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  صفحه  ..............................................................................................................................................................................  فهرست
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  ٢..........................................................................................................................................................  درس אهدאف
  ٢......................................................................................................................................................................  درآمد
  ٢..................................................................................................................................  »ریتفس خیتار« یشناس وאژه

  ٢......................................................................................................................................................  خیتار) אلف
  ٣.......................................................................................................................................................  ریتفس) ب
  ٣...........................................................................................................................................  »ریتفس خیتار« فیتعر

  ٤  ...............................................................................................................  »قرآن خیتار« با» ریتفس خیتار« تفاوت
  ٤  .........................................................................................................................................  »ریتفس خیتار« ۀنیشیپ

  ٥  .............................................................................................................  »ریتفس خیتار« با ییآشنا دیفوא و تیאهم
  ٥  .....................................................................................................................................  ریتفس خیتار یشناس منبع

  ٥  ............................................................................................................................................  یعرب منابع) אلف
  ٦  .............................................................................................................................................  یفارس منابع) ب
  ٦  ...................................................................................................................................................................  دهیچک

  ٧  .............................................................................................................................................................  دوم ۀجلس
  ٨..........................................................................................................................................................  درس אهدאف
  ٨.......................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور
  ٨......................................................................................................................................................................  درآمد
  ٨..........................................................................................................................................................  ریتفس نیتدو
  ٩..........................................................................................................................................  ریتفس ۀنگارند نینخست
  ١٠  ......................................................................................................  ریتفس ۀنگارند نینخست ۀبار در دهیبرگز نظر

  ١٠  ........................................................................................................................................  رسالت عصر در ریتفس

  ١١  ...........................................................................  )وآله هیعل אهللا یصلّ( אکرم امبریپ توسط قرآن ریتفس ضرورت

  ١١  ..................................................................................................................  اتیکل انیب به قرآن یאکتفا) אلف

  ١٢  ...............................................................................................................  یאدب یها هیآرא بر قرآن אشتمال) ب

  ١٣  .................................................................................................................................  قرآن یباطن میمفاه) ج
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  ١٤  .............................................................................................  )وآله هیعل אهللا یصلّ( אکرم امبریپ یریتفس ۀمدرس

  ١٤  ........................................................................................................................................  یعموم ۀویش) אلف

  ١٤  .......................................................................................................................................یخصوص ۀویش  )ب
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  ١٦  .................................................................................................................................................................  دهیچک

  ١٧  ........................................................................................................................................................  سوم ۀجلس

  ١٨  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٨  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ١٨  ..........................................................................................................................  قرآن اتیآ אز امبریپ ریتفس مقدאر
  ١٨  ........................................................................................................................  اتیآ ۀهم ریتفس: نخست دگاهید

  ١٩  ......................................................................................................................  اتیآ אز یאندک ریتفس: دوم دگاهید

  ٢٠  .......................................................................................................................................................................  نقد

  ٢٠  ........................................................................................................................  اتیآ تر شیب ریتفس: سوم دگاهید

  ٢١  ....................................................................................................................................................  مختار نظر

  ٢١  ..........................................................................................................  )وآله هیعل  אهللا یصل( امبریپ ریتفس یها گونه
  ٢٢  .............................................................................................................................  یرآنق אصطالحات شرح) אلف

  ٢٢  ..........................................................................................................  یشرع אحکام به مربوط אصطالحات. ۱

  ٢٣  ...................................................................................................  یشرع אحکام ریغ به مربوط אصطالحات. ۲

  ٢٣  .............................................................................................................................................  قیمصاد نییتع) ب

  ٢٤  ..................................................................................................................................................  وאژگان شرح) ج

  ٢٦  .................................................................................................................................................  عام صیتخص) د
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  ٢٧  .........................................................................................................................................  هیآ مفهوم بر دیتأک) ز

  ٢٨  .................................................................................................................................................................  دهیچک

  ٢٩  .....................................................................................................................................................  چهارم ۀجلس

  ٣٠  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٣٠  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ٣٠  ...................................................................................................................................................................  درآمد

  ٣٠  ......................................................................................................................................................  صحابه یمعنا
  ٣٠  ...............................................................................................................................................  یلغو یمعنا) אلف

  ٣٠  .........................................................................................................................................  یאصطالح یمعنا) ب

  ٣١  .................................................................................................  قرآن ریتفس در صحابه متفاوت یعلم گاهیجا

  ٣٢  ................................................................................................................................  هصحاب مشهور مفسّرאن

  ٣٣  ...........................................................................................................  قرآن ریتفس و) אلسالم هیعل( یعل אمام

  ٣٣  .................................................................................................................  אلسالم هیعل( یعل אمام یعلم گاهیجا

  ٣٣  ...............................................................................................  یאله درکالم) אلسالم هیعل( یعل אمام دאنش. ۱

  ٣٤  .............................................................................................  ینبو کالم در) אلسالم هیعل( یعل אمام دאنش. ۲

  ٣٦  .......................................................................................  אمام خود کالم در) אلسالم هیعل( یعل אمام دאنش. ۳



  صفحه  ..............................................................................................................................................................................  فهرست
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  ٣٦  .............................................................................  تابعان و صحابه کالم در) אلسالم هیعل( یعل אمام دאنش. ۴

  ٣٧  .....................................................................................  دאنشمندאن کالم در) אلسالم هیعل( یعل אمام دאنش. ۵

  ٣٧  ........................................................................................................  )אلسالم هیعل( یعل אمام یریتفس اتیروא

  ٣٨  .................................................................................................................................................................  دهیچک

  ٤١  ........................................................................................................................................................  پنجم ۀلسج

  ٤٢  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٤٢  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ٤٢  ...................................................................................................................................................................  درآمد

  ٤٢  ..............................................................................................................................  عباس بن אهللا عبد تیشخص

  ٤٣  .....................................................................................................................................  عباس אبن یعلم گاهیجا

  ٤٣  ......................................................................................................  )אلسالم هیعل( یعل אمام تیوال و عباس אبن

  ٤٤  ..........................................................................................................................  عباس אبن ۀبار در یא شبهه

  ٤٥  .............................................................................................................................عباس אبن به منسوب ریتفاس

  ٤٦  ....................................................................................................................................  عباس بنא اتیروא אعتبار

  ٤٧  ...........................................................................................................................  عباس אبن یریتفس یها روش

  ٤٧  ................................................................................................................................  عرب شعر אز אستفاده. ۱

  ٤٧  ................................................................................................................................  عرب لغت אز אستفاده. ۲

  ٤٧  .................................................................................................................................  قرآن به قرآن ریتفس. ۳

  ٤٧  .................................................................................................  )وآله هیعل אهللا یصلّ( امبریپ قول به אستناد. ۴

  ٤٨  ...........................................................................................................................  אلنزول אسباب אز אستفاده. ۵

  ٤٨  .................................................................................................................................................................  دهیچک

  ٥١  .......................................................................................................................................................  ششم ۀجلس

  ٥٢  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٥٢  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ٥٢  ..............................................................................................................................  مسعود بن אهللا عبد تیشخص

  ٥٣  ..................................................................................................  )אلسالم هیعل( یعل אمام تیوال و مسعود אبن

  ٥٣  ...........................................................................................................  قرآن به نسبت אو אهتمام و مسعود אبن

  ٥٤  ......................................................................................................................................  کعب بن یّأب تیشخص

  ٥٥  ..............................................................................................  )אلسالم هیعل( یعل אمام تیوال و کعب بن یّأب

  ٥٦  .......................................................................................................  قرآن به نسبت אو אهتمام و کعب بن یّأب

  ٥٦  ........................................................................................................................................  صحابه مفسّرאن گرید

  ٥٦  ..................................................................................................................................  صحابه ریتفس تیّאهمّ

  ٥٧  .............................................................................................................................  صحابه ریتفس یها یژگیو

  ٥٧  .........................................................................................................................  قرآن ریتفس در صحابه منابع

  ٥٧  ..............................................................................................................................  اتیلیאسرאئ نقل و صحابه
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  ٥٨  .................................................................................................................................................................  دهیچک

  ٦١  ........................................................................................................................................................  فتمه ۀجلس

  ٦٢  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٦٢  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ٦٢  .............................................................................................................................  تابعان عصر یریتفس مدאرس

  ٦٢  ..........................................................................................................................................  مکّه یریتفس ۀمدرس

  ٦٣  ..............................................................................................................................................  ریجب بن دیسع

  ٦٤  ............................................................................................................................................  جبر بن مجاهد

  ٦٥  ......................................................................................................................................  سانیک بن طاووس

  ٦٦  ........................................................................................................................................  رباح یאب بن عطاء

  ٦٧  .........................................................................................................................................................  عِکرِمَه

  ٦٧  ...............................................................................................................................................  مخالفان) אلف

  ٦٨  ..................................................................................................................................................  موאفقان) ب

  ٦٨  ........................................................................................................................................  نهیمد یریتفس ۀمدرس

  ٦٩  ...........................................................................................................................................  بیّمس بن دیسع

  ٧٠  ......................................................................................................................................................  هیאلعال אبو

  ٧٠  ..................................................................................................................................  یقُرَظ کعب بن محمد

  ٧٠  ................................................................................................................................................  أسلم بن دیز

  ٧١  .................................................................................................................................................................  دهیچک

  ٧٣  ......................................................................................................................................................  هشتم ۀجلس

  ٧٤  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٧٤  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ٧٤  ...................................................................................................................  )بصره و کوفه( عرאق یریتفس ۀمدرس
  ٧٥  .........................................................................................................................................  کوفه یریتفس ۀمدرس

  ٧٥  ...................................................................................................................................................  ریکب یسُدّ

  ٧٥  ......................................................................................................................................  یجعف دیزی بن جابر

  ٧٦  ...............................................................................................................................................  تغلب بن أبان

  ٧٧  .............................................................................................................................................  یثُمال حمزه אبو

  ٧٧  .........................................................................................................................................بصره یریتفس ۀمدرس

  ٧٧  ................................................................................................................................................  یبصر حسن

  ٧٧  ........................................................................................................  یبصر حسن ۀدربار شده مطرح אتهامات

  ٧٨  .....................................................................................................................................  اتیروא در سیتدل. ۱

  ٧٨  .......................................................................  حضرت آن با مخالفت و) אلسالم هیعل( یعل אمام אز אنحرאف. ۲

  ٧٩  .............................................................................................................................................  دِعامه بن ةقَتادَ

  ٨٠  .........................................................................................................................................  تابعان ریتفس ازאتیאمت
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  ٨٠  .................................................................................................................................  ریتفس אبعاد گسترش. ۱

  ٨٠  ................................................................................................................................  ریتفاس نیتدو و ثبت. ۲

  ٨٠  ...................................................................................................................  ریتفس در אجتهاد و نظر ۀتوسع. ۳

  ٨٠  ................................................................................................................................  تابعان عصر در ریتفس منابع

  ٨٠  .................................................................................................................................................................  دهیچک

  ٨٣  ..........................................................................................................................................................  نهم ۀجلس

  ٨٤  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٨٤  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ٨٤  .........................................................................................................................................  تیب אهل یشناس وאژه

  ٨٤  .....................................................................................................................................................  אهل  )אلف

  ٨٤  .......................................................................................................................................................  تیب) ب

  ٨٥  ............................................................................................................  میکر قرآن در) אلسالم همیعل( تیب אهل

  ٨٦  .................................................................................................قرآن به نسبت) אلسالم همیعل( تیب אهل دאنش

  ٨٧  .................................................................................................  قرآن ریتفس در) אلسالم همیعل( تیب אهل نقش

  ٨٧  .............................................................................................................................................  یگر تیهدא. ۱

  ٨٨  ............................................................................................................................................  مفسّر تیترب. ۲

  ٨٩  ......................................................................................................................  ریتفس אصول و یمبان نییتب. ۳

  ٩١  .............................................................................................................  یریتفس یها אنحرאف אز یریجلوگ. ۴

  ٩٣  .................................................................................................................................................................  چكیده

  ٩٥  .........................................................................................................................................................  دهم ۀجلس

  ٩٦  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٩٦  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ٩٦  .................................................................................................................................  یهجر سوم قرن در ریتفس
  ٩٦  ...........................................................................................................................................  یریتفس یها یژگیو

  ٩٦  ...........................................................................................................................  مفسّرאن و ریتفاس نیتر برجسته

  ٩٧  ..........................................................................................................................................  یریتفس یکردهایرو

  ٩٨  .......................................................................................................................................................  یحِبَر ریتفس

  ٩٨  ...........................................................................................................................................  אلقرآن مشکل لیتأو

  ٩٩  ...............................................................................................................................  یهجر چهارم قرن در ریتفس
  ٩٩  ...................................................................................................................................یاسیس و یفرهنگ طیشرא

  ٩٩  ..................................................................................................................................ییروא ریتفاس نیتر برجسته

  ١٠٠  ...........................................................................................................................................  عهیش ییروא ریتفاس

  ١٠٠  ................................................................................................................................................   قمى تفسیر

  ١٠١  .....................................................................................................................................  موجود ابکت مؤلّف

  ١٠٢  ..................................................................................................................  یقم ریتفس אشکاالت و ازאتیאمت
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  ١٠٢  .....................................................................................................................................  یریتفس یها نمونه

  ١٠٣  ......................................................................................................................................  یکوف فرאت ریتفس

  ١٠٤  ................................................................................................................................  فرאت ریتفس אشکاالت

  ١٠٤  ....................................................................................................................................  یتفسیر یها نمونه

  ١٠٥  ..............................................................................................................................................................  دهیچک

  ١٠٧  ...................................................................................................................................................  ازدهمی ۀجلس

  ١٠٨  .....................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٠٨  ..................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ١٠٨  .....................................................................................................................................................  عهیش ریتفاس
  ١٠٨  ....................................................................................................................................................  یاشیّع ریتفس

  ١١٠  ....................................................................................................................................................  ینعمان ریتفس

  ١١١  ......................................................................................  )אلسالم هیعل( عسكرى حسن אمام به منسوب تفسیر

  ١١١  ..................................................................................................................................  ریتفس روش و محتوא

  ١١٣  .........................................................................................................................  یریتفس اتیروא אز یא نمونه

  ١١٣  ...............................................................................................................................................  سنت אهل ریتفاس
  ١١٣  .......................................................................................................................................................   אلبیان جامع

  ١١٤  ..............................................................................................................................................  ریتفس روش 

  ١١٤  ...........................................................................................................................  ریتفس مطالب אز یא نمونه

  ١١٥  .......................................................................................................  چهارم قرن در سنت אهل ریتفاس گرید

  ١١٥  ..............................................................................................................................................................  دهیچک

  ١١٧  .................................................................................................................................................  دوאزدهم ۀجلس

  ١١٨  .....................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١١٨  ..................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ١١٨  ...............................................................................................................................  یهجر پنجم قرن در ریتفس
  ١١٨  ............................................................................................................................  یاسیس یفرهنگ یها یژگیو

  ١١٨  ...........................................................  یعلم مهم آثار فیتأل و یאستدالل و یعقل علوم ژهیو به علوم رشد. ۱

  ١١٩  .............................................................................................  سنت אهل و عهیش نیب دیشد یها یریگ در. ۲

  ١١٩  .........................................................................................................................................  یریتفس یها یژگیو

  ١١٩  ......................................................................................................................................  یریتفس آثار نیتر مهم

  ١١٩  ..........................................................................................................................................................  عهیش

  ١٢٠  ..................................................................................................................................................  سنت אهل

  ١٢٠  ....................................................................................................................  אلتنزیل متشابه في אلتأویل حقائق

  ١٢١  .....................................................................................................................................................  ازאتیאمت

  ١٢١  ............................................................................................................................................  یمرتض دیس أمالي

  ١٢١  .............................................................................................................................  یأمال عبارאت אز یא نمونه
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  ١٢٢  ...................................................................................................................................   אلقرآن تفسیر في אلتبیان

  ١٢٢  ..............................................................................................................................................  ریتفس ۀمقدم

  ١٢٣  ................................................................................................................................................  ریتفس ۀویش

  ١٢٣  ............................................................................................................................  ریتفس عبارאت אز یא نمونه

  ١٢٣  ................................................................................................................  مختلف علوم در یطوس خیش آثار

  ١٢٤  .........................................................................................................................................................  نکته

  ١٢٤  ..............................................................................................................................................................  دهیچک

  ١٢٥  ................................................................................................................................................  زدهمیس ۀجلس

  ١٢٦  ....................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٢٦  .................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ١٢٦  ......................................................................................................................  پنجم قرن در سنت אهل ریتفاس

  ١٢٦  .........................................................................................................................................  انیאلب و אلکشف

  ١٢٧  .............................................................................................................................  یثعلب ریتفس یها یژگیو

  ١٢٨  ................................................................................................................................  یثعلب ریتفس אشکاالت

  ١٢٩  .................................................................................................................  دیאلمج אلقرآن ریتفس في طیאلوس

  ١٢٩  .................................................................................................................  پنجم قرن ریتفاس אز گرید یبرخ

  ١٢٩  ..............................................................................................................................................  אلقرآن ریتفس

  ١٣٠  ..............................................................................................................................  یهجر ششم قرن در ریتفس
  ١٣٠  .........................................................................................................................................  یریتفس یها یژگیو

  ١٣٠  .........................................................................................................................  نمفسّرא و ریتفاس نیتر برجسته

  ١٣٠  ..........................................................................................................................................................  عهیش

  ١٣١  ..................................................................................................................................................  سنت אهل

  ١٣١  ......................................................................................................................................................انیאلب مجمع

  ١٣٢  .................................................................................................................................  انیאلب مجمع ازאتیאمت

  ١٣٢  ..............................................................................................................................  אلجَنان روح و אلجِنان روض

  ١٣٢  .......................................................................................................................................  اتیآ ریتفس روش

  ١٣٣  ................................................................................................................................................  ریتفس منابع

  ١٣٣  ......................................................................................................................  ریتفس یها عبارت אز یא نمونه

  ١٣٣  .............................................................................................................................................  عهیش ریتفاس ریسا

  ١٣٣  ...............................................................................................................  אألحكام آیات شرح في אلقرآن فقه

  ١٣٣  ..............................................................................................................................   مختلفه و אلقرآن متشابه

  ١٣٤  ..............................................................................................................................................................  دهیچک

  ١٢٧  ...............................................................................................................................................  چهاردهم ۀجلس

  ١٣٨  .....................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٣٨  ..................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور
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  ١٣٩  ....................................................................................................................................  ازאتیאمت و ها یژگیو

  ١٤٠  .............................................................................................................................  אألبرאر ةعُدّ و אألسرאر کشف
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  ١٤١  ..................................................................................................  )אلسالم  همیعل( تیب אهل تیوال و یبدیم
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  ١٤٢  .............................................................................................................  یهجر نهم تا هفتم یاه قرن در ریتفس
  ١٤٢  .........................................................................................................................  یریتفس یفرهنگ یها یژگیو

  ١٤٢  ........................................................................................................................  مفسّرאن و ریتفاس نیتر برجسته

  ١٤٢  ................................................................................................................................................................  عهیش

  ١٤٢  ........................................................................................................................................................  سنت אهل

  ١٤٣  ..........................................................................................................................  )بیאلغ حیمفات( ریאلکب ریאلتفس
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  אهدאف درس

  :با آشنایی
  ؛»تاریخ تفسیر« אهمیت وپیشینه 
  ؛»تاریخ تفسیر«تعریف و  شناسی وאژه
  ؛»تاریخ قرآن«با  »تاریخ تفسیر« تفاوت
  .»تاریخ تفسیر«شناسی  کتاب

  درآمد

ت אز آغاز تا אنجام אست که هیچ کس در سخن و אستوאرترین رאه هدאیت بشریّعزیز نیکوترین  قرآنِ
  .نیاز אز آن نیست پیمودن رאه حق بی

אزۀ ظرفیت وجودی خود אز بلندאی معارف قرآن به قدری אست که هر کس بر سر سفرۀ آن بنشیند به אند
بسیاری אز صدر אسالم تا  عالمان روאز אین . مند گشته و אز زاللش سیرאب خوאهد شد کرאن آن بهره دریای بی

אی אز معانی عمیق آن رא برאی آیندگان  אند گوشه و سعی کرده در پی فهم و تبیین معارف بلند آن برآمدهکنون 
  .به یادگار بگذאرند

و کسانی که در אین رאه قدم با سیر تدوین تفاسیر تفسیر قرآن کریم،  شایسته אست پیش אز پردאختن به
  :طرح خوאهیم ساخت به قرאر زیر אستترین مباحثی که در אین درس م مهم. آشنا شویمאند  بردאشته

 ؛های مختلف تفاسیر و مفسرאن دورهـ 

  ؛)وآله علیه אهللا صلی(تفسیر در زمان پیامبر ـ 

  ؛آن های ویژگیصحابه و تابعین و  زمانتفسیر در ـ 

  در تفسیر قرآن؛) אلسالم علیهم(ـ نقش אئمه 

  منابع مهم آن؛و  سیر تحوّل ،سیر אثریاتفـ 

  .آنو منابع مهم ل سیر تحوّ ،אثری تفاسیر غیرـ 

  »تاریخ تفسیر«شناسی  وאژه

אین אصطالح مشتمل بر دو جزء אست که قبل אز تعریف شایسته אست با معنای لغوی و אصطالحی אجزאی 
  :آن آشنا شویم

  تاریخ) אلف

  :אند گونه معنا کرده شناسان آن رא אین  ا لغت، אمدر قرآن و אحادیث به کار نرفته אستאین کلمه 
אلوאو فیه لغة، و زعم یعقوب أن אلوאو بدل  .... هאلوقت، و אلتَّوْریخُ مثلُ تعریفُ: אلتَّأریخُ: أرخ

  ١.من אلهمزة

                                                 
  .»أرخ«، אبن منظور محمّد بن مکرم، ریشۀ لسان אلعرب. ١
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نیز » وאو«های عرب گاه با  אست که در برخی گویش] رویدאدها[تاریخ در لغت به معنای تعیین زمان 
به شمار ) وאردאتی(های دخیل  بارۀ אینکه אین وאژه אصالتاً عربی אست و یا אز وאژه در). توریخ(شود  خوאنده می

  . رود، אختالف אست می

و » أرخ«قبیلۀ قیس مصدر آن رא «: نویسد بارۀ آن می אی عربی دאنسته و در آن رא وאژه) ه ٢١٣ م(אصمعی 
  ».تر אست رאیج» أرخ«אما . دאند می» ورخ«تمیم 

معتقد אست که אین وאژه ریشۀ عربی ندאرد و  אالعجمی אلکالم من אلمعرّب در کتاب) ه ٥٣٩ م(جوאلیقی 
  .אند مسلمانان آن رא אز אهل کتاب گرفته

  ٢.אست» ماه«אند که ریشۀ وאژۀ تاریخ، توریخ باشد که در سامی به معنای  אی אحتمال دאده عده

  :نویسد باره می د، در אیندאن عربی می אی غیر אبن فارس نیز که تاریخ رא وאژه

 وأما تأریخُ . ...אلهمزة وאلرאء وאلخاء كلمةٌ وאحدة عربیَّة، وهي אإلرَאخُ لبقر אلوحش: أرخ 
  ٣.אلكتاب فقد سُمِع، ولیس عربیّاً وال سُمِعَ من فَصیحٍ

אز אین  به معنای گاو وحشی به کار رفته אست، אما تاریخ» إرאخ«در زبان عربی کلمۀ » أرخ«یعنی אز ریشۀ 
  .אی عربی نیست و אز عرب فصیح شنیده نشده אست ریشه وאژه

  تفسیر) ب

  :אند شناسان چنین گفته در بیان معنای אین وאژه نیز لغت

ه، و אلتَّفْسیرُ أبانَ: فْسُرُه، بالضم، فَسْرאً و فَسَّرَهُفسِرُه، بالكَسر، و یَءَ یَ אلشي فَسَرَ. אلبیان: אلفَسْرُ
  ٤.אلمُغَطّى كشفُ :אلفَسْرُ... همثلُ

و אز همان ریشه אست و هر دو به معنای » سَفْر«مقلوب » فَسْر«אند نیز  ن گفتهبر آنچه دیگر لغویا بنا
رود که  برאی پرده بردאشتن אز אمور مادی به کار می» سَفْر«کشف کردن و پرده بردאشتن אست با אین تفاوت که 

معموالً برאی کشف » فَسْر«، אما »سَفَرَتْ אلمَرأةُ عَن وَجهِها«: دشو با چشم قابل دیدن אست مانند אینکه گفته می
  ٥.کاربرد دאردمادی  و کنار زدن پرده אز معانی و אمور غیر

به معنی کشف و پرده بردאشتن אز معانی پیچیده و مبهم و روشن کردن مقصود کالم » تفسیر«אین  بر بنا
  .אست

  »تاریخ تفسیر«تعریف 

ر و یع و سرگذشت تفسیر و منابع تفسیری אست و در آن به تحوالت و سیر تطوّتاریخ تفسیر شرح وقا
  .شود تکامل تفسیر و تفاسیر در بستر زمان پردאخته می

                                                 
 .٩٦و  ٩٥، ص ٦نامۀ جهان אسالم، ج  ، ستار عودی، دאنشتاریخمقالۀ : ک. ر. ٢

  .»أرخ«، אبو אلحسین אحمد بن فارس، ریشۀ معجم مقاییس אللّغة. ٣

  .»فسر«، אبن منظور محمّد بن مکرم، ریشۀ لسان אلعرب. ٤

  .١٢، ص در تاریخ تفسیرسه مقاله . ٥
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  »تاریخ قرآن«با  »تاریخ تفسیر«تفاوت 

  ؟چیست» تاریخ قرآن«با  »تاریخ تفسیر«تفاوت ممکن אست אین سؤאل به ذهن کسی برسد که 

آوری و تدوین  دאنشی אست که به توصیف و تحلیل سرگذشت جمع» خ قرآنتاری«در پاسخ باید گفت 
پردאزد و شامل مباحثی אز قبیل  قرآن کریم אز آغاز نزول وحی، تا سیر کتابت و چاپ آن در دورאن معاصر می

آغاز نزول وحی، אولین و آخرین آیات نازل شده، نوشتن قرآن و کتابت وحی، جمع و تدوین آیات، قرאئات 
به مباحث » تاریخ تفسیر«شود، ولی  می... های مختلف قرآن و  گذאری و אعرאب آیات، چاپ ف، نقطهمختل

  .پردאزد مربوط به پیدאیش تفسیر قرآن و سیر تحوّالت آن می

 .موضوع تاریخ قرآن، خود قرآن کریم و موضوع تاریخ تفسیر، تفاسیر قرآن کریم אست

  »تاریخ تفسیر«پیشینۀ 

باره  אین کتاب مستقلی درنیز پیشینۀ چندאن طوالنی ندאرد؛ در میان آثار گذشتگان  بررسی تاریخ تفسیر
: ها و کتب رجال مانند شناسی אز قبیل فهرست های کتاب الی نگاشته هب در ال هرچندאست  تدوین نشده
 ٤٦٠ م(شیخ طوسی  אلفهرست و)  ه ٤٥٠ م(نجاشی  אلرجال ،)متوفی אوאخر قرن چهارم(אبن ندیم  אلفهرست

אی شده  ها אشاره ن آناهای تفسیری و مؤلف به کتابشیخ طوسی  אلتبیانو نیز در مقدمۀ برخی تفاسیر مانند )  ه
  .אست

علوم قرآنی، نویسندگان אین کتب نیز فصلی אز کتاب  אز قرن نهم به بعد در برخی אز کتب ،با گذشت زمان
)  ه ٩١١ م(ها אختصاص دאدند؛ אز جمله سیوطی  آنهای  ن و روشاترین تفاسیر و مؤلف خویش رא به معرفی مهم

به موضوع تفسیر و  אلعرفان مناهلنوع دوאزدهم کتاب در )  ه ١٣٦٧ م(و زرقانی  אالتقان نوع هشتادم کتابدر 
  .دهند ها אرאئه می مفسرאن پردאخته و معرفی مختصری אز آن

نگارش  ها אین تالش  مینه رقم زنند،دאنشمندאن تالش کردند تا تألیفاتی مستقل در אین ز ،پس אز אین
 توאن به سیوطی ترین نویسندگان אین کتب می رא در پی دאشت، אز مهم אلمفسّرین طبقاتهایی با عنوאن  کتاب

نویسندۀ توאن به  در אهل سنت و در میان شیعه می) قرن یازدهم(وی    هدنَ، אَ)ه ٩٤٥م ( دیودאو  ،)ه ٩١١م (
  .نمود عقیقی بخشایشی אشارهمعاصر 

אی علمی و با نگاهی تاریخی به بررسی تفاسیر قرآن پردאخت، مستشرق یهودی  אولین کسی که به شیوه
به عربی ترجمه و در אیرאن با نام  אالسالمی אلتفسیر مذאهبאثر وی با نام . بود) م ١٨٥٠ـ  ١٩٢١(گلدزیهر 
  . منتشر شده אست مسلمانان میان در قرآن تفسیری های گرאیش

یکی אز علمای אهل سنت عرאق به نام نگارش یافت مربوط به  אلتفسیر تاریخین אثری که به نام אما אول
 אز آن به بعد به ویژه. هجری در عرאق منتشر شد ١٣٦٦אین אثر در سال  ست؛א)  ه ١٣٧٥ م(قاسم אلقیسی شیخ 

های بعدی  ید که در بخشعالم אسالم به چاپ رسدر  تفسیر تاریخهای بسیاری با عنوאن  در قرون معاصر کتاب
  .ها خوאهیم پردאخت بحث به معرّفی آن
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  »تاریخ تفسیر«و فوאید آشنایی با אهمیت 

تفسیر قرآن کریم نیز אز . شناخت دقیق زوאیای مختلف مربوط به آن אست یرودر گِ אی هر پدیدهشناخت 
ن شکل گرفته و رو به رشد אین אصل مستثنا نیست و برאی درک بهتر آن الزم אست بستری رא که تفسیر در آ

  .ن به خوبی مورد مطالعه قرאر دאدنهاده אست در کنار دیگر אمور مربوط بدא

های  کدאم گونه هایی که در هر ها متفاوتی رא به خود دیده אست، دوره گذشته دورهعصار تفسیر در طول א
ها و  شناسایی אین گونه. دאن یک نقشی در فهم کالم אلهی אیفا کرده مختلف تفسیری به ظهور رسیده و هر

توאند ما رא در یافتن نقاط قوت و یا  های אین علم می عالوه بر روشن کردن فرאز و نشیب ،ها های آن ویژگی
אی  אی تفسیری در دوره کنیم که گونه گاه مشاهده می. یاری رساند  گیر آن شده אست، خألهایی که אحیاناً دאمن

های مختلف  אی אز تاریخ عالمانی شیوه گذאرد، و یا در برهه ا رو به אفول میه رسد אما در دیگر دوره به אوج می
توאن  با توجه به אین אمور می. گذאرند تفسیری رא در هم آمیخته و بیانی نو אز کالم אلهی אز خود به جای می

  .رא طی کرده אست یسیر چهدریافت که تفسیر قرآن אز زمان نزول قرآن تا کنون 

قان رא با رویکردها و توאند محقّ های مفسرאن مختلف در طول قرون، می نایی با تالشאز سوی دیگر آش
آشنا ساخته تا در مرאجعه به میرאث تفسیری با دید אست، هایی که هر مفسر در تفسیر قرآن به کار برده  روش
  . تری مأخذ مطلوب خود رא אنتخاب نمایند وسیع

  :توאن بیان کرد بند میفوאید آشنایی با تاریخ تفسیر رא در چند 

  شناخت سیر تطور و مرאحل تکامل تفاسیر قرآن کریم؛. ١

هایی  های مختلف تفسیر قرآن در طول تاریخ و پیدאیش، رشد و فرאز و نشیب ها و شیوه آشنایی با روش. ٢
  אند؛ یک پشت سر گذאشته که هر

  ی؛آشنایی با مفسرאن مختلف و میزאن אثر گذאری آنان بر تفاسیر بعد. ٣

  شناخت میزאن אهتمام عالمان مسلمان به تفسیر قرآن در طول تاریخ؛. ٤

  شناسی تاریخ تفسیر منبع

تر در אین  در زمینۀ تاریخ تفسیر قرآن کریم تا کنون آثار متعددی نوشته شده אست که برאی مطالعۀ بیش
  .کنیم ه میها به تفکیک منابع عربی و فارسی بسند ترین آن موضوع به ذکر نام برخی אز مهم

  منابع عربی) אلف

  یسیوطאلدین  جالل ؛אلمفسرین طبقاتـ 

  یאلدین محمد دאود شمس  ؛אلمفسرین طبقاتـ 

  یאحمد بن محمد אدنَه و ؛אلمفسرین طبقاتـ 

  قاسم אلقیسی ؛אلتفسیر تاریخـ 

  محمد حسین ذهبی  ؛אلمفسرون و אلتفسیرـ 

منتشر  مفسرאن و تفسیر ۀ آن با عنوאنترجم(معرفت אهللا   آیت ؛אلقشیب ثوبه فی אلمفسرون و אلتفسیرـ 
  )شده אست
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  عبد אلقادر محمد صالح  ؛אلحدیث אلعصر فی אلمفسرون و אلتفسیرـ 

  د بسیونی نودهمحمّ ؛אالسالمیه אلمذאهب ضوء فی مناهجه و אلتفسیرـ 

  عبدאهللا محمود شحاته ؛وאلتفسیر אلقرآن تاریخـ 

  حسین یونس عبیدو ؛אلمفسرین مناهج و אلتفسیر تاریخ فی مباحث و درאساتـ 

  אیازی یعل دسید محمّ ؛منهجهم و حیاتهم אلمفسرونـ 

  אحسان אالمین ؛אالمامیه אلشیعه عند تطویره و ثورأبالم אلتفسیرـ 

   منابع فارسی) ب

  .אند آثار زیر همگی توسط قرآن پژوهان معاصر به فارسی تدوین شده

  یید محمد باقر حجتس ؛نحو و تفسیر تاریخ در مقاله سهـ 

  یبخشایش یعبد אلرحیم عقیق ؛)جلد ٥( شیعه مفسرאن طبقاتـ 

  אلوهاب طالقانی عبد ؛تفسیر تاریخـ 

  حبیب אهللا جاللیان ؛كریم قرآن تفسیر تاریخـ 

  یאكبر بابای یعل ؛كریم قرآن تفسیر تاریخـ 

  אیازی یعل سید محمد ؛شیعه تفاسیر تطور سیرـ 

  یرضا אستاد ؛مفسرאن و مجید قرآن تفاسیر با یآشنایـ 

  مهر یحسین علو ؛مفسرאن و تفسیر تاریخ با یآشنایـ 

 چکیده

تاریخ تفسیر، سرگذشت تفسیر و منابع تفسیری אست و دאنشی אست که در آن به تحوّالت و سیر تفسیر و  
  .شود تفاسیر در بستر زمان پردאخته می

های  ی و فهرست مصنفات و سپس در برخی אز کتابهای رجال الی کتاب به אبتدא אز منابع تفسیری در ال 
به אین موضوع  אلمفسّرین طبقاتאز قرن دهم به بعد در قالب آثاری با عنوאن . علوم قرآنی بحث شد

 .پردאخته شد
 .، شیخ قاسم אلقیسی אولین אثری אست که با אین نام منتشر شدאلتفسیر تاریخکتاب  
های تفسیری در طول تاریخ، میزאن אثرپذیری تفاسیر אز  وهها و شی شناخت مرאحل تکامل تفاسیر، روش 

  .یکدیگر و میزאن אهتمام عالمان به تفسیر قرآن در طول تاریخ אز جمله فوאید آشنایی با تاریخ تفسیر אست
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  אهدאف درس

  :آشنایی با
  گانه در نگارش تفسیر؛ مرאحل سه
 گارندۀ تفسیر؛نخستین ن

  ؛)وآله علیه אهللا صلّی(دالیل نیاز به تفسیر پیامبر אکرم 
  .های آن و ویژگی) وآله علیه אهللا صلّی(تفسیر در زمان پیامبر אکرم 

  مروری بر مباحث پیشین

رא بیان کردیم و ضمن بیان معنی لغوی هر یک אز » تاریخ تفسیر«در جلسۀ گذشته אهمّیّت و پیشینۀ 
تاریخ تفسیر شرح وقایع و سرگذشت تفسیر و منابع تفسیری : تفسیر در تعریف אین علم گفتیم کلمات تاریخ و

پس אز אشاره به  .شود ر و تکامل تفسیر و تفاسیر در بستر زمان پردאخته میאست و در آن به تحوالت و سیر تطوّ
  . ینه نیز آشنا شدیمترین منابع عربی و فارسی در אین زم تفاوت تاریخ قرآن و تاریخ تفسیر، با مهم

ترین  کنیم و به مهم رא مطرح می) وآله علیه  אهللا صلی(پیامبر אکرم  موضوع تفسیر در زمان ،در אین جلسه
  .ها و نکات آن خوאهیم پردאخت ویژگی

  درآمد

های آن، به مرאحل  و ویژگی )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم  تفسیر در زمانقبل אز پردאختن به مبحث 
  .تفسیر و نخستین مدوِّن تفسیر در طول تاریخ نگاهی خوאهیم دאشت تدوین

  تفسیر تدوین
אین روאیات אبتدא در قالب یک بابِ کتب  .تدوین تفسیر در حقیقت با تدوین روאیات تفسیری آغاز شد

های تفسیری مستقل رא به وجود  حدیثی بودند و سپس با گذشت زمان אز سایر روאیات جدא شدند و کتاب
  .دندآور

  :ذهبی برאی تدوین تفسیر سه مرحله در نظر گرفته אست

. شد تفسیر אز طریق روאیت منتقل می: گوید وی در توضیح אین مرحله می: تفسیری ۀنقل روאیات پرאکند .١
کردند و  نمودند همان گونه که אز یکدیگر روאیت می روאیت می )وآله علیه אهللا صلّی(صحابه אز پیامبر אکرم 

  .کردند می نمودند همان گونه که אز یکدیگر روאیت ز אز صحابه روאیت میتابعان نی

پس אز عصر صحابه و تابعان، نگارش تفسیر وאرد مرحلۀ دوم : تدوین تفسیر در قالب یکی אز אبوאب حدیثی.٢
ر نیز شروع به نگارش یافت و در אبوאب مختلف که تفسی )وآله علیه אهللا صلّی(حدیث پیامبر  .אز سیر خود گردید

אما تألیف خاصی که قرآن رא سوره به سوره و آیه به آیه אز אبتدא تا אنتها تفسیر . بود جای گرفت ها آن یکی אز
  .کند، به وجود نیامد

آوری نمودند،  های حدیثی خویش جمع های تفسیری رא در مجموعه ین محدثانی که روאیتتر مهم
سفیان ، )ه ١٩٧م (جرאح ، وكیع بن )ه ١٦٠م (اج بن حجّ ةشعب ،)ه ١١٧ م(ى ملَسُیزید بن هارون  :אز אند عبارت
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آدم بن أبى إیاس ، )ه ٢١١م (عبد אلرزאق بن همام ، )ه ٢٠٥م ( بادة אلبصرىن عُبوح رَ، )ه ١٩٨م ( هبن عیین
  .אند و دیگرאن که همگی אز پیشوאیان حدیث بوده )ه ٢٤٩م (عبد حمید ، )ه ٢٢٠م (

با نگارش کتب تفسیر در אوאخر دورאن بنی אمیه و אوאیل : אی مستقل عهتدوین تفسیر به صورت مجمو .٣
های تفسیری אز سایر  در אین مرحله روאیت. گیری تفسیر آغاز گردید دورאن بنی عباس، سومین مرحله אز شکل

روאیات جدא شد و تفسیر به صورت علمی مستقل درآمد؛ برאی تمام آیات قرآن تفسیری نگاشته شد و אین 
  .ر طبق ترتیب مصحف قرآن مرتب شدندتفاسی

، אبن )ه ٢٧٣م (אبن ماجه قزوینی : אند אز عبارت تفسیری در אین عصرهای  ین مؤلفان کتابتر مهمبرخی אز 
م (، حاکم نیشابوری )ه ٣٢٧م (، אبن أبی حاتم )ه ٣١٨م (، אبو بکر بن منذر نیشابوری )ه ٣١٠م (جریر طبری 

  ٦.و دیگر אفرאدی אز بزرگان אین علم) ه ٤١٠م (، אبو بکر بن مردویه )ه ٤٠٥

  تفسیر نگارندۀنخستین 

نخستین نگارندۀ تفسیر چه کسی אست نظر یکسانی وجود ندאرد و علما، آرאی مختلفی אرאئه  که אین در بارۀ
گزینیم و دالیل آن رא  تر رא برمی شویم و سپس قول صحیح در אین جا با نظرאت אیشان آشنا می. אند کرده
  :אین אقوאل عبارت אست אزین تر مهم. شماریم برمی

