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ــير قرآن كه بايد تنها نماد علمى جامعه ى اسالمى باشد،  ــالم، تفس در تاريخ اس
ــت سر نهاده است. در واقع جامعه ى  ــيار زيادى را تا به امروز پش چالش هاى بس
اسالمى به حيث احترامى كه براى كالم الهى قائل است، وارد شدن در مباحث 
ــيار محدود و با مرزبندى هاى فراوانى  ــتناد برخى روايات بس ــيرى را به اس تفس
ــر در طول زندگى اش با بى مهرى ها و نامهربانى هاى اهل  مى پذيرد و هر مفس
ــود، به حدى كه اين تنگناها موجب كاهش توانايى  ــم آن دوره مواجه مى ش عل
علمى وى مى گردد. در قرن 14 هجرى، تحوالت فراوانى در حوزه هاى مختلف 
ــالمى از جمله كالم و فلسفه، فقه و اصول و تفسير قرآن به وجود آمد  علوم اس
ــايد تخصصى تر از ديگر شاخه هاى علوم اسالمى مورد نظر  البته علوم قرآنى ش
جامعه ى علمى قرار گرفته باشد. بنابراين حوزه ى علميه ى قم يكى از مراكز توليد 
علم سده ى اخير، در توسعه و تنوع اين مجموعه ها تأثير فراوانى داشته، البته همان 
تنگناها و مشكالت قبل در اين دوره نيز به اشكال گوناگون بر سر راه محققان 

ظاهر شد. 
يكى از اين نمونه هاى برجسته، عالمه سيد محمدحسين طباطبايى، مفسر قرآن 
ــنده ى مشهور تفسير الميزان نيز از اين ناماليمات بى بهره نمانده  كريم و نويس
ــير الميزان وى به  ــه دهه از رحلت وى مى گذرد و مجموعه ى تفس و با آن كه س
ــيده، هم چنان زواياى علمى و انديشه هاى قرآنى وى مورد  چاپ هاى متعدد رس
نقد و بررسى جامعه ى علمى قرار نمى گيرد. يكى از شاگردان و همراهان عالمه 
طباطبايى، آيت اهللا دكتر محمد صادقى تهرانى است كه در اين جا قسمت هايى از 

خاطرات وى از ارتباط فكرى چند ساله اش با عالمه طباطبايى عرضه مى گردد.

مختصرى از چگونگى و كيفيت آشنايى خود با آيت اهللا طباطبايى بفرماييد. 
من كوچك تر از آن هستم كه از مردانگى اخالقى، علمى و عرفانى ايشان بگويم 
و در حدى كه امكان دارد عرض مى كنم. عالمه طباطبايي در اوائل ورود به قم؛ 
از شهر تبريز؛ براي عده اي از فضال درس فقه و اصول و معقول مي گفت؛ بعد ها 
در مسجد سلماسى واقع در چهارراه بيمارستان، درس تفسير را هم شروع كرد. 
ــان نيز در مدرسه ى آقاى حجت برگزار مى شد كه از شاگردان  درس عرفان ايش
ايشان مى توان آقايان مطهرى و منتظرى و بنده و... را نام برد. عالمه طباطبايى 
از نظر فلسفى بهترين استاد فلسفه بودند، از نظر تفسير، مفسر درجه ى يك ما 
ــان طراز اول بودند. در  ــالمى ايش بودند از نظر عرفانى و فقهى و از نظر آداب اس
سال هايى كه من در حوزه ها شركت كردم و دروس مختلف را خواندم، نظير ايشان 
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را به ندرت ديدم. در طول مدتى كه ايران بودم، از ايشان در قم يا تهران استفاده 
ــان  مى بردم. وقتى هم كه به نجف و بيروت و مكه رفتم، تلفنى و كتبى با ايش
مراوده داشتم. ده سال در نجف، پنج سال در بيروت و دو سال در مكه بودم. در 
همه ى اين سال ها، ارتباط فكرى با ايشان را قطع نكردم. من در حين تدريس و 
ــكده ى الهيات دانشگاه تهران از سنت و روش استادم، آيت اهللا  تحصيل در دانش
عالمه طباطبايى در طرح مباحث الهى ميان جوانان غافل نماندم. تز دكتراى بنده 
ــاتيد حاضر در جلسه ى مدافعه، آقايان  ــتارگان از ديدگاه قرآن بود. اس در مورد س
راشد، مشكات و عامرى (وزير دادگسترى) همه گفتند كه ما از اين موضوع سر 
درنمى آوريم، خودتان توضيح دهيد. كه پس از توضيح بنده، درجه ى فوق ممتاز 
را به من دادند. بعدها كه كتاب ستارگان از ديدگاه قرآن چاپ شد، آقاى مشكات 
در لندن گله كرد كه چرا اسم دانشگاه نيامده، گفتم: شما همه تصويب كرديد كه 
اين كتاب مربوط به دانشگاه نيست. آيت اهللا عالمه طباطبايى نيز بعد از مطالعه ى 

