آیات قرآن مجید
و مضامین آن بود .این صوصیات مربوط به ش ص ای ان بود ،استاد شد بود،
تحمف ک ید بود ،مطالعه کرد بود ،با وضع جهان و روت آش ا بود ،صفای نفس
را با تزکیه ی نفس و ریاضف به دسف آورد بود.
 -6عالو بر همه ی ای ها ،ابزار کار هم برای ای ان مهیا بود ،یع ی اگر ای ان را
مثال صد سال جلوتر می گذاشتیم ،بعضی ات ابزار کار که در ا تیار ای ان بود،
درصد سال جلوتر نبود و آن روت اگر ای ان می واسف این کار را انجام بدهد شاید
این جور نمی توانسف موفق باشد .ابزار کار ات حیث تفاسیر متعدد چاپ شد در
ا تیار شان بود .معجم ها و فهارس که یلی کمک می کرد ،در ا تیارشان بود.
 -۷عالو بر داشتن این ابزار و آن ویژگی ها ای ان قرآن را تدریس می کرد .قرآن
را اگر کسی تدریس ک د ،بعد ب ویسد یلی در کارش می تواند مؤثر باشد .بعضی ات
کتاب های ما که یلی مورد توجه محافل علمی قرار گرفته مثال کتاب «مستمسک»
مرحوم آیة هللا حکیم را اسم ببرم ،این کتاب به اطر محکم بودن و متین بودن،
مورد توجه علماسف .و این محکم و متین بودن برای این اسف که ای ان دور ی

«عروة الوثقی» را ،یع ی ارج ات عرو را تدریس کرد و این کتاب را نوشته
اسف .و نیز کتاب های امام امف (رضوان هللا تعالی علیه) ،مکاسب محرمه ،بیع،
یارات ،طهارت ،دماءثالثه ،رسائل اصول ان ،تمام ای ها را تدریس کرد و نوشته
اند چون تدریس شد و نوشته شد یلی متین و محکم اسف و یلی فرق دارد با
کتابی که بدون تدریس ب ویس د .وقتی وقتی تدریس می ک د یلی روی مسأله کار
می ک د .برای ای که می واه د به ع وان درس القاء ک د و بعد نتیجه اش را می
نویس د ،پیداسف که این یلی وب ات کار در می آید.
 -8شاگردان وب :عالو بر تدریس ،ای ان شاگردان وبی داشت د ات اول که
ای ان تدریس را شروع کردند ،فضال را به ود جلب کرد بودند .معلوم اسف برای
درسی که به ع وان تفسیر برای یک عد ات فضال گفته شود و جزء تالمیذ کسانی
باش د که ودشان استاد هست د ،برای این درس یلی بی تر باید کارکرد تا درس
تفسیری که برای عامه ی مردم یا برای طالب مبتدی گفته شود .عالمه طباطبائی
درس می گفت د و در بین شاگردان ان فضال ،استادان و بعضی ات مدرسان آن روت
بودند ،که ود این باعث می شد ای ان بی تر کار ک د.
 -9با حوصله بود ،یع ی صبر و حوصله می واسف این تفسیر را ب ویسد و تألیف
ک د .در آ ر جلد بیستم المیزان نوشته اند« :شب  2۳ما مبارک رمضان سال
 ۱۳92هجری قمری ات تألیف فراغف حاصل کرد اند» .و در اواسط جلد اول به
م اسبتی ای ان فرمود اند در این تاریخ که من م غول نوشتن این تفسیر هستم –
و تاری ش را ذکر کرد اند – که آن تاریخ را که با تاریخ جلد بیستم ک ار هم
بگذاریم ،دقیقا بیسف سال و یا قدری بیش ات بیسف سال تألیف این تفسیر به طور
انجامید  ،یع ی یک استاد ماهر با آن ویژگی ها و تسلط و آن ابزار کار این جور هم
حوصله ک د که کتاب را شش ماهه یا یک ساله ن ویسد ،بلکه در طور بیسف سال
این کار را به آ ر برساند .البته مع ای بیسف سال این نیسف که ای ان بیسف سال
شبانه روت روی این تفسیر کار کرد  ،چون کارهای دیگری هم داشته اندك ولی
روتی چهار یا پ ج ساعف ،حتی روتی دو ساعف هم که باشد باتهم اسف این که
کسی حوصله ک د و تألیف ودش را در طول بیسف سال تألیف و ت ظیم ک د پیداسف
که کتاب ات استحکام و قوت تیادی بر وردار می شود .ای ها ویژگی هائی اسف که
مولد ویژگی هائی در کتاب اسف که موجب می شود ات مطلوبیف اصی بر وردار
گردد.

