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 شهربانو خويشوند1
 پرويز آزادي2
 

 دهیچک
 ،اسالم جهان در يجد صورت به ریاخ قرن یط كه تاس يریتفس يهاروش از یکي یموضوع ریتفس

 سبتان عمر وجود با. در دوران معاصر پديد آمد فراوان سواالت تبع به يریتفس روش نيا. است افتهي رواج

 اساسی مساله. استداشته  و دانشمندان غربی مسلمانان انیم در یتوجه قابل رشد اين روش تفسیري، كوتاه

 تکثر موجب، و واضح قیدق يهاگام يدارا و مشخص روش فقدان. است آن مانجا روش، یموضوع ریتفس

 نشده فيتعرو مورد اجماع همگان  یدرست به یموضوع ریتفسهنوز . است شدهتفسیر موضوعی  فيتعر در

كند و يا حتی بدون تفسیر موضوعی را تعريف می، و نیاز بوجود آمده خود قهیسل بر بنا يمفسر هر و است

 در و فتهگر قرار نقد موردموجود  فيتعار یتمام، مقاله نيا در. كندمی یموضوع ریتفس بهام اقد، تعريف

سته در باي یاساس يهامولفه، مختار فيتعر اساس برآنگاه . برگزيده از آن ارائه شده است یفيتعر، تينها

 .تبیین شده است، یموضوع ریتفسرويکرد علمی 

 .سنت، روش، فيتعر، یضوعمو ریتفس، یشناسروش: گان كلیديواژ

                                                           

   alii.zahra@yahoo.com/ )ره( ي امام مخييناملللنيبدانشگاه  حديث. کارشناس ارشد رشته علوم قرآن 1

  azadiparviz@ut.ac.ir/ي امام مخيين)ره( )نويسنده مسئول(املللنيبدانشگاه  ثيو حداستاديار گروه علوم قرآن . 2
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 قدمهم -1

 ،ياجتماع و يفرهنگ ريگچشم تحوالت آن دنبال به و يبشر معارف رشد، رياخ سده در

 ييگوپاسخ ييتوانا يبيترت ريتفس. است گشوده مفسران يرو شيپ را ديجد سؤاالت از ياچهيدر

 بيرتت به اتيآ ريتفسصدد در تنها ريتفس نوع نيا در مفسرچراکه  ندارد؛ را سؤاالت نيا به

 ؤالس به دادن پاسخ الزمه چراکه؛ قرآن بهشده عرضه سؤاالت به ييپاسخگو نه و است مصحف

ه ک است موضوع اي سؤال آن با مرتبط اتيآ بر تمرکز، خاص موضوع به پرداختن اي و خاص

 يبيترت ريتفاس رد است ذکر به الزم، . البتهشود گذاشته کنار، اتيآ از ياديز دستهشود باعث مي

 يوردبررسم مبسوطصورت به يموضوعات، حال فراخور به اي و شوديم داده پاسخ يسؤاالت به زين

 ريتفس امن توانينم شد خواهد ارائه يموضوع ريتفس از که يفيتعار اساس بر يول، رديگيم قرار

 د.دارنرا ن يموضوع ريکارکرد تفاس، ريتفاس نيو ا نهادترتيبي  ريتفاس بر يموضوع

، ؤاالتس پاسخ افتني جهت دري ريتفس روش نيا، يموضوع ريتفس کارکرد به توجه با

 يهاانيجر مقابل در نيد يبالندگ و ييايپو راه تنها نکهيا به توجه با. گرفت قرارموردتوجه 

 و يقرآن ناب معارف هيپا بر ينيد تفکر ياياح، يرونيب و يدرون يفکر يهاهجمه و ياعتقاد

 يموضوع ريتفس رهگذر از هدف نيا نيتأم رسديم نظر به، است( السالمهميعل) تيباهل

 .است ريپذامکان

اشي از ن هايىآسيبتا دچار  داشت آن از يقيدق فيتعر ديبا يموضوع ريتفس شناخت جهت

 الزم است يموضوع ريتفس، نوشتار نيا موضوع نکهيا به توجه با .نشويم دقت و تيشفاف عدم

 يتوجهقابل انزيبه م ريازآنجاکه واژه تفس يول د؛نشو نييتب يخوببهدهنده آن تشکيلواژه  دو است

 هيالافبلکه مض، ستين ريخود تفس زيمقاله ن نيا يشرح و بسط داده شده است و موضوع اصل

 .شوديم پرداخته «يموضوع» واژه حيتوض بهصرفاً  نجايا در، است آن

 دادن قرار يبه معنا «وضع» شهير از «موضوع» و است «موضوع» به منسوب اسم «يموضوع»

 به و الرفع ضدّبه ، همچنين ؛(405ص، 4ج، يحيطر /598ص، 1410، ياصفهان راغب) است

 شده معنا زين چيزى گذاشتن جاى و( 396ج، 8ص، 1408، منظورابننمودن ) ثابت و القاء يمعنا

: هياست )غاش امدهين ميآن کرمعنا در قر نيموضوع به ا واژه. (143ص، 13ج، يمصطفو) است

 /5: مائده ؛46 /4ء: فته )نسار )جمع موضع( سه بار به کار «مواضع»کاربرد  درصرفاً  و( 14 /88

 .موضوع نه دارد گاهيجايک  به اشاره باز که( 41، 13

 با و ندکيم شروع يخارج تيواقع و موضوع از را ريتفس، مفسريک ، صدر ديشهبنا به نظر 

، 1421، صدر) کنديم ريتفس به اقدام، موردنظر موضوع با مرتبط يقرآن اتيآ وعهمجم يآورجمع
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 ظرن افتني درصدد مفسر که است يخارج تيواقع آن، «موضوع»، بيترت نيبد. (35-36صص 

 وانبج از ياجنبه به متعلق يامر اي هيقض را موضوع مسلم يمصطف .است آن درباره ميکر قرآن

