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 چکیده

  آ  ده ی ا   ی ده اسر:  سرازمان  ی ده و سرازمان  دمان ی چ  ۀ نحو  ، ی اجتهاد  ر ی تفسر  ی در مبان  ی از موضروعا، مهم و اسراسر   ی ک ی 
و سره   ار: ی در  ۀ   دو نوع نحو هم بر اسرا   ی و معارف بشرر  رد ی اذ ی صرور، م   ی و بشرر   ی بر اسرا  معارف اله  ر ی تفسر  ی مبان 

  ش ی عقل شرامل گرا  ی نقل شرامل قرآن و سرن: و مبنا  ی بنا عقل  م   ی مبنا  - 2نقل  و    ی مبنا - 1   رد ی گ ی قسرم راه وصرو  شرکل م 
  ش ی گرا   ۀ مجموع   ر ی ز  ی و رلسررف  ی کمم   ، ی رقه  - ی اسرر:؛ اصررول   ی اجتماع - ی خ ی و تار   ی تجرب - ی علم  ، ی ذوق   ، ی اسررتدالل 
  ی اب ی به ارز   ی انتقاد - ی ل ی اژوهش با رو  تحل   ن ی   ا روند ی به شررمار م   ی ذوق   ش ی عه گرا مجمو  ر ی ز   ی و ادب   ی و عرران   ی اسررتدالل 

نظران روف، نشرران  اسرر:  عملکرد صرراحب ارداخته  ی اصررفهان   یی و رضررا   یی بابا   ، ی عک، روم   ، ی زنجان  د ی عم  ی ها دگاه ی د 
  ی ها ناکارآمد اسر:  ضرعف   نه ی زم   ن ی همراه اسر: و در ا   یی ها ارائه شرده با لغت   ی ها ی بند و طبقه   ها ی بند که دسرته   دهد ی م 

در شرمار    ی شرناسر - و رهم  ی به رأ  ر ی گنجاندن تفسر  ح، ی نش صرح ی به چ   ی توجه ی ب  ر، ی تفسر  ی در تعداد مبان   ی آنان مربو  به کاسرت 
  ، ی اصررل   گاه ی در جا   ی ررع   ی ها اسررتفاده از شررعبه  ، ی ده موضرروعا، مختلف در سررازمان   یی خلط حوزه معنا  ، ی ده سررازمان 

  ان ی م  ت ی عدم تما   ، ی اسرتفاده انحصرار  ی ر ی وجود سراختار مطلوب، بکارگ   ها، ش ی ازگرا  ی ا ب ااره نامتناسر   ی بند تداخل و دسرته 
 اس:    ر ی و انواع تفس  ر ی تفس  ی مبان  انواع 
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 مسأله  بر ی درآمد . ۱

دیدگاه ارزیابی  از  ماایش  تقسیمهای  در  و  لفان  و گرایشطبقهبندی  مبانی  تفسیر،  بندی  های 
شود و ای از مقدما، هستیم  از این رو، نخس: به ذکر مقدما، روی آورده میناگتیر از طرا ااره 

مفسر، بر    ار:ی در  ۀبا توجه به نحو  ریتفساصلی  انواع  گردد   اس از آن مسأله مورد بحث مطرا می
 ابی(  واقعی )اکتسب و  حقیقی )لدنی( الف دو گونه اس:  

،  1تفسیر لدنی یا حقیقی صررا در اختیار معصومین علیهم السمم قرار دارد که به صور، نور 
اس:  تفسیر اکتسابی یا واقعی  همراه با قرآن بر قلب مبارک معصوم )ع( ناز  گردیده 2وحی و روا 

ع  مفسر و نو   یرکر  یبا توجه به تفاو، درجا، و سطوا قوا  مربو  به مفسر غیر معصوم اس: و
دو   بر  آن  از  حسین،    اس:  گونهاستفاده  محمد  برومند،  و  امیر    الف     (11   139۰)جودوی، 

   (ی)اجتهاد یعال-یاکتساب ب و  نقلی() ییابتدا  -یاکتساب
کند و از اظهار  ابتدایی، بدین معناس: که مفسر تنها به نقل روای: اکتفا  می-تفسیر اکتسابی

کند  به عبار، دیگر، مفسر صررا از حارظه خود می  نظر، قضاو، و بررسی در روایا، خودداری
م  و کوشش رکری اس: و به اظهار  عالی یعنی مفسر اهل ت  -  کند  تفسیر اکتسابی استفاده می

  تدریجی -۲درعی  -1بر دو نوع اس:  تفسیر اجتهادیاردازد  نظر ایرامون آیا، قرآن می
بر اسا -تفسیر اجتهادی اس  درعی  آیا،  از سورۀترتیب کنونی    شودیمحمد شروع    : که 

که    شدهمیتنظتدریجی تفسیری اس: که بر اسا  نتو  تدریجی آیا، تفسیر و  -تفسیر اجتهادی
 علق اس:    ۀ آغاز آن با سور

نمی اوشش  را  قرآن  آیا،  تمامی  تفسیری  روایا،  اینکه  به  توجه  زمان  با  طو   در  و  دهد 
س: که در آن از یی در برابر تفسیر اجتهادی درخو  تغییر و دگرگونی گشته، لذا تفسیر روا دس:

شود از ارز  و اعتبار کمتری برخوردار  تمامی علوم تفسیری به صور، کامل و منظم استفاده می

 
 15مائده    ،قد جا کم من الله نور و کتاب مبین»      - 1
ِرنا » - 2 مإ كا ُروحاا ِمنإ أا یإ نا ِإلا یإ حا وإ ذِلكا أا  5۲  شوری  وا کا
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این بر  عموه  اجتهادی  اس:   تفسیر  اس:،  توقیفی  قرآن  آیا،  تفسیر  -چیدمان  به  نسب:  منطقی 
آن براسا   مراتب اعجاز قرآن در تفسیر قرتدریجی از ارز  باالتری برخوردار اس: و -اجتهادی 

 تدریجی دارد -تری نسب: به تفسیر اجتهادینتو  درعی نمود بیشتر و کامل
ها  از سن  مطالعا، تفسیرشناسی اس:  بدین معنا که ابتدا  »مبانی و گرایش   اژوهش دربارۀ 

تحلیل و بررسی خود    ایدارد  اس از نگار  تفسیر، عدهمفسر رهم خود را از آیا، قرآن ابراز می
ها و  لفه، مراحل تفسیر و ماتفسیر، خاستگاه و ایدایش تفسیر، مبانی تفسیری: و چیستی  را بر ماه

میممک بنا  تفسیر  در  استفاده  مورد  معایب عمکلرد  های  و  محاسن  بتوانند  وسیله  بدین  تا  نهند 
گیرد  بدین رو، تفسیر یشکل م  3مفسران و محققان را مشخ  نمایند  بدین ترتیب، تفسیر شناسی 

تعریف شناس قبیل  از  و موضوعاتی  اژوهش اس:  تفسیر موضوع  دانش  آن  در  ی علمی اس: که 
های تفسیر، مراحل تفسیر، اصو  و قواعد تفسیر، و گرایشمبانی  تفسیر، تاری  تفسیر، انواع تفسیر،  

:؛ زیرا اایه، اسا  و  اسگیرد  یکی از مباحث مهم تفسیرشناسی، مبانی تفسیر  مورد مداقه قرار می
گذارد   دهد و بر موضوعا، دیگر تفسیر شناسی اثر میبنیان ساختمان تفسیرشناسی را تشکیل می

ترین  همننین، از جه: چگونگی کاربس: علوم مختلف در تفسیر حائت اهمی: اس:  محوری
آن تعلق   اندهی و چیدمسازمان  مبانی تفسیر اجتهادی قرآن به نحوۀموضوع در میان موضوعا،  

 دارد 
اس:؛ زیرا بررسی و  به کار ررته   5، اصطما »مبنا  4در این اژوهش، به جای اصطما »رو   

نااذیر اس:  ریشه لغوی واژه  تمییت واژگان مذکور و کاربرد آنها در حوزه تخصصی، امری اجتناب
 

های گوناگون اند، اسمی که مسمیجستهمتفکران ای  علم از تعبیرهای گوناگونی برای ای  موضوع سود    -  3
ناسی بر آن گذاشته شده  شبرای آن به کار ررته اس: گاهی از آن، با نام رلسفه علم تفسیر یاد شده، گاهی نام رو  

رد از تعبیر منطق تفسیر )نک  منطق تفسیر رضایی  ای از موا )کتاب رو  شناسی تفسیر قرآن عمید زنجانی (، در ااره 
جلیلی(   اصفهانی( استفاده شده و گاهی نیت با عنوان تفسیر اژوهی )مانند اژوهش در تفسیر اژوهی سید هدای:

 است.  معرفی شده
4 - Method 

5 - Fundamental 



 ۱۴۰۰ بهار، ۴۴، شماره ۱۲سال پژوهشنامه معارف قرآني؛  142

 

   14۲6منظور،    ابنر ک؛  »رو   به معنای راه، مسیر، متد، طرز انجام دان کاری و اسلوب اس: )
رراهیدی،  346   1   14۰7؛ جوهری،  383   ۲ - 1۰94   8   1373؛ دهخدا،  393   3   14۰9؛ 

هایی اس: که رسیدن به غایتی را  ( در اصطما مجموع وسایل و راه585   1389؛ عمید،  1۰95
به  ممکن می به مقصود اس:  رو  ممکن اس:  برای رسیدن  ابتار مناسب  سازد  رو  هرگونه 

کند یا مجموعه ابتار و رنونی که انسان هایی که انسان را به کشف مجهوال، هدای: میراهمجموعه  
 (   446  137۰ساروخانی، ر ک؛ ) کند، اطمف شودرا از مجهوال، به معلوما، راهبری می

هر علمی یک روشی دارد، اس برای رسیدن به هدف هر علمی، باید مراحلی را به طور منظم  
اس:  به نظر وی کشف حقیق: نیاز به رو  دارد و  ز دکار، گررته شده  اطی نمود  کلمه رو

کند بدون  اطمع کامل از روشی که باید اتخاذ شود، ذهن سعی بیهوده کرده و خود را خسته می
ای از مراحل اس:  او به ترتیب  از دید دکار،، رو  مجموعه  ؛(100   1383رنه دکار،،  ر ک؛  )

