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چکیده
استناد،  مورد  گسترده  به طور  را  فريقين  مفسران  آراي  خود،  تفسيری  بحثهای  خالل  در  طباطبايي  عالمه 
بررسی و قضاوت قرار داده است. يكی از اين تفاسير كه از نظر ايشان دارای ارزش ويژه ای می باشد، تفسير 
الكشاف زمخشری است. عالمه در مواردی به اين تفسير استناد و از آن بهره گيری نموده و در موارد متعددی 
نظرات تفسيری وی را تأييد نموده است. همچنين در موارد مختلفی به بررسی و مقايسه ديدگاه زمخشری با 
آراي خود يا ديگر مفسران پرداخته و گاهی نيز لغزشهای تفسيری زمخشری را ذكر و با داليل و مستندات 
با هدف بررسی  با روش توصيفی ـ تحليلی و  نقد و رد آن نظرات پرداخته است. اين پژوهش  به  قرآنی 
چگونگی مواجهه عالمه با نظرات زمخشری در تفسير الميزان به نگارش درآمده است. بدين ترتيب نگارنده 
به بررسی  از آياتی را كه در آن  نمونه هايی  الميزان،  پس از كشف گونه های مختلف بررسيهای عالمه در 
تفسير الكشاف پرداخته شده، به عنوان شاهد مثال ذكر می كند. البته در بحثهای اختالفی پس از ذكر ديدگاه 

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 52/ پاییز و زمستان 1398

صص 49-63 )مقاله پژوهشی(
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مقدمه
الميزان فی تفسير القرآن يكی از تفاسير كم نظير جهان 
اسالم است. شهيد مطهری می نويسد: »اين تفسير از 
بهترين تفاسير در ميان شيعه و سنی از صدر اسالم تا 
به امروز تلقی می شود«.1 يكی از شاهكارهای عالمه 
ارزيابی نظرات مفسران است،  الميزان، بررسی و  در 
به طوری كه گويی در مقام داوری ديگر  تفاسير و ارائه 
تفسيری صحيح از آيات قرآن است. برخی معتقدند 
عالمه با نقد و بررسی نظرات ديگر مفسران، ارزش 
نمايان كرده  بر همگان  از پيش  بيش  تفسير خود را 
برای  ميزانی  و  ترازو  الميزان  گفت:  می توان  است.2 
سنجش و بررسی صحت و سقم آرای تفسيری مفسران 
است. برخی بر اين باورند كه نام الميزان از آن رو بر 
اين تفسير نهاده شده كه ايشان، آرا و اقوال مفسران و 
انديشوران را ياد كرده و در ترازوی مالكهای دينی و 
عقلی به سنجش آنها پرداخته است.3 عالمه طباطبايي 
از  از شيعه و اهل سنت  ديدگاه مفسران متعددی اعم 
جمله: زمخشري، طبری، طبرسی، فخررازی، ابن كثير، 
سيوطی، فيض كاشانی، آلوسی و ... را مورد بررسی 

و نقد قرار داده است.
يكی از تفاسيری كه عالمه طباطبايي توجه ويژه ای به 
آن داشته و در موارد بسياری در مباحث نحوی، ادبی، 

1. حق و باطل، ص91.
2. »آيــات و ارتباط آنها با يكديگر از ديــدگاه عالمه طباطبايی«، 

ص78.
3. »شفاف ترين ويژگيهای الميزان«، ص97.

بالغي و به ويژه معناشناسی واژگان قرآنی به آن استناد 
نموده، تفسير الكشاف زمخشری است.4 ايشان عالوه بر 
بهره گيری از اين اثر، در موارد متعددی به داوری مؤلف 
آن پرداخته و در زمينه های مختلف به تأييد و گاهی به 

نقد نظرات وی نيز اقدام نموده است.
زمخشری )د 538ق(، يكی از دانشمندان و مفسران 
مشهور اهل سنت در قرن پنجم و ششم قمری است كه 
عالوه بر اهل سنت، در ميان شيعه نيز از نظر شأن و 
جايگاه علمی، از ارج و احترام علمی وااليی برخوردار 
شيعه، جايگاه  مفسران  و  دانشمندان  از  برخی  است. 
نوشته اند:  وی  از  تمجيد  در  و  ستوده  را  وی  علمی 
سخن گفتن درباره ادبيات، سزاوار زمخشری است.5 
البته تمجيد از زمخشری شايد به دليل اصالت روش 
تأثير  خاصی  مكتب  از  كه  بوده  ايشان  تفسيری 
تكيه  با  و  ادبی  و  لغوی  ديدگاهی  با  بلكه  نپذيرفته، 
بر ادبيات عرب به تفسير آيات قرآن پرداخته است.6 
بر همين اساس، تفسير وي در طی زمانهای مختلف، 
محل رجوع انديشمندان و قرآن پژوهان فريقين بوده و 
از جايگاه ويژه ای برخوردار است.7 از ايشان بيش از 
50 اثر بر جای مانده كه مهم ترين و مشهورترين آنها 

تفسير الكشاف می باشد.8
4. ر.ك: »معناشناســی درزمانی واژگان قرآنی در تفســير الميزان«، 

ص44.
5. تحريف ناپذيری قرآن، ص287.

6. ر.ك: تفسير و مفسران، ج2، ص309.
7. ر.ك: »گفتگو با دكتر حجتی«، ص104.

8. ر.ك: دايرة  المعارف تشيع، ج8، ص488.

زمخشری و بيان قضاوت عالمه نسبت به آن، نظرات اين دو مفسر بر چند تفسير مرجع از مفسران شيعه و 
اهل سنت )به عنوان تفاسير معيار( عرضه شده كه غالبًا ديدگاه عالمه، به دليل مستند بودن به قرآن، صحيح تر 
بوده و گاهی نيز نظر زمخشری بر نظر عالمه ترجيح داده می شود. در نتيجه گرچه دو مفسر در مواردی 
اختالف نظر دارند، اما در موارد قابل توجهی فهم نسبتًا مشتركی از قرآن داشته اند، به طوری كه عالمه در 
مواردی نظرات زمخشری را تأييد نموده و به آرای ايشان استناد می نمايد و در مباحثی نيز به تنقيح، تصحيح 

و نقد اقوال وی می پردازد.

کلیدواژه ها: تفسیر المیزان، محمدحسین طباطبایی، الکشاف، جاراهلل زمخشری، نظرات زمخشری.
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»جايگاه  عنوان  با  زمينه  اين  در  ارزشمندی  مقاله 
الميزان«، در سال 1387ش  تفسير كشاف در تفسير 
ربيع  علی اكبر  سيد  و  حجتی  محمدباقر  سيد  قلم  به 
در  كه  رسيده  چاپ  به  شيعه شناسی  مجله  در  نتاج 
آن به چگونگی بهره گيری عالمه طباطبايی از تفسير 
كشاف پرداخته شده و با مقايسه آن دو تفسير، كيفيت 
هدف  با  ـ  زمخشری  نظرات  به  عالمه  استنادات 
ـ  زمخشری  آرای  از  عالمه  تأثيرپذيری  چگونگی 
مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اما در نوشتار 
در  و  مختلف  جوانب  از  زمخشری  نظرات  پيش رو، 
تمام مجلدات الميزان به صورت گسترده مورد مطالعه 
و مداقه قرار می گيرد و انواع ديدگاههای عالمه نسبت 
به آرای زمخشری در زمينه های مختلف كشف و بيان 
باهم  بسيار  مقاله  دو  اين  مطالب  بنابراين  می شود. 

متفاوت بوده و هم پوشانی خاصی باهم ندارند.

نظرات  بررسی  در  طباطبایی  عالمه  روش 
مفسران

آرای  ذكر  به  بسياری،  موارد  در  طباطبايي  عالمه 
مفسران سلف پرداخته و با معيارهای متعددی، نظرات 
مفسران را مورد ارزيابی قرار می دهد. رويكرد ايشان 
تفسيری  نظرات  نقد  و  بررسی  الميزان،  تفسير  در 
آيات  از  صحيح  تفسيری  ارائه  و  ديگر  مفسران 
می باشد، به گونه ای كه گويی عالمه، الميزان را معيار 
سنجش نظرات و آراي مفسران ديگر قرار داده است.
بررسی  برای  را  متعددی  مالكهای  و  مبانی  عالمه 
آراي مفسران در نظر گرفته و به نوعی می توان گفت: 
همان  تفسيری  روش  براساس  را  مفسر  هر  نظرات 
تفسير  نقد  در  مثال  برای  است.  كرده  بررسی  مفسر 
به  بيشتر  ـ  است  روايی  اثر  يك  كه  ـ  المنثور  الدر 
بررسی نحوه بهره گيری سيوطی از روايات می پردازد9 
و در بررسی تفسير المنار بيشتر به اجتهاد مؤلفان آن 

9. ر.ك: »نقد و بررســی روايات الدر المنثور در تفســير الميزان«، 
صص66-48.

