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 :تقدیر و تشكر

 1«من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز و جل»

مراتب تقدير خود را در اين مجال از رياست محترم جامعه المصطفي العالميه)ص( حضرت حجه 

، دكتر زارعان  رياست محترم مجتمع آموزش عالي امام خميني )رض(، الاسلام و المسلمين دكتر اعرافي،

مدير و  رياست محترم مدرسه عالي قرآن و حديث، حجه الاسلام و المسلمين، دكتر رضايي اصفهاني

بليغ، زمينه رشد و  ابراز مي دارم كه با جهد حجه الاسلام و المسلمين دكتر علوي مهر، گروه تفسير،

 تعالي بنده و ديگر مشتاقان در حوزه تفسير قرآن كريم را فراهم آوردند.

و  حجه الاسلام، مخود لازم مي دانم از زحمات و راهنمايي هاي استادان بزرگوارربهمچنين، 

رضايي محمدعلي  دكتر و المسلمين حجه الاسلامو  )زيدعزه( عبد الحسين خسروپناه دكتر المسلمين

ه از علاوه بر مطالب اين رسالو  و مرحمت قرار داده اين حقير را مورد لطفكه  )زيدعزه( اصفهاني

 .ي نمايمصميمانه سپاسگزار بهره مند ساختند، علوم و دانش ها و نصائح خود
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 چكیده:

اندد  زمداني اسدت كده  عرصه مطالعات مرتبط با علوم ديني خصوصا مطالعات حوزه تفسير قرآن،

 شاهد تحول در روش ها و شيوه هاي مطالعاتي است. يكي از شيوه هاي نوين مطرح شده در اين زمينه،

ندو   يكي از نمونده هداي ايدناست. « فلسفه هاي مضاف به علوم ديني»درجه دوم با عنوان  ه ايمطالع

 است.  فلسفه دانش تفسير ،مطالعه

روش  اسدت. چيستي، چرايي و چگدونگي فلسدفه داندش تفسدير مسئله اصلي اين نوشتار، سوال از

توجه نيز  آنهاتحليل  به ديدگاه ها، علاوه بر توصيف وش كتابخانه اي است ودر اين نوشتار ر گردآوري

 شده است.

دربداره داندش  كده مي داندد يدانش ش تفسير رافلسفه داننگارنده در بررسي ها و تحليل هاي خود، 

يسدتي آن، هندسده و و چ تفسير شناسايي تاريخي و منطقي ماهيت دانشو مسائل كلان آن مانند  تفسير

، روش شناسدي و تفسدير بيان مهم ترين مسائل آن، معناشناسي مفاهيم كليددي داندشقلمرو و ساختار، 

ي، بده و منطق يخيتار روش با فسير و مانند آن بحث مي كند وكشف رويكردها و رهيافت هاي دانش ت

 نقادي، آسيب شناسي و برنامه ريزي درباره دانش تفسير مي پردازد.تبيين، 

ميان رشته اي است كه از جمع ميان روش هاي  فلسفه دانش تفسير، روش روش تحقيق مطلوب در

 اجتماعي به دست آمده است. -معرفتي و تاريخي

ه دانش تفسير، ناظر به پرسش هاي بيروني مرتبط با دانش تفسير هستند. جامعيدت ايدن مسائل فلسف

به شكل همزمدان و نداظر  تفسير مسائل به لحاظ شموليت آنها نسبت به مسائل تاريخي و معرفتي دانش

ار به شم ژگي هاي ديگر مسائل فلسفه دانش تفسيراز وي ،به نيازها و سوالات مطرح شده درباره آن بودن

الگوهاي متعددي در بررسي مسائل و چيستي فلسفه دانش تفسير، از سوي محققان ارائده شدده  مي آيد.

الگوي ده مسئله اي اسدت كده از  ش تفسير،است. نگارنده معتقد است بهترين الگو در مسائل فلسفه دان

   سوي نويسنده كتاب فلسفه فلسفه اسلامي مطرح شده است.