مرحله »بداه: را   ، »تحلیلچهار  امور   در  استقصا   و  و »شماره  به  ، »ترکیب   برای رسیدن 
(  ورود رو  به حوزه تفسیر، بدین معناس: که  210   1383رنه دکار،،  کند )هدف مطرا می

توان به آن دس: یار: که این مهم با  ای دارد که با گذر از مراحلی میتفسیر قرآن یک هدف ویژه 
اذیر اس:  مفسر در ابتدای ورود به قرآن الزم اس: ابتدا به    یبی امکانتفسیر موضوعی و تفسیر ترت 

برقراری شبکه با هدف  آن  از  بعد  بپردازد و  قرآن  بین موضوعا، و بررسی موضوعا،  ارتباطی  ی 
 ، مفسر اْلمد هلل رب  العالالمنآیا، قرآن به سراغ تفسیر ترتیبی برود  به عنوان مثا ، برای رهم آیه »

 ند )با استفاده از تفسیر موضوعی( و بعد وارد معنای آیه شود  آن را بدا باید هدف قر
کاربرد عنوان رو  برای معارف الهی )نقل( و معارف بشری )عقل( نادرس: اس:؛ زیرا در  

اذیرد  در حالی که ها و مراحلی وجود ندارد و ریشه لغوی رو  این بار معنایی را نمیبرابر آن گام 
ضوع کامم درس: و متناسب اس:؛ چون مبنا در لغ:، بنیان، اسا ،  ای این موکاربرد واژه مبنا بر 

؛  ۲۲86   ۲   14۰7اند )جوهری،  اس: و اایه و بنیان هر چیتی را مبنا گفتهاایه و زیر بنا معنا شده
(  مانند ساختمانی که هستی و وجود آن 17758   1۲   1373؛ دهخدا،  38۲   8   14۰9رراهیدی،  
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و بدون وجود زیر بنا، ساختمانی نیت وجود نخواهد داش:  در حوزه ی آن اس:  وابسته به زیربنا
تفسیر هستند و بیان معانی آیا، با تکیه بر آنها انجام    تفسیرشناسی نقل و عقل اایه، بنیان و زیر بنای

گیرد  در این صور، اس: که معنای لغوی با معنای اصطمحی متناسب و سازگار اس: و ارتبا   می
شود  بنابراین، مبانی تفسیر و رو  تفسیر، دو موضوع مستقل از یکدیگرند و ظ میاین دو حفمیان 

 گیرند  زیر مجموعه رلسفه علم تفسیر قرار می
دهی در این نوشتار به معنای ایجاد رابطه متقن و منطقی بین معارف الهی و معارف  سازمان

نه مبانی تفسیر نوشته شده، عملکرد  که در زمیبشری برای بیان مراد الهی اس:  از میان تمامی کتبی  
شاخ مهم و  صاحبترین  رضایی ترین  و  بابایی  رومی،  عک،  زنجانی،  عمید  همنون  نظران، 

اند مدلی  لفان روف تم  نمودههر کدام از مااصفهانی مورد بررسی و تحلیل قرار گررته؛ چرا که  
ه از سوی آنها در این باره متفاو، و  ی عرضه شدهابندی بندی و طبقهدر این زمینه ارائه دهند  دسته

لفان در این زمینه، قابل سرای: به  اهای تعدادی از ممتمایت از یکدیگر بوده اس:  ارزیابی کوشش
خود    هااند، تقریبا چیدمانلفانی که به این موضوع روی آوردهانظران نیت هس:  سایر مسایر صاحب

اند   اند و چیتی رراتر از آنان بیان نکردهرضه کردهلف یاد شده عارا بر اسا  معیار و ممک انج م
روف  انگیتۀ ای  تفسیراژوهان  در  در  منظم  و  دقیق  معیار  عدم  به  آ ،  ایده  و  نو  ساختاری  ریتی 
ها )بابایی،  بندی(، وجود اشکا  در تقسیم 8  1386و بابایی،  18۲  1387ها )عمید، بندیتقسیم
گردد  ها و مبانی تفسیر توسط آثار گذشتگان، برمین رو  (، جامع نبودن و مشتبه نمود11   1386

می۲3   1419)رومی،   منطقی،  و  علمی  اصو   داشتن  با  این،  بر  عموه  نمونه(   سایر  را  توان  ها 
 ارزیابی نمود   

فسیر خالی از اشکاالتی نبوده  دهی مبانی تهای تفسیر اژوهان یاد شده در زمینه سازمانکوشش
لفان  ان موضوع، ناکارآمد اس:  بر اسا  آننه گفته شد، نکا، منفی عمکلرد مو عمکلرد آنها در ای

گیرد  مقاله حاضر با هدف  در زمینه چیدمان مبانی تفسیر، ارسش اصلی این اژوهش را در برمی
 اس:  لف مذکور، سامان یارتهاشناسایی نقا  ضعف عملکرد انج م
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به مطالعه و نقد الگوهای زرقانی،    کتاب »اژوهش در تفسیر اژوهی  از سید هدای: جلیلی
اس:  در رابطه با موضوع  ذهبی، طباطبایی، معرر:، رهد رومی و بابایی در تفسیرشناسی ارداخته

نظر را مورد ارزیابی قرار دهد   بندی شش صاحبطبقه  نحوۀاس:  مورد نظر ما، نویسنده کوشیده
لوب  از علی اسعدی، محمد کاظم شاکر  بندی تفاسیر و ارائه مد  مط»تحلیل انتقادی طبقه مقاله

تنظیم و چیدمان   های نحوۀها و چالشو محمد اسعدی اس: که در گام نخس: به شناسایی آسیب
اس:  در گام دوم، اس از ارائه معیارهای الزم، مدلی مبانی تفسیر تعدادی از تفسیر اژوهان ارداخته

ی روف، معیارهایی از قبیل اهمی:، ارز  و ترتب هااند  در اژوهشرا برای مبانی تفسیر عرضه کرده
اس: که از این منظر در خور نقدی دیگر  میان علوم، وجوه اشتراک و تمایت بین آنها نادیده گررته شده

  بدین ترتیب،  هستند  همننین، شیوه اژوهش آنها با شیوه بررسی این نوشتار تفاو، اساسی دارد 
د نظر ما را عملی نکرده و همننان جای تحقیق را در این  تحقیقا، مذکور هیچ یک از اهداف مور

 اس:  میدان باز گذارده
دلیل روشمند    های نگاشته شده بهمبانی تفسیر و بازنگری در کتاب   یاز به نگاه نقادانه در حوزۀ ن

بندی انواع مبانی تفسیر و رقدان ساختاری مطلوب در این بندی و طبقهتقسیم  نبودن در زمینه نحوۀ
شود  لذا ضرور، این اژوهش دو چندان شده تا با بررسی و تحلیل  ره، بیش از ایش احسا  میبا

 آن، به ررو نهادن نکا، منفی کمک کند  

   ریتفس ی مبان موضوعات  بیترت آلده یا  حالت  نیی تع . ۲

لفان را  اتوان معیارهای مهایی استوار اس: که با کمک آن میلفهاسنجش هر موضوعی بر م
در مرحله      شودکتب مبانی تفسیر از دو طریق انجام می مود  بدین ترتیب، تحلیل و آنالیتارزیابی ن

ین به تعی در زمینه مبانی تفسیر، شخصاا ها( )نوشته، بدون توجه به عملکردهای موجود او ، محقق
  به در مرحله دوم     کنداردازد و در این باره، از هیچ کس تقلید نمیمیو تشخی  موضوع مورد نظر  
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آثار موجود می  کلیه  ایدا میمراجعه  مطلوب دس:  به طرحی  آنها  بررسی  و  نقد  با  و  کند   نماید 
 اس:   نظران طی شدهتوسط صاحب زیر ، مراحلبنابراین 

صدد تبیین مبانی   نظرانی که درصاحب  بیشترتعریف لغوی و اصطمحی مبانی تفسیر     (الف
اند  از آنجا که تعریف لغوی واژگان مبنا و تفسیر تهاند، نخس: به تعریف آن ارداختفسیر برآمده 

 اند  اند و شرایط مورد نظر خود را بر آن حمل نموده کارگشا نبوده، به تعریف اصطمحی روی آورده
این بوده تا سایر    ، لفان را وادار به تعیین شرایط کرده اچیدمان انواع مبانی تفسیر  آننه م  (ب

ها حو  انواع مبانی تفسیر متمرکت گردد؛ ز دور خارج شود و بررسیموارد مربو  به تفسیرشناسی ا
در    ، بیر دیگرهای متفاوتی هستند  به تعچرا که انواع مبانی تفسیر در مقایسه با یکدیگر دارای ارز 

 بندی شوند   بندی و طبقهاین مرحله باید انواع مبانی تفسیر دسته
نوب: به تعیین   یاد شده، ر  بعد از ذکر دو مرحله  تمایت در چگونگی استفاده از مبانی تفسی  (ج

بایس: ررف بین این دو حال: را درک نموده لفان می ارسد  مدرس: و غلط انواع مبانی تفسیر می
 استفاده درس: از غلط تفکیک ایجاد کنند    ۀاند میان نحوه در عمل نتوانستهچ باشند  گر

انواع مبانی  های مبانی  تم  برای ررع تعارض میان داده  (د تفسیر  اس از چگونگی کاربرد 
شود  در مرحله چهارم راهکارهای  های مبانی تفسیر مطرا میتفسیر، مسأله مهم تعارض میان داده 

نظرانی شود  نکته قابل توجه این اس: که صاحب های مبانی تفسیر تبیین می ادهحل تعارض میان د
اند و آن را در ضمن سایر مراحل  طور جداگانه مطرا نکردههآن را ب  اند، غالباا که به این مرحله ارداخته

 اند  طور خیلی مختصر و موجت بیان نمودهو به
نی باید دید در طو  زمان چه تغییراتی برای مبانی سیر تغییرا، مبانی تفسیر  در مرحله اایا  (هر

 اس:  بوده موثرگیری آن وجود آمده و چه عواملی در شکلتفسیر به
گردد   برای مبانی تفسیر ایش بینی می به ترتیب  ، انج موضوع اساسی  باال ه به مطالب  با توج

ررع    د    ، ده از مبانی تفسیر استفا  ۀنحو  ج    ،دهی مبانی تفسیرسازمان  ب   ، تعریف مبانی تفسیر  الف 
از میان موضوعا، یاد شده، در  ؛  سیر تغییرا، مبانی تفسیر  .ه  ،های مبانی تفسیرتعارض میان داده