، است پرداخته آن به قرآن اتيآ که يهست يهادهيپد اي ياجتماع رفتار اي دهيعق يدرباره يزندگ

 ريتفس اصطالح در موضوع لفظ :گفت توانيم مجموع در. (16ص، 1410، مسلم) دانديم

 اتحيتوض، ادامه در. ميکنيم مشخص آن يبرا که دارد يموضوع دامنه به يبستگ، يموضوع

 .آمد خواهد يموضوع ريتفس دامنه درباره يشتريب

 فيتعار يبنددسته -2

 از يرخب، مقاله نيا در .اندداده ارائه يموضوع ريتفس از يمختلف فيتعار، محققان و مفسران

 يرسبر و نقدها را آن، ايمداده قرار دسته هفت در نشانيمضام به توجه با و آورده را فيتعار نيا

 .ميکنيم رائها يموضوع ريتفس از را خودموردنظر  فيتعر، تينها در وکرده 

 یموضوع ریبر هدف تفسمتمركز  فياول: تعار دسته -2-1

 آنقر جامع دگاهيد و يينها نظر آوردن دست به» را يموضوع ريتفس از هدف، مفسران اغلب

 اشاره يموضوع ريتفس از خود فيتعار در نکته نيا به و داننديم «خاص يموضوع در ميکر

 .اندکرده

 را يموضوع تفسير هدف، «للقرآن الموضوعي التفسير في مقدمات»در کتاب  صدر ديشه

 آيه سيرتف به يموضوع ريتفس روش: »گويدو مي دانديم کريم قرآن نظريِ ديدگاه کردن مشخص

 اجتماعي ،اعتقادي موضوعات از موضوعي تبيين و جستجو در سعي بلکه، پردازدنمي قرآن آيه به

 صادياقت مکتب يا قرآن در نبوت بحث يا قرآن در يدتوح دهيعق مانند ؛دارد زندگي وجوديِ يا و

 توحيدي تفسير هدف. آن امثال و قرآن در زمين و هاآسمان يا قرآن تاريخي سنن يا قرآن

 از موضوعي درباره اسالم نظر، نهايتاً و کريم قرآن نظريِ ديدگاه کردن مشخص( موضوعي)

 .(13ص، 1400، صدر« )است وجود و حيات موضوعات

 ست؛ين قيدق «اسالم نظر تاًينها» ديق که است نيا دارد وجود صدر ديشه فيتعر در که يانکته

 (السالمهميعل) ائمه و امبريپ نظر ديبا بلکه، ديآينم دست به قرآن نظر با تنها اسالم نظر چراکه

وجه با ت .است آمده دست به اسالم دگاهيد که نمود ادعا بتوان تا شود جمع زين منقول سنت در

ازي وجود سو احتمال خطا در پياده صدر است ديشه يشده سخنران ادهيپ الذکرفوق کتابکه به آن

 و ياصول، هيفق کيعنوان به شانيا چراکه ؛است «قرآن نظر» شانيا منظور يقواحتمالبه، دارد
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 و اکرم براميپ سنتصرفاً به قرآن اکتفا شود و ، در استخراج نظر اسالم رديپذينم گاهچيه متکلم

 .شود گرفته دهيناد (السالمهميعل) ائمه

 نآ ابعاد و موضوع کي درباره قرآن نظر آوردن دست به را يموضوع ريتفس يرازيش مکارم

 ياهفرصت و حوادث در ديمج قرآن سرتاسر در موضوع کي درباره که يمختلف اتيآ»: دانديم

 آن درباره ديدگاه قرآن کريم آن مجموع از و گردد يبندجمع و يآورجمع، است آمده مختلف

 .(21ص، 1ج، 1386، ديگران و يرازيش مکارم« )شود روشن آن ابعاد و موضوع

 تدالل ديق نيا چراکه است؛ «ديمج قرآن سرتاسردر » ديق، فيتعر نيا قوت نقاط از يکي

 صرف رهاهمو که داشت توجه ديبا، البته. شود جمع موضوع رامونيپ اتيآ تمام ديبا نکهيا بر دارد

 و شدبا توانديآن موضوع نم در ميکر قرآن نظر انگريب، موضوع کي با مرتبط اتيآ يآورجمع

ر آن موضوع د مينظر قرآن کر افتنيدر  ياکنندهنييتع اثر، نيجانش و نيهمنش موضوعات به توجه

 دارد.

 ريتفس از يديگر انيب، يبشر يهاافتهي درباره قرآن از ينظرخواه، رخي پژوهشگرانب گفته به

-يم نيچن يموضوع ريتفس فيتعر در پور داهلل. ي(16-17صص، 1410، مسلم) است يموضوع

، يزندگ موضوعات اي موضوع از که ديمج قرآن سراسر از اتيآ روشمند يآورجمع»: آورد

 رب اتيآ بيترت در دقت با، دارند يواحد هدف و نديگويم سخن يجهان و ياجتماع، يدتيعق

 مامت به کامل احاطه با، اتيآ عيتقط بدون، اتيآ بر حاکم نظم و اقيس به جهتو و نزول حسب

 اقتطاندازه به، موضوعات آن در قرآن دگاهيد انيب، تينها در و يبيترت ريتفس و يقرآن اتيآ

 .(16ص، 1383، پور داهللي« )آن درک در مفسر

 آوريجمع، اتيآ يگردآور يروشمند: جمله از شده اشاره يخوب نکات به فيتعر نيا در

 توجه، نيهمچن و پردازديم آن به يموضوع ريتفس که يموضوعات به اشاره، قرآن سراسر از اتيآ

 حاطهاداشتن ، ادامه در يو. شود توجه اتيآ بر حاکم نظم و اقيس به ديبا که نکته نيا به دادن

 نيا انيب اب. اندديم يموضوع مفسر فيوظا جزء را يبيترت ريتفس و موضوع اتيآ تمام بر کامل

 ريستف در معموالً که است داده پاسخ يموضوع ريتفس مخالفان جانب از وارده اشکال به نکته

