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Abstract
Introduction to the interpretations of the Holy Quran is one of the 
most important ways to achieve the method of interpretation as 
well as the principles and specific views of the commentator. What 
makes it necessary to study and reflect on the introductions of the 
Qur’anic commentaries and convey the views of the commenta-
tors accurately to the reader, is the commentator’s attention to some 
Qur’anic issues and narration in the introduction and its relationship 
with his interpretive method. The present study has been written 
with the aim of examining and analyzing the introduction of Tas-
nim’s commentary by Ayatollah Javadi Amoli and other interpre-
tations of the Qur’an to the Qur’an, with a comparative approach 
and using an analytical and descriptive method. The result of this 
research showed that each of the introductions of Qur’anic inter-
pretations to the Qur’an that have been written in the contemporary 
period, firstly, there are differences in the expression of interpretive 
topics, Qur’anic subjects and related sciences in them and Secondly, 
it seems that the topics and issues stated in these introductions are 
almost formulated and formulated in a way that guides the reader 
through the interpretive method of the Qur’an to the Qur’an and its 
methods In the meantime, the introduction of Tasnim’s commentary 
has the characteristics of a comprehensive introduction because it 
has interpretive and Qur’anic issues and also the contents presented 
in it clearly express the method of the commentator.
Keywords: Tasnim Interpretation, Ayatollah Javadi Amoli, In-
troduction to Interpretations, Interpretive Methods, Interpreta-
tion of Quran to Quran.
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نوع مقاله: پژوهشی

 بررسی تطبیقی مقدمۀ تفسیر تسنیم آیت اهلل جوادی آملی
 با دیگر تفاسیر قرآن به قرآن
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چکیده
مقدمۀ تفاسیر قرآن کریم، یکی از مهم ترین راه های دستیابی به شیوۀ تفسیری 
و نیز مبانی، اصول و دیدگاه های خاص مفسّــر اســت. آنچه مطالعه و تأمّل در 
مقدمه های تفاسیر قرآن را ضروری می نماید و دیدگاه  های مفسران را به نحوی 
دقیق به خواننده منتقل می کند، توجه مفسر به برخی موضوعات قرآنی و روایی 
در مقدمه و رابطۀ آن با روش تفسیری وی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی 
و تحلیل مقدمۀ تفسیر تسنیم آیت اهلل جوادی آملی و دیگر تفاسیر قرآن به قرآن، 
با رویکرد تطبیقی و با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی به نگارش درآمده 
است. این بررسی نشان می دهد که هر یک از مقدمه های تفاسیر قرآن به قرآن 
که اغلب در دورۀ معاصر به نــگارش درآمده اند؛ اواًل، اختالف  نظرهایی در بیان 
مباحث تفســیری، موضوعات قرآنی و علوم مرتبط با آن در آن ها وجود دارد؛ و 
ثانیًا، به نظر می رسد که موضوعات و مسائِل بیان  شده در این مقدمه ها، تقریبًا به 
نحوی تنظیم و تدوین شد ه اند که خواننده را به تفسیر قرآن به قرآن و شیوه های 
آن رهنمون می سازد. در این میان، مقدمۀ تفسیر تسنیم از آن جهت که متضمّن 
مباحث تفسیری و قرآن  شناسانۀ توأم است و همچنین مطالِب ارائه شده در آن، به 
روشنی بیانگر روش مفسّر و متناسب با شیوۀ تفسیری ایشان نگاشته شده است، 

از خصوصیات یک مقدمۀ جامع برخوردار است.
کلیدواژه ها: تفسیر تسنیم، جوادی آملی، مقدمه تفاسیر، روش های تفسیری، 

تفسیر قرآن به قرآن. 
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1. مقدمه
در طول تاریخ تقسیر قرآن کریم، جریان هایی با روش ها و رویکردهای گوناگون ظهور 
و بروز کرده اند که یکی از آن ها، تفســیر قرآن به قرآن است که حسب زعم عده ای از 
مفسّران و قرآن پژوهان یکی از باسابقه ترین آن ها به شمار می رود. افزون بر آن، این که 
برخی بر آنند که این تفســیر، دأب پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت بوده 
و از این جهت برخی از مفســران دورۀ معاصر نیز به تبعیت، بر این شیوه تأکید فراوان 

داشته و آن را از متقن ترین راه ها دانسته اند.
مفســران قرآن کریم ـ کم و بیش قبل از ورود به تفسیر ـ مباحثی را به عنوان مقدمه 
طرح کرده اند که به نوعی می تواند نشــان از مبانی و مواجهه آن ها با قرآن و امر تفسیر 
باشد. از این رو، بررســی مقدمه های تفاسیر از اهمیت قابل  توجهی برخوردار است که 
می توانند اطالعات خوبی را به خواننده ارزانی کنند. در این راستا، مطالعه گروهی آن ها 
در قالب یک مقایســه بیش از پیش روشنگر خواهد بود. بر این اساس، بررسی تعدادی 
از مقدمه های تفاســیری که مشهور و منسوب به تفسیر قرآن به قرآن هستند، موضوع 
کار قرار گرفت تا ضمن آشــنایی با دیدگاه های خاص هر مفسر، مجالی را در نسبت با 

دیگری فراهم آورد.
پژوهش حاضر کوششی است در پاسخ گویی به این سه پرسش که »مقدمه های تفاسیر 
قرآن به قرآن شامل چه موضوعات و مباحثی هستند، این مباحث مقدماتی چه رابطه ای 
با تفسیر قرآن به قرآن دارند، چه شباهت ها و تفاوت هایی میان مقدمۀ تفسیر تسنیم با 

مقدمه های دیگر تفاسیر قرآن به قرآن وجود دارد؟
با جســت و جو و بررسی منابع و نوشته های مکتوب؛ شــامل کتاب ها و مقاالت و نیز 
رســاله ها و پایان نامه ها، مطالعۀ تحلیلی و تطبیقی راجع به مقدمه های تفاسیر قرآن به 
قرآن به صورت مستقل انجام نگرفته است. مقاله ای با عنوان »پیش نیازهای علم تفسیر 
بر پایۀ مقدمه تفاســیر قرآن« نوشتۀ نهله غروی نائینی و حمید ایماندار به رشتۀ تحریر 
در آمده اســت که مقدمه های تمامی تفاسیر قرآن )نه تفاسیر قرآن به قرآن( را از جهت 

علوم پیش نیاز تفسیر مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. 
الزم به ذکر است آنچه اختصاصًا در زمینۀ تفاسیر قرآن به قرآن مورد تحقیق و پژوهش 
قرار گرفته است، اغلب یا معرفی مبانی تفاسیر قرآن به قرآن است؛ مانند مقالۀ »مبانی 
روش تفســیر قرآن به قرآن و نمودهای بهــره وری از آن در بینش عالمه طباطبایی« 
نوشتۀ کامران ایزدی مبارکه، یا مقارنه و مقایسه ای میان این تفاسیر و بررسی تطبیقی 
روش ها و شیوه های گوناگون این مفسران است، نه بررسی تطبیقی مقدمه های تفاسیر 
قرآن به قرآن. مقالۀ »تأملی در مقایسۀ تطبیقی تفسیر التفسیر القرآنی للقرآن و المیزان« 
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نوشتۀ محمد صادق حیدری و بهروز یداهلل پور، از نوع پژوهش های اخیر است.
مقالۀ پیش رو با روش توصیفی ـ تحلیلی و با هدف تبیین و تحلیل مقدمه های تفاســیر 
قرآن به قرآن و بررســی تطبیقی مقدمۀ تفسیر تسنیم با مقدمه تفاسیر آالء الرحمن فی 
تفسیر القرآن از محمدجواد بالغی نجفی، المیزان فی تفسیر القرآن از سیدمحمدحسین 
طباطبایی، الفرقان فی تفســیر القرآن بالقرآن و السّنۀ از محمد صادقی تهرانی، أضواء 
البیان فى إیضاح القرآن بالقرآن  از محمد امین بن محمد شــنقیطی، التفســیر القرآنی 
للقرآن از عبدالکریم خطیب به نگارش درآمده اســت. مطالب این نوشتار در سه محور 
کلی بدین شــرح است: مقایسۀ آرای مفسران در مورد تفســیر قرآن به قرآن؛ بررسی 
تحلیلی ـ تطبیقی مقدمه های تفاســیر قرآن به قرآن با یکدیگر؛ بررسی تطبیقی مقدمۀ 
تفسیر تسنیم با دیگر تفاسیر قرآن به قرآن )برخی امتیازات و خصوصیات مقدمۀ تفسیر 

تسنیم( و نتیجه گیری.

2. مقایسه و تحلیل آرای مفسران در مورد تفسیر قرآن به قرآن 
مهم ترین و نخســتین منبعی که در آن به شیوۀ تفســیری قرآن به قرآن تأکید کرده، 
لَنا َعَلیَك الِكتاَب ِتیانًا ِلُكلِّ َشٍء{،  خود قرآن کریم اســت که در آیۀ شــریف }َو َنزَّ
آیات قرآن به عنوان مبیّن و مفسِّــر آیات دیگر معرفی شده است. این شیوۀ تفسیری، 
از آن جهت که اصلی ترین شــیوۀ پیامبر اسالم  و اهل بیت  در تفسیر قرآن 
بوده اســت، شیوه ای »کهن« و معتبر در تفسیر قرآن به شمار می رود و از آن جهت که 
رواج این شــیوه در دورۀ معاصر بوده اســت و اغلب تفاسیر مشهور و مهم یکصد  سال 
اخیر به این شــیوه نوشته شده است، از آن به عنوان شیوه ای »نوین« در تفسیرنویسی 

یاد می شود.
در دوره های میانی و شکوفایی تفسیرنگاری؛ یعنی در قرون چهارم تا هشتم هجری نیز 
شاهد استفادۀ فراوان از آیه های قرآن در تفسیر آیات دیگر هستیم. از جمله مفسرانی که 
به تفسیر قرآن به قرآن عالقۀ فراوان نشان داده و در موارد متعدد از خود آیه های قرآن 
در تفسیر بهره برده اند، می توان به تفسیر جامع البیان اثر محمد بن جریر طبری )م 310 
ق(؛ تفســیر التبیان شیخ طوسی )م 460 ق( و تفسیر مجمع البیان لعلوم القرآن نگارش 
فضل بن حسن بن فضل طبرسی )م 584 ق( اشاره کرد. )ر.ک. بابایی، 1388: 265(

عبد اهلل جوادی آملی در میان تفاســیر قرآن به قرآن، موفقیت تفســیر المیزان را در به 
کارگیری تفســیر قرآن به قرآن ستوده  و در این باره می نویسد: غرض آن که از گفتار، 
رفتار و نوشتار اقدمین، قدمأ، متأخران و معاصران، عطر دل انگیز تفسیر قرآن به قرآن به 
شامه جان می وزد، لیکن چنین نافه اى را باید در سوق کاالى گرانبهاى المیزان جست 
و جو کرد که در این مضمار گوى سبقت را از دیگران ربود و هر چند از لحاظ شناسنامه 
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تفسیرى آرم بنوت و فرزندى مفسران سلف را داراست، لیکن فیه معنى شاهد بأبوته. ... 
)جوادی آملی، 1378: 45/1(

 و ائمۀ اطهار برخی از محققان تفسیر قرآن به قرآن را تنها شیوۀ پیامبراکرم
در تبیین و توضیح آیات دانسته اند. )جاللیان، 1392: 179( و برخی نیز بر این باورند که 
اساس بیانات و روش تعلیم و تفسیر پیامبر و اهل بیت، همان شیوۀ تفسیر قرآن به 
قرآن بوده که قرآن خود، آن را به ما آموخته است و از طریق روایات بر ما معلوم گشته 
اســت که در هیچ مورد از بیانات ایشــان در زمینۀ تفسیر آیات، از غیر قرآن استعانت و 