ب -ویژگی هائی که در روش کار عالمه بود اسف:
 -۱ای ان برای نوشتن این تفسیر روش داشته اسف .در آغات تفسیر فرمود که من
با یک روش اصی می واهم تفسیر ب ویسم ،آن روش چیسف؟ فرمود « :روش
تفسیر قرآن به قرآن» ،این یک روش صحیح جدید اسفك روشی اسف صحیح و
مورد قبول که «ان القران یفسر بعضه بعضا» یا «إن القرآن ی هد بعضیه علی
بعض» ك روشی اسف جدید و صحیح به نام تفسیر قرآن به قرآن و در ک ارش تفسیر
موضوعی اسفك یع ی کار ای ان هم تفسیر قرآن به قرآن اسف و هم تفسیر
موضوعی.
 -2ای ان درطول کارش ات این روش م حرف ن د  .کسانی هست د که در آغات فکر
می ک د و تصمیم می گیرند و یک چهار چوبی برای کارشان در نظر می گیرند،
ولی در ادامه ات آن چهار چوب ارج می شود .ات راهی که ودشان پی هاد کرد
اند ،م حرف می شوند .اما ای ان این روش جدید صحیح تفسیر قرآن به قرآن را و
تفسیر موضوعی قرآن را تا پایان جلد بیستم به وبی ادامه دادند و ات این روش
م صرف و م حرف ن دند.
 -۳ای ان در این روش ات اول ب ایش بر این بود که توائد و حرف هائی که
سودم د نیسف و بود و نبودش در تفسیر و در آش ائی با قرآن یلی مهم نیسف،
تمام آنها را حذف ک د .وقتی انسان در المیزان به تفسیر و به بحث های مستقلی که
مطرح شد مراجعه می ک د ،یلی تود این نتیجه را می گیرد که این مفسر و مؤلف
ب ایش این بود که ات توائدی که مفید و سودم د نیسف ،صرف نظر ک د و صرف
نظر هم کرد اسف.
 -4ای ان در این روش که ات اذ کرد  ،یع ی تفسیر قرآن به قرآن ،به ذهن می آید
ک ه به روایات کاری نداشته اسف ،ولی این طور نیسفك در روش ای ان هم تفسیر
قرآن اسف ،یع ی ای ان هرچ د آیه ای را که مطرح می ک د ،و تفسیر می ک د بعد
یک بحث روائی مطرح می ک د ،روایات مربوط به آن آیه و آیات را در می آورد و
ارتیابی و بررسی می ک د و با قرآن تطبیق و مقایسه می ک د ،ود این ویژگی که
هم تفسیر قرآن به قرآن باشد و هم کامال به روایات مربوط به قرآن توجه داشته
باشد ،باعث می شود که در تفسیر یک صوصیاتی پیدا ب ود که موجب رغبف و

توجه علما گردد.
 -5توجه به م کالت وسؤاالت محافل علمی و غیر  :ای ان در این روش می
توانسف تفسیر قرآن به قرآن داشته باشد ،و تفسیر موضوعی داشته باشد ،ولی به
م کالت محافل علمی و سؤال هائی که مطرح اسف کاری نداشته باشد ،و گفتم
چون ای ان به م کالت و سؤاالت مطرح شد آش ا بود ،در روشش این را درج
کرد که عالو بر تفسیر می واهد پاس گوی اشکاالت باشد .می واهد م اکل
علمی و یا به صورت علمی که در محافل مطرح می شود و گاهی به ع وان سؤال
ات اسالم و قرآن مطرح اسف را پاسخ بدهد .وب وقتی تفسیر چ ین مزیتی پیدا
کرد ،بی تر مورد رغبف و مطلوبیف واقع می شود.
 -6عالو بر ای ها ای ان باید به د تا تفسیر ،کمتر یا تیادتر مراجعه ک دك به تفاسیر
مهم و تفاسیری که در دنیای اسالم نامی دارند و طرفدارانی دارد باید به آنها
مراجعه ک د و استفاد ک د و با توجه به آن تفاسیر تفسیرش را ب ویسد .ای ان در
الل مطالعاتش به این نتیجه می رسد که در بعضی ات این تفاسیر ،به صوص
آنها که یلی ه م مورد توجه دنیای اسالم اسف ،نقاط ضعفی هسف .ای ان در
سراسر المیزان گاهی با ذکر نام آن تفسیر و گاهی بدون نام آن نقاط ضعف را ذکر
می ک د.
 -۷عالو بر همه ی ای ها جمله ی آ ری که باید در ویژگی های روش ای ان
عرض ک م این اسف که با ای که این تفسیر می واهد علمی و در درجه ی عالی و
اعالی علمی باشد و مورد توجه علما و استادان و حوت باشد ،ولی سعی ای ان بر
این بود که تفسیر جوری نوشته ب ود که فهم آن آسان باشد .یا الاقل بگویم فهمش
یلی م کل نباشد .وب تفسیر قرآن به قرآن ،تفسیر موضوعی با توجه به
روایات با توجه به مسائلی که در روت مطرح اسف با پاسخ به اشکاالت و ذکر نقاط
ضعف باشد و در عین حال در ور فهم یا الاقل فهمش م کل نباشد یلی مهم
اسف ،این مجموعه باعث می شود که این روش یک ویژگی هائی اص و م حصر
به فرد داشته باشد.
این ویژگی های ( 9ویژگی در ش ص ،و  ۷ویژگی در روش ای ان) چ د ویژگی را
در ود کتاب ایجاد کرد اسف که این اندات کتاب مطلوب شد و فضال را به ودش