 شود  نظران تفسیر اژوهی ارداخته میاین اژوهش به بررسی مرحله دوم از نگاه تعدادی از صاحب
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   ریتفس یمبان   یسازمانده ن ییتب . ۳

  عناصری  چیتی،   هر  دهیسازمان  در   اس:  کردن  مرتب   و  تنظیم   چیدن،   معنای   به   دهیسازمان
و  در  تا اج  و   دیگر  جت   کنار   جت   دادن  قرار  کل،  جت ،   شامل  که  دارد   وجود    اس:   هدف  کل 

  قرار   نحو  بهترین  به  هدف  یک  راستای  در  و  هم  کنار  در  اجتا   همه  که  اس:  معنا  بدین  دهیسازمان
مفسر غیر معصوم در کشف معانی آیا، به قرآن و سن: به عنوان معارف نقلی و از رلسفه،    6 گیرند

اس:     نوان معارف عقلی اتکا  کردهع رقه، کمم، ادبیا،، عرران، علوم انسانی، علوم طبیعی و غیره به
    عقلمبنای   -۲مبنای نقل -1توان انواع مبانی تفسیر را بدین طریق چیدمان نمود  بنابراین می

غیر    السمم و عقل ثمرۀمبنای عقل مقدم اس:؛ چون نقل ثمرۀ معصوم علیهممبنای نقل بر  
اس:   السمم رسیدهز معصوم علیهمهر آننه در تفسیر امعصوم اس:  »منظور از مبنای نقل، یعنی  

ها در همه عصری و  بودن و ارتراف آن  های خود در وحیانیاین مبنا به دلیل اشتراک زیر مجموعه
قرآن    -شود  الفهمه نسلی یا اختصاص داشتن به یک عصر و نسل به دو زیر مجموعه تقسیم می

»منظور از مبنای عقل،     (33-3۲   139۰سن:  )جودوی، امیر و برومند، محمد حسین،    -و ب
های  اظهار نظرها و مغتسوزیاس:، به تعبیر دیگر  یعنی هر آننه در تفسیر از غیر معصوم رسیده

  (33شود  )همان  غیرمعصوم در تفسیر قرآن، مبنای عقل نامیده می
مغت و اندیشه  بدین    -قلب و ب   -کند  الفغیر معصوم از دو راه به شناخ: دس: ایدا می

توان علوم غیر معصوم را به دو دسته ذوقی و غیر ذوقی تقسیم نمود  در غیر ذوقی عملکرد  روی می
اذیرد، لذا علوم استداللی بر علوم  صور، می  8و استقرا    7ن در وصو  به نتیجه از طریق قیا  ذه

گیرد و هدف آن  تجربی و علوم اجتماعی مقدم اس:، زیرا علوم استداللی بر اایه قیا  شکل می
 

رارابی، خوارزمی، رخر رازی، غتالی، خواجه نصیرالدین   بسیاری از دانشمندان از گذشته تا کنون از قبیل ابن سینا،  6
های گوناگونی با توجه به معیارهای مدنظرشان، در تقسیم بندی علوم )به طور عام( ارائه  طوسی، علی اکبر رشاد مد 

 اند  داده

7  - Deduction 

8  - Induction 
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تفسیر عام اس: )عرض  امیر،    ر ک؛ه  اما علوم 3۰4   1385برومند، محمدحسین و جودوی،   ،)
و می  تجربی  شکل  استقرا   اایه  بر  اجتماعی  برمیعلوم  در  را  محدودتری  قلمروی  و  گیرند  گیرد 

)همان(  در سایر علوم هم علم قیاسی از علم استقرایی برتر اس:، چون در قیا  سیر از کلی به  
 (  4۲9 ۲  14۲1ستقرا  از جتئی به کلی اس: )مظفر، جتئی و در ا

واقع میرقهی در مرت -در علوم استداللی، اصولی او   به  به  نقل نسب:  از مبنای  شود؛ چون 
کند و علم کمم به نوعی نسب: به رلسفه به معصوم  های کممی و رلسفی، بیشتر استفاده میگرایش

، علمی و اجتماعی در مقایسه با یکدیگر در راصله  تر اس:  علوم عررانی، ادبینتدیکتر و مرتبط
 دورتری از علم معصوم قرار دارند  

گیرد؛ زیرا عرران هر چند در ابتدا و بعد از علوم استداللی قرار می  9ی ذوقی، عرراندر جنبه
  شود و به های قلبی هنگام انتقا  به قالب الفاظ ریخته میمبتنی بر دریار: قلبی اس:، اما دریار:

می نتدیک  رلسفه  و  استدال   و زبان  عواطف  و  نفسانی  حاال،  توصیف  دلیل  به  »ادبیا،  شود  
خاطرا، و آرزوها و تمایم، اس: و در آن از عشق ررهاد و شیدایي مجنون به طرز خاص و نه از 

( با تحلیل و بررسی  3۰5شود   )همان   شود در جایگاه دوم واقع میعشق به طور عام صحب: مي
   1385شود )مطهری،  حاکم بر جامعه بیرون کشیده میهای  و وقایع گذشته، قواعد و سن:تاری   

   گیرد خورد و در کنار گرایش اجتماعی جای می(، به همین دلیل تاری  با جامعه ایوند می68
سن:؛   -قرآن و ب  -نقل  الف  -1   اس:  صور،   بدین  تفسیر  مبانی  دهیسازمان  آ ایده  حال:

ذوقی  عررانی و    -ی، کممی و رلسفی  برقه  -استداللی  اصولی  -ها  الفشعقل یا گرای  -۲
 اجتماعی   -تاریخی -تجربی و د -علمی -ادبی  ج

شود و مقدم و  ی علوم با یکدیگر سنجیده میدهی رابطهگونه که بیان گردید، در سازمانهمان
ا  معیارهای منطقی چیدمان گردد  تقدم و تاخر علوم یاد شده بر اسموخر بودن هر یک تعیین می

د  بنابراین، مفسر غیر معصوم برای بیان مراد الهی، ابتدا به نقل مراجعه کند و در این رجوع،  گرد می

 
 منظور عرران نظری اس:   - 9
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گیرد  اس از نقل، به عقل رجوع در استفاده داخلی، قرآن در درجه او  و سن: در درجه دوم قرار می
ذوقی و اس ستداللی در درجه او ، بعد گرایش  کند و در استفاده داخلی از مبنای عقل، گرایش امی

 گیرد  اجتماعی قرار می-تجربی و در آخر گرایش تاریخی-از آن گرایش علمی
بر ساختمان و   بنیان و هم  اایه و  بر  بودن نسبی اس: و کلمه مبنا هم  اینکه »مبنا  به  توجه  با 

توان هم ( می35  139۰)جودوی، امیر و برومند، محمد حسین،  شود عمار، و طبقه طمف می
عقل را که رو اس: و هم نقل را که زیر اس: مبنا نامید، منتهی یکی روبنا یا مبنای رویین اس: و  

گیرد، مبنای عقل و آن بخشی  دیگری زیر بنا یا مبنای زیرین  به عبار، دیگر آن بخش که رو قرار می
و سن: مبنای رویین  ی زیرین اس:  که زیر قرار دارد، مبنای نقل اس:  در مبنای نقل، قرآن مبنا

ثمره نقل  آنجا که  از  ثمره )همان(   و عقل  )ع(  و  ی معصوم  مقایسه  غیر معصوم اس:، هنگام  ی 
ارزیابی، گرایش و  مبانی عرضه میسنجش  بر  در گرایشها  اشتباه  و  خطا  احتما   زیرا  ها  شوند؛ 

-یا نادرستی دیدگاه وند تا درستیشوجود دارد  از این رو، ابتدا بر سن: و سپس بر قرآن عرضه می
گیرد؛ چون جعل و های بشری آشکار گردد  در مبنای نقل نیت، قرآن معیار ارزیابی سن: قرار می
 اس:   تحریف در قرآن راه ندارد، برخمف سن: که جعل و تحریف در آن نفوذ کرده

زیرین یا مبنای  ه قرآن الیه  یابیم کاگر بار دیگر به انواع مبانی تفسیر نگاهی انداخته شود، در می
ها با تکیه کند  سن: و گرایشها نظار، و داوری میزیرین بر درس: یا غلط بودن سن: و گرایش

ها  دارد که یک طبقه در زیر و سایر طبقه  یابند، مانند ساختمانی که چندین طبقهبر قرآن استحکام می
ند، اما طبقه زیرین متکی به سایر  کنن تکیه میهایی که رو هستند به طبقه زیریرو قرار دارند، طبقه

 طبقا، نیس:  

 عملکرد مولفان  ح یتشر  . ۴

بندی عمید زنجانی، عک، رومی، بابایی و رضایی اصفهانی  بندی و طبقهدر این مبحث تقسیم
چیدمان آنها، با  نحوۀ بندی گلدزیهر و جوینی و دقیق نبودن عمید بعد از بیان تقسیم  گردد بیان می
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از  تعریفیبه    توجه داده،   تفسیری   مبانی  که  نمی   ارائه  اس:   و   عقلی  بندیتقسیم  یك  توانمعتقد 
ابل ارتایش  تقسیم بندی خود را استقرایی لحاظ کرده که ق    ناگتیرعرضه کرد   زمینه  این   در  حصری 

مبنا و رو     در طو  زمان اس:  نحوۀ قرار اس:   بدین  از دید وی  تفسیر  مبانی  آرایش  تنظیم و 
هرمنوتیک ، مبنا و    10ر نقلی  یا »تفسیر مأثور ، مبنا و رو  »تفسیر به رأی ، رو  »تفسیرتفسی»

رو  »تفسیر اجتهادی یا عقلی ، مبنا و رو  »تفسیر اشاری ، مبنا و رو  »تفسیر اشاری ، مبنا  
اسا   11و رو  »تفسیر شهودی  بر  و رو  »تفسیر  مبنا  قرآن ،  به  قرآن  و رو  »تفسیر  مبنا   ،

 ( ۲16-۲15  1387اب، سن: )عتر،(، اجماع و عقل  )عمید، کت
های اصولی و کممی را ذکر  تجربی، در رصل سوم گرایش-در مقدمه کتاب خود گرایش علمی 

تجربی سخن  -های اجتماعی و علمیکند و در رصل آخر کتاب به طور خیلی خمصه از گرایشمی
توان این دو را تماعی نظر  بر این اس: که نمیاجگوید  البته در مورد این دو گرایش علمی و  می