تفسير می پردازد.10 اما تفسير الكشاف زمخشری را از 
جوانب مختلف مورد بررسی و تحليل قرار می دهد.

نظرات زمخشری در تفسیر المیزان و رویکرد 
عالمه طباطبایي در مواجهه با آنها

عالمه طباطبايی به دور از هرگونه تعصبات مذهبی، 
از شيعه  اعم  نقد آرای مفسران مختلف  به بررسی و 
مفسران  اين  از  يكی  است.  نموده  اقدام  اهل سنت  و 
بالغ بر 300 مورد  جاراهلل زمخشری است كه عالمه 
به بررسی منصفانه و عالمانه نظرات ايشان از جوانب 
مختلف پرداخته است. عالمه در بين بررسی و تحليل 
تفاسير مختلف، تحليلی ترين نظرات را درباره تفسير 
وسعت  و  ظرافت خاص  با  و  نموده  مطرح  الكشاف 
ديِد كم نظيری به بررسی اين تفسير پرداخته است. در 
ادامه به چگونگی مواجهه عالمه با نظرات زمخشری 

پرداخته می شود:
1( تأیید نظرات زمخشری

تأييد  به  با داليلی  متعدد  موارد  عالمه طباطبايي در 
نظرات زمخشری پرداخته است. از  جمله: 

الف( تأیید نظرات وی به دلیل ظرافت و لطافت
زمخشری ذيل آيه »َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو َظالٌِم لَِنْفِسِه َقاَل 
كسی  اگر  می نويسد:  َأبًَدا«،11  َهِذِه  َتِبیَد  َأْن  َأُظنُّ  َما 
اشكال كند كه چرا كلمه »جنت« را بعد از آنكه تثنيه 
آورده بود، »ِكْلَتا الَْجنََّتْیِن«،12 مفرد آورد، در جوابش 
اين  كه  است  اين  آوردن  مفرد  اين  معنای  می گويم: 
ندارد،  بهشت  از  بهره ای  آخرت  در  چون  شخص 
بهشت او تنها همين است كه در دنيا دارد و ديگر از 
بهشتی كه مؤمنان را به آن وعده داده اند، نصيب ندارد 
و در افاده اين معنا يك جنت و دو جنت  مورد نظر 
نيست. 13 عالمه در تأييد نظر زمخشری می گويد: حقًا 

10. ترجمه تفســير الميــزان، ج5، ص291؛ ج9، صص331و396؛ 
ج10، ص139 و ... .

11. كهف، 35.

12. كهف، 33.
13. الكشاف، ج2، ص721.
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نكته ای است لطيف.14 در اين مورد عالمه طباطبايي 
نظر زمخشری را با تأكيد، تأييد نموده است.

ب( تأیید نظرات وی به دلیل صحت
ِإلى   ناِضَرٌة.  َیْوَمِئٍذ  عالمه طباطبايي ذيل آيه »ُوُجوٌه 
به  كه  سندی  به  عيون  در  می نويسد:  ناِظَرٌة« 15  َربِّها 
ابراهيم بن ابی محمود دارد، روايت كرده كه گفت: علی 
بن موسی الرضا)ع( در معنای آيه  فوق فرمود: يعنی 
چهره هايی كه در آن روز نورانی است و منتظر ثواب 
پروردگارش است.16 سپس می نويسد: اين روايت در 
كتاب توحيد،17 احتجاج18 و مجمع19 از امام علی)ع( 
اعتراض كرده اند كه چطور  به آن  نقل شده و بعضی 
انتظار  اينكه  با  گرفته،  منتظره  معنای  به  را  »ناظره« 
بلكه  نمی شود،  متعدی  »الی«  حرف  با  هيچ وقت 
خودش به خودی خود متعدی است؟ و صاحب مجمع 
پاسخ داده كه: ماده »نظر« به معنای انتظار می آيد و 
استشهاد كرده به شعر شاعری كه گفته است: »و إذا 
نظرت إليك من ملك  و البحر دونك جدتنی نعما: هر 
وقت از چون تو ملكی چشم احسان داشتم كه دريا به 
وسعت سخايت نمی رسد، نعمتی جديد عايدم شد«.20 
انتظار  معنای  در  را  آيه  در  نظر  استعمال  زمخشری 
استعمالی كفايی دانسته21 و عالمه در تأييد نظر وی 

می نويسد: اين سخن، سخن درستی است.22
به صورت  نيز  آيات  از  برخی  عالمه طباطبايی ذيل 
الكشاف  تفسير  صاحب  با  خود  نظر  تطابق  ضمنی 
اينكه زمخشری و  به  با توجه  نموده است.  اعالم  را 
ادبيات  قواعد  به  آيات،  تفسير  در  طباطبايی  عالمه 
عرب توجه خاص داشته اند، در برخی از آيات مفهوم 

14. ترجمه تفسير الميزان، ج 13، ص431.
15. قيامت، 22و23.

16. عيون أخبار الرضا)ع(، ج1، ص114.
17. التوحيد، ص116.

18. اإلحتجاج، ج2، ص409.
19. مجمع البيان، ج10، ص398.

20. ترجمه تفسير الميزان، ج 20، ص186.
21. الكشاف، ج4، ص662.

22. ترجمه تفســير الميــزان، ج11، ص71؛ ج 13، ص431؛ ج 20، 
صص186و213.

ْنساُن  يكساني را كشف نموده اند. عالمه ذيل آيه »بَِل اْلِ
می نويسد:  َمعاِذیَرُه«23  َألْقى   لَْو  َو  بَِصیَرٌة  نَْفِسِه  َعلى  
كلمه »بل« در مقام اعراض استعمال می شود، بنابراين 
در اين آيه از مطلب قبل اعراض كرده كه می فرمود: 
معنای  به  »بصيرت«  كلمه  و  ْنساُن....«،  اْلِ »ُیَنبَُّؤا 
رؤيت قلبی و ادراك باطنی است و اطالق اين بصيرت 
بر خود انسان، يا از باب »زيد عدل« می باشد يا تقدير 
آن »اإلنسان علی نفسه ذوبصيرة« است و معنای آيه 
اين است كه انسان صاحب بصيرت بر نفس خويش 
است و خود را بهتر از هركس می شناسد و اگر با ذكر 
عذرها از خود دفاع می كند، صرفًا برای اين است كه  
نظر زمخشری را  برگرداند. سپس  از خود  عذاب را 
ذكر كرده كه گفته است: كلمه »معاذير« جمع معذار 
است و »معذار« به معنای ستر و پوشش است و معنای 
آيه اين است كه انسان خودش را خوب می شناسد، 
بياندازد؛  پرده ها  نفس خود  كردن  نهان  برای  هرچند 
او است.24 عالمه در  چون همان نفسش شاهد عليه 
»برگشت  می گويد:  با زمخشری  ديدگاه خود  تطابق 

هردو وجه به يك معنا است«.25
ج( تأیید روایات شأن نزول وی و ذكر استنادهای متعدد 

بر صحت آنها
روايی  بحث  يك  طی  انسان  سوره  آخر  در  عالمه 
كه  است  آمده  روايتی  كشاف  تفسير  در  می نويسد: 
حسنين)ع( بيمار شدند، علی)ع(، فاطمه)س( و فّضه 
كنيز ايشان برای بهبودی كودكان نذر كردند كه سه روز، 
روزه بگيرند. بعد از بهبودی كودكان، فاطمه)س( پنج 
قرص نان به عدد افراد خانواده پخت و سهم هركسی 
را جلويش گذاشت تا افطار كنند. در اين حال سائلی 
آمد و خاندان پيامبر)ص( افطار خود را به او دادند، و 
هنگام افطار روز دوم طعام را پيش روی خود نهادند 
تا افطار كنند، يتيمی بر در سرای ايستاد، آن شب هم 
يتيم را بر خود مقدم داشتند، و در شب سوم اسيری 

23. قيامت، 15.
24. الكشاف، ج4، ص661.

