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  سخن نخست

تـرین  در جهان امروز، پیشرفت و توسعه بر مبنای علم و فناوری اسـتوار شـده و پـژوهش از مهم
سیاسـی بـه حسـاب های مختلف اقتصادی، اجتمـاعی، فرهنگـی و  ی توسعه در حوزهها نپیشرا
های هدفمند و  ریزی شود که در برنامه ها در صورتی محقق می آید و توفیق پایدار در این زمینه می

 کالن، توجه مناسبی به امر پژوهش و توسعه بر مبنای علم و فناوری صورت پذیرد.
ی ها سـاختدر این میان اما حوزه علوم انسانی به دلیل نقـش کلیـدی و تأثیرگـذار آن در زیر

فکری فرهنگی جامعه اهمیتی درخور دارد؛ این اهمیت در نظام متکی بر اندیشه اسالمی به دلیل 
  رسد.  های دینی نسبت به نیازهای گوناگون انسانی مضاعف به نظر می غنا و عمق آموزه

از سوی دیگر قرآن کریم به مثابه کتاب هدایت الهِی انسان و جامعه و منبع نخسـت معرفـت 
هـای  ای سرشـار بـوده و جریان نامـه گنجو جسـتجوگر  بـاور دین، همواره برای اندیشمندان دینی
گون تفسیری در جغرافیای عالم اسالم، هر یـک از منظـری بـه دنبـال کشـف و ارائـه ابعـاد  گونه

ه رغم اختالفــات، امــروزه بــه مثابــ های تفســیری بــه انــد. مجموعــه ایــن تجربــه هــدایتی آن بوده
نمایـد. شـکی  های فهم و شـناخت ابعـاد هـدایت قرآنـی رخ می کمانی ارزشمند از شیوه رنگین

ی عصری و به دلیل ماهیـت فزاینـده معرفـت و هـدایت ها پرسشنیست که در پاسخ به نیازها و 
های گذشـته را  توان و باید مسـتند بـه منطـق اجتهـادی و قابـل دفـاع تفسـیر، تجربـه قرآنی، می

افـزاری ارزنـده بـرای تولیـد علـوم انسـانی قرآن کریم نـرم مند ضابطهنی کرد. طبعًا تفسیر بازخوا
  اسالمی خواهد بود. 

  
  

 هفت



 

  
 

در این راستا شورای عالی علوم، تحقیقـات و فنـاوری پـروژه هـای علمـی خاصـی را مـورد 
های تفسـیری بـا اجـرای پژوهشـگاه  حمایت قرار داده است که طرح کالن نقد و بررسی جریان

ها پژوهش از سوی  حوزه و دانشگاه از آن جمله بوده است. محصول این طرح اکنون پس از سال
انـدرکاران  دستشود که در اینجا از عموم  پژوه به جامعه علمی تقدیم می قرآنجمعی از محققان 

تولید آن در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دیگر استادان ارجمند که در تألیف و ارزیـابی آن نقـش 
  شود.  اند، قدردانی می داشته

  

  شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوریدبیر کل 

  

 هشت



 

 

  
 
  
  
  
  

  سخن پژوهشگاه
  هـای انسـانی]  ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده پژوهش در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامه

هـای وحیـانی در  در راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آمـوزه
هـای اصـیل جوامـع،  عینی و فرهنگ و ارزشهای  های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نمایی و کارآیی این شرط اساسی پویایی، واقع
سـو و  هـای جامعـه از یـک پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت

انـی از سـوی دیگـر ترین مؤلفه فرهنگ ایر های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن
گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره است؛ از این

 ای برخوردار است. سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی
بنیانگذار جمهوری اسـالمی، زمینـه  توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی

فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   دفتر همکاری گیری شکل
ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نهاد، زمینه 

های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت
مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » ه حوزه و دانشگاهپژوهشکد« ١٣٧٧
 ارتقا یافت.» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی تألیف، ترجمه و انتشار دهتوان به تهیه،  نموده است که از آن جمله می

 اشاره کرد. 
  

 نه



 

  
 

  
بـرای دانشـجویان رشـته  های تفسیری مکاتب و جریاندر زمینه  درسیاین اثر به عنوان منبع 

مندان بـه  فراهم شده است که البته دیگر عالقه مقاطع تحصیالت تکمیلیدر  علوم قرآن و تفسیر
  مند شوند. توانند از آن بهره این زمینه تحقیقی نیز می
شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب

اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز 
  ۀ دانشگاهی یاری دهند.جامع

 االسالم دکتـر حجتجناب های مؤلف محترم اثر،  داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می
علـی فتحـی،  االسـالم دکتـر حجتحضرات آقایان محترم اثر،  ارزیابانو نیز از  محمد اسعدی

محمــدعلی  االســالم والمسـلمین حجتســیدمحمدعلی ایـازی و  والمسـلمیناالسـالم  حجت
  سپاسگزاری کند.  راد مهدوی

 انسـانی، علـوم کمیسـیون معـزز سـروران ویـژه به عتف عالی شورای حمایتی نقش از همچنین
 نیـز و تفسیری های جریان سیربر و نقد ملی کالن طرح قالب در پروژه این از هنر و اسالمی معارف
 دکتـر آقایـان حضـرات اخیر، های سال طول در پژوهی قرآن گروه محترم مدیران مجّدانه هایپیگیری

 .شود می قدردانی حسینی  طیب سیدمحمود دکتر و اسعدی محمد دکتر ن،روش  سعیدی محمدباقر
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  مقدمه

 های الهی است که برای گشـودِن ب عنوان نخستین منبع معرفت دینی، گوهر گران به کریم قرآن
شـد و آن رسـول  فـرو فرسـتاده پیـامبر اکـرمآفاق هدایت به روی انسان و جامعۀ انسانی بـر 

 الهـیمنـدی از ایـن کتـاب  ترین نوع مواجهه و بهره . نخستین و اصلیکردبه مردم ابالغ  ارجمند
فهم و شناخت معانی و مقاصد آیات نورانی آن است کـه قـرآن خـود عمـوم مخاطبـان را بـه آن 

هـای  شـک نخسـتین گـام، شـناخت داللت است. در فهم و تفسـیر قـرآن نیـز بی فرمودهدعوت 
 ،ظاهری آن است که این امـر بـا بیگـانگی مفسـر از مـتن قـرآن سـازگار نیسـت. از ایـن منظـر

های خود این متن الهی، رویکردی  با اهتمام به ظواهر و داللت ،ر قرآنگرایی در حوزه تفسی قرآن
های موفق آن بـرای  آید که تجربه دفاع در جریان تاریخی تفسیر قرآن به نظر می شایستهارجمند و 

های  جریان دیگرهمچون  ،ای ارزنده است. با این حال پژوهان روزگار ما دستمایه مفسران و قرآن
هایی افراطـی و  کلـی نیـز در بسـتر تـاریخی خـود شـاهد پیـدایش شـاخه علمی، این رویکـرد

شـود.  بسـندگی در تفسـیر یـاد می با نـام جریـان قرآن  هایی آسیب زده بوده است که از آن اندیشه
منـابع معرفـت دینـی را در سـامان  دیگـرهای افراطی آن است که نقش  ویژگی اصلی این شاخه

های افراطـی از  بینـد. طبعـًا مـرز میـان شـاخه رنگ می کمیافتن تفسیر و شناخت معارف قرآنی 
گـرا و  های غیرافراطی چندان واضح نیست و بررسی آن نیازمند واکاوی ضوابط تفسیر قرآن شاخه

سو و مطالعـۀ نتـایج و ثمـرات  های تفسیری این جریان به آن ضوابط از یک میزان وفاداری شاخه
  خود از سوی دیگر است. های تفسیری در بستر تاریخی  این شاخه

