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 ی در تقويت و بازشناسی دانش تفسيرشناسمعرفتدرآمدی بر نقش 

 1تهرانی محمد امینی

 

 چکیده
ی محققان اين عرصه است. يکی از علوم اسالمی که هاتياولوروزرسانی علوم اسالمی از تقويت و به

روزرسانی اين دانش، تقويت و بازشناسی باشد. شیوه بهدانش تفسیر می به شکل جدی نیازمند اين امر است،

قاله شناسی، موضوع اصلی اين مآن توسط علوم جديدی مانند فلسفه دانش تفسیر در کنار تعامل با معرفت

 .دهدیمرا تشکیل 

ی است. اهکتابخانـ تحلیلی و با تکیه بر منابع روش تحقیق در مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی

 ر،ی دانش تفسیهاگزارهشناسی شناسی در گونهی دانش معرفترگذاریتأث دهندهنشانی اين مقاله هایبررس

مورد نیاز در فلسفه  یهاروشتکمیل  ی تفسیری بر اساس رسیدن قطعی به مراد الهی،هاروشی بندرتبه

ی موجود در دانش تفسیر است. دانش هااستداللی دانش تفسیر و تحلیل مندنظامدانش تفسیر، تبیین 

ول ی دانش تفسیر و بررسی فصهاگزارهقلمرو دانش تفسیر را بر اساس تحلیل ماهیت  تواندیمشناسی معرفت

 روشن نمايد. ممیزه آن،

 ی.شناسروش فلسفه تفسیر، قضايا، تفسیر قرآن، دانش تفسیر، شناسی،معرفتواژگان کلیدی: 

                                                           

 amini63@chmail.irية/ املصطفی العامل ةجامع استادیار. 1
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 مقدمه -1

هستند. این فربهی و رشد،  شدنفربهدر حال رشد و  سرعتبهی بشری هر روز و هادانش

. همین امر سازدیمدور  حتی گاهی دانش را از هدف اولیه خود، و همیشه خوشایند نیست

، رتقیدقی جدید و هاروشگیری داشته است تا با تدوین علوم و پی بر آنامروزه محققان را 

ی نمایند. از جمله این علوم، دانش تفسیر است که از گذشته تکانخانهعلوم مورد نظر را بررسی و 

ی گوناگون درباره آن صورت گرفته است و هر هاقالبی متعددی در هافیتألتا به امروز 

داشته است، به تدوین کتابی درباره تفسیر قرآن کریم روی  ظرمدندانشمندی با رویکردی که 

ت. اس دهیپرفاو  مؤثری به این دانش دهسامانآورده است. به نظر نگارنده، زمانه حاضر، محتاج 

فلسفه دانش  افتد، دهیفادر سامان بخشی به مباحث دانش تفسیر مفید  تواندیمیکی از علومی که 

 ی،شناسشانهنی جدید مانند هرمنوتیک و هادانشن دانش تفسیر با تفسیر است. بررسی رابطه کال

مدیریت دانش  ،هاآنبررسی اصطالحات کلیدی دانش تفسیر و رسیدن به تعریفی جامع درباره 

توجه  لیدالاز جمله  تفسیر و بررسی راهکارهای تقویت این دانش با توجه به رشد علوم جدید،

علوم است به  ی مضاف بههافلسفهسفه دانش تفسیر که از گروه به فلسفه دانش تفسیر است. فل

 . از مسائل مهم این دانش،دینمایمبررسی و نظارت و پیراسته کردن دانش تفسیر اقدام 

شناسی ایجاد شناسی دانش تفسیر است که در اثر تعامل فلسفه دانش تفسیر با معرفتمعرفت

شناسی، به و اصول موجود در دانش معرفت هاروش شده است. وظیفه این علم آن است تا با

اقدام نماید. بخشی از مسائل فلسفه دانش تفسیر، مباحث تاریخی  تنقیح و تنظیم دانش تفسیر،

قواعد تفسیر  مثال، طوربه. پردازدیماست که به سیر تاریخی دانش و ادوار مهم دانش تفسیر 

ار گرفته و از لحاظ کمی و کیفی چه تغییرات و قرآن کریم از چه زمانی مورد استفاده مفسران قر

 تحوالتی در مورد قواعد تفسیری قرآن کریم رخ داده است؟

شناسی تی معرفرگذاریتأثنویسنده این مقاله بر آن است تا این مسأله را بررسی نموده و ابعاد 

 متعددی مانندهای در بررسی دانش تفسیر را مورد کنکاش قرار دهد. این تأثیرگذاری در حوزه

 بررسی است.قابل های تفسیری،شناسی و بررسی روشروش قضایا،

 پیشینه -2

سیر. بررسی است. اول، پیشینه فلسفه دانش تفبررسی پیشینه موضوع حاضر از دو زاویه قابل

شناسی در رشد دانش تفسیر و جایگاه آن در میان مسائل فلسفه دانش دوم، پیشینه نقش معرفت
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رد پیدایش فلسفه دانش تفسیر، زمان زیادی سپری نشده است. پیشینه این موضوع تفسیر. در مو 

 توان در قالب دو عنوان آثار عام و آثار خاص دنبال نمود.را می

اف ی مضهافلسفهبه مطالب مرتبط با  هاآنمنابعی است که در  الف( آثار عام: مراد از این آثار،

 شود.ی بحث از فلسفه دانش تفسیر دیده میهاسرچشمه هاآناشاره شده است یا در 

ب( آثار خاص: مراد از این آثار، مقاالتی است که به شکل خاص به فلسفه دانش تفسیر 

از « فلسفه علوم قرآنی»، مقاله 1رشاد اکبریعلاز « نهادهای راهنمای فهم قرآن» مقاله اند.پرداخته

 «فلسفه تفسیر قرآن کریم»و مقاله  3انیخدابخشاز حمید « فلسفه تفسیر»، مقاله 2حقدار اصغریعل

، انددهیرسکه در مجالت مختلف به چاپ  4ی رضایی اصفهانی و نویسنده مقاله حاضرمحمدعلاز 

 .ندیآیمی این موضوع به شمار هانهیشیپاز جمله 

 اره کرد،توان به منبع مستقلی اششناسی در بازپژوهی دانش تفسیر نمیاما درباره نقش معرفت

توان می که اندداشتهشناسی در علوم اسالمی اشاره برخی از منابع به تأثیرگذاری معرفت هرچند

 5زادهاز محمد حسین« ی علوم انسانی در اندیشه اسالمیشناختمعرفتمبانی »یی مانند هاکتاببه 

 اشاره کرد.

امید است تا این مقاله گامی در جهت تقویت دانش تفسیر و تنظیم مباحث آن، به شمار آید 

 ی مفسران باشد.هابرداشتی بهتر و عمیق از قرآن کریم و هاافتیدرو شروعی بر 

 شناسیمفهوم -3

 شناسیمعرفت -3-1

، 1371در فارسی، واژه معرفت و علم به معنای آگاهی، شناخت و ادراک است )بهشتی، 

 یجزئی در مقابل ادراک کلی، ادراک جزئ(. مطلق آگاهی و علم، تصور یا مفهوم، ادراک 1019ص

علوم به شمار  رهیدااز روی دلیل، یادآوری و ادراک مسبوق به جهل، از کاربردهای معرفت در 

                                                           

 ش. 1382، 29؛ قبسات، ش«هنادهای راهنمای فهم قرآن»رشاد، علی اکرب؛ ر.ک. . 1

 ش.1374، 1ش؛ ش 1373، 2مشاره؛ صحيفه مبني، پيش«فلسفه علو  قرآنی»حقدار، علی اصغر؛  ر.ک.. 2

 ش. 1385، 40-39؛ قبسات، ش«فلسفه تفسري»خداخبشيان، محيد؛  ر.ک.. 3

 ش. 1394، 17؛ جمله قرآن و علم، ش«فلسفه تفسري قرآن کرمي»، حممد؛ فهانی، حممدعلی؛ امينیرضايی اص ر.ک.. 4

قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و  ؛شناخيت علو  انساين در انديشه اسالميمباين معرفتزاده، حممد؛ حسني ر.ک.. 5

 ش. 1393)ره(، یپژوهشي امام مخين
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تعریف شده است. « باور صادق موجه»به  عمدتاً(. معرفت 44، ص1390زاده، )حسین دیآیم

لل آن را به شکل موجه و مد ثالثاًبه آن باور داشت و  اًیثانصادق باشد.  اوالًباید معرفت،  درواقع

 (.52ارائه نمود تا برای آن شاهدی وجود داشته باشد )همان، ص

ای شناسی معاصر، معرفتِ گزارهاما در معرفت ردیگیفرامای را معرفت، دایره گسترده نکهیباا

شناسان، علوم و معارف را به درجه یکم و دوم و یرد. معرفتگبیشتر مورد توجه قرار می

(. 33، ص1390خسروپناه، )اند شناسی پیشینی و پسینی تقسیم نمودهشناسی را به معرفتمعرفت

آید و موضوع آن، شناسی پیشینی از وجود ذهنی، علم و ادراکات سخن به میان میدر معرفت

 وجود یا ماهیت علم است.