جذب کرد اسف و این مقدار کتاب در محافل علمی مورد توجه قرار گرفته اسف .به
حدی که همان طور که در اول صحبف هایم عرض کردم ،به جرأت می توان گفف
هر کسی که یک بحث دی ی ،اسالمی در ارتباط با قرآن داشته باشد ،نمی تواند
ودش را ات این کتاب بی نیات بداند.

ویژگی های تفسیر المیزان
ویژگی هائی که در این تفسیر هسف چهار ویژگی اسف:
اول :تفسیر المیزان تکراری نیسف .این ویژگی ها باعث شد که المیزان تفسیر
تکراری نباشد ما تفسیرهائی داریم که در همین دهه های ا یر نوشته شد  ،اما
وقتی مقایسه ک یم با تفسیری که قبل ات او هسف ،می بی یم تفاوت چ دانی ندارد .با
یک مقدار مسامحه می توان گفف تفسیر تکراری اسف .می شود گفف همان اسف که
به صورت دیگر در آمد اسف .که البته من نمی واهم ارج و ارتش کارهای کسی
را ،مؤلفی را ،کار عالم بزرگی را پایین بیاورم ولی چون ب ای توضیح اسف ،عرض
می ک م .مثال تفسیر «مقت یات الدرر» تفسیری اسف که در همین اوا ر نوشته شد
شاید همان روتگاری که تفسیر المیزان م ت ر می شد ،این تفسیر هم م ت ر شد .و
مؤلف بزرگوارش هم که یکی ات علمای بزرط تهران بود در همان س وات می
تیسته اسف(درتمان مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری) وقتی این تفسیر را با
تفسیر مجمع البیان مقایسه می ک ید ،دقیقا مثل هم اسف .شاید اگر کسی یک قدری
سیر ک د و آماری بگیرد و است تاجی ک د ،قطعا می تواند بگوید  95درصد مطالب ات
مجمع البیان اسف ،و  5درصد مطالب اضافی اسف که به این مؤلف می توان است اد
داد .حتی برویم جلوتر ببی یم بعضی ات کتاب های کامال متأثر ات کتاب قبلی اسف مثل
ترجمه آن اسف و اصال همان اسف و به صورت دیگر در آمد اسف .یا ال اقل می
توان گفف 8۰:درصد یا  ۷۰درصد مطالب آن در این کتاب آمد که این جور تألیفات
صورت تکراری به ودش می گیردك ولی المیزان این جور نیسف .انصاف این اسف
که المیزان را با هر تفسیری که مقایسه ک د ،ک ار تبیان (ات شیخ طوسی) ،مجمع
البیان (ات شیخ طبرسی) ،ک اف (تم ری) ،انوار الت زیل (ات بیضاوی) بگذارند،
بیاییم متأ ر و در ک ار م هج الصادقین (مالفتح هللا) ،الم ار (شیخ محمد عبد )،
ک ار فی ظالل (سید قطب) بگذارند ،ک ار هر تفسیری بگذارند ،به ذهن هیچ کس