استفاده ای به عمل نیامده است. )ر.ک. طباطبایی، 1390ق: 12/1(
به نظر می رســد آنچه صحیح است آن باشد که این نوع تفسیر، از رایج ترین روش های 
آن بزرگواران در تفسیر قرآن بوده است، نه اینکه تنها روش ایشان در تفسیر قرآن باشد؛ 
چرا که از پیامبر اکرم و امامان معصوم تفاســیری از آیات قرآن باقی مانده 
اســت که در آن ها از شیوۀ تفسیر قرآن به قرآن استفاده نشده و به یک آیۀ دیگر برای 
تفســیر آیۀ مورد نظر استناد نشده است، بلکه پیامبر اکرم و امام معصوم  با 
علم الهی و دانش سرشار خود تفسیری از آیه را ارائه داده اند که در آن استفاده از آیات 
دیگر مشــهود نیســت. در ادامه به عنوان نمونه چند مورد از این تفاسیر که فاقد شیوۀ 

تفسیری موسوم به قرآن به قرآن است ارائه می شود.
ْنیا َو ِف اْلِخَرة..{  ْلَحیاِة الدُّ ُم اْلُبْشری  ِف ا عبادۀ ابن صامت از رسول خدا دربارۀ آیۀ }هَلُ
)یونس/64( ســؤال کرد: ماذا تکون البشــارۀ؟ حضرت فرمودند: »هی الرؤیا الصالحۀ 
یراها الرجُل أو تری له«؛ آن رویای صادقی اســت که انسان می بیند، یا دیگران دربارۀ 

او می بینند. )معرفت، 1418: 190 و شایسته نژاد، 1386: 34(
ا آِتنا ِف الّدنیا َحَسنۀ و ِف الخرٍة َحَسنة{،  پیامبر اکرم در تفسیر »حسنه« در آیۀ }َربَّ

ْنیا  فرمودند: }َمْن ُأوِتَ َقْلبًا َشاِكًا َو َزْوَجًة َصاِلَحًة ُتِعیُنُه َعَ َأْمِر ُدْنَیاُه َو آِخَرِتِه َفَقْد ُأوِتَ  ِف الدُّ
ار{ )راوندی 1405: 299/1( کسی که خدا به او  َحَسَنًة َو ِف اْلِخَرِة َحَسَنًة َو ُوِقَی َعَذاَب النَّ
قلبی شاکر، زبانی مشغول به ذکر حق و همسری با ایمان که او را در امور دنیا و آخرت 

یاری کند، ببخشید، نیکی دنیا و آخرت را به او داده و از عذاب آتش باز داشته است. 
لحاِمُدوَن  از پیامبر اکرم دربارۀ واژۀ »ســائحون« در آیۀ مبارک }الّتاِئبوَن العاِبدوَن ا
الساِئحوَن الّراِكُعون{ )توبه/112( سؤال شد، حضرت فرمودند: آنان روزه دارانند. )مجلسی، 
1403: 355/66 و حر عاملی، 1409: 36/15( طبری به ســند خود از عدی بن حاتم 

نقل کرده است که پیامبر اکرم در تفسیر آخرین آیۀ سورۀ حمد فرمود: }الغضوب 
علی{، یهود و }لالّضالنی{، النصاری.)طبری، 1412: 118/1 و 123(

از معنای »شرح صدر« در آیۀ }َفَمن ُيــِرِد الُل أن َیِدَيُه َيَرُح َصدَرُه ِلإلسالِم{)انعام/125( 
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سؤال شد که: »کیفَ یَشــرَحُ َصدرَهُ«، پیامبر اکرم در پاسخ فرمودند: »نورُ یَقذِفُ 
بِه َفیَشــرَحُ لَهُ وَ یَنَفسُِخ، قالوا: َفهَل لِذلک مِن أمارَۀٍ یَِرفُ بِها؟ قال: األنابَُۀ إلی داِرالُخُلودِ 
وَ التَّجافی عن داِر الُغرُور« )بحرانی، 1374: 9/1( نوری اســت که به وســیلۀ آن قلب 
انسان وســیع و گسترده می شود، گفتند آیا برای آن نشــانه ای هست تا بدان شناخته 
شود؟ فرمود: توجه به سرای باقی و جاودان و بریدن از دنیای زوال پذیر و فریبنده است.

افزون بر این ها، در روایاتی که مصداق آیه را مشخص می کنند نیز شیوۀ تفسیر معصوم، 
غیر از تفسیر قرآن به قرآن است؛ به عنوان نمونه، ترمذی به سند خود از سعد بن وقاص 

اَءَنا  و او از پدرش نقل کرده اســت که گفــت: زمانی که خداوند آیۀ }َفُقْل َتَعاَلْوْا َنــْدُع َأْبَ
ِ َعَ اْلَكِذِبنی{  ْعَنــَت اللَّ َعــل لَّ ــاَءُك  َو ِنَســاَءَنا َو ِنَســاَءُكْ َو َأنُفَســَنا َو َأنُفَســُكْم مُثَّ َنَْتِهْل َفَنجْ َو َأْبَ
)آل عمران/61( را نازل کرد، پیامبر اکرم، علی و فاطمه و حسن و حسین را 
فراخواند و فرمود: اللهم هؤالء اهلی. )ترمذی، بی تا: 210/5( جعفر بن محمد با سند خود 

ُة اْرِجِعی  ْفُس اْلُْطَمِئنَّ َها النَّ ُ از ابوبصیر از امام صادق نقل کرده است، دربارۀ آیۀ }يا َأيَّ
ِى{؛ حضرت  فرمود: یعنی  ًة َفاْدُخِلی ِف ِعباِدی َو اْدُخِلی َجنَّ ِك راِضَیًة َمْرِضیَّ ِإیل  َربِّ

الحسین بن علی. )قمی، 1367: 422/2 و بحرانی، 1374: 657/5(
بنابر این، روشــن شد که گاهی تفسیر پیامبر از قرآن با استفاده از آیات قرآن و به 
اصطالح تفســیر قرآن به قرآن نبوده است و آن حضرت به وسیلۀ دانشی که از جانب 
خداوند در اختیارش قرار داده شده بود، برخی از آیات را تبیین و تفسیر نموده اند. تفسیر 
ائمۀ اهل بیت  نیز از همین ویژگی برخوردار است و عالوه بر تفسیر قرآن به قرآن، 
مســتند به لغت و قواعد زبان، ســنت و حدیث پیامبر و قواعد عقلی بود. )شاکر، 
1394: 296( از این مطلب به خوبی دانسته  می شود که تفسیر قرآن به قرآن، علی رغم 
اهمیت و کاربرد بیشتر آن، تنها شیوۀ رسول خدا و اهل بیت نبوده است و آن 
بزرگواران از شیوه های دیگری نیز در تبیین و روشن ساختن مقصود آیات بهره برده اند.

صاحب تفسیر تسنیم، در فصل ســوم مقدمۀ کتاب، ضمن بیان دالیلی مبنی بر اثبات 
اتقان شیوه تفســیرى قرآن به قرآن، در بارۀ منهج تفسیری اهل بیت می نویسند: 
رسول اكرم  و امامان معصوم در داوری ها و احتجاج ها و در پاسخ پرسش هاى 
تفســیرى، آیات قرآن را به یكدیگر ارجاع مى دادند و با سایر آیات قرآن، آیۀ مورد نظر 
خود را تفسیر مى كردند. )ر.ک. جوادی آملی، 1378: 39/1ـ43( در کالم عبداهلل جوادی 
آملی، قیدی مبنی بر انحصار این شــیوه از ســوی اهل بیت در تبیین و تفســیر 
قرآن ذکر نشــده اســت و تنها به این مطلب اشاره شده است که تفسیر قرآن به قرآن، 
ســیره عملى ایشان بود و این شــیوۀ تفســیری، از طرف اهل بیت وحى و عصمت و 

طهارت، به عنوان منهجى معقول و مقبول اعالم شد. )ر.ک. همان: 44/1(  
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از جمله مباحثی که در تفســیر قرآن به قرآن مورد نقد و بررســی قرار می گیرد، مسألۀ 
ارزش ســنت در تفســیر قرآن به قرآن و نیاز به روایات تفســیری در این شیوه است. 
مفســران قرن اخیر که شــیوۀ مزبور را به عنوان شیوۀ تفســیری خود برگزیده اند، در 
خصوص این مســأله دو نظریۀ کاماًل متفاوت ارائه داده اند. نظریۀ نخست، نفی احتیاج 
به ســنت در تفســیر قرآن و عدم اعتماد به روایات در فهم مقاصد و معانی قرآن است. 
تفســیر الهدایه و العرفان فی تفســیر القرآن بالقرآن، بر اساس این نظریه تألیف شده 
اســت و مؤلف در این کتاب، ارزش روایات تفسیری را به کلی انکار کرده است. نظریۀ 
دوم نیز همان است که صاحب تفسیر المیزان از آن پیروی نموده است و در آن، ارزش 
تفســیری سنت نادیده گرفته نشده است. طبق این نظریه، درست است که قرآن خود، 
واضح بوده و مبیّن خویش اســت، ولی روایات صحیح نیز می تواند در توضیح پاره ای از 
آیات و تشــریح بعضی از اموری که در قرآن به اختصار بیان شــده است مورد استفاده 
قرار گیرد. )ر.ک. عمید زنجانی، 1378: 362ـ364؛ نیز برای توضیح بیشتر ر.ک. ایزدی 

مبارکه، 1376: 207ـ215(
تفســیر قرآن به قرآن، مخالفان و موافقانی دارد که هر کدام از این دو دسته، دالیلی را 
مبنی بر جایز بودن یا نبودن این شیوۀ تفسیری ارائه نموده اند. مفسران و صاحب نظرانی 
که این نوع تفســیر را پســندیده اند، به آیات قرآن، سّنت و ســیرۀ پیامبر و ائمۀ 
معصومین و روش عقالیی استدالل کرده  و جواز و مطلوبیت آن را اثبات کرده اند. 
)ر.ک. رضایــی اصفهانی، 1390: 33 و 36؛ مــؤدب، 1397: 23و 24( گروه دیگری از 
مفسران، تنها با استناد به برخی روایات، این شیوۀ تفسیری را کامل ندانسته و بیشتر بر 
تفســیر روایی تأکید دارند و آن را بهترین و کامل ترین نوع تفسیر قرآن می دانند. )ر.ک. 

همان: 24ـ26(
از جمله شــخصیت های قرآنی در دورۀ معاصر که به تفسیر قرآن به قرآن عنایت تمام 
داشــته و در عمل نیز شیوۀ مزبور را به اوج رســانده، سیدمحمدحسین طباطبایی )ره( 
است. وی در تفسیر شریف المیزان فی تفسیر القرآن، ضمن بهره گیری از گرایش های 
گوناگون فلسفی، ادبی، روایی، اجتماعی، تربیتی و علوم طبیعی، تفسیر قرآن به قرآن را 
اصل قرار داده و از سیاق آیه  های  قرآن در تفسیر دیگر آیات بهرۀ فراوان برده است. به 
اعتقاد این مفسّــر، پیشوایان دین همواره در تفسیر و تعلیم آیات، به خود آیات استشهاد 

می کردند و در تفسیر قرآن از خود قرآن استفاده نموده اند.
در مورد اهمیت این نوع تفســیر باید گفت که تفســیر قرآن به قرآن در هر دو اسلوب 
تفســیری ترتیبی و موضوعی قرآن، بسیار مورد استفاده است و مفسری می تواند قرآن 
را به وجه صحیح تفســیر کند و مقصود از آیات را مشخص نماید که این نوع تفسیر را 
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به کار گیرد و از قراین موجود در آیات دیگر بهرۀ الزم را ببرد. )ر.ک. رضایی اصفهانی، 
1390: 33( تفســیر المیزان از جمله تفاسیری است که ضمن استفادۀ صحیح از تفسیر 
قرآن به  قرآن، بنا به  اقتضای  موضوع، آیاتی را که به یک موضوع قرآنی مرتبط اســت 
در یک جا جمع کرده )تفســیر موضوعی( و به تفسیر آن ها پرداخته است. به گفتۀ یکی 
از محققان، کار محمدحســین طباطبایی هم تفســیر قرآن به قرآن است و هم تفسیر 

