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 چکیده
 یمیباه مفاا  فیتعاار ریو در ساا ریمنبع تفس یمعنا ،«ریروش تفس»ارائه شده از اصطالح  فیتعر نیترجیدر را
 لیاعدم ترادف با روش، عادم ارائاه دل لیبه دل ،یفیتعار نیاشاره شده است. چن یریتفس شیقواعد و گرا ،یچون مبان

و غفلات از شا ل  یجزئا میدر مفاا  ریروش تفسا یمفهوم کلا یمحدودساز م،یخلط مفا  ف،یعارت نیا انیب یبرا
 یباه شا ل ر،یاصطالح روش تفس م،یمفا  نیاز ا کی ر فیاست. با توجه به تعر فیبازتعر ازمندی ا، ننظامند روش

و بار اساا   گارددی، آغااز مامفسر رشیمورد پذ یاز مبان یری ر روش تفس یعنی. ردیگینظامند، تمام آنهارا در بر م
روشمند ارائه د د. از ابتدا تاا  یریتا تفس پردازدیاز منابع معتبر م یریگمفسر، به بهره یخطا ازبخش  تیقواعد مصون

 ،یاقاعاده ایابر مبناا  دیبا تاک اتیاز آ یو تخصص مفسر در برداشت و لیمفسر، تما یارائه شده از سو ریتفس یانتها
اجازا در  نیااز ا کیا.  رگرددیمحسوب م یو یریتفس شیکه گرا دیآیبه چشم م گر،یقواعد د ای یمبان ریاز سا شیب

 .ندینمایعمل م گری دیساختار، مرتبط و  ما نگ با  کیرا به عهده دارند که  مچون اجزاء  ینقش ر،یروش تفس
 

 .ریتفس شیگرا ر،یمنابع تفس ر،یقواعد تفس ر،یتفس یمبان ر،یروش تفس: هاکلیدواژه
 
 
 
 

                                                 
 .30/4/1398:رشیپذ خی؛ تار30/9/1397:افتیدر خیتار*. 
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Abstract 

In the most prevalent definition of the term "method of interpretation", the source of 

interpretation and in other definitions, concepts such as principles, rules and interpretive 

tendencies have been stressed. Such definitions need to be redefined due to the 

inconsistency of the method, failure to justify the expression of these definitions, confusion 

of concepts, limitation of the general concept of the interpretation method to specific and 

narrow concept and ignoring the systematic form of methods. Informed by the definition of 

each concept, the interpretation method embraces all of them systematically. That is, each 

interpretation method originates from principles recognized by the exegete, and based on 

the rules that protect the exegete from errors, utilizes reliable sources to provide a 

methodical interpretation. In the interpretation process, the exegete’s tendency and expertise 

in his interpretation of the verses with emphasis on a set of principles or rules, are 

highlighted over other principles or rules, constituting his interpretive tendency. Each of 

these components, having a bearing on the method of interpretation, are coordinated as 

components of a structure.  

 

Keywords: Interpretation method, Interpretation principles, Interpretation rules, 
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 مقدمه
ی تفسیری به دستت  هاروشیامی ازکالم خداوند است که با عبور از تفسیر هر آیه، معنا و پ

ی تفسیری، دلیلی بر اهمیت جایگتا  روش  هاروش. نسبت پیام به کالم خداوند از طریق دیآیم
ی قابل توجه، برای پژوهش در موضتو  روش نناستی تفستیر استت. بایتد از      از یانگتفسیر و 
ق ارائه داد تا بتوان محکم و متقن در مستیر تفستیر   تعریفی علمی و دقی« روش تفسیر»اصطالح 

و درست، پیام آیات الهی را دریافت نمود. در  مندضابطهآیات، قدم بردانت و بر اساس رونی 
ی گوناگونی در مورد تعریف روش تفسیر، اجزاء آن و اقسام هادگا یدی انجام ند ، هاپژوهش
سی و دست یابی به تعریف جتام  و متانعی از   ی تفسیر وجود دارد؛ اما در راستای بررهاروش

این اصطالح، اجزاء و اقسام آن، تالنی انجام نشتد  استت. در بیشتتر متوارد از تعریتف روش      
کته در ننتین    نتود یمت قتو  یتاد    نیتتر رفتته یپذتفسیر به منب  تفسیر به عنوان مشهورترین و 

سایر تعاریف ارائه نتد  نیتز   رویکردی، عالو  بر عدم توجه به میزان درستی این قو  مشهور، 
. در تعاریف صاحبان نظر، عالو  بتر تعریتف روش تفستیر بته منبت       اندگرفتهمورد غفلت قرار 

تفسیر، به اصطالحات مهم دیگری نون مبانی، قواعد وگرایش نیز انار  ند  استت و هریت    
بته دلیتل عتدم    . این تعتاریف ارائته نتد ،    اندگرفتهدر مقابل روش تفسیر و مساوی با آن قرار 

دلیل برای بیان این تعاریف، خلط مفاهیم، محدودسازی مفهوم  ارائهبا روش، عدم  هاآنترادف 
تفستیر، از کیفیتت مطلتوبی     روشکلی روش تفسیر در مفاهیم جزئی و غفلت از نکل نظامند 

 برخوردار نیستند و از این رو بازتعریف این اصطالح ضروری است.
اصتطالح  »اصلی این است که تعریتف درستت     مسالهائه ند ، ی ارهافیتعرپس با وجود 

یکتی از تعتاریف از پتیش گفتته را برگزیتد  یتا بایتد         تتوان یمت نیستت  وآیتا   « روش تفسیر
 ی بیان ند  از این اصطالح را به طور کلی کنار گذانت و تعریف دیگری ارائه داد هافیتعر

قترار خواهتد گرفتت تتا در گتام       مورد بتازتعریف « روش تفسیر»در این نونتار، اصطالح 
نخست فراتر از تعریف مشهور این اصطالح، تعاریف دیگر نیز ارائه و به ستایر نظترات توجته    
داد  نود. در گام بعد نیز، با گذر از میان تمام تعاریف و دریافتت عناصتر مهتم ایتن تعتاریف،      

ی هتا یژگت یوو از  ی پیشین را ندانتته هاضعفبیان نود که « روش تفسیر»تعریفی از اصطالح 
 جامعیت و مانعیت ی  تعریف علمی و دقیق برخوردار باند.

 
 تفسیر

( 247/ 7(، تفصیل کتاب )فراهیتدی،  55/ 5 ،منظور)ابن انیببه معانی « فسر»تفسیر از ریشه 
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گرفته ند  و « فسر»معنای لفظ و اظهارآن که از  کشف .باندیم( 504/ 4، فارسابنتوضیح )و 
نیز معنای دیگری است که برای این واژ  بیتان نتد  استت. در معنتای      باندیم« سفر»مقلوب 

یعنی زن نقاب از نهر  گشود )طریحتی،  « اههوج عنأَسْفَرَت  المرأةُ »نیزگفته ند  « سفر» شهیر
از این ریشه مشتتق نتد  استت. ابتن     « تفسر »(. برخی دیگر نیز بر این باورند که کلمه 437/ 3

(. 504/ 4، فارساست )ابندانسته « هیفنظَر الطَّبیب إلی الماء و حُکمهُ »ا ر« تفسر »فارس معنای 
/ 7فراهیتدی،  استت ) ارائته داد   « تفستر  »از همین معنا و آنچه فراهیدی در معنایی مشابه برای 

اظهار نوعی معنا است که دربار  آن تعقل و اندیشته بکتار   « فسر» شهیرگفت که  توانیم(، 247
 (.57/ 3راغب اصفهانی، ت )اسرفته و معقو  

بته نشتم   در مورد اصطالح تفستیر   یعلوم قرآن صاحب نظرانمختلفی در آثار  یهافیتعر
که این تعاریف جامعیت و مانعیت الزم را ندارند و نقدهایی بته آنهتا وارد استت. بته      خوردیم

ختا  انتار    که هری  به معنتایی   گرددیم تفسیر ارائه همین دلیل در ادامه برخی از تعاریف
 دارند.

