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  درآمد
علوم  ۀرك در هممشت يها شاخه ینتر یرساختیاز ز یکی یشناس دانش اصطالح

اصطالحات و  ي،ساز یفدانش بر آن است تا با کشف قواعد و ضوابط تعر یناست. ا
 ،هر اصطالح يکه بتوان برا يا گونه هب ؛کند یفعلوم مختلف را تعر یواژگان اختصاص

 یکدیگرعلم با  یکمطرح در  اتجامع و مانع ارائه داد و از تداخل اصطالح یفیتعر
  کرد.  یريجلوگ

سو با اصول، قواعد و ضوابط  یکد تا از خواه می یاربس یتالش هدف ینبد رسیدن
و  ییمعنا يها حوزه ،یگرد يو از سو یافت ییدر دانش منطق آشنا يساز یفتعر

کرد تا با استفاده از اصول و  ییشناسا یقدق صورت بهاصطالحات هر علم را  يکاربرد
  رائه کرد.مانع از هر اصطالح ا جامع و یفیتعر ،یقواعد منطق

و اثرگذار  یرساختیاصطالح ز یکعنوان  به »یرتفس یمبان«اصطالح  ،نوشتار ینا در
 يمذکور برا یفو تعارشده  یمتقس »یرتفس«و  »یمبان«به دو اصطالح  ،یردر دانش تفس

امکان  یشینپ یفتعار یابید. ارزشو میگذاشته  یابیدو اصطالح به ارز یناز ا یکهر 
د. کن میدو اصطالح را فراهم  یناز ا یکهر  رمطرح د يها کشف عناصر و مؤلفه

جامع از  یفید که تعرده میرا  ییتوانا ینا یسندهبه نو ها مؤلفهعناصر و  ینا ییشناسا
را  یفتعار یننقد ا یشین،پ یفتعار یابیارز یگر،د ياصطالح مذکور ارائه دهد. از سو

کرد  ییرا شناسا یفتعار نآ یدو زوا اشتباهات توان میکه  اي گونه به ؛به همراه دارد یزن
  ارائه کرد. »یرتفس یمبان«مانع از اصطالح  یفیتعر یده،برگز یفاز تعرآنها و با حذف 

به  ،د و در گام دومشو می یفتعر »یمبان«نخست اصطالح  ،نوشتار ینرو در ا ینااز
دو  یبتالش، ترک ینا ییگام سوم و نها د.شو میپرداخته  »یرتفس«اصطالح  یفتعر
از اصطالح  یفیاست که تعر »یرتفس«و  »یمبان«دست آمده از دو اصطالح  هب یفتعر

  د.ده می دست بهرا  »یرتفس یمبان«
  
  »مبانی«واژه 

اش  یاصطالح ياست که معنا یو اصطالح يلغو يدو معنا يدارا »یمبان« واژة
م است الز ،یاصطالح يرو جهت کشف معنا یناد. ازباش میآن  يلغو يمرتبط با معنا
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 یک یگاهدر جا ي،لغو يمعنا یۀشود و سپس بر پا یینآن تب يلغو ينخست معنا
  گردد. یفتعر یريو تفس یاصطالح قرآن

  
  يلغو یمعناشناس .1

) که در دانش لغت به بنیاد، شالوده، 1/15 یروزآبادي،ست (فمبنا ةجمع واژ مبانی
و  ) معنا شده است12/17758هخدا، )، ابتدا، اول و پایه (د3/3777 ین،بنیان، اساس (مع

ه در دانش ک . چنانندگوی می یزآن چ يرا مبنا یزهر چ یشۀو ر یست که پا رو یناز هم
د. شو میگفته  یمبان ،دباش میاسم و فعل  یلتشک یۀو پا یکه پ یبه حروف یاتادب

 کار هب» کردن یجادساختن و ا« ییمعنا ۀدر هست »یبن بنو/« ةگفت که ماد توان می ینبنابرا
» هدم« ةماده با ماد ینو... و تضاد ا» بناء« ،»یهبن«، »ابن«ماده مانند  ینو مشتقات ا رود می
 یروزآبادي،د (فکن می ییدرا تأ ییمعنا هستۀ ینماده در ا ینکاربرد ا ي،نابود يمعنا به
 ،و پدرش او را ساخته استبوده پدرش  يبرا ییجا که فرزند انسان، بنا) و از آن4/305

  ).1/340 ي،؛ مصطفو19/224(زبیدي  یندگو» بنا«به او 
  

  یاصطالح یمعناشناس .2
 ییرو تغ است یافتهبه علوم گوناگون راه  یاصطالح علم یک یگاهدر جا »یمبان« واژة

کرده است.  یجادا یزآن ن ییمعنا ةرا در حوز ییراتیآن از واژه به اصطالح، تغ یتموقع
و  یراجتناب ناپذ ياز واژه به اصطالح، امر یتموقع ییرتغ یردر مس ییراتتغ ینالبته ا

 یآمده است که اصطالح، اسم» اصطالح« ةواژ یفدر تعر که چنان ،شده است یرفتهپذ
و  اند کردهبه آن اسم توافق  یءآن ش یدند و قوم بر نامشو میاطالق  یئیاست که بر ش

  ).85 ی،اولش داللت دارد (جرجان يمتفاوت با معنا ییاسم بر معنا ینا
ست که کار مذکور، مراد از قوم، گروه علما یفبه ذکر است که در تعر الزم
ند ده میشان انجام  یعلم یازرا به فراخور ن یداصطالحات جد یفو تعر ینیگز اصطالح

واژه به  یلتبد یراست که در مس یو وضع يلغو ياول، همان معنا يو مراد از معنا
 ۀباشد که هست اي گونه به یدبا ییراتتغ نید. البته اشو می ییراتیاصطالح، دستخوش تغ
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ارتباط  ینوع ،واژه ییمعنا ۀبا هست یاصطالح يمعنا یانواژه حفظ شود و م ییمعنا
  وجود داشته باشد.

هر  يوجود یۀال ینتر یینبه پا ـ چه گذشتبا توجه به آن ـ »یبن« ةماد ییمعنا هستۀ
ه کاربرد ک انجامد. چنان میموجود آن  يو نابود یستیبه ن ،موجود اشاره دارد که نبود آن

د (فیروزآبادي، کن می ییدادعا را تأ ینا ،ينابود يمعنا به» هدم« ةدر مقابل ماد هماد ینا
 نیز یها و موضوعات علم یهعلوم، نظر يبرا »یمبان«کاربرد اصطالح رو  ازاین). 4/305

و  ید که هستکن می یداو موضوع اختصاص پ یهآن علم، نظر يوجود یۀال ینتر یینبه پا
به  ،و نداشتن مبنا ییمبنا یبدان وابسته است و ب یو موضوع علم یهوجود آن علم، نظر

  انجامد. میآن علم و موضوع  ينابود
گرفته کار  بهاصطالح  یکعنوان  به یزن یو علوم قرآن یراصطالح در دانش تفس این

است که از  یدهدرا بر خود  یگوناگون یفو تعار یشده است و در گذر زمان، معان
گاه بر  یفو تعار یمعان ین. ااند شدهگوناگون و با اهداف مختلف ارائه  يمنظرها

از  یمتفاوت یفشناسان، تعار اصطالح اههستند و گ یمنطبق بوده و جمع شدن یکدیگر
الزم است تا رو  ازاین. یستندقابل جمع ن یکدیگربا  یفتعار ینکه ا اند کردهآن ارائه 

  گذاشته شوند.  یابیاصطالح به ارز ینن از اگوناگو یفتعار
 یاصطالح یفتعر یانارتباط م یوجود نوع« ةدو قاعد یف،تعار ینا یابیارز معیار

اصطالحات متقارب چون اصطالح  یگرعدم تداخل با د«و » آن يلغو يواژه و معنا
شناخته  یتبه رسم یشناس اصطالحاست که در دانش » فرض، اصول، قواعد و... یشپ

  اصطالح عبارتند از: ینمذکور از ا یف). تعار235(ن.ك: فلبر،  اند هشد
؛ 5؛ نجارزادگان، 26، پور بهجت؛ 30ها (راد،  فرض یشپ ةرا از حوز یمبان یبرخ .1

