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باشد و مفسر موظف است و معناي متن همان مقصود وي می» مؤلف«اصلی در معناي متن، از آنِ عنصر اصلی مؤثر در فهم و تفسیر این کتاب سترگ هستند. در برخی رویکردهاي تفسیري، نقش هاي الهی است، و مفسر، سه کنندة قرآن، متن قرآن کریم که حامل پیامخداي متعال به عنوان نازل مقدمه      یان مفسر مباید متن را بر اساس عناصر و ساختار درونی آن، فهم و تفسیر کند. برخی نیز درایناست و مفسر بدون آنکه ذهن خود را در فهم دخالت دهد و نیز بدون اعتنا به مقصود مؤلف، » متن« شود،بدان دست یابد. در برخی رویکردها آنچه در دست یازیدن به معنا مهم تلقی می است تفسیر  مفسر درعالیق  و هادانستهپژوهش حاضر درصدد بررسی این مسئله است که پیش شود. صحیح در تفسیر قرآن مشخص میجایگاه مفسر در کنار دیگر عناصر دخیل در تفسیر، اهمیت بسزایی دارد و بر اساس آن، رویکرد  اند. تعیینتولید معناي متن دخیل دانسته و دنیاي ذهنی وي را در ایجاد معنا دخالت داده را در هاي و آگاهیعالیق  تجربی از معلوماتی برخوردار است. بررسی جواز و عدم جواز تأثیرپیشین، مفسري در فلسفه متبحر است و دیگري دستی در عرفان دارد و مفسري هم در علوم هاي سیاسی و اجتماعی مفسران با یکدیگر مختلف است. از نظر دانستهعالیق  همچنین مذهبی متفاوتی است.عالیق  شیعی دارد و کسی که مذهب دیگري دارد، دارايعالیق  شیعی هاي متفاوتی هستند؛ مفسردانستهو پیشعالیق  قرآن چه نقشی دارند. مفسران قرآن داراي نین پذیر بودن یا نبودن کنترل آنها در فرایند تفسیر، همچپیشین مفسر در تفسیر، و نیز امکان وارد ها در تفسیر قرآن و تعیین مدانستهو پیشعالیق  آفرینیي متصور نقشهابررسی گونه  ان، این مهم انجام خواهد شد. استمداد از الطاف خداي سبحدر فضاي علمی و فرهنگی کشورمان، به بررسی و موشکافی نیاز دارد. در این پژوهش با هاي جدید هرمنوتیکی ویژه پس از انتشار دیدگاهروا و نارواي آن، از مباحث مهمی است که به



عالیق  . وجوه موجه و ناموجه تأثیر1شود: در این بررسی به دو پرسش پاسخ داده می قرآنتفسیر در  مفسر عالیق و هاهدانستپیش شقن     2 هاي مفسر در دانسته. وجوه موجه و ناموجه تأثیر پیش2مفسر در تفسیر قرآن کدام است؟  معناي  ختنهیم، این است: مفسر در سامی رو پیشاي هم که تفسیر قرآن کدام است؟ فرضیه سازي استنطاق قرآن، پیدایش هاي او در زمینهدانستهو پیشعالیق  متن نقشی ندارد و سنجی براي استنباط مطالب همسو با عالیق، و شناسایی هاي مختلف در تفسیر، نکتهگرایش یري سی تطبیقی نظریۀ تفستذکر این نکته الزم است که مقصود ما در این نوشتار، برر کنند. فضاي نزول آیات، ایفاي نقش می رقیب،  هاي تفسیريرو به نظریههاي تفسیري دیگران نیست؛ ازاینمفسران مسلمان با نظریه ی هایی را بررسپردازیم که جایگاه مفسر در تفسیر مشخص گردد و نظریهتنها در حدي می آن و ت روش صحیح تفسیر قرما بر اساس تعریفی که از تفسیر خواهیم کرد، با نظرداش زمینۀ پیدایش هر نظریه و برخی از عوامل موجد آن، آشکار خواهد شد.  هاي مختلف و سیر تاریخی آنها،عوامل طرح آنها نیست؛ هرچند در ضمن گزارش نظریههاي مختلف تفسیري در غرب و یابی نظریهمقصود ما در این پژوهش، ریشههمچنین  کنیم که با نظریۀ تفسیري مفسران مسلمان تعارض جدي دارند. و نقد می سر را در هاي مفدانستهو پیشعالیق  بررسی میراث تفسیر اسالمی، وجوه روا و نارواي تأثیر سر در مفعالیق  تفسیر قرآن روشن خواهیم کرد و نظریاتی را که بر نقش نارواي معلومات و )، تعبیر فضاي نزول را contextدانشمندان علوم قرآن رواج دارد؛ مثالً به جاي زمینۀ معنایی (اصطالحاتی استفاده خواهیم کرد که در میان مفسران و نکتۀ دیگر اینکه تا حد میسور از  تفسیر تأکید دارند، نقد خواهیم کرد.  ان چنین ان مسلمدربارة پیشینۀ موضوع این تحقیق باید گفت که از بررسی آثار مفسر بریم که اصطالحی رایج در بیان روش تفسیر قرآن است. به کار می د. یدندهاي مخالف و اثبات دیدگاه مورد نظر خویش نمینیازي به بحث و بررسی دیدگاهدانستند و ازآنجاکه در مقابل این امر ارتکازي، دیدگاه مخالفی وجود نداشت، خداي متعال میآید که آنان براي مفسر نقشی در ایجاد معنا قائل نبودند و نقش وي را فقط فهم مقصود برمی هاي دانستهولی فقط به بیان علوم مورد نیاز مفسر اکتفا شده است و درحقیقت تنها به پیشهاي مفسر سخن به میان آمده است؛ دانستههاي کالسیک علوم قرآن دربارة پیشدر کتاب توان سراغ گرفت. هاي تفسیر و علوم قرآن، چنین بحثی را نمیرو در کتابازاین



