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چکیده
تقويت و بهروزرسانی علوم اسالمی از اولويتهای محققان اين عرصه است .يکی از علوم اسالمی که
به شکل جدی نیازمند اين امر است ،دانش تفسیر میباشد .شیوه بهروزرسانی اين دانش ،تقويت و بازشناسی
آن توسط علوم جديدی مانند فلسفه دانش تفسیر در کنار تعامل با معرفتشناسی ،موضوع اصلی اين مقاله
را تشکیل میدهد.
روش تحقیق در مقاله حاضر بر اساس روش توصیفیـ تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانهای است.
بررسیهای اين مقاله نشاندهنده تأثیرگذاری دانش معرفتشناسی در گونهشناسی گزارههای دانش تفسیر،
رتبهبندی روشهای تفسیری بر اساس رسیدن قطعی به مراد الهی ،تکمیل روشهای مورد نیاز در فلسفه
دانش تفسیر ،تبیین نظاممندی دانش تفسیر و تحلیل استداللهای موجود در دانش تفسیر است .دانش
معرفتشناسی میتواند قلمرو دانش تفسیر را بر اساس تحلیل ماهیت گزارههای دانش تفسیر و بررسی فصول
ممیزه آن ،روشن نمايد.
واژگان کلیدی :معرفتشناسی ،تفسیر قرآن ،دانش تفسیر ،فلسفه تفسیر ،قضايا ،روششناسی.

 .1استادیار جامعة املصطفی العامليةamini63@chmail.ir /
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 -1مقدمه
دانشهای بشری هر روز و بهسرعت در حال رشد و فربهشدن هستند .این فربهی و رشد،
همیشه خوشایند نیست و حتی گاهی دانش را از هدف اولیه خود ،دور میسازد .همین امر
امروزه محققان را بر آن داشته است تا با تدوین علوم و پیگیری روشهای جدید و دقیقتر،
علوم مورد نظر را بررسی و خانهتکانی نمایند .از جمله این علوم ،دانش تفسیر است که از گذشته
تا به امروز تألیفهای متعددی در قالبها ی گوناگون درباره آن صورت گرفته است و هر
دانشمندی با رویکردی که مدنظر داشته است ،به تدوین کتابی درباره تفسیر قرآن کریم روی
آورده است .به نظر نگارنده ،زمانه حاضر ،محتاج ساماندهی به این دانش مؤثر و پرفایده است.
یکی از علومی که میتواند در سامان بخشی به مباحث دانش تفسیر مفید فایده افتد ،فلسفه دانش
تفسیر است .بررسی رابطه کالن دانش تفسیر با دانشهای جدید مانند هرمنوتیک و نشانهشناسی،
بررسی اصطالحات کلیدی دانش تفسیر و رسیدن به تعریفی جامع درباره آنها ،مدیریت دانش
تفسیر و بررسی راهکارهای تقویت این دانش با توجه به رشد علوم جدید ،از جمله دالیل توجه
به فلسفه دانش تفسیر است .فلسفه دانش تفسیر که از گروه فلسفههای مضاف به علوم است به
بررسی و نظارت و پیراسته کردن دانش تفسیر اقدام مینماید .از مسائل مهم این دانش،
معرفت شناسی دانش تفسیر است که در اثر تعامل فلسفه دانش تفسیر با معرفتشناسی ایجاد
شده است .وظیفه این علم آن است تا با روشها و اصول موجود در دانش معرفتشناسی ،به
تنقیح و تنظیم دانش تفسیر ،اقدام نماید .بخشی از مسائل فلسفه دانش تفسیر ،مباحث تاریخی
است که به سیر تاریخی دانش و ادوار مهم دانش تفسیر میپردازد .بهطور مثال ،قواعد تفسیر
قرآن کریم از چه زمانی مورد استفاده مفسران قرار گرفته و از لحاظ کمی و کیفی چه تغییرات و
تحوالتی در مورد قواعد تفسیری قرآن کریم رخ داده است؟
نویسنده این مقاله بر آن است تا این مسأله را بررسی نموده و ابعاد تأثیرگذاری معرفتشناسی
در بررسی دانش تفسیر را مورد کنکاش قرار دهد .این تأثیرگذاری در حوزههای متعددی مانند
قضایا ،روششناسی و بررسی روشهای تفسیری ،قابلبررسی است.

 -2پیشینه
بررسی پیشینه موضوع حاضر از دو زاویه قابلبررسی است .اول ،پیشینه فلسفه دانش تفسیر.
دوم ،پیشینه نقش معرفت شناسی در رشد دانش تفسیر و جایگاه آن در میان مسائل فلسفه دانش

درآمدی بر نقش معرفتشناسی در تقويت و بازشناسی دانش تفسیر 79

تفسیر .در مو رد پیدایش فلسفه دانش تفسیر ،زمان زیادی سپری نشده است .پیشینه این موضوع
را میتوان در قالب دو عنوان آثار عام و آثار خاص دنبال نمود.
الف) آثار عام :مراد از این آثار ،منابعی است که در آنها به مطالب مرتبط با فلسفههای مضاف
اشاره شده است یا در آنها سرچشمههای بحث از فلسفه دانش تفسیر دیده میشود.
ب) آثار خاص :مراد از این آثار ،مقاالتی است که به شکل خاص به فلسفه دانش تفسیر
پرداختهاند .مقاله «نهادهای راهنمای فهم قرآن» از علیاکبر رشاد ،1مقاله «فلسفه علوم قرآنی» از
علیاصغر حقدار ،2مقاله «فلسفه تفسیر» از حمید خدابخشیان 3و مقاله «فلسفه تفسیر قرآن کریم»
از محمدعلی رضایی اصفهانی و نویسنده مقاله حاضر 4که در مجالت مختلف به چاپ رسیدهاند،
از جمله پیشینههای این موضوع به شمار میآیند.
اما درباره نقش معرفتشناسی در بازپژوهی دانش تفسیر نمیتوان به منبع مستقلی اشاره کرد،
هرچند برخی از منابع به تأثیرگذاری معرفتشناسی در علوم اسالمی اشاره داشتهاند که میتوان
به کتابهایی مانند «مبانی معرفتشناختی علوم انسانی در اندیشه اسالمی» از محمد حسینزاده

5

اشاره کرد.
امید است تا این مقاله گامی در جهت تقویت دانش تفسیر و تنظیم مباحث آن ،به شمار آید
و شروعی بر دریافتهای بهتر و عمیق از قرآن کریم و برداشتهای مفسران باشد.

 -3مفهومشناسی
 -1-3معرفتشناسی
در فارسی ،واژه معرفت و علم به معنای آگاهی ،شناخت و ادراک است (بهشتی،1371 ،
ص .)1019مطلق آگاهی و علم ،تصور یا مفهوم ،ادراک جزئی در مقابل ادراک کلی ،ادراک جزئی
از روی دلیل ،یادآوری و ادراک مسبوق به جهل ،از کاربردهای معرفت در دایره علوم به شمار

