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چکیده
تفسیر موضوعی يکی از روشهاي تفسیري است كه طی قرن اخیر به صورت جدي در جهان اسالم،
رواج يافته است .اين روش تفسیري به تبع سواالت فراوان در دوران معاصر پديد آمد .با وجود عمر نسبتا
كوتاه ،اين روش تفسیري رشد قابل توجهی در میان مسلمانان و دانشمندان غربی داشته است .مساله اساسی
تفسیر موضوعی ،روش انجام آن است .فقدان روش مشخص و داراي گامهاي دقیق و واضح ،موجب تکثر
در تعريف تفسیر موضوعی شده است .هنوز تفسیر موضوعی به درستی و مورد اجماع همگان تعريف نشده
است و هر مفسري بنا بر سلیقه خود و نیاز بوجود آمده ،تفسیر موضوعی را تعريف میكند و يا حتی بدون
تعريف ،اقدام به تفسیر موضوعی میكند .در اين مقاله ،تمامی تعاريف موجود مورد نقد قرار گرفته و در
نهايت ،تعريفی برگزيده از آن ارائه شده است .آنگاه بر اساس تعريف مختار ،مولفههاي اساسی بايسته در
رويکرد علمی تفسیر موضوعی ،تبیین شده است.
واژگان كلیدي :روششناسی ،تفسیر موضوعی ،تعريف ،روش ،سنت.

 .1کارشناس ارشد رشته علوم قرآن حديث دانشگاه بنياملللي امام مخيين (ره)alii.zahra@yahoo.com /
 .2استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه بنياملللي امام مخيين(ره) (نويسنده مسئول)azadiparviz@ut.ac.ir /
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 -1مقدمه
در سده اخير ،رشد معارف بشري و به دنبال آن تحوالت چشمگير فرهنگي و اجتماعي،
دريچهاي از سؤاالت جديد را پيش روي مفسران گشوده است .تفسير ترتيبي توانايي پاسخگويي
به اين سؤاالت را ندارد؛ چراکه مفسر در اين نوع تفسير تنها درصدد تفسير آيات به ترتيب
مصحف است و نه پاسخگويي به سؤاالت عرضهشده به قرآن؛ چراکه الزمه پاسخ دادن به سؤال
خاص و يا پرداختن به موضوع خاص ،تمرکز بر آيات مرتبط با آن سؤال يا موضوع است که
باعث ميشود دسته زيادي از آيات ،کنار گذاشته شود .البته ،الزم به ذکر است در تفاسير ترتيبي
نيز به سؤاالتي پاسخ داده ميشود و يا به فراخور حال ،موضوعاتي بهصورت مبسوط موردبررسي
قرار ميگيرد ،ولي بر اساس تعاريفي که از تفسير موضوعي ارائه خواهد شد نميتوان نام تفسير
موضوعي بر تفاسير ترتيبي نهاد و اين تفاسير ،کارکرد تفاسير موضوعي را ندارند.
با توجه به کارکرد تفسير موضوعي ،اين روش تفسيري در جهت يافتن پاسخ سؤاالت،
موردتوجه قرار گرفت .با توجه به اينکه تنها راه پويايي و بالندگي دين در مقابل جريانهاي
اعتقادي و هجمههاي فکري دروني و بيروني ،احياي تفکر ديني بر پايه معارف ناب قرآني و
اهلبيت (عليهمالسالم) است ،به نظر ميرسد تأمين اين هدف از رهگذر تفسير موضوعي
امکانپذير است.
جهت شناخت تفسير موضوعي بايد تعريف دقيقي از آن داشت تا دچار آسيبهايى ناشي از
عدم شفافيت و دقت نشويم .با توجه به اينکه موضوع اين نوشتار ،تفسير موضوعي است الزم
است دو واژه تشکيلدهنده آن بهخوبي تبيين شوند؛ ولي ازآنجاکه واژه تفسير به ميزان قابلتوجهي
شرح و بسط داده شده است و موضوع اصلي اين مقاله نيز خود تفسير نيست ،بلکه مضافاليه
آن است ،در اينجا صرفاً به توضيح واژه «موضوعي» پرداخته ميشود.
«موضوعي» اسم منسوب به «موضوع» است و «موضوع» از ريشه «وضع» به معناي قرار دادن
است (راغب اصفهاني ،1410 ،ص /598طريحي ،ج ،4ص)405؛ همچنين ،به ضدّ الرفع و به
معناي القاء و ثابت نمودن (ابنمنظور ،1408 ،ص ،8ج )396و جاى گذاشتن چيزى نيز معنا شده
است (مصطفوي ،ج ،13ص .)143واژه موضوع به اين معنا در قرآن کريم نيامده است (غاشيه:
 )14 /88و صرفاً در کاربرد «مواضع» (جمع موضع) سه بار به کار رفته (نساء46 /4 :؛ مائده/5 :
 )41 ،13که باز اشاره به يک جايگاه دارد نه موضوع.
بنا به نظر شهيد صدر ،يک مفسر ،تفسير را از موضوع و واقعيت خارجي شروع ميکند و با
جمعآوري مجموعه آيات قرآني مرتبط با موضوع موردنظر ،اقدام به تفسير ميکند (صدر،1421 ،
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صص .)35-36بدين ترتيب« ،موضوع» ،آن واقعيت خارجي است که مفسر درصدد يافتن نظر
قرآن کريم درباره آن است .مصطفي مسلم موضوع را قضيه يا امري متعلق به جنبهاي از جوانب
زندگي دربارهي عقيده يا رفتار اجتماعي يا پديدههاي هستي که آيات قرآن به آن پرداخته است،
ميداند (مسلم ،1410 ،ص .)16در مجموع ميتوان گفت :لفظ موضوع در اصطالح تفسير
موضوعي ،بستگي به دامنه موضوعي دارد که براي آن مشخص ميکنيم .در ادامه ،توضيحات
بيشتري درباره دامنه تفسير موضوعي خواهد آمد.