، کردهای مختلف جریان تفکیک  از آنجا که در یک بررسی علمی و انتقادی باید میان شاخه
ها و نقدهای شاخه افراطی در این نوشتار نیز درواقع گامی در جهت پاسداشـت رویکـرد  تحلیل

 گرا با محوریت روش اجتهادی در تفسیر است.  استوار قرآن
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گرا و شـاخه افراطـی آن  گروی و جریان تفسیری قرآن ن به رویکرد قرآنامروزه اهمیت پرداخت
است که روزگـار معاصـر را عصـر بازگشـت بـه قـرآن و اقبـال  یرو بسندگی، از آن با عنوان قرآن

روزافزون به منبع وحیانی معرفت دینی به منزلۀ محور مشـترک و مـورد وفـاق مـذاهب اسـالمی 
تلـخ سیاسـی  های تجربـهر عالم اسالم در دو سدۀ اخیر در پی گرا د اند. جریان کلی قرآن شمرده

های عربی و ایران،  سرزمین  ویژه در شبه قاره هند، اجتماعی شکل گرفته که در جوامع اسالمی به
قابل جستجوست. اندیشمندان دینی در این راستا به دنبال یافتن راهکار احیای عـزت و انسـجام 

هـا اخـتالف و شـقاق در میـان  مسـلمانان پـس از قرن تۀ رف اسالمی و شوکت و عظمت از دست
ســو  انــد. آنــان از یک مــذاهب اســالمی و ســوء اســتفاده سیاســی و فرهنگــی اســتعمارگران بوده

الشـعاع  یعنی قرآن را تحت ،دیدند که محور اصلی معرفت دینی های عالمان سنتی را می کوتاهی
از صـحنه حیـات علمـی و عملـی عمـل در و قـرآن را  سـاختههای حـدیثی و آرای کهـن  آموزه

با جماعتی از اصحاب فکر و فرهنگ مواجه بودند کـه  ،مسلمانان دور کرده بودند؛ از سوی دیگر
سازی الگوهای فرهنگـی غـرب در  درصدد پیاده ،جهان غرب های تجربهسن ظن افراطی به با ُح 

جمله قرآن را به حاشـیه  جوامع اسالمی بوده و عمًال فرهنگ اسالمی و مفاهیم اجتماعی آن و از
ها،  مانـدگی و عقب هـا راندند. برداشت ایـن اندیشـمندان آن بـود کـه منشـأ اصـلی اختالف می

های بیرونی از مـتن قـرآن بـوده و راهکـار معرفتـی و  گرایی و محوریت روایات و برداشت سنت
یعنـی قـرآن  ،نظری حل مشکالت گذشته، محور قرار گرفتن منبع مشترک میان مذاهب اسالمی

  های تفسیری بیرونی است.  انگاشتن سنت و برداشت در معرفت دینی و نادیده
و ادبیـات  کـردای را دنبال  گرا با این دغدغه و اندیشه، رویکرد تفسیری ویژه جریان کلی قرآن

کـه در چـالش جـدی بـا دیگـر رویکردهـا قـرار  سـاختخاصی را وارد فضـای فرهنـگ دینـی 
سو و کارآمدی آن  های این جریان از یک ن و استواری درونی آرا و اندیشهبررسی اتقا 1گرفت. می

های اصـحاب آن از سـوی دیگـر دو موضـوع مهمـی  در حل مشکالت و مسائل عصر و دغدغه
های گذشـته از  ای از بررسـی پـاره ،. در این میاناند که برای پژوهشگران دینی مطرح بوده هستند

فی صورت گرفته و نوعی بازگشت به گذشته و وفـاداری لَ یکرد َس ویژه رو به ،ای پایگاه خاص فرقه
های جـدی  آیـد و دغدغـه های پیشین و تن دادن به مشکالت و مسائل آن بـه شـمار می به روش

های  رسد باید بـا تفکیـک شـاخه به نظر می ،رو گذارد. از این پاسخ می اصحاب این جریان را بی
                                               

  .دوم فصل  ،معاصر ایران در قرآن سیاسی تفسیر ی،محمد ر.ک: خان باره ین. در ا١



 3   مقدمه

 

در جستجوی راهکاری برای بررسی و نقد منصفانۀ ایـن های اعتدالی آن  افراطی جریان از شاخه
های  ها و دغدغـه تفسیری استواری بود کـه پاسـخگوی مناسـبی بـه پرسـش جریان و ارائۀ نظریۀ 

  موجود باشد. 
 و قـرآن تفسـیر پویـای حرکت برای استواری پایۀ و محور تواند می که رویکردی رسد می نظر به
 و ها مؤلفه مناسب مهندسی و اجتهادی تفسیر روش همان روشی لحاظ به باشد، دینی معرفت قوام
 قرآنـی هـای داللت و قرآن سهم روش این در تردید بی. است دینی معرفت خدمت در تفسیر منابع
 رابطـۀ و نسـبت در منـابع دیگـر و بـوده نخست جایگاه و رتبه در دینی، اندیشۀ در اکبر ثقل مثابه به

 حاضـر نوشتار. رسانند می مدد دینی و قرآنی های شناخت و تفسیر امر به دارند قرآن با که سازگاری
  پـردازد می تفسـیر در بسـندگی قرآن جریـان نقـد و بررسـی به اجتهادی تفسیر منظر از و پایه این بر
 اجتمـاعی مسـائل در قرآنـی پردازی نظریـه در جریـان ایـن حضور ظرفیت و نوع بر آن خالل در و
  .    کند می توجه) جریان این اصحاب غالب اعتنای مورد دغدغه(

 توجه مورد حدودی تا چند آثاری در این از پیش انتقادی بیشتر رویکردی با حاضر کتاب موضوع
 ارتبـاط گـرا قرآن کلـی جریـان بـا نوعی به آثار این از برخی. است مفید آنها به ای اشاره که گرفته قرار
 و سـنت از دفـاع به آثار عمدۀ نخست، دستۀ در. جریان این تفسیری های شاخه به نیز برخی و دارند

  : جمله از اند، پرداخته گرا قرآن و ستیز سنت جریان برابر در دین شناخت در آنها نقش و روایات
، النبـویدراسات فی الحـدیث ؛ ، اثر مصطفی سباعیالسنة و مکانتها فی التشریع االسالمی

؛ ، اثـر خـادم حسـین الهـی بخـشالقرآنیون و شبهاتهم حول السّنة؛ مصطفی أعظمیاثر محمد
، اثر سالم السّنة المفتری علیها؛ مزروعه ، اثر محمود محمدالنبویه شبهات القرآنیین حول السنة

السـنة ؛ زینـو ، اثر علی محمدالقرآنیون ؛عجاج خطیب ، اثر محمدالسنة قبل التدوین؛ بهنساوی
السـّنة مـع ؛ ، اثـر عبـدالغنی عبـدالخالقحجیة الّسـنة؛ علی صابونی، اثر محمدةالمطهر ةالنبوی
، و رد شبه المستشرقین والکتاب المعاصریندفاع عن السنة ؛ ، اثر سیداحمدرمضان مسیرالقرآن

 . محمد ابوشهبة اثر محمد
تـوان بـه  می  انـد، های تفسیری این جریـان پرداخته از دستۀ دوم نیز که به بررسی و نقد شاخه

  اشاره کرد:  ذیلآثار 
، اثـر أسـباب الخطـأ فـی التفسـیر؛ ، اثر فهـد رومـیالتفسیر فی القرن الرابع عشراتجاهات 
رابطه متقابـل کتـاب و ؛ اکبر بابایی علی، اثر ٢، جمکاتب تفسیری؛ یعقوب طاهر محمود محمد
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و همکاران؛  اسعدی ، اثر محمد١، جهای تفسیری شناسی جریانآسیب؛ ، اثر علی نصیریسنت
  1.ابراهیم روشن ضمیر اثر محمد ،بسندگی در تفسیر شناسی قرآن جریان