25. ترجمه تفسير الميزان، ج 20، صص169و170.
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آمد و همان عمل را با او كردند و گرسنه خوابيدند. 
صبح روز چهارم علی)ع( دست حسنين)ع( را گرفت 
و نزد رسول خدا)ص( آمدند. پيامبر)ص( وقتی بچه ها 
گرسنگی  شدت  از  و  شده  ضعيف  بسيار  كه  ديد  را 
می لرزند، فرمود: چقدر بر من دشوار می آيد كه شما 
را در چنين حالی ببينم. آن گاه با علی)ع( و كودكان به 
طرف فاطمه)س( رفت و او را در محراب خود يافت 
و ديد كه شكمش از گرسنگی به پشتش چسبيده و 
از مشاهده  پيامبر)ص(  افتاده است.  چشمهايش گود 
اين حالت ناراحت شد، در همين حال جبرئيل نازل 
شد و عرضه داشت: اين سوره را بگير، خدا تو را به 
آن گاه  می گويد.  تهنيت  اهل بيتی  چنين  داشتن  خاطر 

سوره انسان را قرائت كرد.26
عالمه طباطبايي بعد از ذكر قول زمخشری می نويسد: 
اين روايت به چند طريق ديگر نيز نقل شده است.27 
شده  روايت  علی)ع(  از  حديثي  ضمن  احتجاج  در 
از  بعد  مسلمانان،  با  جناب  آن  گفتار  حكايت  كه 
استناد  آيات  اين  به  و  است  خطاب  بن  عمر  مرگ 
می نمايد28 و در كتاب خصال29 در احتجاج علی)ع( 
با ابوبكر آمده كه فرمود: تو را به خدا سوگند می دهم 
آيا صاحب آيه  »ُیوُفوَن بِالنَّْذِر َو َیخاُفوَن َیْومًا كاَن 
بلكه  گفت:  ابوبكر  تويی؟  يا  منم  ُمْسَتِطیراً«،30  ُه  َشرُّ

تويی.31
احتمالت  بین  از  وی  نظرات  وجوه  از  یكى  تأیید  د( 

مختلف
گاهی زمخشری برای بيان تفسير يك آيه، احتماالت 
مختلفی را مطرح می نمايد كه در چنين مواقعی عالمه 
يكی از نظرات ايشان را ترجيح داده است. براي مثال 
ِمْن ُدوِن اهلل ما  َیْعُبُدوَن  زمخشری در تفسير آيه »َو 

26. الكشاف، ج4، ص670.
27. ر.ك: غاية المرام، ص368؛ فرائد  السمطين، ج2، ص53؛ مجمع 

البيان، ج10، ص405؛ تفسير القمی، ج2، ص398؛ أمالی، ص212.
28. اإلحتجاج، ج1، ص202.

29. الخصال، ج2، ص550.
30. انسان، 7.

31. ترجمه تفسير الميزان، ج 20، صص211و212.

اْلَْرِض...«32  َو  ماواِت  السَّ ِمَن  ِرْزقًا  لَُهْم  َیْمِلُک  ل 
می نويسد: كلمه »رزقا« مصدر و كلمه »شيئا« مفعول 
می پرستند  را  »كسی  است:  چنين  معنا  و  است  آن 
ايشان روزی كند«. سپس  به  نمی تواند چيزی را  كه 
و  مرزوق  معنای  به  رزق  است  ممكن  می نويسد: 
»شيئا« بدل از آن باشد. همچنين گفته است : احتمال 
دارد »شيئا« مفعول مطلق بوده و تقدير چنين باشد: 
ملك  از  چيزی  مالك  الملك:  من  شيئا  يملك  »ال 
نظرات وی می نويسد:  از ذكر  نيست«.33 عالمه پس 
بهتر  و  اين وجوه صحيح تر  همه  از  ايشان  آخر  قول 

است.34
َل  َأوَّ َأُكوَن  ِلَْن  ُأِمْرُت  »َو  آيه  ذيل  عالمه  همچنين 
الُْمْسِلِمیَن«35 می نويسد: اين آيه اشاره دارد به اينكه 
بر امری  در امری كه متوجه من شده، زيادتی است 
كه متوجه همه شده است و آن زيادتی عبارت از اين 
است كه خطاب، قبل از شما متوجه من شده و غرض 
از توجه آن به من، قبل از شما، اين است كه من اولين 
كسی باشم كه تسليم اين امر شده و به آن ايمان آورم. 
سپس نظر زمخشری را ذكر می كند كه گفته است: در 
معنای اين آيه شريفه چند وجه است: اول؛ »من اولين 
كسی هستم كه در عصر خودم و از بين قومم اسالم 
آوردم«. دوم؛ »من اولين كسی از بين دعوت شدگان 
كسی  اولين  »من  سوم؛  آورده ام«.  اسالم  كه  هستم 
هستم كه به همان چيزی كه ديگران را دعوت كرده، 
و هم  قولم  در  تا هم  باشد،  كرده  را دعوت  خودش 
در فعلم مقتدای قومم باشم و چون پادشاهان نباشم 
عمل  كه خود  می كنند  دعوت  چيزی  به  را  مردم  كه 
نمی كنند و اينكه رفتارم به گونه ای باشد كه با اوليت 
در اسالم سازگار باشد، تا مردم را به سبب عمل كه 
همان اوليت است، رهنمون شود«.36 عالمه بعد از نقل 

32. نحل، 73.
33. الكشاف، ج2، ص621.

34. ترجمه تفســير الميزان، ج 12، ص431. نيز ر.ك: همان، ج 13، 
ص181؛ ج 15، ص458.

35. زمر، 12.
36. الكشاف، ج4، ص119.
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با  نظرات زمخشری می نويسد: از وجوه مزبور آنكه 
سياق آيات سازگارتر است؛ همان وجه سوم است و 
آن همان وجهی است كه ما در بيان آيه گفتيم و البته 

ساير وجوه هم از لوازم آن وجه است.37
2( استناد به نظرات زمخشری

عالمه طباطبايي در مواردی برای كشف مراد خداوند 
می نمايد،38  استناد  كشاف  تفسير  به  آيات،  از  متعال 
به طوری كه برخی اين تفسير را يكی از منابع عالمه 
در تصنيف الميزان دانسته اند.39 گونه های استناد عالمه 

به زمخشری را می توان در موارد زير برشمرد:
الف( كشف معانى مفردات قرآنى

در تفسير و فهم آيات قرآن، واژگان، اصلی ترين نقش 
را دارند، تا جايی كه اگر يك كلمه از آيه را برخالف 
تغيير  كلی  به  آيه  معنی  كنيم،  معنا  حقيقی اش  معنای 
می يابد. با توجه به اهتمام زمخشری در كشف معنای 
استناد  ايشان  نظر  به  گاهی  عالمه  قرآنی،  واژگان 
لِساَن  لَُهْم  َجَعْلنا  »َو  آيه  ذيل  مثال  براي  می نمايد. 
جمله   در  »لسان«  كلمه  می نويسد:  َعِلیًّا«40  ِصْدٍق 
خير  ذكر  معنای  به  گفته،41  زمخشری  كه  همان طور 
در مردم يا ذكر شّر است كه اگر به صدق اضافه شود، 
دروغ  آن  در  كه  ثنائی  و  مردم  جميل  ثناء  معنايش 
نباشد، می باشد و كلمه »علی« به معنای رفيع بوده و 
معنا اين چنين است: برای آنان ثنای جميلی راست و 

رفيع القدر قرار داديم.42
ب( كشف معانى و مفاهیم آیات قرآن

با توجه به اينكه زمخشري با تكيه بر ادبيات عرب 
توانسته درك درستی از معانی و مفاهيم آيات داشته 
باشد، عالمه در مواردی به نظر ايشان استناد می نمايد. 
براي مثال ذيل آيه »َو ِإْن جاَهداَك َعلى  َأْن ُتْشِرَك بِي 

37. ترجمه تفسير الميزان، ج 16، ص433؛ ج 17، ص377.
همــان، ج 12، صــص45و47؛ ج 13، ص211؛ ج16،  ر.ك:   .38

ص236.
39. »جايگاه تفسير كشاف در تفسير الميزان«، ص77.

40. مريم، 50.
41. الكشاف، ج3، ص22.

42. ترجمه تفسير الميزان، ج 14، ص81؛ ج 15، ص173.