 -2دستهبندي تعاريف
مفسران و محققان ،تعاريف مختلفي از تفسير موضوعي ارائه دادهاند .در اين مقاله ،برخي از
اين تعاريف را آورده و با توجه به مضامينشان در هفت دسته قرار دادهايم ،آنها را نقد و بررسي
کرده و در نهايت ،تعريف موردنظر خود را از تفسير موضوعي ارائه ميکنيم.

 -1-2دسته اول :تعاريف متمركز بر هدف تفسیر موضوعی
اغلب مفسران ،هدف از تفسير موضوعي را «به دست آوردن نظر نهايي و ديدگاه جامع قرآن
کريم در موضوعي خاص» ميدانند و به اين نکته در تعاريف خود از تفسير موضوعي اشاره
کردهاند.
شهيد صدر در کتاب «مقدمات في التفسير الموضوعي للقرآن» ،هدف تفسير موضوعي را
مشخص کردن ديدگاه نظريِ قرآن کريم ميداند و ميگويد« :روش تفسير موضوعي به تفسير آيه
به آيه قرآن نميپردازد ،بلکه سعي در جستجو و تبيين موضوعي از موضوعات اعتقادي ،اجتماعي
و يا وجوديِ زندگي دارد؛ مانند عقيده توحيد در قرآن يا بحث نبوت در قرآن يا مکتب اقتصادي
قرآن يا سنن تاريخي قرآن يا آسمانها و زمين در قرآن و امثال آن .هدف تفسير توحيدي
(موضوعي) مشخص کردن ديدگاه نظريِ قرآن کريم و نهايتاً ،نظر اسالم درباره موضوعي از
موضوعات حيات و وجود است» (صدر ،1400 ،ص.)13
نکتهاي که در تعريف شهيد صدر وجود دارد اين است که قيد «نهايتاً نظر اسالم» دقيق نيست؛
چراکه نظر اسالم تنها با نظر قرآن به دست نميآيد ،بلکه بايد نظر پيامبر و ائمه (عليهمالسالم)
در سنت منقول نيز جمع شود تا بتوان ادعا نمود که ديدگاه اسالم به دست آمده است .با توجه
به آنکه کتاب فوقالذکر پياده شده سخنراني شهيد صدر است و احتمال خطا در پيادهسازي وجود
دارد ،بهاحتمالقوي منظور ايشان «نظر قرآن» است؛ چراکه ايشان بهعنوان يک فقيه ،اصولي و
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متکلم هيچگاه نميپذيرد در استخراج نظر اسالم ،صرفاً به قرآن اکتفا شود و سنت پيامبر اکرم و
ائمه (عليهمالسالم) ناديده گرفته شود.
مکارم شيرازي تفسير موضوعي را به دست آوردن نظر قرآن درباره يک موضوع و ابعاد آن
ميداند« :آيات مختلفي که درباره يک موضوع در سرتاسر قرآن مجيد در حوادث و فرصتهاي
مختلف آمده است ،جمعآوري و جمعبندي گردد و از مجموع آن ديدگاه قرآن کريم درباره آن
موضوع و ابعاد آن روشن شود» (مکارم شيرازي و ديگران ،1386 ،ج ،1ص.)21
يکي از نقاط قوت اين تعريف ،قيد «در سرتاسر قرآن مجيد» است؛ چراکه اين قيد داللت
دارد بر اينکه بايد تمام آيات پيرامون موضوع جمع شود .البته ،بايد توجه داشت که همواره صرف
جمعآوري آيات مرتبط با يک موضوع ،بيانگر نظر قرآن کريم در آن موضوع نميتواند باشد و
توجه به موضوعات همنشين و جانشين ،اثر تعيينکنندهاي در يافتن نظر قرآن کريم در آن موضوع
دارد.
به گفته برخي پژوهشگران ،نظرخواهي از قرآن درباره يافتههاي بشري ،بيان ديگري از تفسير
موضوعي است (مسلم ،1410 ،صص .)16-17يداهلل پور در تعريف تفسير موضوعي چنين مي-
آورد« :جمعآوري روشمند آيات از سراسر قرآن مجيد که از موضوع يا موضوعات زندگي،
عقيدتي ،اجتماعي و جهاني سخن ميگويند و هدف واحدي دارند ،با دقت در ترتيب آيات بر
حسب نزول و توجه به سياق و نظم حاکم بر آيات ،بدون تقطيع آيات ،با احاطه کامل به تمام
آيات قرآني و تفسير ترتيبي و در نهايت ،بيان ديدگاه قرآن در آن موضوعات ،بهاندازه طاقت
مفسر در درک آن» (يداهلل پور ،1383 ،ص.)16
در اين تعريف به نکات خوبي اشاره شده از جمله :روشمندي گردآوري آيات ،جمعآوري
آيات از سراسر قرآن ،اشاره به موضوعاتي که تفسير موضوعي به آن ميپردازد و همچنين ،توجه
دادن به اين نکته که بايد به سياق و نظم حاکم بر آيات توجه شود .وي در ادامه ،داشتن احاطه
کامل بر تمام آيات موضوع و تفسير ترتيبي را جزء وظايف مفسر موضوعي ميداند .با بيان اين
نکته به اشکال وارده از جانب مخالفان تفسير موضوعي پاسخ داده است که معموالً در تفسير
موضوعي بخش قابلتوجهي از آيات از جايگاه خويش بريده شده و به جغرافيايي که در آن قرار
گرفتهاند ،توجه نميشود.
وي در ادامه ،بيان ديدگاه قرآن را با قيد «بهاندازه طاقت مفسر در درک آن» مقيد ميکند؛
چراکه مفسران عادي توانايي دريافت ديدگاه جامع قرآن را ندارند و تنها مفسران واقعي ،اهلبيت
(ع) هستند که قرآن ناطقاند و ميتوانند ديدگاه جامع قرآن را استنباط نمايند؛ آنان احاطه کامل
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بر تمام آن دارند و ميتوانند قرآن را بهخوبي به نطق دربياورند .شايد در اينجا اشکال شود که
در اين صورت هيچ تفسيري نبايد انجام شود چراکه عمل مفسران ،ظن و گمان است که گاهي
موجب جهل ميشود .در پاسخ ميتوان گفت انسان بهقدر توان ،مکلف به تدبر در قرآن است و
با استفاده از نص قرآن و سنت قطعي معصوم ميتوان به تصحيح اشتباهات احتمالي پرداخت.
البته ،بر تعريف ايشان اين اشکال وارد است که همانگونه که به اين نکته توجه داشته که
مفسر ،توانايي بيان تمام ديدگاه قرآن را ندارد ،بايد توجه ميکرد که مفسر نميتواند بر تمام آيات
احاطه کامل داشته باشد.
هاشمي رفسنجاني نيز در تفسير راهنما ،تفسير موضوعي را روشي ميداند براي تبيين يک
موضوع با مالحظه آيات همموضوع و هممضمون و نه هماهنگ با ترتيب و تنظيم موجود در
قرآن؛ در اين روش ،مفسر آيات متعدد درباره يک موضوع را در کنار يکديگر قرار ميدهد و با
جمعبندي و تحليل داليل آنها ديدگاه قرآن را در آن باره تبيين ميکند (هاشمي رفسنجاني،
 ،1386ج ،1ص.)39
جعفر سبحاني تفسير موضوعي را تفسير آيات قرآن بر طبق موضوعات ميداند .ايشان معتقد
است در اين روش بايد مجموع آيات يک موضوع در يکجا گردآوري شود و سپس ،با دسته-
بندي آنها ،از همه ،نظر واحدي اتخاذ شود .وي احاطه کامل بر نظر قرآن را در هر موضوعي،
در صورتي امکانپذير ميداند که مجموع آيات در کنار هم قرار گيرند تا با جمعبندي همه آنها،
نظر قاطع و جامعاالطراف قرآن درباره آن موضوع به دست آيد (سبحاني ،1383 ،صص.)19-18
با توجه به تعاريف فوق ميتوان گفت :تفسير موضوعيِ سورهاي نميتواند مصداق تفسير
موضوعي باشد؛ زيرا هدف نهايي تفسير موضوعي را در برندارد .همچنين «تفسير بياني» نيز نمي
تواند اين کارکرد را داشته باشد .تفسير بياني نامي است که بنت الشاطي ابداع کرده است و در
آن ،قرآن از طريق تحليل ادبي و هنري تفسير ميشود .بنت الشاطي باآنکه تفسير چهارده سوره
قرآن را بهصورت ترتيبي انجام داده است ،شيوه خود را تفسير موضوعي معرفي ميکند (بنت
الشاطي ،1390 ،ج ،1صص .)23-21غزالي نيز در کتاب «نحو تفسير موضوعي سور القرآن
الکريم» به تفسير موضوعي تمام سورههاي قرآن پرداخته است (ر.ک :غزالي ،2000 ،سراسر
کتاب) .جهت دستيابي به نظر قرآن بايد تمام آيات مربوط به موضوع را جمع نمود ،چراکه در
غير اين صورت ،بخشي از پاسخ قرآن در هالهاي از ابهام فرو ميرود.
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بايد توجه داشت که در گردآوري آيات ،تنها نبايد به ظواهر و الفاظ مشابه اکتفا شود ،بلکه
بايد به مفاهيم آيات توجه نمود و آياتي را انتخاب کرد که مفاهيم آنها با هم مرتبط و معاني
آنها داراي وحدت موضوعي يا حکمي باشند .اعمال دقت در گزينش آيات و فرازها از شروط
اساسي در پژوهش موضوعي قرآن است .تشخيص ميزان ارتباط آيات با موضوع ،نيازمند
تخصص ،معلومات قرآني و تفسير کافي و مطالعه عميق آيات به شيوه «قرآن به قرآن» و تفکر
نظاممند است .پيچيدگي و دشواري تفسير موضوعي در اين مرحله کامالً ،مشخص است؛ هرقدر
ي قرآن ،دقيقتر و با آيات گوناگون قرآني مأنوستر باشد و در پرتو
ذهن پژوهشگر موضوع ِ
نظريهها و الگوهاي معرفتي سازمانيافتهتر باشد ،در بصيرت و گزينش آيات مرتبط از غير آن
موفقتر خواهد بود (فتحي ،1385 ،صص.)99-98