شناسی نوعی دانش فلسفی و عقلی است که ماهیت و حقیقت معرفت را رفتاز این نظر مع

های تحلیل و مقومات آن را بررسی کرده، مبانی و حدود آن را ارزیابی و قابلیت اعتماد به نظریه

 (.42، ص1390زاده، کند )حسینمعرفتی را بررسی می

. در این قسم، مجموعه آیدشناسی پسینی، بعد از تحقق علوم بشری پدید میاما معرفت 

گیرد. موضوع ها یا تصورات و تصدیقات موجود در علوم، مورد توجه قرار میمعارف و گزاره

ی کالن معرفت هاروش برخالفشناسی پسینی یا درجه دوم، معارف درجه یکم است. معرفت

ی هاروش، رندیگیمشناسی محض و غیرمضاف مد نظر قرار که در دانش متدولوژی و معرفت

های مضاف با شناسیشوند. در معرفتی مضاف بررسی میهایشناسمعرفتخرد معرفت، در 

 (.242، ص1389اللهی، شود )فتحنگر و درجه دوم به این امر پرداخته میدیدی برون

ایای های پسینی است که به بررسی قضشناسیشناسی دانش تفسیر نیز از نوع معرفتمعرفت

 پردازد.می و درجه معرفت آن دانش تفسیر و میزان صحت

 فلسفه دانش تفسیر -3-2

وع هر نتوان آن را برای ای معرفتی اضافه شود، میزمانی که فلسفه به واقعیت یا منظومه

 هیالضافمها با رویکرد تاریخی و منطقی، استفاده کرد. در این قبیل فلسفه تحلیل و نگاه عقالنی

گیرد. فلسفه دانش تفسیر، علمی است که درباره دانش تفسیر بحث آن، مورد بررسی قرار می

اه شود و از اضافات پیراسته گردیده و نقشه رتکانی میوسیله آن دانش تفسیر، خانهنماید و بهمی

در این دانش (. 36، ص1390همو، / 82-79، صص1389)خسروپناه، شود آینده آن مشخص می

و منطقی،  وسیله تحلیل تاریخیشود و بهل کلی و منطقی و بیرونی دانش تفسیر بحث میاز مسائ

 .(222، ص1385شود )نصیری، به بررسی مسائل بیرونی دانش تفسیر پرداخته می
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ست که به  سائلی ا سائل بیرونی م سشمراد از م های درجه دوم و درباره کل دانش عنوان پر

سیر سائل د-تف صی از م سأله خا سیرنه م مبادی  شوند. ادوار مهم یک دانش،مطرح می -انش تف

ـــتند ـــائل بیرونی مرتبط با یک دانش هس  آن و ارتباط آن با علوم نزدیک به خود، از جمله مس

 .(50ص ،1389 )خسروپناه،

دارای ده مسأله است که  فلسفه دانش تفسیر بر اساس الگویی که نگارنده، طراحی کرده،

 ای مستقل است. یکی از مسائل فلسفه دانش تفسیر،نیازمند رسالهتحلیل این ده مسأله 

شناسی شناسی دانش تفسیر است که این مقاله به بررسی این مسأله و نقش دانش معرفتمعرفت

 پردازد.در تحلیل دانش تفسیر می

 شناسی در تقويت و بازشناسی دانش تفسیرهای معرفتنقش -4

اس تواند ایفا نماید بر اسدر فلسفه دانش تفسیر می شناسیهایی که معرفتبررسی نقش

 :استطرح محورهای ذیل قابل

 ی قضايای دانش تفسیرمندنظامبررسی و  -4-1

/ 26، ص1389های مختلفی جهت مسائل فلسفه دانش تفسیر ارائه شده است )معلمی، مدل

ه مسائل مهم در (. در مدلی که نویسنده آن را پذیرفته است از جمل49، ص1، ج1385رشاد، 

سی، اقسام شناهای دانش تفسیر است. در این معرفتشناسی گزارهفلسفه دانش تفسیر، معرفت

ها و شیوه استدالل در دانش تفسیر مورد بحث قرار ی گزارهمعنادارهای دانش تفسیر، معیار گزاره

 خواهد گرفت.

است؛ اول از جهت  حثبقابلی از دو جهت اهیقضای یا شناسی، معرفت گزارهدر معرفت

ضیه شود. دوم از جهت ارتباط قارتباط قضیه با واقع که در آن، قضیه به صادق و کاذب تقسیم می

با مُدرِک. در این صورت قضایای مورد نظر بر اساس شخص ُمدرک و بر اساس قطع، ظن، شک 

 (.65، ص1390زاده، بندی هستند )حسینمیتقسقابلو تردید و وهم، 

ا فلسفه تواند ارتباط مستقیمی بمی که شناسی متن استشناسی، معرفتاقسام معرفتیکی از 

از این گذشته، برخی از مباحث هرمنوتیک معاصر از قبیل مباحث دوره دانش تفسیر داشته باشد. 

در فهم متون، نقش خواننده در معانی متن  ی آن مانند حدیثهارمجموعهیزو  تأویلی تأثیر سنت

ضروری هستند که این  ،شناسی متنشکنی برای معرفتنین مباحثی از ساختو غیره، همچ

ها معنادارند؟ معنا چیست؟ شناسی معاصر قرار ندارند. آیا این واژهمباحث در برنامه کار معرفت
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ها با معنای جمالت چیست؟ گوینده با گفتار خود چه نوع افعالی را انجام ارتباط معنای واژه

برای این افعال گفتاری چه سرنوشتی رقم  دیآیصورت متن درمگفتار به کهدهد؟ هنگامیمی

رو، شناسی ارتباط دارند و ازاینهمه مسائلی هستند که با فلسفه زبان و زبان هانیخورد؟ امی

تن، شناسی مازجمله مسائل معرفت شناسی متن تأثیر دارند.نتایج دو زمینه مذکور در معرفت

 (.181ص ،1378نیا، فسیر متون است )قائمیمسأله فهم، تمییز و ت

؛ ردیگیممطلق مورد بحث قرار  طوربهشناسی، معرفت انسان ، گاهی در معرفتگریدعبارتبه

 گیرد.شناسان قرار میوجود دارند، مدنظر معرفت نوشتارهاگاهی نیز معرفتی که در قالب متون و 

 تفاوت گزاره، قضیه و جمله -4-1-1

های متعددی وجود دارد که هر دانش، دارای بخشی از این علمی، گزارهی هانوشتهدر 

 جمله»و « جمله»بین دو اصطالح نوعی جمله است. از دیدگاه برخی،  درواقعهاست. گزاره گزاره

 یافته از یک یا چند گروه که به دو بخشجمله، سخنى است تشکیل، تفاوت وجود دارد. «مستقل

که از واحدهای  ترین واحد زبانی استشود و جمله مستقل، بزرگتقسیم مى نهاد و گزاره

جمله »پس از  ،«جمله»نیست.  تربزرگجزئی از یک واحد  و خودساخته شده است  ترکوچک

 (.14، ص1383)سعیدی روشن،  واحد زبان است نیتربزرگ« مستقل

و مترادف است. گزاره، معادل فارسی واژه  معناهمفرهنگ فلسفی و منطقی، قضیه با گزاره در 

، 1393زاده، )حسین روندیمی یکدیگر به کار جابهعربی قضیه است. در فارسی هر دو واژه 

 (.48ص

ها تنها به خبر اما قضایا و گزاره شوداز سوی دیگر، جمله هم شامل انشاء و هم خبر می

های ذهنی نیز قرار دارند. از جهت دیگر، قضیه و گزاره، عالوه بر لفظ، وصف گزاره اختصاص