؛ 28؛ مؤدب، 14 یازي،؛ ا142مهر،  ي؛ علو30)، اصول (راد، 40؛ شاکر، 14 یازي،ا
) قلمداد 142مهر،  ي؛ علو30عد (راد، قوا یا) 40؛ شاکر، 29، پور بهجت؛ 5نجارزادگان، 

  . اند کرده یفتعر ها را بدان یو مبان کرده
 ةاز حوز یاو  فرض پیش ةقواعد، گاه از حوز ةرا گاه از حوز یمذکور، مبان تعاریف

 ،و اصول ها فرض پیشقواعد،  ی،مبان ۀچهارگان یمکه مفاه ی. در حالاند شمردهاصول 
که دو  اي گونه به ؛یرندگ میمتفاوت نظر و عمل قرار  ةزو گاه در دو حو یستندحوزه ن هم
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 ،مطالعات یردارند که در مس یاتیو عمل يکاربرد هیتیاصطالح اصول و قواعد، ما
و  یدو مفهوم مبان یول ،یرندگ میپژوهشگر مورد استفاده قرار  ییعنوان اهرم اجرا به

اجرا و عمل  ةحوز گاه وارد یچهستند و ه یو معرفت ينظر یمیمفاه ،ها فرض پیش
از سقوط در  او يچراغ راهنما ،پژوهشگر یشۀبلکه همواره در نگرش و اند ،ندشو مین

  ند.باش می ها یبو آس ها لغزش
است که  یو معرفت ينظر اي گزاره ،قرآن ۀبودن زبان مفاهم اي محاورهمثال،  عنوان به

د. کن می ییو راهنما یده قرآن جهت یرمفسر را در تفس ،فرض پیش یامبنا  یک عنوان به
 یقرآن، تالش یرزبان قرآن در تفس ةچون قواعد محاور ياصول و قواعد یريگکار بهاما 

  د. شو میضابطه مطرح  یاچون اصل، قاعده  یاست که با اصطالحات یاتیو عمل يکاربرد
است و  ینادرست یفتعر ،به اصول و قواعد یمبان یفتعر ،توجه به آنچه گذشت با

به  یمبان یفتعر یکرد. ول یفمتفاوت تعر ةاز حوز یمفهوم را با مفهوم یک توان مین
از  یمبان ۀکه فصل و شاخصینبدون اشکال است؛ مشروط بر ا یفیتعر ،ها فرض پیش
 ینا ید، باها فرض پیشبه  یمبان یفکه در تعر یبترت بدین ارائه شود. یزن ها فرض پیش

را داشته  یاثبات علم یتکه قابل هستند ییها فرض پیش ی،فصل اضافه شود که مبان
 یشاز پ یمبه مفاه ها فرض پیشاست که  يرو ضرور ازآن یزفصل مم ینباشند. ذکر ا
به اثبات  یازيو ن تندهس یهید که بدشو میگفته  يا فهم شده یشاز پ یادانسته شده 

  به اثبات دارند.  یازو ن یستندن یهیبد يها گزاره ی،اما مبان ،ندارند
چون  یکل يبا حدود یچالش آن است که مبان ینرفت از ا ار برونراهک دیگر

 یحالت، مبان ینشود. در ا یفو... تعر ها یشه، باورها، اندها ، شناختها ، دادهها گزاره
 ۀاز نوع رابطآنها  یانم ۀد و رابطده میپوشش  ییرا به جهت معنا یممفاه ینا ۀهم

  د. باش می »یهمان ینا«
خود  يبرا يکه هر پژوهشگر اند هخواند ییها فرض پیشرا  یمبان یبرخ -2

  ).30(راد،  یرندو خواه نپذ یرندآن را بپذ یگراند؛ خواه دکن میاستخدام 
مطرح شده » شرطال ب« صورت به یگرانتوسط د یمبان یرشو پذ ییدتأ یف،تعر ینا در

توسط آنها  ییدتأبه اثبات ندارند و  یازن یآن باشد که مبان یف،تعر یناست که اگر مراد از ا
راهه رفته  مذکور به کج یفرسد تعر میبه نظر  .یستن یرگذارمخاطب در روند کار تأث



 

 

99 

سیر
ی تف

مبان
ی 

ناس
ح ش

طال
اص

  

 یگر،از هر اقدام د یشپ یدبا ی،و علم يفکر ةهر ساز یۀو پا یپ عنوان به یمبان یراز ؛است
آنها  یرشکه عدم پذ اي گونه به ؛یردرا بپذآنها اثبات شوند و مخاطب  یبه روش علم

ند و امکان هر گونه شو مینخست  ۀدر همان مرحل یستاییمنجر به ا ،مخاطبتوسط 
 یگربه مراحل د توان می یدر صورت یراد. زشو میاز فرد گرفته  یعلم یتحرکت و فعال

  .یردرا بپذآنها مخاطب روشن شوند و او  يبرا یپا گذاشت که نخست مبان یعلم
شده است که  یفتعر یرفست یقیو تصد يتصور يگاه به مباد یرتفس یمبان -3
مفسر الزم  يبرا یرو انتخاب معنا در مورد آنها، قبل از تفس یفو تعرآنها از  یآگاه

 یطبطن، منابع، شرا یل،تأو یر،تفس یشناس همچون مفهوم یشامل مباحث یاست. مبان
  ).1/17 ی،اصفهان یید (رضاشو می تبرمع یرو ضوابط تفس ها فرض پیشمفسر، 

کرده  یفتعر »يمباد«به نام  یگريرا با اصطالح د »یمبان«الح مذکور، اصط تعریف
آن  يو مقدمات ورود یاتنسبت به علوم، به کل »يمباد«که اصطالح  یاست. در حال

 يمباد که چناند. شو مید و... اطالق یضرورت، فوا یشینه،فلسفه، پ یف،تعر یرعلم نظ
 یندآن علم گو یۀاض ذاتو اعر یاتجزئ ء،را حدود موضوعات، اجزا یهر علم يتصور
بوده و در اثبات  یهیبدآنها  به یقاست که تصد یعبارت از مسائل یقی،تصد يو مباد

و اصول موضوعه، علوم متعارفه،  یفمانند تعار ؛ندشو میبرده کار  بهمسائل علم 
  ).655 ي،و... (سجاد یهیبد یۀاول یايمصادرات و قضا

 یفراتر از اصطالح مبان یبر مفهوم ،یفعرت ینتر در گسترده يمباداصطالح رو  ازاین
 یعام و خاص مطلق است. و در نگاه ۀاز نوع رابط یداللت دارد و نسبتش با مبان

 یمیو مفاه یردگ میبر را در یو مقدمات ییتنها موضوعات ابتدا يمبادفروتر، اصطالح 
آن در نظر  ةگسترد يرا در معنا يچنانچه مباد بنابراینند. شو میاز آن جدا  یمبانچون 

محدود به  یفتا تعر یمرا در ادامه ذکر کن یو فصول مبان ها الزم است شاخصه ،یریمبگ
  گردد. یزمتما يقرار گرفته در مباد یممفاه یگرشود و از د یمبان

مفسر و ضوابط  یطبطن، منابع، شرا یل،تأو یر،تفس یشناس چون مفهوم ینیعناو اما
هستند  یمیمفاه ،دشو میمطرح  یرتفس یمبان نوانع بهمذکور  یفتعر ۀکه در ادام یرتفس

 یبه مبانآنها از  توان مین یول ،یرندگ می يجا یرتفس يمباد ةکه اگر چه در محدود
  کرد. یاد یرتفس
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تمرکز  »یمبان«بودن  یاديبن ۀبر شاخص ی،مبان یفان در تعرپژوه قرآناز  یبرخ -4
در نظر مبنا عنوان  بهرا  یاییقضاها آن. اند شمرده یمبان يبرا يو آن را شرط ضرور کرده
اما  ،)38 ي،دارد (صفو یادینبن ياثر یر،تفس یدر چگونگآنها  ینف یاکه اثبات  اند هگرفت

 یادینو بن یاساس ياثر یول ،یستن یرتأث یب یردر تفسآنها  فیکه اثبات و ن یاییآن قضا
 یاتمانند وجود آ ؛اند هنداد يجا یرتفس یدر مبان ،و محدود هستند يو مورد شتهندا

 یتفاوت یچاعجاز قرآن که در فهم قرآن ه ینو همچن ها ناسخ و منسوخ، اختالف قرائت
  ند (همان).کن مین یجادا

