دو فصلنامة تفسير پژوهي
سال هشتم ،شماره پانزدهم
بهار و تابستان 1400
صفحات 105-128

مقایسه دیدگاههای تفسيرپژوهان در سازماندهي مباني تفسير
اجتهادی*
برومند**

محمد حسين
امير جودوی ***
بتول علوی ****
چکيده
این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به نقد و بررسی آراء و نظرات صغیر ،علوی مهرر،
اسدی نسب و طالل حسن در زمینه نحوهی چیدمان مبانی تفسیر اجتهادی پرداخته است.
مهمترین نتایج این پژوهش عبارتند از :علویمهر ،اسدی نسب و طالل حسن ،تعداد مبانی
و گرایشهای تفسیر را ناقص ذکر کردهاند؛ اما صغیر انواع مبانی تفسیر را به طور کامل و
جامع بیان کرده است .هیچ یک از مولفان ترتیب منطقی میان مبانی و گررایشهرا برقررار
نکردهاند .اضافاتی در مقایسه با حالت ایدهآل چیردمان مبرانی تفسریر در ع لکررد ت را
مولفان یاد شده به چشم میخورد که ش اری از این اضرافات خرارا از حیطرهی مبرانی
تفسیر است و اضافه بر نیاز است و ش اری دیگر قابل ادغا در یکی از زیر مج وعههای
مبانی و گرایشها است.
کليد واژهها :مبانی تفسیر اجتهادی ،سازماندهی ،صغیر ،علویمهر ،اسردینسرب ،طرالل-
حسن ،نکات منفی و مثبت

* تاریخ دریافت 99/07/07 :تاریخ پذیرش1400/04/23 :
**دانشیار دانشگاه یزد ،دانشکده الهیات
*** دانشیار دانشگاه یزد ،دانشکده الهیات
**** دکتری تفسیر تطبیقی(نویسنده مسئول)

m.h.baroomand@yazd.ac.ir
amirjoudavi@yazd.ac.ir
b.alavi_84@.yahoo.com

106

دو فصلنامه تفسیر پژوهی

 -1طرح مسئله
در این پژوهش ،سازماندهی به معنای چیدن ،تنظیم و مرتب کردن ه ه اجزاء به بهترین
نحو م کن است .سازماندهی مبانی تفسیر از دیرباز مورد توجه تفسیر پژوهان واقع شرده و
صاحبنظران به شکلهای گوناگونی سعی کردهاند در تالیفات خویش ،آن را مورد بررسری
قرار دهند .صغیر ،علوی مهر ،اسدی نسب و طالل حسن از ج له تفسیر پژوهانی هستند که
به این موضوع روی آوردهاند و دستهبندی و طبقهبندیهای متفاوتی بررای چیردمان مبرانی
تفسیر در نظر گرفتهاند .مقایسه دیدگاه این صاحبنظران در زمینهی سازماندهی مبانی تفسیر
میتواند نکات منفی و مثبت کار آنها را نشان دهرد .بردون شرک ،برازنگری در آرایرش و
چیدمان مبانی تفسیر به دلیل روش ند نبودن و نبود ساختاری مطلوب و نیاز به نگاه نقادانره
از اه یت بسزایی برخوردار است؛ چرا که نقد موجب رشد و شکوفایی مری شرود و نقرد و
بررسی ،به فرو نهادن نکات منفی کار ک ک میکند و میتروان از نکرات مثبرت بهرره بررد.
پرسش اصلی این پژوهش این است :نقاط ضعف و قوت ع کلرد مولفان مرذکور در زمینره
سازماندهی مبانی تفسیر چیست؟
تا کنون هیچ تحقیقی که دربردارنده نقد و بررسی نظرات و دیردگاههرای چهرار مولرف
فوق باشد ،انجا نشده است.
سازماندهی مبانی تفسیر از میان انواع اصلی تفسیر که برر دو نروع حقیقری( 1لردنی) و
واقعی (اکتسابی) است ،در زمره تفسیر اکتسابی قرار میگیرد؛ چون تفسیر اکتسرابی مربروط
به مفسر غیر معصو است .از میان دو گونه تفسیر اکتسابی که به تفاوت درجات و سرطو
قوای فکری مفسر و نوع استفاده از آن برمیگردد ،سازماندهی مبرانی تفسریر سرازماندهی
مبانی تفسیر با تفسیر اکتسابی-عالی ارتباط دارد؛ به دلیل اینکه در تفسیر اکتسابی-ابتردایی

 - 1تفسیر لدنی یا حقیقی صرفا در اختیار معصومین علیهم السال قرار دارد که به صورت نور ،وحی و رو ه راه با
قرآن بر قلب مبارک معصو (ع) نازل گردیده است
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(نقلی) ،مفسر تنها به نقل روایت اکتفاء میکند و از اظهار نظر ،قضاوت و بررسی در روایات
خودداری میکند؛ اما در تفسیر اکتسابی-عالی (اجتهرادی) ،مفسرر اهرل ترالش و کوشرش
فکری در مورد آیات است و به اظهار نظر پیرامون آن میپردازد.
تفسیر اجتهادی بر دو نوع تدریجی و منطقی است .تفسیر اجتهادی-تردریجی تفسریری
است که بر اساس نزول تدریجی آیات تفسیر و تنظیم شرده اسرت ،ماننرد تفسریر الحردی
مح د عزت دروزه .تفسیر اجتهادی-منطقی بر اساس ترتیب کنونی آیات است که از سروره
ح د شروع میشود .غالب تفاسیر بر اساس ه ین رویه ع ل کردهاند ،مانند تفسریر تبیران،
مج ع البیان ،ال یزان و . ...
با توجه به اینکه روایات تفسیری ت امی آیات قررآن را پوشرش ن یدهرد و در طرول
زمان دستخوش تغییر و تحول گشته ،لذا تفسیر روایی در برابر تفسیر اجتهادی درسرت کره
در آن از ت امی علو تفسیری به صورت کامل و منظم استفاده میشرود از ارزش و اعتبرار
ک تری برخوردار است .عالوه بر این ،چیدمان آیات قرآن توقیفی است ،لذا تفسیر اجتهادی
منطقی نسبت به تفسیر اجتهادی تدریجی از ارزش باالتری برخوردار است و مراتب اعجاز
قرآن در تفسیر قرآن بر اساس نزول دفعی ن رود بیشرتر و کامرل ترری نسربت بره تفسریر
اجتهادی-تدریجی دارد.
پژوهش دربارهی «مبانی و گرایشها» از جنس مطالعات تفسیرشناسری اسرت .بردین
معنا که ابتدا مفسر فهم خود را از آیات قرآن ارائه میکند .پس از نگرارش تفسریر ،عردهای
تحلیل و بررسی خود را بر ماهیت و چیستی تفسریر ،خاسرتگاه و پیردایش تفسریر ،مبرانی
تفسیر ،مراحل تفسیر و مولفه ها و مالکهای مورد استفاده در تفسیر ،بنرا مرینهنرد .بردین
ترتیب ،تفسیر شناسی شکل میگیرد .لذا تفسیرشناسی عل ی است کره در آن علرم تفسریر
موضوع پژوهش است و تعریف ،تاریخ ،مبانی و گرایشها ،مراحل ،مرالکهرا و معیارهرای
تفسیر ،مورد مداقه قرار میگیرد .یکی از مباح