كتاب گفتند: اين كتاب نه دانشگاهى و نه حوزه ايست، بلكه فقط قرآنى است. 
فعاليت هاى ايشان در زمان مبارزات قبل از انقالب به چه شكل بود؟ 

در زمان فعاليت هاي حزب توده، در ميان علما نگراني هايي ايجاد شد كه عالمه 
طباطبايي در پاسخ به نياز جوانان، جلساتى ترتيب داد و حتى براى آن كه فضاى 
دانشگاهى تهران و محافل ديگر را نيز با ديدگاه هاى قرآنى خود و توحيد اسالمى 
آشنا سازند، بعضى روزها بعد از نماز صبح، سوار اتوبوس هاى آن زمان كه بسيار 
بى  كيفيت و پر سر و صدا و كم  سرعت بود، مى شد و به تهران مى آمد. در گوشه اى 
از دانشگاه الهيات يا دانشسراى تربيت معلم مى نشست و كتاب ها و افكار و نظرات 
ــى براى جوانان نقد و حالجى مى كرد. به اين اميد  ــا را با آرامش خاص توده اى ه
كه در حد وسعش بتواند از گرايش نسل جوان ايران به جذب توده و افراد مادى 
بكاهد. از سوى ديگر، با افزايش فعاليت هاي كمونيستي و انتشار مجدد نشريات 
طرفداران دكتر آراني، در بين جوانان افكار و عقايد كمونيستي ترويج مي شد. لذا با 
عالمه طباطبايي صحبت شد كه شب هاي پنج شنبه و جمعه؛ جلسه اي در اين باره 
در خدمت ايشان باشيم. در نتيجه ى همين جلسات، كتاب معروف خود، اصول 
فلسفه و روش رئاليسم را نوشتند. ما هم كتاب هاي ديگر درباره ى كمونيسم را 
مطالعه و در مورد آن ها بحث مى كرديم. در اين مجلس آقايان مطهري، حائرى 
تهرانى، دكتر بهشتي، سبحاني، بنده و آقاي اميني در خدمت ايشان بوديم. اين 
جلسات سال هاي متمادي ادامه پيدا كرد. (بعدها در تهران آقاي مطهري بر كتاب 
روش رئاليسم پاورقي تهيه كرد و بارها آن را به چاپ رساند) البته عالوه بر اين 
ــاط علمي و ترتيب مجالس درس؛ بين بنده و خانواده ى عالمه طباطبايي و  ارتب
آقا شـيخ مهدى حائري تهرانى ارتباط صميمي و نزديكي وجود داشت. زندگى 
ساده ى عالمه طباطبايى هميشه زبانزد عام بود. در زمستان و هواى سرد همان 
عباى نازك تابستانى خود را بر تن داشت و بعد از ورود به جلسه درس تا ده دقيقه 

ــروع مى كرد. پسرش، عبدالباقى براى  مى لرزيد و پس از كنترل خود درس را ش
من نقل مى كرد كه زمستان هاى بسيارى، غذاى آن ها نان و ماست بوده است. 
نظرتان در مورد اختالف آيت اهللا طباطبايى با آيت اهللا بروجردى چيست؟