تفسیر علمی است که در آن از کیفیتت تلفتظ الفتا     »ابوحیان در البحر المحیط گفته است: 
ی آنها، احکام فردی و ترکیبیشان و معانی آنها که در حا  ترکیب بتر آن معتانی   هاداللتقرآن، 
 (.26/ 1)ابوحیان، « نودیمو سایر مطالبی از این قبیل، بحث  گرددیمحمل 
تفسیر نام علمی است که از بیان معانی الفا  قرآن و آنچته  » دیگویمعانور نیز ننین ابن  

. در تفستیر از  کندیمکه از این الفا  به صورت مختصر یا مفصل، بهر  برد  خواهد ند، بحث 
(. مغنیه تفسیر را 10/ 1)ابن عانور، .« نودیمتناسب معنای اصلی و معنای منقو  نیز، صحبت 

نتود  یمت ی آن بحتث  هتا یژگت یوکه در آن از معانی الفا  قترآن و   داندیمعلمی  ،اصطالحدر 
 (.81/ 1مغنیه، )

علمی است که در آن، از کالم اعجاز آمیز الهی بتا لحتا    »طریحی بر این باور است، تفسیر 
 (.437/ 3)طریحی، .« نودیمتفاوت آن با حدیث قدسی و از حیث داللت مراد خداوند، بحث 

: تفستیر کشتف متراد از    دیت گویمیگر طریحی در تفاوت تفسیر با تأویل ننین در عبارت د
استت  (. ابن منظور نیز همین معنا را از تفسیر تأیید نمود  437/ 3طریحی، است )الفا  مشکل 

 (.55/ 5ابن منظور، )

تفسیر علمی است که از مراد خداوند » ذهبی در تعریف اصطالحی تفسیر ننین گفته است:
. این دانش هر آنچه که فهم معنا و بیتان متراد بته آن متوقتف     کندیمطاقت بشر بحث  انداز به 

 (.14/ 1)ذهبی، .« نودیماست را نامل 
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: بتدان کته تفستیر در    کندیمابن ملقّن در کنار سایر تعاریف تفسیر، نظر خود را ننین بیان 
ای ظتاهر و... را در بتر   عرف علماء کشف معانی قرآن و بیان مراد را با لحا  لفظ مشکل و معن

 (.18)ابن ملقن، .« ردیگیم

مورد اصطالح تفسیر بر این باور که بستیاری از علمتا، علتم    در « االتقان»در کتاب  یوطیس
، نتوون و قصتآ آیتات؛ و    نتزو  در اصطالح، علم بته   ریتفس تفسیر را ننین تعریف نمودند:

م و متشابه، ناسخ و منسوخ، خا  . سپس علم به مکی و مدنی، محکباندیماسباب نزو  آنها 

و عام، مطلق و مقید، مجمل و مبین، حال  و حرام، وعد  و وعیتد، و أمتر و نهتی، و عبرتهتا و     
: دهتد یمت (. زرکشی در البرهان علم تفسیر را ننین توضیح 428/ 2أمثا  آیات است. )سیوطی، 

مبهم و تبیین مجمتل   یی همچون سبب نزو ، نسخ، تعیینهانقلتفسیر علمی است که گاهی به 
بترای نیتل بته وجته معتبتر،       است و در تحصیل آن تفقه ازینیبمتوقف است و گاهی از توقف 

 (.312/ 2. )زرکشی، کندیمکفایت 
 تواننتد یمتعاریف فوق  که بانندیمتعاریف ارائه ند  از تفسیر در نش دسته قابل تقسیم 

 ی برای هری  ازانمونه
 این دسته بندی به نرح زیر است: (.113-103تجری،  روحی،بانند )این نش دسته 

. بانتد یمت : تفسیر در صدد کشف معتانی الفتا  و عبتارات متتن قترآن      کشف معنای متن
 مصادیقی برای این معنا بانند. توانندیمتعاریف ابوحیان، ابن عانور و مغنیه 

اونتد بته عنتوان    : تفسیر از این نگا  دانشی است که درصدد بیان متراد خد بیان مراد مؤلف
 متکلّم و مؤلّف قرآن است

 .ردیگیمتعریف نخست طریحی از تفسیر در زمر  این دسته جای 

در این تعریف دانش تفسیر به دنبا  بیان مراد متن است که سطحی فرارتتر   بیان مراد متن:
و  . برای نمونه همانطور که طریحی در تفاوت تفستیر باندیماز معنای متن و الفا  ظاهری آن 

کرد  است، این دانش روی الفا  مشکل کار  دییتأتأویل بیان نمود و ابن منظور نیز این معنا را 
 .کندیم

: در این معنا از ترکیب معنای متن و مراد مؤلف که بته آنهتا   مؤلفبیان معنای متن و مراد 

فهتم قترآن   انار  گردید، بهر  برد  ند  است. ذهبی در تعریف تفسیر، به ترکیب آنها در مسیر 
 باور دارد.

در این معنا، از ترکیب معنای متن و مراد متن که بته طتور جداگانته     بیان معنا و مراد متن:
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هری  از آنها در تعاریف تفسیر، در نند سطر قبتل آمتد، استتفاد  نتد  استت. ابتن ملقتن در        
 معنا را آورد  بود. تعریف خود از تفسیر، هردو

را علم سبب نزو  آیتات و یتا علتم نتزو ،      انش تفسیرگا  دتعریف به اجزاء و مصادیق: 
. از آنجتایی کته ایتن تعریتف از دیگتر      انتد نتمرد  علم نأن نزو  آیات و علم قصتآ آیتات   

موضوعات فراوانِ مورد توجّه در این دانش نون موضوعات معرفتتی و... غافتل مانتد  استت،     

 تعریف ناقصی است.
مراد مؤلف وجه مشترک تعاریف بررسی نتد   نتیجه آنکه، کشف معانی آیات، مراد متن و 

و تعاریف مشابه دیگری است که برای این دانش آمد  است. از این رو تفسیر عبارت استت از:  
دانشی که به دنبال کشف معانی آیات، مراد متتن و متراد مؤلتف بتر امتان مبتانی و بتا        

 .باشدیمبکارگیری قواعد مشخص در هر روش تفسیری 
کشف معانی آیات، مراد متن و مراد مؤلف به صورت همزمتان نیستت.    الزمه تحقق تفسیر،

 اگر مفسر بتواند به یکی از
دست یابد، تفسیر  -که در ادامه توضیح آنها خواهد آمد -نیز در قالب مبانی و قواعد  هاآن 

 آیات محقق ند  است.