مهم تفسیرشناسی ،مبانی تفسیر اجتهرادی
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است و از میان موضوعات مبانی تفسیر اجتهادی قرآن ،نحوهی سرازماندهی و چیردمان آن
امری مهم به حساب میآید.
پیش از ورود به مبح اصلی ،بدین امر باید توجه ن ود که استفاده و به کار بردن تعبیر
دقیق در خور اه یت است .هر چهار مولف از عنوان منهج یا روش بهره بردهانرد در حرالی
که در این رابطه باید از تعبیر مناسب که معنای لغوی و اصطالحی آن با هم سازگار باشرد،
استفاده کرد .اکنون سراغ بررسی لغوی و اصطالحی کل ه «روش» رفته تا مشرخص گرردد
چه اندازه کاربرد این تعبیر برای این موضوع مناسب است.
ریشه لغوی «روش» ( )Methodبه معنای راه ،طریقره و حرکرت ن رودن اسرت (ابرن
منظررور383/2 :1426 ،؛ جرروهری346/1 :1407 ،؛ فراهیرردی393/3 :1409 ،؛ دهخرردا،
1094-1095/8 :1373؛ ع ید )585 :1389 ،و در اصطال مج روع وسرایل و راههرایی
است که رسیدن به غایتی را م کن میسازد (سراروخانی .)446 :1370 ،هرر عل ری یرک
روشی دارد ،پس برای رسیدن به هدف هر عل ی ،باید مراحلی را طی ن ود که این مهرم برا
تفسیر موضوعی و تفسیر ترتیبی امکان پرذیر اسرت .ورود روش بره حروزه تفسریر ،بردین
معناست که تفسیر قرآن یک هدف ویژهای دارد که با گذر از مراحلی میتوان به آن دسرت
یافت .کاربرد عنوان روش برای معارف الهی (نقل) و معارف بشری (عقل) نادرسرت اسرت؛
زیرا در برابر آن گا ها و مراحلی وجود ندارد و ریشه لغوی روش این بار معنایی را ن ری-
پذیرد .در حالی که کاربرد واژه مبنا برای این موضوع کامال صحیح و به جرا اسرت؛ چرون
مبنا در لغت ،بنیان ،اساس ،پایه معنا شده است و پایه و بنیان هر چیرزی را مبنرا گفترهانرد
(جوهری2286/2 :1407 ،؛ فراهیدی382/8 :1409 ،؛ دهخردا .) 17758/12 :1373 ،در
حوزه تفسیرشناسی نقل و عقل پایه ،بنیان و زیر بنای تفسیر است و بیان معرانی آیرات برا
تکیه بر آن انجا میگیرد .در این صورت اسرت کره معنرای لغروی برا معنرای اصرطالحی
متناسب و سازگار است و ارتباط میان این دو حفظ میشود .بنابراین ،مبانی تفسیر و روش
تفسیر ،دو موضوع مستقل از یکدیگرند و زیر مج وعه فلسفه علم تفسیر قررار مریگیرنرد.
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اشتباه مولفان در استفاده از کل ه روش ناشی از پیوند دو موضوع مبرانی تفسریر و مراحرل
تفسیر است.
 -2موضوعات مباني تفسير
سنجش هر موضوعی بر مولفههایی استوار است که با ک رک آن مریتروان معیارهرای
اندیش ندان را ارزیابی ن ود .بدین ترتیب ،تحلیل و آنالیز کتب مبرانی تفسریر از دو طریرق
انجا میشود -1 :تفکر شخصی ،بدین صورت کره محقرق بردون توجره بره ع لکردهرای
موجود (نوشتهها) در زمینه مبانی تفسیر ،شخصاً به تعیین و تشخیص موضروع مرورد نظرر
برآید -2 .کلیه آثار موجود را نقد و بررسی ن اید.
پس از استفاده از دو طریق فوق ،میتوان بیان ن ود که مراحل ذیل توسط صراحبنظران
طی شده است:
الف) تعریف لغوی و اصطالحی مبانی تفسیر :بیشتر صراحبنظرانی کره در صردد تبیرین
مبانی تفسیر برآمدهاند ،نخست به تعریف آن پرداختهاند .از آنجا که تعریرف لغروی واژگران
مبنا و تفسیر کارگشا نبوده ،به تعریف اصطالحی روی آوردهاند و شرایط مورد نظر خرود را
بر آن ح ل ن ودهاند.
ب) چیدمان انواع مبانی تفسیر :آنچه مولفان را وادار به تعیین شرایط کرده ،ایرن اسرت
که سایر موارد مربوط به تفسیرشناسی و یا سایر مراحل مبانی تفسیر از دور خارا شرود و
بررسیها حول انواع مبانی تفسیر یعنی نقل و عقل مت رکز گردد؛ چون انواع مبرانی تفسریر
در مقایسه با یکدیگر دارای ارزشهای متفاوتی هستند .به تعبیر دیگر ،در این مرحله بایرد
انواع مبانی تفسیر دستهبندی و طبقهبندی شوند.
ا) ت ایز در چگونگی استفاده از مبانی تفسیر :بعد از ذکر دو مرحلره براال ،نوبرت بره
تعیین درست و غلط انواع مبانی تفسیر میرسد .مؤلفان میبایست فرق بین این دو حالت را
درک ن وده باشند .گرچه در ع ل نتوانستهاند میان نحوه استفاده درسرت از غلرط تفکیرک
ایجاد کنند.
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د) تالش برای رفع تعارض میان دادههای مبانی تفسیر :پس از چگونگی کاربرد انرواع
مبانی تفسیر ،مسأله مهم تعارض میان دادههای مبرانی تفسریر مطرر میشرود .در مرحلره
چهار راهکارهای حل تعارض میان دادههای مبانی تفسیر تبیین میشود .نکته قابل توجره
این است که صاحبنظرانی که به این مرحله پرداختهاند ،غالباً آن را بهطور جداگانره مطرر
نکردهاند و آن را در ض ن سایر مراحل و بهطور خیلی مختصر و موجز بیان ن ودهاند.
هر) سیر تغییرات مبانی تفسیر :در مرحله پایانی باید دید در طول زمان چره تغییراتری
در مبانی تفسیر روی داده است .تغییرات صورت گرفته از نوع تحولی بوده یا تکاملی بروده
یا اینکه هر دو را در بر میگیرد و دیگر اینکه چه عواملی باع شکل گیری آن شده است.
با توجه به مطالب باال ،پنج موضوع اساسی برای مبانی تفسیر پیش بینی گردید:
 -1تعریف مبانی تفسیر؛
 -2سازماندهی مبانی تفسیر؛
 -3نحوه استفاده از مبانی تفسیر؛
 -4رفع تعارض میان دادههای مبانی تفسیر؛
 -5سیر تغییرات مبانی تفسیر
از میان موضوعات یاد شده ،در این پژوهش به نقد و بررسی مرحله دو از نگاه برخی
از متفکران و صاحبنظران تفسیر پژوهی پرداخته میشود.
 -3نحوه سازماندهي مباني تفسير
حالت ایده آل سازماندهی مبانی تفسیر بدین صورت است-1 :نقل و -2عقل
نقل شامل قرآن و سنت و عقل یرا ه ران گرایشهرا بره ترتیرب شرامل گرایشهرای
استداللی ،ذوقی ،عل ی-تجربی و تاریخی -اجت اعی است .گرایش اسرتداللی شرامل سره
دسته ،اصولی-فقهی ،کالمی و فلسفی است .گرایش ذوقی به دو دسته عرفانی و ادبی تقسیم
میشود.