 .1ر.ک .رشاد ،علی اکرب؛ «هنادهای راهنمای فهم قرآن»؛ قبسات ،ش 1382 ،29ش.
 .2ر.ک .حقدار ،علی اصغر؛ «فلسفه علو قرآنی»؛ صحيفه مبني ،پيشمشاره 1373 ،2ش؛ ش1374 ،1ش.
 .3ر.ک .خداخبشيان ،محيد؛ «فلسفه تفسري»؛ قبسات ،ش 1385 ،40-39ش.
 .4ر.ک .رضايی اصفهانی ،حممدعلی؛ امينی ،حممد؛ «فلسفه تفسري قرآن کرمي»؛ جمله قرآن و علم ،ش 1394 ،17ش.
 .5ر.ک .حسنيزاده ،حممد؛ مباين معرفتشناخيت علو انساين در انديشه اسالمي؛ قم :انتشارات مؤسسه آموزشي و
پژوهشي امام مخينی(ره) 1393 ،ش.
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میآید (حسینزاده ،1390 ،ص .)44معرفت عمدتاً به «باور صادق موجه» تعریف شده است.
درواقع باید معرفت ،اوالً صادق باشد .ثانیاً به آن باور داشت و ثالثاً آن را به شکل موجه و مدلل
ارائه نمود تا برای آن شاهدی وجود داشته باشد (همان ،ص.)52
بااینکه معرفت ،دایره گستردهای را فرامیگیرد اما در معرفتشناسی معاصر ،معرفتِ گزارهای
بیشتر مورد توجه قرار میگیرد .معرفتشناسان ،علوم و معارف را به درجه یکم و دوم و
معرفتشناسی را به معرفتشناسی پیشینی و پسینی تقسیم نمودهاند (خسروپناه ،1390 ،ص.)33
در معرفتشناسی پیشینی از وجود ذهنی ،علم و ادراکات سخن به میان میآید و موضوع آن،
وجود یا ماهیت علم است.
از این نظر معرفت شناسی نوعی دانش فلسفی و عقلی است که ماهیت و حقیقت معرفت را
تحلیل و مقومات آن را بررسی کرده ،مبانی و حدود آن را ارزیابی و قابلیت اعتماد به نظریههای
معرفتی را بررسی میکند (حسینزاده ،1390 ،ص.)42
اما معرفتشناسی پسینی ،بعد از تحقق علوم بشری پدید میآید .در این قسم ،مجموعه
معارف و گزارهها یا تصورات و تصدیقات موجود در علوم ،مورد توجه قرار میگیرد .موضوع
معرفت شناسی پسینی یا درجه دوم ،معارف درجه یکم است .برخالف روشهای کالن معرفت
که در دانش متدولوژی و معرفتشناسی محض و غیرمضاف مد نظر قرار میگیرند ،روشهای
خرد معرفت ،در معرفتشناسیهای مضاف بررسی میشوند .در معرفتشناسیهای مضاف با
دیدی بروننگر و درجه دوم به این امر پرداخته میشود (فتحاللهی ،1389 ،ص.)242
معرفتشناسی دانش تفسیر نیز از نوع معرفتشناسیهای پسینی است که به بررسی قضایای
دانش تفسیر و میزان صحت و درجه معرفت آن میپردازد.

 -2-3فلسفه دانش تفسیر
زمانی که فلسفه به واقعیت یا منظومهای معرفتی اضافه شود ،میتوان آن را برای هر نوع
تحلیل و نگاه عقالنی استفاده کرد .در این قبیل فلسفهها با رویکرد تاریخی و منطقی ،مضافالیه
آن ،مورد بررسی قرار می گیرد .فلسفه دانش تفسیر ،علمی است که درباره دانش تفسیر بحث
مینماید و بهوسیله آن دانش تفسیر ،خانهتکانی میشود و از اضافات پیراسته گردیده و نقشه راه
آینده آن مشخص میشود (خسروپناه ،1389 ،صص /82-79همو ،1390 ،ص .)36در این دانش
از مسائل کلی و منطقی و بیرونی دانش تفسیر بحث میشود و بهوسیله تحلیل تاریخی و منطقی،
به بررسی مسائل بیرونی دانش تفسیر پرداخته میشود (نصیری ،1385 ،ص.)222
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مراد از م سائل بیرونی م سائلی ا ست که بهعنوان پر سشهای درجه دوم و درباره کل دانش
تف سیر-نه م سأله خا صی از م سائل دانش تف سیر -مطرح می شوند .ادوار مهم یک دانش ،مبادی
آن و ارتباط آن با علوم نزدیک به خود ،از جمله مســـائل بیرونی مرتبط با یک دانش هســـتند
(خسروپناه ،1389 ،ص.)50
فلسفه دانش تفسیر بر اساس الگویی که نگارنده ،طراحی کرده ،دارای ده مسأله است که
تحلیل این ده مسأله نیازمند رسالهای مستقل است .یکی از مسائل فلسفه دانش تفسیر،
معرفتشناسی دانش تفسیر است که این مقاله به بررسی این مسأله و نقش دانش معرفتشناسی
در تحلیل دانش تفسیر میپردازد.

 -4نقشهای معرفتشناسی در تقويت و بازشناسی دانش تفسیر
بررسی نقشهایی که معرفتشناسی در فلسفه دانش تفسیر میتواند ایفا نماید بر اساس
محورهای ذیل قابلطرح است:

 -1-4بررسی و نظاممندی قضايای دانش تفسیر
مدلهای مختلفی جهت مسائل فلسفه دانش تفسیر ارائه شده است (معلمی ،1389 ،ص/26
رشاد ،1385 ،ج ،1ص .)49در مدلی که نویسنده آن را پذیرفته است از جمله مسائل مهم در
فلسفه دانش تفسیر ،معرفتشناسی گزارههای دانش تفسیر است .در این معرفتشناسی ،اقسام
گزارههای دانش تفسیر ،معیار معناداری گزارهها و شیوه استدالل در دانش تفسیر مورد بحث قرار
خواهد گرفت.
در معرفتشناسی ،معرفت گزارهای یا قضیهای از دو جهت قابلبحث است؛ اول از جهت
ارتباط قضیه با واقع که در آن ،قضیه به صادق و کاذب تقسیم میشود .دوم از جهت ارتباط قضیه
با مُدرِک .در این صورت قضایای مورد نظر بر اساس شخص مُدرک و بر اساس قطع ،ظن ،شک
و تردید و وهم ،قابلتقسیمبندی هستند (حسینزاده ،1390 ،ص.)65
یکی از اقسام معرفتشناسی ،معرفتشناسی متن است که میتواند ارتباط مستقیمی با فلسفه
دانش تفسیر داشته باشد .از این گذشته ،برخی از مباحث هرمنوتیک معاصر از قبیل مباحث دوره
تأویلی تأثیر سنت و زیرمجموعههای آن مانند حدیث در فهم متون ،نقش خواننده در معانی متن
و غیره ،همچنین مباحثی از ساختشکنی برای معرفتشناسی متن ،ضروری هستند که این
مباحث در برنامه کار معرفتشناسی معاصر قرار ندارند .آیا این واژهها معنادارند؟ معنا چیست؟
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ارتباط معنای واژهها با معنای جمالت چیست؟ گوینده با گفتار خود چه نوع افعالی را انجام
میدهد؟ هنگامیکه گفتار بهصورت متن درمیآید برای این افعال گفتاری چه سرنوشتی رقم
میخورد؟ اینها همه مسائلی هستند که با فلسفه زبان و زبانشناسی ارتباط دارند و ازاینرو،
نتایج دو زمینه مذکور در معرفتشناسی متن تأثیر دارند .ازجمله مسائل معرفتشناسی متن،
مسأله فهم ،تمییز و تفسیر متون است (قائمینیا ،1378 ،ص.)181
بهعبارتدیگر ،گاهی در معرفتشناسی ،معرفت انسان بهطور مطلق مورد بحث قرار میگیرد؛
گاهی نیز معرفتی که در قالب متون و نوشتارها وجود دارند ،مدنظر معرفتشناسان قرار میگیرد.

