
٨٨شمار�  ١١٩        رهيافتى نو به مكاتب تفسيرى

مان.* استاديار دانشگاه شهيد باهنر كر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

*                                                                                     محمد�هادى قهارى كرمانى

   چكيده
تى،دسته بندى+هاى متعددى از جهات مختلـ# صـورد مكاتب تفسيـردر مور

ى بر مبناىب مكاتب تفسيـرفته است.در اين مقاله،ابتدا دسته بندى مطلـوپذير
سى و نقد مهماى عقل،نقل و كش# تبيين شده،و سپس به بررفت زسه منبع معر

داختهى پـرد مكاتب تفسيرآنى در مورم قـرترين تقسيم بندى+هاى دانشمندان علـو
شده است.

:عقل مصباح،عقل منبع،نقل،كش#،تـفـسـيـر نـقـلـى،تـفـسـيـره هـااژكليـد و
اجتهادى.

مقدمه
عتد كه به سرآنى به شمار مى+روم قرمينه علوى،دانشى نو در زمبحث مكاتب تفسير
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جه دانشمنداند توى نيز از ديرباز مورشد و بالندگى است.تحليل مكاتب تفسيردر حال ر
فته است.مقاله حاضر با نگاهىار گرسى قرد نقد و برراقع شده و مورشيعه و أهل سنت و

ىه بر دسته بندى منطقى مكاتب تفسيرصه نگاشته شده كه عالوه در اين عرنو و تأملى ويژ
فتى«عقل،نقل و كش#» به ارزيابى و نقد ديدگاه+هاى ديگـربر مبناى منابع سه گانه معـر
اهتمام ورزيده شده است.

معناشناسى اصطالحات
نى،اصطالحات مختلفى همچوتبط با بحث مكاتب تفسير در كتاب+ها و مقاالت مر

ش+هاىى،روس تفسـيـرى،مـدارى،مذاهب تفـسـيـرى،مناهج تفـسـيـرمكاتب تـفـسـيـر
ى وى،سبك+هاى تفسيـرى،اتجاهات تفسيران تفسيرى،ألوايش+هاى تفسيـرى،گرتفسير
فته است.البته در هريك از منابع،نويسنده بر اساس ديدگاهى به كار رب+هاى تفسيراسلو

اى هريك از ايـنان براين نمى+توده است؛بنابرايه نمود،تعريفى از اين اصطالحـات ارخو
تيب،ماد.بدين ترح نموآنى مطرم قرد اجماع و اتفاق دانشمندان علـوعناوين،معناى مور

ل خويش،تعري# نماييم.د قبوا بر اساس ديدگاه مورناگزيريم اين اصطالحات ر
شن سازيم بايد بدانيم كه تفاسيرا از اصطالحات يادشـده رود راد خواى اين كه مربر

تند از:د كه مهم ترين آنها عباران دسته بندى نموا از جهات مختل# مى+توآن رقر
ت و تمايز تفاسير از يكديـگـرجب تفـاو.تخصص مفسر:يكى از مسايلى كـه مـو١

گى+ها وشته علمى+است.همچنين ويـژآن در يك يا چند رشده،همانا تخصص مفسر قـر
آن نقش ايفا مى+كند.بهت+هاى مفسر نيز در تفسير قرحى و مهارى و روانمندى+هاى فكرتو

آن در دانش فلسفه ويا ادبيات،متخصص و متبحر باشد،نه،هنگامى+كه مفسر قران نموعنو
اهد جست كه درد خوند سواد خداواى فهم بهتر مرد برطبيعى است كه از اين تخصص خو

اين از جهـتفت.بنابـراهد گرد خوى فلسفى و يا ادبى بـه خـونگ و بوش رنتيجه،تفسـيـر
ده و درجه كرد بيشتر به آنها توايش علمى+خوان بر حسب تخصص و گـرمطالبى كه مفسر

انا پيش كشيده انـد،مـى+تـوضمن تفسير به مناسبت مفاد آيـات،بـحـث از آن مـطـالـب ر
د.اياد كراقسامى+مانند تفاسير ادبى،كالمى،فلسفى و علمى+و جز آن ر

ع مذهبآن،نوثر در اختالف تفاسير قرهاى مؤهاى مفسر:يكى ديگر از متغير.باور٢ 
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ش به دفاع از عقايدتاسر تفسيرو عقيده مفسر است.بديهى است كه مفسر شيعى در سـر
جه بهاين با تود.بنابراهد كرلى نيز چنين خوى،يا معتزد،چنان كه مفسر اشعردازد مى+پرخو

ه،ا در دسته+هايى نظير تفاسير شيـعـه،اشـاعـران تفاسيـر رمذهب عقيدتى مفسـر،مـى+تـو
ار داد.ج و امثال آن،قرارله، زيديه،خومعتز

ه اى است كه مفسر برش تفسير،شيودازش مفسر:منظور از سبك پرداز.سبك پر٣
ق وان بر اساس سليقه و ذومى+گزيند.مفسرآن براى تفسير قرد،برق و سليقه خواساس ذو

تـىشى متـفـاوب+هاى نگـارش و اسلـودازجه به نياز مخـاطـب خـاص،سـبـك پـريا بـا تـو
عى ـ اسـت؛گـاهضوتيبـى و مـوجى ـ تـرعى و يا مـزضـوتيبى،مـوند.گاهى تفـسـيـر تـردار

ا در متن،ح و متن است،يعنى آيه رت شرسط و يا مفصل است؛گاه به صورمختصر،متو
اه و درجى است،يعنى تفسير،هـمـرت مزار مى+دهند؛و يا به صورح آن قرا شـرو تفسير ر

ه،و يـاآن است،و گاه تفسيريك يا چند سـور قرّد.گاهى تفسير كـلار دارن متن آيه قردرو
يك يا چند آيه مى+باشد.

ادد؛ زيره چينش مباحث تفسير نيز اطالق مى+گرش مفسر بر نحودازهمچنين سبك پر
نهان نموق مفسر است.به عنوتبط با سليقه و ذوه چينش مباحث در كتب تفسير نيز مرنحو

ائت،حجت،لـغـت،تيب چينش مباحث چنـيـن اسـت:قـردر تفسير مجمع الـبـيـان،تـر
ل،معنا.اب،شأن نزواعر

ان از جهت مستند تفسير و منابعى كـها مى+تود استفاده مفسر:تفاسير ر.منابع مور٤
د.منظور از منـابـعمفسر در تفسير آيات از آنها بيشتر استفاده مى+كند،دستـه بـنـدى نـمـو

عجوند به آنها رى خداوّاد جداى كش# مـرايى است كه مفسر برفت زتفسير،مصادر معـر
تند از:د.اين منابع عبـاره مى+براى فهم بهتر كالم الهى بهـردهاى آنها بـرده و از دستاوركر

عقل، نقل و كش#.
ايش+هاىفت كه اصطالحات «گـران چنين نتيجه گـرق مى+توبا عنايت به مباحث فـو

