
 
 

  
  

  
  
  
  

  *یقیتطب یردر روش تفس يو کاربرد یضوابط علم
  

  **(نویسنده مسؤول) انسیه عسگري
  ***محمدکاظم شاکر

  

  چکیده:
 گونه تفسیري ینکرده است. ا یانخود را نما یريگونۀ تفس یکمثابۀ  به یقیتطب یرتفس یراخ چند سالدر 

و هم از نظر  یريتفس يها وردهاراما هم از نظر ف، قرآن دارد یرتفس یخدر طول تارآثاري گرچه 
که در درجۀ  رسد ینظر م زده است. آنچه به یهتک یفینح يها و شاخه ها یهما بر بن، یرتفس یشناس معرفت

 یناست. ا یريگونۀ تفس ینمتصور و مقبول ا یعلم یو مبان یشناخت ابعاد معرفت، شود یتتقو یدنخست با
را در دو حوزة  يضرور یدهايبا، یريگونۀ تفس ینا يبرا دارد یسع، یهدف ینتحقق چن يمقاله در راستا

محدودة  یینلزوم تعهمچون  ییها شاخصه، قل. در مقام نیدنما یزو تجو یهتوص، نقل اقوال و نقد محتوا
 يبستر تواند یمواضع خالف و وفاق م یینو تب یزوجوه تشابه و تما يگزارش حداکثر، نقل مستند، یقتطب

بر اساس  ينکتۀ مهم آن است که مشخص باشد داور، در مقام نقد .فراهم کند ءاآر یسۀمقا ياستوار برا
. یقتطب ینطرف از طرف یکمختص  یبر اساس مبان یاصورت گرفته است  ینمشترك طرف یمبان

به  یزنقد استفاده شود و ن ينحو و بالغت برا، چون علوم لغت يا شناخته شده ياز ابزارها یدبا ینهمچن
  گردد. یقتطب یتشود تا سبب شفاف یحنقد تصر یندفرآ روش و ابزار در
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  طرح مسأله
 یدنوپد یاصطالح ،)مقارن یرتفس( یو معادل آن در زبان عرب یقیتطب یراصطالح تفس

را  یريگونۀ تفس یکعنوان  به یقیتطب یرتفس بحث از یشینۀاست. پ قرآن یردر حوزة تفس
جهان  یرپژوهانتفس یانبرگرداند. در م يسدة چهاردهم هجر یانیپا يها به سال توان یم

 یرتفس« یربار تعب یناول ياهل سنت برا، آنها یانو از م انزب پژوهشگران عرب، اسالم
در  یقیتطب یرار سخن از تفسب ینآن به بحث پرداختند. اول دربارةو  هکار برد را به» مقارن
 یرالتفس« يها بود. کتاب »یموضوع یرتفس«آنها  یآغاز شد که عنوان اصل ییها کتاب

 يفرماو یعبدالح» القرآن يمع هد یالموضوع یرالتفس«و  یاحمد کوم »یالموضوع
 یرپژوهتفس یننجارزادگان نخست یزن یدر زبان فارس باره هستند. ینآثار در ا یننخست

   .یرپژوهیاست تا تفس یراز جنس تفس یشترب ياست که البته آثار و یقیتطب یرسعرصه تف
در دو دهۀ گذشته پا به عرصۀ  یقیتطب یرمستقل در خصوص تفس هاي نگارش

در  ینیحس یبمحمود ط یدنوشتۀ س »یقیتطب یرتفس«وجود گذاشته است. مدخل 
 1389نتشر شده در سال م(اثر مرکز فرهنگ و معارف قرآن ، یمقرآن کرالمعارف  ةدایر

به قلم  »یلیۀسۀ تأص: درالمقارنا یرالتفس«با عنوان  يا مقاله، یو در زبان عرب )یشمس
مستقل  يها نوشته یننخست یدرا با يقمر 1434در سال  یالمشن یمابراه یمصطف

نظر  معموالً محدود به اظهار یقیتطب یردر عرصۀ تفس یرپژوهانهتفس يها نگاشته دانست.
تنها در اثر ، یقیتطب یراست و در باب روش تفس یقیتطب یرتفس یستیچ در خصوص

 یراست که بحث از روش تفس یدر حال ینوجود دارد. ا يمحدود هاي رهاشا یمشنال
الزم  یاربس، یريتفس يها وردهانوظهور بودن آن و گسترش روزافزون فر یلبه دل یقیتطب

و سبب  هداسوق د یشترهرچه ب يرا به سمت کارآمد یقیتطب یراست تا تفس يو ضرور
  شود.  یردانش تفس يغنا

 یاتبه مدلول آ یدنرس يبرا یرمس یط یچگونگ«، مقاله یناز روش در عنوان ا مراد
راه کشف مجهول و «روش همان ، یگربه عبارت د .) است299، (شاکر »یو مراد اله

 یسهختلف مقام يآرا، یقیتطب یر. در تفساست) 1/11، ی(پاکتچ» آن به معلوم یلتبد
، یانو در پا شود یپرداخته منها و نواقص آ یازاتبه سنجش امت، مقایسه یقو از طرشده 

مربوط ، افتد یاتفاق م یقیتطب یرتفس یندآ. عمدة آنچه در فردگرد یانتخاب م یحصح يرأ
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در  یچه قواعد و ضوابط یترعا یدد یدرو با ینااز، و سپس نقد آنهاست ءبه نقل آرا
 ینسازد. آنچه در ا یکِروشمند نزد یرتفس یکرا به  یقیتطب یرتفس تواند ینقل و نقد م

 یرتفس يدر روشمندساز تواند یم رسد ینظر م است که به ياز موارد یبرخ ،یدآ میمقاله 
  داشته باشد.  ینقش قابل توجه ،یقیتطب

مصطلحات حوزة  یگرد یاندر م »یقیتطب یرتفس«است که عنوان و اصطالح  درست
 يجا به یراثدر م یريگونۀ تفس یناما ا، است یداز اصطالحات نوپد، شناسییرتفس

از سدة سوم به بعد است. در طول  دار یشهر يتبار يدارا ،یممانده از مفسران قرآن کر
قابل  یقیتطب یراز تفس یانینما يردپاها، ادياجته یردر تفس یژهو به، قرآن یرتفس یختار

سود جسته  یريتفس یراثدر م یقتطب یانحاضر از جرمقاله  روین مشاهده است. از هم
  گذشته استفاده کرده است.  یراز تفاس ،به ذکر مثال بوده است یازو هرجا ن
. تعدد یابدظهور  تواند یم يدر انواع و اقسام متعدد یقیتطب یراست تفس گفتنی