 قرار نآ در که ييايجغراف به ويده شده بر شيخو گاهيجا از اتيآتوجهي از بخش قابل يموضوع

 .شودينم توجه، اندگرفته

 کند؛يم ديمق «آن درک در مفسر طاقتازه اندبه» ديق اب را قرآن دگاهيد انيب، ادامه در يو

 تيباهل، يواقع مفسران تنها و ندارند را قرآن جامع دگاهيد افتيدر ييتوانا يعاد مفسران چراکه

 املک احاطه آنان ند؛ينما استنباط را قرآن جامع دگاهيد تواننديم و اندناطق قرآن که هستند (ع)
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 که ودش اشکال نجايا در ديشا .اورنديدرب نطق به يخوببه را قرآن دتواننيم و رنددا آن تمام بر 

اهي گ که است گمان و ظن، مفسران عمل چراکه شود انجام دينبا يريتفس چيه صورت نيا در

مکلف به تدبر در قرآن است و ، توانقدر به انسان گفت توانيم پاسخ. در شوديم جهل موجب

 رداخت.پ ياحتمال اشتباهات حيتصح به توانيم معصوم يقطع سنت و قرآن نصبا استفاده از 

 که اشتهد توجه نکته نيا به کهگونه همان که است وارد اشکال نيا شانيا فيتعر بر، البته 

 اتيآ تمام رب تواندينم مفسر که کرديم توجه ديبا، ندارد را قرآن دگاهيد تمام انيب ييتوانا، مفسر

 .باشد داشته کامل احاطه

 کي نييتب يبرا دانديم يروش را يموضوع ريتفس، راهنما ريتفس درنيز  يرفسنجان يهاشم

 در موجود ميتنظ و بيترت با هماهنگ نه و مضمونهم و موضوعهم اتيآ مالحظه با موضوع

 اب و دهديم قرار گريکدي کنار در را موضوع کي درباره متعدد اتيآ مفسر، روش نيا در قرآن؛

، يرفسنجان يهاشم) کنديم نييتب باره آن در را قرآن دگاهيدها آن داليل ليتحل و يبندجمع

 .(39ص، 1ج، 1386

 معتقد شانيا .دانديم موضوعات طبق بر قرآن اتيآ ريتفس را يموضوع ريتفس يسبحان جعفر

-دسته با، سپس و شود يگردآور جاکي در موضوع کي اتيآ مجموع ديبا روش نيا در است

، يموضوع هر در را قرآن نظر بر کامل احاطه يو. شود اتخاذ يواحد نظر، همه از، هاآن يبند

، هاآن همه يبندجمع با تا رنديگ قرار هم کنار در اتيآ مجموع که دانديم ريپذامکان يصورت در

 .(19-18صص، 1383، يسبحان) ديآ دست به موضوع آن درباره قرآناالطراف جامع و قاطع نظر

 ريتفس مصداق تواندينم ياسورهيِ موضوع ريتفس :گفت توانيم فوق فيتعار بهبا توجه  

ينم زين «يانيب ريتفس» نيهمچنبرندارد.  در را يموضوع ريتفس يينها هدف رايز باشد؛ يموضوع

 در و است دهکر ابداع يالشاط بنت که است ينام يانيب ريتفس. باشد داشته را کارکرد نيا تواند

 سوره هاردهچ تفسيرباآنکه  بنت الشاطي .شوديم ريتفس يهنر و يادب ليتحل قيطر از قرآن، آن

 بنت) دکنمي معرفي موضوعي تفسير را خود شيوه، استانجام داده  ترتيبيصورت به را قرآن

 القرآن سور يموضوع ريتفس نحو»در کتاب  ي نيزغزال .(23-21صص، 1ج، 1390، الشاطي

 سراسر، 2000، يغزال :.کر) است پرداخته قرآن يهاسوره تمام يموضوع ريتفس به «ميالکر

 در هچراک، نمود جمع را موضوع به مربوط اتيآ تمام ديبا قرآن نظر به يابيدست جهت(. کتاب

 . روديم فرو ابهام از ياهاله در قرآن پاسخ از يبخش، صورت نيا ريغ
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 بلکه، ودش اکتفا مشابه ظالفا و ظواهر به دينبا تنها، اتيآ يگردآور در توجه داشت که ديبا

 يانمع و مرتبط هم باها آن ميمفاه که کرد انتخاب را ياتيآ و نمود توجه اتيآ ميمفاه به ديبا

 شروط از فرازها و اتيآ نشيگز در دقت اعمال. باشند يحکم اي يموضوع وحدت يداراها آن

 ازمندين، موضوع با اتيآ ارتباط زانيم صيتشخ. است قرآن يموضوع پژوهش در ياساس

 تفکر و «قرآن به قرآن» وهيش به اتيآ قيعم مطالعه و يکاف ريتفس و يقرآن معلومات، تخصص

رقدر ه است؛ مشخص، کامالً مرحله نيا در يموضوع ريتفس يدشوار و يدگيچيپ. است مندنظام

 توپر در و باشد ترمأنوس يقرآن گوناگون اتيآ با و ترقيدق، قرآن يِ موضوع پژوهشگر ذهن

 آن ريغ از مرتبط اتيآ نشيگز و رتيبص در، باشد ترافتهيسازمان يمعرفت يالگوها و هاهيظرن

 .(99-98صص، 1385، يفتح) بود خواهد ترموفق

  یموضوع ریتفسكننده بر توجه به روايات در تأكید فيتعار: دوم دسته -2-2

 و يآورجمع، اتيآ يبررس و يآورجمع بر افزون که است يفيتعاردربردارنده  دسته نيا

 يجواد، مثالً. دانديم يموضوع ريتفس مراحل جزء زين را لهأمس آن به مربوط اتيروا يبررس

 موضوع ياوح که را قرآن از ياتيآ ابتدا که است باور نيا بر يموضوع ريتفس مراحل انيب در يآمل

