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چکیده

. در ریقواعـد التفسـچگـونگیو یسـتیدر باب چیرونیبیهااز سؤالیااست به مجموعهیپژوهش پاسخنیا
از موضـوع آن ،»یبـر مبـانیمبتنـیریتفسیهاستهیاز بایامجموعه«به ریقواعد التفسفیاز تعرپس یستیبحث چ

در زیـنچگـونگیشـده اسـت. در بـاب نستهدا»یاستنباط«زینریآمده و نسبت آن با تفسانیسخن به م» زبان قرآن«
هـا عناصـر نموده و موضـوع گزارهیبخش تلّق معرفتیرا قواعد دستورریقواعد التفس،یو کالبدشناسیشناسختیر

،یشناسـهـا، در بحـث سرشتگزارهنیاقسام ایدانسته شده است. سپس با بررس» ضرورت«ها و محمول آنیزبان
اّتصـاف اریـ. در بحـث معمیاخواندهینیبا منشأ تکویها را اعتبارو محمول آنیفلسفمیها را مفاهگزارهنیموضوع ا

انطباق یصدق آن به معنام،یا) دانستهی(نه حملیخود شرطیرا در سازه معرفتیریده تفسبه صدق، پس از آنکه قاع
صـدق و کـذب آن یهـاحالتزاره،گکیمتوّقع تیسه وضعمیشده و با ترسیاألمر قاعده تلّق با نفسهینسبت شرط

شده است.انیب

زبان قرآن.ر،یفلسفه مضاف، قواعد التفس: هاکلیدواژه

.20/12/1396: یینهابیتصوخی؛ تار25/06/1392وصول: خیتار*. 
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قدمهم

های سفه قواعد التفسیر، دانشی است مستقل از فلسفه و قواعـد التفسـیر کـه همچـون دیگـر فلسـفهفل
تر از چیسـتی، پردازد. برای دریافت تصـویری روشـنالیه خود میمضاف، به احکام کّلی مربوط به مضاف

ر پـی آن قلمرو، روش، رویکرد و مسائل این دانش، و آنچه مـا از رهیافـت تمرکـز بـر چیسـتی و چسـانی د
بایست به سه پرسش اصلی پاسخ داد:هستیم، می

های مضاف با فلسفه اولی وجود دارد؟الف. چه نسبت و نیز تفاوتی میان فلسفه
ب. تفاوت فلسفه قواعد التفسیر، با قواعد التفسیر و یا اصول فقه چیست؟

پ. تفاوت فلسفه قواعد التفسیر با فلسفه تفسیر چیست؟
ف تصوری با فلسفه مضاف تصدیقی در چیست؟پ. تفاوت فلسفه مضا

و یـک فیلسـوف بـا ) ٩سـینا، ابناست (» موجود بما هو موجود«دانیم موضوع فلسفه اولی چنانکه می
کنـد گیری از روش عقالنی و با رویکردی تحلیلی، از احکام کّلی موجود، تعینات و علل آن بحـث میبهره

الیه آن شود. موضوع فلسفه مضاف، همـان مضـافتکرار می. همین سخن در فلسفه مضاف نیز )٥همان: (
یعنی یک علم، پدیـده اعتبـاری، یـا یـک پدیـده حقیقـی اسـت و فلسـفه مضـاف تعـین خـود را از ناحیـه 

ای کـه از الیه اسـت بـه گونـهکند. جهت بحث نیز معطوف به تعین خاّص مضافاش کسب میالیهمضاف
کند و بـر د؛ بر خالف فلسفه اولی که از موجود ما هو موجود گفتگو میها متمایز گردها یا پدیدهسایر دانش

ها معطوف بـه سـیر زمـانی موضـوع اسـت؛ و بـر خـالف های مضاف که جهت بحث در آنخالف تاریخ
ای از عوارض و احکام خـاّص مربـوط بـه های اّولی (مانند هنر، اخالق و...) که دربردارنده مجموعهدانش

شود. نسبت فلسفه مضاف با فلسـفه ا این ترتیب پاسخ سه پرسش نخست روشن میموضوع خود هستند. ب
شود. تفـاوت ایـن دو نیـز در اولی در رویکرد بحث است، زیرا در هر دو از وجود بما هو موجود گفتگو می

شـود، نـه وجـود کّلـی. تفـاوت موضوع بحث است؛ زیرا در فلسـفه مضـاف از وجـوِد خـاّص گفتگـو می
ها نیز در جهِت بحث است؛ زیرا جهت بحث در فلسفه مضاف، تعین و إلیه آنف با مضافهای مضافلسفه

ها و امور، چیزهـای ها است، حال آنکه جهِت بحث در سایر دانشإلیه از دیگر امور و یا دانشتمایز مضاف
مضـاف ها و... است. از این رو در فلسفهدیگری همچون بیان عوارض موضوعات مسائل، سیر تاریخی آن

شود و نه سیر تاریخی آن علم مـّد نظـر اسـت. بـه بیـان دیگـر، فلسـفه قواعـد نه به مسائل علم پرداخته می
کند و به جـای نگرانه خود را حفظ میهای مضاف، هویت تماشاگرانه و برونالتفسیر، همچون دیگر فلسفه

هایی چون قواعـد التفسـیر، ه دانشکند. حال آنکآنکه بر مسند قضاوت نشیند، نقش شاهد ماجرا را ایفا می
نگرانـه و بـا نگـاهی دار تبیین احکام خاّص موضوعات مسائل خود با رویکردی دروناصول فقه و...، عهده



159»ریقواعد التفس«چگونگیو یستیدر چیففلسیتأمل1397و زمستانزییپا
واره تجویزی هستند. وانگهی فلسفه قواعد التفسیر، موضوع خود را بسان یک واحِد متشـّخص و یـک نظـام

های مختلـف سـخن ها و اصـلالفقـه، کـه از قاعـدهصـول کند، بر خالف قواعد التفسـیر، و یـا ارصد می
گویند. تفاوت فلسفه قواعد التفسیر با فلسفه تفسیر را نیز از تفـاوتی کـه میـان تفسـیر و قواعـد التفسـیر می

توان فهمید. تفسیر، فرایند کشف مراد الهی از کالم وی است، و این با قواعـد تفسـیر، کـه اند نیز میگذارده
های مضاف بـه دارد، متفاوت است. وانگهی فلسفه تفسیر، در زمره فلسفهانین کشف را بیان میمعیارها و قو

باشد.های مضاف به علوم میامور است و فلسفه قواعد التفسیر، در زمره فلسفه
گوینـد و الیه خود سخن میهای مضاف درباره چیستی، چسانی و چرایی مضافاز سویی دیگر، فلسفه

و نیز سه گفتار نخست با هدف ترسیم چیستی و سایر گفتارها به چسانی قواعـد التفسـیر در پژوهش پیش ر
روند و به همین دلیل از نام فلسـفه الیه به شمار میپردازند. چیستی و چسانی، از مبادی تصوریه مضافمی

کند و از نـام الیه گفتگو میتصوری برای آن استفاده نمودیم، بر خالف چرایی که از مبادی تصدیقیه مضاف
ضمن آنکه مـا را بـا ایـن دانـش آشـنا فلسفه تصدیقی برای آن استفاده کردیم. فلسفه تصّوری قواعد التفسیر 

دارد، تا آنچه بایسـته هایی که برآیند خلط قاعده با مبنا، و تفسیر با تطبیق است نیز باز میسازد، از آسیبمی
گویی اجتناب ا شناخت موضوع و جهت علم، از طفرهپرداخت است و جای آن خالی است نموده شود، و ب

گردد.
نظرها تر و دامنه اختالف الیه قوینکته الزم به ذکر آنکه به هر مقدار که صبغه اننزاع و اجتهاد در مضاف

نماید. با این حال فیلسوف مضاف، چـه تر باشد، زاویه نگاه فیلسوف از توصیف به تجویز عدول میگسترده
ط و چه در علوم پیچیده و انتزاعی، چه در مقام تحلیل چیسـتی و چسـانی آن علـوم، و چـه بـه در علوم بسی

کند، نه مؤسس و مقنن آن علـم. در ها، همواره خود را خادم آن علم فرض میهنگام گفتگو درباره چرایی آن
فلسـفه قواعـد د. گیرفرض بحث فلسفی خود در نظر میواقع وی بایدها و نبایدها یک علم را به عنوان پیش

تر مورد بحث قرار نگرفته. گرچه رّد پای مباحثی از آن همچون تعریف، تفسیر، دانشی است نوپدید که پیش
تفسـیر، علـوم قرآنـی و امثـال آن های قواعد التفسیر، مبانیتوان در نگاشتهها و مانند آن را میموضوع، گونه
سراغ گرفت.

