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 در رویکردهای تفسیری با تمرکز بر فهم قرآن کریم نظریۀ کارآمدیبررسی 
 1احمدی بیغش ۀخدیج

 چکیده
کند. این  میینار  تغیر می امکانات و موانع خاص هر پدیده، امری نسبی است که با توجه به اهداف، کارآمدی

گرچه  مورد توجه خاص مکاتب و نظریات مختلف قرار گرفته است. مورد نظر این  مکاتنب بنا  نظریۀ کارآمدیا
کدری در امنوری چنو  ، اما کارآمدی، دینی ما سازگاری ندارد مسایل به مینای محورینت داتنت  سنودمندی کندا

و کتی کنش اجتماعی ای   موجب کارآیی و پایداریو یا مطالیات ادبی مت  آ   رویکردهای تفسیری قرآ  کریم
نظریات خواهد تد. ای  پژوهش درصدد پاسخگویی به ای  پرسش اسنت کنه ینو رویکنرد تفسنیری بنر اسنا  

به چه مینا و در رویکردهایی قابل اجرا است. بررسی تحلیلی توصیفی ای  مسئله ککایت از ، مییارهای کارآمدی
پیروی از مییارهای مهم در هنر ینو  با و مفسر، مؤلف، رویکردهای ناظر به مت  در نظریۀ کارآمدیآ  دارد که 

گسترش کمی و کیفی  باعثو  در رویکرد تفسیری گردد نظریۀ کارآمدی ۀارایموجب تواند  می ،از ای  رویکردها
  .های تفسیری سر از نسبیت در نیاورد فهم کتاب الهی تود؛ به گونه ای که تنوع رویکردها و دیدگاه

  .کارآمدی، نظریه، تفسیر، قرآ ، مطالیات ادبی: کلیدی واژگان
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 همقدم

 اعصنار ۀو در همن افنراد برنر ۀهندایت بنرای همن ۀتامل برنام، مصو  از تحریف یتاب آسمانکتنها ، قرآ 
باتد. بهره مندی از هدایت ای  کتاب نیازمند فهم صحیح و دقیق آیات آ  بنوده؛ و تن ش علمنی مفسنرا  در  می

به فهم و تفسیر دقیق آ  میطوف تده است. هنر مفسنری بایند در راسنتای تنوا  علمنی و تخصصنی  طول تاریخ
از سناز و  ای مجموعه، ش را در قالب رویکرد تفسیری استوار سازد. رویکرد های تفسیریا نظام تفسیری خویش

 و کنه وصنف پوینایی رود یبه تمار منامری نسبی ، کارهای وصول به مینا است. کارآمدی یو رویکرد تفسیری
گنااری بهتنر کمنی و کیفنی آ  خواهند تند. در واقنع اثر و موجب گیرد  میطوالنی یو نظریه قرار  مانایی نسبتا  

 ۀمنظومن، رویکرد تفسیری مرخص چهارچوبکند ع وه بر  می کارآمدی یو رویکرد تفسیری به مفسر کمو
کند مفسرا  پیش از اقندام  می ایجاب، اخ ق پژوهشمنطق تحقیق و ضوابط  فکری و میی  نیز پیدا کند. اصول

و در سراسر تفسیر آ  را رعایت نمایند. ای  کارآمندی خنود را  کنندرویکرد تفسیری خود را مرخص ، به تفسیر
از جمله در مطالینات  ؛دهد می بروز تفسیری آ  های دیدگاهدر عرصه های مختلف در رویکردهای قرآ  کریم و 

در فهنم  بخشثمر  یتواند نتایج و آثار می ،فهم و تفسیر قرآ  بر اسا  مییارهای کارآمدی، مادبی مت  قرآ  کری
، در رویکردهنای تفسنیری نناظر بنه منت ، نظریۀ کارآمدیمییارهای  ۀارایآیات الهی داتته باتد.  تر بیشبهتر و 
فهنم بنه و ، تنود میپاینایی و مقبولینت رویکنرد تفسنیری  موجنب است کنه هایی تاخصهدارای ، و مفسر، مؤلف
 د. گرد می ک م الهی منجر تر فزو 

 ادبیات نظری پژوهش. 1

 پیشینۀ پژوهش. 1-1

و یا رویکردهای ، مییار پایری تفسیر قرآ  ۀو یا در زمین، اصول و قواعد تفسیری، جریا  ها، مکاتب بارۀدر 
گو  یتحقیقات، تفسیری مت   : توا  به موارد ذیل اتاره نمود می از جمله که تده استانجام  گونا

کبر ـ اصنول و  ،پژوهرنگاه کنوزه و دانرنگاه قنم، 1396 ،روش تناسی تفسیر قرآ : در کتاب، بابایی علی ا
 است.کرده قواعد و روش تفسیر قرآ  را بررسی 

، تهنرا ، پژوهرنگاه 1385، تناسنی فهنم آ  تحلیل زبا  قرآ  و روش: در کتاب، سییدی روت  محمدباقر ـ
 است. تفسیر و تبیی  نمودهروش فهم زبا  قرآ  را فرهنگ و اندیره اس می، 

، تهنرا ، پژوهرنگاه فرهننگ و 1373، مبانی و روش های تفسیر قرآ : در کتاب، عمید زنجانی عباسیلی ـ
 .پردازد میبه تبیی  مبانی و روش های مختلف قرا  کریم به صورت مبسوط اندیره اس می، 
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گو  از قنرآ »: ۀدر مقال، محمدرضایی محمد ـ ، پژوهرنگاه 1382، قبسنات ۀمجلن ،«مبانی قرائت های گوننا
گو  قنرآ  را بررسنی ، 86-65، صص 29، تمارۀ 8فرهنگ و اندیره اس می، دورۀ  و تحلینل اصول قرائات گونا

 .استکرده 
، تهنرا ، 1323 ترجمنۀ دکتنر مهندوی، ،)فلسفه علمی( تناخت روش های علوم: در کتاب، فیلیسی  تاله ـ

 است.ها را تبیی  نموده  و آ به بررسی روش های علوم فلسفی پرداخته انترارات تابا ، 
ضنم  ، مرنهد، دانرنگاه علنوم رضنوی، 1385، روش تناسی مطالینات دیننی: در کتاب، قراملکی فرامرز ـ

 .کند حلیل میها را بررسی و ت آ روش های مطالیات دینی در زمینه های مختلف 
، راهبنرد ۀفصنلنام، مییارهای ارزیابی روش تناختی تکنیو های مطالیات آینده: ۀابراهیم کاجیا  در مقال ـ
بننه بررسننی مییارهننای روش تنناختی مطالیننات آینننده نگرانننه ، 105-77، صنص 59، سنال بیسننتم، تننماره 1390

 .زدپردا می
عرفانی قرآ  کریم )با رویکرد به آرای ع منه جنوادی مبانی و مراکل تفسیر : ۀمحمد جواد رودگر در مقال ـ

روش تنناختی تفسنیر عرفنانی از  ،74-47، صنص 58، تنمارۀ 15، دورۀ 1389پناییز  ،آملی( در فصلنامه قبسات
 .نماید را بررسی میقرآ  
، «التفسنیر و المفسنرو »های تفسیری در کتناب  نقد مبانی و روش: ۀدر مقال، محمدعلی رضایی اصفهانی ـ

این  بنه روش تنناختی ، 26-2، صنص 4، دورۀ 12، تنمارۀ 1383، فصلنامه پژوهرنامه ککمت و فلسفه اسن می
 کتاب پرداخته است.

کارآمندی ینو رویکنرد تفسنیری را نظرینۀ کنه مییارهنای  جامع ای مقالهاما  ،و نگاتته های بی تمار دیگر
 به نگارش در نیامده است.، نمایدو آ  را در رویکردهای مختلف فهم قرآ  بررسی  سازد مطرح

 . اهمیت و ضرورت پژوهش 1-2

 و کرف الیه های پنهنا  قنرآ  کنریم، منجر به تولید و گسترش تفسیر، تفسیری رویکردهای ۀارایضرورت 
و ، تنوداکصنا ، جهنت کناهش ترنتت در تفسنیر، کارآمندی های نظرینۀمییار  تا کند می تود. ای  امر ایجاب می

بنه  پاسنختنا تفسنیر الزم اسنت  ۀالهی را فراهم آورد. از ای  رو بر دغدغه مندا  رتتموجبات گسترش فهم کتاب 
 دار باتند. عهدهفرارتته ای و مضاف را های  پرسش

 . پرسش های پژوهش1-3

 در چه ابیادی قابل تبیی  هستند؟ نظریۀ کارآمدی چهارچوبدر ، رویکردهای تفسیری. 1
 د؟دار  می بیا  و مفسر، مؤلف، رویکردهای تفسیری مختلف ناظر به مت نظریۀ کارآمدی چه مییارهایی را برای . 2
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 . فرضیه های پژوهش1-4

و موجب ماندگاری ، فراهم سازدرا برای مفسر مندی  ساما فکری  ۀتواند منظوم می تفسیر نظریۀ کارآمدی. 1
 تود.و اثر بخری رویکردهای تفسیری در مخاطبا  

