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  67-89 صفحات      

  
  *الحدیثبررسی روش و گرایش تفسیر احسن

  
  **اکران بهیط

 ***یبافران یت حسنطلع
 

  دهیچک
ر از منظـر روش  یتفاسـ  یبررسـ  یر در مطالعات قرآنیات اجتناب ناپذیاز ضرور یکی

بـه   یانیر در ابعـاد مختلـف کمـک شـا    یتفاس یشناس باشد، توجه به روش یم یریتفس
ن مقاله با استفاده یکند. ا یر میتفاس یبند ر قرآن و طبقهیح تفسیبر روش صح یابی دست

 یمعاصـر و بررسـ   یعیر شیاز تفاس یکی یشناس به روش یلیتحل – یفیاز روش توص
ـ اثـر آ » ثیاحسن الحد« ریپردازد، تفس یمنابع و مصادر آن م از  یکـ ی یت اهللا قرشـ ی

نقـد   ی، نقل و گاهیریمختلف تفس یها است با استفاده از روش یا برجستهر یتفاس
ن است ین پژوهش در ایت ایپردازد. اهم یم یات الهین آییگر مفسران، به تبیآراء د

زان تعهد مفسـر  یر قرآن میتفس یشناس موجود در روش یها که با استفاده از مالک
مختلف  یها خواهد کرد. نگارنده با تتبع در بخش یخود بررس یرا در روش ادعا

ـ در ا یریرسد که روش تفس یجه مین نتیر به این تفسیا ن کتـاب روش جـامع بـا    ی
 باشد. یم یاجتماع -یتیش هدایگرا

  .یتیهدا قرآن، ریتفس ،یاجتماع شیگرا ،یشناس روش ها: واژه دیکل
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  دانشگاه قم یو معارف اسالم اتیارشد اله یدانش آموخته کارشناس **
  دانشگاه قم یو معارف اسالم اتیاله اریاستاد ***
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   مقدمه -1
 عـدم  و بـوده  ریتفاسـ  روش شـناخت  گـرو  در قـرآن  اتیآ حیصح ریتفس به دنیرس

ـ  یها برداشت و سقم صحت درک از مانع تواند یم یریتفس یها روش شناخت  یقرآن
 قرآن اتیآ ریتفس در رفته کار به یها روش شناخت یقرآن علوم نیمحقق یبرا. باشد
 علـوم ن یتـر  لیاصـ  از یکـ ی کـه  ریتفس دانش رایز. است برخودار ییبسزا تیاهم از

 :موضـوع ) الـف : است زیچ سه یدارا حداقل گرید علوم ریسا همچون است یاسالم
 میمفاه حیتوض و فهم که ریتفس هدف: علم) ب. است میکر قرآن همان که ریتفس علم
 و یمعـان  کشـف  و یچگـونگ  همـان  که ریتفس :روش )ج .است رآنق اتیآ مقاصد و

ـ م نیاز ا. است قرآن اتیآ مقاصد ـ اهم از علـم  هـر  در روش یریکـارگ  بـه  انی  تی
 بـه  را انسان آن، از استفاده و حیصح روش یریفراگ که چرا است، برخودار یژهایو

ـ  حیصح روش از استفاده عدم اما رساند یم علم هدف  بموجـ  روش، در یخطـا  ای
 قضـاوت  در شـناخت  نیا )21 :1392، یاصفهان ییرضا( .شود یم علم هدف از یدور
 اعتبار ییسو از. دارد یمحور نقش یقرآن یها استنباط سقم و صحت به نسبت یینها
 از وهـا   آن در رفتـه  بکـار  یهـا  روش ییشناسـا  گرو در قرآن ریتفاس اعتبار عدم ای

 مـراد  از مفسـران  برداشت رایز است یقرآن علوم مباحث ریناپذ اجتناب یها ضرورت
ـ ا و نبوده هماهنگ و کسانی خداوند،  معلـول  قـرآن،  از اسـتنباط  در یناهمـاهنگ  نی
معاصـر   یعیشـ  ریتفاس از »ثیالحد احسن« ریتفس .است مفسران متفاوت یها روش
 سـال  در شـان یا ،»یقرشـ  اهللا تیآ« اثر ،یهجر پانزدهم قرن لیاوا و چهاردهم قرن

ـ از جمله: مرحـوم آ  یدیاز محضر اسات یو شد. متولد بناب در یقمر 1347   ت اهللای
)  یلنکران  اهللا فاضل تی(پدر آ  ی، لنکران یقاض  د حسنی، س یت اهللا سلطانی، آ یبروجرد
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ـ یعق( اند، زرگر بهره جسته  یرزا تقیو م ، ی، قرشـ 149-5/148: ج1371 ،یشـ یبخشا یق
ـ اما ا ).430-12/429: ج1371 ـ  نسـبت ر ین نفسـ ی  معاصـر  یعیشـ  ریتفاسـ  گـر ید هب

ـ ا روش شناخت و یبررس یبرا یا زهیانگ خود نیا و بوده ناشناخته  بـوده  ریتفسـ  نی
نکـه  یو مهـم از جملـه: ا   یاصـل شده است به چند سوال  ین پژوهش سعیدر ا .است

اسـتفاده   یشـ یاست؟ مفسر از چـه روش و گرا  یبه چه معن یریش تفسیروش و گرا
 مفسر کدامند؟ و... پاسخ داده شود. یریر تفسکرده است؟ و منابع و مصاد

  قینه تحقیشیپ -2

ر درآمده ازجمله: یث به رشته تحریر احسن الحدیدر مورد تفس یها ان نامهیتاکنون پا
 1385ر قـرآن کـه در سـال    یث در تفسـ یاحسن الحـد  یشناس و روش یمبان یبررس

ـ یناصـر رف  ییتوسط فاطمه خرامان با راهنما  یشناسـ  روش ی. و بررسـ یمحمـد  یع
  ییبــا راهنمــا یر احمــدیــتوســط آزاده م 1387ث در ســال یر احســن الحــدیتفســ

ر یدر تفسـ  یاکبـر قرشـ   یدعلیت اهللا سیآ یریروش تفس ی. و بررسیتجر یمحمدعل
عبـداهللا   ییتوسط منوچهر قـدم زاده فـرد بـا راهنمـا     1393ث در سال یاحسن الحد

ر یتفسـ  یشناسـ  تحت عنوان روشکه صرفا  یا صورت گرفته است. اما مقاله یاصفهان
ث باشد، صرفا نگاشـته نشـده، لـذا پـژوهش حاضـر بـر آن اسـت تـا         یاحسن الحد