در אین باره باید گفت گرچه . אند אی אبن عباس رא نخستین مدوِّن تفسیر دאنسته عده :)ه ٦٨ م(ـ אبن عباس 
אقوאل تفسیری بسیاری אز אبن عباس نقل شده אست، אما هیچ دلیل قابل قبولی وجود ندאرد که وی در אین 

  .ن کرده باشدאی رא تدوی موضوع مجموعه
نیز، سعید بن جبیر رא نخستین  ٧حجتیאی چون دکتر سید محمد باقر  عده :)ه ۹۵یا  ۹۴ م(ـ سعید بن جُبَیر 
سأل ) ه ۸۶אلمتوفى سنة (كان عبد אلملك بن مروאن «: کند دאند و به אین عبارت אستناد می نگارندۀ تفسیر می

سعید بن אز  אلملك بن مروאن ؛ عبد٨»عید بهذא אلتفسیرאلقرآن، فكتب سسعید بن جبیر أن یكتب إلیه بتفسیر 
  .درخوאست کرد که تفسیر قرآن رא برאی وی بنویسد، سعید نیز אین تفسیر رא نوشت جبیر

  .אند برخی دیگر با توجه به عبارت زیر مجاهد رא نخستین مدوّن دאنسته :)ه ۱۰۴ م(ـ مجاهد بن جَبر 

ه، فیقول له אبن معه ألوאحُ عباس عن تفسیر אلقرآن و یسأل אبنَ رأیت مجاهدאً« :ةیكَلَأبى مُیقول אبن 
نقل کرده אست که مجاهد رא دیدم در حالی  ةیكَلَمُأبى אبن ؛ ٩»هحتى سأله عن אلتفسیر كلِّ: قال. بكتُאُ: عباس
 :گفت کرد، אبن عباس به אو می هایی رא با خود دאشت در بارۀ تفسیر قرآن אز אبن عباس سؤאل می که لوح

  .بنویس، و بدین منوאل تمام تفسیر رא אز وی سؤאل کرد

                                                 
 .١٤٠ـ  ١٤١، ص ١محمّد حسین אلذهبی، جאلتفسیر وאلمفسّرون، . ٦

 .٧٥، حجتی، ص سه مقاله در تاریخ تفسیر. ٧

 .٦٥ص  ،٥ ج  ،سلیمان بن مقاتل تفسیر .٨

 .٣٠، ص ١، ج جامع אلبیان عن تأویل آي אلقرآن. ٩
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صاحب  ، فرّאء أمین אحمد دكترو برخی متأخرאن مانند  ١٠אی دیگر مانند אبن ندیم عده :)ه ۲۰۷ م(ـ فرّאء نحوی 
אند که قرآن رא آیه به آیه تفسیر کرده  کنندۀ تفسیر معرفی کرده رא به عنوאن نخستین تدوین نرآمعانی אلق
  ١١.אست

  نگارندۀ تفسیر نخستین بارۀ در برگزیدهنظر 

نظر صحیح آن אست که  ،توאن گفت های موجود می ها و گزאرش تاریخ تفسیر و بررسی نقل دربا دقت 
که  توضیح آن. אست) ه ٤٠م ( )אلسالم علیه(نخستین אثر تدوین شده در علم تفسیر אز آن علی بن אبی طالب 

ل אضافاتی تفسیری بوده که אین توضیحات هرچند به دست ما نرسیده شام )אلسالم علیه(مصحف אمام علی 
  .آید های تفسیری به حساب می هאست אما نخستین نگاشت

  :אست אز אین قرאر بوده )אلسالم علیه(علی אمام های مصحف  ویژگیین تر مهم بر אساس روאیات موجود

  ؛آیات به ترتیب نزولو بدون کم و کاستی کریم نص قرآن ـ شامل 

مناسبت، مکان و زمان نزول و אشخاصی  در بارۀوאشی مصحف ـ حدر  ـ ظاهرאًتوضیحاتی  ۀـ در بر دאرند
  ؛آیه نازل شده ها آن نأکه در ش

مرאد  ظاهرאً. (خاصی אختصاص ندאرد زمان و אشخاص ،به مکانآیه که  ۀدر بارعمومی مطالبی شامل ـ 
  ١٢.)بودن چنین مطالبی אست دאرא ،ویل آیاتأروאیات אز אشتمال אین مصحف بر ت

  :هایی برאی مصحف آن حضرت دאرد مثالً روאیات متعددی داللت بر وجود چنین ویژگی

  :کند چنین نقل می )אلسالم علیه(مرحوم عالمه مجلسی در روאیتی אز אمام علی 
 محمد بر كتابش در خدאوند كه אى آیه هر طلحه، אى: فرمود )אلسالم علیه( אلمؤمنین אمیر

 ،אست موجود من نزد خودم خطّ و حضرت آن אمالى به كرده، نازل )وآله علیه אهللا صلى(
 و حرאم و حالل هر و شده نازل )وآله علیه אهللا صلى( محمد بر كه אى آیه هر تأویل نیز و
 بر خرאش ۀدی حتى ددאر אحتیاج بدאن قیامت روز تا אمت كه چیزى هر و حكم و حدّ هر
  ١٣.אست موجود و شده نوشته من نزد ،خودم طخ و پیامبر אمالى به بدن،

  تفسیر در عصر رسالت

אست که ر قرآن نخستین مفسّ )وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر אکرم به تصریح آیات شریف قرآن، وجود مبارک 
  :کنیم به برخی אز אین آیات אشاره می. رא به عهده دאرد و بیان آیات بالغوظیفۀ א

                                                 
 .٦٦، ص אلفهرست. ١٠

 .٦٤ ، ص٥ ج  ،سلیمان بن مقاتل تفسیر. ١١

 .١٢٤، معرفت، ص تلخیص אلتمهید. ١٢

 أمِیرَ أنَّ طَوِیلٍ حَدِیثٍ فِي قَیْسٍ، بْنِ سُلَیْمِ كِتَابِ وَمِنْ«: متن روאیت. ٦٥ ص ،٢٦ جمحمّد باقر مجلسی،  ،אألنوאر بحار. ١٣
صلی ( אهللاِ رَسُولِ بِإِمْالءِ عِنْدِي) صلی אهللا علیه وآله وسلّم( حَمَّدٍمُ عَلَى אهللاُ أنْزَلَهَا آیَةٍ كُلَّ إِنَّ طَلْحَةُ یَا قَالَ) علیه אلسالم( אلْمُؤْمِنِینَ

 أوْ حَدٍّ أوْ وَحَرَאمٍ حَاللٍ وَكُلَّ) صلی אهللا علیه وآله وسلّم( مُحَمَّدٍ عَلَى אهللاُ أنْزَلَهَا آیَةٍ كُلِّ وَتَأوِیلَ بِیَدِي وَخَطِّي) אهللا علیه وآله وسلّم
 أرْشَ حَتَّى بِیَدِي وَخَطِّي) صلی אهللا علیه وآله وسلّم( אللَّهِ رَسُولِ بِإِمْالءِ مَكْتُوبٌ عِنْدِي אلْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى אألُمَّةُ هِإِلَیْ تَحْتَاجُ حُكْمٍ

  .» אلْخَدْش
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 إِنوَ وَאلحِْكْمَةَ אلْكِتَابَ یُعَلِّمُهُمُوَ وَیُزَكِّیهِمْ ءَאیَاتِهِ عَلَیهِْمْ یَتْلُوאْ مْمِّنهُ رَسُوالً نَیمِّیِّאألُ فىِ بَعَثَ אلَّذِى هُوَ﴿ـ 
 برאنگیخت، خودشان אز אى فرستاده سوאدאن  بى میان در كه كس آن אوست؛ ١٤﴾مُّبِینٍ لٍضَال لَفِى قَبْلُ مِن كاَنُوאْ
 در آن אز پیش قطعاً]  آنان[ و بیاموزد، بدیشان حكمت و كتاب و گردאند پاكشان و بخوאند نآنا بر رא אو آیات تا

  .بودند آشكارى گمرאهى

 مُیُعَلِّمُهُوَ وَیُزَكِّیهِمْ ءَאیَاتِهِ عَلَیهِْمْ یَتْلُوאْ نفُسِهِمْأ مِّنْ رَسُوالً فِیهِمْ بَعَثَ إِذْ אلْمُؤِْمنِینَ عَلىَ אللَّهُمَنَّ  لَقَدْ﴿ـ 
 אز پیامبرى]  كه[ نهاد منت مؤمنان بر خدא یقین، به ؛١٥﴾مُّبِینٍ لٍضَال لَفِى قَبْلُ مِن كاَنُوאْ إِنوَ אلْحِكْمَةَوَ אلْكِتَابَ
 آنان به حكمت و كتاب و گردאند پاكشان و بخوאند אیشان بر رא خود آیات تا برאنگیخت، آنان میان در خودشان
  .بودند آشكارى مرאهىگ در آن אز پیش قطعاً بیاموزد،

 فرود تو سوى به رא قرآن אین و؛ ١٦﴾یَتَفَكَّرُونَ وَلَعَلَّهُمْ مْإِلَیْهِ نُزِّلَمَا  لِلنَّاسِ نَلِتُبَیِّ אلذِّكْرَ إِلَیْكَ نزَلْنَاوَأ﴿ـ 
  .بیندیشند آنان كه אمید و دهى، توضیح אست شده نازل אیشان سوى به رא آنچه مردم برאى تا آوردیم،

]  אین[ ما و؛ ١٧﴾یُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ رَحْمَةًوَ هُدًىوَ فِیهِ אخْتَلَفُوא אلَّذِي لَهُمُ لِتُبَیِّنَ إِلَّا אلْكِتابَ عَلَیْكَ نْزَلْناأما وَ﴿ـ 
]  آن[ و دهى، توضیح آنان برאى אند، كرده אختالف آن در رא آنچه كه אین برאى مگر نكردیم، نازل تو بر رא كتاب
  . אست رحمتى و رهنمود آورند، مى אیمان كه مردمى برאى

تبیین آیات نازل شده و  ،حکمت ،)قرآن(در آیات فوق، تعلیم کتاب  شود گونه که مالحظه می همان
نهاده شده  )وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر אکرم  ۀאند بر عهد آنچه مردم در آن دچار אختالف شده ۀروشنگری در بار

  .אست

  )وآله علیه אهللا صلّی(אکرم  یامبرقرآن توسط پضرورت تفسیر 

عربی مبین بودن قرآن و فهم صحابه چه با توجه به  شود אین אست که ی که در אین جا مطرح میאلؤسאما 
  بود؟ )وآله علیه אهللا صلّی(نیازی به تفسیر پیامبر אکرم 

  :در پاسخ به אین سؤאل الزم אست موאرد زیر رא در نظر دאشت

  ان کلیاتبیאکتفای قرآن به ) אلف

در אین گونه آیات بیان جزئیات . אحکام رא بیان نموده אستکلیات  تنها در بسیاری אز موאردکریم قرآن 
قرآن کریم حکم قطع  ،به عنوאن نمونهوאگذאر شده אست؛  )وآله علیه אهللا صلّی(حکم و شرאیط آن به نبی אکرم 
ی به میان نیاورده که אین אمور در سیرۀ نبوی ط و موאضع آن سخنیאما אز شرא ١٨دست دزد رא مطرح نموده אست

   .بیان شده אست

                                                 
 .٢ /جمعه. ١٤

 .١٦٤ /عمرאن  آل. ١٥

 .٤٤ /نحل. ١٦
 .٦٤ /نحل. ١٧

 به رא دزد زن و مرد ، و﴾حَكیمٌ عَزیزٌ وَאهللاُ אهللاِ مِنَ نَكاالً كَسَبا بِما جَزאءً أیْدِیَهُما طَعُوאفَاقْ وَאلسَّارِقَةُ وَאلسَّارِقُ﴿؛ ٣٨/ مائده. ١٨
 .אست حكیم و توאنا خدאوند و ببُرید، خدא جانب אز كیفرى عنوאن به رא دستشان אند، كرده آنچه]  سزאى[
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هایی به تبیین  با ذکر نمونه )אلسالم علیه(در روאیتی که مرحوم کلینی آن رא نقل کرده אست אمام صادق 
  :אند همین ویژگی قرآن کریم پردאخته

أطِیعُوא אهللاَ ﴿ :فرماید که می وجلّ عزّ خدאى قول بارۀ در صادق אمام אز: گوید بصیر אبو
 אبى بن على بارۀ אین آیه در: فرمود پرسیدم، ١٩﴾مْرِ مِنْكُمْوَأطِیعُوא אلرَّسُولَ وَأُولِي אأل

 مردم :عرض كردم به حضرت אست، شده نازل )אلسالم علیهم( حسین و حسن طالب،
: فرمود نشده אست؟ برده وجلّ عزّ خدאى كتاب در אش خانوאده و على نام چرא: گویند می
 چهار و ركعتى سه و شد نازل )وآله علیه אهللا صلّى( پیغمبر بر نماز،  آیۀ: بگو ها آن هب

 كرد، بیان مردم برאى خود )وآله علیه אهللا صلّى( پیغمبر كه אین تا نشد نام برده آن ركعتى
یک  درهم چهل هر אز زكات كه نشد نام برده و شد نازل حضرت آن بر زكات آیۀ و

به  و شد نازل به حج אمر و دאد، شرح مردم برאى رא آن پیغمبر خود هك אین تا אست، درهم
 ها آن برאى )وآله علیه אهللا صلّى( پیغمبر خود كه אین تا كنید طوאف دور هفت نگفت مردم
 بارۀ در و شد نازل ﴾مِنْكُمْ אألمْرِ وَأُولِي אلرَُّسولَ وَأطِیعُوא אهللاَ أطِیعُوא﴿ آیۀ و .دאد توضیح
 على بارۀ در )وآله علیه אهللا صلّى( پیغمبر پس شد، نازل هم حسین و حسن على،

 در«: فرمود باز و »آقاست و موال على آقایم و موال من رא كه هر«: فرمود )אلسالم علیه(
  ٢٠.»كنم می سفارش به شما بیتم אهل و خدא كتاب بارۀ

 های אدبی بر آرאیهقرآن אشتمال ) ب

אست که بیان بهتر آن نیازمند توضیح و  אستعاره و مثل ،ر کنایهبکریم مشتمل قرآن آیات بسیاری אز 
احٌ אلْمِصْبَاحُ فىِ زُجَاجَةٍ אلزُّجَاجَةُ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَوةٍ فِیهَا مِصْبَ نُورُ אلسَّمَاوَאتِ وَ אألرْضِ אهللاُ﴿ :تفسیر אست؛ مانند

ها و زمین معرفی شده אست، و نور אو به چرאغدאنی  سماندر אین آیۀ شریف خدאوند نور آ ٢١﴾ دُرِّىنهََّا كَوْكَبٌ كَأ
مقصود אز  که אینאما . אی אخترگون و درخشان مانند گردیده که درون آن چرאغی אست و آن چرאغ درون شیشه

אی که  ، אموری אست که تنها سینه...אین که خدא نور אست چیست و چرא نور خدא به چرאغدאن تشبیه شده אست و 
تنها تفسیر نبی אکرم در عصر نزول  بنا بر אین .یابد ، آن رא به خوبی در میאست فتهرآن آرאم گ وحی אلهی در

  .سازد رא روشن مرאد حقیقی چنین آیاتی  ستتوאن می )وآله علیه אهللا صلّی(

                                                 
 .٥٩/ نساء. ١٩

אبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أبِي بَصِیرٍ قَالَ سَألْتُ أبَا عَبْدِ אللَّهِ «: متن روאیت .٢٨٧، ص ١ج   ، محمّد بن یعقوب کلینی،אلکافی. ٢٠
فَقَالَ نَزَلَتْ فِي عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ وَאلْحَسَنِ  ﴾أطِیعُوא אهللاَ وَأطِیعُوא אلرَّسُولَ وَأُولِي אألمْرِ مِنْكُمْ﴿عَنْ قَوْلِ אهللاِ عَزَّ وَجَلَّ  )אلسالم علیه(
وَجَلَّ قَالَ   فِي كِتَابِ אهللاِ عَزَّ )אلسالم معلیه(فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ אلنَّاسَ یَقُولُونَ فَمَا لَهُ لَمْ یُسَمِّ عَلِیّاً وَأهْلَ بَیْتِهِ  )אلسالم  معلیه(حُسَیْنِ وَאلْ
لَهُمْ ثَالثاً وَال أرْبَعاً حَتَّى كَانَ رَسُولُ אهللاِ   אلصَّالةُ وَلَمْ یُسَمِّ אهللاُ نَزَلَتْ عَلَیْهِ )صلّی אهللا علیه وآله وسلّم(قُولُوא لَهُمْ إِنَّ رَسُولَ אهللاِ  :فَقَالَ

نَ رَسُولُ مٌ حَتَّى َكاهُوَ אلَّذِي فَسَّرَ ذَلِكَ لَهُمْ وَنَزَلَتْ عَلَیْهِ אلزَّكَاةُ وَلَمْ یُسَمِّ لَهُمْ مِنْ كُلِّ أرْبَعِینَ دِرْهَماً دِرْهَ )صلّی אهللا علیه وآله وسلّم(
صلّی אهللا (هُوَ אلَّذِي فَسَّرَ ذَلِكَ لَهُمْ وَنَزَلَ אلْحَجُّ فَلَمْ یَقُلْ لَهُمْ طُوفُوא أُسْبُوعاً حَتَّى كَانَ رَسُولُ אهللاِ  )صلّی אهللا علیه وآله وسلّم(אهللاِ 

وَنَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ وَאلْحَسَنِ  ﴾أطِیعُوא אلرَّسُولَ وَأُولِي אألمْرِ مِنْكُمْأطِیعُوא אهللاَ وَ﴿هُوَ אلَّذِي فَسَّرَ ذَلِكَ لَهُمْ وَنَزَلَتْ  )علیه وآله وسلّم
 )صلّی אهللا علیه وآله وسلّم(وَقَالَ  "مَنْ كُنْتُ مَوْالهُ فَعَلِيٌّ مَوْالهُ"فِي عَلِيٍّ  )صلّی אهللا علیه وآله وسلّم(وَאلْحُسَیْنِ فَقَالَ رَسُولُ אهللاِ 

 ».فَأعْطَانِي ذَلِكَ "ضَبِ אهللاِ وَأهْلِ بَیْتِي فَإِنِّي سَألْتُ אهللاَ عَزَّ وَجَلَّ أنْ ال یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا حَتَّى یُورِدَهُمَا عَلَيَّ אلْحَوْأُوصِیكُمْ بِكِتَا"

 .٣٥ /نور. ٢١
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  قرآن مفاهیم باطنی) ج

رא بهتر روشن  )لهوآ علیه אهللا صلّی(مجید که ضرورت تفسیر پیامبر אکرم قرآن های  یکی دیگر אز ویژگی
و دریافت معانی باطنی قرآن جز אز عهدۀ کسی که  دאرאی مفاهیم باطنی אستکند آن אست که کتاب مبین  می

 نَّإ«: خوאنیم می نبویشریف در حدیث  .آید معنای کالم خدא آگاه אست، برنمی مخاطب وحی بوده و به حقیقتِ
  ٢٢.»نٍبطُأ ةِبعَسَلی إ طناًه بَطنِبَولِ طناًبَوَ هرאًظَ رآنِلقُلِ

  پرאکندگی مطالب) د

 کند که آیات کالم خدא حتماً باید با تفسیر نبی אکرم אز خصوصیات دیگری که روشن می
بنا . همرאه باشد אین אست که برخی مطالب در قرآن مجید در آیات مختلف پرאکنده אست )وآله علیه אهللا صلّی(

رא با  ها آن و وجه אرتباط توجه کنیمجمعی به آیات  صورت بهبرאی دریافت کامل آن مطلب الزم אست  بر אین
   .آیات قرآن توجه و تسلط دאشته باشد تمامآید که به  کسی برمی  و אین אز عهدۀ. نظر قرאر دهیم هم مدّ

  :برאی فهم بهتر אین مطلب به دو نمونۀ زیر توجه نمایید

مْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ ذینَ آمَنُوא وَلَمْ یَلْبِسُوא إیمانَهُאلَّ﴿ـ אز عبد אهللا بن مسعود نقل شده هنگامی که آیۀ مبارک 
و به پیامبر عرض کردند ] و دچار نگرאنی شدند[بر مردم گرאن آمد ] آیه[نازل شد،  ٢٣﴾مْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَلَهُمُ אأل

شتید گونه که شما پندא آن: که کدאم یک אز ماست که بر خویش ستم نکرده باشد؟ پس آن حضرت فرمود
یا بُنَيَّ ال تُشْرِכْ بِاللَّهِ إِنَّ אلشِّرْכَ لَظُلٌْم ﴿: رא نشنیدید که گفت] لقمان[نیست، آیا سخن بندۀ صالح خدא 

  ٢٤.﴾ عَظِیم

אنعام دچار هرאس شدند و با خود پندאشتند که هیچ یک אز ما   سورۀ אز آیهאین  طبق אین نقل مردم با نزول
אما پیامبر אکرم با . هیچ یک אز ما هدאیت یافته نیستیم بنا بر אین ؛نیالوده باشدنیست که אیمان خویش رא به ظلم 

سورۀ لقمان مقصود وאقعی אز ظلم در آیه رא مطرح نمودند که ظلم در אین آیه به معنی شرک به  ۀאستناد به آی
  .ی عرفی آنانه ستم به معن ،خدאوند אست

با אستناد به دو آیۀ  )אلسالم علیه(علی אمام . אستحمل ین مدت تر کمאثبات  ،نمونۀ دیگر אز אین دستـ 
نْسانَ بِوאلِدَیْهِ وَوَصَّیْنَا אإلِ﴿و  ٢٥﴾نْ یُتِمَّ אلرَّضاعَةلِمَنْ أرאدَ أوْالدَهُنَّ حَوْلَیْنِ كامِلَیْنِ عْنَ أوَאلْوאلِدאتُ یُرْضِ﴿ شریف

ین زمانی که تر کمאثبات نمودند که  ٢٦﴾حَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَالثُونَ شَهْرאإِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ
رא دو ) شیر دאدن به طفل(چرא که آیۀ نخست مدت زمان אرضاع ممکن אست حمل طول بکشد شش ماه אست، 

ماه عنوאن کرده  سیکودک אز شیر رא گرفتن  ماه بیان نموده و آیۀ دوم مدت حمل و  ٢٤سال کامل یعنی 
  . ین زمان مدت حمل شش ماه אست و אین زمان غیر طبیعی نخوאهد بودتر کم بنا بر אین؛ אست

                                                 
 .٧، ص ١، عالمه محمّد حسین طباطبایی، ج אلمیزאن فی تفسیر אلقرآن. ٢٢
 .٨٢ /אنعام. ٢٣

  .١٣/ لقمان. ٢٤

 .٢٣٣/ بقره. ٢٥

  .١٥/ אحقاف. ٢٦
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گناهی  با بیان אین وאقعیت و אستدالل به دو آیۀ جدא گانه אز قرآن، زن بی )אلسالم علیه(بدین ترتیب אمام 
  .نجات دאدند ،رא که کودکی شش ماهه به دنیا آورده و مورد تهمت وאقع شده بود

  )وآله علیه אهللا صلّی(تفسیری پیامبر אکرم مدرسۀ 

ر قرآن مجید بودند که با توجه و عنایتی م و مفسّمعلّ نخستینخود  )وآله علیه אهللا صلّی(نبی مکرّم אسالم 
هایی رא که آن  אما شیوه. خاص، سعی در آموختن آیات אلهی و אنتقال مفاهیم نورאنی آن به قلوب مردم دאشتند

  .به دو شیوۀ عمومی و خصوصی تقسیم کرد توאن نمودند می ردم אستفاده میحضرت برאی تعلیم م

  شیوۀ عمومی) אلف

دאدند؛ که به  مستقیماً قرآن کریم رא به مردم تعلیم می )وآله علیه אهللا صلّی(در شیوۀ عمومی پیامبر אکرم 
  :دو گونه قابل تقسیم אست

کردند و با تبیین معنای  ر تفسیر قرآن بیان میאین گونه، همان אحادیثی אست که آن حضرت د: گفتاری. ١
به  אلقرآن علوم فی אالتقانجالل אلدین سیوطی در אنتهای کتاب . دאشتند آیات، پرده אز برخی حقایق آن برمی

نقل کرده  )وآله علیه אهللا صلّی(روאیت مرفوع تفسیری אز شخص نبی אکرم  ٢٥٠ جز روאیات אسباب نزول حدود
  ٢٧.אست

کردند، آیات  بسیاری אز معانی بلند قرآن رא در قالب אلفاظ مطرح می که אینامبر אسالم عالوه بر پی: عملی. ٢
وَأقِیمُوאْ ﴿به عنوאن نمونه در پی آیۀ شریف . آموختند אحکام قرآن رא نیز به طور عملی به אصحاب خود می

چگونگی אعمال و مناسک حج  در بارۀیا  ٢٩»يلّصَأ يونمُأیتُا رَمَوא کَلُّصَ«: به אصحاب خود فرمودند ٢٨﴾אلصَّالَةَ
تا אصحاب با אلگوگیری אز  ٣١»مکُکَاسِنَمَ ينّعَ אوذُخُ«: فرمودند ٣٠﴾وَلِلّهِ عَلَى אلنَّاسِ حِجُّ אلْبَیْتِ﴿در تفسیر آیۀ 

  .سیرۀ عملی אیشان تفسیر آیات وحی رא بیاموزند

  شیوۀ خصوصی  )ب

پردאختند، در  ۀ عمومی که خود به توضیح و تفسیر وحی میعالوه بر شیو )وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر 
دאدند تا در  قرאر می ها آن نمودند و علوم الزم رא در אختیار مفسّرאنی אز صحابه رא تربیت می ،شیوۀ دیگر
  .دאر باشند אمر تبیین و تفسیر کالم خدא رא عهده ،هایی که پیامبر حضور ندאرند یا بعد אز آن حضرت جایگاه

אز جمله تفسیر قرآن مجید אز همه پیش بود و قبل אز هر کس با  ،ین صحابۀ پیامبر که در همۀ אمورتر مهم
 )אلسالم علیه(آن حضرت همنشین و همرאز و بیش אز همه مورد توجه و تعلیم رسول گرאمی بود، אمام علی 

  :فرمایند آن אمام همام خود در אین باره می. אست

                                                 
 . ٤٨٨، سیوطی، ص אالتقان فی علوم אلقرآن. ٢٧
  .٤٣/ بقره. ٢٨

 . ٢٧٩، ص ٨٥بحار אالنوאر، ج . ٢٩

 .٩٧/ عمرאن آل. ٣٠

 .٢١٥، ص ١، אبن أبی אلجمهور אحسائی، ج عوאلی אللئالی. ٣١
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 شدم، می وאرد) وآله علیه אهللا صلّی( پیغمبر بر نوبت یک شب هر و نوبت یک روز هر من
 من אز چیزى و بودم رאزش محرم( بودم אو با موضوعى هر در و كرد می خلوت من با

 كس هیچ با من جز كه دאنند می) وآله علیه אهللا صلّی( پیغمبر אصحاب) ندאشت پوشیده
 نزدم) وآله علیه אهللا صلّی( برپیغم و بودم خودم خانه در كه بود بسا كرد، نمی رفتار چنین
 بعضى در چون شد و می پیغمبر وאقع خانه אز بیشتر من خانه در همنشینى אین و آمد، مى
 و بود من با تنها و كرد می بیرون رא خود زنان شدم، وאرد می حضرت آن بر منازل אز

 كرد، نمی بیرون رא پسرאنم אز یک هیچ و فاطمه آمد، مى من به منزل خلوت برאى چون
 אو شدم می خاموش و شد می تمام پرسشم چون و دאد می جوאب پرسیدم می אو אز چون
 جز نشد نازل) وآله علیه אهللا صلّی( خدא رسول بر قرآن אز אى آیه هیچ فرمود، می شروع
 و ناسخ تفسیر، تأویل، و نوشتم خود به خط من و فرمود אمال و خوאند من برאى كه אین

 و فهم كه خوאست خدא אز و آموخت به من رא آن عام و خاص و همتشاب و محكم منسوخ،
 אز אى آیه هیچ كرد من بارۀ در رא دعا آن كه زمانى אز و فرماید، عطا به من رא آن حفظ
 خدא كه رא آنچه و نكردم فرאموش نوشتم من و فرمود אمال كه رא علمى هیچ و قرآن

 پیغمبر هر بر كه אى نوشته و آینده و گذشته نهى و אمر و حرאم و حالل אز فرمود تعلیمش
 و كردم حفظش من و فرمود تعلیم به من معصیت، و طاعت אز بود شده نازل אو אز پیش
 خدא אز و گذאشت אم سینه بر رא دستش سپس نكردم، فرאموش رא آن حرف یک حتى

 و پدر !!خدא پیغمبر אى عرض كردم پر كند، نور و حكم فهم، علم، אز رא دلم خوאست
 آنچه و نكردم فرאموش رא چیزى كردى من بارۀ در رא دعا آن كه زمانى אز قربانت، ادرمم
 فرאموش بیم تو بر نه! فرمود دאرى؟ من بر فرאموشى بیم آیا نرفت، یادم אز ننوشتم هم رא
  ٣٢.ندאرم نادאنى و

  : کند نقل می )אلسالم علیه(گونه אز אمام علی  همچنین در نقل دیگری حَسکانی אز علمای אهل سنت אین

وعلمني  )صلّی אهللا علیه وآله وسلّم(وقد قرأتها على رسول אهللا  ما في אلقرآن آیة إالّ«
  ٣٣».معناها

خوאندم و آن حضرت  )وآله علیه אهللا صلّی(من آن رא بر رسول خدא  که אینאی نیست مگر  در قرآن هیچ آیه
  .نیز معنای آن رא به من آموخت

                                                 
 أدُورُ فِیهَا فَیُخْلِینِي دَخْلَةً لَیْلَةٍ وَكُلَّ دَخْلَةً یَوْمٍ كُلَّ ص אهللاِ رَسُولِ عَلَى أدْخُلُ كُنْتُ قَدْ وَ«: متن روאیت. ٦٢، ص ١אلکافی، ج . ٣٢
فَرُبَّمَا كَانَ فِي بَیْتِي یَأتِینِي رَسُولُ אهللاِ ص   غَیْرِي אلنَّاسِ مِنَ بِأحَدٍ ذَلِكَ یَصْنَعْ لَمْ أنَّهُ ص אهللاِ رَسُولِ أصْحَابُ عَلِمَ وَقَدْ دَאرَ حَیْثُ مَعَهُ

ى عِنْدَهُ غَیْرِي وَإِذَא أتَانِي لِلْخَلْوَةِ مَعِي فِي أكْثَرُ ذَلِكَ فِي بَیْتِي وَكُنْتُ إِذَא دَخَلْتُ عَلَیْهِ بَعْضَ مَنَازِلِهِ أخْالنِي وَأقَامَ عَنِّي نِسَاءَهُ فَال یَبْقَ
ذَא سَألْتُهُ أجَابَنِي وَإِذَא سَكَتُّ عَنْهُ وَفَنِیَتْ مَسَائِلِي אبْتَدَأنِي فَمَا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ مَنْزِلِي لَمْ تَقُمْ عَنِّي فَاطِمَُة وَال أحَدٌ مِنْ بَنِيَّ وَكُنْتُ إِ

وَمَنْسُوخَهَا وَمُحْكَمَهَا وَمُتَشَابِهَهَا یرَهَا وَنَاسِخَهَا אهللاِ ص آیَةٌ مِنَ אلْقُرْآنِ إِلَّا أقْرَأنِیهَا وَأمْالهَا عَلَيَّ فَكَتَبْتُهَا بِخَطِّي وَعَلَّمَنِي تَأوِیلَهَا وَتَفْسِ
فَمَا نَسِیتُ آیَةً مِنْ كِتَابِ אهللاِ وَال عِلْماً أمْالهُ عَلَيَّ وَكَتَبْتُهُ مُنْذُ دَعَا אهللاَ لِي بِمَا  .وَخَاصَّهَا وَعَامَّهَا وَدَعَا אهللاَ أنْ یُعْطِیَنِي فَهْمَهَا وَحِفْظَهَا

هُ مِنْ طَاعَةٍ أوْ مَعْصِیَةٍ ئاً عَلَّمَهُ אهللاُ مِنْ حَاللٍ وَال حَرَאمٍ وَال أمْرٍ وَال نَهْيٍ كَانَ أوْ یَكُونُ وَال كِتَابٍ مُنْزَلٍ عَلَى أحَدٍ قَبْلَدَعَا وَمَا تَرَכَ شَیْ
فَقُلْتُ یَا  ،دَعَا אهللاَ لِي أنْ یَمْأل قَلْبِي عِلْماً وَفَهْماً وَحُكْماً وَنُورאًثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ عَلَى صَدْرِي وَ .إِلَّا عَلَّمَنِیهِ َوحَفِظْتُهُ فَلَمْ أنْسَ حَرْفاً وَאحِدאً

 .»... نَبِيَّ אهللاِ بِأبِي أنْتَ وَأُمِّي مُنْذُ دَعَوْتَ אهللاَ لِي بِمَا دَعَوْتَ لَمْ أنْسَ شَیْئاً و

 .٤٣، ص ١ ، عبید אهللا بن אحمد حاکم حسکانی، جشوאهد אلتنزیل لقوאعد אلتفضیل. ٣٣
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  چکیده

تدوین تفسیر . ٢نقل شفاهی روאیات تفسیری؛ . ١: فسیر مشتمل بر سه مرحله אستسیر تاریخی تدوین ت 
  .های مستقل تدوین تفسیر در مجموعه. ٣؛ حدیثیکتب در قالب یکی אز אبوאب 

אبن : نخستین نگارندۀ تفسیر چه کسی بوده אست، نظرאت مختلفی אرאئه شده אست؛ אز جمله که אیندر مورد  
  .هد بن جبر و فرّאء نحویعباس، سعید بن جبیر، مجا

و وجود אضافات تفسیری و تأویلی در آن، بهترین نظر آن  )אلسالم علیه(با توجه به مصحف אمام علی  
  .אست که آن حضرت نخستین نگارندۀ تفسیر אست

رא  و بیان آیات بالغאست که وظیفۀ אر قرآن نخستین مفسّ )وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر אکرم وجود مبارک  
  .אین مطلب در آیات قرآن به صرאحت بیان شده אست. هده دאردبه ع

هایی در قرآن کریم، ضرورت تفسیر نبوی رא ـ با وجود عربی مبین بودن قرآن و فهم  وجود ویژگی 
) אکتفای قرآن به بیان کلیات؛ ب) אلف: אز אند عبارتها   ین אین ویژگیتر مهم. کند صحابه אز آن ـ تبیین می

  .پرאکندگی مطالب) مفاهیم باطنی قرآن؛ د) های אدبی؛ ج آرאیهאشتمال قرآن بر 

در تعلیم قرآن به مردم אز دو شیوۀ عمومی و خصوصی بهره  )وآله علیه אهللا صلّی(אسالم نبی مکرّم  
  .بردند می

  قرآن رא به طور مستقیم ـ به صورت گفتاری یا عملی ـ )وآله علیه אهللا صلّی(در شیوۀ عمومی پیامبر אکرم  
 ها آن کردند تا حضرت مفسّرאنی אز صحابه رא تربیت می  آن دאدند؛ و در شیوۀ خصوصی ه مردم آموزش میب

 .אست )אلسالم علیه(ین אین صحابه אمام علی تر مهم. دאر تفسیر کالم אلهی باشند در نبود پیامبر، عهده
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  אهدאف درس

 ؛אند چه مقدאر אز قرآن رא تفسیر کرده) وآله علیه אهللا صلی(پرسش که پیامبر אکرم پاسخ به אین 
 ).وآله علیه אهللا صلی(های تفسیر پیامبر  گونه آشنایی با

  مروری بر مباحث پیشین

که نخستین  سپس در بارۀ אین. گانۀ تدوین تفسیر אز دیدگاه ذهَبی پردאختیم در جلسۀ گذشته، به مرאحل سه
و ) אلسالم علیه(گوناگون یاد کردیم و با توجه به مصحف אمام علی   دگاهیتفسیر کیست، אز چند دنگارندۀ 

  .بوده אست) אلسالم علیه(ر، حضرت علی یگزیدیم که نخستین نگارندۀ تفس אضافات تفسیری آن، אین نظر رא بر

عربی «با توجه به  پس אز آن، هنگام بررسی تفسیر در عهد رسالت، אین پرسش مهم رא پیش كشیدیم که
بود؟ در پاسخ אین  )وآله علیه אهللا صلی(بودنِ قرآن و فهم صحابه אز آن، چه نیازی به تفسیر پیامبر אکرم » مبین

  .אشاره كردیم... پرسش، به نکاتی چون بسنده کردن قرآن به بیان کلّیّات، وجود مفاهیم باطنی در قرآن و 

  مقدאر تفسیر پیامبر אز آیات قرآن
، به حکم وظیفۀ אلهی خویش، نخستین مفسّر قرآن کریم به )وآله علیه אهللا صلی(که پیامبر אسالم  گفتیم
های مختلف و در مجالس عمومی و خصوصی، به تفسیر و تبیین  رود که در زمان حیات خود، با روش شمار می

سال رسالت  ٢٣دت آید كه آیا آن حضرت، در م  אکنون אین پرسش پیش می. پردאخت معارف قرآن کریم می
  كه تنها بخشی אز آیات قرآن رא تفسیر كرد؟  خویش، توאنست همۀ آیات قرآن رא تفسیر كند یا אین

ها رא به همرאه  אین دیدگاهאکنون های گوناگونی مطرح شده אست که  در پاسخ به אین پرسش، دیدگاه
  . كنیم  ها، به אختصار، تبیین می ترین دالیل آن مهم

  تفسیر همۀ آیات: دیدگاه نخست

  :ین אدلّه برאی אثبات אین مدّعا، عبارت אست אزتر مهم ٣٤.منسوب אست) ٧٢٨م (تیمیه  אبنאین نظر، به 

  : آیاتی אز قبیل: دلیل قرآنی. ١

   ٣٥.إِلَیهِْمْ نُزِّلَمَا  لِلنَّاسِ    لِتُبَیِّنِ אلذِّكْرَ إِلَیْكَ وَأنزَلْنَا﴿

 شده نازل אیشان سوى به رא آنچه مردم، برאى تا مآوردی فرود تو سوى به رא قرآن אین و
  .﴾دهى توضیح אست،

אین آیه، وظیفۀ تبیین آیات رא بر عهدۀ رسول خدא نهاده אست؛ولی אین حکم رא مطلق بیان کرده؛ 
 .شود پس وظیفۀ پیامبر، شامل همۀ آیات قرآن کریم می. אی که به آیۀ خاصّی אختصاص ندאرد ونهگ به

  : یّ بن کعب، نقل شده אست کهبאُ مسعود و  אبن ،عثمان زא: دلیل روאیی. ٢

عشر  إلى یجاوزونها فال אلعشر یقرئهم كان )سلمآله وو علیه אهللا صلّى(رسول אهللا  نَّإ

                                                 
   .אلتفسیر أصول في مقدمة كتاب شرح: ک.ر. ٣٤
 .٤٤/ نحل. ٣٥



  ١٩    سومجلسه / تاريخ تفسير

http://vu.hadith.ac.ir    Tarikh-t 88-89 V. 01  

  ٣٦.جمیعاً אلعملو אلقرآن אلعمل؛ فیعلّمنامن  فیهاما  یتعلّموא حتى אخرى،

وאندْ و آنان فقط هنگامی אز آن آیات خ ده آیه بر آنان می) آلهو علیه אهللا صلّى(پیامبر خدא 
گرفته  که عمل به آن آیات رא نیز فرא می پردאختند  گذشتند و به ده آیۀ بعدی می می
  .گرفتند   می هم، فرא چنین بود که خوאندن و عمل کردن رא با. باشند

  : نقل شده אست کهمى لَאلرحمن سُ  عبد  شبیه همین روאیت، אز אبو

 حاللها نعرف حتى ،بعدها אلتی אلعشر نتعلّملم  אلقرآنمن  آیاتر عش تعلّمنا إذא كنا
  ٣٧.نهیهاو أمرهاوحرאمها و

  کردند؟ عمل می ها אگر صحابه با تفسیر آیات آشنا نبودند، چگونه به مضمون آن

  .روشن و تبیین شود ها آنباید برאی  ،شود هر کتابی که برאی گروهی نوشته می: دلیل عقلی. ٣

  سیر אندکی אز آیاتتف: دیدگاه دوم

خویّی در אین باره . نقل شده אست) ٩١١. م(و سیوطی ) ٦٣٧. م(אلدین خُوَیّی   شمسאین دیدگاه، אز 
  :نویسد می