 در رویکردهای تفسیری قابل تبیی  است.، و مفسر، مؤلف، در سه رویکرد ناظر به مت  نظریۀ کارآمدی. 2

 . روش پژوهش5 -1

نظرینۀ بنه مطنرح کنرد  ، و مراجیه به متو  مختلف غنی در ای  زمیننه، ای  پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی
 و مفسر پرداخته است.، مؤلف، مییارهای ناظر به رویکردهای مت  یو اکصا، در رویکردهای تفسیری کارآمدی

 نظریۀ کارآمدی. 2

کنات عنادی  ۀکنه از داینر  به صورت انتزاعنی و رؤیت امری در ذه ، فکر، نظریه در لغت عقیده دسنتر  ادرا
اطن ق نظنام منند از اندیرنه هنایی  ای مجموعنهبنر در اصنط ح نینز و ( 45: 1371، )مینی  اسنت آمده، خارج باتد

تری  ننوع از  تری  و جامع دقیق، های علمی قابل اتکاتری  که رواج یافته و طرفدارانی پیدا کرده است. نظریهگردد  می
 و ترکینب، بنندی را جمعها  آ  ،کرده ارایههایی از واقییت  که توصیف (29: 1387، اط عات علمی هستند )تانکارد

هنایی  هایجناد تنبکه ای هدفمنند بنی  مفناهیم و گزار  ،( بنابرای  هدف نظرینه45-12: 1389، )مهدی زاده. نمایند می
مییارهای مورد نیناز علنم جدیند را ، سازگار با راهبردهای علمی و از واقییت  تده  است که با توضیح مستدل تصدیق

- 23: 1375، )تنیاری ننژاد .تفاوت دارنندنظریات علمی با فرضیات علمی  (14: 1386، )هاملبرونر .کند ایجاد می
اما توضنیح جنامع و ، پایر و محدود است آزمایش ربیتج ۀاز یو پدید برآورد و تخمی  کاصل، فرضیات علمی (25

های مراهده تنده  ای از پدیده توضیحی عمیق و ذهنی از مجموعه ،علمی ۀکنند. در مقابل یو نظری نمی ارایهذهنی 
 ی مکنرریهنا ها توسنط آزمایش تامل ینو ینا چنند فرضنیه اسنت کنه این  فرضنیه علمینظریۀ و مرتبط است. یو 

و ، تنوند میهایی است که از پن  آ  نظرینه تولیند  فرضیه، کند یو نظریه را تأیید یا رد میچه  آ توند.  پرتیبانی می
تواننند مبنننای  نمنی ،چنننی  رویکنرد تفسننیری هم (61: 1390، )دالور .گیرننند طور مسننتقیم منورد آزمننایش قنرار می بنه

مبنا و روش تفسیری مستند یا مستنداتی است که مفسر بر اسا  آ  ک می را که خود ساخته و  زیراتفسیری باتد؛ 
کند و تنها راه دسنتیابی کامنل بنه مقاصند  می و مینا و مقصود آیات الهی قلمداد، به عنوا  تفسیر ک م خدا، پرداخته

( امنا اصنط ح مبنانی 215: 1379، )عمیند زنجنانی. آورد منی مستندات بنه کسنابقرآ  را منحصرا  هما  مستند یا 
زیرا مفاد و مسایل رویکرد تفسیری امور مسلم و پایرفتنه تنده در  ؛تواند با رویکرد تفسیری یکسا  باتد نمی تفسیر

حقینق و اسنتدالل آ  ت ۀو دربنار ، گنرددال تلقنی ؤ بر آ  است که به عنوا  مسئله و س بلکه بنا، ساکت تفسیر نیست
از  متفناوت یو تنامل گوننه هنای آیند به تمار میاستیمال مبانی تفسیر بسیار وسیع  ۀصورت پایرد. افزو  بر آ  دایر 
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تواند بر مراد ما از رویکرد تفسیری داللت مستقیم داتته  نمی مبانی تفسیر وسیع است و ۀتود. بنابرای  واژ  می مبانی
 ۀتییی  کننندعنوا   به، زیرا اصول و قواعد ؛ا  باتدسند با اصول و قواعد تفسیری یکتوا نمیرویکرد  نیز ای و  .باتد

 قاینل قواعند و روش تفسنیر تمنایز، ضوابط و مراکل روش صحیح تفسیر بیا  تده است. در کنالی کنه مینا  مبنانی
پاینه و مبننای ترسنیم  آ  را، مبانی تفسیری را مقدم بنر اصنول و قواعند تفسنیری نرنانده، هرتبم؛ و به لحاظ توند می

، گاارد. ای  ابهام می کند و مبهم باقی نمی مبانی تفسیر را مرخص ۀاز ای  رو درو  مای ؛دهند می اصول و قواعد قرار
هنی  اظهنار نظنری  عمنلدر  چنو گردد ای  تیریف با هر تحلیلی از رویکردهای تفسیری سازگار باتند؛  می موجب

و تنامل گوننه  گینرد می گسترده از مضامی  را در بر ای عرصه، مبانی ۀراجع به ماهیت مبانی تفسیر در پی ندارد. واژ 
است. فسنر در « َفسر» ۀ( تفسیر نیز مصدر باب تفییل از ماد29-14: 1390، واعظی. )تود می از مبانی متفاوت یهای

 پینندا و آتننکار سنناخت  امننر پوتننیده، (1/78: 1985، ؛ طریحننی1/90: 1375، بیننا  و توضننیح )جننوهری: لغننت بننه
در  ،و نظنایر آ  میننا تنده، (1/137: 1306، )زبیندی کرنف و اظهنار میننای میقنول، (1/89: بی تا، )فیروزآبادی

عبارات آینات و کرنف منراد خداونند از هنر راه میقنول ، اصط ح به مینای علم فهم و بیا  میانی نهفته در کلمه ها
ننص و ظناهر و بنه طنور کلنی ، ظناهر و بناط ، اعم از محکم و مترنابه، است؛ و تامل رسید  به میانی تمامی آیات

: 1421، )سنیوطی باتد. در واقنع هرچنه مفسنر بتوانند بنا کمنو علنوم منورد نیناز تفسنیر می «خداوند دمرا»دریافت 
بنه منراد خداونند  ادبنیعرفنانی و ، عقلی، ی( و استیانت از راه های میقول و منطقی در هر نوع تفسیری نقل4/213

 به تفسیر آیات رسیده است. ، نزدیو تود
بنه میننای تحقنق در اصنط ح (؛ و 1/89: 1372، سنودمند )دهخندا، با کفاینت، کارآ، ثرؤ در لغت م، کارآمد

کدرینت افنراد و اسنت به گونه ای ، عینی یا توا  سیستم در تحقق کارکردهای اساسی یو نظریه هنای  گنروهکنه ا
، ؛ سنیمور446: 1379، )آقا بخری. مراهده کنند واسطه آتکار و بیآ  را ، قدرتمند میتقد به آ  نظریه یا مکتب

و  باتند میمتغینر  امکاننات و مواننع خناص هنر پدینده، و با توجه بنه اهنداف، ( کارآمدی امری نسبی11: 1374
کارآمدی یو جزء کارآمدی کل برابر با کاصل جمع جبری کارآمدی های مراکل گ گو  است. کارآمدی یا نا ونا

بایند بنه ، ( در بینا  کارآمندی ینو پدینده446: 1389، )افراری راد. است امری مجموعی، مرکب ۀاز یو پدید
، ؛ مرتضنوی39: 1386، )مصنباح توجنه داتنت، که بر نظام جها  بینی آ  پدیده اثر دارد تفاوت میا  اهداف آ 

به ارزش های مینوی بنیش از ، جها  بینی دینی قرار دارند ۀنظام های الهی که بر پای( به عنوا  نمونه 19: 1378
 ۀتوانند منظومن منی به طور کلی رویکنرد تفسنیری مانندگار (84: 1387، )فتحیلی. دهند می ارزش های مادی بها

در مقنام تنود.  و اثر بخری این  نظرینه در مخاطبنا  ماناییو موجب ، آماده گرداندفکری منظمی را برای مفسر 
تنوا  بنر  نمنی و، به کل آ  مجموعه توجه داتنت دیبا مانند رویکرد تفسیری ،مرکب ۀارزیابی کارآمدی یو پدید

کارآمدی یو جزء کارآمد دانست.، اسا  کارآمدی یا نا  آ  پدیده را کارآمد یا نا
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اجتمناعی قنرار مکاتب و جرینا  هنای مختلنف فکنری  ۀاز جمله اموری است که مورد توجه ویژ ، کارآمدی
ک پایرش امور و یا صدق و کاب آ ، گرفته است. به عنوا  نمونه مکتب عمل گرایی ، ددانن منی کارآمدی را م 

گر نظر و عقیده می و بیا  بایند آ  را صنادق و کقیقنی ، خوب و کارآمد برای انسنا  بیانجامند ۀای به نتیج دارد ا
میننای ، زیرا کقیقت چیزی مستقل و مجرد از انسا  نیست. به ای  ترتیب ؛کاذب خواهد بود گر نهقلمداد کرد و 