عالمه طباطبايى دو برخورد ناجور با آيت اهللا بروجردي پيدا كردند؛ هر چند بعضي 
از اطرافيان هم بيكار ننشستد و آتش را دامن زدند. برخورد اول اين كه در تهران 
با قصد تجديد چاپ دوره بحار االنوار عالمه مجلسي، آن را در يك صد جلد به 
ــتند كه در موارد  قطع وزيري برآورد كردند. بانيان امر از عالمه طباطبايي خواس
الزم پاورقي هايي بر نظرات عالمه مجلسي يا احاديث و منقوالت بحار بزنند؛ و 
ايشان هم پذيرفتند. اين پاورقي ها با نامى كه اشاره به لقب عالمه طباطبايي بود 
از جلد اول تا پنجم ادامه يافت. شنيديم كه از نجف اشرف و گويا بيش تر آيت اهللا 
شاهرودي به آيت اهللا بروجردي پيشنهاد شده كه نگذارند آقاي طباطبايي كه اهل 
فلسفه است؛ چنين پاورقي هايي بر بحار بزند؛ حال نمى دانم آيت اهللا بروجردي چه 
اقدامي داشتند در هر حال عالمه طباطبايي گوش نداد و پيشنهاد علماي نجف به 
صورت اعتراض در آمد. عالمه طباطبايي در يكي دو جا سخت از عالمه مجلسي 
انتقاد كرده كه با لحن حكما و فالسفه آشنا نيست و لذا به چنين پرتگاهي افتاد. 
آن ها با اين باور كه حق اين است كه نوشته عالمه تند و زننده است و فقط براي 
مباحثه بين االثنين (دو نفره) معمول ميان اهل علم خوب است؛ نه اين كه بنويسند 
و به دست عامه مردم بدهند؛ آن هم از حوزه كه بر اساس حفظ و نشر احاديث و 
اخبار و فقه و احكام ديني استوار است؛ نه فلسفه داني و افكار حكماي يونان و روم. 
بر فرض كه عالمه مجلسي در مباحث فلسفي مانند عالمه طباطبايي كه رشته ى 
تخصصي ايشان فلسفه بود، وارد نبوده ولي نمي بايد به دفاع از فالسفه عالم ديني 

بزرگي چون او را بدان گونه تخطئه كرد. 
ــان به عالمه  ــاري؛ اعتراض علماي نجف به آيت اهللا بروجردي و تذكرات ايش ب
طباطبايي به جايي رسيد كه فرمودند: اگر آقاي طباطبايي به اين كار ادامه دهد 
ناچارم چيزي بگويم. سخن عالمه طباطبايى اين بود كه علماي نجف به آقاي 
بروجردي فشار آوردند جلوى مرا در نوشتن پاورقي هاي بحار بگيرد و كار به آنجا 
كشيده كه ايشان هم پيغام داده فالني در مجلدات بعدي اصول فلسفه و روش 
رئاليسم كه روي جلد آن نوشته سيد محمد حسين طباطبايي طوري بنويسد كه 
با حسين طباطبايي متفاوت باشد. ايشان با ناراحتي ابراز داشت: آقاي بروجردي 
مطمئن باشيد كسي شما را فيلسوف نمي داند تا مطلب بر وي مشتبه شود. هنوز 
ماجراي نوشتن پاورقي ايشان بر بحار فروكش نكرده كه گفتند آيت اهللا بروجردي 
فرمودند: اين همه فلسفه خواني در حوزه به چه دردي مي خورد؟ و چون در اين گونه 
موارد اطرافيان ايشان آتش بيار معركه بودند؛ از آن هراس داشتيم مبادا آيت اهللا 
بروجردى سخني در منبر بگويند و مغرضين آن را كش داده و ماجراي فداييان 
ــالم هم براي عالمه طباطبايي پيش بيايد. آيت اهللا بروجردى مى دانستند كه  اس