اند. ههاي تأثیر آنها سخنی نگفتها و گونهدانستهتوجه کرده و از دیگر پیشضروري براي فهم  3مقدمه      باب شناخت شروط و آداب مفسر است، پانزده  در که االتقان 78در نوع  براي نمونه سیوطی نیز در برخی مباحث  1هایی نام برده است که مفسر بدانها نیاز دارد.علم را به عنوان دانش القرآن، ضرورت آنها را براي تفسیر گوشزد علوم قرآن همچون ناسخ و منسوخ، و اعراب دهندة اند که این امر نیز نشاناي براي تفسیر نگاشتهاند که کتابشان را به عنوان مقدمهکرده ، تصریحو معرفت ، خوییبرخی از نویسندگان در علوم قرآن، ازجمله سیوطی 2کرده است. اختصار از علوم مورد نیاز مجتهد سخن گفته شده است. از باب هاي فقهی بهدر کتاب لوم قرآن، بر تفسیر آیات است. هاي حاصل از مباحث عتوجه ایشان به تقدم شناخت اند و ازآنجاکه تفسیر نیز تالشی اجتهادي هاي الزم براي اجتهاد را برشمردهدانش 5تقلید و اجتهادو کتاب  4الرسائلدر  و امام خمینی 3تقلید و اجتهاددر کتاب  اهللا خویینمونه آیت ها به اجتهاد مصطلح فقهی اختصاصی ندارد و در تفسیر قرآن، براي فهم قرآن است، آن دانش ر و متذکر مناسبت بیان تاریخ تفسیهاي تفسیر و در متن برخی دیگر، به در مقدمۀ برخی کتاب االحکام نیز ضروري است. ویژه در حیطۀ آیاتبه مفسران عالیق  ها ودانستهشناسی برخی تفاسیر، از تأثیر پیششدن روش صحیح تفسیر و آسیب هاي مختلف تفسیري سخن گفته شده است. از باب مثال ها و روشدر به وجود آمدن گرایش ختلف هاي مها و گرایشاز روش المیزان در بیان تاریخچۀ تفسیر، در مقدمۀ مرحوم عالمه طباطبایی اهللا آیت 6اشاره سخن گفته است.ها در به وجود آمدن آنها بهدانستهو پیشعالیق  تفسیري و نقش شی به بخیا اصالتعالیق  برخی مفسران را که تحت تأثیر قرآن معارفکتاب  نیز در مصباح اند، مورد توجه قرار داده و در مواردي تفاسیر خاصی هاي پیشین خود، دچار انحراف شدهدانسته  .229ـ227، ص)شناسیانسان شناسی،کیهان(خداشناسی،  معارف قرآن، . براي نمونه، ر.ك: محمدتقی مصباح یزدي7 .8ـ4، ص1، جالمیزان فی تفسیر القرآن ،. ر.ك: سیدمحمدحسین طباطبایی6 .12ـ9، صاالجتهاد و التقلید. همو، 5 .98ـ96، صالرسائل، اهللا خمینی. سیدروح4 .98ـ96ص ،) تقریرات سیدابوالقاسم موسوي خویی(االجتهاد و التقلید الوثقی العروةفی شرح  التنقیح، . ر.ك: علی غروي3 .309ص، 2جزء همان، ؛66ص، 3جزء همان،ر.ك:  .2 .215ـ213ص، 4جزء ،القرآن علوم یف االتقان ،یوطیس نیالد. ر.ك: جالل1                                                            7اند.هاي مفسران شکل گرفته، متذکر شدهدانستهو پیشعالیق  از آیات را که تحت تأثیر



ده است که شهاي مفسر سخن گفتهدانستهمناسبت، از برخی پیشقرآن تبیین شده است، بههایی که دربارة روش تفسیر قرآن نگاشته، و اصول و ضوابط الزم براي فهم در کتاب  قرآنتفسیر در  مفسر عالیق و هاهدانستپیش شقن     4 یان شده هایی بهاي عقلی پرداخته شده و سپس دریافتبندي دریافتگیرد. درضمن به دستهمثابه یکی از قراین متصل غیرلفظی ذکر شده است که باید در تفسیر قرآن مورد توجه قرار ، به هاي قطعی آشکارهاي بدیهی و شناختدر تفسیر آیات نقش قرینیت دارند؛ مثالً معرفت ده است هایی اشاره شفسیر نیز در معرفی تفاسیر، به برخی آسیبهاي تاریخ تدر کتاب 1است که در فهم قرآن نقش قرینیت دارند. یرهایی را برخی تفس المنار تفسیردر معرفی  مفسر در تفسیر بوده است. مثالً ذهبیعالیق  ها وتهدانساند و برخی از آنها برخاسته از تأثیر نارواي پیشکه مفسران بدانها گرفتار آمده هاي خاص و گرایشعالیق  ها یادانستهمتذکر شده که به نظر وي نادرست و برخاسته از پیش هایی که نقش مؤلف را در تفسیر نادیده پس از آنکه هرمنوتیک فلسفی و دیگر نظریه 2، بوده است.المنار تفسیر، پدیدآورندگان و رشید رضا عبده بعیت معرفت تا«شریعت که بر ترابط عام معرفت دینی، ازجمله تفسیر با دیگر علوم بشري و مبنی بر قبض و بسط تئوریک  ویژه در دو دهۀ اخیر با طرح نظریۀ عبدالکریم سروشبهآثار در ایران ترجمه گردید، فضاي جدیدي براي بررسی نقش مفسر در تفسیر ایجاد شد. گونه کنند در غرب طرح شد و اینانگارند و بر نقش ایجادي مفسر در تفسیر تأکید میمی ی هاي فلسفهاي هرمنوتیستعلمی کشورمان گسترش یافت. در دو کتاب یادشده، دیدگاههاي هرمنوتیک فلسفی بیش از پیش در مجامع ، طرح آموزهنگارش محمد مجتهد شبستري سنت و تابک هرمنوتیکو با انتشار کتاب  3ورزدتأکید می» دینی نسبت به معارف بشري ر تأکید شده و هاي مفسر در تفسیدانستهو پیشعالیق  به صورت کلی بر تأثیربازتاب یافته و  اند نیز در ها و مقاالتی که در نقد هرمنوتیک فلسفی و نظریۀ قبض و بسط پدید آمدهکتاب باره صادر گردیده است. هایی، احکامی کلی دراینبا نشان دادن نمونه  .معرفت دینی، . ازجمله، ر.ك: صادق الریجانی4 .31، صقبض و بسط تئوریک شریعت، . عبدالکریم سروش3 .404، 403، 395، 394، ص2، جالمفسرونالتفسیر و  ،محمدحسین ذهبی . ر.ك:2 .184ـ183، ص، زیر نظر محمود رجبیشناسی تفسیر قرآنروشو دیگران،  اکبر باباییعلی. براي نمونه، ر.ك: 1                                                            4اند.مفسر در تفسیر را نقد کردهعالیق  ها وتهدانسضمن مباحث، برخی از جوانب تأثیر پیش