به خودی خنود ننه ، است  که فقط عقیده هنگامییینی یو فکر یا عقیده تا ، 1صدق قضیه در مکتب عمل گرایی
صادق ، تود در جریا  آزمایش و کاربست عملی و نتایجی که از آ  کاصل می تنهاصحیح است و نه غلط؛ بلکه 

در کال کاضر کارآمد و صنادق چه  آ ( Peirce, 1931: 8, 33. )یا کارآمد و غیر کارآمد خواهد بود، کاذب یا
، بر کسب ترایط و اوضاع جدید دیگر یافکار و نظریات، در آیندهچو  در آینده صادق نباتد؛  امکا  دارد، است

و منا ، (William, 1995: 433)هسنتند یینی تمام امور تنابع نتنایج  ،گردند صادق و کقیقی تده و متداول می
( در بینا  57: 1390، آذرننگ ؛4: 1377، هی  زما  به کنار آمندی و کقیقنت مطلنق نخنواهیم رسنید. )طلنوعی

این  مکتنب در تیرینف رویکرد و گرایش برگزینده : باید گفت، نقدهای وارد بر کارآمدی در مکتب عمل گرایی
عملنی  -عیننی ۀامور بر اسنا  فاینده و نتیجن ۀکه هم یز ندارد. ای توا  اثبات مدعای خود را ن، قکارآمدی و صد

ک صندق در روند عمل ، اما تییی  کارآمدی ،یه پایرفتنی استیجز  ۀبه صورت موجب، سنجیده تود به عنوا  من 
های  بنه صنورت عملنی ۀچنو  تینارح کقیقنت بنا فایند یهنای گنااری قضنایا بنا چالش و میزا  سنجش و ارزش

گو  و مکرر   (88: 1392، )پناهی آزادبرخوردار است. ، در طول زندگیگونا
مکتننب ، ک اصننلی خننود در سنننجش گننزاره هننایش قننرار دادهو جریننا  دیگننری کننه کارآمنندی را منن  مکتننب 
بقنا و انسنجام نظنام اجتمناعی خواهند ، ثبنات کارآمندی ینو پدینده در ، است. در منطق کارکردگرایی 2کارکردگرایی

منندی و  به دلینل محورینت فایده، کارکردگراییدر مکتب  (195: 1379، یکنوفسیمال ؛217: 1376، ی)توسل .داتت
کدری کارآمندی ، صدق از کاب، فایده تنها مییار عینی برای ترخیص کق از باطل، ت ش در جهت نیل به سود کدا

کارآمدی تمرده می را  یفرامناد یها یهسنت، یتناسن یید هستدر ب ،از ای  رو (85/ 8: 1375، اپلستو ک) .تود از نا
و جایگناهی بنرای مسنایل فنرا ، دهند میل ینتقل یمناد یز به هستیجامیه را ن یهست، و ع وه بر آ  انگارد میده یناد

، ناننه نسنبت بنه انسنا یار و اتخناذ نگناه بدبیاخت، ده انگاتت  فطرتیبا ناد، یتناخت نیست. در بید انسا  قایل مادی
 از جنبنۀد. ینجمنع نما یفنرا فنرد یهسنت وینرفت  جامینه بنه عننوا  یو پنا ا  اصنالت داد  بنه انسنا یننتوانسته م

ل داده اسنت. در ینده انگاتته و ابزار میرفت را به ک  تقلیرا ناد یعقل و وک ینقش میرفت بخر، یتناخت میرفت

                                                           
1. Pragmatisme 

2. Functionalism 
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 یها و خواسنتهابیناد ، ده انگاتنتهیر از ک  را نادیغ یمنابع میرفتکه  آ  ای  نظریه ع وه بر نیز یبید راهبرد تناخت
 (202: 1380، ؛ کوزر122-121: 1380، تزریر . )ل داده استیاو تقل یها و ابیاد ماد انسا  را نیز به خواسته یرمادیغ

گرچه  دیننی و  مسنایلبنا ابتندایی تنری   -بنه تنکل گسنترده -کارآمدی مورد نظر امدال ای  مکاتنبنظریۀ ا
کدری در امور مختلف به مینای ، اما کارآمدی، اس می ما سازگاری ندارد محوریت داتت  سود و فایده مندی کدا

 خواهد تد. ها دیدگاهموجب کارآیی و پایداری ، از جمله در یو رویکرد تفسیری

 در مطالعات ادبی قرآن نظریۀ کارآمدیجایگاه . 3

 و هننا گرایش ۀکارآمنندی در کننوز نظریننۀ بننا سننایر متننو  دارد. اینن  امننر بررسننی  آتننکار یتفنناوت، مننت  ادبننی
قنرآ  کنریم از  بنه وینژه، نماید. در ای  میا  متو  ادبی اس می می رویکردهای مطالیات متو  ادبی را دو چندا 

، چنو  سناختارهای ب غنی مختلنف یرویکردهنای، برخوردار است. مت  قرآ  دارای صنور خینالخاص  یاهمیت
راستای گسترش کمی و کیفی فهم است. هر یو از ای  رویکردها در ها  آ  و جز، ساختار های صرفی و نحوی

و بنه مینزا   گاهرا در جایها  آ  روند. بنابرای  ضروری است هر یو از می در جای خود به کار، و تفسیر قرآ 
نظریۀ کند. بیا   می   را با مرکل روبه روآفهم قر، روی در هر یو از ای  رویکردها زیادهزیرا الزم به کار روند؛ 

، سنت کنه در تفسنیر صنحیح قنرآ ا میننابنه این  مطالیات ادبنی قنرا  کنریم  ۀدر کوز و مییارهای آ  کارآمدی 
به قدر کرش و ظرفینت میننا بینا  جز ای  موارد و  ب غی، صرفی، نحوی، مطالیات ادبی چو  ساختارهای ادبی

ل و قواعد و اصول نحنو بنر آینات تنریفه تحمین، اعراب آیات در خور فصاکت قرآ  تحقیق و دنبال تود، توند
. مخاطب را از فهم و درک میانی و عبرت گنرفت  از آینات بناز دارد، نروند تا مبادا پرداخت  به اصط کات علوم

 (19-1/17: 1373، رتید رضا)
کی از آ  است که برای فهم و تفسیر قرآ  بایند از علنومی  مطالیه و بررسی عبارات و جم ت مت  قرآ  کا

باید به عنوا  یکی از ابزارهنای ای  علم بلکه  ،د و مصطلحات علم نحوچو  نحو کمو گرفت؛ اما نه مطابق قواع
ورزی تنود.  هماهنگی میانی قرائات مختلنف در قنرآ  اندیرنه ۀبیا  و تییی  مینا تلقی تود و از طریق آ  دربار 

رآ  مفسر نباید در پی تطبیق یو اصط ح مرخص ب غی بر ق، چنی  در نگاه ب غی به عبارات ترکیبی قرآ  هم
بینا  زیبنایی هنری است که ، بلکه مقصود نگرش ادبی ،و بخواهد آیه را در یکی از اقسام ب غت بگنجاند، باتد

 سازد. را در اسلوب قرآ  مجسم می
 هنای عربنی پنی هنای ترکیب ادبی مت  قنرآ  کنریم مفسنر بنه ویژگیرویکردهای کارآمدی در بر پایۀ نظریۀ 

در بنی  آثنار چنه  آ  از کنند تنا ها و اسالیب قنرآ  ضنمیمه می عمیق خود در ترکیبرا به تأم ت ها  آ  و، برد می
گناه ،عربی تنها به قرآ  اختصناص دارد . و نسنبت بنه فننو  مختلنف بینا  قرآننی میرفنت پیندا نمایند ی یابندآ

و  ها زیرا تفسیری که صرفا  به کل مرک ت الفاظ قرآ  و اعنراب جملنه ؛(5/372: 1933، تنتاوی و دیگرا )
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تفسیری خرو و بی ، پردازد بر اسا  قواعد ای  ساختارها می بیا  نکات فنی و هنری عبارات و اتارات ب غی
کنند و  و کتناب الهنی دور می که مخاطب را از خدا و نوعی تمری  در علم نحو و میانی و دیگر علوم است، روح

 نیست.بخری  با گرایش هدایتنام تفسیر  ۀتایست

 در دانش های دیگر نظریۀ کارآمدی. 4

لیف صنرف نیسنت؛ بلکنه بنه دلینل أیو ت، و دقت در مییارهای آ  کارآمدی یو رویکرد تفسیرینظریۀ بیا  
الزم است برخی مییارها از دانش های دیگر کنه امکنا  کضنور ، تفسیر ۀنداتت  پیرینه و البته بومی نرد  در کوز 

تا امکا  میرفنی مییناری بنرای کارآمندی  و گاه تدقیق کرد ترقیقرا گاه ها  آ  و وام گرفت، ر را دارندیدر دانش تفس
 باید دارای دو ویژگی باتند، نخسنت دانش هاای  پیدا تود. ، به صورت اجتهادی و نه تقلیدی یو رویکرد تفسیری