حاضر اشـتراک  کتاب پیِش روبا  ،گرایانه دغدغۀ بررسی و نقد آرای قرآن در اصِل  یادشدهآثار 
  تمایز این اثر است:  رسد نکاتی چند مایۀ  دارند. اما به نظر می

گـرا هسـتند و  های تفسـیری جریـان قرآن آنکه در این اثـر موضـوع اصـلی شـاخه ،نکتۀ اول
های تفسـیری تفکیـک  از شـاخهگـروی تلقـی کالمـی دارنـد،  های عام جریان که از قرآن شاخه
خلط میان تلقی کالمی و تلقـی تفسـیری در  یادشدهرسد مشکل برخی آثار  شوند. به نظر می می

  توصیف و تحلیل و بررسی جریان بوده است؛ 
گرایانه بـه نقـد جریـان  که با رویکـردی سـنت یادشدهآنکه برخالف برخی آثار  ،دومین نکته

، در ایـن اثـر بـه کّلّیـت انـد های افراطی جریان معطوف به نقد شاخهاند، یا تنها  گرا پرداخته قرآن
های افراطـی از  گرا به دیدۀ تکریم نگاه شده و سعی بر این است که با تفکیک شـاخه قرآنجریان 

  ؛توجه شودنگرشی ایجابی در کنار نگرش سلبی و انتقادی بر غیرافراطی، 
فی لَ های َسـ گرایان را بر مبنای اندیشـه قرآن که آرای یآثار بیشترآنکه برخالف  ،سومین نکته

را بر مبنای روش اجتهـادی  بیت های قرآنی مکتب اهل آموزه ،این اثر  اند، نقد کرده سّنت اهل
  معیار تحقیق خویش قرار داده است؛  ،در تفسیر

 روش صـرفاً  نه و تفسیری جریانی مثابه به را بسندگی قرآن و گروی قرآن اثر این آنکه ،نکته چهارمین
 ها بررسی و نقد و است آن فرودهای و فراز و ها گونه  ها، پیشینه جستجوی در و کرده تلقی تفسیری مکتب و
 هـای ویژگی بـه نـاظر صرفاً  و غیرتاریخی نگاه با که آنگاه درواقع،. کند می دنبال بستر همین در نیز را

 شـود، می اطـالق »گرا قرآن مکتب« شود، می نگریسته گرایان قرآن های اندیشه و آثار بر غالب روشی
 کـه اسـت نگرشی سازد، می متمایز »تفسیری جریان« عنوان به رویکرد این به را اثر این نگاه آنچه اما

 آن فرودهـای و فـراز و تفسیری های اندیشه بستر در رویکرد این تاریخی سیر به روشی، بعد بر افزون

 شود؛ می دیده تفسیری مکتب از اعم اصطالح این در تفسیری جریان رو، این از .است معطوف
                                               

قـرار  یسـندهدر دسـترس نو  یـلذ ینعنـاو  یدانشـگاه یلـیتکم یالتتحصـ یها و رسـاله ها نامـه یانپا یان. در م١
قـم،  یم،دانشگاه علوم و معارف قـرآن کـر  یاسمی،از جعفر  ،تفسیر در بسندگی قرآن بررسی و نقداند:  گرفته
کید با قرآنیون تفسیری مکتب بررسی و نقدش؛ ١٣٨٩  الحسـن سـیدنعیم از ،پرویـز احمـد غـالم آرای بـر تأ

ــوی، ــة النق ــه،العالم المصــطفی جامع ــلش؛ ١٣٩١ ی ــد و تحلی ــه نق  برخــی نگــاه در بســندگی قرآن نظری
 ش.١٣٩۵ مذاهب، و ادیان دانشگاه فام، محمدی فریدون از ،ایران معاصر اندیشمندان
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های  بررسـیسـاختار ویـژۀ آن در تفکیـک   آثار مشـابه، دیگرتمایز این اثر از  نکتۀ پنجمین
روشی   ها در سه محور مبنایی، سو و تفکیک نقد و بررسی انتقادی از یک های توصیفی از بررسی

  شود.  ساختاری قابل دفاع دیده می شناسی، جریانی از سوی دیگر است که در ئو غا
 پژوهـی قرآن گـروه در جلد دو در تفسیری های جریان شناسی آسیب کتاب تدوین تجربۀ پیشتر
 اسـتقبال بـا دانشـگاه و حوزه پژوهان قرآن از جمعی عالمانۀ همکاری با دانشگاه و حوزه پژوهشگاه

 در تکمیلـی تحصـیالت مختلـف های دوره در و شد مواجه قرآنی علمی جامعۀ فرهیختگان نسبی
 حـال، ایـن با گرفت؛ قرار متعددی علمی های نشست محور و نشست آموزشی اصلی منبع جایگاه

 نظر با گذشته، مطالعات تکمیل و اصالح و بحث قلمرو توسعۀ ضرورت و موضوع اهمیت دلیل به
 کـالن هـای طرح قالـب در عتـف عـالی شورای حمایت و پژوهی قرآن گروه علمی شورای مساعد
 صـورت بـه تفسـیری هـای جریان از یـک هـر بررسـی و نقد محوریت با آثاری تدوین طرح ملی،
 را گـرا قرآن تفسـیر جریان راستا، همین در رو، پیش کتاب که گرفت قرار کار دستور در نگاشت تک
  :  قرارند بدین گذشته کتاب به نسبت حاضر کتاب های ویژگی. گذارد می نقد و بررسی به

  اختصاص فصلی مستقل به مباحث کلیات و مفاهیم؛ −
  در ساختاری جدید؛  آنهابازنگری مباحث گذشته و اصالح و تکمیل  −
های آنها در کنار نقد، بـرای  تفسیری و آثار و اندیشه  تقویت نگاه ایجابی و مثبت به جریان −

یا گزینش شـاخۀ  ،ی این جریانهای اصل معرفی مدل مطلوب از روش تفسیری سازگار با دغدغه
  های جریان؛ مثبت و قابل دفاع از میان شاخه

  های معاصر جریان.   توسعۀ مطالعات مربوط به شاخه −
 و کلیـات عنـوان بـا نخسـت، فصـل است؛ یافته تشکیل فصل سه از کتاب این اصلی ساختار

 دوم، فصـل پـردازد؛ می پـژوهش این به مربوط کلی مباحث و کتاب اصلی مفاهیم شرح به مفاهیم
 تـا گـرا قرآن کلـی جریـان هـای رویکرد و ها پیشـینه از جریان، شناخت به توصیفی بررسی عنوان با

 ایـن افراطـی شـاخۀ های نمونه و ها زمینه نهایت در و گرا قرآن تفسیری رویکرد های شاخه و ها زمینه
 و اعتـدالی رویکـرد پاسداشت جهت در نیز سوم فصل در است؛ یافته اختصاص تفسیری رویکرد
 حـوزۀ سه بر تأکید با جریان افراطی شاخۀ های دیدگاه ترین مهم بررسی و نقد به گرا، قرآن دفاع قابل

 نسـبت و نـوع بـر  غـائی، های بررسـی و بحـث مناسـبت بـه و شده پرداخته غائی و روشی مبنایی،
 بـا بحـث نتـایج نیز پایان در. شود می تأمل زمانه اجتماعی و علمی تحوالت در جریان این حضور
  .  آمد خواهد آن دفاع قابل و مثبت شاخۀ بر تأکید و جریان های اندیشه مثبت و منفی موارد به اشاره
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 شـورای و علمـی هیئـت مکّرم اعضای ویژه به کشور، علمی جامعۀ از سرورانی اثر این تهیۀ در
 االسـالم حجت جناب گروه محترم کارشناس و دانشگاه و حوزه پژوهشگاه پژوهی قرآن گروه علمی
 سپاسـگزاری آنهـا همـۀ از کـه انـد کرده ایفا نقش غیرمستقیم یا مستقیم، صورت به یوسفی محسن