اند کرده(. برخی از محققان، فرق میان قضیه و جمله را در شش مورد بیان 49)همان، ص رندیگیم

 از: اندعبارت هافرقاین  (.351ص ،1390تبار فیروزجایی، علی)

جمله، ناظر به ساختار دستوری است که از چند لفظ و عبارت تشکیل شده و به یک حکم  .1

که از معنای  دهندیمی را تشکیل اجملهی ملفوظ و مکتوب، هاواژهو معنا اشاره دارد. پس 

 اما گزاره، مفاد و محتوای اطالعات موجود در یک جمله است. کندخاصی حکایت می

الف از »جمله دی را در قالب چند جمله لفظی بیان نمود. دو توان مفاد و معنای واحمی .2

 دارای یک گزاره واحد هستند.« است ترکوچکب از الف »و جمله « است تربزرگب 
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ود یی مانند وجهاعلتتوان در قالب الفاظ، یک جمله را به نحوی بیان کرد که به گاهی می .3 

-وعٌشیر دارای موض« او شیر را دید»عبارت  مشترک لفظی، قابلیت معانی متعدد را دارا باشد. در

 نماید.کاربرد ایجاد می حسببههای متعددی را های متعددی است که گزارهله

ای توانند دارای گزارهمی هاآن هرچندی لفظی در هر زبان با زبان دیگر متعدد است هاقالب .4

 واحد باشند.

با واقع، متصف به صدق و کذب های خود جمله به اعتبار تطابق یا عدم تطابق گزاره .5

 متوجه گزاره و باواسطه، متوجه جمالت است. ماًیمستقشود. در نتیجه صفت صدق و کذب، می

اما این امر در گزاره  ؛متصف نمود معنایبتوان به اوصافی مانند معنادار یا جمله را می .6

بودن  معناداراز ممکن نیست؛ چون گزاره معنای موجود در جمالت است و وجود گزاره، نشان 

را به گزاره « مهمل»توان وصف دارای گزاره نیستند. پس نمی معنایبجمله است و جمالت 

 نسبت داد.

اشتراک آن دو در  و من وجه است و خاصبنا بر این دیدگاه، رابطه میان گزاره و جمله، عام 

که از نظر ساختار « برف خندید»است. مثل گزاره  معنایبو افتراقشان در جملة  معنادارجملة 

توان از آن به گزاره تعبیر کرد. در نمی رونیازامعنا(، ی بیااست )جملهدستوری، یک جمله 

بار معنایی و  از برخی موارد، ی استفاده نشده است،اجملههیچ  کهیدرحالبرخی از مواقع نیز 

توان به عمل و تقریر معصومین)ع( اشاره داشت که میعنوان نمونه شود. بهاطالعاتی حاصل می

 ی که دارای باری از معنا هستند اما در قالب جمله نیستند.حالنیدرع

مجموعه معارف الهی است که خداوند حکیم برای تأمین »از دیدگاه برخی، گزاره دینی 

بشر قرار  سعادت دنیا و آخرت از طریق وحی، سنت معصومین و حکم قطعی عقل، در اختیار

 .(353)همان، ص« گیرد.می

های مخصوص به خود است. در زبان دانش تفسیر نیز مانند هر دانش دیگری دارای گزاره

ها ارهی دیگری که درباره گزبندمیتقسشود. ی تقسیم میرعلمیغها به دو گروه علمی و علم، گزاره

آیا فالن زبان دارای معنا و مقصودی هست  نکهیاو بدون معنا است.  معنادارشود، زبان مطرح می

 یا نیست، بستگی به تعریف ما از معنا دارد. درباره چیستی معنا نظریات مختلفی مانند مصداقی،

کاربردی ارائه شده است که در کتب مرتبط با زبان دین، به شکل مفصل  تصوری، رفتاری و

ها در دانش این اقسام از گزارههمه  (.35، ص1385ساجدی، ) مورد توجه قرار گرفته است

 قابلیت طرح و نقد و نظر را دارا هستند. تفسیر،
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 های دانش تفسیرشناسی گزارهگونه -4-1-2

های موجود در دانش تفسیر و اقسام گزاره هاگونهف فلسفه دانش تفسیر، بررسی از وظای

ا از وظایف هی گزارهدبنمیتقسشناسی است. است. این بررسی برگرفته از مباحث دانش معرفت

شناسی ی معرفتهادگاهیداما به دلیل نقش مهمی که این تقسیمات در تبیین  دانش منطق است

 گیرد.شناسی نیز مطرح شده و مورد بحث قرار میدارند، در دانش معرفت

دون ، بدون ایهام، بریناپذهیتوجعلم تفسیر باید مانند هر دانش دیگری، دارای زبانی دقیق، 

میان کتب  در .(117، ص1381فاده از مجاز و بدون استفاده از داللت التزامی باشد )شاکر، است

شود که زبانی ادبی داشته و به کتبی برخورد می تفسیر قرآن کریم و کتب مرتبط با دانش تفسیر،

تب و نادرست از متون ک چندپهلوی هابرداشتپر از تعابیر مجازی و کنایی است. این امور سبب 

یی شفاف هاعبارتی دانش تفسیر، هایپردازعبارت. بر همین اساس مناسب است تا در گرددیم

 ایهام و ایجاز ارائه شود. دورازبهو 

، شود. صورت، داللتها در علوم انسانی مطرح میی گزارهبندمیتقسی مختلفی برای هامالک

(. قضایای دانش تفسیر بر 65ص، 2، ج1391، بستانها هستند )محتوا و سند از جمله این مالک

های زیر را داشته باشد. بر اساس هر کدام از این قضایا، تواند تقسیمهای مختلف میاساس مالک

 ها در دانش تفسیر پرداخت.توان به بررسی نقش و میزان صدق آنمی

 قضايای حمل اولی و حمل شايع -4-1-2-1

عنوان مبادی و مسائل یک دانش مطرح به از دیدگاه برخی از محققان، قضایایی که در علوم

های ذاتی اولی )سلیمانی امیری، اند و نه از قبیل حملهای شایعشود، همواره از قبیل حملمی

اتحادی که میان موضوع و محمول در قضایای حملیه وجود دارد، دو گونه  (.420، ص1393

ها ناظر به عالَم خارج ز حملاست: گاهی مالک در حمل، وجود اتحاد مفهومی است. این نوع ا

گویند. اختالف میان موضوع و می« حمل اولی»یا « ذاتی اولی»ها، به این نوع از حمل نیستند.

 شود.محمول در اجمال و تفصیل است و عمدتاً خود شیء یا جنس و فصل آن، بر آن حمل می

که در آن مالک حمل، اتحاد مصداقی موضوع و محمول  در مقابل، حمل دیگری وجود دارد

موضوع و محمول از لحاظ مفهومی یکی نیستند « انسان طالب حق است.»است. در حملی مانند 

« ضیعر»و « متعارف»، «شایع صناعی»یی مانند هاعنواناما مصداقاً یکی هستند. از این نوع حمل با 

 (.420شود )همان، صنام برده می
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جمالتی وجود دارند که معنای کلمه یا  رسیده از اهل بیت)ع( و سخنان مفسران،در احادیث  

ت اند اما اگر دقاند. برخی از این احادیث به تبیین مصداق کلمات پرداختهی را بیان نمودهاهیآ

نشود، خواننده ممکن است به خاطر نشناختن اقسام جمالت، میان جمالت مصداقی و مفهومی، 

)فیض  «الْمُسْتَقِیم الصِّرَاطُ أَنَا»فرماید: آیا جمله پیامبر اکرم)ص( که می مثالوانعنبهخلط کند. 

صراط مستقیم هستم، حمل اولی ذاتی است یا شایع صناعی؟  من(: 81، ص2، ج1415کاشانی، 

تواند دو تأثیر مختلف در تفسیر این حدیث داشته باشد. آیا از این جمله می دو برداشت مختلف

بر اساس حمل اولی ذاتی حقیقت صراط مستقیم است یا بر اساس حمل شایع صناعی  پیامبر

 آید؟یکی از مصادیق یا بارزترین مصداق صراط مستقیم به شمار می

 و نبايدها( دهايبا، هاستینها و اخباری و انشايی )هست -4-1-2-2

ایی را به خبری و انشها توان گزارهبر اساس قابلیت صدق و کذب یا مطابقت با واقعیت می

هایی هستند که محتوای توصیفی دارند و از وجود یا عدم ی اخباری گزارههاگزاره تقسیم نمود.