ای بحث و بررسی های تفسیری، انگیته در ردیف سایر مبانی قرار داد، ولی اگر ورای مبانی و رو  
باره می این  در  نتایج سودمند  و وجود  تفسیری  رویکردهای  و  زمینه علل گرایش  دو در  این  توان 

گرایش ردیف  در  را  مانرویکرد  دیگری  شناختی،    ندهای  جامعه  کممی،  عررانی،  رقهی،  گرایش 
 ( 419اخمقی و تربیتی مورد بررسی قرار داد )همان  

شود  به نظر وی انواع مختلفی که قابل جمع در مستندا، تفسیر باشد، مبنای تفسیر اطمف نمی
  نه (  »ممکن اس: در شیوه تفسیر رقهی، کممی، رلسفی، علمی و تفسیر صوریا۲16-۲15)همان   

ها مبنا و رو  تفسیری تلقی  کدام از این شیوه از یک مبنا استفاده شده باشد  در این صور، هیچ
   گردد نمی

 
اس:  به طور مفصل راجع به آن بحث شده  ۲67ذکر نشده اما در صفحه    ۲16بندی صفحه این مورد در تقسیم  -10

 اس:  در رهرس: مطالب نیت با عنوان »رو  تفسیر هرمنوتیک  مطرا شده
  گرایش عررانی، با عنوان »تفسیر شهودی  بندی بیان نشده، اما ذیل  این مورد هم مانند مورد ایشین در تقسیم  -11

   (3۲7  1387عمید، ر ک؛ اس: )توضیح داده شده
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کند  »به رغم تاکید رراوان در مقدمه گونه تشریح میو در ایشگفتار کتاب این مبحث را اینا هم
شیوه  آشکار  تفاو،  بر  رو  کتاب  و  مبانی  با  تفسیری  رویکردهای  و  هم  تفهای  ها  هنوز  سیری 

کنند  مثا  ساده برای  شود که حتی برخی از نویسندگان نیت این دو را یکسان تلقی میمشاهده می
شیوه  تفاو،  این  زمینهتبیین  در  مفسران  مختلف  رویکردهای  و  رقهی،  ها  تفاسیر  مختلف  های 

  بودن شخهاس:  این تفاسیر در عین مکممی، رلسفی، تاریخی، اجتماعی، علمی و نظایر آن
تواند بر اسا  یکی از  رویکرد مفسرانشان به لحاظ مبنای تفسیری هر کدام از این رویکردها می

   (6مبانی مورد بحث در کتاب باشد )ررضا بر مبنای تفسیر به مأثور یا تفسیر اجتهادی(  )همان  
گرایش اس:  این  وی  اجتهادمنظور  و  نقلی  تفسیر  یعنی  تفسیر  انواع  از  یکی  ذیل  قرار  ی  ها 

دهد و حتی صحیح نیس: که مثم گرایش عررانی را  گیرد؛ چون در غیر این صور، معنا نمیمی 
گوید  »اصوال گرایش مفسر به مباحث رقهی یا کممی ذیل مبنای قرآن قرار داد  همننان که می

: قرآن در رو  تفسیر و متولوژی آن اثرگذار نیس: به طوری که گرایش رقهی در تفسیر ممکن اس
بر مبنای تفسیر عقلی و گرایش کممی و رلسفی بر اسا  تفسیر به مأثور باشد  اگر تجمیع مبانی  

های تفسیری در دو رو  نقلی و عقلی قابل قبو  باشد باید اذعان نمود که عمم مفسران  در رو  
- 6ن،  ماگیری عقل و مفسران عقلی به نوعی تفسیرشان آمیخته با نقل اس:  )ه نقلی ناگتیر از بهره 

 ود به حساب آورده، عبارتند از بندی خ  آننه خالد عک در شمار تقسیم(7
عقلی و  رو   ادبی، ج رو   ب   رو  نقلی  قرآن، سن: نبوی، اقوا  صحابه و تابعین،   الف 

انهانی، مانند تفسیر صوریه   اشاره   -گونه اس:  الفبرگیرنده دو  تفسیر اشاری که در  اجتهادی و د 
(   75   14۰6)عک،    های نادرس: در تفسیرگیری جه:ر مانند تفسیر علمی، د آشکا  اشاره   -و ب

های نادرس: و انحراری به رو  کممی و رلسفی در تفسیر آیا، متشابه و تأویل  گیری در جه:
انحراف در تفسیر   صفا، خداوند، رو  رلسفی، صوری در تفسیر، متعصبان ارراطی در تفسیر، 

دگرایی، و اسرائیلیا، و آثار مخرب آن علمی، تفسیر حامیان تجّد   سیاسی، رو  ارراطی در تفسیر
 (  ۲63-۲۲7اس: )همان   در تفسیر روی آورده
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رومی در کتاب »إتجاها، التفسیر ری القرن الرابع عشر  تفاسیر قرن چهاردهم را در انج إتجاه  
میطبقه )رومی،  بندی  ب    ( 1۲38-1۲33   1418کند  ج    الف عقیدتی،  - عقلی  علمی، 

  انحراف در تفسیر ادبی، ه  جتماعی، د ا
قرار می اتجاه )گرایش( عقیدتی خود چهار منهج )رو (  دهد  اهل تسنن، تشیع،  وی ذیل 

نشاند  رقهی، اثری، علمی  او قرآن، سن:، اقوا  اباضیه و صوریه  ذیل اتجاه علمی سه منهج می
اه ادبی را به دو منهج بیانی و تذوف ادبی  کند  اتجهای اثر بیان میبعین را زیر مجموعهصحابه و تا
دهد  الحادی، قاصرین  کند )همان(  اتجاها، انحراری در تفسیر را در سه دسته جای میتقسیم می

 و بدون رو  )همان(  
ه علمی آورده، این اس:  از نظر او دلیل اینکه اتجاه عقیدتی را جداگانه و به طور مستقل از اتجا

آید  وی  گردد و شعبه کوچکی به حساب نمیعلوم دیگر از آن ساطع میکه عقیده اصلی اس: که  
آن می تبیین  به  مثالی  به حساب میبا  اتجاه عقیدتی  از  تفسیر اهل تسنن که منهجی  آید، اردازد  

گیرد  در هیچ به خود می تجربی و یا رقهی-برد و گاهی صبغه علمیگاهی از تفسیر مأثور سود می
مذاهب شیعه و اباضیه تاثیر نپذیررته؛ چرا که راصله میان آنها بسیار اس:   یک از این حاال، از  

او  محسوب می اتجاه  تکیه میهمننین مذهب شیعه که جت   به نقل  کند و گاهی  شود، گاهی 
 (  47-46رود )همان  نمی گیرد، اما جت  اهل تسنن به شمار صبغه رقهی یا علمی به خود می

اس:؛ زیرا موارقان این گرایش به طور کامل از  تقل مطرا شدهاجتماعی هم مس-اتجاه عقلی 
نگررته تاثیر  معتتله  عقلی  اننگانه  مکتب  اصو   به  و  بهرۀاند  تنها  و  نیستند  اایبند  آنها    معتتله 

آمد و  تتا  به حساب میتاثیراذیری از حکم عقل اس:، در غیر این صور، ادامه دهنده مکتب اع
ردید  البته این اتجاه ذیل اتجاه نخس: آورده نشده؛ چون آنها عقایدی  گدر اتجاه عقیدتی ادغام می

اتجاه عقلی این،  بر  دارند  عموه  از اهل تسنن  و  -مستقل  به مسائل اجتماعی  اجتماعی معطوف 
میان طبقا، مختلف، بهتر اس:  و تطبیق آیا، بر آن مسائل اس: و به سبب ایجاد آگاهی در    جامعه

 د )همان(  که به صور، مستقل بیای
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کند  در تفسیر ، ابتدا تفسیر مأثور را به عنوان نخستین نوع معرری می12رومی در کتاب دیگر 
ترین  دهد  از نظر او، قرآن و سن: مهممأثور، قرآن، سن: نبوی، گفتار صحابه و تابعین را جای می

انواع دیگر را  78و    77و    75و    73   1419ومی،  شوند )رمبنا محسوب می شمرد  برمی(  سپس 
(  تفسیر رقهی، تفسیر علمی، تفسیر عقلی، تفسیر اجتماعی، تفسیر بیانی و تفسیر  11۰-86)همان   

 تذوف ادبی   
های  شود رومی در کتاب »بحوث ری اصو  التفسیر و قواعده  گرایشهمانگونه که مشاهده می

 اس:  ان نمودهذکر نکرده، ولی در کتاب نخس: خود این کمبود را جبر کممی و عررانی را 
تقسیم از  اجمالی  گتار   ضمن  تقسیمبندیبابایی  مانند  ایشین  عمید،  های  سبحانی،  بندی 

ها، خلط مباحث با یکدیگر، عدم  بندیذهبی، معرر: و گلدزیهر معایبی از قبیل اشکا  در تقسیم
(  11-8   1386بابایی،  ر ک؛  )  اس:تا جامع را متوجه آنها ساختهمعیار واحد و نظم منطقی و نسب

های گوناگونی از مبانی تفسیر بر اسا  مذهب مفسر  بندیتوان دستهاعتقاد او بر این اس: که می
هایی چون تفاسیر شیعه، معتتله، اشاعره و زیدیه و امثا  آن ارائه داد  بر اسا  تخص  و  دسته

توان جای میمانند تفاسیر رقهی، کممی، اجتماعی، علمی و جت آن    گرایش علمی مفسر اقسامی
گتیند و آن داد و یا از جه: مستند تفسیر  او »مستند تفسیر  را با توجه به موضوع کتاب خود برمی

دهی خود را این چنین  کند که قابل کاهش، ارتایش یا ادغام اس: و سازمانرا استقرایی لحاظ می
ا  کند  رواییذکر می آن دسته  را  باطنی محض و اجتهادی  روایی محض  تفسیر محض،  ز کتب 

ای با آیا، قرآن ارتبا  داشته باشد ذیل آیا،  دانسته که نویسندگان آنها صررا روایاتی را که به گونه
اند  مقصود از باطنی  اند و خود در رهم و تبیین معنای آیا، رأی و اجتهادی ابراز نکردهذکر کرده

اند و برای آیا، قرآن معانی داختهکند که تنها به تفسیر باطن قرآن ارتفاسیری قلمداد میمحض را  
اند  در اجتهادی معتقد اس: مفسر برای آشکار شدن معانی آیا،، نوعی باطنی و رمتی مطرا کرده