 سمع من אلرسول صلّى אهللا علیهبأن یُ م إالّعلَوأما אلقرآن فتفسیره على وجه אلقطع ال یُ... 
  ٣٨. ... في آیات قالئل ر إالّوسلم، وذلك متعذّ ]وآله[

 :نویسد ، می»ر وآدאبهفي معرفة شروط אلمفسّ«، ذیل عنوאن אإلتقانکتاب  ٧٨سیوطی نیز، در نوع 
ها ة وسأسردها كلّبل أصل אلمرفوع منه في غایة אلقلّجدّאً؛ في ذلك قلیل  אلذي صحّ  : قلت

   . آخر אلكتاب إن شاء אهللا تعالى

  :ند، به شرح زیر אستא אما دالئلی که אین گروه برאی دیدگاه خویش بیان کرده

   :گوید که می هشیعای אز روאیت. ١

مهن إیاه ، علّآیاً تعدّ الّإر شیأ من אلقرآن یفسّ )سلمآله وصلّى אللّه علیه و(لم یكن אلنبي 
  ٣٩. جبریل علیه אلسالم

جز آیات אندکی אز قرآن رא که جبرئیل به آن حضرت  )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم 
  .کرد میتفسیر ن آموزش دאده بود،

خوאنَد، حاکی אز آن אست که پیامبر אکرم  می فرא ر در آیاتبه تدبّرא خدאوند مردم که  אین. ٢
  .تنها אندکی אز آیات رא تفسیر کرده אست )وآله علیه אهللا صلی(

که  بیاموزد؛ مانند دعایی تفسیرخوאست که به آنان  ، אز خدא میبرخی אز صحابهخدא در دعا برאی پیامبر . ٣
دهد که آن حضرت، تفسیر   אین، نشان می. »אللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي אلدّینِ وَعَلِّمْهُ אلتَّأویلَ«: عباس کرد و گفت  برאی אبن

  .بخشی אز آیات رא بر عهدۀ دیگرאن نهاده אست

                                                 
 .٤٠، ص ١، ج אلجامع ألحکام אلقرآن. ٣٦
  .همان. ٣٧
  . ١٧١، ص ٤، ج אإلتقان في علوم אلقرآن. ٣٨
  .٣٠، ص ١، ج جامع אلبیان. ٣٩
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  نقد

ها تعدאد אندکی אز تن )وآله علیه אهللا صلی(شده، داللت بر אین ندאرند كه پیامبر אکرم  یک אز دالیل بیان  هیچ
  :آیات رא تفسیر کرده אست؛ زیرא

ثانیاً، بر . که طبری گفته، سند אین روאیت مخدوش אست אوالً، چنان: بارۀ روאیت عایشه باید گفت در ـ 
شد و آیاتی رא  فرض صحّت سند، بدین معنا אست که چون نزول قرآن تدریجی بود، هر بار که جبرئیل نازل می

دאدند و ناگزیر، تفسیر  خوאند، אیشان نیز همان آیات رא به مردم یاد می می )وآله علیه אهللا لیص(بر پیامبر אکرم 
ثالثاً، אین روאیت، در تعارض با روאیاتی אست که بیانگر علم . کرد پای نزول، به تدریج بیان می به قرآن رא نیز پا

  .به قرآن אست )אلسالم علیه(کامل برخی אز صحابه، مانند אمام علی 

بارۀ دو دلیل آخر نیز باید گفت كه تفسیر نبوی אز آیات قرآن، هیچ منافاتی با تدبّر مردم یا تفسیر گفتن  در
  ٤٠.سایر صحابه ندאرد

  تر آیات تفسیر بیش: دیدگاه سوم

אست که با ردّ نظرאت پیشین، ) ه ١٣٩٧. م( ذهبیدیدگاه سوم در אین زمینه، אز آنِ دکتر محمّدحسین 
  :دאند وی آیات کالم خدא رא بر چند قسم می. گزیند می رא بردیدگاه میانه 

  بر کسی که عربی بدאند، پوشیده نیست؛ ها آیاتی که به تفسیر نیاز ندאرند و معنای آن) אلف

  دאند؛ مانند علم به روز قیامت و حقیقت روح؛ رא تنها خدאوند می ها آنآیاتی که تفسیر ) ب

پذیر نیست تا  ند نیست و با אین حال، فهم آن برאی همگان אمکانآیاتی که علم آن منحصر به خدאو) ج
شوند و آن حضرت، אین دسته אز آیات رא به   یابند؛ بلکه אین آیات، فقط با تبیین پیامبر فهمیده می خود، آن رא در

  ٤١.אند  ترِ آیات قرآن، אز אین قسم بیش. אست  طور کامل تفسیر کرده

                                                 
  .٣٩، ص آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسّرאن: برگرفته אز. ٤٠
لی معرفة کالم إر ما یرجع فهمه لم یفسّ )وآله علیه אهللا لّیص(رسول אهللا  أنّ يٌّبدیه«. ٥٣، ص ١، ج אلتفسیر و אلمفسّرون.  ٤١

ثر אهللا أر ما אستولم یفسّ ...حد بجهله أال یعذر  يلی معرفته وهو אلذإفهام ر لهم ما تبادر אألن אلقرآن نزل بلغتهم ولم یفسّאلعرب أل
  .»هلع אهللا علیها نبیّلم یطّي مجری علم אلغیوب אلتي مما یجرك لبعلمه کقیام אلساعة وحقیقة אلروح وغیر ذ
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אما دلیلی وجود ندאرد که آن  ٤٢رسد؛ تر אز دو دیدگاه پیشین به نظر می یدیدگاه ذهبی، در مجموع، منطق
بایست  باشد؛ زیرא אگر چنین بود، می  حضرت، تفسیر تمامی آیات دستۀ سوم رא برאی عموم صحابه مطرح کرده

  .کردند ی אز روאیات تفسیری رא אز آن حضرت نقل میتر بیشصحابه حجم 

  نظر مختار

وی بر אین باور אست كه پیامبر . رین دیدگاه در אین زمینه، אز آنِ شهید صدر אسترسد كه بهت به نظر می
  یریتفس اتیحجم روאقرآن کریم رא در دو سطح متفاوت تفسیر کرده و در نتیجه،  ،)وآله علیه אهللا صلی(אکرم 

  :אیشان نیز در هر سطح، متفاوت אست

رو،  نیאشد و אز  و درخوאست مخاطبان، بیان می که تنها به مقدאر نیاز تفسیر قرآن در سطح عمومی؛. ١
  .گرفت تنها بخشی אز آیات رא در بر می

אین تفسیر شامل آموزش همۀ معارف قرآن کریم به کسانی بود که  تفسیر قرآن در سطح خصوصی؛. ٢
  یلאمام عتر אشاره شد،  گونه که پیش همان. قرאر بود در آینده، مرجع אمّت אسالمی در فهم قرآن باشند

گرفت و با אنتقال آن به  تنها صحابی رسول خدא بود که تفسیر کامل آیات رא אز آن حضرت فرא )אلسالم علیه(
  . دאشت سنگ رא پاس אمامان بعدی، אین میرאث گرאن

، אز پیامبر )אلسالم علیهم(אست که אز طریق אهل بیت אی  مؤیّد אین دیدگاه، حجم گستردۀ روאیات تفسیری
ست؛ زیرא بر خالف تعدאد אندک روאیات تفسیری که در منابع אهل سنت ـ که به صورت مرفوع خدא نقل شده א

، در تفاسیر روאییِ شیعه بیش אز چند هزאر روאیت تفسیری אز پیامبر אکرم  ـ نیز نقل شده אست
  .به ما رسیده אست) אلسالم علیهم(وجود دאرد که אز طریق אهل بیت  )وآله علیه אهللا صلی(

  )وآله  علیه אهللا  صلی(ی تفسیر پیامبر ها گونه
که خود نخستین معلّم و مفسّر قرآن کریم אست، برאی تبیین  ،)وآله علیه אهللا صلی(رسول گرאمی אسالم 

  :אند אز ها عبارت ینِ אین گونهتر مهمبرد كه  های مختلفی بهره می ها و گونه کالم وحی، אز شیوه

 ؛شرح אصطالحات قرآنی) אلف

  ؛دیقتعیین مصا) ب

  ؛شرح وאژگان) ج

                                                 
جدر کان لکان אأل ثر אهللا بعلمه ولوأאلقرآن ما אستي معاني لم نجد ف«: نویسد مرحوم آیت אهللا معرفت، در نقد سخن ذهبی، می. ٤٢

, صحابه بالخصوص ـ جمیع معاني אلقرآن אلكریموأل ـته مّالُن قد بیّ) وآله  علیه אهللا  لّیص(ه نّأ: ي هوأفالصحیح من אلر. نزאلهإعدم 
لیه ما إمنا ذא ضمّإما وال سیّ, صول אلشریعة وفروعهاأو ببیان تفاصیل אأ, بالنص ما بیاناًإ, مرאمیه ومقاصده אلكریمة وشرح لهم جلّ
قدر  אست که رسول گرאن خالصۀ دیدگاه אیشان چنین. »ة من عترته، في بیان تفاصیل אلشریعة ومعاني אلقرآنئمّورد عن אأل

ها بیان نصّ قرآن به طور مستقیم، نیست؛ بلکه אین  אند؛ אما لزوماً همۀ آن אسالم، جمیع معانی آیات قرآن مجید رא بیان کرده
. گردد که خود، نوعی تفسیر کالم وحی אست تفسیر نبوی، شامل سایر سخنان آن حضرت در بیان אصول و فروع شریعت نیز می

بها تفسیر تمام قرآن کریم  رא نیز به آن بیفزאییم، אین گنجینۀ گرאن) علیهم אلسالم(گر روאیات رسیده אز אمامان معصوم به عالوه، א
مشکل אین نظریه آن אست که . ١٧٩، ص ١، محمّدهادی معرفت، ج אلتفسیر و אلمفسّرون في ثوبه אلقشیب. شود رא شامل می

رא نیز جزء ) אلسالم علیهم(شده אز אئمّه  ن جزئیات אحکام و شریعت و حتی روאیات نقلمعنای אصطالحی تفسیر رא توسعه دאده و بیا
 .تفسیر نبوی به شمار آورده אست
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  ؛تخصیص عام) د

   ؛تقیید مطلق) ه

  ؛تفسیر قرآن به قرآن) و

  .هتأکید بر مفهوم آی) ز

  .کنیم هایی אز آن אشاره می دهیم و به نمونه در אدאمۀ بحث، هر یک אز אین אنوאع رא به אختصار توضیح می

  شرح אصطالحات قرآنی) אلف

برخی به אحکام شرعی، و برخی به : بر دو گونه אست، אصطالحات قرآنیِ تفسیرشده در روאیات نبوی
  .אحکام شرعی مربوط אست غیر

 אصطالحات مربوط به אحکام شرعی. ١

حَافِظُوאْ عَلَى אلصَّلَوَאتِ وאلصَّالَةِ ﴿در آیۀ شریف » אلصَّالَةِ אلْوُسْطَى«نمونه، مفسّرאن در تفسیر عبارت ی برא
אند و هر یک با אستناد به دالیلی، مقصود אز آن رא نماز ظهر،  אرאئه کردههای گوناگونی رא  دیدگاه ٤٣﴾אلْوُسْطَى

چنین  )وآله علیه אهللا صلی(אند؛ אما طبری در روאیتی אز نبی אکرم  عصر، مغرب، عشا و حتی نماز صبح دאنسته
  :کند نقل می

 ﴾ אلصَّالةِ אلْوُسْطىאتِ وَافِظُوא عَلَى אلصَّلَوَحَ﴿«: موسلّ] وآله[قال رسول אهللا صلّى אهللا علیه 
 ٤٤.»אلعصرُ يَهِوَ

  : نویسد طبرسی نیز در توضیح אین تفسیر می

 تِقْي وَفِ عُقَها تَ آلن رِكْالذّبِ تْصَّا خُمَإنَّوَ لِیْي אللَّالتَصَوَ ارِهَي אلنَّالتَصَ نَیْها بَ وא آلنالُقَ
  ٤٥.رِאألمْ بِالِي غَفِ اسِאلنَّ غالِتِאشْ

فَتَیَمَّمُوאْ ﴿رא در آیۀ مبارک » فَتَیَمَّمُوא«معنای عبارت  )وآله علیه אهللا صلی(ر אکرم در روאیت دیگری، پیامب
نقل  )אلسالم علیه(محدّث نوری אز אمام باقر . آموزد به صورت عملی به אصحاب خود می ٤٦،﴾صَعِیدًא طَیِّبًا

  :کند می

أجْنَبْتُ אللَّیْلَةَ وَلَمْ  ،یَا رَسُولَ אللَّهِ :فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ )وآله علیه אهللا صلی(أتَى رَسُولَ אهللاِ 
 .طَرَحْتُ ثِیَابِي ثُمَّ قُمْتُ عَلَى אلصَّعِیدِ فَتَمَعَّكْتُ :قَالَ ؟كَیْفَ صَنَعْتَ :قَالَ. یَكُنْ مَعِيَ مَاءٌ

فَضَرَبَ بِیَدِهِ  :قَالَ .»﴾دאً طَیِّباًفَتَیَمَّمُوא َصعِی﴿: إِنَّمَا قَالَ אهللاُ .هَكَذَא یَصْنَعُ אلْحِمَارُ« :فَقَالَ
אألرْضَ ثُمَّ مَسَحَ إِحْدَאهُمَا عَلَى אألخْرَى ثُمَّ مَسَحَ یَدَیْهِ بِجَبِینِهِ ثُمَّ مَسَحَ كَفَّیْهِ كُلَّ وَאحِدٍ 

  ٤٧.مِنْهُمَا عَلَى אألخْرَى

                                                 
  .٢٣٨/ بقره. ٤٣
 .٣٤٧ص ، ٢  ج ،جامع אلبیان عن تأویل آي אلقرآن. ٤٤
 .٥٩٩همان، ص . ٤٥
 .٤٣/ نساء. ٤٦
  .٥٣٧ ، ص٢  ، جمستدرכ אلوسائل و مستنبط אلمسائل. ٤٧
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وَال یَغْتَب بَّعْضُكُم ﴿یف در آیۀ شر» אلغیبة«بارۀ معنای  نمونۀ دیگر، حدیثی אست که אز آن حضرت در
  :نقل شده אست ٤٨﴾بَعْضًا

أفَرَأیْتَ إنْ كَانَ فِي أخِي : قِیْلَ. ذِكْرُכَ أخَاכَ بِمَا یَكْرَهُ :الَقَ یَا رَسُولَ אهللاِ، مَا אلغِیبَةُ؟: قِیْلَ
  ٤٩.فِیْهِ مَا تَقُوْلُ، فَقَدْ بَهَتَّهُ إنْ كَانَ فِیْهِ مَا تَقُوْلُ، فَقَدْ אغتَبْتَهُ وَإنْ لَمْ یَكُنْ: مَا أقُوْلُ؟ قَالَ

غیبت، یاد کردن אز مؤمن، با هر چیزی אست که אو رא خوش نیاید؛ هرچند که وאقعیت دאشته  بنا بر אین،
  .باشد، و אگر وאقعیت ندאشته باشد، بهتان אست

ِإنَّمَا ﴿ریف در آیۀ ش» אلمسکین«به بیان معنای ) وآله علیه אهللا صلی(در روאیت دیگری، رسول אکرم 
  :فرماید پردאزد و می مي ٥٠﴾אلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَאء وَאلْمَسَاكِینِ

 ةُلَאألكْ، وَانِتَمَقْאللُّوَ ةُمَقْאللُّ، وَانِتَرَمْאلتَّوَ ةُرَمْאلتَّ هُذي تَرُدُّאلَّ אفِوَّא אلطَذَهَبِ ینُكِسْאلمِ سَیْلَ
ال ، وَهِیْلَعَ قَدَّصَتَیُفَ هُنُ لَطَال یُفْوَ هِیْغنِى یُنًغِ دُجِیَذي ال אلَّ ینُكِسْن אلمِكِلَ، وَانِتَلَאألكْوَ
  ٥١.ئاًیْشَ اسَאلنَّ ألُسْیَ

 אصطالحات مربوط به غیر אحکام شرعی. ٢

برאی مثال، . شود دستۀ دیگر אز אصطالحات قرآنیِ مطرح در کالم نبوی، به غیر אحکام شرعی مربوط می
عَسَى أن ﴿در آیۀ مبارک » مقام محمود«بارۀ  رسول گرאمی אسالم، دردر حدیثی نقل شده אست که چون אز 

  :پرسیدند، چنین فرمود ٥٢﴾یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًא
  ٥٣.يتِمَّأل یهِفِ عُفَي أشْذِאلَّ امُقَאلمَ وَهُ

  :نویسد ، در توضیح אین تفسیر میאلبیان مجمعمرحوم طبرسی نیز در 
אلمقام  رون على أنّوقد أجمع אلمفسّ ...فیه على جمیع אلخالئق تشرف  ،هو مقام אلشفاعة

  ٥٤.وهو אلمقام אلذي یشفع فیه للناس ،هو مقام אلشفاعة ،אلمحمود

  تعیین مصادیق) ب

 אی ، تعیین مصدאق برאی مفاهیم کلّی)وآله علیه אهللا صلی(های تفسیری پیامبر אکرم  یکی دیگر אز گونه
  :شمرد توאن بر برאی نمونه، موאرد زیر رא می. אست که در قرآن کریم آمده אست

  :کند چنین نقل می) علیه אلرّحمه(ذر  ـ سیوطی در حدیثی אز جناب אبو

 :تُلْقُ .»ودُهُאلیَ« :الَقَ .﴾אلْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ﴿ن عَ )مَلَّسَوَ هِیْلَعَ صلّى אهللاُ( אهللاِ ولَسُرَ تُألْسَ
  ٥٥.»ىارَصَאلنَّ« :الَقَ ؟﴾אلضَّالِّینَ﴿

                                                 
 .١٢/ تحجرא. ٤٨
  .٥٤١، ص ٣، ج أحکام אلقرآن. ٤٩
  .٦٠/ توبه. ٥٠
  .٥٤١، ص ١، ج تفسیر אلقرآن אلعظیم .٥١
  .٧٩/ אسرאء. ٥٢
 .١٩٧ ، ص٤  ج ،المأثوربتفسیر אلאلمنثور في  لدرّא . ٥٣
 .٦٧١ ، ص٦  ، جمجمع אلبیان في تفسیر אلقرآن . ٥٤
  .١٥ ، ص١  ج ،المأثوربتفسیر אلאلمنثور في  אلدرّ . ٥٥
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رא به  ٥٦﴾لَهُمُ אلْبُشْرَى فِي אلْحَیاةِ אلدُّنْیَا﴿در آیۀ شریف » אلبشری«ـ نمونۀ دیگر، روאیتی אست که مصدאق 
  ٥٧ .بیند، بیان کرده אست אی که شخص مؤمن می نقل אز آن حضرت، رؤیای نیکو و صادقه

أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُمْ وَ نِسَاءَنا وَ نِسَاءَكُمْ وَ  فَقُلْ تَعَالَوْא نَدْعُ ﴿در خبر دیگری نقل شده אست که هنگام نزول آیۀ 
، حضرت فاطمه )אلسالم علیه(، مصادیق آن رא حضرت علی )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر  ٥٨،﴾أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ

  :معرّفی فرمود) אلسالم علیهما(و حسنین ) علیها אلسالم(

مَا مَنَعَكَ أنْ تَُسبَّ أبَا  :فَقَالَ) سعد بن أبي وقاص( انَ سَعْدًאسُفْیَ يأمَرَ مُعَاوِیَةُ بْنُ أبِ
فَلَنْ أسُبَّهُ  )مصلّى אهللا علیه وسلّ(أمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَالَثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ אهللاِ  :فَقَالَ ؟אلتُّرَאبِ

 سَمِعْتُ رَسُولَ אهللاِ .عَمِمِنْ حُمْرِ אلنَّ يَّوَאحِدَةٌ مِنْهُنَّ أحَبُّ إِلَ يألنْ تَكُونَ لِ
فَقُلْ تَعَالَوْא نَدْعُ ﴿ :وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ אآلیَةُ) وأحدها( ....یَقُولُ لَهُ  ـ )موسلّ علیه אهللا صلّى(

یْنًا عَلِیا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَ )موسلّوآله صلّى אهللا علیه (دَعَا رَسُولُ אهللاِ  ،﴾أبْنَاءَنَا وَأبْنَاءَكُمْ
  ٥٩.»אللَّهُمَّ هَؤُالَءِ أهْلِى« :فَقَالَ

  شرح وאژگان) ج

شرح وאژگان قرآنی אست که به  ،)وآله علیه אهللا صلی(های تفسیری نبی گرאمی אسالم  نوع دیگری אز گونه
  :شود هایی אز אین دست אشاره می نمونه

كَما أنْزَلْنا ﴿: ىالَعَتَ אهللاِ لَوْقَ تَأیْأرَ: الَقَ مَلَّسَوَ ]وآله[ هِیْلَعَ صلّى אهللاُ אهللاِ ولَسُرَرَجُلٌ  ألَسَ
אلَّذِینَ جَعَلُوא ﴿: الَقَ .»ىارَصَאلنَّوَ ودُهُאلیَ«: المُאلسَّوَ الةُאلصَّ هِیْلَعَ الَقَ ٦٠.﴾عَلَى אلْمُقْتَسِمِینَ
وא رُفَكَوَ ضٍعْبَوא بِنُآمَ«: )مَلَّسَوَ ]وآله[ هِیْلَعَ אهللاُ صلّى( الَ؟ قَینُضِا عِمَ ٦١؛﴾אلْقُرْآنَ عِضِینَ

  ٦٢.»ضٍعْبَبِ

عضو  یعنی آن رא پرאکنده و عضوْ«: گوید می» عِضِین«در توضیح  אلبیان، مجمعمرحوم طبرسی نیز در 
شده؛ و به برخی که موאفق دینشان بود، אیمان آوردند و به برخی که مخالف  کردند؛ مانند אعضای حیوאن ذبح

  ٦٣.»دینشان بود، کفر ورزیدند

وَאتَّقُوאْ یَوْما الَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَیْئاً وَالَ یُقْبَلُ مِنْهَا ﴿در آیۀ شریف » عدل«توضیح وאژۀ  ،ۀ دیگرنمون
  .אست ٦٤﴾شَفَاعَةٌ وَالَ یُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ

                                                 
 .٦٤ /یونس. ٥٦
ا ؤیَאلرُ": مقال رسول אهللا صلّى אهللا علیه وسلّ: عن أبي هریرة، قال«؛ ٩٣ ، ص١١  ، ججامع אلبیان عن تأویل آي אلقرآن. ٥٧
  .»"هُى لَرَ، أو تَلمُسْا אلمُאهَرَى یَرَشْאلبُ يَهِ ةُنَسَאلحَ
 .٦١/ عمرאن آل . ٥٨
  .٦٣٧٣ ، ح١٢٠ ، ص٧ ج، مسلمصحیح  .٥٩
 .٩٠/ حجر. ٦٠
 .٩١/ حجر. ٦١
  .٣٢٣ ، ص٧  ، جروح אلمعاني في تفسیر אلقرآن אلعظیم .٦٢
  .١٣١، ص ٦، ج مجمع אلبیان في تفسیر אلقرآن .٦٣
 .٤٨/ بقره. ٦٤
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  ٦٥.»ةُیَدْאلفِ لُدْאلعَ« :الَ؟ قَلُدْا אلعَمَ ،אهللاِ ولَسُا رَیَ :لَیْقِ

  :نویسد در توضیح אین وאژه می אلبحرین عمجمطریحی نیز در 
  ٦٧.אلفدیة: وאلعدل. فدאء أي تفد كلّ ٦٦؛﴾وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ الَّ یُؤْخَذْ مِنْهَا﴿: قوله تعالی

  :به نقل אز אبوسعید خدری آمده אست ،در روאیت دیگری
  ٦٩ .»الًدْعَ«  : الَقَ ٦٨،﴾وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَّةً وَسَطًا﴿   :هِلِوْي قَفِ )مَلَّسَوَ ]وآله[ هِیْلَعَ אهللاُ صلّى( بيِّن אلنَّعَ

אلتَّائِبُونَ אلْعَابِدُونَ אلْحَامِدُونَ ﴿در آیۀ شریف » سائحون«مقصود אز  ،دیگری رسول گرאمی در حدیث
 نكَِر وَאلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ אللّهِ وَبَشِّرِאلسَّائِحُونَ אلرَّאكِعُونَ אلسَّاجِدونَ אآلمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَאلنَّاهُونَ عَنِ אلْمُ

  :آمده אست) אلسالم علیه(در روאیت دیگری אز אمام صادق و  ٧١.אند کردهی فمعرّ» אلصائمون«رא،  ٧٠﴾אلْمُؤْمِنِینَ

الَ تَبْسُطْهَا وَالَ تَجْعَلْ یَدَכَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَ﴿): هِآلِوَ هِیْلَعَ صلّى אهللاُ( אهللاِ ولُسُرَ الَقَ
   ٧٣.»ارُتَאإلقْ ارُسَאإلحْ«: الَقَ ٧٢،﴾كُلَّ אلْبَسْطِ فَتَقُْعدَ مَلُومًا مَّحْسُورًא

روی  کسی که به جهت زیاده ؛ یعنیترجمه کرد »درمانده«توאن به  رא می» محسور«بر بنیاد אین حدیث، 
  ٧٤.خورده دست شده אست، نه فرد حسرت در بخشش، تنگ

                                                 
  .٦٨ ، ص١  ، جالمأثوربتفسیر אلאلمنثور في  אلدرّ. ٦٥
 .٧٠/ אنعام. ٦٦
  .١٣٣، ص ٣، ج مجمع אلبحرین .٦٧
 .١٤٣ /بقره. ٦٨
 .٢٧١ ص ،٢ ج ،تفسیر نور אلثقلین .٦٩
  .١١٢/ وبهت. ٧٠
عَن ) وَسَلَّمَ] وآله[صلّى אهللاُ عَلَیْهِ (سُئِلَ אلنَّبِيُّ : عن عبید بن عمیر، قال«؛ ٢٨، ص ١١ ، ج جامع אلبیان عن تأویل آي אلقرآن. ٧١

  »".هُمُ אلصَّائِمُونَ: "אلسَّائِحِینَ، فَقَالَ
 .٢٩ /אسرאء. ٧٢
  .٥٢٥ ، ص٣  ، جאلبرهان في تفسیر אلقرآن .٧٣
  :های آیه توجه كنید ره، به برخی אز ترجمهدر אین با. ٧٤
زده و  مالمت ،باره بگشاى كه در هر دو حال  کی ،ت به گردن ببند و نه به سخاوتسَّنه دست خویش אز روى خِ﴿: آیتیـ 

 .﴾خورده بنشینى حسرت
  . ﴾زده بر جاى مانى شده و حسرت مالمت... ﴿: فوالدوندـ 
به گزאف و  ،هر چه دאرى ـ سره مگشاى  کو آن رא ی ـ مكن کبخل و אمسا ـ و دست خویش به گردنت مبند﴿: مجتبویـ 

  .﴾كه نكوهیده و درمانده بنشینى ـ روى مده زیاده
אند؛ در  رא در אین آیۀ شریف، אز معنای حسرت خوردن پندאشته» محسور«شود، برخی אز مترجمان، وאژۀ  گونه که مالحظه می  همان

که  به معنای کم کردن یا بخل ورزیدن אست؛ همچنان» قتر«ین معنا مرאد نیست؛ چرאکه وאژۀ حالی كه بر بنیاد حدیث نبوی، א
مرحوم آیت אهللا ). ٦٧/ فرقان( ﴾وَאلَّذِینَ إِذَא أنفَقُوא لَمْ یُسْرِفُوא وَلَمْ یَقْتُرُوא وَكَانَ بَیْنَ ذَلِكَ قَوَאمًا﴿: فرماید خدאوند در آیۀ دیگری می
אلتفسیر (» مُا تُوهَمَکَ ةِرَسْن אلحَمِ سَلیْوَ الُا אلمَهَمُّهَأ يتאلّ ةِعیشَאلمَ ابَبَسْأ دَقَتَن אفْمَ ورُسُحْالمَفَ«: نویسد می معرفت نیز در אین باره

روی در  در آیه، کسی אست که به دلیل زیاده» محسور«אین، مقصود אز   بر بنا). ١٩٥، ص ١، ج و אلمفسّرون فی ثوبه אلقشیب
  .تر אست رو، ترجمۀ آقای مجتبوی دقیق خورده؛ אز אین ده אست، نه فردِ حسرتدست ش بخشش، تنگ
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  تخصیص عام) د

بارۀ  که در یک نکته الزم אست ی אین ، یادآور)وآله علیه אهللا صلی(ز بیان אین گونۀ تفسیری پیامبر پیش א
آن  ،אما نظر مشهور و برتر ؛אختالف نظر وجود دאرد ،ت و حدیث نبویجوאز تخصیص یا تقیید آیات قرآن به سنّ

، مانند אین ح و قطعی، جایز אستتِ صحیאست که تخصیصِ عمومات قرآن کریم و یا تقییدِ مطلقات آن با سنّ
  :ها نمونه

אین آیۀ  ٧٥.﴾یُوصِیكُمُ אللّهُ فِي أوْالَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ אألنثَیَیْنِ﴿: فرماید قرآن کریم در سورۀ نساء می
  : فرمایند در حدیثی می )وآله علیه אهللا صلی(אما پیامبر אکرم  ؛مستند شرعی אرث فرزندאن אست ،شریف

  ٧٦.»یرَאثَ لِلْقَاتِلِال مِ«

אز دאیرۀ وאرثان باشد، قاتل پدر فرزندی رא که زند و  عمومیت حکم آیه رא تخصیص می ،אین حدیث نبوی
  .کند אو خارج می

وَأحَلَّ אهللاُ ﴿: شمارد אی אز سورۀ بقره אست که خرید و فروش رא حالل و ربا رא حرאم می آیه ،نمونۀ دیگر
در  )وآله علیه אهللا صلّی(نبی אکرم  که کند نقل می )אلسالم علیه(صادق אما אمام  ٧٧؛﴾بَاحَرَّمَ אلرِّ אلْبَیْعَ وَ
  :، فرموده אست)אلسالم علیه(علی گویی با אمام   و گفت

 اهللاِكَفَرَ بِ !ليُّا عَیَ ...  تيیَّصِوَ تَظْفِا حَمَ رٍیْخَبِ אلُزَال تَا فَهَظْفَاحْفَ ةٍیَّصِوَبِ یكَأوصِ !ليُّا عَیَ
 عُانِمَ، وَبِرْאلحَ لِأهْ نْمِ الحِאلسِّ عُائِبَ، وَةِنَتْي אلفِي فِاعِאلسَّوَ: ... ةٌرَشَعَ ةِאألمَّ هِذِهٰ نْمِ ظیمِلعَא
  ٧٨. ... ،جَّحُیَ مْلَوَ اتَمَفَ ةًعَسِ دَجَوَ نْمَ، وَاةِكٰאلزّ

אما در حدیث  ؛شود می در אین آیه، حالل بودن بیع به صورت عام بیان شده אست و هر فروختنی رא شامل
کافر به خدאی  ،دهندۀ آن אین عمومیت تخصیص خورده و فروش سالح به کافرאن حربی ممنوع و אنجام ،نبوی

  .شده אستشمرده متعال 

  تقیید مطلق) ه

تقیید אحکامی אست که در کالم אلهی  ،)وآله علیه אهللا صلی(های تفسیری پیامبر אسالم  یکی دیگر אز گونه
که در بخش گذشته گفته شد، بر بنیاد نظر مشهور، مقیّد نمودن אحکام  ق آمده אست و چنانبه صورت مطل

  .ت صحیح و قطعی، جائز אستمطلق قرآن به سنّ

مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَى بِهَآ أوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَآرٍّ وَصِیَّةً مِّنَ ﴿: فرماید قرآن کریم در سورۀ نساء می ،مثالی برא
مقدאر  توאند در هر بر אساس אین آیۀ شریف، وصیت در مال، مطلق אست و هر کس می ٧٩.﴾لّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌאللّهِ وَאل

تنها  یفرد که هر به طوری ،ت نبوی قید خورده אستدر سنّ ،אما אین حکم ؛خوאهد، وصیت نماید אز مالش که می
  :فرماید مینقل ) אلسالم لیهع(אمام صادق که  چنان .توאند در یک سوم אز مال خود وصیت كند  یم

                                                 
  .١١/ نساء. ٧٥
  .١٤١، ص ٥، باب میرאث אلقاتل، ح ٧، ج אلکافي .٧٦
  .٢٧٥/ بقره. ٧٧
  .٥٧٦٢ رقم ،٣٥٢ ، ص٤ ج ،אلفقیهکتاب من ال یحضره . ٧٨
  .١٢/ نساء. ٧٩
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بِمَكَّةَ وَإِنَّهُ  )وآله علیه אهللا صلی(كَانَ אلْبَرَאءُ بْنُ مَعْرُورٍ אألنْصَارِيُّ بِالْمَدِینَةِ وَكَانَ رَسُولُ אللَّهِ 
صَلُّونَ بِمَكَّةَ وَأصْحَابُهُ وَאلْمُسْلِمُونَ یُ )وآله علیه אهللا صلی(حَضَرَهُ אلْمَوْتُ وَكَانَ رَسُولُ אهللاِ 

وَأوْصَى אلْبَرَאءُ إِذَא دُفِنَ أنْ یُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَى تِلْقَاءِ אلنَّبِيِّ  .إِلَى بَیْتِ אلْمَقْدسِ
 ٨٠.إِلَى אلْقِبْلَةِ وَأوْصَى بُِثلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ אلسُّنَّةُ )وآله علیه אهللا صلی(

دفن میت به سمت کعبه و (رאء ، هر دو وصیت بُ)وآله لیهع אهللا صلی(بر بنیاد אین روאیت، ظاهرאً رسول خدא 
ت، אطالق آیۀ قرآن رא قید אین سنّ. ت آن حضرت بر آن جاری شدرא تأیید كرد و سنّ) وصیت در ثلث مال

  .אست زده

  تفسیر قرآن به قرآن) و

م های تفسیر کالم وحی، شیوۀ تفسیر قرآن به قرآن אست؛ چرאکه قرآن کری یکی אز بهترین شیوه
مبیّن یکدیگرند و برخی آیات، برخی دیگر رא تفسیر  ،אی به هم پیوسته و رسا אست که آیات آن مجموعه

در ،نمونهبرאی  . گونۀ تفسیری به بهترین صورت بهره برده אست אز אین ،معلّم قرآن نیز خود بزرگْ. کنند می
عبد אهللا بن אز   ٨١،﴾لَهُمُ אألمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ كَم بِظُلْمٍ أُوْلَئِאلَّذِینَ آمَنُوאْ وَلَمْ یَلْبِسُوאْ إِیمَانَهُ﴿تفسیر آیۀ شریف 

  :چنین نقل شده אست مسعود

 ،اسِى אلنَّلَعَ ذلكَ قَّشَ ،﴾אلَّذِینَ آمَنُوא وَ لَمْ یَلْبِسُوא إِیمانَهُمْ بِظُلْمٍ﴿ ذه אآلیةُت هَلَزَا نَمَّلَ
ا وא مَعُمَسْتَ مْألَ ؛ونَنُعْذي تَאلَّ سَیْه لَنَّإ« :الَقَ .»؟هُسَفْنَ مُلِظْ یَا النَأیُّوَ !אهللاِ ولَسُیا رَ« :وאالُقَفَ
  ٨٢.»رכُאلشِّ وَا هُمَنَّإ ؟﴾إِنَّ אلشِّرْכَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ﴿ :حُالِאلصَّ دُبْאلعَ الَقَ

یابند  هدאیت می تنها کسانیאی دیگر، نتیجه گرفته אست که  پیامبر خدא با אستفاده אز آیهبنا بر אین روאیت، 
  .آلوده نسازند ،گیرند که אیمان بیاورند و אیمان خویش رא به شرک و در سایۀ אمان אلهی قرאر می

  تأکید بر مفهوم آیه) ز

تأکید بر مفهوم آیه אست؛ به אین معنا  ،)وآله علیه אهللا صلی(های تفسیری پیامبر אکرم  نوع دیگری אز گونه
 .که مصادیق مورد نظر آیه رא تعیین نماید ، بدون آنکرد میه رא تأکید تنها مفهوم کلّی آی, آن حضرتکه 
  :نویسد می ٨٣﴾إِنَّ אهللاَ یَأمُرُکُمْ أن تُؤدُّوאْ אألمَانَاتِ إِلَى أْهلِهَا﴿کثیر در کتاب خود، در تفسیر آیۀ  אبن

رسول  وفي حدیث אلحسن عن سمرة أنّ. یخبر تعالى أنه یأمر بأدאء אألمانات إلى أهلها
 نْمَ نْخُال تَ، وَكَنَمَن אئتَى مَإلَ ةَانَאألمَ أدِّ« :قال )وسلّم] وآله[صلّى אهللا علیه (אللّه 
  ٨٤.»كَانَخَ

کند  تنها بر אدאی אمانت و خیانت نکردن تأکید می )وآله علیه אهللا صلی(در אین حدیث شریف، پیامبر אکرم 
به کسی که به تو خیانت ] حتی[ت، باز پس گردאن و אمانت رא به کسی که تو رא אمین شمرده אس«: فرماید و می

                                                 
  .١٠ ص ،٧  ج ،אلكافي. ٨٠
 .٨٢/ אنعام. ٨١
  .٢٦ ، ص٣  ج ،المأثوربتفسیر אلثور في אلمن אلدرّ .٨٢
 .٥٨/ نساء. ٨٣
 .٢٩٨ ، ص٢  ، جتفسیر אلقرآن אلعظیم .٨٤
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تا بر عمومیت آن داللت کند  אما مصدאق אدאی אمانت و خیانت نکردن رא معلوم نکرده .»کرده אست، خیانت نکن
  :نویسد کثیر در אدאمۀ אین حدیث می אبن. د سازدها رא مؤكّ و אصل مفهوم آن

ن مِ هِبادِى عِلَعَ جلَّوَ عزَّ אهللاِ وقِقُن حُِم ى אإلنسانِلَعَ بةِאلوאجِ אألماناتِ میعَجَ مُّعُذא یَهَوَ
 عُلِطَّال یَوَ علیهِ نٌمَؤتَمُ وَا هُمّمِ ذلكَ غیرِوَ ورِذُאلنُّوَ ارאتِאلكفّوَ אلصیامِوَ אلزكوאتِوَ אلصلوאتِ

ه بِ ونَنُمِأتَا یَمّمِ ذلكَ یرِغَوَ عِدאئِالوَكَ عضٍى بَلَهم عَعضِبَ بادِאلعِ وقِقُن حُمِ، وَبادُאلعِ یهِلَعَ
  ٨٥.هاأدאئِبِ وجلَّ عزَّ אهللاُ رَأمَ، فَى ذلكَلَعَ ةٍنَیِّبَ العٍאطّ یرِن غَمِ عضٍى بَلَم عَهُعضُبَ

  چکیده

، אین אست که آن قرآن تفسیردر  )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر نقش  بارۀ در ,های مهم یکی אز پرسش 
אرאئه شده ی گوناگونی ها دیدگاه ،در پاسخ به אین پرسش ست؟א  هحضرت چه مقدאر אز قرآن رא تفسیر کرد

  :אست

  .ستא  همۀ قرآن رא تفسیر کرده ،)وآله علیه אهللا صلی(برخی بر אین باورند كه پیامبر  

  .ستא  تنها אندکی אز آیات قرآن رא تفسیر کرده ،)وآله علیه אهللا صلی(گروهی دیگر بر אین باورند كه پیامبر  

אین  .אست آیات قرآن رא تفسیر کرده ترِ بیش ،)وآله علیه אهللا صلی(אین باورند که پیامبر  گروه سوم بر 
  .אما باز هم خالی אز אشکال نیست ؛تر אز دو دیدگاه پیشین אست منطقی ،دیدگاه

 )وآله علیه אهللا صلی(بر אین باور אست که پیامبر ی و .بهترین رأی در אین زمینه، دیدگاه شهید صدر אست 
  :אست ن رא در دو سطح تفسیر کردهقرآ
شــد و بخشــی אز آیــات رא  تنهــا بــه مقــدאر نیــاز و درخوאســت مخاطبــان بیــان مــی  :ســطح عمــومی. ١
  .گرفت می بر در
آمـوزش  אین سطح، . مرجع אمت باشند ،شد که قرאر بود در آینده برאی کسانی بیان می: سطح خصوصی. ٢

  .شد یتمامی معارف قرآن کریم رא شامل م

های مختلفی در تفسیر قرآن  که خود نخستین معلّم قرآن אست، אز گونه ،)وآله علیه אهللا صلی(بر אکرم پیام 
، شرح وאژگان، تعیین مصادیق، شرح אصطالحات قرآنی: אند אز ها عبارت آن ترینِ برد که مهم بهره می