ما لَْیَس لََک بِِه ِعْلٌم َفل ُتِطْعُهما ...«43 می نويسد: يعنی 
اگر پدر و مادر به تو اصرار كردند كه چيزی را كه علم 
بدان نداری و يا حقيقت آن را نمی شناسی شريك من 
بگيری، اطاعتشان مكن و برای من شريكی مگير و 
مراد از اينكه شريك مفروض حقيقتش نامعلوم است؛ 
اين است كه چنين چيزی اصاًل وجود ندارد و مجهول 
مطلقی است كه علم بدان تعلق نمی گيرد. پس برگشت 
نيست،  چيزی  كه  را  چيزی  كه  می شود  اين  به  معنا 
كه  است  چيزی  آن  حاصل  اين  مگير.  من  شريك 
ُئوَن  زمخشری در كشاف  گفته44 و چه بسا آيه »َأ ُتَنبِّ
ماواِت َو ل ِفي اْلَْرِض«،45 اين  اهلل بِما ل َیْعَلُم ِفي السَّ

معنا را تأكيد می كند.46
3( بررسی و مقایسه نظرات زمخشری

نظرات  مقايسه  به  موارد  برخی  در  طباطبايي  عالمه 
زمخشری و داوری در مورد آنها می پردازد كه گاهی 
نظرات وی را نسبت به ديدگاه خود و گاهی نسبت 

به ديدگاه مفسران ديگر مورد ارزيابی قرار می دهد.
الف( ترجیح نظر خود بر نظر وی در تحلیل قوانین 

نحوی
با توجه به اينكه عالمه در تفسير قرآن، توجه خاصی 
به ادبيات عرب داشته و در اين زمينه از تسّلط الزم 
برخوردار بوده است، با نگاه دقيق تری به نقش زبان 
و قواعد عربی در فهم قرآن پرداخته است و بر همين 
اساس، در مواردی ديدگاه خود را بر نظرات ديگران 
از جمله زمخشری ترجيح می دهد. از جمله در تفسير 
زبانی  به  يعنی  می گويد:  ُمِبیٍن«47  َعَربِيٍّ  »بِِلساٍن  آيه 
عربی كه در عربيتش ظاهر و آشكار است، يا مقاصد 
را با بياِن تمام ارائه می كند، و جار و مجرور »بلسان« 
متعلق به كلمه »نزل« در آيه قبلی است؛48 يعنی روح 

االمين آن را به زبان عربی آشكار نازل كرد.
43. لقمان، 15.

44. الكشاف، ج3، ص494.
45. يونس، 18.

46. ترجمه تفسير الميزان، ج 16، ص323.
47. شعراء، 195.
48. شعراء، 194.
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سپس نظر زمخشری را نقل نموده كه احتمال داده  است 
اين عبارت متعلق به كلمه »منذرين« در آيه قبل باشد 
كه در اين صورت معنا چنين می شود: روح االمين آن 
را بر قلب تو نازل كرد، تا تو نيز در زمره منذرين از 

عرب باشی، مانند: هود، صالح، اسماعيل و شعيب.49
عالمه در داوری بين اين دو قول می نويسد: ولی وجه 
اول )آنچه ما گفتيم( بهتر است.50 در تفسير اين آيه، 
و  هستند51  هم نظر  طباطبايی  عالمه  با  مفسران  اكثر 
تنها افرادی نظير فخررازی و نسفی نظر زمخشری را 
تأييد می نمايند.52 البته افرادی همچون شيخ طوسی و 

ابن جزی نيز هردو نظر را محتمل دانسته اند.53
ب( ترجیح نظر خود بر نظر وی به دلیل مطابقت با 

سیاق آیات
حجيت داللت سياق و اصل قرينه بودن آن، يكی از 
اصول عقاليی محاوره است كه در همه زبانها به آنها 
ترتيب اثر داده می شود و مفسران و دانشمندان علوم 
قرآنی نيز ضمن توجه به نقش سياق در تفسير آيات، 
به تأثير چشمگير آن در تعيين معنای واژه ها و فهم 

مفاد آيات تصريح كرده اند.54
از  يكی  عنوان  به  را  سياق  نيز  طباطبايی  عالمه 
برای  داللتهای مهم دانسته و می نويسد: »تنها طريق 
در سياق  و دقت  تدبّر  قرآن،  مفاهيم  و  معانی  كشف 
و  داخلی  امارات  و  قراين  از  بهره جويی  و  آيات 
بيان  را  معنايی  اساس،  همين  بر  است«.55  خارجی 

49. الكشاف، ج3، ص334.
50. ترجمه تفســير الميزان، ج 15، ص453. همچنين برای مشاهده 
موارد ديگــر ترجيح نظر خــود بر زمخشــری ر.ك: همان، ج 10، 

ص483؛ ج 16، ص252؛ ج 20، صص165، 337و357.
51. ر.ك: جامع البيــان، ج 19، ص68؛ مجمع البيان، ج 7، ص320؛ 
تفسير القرآن العظيم، ج 6، ص146؛ تفسير الصافي، ج 4، ص51؛ روح 

المعاني، ج 10، ص123؛ فی ظالل القرآن، ج 5، ص2617.
52. ر.ك: مفاتيــح الغيــب، ج 24، ص532؛ مــدارك التنزيل، ج 3، 

ص286.
53. ر.ك: التبيان، ج 8، ص62؛ التسهيل لعلوم التنزيل، ج 2، ص95.

54. »نقش ســياق در تفســير جامع البيان عن تأويــل آی القرآن«، 
ص20.

55. ترجمه تفسير الميزان، ج13، ص325.

می كند كه با سياق سازگارتر باشد.
یُن واِصبًا«56 می نويسد:  زمخشری ذيل آيه »َو لَُه الدِّ
ولی  می باشد،57  جزاء  معنای  به  آيه  اين  در  »دين« 
عالمه می نويسد: معنای جمله چنين است: دين دائمًا 
زمخشری  نظر  از  وجيه تر  معنا  اين  و  است  او  برای 
قبل  آيات  و  آيه  اين  سياق  با  معنا  اين  چون  است؛ 
و بعد آن، كه درباره توحيد ربوبيت و تشريع دين از 
راه وحی رسالت بحث می كند، مناسب تر است.58 اكثر 
هم نظر  عالمه  با  واژه،  اين  معنای  تعيين  در  مفسران 

هستند59 و كسی نظر زمخشری را ذكر نكرده است.
ج( ترجیح نظر دیگران بر نظر وی

روش عالمه طباطبايي اين است كه پس از بيان معنا 
نظرات  مقايسه  و  بررسی  به  گاهی  آيات،  مفهوم  و 
مفسران مختلف می پردازد و يكی از آن نظرات را بر 
نظر ديگران ترجيح می دهد. براي مثال زمخشری ذيل 
َعَدداً«60  ِسِنیَن  الَْكْهِف  ِفي  آذاِنِهْم  َعَلى  آيه »َفَضَرْبنا 
ديگر  تا  زديم  غار  آن  بر  پرده ای  يعنی  می نويسد: 
خواب  از  و  نشنود  را  خارج  صداهای  گوشهايشان 
»َفَضَرْبنا  معنای   است:  گفته  طبرسی  نگردند.61  بيدار 
َعَلى آذاِنِهْم« اين است كه ما خواب را بر گوشهايشان 
را  فصاحت  درجه  نهايت  تعبير  اين  و  كرديم  مسّلط 
يعنی  بالفالج«؛  اهلل  »ضربه  می گويند:  چنان كه  دارد، 
خدا او را به فلج مبتال كرد.62 عالمه در داوری بين اين 
برای جمله مورد  اقوال می گويد: معنايی كه طبرسی 
بحث بيان كرده، از معنای زمخشری بليغ تر است، و 
اين آيه مي گويد: معنای ديگر جمله  خود در تفسير 
مذكور، كنايه از اين است كه خدای تعالی با شفقت و 

56. نحل، 52.
57. الكشاف، ج2، ص611.

58. ترجمه تفسير الميزان، ج 12، ص393.
59. ر.ك: جامــع البيان، ج 14، ص80؛ التبيان، ج 6، ص390؛ مجمع 
البيان، ج 6، ص563؛ مفاتيح الغيب، ج 20، ص221؛ مدارك التنزيل، 
ج 2، ص416؛ تفسير القرآن العظيم، ج 4، ص494؛ روح المعاني، ج 7، 

ص403؛ فی ظالل القرآن، ج 4، ص2176.
60. كهف، 11.

61. الكشاف، ج2، ص705.
62. مجمع البيان، ج6، ص451.
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مدارا آنان را به خواب برد.63
كه  نموده اند  تأكيد  نكته  اين  بر  مفسران  از  برخي 
خداوند خواب را بر آنان مسّلط نمود.64 برخی ديگر 
كه  انداختيم  گوشهايشان  بر  حجابی  می گويند:  نيز 
متفاوت  الفاظ  با  مفسران  اگرچه  نشنوند.  را  صدايی 
اين موضوع را بيان نموده اند، اما نظر طبرسی و عالمه 

را تأييد كرده اند.65
4( اختالف نظر عالمه و زمخشری

كه  است  مواردی  نوشتار،  اين  در  اختالف  از  منظور 
عالمه، نظر زمخشری را رد يا نقد نكرده است، بلكه 
تفسيری  نظر  با  كه  است  نموده  ذكر  را  او  نظر  فقط 
خويش اختالف دارد. در ذيل به مواردی از اين قبيل 