 
 بحوث ری اصو  التفسیر و مناهجه - 12
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،  دهد  انواع اجتهادی را شامل قرآن به قرآن، روایی، ادبی اجتهاد و تم  علمی مناسب انجام می
 ( ۲6-۲4مان  اس: )هرلسفی، علمی، نسبتا جامع و باطنی تلقی نموده

اس:   دهی کرده، معارف الهی و معارف بشری را سازمانو گرایش  رضایی با دو عنوان رو  
های مد نظر   قرآن، روای:، علوم تجربی، عرران، عقل و اجتهاد و تفسیر به رأی حاکی از رو  

را چیتی    کند و عل: ذکر آنتلقی نمی   قرآن  تفسیر  در  معتبری   و  یحصح  را رو    رأی  به  اس:  تفسیر
(  او تقسیم دیگری بر اسا   49و    3۲   1395)رضایی،    کندجت گوشتد نمودن خطر آن قلمداد نمی

صحیح و معتبر  تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر روایی،  -1کند )همان(   اعتبار و عدم اعتبار ارائه می
معتبر  تفسیر    باطل و غیر -۲و اجتهادی، تفسیر اشاری، و تفسیر کامل     تفسیر علمی، تفسیر عقلی 

   های تفسیر اشاری و علمی به رأی و برخی از گونه

  ارداز ،   سبك   ها،گیری جه:  ارکار،   باورها،  اسا   بر  های مورد نظر  را بعد انواع گرایش
  ( 35-3۲همان  کند )تقسیم بندی می مفسران هایسلیقه  و علمی  تخص 

گیرد، مانند تفسیر شیعه و  می شکل مفسر مذهبی باورهاي اسا   مذاهب تفسیری که بر  الف 
 تفسیر اسماعیلیه  

شود، مانند تفسیر معتتله، تفسیر ایجاد می مفسر کممی آراي اسا  بر که تفسیري  مکاتب  ب 
 اشاعره و تفسیر شیعه   

 شکل خاصی علم در ف و عمقه مفسر تخص ، ذو اسا  بر که تفسیري  ها یا الوانسبک  ج 
، تفسیر اخمقیتفسیر   اجتماعی، تفسیر رلسفی، تفسیر   رقهی،  سیرمانند تفسیر ادبی، تف  ، گیرد می

 تفسیر علمی    و تاریخی
در تعامل با شرایط و مسائل    بر اسا  احسا  نیاز و ضرو،  هاي تفسیری کهگیريجه:  د 

  معنوي  مسائل کند، مانند  گیرد و ذهن و روان مفسر به یکی از آنها تمایل ایدا میعصر خود شکل می
 مسائل جهادی و سیاسی و مسائل تقریبی   و اخمقی،  تربیتیو 

گرایش تقسیمسرانجام،  ترتیب  بدین  را  تفسیری  رلسفی،  میبندی  های  کممی،  رقهی،  کند  
 ( 361-3۲9عی، ادبی و لغوی )همان  اجتما
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رو  به  راجع  گرایشسپس  و  میها  خود  »رو  های  گرایشگوید   و  نفی  ها  تفسیری،  های 
نیس همدیگر  گرایش  کننده  و  رو   اذیر   از  مانع  یکی،  اذیر   و  یکدیگرند  مکمل  بلکه  تند؛ 

و اشاری، مردود    دیگری نیس:  بلی رو  تفسیر به رأی و برخی شیوه های ررعی رو  تفسیر علمی
 (36اس: و تفسیر قرآن بر اسا  آنها ممنوع اس:  )همان  

از جهتی جت  رو   انواع مذکور  از  از جهتی بنابر تصور رضایی گاهی برخی  تفسیر و  های 
آید، برای مثا  تفسیر علمی از آن جه: که استخدام  های تفسیری به شمار میدیگر، جت  گرایش

ایج مشخ  و جدید به دنبا  دارد و از منبع و ابتار خاص در تفسیر  علوم در رهم قرآن اس: و نت
: که برخی مفسران مثل  رود و از آن جههای تفسیری به شمار میکند، از جمله رو  استفاده می

طنطاوی در الجواهر مطالب بسیاری از علوم تجربی در تفسیر نقل کرده، در زمره گرایش تفسیری 
ب: به تفسیر اشاری )عررانی و باطنی( و تفسیر روایی نیت صادف شود  این مطلب نسمحسوب می

 اس: )همان(  

 آراء مولفان  ی ابیارز  . 5

 ریتفس ی در تعداد مبان ی کاست . ۱-5

زیر مجموعه  لفانام  اغلب و گرایشیاد شده،  مبانی  بههای  را    عرضه   جامع  و  کامل  طور  ها 
 طور  به  را   تفسیر  مبانی  انواع  آنان  دیگر،   تعبیر  به   اندذکر کرده  را  آن  از  ناقصی  صور،   و  اندنکرده
،  های رلسفی گرایشاس:   شده  تفسیر  مبانی  تعداد  بودن  ناق  سبب  همین  و  نکرده  استقصا   کامل

تقسیم در  تاریخی  و  نمی  عمیدبندی  ادبی  چشم  اوخورد   به  طرری،  گرایش  از  اصولی،    های از 
دهی کند آنها را از سازمانسعی میاز طرف دیگر،  ولی    ، راندکممی، علمی و اجتماعی سخن می

  ها گرایش  از میان  عک  ( 417و    ۲۰4،  196،  19۲   1387ر ک  عمید،  مد نظر خود خارج کند )
  ی تاری  سخن  و  رلسفه  از  رومی   اس:اجتماعی توجهی ننموده-های استداللی و تاریخیش به گرای
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ی را در چیدمان  اجتماع-رقهی و کممی تاریخی-هایی اصولیبابایی گرایش    اس:نیاورده  میان  به
از میان صاحبخود نادیده گررته انواع مبانی    نظران، تنها رضایی اس: که در صدد برآمدهاس:  

 بماند    لفان روف در این رابطه مصوناهای عمکلرد مر را به طور کامل عرضه کند و از کاستی تفسی

   ح یصح نشیبه چ یتوجهی ب. ۲-5

تمام صاحب بیان چیدمان خود بسنده  اشکالی که متوجه  به  این اس: که رقط  نظران اس:، 
هیچ یک از متفکران مورد نظر،  اند   اند و از تفاو، و تمایت و علل تقدم و تاخر آنها سخن نگفتهکرده

اند و از حیث ارضلی: و تقدم علوم  تفسیر ارائه ندادهنظم و ترتیب خاصی میان انواع گوناگون مبانی  
اند، به عنوان مثا  عک، گرایش عررانی را در جایگاه سوم اس از  نسب: به یکدیگر به آن نگاه نکرده

داده جای  ااادبیا،  در  را  ادبی  گرایش  رومی  تقسیماس:   ذکر مییان  بابایی هم     کندبندی خود 
اس:  رضایی، گرایش عررانی را بعد ان را در جایگاه آخر بیان کردهادبیا، را در جایگاه سوم و عرر 

تر بیان شد عرران از زبان اس:  ایشقرار داده بندیاز علوم تجربی و گرایش ادبی را در اایان تقسیم
های قلبی به رلسفه نتدیک  ارائه استدال  عقلی بر دریار:  و اصطمحا، رلسفی مدد جسته و با

ه و عرران دو روی یک سکه هستند، گویی که رلسفه برای عرران به مثابه منطق  شود  اس، رلسفمی
(، اس از عرران، ادبیا، در جایگاه 337-335 1   1387برای رلسفه اس: )ر ک  جوادی آملی،  

مبتندوم واقع می ادبیا، هم  اندیشهشود، چون  ادیبان  قلبی اس:   بر دریار:  ها، احساسا، و  ی 
زرین  ر ک؛  آررینند )کنند و آن را در قالب نظم و نثر میها تعبیر میترین صور، ها را در عالیخیا 

 (   7-6  1361کوب، 
معیار واحد و  بندی  لفان در تقسیمین اس: که مابه طور کلی، موارد این چنینی نشان دهنده ا

 اس:  ها شدهاند و همین امر موجب نق  در ترتیب اولوی:ظر نگررتهمنطقی در ن
گونه که ایشتر بیان نمودیم آرایش و چیدمان مبانی تفسیر بر اسا  تمایت علوم الهی و  همان

دریار: و سه قسم راه وصو  شکل    و علوم بشری بر اسا  دو نوع نحوۀ  گیرد علوم بشری صور، می
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-اند و تقسیمنکرده  تنظیم و آرایش مبانی تفسیر از این طریق تبعی: وۀگیرد  تمام مالفان در نحمی
اند قرآن و  ها ترتیب منطقی ندارد، گرچه اغلب آنها سعی نمودهگرایش  ویژه در عرضۀبندی آنها به

  عل و تقریر قو ، ر   شامل   تنها  روای:  از  سن: را به ترتیب در وهله او  و دوم بیان نمایند  مقصود
رود؛ زیرا معصوم )ع( به وحی  از دایره روای: کنار می  تابعین  و  صحابه   : و سخناناس  )ع(  معصوم 

اس:  آنها گذاشته شده آیا، نیت بر عهدۀ 13متصل اس:، قو  و رعل آن صحیح اس: و بیان و تبیین
 و تفسیرشان مورد رضای: خداوند متعا  اس:  

ایش برده، در حالی که  ده درس: و غلط )انحصاری(  عمید چیدمان خود را بر اسا  استفا
بندی، استفاده در تقسیم  دهی مبانی تفسیر ربطی به نحوۀ استفاده ندارد و دخال: دادن نحوۀسازمان

خلط نمودن این دو مرحله در یکدیگر اس:  به عنوان نمونه، او از یک طرف گرایش علمی و گرایش  
در سازمان را  خود  اجتماعی  نمیدهی  ایوارد  دیگر  طرف  از  و  گرایشکند  با  مرتبط  را  دو  های  ن 

لف آنننان غرف در شود ما( به طوری که ممحظه می417   1387عمید،  ر ک؛  داند )تفسیری می
دهی و چگونگی استفاده از مبانی تفسیر تمییتی قائل نشده؛ به استفاده انحصاری که میان سازمان

 اس:   دهی خارج کردهاز سازمانها را همین دلیل بعضی از گرایش
شود  دهی نخس: به گردآوری، استقصا  و شمار  انواع مبانی تفسیر ارداخته میدر سازمان