  .ان کندین بیمحقق یر ارزشمند را به طور منسجم و خالصه براین تفسیا یشناس روش

  یریروش تفس یشناس مفهوم -3

.  )4/504: ج1407(ابن فارس، ضاح است یان و ایب یبه معنا» فَسر«شه یر از ریتفس
انکشاف و  یسفر در لغت به معنامشتق شده است. » سفر«ر از یاند: تفس گفته یبرخ
  ).3/82:  ج1407(ابن فارس، است.  یروشن
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ک یاز نظر لفظ و معنا به هم نزد» سفر«و » فسر«صرف نظر از اشتقاق، دو واژه 
آن کـه   یکـ یز است: یخورد، دو چ ین دو به چشم میکه در استعمال ا یهستند. تفاوت

. یخـارج  یایابزار اشـ  یرود و سفر برا یمعقول به کار م یشتر در اظهار معنایفسر ب
 یبـرا  یگر: اولیبه عبارت د ).12/41: ج1414،یدی، زب3/57: ج1389،ی(راغب اصفهان
ـ    یو مـاد  یکشف ظاهر یبرا یو دوم یکشف معنو ـ (ابوحرود.  یبـه کـار م : 1420ان،ی

شتر یو سفر ب یوم آن که، فسر به صورت متعدد ).3/37: ج1405، ابن منظور، 1/13ج
 رود. یبه صورت الزم به کار م

 یدر موارد» ریتفس«شود آن است که لفظ  یپژوهان استفاده مآن چه از سخن لغت
که در مـراد مـتکلم    یا ا اجمال باشد، به گونهیابهام  یرود که کالم دچار نوع یبه کار م

ده یاست کـه پوشـ   یزیر، آشکار ساختن چی: تفساند ن رو گفتهیظهور نداشته باشد، از ا
    ).17-16: 1389(شاکر، شود.  یل اطالق میان همراه با تفصیز به بیباشد. ن
 حیرا توضـ  ریگـر صـاحب نظـران تفسـ    یمانند د ث،یر احسن الحدیسنده تفسینو
 .اسـت  کـالم دانسـته   یینهـا  مقاصد و پنهان یمعان از یبردار پرده و خداوند مرادکالم

  ).46: 1379،ید زنجانی، عم1/26: ج1377، یقرش(
است کـه مفسـر، در فهـم قـرآن از آن بهـره       یا مستنداتی، مستند یریروش تفس

کامـل بـه    یابی و تنها راه دست )165: 1360؛ مـودب، 1379:215، ید زنجانی(عمگرفته 
ـ (عمدانـد   یرا منحصر به آن م یمقاصد کالم اله بـه عبـارت    )215: 1379،ید زنجـان ی

ـ ات با استفاده از ابزار یآ یکشف و استخراج معان ی، چگونگیریش تفسگر، روید ا ی
ـ  یهمچون عقل  یمنبع خاص ، شـاکر،  188: 1416، ی(سـبحان باشـد.   یا نقل و قواعـد م

 )18-16: 1381؛ یی؛ بابا46-47: 1389
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ر یمولف تفسـ  یریان شد به روش تفسیب یریکه از روش تفس یفیبا توجه به تعر
که مفسر در تفسـر خـود    یفهم بهتر به منابع یم نخست برایزپردا یث میاحسن الحد

  م کرد. یل اشاره خواهیاستفاده نموده، در ذ یکشف مراد اله یبرا

  »ثیالحد احسن« ریتفس در مفسر استفاده مورد منابع -4

  لغت کتب -4-1

 کـرده  استفاده انیالب مجمع ریتفس از لغات یمعنا انیب در نکهیبرا عالوه یقرش اهللا تیآ
قـرآن کـه نوشـته     قاموس القرآن،بیغر یف مفردات جمله از لغت کتب گرید از است
  .است نموده استفاده ،یجوهر، باشد، و صحاح یشان میخود ا
ـ ب در مفسـر  )87/اءیانب( »... مغاضبا ذهب اذ النون ذا و«: مثال یبرا  یمعنـا  انی

 امـا  اسـت  بزرگ یهما یمعن به نون: دیگو یم راغب که کند یم انیب »ذاالنون« یلغو
 حضـرت  ذوالنـون  از منظـور انـد،   گفته یماه مطلق قاموس و صحاح و انیالب مجمع

  .)6/535: ج1377، یقرش(. دیبلع را او یماه که است(ع) ونسی

  )سنت اهل و عهیش اعم( ییروا و یثیحد کتب -4-2

 ری، تفسـ یشـ ایع ریتفسـ  عه،یالشوسائل المنثور، الدر ،یالبالغه، الکاف االنوار، نهج بحار
ـ توح و الرضا اخبار ونیع ع، الخصال،یالشرا علل ،یصاف  گـر ید و برهـان،  ریتفسـ  د،ی
  .است کرده استفاده ییروا کتب

 »الصاحلون يعباد رثهاي االرض الذکران بعد من الزبور يف کتبنا لقد و«ه یاز جمله در آ
 یعباد رثهای« از منظور است، کرده نقل یقم ریتفس از برهان ریتفس در )105/ اءیانب(

 )عج( یمهد حضرت مورد در تیروا نیا که »اصحابه و) عج(القائم: قال« »الصالحون
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 :1377،یقرش(. است شده نقل شانیها کتاب در متواتر سنت اهل و عهیش قیطر از
  ) 6/557ج

  یریتفس کتب -4-3

 ان، ویالب مجمع ،کشاف زان،یالمچون  یر متعددیث از تفاسیر احسن الحدیصاحب تفس
  استفاده کرده است. المنار ریتفس

ـ ( »غافلون فهم آبائهم انذر قوما لتنذر« هیآ لیذ مفسر: مثال یبرا ـ ب یبـرا  )6/سی  انی
 اگـر  قـوم  از مـراد : فرمود که آورده زانیالم در را ییطباطبا عالمه سخن« قوم یمعنا
ـ نزد پـدران  »آباء« از منظور صورت نیا در باشدها  آن امثال و شیقر  هاسـت  آن کی
، هـود  امثـال  یامبرانیپ زین و بود حیذب (ع)لیاسماع حضرتها  آن دیبع پدران در رایز

...  باشد معاصر مردم همه منظور اگر و. بودند شده مبعوث برعرب (ع)بیشع و صالح
 سـت ا(ع)یسیع حضرت آن از امبر قبلیپ نیآخر رایز است، منظور کینزد پدران باز
  .)9/60: ج1377، یقرش(. دارد وجود فترت دو آن انیم که