ده وادف بوى» متردهاى تفسيرى» و «رويكرى»،«اتجاهات تفسيران تفسيرى»،«ألوتفسير
حـى وى و روانمندى+هاى فكرگى+ها و تـوى تخصص،ويژگيـرمنظور از آنها همانا به كـار

اى» ران اصطالح «مذاهب تفسيرت+هاى مفسر در تفسير آيات است.همچنين مى+تومهار
ب+هاىى» و «اسلود.دو اصطالح «سبك+هاى تفسيران اطالق نموها و افكار مفسربر باور
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ش و چينش تفاسير مى+باشند.اصطالحاتدازده و ناظر به سبك پرادف بوى» نيز مترتفسير
ى» نيـزس تفسيـرى» و «مدارى»،«مناهج تفسـيـرش+هاى تفسيـرى»،«رو«مكاتب تفسـيـر

د استفاده ازان در مورت مفسرت است از ديدگاه+هاى متفاواد از آنها عبارده و مرادف بومتر
آن است.اى تفسير قرمنابع مختل# بر

د،همين دسته بندى اخير،يعنى: تقسيم تفاسيرآن چه با ساختار اين مقاله تناسب دار
ايش علمى+مفسرا تقسيم تفاسير بر اساس تخصص و گربر اساس منابع تفسير است؛زير

د.تباطى نـدارى ارع اين مقاله يعنى:مكاتب تفسـيـرضوش تفاسير با مـودازو نيز سبك پـر
تباط مستقيم بـاخى از آيات كه ارچه ممكن است در تفسير برهاى مفسر گـرهمچنين باور

ت تفاسير بـااى تفـاوها عاملـى بـرگذار باشد و در نتيجه،ايـن بـاورد،تأثيـرى دارعقايـد و
عضواين با مود،بنابرى مفسر ناشى نمى+شوت از مكتب تفسيرلى اين تفاويكديگر باشند؛و

هايـشض تأثير باورگاه در معـردآى ممكن است ناخود.هر مفسـرتباطى نداراين مقالـه ار
جه به عقايد ون تود و با ذهن خالى و بدوا از آن دور نگه دارد رباشد؛اما بايد سعى كند خو

د،در آيات كريمه تدبر نمايد.مفسر بايد بر مبناى ساختار زبان و ادبيات عربى وافكار خو
ا تابع آند را تبيين و تفسير كند و عقايد و افكار خـوه معناى آيـات رل عقاليى محاوراصو

ار دهد.قر
ى معتقد باشد كه تأثير دادن عقايد و افكار در فهم مفاد آيات و تفسيرالبته اگر مفسر

د كه خالفد،بلكه بايد چنين باشد و نبايد معنايى از آيه دريافت شوآن نه تنها مانعى ندار
ا طبقى اش در عمل نيز اين باشد كه همه جا آيات رش تفسيرد مفسر باشد،و روعقيده خو

ى است كه غير از مذهـبعى مكتب تفسـيـرد نود تأويل كند،ايـن خـوعقايد و افكار خـو
ى برى است كه وض،مذهب عقيدتى مفسر از امـورى مفسر مى+باشد.در اين فـرتفسيـر

ى  كه بر اينتيب اثر داده است و تفاسيرى اش در تفسير آيات به آن تراساس مكتب تفسير
ا تفاسير بـهان آنها رد كه مى+توم جا مى+گيـراساس تدوين شده باشد،در دسته بندى چهـار

١د.تباطى+ندارأى ناميد و به دسته بندى تفاسير از جهت مذهب عقيدتى مفسر،ارر

ه مكاتـبآنيم تا ديدگاهى نو دربـاران آن پيدا است ـ  بـردر اين مقاله چنان كه از عنـو
ايهان است،ارد استفاده مفسرآن بر اساس منابع مورى كه همانا دسته بندى تفاسير قرتفسير

شن سازيم.ه «مكاتب» رواژا از ود راد خونماييم.قبل از هر چيز بايستى مر
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اندن،شگاه،جاى كتاب خودهاى متعددى مانند:آموزه «مكتب»،معانى و كاربراژ و
ع انديشه+ها و افكار يك استادسه،مجموخانه،مدرند،دفترشتن مى+آموزجايى كه در آن نو
اين.بنابر٢ده اندى از نظريه اى در فلسفه و هنر و…آورذيافته باشد،و پيروكه در جمعى نفو

اج يافتـه وده باشد و روانى پيدا كـرفدارأيى است كه طـريكى از معانى مكتب،نظـريـه و ر
شته+هايى بر اساس آن تدوين يافته باشد كه در بحث ما مناسب ترين معنا،همين معـنـانو

ا به معناى ديدگاه+هاى مختلفى دانسـت كـهى ران مكاتب تفسيـراست.با اين بيان مى+تـو
فتىالت منابع سه گانـه مـعـردها و محـصـوى دستـاورگيريت و كيفيـت بـه كـارّه كـمدربار

ايه شده است كـه هـريـك از ايـنآن اراستاى تفسيـر آيـات قـرـ++عقل،نقـل،كـشـ# ـ  در ر
ى بر اساس هر ديدگاه تألي# شده است.انى داشته و تفاسيرفدارديدگاه+ها طر

افت زمنابع معر
تند از:فت عبارهاى عادى كسب معرارهمان طور كه مى+دانيم مهم ترين منابع و ابز

.عقل،اعم از تجربى،نيمه تجريدى،تجريدى؛١
آن و حديث معتبر؛.نقل،اعم از قر٢
د؛.كش# و شهو٣

ا از آن رو «عادى» مى+گوييم كه در اختيار همه انسان ها است و بهاين منابع سه گانه ر
ا در نظرند؛پس به طور عام،اگر انسان هـا رگزيده+اى از انسان ها اختصاص نداره برگرو

فت در اخـتـيـاراى كسـب مـعـرا بـراه ران گفت كـه مـا آدمـيـان ايـن سـه ربگيـريـم،مـى+تـو
داريم.
ه بر عقل و كش#،يكد،عالوث مى+شوى مبعوقتى انسانى به پيامبرضيح آن كه وتو

ت است ازد.اين منبع عبـارفتى پيشين او اضافه مـى+شـوفتى جديد به منابع معـرمنبع معـر
ان يك منبعد پيامبراى خواند بـرع خاصى از تجربه+ دينى است،مى+توحى كه نوحى».و«و

ا غيرمان يك منبع «ثانويه» اسـت؛زيـراى غير معـصـوفتى باشد،اما بـرليه معـرّعادى و او
سىحى دستراى وض،از طريق سخن خدا و پيامبر ـ نقل ـ به محتـوم به حسب فـرمعصو

ق# بر انضمام مقدمات متعددى استى متواى وحى برپيدا مى+كند،و اعتبار و حجيت و
مان بهمعصواى غيرحى» براين،«وى به دست مى+آيند.بنابركه از طريق عقل و تجربه بشر
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له «نقل» است.منز
ى نقش اساسى ايفـابا عنايت به اين كه عقل در اين دسته بندى از مكـاتـب تـفـسـيـر

