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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
بحث در مورد وظایف فقهی والدین در آموزش فرزندان بود آیات مرتبط با محل بحث در جلسه قبل مطرح و 

و مسئله مهم در تفسیر را که جزء متد و  چند موضوع استطراداًبندي آیات موردبررسی قرار گرفت. قبل از جمع

 پردازیم.ها میکنیم. مطالبی در جلسه قبل بیان شد که به تکمیل آنباشد مطرح میمی قواعد و اصول تفسیر

 

 اقسام تفسیر
شهید صدر  طور که در جلسه قبل بیان کردیم، تفسیر را به ترتیبی، موضوعی و موضوعی به معناي خاصی کههمان

دو روش عام دارد یک روش این  تفسیر یک متن چه قرآن باشد و چه متون دیگر، اند.اند، تقسیم کردهمطرح کرده

وضوح در متن آمده به و نبوت شده است، است که موضوع و محمول مانند مباحثی که در مورد استعاذه، توحید

این است که موضوعات جدید و نوین  تفاده شوند و روش دیگرالتزامی اس و هر دو از متن با داللت مطابقی یا باشند

بر متون عرضه شوند و حکم آن موضوعات، از آن متون و طبق اصول و قواعد، استفاده شود. به نظر ما این روش 

توان حکم آن را از متون باشد منتها گاهی میباشد و هم در تجویزیات جاري میدوم هم در توصیفیات جاري می

 توان حکم آن را متون استفاده کرد.ه کرد و گاهی نمیاستفاد

 بیانی دیگر در مراحل و اقسام تفسیر
تفسیر  در تکمیل مباحثی که در اقسام تفسیر در جلسه قبل بیان شد به بیانی دیگر به بررسی اقسام و مراحل

 پردازیم.می

 اول: بررسی اراده استعمالی و تصدیقیه اولی مرحله
همراه قرائن  صورت مستقل و بهاي است، این است که یک آیه بهاول در تفسیر که تک گزارهگام اول و مرحله 

یعنی خود آیه با قرائن متصله در چارچوب لغت، قواعد ادبی و لبی  متصله و فارغ از قرائن منفصله بررسی شود
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دن مدلول استعمالی آیه شریفه کنند به دست آورطبق آنچه در اصول تعبیر می این بررسیواضح بررسی شود که نتیجه

اي که شود. نتیجهمدلول اولیه و هسته اولیه معنا محسوب می باشد کهمی و یا به تعبیري دیگر داللت تصدیقیه اولی

تواند مدلول جدي و نهایی آیه محسوب شود. این مرحله و مراحل بعدي مختص نمی آید،در این مرحله به دست می

 باشد.بلکه هم در آیات و هم در روایات و هم در متون دیگر جاري میبه آیات قرآن کریم نیست 

 مرحله دوم: بررسی اراده جدي و تصدیقیه ثانوي
گام دوم و مرحله دوم تفسیر این است که مدلول استعمالی آیه در کنار قرائن منفصل و ادله لبی غیر بدیهی قرار گیرد 

مخصص و معارض یک جمله و  وارد و مقید و یا فسر و حاکم یااند ازآنچه مو بررسی شود. قرائن منفصل عبارت

در کالم  باشد و قرائن منفصل و ادله لبیاي بود، میدوم فراتر از مرحله اول که تک گزاره باشند. پس مرحلهآیه می

وجود دارد یا اي که بیان شد گانهنیز باید مالحظه شود و باید دید که آیا در کالم گوینده قرائن منفصله شش گوینده

آمده در این مرحله این است که از مدلول و اراده استعمالی گوینده در دستاینکه وجود ندارد. نتیجه و مدلول به

باشد و یا به تعبیر شهید صدر از داللت تصدیقیه اولی به داللت مرحله اول به اراده جدي متکلم که حجت می

 .شویمباشد منتقل میتصدیقیه ثانی که حجت می

 محدوده و دامنه دو مرحله فوق
و در محدوده قرائن متصله و قرائن بدیهی و حافه  اي استپس مرحله اول و گام اول تفسیر یک مرحله تک گزاره 

به کالم است و نتیجه آن داللت تصدیقیه اولی و اراده استعمالی است اما مرحله دوم و گام دوم در تفسیر باز کردن 

مفسر و  ها و بررسی ادله و قرائن منفصل در شش محورر و استقراء و تفحص بیشتر گزارهدامنه تفسیر و حوزه صب

باشد. دایره اجتهاد هم نیز بر وجود دارد می مخصص و معارض تا آنجا که احتمال عقالیی وارد و مقید و یا حاکم یا

و تتبع کرد و اجتهاد شخصی  فحص شود بایدهمین است که تا جایی احتمال عقالیی در وجود قرائن و ادله، داده می

عنوان استفراغ وسع باشد و آنچه در باب اجتهاد بهتر میهاي مرتبط با موضوع برود، عمیقبه دنبال حوزه که بیشتر

شود همین مطالبی است که بیان شد یعنی استفراغ وسع در مرحله اول به معناي تتبع در محدوده لغت و گفته می