ها را راه دارد. این گزاره هاآنرو، احتمال صدق و کذب در دهند. ازایناشیاء در واقعیت خبر می

های حاکی از واقعیات فراتجربی، پذیر و گزارهی تجربههاتیواقعهای حاکی از توان به گزارهمی

کایت ی حجابههای غیرشناختاری است که های انشائی، گزارهی نمود. مقصود از گزارهبندمیتقس

رو، احتمال صدق ازاین و کنندیمو اِخبار از واقعیات موجود یا امور معدوم، معنای خود را ایجاد 

ی آشکار، امر، نهی، گذارارزش هاآنراه ندارد. تمامی جمالتی که مضمون  هاآنیا کذب در 

جعل، حکم، دعا، نفرین، تعهد، وعده، وعید، مدح، ذم، استفهام، تمنی و ترجی است، از مصادیق 

 (.125، ص23، ج1429بروجردی، )شوند مهم انشاء شمرده می

ها، توان در دانش اقتصاد نیز مثال زد. این دانش، از دو دسته گزاره هستاین امر را می

اد، هاى مربوط به علم اقتصهاى هست و نیستگزارهبرد. ها و گزاره بایدها، نبایدها بهره مىنیست

گیرى اقتصاد مربوط به تصمیم دیدونبایباهاى بیانگر شرایط اقتصادى جامعه است و گزاره

نیدرانکته مهم (. جا)همانهاى اعتبارى فقه معامالت مرتبط است اقتصادى است که با گزاره

عنی گروه اول ی گریدعبارت؛ بهاست« هاستین»با « نبایدها»و « هاهست»با « بایدها»، ارتباط باره

در  غالباًه از گروه دوم هستند ک متأثرو  ابندییمدر شکل قواعد تفسیری تبلور  غالباً، دهایدونبایبا

توان با عبارت . خالصة این رابطه را میکنندیمگری شکل مبانی و مبادی دانش تفسیر جلوه

ی از مبانی یک« ی جایز نیسترأاستفاده از تفسیر به »بیان نمود. در عبارت « تولیدی»و « زایشی»

مفسر در هنگام تفسیر آیه از قرآن نباید به »عبارت  ؛ وی تفسیری بیان شده استهاروشمهم در 
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فی ن ریتأث، یک نهی است که تحت «وردنظر شخصی خود و یا اجتهاد در مقابل نص روی بیا

ه ای کموجود در مبنای تفسیری ارائه شده است. این امر نشانگر آن است که در درون هر گزاره

، 1391 ،بستاننهفته وجود دارد )« نیستی»یا « هست»گیرد، شکل می« نباید»یا « باید»در قالب 

 (.62، ص2ج

، بسیار کنندیمی گذارقانونب جمالت انشایی در دانش تفسیر، جمالتی که برای مفسر در قال

-هست»های خبری عمدتاً بر اساس ها خبری هستند. گزارهاست. در دانش تفسیر، برخی از گزاره

ی دانش تفسیر، مرتبط با مبانی و مبادی هاستینها و آید. هستبه وجود می« هاستین»یا « ها

بادی و چه در زمره مسائل دانش به شمار آیند، دانش تفسیر است. قواعد تفسیر نیز چه در زمره م

 .رندیگیمقرار  «نبایدها»و « بایدها»عمدتاً در قالب 

 قضايای عقلی و نقلی -4-1-2-3

قسم  ، در دودکنندهییتأو  صادرکنندهتوان به لحاظ منبع عمده قضایای دانش تفسیر را می

عقلی و نقلی جای داد. بسیاری از مبانی و قواعد دانش تفسیر از عقل اتخاذ شده است و فقط 

استفاده نمود.  هاآنتوان از مخصوص تحلیل قرآن کریم نیست، بلکه در هر جای دیگری می

 نبازگرداندشود. می اتخاذبرخی از مبانی و قواعد نیز بر اساس دستورات شرعی قرآن کریم 

متشابه به محکم که در آیه هفت سوره آل عمران به آن اشاره رفته است از اولین دستورات نقلی 

ر شود. عمده قواعدی که دی تفسیری از آن استفاده میاقاعدهعنوان است که در دانش تفسیر به

قواعدی است که عقالی عالم در سیره خود  علم اصول و مبحث الفاظ آن مورد توجه است،

 هایهای مفسران از داللتدهند. همچنین برداشتبرداشت از متن، مورد استفاده قرار می هنگام

 آیندفحوای خطاب و تعمیم معنای آیه از قضایای عقلی به شمار می های اشاری،داللت التزامی،

 (.186، ص1387 / والیی،70، ص1، ج1387 اسالمی،)

 قضايای ارزشی و روشی -4-1-2-4

 ها عمدتاً درهای مورد قبول در دانش تفسیر است. این ارزشبیانگر ارزش قضایای ارزشی

ر شوند. قضایای ارزشی دمباحث زیربنایی که تحت عنوان مبانی و مبادی دانش است، مطرح می

 مفسر، شده از یکعنوان مبادی اخالقیِ پذیرفتهتعبیری دیگر، همان قضایای اخالقی است که به

کتب مربوط به تاریخ و فلسفه علم، این قبیل قضایا را در علوم تجربی انتخاب شده است. در 

(. تبیین جایگاه دانش تفسیر، بیان 51، ص4، ج1369زاده آملی، حسن) اندمورد توجه قرار داده
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یی که باید اساتید و طالبِ فراگیر این رشته داشته هایخوبضرورت این دانش و بیان فضائل و  

 آید.ی قضایای اخالقی دانش تفسیر به شمار میهمگی در راستا باشند،

یا درصدد این امر هستند، مانند روش  بخشندیمقضایایی که به روش خاصی از تفسیر، اعتبار 

تفسیر قرآن به قرآن، قضایای ارزشی این دانش است. همچنین قضایایی که اعتبار روش تفسیری 

گر شوند. از سوی دیملحق می هاآنی، به رأ کنند، مانند ضرب القرآن و تفسیر بهخاصی را رد می

ند های تفسیری هستشناسی، قضایایی هستند که در راستای شیوه اجرای روشدر مباحث روش

گونه از قضایا شامل قضایای خبری و گذارند. اینها را به بحث میو مراحل اجرایی این روش

ر مطرح واعد دانش تفسیگونه از قضایا که در ذیل دو مبحث مبانی و قشود. تبیین اینانشایی می

 شوند در ذیل قضایای اخباری و انشایی گذشت.می

 ی )حقیقیه، خارجیه و شخصیه(جزئقضايای کلی و  -4-1-2-5

اند. قضایاى کلى بر دو قسم ی تقسیم نمودهجزئاهل منطق، قضایا را به دو قسمت کلی و 

افراد  ای ازبودن، مجموعه اى است که در عین کلیاست: خارجیه و حقیقیه. قضیة خارجیه، قضیه

دارد و حکم آن نیز براى مجموعه افرادِ در نظر محدود و معینى را در موضوع قضیه در نظر می

، در این جمله گوینده، «اندمسلمانهمة مردم ایرانِ زمان حاضر »شود. قضیه گرفته شده بیان می

طبیعی موضوع به  طوربهکند. یبیان م هاآنو حکم را برای  مجموعه افرادى را در نظر گرفته

شود. نوع دوم، قضایاى حقیقیه است. در قضایاى حقیقیه، افراد موجود در زمان تکلم، محدود می

زوایای »شود. قضیه شود و توجه به افراد خاصی لحاظ نمیی کلى بیان میبه عنوانحکم با توجه 

لث هر جایی مث و ان شده استبی« مثلث بودن»درباره حقیقت «. مثلث، صد و هشتاد درجه است

 باشد، این حکم را به دنبال خود دارد. مثلث فرضى نیز این حکم را به همان فرض داراست.