سیر، مورد ها در تفدانستههاي تأثیر پیشاجمال برخی گونهوگوها نیز بهدر برخی مقاالت و گفت 5مقدمه      هاي دانستهو پیشعالیق  ف تأثیرهاي مختلرأي بر قرآن است. بنابراین ضروري است که گونههاي جدي در تفسیر، فروغلتیدن در وادي تفسیر به رأي و تحمیل سوي دیگر یکی از آسیبدرونش از هر عالقه و گرایشی مبرا باشد و اصل تأثیر آنها بر تفسیر، امري قطعی است؛ از ی، و اي خالگونه نیست که ذهنش از هر دانستهنها و عالیقی دارد و ایدانستهمفسر پیش توان برشمرد:دربارة ضرورت انجام دادن این پژوهش چند نکته را می 1توجه قرار گرفته است. شود، دهندة آن است، در تفسیر تأکید میاو از عناصر اصلی شکلعالیق  هاي پیشین ودانستههمچنین ازآنجاکه در برخی رویکردهاي تفسیري، بر نقش مفسر و افق ذهنی وي که  مفسر در تفسیر، شناسایی، و روایی و ناروایی هرکدام مشخص شود.  ت ها و عالیقش در تفسیر قرآن ضروردانستهه مفسر در تفسیر، و نقش پیشبررسی جایگا هاي کالسیک علوم گونه که در پیشینۀ پژوهش اشاره شد، در کتابعالوه بر آن، همان دارد. بنابراین تحقیق در این مسئله، داراي ضرورتی ذاتی است.  ، ولی ین بحث توجه شده استهاي تاریخ تفسیر، و تفسیر، به برخی از جوانب اقرآن، کتاب ها و مقاالتی که در دو دهۀ تمام جوانب آن به صورت مستوفی بررسی نشده است. در کتاب تلف خهاي موجه سلبی بحث بیشتر توجه شده و جوانب گوناگون شخصیت مفسر و گونهاند، ازآنجاکه بیشتر رد و انکار هرمنوتیک فلسفی مورد توجه بوده است، به اخیر پدید آمده بهاي تفسیري و تفاسیر موجود، از لحاظ تأثیري که از سوي دیگر، میراث گران هاي وي در تفسیر، به صورت کامل بررسی نشده است. دانستهو پیشعالیق  تأثیر هاي مختلف مذهبی و غیرمذهبی در آنها داشته، کمتر بررسی و گرایشعالیق  ها ودانستهپیش ها هایی که در زمینۀ گرایشدر پیشینۀ تحقیق بیان شد، در کتابگونه که اند. آري، همانشده آنها در  آفرینیها در تفاسیر، مورد توجه قرار گرفته است، ولی تمام وجوه نقشدانستهپیش وعالیق  اي خاص از تأثیرهاي مختلف تفسیري نگاشته شده، درحقیقت گونهو روش ، و احمد واعظی ؛ جعفر سبحانی69، 68، ص18، شقبسات مجلۀ ،»دین پذیريقرائت« ،واعظی احمد. ازجمله، ر.ك: 1                                                            تفاسیر بررسی نشده است.   .29، 27، 20، 17، 16، ص17، شقبسات مجلۀ، »اقتراح هرمنوتیک دینی«



و یق عال جانبۀ نقشعلمی و فرهنگی کشورمان گسترش یافته است، ضرورت بررسی همههاي هرمنوتیک فلسفی در مجامع کر شد و نیز عنایت به اینکه آموزهبا توجه به آنچه ذ قرآنتفسیر در  مفسر عالیق و هاهدانستپیش شقن     6 هایی است که تفسیر قرآن را اههدف از این پژوهش، دفاع از ساحت قرآن در برابر دیدگ شود. هاي مفسر در تفسیر، و بیان وجوه روا و نارواي آن، روشن میدانستهپیش کنند؛ همچنین اثبات درستی شیوة مفسران مسلمان در به تحمیل بر قرآن تأویل می گر دیهاي علمی، فلسفی و غیره با مالك قرار دادن کالم الهی، از دانستهلزوم سنجش پیشمحوري در تفسیر، و نفی تفسیر به رأي است. اثبات ضرورت اصل قرار دادن قرآن و مؤلف یر آن غ هاي اصول فقه وبرداري شد. نیز به تناسب نیاز، به کتاببرخی از آنها، مطالعه و فیشاست. بدین منظور پس از فراهم آوردن طرح تحقیق، مقدمات تفاسیر مختلف و نیز متون اي صورت گرفته آوري اطالعات الزم از طریق مطالعۀ کتابخانهدر این پژوهش، جمع اهداف این تحقیق است.  هاي مختلف مراجعه، و مطالب الزم از آنها یادداشت شد. همچنین براي شناخت نظریه وط و هاي مربگرایی و ساختارشکنی، کتابتفسیري، همچون هرمنوتیک فلسفی، ساختار تحلیلی و هنجاري ـپژوهش از روش توصیفی و اما از جهت روش بررسی مسئله، در این برداري گردید. مقاالتی که در این زمینه وجود داشت، مطالعه و فیش هاي مفسر هدانستو پیشعالیق  توصیفی و تحلیلی است. در بیان وجوه مختلف تأثیرگذاريهاي تفسیري مختلف و نقد و بررسی آنها روش تحقیق، ایم. در معرفی نظریهاستفاده کرده و  ال جنبۀ هنجاريحدر تفسیر قرآن، روش پژوهش، توصیفی و تحلیلی است؛ ولی درعین زیرا با توجه به حقیقت تفسیر و هدف آن و نیز روشمندي تفسیر قرآن،  اي نیز دارد؛توصیه ودن اي بگذاري و به روا و ناروا تقسیم شده است. هنجاري و توصیهها ارزشاین تأثیرگذاري عالیق  تأثیرد کنآیند، توصیه میآن به این معناست که به کسانی که درصدد تفسیر قرآن برمی ها را کنترل کنند تا از تأثیرگذاري نارواي آنها مصون بمانند. در بحث دانستهو پیش توصیفی  ها بر تفسیر قرآن نیز روش بررسی، تلفیقی ازدانستهو پیشعالیق  شناسی تأثیرآسیب و الیق ع ـ تحلیلی و هنجاري است؛ چراکه مقصود اصلی آن، توصیه به کنترل تأثیرگذاري هایی است که احتمال دارد از این رهگذر، مفسر ها براي مصون ماندن از آسیبدانستهشپی ، »أویلت«، »تفسیر«هاي این کتاب در چهار فصل سامان یافته است. در فصل نخست، واژه به آنها دچار شود. 