د.شن شواد از عقل روم است مرمى+نمايد،ابتدا الز
ااتب سه گانه عـقـل رمنظور از عقل در اين بحث،معناى عام آن است كـه هـمـه مـر

م تجربى و انسانى ظهور مى يابد ـ،عقل نيـمـهد:عقل تجربى ـ كه در علـوشامل مى+شو
اهينتجريدى ـ كه عهده دار رياضيات است ـ ،عقل تجريدى ـ كه در فلسفه و كـالم بـر

ده ايم،اده كرتيب،عقل به معنايى كه در اين جا ار.بدين تر٣ا نشان مى+دهد ـد رى خونظر
ضعل و محصو~فاشش مى+دهد و مقابل نهادن علم و فلسفه صرا پوعلم مصطلح و فلسفه ر

سم شده است كه شاخه+هاى مختل#ايج چنيـن راصطالح است.هر چند در اصطالح ر
ا از فلسفها علم بنامند و آن رم تجربى و انسانى نظير فيزيك،شيمى+و زيست شناسى رعلو

دا شامل مى+شومطلق متمايز قلمداد كنند؛اما علم و دانش به معناى مطلق آن،همه آنها ر
فتى عقـل درل معراين محصوو عقل،تأمين كننده مبادى و مسايل همه آنها است؛بـنـابـر

دارساحت+هاى مختل# دانش تجربى،رياضى،كالمى+و فلسفى به حريم بحث حاضر و
د.مى+شو

ا استفت زدش معرل اين كه خواى دو نقش است.نقش اونكته مهم آن كه عقل دار
ليد مى+نمايد.اهين قطعى و يا اطمينان بخش تواين و برفتى مستقل،قران منبع معرو به عنو

ما «مستقالت عقلى» نامند.نقش دوالت آن را «عقل منبع» و محصـوعقل به اين اعتبار ر
الت هر سهد،به جمع بندى مطالب و محـصـواين است كه عقل با تالش و اجتهـاد خـو

مش كه همـانّد.عقل به اعتبار نـقـش دودازا ـ عقل و نقل و كش# ـ مى+پـرفت زمنبع معـر
كات آن «غير مستقالت عقلى» ناميدهاجتهاد به معناى عام آن است،«عقل مصباح» و مدر

د.مى+شو
ايات،درف نظر از آيات و رود از عقل منبع آن است كه عقل،صرضيح آن كه مقصوتو

سد و سپس با كمك عقـلم تجربى يا تجريدى به علم يا علمى+بـرى اعم از علوعلم ديگر
هاد خدا بهراك قطعى  و يا اطمينان آور خويش،در جـهـت كـشـ# مـرمصباح از ايـن ادر

ات وت ديگر عقل منبع،قبل از مشاهده آيات كريمه بـا تـأمـالت و تـدبـرد. به عباربگيـر
دهايى يقين آور يـام اعم از تجربى و تجريدى بـه دسـتـاوراكات خويش در ساير عـلـوادر
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الت عقلى درسيده است،آن گاه با استفاده از عقل مصباح از اين محصوى راطمينان آور
خالف عقل مصباح كـهد.بره مى+برآن بهراد خداى متعال و تفسير آيات قرجهت كش# مر

د با آيات شريفه است نه قبل از آن.يعنـى:خورآنچه اين عقل استنباط مى+كند پـس از بـر
ج از متـنك مى+كند با تأمل و تدبر در آيات است نه در علـمـى+خـارآنچه عقل مصبـاح در

د كه برد اتاق تاريكى شـوارس زبان وض كنيد شخصـى فـاراى تقريب به ذهن فـرآن.برقر
شناغى در اين اتاق روشته شده باشد.اگر چرهاى آن مطالبى به زبان بيگانه نوارى ديورو

كا دراند اما معناى آنهـا را ببيند و حداكثر بـخـوشته+هـا راند نود مزبور فقط مـى+تـود فرشو
ع به كتاب لغـتجوشته شده است،اما با رسى نـوا به زبانى غير از زبان فارنمى+كند؛ زيـر

د عقـلكراغ در حكم كارشن شدن چـرد.روجمه و قابل فهم نـمـوا ترط ران آن خطـومى+تو
تدهاى عقل منبع اسـت.بـه عـبـاركرمصباح است، اما استفاده از كـتـاب لـغـت از كـار

اكا ادرالت خويـش رم ديگر محصوديگر،اگر آيات كريمه هم نباشند عقل منبع از عـلـو
اهددهاى خويش نايل خوآن به دستاورد؛اما عقل   مصباح تنها از تدبر در آيات قراهد كرخو

شد.
د از اصطالحد عقل مصباح،و مقصـوه «اجتهادى» كاربراژاد از وهش،مردر اين پژو

آن مى+باشد.د عقل منبع در تفسير قركرا»،كار«عقل گر

ىه مكاتب تفسيرنده دربارديدگاه نگار
فتى در اختيار ما است:نقل،عقلآن،سه منبع معراى تفسير قر چنان كه گذشت،بر

الت  قطعى و يا اطمينـاناى نتايج و محصـوا دارفت زو كش#.هريك از اين منابع مـعـر
ايات معتبر،آن،روان مثال آيات محكم قرحى است.به عنومينه كش# حقايق وبخش در ز

ل يقينى ود أهل اخالص و يقين كه محصوم تجربى و كش# و شهوهان+هاى عقلى،علوبر
اقعى وداره برد بهرآن مورانند در تفسير قرند،مى+توفتى مذكوريا اطمينان بخش سه منبع معر

ند.شو
ا،عقل يك نقش كليـدىفت زنكته قابل تأمل آن است كه در بين اين سه منبـع مـعـر

الت و يافته+هاىاند محصوسيله عقل مى+توى مى+كند و آن اين كه انسان بـه وديگر نيز باز
خالف دوت ديگر،عقل بـرار دهد.به عبـارى قرداره برد بهرا مورا رفـت زهر سه منبع معـر
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ان منبعا است و به عنوفت زدش معرل اين كه خواى دو نقش است.نقش اومنبع ديگر،دار
م عقلليد مى+نمايد.نقش دواهين قطعى و يا اطمينان بخش تواين و برفتى مستقل،قرمعر

الت هر سه منبـعد،به جمع بندى مطالب و محـصـواين است كه با تالش و اجتهـاد خـو
لش،«عقل منبع» و بـهد.عقل به اعتبار نقـش اودازا و از جمله منبع عقل مـى+پـرفت زمعر

مش كه همان اجتهاد به معناى عام آن اسـت،«عـقـل مـصـبـاح» نـامـيـدهاعتبار نـقـش دو
د.مى+شو

 ـ با٤ديـدهادى آملى كش# گـره جوّت اين ديدگاه ـ كه با الهام از دو اثر آيـت الـلتفاو
سيع تر دانسته اسـت.ا وديدگاه مشهور آن است كه قلمرو عقل مصباح و عقـل مـنـبـع ر

ا منحصر به جمع بندى مطالـبآن رآن نقش عقل مصباح در تفسير قـرم قردانشمندان علو
دهنده،محدوايات معتبر مى+دانند؛در حالى كه به اعتقاد نگارمنبع نقل،يعنى:آيات و رو

ده و شامل تالش و اجتهاد عقل در جمعاتر بوآن فرنقش آفرينى عقل مصباح در تفسير قر
الت قطعى و اطمينان بخش همه منابع تفسير اعم از نقل،عقل وبندى مطالب و محصو

د به يافته+هاى عقلا  محدوه عقل منبـع ره بر اين،مشهور علما دايـرد.عالوكش# مى+شو
ده عقل منبع،شاملنده،محدوهانى ـ تجريدى ـ دانسته اند،در حالى كه به باور نـگـاربر

داده+هاى قطعى ويا اطمينان بخش عقل اعم از تـجـريـدى،نـيـمـه تـجـريـدى و تـجـربـى
٥مى+باشد.