شود؛ زیرا ممکن اس: بعضی از و اس از آن به حذف و ادغام انواع مبانی تفسیر روی آورده می
از حیطه یکدیگ موارد  در  ادغام  قابل  یا  و  باشد  مبانی خارج  انواع  کار  ی  که  این  از  باشند  اس  ر 

شود و مقدم و موخر بودن هر یک تعیین بندی انجام شد، رابطه انواع با یکدیگر سنجیده میهدست
نحوۀگردد   می در  قرار می  در حالی که  بررسی  مورد  تفسیر  مبانی  و استفاده، گستره کاربرد  گیرد 

نظری  صور،  به  مفسر  گاه  اس:   غلط  و  درس:  استفاده  سر  بر  و    بحث  مبانی  از همه  استفاده 
ها )با توجه به قابلی: و کارآیی خود آیه یا آیا،( را قبو  دارد و در عمل نیت از همه هم استفاده گرایش

کند  لیکن مفسری دیگر به لحاظ نظری استفاده از همه مبانی را قبو  دارد، اما عمم از یکی  می
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می بنابراین، استفاده  دارد   تخصصی  نگاه  چون  به    کند؛  مفسر  یک  درس:،  استفاده  صور،  در 
برد و دیگری به صور، ناق   در استفاده غلط، مفسر تنها یک یا  همگانی از مبانی تفسیر بهره می

آورد،  تعداد محدودی از انواع مبانی تفسیر را شر  الزم و کاری برای بیان مراد الهی به حساب می
 گذارند آن رراتر نمیکنند و اا را از دایره فا  میمثم قرآن گرایان تنها به قرآن برای تفسیر اکت

ای  گیرد؛ به دلیل اینکه اصل و اایهرومی مدعی اس: که اتجاه عقیدتی در مرتبه نخس: قرار می
آید که عقیده چگونه سبب به وجود آمدن روای:  برای ایجاد سایر علوم اس:  این ارسش به ذهن می

توان   دامنه یک علم را نمیگیرد یل گرایش اعتقادی قرار میها شده اس: و به چه دلیل ذو گرایش 
آن چنان گسترده در نظر گرر: که سایر علوم و دیگر موضوعا، تفسیرشناسی را در بر گیرد؛ زیرا  

ها و عوارض  ی موضوع واحدی بحث کرده و حال:هر علمی مجموعه مسائلی اس: که درباره 
  ،ی کاظم)  عا، اس:موضو  تیعلوم به تما  تیتماند و  کذاتی و اختصاصی آن موضوع را بررسی می

گردد؛ چرا که او در صدد  (  بدین ترتیب ضعف »اتجاه عقیدتی  رومی آشکار می۲4   1   14۰4
دیدگاه   قبیل  برآمده  از  موضوعاتی  به  این،  بر  عموه  نماید   بیان  آن  در  هم  را  عررا  نظرا،  و 

آننه که مد    اس:  مسلماها، اصو  و قواعد تفسیری شیعه و اهل تسنن نیت توجه نمودهررض ایش 
انواع مذاهب و ررقه با  گردد  تعداد این ررقههای مسلمانان برمینظر رومی بوده، به  ها در ارتبا  

شامل شیعه، اهل حدیث، اشاعره، معتتله، مرجئه، خوارج و غیره اس:  هر ررقه نیت رارغ    اصو  دین
ها سود  ز سن: و گرایش ها و اصو  و قواعد خود در این باره، به طور حتم اررض از داشتن ایش

شان  نگر  و شناخ: و دیدگاهقطعا در نحوۀ    برد  به بیان دیگر، تمام مفسران شیعه و غیر شیعهمی
نگرند، به عنوان مثا   کنند و از منظر واحدی به آن نمیب: به قرآن متفاو، از یکدیگر عمل مینس

ررقه مفسران  سنظرا،  ابعاد  در  قرآن  تحریف  به  نسب:  مختلف  و  های  جابجایی  نقصان،  گانه  ه 
بوده و عدهزیاد، یکسان نیس:  عده به تحریف  ارداختهای معتقد  آن  انکار  به  اند  همننین  ای 

وهی معتقد به زبان صریح قرآن هستند و گروهی دیگر عموه بر زبان صریح، اعتقاد به زبان غیر  گر
این ایش با وجود  دارند   نیت  انهانی  تمام مفسرررض صریح و  و  ها،  مبانی  از  استفاده  به  ناگتیر  ان 

 ها در تفسیر آیا، هستند   گرایش
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بندی آنها  سائل اجتماعی و عدم اایرومی عل: مستقل آوردن علوم اجتماعی را ارداختن به م
کند در صورتی که هر علمی موضوع تخصصی مربو  به خود را داراس:؛ به عقاید معتتله تلقی می

ای از قضایای معنادار و معرر: بخش اس: و اینگونه نیس: سلسه چرا که علم یک نظام معررتی و
د و سایر علوم این ویژگی را در بر  که تنها علوم اجتماعی یک علم اختصاصی و منحصر به ررد باش

 اس:   نداشته باشند  اس باز هم ممک مشخصی در نظر گررته نشده

 ی در سازمانده ی شناسو فهم  ی به رأ ریگنجاندن تفس. ۳-5

مبانی تفسیر اس:  یکی    خارج از حیطۀاند که  لف به مطالب و موضوعاتی ارداختهمار انج  ه
این موضوع نمی به رأی  اس:   این موضوعا،، »تفسیر  مبانی  از  انواع گوناگون  تواند در عرض 

رأی  تفسیر بهتفسیر به رأی در مورد تشخی  درس: و غلط تفسیر اس:    تفسیر نشانده شود؛ زیرا 
تفسیر  و قدر، تمییت    عنوان ممک و معیار تشخی   همان ارزیابی تفاسیر و نقش آن به  در واقع

مطرا کردن آن در انواع    بدین جه:،  گیرد و عملکرد مفسر زیر ذره بین قرار می  درس: از غلط اس: 
که   چرا  نیس:؛  صحیح  تفسیر  مقول  جنسمبانی  از  از   ۀبحث  یکی  به  مربو   و  اس:  دیگری 

از استفاده مفسر از یک مبنا یا یک  سیرشناسی اس:   موضوعا، داخلی تف به عبار، دیگر، اس 
شود و  ها، آرا  و نظرا، او در مورد معانی آیا، به محک گذاشته میگرایش و یا مبانی یا گرایش 

گردد  بدین رو، مواردی از قبیل تفسیر به رأی، انحراف در تفسیر، درستی یا نادرستی آن مشخ  می
اند، در واقع ارزشیابی تفاسیر را  ، عک و رومی از آن یاد کردهنحراری که عمیدهای اجه: گیری 

داده قرار  به شمار وجهه هم: خود  آن  و سازماندهی  تفسیر  مبانی  از  آن موضوعی مستقل  و  اند 
 رود  می

های تفسیر را اعم از باطل و صحیح در نظر  اعتقاد رضایی بر این اس: که اگر مبانی و گرایش
این صورگررته ش در  تفسیر نشانده میود،  مبانی  آرایش و چیدمان  در  به رأی  تفسیر  در   شود ،، 

بندی صحیح و معتبر و باطل و غیر معتبر، او تفسیر به رأی و وجوهی از گرایش عررانی و  تقسیم
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( به این نکته  3۲-31   1395شمرد )رضایی،  گرایش علمی را جت  تفسیر باطل و غیر معتبر برمی
تواند درس: باشد و هم غلط،  تجربی هم می-عررانی و گرایش علمی  گرایش ه کرد کهباید توج

گونه اس: و تفسیر غلط آن به ضرب قرآن معروف اس:  لذا، تفسیر چنانکه تفسیر قرآن به قرآن این
 شود  ها جریان دارد و به دو گرایش محدود نمیدرس: و غلط در تمامی مبانی و گرایش

مبانی تفسیر ذکر شده هرمنوتیک اس:  موضوع و قلمرو    دهیمار سازمانموضوع دیگر که در ش
 3۰   138۰واعظی،  ر ک؛  هرمنوتیک، رهم شناسی اس: و مباحثی در باب رلسفه رهم قرآن اس: )

( و ارتباطی به حوزه تفسیر شناسی ندارد  بدین ترتیب، نباید همانند عمید، هرمنوتیک 33و    31و  
در سازمان ترا  مبانی  داد؛دهی  قرار  تفسیرشناسی جای    فسیر  حوزه  در  بحث  اصم سن   که  چرا 

 گیرد  نمی

 ی موضوعات مختلف در سازمانده  ییمعنا ۀ خلط حوز . ۴-5

 معنایی مستقل  مبانی تفسیر، رو  تفسیر، سبک تفسیری و مکاتب تفسیری هر یک دارای حوزه 
نمی  را  یک  هیچ  و  هستند  مجتا  د و  برد   بکار  دیگری  جای  به  هر  توان  دادن  این  خال:  از  یک 

نظران چندین  ای از صاحبخورد  عدهلفان به چشم میبه روشنی در بیان برخی از ما  موضوعا،
اند  گاهی میان مبانی و رو  خلط روی داده، به عنوان نمونه،  اصطما را برای یک معنا بکار برده 

ان بهره برده چنانکه  از این دو عنوها را یکی دانسته و بارها در مباحث کتاب خود  عمید مبانی و رو  
(   ۲16و    ۲15و    7و    6   1387اس: )عمید،  در چیدمان مبانی تفسیر  از این دو تعبیر استفاده کرده

ر ک؛  )  دهی مبانی تفسیر مورد نظر خود برگتیده اس:خالد عک نیت تعبیر رو  را برای سازمان
   (75  14۰6عک، 
ییت نداده و همه را تح: حکمی واحد  ا و رو  را تمهای معنایی مبنلف تفاو، میان حوزه ام

اس:  در رلسفه تفسیر، مبانی تفسیر و مراحل تفسیر دو موضوع متفاو،  در کنار یکدیگر قرار داده
کار بردن رو  به جای مبانی ناشی عدم تمایت میان این دو موضوع ه  و مستقل از یکدیگر هستند و ب
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ی مراحل انجام کار اس: و با دو مرحله تفسیر  ، تعیین چگونگبیان گردید، رو  )منهج(  اس:  قبما 
تفسیر اس: و بیان    شود  اما مبانی تفسیر اایه، بنیان و زیر بنایموضوعی و تفسیر ترتیبی انجام می