شان بـدون  یم که ایبر یم ین نکته پیاستفاده کرده، به ا یکه مفسر گرام یاز منابع
و هم از منابع اهل سنت استفاده نمـوده اسـت. نکتـه قابـل      یعیتعصب هم از منابع ش

کند، سپس نظـر   ینقد م یمختلف را طرح و گاه یها دگاهین مفسر بزرگوار دیتوجه ا
  کند.  یم انیخود را ب یریتفس

ـ  )4/ فلـق ( »العقد يف النفاثات شر من و«ه یبه طور مثال در رابطه با آ  در سـد: ینو یم
ـ  نفاثـاث « بـا  رابطه  زنـان  نفاثـات  از مـراد  نکـه یا اول اسـت،  قـول  دو »القعـد  یف

 نـه انـد   شـده  مطرح هیآ در جادوگر زنان که نیا علت: فرموده زانیالماست، جادوگر
  .است مردان از ادتریزها  آن لهیوس به وها  آن در سحر چون جادوگر مردان
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کننـد،   یم لیتحم مردان بر را خود آراء که است یزنان نفاثات از مراد نکهیا دوم
 بـه  نسبت اوال رایز است، دیبع اریبس اول قول ندارد و یاعتبار دوم قول نماند ناگفته

وجود دارد تا مثال در روزگار ما چقدر زنان جادوگر است  اخص اریبس قبل ما اتیآ
 نـزول  زمـان  با رابطه در فقط هیآ مییبگو میتوان ینم لذام؟ یاز شر آنها به خدا پناه ببر

  .است نهیمد ای مکه با و قرآن
 زانیالم نکهیا و برد پناه خدا به جادوگر زنان شر از فقط دیبا چرا گرید طرف از

ها  نیا از گذشته ندارد، وجود یقطع لیدل است فرموده مردان از ادتریز راها  آن
  .زن نه بود، یهودی مرد کی اعصم بن دیلباند  گفته سوره نزول شان در که را یجادوگر

 سـبب  کـه  است یروهائین »نفاثات« از منظور: معتقد است ثیالحد احسن مفسر
 زلزله فشان، آتش سبب که یعوامل و روهاین مانند شود یم بزرگ حوداث آمدن دیپد
 یکشـ  نقشـه  وهـا   اراده نیتلق اثر در کهها  جنگ یحت و دشو یم بیمه یانفجارها ای

  .) 415/ 12: ج1377، یقرش(. ندیآ یم وجود بهها  یطاغ وها  ظالم

   »ثیالحد احسن« ریتفس در یقرش اهللا تیآ یها روش -5
   قرآن به قرآن روش -5-1

ث، بـه  یت حـد یاست و روا» حمل و نقل« ی) به معنا یدر اصل (رو» تیروا«واژه 
 معصـوم  سـخن  بودن منبع) 2/246: ج1405، یومی(فث است. ینقل و حمل حد یمعنا
 بـه  ریتفس در زین صحابه است، بوده مطرح قرآن نزول با همزمان خدا، کتاب نیتب در

ـ ن پژوهـان  قـرآن  و مفسران .کردند یم استشهاد(ص) امبریپ سخنان ـ روا ز،ی  از را اتی
 )287-288: 1379 ،ییبابا( اند. دانسته ریتفس منابع

ـ روا نشیگز و انتخاب در مفسران یداور شیپ و الزم به ذکر است که ذوق  اتی
ـ روا خـود،  یفکـر  مـذاهب  و مـذاق  براسـاس  مفسران و بوده موثر یریتفس  را یاتی
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ـ  ،یفلسـف  ذوق بـا  کـه اند  کرده یم ذکر هیآ ریتفس در و انتخاب ـ  و یکالم هـا   آن یفقه
 متفـاوت  گریکـد ی بـا  و نبوده انکسی ،ییروا ریتفاس جهت نیا از است، بوده همساز
مختلف  یها ث به گونهیر احسن الحدیسنده تفسی) نو155/ 1تا: ج یب ،یذهب( .هستند
ک ینزد ییر روایر خود را به تفاسین روش تفسیاستناد کرده و بد یریات تفسیبه روا

  شود:   یل اشاره مین روش در ذیاز ا ییها کرده است، به نمونه
نوا ياتامرون الناس بالرب و تنسون انفسکم و انتم تتلون... و اسـتع «ه یمثال در مورد آ یبرا

ـ ن بهتر آییتب یبرا مفسر )45 - 44/بقـره ( »...بالصرب و الصلوة  ـ ه بـه احاد ی ث اسـتناد  ی
 نقـل  مالک بن انس از انیالب مجمع در »انفسکم تنسون« لیذ در سد:ینو یکند و م یم

 بـا هـا   آن یها لب که گذشتم یروهگ بر معراج شب در: فرموده(ص) خدا رسول شده
 بـان یخط نانیا گفتاند؟  یکسان چهها  نیا لیجبرئ: گفتم شد یم دهیبر نیآتش یها چیق

ـ  فرامـوش  را خـود  و کـرده  امـر  یکین به را مردم که ایدن اهل از هستند نمودنـد،   یم
(ع) یعل حضرت چون: شده نقل (ع)صادق حضرت از ریبص یاب از یکاف در نیهمچن

ـ  را هیآ نیا سپس برد یم پناه نماز به کرد یم مضطرب یکار را  نوایاسـتع « خوانـد  یم
  .)115 /1: ج1377، یقرش(. »الصوۀ و بالصبر

 از یسخن »اهللا الصمد«دیه دوم سوره توحیدر آ» صمد« یان معناین در بیهمچن
مد سودده و الص يقد انته يالصمد الذ«اند:  فرموده شانیا که اند، را آورده(ع) سجاد امام

شرب و الصمد ياکل و ال يال  يال جوف له و الصمد الذ يزال و الصمد الذيزل و اليمل  يالدائم الذ
، یابد و یازل یخدا یعنی است »الصمد« الزم یمعنا به تیروا نیا »ناميال  يالذ
. است شده نقل هم صدوق دیتوح در تیروا نیا ازین یب یخدا، خلل یب یخدا

  .)409 /12: ج1377،یقرش(
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ـ ر آیان مصداق بـه تفسـ  یات، با بیاز روا یبعض یات گاهیروا یشناس ر گونهد ه ی
ـ  ث بایالحد احسن یگرام اند، مفسر پرداخته  بـه  اسـتناد  و اتکـاء  بـا  و یروشـ  نیچن