مقایسه دیدگاههای تفسیرپژوهان در سازماندهی مبانی تفسیر اجتهادی111

مبنای نقل بر مبنای عقل مقد است؛ چون نقل ث رهی معصو (ع) و عقل ث ررهی غیرر
معصو است« .منظور از مبنای نقل ،یعنی هر آنچه در تفسیر از معصو (ع) رسریده اسرت.
این مبنا به دلیل اشتراک زیر مج وعههای خود در وحیانی بودن و افترراق آنهرا در ه ره
عصری و ه ه نسلی یا اختصاص داشتن به یک عصر و نسل بره دو زیرر مج وعره تقسریم
میشود :الف -قرآن و ب -سنت( ».جودوی ،امیر و برومند ،مح رد حسرین-32 :1390 ،
)33
« منظور از مبنای عقل ،یعنی هر آنچه در تفسیر از غیر معصو رسیده اسرت ،بره تعبیرر
دیگر اظهار نظرها و مغزسوزیهای غیرمعصو در تفسیر قرآن ،مبنای عقل نامیده میشود»
(ه ان)33 :
غیر معصو از دو راه به شناخت دست پیدا میکند :الف -قلب و ب -مغرز و اندیشره.
بدین روی میتوان علو غیر معصو را به دو دسته ذوقی و غیر ذوقی تقسیم ن ود .در غیرر
ذوقی ع لکرد ذهن در وصول به نتیجه از طریق قیاس و استقراء صرورت مریپرذیرد ،لرذا
علو استداللی مقد بر علو تجربی و علو اجت اعی است ،زیرا علو اسرتداللی برر پایره
قیاس شکل میگیرد و هدف آن عرضه تفسیر عا است (برومند ،مح دحسرین و جرودوی،
امیر ،)304 :1385 ،اما علو تجربی و علو اجت اعی بر پایره اسرتقراء شرکل مریگیررد و
قل روی محدودتری را در برمیگیرد (ه ران) .در سرایر علرو هرم علرم قیاسری از علرم
استقرایی برتر است ،چون در قیاس سیر از کلی به جزئی است و در اسرتقراء از جزئری بره
کلی.
در علو استداللی ،گرایش اصولی -فقهی در مرتبه اول واقع میشود؛ چرون از مبنرای
نقل نسبت به گرایشهای کالمی و فلسفی ،بیشتر استفاده میکند و علم کال به نوعی نسبت
به فلسفه به معصو (ع) نزدیکتر و مرتبطتر است .علو عرفانی ،ادبی ،عل ی و اجت اعی در
مقایسه با یکدیگر در فاصله دورتری از علم معصو (ع) قررار دارنرد .در جنبرهی ذوقری،
عرفان (منظور عرفان نظری است) در ابتدا و بعد از علو اسرتداللی قررار مریگیررد؛ زیررا
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عرفان هر چند مبتنی بر دریافت قلبی است ،اما دریافتهای قلبی هنگرا انتقرال در قالرب
الفاظ ریخته میشود و به زبان استدالل و فلسفه نزدیک میشود.
«ادبیات به دلیل توصیف حاالت نفسانی و عواطف و خاطرات و آرزوهرا و ت رایالت
است و در آن از عشق فرهاد و شیدایی مجنون ر به طرز خاص و نه از عشق به طور عرا
صحبت میشود در جایگاه دو واقع میشود( ».ه ان)305 :
با تحلیل و بررسی تاریخ و وقایع گذشته ،قواعد و سنتهای حاکم برر جامعره بیررون
کشیده میشود (مطهری ،)68 :1385 ،به ه ین دلیل تاریخ با جامعه پیوند مریخرورد و در
کنار گرایش اجت اعی جای میگیرد.
با توجه به اینکه «مبنا بودن نسبی است و کل ه مبنرا هرم برر پایره و بنیران و هرم برر
ساخت ان و ع ارت و طبقه طالق میشود» (جودوی ،امیر و برومند ،مح د حسین:1390 ،
 )35می توان هم عقل را که رو است و هم نقل را که زیر است مبنا نامید ،منتهی یکی روبنرا
یا مبنای رویین است و دیگری زیر بنا یا مبنای زیرین .به عبارت دیگرر آن بخرش کره رو
قرار میگیرد ،مبنای عقل و آن بخشی که زیر قرار دارد ،مبنای نقل اسرت .در مبنرای نقرل،
قرآن مبنای زیرین است و سنت مبنای رویین .از آنجا که نقل ث ررهی معصرو (ع) و عقرل
ث رهی غیر معصو است ،هنگا مقایسه و سنجش و ارزیابی ،گرایشها برر مبرانی عرضره
میشوند؛ زیرا احت ال خطا و اشتباه در گرایشها وجود دارد ،از این رو ،ابتردا برر سرنت و
سپس بر قرآن عرضه میشوند تا درستی یا نادرستی دیدگاههای علو بشری آشکار گردد.
در مبنای نقل نیز ،قرآن معیار ارزیابی سنت قرار میگیرد؛ چون جعل و تحریرف در قررآن
راه ندارد ،برخالف سنت که جعل و تحریف در آن نفوذ کرده است.
با نگاهی دیگر به سازماندهی ،این نکته برداشت میشود که قررآن مبنرای زیررین برر
درست یا غلط بودن روایت و گرایشها نظارت و داوری میکند .سنت و گرایشها با تکیه
بر قرآن استحکا مییابند ،مثل ساخت انی چند طبقه ،که یک طبقه در زیر و سایر طبقرههرا
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رو قرار دارند ،طبقههایی که رو هستند به طبقه زیرین تکیه میکنند ،ولی طبقه زیرین متکی
به سایر طبقات نیست.
 -4آشنایي با آراء مولفان
صغیر تعداد مبانی تفسیر را وابسته به تخصص مفسر میداندد و عدعی ندد دز ا رهگدرر
بینش و عطح فکری مفسر ،تن ع آن را رقم بزند .ا این رو ،مبانی تفسیر را به عه ن ع تقسیم
ند دز اعت (صغیر:)90-89 :1420 ،
الف-ن ع رایج که م رد رضایت علداعت ،مانند قرآن ،اثدر ،بیدانی ،تیدریعی ،لغد ی و
معجدی ،ادبی و م ض عی؛
ب-ن ع جدید که جایز اعت ،مانند تفسیر احتجداجی یدا کالمدی ،فلسدفی یدا عرفدانی و
علدی؛
ج-ن ع ع م که مدن ع اعت یا اینکه در مد رد ذدریری یدا رد آن مناقیده وجد د دارد،
مانند وجهی ا تفسیر ص فیه ،وج هی ا تفسیر باطنی و تفسیر به رأی.
هر چند وی در تقسیم بندی خ د ا تاریخ و عل م اجتداعی عخنی ذکر نکدردز ،امدا در
مرحله نح ز اعتفادز ،ا آن دو نام میبرد (هدان.)129-92 :
عل یمهر دو عن ان روی و گرایش را در تقسیم بندی خ د لحدا ندد دز اعدت .او بدر
اعاس منابع اولیه و مهمترین آنها یعنی نقل و عقل و اینکه نقل ا دیدگاز شیعه شامل قدرآن،
روایات نب ى (ص) ،روایات ائده معصد مین علدیهم السدالم و ا دیددگاز اهدل عدنت شدامل
قرآن ،روایات نب ى (ص) ،اق ال صحابه و تدابعین اعدت ،چهدار مدنهج 1را برمدیگزیندد-1 :