صفحه    )ر ک؛  گیرد معانی آیا، با تکیه بر نقل )معارف الهی( و عقل )معارف بشری( انجام می
۲ ) 

نامد حتی مبنای نقل، در صورتی که  د را »اتجاه  میندی مد نظر خوبرومی نیت تمام تقسیم
(  به  48   1389شاکر،  ر ک؛  )  ناظر به رویکرد و تخص  مفسر در علوم اس:  یا گرایش  14اتجاه

هایی اس: که مفسر در آن تخص  دارد  در صورتی که قرآن ها مربو  به دانشتعبیر دیگر، گرایش
های  گردد  ارتون بر این، او شعبهارف بشری جدا میدارد و از معو سن: با معارف الهی ارتبا   

ای از موارد اتجاه و منهج را  برد  در ااره ررعی اتجاها، خود را با عنوان »منهج  )رو ( ایش می
- (، مثم در باب سوم در مورد »مدرسه عقلی49   1391جلیلی،  گیرد )ر ک؛  مترادف در نظر می

ه جای واژه اتجاه از منهج استفاده کرده اس: این در حالی اس: که  جتماعی جدید در تفسیر  با
در مبحث تعریف، میان این دو اصطما تفاو، قائل شده بود، اما در مقام عمل از اصطمحاتی که  

 خود بنا نهاده، دوری گتیده اس:   
رو   شود که چرا  این سوا  مطرا می   اس:متوسل شده  هاشگرای  و   هابه دو نوع رو    ییرضا

راقد آن   همنون رلسفه، کمم و      انواع  ری و سا  ارتهیاختصاص    همنون عرراناز انواع    ایبه ااره 
ی:،  اس:، مانند روا   گاهی نیت هر دو عنوان رو  و گرایش بر چندین نوع در نظر گررته شدههستند

  کند،یم  انیبی  بودن علوم تجرب  شیدر مورد رو  و گرا   ییکه رضا  یلیدال  ی  علوم تجربعرران و  
  ی   استفاده محورشودیکاربرد دارد و محدود به آننه گفته، نم  ت یمد نظر  ن  یهاشیگرا   ر یسا  یبرا 

  بر آن   شیگرا   نیس: که رضایی نام   ایمحکم و قانع کننده  لی، دلعلوم تجربی در تفسیرو غالب از  
تمایل مفسر در دانش تفسیر یعنی رویکرد و  دارد )شاکر،    هایی که تخص نهاده اس:  گرایش 

(  حا  ممکن اس: مفسری با توجه به تخصصی که در هر دانشی دارد، آن گرایش در  48   1389

 
 معاد  واژه »اتجاه  در رارسی »گرایش   اس:    14
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تبیان، گرایش الب  های کممی، ادبی و اصولی ر رقهی غتفسیر غالب گردد، مثم در مورد تفسیر 
اس:   های غالب ادبی، کممی و اصولی ر رقهیاس: در حالی که در تفسیر مجمع البیان، گرایش

 اس:  لف دو موضوع رو  و گرایش تفسیر را در هم آمیختهشود که مابه این ترتیب مشاهده می
-کردهاستفاده    ریتفس  شی گرا   ی برا   یریمذاهب و سبک تفس  ، مکاتب   تعابیر از  رضایی    ت ین  یگاه

تفس  یا مذاهب  اصطما     اس: نظر  ی ریمکاتب  به  زم  کی   هایهیراجع  در  و    نهیشخ   مبانی 
و غیره    ها وگرایش تفسیر  قواعد  و  اصو   و  واقع   اس:رو   مفسران  از  اذیر  گروهی  مورد  که 

(، مانند مکتب تفکیک که بر جدایی معارف الهی از معارف  15-13   1   1386،  شود )باباییمی
از قرآن و روای: بهره میبشری تاکید دارند    یموضوعمکتب تفسیری    اس    برندو در تفسیر تنها 

اشتراک دارد  البته    ریتفس  یمبان   احثمباحث آن با مب   یکه گاه  رودیبه شمار م  هاشیجداگانه از گرا 
  ی کمم  شیبه گرا  شتریکرده( ب  انی)با توجه به آننه که خود او ب  ی ریاز مکاتب تفس  ییمنظور رضا

 اس:    ترکینتد 
او  از تخص     یمفسر اس: که ناش  کرد ی و رو  لی تمامورد نظر رضایی مربو  به    ی ریلون تفس

انجام نشده و به قسم  یکار  نیکه چن شدذکر میرا  هاشیانواع گرا  دیعنوان با نیهم لی لذا ذ س:؛ا
آن به    قیو از مصاد  دآی یقسم سوم به حساب م  نفکیقسم باز هم جت  ال  نیآورده که ا  یچهارم رو

ایش  این نکته را باید گوشتد نمود که سبک تفسیری اصطمحی متمایت از لون و گر    رودیشمار م
کن اس: تفسیر خود را  گردد، مثم مفسری ممبیان و تنظیم مطالب برمی  و به نحوۀتفسیری اس:  

نویسی نویسی یا مفصلساده  وجه به ظرری: مخاطبان خود از شیوۀبه شکل منظوم عرضه کند یا با ت
 (  51-5۰  1389شاکر، ر ک؛  استفاده نماید )

 یاجتماع ش یگرا به   )اتجاها، تفسیری(  ی عصر   ی رگیبا عنوان »جه:را قسم چهارم لف ام
   شودیمحدود نم  شیگرا   کی و تنها به    شودمی  هاشیگرا  تمام   شاملکه    یدر حال  داده  اختصاص

در قرون    ولی  گررته،یمورد استفاده قرار م  تیاز قرن چهاردهم ن  شیا  یاجتماع  شیگرا   هر چند که
   اس: کرده دا یا ی شترینمود ب ریاخ
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بیاهمان در  ن شد، رضایی گرایشگونه که  تقسیم کرد   به چهار دسته  را  تفسیری  تقسیم  های 
میان حوزبندی )لون( ههای عرضه شده،  اتجاها،  و  تفسیر  تفسیر، سبک  و مذهب  های مکتب 

تفسیری مرزبندی دقیق و مشخصی انجام نشده و تفکیک میان حوزه های مختلف صور، نگررته  
 اس:  مختلف با یکدیگر شدهو همین امر موجب خلط میان موضوعا، 

ی میان موضوعا، مختلف و حوزه های معنایی آن دچار  لفان در شناسایابه طور کلی، اغلب م
ها از رو  تفسیر، مکاتب و مذاهب تفسیر، سبک تفسیر  اند و برای نشان مبانی و گرایشاشتباه شده
 اند مدد جسته

 ی اصل  گاه یدر جا یفرع  یهااستفاده از شعبه  . 5-5

یگر باشند در حالی که  ها در مقابل یکددهی در این اس: که تمامی قسیمتبار یک سازماناع
اند، قابل  ای از موارد به عنوان گرایش تفسیری به حساب آوردهنظران در ااره آننه برخی از صاحب

زیر  دارای  که  بود  کل  بیان  صدد  در  باید  ابتدا  اس:   آن  اصلی  انواع  از  یکی  در  ادغام  و  درج 
)اجتا ( را ذیل آن مطرا  های آن  هایی اس:، سپس هنگام بررسی و تحلیل مجموعه، شعبهموعهمج

های رمتی، اشاری و شهودی را جدا از یکدیگر  نمود  بنابر این، لتومی ندارد، مانند عمید گرایش
مطرا نمود  همننین، نیازی نیس: مثل رومی دو گرایش بیانی و تذوف ادبی و یا مثل رضایی لغ: 

ی  ی ادبیا، جای داد  بنابراین، همهتوان آنها را ذیل عنوان کلا از گرایش ادبی جدا نمود، بلکه میر
دهد، جای  این موارد تح: عنوان کلی گرایش عررانی یا ادبی که زیر مجموعه هایی را اوشش می

 گیرند می 

 هاش یگرا از  یانامتناسب پاره  یبند . تداخل و دسته۶-5

د نشان  برای  در  تم   آن  متباین  و  متفاو،  انواع  منجر شود که  نباید  تفسیر  مبانی  تعدد  ادن 
نشاند در حالی که آن همدیگر همپوشانی شود، مثم رومی تفسیر صوریه را ذیل اتجاه عقیدتی می



 163 محمدحسین برومند، امیر جودوی، بتول علوی  / ... ي مبان   ي ده سازمان   ۀ صاحبنظران در نحو   دگاه ی و نقد د   ل ی تحل 

 

  به گرایش عررانی اختصاص دارد و ربطی به حوزه کممی و اصو  دین ندارد  اگر به صوریه به لحاظ 
های کممی مانند اهل حدیث، اشاعره، معتتله، مرجئه  ه شود جت  یکی از شاخهاصو  دین نگریست

 آید   و     به حساب می
های عررانی و علمی را تح: عنوان »اشاری  مطرا کرده در حالی که عرران  خالد عک گرایش

فکیک  ه ذکر نمود، اس تتوان آنها را در یک دستو علوم تجربی دو دانش مستقل از یکدیگرند و نمی
نماید  گرچه از یک منظر، گرایش عررانی با معانی باطنی و انهان قرآن سرو  این دو علم ضروری می

کار دارد  آرا  علمی در قرآن به صور، غیر صریح و مستتر بیان شده تا ذهن اهل زمان ایامبر )ص(  
آن(، بر آشفته نشود و  ن قوانین علمی قرکه آمادگی آن را ندارد )به دلیل عدم رهم یا قابل اثبا، نبود

تا   های علمی در قرآن آشکار شود )برومند، بیدر شرایط و زمانی که علوم ایشرر: نمود، دیدگاه
و  ۲43 کلی  و  معین  موضوع  که  هستند  مستقل  علومی  یک  هر  تجربی،  علوم  و  عرران  ولی   )

 اس:   ه غیر قابل قبو  اختصاصی مربو  به خود را دارند و قرار دادن آنها در یک دست
گیرند،  اتجاهاتی که رومی از آن نام برده از نظر منطقی متباین نیستند و در عرض هم قرار نمی

کند که ذیل آن علوم تجربی، قرآن و سن: و رقه  به عنوان مثا  از اتجاه دوم با عنوان »علمی  یاد می
دبی و اجتماعی هم ذیل  های اد که گرایشقرار گررته اس: در حالی که این اتجاه، این قابلی: را دار