 یاتاثر چون وجود آ کم یباعث شده است که مبان یاديبه اثر بن یکردن مبان مشروط
علم،  هر یکه مبان یدر حال خارج شوند، یمبان ۀاز جرگ ،ناسخ و منسوخ در قرآن
هستند و  یدرجات شدت و ضعف گوناگون ياست که دارا یمفهوم مشکّک و ذومراتب

 یشتر،ب يبا اثرگذار یند. مبانباش میک یدرجه اول و درجه دوم قابل تفک ۀبه دو دست
  ند. شو می یدهدرجه دوم نام یکمتر، مبان يبا اثرگذار یدرجه اول و مبان یمبان

بر روش و  یمبان يو اثرگذار اند کردهاشاره  ینبه کارکرد مبا یفاز تعار یبرخ -5
؛ 28؛ مؤدب، 38 ي،صفو ؛14 یازي،(ا اند شده یادآور یکارکرد مبان عنوان بهقواعد را 
 هپرده برداشت یمبان یادینبن یگاهجا یتاز اهم یفتعار این ).1/12 یی،؛ بابا7 ی،پوررستم

را به عهده  یدر هر علم یاتیو عمل ییاجرا ۀبر روش را که مرحلآنها  يو اثرگذار
  .اند کرده یدتأک ،گرفته است

و  ییاجرا يدستاوردها یی،صورت است که اتخاذ هر مبنا ینبد ياثرگذار این
 روش کار را رقم خواهند زد. ،دستاوردها ینبه دنبال خواهد داشت که ا یاتیعمل

 عنوان بهقرآن  یفاختالف قرائت بر تحر یرتأث یرشپذ یر،مثال در دانش تفس عنوان به
قرآن،  یرتفس ۀرا به دنبال دارد که در مرحل یاتیو عمل ییدستاورد اجرا ینمبنا، ا یک

از موارد اختالف قرائت  یمفسر برجسته شود و برخ یرياختالف قرائات در روش تفس
  قرآن حمل شوند.  یفبه تحر

 یکخود  يمبنا برا یناست که مفسر با ا یبترت ینمبنا بر روش بد ياثرگذار ینا فرآیند
قرآن  یفمنجر به تحر ،خاص یسازد که اختالف قرائت تحت قواعد و ضوابط میقاعده 



 

 

101 

سیر
ی تف

مبان
ی 

ناس
ح ش

طال
اص

  

گرفته کار  بهقرآن تحت قواعد و ضوابطش توسط مفسر  یرتفس ۀقاعده در صحن یند. اشو می
  د. شو میقرآن نسبت داده  یفقرائت به تحر فاز موارد اختال ید و برخشو می

 يفکر يو باورها ها یهرا پا یشده است که مبان یدهد یاز مبان یگرد یفیدر تعار -6
 یرخاص در تفس یکردهايآنها، سبب رو ینف یا یاثبات یرشکه پذ اند شمردهمفسر 

شده  یدتأک یاز مبان یگرد يبر دستاورد ی،از مبان یژگیو ینا در ).28گردد (مؤدب،  می
  آورند.  میوجود  هقرآن ب یررا در تفس یخاص یکردهايرو ،یاست که مبان

 یشآن در پ یحکه توض ،همان روش باشد یکرداگر مراد از رو یف،تعر ینا در
برداشت  گونه ینا ،کلمه باشد یقدق يمعنا یکرد،چنانچه مراد از رو یگذشت. ول

و برخورد مفسر با قرآن اثرگذار است.  یکردهر مفسر بر رو یريتفس ید که مبانوش می
 یعقل یکردبا رو یااستفاده کند و  ینقل يها دادهقرآن فقط از  یرد در تفستوان میاو 

 یرقرآن را تفس ،یبیترک صورت بهد توان می ینقرآن بپردازد. او همچن یرمحض به تفس
  . یردقرآن بهره بگ یرکند و از عقل و نقل در تفس

است که مفسر نسبت  یقرآن برخاسته از مبان یرو برخوردها در تفس یکردهارو این
 ،بداند» ن خُوطب بِهم« يخاذ کرده است. اگر او قرآن را قابل فهم براقرآن ات یربه تفس

قرآن را ارائه  یاز معان ییها یهخواهد بود که ال یاتو روا یاتاز آ يا مجموعه یرشتفس
او را  یرمبنا تفس ینا ،قرآن حجت نداند یرچنانچه مفسر نقل را در تفس ولیند. کن می

 نقلی یرغ یکردرو یرشو تفسکرده  ینقل یرغ یريتفس يو ابزارها ها محدود به روش
  د.کن می یداپ

ن م« یرغ ياش به قابل فهم بودن قرآن برا یممکن است مفسر در مبان همچنین
 یگراز د ،عالوه بر نقل یرتفس ۀحالت، او در صحن یندر ا .قائل شده باشد» خُوطب بِه

  .یردگ میچون عقل و... بهره  یريتفس يابزارها
هر  یاموضوع  یه،نظر یک یتجواز و مشروع یلرا دال یمبان یگر،د ییفتعر -7
و هر علم مشابه  یريتفس يها در سبک یمثَل مبان یف،تعر ینشمرد. در ا می یعلم

د؛ هر چند کن میرا هموار  یاهپرورش گ ینۀشمرده شده است که زم یطیمثَل شرا یگر،د
  ).26پور،  نباشد (بهجت یاهاز جنس گ
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 ی،کرده است که مبان یرتعب ینبا اصول چن یتفاوت مبان یانر مقام بد یفتعر این
هستند که از جنس موضوعات و مسائل آن علم  یو اصول موضوع ها فرض پیش

دارد. بر خالف اصول  یهتکآنها دانش مورد نظر بر  يها یانچند بنهر یند؛آ میشمار ن به
ست. آنهاآن علم متفرع بر  یگرکه مسائل د اي گونه بهکه از جنس همان علم هستند؛ 

اصول همچون  ،باشد یاهرشد گ یرامونیپ یرونیب یطهمچون شرا یمثال اگر مبان يبرا
  ).29د (همان، رو میشمار  آن به يها یشهر

 یاعلم  یک یتجواز و مشروع یلبه دال یديجد یربا تعب یمذکور، مبان یفتعر در
 یمبان ةواژ يلغو يهمان معنا یر،تعب ینرسد خاستگاه ا مینظر  شده است. به یرتعب یهنظر

آن علم  یانو بن یهپا یزعلم ن یکجواز  یلد و دالباش می یانو بن یهپا يمعنا است که به
آن علم را به دنبال دارد و رد  یتو موجود یهست یل،دال اینکه اثبات  رود میشمار  هب
  انجامد.  میآن علم  يو نابود یستیبه ن ،یلدال ینا

به نام اصول قرار داده و آن دو  یگريرا در کنار اصطالح د یر، مبانمذکو یفتعر اما
 اند شدهقلمداد  ییدو اصطالح، دو مفهوم مبنا ینشمرده است. ا یکدیگرعرض با  را هم

د و کن میعلم را ارائه  یک یتجواز و مشروع یلدال ،یخارج یاز افق یکه البته مبان
که اصول بنا  ید. در حالکن می یفانقش را ا ینهم یداخل یاز افق ،ينظر یتیاصول با ماه

 د و برشو میگفته  یهنظر یاعلم  یک یو اساس یبه قواعد اصل ،اش یاصطالح يبر معنا
 شا یرياست که هر مفسر در روش تفس ییو اجرا یاتیعمل یتیماه يدارا ی،خالف مبان

مذکور  یفرسد تعر میبه نظر  ین. بنابرایردگ میکار  بهآنها را  ،خاص یتحت ضوابط
  دهد. دست بهو اصول  یاز دو اصطالح مبان یقیدق ییننتوانسته است تب

  
  يبند جمع
، فرض پیش ي،چون مباد یبا اصطالحات یاصطالح مبان ،گذشتآنچه توجه به  با

، فرض پیشو  یکه دو اصطالح مبان یبترت یناصول و قواعد متفاوت است. بد
اجرا و عمل  ةگاه وارد حوز چیهستند و ه یو معرفت ينظر صرفاً یاصطالحات