 - 1استناد به سخن او و نقد کاربرد این واژه (ر.ک :ص )3

114

دو فصلنامه تفسیر پژوهی

منهج (روی) قرآنی -2 ،منهج (روی) روایی -3 ،مدنهج (روی) عقلدی -4 ،مدنهج (روی)
اجتهادی (جامع) (عل ی مهر.)63 :1389 ،
او یاد آوری میکند که منظد ر ا بیدان هدر ید

ا ایدن رویهدای تفسدیری ،انحصدار

تفسیر قرآن در یکی ا آنها نیست؛ چ ن روی انحصاری هد ارز بدا رکد د و جدد د هددراز
ب دز و محک م اعت (هدان) .البته وی ا تفسیر به رأی هم عخن مدیراندد و ذدا ا مبحد
منهج عقلی م رد بررعی قرار میدهد؛ اما آن را در ردیف تقسیم بندی م رد نظر خ د جای
ندیدهد (هدان 190-175 :و .)9
وی گرایشهای تفسیر را به عه ند ع تدام ،نداقص و ترکیبدی تقسدیم مدیکندد .در مد رد
گرایش تدام اینگ نده ت ضدیح مدیدهدد (هددان« :)215 :در ایدن ند ع گدرایش ،اندییدههدا و
ویژگىهاى فکرى مفسر در تدام آیات ،تأثیر گراشته و با معانى و ذدیش فدر هداى خداص
خ د ،تدام آیات را بر هدین اعاس تفسیر مىنداید».
او تفاعیر ص فی ،رمزی و عرفانی را مصداقی ا ن ع گرایش تام دانسته اعت و ذدا ا
آن ،دربارز گرایش ناقص میگ ید (هدان)« :مفسر در تفسیر قدرآن کدریم ا مندابعى؛ مانندد
روایات یدا آیدات اعدتفادز کدردز اعدت و داراى روی خاصدى؛ مانندد روایدى ،قرآندى و یدا
اجتهادى اعت ،اما در ضدن آن ،به اندییهها و ذیش فدر
اعت ،به طرح مباح

هداى خد د کده متناعد

بدا آیده

مرهبى ،اعتقادى و علدى مىذردا د».

مصادیق ن ع دوم را تفاعیری چ ن «الدیزان» و «صافى» تلقی میکند؛ چ ن به اعتقداد او
تفسیر الدیزان عالوز بر مبنای قرآن داراى گرایش فلسدفى و تفسدیر صدافی افدزون بدر مبندای
عنت ،داراى گرایش عرفانى اعت .بعد در صدد تعریف گرایش ترکیبی بر میآیدد و آن را
ترکیبى ا گرایش تام و ناقص مدیداندد ،چدرا کده معتقدد اعدت برخدى ا تفاعدیر داراى دو
گرایش یا بیشتر هستند؛ یکى گرایش اصلى و دیگرى ضدنى ،چنان که در تفاعدیر ادبدى و
بالغى این ن ع گرایش وج د دارد (هدان.)216 :
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عپا به ترتی

ا گرایشهدای صد فی و عرفدانی ،کالمدی ،ادبدی ،علددی ،اجتدداعی و

فلسفی عخن به میان میآورد .در بخش ملحقات نیز گرایش فقهی را لحا میکند (هددان:
.)366
اعدی نس

نخست تقسیم بندی برخی ا صاح نظران ا قبیل ذهبی ،ع

 ،عبحانی و

معرفت را ارائه میدهد .عپا تقسیم بندی خ د را ابرا میدارد و آن را بهتر و عا گارتر بدا
آنچه که در تفاعیر م ج د اعت ،مییابد و بر این باور اعت کده تفسدیر یدا روایدی اعدت یدا
اجتهادی .عپا در ادامه چیدمان خ د را ت ضیح میدهد (اعدی نس .)27-24 :1431 ،
او عا ماندهی خ د را اینگ نه بیان کردز اعت-1 :روایی و  -2اجتهادی.
روایی به دو ن ع روایی محض و روایی هدراز با نظر و اجتهاد تقسدیم مدیشد د .روایدی
محض بدین معناعت که فقط تکیه بر روایات بددون اعدتد،ل ،نظدر و اجتهداد اعدت ،مانندد
تفسیر الدر الدنث ر و تفسیر ن رالثقلین .روایی هدراز با نظر و اجتهداد مانندد تفسدیر الصدافی و
تفسیر طبری (هدان).
اجتهادی به دو ن ع غیر مقب ل و مقب ل تقسیم مدیگدردد .اجتهدادی غیدر مقبد ل؛ یعندی
مفسر آراء باطل به کار میبرد و تفسیر به رأی میکند .اجتهدادی مقبد ل یعندی مفسدر مبندای
مطل ب را طی میکند (هدان).
اجتهادی مقب ل دو گ نه اعت :الف-جامع و ب -غیر جامع .در اجتهدادی جدامع مفسدر
ا هده مصادر جهت فهم آیات اعتفادز ندیکند ،بلکه ی

یا چندین ن ع را کده صدحیح یدا

صحیحتر و مناع تر اعت ،برمیگزیند و بر اعاس آن ذیش میرود و به تفسیر مدیذدردا د.
غیر جامع به دو قسم نقلی و غیر نقلی تقسیم میش د .اجتهادی نقلی شدامل ادبیدات ،قدرآن و
غیر نقلی مصادیق بسیاری دارد ،اما مهمترین آنها تفسیر اشاری اعت (هدان).
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ا نظر طالل حسن بعضی ا تالیفات ،روی تفسیر 1را در تعداد معیندی محصد ر کدردز-
اند ،در حالی که فقط ا طریق اعتقراء ناقص میت ان آن را بده تعدداد معیندی منحصدر ندد د
(حسن ،بیتا .)32 :لرا تقسیم بندی خ د را اعتقرائی فر