ایایى اعتقاد آنان، قض برخی از اهل منطق، براى قضایاى خارجیه ارزش زیادى قائل نیستند. به

(. از 286، ص21، ج1385)مطهری،  که در علوم مورد استفاده است قضایاى خارجیه نیست

شود حتى علوم تجربى همگی قضایاى حقیقیه دیدگاه برخی، قضایایى که در علوم استفاده می

 سازندکنند، سپس تعمیم داده و قضیة حقیقیه مىاست. دانشمندان علوم تجربى از افراد شروع مى

 (.288، ص21)همان، ج 

جزئیات در  چراکهاست  ثمریباز دیدگاه منطقیون، بحث از قضایای شخصیه در علوم نیز 

 شود زید قائم است و زمانی دیگر نشسته است وحال تغییر بوده و ثبوت ندارند. زمانی گفته می

ثمر خواهد بود. این مطلب تا زمانی ی بیاهیقضزمانی که زید تغییر حالت بدهد، علم به چنین 



 1398بیستم، بهار و تابستان  ۀشمارنهم، سال ، دو فصلنامه کتاب قیم  88

 

 

 

 

 

ود که به یک قضیه کلیه تبدیل شادامه دارد که قضیه جزئیه به اعتبار خود باقی بماند اما زمانی 

 .(86، ص1330)علوی حسینی،  مانند زید انسان است؛ دارای فایده خواهد بود

بن ااختالف است.  نظرانصاحبی بودن قضایای دانش تفسیر در میان جزئدرباره کلی یا 

 یمباحث علم تفسیر، قضایای برهانی و کل علم بودن دانش تفسیر معتقد است که دربارهعاشور 

عانی آن الفاظ م استنباطتصوراتی جزئی هستند چراکه درباره تفسیر الفاظ و  غالباًنیستند بلکه 

نیز در زمره  معانی الفاظ استنباطکنند. تفسیر الفاظ نیز از قبیل تعریف لفظی است و بحث می

(. وی در ادامه، 11، ص1، ج1420آید )ابن عاشور، نمی حساببهداللت التزامی است و قضیه 

 از: اندعبارت هالحاظکند. این علم بودن دانش تفسیر را از چند لحاظ بررسی می

 شود. پس به اعتباراول: به اعتبار اینکه، از همین قضایای جزئی قواعد کلی استخراج می

ند شعر که از آن قواعد کلی در زمینه مان؛ گرددیمقرابت با آن قواعد کلی به آن علم اطالق 

 دانند.اساس آن را علم می نیبر همشود و بالغت حاصل می

دوم: این مطلب که باید مسائل یک علم، قواعدی کلی باشند مربوط به علوم عقلی است نه 

مانند علم بدیع که در آن به تعریف اصطالحی چند نمونه از محسنات ؛ علوم شرعی و ادبی

 شود.پرداخته می

سوم: مطالب جزئی دانش تفسیر مانند معانی الفاظ قرآن در ذات خود قضایایی کلی هستند 

برای کشف یک معنا به شعری از عرب  کهنیهم. باشندیمو در دل خود دارای برهانی خفی 

 آید.می حساببه، خود قیاسی مستقل شودیماستشهاد 

عد کلی وجود دارد مانند قاعده نسخ در چهارم: در کنار مباحث جزئی تفسیر، مسائل و قوا

آل  7در تفسیر آیه  لیتأوسوره بقره و قاعده محکم و متشابه و قاعده  106هنگام تفسیر آیه 

 ود.شعمران. پس به اعتبار این قواعد کلیه از باب تغلیب به علم تفسیر، علم گفته می

خود را در کسب قوای  شوند وپنجم: درست است که مفسران مشغول تفسیر آیات می

تفسیر آن است که اصول و قواعد کلی شریعت اسالمی را از  شأنکنند اما جزئیات صرف می

 قرآن، احصا و بیان نماید. پس به اعتبار چنین وصفی، تفسیر، علم است.

ششم: تفسیر اولین دانشی است که مسلمانان قبل از بقیه علوم بدان روی آوردند و از دل آن، 

 .(13، ص1همان، ج) شودجود آمد؛ پس به همین اعتبار، دانش محسوب میعلوم دیگر به و

دیدگاه دیگر از مصطفی خمینی است که در هنگام بحث از علمیت دانش تفسیر، به بحث از 

. وی در قسمتی از کالم خود دانش تفسیر را به پردازدیمموضوع، مسائل و تعریف دانش تفسیر 

کند. در دانش جغرافیا، موضوع، یک کل مانند کره زمین است و دانش جغرافیا تشبیه می
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یی مانند جغرافیا، تاریخ، رجال، درایه و هادانشموضوعات مسائل آن درباره اجزای زمین است.  

ها، از موضوعات مسائل آننجوم از قضایایی شخصی و خارجی تشکیل شده است و همه 

(. از دیدگاه مصطفی 50، 31، صص1، ج1418)خمینی،  ندیآیمی آن کل به شمار هاقسمت

ای از قضایای شخصیه و خارجیه است که در کنار یکدیگر، دانش تفسیر، مجموعه خمینی،

 دهند.مجموعه معارف قرآن کریم را در قالب یک کل تشکیل می

 ل اقوالتبیین و تحلی -4-1-2-5-1

شود که برخی از دانشمندان، دانش تفسیر های دانشمندان تفسیر روشن میاز مجموع دیدگاه

یمعمده قضایای آن را کلی به شمار  و برخی دیگر، دانندیمی و شخصی جزئرا دارای قضایای 

 .آورند

ی ابن عاشور درباره دانش تفسیر مانند تحلیل اول و پنجم، تالش دارد تا هالیتحلبرخی از 

از دل قضایای جزئیه مورد استفاده در تفسیر، قضایایی کلی به دست آورد. و بر همین اساس 

تفسیر را به عنوان علمی که دارای قضایای کلی است، به شمار آورد. مثالی نیز که درباره علم 

کامل صحیح نیست، چراکه در علم بدیع نیز در قالب تبیین  طوربهن شد، بدیع در تحلیل دوم بیا

و فقط به بیان  گرددیممحسنات لفظی و معنوی، قواعدی کلی برای تشخیص محسنات معرفی 

 شود.تعدادی از محسنات اکتفا نمی

این مطلب که از دل دانش تفسیر، علوم بسیاری به وجود آمده است، منافاتی با علم بودن 

 نکهیاباکه در دانش فقه نیز مسأله به همین منوال است. علم فقه ود دانش تفسیر ندارد چنانخ

آید اما از دل آن، قواعدی کلی با عنوان علم اصول، احصا گردیده خود، دانشی مستقل به شمار می

 ی از قضایای مستقل درآمده است. مطلبی که درباره شأن دانش تفسیر بیانامجموعه صورتبهو 

با هدف و غایت دانش تفسیر هماهنگی ندارد. فهم مراد الهی و قدرت استنباط از کالم  کامالًشد، 

از  اسالمی یکی عتیو شرالهی، هدف و غایت دانش تفسیر است و بر همین اساس، بیان اصول 

 آید.دانش تفسیر به شمار می جینتادادها و برون

ای قواعدی کلی دانسته است و این مطلب سوم، ذات مسائل جزئی تفسیر را دار لیتحلدر 

اشاره به پشتوانه فکری یک مفسر در هنگام تفسیر قرآن کریم دارد که هر مفسری بر اساس 

 ؛ ونمایدفراگیری دانش تفسیر در هنگام تفسیر قرآن کریم از مبانی و قواعد خاصی پیروی می

ه در تحلیل چهارم، قواعدی ک ی ذهنی خود است.هاداشتهعملیات تفسیر نتیجه پیروی مفسر از 
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عالوه  کهیدرحالعنوان قواعد کلی دانش تفسیر معرفی شد، آید بهاز آیات قرآن کریم به دست می

 ها، قواعد کلی دیگری نیز در دانش تفسیر وجود دارد.بر این

که از دیدگاه ابن عاشور، دانش تفسیر همین تفاسیر نگاشتة موجود  رسدیمبه نظر  درمجموع

است و از دیدگاه وی محل اصلی این دانش، کتب  برقراری هماننیارابطه  هاآناست و میان 

دی، گذشت و مطالب بع بارهنیدرابا توجه به تعریف تفسیر و قیودی که  کهیدرحالتفسیر است 

 این مبنا کامل نیست.