دارند که در  عملیاتیو  يکاربرد یتیدو اصطالح اصول و قواعد، ماه ، ولیندشو مین
. اما در یرندگ میپژوهشگر مورد استفاده قرار  ییاهرم اجرا عنوان به ،مطالعات یرمس
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 یتهستند که قابل ییها فرض پیش ی،گفت مبان یدبا فرض پیشبا  یمبان ییمرز معنا یینتب
 ها فرض پیشاست که  يرو ضرور آناز یزفصل مم ینرا داشته باشند. ذکر ا یاثبات علم

هستند و  یهید که بدشو میگفته  يا فهم شده یشاز پ یادانسته شده  یشاز پ یمبه مفاه
  به اثبات دارند.  یازو ن یستندن یهیبد يها گزاره ی،اما مبان ،به اثبات ندارند یازين

در  ياست که مباد یندر ا يبا مباد یمبان ییمرز معنا ،که گذشتگونه  همان همچنین
از  یداللت دارد و نسبتش با مبان یفراتر از اصطالح مبان یبر مفهوم ،یفتعر ینتر گسترده

تنها موضوعات  يمبادفروتر، اصطالح  یدر نگاه یعام و خاص مطلق است. ول ۀنوع رابط
  ند. شو میاز آن جدا  یمبانچون  یمیو مفاه یردگ میبر در ار یو مقدمات ییابتدا

هستند که  یو معرفت ينظر و صرفاً یادینبن ییها و گزاره یممفاه ی،مبان بنابراین
آن  یعلم یتجواز و حقان ،نسبت داده شوند یعلم یموضوع یا یهچنانچه به دانش، نظر

ود و ش یداصطالح مق ینچنانچه ا یند. ولکن میرا اثبات  یموضوع علم یا یهدانش، نظر
 یچنانچه مبان د. مثالًشو میتر  آن گسترده تعریف یرةدا ،نسبت داده شود یبه عالم

بر جواز و  دالّ یادینبن يها عالوه بر گزاره ،یمکن یفتعر یمرا بخواه :ائمه یريتفس
 یزن ایشان يفکر يو آبشخورها یذهن يها ینهزم پس یدبا یر،دانش تفس یعلم یتحقان

  کشف شود. 
 ،یمبان«گفت که  توان می یارائه شده از اصطالح مبان یفعرت يبند جمع در
موضوع  یادانش  یک یتهستند که هم جواز و حقان یرساختیو ز یادینبن يها گزاره

شخص عالم و متخصص در آن  یذهن يها ینهزم و هم پس ،ندکن میرا اثبات  یعلم
  .»ندکن میرا ثابت  یموضوع علم یادانش 

  
  »یرتفس«واژه 

اش،  يلغو يعالوه بر معنا ،یريو تفس یبه اصطالح قرآن یلبا تبد یرتفس واژة
د. باش میهماهنگ و همراه  يلغو ياست که البته با معنا یافته یزن یاصطالح یفیتعر

 يمعنا یۀشود و سپس بر پا یانواژه ب ینا يلغو يالزم است نخست معنارو  ازاین
  ارائه کرد.  یريو تفس یاصطالح قرآن یکه یگاآن در جا يبرا یفیاش، تعر يلغو
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  يلغو ی. معناشناس1
)، اظهار معنا 7/349معقول (زبیدي،  يکشف معنا يمعنا به» فسر« ةاز ماد یرتفس واژة

 یح)، توض3/401؛ طریحی، 5/55؛ ابن منظور، 2/781)، بیان (جوهري، 3/401(طریحی، 
ا مشتق از واژه ر ین). ا7/247) و تفصیل کتاب است (فراهیدي، 4/504(ابن فارس، 

 يرو یششده است که پزشک با آزما میگفته  یضمر لکه به بو اند هدانست» هتفسر« ةواژ
 ین). البته ا7/349؛ زبیدي، 7/248برده است (فراهیدي،  می یپ یماربه مرض ب ،آن

 ةکه واژیناز مفسران قرار نگرفته است و با استناد به ا یبرخ ییدمورد تأ یريگ مشتق
 یاز لفظ روم ربیو لفظ ع ،یعرب یلفظ» تفسیر« ةاست و واژ یروم یلفظ ،»هتفسر«

» سفر« ةرا همان مقلوب از ماد »یرتفس« ةواژآنها . اند کردهآن را رد  ،دشو میمشتقّ ن
) و 3/401 یحی،رفته است (طر یلبه باب تفع ،) که جهت مبالغه7/31 یبدي،(م اند هگرفت

  ).5/55(ابن منظور،  ودر میکار  به يساز شفاف کردن و یینتب يدر معنا
 يبردار آشکار کردن و پرده يمعنا در لغت به »یرتفس« ةواژ به آنچه گذشت،توجه  با

 یند که اده میواژه نشان  ین. البته دقت در موارد استعمال ارود میکار  به ییو رونما
 يو ظاهر يماد يها ییکاربرد دارد و در رونما یو باطن يمعنو ییدر رونما یشترواژه ب

  د. شو میواژه استفاده ن یناز ا
  

  یاصطالح یمعناشناس .2
فراتر رفته است و در  يعاد ةواژ یکخود از  یو بالندگ یاتدر طول ح یرتفس واژة
علوم مربوط به قرآن ظاهر شده است.  یژهو هو ب ینید يها در دانش ،اصطالح یکقامت 

 ،گوناگون یايزوا و از یدهرا بر خود د یگوناگون یفو تعار یمعان ،اصطالح این
در شش  توان میرا  ها و خوانش یفتعار ینبر آن رفته است. ا یمختلف يها خوانش

  دسته ارائه کرد که عبارتند از:
  

  متن يکشف معنا یکم.
 ینو پرطرفدارتر یننامدارتر یر،اصطالح تفس يارائه شده برا یفتعار یاندر م

از مفسران و  یاريبس هک چناندارد.  یشقرآن گرا یاتآ يبه کشف معنا یفتعر
 یکه در صدد کشف معان اند کرده یفتعر یرا به دانش یرپژوهان، اصطالح تفس قرآن
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؛ 25 ی،دکن ی؛ فیض1/7 ی،؛ نسائ3/279 ي،د (زمخشرباش میالفاظ و عبارات متن قرآن 
 ؛1/43 ي،شیراز ی؛ حسین1/14 ي،؛ آل غاز2/21 یبدي،؛ م244، ي؛ ابیار1/11ابن عاشور، 

؛ 224؛ حکیم، 1/14؛ معرفت، التفسیر و المفسرون، 18؛ شاکر، 1/20 ي،رحائ یصفای
 ةواژ یرو برخ ین). از هم30؛ العک، 100  ي،؛ حریر28  لدي،؛ خا1/104 ی،زرکش

  ).3/279  ي،(زمخشر اند هگرفت »معنا« ةواژ يبرا ییمعنا ةخانواد را هم »یرتفس«
اصطالح  ییمعنا ۀهست عنوان به» متن يکشف معنا«با اتفاق بر  یفتعر ینا طرفداران

 ین. ااند هخود افزود یفاصطالح به تعر ینا یشترب یینرا جهت تب یو اضافات یودق یر،تفس
  عبارتند از:  یودق

 یاري،است (اب يو مجاز یقیحق یلفظ اعم از معان یوضع یمعان یانب یر،تفس -1
244.(  
 ،هیلوص ،هیرانند بحالفاظ غریب (م يد که داراشو میمحدود  یاتیبه آ یرتفس -2
 یات) و آ»ةَو آتُوا الزَّکا ةَأَقیموا الصال«و...)، عبارت موجز (مانند عبارت موجز  هسائب

مربوط به آداب و رسوم  یاتنزول (مراد از آعصر  ۀمربوط به آداب و رسوم جامع
 ؛دشبا میآنها از شأن نزول  یمترتب بر آگاهآنها است که فهم  یاتینزول، آعصر  ۀجامع

از شأن نزول  یآگاه یازمندآن، ن یرکه فهم و تفس ﴾ء زِیادةٌ فی الْکُفْرِ إِنَّما النَّسی﴿ یۀمانند آ
دار کشف  عهده یرنگاه، دانش تفس ینهم یۀ). بر پا2/21 یبدي،آن است) هستند (م

 يددر موار یرتفس ،یگرد یانی). به ب1/14 ي،د (آل غازشو می آنقر يها یدهو پوش یداهاناپ
 صورت به یاخفا و اشکال هستند و  ینوع يدارا ،د که الفاظ و عباراتشو میوارد 