 
 روش

  جستتجو محتدود   ای فارسی است؛ از این رو در توضیح لغوی آن دایتر ، واژ «روش»واژ  
معتانی متفتاوتی نتون طریتق و     « روش»نود. نتاظم االطبتاء بترای    های فارسی میبه لغت نامه

ناظم الطبتاء،  ) حرکت، طرز و رسم خرامیدن، حرکت وآمد و ند، را  و طریق بیان نمود  است
ز (. در لغت نامه دهخدا عالو  بر معانی گفته ند ، به معنای نیو ، اسلوب و سب  نیت 1707/ 3

ر ( در واژ  نناسی لغت ستب ، معنتایی   ) ( که نهید مطهری502/ 2دهخدا، ) انار  ند  است
 (.51/ 16مطهری، ) اندمترادف با روش را از آن ارائه داد 

پار  نقتر  گداختته را    «سبیکه»ی گداختن و ریختن زر و نقر  است و اسب  در لغت به معن

ات و استقامت و عدم تغییر، با معنای ستب  همترا    (. در این واژ  استحکام، ثب4-3بهار،) گویند
ای دیگر نون سب  زندگی، سب  بیانی، سب  تفسیری و... مضتاف  است. سب  وقتی به کلمه

گتردد. یعنتی زمتانی    نود، بار مفهومی استقامت و صالبت آن به واژ  مضالف الیه، منتقل میمی

کنند کته  دگی انرافی توصیف مینخصی را در زندگی به سبکی همچون زندگی زاهدانه یا زن
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هایی ثابت و بدون تغییر وجود دانته باند. در مورد سب  تفستیر  اش، ویژگیدر روش زندگی
 کند که روش اواش، در قالبی عمل مینیز همین معنا وجود دارد. یعنی مفسر در روش تفسیری

ش را بته نتیو  تفستیر    توان نام روثبوت و عدم تغییر برخوردار است و زمانی می از استحکام،

مفسری اطالق نمود که با ننین ثبوت و عدم تغییری همرا  بانتد. دستت یتابی بته صتالبت و      
ثبات در روش، نیازمند قالبی ساختارمند و نظامند است. در هتر ستاختار و نظتام کته از اجتزاء      

ای را خواهد دانت کته هماهنتب بتا    مختلفی تشکیل ند  است، هر جزء عملکرد تعریف ند 

کند. برخی سب  تفسیری را با روش تفسیری مترادف نداستند سایر اجزاء نقش خود را ایفا می
هتایی نتون   و براین باورندکه تعداد هر سب  به تعداد تفاسیر و مفسران متعدد استت و ستب   

تفسیر منظوم، تفسیر منثور، تفسیر مزجی، تفسیر مختصر، تفسیر مفصّل، تفسیر ترتیبی و تفستیر  
در ننین معنا و مفهتومی   (.51-50ناکر،) اندنمود  ا از اقسام کلی این عنوان معرفیموضوعی ر

از سب ، معنای سب  تفستیر و مفستر خلتط نتد  استت. اقستام تفاستیر منظتوم، منثتور و...،          
هایی برای قلم مفسرند و با سب  تفسیر که رونی نظامند و دارای اجزاء است، ارتباطی ویژگی
 ندارد.

 
 ح تفسیرروش در اصطال

نناسان تفسیر، تعریف یکسانی ندارد. برخی روش تفسیری را بتا  روش، در اصطالح ِروش
 ایلحا  نکل تفسیر و نو  نینش آیات، تعریتف نمودنتد و اقستام آن را، موضتوعی، تجزیته     

( 163/ 2مصتباح،  ) موضتوعی  -( یتا ترتیبتی  18/ 1مکارم نیرازی، ) ترتیبی – (50-21صدر، )
نی آیات، مراد متن و مراد مؤلف که در تعریف تفستیر آمتد، هرگتز بتا ایتن      کشف معا دانستند.

 تعریف از روش محقق نخواهد ند.
پرداختته استت. در    هاآنهدی ابوطبر ، نند تعریف از روش را گزارش کرد  و به بررسی 

یی متنظم آن را طتی   هتا گامکه مفسرِکتاب خدای متعا  با  داندیمنهایت، منهج تفسیر را رونی 
ی هتا شته یاندی مورد نظر خود آیات قرآن را تفسیر کند؛ یعنتی  هاشهیاندتا در محدود   کندیم

، میکردایرة المعارف قرآن سازد )را آنکار  هاآنو در خال  تفسیر  خود را بر تفسیر تطبیق دهد

( در این تعریف، مفهوم روش همان مبانی یا گرایش تفسیری است که نتامل بخشتی از   41/ 8
 و در قیاس با تعریف مطلوب، ناقآ است. باندیملی روش مفهوم ک

در نظر دیگر، روش تفستیری، از انتوا  مبتانی تفستیری دانستته نتد  استت. یعنتی روش         
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مبانی صدوری و داللی، مبانی مشترک و مختآ، مبتانی عتام و ختا ، مبتانی     تفسیری درکنار 
بر این باورندکه مبانی رونتی بته   . آنان ردیگیمقرار « مبانی رونی»فقهی و کالمی تحت عنوان 

ی هتا روشروش خا  ی  مفسر نظر دارد. به عبارت دیگر بخشی از اختالفات و تمایزهتای  
گردنتد  یمت باز  هاآنبه تفاوت و تمایز مبانی  اندند مختلفی که امروز  در تفسیر قرآن تعریف 

مبنای تفسیر استت؛ در   (. در این تعریف، روش تفسیر، همان25/ 8، میکردایرة المعارف قرآن )

حالی که این دو اصطالح، مفاهیمی جدای از یکدیگرند و مبانی بخشی از ی  روش تفستیری  
 .گرددیممحسوب 

در قو  مشهور، برخی روش تفسیری را همان مناب  و مستتندات تفستیری دانستتند. یعنتی     
 هر مفسر را، منب  روش تفسیر

ها بر این باورنتد کته   آن( 187مید زنجانی، ؛ ع46رک: ناکر، ) کندو مستند او مشخآ می 
استفاد  از ابزار یا منب  خا  در تفسیر قرآن است که معانی و مقصود آیته  « روش»مقصود از »

( به همین دلیل اقسام روش را با توجه به اقسام مناب  22)رضائی اصفهانی، « سازدرا رونن می
یرهایی که با استناد نقل به فهم و درک معانی کنند. به تفسکه نقلی و یا عقلی هستند، تقسیم می

نامند؛ امتا  « تفسیر اثری»گویند و روش تفسیری آنها را « تفسیر به مأثور»نود، آیات پرداخته می

تفستیرهای  »انتد،  تفسیرهایی که با استناد عقل و مدرکات حوز  اندیشته و تتدبّر، فتراهم آمتد     
(. با دقت در معنتای  165مؤدب، ) نامند« ر عقلیتفسی»گویند و روش تفسیری آنها را « اجتهادی

هتا و تعریتف روش تفستیر بته منتاب       یابیم که ترادف آندرمی« روش»و « منب »لغوی دو واژ  
در لغت و در اصطالح تفسیر، هتم  « روش»و « منب »تفسیری، دریافتی از اساس نادرست است. 