 در اتيروا يدبنجمع و يآورجمع به، سپسو  کرد يبندجمع و يآورجمع ديبا، است مدنظر

-جمع، اتيروا و اتيآ ازآمده دستبه يبندجمع دو نيب، يينها مرحله در و پرداخت نهيزم نيا

، ملىآ جوادى) داد ارائه عترت و قرآن، اسالم نظرعنوان به را آن بتوان تا ديآ عمل به يسوم يبند

 يبررس و يآورجمع را يموضوع ريتفس کمال شرط يالعمر جمال احمد .(51-49صص، 1371

 مراحل انيب در زين مسلم يمصطف .(43ص، 1406، يعمر) دانديم موضوع به مربوط اتيروا

، نيچنهم و ينبو ثياحاد از گرفتن کمک، اتيآ ياجمال ريتفس انجام از پس يموضوع ريتفس

 .(36ص، 1410، مسلم) دانديم ريتفس يبعد مراحل از را صحابه اتيروا

 :دارد وجود عمده دگاهيد کي تنها، دگاهيد نيا مقابل در

 صاحبان: يموضوع ريتفس از يبخش نه و است نييتب و شرح حد در، عقل و اتيروا از استفاده

 از دينبا و کرد حرکت قرآن هيسا به هيسا، آخر تا ديبا يموضوع ريتفس در معتقدند دگاهيد نيا

 ارائه نه، تاس خاص يموضوع درباره آن هينظر کشف، هدف چراکه شد؛ خارج قرآن قلمرو

 شارحان عنوبه نقل و عقل از استفاده که اعتقادند نيا بر گروه نيا. آن مانند و اسالم ميحت هينظر

 حد از نآ مقام دينبا اما، است الزم يموضوع ريتفس در يقرآن نص يبرا شاهد و نهيقر اي نيّمب و

 يهاهينظر کشف صدددر ما رايز شود؛ مطرح هينظر منشأ و عنصرعنوان به و رود فراتر شارح
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 /76ص، 1418، يخالد /67ص، 1460، ديسع) ميهست موردنظر موضوع مورد در قرآن خاص 

 .(112-111صص، 1389، يميکر /529-530صص، 2ج، 1387، معرفت

 هدف به جهتو با تاکيد بر استفاده از روايات تفسيري در تفسير موضوعي دگاهِيد صاحبان

-دست، يموضوع ريتفس هدف که است درست. دارند اشاره يحيصح مطلب به يموضوع ريتفس

 يهابيآس از يکي اتيروا از غفلت اما، است موردنظر موضوع درباره قرآن جامع دگاهيد به يابي

 يهاهيتوصبر  مبتني، )ع( معصوم ريتقر و فعل و قول تيحج چراکه است؛ ميکر قرآن فهم يجد

: نحل) ﴾ْم ...َنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَليِهَأنَزْل...﴿: مانند ياتيآ است؛ )ص( امبريپ و قرآن

اَب َو ُهَو الَِّذي َبَعَث ىِف اْلُأمِّيَِّن َرُسوًلا مِّنُهْم َيْتُلوْا َعَليِهْم آَياِتِه َو ُيَزكِّيِهْم َو ُيَعلُِّمُهُم اْلِكَت﴿ ؛(44/ 16

َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا َأطيُعوا اللََّه َو َأطيُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِلي اْلَأْمِر  يا﴿ ؛(2 /62: جمعه) ﴾اْلِحْكَمَة ...

 جمله از، اندشده وارد باب نيا در که يفراوان اتيروا زين و گريد اتيآ و( 59/ 4: نساء) ﴾ِمْنُكم

ِه وَ عِتَْرِتي قَلَيِْن کِتَابَ اللَّالثَّ  فِيکُمُ تَاِرکٌ إِنِّي: »ديفرمايم)ص(  امبريپ که «نيثقل» ارزشمند ثيحد

، 5ج، تايب، ي)ترمذ «ْلَحْوَضا َعَلیَّ َيِرَدا َحتَّی َيْفَتِرَقا َلْن ِانَُّهَما َو َاَبدًا َتِضلُّوا َلْن ِبِهَما َتَمسَّْکُتْم ِاْن َما

، است سقوط موجب، روايت بدون قرآن به اکتفا نيبنابرا .(25ص، 2ج، 1429، ينيکل/ 662ص

 نيّ مب (السالمهميعل) تيباهل و دارد نيّمب به ازين، شخود حيتصربنا بر  ميکر قرآن، اوالً رايز

 تالزم وعن کي، عترت و قرآن تيحج اثبات بر افزون، نيثقل ثيحد، اًيثان ؛هستند تيهدا کتاب

 صفو نيا با. گرنديکدي مکمّل دو آن از هرکدام يعني ؛رسانديم را دو آن انيم يريناپذانفکاک و

 ييجدا و انفکاکها آن انيم و ميبدان سنت از ازينيب و مستقل را قرآن که است ممکن چگونه

 نيا ،موضوعي بر اساس تعاريف گذشته ريتفس يهانقص از يکي گفت توانيم پس. ميندازيب

 از سنت و قرآن کهدرصورتي کندينم استفاده)ع(  بيتاهل و )ص( امبريپ سنت از که است

 اتيآ يواقع مراد و مقصود، اتيروا بهتمسک  بدون، موارد ياريبس در. ستندين جدا رگيکدي

 .شد نخواهد روشن ما يبرا

 در اتيروا استخراج، را خود کار مراحل از يکي ديبا يموضوع مفسر که گفت ديبا جهينت در

 بدون يموضوع ريتفس رايز بدهد؛ قرار اتيآ نييتب و شرح جهت آن از استفاده و موضوع مورد

 و ميشو ايجو زين را اتيروا نظرات ميبخواه اگر، البته. بود ناقص خواهد اتيروا از استفاده

 نيا توانينم گريد، ميکن استفادهها آن ازمدنظر  موضوع مورد در يخواههينظر منبععنوان به