توليد فلسفه دانش تفسير به شكل تركيبي   علاوه بر مطلوبيت جداگانه هر كدام از مسائل فلسفه دانش تفسير،

 نيز، دارای مطلوبيت شرع ، عقل  و تاریخ  است. 

و جايگداه آن در ميدان  چرايديطراحي و تبيين فلسفه دانش تفسدير، هدف از تدوين تحقيق حاضر، 
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 .وش شناسي و مسئله شناسي آن است.مكانيزم اين دانش بر اساس ر در كنار تحليل ،دانش هاي اسلامي

 در پايان نيز توصيه ها و پيشنهادات در راستاي شكل گيري اين دانش جديد ارائه شده است.

، روش فلسفه دانشش تفسشير دانش تفسير، چيستیفلسفه دانش تفسير، ، فلسفه :واژگان کلیدی

  شناسی
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 :پیشگفتار

سرعت رشد دانش در ميان جوامع انساني امري انكار ناپذير است. در ميان دانش هاي توليد شدده 

يافته، دانش هايي هستند كه ارتباط مستقيمي با علوم انساني خصوصا در حدوزه داندش هداي و رشد 

 اسلامي دارند.

فلسفه هاي مضاف نيز از جمله دانش هايي است كه مي توان از آن ها به عنوان جديدترين فعاليت 

ضاف به امور و اين دانش هاي داراي اقسام گوناگوني از جمله فلسفه هاي م ها در اين عرصه نام برد.

به منظور رصد  به دانش ها توليد فلسفه هاي مضافواقعيت ها و فلسفه هاي مضاف به دانش هاست.

 ، در حال شكل گيري است.محتواي كلان دانش و خط دهي به آن و ترسيم راه آينده آن

ي اسلامي حتي با نام ها كشورهاي زمان هم در كشورهاي غربي و هم هر چند اين كار به طور هم

مشتر  در حال انجام است اما توجه به بومي سازي و شكل گيري دانش بر اساس روش هاي مدورد 

قبول و مباني مويد به اعتقادات اسلامي به منظور تقويت حكومت اسلامي در راسدتاي ايجداد تمددني 

اچيز بدر نوين و متعالي، نگارنده را بر آن داشت تا با راهنمايي اساتيد ذي فنون در اين وادي قددمي ند

 دارد.

رصدد داندش  رو، فلسفه دانش تفسير است كده بده منظداز نمونه هاي فلسفه هاي مضاف به علوم

 تفسير و خانه تكاني آن و ايجاد زواياي جديد در اين دانش تدوين مي گردد. 

نگارنده بر عدم توانايي كامل خود در اين راه اعتراف دارد، چرا كه تددوين فلسدفه يدک داندش از 

ته است كه احاطه اي كامل به دانش تفسير داشته باشد و سال هاي متمادي، ديددگاه هداي كسي ساخ

دانشمندان اين رشته را غواصي نموده باشد. بر همين اسداس نگارندده هديد ادعدايي دربداره تكميدل 

در اين راه ارائه نموده است را از لطف بيكران الهي، عنايات اهل بيت  چه طراحي اين كار ندارد و هر

 عليهم السلام، دعاي صاحبان حق و توجهات اساتيد ناظر بر اين طرح مي داند. 

 فصل انجام شده است.  پنجدر  تحقيقاين 

ه، فلسفه هداي مضداف، فصل اول به بررسي اصطلاحات كليدي و زيربنايي اين تحقيق مانند فلسف

ديگر به ارائه اجمالي از پيشينه اين كار در ميدان  بخشيمي پردازد. در ادامه نيز در قالب  دانش تفسير،
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  پرداخته شده است. دانشمندان

با عنوان چيستي دانش تفسير است كه در گفتار اول آن، به تعريف فلسفه دانش تفسدير  :فصل دوم

پرداخته شده است. در گفتار دوم نيز، به بررسي الگوي مسائل فلسفه دانش تفسير و در گفتدار بعددي 

 ين الگوي نمونه مرتبط با مسائل آن پرداخته شده است.به تبي

، تددوين همگن اصطلاحات و علوم با آن ارتباط جايگاه فلسفه دانش تفسير و با عنوان :ومفصل س

جايگاه فلسفه دانش تفسير در گستره علوم ديني و مطالعات قرآني از بحث هاي مهم ايدن  شده است.