 روشـن سـعیدی باقرمحمـد دکتر االسالم حجت جناب گرانقدر محقق نقش ویژه، طور به. شود می
 اند، داشـته جـدی حمایـت طـرح ایـن از گـروه مـدیریت و پژوهشگاه ریاست تصّدی زمان در که

 االسـالم حجت فتحـی، علـی دکتر االسالم حجت گرامی استادان همچنین. است قدردانی شایستۀ
 ارزیـابی در راد مهـدوی علیمحمدوالمسلمین  االسالم حجت و ایازی علیسیدمحمد والمسلمین
  .  اند سپاس شایسته که اند داشته نقش نویسنده به راهبردی اشارات و اثر محتوای

مالحظات انتقادی برخی عزیزان دیگر نیز که بـه نویسـنده رسـیده در اینجـا شایسـتۀ تقـدیر 
گزارش انتقادی بخـش ششـم کتـاب  ، برایرضا امیناالسالم دکتر محمد است. از جمله حجت

های علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و نیز  های تفسیری در سلسله نشست شناسی جریان آسیب
هـای  شناسـی جریان که بر طـرح آسیب ای نقد کلی دلیلدکتر سیدهدایت جلیلی به آقای جناب 

   1اند. تفسیری نگاشته
  

 

                                               
 اردیبهشت و فروردین ،١٢٧ پژوهش نهیآ ،»یریتفس های یانجر  شناسی یببر کتاب آس ینقد« یلی،ر.ک: جل. ١

  ش.١٣٩٠



 

  
  
  
  

  فصل اول
   

  مفاهیم و کلیات

 مرتبط مباحثی و کلیدی مفاهیم شرح بر مشتمل کتاب، اصلی مباحث بر درآمدی عنوان به فصل این
 .است قرآن تفسیر در مطلوب و معیار روش مثابه به اجتهادی روش عملی و نظری اصول با
  
 . جریان تفسیری ١−١

در ادبیات علوم قرآنی و تفسیری به زبان عربـی مفـاهیمی چـون منـاهج، اتجاهـات، مـذاهب، 
های مشخصی از اندیشمندان حوزۀ تفسیر به کـار  ها و گروه برای گزارش اندیشه ،مدارس و الوان

رود. البته در معنای دقیق هر یک از این مفاهیم و وجه تمایز آنها با هم چندان اتفاق نظر دیده  می
این مسئله در زبان فارسـی  1کنند. میشود و معموًال نویسندگان به تبیین و توضیح خود تکیه  نمی
گیرد، مطرح است؛ مفـاهیمی چـون  های قرآنی را دربر می ز که امروزه دامنۀ وسیعی از پژوهشنی

درخـور بـاره  هـای تفسـیری در این ها و جریان ها، مکاتـب، رویکردهـا، سـبک ها، گرایش روش
مفـاهیم در ایـن اثـر نیازمنـد  دیگـرهای تفسیری در قبال  طبعًا انتخاب مفهوم جریان 2.اند توجه

  وجیه است. توضیح و ت
توان مفاهیم  رسد در اصطالح زبان فارسی دو مفهوم روش و گرایش تفسیری را می به نظر می

. همچنین در داشتدر ارتباط با آنها توجه  ،مفاهیم بر دیگرو  کردتلقی یادشده کلیدی در بحث 
د. شو معادل گرایش تلقی می» اتجاه«معادل روش و مفهوم » منهج«اصطالح زبان عربی مفهوم 

                                               
 حسـینی، طیب؛ ١٣ص، ١ج  ،تفسـیری مکاتب یی،؛ بابا۶٧ص ،التجدید اتجاهات یف،ر.ک: شر  باره ین. در ا١

 .٣۶ص، ٨ج ،کریم  قرآن المعارف دائرة تفسیر، های روش و ها یش/گراتفسیر
 ،٩۶٣ یپیـاپ ش، ٧٢دوره  ،ها بررسی و مقاالت ،»قرآن تفسیر های روش و مبانی ینولوژیترم«. ر.ک: شاکر، ٢

 .١٣٨١ دی
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 ،رو روش تفسیری ناظر به چگونه تفسیر کردن قرآن و خط مشی مفسـر در تفسـیر اسـت. از ایـن
امـا گـرایش تفسـیری  ،مبانی و قواعد و اصول فهم و تفسیر، مالک شناخت روش تفسیری است

هـای  فکری و شخصیتی مفسر است که اهتمام او را به قلمرو خاصـی از آموزه قه هایعال بیانگر
  های تفسیری سوق داده است.  ای از روش ویژه قرآنی یا روش

ای از  در این اثر به معنای حرکت و روند علمی اجتماعی بـا مجموعـه» جریان تفسیری«اما 
های تفسیری با روش یا گرایش خاصی است کـه در گـذر زمـان و تحـت تـأثیر  آثار و شخصیت
های دینی قرآنی تبدیل شـده  یشههای قابل تحقیق، به صورتی اثرگذار در حوزۀ اند شرایط و زمینه

است. اما تحلیل جریان تفسیری از این حیث که آیا به روش تفسیری خاصی مربوط است یـا در 
، در سـتها جریان دیگـرحد گرایش تفسیری تعریف شده و فاقد روش معین و خاصی متمایز از 

گـروی  ما از قرآن گروی است و بسته به تعریفی که بحث حاضر متکی به تحلیل علمی ما از قرآن
  توانیم آن را به یک روش یا گرایش تفسیری ناظر بدانیم.  می  در تفسیر داشته باشیم،
اهمیت است کـه روش تحقیـق در یـک جریـان تفسـیری بـا روش  دارایهمچنین این نکته 

هـای جـدی دارد. تحقیـق در  تحقیق در یک روش و مکتب تفسیری به معنای بسـیط آن، تفاوت
مند تاریخی در حوزۀ فهم و تبیین قرآن، نیازمند توجه بـه  یک جریان نظام همثاب به جریان تفسیری

هـای دینـی و  جریان دیگـرهای آن بـا  ها و نقـش و نسـبت های مختلف هر جریان و گونـه مؤلفه
های علمـی مربـوط بـه حـوزۀ  افزون بر نیاز این تحقیق به منابع و روش ،رو تاریخی است. از این

  بررسی است.   نیازمندهای تاریخی نیز  منابع و روش  شناسی و معناشناسی آن، بانتفسیر قرآن و ز
بـرداری و  شناسـی، بـه معنـای کلـی پرده اما واژۀ تفسیر در اینجا و در مقام توصیف و جریان

هـای تفسـیر ظـاهری و  رمزگشایی از آیات قرآن بوده و معنایی عام دربـر دارد کـه شـامل جریان
های مدعی تفسیر قـرآن و در مقـام  شود؛ گو اینکه در نقد و بررسی جریان تفسیر باطنی قرآن می

 از تعریف خاصی از آن دفاع خواهد شد. توصیه، 
 
 بسندگی در تفسیر  گروی و قرآن . قرآن٢−١

حرکتـی شایسـته و بایسـته در  ،گروی به معنای اهتمام و گرایش بـه قـرآن در نگـاه نخسـت قرآن
 عنوان ثقـل اکبـر در میـراث ارزشـمند پیـامبر معرفت دینی است که در اهمیت جایگاه قـرآن بـه

اسـت و بسـیاری از  ناپـذیرشک در حوزۀ تفسـیر نیـز ایـن جایگـاه انکار ریشه دارد. بی اکرم
تـوان آنـان را در ذیـل  اند کـه می مفسران فریقین در سطوح مختلف به این جایگـاه توجـه داشـته
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تفســیری گــرا برشــمرد. امــا آنچــه در نقــد و بررســی جریــان  های اعتــدالی تفســیر قرآن شــاخه
هـای  رویکردهـا و جریان دیگـررویکـردی اسـت کـه در کنـار   ویژه دارد، یبسندگی اهمیت قرآن