باشد اما استفراغ وسع در مرحله دوم این است که عالوه بر مرحله اول به بررسی صل میقواعد ادبی و قرائن مت

3 



 ١٦٩٧ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                    

الرَّحْمنُ عَلَى «غیر بدیهی نیز پرداخته شود مانند آنچه ممکن است در تفسیر آیه  قرائن منفصل و ادله لبی و عقلی

 مطرح شود. 5/  طه »الْعَرْشِ اسْتَوَى

 القرینیه ما یحتمل دایره فحص در مرحله دوم:
مطلبی که در مرحله دوم وجود دارد این است که دایره فحص از قرائن منفصل و ادله لبی در این مرحله، ما یحتمل 

دهند باید فحص و تتبع کرد البته این که عقال احتمال وجود قرینه و دلیل را می باشد یعنی تا حد متعارفیالقرینیه می

افزارهاي علمی وجود دارد، ضمن طور مثال امروز ه که نرمباشد بهتفاوت میاي مختلف مها و مکانهمطلب در زمان

طور کردند، تفحص کرد بلکه باید بهتوان در حدي که در قدیم تفحص مینمی تر شده است،آنکه تفحص آسان

ر و اگر شخصی احتمال دهد که د باشدتر میگسترده تري تفحص صورت بگیرد و دامنه تفحص و تتبعگسترده

 ها را بررسی کند.اي وجود دارد باید آنقرائن منفصله افزارينرم

 ازحد متعارف عقالییمرحله سوم: تتبع و فحص بیش
امر تشکیکی است یعنی کشف اراده جدي بر  کی اي که در اینجا وجود دارد این است که کشف اراده جدي،نکته 

که حد متعارف باشد و یک امر نسبی است و تا حدي از آنپایه مراجعه به قرائن و ادله منفصل و سائر ادله مرتبط می

ازاندازه وجوب که بسا اگر شخصی که بیشاما بیش از آن هرچند واجب نیست اما چه باشدواجب می عقالیی است،

هاي او یی است، تفحص کنند ممکن به مطالب و نکات مهمی دست یابد و نتیجه بررسیحد متعارف عقال

تفحص و تتبع افزون از حد  نیا توان با توجه به تشکیکی بودن کشف اراده جدي،باشد. لذا میاعتمادتر میقابل

مفاهیم را به دست انسان ها و تواند دامنه جدیدي از مدلولوجوب را مرحله سوم تفسیر قرار داد و این مرحله می

 باشد.تفحص و تتبع، حد متعارف عقالیی می حد واجب دهد اما

 لزوم تفسیر ترتیبی و موضوعی در مرحله دوم و سوم
توجه شود، این است که اگر بخواهیم در تفسیر وارد دو مرحله دوم و سوم شویم،  آنمطلبی که در اینجا باید به 

الزم است هم تفسیر ترتیبی صورت گیرد و هم تفسیر  تفسیر باید ترتیبی باشد یا موضوعی؟ در پاسخ باید گفت که

اد از تفسیر ترتیبی شود. مرموضوعی انجام شود و هر دو نوع تفسیر الزم است منتهی با قیود و حدودي که ذکر می
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در اینجا این است که ترتیب یک آیه هم در سوره مالحظه شود و آیات قبل و بعد آن بررسی شود و هم اینکه آن 

آیه در سیر و ترتیب نزولی موردتوجه قرار گیرد و تفسیر ترتیبی یعنی ترتیب در سوره و ترتیب در سیر نزولی بسیار 

داند و نظریه درستی هم هست اي که کلیت یک سوره را توقیفی مینظریه بنا برمهم است. ترتیبی در یک سوره 

جهت مهم است چون احتمال اینکه در این ترتیب قرائن سیاقی و یا غیر سیاقی وجود داشته باشد، وجود دارد ازاین

 باشد وجودی میها دفعاند و نزول آنشدهو یا اینکه احتمال وجود سیاق و قرائنی در آیاتی که در یک مورد نازل

آیات  بررسی ترتیبی، دارد و این احتمال، یک احتمال عقالیی است که باید حتماً بررسی شود. پس مراد از تفسیر

باشد نه اینکه مراد از تفسیر ترتیبی این باشد که از اول قرآن تا آخر آن قبل و بعد در یک سوره و در سیر نزولی می

توان نفی کرد و نه اینکه مطلقا آن را د سیاق و قرینه است که نه مطلقا آن را میرا تفسیر کند و علت آن احتمال وجو

باشد. تفسیر احتمال عقالیی وجود دارد و احتمال تأثیر آن نیز زیاد است و منجز می اثبات کنیم اما درهرصورت،

شود مثالً بحث میوقتی در مورد موضوعی  موضوعی هم الزم است بدین خاطر که جداي از بحث تفسیر ترتیبی،

را بخواهیم تفسیر کنیم و  1/  اإلخالص »قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ« شود و یا اینکه مثالً آیهوقتی در مورد استعاذه بحث می

اراده جدي متکلم را کشف کنیم باید همه آیات بلکه روایات و ادله عقلیه مرتبط که حداقل آن ما یحتمل القرینیه در 