 بخش به شمار مي آيد.

بررسي رابطه فلسفه دانش تفسير با اصطلاحات و علومي مانند متددولویي داندش در اين فصل به 

زبدان شناسدي و داندش  تفسير، تفسير پژوهي، منطق فهم دين، رئوس ثمانيه، علوم قرآني، هرمنوتيک،

 معرفت شناسي، جامعه شناسي علم، پرداخته شده است.  هاي مرتبط با آن،

نش تفسير، در اين فصل مورد بررسدي قدرار مدي گيدرد. فلسفه دا اهداف و مطلوبيت فصل چهارم:

مطلوبيدت  اهداف فلسفه دانش تفسير نيز به دو قسم اهداف بي واسطه و با واسطه تقسيم شده اسدت.

عقلدي،  مطلوبيت فردي و تركيبي مسائل فلسفه دانش تفسير و مطلوبيدتدر قالب  فلسفه دانش تفسير

 شرعي و تاريخي بيان شده است. 

تدوين شده است. در اين فصل در قالدب تفسير دانش با موضو  روش شناسي فلسفه  :پنجمفصل 

 روش شناسدي همچندينروش هاي فيلسوفان و جامعه شناسان علم، سير تاريخي گفتار به بررسي  دو

 پرداخته شده است.  فلسفه دانش تفسير، برگزيده

فلسفه دانش تفسدير و نقدش آن در تعامل ميان دو دانش آينده پژوهي و  در بخش ديگر اين فصل،

 مد نظر قرار گرفته است. پيش بيني ها و توصيه هاي فلسفه دانش تفسير،

اميد است تا اين تلاش علمي، گامي در راستاي اعتلداي معدارف ديندي تلقدي شدده و زمينده سداز 

 تحقيقات عميق تر از سوي تلاش گران عرصه مجاهدت در راه قرآن كريم باشد.
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 تحقیق طرح

در حكم نقشه راه و كه  مقدمات  ترین امورمهم طرح پژوهش وكليات تحقيق و این قسمت در 

 دورنمای  از تحقيق حاضر است، ارائه م  گردد.

 الف( تعريف مساله:

نامي عام براي همه دانش هنگامي كه وایه فلسفه به تنهايي به كار مي رود ، مي توان آن را به عنوان 

علم ، يا نامي براي علوم عقلي در مقابل علوم تجربي و نقلييا نامي براي ) علوم نظري و عملي( ها

استفاده  هر نو  تحليل و نگاه عقلانيبه كار برد و يا آن را براي مربوط به مسئله وجود )متافيزيک (

نسبت مضاف اليه كرد. اما زماني كه فلسفه به كلمه اي اضافه مي شود به معناي نگاه عقلاني و كلي 

در است. از عبارت تفسير زماني كه مضاف اليه فلسفه قرار مي گيرد، دو معنا مي توان اراده كرد. 

معناي دوم؛ تفسير به معناي دانش و در . است معناي اول؛ تفسير به عنوان يک فعل و حقيقت خارجي

ده است مثل فلسفه هنر . در حالت اول؛ فلسفه به يک فعل و يک پديده خارجي اضافه شاست تفسير

كه به عنوان يک علم اولي به آن نگاه مي شود . در حالت دوم؛ فلسفه به يک دانش اضافه شده است. 

در اين حالت فلسفه دانش تفسير از سنخ فلسفه هاي مضاف به علوم است كه مراد از آن، نگاه كلي و 

ت دوم دانشي درجه دوم است. ثانوي از بيرون به دانش تفسير است. فلسفه دانش تفسير در حال

وظيفه نو  دوم از فلسفه ها، نسبت به علوم مضاف اليه خود در سه مرحله بررسي، تحليل و توصيه 

خلاصه مي گردد. در اين هنگام فلسفه دانش تفسير، دانشي ثانوي به شمار مي آيد كه بعد از پيدايش 