 یقتطبو هدف  یقچون متعلق تطب ییها از تعدد مؤلفه یقیتطب یرها و اقسام تفس گونه
 یقیتطب یرهمۀ انواع تفس يبرا تواند یمقاله م ینضوابط گفته شده در ا .شود یم یناش

 جهتاز  یقبر تطب ،روشن ارائه شود ییها مثال اینکه يبرا حال ینا با ،کارآمد باشد
  شده است.  یهو اهل سنت تک یعهش یريتفس هاي یدگاهد یقخصوص تطب به، مذاهب

  است: یربه قرار ز یقیتطب یرنقد در روش تفسنقل و  یو ضوابط علم بایدها
  

  یقمحدودة تطب یین. تع1
 یینتع ، بدان توجه شود یريتفس يآرا یقتطب يبرا یستیباکه  يا ضابطه نخستین

روشن  یدبا یاز جهات مختلف یقگسترة تطب، یگراست. به عبارت د یقدامنه و گسترة تطب
 .شود یدر نظر گرفته م یقتطب يکه برا اتییآ یا یهآ -1عبارتند از: آنها  ینتر باشد. مهم

  . شود یم یبررس یدگاهشانکه د یمفسران یا یرتفاس -2 
ممکن است  ییدر جا یقدارند؟ تطب یقتطب یتقابل یاتینکته آن است که چه آ اولین

و نظرات ، آن یرهست که در تفس اي یهباشد و در قرآن کمتر آ یاندر مآراء تعدد  يکه پا
 یقتطب يرا برا اي آیههر  توان یمآراء به صرف تعدد  یاود نداشته باشد. آاقوال مختلف وج

اگر ، طور مثال وابسته است. به یسهمقا جهتبه متعلق و  لسؤا ینانتخاب کرد؟ پاسخ ا
تر است  مناسب یکالم یاتانتخاب آ، یمکن یسهرا با هم مقا یمذاهب کالم يآرا یمبخواه
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. چنانچه اگر یمانتخاب کن یستیرا با یفقه یاتآ، شدبا یفقه یمذاهب یانم یسهو اگر مقا
نخواهد  يو ثمر یدهفا ،یمکن انتخاب یو اعتزال ياشعر يآرا یسهمقا يوضو را برا یهآ

  خواهد داشت. یديمف یجخداوند نتا یترؤ یۀدر آ یسهکه مقا یحالدر، داشت
 یۀآ، یقامنۀ تطبرفت. گاه د یدبا یاتتعداد آ یینسراغ تع، گرفتن نکتۀ فوق از درنظر پس

 یسهمقا یرتطه یۀدر خصوص آ یو سن یعیمفسران ش هاي یدگاهد، طور مثال است. به یخاص
در  ها یدگاهد یسهبلکه مقا، یستن یخاص یۀبر سر آ یقمواقع تطب یاما بعض .شود یم

که  یاتیحالت الزم است آ ین. در اشود یم يمتعدد یاتآ لاست که شام یقرآن یموضوع
مشخص  یاتآ یقمعلوم باشد. اگر محدودة تطب یشاز پ ،رار گرفته استق یقموضوع تطب

 ینکند و چن یبررس ینیمع یاتآ یلهمۀ مفسران را ذ يمفسر ملزم است که رأ، باشد
 یگريد يرأ یول ،یندامامت بب یاتکل آ یلمفسر را ذ یک يرأ، مثال طور نخواهد بود که به

  .یاوردبه دست ن یقاز تطب یدرست یجۀنت یاناًحمالحظه کند و ا یاتآ یناز ا یرا فقط در بعض
هم  یرانتخاب تفاس يمربوط است. برا یربه انتخاب تفاس يمحدودساز دوم جهت

 یقاست که تطب یرينوع تفاس یینتع، نکته یندر نظر گرفته شود. اول ینکات یستیبا
 یرتفس، از محققان یه برخک چنان ؛یستن یچندان جزئ ي. گاه محدودسازشوند یم
ها و مکاتب  فارغ از روش ،سیردر تف یو سن یعیش هاي یدگاهد یسهرا مقا یقیطبت

مبنا استوار است  ینبر ا یتلق ینا .)13 تفسیر تطبیقی، نجارزادگان،( اند گوناگون دانسته
اشتراك نظر هستند و  يخود دارا، با اهل سنت یدر موضوعات اختالف یعیش یرکه تفاس

. از برند یبهره مآراء  یدر قرآن از همبستگ یعیش هاي اهیدگهم در مقابل د یسن یرتفاس
باشد  یازبدون آنکه ن، کرد یسهو اهل سنت مقا یعهش یانرا م یاتیآ توان یم رو مینه

  و اهل سنت را محدود نمود. یعهش یرخود تفاس
. یستن یدمف یشههم یو سن یعیش هاي یدگاهد یانم یسهمقاگونه  ینمسلم است که ا

 يرش خبریاما در تفس، است یعهش )یهمواهب عل تفسیر صاحب( یثل کاشفم يمثالً مفسر
هم  یناز ا تر یرا جزئ یو سن یعیش هاي یدگاهد توان ی. پس میستن یعیش هاي یدگاهاز د

اهداف  توان یم یکردن محدوده بررس یکرد. مشخص است که با جزئ یبررس
چند  یادو  یريتفس يآرا ینکهمثل ا .گرفت نظر در یقیتطب یرتفس يهم برا يتر مشخص

بحث کرد که چه مسائل  یقتطب ینح توان یم ،التح ینشود که در ا یسهمفسر محدود مقا
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 ینا یقتطب ،بوده است و در عمل یلکدام دخ هر یريتفس هاي یدگاهدر د یمنابع یا یمبان یا
 ياز مفسران اهل سنت دارا یکهر  ینگرفت. همچن نظر منابع را در یا یمبان یامسائل 

 یفقه هبمذا ینا .مذاهب چهارگانه اهل سنت است یاناز م یمشخص یمذهب فقه
و  یعهش یانم یکل طور به، یقتطب یاما وقت، است یرگذارتأث یفقه یاتآ یرکم در تفس دست

  .رود یم یانخاص از م یمجال بحث درباره مذاهب فقه، شود یبرقرار م یسن
محدود شود.  یراز انواع تفسخاص  یبه نوع یقهم الزم است قلمرو تطب گاهی

و  ییروا یرتفاس یا ،جدا یکالم یرشود و تفاس یسهجدا مقا یعرفان یرتفاس ،مثال عنوان به
 يها همه گونه، یسهمقا یکنباشد که در  ینچن یعنی ؛نگردد یسهبا هم مقا ياجتهاد