  از جمله: .پردازد یات میآ قیمصاد انیب به ات،یروا
 از منظور دیگو یم )17/ هود( »... منه شاهد تلوهي و ربه من نهيب يعل کان افمن« هیآ لیذ
 مانیا و کند اقرار آن به و دهد یگواه و شهادت یمطلب صدق به که است یکس شاهد
. اسـت  طالب یاب بن یعل شاهد از مراد که است آمده یسن و عهیش اتیروا در آورد،
 بـر  است شاهد(ع) نیرالمومنیام: شده نقل (ع) امام رضا و(ع) کاظم  امام از یکاف در

 شـده  نقـل  المنثـور  دار در تیروا نیا رینظ پرودگارش از است یا هینیب و خدا رسول
  .)4/471ج :1377،یقرش(. است

ه ینافیبا اعتقاد به است )7/عمران آل( »العلم ... و الراسخون يف« هین درمورد آیهمچن
 بلکـه  سـت، ین السالم همیعل امامان به منحصر علم در راسخون سد:ینو یبودن جمله م

ـ ا شود ینم عارض یشک مانشانیا و علم در که ستا مانیا اهل همه شامل  کلمـه  نی
العلـم منـهم و املومنـون     لکن الراسخون يف« است رفته کار به زین کتاب اهل باره در یحت

 نحـن « شـده  نقـل (ع) صـادق  امـام  از نکـه یا و )۱۶۲(نساء/» ک ...يومنون مبا انزل الي
 افضـل  اهللا رسـول  کـان « فرمـود (ع) بـاقر  امـام  کـه جا  آن ای و »العلم یف الراسخون
   .)2/17ج :1377، یقرش(. است اکمل مصداق منظور »العلم یف الراسخون

ـ از روا یبعضـ  ین است که گاهیا یریات تفسیت در رواینکته حائز اهم ات بـا  ی
ـ ن گونهروایث از ایاند، مفسر احسن الحد ه پرداختهین آییل به تبیان بطن و تاویب ات ی

  ست. استفاده کرده ا یلیو تاو یبطن
ـ ی ظهر پرده پس در که است یدار دامنه و گسترده مفهوم هیآ بطن از مقصود  یعن

ـ ا یطیشـرا  تحـت  کـه  است نهفته) است نزول مورد اتیخصوص بند در که ظاهر(  نی
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 گفتـه  لیتاو یکل استخراج نیهم به که شود استخراج هیآ بطن از یستیبا عیوس مفهوم
ـ مق ظـاهر  کـه  نـد یوگ یم لیتاو جهت آن از را هیآ بطن. شود یم  یمفهـوم  بـه  را آن دی

ـ «: فرمودند(ص) اکرم امبریپ )91 :1378 معرفت،(. دهد یم ارجاع آزاد و گسترده کم يفعل

ـ ن (ع) صادق امام از) 2/598ج :1365، ینیکل( ».قيق و باطنه عميبالقرآن ظاهره ان ـ روا زی  تی
 اسـت  ینیمفسـر  جمله از یقرش )606 تا: یب صدوق،( »ان القرآن ظاهرا و باطنا«: است شده
  .است قرآن بطن و ظهر به معتقد وارده اتیروا اساس بر که

  م: یکن یاشاره م یت اهللا قرشیاز منظر آ یات بطنیاز روا یبه عنوان نمونه به برخ
ان نقل یالب ر مجمعیرا از تفس یتیه روایفهم آ یمفسر برا )۳(فجر/» َو الشَّفْعِ َو الَْوْترِ«

ن از آن یت ابن حصیخداست. در روا» وتر«مخلوق و از » شفع«کند که منظور از  یم
حضرت نقل شده که منظور از شفع و وتر نماز است کـه بعضـى زوج و بعضـى فـرد     

ـ ت جابر از آن حضرت، شفع: روز قربان، و وتر: روز عرفه است، ایاست و در روا ن ی
  ز آمده است.یر اهل سنت نیات در تفسیروا

ـ ل آیذ یر قمیتفسبه نقل از  یگریت دیدر روا  آمـده اسـت:   الٍ َعْشرٍيوالْفَْجرِ َو لَه ی
ک یدو رکعت نماز و منظور از وتر » الشفع«ذى الحجۀ و منظور از» عشر«ر از منظو

   رکعت است.
ن و منظـور از  یآمده منظور از شفع امام حسن و امام حسـ  یگریث دیو در حد

ل یست مفسر با به تاویمراد ن یظاهر ین جا معنایاست. که در ا(ع) نیرالمؤمنیوتر ام
  ).214/ 12: ج1377، یقرش. (اند ان کردهیرا روشن و واضح ب یه مفهوم اصلیبردن آ

 از مـراد  دیگو یم مفسر )۱(جنم/» يو النجم اذا هو«» نجم«ر واژه ین در تفسیهمچن
ها  یبعض و کند یم سقوط افق در کردن غروب یبرا که است ستاره مطلق ظاهرا نجم
 اعتمـاد  شـود  یها نمـ  آن به یولاند  گفته شهاب و قرآن ا،یثر ستاره هیآ نیا در را نجم
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(ص) محمد حضرت نجم از منظور: شده نقل(ع) صادق امام از هیآ نیا لیتاو در. کرد
  .)480/ 10: ج1377، یقرش. (است آمده نییپا معراج شب در هفتم آسمان از که است

   یعلم روش -5-3

است، که به دو شاخه  یهمان علوم تجرب» یر علمیتفس«در عنوان » علم«مقصود از 
ـ یعلوم طب ـ زیماننـد ف  یع و  یشناسـ  ماننـد جامعـه   یو... و علـوم انسـان   یمیک، شـ ی

 ).183/  2، جیاصفهان ییرضا. (شود یم میتقس یشناس روان

ـ  مفسران توسط مختلف یها وهیش به ،یعلم ریتفس یول ـ غ ای  انجـام  مفسـران  ری
 یعلم ریتفس از که یخاص عمل وهیش به توجه با هرکسل یدل نیهم به و است گرفته
 فیتعر را آن و گرفته موافق و مخالف موضع آن مقابل در کرده مجسم خود ذهن در

ـ تطب مانند یخاص نام ای و است کرده  قـرآن،  از علـوم  اسـتخراج  ،یعلمـ ر یتفسـ  ق،ی
، 1392 :یاصـفهان  ییرضـا ( .اسـت  داده آن بـه  قرآن بر علوم لیتحم و علوم استخدام

ـ ا از کیهر نظر هک یو ذهب ییمانندعالمه طباطبا )274  از ینـوع  بـه  بزرگـواران  نی
ـ طر سه به حداقل ریتفس نیا رایز گرفته، تعلق یعلم ریتفس  .اسـت  گرفتـه  انجـام  قی