كسانى كه شاگرد عالمه بودند برخى از آن ها هم مفسر هستند 
و هم فيلسوف ولى فلسفه ى آن ها بر تفسير غلبه دارد لذا اين 
افراد نمى توانستند آن طور كه بايد در مورد قرآن بحث كنند. 
بعضى ديگر بعد عرفانى شخصيت ايشان را در نظر گرفتند كه 
آن ها نيز به نوعى نتوانستند خود را به تفسيرى كه عالمه به 
آن قائل بود نزديك كنند
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 زندگى ساده ى عالمه طباطبايى هميشه زبانزد عام بود. در 
زمستان و هواى سرد همان عباى نازك تابستانى خود را بر 
تن داشت و بعد از ورود به جلسه درس تا ده دقيقه مى لرزيد و 
پس از كنترل خود درس را شروع مى كرد. پسرش، عبدالباقى 
براى من نقل مى كرد كه زمستان هاى بسيارى، غذاى آن ها نان و 
ماست بوده است

ــفه ى عالمه طباطبايـى و برخى ديگر از فضالى  خيلى از طالب به درس فلس
فلسفه گو حاضر مى شدند ولى بارها فرمودند حوزه هاى علميه شيعه تا امروز آن قدر 
فلسفه خوان نداشتند اگر چه جناب سيد محمدحسين طباطبايى مرد بزرگى است 
ولى حضور اين همه جمعيت جوان در درس فلسفه، شايد نتيجه ى خوبى به دنبال 
نداشته باشد چرا كه ظرفيت افراد با هم متفاوت است. از اين گذشته، اين افزايش 

تعداد شركت كننده، مغاير با اهداف حوزه هاى علمى شيعى است. 
آقايان مكارم و دواني و سبحاني و آقا سيد مرتضي جزايري خدمت امام خمينى1 
رفته و از ايشان خواستند هر طور شده آيت اهللا بروجردي را ببينند و ايشان را متوجه 
غرض ورزي مغرضين بكنند. ايشان فرمودند: در اين باره نمي شود چيزي به آقاي 
بروجردي گفت؛ و چون آقاي سـبحاني اصرار كرد؛ گفتند: من چه كنم! كساني 
در منزل بروجردي هستند كه نمي گذارند براي اسالم كاري انجام بگيرد! آقاي 
بروجردي خودشان اهل معقول (فلسفه و علوم عقلي) هستند و با فلسفه مخالف 
نيستند. وقتي در بروجرد بودند و خبر به قم رسيد كه ايشان گذشته از فقه و اصول 
معقول هم تدريس مي كنند، چند نفر از مقدسين به ايشان نوشتند يا رفتند بروجرد 
ــان درس معقول را ترك كردند. آقاي سيد محمدحسين  و كاري كردند كه ايش
مرد بزرگي است؛ حفظ ايشان با اين مقام علمي الزم است؛ فلسفه در طول تاريخ 
قاچاق بوده و بايد هم به صورت قاچاق خواند به خصوص در حوزه هاي علميه. 
ــدر زياد و براي هر كس بگوييد و اجازه بدهيد هر كس بيايد در درس  ــه اين ق ن
ــما شركت كند. مگر همه ى اين ها اهل هستند؟ كساني كه شايستگي براي  ش
خواندن فلسفه دارند به طوري كه منحرف نشوند، كم هستند. فرمودند: وقتي من 
در صحن حضرت معصومه حكمت مي گفتم؛ حجره اي انتخاب كرده كه حدود 
هفده نفر جا داشت؛ عمدا چنان جايي را انتخاب كردم كه بيش تر نيايند. به آن ا 
هم كه مي آمدند و افراد خاص و شناخته شده اي بودند؛ يك هفته بعد مي گفتم 
درس مرا بنويسيد و بياوريد. اگر فهميدند اجازه مي دادم وگرنه مى گفتم شما نبايد 
فلسفه بخوانيد. چون مطالب فلسفي را درك نمي كنيد و باعث زحمت خواهيد 
ــد؛ هم زحمت خودتان و هم زحمت من. چون خواهيد گفت: ما پيش فالني  ش