، خالف قواعد تفسیر در نتکل نظامنتد   معنا نیستند. هرنند بی بهر  ماندن مفسر از مناب  تفسیر
باند؛ اما منب  تفسیر، غیر از روش تفسیر است. با وجود نقش مهتم آنهتا،   هر روش تفسیری می

مناب  در نگا  کالن، تنها بخشی از ی  مجموعه رونی است که در کنار مبانی، قواعد وگترایش  
نوند که به عنوان تفسیر نمرد  میگیرد و در نگا  خُرد نیز، مستندات، از قواعد تفسیر قرار می

بتدون استتناد    کنند. یعنی احتما  خطتا در تفستیر،  جزئی از نظام روش تفسیری ایفای نقش می

در هر دو نگا  خرد « منب »با نام  «روش» یابد. از این رو تلقی ازمفسر به منب  معتبر، افزایش می
 و کالن به جای همه روش تفسیری، غلطی آنکار است.

همتانطور کته    -نتوند، بلکته  بر این، مناب  تفسیر تنها به آیات و روایات محدود نمی عالو 

گاهی مفسران بیش از این دو منب ، از سایر مناب  همچتون منتاب  تتاریخی، منتاب       -خواهد آمد
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برند. اما کسی از روش اینگونه مفسران، به عنوان مثا  با نتام تفستیر   زبان عربی و.. نیز بهر  می
 کند و همین، دلیل دیگری در ضعف ننین تعریفی از روش است.و... یاد نمیتاریخی 

یکتارم روش تفسیری در دو معنا بته  »آقای مصباح در کتاب قرآن نناسی، معتقد است که 

 . گرایش تفسیری؛1: رود
و  هتا دگا یت د، هتا شیگرای تفسیری؛ هاروشی منظور از گاه . قواعد و ضوابط تفسیری.2 
 ی است کهی خاصهاقهیسل

ی تفسیری علمی، فلستفی، عرفتانی   هاشیگرا؛ مانند انددانتهمفسران در کار تفسیری خود  
ی منظور از روش تفسیر، قواعد و ضوابطی است که مفسر در روش مقبو  ختود  گاه و حدیثی.

به کار گرفته است؛ مانند رونی که بحرانی و حویزی در البرهان و نور الثقلتین در مراجعته بته    
یا رونی که افرادی مانند فختر رازی در مستائل کالمتی دانتتند و در تطبیتق       انددانتهات روای

و عکتس آن رونتی استت کته      بردنتد یمت آیات بر مبانی کالمی خود در برابر معتزلیان به کتار  
 بختش هرنند در این تعریف، بته دو   (.150/ 2)مصباح، .« اندبرد  کاربهمعتزلیان در مقابل آنان 

 ارائته یری انار  گردید  که در تعریف دیگران مورد غفلت واق  نتد  استت؛ امّتا    از روش تفس
ننین تعریفی از روش نیز، در قیاس با تعریف اصطالحی مطلوب، کامل نیست و بتا انتکاالتی   

 همچون؛ خلط مفاهیمِ روش، قواعد و گرایش و عدم جامعیت تعریف، روبه رو است.
روش نتیخ طوستی در   »اند. مؤلف کتتاب  م آمیختهبرخی دیگر معیارهای گوناگون را در ه

های تفسیری را به پنج نیو  که عبارتنتد از: تفستیر قترآن بته قترآن، تفستیر       نیو « تفسیر تبیان
کنتد )ایرانتی   موضوعی، تفسیر لغوی، تفسیر به سنت و اثر، تفسیر به عقل و درایت، تقسیم متی 

 ارهای پیشین نامعلوم است.که وجه مشترک این تقسیم، حتی براساس معی( 91قمی، 
بته   هتا روشدر آنچه گذنت، مبانی، قواعد و مناب  یاگرایش تفسیر به تنهایی معیار تقستیم  

آنها را در بتر   همهدر حالی که روش تفسیر با استناد به تعریف این اصطالحات  آمدندیمنمار 
مبتانی، منتاب ،    مجموعته اختالف رونی، اختالفتی در   (23/ 1)رک: رضائی اصفهانی،  ردیگیم

ی تفسیری که قالبی نظامند دارند، با هتدف کشتف   هاروشی تفسیری است. هاشیوگراقواعد 
در قالتب قواعتدی    نتوند یمت معنای متن و مراد از آن و مراد خدونتد متعتا ، از مبتانی آغتاز     

بته   ، وپردازنتد یمت به بهر  از مناب  مجاز و معتبتر   گردندیممند که مان  از خطای مفسر ضابطه
یمت خاصتی بته ختود     ارائته موضوعی نکل  -ی یا ترتیبیاهیتجزی ترتیبی، موضوعی، هانکل

 گفت: توانیم. نتیجه آنکه در مورد روش تفسیری رندیگ
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یعلم منابع عقلی، نقلی و  

 تفسیر قرآن

 موضوعی -ایتجزیه موضوعی ایتجزیه ترتیبی

و با به کتارگیری   شودیمنظامندی امت که از مبانی آغاز  وهیشروش یا مبک تفسیری 
 کندیمعقلی، نقلی و علمی امتنباط  را از منابع قواعد، معانی آیات، مراد متن و مراد مؤلف

 .دهدیمموضوعی ارائه  -ی یا ترتیبیاهیتجزی ترتیبی، موضوعی، هاشکلو تفسیر را در 
در نکل زیر جایگا  سه بخش مهم روش تفسیر یعنی مبانی، قواعد و مناب  و نتو  ارتبتا    

 آنها بایکدیگر مشخآ ند  است:

 
 
 

 
 

 
 ارتباط اجزاء روش تفسیر وهیش

 یوسف قرضاوی در مورد بهترین روش تفسیر قرآن، بر این باور است که:
و مبتانی محکتم و    اصتو  روش در تفسیر قرآن آن است که بر پایته   نیتریعلمبهترین و »

 قواعد علمی استوار
ضوابط رونن دانته بانتد کته   باند، و مسیری مشخّآ با راهکارهای سنجید  و معین و  

التزام به آنها و رعایت آنها بر نخآ مفسّر فرض گردد، تا هدف از تفسیر قرآن برای او واضح 
 (.359)قرضاوی، « نود

 قواعد تفسیر

 
 
 
 
 

 تفسیرمبانی 

مصونیت مرادها و معانی کشف شده از خطا 
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از آنجایی که گرایش تفسیری، همان مبانی و قواعد مورد پذیرش و پرکاربرد مفسر و رنتب  
طور مستقیم به جایگتا  آن انتار  نشتد     غالب در تفسیر است، در نکلی که از ساختارآمد، به 

 .ردیگیماست ولی به دلیل ارتبا  مستقیم با مبانی و قواعد، در مجموعه روش تفسیری جای 

استت، بتا    هتا شیوگترا پس از نناخت اجزاء روش تفسیری، که نامل مبانی، مناب ، قواعد 
مختلتف ایتن   ی تفستیری و بررستی نقتا  مشتترک و     هاروش محدود دست یابی به اقسام و 