 -1-1-4تفاوت گزاره ،قضیه و جمله
در نوشتههای علمی ،گزاره های متعددی وجود دارد که هر دانش ،دارای بخشی از این
گزارههاست .گزاره درواقع نوعی جمله است .از دیدگاه برخی ،بین دو اصطالح «جمله» و «جمله
مستقل» ،تفاوت وجود دارد .جمله ،سخنى است تشکیلیافته از یک یا چند گروه که به دو بخش
نهاد و گزاره تقسیم مىشود و جمله مستقل ،بزرگترین واحد زبانی است که از واحدهای
کوچکتر ساخته شده است و خود جزئی از یک واحد بزرگتر نیست« .جمله» ،پس از «جمله
مستقل» بزرگترین واحد زبان است (سعیدی روشن ،1383 ،ص.)14
در فرهنگ فلسفی و منطقی ،قضیه با گزاره هممعنا و مترادف است .گزاره ،معادل فارسی واژه
عربی قضیه است .در فارسی هر دو واژه بهجای یکدیگر به کار میروند (حسینزاده،1393 ،
ص.)48
از سوی دیگر ،جمله هم شامل انشاء و هم خبر میشود اما قضایا و گزارهها تنها به خبر
اختصاص دارند .از جهت دیگر ،قضیه و گزاره ،عالوه بر لفظ ،وصف گزارههای ذهنی نیز قرار
میگیرند (همان ،ص .) 49برخی از محققان ،فرق میان قضیه و جمله را در شش مورد بیان کردهاند
(علیتبار فیروزجایی ،1390 ،ص .)351این فرقها عبارتاند از:
 .1جمله ،ناظر به ساختار دستوری است که از چند لفظ و عبارت تشکیل شده و به یک حکم
و معنا اشاره دارد .پس واژههای ملفوظ و مکتوب ،جملهای را تشکیل میدهند که از معنای
خاصی حکایت میکند اما گزاره ،مفاد و محتوای اطالعات موجود در یک جمله است.
 .2میتوان مفاد و معنای واحدی را در قالب چند جمله لفظی بیان نمود .دو جمله «الف از
ب بزرگتر است» و جمله «ب از الف کوچکتر است» دارای یک گزاره واحد هستند.
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 .3گاهی میتوان در قالب الفاظ ،یک جمله را به نحوی بیان کرد که به علتهایی مانند وجود
مشترک لفظی ،قابلیت معانی متعدد را دارا باشد .در عبارت «او شیر را دید» شیر دارای موضوعٌ-
لههای متعددی است که گزارههای متعددی را بهحسب کاربرد ایجاد مینماید.
 .4قالبهای لفظی در هر زبان با زبان دیگر متعدد است هرچند آنها میتوانند دارای گزارهای
واحد باشند.
 .5جمله به اعتبار تطابق یا عدم تطابق گزارههای خود با واقع ،متصف به صدق و کذب
میشود .در نتیجه صفت صدق و کذب ،مستقیماً متوجه گزاره و باواسطه ،متوجه جمالت است.
 .6جمله را میتوان به اوصافی مانند معنادار یا بیمعنا متصف نمود؛ اما این امر در گزاره
ممکن نیست؛ چون گزاره معنای موجود در جمالت است و وجود گزاره ،نشان از معنادار بودن
جمله است و جمالت بیمعنا دارای گزاره نیستند .پس نمیتوان وصف «مهمل» را به گزاره
نسبت داد.
بنا بر این دیدگاه ،رابطه میان گزاره و جمله ،عام و خاص من وجه است و اشتراک آن دو در
جملة معنادار و افتراقشان در جملة بیمعنا است .مثل گزاره «برف خندید» که از نظر ساختار
دستوری ،یک جمله است (جملهای بیمعنا) ،ازاینرو نمیتوان از آن به گزاره تعبیر کرد .در
برخی از مواقع نیز درحالیکه هیچ جملهای استفاده نشده است ،از برخی موارد ،بار معنایی و
اطالعاتی حاصل میشود .بهعنوان نمونه میتوان به عمل و تقریر معصومین(ع) اشاره داشت که
درعینحالی که دارای باری از معنا هستند اما در قالب جمله نیستند.
از دیدگاه برخی ،گزاره دینی «مجموعه معارف الهی است که خداوند حکیم برای تأمین
سعادت دنیا و آخرت از طریق وحی ،سنت معصومین و حکم قطعی عقل ،در اختیار بشر قرار
میگیرد( ».همان ،ص.)353
دانش تفسیر نیز مانند هر دانش دیگری دارای گزارههای مخصوص به خود است .در زبان
علم ،گزارهها به دو گروه علمی و غیرعلمی تقسیم میشود .تقسیمبندی دیگری که درباره گزارهها
مطرح میشود ،زبان معنادار و بدون معنا است .اینکه آیا فالن زبان دارای معنا و مقصودی هست
یا نیست ،بستگی به تعریف ما از معنا دارد .درباره چیستی معنا نظریات مختلفی مانند مصداقی،
تصوری ،رفتاری و کاربردی ارائه شده است که در کتب مرتبط با زبان دین ،به شکل مفصل
مورد توجه قرار گرفته است (ساجدی ،1385 ،ص .)35همه این اقسام از گزارهها در دانش
تفسیر ،قابلیت طرح و نقد و نظر را دارا هستند.
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 -2-1-4گونهشناسی گزارههای دانش تفسیر
از وظایف فلسفه دانش تفسیر ،بررسی گونهها و اقسام گزارههای موجود در دانش تفسیر
است .این بررسی برگرفته از مباحث دانش معرفتشناسی است .تقسیمبندی گزارهها از وظایف
دانش منطق است اما به دلیل نقش مهمی که این تقسیمات در تبیین دیدگاههای معرفتشناسی
دارند ،در دانش معرفتشناسی نیز مطرح شده و مورد بحث قرار میگیرد.
علم تفسیر باید مانند هر دانش دیگری ،دارای زبانی دقیق ،توجیهناپذیر ،بدون ایهام ،بدون
است فاده از مجاز و بدون استفاده از داللت التزامی باشد (شاکر ،1381 ،ص .)117در میان کتب
تفسیر قرآن کریم و کتب مرتبط با دانش تفسیر ،به کتبی برخورد میشود که زبانی ادبی داشته و
پر از تعابیر مجازی و کنایی است .این امور سبب برداشتهای چندپهلو و نادرست از متون کتب
میگردد .بر همین اساس مناسب است تا در عبارتپردازیهای دانش تفسیر ،عبارتهایی شفاف
و بهدوراز ایهام و ایجاز ارائه شود.
مالکهای مختلفی برای تقسیمبندی گزارهها در علوم انسانی مطرح میشود .صورت ،داللت،
محتوا و سند از جمله این مالکها هستند (بستان ،1391 ،ج ،2ص .)65قضایای دانش تفسیر بر
اساس مالکهای مختلف میتواند تقسیمهای زیر را داشته باشد .بر اساس هر کدام از این قضایا،
میتوان به بررسی نقش و میزان صدق آنها در دانش تفسیر پرداخت.

 -1-2-1-4قضايای حمل اولی و حمل شايع
از دیدگاه برخی از محققان ،قضایایی که در علوم بهعنوان مبادی و مسائل یک دانش مطرح
میشود ،همواره از قبیل حملهای شایعاند و نه از قبیل حملهای ذاتی اولی (سلیمانی امیری،
 ،1393ص .)420اتحادی که میان موضوع و محمول در قضایای حملیه وجود دارد ،دو گونه
است :گاهی مالک در حمل ،وجود اتحاد مفهومی است .این نوع از حملها ناظر به عالَم خارج
نیستند .به این نوع از حملها« ،ذاتی اولی» یا «حمل اولی» میگویند .اختالف میان موضوع و
محمول در اجمال و تفصیل است و عمدتاً خود شیء یا جنس و فصل آن ،بر آن حمل میشود.
در مقابل ،حمل دیگری وجود دارد که در آن مالک حمل ،اتحاد مصداقی موضوع و محمول
است .در حملی مانند «انسان طالب حق است ».موضوع و محمول از لحاظ مفهومی یکی نیستند
اما مصداقاً یکی هستند .از این نوع حمل با عنوانهایی مانند «شایع صناعی»« ،متعارف» و «عرضی»
نام برده میشود (همان ،ص.)420
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در احادیث رسیده از اهل بیت(ع) و سخنان مفسران ،جمالتی وجود دارند که معنای کلمه یا
آیهای را بیان نمودهاند .برخی از این احادیث به تبیین مصداق کلمات پرداختهاند اما اگر دقت
نشود ،خواننده ممکن است به خاطر نشناختن اقسام جمالت ،میان جمالت مصداقی و مفهومی،
صرَاطُ الْمُسْتَقِیم» (فیض
خلط کند .بهعنوانمثال آیا جمله پیامبر اکرم(ص) که میفرماید« :أَنَا ال ِّ
کاشانی ،1415 ،ج ،2ص :)81من صراط مستقیم هستم ،حمل اولی ذاتی است یا شایع صناعی؟
دو برداشت مختلف از این جمله میتواند دو تأثیر مختلف در تفسیر این حدیث داشته باشد .آیا
پیامبر بر اساس حمل اولی ذاتی حقیقت صراط مستقیم است یا بر اساس حمل شایع صناعی
یکی از مصادیق یا بارزترین مصداق صراط مستقیم به شمار میآید؟