تعریف قواعد تفسیر
در اصل به معنای شالوده خانه یا چارچوب به کار رفتـه در بخـش زیـرین جهـاز » دع ق «قاعده از ُبن 

) بوده و در عرف امروزین تازیان و پارسیان به معنای اصل، بنیاد، دستور، قـانون ١٠٩/ ٥شتران (ابن فارس، 
شـند. ک)؛ توگویی بسان ستون، بنـای شـامخ یـک دانـش را بـر دوش می١٧٣٧٦/ ١١و آیین است (دهخدا، 
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؛ ١٠٩/ ١فـارس، ؛ ابن١٥٦/ ١٧نیز قابـل مالحظـه اسـت (فراهیـدی، » مبنا«و » اصل«همین معنا در مورد 

خورد (زبیدی، نیز به چشم می» ضابطه«). این همگونی حتی در ٣٠١١٩/ ١٣و ٢٨٠١-٢٧٩٩/ ٢دهخدا، 
ا پرسـید. در ایـن رابطـه ). با این ترتیب باید از معنای اصطالحی قاعده و تفاوت آن با اصل و مبنـ٣٢١/ ١٠

؛ ٦٤٩/ ٢؛ انصـاری، ١٩٥-١٩٤/ ١؛ فاضـل لنکرانـی، ١٠/ ١های مختلفی ارائه شده (قس: خوئی، دیدگاه
گنجـد، لیـک وضـعیت جـاری ها در ایـن کمینـه نمی) که بیان همه آن٣٠٩/ ٤؛ نائینی، ٢٦-٢٥/ ١صدر، 
ست:گر وجود دو جریان موازی اهای تفسیری اهل سّنت حکایتنگاشته

ق) بـوده و در آن بـه ٧٢٨التفسیر ابن تیمیة (التفسیر نگاری که متأّثر از مقّدمة فی اصول الف). اصول 
ای در مبانی، قواعد، مناهج، اّتجاهات و اسالیب تفسیری، روش تفسـیری پیشـینیان، منـابع مباحث پراکنده

شود.شناسی تفسیر، و علل تکّثر در تفسیر پرداخته میتفسیر، آسیب
» التیسیر فی قواعد التفسـیر«ق) در کتاب ٨٧٩ب). قواعد التفسیر نگاری که نخست توّسط کافیجی (

ای از قواعد مربوط به داللت محکم و متشابه، تعارض و ترجیح، نسـخ و شـروط راوی بـه در خصوص پاره
فسـیر، مراتـب و ای از مباحث همچـون طـرق تکار رفت، و سپس بر تفسیر قرآن اطالق گردید و گاه بر پاره

). این عنوان در قرن چهاردهم بر برخی از قواعد تفسیری آمیخته ٤٥-٤٣انواع تفاسیر اطالق شد (السبت، 
) تـا آنکـه ٧با قواعد فقهی یا طرائف و نکات قرآنی همچون تقارن وعد با وعید و... به کار رفت (سـعدی، 

انجامنـد، اسـتعمال گردیـد ر کالم اللـه میرفته تخّصصی گردیده و در خصوص قواعدی که به فهم بهترفته
).٧(همان، 

تیمیـه، ای همسان با قواعد التفسیر دارد (ابنرغم تفاوت در مسائل، تعریف و دغدغهالتفسیر علیاصول
) و برخی نیـز ١١گردد (رومی، اند که علم تفسیر بر آن استوار می)؛ چنانکه برخی آن را قواعدی دانسته٧-٦

بندی رسـد فصـل)؛ با این حـال بـه نظـر می٣٧اند (سبت، و اصول تفسیر تصریح نمودهبه همسانی قواعد
ها ای از این کتاباند پارهالتفسیری چندان منطقی نیست. چنانکه برخی منتقدان نیز گفتههای اصول نگاشته

). شـاید بـه همـین ١٥-١١گرایی استوارند (طیار، فقه یا علوم قرآن شبیه بوده و بر نوعی سلیقهبیشتر به اصول
شناسـی التفسیر از قواعـد التفسـیر یـا روشاند به جای اصطالح اصولخاطر نگارندگان شیعی ترجیح داده

ها و بایـدهای کّلـی ای از دسـتورالعملتفسیر استفاده نمایند. ایشان در تعریف قواعد التفسیر آن را مجموعه
بـرد و از انحـراف بـاز د تفسیر را در مسیر صحیح پـیش میها فرایندانند که رعایت آنبرخاسته از مبانی می

با این توضیح قواعد التفسـیر ذاتـًا تعّهـدی بـر ارائـه راهکـار نسـبت بـه ١).٤٤دارد (اسعدی و دیگران، می

بر این باورنـد کـه تفسـیر بـر حسـب قواعـد و       التفسیر اصرار دارند و ناگفته نماند که برخی محققان بر رتبه پیشینی اصول.1
رسد که این دیدگاه بیش از آنکه از پایگاه تاریخی قوي ). لیک به نظر می30العک، (شودمناهجی که دارد بر پایه آن ساخته می

خورد.رد پایی از مبانی تفسیر به چشم نمیالتفسیري،هاي اصولث است و در میان نگاشتهبرخوردار باشد، یک ابتکار مستحد
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تشخیص مصداق یا تأویل آیات ندارند جز آنکه گاه مصداق و یـا معنـای مـؤّول در شـعاع اراده الهـی قـرار 

مند خواهند بود.ست که به عنوان تفسیر آیه، نیازمند استنباطی نظامگیرند و آنگاه امی
اند؛ یعنـی در خصوص ضابطه برخی آن را همان قاعده یا دارای گستره کاربردی اخّص از قاعده دانسـته

). برخـی نیـز ضـابطه را بـه ٣٣ضابطه مربوط به یک باب و قاعده مربوط به ابواب گوناگون است (السبت، 
هـا ). ایـن سـنخ تفاوت٣٨داننـد (فـاکر، ن بازدارنده از کژی به هنگام کار با قواعد و اصول میمعنای قوانی

).٣٢گر تصّنعی بودن اصطالح ضابطه و عدم اختالف آن با قاعده است (سبت، حکایت

موضوع قواعد التفسیر
کند، موضوع یگیری محتوایی و روشی علوم ایفا میکی از مباحث بسیار مهّم که نقش اساسی در جهت

ها است و برخی فالسفه نیز به ضرورت موضوع برای دانـش معتقـد هسـتند (صـدرالمتأّلهین، الشـواهد آن
). ٣٩/ ١؛ السـبت، ١٣اند (رومـی، دانسـته» تفسـیر قـرآن«). برخی موضوع قواعد التفسـیر را ١٩الربوبیة، 

ل آنکه موضوع علـم، واحـد بالحقیقـة باشد؛ حاواحد باإلعتبار می» تفسیر«اشکال این دیدگاه آن است که 
را به جای موضوعات مسائل قواعد التفسیر نهاد، پس این مسائل از » تفسیر«توان عنوان است، وانگهی نمی

است و در باب » مفّسر«ای از مسائل گویند؛ این از آن روست که موضوع پارهعارض ذاتی تفسیر سخن نمی
است و در بـاب احکـاِم مصـادیق آن » لفظ قرآنی«ای دیگر پارهگوییم، در شرایط و مؤّهالت وی سخن می

است و درباره احکـام » داللت لفظ«شود. گاه موضوع یعنی احکام مترادف، مشترک و مانند آن صحبت می
موضوع است و در » ترکیب لفظی«شود. گاه داللت حقیقی و مجازی، عاّم و خاّص، مهمل وغیره بحث می

بـه عنـوان » مندی سـورههدف«یا » مناسبت آیه«گوییم؛ گاه و نظیر آن سخن میباب حذف، تقدیر، اضمار 
موضـوع » مراد جـدی«کنیم. گاه موضوع، مورد مطالعه قرار گرفته و در باب احکام متعّلق به آن صحبت می