کدری بهنره بنردد و مبانی آ  ها نیتا  از تفافیت برخوردار بات مبادی م دارای انسنجا و دوم ز از یو جامییت کندا
بنه لحناظ   و سهل تر را دارا گردد. رویکنرد تفسنیری تر بیش ۀکه توا  و ظرفیت تولید نظری میرفتی و ساختاری باتد

کتسابی آ  ۀتیو  بنر خن ف  تود. اجتهادی بود  ینو رویکنرد تفسنیری می اجتهادی و تقلیدی تقسیم ۀبه دو گون، ا
رانی که تفسنیر منسنجم و به نظریه ای دست یابد. مفس خودیینی مفسر با انجام تحقیقاتی  ؛رویکرد تفسیری تقلیدی

همگن  و متنواز  نباتند. بنر ، منند سناما  ۀاما این  نظرین ،اجتهادی باتند ۀممک  است دارای نظری، ندارند روتمند
و از تقلیند مییارهنای رویکردهنای ، دهندمفسر الزم است نتایج تحقیقاتش را بنر اسنا  مییارهنایی کارآمند سناما  

خودداری کند. برخی از دانش هایی که پیش بنرد ، بدو  تحقیق و تفحص دیگرا  و یا مییارهای سایر علومتفسیری 
 :  باتند ای  قرار می از، اند کارآمدی تیریف کرده نظریۀ اهداف خود را در سایه مییارهای

 . فقه4-1

 و جنز، کندیث تناسنی، داریه، رجال، اصول فقه از جمله دانش هایی است که به کمو علوم مختلفی چو 
کدریفنی الجملنه دارای مبنادی تنفاف و مها  آ   و از انسنجام نسنبی میرفتنی و سناختاری برخنوردار بنانی کندا
، مالکینت مانند ،توا  ادعا کرد ای  دانش ظرفیت تولید نظریه ها را دارد. برخی از نظریات فقهی می لاا ؛باتد می

گرچنه کجنم نظرینه هنای فقهنی را کناهش ، فقهنی نیسنتند ایلمسنلزوما  از  ای  موارد و جز، عرف، ترط، عقود
. کنند و سبب عندم پنایرش هنر ادعنایی بنه عننوا  نظرینه خواهنند تند می و طرح نظریه ها را روتمند دنده می

، انسنجام و هدفمنندی نظیر ،نظریۀ کارآمدیمییارهای ، دانش فقه در نظریات فقهی خود (204: 1395، )تفییی
گیریتیمیم پایری و  قابلینت صندق و ، ی و میلولیو داده های مربوط در تبکه ای عل پدیده ها ۀترح دهند، فرا

این   (5: 1388، )سنید بناقریرا دارد.  هنا و جنز آ  مختلنف فقهنی مسایلو تغییر و دگرگونی در ابواب و ، کاب
ی تنر بیشبه ویژه ابوابی که بنا رهاوردهنای برنری هنم سنویی ، در ابواب مختلف فقه، نظریۀ کارآمدی مییارهای
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قابل  تر بیش، تود( می به امضائیات تیبیرها  آ  )در فقه از ندهست و بر عرفیات و سیره های عق یی استوار دارند
 (11: 1397، )تفیییباتند.  میدستیابی 

 . جامعه شناسی4-2

جامیه ، کارآمد تفسیری موثر باتد ۀنظری ۀارایتواند در  می دانش دیگری که تناخت مییارهای و نظریات آ 
کم بر پدیده های اجتماعی است، تناسی است. در نظریات جامیه تناسی کرف و صورت بندی ، قواعدی که کا

 باتد. ای  دانش فرضیه های پژوهری مرخصی را عرضه کرده می خالی از ابهام و ابطال پایر و آزمو  پایر، تده
ای  مییارها را از نوعی صورت بندی منطقی و فارغ از  ۀو هم کند می ند تحول امور را پیش بینیتاکد ممک  رو  و

کم بنر علنم را  ۀجامیه تناسی داعی ۀ( نظری9: 1387، )دیوی  .نماید می ارزش اخا وفاداری بنه ارزش هنای کنا
. رود نمنی دستیابی به دانری برای پیش بینی پدیده های اجتمناعی و ایجناد تغیینرات محندود فراتنر و از کد دارد

(Johnson, 2008: 12جامیه تناسی اغلب به عنوا  دانری محافظه کار و توجیه کنند )وضع موجود مرهور  ۀ
گو  چو  نظری کنه بنر  –ینات فرهنگنی و مطال، فمینیسم، انتقادی ۀاست. به همی  دلیل کوزه های میرفتی گونا

میرفتنی وابسنته بنه تنرایط به مدابۀ اغلب راه خود را با نقد جامیه تناسی  –کیدی ویژه دارند أ عنصر نقد جامیه ت
 (354: 1389، )اباذری. موجود آغاز کرده اند

 در یک رویکرد تفسیری نظریۀ کارآمدی. 5

، نظرینۀ کارآمندیبنر مبننای  و مفسنر، مؤلنف، قابلیت دارند در سه ابیاد ناظر به مت ، رویکردهای تفسیری
 توند: بندی میترتیب  ای  گونه. ای  رویکردها ارایه دهندراهی را  ۀنقر

 . رویکرد ناظر به متن5-1

بنه گوننه ای کنه  ،کنند منی و خود مت  را محور مینا قلمنداد، داند می م به مت یمینا را قا، رویکرد ناظر به مت 
، چرا که مؤلف مفسر بنه عننوا  فاعنل ارتبناطی ؛داند می و از مینای مت  گیرد می قصد و نیت مؤلف را نیز در بر

بینا  مقصنود و  ۀو وظیفن دهند منی مقصود خود قرار را متکدر و سیال، و نه میانی نامتیی  ،پیام و مینای میی  را
مینای »لف و مفسر تنها نقش فیلیت و به ظهور رساند  ؤ م ،. از ای  روگیرد میانتقال پیام به مخاطب را بر عهده 

 میننا و ینا مینانی پنهنا  و بنالقوه در منت  را، توانند در فرآینند خوانند  می تنها یینی ؛گردند می دار عهدهرا « مت 
در خنود « میننا»بلکنه، نیسنتند« مینا ۀسازنده و ایجاد کنند»زیرا مؤلف و مفسر  رسانند؛ تفیلیبه و سازند محقق 

خوانننده نقرنی در ایجناد میننا و کنه  آ  ؛ بیآورد پدید میخواننده را رویکرد ، مت ، داردالفاظ مکتوب مت  وجود 
 (Crosman, 1980: 144. )محتوا داتته باتد
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منورد نظنری خواننده خود را با میانی ، با لحاظ مییار ناظر به مت ، تفسیر قرآ  کریم نظریۀ کارآمدیدر یو 
و مفسنر و خوانننده رهنا و آزاد نیسنتند تنا مقاصند و مینانی ، کند میهماهنگ ، دهد می را جهتها  آ  که مت را 

نیسنت کنه بنرای آ  ، ناظر به مت  نظریۀ کارآمدیمییارهای  ۀارای ،د. از ای  رونخویش را بر آ  مت  تحمیل نمای
در  اش عنوا  چیزی فراتر از سطح ظاهری و افنق میننایی باتد؛ بلکه مت  بهآ  مینای مت  کاصل ظاهری الفاظ 

تری  مییارهای  مهم (Ibid, 63-65). تود نمی محدود، کند می مؤلف از مت  ارادهچه  آ و به ، تود مینظر گرفته 
  باتد. ای  قرار می از، رویکرد ناظر به مت  نظریۀ کارآمدی

 . انسجام و عدم خودشکنی5-1-1

ای ظاهری و صوری از مت  است کنه  مرخصه ،سو انسجامیو . از گیرد میلفه را در بر ؤ ای  مییار چندی  م
هنا  آ  و جنز و فرآینندهای دسنتوری، کنروف ربنط، عناصر صریح زبانی و متنی مانند عناصر واژگانی ۀبه واسط

بیدی و درونی قرار  ۀی دیگر مییار پیوستگی نیز در مرکلیاز سو  (Halliday, 1976: 4). تود گااری می نرانه
طنور عمنده متکنی بنه تفسنیر بنه و ، رود بنه تنمار منیبه گونه ای که بازتاب ذهنی مفسر و خواننده از مت  ، دارد
گنر ابنزار انسنجام تن ش می، های زبانی از سوی خواننده خواهد بود؛ یینی خواننده یا مفسر منت  پیام   کنند کتنی ا

. ای پیوسنته فنرح نمایند ای از جمن ت ینو منت  را مجموعنه نجیرهز ، بخری آتکاری در آ  به کار نرفته باتد
بنه عننوا   چنی  عدم خودتنکنی و عندم تنناق  ( همBrown, 1983: 43؛ 39-9: 1379، پور ساعدی )لطفی

گر نظرینه ای خودتنک  و  ؛هستند نظریات تفسیری ۀارایمییارهای مبنایی و عقلی مهم و ناظر به مت  در  یینی ا
 وینندارد؛ زیرا بنروز  ،باتد داراد یه باکرا  یزیه کداقل چی  نظر یا (Patrick, 2005: 49-72) متناق  باتد