 -2-2-1-4اخباری و انشايی (هستها و نیستها ،بايدها و نبايدها)
بر اساس قابلیت صدق و کذب یا مطابقت با واقعیت میتوان گزارهها را به خبری و انشایی
تقسیم نمود .گزارههای اخباری گزارههایی هستند که محتوای توصیفی دارند و از وجود یا عدم
اشیاء در واقعیت خبر میدهند .ازاینرو ،احتمال صدق و کذب در آنها راه دارد .این گزارهها را
میتوان به گزارههای حاکی از واقعیتهای تجربهپذیر و گزارههای حاکی از واقعیات فراتجربی،
تقسیمبندی نمود .مقصود از گزارههای انشائی ،گزارههای غیرشناختاری است که بهجای حکایت
و اِخبار از واقعیات موجود یا امور معدوم ،معنای خود را ایجاد میکنند و ازاینرو ،احتمال صدق
یا کذب در آنها راه ندارد .تمامی جمالتی که مضمون آنها ارزشگذاری آشکار ،امر ،نهی،
جعل ،حکم ،دعا ،نفرین ،تعهد ،وعده ،وعید ،مدح ،ذم ،استفهام ،تمنی و ترجی است ،از مصادیق
مهم انشاء شمرده میشوند (بروجردی ،1429 ،ج ،23ص.)125
این امر را می توان در دانش اقتصاد نیز مثال زد .این دانش ،از دو دسته گزاره هستها،
نیستها و گزاره بایدها ،نبایدها بهره مىبرد .گزارههاى هست و نیستهاى مربوط به علم اقتصاد،
بیانگر شرایط اقتصادى جامعه است و گزارههاى بایدونباید اقتصاد مربوط به تصمیمگیرى
اقتصادى است که با گزارههاى اعتبارى فقه معامالت مرتبط است (همانجا) .نکته مهم دراین
باره ،ارتباط «بایدها» با «هستها» و «نبایدها» با «نیستها» است؛ بهعبارتدیگر گروه اول یعنی
بایدونبایدها ،غالباً در شکل قواعد تفسیری تبلور مییابند و متأثر از گروه دوم هستند که غالباً در
شکل مبانی و مبادی دانش تفسیر جلوهگری میکنند .خالصة این رابطه را میتوان با عبارت
«زایشی» و «تولیدی» بیان نمود .در عبارت «استفاده از تفسیر به رأی جایز نیست» یکی از مبانی
مهم در روشهای تفسیری بیان شده است؛ و عبارت «مفسر در هنگام تفسیر آیه از قرآن نباید به
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نظر شخصی خود و یا اجتهاد در مقابل نص روی بیاورد» ،یک نهی است که تحت تأثیر نفی
موجود در مبنای تفسیری ارائه شده است .این امر نشانگر آن است که در درون هر گزارهای که
در قالب «باید» یا «نباید» شکل میگیرد« ،هست» یا «نیستی» نهفته وجود دارد (بستان،1391 ،
ج ،2ص.)62
در دانش تفسیر ،جمالتی که برای مفسر در قالب جمالت انشایی قانونگذاری میکنند ،بسیار
است .در دانش تفسیر ،برخی از گزارهها خبری هستند .گزارههای خبری عمدتاً بر اساس «هست-
ها» یا «نیستها» به وجود میآید .هستها و نیستهای دانش تفسیر ،مرتبط با مبانی و مبادی
دانش تفسیر است .قواعد تفسیر نیز چه در زمره مبادی و چه در زمره مسائل دانش به شمار آیند،
عمدتاً در قالب «بایدها» و «نبایدها» قرار میگیرند.

 -3-2-1-4قضايای عقلی و نقلی
عمده قضایای دانش تفسیر را میتوان به لحاظ منبع صادرکننده و تأییدکننده ،در دو قسم
عقلی و نقلی جای داد .بسیاری از مبانی و قواعد دانش تفسیر از عقل اتخاذ شده است و فقط
مخصوص تحلیل قرآن کریم نیست ،بلکه در هر جای دیگری میتوان از آنها استفاده نمود.
برخی از مبانی و قواعد نیز بر اساس دستورات شرعی قرآن کریم اتخاذ میشود .بازگرداندن
متشابه به محکم که در آیه هفت سوره آل عمران به آن اشاره رفته است از اولین دستورات نقلی
است که در دانش تفسیر بهعنوان قاعدهای تفسیری از آن استفاده میشود .عمده قواعدی که در
علم اصول و مبحث الفاظ آن مورد توجه است ،قواعدی است که عقالی عالم در سیره خود
هنگام برداشت از متن ،مورد استفاده قرار میدهند .همچنین برداشتهای مفسران از داللتهای
التزامی ،داللتهای اشاری ،فحوای خطاب و تعمیم معنای آیه از قضایای عقلی به شمار میآیند
(اسالمی ،1387 ،ج ،1ص /70والیی ،1387 ،ص.)186

 -4-2-1-4قضايای ارزشی و روشی
قضایای ارزشی بیانگر ارزشهای مورد قبول در دانش تفسیر است .این ارزشها عمدتاً در
مباحث زیربنایی که تحت عنوان مبانی و مبادی دانش است ،مطرح میشوند .قضایای ارزشی در
تعبیری دیگر ،همان قضایای اخالقی است که بهعنوان مبادی اخالقیِ پذیرفتهشده از یک مفسر،
انتخاب شده است .در کتب مربوط به تاریخ و فلسفه علم ،این قبیل قضایا را در علوم تجربی
مورد توجه قرار دادهاند (حسنزاده آملی ،1369 ،ج ،4ص .)51تبیین جایگاه دانش تفسیر ،بیان
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ضرورت این دانش و بیان فضائل و خوبیهایی که باید اساتید و طالبِ فراگیر این رشته داشته
باشند ،همگی در راستای قضایای اخالقی دانش تفسیر به شمار میآید.
قضایایی که به روش خاصی از تفسیر ،اعتبار میبخشند یا درصدد این امر هستند ،مانند روش
تفسیر قرآن به قرآن ،قضایای ارزشی این دانش است .همچنین قضایایی که اعتبار روش تفسیری
خاصی را رد میکنند ،مانند ضرب القرآن و تفسیر به رأی ،به آنها ملحق میشوند .از سوی دیگر
در مباحث روششناسی ،قضایایی هستند که در راستای شیوه اجرای روشهای تفسیری هستند
و مراحل اجرایی این روشها را به بحث میگذارند .اینگونه از قضایا شامل قضایای خبری و
انشایی میشود .تبیین اینگونه از قضایا که در ذیل دو مبحث مبانی و قواعد دانش تفسیر مطرح
میشوند در ذیل قضایای اخباری و انشایی گذشت.