بـه » تفسـیر«گردد و... . روشن است که نسـبت است و در باب نقش قرائن منفصله در احراز آن مطالعه می
تـوان احکـام و عـوارض هـر یـک از ایـن چیک از این موضوعات، نسبت کّلی به مصادیق نیسـت و نمیهی

منسوب داشت.» تفسیر«موضوعات را به 
). این دیدگاه نیز نادرست است؛ ٢٩اند (العّک، دانسته» کالم الله«برخی دیگر موضوع قواعد تفسیر را 

باشـد؛ است و دارای مدالیل استعمالی و مرادات جـّدی میزیرا کالم الله، واحد مؤّلف از واژگان و تراکیب
ای از آن موضوعات، نسبت کّل به اجزاء اسـت، حـال آنکـه نسـبت موضـوع علـم بـه پس نسبت آن به پاره

بایست کّلی به جزئیات باشد.موضوعات مسائل، می
ها به ند برای انتقال پیاماست، یعنی زبانی که خداو» زبان قرآن«به باور نگارنده موضوع قواعد التفسیر، 
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» زبـان قـرآن«های تفسیری درباره احکام خاّص بـه مخاطب خود انتخاب نموده. تمامی محموالت قاعده

» زبـان قـرآن«بوده و البته بحث از ساختار زبانی قرآن خارج از رسالت قواعد التفسیر و مربـوط بـه دانـش 
گویـد. بـرای توضـیح بیشـتر زبانی اسـت سـخن میای است، دانشی که درباره قرآن از آن جهت که پدیده

شود و این تنها یادآوری این نکته ضروری است که در هیچ علمی به جز فلسفه مطلق، از موضوع بحث نمی
گیرند. با توّجه به این نکته که تنها پس از شناخت زبان قـرآن عوارض موضوع هستند که مورد بحث قرار می

آن سخن گفت و به تالزم میان فهم مخاطب و مراد مـتکّلم حکـم نمـود، توان در باب احکام و عوارضمی
آیـد خـارج از حـوزه پس موضوع قواعد التفسیر زبان قرآن است و آنچه در پاسخ به چیستی زبـان قـرآن می

شود. سخن در وجود ترادف، اشتراک، مجاز، حقایق می» دانش زبان قرآن«قواعد التفسیر است و مربوط به 
ها و... که به غرض فهـم عـرف قـرآن آنیة، وجود مناسبت بین آیات، وجود پیام واحد برای سورهشرعیة و قر
بایست در دانش زبان قرآن، بحث شود. همچنین گیرد خارج از رسالت قاعده تفسیری بوده و میصورت می

ه همگی در دانش مباحثی چون اعتماد قرآن به اسباب نزول، سیاق، روایات و سایر قرائن مّتصله و منفصله ک
شـناختی تفسـیر زبان قرآن بایسته بررسی است. همچنانکه بحث در منابع و ابزار تفسیر، بـه مبـانی معرفت

اند. بـرای مثـال وجـود های قواعد التفسیر مطرح گردیدهگردد. متأّسفانه گاه این مباحث در کتابمربوط می
د التفسـیر دربـاره احکـام آن ماننـد راهکـار شود و در قواعـحقیقت شرعیه قرآنی در جای دیگری بحث می

اثبات، حکم دوران بین حقیقت شرعیه و عرفیه، حکم شـّک در زمـان تحقـق حقیقـت شـرعیه و... بحـث 
شود.می

هاي پیراقرآنینسبت قواعد التفسیر با دیگر دانش
تفسیر به شـمار آورد. توان قواعد التفسیر را حلقه وسط مبانی تفسیر و فرایند با توضیحی که ارائه شد می

بسا قواعد التفسیر به عنوان دانشی آلی و ابزاری برای تفسیر صحیح تلّقی گـردد. ایـن بـر فرضـی اسـت کـه 
شود. در غیر این صـورت ها مطرح میسنجی مذکور تنها میان دانشتفسیر نیز یک دانش باشد، چون نسبت

ریم تا آنگاه در این باره بحـث نمـاییم کـه آیـا قواعـد بهتر آن است که قواعد تفسیر را ادّله تفسیر به شمار آو
تفسیر، ادّله استنباطی تفسیرند یا تطبیقی آن.

٣٣؛ فـاکر، ٣٨در خصوص نسبت میان قواعد التفسیر با تفسیر دیدگاه مشترکی وجود نـدارد (حربـی، 
دد. منظـور از ). پیش از تحلیل الزم است مراد از تطبیقی یـا اسـتنباطی بـودن روشـن گـر٢٥قس: السبت، 

ای نسبت تطبیقی، همان نسبت کلیت و جزئیت میان مفاد دو گزاره است. این تنها در جایی است که واسطه
گیـریم و را در نظـر می» هر متغیری حـادث اسـت«بین مفاد دو گزاره در میان نباشد. برای مثال گزاره الف: 
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هر متغیـری نیـاز بـه محـِدث «ث: » ستعالم حادث ا«، ت: »این متغیر حادث است«نسبت آن را با ب: 

سنجیم. تفاوت الف با ب تفاوتی در حّد کّلی و جزئـی اسـت؛ می» عالم نیاز به محدث دارد«، و ج: »دارد
در ناحیـه » ث«در ناحیه موضوع و بـا » ت«زیرا موضوع و محمول دو جمله، یکی است؛ حال آنکه الف با 

. پس نسبت تطبیقی تنها یک نوع و نسبت استنباطی بر سه در هر دو جهت، اختالف دارند» ج«محمول و با 
نوع است.

های قواعد التفسیر از قبیل استنباطی نوع سـّوم هسـتند؛ چـون موضـوع در محدوده تتبع نگارنده، گزاره
هـا در ها و عنوان عـاّمی از اینهای قرآنی است و محمول آن مراد الهی از این عبارتمسأله تفسیری عبارت

های تفسیری وجود ندارد. در بحث لزوم رعایت تناسب میان آیات نیز موضوع آیه نیسـت بلکـه عدهناحیه قا
ای محمول آن است. این بدان معناست که همواره گـزاره» حجة فی التفسیر«موضوع آن و » تناسب اآلیات«

تواند مبتنـی بـر اره میکند. این گزآفرینی میبه عنوان پیوند دهنده میان قاعده تفسیری و مسأله تفسیری نقش
گردند؛ یعنی یک قاعده گاه نیازمنـد بـه مقّدمات نظری باشد؛ مقّدماتی که گاه در یک قاعده دیگر مطرح می

ای دیگر است.قاعده

هاي قواعد التفسیرکالبدشکافی گزاره
وناگون های صوری گها (با توصیف قالبشناسی گزارهپیش از آغاز الزم است توضیحاتی درباره ریخت

ها (تحلیل اجزای تشکیل دهنده یک گزاره) ارائه شود.ها)، و کالَبدشکافی آنو سازه معرفتی مشترک گزاره
واحد شمارش مباحث یک دانش است که یا اخباری اسـت و یـا انشـائی. یـک گـزاره از قـالبی ٢گزاره

برخوردار باشد، حـال آنکـه ای از قالب صوری انشائیای معرفتی برخوردار است. بسا گزارهصوری و سازه
آغـاز » نبایـد«و » بایـد«در سازه معرفتی خود، اخباری است. برای مثال ممکن است با افعال وجهی چون 

کنند. این بایدها، بوده و نقش محمول را در آن مسأله ایفا می» ضرورت«گردد لیک این واژگان عبارت دیگر 
تواننـد بـه عنـوان عین برخورداری از ظـاهری انشـائی میهایی درهستند و چنین گزاره» بایدهای اخباری«

هـای دسـتوری پذیر است؛ برای مثال گزارهبخش تلّقی گردند. بر عکس آن نیز امکانقضایای خبری معرفت
اند؛ از ایـن رو گاه در قالب صوری توصیه، از آنچه باید باشد سخن گفته و با نوعی قضاوت و داوری آمیخته

یستگی به میان آورند، در سازه معرفتی خود، دستوری هستند. یک فیلسوف، به جای آنکه آنکه سخن از بابی
کند.های صوری به تحلیل گذارد، به سازه معرفتی آن توجه میگزاره را در سطح قالب