ند دز و اظهار مدیدارد کده ذایده

ریزی قاعدز عام برای تفسیر و روی تفسیر تنها مختص ی

روی یا رویهای خداص و یدا

منحصر به رویهایی که هم اکن ن وج د دارد ،نیست .هدف این اعدت کده حتدی ا،مکدان
مینهای برای ت جه بییتر به برخی ا مسائل مرب ط به روی و رویهای تفسیر فراهم کندیم
(هدان.)35 :
وی بعد ا آن ،تفسیر قرآن به قرآن ،تفسیر روایی-اثری ،تفسیر عقلی-اجتهادی ،تفسدیر
علدی-تجربی ،تفسیر اشاری ،تفسیر به رأی و تفسیر جدامع را جدزء روی تفسدیر مد رد نظدر
خ د محس ب مینداید (هدان.)37-36 :
به اعتقاد وی ،رویهای تفسیری دیگری نیز وج د دارد که به جنبهای ا مقاصد قرآنی
ت جه کردزاند ،مثل تفسیر ادبی ،تفسدیر اخالقدی ،تفسدیر فقهدی و غیدرز کده در کتد

روی

تفسیر آمدز اعت (هدان.)38 :
 -5نقد و بررسي آراء مولفان
 -5-1شناسایی علوم موثر در چيدمان مبانی تفسير
ه انگونه که مشاهده میشود ع لکرد مولفان در ایرن براره دارای محاسرن و معرایبی
است .مفسر غیر معصو باید بره استقصرای کامرل معرارف الهری و معرارف بشرری بررای
سازماندهی مبانی تفسیر بپردازد تا با استفاده از این علو اقدا به تفسیر قرآن ن اید.
با رجوع به ع لکرد صغیر ،مشاهده می شود که او به طور کامل تصریح به انواع مبرانی
تفسیر ن وده است .علوی مهر در زمینه تعداد مبرانی و گرایشهرا ،آن را بره طرور کامرل و
 - 1استفاده از وازه «روش» به دلیل این که مولف در تعبیرات خود به کار برده ،بیان گردیده است و به منزله تایید آن
نیست.

مقایسه دیدگاههای تفسیرپژوهان در سازماندهی مبانی تفسیر اجتهادی117

جامع عرضه نکرده؛ زیرا از میان گرایشها از ذکر گرایش تاریخی غافل شده است .ترالش
اسدی نسب در سازماندهی مبرانی تفسریر ،برا اشرکاالتی روبررو اسرت .او گررایشهرای
استداللی ،عل ی-تجربی و تاریخی-اجت اعی را در چیدمان خود نادیده گرفته است.
به نظر میرسد طالل حسن گرایشهای ادبی ،فقهی و اخالقی را به دلیل اینکه جنبهای
از مقاصد قرآنی را مورد توجه قرار دادهاند ،جزء سازماندهی خود به ش ار نیراورده اسرت.
مسل ا بسته به موضوع آیات هر یک از انواع مبانی تفسیر مورد استفاده قررار مریگیرنرد و
اینگونه نیست که مبنای نقل یا مبنای عقل ت ا آیات را پوشش دهد .عالوه بر گرایشهای
فوق ،از ذکر گرایشهای کالمی و فلسفی خودداری کرده است
 -5-2کشف رابطه علوم با یکدیگر
نکته قابل تامل در دستهبندی و طبقه بندی علو توجه به مرالک هرا و معیارهرای آن
است .در این پژوهش بر اساس منابع معرفتی ،علو به دو نوع معارف الهی و معارف بشری
تقسیم بندی گردید .این علو از حی

افضلیت و تقد با یکدیگر سنجیده میشوند و مقرد

و موخر بودن هر یک تعیین میشود .لذا ،علو الهی در درجه نخست قرار میگیرند و علو
عقلی در درجه دو  .علو عقلی بر اساس دو نوع نحوه دریافت قلبی و مغزی و سره قسرم
قیاس ،استقراء و ذوق تقسیم بندی میشود .بنابراین ،نظم و ترتیب منطقی میان نقل و عقرل
برقرار شده است.
صغیر به طور ض نی از رهگذر تقسی ات فقهی ،مبانی و گرایشهای مورد نظر خود را
چیدمان ن وده است ،لکن این تقسیم بندی مناسب نیست؛ زیررا اسرتفاده از تعرابیری چرون
جایز و م نوع ارتباط منطقی الز برا دیگرر انرواع را برقررار ن ریکنرد .افرزون برر ایرن،
سازماندهی او بر اساس مرضی ،مجاز و م نوع است که با ارزیرابی تفسریر مررتبط اسرت.
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بدین نکته باید توجه ن ود که موضوعاتی که خارا از حیطهی سرازماندهی مبرانی تفسریر
است ،در تقسیم بندی وارد نشود.
تقسیم بندی علوی مهر از مالک و معیار منطقی بهرهمند نیسرت ،بره عنروان ن ونره وی
گرایش فقهی را جزئی از تفسیر موضوعی تلقی کرده است .درست است کره غالبرا تفاسریر
فقهی به صورت موضوعی نوشته شدهاند ،لکن اینجا بح