ادى آملـىه جوّات آيت الـلاين اگر چه تقسيم عقل به مصباح و منبـع از ابـتـكـاربنابـر
ده اند و در نتيجهد كرا در اجتهاد از منبع نقل محـدوه عقل مصبـاح راست؛اما ايشان داير

ىده تالش فكرسد محدوده اند؛لكن به نظر مى+را جزو تفاسير نقلى شمرتفسير اجتهادى ر
د.فتى نيز بشوى از داده+هاى ساير منابع معرداره برده و شامل بهرسيع تر بوعقل مصباح و

ى «عقل مصباح» بال و نتيجه تالش فكربر اين اساس،«تفسير اجتهادى» كه محصو
فتى سه گانه است،به چهار دسته كلىاستفاده از نتايج قطعى و يا اطمينان بخش منابع معر

قابل تقسيم مى+باشد:
ا..تفسير اجتهادى نقل گر١
ا..تفسير اجتهادى عقل گر٢
ا..تفسير اجتهادى كش# گر٣
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ا ـ.ا و كش# گرا،عقل گر.تفسير اجتهادى جامع ـ نقل گر٤
دازيم: اينك به تعري# و بيان مصاديق هريك از اين اقسام مى+پر

ع از تفسير،عقل مصباح با استفاده از مطالبا:در اين نو.تفسير اجتهادى نقل گر١
ادد و پس از جمع بندى آن+ها مـرايات معتبر مى+شـوقطعى منبع نقل كه شامـل آيـات و رو

ه «اجتهادى»،بيان نقـشاژاد از وا كش# مى+نمايد.طبق اين تعريـ#،مـرند رجدى خداو
ايات معتبـر درا» تبيين نقش منبعيت آيـات و روه «نقل گـراژ«عقل مصباح» و منظـور از و

آن بهآن» و« قرآن به قرا به دو قسم «قراين تفسير اجتهادى نقل گرآن مى+باشد.بنابرتفسير قر
ان تفسيرطبق ديدگاه اهل سنت،دو قسم ديگر تحت عنـودد.البته برسنت» تقسيم مى+گر

دد.ا نيز شامل مى+گرل تابعى» رآن به قول صحابى» و «قرآن به قو«قر
ا:در اين قسم از تفسير اجتهـادى،عـقـل مـصـبـاح بـا.تفسير اجتهـادى عـقـل گـر٢

آنخى از آيات قركات  قطعى و يا اطمينان بخش عقل منبع،به تفسير برى از مدره گيربهر
ه «عقلاژه «اجتهادى»،بيانگر نقش «عقل مصباح» و واژند.در اين اصطالح،ودست مى+ز

آن» به معناى خالصش فقط بر ايـنا» بيانگر نقش «عقل منبع» است.«تفسير عقلى قـرگر
ى عقـلا جز داده+هاى قطعى عقل منبـع و تـالش فـكـردد؛زيرنه تفسير اطـالق مـى+گـرگو

د.ى در تفسير اين دسته از آيات دخالت ندارمصباح،هيچ منبع ديگر
ساله،اعم است از:«عقل تـجـريـدىاد از عقل منبع در ايـن رچنان كه گذشـت،مـر

ا نشان مى+دهد،«عقل تجربى» كـه درد رى خواهين نظرمحض» كه در فلسفه و كالم،بـر
م تجربى و انسانى ظهور مييابد و «عقل نيمه تجريدى»  كه عهده دار رياضيات است.علو
اى تفسيران منبعى براين يافته+هاى قطعى ويا اطمينان بخش هر سه قسم عقل به عنـوبنابر

د.بر اين اساس،از مصاديق ديگـراقع شوى عقل مصبـاح وداره برد بهراند مـورآن مى+توقر
ان از تفاسير اجتهادى فلسفى،كالمى+و علمـى ـ اعـم ازا مى+توتفسير اجتهادى عقـل گـر

ا در تفاسير اجتـهـادىد؛زيرى اند، نام بـرايش+هاى تفسيـرتجربى و انسانى ـ كه جـزو گـر
فلسفى و كالمى+ازيافته+هاى قطعى و اطمينان بخش علم فلسفه و كالم كه در اثر تأمالت

د؛و در تفاسيـرخى از آيات استفاده مى+شوعقل تجريدى حاصل شده است در تفسير بـر
اى فهمالت قطعى و اطمينان بخش عقل و دانش تجربى بشر براجتهادى علمى+از محصو

نه از تفاسير اجتهادىن در اين گواين چود.بنابرفته مى+شوه گرند بهراد جدى خداوبهتر مر
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ى نشده است،لذا در دستـهداره برفتى جز عقل مصباح و عقل منبع بهـراز هيچ منبع معـر
ند.ار مى+گيرا قرتفاسير اجتهادى عقل گر
دهد،نامى+از آن برار داره تفاسير باطل قرمرأى» در زن «تفسير به رنكته ديگر آن كه چو

نشد؛اما اگر بنا باشد جايگاهى در دسته بندى ما داشته باشد،در ذيل تفاسير اجـتـهـادى
د.ار مى+گيرا قرعقل گر

نه از تفاسير اجتهادى،عقل مـصـبـاح بـاا:در اين گو.تفسير اجتهادى كـشـ# گـر٣
د،معانى باطنىاستفاده از نتايج قطعى و اطمينان بخش حاصل شده از منبع كش# و شهو

ت ديگر،همان طور كه در تفسير اجتهـادىا تبيين مى+كند.به عبـارآن رفانى آيات قـريا عر
م فلسفى،ا با تالش و اجتهاد عقل مصباح،از نتايج قطعى و اطمينان بخش علوعقل گر

ا نيزد در تفسير اجتهادى كشـ# گـرى مى+شوداره بـرتجربى و انسانى در تفسير آيات بـهـر
ان منبعى در اختيار عقل مصباحاند به عنودهاى قطعى يا اطمينان بخش مى+توكش# و شهو

ا پيدا كند.با ايـنت تفسير آيات رى و اجتهاد عقل مصباح،قـدرد  و با تالش فكرار گيرقر
ند.ب مى+شوا محسوفانى و باطنى از مصاديق تفسير اجتهادى كش# گربيان،تفاسير عر

ى از داده+هاى قطعى و اطمينان بخش هـر.تفسير اجتهادى جامع:اگر در تفسـيـر٤
ـ برفت زسه منبع معر ـ عقل و نقل و كش#  اد خداى متعال استفاده شده باشداى كش# مرا 

ن تفسيرع،تاكنوقود.بديهى است كه در مقام اثبات و واهد بوى اجتهادى جامع خوتفسير
م عقلى و نقلى در تفسيـر يافته+هاى علـو~اقعى كلمه كه از همهاجتهادى جامع به معنـاى و

خى ازد ننهاده است؛اما در برجـوصه وده باشد در بين تفاسير فريقين پا به عـره برآن بهرقر
الت دو منبع از منابع سه گانـهان مفسر،از محصـود،بسته به تـوجـوتفاسير اجتهادى مـو

 مشهورًنه تفاسير،مسامحتاند استفاده شده است كه اين گواد خداواى كش# مرفتى برمعر
به تفاسير اجتهادى جامع اند.