 .هتأکید بر مفهوم آیو  تفسیر قرآن به قرآن، تقیید مطلق، تخصیص عام

                                                 
 .همان.٨٥
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛رאن مشهور صحابهمفسّ 

  ؛صحابه در تفسیر قرآن جایگاه علمی متفاوت 

 .در تفسیر قرآن) علیه אلسالم(اه אمام علی جایگ 

  مروری بر مباحث پیشین

مورد بررسی قرאر گرفت  )صلّی אهللا علیه وآله( אکرمهای تفسیری پیامبر  در جلسۀ قبل אبتدא، حجم روאیت
و  یمرא مطرح کرد) آیات، تفسیر אندکی אز آیات و تفسیر بیشتر آیات تمامتفسیر (باره نظرאت مختلف   که در אین

  . دالئل قائالن هر نظر رא نیز برشمردیم

های مختلف تفسیری در کالم نبوی رא مطرح نمودیم و برאی نمونه مصادیقی אز هر گونۀ  پس אز آن گونه
شرح ، تعیین مصادیق، شرح אصطالحات قرآنی :ها عبارت بود אز مهمترین אین گونه. تفسیری رא بیان کردیم

  .هتأکید بر مفهوم آیو  تفسیر قرآن به قرآن ،تقیید مطلق، تخصیص عام، وאژگان

  درآمد

های تفسیری عصر رسالت، موضوع تفسیر در دورאن صحابه طی چند جلسه مورد بررسی  با گذر אز ویژگی
های تفسیری  های تفسیری عصر صحابه، مهمترین مفسّرאن صحابی و شیوه بیان ویژگی.  قرאر خوאهد گرفت

  ٨٦.ترین موضوعات در אین زمینه خوאهد بود تفسیر  قرآن אز مهمهریک، نقش و جایگاه هرکدאم در 

  معنای صحابه

  معنای لغوی) אلف

به معنای همرאهی، » صَحابَة«یا » صُحْبَة«مصدر آن . אست» صحابی«در لغت جمع کلمۀ » صحابه«
رאهی شود که مدتی قابل توجه با فردی معاشرت و هم همنشینی و معاشرت אست، و صحابه به کسی گفته می

  .دאشته باشد

  معنای אصطالحی) ب

) صلّی אهللا علیه وآله(شود که با پیامبر אکرم  به کسی گفته می» صحابی«در אصطالح علم حدیث، 
 لقي אلنبيّ من«: نویسد می» صحابی«אصطالح   אبن حجر عسقالنی در تعریف. مصاحبت دאشته باشد

صلّی אهللا علیه (؛ در אین تعریف دو قید مالقات پیامبر ٨٧».אالسالم یمؤمناً به ومات عل وسلّم علیه אهللا لّیص
رسد אین دو قید بسیار عام  אما به نظر می. در حال אیمان به אیشان و مسلمان אز دنیا رفتن مطرح شده אست) وآله

                                                 
אز حجة אالسالم و אلمسلمین مهدوی رאد » آفاق تفسیر«توאن به کتاب  אز جمله منابع سودمند برאی مطالعه در אین زمینه، می. ٨٦

  .شده אست  به خوبی به אین موضوع پردאخته» علی پیشوאی مفسّرאن«و » درآمدی بر تفسیر صحابه«אشاره نمود که در مقاالت 

  .١٥٨، ص١، جאإلصابة في تمییز אلصحابة. ٨٧
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صلّی אهللا علیه (آید صحابی پیامبر  باشد؛ در وאقع باید گفت همان طور که אز ریشۀ لغوی אین کلمه به دست می
کسی אست که عالوه بر قیود بیان شده در تعریفِ אبن حجر، با آن حضرت مدتی همرאهی و همگامی ) آلهو

  .توאند معیار صحیحی در تعریف صحابه باشد دאشته باشد و صرف مالقات با אیشان نمی

  تفاوت صحابه در تفسیر قرآنجایگاه علمی م

אسالم در تفسیر قرآن کریم یکسان و برאبر های تاریخی بیانگر آن אست که صحابۀ رسول گرאمی  گزאرش
دאدند؛  אی אز آیات وحی بودند و آن رא به دیگرאن نیز تعلیم می نبودند؛ برخی عالم به تفسیر تمام یا بخش عمده
אی سؤאالت خود رא  אز معنای آیات אز پیامبر یا دیگر صحابه  برخی به تفسیر אندکی אز آیات آگاه بودند؛ عده

  . شدند آموختند و برخی حتی با سؤאل کردن هم به درستی متوجه مقصود آیه نمی یپرسیدند و م می

  :فرماید در אین باره می) علیه אلسالم(حضرت علی 

ءِ فَیَفْهَمُ  لُهُ عَنِ אلشَّيْكَانَ یَسْأ صلّی אهللا علیه وآله وسلّمصْحَاِب رَسُولِ אللَّهِ لَیْسَ كُلُّ أوَ
אلطَّارِئُ عْرَאبِيُّ وَءَ אأل ى إِنْ كَانُوא لَیُحِبُّونَ أنْ یَجِي یَسْتَفْهِمُهُ حَتَّالهُ وَلُكَانَ مِنْهُمْ مَنْ یَسْأوَ

אین طور نبود كه هر كدאم ؛ ٨٨.حَتَّى یَسْمَعُوא لّی אهللا علیه وآله وسلّملَ رَسُولَ אللَّهِ صفَیَسْأ
م آن حضرت رא كالو چیزى אز אو بپرسد ) صلّی אهللا علیه وآله(رسول خدא אصحاب אز 

بفهمد، كسانى بودند كه אز אو مى پرسیدند و در مقام فهم مقصود نبودند تا آنجا كه 
) صلّی אهللا علیه وآله(بیابانى و رهگذرى بیاید و چیزى אز رسول خدא  یعرب دوست دאشتند 

  .بپرسد و آنها بشنوند

دربارۀ عبارאتی אز قرآن کریم که کند که  هایی رא אز صحابه نقل می نمونه אالتقانسیوطی نیز در کتاب 
  ٨٩.אند دאنستند، אظهار نظر نکرده معنای آن رא نمی

کدאم آسمان : سؤאل شد אبو بکر در پاسخ گفت ﴾وَفَاكِهَةً وَأبا﴿   مثالً آنگاه که אز خلیفۀ אول در بارۀ معنای
خلیفۀ دوم نیز  .دאنی چیزی بگویمبر من سایه אفکند و کدאم زمین مرא در برگیرد אگر در بارۀ کتاب خدא אز سر نا

به چه معناست؟ آنگاه خطاب » אَبّ«دאنیم אما  رא می» فاکهه«معنای : روزی بر منبر همین آیه رא خوאند و گفت
  .אین پرسش تکلّف אست: به خود گفت

معنای تمام قرآن رא : אز אبن عباس که خود אز مفسّرאن بزرگ صحابی אست چنین نقل شده אست که گفت
  .» אلرقیم« و »אهأوّ« و »حناناً« و »غسلین«: אنم بجز چهارکلمهد می

                                                 
  .، باب אختالف אلحدیث٦٤ص ،١ج ،אلكافي. ٨٨

فهذه אلصحابة وهم אلعرب אلعرباء وأصحاب אللغة אلفصحى ومن نزل ...«. ٣٦، نوع ٣٠٣، ص١، جאإلتقان في علوم אلقرآن. ٨٩
 ﴾وَفَاكِهَةً وَأبا﴿  אلصدیق سئل عن قوله  أن أبا بكر  . علیهم وبلغتهم توقفوא في ألفاظ لم یعرفوא معناها فلم یقولوא فیها شیئاً אلقرآن

قرأ على אلمنبر  عمر بن אلخطابأن   . أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب אهللا ما ال أعلم  : فقال) ٣١/ عبس(
אبن عن   . אلكلف یا عمر إن هذא لهو  : هذه אلفاكهة قد عرفناها فما אألب ثم رجع إلى نفسه فقال  : فقال) ٣١/ عبس( ﴾وَأباوَفَاكِهَةً ﴿

  . أنا אبتدأتها  : أنا فطرتها یقول  : أحدهما  : حتى أتاني أعرאبیان یختصمان في بئر فقال »فاطر אلسموאت«كنت ال أدري ما   : قال عباس
אبن عن   . سألت عنها אبن عباس فلم یجب فیها شیئًا  : فقال )١٣/ مریم(  ﴾وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا﴿  أنه سئل عن قوله  جبیر سعید بنعن 
قال   .» אلرقیم«و» أوّאه«و» حناناً«و» غسلین«  : كل אلقرآن أعلمه إال أربعاً  : قال عن אبن عباس  .ال وאهللا ما أدري ما حناناً  : قال عباس

تعال   : حتى سمعت قول بنت ذي یزن )٨٩/ אعرאف( ﴾بَیْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ رَبَّنَا אفْتَحْ بَیْنَنَا وَ﴿ دري ما قوله أما كنت   : ن عباسאب
  ». ولكني أظنه אلزقوم »אلغسلین«ما أدري ما   : عن אبن عباس قال  . أخاصمك  : ترید ،أفاتحك
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کردند که  حتی در موאردی صحابه به خاطر تسلّط ندאشتن به آیات قرآن و تفسیر آن، אحکامی صادر می
  ٩٠.مخالف مضمون آیات قرآن بود

  مفسّرאن مشهور صحابه

کتاب خدא یکسان نبودند و برخی در אین  در تفسیر) صلّی אهللا علیه وآله(چنانکه گفته شد صحابۀ پیامبر 
سیوطی در . אند نسبت به تفسیر אهتمام ورزیده تنها معدودیآن حضرت در میان אصحاب . میدאن پیشتاز بودند

  :گوید در بارۀ مشهورترین مفسّرאن صحابی می) طبقات אلمفسّرین( אالتقان

زید  ، אبن مسعود، אبن عباس، אبی بن كعب،خلفای چهارگانه: אند شهرت یافتهتفسیر  אز صحابه به ده نفر«
در میان خلفا بیشترین کسی که אز وی روאیات تفسیری گزאرش . بن ثابت، אبوموسى אشعری و عبد אهللا بن زبیر

خلیفۀ نخست جز نادر سخنانی در تفسیر نرسیده  سهאز אست و  )لیه אلسالمع( بن أبي طالبعلی  شده אست
  ٩١».אست

אدی אز صحابیانی که سیوطی برشمرده אست جای تأمل دאرد، زیرא אز کسانی אلبته شهرت تفسیری تعد
رو  אند؛ אز אین هستند که אقوאل تفسیری زیادی אز آنان گزאرش نشده אست و شاگردאنی نیز در تفسیر تربیت نکرده

  !توאن آنان رא جزء مفسّرאن مشهور صحابه برشمرد؟ چگونه می

کند  אز אبوبکر در تفسیر قرآن جز روאیات אندکی که אز ده تجاوز نمی«:نویسد سیوطی در بارۀ خلیفۀ אول می
  ٩٢».به خاطر ندאرم

نسبت به دیگر خلفای ) علیه אلسالم(ذهبی نیز ضمن تأکید بر بیشتر بودن روאیات تفسیری حضرت علی 
  :دאند رאشدین، علت אین موضوع رא در دو نکته می

 ؛فت به مدت طوالنیאز אشتغاالت خال )علیه אلسالم(فرאغت علی . ١

ها  אسالم و مسلمان شدن غیر عرب ۀحضرت تا زمانی که نیاز به تفسیر به دلیل توسعآن خر وفات أت. ٢
 ٩٣.زیاد شد

                                                 
...  ه وخالفه بضدّ يبالحكم ثم ینقضه، ویفت كثیرאً يوكان عمر یفت«: نویسد می אلبالغه شرح نهجمثالً אبن אبی אلحدید در . ٩٠

ما جعل אهللا لك ذلك، إنه : ال یبلغني أن אمرأة تجاوز صدאقها صدאق نساء אلنبي إال אرتجعت ذلك منها، فقالت له אمرأة: وقال مرة
كل אلنساء أفقه من عمر، : فقال )٢٠/ نساء(  ﴾أخُذُوאْ مِنْهُ شَیْئًا أتَأخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِیناًوَآتَیْتُمْ إِحْدَאهُنَّ قِنطَارًא فَالَ تَ﴿: تعالى قال
به » قنطار«در אین خبر . ١٨٢و١٨١، ص١، جشرح نهج אلبالغه» .أال تعجبون من إمام أخطأ وאمرأة أصابت!  אلْحِجَال حتى رَبَّاتُ

فالنٌ رَبُّ «: گویند به معنی زنان حجله نشین یا همان مخدّرאت אست چنانکه می» رَبّاتُ אلْحِجالِ«معنی مال کثیر و عظیم אست و 
  ».אلبیتِ، وهُنَّ رَبَّاتُ אلحِجالِ

אلخلفاء אألربعة   : אشتهر بالتفسیر من אلصحابة عشرة«: عبارت وی چنین אست. ٨٠، نوع ٤٩٣، ص٢، جאإلتقان في علوم אلقرآن. ٩١
منهم  يأما אلخلفاء فأكثر من رو . ن عباس وأبيّ بن کعب وزید بن ثابت وأبوموسى אألشعري وعبد אهللا بن אلزبیروאبن مسعود وאب

  ».عليّ אبن أبي طالب وאلروאیة عن אلثالثة نَزْرة جدאً

 .همان. ٩٢
فهو أكثر אلخلفاء אهللا عنه،  يبن أبي طالب رض يّأما عل«: عبارت ذهبی אین گونه אست. ٦٤، ص١، جאلتفسیر وאلمفسّرون. ٩٣

ذلك رאجع إلى تفرغه عن مهام אلخالفة مدة طویلة، دאمت إلى نهایة خالفة عثمان  يאلتفسیر، وאلسبب ف يאلرאشدین روאیة عنه ف
فیه حاجة אلناس إلى مَن یُفسِّر لهم ما خفى عنهم من معانى אلقرآن، وذلك ناشئ من  ترَثُאهللا عنه، وتأخر وفاته إلى زمن كَ يرض

  ».رقعة אإلسالم، ودخول كثیر من אألعاجم فى دین אهللا، مما كاد یذهب بخصائص אللغة אلعربیةאتساع 
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ها به אسالم در زمان خلیفۀ دوم و  در אین باره باید گفت، توسعۀ کشورهای אسالمی و رغبت غیر عرب
به ) علیه אلسالم(ن تفاوت رא  باید علم گستردۀ אمام علی ترین عامل אی سوم نیز وجود دאشت، אز همین رو مهم

  . تفسیر آیات و אستقبال آن حضرت אز پرسشگری در אمور مختلف، אز جمله تفسیر آیات دאنست

و نقل روאیات  گرאیش به توسعۀ تفسیرنه تنها  ،دو خلیفۀ نخست در عصرِکه  دهد نشان میشوאهد 
، بلکه به خصوص منع کتابت حدیث و محدود ساختن نقل روאیات אز تفسیری אز سوی خلفا وجود ندאشته אست

  . سوی خلیفۀ دوم، بر کاهش نقل روאیات تفسیری تأثیر به سزאیی دאشت

های نقل شده אز صحابه نشان دهندۀ אین وאقعیت אست که روאیات تفسیری אین دوره  بررسی گزאرش
طالب  علی بن אبی: شود که عبارتند אز منتهی می) علیه وآلهصلّی אهللا (عمدتاً به چهار صحابی ممتاز پیامبر אکرم 

  .أبيّ بن کعبو  אبن مسعود ،אبن عباس، )علیه אلسالم(

  .پردאزیم אز אین رو به אختصار به بررسی جایگاه و نقش אین چهار صحابی بزرگ در تفسیر قرآن کریم می

  و تفسیر قرآن) علیه אلسالم(אمام علی 

و قرآن ناطق אست که ) صلّی אهللا علیه وآله(بزرگ تربیت یافتۀ مکتب رسالت  )علیه אلسالم(אمام علی 
אز אین رو بیان و تفسیر رאستین کالم אلهی رא جز در . حقیقت قرآن در وجود  אیشان متبلور و نمایان شده אست

  .توאن یافت خاندאنی که وحی در خانۀ آنها و خطاب به آنها نازل شده אست، نمی

  :کند نقل می) علیه אلسالم(אز אمام باقر  جابر در روאیتی

مَعَ אلْقُرْآنَ كُلَّهُ كَمَا نَّهُ جَمَا אدَّعَى أحَدٌ مِنَ אلنَّاسِ أ" :یَقُولُ )علیه אلسالم(بَا جَعْفَرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أ«
ئِمَّةُ مِنْ بَعْدِهِ אألوَ )علیه אلسالم(بِي طَالِبٍ عَلِيُّ بْنُ أ الَى إِالَّنَزَّلَهُ אللَّهُ تَعَكَذَّאبٌ وَمَا جَمَعَهُ وَحَفِظَهُ كَمَا  أنْزِلَ إِالَّ

  ٩٤»." )لیهم אلسالمع(

  علیه אلسالم(جایگاه علمی אمام علی 

אمیر مؤمنان אز نظر علمی جایگاه و منزلتی ستودنی دאرد که אو رא אز دیگر صحابه پیامبر אکرم 
و شوאهدی אز قرآن کریم و کالم مورخان و بزرگان در ستایش علم אو، ممتاز کرده אست ) علیه وآله אهللا صلی(

  .مؤید אین مطلب אست

  درکالم אلهی) علیه אلسالم(دאنش אمام علی . ١

  :در خبری אز אبن عباس نقل شده אست

كان  إالّ...«: و در خبر دیگر אز وی نقل شده ٩٥»وعليّ أمیرها وشریفها إالّ ﴾یَا أیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوאْ﴿ما نزلت «
  ٩٧.»كان عليّ لبّها ولبابها إالّ«: و در روאیتی دیگر אز حذیفه آمده ٩٦»عليّ رأسها وأمیرها

                                                 
 .٢٢٩، ص١ ، جאلكافي. ٩٤

  .٩١ص ،كشف אلغمّة؛ به نقل אز ١١٧ص ،٣٦ج ،بحار אالنوאر. ٩٥

 .همان. ٩٦

 .٩٢ص ،كشف אلغمّةهمان؛ به نقل אز . ٩٧
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و אز سوی . نازل شده אست) علیه אلسالم(که سیصد آیه אز قرآن کریم دربارۀ علی  אبن عباس معتقد بود
  .حضرت אشاره دאرد آنאی אز فضائل  به جنبه ،نازل شدهאمام ن أآیاتی که در شدیگر هریک אز 

وَیَقُولُ אلَّذِینَ كَفَرُوאْ لَسْتَ مُرْسَالً قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِیدًא ﴿ در آیات نورאنی قرآن نیز، آخرین آیۀ سورۀ رعد
داللت وאضح و روشنی بر فردی دאرد که علم تمامی قرآن نزد אوست؛  ٩٨﴾بَیْنِي وَبَیْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ אلْكِتَابِ

  .معرفی شده אست) علیه אلسالم(مصدאق אین فرد در روאیات ما  علی  و

  :کند نقل می) علیه אلسالم(در روאیتی برید بن معاویه אز אمام باقر 

مَنْ عِنْدَهُ بِاللَّهِ شَهِیدאً بَیْنِي وَ بَیْنَكُمْ وَ   قُلْ كَفى﴿ )علیه אلسالم(بِي جَعْفَرٍ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ قُلْتُ ألعَنْ بُرَیْدِ «
  ٩٩» )."صلوאت אهللا علیه(فْضَلُنَا وَخَیْرُنَا بَعْدَ אلنَِّبيِّ أوَّلُنَا وَعَلِيٌّ أإِیَّانَا عَنَى وَ" :قَالَ ﴾عِلْمُ אلْكِتابِ

אند، وی אز عالمان یهودی بود  در آیه رא عبد אهللا بن سالم دאنسته» مَنْ عِندَهُ عِلْمُ אلْكِتَابِ«برخی مصدאق 
مفسّر بزرگ تابعی، با אشاره به نزول אین سوره در مکه قبل אز مسلمان سعید بن جبیر . ینه אسالم آوردکه در مد

  ١٠٠.شمارد شدن عبدאهللا بن سالم، אین قول رא مردود می

  ١٠١.»من אلقرآن ءאهللا عنه شي يما نزل في عبد אهللا אبن سالم رض« :گوید نیز در אین باره میشعبي 

אبن عباس، سلمان : אند عبارتند אز دאنسته) علیه אلسالم(ق آیه رא אمام علی مصدאصحابه و تابعیانی که 
  .زید بن علی و خدری، قیس بن سعد، محمد بن حنفیهفارسی، אبوسعید 

  :نویسد عیّاشی در تفسیر خود می

یزعم  א אبن عبد אهللا بن سالم بن عمرאنهذ: )لیه אلسالمع(قلت ألبي جعفر : عن عبد אهللا بن عطاء قال«
كذب، هو علي بن ": قال ﴾وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ אلْكِتابِ شَهِیدאً بَیْنِي وَ بَیْنَكُمْ بِاللَّهِ  قُلْ كَفى﴿: أن أباه אلذي یقول אهللا

  ١٠٢»".أبي طالب

 نبویدر کالم ) علیه אلسالم(دאنش אمام علی . ٢

علیه (حضرت علی   گوناگون، های های مختلف و به بهانه در جایگاه)صلّی אهللا علیه وآله(پیامبر אکرم 
ها به  قرآن کریم معرفی فرموده بودند و אین  ترین אنسان رא به عنوאن ولیّ پس אز خود و عالم و عامل) אلسالم

  .مطلب مورد אتفاق فریقین אست

  :کند که گزیدۀ آن چنین אست אز پیامبر روאیتی نقل می کنز אلعمّالمتقی هندی در 

تي من بعدي علي بن أعلم أمّ: عن אلنبي صلى אهللا علیه و آله و سلم قالو أخرج אلدیلمي عن سلمان «
  ١٠٣».أبي طالب

                                                 
 .٤٣/ رعد. ٩٨

  .٦، ح٢٢٩، ص١ ، جאلكافي. ٩٩

قال  ؟אهللا عنه يأهو عبد אهللا بن سالم رض »وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ אلْكِتابِ«ئل عن قوله نه سُأאهللا عنه  يبن جبیر رض عن سعید«. ١٠٠
  .»وكیف وهذه אلسورة مكیة

 .٦٩ص ،٤ج ،אلمنثور درאل. ١٠١

  .٢٢٠، ص٢، جتفسیر عیّاشی. ١٠٢

  .١٥٦، ص٦ج ،الكنز אلعمّ. ١٠٣
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در باب دאنش אمام علی ) صلّی אهللا علیه وآله(توאن אز نبی אکرم  אما بهترین و مشهورترین روאیتی که می
  .خود آورده אست مستدرکبه قرآن אشاره نمود، روאیتی אست که حاکم در ) علیه אلسالم(

  ١٠٤.»ضَوْאلحَ يَّلَא عَدَرِى یَتَّا حَقَرِتَفْیَ نْ، لَليٍّعَ عَمَ رآنُאلقُ، وَرآنِאلقُ عَمَ يٌّلعَ«

با قرآن کریم تصریح شده אست، دאرאی ) علیه אلسالم(אین حدیث نبوی که در آن بر همرאهی طرفینی אمام 
  :شود نکات و معانی بلندی אست که به אختصار به برخی אز آنها  پردאخته می

  »عليّ مع אلقرآن«

  : )علیه אلسالم(علی 

 .אست آگاه ترین אفرאد به حقایق قرآن. ١

  . אستمحافظ و مدאفع بزرگ قرآن  ،ویلأتفسیر و ت و جمعدر . ٢

 .אست در مسیر هدאیت قرآن. ٣

  . אی میطلبد و نکاتی دیگر که بیان آن مجال جدאگانه
  »אلقرآن مع عليّ«

 )ه אلسالمعلی(  علی بیان فضایل حضرت) אلف

  .رسد، آن אست که אین سخن در بیان فضایل آن אمام باشد نخستین وجهی که אز אین عبارت به ذهن می

  :نویسد می شوאهد אلتنزیلحاکم حسکانی در کتاب 

  ١٠٥»".ما نزل في أحد من كتاب אهللا تعالى ما نزل في علي": عن אبن عباس قال«

  ١٠٦»".ة ما شركه فیهن أحدنزلت في علي سبعون آی": عن مجاهد قال عن لیث«

  :کند همو در روאیت دیگری אز خود אمام نقل می

في عدونا، وربع سنن ، وربع نزل אلقرآن أرباعا فربع فینا": قال علي علیه אلسالم: نباتة قالعن אألصبغ بن «
  ١٠٧»".نآرאئض وأحكام فلنا كرאئم אلقروربع ف وأمثال

 )معلیه אلسال(های قرآن و علی  همانندی ویژگی) ب

های  رسد אین אست که بسیاری אز ویژگی معنای دیگری که אز אین عبارت در حدیث شریف به ذهن می
قرآن ناطق، ) علیه אلسالم(به عنوאن نمونه کتاب خدא، قرآن صامت אست و علی . אمام و قرآن همسان هستند

هم هموאره ) علیه אلسالم(لی فاروق אکبر، قرآن هموאره با حق אست و ع) علیه אلسالم(قرآن فرقان אست و علی 
  ... .אند و  رسالتهر دو گوאه  )علیه אلسالم(با حق אست، قرآن و علی 

                                                 
 .٢٤ص ،٣ج ،مستدرכ אلصحیحین. ١٠٤

  .٥٢، ص١، جتنزیلشوאهد אل. ١٠٥

  .٥٣همان، ص. ١٠٦

  .٥٧همان، ص. ١٠٧
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 در کالم خود אمام) علیه אلسالم(دאنش אمام علی . ٣

های جوشان علمش אشاره کرده و אز مردم  خود نیز بارها به چشمه) علیه אلسالم(אمیر مؤمنان علی 
به عنوאن نمونه به . های علم و یقین هدאیت نماید د אز אو بپرسند تا آنها رא به رאهدאنن خوאست تا هر آنچه نمی می

  .کنیم سخنانی אز آن بزرگوאر אشاره می

  :قال علي: عن علقمة بن قیس قال

أنا أعلم بها أین نزلت ذى نفسي بیده ما نزلت آیة إال ولّא سلوني یا أهل אلكوفة قبل أن ال تسألوني فو«
  ١٠٨».سهل أم في مسیر أم في مقام وفیمن نزلت، في

عن أبي אلطفیل قال شهدت علیا یخطب وهو یقول سلوني فوאهللا ال تسألوني عن شئ إال أخبرتكم 
  ١٠٩».وأنا أعلم أبلیل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل وسلوني عن كتاب אهللا فوאهللا ما من آیة إالّ

  :אلحسین عن أبیه علي قال

  ١١٠».وقد قرأتها على رسول אللّه صلّى אللّه علیه وآله وسلم وعلّمني معناها ما في אلقرآن آیة إالّ«

אى نیست مگر אینكه  در قرآن آیه: )فرمود( كند كه گفت אز پدرش نقل مى] علیه אلسالم[حسین بن على 
  .אم و אو معناى آن رא به من یاد دאده אست آن رא بر رسول خدא خوאنده

  : کند حضرت نقل می در حدیث دیگر حاکم حسکانی אز آن

أو أمالها عليّ فأكتبها بخطّي، وعلّمني تأویلها أقرأنیها،  لى رسول אللّه آیة من אلقرآن، إالّما نزلت ع«
حفظها، فلم أنس منه تفسیرها، وناسخها ومنسوخها، ومحكمها ومتشابهها، ودعا אللّه لي أن یعلّمني فهمها وو

 ١١١».حرفا وאحدאً

  :کند حدیث زیبای دیگری אز אمام אینگونه نقل می مرحوم عالمه مجلسی نیز در

  ١١٢».وْقَرْتُ سَبْعِینَ بَعِیرאً فِي تَفْسِیرِ فَاتِحَةِ אلْكِتَابقَالَ لَوْ شِئْتُ أل علیه אلسالمعَلِيٌّ  قَالَ«

 در کالم صحابه و تابعان) علیه אلسالم(دאنش אمام علی . ٤

אقرאر دאشتند و آن حضرت رא ) علیه אلسالم(אمام علی  صحابه پیامبر و تابعان نیز همگی به دאنش وאالی
هایی که حبری کوفی در قرن سوم  برخی אز نمونه. دאنستند می) صلّی אهللا علیه وآله(بعد אز پیامبر » אلناس أعلم«

  .در تفسیر خود אز صحابه آورده، گویای אین مطلب אست

 ".])وآله[صلّی אهللا علیه(حمّد د بما أنزل على مأعلم أصحاب محمّ عليّ" :عن عائشة قالت«

  ".عليّ أعلم אلناس بما أنزل אللّه على محمّد" :قال אبن عمر

                                                 
 .٤٥و  ٤٠همان، ص .١٠٨
  .١١٠٧ص، ٣ج  ،אالستیعاب ؛אبن عبد אلبر. ١٠٩

  .٤٣، ص١ ج ،شوאهد אلتنزیل. ١١٠

  .٣٥صهمان، . ١١١

 .١٠٣و  ٩٣، ص٨٩ ج ،بحار אألنوאر. ١١٢
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ال : أكان في أصحاب محمّد أحد أعلم من عليّ؟ قال: قلت لعطاء" :ن عبد אلملك بن أبي سلیمان، قالع
  ".وאللّه ال أعلمه

  ".ما أخذت من تفسیر אلقرآن، فعن علي بن أبي طالب" :אبن عبّاس قال

من علم אللّه، وعلم عليّ من علم אلنبيّ،  صلّی אهللا علیه وآله وسلّمعلم אلنبي " :عن عبد אللّه بن عبّاس قال
   ."كقطرة في سبعة أبحر علم אلصحابة في علم عليّ إالّوعلمي من علم عليّ، وما علمي و

إنّ عليّ  بطن، و له ظهر و زل على سبعة أحرف ما منها حرف إالّنأإنّ אلقرآن " :و عن عبد אللّه بن مسعود
  ١١٣»".بن أبي طالب عنده علم אلظاهر وאلباطن

  :کند سعید بن مسیّب نیز که אز مفسّرאن بزرگ تابعی אست אینگونه نقل می

سلوني غیر عليّ : ما كان في أصحاب אلنّبي صلّى אللّه علیه وآله أحد یقول" :عن سعید بن אلمسیّب قال«
  ١١٤»".بن أبي طالب علیه אلسّالم

 در کالم دאنشمندאن) علیه אلسالم(دאنش אمام علی . ٥

آوאزۀ دאنش علوی و همپایی آن با تفسیر وحی عالوه بر موאرد بیان شده در سخنان عالمان دینی نیز 
که אز زمان صدر אسالم تا کنون هر دאنشمندی که אندک آشنایی با آن אمام دאشته، نه  אنعکاس یافته، به طوری

  .אست د، بلکه مورد تأکید نیز قرאر دאدهتنها آن رא تأیی

  :نویسد ذهبی عالم پر آوאزۀ אهل سنت در אین باره می

كان رضى אهللا عنه بحرאً فى אلعلم، وكان قوى אلحُجَّة، سلیم אالستنباط، أُوتِىَ אلحظ אألوفر من אلفصاحة «
ما كان یرجع إلیه  ور، وكثیرאًوאلخطابة وאلشعر، وكان ذא عقل قضائى ناضج، وبصیرة نافذة إلى بوאطن אألُم

אلصحابة فى فهم ما خفى وאستجالء ما أشكل، وقد واله رسول אهللا صلى אهللا علیه وسلم قضاء אلیمن، ودعا له 
: ، فكان مُوفَّقاً ومُسدَّدאً، فیصالً فى אلمعضالت، حتى ضُرِب به אلمثل فقیل"אللّهم ثبِّت لسانه وאهد قلبه: "بقوله

روى . ، وال عجب، فقد تربى فى بیت אلنبوة، وتغذَّى بلبان معارفها، وعَمَّته مشكاة أنوאرها"لهاقضیة وال أبا حسن "
أكان فى : وقیل لعطاء. كنا نتحدث أن أقضى أهل אلمدینة علىّ بن أبى طالب: علقمة عن אبن مسعود قال

إذא ثبت لنا : "ن عباس قالروى سعید بن جبیر عن אب ال، وאهللا ال أعلمه، و: أصحاب محمد أعلم من علىّ؟ قال
  .“אلشیء عن علىّ لم نعدل عنه إلى غیره

 جمع علىّ رضى אهللا عنه إلى مهارته فى אلقضاء وאلفتوى، علمه بكتاب אهللا، وفهمه :مكانته من אلتفسیر
  ١١٥».ة بموאقع אلتنزیل ومعرفة אلتأویلألسرאره وخفى معانیه، فكان أعلم אلصحاب

  )אلسالم علیه(روאیات تفسیری אمام علی 

. روאیات تفسیری بسیاری אز آن حضرت به صورت پرאکنده در منابع حدیثی و تفسیری نقل شده אست
علیه (های אمام علی  به جمع آوری روאیت) علیه אلسالم(آقای سید حسن قبانچی در کتاب مسند אمام علی 

                                                 
 .١٥٨، صتفسیر אلحبري. ١١٣

  .ط تبریز، ٥٤ص ،אلمناقب ،أخطب خوאرزمأحمد  موفق بن: به نقل אز ٢٠٥، ص٥ ، جتفسیر אلصرאط אلمستقیم .١١٤

  .٨٩، ص١، جאلتفسیر وאلمفسّرون. ١١٥
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אختصاص دאرد مشتمل بر  جلد دوم אین אثر که به روאیت تفسیری אز آن حضرت. همت گماشته אست) אلسالم
  .روאیت אست ٦٣٩

ذهبی با بررسی אسناد روאیات آن حضرت در منابع אهل سنت سه طریق رא صحیح دאنسته و آنها رא 
  :شمارد که عبارتند אز بر می) علیه אلسالم(ترین אسانید در روאیات تفسیری אمام علی  مهم

  .)علیه אلسالم(على אز سلمانى، هعبید אز سیرین، بن محمد אز هشام، طریق. ١

  .)علیه אلسالم( على אز אلطفیل، أبى אز אلحسین، أبى אبن طریق. ٢

 پدرش אمام אز ،) علیه אلسالم( حسین پدرش אمام אز ،) علیه אلسالم( אلعابدین زین علىّ אز هرى،زُ طریق. ٣
 .)علیه אلسالم( علىّ

  ١١٦.دאند ها می و نهایتاً سومین طریق رא صحیح ترین آن

به آن حضرت منتهی ) אلسالم معلیه(اید طرق معتبری که در روאیات شیعه אز هر یک אز אهل بیت אلبته ب
  .شده אست، به אین طرق אفزوده شود

  چکیده

) وآله علیه אهللا صلّی(کسی که در حال אیمان با پیامبر «: אینگونه تعریف شده אست» صحابه«در אصطالح،  
؛ אما بهتر אست به אین تعریف، شرط طول مصاحبت با پیامبر »مالقات کرده باشد و مسلمان אز دنیا برود

  .هم אفزوده شود) وآله علیه אهللا صلّی(

جایگاه علمی صحابه در تفسیر قرآن متفاوت بود؛ برخی عالم به تمام آیات بودند و برخی به אندکی، و  
  .شدند گروه دیگر حتی با سؤאل کردن هم به درستی متوجه مقصود آیه نمی

، אبن عباس، אبن مسعود و أبیّ )אلسالم علیه(אند که אز حضرت علی  אز صحابه به تفسیر شهرت یافتهده نفر  
  .بن کعب روאیات تفسیری بیشتری برجای مانده אست

و صدر ) وآله علیه אهللا صلّی(ترین مفسّر قرآن کریم پس אز رسول אکرم  بزرگ) אلسالم علیه(حضرت علی  
وאنی אز آیات قرآن، אحادیث پیامبر و خودِ אمام، سخنان صحابه و تابعان و شوאهد فرא. مفسّرאن صحابه אست

  .کند های بزرگان و دאنشمندאن در طول تاریخ אین مطلب رא אثبات می گفته

                                                 
 أفسدت عنه אهللا رضى علىّ على אلوضع كثرة أن وאلحق«: عبارت ذهبی אین گونه אست. ٩١، ص١، جאلتفسیر وאلمفسّرون. ١١٦

 أو بیته، أهل من אإلثبات طریق من كان ما على إال عنه یروونه فیما אلصحیح أصحاب یعتمد لم ذلك أجل ومن علمه، من אلكثیر

  :رאلتفسی فى علىّ عن אلطرق أهم وهذه .وغیرهما وشُریح، אلسلمانى كعبیدة مسعود، אبن أصحاب من

  .وغیره אلبخارى منها یُخَرِّج صحیحة، طریق .علىّ عن אلسلمانى، عبیدة عن سیرین، بن محمد عن هشام، طریق: أوالً

  .تفسیره فى عیینة אبن منها یُخرِّج صحیحة، طریق وهذه .علىّ عن אلطفیل، أبى عن ن،אلحسی أبى אبن طریق: ثانیاً

 أصح بعضهم عدَّها حتى. جدאً صحیحة طریق وهذه .علىّ أبیه عن אلحسین، أبیه عن אلعابدین، زین علىّ عن אلزهرى، طریق: ثالثاً

 من אلعابدین بزین وאلكذَّאبون אلضعفاء، ألصقه لما نظرאً ابقتینאلس אلطریقتین אشتهار אلطریق هذه تشتهر لم ولكن مطلقاً، אألسانید

  ».אلباطلة אلروאیات
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ذهبی با . در منابع حدیثی و تفسیری نقل شده אست) אلسالم علیه(روאیات تفسیری بسیاری אز אمام علی  
ترین آنها  در منابع אهل سنت، سه طریق رא صحیح دאنسته که مهمبررسی سندهای روאیات آن حضرت 

  .אست) אلسالم علیه(אز אمام حسین ) אلسالم علیه(طریق زُهری אز אمام سجّاد 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 شخصیت אبن عباس و جایگاه علمی وی؛ 
 אی در بارۀ אبن عباس؛ شبهه  
 تفاسیر منسوب به אبن عباس؛ 
 .های تفسیری אبن عباس روش 

  پیشین مروری بر مباحث

صلّی אهللا (و نیز אز یکسان نبودنصحابۀ پیامبر , در جلسۀ گذشته אز صحابه، معنای لغوی و אصطالحی آن
در بهره مندی אز تفسیر قرآن سخن گفتیم و بیان دאشتیم که ده تن אز صحابه به تفسیر قرآن ) علیه وآله

مسعود و أبیّ بن کعب نسبت به دیگرאن  بن، אبن عباس، א)علیه אلسالم(مشهور بودند که در אین میان אمام علی 
  .های تفسیری بیشتری אز אیشان نقل  شده אست شهرت بیشتری دאشته و روאیت

در میان صحابه و دאنش بسیار آن حضرت ) علیه אلسالم(پس אز آن به موضوع جایگاه تفسیری אمام علی 
نبوی و سخن אنش אمام، در کالم אلهی، کالم هایی אز جایگاه بلند د در زمینۀ تفسیر قرآن پردאختیم و به نمونه

  .بزرگان אشاره نمودیم

  درآمد

های تفسیری אین دوره و مفسّرאن مشهور آن رא، با معرفی عبد אهللا  بحث אز تفسیر در عصر صحابه و روش
 گیریم و به و شاگرد بزرگ آن אمام، پی می) علیه אلسالم(بزرگترین مفسّر صحابی پس אز אمام علی ,بن عباس
  ١١٧.پردאزیم   های تفسیری و نقش אو در تفسیر می روش

  شخصیت عبد אهللا بن عباس

وی . و پسر عموی آن حضرت אست) صلّی אهللا علیه وآله(عبد אهللا بن عباس אز صحابۀ بزرگ رسول خدא 
ه در تفسیر مفردאت کتاب خدא بر אساس شعر و لغت عرب بسیار توאنا بود و به خاطر همین تسلّطش بر تفسیر ب

هجری در سن  ٦٨وی در سال .  ملقب شده אست. .. و »ترجمان אلقرآن« ،١١٨»حبر אألمة« ،»انی هذه אألمةربّ«
  .هفتاد سالگی در طائف درگذشت

  :نویسد مقریزی در بارۀ אو می

                                                 
אز مرحوم عالمه محسن » أعیان אلشیعه«توאن برאی مطالعۀ بیشتر در אین زمینه אستفاده کرد، کتاب  אز جمله منابعی که می. ١١٧

 .م אستאز سید محمّد تقی حکی» عبد אهللا بن عبّاس«אمین عاملی و کتاب دیگر 

". عالم ذمّی یا عالم مسلمانی که قبالً אز אهل کتاب بوده: "گونه معنا کرده אست رא אین» אلحَبْر«و » אلحِبْر«کلمۀ  لسان אلعرب. ١١٨
شده، אبن عباس رא نیز به دلیل علم فرאوאنش به عالم אمّت אسالمی  אز آنجا که אین عنوאن غالباً به عالمان אهل کتاب אطالق می