 يبرا يگريد عنوان ديبا و نهاد نامبا عنواني که اکنون رايج است  قرآن يموضوع ريتفس را ريتفس
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 يبهتر عنوان، روايي يموضوع ريتفس، ثيحد و قرآن يموضوع ريتفس نام ديشا .کرد انتخاب آن

 .باشد اتيروا عالوههب قرآن يموضوع ريتفس يبرا

 یموضوع ریتفس موضوعات دامنه كنندهمشخص فِ يتعار: سوم دسته -2-3

 اند:هکرد ميتقس دسته دو به را موضوعات، شدهارائه فيتعار غالباً 

 قرآن اتيآ، يموضوع ريتفس»: شودبه قرآن عرضه  قرآن بيرون از که يالهأمس اي موضوع .1

، ياقتصاد، ياجتماع مسائل، اسالم فروع و اصول به مربوط مختلفِ  موضوعاتبر اساس  را

 ؛(18ص، 1386، يرازيش مکارم) ...«دهديم قرار يبررس و مطالعه مورد، ياخالق، ياسيس

 يوعموض ريتفس فيتعر در محققان از يکي: باشد قرآن از مستخرج دو هر حکم و موضوع .2

 ايسوره  کياز خالل ، ياهداف و مقاصد قرآن هيپا بر را موضوعات که يدانش»: است آورده

 .(20ص، 1460، ديسع) «کنديم يبررس، شتريب

، ترشيب اي سوره کي در تنها موضوع کي يبررس، شد انيب قبل صفحات در کهطور همان

 يبرخ البتهموضوع جمع شود.  کي رامونيپ اتيآ يتمام ديچراکه با شود؛ينم يموضوع ريتفس

 هر مجموع را يموضوع ريتفس در شدهيبررس موضوعات، مسلم يو مصطف صدر ديشه همچون

 .(36ص، 1410، مسلم /35-36صص، 1421، صدر) داننديم باال موضوعات دسته دو

 که دارد وجود روش دو يموضوع ريتفس يبرا که گفت توانيم مطلب نيا به توجه با

 :ازاند عبارت

و  شود استخراج مرتبط اتيآ، قرآن درون از و شود مطرح رونيب از يالهأمس: اول روش

 تفسير گونهنيا، حقيقت در. شود بررسي موضوع هاآيه آن مجموع گرفتن نظر در با، سپس

 و بگويد سخن ما براي قرآن تا است آن به فرادادن گوش و نشستن قرآن سخن پاي، موضوعي

 .است قرآن هايپيام گرفتن تنها ما نقش و برساند را خود پيام

 نظر قرآن سؤال شود.، از درون قرآن استخراج و درباره همان موضوع يموضوع: دوم روش

 یموضوع ریتفس بودن روشمند برمتمركز  فيتعار: چهارم دسته -2-4

 يروشمند. 1 :است گرفته قرار محققانموردتوجه  منظر دو از يموضوع ريتفس بودن روشمند

 .قرآن پاسخ فهم در يروشمند. 2؛ اتيآ يگردآور در

 در يربش يکوشش: »اندکرده اشاره آن به خود فيتعار در و اندکرده توجه نکته نيا به يبرخ

 موضوعات و مسائل به، اتيآ -يتئور بر يمبتن - يگردآور هيسا در قرآن از يپاسخ روشمند فهم
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 قرآن روديم انتظار که -يجمع اتيح احوال و يبشر معارف از برخاسته- ينظر و يعلم زنده 

 را يمسأله روشمند، فوق فيتعر. (143ص، 1387، يليجل« )باشد داشته باره آن در يحق سخن

 .است داده قرارمدنظر  يخوببه

 قرآن زا يخاص موضوع درباره قرآن هيظرن روشمند کشف را يموضوع ريتفس، گريد يمحقق

-روش در نو يروش» کتاب صاحب. (97ص، 1385، يفتح) دانديم موضوع کي از يمقطع اي

 هدفمند و دروشمن يگردآور را يموضوع ريتفس، «ميکر قرآن يموضوع و يبيترت ريتفس يشناس

 و تهوسيپ، نيسپ و نيشيپ قرائن همه در اگر که دانديم يموضوع درباره ميحک کتاب اتيآ

 گردديم نهيمز آن در ديمج قرآن يفکر منظومه اي ژهيو هينظر به يابيدست سبب، شود دقّت گسسته

 .(192ص، 1392، فر يدريح)

 شدهن داده حيتوض کدامچيه در يول، شدهتأکيد  يروشمند بر دسته نيا فِيتعار يتمام در

 لمراح يدارا و شده نييتب ييجا در روش نيا ايآ ؟ستيچ يروشمند از منظور قاًيدق که است

 يهادسته رد که سابقنزاع  و شده اشاره آن به لفظ ظاهر در، صرفاً فقط نکهيا اي ؟است شدهفيتعر

 ؟دارد وجود هم هنوز بود مستتر، فيتعر در يقبل

 هسور در اتيآ گاهيجا و یزمان بیترت برتأكیدكننده  فيتعار :پنجم دسته -2-5

 تمام» :است کرده فيتعر نيچن را يموضوع ريتفس «يةاالسالماملعارف  دائرة» در يخول نيام

 هاتاسبمن، يزمان بيترت و گردديم يآورجمع ريفراگ و کاملطور به، موضوع کي به مربوط اتيآ

( هم با) اتيآ، فهم و ريتفس به يابيدست يبرا آنگاه، شده مشخص هيآ هر مخصوص طيشرا و

 محاضرات» کتاب صاحب، فيتعر نيا ليتکم در .(368ص، 5ج، اتيب، يخول« )شوديم مالحظه

 بر دياب اتيآ جمع، ممکن حد تا که دارد تأکيد قاسم محمد از نقل به «يالموضوع ريالتفس يف