موضوعی. )ر.ک. شناخت نامۀ تفسیر قرآن، بی تا: 57/2(
سیدابوالقاسم خویی از جمله دانشمندانی است که به تفسیر قرآن به قرآن تأکید فراوان 
نموده و در مقدمۀ کتاب شریف البیان نوشته اند: بر مفسّر الزم است همسو و همگام با 
آیات قرآن پیش برود و مقصود از اشــارات آن را توضیح دهد و مدلول آیات قرآن را با 
خود قرآن و داللت ظاهری آن را معنا و تفسیر کند نه با تکیه بر آراء و عقاید شخصی 
و گرایش های فکری و ســلیقه ای خود. )خویی، 1393: 21 و 22( ایشــان ضمن اینکه 
ظواهر آیات و محکمات را یکی از مدارک و منابع اصلی تفســیر قرآن بر می شمارد، به 
این مطلب در کتاب البیان تأکید می کند که؛ معمواًل در تفســیر یک آیه از آیات دیگر 
قرآن اســتفاده می کنیم و روش ما، تفســیر قرآن به قرآن است و در فهم و درک آیات 
قــرآن از خود قرآن یاری می طلبیــم و از احادیث وارده را بر آن چه از قرآن فهمیده ایم، 

شاهد می آوریم. )همان: 22 و 23(
به اعتقاد عبداهلل جوادی آملی، مهم ترین منبع تفســیر خود قرآن كریم است كه مبیّن، 
شاهد و مفسر خویش است و ضرورت تفسیر قرآن به قرآن و تأثیر عمیق آن در دست 
یابى به معارف قرآنى مبرهن اســت. )جوادی آملی، 1378: 22( عمید زنجانی در کتاب 
مبانی و روش های تفســیر قرآن، تفسیر قرآن با قرآن را در شمار بهترین، قطعی ترین 
و یقین آورترین راه فهم قرآن و کشــف مقاصــد آن می داند. به عقیدۀ وی، این روش 
تفسیری، استخراج معانی آیات به کمک آیات مشابه که موضوع آن ها یکسان یا نزدیک 
به هم اســت می باشد. )ر.ک: عمید زنجانی، 1387: 379 و361( این نویسنده نظریه ای 
را که بیان می کند منافاتی بین روشــن و واضح بودن معانی قرآن و لزوم اســتفاده از 
ســنت در پاره ای از حقایق قرآن وجود ندارد، شــکل تکمیل شدۀ روش تفسیر قرآن به 
قرآن دانسته است. )ر.ک. همان: 363( یکی دیگر از محققان در بارۀ اهمیت این شیوه 
تفسیری می نویســد: منبع  بودن قرآن، عالوه بر آنکه مقتضای روش عقالیی محاوره 
است، در آیات قرآن و روایات هم بر آن تأکید شده است و بهره گیری از آن در تفسیر، 

روش تفسیری اهل بیت  به شمار آمده است. )بابایی، 1388: 263(

بررسی گونه های تفسیر قرآن به قرآن از نگاه مفسران
محمدهادی معرفت، تفســیر قرآن به قرآن را ذیل تفسیر نقلی یا مأثور قرار داده و آن 
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را به دو شیوه دانسته است: اول آن که مطلبی در یک آیه مبهم و در آیۀ دیگر به طور 
واضح بیان شده اســت. در این صورت بین دو آیه تناسبی معنوی یا لفظی وجود دارد. 
شیوۀ دوم تفسیر قرآن به قرآن آن است که در آیه ای سخنی آمده است ولی ظاهرًا نه 
از نظر معنوی و نه از نظر لفظی با موضع ابهام در آیۀ دیگر ارتباطی ندارد، اما می توان 

برای برطرف کردن آن ابهام بدان آیه تمسک جست. )معرفت، 1388: 18 و 20(
یکی دیگر از اندیشمندان و مفسران قرآن که به تفصیل به معرفی تفسیر قرآن به قرآن 
و اقســام این شیوۀ تفســیری پرداخته، عبد اهلل جوادی آملی است. این مفسّر، در فصل 
ســوم پیشگفتار تفسیر تسنیم، ضمن بحث دربارۀ حجیت تفسیر قرآن به قرآن و پاسخ  
به شــبهاتی در باب این شیوۀ تفسیری، به صورت مبسوط، به برخی از انحای گوناگون 
تفســیر قرآن به قرآن پرداخته اســت و برخی از این صوَر را سهل و برخی را صعب و 

دشوار دانسته است. )ر.ک. جوادی آملی، 1378: 39/1ـ87(
برخــی دیگر از محققان، با دقت در آیاتی که به شــیوۀ قرآن به قرآن تبیین و تفســیر 
شده اند، گونه ها و شیوه های فرعی متعددی از آن را استخراج کرده اند. از جمله مهم ترین 
و متداول ترین این شیوه ها عبارت اند از: ارجاع متشابهات به محکمات، جمع آیات مطلق و 
مقیّد، جمع آیات عام و خاص، توضیح آیات مجمل به وسیلۀ آیات مبیّن، تعیین مصداق آیه 
به وسیلۀ آیات دیگر، استفاده از سیاق آیات، توجه به آیات متشابه )در لفظ یا محتوا(، توجه 
به آیات مخالف و رفع اختــالف ظاهری آن ها، تعیین معانی اصطالحات قرآنی با کمک 
آیات دیگر، ترجیح یک احتمال در معنای آیه ای با کمک آیات دیگر، جمع آیات ناســخ و 
منسوخ. )رضایی اصفهانی، 1390: 43ـ52 و ر.ک. مؤدب، 1397: 26ـ28( ناگفته نماند که 
گونه های تفسیر قرآن به قرآن محدود به این چند مورد نیست و با تأمل در تفاسیر قرآن به 
قرآن و دقت نظر در شیوۀ تفسیری این مفسّران، گونه های دیگری نیز قابل استخراج است.

در کتاب روش شناســی تفســیر قرآن نیز گونه های مختلف منبع قرارگرفتن قرآن مورد 
بررســی و تحلیل قرار گرفته اســت و در یک دیدگاه کلی، اســتفاده از آیه های قرآن 
در تفســیر، به دو نوع صوری و محتوایی تقســیم شده اســت. هریک از این دو نوع، 
شــکل های مختلفی دارند که مؤلفان کتاب مزبور با ذکر نمونه هایی، به شرح و تبیین 

آن ها پرداخته اند. )ر.ک. بابایی، 1388: 268ـ285(
از جمله محققانی که به تفصیل با ذکر نمونه های متعدد به شــیوه های تفسیر قرآن به 
قرآن در المیزان پرداخته است، محقق اندیشمند، علی االوسی است. )ر.ک. شناخت نامۀ 
عالمــه طباطبایی، بی تا: 144ـ157( وی در کتاب الطباطبائی و منهجه فی تفســیره 
المیزان به این مطلب اشــاره می کند که عالمه در تفســیر آیات قرآن از آیات دیگر به 
عنــوان قرائن منفصلــه در فهم کالم کمک می گیرد. این نویســنده به توجه و اهتمام 
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عالمه به اصل ســیاق در تفسیر اشاره کرده و نمونه های قرآنی بسیاری از این اصل را 
آورده و به این مطلب تأکید کرده است که مفسر از سیاق آیات به عنوان یکی از قرائن 
حالیه در فهم کالم غفلت نورزیده است و برای کشف معانی و روشن شدن مقصود آیات 
و در تعیین معنای بعضی الفاظ آیات، از سیاق استفاده می کند. )ر.ک. همان: 157ـ162(

3. بررسی تحلیلی، تطبیقی مقدمه های تفاسیر قرآن به قرآن
نگارش مقدمه برای هر کتاب و تصنیفی؛ اعم از تفســیر قرآن از ضروریات به شــمار 
می رود. مقدمه یا پیشــگفتار هر کتابی، نقش اصلی در معرفی و شناساندن کتاب مورد 
نظر بر عهده دارد و نویســنده باید نهایت کوشش خود را در نگارش جامع و کامل این 
بخش از کتاب به کار بندد. تردیدی در این نیست که مطالعۀ پیشگفتار یا مقدمۀ مؤلف، 
یکی از مهم ترین و ضروری ترین کارها پیش از مطالعۀ محتوای اصلی یک کتاب است 
تا بدین وســیله، خواننده از تعاریف، پیشینه، اهداف و روش های نویسنده اطالع یابد و 

مقدمۀ ورود به مطالعۀ مباحث اصلی کتاب فراهم شود. 
تفاســیر قرآن کریم از جمله متونی هستند که الزم است مفسّر قرآن، متناسب با روش 
و گرایش های خود، به نگارش مقدمه یا پیشــگفتاری اقدام کند. آن چه از گذشــته در 
نگارش مقدمه های تفاســیر قرآن معمول است، بررســی و تحلیل یک سلسله مباحث 
علمی و علوم مرتبط با قرآن و بیان معانی تفسیر و متعلقات آن و انواع روش ها، اسالیب 
و رویکردهای تفســیری است. در تفاسیر قرآن به قرآن، الزم است مفسّر ضمن تبیین 
کامل روش خود در مقدمۀ تفســیر و چگونگی اســتفاده از انواع روش ها، رویکردها و 
ســبک های بیانی، به برخی علوم و معارف قرآنی که مفسّر را در راه تفسیر و فهم مراد 
اصلی آیات کمک می کند بپردازد و حتی االمکان به تناسب موضوعات مذکور در مقدمه 

با روش تفسیری خود اهتمام ویژه ای داشته باشد.
تفاسیری که در قرن اخیر نوشته شده اند و روش غالب در آن ها، تفسیر قرآن به قرآن است، 
شش تفسیر اصلی در میان تفاسیر فریقین است. تفسیر آالء الرحمن فی تفسیر القرآن، المیزان 
فی تفسیر القرآن، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السّنۀ و تفسیر تسنیم از تفاسیر قرآن به 
قرآن شیعی و تفسیر أضواء البیان فى إیضاح القرآن بالقرآن  و التفسیر القرآنی للقرآن از تفاسیر 
ســّنی در یکصد سال اخیر به شمار می روند. در ادامه به طور مستقل، ضمن معرفی و بیان 
تفصیلی عناوین و موضوعاتِ مورداشاره در مقدمه های تفاسیر مزبور، به بررسی مقایسه ای و 

مقارنه ای این تفاسیر بر اساس تاریخ تألیف آن ها پرداخته می شود.

3ـ1. مقدمۀ تفسیر آالء الرحمن فی تفسیر القرآن
تفســیر آالءالرحمن یکی از تفاســیر مهم و قابل توجه شیعه و شامل تفسیر سوره های 
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حمد، بقره، آل عمران و 57 آیۀ آغازین ســورۀ نساء است که به زبان عربی به نگارش 
درآمده اســت. مؤلف این اثر ارزشــمند، محمدجواد بالغی نجفی )متوفی 1352ق( از 
عالمان بزرگ شــیعه در دورۀ معاصر است که با توجه به نیازهای روز جامعۀ اسالمی، 
در تفسیر خود اغلب به بیان مسائل اجتماعی و کالمی پرداخته است. عالمه بالغى، بر 
زبان هاى عربى، عبرى، انگلیسى و فارسى به  خوبى مسلّط بود و آثار وى در زمینه هاى 
گوناگونى؛ چون فقه، تفســیر، تاریخ، اصول فقه، عقایــد، ردّ یهود و نصارا و مادیون و 
بابیّت و بهائیت تدوین یافته است . از آن جا که تفسیر آالء الرحمن از آخرین تألیفات این 

مفسّر است؛ لذا بهترین و دقیق ترین آن ها به شمار می رود. )معرفت، 1388: 303/2(
مقدمۀ تفســیر آالءالرحمن حدود پنجاه صفحه و مشــتمل بر چهار فصل کلی اســت: 
فصل اول: اعجاز قرآن؛ فصل دوم: جمع قرآن در یک مصحف واحد؛ فصل سوم: قرائت 
قرآن؛ فصل چهارم: تفســیر قرآن. در هر یک از این فصول، مفسّر دانشمند با استناد به 
آیات قرآن، روایات صحیح و شعر و متون ادبیات عربی، به تفصیل به بررسی و تحلیل 

موضوعات اخیر که اغلب از مباحث اصیل و پایه ای علوم قرآنی است می پردازد.
در فصل نخست مقدمه، از میاحثی نظیر حقیقت اعجاز و داللت آن بر حقانیت پیامبران، 
حکمت تنوّع معجزات، فلسفۀ فرستادن قرآن به عنوان یك معجزه براى اعراب جاهلى، 
امتیاز قرآن بر دیگر معجزات از جهات گوناگون، وجه تاریخی اعجاز، وجه اســتداللی 
اعجاز، اعجاز قرآن از جهت ســالمت از اختالف و تناقض )نداشــتن تضاد و تناقض(، 
اعجاز از جهت نظام تشریع و مدنیّت، وجه اخالقی اعجاز و اعجاز از جهت اخبار غیبی 