، ندانتخاب شو ییروا یراگر تفاس .است بسیار يمحدودساز ینا یدشود. فوا یدهد یريتفس
 ،یجهنت کدام شاذّ است و کدام مشهور و در گردد یو معلوم م شود یم یدهد جا یک یاتروا
 یرتفاس یوقت ین. همچنشوند ینم یمذهب تلق یک یريتفس یدگاهمنزله د شاذّ به یاتروا

از جهت  یريگیپ انو امک شود یبه صاحبش استناد داده م يرأ، شود یم یسهمقا ياجتهاد
  . گردد یفراهم م یريمذهب و مکتب تفس یک یکل یدهعق انتساب آن به یدرست

مجال هم وجود دارد که  یگريد يها ها و انتخاب راه، یرتفاس يمحدودساز براي
  .نیستمختصر  یندر ا ذکر آنها

  
  یريتفس یدگاهمنابع هر د یق. نقل مستند و دق2

کردن در  یاست. سست یقنقل مستند و دق، یقیتطب یرتفس یدهايبا ینتر از مهم یکی
، که اطالعات نارسا شود یسبب م ، عدم دقت در نقل یا یريتفس هاي یدگاهاستناد د

بکشاند  یراههرا به ب یقیتطب یرو تفسگرفته قرار  یقامر تطب یهپا، ناقص و چه بسا کذب
مفسر  یکانتظار از  ینوارد شود. کمتر تطبیقی یربه ساحت تفس يجد هایی یبو آس

 يادعا يبرا یمنبع، دهد ینسبت م یگريرا به د یدگاهید یآن است که وقت یقیتطب
. در گذشته به کند ینقل م يچه اثر یا یرا از چه کس یدگاهد ینا یدخود ذکر کند و بگو

 رکه د یمتداول يها معمول نبوده که آدرس ها، بااز کت یاريبودن بس یعلت خط
 یااز ذکر نام کتاب  یتمفسران ح یشتراما ب ،ارائه گردد، شود یثبت م يامروز یقاتتحق
. شود یحوزه نقل محسوب م يبرا یبیآس ،یهرو یناند که ا کرده یزهم پره یسندهنو
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و  گیرد ینقل شکل م ،آن یهاست که بر پا یمستند ساختن نقل سبب اعتبار استدالل
نقل  یدهفا ین. همچندارد ینقل مصون م یثاز ح دوار هاي یبرا از آس یقیتطب یرتفس

و ممکن  یستن یقدق ي. هرچند هر نقل مستندبرد یکه دقت را باال ممستند آن است 
اشتباه و خطا رخ دهد. ، اقوال یاننشود و در ب یتدقت الزم رعا ،یاست بر اثر شتابزدگ

  حاصل کرد. ینانهم اطم شود یم آنچه نقل  یالزم است به درست رو یناز هم
  

  شنرو يا و تشابه به گونه یزوجوه تما یکو تفک یین. تب3
 یانتعدد آراء در م يمعنا دارد که پا ییدر جا یقیتطب یرتفس ،طور که گفته شد همان

 يکه از ابتدا تا انتها یستن ینچن، وجود داردآراء که تعدد  یاتیآ ینباشد. اما در هم
 ،یهآ یک یرشده است که در تفس یدهد یارمخالف هم باشد. بس مفسران يآرا، یرتفس

را  یکسانیو هم مواضع  یهم موارد اختالف یدمفسر با ینبرابنا .موارد تشابه هم هست
مشترك  هاي یدگاهد، بسنده شود یطور کامل لحاظ کند. اگر تنها به ذکر موارد اختالف به

 یبه فراموش، دارد یقاز تطب یريگ یجهو نت یرتفس یکردرو یدندر برگز یکه نقش مهم
اکتفا کرد  یدنبا، گفته شده هل آنچفقط به نق یقیتطب یردر تفس ین. همچنشوند یسپرده م

  از آنچه گفته نشده است هم گزارش داد.  یدو با
 عنوان بهراستا قابل توجه است.  یندر ا یزبه نقل وجوه تشابه و تما یطبرس توجه

، است ییرکه قائل به تخ آورد یرا م ی) نظر شافع101ء/(نسا نماز مسافر یهدر آ يو، مثال
است  یفههم مثل نظر ابوحن یعهکه نظر ش گوید یو سپس م کند یرا هم ذکر م یفهنظر ابوحن

از نقل  یاو نمونه کامل یرمخالفان در تفس يوسعت نقل آرا چنینهم .)3/154، ی(طبرس
» تابالک لمع هندن عم«مصداق  یاندر ب ي. وگذارد یم یشرا به نما یقدر تطب يحداکثر

، سعید بن جبیر و زجاج گویند: مقصودحسن و ضحاك و  -1سه قول را نقل کرده است: 
مؤمنان اهل  ،ابن عباس و قتاده و مجاهد و جبائى گویند: مقصود -2 .خداوند است

و  7از امام باقر - 3 .از قبیل عبداللّه سالم و سلمان فارسى و تمیم دارى است، کتاب
  .)6/462، و سایر ائمه است (همان 7نقل شده که منظور على 7امام صادق
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  (موافق و مخالف)  یريتفس یدگاهو مستندات هر د ادله ینی. تب4
 یول، باشد یقآغازگر تطب تواند یفقط م ییکامل مواضع خالف و وفاق به تنها نقل

گردآوردن  تواند ی. نقل اقوال مختلف میستصرف نقل اقوال ن يمعنا به یقگاه تطب یچه
 یقیتطب یراما تفس ،)80، يعسگر یلی؛جلرك: ( باشد یريتفس ياز آراالمعارف  ةدایر یک

، شود یینمواضع خالف و وفاق تع یدبا یقیتطب یرتفس هر. در یستن یواقع يمعنا به
 یحتوض یناز طرف یکهر  یادله و مبان ،ها یها و همسان اختالف ینا ییندر تب ینهمچن

  داده شود.
 یرا بر اساس فهم یدگاهد یک توان یگفته شده که فهم بر نقد مقدم است. م همیشه

بر اساس فهم  یدندارد. نقد با اي یدهحاصل و فا يرد یناما چن، رد کرد یوبناقص و مع
خصوص در  به، ضابطه ینا ي. اجرایردو کامل ادله طرف مقابل صورت پذ یحصح
وجوب ، متفاوت هستندادله  يداراو هم  كادله مشتر يداراهم  یدگاهکه دو د ییجا