ـ ). (1/14ج :1374،ییطباطبـا ( ان شد.یباال ب یطور که در سطرها همان ـ یذهب تـا:   ی، ب
 ).2/474ج

  م. یکن یان میر کرده بیتفس یکه مفسر بزرگوار براساس روش علمه یل به ذکر چند آیدر ذ
 )22/بقـره ( »... فـاخرج  ماء السماء من انزل و بناء السماء و فراشا االرض لکم جعل يالذ«
 و اسـت یدر یهـا  آب ریتبخ ازها  باران وها  برف همه که ستین یشک دیگو یم مفسر

هـا   انسان نه و ببرند بهرهها  آن از نندتوا یم واناتیح نه هستند تلخ و شورها  انوسیاق
ـ  در ابر صورت به شود یم ریتبخ آفتاب حرارت در اهایدر آب مزارع، نه و ـ آ یم  د،ی
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 و بـاران  صـورت  بـه  گـاه  آن کنند یم حرکتها  یخشک یسو به بادها لهیوس به ابرها
ـ  یجـار ها  رودخانه صورت به یمقدار ند،ینش یم نیزم در تگرگ و برف  شـوند،  یم
 هـا  قنـات  وهـا   چشـمه گـاه   آن و شوند یم رهیذخ و رفته فرو نیزم شکم در یرمقدا
 در باشد، لذا یم آب نیا از نیزم یها یدنیروئ همه د،یریگ یم استفاده مورد و دهیگرد
 کـه  قـت یحق نیبـا  )428/ 3: ج1377،ی(قرش ،)57/اعراف(: جمله از اتیآ از یاریبس
 نیا و است، شده کامل توجه است آسمان از اهیگ و وانیح انسان، استفاده موردها  آب
  .)68 /1:ج1377، یقرش( .است شده ثابت یعلم نظر از که است یزیچ

ـ  )2-1/ ریتکـو ( »انکـدرت  النجوم اذا و کورت الشمس اذا«ه یل آیشان ذیا  کنـد  یم
ـ ا در کـه  اسـت،  آن شدن خاموش حال هر در شمس ریتکو از منظور  مولـف  مـورد  نی
 زانیالم در ییطباطبا عالمه و »فاضمحلت نورها و ضوها ذهب یا«: فرموده انیالب مجمع
 را آن ظلمـت  کـه  یطـور  بـه  است آفتاب جرم شدن یظلمان آن، از مراد دیشا: فرموده
  .رود یم و شده چدهیپ آن نور: دیگو یم کشاف در یزمخشر نیهمچن و .کند احاطه
 در دیرشـ خو شـدن  خاموش و ریتکو دیگو یم ثیالحد احسن مفسر انیپا در و
 نجوم کتب در اگر. دارند اذعان برآن دانشمندان و است یعلم مسئله کی حاضر حال

 دیچند، خورشـ یپ یم یچیمارپ طور به که دید دیخواه دیکن مالحظه را یسحاب عکس
 خـاموش  قسـمت  ندهیآ در و شود یم خاموش مرکزش ازاند  گفته دانشمدان که چنان
 بـود  خواهد یچیپ مار طور به آن و رفت هدخوا آن مرکز به یظاهر قشر به آن شده
  .)100 /12: ج1377، یقرش(. است ریتکو همان که

ـ  یها از روش علم شان در آنیکه ا یاتیبراساس آ ـ   یاستفاده کرده م ن یتـوان چن
له یات قرآن بـه وسـ  یح دادن آیهمان توض یر علمیشان از تفسیجه گرفت، منظور اینت

  است.  فهم قرآن)(استخدام علوم در  یعنی یعلوم تجرب
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   یعقل روش -5-4

شـده، اصـل    نهاده عتیود به یانسان هر در که است ییروین منبع، کی عنوان به عقل
، سـپس  یمعنـو  یمـاد  یان زنـدگ یص صالح و فساد در جریماده عقل، همان تشخ

فهم،  ییکویضبط نفس و منع آن بر همان مطلب است.  از لوازم عقل، امساک، تدبر، ن
ز تحـت  یاز است و نیمورد ن یاست که در زندگ ییزهایر و شناخت چادراک و انزجا

الت اسـت و....  یهـا و تمـا   خود از هـوس  یبرنامه عدل و حق قرار گرفتن و نگهدار
   ).198-196/ 8: ج1416،ی(مصطفو

ارائه شده است  یمختلف یدگاههایآن د یو معنا یر عقلیاما در مورد روش تفس
کرده است. به اجمال بـه   ین روش داوریمورد او هرکس براساس برداشت خود، در 

  م.  یپرداز یدگاه مین دیاز ا یذکر برخ
ـ است؛بر ا یر اجتهادی، همان تفسیر عقلیالف) تفس  یر اجتهـاد ین اسـاس تفسـ  ی

ـ کنـد؛ تـا مع   یه میه کند، بر عقل و نظر تکیشتر از آنکه بر نقل و آثار تکیب ار نقـد و  ی
  ).349/ 2: ج1433(معرفت،  باشد. درست  ید و رایش، داللت عقل رشیپاال

است  یر نقلی، مقابل تفسیر عقلیاست، تفس یر به رایاز تفس ینوع یر عقلیب) تفس
 یهـا  کند، البته بعد از آنکه مدلول عبـارت  یه میالفاظ قرآن تک یق از معانیکه بر فهم عم

 یقرآن بر اجتهاد در فهم نصوص یر عقلیآنها را درک کرد. پس تفس یها و داللت یقرآن
ر یتفسـ «ات اسـتوار اسـت. دانشـمندان،    یآ یها ها و داللت و درک مقاصد آن از مدلول

  ).167: 1406(عک، اند.  کرده ینام گذار» یر به رایتفس«را به » یعقل
است، که نقش منبـع دارد، نـه    یر قرآن با عقل برهانیهمان تفس یر عقلیج) تفس
ر و یاز منـابع علـم تفسـ    یکـ یسد: ینو ین رابطه میدر ا یآمل یه اهللا جوادیمصباح، آ

اسـت کـه از    ی، عقل برهـان یبه معارف قرآن یابی دست یق، برایو تحق یاصول بررس
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م کـرده و  یرا بـه دو گونـه تقسـ    یرعقلیتفس یل محفوظ باشد. ویمغالطه، وهم و تخ
ـ     ی، یر عقلیمعتقد است تفس صـورت   یو خـارج  یابـه تفطـن عقـل از شـواهد داخل