سخن به میان آمده است. )ر.ک. بالغی، بی تا: 3/1ـ16(
فصل دوم مقدمۀ این تفســیر اختصاص دارد بــه موضوع تاریخ گردآوری و جمع قرآن 
کریم که خود شــامل مباحثی از جمله اضطراب برخی روایات در جمع قرآن و دیدگاه 
امامیــه دربارۀ عدم تحریف و نقص در قرآن اســت. )ر.ک. همان: 17/1ـ29( در فصل 
ســوم نیز از موضوع قرائت قرآن سخن به میان آمده است و مفسّر در آن، به تحلیل و 
بررســی دقیق »ســبعۀ أحرف« در روایت »إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف « پرداخته 

است. )ر.ک. همان: 29/1ـ32(
در فصل پایانی مقدمۀ آالءالرحمن، مفســر تحت عنوان چهــار مقام به برخی مباحث 
مقدماتی تفسیر قرآن می پردازد. مقام اول: مفرادت الفاظ قرآن و بیان معانی آن در زبان 
عربی؛ مقام دوم: بالغت و اســلوب خاص قرآن کریم؛ مقام سوم: الفاظ عام و خاص و 
انواع آن در قرآن کریم؛ مقام چهارم: بحث انتساب تعّقل و ادراک به قلب در قرآن کریم 
و رابطۀ این مطلب با روانشناســی. )ر.ک. همان: 32/1ـ49( در پایان این مقدمه، مفسّر 
وجوه اعجاز قرآن را دلیل بر وحیانی و الهی بودن قرآن دانسته و در این باره می نویسد: 
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»خالصــة الحجة فی ذلك هو ان وجوه اإلعجاز فی القرآن الكریم حجة على انه منزل 
مــن اهلّل خالق القلب و الدماغ بعلمه و حكمته. و قد اخبر بأنّ محّل اإلدراك و التعقل و 

آثاره هو القلب .« )همان: 49/1(
محمدجــواد بالغی در بخش پایانی مقدمه تحت عنوان »خاتمه«، از منابع تفســیری، 
روایی و آیات االحکام که در تفســیر خود اســتفاده و به آن ها اســتناد نموده است، یاد 
می کند. کتاب  تفســیر قمی، جــزء پنجم كتاب حقائق التأویل فی متشــابهات التنزیل 
ســید رضی، مختصر التبیان شــیخ طوسی، مجمع البیان طبرســی، البرهان سیدهاشم 
بحرانــی، كنزالعرفان فاضل مقداد، زبدة البیان اردبیلــی، القالئد جزائری، کتاب الکافی، 
من الیحضره الفقیه، تهذیبین و وسائل الشــیعه از جملۀ این منابع به شمار می روند. از 
کتب اهل ســنت نیز به این منابع استناد جسته است: تفسیر طبری، الكشاف زمخشری، 
الدرّالمنثور فی التفسیرالمأثور ســیوطی، صحاح سته، موطأ مالك بن انس، مسند احمد 

بن حنبل، مستدرك حاكم نیشابوری و كنزالعمّال متقی هندی. )ر.ک. همان: 49/1(
صاحب آالءالرحمان ضمن بیان منابع خود در تفســیر، به این مطلب اشاره کرده است 
که رســاله ای در بارۀ تفسیر منسوب به امام حسن عسكری تألیف نموده است و 
در آن جا این تفســیر را مورد نقد قرار داده و در اثبات موضوع  بودن آن دالیلی را ارائه 
کرده است. ایشان در این باره می نویسد: التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكری 
 فقد أوضحنا فی رســالة منفردة فی شــأنه أنه مكذوب موضوع و مما یدل على 

ذلك نفس ما فی التفســیر من التناقض و التهافت فی كالم الراویین و ما یزعمان انه 
روایــة و ما فیــه من مخالفة الكتاب المجید و معلوم التاریخ كما أشــار الیه العالمة فی 

الخالصة و غیره. )همان: 49/1(
نکتۀ آخر ایــن که محمدجواد بالغی در مقدمۀ تفســیرش، ضمن بیان برخی مباحث 
قرآنی و تفســیری و همچنین معرفی منابع مورد اســتناد در تفسیر خود، برخی از منابع 
را مورد نقد و بررســی نیز قرار داده اســت و به این مطلب تأکید نموده است که تنها از 
روایاتی که ســند متصل به پیامبر اکرم  و صحابه گرامی ایشان دارد بهره برده و 

از روایات موقوف به تابعین صرف نظر کرده است.

3ـ2. مقدمۀ تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن
از مهم ترین و برجســته ترین تفاسیری که در دورۀ معاصر به شیوۀ تفسیر قرآن به قرآن 
و گرایش غالب ادبی، اجتماعی به نگارش درآمده اســت و رنگی غالبًا فلســفی دارد، 
تفســیر المیزان، اثر مفسّر و فیلسوف شهیر قرن چهاردهم، سیدمحمدحسین طباطبایی 
)متوفی 1402ق( اســت. این مفسّــر، ضمن پرداختن به تفسیر آیات با استفاده از آیات 
دیگر، از ســیاق آیات در تفســیر دیگر آیات نیز بهرۀ فراوان برده است )مؤدب، 1397: 
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233( و ضمن توجه کامل به مســألۀ وحدت موضوعی حاکم بر قرآن، به جمع میان دو 
روش موضوعی و ترتیبی در تفســیر توجه نشان داده است. محمدحسین طباطبایی از 
جمله مفســرانی است که به معنای واقعی کلمه در تفسیر قرآن به آیه های دیگر استناد 
کرده است و می توان او را مروّج این شیوۀ تفسیری دانست. این مفسّر در مقدمۀ تفسیر 
خود، ضمن نقد و ارزشــیابی شیوه های تفسیری دیگر، با استناد به دالیل قطعی، تفسیر 
قرآن به قرآن را بهترین و معتبرترین شیوه دانسته است و به این مطلب تأکید می کند. 
روش تفسیری که در این کتاب تعقیب شده، باسابقه ترین روش هاست که معلمان قرآن 
 همواره طبق آن مشــی فرموده اند. )ر.ک. طباطبایی، 1361: 21( افزون بر این، 

ایشان در این مقدمه نگاهی اجمالی به سیر تطوّر تفسیر و روش آن دارد و پس از طرح 
روش های گوناگون تفســیر قرآن از صدر اســالم تاکنون، به طور مختصر همه را نقد 
نموده و نیز دیدگاه خود را دربارۀ تفســیر و چگونگــی برخورد با آن و تفاوت کلی این 
برخورد با روش گروهی از اخباری مسلکان و حشویه بازگو می کند و در پایان روش خود 
در تفســیر را بیان می کند. به بیان صاحب المیزان، مفسران سابق کارشان تطبیق بوده، 

نه تفسیر، و حق تفسیر این است که »قرآن به وسیلۀ قرآن، تفسیر شود.«
ایشــان در نقد شیوه های تفسیری می نویسد: وقتی درست دقت می کنیم، می بینیم تمام 
این روش های تفسیری در این نقیصۀ بزرگ مشترک اند که نتیجۀ بحث های علمی و یا 
فلسفی و غیر آن را از خارج گرفته و بر مضمون آیات تحمیل می کنند و لذا تفسیر آن ها 
سر از تطبیق بیرون آورده است و روی همین جهت بسیاری از حقایق قرآن را مجاز جلوه 
داده و آیات را تأویل کرده اند. )طباطبایی، 1374: 13/1( الزمۀ این طرز تفسیرها این است 
که قرآنی که خود را هدی للعالمین و نور مبین و تبیان کل شیء معرفی می کند، از جای 
دیگری روشنی بگیرید و وســیلۀ هدایتی از خارج بخواهد و باالخره محتاج به بیان چیز 
دیگر باشد. راستی این چیز دیگر چیست، و تا چه اندازه ارزش دارد، و اگر اختالفی در آن 

واقع شد )که شدیدًا هم واقع شده( چه باید کرد؟ )ر.ک. همان: 13/1 و 14(
همین مفسر در جایی دیگر، استفاده از بحث های علمی برای فهم حقایق برجستۀ قرآن 
را به دو صورت دانسته است: نخست این که، از قبل به طور مستقل مسأله ای را طرح 
و مورد بحث علمی یا فلســفی قرار دهیم و ســپس نتیجۀ آن را به عنوان یک حقیقت 
مســلم پذیرفته و آیات را بر آن حمل کنیم. دوم این که، قرآن را با قرآن تفســیر کنیم 
و توضیح آیه را به وســیله تدبّر و دقت از آیۀ دیگر بخواهیم و مصادیق را به وســیله 
خواصی که خود آیات به دست می دهند بشناسیم، همان طور که قرآن صریحًا می گوید: 
}إّنــا أنَزلَنــا َعَلیَك الِكتــاَب ِتیانــًا ِلــُكلِّ َشء{ چطور می توان قبول کرد که قرآن بیان 

هر چیز باشــد، اما بیان خودش نباشد با اینکه خدا در بارۀ قرآن فرموده: }هدًی ِللّناس 
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نــاٍت ِمَن اهُلــدی َو الُفرقاَن{ و باز می فرماید: }أنَزلنا إلیكــم ُنرًا ُمبینًا{، چگونه ممکن  َو َبّ
اســت قرآن مایۀ هدایت و میزان سنجش خوب و بد و وسیلۀ روشنی برای باشد، ولی 
در موضوع فهم خود آیات قرآن که جهانیان احتیاج شدید به آن دارند آن ها را مستغنی 

نسازد. )همان: 16/1 و 17(
علی االوســی در تألیف خود با عنوان الطباطبائی و منهجه فی تفسیره المیزان، دربارۀ 
شیوۀ تفسیری عالمه طباطبایی و ویژگی منحصر به فرد تفسیر ایشان می نویسد: چیزی 
که تفسیر المیزان را بر تفاسیر دیگر برتری می بخشد، این است که عالمه در این تفسیر 
به گونه ای روش قرآنی را در پیش گرفته که بیشترین استناد و استنباط از آیات و تعمّق 
و تدبّر در آن ها، برای کشــف معانی قرآن و آگاهی از مضامین یا مفاهیم آن را داشــته 
است. کسی که المیزان را مطالعه کند به کثرت بیان و استدالل به قرآن، جهت وضوح 
معنا و کشف مفاهیم آیات واقف می گردد. )االوسی، شناخت نامۀ عالمه طباطبایی، بی تا: 
142/2( همین نویســنده در جای دیگر دربارۀ روش این مفسّــر و علت بهره گیری از 
سنت در تفسیر می نویسد: عالمه طباطبایی شیوۀ تفسیر قرآن به قرآن را به عنوان شیوۀ 
اساســی در کشف معانی قرآن و آگاهی بر مدلولهای آن اختیار نموده است. وی هنگام 
تفســیر آیات و آگاهی از مقاصد آن، به نتایج این روش اعتماد می نماید و در این راه از 
ســنت در تأیید معانی استنباط شــده، با تدبر در آیات استعانت می جوید و نیز در توجیه 

روایات و مقایسۀ بین آراء مفسران به آن نتایج استناد می کند. )همان: 143(

3ـ3. مقدمۀ تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السّنۀ
تفســیر الفرقان اثر محمد صادقی تهرانی )متوفی 1432ق(، از عالمان و قرآن پژوهان 
معاصر شیعه است که در سی جلد و به زبان عربی نگاشته شده است. تفسیر الفرقان از 
تفاسیر جامع به شمار می رود و گرایش غالب آن، کالمی و اعتقادی است. نگارش این 
تفســیر چنان كه خود مفسر مى گوید از تفسیر چند جزء آخر قرآن شروع شده است و در 
ادامه از ابتداى قرآن اقدام به تفســیر كرده و تا انتها ادامه داده است. این تفسیر دارای 
مقدمۀ مبسوطی است که آغاز آن، مزیّن به کالم محمدحسین طباطبایی در وصف این 
تفســیر شریف است. در این نوشته، صاحب المیزان، این تفسیر را مایۀ روشنی دیدگان 
دانســته و کوشش مؤلف در بهره گیری از تفســیر قرآن به قرآن را ستوده است. )ر.ک. 
صادقی تهرانی، 1406: 7/1 و 8( مفســر دانشــمند، روش هاى تفسیرى را از دو حالت 
بیرون نمی داند: تفسیر قرآن با قرآن و تفسیر قرآن با رأى. عنوان تفسیر چنین مى نماید 
كه مفسر از دو سبك تفسیر قرآن با قرآن و تفسیر قرآن با سنت سود برده است، اما در 
مقدمۀ تفســیر اظهار مى دارد كه بایسته ترین روش تفسیرى، شیوه تفسیر قرآن با قرآن 