ی ممکن خواهد ند. برای درک بهتری از تعریف اصطالحی، کلید واژهای نناسروش، هاروش

 نیازمند تبیین است.« گرایش تفسیر»و « قواعد»، «مناب »، «مبانی»اصلی تعریف یعنی 
 

 مبانی تفسیری

، ب عمیتد اساس )فرهن(، بنیان و 602/ 2دهخدا، ) هیپاو ، ا ،ابتداءمبانی جم  مبنا به معنای 
/ 6جتوهری،  استت ) یشه این کلمه در اصل بته معنتای ستاختن و ایجتاد کتردن      ر ( است.502

/ 1)فیروزآبتادی،  « الهَتدْم نقتیُُ  » ی یعنتی البَن ت (. متضاد آن نابودی است وگفته ند  کته  2286
گوینتد  « ابتن »است، به پسر از آن جهت « بنو»نیز گفته ند  که اصل آن « ابن»در معنای  (.232
در لغت از آن جهت اهمیت دارد که « مبنا»(. توجه به معنای 232/ 1قرنی، است )ای پدر که بنّ
 در هر علم برابر با نابودی آن علم است.« مبنا»نبود 
مبتانی  »از رهگذر توضیح لغوی این واژ ، باید به تعریفی اصتطالحی از آن دستت یافتت.     
در تفستیرپژوهی فارستی   ر عمتد   بته طتو  دور  معاصر است که  از مصطلحات رایج در «تفسیر
عنوان تفسیر، نخستین بار عمید زنجانی این اصطالح را در دانش یافته است. در  نهرت ان،زبان

(. در این کتتاب  22/ 8دایرة المعارف قرآن کریم، آورد ) «تفسیر قرآن یهامبانی و روش»کتاب 
مبنتا و  »نمود  استت کته   و آن را ننین تعریف  مقصود مؤلف از مبانی همان روش تفسیر بود 

روش تفسیری عبارت از مستند یا مستنداتی است که مفسر بر استاس آن کالمتی را کته ختود     
« کنتد یساخته و پرداخته است به عنوان تفسیر کالم خدا و معنی و مقصود آیات الهی قلمداد م

ر و مبتانی  (. اما همانطور که آمد، روش تفسیر، مفهومی غیر از مستند تفستی 187)عمیدزنجانی، 
نیز معنایی غیر از مستندات را در خود دارد و درهم آمیختگی تعریف این مفتاهیم، بنیتان نظتام    

. پس از عمید زنجانی، در میان محققتان، تعریتف یکستانی از    کندیمرونمند تفسیر را، سست 
تلفی با تعابیر مخ -که گذنت -مبانی تفسیر پدید نیآمد، از مبانی عالو  بر معنای روش تفسیری

روحتی و  استت ) نون اصو  و قواعد، مبادی، قضایای بنیادین، پتیش فرضتها، و...، یتاد نتد      
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که مبنا بتر روش   اندگفته(. برخی نیز در تعریف، کارکرد مبنا را مدّ نظر قرار دادند و 97تجری، 
( 94)رک: همتان،  « اصطالح نناسی مبتانی تفستیر  » مقاله(. در 100همان، است )تفسیری مؤثر 

اد درستی یا نادرستی این مفاهیم، به طور مفصل مورد تحلیل بررسی قترار گرفتته استت. در    ابع
و... وجتود   هاشهیاند، باورها، هانناخت، هاداد ، هاگزار مقابل تعابیر فوق، تعابیر دیگری نون 

استت  « ایتن همتانی  »و رابطه میان آنها از نتو  رابطته    دهدیمداردکه مبانی همه آنها را پونش 

(. پیش از ورود به تفسیر، مفسر مبانی را با استدال  پذیرفته است و بسان مقبتوالتی  98)همان، 
. مفسر از رونن سازی نظتر ختود در متورد    بردیمذهنی، گا  به صورت ناخودآگا  از آنها بهر  
بنیتادی در تفستیر    یهافرضپیشهمان ، به یمبان عناصر مؤثر در مسیر تفسیر ناگزیر است. زیرا

تفستیر متؤثّر استت     و رونن سازی ابعتاد  ها در نفی و اثباتپذیرش یا ردّ آن نودکهیطالق ما
برای نمونه در تفسیر نقلی این دو مبنا وجود دارد: الف( لتزوم تبعیتت از روایتات     .(54ناکر، )

 (.22فتح الهی، ) ستینتفسیری. ب( بطالن هرگونه تفسیری که متکی به روایت و سما  
 در روش . گتاهی متفتاوت استت   یمبتان  و اقستام  تعتداد  یریتفست  یهاروشدر هر ی  از 

 ستت ینننتین   ،دیگتر  یریدر روش تفست  لتی و نودیممحسوب آن  یاز مبان یاهیقض یریتفس
انتخاب درست مبتانی، متان  از انحتراف کامتل وکجتروی در       (؛25دایرة المعارف قرآن کریم، )

ی ی  روش تفستیری درستت   هابخشام . ناید در ی  روش تفسیری تمنودیممسیر تفسیر 
انتخاب نوند، امّا اگر آن روش، از مبنا کار خود را دقیتق آغتاز نکترد  بانتد، امیتد بته نتیجته        

 یهتا موجبات اختالف و مرزبندی در کلیات و نتاخه  مبانیمطلوب انتظاری عبث خواهد بود. 
اگر روش عقلی محُ و روش نقلتی محتُ    .کنندیتفسیری را ایجاد م یهااصلی میان روش

آنهتا از   نتد  اختالفشان در نو  مبنای پذیرفته  شهیررا در تفسیر دو روش جدا بدانیم، علت و 
و دیگتری نیتز عقتل را     داندیمسوی مفسر است. یعنی یکی نقل را بدون توجه به عقل حجت 

 بدون توجه به نقل به عنوان روش درست تفسیر، معرفی نمود  است.
اهی ممکن است در مبانی جزئی، مثل تفاوت در میزان اعتبار روایات یتا جترح و تعتدیل    گ

این اختالفات جزئی باعتث   اختالف وجود دانته باند. هاروشبرخی از صحابه و تابعان، میان 

همتان مبتانی کلتی     ،تفسیری یهاو عامل تفکی  روش نودیایجاد رونی جدید در تفسیر نم
مبانی باورهای متخصصان و »گفت که:  توانیمه ند  از اصطالح مبانی در تعریف ارائ هستند.