 ،قـرآن های خـودِ  تفسیری براساس مبانی و اصول خاصی، فهم و تفسیر قرآن را با تکیه بر داللت
تـوان بـرای شـناخت  می ،منابع دنبال کرده است. بر پایۀ این توضیح کوتـاه دیگربدون اهتمام به 
   ذیــلدو ویژگــی ایجــابی و ســلبی بــر پژوهــان و مفســران،  بســندگی در عــرف قرآن مفهــوم قرآن

کید بر داللت ،: ویژگی نخستکردتوجه  های  ن و نشـانهئهای قرآنـی بـه معنـای قـرا اهتمام و تأ
  م و وابسـته ندیـدن فهـ ،و دومـین ویژگـی اسـت لفظی و معنایی و سیاقی آیات در مقـام تفسـیر
یا منبع محوری و اصلی در تفسیر  ،عنوان تنها منبع تفسیر به منابع بیرونی و تمرکز بر خود قرآن به

  ها) است.  (بسته به تفاوت دیدگاه
اما از منظر تفکیک میان روش و گرایش تفسیری در این جریان، پیرو تمـایزی کـه در بحـث 

است که این جریـان تفسـیری نیـز ماننـد اخیر میان این دو مفهوم گذشت، ذکر این نکته شایسته 
بسـندگی  قابل مطالعه است. روش قرآن ،جریان تفسیر روایی، هم به لحاظ روشی و هم گرایشی

رو صادق است که مفسران این جریان به لحاظ مبنایی به استقالل معنـایی قـرآن  از آن ،در تفسیر
نها منبع تفسیر در نظر دارند و طبعـًا در عنوان منبع اصلی یا ت های قرآنی را به باور داشته و داللت

. امـا هستند آن وفادار هایمقام عمل و روش تفسیری خود آنها را به کار گرفته و به قواعد و اقتضا
گرایانه تنها در حد تعلق خاطر و اهتمام ویـژۀ مفسـر بـه ایـن نـوع تفسـیر باشـد،  اگر تفسیر قرآن

بند  های قرآنی در تفسیر پای قش انحصاری داللتآنکه به نظریه و مبنای تفسیری خاصی در ن بی
ای از این جریان بـا عنـوان  توان از آن به گرایش تفسیری یاد کرد؛ گو اینکه وجود شاخه می  باشد،
گروی را تنها در حـد گـرایش و رویکـرد تفسـیری منهـای اتکـا بـه نظریـه  بسندگی که قرآن قرآن

  با ابهام و تردید همراه است. گرایانه دنبال کرده باشد،  تفسیری خاص قرآن
معمـوًال  ؛تحلیـل اسـت شایسـتۀگرایان از منظری دیگر نیز  گرایش تفسیری اما در میان قرآن

ای متناسـب  های ویـژه گیری آنان با جهت تفسیرهایگرایان گرایش خاص فکری نیز داشته و  قرآن
با صبغۀ کالمی یا تربیتی یا ادبی دیده  برای نمونه،عرضه شده و  ایشانبا تعلقات فکری و مذهبی 

گرایی را بـا  گرایان به معنای اخیر درواقع ربط و نسبت جریان قرآن شود. گرایش تفسیری قرآن می
دهد. نقش خاص قرآن در اندیشۀ دینی متفکـران  های تفسیری و فکری نیز نشان می جریان دیگر

های  قرآنـی کشـانده و طبیعتـًا اندیشـههای مختلـف را بـه اهتمـام بـه مفـاهیم  مسلمان در حوزه
 و مبــانی در باشــند، متــأثر ایشــان فکــری و مــذهبی آرای از تواننــد می کــه گونــه همان گرایــان قرآن
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 بـه گرا قرآن تفسیری جریان امروزه. هستند تأثیر قابل نیز ها جریان دیگر فکری و مذهبی های اندیشه
 کالمـی، هـای حوزه مسـائل از بسـیاری در داری سررشته داعیۀ آید، می آینده فصل در که توضیحی
 طبعـاً . اسـت کـرده عرضـه گرایانه قرآن رویکرد با ها حوزه این در را آثاری و داشته ،...و ادبی فقهی،
    .شود می دیده بررسی درخور قرآنی استوار و ناب های اندیشه برنمودن در آثار این توفیق میزان
  
 مثابه روش معیار  به. روش تفسیر اجتهادی ٣−١

اسـت  پذیرفتـههای تفسیری نیازمند معیاری  گرا همچون دیگر جریان بررسی جریان تفسیر قرآن
عنوان  رسد بتـوان از روش تفسـیر اجتهـادی بـه آید. به نظر می که درواقع روش معیار به شمار می
  د.الزم است درباره این روش توضیحی داده شو ،رو روش معیار سخن گفت. از این

امـا در  1فرساسـت. گیر و طاقت از ماده لغوی جهد به معنای کوشش و تالش توان» اجتهاد«
» تالش و صرف توان ممکن برای دستیابی به ظن یا حجت بر حکـم شـرعی«اصطالح فقهی به 

آن در دانش اصول فقه متناسب با مبانی فریقین  های که البته ضوابط و شرط 2،است تعریف شده
  .  اند مقرر شده

اجتهاد  ،سّنت اهلیابیم که در عرف فقیهان متقدم  میدر نگاهی به مذاهب اصولی فقهی، در 
و نقل در کشف حکم شـرعی در مسـائل فاقـد » روایت«و نظر به جای » رأی«به معنای تکیه بر 

نص شرعی آمده و پیرو آن در پیوند با ابزارها و منابعی چون قیاس، استحسـان، مصـالح مرسـله 
گروی منهای نص شـرعی همـراه بـوده و بـه  این معنا از اجتهاد که با رأی 3ذکر شده است. ،و...
و  بیـت انتقـاد عالمـان مکتـب اهل بـاهای قیاسی و استحسانی متکی اسـت، همـواره  وشر

                                               
کـرده و ُجهـد را بـه  یکتفک یمضم ج یاواژه جهد به فتح  یانم ی؛ برخ٣١٨، ص١ج ،النهایه  اثیر،. ر.ک: ابن١

دو معنـا اصـوًال مـالزم  ینا رسد یاند. به نظر م مشقت دانسته یوسع و طاقت و توان و َجهد را به معنا یمعنا
هر دو معنا در  ینکههم هست؛ چه ا یمعموًال مشقت و دشوار یزیهم بوده و در صرف همه توان در طلب چ

 کشــاف موســوعة ی،واژه گــزارش شــده اســت. ر.ک: تهــانو  یــنا یو دانشــمندان بــرا یــانلغو  یبرخــ یــانب
 ،الوسـیط المعجـمو...،  یسان یم؛ ابراه٣۵٠، ص٢ج ،المستصفی ی،؛ غّزال١٠١، ص١ج ،الفنون اصطالحات

ْقَسـُموا : «یسـتمشقت بدون صرف طاقـت و تـوان ن یبه معنا  َجهد لزوماً  ۀواژ  یزن یم؛ در قرآن کر ١۴٢ص
َ
َو أ

 
َ
 .١۴٧ص، ١ج  ،فارسی فرهنگ  ین،ر.ک: مع یز) ن۴٢(فاطر، ...»  ْیماِنِهْم ِبالّلِه َجْهَد أ

بذل الجهـد « یا »یالظن بالحکم الشرع یلاستفراغ الوسع لتحص«قرارند:  ینمشهور از اجتهاد بد های یف. تعر ٢
(ر.ک: محقـق  »یالحکم الشرع یالحجة عل یلتحص یاستفراغ الوسع ف« یا »یةاستخراج االحکام الشرع یف