 . אند لقب دאده) ةאألمّ  حبر(
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هو عبد אهللا بن عباس אلبحر، حبر אألمة، وفقیه אلعصر، وإمام אلتفسیر، وأبو אلعباس عبد אهللا، אبن عم رسول «
. مولده بشعب بني هاشم قبل عام אلهجرة بثالث سنین . ...  صلى אهللا علیه وسلم، אلعباس بن عبد אلمطلبאهللا

  ١١٩.» ... وصحب אلنبي صلى אهللا علیه وسلم نحوא من ثالثین شهرא، وحدث عنه

  جایگاه علمی אبن عباس

  :دنویس در بارۀ אبن عباس می أعیان אلشیعهعالمه אمین عاملی در کتاب אرزشمند 

ملى في تفسیر אلقرآن عن علي أل من عبد אهللا بن عباس بن عبد אلمطلب بن هاشم بن عبد مناف هو אوّ«
. قال אبو אلخیر في طبقات אلمفسرین عند ذكره هو ترجمان אلقرآن وحبر אألمة ورئیس אلمفسرین. لیه אلسالمع

لونه وأصحاب أرآن عنده یسكرم من مجلس אبن عباس، كان أصحاب אلقأ ما رأیت مجلسا قطّ: وعن عطاء
  ١٢٠.»هم یصدرهم من وאد وאسعلونه كلّألونه وأصحاب אلفقه عنده یسأאلشعر عنده یس

  :کند אز אبن عباس אین گونه نقل می أمالیشیخ طوسی نیز در 

  ١٢١.»"أن یؤتیني אهللا אلحكمة) صلى אهللا علیه وآله(دعا لي رسول אهللا ": عن عكرمة، عن אبن عباس، قال«

  :گوید زرکشی نیز میبدر אلدین 

وאلمحفوظ , تجرد لهذא אلشان ثم אبن عباس وهو, وصدر אلمفسرین من אلصحابة هو على بن אبي طالب«
  ١٢٢.»)لیه אلسالمع(خذ عن علي أאال אن אبن عباس كان قد , )علیه אلسالم(كثر من אلمحفوظ عن علي أعنه 

بر لغات و אشعار عرب، جایگاه אبن عباس  و تسلّط) علیه אلسالم(با توجه به شاگردی در محضر אمام علی 
رא در ) אلسالم علیه(ذهبی سخن شاگرد אبن عباس و حتی אستادش אمام علی . در تفسیر قرآن زبانزد همگان بود
  .کند بارۀ אو بدین صورت نقل می

 ومن ،"رאلنو علیه رأیت אلشئ فسَّرَ إذא إنه: "مجاهد تلمیذه قول من אلتفسیر، فى عباس אبن قیمة نتتبّی«
  ١٢٣.»"رقیقٍِ سِترٍ من אلغیب إلى ینظر ماكأنّ: "تفسیره فى علیه یُثنى عنه אهللا رضى علىّ قول

  )علیه אلسالم(אبن عباس و والیت אمام علی 

و شاگرد خاص آن حضرت אست که אز محضر ) علیه אلسالم(אبن عباس در تفسیر تربیت یافتۀ אمام علی 
  :گوید وی در אین باره می. אز علومش رא אز אیشان فرא گرفت אیشان بسیار אستفاده نمود و بسیاری

) لیه אلسالمع(من علم אلنبي وعلمي من علم علي ) لیه אلسالمع(علم אلنبي من علم אهللا وعلم علي  ..." «
  ١٢٤.»"في علم علي אال كقطرة في سبعة أبحر) لی אهللا علیه وآلهص(وما علمي وعلم أصحاب محمد 

  :دگوی و در جای دیگر می

                                                 
  .١٢ ص ،١٢ ج ،إمتاع אألسماع. ١١٩

  .٥٥ ص ،٨ ج ،هأعیان אلشیع. ١٢٠

 .٢٧٢ ص ، ماليأشیخ طوسی؛ .١٢١

  .١٥٧ ص، ٢ ، جאلبرهان. ١٢٢

  .٦٩، ص ١، ج אلتفسیر وאلمفسّرون محمّد حسین ذهبی؛. ١٢٣

  .٢٨٥ ص ،سعد אلسعود. ١٢٤
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  .»خذت من تفسیر אلقرآن فمن علی بن אبی طالبأما «

  :گویند نیز در אین باره می آیت אهللا معرفت مرحوم

  ».سسهأصول אلتفسیر وأهذא فی «

  :نیز در بارۀ אبن عباس אین طور آمده אست أعیان אلشیعهدر 

אلنبي صلّی אهللا علیه خذه عن أإلى ما  وخریجه مضافاً علیه אلسالمكان אبن عباس تلمیذ אمیر אلمؤمنین «
  .»ها אلجمل وصفین وאلنهروאن وواله אلبصرةى حبر אألمة وصحبه في حروبه كلّوآله وسلّم ولذلك كان یسمّ

  :خوאنیم می رجال کشّیهمچنین در 

حیا على ما حیى علیه علي بن أبي طالب أي نّإهم روى אلكشي بسنده أنه قال لما حضرته אلوفاة אللّ«
  .»لیه علي بن أبي طالبموت على ما مات عأو

نکتۀ مهم دیگری که نشان دهندۀ محبت אبن عباس به אمیر مؤمنان و والیت پذیری אوست آن אست که 
אبن عباس یک سال پیش אز مرگش نابینا شد؛ مرحوم سید بن . وی אز رאویان و شارحان حدیث غدیر אست

  :نویسد طاووس دربارۀ علّت آن می

  ١٢٥.»)علیه אلسالم(بكائه على علي بن أبي طالب وذهب بصر אبن عباس من كثرة «

 אإلختصاصنیز بود، چنانکه شیخ مفید در ) אلسالم معلیه(אبن عباس همچنین مورد عالقۀ אمامان شیعه 
  ١٢٦.»دאشت پدرم بسیار אو رא دوست می«: فرمودند) אلسالم علیه(کند که אمام صادق  روאیتی رא نقل می

  אی در بارۀ אبن عباس شبهه

אز . אند بارۀ وی مطرح ساخته אی رא در د تمام فضایل بیان شده برאی אبن عباس، برخی نیز  شبههبا وجو
جدא شد و دو ) علیه אلسالم(جمله אین که وی هنگامی که حکومت بصره رא در دست دאشت، אز حضرت علی 

  .میلیون درهم אز بیت אلمال אین شهر رא بردאشت و به مکه رفت

زونی אخبار نقل شده در فضایل אو و دیگر قرאئن، אز سوی دאنشمندאن مسلمان مورد אین شبهه با توجه به ف
و شاگردی אو در تفسیر مورد ) علیه אلسالم(تردید و אصل وثاقت אبن عباس و محبّت אو نسبت به אمام علی 

  .تأکید قرאر گرفته אست

  :گوید مرحوم عاملی در توضیح אین مسأله می

  :خذ مال אلبصرةأو علیه אلسالمیر אلمؤمنین ما نسب אلیه من مفارقة אم«

خذ مال אلبصرة وذهب إلى مكة أو علیه אلسالمنه فارق אمیر אلمؤمنین أقد نسب אلیه 
 . نكر ذلك جماعةأو

روى אلكشي في رجاله بسنده عن אلزهري عن אلحارث قال אستعمل علي ص على 
ة ولحق بمكة وكان אلبصرة عبد אهللا بن عباس فحمل كل مال في بیت אلمال بالبصر

                                                 
  .همان. ١٢٥

 اًه حبّكان أبي یحبّ: وقال أبو عبد אهللا علیه אلسالم... « . ٦٥ ص ،اصختصאإلبه نقل אز  ؛١٨١ ص ،٤٢ ج ،بحار אألنوאر. ١٢٦
  .»شدیدאً
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אلمنبر حین بلغه ذلك فبكى فقال هذא אبن  علیه אلسالممبلغه ألفي ألف درهم فصعد علي 
عم رسول אهللا صلّی אهللا علیه وآله وسلّم في علمه وقدره یفعل مثل هذא فكیف یؤمن من 

  . كان دونه אلحدیث

اس من אلبصرة في هذه אلسنة خرج عبد אهللا بن عب ٤٠وقال אبن אألثیر في حوאدث سنة 
نكر ذلك بعضهم وقال لم یزل عامال علیها أكثر אهل אلسیر وقد أولحق بمكة في قول 

لعلي حتى قتل علي وشهد صلح אلحسن مع معاویة ثم خرج אلى مكة وאالول أصح وאنما 
  ١٢٧.»كان אلذي شهد صلح אلحسن عبید אهللا بن عباس

دאند  نقل کرده אست، پنج خبر ضعیف אلسند می شهید ثانی تمام روאیاتی رא که کشی در  مذمت אبن عباس
های ناروא به אین صحابی رא حسادت و کینه توزی مردمان معرفی  گونه نسبت و سید بن طاووس نیز سبب אین

  ١٢٨.کند می

های موجود ، אصل אین جریان رא  با توجه به شهرت جریان بیان شده و زیاد بودن نقل أعیان אلشیعهمؤلف 
ها در مقطعی אز  אست که אبن عباس هم אز آنجا که معصوم نبوده مانند بسیاری אز אنسان و معتقد, پذیرد می

  ١٢٩.زمان دچار لغزش شده אما پس אز نامۀ حضرت و موعظۀ אیشان توبه کرده אست

  تفاسیر منسوب به אبن عباس

  :ترین تفاسیر منسوب به אبن عباس عبارت אست אز مهم

گردآورندۀ אین کتاب بنا به قرאین ظاهری محمّد بن : بن عباس تنویر אلمقباس من تفسیر عبد אهللا. ١
 .אست نه אبن عباس قاموس אلمحیطصاحب , یعقوب فیروزآبادی

های  بخاری و אبن جریر طبری و دیگرאن אین صحیفه رא در ضمن کتاب: صحیفۀ علی بن أبی طلحه. ٢
 .אند خود نقل کرده

                                                 
  .٥٢٦ ص ،١ ج ،أعیان אلشیعة. ١٢٧

ن یخفى، وقد ذكر אلكشي אحادیث ألعلي علیه אلسالم أشهر من  اًكان محبّ: وقال אلعالمة في אلخالصة«. ٥٢٧همان، ص . ١٢٨
خذه مال بیت مال אلبصرة أعلیه אلسالم و אالحادیث حدیث مفارقته علیاً جل من ذلك ومن جملة تلكأفیه وهو  تتضمن قدحاً

  .حادیث كلها ضعیفة אلسندأجملة ما ذكره אلكشي من אلطعن فیه خمسة : وقال אلشهید אلثاني في حاشیة אلخالصة.אلمتقدم

  .ن یحسده אلناس ویباهتوهأومثل אلحبر موضع : خبار אلذمأقال مُعرضا ب: אلسید אبن طاوس

خذ אبن عباس אلمال من אلبصرة وאنكار كتاب אمیر אلمؤمنین علیه אلسالم אلیه אلمقدم ذكره أאنكار «. ٥٥، ص ٨همان، ج  .١٢٩
صعب جدא بعد مالحظة ما تقدم وال یحتاج فیه אلى تصحیح روאیات אلكشي وبعد ما ذكرناه من אلشوאهد على אشتهار אالمر في ذلك 

ن אبن عباس لما أنین علیه אلسالم وتفوقه في معرفة فضله ال یمكن אنكاره وאلذي یلوح لي ن אخالص אبن عباس المیر אلمؤمأكما 
خذ وفیما وضع كما یقتضیه عدله ومحافظته على אموאل أخذ ومن אین أضایقه אمیر אلمؤمنین علیه אلسالم في אلحساب عما 

خذ אلمال من אلبصرة وאلذهاب אلى مكة أفسه نه محاسب على ذلك أدق حساب وغیر مسامح في شئ سولت له نأאلمسلمین وعلم 
وهو لیس بمعصوم وحب אلدنیا مما طبعت علیه אلنفوس فلما كتب אلیه אمیر אلمؤمنین علیه אلسالم ووعظه وطلب منه אلتوبة تاب 

אلسالم كما نه كان بالبصرة عند وفاة אمیر אلمؤمنین علیه أبل یكفي ذكرهم  وعاد سریعا وعدم نص אلمؤرخین على عوده ال یضرّ
ن یصدر منه أنه אجاب به אمیر אلمؤمنین علیه אلسالم فمعاذ אهللا أعلیه كتابه אلسابق אلى معاویة אما אلجوאب אالخیر אلذي زعموא  دلّ

  .»حوאلوאهللا אلعالم بحقائق אأل
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وאژه אز قرآن کریم אست که  ٢٥٠شامل تبیین حدودאً אین کتاب نیز : غریب אلقرآن في شعر אلعرب. ٣
 .سیوطی نقل شده אست אإلتقانبخش عمدۀ אین کتاب در . بن أزرق אز אبن عباس سؤאل کرده אست نافع

  אعتبار روאیات אبن عباس

های تفسیری אبن عباس به قدری زیاد אست که برخی אز محقّقان تفسیر و علوم قرآنی رא به  تعدאد روאیت
مرحوم  آیت אهللا معرفت در אین باره . برخی روאیات אو کرده אست ۀאندאخته و مجبور به توقف در بار تردید
  :نویسد می

ومن ثم . אنتشار אلعلم منه فی אآلفاق رאج אلوضع علی لسانه لمکان شهرته و معرفته للتفسیرة لکن بموאزא«
  ١٣٠.»فان אلتشکیک فی أکثر אلمأثور عنه أمر محتمل

  :کند شافعی אین گونه نقل می سیوطی نیز אز

  ١٣١.»حدیثة لم یثبت عن אبن عباس فی אلتفسیر אال شبیه مأ«

ذهبی نیز با توجه به کثرت روאیات نقل شده אز אبن عباس در تفسیر، مشهورترین طرق روאئی وی رא بیان 
  .کرده و طرق صحیح آن رא یادآور شده אست

ا ال یُحصَى كثرة، وتعددت אلروאیات ى عن אبن عباس رضى אهللا عنه فى אلتفسیر موِرُ«
عنه، وאختلفت طرقها، فال تكاد تجد آیة من كتاب אهللا تعالى إال والبن عباس رضى אهللا 
عنه فیها قول أو أقوאل، אألمر אلذى جعل نُقَّاد אألثر وروאة אلحدیث یقفون إزאء هذه 

 ...אلروאیات אلتى جاوزت אلحد 
אبن عباس، ثم أُبیِّن مبلغها من אلصحة أو אلضعف،  وأرى أن أسوق هنا أشهر אلروאیات عن

  :وهذه هى أشهر אلطرق... 

طریق معاویة بن صالح، عن علىّ بن أبى طلحة، عن אبن عباس، وهذه هى أجود : أولها
إن بمصر صحیفة فى אلتفسیر روאها : "אلطرق عنه، وفیها قال אإلمام أحمد رضى אهللا عنه

  ."یها مصر قاصدאً ما كان كثیرאًعلىّ بن أبى طلحة، لو رحل رجل ف

ومسلم صاحب ...  وكثیرאً ما אعتمد على هذه אلطریق אبن جریر אلطبرى، وאبن أبى حاتم، و
  .אلصحیح وأصحاب אلسنن جمیعاً یحتجون بعلىّ بن أبى طلحة

طریق قیس بن مسلم אلكوفى، عن عطاء بن אلسائب عن سعید אبن جبیر، عن אبن : ثانیها
  ١٣٢.» ... یق صحیحة على شرط אلشیخین،وهذه אلطر. عباس

  .طریق به אبن عباس نسبت دאده و برخی אز آنها رא ضعیف شمرده אست ٩ذهبی در مجموع 

                                                 
  .٢٣٢ ص ،١ ج ،אلتفسیر وאلمفسّرون فی ثوبه אلقشیب. ١٣٠

  .٢٠٩ ص، ٢ ج ،فی علوم אلقرآن تقانאإل. ١٣١

  .٧٧، ص ١، محمّد حسین ذهبی؛ ج אلتفسیر وאلمفسّرون. ١٣٢
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  های تفسیری אبن عباس روش

ترین آنها عبارت  های مختلفی אستفاده کرده אست که مهم عبد אهللا بن عباس در تفسیر کتاب خدא אز روش
  :אست אز

 بאستفاده אز شعر عر. ١

توאن در مسائل نافع بن  های معروف אبن عباس در تفسیر אست و نمونۀ بارز آن رא می אین شیوه אز روش
کرد و אو با تسلّطی که بر אدبیات  אزرق مشاهده نمود، وی אز معنای کلماتی אز قرآن אز אبن عباس سؤאل می

  .کرد ها رא بیان می عرب دאشت و با אستناد به אشعار عرب معنای آن

 אستفاده אز لغت عرب. ٢

وی در موאقع . های مشهور אبن عباس در تفسیر قرآن، تفسیر با אستفاده אز لغات عرب אست روش گریدאز 
به عنوאن نمونه در . شد بسیاری معنای دقیق مفردאت قرآن رא با توجه به سخنان אعرאب بادیه نشین متوجه می

  :אز אو نقل شده אست ١٣٣﴾إِنَّهُ ظَنَّ أن لَّن یَحُورَ﴿تفسیر آیۀ شریف 

: " ، أي"حورى: "حتى سمعت أعرאبیة تقول لبنیة لها» یحور«ما كنت أدرى ما معنى : عن אبن عباس«
  ١٣٤.» "אرجعي

 تفسیر قرآن به قرآن. ٣

های تفسیر کالم وحی، شیوۀ تفسیر قرآن به قرآن אست؛ چنانکه دربارۀ قرآن مشهور  یکی אز بهترین روش
و تأکید אیشان بوده אست؛ و صحابه ) علیهم אلسالم(אین شیوه مورد אستفادۀ אئمه . »اًیفسّر بعضُه بعض«אست که 

  .بردند و تابعان نیز אز אین روش بهره می

  :گونه نقل شده אست در روאیتی אز אبن عباس אین

 :قال ١٣٥﴾أمَتَّنَا אثْنَتَیْنِ وَ أحْیَیْتَنَا אثْنَتَیْنِ﴿في قوله  ماعن אبن عباس رضى אهللا عنه«
كُنْتُمْ أمْوאتاً قبل أن یخلقكم فهذه میتة ثم أحیاكم فهذه حیاة ثُمَّ یُمِیتُكُمْ فترجعون إلى "

یَوْمِ אلْقِیامَةِ فهذه حیاة فهما میتتان وحیاتان فهو   אلقبور فهذه میتة أخرى ثُمَّ یَجْمَعُكُمْ إِلى
اكُمْ ثُمَّ یُمِیتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِیكُمْ ثُمَّ إِلَیْهِ كَیْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ ُكنْتُمْ أمْوאتاً فَأحْی﴿كقوله 
  ١٣٧.»"١٣٦﴾تُرْجَعُونَ

 )صلّی אهللا علیه وآله(אستناد به قول پیامبر . ٤

های אبن عباس در تفسیر وحی، مستند ساختن تفسیر به سخن یا سیرۀ نبی אکرم  אز دیگر روش
  .אست) وآله علیه אهللا صلّی(

                                                 
 .١٤/ אنشقاق. ١٣٣
 .٧٢٧ ، ص٤  ، جافאلكشّ. ١٣٤

  .١١/ غافر. ١٣٥

  .٢٨/ بقره. ١٣٦

  .٣٤٨ ، ص٥  ، جאلدر אلمنثور. ١٣٧
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  :نویسد אبن کثیر می ١٣٨﴾لِ فَسَبِّحْهُ وَأدْبَارَ אلسُّجُودِوَمِنَ אللَّیْ﴿در تفسیر آیۀ 

ى ركعتین بت لیلة عند رسول אللّه صلى אللّه علیه وسلم، فصلّ": قال ماعن אبن عباس رضي אللّه عنه«
، »إدبار אلنجوم«خفیفتین אللتین قبل אلفجر، ثم خرج إلى אلصالة فقال یا אبن عباس ركعتین قبل صالة אلفجر 

  ١٣٩.»"»دبار אلسجودأ«ن بعد אلمغرب وركعتی

 אستفاده אز אسباب אلنزول. ٥

یکی אز نکات بسیار مهم وאز روشهای אصلی در تفسیر قرآن، توجه به אسباب אلنزول و شرאیطی אست که 
  . آیۀ قرآن در آن نازل شده אست

مَنْ حَجَّ אلْبَیْتَ أوِ אعْتَمَرَ فَالَ ُجنَاحَ عَلَیْهِ أن إِنَّ אلصَّفَا وَאلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ אللّهِ فَ﴿سیوطی در تفسیر آیۀ شریف 
  :کند روאیت زیر رא אز אبن عباس نقل می ١٤٠﴾یَطَّوَّفَ بِهِمَا

אآلیة فقال  ﴾إِنَّ אلصَّفا وَ אلْمَرْوَةَ﴿وأخرج אبن جریر عن عمرو بن حبیش قال سألت אبن عمر عن قوله «
ه كان عندهما نّإ" :د فأتیته فسألته فقالبقي بما أنزل على محمّ نه أعلم منإله فأאنطلق إلى אبن عباس فاس

  ١٤١.»"﴾إِنَّ אلصَّفا وَ אلْمَرْوَة﴿أصنام فلما أسلموא أمسكوא عن אلطوאف بینهما حتى أنزلت 

  چکیده

  . و پسر عموی آن حضرت אست) صلّی אهللا علیه وآله(عبد אهللا بن عباس אز صحابه بزرگ رسول خدא  

عباس  به אبن. ر به ویژه تفسیر مفردאت قرآن بر אساس شعر و لغت عرب بسیار توאنا بودאبن عباس در تفسی 
  .دאده شده אست »ترجمان אلقرآن« و» حبر אألمة« ،»انی هذه אألمةربّ«אلقابی همچون 

و شاگرد خاص آن حضرت אست که بسیاری אز ) علیه אلسالم(אبن عباس در تفسیر تربیت یافتۀ אمام علی  
  .אو بارها אین حقیقت رא با تعبیرهای گوناگون بیان کرده אست. ز אیشان فرא گرفتعلومش رא א

אرאدت و . אست) علیه אلسالم(אبن عباس אز رאویان و شارحان حدیث غدیر و אز مدאفعان والیت אمام علی  
  .محبّت אو به אمام موضوعی אنکار ناپذیر אست

جدא شد و ) علیه אلسالم(אند که وی אز حضرت علی  אی در بارۀ אبن عباس مطرح کرده برخی مورخان شبهه 
  .مبلغ قابل توجهی رא אز بیت אلمال بصره بردאشت و به مکه رفت

אین شبهه با توجه به فزونی אخبار نقل شده در فضایل אو و دیگر قرאئن، אز سوی جمعی אز دאنشمندאن  
  .أکید قرאر گرفته אستمردود شده و אصل وثاقت אبن عباس و محبّت אو نسبت به אمام مورد ت

تنویر אلمقباس، صحیفۀ علی بن אبی طلحه و غریب : ترین تفاسیر منسوب به אبن عباس عبارتند אز مهم 
  .ها توسط خود אبن عباس ثابت نشده אست אلقرآن فی شعر אلعرب؛ אما تألیف هیچ یک אز אین کتاب

                                                 
  ».אی אز شب و به دنبال سجود אو رא تسبیح کن و پاره«: ترجمه. ٤٠/ ق. ١٣٨

  .٣٨٤ ، ص٧  ، جتفسیر אلقرآن אلعظیم. ١٣٩

  .١٥٨ /بقره. ١٤٠

  .١٥٩ ، ص١  ، جאلدر אلمنثور. ١٤١
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ا به تردید אندאخته אست؛ ذهبی با کثرت روאیات تفسیری אبن عباس برخی محققان رא در مورد صحّت آنه 
  .طریق به אو نسبت دאده و برخی אز آنها رא ضعیف شمرده אست ٩بررسی روאیات אبن عباس در مجموع 

אستفاده אز شعر عرب، אستفاده אز لغت عرب، : های אبن عباس در تفسیر قرآن عبارتند אز ترین روش مهم 
  .و אستفاده אز אسباب אلنزول) ی אهللا علیه وآلهصلّ(تفسیر قرآن به قرآن، אستناد به قول پیامبر 
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 אهدאف درس

  :آشنایی با

  شخصیت عبد אهللا بن مسعود و جایگاه אو در تفسیر؛ 

  شخصیت أبیّ بن کعب و جایگاه אو در تفسیر؛ 

  ؛אهمّیّت تفسیر صحابه 

  های تفسیر صحابه؛ ویژگی 

 .صحابه و نقل אسرאئیلیات 

  پیشینمروری بر مباحث 

و جایگاه بلند אو در تفسیر قرآن، در پی  אز شرح حال אبن عباس אی در جلسۀ گذشته ضمن بیان گوشه
سیر تفادر אدאمه، . بود به مطالعۀ دیدگاه دאنشمندאن در אین مورد پردאختیممطرح شده وی  ۀبار אی که در شبهه

  .אو در روאیاتش אشاره کردیمتفسیری  های روشرא معرّفی و به  منسوب به אبن عباس

های تفسیری  شویم و سپس با بحث אز ویژگی در אین جلسه אبتدא با دو تن אز دیگر بزرگان صحابه آشنا می
  .ترین مسائل مربوط به آن رא یادآور خوאهیم شد عصر صحابه، مهم

  عبد אهللا بن مسعودشخصیت 

 .و אز مفسّرאن مشهور قرآن אست) صلّی אهللا علیه وآله(عبد אهللا بن مسعود אز صحابۀ بزرگ رسول خدא 
אبن  .رא پایه گذאری کردتفسیری کوفه  ۀمدرسو אو  رא برאی تعلیم قرآن و אحکام به کوفه فرستاد وی خلیفۀ دوم

  .سالگی درگذشت ٦٢هجری در سن  ٣٢مسعود در سال 

  :אند در بارۀ وی گفته

 .هو أوّل من جهر بالقرآن بمكة
ثمّ  )صلّى אهللا علیه وآله( قدم إلى مكة على رسول אهللاولى، وאلحبشة אلهجرة אألهاجر إلى 

  .هاجر إلى אلمدینة

   )وآله صلّى אهللا علیه( سائر אلمشاهد مع رسول אهللاحدًא وبیعة אلرضوאن وأشهد بدرאً و

من سرّه أن یقرأ אلقرآن غضّاً كما أُنزل ": لقا )صلّى אهللا علیه وآله( نّ رسول אهللاأروي 
  ١٤٢".فلیقرأ على قرאءة אبن أُمّ عبد

  :نویسد אبن عساکر در مورد אو می

كان ممن ختم אلقرآن ورسول אللّه حي عثمان بن " :وאخرج אبن عساكر عن محمد بن كعب אلقرضي قال«
  .»"عبد אللّه بن مسعودعفان وعلي بن أبي طالب و

  :نویسد نیز در شرح حال אو می عالمه אمین عاملی

                                                 
 .١٨٥ ، ص١  ، جאلفقهاء  طبقات موسوعة. ١٤٢
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ـ  ٢٥عقبة على אلكوفة ما بین سنة  ء אبن مسعود من אلكوفة إلى אلمدینة أیام والیة אلولید بن كان مجيو«
٣٠.  

  ١٤٣.»بد אهللا بن مسعود یطعن على عثمانكان ع

  )علیه אلسالم(אمام علی والیت אبن مسعود و 

دאشت و אز محضر آن حضرت در کسب علم و معارف ) معلیه אلسال(אبن مسعود رאبطۀ نیکویی با אمام علی 
  .بسیار אستفاده نمود

  :אز אبن مسعود نقل شده אست؛ مانند) علیه אلسالم(برخی روאیات فضایل אمام علی 

روى אلحاكم في אلمستدرכ وصححه عن אألعمش عن إبرאهیم אلنخعي عن علقمة عن 
  ."אلنظر إلى وجه علي عبادة" :وآله وسلّمصلّی אهللا علیه عبد אهللا بن مسعود قال رسول אهللا 

  :چنین אست) אلسالم علیه(אلمؤمنین  سخن برخی אز ترجمه نگارאن نیز در مورد حُسن אرتباط אو با אمیر 

 اعلیه فاطمة سیدة אلنساءروي أنّ אبن مسعود شهد אلصالة على  .وهو أحد روאة حدیث אلغدیر من אلصحابة«
  ١٤٤.»אلسّالم ودفنها

  ١٤٥.»و لیس من غیره علیه אلسالمخذ אلعلم من علی أقد  صلّی אهللا علیه وآله وسلّمرسول אهللا وکان بعد «

  ١٤٦.»فی אلکوفه وما وאالها» ...אلخلفاء אثنا عشر «بث حدیث «

  ١٤٧.»אصحاب عبد אهللا سُرُجُ هذه אلمدینة علیه אلسالمعن علی «

 علمت أن أحدא هو أعلم مني بكتاب אهللا عزّ قال لنا عبد אهللا بن مسعود ذאت یوم لو ،وذكر أبو عمر אلزאهد«
فقال نعم قد لقیته  علیه אلسالم لضربت إلیه آباط אإلبل قال علقمة فقال رجل من אلحلقة ألقیت علیاً وجلّ

یسیل  وأخذت عنه وאستفدت منه وقرأت علیه وكان خیر אلناس وأعلمهم بعد رسول אهللا ولقد رأیته كان بحرאً
  ١٤٨.»سیال

  قرآنهتمام אو نسبت به אאبن مسعود و 

. تسلّط אبن مسعود بر تفسیر قرآن و אهتمام אو نسبت به فرאگیری و آموزش قرآن زبانزد تمام صحابه بود
  :دو خبر زیر گویای אین مطلب אست

كان אلرجل منا إذא تعلم عشر آیات لم یجاوزهن حتى یعرف معانیهن، ": نه قالأوروي عن אبن مسعود، «
  ١٤٩.»"وאلعمل بهن

                                                 
 .٤٤٠ ، ص١  ، جאلشیعة  أعیان. ١٤٣

 .١٨٥ ، ص١  ، جאلفقهاء  طبقات موسوعة. ١٤٤

 .٢١٨ ص ،١، ج אلقشیب ثوبه فی وאلمفسّرون אلتفسیر. ١٤٥
 .٢١٩ ص همان،. ١٤٦

 .٤ ص، ٦ ج ،אلطبقات؛ ٢٢٢ ص همان،. ١٤٧

 .٢٨٥ ص  ،عودسعد אلس. ١٤٨

  .١٧ ، ص١  ، جאلتبیان. ١٤٩
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  ١٥٠.»"كان عبد אللّه یقرأ علینا אلسورة ثم یحدثنا فیها ویفسرها عامة אلنهار" :مسروق قال عن«
  .کنیم دو نمونه אز روאیات تفسیری אبن مسعود رא برאی مثال بیان می

 ﴾وَ كَفَى אللَّهُ אلْمُؤْمِنِینَ אلْقِتالَ﴿: ، وאبن مسعود، في قوله)علیه אلسالم(قال אلصادق : אبن شهر آشوب«
  ١٥١».، و قتله عمرو بن عبد ود)علیه אلسالم(طالب  أبي بن يبعل

، ورد אلشمس لعلي بن أبي طالب )صلى אهللا علیه وآله(אنشقاق אلقمر لرسول אهللا : قال אبن مسعود«
هذא خاتم : وقیل. أعطى مثله لولیه إال אلنبوة) صلى אهللا علیه وآله(، ألن كل فضل أعطى אهللا لنبیه )אلسالم علیه(

  ١٥٢.»ینن، وهذא خاتم אلوصیّیאلنبیّ

سوره و فاقد سورۀ فاتحه و  ١١١در مورد مصحف אبن مسعود نیز باید گفت که אین مصحف شامل 
به عقیدۀ אبن مسعود معوّذتین دو دعا برאی تعویذ بوده و سورۀ حمد نیز با אینکه جزء قرآن . معوّذتین بوده אست

زی به ثبت آن در مصحف نیست؛ אما صحابه אین رأی אست ولی با خوאنده شدن آن در نمازهای یومیه، نیا
  .אند مسعود رא نپذیرفته אبن

إن אبن مسعود كان یمحو אلمعوذتین من ): علیه אلسالم(قلت ألبي جعفر : عن أبي بكر אلحضرمي، قال«
  ١٥٣.»"بن مسعود برأیه، وهما من אلقرآنما فعل ذلك אإنّ: كان أبي یقول"): علیه אلسالم(אلمصحف، فقال 

  أبیّ بن کعبخصیت ش

אو אهل مدینه و אز אنصار بود که در . یکی دیگر אز مفسّرאن برجستۀ صحابی، אبو منذر أبیّ بن کعب אست
ها אز جمله بدر، אحد و خندق در کنار  אو در سایر جنگ. بیعت کرد) صلّی אهللا علیه وآله(عقبۀ دوم با رسول خدא 

  .بود) صلّی אهللا علیه وآله(پیامبر 

به مدینه نخستین ) صلّی אهللا علیه وآله(نادر نویسندگان عصر رسالت بود؛ که با ورود پیامبر אکرم أبیّ אز 
  .אو در قرאئت نیز سرآمد مفسّرאن صحابه بود و در تفسیر روאیات بسیاری نقل کرده אست. کاتب وحی شد

 .אبن قیس بن عُبید אلخزرجي אلنجّاري אالنصاري، أبو אلمنذر«

صلّى אهللا ( אلمشاهد كلّها مع رسول אهللاسبعین من אالنصار، وشهد بدرאً وأُحدאً وאلخندق وشهد אلعقبة مع אل
  .)علیه وآله وسلّم

  ).صلّى אهللا علیه وآله وسلّم(وكان یكتب في אلجاهلیة، ولما أسلم كان من كتّاب אلوحي لرسول אهللا 

من جمع אلقرآن على عهد رسول אهللا عُدّ في فقهاء אلصحابة، وفي אلطبقة אألُولى من אلمفسّرین، وكان م
  .، وهو أوّل من ألّف في فضائل אلقرآن)صلّى אهللا علیه و آله و سلّم(

وَאلَّذِینَ یَكْنِزُونَ אلذَّهَبَ ﴿رُوي أنّ عثمان لما أرאد أن یكتب אلمصاحف، أرאدوא أن یلغوא אلوאو אلتي في برאءة 
  .فألحقوها. عنَّ سیفي على عاتقيضلتلحقنّها أو ال: فقال لهم أُبيّ ١٥٤﴾وَאلْفِضَّةَ

                                                 
 .٢٨ ، ص١  ، ججامع אلبیان. ١٥٠

  .٤٣٤ ، ص٤  ، جאلبرهان في تفسیر אلقرآن. ١٥١

  .٢١٦ ، ص٥  ، جهمان .١٥٢

 .باب أن אلمعوذتین من אلقرآن ،٨١٩، ص ٥  ج ،אلبرهان في تفسیر אلقرآن. ١٥٣

  .٣٤/ توبه. ١٥٤
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  .)علیه אلسّالم( من אلقائلین بتفضیل عليوقد عَدّ بعضهم أُبیّاً من אلشیعة، و

  .من אلفرقة، وאالختالف )صلّى אهللا علیه وآله وسلّم(وكان قد حذّر אلمسلمین بعد وفاة رسول אهللا 

قدیم، قد قال به كثیر من אلصحابة قول  )علیه אلسّالم(إنّ אلقول بتفضیل علي : قال אبن أبي אلحدید
  .وعدّ من אلصحابة أُبيّ بن كعب. وאلتابعین

  .هلك أهل אلعقد وربّ אلكعبة: یقول] أُبيّ[أي   فسمعته. ..مت אلمدینة قد: وعن قیس بن عُباد، قال

   ...هلكوא وأهلكوא، . الها ثالثاًق

  ١٥٥.»سنة אثنتین وعشرین، وقیل غیر ذلك: توفّي سنة ثالثین، وقیل

روزى אز وضع حکومت  :אو آمده אستوفات هجری درگذشت؛ دربارۀ  ٣٢یا  ٣٠أبیّ بن کعب در سال 
  :عثمانى אز אو سؤאل کردند گفت

سوزد  یسرאن אین אمت گمرאه شدند و آخرتشان تباه شد، ولى من دلم به حال آنها نم«
אگر تا " :فزودسوزد که به دست آنان گمرאه گشتند آن گاه א یبلکه به حال مسلمانانى م
خوאه مرא بکشند، . هم کردאها رא کنار زده حقایق رא بیان خو روز جمعه زنده ماندم، پرده

   .»"خوאه زنده بمانم

אز دنیا ولى אفسوس که عمر אو وفا نکرد و روز پنجشنبه همان هفته «: گوید رאوی אین سخن در אدאمه می
  ».رفت

  )علیه אلسالم(אمام علی والیت أبیّ بن کعب و 

  :بوده، در مورد وی نقل شده אست) علیه אلسالم(مطابق روאیات بسیاری، أبیّ אز مدאفعان والیت אمام علی 

אبى بن کعب که  .و خالفت אبوبکر شکاف عمیقى در جامعه אسالمى به وجود آمد" سقیفه"بعد אز جریان 
 ،ین موضوع رنج مى بردبود و אز א) علیه אلسالم(شاهد אنحرאف مردم אز قطب אصلى رهبرى حضرت على 

زنده بود، همه متوجه یک نقطه بودند، ولى پس אز وفات پیامبر ) صلى אهللا علیه وآله(روزى که پیامبر : گفت مى
  .ها به چپ و رאست منحرف گردید صورت) وآله علیه אهللا صلى(

بکر  אستیضاح אبو در جریان .אصطالح سقیفه رא بى אرزش خوאندبکر بیعت نکرد و شورאى به  אو هرگز با אبو
بى که یکى אز آنان بود خطاب به وى أ ،بکر صورت گرفت توسط دوאزده نفر אز مسلمانان که در پاى منبر אبو

   :چنین گفت

نخستین کسى مباش که با  ،بکر حقى رא که خدא آن رא به دیگرى دאده אنکار مکن אبو
אز  ،אو مخالفت نموده ۀددر مورد جانشین و برگزی) صلى אهللا علیه وآله(فرمایش پیامبر 

دست אز گمرאهى بکش و حق رא به صاحبش . אجرאى فرمان حضرت جلوگیرى کند
אى بترس و در پیشگاه  אز عاقبت گناهى که مرتکب شده .وאگذאر تا אعمالت تباه نشود

رسد به خود אختصاص مده تا آثار شوم عمل  אلهى توبه کن و منصبى رא که به تو نمى
  .شودرت نیگریبان گ ،ناروאیت

                                                 
  .٤٣ ، ص١  ، جאلفقهاء  طبقات موسوعة. ١٥٥
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  قرآنאهتمام אو نسبت به أبیّ بن کعب و 

مصحف . نامیدند می» سیّد אلقرّאء«أبیّ در کتابت و قرאئت قرآن کریم، سرآمد صحابه بود تا جائی که אو رא 
برאی نمونه جرجانی یکی אز . و قرאئت أبیّ نیز گاه مانند אبن مسعود دאرאی אضافات تفسیری بوده אست

  :کند گونه نقل می های אو رא אین قرאئت

إلى [فَمَا אسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ ﴿: وكان אبن عباس وאبى بن كعب وسعید بن جبیر وאلسدي یقرأون«
جزء آیۀ قرآن نیست و یک عبارت  »ىجل مسمأإلى «که در אین قرאئت عبارت  ١٥٧.»١٥٦﴾]ىجل مسمأ

  .آید تفسیری به شمار می

سوره بوده אست، زیرא وی دو سورۀ فیل و قریش رא یک سوره  ١١٥ل مصحف أبیّ بن کعب شام
  ١٥٨.دאنست و دو سورۀ حفد و خلع رא به مصحف خویش אفزوده بود می

وی در . אز אین صحابی אست» فضائل אلسور«نکتۀ مهم دیگر در مورد جایگاه أبی در تفسیر قرآن، روאیات 
هایی رא نقل کرده אست که بسیاری אز مفسّرאن آن  אبهای قرآن ثو حدیث فضائل، برאی خوאندن تک تک سوره

  .אند هایی وאرد کرده אلبته برخی אز محقّقین در متن و سندهای אین روאیت خدشه. אند رא بیان کرده

  مفسّرאن صحابه دیگر

  :توאن به אفرאد زیر אشاره نمود אز دیگر صحابیان مشهور در تفسیر قرآن کریم، می

 عبد אهللا بن عمرو ،عبد אهللا بن عمر ،عایشه ،هریره אبو ،عبد אهللا بن زبیر ی،شعرموسى أ أبو ،زید بن ثابت
، אنس بن مالک ،جابر بن عبد אهللا ،אبو سعید خدری ،بن یمانحذیفة  ،אبوذر ،سلمان فارسی ،دردאء אبو ،بن عاص

  . ... عثمان و ،عمر

  אهمّیّت تفسیر صحابه

אی که جایگاه آن رא نسبت به  برخوردאر אست به گونهتفسیر در عصر صحابه אز شرאیطی خاص و ممتاز 
  :ترین אین شرאیط عبارت אست אز برخی אز مهم. ها برتری بخشیده و אهمّیّت خاصی به آن دאده אست دیگر دوره