ها مقید، مخصص، مفسر، حاکم، وارد، مورود، ناسخ و یا مبین در آن باشد و احتمال وجودمی حد متعارف عقالیی

وجود دارد، را باید بررسی کنیم و حتی شأن نزول آیه و شرایط اجتماعی و تاریخی زمان نزول آیه نیز باید بررسی 

که در ذیل آیه واردشده باشند و  و فقط اختصاص به آیات قرآن هم ندارد بلکه همه روایات اعم از روایاتی شود

دیگر روایات هم باید بررسی شوند، تا به یک اراده روشن و واضحی برسیم. پس در مرحله دوم و سوم تفسیر هم 

باشد. و تفسیر ترتیبی و موضوعی با توضیحاتی که ذکر شد به خاطر رسیدن به یک تفسیر اجتهادي متقن الزم می

 یی در مواردي است که احتمال وجود سیاق، قرینه و دلیل باشد.حد واجب آن یک حد متعارف عقال

 عدم تقید به واژه خاص در تفسیر موضوعی
توان مقید به واژه خاصی شد مثالً در گاه نمیاي که در اینجا وجود دارد این است که در تفسیر موضوعی هیچنکته

در قرآن و روایات مرتبط  اید الفاظ و واژه مختلفی کهبلکه ب توان فقط کلمه اعوذ را بررسی کرد وتفسیر استعاذه نمی

 شود. هستند مانند إلتجا و فرار نیز باید بررسی و تحلیل مفهومی با آن معنی
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 تفسیر آیه به آیه عالمه طباطبایی
با توضیحاتی که در مورد مرحله دوم و سوم تفسیر داده شد و اینکه الزم است در این مراحل هم تفسیر ترتیبی 

اند و بر اي که عالمه طباطبایی مطرح کردهشود که تفسیر آیه به آیهگیرد و هم تفسیر موضوعی، مشخص می صورت

جزئی از همین متد و شیوه تفسیر و در مجموعه کشف اراده جدي  درواقع اند،اساس آن تفسیر المیزان را نوشته

و ناسخ یا  دهد این آیات مفسر، مقید، مخصصمیاین است که احتمال  اي دیگراي به آیهباشد و علت تفسیر آیهمی

و صرف وجود این  شودها اراده جدي موال کشف میآیه دیگر باشد که با بررسی آن مبین و یا موجب تعمیم

کند. این سبک و متد هرچند در تفسیر امري جدید و نو است اما احتماالت مفسر را ملزم به بررسی آیات دیگر می

 باشد.ي فقهی دارد و امري فاخر و بزرگ میریشه در سبک اجتهاد

 مرحله چهارم: منظومه سازي و موضوع سازي
طور باشد بهدهی و تنظیم مجموعه بحث شده در یک فهرست میمرحله چهارم تفسیر، مرحله منظومه سازي و سامان

عقلی حدیثی و قرآنی بحث شد همه  با همه قرائن متصل و منفصل 1/  اإلخالص »قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ«مثال وقتی آیه 

این مباحث در کنار یکدیگر قرار گیرد و در یک منظومه که مرتبط با بحث توحید است قرار گیرد. این منظومه 

باشد که داراي ارزش و اهمیت زیاد است همان اصطالح تفسیر موضوعی به معناي متعارف و قدیمی آن می سازي،

طور مثال مانند گیرد بهباشد و شبیه آن کاري است که در فقه صورت میمختلفی میکه خود داراي درجات و مراتب 

باشد. این منظومه سازي باشد که در این مجموعه گاهی تزیین حرام و گاهی نیز مکروه میبحث تزیین که در فقه می

. این منظومه سازي در باشداي مینکات تازه دربردارندهکالمی بسیار جالب و  در مباحث فقهی و اخالقی و یا

 بنا برباشد که می باشد که ذو مراتب و تشکیکمباحث تفسیري همان تفسیر موضوعی به معناي متعارف آن می

 شود.معنایی از آن به نظام سازي هم تعبیر می

 پردازيمرحله پنجم: نظام سازي و نظریه
و مقصود از آن در اینجا این است که ما این  باشدپردازي میسازي و نظریه نظام مرحله و گام پنجم در تفسیر،

آوریم کنیم و کل آن را در یک چارچوب کالن و اصلی میهاي کالمی مرتبط میها را مثالً در فقه با منظومهمنظومه

گوییم اقتصاد اسالمی فقط یک اقتصاد دولتی نیست بلکه یک اقتصاد مزدوج است و هم دولتی است و هم مثالً می
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باشد و یا مثالً در بحث تزیین که در ي عام و فراگیر میهايتئورشخصی و خصوصی است که همان  عمومی و هم

گوییم که اسالم به آن نگاه روانشناسی انسان و زیبا خواهی و زیبا در این مرحله پنجم می مکاسب مطرح است،

ه به مرحله نظام سازي و شود. از این مرحلدهد ولی با قیودي و حدودي که ذکر میطلبی انسان پاسخ می

 باشد.شود که وارد شدن به این مرحله کاري دشوار و سخت میپردازي تعبیر مینظریه
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