 ).جا همان...، و انیس یم؛ ابراه۴۶۴−۴۶٣ص  ،االصول کفایة  ی،؛ خراسان١٧٩ص  ،االصول معارج  ی،حل
 .۴٣ص االولی، الحلقة  ،االصول علم فی دروس: صدر، یز؛ ن۴٧٧ص ،الرساله ی،. ر.ک: شافع٣
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وده و دو طیف اصـولیان و اخباریـان شـیعی مواجه ب سّنت اهلبسیاری از محققان مذاهب فقهی 
توان در میـان طیـف غـالبی از اصـولیان  اما معنایی دیگر از اجتهاد را می 1اند. آن را باطل شمرده

ویژه در روزگـار غیبـت امـام  سراغ گرفت. با توسعۀ دانش فقه و اصول در حـوزۀ شـیعی بـهشیعه 
بـه تـدریج ضـرورت  ،معصوم و فقدان نصوص روایی متناسب با حجم نیازها و مسـائل شـرعی

نگرش اجتهادی برای کشف احکام دین احساس شد و اجتهاد با تعریفی متفاوت از اجتهـاد بـه 
چنـین گفتـه  ، برای مثالیافت و در تعریف آن شهرتیات عالمان شیعه ی، در ادبرأی با تلقی سنّ 

رغم تشابه و اشتراک  این تعریف به 2».االجتهاد بذل الجهد فی استخراج االحکام الشرعیة«شد: 
ی، به روش خاصی معطوف است که رأی و اجتهـادی را در طـول داللـت با تعریف اصولیان سنّ 

اصولی کلی و قابل تحلیل و تفریع به مسـائل و فـروع  همثاب بهنصوص مطرح ساخته و نصوص را 
هـای  بـه حجت ،ی و اعتبـارات نظـریئـتوان به مدد اصول عقال بیند که در پرتو آن می جزئی می

یافت که هرچند بسیاری از آنها از سنخ ظنون هستند، اما ظنونی معتبر   الهی در احکام شرعی راه
توان مـورد توجـه  دیگر اصولیان شیعه را می های تعریفمین راستا . در هاند و قابل استناد به شرع

کید بر قید تحصیل ظن یا حجت بر حکم شرعی پیشتر گذشت.         3قرار داد که با تأ
 و معـانی جسـتجوی در نـوعی بـه دو هـر که فقه حوزه با قرآن تفسیر حوزۀ مشابهت دلیل به حال
. گرفت سراغ اجتهاد اصطالح از نیز تفسیر حوزۀ در فقه حوزۀ با همگون توان می هستند، الهی مقاصد

 دو و داشـته مشـابهی سرگذشـت فریقین میان در نیز تفسیر حوزۀ شرعی، احکام فقه پای هم اینکه چه
 دنبـال قابـل حـوزه ایـن در اجتهـادی و ظـاهری رویکـرد دو آنهـا، پیرو و گرا روایت و گرا رأی رویکرد
   شود؟ می تعریف چگونه تفسیر حوزۀ در اجتهادی روش که است این پرسش اینک. اند کردن

بر همان عنوان تفسیر اجتهادی » تفسیر به رأی«گویا عنوان  ،سّنت اهلدر ادبیات نویسندگان 
به دو نوع ممدوح و مـذموم در همـین راسـتا صـورت » تفسیر به رأی«تقسیم  بوده وقابل انطباق 

 ،که مراد از رأی در اینجا همان اجتهاد است و تفسـیر بـه رأیکند  میگرفته است. ذهبی تصریح 
                                               

  ،السرائر ادریس،ابن؛ ٣٩ص، ١ج  ،االصول عدة  ی،طوس  ؛۶۴۶و  ۶٣۶، ص٢ج ،الذریعه یدمرتضی،. ر.ک: س١
 ی؛ گفتنـ٣۵، ص٢٧ج  ،الشـیعه وسـائل ی،؛ حّر عـامل١٢٧−٩٠ص ،المدنیه الفوائد ی،؛ استرآباد١٧٠، ص٢ج

 بـاره ینمواجـه بـوده اسـت. در ا ییبـا تطـور و تحـول معنـا یاسالم یشهاند یخاست که مفهوم اجتهاد در تار 
 تخصصـی علمی فصلنامه دو، »تطور اجتهاد« یمی،؛ رح١٠٨−١٠۵ص، ٢ج ،تفسیری مکاتب یی،ر.ک: بابا

  .١٧٩ص  ،االصول معارج  ی،محقق حل .٢ ش.١٣٨٩ زمستان و پاییز، ٢٩ش، ١٠س ،عالمه
 دانـش اجتهـادی پـارادایم ی،و حسن پور ی؛ عل١٠٧−١٠۶ص، ٢ج ،تفسیری مکاتب یی،ر.ک: بابا باره ین. در ا٣

  .۶٢−۵۵ص ،دینی
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یعنی تفسیر اجتهادی قرآن پس از آگاهی از زبـان عربـی و جوانـب لغـوی و داللـی آن و عمـوم 
ابزارهای الزم همچون اسباب نزول و شناخت ناسخ و منسوخ و نیز با موافقت کتـاب و سـنت و 

ممدوح در این دیدگاه همان تفسـیر اجتهـادی بـا  تفسیر به رأِی  1تفسیر. های شرط دیگرمراعات 
است. در برابر تفسیر به رأی مذموم که تفسیر بدون مراعات قوانین عربـی  یادشدهمراعات شرایط 

  شرعی و دیگر شرایط تفسیر است.  و ادلۀ 
تفسیر به  :نویسد و می دکن انتقاد میتفسیر اجتهادی  صطالِح این ا از به درستی استاد معرفت

این نکوهیـدگی  2رأی به معنای اجتهاد در برابر تفسیر مأثور نیست، بلکه روشی نکوهیده است.
طور خـاص حـوزه  را در حـوزه معرفـت دینـی و بـه» رأی«درواقع ریشه در متونی دارد که مفهوم 

 ،بـر ایـن اسـاس 3نـد.نک احکام شرعی و نیز تفسیر به رأی را در حوزه تفسیر قـرآن نکـوهش می
  طلبد. اصطالح تفسیر اجتهادی از تفسیر به رأی متمایز بوده و تعریفی دیگر می

در مقام تقسیم مناهج تفسیری از دو منهج نقلـی و اجتهـادی  استاد معرفت ،شیعیدر حوزۀ 
یاد نموده و تفسیر اجتهادی را به معنای تفسیری که بیشتر بر درایت و عقل متکی است تا روایت 

گـردد کـه بـاب  می ازاست؛ روشی که پیشینۀ تاریخی آن به برخی تابعـان بـ  تعریف کرده  ،و نقل
طبعـًا در ایـن  4اند. اجتهاد و اظهار نظر در تفسیر را گشوده و به نقد و بررسی آثار منقول پرداخته

 های تفسـیر اجتهـادی اجتهاد در برابر تکیه بر صرفًا نقل و روایت آمده و در بیان شـاخه ،تعریف
کالمـی و فلسـفی و   های ادبـی و لغـوی، نیز متناسب با تخصص و رشتۀ علمی مفسر از شـاخه

 ،در این تعریـف» اجتهاد«واژۀ  از ضمن آنکه 5اجتماعی، علمی و جامع یاد شده است.  عرفانی،
  همان معنای لغوی آن اراده شده است.  