اطاعت را مطلق گرفته و معتقد است  ،االمر یاول هیدر آ ي. فخر رازکند یم یداپ یشتريب
 ،)10/113، يرازفخر ( االمر معصوم باشند یالزم است اول، بر اساس مطلق بودن اطاعت

  .یستن یکیمصداق  ییندر تع یعهش یدگاهبا د یشاناما نظر ا
کامل درباره آن  طور جو کرده و بهو امر را جست ینعلت ا یستیبا یقیمفسر تطب

قرآن به قرآن و مطابق  یررغم تفس به يسبب شده است که و يا د. چه ادلهده یحتوض
 یرکند که با مصداق تفاس یاالمر معرف یاول يبرا یمصداق، و شرط دانستن عصمت یاقس
 داده که چرا با یحتوض االمر یاول یهآ یقیتطب یرمتفاوت باشد؟ نجارزادگان در تفس یعهش
اما در ، است یکسانبر اساس قرآن  یهآ یردر تفس یعهو مفسران ش يرازفخر نظر  ینکها

  .)91نجارزادگان، بررسی تطبیقی تفسیر آیات والیت، ( مصداق تفاوت وجود دارد یینتع
دارد.  يمخالفانش تالش وافر یلدال ییناست که در تب یاز مفسران یکی يراز فخر

 یینرا تب یترؤ چنان ادله معتزله بر عدم آن، خداوند یتدر بحث رؤ يو ، مثالطور  به
 یدگاهو ادله د یبا مبان، معتزله یربدون مراجعه به تفاس یکرده است که خواننده به آسان

  .)30/730، يرازفخر رك: ( شود یآشنا م یشانا
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   یريتفس هاي یدگاهو نقد عالمانۀ د ی. بررس5
ها آنآراء و نقد عالمانه  یبررس یدبارا  یقیتطب یردر تفس یازاقدام مورد ن پنجمین

 یکصدد اثبات  بلکه معموالً در، یستآراء ن يتنها گردآور یقیتطب یردانست. هدف تفس
و  يفقط بر گردآور یقیتطب یراست. اگر در تفسه یدگاهد یرسا یو نقد و نف یدگاهد

فراهم شده است و در هدف المعارف  ةدایر یکصرفاً  ، دشو یهمفسران تک يآرا یفتوص
  خود ناتمام خواهد بود. 

بر  يدارد: نخست آنکه داور یتدو موضوع اهم یبررس یريتفس هاي یدگاهقد دن در
مفسر به  یحتصر، یانم یندر ا .یستچ يدوم آنکه ابزار داور  .استوار است اي یچه مبان

 شود یاست که سبب م یاز مرجحات مهم یول ،یستهرچند ضرورت نقد ن روش خود
خواننده و  يبرا یشتريو دقت ب یرتو بص یتبا شفاف ،درباره آراء يعمل نقد و داور

مرجح و آن  یناست. ا یازامت یک یتو شفاف یآسان ینو ا یردکننده صورت گ مطالعه
  .شود یداده م یحها در ادامه توض ضرورت

  
  مشترك یبر اساس مبان يداورالف) 
در  یمذاهب اسالم یانم یبو تقر یشیاند هم، وفاق یجادا یقیتطب یرهدف تفس اگر

مشترك و مورد قبول مذاهب مختلف  ینخست مبان یدمفسر با، قرآن باشد ریفهم و تفس
را مورد توجه  یهمان مبان، کند و سپس در کار سنجش و نقد ییمورد نظرش را شناسا

  و اتکا قرار دهد. 
و  یمفسر وح ینرا نخست 6اکرم یامبرپ، یمسلمانان از هر فرقه و مذهب همه

مشترك  یاز مبان یکی. کنند یمحسوب م یرنابع تفساز م یکیرا  یشاناز ا یدهرس یاتروا
، اهل سنت یشترب یناست. همچن یاتروا ینداشتن هم یتحج، همه مذاهب یانم

را حجت  :یتاهل ب ایاتهم رو یعهش یاز طرف .دانند یصحابه را حجت م یاتروا
دانست که  يا ائمه یاتروا یتحج توان یمذاهب را م یگرمشترك د يپس مبنا .دانند یم

امام حسن و امام ، حضرت فاطمه، یامام عل یاتروا یجهصحابه هستند. در نت ءجز
اساس  تواند یمشترك م يمبناها ینحجت است. ا، مشترك يبر اساس مبنا :ینحس
 یاجماع یاتروا، مشترك یبر اساس مبان يداور ي. در راستایردقرار گ یقیتطب یرتفس
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کوشش او  ینکهبرخالف ا، گمارد یت مهمآنها  یو مفسر به اثبات درست شود یپررنگ م
  . یردو پررنگ نمودن اختالفات تعلق گ یاترنگ کردن آن روا به کم

در  يو ،نمونه يبهره برده است. برا یمبان یناز ا خود یقیتطب یردر کتب تفس نجارزادگان
  نوشته است: ینچن یهآ ینسبب نزول ا یینو اهل سنت در تع یعهدرباره اشتراك ش یغتبل یهآ

کشف  يجوو در جست یقینمجمل هست و فر »کبن رم یکلَإ لَنزِغ ما اُلِّب« یرتعب«
 ینبدون استثنا بر ا یتاهل ب یاتاند. روا کرده طرحرا م يمباحث متعدد ،»ما انزل«

، نازل شده و مأمور به ابالغ آن بوده 6ند که آنچه بر حضرت رسولقول متفق
 ینا یاناهل سنت هم که در مقام ب یثداست. آن دسته از احا 7یامام عل یتوال
نجارزادگان، ( »مورد است. ینبدون استثنا در هم، بوده یهو مورد نزول آ یرتعب

  )116بررسی تطبیقی تفسیر آیات والیت، 
  

  مختص  یبر اساس مبان يداور ب)
مفسر است.  یکخاص  یبر اساس مبان يهمان داور مختص یمبان یهبر پا داوري

، مثالطور  بهمفسر است.  یکبرگرفته از مذهب مورد قبول  ،ختصم یمبان ینتر مهم
 یقیتطب یردر تفس یريمختص تفس يمبنا ترین ینآفر نقش، مختص یاتداشتن روا یتحج

 یشترب، یقآن است که مفسران در عمل تطب، رخ داده یقیتطب یرکنون در تفساست. آنچه تا
 یمذاهب. برخ یانمشترك م یاناند تا مب مختص به مذهب خود بوده یبه مبان یبندپا