 گریدعبارت؛ بهبرخی از قواعد کلی در باب تفسیر، قضایای خارجیه باشند رسدیمبه نظر 

این قواعد کلی فقط با توجه به موارد موجود در قرآن کریم و یا حداکثر مصادیق موجود در 

یا « امکان وجود یا عدم امکان مجاز در قرآن»قضایایی مانند  اند؛ مثالًشدهاحادیث انتخاب 

 وجود ظهر و»یا « هاهیآدارا بودن بیش از هفتاد بطن »یا « کثر از معنای واحداستعمال لفظ در ا»

. زمانی که برخی از اندشدهقرآن کریم قبول یا رد  طیشرابر اساس « بطن برای تمام جمالت

دانشمندان تفسیر معتقد به عدم استعمال لفظ در بیش از یک معنا هستند، این اعتقاد با توجه به 

 ی دیگر ممکن است مانعی از آن نباشد.هاکتابشرائط خاص قرآن کریم بیان شده است. اما در 

و شامل  یجزئ مسائلی صرفاًتوان مسائل دانش تفسیر را ی فوق نمیهالیتحلبا توجه به 

قضایایی خارجیه و شخصیه به شمار آورد. بلکه دانش تفسیر، هم شامل قضایای کلی و هم شامل 

 قل است.ی مستامقاله فیتألی است. البته تحلیل دقیق این مسأله، خود نیازمند جزئقضایایی 

 تبیین قلمرو دانش تفسیر -4-2

 است: ریپذامکانبه نظر نگارنده، روشن نمودن قلمرو دانش از دو راه 

 های دانشتبیین قلمرو از راه تبیین ماهیت گزاره -4-2-1

. در محدوده نظری، بررسی ردیگیفرامقلمرو دانش، محدوده نظری و عملی یک دانش را 

، 1، ج1391باشد )بستان،  مؤثرتواند در روشن کردن این قلمرو های آن میمفاهیم دانش و گزاره

؛ مستقیمی بر قلمرو این دانش دارد ریتأثهای دانش تفسیر، (. روشن شدن گزاره143ص

انش ها از دپذیری در علوم تجربی، باعث خروج بسیاری از گزارهمعیار تحقیق گریدعبارتبه

، دایره باشد پذیری در دانش تفسیر، به معنای عام کلمهاما اگر معیار تحقیق؛ شودتفسیر می

نماید، . بدین لحاظ آنچه قلمرو علم تفسیر را مشخص میابدییمهای دانش، وسعت گزاره

ای که درباره جهان واقِع حسی که به یکی از پذیری به معنای عام است یعنی هر گزارهتحقیق
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خل اباشد، در قلمرو آن د ریپذابطالیا  های معتبر وحیانی، تجربی، عقلی و نقلی اثباتروش 

 (.146، ص1خواهد بود )همان، ج

اما استفاده از علوم مختلفی که در  ممکن است بر این دیدگاه نقدهایی وارد باشد، اگرچه

پذیری را که اگر معیار تحقیق دهدیمشود، نشان استفاده می هاآنبررسی آیات قرآن کریم از 

ها یر استفاده نمود. ماهیت گزارهتوان از علوم عقلی و امثال آن در دانش تفستعمیم ندهیم نمی

در علوم مختلف یکسان نیست. علوم تجربی ماهیتی تجربی دارند اما علوم عقلی و فلسفی و غیر 

توان مرز علوم را مشخص نماید ی دیگری برخوردار باشند و این امر میهاتیماهتوانند از آن می

. دانش تفسیر نیز از این قاعده های استفاده شده در یک علم را مشخص سازدو دایره گزاره

 های دانش تفسیر، مرز آن را روشن نمود. فیلسوفمستثنی نیست و باید با بررسی ماهیت گزاره

اقسام  ی مختلف وهانمونهبا ارائه  ،شناسیدانش تفسیر باید در این مرحله به کمک دانش معرفت

 های آن مشخصلحاظ ماهیت گزاره های دانش تفسیر، دایره دانش تفسیر را ازگوناگون از گزاره

 نماید.

 تبیین قلمرو از راه فصول ممیزه -4-2-2

تواند قلمرو یک دانش را معرفی نماید، فصول ممیزه دانش است. یی که میهاراهیکی از 

فصول ممیزه، اوصافی هستند که در هنگام تعریف دانش، پس از بیان جنس تعریف آورده 

تواند به باشد، دقت در این اوصاف می ومانعجامعول تعریف باید شود. با توجه به اینکه فصمی

 کمک نماید. هادانشمحدوده دانش و نقاط افتراق آن با دیگر 

به دست آوردن فصل حقیقی اشیا، امری بسیار دشوار یا قریب به محال است، لکن  هرچند

 یرام ی،قیمانند انسان سخن از فصل حق یقیحق اءیاش انیدر ماز نظر برخی از نویسندگان، 

اعث است که ب یزیچ ،یقیمانند علوم، فصل حق یاعتبار اءیاش نیاست اما در ب یو واقع یخارج

 (.728، ص1996 ،و دیگران جبر) گرددیم گریآن علم با علوم د قیدق ازیامت

 زهیمم ولرا بر اساس فص ءیش کیممکن از  فیتعار ون،یبه موضوع، منطق فیبر تعر عالوه

 فیتعر ه،جیبه نت فیبه مسائل، تعر فیبه هدف، تعر فیمانند تعری در قالب اقسام ف،یدر تعر

 اند.به روش دانسته فیتعر و قیبه مصاد فیبه مقدمات، تعر

مفهوم  حیو توض لیعلوم، تفص فیدر تعر ی، گاه«کشف الظنون»در  فهیخل یحاج دگاهید از

 یاسم یحد ایو  یشرح االسم فیصورت، تعر نیکه در ا افتدیعلم اتفاق م یو کل یاجمال

 دگاهی. از دیشود نه حدمی یرسم یفیبه لوازم علم پرداخته شود، تعر فیاست؛ اما اگر در تعر
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ها ط با آنمرتب قاتیعلوم با تصور مسائل علوم و تصور تصد فیتعر لوم،ع یقیحق فیتعر یو

 ندیآیعلوم به شمار م قتیها، جزئی از حقعلوم و موضوعات آن یمباد یشود ولحاصل می

 (.6، ص1ج ،1360)حاجی خلیفه، 

 ،خینکته توجه داشت که در طول تار نیبه ا یدبا ریدانش تفس زهیفصول مم یبررس در

از علوم و با توجه به عالقه خود و در  یهرکدام با توجه به تسلط بر بخش یدانشمندان اسالم

 دیع نباموضو نیاند. توجه به ااقدام نموده میقرآن کر ریبه تفس ،یجامعه اسالم ازینظر گرفتن ن

 طیاست که در برخورد با شرا یدانش ری. دانش تفسدیدار نمارا خدشه ریتفس شدان تیجامع

از قرآن  ،یشیو گرا کردیتا با هر رو دهدیامکان را به مفسر م نیا ،گوناگون و اقتضائات زمان

در  یریهای مختلف تفسو روش هاشیگرا دینبا گریدعبارت؛ بهدیرا استنباط نما یمطالب شرع

و  هاشیگرا نیحساب آورد. همه ابه ریدانش تفس فیتعر یبرا یاصل کرا مال خیطول تار

ا به کار ر ریاز دانش تفس یبخش ،یریتفس حیصح نیاصول و مواز تیدر صورت رعا کردها،یرو

 اند.گرفته

از سوی دانشمندان ارائه شده است،  باید فصولی که در تعاریف دانش تفسیردر این مرحله، 

اند تومی ،شده از دانشی مشخص از فصول مختلفِ بیانبندمیتقسبررسی شود. ارائه یک 

ان توی دانشمندان درباره مرز و قلمرو دانش تفسیر را روشن نماید. در نهایت نیز میهادگاهید

 ی فصول دانش پرداخت.نیبازبدر مقام بایسته به 

به دو دسته  ر،یتوان بر اساس توسعه و قلمرو تفسرا می ریتفس فیشده در تعر انیب فصول

آن  که در ییهارا در محدوده الفاظ مشکل و مکان ریاز فصول، دانش تفس ینمود. برخ میتقس

 قابل استار نیمعرفت، در ا فیمانند تعر یفینماید. تعاراز ابهام وجود دارد محدود می ینوع

 .(2، ص1ج ،1416است )معرفت،  یابیارز

 نییرا مدنظر قرار داده و تب یو مراد الفاظ قرآن یدر محدوده معان ریتفس زیاز فصول ن یبرخ

دانسته و  ریشوند تفسمی یمرتبط با الفاظ قرآن اًمیرا که مستق ییهانییاز تب یو برخ قیمصاد

 .(47ص ،1405 ،یدانند )راغب اصفهانخارج می ریسها را از محدوده تفعرصه گریتوسعه به د

طالحًا باشد که اص اریاست که جامع افراد و مانع اغ حیکامل و صح یفیتعر ونیمنطق دگاهید از

 یاز مباحث ریدانش تفس راستنیپ .(67، ص1998شود )فضل اهلل، گفته می زین یمساو فیبه آن تعر

 .گرددیبه مقصود م لیآن در ن ترعیدانش و حرکت سر نیا یکند باعث چاالک میرا حجآن که 

علت این امر آن است که وجود مباحث زائد عالوه بر اینکه وقت زیادی را از مفسران و 

 .سازدیمدانشمندان خواهد گرفت، آنان را در رسیدن به نتیجه مطلوب نیز دچار مشکل 
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رای بیرون بدانیم، نباید وقت زیادی ب ی را از حیطه دانش تفسیرلیتأواگر مباحث  مثالعنوانبه 

رسیدن به تأویل صرف کرد و باید آن را به اهلش که اهل بیت عصمت و طهارت هستند واگذار 

نمود. صرف وقت برای فهمیدن تأویل آیه عالوه بر گرفتن وقت زیاد از مفسر، نتیجه قطعی و 

 یابیحق در دستکه به یخارج کردن موارد ،گرید یاز سو مشخصی نیز در پی نخواهد داشت.