کید بر سازه معرفتی یک گزاره، فائده دیگری نیز خواهد داد و آن شناخت موضوع و محمـول معرفتـی  تأ

2 Proposition
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تفکیک آن از موضوع و محمول صوری آن است. تردیـدی نیسـت کـه موضـوع یـک قضـیه در یک قضیه و

همواره با موضوع علم مّتحد است گرچه ممکن است از لحاظ ادبی لباس محمول بپوشد یـا اساسـًا مطـرح 
نگردد و از آنجا که موضوع قواعد التفسیر زبان قرآن است، موضوع یک گزاره نیز عناصر زبانی بکاررفتـه در 

شرعی، چندمعنایی و مانند آن خواهـد بـود. البتـه ایـن موضـوعات رآن همچون ترادف، اشتراک، حقیقت ق
هـای شوند. گزارهگیرند یا مقید به عوارض و احوال خاصی میتری نیز قرار میتحت پوشش موضوعات عامّ 

هـا ی و محمـول آنهـا، عناصـر زبـانبخش هستند. موضوع گزارههای دستوری معرفتقواعد التفسیر، گزاره
ها است. برای توضیح چند نمونه ذیل را بررسی کنیم:ضرورت

بایست به محکمات رجوع کرد.الف. برای تفسیر متشابهات می
ب. سیاق حّجت است.

پ. لزوم عنایت به قرائن منفصله.
ت. حمل الفاظ چندمعنا بر تمامی معانی ممکنه خود ضروری است.

امی معانی ممکنه خود ممکن است.ث. حمل الفاظ چندمعنا بر تم
ج. استثنای عقیب چند شبه جمله ظهور در رجوع به آخرین جمله دارد.

چ. مفّسر الزم است با قواعد ادبی آشنا باشد.
ح. مفّسر باید به زیور ایمان آراسته باشد.

تـوان میهای مختلفی تعبیـر گردنـد. مـثالً توانند به صورتهایی هستند که میاین هشت مورد، جمله
ها یـک نیز ساخت. حال آنکه همه این صورت» اندمحکمات اصل در متشابهات«جمله اّول را به صورت: 

ای معرفتی برخوردار است.آیند و آن گزاره نیز از قالبی صوری و سازهگزاره به حساب می
تشـکیل شـده اسـت و موضـوع ایـن » ضرورت«و محمول » آیات محکمه«، از موضوع »الف«جمله 

بـه عنـوان » سیاق«بر موضوع » ب«قضیه به عنوان یکی از امارات تشخیص مراد جّدی مطرح است. جمله 
، استوار اسـت. جملـه »ضرورت رجوع«یا همان » حجیت«راهکار تشخیص داللت استعمالی، و محمول 

تشـکیل شـده اسـت. » ضرورت رجـوع«و » قرائن منفصله«، در قالب یک مرّکب ناقص از دو عنصر »پ«
، عبارت دیگر امارات تشخیص مراد جّدی است که شامل، روایات، آیات محکمـه و »قرائن منفصله«وان عن

شود. این جمله وجه اشتراک حّداقل سه گزاره متشّکل از سه موضوع مستقل اسـت. برخی دالیل برهانی می
» معـانیضرورت حمـل بـر تمـامی «و محمول » چندمعناهای بدون قرینه صارفه«از موضوع » ت«جمله 

شود و محمول تنها در آن موقعیـت تشکیل شده است. موضوع در این قضیه در موقعیت خاّصی بررسی می
اسـت. جملـه » ضرورت توّقف از حمـل«، »ث«گردد؛ این در حالی است که محمول در جمله جاری می
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ی ای دسـتوری بـا ظـاهراسـت؛ یعنـی گـزاره» ضرورت تخصـیص جملـه اخیـر«صورت تغییر یافته » ج«

نیز عبارت دیگر ضرورت لحاظ قواعد ادبی در تفسیر است.» چ«متفاوت. همچنانکه جمله 
عـدم «، »هاضرورت پیراستگی ذهن از پیشانگاشـته«هایی نظیر آن همچون و جمله» ح«درباره جمله 

جـزم گرایـی و عـدم اکتفـا بـه مظنونـات «، »عدم تطبیق قرآن بر دیدگاهی«، »تحمیل نظر شخصی بر قرآن
هایی نوعًا به ضـرورت ظهـورگرایی، لحـاظ تمـامی قـرائن مّتصـله و توان گفت؟ چنین گزارهچه می» یعقل

ای تفسـیری گردند. جز آراستگی به زیور ایمان کـه در واقـع بـیش از آنکـه قاعـدهمنفصله و امثال آن باز می
نیز مشـمول تفسـیر بـدانیم، تر و لطیف آیه است. حال اگر این را یابی به معانی پنهانباشد، به منظور دست

های زبان قرآن خواهد بود.خود یکی دیگر از ویژگی

هاي قواعد التفسیرشناسی گزارهگونه
توان تقسیم نمود.های تفسیری را از زوایای مختلفی میقاعده

بر توان آن را به سه دسته: الف. قواعد برآمده از مبانی نظری، ب. قواعد مبتنی: میالف. مستند قاعده
های نقلی، گاه مصّرح های نقلی تقسیم نمود. قواعد مستند به آموزه، و ج. قواعد مبتنی بر آموزه٣قواعد دیگر

و گاه اصطیادی هستند. مراد از قواعد اصطیادی، قواعدی است که بر پایه استنباط و اجتهاد از متن روایت و 
تـوان از ده حجیـت خبـر واحـد تفسـیری را میشوند. برای مثال قاعیا سیره و سّنت معصومین استخراج می

سّنت تربیت شاگردان تفسیری توّسط معصومین اصطیاد کرد.
شوند. منظور از قواعـد مـوردی، قواعـدی : به قواعد ساریه و قواعد موردی تقسیم میب. دامنه کاربرد

ات، یا عرضه فهـم ). برای مثال حجیت ظهور٤٧/ ١آیند (السبت، است که در تفسیر برخی آیات به کار می
گردد و اختصاص به مورد خاّصی ندارد. تفسیری به روایات، قابلیت آن را دارد که در تمامی آیات جاری می

ای موردی است و اختصاص به آیات متشابه دارد.حال آنکه لزوم توّقف در تفسیرآیات متشابه، قاعده
تفسیری خاّصـی دارنـد، حـال آنکـه ای از قواعد تفسیری، اختصاص به روش : پارهج. روش تفسیری

های تفسیری مشترک هستند. برای مثال پرهیز از تطبیق آیـات بـا نظریـات غیـر برخی چند و گاه همه روش
گردد، و پرهیز از تحمیـل قـرآن بـر نظریـات فلسـفی، در قطعی علمی، در روش تفسیری تجربی مطرح می

پرهیز از اقدام به تفسیر بر حسب گمان و ظّن، روش تفسیری عقلی جای بحث دارد. این در حالی است که 
اختصاص به روش تفسیری خاّصی ندارد.

اي دیگر شکل گرفته باشد و مبتنی بر آن باشد. براي مثال قاعده که بیان گردید، یک قاعده ممکن است در امتداد قاعده. چنان3
حال آنکه قاعده حجیت ظهـور  م حجیت ظهور بدوي آیات شکل گرفته است.لزوم فحص از قرائن صارفه در امتداد قاعده عد

مندي قرآن از هنجارهاي متداول در زبان عرف عقالء شکل گرفته است.مستقر، بر پایه مبناي تفسیري بهره
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: برخی نویسـندگان قواعـد التفسـیر را بـه قواعـد التـرجیح و قواعـِد عاّمـه تقسـیم د. کارکرد تفسیری

فّسـران های متعـارض مهایی است که درباره مالک گزینش یا رّد دیـدگاهاند. مراد از قواعد ترجیح، آننموده
).٤٠؛ حربی، ٨٧کنند (طیار، گفتگو می

داننـد، قواعـد التفسـیر بـه : به باور کسانی که برخی از قواعد تفسـیری را اغلبـی میهـ. کمیت صدق
). مراد از قواعد نسبی، قواعدی است کـه غالبـًا جـاری ٢٥-٢٤/ ١شوند (السبت، مطلق و نسبی تقسیم می

اق یک قاعده نسبی اسـت، حـال آنکـه لـزوم عنایـت بـه اقتضـای شود نه همیشه، برای مثال حجیت سیمی
عربیت متن، یک قاعده همیشگی است.