ک ؛108-87: 1390، )تریف زاده. ل استکمر ویتناق  و خودتکنی ع مت وجود   (19: 1382، ها
مختلف نازل  کام   ط یدر ترا بر اسا  نیازهای تربیتی مردم قرآ  کریم در مدت بیست و سه سال به تدریج

به جهت سرچرمه گرفت  از یو منبنع ، . در سراسر آیات قرآ گفته استو درباره موضوعات متنوع سخ   تده
. تود و هی  گونه تناق  یا خود تکنی در آ  مراهده نمی، باتد میدارای مفاهیم و میانی منسجم ، مافوق برری

که برآمده  سیاق و میارف آ  دانست، نظم، ب غت، توا  در فصاکت ای  مییار را می (1/632: 1377، )طبرسی
. نظرینات تفسنیری اسنت اراینهو تجزیه و تحلیل مبانی عقلی این  مسنئله در ، از نگاهی برو  دینی به مت  قرآ 

نُرآَ  »: دیفرما خداوند متیال می (1/106: ق1405، راغب اصفهانی ؛1/357: ق1425، )میرفت وَ  اُلقن أَفنَ  َیَتنَدُبرن
وُا فِ َوَلُو  ا َکدِ یَکاَ  ِمُ  ِعنِد َغُیِر الّلِه َلَوَجدن ایِه اُخِتَ ف  نهنج  133 ۀدر خطب ( کضرت امیر المؤمنی 82/)نساء «ر 

هن ِبَبُیٍ  َو یَ َو »: دفرمای می الب غه هن َعَلی َبُیٍ  یُنِطقن َبُیضن برخنی ، برخنی از آ »، «الُلنهِ  یُخَتِلفن فِ یَ َو اَل ، ُرَهدن َبُیضن
، )آیتنی«   خندا اخنت ف نندارد.ینگر تهادت منی دهند. در دیبه برخی د، ر می کند و برخی از آ یرا تفسگر ید

در رویکرد ناظر بنه  نظریۀ کارآمدی( بر مفسر قرآ  کریم الزم است که با در نظر داتت  مییارهای 265: 1378
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تنا  رویکردهای تفسیری بپردازدبه کرف و تولید ، عدم تناق  و عدم خود تکنی، انسجام و تناسب درونی، مت 
 فکری او مرخص و میی  تود. ۀمنظوم

 . کالن نگری5-1-2

جاویدا  این  دین   ۀ. مت  قرآ  به عنوا  میجز رود میکامل تری  و جامع تری  دی  آسمانی به تمار ، دی  اس م
را هنا  آ  بتوانند برخنی ازو کتنی ، باتدمرک ت و دغدغه های برری  ۀاید ک   نگر باتد تا پاسخگوی همب، خاتم

و انسنا  هنا را بنه آیننده امیندوار ، دهندو به نگرانی های او پاسخ ، ارتباط برقرار کند و میا  انسا  و ماورا پیش بینی
ی  یَ »: (47: 1384، )مسلمی زاده نماید

َ
واا أ وا ُِتقن ُر َتنُ َه َولُ اللُ  هااُلایَ  آَمنن و ِلَغٍد َواتُ  ا َقُدَمُت ٌ  مَ َنُف  ظن ا َمنینٌر بِ َخبِ  هَ َه ِاُ  الُلناللُ ا قن

ننَتیُ  از اکادیننث  بننرای اینن  منندل پاسننخگویی قننرآ  متینندد یدر طننول تنناریخ اسنن م راهکارهننای( 18/)کرننر «و َملن
)فنی   بطن  قنرآ  تاملها  آ  تری  و سخنا  دانرمندا  مسلما  مطرح تده که مهم میصوما ، پیامبر

و  (؛ مرجییت علمی پیامبر1/22: 1411، ؛ عیاتی199: 1404، )صفار جری ۀ(؛ قاعد15-1/14: 1402، کاتانی
این   (؛ و جنز185 - 150: 1423، )میرفت جهت دهی به مبانی علوم انسانی، اجتهاد مفسرا  مسلما  اهل بیت

داند که برای هدایت برر به سنوی  می قرآ  را بیا  کننده هر آ  چیزی، تود. در ای  مدل های پاسخگویی می موارد
ِلّ َتُیءٍ َو َنزُ  »...: کند می بسندهخداوند  کن ا ِلّ ( توجه به افنق دیند کن   قنرآ  در 89/)نحل ...« ُلَنا َعَلُیَو اُلِکَتاَب ِتُبَیان 

ینات رمز جاودانگی و جهانی بود  و کیات قرآ  است که در فهنم و تفسنیر آ، پاسخگویی به نیازهای افراد و جامیه
گر مفسر به ای  مییار کارآمد برخاسنته أو انطباق آ  بر موضوعات جدید تها  آ  پیام گیری از، نیز ثیر تگرف دارد. ا

، فرهننگ، مکا ، داند که مقید به زما  می کتابی تاریخی را قرآ ، در رویکرد تفسیری خود توجه نکند، از مت  قرآ 
 گردد. می تفسیری او نیز فاقد کارآییهای  دیدگاه ،از ای  رو، تده خاص یو ملت

 . سطوح مختلف معنایی5-1-3

در   وکنی  مخاطبنا  ۀهمن  فهنم  اقتضنای  رعایت  و لزوم، زما   در بستر تحول  و جامییت قرآ   ابدیت، جاودانگی
قنرآ    وکینانی  متیندد در کن م  مختلف و بطنو   های ایجاد وجوه و الیه  از یو سو سبب طور طبییی به  اعصار  ۀهم

  آننا   بنرای  آسنمانی  وکنی  کنه  است  آ   مستلزم  مخاطبا   و فهم  کال  اقتضای  و از سویی دیگر رعایت تود می کریم
نِللُ  ُ  إِ »: فرماینند منی ح مختلف میننای قنرآ و در خصوص سط باتد. پیامبر اس م  و تناخت  درک  قابل آِ  ُر قن

مییارهنا و ضنوابطی ، ( بیا  ای  سطح مینایی1/171: 1378، رضایی اصفهانی ؛1/28: 1411، )میرفت. «نا  ُط بَ  را  َو ُه َظ 
بنرای تفسنیر   هو زمین تود میبرای مخاطب محقق  الهی ۀجاوداناهداف جامع و ، ها آ  ۀد که به وسیلنمای می طلب را
 باتند. به ترتیب ذیل می. برخی از ای  ضوابط گردد نمی  فراهم  بر قرآ   نادرست  های دیدگاه  و تحمیل   رأی  به
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بنا ، تنوند می  اسنتخراج  آینات  الفاظ  از ورای  که متیددی  یهای یا الیه  الیه :ظاهر  با معانی  پنهان  معانی  تناسب ـ
 (1/29: بی تا، )میرفت. نباتند  در تضاد و تنافی، و قواعد عربی،  آتکار و ظاهر آیات  ۀالی

  که محنور اصنلی، (1/32: 1418، )میرفت مناط  و یا تنقیح، سبر و تقسیم  یا هما  :پیام  کلیدیمحور   یافتنـ 
: 1411، )میرفنت. تنوند می  تطبینق  و بر مصنادیق، و مکا  استخراج  زما   تناسب  آ  به  و پیام اصلی آیه مرخص

1/290-291) 
، طباطبایی؛ 1/21: 1378، )مطهری. خداوند است  سوی  به  که هما  هدایت :حاکم بر قرآن  سازش با روحـ 
 (1/128: 1391، جوادی آملی ؛1/11: 1412

 (1/7: 1408، آلوسی ؛2/171: 1410، )زرکری. ظاهر قرآن  راهیابی به بطن از طریق فهمـ 
عنا  ادمنورد   میننای  ای کنه بنر صنحت  ینا میننوی  از لفظی  اعم، میتبر  ۀتاهد یا قرین :معتبر قراینشواهد و ـ 

 (2/91: 1416، زرقانی؛ 1/67: 1398، )قاسمی. داللت نماید
سطوح و وجوه مختلنف مینانی منت  ایجناد  ۀکارآمدی و ماندگاری خود را در سای ،یو رویکرد تفسیریبنابرای  

  های الینه  و تناخت  موجب درک، دستیابی به سطوح مختلف میانی مت  قرآ   ضوابط  به  دقیق  ؛ زیرا توجهکردخواهد 
چننی  راه  را منتفی خواهند نمنود. هم  عرصه  در ای   اکتمالی  و مرج  و هرج نابسامانی  و هرگونه، گردد می پنها  آیات

  تناسنب  و بنه  زمنا   ۀدر گسنتر   کنهرا   و تفسنیرهایی کنند منی را مسندود  قنرآ   از مت  آینات  متبای   و تفسیرهای  فهم
 سازد. می  متکامل، -روتمند بود   برفرح -آید  می  دست  به  قرآ   مت  آیاتهر عصر و نسلی از   نیازهای