 .(19ص، 1428، عباس) باشد نزولشان حسب

 و، اتيآ نزول بيترت به توجه اول است: شده اشارهتوجه قابل نکته دو به، فيتعار نيا در

 کي به مربوط اتيآ هرگاه. است گرفته قرار آن در که ياسوره در اتيآ گاهيجا به توجه دوم

، رهگذر ناي از، رنديگ قرار پژوهش و يموردبررس، اندداشته نزول هنگام در که يبيترت به، موضوع

. ديآيم تدس به موضوع کي درباره قرآن دگاهيد رامونيپ شناسانهروش و يخيتار، يتيترب نکات

در  مسلمانان هاسال نيا در و است شده نازل سال 23 يط در ميکر قرآن داشت که توجه يدبا

 تيه تربب ينزول خاص بيبا ترت خداوند، قرار داشتند يدر معرض ابتالئات فراوان نهيمکه و مد
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 وهيشاز  توانيم رهگذر نيا از، شود مشخصدقت به قرآن نزول بيترتآنان پرداخته است. اگر 

 يالگوبردار و استفاده جامعه در يتيترب و يفرهنگ متعدد مسائل حل در ميکر قرآن يجيتدر تيبتر

 ليدل به البته. کرد مشاهده ميکر قرآن در شراب ميتحر در توانيموضوع را م نينمونه ا. کرد

 نزول بيترت به يابيدست امکان حاضر حال در، دارد وجود النزول اسباب اتيروا در که يتشتت

 طهيح هب يگريد علوم ورود با ديشا. کرد استناد آن به نتوانبسا چه و ستين ريپذامکان يعقط

بتوان ... و انگاره خيتار، گفتمان ليتحل، يشناسامعن، يشناسسبک، يشناسزبان ليقب از يقرآن علوم

 .داشتاميد  نزول بيترت اطالعات ليتکم به

 نيااکتفاي صرف به  اما، دارد ياوانفر يدستاوردها نزول حسب به يموضوع ريتفس روش

 تايآ يريگيپ رفصِ  که نحو نيبد. شودميها روش ريسا محسنات ازمندي مانع از بهره، روش

 ميکر قرآن يتيترب روش از –مهم هرچند– يخاص جنبهصرفاً  توانديم نزول اساس بر ميکر قرآن

 آن کملم که يگريد يهاروش از ديبا آن کنار در بلکه، ستين يکاف ييتنهابه يول، دهد نشان را

 ييمعنا بکهش) جامع يموضوع ريتفس از استفاده با تنها :گفت توانيم، . درواقعکرد استفاده است

  .(324-224صص، 1389، گرخامه) داد پوشش را يقرآن موضوع کي ابعاد تمام توانيم( قرآن

 سیر قرآن به قرآن اي از تفتعريف تفسیر موضوعی به عنوان گونه: ششم دسته -2-6

 به قرآن ريتفس روش يفرع يهاگونه از يکي را وهيش نيا، يموضوع ريتفس فيتعر در برخي

 يرگردآو را موضوع کي به مربوط اتيآ، يموضوع ريتفسمفسر در  معتقدند و دندانيم قرآن

 نظر و داده قرار گريدهم ريتفس نهيقر راها آن، قرآن به قرآن ريتفس روش از استفاده با و کرده

 .(381ص، 1390، ياصفهان ييرضا) دسازمي روشن موضوع آن پيرامون را قرآن يينها

 در ينعي ؛اندمتفاوت يريتفس هدف در يريتفس روش دو نيا که است يحال در فيتعر نيا

 يجامع درک به يابيدست و آن ريتفس ارائه يبرا هيآ کي بر تمرکز با مفسر، قرآن به قرآن ريتفس

 مفسرمدنظر  هيآ به، اقيس و مضمون نظر از مزبور اتيآ خواه. ديجويم استمداد ن آيههما از

، يموضوع ريتفس در اما ؛(97-96صص، 1390، مهر يعلو و يغالم) نه اي باشد داشته شباهت

 کي خصوص در را( معنا و لفظ لحاظ از) مضمونهم و مشابه اتيآ که است نيا مفسر غرض

 دهد پاسخ موضوع آن رامونيپ خود پرسش به، اتيآ مجموع از و دهد دونيپ گريکدي به، موضوع

حساب به روش کي توانينم را دو نيا، هدف شدندوگانه  با. کند استخراج را قرآن هينظر و

 ريفست نوع از قرآن به قرآن ريتفس، درواقع .گرنديکدي از زيمتما و متفاوت، وهيش دو نيا .آورد

 به قرآن ريتفس گفت توانيم و  (99ص، 1382، يداود) است يوضوعم ريتفس بر مقدم و يبيترت
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دو روش  نيا و (97-96صص، 1390، مهريعلو و يغالم) است يموضوع ريتفس هيپا، قرآن 

ها هم بر نقاط افتراق آن، نکته نيدارند. ا گريکديعموم و خصوص من وجه با  رابطه، يريتفس

 طلقم خصوص و عموم رابطه نه و هستند يکي نه، نيابنابر ؛تأکيد دارد و هم بر نقاط اشتراک

 .دارند

 یموضوع ریتفس بودن روش اي علم بر متمركز فيتعار: هفتم دسته -2-7

عنوان هب گريد يبرخ در و شده يمعرف علم کيعنوان به يموضوع ريتفس، فيتعار يبرخدر 

 .روش کي

حساب به علم کيعنوان به و علوم شمار در را يموضوع ريتفس، فيتعار از اول قسم در

 بحث به، دارند يکساني هدف که را يقرآن يايقضا که است يدانش يموضوع ريتفس»: آورنديم

بر  و خاص گونه بهها آن مطالعه و ايقضا آن به وابسته و پراکنده اتيآ يگردآور راه از ؛رديگيم

، يالمع) «هاآن نيب ونديپ و ايقضا عناصر شناخت و اتيآ يمعان فهمقصد به، نيمع طيشرااساس 