 یرتفس یندست که فرآا رو ین). و از هم100 یري،؛ حر18(شاکر،  اند شدهمجمل ظاهر 
دارد (معرفت،  بسیار) و تالش و کوشش 12(نجارزادگان،  یعقل یبه تأمل و تأن یازن

 یدنتر د با فراخ یو برخ یستن یهمگان یفتعر ینته ا). الب1/14التفسیر و المفسرون، 
  ).2/427 یوطی،(س اند هدانش جا داد یندر ا یزالفاظ را ن يظاهر یمعان یر،دانش تفس

 ید (حسینکن میالفاظ و عبارات بحث  يظاهر يمعنا ةفقط در محدود یرتفس -3
ه از ظاهر الفاظ ک یهشأن، قصه و سبب نزول آ یه،آ يمعنا یحمانند توض ؛)1/43 ي،شیراز

  ).30د (العک، شو میقرآن برداشت 
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) و اقتضائات 224) و جمله (حکیم، 1/4  یی،کشف مدلول لفظ (طباطبا یر،تفس -4
  ).1/192 ي،آن است (مصطفو یو عقل یالتزام ی،ادب

است و در  یقیو تحق یقدق صورت بهالفاظ و کلمات قرآن  یفهم معان یر،تفس -5
  ).9/95بسنده کرد (همان،  یبیتقر یبه معان توان مین یرتفس

نهفته را  هاي یها و هماهنگ پنهان و یا رابطه يها ها و مصداق تفسیر باید نمونه -6
 ؛هاست ها و یا از چهره رابطه برداشتن پرده از چهره مصداق ،توضیح دهد. تفسیر

. این شوند یکه بعدها آشکار م یهای اند و یا مصداق که در آیه پنهان شده یهای رابطه
را هم باید  یها و هماهنگ نشان داد. و این رابطه توان ینم ها یهها را جز با خود آ مصداق
وجو  جز شأن نزول و اقوال و تفاسیر و جریان عمل جست یدیگر و با روش یدر جای

  ).1/20  ي،حائر ییکرد (صفا
و اعم از محکم و متشابه، ظاهر و باطن، نص  یاتتمام آ یشامل معان یرتفس -7
  ).30د (مؤدب، شو میظاهر 
داند.  می یپرازد که قرآن را کالم اله می یمتنها از آن جهت به قرآن کر یرتفس -8
  ).224ند (حکیم، شو میمطرح ن یرچون قرائت و کتابت در تفس یعلومرو  ازاین
چون اعجاز قرآن، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ،  یدانش، موضوعات یندر ا -9

)، دانش 224انسان (حکیم،  یتو هدا یخقرآن بر تار یرمطلق، تأثخاص و عام، مقید و 
نزول آیات و شأن نزول آنها، دانش مکّی و مدنی، دانش محکم و متشابه، دانش مجمل 

و امثال  ها عبرت ی،امر و نه یاتوعده و وعید، آ یاتو مفسر، دانش حالل و حرام، آ
  .)2/428 یوطی،(س دشو میقرآن مطرح 

دانش  یان،عبارتند از دانش لغت، دانش نحو و صرف، دانش ب یردانش تفس يابزارها - 10
  ). 1/104 ی،اصول فقه، دانش قرائات، دانش اسباب نزول، دانش ناسخ و منسوخ (زرکش

متن قرآن  يمعنا یاندار کشف و ب است که عهده یدانش یرتفس به آنچه گذشت،توجه  با
اعم از  ییبلکه هر معنا ،دکن میبسنده ن یضعو یمعان یانتنها به ب یند،فرآ ینو در ا است
  د.ده میپوشش  ،باشد یقرا که بر الفاظ و عبارات قرآن قابل تصد یوضع یرو غ یوضع

 ینوجوه و آخرذو یست که قرآن، متنا رو آناز یردانش تفس یدالل یريفراگ این
ا بشر ر یتیهدا یازهاين ۀهم یدبارو  ازاین ،است یتبشر یتهدا يبرا یاله ۀنسخ
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الفاظ و  ییمعنا یريفراگ یتی،هدا یازهاين ۀبه هم ییپاسخگو ۀپاسخگو باشد. الزم
 پس ند.ده میپوشش قرار  یررا ز یگوناگون ییمعنا يها یهعبارات متن قرآن است که ال

 یاتعبارات موجز و آ یب،الفاظ غر یاو  یوضع يرا به معنا یردانش تفس توان مین
 يها یهاست که ال یرفراگ ةبا گستر یدانش یرفسبلکه ت ،از قرآن محدود کرد یخاص
 ییمعنا يها یهال ین. ایرندگ میپوشش  یرگوناگون الفاظ و عبارات متن قرآن را ز ییمعنا

 دارند. میالفاظ و عبارات پرده بر ییمعنا يو گاه از ژرفا ،هستند ینو روئ یرونیگاه ب
، تنها به ها دانش یگرددر  شا یرگذاريتأث يباال ۀو درج یتدانش به جهت اهم این

  د. کن میاجتناب  یضدارد و از مباحث ضد و نق یشگرا یمباحث متقن و استدالل
تنها معنا و مدلول الفاظ و عبارات مورد توجه  ،یرگفتن است که در دانش تفس شایان

ند که شو میدانش مطرح  یندر ا یچون قرائت، کتابت و... تنها زمان یاست و موضوعات
  باشند.  رگذاریدر معنا تأث

استفاده  یگوناگون يخود، از ابزارها يبه اهداف واال یدندانش جهت رس این
دانش  یان،عبارتند از: دانش لغت، دانش نحو و صرف، دانش بآنها از  ید که برخکن می

  . اصول فقه، دانش قرائات، دانش اسباب نزول، دانش ناسخ و منسوخ و...
  

  مؤلفمراد  یان. بدوم
 یف،تعر یناست. ا مؤلفمراد  یانب یر،مشهور در اصطالح تفس یفرتعا یگرد از

مراد او را  یاننسبت داده و ب مؤلفبه  ،دشو میرا که به متن نسبت داد  یراصطالح تفس
ان، اصطالح پژوه قرآناز مفسران و  یاريبس که چنانشمرده است.  یرهدف علم تفس

متکلم و  عنوان بهمراد خداوند  یاندر صدد ب که اند کرده یفتعر یرا به دانش یرتفس
 یرازي،ش ینی؛ حس43؛ گرامى، 1/24 ي،؛ راز222قرآن است (سعیدى روشن،  مؤلف

؛ 1/4 ی،؛ آلوس253 یاري،؛ اب1/45؛ ثعالبى، 397 یی،؛ خو1/200؛ بروجردى، 1/45
  ).3/401 یحی،؛ طر1/6؛ حسینى شاه عبدالعظیمى، 1/471 ی،زرقان

اصطالح  ییمعنا ۀهست عنوان به» مؤلفمراد  یانب«بر با اتفاق  یفتعر ینا طرفداران
 ین. ااند هخود افزود یفاصطالح به تعر ینا یشترب یینرا جهت تب یو اضافات یودق یر،تفس

  اضافات عبارتند از: 
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از جهت داللت بر مراد  خداوند یزکالم اعجازآم ةاست که دربار یدانش یرتفس -1
از  یقدس یثست که حدا رو آناز یفتعر ینا در یزاعجازآم یدد. قکن میخداوند بحث 

  ).3/401 یحی،خارج شود (طر یفتعر ینا
  ).34پور،  خداوند است (بهجت يبه دنبال مراد جد یردانش تفس -2
رفع ابهامات عارض شده بر  یقخدا در قرآن را از طر يمقاصد جد یردانش تفس -3

  ن).کند (هما یم یانآمده ب یشالفاظ و عبارات و دفع شبهات پ
با لفظ  یکلفظ است و ارتباط نزد يمجاز یا یقیحق يهمان معنا مؤلفمراد  -4

  ).115 ی،تهران يدارد (هادو
؛ 43د (گرامى، کن میرا در حد مستطاع بشر ارائه  مؤلفمراد  یر،دانش تفس -5

د باش مین یحخداوند قب یقیانسان بر مراد حق ییعدم توانا یر،در تفس یراز ؛)1/45ثعالبى، 
  ).1/471 ی،قان(زر