 . رویکرد ناظر به مؤلف5-2

نظرینۀ و مبننای ، آ  یتنهنا راه مطمنئ  و میتبنر در کرنف منراد جند منت  یتوجه به مؤلف و داللنت زبنان
ا انحراف از مراد ی یر به رأیتفس آید. به گونه ای که عدم توجه به ای  رویکرد موجب میتفسیر به تمار  کارآمدی

کنار گینری  هبا اسنتناد و بن (152-134: 1377، دیسو ی؛ و 594-591: 1378، ی)اکمد. مؤلف و مات  خواهد تد
 ؛توا  پیوندی میقول و منطقی میا  مینای مت  و محوریت قصد مؤلف برقرار ساخت می ،مجموعه ای از مییارها

گر مؤلف را در فرآیند فهم نادیده بگیریم، طبییی و عق یی کام   چرا که به طور ارتکازی و  ی یمتو  سلسه هنا، ا
کنده از نرانه های زبانی زینرا هرگنز  ؛خواهند بود کنه فاقند نظنارتی بنر یکندیگر هسنتند، نامرتبطو ، متکدر و پرا

کنده و متکدر از نرانه های زبانی ناظر به یکدیگر قطیه ینا ابهنام و  کننندیر تواننند یکندیگر را تفسن نمنی های پرا
خنود  ۀد. محوریت رویکرد ناظر به مؤلف در فهم متو  وکیانی و دینی کاربردهای ویژ ناجمالرا  را برطرف ساز 

 : باتند می تری  مییارهای کارآمدی ناظر به مؤلف از ای  قرار است. برخی از مهما را دار 
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 با تکیه بر متن . تاکید بر مؤلف5-2-1

را در انتقنال آ   یست و خداوند همنواره در آ  کضنور دارد. هرچنند زبنا  انسنانین قرآ  منقطع از مؤلفش
مفسنر بنا مؤلنف قنرار گینرد؛ بلکنه در  یز هم ذات پنندارید دستاو یبود  زبا  قرآ  نبا یبرر یول، انتخاب کرده

 یخنوددارر ینند تفسنیش فنرح در فرآیت و پنیندخالنت داد  ذهن، یل رأید از هرگونه تحمیانتقال مراد الهی با
کید بر قصند مؤلنف، مت  یدالل ۀمفسر تنها با تکی ،کند می اقتضا یعقلی با هر متن - یگردد. تیامل منطق ، و با تا

ارجناع مترنابهات بنه  ی( سنازوکار قرآنن61-60: 1387، ی)اوسنط بناقر. بپنردازد یابینات تفسنیر و میناینبه عمل
ک، محکمات اهنل  یافنراد از سنو یریتفسن یح خطاهنایتصح، ریف دانش تفسیدر تیر  ید بر کرف مراد جدیتأ

در  نظرینۀ کارآمندیمییارهای  بر مبنای عقلی یتواهد ،ریقرآ  به تفس یازمندیا  عوامل ثابت نیدر ب تیب
 (59: 1390، )راد. باتد می مفسرا  یراستای رویکرد تفسیری مؤلف محور

 . تعامل با مسلمات دین و عقل5-2-2

گو  صنورت پنایرد؛ در غینرای  ، تفسیر کارآمد و مقبول تفسیری است که بر اسا  تیام ت و قنرای  گوننا
 : در زمینه های زیر قابل تصور است قرای صورت میتبر نخواهد بود. ای  تیام ت و 

وا فِ ِر الُلنیناَ  ِمنُ  ِعُننِد َغ َو َلنُو َکن »...چرا کنه قنرآ   :یدرون متن قراینتعامل با  -  «را  ینَکدِ  ِه اُخِت فنا  ینِه َلَوَجندن
 (18/9: 1391، )کر عاملی. اخت ف به مینای تناق  و تضاد در آ  نیست، به دلیل انسجام متنش، (82/)نساء
و اهنل  از پینامبر، قرای متواتر و محفوف به ، مخالفت آیه با اخبار قطیی: یبرون متن قراینتعامل با  -
 از اعتبار خواهد تد. موجب ساقط تد  آ  تفسیر به عنوا  مفسر و مبی  قرآ  بیت

پن  ، (1/16: بی تنا، کلینی ) آید می کجت باطنی یکی از منابع تفسیر به تمارعقل یا هما  : تعامل عقلی -
َق ِه َفنُو دن اللُ یَ »... : مانند آیه ؛آ  تفسیر میتبر نخواهد بود، هرگاه تفسیر یو آیه با ککم قطیی عقل منافات داتت

 
َ
این  گوننه  بنه همنی  جهنتبا ککم قطیی عقنل مخنالف اسنت؛ و  مستلزم تجسیم خدا (. که10/)فتح...« ِهمُ یدِ یُ أ

 (90/308: 1403، )مجلسی. تفاسیر میتبر نخواهد بود
تود که هم سنازگار بنا عقنل  می نظریه ای ۀارایمنجر به ، تیامل و سازگاری با مسلمات دی  و عقل ،از ای  رو

فکری مننظم و کارآمندی را بنرای مفسنر  ۀمنظوم دلیلو هم متناسب با ترع و مسلمات دینی؛ به همی  باتد  می
 فراهم خواهد نمود.

 . تعمیم پذیر و فرابخش بودن5-2-3

هنا  زما ، هنا طیمح، گنر افنرادیکه بنا د یرد؛ تباهتیگ یتباهت صورت م یمییاری است که بر مبنا یریپا میتیم
گنر هنم ید یبنر زمنا  و مکنان، ا زما  صنادق اسنتیو مکا  یدر چه  آ یینی  ؛(Stake, 1997: 27). وجود دارد
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بنه تیمنیم پنایری ، ( در برخی از آیات قنرآ Samling, 2003: 52-67؛ Marrying, 2007: 1-3). صدق کند
ُل یَ »: دوره ها و زما  ها اتاره تده ۀبرای هم، از نظر مخاطبا  رسالت پیامبر اس م ی  ا قن

َ
نولن الُننَها أ نی َرسن ا ن ِإِنّ

ُم َجِمییا  اللُ   دورا  و ترایط برای سیادتمندی برنر بنه قنرآ  روی آورده انند ۀ(. مفسرا  در هم158/)اعراف «ِه ِإَلُیکن
 ۀتناریخ و ینو دور  ابط بنتو آ  را منر ، دهند می(؛ دعوت ها و خطاب های قرآ  را تیمیم 195-185: 1393، مؤدب)

 اش زیرا دامننه ؛فرابخش بود  یو نظریه نیز موجب عدم کصر و محدودیت برای آ  نظریه استدانند.  نمی خاص
و برنامنه هنایی کنه بنه  هادسنتور ، آورد. الزم به ذکر است قوانی  می تمار هو آ  را همه جانبه و جهانی ب، گسترد میرا 

کمال ؛ تواننایی فنراهم آورد  گنردد پنایر می امکا افراد و اعصار  ۀامکا  اجرا تد  آ  برای هم ،لحاظ جامییت و ا
 .خواهند تندهمنه  ها موجب سنیادت جناودا  به آ و عمل  زمینه های رتد و تیالی افراد را به دنبال خواهند داتت

گینری یو جهنا  تنمول، دهند میش قنرار یس  و مسلو را مخاطنب خنو ، نژاد، قرآ  تمام اقرار از هر جن   و فرا
مؤکند و مکنرر  یها ام ها و برارتیپ (23-17: 1386، )تجاع رضوی. افراد دارد و، مکا  ها، اعصار ۀنسبت به هم

انسا  در  ییغا یتکامل و تیال، اهداف فرابخش و جها  تمول خداوند در قرآ  یو قطی یبر تحقق کتم یقرآ  مبن
گیری آ  را نسنبت بنه  ۀرویکرد تفسیری دامن ای  گونه ۀارایدهد.  یفرا بخری آیات قرآ  را تکل م ۀنظری،  یزم فرا

رویکنرد  ،می  میزا  کارآمدی و مقبولیت آ  افزایش خواهد یافت. از ای  روهو به ، دهد میاعصار و افراد گسترش 
 تواند منجر به کنش اجتماعی نیز تود. می بلکه، ماند نمی تنها در کد اندیره باقی، تفسیری

 . رویکرد ناظر به مفسر3 -5

نظریات تفسیری نقش  ۀارایاست که در  دیگر یرویکرد، خواننده در فرآینده فهم مت بررسی نقش مفسر و 
نگریسنت  بنه  ۀموجب ایجاد تحنول در تنیو ، تیامل خواننده با مت  ۀنحو  (Mueller, 1986: 22). اساسی دارد

تفسنیرهای مختلنف ر تاهد تنوع و تکد ،و ایجاد مفاهیم و اصط کاتی تده که بومی مت  نیست. از ای  رو، مت 
نناظر بنه  نظرینۀ کارآمندیتری  مییارهای  برخی از مهم (Hirsch, 1967: 134-135). برای یو مت  هستیم

  از ای  قرار است.مفسر 

 . دوری از اعمال پیش دانسته های علمی مفسر5-3-1

 اراینهکارآمدی باتد که بهتری  تبینی  را در تفسنیر منت   نظریۀ تواند بر اسا  مییار می رویکرد تفسیری ای
کنم ینا  –اما به طوری کلی گاهی ای  پیش فرح هنا  ،تر استفاده کند ی کمیو در ای  راستا از پیش فرح ها، نماید
 کنند. می در تفسیر مفسر کضور پیدا -زیاد