 افاهد هيپا بر را موضوعات که دانديم يدانش را يموضوع ريتفس، گريد يمحقق .(9ص، 1405

 .(20ص، 1460، ديسع) کنديم يبررس، شتريب اي سوره کي خالل از، يقرآن مقاصد و

، ثالمنعنوابه .دندانيروش م کيرا  يموضوع ريتفس که است يفيتعار، دسته نيا دوم قسم

، يفسنجانر ي)هاشم دانديم موضوع کي نييتب يبرا يروشرا  يموضوع ريتفس يرفسنجان يهاشم

ا موضوع ب نييشناخت و تب، کشف يبرا»که  دانديم يروش را آننيز  مهر يعلو .(39ص، 1386

، 1390، مهريو علو ي)غالم «کنديم کمکمضمون موضوع و همهم، مشترک اتيمالحظه آ

 .(88ص

يازمب نکته نيا به، احتماالً روش کي اي است علم کي يموضوع ريتفس نکهيا در اختالف

 سرمف از يکارعنوان به را آن گريد يبعض و علم کيعنوان به را ريتفس علما يبرخ که گردد

، فيتعار از هدست کي است شده ارائه ريتفس يبرا که يفيتعار در، گريدعبارت؛ بهکننديم يمعرف

 دسته و دهديم انجام مهيکر اتيآ مدلول و معنا کشف مورد در مفسر که يکارنوان عبه را ريتفس

 .(7ص، 1391، يرجب) اندکرده فيتعر علم کيعنوان به را ريتفس گريد

 و يمعان کشف يچگونگ در يموضوع مفسر که يخاص روشنظران بنا بر صاحب شتريب

 توجه اب گريد يبعض و داننديم( يريستف)عمل  يموضوع ريتفس روش را آن، دارد يقرآن مقاصد

، است اصخ روش با ريتفس نوع کي هم يموضوع ريتفس و است دانش کي ريتفس خود نکهيا به

 و اشدب توانديم علم کي هم يموضوع ريتفس، جهينتدر  ؛داننديعلم م کيرا  يموضوع ريتفس
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 با که يخاص شرو ؛علم تا است روش کي يموضوع ريتفس گفتبايد ، البته .روش کي هم

 نيممعصو ائمه و اکرم امبريپ سنت و ميکر قرآن از را متعال خداوند مقصود توانيم آن از استفاده

 .کرد استخراج خاص موضوع در (السالمهميعل)

 يشنهادیپ فيتعر -3

، مانع، جامع يفيتعر به افتني دست ليدل نيا به که گفت ديبا يشنهاديپ فيتعر ارائه از شيپ

 يهمم نقش، خاص تيفعال کي از ما تصور که دارد تياهم يموضوع ريتفس از افشف و قيدق

درگرو  تيموفق کهييازآنجا و دارد تيفعال آن انجام يهاروش و هاوهيش، ابزارها انتخاب در

 يگبست تيفعال از فرد تصور به زين ابزارها و هاروش انتخاب و هاستروش نيترستهيشا اتخاذ

 است تيفعال از يکامل و روشن تصور داشتن به منوط، مقصود و هدف به افتني دست پس، دارد

 ريتفس از مختلف فيتعار ارائه با ميکرد يسع پژوهش نيا در زين ما .(27ص، 1387، يقراملک)

شده ارائه فيارتع يبررس با. ميبپرداز اين تعاريف از تفسير موضوعي يابيارز و نقد به، يموضوع

 و يجمالا اريبس، محققان جانب ازشده ارائه فيتعار از يبرخ که ميتافيدر، يموضوع ريتفس از

ي ضوعمو ريتفس يعملطور به خودشان که بوده نآبه خاطر  اين امر، در بعضي موارد .است نارسا

 .اندنداده انجام را

 و ديمان رفع يخوببه را فوق فيتعار اشکاالت يتمام بتواند که يفيتعر رسديم نظر به

 :تعريف زير است، باشد داشته بر در راها آن همه محاسن، حالنيدرع

 يتيهدامضمون( مرتبط به موضوع و هم معناهم، لفظهم) اتيتمام آ روشمند يآورجمع

 کنندهنييتع، اقيسکه )درصورتي اقيساساس  برآن  ريتفسو  (يزندگ متن اي قرآن متن)برخاسته از 

به  يابيجهت دست، اتيآ مجموعشده از استخراج مياهمف يبندجمع و ليتحل و اتيروا و( باشد

 .يبشر درک حدجامع قرآن در موضوع مدنظر در  دگاهيد

 (پیشنهادي فيتعر يايمزاگیري )نتیجه -3-1

 نيا در، نشود جمع روشمندصورت به اتيآ تمام اگر: «اتيآ تمام روشمند آوريجمع» .1

 حيتوض در. بود نخواهد جامع، موضوع آن مورد راز قرآن د آمدهدستبه دگاهيد و پاسخ صورت
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 و است ازين قرآن 1واژهگنج کي به، اتيآ روشمند يجستجو جهت که گفت ديبا روشمند ديق 

. دبو خواهد ناقص همچنان يآورجمع نيا، است نشده نوشته قرآن يبرا ياواژهگنج که يزمان تا

 تمام رايز آورد؛حساب به يضوعمو ريتفس توانينم را سوره چند اي سوره کي ريتفس، نيهمچن

 .است نشده جمع موضوع کي به مربوط اتيآ

ت دس يبرا يکاف تواندينم موضوع لفظ شاملِ اتِيآصرفاً «: مضمونمعنا و همهم، لفظهم» .2

 يترکمعنا و مفهوم مش، مضمون اتيآ يممکن است برخ، بساچه .جامع قرآن باشد دگاهيبه د افتني

 .متفاوت باشد، لفظشان با لفظ موضوع يول، اشندبا موضوع مدنظر داشته ب

 ره ستين قرار ميکر قرآن در: «(يمتن زندگ اي)برخاسته از متن قرآن  يتيهداموضوع » .3

 تاس تيهدا کتاب قرآن چراکه... و طب، نجوم، ايجغرافمثالً  رد؛يگ قرار يموردبررس يموضوع