طور طبيعي فلسفه دانش تفسير مانند هر دانشي اولي خود، يعني دانش تفسير به وجود آمده است. به 

دانشي داراي رئوس ثمانيه، مسائل، موضو  و اهداف مشخصي است و براي شكل گيري اين دانش 

فوائدي وجود دارد. از پيدايش فلسفه هاي مضاف در كشور ما زمان زيادي سپري نشده است. درباره 

سفه فلسفه اسلامي و فلسفه اصول فقه، برخي از علوم، فلسفه هايي مضاف مانند فلسفه اخلاق و فل

كتاب هايي به رشته نگارش در آمده اند. نگارنده اين رساله بر آن است تا با ياري خداي متعال و 

ارشادات استادان، فعاليتي را در زمينه چيستي و چرايي فلسفه دانش تفسير، رابطه آن با علوم ديگر، 

ر پيش روي اين دانش آغاز نمايد كه به طور قطع گيري مسائل و اهداف آن و مسي پيدايش و شكل

  براي به ثمر نشستن آن نمي توان به يک رساله اكتفا نمود و اين آغاز راه است.
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   ب( سوال اصلی:

 دانش تفسير چيست؟فلسفه 

 ج( سوال هاى فرعى تحقيق: 

 ماهيت فلسفه دانش تفسير چيست؟ -1

   چگونه است؟سفه دانش تفسير در ميان دانش ها و اصطلاحات نزديک به خود جايگاه فل-2

 ؟گونه قابل تبيين استفلسفه دانش تفسير چ چرايي -2

 در فلسفه دانش تفسير چگونه است؟ و رويكرد تحقيقيشيوه  ،روش شناسي - 5

 د( فرضيه هاى تحقيق: 

از اقسام فلسفه هاي مضاف به علوم كه بر اساس تحليل عقلي و تفسير علمي است دانش فلسفه  -1
انجام تفسير و فعاليت هاي  دانشبه ديدباني و نظارت بر تاريخي و نگاه از بيرون به دانش تفسير، 

همانند ديگر علوم داراي مسائل مخصوص به خود  فلسفه دانش تفسير، .شده دراين عرصه مي پردازد
دانش تفسير، مباني و پيش فرض هاي دانش تفسير، روش شناسي انش دماهيت و چيستي  .مي باشد
واقع نمايي و گونه تفسير،  موجود در دانش ، روش هاياصطلاحات كليدي دانش تفسيرتفسير، 

، مبادي علمي شناسي گزاره هاي دانش تفسير، بررسي تطبيقي گرايش هاي موجود در دانش تفسير
  دانش تفسير از مسائل فلسفه دانش تفسير به شمار مي آيند.آسيب شناسي  وغير علمي دانش تفسير،

و روش  يتبه لحاظ ماهی و مجموعه علوم نظر یرز ، به لحاظ روش شناس يزن يردانش تفس فلسفه -2

در گروه آن، در  يهبه لحاظ وجود مرحله توصو مرتبط با قوه عاقله  یدانش ها یلموجود در آن، در ذ

فلسفه دانش تفسير را مي توان زير مجموعه مطالعات درجه دوم در حوزه  دارد. یجا  عمل یدانش ها

مطالعات قرآني قلمداد نمود. اين دانش با دانش ها و اصطلاحات نزديک به خود رابطه اي دو سويه 

ا مانند متدولویي، هرمنوتيک و معرفت شناسي مي توانند در تكميل مسائل برخي از دانش ه دارد.

 وثر باشند.فلسفه دانش تفسير م

تدوين چرايي فلسفه دانش تفسير در قالب بيان اهداف و گونه هاي مطلوبيت قابل بررسي است.  -5
 و ها كاستي كشف عقلي، شرعي و تاريخي است. مطلوبيتو طراحي فلسفه دانش تفسير داراي 

 به جديد مباحث كردن اضافه و زوائد دانش تفسير، حذف كردن مند ي، ضابطه تفسير ي ها آسيب
فلسفه  هر چه بهتر جهت استفاده از دانش تفسير، از اهداف تاسيس يزيبرنامه ر تفسير، علم دامنه
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