 ییعرب و اصول محاورات عقال یاتادب يرا به اتکاخداوند مراد  یر،دانش تفس -6
  ).34 ي،د (صفوکن می یانب

اعم از احکام، مواعظ، قصص و اخالق است  یمنظور از مراد خداوند، مفهوم -7
  ).1/6(حسینى شاه عبدالعظیمى، 

ت کسب نورانی یقراست که از ط يعلم حضور یازمندنخداوند کشف مراد  -8
 دست بهق دنیوي یو انقطاع از عال یتوجه روح ي،ارتباط معنو ی،باطنی، بصیرت قلب

  ).9/95  ي،(مصطفو یدآ می
 ،ياز متن عبور کرده است و به دنبال هدف باالتر یرمذکور، دانش تفس یفبر تعر بنا
به دنبال  جو تنهاو جست یندر امفسر  د.کن میجو و را از سخن او جستخداوند مراد 

را  ییعرب و اصول محاورات عقال یاتاست و هر مراد مخالف با ادبخد يمراد جد
 یخارج يد که با تعمق در متن و استفاده از ابزارهاکن می یرو سع ین. از همیردپذ مین

و مخاطب متن خدا متن)، شناخت  يصدور ۀاز صدور متن (فلسفخداوند چون هدف 
مراد  ،یدآ می دست بهخدا معرفت و انس با  یجۀنت اش که در يه بر علوم حضوریو تک

اش آگاه  يبشر ییکه مفسر به توانا یداست. البته ناگفته خود پیابدرا در خدا یقیحق
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 ییخواهد رفت که توانا یشپ یجو تا عمقو جست ینداند که در ا میاست و خود 
  اش اجازه دهد.  يبشر

  
  مراد متن یانب .سوم

از  یه برخک است. چنان یاتمراد آ یانب یر،اصطالح تفسمشهور در  یفتعار یگرد از
 یانکه در صدد ب اند کرده یفتعر یرا به دانش یران، اصطالح تفسپژوه قرآنمفسران و 

  ).323است (قطان،  یاتمراد آ
 یراز ؛نخست آمده است یفمتفاوت از تعر یريبا تعب یراصطالح تفس یف،تعر ینا در
 یندر ا یول ،قرار داشت یردر دستور کار دانش تفسمتن  ينخست، کشف معنا یفدر تعر

  د.باش میمتن  يفراتر از معنا یمراد متن است که سطح یانبه دنبال ب یردانش تفس یف،تعر
اصطالح  ییمعنا ۀهست عنوان به» مراد متن یانب«با اتفاق بر  یفتعر ینا طرفداران

؛ از اند هخود افزود یفتعر اصطالح به ینا یشترب یینرا جهت تب یو اضافات یودق یر،تفس
؛ ابن 323د (قطان، کن میالفاظ مشکل کار  يتنها رو یر،دانش تفساند:  جمله آنکه گفته

  است.  یدهرا در دستور کار خود دآنها ) و تنها کشف مراد 3/401 یحی،؛ طر5/55منظور، 
 نیتر متن، ژرف يمعنا ینیرو يها یهدر کنار ال یرمذکور، دانش تفس یفبر تعر بنا

. یابددر یزمراد و مقصد متن را ن، یشتردارد تا با تالش و کنکاش ب نظردر  یزرا ن ها یهال
را  مشکل یرالفاظ غ یابید که مرادکن می یابیدانش نه تنها الفاظ مشکل قرآن را مراد این

  در دستور کار دارد.  یزن
  

  مؤلفمتن و مراد  يمعنا یان. بچهارم
است. مؤلف متن و مراد  يمعنا یانب یر،ح تفسمشهور در اصطال یفتعار یگرد از
 اند کرده یفتعر یرا به دانش یران، اصطالح تفسپژوه قرآناز مفسران و  یه برخک چنان

 ي،؛ مصطفو115 ی،تهران ياست (هادونویسنده متن و مراد  يمعنا یانکه در صدد ب
؛ 30دب، ؛ مؤ34 ي،؛ صفو12 رزادگان،؛ نجا1/53 ی،آمل ي؛ جواد1/15؛ ذهبی، 9/95 

  ).20مهر،  ي؛ علو34، پور بهجت
ارائه شده است که هم  یبیتر و ترک جامع یريبا تعب یراصطالح تفس یف،تعر ینا در

 طرفداراند. ده میرا پوشش مؤلف مراد  یانو هم ب ،یردگ میمتن را دربر  يکشف معنا
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 )فمؤلمراد  یانمتن و ب يکشف معنا( یفتعر ینبا اتفاق بر دو جزء ا یفتعر ینا
 ینا یشترب یینرا جهت تب یو اضافات یودق یر،اصطالح تفس ییمعنا ۀهست عنوان به

   اضافات عبارتند از: ین. ااند هخود افزود یفاصطالح به تعر
لفظ است و  يمجاز یا یقیحق ياالخص همان معنا یبالمعنخداوند مراد  یانب -1

  ).1/20 ی،اصفهان ییرضا ؛1/4 یی،؛ طباطبا2/427 یوطی،با لفظ دارد (س یکارتباط نزد
انجام شود و  یدبا یقیو تحق یقدق صورت بهالفاظ و کلمات  یمفهم مفاه -2

 ۀدوم که متوقف بر مرحل ۀبسنده کرد. و مرحل یبیتقر یمرحله به معان یندر ا توان مین
سازد و  میو شرح قادر  یحاست که مفسر را بر توض مؤلففهم مراد  ،اول است
  ).9/95  ي،نشود (مصطفو ارجحق است تا از آن خ ریاو در مس ةنگهدارند

و  یطبه مقصود متکلم و مدلول بس یدنمزبور و رس يمباد یلدانش تحل ،یرتفس -3
  ).1/53 ی،آمل يمرکب لفظ است (جواد

به تأمل و  یازاست و ن یدهپوش يمتن، سخن از استنباط و کشف معنا یردر تفس -4
ن یتمام شواهد و قرا یدمفسر بارو  ازاین درك شود. مؤلفاست تا مراد  یعقل یتأن

کند تا در  مطالعهو  یخود بررس يکالم را لحاظ و هر کدام را در جا یرونیو ب یدرون
  ).12(نجارزادگان،  وددچار خطا نش خداوندفهمش از مراد 

از هر نویسنده و کشف مراد  یاتو عبارات آ ها نهفته در کلمه یمعان یانفهم و ب -5
اعم از محکم و متشابه، ظاهر و  یاتتمام آ یبه معان یدند و شامل رسباش میراه معقول 

  ).30د (مؤدب، شو میخدا مراد  یافتدر ،یطور کل هباطن، نص و ظاهر و ب
متن و مراد  ياست که هر دو جزء آن (کشف معنا يروشمند یندفرآ یرتفس -6
  ).10 ی،(پوررستم یابد میسامان  ينظر یمبان سري یک) بر اساس مؤلف
عرب و اصول  یاتادب یلۀبه وسخداوند متن و مقاصد  یممفاه یافتکشف و در -7

  ).34 ي،د (صفوشو میانجام  ییاورات عقالمح
) و هم یرظاهريغ یهم در الفاظ مشکل (معان خدامراد  یانمتن و ب یکشف معان -8

  ).2/427 یوطی،افتد (س میالفاظ اتفاق  يظاهر یدر معان
 ينمودن مراد خدا قرآن و آشکار یاتآ یز مفاد استعمالعبارت است ا یرتفس -9

  ).23 یگران،و د ییمحاوره (بابا ییعرب و اصول عقال یاتادب يمتعال از آن بر مبنا
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رفع  یقاز طرخداوند  يجهت کشف مقاصد و مراد جد یرتفس یاتعمل -10
د شو میآمده انجام  یشابهامات عارض شده بر الفاظ و عبارات و دفع شبهات پ

  ).34پور،  (بهجت
با  یکلفظ است و ارتباط نزد يمجاز یا یقیحق يهمان معناخداوند مراد  یانب -11

  ).115 ی،تهران ي؛ هادو1/471 ی،لفظ دارد (زرقان
را در دستور  یبیترک یتر، هدف فراخ یدر نگاه یردانش تفس ،گذشتآنچه بر  بنا