 -5-2-1-4قضايای کلی و جزئی (حقیقیه ،خارجیه و شخصیه)
اهل منطق ،قضایا را به دو قسمت کلی و جزئی تقسیم نمودهاند .قضایاى کلى بر دو قسم
است :خارجیه و حقیقیه .قضیة خارجیه ،قضیهاى است که در عین کلی بودن ،مجموعهای از افراد
محدود و معینى را در موضوع قضیه در نظر میدارد و حکم آن نیز براى مجموعه افرادِ در نظر
گرفته شده بیان میشود .قضیه «همة مردم ایرانِ زمان حاضر مسلماناند» ،در این جمله گوینده،
مجموعه افرادى را در نظر گرفته و حکم را برای آنها بیان میکند .بهطور طبیعی موضوع به
افراد موجود در زمان تکلم ،محدود میشود .نوع دوم ،قضایاى حقیقیه است .در قضایاى حقیقیه،
حکم با توجه به عنوانی کلى بیان میشود و توجه به افراد خاصی لحاظ نمیشود .قضیه «زوایای
مثلث ،صد و هشتاد درجه است» .درباره حقیقت «مثلث بودن» بیان شده است و هر جایی مثلث
باشد ،این حکم را به دنبال خود دارد .مثلث فرضى نیز این حکم را به همان فرض داراست.
برخی از اهل منطق ،براى قضایاى خارجیه ارزش زیادى قائل نیستند .به اعتقاد آنان ،قضایایى
که در علوم مورد استفاده است قضایاى خارجیه نیست (مطهری ،1385 ،ج ،21ص .)286از
دیدگاه برخی ،قضایایى که در علوم استفاده میشود حتى علوم تجربى همگی قضایاى حقیقیه
است .دانشمندان علوم تجربى از افراد شروع مىکنند ،سپس تعمیم داده و قضیة حقیقیه مىسازند
(همان ،ج  ،21ص.)288
از دیدگاه منطقیون ،بحث از قضایای شخصیه در علوم نیز بیثمر است چراکه جزئیات در
حال تغییر بوده و ثبوت ندارند .زمانی گفته میشود زید قائم است و زمانی دیگر نشسته است و
زمانی که زید تغییر حالت بدهد ،علم به چنین قضیهای بیثمر خواهد بود .این مطلب تا زمانی
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ادامه دارد که قضیه جزئیه به اعتبار خود باقی بماند اما زمانی که به یک قضیه کلیه تبدیل شود
دارای فایده خواهد بود؛ مانند زید انسان است (علوی حسینی ،1330 ،ص.)86
درباره کلی یا جزئی بودن قضایای دانش تفسیر در میان صاحبنظران اختالف است .ابن
عاشور درباره علم بودن دانش تفسیر معتقد است که مباحث علم تفسیر ،قضایای برهانی و کلی
نیستند بلکه غالباً تصوراتی جزئی هستند چراکه درباره تفسیر الفاظ و استنباط معانی آن الفاظ
بحث میکنند .تفسیر الفاظ نیز از قبیل تعریف لفظی است و استنباط معانی الفاظ نیز در زمره
داللت التزامی است و قضیه بهحساب نمیآید (ابن عاشور ،1420 ،ج ،1ص .)11وی در ادامه،
علم بودن دانش تفسیر را از چند لحاظ بررسی میکند .این لحاظها عبارتاند از:
اول :به اعتبار اینکه ،از همین قضایای جزئی قواعد کلی استخراج میشود .پس به اعتبار
قرابت با آن قواعد کلی به آن علم اطالق میگردد؛ مان ند شعر که از آن قواعد کلی در زمینه
بالغت حاصل میشود و بر همین اساس آن را علم میدانند.
دوم :این مطلب که باید مسائل یک علم ،قواعدی کلی باشند مربوط به علوم عقلی است نه
علوم شرعی و ادبی؛ مانند علم بدیع که در آن به تعریف اصطالحی چند نمونه از محسنات
پرداخته میشود.
سوم :مطالب جزئی دانش تفسیر مانند معانی الفاظ قرآن در ذات خود قضایایی کلی هستند
و در دل خود دارای برهانی خفی میباشند .همینکه برای کشف یک معنا به شعری از عرب
استشهاد میشود ،خود قیاسی مستقل بهحساب میآید.
چهارم :در کنار مباحث جزئی تفسیر ،مسائل و قواعد کلی وجود دارد مانند قاعده نسخ در
هنگام تفسیر آیه  106سوره بقره و قاعده محکم و متشابه و قاعده تأویل در تفسیر آیه  7آل
عمران .پس به اعتبار این قواعد کلیه از باب تغلیب به علم تفسیر ،علم گفته میشود.
پنجم :درست است که مفسران مشغول تفسیر آیات میشوند و قوای خود را در کسب
جزئیات صرف میکنند اما شأن تفسیر آن است که اصول و قواعد کلی شریعت اسالمی را از
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،
علوم دیگر به وجود آمد؛ پس به همین اعتبار ،دانش محسوب میشود (همان ،ج ،1ص.)13
دیدگاه دیگر از مصطفی خمینی است که در هنگام بحث از علمیت دانش تفسیر ،به بحث از
موضوع ،مسائل و تعریف دانش تفسیر میپردازد .وی در قسمتی از کالم خود دانش تفسیر را به
دانش جغرافیا تشبیه می کند .در دانش جغرافیا ،موضوع ،یک کل مانند کره زمین است و
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موضوعات مسائل آن درباره اجزای زمین است .دانشهایی مانند جغرافیا ،تاریخ ،رجال ،درایه و
نجوم از قضایایی شخصی و خارجی تشکیل شده است و همه موضوعات مسائل آنها ،از
قسمتهای آن کل به شمار میآیند (خمینی ،1418 ،ج ،1صص .)50 ،31از دیدگاه مصطفی
خمینی ،دانش تفسیر ،مجموعه ای از قضایای شخصیه و خارجیه است که در کنار یکدیگر،
مجموعه معارف قرآن کریم را در قالب یک کل تشکیل میدهند.

 -1-5-2-1-4تبیین و تحلیل اقوال
از مجموع دیدگاههای دانشمندان تفسیر روشن میشود که برخی از دانشمندان ،دانش تفسیر
را دارای قضایای جزئی و شخصی میدانند و برخی دیگر ،عمده قضایای آن را کلی به شمار می
آورند.
برخی از تحلیلها ی ابن عاشور درباره دانش تفسیر مانند تحلیل اول و پنجم ،تالش دارد تا
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
بدیع در تحلیل دوم بیان شد ،بهطور کامل صحیح نیست ،چراکه در علم بدیع نیز در قالب تبیین
محسنات لفظی و معنوی ،قواعدی کلی برای تشخیص محسنات معرفی میگردد و فقط به بیان
تعدادی از محسنات اکتفا نمیشود.
این مطلب که از دل دانش تفسیر ،علوم بسیاری به وجود آمده است ،منافاتی با علم بودن
خود دانش تفسیر ندارد چنانکه در دانش فقه نیز مسأله به همین منوال است .علم فقه بااینکه
خود ،دانشی مستقل به شمار می آید اما از دل آن ،قواعدی کلی با عنوان علم اصول ،احصا گردیده
و بهصورت مجموعهای از قضایای مستقل درآمده است .مطلبی که درباره شأن دانش تفسیر بیان
شد ،کامالً با هدف و غایت دانش تفسیر هماهنگی ندارد .فهم مراد الهی و قدرت استنباط از کالم
الهی ،هدف و غایت دانش تفسیر است و بر همین اساس ،بیان اصول و شریعت اسالمی یکی از
بروندادها و نتایج دانش تفسیر به شمار میآید.
در تحلیل سوم ،ذات مسائل جزئی تفسیر را دارای قواعدی کلی دانسته است و این مطلب
اشاره به پشتوانه فکری یک مفسر در هنگام تفسیر قرآن کریم دارد که هر مفسری بر اساس
فراگیری دانش تفسیر در هنگام تفسیر قرآن کریم از مبانی و قواعد خاصی پیروی مینماید؛ و
عملیات تفسیر نتیجه پیروی مفسر از داشتههای ذهنی خود است .در تحلیل چهارم ،قواعدی که