ـ آ ین، معنـا یزبیکه عقل فرزانه و تنیرد، به ایپذ یم ـ آ یرا از جمـع بنـد   یا هی ات و ی
ـ یدارد و نه ب» مصباح«ن قسم، عقل نقش یابد که در ایات در یروا ن یش از آن؛ و چن
ـ  یمجتهدانه، چون از منابع نقل یر عقلیتفس ر بـه مـاثور   یشـود، جـزو تفسـ    یمحقق م

 یقیو تصد یتصور یمباداز  یا به استنباط برخی، یر عقلیگردد، نه تفس یمحسوب م
ـ رد کـه در ا یپذ یو علوم متعارفه صورت م یعقل برهان یاز منبع ذات ن قسـم، عقـل   ی

اسـت کـه    ی، مخصوص موردیر عقلین تفسینقش منبع دارد، نه صرف مصباح. بنابرا
له عقـل  یبرهـان مطلـب بـه وسـ     یمتصور و مطـو  یو مبان یقیتصد یاز مباد یبرخ

/ 1: ج1380،یآمل ی(جوادبر خصوص آن حمل شود. ه مورد بحث یاستنباط گردد و آ
169-171.(  

از برهان و قـرائن   یعبارت است از: الف) استفاده ابزار یعقل یرید: روش تفس
ـ ات قرآن، که در ایم و مقاصد آیروشن کردن مفاه یر، برایدر تفس یعقل ن صـورت  ی

ر یتفسـ  یبرا ین، قرائیعقل یها ر قرآن شده و احکام و برهانیعقل، منبع و ابزار تفس
ا عقـل  ی یقطع یو احکام عقل ین عقل با عنوان عقل اکتسابیرد. از ایگ یات قرار میآ

همراه با توجه به  –ات یآ یبند فکر در جمع یرویشد. ب) استفاده از ن یاد می یبرهان
ـ م و مقاصـد آ یروشن سـاختن مفـاه   یات، لغت و... و استنباط از آنها برایروا ات، ی

ن صورت عقل، مصباح یقرآن است که در ا یر اجتهادیمان تفسن مطلب، هیحاصل ا
ـ  ین عقل با عنوان عقل فطریو کاشف است. از ا ـ ا نی ـ فکـر و قـوه ادراک    یروی اد ی

  )155-154: 1392،یاصفهان یی(رضاشده.  یم
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ر ی، همان روش تفسیث روش عقلیدگاه مولف احسن الحدیرسد از د یبه نظر م
ه کند. یشتر از آنکه بر نقل و آثار تکیکند؛ ب یه میکاست که بر عقل و نظر ت یاجتهاد

  م:یکن یاز منظر مفسراشاره م یاز موارد روش عقل یبه عنوان نمونه به برخ
ـ آ یم نظر به دیگو یم مفسر )1/اءیانب( »معرضون غفلة يف هم و حساهبم للناس اقترب«  دی

ـ ز امتیق آمدن نه باشد مرگ دنیرس به راجع اقتراب نیا  عـالم  در راگـ  شـخص  رای
 در و دهیرسـ  حسـابش  »امتـه یق قامت فقد مات من«: حکم به باشد عذاب در برزخ
، یقرشـ . (بـود  خواهـد  متصل آخرت به مرگش باشد یخبر یب در اگر و است عذاب
1377: 481(.   

بـه   )2-1(شـمس/ » ها و القمر اذا تالهايو الشمس و ضح«د یگو یه مین آیل ایمفسر ذ
ر از شعاع یغ» شمس«را در گفتن یح است زیثرت توضک یبرا» یضح«د یآ ینظرم م
م: هم نور در نظر است و هم منبع نـور،  ید مگر آنکه بگوئیآ یبه نظرم نم یزیو نور چ

ـ  یهم خودش در نظر است و هم اعمال» نفس«چنانکه در  شـود.   یکه از آن صادر م
که بانور آن، نور قسم به ماه  یعنیادامه نور است » تالها«د ید مراد از قیآ یبه نظرم م

  ).244-12/243: ج1371، ی(قرشکند.  یدا میآفتاب تداوم پ
/ اعـراف ( »اصـالحها  بعد االرض يف تفسدوا ال و.... هريغ اله من لکم ما اهللا اعبدوا قوم اي... «

 خدا لهیوس به آن اصالح ن،یزم اصالح از مراد نظرم به دیگو یم مفسر هیآ نیا در )85
 و نظـم  جـاد یا با را نیزم خدا که آن از پس یعنی است انسان تیهدا و نظم جادیا با

 هتـک  ،یدزد خفقان، جادیا با آن در، کرده اصالحها،  انسان تیهدا و وسائل دنیآفر
 لهیوسـ  بـه  را نیزم خدا آنکه از پساند:  گفته«. دیاورین وجود به آن مانند و ناموس
  .)461-3/460ج :1377، یقرش( .»است کرده اصالح روانشانیپ و اءیانب عمل
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اسـت بـا    یریث تفسیر احسن الحدیجه گرفت که تفسیتوان نتیاز آنچه گذشت م
ـ قرآن، روا یریجامع که مفسر بر آن بوده است از همه منابع تفس یروش اجتهاد ت، ی

  عقل و علم روز و... به اقتضاء مقام بهره برده است.

   »ثیالحد احسن« ریتفس در یقرش اهللا تیآ یها شیگرا -6

 و یعصـر  یها یریگ جهت ،یکالم ،یمذهب یباورها ریتاث یریتفس شیگرا از مقصود
 و قهیسل و ذوق و ازهاین د،یعقا براساس که است قرآن ریتفس در پردازش یها سبک

 ریتعب آن از گاه که ،)23 :1392، یاصفهان ییرضا(. ردیگ یم شکل مفسر یعلم تخصص
ـ آ یریبا تتبـع در آراء تفسـ   .شود یم یریتفس اتجاهات الوان، مکاتب، مذاهب، به ت اهللا ی

  اند، از جمله: ر استفاده کردهیش در تفسیشان از چند گرایرسد ا یبه نظر م یقرش

   یاجتماع شیگرا -6-1

ـ ا اسـت  یریتفسـ  یها شیگران یتر پررونق از یکی یاجتماع شیگرا  بـا  شیگـرا  نی
 عنـوان  بـه  عبـده  محمد او شاگرد و گرفت، شکل یاسدآباد نیالد جمال دیس حرکت

 رضـا،  دیرشـ  چون یمفسران او یپ در است. شده یمعرف یریتفس نهضت نیا یشوایپ
ـ مغن محمـدجواد  قطب، دیس ،یمراغ یمصطف  مکـارم  ناصـر  ،یمدرسـ  یمحمـدتق  ه،ی