. مینایی با مت  است ۀگاهی او در مواجهثیر علم و آ أو ت، استخراج مینا از مت  نیازمند فیالیت و اقدام مفسر
تواند مجاز باتد؛ بلکنه پناره  نمی بی تردید هرگونه دخالت پیش دانسته و پیش فرح (224-223: 1399، )ابو زید
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گاهی ها برای مفسر در  و ای  علوم (Hirsch, 1987: 35). ستا ای از ای  تیام ت با مت  غیر موجه و ناروا آ
آ  پیش دانسته ها مقندماتی در اختینار  ؛ زیراو درک مراد جدی مؤلف هستند، فهم مت ککم وسایل و ابزارهای 

اصل فهم و درک مینا میسر نخواهد تد. سیر تطور تفاسنیر قنرآ  کنریم ها  آ  نهند که بدو  می خواننده و مفسر
هنای  در فهمدگرگنونی ، اثنر تحنوالت علمنیدر سنطحی گسنترده بنر تفسیرهای جدید  در راستای سازد نمایا  می
تده یا مندلول مطنابقی  دگرگو اما ای  امر به مینای آ  نیست که مت  قرآ  یا میانی واژه ها  ،دهد می پیری  رخ
مبتنی بر  . فهم و تفسیر متو  صرفا  یابد ای  مهم تحقق میدر فهم مت   تحولبلکه به جهت  ،کرده است آ  تغییر 

فهنم و تفسنیر متنو  نینز ، قرای با تغییر ای  ، بودهها  آ  از مت  درلبی و بیرو   قرای خود مت  نیست و نیازمند 
تحول مینانی و تبندل تفاسنیر را در بنر ، دگرگونی علوم زمانه ،( ازای  رو63-52: 1378، )ایازی. تود می دگرگو 

کم ، قواعند دسنتوری، دارد. در تفسیر آیات قرآ  آتنایی علوم و پیش دانسته هایی چو  زبا  مت  بنر اصنول کنا
 منوثر، این  منواردو جنز ، نظیر کمل مطلق بر مقیند ینا جمنع عرفنی مینا  عنام و خناص ،تفهیم عق یی، محاوره

اخنت ف ، صنرف و نحنو آ ، لغنت عربنی، نزول قنرآ  ۀچنی  الزم است مفسر به علومی نظیر تیو  باتند. هم می
گاه ها  جز آ  و، فقهقواعد مباکث الفاظ اصول ، تأ  و فضای نزول آیات، ناسخ و منسوخ، قرائات نیز مسلط و آ

گاهی های مفسر از جمله مواردی اسنت  (125-118: 1390، ؛ رجبی324: 1369، )رامیار. باتد افزایش علوم و آ
، و در نتیجه وسیت کیفی و گسترش کمی در فهم کتاب الهی تده، که موجب کرف الیه های پنها  قرآ  کریم

و  ها گیری از ای  علنوم و پنیش دانسنتهکار  به آورد؛ اما نیازمند دقت مفسر در می تولید و تکدیر تفاسیر را به دنبال
 موجب کاهش ترتت و آزاد اندیری در تفسیر قرآ  تود. تا پیش فرح ها است

 . داوری عادالنۀ مفسر5-3-2

 ۀباتند. این  امنر از دینر بناز منورد توجنه وینژ  می نقد و نیازمند داوری، مفسر در مواجه با پرسش های جدید
از نسنبت مینا   مند   ینا ، انتظار از دی  و چگونگی زبا  دین  ۀمفسرا  بوده است. در گاتته مفسرا  در محدود

امنا مفسنر امنروز کنه از ، کردنند نمی پرسشها   ای قرآ  و اصول لیبرالیسم یا مکتب اقتصادی سوسیالیسم و جز
بنه داوری منت  قرآننی در این  ، دا کنردهپیش فرح و پیش دانسته پین ،مکاتب و جریا  ها، وجود ای  پرسش ها

و آتننایی مفسنر بنا کنوزه هنای فکنری بینرو  منت  اسنت کنه تنوا  ، پردازد. این  دغدغنه هنای ذهننی می موارد
 و پرده بنرداری از الینه هنای مختلنف قنرآ  را بنرای وی فنراهم، تنوع داد  به عرصه های استنطاق، پرسرگری

قرای  مرنهودی را ، باید سیی کند که ذه  مردم را به عصر نزول بردهمفسر ( 95-93: 1372، )خمینی. آورد می
فهنم و ، تا بتواند آینه را منورد اسنتنطاق برای مردم زما  خویش نیز ایجاد کند، که برای مردم آ  زما  مطرح تده

براسنا  ، باتند می یگفتنار، ات قنرآ ینآ وکنه روش و سنبجنا  آ ( از 187: 1385، )میرفت. تفسیر قرار دهد
آینات بنرای منردم در  های مندلولزما  نازل تده است. فهم مینانی و هما  مرهود افراد  قرای ت خاص و یهنذ
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، بر مفسر الزم است برای رفنع چننی  ابهامناتی از تفسنیر ،عصرهای آینده همواره با ابهام همراه است. از ای  رو
بنا ذهنینت هنای خناص زمنا  ننزول و قنرای  ، را با داوری و اسنتطاق های عادالنۀ خود مخاطبا  عصرهای بید

اجتهناد و کوتنش ، تفسنیر. گرددو باط  آ  آتکار ، تود تا ابهام از ظاهر آیات زدودهسازد مرهود آ  دوره آتنا 
 ۀ؛ که الزم است منورد توجنه وینژ آید به تمار می برای پرده برداری و کرف مراد مت  مبتنی بر همی  واقییت ها

 یر و داوری ک م الهی قرار گیرد.تفس، مفسرا  در استنطاق

 . دوری از انتظارات مفسر در فهم متن5-3-3

بلکه به کلینت دنینای ذهننی وی ، تود نمی افق دید و نگاه مفسر به پیش دانسته های وی محصور و محدود
، ارزش هنا، گردد. تیلق خناطر مفسنر بنه برخنی سنبو هنا می و به انتظارات وی از مت  نیز باز، استهم مرتبط 

گیرد. به عنوا  نمونه  می تفسیر وی قرار ۀمبنا و پرتوان، جهت، ای  مواردو جز ، سلیقه سیاسی، ایدئولوژی خاص
به پرسش بازتابی مت  در بلکه مفسر انتظار دارد ، صرف کنجکاوی علمی نیست، پرسرگری از مت  ۀاولی ۀانگیز 

کم بر بر اسا  ،   زمینهایو در خود بیابد  گنر محققنی بنه آ  دیدگاهی اتخاذ نمایدزبا  و بافت کا . برای مدنال ا
 آیناگنردد کنه  ای  پرسنش بنرای او مطنرح می، دهد می ارایهدنبال ای  پرسش باتد که آیا قرآ  نظامات اجتماعی 

توا  از آیات قرآنی خطوط کلی نظام اقتصادی یا نظام سیاسی را استخراج کرد؟ چه بسا تمایل داتته باتند کنه  می
بنه دسنت آورد. چننا  کنه برخنی  دست کنم ارکنا  این  نظنام هنای اجتمناعی را، و از دل آیات باتدپاسخ مدبت 

، مبنارزهداننش  ۀاراینتمام انتظار دارند متو  دی  پاسخ مدبتی به انتظار آنا  در  تیفتگیبا  های فیال سیاسی گروه
چینزی  -قانونمنندی تحنول جوامنع اقتصاد سوسیالیستی و ، آرمانی ۀایدئولوژیو جامی چهارچوب، تاریخ ۀفلسف

در جایی که مینای ، ق و انتظارات مفسریعرضه دارد. ع ها   ای و جز -مرابه ماتریالیسم تاریخی مارکیسست ها
پینام گینری از ، در تفسنیرها  آ  و از دخالت و کضورگردد باید مهار ، تود می مقصود مت  و مراد مؤلف فهمیده
کنه  از مصادیق بارز تفسیر به رأی خواهد بوددر غیر ای  صورت ؛ زیرا گرددی مت  و میناسازی برای آ  جلوگیر

، اما باید توجه داتت که در فیالیت ارتباطی مؤلف با مخاطب ،در سازوکار عق یی فهم جایی برای آ  وجود ندارد
گیرننده و مفسنر  ۀنه بر اسنا  انتظنار و ع قن، خورد می محتوای پیام ارتباطی بر محور نیت و انتخاب مؤلف رقم

بایند بنه دور از ، رویکنرد تفسنیری دارد ۀاراینآ  مفسری که سنیی در ، به عنوا  نمونه در بحث تید زوجات ،پیام
مفسنر بنه مخاطنب تحمینل هنای  این  ویژگیتبیی  کنند کنه  له را به گونه ایأمس، سلیقه و انتظارات خود، قیع 