 90دو فصلنامه کتاب قیم ،سال نهم ،شمارۀ بیستم ،بهار و تابستان 1398

از آیات قرآن کریم به دست میآید بهعنوان قواعد کلی دانش تفسیر معرفی شد ،درحالیکه عالوه
بر اینها ،قواعد کلی دیگری نیز در دانش تفسیر وجود دارد.
درمجموع به نظر میرسد که از دیدگاه ابن عاشور ،دانش تفسیر همین تفاسیر نگاشتة موجود
است و میان آنها رابطه اینهمانی برقرار است و از دیدگاه وی محل اصلی این دانش ،کتب
تفسیر است درحالیکه با توجه به تعریف تفسیر و قیودی که دراینباره گذشت و مطالب بعدی،
این مبنا کامل نیست.
به نظر میرسد برخی از قواعد کلی در باب تفسیر ،قضایای خارجیه باشند؛ بهعبارتدیگر
این قواعد کلی فقط با توجه به موارد موجود در قرآن کریم و یا حداکثر مصادیق موجود در
احادیث انتخاب شدهاند؛ مثالً قضایایی مانند « امکان وجود یا عدم امکان مجاز در قرآن» یا
«استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد» یا «دارا بودن بیش از هفتاد بطن آیهها» یا «وجود ظهر و
بطن برای تمام جمالت» بر اساس شرایط قرآن کریم قبول یا رد شدهاند .زمانی که برخی از
دانشمندان تفسیر معتقد به عدم استعمال لفظ در بیش از یک معنا هستند ،این اعتقاد با توجه به
شرائط خاص قرآن کریم بیان شده است .اما در کتابهای دیگر ممکن است مانعی از آن نباشد.
با توجه به تحلیلهای فوق نمیتوان مسائل دانش تفسیر را صرفاً مسائلی جزئی و شامل
قضایایی خارجیه و شخصیه به شمار آورد .بلکه دانش تفسیر ،هم شامل قضایای کلی و هم شامل
قضایایی جزئی است .البته تحلیل دقیق این مسأله ،خود نیازمند تألیف مقالهای مستقل است.

 -2-4تبیین قلمرو دانش تفسیر
به نظر نگارنده ،روشن نمودن قلمرو دانش از دو راه امکانپذیر است:

 -1-2-4تبیین قلمرو از راه تبیین ماهیت گزارههای دانش
قلمرو دانش ،محدوده نظری و عملی یک دانش را فرامیگیرد .در محدوده نظری ،بررسی
مفاهیم دانش و گزارههای آن میتواند در روشن کردن این قلمرو مؤثر باشد (بستان ،1391 ،ج،1
ص .)143روشن شدن گزارههای دانش تفسیر ،تأثیر مستقیمی بر قلمرو این دانش دارد؛
بهعبارتدیگر معیار تحقیق پذیری در علوم تجربی ،باعث خروج بسیاری از گزارهها از دانش
تفسیر میشود؛ اما اگر معیار تحقیقپذیری در دانش تفسیر ،به معنای عام کلمه باشد ،دایره
گزارههای دانش ،وسعت مییابد .بدین لحاظ آنچه قلمرو علم تفسیر را مشخص مینماید،
تحقیقپذیری به معنای عام است یعنی هر گزارهای که درباره جهان واق ِع حسی که به یکی از
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روشهای معتبر وحیانی ،تجربی ،عقلی و نقلی اثبات یا ابطالپذیر باشد ،در قلمرو آن داخل
خواهد بود (همان ،ج ،1ص.)146
اگرچه ممکن است بر این دیدگاه نقدهایی وارد باشد ،اما استفاده از علوم مختلفی که در
بررسی آیات قرآن کریم از آنها استفاده میشود ،نشان میدهد که اگر معیار تحقیقپذیری را
تعمیم ندهیم نمیتوان از علوم عقلی و امثال آن در دانش تفسیر استفاده نمود .ماهیت گزارهها
در علوم مختلف یکسان نیست .علوم تجربی ماهیتی تجربی دارند اما علوم عقلی و فلسفی و غیر
آن میتوانند از ماهیتهای دیگری برخوردار باشند و این امر میتوان مرز علوم را مشخص نماید
و دایره گزارههای استفاده شده در یک علم را مشخص سازد .دانش تفسیر نیز از این قاعده
مستثنی نیست و باید با بررسی ماهیت گزارههای دانش تفسیر ،مرز آن را روشن نمود .فیلسوف
دانش تفسیر باید در این مرحله به کمک دانش معرفتشناسی ،با ارائه نمونههای مختلف و اقسام
گوناگون از گزارههای دانش تفسیر ،دایره دانش تفسیر را از لحاظ ماهیت گزارههای آن مشخص
نماید.

 -2-2-4تبیین قلمرو از راه فصول ممیزه
یکی از راههایی که می تواند قلمرو یک دانش را معرفی نماید ،فصول ممیزه دانش است.
فصول ممیزه ،اوصافی هستند که در هنگام تعریف دانش ،پس از بیان جنس تعریف آورده
میشود .با توجه به اینکه فصول تعریف باید جامعومانع باشد ،دقت در این اوصاف میتواند به
محدوده دانش و نقاط افتراق آن با دیگر دانشها کمک نماید.
هرچند به دست آوردن فصل حقیقی اشیا ،امری بسیار دشوار یا قریب به محال است ،لکن
از نظر برخی از نویسندگان ،در میان اشیاء حقیقی مانند انسان سخن از فصل حقیقی ،امری
خارجی و واقعی است اما در بین اشیاء اعتباری مانند علوم ،فصل حقیقی ،چیزی است که باعث
امتیاز دقیق آن علم با علوم دیگر میگردد (جبر و دیگران ،1996 ،ص.)728
عالوه بر تعریف به موضوع ،منطقیون ،تعاریف ممکن از یک شیء را بر اساس فصول ممیزه
در تعریف ،در قالب اقسامی مانند تعریف به هدف ،تعریف به مسائل ،تعریف به نتیجه ،تعریف
به مقدمات ،تعریف به مصادیق و تعریف به روش دانستهاند.
از دیدگاه حاجی خلیفه در «کشف الظنون» ،گاهی در تعریف علوم ،تفصیل و توضیح مفهوم
اجمالی و کلی علم اتفاق میافتد که در این صورت ،تعریف شرح االسمی و یا حدی اسمی
است؛ اما اگر در تعریف به لوازم علم پرداخته شود ،تعریفی رسمی میشود نه حدی .از دیدگاه
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وی تعریف حقیقی علوم ،تعریف علوم با تصور مسائل علوم و تصور تصدیقات مرتبط با آنها
حاصل میشود ولی مبادی علوم و موضوعات آنها ،جزئی از حقیقت علوم به شمار میآیند
(حاجی خلیفه ،1360 ،ج ،1ص.)6
در بررسی فصول ممیزه دانش تفسیر باید به این نکته توجه داشت که در طول تاریخ،
دانشمندان اسالمی هرکدام با توجه به تسلط بر بخشی از علوم و با توجه به عالقه خود و در
نظر گرفتن نیاز جامعه اسالمی ،به تفسیر قرآن کریم اقدام نمودهاند .توجه به این موضوع نباید
جامعیت دانش تفسیر را خدشهدار نماید .دانش تفسیر دانشی است که در برخورد با شرایط
گوناگون و اقتضائات زمان ،این امکان را به مفسر میدهد تا با هر رویکرد و گرایشی ،از قرآن
مطالب شرعی را استنباط نماید؛ بهعبارتدیگر نباید گرایشها و روشهای مختلف تفسیری در
طول تاریخ را مالک اصلی برای تعریف دانش تفسیر بهحساب آورد .همه این گرایشها و
رویکردها ،در صورت رعایت اصول و موازین صحیح تفسیری ،بخشی از دانش تفسیر را به کار
گرفتهاند.
در این مرحله ،باید فصولی که در تعاریف دانش تفسیر از سوی دانشمندان ارائه شده است،
بررسی شود .ارائه یک تقسیمبندی مشخص از فصول مختلفِ بیانشده از دانش ،میتواند
دیدگاهها ی دانشمندان درباره مرز و قلمرو دانش تفسیر را روشن نماید .در نهایت نیز میتوان
در مقام بایسته به بازبینی فصول دانش پرداخت.
فصول بیان شده در تعریف تفسیر را میتوان بر اساس توسعه و قلمرو تفسیر ،به دو دسته
تقسیم نمود .برخی از فصول ،دانش تفسیر را در محدوده الفاظ مشکل و مکانهایی که در آن
نوعی از ابهام وجود دارد محدود مینماید .تعاریفی مانند تعریف معرفت ،در این راستا قابل
ارزیابی است (معرفت ،1416 ،ج ،1ص.)2
برخی از فصول نیز تفسیر در محدوده معانی و مراد الفاظ قرآنی را مدنظر قرار داده و تبیین
مصادیق و برخی از تبیینهایی را که مستقیماً مرتبط با الفاظ قرآنی میشوند تفسیر دانسته و
توسعه به دیگر عرصهها را از محدوده تفسیر خارج میدانند (راغب اصفهانی ،1405 ،ص.)47
از دیدگاه منطقیون تعریفی کامل و صحیح است که جامع افراد و مانع اغیار باشد که اصطالح ًا
به آن تعریف مساوی نیز گفته میشود (فضل اهلل ،1998 ،ص .)67پیراستن دانش تفسیر از مباحثی
که آن را حجیم کند باعث چاالکی این دانش و حرکت سریعتر آن در نیل به مقصود میگردد.
علت این امر آن است که وجود مباحث زائد عالوه بر اینکه وقت زیادی را از مفسران و
دانشمندان خواهد گرفت ،آنان را در رسیدن به نتیجه مطلوب نیز دچار مشکل میسازد.
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بهعنوانمثال اگر مباحث تأویلی را از حیطه دانش تفسیر بیرون بدانیم ،نباید وقت زیادی برای
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
مشخصی نیز در پی نخواهد داشت .از سوی دیگر ،خارج کردن مواردی که بهحق در دستیابی
به مراد خدا مؤثر است ،باعث برداشت ناصواب یا ناقص از قرآن کریم خواهد شد و نباید به
بهانه چابکی دانش از آنها غفلت نمود.