و آن  دیت نمایمو ابعاد آن را مشخص  عالمان در یک علم امت که حقانیت دانش را ثابت
 «باورها اثرش در تمام بخشهای آن علم پیدا امت.
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یتب دو  از ترک« مبتانی تفستیری  »با توجه به مفهوم ارائه ند  از تفستیر، تعریتف اصتطالح    
مبتانی  ». تعریتف ایتن اصتطالح ننتین استت کته       نودیمحاصل « تفسیر»و « مبانی»اصطالح 

و ابعتاد آن را   کننتد یمت تفسیری باورهای مفسر امت که حقانیت دانش تفستیر را ثابتت   
و مفسر با آن باورها که اثرش در تمام بخشهای تفسیرش پیدا امتت، در   دینمایممشخص 

 «.مراد مؤلف امت پی کشف معانی، مراد متن و
های تفسیری به دو دسته عتام  مبانی تفسیر، با توجه به میزان کارایی و اثر گذاری، در روش

های تفسیری کاربرد نوند. الف( مبانی عام: این نو  از مبانی، در تمام روشو خا  تقسیم می
. برخی از مبتانی  ها اظهار نظر نمایدتواند درمورد آندارند و هر مفسر با هر روش تفسیری، می

؛ کریمتی، دیمته کتار    125مؤدب، موسوی مقتدم،  قرآن )تفسیر  عام عبارتند از: مبنای جواز فهم
متؤدب،  ) (، مبنای وحیانی بودن الفا  آیات76؛ بهرامی، 143؛ سخی مطلق، پهلوان، 119گراب، 

( 58؛ استالمی،  140؛ سخی مطلتق، پهلتوان،   114؛ کریمی، دیمه کار گراب، 123موسوی مقدم، 
متؤدب،  قترآن ) (، مبنای معنتا داری لغتت    141سخی مطلق، پهلوان، قرآن )مبنای عدم تحریف 

 (.59-36ی، ا)خامنه اتیآ( مبنای تفسیر پذیری 135موسوی مقدم، 
ب( مبانی خا : نفس ِتفسیر بر پایه مبانی عام و نو  روش تفسیر بتر پایته مبتانی ختا      

آینتد. بترای مثتا  در روش    مبانی خا  پدید متی  گردد و هر روش تفسیر، براساساستوار می
هتا بتاور دارد، بتر پایته     ها و مکتان تفسیر عصری که به پاسخگویی قرآن به نیازها در همه زمان

؛ علیتتا نستتب، 296؛ نتتاکر، 154ستتخی مطلتتق، پهلتتوان، ) مبتتانی خاصتتی همچتتون جتتاودانگی
 (، بتاطن 3ری نتهری،  ) (، هتدایت 7حستینی،  ) ، جامعیتت (131سیدضیاءالدین؛ امیری، لتیال،  

لت  زایتی، احمتدی    ) (، و سیاستت 149/ 1؛ رستتمی،  99؛ میربتاقری،  7پهلوان، فائز، خیبری، )
 ( استوار است.9 ،  1392سفیدان؛

عام یا خا  بودن مبانی با توجه به هتر روش تفستیری تفتاوت دارد. بترای مثتا ، مبنتای       
 اعتبارسنجی روایات در روش

 .ردیگیمدر مبانی عام قرار  هاروشدر سایر تفسیر نقلی در مبانی خا  و  
 

 منابع تفسیری

بانتد و محتل جونتش آب از    مَن بَ  که جم  آن مَنَاب  ]نب [ است به معنای نشمه آب متی 
؛ راغتب  345/ 8؛ ابتن منظتور،   381/ 5؛ ابتن فتارس،   160/ 2)فراهیتدی،   زمین منبت  نتام دارد.  
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ها، منب  به محل جونتش علتم و سرنشتمه    نشدر دانش تفسیر یا سایر دا (.280/ 5اصفهانی، 
بانتد. منبت  همتان    نود که با مصادر، مآختذ و مستتندات تفستیر، متترادف متی     دانش گفته می

بانند که سرنشمه و دلیل فهم مراد و معنای آیتات هستتند.   های عقلی، نقلی و علمی میدانش
 از: ندعبارت ،بانندیم رجو  محل برای مفسرانمناب  و مصادر تفسیر که 

الف( مناب  نقلی: آیات، روایات، مناب  لغوی، منتاب  تتاریخی، تفاستیر گذنتته و تتورات و      

 انجیل.
 در منتاب   یبنتد جمت   از را یاهیآ معنای و دانته ابزاری نقش یگاهمناب  عقلی: عقل  ب(

 یعنتی  ،دارد منبت   نقش نیز یگاه .دارد روننگری و مصباح نقش عقل صورت این در .ابدییم

 الهتی  مرادات کشف و تفسیر منب  داد  قرار هاانسان همه در خداوند که بدیهی ادراکات انهم

 (.57/ 8، میکردایرة المعارف قرآن است )
(: این مناب  عبارتنتد از: منتاب  ادبیتات    155فرزندوحی، جوانمرد، قادریان، ) یعلمج( مناب  

، علم فقته و اصتو  فقته، علتوم     عرب ناملِ صرف و نحو و علوم بالغی، علم کالم، علم منطق
حدیث که نامِل درایه، فقه الحدیث، رجتا  و تتاریخ حتدیث و ستایر علتوم انستانی و علتوم        

فهم آیات بهر   مفسر از توان این علوم در (63-58/ 8، میکردایرة المعارف قرآن است )تجربی 

 به دست آمد  دنار انتبا  نشود. جهینتتا در  بردیم
 

 قواعد تفسیری

در بیان مفهوم قاعد  به عنوان معنایی مشترک اتفتاق  « پایه و اساس»نناسان به معنای  لغت»
؛ 357/ 3؛ ابتن منظتور،   525/ 2 ؛ جتوهری، 108/ 5، فتارس ابتن ؛ 180/ 6فراهیدی، )نظر دارند. 

 نتد یگویمت « القواعتد البیتت  »( در معنای 194/ 5؛ زبیدی، 180/ 6؛ ابن معصوم، 108/ 2فیومی، 
ننتین  « قواعد التفسیر لدی اإلمامیت  وأهتل الستنّ    ». در کتاب باندیم« ساس البیتا»مراد از آن 

با توجه به ایتن معتانی    (.34)میبدی، « العمود لقاعدة فی اللغ  بمعنی األساس وا»آمد  است که 
یی هستند که هر خانه برای استتقرار و دوام، نتاگزیر از وجتود آنهتا     هاستونلغوی، قواعد مانند 

لیل ترادف مبنا و قاعد  در معنای پایه و اساس، باید تعریفی از قاعتد  ارائته نتودکه    است. به د
 تداخل مفهومی مبنا و قاعد  پیش نیاید.

هر قاعد ، وجه انتراکی است که در تعاریف صاحب « ضابطه و قانون بودن»و « کلی بودن»

 «قضتیه کلتی  »ری تعبیتر  قواعد، با به کتارگی جرجانی در تعریف نظران به آنها انار  ند  است. 
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جرجتانی،  استت ) ی کلی است که برا تمام اجتزاء ختود قابتل انطبتاق     اهیقضقاعد  » است گفته
تعریتف کترد  و   « حکتم کلتی  »قاعد  را به « جمعاً و دراسه قواعد التفسیر»( صاحب کتاب 402
یمت ی جزئتی نتناخته   هتا حکمآن  لهیوسکه قاعد  حکمی کلی است که به  است نونته ننین

قواعد تفسیر ضتوابط و  » سدینویمو در تفاوت آن، با تفسیر  ادامه(. وی در 23)السبت، « ندنو
. اما تفسیر، رونتن نتدن معتانی و    رسدیمکلیاتی است که مفسر با التزام به آنها به معنای مراد 

 (. فیتومی 33همتان، ).« ردیت گیمنرح آن است که بر اساس ضوابطی که قواعد نام دارند، انجام 

. وی بانتد یمنطبق بر تمامی جزئیات مت و امری کلی  آورد  و باور دارد، قاعد  را ی ضابطهمعنا
بتر تمتام جزئیتات قابتل      بانتدکه یمقاعد  در اصطالح به معنای ضابطه و امری کلی » دیگویم