 -2-2دسته دوم :تعاريف تأكیدكننده بر توجه به روايات در تفسیر موضوعی
اين دسته دربردارنده تعاريفي است که افزون بر جمعآوري و بررسي آيات ،جمعآوري و
بررسي روايات مربوط به آن مسأله را نيز جزء مراحل تفسير موضوعي ميداند .مثالً ،جوادي
آملي در بيان مراحل تفسير موضوعي بر اين باور است که ابتدا آياتي از قرآن را که حاوي موضوع
مدنظر است ،بايد جمعآوري و جمعبندي کرد و سپس ،به جمعآوري و جمعبندي روايات در
اين زمينه پرداخت و در مرحله نهايي ،بين دو جمعبندي بهدستآمده از آيات و روايات ،جمع-
بندي سومي به عمل آيد تا بتوان آن را بهعنوان نظر اسالم ،قرآن و عترت ارائه داد (جوادى آملى،
 ،1371صص .)51-49احمد جمال العمري شرط کمال تفسير موضوعي را جمعآوري و بررسي
روايات مربوط به موضوع ميداند (عمري ،1406 ،ص .)43مصطفي مسلم نيز در بيان مراحل
تفسير موضوعي پس از انجام تفسير اجمالي آيات ،کمک گرفتن از احاديث نبوي و همچنين،
روايات صحابه را از مراحل بعدي تفسير ميداند (مسلم ،1410 ،ص.)36
در مقابل اين ديدگاه ،تنها يک ديدگاه عمده وجود دارد:
استفاده از روايات و عقل ،در حد شرح و تبيين است و نه بخشي از تفسير موضوعي :صاحبان
اين ديدگاه معتقدند در تفسير موضوعي بايد تا آخر ،سايه به سايه قرآن حرکت کرد و نبايد از
قلمرو قرآن خارج شد؛ چراکه هدف ،کشف نظريه آن درباره موضوعي خاص است ،نه ارائه
نظريه حتمي اسالم و مانند آن .اين گروه بر اين اعتقادند که استفاده از عقل و نقل بهعنوان شارح
و مبيّن يا قرينه و شاهد براي نص قرآني در تفسير موضوعي الزم است ،اما نبايد مقام آن از حد
شارح فراتر رود و بهعنوان عنصر و منشأ نظريه مطرح شود؛ زيرا ما درصدد کشف نظريههاي