 -3-4رويکرد معرفتشناسانه به روشهای تفسیری
در نظامبندی و تقسیمبندی روشهای تفسیر قرآن کریم میتوان از دانش معرفتشناسی
استفاده کرد .این نوع استفاده را میتوان در قالب تقسیمبندیهای ذیل نسبت به روشهای
تفسیری ارائه نمود:

 -1-3-4درجهبندی روشهای تفسیری بر اساس رسیدن به قطع
روشهای تفسیر قرآن کریم ،رویکردهای مختلفی از گذشته تاکنون پیدا کرده است؛ اما از
نقاط ضعف این روشها ،عدم رتبهبندی آنان بر اساس میزان دستیابی به مراد الهی است .سؤال
مهم در این رابطه آن است که مفسران قرآن کریم تا چه حد به روش خود یقین و اعتقاد دارند
و کدام روش ،برداشت یقینی به انسان عطا میکند و کدامیک از روشها ظنآور است و کدام
روشها احتمالی است؟
بر همین اساس ،روشهای موجود در دانش تفسیر را میتوان به سه دسته تقسیم نمود:

 -1-1-3-4روشهای قطعآور
مراد از این روشها ،روشهایی است که قطعاً انسان را به مراد الهی نزدیک میسازد.
بهعنوانمثال مصاحبت با شخص نبی اکرم (ص) و معصومین (ع) و دریافت مستقیم تفسیر قرآن
کریم از لسان مبارک ایشان ،روشی است که قطعاً انسان را به مراد الهی نزدیک میسازد؛ اما در
دریافتهای غیرمستقیم این ویژگی وجود ندارد .استفاده از احادیث متواتر در تفسیر آیات قرآن،
مرحله دیگری است که بهمنظور رسیدن به قطع ،سخن از آن به میان میآید .در مباحث علم
اصول ،اصطالحاتی با عنوان «علم» و «علمی» وجود دارد که از زاویه دید معرفتشناسان نیز
قابلبحث است .مراد از «علم» ،همان اعتقاد جازم است و مراد از «علمی» ،ظنونی است که بر
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اساس پشتوانه دلیلی مستند به «علم» ،مورد اعتماد قرار گرفتهاند (بدری ،1428 ،ص .)203از
دیدگاه متفکران مسلمان ،رسیدن بهیقین به معنای اخص و اعتقاد جازم در فهم یک متن ،امری
ممکن است .مراد از یقین به معنای اخص ،همان اعتقاد جزمیِ ثابت صادق است (حسینزاده،
 ،1390ص.)242
دامنه بحث درباره روشهای قطعآور در تفسیر قرآن کریم و تطبیق آن با دیدگاههای معرفت
شناسان ،از بحثهای موردنیاز جهت تقویت ساختار روشهای تفسیری به شمار میآید.

 -2-1-3-4روشهای ظنآور
مراد از این نوع ،روشهایی است که به شکل گمانآور ،انسان را به مراد الهی نزدیک میسازد.
بحث از «ظنون معتبره»« ،ظواهر آیات»« ،خبر واحد» و «قول خبره» از جمله زیرمجموعههای این
نوع روشها به شمار میآید .گمانآور بودن یا نبودن برخی از روشهای تفسیری در میان
گروههای مختلف اسالمی مورد اتفاق نیست و این امر ،نیازمند تألیف مقالهای مستقل است.
بهعنوانمثال ،روش روایی محض ،از دیدگاه معتقدان به آن ،قطعآور است اما از دیدگاه برخی
دیگر ،از روشهای ظنی به شمار میآید مگر آنکه روایتی متواتر یا محفوف به قرینه باشد (رجبی،
 ،1383ص.)180

 -3-1-3-4روشهای احتمالی
برخی از روش های مطرح شده در جهان اسالم حتی از گمان نیز برخوردار نیستند و احتمال
رسیدن یا نرسیدن به مراد الهی در آنان علیالسویه است یا در برخی مواقع ،یکی از دو طرف،
مقداری بر دیگری پیشی می گیرد .مطابقت علوم تجربی با ظهور برخی از آیات را نمیتوان
مالکی برای تأیید فالن قانون علمی از قرآن قرار داد .در اینگونه موارد ،باید به شکل احتمالی
این قبیل برداشتها را به قرآن کریم نسبت داد تا مبادا در صورت تغییر ،ابطال یا تکمیل قانون
علمی ،وهنی نسبت به قرآن کریم صورت پذیرد .در این میان برخی از محققان بر این عقیدهاند
که اگر قانون علمی قطعی بود و با ظاهر آیه مطابقتی آشکار داشت ،میتوان آن را به شکل یقینی
به قرآن کریم نسبت داد (رضایی اصفهانی ،1375 ،ص.)369
بررسی نمونههای روشهای احتمالی در تفسیر قرآن کریم و راهکارهای تقویت این روشها
و رسانیدن آنها به مراحل ظنی یا قطعی از جمله فعالیتهای مرتبط با حوزه معرفتشناسی
تفسیر قرآن کریم است.
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 -2-3-4تقسیمبندی روشهای تفسیری بر اساس شیوه استدالل
یکی از مباحث معرفتشناسی ،بررسی شیوههای استدالل و میزان مطابقت نتیجه آنها با واقع
است .استفاده از این ظرفیت در حوزه دانش تفسیر میتواند ،قوامبخش استداللهای مفسران
قرآن و عامل تمییز روشهای قرآنی از یکدیگر باشد .دانش تفسیر نیز مانند دانشهایی مثل
ریاضیات ،منطق و فیزیک ،دانشی قیاسی است .در این دانشها ،اطالعات و معارف کلی بهعنوان
احکام پایه و اصول موضوعه در نظر گرفته شده و در امور فرعی و معانی آیات به شکل جزئی
بحث میشود .از این روش با عنوان «روش اصل موضوعی» یا «روش آگزیوماتیک »1نام برده
میشود.
درواقع معارفی که در قالب گزارههای تفسیری و بهعنوان نتایج بررسی در مورد آیات قرآن
کریم مطرح میشود ،به لحاظ حکم بر روی آیهای مشخص ،حکمی جزئی شمرده میشود؛ اما
این گزارهها مبتنی بر اصولی کلی است که در دانش تفسیر و مبادی آن مورد بحث قرار گرفته
است .در این تصویر به وجود آمده از رابطه میان دو نوع گزاره کلی و جزئی ،نوعی پیوند به
شکل اصلوفرع ،حاصل میشود .بهاینترتیب گزارههای جزئی ،وابسته به گزارههای کلی و
ساختهشده بر روی آنها هستند .بهعنوانمثال قانون کلی حجیت ظهور که بر مبنای سیره عقال و
حکم عقل ،اتخاذ شده است ،کبرایی است که بر اساس آن ،ظهورهای برداشتشده از تکتک
آیات ،بهعنوان مصداقی از آن مورد تأیید قرار میگیرد.