 یکاشان یضف، نمونه ياند. برا مختص اشاره کرده یمبان یبه درست، صراحت مفسران به
که ما به  نویسد میشده و  یادآور) را 6/وضو (مائده یهآ یردر باب تفس ها یدگاهاختالف د

  .)2/18، یکاشانفیض ( یمدار یدرست دسترس یربه تفس ،:یتبرکت وجود اهل ب
مذهب مخالف  یاتدر انکار و رد روا یسع يکه در مقام داور یريمه تفاسه در
مثال در  طور را دنبال کرد. به مختص یبر اساس مبان يداور يردپا توان یم، اند داشته

هستند.  :ائمه، االمر یاز آن است که مراد از اول یحاک یعهش یاتروا، االمر یاول یهآ
را ائمه االمر  اولیمصداق ، قرآن یردر تفس :هائمقول  یتبر اساس حج یعهمفسران ش

 یول، کرده است یلرا هم تحل یهمتن آ، مصداق ینا ییندر تع یعه. البته شدانند یم
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، ی؛ طبرس3/236 ،یطوسرك: ( است یعیمفسران ش يداور یاصل یارمع، یاتروا
  .)464-1/462، یکاشانفیض ؛ 3/100

تمسک  یاتبه روا، مصداق یینتع يمفسران اهل سنت هم برا یشترب، بلمقا يدر سو
همه  اهل سنت یاتروا .)3/63، ی؛ آلوس1/534، ي؛ زمخشر95-5/93، ي(طبر اند جسته

 ینکه چون ااند  نقل کرده 6یامبراز پ یتروا یکاست و تنها  یناز صحابه و تابع
 یشترب، کرده است یانب 7یرا امام علاالمر  اولیمصداق ، یعهش نیهمسو با مبا یتروا
فخر ؛ 1/534، ي؛ زمخشر95-5/93، ي(طبر اند ران اهل سنت آن را نقل نکردهمفس
 ؛ستمنوال ا ینروش اهل سنت معموالً بر هم. )65-3/63، ی؛ آلوس10/113، يراز

خودشان نقل شده  یانراو یقکه در منابع خودشان و از طررا  وایاتیآن دسته از ر یعنی
 ،يدر داور یا ،کنند ینقل نم یا، است یعهش یدهکه همسو با عق یلدل ینتنها بد ،است

  .کنند یبدان وارد م يو سند یاشکاالت متعدد متن
) 55/(مائده یتوال یهدر منابع اهل سنت آمده است که آ يمتعدد یاترواعنوان نمونه،  به

اند  را منکر شده یتاصل روا یبرخ، اهل سنت یول ،نازل شده است 7یشأن امام عل رد
، یدرضا؛ رش1/648، ي(زمخشر اند در داللت آن خدشه وارد کرده یو بعض ،)4/5، یمیه(ابن ت

 7یرالمؤمنینام یبخش مخات یتطرق روا، یشاناست که در منابع ا یدرحال ینا .)6/443
  .)230- 1/209، یحسکانرك: ( است یقطر یستاز ب یشبالغ بر ب

رده است. او آو یهآ ینا یرده قول در تفس يرازفخر است.  یغتبل یهآ، یگرنمونه د
شأن نزول از  ینا ینکها و با کند یرا هم مطرح م 7یشأن نزول مرتبط با امامت عل

اما ، کند یاذعان م یاتطرق مختلف از صحابه و تابعان نقل شده و خود او به کثرت روا
با  یاتهم آن است که روا یلش. دلکند ینظر م صرف یتروا ینو نقد ا یاز بررس یحت
  .)12/401فخر رازي، ( !!یستسازگار ن یاقس

مطلب متفقند که  ینو اهل سنت بر ا یعهش یاتاست. روا یهالبریرخ یهآ یگرد مثال
 ﴾إِنَّ الَّذینَ آمنُوا و عملُوا الصالحات أُولئک هم خَیرُ الْبرِیه﴿ یهدر آ »یهالبریرخ«مراد از لفظ 

 یسع، ریقینف یاترغم نقل روا به یآلوس یول، ندیشانا یعیانو ش :یتاهل ب ،)7/ینه(ب
  .)15/432(آلوسی،  در داللت آن خدشه وارد سازد کند یم
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 ینبد، یردگ کار به یقامر تطب يبرا یگريمختص را به شکل د یمبان تواند یم مفسر
مورد قبول در مذهب  یرا بر اساس مبان یشمورد نظر مذهب خو یرکه تفسشکل 

 یرخاص تفس یاز مبان ،دهد یانجام م یقیتطب یرتفس یوقت یعنی ؛مخالفش اثبات کند
 یلذ ییعالمه طباطبا، طور مثال به. ردخود بهره بب هاي یدگاهاثبات د يبرا یگرمذهب د

 یگريهر قول د یابه اقوال اهل سنت اي  هیچ اشاره) 101ء/(نسا نماز مسافر یهآ
 ییدتأ يرا برااهل تسنن  یاترواسیوطی،  الدرالمنثوراز  ،ییاما در بحث روا ،کند ینم

  .)5/64طباطبایی، ( کند ینظر خودش ذکر م
مذهب مقابل را قبول  یکه او مبان یستن ینچن، صمخت یاستفاده از مبانشکل  یندر ا

 یرا وادار به اقرار به درستآنها تا  کند یم یرتفسآنها  یبلکه فقط بر اساس مبان، داشته باشد
هم انجام  یجدل یکردبا رو تواند یم یقیطبت یرتفس حالت ین. در ایدخود نما هاي یدگاهد

، است یبندپا یرخود در تفس بانیفرض گرفته شود که طرف مقابل به م یعنی ؛شود
 یدگاهشد یاو را وادار کند تا به نادرست، معتبر نزد طرف مقابل یبر اساس مبان رو ینازا

ه مذهب مقابل آن را استناد کند ک یاتیروش آن است که به روا یناقرار کند. البته الزمه ا
خود آن مذهب  کهآورده شود  یاتیروا ،اقرار گرفتن از خصم يقبول داشته باشد. اگر برا

  .یستن یحصح استداللاین ، دانند یم یحصح یررا غآنها ، شان یاز نظر مبان
و اهل سنت انجام داده است.  یعهش یدگاهد ینب یمفصل یسهمقا، وضو یهدر آ آلوسی

کرده است. او ابتدا مستندات  یاز دو مذهب را بررس یکت هر و مستندا یلدال يو
 کند یم یمستندات سع یندر ارائه ا ي. وکند یرا نقل م ـ مسح جاي به ـقول شستن پا 