بت به منابع تفسیری در تفسیر و نس داشتهرسد این تعریف از تفسیر اجتهادی ابهام  به نظر می
های تفسیر اجتهادی در این دیدگاه همچـون شـاخۀ  . برخی شاخهنداردوضوح  ،جامع اجتهادِی 
د تا عقل و درایـت؛ هرچنـد مفسـر نبراساس تعریف گذشته بر نقل تکیه بیشتری دار ،ادبی لغوی

زمند تحلیل لغـوی ادبـی نیابیشتر لغت و ادبیات،  های کتابادبی بر پایۀ نکات و منابع نقلی در 
                                               

 .٢۵۵ص، ١ج ،والمفسرون التفسیر  ی،. ر.ک: ذهب١
  .٨٢−٨١ص، ١ج ،القشیب ثوبه فی المفسرون و التفسیر. معرفت، ٢
ــاره ین. در ا٣ ــا ب ــزان یی،ر.ک: طباطب ــا٨٧−٧۵ص، ٣ج ،المی ــیر شناســیروش یگــران،و د  یی؛ باب ــرآن تفس  ،ق

  .٣۴٩ص، ٢ج  ،المفسرون و التفسیر  ر.ک: معرفت،. ۴        .۵٨−۵۶ص
  .٣۵٣ص  . همان،5
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که در تفسیر روایی نیز منبع روایی درواقع مفسر را به فهم و تحلیل آیات بر  آیات نیز هست؛ چنان
روایی و نقلی نیز در ایـن تعریـف توجـه  تفسیرهایتنوع بر رساند. همچنین  پایۀ مفاد روایات می

نه تفسـیر قـرآن براسـاس  هستند،روایی تنها نقل روایات تفسیری  تفسیرهایاست. برخی  نشده
مشـتمل بـر نگـاه اجتهـادی و تحلیلـی اوًال بـه خـود  ،افزون بر روایات نیز روایات؛ برخی دیگر

  .  هستندروایات و ثانیًا به آیات در ضمن روایات 
پژوهان شیعی معاصـر  در تعریف و تحلیل دیگری از تفسیر اجتهادی که از سوی برخی قرآن

بر همین اساس تفسـیر  بینیم. استاد عمید زنجانی تری را می اوت و دقیقبیان نسبتًا متف ،شده  ارائه
یعنـی تفسـیر بـه رأی و تفسـیر نقلـی دانسـته و  ،دو نوع تفسیر دیگـر میاناجتهادی را حد وسط 

 ،تـوأم بـا تقیـد بـه روایـات تفسـیری ،اعتماد به تدبر و عقـلاز است که این روش  تصریح کرده 
عنوان یکـی از ارکـان ضـروری تفسـیر، شـرایط و  بـه ،و در کنار سنت و روایـات کند میاستفاده 

  1داند. مقدمات دیگری را نیز الزم می
برخی دیگر از محققان نیز با تکیه بر مفهومی از اجتهاد که بـا تفکـر اصـولی مکتـب شـیعه 

اجتهاد در تفسیر تـالش بـرای فهـم و «اند:  شته چنین نوشتههمخوان است، همسو با تعریف گذ
اجتهـاد  ،بیـان اخیـر بر پایـۀ 2».معتبر است قرائنتبیین معانی و مقاصد آیات براساس شواهد و 

های رایج تفسیری با تفاوت مراتـب و درجـات خواهـد بـود. ایـن  تفسیری شامل طیفی از روش
قابل توجیه است، امـا فـارغ از  ویو متکی به مبانی بوده  نویسندهتعریف هرچند در نظام فکری 

رسـد کـه  ن معتبر در این تعریف، کلی و مبهم به نظر میئآن، به جهت نامعین بودن شواهد و قرا
توانند آن را بر روش و گرایش خود تطبیق دهند؛ تا آنجا که  پیروان هر روش و گرایش تفسیری می

عنوان منبـع  ی خاص تفسیری تنها به ظاهر روایـات بـهروایی را که به لحاظ مبنا تفسیرهایحتی 
  شود. درست تفسیر تکیه دارند، شامل می

شناسـی تفسـیر کمـک  رسد آنچه تا حدودی به تبیین این تعریف در مباحث روش به نظر می
کند، ارتباط آن با مفهوم اصطالحی اجتهاد در تطور تاریخی آن در نزاع اخباریـان و اصـولیان  می

در عرف و اصطالح فقیهان، روش اجتهادی در فقـه احکـام شـرعی بـه  ،که گذشت اناست. چن
هـا و  گرایان و اخباریان قرار گرفته است. اخباریـان بـه روش لحاظ تاریخی در برابر روش روایت

                                               
  .٣٣٢−٣٣١ص ،قرآن تفسیر های روش و مبانی  ی،زنجان ید. ر.ک: عم١
 .١٠٨ص، ٢ج  ،تفسیری مکاتب  یی،. بابا٢



 گرا قرآن ريتفس شناسي انيجر   14

  
 

التزام نداشته و تحلیل  ،تی غیرمنصوص در استنباط احکام از کتاب و سنّ ئقواعد اصولی و عقال
اند. آنان ظواهر قرآن را  ی را مالک و معیار اصلی در کشف احکام تلقی کردهظاهری روایات فقه

فقیهـان اصـولی  ،در مقابل 1اند. منهای داللت روایی، منبعی معتبر برای استنباط احکام ندانسته
ای تفصیلی  گونه آوردن احکام شرعی به  که اجتهاد را به معنای کوشش در حد توان برای به دست

از این منظـر در  2اند. لۀ معتبر آن (اعم از کتاب، سنت، اجماع و عقل) تعریف کردهاز منابع و اد
معتبر در کشف معانی و مقاصد آیات، فراتر از ظـواهر و  تعریف تفسیر اجتهادی نیز منابع و ادلۀ

نصوص روایی بوده و گسترۀ وسیعی از ادله و شواهد نقلی و عقلی را متناسب با مفاد آیات دربـر 
تعریفی عام از اجتهـاد در  توان تعریف تفسیر اجتهادی را بر پایۀ می ،گرفت. از این زاویهخواهد 

در دو حـوزۀ متعلـق تـوان  میهای عام اجتهاد را  . مؤلفهکردروش و ابزارهای معرفت دینی دنبال 
(قلمرو) و روش چنین برشمرد: در حوزۀ متعلق اجتهاد و قلمرو آن، طیفی از ادله و شواهد نقلـی 

. در حوزۀ روش اجتهادی نیز به جای اسـتناد سـطحی و تعبـدی بـه ادلـه و اند و عقلی قابل توجه
تحقیـق و بررسـی دیگـر  ،سو شواهد مزبور، تحلیل و بررسی سندی و داللی شواهد نقلی از یک

  شود.   دنبال می ،از سوی دیگر ،شواهد
سـت کـه بـرای فهـم و روش تفسیر اجتهادی روشی تفسیری ا«توان گفت:  میبر این اساس 

تبیین معانی آیات، گسترۀ وسیعی از منابع، ادله و شواهد معتبر نقلی و عقلی را بـا نگـاه تحلیلـی 
ناظر بـه  ،نگاه تحلیلی در این تعریف». گیرد متناسب با مفاد آیات در حد توان انسانی به مدد می
  با آیات است.  ن در ارتباطئاستناد همراه با تحلیل و تحقیق و بررسی شواهد و قرا

گیرد و به همۀ ادله و  حال روش اجتهادی گاه با رویکردی جامع در تفسیر مورد توجه قرار می
هـای  هـا کـه افق شواهد تفسیری که در کشف معانی قرآن مؤثرند و نیز همۀ رویکردهـا و گرایش

و گـرایش نظر دارد و گاه با رویکردی معطوف بـه روش  ،دهند معنایی مختلف قرآنی را نشان می
ای از تفسـیر اجتهـادی را تفسـیر  تـوان شـاخه گیرد. از این منظـر می خاص تفسیری صورت می

گرا یا قرآنی دانست که در تالش است تا با جستجوی آیات مرتبط به لحاظ لفظـی  اجتهادی قرآن
زد و و معنایی و کشف شبکۀ معنایی و نظام داللی قابل استناد به ظاهر قرآن، به تفسیر آیات بپردا