فلسفه خوانديم. 
ــراي اين كار. نمي گذارند آن طور كه  ــود ديد؛ آن هم ب آقاي بروجردي را نمي ش
مي خواهيد مطالب را به ايشان بگويم. به نظرم خوب است آقا سيد محمدحسين 
چند ماهي تمارض كند و درس معقول را تعطيل نمايد و برود مسافرت؛ تا وضع 
فعلي قدري آرام گيرد و بعد كه برگشت، براي عده ى كم تري و در جاي كناري 
درس خود را بگويد. شيخ حسينعلي 2 هم درس فلسفه را كم تر بگويد؛ فعال صالح 
در اين است تا بعد چه شود. به آقاي سبحاني هم فرمودند كه تو هم چند ماهي 
تعطيل كن، اما ايشان قبول نكردند. يكي دو روز بعد موضوع را به استاد عالمه 

طباطبايي گفتند اول حاضر نبودند درس را تعطيل كنند ولي بعد قبول كردند و 
به مسافرت رفتند و قضيه خاتمه يافت ديگران نيز تعطيل كردند و مغرضين هم 

ساكت شدند. 
ــفه ى عالمـه طباطبايى يك  ــفه اغلب به بى راهه مى روند. فلس متأسفانه فالس
فلسفه ى متعادل بود. حتى در اصول چهارگانه نيز اشكال در فلسفه بسيار ديده 
مى شود. آيا فلسفه ى قرآن معصوم است يا فلسفه ى آقايان؟ اين فالسفه قرآن 
ــان محك مى زنند. به طور مثال مى گويند روح مجرد است. در  را با عقل خودش
حالى كه اين مسأله خالف عقل، علم و خالف كتاب و سنت است. محكم ترين 
محكمات قرآن اين است كه خدا مانند ندارد. روحى كه مجرد است ناقض تجرد 
خداوند است. مجرد جا و مكان ندارد ماده جا و مكان دارد. اگر روح مجرد است 
چرا متعدد هم هست؟ خود انسان داراى چند روح است روح نباتى، روح حيوانى، 