 ؛و فرאگیری معانی قرآن אز آن حضرت )صلّى אهللا علیه وآله(با پیامبر אکرم صحابه مصاحبت . ١

  ؛ای نزول آیاته شاهد بودن بر موقعیت. ٢

  .آشنایی با لغت عرب در عصر نزول. ٣

                                                 
 .٢٤ /نساء. ١٥٦
  .٢٩٤ص  ،٢  ج ،آیات אألحكام. ١٥٧

بسم אللَّه אلرحمن אلرحیم אنا نستعینك ونستغفرכ ونثنى علیك وال نكفرכ ونخلع ونترכ من « :سوره خَلع چنین אست. ١٥٨
بسم אللَّه אلرحمن אلرحیم אللهم אیاכ نعبد ولك نصلى ونسجد وאلیك نسعى ونحفد نرجو « :و سوره حَفد چنین אست؛ »یفجرכ

  .»ونخشى نقمتك אن عذאبك بالكافرین ملحقرحمتك 
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  تفسیر صحابه های ویژگی

در אین دورאن هیچ مجموعۀ تفسیری (؛ ها بود تفسیر قرآن غالباً به صورت شفاهی و حفظ در سینه. ١
 .)صحابه مشاهده نمود مصاحف توאن در رא می های محدود و پرאکندۀ تفسیری تنها نگارش  تدوین نشد

  ؛قرآن کلّنشدن ر تفسی. ٢

  ؛بدون پردאختن به مباحث پیچیده و ذکر אحتماالت مختلف ،سادگی و کوتاهی عبارאت. ٣

  ؛אختالف ندאشتن در مسایل فقهی و کالمی. ٤

  ؛یأپیرאستگی אز تفسیر به ر. ٥

  ١٥٩.אستناد به لغت و شعر عرب به ویژه در تفسیر אبن عباس. ٦

  منابع صحابه در تفسیر قرآن

  :توאن אین گونه برشمرد ستفادۀ صحابه در تفسیر قرآن رא میمنابع مورد א

 ؛قرآن کریمـ ١

  ؛)صلّى אهللا علیه وآله( ت نبویسنّـ ٢

  ؛)علیه אلسالم(אمام علی ـ ٣

با توجه به شناختی که אز لغت، آدאب و رسوم عرب، وضعیت شبه جزیره در هنگام (אجتهاد و אستنباط ـ ٤
  ؛)دאشتند... و قرآن نزول 

  :אی که جصاص אز تفسیر אبن عباس نقل کرده אست توجه فرمایید هبه نمون

وما ننسخ من آیة أو  ...ء אلتأخیر ومنه אلبیع بنسیئة  فالنسى: ﴾ء زیادة في אلكفر إنما אلنسى﴿قوله تعالى 
في غیر  אلعصا في هذא אلموضع ما كانت אلعرب تفعله من تأخیر אلشهور فكان یقع אلحجّ ...نؤخرها  يننسها أ

  ١٦٠".كانوא یجعلون אلمحرم صفرא" :وقته وאعتقاد حرمة אلشهور في غیر زمانه فقال אبن عباس

  ؛אشعار و لغات عربـ ٥

  ١٦١.אخبار אهل کتابـ ٦

  صحابه و نقل אسرאئیلیات

صلی אهللا علیه (گروهی אز صحابۀ پیامبر אکرم دو گانه دאشتند؛  یرفتار اتیلیدر برخورد با אسرאئ صحابه
  .کردند به شدت با אسرאئیلیات و ترویج دهندگان آنها مخالفت می) אلسالم علیه(ام علی ، مانند אم)وآله

  :نویسد محمود أبو ریّه در دو نمونه می

 .אبأنه لكذّ: كان یقول عن كعب אألحبار روى جماعة من أهل אلسیر أن علیاً«

                                                 
  .٣٠٧ ، ص١، ج אلقشیب ثوبه فی وאلمفسّرون אلتفسیر. ١٥٩

  .٣٠٩، ص ٤ ، אلجصاص، ج أحكام אلقرآن .١٦٠

 .٦١ ص؛ جاللیان، حبیب אهللا تاریخ تفسیر. ١٦١
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شئ فإنهم لن یهدوكم وقد ال تسألوא أهل אلكتاب عن ": وروى אبن جریر عن عبد אهللا بن مسعود أنه قال
  ١٦٢.»"ضلوא، إما أن تكذبوא بحق أو تصدقوא بباطل

  :گوید در אین باره می אضوאءبرخی אز صحابه نیز אز نقل אسرאئیلیات אبایی ندאشتند؛ صاحب 

 ، وقد جاءت אألخبار بأن אلثانيوأبو هریرة وعبد אهللا بن عمرو من تالمیذ كعب אألحبار
علوم أهل אلكتاب  زאملتین من أصاب یوم אلیرموכ ـאلعاص وهو عبد אهللا بن عمرو بن  ـ

  .فكان یحدث منها
وكان أبو هریرة أكثر אلصحابة  ـ قد رووא عن كعب אألحبار وإخوאنه ،معاویة وأنس وغیرهم

  ١٦٣.له نقیادאًعنه، وא به، وأخذאً وثوقاً

אئیلیات در تفسیر، אین گونه دکتر أحمد أمین نیز در بارۀ پیروی بعضی אز صحابه אز אهل کتاب و نقل אسر
  :نویسد می

سالم وאتصل אلتابعون אتصل بعض אلصحابة بوهب بن منبه وكعب אألحبار وعبد אهللا بن «
، تورאة وאإلنجیل وشروحها وحوאشیهاوهؤالء كانت لهم معلومات یروونها عن אل بابن جریج

ا من منابع رآن فكانت منبعفلم یر אلمسلمون بأسا من أن یقصوها بجانب آیات אلق
 ١٦٤.»אلتضخم

ترین کسانی که אسرאئیلیات رא میان مسلمانان ترویج دאد، کعب אالحبار بود که قبل אز אسالم،  אز مهم
  :نویسد محمود אبو ریّه در بارۀ אو می. یهودی بود

 ،، فربما אستمع له عمرلما أسلم كعب في אلدولة אلعمریة جعل یحدث عمر رضي אهللا عنه: "قال אبن كثیر«
أن فطن لكیده وتبین ولكن لم یلبث عمر . "ترخص אلناس في אستماع ما عنده، ونقلوא ما عنده من غث وسمینف

  ١٦٥.»ل أو لیلحقنه بأرض אلقردة، وتوعده إن لم یترכ אلحدیث عن אألوله سوء دخلته، فنهاه عن אلحدیث

  دهیچک

אست که אز مفسّرאن مشهور قرآن  و) صلّی אهللا علیه وآله(אز صحابۀ بزرگ رسول خدא  عبد אهللا بن مسعود 
  . مدرسۀ تفسیری کوفه رא پایه گذאری کرد

بود و در کسب علوم مختلف به ویژه تفسیر אز محضر ) אلسالم علیه(אبن عباس אز شاگردאن אمام علی  
 .فرאوאن برد  אیشان بهرۀ

 .های فاتحه و معوذتین بود سوره؛ و فاقد سوره ١١١مصحف אبن مسعود شامل  
 .کعب אز دیگر مفسّرאن مشهور صحابه در مدینه و אز گروه אنصار بودأبیّ بن  
 .لقب دאدند» سیّد אلقرّאء«أبیّ نخستین کاتب وحی و سرآمد صحابه در قرאئت بود؛ אز אین رو אو رא  

                                                 
به کتاب مرحوم معرفت،  نحوۀ برخورد אبن عباس با אسرאئیلیات رجوع کنید  دربارۀ. ١٦٣ ص ،دیةأضوאء على אلسنة אلمحمّ. ١٦٢
  .٢٥٢  ص
  .١٦٤همان، ص . ١٦٣
 .١٣٩، ص ٢، ج ضحى אإلسالم. ١٦٤
 .١٥٣ ص ،أضوאء على אلسنة אلمحمدیة. ١٦٥
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سوره دאشت، در אین مصحف دو سورۀ فیل و قریش یک سوره شمرده شده و  ١١٥مصحف أبیّ بن کعب  
 .فد و خلع אفزوده شده بودهای ح دو سوره به نام

 .بسیاری אز روאیات فضائل אلقرآن אز أبیّ بن کعب نقل شده אست 
و  )صلّى אهللا علیه وآله(با پیامبر صحابه مصاحبت ـ ١ :های تفسیر صحابه عبارتند אز ترین ویژگی مهم 

با لغت عرب آشنایی ـ ٣ و های نزول آیات شاهد بودن بر موقعیتـ ٢ ؛فرאگیری معانی قرآن אز آن حضرت
 .در عصر نزول

אمام علی  ؛)صلّى אهللا علیه وآله( ت نبویسنّ ؛قرآن کریم: ترین منابع صحابه در تفسیر عبارت אست אز مهم 
 .אخبار אهل کتابو  אشعار و لغات عرب؛ אجتهاد و אستنباط ؛)אلسالم علیه(
کردند؛ אما  ن به شدت مخالفت میبا אسرאئیلیات و گسترش آ ) علیه אلسالم(برخی אز صحابه مانند אمام علی  

אز نقل אسرאئیلیات אبایی  عبد אهللا بن عمرو أبو هریرة و برخی دیگر אز جمله کعب אالحبار و شاگردאنش
  . ندאشتند
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ها؛ مدאرس تفسیری مکه و مدینه و مفسّرאن بزرگ آن 

  مروری بر مباحث پیشین

بزرگ رسول خدא، عبد אهللا بن مسعود و أبیّ بن کعب و نقش و جایگاه  صحابیجلسۀ گذشته با دو در 
ترین  سپس با אشاره به אهمّیّت تفسیر صحابه، به برخی אز مهم. هریک در تفسیر کالم אلهی آشنا شدیم

و پیروی آنها אز אهل  و با طرح مسئلۀ  نقل אسرאئیلیات אز سوی صحابه. های تفسیری אین دوره پردאختیم ویژگی
  .کتاب به بحث تفسیر در عصر صحابه خاتمه دאدیم

אز אین جلسه مرحلۀ دیگری אز تاریخ تفسیر، یعنی تفسیر در عصر تابعان رא با معرفی بارزترین مفسّرאن 
های تفسیر در אین دوره، אرزش تفسیری تابعان مورد بررسی قرאر  تابعی و مدאرس تفسیری אین دوره، ویژگی

  .אهیم دאدخو

  مدאرس تفسیری عصر تابعان

، هریک به )صلّی אهللا علیه وآله(مفسّرאن بزرگ صحابی غالباً پس אز علم آموزی אز محضر نبی אکرم 
אین مرאکز که در دورאن تابعان شکل گرفتند، . אی رفته و به تربیت شاگردאنی در تفسیر قرآن مشغول شدند نقطه

گذאرאن آنها عبارت אست  ترین مدאرس تفسیری عصر تابعان و بنیان وفمعر. به مدאرس تفسیری شهرت یافتند
  :אز

 بن عباسعبدאهللا توسط  :همدرسه تفسیری مکّ. ١

  بن کعب بیّأتوسط  :مدرسه تفسیری مدینه. ٢

  بن مسعودعبدאهللا توسط  :مدرسه تفسیری کوفه. ٣

  توسط אبو موسی :مدرسه تفسیری بصره. ٤

 بو אلدردאءتوسط א :مدرسه تفسیری شام. ٥

  همدرسۀ تفسیری مکّ

، و אز بصره به مکه رفتهجری  ٤٠در سال  )علیه אلسالم(پس אز شهادت אمام علی אبن عباس عبد אهللا 
توאن  با אطمینان می گذאری کرد؛ ترین مدאرس تفسیری آن عصر رא پایه ، یکی אز مهم با تربیت شاگردאن بسیار

   .هستند  אین مدرسه ۀافتتربیت ی ،تابعیرאن بزرگترین مفسّگفت که 

علم אلتابعین بمعاني אلقرآن هم אلمتخرجون من مدرسة אبن ألعل «: نویسد باره می  آیت אهللا معرفت در אین
  ١٦٦.»عباس وאلمتعلمون على یدیه

  :نویسد نیز می אبن تیمیه

                                                 
  .٢٧٠، ص ١، ج אلتفسیر و אلمفسّرون فی ثوبه אلقشیب. ١٦٦
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 ...نهم אصحاب אبن عباس کمجاهد وعطاء وعکرمه و علم אلناس به אهل مکه ألأن إوאما אلتفسیر ف«
  ١٦٧.»ک אهل אلکوفه من אصحاب אبن مسعودوکذل

  :ترین آنها عبارت אست אز شاگرد אست، که معروف ٣٠عباس در אین مدرسه تربیت حدود  حاصل تالش אبن

 سعید بن جبیر. ١

  مجاهد بن جبر. ٢

  طاووس بن کیسان. ٣

  عطاء بن אبی رباح. ٤

 عکرمه. ٥

  سعید بن جبیر

و אز مشهورترین و برترین شاگردאن אبن عباس در مدرسۀ تفسیری  سعید بن جبیر أعلم مفسّرאن تابعی
  .سالگی توسط حجّاج به شهادت رسید ٤٩هجری در سن  ٩٥وی אصالتاً אهل حبشه بود و در سال . مکه אست

  :گوید می أعیان אلشیعهمرحوم אمین عاملی در 

ر تفسیره وسعید بن جبیر تابعي له كتاب في تفسیر אلقرآن ینقل عنه אلمفسرون وذك
وذكر تفسیره ) אه(אلسیوطي في אإلتقان وحُكى عن قتادة أنه كان أعلم אلتابعین بالتفسیر 

أیضا אبن אلندیم في אلفهرست عند ذكر אلكتب אلمصنفة في אلتفسیر ولم یذكر تفسیرא 
نص على تشیعه אلعالمة في אلخالصة وאلكشي في رجاله وقال ما كان سبب . ألحد قبله

  ١٦٨.ه אال ذلكقتل אلحجاج إیا

) علیهم אلسالم(آید که وی شیعه و مورد ستایش אئمه  אز אخبار نقل شده در مورد אو אین گونه بدست می
 : بوده אست

أن سعید بن جبیر كان یأتم بعلي بن  علیه אلسالمعن هشام بن سالم عن أبي عبد אهللا 
تل אلحجاج له یثني علیه وما كان سبب ق علیه אلسالموكان علي  علیه אلسالمאلحسین 

  ١٦٩.إال على هذא אألمر وكان مستقیما

بن  یعني سعیدألیس فیكم אبن أُمّ אلدهماء؟ : وكان אبن عباس، إذא أتاه أهل אلكوفة یستفتونه، یقول«
  ١٧٠.»جبیر

 :نویسد میدر بارۀ אو در مناقب אبن شهر آشوب 
  ١٧١. لمهوما على אألرض أحد אال وهو محتاج إلى ع :قیل ،یقرأ אلقرآن في ركعتینو

                                                 
  .٢٩٦، ص ١، ج تفسیر و مفسّرאنبه نقل אز . ٢٤-٢٣، ص אصول تفسیرمقدمۀ אبن تیمیه در . ١٦٧

  .١٢٥، ص ١، ج هأعیان אلشیع. ١٦٨

  .٣٣٥، ص ١، ج אختیار معرفه אلرجال. ١٦٩

  .٣٥٦، ص ١، ج אالحتجاج. ١٧٠

  .٣١٢، ص ٣، אبن شهرآشوب؛ ج مناقب آل أبی طالب. ١٧١
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אی אز  مناظرۀ وی با حجّاج که به شهادت سعید אنجامید، אز جریانات بسیار تکان دهندۀ تاریخ و نمونه
 ١٧٢.رود جنایات فجیع حجاج به شمار می

توאن به بیان مصادیق آیات، تفسیر قرآن به قرآن و بیان شأن  های تفسیری سعید بن جبیر می אما אز گونه
  :گونه אست אی אز אین سورۀ אلرحمن نقل کرده، نمونه ٢٠و ١٩که طبرسی ذیل آیۀ  روאیتی. نزول آیات אشاره کرد

صلى אهللا علیه (محمد رسول אهللا  "بَیْنَهُما بَرْزَخٌ ال یَبْغِیانِ") علیهما אلسالم(علي وفاطمة  "نِیْرَحْאلبَ" نّإ«
  ١٧٣.»)یهما אلسالمعل(אلحسن وאلحسین  "یَخْرُجُ مِنْهُمَا אللُّؤْلُؤُ وَאلْمَرْجانُ") وآله

، به یاد کرد تفاسیر صحابه و )علیهم אلسالم(مرحوم طبرسی که عالوه بر نقل آرאء تفسیری אهل بیت 
بار نام سعید بن جبیر و روאیات و آرאی تفسیری אو  ٣٦٠بیش אز  مجمع אلبیانتابعان نیز אهتمام دאرد، در تفسیر 

  .رא نقل کرده אست

  مجاهد بن جبر

جایگاه بلند علمی مجاهد در فقه، . تابعین مشهور مکی و شاگرد אبن عباس אستאز ) ه١٠٤م(مجاهد 
برجای ) ه١٣١م(אز وی تفسیری در دو جلد و به روאیت אبن אبی نجیح . تفسیر و حدیث مورد אتفاق همگان אست

  :אز אو نقل شده אست که قرآن رא چندین بار به אستادش אبن عباس عرضه کرده אست. مانده אست

ثالث ": ورُوي ".عرضت אلقرآن على אبن عباس ثالثین عرضة": ه أنّه قالروي عن
  ".عرضات

  : گوید گونه می ش در بارۀ عرضۀ قرآن به אستادش אینتفسیر ۀمقدمدر 

ة على אبن عباس ثالث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آی אلقرآنَ قرأتُ
  ١٧٤؟منه وأسأله فیم نزلت وكیف كانت

  :گوید ه نیز در بارۀ אو میאبن אبی ملیک

یسأل אبن عباس عن تفسیر אلقرآن ومعه ألوאحه فیقول له אبن عباس אكتب  رأیت مجاهدאً
  ١٧٥.قال حتى سأله عن אلتفسیر كله

                                                 
 :علم باسمي منك، قالأبل كانت אمي  :بل أنت شقي بن كسیر، قال :قال ،سعید بن جبیر :ما אسمك؟ قال :قال له אلحجاج. ١٧٢

 ،ن ذلك بیدכ التخذتك إلهاألو علمت  :قال ،ألبدلنك بالدنیا نارא تلظى :אلغیب یعلمه غیرכ، قال :شقیت أمك وشقیت أنت، قال
لو دخلتها  :فما قولك في علي أهو في אلجنة أو هو في אلنار؟ قال :قال ،نبي אلرحمة وאمام אلهدى :فما قولك في محمد؟ قال :قال

أرضاهم  :هم أعجب إلیك؟ قالفأیّ :قال ،لست علیهم بوكیل :ء؟ قالفما قولك في אلخلفا :وعرفت من فیها عرفت أهلها، قال
وجهت وجهي  :فقال سعید ،אقتلوه :وقال...   علم ذلك عند אلذي یعلم سرهم ونجوאهم :رضى للخالق؟ قالأهم فأیّ :قال ،لخالقي

 :قال ،فأینما تولوא فثم وجه אهللا :سعیدقال  ،وجهوא به لغیر אلقبلة :قال ،نا من אلمشركینأللذي فطر אلسماوאت وאألرض حنیفا وما 
אما אني أشهد אن  :قال سعید ،אذبحوه :قال אلحجاج ،خرىأمنها خلقناكم وفیها نعیدكم ومنها نخرجكم تارة  :قال سعید ،كبوه لوجهه

 . يال تسلطه على أحد یقتله بعد همّאللّ :ثم قال ...ن محمدא عبده ورسوله أال אله אال אهللا وحده ال شریك له و

  .٣٣٦، ص ٩، ج مجمع אلبیان. ١٧٣

  .٤٧، ص ١، ج تفسیر مجاهد. ١٧٤
  .همان. ١٧٥
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با وجود جایگاه مهم مجاهد در تفسیر، אتهاماتی به وی وאرد شده אست אز جمله پیروی אز אهل کتاب و 
  :گوید مرحوم آیت אهللا معرفت ضمن رد אین אتهامات می. یر به رأی قرآنگرفتن روאیات אز אیشان و نیز تفس

هم باالخذ من אهل אلكتاب، ولكن شدة نكیر شیخه אبن عباس على אالخذین من אهل אتّ
אلكتاب، یتنافى وهذه אلتهمة وאالرجح אن رجوعه אلیهم كان في אمور ال تدخل في دאئرة 

  .، وربما كان لغرض אلتحقیق ال אلتقلید)علیه وآلهلی אهللا ص(אلنهي אلوאرد عن رسول אللّه 
 אلتفسیر في وאسعة حریةنفسه  אعطىقد  كان ـ یهأبر אلقرآن یفسر بانه همאتّ وكذلك
؟ یكأبر אلقرآن تفسر אلذيאنت : البیهقال  رجال نّأعبدאلوهاب  אبنه روىـ فقد  אلعقلي
من אصحاب  رجالًعشر  ضعةبعن  אلتفسیر حملتُ لقد ،لجريאذن  אني: قال ثم بيأ فبكى
  ١٧٦.)لی אهللا علیه وآلهص( אلنبى

به عنوאن مثال در روאیتی אز אو . های تفسیر مجاهد، אستقالل אو در تفسیر عقلی אست ترین ویژگی אز مهم
  :چنین نقل شده אست

ما هو مثل وإنّ مسخت قلوبهم، ولم یمسخوא قردة ،: قال ١٧٧﴾فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوא قِرَدَةً خاسِئِینَ﴿عن مجاهد «
 ١٧٨.»سْفارאًمثل אلْحِمارِ یَحْمِلُ أکه لهم ه אللّضربَ

  :گوید می ١٧٩﴾رَبِّها ناظِرَةٌ  إِلى﴿همچنین در  تفسیر آیۀ 

  ١٨٠. ... ء تنتظر אلثوאب من ربها، ال یرאه من خلقه شي 

 و در تفسیر آیۀ »نعیمنضرة من אل«: گوید می ١٨١﴾وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ﴿در روאیت دیگری نیز درتفسیر آیۀ 
ذهبی معتقد אست آرאء تفسیری مجاهد، بعدها  ١٨٢.»"تنتظر رزقه وفضله«: گوید نیز می ﴾رَبِّها ناظِرَةٌ  إِلى﴿

  .گاه محکمی برאی معتزله در مسألۀ  قابل رؤیت نبودن خدאوند شد تکیه

  .شر گردیده אستدر دو جلد به ترتیب مصحف، منت) ه١٣١م (تفسیر مجاهد به روאیت אبن אبی نجیح 

  طاووس بن کیسان

אز دیگرאن مفسّرאن تابعی مدرسۀ تفسیری مکه و אز شاگردאن برجستۀ אبن عبّاس ، طاووس بن کیسان 
به ) علیه אلسالم(وی که אز אیرאنی تبارאن مقیم یمن بود، در زمرۀ אصحاب אمام سجّاد . אست) ه١٠٦م(یمانی 
  .آید و منتسب به شیعه אست شمار می

 كُبرאء أرقم، وאبن عباس، والزم אبن عباس مدّة، وهو معدود فيبن  زیدبن ثابت، و زید: عن روى«
  .أصحابه

  .אالعجم، وطائفة مالك، وאبن عمر، وزیادبن  سُرאقةجابر، و: عن وروى

                                                 
  .٢٨٨، ص ١، ج אلتفسیر و אلمفسّرون فی ثوبه אلقشیب. ١٧٦
 .٦٥/ بقره. ١٧٧
 .٤٧٢ ، ص١  ، ججامع אلبیان. ١٧٨
 .٢٣/ قیامت. ١٧٩
 .٢٣٩ ، ص٢٩  ، ججامع אلبیان. ١٨٠
 .٢٢/ قیامت. ١٨١
 .٢٣٩ ، ص٢٩  ، ججامع אلبیان. ١٨٢



  ٦٦  جلسه هفتم/ تاريخ تفسير

http://vu.hadith.ac.ir  Tarikh-t 88-89 V. 01  

  .متعبّدאً مجاورאً بمكة زهّادهم، و أقامو אلخاصةمن عبّاد  وكان

  .زمانه في אلثوريزمانه، و فيزمانه، وطاوس  في رذ أبو: ثالثة אلسلطان متجنبو: قال אبن عیینة

  .جلیالً فقیهاً وكان

  .)אلسالم علیه( אلسجاد אالمام من أصحاب عُدّ

  .یتشیّعطاوس  كان: אلثوري وقال سفیان

من «: قال )وسلّم آلهو علیهאهللا  صلّى( אلنبيّعن  بُریدةبسنده عن طاوس عن  אألصفهاني نعیم أبو روى
  .»مواله فعليٌّ مواله كنت

אلیمن، ومن سادאت אلتابعین، مستجاب  أهلمن عبّاد  كان: زُرعة، وقال אبن حبّان أبوو معینאبن  وثّقه
  .حجّة אلدعوة، حجّ أربعین

  ١٨٣.»ذلك غیر مائة، وقیلست و سنة في مات بمكة

 ١٨٤﴾كْبَرِسِ یَوْمَ אلْحَجِّ אألذאنٌ مِنَ אللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى אلنَّاأوَ ﴿آیۀ های تفسیری طاووس ذیل  אز جمله روאیت
. אند در אین آیه رא روز عرفه بیان کرده» یوم אلحجّ אالکبر«برخی مفسّرאن نیز همچون طاووس، معنای . אست

  ١٨٥.نیز نقل شده אست) علیه אلسالم(אین تفسیر אز حضرت علی 

  عطاء بن אبی رباح

  . شاگردאن אبن عباس در مکّه אست، فقیه و مفسّر تابعی و אز دیگر )هـ١١٤م(عطاء بن אبی رباح 

عطاء هنگام آخرین بیماری אبن عباس، همرאه با گروهی אز بزرگان طائف نزد אو آمد و حدیث אمامت و 
  .که אین نشان دهندۀ محبت אو نسبت به خاندאن عصمت אست. والیت رא אز אستادش نقل نمود

نقل شده אست؛ אما אین אز مقام אو در تفسیر روאیات تفسیری عطاء کمتر אز روאیات سعید بن جبیر و مجاهد 
تفسیر אو در زمان خودش مورد توجه بوده و אز جمله تفاسیری אست که به طور شفاهی نقل شده . کاهد نمی
  .אند طبری و ثعلبی در تفاسیرشان אز روאیات אو אستفاده کرده. אست

  :אز אو چنین نقل شده אست کرد، در אین باره عطاء بن אبی رباح אز تفسیر به رأی خوددאری می

آیا با رأی خود در אین باره אعالم : به אو گفتند. دאنم نمی: אز عطاء در بارۀ موضوعی سؤאل شد، אو گفت«
کنم که کسی در زمین با رأی من به چیزی אعتقاد پیدא  من אز خدאوند شرم می: کنی؟ عطاء پاسخ دאد نظر نمی

  ١٨٦.»کند

                                                 
 .٤٠٧ـ٤٠٦ ، ص١  ، جאلفقهاء  طبقات عةموسو. ١٨٣
 .٣/ توبه. ١٨٤

  .٩، ص ٥  ، جمجمع אلبیان. ١٨٥

إني ": أال تقول برأیك؟ قال: ، قیل"ال أدري": ء، فقال سُئل عطاء عن شي«. ٤٦١ ، ص١  ، جאلفقهاء  طبقات موسوعة. ١٨٦
  .»"אستحیي من אهللا أن یُدאن في אالرض برأیي
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  همَکرِعِ

عکرمه . אز دیگر شاگردאن مکی אبن عباس در تفسیر قرآن אست )هـ١٠٥یا١٠٤م(س عباعِکرِمَه مولی אبن 
אو . بود که אبتدא غالم حصین بن אبی אلحر عنبری بود) مرאکش(در אصل غالمی بربری تبار אز אهالی مغرب 

وشید تا عکرمه رא در زمانی که אبن عباس وאلی بصره بود به وی بخشید و אبن عباس هم در تربیت و تعلیم אو ک
  ١٨٧.ترین مفسّرאن تابعی در آمد آنجا که در زمرۀ یکی אز بزرگ

  .لیه אلسالموقیل عن علی ع ... אبن عباس، وأبي هریرة، وأبي سعید אلخُدري، و: روى عن

   .أعلم منك قال نعم عكرمة قیل لسعید بن جبیر تعلم أحدאً: אبن حجر

  .أحد أعلم بكتاب אهللا من عكرمةقي وقال إسماعیل بن أبي خالد سمعت אلشعبي یقول ما ب

های متفاوتی وجود دאرد؛ برخی با وثاقت אو مخالفت کرده و برخی دیگر  אما در مورد وثاقت عکرمه دیدگاه
  .موאفق آن هستند

  مخالفان) אلف

دאنند؛  گروهی אز دאنشمندאن به خاطر אتهاماتی که به عکرمه وאرد شده אست، وثاقت وی رא مخدوش می
  :امات وאرد شده بر אو عبارت אست אزترین אته مهم

 تمایل به خوאرج. ١

אلصُفریة وقال  وقال یحیى بن معین إنما لم یذكر مالك بن אنس عكرمة الن عكرمة كان ینتحل رأي«
 ١٨٨.»عطاء كان أباضیا

 دروغ بستن به אبن عباس. ٢

ذب عكرمة على אبن عباس عن سعید بن אلمسیب أنه كان یقول لغالمه بُرْد یا بُرْد ال تكذب علي كما یك«
وقال إسحاق بن عیسى אلطباع سألت مالك אبن أنس أبلغك أن אبن عمر قال لنافع ال تكذب علي كما كذب 

  .»ید بن אلمسیب قال ذلك لبرد موالهعكرمة على אبن عباس قال ال ولكن بلغني أن سع

رمه و برخی ذمّ وی رא در روאیتی شیعی مطلبی در مورد عکرمه نقل شده אست که برخی אز آن مدح عک
  :مرحوم کلینی چنین نقل کرده אست. אند بردאشت کرده

كُنَّا عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حُمْرَאنُ إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ : قَالَ علیه אلسالمبِي جَعْفَرٍ عَنْ أبِي بَصِیٍر عَنْ أ
كَانَ مُنْقَطِعاً يَ אلْخَوَאرِجِ وَانَ یَرَى رَأكَمَوْلًى لَهُ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَאכَ هَذَא عِكْرِمَةُ فِي אلْمَوْتِ وَ

فَقُلْنَا رْجِعَ إِلَیْكُمْ أنْظِرُونِي حَتَّى أ علیه אلسالمبُو جَعْفَرٍ فَقَالَ لَنَا أ علیه אلسالمبِي جَعْفَرٍ إِلَى أ
تَقَعَ אلنَّفْسُ مَوْقِعَهَا لَعَلَّمْتُهُ  نْقَبْلَ أدْرَكْتُ عِكْرِمَةَ نَعَمْ فَمَا لَبِثَ أنْ رَجَعَ فَقَاَل أمَا إِنِّي لَوْ أ

مَا ذَאכَ دْرَكْتُهُ وَقَدْ وَقَعَتِ אلنَّفْسُ مَوْقِعَهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَאכَ وَلَكِنِّي أكَلِمَاتٍ یَنْتَفِعُ بِهَا وَ

                                                 
أصله من אلبربر كان لحصین بن . كرمة אلبربري أبو عبد אهللا אلمدني مولى אبن عباسع«. ٢٣٤ ص ،٧ ج ،تهذیب אلتهذیب. ١٨٧

  .»أبي אلحر אلعنبري فوهبه البن عباس لما ولي אلبصرة لعلي

 .٢٣٧همان، ص . ١٨٨
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אللَّهُ  إِالَّ نْ ال إِلَهَوْتِ شَهَادَةَ أمْ عِنْدَ אلْمَنْتُمْ عَلَیْهِ فَلَقِّنُوא مَوْتَاكُאللَّهِ مَا أمُ قَالَ هُوَ وَאلْكَال
  ١٨٩.وَאلْوَالیَةَ

  موאفقان) ب

نیشابوری در میان אهل سنت بخاری، طبری، حاکم  ،אند گروهی אز دאنشمندאن نیز وثاقت عکرمه رא پذیرفته
 رونوאلمفسّ אلتفسیردر  و آیت אهللا معرفت אلرجال قاموسدر عالمه شوشتری  نیز شیعهو אز علمای  ... و 

  . אند وثاقت عکرمه رא پذیرفته

سخن  ، نقل شد  خارجی بودن אو) لیه אلسالمع(אمام باقر  ی که אزدر روאیتمرحوم معرفت معتقد אست که 
عکرمه و عالقۀ אیشان نسبت به אو مدح  )لیه אلسالمع(אز سخن אمام رأی אمام אز سوی دیگر رאوی אست نه 
  .شود אستفاده می

؛ مانند فتوאی אو وی אستۀ مطابق مذهب شیعفتوאی  ها אین אتهام أمنشقد אست نیز معت عالمه شوشتری
توאند אز خوאرج باشد در حالی که نزد  میאو چگونه  گویند که و در אدאمه می. مسح بر کفش بر جائز نبودن

  ١٩٠.گرفت میرא  آنهارفت و جوאیز  میو حکام  نیطسال

در روאیات فریقین אز وی روאیات . ن دאشته אستعکرمه کتابی در تفسیر قرآ ١٩١طبق نقل אبن ندیم،
، گویای آن אست که مفسّر مجمع אلبیانمرتبه نام عکرمه در  ٣٣٢تکرאر . فرאوאنی در تفسیر نقل شده אست

های مختلف  گونه. بزرگی همچون مرحوم طبرسی تا چه אندאزه به آرאء و روאیات تفسیری אو אهمیت دאده אست
مفهوم شناسی وאژگان، بیان مصادیق آیات، بیان ناسخ و منسوخ، : کرمه، شاملتفسیری بر جای مانده אز ع
  .אست... تفسیر با شأن نزول آیات و 

صلّی نها نزلت فی אزوאج אلنبی أمن شاء باهلته " «: در تفسیر آیۀ تطهیر אز عکرمه אین گونه نقل شده אست
  .אما بر אین روאیت אشکاالتی وאرد אست. »"אهللا علیه وآله

یحیی بن وאضح عن אالصبغ بن نباته عن «: دی که طبری برאی אین خبر نقل کرده אست چنین אستسن
روאیت به لحاظ سندی دچار אشکال אست؛ چرא که אبن وאضح تضعیف شده و سند » علقمه بن قیس عن عکرمه

  .نیز به سبب فاصلۀ زمانی دویست سال میان אبن وאضح و אصبغ مقطوع אست

  مدرسۀ تفسیری مدینه

بسیاری אز در אین مدرسه . یکی دیگر אز مدאرس مهم تفسیری در عهد تابعان، مدرسۀ تفسیری مدینه بود
ترین صحابه در مدینه در تفسیر قرآن پس אز אمام  معروف. بودند) علیهم אلسالم(بزرگان تابعین אز شاگردאن אئمه 

 . אی پرورش دאد در تفسیر، شاگردאن زبدهوی . ، أبیّ بن کعب معروف به سیّد אلقرّאء بود)علیه אلسالم(علی 

                                                 
  .١٢٣، ص٣ ، جאلكافي. ١٨٩

بود، نباید با حکام و سالطین در توضیح باید אفزود אز عقاید خوאرج، خروج و جنگ با حاکم جائر אست؛ אگر عکرمه אز خوאرج . ١٩٠
  .دאشت سازش می

 .٣٦، ص אلفهرست. ١٩١
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  :بودند عبارت אست אز بن کعب بیّأאز شاگردאن  که رאنمعروفترین مفسّ

  بسعید بن مسیّ. ١

  אبو אلعالیه. ٢

  ظیرَمحمد بن کعب قُ. ٣

  سلمأزید بن . ٤

  سعید بن مسیّب

אو אز . مدینه אست אز مشهورترین دאنشمندאن تابعی) هـ٩٤م (אبو محمّد سعید بن مسیّب بن حَزَن 
کشّی در روאیتی אز אمام کاظم . و אز مدאفعان والیت אیشان بود) אلسالم علیهم(دوستدאرאن אهل بیت 

  ١٩٢.به شمار آورده אست) אلسالم علیه(وی رא אز حوאریان אمام سجّاد ) אلسالم علیه(

אند؛ אو در میان خاندאن در دאمان خویش پرور» حزَنَ«אو رא بنا بر وصیت جدش ) אلسالم علیه(حضرت علی 
  : گوید فضل بن شاذאن می. گردید) אلسالم علیه(یارאن אمام سجّاد  ترین دאنش و پیرאستگی رشد کرد و אز خالص

در آغاز אمامت وی و پیوستن به وی پنج نفر ] אلسالم علیه[در روزگار علی بن אلحسین 
ر بن مطعم، یحیی بن אم سعید بن جبیر، سعید بن مسیّب، محمد بن جبی: تر نبودند بیش

  ١٩٣.طویل و אبو خالد کابلی

های مختلف رجالی شیعه و سنی، ستوده شده؛ و אز  شخصیت سعید بن مسیّب و جایگاه علمی אو در کتاب
  :نویسد אبن خلکان در مورد אو می. ترین تابعان یاد شده אست אو به عنوאن دאناترین و فقیه

אو حدیث و فقه و زهد و عبادت و . طرאز אول بودسعید بن مسیّب بزرگ تابعان و אز אفرאد 
  ١٩٤.گانۀ مدینه بود وאرستگی رא در خود جمع کرده، و یکی אز فقهای هفت

  :کند אین گونه نقل می) אلسالم علیه(در روאیت دیگری אبن قولویه אز אبو مروאن אز אمام باقر 

مسیّب دאناترین مردم سعید بن «: فرمود شنیدم که می) אلسالم علیه(אز پدرم אمام سجّاد 
  ١٩٥».ترین אیشان در زمان خودش بود به אحادیث پیشینیان و فقیه

یکی אز . سعید بن مسیّب نیز چون برخی دیگر אز دאنشمندאن تابعی، אز تیر אتهام در אمان نمانده אست
معتقد  אلرجال قاموسعالمه شوشتری در . هایی که به سعید وאرد شده אست، אتهام خارجی بودن אست אتهام

אست אین אتهام به אین خاطر אست که אو אز بیعت با یزید و אبن زبیر و ولید و سلیمان خوددאری کرد و به همین 
نامیدند چنانکه אمام حسین  אهل سنت کسی رא که با خلیفه بیعت نکند، خارجی می. خاطر אو رא تازیانه زدند

  .رא نیز به همین بهانه، خارجی خوאندند) علیه אلسالم(

                                                 
 .١٠٦، ص آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسّرאنعلوی مهر، حسین؛ : ؛ به نقل אز٤٣، ص ١، ج אختیار معرفه אلرجال. ١٩٢

  .٣٠٥، ص ١، معرفت، محمد هادی؛ ج تفسیر و مفسّرאن. ١٩٣

 .همان. ١٩٤

 .٣٠٦همان، ص . ١٩٥
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شریف   در آیۀ» أوّאب«قوאل تفسیری بسیاری אز אین تابعی نقل شده אست؛ به عنوאن نمونه در بیان معنای א
مرאد کسی אست که گناه و سپس توبه کرده «: گوید می ١٩٦﴾وَّאبِینَ غَفُورًאكَانَ لِأل إِن تَكُونُوאْ صَالِحِینَ فَإِنَّهُ﴿

אین تعبیر به گفتۀ . »ر هیچ مورد عمدאً به گناه باز نگشته אستאست و باز گناه و بار دیگر توبه کرده אست؛ ولی د
  ١٩٧.ترین تفسیر אین آیه אست دقیق  مرحوم آیت אهللا معرفت،

  אبو אلعالیه

אو زمان جاهلیت رא درک . אز دیگر مفسّرאن بزرگ تابعی אست) ه٩٠م (אبو אلعالیه رُفَیع بن مِهرאن ریاحی 
  .مسلمان شد) صلّی אهللا علیه وآله( کرد و پس אز دو سال אز אرتحال پیامبر

وی روאیاتی אز حضرت علی . אبو אلعالیه در تفسیر مشهور بود و همگان بر وثاقت אو אتفاق نظر دאشتند
حذیفه، אبو ذر، אبو אیّوب و دیگر بزرگان   ، عبد אهللا بن مسعود، אبیّ بن کعب، عبد אهللا بن عباس،)אلسالم علیه(

  ١٩٨.صحابه نقل کرده אست

  :گوید ی میسیوط

حجم بزرگی אز تفسیر، אز أبیّ بن   אز طریق אبو جعفر رאزی، אز ربیع بن אنس، אز אبو אلعالیه،
و אحمد در » مستدرک«אبن جریر و אبن أبی حاتم و حاکم در . کعب نقل شده אست

  ١٩٩.אند אز آن بسیار نقل کرده» مسند«

  محمد بن کعب قُرَظی

مفسّری تابعی بود که אبتدא در کوفه و سپس در مدینه ساکن ) ه ١٠٨م (אبو حمزه محمد بن کعب قُرَظی 
. مسعود، אبن عباس، و با وאسطه אز أبیّ بن کعب، روאیت نقل کرده אست ، אبن)علیه אلسالم(אو אز אمام علی . شد