 حاضر عصر در را کردیرو نیا با یریتفس کتب نیمهمتر ...و یصادق محمد ،یرازیش
 ).453 /2ج: 1433معرفت، (. ندا آورده در نگارش به

 بـه  کـه  یریتفسـ  اسـت،  یاجتمـاع  ریتفسـ  ،یاجتهـاد  ریتفس یها شاخه از یکی
 مسـائل  به یاجتماع مسائل منظر از و دارد یخاص تیعنا قرآن یاجتماع یها شهیاند

 جـدا  جامعـه  سعادت از را فرد سعادت و پردازد یم قرآن امیپ ارائه و تیهدا انسان،
 انسـان  یاجتمـاع  یزندگ به نگرش قرآن مهم یها صهیخص از یکی گمان یب ند،یب ینم
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 در را آن یهـا  نمونه و کرد مالحظه اتیآ گوناگون ابعاد توان یم را نگرش نیا. است
  ).650 /2: ج1377، یخرمشاه(. دید میکر قرآن یعلم دستورات

 اسـت  سلف یریتفس وهیش از نکردن یرویپ ریتفاس گونه نیا یها یژگیو از یکی
 از یهـا  افتـه ی براسـاس  شیگرا نیا باشد یم لغت و اتیآ و تایروا به یمتک تنها که

 را خـود  عصـر  یاجتماع مشکالت تا پرداخته خود جامعه ازین مورد مباحث به قرآن
 ،یاصـفهان  ییرضـا (. دینما مطرح زمان با متناسب یدیجد شکل به را نیا ای کند حل

1392: 446.(  
 بـه  توجه شود یم مشاهده ریتفس نیا در که یاجتماع ریتفس یها یژگیو گریاز د
 ش،یخـو  عصـر  یزندگ بر قرآن اتیآ قیتطب و شیخو عصر در مسلمانان مشکالت

 یهـا  شیگـرا  بـه  انـدک  توجـه  قـرآن،  یارشاد و یتیترب یها آموزه به خاص توجه
 رد،یبگ قرآن از را دیعقا نکهیا یبرا تالش و یفقه و یادب یها سنت و یمذهب ،یفلسف
ـ روا از یدور د،ینما دیاعق تابع را قرآن نکهیا نه ـ آ ات،یاسـرائل  اتی ـ روا و اتی  اتی

ـ آ به توجه وا،یش و ساده یانیب از استفاده ف،یضع و یخراف و یجعل ـ روح بـا  اتی  یا هی
ـ آ بـه  توجه و یفرد هیزاو از نه انهیگرا اجتماع  مطـرح  را یاجتمـاع  مسـائل  کـه  یاتی

 و ونـد یپ جـاد یا یکـ ی ریتفسـ  نیا مهم یژگیو است انینما واضح صورت به ند،ینما یم
 امت یاسیس و یاجتماع و یفرهنگ اوضاع در موجود تیواقع و قرآن اتیآ انیم حکم
 و شیخو اعمال برابر در انسان تیمسئول بر مکرر دیتاک یگرید و است معاصر یاسالم
  .)5/127ج :1371، یشیبخشا یقیعق( است. یو تیمسئول رشیپذ بر دعوت

ـ یترب یلیتحل ریفست کی عنوان به ثیالحد احسن ریتفس ـ  یاجتمـاع  – یت  یمعرف
 شـده  زیپره فیضع و موضوعه ثیاحاد و اتیاسرائل از شدت به درآن که است شده
 یاجتمـاع  ریتفاسـ  یژگـ یو از کـه  اسـت  یریجزء تفاس ثیالحد احسن ریتفس. است
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 بـه  مباحث یال البه در ای مفصل صورت به متعدد اتیآ لیذ مفسر و است برخودار
ـ ا در کـه  یمباحث جمله از. است داشته نظر رد یاجتماع مسائل  ریتفسـ  در نـه یزم نی
 ج( تقـوا  و گرانید با ارتباط، صبر. باشد یم ریز شرح به گشته مطرح ثیالحد احسن

 در جهـاد  لزوم )21/ نساء ،2 ج( معامالت ریسا و تجارت شروط ،)200/عمران آل ،2
 امـم  وحدت ،) 75/ نساء ،2 ج( ینید یعلما یها تیمسئول ،)75/ نساء ،2 ج( خدا راه

  .)54/نور ،7 ج(ها  ملت و انیاد و متقابل تیمسئول ،) 52 ،53/مومنون ،7 ج(
 فتوکل عزمت فاذا االمر يف شاورهم و هلم استغفر و عنهم فاعف« هیل آیبه عنوان نمونه ذ

 امبریپ به خطاب هین آیا سد درینو یم )159/ عمران آل( »نياملتوکل بحي اهللا ان اهللا يعل
 در و کند مغفرت خداطلب ازها  آن یبرا و گذرد، در مسلمانان ریتقص از که است
 دکن اعتماد خدا بر گرفت میتصم) شور از پس( چون و کند، مشورتها  آن با کارها
 مردم عموم به بعد هیآ در فاصله بال و دارد، یم دوست را کنندگانش اعتماد خدا که

 علت باشند، داشته نانیاطم او یها وعده به و ندکن اعتماد خدا به که شده داده دستور
 و شد نخواهد روزیپها  آن بر کس چیه کند یاری یگروه به خدا اگر ستا آن توکل
نصرکم اهللا فال غالب لکم يان « کرد نتواند شانیاری یکس گرداند خوار را یگروه خدا اگر

 ).۱۶۰(آل عمران/». املومنون توکلياهللا فل ينصرکم من بعده و علي يذ لکم فمن ذا الذخيو ان 
   .)218 /2: ج1377، یقرش(

ـ ا کافرون سورهات یش آیعصر خو یاجتماع مسائل به توجه با یگرام مفسر ن ی
 از سـوره  نیا )6/کافرون(» نيد ويل نکميد لکم.... الکافرون هايا اي قل« کند: یر میگونه تفس

 قـرار  عمـل  مـالک  تهوسـ یپ دیبا که دارد تیحکا کفر و اسالم انیم سازش عدم کی
 بـا  سـازش  عربسـتان  دولـت  مخصوصـا  یاسـالم  یهـا  دولـت  اکثـر  متاسفانه .ردیگ

 همه را کفار و گذاشته خود یزندگ برنامه در را) کایآمر ل،یاسرائ( کافر یها ابرقدرت
    .)384 /12: ج1377، یقرش(. است کرده خود کاره
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   یتیترب - یتیهدا شیگرا  -6-2