آن گنجانده شود؛ چون مطلق علم مد نظر اس:، بنابراین علم در این معنا همه علوم اعم از علوم  
لف تمایتی  دهد  اس، ماتجربی، قرآن و روای: و رقه و ادبیا، و علوم اجتماعی و غیره را اوشش می

 باره نامتناسب اس:  بندی او در این میان علوم الهی و علوم بشری قائل نشده و دسته

 وجود ساختار جامع  . ۷-5

گردید و اضاره ارائه شده، نباید مطرا می  های بندی بندی و طبقهاصوال این مورد با وجود تقسیم
کند که چیدمان عرضه شده، ناق   رود؛ زیرا وجود ساختار جامع بر این امر دالل: میبه شمار می

دمان مذکور اس: و اساسا  :  به عبارتی برهم زننده چیانداختن طرحی دیگر اساس: و نیازمند در  
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اند  متوسل شدن این دو  شکند، عمید و بابایی متوجه این امر نشدهریتی آن را در هم میرلسفه ای
نظر به عنوان »تفسیر بر اسا  کتاب، سن:، عتر، و عقل  یا »نسبتا جامع  در صورتی  صاحب

انواعی   تمام  باشند  معتقد  که  اس:  برشمردهصحیح  این  از  ایش  که  و را  مستقل  صور،  به  اند، 
رود  به بیان دیگر؛ شر  الزم و کاری در تفسیر تلقی شود  گرچه بابایی در انحصاری به کار می

اس:، ولی در مقام عمل آن را تشریح نکرده و خود از عنوان »نسبتا جامع  نام بردهساختار طرا  
مبانی   انواع  تأکید هنگام بررسی مستقل یکایک  آنها  یا غالب  بیشتر  استفاده درس: و  بر  تفسیر، 

 اس: ورزیده

 ی استفاده انحصار  ی ر یکارگ. به ۸-5

ذوقی، گرایش    رایش استداللی و گرایش اگر هر یک از انواع مبانی تفسیر مانند قرآن، سن:، گ
ان  اجتماعی به صور، مستقل و انحصارطلبانه به کار رود، هم-تجربی و گرایش تاریخی-علمی

شود  ممکن اس: دیدگاه شخصی بر این باشد که تنها یک مبنا یا یک استفاده غلط محسوب می
آیه  گرایش و یا بعضی از زیر مجموعه های نقل و عقل برای تفسیر الزم   و کاری اس:، هر چند 

یا از قابلی: استفاده از سایر انواع را داشته باشد، مانند اینکه مفسری در تفسیر رقط از نقل یا عقل  
ای از آنها بهره ببرد، همانگونه که باطنیان برای تفسیر های نقل و عقل یا از ااره یکایک زیر مجموعه

روند  با توجه به آننه ران استفاده غلط به شمار میکنند و از طرردا رقط به گرایش عررانی تکیه می
ای از  رآن به قرآن عمید، ااره گفته شد، برخی از مباحث تفسیر رمتی مانند تفسیر باطنیان و تفسیر ق 

  بابایی جت  مرحله نحوۀ مباحث »انحراف در تفسیر  رومی در مورد قرآنیون و گرایش باطنی محض  
 رایش و چیدمان مبانی تفسیر نقشی ندارد  آیند و در آاستفاده به حساب می
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   ر یو انواع تفس ریتفس یانواع مبان انی م ز یعدم تما. 9-5

شوند، گروهی که هر گونه نظر ورزی و اجتهاد را در  و گروه تقسیم میمفسران غیر معصوم به د
دانستند و گروهی دیگر، اهل اجتهاد و اظهار نظر در باب معانی قرآن  حوزه معانی قرآن ممنوع می
اند مرز دقیق میان انواع مبانی تفسیر و انواع تفسیر یعنی تفسیر نقلی و  بودند  اغلب مالفان نتوانسته

   اند هادی )ر ک؛ صفحه دوم( را تفکیک کنند و در این باره از اشتباه مصون نماندهتفسیر اجت
نتوانسته  رو،  از اینیعنی تقلیدی و اجتهادی معطوف اس:،  ، ه سم: انواع تفسیرب عمیدتوجه 

میان انواع تفسیر و انواع مبانی تفسیر تفاوتی قائل شود و این دو موضوع را درهم آمیخته و هنگام  
گوید  در مورد تفسیر نقلی می   مثما    ان انواع مبانی تفسیر نیت به این اشتباه دچار شده اس:چیدم

ای بر آن شدند تا در رهم و بیان معانی و مقاصد قرآن، رو  »تفسیر نقلی  را اتخاذ نموده،  عده»
به قرآنی، تح: عنوان »تفسیر  را در استخراج مفاهیم  و اجتهاد شخصی  ی  رأ اعما  رکر و رأی 
روی  ممنوع تلقی کنند و سرانجام، کار این احتیا  ارراطی به جایی رسید که جمعی از مفسران به ای

از این رو ، قرآن را کتابی سربسته و مبهم شمردند و تنها کلید رهم آن را سماع و اخبار وارد شده  
( دانستند   وحی  سرچشمه  اخباری۲۲۰  ، 1387عمید   از  دالیل  سپس  برمی(   را  که  شمرها  د 

(  ۲35-۲۲1    اند تفسیر نقلی و غیر اجتهادی شر  الزم و کاری برای تفسیر اس: )همانمدعی
اظهار میگ اجتهادی  تفسیر  مورد  در  به    دارد رچه  متکی  نوع  این  و عقل  که  به   همراهتدبر  تقید  با 

ن  ، اما در عمل دالیلی را که برای اثبا، صح: و حجی: تفسیر اجتهادی چواس:   روایا، تفسیری 
در    برد، در واقع همان دالیل اجتهادقرآن، روای:، عقل، سیره عقم و رو  و بنای عقم به کار می

 (  354-331  تفسیر قرآن اس: )همان
عقلی را اجتهاد در رهم   دهد و اایه تفسیرعک، تفسیر عقلی را در مقابل تفسیر نقلی قرار می

نام دیگر تفسیر عقلی را »تفسیر به رأی  تلقی   کند  و درک معانی و مقاصد آن قلمداد میمتن قرآن 
(  او اس از ذکر  167   14۰6اعتقاد اس: )عک،  کند که در آن »رأی  به معنای عقل، تدبیر و  می
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رسد که رأی بر دو نوع درس: و غلط اس: )همان   دیدگاههای موارقان و مخالفان، بدین نتیجه می
71 ) 

ر اجتهادی ، »تفسیر به رأی  و »تفسیر درایی  را  رومی در آغاز مبحث عقلی، عناوین »تفسی
ااز نام  ای مختصر به تاری  آن، دالیل مخالفان و ز اشاره های دیگر تفسیر عقلی ذکر کرده و اس 

دارد که قسمتی از تفسیر شمرد  آنگاه نظر خود را اینگونه اظهار میموارقان تفسیر اجتهادی را برمی
شود و قسم: دیگر ممنوع اس: و تفسیر به ی ممدوا نامیده میبه رأی جایت اس: و تفسیر به رأ 

 ( 1۰۲-1۰۰  1419شود )رومی،  رأی مذموم نامیده می
داند  اس از آن،  رضایی نیت تفسیر عقلی را به معنای نیروی رکر و مدرکا، و برهان عقلی می

بیان می تفسیر عقلی  مورد  در  را  اندیشمندان  از  برخی  برشمنظرا،  از  دیدگاههای  کند  اس  ردن 
را که آیا، قرآن  داند؛ چموارقان و مخالفان تفسیر عقلی و اجتهادی، دیدگاه موارقان را مطلوب می

خواند  سیره معصوم )ع( و مفسران غیر معصوم و بنای  و روایا،، انسان را به تدبر و تعقل ررا می
ید او کمبود روایا، تفسیری  نیت دالل: بر جواز تفسیر عقلی و اجتهادی دارد  همننین، از د عقم 

و ضعیف و غیر معتبر بودن برخی روایا،، سبب شده که مفسر راهی جت برای اجتهاد در تفسیر 
 (16۲ - 143  1395نداشته باشد )رضایی، 

اند و دالیل مخالفان  لی سخن راندهلفان راجع به تفسیر اجتهادی و تفسیر نقچنانکه ایداس: ما
ر اجتهادی  تفسیر  موارقان  برشمردهو  این ا  اس:   تفسیر  انواع  حوزه  به  موارد  این  بازگش:  اند، 

این اس: که صاحبنشان تفسیر اجتهادی و سازماندهنده  را در یکدیگر  نظران دو موضوع  دهی 
 اند خلط نموده

 یر یگجه ی. بحث و  نت۶

تفسیر عمید زنجانی، عک، رهد رومی، دهد سازمانمی  ها نشانمجموع بررسی مبانی  دهی 
لفان مذکور نشانگر این  عملکرد ماهایی اس:   ها و لغت بابایی و رضایی اصفهانی دارای کاستی
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اند و به اند و دچار نقصان در این زمینه شدهاس: که آنها تعداد انواع مبانی تفسیر را رعای: نکرده
 نحوۀ در    نظراناند  هیچ یک از صاحبای تفسیر در قرآن اس:، دس: نیارتهتمامی علومی که مبن

اند  ارتون بر این،  ها و مقدم و موخر بودن علوم را نسب: به یکدیگر رعای: نکردهچینش، اولوی:
اضاراتی در ساختار کارشان مشاهده گردید که این اضارا، یا با سازماندهی مبانی تفسیر هینگونه  

یا   تفسیر خلط شده  شناسی، انواع تفسیر، اصو  و قواعدد و با موضوعاتی همنون رهمارتباطی ندار
دسته دادن شعبهبندی ارتایش  قرار  از  ناشی  در  ها  اس:   اصلی  در جایگاه موضوعا،  ررعی  های 

اای موضوعاتی از قبیل رو  تفسیر، مکاتب تفسیری،    نظران رد آرایش و تنظیم مبانی تفسیر صاحب
به خود را  اختصاصی و مباحث مربو     که هر یک حوزۀ   اسلوب تفسیری مشاهده گردیدسبک و  

استفاده درس: و انحصاری که یکی از  نحوۀدهی مبانی تفسیر اس:  داراس: و مستقل از سازمان
دهی گنجانده شده و مرز میان این دو مرحله به طور مراحل مبانی تفسیر اس: در مرحله سازمان

ی شده و اوشاناس:  برخی از انواع مبانی تفسیر در یکدیگر همنشدهن تفکیک  لفاتوسط مادقیق  
 اس:  های نامناسب قرار داده شدهگاه در دسته
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