است. )ر.ک. همان: 19/1(
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صاحب الفرقان در مقدمۀ این کتاب، دالیلی مبنی بر ضرورت تمسک به قرآن در تفسیر 
را یادآور شده اند و در این باره می آورند: إذا كان القرآن هو المعوّل و المرجع لسواه، فبأن 
یكون مرجعا لنفســه أحرى، حیث التمســك بالقرآن فی األمور المشتبهة إصالح لها، 

ُكوَن  سِّ ِذيَن ُیَ و وصول للرشــد فیها، فهو هو أحق ان یمسّك فی تفســیره بنفسه: }َوالَّ
نَی{ )اعراف/170(! فالذین الیمســكون  ا ل ُنِضیُع َأْجَر اْلُْصِلحِ الَة ِإنَّ ِباْلِكتــاِب َو َأقاُموا الصَّ
بالكتاب او یمسّكون فی تفســیر الكتاب بغیر الكتاب هم من المفسدین، حیث المرجع 

الوحید فی المختلف فیه هو اهلّل، و الیمثل الحكم فیه إال كتاب اهلّل: }َو َمااْخَتَلْفُتْ ِفیِه ِمْن 
....{ )شوری/10( )همان: 16/1( ِ َشْ ٍء َفُحْكُمُه ِإیَل اللَّ

همین مفسر دربارۀ روش تفسیری صحیح قرآن، پیشگامان این روش و وظیفۀ مفسّران 
در این عرصه چنین می آورد: ... فمســالك التفســیر كلّها هباء و خواء إاّل تفسیر القرآن 
بالقرآن، كما و ان الرسول و االئمة من آل الرسول سلكوا هذا المسلك القویم فی تفسیر 
آی الذكر الحكیم، و على المفسرین ان یتعلموا هذه الطریقة المثلى من هؤالء المعلمین 
المعصومین. رجوعا الى أسالیبهم السلیمة فی تمسكهم بالكتاب، تفسیرا لآلیات باآلیات، 
ثم ســلوكا فی صراطهم المســتقیم على طول الخط و مر الزمن. )همان: 19/1 و 12( 
همه شیوه هاى تفسیرى نادرست است، جز شیوه تفسیر قرآن با قرآن و این همان شیوه 
تفسیرى پیامبر و امامان است. بر مفسران الزم است كه این روش تفسیرى 
را از معلمان معصوم فراگیرند و در تفســیر آیات به كار بندند. مفســر بر این باور است 
كه برآیند تفسیر قرآن به قرآن، دست یابى به نخستین مفاهیم و معارف قرآنى است و 
تفســیر قرآن با سنت، گونه اى از تفسیر قرآن با قرآن است. آنچه در مقدمۀ این تفسیر 
بیان شده است، به ترتیب در این موارد خالصه می شود: بیان اوصافی دربارۀ قرآن کریم 
در اثبات روش قرآن به قرآن، روایاتی دربارۀ قرآن و وحیانی بودن آن و نیز ثواب قرائت 
آن، معنای تفســیر به رأی، تفسیر قرآن به سنت و نیز بیان اختالفات مفسران، بررسی 
معنای ضرب قرآن و روایات عرضۀ حدیث بر قرآن، توضیحی دربارۀ خطاها و اشتباهات 
تفســیر قرآن با استفاده از فرضیه های علمی، ســخنی دربارۀ ناسخ و منسوخ در قرآن. 
موضوعات دیگری با عناوین »صیانۀ القرآن عن التحریف«، »التفسیر المأثور«، »شؤون 
النــزول«، »الظاهر و الباطن« و »الترجمۀ و التفســیر و التأویل«، محور مباحث پایانی 
مقدمۀ مفسر اســت که اغلب در بر دارندۀ مباحثی جدید و شامل تعاریف اصطالحات، 
ارزیابی روایات و دیدگاه ها و بیان مقایسۀ میان برخی مسائل است. )ر.ک. همان: 42/1 
ـ 57( مؤلف تفســیر الفرقان در مقدمه، دیدگاه روشــنى نسبت به نقش و اهمیت شأن 
نزول ارائه كرده است و می نویسد: شأن نزول اگرچه گاه در فهم آیات كمك و مساعدت 
مى كند، اما هیچ گاه به عنوان معیار و مالك تفسیر و شرط فهم و دریافت مفاهیم آیات، 
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مطرح نیست و نباید حدود معانى بر اساس آن تعیین شود. آیات در داللت و گستردگى 
مفهومى خود مستقل هستند، چه شأن نزول فهمیده شود یا نه؟ )همان: 50/1(

 3ـ4. مقدمۀ تفسیر أضواء البیان فى إیضاح القرآن بالقرآن 
نویســندۀ این تفسیر، محمد امین بن محمد شنقیطی )متوفی 1393ق( است که تفسیر 
خود را منطبق با مذاق مذهب ســلفیه، تا آغاز ســورۀ حشر نگاشته است و ادامۀ آن را 
شاگرد وی، عطیه محمد ســالم با توجه به امالهای درسی استاد و با پی گیری اسلوب 
و روش تفســیری ایشان تکمیل کرده است. اضواء البیان، به شیوۀ تفسیر قرآن به قرآن 
نگاشــته شده اســت و مؤلف ضمن اینکه از روش تفسیر مأثور بهرۀ فراوان برده است، 
اما هیچ عنایتی به روش تفســیر عقلی نشان نداده اســت. عنوان این تفسیر به خوبی 
بازگوکنندۀ روش تفســیری به کار رفته در آن است و مهم ترین هدف مفسر از نگارش 
این تفسیر عبارت است از: بیان قرآن با قرآن و بیان احکام فقهی در آیات قرآن. )ر.ک. 
شــنقیطی، 1427: 7/1( مفسّــر در آغاز کتاب در مقدمه، هدف از تألیف این تفسیر را 
بازگو کرده و در این باره می نویســد: بدان که مهم ترین هدف در تألیف این تفسیر، دو 
امر است: یکی این که، طبق اجماع عالمان، بیان قرآن با قرآن شریف ترین نوع تفسیر 
است و کسی داناتر از خداوند به کالم خداوند نیست. دوم این که، احکام فقهی در همۀ 
آیات، در این کتاب تبیین شده است و ما با ادلۀ نقلی و اقوال دانشمندان، به تبیین آیاتی 
که در این موضوع اســت پرداخته ایم و در این امر، آن چه ظاهر است را بدون تعصب و 
گرایش به مذهبی خاص ترجیح داده ایم و به سخن شخصی خاص توجه نکرده و تنها 
به حقیقت کالم، صرف نظر از گویندۀ آن، اعتنا نموده ایم. )شنقیطی، 1427: 7/1( عالوه 
بر این، مفسّر اشاره کرده است که در تبیین و تفسیر آیات، از قرائات سبعه پیروی نموده 
و به قرائت های شــاذ اعتماد نکرده است. طبق نظر وی، قرائت ابوجعفر، یعقوب و خلف 
از قرائات شاذ به شمار نمی رود. )ر.ک. شنقیطی، 1427: 7/1( این تفسیر، دارای مقدمۀ 
ســی صفحه ای  است که مفســر در آن، به مباحث اجمال و بیان و انواع آن در قرآن، با 
استناد به آیات قرآنی پرداخته است و عناوین »اضواء البیان« و »ایضاح« در عنوان کتاب 
نیز به این مطلب اشــاره دارند. به نظر می رسد که مقصود مفسر اضواءالبیان از اجمال 
و بیان در قرآن، همان مبحث مجمل و مبیّن در علوم قرآنی اســت که به این مبحث 
در شیوۀ تفسیری خود عنایت فراوان داشته است و اغلب از این گونۀ تفسیری قرآن به 
قرآن )توضیح آیات مجمل به وسیلۀ آیات مبیّن( و انواعی که برای آن در مقدمه با مثال 
ذکر می کند، در سراســر تفسیر خود بهره برده اســت. محمد امین بن محمد شنقیطی 
در مقدمۀ این تفســیر، قبل از هر چیزی به تعریف اجمال و بیان و مســائل مرتبط با 
آن پرداخته اســت و در ادامه اشاره می کند که این کتاب متضمّن امور دیگری از جمله 
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بررســی برخی مسائل لغوی، صرف و اعراب، استشهاد به شعر عرب، تحقیق و بررسی 
برخی مسائل اصولی و کالمی است. به طور مشخص، مفسر به تفصیل از انواع اجمال 
در قرآن سخن به میان آورده است و ذیل هر مورد مثال های متعددی ذکر کرده است. 
برخی از انواع اجمال که در این مقدمه به آن ها اشــاره شده، عبارت اند: اجمال در قرآن 
به سبب اشتراک در اسم، فعل یا حرف، اجمال به سبب ابهام در اسم جنس، اسم جمع، 
صلۀ موصول، معنی حرف، اجمال به ســبب احتمال در مرجع ضمیر. )ر.ک. شــنقیطی، 

1427: 8/1ـ11( 
به دنبال این مباحث، مفسر به انواع بیان )مبیّن( در قرآن و مثال های قرآنی آن پرداخته 
اســت و در ادامۀ این بخش می نویسد: اعلم أن أقســام البیان فی هذا الكتاب المبارك 
بالنسبة إلى المنطوق و المفهوم أربعة؛ ألن كاّل من المبین باسم المفعول و المبین باسم 
الفاعل قد یكون منطوقًا، وقد یكون مفهومًا، فالمجموع أربع من ضرب حالتی المنطوق 
فی حالتی المفهوم. )شنقیطی، 1427: 23/1( مبحث پایانی مقدمه نیز به بیان مقدمه ای 
در تعریف اجمال و بیان در اصطالح اصولیان اختصاص دارد و نیز شــامل چهار مسأله 
متعلّق به بیان اســت که در آن ها، به منابع و اشعاری مرتبط با این مسائل استناد شده 
اســت. برخی از انواع بیان و نمونه های قرآنی آن که مفسّر در مقدمۀ کتاب ذکر کرده 
است، عبارت اند از: 1. بیان قولی در معنای آیه که قرینه ای در خود آیه وجود داشته باشد 
و داللت بر باطل  بودن آن قول بکند. )شــنقیطی، 1427: 12/1( 2. ذکر وقوع چیزی در 

قرآن که در جای دیگری کیفیت وقوع آن بیان شده است؛ مانند آیۀ }َو ِإْذ واَعْدنا ُمویس  
َل ِمْن َبْعِدِ ...{ )بقــره/51( که کیفیت وعده دادن در آن تبیین  ــْذُتُ اْلِعجْ خَ َأْرَبِعــنَی َلْیَلــًة مُثَّ اتَّ

نشده اســت، اما در آیۀ 142 ســورۀ مبارک اعراف آن را تبیین کرده است: }َو واَعْدنا 
ِه َأْرَبِعنَی َلْیَلًة{ )همان، 1427: 13/1( )برای  ْمناها ِبَعْشٍر َفَتَّ ِمیقاُت َربِّ ُمویس  َثالِثنَی َلْیَلًة َو َأْتَ

مطالعۀ نمونه های بیشتر ر.ک. همان، 1427: 12/1ـ30(
مفسر اضواءالبیان، در تمامی این موارد، به وضوح از تفسیر قرآن به قرآن بهره می گیرد 
و با استناد به آیات دیگر، به تفسیر آیۀ مورد بحث می پردازد. در این میان مکرّر از قرینه 
سیاق سخن به میان می آورد و خواننده را به سوره ها و آیاتی که این مبحث در آن ذکر 
شده اســت، ارجاع می دهد. روش او بدین معنا نیست که از منابع دیگر بهره نمی برد و 
از روایات ســود نمی جوید، بلکه این مفسّــر عنایت ویژه ای به روایات در دفاع از عقاید 