عبارت امتور   نیز از قواعد با« فصو  فی اصو  التفسیر»(. صاحب 108/ 2فیومی، «)انطباق است
 (.87. )الطیتار،  کنتد یمت ، یتاد  ردیگیمی که مورد استفاد  مفسر در تفسیرش قرار کلی و منضبط

« کلی و ضابطه مند بودن قاعتد  »اما در دارد،  ی در تعاریف ارائه ند ، وجودگرنه اندک تفاوت
قتوانینی، ثابتت،   قواعد تفستیر،  »انتراک دارند. با توجه به مجمو  نکات لغوی و اصطالحی: 

و  باشتند یمت ی نقل و متقن عقلی یهاهیمبتنی بر پاکه  اندی تفسیر قرآنبرا و کاربردی کلی
معانی آیات، مراد متن و مراد  فهم و خطا در کندیمند متفسیر را ضابطهروش  هاآن رعایت
 (.30/ 8، میکر)رک: دایرة المعارف قرآن  .«دهدکاهش می را مؤلف

، دیگتر قانونمنتد استت    ایهتر نونتته  م فهم متون دینی، بویژ  قرآن مانند فهت از آنجایی که 
ها و نسبت آراء نادرست بته قترآن در مراجعته    نناخت این قوانین ضروری است تا از کژفهمی

مخاطبان و مفسران به این متن از دین، جلوگیری به عمل آید. از ایتن رو، بستیاری از صتاحب    
 با نظران کارکرد اصلی قواعد را عملِ مصون سازی مفسران از خطا و انت

(. علتی بتن   63-62کیتا، روحتانی راد، رجبتی،    بابایی، عزیزی) داننددر مسیر فهم قرآن می 
نود و به وستیله آنهتا تفستیر    گویدکه علم تفسیر با قواعد به پا نگه دانته میسلیمان العبید می

گردد و بین مفسر و خطا در فهم و استنبا ، با قرارگیتری ختط محکمتی، فاصتله     مند میضابطه
قواعد، فهم متا  »(. عماد علی عبدالسمی  به همین مضمون انار  دارد که 27عبید، ) آیدد میپدی

(. خالتد عبتدالرحمن   10)عبدالستمی ،  « کنتد مند میرا از کتاب الهی و از لغزش و خطا، ضابطه

علم قواعد تفسیر برای مفستر، میزانتی استت کته او را از خطتا      »الع  نیز بر این باور است که 
نماید. به وسیله قواعد، تفسیر صتحیح از تفستیر   کند و خطای در تفسیر را من  میمی نگهداری

 نستبت  ماننتد  تفسیر، با قواعد نسبت که گفتن است (. نایان31الع ، «)نودغلط بازنناخته می
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 رعایتت  کته  گونته استت. همتان   فقه علم با فقه اصو  نسبت استدال  یا و اندیشه با منطق علم
 در فقیته  خطتای  از فقته،  اصتو   و کنتد متی  جلتوگیری  استتدال   در خطا از منطق، علم قواعد

بابتایی،  ) داربتاز متی   خطاهتا  از را مفستر  نیز، تفسیر قواعد رعایت کاهد،می فقهی هایاستنبا 
(. عدم رعایت قواعد، موجب تفسیر به رأی و افتراء بته  63-62کیا، روحانی راد، رجبی، عزیزی

 خداوند گردد.

هتا  هایی در روش تفسیر هستند که مفسر پیش از ورود به تفسیر، آنا و نناختمبانی باوره
دهتد. امتا قواعتد، قتوانین و     را با استتدال  پذیرفتته استت و نگتا  او را بته تفستیر نتکل متی        

بانند که باید برای دریافتت متراد  متورد نظتر     هایی کاربردی در روش تفسیری میدستورالعمل
بانتند.  استفاد  نمود. به عبارتی مبانی، نظری و قواعد کتاربردی متی   نار  به طور حتم، از آنها

  محت  زد  در پرتتو تبیتین دقیتق قواعتد مزبتور،      از آیتات  موجود هایبردانتصحت و سقم 
خواهد ند. در مورد رابطه مبنتا و قاعتد ، در نترایط مطلتوب بته ازای هتر مبنتای تفستیری،         

دارد. این باورهای پذیرفته ند ، پیش از ورود بته   ای کاربردی برای رعایت آن مبنا وجودقاعد 
تفسیر باید ضمانتی برا اجرا و قانونی برای مصونیت از خطا، دانته بانند که ننین مسوولیتی را 

ای تفسیری عهد  دار است. برای مثا  اگر مبنای مفسر اعتقاد به باطن قرآن، حجیت عقل قاعد 

ر استتفاد  از قواعتد تطبیتق محتوری، پرهیتز از رأی      و پیوند معنایی آیات بانتد، بته ترتیتب د   
محوری و قرینه محوری که قرینه سیاق را در خود دارد، ناگزیر است. تأثیر مبتانی تفستیری را   

 (.33فتاحی زاد ، ) توان در قالب بایدها و نبایدهایی با عنوان قواعد تفسیری دیدمی
که به دلیتل تترادف    فاد  نمودند؛برخی برای قواعد تفسیری از اصطالح اصو  تفسیری است

در معنای ریشه و پایه و عدم انار  به معنای قانون و ضابطه در معنتای  « اصل»و « مبنا»دو واژ  
 رسد.، کاربرد این واژ  به معنای قاعد  مناسب و مطلوب به نظر نمی«اصل»لغوی 
 

 انواع قواعد تفسیری

نتد ، اقستام گونتاگونی نیتز بترای آن       ی متنوعی کته از قاعتد  ارائته   هافیتعربا توجه به 

برنمردند. به همین دلیل قواعد تفسیر نیازمند تنظیم وتنقیح است. برخی، مصادیقی را از قواعد 
برنمرند که با تعریف ارائه ند  از سوی آنها همخوانی ندارد. به عنوان مثتا ، صتاحب کتتاب    

ون، قواعتد اصتولی، قواعتد    قواعد تفسیری را نامل قواعتدی همچت  « فصو  فی اصو  التفسیر»

ها، مصادیق کتاربردی هتر عنتوان را بته طتور      دانند ولی در زیر عنوانلغوی، قواعد ادبی و...می
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برا سر اوصتاف و استم جتنس    « آ » مرتب ذکرنشد  و تنها به برخی قواعد نحوی نون وجود
د  استت.  موجب استغراق، نکر  در سیاق نفی مفید عموم، ذکر فتاء مفیتد تعلیتل و...انتار  نت     

نتوند.  (. قواعد همچون مبانی به دو دسته قواعد عام و قواعد خا  تقسیم می92-87)الطیار، 

های تفسیری به عنوان قوانین مصتونیت بختش بته    قواعد عام، قوانینی هستند که در تمام روش
ونته  کاربرد دارند و نباید مسیر تفسیر در جهت خالف آنها قرار بگیرد. به عنوان نم تفسیر آیات،

توان به قواعد پرهیز از رأی محوری، لغت  قرآن محوری، قرینه محوری، مبنا محوری، منبت   می

محوری، اصو  محوری و داللت محوری انار  کرد. اما قواعد خا  قوانینی، کلی و کاربردی 
گردند. ایتن قواعتد عوامتل    اش میو موجب حرکت صحیح مفسر در حد و مرز روش تفسیری