اشاره می شود:
الف( معنای یک لغت

نظر  به  لغات  معنای  بيان  برای  گاهی  عالمه  اگرچه 
در  نيز  مواردی  در  ولی  می نمايد،  استناد  زمخشری 
عالمه  دارند.  اختالف نظر  باهم  لغات  معنای  كشف 
َفل  َفَضلُّوا  ْمثاَل  اْلَ لََک  َضَربُوا  َكْیَف  آيه »اْنُظْر  ذيل 
به  »امثال«  كلمه  می نويسد:  َسِبیًل«66  َیْسَتِطیُعوَن 
معنای اشباه است و معنای آيه اين است: بنگر چگونه 
برای تو مثلها زدند و گمراه شدند و نمی توانند راهی 
كه  گفته   زمخشری   و  می نويسد:  سپس  كنند،67  پيدا 
در  چنان كه  است،  معنای وصف  به  اينجا  در  »مثل« 
آيه »َمَثُل الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعَد الُْمتَُّقوَن ِفیها َأْنهاٌر ِمْن ماٍء 
َغْیِر آِسٍن«،68 چنين است.69 آن وقت معنای آيه چنين 
می شود: نگاه كن ببين چگونه تو را وصف می كنند، در 
مورد تو گمراه شدند به گمراهي ای كه ديگر اميدی به 

63. ترجمه تفسير الميزان، ج 13، ص344.
64. ر.ك: جامع البيان، ج 15، ص137؛ التبيان، ج 7، ص13؛ تفســير 
 القــرآن العظيم، ج 5، ص126؛ روح المعاني، ج 8، ص202؛ فی ظالل 

القرآن، ج 4، ص2261.
65. ر.ك: مفاتيح الغيب، ج 21، ص429؛ مدارك التنزيل، ج 3، ص13؛ 

تفسير الصافي، ج 3، ص234.
66. فرقان، 9.

67. ترجمه تفسير الميزان، ج 15، ص254.
68. محمد، 15.

69. الكشاف، ج3، ص266.

هدايت يافتنشان به سوی حق نمانده است.70 با توجه 
اشباه  معنای  به  را  »امثال«  كه  ديگر  مفسران  نظر  به 

دانسته اند، قول عالمه تأييد می شود.71
ب( تعیین مصداق یک واژه

عالمه بيش از هر تالش تفسيری، به شناخت واژگان 
در  گفته اند:  برخی  چنان كه  است،  پرداخته  آيات 
كاری  اللغه«  »فقه  در  ايشان  تالش  مفسران،  بين 
لغات  همايش  به  ديگران  از  بيش  و  است  كم نمونه 
از  می نمايد.72  توجه  آن  هم خانواده  ساختارهای  و 
كه  برمی آيد  چنين  واژگان  توضيح  در  بيانات عالمه 
ابتدا  بلكه  نكرده،  اقدام  لغت شناسی صرف  به  ايشان 
بين معانی  از  به معنای دقيق آيه دست يافته، سپس 
مختلف يك واژه، معنای متناسب با ساير الفاظ آن آيه 

را برگزيده و بيان نموده است.
اْسَتَوْت  َو  ْمُر  اْلَ ُقِضَي  آيه »َو  ذيل  طباطبايی  عالمه 
الِِمیَن«73 می نويسد:  َعَلى الُْجوِديِّ َو ِقیَل بُْعداً لِْلَقْوِم الظَّ
سنگی  زمين  و  كوه  مطلق  معنای  به  »جودی«  كلمه 
كلمه  می نويسد:  زمخشری  ولی  است،74  سخت  و 
بلكه  نمی شود،  اطالق  دنيا  كوههای  همه  بر  مذكور 
كوه  اين  و  است  موصل  سرزمين  در  معيّنی  كوه  نام 
به  آخرش  كه  شده  واقع  جبالی  رشته  يك  در  معيّن 
سرزمين »ارمينيه« منتهی می شود كه به سلسله جبال 

»آرارات« معروف است.75
مفسران به اتفاق »جودی« را با تعابير متفاوتی، به كوه 
معيّنی تفسير نموده اند.76 بر اين اساس نظر زمخشری 

70. ترجمه تفسير الميزان، ج 15، ص254.
71. ر.ك: جامع البيان، ج 18، ص139؛ التبيان، ج 7، ص474؛ مجمع 
البيان، ج 7، ص254؛ مفاتيح الغيب، ج 24، ص435؛ مدارك التنزيل، 
ج 3، ص235؛ تفســير القرآن العظيم، ج 6، ص87؛ روح المعاني، ج 9، 

ص428؛ فی ظالل القرآن، ج 5، ص2554.
72. »جستارهای ادبی در الميزان«، ص161.

73. هود، 44.
74. ترجمه تفسير الميزان، ج 10، ص346.

75. الكشاف، ج2، ص398.
76. ر.ك: جامــع البيان، ج 12، ص29؛ التبيان، ج 5، ص492؛ مجمع 
البيــان، ج 5، ص250؛ مفاتيح الغيب، ج 17، ص354؛ تفســير القرآن 
العظيم، ج 4، ص280؛ تفســير الصافي، ج 2، ص448؛ روح المعاني، 

ج 6، ص259.

56

م 
ده

انز
ل پ

سا
13

98
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پای
 -

52
ره 

ما
ش



بر نظر عالمه ترجيح داده می شود؛ زيرا آن كوهی كه 
كشتی بر  آن پهلو گرفت، نام خاصی دارد و نمی تواند 

به معنای مطلق كوه باشد.
5( توضیح و شرح نظرات زمخشری

به  آيات،  از  برخی  تفسير  در  زمخشری  بيان  نوع 
گونه ای است كه نياز به توضيح و شرح دارد. عالمه 
توضيح  را  ايشان  نظر  مواردی  چنين  در  طباطبايي 
ِمْن  لَُكْم  »َیْغِفْر  آيه  تفسير  در  زمخشری  می دهد. 
ِإذا  اهلل  َأَجَل  ِإنَّ  ى  ُمَسمًّ َأَجٍل  ِإلى   ْرُكْم  ُیَؤخِّ َو  ُذنُوبُِكْم 
ُر لَْو ُكْنُتْم َتْعَلُموَن«77 می گويد: اگر بپرسی  جاَء ل ُیَؤخَّ
است؟  معنی  چه  به  ذنوبكم«  »من  جمله  در  تبعيض 
تبعيضی  چنين  قرآن  جای  هيچ  می گويم:  جواب  در 
است،  كفار  به  خطاب  كه  مواردی  در  جز  به  نديدم، 
مانند آيه »َو اتَُّقوُه َو َأِطیُعوِن. َیْغِفْر لَُكْم ِمْن ُذنُوبُِكْم«78 
و آيه »یا َقْوَمنا َأِجیُبوا داِعَي اهلل َو آِمُنوا بِِه َیْغِفْر لَُكْم 
ِمْن ُذنُوبُِكْم«،79 ولی در مواردی كه خطاب به مؤمنان 
است، همه جا تعبير »َیْغِفْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم« آورده است، 
ُتْنِجیُكْم ِمْن َعذاٍب  َأُدلُُّكْم َعلى  ِتجاَرٍة  مانند آيه »َهْل 
َألِیمٍ  ... َیْغِفْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم«80 و امثال اين آيات كه اگر 
در قرآن كريم جستجو كنی، خواهی يافت و گويا اين 
تفاوت و اختالف در خطاب، به خاطر اين است كه دو 
گروه كفار و مؤمنان را يك جور مورد خطاب قرار 

نداده  باشد.81
عالمه در توضيح نظر زمخشری می گويد: گويا مراد 
زمخشری از تفاوت در تعبير و خطاب، اين باشد كه 
گناه قابل آمرزش هردو طايفه يكی است و آن عبارت 
مقام  از همه گناهان. چيزی كه هست، شرافِت  است 
به  تصريح  ايشان  به  كه در خطاب  دارد  اقتضا  ايمان 
اين معنا بكند و بفرمايد همه گناهان شما را می آمرزد 
آنها  از  بعضی  آمرزش  به  اكتفا  كفار  به  در خطاب  و 

77. نوح، 4.
78. نوح، 3و4.

79. احقاف، 31.
80. صف، 10.

81. الكشاف، ج2، ص543.