گـردد، تقسـیم دیگـری اسـت کـه از رهیافـت ها قلمـداد میشناسی گزارهالبته آنچه در راستای سرشت
ته طـولی های معرفتی را به دو دستوان سازهپذیرد. میهای معرفتی صورت میبررسی مستقل و درونی سازه

چیدمان کرد:
پـردازد. منظـور از هـا میهایی است که به کشـف داللت: منظور گزارهبخشهای معرفتالف. گزاره

ها اسـت. بـرای توضـیح بیشـتر ها و ترکیبداللت، همان مدالیل وضعی، استعمالی، و جّدی الفاظ، هیئت
ولی است بازشکافیم:های کالمی را که محصول تأّمالت اصگانه داللتالزم است سطوح سه

له عرفی و یا فّنی مفردات و یا هیئات ترکیبی . سطح مدالیل وضعی: مدالیل وضعی، به بررسی موضوع١
کند. اختصاص دارد. مراد از مدالیل فّنی، همان مدالیلی است که قران کریم به عنوان یک متن دینی افاده می

ارد. برای مثال چنان که خدای متعال از همـان مـدالیل به سّنت میدراشی یهودیان اشاره د» درس«برای مثال 
هـای وضـع، رایج در عرف عاّم محاوره استفاده نموده باشد، پس همان راهکار عرفـی (مراجعـه بـه عالمت

های صرف و نحو و...) برای کشف مدالیل کالم الهی وجود دارد.ها، دانشنامهاستعمال اهل لسان، لغت
اد استعمالی در مرتبه داللت تصدیقی کـالم بـر مـدلول خـود، بـر حسـب . سطح مراد استعمالی: مر٢

). در ایـن سـطح نیـز راهکـار عرفـی در ١٧٣/ ١شـود (صـدر، اقتضای استعمال و قرائن موجود اطالق می
هـای مـتکّلم، مراجعه به قرائن مّتصله بیانی و فرابیانی همچون قرائن صارفه، سیاق، قرائن مـرتبط بـا ویژگی

گیرد.و سبب نزول و غیره مورد مالحظه قرار میمخاطب، محیط
شود . سطح مراد جّدی: این سطح نیز در مرتبه داللت تصدیقی ثانوی کالم بر مراد گوینده مطرح می٣

). در این سطح نیز مفّسر به بررسی معیارهایی همچون رجوع به آیات دیگر، روایات تفسیری، ١٧٤(همان، 
و براهین عقلی حکم نماید.

هایی است که الزمه معرفتی گـزاره دیگـر باشـند و از همـان نیـز : منظور گزارههای ارجاعیگزارهب. 
بخش بـه وجـود آمـده و در مقـام های معرفتسازی گزارهها به هدف تنقیح و شفافانتزاع گردند. این گزاره
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ی را در قواعـد التفسـیر دهند و به همین خاطر نقشی فرعی و ثـانوهای معرفتی ارجاع میتعلیل نیز به گزاره

کنند. برای مثال لزوم فحص از قرینه منفصل، متفّرع و مستند بر حجیت ظهورات مستقّر قرآن است، ایفا می
و یا لزوم استناد تفاسیر تجربی به علوم قطعی، به لزوم استناد تفسیر به امور قطعیـه و یـا ظنـون خاّصـه بـاز 

گردد.می

سرشت مفاهیم قواعد تفسیر
گـردد. بـرای مثـال در اخـالق از ایـن مفاهیم بیشتر در فلسفه دین، اخالق و حقوق مطـرح میسرشت

گردد که مفاهیم اخالقی در زمره معقوالت ثانیه عینی هستند؛ ثانیه هستند، چون انتزاعی هستند نه بحث می
هـا یسـت کـه سـایر گزارهها در بیرون از ذهن است. البته چنان نماهوی، و عینی هستند چون منشأ انتزاع آن

شناختی باشند.های ماهیتنیاز از بررسیبی
فیلسوفان اسالمی در نگاهی استقراءی، مفاهیم کّلی را بـر چهـار دسـته مـاهوی، فلسـفی، منطقـی، و 

دانند. مفاهیم مـاهوی آن دسـته مفـاهیمی هسـتند کـه ذهـن بطـور خودکـار از محسوسـات و اعتباری می
مانند مفهوم کّلی سفیدی یا ترس. این دسته مفـاهیم هـم عروضشـان خـارجی کند، مشهودات دریافت می

است و هم اتصافشان. یعنی هم ظرف صدقشـان در خـارج اسـت و هـم مصـداق خـارجی دارنـد، ماننـد 
سیاهی، قیام و... در مقابل، مفاهیم فلسفی همچون عّلـت و معلـول کـه پـس از مقایسـه میـان دو چیـز در 

در ظرف عروض خود ذهنی هستند، گرچه قابل حمل بر امور عینی باشـند؛ یعنـی شود وجودشان انتزاع می
اتصافشان خارجی است. در حالی که مفاهیم منطقـی چنـین قـابلیتی را نیـز ندارنـد و در حقیقـت وصـف 

). مفاهیم اعتباری در یک اصطالح به مفاهیمی اطـالق ٢٠١-١٩٨اند مانند کلی و جزئی (مصباح، مفاهیم
انـد: کند و حکایت از هیچ مابإزایی ندارند. این دست مفاهیم بـر دو نوعها را جعل میسان آنشود که انمی

اعتباری محض مانند تصّور سیمرغ، و اعتباری با منشـأ تکـوینی ماننـد مفهـوم عـدل. اعتباریـات نـوع اّول 
تعبیر آقای مصباح بـه بخش نیستند، برخالف اعتباریات نوع دّوم که به ماهیتی صرفًا انشائی دارند و معرفت

گردند و در واقع قرابت عنوان سنبلی از روابط عینی و حقیقی میان افعال انسان و نتایج مترّتب بر آن تلّقی می
شناسی سخن از آن است که مفاهیم به کار رفتـه ). در سرشت٢٠٧نزدیکی با مفاهیم فلسفی دارند (همان، 

را بـا تحلیـل موضـوع و محمـول در قواعـد تفسـیری پـی اند. مـا ایـن بحـث در یک دانش از کدامین سنخ
گیریم.می

ها زبان قرآن است. از آنجا که زبان در رابطه با موضوع قواعد تفسیری چنان که گذشت، موضوع همه آن
های زبـانی را از سـنخ مفـاهیم دانسـت. توان پدیدهقرآن، از نظاِم داللی قرآن انتزاع گردیده است، پس نمی
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مند رابطه زبانی گوینده متن با فهمنده آن است، نه انبانی از واژگـان انتزاعی ذهن از گونه نظامزبان، توصیف 

هـا و اند، یا نوع کارساخت ارتباطی و داللـی واژگـان، عبارت) که با قواعد خاّصی به کار رفته٥٩(نکونام، 
تردید وصـف بـه حـال فی، بی). زبان با چنین توصی١٠١ها در مقام مواجهه با مخاطبان خود (رشاد، جمله

باشد و نه مفهومی منطقی. زبان قرآن، به نظام داللی بـه دیـده خارج ذهن است، پس نه اعتباری محض می
آینـد اّمـا همـین نگرد. گرچه داللت و قواعد آن، همگی در بستر اعتبار به وجـود مییک پدیده خارجی می

تـوان زبـان قـرآن را گردنـد و عینیـت دارنـد. پـس میامور اعتباری نیز بعداإلعتبار، مّتصف بـه وجـود مـی
های زبانی همچون سیاق، حقیقـت شـرعیه، گر یک پدیده عینی دانست. واقعیت آن است که پدیدهتوصیف

تر منتـزع از مفـاهیم ترادف، اشتراک، تبادر، روایات تفسیری و... جزو مفـاهیم فلسـفی (و بـه تعبیـر دقیـق
های زبـانی را در زمـره مفـاهیم فلسـفی معلول) هستند. علت آنکه پدیـدهفلسفی؛ چنانکه علیت از عّلت و 
های زبانی از یک سو خاصـیت انتزاعـی دارنـد، و از ایم آن است که پدیده(انتزاعی خارجی) به شمار آورده