اهل ظاهر و حدیث دارد.
از ویژگی های منحصر به فرد مقدمۀ این تفســیر، بحث های گسترده و پردامنۀ مقدمات 
دانش تفســیر در زمینۀ زبان شناسی و قواعد لفظی مرتبط با قواعد تفسیر است. از جملۀ 
این مباحث، ســخن دربارۀ انواع بیان و ارائۀ مثالی برای هر کدام اســت که مراجعه به 
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این قواعد برای هر پژوهشــگر عالقمند به قواعد تفسیر و تطبیق ضروری است. )ر.ک. 
ایازی، 1393: 61(

3ـ5. مقدمۀ تفسیر التفسیر القرآنی للقرآن
عبدالکریم خطیب )متوفی 1406ق( این تفسیر شانزده جلدی را که شامل تمامی آیات 
قرآن است در سال 1386 قمری به نگارش در آورده است و در آن به مباحث اجتماعی 
و کالمی تمایل نشان داده است. این تفسیر در شمار تفاسیر تحلیلى، اجتهادى و عقلى 
با رویكرد تقریب بین مذاهب اســالمى است و مفسر آن به تفسیر قرآن به قرآن توجه 
ویژه ای نشــان داده و سعی کرده آیات را به کمک آیات دیگر تفسیر کند. به اعتقاد این 
مفسّر، تنها راه فهم صحیح آیات قرآن، تأمّل و تدبّر عمیق در خود قرآن و درک اسلوب 

بیان این کتاب الهی است. )ر.ک. خطیب، 1424: 10/1 و 11(
خطیب در التفســیر القرآنی للقرآن  از روایات تفسیری بهرۀ چندانی نمی برَد و در تبیین 
معانى آیات، از روایات صحابه و تابعین و اقوال مفســران اســتفاده نمى كند و مكرر به 
این مطلب تأكید مى كند كه به جاى رجوع به كتاب ها و آثار گذشــتگان، آیات قرآن را 
مى خواند و آن  چه را كه خداوند متعال بر دل او افاضه مى كند، بیان مى دارد. در حقیقت 
این مفسّــر ضمن اینکه فهم آیات را در ســایۀ آیات دیگر و محکمات قرآن جســتجو 
می کند، به عقل و خرد آزادِ مفسّــر اهتمام ویژه ای نشان می دهد. وى در مقدمه اى كه 
بر تفســیر خود نوشته است، از شیوه مرسوم در تفســیرنگارى، اظهار نگرانی مى كند و 
معتقد است پرداختن به مباحث اختالفى بین فرقه ها و مذاهب فكرى اسالمى و مسائل 
فقهى كلیشــه اى، مردم را از روى  آوردن به قرآن كریم و استنباط و بهره گیری از این 
کتاب الهی باز مــى دارد و در عرصه زندگى مؤثر نمى افتد؛ بدین جهت روش خود را در 
این تفسیر بر این نهاده كه غیر از كتاب الهى به چیزى توجه نكرده، با تدبر در آیات آن 
و دورى از اختالف هاى گوناگون بین مســلمین، هر آنچه از الفاظ و آیات قرآن فهمیده 
شــود، بیان گردد. )ر.ک. خطیب، 1424: 11/1( این تفسیر دارای مقدمۀ کوتا هی است 
که در دو بخش کلی تدوین شده است: یکی، دیدگاه های تفسیری مؤلف؛ و دوم، برخی 
مباحث علوم قرآنی تحت عنوان »دراســات حول القرآن«. بخش اول مقدمه شــامل 
مباحثی است نظیر بیان شأن و عظمت قرآن، تبیین روایت نبوی »القرآن مأدبه، فتعلموا 
من مأدبه«، تأثیر اختالفات فرقه اى مذهبى و سیاســى در برداشــت از قرآن، منشــأ و 
مصدر شریعت بودن قرآن، لزوم تدبّر و تأمّل در آیات قرآن و در نهایت دو امری که در 
فهم صحیح کتاب خدا برای انسان محقق می شود. بخش دوم مقدمۀ این تفسیر نیز با 
عنوان »دراســات حول القرآن«، دربارۀ برخی مباحث تاریخ و علوم قرآنی است که این 
مســائل در حقیقت، از علوم پیش نیاز تفسیر و مقدمۀ ورود به تفسیر قرآن است. مکی 
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و مدنی سوره ها، شمارش ســوره های مکی و مدنی، عدد آیات، كلمات و حروف قرآن 
و بیان نظرات مفســران دیگر در این باره، از جملۀ این مباحث به شمار می روند. )ر.ک. 

همان: 13/1ـ17(

3ـ6. مقدمۀ تفسیر تسنیم
این تفسیر شریف، تألیف گرانســنگ حکیم متأله عبداهلل جوادی آملی است که انتشار 
آن از سال 1375 شمسی آغاز شده است و به نظر می رسد این تفسیر تا پایان قرآن به 
حدود 80 جلد خواهد رســید. این مفسّر حکیم آن چنان شیفتۀ آموزه های قرآن و معارف 
الهی است و ارزش و اعتبار همۀ دانش ها را در سازگاری با وحی قرآنی می  دانند که دو 
اثر مهم و ارزشــمند خود؛ یعنی »رحیق مختوم« )اثر فلسفی و شرح حکمت متعالیه( و 
»تسنیم« را نیز با الهام از آیات قرآن )مطففین/22ـ28( برگزیده است. )ر.ک. اسالمی، 
1388: 107( الزم به ذکر است، عالوه بر تفسیر ترتیبی تسنیم که در آن از تفسیر قرآن 
به قرآن برای تفسیر آیات بهره برده شده است، سبک تفسیر موضوعی این مفسّر نیز بر 

مبنای تفسیر قرآن به قرآن به نگارش درآمده است. )معرفت، 1388: 536/2(
مقدمۀ تفســیر تسنیم از آن جهت که مشتمل بر برخی مســائل مهم قرآنی و مبانی و 
مباحث مقدماتی تفســیر است، خود می تواند به عنوان منبعی مستقل در »تاریخ تفسیر 
قرآن« و »مبانی و روش های تفســیری قرآن« مورد استفادۀ محققان و دانش پژوهان 
قرار گیرد. این مقدمه حدودًا 170 صفحه ای شــامل ده فصل اســت که دارای عناوین 
اصلی و فرعی گوناگونی است. عناوین اصلی این مقدمه عبارت اند از: زبان قرآن کریم، 
ویژگی های تفسیر قرآن، تفســیر قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به سنت، تفسیر قرآن به 
عقل، تفســیر به رأی، جایگاه آراى مفسران و شأن نزول در تفسیر، شان نزول، فضاى 
نزول و جوّ نزول قرآن، شبهات نوظهور و فهم قرآن، اوصاف قرآن در نگاه اهل عصمت. 
مفســر حکیم در فصل یکم مقدمه به مباحثی از قبیل زبان قرآن و جهانى بودن زبان 
قرآن کریم، شیوه هاى قرآن در تبیین معارف الهی، تفاوت قرآن در تبیین معارف با كتب 
علمى، )بررسى تفاوت قرآن كریم با كتب علمى در تبیین معارف( پرداخته است. محور 
بحث پسین، روش هاى ویژه اى است که قرآن کریم در رسیدن به اهداف خود برگزیده 
اســت. )ر.ک. جوادی آملی، 1378: 16/1ـ30( فصل دوم مقدمه با عنوان ویژگی هاى 
تفسیر قرآن، شامل چند بخش کلی است: امكان و ضرورت تفسیر قرآن، تفسیرپذیرى 
قرآن، منابع تفســیر قرآن )قرآن کریم، ســنت معصومین ، عقل برهانی( و اقسام 
تفســیر قرآن. مؤلف در بخش اخیر، تفسیر را ابتدا به نقلى و عقلى و سپس تفسیر نقلى 
را به دو قســم تقسیم كرده اســت كه محصول آن، این اقسام سه گانه است: 1. تفسیر 
قرآن به قرآن 2. تفســیر قرآن به ســنت 3. تفســیر قرآن به عقل. در ادامه، مفسر در 
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فصل سوم به جایگاه تفســیر قرآن به قرآن در برابر سایر روش هاى تفسیرى و میزان 
دخالت ســنت در آن اشاره می کند. )ر.ک. جوادی آملی، 1378: 35/1( مؤلف در ابتدای 
این فصل، ضمن اینکه تفســیر قرآن به قرآن را بهترین و كارآمدترین شــیوه تفسیرى 
قرآن و شیوه تفســیرى اهل بیت  می داند، در تعریف این شیوه تفسیر می نویسد: 
در این روش، هر آیه از قرآن كریم با تدبّر در ســایر آیات قرآنى و بهره گیرى از آن ها 
باز و شــكوفا می شود. تبیین آیات فرعى به وســیلۀ آیات اصلى و محورى و استناد و 
اســتدالل به آیات قوی تر در تفسیر، بر این اساس است كه برخى از آیات قرآن كریم 
همه مواد الزم را بــراى پى ریزى یک بنیان مرصوص معرفتى در خود دارد و برخى از 
آیات آن تنها عهده دار بخشــى از مواد چنین بنایى اســت. آیات دسته دوم با استمداد 
از آیات گروه اول تبیین و تفســیر مى شــود. )جوادی آملی، 1378: 38/1( در ادامۀ این 
بخش، ســه پرسش به همراه پاسخ آن ها دربارۀ این شیوۀ تفسیری طرح شده است که 
عبارت اند از: آیا چنین تفســیرى حجت و معتبر است، بر فرض حجیت، آیا حجیت آن 
فعلى اســت یا شأنى، بر فرض فعلى بودن حجیت، آیا حجیت آن به نحو انحصار است 

یا نه؟ )ر.ک. همان: 39/1(
مبحث بعدی که محور ســخن در این فصل است، بیان شبهاتی درباره استقالل قرآن 
در تفهیم معارف دین، حجیت ظواهر و شــیوه تفســیرى قرآن به قرآن و پاسخ به این 
شــبهات از سوی استاد جوادی آملی است. این شــبهات چهارگانه عبارت اند از: افتراق 
ثقلیــن، انحصار فهم قرآن به اهل عصمت، عارضــه تحریف لفظى و نهى معصومین. 
)ر.ک. همان: 46/1ـ67( مبحث پایانی فصل سوم اختصاص دارد به اقسام تفسیر قرآن 
به قرآن. مفسّــر ضمن بیان این مطلب که تفسیر قرآن به قرآن انحاى گوناگون دارد، 
برخى از آن صور ســهل و بعضى از آنها صعب است، ده مورد از انحاى تفسیر قرآن به 
قرآن را با ذکر آیات قرآنی و توضیح دربارۀ آن ها مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. 
)ر.ک. همان: 72/1ـ83( فصل چهارم نیز با عنوان تفســیر قرآن به سنت، متضمّن این 
مطالب است: ویژگی هاى ســنت قطعى، صعوبت فهم سنت، پیوند ناگسستنى قرآن و 
عترت، مدار هم بستگى ثقلین، حجیت حدیث در معارف اعتقادى، مراحل پنج گانه 
در فهم معارف دین، روایات تطبیقى و تفســیرى. در فصل پنجم نیز از تفسیر قرآن به 
عقل و آثار زیانبار انزواى عترت سخن به میان آمده است. تفسیر به رأی، عنوان 
فصل ششــم مقدمۀ تفسیر اســت که در آن به مباحثی از قبیل اقسام تفسیر به رأى، 
تفســیر به رأى از نظر مفســران، معرفت درون  دینى و برون  دینى، حصر نارواى دین 
در متون نقلى، معیار دینى بودن، قطع روانى و منطقى در تفســیر متون مقدس، تفسیر 
ثابت متون مقدس، ویژگى تفسیر متون مقدس، تأثیر انتظار از متن در تفسیر آن، پاسخ 
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به نقدى بر المیزان پرداخته شــده است. در فصل هفتم، مفسر به بررسى جایگاه آراى 
مفســران و همچنین روایات شأن نزول در تفســیر قرآن می پردازد. فصل هشتم هم 
شــامل مباحثی مربوط به شأن و سبب نزول آیات، فضاى نزول)مربوط به مجموع یک 
سوره( و جوّ نزول قرآن)مربوط به مجموع قرآن کریم( است که به اعتقاد استاد جوادی 
آملی، مفســران قرآن كریم عنایت و اهتمام ویژه اى به تبیین شأن و سبب نزول آیات 
قرآن نشــان داده اند، ولی دو مبحث اخیر فضاى نزول و جوّ نزول، مورد عنایت و توجه 
مفســران واقع نشده و در تفاسیر موجود مطرح نشده است. در این فصل، به روشنی از 
تفاوت سه عنوان شأن نزول، فضا و جوّ نزول سخن به میان آمده است. )ر.ک. جوادی 

آملی، 1378: 166/1ـ169(
عنوان فصل نهم »شبهات نوظهور و فهم قرآن« است که در آن به رابطۀ فهم قرآن و 
ســؤاالت و شبهات نوپدید اشاره شده است. در فصل دهم نیز با عنوان »اوصاف قرآن 
در نگاه اهل عصمت«، بــه برخی از اوصاف قرآن که در روایات معصومین  ذکر 
شده، اشاره شده اســت. این اوصاف عبارت اند از: اولین مهمان خداى سبحان، برترین 
مخلوق خداوند، كتاب نجات بخش، راهنماى بهشت، راه ربانى شدن انسان، عامل صعود 
بهشتیان، درجه اى از نبوت، عامل نورانیت، راه دستیابى به ثواب شاكران، عامل حشر با 

پیامبران، مایه خرمى دلها، دریاى بى كران معرفت، یگانه عامل توانگرى.