ى درايات تفسيـرم به ذكر است كه حتى در «تفسير به مأثور» كه مفسر به ذكـر روالز
ده است نيز عقل مصباح،نقش آفرينى مـى+كـنـد؛امـا ايـن حـضـورذيل آيات،بسنـده كـر

نه تفسير در حدى است كهنگ و حداقلى است.تالش عقل مصباح در اين گوعقل،كم ر
ًفته است و ثانياده به كار رتبط با تفسير آيه بواياتى كه در ذهن مفسر،مراى گزينش رو برًالاو

ده است.لكنده،نقل كـراى اعتبار بوى دارا كه از نظـر واياتى رد،مفسـر روارخى مودر بر
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ا ناديدهنگ عقل رآن و تفسير بر آن است كه اين نقش كم رم قرنظر مشهور دانشمندان علو
جهان تفسير ـ با توده اند؛و حتى عنوع تفسير،تفسير اجتهادى اطالق نكرفته و به اين نوگر

تعى مسامحه صورش با نواد خدا است ـ بر اين روبه معناى اصطالحى آن كه كش# مر
فته است.پذير

ى به دو دسته كلـى «مـأثـور» ونده،مكاتب تـفـسـيـر بر اين اساس،به اعتـقـاد نـگـار
ا و جامع،ا،كش# گـرا،نقل گر«اجتهادى»  و تفاسير اجتهادى به چهار دستـه عـقـل گـر

ند.طبق اين دسته بندى،هريك از تفاسير فريقين به آسانى دريكـى از ايـنتقسيم مى+شـو
هان فىفى،قمى،البرات كـونه،تفاسير عياشى،فـران نمود.به عنوار مى+گيرپنج دسته قـر

ند؛همچنينار مى+گيرء دسته تفاسير مأثور قرالثقلين و الدر المنثور جـزآن،نورتفسير القر
ى،إبن كثير،ثعلبى،ثعالبى،صافى،كنز الدقائق در دستـه تـفـاسـيـرى،بغـوتفاسير طبـر

ء دسته اجتهادىآن و العقل جزاهر،القرى مانند الجوار مى+دهيم؛تفاسيرا قراجتهادى نقل گر
ى،ميبدى،محى الديـنى،نيشابـورى مانند تسترند،و تفاسيـرب مى+شوا محسـوعقل گر

نه،كبيران،نمون الميزى همچوند.و تفاسيرار مى+گيرا قره اجتهادى كش# گرمرعربى در ز
اح المعانى جامع اند؛زيرح الجنان،روى،تبيان،مجمع البيـان،روطبى،بيضاوى،قرازر

اين در تفاسيرده اند.بنابره برآن بهردهاى دو منبع عقل و نقل در تفسير قرحداقل از دستاور
ا تفسير شده و آيه اى ديگـر بـهش اجتهادى نقل گـراجتهادى جامع،گاهى يك آيـه بـه رو

ا.ش اجتهادى كش# گرم به روا و آيه سوش اجتهادى عقل گررو

ىه مكاتب تفسيرارزيابى و نقد ديدگاه0هاى دانشمندان دربار
گلدزيهر در كتاب «مذاهـب الـتـفـسـيـر:م ـ١٩٢١-١٨٥٠.ايگناس گلـدزيـهـر  ـ١

أى و مذمـت آن درش تفسير به مأثور و سپس از تـفـسـيـر بـه راالسالمى» نخـسـت از رو
شا در سايه عقايد تقسيم مى+كنـد و از روم؛ تفسير رى در فصل دوايات ياد مى+كند.ورو

ىش تفسيرم؛ به ذكر رود.در فصل سونه+هاى آن سخن به ميان مى+آورله و نموى معتزتفسير
ان الصفـا ون و نيز به ذكر تفسيـر اخـوى آنان از فيلـوى و تأثير پذيـره و تفسيـر اشـارّفيصو

قه+هاى دينى تقسيما در سايه فرم تفسيـر رداخته است.در فصل چهاره پرّه باطنـيّاسماعيلي
ج،غالت و…ياد مى+كند.در فصل پايانى از تفسير جديد درارده و از تفسير شيعه،خوكر
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له جديد،سيد جمال الدينان معتزستان به عنوعلى در هندوش سيد أميرتمدن اسالمى،رو
٦ضا ياد مى+كند.شيد رش محمد عبده و ركت جديد در مصر و رواسدآبادى و حر

ى است كه گام+هـاىان بحث مكاتب تفسـيـر:گلدزيهر يكى از مبتكـرارزيابى و نقـد
گانه تفاسيرخى از دسته بندى+هاى چهارى برلى وداشته است؛واه برا در اين رليه رعلمى+او

ار دادها قسيم دسته ديگـر قـرا در هم آميخته و اقسـام يـك دسـتـه رـ+كه پيشتر ذكـر شـد ـ ر
ف،وتو تصوتو عقيده،و تفسير در پـرا قسيم تفسيـر در پـراست.ايشان تفسير به مأثـور ر

ار داده،كه دچار اشكالتو تمدن اسالمى+قـرقه+هاى دينى،و تفسير در پرتو فـرتفسير در پر
ار داد كه مالك تقسيم همه آنها يك چيزان قسيم اقسام ديگر قرا مى+توا اقسامى+راست؛زير

ا از هم جداهاى مفسر رى و باورايش+هاى تفسيرى،گراين بحث مكاتب تفسيرباشد.بنابر
ض نشده است.ا متعرى ره،همه شاخه+هاى مكاتب تفسيرده است؛به عالونكر

: دكتر ذهبى با بيان سير تاريخـى تـفـسـيـر ازم ـ ١٩٧٧.محمدحسين ذهـبـى ـ ت٢
أىا به دو شاخه اصلى تفسير مأثور و تفسير بـه ر به بعد،نخست تفسير ر(ص)عصر پيامبر

ـ و مذموا به دو دسته ممدوأى رتقسيم مى+كند،و سپس تفسير به ر ـ تفسير عقلى  م تقسيمح 
اند و تفاسـيـرقه+ها مـى+خـوا همان تفسـيـر فـرم رأى مذمـو.آن گاه تفسـيـر بـه ر٧مى+نمـايـد