ایم هایی را بررسی کردهایم. همچنین نظریهاند، بررسی کردهبراي متن، مؤلف یا مفسر قائل هاي مختلف تفسیري را از نظر محوریتی کهتفسیر است، شناخته شود. در فصل دوم، نظریهنسبت آن با تأویل، و معیار تفسیر صحیح، در برابر تفسیر به رأي که انحراف از مسیر صحیح  وهاي کلیدي تعریف شده است تا از این رهگذر، قلمرو تفسیر و دیگر واژه» تفسیر به رأي« 7مقدمه      ؤلف اي براي نیل به نیت ممحورند و متن را وسیلهظریۀ رایج مفسران مسلمان که مؤلفکه با ن محوري مفسران دانند، ناسازگارند. در همین فصل، شواهد و قراین مختلفی بر مؤلفمی افته هاي مفسران در تفسیر قرآن اختصاص یانستهدفصل سوم کتاب به بررسی نقش پیش ایم. هاي مختلف تفسیري آنها، عرضه کردهها و گرایشمسلمان، با وجود روش ر را ها، وجوه موجه اثرگذاري آنها بر تفسیدانستهبندي پیشاست. در این فصل پس از تقسیم م. در ایهاي مفسر در ایجاد معنا را نقد کردهدانستهگر دخالت پیشهاي توجیهبیان، و نظریه ها انستهدایم که مفسر از رهگذر اثرگذاري پیشههایی را بیان کردپایان، چهار آسیب از آسیب نیز  اندها دچار شدههایی از تفاسیري را که به این آسیبممکن است به آنها دچار شود. نمونه جه و هاي مومفسر در تفسیر قرآن است و در آن، گونهعالیق  موضوع فصل چهارم، تأثیر ایم. ذکر کرده هایی از تفاسیر در هر مورد ذکر، و در ایی گردیده، نمونهمفسر شناسعالیق  ناموجه اثرگذاري ، داناي در پدید آمدن این اثر، نگارنده را یاري کردهدر پایان از همۀ کسانی که به گونه . استبیان شده  اي از مطالب کتاب در چهارده بند، خالصه»نتایج«ذیل عنوان  ،در انتها ها شناسایی و بیان شده است. پایان، آسیب دکتر  ،دکتر محمدباقر سعیدي روشن، دکتر محمدحسین مختاري، دکتر ابوالفضل ساجدياستاد محمود رجبی، استاد احمد واعظی، والمسلمین ویژه از استادان معظم، حجج اسالم به کنم و از خداي متعال براي همۀ تشکر میو جناب آقاي دکتر محمدکاظم شاکر حمید آریان   کنم. والحمد هللا وعلیه التکالنزي طلب میایشان، سعادت و بهرو
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گوییم، مفسر در تفسیر قرآن سخن میعالیق  ها ودانستهازآنجاکه در این پژوهش دربارة نقش پیش      را » ه رأيتفسیر ب«دانیم، الزم است مقصود از موجب فروغلتیدن در تفسیر به رأي باشد، ناروا میناروایی اثرگذاري امور مزبور در تفسیر، تفسیر به رأي است، به این معنا که هر تأثیري را که ی و یشناخت مفهوم آن براي تعیین قلمرو تفسیر، الزم و ضروري است؛ و چون معیار ما در روات که ، واژة دیگري اس»تأویل«شناسی، و تعریفی از آن عرضه کنیم. را مفهوم» تفسیر«الزم است  ، 3، جاب العینترتیب کت، احمد فراهیديبن(خلیل للکتاب الفسر: التفسیر و هو بیان و تفصیلنویسد: می احمدبن. خلیل1                                                            6إبانه 5ایضاح و تبیین، 4آشکار کردن معناي معقول، 3بیان، 2آشکارساختن امر پنهان و پوشیده، 1کتاب، به معناي بیان و تفصیل» فسر«است. مادة » فسر«مصدر باب تفعیل و از مادة » تفسیر« . مفهوم لغوي 1 تفسیر داشت. اي خواهیم نیز اشارهعالیق  ها ودانستهنیز روشن کنیم. در انتها به مفهوم پیش تهذیب ، احمد ازهريعین عبارت مزبور را از لیث نقل کرده است (ر.ك: محمدبن ازهري»). فسر«، مادة 1395ص ، 2، جالصحاح، حماد جوهريبن(اسماعیل وقد َفسرت الشیء أفسره بالکسر فسرا .الفسر: البیان: نویسدمی . جوهري3 »).فسر«، مادة 283، 282(همان، ص الفسر: کشف المَغطَّی نویسد:) میوأَحسنَ تَْفسیراً...سورة فرقان ( 33و خود بعد از عباراتی، پس از ذکر آیۀ  الفسر: کشف ما ُغطِّیکند: نقل می اعرابی، از ابنبه نقل از ثعلب . ازهري2 »).فسر«، مادة 282، ص12، جاللغه ، للغها جمهرة، دریدبنحسن(محمدبن الفسر من قولهم: فسرت الحدیثَ أفسره، اذا بینته واوضحتهنویسد: می درید. ابن5 ).636، صفی غریب القرآن المفردات ،(حسین راغب اصفهانی الفسر اظهار المعنی المعقولنویسد: می . راغب4 »).فسر«مادة  55، ص5، جلسان العرب، منظوربنمکرم)؛ نیز، ر.ك: محمدبن781ص د محم(احمدبن فسرت الشیء (فسرا) من باب ضرب، بینته واوضحتهنویسد: می فیومی»). فسر«، مادة 718، ص2ج »). فسر«، مادة 156، ص2، جالقاموس المحیط، یعقوب فیروزآبادينویسد: الفسر اإلبانۀ (محمدبنمی . فیروزآبادي6 »).فسر«، مادة 472، صالمصباح المنیر، فیومی لسان ، ظورمنبنمکرم(محمدبن فسر الشیء یفسره، بالکسر، ویفسره، بالضم، فسرا وفسرَه: أبانهنویسد: می منظورابن  »).فسر«، مادة 559، ص5، جالعرب



، ایضاح و إبانۀ »بیان«شود که مراد ایشان از شناسان، مشخص میبا دقت در کالم لغت کار رفته است.  به 1و نگاه کردن طبیب به بول بیمار براي پی بردن به مرض او، قرآنتفسیر در  مفسر عالیق و هاهدانستپیش شقن     12 ونه گشود مقصود از بیان و ایضاح، یک امر است و ایناز عطف ایضاح بر بیان، معلوم می 2الفاء والسین والراء کلمۀ واحدة تدل علی بیان شیء وایضاحه.نویسد: می فارسیک امر است. ابن که فعل الزم است. درحقیقت در عبارت  3به معناي اتضح باشد» بان«نیست که بیان، مصدر  سر الشیء الفسر: البیان. فنویسد: هم می منظوربه مفعولش اضافه شده است. ابن» بیان«فارس ابن شود. وي در بیان معناي نیز این وحدت استفاده می آن معنا ندارد. از عبارت فیروزآباديباشد و اگر آن امر پنهان نباشد، خود، بین و آشکار است و بیان کردن و آشکار نمودن دربارة نهان پ گردند؛ چراکه بیان و ایضاح در جایی معنا دارد که امري پوشیده وهمه به یک امر برمیشود آشکار ساختن امر پنهان (کشف المغطَّی) نیز با بیان و تبیین و إبانه، با تأمل معلوم می 4.یفسره، بالکسر، ویفسره، بالضم، فسرا وفسره: أبانه لوم مع» البانةا«بر » کشف المغطی«. از عطف یالفسر:اإلبانۀ وکشف المغطَّنویسد: می» فسر« هر نوع کشفی و کشف نهفته است؛ برخی این کشف را به طور مطلق آورده و کالمشان ، نوعی آشکار ساختن و »فسر«توان گفت در معناي مادة با توجه به آنچه ذکر شد، می شود مراد وي از آن دو، یک چیز است؛ چراکه ظاهر عبارت، تفسیري بودن عطف است. می اند برخی، از کاربردهاي این ماده چنین استنباط کرده 5شود؛نسبت به هر امري را شامل می در آغاز، فسر را به  احمدبنخلیل 6فقط در کشف معناي معقول کاربرد دارد.» فسر«که مادة  معنا کرده است؛ ولی از عبارات بعدي وي استفاده  7»بیان و تفصیل کتاب«تفسیر و آن را به  ، 504، ص4ج ،معجم مقاییس اللغه، فارس(احمدبن الفسر والتفسرة: نظر الطبیب الی الماء وحکمه فیهنویسد: می فارس. ابن1                                                            ») فسر«، مادة 636، صفی غریب القرآن المفردات ،(حسین راغب اصفهانی الفسر اظهار المعنی المعقولنویسد: یفسر م داند. وي در بیان معنايبه چنین تقییدي معتقد است و تفاوت مادة فسر و سفر را در همین امر می . راغب اصفهانی6  گیرند.اند، در این گروه قرار می. تمام کسانی که فسر را به کشف المغطی، تبیین و ایضاح و إبانه معنا کرده5 .55، ص5. همان، ج4 »).بین«، مادة 68، ص13، جلسان العرب، منظوربنمکرم(محمدبن بین بان الشیء بیانا: اتََّضح فهو. 3 . همان.2 »).فسر«مادة   ».فسر«، مادة 1395، ص3، جترتیب کتاب العین، احمد فراهیديبن. خلیل7 »).سفر«، مادة 412(همان، ص ...باألعیانالسفر کشف الغطاء ویختص ذلک نویسد: و در بیان معناي سفر می