4. بررسی تطبیقی مقدمۀ تفسیر تسنیم با دیگر تفاسیر قرآن به قرآن
تحلیل پیشــگفتار ها و مقد مه  های تفاسیر قرآن، از آن جهت که زمینۀ تطبیق و مقایسۀ 
این نوشته ها را با یکدیگر فراهم می سازد و نیز وجوه اشتراک و اختالف آن ها را نمایان 
می ســازد، حائز اهمیت اســت و در نتیجه، خصوصیات و امتیــازات هر یک را به طور 
مستقل آشکار می سازد. با بررسی مقدمۀ تفسیر تسنیم و سایر مقدمه های تفاسیر قرآن 
به قرآن، علی رغم وجود برخی تفاوت ها و اختالفات در موضوع و روش، مشــترکات و 
مشــابهات فراوانی میان آن ها یافت می شــود؛ به عنوان نمونه، تقریبًا تمامی مفسران 
تفاســیر قرآن به قرآن در مقدمۀ تفســیر خود در تأیید این شیوۀ تفسیری، به آیه هایى 
استدالل کرده اند كه قرآن را نور و برهان و تبیان و هدایت معرفى مى كند. در این میان، 
مقدمۀ تفسیر تســنیم دارای شاخص هایی است که سبب تمایز آن با مقدمه های دیگر 
تفاســیر قرآن به قرآن شده اســت. این مقدمه ذیل دو بخش کلی »مباحث تفسیری و 
روایی« و »مباحث قرآن شناسانه )عظمت و ویژگی های قرآن( تدوین شده است )ر.ک. 
جوادی آملی، 1378: 175/1( و از ویژگی های خاصی در ساختار و محتوا برخوردار است 

که در ادامه به طور اجمال به برخی از آن ها اشاره می شود. 
الف( مقدمۀ این تفسیر، جامعیت و گستردگی بیشتری در ارائۀ مباحث تفسیری و قرآنی 
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دارد. در این مورد الزم به توضیح اســت که مقدمۀ این تفســیر، شــامل ده فصل و از 
مفصل ترین و اساســی ترین مقدمه هایی است که در طول تاریخ تفسیر قرآن برای یک 
تفسیر به نگارش درآمده است. به عنوان نمونه، فصل سوم مقدمۀ کتاب که به بررسی 
تفســیر قرآن به قرآن اختصاص دارد بیش از پنجاه صفحه را دربرگرفته است. بررسی 
دقیق و همه جانبۀ مباحث مرتبط با این نوع با اســتناد به آیات و احادیث و نیز پاسخ به 
برخی شبهات در شیوۀ فهم متون دینی، بیانگر گستردگی و جامعیت این مقدمه است.

ب( در اثنای برخی مطالب مقدمه، برخی مباحث بدیع و منحصر به فرد از سوی مفسّر 
بیان گردیده است. از جملۀ این مباحث، شأن و سبب نزول آیات و تفاوت آن با فضاى 
نزول )مربوط به مجموع یک ســوره( و جوّ نزول قرآن )مربوط به مجموع قرآن کریم( 
است که به اعتقاد مفسّر، ضمن اینکه مفسّران عنایت و اهتمام ویژه ای به تبیین شأن و 
سبب نزول آیات قرآن داشته اند، اما به دو مبحث اخیر )فضاى نزول و جوّ نزول قرآن(، 
چندان توجه نشــان نداده  و در تفاســیر موجود، این مسأله مطرح نگردیده است. )ر.ک. 

جوادی آملی، 1378: 167/1(
ج( مقدمــۀ این تفســیر ضمن اینکه از نظم منطقی و دقیــق در ارائۀ مطالب برخوردار 
اســت و ساختار منظم و منسجم دارد، روشمندی و قاعده مندی آن در ارائۀ مباحث نیز 
از مهم ترین شــاخصه های این مقدمه به شمار می رود. یکی از مواردی که نظم منطقی 
و روش مفسّــر در ارائۀ مطالب را نشــان می دهد، ترتیب فصول این مقدمه است که با 
مالحظۀ فهرســت آن، مطلب اخیر روشــن می گردد. ترتیب فصول مقدمه از این قرار 
است: زبان قرآن، ویژگی های تفسیر قرآن، تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر قران به سنت، 
تفسیر قرآن به عقل، تفسیر به رأی، شأن نزول، فضای نزول و جو نزول قرآن و شبهات 

نوظهور و فهم قرآن.
د( مقدمۀ تفســیر تســنیم، تنها مشــتمل بر مباحثی از علوم قرآنی است که در فهم و 
اســتنباط از قرآن، تأثیر بیشتری دارد و مفسّــر ناگزیر از پرداختن به این مسائل است. 
از باب مثال، مفسّــر در معنای تحریف و رابطۀ آن با حجیت ظواهر قرآن می نویســد: 
تحریف معنوى به حجیت ظواهر قرآن آســیبى نمی رســاند؛ زیــرا اصل قرآن با همه 
خصوصیات خود محفوظ اســت و مى توان اســتنباط روشمند از آن داشت، اما تحریف 
لفظى مایه سقوط آن از حجیت است. تحریف لفظى بر دو قسم است: یکى، تحریف به 
زیــاده؛ و دیگری، تحریف به نقیصه. تحریف به زیاده به معناى افزودن چیزى بر قرآن 
در میان مسلمانان هیچ قائلى ندارد و اما تحریف به نقیصه؛ یعنى کاستن از آیات قرآن، 

تنها برخى از اخباریان بدان معتقد بودند. ... )جوادی آملی، 1378: 63/1(
هـ( مباحث این مقدمه از اتقان علمى ویژه ای برخوردار است و قابلیت هاى فراوانى را در 
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خود فراهم آورده تا بتواند پاســخگوى نظرات، شبهات و سؤاالت مختلف در زمینه های 
تفســیری و قرآنی باشــد. عبد اهلل جوادی آملی نیز به مانندِ اســتاد خود محمدحسین 
طباطبایی، به شــبهات و اشکاالت مخالفان توجه ویژه ای نشان داده و در نقد و بررسی 
آن ها تالش های ســترگی نموده است. به طور مشــخص، مفسّر در فصل سوم مقدمه 
تسنیم به شبهاتی که دربارۀ استقالل قرآن در تفهیم معارف دین، حجیت ظواهر و شیوه 
تفســیرى قرآن به قرآن طرح شده است، با استناد به مدارک و منابع مختلف پاسخ داده  
است. )ر.ک، جوادی آملی، 1378: 46ـ87( در فصل نهم نیز با عنوان »شبهات نوظهور 

در فهم قرآن«، به طرح این گونه مسائل می پردازد. )ر.ک. همان: 170ـ173(
و( در این مقدمه، مناهج تفســیری مفســران و روش خاص مفسّــر در تفسیر تسنیم به 
صورت جامع مورد بررســی و تحلیل قرار گرفته است. مفسّر در فصل دوم مقدمه در نقد 
شیوه های مرسوم در تفسیر قرآن می نویسد: آرا و اندیشه هاى پیش ساخته را نمی توان بر 
قرآن تحمیل کرد که این همان تفسیر به رأى مذموم و از بدترین شیوه هاى شناخت قرآن، 
بلکه تحمیل رأى بر قرآن و تطبیق قرآن با رأى مفسران است، نه تفسیر... شرط استفاده 
از قرآن این است که انسان با اصول پیش ساخته و پیش فرض هاى بشرى به خدمت قرآن 
نیاید تا قرآن را مهمان اصول موضوعه خود قرار دهد و آن ها را بر قرآن تحمیل کند. البته 
دانش هاى قبلى می تواند ظرفیت فکرى اندیشوران را توسعه دهد و به عنوان مبدأ قابلى 
محســوب گردد، نه به عنوان مبدأ فاعلى تا باعث دگرگونى در تفسیر قرآن شود. )جوادی 
آملی، 1378: 36/1( نمونۀ دیگر این که، مفسّــر در پاسخ به این پرسش که آیا حجیت و 
اعتبار تفسیر قرآن به قرآن به نحو انحصار است یا نه، می نویسد: قرآن کریم گرچه حجت 
بالفعل و مستقل اســت و در اصل حجت نیازى به غیر خود ندارد، لیکن حجت منحصر 
نیست به طورى که غیر از قرآن حجت دیگرى نباشد؛ بلکه به تصریح و تأیید خود قرآن 

عقل و همچنین سنت حجت است« )همان: 67/1( 
ز( مفسّــر در بررسی مباحث تفســیری و قرآنی، از آیات و روایات فراوانی بهره برده و 
همچنین به گزارش های تاریخی و منابع تفســیری و ادبی بسیاری استناد نموده است؛ 
به عنوان نمونه، ایشان در بررسى تفاوت قرآن کریم با کتب علمى در تبیین معارف، به 
ده وجه افتراق قرآن با این کتب اشاره می کند و برای هر دلیل، آیات قرآن و روایات را 
به عنوان مدرک و منبع ســخن خود، مورد استفاده قرار می دهند؛ مثاًل با استناد به آیات 
151 و 152 ســورۀ مبارک بقره می نویسد: یکى از اساسی ترین تفاوت هاى قرآن کریم 
با کتب علمى بشــرى آن است که محور اصلى تعلیم در کتب بشرى علومى است که 
دست یابى به آن ها میسور است، اما مدار تعلیم در قرآن کریم علوم و معارفى است که 
انسان ها بدون استمرار از نور وحى توان دستیابى به آن را ندارند. )جوادی آملی، 1378: 
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27/1( در مورد حجیت ظواهر قرآن نیز، مفسّــر به روایات بسیاری استناد جسته است. 
)ر.ک. همان: 57/1 و 58(

ح( نقد و ارزیابی مباحــث علمی و تجزیه و تحلیل دیدگاه های مختلف، از ویژگی  های 
برجستۀ مقدمۀ این تفسیر به شــمار می رود. به عنوان مثال، مفسّر تسنیم در تحلیل و 
توضیح اعتبار ســنت، ســخنی جامع دارند که خالصۀ آن نقل می گردد. ایشان در این 
باره می نویسد: اعتبار و حجیت سنت، حدوثًا و بقائًا مرهون قرآن کریم است؛ زیرا اواًل، 
قرآن ســنت را معتبر کرده اســت و ثانیًا، سنت غیرقطعى اعتبار خود را محدود به عدم 
تباین با قرآن کرده اســت؛ چنانکه این تحدید را ممکن است از همان اصل اولى؛ یعنى 
داللت قرآن بر اعتبار ســنت اســتحصال کرد؛ زیرا اگر قرآن مجید چیزى را که مباین، 
معارض و مخالف با خود اوست، معتبر بداند قطعًا دچار اختالف، تعارض و تباین درونى 
خواهد شــد و با این تعارض درونى اعتبار خویش را از دست می دهد؛ پس قرآن از آغاز 
تنها ســنت غیرمباین و سیرت غیرمعارض با خود را معتبر مى کند، نه مطلق سنت را تا 
خروج ســنت مباین و معارض از قبل تخصیص عموم یا تقیید اطالق دلیل اعتبار سنت 
باشــد؛ یعنى خروج مباین از سنخ تخصص است، نه تخصیص و از قبیل تقید است، نه 