ه،فالسفه،فـقـهـا،وّفيج،صـواره،خوّه،بهـائـيّه،بابـيّه،زيـديّله،شيعه،اسماعـيـلـيمعتـز
ن تفاسير علمى،مذهبى،الحادى،اجتمـاعـىى در عصر جديد همچوسبك+هاى تفسيـر

٨د.ا نام مى+برو… ر

ده است.ا خلط نموى رايش+هاى تفسيرى و گر:ايشان نيز مكاتب تفسيرارزيابى و نقد
ى اند،قسيمايش+هاى تفسيـرء گرا كه جزه،فالسفه و فقها رّفيت ديگر،تفسير صـوبه عبار

ار داده است؛در حالى كه درى اند،قرء مكاتب تفسيرأى و تفسير علمى+كه جزتفسير به ر
م مالك تقسيم،منابـعل،مالك تقسيم تخصص علمى+مفسر است و در دسته دودسته او

ى مفسر مى+باشد.تفسير
ار داده است،درأى قرا تفسير به رى قسيم تفسير مأثـور راشكال ديگر آن است كه و

أى يكى از مصاديق باطل تفسـيـرحالى كه قسيم آن تفسير اجتهادى است و تفـسـيـر بـه ر
ا مى+باشد.اجتهادى عقل گر

ا به دو دسته كلـىفت تفسيـر ره معرّآيت الـل:ش ـ١٣٨٥فت ـ م.محمدهادى معـر٣
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آنآن،قرآن به قرا شامل چهار شاخه قرمأثور و اجتهادى تقسيم مى+كند؛سپس تفسير مأثور ر
ه تفسيـرآن به سخن تابعى مى+داند.همچنين شـيـوآن به سخن صحابى،و قرت،قـرّبه سن

ايش+هاى مختل# ادبى ،ان به گرم مفسرن و علوت علمى،و فنوا بر اساس قدراجتهادى ر
٩فانى ، اجتماعى،علمى+و جامع تقسيم مى+نمايد.فقهى،كالمى،فلسفى،عر

فت مالك تقسيم تفاسير اجتهادى به هشت قسم يادشدهه معرّ: آيت الل ارزيابى و نقد
ا ايشان تصريـحد استفاده مفسر؛زيـرفته است،نه منابع مـورا تخصص مفسر در نظر گـرر

ت يافته،در تفسير بهشته اى كه در آن مهارجه به رمى+كنند كه:هر مفسر دانشمندى با تـو
ىد تفسير شده و اين همان چيزارا با تكيه بر همان تخصـص،وسيده است؛زيـرت رشهر

حا مطرايش+هاى تفسير اجتهادى راين ايشان گر.بنابر١٠ده استع كرا متنواست كه تفاسير ر
ى كه مالك تقسيم بندى آنها منـابـع تـفـسـيـرش+هاى تفسـيـرده اند،نه مكـاتـب و رونمـو

ه وّفيج،صوارله،خون معتـزه،ايشان تفاسير اصحاب مذاهب همچـومى+باشد. به عـالو
؛ در حالى كه اين تفاسير، قسيم١١فانىع كالمى+مى+دانند يا عرا يا داخل در نوامثال آنها ر

هاى مفسر است نه منابعفانى نيستند؛چه آن كه مالك تقسيم آنها باورتفاسير كالمى يا عر
د استفاده او در تفسير.مور

ا شامل اقسام ذيلى رش+هاى تفسيرنجانى رواستاد عميدزنجانى:.عباسعلى عميدز٤
ى،تفسـيـرمـزتيك،تفـسـيـر رمنـوأى،تفسيـر هـرمى+داند:تفسير به مـأثـور،تـفـسـيـر بـه ر

١٢آن،و  تفسير جامع.آن به قردى،تفسير عقلى و اجتهادى،تفسير قرى،تفسير شهواشار

ى يكى از پيـشنجانى ـ كه وى استاد عميدزايه شده از سـو:در مدل ارارزيابى و نقد
اقع شده است:ل وى مى+باشد ـ چند مطلب مغفوش+هاى تفسيرح بحث روگامان طر

دهه براى تفسير آيـات بـهـرآن از منبع نقـل بـرآن به قـرن در تفسير قـريكم:اين كـه چـو
ـ قرد،در نتيجه،زير مجمومى+شو ـ تفسير نقلى  د،در حالى كهار مى+گيرعه تفسير به مأثور 

ده است.ايى قلمداد نموا فقط تفسير رواد از تفسير به مأثور رايشان مر
ن درش جداگانه نيستند؛بلكه چودى سه روى و شهوى،اشارمزم: آن كه تفاسير ردو

د،در حقيقت يكده مى+شوه برآن بهرد در جهت تفسير قرنه از منبع كش# و شهوهر سه گو
ند.ب مى+شوش محسورو

ل عقل مصباح،و تفسير عقـلـى كـهم: اين كه بين تفسير اجتهـادى كـه مـحـصـوسو



١٣٢    نقد و معرفى سال بيست و دوم

ل عقل منبع است،تفكيك قايل نشده است؛در حالى كه حق مطلب آن است كهمحصو
د.فته شومرز بين آنها در نظر گر

ت ديگر در هيچ يك ازد.به عبارم:آن كه اين دسته بندى مبناى مشخصى ندارچهار
د.ح شد،جاى نمى+گيرگانه تفاسير كه پيشتر مطردسته بندى+هاى چهار

ع دانستـها در سه نوآن رش+هاى تفسيـر قـر:ايشـان رو.محمدحسين على الـصـغـيـر٥
ى،ى،لغوش+هاى اثرضايت محققان كه شامـل رود رايج و مورل:تفسيـر رّع اواست:نو

ده وم:تفسير جديد كه مجـاز بـوع دوآن است.نوآن به قرعى و قـرضومعجمى،ادبى،مـو
عم:تفسير ممنوع سود.و نوفانى و علمى+مى+شوشامل تفسير جدلى،كالمى، فلسفى، عر

١٣د.أى مى+شوه،و تفسير  به رّه و باطنيّفيى صومزاست كه شامل تفسير ر

ط بـهل مربـوع او:اشكال اساسـى ايـن دسـتـه بـنـدى آن اسـت كـه نـوارزيابـى و نـقـد
ايش+هاىاين گرى مى+باشد؛بنابرايش+هاى تفسيرط به گرم مربوع دوى،و نوش+هاى تفسيررو

ىش+هاى تفسيره،از همه روار داده است.به عالوى قرش+هاى تفسيرا قسيم روى رتفسير
ش+هاىه رومرى است،در زء سبك+هاى تفسـيـرعى كه جـزضوده نشده و تفسيـر مـونام بر
ار داده شده است.ى قرتفسير

آنا شش قسم دانسته است:قرى رش+هاى تفسير ايشان رو.خالد بن عثمان السبت:٦
آن به لغت،و تفسيرال تابعان،قرآن به أقوال صحابه،قرآن به أقوآن به سنت،قرآن،قربه قر
١٤أى.به ر