نمی آید که این تفسیر همان اسف با قدری اضافه .یر این تفسیر روش دارد ،این
تفسر ابتکاری اسف ،و ودش مستقال بر یک اساسی و روشی استوار اسف ،این
اسف که همه به آن نیات دارند .یع ی کسی که «م هج الصادقین» را می واند،
ممکن اسف وقتی به او بگویم «مجمع» را هم ببین ،بگوید ،نه دیگری نیاتی
نیسف .بی تر حرف های مجمع در م هج هسف .یا اگر «تبیان» را مطالعه می ک د
ممکن اسف بگوید دیگر من م هج الصادقی را التم ندارم ،امهات مسائل در تبیان
هسف .ولی المیزان این جور نیسف ،یع ی کسی که مجمع را دید باشد باید المیزان
را ببی دك تبیان را دید باشد باید المیزان را ببی دك م هج را دید باشد باید المیزان را
ببی دك ک اف ،الم ار و تفسیر مراغی را دید باشد بات باید المیزان را ببی د .المیزان
یک تفسیری اسف که تکراری نیسف ،چون تکراری نیسف و با ابتکار نوشته شد
و مستقل نوشته شد اسف جا دارد ک همه را به ودش جلب و جذب ک دك این
صوصیف اول آن بود.
دوم :کاربرد داشتن .این صوصیف یلی مهم اسف و شاید ات اولی مهمتر باشد-
ب صوص در روتگار ما ات روتی که ب ا شد مسائل اسالمی در محافل علمی و
دان گاهی برای دان جو و استاد و برای اهل سواد و دانش و علم مطرح شود –
گفته می شود که یک مطالبی را ات قرآن مطرح ک ید که جوابگوی مسائل روت
باشد ،به قول امروتی ها کاربرد داشته باشد .تفسیر المیزان این صوصیف را
دارد ،یع ی مباحثی در آن مطرح شد  ،استفاد هائی ات آیات شد  ،به م اسبف آیات
مباحثی مستقال در ک ار آیات مطرح شد که مسائل روت اسف .شاید در هیچ تفسیری
ات تفسیرهای قدیمی پیدا نک ید که بحث حقوق تن در اسالم را وب دنبال کرد
باشد ،ولی در المیزان دنبال شد  .و نیز بعضی ات مسائل عقیدتی و مسائل مربوط به
ت یع و مقامات اهل بیف و آیات مربوط به اهل بیف (صلوات هللا علیهم اجمعین) در
المیزان یلی قوی مطرح شد اسف .در المیزان هم تفسیرش و هم مطالب مستقلش
جوری مطرح شد که کاربرد دارد ،گفته می شود المیزان کتاب دم دسف شهید
مطهری اسف ،وب می دانیم که شهید مطهری ب ایش بر این بود که حرفی را
مطرح ک د که م کل جوان ها حل شود ،م کل مسلمان ها و م کالت ا القی و
عقیدتی جامعه حل شود .وب ای ان چرا به المیزان مراجعه می ک د ،چون برایش
کار سات اسف ،چون می بی د همان هائی را که می واهد در المیزان هسف ،البته
ممکن اسف تکمیل ب واهد ،یا یک قدری کم و تیاد ب ود .پس صوصیف اول این
تفسیر ،تکراری نبودن به تمام مع ا و صوصیف دوم ،کاربرد داشتن بحث ها می