 ،یلهوس ینشستن داللت کند و بد يرأ یدرست برکه  یاوردب یاتیهم روا یعهاز منابع ش
 یننقل کرده باشد. او ا مذهب مقابلعنوان  به یعیاهل سنت از منابع ش یدگاهبر د یديمؤ

به رفته و مسح  ي. سپس سراغ رأکند یم یتلق یحصح یعهش یمستندات را بر اساس مبان
آن است  یاتروا ینا رسی. هدف او از برکند یباره اشاره م یندر ا یعهش ییروا یلدال

 از یعیمسح در منابع ش یاتاما چون روا، قائل به شستن است یعهکه اثبات کند ش
، اند را قبول داشته یاتدسته از روا ینا یعیبرخوردار است و مفسران ش يبهتر یگاهجا

  :نویسد یو م دهد ینسبت دروغ م یعهرو به ش یناز هم، رسد یبه هدف خود نم
شستن از مسح  .مسح باشد، یدگو می یهکه امام آن طور دابر فرض که حکم خ«
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 یعهش، ینافزون بر ا ...کند ینم یتکه مسح از شستن کفا یحال در، کند یم یتکفا
سازگارتر  ،چون با فلسفه وضو که نظافت است، به شستن پا بوده است یبندخود پا
  ) 3/249آلوسی، ( »است.

  

  مفسران  يدر نقد آرا يداور يابزارها ج)
تفاوت  .آید یم یرتفس یندر ح ياست که به کار داور ییها آن دانش ،از ابزارها مراد

و  یدهبرگز یشاست که مفسر از پ هایی فرض یشپ ،یاست که مبان یندر ا یبا مبانابزار 
 یول، مشهود است یرتفس جاي يحاکم است و اثر آن در جا یرشبر تفس یمبان ینا

. شود یاستفاده مآنها از  یرانجام تفس يبرابر اساس شرایط، است که  ییها دانش، ابزارها
  . یخو تار یتروا، یاقس، عرب اتیادب، ند از: لغتابزارها عبارت یناز ا یبرخ

همه  ياما نه استقصا ،فوق بهره ببرند يها از دانش توانند یم یقدر عمل تطب مفسران
 یککرد که از کدام  یهاز قبل توص توان یم »یدبا«و نه در مقام  ،موارد ممکن است ینا

رف دارد و کم دو ط دست یقتطب یرااستفاده کرد؛ ز یقعمل تطب يبرا یدها با دانش یناز ا
 ،آن ياز دو طرف کدام است و به مقتضا یک هر یريتفس يآرا انیکه ادله و مب یدد یدبا

انتخاب به  یناستفاده شود. ا یقدر عمل تطب تواند یمذکور م ياز ابزارها یککدام 
هم  کند یم یقکه تطب يمفسر يها و دانش شود یم یقکه تطب اي یهچون آ یگريعوامل د

 یرتفس یاندر جر ابزارها یناز ا یبرخ یريکارگ به یچگونگ ،مهدارد. در ادا یبستگ
  شفاف شود. یقمصاد یقاز طر یدهااقتضاها و با ینتا ا شود یم یانب یقیتطب

ها و عبارات متصل به متن است که مفهوم متن را روشن  واژه، یاقس :یاقس .یکم
محسوب  یقبول تطبمق ياز ابزارها یکی توان یرا م یاقس .)113-100، یرجب( نماید یم

محاوره است که  ییاز اصول عقال یاقس یتآن است که حج یتمقبول ینکرد. علت ا
  هست. یقینمفسران فر ییدمورد تأ

با  یشاناند. ا استفاده نموده یسهمقا يبرا یاقاز س ،یتوال یهاهل سنت در آ مفسران
مذکور  یاقدر س »یول«اهل کتاب قرار گرفته و  یاتآ یاقدر س یتوال یهآ ینکهتوجه به ا

 ینسوره مائده هم به هم 55 یهدر آ یتباورند که وال ینبر ا، ناصر و محب است يمعنا به
 ابوبکر یلاثبات فضا يبرا یشانا ینهمچن .)3/335، ی؛ آلوس12/384، يرازفخر معناست (
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، غار یهآ یاقمطابق س یاند. مفسران سنّ استناد کرده یاقبه س ،)40/غار (توبه یهآ یلذ
ابوبکر  يبرا یلتدر اثبات فض ینیرا قرا» اهللا معنا إنّ« و »ینإثن یثان«، »صاحبه« عبارات

اما  .)389-10/384، یدرضا؛ رش5/290، ی؛ آلوس53-16/50، يرازفخر ( اند کرده یتلق
انگاشته و بدان توجه  یدهاهل سنت را ناد یاقیس ینقرا، یهآ یندر ا یعهمفسران ش

. یستن یکس یلتسبب شرافت و فض، خود يالفاظ به خود ینا معتقدند یرااند؛ ز نکرده
 یمناصب اجتماع، افتشر ياست و مالك قرآن برا یمناصب اجتماع ءالقاب جز ینا
  ).298-9/294، یی؛ طباطبا366- 10/362، ی(طوس یستن

منظور  را به یاقبهره جسته و س یگريبه گونه د یهآ یندر ا یاقاز س ییطباطبا عالمه
است  ینا یشانا يکار گرفته است. وجه مدعا بر ابوبکر به ینهمکان نزول سکاثبات عدم ا

 6یامبربه پ یرضما، » فَأَنْزَلَ اللَّه سکینَتَه علَیه«قبل و بعد از جمله  يکه در فرازها
، ارجاع ینبرگردد و الزمه ا یشانبه ا یستیبا یرفراز هم ضم ینپس در ا، گردد یبرم

  .)9/281، ییطباطبا( نه ابوبکر، است 6ریامببر پ ینهنزول سک
دارند. در  یردر تفس یمهم یارنقش بس یممفردات قرآن کر يلغو يمعنا . لغت:دوم

 ،مفردات يمثال زد که مفسران بر اساس معنا توان یرا م یاريموارد بس، یقتطب یانجر
  است. یتوال یهآ، موارد یناز ا یکیاند.  پرداخته یببه نقد نظر رق

معنا  اي گونهبه  یهآ ینا ردو واژه زکات و رکوع را د مفسران اهل سنتاز  یبرخ
تواضع  يمعنا رکوع را به یشان. اگردد یاز مورد نزول خود م یهآ یماند که سبب تعم کرده

، ی؛ قرطب12/386، يرازفخر زکات واجب ( يمعنا ) و زکات را به1/649، ي(زمخشر
کنند.  یبه مورد نزول خود را نف یتالو یهاختصاص آ ياند تا ادعا ) دانسته6/222