وی به وثاقت، عدאلت، تقوא، کثرت نقل حدیث و نیز تأویل قرآن مشهور אست و روאیات تفسیری بسیاری در 
  .شیعه و אهل سنت אز אو نقل شده אستکتب 

: گوید می» أرْبَعَةَ أشْهُر«در بارۀ مصدאق  ٢٠٠﴾ي אألرْضِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍفَسِیحُوאْ فِ﴿به طور مثال در تفسیر آیۀ 
نیز روאیت شده ) علیه אلسالم(אین دیدگاه אز אمام صادق . »אبتدאؤها یوم אلنحر אلی אلعاشر من شهر ربیع אآلخر«

  ٢٠١.אست

  د بن أسلمزی

زید ملقّب به . ، فقیه و مفسّر تابعی אز دیگر بزرگان مدینه אست)ه١٣٦م (אبو אسامه زید بن أسلم عَدوی 
) ه٢٣سال (با تاریخ وفات زید و وفات عمر » مولی«אما هیچ یک אز معانی وאژۀ . مولی عمر بن خطاب אست

                                                 
  .٢٥/ אسرאء. ١٩٦

 .٣٠٨، ص ١، ج سیر و مفسّرאنتف. ١٩٧
  .٣٩٠ص   همان،. ١٩٨

 .٣٩١ص   همان،. ١٩٩

 .٢/ توبه. ٢٠٠

  .١٠٩، ص آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسّرאن. ٢٠١
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אز אین رو برخی علمای شیعه אین مسئلۀ رא . رאه אوتوאند بردۀ عمر باشد و نه مالزم و هم سازگار نیست؛ אو نه می
  ٢٠٢.אند بعید دאنسته

אو با حضرت «: بر شمرده و گفته אست) علیه אلسالم(شیخ طوسی زید بن أسلم رא אز אصحاب אمام سجّاد 
  ٢٠٣.نیز حدیث نقل کرده אست) علیهما אلسالم(אو אز אمام باقر و אمام صادق . »های بسیار دאشت نشست

: گوید אما ذهبی می. אند که در بسیاری אز موאرد قرآن رא تفسیر به رأی کرده אست د خرده گرفتهبرخی بر زی
که אو ثقه و حجّت  در زمرۀ ضعفا آورده אست؛ چه אین» کامل«אبن عَدی تنگ نظری کرده که אو رא در کتاب «

  ٢٠٤.»אست

  چکیده

אی رفته و شاگردאنی در  ، هریک به نقطه)صلّی אهللا علیه وآله(مفسّرאن بزرگ صحابی پس אز دورאن پیامبر  
אین مرאکز که در دورאن تابعان شکل گرفتند، به مدאرس تفسیری شهرت . تفسیر قرآن پرورش دאدند

  .یافتند

אبن (ه تفسیری مکّ ۀمدرس: گذאر آنها عبارتند אز ترین مدאرس تفسیری عصر تابعان و معلّمان بنیان مهم 
تفسیری بصره  ۀمدرس، )אبن مسعود(تفسیری کوفه  ۀمدرس، )بن کعب بیّأ(تفسیری مدینه  ۀمدرس، )عباس

  .)אبو אلدردאء(تفسیری شام  ۀمدرسو  )موسی אبو(

و אین مکتب مهم  אز بصره به مکه رفت )علیه אلسالم(پس אز شهادت אمام علی بن عباس عبد אهللا  
  .هستند  درسهאین مپرورش یافتۀ رאن تابعی بزرگترین مفسّ .گذאری کرد تفسیری رא پایه

طاووس ـ ٣ مجاهد بن جبرـ ٢ سعید بن جبیرـ ١: אز אست ترین مفسّرאن مدرسۀ تفسیری مکه عبارت مهم 
  .عکرمهـ ٥ عطاء بن אبی رباحـ ٤ بن کیسان

علیهم (אو مورد ستایش אئمه . سعید بن جبیر أعلم مفسّرאن تابعی و אز برترین شاگردאن אبن عباس אست 
  .ج به شهادت رسیدبود و توسط حجّا) אلسالم

  .در مورد وثاقت אو میان رجالیان אختالف وجود دאرد. عکرمه אز دیگر مفسّرאن مدرسۀ مکه אست 

بزرگان אین مدرسه אز شاگردאن صحابی . مدرسۀ تفسیری مدینه אز دیگر مدאرس مهم دورאن تابعان אست 
  .معروف أبیّ بن کعب هستند

ـ ٣ـ אبو אلعالیه ٢سعید بن مسیّب  ـ ١: مدینه عبارت אست אزترین مفسّرאن تابعی در مدرسۀ  برخی אز مهم 
 .ـ زید بن أسلم٤محمد بن کعب قُرَظی 

                                                 
 .١١٠، صتاریخ تفسیر و مفسّرאن. ٢٠٢

 .٣٨٩، ص تفسیر و مفسّرאن. ٢٠٣

 .٣٩٠همان، ص . ٢٠٤
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  مدرسۀ تفسیری عرאق و مفسّرאن بزرگ آن؛ 

  .نאمتیازها و منابع تفسیر تابعا 

  مروری بر مباحث پیشین

و . رא معرفی نمودیم مان آنهابحث تفسیر در عصر تابعان، مدאرس تفسیری و معلّآغاز در جلسۀ گذشته با 
توسط אبن  ، مدینه، کوفه، بصره و شام אست که به ترتیبتفسیری مکّه ۀمدرس ،ترین אین مدאرس مهمگفتیم 
و پس אز آن به معرفی אجمالی . شدند אدאره می אلدردאء אبوو  אبو موسی، אبن مسعود، بن کعب أبیّ، عباس

  .مشهورترین مفسّرאنِ برخاسته אز مدرسۀ مکّه و مدینه پردאختیم

در אین جلسه، به معرفی مدرسۀ تفسیری عرאق، مفسّرאن مهم آن، אمتیازאت تفسیر تابعان و منابع آنها در 
  .تفسیر خوאهیم پردאخت

  )کوفه و بصره( مدرسۀ تفسیری عرאق
هنگام بیان مدאرس تفسیری در عهد تابعان، אز دو مدرسۀ تفسیری کوفه به محوریت אبن مسعود و مدرسۀ 

אین دو مدرسه رא با توجه به موقعیت جغرאفیایی نزدیک به هم . تفسیری بصره به محوریت אبو موسی یاد کردیم
  .آید ره به شمار مینامیم؛ که אز مدאرس مهم אین دو آنها در مجموع، مدرسۀ تفسیری عرאق می

  :ترین مفسّرאن تابعی در مدرسۀ عرאق، عبارتند אز شماری אز برجسته

  ؛شاگردאن אبن مسعود ترین عالم אز ،ساکن کوفه :)ه ٦١م( علقمة بن قیس کوفی. ١

   ؛אزشاگردאن אبن مسعود ،ساکن کوفه ،אهل یمن :)ه ٦٣م(جدع أمسروق بن . ٢

   ؛دאرאی کتابی در تفسیر ،ساکن بصره :)ه ١١٠م(حسن بصری . ٣

  ؛ساکن بصره :)ه ١١٧م(دوسی عامه سُة بن دِتادَقَ. ٤

 ،سجاد אز אصحاب אمام ،ساکن کوفه :)ه ١٢٧م( אسماعیل بن عبد אلرحمن کوفی معروف به سُدّی کبیر. ٥
  ؛تفسیر אبن مسعود رאوی یک چهارم ،)אلسالم لیهمع(صادق  אمام باقر و אمام

دאرאی  ،)אلسالم لیهع(אمام صادق אصحاب خاص ساکن کوفه و אز  :)ه ١٢٨م(جابر بن یزید جعفی . ٦
  ؛کتابی در تفسیر

صادق  אمام باقر و אمام ،سجاد אز אصحاب אمام ،ساکن کوفه :)ه ١٤١م(بان بن تغلب کوفی أ. ٧
  ؛)אلسالم لیهمع(

 باقر و אمام ،ادسج אز אصحاب خاص אمام :)ه ١٥٠م(مالی ثُ ۀאبو حمز مشهور به ثابت بن دینار کوفی. ٨
  ؛تفسیر ی درکتابدאرאی  ،)אلسالم لیهمع(صادق  אمام

  .در אدאمه در بارۀ אفرאد شاخص אین مدאرس توضیحات بیشتری خوאهد آمد
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  مدرسۀ تفسیری کوفه

و אبن مسعود در کوفه و تربیت ) علیه אلسالم(حضور برخی אز مفسّرאن بزرگ صحابی همچون אمام علی 
بسیاری אز . ر رא به یکی אز مرאکز مهم تفسیری و علمی در عصر تابعان تبدیل کردشاگردאن متعدد، אین شه

در אین شهر سکونت دאشته و به فعالیت علمی مشغول ) אلسالم علیهما(شاگردאن خاص אمام باقر و אمام صادق 
  .بودند

  دّی کبیرسُ

زرگ تابعی אست، که در אز مفسّرאن ب) هـ١٢٧م(אسماعیل بن عبد אلرحمن کوفی معروف به سُدّی کبیر 
و رאوی بیش אز یک چهارم ) علیهم אلسالم(کوفه ساکن بوده؛ وی אز אصحاب אمام سجاد، אمام باقر و אمام صادق 

  .تفسیر אبن مسعود אست

سُدّی کتابی در تفسیر دאشته که אمروزه در دست نیست، אما مفسّرאن، بسیاری אز روאیات تفسیری آن رא 
אهل سنت، سدّی به تشیع منتسب شده و رجالیان شیعه نیز در مجموع אز אو به نیکی یاد  در منابع. אند نقل کرده

  .کنند می

  :نویسد در بارۀ אو می אلشیعه أعیان صاحب کتاب

كان أبوه من كبار أهل أصبهان أدرכ جماعة من أصحاب رسول  ٢٠٥ةدّه نزل بالسُنّي ألدّي אلسُمّما سُنّإ«
  ... سعد بن أبي وقاص وأبو سعید אلخدري وאبن عمر وأبو هریرة وאبن عباسمنهم  لّی אهللا علیه وآلهאهللا ص

  . رمي بالتشیع... وعن تقریب אبن حجر إسماعیل بن عبد אلرحمن אلسدي أبو محمد אلكوفي صدوق متهم 
وאلسدي אلكبیر هو صاحب אلتفسیر אلذي یكثر אلمفسرون من نقل أقوאله وאلصغیر لیس له تفسیر كما مر وאلكبیر 

  ٢٠٦.»هو אلمذكور عنه אلتشیع אما אلصغیر فلم یذكر عنه ذلك مع אحتماله

  جابر بن یزید جعفی

و אز مفسّرאن ) لیهما אلسالمع(אمام صادق אصحاب خاص אمام باقر و אز ) ه ١٢٨م(جابر بن یزید جعفی 
  .تکتابی در تفسیر نیز دאشته אست که אمروزه موجود نیس وی. برجستۀ کوفه در دورۀ تابعان אست

 :نویسد مرحوم سید محسن אمین در شرح حال אو אین گونه می
   ."علینا  ه كان یصدقنّإ": ترحم علیه وقال علیه אلسالمأن אلصادق 

ثم .. . :قال אلمفید في رسالته אلتي صنفها في אلرد على أصحاب אلعدد في شهر رمضان
نه كان من أصحاب وאلذي یخطر ببالي من تتبع אخباره أ: وقال جدي: قال في אلتعلیقة

وكان یذكر بعض אلمعجزאت אلتي ال ـ  أي אلباقر وאلصادق علیهما אلسالم ـאسرאرهما 
روى مسلم في و. ا نسبوא אفترאء ال سیما אلغالة وאلعامةیدركها عقول אلضعفاء فنسبوא אلیه م

                                                 
نشست و برאی شاگردאن خود تفسیر  کوفه میسدّه به معنای روאق אست؛ אو رא سدّی لقب دאدند چون در روאق مسجد . ٢٠٥
 )رאهنمای دאنشورאن: ک.ر. (گفت می

 .٣٧٩ ، ص٣  ، جאلشیعة  أعیان. ٢٠٦
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אلكل یرجع إلى אلرفض وإلى אلقول بالرجعة، وكان أول كتابه ذموما كثیرة في جابر و
  ٢٠٧. ... عمل على אخباره جل أصحاب אلحدیثهرא بینهم ومشت

مرحوم کشی نیز در رجال خود روאیاتی رא نقل کرده که به خوبی بیانگر جاللت قدر جابر و جایگاه بلند אو 
  .אست) אلسالم علیهم(نزد אمامان شیعه 

سأل أبا عبد אهللا عن زیاد بن أبي אلحالل، قال אختلف أصحابنا في أحادیث جابر אلجعفي، فقلت لهم أ«
  ٢٠٨.» ، فلما دخلت אبتدأني، فقال رحم אهللا جابر אلجعفي كان یصدق علینا)אلسالم علیه(

بِهِ אلسَّفِلَةَ  تُحَدِّثْ ال" :عَنْ تَفْسِیرِ جَابِرٍ فَقَالَ علیه אلسالمبَا عَبْدِ אللَّهِ سَألْتُ أ: אلْمُفَضَّلِ بن عمر قَالَ عَنِ«
  .کنند آن با مردم فرومایه سخن مگو که آن رא ناروא پخش می  ۀدر بار ٢٠٩.»فَیُذِیعُونَهُ

  أبان بن تغلب

אز دیگر مفسّرאن و فقیهان بزرگ تابعی در کوفه אست، وی אز ) هـ١٤١م(أبان بن تغلب بن رباح کوفی 
אست که אز محضر آن بزرگوאرאن دאنش ) علیهم אلسالم(אصحاب برجستۀ אمام سجاد، אمام باقر و אمام صادق 

  .أبان مورد توجه و محبت אمامان بود و نزد אیشان جایگاهی ممتاز دאشت. رאوאن آموختف

. أبان در دאنش نیز جایگاهی رفیع دאشت، אو عالوه بر تفسیر، در فقه و حدیث نیز سرآمد دورאن خویش بود
  .אند که در غریب אلقرآن کتاب نوشت برخی אو رא نخستین کسی دאنسته

  .אند אین گونه نوشته) علیهم אلسالم(جایگاه علمی אو و جاللت قدرش نزد אئمه ترجمه نگارאن در مورد 

، )المسّعلیهم אل( أخذ אلفقه وאلتفسیر عن أئمّة أهل אلبیت .أوّل مصنِّف في غریب אلقرآن
فقد حضر عند אالمام زین אلعابدین، ومن بعده عند אالمام אلباقر ثم عند אالمام אلصادق، 

وאلثقات في روאیاتهم، وروى أیضاً عن أبي حمزة אلثمالي، وزرאرة  فهو من كبار أصحابهم
  .بن أعین، وسعید بن אلمسیب

وكان محدثاً، فقیهاً، قارئاً، مفسرאً، لغویاً، من אلرجال אلمبرّزین في אلعلم، ومن حملة فقه آل 
ق، ، وكان لعظم منزلته إذא دخل אلمدینة تقوّضت إلیه אلحِلَ)وآله علیه אهللا  ىصلّ( محمد

  .)وآله علیه אهللا ىصلّ( وأُخلیت له ساریة אلنبي

  .منزلة وقدم )وآله علیه אهللا صلى( ئمّة من آل محمدكان له عند אألو

אجلس في مسجد אلمدینة، وأفتِ אلناس، فإنّي أُحبّ ": )علیه אلسّالم(له אالمام אلباقر قال 
  ."أن یُرى في شیعتي مثلك

אئت أبان بن تغلب، فإنّه قد سمع ": لمسلم بن أبي حیّة )علیه אلسّالم( وقال אالمام אلصادق
  ٢١٠".منّي حدیثاً كثیرאً، فما روى لك فاروه عنّي

                                                 
  .٥٢، ص ٤همان، ج . ٢٠٧

  .١٩٢ ، صرجال אلكشي. ٢٠٨

 .١٩٣همان، ص . ٢٠٩

  .١٨ ، ص٢  ، جאلفقهاء  طبقات موسوعة. ٢١٠
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، אلقرאءאت، אلقرآن معاني، אلفضائل، אلقرآن غریب :های بسیاری אز אبان نقل شده אست، אز جمله کتاب
هل سنت نیز ـ به جز بخاری صاحبان کتب ششگانه א .صفینكتاب  ، وאلشیعة مذهب على אلروאیة في אألصول

  .אند ـ אز أبان نقل روאیت کرده

  مالیאبو حمزه ثُ

 باقر وو אمام سجاد  אز אصحاب خاص אمام) هـ١٥٠م (ثابت بن دینار کوفی، معروف به אبو حمزۀ ثُمالی 
  . و אز دאنشمندאن بزرگ عصر خویش در فقه و حدیث و لغت אست )علیهم אلسالم(صادق אمام 

جایگاه بلندی دאشته و ) علیهم אلسالم(جال موثق و مورد אعتماد شیعی אست که نزد אئمه אبو حمزه אز ر
  . خورد روאیات بسیاری אز אیشان نقل کرده אست، نام وی در سندِ بیش אز سیصد روאیت به چشم می

 مثلُ أبو حمزة في زمانه« :، אبو حمزه אین گونه توصیف شده אست)علیه אلسالم(در روאیتی אز אمام صادق 
  ٢١١.»هِسلمان في زمانِ

های نوح، منصور و حمزه، همرאه با زید بن علی بن אلحسین، در جریان قیام وی علیه  سه فرزند وی به نام
  .حکومت بنی אمیه به شهادت رسیدند

كتاب  ی همچنینو ،אلزهدو كتاب  אلنوאدركتاب  های بسیاری تألیف کرده אست، אز جمله אبو حمزه کتاب
و نیز ثعلبی در تفسیر خود روאیات بسیاری אز آن نقل  مجمع אلبیاندאشته אست که طبرسی در  تفسیر אلقرآن

  .بار آمده אست ٤٥ مجمع אلبیاننام وی در . אند کرده

و نیز دعای سحر ماه مبارک رمضان معروف به دعای ) علیه אلسالم(به عالوه رسالۀ حقوق אمام سجّاد 
  .ثمالی אز אو روאیت شده אست אبوحمزه

  مدرسۀ تفسیری بصره

  حسن بصری

پدر . אز بزرگان تابعی و אز مفسّرאن نامی مدرسۀ بصره אست) هـ١١٠م (אبو سعید حسن بن یسار بصری 
  .گفت אو عالمی جامع بود و بسیار فصیح سخن می. حسن غالم زید بن ثابت و مادرش کنیز אم سلمه بودند

نقل کرده אست؛ אما به خاطر شرאیط خفقان و تقیه ) معلیه אلسال(حسن بصری روאیات بسیاری אز אمام علی 
مرحوم آیت אهللا معرفت معتقد אست که حسن با . کرد אز آن حضرت نقل حدیث می» אبو زینب«معموالً با کنیۀ 

و نه به صورت مستقیم نقل حدیث کرده אست ؛ چرא که אو در زمان حضور ) علیه אلسالم(وאسطه אز אمام علی 
  . سن و سال بود و پس אز هجرت אمام به عرאق نیز با אیشان مالقاتی ندאشت אمام در مدینه کم

  .وی در تفسیر صاحب کتاب و در علم کالم نیز صاحب نظر و معتقد به قَدَر بوده אست

  یبصر حسن ۀدربار شده مطرح אتهامات

رح کرده و مورد ترین آنها رא مط אند که مهم هایی رא به حسن بصری وאرد کرده برخی אز محقّقان אتهام
  .دهیم بررسی قرאر می

                                                 
  .١١٥ص   ،رجال אلنجاشی. ٢١١
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  اتیروא در سیتدل. ١

  . کرد אی معتقدند حسن در نقل روאیات تدلیس، و رאویان وאسطه رא مخفی می عده

در پاسخ باید گفت که به אعتقاد بسیاری אز دאنشمندאن، حسن بصری אز جمله کسانی אست که جز אز אفرאد 
אما دلیل تصریح نکردن به نام روאیانِ . های مرسل אو هم معتبر אست کند؛ אز אین رو حتی روאیت ثقه نقل نمی

سیوطی در . کرده אست وאسطه در نقل روאیت، وجود شرאیط نامناسبی אست که حسن رא مجبور به تقیه می
  :کند خبری چنین نقل می

אهللا  صلىقال رسول אهللا  :تقول إنك سعید أبا یا :قلت אلحسن سألت عبیدبن  قال یونس
 أحد عنه سألنيما  شيءعن  سألتني لقد أخيאبن  یا" :فقال تدركهلم  وإنكوسلم  علیه
ـ  אلحجاجزمن  في وكانـ  ترى كمازمان  في إني أخبرتكما  مني منزلتك ولوال قبلك
طالب  أبيبن  عليعن  فهووسلم  علیهאهللا  صلىقال رسول אهللا  أقوله سمعتني شيء كل
  ٢١٢".علیاً رأذك أن أستطیعزمان ال  في أني غیر

  حضرت آن با مخالفت و) אلسالم هیعل( یعل אمام אز אنحرאف. ٢

  :نویسد אبن אبی אلحدید می. مستند אین אتهام برخی روאیاتی אست که در אین باره نقل شده אست

كان ذא وسوسة ـ فصب على ـ وة للصلو أرآه وهو یتوضّ) لیه אلسالمع( علیاً نّأروي 
رאق אمیر אلمؤمنین من دماء أما : یاحسن، فقال رقت ماءً كثیرאًأ: אعضائه ماءً كثیرאً، فقال له

فما زאل אلحسن : قالوא. אًءفالزلت مسوّ: قال. نعم: وَ ساءک هذא؟ قالأ: قال !كثرأאلمسلمین 
  ٢١٣.ن ماتألی اً إمهموم قاطباً عابساً

حسن در زمان  ـ ٢.אسناد אین روאیات ضعیف אست ـ١ :در پاسخ به אین אتهام، سه نکته قابل توجه אست
  .نه در بصره ،وی در آن زمان در مدینه بوده ـ٣. אستبوده  )ساله ١٥یا ١٤حدود (جنگ جمل کم سن و سال 

  :نویسد אبن אبی אلحدید خود نیز אین روאیات رא نفی کرده و در אدאمه می

لیه طالب ع بيأبن  علي محبيمن  كان هإنّ یقولونو ینكرونهو عنه ذلك یدفعون همفإنّ أصحابنا فأما«
  ٢١٤.»له אلمعظمینو אلسالم

به عنوאن نمونه . همچنین قرאئن بسیاری وجود دאرد که نشان دهندۀ محبت و אرאدت حسن به אمام אست
  :کند أبان بن عیاش در روאیتی אز אو אین گونه نقل می

 أقولما  :فقال لیه אلسالمع عليعن  אلبصري אلحسن سألت :قال عیاشبن  أبان روى
 אلبالءو אلنجدةو אلصحبةو אلرأيو אلفقهو אلحكمةو אلعلمو אلفضلو אلسابقةله  تكان !فیه
 أبا یا :فقلت .علیه ىصلّو علیاًرحم אهللا  علیاً أمره في كان علیاً إنّ .אلقرאبةو אلقضاءو אلزهدو

 على صلّو كروאذُ إذא אلمسلمین علىم ترحّ فقال !אلنبي لغیر »علیه ىصلّ« تقولأ  سعید

                                                 
 .١٧٨ ص ،تدریب אلرאوی. ٢١٢

 .٩٥ص ، ٤ ج ،אلبالغه شرح نهج. ٢١٣

 .همان. ٢١٤
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من  خیرو :قلت .نعم :قال ؟وجعفر حمزةمن  خیرأ هو  :فقلت .آله خیر عليو آلهو אلنبي
  ٢١٥. ... همكلّآل محمد  خیر إنهوאهللا  نعم :قال ؟אبنیهاو فاطمة

  عامهبن دِة تادَقَ

هجری تولد یافت و  ٦٠وی در سال . بن دِعامه سُدوسی אز دאنشمندאن بزرگ تابعی در بصره אستة قَتادَ
  .ذشتهجری درگ ١١٧در سال 

 ٢١٦.خطاب אلسُّدوسي، אلبصري، אالكمهأبو אل«

  ٢١٧.»أنسابهافي אلعربیة وأیام אلعرب و ، وكان رأساًرאًمفسّ ثاًكان فقیهاً محدّو . ...مولده في سنة ستین

  .אست دری، حسن بصری، سعید بن مسیب و عکرمهאز شاگردאن אنس، אبوאلطفیل، אبو سعید خُوی 

  :نویسد مرحوم آیت אهللا معرفت می) م אلسالمعلیه(در مورد אرتباط אو با אئمه 

  ٢١٨.»لیه אلسالمع يسهم אالمام علأالهل אلبیت وعلی ر قد عرف قتادة بالوالء«

   :کند نیز در אین باره روאیاتی نقل می کلینیمرحوم 

أیُّهَا אألمِیرُ אئْذَنْ  ]:قَتَادَة[فَقَالَ אلشَّیْخُ  ،بُو تُرَאبٍ مَا كَانَ كَذَلِكَאللَّهِ أكَذَبَ لَعَمْرِي وَ :لَعَنَهُ אللَّهُ فَقَالَ خَالِدٌ... «
زِنْدِیقٌ وَرَبِّ אلْكَعْبَةِ زِنْدِیقٌ وَرَبِّ  :فَقَامَ אلشَّیْخُ یُفَرِّجُ אلنَّاسَ بِیَدِهِ وَخَرَجَ وَهُوَ یَقُولُ :قَالَ ،نْصِرَאفِلِي فِي אال

  ٢١٩.»אلْكَعْبَة

باشد، אما کلینی روאیت دیگری ) علیه אلسالم(نسبت به אمام علی توאند دلیل بر محبّت وی  אین روאیت می
  .אست) علیه אلسالم(کند که شامل بر سرزنش قتاده אز سوی אمام باقر  نیز نقل می

هْلِ אلْبَصْرَةِ أنْتَ فَقِیهُ أیَا قَتَادَةُ  :فَقَالَ .لیه אلسالمبِي جَعْفَرٍ عأدَخَلَ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ عَلَى 
 :نَّكَ تُفَسِّرُ אلُْقرْآنَ فَقَالَ لَهُ قَتَادَةُأبَلَغَنِي  :لیه אلسالمبُو جَعْفَرٍ عأفَقَالَ  .هَكَذَא یَزْعُمُونَ :الَفَقَ
بُو أفَقَالَ لَهُ  . بِعِلْمٍال :قَالَ ؟مْ بِجَهْلٍأبِعِلْمٍ تُفَسِّرُهُ  :لیه אلسالمع بُو جَعْفَرٍأفَقَالَ لَهُ  .نَعَمْ

 :لیه אلسالمبُو جَعْفَرٍ عأفَقَالَ  ...نْتَ أنْتَ فَأفَإِنْ كُنْتَ تُفَسِّرُهُ بِعِلْمٍ  :یه אلسالملجَعْفَرٍ ع
...  هْلَكْتَأوَیْحَكَ یَا قَتَادَةُ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا فَسَّرْتَ אلْقُرْآنَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ فَقَدْ هَلَكْتَ وَ

  ٢٢٠.یْحَكَ یَا قَتَادَةُ إِنَّمَا یَعْرِفُ אلْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِهوَ :لیه אلسالمبُو جَعْفَرٍ عأفَقَالَ 

 های تفسیری نمونه .بار אز אو نقل کرده אست ٣٠٠٠طبری در تفسیرش ، و دאشتهدر تفسیر کتابی قتاده 
ن توאن در بیان مصادیق، توضیح אصطالحات قرآنی، بیان قید آیات و توضیح אحکام و همچنین بیا قتاده رא می

 .شأن نزول آیات مشاهده نمود

                                                 
  .٩٦همان، ص . ٢١٥

 .یمَعْأ دَلِوُ يذאلَّ: همَكْאأل. ٢١٦
 . ٤٩٤ ، ص١  ، جאلفقهاء  طبقات موسوعة. ٢١٧

 .٤١٣ ص ،١، ج אلتفسیر و אلمفسّرون. ٢١٨

 .١١٣ ص ،٩١ ، ح٨  ، جאلكافي. ٢١٩

  .٣١١همان، ص . ٢٢٠
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  אمتیازאت تفسیر تابعان

ها دאشت؛ برخی אز  ها و به عبارت دیگر אمتیازאت خاصی نسبت به دیگر دوره تفسیر در دورۀ تابعان ویژگی
  :אین אمتیازאت عبارت אست אز

 یرگسترش אبعاد تفس. ١

. ت که به حوزۀ تفسیر وאرد شدندترین אمتیازهای تفسیر در دورאن تابعان، گسترش موضوعاتی אس אز مهم
های  تاریخ אمت: مباحث دیگری چون عالوه بر مباحث لغوی به ،های نو در پی ورود אندیشهدر אین دوره 
و  أ، مباحث کالمی مربوط به آیات صفات، مبدآنها  های ها و فرهنگ مجاور و گویش های معاصرِ گذشته، אمت

  . پردאخته شد...  معاد و

  یرتفاس ینت و تدوبث. ٢

: در אین جریان مفسّرאنی مانند. آغاز شد مجاهد و אبن عباس ی بود که توسطجریانثبت و تدوین تفسیر 
 ٢٢١ن سلیمانقتاده، مقاتل بزید بن أسلم،   אبو حمزۀ ثمالی،بان بن تغلب، أجعفی، حسن بصری،  یزید بن جابر

  .به تدوین تفسیر پردאختند ...و 

  یرسنظر و אجتهاد در تف ۀتوسع. ٣

های مهم تفسیر در عصر تابعان، روאج یافتن אجتهاد در تفسیر بود؛ אین موضوع به خصوص  אز دیگر ویژگی
مکه و کوفه مانند  ۀرאن مدرسمفسّ تفسیر دروجود دאشت و بیشتر ...  و ، אسرאر خلقتאلهی در مباحث صفات
  .شود دیده می ... مجاهد و عکرمه و

  منابع تفسیر در عصر تابعان

  :کردند چنین אست رین منابعی که تابعان برאی تفسیر قرآن אز آنها אستفاده میت مهم

 ؛قرآن ـ

  ؛אحادیث نبوی و אقوאل صحابهـ 

  ؛در نظر گرفتن אسباب نزولـ 

  ؛لغت و אشعار אصیل عربـ 

  ؛אسالم با آنها آشنا شدند ۀعلوم و معارفی که مسلمانان در پی توسعـ 

  ؛قدرت אجتهاد و אندیشهـ 

  ٢٢٢.ءقصص אنبیا بارۀ ویژه دره عهدین برאی تبیین جزئیات آیات بنصوص ـ 

  چکیده

 .در دورאن تابعان אستتفسیری عرאق  ترین مدאرس אز مهم ،مدرسۀ تفسیری کوفه و بصره 

                                                 
  .و در پنج جلد به چاپ رسیده אست تفسیر مقاتل بن سلیمان אمروزه به صورت کامل وجود دאرد. ٢٢١

 .٤٤٧، ص ١، ج אلتفسیر و אلمفسّرون. ٢٢٢
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ترین مفسّرאن مدرسۀ تفسیری کوفه  سدّی کبیر، جابر بن یزید جعفی، أبان بن تغلب و אبو حمزۀ ثمالی مهم 
بوده و אز محضر  )علیهم אلسالم(אمام سجاد، אمام باقر و אمام صادق شاگردאن برجستۀ אین אفرאد אز . هستند

 .אیشان علوم بسیار آموختند
 .سدّی کتابی در تفسیر دאشته و بیش אز یک چهارم تفسیر אبن مسعود به روאیت אوست 
אند که  کسی دאنسته أبان بن تغلب عالوه بر تفسیر، در فقه و حدیث نیز سرآمد بوده و برخی אو رא نخستین 

 .در غریب אلقرآن کتاب تألیف کرد
 .بن دعامه אز مشهورترین مفسّرאن مدرسۀ تفسیری بصره در طبقۀ تابعان هستندة حسن بصری و قتاد 
   .نقل کرده אست) علیه אلسالم(אز אمام علی » אبو زینب«حسن بصری روאیات بسیاری رא با کنیۀ  

و مخالفت با آن ) علیه אلسالم(و אنحرאف אز אمام علی  یتس در روאאتهاماتی به حسن بصری אز جمله تدلی 
 .توאند برאی وی مشکل ساز باشد یک نمیشده אست که هیچ  وאردت حضر

אست؛ אما در روאیتی אمام باقر ) علیهم אلسالم(برخی روאیات نشان دهندۀ محبت قتاده نسبت به אئمه  
  .کند زنش میאو رא به خاطر تفسیر به رأی سر) אلسالم علیه(

 :אز אست عبارتترین אین אمتیازها  ها אز אمتیازهایی برخوردאر אست؛ مهم نسبت به دیگر دورهتفسیر تابعان  
  .تفسیرگسترش אبعاد  و ثبت و تدوین تفاسیر، نظر و אجتهاد در تفسیر ۀتوسع

ادیث نبوی و אقوאل אح، قرآن: אزمورد אستفادۀ مفسّرאن تابعی، در تفسیر قرآن عبارتند  منابعترین  مهم 
که مسلمانان در پی توسعۀ אسالم با آنها آشنا  یعلوم ،عرب شعر و لغت ،אسباب نزول توجه به ،صحابه
 .ءقصص אنبیا بارۀ ویژه دره نصوص عهدین برאی تبیین جزئیات آیات ب و قدرت אجتهاد و אندیشه، شدند
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 معنای لغوی و אصطالحی אهل بیت؛ 
 در قرآن؛ )علیهم אلسالم(جایگاه אهل بیت  
 .در تفسیر قرآن) علیهم אلسالم(نقش אهل بیت  

 مروری بر مباحث پیشین

ترین مفسّرאن کوفی و  در جلسۀ گذشته، به مباحثی همچون آشنایی با مدرسۀ تفسیری عرאق و برجسته
های  و با بیان ویژگی. بودند پردאختیم) علیهم אلسالم(بصری در אین مدرسه، که برخی نیز אز شاگردאن אئمّه 

  .تفسیری دورאن تابعان و منابع אیشان در تفسیر قرآن کریم، بحث אز تفسیر در אین دوره به پایان رسید

در قرآن کریم، به نقش אیشان در تبیین ) علیهم אلسالم(در אین جلسه، پس אز بیان جایگاه بلند אهل بیت 
  ٢٢٣.אی خوאهیم دאشت و تفسیر کالم אلهی אشاره

  وאژه شناسی אهل بیت

  אهل  )אلف

خلیل بن אحمد در אین باره . شود ٌאلیه آن مشخص می אی אست که معنای آن با توجه به مضاف وאژه أهل
 ٢٢٤.من یدین به: سكانه، وأهل אإلسالم: أهل אلبیت و...  زوجه، وأخص אلناس به: أهل אلرجل: نویسد می

ثم كثر אستعمال אألهل وאآلل . وهم أشیاعه وأتباعه وأهل ملته. آله: أهل אلرجل :نویسد طریحی نیز می
وَ أمُرْ ﴿قیل و منه قوله تعالى . أمته: وأهل كل نبي. حتى سمي بهما أهل بیت אلرجل ألنهم أكثر من یتبعه

  ٢٢٥.٢٢٦﴾أهْلَكَ بِالصَّالةِ

  بیت) ب

بیت به معنای خانه و در אصل به معنای جایگاه אنسان در شب אست، جایی که شخص در آن بیتوته 
  .رود بدون אین که سکونت شبانه در آن لحاظ شود وزه به معنای مطلق مسکن و خانه به کار میکند؛ אما אمر می

                                                 
  :در تفسیر سودمند אست) علیهم אلسالم(منابع ذیل برאی مطالعه در بارۀ نقش אئمه . ٢٢٣

  .١ ، معرفت، جرونאلمفسّ אلتفسیر وـ 

 .١، علی אکبر بابایی، ج تاریخ تفسیر قرآنـ 

 .قرآن و אهل بیت ۀیژ، و٦ و ٥ ، شمجله پژوهشهای قرآنیـ 
 .، حسن אالمینره عند אلشیعة אالمامیةیتطو אلتفسیر بالماثور وـ 

 .٨٩، ص ٤  ، جكتاب אلعین. ٢٢٤

 .١٣٢/ طه. ٢٢٥

 .٣١٤، ص ٥  ، جمجمع אلبحرین. ٢٢٦
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ظلّ : أقام باللیل، كما یقال: بَاتَ: ه یقالمأوى אإلنسان باللیل، ألنّ: أصل אلبیت: گوید رאغب در אین باره می
وبُیُوت، لكن אلبیوت بالمسكن أخصّ،  بالنهار ثم قد یقال للمسكن بیت من غیر אعتبار אللیل فیه، وجمعه أبْیَات

  ٢٢٧.وאألبیات بالشعر

  در قرآن کریم) علیهم אلسالم(אهل بیت 

  :به کار رفته אستکریم بار در قرآن  دو »אهل אلبیت« ترکیب

  ٢٢٨﴾رَحْمَتُ אللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَیْكُمْ أهْلَ אلْبَیْتِ إِنَّهُ حَمیدٌ مَجیدٌ﴿ .١

  ٢٢٩.אند) علیه אلسالم(ل אلبیت در אین آیه، אهل بیت حضرت אبرאهیم طبق نقل مفسرאن مقصود אز אه

وَ أقِمْنَ אلصَّالةَ وَ آتینَ אلزَّكاةَ وَ أطِعْنَ אللَّهَ وَ   بُیُوتِكُنَّ وَ ال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ אلْجاهِلِیَّةِ אألُولى  وَ قَرْنَ في﴿ .٢
 ٢٣٠﴾مُ אلرِّجْسَ أهْلَ אلْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَكُمْ تَطْهیرאًرَسُولَهُ إِنَّما یُریدُ אللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُ

در אین آیۀ شریف چه کسانی هستند، میان عالمان مسلمان » أهل بیت«در مورد אین که مقصود אز 
گروهی אز אهل سنت معتقدند که چون אین عبارت در میان آیات مربوط به زنان پیامبر . אختالف نظر وجود دאرد

אما عالمان شیعی و حتی برخی دیگر אز عالمان . قرאر گرفته אست، مقصود، אیشان هستند) وآله علیه אهللا صلّی(
) אلسالم علیهم(אهل سنت אین نظر رא مردود دאنسته و به دالیل مختلف، مرאد آیه رא אهل بیت عصمت 

  . אند دאنسته

ساء אلنبي خاصة لمكان ولیس אلمرאد بأهل אلبیت ن«: نویسد مرحوم عالمه طباطبایی در אین باره می
 ٢٣١. »عنكن: ولم یقل» عَنْكُمُ«: אلخطاب אلذي في قوله

  .אز مهمترین אدلۀ אین مدعا روאیاتی אست که אز فریقین نقل شده אست

طبق نقل عالمه طباطبایی در بیش אز هفتاد روאیت شیعه و אهل سنت تصریح شده אست که אین آیه در 
و אمام حسن ) سالم אهللا علیها(، حضرت زهرא )علیه אلسالم(، حضرت علی )لهصلّی אهللا علیه وآ(شأن پیامبر אکرم 

 ٢٣٢.نازل شده אست و شخص دیگری در אین فضیلت با آنان شریک نبوده אست) علیهما אلسالم(و אمام حسین 
  :کنیم به عنوאن نمونه به برخی אز אین روאیات אشاره می

  :وأخرج אبن مردویه عن أم سلمة قالت

إِنَّما یُرِیدُ אللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ אلرِّجْسَ أهْلَ אلْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَكُمْ ﴿یة في بیتي نزلت هذه אآل
وفي אلبیت سبعة جبریل ومیكائیل علیهما אلسالم وعلي وفاطمة وאلحسن  ﴾تَطْهِیرאً

                                                 
 .١٥١، ص אلمفردאت في غریب אلقرآن. ٢٢٧
  .٧٣/ هود. ٢٢٨

 .٢٧٤ ، ص٥  ج ،مجمع אلبیان. ٢٢٩
 .٣٣/ אحزאب. ٢٣٠
 .٣١٠، ص ١٦  ، جسیر אلقرآنאلمیزאن في تف. ٢٣١
 .٣١١همان، ص . ٢٣٢
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وאلحسین رضى אهللا عنهم وأنا على باب אلبیت قلت یا رسول אهللا أ لست من أهل אلبیت 
 ٢٣٣. אنك إلى خیر אنك من أزوאج אلنبي صلى אهللا علیه وسلمقال 

وأخرج אلترمذي وصححه وאبن جریر وאبن אلمنذر وאلحاكم وصححه وאبن مردویه وאلبیهقي في سننه من 
  :طرق عن أم سلمة رضى אهللا عنها قالت

وفي אلبیت فاطمة  ﴾تِإِنَّما یُرِیدُ אللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ אلرِّجْسَ أهْلَ אلْبَیْ﴿في بیتي نزلت 
وعلى وאلحسن وאلحسین فجللهم رسول אهللا صلى אهللا علیه وسلم بكساء كان علیه ثم 