باشد.
سوم :در کتاب شریف المیزان عالو بر تفسیر ،بحث های مستقل فراوانی می بی یم
که وقتی به فهرسف های آ ر هر جلد عربی المیزان مراجعه ک ید ،می بی ید معمول
همان بحث های مستقل فهرسف شد نه مباحث تفسیریك این مباحث مستقلی که در
نوع جلدها هسف ،هر کدام یک رساله ی مستقلی در مورد آن بحث اسف .مثال اگر
ای ان شفاعف را مطرح کرد  ،انصاف این اسف که می شود این بحث شفاعف را
آورد بیرون و به ع وان یک کتاب مستقل چاپ کرد ،ودش کتابی اسف به تمام
مع ی .اگر قصص انبیا ،قصه ی حضرت نوح ،حضرت موسی و حضرت عیسی را
مطرح کرد اسفك جوری مطرح کرد اسف که انسان می تواند آن را بیاورد بیرون،
م ت ر ک د ،پس این بحث های مستقلی که در المیزان مطرح شد ویژگی سومش
اسف که طالب آن را در محافل علمی تیاد می ک د ،یع ی حتی کسی که نمی واهد،
یا مورد لزومش نیسف که تفسیر آیات را ببی د و مطالعه ک د ولی می واهد داستان
حضرت موسی را مطالعه ک د ،یا داستان عیسی را مطالعه ک د ،یا بحث اعجات قرآن
را مطالعه ک د یا بعضی بحث های مربوط به اهل بیف مثل آیه ی تطهیر و عصمف را
مطالعه ک د می بی د در یان کتاب بحث عصمف مستقل آمد اسف ،بحث اعجات،
قصص انبیاء و مباحث مربوط به اهل بیف مستقل آمد اسف ،این ویژگی شاید در
هیچ تفسری نیسف ،یا اگر هسف یلی کمرنگ اسف.
چهارم :ویژگی چهارم تفسیر المیزان این اسف که وقتی وان د ی تفسیر المیزان
به آن ویژگی های اول که گفتیم در مؤلف هسف آش ا باشد ،که البته کم وبیش
وان دگان المیزان آش ا هست د ،عالمه ی طباطبائی (رحمةهللا علیه) را با آن ویژگی
ها یا الاقل با بعضی ات آنها می ش اسد ب صوص آن صفای نفس ،استقامف سلیقه،
متعبد بودن ،مأنوس بودن با قرآن ،با اهل بیف (علیهم السالم) مرتبط بودن را درک
می ک د و مؤلف را با این صوصیات می ش اس د ،و به روش مؤلف هم پی می
برند که روشی اسف صحیح و جدید ،و به روایات و تفاسر توجه دارد به نقاط
ضعف تفاسر توجه داردك این ویژگی ها را که در نظر بگیرد ،یک سکون و
اطمی انی برایش پیدا می شود .یع ی تفسیرالمیزان را با اطمی ان و عالقه و توجه
می واند .سرسری نمی واند ،مثل یک کتابی که حاال ببی یم چه گفته اسف و رد
ب ویم ،این جور نگا نمی ک د .کتاب در نظرش عظیم جلو می ک د که عظیم هم
هسف .به هر حال این صوصیات باعث شد که این ویژگی در تألیف نمایانگر شود
و تألیف نزد همه با ارتش جلو ک د .وقتی با ارتش جلو کرد با ع ایف بی تر

واند شود .االن المیزان در بعضی حوت ها کتاب درسی اسف ،یع ی تفسیر
المیزان متن درسی شد  ،ات ود این پیداسف کسی که آن را به ع وان برنامه ی
درسی قرار می دهد ،و آن را به ع وان کتاب درسی انت اب می ک د و تدریس می
ک د ،چقدر اطمی ان به این متن و کتاب و روش ،و چارچوبه ی مؤلف دارد .ای ها
ویژگی هائی اسف که در ود کتاب هسف که باعث شد این همه مطلوبیف و
مرغوبیف پیدا ک د و مورد توجه ب ود .و به باید بگویم:

باش تا صبح دولتش بدمد

کاین هنوز از نتایج سحر است

شاید در ای د این تفسیر بی تر هم جلو ک د .در عین ای که گام آ ر نیسف ،دیگران
می توان د بعد ات این تفسیر ،مکمل و کارهای جدید داشته باش د ،ولی این حرف هم
هسف که ممکن اسف این تفسیر در آی د بی تر جلو ک د .بی تر رویش کار ب ود،
و بی تر مطرح ب ود و بی تر مورد توجه حوت ها و دان گا ها قرار بگیرد .و إن
شاءهللا ات تفاسیری باشد که تا وقتی تفسیر مطرح اسف و ات تفسیر استفاد می
ک د ،عالو بر حوت های شیعه ،حوت های اهل تس ن و مراکز علمی اسالمی
جهان اسالم و بلکه محافل علمی دنیا که به ع وان ش ا ف اسالم می واه د
مطالعاتی داشته باش د ،این تفسیر بر قرار باشد که برقرار واهد بود.

پی نوشف
____________________________________________
 -۱گفته شد که او به جای ق ،ط می گفته و در کودکی ات او سؤال کردند این
پارچه را برایف قبا بدوتیم یا ...گفته «طباطبا» (به جای «قباقبا»).
 -2هانری کربن.
 -۳س رانی های آنها با ع وان «گفتار ما » چاپ می شد و معموال افراد با سواد و
دان گاهی م تری این جلسات بودند.
 -4بله کتابهای قصص قرآن داریم که در آنها احیانا کار تحقیقی و علمی انجام شد
اسف.
 -5در وسط جلد اول المیزان در بحث راجع به قبله می فرماید :امسال که سال

 ۱۳۳2شمسی اسف ...و جلد بیستم هم طبق تاریخ ثبف شد در آ ر آن در سال
 ۱۳52به پایان رسید ب ابراین تألیف این تفسیر مبارک بیسف سال طول ک ید
اسف.
م بع کتاب  :آش ایی با تفاسیر