ان را به بی» فسر«آید که ایشان نیز مادة کالم وي به دست میاز ذیل  1.تفسیر الشیء فهو التفسرةوالتفسرة: اسم للبول الذي ینظر فیه األطباء یستدلّ به علی مرض البدن، وکلّ شیء یعرف به نویسد: میشود که کاربرد این ماده اختصاص به بیان و تفصیل قرآن ندارد؛ چراکه ایشان در ادامه می 13شناسی     فصل اول: مفهوم د الفسر: البیان وقنویسد: می اند؛ به عنوان مثال جوهريآنان آن دو را دقیقاً به یک معنا گرفتهدر اینکه رابطۀ فسر و تفسیر چیست، در کلمات دانشمندان لغوي اختالف وجود دارد. اکثر  داند. و آشکار کردن قرآن شریف منحصر نمی ف س ر ـ هذا کالم یحتاج نویسد: نیز می زمخشري 2.فَسرت الشیء أفسره بالکسر فسرا والتفسیر مثله و  6فارسابن 5،دریدابن 4،احمدبناز عبارات خلیل 3الی فسر و تفسیر، وفسر القرآن وفسره. اند ح کردهاند، ولی به این امر تصرینویسان تفسیر را به معناي فسر دانستهلغتفرهنگبرخی از  شود که باب تفعیل و ثالثی مجرد مادة فسر تفاوتی با هم ندارند. نیز استفاده می 7منظورابن ه فسرت الشیء فسرا من باب ضرب بینته واوضحتنویسد: که تفسیر، مبالغۀ فسر است. فیومی می التفسیر ونویسد: براي فسر، می» اظهار المعنی المعقول«نیز بعد از بیان معناي  راغب 8.والتثقیل مبالغۀ  .6، صشناسی تفسیر قرآنروشو دیگران،  اکبر بابایی. علی10 .636، صفی غریب القرآن المفردات ،. حسین راغب اصفهانی9 .472، صالمصباح المنیر، محمد فیومی. احمدبن8 .55، ص5، جلسان العرب، منظوربنمکرم. محمدبن7 .504، ص4، جمعجم مقاييس اللغه، فارس. احمدبن6 .781، ص2، ججمهرة اللغه، دریدبنحسن. محمدبن5 .1395، ص3، جکتاب العینترتیب ، احمد فراهیديبن. خلیل4 .341، صاساس البالغه، عمر زمخشري. محمودبن3 ».فسر«، مادة 781، ص2، جالصحاح، حماد جوهريبن. اسماعیل2 . همان.1                                                           مادة فسر یک بار در قرآن و آن هم در قالب مصدر باب تفعیل (تفسیر) به کار رفته است.  . کاربرد قرآنی2 10».اندکسانی است که آن را مبالغۀ معناي فسر دانستهدلیل صحت نظر خصوصیت باب تفعیل و مغایرت آن با معناي ثالثی مجرد و اینکه یکی از معانی آن مبالغه است، ی ول«نویسند: برخی از محققان به خصوصیت باب تفعیل توجه داده، می 9.فی المبالغۀ کالفسر



باره یکسورة فرقان بعد از بیان سخن کافران مبنی بر اینکه چرا قرآن به 33خداي متعال در آیۀ  قرآنتفسیر در  مفسر عالیق و هاهدانستپیش شقن     14 ؛ وَنک ِبمَثلٍوال یأُْتنویسد: در تفسیر این آیۀ شریف می باشد. مرحوم طبرسیلغوي تفسیر میبه تصریح مفسران، تفسیر در این آیه به معناي بیان، کشف و تفصیل است که همان معناي  .وأَحسنَ َتْفسیراً وال یأُْتوَنک ِبمَثلٍ إِالّ ِجْئناك ِبالْحقِّفرماید: نازل نشده است و پاسخ آن، می ر آنکه ما مگ جِئْناك ِبالْحقِّ إِالّزنند؛ یعنی مشرکان مثلی براي ابطال امر تو و دشمنی با تو نمی وترین ؛ یعنی به نیکوأَحسنَ َتْفسیراًآوریم]؛ کند [براي تو میحقی را که آن مثل را باطل و رد می و برخی از  2»بیان«برخی از مفسران براي توضیح معناي تفسیر در آیۀ شریف، از واژة  1اند؛ یعنی به بهترین بیان و کشف.تفسیر نسبت به مثلی که آنها زده اند که مشخص است مرادشان یکی استفاده کرده 4»کشف و بیان«و برخی از  3»بیان و تفصیل« و  5توضیح داده شده است» معنی و مؤدي«در آیۀ شریف به » تفسیر«در برخی از تفاسیر،  یرشان اندکی تفاوت دارد. است و تنها تعاب که به نظر درست  6نیز ذکر شده است» معنی«به صورت تردید » بیان«در برخی دیگر در کنار  روض ، علی ابوالفتوح رازيبن؛ حسین140، ص3، جبیان السعادة فی مقامات العباده، محمد جنابذيتفاسیر: سلطان. مانند 2 .266، ص8ـ7، تصحیح: سیدهاشم رسولی محالتی، جمجمع البیان لعلوم القرآن، حسن طبرسیبن. فضل1                                                            رود. نمیکه بررسی کردیم، در لغت به مفهوم معنا به کار نیست؛ چراکه واژة تفسیر چنان ، »بحرالعلوم«تفسیر القرآن الکریم ، احمد سمرقنديبنمحمد؛ نصربن219، ص14ج تحقیق: محمدجعفر یاحقی،، الجنان ، 3، جتفسیر شریف الهیجی، شیخعلی شریف الهیجیبن؛ محمد537، ص2جدراسۀ و تحقیق: عبدالرحیم احمد الزقه،  جامع البیان عن تأویل آي ، جریر طبري؛ محمدبن210، ص6، جروح البیان، . مانند تفاسیر: اسماعیل حقی بروسوي3 .13، ص19، جزء7، مجلدتفسیر مراغی، ؛ احمد مصطفی مراغی336ص شافی ، تحقیق: عبدالسالم عبدالالمحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز، عطیهبنغالببن؛ عبدالحق9، ص19، جالقرآن ارشاد االذهان الی تفسیر ، اهللا سبزواري نجفیحبیببن؛ محمد320، ص3، تحقیق: عبدالرزاق مهدي، جزاد المسیر ،جوزيبنعلیبن؛ عبدالرحمن17، ص10، تحقیق: علی عبدالباري عطیه، جروح المعانی، عبداهللا آلوسی. مانند تفاسیر: محمودبن4 .210ص ،4محمد، ج الصافی ؛ همو، 867، ص2، ج، تحقیق: محمدحسین درایتیاألصفی فی تفسیر القرآن، مرتضی فیض کاشانی. محمدبن6 .104، ص8ج ،تحقیق: صدقی محمد جمیل، البحر المحیط فی التفسیر، یوسف ابوحیان. محمدبن5 . 85، ص2، جبیان المعانی، غازيعبدالقادر مالحویش آل؛ 368، ص1، جالقرآن ؛ 350، ص1، جتفسیر الوجیز، ؛ سیدعبداهللا شبر286، ص5، تحقیق: سیدمحسن حسینی امینی، جفی تفسیر القرآن بن حسین ؛ علی357، ص4، جالجوهر الثمین، ، سیدعبداهللا شبر394، ص9، جکنز الدقائق، محمدرضا مشهدي قمی انوار ، عمر بیضاويبن؛ عبداهللا410، ص2، ج، تحقیق: شیخ مالک محموديزالوجیز فی تفسیر القرآن العزی، عاملی  .57و 124، ص4تحقیق: محمد عبدالرحمن مرعشلی، ج، التنزیل و أسرار التأویل