گانه تفسيرى يعنى اقسام چهارش تفسيرى در حقيقت تنها به دو رو:وارزيابى و نقد
ا متذكر نشده است.ى رش+هاى تفسيرى از روده و بسياره نموأى اشارنقلى و تفسير به ر

نه تقسيم مى+كنـد:ا اين گوى رش+هاى تفسيـرايشان رو:حمن العك.خالد عبدالـر٧
الآن به أقـوال صحابه و قـرآن به أقوت،قرّآن به سـنآن،قرآن به قرتفسير به مأثور شامـل قـر

ـ تفسيرى شامل إشارى؛تفسير عقلى و اجتهادى؛تفسير اشارتابعان؛تفسير لغو ات مخفى 
ش+هاى كالمى ـافى شامـل روشن ـ تفسير علمى ـ؛تفـسـيـر انـحـرات روه ـ،إشارّفـيصو

اطى،تفسير مدعيان تجدد،و تـفـسـيـر بـافى،غالت،سياسى، علمـى+افـرفلسفـى،صـو
١٥ائيلى.ايات اسررو

:ايشان مرز بين تفسير اجتهادى ـ عقل مصباح ـ و تفسير عقلى ـ عقلارزيابى و نقد



٨٨شمار�  ١٣٣        رهيافتى نو به مكاتب تفسيرى

خى ازفته؛و بـرى در نظر گرء تفسيـر اشـارا جزده؛و تفسير علـمـى+رعايت نكـرا رمنبـع ـ ر
ده است.شمرافى برء تفاسير انحرا جزى رايش+هاى تفسيرگر

اىجاه و منهج برّمى+از دو اصطالح اتدكتر فهد الرو:مىحمن الرو.فهد بن عبدالر٨
جاه عقايدى«شامـلّا در پنج اتآن رى تفاسير قـرده است.ودسته بندى تفاسير استفاده كـر

جاه علمى «شامل سه منهج فقهى،ّه»،اتّفيه و صوّچهار منهج أهل سنت،شيعه،أباضـي
جاهّجاه ادبى «شامل دو منهج بيـانـى و ادبـى»،و اتّجاه اجتماعـى،اتّى و تجربـى»،اتأثر

١٦ده است.فه «شامل سه منهج الحادى،قاصرين و المنهجى» تقسيم نمومنحر

جاه عقايدى به دستـه بـنـدى تـفـاسـيـر بـر اسـاسّ: ايشـان در اتًال:اوارزيابى و نـقـد
دى كه بر اساس منابع مورش+هاى تفسيرده كه از بحث مكاتب و روهاى مفسر دست زباور

: تفسيرًند.ثانيااقع نمى+شواين قسيم يكديگر وج است؛بنابراستفاده مفسر مى+باشد،خار
ى ازا در تفسير أثرده كه صحيح نمى+باشد؛زيرا از اقسام تفسير علمى+به شمـار آورى رأثر

ىش+هاى تفسير:همه روًد.ثالثاد جسته مى+شومنبع نقل و در تفسير علمى+از منبع عقل سو
فته است،لذا دسته بندى جامعى نيست.ا در بر نگرر

ه عمـدها به دو گـروى رنه+هاى تفـسـيـرى مهـر گـو:دكتر عـلـوى مهـر.حسيـن عـلـو٩
ده است.آنى تقسيم نموجاهات ـ تفسيرّايش+هاى ـ اتى و گرش+هاى ـ مناهج ـ تفسيررو

ايى،عقلى،اجـتـهـادىآن،روآن به قـرش:قـرا شامل چهـار روى رش+هاى تفـسـيـرگاه رو
فانى،كالمى،ادبى،ايش:عرا نيز مشتمل بر شش گـرى رايش+هاى تفسيـرـ جامع+ـ،و گر

١٧علمى، اجتماعى و فلسفى دانسته است.

ى تنها دو منبع از منابع سـه گـانـهش+هاى تفسيـرايشان در بخـش رو:ارزيابى و نقـد
ده،بلكـه دره اى به منبع كش# ننـمـوفته و اشـارا در نظر گـرتفسير،يعنى:نقـل و عـقـل ر

دهاى عقل مصباح وده است.همچنين بين دستـاوره نموى به آن اشارايش+هاى تفسيـرگر
شه،با عنايت به اين كـه در دو روقى قايل نشده است.به عـالوعقل منبع در تفسيـر،فـر

د هر دود،بهتر بـوده مى+شوه برايى از منبع نقل بـهـرش تفسيـر روآن و روآن به قرتفسير قـر
فتند.ار مى+گرش تفسير نقلى قران روش تحت عنورو

ا به سهى رنه+هاى تفسيرضايى اصفهانى گو:دكتر رضايى اصفهانى.محمدعلى ر١٠
ـ تفسيردسته عمده رو ـ مناهج  ـ شيوى،و اسلوايش+هاى تفسيرى،گرش+هاى  ه+هاىب+هاى 
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ـ تفسيرنگار ا مشتمل بر دو شاخه ناقصى رش+هاى تفسيرى روده است.وى تقسيم نموش 
آن،آن به قرى قـرش تفسيـرا شامل شـش روو كامل دانسته است؛آن گاه شاخـه نـاقـص ر

ا استفادهاد از شاخه كامل رده و مرشمرأى برى،اجتهادى و تفسير به رايى،علمى،اشاررو
آن دانسته است.أى ـ در تفسير قرش+هاى ناقص ـ غير از تفسير به راز همه رو

ىان مذاهب+تفـسـيـرى مشتمل بر چـهـار عـنـوايش+هاى تفـسـيـربه اعتقاد ايـشـان گـر
ان ـه،… ـ،سبك+هاى ـ الـوله،اشاعرى ـ معتـزه،شيعه،… ـ،مكاتب تفسيـرّـ اسماعيلـي

تفسـيـر ى ـ ادبـى،فـقـهـى،فـلـسـفـى،اجـتـمـاعـى،اخـالقـى،تـاريـخـى،عـلـمـى ـ،و
ى ـ تربيتى،جهادى،تقريبى،سياسى ـ مى+باشـد.ى+هاى  ـ اتجاهات ـ تفسيـرجهت+گير

عى،مختصر،ضوتيبى،موتند از:تـرى عبارش ـ تفسيره نگارب+هاى  ـ شيوهمچنين اسلو
١٨جى.جامع،و مزسط،مفصل، جامع،غيرمتو

آن كـهنه+هاى مختل# تفاسيـر قـرچه مصاديقى از گـو:ايشان گـرًالاو ارزيابى و نقـد:
دها تفكيك ننموده است،اما آنها رد،نام برط به هر سه منبع عقل،نقل و كش# مى+شومربو

د عقل مصبـاح دره،مرز بين كاربـرار داده است.به عـالوا قسيم يكديگر قـرو همه آنهـا ر
شن نشده است؛در نتيجه،تـفـاسـيـرد عقل منـبـع روتفسير ـ تفسير اجتـهـادى ـ و كـاربـر