ای زبانی است را از که پدیده» سیاق«سویی دیگر، وصف به حال ظرف خارج از ذهن هستند. برای مثال ما 
ر در فرایند تفسیر، انتزاع نمودهنقش م ایم. با این ترتیب، سیاق، ماننـد عّلـت و عنایی ماقبل و مابعد متن مفسَّ

نمایـد. کند و بر ابژه خـارجی حمـل میمعلول است، یعنی ذهن آن را به لحاظ خاصیتی خارجی انتزاع می
بدانیم، یا آن را اسبقیت یک معنا، یا است. ما این پدیده زبانی را چه تسابق لفظ و معنا» تبادر«نمونه دیگر، 

) آن را از انس معنا به ذهن، ٦١/ ١؛ آملی، ٤٠/ ١؛ بجنوردی، ٧١انس ذهن با یک معنا تعریف کنیم (رشتی، 
انـد لیـک بـا وصـف قرینیـت، های خارجیایم. روایات تفسیری گرچه پدیدهسبقت معنا، و... لحاظ نموده

.٤ای انتزاعی خواهند بودپدیده
گر رابطه موضوع مسأله با فائده مترّتب بر آن است؛ چه حکایت» ضرورت«ناحیه محمول نیز مفهوم در 

نمایی فهم) این فائده، تمهیدی (اقتدار بر فهم) باشد که بر علم به موضوع مترّتب است و چه کاربردی (واقع
ای بالقیـاس رابطـهحکایـت از » ضـرورت«که بر إعمال موضوع با تمامی عوارضش، استوار است. مفهـوم 

کنیم. با این رابطه همان نسـبتی اسـت دارد؛ یعنی ما در مقایسه با فائده است که به رابطه ضرورت حکم می
که میان موضوع به عنوان عّلت و فائده آن به عنوان معلول وجود دارد. در اینکـه مفهـوم ضـرورت در هـر دو 

وان تردید کرد؛ زیـرا ایـن مفهـوم آنگـاه حکایـت از تتفسیر (تمهیدی، کاربردی)، امری است اعتباری، نمی
کند که از رابطه فعلیت یافته، انتزاع گردیده باشد؛ حـال آنکـه ضـرورت در قالـب یـک واقعیت خارجی می

های قواعد التفسـیری، ضـرورت تر، ضرورت در گزارهای چنین صالحیتی ندارد. به بیان سادهعبارت توصیه

انی، معانی است که از کنیم و مرادمان از مفاهیم زب. ما در فلسفه زبان، از تفاوت میان مفاهیم زبانی و مفاهیم فلسفی گفتگو می4
کند و به همین دلیل با بحث جاري ما متفاوت است، همچنان که جهـت بحـث در آن نیـز    هاي زبانی در ذهن خطور مینشانه

متفاوت از آن چیزي است که اینک مورد نظر است.
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باشـد. در خصـوص ضـرورت متفاوت از ضرورت بالـذات و یـا بـالغیر میبالقیاس إلی الغیر است و این

بالذات و یا بالغیر، فرض موضوع (چه به تنهایی و چه همراه با عّلتش) در حکـم بـه ضـرورت کـه حکمـی 
کنـد؛ اّمـا در توصیفی است و حکایت از واقعیـت خـارجی ثبـوت وجـود بـرای موضـوع دارد، کفایـت می

ای است، یعنی رعایت آن، برای ما که هدفمان اقتدار ورت یک حکم توصیهضرورت بالقیاس، حکم به ضر
باشد، الزم است.نمایی فهم میبر فهم، و یا واقع

آیا مفهوم ضرورت اعتباری محض است یا خیر؟ روشن است که فرض نخست محال است، چـون در 
اعتبار ضرورت (بلکـه و حّتـی این صورت رابطه عّلی میان موضوع و غایت تمهیدی/کاکردی آن، تا پیش از 

یک مفهوم صـرفًا انشـائی خواهـد شـد. ایـن در حـالی اسـت کـه » ضرورت«گردد و پس از آن) منتفی می
توانند اعتباری صرف باشند. فهمنده وحی اند نه تصمیمی و نمیهای قواعد التفسیر دارای وجه معرفتیگزاره

در قالب بایدها و نبایدها است. » هاهست و نیست«گر نهیچ قانونی را به سلیقه خود وضع نکرده و تنها بیا
ماند. همانگونه کـه وضعیت جاری بر متن، بسان خواّص فیزیکی و شیمیایی جاری بر اجسام و عناصر می

های جاری بر عناصر است، قواعد تفسـیری نیـز در ناحیـه موضـوع خـود قوانین فیزیکی برگرفته از واقعیت
جاری بر متن و در ناحیه حکم بازگو کننده رابطه مشارالیه است. پس سرشت یک های زبانی بازتاب واقعیت

قاعده تفسیری اعتباری غیر محض است.

هامالك، شرایط و ارزش صدق گزاره
و عـدم مطابقـت آن بـا » صدق«همه ما تصویری روشن از صدق و کذب داریم: مطابقت خبر با واقع 

ر سّنت فلسفه به هنگام بحث از مالک صدق و کذب قضایا بـه ). د٢١٣/ ٢است (سبزواری، » کذب«واقع 
شود:سه سنخ قضیه اشاره می

الف. قضیه خارجیه آنگاه که موضوِع حکم، افراد فعلیت یافته در خارج باشد؛ مانند اینکه بگوییم: همه 
های من درسخوان هستند.کالسیهم

انند مفهوم کلی که بـر افـراد زیـادی صـدق ب. قضیه ذهنیة آنگاه که حکم بر افراد ذهنی حمل گردد؛ م
کند.می

هـا در خـارج ج. قضیة حقیقیه هرگاه حکم بر افراد خارجی موضوع با چشم پوشی از تحقق بالفعـل آن
های مستطیع.حمل گردد. مانند تشریع حکم حج بر همه انسان

خـارج اسـت؛ لیـک ها با عـالِم به باور ایشان مالک صدق در قضایای خارجیه و حقیقیه، مطابقت آن
در مقابل حّد فرضی شیئ » حّد ذات الشیء«األمر یعنی ها با نفسمالک صدق قضایای ذهنیه، مطابقت آن
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خواهد بود. از آنجا که نفس األمر، حّد ماهوی و وجودی خارجی یا ذهنی شیئ است، بر ظرف خـارج نیـز 

األمـر ها بـا عـالِم نفسضایا را مطابقت آنتوان مالک صدق در تمامی قتواند اطالق گردد. از این رو میمی
صنعت مجـاز در قـرآن «). بر این اساس، صدق یک گزاره زبان قرآنی همچون: ٢١٨-٢١٣دانست (همان، 
، به تحقق مجاز در قرآن کریم بستگی دارد. این بحث در دانـش معناشناسـی نیـز مطـرح »به کار رفته است

دانند که شـرایط و یک گزاره را آنگاه صادق می٦ظریه مطابقتبر اساس ن٥گردیده است. معناشناسان منطقی
پس از برگـردان ٧بافت موقعیتی آن، با جهان خارج همگون باشد. یک معناشناس بر اساس دستور مونتاگیو

اش به صـراحت تعریـف گردیـده باشـند، و قالب صوری گزاره، به فرازبان منطقی که قواعد نحوی و معنایی
پردازد، به سراغ تعیین صـدق و هایی که زبان به توضیحشان میوار از موقعیتی ریاضیپس از تعیین الگوی
). برای نمونه فرازبان منطقی گزاره فوق الذکر (صنعت مجاز در قـرآن ٣٢٣رود (صفوی، کذب آن گزاره می

xدالالت قرآنـی باشـد){xچنانکه xاست؛ یعنی: (برخی Ǝx):Dx} (Mx ve Hxبه کار رفته است):{
» D« ،»M«و » یـا«همان » ve«است و » برخی«همان » Ǝ«حقیقت}. در این فرازبان، xمجاز است و یا 

=، و در 1است. این گزاره بـر فـرض صـدق، بـا » حقیقت«و » مجاز«، »داللت قرآنی«حروف اول » H«و 
شود.= مشّخص می٠صورت کذب با 