را درباره  یعهمفسران اهل سنت و ش هاي یدگاهد ،خود یقیتطب یدر بررس اننجارزادگ
عرب و چه  یاترا چه از زبان و ادب يشواهد لغو يکرده است. و یسهدو واژه مقا ینا

  :نویسد یم يطور کامل نقل کرده است. و از قرآن به
 نیازمندکار رفته است و حمل آن بر زکات واجب  معنا بهزکات در هر دو ، در قرآن«

خم شدن در نماز است و  یعنی ،یرکوع اصطالح يمعنا رکوع به یناست. همچن ینهقر
 ینهقر یازمندن يمجاز يمجاز است و اراده معنا، کار رود تواضع به يمعنا اگر به

  )75-54نجارزادگان، بررسی تطبیقی تفسیر آیات والیت، ( .»است
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است  ینطرف هاي یدگاهدر نقد د نحو ینقوان یريکارگ وضو مثال بارز به یهآ . نحو:مسو
مفسران اهل  یشتراهل سنت استفاده شده است. ب يو هم از سو یعهش يکه هم از سو

باشد » أرجلکم«اند که اگر هم  گفته یو حت گرفته» وجوه«را عطف به » أرجلَکم« ،سنت
وگرنه ، است» رؤوس«بودنش به دلیل مجاورت با  ورمجر، )مجرور خوانده شود ییعن(

این  یشانا. )194- 6/188، یدرضارش ؛1/611، يزمخشر: كراست ( »وجوه«عطف به 
بر  یعهش، . در مقابلیرددانند که عطف با فاصله انجام گ میروش را در زبان عرب رایج 

 »کمرؤوس«صریح است بر اینکه عطف بر  با قرائت جرّ» کمأرجل«باور است که  ینا
درست » وجوه«بر » أرجل«و عطف »  و امسحوا بِرُؤُسکُم و أَرجلَکُم«گوید:  چون می، است

به جمله ، که لفظی به جمله ماقبل خود عطف نشود و با فاصله یستن یحصح یراز ؛یستن
 یحکه قرائت نصب صح یعطف شود. اما در صورت، است »وجوه« یهآ ینتر که در ا ماقبل
است که در قرآن  »رؤوسکم«عطف بر محل ، ستکه قرائت مشهور ا» کمأرجلَ«، باشد

که درباره را  یحتوض یناز مفسران ا یاريصورت معمول است. بس ینبد ییها عطف
، یطبرسرك: اند ( گرفته کار به یقتطب يبرا ،داده شد» أرجل«مختلف کلمه  يها اعراب

  .)6/94، یب؛ قرط5/222، بایی؛ طباط3/246، یآلوس ؛258- 3/255
که اهل حلّ و عقد  کند یادعا ماالمر  اولی یهآ یردر تفس يفخر راز :یخ. تارچهارم

ادعا را با  ینا یی. عالمه طباطبایشانندااالمر  اولیمراد از  ینبنابرا، مصون از خطا هستند
 یزحوادث گذشته امت اسالم و ن ي. وکند یرد م یخاستناد به شواهد متعدد و از جمله تار

 یبها تصو از آنچه در اجماع یاريکه موارد بس داند یم ینگواه ا راامت  ینا یل فعلحا
را از جمله  یامبررخ داده در امت اسالم پس از پ يها فتنه يخطا بوده است. و، شده

 ها یزيو خونر ها که جنگ يحوادث ناگوار ؛داند یم ها گونه اجماع ینمصوبات ا یامدهايپ
  .)396-4/394، ییاست (طباطبا اشتهد یمردم را در پو تجاوز به مال و ناموس 

کرده  یانب یعهش یراشکال به تفس یراددر ا ياست که فخر راز یاستدالل، یگرد مثال
بر داللت نص  یمبن یعهش يمنکر ادعا، اتفاق افتاده یخبر اساس آنچه در تار ياست. و

  است: ینچن يو ییخاست. استناد تار 7ی) بر امامت امام عل3/اکمال (مائده یهآ
فرموده است که  یهآ ینکه خداوند در ا چرا، بر بطالن قول رافضه داللت دارد یهآ این«

فال تخشوهم و «مطلب با ذکر جمله  ینشدند و بر ا یوسخدا مأ یند یلکافران از تبد
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طالب از جانب خدا و رسولش  یبن اب یپس اگر امامت عل .کرده است یدتأک» اخشون
خواست آن را پنهان سازد و  میکس  بود و هر هالطاع واجب، ه بودشد یینبه نص تع

کدام از  یچبود که ه یناش ا شد و الزمه می یوسمأ یهآ ینا يبه مقتضا یدبا ،دهد ییرتغ
 ینپنهان سازد و چون چن یادهد  ییرآن را تغ یانص را انکار کند  ینصحابه نتواند ا

طالب  یاب نب یص دروغ است و علوجود ن يکه ادعا شود یمعلوم م، نبوده است
  )11/288، يرازفخر ( ».منصوب به امامت نبوده است ،ینص یچمطابق ه

 ؛آراء است یانم يمهم مفسران در داور ياز ابزارها یکی یاتروا :یات. رواپنجم
از  یاريبس یقمنابع تعدد آراء هم هست. در تطب ینتر یاز اصل یکیخصوص که خود  به
  است. یاتاز آن آ یکی یتوال یهمنزله داور قرار گرفته است. آ به يیرتفس یاتروا، یاتآ

مفسران اهل سنت  یشترگرفته است. ب اراهل کتاب قر یاتآ یاقدر س یهآ ینا
را  یهمورد را مخصص ندانسته و آ هااما آن، را قبول دارند یهشأن نزول آ ،یعههمچون ش

با اشاره  ،و اهل سنت یعهش یدگاهد یقدر تطب عالمه طباطباییپندارند.  می یمقابل تعم
با التزام  یراسازد؛ ز می یرممکنرا غ یهآ یمتعم، یتروا یرشکه پذ یدافزا میمطلب  ینبد

 ،که در حال رکوع شود یمحدود م یبه افراد خاص یتصفت وال، شأن نزول یتبه روا
وصف  را یتناسازگار است که وال یهآ یممعنا با تعم ینو ا بخشند یخود را م يانگشتر

از  یهآ یندر هم یگريبه نحو د ایشان ینهمچن. )6/8طباطبایی، ( داند یهمه مؤمنان م
از مفسران اهل سنت که  یبرخ یدگاهدر نقد د یشاناستفاده کرده است. ا یتروا بزارا
به جهت کثرت نقل آن  یتروا ینکه انکار ا نویسد یم، اند دانسته یرا جعل یتروا ینا
، همه کثرت نقل دارد ینکه ا یتیروا یناگر قرار باشد از چناست و  یرشپذ قابل یرغ