ه ب دیخواهد شد و نبا میناقص از قرآن کر ایبه مراد خدا مؤثر است، باعث برداشت ناصواب 

 ها غفلت نمود.دانش از آن یبهانه چابک

 های تفسیریبه روش شناسانهمعرفترويکرد  -4-3

اسی شنتوان از دانش معرفتهای تفسیر قرآن کریم میی روشبندمیتقسبندی و در نظام

های ی ذیل نسبت به روشهایبندمیتقستوان در قالب استفاده کرد. این نوع استفاده را می

 تفسیری ارائه نمود:

 های تفسیری بر اساس رسیدن به قطعی روشبنددرجه -4-3-1

اما از  ؛پیدا کرده است تاکنونشته های تفسیر قرآن کریم، رویکردهای مختلفی از گذروش

 ؤالسی آنان بر اساس میزان دستیابی به مراد الهی است. بندرتبهها، عدم نقاط ضعف این روش

مهم در این رابطه آن است که مفسران قرآن کریم تا چه حد به روش خود یقین و اعتقاد دارند 

کدام  و آور استها ظناز روش کیکدامکند و و کدام روش، برداشت یقینی به انسان عطا می

 ها احتمالی است؟روش

 توان به سه دسته تقسیم نمود:های موجود در دانش تفسیر را میبر همین اساس، روش

 آورهای قطعروش -4-3-1-1

. سازدیمانسان را به مراد الهی نزدیک  قطعاًهایی است که ها، روشروشمراد از این 

مصاحبت با شخص نبی اکرم )ص( و معصومین )ع( و دریافت مستقیم تفسیر قرآن  مثالعنوانبه

اما در ؛ سازدیمانسان را به مراد الهی نزدیک  قطعاًکریم از لسان مبارک ایشان، روشی است که 

این ویژگی وجود ندارد. استفاده از احادیث متواتر در تفسیر آیات قرآن،  میرمستقیغی هاافتیدر

آید. در مباحث علم رسیدن به قطع، سخن از آن به میان می منظوربهاست که  مرحله دیگری

شناسان نیز وجود دارد که از زاویه دید معرفت« علمی»و « علم»اصول، اصطالحاتی با عنوان 

بر ، ظنونی است که «علمی»مراد از  و ، همان اعتقاد جازم است«علم»است. مراد از  بحثقابل
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(. از 203، ص1428 بدری،اند )گرفتهمورد اعتماد قرار  ،«علم»مستند به پشتوانه دلیلی  اساس

به معنای اخص و اعتقاد جازم در فهم یک متن، امری  نیقیبهرسیدن  دیدگاه متفکران مسلمان،

زاده، همان اعتقاد جزمیِ ثابت صادق است )حسین ممکن است. مراد از یقین به معنای اخص،

 (.242ص ،1390

رفتهای معآور در تفسیر قرآن کریم و تطبیق آن با دیدگاههای قطعبحث درباره روشدامنه 

 آید.های تفسیری به شمار میجهت تقویت ساختار روش ازیموردنی هابحثشناسان، از 

 آورهای ظنروش -4-3-1-2

. سازدیمآور، انسان را به مراد الهی نزدیک هایی است که به شکل گمانمراد از این نوع، روش

ی این هارمجموعهیزاز جمله « قول خبره»و « خبر واحد»، «ظواهر آیات»، «ظنون معتبره»بحث از 

های تفسیری در میان آور بودن یا نبودن برخی از روشآید. گمانها به شمار مینوع روش

ی مستقل است. امقاله فیتألمورد اتفاق نیست و این امر، نیازمند  ی مختلف اسالمیهاگروه

آور است اما از دیدگاه برخی روش روایی محض، از دیدگاه معتقدان به آن، قطع ،مثالوانعنبه

رجبی، ) آید مگر آنکه روایتی متواتر یا محفوف به قرینه باشدهای ظنی به شمار میاز روش دیگر،

 (.180، ص1383

 های احتمالیروش -4-3-1-3

برخوردار نیستند و احتمال های مطرح شده در جهان اسالم حتی از گمان نیز برخی از روش

السویه است یا در برخی مواقع، یکی از دو طرف، رسیدن یا نرسیدن به مراد الهی در آنان علی

توان گیرد. مطابقت علوم تجربی با ظهور برخی از آیات را نمیمقداری بر دیگری پیشی می

ارد، باید به شکل احتمالی گونه موفالن قانون علمی از قرآن قرار داد. در این دییتأمالکی برای 

را به قرآن کریم نسبت داد تا مبادا در صورت تغییر، ابطال یا تکمیل قانون  هابرداشتاین قبیل 

 انددهیعقوهنی نسبت به قرآن کریم صورت پذیرد. در این میان برخی از محققان بر این  علمی،

ینی توان آن را به شکل یقاشت، میکه اگر قانون علمی قطعی بود و با ظاهر آیه مطابقتی آشکار د

 (.369ص ،1375رضایی اصفهانی، ) به قرآن کریم نسبت داد

ها های احتمالی در تفسیر قرآن کریم و راهکارهای تقویت این روشی روشهانمونهبررسی 

 شناسیی مرتبط با حوزه معرفتهاتیفعالبه مراحل ظنی یا قطعی از جمله  هاآنو رسانیدن 

 کریم است. تفسیر قرآن
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 های تفسیری بر اساس شیوه استداللی روشبندمیتقس -4-3-2 

با واقع  هانآی استدالل و میزان مطابقت نتیجه هاوهیششناسی، بررسی یکی از مباحث معرفت

سران ی مفهااستدالل بخشقوامتواند، است. استفاده از این ظرفیت در حوزه دانش تفسیر می

ثل یی مهادانشدانش تفسیر نیز مانند  از یکدیگر باشد. یهای قرآنتمییز روشعامل قرآن و 

عنوان ، اطالعات و معارف کلی بههادانشریاضیات، منطق و فیزیک، دانشی قیاسی است. در این 

و معانی آیات به شکل جزئی امور فرعی  ضوعه در نظر گرفته شده و دراحکام پایه و اصول مو

نام برده « 1روش آگزیوماتیک»یا « اصل موضوعی روش»روش با عنوان شود. از این بحث می

 شود.می

بررسی در مورد آیات قرآن  جینتاعنوان های تفسیری و بهمعارفی که در قالب گزاره درواقع

اما ؛ شودی مشخص، حکمی جزئی شمرده میاهیآشود، به لحاظ حکم بر روی کریم مطرح می

نش تفسیر و مبادی آن مورد بحث قرار گرفته ی است که در داکلها مبتنی بر اصولی این گزاره

است. در این تصویر به وجود آمده از رابطه میان دو نوع گزاره کلی و جزئی، نوعی پیوند به 

و  های کلیهای جزئی، وابسته به گزارهگزاره بیترتنیابهشود. ، حاصل میوفرعاصلشکل 

و  قالعکلی حجیت ظهور که بر مبنای سیره قانون  مثالعنوانبههستند.  هاآنشده بر روی ساخته

 تکتکاز  شدهبرداشتحکم عقل، اتخاذ شده است، کبرایی است که بر اساس آن، ظهورهای 

 گیرد.قرار می دییتأعنوان مصداقی از آن مورد آیات، به

 ی نظام قیاسی در دانش تفسیرهایژگيو -4-3-3

 است؛ بدان« سازگاری»ر، صفتی با عنوان ی قیاسی مانند تفسیهادانشی هایژگیویکی از 

ی هماهنگ ،معنا که قواعد مورد استفاده در دانش تفسیر، باید با مبادی و اصول موضوعه دانش

داشته باشند و یکدیگر را نقض نکنند. وجود تناقض در میان قواعد اجرایی و مباحث مبنایی در 

 دانش تفسیر، نشان از نبود ساختاری مشخص در دانش دارد که باید آن را اصالح کرد.