فسیری چیسـت؟ بـرای پاسـخ ابتـدا الزم األمر قواعد تدر بحث مورد نظر، سخن در این است که نفس
است در ضمن توصیف مالک صدق در جمالت مرّکب، سازه معرفتی یک گزاره قواعد التفسیری را از زاویه 

بساطت و ترّکب تحلیل نماییم.
در قیاس با نسبت شـرطیه تعیـین ٨در خصوص جمالت مرّکب همچون قضایای شرطیه، ارزش صدِق 

ه شرطیه، آنگاه صادقه اسـت کـه نسـبت شـرطیه آن صـادقه باشـد. بـر اسـاس گردد. به بیان ساده، جملمی
های سّنتی، صدق جمله شرطیه هیچگاه به معنای تحقق خارجی شرط و جزاء نیست. پس همانگونـه آموزه

اگر انسان اسب باشـد پـس شـیهه «باشد، جمله: صادق می» اگر خورشید باشد پس روز است«که جمله: 
نیز صـادق خواهنـد بـود؛ حـال » اگر غول/دیز فیل باشد خرطوم دارد«جمالت: ) و٤٣(طوسی، » کشدمی

غول فیـل «ای نامفهوم است. پس کذب جمله آنکه انسان اسب نیست، غول وجود خارجی ندارد و دیز واژه
تواند بـه می» سیاق لحاظ گردید«تواند به خاطر عدم وجود غول باشد. همان گونه کذب جمله: می» است

تحقق مصداق خارجی برای سیاق باشد.جهت عدم 

5 Logical Semantics
6 Correspondence Theory
7 Montague Grammar
8 Truth Value
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رویم. چنان کـه بیـان گردیـد، مفهـوم های قواعد التفسیری میبا این مقّدمه به سراغ سازه معرفتی گزاره

توان تمـامی جمـالت گر رابطه موضوع مسأله با فائده مترّتب بر آن است. از این رو میحکایت» ضرورت«
خود، شرطیه دانست. یک گزاره بسـته بـه سـاختار و ادات، شـرایط حملیه قواعد تفسیری را در سازه معرفتی 

کنیم. شناسه قاعده () متفاوتی دارد. اینک سه حالت فرضی سازه معرفتی قاعده تفسیری را مرور می٩صدق
) است.o) و فائده آن (pتفسیری (

p→oشود. ) میo) را رعایت کنم، (pالف. اگر (
o≡p) را رعایت کنم. P) خواهد شد اگر و فقط اگر (oب. (

Øp veشود. میØکنم یا) را رعایت میpج. یا (
گانه عناصر سه
جمله:

}o→pف{گزاره ال
١٢٣٤

}p≡o{گزاره ب
٥٦٧٨

}Øp veج{گزاره 
٩١٠١١١٢

کصصککصصککصصک)p. (یک
صکصکصکصکصکصک)o ،()Øدو.(

، ≡، →.سه
ve

صصککککصصصکصص

های شرطیه به معنای صادق است و ارزش صدق نسبت» ص«به معنای کاذب و » ک«در نمودار باال، 
اند، در ردیف سه افقی (ردیف پایین جدول) گذاری شدهدر دوازده حالت فرضی که با دوازده شماره عالمت

گفته دارای چهار حالت فرضی هستند. برای مثـال، از سه گزاره پیشتبیین شده است. با این ترتیب، هر یک
یا صادقه هستند و یا کاذبـه oو pدارای چهار حالت فرضی مختلف است، چون هر یک از p→o}گزاره {

)، ٣کاذبه باشد (فرض oآید. اگر تنها ها در یکدیگر مجموعًا چهار حالت فرضی به دست میو از ضرب آن
) نتیجه صادقه خواهد بود.٤و ٢و ١دیف انتهایی جدول)، کاذبه خواهد بود و اال (فرض نتیجه نیز (ر

ای دارد که میان آن با فائده تشخیص اینکه قاعده تفسیری با کدامین حالت منطبق است بستگی به رابطه
و یـا خیـر؟ مورد انتظارش برقرار است. آیا مقتضی آن فائده است، یا عّلت و اگر عّلت آیـا منحصـره اسـت 

وانگهی آیا این گونه هست که عدم اعمال قاعده دائمًا به معنای خطای تفسیر باشد؟ بسا کسی با اسـتناد بـه 
هرکس درباره قرآن تفسیر برأی نماید اشتباه نمـوده حتـی اگـر گفتـارش «برخی اخبار تفسیر برأی همچون: 

مندی، دائمًا بـه معنـای خطـا بـودن قاعده) به این نتیجه برسد که عدول از ٢٠٨/ ٥طبرانی، »(درست درآید

9 Truth Conditions
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تفسیر است.

ناپذیري قواعد التفسیرنسبیت
توان ارائه داد:در بدو نظر دو برداشت از نسبیت می

کنـد، متفـاوت و الف. حکم یک موضوع، نسبت به شرایط و قیود خاصی که آن موضوع در واقع پدا می
تغییرپذیر است؛

ابت و تغییرناپذیر نیست؛ یعنی حکم ارتباطی با واقعیات ندارد تا ب. حکم تحت هیچ شرایط واقعی، ث
در همه یا برخی از شرایط واقعی ثابت باشد.

مراد از نسبیت در ظاهر عبارت مّدعیان نسبیت، معنای دّوم است. البته درباره نسبیت قواعد التفسیر دو 
زی دیلتـای در تنقـیح مبـانی فهـم و ورخورد: نخست آنچه محصول اندیشهزاویه نگاه متفاوت به چشم می

های اندیشـمندان مسـلمان پردازیشناسی مطالعه در علوم انسانی است، و دّوم آنچه در بسـتر نظریـهروش
نهیم و گیرد، نسبیت تاریخی مـیگری شکل میگیرد. ما نام نسبیت نخست را که در بستر تاریخیشکل می

نهیم.می» نسبیت منطقی«گیرد، نام شکل میبر نسبیت سّنتی که از زاویه نگاه استقرائی 
یخی١ . نسبیت تار

از زاویه نگاه دیلتای، نسبیت، سرشت و مشخصه فهم تاریخی است. تاریخ نه فقـط قرینـه فهـم، بلکـه 
اش است و یک مسأله تاریخی، فراتر از مصـارف مقطعـی و زمـانی١٠جوهره و سرشت یک مسأله تاریخی

قیده دیلتای حوزه علوم انسانی ـ همچـون خـود انسـان ـ حـوزه جـوالن کاشف از چیز دیگری نیست. به ع
توان به شیوه علوم طبیعی بررسید. موضـوع علـوم انسـانی، تجلیـات مندی است. علوم انسانی را نمیتاریخ

Gilje, pواسـطه) آن اسـت (حیات بشری است و روش کشف آن نیز شهود (تجربه بی . حیـات در )301
کنیم، نـه حیـات بیولوژیـک مشـترک میـان زی است که هر یک از ما آن را زندگی مـینگاه دیلتای همان چی

Bambach, pانسان و دیگر جانداران ( یابد، یعنی خود را به طرق مختلف حیات همواره تجّلی می).156
کنیم، یعنـی: دارد. حیات، خود را متناسب با شکل و شمایل زمـان و زمینـی کـه در آن زنـدگی مـیابراز می

پروریم، عواطف و نیازهایمان و... به هایی که در سر میبریم، افکار و گرایشهایی که در آن به سر میسّنت
گـاه آن نیـز زننـد، تجّلیجهانی ما در عین آنکه حیاتمان را قالـب میگذارد. همه تجارب زیستمعرض می

فرهنگی ـد و تولیدات اجتماعیشوجهان، شامل حیان فردی و جمعی همه ما میهستند. از این رو، زیست

پـردازد، اعـم از آنکـه ایـن     اي است که بعد تفسیري داشته و به فهم میراث تاریخی مـی . منظور از مسأله تاریخی، هر مسأله10
میراث، حوادث تاریخی باشد و یا فلسفه، هنر، دین، متون مقدس و...
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,Ibidگیـرد (ها، و فلسفه را در بر میذهن را همچون هنر، شعر، ادبیات، موسیقی، قوانین، دانش ). بـا 162

منـدی تـا بـدانجا اسـت کـه مندی فصل ممیز انسان و علوم انسانی اسـت. قـدرت تاریخاین ترتیب، تاریخ
یده دیلتای اندیشه و تعّقل، خود حیات انسانی نیست، بلکه دربـاره گیرد. به عقهای ما را نیز در بر میاندیشه