روح انسانى. 
ايشان براى تفسير قرآن از چه روشى استفاده نمودند؟ 

عالمه  طباطبايى

برگي از تاريخ حوزه
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ــالم بهترين مفسر على االطالق است، چون  عالمه طباطبايى در طول تاريخ اس
قرآن را با قرآن تفسير مى كرد. اين تفسير قرآن با قرآن در ميان علماى تفسير در 
كل تاريخ اسالم يا خيلى كم بوده و يا اصال وجود نداشت. بنابراين به اعتقاد من 
ايشان اعلم مفسرين تاريخ اسالم هستند. ايشان در زمان حضور در قم چهار جلد 
تفسير نوشتند البته خيلى مختصر به طور قوله تعالى و در بعد فقهى قرآن وارد 
نشدند تا به حوزه اى ها ضررى نخورد چون در حوزه ها فقه حساسيت بيش ترى 
دارد. مسأله ى مرجعيت و مريد و... همه به فقه مربوط مى شود. از خود عالمه هم 
ــيدم چرا شما در فقه وارد نمى شويد؟ گفتند: مرا به خاطر اصل طرح كردن  پرس
قرآن تحت فشار مى گذارند. اما اين كه من اين كار را مى كنم چون مثل آن زمان 
نيست كه يك مرجع متمركز باشد، االن متعدد است. در ثانى من جانم فداى قرآن 
ــان داد.  مى خواهند هر چه بكنند بايد حرف حق را زد. قرآن را از مهجوريت نش
بايد نهضتى ايجاد شود براى احياى قرآن. خيلى ها قرآن مى خوانند از بعد لفظى 
خوب مى خوانند اما محروم از معانى. البته عالمه طباطبايى در تفسير سوره ى مائده 
صفحه ى 276 كتاب خود، در بحثى تاريخى در رابطه با قرآن فرمودند: چه دستى 
در حوزه كار كرده كه طلبه از بدو ورود تا هنگام قلم تأليف و اجتهاد و فتوى هيچ 
محتاج به قرآن نيست. من و آقاى مهدى حائرى تهرانى به ايشان اصرار كرديم 
كه تفسير را به طور مفصل شروع بفرماييد كه چاپ شود اما ايشان از نظر اقتصادى 
در وضعيت خوبى به سر نمى بردند و منزل نداشتند تا اين كه يكى از دامادهايشان، 
دكتر مناقبى به تبريز رفت و زمين هاى مربوط به ايشان را احيا و خانه اى تهيه كرد. 
كالس تفسير ايشان حالت قدغن داشت و عده ى خيلى كمى مى رفتند. تفسير 
رسميت نداشت، هنوز هم ندارد. سابقه هم نداشت در ميان ما متأسفانه قرآن صد 
در صد محور دروس علمى نيست. قرآن كه در ميان كتب آسمانى كتاب وحيانى 
ــت و پاسخ احتياجات مكلفان را در بر دارد،  ــت و كامل ترين كتاب اس پايانى اس
تقريبا كنار رفته به همين جهت فتاواى فقهاى شيعه و هم فتاواى فقهاى سنى و 
هر دو با يكديگر اختالف دارند. در حالى كه قرآن محور احكام است. قرآن، بيان 
للناس، تبيان لكل شىء، بالغ و نور است و بيان خدا در لفظ و معنا از هر بيانى 
حتى از بيانات قبلى خدا در كتب وحيانى، مهمتر و روشن تر و كامل تر است. با 
اين حال از جمله حرف هايى كه مى گويند اين است كه قرآن ظنى الدالله است. 
در حالى كه خداوند اعدل، اعلم و اكرم و در كل جهات از كل خاليق برتر است. 
چه طور در آخرين كتاب آسمانى كه بيانگر نيازهاى مكلفان است تا روز رستاخيز 
بيان خدا قاصر باشد؟ بيان من و شما واضح است ولى بيان خدا قاصر است؟ ولى 
مى گوييم قرآن ظن الدالله است و معلوم نيست به چه داللت مى كند؟ در حالى 
كه از جمله آياتى كه قرآن را دليل يگانه، بى نظير و ابدى مى داند اين آيه است: 
واعَتِصموا بَِحبِل اهللا َجميعا َو ال ُتَفرِّقوا - به ريسمان خدا چنگ بزنيد و پراكنده 
ــويد - حبل اهللا كه قرآن است. حبال اهللا نفرموده كه دو حبل، سه حبل شود.  نش
حبل اهللا ريسمان وحيانى، رسالتى و پايانى قرآن است، سنت هم هست ولى سنت 
ــيه ى قرآن است. سنت بيانگر رموز رمزى قرآن است. كلمات دال قرآن  در حاش
ُر بَعُضه بعضاً و ينطق بعضا على بعض. قرآن  خودشان بيانگر هستند. القرآن ُيَفسِّ
خود خويشتن را تفسير مى كند. قرآن خودش بهترين تفسير، مفسر مطالب ديگر 
ــت. چه طور قرآنى كه مفسر خودش و آئين و افصح و  ــر خودش اس و هم مفس
انور همه چيز است نيازمند بيان ديگر است؟ آيا بيان رسول مهم تر است يا بيان 
خدا؟ پس احتياج به سنت رسول اهللا صلوات اهللا عليه در بعد معنا كردن آيات دال 
قرآن نيست، در بعد معنا كردن حروف رمزى قرآن است. كل مؤمنان امر شدند 
به اعتصام به حبل اهللا، واغصموا نيست، اعتصمو است. اعتصام يعنى چنگ آويز 