گردد.  می یزن خداوندمراد  متن، به دنبال يد و عالوه بر کشف معناده میکارش قرار 
گذارد و از  میپا  یرتفس ۀاش به عرص يو حضور یمفسر با دو اهرم علم حصولرو  ازاین

دشوار  یرمس یندر ا اود. کن میاستفاده خداوند متن و مراد  يهر دو آن در کشف معنا
و  یخارج نشود و علم حصول یريهمواره توجه دارد که از اصول و قواعد تفس

  . یردگکار  بهاصول و قواعد  ینرا تنها در چارچوب هماش  يحضور
  

  معنا و مراد متن یان. بپنجم
ه ک معنا و مراد متن است. چنان یانب یر،مشهور در اصطالح تفس یفتعار یگرد از

که در  اند کرده یفتعر یرا به دانش یران، اصطالح تفسپژوه قرآناز مفسران و  یبرخ
 یوطی،؛ س1/4  یی،؛ طباطبا28و  1/20 ی،اصفهان ییاست (رضا یاتمراد آ یانصدد ب

  ).10 ی،؛ پوررستم2/427
متن و  يمعنا و بیان کشف( یفتعر ینبا اتفاق بر دو جزء ا یفتعر ینا طرفداران

 یشترب یینرا جهت تب یو اضافات یودق یر،اصطالح تفس ییمعنا ۀعنوان هست به )متنمراد 
  اضافات عبارتند از: یناند. ا خود افزوده یفاصطالح به تعر ینا

، ها روش ی،قرآن و منابع، مبان یاتو مقاصد آ یاست که انسان را با معان یدانش -1
  ).1/20 ی،اصفهان یید (رضاکن میو قواعد آن آشنا  یارهامع

د باش میآنها  یلو کشف مقاصد و مدال یاتآ یمعان یانبه دنبال ب یردانش تفس -2
  ).1/4  یی،(طباطبا

متن، کشف متداول  یلاند که مقصود از کشف مقاصد و مدالد میمفسر خود  -3
که با ظواهر  ینه کشف ادعای ،اهل لسان و معمول ایشان با شرایط خاص تفسیر است
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تفسیر قرآن  توان یآن نوع کشف را نم یگرد ،صورت یندر ا یراز ؛قرآن مغایر باشد
  ).43 ی،نامید (گرام

برد  می یشپ ينظر یمبان سري یک یۀمفسر هر دو مرحله از کارش را بر پا -4
  ).10 ی،(پوررستم

 يبرا یمطلق بر مراد و مقاصد پنهان قرآن حت ۀداند که احاط میمفسر  -5
  ).1/4خمینی، ناممکن است ( 6یامبرپ

 یحقرآن و توض يها از ابهامات کلمات و جمله يبردار پرده دار عهده یرتفس -6
  ).1/28 ی،اصفهان ییمقاصد و اهداف آنهاست (رضا

بر اساس قواعد آنها  يقرآن و آشکار کردن مراد جد یاتآ یاستعمال يمعنا یینتب -7
ن معتبر انجام یمحاوره و با استمداد از منابع و قرا ییعقال ةعرب و اصول محاور یاتادب
  (همان). یردگ می

متن و مراد آن است که  يمعنا یانب دار عهده یردانش تفس ،گذشتآنچه بر  بنا
د. ده میرا پوشش  یرینو سطوح ز ینیمتن اعم از سطوح رو یک ییسطوح معنا

 يها یهد و گاه از الکن می یانمتن قرآن را ب ینیرو ییمفسر گاه سطوح معنارو  ازاین
قواعد  یۀرا بر پا یتشهر دو سطح از فعال اودارد.  میمتن قرآن پرده بر یرینز ییمعنا
برد و  می یشن پیاز منابع و قرا محاوره و با استمداد ییعرب و اصول عقال یاتادب

  سنجد.  میعدم تناقض با ظاهر قرآن  یاررا با مع یشدستاوردها ۀهم یناسرگ یا یسرگ
  

   یقبه اجزاء و مصاد یفتعرششم. 
شرح  دار عهدهشده است و آن را  یفتعر یقشگاه به اجزاء و مصاد یرتفس دانش

. اند هدانست یاتبب نزول آحوادث س یینتبو  یبالفاظ غر یینمجمالت قصص قرآن، تب
علم نزول،  یا) و 1/24 ي،(راز یاترا علم سبب نزول آ یررو گاه دانش تفس یناز هم

). البته 1/45 ی،؛ ثعالب2/21 یبدي،(م اند شمرده یاتو علم قصص آ یاتعلم شأن نزول آ
که موضوعات مذکور چون شأن نزول،  اند شمردهصادق  یرا زمان یفتعر ینا یبرخ

الفاظ و عبارات  يند که در معناشو میمطرح  یردر تفس ی، قصص و... زمانسبب نزول
  ).1/200 ي،باشند (بروجرد یرگذارتأث
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از  یرا با توجه به برخ یرمذکور دانش تفس یفتعر به آنچه گذشت،توجه  با
 یفدانش چون شأن نزول، سبب نزول، قصص و... تعر ینموضوعات مورد توجه در ا

دانش چون موضوعات  ینوضوعات فراوان مورد توجه در ام یگرکرده است و از د
د توان میناقص است و ن یفیتعر ،مذکور یفتعر ینو... غافل مانده است. بنابرا یمعرفت

  را پوشش دهد. یرتفس يابعاد دانش فراخنا ۀهم
  

  يبند جمع
قرآن،  یاتآ يکشف معنا دار عهدهاست که  یدانش یرتفس به آنچه گذشت،توجه  با

گوناگون  يها یه(خداوند عزّ و جلّ) در سطوح و المؤلف قرآن و مراد  یاتن آمراد مت
 يکه گاه از معنا اي گونه به ؛محاوره است ییعرب و اصول عقال یاتقواعد ادب یۀبر پا
واژگان  یرینو ز یدرون يها یهال ییندارد و گاه به تب میواژگان و عبارات پرده بر يظاهر

مقدار بسنده  یند که بدباش میقدر پرکار و فراخنا  دانش آن ینگذارد. ا میو عبارات پا 
  خواند.  میفرا  یزننویسنده د و مفسر را به کشف مراد کن مین

  
  یريتفس یاصطالح مبان

اصطالح مرکب  ،ارائه شد »یرتفس«و  »یمبان«که از دو اصطالح  یفیتوجه به تعار با
 یتکه جواز و حقان یعلم يها ارهگز«کرد:  یفتعر گونه ینا توان میرا  »یرتفس یمبان«

مفسر را که به دنبال  يفکر يو آبشخورها یذهن يها ینهزم و پس یردانش تفس یعلم
 یۀ(خداوند عزّ و جلّ) بر پامؤلف قرآن و مراد  یاتقرآن، مراد متن آ یاتآ يکشف معنا
 ینیتب جهت »ند.کن میو اثبات  یینتب ،محاوره است ییعرب و اصول عقال یاتقواعد ادب

  اشاره شود. یمبان یناز ا یاست به برخ یستهشا ،یرتفس یمبان یشترب
) و يناظر به سند قرآن (سند یبه دو قسم مبان یکل يبند دسته یکدر  یرتفس یمبان

 یند. قسم نخست خود به دو نوع مبانشو می یم) تقسیناظر به متن قرآن (متن یمبان
تا روزگار  نزولابتداي ول قرآن از وص یقمربوط به طر یقرآن و مبانمؤلف مربوط به 

چون صحت  یفرع یقرآن، مبانمؤلف مربوط به  یمبان ۀد. در دستشو می یمتقس یکنون
بودن آن قابل انتزاع  یقرآن و جهان یتبودن قرآن، جامع یمانهمطالب قرآن، حک ۀهم
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قرآن  یرتفس يرا برا یفرع يدو مبنا ،قرآن يسند یقمربوط به طر ید. و مبانباش می
  قرآن و وحدت قرائت قرآن.  یفند که عبارتند از عدم تحرکن میثابت 
ناظر به  یبه دو نوع مبان ،) بودندیمتن یکه ناظر به متن قرآن (مبان یقسم دوم مبان اما

 یند. در مبانباش می یممربوط به فهم قرآن قابل تقس یو مبان یردانش تفس یعلم یتهو
متن قرآن،  یرچون امکان تفس یادینبن ییها گزاره یر،دانش تفس یعلم یتناظر به هو