دهد، چیـزی جـز حیات است و وظیفه تبیین و توصیف آن را دارد و آنچه هسته مرکزی حیات را تشکیل می
های مـا، سـر در آخـور احساسـات، غرایز، عواطف و احساسات انسانی نیسـت. بـا ایـن ترتیـب، اندیشـه

.١١ما دارندعواطف، و غرایز سیال 
البته دیلتای از سرشت تاریخی فهم، بر امکان فهم عینی (انطباق فهم مفّسـر بـا مـراد مـاتن) اسـتدالل 

مندی اندیشه بشـری و سرشـت کند، لیک آنچه برای ما موضوعیت دارد، تصویری است که وی از تاریخمی
طلبـد؛ امـا آنچـه بـه اجمـال گری میدهد. نقد مفّصل این دیدگاه، مجال دیمند علوم انسانی ارائه میتاریخ

هـای توان گفت آن است که تأثیرپذیری اندیشه از عواطف، احساسات و غرائز زبانی ما، در حـوزه قالبمی
توان درباره سازه معرفتی یک گزاره که بـرای تبیـین آن از زبـان صوری یک گزاره انکارناپذیر است؛ اما آیا می

شک دیلتای در صدد تعمـیم نظریـه خـود بـه مین قضاوت را نمود؟ بیگیریم، نیز هریاضی منطقی بهره می
قضایای ریاضی نبوده است.

. نسبیت منطقی٢
برخی قواعد التفسیر نویسان بر این باورند که هیچ الزامی بر مطلق بودن یک قاعده وجـود نـدارد. بسـا 

تثناپذیری قواعد به نظر آید؛ زیـرا این دیدگاه در بدو نظر راهکاری ساده و در عین حال منطقی برای توجیه اس
ای استقرائی است نه منطقی و حّتی اگـر یـک اّوًال سخن در علوم اعتباری است نه حقیقی و ثانیًا زبان پدیده

قانون قابلیت ارائه توصیفی دقیق از واقعیت هم داشته باشند لیک آنگاه که در واقعیت نوعی نسـبیت حـاکم 
ز قانون ارائه داد.توان تصویری شّفاف اباشد، نمی

پـردازد و صـدق و کـذب آن نسبیت بدان معنا است که قاعده تفسیری بـه ترسـیم وضـعیت غـالبی می
بستگی به این مسأله دارد که آیا در جهان واقع نیز چنین وضعیت غالبی حکم فرما خواهد بود یا خیر. بـرای 

آنگـاه از صـدق عرفـی » بـردمیحسن در طول سال، گوسـفندها را بـرای چریـدن بـه مزرعـه«مثال جمله 
برخوردار است که در غالب روزها تکرار شود. طبیعی است که حالت متوقع از مسائل علمی، صدق علمی 

ای از صدق عرفـی برخـوردار باشـد، ها محفوظ بماند. بر فرض که گزارهآن مسائل است تا شرط کارایی آن
ه آیا حسن یکشنبه نیز گوسـفندان را بـه مزرعـه بـرده فهمیم کنتیجه علمی نخواهد داشت؛ زیرا باألخره نمی

,Campbell. براي آگاهی از نظریه فلسفه حیـات دیلتـاي ر.ك:   11 pp 9-14; Rickman, pp . بـراي آگـاهی از   42-58
Davaney, ppگري ر.ك: تاریخی 51-55;
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است یا خیر؟

های قواعد التفسیر صرفًا بدان دلیل که این دانش، دانشی است اعتبـاری و تردید اّدعای نسبیت گزارهبی
نه عقلی یا زبان واقعیتی استقرائی است، به فروپاشی آن دانش خواهد انجامید. پـس بهتـر اسـت بـه جـای 

، پاسخی صحیح بر مسأله استثناپذیر بودن برخی قواعد بیابیم. برای پاسخ الزم است بـه چنـد انگاریساده
نکته توّجه نمود.

هـا همـواره های صوری را. زیرا گزارههای معرفتی را مورد مطالعه قرار داد نه قالببایست سازهالف. می
ی بر حسب سـالیق مختلـف و یـا های صوری مختلفاز سازه معرفتی واحدی برخوردار هستند، لیک قالب

دار ترسـیم یـک قاعـده ها عهـدهای از بندها و تبصـرهیابند. از این رو گاه مجموعههای زبانی میمحدودیت
گردند.می

توان رود مطالعه نمود. برای مثال از سیاق نمیب. یک قاعده را تنها باید در فضای انتظاری که از آن می
توان قاعده سیاق را صرفًا به خاطر آنکه با روایتـی در تعـارض اسـت، س نمیتوّقع فهم مراد جّدی داشت؛ پ

آیند و از این زاویه با سیاق نسبی دانست. روایات، قرائن منفصل هستند و در حوزه فهم مراد جّدی به کار می
اصطکاکی نخواهند داشت.

مقیـد بـه حصـول » فال«دار اثبات موضوعش نیست. بسا موضوع قاعده پ. یک قاعده هیچگاه عهده
این شرایط را منتفی گرداند. برای مثال اگر سیاق، مشروط به نزول دفعی » ب«شرایطی خاّص گردد و قاعده 

آیه/آیات باشد، و از سویی شأن نزول بر خالف ظاهر سیاق داللت نماید. شأن نزول مقّدم خواهد بود؛ زیـرا 
چنین شأن نزولی داللت بر عدم تحقق شرط سیاق دارد.

ها برقرار اسـت. رابطـه ورود کـه در بنـِد پ بیـان گردیـد ای از روابط و نسبت. بین قواعد، مجموعهت
گردد که به تنهایی منتج باشد. یعنی سقف توّقع ما از ای یافت میها است. طبیعتًا کمتر قاعدهای از آننمونه

ه به معنای عّلیت تاّمه بلکـه بـه تر بیان گردید نکه پیش» ضرورت«یک قاعده در حّد مقتضی است و عنوان 
نیاز بودن یک قاعده است.معنای پیش

تواند در محدوده تحت پوشش خود، غالبی باشـد، زیـرا در به هر رو، تردیدی نیست که یک قاعده نمی
این صورت دیگر قاعده نیست بلکه یک اشتباه علمی است.

گیرينتیجه
گردد:از آنچه گفته شد چند مطلب استفاده می

ها و بایدهای کّلی برخاسته از مبانی کـه رعایـت ای است از دستورالعملالف. قواعد التفسیر مجموعه
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و » زبان قرآن«دارد. موضوع این دانش برد و از انحراف باز میها فرایند تفسیر را در مسیر صحیح پیش میآن

باشد؛می» استنباطی«نسبت آن با تفسیر 
» ضرورت«ها ها عناصر زبانی و محمول آناند. موضوع گزارهبخشفتب. قواعد التفسیر دستوری معر

دانسته شده است؛
توان از زوایای مختلفی تقسیم نمود؛ یکی از این زوایا که به کار بررسی مشکل پ. قواعد تفسیری را می

ست.آید تقسیم آن به سه سطح مرتبط با مدالیل وضعی، مراد استعمالی و مراد جّدی انسبیت نیز می
شناسی، مفاهیم زبانی مطرح در قواعد التفسیر، مفـاهیمی فلسـفی و محمـوالت ت. در بحث سرشت

ها نیز اعتباری با منشأ تکوینی هستند؛آن
ث. در بحث معیار قاعده تفسیری اّتصاف به صدق، پس از آنکه قاعده تفسیری را در سازه معرفتی خود 

األمر قاعده تلّقـی شـده و بـا ای انطباق نسبت شرطیه با نفسایم، صدق آن به معنشرطی (نه حملی) دانسته
های صدق و کذب آن بیان شده است. گفتـار آخـر نیـز کـه بـه ترسیم سه وضعیت متوّقع یک گزاره، حالت

منظور تعیین وضعیت غالب در یک قاعده تفسیری صورت پذیرفت با طرح توّهم نسبیت قواعد تفسـیری و 
های مختلف بیناقواعدی نیز تا حدودی روشن گردید.ر خالل آن نیز نسبتپاسخ از آن پایان یافت و د
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