. بررسی تاس ی آنمند معرفتبا تمام مجموعه نظام یردانش تفس یر،موضوع فلسفه دانش تفس

ی هافرضشیپو پیوند مبانی دانش تفسیر با قواعد آن و تبیین ارتباط مبانی دانش تفسیر با  ارتباط

شناسی و دانش تواند محوری برای ارتباط بهتر معرفتمی عقلی مورد قبول در دانش تفسیر،

 تفسیر باشد.

                                                           
1 . Axiomatik.  
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است. این ویژگی به معنای آن است که « تمامیت»ویژگی دیگر نظام قیاسی این دانش، 

ند توانتوان اثبات یا ابطال نمود. مفسران در دانش تفسیر میهای موجود در دانش را میارهگز

دان به نمایند. معتق دییتأی قبلی خود یا دیگران را بر اساس براهین منطقی ابطال یا هااستدالل

معتقدان به مکتب مفسران اصولی را نقد کرده و مفسران اصولی نیز  لیدالمکتب روایی، 

(. وجود این 282، ص1، ج1381کنند )ر.ک. بابایی، یمهای مکتب روایی محض را نقد اهدیدگ

و آن را در مقابل شبهات،  بردیمها، ارزش دستگاه و شاکله دانش تفسیر را باالتر نوع گزاره

و اگر هم به مبحثی از دانش، نقدی وارد گردید، سبب رشد و ارتقای دانش یا  داردیممصون 

 .شودقبلی می تکمیل مباحث

 تقويت و تکمیل روش فلسفه دانش تفسیر -4-4

سیر، ترکیبی از روش سفه دانش تف سائل فل ست.  منطقی -های تاریخیروش تحقیق در م ا

سائل مانند معرفت سیِ گزارهبرخی از م سیر، از روششنا که در  بردیمهایی بهره های دانش تف

-در این مسأله از روش تاریخی حالنیدرعگیرد، اما شناسی مورد استفاده قرار میدانش معرفت

ستفاده می سفه شود. روشمنطقی نیز ا سیر که در فل سی دانش تف شنا ستفاده در باز های مورد ا

از: روش تاریخی، روش تعلیلی، روش  اندعبارت ،رندیگیمدانش تفســـیر مورد اســـتفاده قرار 

زم به ی. النیبشیپروش  ( وشــناســیتحلیلی، روش نقادی، روش اســتداللی )با رویکرد معرفت

سط  شده تو ست که این مدل برگرفته از روش به کار گرفته  سذکر ا سروپن نیعبدالح اه در خ

 اسالمی است. فلسفهفلسفة 

سروپناه،  پردازددر پرتو تاریخ علم می روش تاریخی به توصیف و تحلیل دانش،  ،1389)خ

سجامعه(. روش تعلیلی به 99ص سروانی و شنا سیر می دانشی شنا (. 70)همان، ص پردازد.تف

به کشـــف  قادی،می هاهینظرو لوازم و ملزومات  هافرضشیپروش تحلیلی   پردازد. روش ن

ست که در آن معایب و  شی ا شتار یا نظریه، هاضعفرو سره از  منظوربهی یک نو جدا کردن 

ی، فرآیند علمی دقیق نیبشیپ(. روش 213ص ،1389)نکونام،  گیردناسره، مورد بررسی قرار می

سیر و مبتنی بر روش ضعیت یا موقعیت دانش تف ست که در جهت تعیین و های کمی و کیفی ا

 (.524ص )همان، گیرددر شرایط آینده انجام می

ختن شود، به مدلل ساشناسی اقتباس میاز دیدگاه برخی، روش استداللی که از دانش معرفت

از ابزار تبدیل باور به باور صادق موجه  دازد. روش استداللی،پرباور یا کشف مطابقت با واقع می

مان، است )ه ریپذمیتقس. این ابزارها به ابزارهای عقلی، نقلی و حضوری دینمایمو مدلل استفاده 



 97   ی در تقويت و بازشناسی دانش تفسیرشناسمعرفتدرآمدی بر نقش                        

 روش استداللی یک چراکهنیست؛  دییتأاین دیدگاه به شکل کامل مورد  رسدیم(. به نظر 69ص 

رار شناسی هم مورد بحث قروشی منطقی است که در معرفت هبلک ی نیستشناختمعرفتروش 

 گیرد.می

بیشتر مناسب  آیند، اما روش قیاسیی تجربی میهانییتبروش تمثیلی و استقرایی بیشتر به کار 

ل، شناسی برای تضمین محتوای مقدمات استدالی نظری و فلسفی است. توجه به معرفتهانییتب

 (.308آید )همان، صی استدالل به شمار میشناختروشی هایژگیو نیترمهماز 

بودن یک نظریه یا دیدگاه، از روش نقد مبانی، توان جهت بررسی موجهدر دانش تفسیر می

تحلیل لوازم و جستجو از ادله رقیب استفاده کرد. نقد و بررسی مبانی یک گزاره تفسیری را 

ر دعنوان نمونه اگر دیدگاهی پی گرفت. بهتوان از راه بررسی مبانی تصوری و تصدیقی آن می

های صاحب توان در ابتدا به بررسی دیدگاهمی با عنوان تفسیر روایی محض مطرح گردد، ریتفس

بطن، ظاهر و نص  تفسیر، تأویل، ظهر، ماننداین نظریه درباره اصطالحات مهم دانش تفسیر 

در  هاآندام از این اصطالحات و تفاوت پرداخت. در ادامه نیز باید دید اعتبار و محدوده هر ک

 مقایسه با یکدیگر چگونه است؟

ن نظریه ای شناسانهمعرفتتحلیل لوازم دیدگاه تفسیر روایی محض، از مراحل بعدی بررسی 

یا این دیدگاه مستلزم نقض خود است؟ آیا تالی آ هایی مانند آنکهسؤال است. در این مرحله،

 ز جمله سؤاالتی است که باید به آنها پاسخ گفت. فاسدی برای آن متصور است؟ ا

 یریگجهینت

 ذیل را به دنبال دارد: جینتا، گفتهشیپمباحث 

ش شناسی به دانهای دانش تفسیر، از خدمات معرفتشناسی گزارهی و گونهبندمیتقس -1

شایع  ی،اولی ذات مانندهای دانش تفسیر به اقسامی ی گزارهبندمیتقسآید. تفسیر به شمار می

ارزشی و روشی، از تعامل  شخصیه، حقیقیه، خارجیه، عرف خاص، عرف عام، صناعی،

 شود.شناسی و دانش تفسیر حاصل میمعرفت

صول های دانش تفسیر و تحلیل فتبیین قلمرو دانش تفسیر، از دو راه بررسی ماهیت گزاره -2

تواند در این دو راه، نقشی اساسی ایفا یشناسی م. معرفتردیپذیمممیزه دانش تفسیر صورت 

 نماید.

د. ی نمایبندمیتقسی و بنددرجههای تفسیری را تواند روششناسی میدانش معرفت -3

های ی روشبندمیتقسهای تفسیری بر اساس رسیدن یا نرسیدن به قطع و ی روشبنددرجه
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یر در حوزه دانش تفس شناسیی معرفتکاربردهاتفسیری بر اساس شیوه و روش استدالل، از 

 است.

مورد استفاده فلسفه  گانهششهای از میان روش شناسی فلسفه دانش تفسیر،تکمیل روش -4

شناسی به فلسفه دانش تفسیر است. روش استداللی از یکی دیگر از خدمات معرفت دانش،

فاده رد استهای موتواند در کنار بقیه روششناسی است که میهای مورد استفاده در معرفتروش

 ی دانش تفسیر را تکمیل نماید.شناسبیآسبازشناسی و  در فلسفه دانش تفسیر،

  



 99   ی در تقويت و بازشناسی دانش تفسیرشناسمعرفتدرآمدی بر نقش                        
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