، نيرابناب .است آمده در آن انسان تيهدا با مرتبط هايموضوع، کتاب نيا بودن کامل ليدل به و

 رد زين موضوع. باشند انسان تيهدا با مرتبط که رنديگيم قرار يموضوع ريتفس در يموضوعات

 و دارد قرار قرآن درون موضوع، مواقع يبرخ در باشد؛ گونه دو هر از توانديم يموضوع ريتفس

 شوديم افتي يموضوع ريتفست صوربه آن جواب قرآن خود نودر از و شوديم زيبرانگسؤال

 پاسخ، يموضوع ريتفس روش با بازهم و شوديم ارائه قرآن به خارج از موضوع زين يگاه و

 .شوديم استخراج قرآن مدنظر

 يبررس، دارد قرار آن در که ياسوره و اقيس به توجه بدون را اتيآ توانينم«: اقيس» .4

 در اتيآ هک است ياسوره اقيس، اتيآ ريتفس در معتبر وباارزش  يليخ قرائن از يکي رايز، کرد

 ويشخ بعد و قبل آيات با، گرديده واقع که مکاني در ايآيه هر يعني است؛ گرفته قرار آن درون

 يگاه که است. ممکن کندمي ارائه بسياري مفاهيم، خود خاص فضاي در و دارد خاصي ارتباط

 ستد به آيات واقعي مفاد، قراين اين به وجهت بدون و شود يافت ايقرينه، بعد و قبل آيه در

 نه، دينما يآورجمع را اتيآ از کي هر از آمدهدستبه ميمفاه ديبا مفسر، مرحله نيا در. نيايد

 .اشسوره و اقيس از يجدا را هيآ خود

                                                           

بندی و متقارب املعنی که به صورت منطقی و معقولی طبقهات مترادف و ريکتابی است حاوی لغات و تعبواژه گنج.  1

د )ر.ک. ابيب را م مورد نظر خوديان مفاهيا لغات مناسب برای بيکننده بتواند به کمک آن لغت م شده باشد تا مراجعهيتنظ

 (.66-56صص، 1374، ذاکری
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رحشان و ش نييقرآن بدون تب ريتفس، شد انيکه در صفحات قبل ب گونههمان«: اتيروا» .5

مفسر و  يگمراه ممکن است موجب )عليهم السالم(بيت و اهل )ص( مبرايپ اتيتوسط روا

 د.شو يبه رأ ريدر دام تفسوي افتادن 

، فيبخش از تعر ني: در ا«اتيآ مجموعشده از استخراج ميمفاه يبندجمع و ليتحل» .6

 قرار ليحلو ت يمورد بررس اتيآ مجموعشده از استخراج ميمفاه دينکته است که با نيتأکيد بر ا

 قرآن ظرن ارائه يادعا يخاص موضع در منتخب اتيآ از يبرخ به نگاه با توانينم، و صرفاً رنديگ

 .داشت را

 کنندهبازگو، فيتعر از بخش نيا: «جامع قرآن در موضوع مدنظر دگاهيبه د يابيجهت دست» .7

، سازيداج يا گردآوري فرآيند هرنکته که  نيا کنندهانيب، نياست و همچن يموضوع ريهدف تفس

، القرآن اقسام، القرآن اعالم، نظائر و اشباه همچون مباحث مجموعه و ستين موضوعي ريتفس

 .اندخارج تفسير موضوعي محدوده از يهمگ...  و القرآن امثال

 را قرآن ظاهر و باطن درک ييتوانا نباشد معصوم که يمفسرهر : «بشر درک حد در» .8

 در ديبا پس. ابديدر را قرآن جامع يهادگاهيد يتمام تواندينم جهينت در، ندارد کاملطور به

بلکه ، ستيسخن قرآن ن همه، دهديم ارائه مفسر آنچه هر که داد تذکر يموضوع ريتفس فيتعر

 .است قرآن از درکش حد در مفسر يهاتنها برداشت

به جه با تو رسديم نظر به کهاست  نيا، است توجه ستهيشا بحث نيا يانتها در که يانکته

 که است يسکدر حد  و ستهيکار شا نيبسا اچه، شد انيب يموضوع ريتفس يکه برا يابعاد مختلف

 معصوم رازيغو به است نشده جمع معصوم در جز مقام نيا و باشد داشته کامل احاطه، قرآن به

 مرتبط يانفراوسؤاالت  نکهيبه ا توجه با يشود. ول يموضوع ريکه وارد حوزه تفس ديرا نشا يکس

 انآن از رمسلمانانيغ يسو از اي و شوديم مطرح مسلمانان يبرا حاضر عصر در با هدايت انسان

 و قرآن داشتن با توانينم چون ست؛ين يموضوع ريتفس انجام جز ياچاره ظاهراً، شوديم سؤال

 هنکت به توجه با. بود ياچاره فکر به ديبا، نيبنابرا؛ گذاشت پاسخ بدون را سؤاالت نيا سنت

 ينظر ديبا، دارد را قرآن نظر انيب يادعا يموضوع ريتفس مفسر نکهيا به توجه نيهمچن و فوق

، شد رائها که يفيتعر اساس بر هرچند، باشد سازگار قرآن تيواقع با ممکن حد تا که کند ارائه را

ست ا نيا رسديم نظر به مشکل نيا حل يبرا که ياچاره. رسديم نظر به مشکل اريبس کار نيا

 ديبا نمتخصصا نيو ا رديصورت گ متخصصان از يگروهتوسط  ديبا يموضوع ريکه تفس

 نيرتيضرور از، شد گفته کهطور . همانباشند داشته دست در را ريتفس يبرا الزم يابزارها
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، يموضوع ريتفس ازين نيا روديم ديام که است واژهگنج داشتن، يموضوع ريتفس مفسر يابزارها 

 .شود ارائه ثيحد و قرآن علوم متخصصانخصوصاً ، کشور يعلم جامعه طرف از زودتر هرچه
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