بكند و نسبت به مابقی سكوت كند و آمرزش بعضی از 
گناهان با آمرزش بعضی ديگر منافات ندارد. بايد مراد 
وگرنه صرف  باشد  اين  مذكور،  تفاوت  از  زمخشری 
تفاوت در خطاب، هيچ گاه باعث نمی شود كه گوينده 

مرتكب خالف واقع شود.82
6( نقد نظرات زمخشری

مفسران  نظرات  بسياری،  موارد  در  طباطبايي  عالمه 
داده  قرار  نقد  و  بررسی  مورد  را  اهل سنت  و  شيعه 
است. به گونه ای كه در اين بررسيها، نه پيش فرضهای 
اعتقادی و مذهبی ايشان موجب خوش بينی و اغماض 
باعث غرض ورزی  نه  و  تفاسير شيعه شده  به  نسبت 
بلكه  است،  شده  اهل سنت  تفاسير  بی پايه  نقد  و 
دور  به  و  عالمانه  خاص،  تفسيری  مبانی  با  ايشان 
ناصواب مفسران  نظرات  نقد  بررسی و  به  از تعصب، 
فريقين می پردازد. برخی از نقدهای عالمه به نظرات 

زمخشری از اين قرار است:
الف( تعیین معنای یک واژه

توجه به قراين و امارات كالم، برای پی بردن به مفهوم 
آن، امری عقاليی و حجيت آن مورد تأييد است. در 
عرف محاوره، گوينده حق دارد از قرينه های پيوسته 
لفظی استفاده و مخاطب نيز حق دارد به اين قرينه ها 
امروزه در ميان زبان شناسان،  استناد و احتجاج كند. 
اهميت كشف قراين درون متنی از رهگذر سياق برای 
تحليل محتوا پذيرفته شده است.83 عالمه نيز در تعيين 
معنای آيات، توجه ويژه ای به ارتباط اجزای آيه باهم 
از طريق كشف رابطه ای كه در ساختار آيه  داشته و 
وجود دارد، معنای آيه را بيان می كند. بر همين اساس 
در برخی از بررسيها، نظر زمخشری را نقد نموده است.
عالمه ذيل آيه »قاَل َسلٌم َعَلْیَک َسَأْسَتْغِفُر لََک َربِّي 
ِإنَُّه كاَن بِي َحِفیًّا«84 می نويسد: علت اينكه ابراهيم)ع( 
سالم كرد، اين است كه سالم دأب و عادت بزرگواران 
82. ترجمه تفســير الميزان، ج 12، صــص39و40. نيز ر.ك: همان، 

ج 11، ص183.
83. »گونه شناسی سياق در تفسير  الميزان«، ص128.

84. مريم، 47.
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است و با تقديم آن، جهالت پدر را تالفی كرد. پدرش 
به  تهديد  بود،  زده  كه  حقی  حرف  خاطر  به  را  وی 
رجم و طرد كرد، ولی وی او را وعده امنيت، سالمتی 
و احسان داد. اين همان دستور العملی است كه قرآن 
وا ِكرامًا«85 و آيه  وا بِاللَّْغِو َمرُّ كريم در آيه »َو ِإذا َمرُّ
نموده  بيان  قالُوا َسلمًا«86  الْجاِهُلوَن  ِإذا خاَطَبُهُم  »َو 
از  منظورش  می گويد:  زمخشری  اينكه  اما  و  است 
خواسته  و  بوده  جدايی  تحيِّت  و  خداحافظی  سالم، 
اطاعت   ،»... اْهُجْرِني  را كه گفت: »َو  پدر  امر  است 
از  بعد  ابراهيم)ع(  زيرا  نيست؛  صحيحی  حرف  كند، 
قوم خود  از  اين گفت و  شنود گذشت،  از  كه  مدتها 
دوری گزيد.87 برخی از مفسران با عالمه88 و برخی 
توجه  بايد  اما  هستند.89  هم نظر  زمخشری  با  ديگر 
ذكر  عالمه  كه  استناداتی  و  قراين  داليل،  كه  داشت 

نموده، قوی تر به نظر می رسد.
ب( كشف مفهوم یک عبارت

َأْعُیِن  بِِه َعلى   َفْأُتوا  عالمه طباطبايي ذيل آيه »قالُوا 
آوردن  از  مراد  می گويد:  َیْشَهُدوَن«90  لََعلَُّهْم  النَّاِس 
در  را  او  كه  است  اين  النَّاِس«  َأْعُیِن  ابراهيم  »َعلى  
محضر عموم مردم احضار كنند و معلوم می شود اين 
انجمن در همان بتخانه بود، به شهادت اينكه ابراهيم 
به  و  هذا«  َكِبیُرُهْم  َفَعَلُه  »بَْل  می فرمايد:  جواب  در 
آن اشاره می كند و گويا مراد از اينكه گفتند: »لََعلَُّهْم 
َیْشَهُدوَن«، اين است كه مردم همه شهادت دهند كه 
بتها را شنيده اند و به اين وسيله او  از او بدگويی به 
را وادار به اقرار كنند. اما اينكه زمخشری گفته است : 
مراد حضورشان هنگام عقاب ابراهيم است،91 سخنی 

85. فرقان، 72.

86. فرقان، 63.
87. ترجمه تفسير الميزان، ج14، ص78.

88. جامع البيان، ج 16، ص70.
89. ر.ك: التبيان، ج 7، ص131؛ مجمع البيان، ج 6، ص798؛ مفاتيح 
الغيب، ج 21، ص546؛ تفســير الصافي، ج 3، ص283؛ روح المعاني، 

ج 8، ص417.
90. انبياء، 61.

91. الكشاف، ج3، ص124.

با عالمه هم نظر  نيز  البته مفسران ديگر  بعيد است.92 
هستند.93

ج( برداشت ناصواب از ارتباط شبكه اي آیات
آيه  به  توجه  همواره  سوره،  يك  آيات  تفسير  برای 
قبل يا بعد يك آيه كافی نيست و گاهی الزم است 
تا چند آيه قبل و بعد را مورد تحليل و بررسی قرار 
از  يكی  گردد.  كشف  متعال  خداوند  غرض  تا  داد، 
محققان می نويسد: رسيدن به مفاهيم بلند قرآن، تأمل 
در ماقبل و مابعد آيه و توجه به روند كلی كالم؛ يعنی 
به  توجه  بدون  آيه،  كردن  معنا  و  می طلبد  را  سياق 
دور  و  انحراف  جز  آيات،  كلی  و جهت گيری  سياق 

شدن از معنای واقعی آيات، نتيجه ديگری ندارد.94
َكْهِفِهْم َثلَث  لَِبُثوا ِفي  عالمه طباطبايي ذيل آيه »َو 
جمله  اين  می نويسد:  ِتْسعًا«95  اْزَداُدوا  َو  ِسِنیَن  ِمائٍَة 
مدت اقامت اصحاب كهف در غار را بيان می كند كه 
بودند و چون طوالنی  در خواب  اين مدت همه  در 
آياِت  اول  در  بوده،  عنايت  مورد  خواب  اين  بودن 
و  كرده  مدت  اين  به  اجمالی  اشاره ای  نيز  داستان 
فرموده است: »َفَضَرْبنا َعَلى آذاِنِهْم ِفي الَْكْهِف ِسِنیَن 
َعَدداً«،96 مؤيد اين حرف، اين است كه به دنبال جمله 
بِما  َأْعَلُم  اهلل  فرموده: »ُقِل  بعدی  آيه  در  بحث  مورد 
ِإلَْیَک  ُأوِحَي  ما  اْتُل  »َو  كرده:  اضافه  آن گاه  لَِبُثوا«، 
جز  و  ُكْم«  َربِّ ِمْن  الَْحقُّ  ُقِل  »َو  فرموده:  ...«، سپس 
را  ايشان  مكث  سالهای  عدد  بحث،  مورد  جمله  در 
بيان نكرده است. پس با اينكه در جمله مورد بحث، 
»ُقِل  فرموده:  سپس  و  كرده  معلوم  را  مذكور  عدد 

92. ترجمه تفسير الميزان، ج14، ص423.
93. ر.ك: جامــع البيان، ج 17، ص30؛ التبيان، ج 7، ص259؛ مجمع 
البيان، ج 7، ص85؛ مفاتيح الغيــب، ج 22، ص155؛ مدارك التنزيل، 
ج 3، ص125؛ تفســير القرآن العظيم، ج 5، ص307؛ تفسير الصافي، 
ج 3، ص343؛ روح المعانــي، ج 9، ص62؛ فی ظــالل القرآن، ج 4، 

ص2386.
94. »نقش ســياق در كشــف معانی قرآن از منظر مؤلف الميزان«، 

ص55.
95. كهف، 25.
96. كهف، 11.
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است:  فرموده  ديگر  جای  در  و  لَِبُثوا«  بِما  َأْعَلُم  اهللُ 
كه  دارد  اشاره  خود  اين  ِتِهمْ «،  بِِعدَّ َأْعَلُم  َربِّي  »ُقْل 
نظر  به  نبايد  ديگر  پس  است.  صحيح  مذكور  عدد 
زمخشری  توجهی نمود كه گفته است: جمله »َو لَِبُثوا 
ِفي َكْهِفِهْم«، حكايت كالم اهل كتاب و جمله »ُقِل اهلل 
َأْعَلُم بِما لَِبُثوا«، جواب و رد آن است؛97 زيرا عالوه 
بر ناسازگاری آن با مطالب گذشته، آنچه از اهل كتاب 
شده، 200  نقل  كهف  اصحاب  مكث  سالهای  درباره 
سال يا كمتر از آن است و هيچ يك از اهل كتاب 309 