بر سر نحوهی چیدمان اسرت نره

نوع نگارش تفاسیر فقهی .ه چنین ،چیدمان وی در رابطه با گرایشهرا ماننرد صرغیر نظرم
دقیقی ندارد و دلیلی برای نظم و ترتیب چیدمان خود نیاورده است؛ به عنوان ن ونه گرایش
عرفانی در مرتبه اول و گرایش کالمی در مرتبه دو آمرده در حرالی کره کرال یرک علرم
استداللی و قیاسی است (ر.ک :مطهرری )18 /2 :1381 ،و پریش از گررایش عرفرانی کره
مبنتی بر دریافت های قلبی است ،واقع میگردد ،هر چند که دریافتهای قلبی در عرفان به
زبان فلسفی بیان میگردد.
تقسیم بندی علوی مهر در مورد گرایشهای تفسریر نیرز از دقرت شرایانی برخروردار
نیست؛ زیرا گرایش تا در مقابل گرایش ناقص قرار میگیرد و مقصود از اولی در برداشرتن
ه ه گرایشها و مقصود از دومی در برداشرتن بعضری از انرواع گرایشهاسرت .امرا وی از
گرایش تا استفاده انحصاری از یکایک گرایشها و از گرایشهرای نراقص و ترکیبری بره
ترتیب نقصان و ک ال گرایشها را مد نظر داشته است .گررایش ترکیبری مولرف متعلرق بره
کاربرد کامل هر یک از انواع مبنای عقل است که مفسر میتواند از یک یا چنردین گررایش
به طور غالب یا بیشتر سود برد .با نگاهی دیگر به ع لکرد مولف مشاهده میشرود کره دو
گرایش ناقص و ترکیبی او متعلق به کابرد تعداد مبرانی تفسریر اسرت؛ گرچره نتوانسرته در
گرایش ترکیبی تعداد مبانی تفسیر را به طور جامع و مانع بیان ن اید.
دسته بندی و طبقه بندی اسدی نسب مالک و معیار مت ایز ندارد و نبود ترتیب منطقری
در آن به چشم ن یخورد حتی تا جایی که در مرواردی سربب نقرص و اشرتباه آشرکار در
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نحوه ی عرضه شده است ،مثال او گرایش ادبی را جرزء علرو الهری بره حسراب آورده در
صورتی که علو ادبی جزء علو عقلی است و این اشرتباه ناشری از عرد تشرخیص میران
معارف الهی و معارف بشری است.
ترتیب منطقی میان مبانی و گرایشها در چیدمان و آرایش طالل حسن نیز لحاظ نشده
است ،هر چند که سعی کرده مانند صغیر و علویمهر ،قرآن را در مرتبره اول و سرنت را در
مرتبه دو قرار دهد ،اما در سازماندهی گرایشها نظم متقنی دیده ن یشود ،به عنوان ن ونه،
علو تجربی قبل از عرفان بیان شده است ،در صورتی که عرفان مبادی و اصول کشرفی را
مایه استدالل قرار میدهد و آنگاه آن را با زبان استدالل توضیح مریدهرد .اسرتداللهرای
عرفانی مانند مطالبی است که از زبان دیگر ترج ه شده است ،یعنی عارف آنچره را کره برا
قلب خود دریافت کرده با زبان استدالل شر میدهد و به فلسفه نزدیک میشرود (ه ران:
 .)80-81 /2علو تجربی روابط اشیاء و پدیدههای مادی را از طریرق مشراهده ،تجربره و
آزمایش های مکرر ،مورد بررسی قرار میدهد ،لذا مبتنی بر استقراء (سیر از جزئی به کلی)
است.
 -5-3عدم ذکر موضوعات اضافی
الف-تفسیر به رأی :از موضوعاتی که صغیر و اسدی نسب و طرالل حسرن در تقسریم
بندی خود جای دادهاند ،تفسیر به رأی است.
صغیر از آن با عنوان «م نوع» یاد کرده است .ایرن موضروع در عررض سرازماندهی
مبانی تفسیر واقع ن یشود؛ زیرا تفسیر به رأی در مورد تعیین درست و غلرط تفسریر و بره
عنوان مالک و معیار تشخیص تفسیر درست از غلط است که ع لکرد مفسرر زیرر ذره برین
قرار میگیرد .مولف تفسیر اثری را مرضی دانش ندان تلقی ن وده در حالی که تفسیر اثرری
می تواند درست یا غلط باشد و به صرف اینکه روایی است ،مرضی نیست .در مورد تفسریر
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صوفیه آن را جزء تفاسیر م نوع قل داد کرده در صورتی که تفسریر صروفیه مریتوانرد یرا
درست باشد یا غلط .این ویژگی در ت ا انواع مبانی تفسیر سررایت دارد ،چنانکره مبنرای
قرآن درست و غلط دارد و تفسیر غلط آن به ضرب قرآن معروف است که تفسیری مرذمو
است (نک :ملکوتی ،نقد و بررسی کتاب "روش شناسی تفسیر قرآن" اثر "عباسعلی ع ید
زنجانی").
از منظر اسدی نسب ،تفسیر به رأی به دو نوع مذمو و م دو قابل تقسریم اسرت .در
تفسیر به رأی مذمو  ،مفسر دیدگاه و عقیده شخصی خود را در تفسیر قرآن به کار میگیرد
(ه ان .)231 :البته مقصود او این است که مفسر دیدگاههای باطل در تفسیر ذکر میکند .در
کل ،صرف بیان عقاید و آراء ن یتوان آن را نادرست دانست ،بلکه مالکهرای ضرابطهمنرد
درستی یا نادرستی دیدگاه ها را معین میکند .ذکر اجتهادی مقبرول و غیرر مقبرول اسردی
نسب بیانگر درست و غلط تفسیر است که نقشی در سازماندهی مبانی تفسیر ندارد.
طالل حسن در قس ت تفسیر به رأی ،ابتدا به احادیثی استناد جسته که تفسیر به رأی و
دیدگاه شخصی را مذمو ش رده و پس از آن کال افرادی ه چون غزالی ،شیخ طوسی ،ابن
تی یه ،آلوسی ،ابن عاشور ،عالمه طباطبایی ،اما خ ینی و شهید صردر را در براب مرذمت
تفسیر به رأی بیان میکند (حسن ،بیتا .)167-133 :ه انطور که چندین بار مطر گردید
تفسیر به رأی در زمرهی سازماندهی قرار ن یگیرد و موضوعی مستقل از آن به ش ار می-
رود ،به عنوان مثال ،پس از استفاده مفسر از مبنرای قررآن یرا اسرتفاه از قررآن و سرنت و
گرایشهای استداللی ،دیدگاههای او در تفسیر قرآن که با استناد به مبانی یا گرایشهرا یرا
هر دو انجا داده است به محک گذاشته میشود و درست یا غلط آن بررسی میگرردد .برا
این مثال ت ایز تفسیر به رأی و سازماندهی کامال مشخص میگردد.
ب-انواع تفسیر :از نقایص کار علوی مهر ،این است که مرز دقیرق میران انرواع مبرانی
تفسیر و انواع تفسیر یعنی تفسیر نقلی و تفسیر اجتهادی را تشخیص نداده و این دو موضوع
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مت ایز را در یکدیگر خلط کرده است .به عنوان مثال ،در منهج روایی ،از دیدگاه اخبراری-
هایی ه چون مح د امین استرآبادی سخن میگوید که ظواهر قرآن را حجیرت ن ریداننرد.
ه چنین ،در معرفی تفاسیر روایی به تفاسیری از قبیل تفسیر عیاشی ،تفسریر فررات کروفی،
تفسیر ق ی ،البرهان فی تفسیر القرآن و غیره استناد جسته کره اهرل رأی و اظهرار نظرر در
تفسیر نیستند .او در منهج عقلی مد نظر خود از جایگاه عقل در دین ،عد تعارض عقل برا
قرآن ،تفسیر قرآن با عقل و دالیل و شرایط تفسیر عقلی سخن میراند (علوی مهر:1389 ،
 .) 157-169از دید وی تفسیر عقلی بدین معنا است که مفسر برا اسرتفاده از درک و فهرم
سلیم ،به تدبر و تفکر در قرآن و فهم معنا آیات به تفسیر میپردازد (ه ان) .لرذا ،آنچره در
مورد منهج عقلی بیان داشته با تفسیر اجتهادی ارتباط دارد نه گرایشهای تفسیر.
تفسیر اجتهادی و روایی محض آن طور که اسدی نسرب مطرر کررده ،در آرایرش و
چیدمان مبانی تفسیر جایی ندارد؛ زیرا مفسر نقلی از اظهار نظر در تفسیر خودداری میکند
و تنها به ذکر روایات متناسب با آیات میپردازد ،بنابراین اصال تروجهی بره مبرانی تفسریر
ندارد و از آنها در تفسیر بهره ن یبرد .اما در مقابل ،مفسر مجتهرد هنگرا تفسریر از قررآن،
سنت ،فقه ،کال  ،فلسفه ،عرفان ،ادبیات ،علو تجربی و تاریخ و علو اجت اعی سرود مری-
برد .بدین ترتیب ،مبانی تفسیر اجتهادی با تفسیر اجتهادی پیوند مریخرورد .پرس ،تفسریر
اجتهادی در چیدمان مبانی تفسیر نشانده ن یشود .مولف انواع تفسیر را در چیدمان مبرانی
تفسیر خود سرایت داده است.
برخی از محتوای کال وی در قس ت تفسیر اجتهادی (جامع) در واقع به انرواع تفسریر
یعنی تفسیر اجتهادی برگشت دارد .مقصود وی از تفسیر اجتهادی چیزی جز استنباط و فهم
معارف و احکا قرآن با استفاده از قرآن ،روایت ،لغت و ادبیات و  ...نیست .بنرابراین ،ایرن
مورد از تقسیم بندی حذف میشود؛ چرا که مفسر مجتهد از نقل و عقل بررای تفسریر بهرره
میبرد.
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مقصود طالل حسن از تفسیر عقلی و اجتهادی چیزی جز کوشش و تالش فکری مفسر
در امر ت فسیر نیست و ت ا مباح آن راجع بره تفسریر اجتهرادی و کراربرد آن در تفسریر
است .بنابراین ،ع لکرد او در این باره مشابه ع لکرد مولفانی است که موضوع انواع تفسریر
و انواع مبانی تفسیر را از یکدیگر تفکیک نن ودهاند .پس ،این موضوع از حوزه سازماندهی
خارا میشود.
ا-تفسیر موضوعی :صغیر تفسیر موضوعی را جزء آرایش و چیدمان خود بیان کررده
در حالی که تفسیر موضوعی متعلق به مراحل تفسیر است و ع دتا در مقابل تفسیر ترتیبری
قرار میگیرد و ربطی به سازماندهی ندارد .مولف موضوعی که نقشی در سازماندهی نردارد،
در ش ار آن به حسراب آورده و ایرن امرر ناشری خلرط موضروعات و مباحر گونراگون
تفسیرشناسی است.
د-گاهی اوقات افزایش دسته بندیها ناشی از این است که اجزاء فرعی در کنار اجزاء
اصلی تبیین شده است .نکتهای که صغیر از آن غفلت ورزیده ،این است که زیرر مج وعره-
های یک موضوع را در عرض آن بیان ن وده و موضوعهرای فرعری را در کنرار موضروع
اصلی و به صورت جداگانه ذکر کرده است ،هنگامی که زیر مج وعهها به موضوع کلیتری
تعلق داشته باشند نباید جدا از آن ذکر شوند ،به عنوان ن ونه؛ گرایش بیانی ،گرایش لغوی و
معج ی را در عرض ادبیات قرار داده است .این موارد قابل درا در عنوان کلریترر علرو
ادبی است و ذکر جداگانه زیر شاخهها قابل توجیه نیست.
 -5-4عدم خلط مراحل مبانی تفسير
علویمهر تفسیر اجتهادی را کاملترین ،جامعترین و بهتررین نروع لحراظ کررده و در
شر آن میگوید (ه ان« :)10 :در برگیرندهی سایر روشها و با استفاده از منابع فهم متون
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دینی است و مفسر در این روش ،با قرآن ،روایات و نیز عقل سالم و فطری به تفسیر آیرات
میپردازد و نظر نهایی خود را با دلیل و برهان و استفاده از این منابع ارائه می دهد».
از نگاه وی منظور از اجتهاد استنباط و فهم معارف و احکا قرآن با استفاده از منرابع؛
مانند آیات دیگر قرآن ،روایات ،قرائن عقلى ،لغت ،ادبیات و غیره با داشتن صالحیت بررا
تفسیر است (ه ان .)195 :بعد از آن موضوع بح