یسد: علماي علم بیان نوتفسیر را از اقسام اطناب شمرده و در توضیح آن می سیوطی گاه بیان مبهم مطلب است و گاه ذکر نکردن و مقدر بودن آن. در علوم ادبی مراد از تفسیر، رفع ابهامی است که در جملۀ پیشین وجود دارد. عامل ابهام،  . معناي اصطالحی 3 15شناسی     فصل اول: مفهوم إِذا مسه الشَّرُّ  * إِنَّ اإلِنْسانَ ُخلقَ هُلوعاًوي در ادامه آیات  1را برطرف، و خفا را زایل سازد.اند: تفسیر، آن است که در کالم [مایۀ] اشتباه یا خفایی باشد و چیزي ذکر شود تا اشتباه گفته نویسد: [هلوعاً در آیۀ نخست را به عنوان مثال ذکر کرده، می 2وإِذا مسه الَْخیرُ مُنوعاً * جزُوعاً شود و جایی است که فعلی حذف می ازجمله مواردي که ابهام، زاییدة عدم ذکر است، هلوعاً که در کالم ذکر شده، مبهم است و با بیان بعدي تفسیر شده است. گونه که معلوم است، در این مثال، کلمۀ همان 3باشد.مبهم است و] دو آیۀ بعدي تفسیر آن می داند که مفسر در کالم ذکر شده باشد که در ازجمله موارد وجوب حذف فعل را جایی می اديالدین استرآبشود تا آن فعل مقدر را تفسیر کند. رضیپس از عباراتی، فعلی ذکر می نویسد: [ازجمله موارد وجوب ر حتما باید محذوف باشد. وي میاین صورت، فعل مفس است. دلیل وجوب  4... وإِنْ أَحد منَ اْلمْشرِکینَ استَجارك َفأَجِرْهحذف فعل] در مثل آیۀ شریف  ر باشد.باشد و اگر آن ذکر شده بود، دیگر نیازي به استجارك استجارك مقدر (پیش از احد) میر است که استجارك مذکور است؛ چراکه غرض از ذکر آن، تفسیر حذف، وجود مفسدبی، علمی، فلسفی و غیره است و هاي ادر عرف عام مراد از تفسیر، شرح و بیان کتاب 5مذکور نبود؛ زیرا در صورت ذکر آن، ابهامی وجود نداشت تا نیاز به مفس فاسیر بعد از بیان اسامی ت بینیم مرحوم آقابزرگ تهرانیرو میباشد. ازهمینمترادف با شرح می سامی برد که در اهایی را نام میکتاب» تفاسیر غیر القرآن الشریف«قرآن شریف تحت عنوان  فی االیجاز و  56(نوع  243، ص3، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، جاإلتقان فی علوم القرآن، الدین سیوطی. جالل1                                                            و مثال وي را در بیان معناي تفسیر در نزد علماي علم بیان ذکر کرده است  رات سیوطیاالطناب)؛ تهانوي عین عبا  . 199، ص1جیوسف حسن عمر،  ، تصحیح و تعلیق:شرح الرضی علی الکافیه، آباديالدین استرحسن رضی. محمدبن5 . 6. توبه، 4 . همان.3 .21ـ19معارج، . 2 ).492، صکشاف اصطالحات الفنون، علی تهانويبن(ر.ك: محمد



هایی است ر به کار رفته، ولی به تفسیر قرآن مربوط نیست؛ ازجملۀ آنها کتابآنها واژة تفسی قرآنتفسیر در  مفسر عالیق و هاهدانستپیش شقن     16 اربرد آن به صورت مقید در غیر تفسیر قرآن بسیار اندك است است. در میان مسلمانان حتی کامروزه در عرف مسلمانان، واژة تفسیر در کاربرد مطلقش، به تفسیر قرآن شریف، منصرف  1هاي دانشمندان یونان باستان، دیوان یا ابیاتی از شاعران و غیره.در شرح برخی کتاب شتر ها، بیو دیگر کتاب نهج البالغههاي مقدس دیگر همچون و دربارة شرح و تفسیر کتاب اند دلیل آن، این بوده برخی احتمال داده 2در بسیاري از تفاسیر، تعریفی از تفسیر نشده است. . تعاریف تفسیر قرآن4 در پی تعریف آن هستیم. رود. مراد ما از واژة تفسیر همین اصطالح خاص است و در این بخش به کار می» شرح«کلمۀ  رسد این احتمال درست نباشد؛ چراکه بر فرض، اگر ایشان تفسیر را یک دانش ولی به نظر می 3ند؛ارو تعریفش نکردهاند و ازاینآوردهشمار علم به حساب نمی که مفسران، تفسیر را در دهند و خود نیز اقدام به آن هرحال آن را به عنوان عملی که مفسران انجام میدانستند، بهنمی روه نیاز از تعریف بوده است. گتفاسیر، این بوده که تفسیر از نظر آنها واضح و روشن و بی رسد دلیل تعریف نکردن تفسیر در این نوعکردند. به نظر میمی بایست تعریفاند، میکرده ان را اند. ایشدیگري از مفسران و نیز دانشمندان علوم قرآن و غیر آن، تفسیر را تعریف کرده دهد، م کرد: بعضی تفسیر را به مثابه کاري که مفسر انجام میتوان به دو گروه کلی تقسیمی اند؛ برخی نیز بعد از تشریح کاري که مفسر تعریف کرده 4و برخی آن را به عنوان یک علم اند. آنچه از تفسیر در این کتاب دهد، به تعریف آن به عنوان یک علم، اقدام کردهانجام می ؛ بطلمیوس لثمرةاکه شرح تحریر مجسطی است؛ تفسیر  التحریر ؛ تفسیرارسطاطالیس الطبیعیالسماع . همانند تفسیر 1                                                            ) است. فسیرعملیۀ التمورد نظر است، کار مفسر ( الذریعۀ الی ، (ر.ك: محمدمحسن آقابزرگ تهرانی الخطبۀ الشقشقیه، تفسیر المتنبی دیوان؛ تفسیر تمامابی حماسۀتفسیر  تحقیق: ، البحر المحیط فی التفسیر، یوسف ابوحیانهایی از تعریف تفسیر به عنوان یک علم، ر.ك: محمدبن. براي نمونه4 .12ـ9ص، 1، جالتحریر و التنویر، عاشور. دربارة ادعاي علم نبودن تفسیر و نقد آن، ر.ك: محمدطاهربن3 .1، پانوشت12، صشناسی تفسیر قرآنروش، اکبر بابایی. براي اطالع از این تفاسیر، ر.ك: علی2 به بعد). 346، ص4، جتصانیف الشیعه ، ؛ فخرالدین طریحی172، ص2، جابجد العلوم، ؛ محمد صدیق حسن خان قنوجی26، ص1ج ،صدقی محمد جمیل  .438، ص3ج تحقیق: سیداحمد حسینی،، مجمع البحرین