فته اند.هم چنين نقش عقل منبـعار گرأى قسيم يكديگر قراجتهادى،علمى+و تفسير بـه ر
ش تفسير علمى+وه داده است و فقط به دو رونگ جلودر مقايسه با نقش عقل مصباح كمر

ه شده است.أى اشارتفسير به ر
ايى از منبعش تفسير روآن و روآن به قرش تفسير قر :با عنايت به اين كه در دو روًثانيا

فتند.ار مى+گرش تفسير نقلى قران روش تحت عنود هر دو رود،بهتر بوده مى+شوه برنقل بهر
ىه،شيعه،… ـ و مكاتب تفسيرّى ـ اسماعيليسد كه مذاهب تفسير:به نظر مى+رًثالثا

ى ـان ـ تفسير سبك+هاى ـ ألـوًابعاد.ران در هم ادغام نموا مى+توه،… ـ رله،اشاعـرـ معتز
ان در     جهـتا مى+تـوادبى،فقهى،فلسفى،اجتماعى،اخالقـى،تـاريـخـى،عـلـمـى ـ ر

د،وى ـ تربيتى،جهادى،تقريبى،سـيـاسـى ـ ادغـام كـرجاهات ـ تفـسـيـرّى+هاى ـ اتگيـر
ار داد.عه سبك علمى+قرا زير مجموسبك+هاى اجتماعى،اخالقى و تاريخى ر

ايىا به سه دسته عـمـد+ه؛ روى راستاد بابابى مكاتب تفـسـيـر:.على اكبر بابـايـى١١
ا شامل ششده و سپس تفاسير اجتهادى رمحض، باطنى محض و اجتهادى،تقسيم نمو
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١٩ده  است.شمر جامع و باطنى برًايى،ادبى،فلسفى،علمى،نسبتاآن، روآن به قرشاخه؛قر

دها ازيكديگر تفكيك ننـمـوش تفسير اجتهـادى ر ايشان مصاديـق روارزيابى و نقـد:
ش اجتهادىان روايى در ذيل عنوش روآن و روآن به قرش تفسير قرد كه رواست. بهتر بو

ارا قرش اجتهادى عقل گران روش تفسير ادبى،فلسفى و علمى+تحت عنـوا،و رونقل گر
خى از آنهـا ازه نشده و برى اشارش+هاى تفسيـرنه+هاى روه،به همه گوفت.به عـالومى+گر

ل صحابى و تابعان ذكر نشده است.هم چنين نقش عقـلآن به قوش تفسير قـرجمله:رو
ت ديگر بهاقع شده است.به عبارل وانه تقسيم بندى،مغفـوان پشتومصباح و منبع به عنو

ىسد مكتب تفسيره اى نشده است.دست آخر اين كه به نظر مى+رمبناى تقسيم بندى اشار
ا نقش اجتهـادد؛زيرار مى+گيرا قـرعه تفسير اجتهادى كش# گـرباطنى محض،زير مجمـو
د.فته شونه از تفاسير نيز بايد در نظر گرـ عقل مصباح ـ در اين گو

د نقلاهبـرا به سه رى رادگان مكاتب تفسـيـر:دكتر نجـارزادگـان.فتح الله نجـارز١٢
اد ايشان از مـكـاتـبده است.البتـه مـرايى تقسـيـم نـمـوايى و باطـن گـرايى،عقـل گـرگـر

ىى از مكتب تفسيـرد وى نيست؛بلكه مقـصـوايش+هاى تفسيـرش+ها ويا گرى،روتفسيـر
فك معـارنگى تفسيـر و دره چگوت است از:«نظريه يا ديدگاه مبنايى مـفـسـر دربـارعبار

اياتآن قابل تفسير نيست و بايد تنها به اخبـار و روآن».مفسريا بر اين نظر است كه قـرقر
اهر الفاظا قابل فهم و تفسير مى+داند،لكن تنها در سطح ظـوآن رد؛و يا آن كه قـراكتفا كر

د؛و يا آن كهآن اهتمام مى+ورزف قرك و فهم معـاره عقال به درانين سيـرحى بر اساس قوو
ك آنهاف تر و دراهر الفاظ،ژرآن كه از سطح ظوات قرن و اشارنظر او بر اين است كه بطو

اد عادى است.مفسـراى افراتر است،قابل فهم و هضم بره عقال فـرانين سيرهگذر قواز ر
٢٠ا است.م،باطن گرا و در سوم،عقل گرا و در دول،نقل گردر نظريه او

ا مفسر با چهشن نساخته است كه در مكتب باطن گـر:ايشان روًالاوارزيابى و نقد:
سيله عقـلا به وا كش# مى+كند؟ آيا اين كار رآن رات قرموز و اشارنـى،رى معانى بطوارابز

د؟ اگر از طريق عقل باشد،نتيجه اش آن است كهانجام مى+دهديا از طريق كش# و شهو
فت؛و اگر از طريق كش#اهد گرار خوا قرد عقل گراهبرعه رمجموا زيرد باطن گراهبراين ر

ه اى به آن نشده است.باشد،هيچ اشار
ايى  بين نقش عقل مصباح ـ تفسير اجتهادى ـ و عقل منـبـعد عقل گراهبـر:در رًثانيا



١٣٦    نقد و معرفى سال بيست و دوم

ـ تفسير عقلى اعم از تجربى،نيمه تجريدى و تجريدى ـ تفكيك قايل نشده است.
نگـى وده است،در حقيقت به چگوايه نموى ارى از مكتب تفسيـر:تعريفى كه وًثالثا

د استفاده او ـ نقل،عـقـل،كـشـ# ـع منبـع مـوردن مفسر بـر اسـاس نـوه تفسيـر كـرنحـو
ى باشد.ش+هاى تفسيراند تعريفى جداى از تعري# رواين نمى+تودد؛بنابرمى+گربر

ا دستهد رجـوان تفاسير مـوده كه بر اساس آن بتـولى نبـوموايه فرى در صـدد ار:وًابعار
ا برآن راند هر آيه قـرى مى+تـوآن كه هر مفسـرد؛بلكه به بيان سه مدل تفسـيـر قـربندى نمـو

ده است.ه نمواساس يكى از اين مدل+ها تفسير نمايد،اشار

ىنتيجه گير
ى،بايستى مبنا داشته باشد.بهتـريـنان مكاتب تفسيـردسته بندى تفاسير تحت عنـو

ا بر اساس منابعى كه مفسر با كمك آنها دست به تفسيـرد رجومبنا آن است كه تفاسير مـو
فت بنا به حصر عقلى،سه منـبـعده است،تقسيم نماييم.منابع عادى كسـب مـعـرآن زقر

اى دو نقش مصباحى و منبعىعقل،نقل و كش# مى+باشد؛البته عقل در بين اين منابع دار
ان در دو مكتب كلى نقلى و اجتهادى تقسيـما مى+تـود رجوتيب تفاسير مـواست؛بدين تر

ا و جامعا،كش# گرا،عقل گرا شامل چهار دسته نقل گرد،و سپس تفاسير اجتهادى رنمو
دانست.
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