، )خالندی. ولی از دیند بیروننی عادالننه بنه نظنر نرسند، عادالنه صادر تود یزیرا ممک  است نظریه های ؛نگردد
مخاطنب بنر  ۀتحمینل ایند روند یاد تندهزند.  می به کارآمدی یو رویکرد تفسیری آسیب، ای  خود (35: 1427

 یتنیاع، فکنری ۀکه بنا رعاینت این  گسنتر دارد بخری یو رویکرد تفسیری اثر از  ککایتبلکه ، تفسیر نیست
  است.یافته  تر بیش
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 نتیجه گیری

و تقابنل جندی تن ش مرسنوم ننزد ، به ویژه در قنرو  اخینر، های مختلف در فهم قرآ  کریم دیدگاهظهور . 1
تا از ای  طریق بنه  در کوزه رویکردهای تفسیری است نظریۀ کارآمدیمییارهای  ۀاراینیازمند ، مفسرا  مسلما 

 ؛دست یابیم مفسر و مؤلف، تبیی  بهتر در سه رویکرد ناظر به مت 
فکری منظم و مرخصی برای فهنم و تفسنیر قنرآ   ۀتواند منظوم می در رویکرد تفسیری نظریۀ کارآمدی. 2

در غیر ای  صورت رویکنرد  ،کنش های اجتماعی را نیز به دنبال داتته باتد، و با دارا بود  مقبولیت نماید ارایه
 ؛فاقد کارآیی و کارآمدی خواهد بودتفسیری 

 رویکردهای کارآمدی در مطالیات ادبی قرآ  نیز موجب گسترش کمی و کیفی فهم و تفسیر آیات الهی. 3
 ؛نماید می و از آسیب هایی چو  تفسیر و یا تحمیل رأی بر مت  قرآ  جلوگیری، تود می

کم بنر رویکردهنای  نظریۀ کارآمدی هایمییار . 4 توانند  منی ،تفسنیری مفسنرا  اعنم از سنلف و میاصنرکنا
، تواند فهم مراد الهی را خدتنه دار سنازد می و از آسیب هایی که راهی برای کرف مراد الهی باتد ۀچو  نقر هم

 جلوگیری نماید.
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 .آثار امام خمینی سسه تنظیم و نررؤ م: قمتفسیر سوره حمد، ، (1372) هروح اللّ ، خمینی .22
کبر، دهخدا .23  .دانرگاه تهرا انترارات : تهرا لغ  نامه دهخدا، ، (1372) علی ا
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، ال و رومریعسر، ادانره بره آراى بهبریرد نقکرالمی امامیه در تفسیر قرآن: با رویکمبانی ، (1390ی )عل، راد .24
 .سخ : تهرا 

اد پنژوهش هنای آسنتا  ینبن، مرنهد، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، (1371) ابوالفتوح، رازی .25
 .قد  رضوی

، ةالبقرر   لع و مطرا ةتحر تفسریر الفا  سریر مرع التفا  مع جرا ةمقدمر، ق(1405) کسی  ب  محمند، راغب اصفهانی .26
 ة.: دارالدعو کویت

 .طرح نو: تهرا ، عبا  مخبر ۀترجمراهنماى نظریه ادبی معاصر، ، (1377) دیسو یتر و یپ، راما  سلد  .27
 .انترارات امیر کبیر، تهرا تاریخ قرآن، ، (1362) محمود، رامیار .28
 .پژوهرگاه کوزه و دانرگاه: قمروش تفسیر قرآن، ، (1390) محمود، رجبی .29
 .دارالمنار: قاهرةتفسیر المنار، ، ق(1373) محمد، رتید رضا .30
المصنطفی  ةجامین: قنم(، 1مبرانی و قواعرد تفسریر طمنطرس تفسریر، (1387) محمند علنی، هانیرضایی اصف .31

 ة.الیالمی
 .یعلم: تهرا ی، محس  ث ث ۀترجم، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، (1380) جورج، تزریر  .32
 ة.الخیری ةیب: المطقاهرةتاج العروس من جواهر القاموس، ، (1306) محمد مرتضی، زبیدی .33
 ة.دارلکتب الیلمی: بیروتمناهل العرفان فی علوم القرآن، ، ق(1416) محمد عبدالیظیم، زرقانی .34
نق محمنند ابوالفننضل ینتحقالبرهران فری علرروم القرررآن، ، ق(1410) هاللّ   محمند بن  عبنندیبدرالدی، رکزر  .35

 ة.دار المیرف: روتیب، میابنراه
 .االمام صادق ةسسؤ م: قم، ةالسنه و االیمان و الکفر فی کتاب الل  ، (1308) جیفر، سبحانی .36
، «اجتهاد و بسترهای نظریه پردازی در فقه سیاسی تییه در دورا  میاصر»، (1388) سید کاظم، سید باقری .37

 .56-31صص، 16 ۀتمار ، مطالعات انقالب اسالمی
سنال ، توسرعه ،فرهنرگ یددانری، رضنا زبینب ۀترجمن، «مرنروعیت و کارامندی»، (1374) لیپست، سیمور .38

 .30-17صص، 18 ۀتمار ، چهارم
 .دارالفکر: بیروتاالتقان فی علوم القرآن، ، ق(1421) ج ل الدی ، سیوطی .39
 .41-23، صص10ۀ ، سال سوم، تمار فصلنامه پازند، «جنسیت و تمول مینایی»(، 1386تجاع رضوی، سییده ) .40
فصلنامه اندیشه ، «گاه تناق  باورید بررسی و نقد دی»، (1390) سید محمد علی کجتی، رکما ، تریف زاده .41

 .50-31صص، 39 ۀتمار ، دانرگاه تیراز، دینی
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فصرلنامه علمری ، «درآمدی بنر نظرینه در فقنه )مفهنوم تناسنی و ظرفینت تناسنی(»، (1379) علی، تفییی .42
 .23-8صص، 11، تمارۀ سال چهارم، پژوهشی جستارهاى فقهی اصولی

 .اس میو فرهنگ پژوهرگاه علوم : قم، و اصولگفتگوهاى نظریه پردازى در فقه ، (1395) ننننننننننننننننن، .43
 .دارالمیرفة: بیروت، ةدائرة المعارف االسالمی، (1933) تنتاوی و دیگرا  .44
اللنه  ةآین ة: مکتبنقنمبصائر الدرجات فری فارائل آل محمرد ط (، ، ق(1404) محمد ب  کس ، صفار قمی .45

 .المرعری النجفی
 .اس می: قمقرآن در اسالم از دیدگاه شیعه، ، (1374) سید محمد کسی ، طباطبایی .46
 .للمطبوعات االعلمیمؤسسة : بیروتالمیدان فی تفسیر القرآن، ، (1393) نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن، .47
بنیاد پنژوهش هنای اسن می آسنتا  قند  : مرهد، تفسیر جوامع الجامع، (1377) فضل ب  کس ، طبرسی .48

 . رضوی
 .ی للمطبوعاتملاالعمؤسسة : بیروتالبیان فی تفسیرالقرآن،  مجمع، ق(1415) نننننننننننننننننننننننننننننننن، .49
 ة.: دارالکتب الیلمیبیروتجامع البیان عن تاویل آى القرآن، ، ق(1412) محمد ب  جریر، طبری .50
 .اله ل ةمکتب: بیروتمجمع البحرین، ، (1985) فخر الدی ، طریحی .51
 .التراث الیربی ءداراکیا: بیروتالتبیان فی تفسیر القرآن، ، ق(1409) فضل ب  کس ، طوسی .52
پژوهرنگاه فرهننگ و اندیرنه : تهنرا مبرانی اندیشره سیاسری در اسرالم، ، (1383) عباسیلی، عمید زنجانی .53

 .اس می
و  وزارت فرهننگانترنارات : تهنرا مبانی و روش هراى تفسریر قررآن، ، (1373) ننننننننننننننننننننننننننننننننن، .54

 ارتاد اس می.
 .االعلمی للمطبوعات  ةموسس: بیروتتفسیر العیاشی، ، ق(1411) محمد ب  مسیود، عیاتی .55
سسنه ؤ م: قنم، مبانی اندیشه اسالمی: درآمردى برر نظرام ارزشری و سیاسری اسرالم، (1387) محمود، فتحیلی .56

 .ره() آموزتی و پژوهری امام خمینی
 ة.: دارالمیرفبیروتمعالم التندیل، ، ق(1407) کسی ، فراء بغوی .57
 ة.دارالمیرف: بیروتالقاموس المحیط، ، بی تا() مجدالدی ، فیروزآبادی .58
 ة.: اس میتهرا الصافی فی تفسیر القرآن، ، (1386) م  محس ، فی  کاتانی .59
 .دارالفکر: بیروتالتأویل،   محاسن، (1398) الدی  اکمد جمال، قاسمی .60
 .سروش: تهرا ، داریوش آتوری ۀترجمتاریخ فلسفۀ غرب، ، (1375) فردریو، کاپلستو  .61
 ة.لکتب االس میا : دارتهرا الکافی، ، بی تا() محمد ب  ییقوب، کلینی .62
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 .یو فرهنگ
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