نقد روششناختی تعاريف تفسیر موضوعی

177

خاص قرآن در مورد موضوع موردنظر هستيم (سعيد ،1460 ،ص /67خالدي ،1418 ،ص/76
معرفت ،1387 ،ج ،2صص /529-530کريمي ،1389 ،صص.)112-111
صاحبان ديدگاهِ تاکيد بر استفاده از روايات تفسيري در تفسير موضوعي با توجه به هدف
تفسير موضوعي به مطلب صحيحي اشاره دارند .درست است که هدف تفسير موضوعي ،دست-
يابي به ديدگاه جامع قرآن درباره موضوع موردنظر است ،اما غفلت از روايات يکي از آسيبهاي
جدي فهم قرآن کريم است؛ چراکه حجيت قول و فعل و تقرير معصوم (ع) ،مبتني بر توصيههاي
س مَا نُزِّ َل إِلَيهِ ْم ( ﴾...نحل:
ن لِلنَّا ِ
ك الذِّكْ َر ِلُتبَِّي َ
قرآن و پيامبر (ص) است؛ آياتي مانند...﴿ :أَنزَلْنَا إِلَ ْي َ
)44 /16؛ ﴿ ُهوَ الَّذِي بَ َعثَ ىفِ الْ ُأمِِّّينَ َرسُولًا مِّنهُمْ َيتْلُواْ َعلَيهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُ َعلِّ ُمهُمُ الْ ِكتَابَ وَ
اللهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْ َأمْ ِر
الْحِكْمَ َة ( ﴾...جمعه)2 /62 :؛ ﴿يا أَُّيهَا الَّذينَ آ َمنُوا أَطيعُوا َّ
ِمنْكُم﴾ (نساء )59 /4 :و آيات ديگر و نيز روايات فراواني که در اين باب وارد شدهاند ،از جمله
ن کِتَابَ اللَّ ِه وَ عِتْ َرتِي
حديث ارزشمند «ثقلين» که پيامبر (ص) ميفرمايد« :إِنِّي تَا ِرکٌ فِيکُمُ ال َّثقَلَيْ ِ
مَا ِانْ َتمَسَّکْتُمْ بِ ِهمَا َلنْ َتضِلُّوا اَبَدًا َو ِانَّ ُهمَا َلنْ يَفْتَرِقَا حَتَّی يَرِدَا َعلَیَّ الْحَ ْوضَ» (ترمذي ،بيتا ،ج،5
ص /662کليني ،1429 ،ج ،2ص .)25بنابراين اکتفا به قرآن بدون روايت ،موجب سقوط است،
زيرا اوالً ،قرآن کريم بنا بر تصريح خودش ،نياز به مبيّن دارد و اهلبيت (عليهمالسالم) مب ّين
کتاب هدايت هستند؛ ثانياً ،حديث ثقلين ،افزون بر اثبات حجيت قرآن و عترت ،يک نوع تالزم
و انفکاکناپذيري ميان آن دو را ميرساند؛ يعني هرکدام از آن دو مکمّل يکديگرند .با اين وصف
چگونه ممکن است که قرآن را مستقل و بينياز از سنت بدانيم و ميان آنها انفکاک و جدايي
بيندازيم .پس ميتوان گفت يکي از نقصهاي تفسير موضوعي بر اساس تعاريف گذشته ،اين
است که از سنت پيامبر (ص) و اهلبيت (ع) استفاده نميکند درصورتيکه قرآن و سنت از
يکديگر جدا نيستند .در بسياري موارد ،بدون تمسک به روايات ،مقصود و مراد واقعي آيات
براي ما روشن نخواهد شد.
در نتيجه بايد گفت که مفسر موضوعي بايد يکي از مراحل کار خود را ،استخراج روايات در
مورد موضوع و استفاده از آن جهت شرح و تبيين آيات قرار بدهد؛ زيرا تفسير موضوعي بدون
استفاده از روايات ناقص خواهد بود .البته ،اگر بخواهيم نظرات روايات را نيز جويا شويم و
بهعنوان منبع نظريهخواهي در مورد موضوع مدنظر از آنها استفاده کنيم ،ديگر نميتوان اين
تفسير را تفسير موضوعي قرآن با عنواني که اکنون رايج است نام نهاد و بايد عنوان ديگري براي
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آن انتخاب کرد .شايد نام تفسير موضوعي قرآن و حديث ،تفسير موضوعي روايي ،عنوان بهتري
براي تفسير موضوعي قرآن بهعالوه روايات باشد.