سال و حتی 300 سال را نگفته است.98
مفسران ديگر اقوال مختلفی ذيل اين آيه نقل كرده اند، 
از جمله طبری و ابن كثير نظر زمخشری را به عنوان 
با  نيز  گروهی  و  كرده اند99  ذكر  احتماالت  از  يكی 
عالمه هم نظر هستند.100 البته با توجه به اينكه قرآن 
به صراحت عدد ماندن اصحاب كهف در غار را بيان 

كرده است، نظر عالمه تأييد می شود.
د( مباحث نحوی

قرآن،  آيات  تفسير  برای  مفسر  علم  ابتدايی ترين 
آشنايی با زبان و قواعد ادبيات عرب است. آيت اهلل 
از  يكی  را  عرب  ادبيات  قواعد  از  آگاهی  سبحانی 
می نويسد:  و  می داند  مفسر  نياز  مورد  14گانه  علوم 
نخستين پايه برای تفسير قرآن اين است كه مفسر بايد 

از قواعد زبان عربی به طور كامل آگاه باشد.101
الِْحْزبَْیِن  َأيُّ  لَِنْعَلَم  بََعْثناُهْم  »ُثمَّ  آيه  ذيل  زمخشری 
َأْحصى  لِما لَِبُثوا َأَمداً«، كلمه »احصی« را اسم تفضيل 
از احصاء دانسته و می نويسد: كلمه مذكور اسم تفضيل 
است كه زوائدش حذف شده و كلمه »امدا« منصوب 
به فعلی است كه كلمه »احصی« بر آن داللت دارد و 

97. الكشاف، ج2، ص716.
98. ترجمه تفسير الميزان، ج 13، ص383.

99. ر.ك: جامع البيان، ج 15، ص152؛ تفســير القرآن العظيم، ج 5، 
ص136.

100. ر.ك: التبيان، ج 7، ص32؛ مدارك التنزيل، ج 3، ص22؛ تفسير 
الصافي، ج 3، ص239؛ روح المعاني، ج 8، ص239؛ فی ظالل القرآن، 

ج 4، ص2266.
101. »روش صحيح تفسير قرآن«، ص11.

معنای جمله چنين است: كدام يك از دو طايفه مدت 
خواب خود را می داند و آن را شمرده است.102

عالمه در نقد نظر وی می نويسد: ليكن اين طرز معنا 
كردن، تكلف و بيهوده به خود زحمت دادن است؛ زيرا 
كلمه »احصی« در جمله »َأْحصى  لِما لَِبُثوا َأَمداً«، فعل 
ماضی است كه از باب افعال گرفته شده و كلمه »امدا« 
لَبِثُوا« قيد برای  مفعول آن است و ظاهراً جمله »لِما 
»امدا«، و »ما« در آن مصدريه است و به آيه چنين 
معنا می دهد: كدام يك از دو طايفه مدت مكثشان را 
»احصی«  نيز  مفسران  از  ديگر  برخی  شمرده اند.103 
را اسم تفضيل دانسته اند.104 گروهی با عالمه هم نظر 
با  اما  می دانند.106  مصدر  را  آن  برخی  و  هستند105 
نظر  می توان  هم نظرانش،  و  استدالل عالمه  به  توجه 

آنان را تأييد نمود.
هـ( تشخیص صحیح مرجع ضمیر

در برخی از آيات، ضماير و مراجع ضماير متعددی 
وجود دارد و از آنجا كه معنای صحيح اين گونه آيات 
در گرِو تشخيص صحيح مراجع ضماير است، توجه 
به آنها اهميت زيادی دارد. بر همين اساس، عالمه به 
در  زمخشری  نظر  و  نموده  خاصی  توجه  بحث  اين 
قرار  نقد  و  بررسی  مورد  را  ضمير  مرجع  تشخيص 
لِیَن«107  می دهد. از جمله ذيل آيه »َو ِإنَُّه لَِفي ُزبُِر اْلَوَّ
َُّه« به قرآن برمی گردد، يا  می نويسد: ضمير »ه« در »إِن
به نزول آن بر قلب رسول خدا)ص(، و كلمه »زبر« 
جمع زبور به معنای كتاب است و معنای آيه اين است 
كه خبر آمدن قرآن يا نزولش بر تو، در كتب گذشتگان 
از انبيا آمده بود. سپس نظر زمخشری را ذكر كرده كه 
معارف  آن  و  قرآن  معانی  به  »ه«  ضمير  می نويسد: 

102. الكشاف، ج2، ص705.
103. ترجمه تفسير الميزان، ج 13، ص347.

104. ر.ك: جامع البيان، ج 15، ص137؛ التبيان، ج 7، ص13.
105. ر.ك: مجمع البيان، ج 6، ص698؛ تفســير القرآن العظيم، ج 5، 
ص126؛ تفسير الصافي، ج 3، ص234؛ روح المعاني، ج 8، ص203؛ 

فی ظالل القرآن، ج 4، ص2261.
106. ر.ك: مفاتيح الغيب، ج 21، ص430.

107. شعراء، 196.
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كلي كه در قرآن است، برمی گردد و معنا اين است كه 
معارف قرآنی در كتب انبيای گذشته نيز بود.108

نموده  وارد  وی  نظر  بر  اشكال  دو  ادامه  در  عالمه 
انبيای گذشته و  به  ايمانی  اينكه مشركان  اول  است: 
كتب ايشان نداشتند، تا عليه ايشان احتجاج شود به 
كتب  در  غيره  و  معاد  توحيد،  از  قرآن  معارف  اينكه 
با  اين توجيه  اينكه  بوده است. دوم  نيز  انبيای ديگر 
هيچ  بنی اسرائيل  علمای  زيرا  نمی سازد؛  بعدی  آيه 
آگاهی به معارف عاليه قرآن نداشتند.109 البته مفسران 
ديگر نيز نظر عالمه را تأييد نموده اند110 و برخی نيز 
احتمال  هردو  البته  هستند.111  هم رأی  زمخشری  با 

می تواند درست باشد و مغايرتی باهم ندارند.
معنای  در كشف  نوع حروف  ناصواب  تشخیص  و( 

یک آیه
نوع حروف در  اهميت تشخيص صحيِح  به  توجه  با 
فهم مراد خداوند، مفسر قبل از پرداختن به تفسير و 
و  شناخته  را  كاربرد حروف  انواع  بايد  آيات،  تبيين 
نوع حروف را تشخيص دهد، اما زمخشری گاهی در 
شناخت نوع حروف، دچار لغزش شده و در نتيجه در 
تفسير آيات دچار مشكل می شود كه عالمه نظر وی 

را نقد می نمايد.
َو  اْلَْوثاِن  ِمَن  ْجَس  الرِّ »َفاْجَتِنُبوا  آيه  ذيل  زمخشری  
وِر«112 می نويسد: »ِمن« در اين آيه،  اْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّ
ابتدايی است و معنای آيه اين است كه از رجس كه از 
پرستش بتها شروع می شود، اجتناب كنيد و خالصه 
اولين رجسی كه اجتناب از آن واجب است، پرستش 
مذكور  جمله  تفسير  در  عالمه  اما  است.113  بتها 

108. الكشاف، ج3، ص335.
109. ترجمه تفســير الميزان، ج12، ص19؛ ج 15، ص454؛ ج 16، 

ص398.
110. جامــع البيان، ج 19، ص69؛ مجمع البيان، ج 7، ص320؛ روح 

المعاني، ج 10، ص123.
111. مفاتيــح الغيب، ج 24، ص533؛ مدارك التنزيل، ج 3، ص287؛ 

تفسير الصافي، ج 4، ص51؛ فی ظالل القرآن، ج 5، ص2617.
112. حج، 30.

113. الكشاف، ج3، ص155.