ـ ا پـردازد.  یم قرآن یتیهدا و یاخالق یها جنبه به مفسر کردین رویا در  ش،یگـرا  نی
 نیتب و ریتفس با که است، یتیهدا و یاخالق مطالب یریتفس یها نکتهن یتر مهم یحاو
  .)279 :1385مودب، (. تاباند یم باز را قرآن یتیهدا جنبه نظر مورد اتیآ

 و کننـد  معنا راها  واژه که ستندین هدف نیا دنبال به تنها مفسران شیگرا نیا در
 نـازل  چـه  یبـرا  و شده نازل کجا در هیآ نیا ندیبگو و دهند حیتوض را مشکل لغات
 چـه  هیآ نیا از است نیا کنند و آن یم دنبال را یگرید هدف و زهیانگ اما .است شده
ـ چ چـه  دنبـال  بـه  خواننـدگان  ست،یچ قرآن دعوت و امیپ و گرفت جهینت دیبا  یزی

ـ ث بـه ا یر احسن الحدیسنده تفسینو ،)647-646 :1377 ،یخرمشاه(. باشند ن مهـم  ی
  م کرد.یش اشاره خواهین گرایاز ا ییها توجه داشته است. به نمونه

 »تعقلـون  تکونوا افلم اريکث جبال منکم اضل لقد و«د یگو یم هیآ نیا لیذ بزرگوار مفسر
ـ (  باز است، کرده گمراه را گذشته اقوام از یاریبس طانیش که میدان یم امروز ما )62/سی
 او دیدانسـت  یم که شما: فرمود خواهد روز آن در خداوند میخور یم را طانیش بیفر ما

: مینـدار  شتریب راه دو یزندگ در ما و د؟یدیفهم ینم ایآ است داده بیفر را گذشته اقوام
 کـه  اسـت  انسـان  خود با اریاخت حال است، طانیش و نفس راه یگرید و خدا راه کی

   .)97 /9: ج1377، یقرش( ... شقاوت ای سعادت و دنیبرگز را کی کدام
ـ ا حسـود  فـرد  ضـرر  انیب یبرا مفسر )۵(فلق/» و من شر حاسد اذا حسد« ـ  نی  نیچن

 کـار  بـه  را خود حسد تا بدخواه و حسود آدم که ست آن یبرا »حسد اذا: «دیگو یم
 سـت ا خطرناک چنان کند یعمل را آن چون یول سوزاند، یم را خودش درون فقط نبرده
 کفـر  بـه  فقر است کینزد( :شده نقل(ص) خدا رسول از و برد پناه خدا به آن از دیبا که

  .)416 /12: ج1377، یقرش( ).کند غلبه یخدائ ریتقد بر حسد است کینزد و انجامد
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 »احسـانا  نيلوالـد  بـا  و اهللا اال تعبـدون  ال لياسرائ بين ثاقيم اخذنا اذ و«ه یو در مورد آ
 و یاجتماع و یفرد گانه هشت یدستورها به است مربوط هیآ نیا دیگو یم )83/بقره(
از  خـدا  آخرتند، و ایدن سعادت ضامن که شود یم فرمان ده یبعد ی هیآ دستور دو با
: از عبارتنـد هـا   آن و اسـت  گرفتـه  مانیپ آنها به راجع انیاد اهل همه و لیاسرائ یبن

 بـه  یکـ ین مـان، یتی به یکین ن،شاوندایخو به یکین مادر، و پدر به یکین خدا، عبادت
ـ ر خـون  دادن، زکات خواندن، نماز مردم، با کین رفتار و سخن فقرا،  و نکـردن  یزی

 و فـرد  سـعادت  ضـامن  احکـام  نیا شود توجه درست اگر. ارشانید از مردم نراندن
 همـه  کـه  امـروز  خـواه  و ماموربودنـد  لیاسرائ یبن که آن روز در خواه است، جامعه

  )180-179 /1: ج1377، یقرش(. مامورند
ت ین مفسر بـه لحـاظ شخصـ   یش ایگرا جه گرفت کهیتوان نت یاز آنچه گذشت م

ش یگـرا  شـان ذکـر شـد،   یکه در شـرح حـال ا   یل اجتماعیمند نسبت به مسا دغدغه
  شود. یده میشتر دیها ب شیگر گرایر نسبت به دین تفسیدر ا یتیترب - یاجتماع

   یریگ جهینت

ر در ین تفسیا .نمود یابیارز یمتفاوت یها هیزاو از توان یم را »ثیالحداحسن« ریتفس
 زبـان  بـا  یریتفسـ  باشـد، نگـارش   یبرخوردار م یازاتیگر از امتیر دیسه با تفاسیمقا

انـد،   آورده در نگـارش  به یعرب زبان به را خود ریتفاس که ینیمفسر برخالف یفارس
 احسـن  مفسـر  یعلمـ  تسـلط  و احاطـه . باشـد  یم ریتفس نیا ژهیو ازیامت نیاول خود
 بـه  ریتفس نیا ازاتیامت نیا گرید از یاجتماع و یتیهدا – یتیترب مباحث در ثیالحد
ـ ب در مفسـر  که یها شیگرا و ها روش به باتوجه. رود یم شمار  از خداونـد  مـراد  انی
 یاجتمـاع  و یتیهـدا  شیگرا با جامع، یاجتهاد مفسر روش است، گرفته کمکها  آن
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ـ آ یمعـان  کردن آشکار یبرا مولف یاجتهاد ریتفس در رایز باشد، یم  ینـوع  بـه  ات،ی
ـ  از نیبنـابرا . زند یم دست مناسب یعلم تالش و اجتهاد  یریتفسـ  روش ییجـو  یپ
 ر،یتفس نیا در رفته کار به روش که گرفت جهینت نیچن توان یم ثیالحد احسن مفسر
 اسـاس بر کـه  یریتفسـ  هـر  و است بوده یقرآن محققان استفاده یبرا مناسب یروش

ـ  مـراد  و مقصـود  شـناخت  به رد،یپذ انجام یریتفس متقن یها ضابطه  خداونـد  یواقع
ـ زوا از را ریتفسـ  نیا توانند یم هم گرید گران پژوهش لذا .بود خواهدتر  کینزد  یای
 بـازگو  مـردمش  یبرا را خود عصر یاجتماع نکات مفسر که یجاها( جمله از گرید

 و زند، یم دست اجتهاد به خود کند یم نقد را گرمفسرانید نظر که یاست، جاها کرده
 ریتفس نیا از گرانید و نباشد، مهجور همچنان ارزش با ریتفس نیا تا کنند یبررس...) 

  .کنند استفاده ارزشمند
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