 -3-2دسته سوم :تعاريفِ مشخصكننده دامنه موضوعات تفسیر موضوعی
غالب ًا تعاريف ارائهشده ،موضوعات را به دو دسته تقسيم کردهاند:
 .1موضوع يا مسألهاي که از بيرون قرآن به قرآن عرضه شود« :تفسير موضوعي ،آيات قرآن
ف مربوط به اصول و فروع اسالم ،مسائل اجتماعي ،اقتصادي،
را بر اساس موضوعات مختل ِ
سياسي ،اخالقي ،مورد مطالعه و بررسي قرار ميدهد( »...مکارم شيرازي ،1386 ،ص)18؛
 .2موضوع و حکم هر دو مستخرج از قرآن باشد :يکي از محققان در تعريف تفسير موضوعي
آورده است« :دانشي که موضوعات را بر پايه اهداف و مقاصد قرآني ،از خالل يک سوره يا
بيشتر ،بررسي ميکند» (سعيد ،1460 ،ص.)20
همانطور که در صفحات قبل بيان شد ،بررسي يک موضوع تنها در يک سوره يا بيشتر،
تفسير موضوعي نميشود؛ چراکه بايد تمامي آيات پيرامون يک موضوع جمع شود .البته برخي
همچون شهيد صدر و مصطفي مسلم ،موضوعات بررسيشده در تفسير موضوعي را مجموع هر
دو دسته موضوعات باال ميدانند (صدر ،1421 ،صص /35-36مسلم ،1410 ،ص.)36
با توجه به اين مطلب ميتوان گفت که براي تفسير موضوعي دو روش وجود دارد که
عبارتاند از:
روش اول :مسألهاي از بيرون مطرح شود و از درون قرآن ،آيات مرتبط استخراج شود و
سپس ،با در نظر گرفتن مجموع آن آيهها موضوع بررسي شود .در حقيقت ،اينگونه تفسير
موضوعي ،پاي سخن قرآن نشستن و گوش فرادادن به آن است تا قرآن براي ما سخن بگويد و
پيام خود را برساند و نقش ما تنها گرفتن پيامهاي قرآن است.
روش دوم :موضوعي از درون قرآن استخراج و درباره همان موضوع ،نظر قرآن سؤال شود.

 -4-2دسته چهارم :تعاريف متمركز بر روشمند بودن تفسیر موضوعی
روشمند بودن تفسير موضوعي از دو منظر موردتوجه محققان قرار گرفته است .1 :روشمندي
در گردآوري آيات؛  .2روشمندي در فهم پاسخ قرآن.
برخي به اين نکته توجه کردهاند و در تعاريف خود به آن اشاره کردهاند« :کوششي بشري در
فهم روشمند پاسخي از قرآن در سايه گردآوري  -مبتني بر تئوري -آيات ،به مسائل و موضوعات
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زنده علمي و نظري -برخاسته از معارف بشري و احوال حيات جمعي -که انتظار ميرود قرآن
سخن حقي در آن باره داشته باشد» (جليلي ،1387 ،ص .)143تعريف فوق ،مسأله روشمندي را
بهخوبي مدنظر قرار داده است.
محققي ديگر ،تفسير موضوعي را کشف روشمند نظريه قرآن درباره موضوع خاصي از قرآن
يا مقطعي از يک موضوع ميداند (فتحي ،1385 ،ص .)97صاحب کتاب «روشي نو در روش-
شناسي تفسير ترتيبي و موضوعي قرآن کريم» ،تفسير موضوعي را گردآوري روشمند و هدفمند
آيات کتاب حکيم درباره موضوعي ميداند که اگر در همه قرائن پيشين و پسين ،پيوسته و
گسسته دقّت شود ،سبب دستيابي به نظريه ويژه يا منظومه فکري قرآن مجيد در آن زمينه ميگردد
(حيدري فر ،1392 ،ص.)192
در تمامي تعاريفِ اين دسته بر روشمندي تأکيد شده ،ولي در هيچکدام توضيح داده نشده
است که دقيقاً منظور از روشمندي چيست؟ آيا اين روش در جايي تبيين شده و داراي مراحل
تعريفشده است؟ يا اينکه فقط صرفاً ،در ظاهر لفظ به آن اشاره شده و نزاع سابق که در دستههاي
قبلي در تعريف ،مستتر بود هنوز هم وجود دارد؟