 یتقرآن و فور یرمتن قرآن، ضرورت تفس یرتفس یتاهم فسیر،متن قرآن به ت یازمندين
 ،)یدالل یمربوط به داللت قرآن (مبان یقرآن قابل انتزاع هستند و در نوع دوم مبان یرتفس

قرآن، فصاحت و  ییگو یو کل یمقرآن، تعم یچون زبان فراعرف یادینبن ییها گزاره
  قرآن قابل اثبات هستند. ییمعنا يها یهو تعدد ال یعبارات قرآن يبالغت قرآن، دقت باال

  
  گیري نتیجه
هستند که هم جواز  یرساختیو ز یادینبن ییها گزاره ،یمبان به آنچه گذشت،توجه  با

 یذهن يها ینهزم و هم پس ،ندکن میرا اثبات  یموضوع علم یادانش  یک یتو حقان
 ینا یگاهند. جاکن میرا ثابت  یموضوع علم یاشخص عالم و متخصص در آن دانش 

و  یکردهااست که بر روش، رو یرساختیو ز یادینقدر بن آن یعلم ۀدر نقش ها گزاره
درجه اول و درجه دوم قابل  ۀخود به دو دستآنها گذارد و البته  میقواعد آن علم اثر 

  هستند. يگذار ارزش
کشف  دار عهده یرکه تفس یدآ میبر »یرتفس«اصطالح  يمذکور برا یفسنجش تعار از

(خداوند عزّ و جلّ) در سطوح و  مؤلفقرآن و مراد  یاتقرآن، مراد متن آ یاتآ يمعنا
 اي گونه به ؛محاوره است ییعرب و اصول عقال یاتقواعد ادب یۀگوناگون بر پا يها یهال

 یدرون يها یهال ییندارد و گاه به تب میبرواژگان و عبارات پرده  يظاهر يکه گاه از معنا
د که باش می اخقدر پرکار و فر دانش آن ینگذارد. ا میواژگان و عبارات پا  یرینو ز

  خواند.  میفرا  یزنمؤلف د و مفسر را به کشف مراد کن میمقدار بسنده ن ینبد
اصطالح  ،شدارائه  »یرتفس«و  »یمبان«که از دو اصطالح  یفیبا توجه به تعار بنابراین

 یتکه جواز و حقان یعلم يها گزاره«کرد:  یفتعر گونه ینا توان میرا  »یرتفس یمبان«
مفسر را که به دنبال  يفکر يو آبشخورها یذهن يها ینهزم و پس یردانش تفس یعلم
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 یۀ(خداوند عزّ و جلّ) بر پامؤلف قرآن و مراد  یاتآ تنقرآن، مراد م یاتآ يکشف معنا
  »ند.کن میو اثبات  یینتب ،محاوره است ییب و اصول عقالعر یاتقواعد ادب

  
  نوشت: پی
1- Terminology  
  

  منابع و مآخذ
  ق.1382، الترقی ،، دمشقبیان المعانی مالحویش؛ آل غازي، سید عبدالقادر .1
  تا. بیمؤسسۀ التاریخ، بیروت، ، التحریر و التنویر ؛ابن عاشور، محمد بن طاهر .2
  ق. 1404اإلسالمی،  إلعالما مکتبۀ ،جا بی، یس اللغۀمعجم مقای ؛ابن فارس، احمد .3
   ق.1405ادب الحوزة،  ،، قملسان العرب محمد بن مکرم؛ ابن منظور، .4
  ق.1405مؤسسۀ سجل العرب،  ،جا ، بیالموسوعۀ القرآنیۀ ؛ابیاري، ابراهیم .5
  .ش1378، بناب، اعظم، ترمینولوژي حقوق جزاي اسالمی ؛ارجمند دانش، جعفر .6
، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد هاي تفسیر قرآن کریم مبانی و روش ؛مدعلیایازي، سیدمح .7

  . ش1388علوم و تحقیقات، 
  ق.1415 دارالکتب العلمیۀ،بیروت، ، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ؛آلوسی، سیدمحمود .8
  . ش1379ه، پژوهشگاه حوزه و دانشگا ،، قمشناسی تفسیر قرآن روش و دیگران؛ علی اکبر، بابایی .9

  ش.1391 ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قمهاي تفسیري بررسی مکاتب و روش ؛بابایی، علی اکبر .10
  ق.1416مؤسسه انصاریان،  ،، قمتفسیر الصراط المستقیم ؛بروجردي، سیدحسین .11
 رهنگ و، تهران، پژوهشگاه فمبانی، اصول، قواعد و فواید ؛تفسیر تنزیلی ؛، عبدالکریمپور بهجت .12

  .ش1392اسالمی، اندیشه 
، تهران، دانشگاه هاي نهج البالغه) مبانی فهم و تفسیر قرآن (با تکیه بر آموزه ؛پوررستمی، حامد .13

  ش.1391تهران، 
احیاء التراث  داربیروت، ، جواهر الحسان فی تفسیر القرآن ؛ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد .14

  ق.1418العربی، 
 ق.1428ت، دار النفائس، ، بیروکتاب التعریفات ؛جرجانی، علی بن محمد .15
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  ش.1378اسراء،  ،، قمتفسیر تسنیم ؛جوادي آملی، عبداهللا .16
  .ق1407دار العلم،  ،بیروت ،الصحاح اسماعیل بن حماد؛ جوهري، .17
  ش.1384هجرت،  ،، قمفرهنگ اصطالحات قرآنی ؛حریري، محمدیوسف .18
  ش.1382سروش،  ،، تهرانفرهنگ لغات و اصطالحات فقهی ؛حسینی، سیدمحمد .19
  ش.1363، انتشارات میقات ،، تهرانعشريتفسیر اثنا ؛ی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمدحسین .20
  ق.1424، دار العلومبیروت، ، تقریب القرآن إلی األذهان ؛حسینی شیرازي، سیدمحمد .21
 ق.1417مجمع الفکر االسالمی،  ،، قمعلوم القرآن ؛محمدباقر حکیم، سید .22
 .ق1416، دارالنفائس ،، اردنیل فی القرآنالتفسیر و التأو ؛خالدي، صالح عبدالفتاح .23

 ق. 1418، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تفسیر القرآن الکریمخمینی، سید مصطفی؛  .24
 تا.  بی، مؤسسۀ احیاء آثار االمام الخوئی ،، قمالبیان فی تفسیر القرآن ؛خویی، سید ابوالقاسم .25
 .ش1373دانشگاه تهران،  ، تهران،لغت نامه دهخدا ؛دهخدا، علی اکبر .26
 تا. دار احیاء التراث العربی، بیبیروت، ، التفسیر و المفسرون ؛ذهبی، محمدحسین .27

، مبانی کالمی امامیه در تفسیر قرآن (با رویکرد نقادانه به آراي ذهبی، عسال و رومی) ؛راد، علی .28
 ش.1390تهران، سخن، 

بنیاد  ،، مشهدالقرآن جنان فی تفسیرروض الجنان و روح ال ؛حسین بن علیابوالفتوح رازي،  .29
  ق.1408 ،پژوهشهاي اسالمی

  ش.1387، ، قم، جامعۀ المصطفی العالمیۀمنطق تفسیر قرآن ؛رضایی اصفهانی، محمدعلی .30
  .ق1414دار الفکر،  ،، بیروتتاج العروس ، محمد مرتضی؛زبیدي .31
  .تا بیحیاء التراث العربی، دار ا ،، بیروتمناهل العرفان فی علوم القرآن ؛العظیمزرقانی، محمد عبد .32
  .ق1410، دار المعرفۀبیروت، ، البرهان فی علوم القرآن ؛اهللازرکشی، محمد بن عبد .33
  ق.1407 دار الکتاب العربی،بیروت، ، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ؛زمخشري، محمود .34
  ش.1375، ، تهران، امیرکبیرفرهنگ علوم فلسفی و کالمی ؛سجادي، سیدجعفر .35
 ش.1379مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،  ،، قمعلوم قرآن ؛ن، محمدباقرسعیدي روش .36
  .ق1421دار الکتاب العربی، بیروت، ، اإلتقان فی علوم القرآن ؛سیوطی، جالل الدین .37
 ش.1382، مرکز جهانی علوم اسالمی ،، قمهاي تفسیري مبانی و روش ؛شاکر، محمدکاظم .38
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