آیند. برای مثتا  در روش تفستیر عصتری، عصتر     های تفسیری به نمار میوشِمرزبندی بین ر
محوری، مخاطب محوری، تطبیق محوری، سیاستت محتوری، علتم محتوری در زمتر  قواعتد       

 گیرند.خا  قرار می
 

 گرایش تفسیری

(. برختی بته دلیتل    502دهختدا،  ) گرایش در لغت به معنای میل خواهش و رغبتت استت  
هتای تفستیری   در کنار قواعد و ضوابط تفسیری، یکی از دو بخش روشاهمیت گرایش، آن را 

(. وجه مشترک تعریف صتاحب نظتران علتوم قترآن ایتن استت کته        150/ 2مصباح، ) دانندمی
باند که گتاهی بتا عنتاوینی نتون     های مختلف تفسیر قرآن میها و لونگرایش تفسیری، صبغه

؛ رضتائی  48-47نتاکر،  ) نتود .. معرّفتی متی  تفسیر کالمی، تفسیر تربیتی، تفستیر اخالقتی و .  
گترایش، بتا تمتایالت ذهنتی مفسّتران ارتبتا  تنگاتنتب دارد.         (.215مهر، ؛ علوی22اصفهانی، 

های مفسّتران استت. ایتن    گیریهای مختلف تفسیری، جهتترین عامل پدیدآورند  گرایشمهم
هتا  هتایی کته مفسّتر در آن   ( دانش1موضو  معلو  سه عامل دیگر است، این عوامل عبارتند از:

های مفسّر نستبت بته مستائل مختلتف     ( دغدغه3( روحیات و ذوقیات مفسّر؛ 2تخصّآ دارد؛ 
بیرونی. بنابراین، مراد از گرایش تفسیری، سمت و سوهایی ذهتن و روان مفسّتر استت کته در     

های ن دغدغهتریها تمایل دارد. به طور مثا ، اگر مهمتعامل با نرایط و مسائل عصر خود، بدان

فکری مفسّری، تربیت معنوی افراد است، مفسّر دیگتری فتارا از ایتن دغدغته، بته مبتارز  بتا        
حکومت جور و ایجاد ی  اجتما  اسالمی با حکومت دینی گرایش دارد. حتی اگر مناب  معتبتر  

ان، در تفسیر، نزد آن دو یکسان باند، تفسیر این دو مفسّر در عین دارا بودن نقا  مشترک فتراو 
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گترایش همتان تمایتل مفستر و      (.48-47نتاکر،  ) های خا ّ ختود هستتند  گیریدارای جهت
تواند در قالب مبانی یا قواعتد تفستیری بته صتورت پتر رنگتی در       باند که میتخصآ او می

نتود. در  نود. گرایش به سه نکل تام، ناقآ و ترکیبی، در تفاسیر دید  میتفسیر، پیگیری می
های فکری مفسر در تمام آیات، تأثیر گذانته و با معانی و پیش ها و ویژگیگرایش تام، اندیشه

نماید. در نکل ناقآِ گرایش، مفسر در تفستیر  های خا  خود، تمام آیات را تفسیر میفرض

قرآن از منابعی؛ مانند روایات یا آیات استفاد  کرد  است و دارای روش خاصی؛ ماننتد روایتی،   
های خود که متناستب بتا   ها و پیش فرض، اما در ضمن آن، به اندیشهقرآنی و یا اجتهادی است

توان بته  پردازد، از جمله این تفاسیر، میآیه است، به طرح مباحث مذهبی، اعتقادی و علمی می
انارت نمود. مراد از گرایش ترکیبی، ترکیب دوگرایش تام و نتاقآ استت و برختی    « المیزان»

ند. یکی گرایش اصلی و دیگری ضمنی، ننتان کته در تفاستیر    تر دارتفاسیر دو گرایش یا بیش
 (.216-215مهر، علوی)خوریم. ادبی و بالغی به این نو  گرایش برمی

هرنند گرایش مفسر در انتخاب روش تفسیری، اثرگذار است ولی گرایش بخشی از روش 
عته بته تعریتف    رود و کاربرد آنها به جای یکدیگر، درست نیست. با مراجتفسیری به نمار می

گترایش همتان    نود.سه اصطالح مبانی، قواعد و گرایش تفاوت و مرزبندی آنها نیز رونن می

مبانی و قواعد مورد پذیرش و کاربرد مفسر هستند که به دلیل تخصآ یا عالقته یتا هتر دلیتل     
گیر و با رنب و لعاب بیشتری از ستوی مفستر در تفستیری کته ارائته      دیگری به صورت نشم

نود و نسبت به سایر مبانی یا قواعد مورد پتذیرش مفستر، از نمتود بیشتتری     دنبا  می دهد،می
مبانی و قواعد همچو بستری که نامل عنتاوین و اقستام مختلفتی استت در      باند.برخوردار می

نمایدکته  تتری پیگیتری متی   اختیار مفسر قرار دارد و مفسر عنوانی از آنها را به صورت پررنتب 
نود. برای مثا  مفسر در مبنتا جامعیتت قترآن را در متورد     محسوب می همان گرایش تفسیری

پذیرد که در مسیر تفسیر، با کمترین انتار  آیتات، مباحتث    مباحث کالمی، فقهی یا سیاسی می
کشد و در مورد آنهتا توضتیحاتی بتیش از    کالمی، فقهی و یا سیاسی را به طور مفصل پیش می

اهمیت، عالقه یا تخصآ این گترایش بترای مخاطتب    دهد که درک سایر موضوعات ارائه می

 نسبت به سایر مبانی و قواعد مورد قبو  مفسر، دنوار نیست.
 

 گیرینتیجه

پس از بررسی انتراک و افتراقِ لغوی و اصطالحی هر یت  از مفتاهیمی کته بتا اصتطالح      



            203                                              «ریروش تفس»اصطالح  فیبازتعر                            1399 بهار و تابستان

انتد، رونتن نتد کته روش در     روش تفسیر در تعاریف صاحب نظران، متترادف دانستته نتد    
اصطالح دانش تفسیر، دارای ساختار و اجزائی نون مبانی، قواعد، مناب  و گرایش استت. ایتن   

ها دارنتد و  ای را در جای خود و هماهنب با سایر قسمتاجزاء، تعریف خا  و عملکرد ویژ 

 ترادف هر ی  از این اجزاء با روش، درست نیست.
در مورد هتر روش تفستیری متورد    باید هر جزء روش یعنی مبانی، قواعد، مناب  وگرایش، 

بررسی قرار گیرد تا در گام او  با تشخیآ این اجزاء در هر روش تفسیر، بتا استتدال ، روش   

بودن آن را اثبات کرد و در گام بعد؛ با ننین بررسی، اقسام مبانی، قواعتد، منتاب  و گترایش در    
دستت آورد، تتا تفستیر در    هر روش را مورد ارزیابی قرار داد و نقا  قوت و ضعف آنها را به 

قالب رونی صحیح به انجتام رستد. بایتد از نتکل ظتاهری تفاستیر عبتور کترد و بتا نگتاهی           
 های تفسیری و تفاسیر را از نظر گذارند.ساختاری، روش
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