 -5-2دسته پنجم :تعاريف تأكیدكننده بر ترتیب زمانی و جايگاه آيات در سوره
امين خولي در «دائرة املعارف االسالمية» تفسير موضوعي را چنين تعريف کرده است« :تمام
آيات مربوط به يک موضوع ،بهطور کامل و فراگير جمعآوري ميگردد و ترتيب زماني ،مناسبتها
و شرايط مخصوص هر آيه مشخص شده ،آنگاه براي دستيابي به تفسير و فهم ،آيات (با هم)
مالحظه ميشود» (خولي ،بيتا ،ج ،5ص .)368در تکميل اين تعريف ،صاحب کتاب «محاضرات
في التفسير الموضوعي» به نقل از محمد قاسم تأکيد دارد که تا حد ممکن ،جمع آيات بايد بر
حسب نزولشان باشد (عباس ،1428 ،ص.)19
در اين تعاريف ،به دو نکته قابلتوجه اشاره شده است :اول توجه به ترتيب نزول آيات ،و
دوم توجه به جايگاه آيات در سورهاي که در آن قرار گرفته است .هرگاه آيات مربوط به يک
موضوع ،به ترتيبي که در هنگام نزول داشتهاند ،موردبررسي و پژوهش قرار گيرند ،از اين رهگذر،
نکات تربيتي ،تاريخي و روششناسانه پيرامون ديدگاه قرآن درباره يک موضوع به دست ميآيد.
بايد توجه داشت که قرآن کريم در طي  23سال نازل شده است و در اين سالها مسلمانان در
مکه و مدينه در معرض ابتالئات فراواني قرار داشتند ،خداوند با ترتيب نزول خاصي به تربيت
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آنان پرداخته است .اگر ترتيب نزول قرآن بهدقت مشخص شود ،از اين رهگذر ميتوان از شيوه
تربيت تدريجي قرآن کريم در حل مسائل متعدد فرهنگي و تربيتي در جامعه استفاده و الگوبرداري
کرد .نمونه اين موضوع را ميتوان در تحريم شراب در قرآن کريم مشاهده کرد .البته به دليل
تشتتي که در روايات اسباب النزول وجود دارد ،در حال حاضر امکان دستيابي به ترتيب نزول
قطعي امکانپذير نيست و چهبسا نتوان به آن استناد کرد .شايد با ورود علوم ديگري به حيطه
علوم قرآني از قبيل زبانشناسي ،سبکشناسي ،معناشناسي ،تحليل گفتمان ،تاريخ انگاره و ...بتوان
به تکميل اطالعات ترتيب نزول اميد داشت.
روش تفسير موضوعي به حسب نزول دستاوردهاي فراواني دارد ،اما اکتفاي صرف به اين
صرف پيگيري آيات
روش ،مانع از بهرهمندي از محسنات ساير روشها ميشود .بدين نحو که ِ
قرآن کريم بر اساس نزول ميتواند صرفاً جنبه خاصي –هرچند مهم– از روش تربيتي قرآن کريم
را نشان دهد ،ولي بهتنهايي کافي نيست ،بلکه در کنار آن بايد از روشهاي ديگري که مکمل آن
است استفاده کرد .درواقع ،ميتوان گفت :تنها با استفاده از تفسير موضوعي جامع (شبکه معنايي
قرآن) ميتوان تمام ابعاد يک موضوع قرآني را پوشش داد (خامهگر ،1389 ،صص.)243-242

 -6-2دسته ششم :تعريف تفسیر موضوعی به عنوان گونهاي از تفسیر قرآن به قرآن
برخي در تعريف تفسير موضوعي ،اين شيوه را يکي از گونههاي فرعي روش تفسير قرآن به
قرآن ميدانند و معتقدند مفسر در تفسير موضوعي ،آيات مربوط به يک موضوع را گردآوري
کرده و با استفاده از روش تفسير قرآن به قرآن ،آنها را قرينه تفسير همديگر قرار داده و نظر
نهايي قرآن را پيرامون آن موضوع روشن ميسازد (رضايي اصفهاني ،1390 ،ص.)381
اين تعريف در حالي است که اين دو روش تفسيري در هدف تفسيري متفاوتاند؛ يعني در
تفسير قرآن به قرآن ،مفسر با تمرکز بر يک آيه براي ارائه تفسير آن و دستيابي به درک جامعي
از همان آيه استمداد ميجويد .خواه آيات مزبور از نظر مضمون و سياق ،به آيه مدنظر مفسر
شباهت داشته باشد يا نه (غالمي و علوي مهر ،1390 ،صص)97-96؛ اما در تفسير موضوعي،
غرض مفسر اين است که آيات مشابه و هممضمون (از لحاظ لفظ و معنا) را در خصوص يک
موضوع ،به يکديگر پيوند دهد و از مجموع آيات ،به پرسش خود پيرامون آن موضوع پاسخ دهد
و نظريه قرآن را استخراج کند .با دوگانه شدن هدف ،اين دو را نميتوان يک روش بهحساب
آورد .اين دو شيوه ،متفاوت و متمايز از يکديگرند .درواقع ،تفسير قرآن به قرآن از نوع تفسير
ترتيبي و مقدم بر تفسير موضوعي است (داودي ،1382 ،ص )99و ميتوان گفت تفسير قرآن به
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قرآن ،پايه تفسير موضوعي است (غالمي و علويمهر ،1390 ،صص )97-96و اين دو روش
تفسيري ،رابطه عموم و خصوص من وجه با يکديگر دارند .اين نکته ،هم بر نقاط افتراق آنها
تأکيد دارد و هم بر نقاط اشتراک؛ بنابراين ،نه يکي هستند و نه رابطه عموم و خصوص مطلق
دارند.

 -7-2دسته هفتم :تعاريف متمركز بر علم يا روش بودن تفسیر موضوعی
در برخي تعاريف ،تفسير موضوعي بهعنوان يک علم معرفي شده و در برخي ديگر بهعنوان
يک روش.
در قسم اول از تعاريف ،تفسير موضوعي را در شمار علوم و بهعنوان يک علم بهحساب
ميآورند« :تفسير موضوعي دانشي است که قضاياي قرآني را که هدف يکساني دارند ،به بحث
ميگيرد؛ از راه گردآوري آيات پراکنده و وابسته به آن قضايا و مطالعه آنها به گونه خاص و بر
اساس شرايط معين ،بهقصد فهم معاني آيات و شناخت عناصر قضايا و پيوند بين آنها» (المعي،
 ،1405ص .)9محققي ديگر ،تفسير موضوعي را دانشي ميداند که موضوعات را بر پايه اهداف
و مقاصد قرآني ،از خالل يک سوره يا بيشتر ،بررسي ميکند (سعيد ،1460 ،ص.)20
قسم دوم اين دسته ،تعاريفي است که تفسير موضوعي را يک روش ميدانند .بهعنوانمثال،
هاشمي رفسنجاني تفسير موضوعي را روشي براي تبيين يک موضوع ميداند (هاشمي رفسنجاني،
 ،1386ص .)39علوي مهر نيز آن را روشي ميداند که «براي کشف ،شناخت و تبيين موضوع با
مالحظه آيات مشترک ،همموضوع و هممضمون کمک ميکند» (غالمي و علويمهر،1390 ،
ص.)88
اختالف در اينکه تفسير موضوعي يک علم است يا يک روش احتماالً ،به اين نکته بازمي
گردد که برخي علما تفسير را بهعنوان يک علم و بعضي ديگر آن را بهعنوان کاري از مفسر
معرفي ميکنند؛ بهعبارتديگر ،در تعاريفي که براي تفسير ارائه شده است يک دسته از تعاريف،
تفسير را بهعنوان کاري که مفسر در مورد کشف معنا و مدلول آيات کريمه انجام ميدهد و دسته
ديگر تفسير را بهعنوان يک علم تعريف کردهاند (رجبي ،1391 ،ص.)7
بيشتر صاحبنظران بنا بر روش خاصي که مفسر موضوعي در چگونگي کشف معاني و
مقاصد قرآني دارد ،آن را روش تفسير موضوعي (عمل تفسيري) ميدانند و بعضي ديگر با توجه
به اينکه خود تفسير يک دانش است و تفسير موضوعي هم يک نوع تفسير با روش خاص است،
تفسير موضوعي را يک علم ميدانند؛ در نتيجه ،تفسير موضوعي هم يک علم ميتواند باشد و
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هم يک روش .البته ،بايد گفت تفسير موضوعي يک روش است تا علم؛ روش خاصي که با
استفاده از آن ميتوان مقصود خداوند متعال را از قرآن کريم و سنت پيامبر اکرم و ائمه معصومين
(عليهمالسالم) در موضوع خاص استخراج کرد.