تقیید. )همان: 69/1(
ط( از جمله امتیازات شایســتۀ این مقدمه، زبان ســاده و بیان بی پیرایۀ مطالب است. 
گفتنی اســت که بیان متن کتاب، گاه روان، گویا و ســاده است و گاه مبهم و با لحن 
خطابی اســت. این نیز به جهت روش بیان خطیبانۀ ایشــان و سعی در انطباق صورت 
نوشــتاری با گفتاری است. )ر.ک. ایازی، 1393: 256( مقدمۀ این تفسیر، صرف نظر از 
برخی تحلیل های  کالمی و فلسفی و نیز مباحث اصولی و زبان شناسی، از زبانی روان و 

بیانی بی پیرایه برخوردار است. )برای نمونه ر.ک. جوادی آملی، 1378: 162/1(
ی( هریک از مباحث، به شــکلی منظم و دقیق، عنوان گذاری شده اند و مطالب ذیل هر 
بخش ذکر شــده است؛ به عنوان مثال، ضمن اینکه مطالب هر فصل از مقدمه، از یک 
ســیر منطقی و موضوعی خاصی برخوردار است، مباحثی از قبیل اقسام تفسیر قرآن به 
قرآن، اقسام تفسیر به رأی و اقسام معانی آیات قرآن، به صورت منظم و معنون ذیل هر 

بخش مورد بررسی قرار گرفته اند. )ر.ک. همان: 72ـ84 و 124ـ 128 و 130 و 131(
عالوه بر این ویژگی ها، در پیشگفتار و مقدمۀ این تفسیر، نوآوری ها و ابتکار های علمی 
و قرآنی یافت می شــود که برخی از آن ها عبارت اند از: زبان قرآن، شــبهات استقالل 
قرآن در تفسیر و پاسخ به آن ها، بیان اقسام تفسیر و چگونگی ارتباط اقسام با یکدیگر، 
تبیین و اقســام تفسیر به رأی، بررســی و جمع بندی روایات دربارۀ فهم قرآن، بررسی 
ویژگی های اعتبار و حجیت ســنت، بررسی شاخصه های تفسیر قرآن به قرآن و تقسیم 
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این شــیوۀ تفســیری به »ظاهر به ظاهر« و »باطن به باطــن«، نقش علوم تجربی و 
معارف برون دینی در تفسیر قرآن، تبیین معیار دینی بودن یک مطلب، هرمنوتیک و تأثیر 
انتظار از متن در تفســیر آن متن، تأثیر شــأن نزول در تفسیر، تفاوت جوّ نزول، فضای 

نزول و شأن و سبب نزول با یکدیگر. )ر.ک. اسالمی، 1386: 117(
در مورد مقدمه های تفاسیر قرآن به قرآن و میزان ارتباط و تناسب آن ها با روش و اسلوب 
مفسّر، به طور خالصه می توان می گفت که در تفسیر محمدجواد بالغی، ضمن سخن از 
وجوه مختلف اعجاز قرآن کریم، در فصل پایانی مقدمه، به برخی مباحث تفسیری که به 
روش مفسّر نیز بی ارتباط نیست، پرداخته شده است. محمدحسین طباطبایی نیز در مقدمۀ 
تفســیر المیزان، از آن جهت که با اســتناد به آیات قرآن، روایات و دالیل عقلی به اثبات 
تفســیر قرآن به قرآن پرداخته و روش های تفسیری دیگر را مورد نقد و بررسی قرار داده 
اســت، عماًل به هدف خود در نگارش مقدمۀ تفســیر دست یافته است. در مقدمۀ تفسیر 
الفرقان، مفسر با اثبات تفسیر قرآن به قرآن و بیان برخی دالیل ضرورت تمسک به قرآن 
در تفسیر، به ارتباط محتوایی مقدمه با روش تفسیری به کارگرفته در تفسیر توجه نشان 
داده اســت. مفسر اضواء البیان نیز در مقدمۀ تفسیر، ضمن بیان شیوه های تفسیر قرآن به 
قرآن، به مباحث اجمال و بیان، با اســتناد به آیات قرآنی پرداخته است و همواره به نکته 
تکیه می کند که برای ایضاح و روشن شــدن مراد یک آیه، از آیات مشابه همان آیه بهره 
می گیرد. در این میان، مقدمۀ تفسیر عبدالکریم خطیب  کم ترین میزان ارتباط را با روش 
تفســیری مفسّر دارد و جز توصیه به لزوم تدبّر و تأمّل در خود آیات قرآن، از تفسیر قرآن 
به قرآن و شــیوه های خاص خود در این زمینه سخنی به میان نیاورده است. مقدمۀ این 
تفسیر نیز مانند مقدمۀ تفسیر آالء الرحمان، شامل برخی مباحث تاریخ و علوم قرآنی است 
که تناسب حداقلی با روش و شیوه های تفسیری مفسر دارد و تنها به لحاظ توجه به علوم 
پیش نیاز تفســیر، پرداختن به آن در مقدمه، خالی از  فایده نیســت. افزون بر این، مقدمۀ 
تفســیر آالءالرحمن به دلیل آن که متضمن برخی مباحث علوم قرآنی نظیر اعجاز قرآن، 
تاریخ گردآوری، نقد دیدگاه های تحریف قرائات ســبعه و بالغت و مجازات قرآن است، 
به تفســیر محمد صادقی تهرانی شباهت بســیاری دارد. این دو مفسر، این مباحث را به 
روش تحلیلی و اســتداللی در شناخت و دفاع از حریم قرآن، به مثابۀ مقدمۀ تفسیر قرآن 
بیان کرده اند، اما مقدمۀ تفسیر الفرقان از جهت بررسی گستردۀ اصول و مقدمات تفسیر و 

تحلیل مباحث تفسیری قابل توجه  است.
مقدمۀ تفسیر تسنیم از آن جهت که ارتباط موضوعی بیشتری با روش و رویکرد مفسر 
در متن تفســیر دارد، به هدف اصلی از مقدمه نویسی در تفسیر نزدیک تر است و به نظر 
می رســد در معرفی روش مفسّر، از جامعیت و دقت بیشتری برخوردار باشد. این مقدمه 
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به لحاظ استناد به آیات، روایات و منابع متعدد دیگر و نیز نقد و ارزیابی مباحث، شباهت 
فراوانی به مقدمۀ تفســیر الفرقان دارد و این دو مقدمه، از این حیث فواید بی شــماری 
دربردارند. از آن جا که تفسیر تسنیم به عنوان تکمله ای برای تفسیر المیزان به نگارش 
درآمده اســت، مقدمۀ این تفســیر، تا حدودی به مقدمۀ المیزان شباهت یافته است؛ به 
ویژه مفســر در مقدمۀ تفســیر خود، در موضوع تبیین روش ها و مشرب هاى مختلف 
تفسیرى؛ اعم از كالمى، حكمی، عرفانى و نظایر آن، شیوۀ بیان محمدحسین طباطبایی 
را پــى مى گیرد و با برشــمارى نقص هاى جدّى برخى از ایــن روش ها، راه صحیح و 
مسلك برداشت مستقیم قرآنى را عرضه مى کند. در این میان، یکی از تفاوت های عمدۀ 
این دو مقدمه مربوط می شــود به بحث های گســتردۀ عبد اهلل جوادی آملی در مقدمۀ 
تفســیر تسنیم که تفســیر المیزان فاقد این مباحث مفّصل قرآنی و تفسیری در تدوین 
مقدمه است و بیشتر راه اختصار را پیش گرفته است. الزم به ذکر است که جنبۀ عرفانی 
و فلسفی و ذکر نکات عقلی و تحلیلی از ویژگی های تفسیر تسنیم و آشکارتر از تفسیر 
المیزان اســت و نیز روش صاحب تســنیم در نقد و بررسی معنایی روایات تفسیری، تا 

حدودی همان پیگیری روش محمدحسین طباطبایی در المیزان است.

نتیجه 
با توجه به مطالبی که در این نوشــتار بیان شــد، می توان بر نکات زیر به عنوان نتیجه 

تأکید کرد:
1. تفســیر قرآن به قرآن، به عنوان یکی از مهمترین جریان های تفســیری، به معنای 
توضیح دادن آیات قرآن و روشــن نمودن مقصود اصلی آیات با اســتفاده از آیات دیگر، 
اولین مرحله در راه فهم و کشف مقاصد آیات است. این تفسیر یکی از رایج ترین آن ها 

در تفسیر قرآن به حساب می آید.
2. مقدمۀ تفاسیر قرآن از مهم ترین بخش های این آثار به شمار می روند که در نگارش 
آن ها به مباحث مهمی که با مبانی و اصول مفسّــر و دیدگاه های تفسیری وی ارتباط 
دارد پرداخته می شود. معمواًل در این مقدمه ها که از آن با عنوان »مدخل تفسیر قرآن« 
یاد می شــود، یک سلســله مباحث علمی و کلی که اساس و پیش نیاز تفسیر صحیح و 
اصیل را تشکیل می دهد و نیز قواعد و مسائلی که مفسّر به شناخت آن ها در تفسیر نیاز 

دارد، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
3. در مقدمه های تفاســیر قرآن به قرآن که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت، به 
طور مشــخص مطالب آن ها ذیل چهار موضوع کلی جای می گیرند: 1. مباحث تاریخ و 
علوم قرآنی؛ 2. اصول و مقدمات تفســیر؛ 3. مبانی و روش های تفسیری؛ 4. پاسخ به 

شبهات و سؤاالت و نقد آن ها.
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4. پرداختن به مباحث و مبانی علم تفسیر و روش ها و اسلوب های تفسیری که با روش 
تفســیری مفسر هماهنگی و ارتباط دارد، از رایج ترین روش های مفسران برای نگارش 
پیشــگفتارها و مقدمات تفاسیرشان است. تفاســیر قرآن به قرآن نیز از این امر مستثنا 
نیستند. در این میان، دو تفســیر المیزان و تسنیم از جهت معرفی شیوه های گوناگون 
تفســیری و نقد و ارزیابی آن ها، و همچنین بررســی تفصیلی تفســیر قرآن به قرآن و 
اقسام آن شایان توجه هستند و از این نظر، چندین گام به هدف مقدمه نویسی نزدیک تر 
شده اند. الزم به ذکر است که مقدمه تفسیر تسنیم مفصل تر و جامع تر از تفسیر المیزان 

است و در آن به آیات و روایات استناد شده است.
5. مباحث قرآنی شامل تاریخ و علوم قرآن که تأثیر حداقلی در فهم و استنباط مفاهیم 
و مقاصــد قرآن دارنــد، اغلب مورد عنایت صاحبان آالءالرحمــان و الفرقان در مقدمۀ 
تفاسیرشــان بوده است. این بدان معنا نیســت که مفسرانی نظیر عبد اهلل جوادی آملی، 
عبدالکریم خطیب و محمدامین بن محمد شــنقیطی، از پرداختن به مباحث قرآنی نظیر 
شــأن نزول، مجمل و مبیّن، مکی و مدنی، قرائات و... که از علوم موردنیاز مفسّر تلّقی 

می شود، در تفسیر خود امتناع ورزیده اند.
6. مقدمۀ تفســیر تسنیم از دو جهت حائز اهمیت است: یکی این که، مشتمل بر برخی 
مســائل مهم قرآنی و تفســیری اســت که خود می تواند به عنوان منبعی مستقل در 
موضوع »تاریخ تفســیر قرآن« و »روش های تفسیری قرآن« مورد استفادۀ محققان و 
دانش پژوهان حوزۀ تفسیر قرآن قرار گیرد. دوم این که، مهم ترین و جامع ترین منبع در 

معرفی و شناساندن تفسیر قرآن به قرآن و اقسام گوناگون آن به شمار می رود.
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