را به تفسیر اجتهادی تغییر داده که یکی

از انواع تفسیر محسوب میگردد و دالیل و مراحل چهارگانهای 1را بررای آن برمریشر رد
(ه ان .)209-196 :سپس پارهای از تفاسیر تشیع و اهل تسنن را گزینش میکنرد (ه ران:
 .) 209-216در شیعه تفاسیر تبیان ،مج ع البیان ،روض الجنران و رو الجنران ،ال یرزان و
ن ونه و در اهل تسنن تفاسیر قرطبی ،کبیر و انوار التنزیل و اسرار التأویل را برمیش رد.
افزون بر این ،مولف در سازماندهی خود ذکر کرده که منظورش از بیران جداگانره هرر
یک از انواع مذکور ،مثل قرآن ،روایت ،عرفان و  ...نوع انحصاری آن نیست .لرذا ،مقصرود
وی استفاده کامل و جامع از ت امی انواع ذکر شده ،بوده و به کار بردن تعبیر «تفسیر جامع»
اضافی است و نیازی به آن نیست.
ه انگونه که پیش از این بیان گردید اسدی نسب مبانی تفسیر خود را به دو نوع کامرل
و ناقص تقسیم ن ود .در نوع کامل بر این نظر است که مفسر از ه ره آنچره کره در فهرم و
تفسیر نقش دارد ،استفاده میکند ،مثل طبرسی در تفسیر مج ع البیان و فخر رازی در تفسیر
الکبیر .به باور وی در نوع غیر جامع ،مفسر از ه ه مصادر بهره ن یبرد ،بلکه یک یا برخی
از آنها را درست به حساب میآورد (ه ان.)27 :

 - 1مرحله مقدماتی :علو مورد نیاز مفسر؛ مرحله اجرایی :وارد شدن در تفسیر و تبیین آیات قرآن و اجرا یک
تفسیر مطلوب؛ مرحله ا رجاعی :استفاده از علو گوناگون؛ مرحله نهایی :نتیجهگیر از مراحل گذشته و ابراز رأ و
دیدگاه نهایى با استفاده از براهین و دالیل (ر.ک :ه ان.)209-198 :
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وی تفسیر اجتهادی جامع را مشترک بین شیعه و غیر شیعه دانسته و بعد از ذکر تعریف
تفسیر اجتهادی بعضی از مولفان از ج له مح رد زغلرول ،بغروی ،عرک ،ع یرد و معرفرت،
تصریح میکند که تفسیر اجتهادی (جامع) فهم قرآن با هر وسیله و شیوهای است کره مفسرر
را به مقصود آیه پیوند بزند یا میان ت ا مصادر الز برای فهم قررآن ج رع ن ایرد و ه ره
مباح

مرتبط با آیات به میزان تناسب و چگونگیِ موافقت باشد .وی دو ویژگری را بررای

تفسیر اجتهادی جامع الز میداند (ه ان:)230 :
-1ضرورت به کارگیری هر چیزی که بتواند مصدری برای فهم کال الهی باشرد ،مثرل
قرآن ،روایات ،عقل ،ادبیات ،علو تجربی و سایر مصادر
-2مقصود از این نوع تفسیر این است که آیه با هر مصدر صحیحی فهم شرود و مفسرر
خود را به یک مصدر خاص (که از آن بیشتر از سایر مصادر استفاده می کند) محدود نکند
و از ت ا مصادر به اندازه الز یا متناسب با آیه بهره برد.
طالل حسن تفسیری را جامع میداند که ه ه مبانی تفسیر معتبر (به قول او روشها) را
در برداشته باشد؛ مثال گاهی تفسیر قرآن به قرآن مروثر واقرع مریشرود و گراهی روایرات
(ه ان.)171 :
ه چنین میافزاید« :مطلب اصلی این است که معتبر بودن روش و دلیل محدود به یرک
روش خاص نیست و با هر روش معتبر و صحیحی که بتوان به مراد متن رسید ،مفسر به آن
س ت حرکت میکند( ».ه ان)171 :
برش ردن انواع مبانی تفسیر ه چون قرآن ،سنت ،عرفان و علرو تجربری بیرانگر ایرن
است که ت امی آنها در سازماندهی نقش ایفاء میکنند .مولف به نروعی اسرتناد جسرته کره
نقشی در سازماندهی ندارد و در واقع اضافه بر نیاز است.