 -3تعريف پیشنهادي
پيش از ارائه تعريف پيشنهادي بايد گفت که به اين دليل دست يافتن به تعريفي جامع ،مانع،
دقيق و شفاف از تفسير موضوعي اهميت دارد که تصور ما از يک فعاليت خاص ،نقش مهمي
در انتخاب ابزارها ،شيوهها و روشهاي انجام آن فعاليت دارد و ازآنجاييکه موفقيت درگرو
اتخاذ شايستهترين روشهاست و انتخاب روشها و ابزارها نيز به تصور فرد از فعاليت بستگي
دارد ،پس دست يافتن به هدف و مقصود ،منوط به داشتن تصور روشن و کاملي از فعاليت است
(قراملکي ،1387 ،ص .)27ما نيز در اين پژوهش سعي کرديم با ارائه تعاريف مختلف از تفسير
موضوعي ،به نقد و ارزيابي اين تعاريف از تفسير موضوعي بپردازيم .با بررسي تعاريف ارائهشده
از تفسير موضوعي ،دريافتيم که برخي از تعاريف ارائهشده از جانب محققان ،بسيار اجمالي و
نارسا است .در بعضي موارد ،اين امر به خاطر آن بوده که خودشان بهطور عملي تفسير موضوعي
را انجام ندادهاند.
به نظر ميرسد تعريفي که بتواند تمامي اشکاالت تعاريف فوق را بهخوبي رفع نمايد و
درعينحال ،محاسن همه آنها را در بر داشته باشد ،تعريف زير است:
جمعآوري روشمند تمام آيات (هملفظ ،هممعنا و هممضمون) مرتبط به موضوع هدايتي
(برخاسته از متن قرآن يا متن زندگي) و تفسير آن بر اساس سياق (درصورتيکه سياق ،تعيينکننده
باشد) و روايات و تحليل و جمعبندي مفاهيم استخراجشده از مجموع آيات ،جهت دستيابي به
ديدگاه جامع قرآن در موضوع مدنظر در حد درک بشري.

 -1-3نتیجهگیري (مزاياي تعريف پیشنهادي)
« .1جمعآوري روشمند تمام آيات» :اگر تمام آيات بهصورت روشمند جمع نشود ،در اين
صورت پاسخ و ديدگاه بهدستآمده از قرآن در مورد آن موضوع ،جامع نخواهد بود .در توضيح
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قيد روشمند بايد گفت که جهت جستجوي روشمند آيات ،به يک گنجواژه 1قرآن نياز است و
تا زماني که گنجواژهاي براي قرآن نوشته نشده است ،اين جمعآوري همچنان ناقص خواهد بود.
همچنين ،تفسير يک سوره يا چند سوره را نميتوان تفسير موضوعي بهحساب آورد؛ زيرا تمام
آيات مربوط به يک موضوع جمع نشده است.
« .2هملفظ ،هممعنا و هممضمون» :صرفاً آياتِ شاملِ لفظ موضوع نميتواند کافي براي دست
يافتن به ديدگاه جامع قرآن باشد .چهبسا ،ممکن است برخي آيات مضمون ،معنا و مفهوم مشترکي
با موضوع مدنظر داشته باشند ،ولي لفظشان با لفظ موضوع ،متفاوت باشد.
« .3موضوع هدايتي (برخاسته از متن قرآن يا متن زندگي)» :در قرآن کريم قرار نيست هر
موضوعي موردبررسي قرار گيرد؛ مثالً جغرافيا ،نجوم ،طب و ...چراکه قرآن کتاب هدايت است
و به دليل کامل بودن اين کتاب ،موضوعهاي مرتبط با هدايت انسان در آن آمده است .بنابراين،
موضوعاتي در تفسير موضوعي قرار ميگيرند که مرتبط با هدايت انسان باشند .موضوع نيز در
تفسير موضوعي ميتواند از هر دو گونه باشد؛ در برخي مواقع ،موضوع درون قرآن قرار دارد و
سؤالبرانگيز ميشود و از درون خود قرآن جواب آن بهصورت تفسير موضوعي يافت ميشود
و گاهي نيز موضوع از خارج به قرآن ارائه ميشود و بازهم با روش تفسير موضوعي ،پاسخ
مدنظر قرآن استخراج ميشود.
« .4سياق» :نميتوان آيات را بدون توجه به سياق و سورهاي که در آن قرار دارد ،بررسي
کرد ،زيرا يکي از قرائن خيلي باارزش و معتبر در تفسير آيات ،سياق سورهاي است که آيات در
درون آن قرار گرفته است؛ يعني هر آيهاي در مکاني که واقع گرديده ،با آيات قبل و بعد خويش
ارتباط خاصي دارد و در فضاي خاص خود ،مفاهيم بسياري ارائه ميکند .ممکن است که گاهي
در آيه قبل و بعد ،قرينهاي يافت شود و بدون توجه به اين قراين ،مفاد واقعي آيات به دست
نيايد .در اين مرحله ،مفسر بايد مفاهيم بهدستآمده از هر يک از آيات را جمعآوري نمايد ،نه
خود آيه را جداي از سياق و سورهاش.