اصرار مفسران  .(همان) اعتماد کرد؟ توان یم یگريبه کدام سبب نزول د، یمدست بردار
 یتروا یرشآن است که پذ یلبه دل یهآ ینشأن نزول در ا یتبر التزام به روا یعهش

چشم  یاتاازد و اگر از روس می یرممکنرا غ یگريد یرتفس یا یمهرگونه تعم، مذکور
  حاصل کرد. توان یم یهاز آ ینادرست یرهايتفس، شود یپوش

  

  نقد یندبه روش و ابزار در فرآ یحتصر د)
 یقیتطب یرکه ضرورت دارد نقد در تفسینعالوه بر ا، طور که اشاره شد همان

 ینمع يشفاف و ابزارها يها روشن و روش یمبان یبر اساس یعنی، روشمند باشد



 

 

19 

قی
طبی

ر ت
فسی

ش ت
 رو

 در
دي

ربر
 کا

ی و
علم

ط 
ضواب

  

 ،بپردازد یرکه به تفسقبل از آن، یقیتطب یربهتر آن است که مفسر در تفس، یردگ صورت
مفسران  يآرا ،ییها و ابزارها روش، یمخاطب خود روشن کند که با چه مبان يبرا
 هاي یمطلب نه تنها از کاست ینگفت که ا یدرا نقد خواهد کرد. سوگمندانه با یقینفر

و  یکو کالس یسنت یراعم از تفاس، یرتفاس یشترب یصبلکه از نقا ،است یقیتطب یرتفاس
را مورد  یريمجموعه تفس یکبخش  یناولخواننده  یاست. وقت یدمدرن و جد یرتفاس

  .شود یرو م هروب یردر همان آغاز با متن تفس، دهد یمطالعه قرار م
در همان صفحات نخست  ،يفخر راز یرکب یرمانند تفس یمیحج یرتفس، مثالطور  به

در  يچون فخر راز ياست که مفسر یدر حال ینسوره حمد رفته است! ا یرفسسراغ ت
ها و  فرض یشپ، یاز مبان، یگرمفسران د يآرا یدر نقد و بررس یزقرآن و ن یاتآ یرتفس

، یرتفس یناست خواننده قبل از مطالعه ا یستهاستفاده کرده است که شا یمختلف يابزارها
مفسران  يبه آرا يو يو نقدها يفخر راز یريفهم تفسمطلع باشد تا بهتر بتواند آنها از 
  قرار دهد. يو داور یابیو مورد ارزکرده را درك  یگرد

 ،یو علم یحنقد صح یکآمد که در  یقبل يها که در بخش آنچهبر اساس  ینبنابرا
که مالك و را  يالزم است مفسر همه موارد، شود یکار گرفته م به ییو ابزارها یچه مبان

کند.  یینتب ادله خود یادکردصورت روشن و شفاف همراه با  به ،او هستند یابیرزا یارمع
آن را همراه با ادلّه خود ، داند یصحابه را اصالً حجت نم یاتچنانچه روا، مثال عنوان به
باز هم آن موارد ، اخبار صحابه است یتقائل به حج یاگر در موارد خاص یاکند و  یانب

  کند. یانبا ادلّه مربوط بصورت روشن همراه  را به
عالوه بر ، نقد همراه با ادله مربوط يها و ابزارها روش، یمبان یادکردگفت که  یدبا

و شده رو  هروب یرروشن و شفاف با تفس ید خواننده و مخاطب با ذهنشو یکه باعث مینا
عمل  نینفس ا، تر عمل کند ها آگاهانه و روش یمفسر به آن مبان یبنديپا یزانم يِبه داور

خواهد شد. به  یزن یقیتطب یرتفس يها و روش یشدن مباحث مربوط به مبان تر یسبب غن
به فهم  )1مهم دارد:  یتنقد سه خاص یندبه روش و ابزار در فرآ یحتصر، یگرعبارت د
 یشها و روش یمفسر به مبان یبنديپا یزانخواننده را به م )2 .کند یکمک م یربهتر تفس
کار باعث  ین) ا3 .رساند می یارينسبت به کار مفسر  يدر داور و او راکرده کنجکاو 

  شود. تر یغن یزن طبیقیت یرتفس یمبان، شوندتر  شفاف یرکه تفاسینعالوه بر ا شود یم
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  گیري نتیجه
  کرد: یدتأک یجهعنوان نت به یربر موارد ز توان یم ،آنچه گفته شد از
کهن  یردر تفاس یشهر، مخالفان ينقل و نقد آرا يمعنا به یقیتطب یرگرچه تفس -1

 رو ینااست. از یدنوپد يامر، یريگونۀ مستقل تفس یکعنوان  اما به، دارد یقینفر
  .یردقرار گ یلو تحل یمورد بررس یشترب یدبا یريگونۀ تفس ینا یمعرفت شناخت يها یهپا

به  ،یسهمقا یقو از طر شود یم یسهمختلف مقا يآرا یقیتطب یراز آنجا که در تفس -2
 یحصح يرأ ،یانو در پا شود یمختلف پرداخته م يو نواقص آرا یازاتسنجش امت

 ییبه ارائۀ راهکارها ـ یريگونۀ تفس ینا يسازدر روشمند ـمقاله  ینا، شود یانتخاب م
  .پرداخته است یريتفس يها یشهو اندآراء در دو حوزه نقل و نقد 

 ينقل حداکثر، و مستند یقل دقنق، یقگستره و محدوده تطب یینتع، در مقام نقل -3
 ينقل آرا یدهايبا، ها یدگاهد یمواضع خالف و وفاق واقع یینو تب یزوجوه تشابه و تما

   .هستند یريتفس
و  يداور یمبان، مسأله نخست .در مقام نقد هم دو مسأله قابل توجه است -4

باشد.  مختص یامشترك  یبر اساس مبان تواند یاست که م یريتفس يآرا یانم ینشگز
طرف  یک مختص یو هم از مبان ینمشترك طرف یاز مبان تواند یهم م یقیتطب یرتفس
   .استفاده کند يداور يبرا

ابزارها  یناز ا یاست. برخ يداور يابزارها یريکارگ به یچگونگ، یگرمسأله د -5
شد و معلوم  یبررس یقتحق ینکه در ا، یاتو روا یختار، نحو، لغت، یاقعبارتند از: س

  کار گرفت. به یحصح يرأ ینشگز يابزار مختلف را برا توان یکه چگونه م ردیدگ
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