مقایسه دیدگاههای تفسیرپژوهان در سازماندهی مبانی تفسیر اجتهادی125

استفاده از «تفسیر جامع» با توجه به تقسیم بندی عرضه شده ،نباید ذکر میشد؛ چرون
نشاندهندهی این است که ت ا تقسیم بندی ارائه شده مولف ناقص است و آنچه این تقسیم
بندی را کامل میکند ،بهره بردن از تفسیر جامع است .به عبارت دیگرر ،مولرف بره مرحلره
سو مبانی تفسیر و بر نحوه استفاده درست و غلط تکیه زده است .نحوهی استفاده درسرت
با دیدگاه مفسر و ع لکرد او و قابلیت و کارآیی آیه مررتبط اسرت .برا توجره بره دیردگاه
(نظری) و ع لکرد مفسر (ع لی) نحوه استفاده به صورت کامل و ناقص ن ود پیدا مریکنرد.
مقصود از استفاده کامل این است که مفسر ه ه مبانی و گرایشها را قبرول دارد و ع رال از
ه هی آنها با هم استفاده میکند ،به عنوان مثال در سراخت یرک خانره ،اجرزاء گونراگونی
دخیل هستند ،مثل دیوار ،سقف ،ستون ،لوله کشی ،سیم کشی و  . ...بنایی که از وجود ه ه-
ی این اجزاء آگاه است اگر از ه ه اجزایی که برای سراخت سراخت ان الز اسرت ،مرورد
استفاده قرار دهد ،گفته میشود ساخت ان کامل و ت ا است ،اما اگر یک یا چند جزء بهرره
نبرد ،در این صورت ساخت ان کامل نیست و ساخت ان ناقصی محسوب میشود.
تفسیر صافی از ج له تفاسیری است که مولف آن سعی کرده معرارف الهری و معرارف
بشری را با توجه به کارآیی آیه یا آیات قرآن به طور کامل به کار ببرد .به بیران دیگرر ،در
مقا کشف و فهم معنای آیات قرآن ،کلیه مبانی و گرایشها در صورت نیاز مرورد اسرتفاده
قرار گیرد.
استفاده ناقص بدین صورت است که مفسر استفاده از ه ه مبانی تفسریر را قبرول دارد
(نظری) اما ع ال از یک یا چند مبنا استفاده میکند (ناقص)؛ چون نگاه تخصصری دارد .بره
بیان دیگر ،اگر مفسری به لحاظ نظری کلیه مبانی و گرایشها را قبول داشته باشد و آنها را
بپذیرد ،اما در ع ل از ه ه آنها استفاده نکند و به مبرانی یرا گرایشهرا یرا برخری از زیرر
مج وعه های آن اکتفاء ن اید ،استفاده کامل از مبانی تفسیر را در هم شکسته و بره اسرتفاده
ناقص روی آورده است؛ چرا که کاربرد مطلوب و ایدهآل را نادیده گرفته و توجره خرود را
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معطوف به یک یا تعداد معدودی از مبانی تفسیر ن وده است و از کلیه مبانی و گرایشها در
بیان معنا و مدلول آیه بهره نبرده است .لذا یک یا چند گرایش در تفسیر غالب مریشرود و
در تفسیر ه ان بعد و لون یا لونها برجسته میشود .به عنوان مثال اگر مفسری اعتقراد بره
تفسیر ظاهری آیات داشته باشد ،ولى در ع ل فقط به تفسیر باطنی اکتفا ن اید و بره تبیرین
ظواهر آیات نپردازد ،در واقع تفسیر او ناقص و ناکارآمد اسرت ،ماننرد بسریاری از تفاسریر
عرفانی از قبیل تفسیر القرآن الکریم عبدالرزاق کاشانی.
در نحوه استفاده غلط یا انحصاری دیدگاه مفسر بر این است که در مقا تفسیر ،نقل یرا
عقل یا برخی از زیر مج وعههای آنها کفایت میکند ،لذا از دایره نقل یا عقرل پرا را فراترر
ن ینهد .به عبارت روشنتر ،هر کدا شرط الز و کافی در تفسیر تلقی میشود و نیراز بره
دیگری احساس ن یگردد و تنها مبنای معتبر در فهم معنا و مدلول آیره (آیرات) قررآن بره
ش ار میرود ،مانند قرآنگرایان که فقط استفاده از قرآن را در تفسیر آیات مجاز میداننرد.
از این رو ،طرفداران دیدگاه فوق بر استفاده انحصاری از مبانی تفسیر اصررار ورزیردهانرد.
استناد به عنوان «تفسیر جامع» بیانگر این است که سایر انواع ذکر شده در سرازماندهی بره
صورت مستقل و انحصاری به کار رفتهاند.
 -6نتيجهگيری
بررسی ع لکرد چهار صاحبنظر مذکور ،نشان میدهد که نکات منفی کار آنران بریش
از نکات مثبت بوده است .در زمینه توجه به تعداد مبانی و گرایشهای تفسریر علرویمهرر،
اسدی نسب و طالل حسن نتوانستهاند ت ا علومی را که در سازماندهی مبانی تفسیر دخیل
هستند ،برش ارند و در تقسیم بندی خود ذکر ن ایند؛ اما صغیر مبانی و گرایشها را به طور
کامل بیان کرده است .در مورد رعایت نظم و ترتیب هیچ یک از چهرار مولرف مرذکور برر
اساس مالکهای منطقی پیش گفته ،به دستهبندی و طبقهبندی نپرداخته است و تقسیم بندی
آنها از مالک و معیار منطقی برخوردار نیست .در مورد پرهیز از ذکر موضروعات اضرافی؛
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از موضوعاتی که صغیر ،اسدی نسب و طالل حسن آن را در تقسیمبندی خود جای دادهاند
تفسیر به رأی است .از میان مولفان ،علوی مهر از اشتباه سایر صاحبنظرران در ایرن براره
مصون مانده است .صغیر تفسیر موضوعی را جزء سازماندهی بره حسراب آورده اسرت در
حالی که تفسیر موضوعی به مراحل تفسیر بر میگردد و یکی از موضروعات تفسیرشناسری
به ش ا می رود .سایر مولفان از این اشتباه به دور بودهاند و این از نکرات مثبرت کرار آنهرا
تلقی میشود .علوی مهر ،اسدی نسب و طالل حسن انواع تفسیر را در تقسیم بندی دخالت
دادهاند .به تفاوت این دو مبح توجهی نداشتهاند و نقش متفاوت تفسیر نقلری و اجتهرادی
در سازماندهی غافل شدهاند .علویمهر ،اسدی نسب و طالل حسن« ،تفسیر جرامع» را در
سازماندهی خود ذکر کردهاند .صغیر تنها مولفی است که از بیان این مورد خرودداری کررده
است.
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