پردازی در مفاهیم قرآنی بـا محوریـت قـرآن گـام بـردارد؛ روشـی کـه  در راستای نظریه ،درواقع
                                               

 تاریخ یگریاخبار  ی،ر.ک: بهشت باره یندر ا یز؛ ن٣۵، ص٢٧ج ،یعهوسائل الش ی،مثال، ر.ک: حر عامل ی. برا١
  .۴۶۴، صاالصول کفایة  ی،ر.ک: خراسان .٢      .٣١−٢٨ص ،عقاید و
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روشـن اسـت کـه  1شـاهد هسـتیم. المیـزاندر بخشـی از تفسـیر  کم دسـتالگوی موفق آن را 
پردازی با محوریت قرآن از نگاه سطحی به رابطۀ لفظی و داللی آیـات بـا یکـدیگر و فهـم  نظریه

باره بیشـتر سـخن خـواهیم گفـت.  و یکدیگر متفاوت است که در مباحث آینده در اینآنها در پرت
گرا  های فرعی جریان قرآن تواند مدل معیاری در نقد و بررسی شاخه این شاخه در کلیت خود می

 مدل جامع اجتهادی تفاوت دارد.  بادر تفسیر تلقی شود؛ گو اینکه این مدل تفسیری 
 
  گرا و اصول آن قرآن . روش تفسیر اجتهادی۴−١

تحلیـل درسـت و   آنچه مـورد انتظـار اسـت، ،نقد و بررسی یک جریان تفسیری اساسًا در مقولۀ
افزون بر شـناخت  ،. در این میاناستقوت و ضعف آن  مواردمند از این جریان و بازیابی  ضابطه

 تکیه بر اصول قابل دفاع در حوزۀ  آنچه در نگاه انتقادی اهمیت دارد، ،مند جریان و تحلیل ضابطه
بندنـد کـه  در هر نظریه تفسیری مـدافعان آن بـه اصـول خاصـی پای ،شک تفسیر قرآن است. بی

اند: دسـتۀ اول  ممکن است با اصول نظریات دیگر متفاوت باشد. این اصول نیـز خـود دو دسـته
ــان تفســیریاصــول کلــی تفســیر و دســتۀ دوم اصــو گرایــی و  ماننــد قرآن ؛ل خــاص یــک جری

 و خـاص یگرایان ممکن است از اصول کلی تفسیر نیز قرائت و برداشـت قرآن  بسندگی. طبعاً  قرآن
های تفسیری داشته باشند. نقد و بررسـی درواقـع بـه آن دسـته از اصـول  متفاوت از دیگر جریان

یـا در  ،اص دارد؛ خواه در کّلّیـت تفسـیرمعطوف است که به آرای اندیشمندان این جریان اختص
  گرا.    خصوص تفسیر قرآن

 منطـق براسـاس و کـریم قـرآن تفسـیر در اجتهادی روش اصول بر تکیه با بتوان رسد می نظر به
 2.پرداخـت آن های شـاخه و گـرا قرآن تفسیری جریان بررسی و نقد  به الهی کالم فهم در دفاع قابل
 ای توصـیه رویکردی با درواقع اجتهادی، تفسیر روش و منطق بر تکیه دلیل به نیز بررسی و نقد این
 روش در کـه عـامی و کلـی اصول منظر، این از. است همراه قرآن از مطلوبی تفسیر به رسیدن برای

                                               
   یها معطـوف اسـت کـه نشـانه یانـهگرا قرآن یکـردیبـا رو  یدر واقـع بـه روش جـامع اجتهـاد المیـزان یر. تفس١

و  یاجتهاد یرتفس یف. درباره تعر یافت توان یاز آن م یقابل توجه هایدر بخش یزرا ن یقرآن یروش اجتهاد
 ١٢٧ص، ٢ج  ،تفسیری مکاتب  یی،نسبتًا متفاوت، ر.ک: بابا یگرا از منظر قرآن یرهایتفس یآن بر برخ یقتطب
 .١۴۵−١٣٢ و
 یدیسـع محمـدباقر، بخـش اول؛ ١ج ،تفسیری های جریان شناسی آسیبو همکاران،  یر.ک: اسعد باره ین. در ا٢

 .قرآن تفسیر منطقروشن، 
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 و ها آسـیب فصـل و حـل و تفسیری های جریان بررسی و نقد روش و اند دفاع قابل اجتهادی تفسیر
    1.اند توجه قابل غائی و عملی نظری، حوزۀ سه در آیند، می شمار به آنها ضعف موارد
 جـامع اجتهادی روش منظر از هرچند تفسیری، روش به ناظر رویکردی عنوان به گروی قرآن اما

 بـر تکیـه بـا روش ایـن از دفاع قابل رویکردی توان می رسد می نظر به اما است، مواجه نقدهایی با
 دیـن اندیشـمندان و پیشـوایان سـیرۀ و دینـی استوار ادلۀ از الهام با و اجتهادی روش اصول و مبانی

 اصـول شـمار در آنچه  طبعاً . گیرد قرار رویکردها دیگر بررسی برای معیاری و الگو که کرد جستجو
 بـرای اسـت؛ توجـه درخـور نیـز گرا قرآن اجتهادی روش در شده، مطرح تفسیر کّلیت در اجتهادی
 و پـذیری فهم یـا خـاص، مخاطبـان بـه آن نیافتن اختصاص و قرآنی خطاب عمومیت اصل نمونه،
 و ادلـه آفرینـی نقش یـا حـدیث، جملـه از دیگـر منـابع بر تکیه مشکالت یا قرآنی، ظواهر حجیت
 و نظـری اصول به اشاره دارد، اهمیت اینجا در آنچه اما. است توجه قابل نیز اینجا در عقلی شواهد
. نیازمنـدیم آنهـا بـه رویکردهـا دیگـر بـا تمـایز در گـروی قرآن رویکرد در که است خاصی روشی
  :اند توجه قابل ذیل شرح به عملی و نظری اصول دسته دو در اصول این ترین مهم

  
  نظری اصول) الف

های فکـری خاصـی اسـت کـه فراتـر از مبـانی  مراد از اصول نظری در اینجا مبانی و زیرساخت
بر آنها متکی اسـت. ایـن اصـول از سـنخ  گرا اجتهادی قرآنتفسیر جامع اجتهادی، روش تفسیر 

تـوان اصـول روشـی و  شناختی بوده و متناسب بـا آنهـا می های معرفتی و قرآن و نیست ها هست
  عنوان اصول عملی تعریف کرد. بایدها و نبایدهایی را نیز به

  اصول نظری تفسیر اجتهادی قرآنی از این قرار است:
  

 های دینی قرآنی تفسیر نسبت به دیگر دانش. قلمرو خاص ١−۴−١

 برخـی از فـارغ کـه شـود می دیـده متنـوعی هـای تعریف پـژوه قرآن عالمـان میـان در قرآن تفسیر از
 قلمـرو بـه نسـبت آنـان متفـاوت های دیـدگاه از هـا، تعریف این تنوع ادبی، و ای سلیقه های اختالف

                                               
نشـده اسـت.  ینبه صورت منسجم تدو  یناز ا یشپ یاجتهاد یرتفس ییو مبنا یساختار درباره اصول نظر ین. ا١

جا؛  و همکاران، همان یمتفاوت ر.ک: اسعد یکردیو با رو  یگرد  یاصول در ساختارها ینمطالعه ا یاما برا
 بازخوانی ی،صفو  ؛سیریتف های روش و مبانیفصل سوم؛ شاکر،   ،قرآن تفسیر شناسی روش یگران،و د  ییبابا

   .اول بخش، ١ج ،قرآن تفسیر منطق ی،اصفهان ییبخش دوم و سوم؛ رضا ،قرآن تفسیر مبانی