ان ترین تعاریفی را که از تفسیر به عنو، تعدادي از مهماکبر باباییپژوهشگر ارجمند، علی 17شناسی     فصل اول: مفهوم کنیم و تنها نظر میرو از ذکر آنها صرفازاین 1اند.کار مفسر عرضه شده، بیان و بررسی کرده رت کند: تفسیر در عرف (مسلمانان)، عباتفسیر را چنین تعریف می سلیمان کافیجیبنمحمد ق) 879. تعریف کافیجی (م 4ـ1 دهیم. اند، مورد توجه قرار میکافیجی را که اساساً ذکر نکردهرا که به نظر ما تبیین محقق مذکور از آن نادرست است و تعریف  تعریف عالمه طباطبایی با توجه به  4شود.میمتصل است؛ و مراد جدي متکلم که با لحاظ قراین منفصل حاصل آن وضع است؛ مراد استعمالی که گوینده یا نویسنده درصدد تفهیم آن از الفاظ با لحاظ قراین اند که کالم داراي سه نوع مدلول است: مدلول تصوري که منشأ دانشمندان اصول بر آن 3قرینۀ مقام، سیاق کالم و قراین احوال. است؛ چه معانی لغوي باشند یا معانی شرعی و خواه به واسطۀ وضع استفاده شود یا به کمکود اي اعم مقصنویسد: و از معانی قرآن، گسترهمی» معانی قرآن«وي در بیان مقصودش از  2است از کشف معانی قرآن و بیان مراد. بیان کرده است، مدلول تصوري و مراد استعمالی را » معانی«دربارة  توضیحی که کافیجی ت توان گفهم ناظر به کشف مراد جدي است. با این توضیح می» بیان مراد«شود و شامل می تر کرد، مناسبف استفاده میرا در تعری» معانی آیات قرآن«تعبیر » معانی قرآن«اگر به جاي تنها اشکال وارد بر وي، این است که دو مرحلۀ نخست را از هم تفکیک نکرده است؛ نیز توجه داشته است و از این جهت که سه مرحله براي تفسیر لحاظ کرده، تعریف مناسبی است. صود گوینده و نویسنده از کالمش الزم است، اي که براي دستیابی به مقوي به سه مرحله ، راغب االسالم طبرسیترتیب تعاریف امین. ایشان به23ـ12، صشناسی تفسیر قرآنروش و دیگران، اکبر باباییعلی . ر.ك:1                                                            در چندین مورد به، المیزان سنگ، صاحب تفسیر گرانعالمه سیدمحمدحسین طباطبایی ش) 1360. تعریف عالمه طباطبایی (م 4ـ2 شود. بود؛ هرچند که از توضیحات بعدي، مقصودش روشن می  ، دربارة این سه قسم مدلول بیشتر توضیح خواهیم داد.طباطبایی. در تبیین تعریف عالمه 4 .125. همان، ص3 .124صمحمد مطرودي، بنتحقیق: ناصر، التیسیر فی قواعد علم التفسیر، سلیمان کافیجیبن. محمد2  را بیان و بررسی کرده است. اهللا خوییو آیت ، عالمه طباطبایی، آقابزرگ تهرانی، عبدالقاهر جرجانیجزّيابن، اصفهانی



با تفصیل و ذکر سه واژة کلیدي، به تعریف تفسیر پرداخته،  المیزان وي در مقدمۀ تفسیر 1تفسیر صرفاً اشاره داشته و در این موارد تفسیر را به معناي مراد از لفظ، تعریف کرده است.تعریف تفسیر پرداخته است. ایشان در برخی موارد در ضمن مباحث دیگري، به مقصود از  قرآنتفسیر در  مفسر عالیق و هاهدانستپیش شقن     18 روشن نکرده و همین امر » مدالیل«و » مقاصد«، »معانی«هاي عالمه مراد خود را از واژه 2.التفسیر وهو بیان معانی اآلیات القرآنیۀ والکشف عن مقاصدها ومدالیلهانویسد: می اي از ابهام باشد. برخی از محققان در تعریف تفسیر، به باعث شده تعریف ایشان در هاله اند. اند؛ برخی تنها آن را ترجمه کرده و به تبیین آن نپرداختهاي نکردهتعریف عالمه هیچ اشاره هاي نادرست، به تبیین خود از عالمه شده، درست نیست. ما پس از بیان و بررسی تبیین اند. به نظر نویسنده، دو تبیینی که از تعریفاي بر آن اشکال کردهپرداخته و هرکدام به گونهنجا که نویسنده مطلع است، دو نفر از استادان تفسیر و علوم قرآن به تبیین تعریف وي تا آ در » اصدمق«با توجه به ذکر » معانی«اند مراد از برخی از محققان در توضیح این تعریف گفته هاي نادرست از تعریف عالمه. تبیین4ـ2ـ1 بهترین تعریف تفسیر است. پردازیم. به نظر ما بر تعریف عالمه اشکالی وارد نیست و این تعریف، می تعریف ایشان مدلول، هم در مفهوم کالم و هم در «اند هرچند مدالیل در تعریف را زاید دانسته و گفتهدو مرحلۀ تفسیر، یعنی فهم مراد استعمالی و فهم مراد جدي توجه شده است. ایشان ذکر ، مراد جدي است. بنابراین در این تعریف به »مقاصد«ادامۀ تعریف، مراد استعمالی، و مراد از  عد از واژة مقاصد، معناي دوم براي آن رود... با توجه به ذکر آن بمقصود از کالم به کار می فرض که تفسیر داراي دو مرحله است، به تبیین تعریف عالمه پرداخته این محقق با این پیش 3».کندتر است و در نتیجه چیزي بیش از معناي مقاصد را افاده نمیمناسب  .18، صشناسی تفسیر قرآنروشو دیگران،  اکبر بابایی. علی3 .4، ص1، ج. همان2 .47، 43، 36، 32ص، 3، جالمیزان فی تفسیر القرآن ،. براي نمونه ر.ك: سیدمحمدحسین طباطبایی1                                                            ندارد. مرحلۀ سوم تفسیر را در تبیین خود از تعریف عالمه، بیشتر توضیح خواهیم داد. از مراد است و منحصر کردن تفسیر در دو مرحلۀ مراد استعمالی و مراد جدي، وجه موجهی ه دایرة مدلول، فراتر کرو مدالیل را به معناي مقاصد و تکراري قلمداد کرده است؛ درحالیو ازاین