شدن، بسيار دقيق و عميق و رقيق. 
از قرآن احيانا استفاده مى شود ولى آنجا كه خودشان قبول دارند اگر قبول ندارند 
استفاده نمى شود. اين واويال است كه امام رسول گرامى و امام ائمه كه قرآن است 
پشت سر نهاده شود و در خفا قرار گيرد. اين ها كه مى گويم بر محور تفسير عالمه 
طباطبايى يا تفسير الفرقان است. قرآن در آياتى چند، دليل شرعى خود را فقط يك 
دليل دانسته، در سوره ي كهف آيه ي 27 آمده است:  اى پيغمبر آنچه به تو وحى 
ــده است از كتاب پروردگارت كه قرآن است بخوان. براى كلمات قرآن هرگز  ش
تبديل كننده اى وجود ندارد. حتى بعد از اين كه خدا قرآن را وحى كرد، هيچ كس 
حتى خدا هم قرآن را تبديل نمى كند. محال است تو غير از قرآن پناهگاهى پيدا 
كنى و رسالتى بياورى. در سوره ى جن هم گفته كه جز خدا هيچ پناهگاهى براى 
پيغمبر نيست. حضرت محمد(ص) كه بزرگ ترين و خاتم پيامبران است، اعقل 

عقال و اعلم علما است جز قرآن هيچ پناهگاه رسالتى و وحيانى ندارد. 
ــاى بزرگوار قائل بودم اما آراء  ــده در حوزه هاى علميه احترام زيادى براى علم بن
ــؤال و بر مبناى قرآن رد مى كردم كه باعث ايجاد  خالف نص قرآن را تحت س
موج گرديد لذا بعضى از بزرگان با گله گفتند: آقا اين موج چيست كه عليه دروس 
شما ايجاد شده. گفتم: از خود آقايان سؤال كنيد. گفتند: نمى شود تفسير را طورى 
ــد كه آقاى طباطبايى مى فرمود. گفتم: آقاى طباطبايـى در فقه قرآن وارد  بگويي
ــدند. من در فقه قرآن به طور خيلى عميق وارد مى شوم و فقه قرآن موج آور  نش
ــيارى برخالف نص قرآن دادند. در صورتى كه نص،  ــت. آقايان فتواهاى بس اس

چيزى نيست كه آدم نفهمد!
روزهاى آخر زندگى آقاى طباطبايى هر روز به منزلشان مى رفتم، صحبت و حرف 
ــان بسيار مشكل اما هر گاه توان صحبت داشتند با من صحبت  زدن براى ايش
مى كردند. روزى فرمودند: من مى توانم از شما خواهشى كنم؟ گفتم: امر بفرماييد. 
فرمودند: خواهش مى كنم تا پايان نيافتن تفسير الفرقان براى هيچ چيز قلم روى 

كاغذ نگذاريد. گفتم چشم و همين كار را هم كردم.
به عنوان آخرين سؤال بفرماييد چرا انديشه ى عالمه جايگاه مشخصى 

پيدا نكرد و به صورت جريان مشخص و فراگير درنيامد؟
چون اكثريت مطلقه  ى افكار و علوم، جهت مشخصى غير آن دارند. با اكثريت 
ــكلى است. پيامبر(ص) 23 سال تالش كرد و تنها عده ى  مواجه كردن كار مش
معدودى مسلمان شدند. كسانى كه بخواهند قرآن را بعد از زمان عصمت به طور 
دليل واحد يگانه نشر دهند، كار مشكلى را متحمل خواهند شد. تمرين و بحث 
و درس مى خواهد و اين گونه افراد متأسفانه خيلى كم هستند. كسانى كه شاگرد 
عالمه بودند برخى از آن ها هم مفسر هستند و هم فيلسوف ولى فلسفه ى آن ها 
بر تفسير غلبه دارد لذا اين افراد نمى توانستند آن طور كه بايد در مورد قرآن بحث 
كنند. بعضى ديگر بعد عرفانى شخصيت ايشان را در نظر گرفتند كه آن ها نيز به 
نوعى نتوانستند خود را به تفسيرى كه عالمه به آن قائل بود نزديك كنند. عده اى 
مراعات اكثريت را مى كنند، برخى خودشان در علوم حوزه ذوب هستند. عده ى 
ــتان دست تجاوز نمى كند بر اساس قرآن دست به  كمى كه تعدادشان از انگش

تفسير مى زنند كه مطرود هستند.
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