 .1گنجواژه کتابی است حاوی لغات و تعبريات مترادف و متقارب املعنی که به صورت منطقی و معقولی طبقهبندی و
تنظيم شده باشد تا مراجعهکننده بتواند به کمک آن لغت يا لغات مناسب برای بيان مفاهيم مورد نظر خود را بيابد (ر.ک.
ذاکری ،1374 ،صص.)66-56
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« .5روايات» :همانگونه که در صفحات قبل بيان شد ،تفسير قرآن بدون تبيين و شرحشان
توسط روايات پيامبر (ص) و اهلبيت (عليهم السالم) ممکن است موجب گمراهي مفسر و
افتادن وي در دام تفسير به رأي شود.
« .6تحليل و جمعبندي مفاهيم استخراجشده از مجموع آيات» :در اين بخش از تعريف،
تأکيد بر اين نکته است که بايد مفاهيم استخراجشده از مجموع آيات مورد بررسي و تحليل قرار
گيرند و صرفاً ،نميتوان با نگاه به برخي از آيات منتخب در موضع خاصي ادعاي ارائه نظر قرآن
را داشت.
« .7جهت دستيابي به ديدگاه جامع قرآن در موضوع مدنظر» :اين بخش از تعريف ،بازگوکننده
هدف تفسير موضوعي است و همچنين ،بيانکننده اين نکته که هر فرآيند گردآوري يا جداسازي،
تفسير موضوعي نيست و مجموعه مباحث همچون اشباه و نظائر ،اعالم القرآن ،اقسام القرآن،
امثال القرآن و  ...همگي از محدوده تفسير موضوعي خارجاند.
« .8در حد درک بشر» :هر مفسري که معصوم نباشد توانايي درک باطن و ظاهر قرآن را
بهطور کامل ندارد ،در نتيجه نميتواند تمامي ديدگاههاي جامع قرآن را دريابد .پس بايد در
تعريف تفسير موضوعي تذکر داد که هر آنچه مفسر ارائه ميدهد ،همه سخن قرآن نيست ،بلکه
تنها برداشتهاي مفسر در حد درکش از قرآن است.
نکتهاي که در انتهاي اين بحث شايسته توجه است ،اين است که به نظر ميرسد با توجه به
ابعاد مختلفي که براي تفسير موضوعي بيان شد ،چهبسا اين کار شايسته و در حد کسي است که
به قرآن ،احاطه کامل داشته باشد و اين مقام جز در معصوم جمع نشده است و بهغيراز معصوم
کسي را نشايد که وارد حوزه تفسير موضوعي شود .ولي با توجه به اينکه سؤاالت فراواني مرتبط
با هدايت انسان در عصر حاضر براي مسلمانان مطرح ميشود و يا از سوي غيرمسلمانان از آنان
سؤال ميشود ،ظاهراً چارهاي جز انجام تفسير موضوعي نيست؛ چون نميتوان با داشتن قرآن و
سنت اين سؤاالت را بدون پاسخ گذاشت؛ بنابراين ،بايد به فکر چارهاي بود .با توجه به نکته
فوق و همچنين توجه به اينکه مفسر تفسير موضوعي ادعاي بيان نظر قرآن را دارد ،بايد نظري
را ارائه کند که تا حد ممکن با واقعيت قرآن سازگار باشد ،هرچند بر اساس تعريفي که ارائه شد،
اين کار بسيار مشکل به نظر ميرسد .چارهاي که براي حل اين مشکل به نظر ميرسد اين است
که تفسير موضوعي بايد توسط گروهي از متخصصان صورت گيرد و اين متخصصان بايد
ابزارهاي الزم براي تفسير را در دست داشته باشند .همانطور که گفته شد ،از ضروريترين
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ابزارهاي مفسر تفسير موضوعي ،داشتن گنجواژه است که اميد ميرود اين نياز تفسير موضوعي،
هرچه زودتر از طرف جامعه علمي کشور ،خصوصاً متخصصان علوم قرآن و حديث ارائه شود.
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 .28کرميی ،مصطفی؛ «ماهي تفسري موضوعی»؛ قرآنشناخت ،سال سوم ،ش ،2پياپی  1389 ،6ش.
 .29مسلم ،مصطفی؛ مباحث فی التفسري املوضوعی؛ دمشق :دار القلم. 1410 ،
 .30مصطفوی ،حسن؛ التحقيق فی کلمات القرآن الکرمي؛ هتران :وزارة الثقافة و االرشاد االسالمی 1368 ،ش.
 .31معرفت ،حممدهادی؛ تفسري و مفسران؛ ترمجه :علی خياط؛ قم :مؤسسه فرهنگی متهيد 1387 ،ش.
 .32املعی ،زاهر بن عواض؛ دراسات ىف التفسري املوضوعى للقرآن الکرمي؛ رياض :مطابع الفرزد . 1405 ،
 .33مکارم شريازی ،ناصر؛ پيام قرآن؛ هتران :دار الکتب االسالمية 1386 ،ش.
 .34هامشی رفسنجانی ،اکرب؛ تفسري راهنما؛ قم :بوستان کتاب 1386 ،ش.
 .35يداهلل پور ،هبروز؛ مبانی و سري تارخيی تفسري موضوعی قرآن؛ قم :دار العلم 1383 ،ش.

187