 -3-3-4ويژگیهای نظام قیاسی در دانش تفسیر
یکی از ویژگیهای دانشهای قیاسی مانند تفسیر ،صفتی با عنوان «سازگاری» است؛ بدان
معنا که قواعد مورد استفاده در دانش تفسیر ،باید با مبادی و اصول موضوعه دانش ،هماهنگی
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.
موضوع فلسفه دانش تفسیر ،دانش تفسیر با تمام مجموعه نظاممند معرفتی آن است .بررسی
ارتباط و پیوند مبانی دانش تفسیر با قواعد آن و تبیین ارتباط مبانی دانش تفسیر با پیشفرضهای
عقلی مورد قبول در دانش تفسیر ،میتواند محوری برای ارتباط بهتر معرفتشناسی و دانش
تفسیر باشد.
. Axiomatik.

1
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ویژگی دیگر نظام قیاسی این دانش« ،تمامیت» است .این ویژگی به معنای آن است که
گزارههای موجود در دانش را میتوان اثبات یا ابطال نمود .مفسران در دانش تفسیر میتوانند
استداللها ی قبلی خود یا دیگران را بر اساس براهین منطقی ابطال یا تأیید نمایند .معتقدان به
مکتب روایی ،دالیل معتقدان به مکتب مفسران اصولی را نقد کرده و مفسران اصولی نیز
دیدگاههای مکتب روایی محض را نقد میکنند (ر.ک .بابایی ،1381 ،ج ،1ص .)282وجود این
نوع گزارهها ،ارزش دستگاه و شاکله دانش تفسیر را باالتر میبرد و آن را در مقابل شبهات،
مصون میدارد و اگر هم به مبحثی از دانش ،نقدی وارد گردید ،سبب رشد و ارتقای دانش یا
تکمیل مباحث قبلی میشود.

 -4-4تقويت و تکمیل روش فلسفه دانش تفسیر
روش تحقیق در م سائل فل سفه دانش تف سیر ،ترکیبی از روشهای تاریخی -منطقی ا ست.
برخی از م سائل مانند معرفت شنا سیِ گزارههای دانش تف سیر ،از روشهایی بهره میبرد که در
دانش معرفتشناسی مورد استفاده قرار میگیرد ،اما درعینحال در این مسأله از روش تاریخی-
منطقی نیز ا ستفاده می شود .روشهای مورد ا ستفاده در باز شنا سی دانش تف سیر که در فل سفه
دانش تفســـیر مورد اســـتفاده قرار میگیرند ،عبارتاند از :روش تاریخی ،روش تعلیلی ،روش
تحلیلی ،روش نقادی ،روش اســتداللی (با رویکرد معرفتشــناســی) و روش پیشبینی .الزم به
ذکر ا ست که این مدل برگرفته از روش به کار گرفته شده تو سط عبدالح سین خ سروپناه در
فلسفة فلسفه اسالمی است.
روش تاریخی به تو صیف و تحلیل دانش ،در پرتو تاریخ علم میپردازد (خ سروپناه،1389 ،
ص .)99روش تعلیلی به جامعه شنا سی و روان شنا سی دانش تف سیر میپردازد( .همان ،ص.)70
روش تحلیلی به کشـــف پیشفرض ها و لوازم و ملزومات نظر یه ها میپردازد .روش نقادی،
رو شی ا ست که در آن معایب و ضعفهای یک نو شتار یا نظریه ،بهمنظور جدا کردن سره از
ناسره ،مورد بررسی قرار میگیرد (نکونام ،1389 ،ص .)213روش پیشبینی ،فرآیند علمی دقیق
و مبتنی بر روشهای کمی و کیفی ا ست که در جهت تعیین و ضعیت یا موقعیت دانش تف سیر
در شرایط آینده انجام میگیرد (همان ،ص.)524
از دیدگاه برخی ،روش استداللی که از دانش معرفتشناسی اقتباس میشود ،به مدلل ساختن
باور یا کشف مطابقت با واقع میپردازد .روش استداللی ،از ابزار تبدیل باور به باور صادق موجه
و مدلل استفاده مینماید .این ابزارها به ابزارهای عقلی ،نقلی و حضوری تقسیمپذیر است (همان،
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ص .)69به نظر میرسد این دیدگاه به شکل کامل مورد تأیید نیست؛ چراکه روش استداللی یک
روش معرفتشناختی نیست بلکه روشی منطقی است که در معرفتشناسی هم مورد بحث قرار
میگیرد.
روش تمثیلی و استقرایی بیشتر به کار تبیینهای تجربی میآیند ،اما روش قیاسی بیشتر مناسب
تبیینهای نظری و فلسفی است .توجه به معرفتشناسی برای تضمین محتوای مقدمات استدالل،
از مهمترین ویژگیهای روششناختی استدالل به شمار میآید (همان ،ص.)308
در دانش تفسیر میتوان جهت بررسی موجهبودن یک نظریه یا دیدگاه ،از روش نقد مبانی،
تحلیل لوازم و جستجو از ادله رقیب استفاده کرد .نقد و بررسی مبانی یک گزاره تفسیری را
میتوان از راه بررسی مبانی تصوری و تصدیقی آن پی گرفت .بهعنوان نمونه اگر دیدگاهی در
تفسیر با عنوان تفسیر روایی محض مطرح گردد ،میتوان در ابتدا به بررسی دیدگاههای صاحب
این نظریه درباره اصطالحات مهم دانش تفسیر مانند تفسیر ،تأویل ،ظهر ،بطن ،ظاهر و نص
پرداخت .در ادامه نیز باید دید اعتبار و محدوده هر کدام از این اصطالحات و تفاوت آنها در
مقایسه با یکدیگر چگونه است؟
تحلیل لوازم دیدگاه تفسیر روایی محض ،از مراحل بعدی بررسی معرفتشناسانه این نظریه
است .در این مرحله ،سؤالهایی مانند آنکه آیا این دیدگاه مستلزم نقض خود است؟ آیا تالی
فاسدی برای آن متصور است؟ از جمله سؤاالتی است که باید به آنها پاسخ گفت.

نتیجهگیری
مباحث پیشگفته ،نتایج ذیل را به دنبال دارد:
 -1تقسیمبندی و گونهشناسی گزارههای دانش تفسیر ،از خدمات معرفتشناسی به دانش
تفسیر به شمار میآید .تقسیمبندی گزارههای دانش تفسیر به اقسامی مانند اولی ذاتی ،شایع
صناعی ،عرف عام ،عرف خاص ،حقیقیه ،خارجیه ،شخصیه ،ارزشی و روشی ،از تعامل
معرفتشناسی و دانش تفسیر حاصل میشود.
 -2تبیین قلمرو دانش تفسیر ،از دو راه بررسی ماهیت گزارههای دانش تفسیر و تحلیل فصول
ممیزه دانش تفسیر صورت میپذیرد .معرفتشناسی میتواند در این دو راه ،نقشی اساسی ایفا
نماید.
 -3دانش معرفتشناسی میتواند روشهای تفسیری را درجهبندی و تقسیمبندی نماید.
درجهبندی روشهای تفسیری بر اساس رسیدن یا نرسیدن به قطع و تقسیمبندی روشهای
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تفسیری بر اساس شیوه و روش استدالل ،از کاربردهای معرفتشناسی در حوزه دانش تفسیر
است.
 -4تکمیل روششناسی فلسفه دانش تفسیر ،از میان روشهای ششگانه مورد استفاده فلسفه
دانش ،یکی دیگر از خدمات معرفت شناسی به فلسفه دانش تفسیر است .روش استداللی از
روشهای مورد استفاده در معرفتشناسی است که میتواند در کنار بقیه روشهای مورد استفاده
در فلسفه دانش تفسیر ،بازشناسی و آسیبشناسی دانش تفسیر را تکمیل نماید.
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