بتها و قول  به  از تقرب  می نويسد: منظور نهی عامی 
باطل است كه در مورد خاص حج به كار رفته و به 
همين جهت بوده كه با فای تفريع آمده است. بنابراين 
است.114  بيانيه  االوثان«  »من  جمله  در  »من«  كلمه 
مفسران با بيانات متفاوت ذيل اين آيه، نظراتی شبيه 
نيز همچون زمخشری  برخی  نموده115 و  بيان  عالمه 
نظر داده اند116 كه نظر عالمه و هم نظرانش صحيح تر 

است؛ زيرا »ِمن« در اين آيه بيانيه است.
ز( برداشت ناصواب از مباحث اعتقادی

مبانی  به  آگاهی  مفسر،  برای  الزم  مقدمات  از  يكی 
و  مؤمن  اعتقادات  تفاوت  اينكه  و  است  اعتقادی 
علمی  توان  به رغم  زمخشری  اما  بداند،  را  مشرك 
گروهها،  از  برخی  اعتقادات  بيان  در  گاهی  خاص، 
دچار لغزش شده كه عالمه در اين موارد، نظر ايشان 

را نقد نموده است.
عالمه طباطبايي ذيل آيه »َواتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اهلل آلَِهًة 
آلهه،  اين  از  منظور  می نويسد:  ا«117  ِعزًّ لَُهْم  لَِیُكونُوا 
مالئكه، جن و مقدسان از انسانها و جباران از ملوك 
قداستی  ملوك،  برای  مشركان  بيشتر  چون  است؛ 
آسمانی قائل بودند و معنای اينكه فرمود: »تا عزت 
آنان باشند«؛ اين است كه شفيع آنان باشند و به درگاه 
خدا نزديكشان كنند و در نتيجه به عزت دنيا برسند 
و  كشانده  خيرات  سوی  به  را  ايشان  عزت،  اين  و 
كه  زمخشری  نظر  نقد  در  سپس  بدارد.  دور  شر  از 
ايشان  برای  آخرت  در  شفاعت  را  عزت  از  منظور 
دانسته است،118 می نويسد: ايشان از اين مطلب غفلت 
كرده است كه مشركان قائل به قيامت و زندگی ديگر 

114. ترجمه تفسير الميزان، ج 14، ص526.
115. ر.ك: جامع البيان، ج 17، ص112؛ تفســير القرآن العظيم، ج 5، 
ص368؛ تفسير الصافي، ج 3، ص377؛ روح المعاني، ج 9، ص141؛ 

التبيان، ج 7، ص311.
116. ر.ك: مفاتيــح الغيب، ج 23، ص223؛ مــدارك التنزيل، ج 3، 

ص153.
117. مريم، 81.

118. الكشاف، ج3، ص41.
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نبودند.119 برخی از مفسران با عالمه هم  رأی هستند120 
و برخی نيز نظرشان به زمخشری نزديك تر است.121 
اما به دليل اينكه زمخشری، برخالف واقعيت، مشركان 
را معتقد به آخرت می داند، نظر عالمه صحيح  می باشد.

ح( نسبت ناروا به پیامبران الهى
عصمت انبيا، يك اصل مسّلم در عقايد اسالمی است 
و خداوند متعال در قرآن كريم آنان را از هرگونه خطا 
و اشتباهی مصون می داند، اما زمخشری در برخی از 
در شأن  كه  نموده  مطرح  را  مباحثی  انبيا،  داستانهای 
نقد  را  ايشان  نظر  عالمه  موارد  اين  در  نيست.  آنان 

می نمايد.
ْت بِِه َو َهمَّ بِها لَْو ل َأْن  زمخشری ذيل آيه »َو لََقْد َهمَّ
وَء َو الَْفْحشاَء  ِه َكذلَِک لَِنْصِرَف َعْنُه السُّ َرأی  بُْرهاَن َربِّ
بِها«  »َهمَّ  تفسير  در  الُْمْخَلِصیَن«،122  ِعباِدنَا  ِمْن  ِإنَُّه 
می نويسد: يوسف آماده رابطه نامشروع با زليخا شده 
آوازی  است:  كرده   تفسير  چنين  را  »برهان«  و  بود، 
شنيد كه زنهار و سه بار اين صدا را شنيد، ولی توجهی 
نكرد، تا آنكه يعقوب در نظرش مجّسم شد كه داشت 
نشد.  متنبه  هم  باز   ... می گزيد  را  خود  انگشت  سر 
اينكه  از  قبل  بنده مرا  به جبرئيل فرمود:  ناگزير خدا 
به خطا آلوده گردد، درياب. جبرئيل پايين آمد و به 
انجام  را  سفيهان  عمل  آيا  يوسف  ای  گفت:  يوسف 
شده  نوشته  انبيا  ديوان  در  تو  نام  اينكه  با  می دهی، 

است؟123
عالمه طباطبايي در رد نظر زمخشری می نويسد: اگر 
از يوسف كوچك ترين لغزشی سر زده بود، قرآن كريم 
از آن خبر می داد و از توبه و استغفارش ياد می كرد، 
چنان كه لغزش آدم، داود، نوح، ايوب و يونس و توبه 

119. ترجمه تفسير الميزان، ج 14، ص147.
120. ر.ك: جامع البيان، ج 16، ص93؛ التبيان، ج 7، ص148؛ تفسير 

القرآن العظيم، ج 5، ص231؛ فی ظالل القرآن، ج 4، ص2320.
121. ر.ك: مجمع البيان، ج 6، ص817؛ مفاتيح الغيب، ج 21، ص563؛ 
مدارك التنزيل، ج 3، ص71؛ تفســير الصافــي، ج 3، ص292؛ روح 

المعاني، ج 8، ص449.
122. يوسف، 24.

123. الكشاف، ج2، ص457.

يوسف  درباره  است.  كرده  نقل  را  ايشان  استغفار  و 
مقام  در  و  نگفته  چيزی  مدح  و  ثنا  جز  كه  می بينيم 
قطع  به طور  پس  است.  خوانده  مخَلص  را  او  ثنايش 
می فهميم كه يوسف در اين مقام و موقف بس خطرناك 
ثبات قدم را از دست نداده و با نفس خود مجاهدتی 
كرده و از ناحيه خدای عالم، مستحق ثنا گشته و در 
آنجا كه در  تا  ياد شده،  نيكی  به  او  از  كتب آسمانی 
او  داستان  نقل  و  او  به  را  تمام  سوره ای  كريم  قرآن 
اختصاص داده است كه الگوی عفت و پاكدامنی براي 
تفاسير اهل سنت، روايات  از  باشد.124 در برخی  بشر 
ضعيفی نقل شده است كه عصمت انبيا از  جمله يوسف 
عصمت  اصل  به  توجه  با  ولی  می شود،125  مخدوش 
البته  انبيا، اين گونه روايات و نظرات مردود می باشد. 
دانسته اند126  مبرا  را  يوسف  ساحت  نيز  ديگر  برخی 
و مفسران شيعه نيز به اتفاق همه پيامبران را معصوم 

مي دانند.127

نتیجه گیری
1. عالمه طباطبايي با ديدگاهی واقع بينانه و قضاوتی 
و  شيعه  از  )اعم  سلف  مفسران  ديدگاه  عادالنه، 
برخی  در  و  قرار می دهد  بررسی  مورد  را  اهل سنت( 
موارد به بهره گيری از آنها می پردازد. ايشان با مبانی 
خاصی كه غالبًا مستند به قرآن می باشد، آرای مفسران 

را نقد می كند.
عالمه  منظر  از  كشاف  تفسير  اينكه  به  توجه  با   .2
از  يكی  عنوان  به  و  داشته  خاصی  اهميت  طباطبايی 
بر  بالغ  عالمه  می رود،  شمار  به  الميزان  تفسير  مآخذ 
200 مورد ديدگاههای زمخشری را ذكر نموده است. 
به  تأييد نظرات وی و استناد  به  اين ميان، گاهی  در 

124. ترجمه تفسير الميزان، ج 11، صص178و179؛ ج 16، ص484.
125. ر.ك: جامــع البيــان، ج 12، ص108؛ مفاتيــح الغيب، ج 18، 

ص439.
126. ر.ك: تفسير القرآن العظيم، ج 4، ص327؛ مدارك التنزيل، ج 2، 

ص311؛ فی ظالل القرآن، ج 4، ص1981.
127. ر.ك: التبيان، ج 6، ص120؛ تفسير الصافي، ج 3، ص13.
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اين تفسير پرداخته، در مواردی نيز به توضيح و شرح 
نظر وی، انتخاب يكی از اقوال وی در بين احتماالت 
مختلف، مقايسه نظر وی با نظر خود و ديگران، و بيان 
می پردازد.  مفسر  آن  با  خود  اختالف  و  اتفاق  نقاط 
جمله:  از  مختلف  جوانب  از  مواردی  در  همچنين 
قرآنی،  علوم  مباحث  عرب،  ادبيات  لغت شناسی، 
اصول تفسير و ...، ديدگاههای وی را با داليل مستند 

و مستدل مورد بررسی و نقد قرار داده است.
3. پس از بررسی و عرضه نظرات اين دو مفسر در 

اهل سنت،  و  شيعه  مشهور  تفاسير  بر  اختالفی  موارد 
نظرات  غالبًا  گرچه  كه  می آيد  دست  به  نتيجه  اين 
عالمه پيرامون نقد آرای زمخشری نزديك به صحت 
بوده و نظر اكثر مفسران شيعه و اهل سنت با ديدگاه 
نظر  نيز  مواردی  در  ولی  می باشد،  مطابق  عالمه 
وارد  ايشان  بر  عالمه  نقد  و  بوده  صحيح  زمخشری 
نيست و حتی در مواردی نيز با توجه به تفاسير معيار، 

نظر زمخشری بر ديدگاه عالمه ترجيح داده  می شود.
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