، یفدر این تعر» مدالیل«و» مقاصد«، »معانی«برخی از استادان با توجه به ذکر سه واژة  19شناسی     فصل اول: مفهوم دانند که عالمه براي تفسیر، سه مرحله قائل بوده است: بهترین تبیین براي آن را این می هاي قرآن (بیان معانی)؛ دوم، پرده برداشتن از نخست، روشن ساختن مفاد واژگان و عبارت« ها)؛ و سوم، کشف هدف و هاي قرآن (کشف مدلولمراد جدي خداوند از واژگان و عبارت را در این تعریف، غیردقیق دانسته، » معانی«و » مدالیل«هاي کارگیري واژهشمارند، بهبرمیایشان پس از آنکه توجه به مرحلۀ سوم تفسیر، یعنی کشف مقاصد را از امتیازهاي این تعریف  1وند از انتقال این مرادهاي جدي در نظر داشته است (کشف مقاصد).مقصدي که خدا ر این تعریف نیز واژگان مدالیل و معانی، براي بیان مقصود دقیق رسد دبه نظر می«نویسند: می زیرا واژة  رفت؛بسا بهتر بود هریک از واژة مدالیل و معانی به جاي دیگري به کار مینیستند و چه س کند و پیش یا پدانستن، درست نیست. آري، در مواردي که خداي متعال مطلبی را بیان میرو آن را مرحلۀ سوم تفسیر خارج است و از حیطۀ فهم متن و کشف معنا بیرون است. ازاینل از انتقال مرادهایش داشته، از مرز داللت زبانی به نظر ما هدف و مقصدي که خداي متعا 2».مدالیل با مفاد استعمالی، و واژة معانی با مراد جدي، بیشتر تناسب دارد قصد خداوند از طریق داللت زبانی پی دارد، به ماز آن، مقصدش از ذکر آن را نیز بیان می ود و رالبته نه به عنوان مرحلۀ سوم که فهم مقصد است، بلکه از مرحلۀ مراد جدي فراتر نمیبریم؛ ولی ازآنجاکه خداي متعال آن را از طریق الفاظ منتقل کرده، در حیطۀ تفسیر است؛ می هاي طبیعی و غیر آن ذکر عنوان مثال خداي متعال در مواردي که مطالبی دربارة برخی پدیدهمطلبی را القا کند و در پایان بگوید مقصود من از القاي این مطلب، فالن انگیزة خاص بود. به ی بی را بیان کند؛ مثل اینکه کسدرحقیقت مراد جدي خداوند این بوده که مقصودش از بیان مطل اینکه امر دیگري مقصود اصلی اي مقصود نهایی نبودن آن را و کند، پیش از آن، به گونهمی نْ بعد عمرِ لَکیال یعلَم مثُم نُخْرِجکُم طْفالً ثُم لَتبلُغُوا أَشُدکُم ومنْکُم منْ یتَوّفی ومْنکُم منْ یرَد إِلی أَرذَلِ اْلنَ َلکُم وُنقرُّ فی األَرحامِ ما نَشاء إِلی أَجلٍ مسمی منْ نُطْفَۀٍ ثُم منْ علَقَۀٍ ثُم منْ مْضغَۀٍ مخَلَّقَۀٍ وغَیرِ مخَلَّقَۀٍ لنُبییا أَیها النّاس إِنْ کُنْتُم فی ریبٍ منَ الْبعث فَإِنّا خَلَقْناکُم منْ تُرابٍ ثُم فرماید: کند؛ مثالً میاست، بیان می در این آیۀ  3.رض هامدةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلیها الْماء اهَتزَّت وربت وأَنْبتَت منْ کُلِّ زوجٍ بهِیجٍعلْمٍ َشیئاً وَترَي األَ  .5. حج، 3 . همان.2 .12، صروش تفسیر قرآن، . محمود رجبی1                                                           



؛ شناسی و غیر آن نیستکند که مقصود خداوند از ذکر آنها آموزش جنینبیان می ریبٍ منَ الْبعث تُم فیإِنْ کُْنشریف، خداي متعال دربارة مراحل آفرینش انسان مطالبی ذکر کرده؛ ولی با عبارت  قرآنتفسیر در  مفسر عالیق و هاهدانستپیش شقن     20 اصول براي  تقسیمی که در دانشافکنیم به ابتدا نظري می براي تبیین تعریف عالمه طباطبایی . تبیین نگارنده از تعریف عالمه4ـ2ـ2 توجه نشده است. عالوه بر آنچه ذکر شد، در این تبیین نیز بسان تبیین پیشین، به رابطۀ مقصود و مدلول  انی، آن مقصود منتقل شده است. چراکه از طریق داللت زباین آیه شریف، هرچند مقصود از بیان مطلبی ذکر شده، این مرحلۀ دیگري براي تفسیر نیست؛ طور که مشخص است، در بلکه مقصودش اثبات امکان معاد و رفع استبعاد از آن است. همان براي  کنیم و در پایانمدلول ذکر شده است؛ سپس به تعیین رابطۀ مقصود و مدلول توجه می ي براي گیریم تا مؤیدپی می المیزان اطمینان بیشتر، کاربردهاي کلمات مزبور را در تفسیر شود. مقصود از داللت تصوري، این داللت تصدیقی بالمعنی الثانی (مراد جدي) تقسیم میداللت تصدیقی. داللت تصدیقی، خود به داللت تصدیقی بالمعنی االول (مراد استعمالی) و اند که کالم داراي دو نوع داللت است: داللت تصوري و دانشمندان اصول توضیح داده مان باشد. تبیین مورد نظر ی برد؛ مثالً وقتهاي افرادي و ترکیبی پی میها و هیئتمحض شنیدن جمله، به معناي واژهاه کسی عالم به وضع باشد و معناي موضوع له الفاظ و هیئات را بشناسد، به است که هرگ به ذهنش  را بشنود، معناي کان، عرش و ماء وکانَ عرُْشه عَلى اْلماءزبانی عبارت قرآنی عرب یابد. در این داللت، تفاوت آید و معناي هیئت ترکیبی کان و اسم و خبرش را درمیمی تر مالی که برخی، تعبیر مفاد استعمالی را دربارة آن درستشود. مراد استعاستعمالی تعبیر میاست مخاطب با شنیدن آن کالم، به مدلول تصوري آن منتقل شود که از این امر به مراد فهمد متکلم اراده کرده هر کالمی که از متکلمی آگاه صادر شد، مخاطب با شنیدن آن می خوردن دو سنگ به یکدیگر ایجاد شود.  کار نباشد و کالم مثالً از به هممثالً از انسان در حال بیهوشی صادر شود یا اساساً انسانی در کند که کالم از موجود داراي شعوري شنیده شود یا از موجودي که داراي شعور نیست؛ نمی توا دهندة ارادة آن محاند، از نظر محتوا با مدلول تصوري تفاوتی ندارد جز اینکه نشاندانسته  رو دربارة آن، تعبیر مراد به کار رفته است. از سوي متکلم است و ازهمین