  ٢٣٤.قال هؤالء أهل بیتي فاذهب عنهم אلرجس وطهرهم تطهیرא

حدثنا عیسى بن موسى : حدثنا هارون بن موسى אلتلعكبري، قال: حدثنا علي بن אلحسین بن محمد، قال
، )علیهم אلسالم(حدثني أبي، عن أبیه، عن آبائه، عن אلحسین بن علي، عن علي : قالאلهاشمي بسر من رأى، 

 : قال
: في بیت אم سلمة، وقد نزلت علیه هذه אآلیة) صلى אهللا علیه وآله(دخلت على رسول אهللا 

فقال رسول אهللا  ﴾یرאًإِنَّما یُرِیدُ אللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ אلرِّجْسَ أهْلَ אلْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَكُمْ تَطْهِ﴿
. یا علي، هذه אآلیة نزلت فیك، وفي سبطي، وאألئمة من ولدכ): صلى אهللا علیه وآله(

אلحسن، : ثم אبناכ ـ یا علي ـ أنت: یا رسول אهللا، وكم אألئمة من بعدכ؟ قال: فقلت
وאلحسین، وبعد אلحسین علي אبنه، وبعد علي محمد אبنه، وبعد محمد جعفر אبنه، وبعد 

ر موسى אبنه، وبعد موسى علي אبنه، وبعد علي محمد אبنه، وبعد محمد علي אبنه، وبعد جعف
هكذא وجدت أسماءهم مكتوبة على ساق  .علي אلحسن אبنه، وאلحجة من ولد אلحسین
یا محمد، هم אألئمة بعدכ، مطهرون : אلعرش، فسألت אهللا تعالى عن ذلك، فقال

  ٢٣٥.معصومون، وأعدאؤهم ملعونون

  نسبت به قرآن) علیهم אلسالم(بیت دאنش אهل 

  :به قرآن کریم تصریح شده אست مانند) علیهم אلسالم(در روאیات متعددی به علم گستردۀ אهل بیت 

ا أهل بیت لم یزل إنّ« :یقول) علیه אلسالم(سمعنا أبا عبدאهللا : عن مرאزم بن حكیم و موسى بن بكیر، قاال
  ٢٣٦.»ى آخرهאهللا یبعث منا من یعلم كتابه من أوله إل

خَّلِ عَنْ جَابِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ אلْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ אلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَאنَ عَنِ אلْمُنَ
بَاطِنِهِ غَیْرُ  عَ אلْقُرْآنِ كُلِّهِ ظَاهِرِهِ وَنْ یَدَّعِيَ أنَّ عِنْدَهُ جَمِیأحَدٌ أ مَا یَسْتَطِیعُ«: أنَّهُ قَالَ لیه אلسالمعَنْ أبِي جَعْفَرٍ ع

 ٢٣٧.»אألوْصِیَاءِ

 :توאن در موאرد زیر مشاهده نمود به قرآن رא می) علیهم אلسالم(قلمرو علم אهل بیت 

                                                 
 .١٩٨ ص ،٥ ج، אلدر אلمنثور. ٢٣٣
 .همان. ٢٣٤

 .١٥٥ ص ،אالثر کفایة، به نقل אز ٤٤٤، ص ٤ ، ج אلقرآن تفسیر في אلبرهان. ٢٣٥

 .٥٩، ص مختصر بصائر אلدرجات. ٢٣٦

 .٢ ح ،٢٢٨، ص ١  ، جאلكافي. ٢٣٧
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 غیب آگاهی אز .١

 تفسیر אلقرآن على سبعة أوجه، منه ما«: باإلسناد عن زرאرة عن أبي جعفر علیه אلسّالم قال אلبصائرفي 
 .» كان ومنه ما لم یكن بعد، تعرفه אألئمة علیهم אلسّالم

 شرح و تفصیل אحکام .٢

كَرِبٍ  عِدَّةٌ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبِي بِشْرٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ
  :یَقُولُ لیه אلسالمهِ عאلصَّیْرَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ אللَّ

مْالءُ إِنَّ عِنْدَنَا مَا النَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى אلنَّاسِ وَإِنَّ אلنَّاسَ لَیَحْتَاجُونَ إِلَیْنَا وَإِنَّ عِنْدَنَا كِتَاباً إِ
אمٍ صَحِیفَةً فِیهَا كُلُّ حَاللٍ وَحَرَ لیه אلسالموَخَطُّ عَلِيٍّ ع لّی אهللا علیه وآلهرَسُولِ אللَّهِ ص

 ٢٣٨. وَإِنَّكُمْ لَتَأتُونَّا بِاألمْرِ فَنَعْرِفُ إِذَא أخَذْتُمْ بِهِ وَنَعْرِفُ إِذَא تَرَكْتُمُوهُ
 قرآن نعلم به ظاهر و باط. ٣

نَخَّلِ عَنْ جَابِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ אلْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ אلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَאنَ عَنِ אلْمُ
مَا یَسْتَطِیعُ أحَدٌ أنْ یَدَّعِيَ أنَّ عِنْدَهُ جَمِیعَ אلْقُرْآنِ كُلِّهِ ظَاهِرِهِ وَ بَاطِنِهِ غَیْرُ « :أنَّهُ قَالَ لیه אلسالمعَنْ أبِي جَعْفَرٍ ع

  .»אألوْصِیَاء

  در تفسیر قرآن) علیهم אلسالم(نقش אهل بیت 

  :توאن برشمرد در تفسیر قرآن رא به אختصار در چهار مورد می) علیهم אلسالم(نقش אهل بیت 

 گری هدאیت. ١

 رتربیت مفسّ. ٢

 تفسیر تبیین مبانی و אصول. ٣

  یتفسیر یها جلوگیری אز אنحرאف. ٤

 گری هدאیت. ١

به دلیل آگاهی אز کلیۀ مفاهیم قرآن، وظیفۀ هدאیت مردم به حقایق قرآن ) علیهم אلسالم(אمامان معصوم 
 .ر عهده دאرندرא ب

ما على אلناس أن یقرءوא אلقرآن كما أنزل، فإذא إنّ« :في حدیث عمرو אبن عبید عن أبي جعفر علیه אلسّالم
 ٢٣٩.»إلینا אحتاجوא אلى تفسیره فاالهتدאء بنا و

قال له אلیهودي فأین وجه ربك؟ فقال ... علیه אلسالم  في كتاب אلخصال في سؤאل بعض אلیهود علیاً
یا : یا אبن عباس אیتني بنار وحطب، فأتیته بنار وحطب، فأضرمها ثم قال«: طالب علیه אلسالمبن أبى  على

وَ لِلَّهِ ﴿ربي عز وجل على هذא אلمثل : ال أقف لها على وجه، قال: یهودي أین یكون وجه هذه אلنار فقال
 ٢٤٠.» ... ﴾אلْمَشْرِقُ وَ אلْمَغْرِبُ فَأیْنَما تُوَلُّوא فَثَمَّ وَجْهُ אللَّهِ

                                                 
 .٦ح، ٢٤٢، ص همان. ٢٣٨
 .١٤٩ص  ،١٨ج  ،وسائل אلشیعة ؛٩١ص  ،تفسیر فرאت بن إبرאهیم. ٢٣٩

 .١١٧، ص ١  ، جتفسیر نور אلثقلین. ٢٤٠



  ٨٨  جلسه نهم/ تاريخ تفسير

http://vu.hadith.ac.ir  Tarikh-t 88-89 V. 01  

  تربیت مفسّر. ٢

در تفسیر قرآن کریم، تربیت ) علیهم אلسالم(های אهل بیت  ترین نقش شاید بتوאن گفت یکی אز مهم
مفسّرאنی دאنشمند و توאنا در אین حوزه אست تا در نبود אمام معصوم، تکیه گاه مردم و محل رجوع آنان در تفسیر 

אز تربیت ... و  بان بن تغلبأאبن عباس، زرאره، یونس بن عبد אلرحمن، به عنوאن نمونه بزرگانی همچون . باشند
  .در אین زمینه بودند) אلسالم علیهم(یافتگان زبدۀ אهل بیت 

אند که ما אصول و قوאعد کلی رא  به אصحاب خود تأکید کرده) علیهم אلسالم(در روאیات مختلفی אمامان 
  . شما ـ با توجه به אصول ـ אستنباط کنیدکنیم، אما جزئیات رא خود  برאی شما تبیین می

عن جامع אلبزنطي مما روאه عن هشام بن سالم عن אبي عبد אهللا  אلسرאئر مستطرفاتאبن إدریس في 
  ٢٤١.»ن تفرعوאأن نلقي إلیكم אألصول وعلیكم أما علینا نّإ«: قال): אلسالم علیه(

  ٢٤٢.»علینا إلقاء אألصول وعلیكم אلتفریع«: قال: بال وאسطة) علیه אلسالم(و روى عن אبي אلحسن אلرضا 

  ضمن אینکه هدאیت کنندۀ אصلی جامعه بودند،) علیهم אلسالم(אین مطلب אشاره به אین دאرد که אهل بیت 
کردند که همیشه وאبستگی به אیشان ندאشته باشند و بتوאنند با  אی تربیت می شاگردאن خویش رא نیز به گونه

  .رאه خود رא بیابند) هم אلسالمعلی(تکیه بر تعالیم אهل بیت 

  :چنین نقل شده אست) علیه אلسالم(به عنوאن نمونه در خبری אز אمام صادق 

عِدَّةٌ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ אبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ אلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ 
عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي : لیه אلسالمقُلْتُ ألبِي عَبْدِ אللَّهِ ع :عَبْدِ אألعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ

یُعْرَفُ هَذَא وَأشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ אللَّهِ " :فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَאرَةً فَكَیْفَ أصْنَعُ بِالْوُضُوءِ؟ قَالَ
  ٢٤٣."אمْسَحْ عَلَیْه. عَزَّ وَجَلَّ ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي אلدِّینِ مِنْ حَرَجٍ

دهند که قاعدۀ کلی در مورد אین  در אین روאیت אمام با אشاره به آیۀ قرآن، سائل رא به אین نکته توجه می
  .و به عبارت دیگر نیازی به پرسش نیست. سؤאل و موאرد مشابه آن אز قرآن قابل فهم אست

، موאردی אست که אیشان نحوۀ אستفاده )علیهم אلسالم(یکی دیگر אز مصادیق تربیت مفسّر אز سوی אئمه 
  .زیر گویای אین مطلب אست  دو نمونۀ. آموختند אز قوאعد عربی در تفسیر آیات رא به شاگردאن خود می

 ۀ نخستنمون

دِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَאهِیمَ عَنْ أبِیهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ אلْفَضْلِ بْنِ شَاذَאنَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّا
أال تُخْبِرُنِي مِنْ أیْنَ عَلِمْتَ وَقُلْتَ إِنَّ אلْمَسْحَ بِبَعْضِ אلرَّأسِ وَبَعْضِ  لیه אلسالمُقلْتُ ألبِي جَعْفَرٍ ع :عَنْ زُرَאرَةَ قَالَ

  :אلرِّجْلَیْنِ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ

وَنَزَلَ بِهِ אلْكِتَابُ مِنَ אللَّهِ ألنَّ אللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ  )لیه وآلهلّی אهللا عص(یَا زُرَאرَةُ قَالَ رَسُولُ אللَّهِ 
وَ أیْدِیَكُمْ إِلَى «فَعَرَفْنَا أنَّ אلْوَجْهَ كُلَّهُ یَنْبَغِي أنْ یُغْسَلَ ثُمَّ قَالَ  »فَاغْسِلُوא وُجُوهَكُمْ«یَقُولُ 
فَعَرَفْنَا حِینَ قَالَ بِرُؤُسِكُمْ أنَّ  »אمْسَحُوא بِرُؤُسِكُمْ وَ«ثُمَّ فَصَّلَ بَیْنَ אلْكَالمِ فَقَالَ  »אلْمَرאفِقِ

الَ אلْمَسْحَ بِبَعْضِ אلرَّأسِ لِمَكَانِ אلْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ אلرِّجْلَیْنِ بِالرَّأسِ كَمَا وَصَلَ אلْیَدَیْنِ بِالْوَجْهِ فَقَ

                                                 
  .٥٧٥، ص مستطرفات אلسرאئر. ٢٤١
  .٦٢، ص ٢٧، ج وسائل אلشیعه. ٢٤٢
 .، باب אلجبائر وאلقروح وאلجرאحات٣٣، ص ٣  ، جאلكافي. ٢٤٣
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لَهَا بِالرَّأسِ أنَّ אلْمَسْحَ عَلَى بَعْضِهَا ثُمَّ فَسَّرَ فَعَرَفْنَا حِینَ وَصَ »وَ أرْجُلَكُمْ إِلَى אلْكَعْبَیْنِ«
  ٢٤٤.لِلنَّاسِ فَضَیَّعُوه )لّی אهللا علیه وآلهص(ذَلِكَ رَسُولُ אللَّهِ 

 دوم ۀنمون

نِ אألمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَאلنَّهْي یَقُولُ وَسُئِلَ عَ لیه אلسالمسَمِعْتُ أبَا عَبْدِ אللَّهِ ع) مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَة(وَبِهَذَא אإلِسْنَادِ قَالَ 
  :عَنِ אلْمُنْكَرِ أ وَאجِبٌ هُوَ عَلَى אألمَّةِ َجمِیعاً فَقَالَ ال فَقِیلَ لَهُ وَلِمَ؟ قَالَ

ي إِنَّمَا هُوَ عَلَى אلْقَوِيِّ אلْمُطَاعِ אلْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ אلْمُنْكَرِ ال عَلَى אلضَّعِیفِ אلَّذِي ال یَهْتَدِ
وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى ﴿وَאلدَّلِیلُ عَلَى ذَلِكَ كِتَابُ אللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُهُ ...  سَبِیالً

فَهَذَא خَاصٌّ غَیْرُ عَامٍّ كَمَا قَالَ אللَّهُ  ﴾אلْخَیْرِ وَ یَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ אلْمُنْكَرِ
وَلَمْ یَقُلْ عَلَى أُمَّةِ  ﴾مَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَأُ  وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى﴿لَّ وَجَ عَزَّ

 ٢٤٥. مُوسَى

 تفسیر تبیین مبانی و אصول. ٣

 تفسیر قرآن با علم و قطع) אلف

ن אماما. یکی אز אصولی که تفسیر بر آن אستوאر אست، تفسیر کردن قرآن אز روی علم و یقین אست
کردند که אز گمانه زنی در تفسیر بپرهیزند و تنها جائی که  هموאره به אصحاب خود تأکید می) אلسالم علیهم(

  .و در صورتی که یقین ندאشتند، تفسیر رא به فرد عالم وאگذאر کنند. علم دאرند قرآن رא تفسیر کنند

مَا عَلِمْتُمْ فَقُولُوא وَمَا لَمْ تَعْلَمُوא فَقُولُوא אللَّهُ أعْلَمُ إِنَّ « :الَقَ لیه אلسالمعَنْ زِیَادِ بْنِ أبِي رَجَاءٍ عَنْ أبِي جَعْفَرٍ ع
 ٢٤٦.»אلرَّجُلَ لَیَنْتَزِعُ אآلیَةَ مِنَ אلْقُرْآنِ یَخِرُّ فِیهَا أبْعَدَ مَا بَیْنَ אلسَّمَاءِ وَאألرْض

  :عَنْ أبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَیْدٍ אلشَّحَّامِ قَالَعِدَّةٌ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ 

یَا قَتَادَةُ أنْتَ فَقِیهُ أهْلِ אلْبَصْرَةِ  :فَقَالَ لیه אلسالمدََخلَ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ عَلَى أبِي جَعْفَرٍ ع
 :لَغَنِي أنَّكَ تُفَسِّرُ אلْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ قَتَادَةُبَ :لیه אلسالمهَكَذَא یَزْعُمُونَ فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ ع :فَقَالَ

ال بِعِلْمٍ فَقَالَ لَهُ أبُو جَعْفَرٍ  :قَالَ ؟بِعِلْمٍ تُفَسِّرُهُ أمْ بِجَهْلٍ :لیه אلسالمنَعَمْ فَقَالَ لَهُ أبُو جَعْفَرٍ ع
أخْبِرْنِي  :سَلْ قَالَ :أسْألُكَ قَالَ قَتَادَةُ فَإِنْ كُنْتَ تُفَسِّرُهُ بِعِلْمٍ فَأنْتَ أنْتَ وَأنَا :لیه אلسالمع

 ﴾وَ قَدَّرْنا فِیهَا אلسَّیْرَ سِیرُوא فِیها لَیالِيَ وَ أیَّاماً آمِنِینَ﴿عَنْ قَوْلِ אللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي سَبَإٍ 
كُنْتَ إِنَّمَا فَسَّرْتَ אلْقُرْآنَ وَیْحَكَ یَا قَتَادَةُ إِنْ  :لیه אلسالمفَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ ع... فَقَاَل قَتَادَةُ 

مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ فَقَدْ هَلَكْتَ وَأهْلَكْتَ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ أخَذْتَهُ مِنَ אلرِّجَالِ فَقَدْ هَلَكْتَ 
رْآنَ مَنْ وَیْحَكَ یَا قَتَادَةُ إِنَّمَا یَعْرِفُ אلْقُ :لیه אلسالمفَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ ع... وَأهْلَكْتَ وَیْحَكَ 

 ٢٤٧. خُوطِبَ بِهِ

                                                 
 .٢٩ص  ،...باب مسح אلرأس وאلقدمین  ،٣  ج ،אلكافي. ٢٤٤

 .٦٠، ص ٥  ، جهمان. ٢٤٥

 .باب אلنهي عن אلقول بغیر علم ،٤٢ص  ،١  ج ان،هم. ٢٤٦

 .٣١١، ص ٨  ، جهمان. ٢٤٧
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  تأکید بر جاودאنگی تعالیم قرآن  )ب

یکی دیگر אز مبانی تفسیری قرآن، توجه به אین نکتۀ مهم אست که همان طور که قرآن کریم به عنوאن 
بنا بر אین . کتاب هدאیت تمام بشریت در هر زمان و مکانی نازل شده אست، آیات و تعالیم آن نیز جاودאنه אست

  .های قرآن در هر زمان مصادیق خاص خود رא خوאهد دאشت آیه

ثلث فینا وفي : אلقرآن نزل أثالثاً« :و روى אلعیاشي بإسناده عن خیثمة عن أبي جعفر علیه אلسالم قال
لو أن אآلیة إذא نزلت في قوم ثم مات أولئك  مثل و ثلث سنة و عدو من كان قبلنا و أحبائنا وثلث في أعدאئنا و

 אألرض و لكن אلقرآن یجري أوله على آخره ما دאمت אلسموאت و ء و אآلیة لما بقي من אلقرآن شي אلقوم ماتت
 ٢٤٨.»لكل قوم آیة یتلونها هم منها من خیر أو شر

إن אلقرآن حي لم یمت، وإنه یجري كما یجري אللیل وאلنهار، وكما «): علیه אلسالم(قال أبو عبد אهللا 
  ٢٤٩.»رنا كما یجري على أولناتجري אلشمس وאلقمر، ویجري على آخ

  تبیین صحیح معارف אعتقادی قرآن ) ج

אی אست که در نگاه אول، توهم تشبیه خدאوند یا تجسیم אو رא به ذهن אفرאد  برخی آیات قرآن به گونه
کردند ضمن تفسیر אین دسته אز آیات، معارف صحیح  تالش می) علیهم אلسالم(אهل بیت . رساند ناآگاه می

  .برאی مردم بیان کنندאعتقادی رא 

  .אند های زیر برאی نفی تشبیه و تجسیم وאرد شده به عنوאن نمونه روאیت

عن قول אهللا عزّ  )لیهما אلسالمع(حدثنا علی بن אلحسن فضال عن أبیه، قال سألت אلرضا علی بن موسی 
بمکان یحل فیه  فقال إنّ אهللا تبارכ وتعالی ال یوصف ٢٥٠﴾عن ربّهم یومئذ لمحجوبونکلّا إنّهم ﴿وجلّ 

  ٢٥١.عن ثوאب ربّهم محجوبون فیحجب عنه فیه عباده، ولکنّه عزّ وجلّ یعني أنّهم

سألت אلرضا علي بن موسى علیهما אلسالم، عن : حدثنا علي بن אلحسن بن علي بن فضال، عن أبیه، قال
تعالى  ،لمجئ وאلذهابال یوصف با وجلّ إن אهللا عزّ: فقال ٢٥٢﴾صفا وجاء ربك وאلملك صفاً﴿ وجلّ قول אهللا عزّ

  ٢٥٣.صفا عن אالنتقال، إنما یعني بذلك وجاء أمر ربك وאلملك صفاً

: وجل جعلت فدאכ قول אهللا عزّ: فقال له: ...کند رא چنین نقل می) علیه אلسالم(رאوی پرسشی אز אمام باقر 
یا عمرو إنه  .بهو אلعقا :ما ذلك אلغضب؟ فقال أبو جعفر علیه אلسالم ٢٥٤﴾یمن یحلل علیه غضبي فقد هوو﴿

ال یتنفره شئ وال  وجلّ قد زאل من شئ إلى شئ فقد وصفه صفة مخلوق فإن אهللا عزّ و جلّمن زعم أن אهللا عزّ
  ٢٥٥. یعزه شئ

                                                 
 .٢٤، ص ١ ، جتفسیر אلصافي. ٢٤٨

 .٢٣١ص  ،٣  ، جאلبرهان في تفسیر אلقرآن. ٢٤٩
 .١٥ /مطففین. ٢٥٠

  .١١٥ص  ٢، ج )علیه אلسالم(أخبار אلرضا  عیون؛ ١٣، صانی אألخبارمع ؛١٦٢، ص حیدتوאل. ٢٥١

 .٢٢ /فجر. ٢٥٢

 .١٦٢، صحیدتوאل ؛١٣، ص خبارانی אألمع .٢٥٣

 .٨١ /طه. ٢٥٤

  .١٩، ص انی אألخبارمع. ٢٥٥
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אستولى على : فقال ٢٥٦﴾ אلرَّحْمنُ عَلَى אلْعَرْشِ אسْتَوى﴿عن قول אهللا  )لیه אلسالمع(سئل أبو אلحسن موسى 
  ٢٥٧.جلّ و ما دقّ

  الیی آیاتتوجه به بعد و) د

عن محمد بن אلحسین بن أبي אلخطاب، عن عبد אهللا بن אلمغیرة، عمن حدثه، عن : سعد بن عبد אهللا אلقمي
َو لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِیلِ אللَّهِ أوْ ﴿: سئل عن قول אهللا عز و جل«: ، قال)علیه אلسالم( جابر بن یزید، عن أبي جعفر

אلقتل في سبیل אهللا في ": فقال. ال وאهللا إال إذא سمعت منك: ؟ قلت"سبیل אهللایا جابر، أ تدري ما ": قال .﴾مُتُّمْ
 ٢٥٨.»" ... وذریته، فمن قتل في والیته قتل في سبیل אهللا) علیه אلسالم(والیة علي 

إن אهللا جعل والیتنا أهل אلبیت قطب אلقرآن، « ):لیه אلسالمع(قال أبو عبد אهللا : عن مسعدة بن صدقة قال
  ٢٥٩.»...  אلكتبوقطب جمیع 

  بازگردאندن آیات متشابه به آیات محکم) ه

  ٢٦٠ .»من رد متشابه אلقرآن إلى محكمه هدي إلى صرאط مستقیم« :في אلعیون عن אلرضا علیه אلسالم قال

 های تفسیری جلوگیری אز אنحرאف. ٤

زאن به وجود آمده های زیادی روبرو بوده که אز سوی جاهالن یا غرض ور تفسیر قرآن در گذر زمان با אنحرאف
  .ها بوده אست مبارزه با אین گونه آفت) علیهم אلسالم(یکی אز אقدאمات אئمه . אست

  برخورد با پدیدۀ جعل) אلف

علیه (אمام علی . هایی که دאمنگیر تفسیر قرآن شده بود، پدیدۀ جعل و وضع אست ترین אنحرאف אز مهم
  :فرمایند قیس می در روאیت مشهوری در کافی خطاب به سلیم بن) אلسالم

وَصِدْقاً  إِنَّ فِي أیْدِي אلنَّاسِ حَقّاً وَبَاطِالً ،قَدْ سَألْتَ فَافْهَمِ אلْجَوَאبَ :قَالَ فَأقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ... 
عَلَى  وَكَذِباً وَنَاسِخاً وَمَنْسُوخاً وَعَامّاً وَخَاصّاً وَمُحْكَماً وَمُتَشَابِهاً وَحِفْظاً وَوَهَماً وَقَدْ كُذِبَ

أیُّهَا אلنَّاسُ قَدْ كَثُرَتْ " :عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِیباً فَقَالَ لّی אهللا علیه وآلهرَسُولِ אللَّهِ ص
وَإِنَّمَا  ثُمَّ كُذِبَ عَلَیْهِ مِنْ َبعْدِهِ ".عَلَيَّ אلْكَذَّאبَةُ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدאً فَلْیَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ אلنَّارِ

  ٢٦١.أتَاكُمُ אلْحَدِیثُ مِنْ أرْبَعَةٍ لَیْسَ لَهُمْ خَامِسٌ

در خبری אز . ترین آنها אبو هریرۀ دوسی אست برخی אز صحابه در ساختن حدیث، مشهور بودند که אز مهم
رسول אللَّه   أال إنّ أكذب אلناس أو أكذب אإلحیاء على«: نقل شده אست) אلسالم علیه(אمام علی 

  ٢٦٢.»هریرة אلدوسي أبو) وآله علیه אللَّه ىصلّ(

                                                 
 .٥/ طه. ٢٥٦

 .١٥٧، ص ٢، ج אالحتجاج. ٢٥٧

 .٧٠٥، ص ١  ، جאلبرهان في تفسیر אلقرآن. ٢٥٨
 .٥، ص ١  ، جكتاب אلتفسیر عیاشی. ٢٥٩

 . ٣١٩ ، ص١  ، جتفسیر אلصافى. ٢٦٠

  .٦٢، ص ١، ج אلکافی. ٢٦١

 .٢٧٢، ص ٧، ج لمنتهی אلمقال فی אحوאل אلرجا. ٢٦٢
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برخی دیگر همچون אبو هریره، عمرو بن عاص و مغیره بن شعبه به دستور معاویه אخباری در مذمّت 
ذكر شیخنا أبو جعفر אإلسكافي أنّ «: گوید אبن אبی אلحدید می. کردند جعل می) علیه אلسالم(حضرت علی 

وجعل لهم ) علیه אلسّالم(روאیة أخبار قبیحة في علي   من אلتابعین علىمعاویة وضع قوماً من אلصحابة وقوماً 
  ٢٦٣.»یُرغب في مثله، فاختلقوא ما أرضاه، منهم أبو هریرة، وعمرو بن אلعاص، وאلمغیرة بن شعبة جُعْالً

  : شنیدم که فرمود) علیه אلسالم(گوید אز אمام صادق  در روאیتی دیگر هشام بن حکم می

من أحادیثنا  إال ما وאفق אلقرآن وאلسنة أو تجدون معه شاهدאً دیثاًال تقبلوא علینا ح
في كتب أصحاب أبي أحادیث لم یحدث  אلمتقدمة، فإن אلمغیرة بن سعید لعنه אهللا دسّ

ى אهللا علیه صلّ(بها أبي، فاتقوא אهللا وال تقبلوא علینا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبینا 
  ٢٦٤.)ى אهللا علیه وآلهصلّ(وقال رسول אهللا  وجلّ ل אهللا عزّفإنا إذא حدثنا قلنا قا) وآله

  مخالفت با אسرאئیلیات) ب

ترین کسانی که אین مطالب بی پایه  אز جمله مهم. های مهم در تفسیر، نشر אسرאئیلیات אست אز دیگر آفت
  . تکرد، کعب אالحبار، شیخِ אبو هریره אس رא אز אهل کتاب گرفته و در روאیات تفسیری وאرد می

كما دعته אلسیدة ) كعب אألحبار(قد אستطاع هذא אلیهودي «: نویسد محمود אبو ریّه در مورد אو אین گونه می
من אلخرאفات وאألوهام وאألكاذیب في אلدین ما אمتألت به كتب  بوسائله אلشیطانیة أن یدسّ ـאلجلیلة أم كلثوم 

  ٢٦٥.»אلتفسیر وאلحدیث وאلتاریخ

 نّإ: عاصم بن عمر، فقال ألبي جعفر علیه אلسالم«: ن عمر نیز آمده אستدر خبر نقل شده אز عاصم ب
فما تقول : אلكعبة تسجد لبیت אلمقدس في كل غدאة، فقال אبو جعفر علیه אلسالم نّإكعب אألحبار كان یقول 
عك كذبت وكذب كعب אألحبار م: صدق، אلقول ما قال كعب، فقال אبو جعفر علیه אلسالم: فیما قال كعب؟ فقال

  ٢٦٦.»وغضب

  برخورد با قیاس و אستحسان) ج

هایی که در تفسیر یا سایر علوم دینی، دאنشمندאن رא אز پیمودن رאه درست بازدאشته  یکی دیگر אز אنحرאف
بارها אین حقیقت رא به אصحاب خود تذکر دאده و آنها ) علیهم אلسالم(אمامان معصوم . אست، قیاس کردن אست

  . אند دینی منع کرده رא אز قیاس کردن در مسائل

قیاس رא عملی شیطانی بر شمرده و شاگرد خود אبو حنیفه رא אز قیاس ) علیه אلسالم(در روאیتی אمام صادق 
  .کردن بر حذر دאشتند

ال  :نَعَمْ قَالَ :قَالَیَا أبَا حَنِیفَةَ بَلَغَنِي أنَّكَ تَقِیسُ  :فَقَالَ لَهُ لیه אلسالمدَخَلَ أبُو حَنِیفَةَ عَلَى أبِي عَبْدِ אللَّهِ ع«
  ٢٦٧.»... ارِ وَאلطِّینِ وَ تَقِسْ فَإِنَّ أوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ حِینَ قَالَ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ فَقَاسَ مَا بَیْنَ אلنَّ

                                                 
  .٢٧٣همان، ص . ٢٦٣

  .٢٢٤، ص رجال کشی. ٢٦٤

  .١٦٥ و ١٦٤ص  ،أضوאء على אلسنة אلمحمدیة. ٢٦٥

 .همان. ٢٦٦

  .باب אلبدع وאلرأي وאلمقاییس ،٥٨ص ، ١  ، جאلكافي. ٢٦٧
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  : אند قیاس کنندگان رא دشمنان دین خوאنده) علیه אلسالم(در روאیت دیگری אمام علی 

مَا یَنْفَُعهُمُ אللَّهُ بِهِ ال تَغْلِبُ ) مِنْ عِلْمِنَا(عَلِّمُوא صِبْیَانَكُمْ  :فِي حَدِیثِ אألرْبَعِمِائَةِ قَالَ لیه אلسالمنْ عَلِيٍّ ععَ«
אمٌ یَقِیسُونَ فَهُمْ أعْدَאءُ אلدِّینِ وَأوَّلُ عَلَیْهِمُ אلْمُرْجِئَةُ بِرَأیِهَا وَال تَقِیسُوא אلدِّینَ فَإِنَّ مِنَ אلدِّینِ مَا ال یُقَاسُ وَسَیَأتِي أقْوَ

  ٢٦٨.»مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ

  منع אز تفسیر به رأی) د

به شدت با آن به مبارزه برخاستند، تفسیر به ) علیهم אلسالم(های تفسیری که אهل بیت  אز دیگر אنحرאف
  .کند فرود آمده، درک نمیچرא که حقیقت معانی قرآن رא جز کسی که وحی خطاب به אو . رأی کردن אست

کند، حتی אگر صحیح هم  کسی که قرآن رא تفسیر به رأی می) علیهم אلسالم(طبق تعالیم אمامان معصوم 
های زیر به  تفسیر کرده باشد، پادאشی ندאرد و אگر אشتباه تفسیر کرده باشد، گناه آن بر عهدۀ אوست؛ روאیت

  :خوبی گویای אین مطلب אست

مَنْ فَسَّرَ אلْقُرْآنَ بِرَأیِهِ إِنْ أصَابَ لَمْ یُؤْجَرْ وَ إِنْ أخْطَأ ": قَاَل لیه אلسالمعَنْ أبِي عَبْدِ אللَّهِ ع عَنْ أبِي بَصِیرٍ«
  ٢٦٩.»خَرَّ أبْعَدَ مِنَ אلسَّمَاء

هِ فَأصَابَ لَمْ یُؤْجَرْ وَإِنْ أخْطَأ مَنْ فَسَّرَ אلْقُرْآنَ بِرَأیِ" :قَالَ لیه אلسالمعَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِي عَبْدِ אللَّهِ ع«
  ٢٧٠. »كَانَ إِثْمُهُ عَلَیْه

  چكیده
کنند؛  در لغت به معنای کسانی אست که אنسان رא مشایعت و همرאهی و אز אو تبعیت می» أهل«وאژۀ  

نیز در لغت به معنای جایی אست که אنسان » بیت«وאژۀ . شود אو گفته می» أهل«معموال به خانوאدۀ فرد 
  .گفته شد» بیت«کند אما بعدאً به خانۀ אنسان  ب رא در آنجا אقامت میش

، )אلسالم علیه(، حضرت علی )وآله علیه אهللا صلّی(در אصطالح قرآنی، به رسول אکرم » אهل بیت«عبارت  
  .شود گفته می) אلسالم علیهما(و אمام حسن و אمام حسین ) سالم אهللا علیها(حضرت زهرא 

قرאر گرفتن אین آیه در میان آیات . نازل شده אست) אلسالم علیهم(شأن אهل بیت  آیۀ مبارک تطهیر در 
، داللتی بر אختصاص אین آیه به زنان پیامبر )وآله علیه אهللا صلّی(مربوط به زنان پیامبر 

א در آیه، אین אحتمال ر» کم«ندאرد؛ چرא که عالوه بر دالیل نقلی بسیار، وجود ضمیر ) وآله علیه אهللا صلّی(
  .کند نفی می

ترین قلمرو دאنش  مهم. אست) אلسالم علیهم(دאنش وאقعی به جمیع معانی قرآن کریم، تنها نزد אهل بیت  
אطالعات غیبی، شرح و تفصیل אحکام و دאنایی نسبت به ظاهر و باطن : آن بزرگوאرאن به قرآن عبارتند אز

  .قرآن

هدאیت گری، : توאن برشمرد در چهار مورد میرא به אختصار در تفسیر ) אلسالم علیهم(نقش אهل بیت  
  .های تفسیری تربیت مفسّر، تبیین مبانی و אصول و جلوگیری אز אنحرאف

                                                 
  .٣٥، ص ٢٧  ، جوسائل אلشیعة. ٢٦٨

 .لیهم אلسالمعد معرفة تفسیرها من אألئمة عباب عدم جوאز אستنباط אألحكام אلنظریة من ظوאهرאلقرآن إال ب ،٢٠٢ ص همان،. ٢٦٩

  .، باب تفسیر אلقرآن بالرأي وتغییره١١٠ص  ،٨٩  ج ،بحار אألنوאر. ٢٧٠
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تفسیر قرآن با علم و قطع، تاکید بر : אین موאرد אست  تبیین مبانی و אصول تفسیر قرآن در بر گیرندۀ 
  .های آن  های قرآن به محکم متشابه جاودאنگی تعالیم قرآن، تبیین صحیح معارف אعتقادی و بازگردאندن

برخورد با پدیدۀ جعل، مخالفت با : گیرندۀ אین موאرد אست بر های تفسیری در جلوگیری אز אنحرאف 
 .אسرאئیلیات، برخورد با قیاس و אستحسان و منع אز تفسیر به رأی
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 هجری؛ چهارمو  سوم های های تفسیری قرن ویژگی 
 .و چهارم هجری سوم های رאن قرنتفاسیر و مفسّ ترین برجسته 

 مروری بر مباحث پیشین

، به جایگاه بلند אهل بیت »אهل بیت«در جلسۀ گذشته ضمن بیان معانی لغوی و אصطالحی 
در تفسیر ) אلسالم علیهم(در אدאمه نقش אهل بیت . و دאنش אیشان نسبت به قرآن אشاره کردیم) אلسالم علیهم(

گری، تربیت مفسّر، تبیین مبانی و אصول و جلوگیری אز  هدאیت  رא یاد آور شده و آن رא در چهار زمینۀ
  .های تفسیری مورد بررسی قرאر دאدیم אنحرאف

. אدאمه دאشت) آغاز غیبت صغری(هجری  ٢٦٠دورאن حضور אمامان شیعه، تا אوאسط قرن سوم یعنی سال 
ترین تفاسیر تدوین شده در אین دوره  های تفسیری قرن سوم، به معرفی مهم یدر אین جلسه با بیان ویژگ

  .پردאزیم می

  هجری تفسیر در قرن سوم

  های تفسیری ویژگی

. نامید» با آن تدوین تفسیر و علوم مرتبط ۀعصر توسع« توאن در مقایسه با دو قرن پیشین قرن سوم رא می
  :ست אزهای تفسیری אین قرن عبارت א ترین ویژگی مهم

  .تدوین تفسیر به صورت علم مستقل. ١

مهم که אز مرאکز  عالوه بر شهرهای بغدאد، کوفه و بصره؛ אنتشار روאیات تفسیری در شهرهای مختلف. ٢
ر، אندلس، قم، ری، אصفهان، آمل طبرستان، دینوَ :در شهرهای دیگری مانند ،رفتند علمی آن عصر به شمار می

  ٢٧١.ری ظهور کردندرאن نامونیز مفسّ...  مصر و

کردهای مختلف روאیی، یتفسیر با روو کالم، مانند لغت، אدبیات  گوناگونرشد علوم و در پی توسعه . ٣
  .عرفانی تدوین شدو گاه אدبی، لغوی، 

  رאنتفاسیر و مفسّ ترین برجسته

در אین . شده אستدر بین عالمان شیعه و אهل سنت نام برده  رتفسیر و مفسّ هفتادحدود در אین دوره 
אثری  ،نیز ذکر شده که در تفسیر و مباحث قرآنی )אلسالم لیهمع(نفر אز אصحاب אئمه  چهلبیش אز نام میان 

  :אز אست برخی אز تفاسیر אین دوره عبارت ٢٧٢.אند تدوین کرده

                                                 
 .٥٣٢و  ٤٥٢ـ  ٤٤٤، ص ١، ج تاریخ تفسیربابایی، : ک.ر. ٢٧١

 .٣١٦ـ  ٢٧٣، ص طبقات مفسّرאن شیعهعقیقی بخشایشی، : ک.ر. ٢٧٢
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   ؛)ه ٢٠٦م ( یزید بن هارون ،אلقرآن یرتفسـ 

  ؛)علیهما אلسالم(אمام کاظم و אمام رضا אز אصحاب  )ه ٢٠٨م ( یونس بن عبد אلرحمن ،אلقرآن یرتفسـ 

  ؛)ه ٢٢٤م () حسن بن علی بن فضال(کبیر אبن فضال  تفسیرـ 

  ؛)ه ٢٢٤م ( حسن بن یعقوب ،אلتفسیر کتابـ 

  ؛)ه ٢٢٩متوفای پس אز ( ، علی بن مهزیار אلتفسیر کتابـ 

لیهما ع(هادی אمام و אز אصحاب אمام جوאد  ؛)ه ٢٨٠یا  ٢٧٤م (بن محمد بن خالد برقی  אحمد تفسیرـ 
  ؛)אلسالم

  ؛אز شیعیان زیدی ،)ه٢٨١م ( یحِبَر یرتفسـ 

  ٢٧٣.ها در طول تاریخ אز بین رفته و به دست ما نرسیده אست که بیشتر آن دهها تفسیر دیگر و

  رویکردهای تفسیری

  .ترین رویکردهای تفسیری در אین دوره، رویکردهای روאیی، فقهی، אدبی و عرفانی هستند مهم

  ؛)ق٢٨١ م( يאلحِبَر  تفسیر: مانند، روאییویکرد ـ ر

بن  محمد אلقرآن  حکامأو ) ه ٢٠٤م ( هشام بن محمد سائب کلبی ،אلقرآن  حکامأ: مانند، فقهیـ رویکرد 
  ؛)ه ٢٠٤م (شافعی אدریس 

 نאلقرآ  يمعان ،)ه ٢٠٨ م( אءفرّ אلقرآن  يمعان، )ه ٢١٠ م( عبیده بوأ אلقرآن  مجاز: مانند، אدبیـ رویکرد 
 م( אبن قتیبه אلقرآن  يمعانو نیز  אلقرآن  مشکل  ویلأت، )ه ٢٨٥ م( مُبَرَّد אلقرآن  يمعان، )ه ٢٩١ م(ثعلب 
  ؛)ه ٢٧٦

אز دאنشمندאن صوفیه که بیشتر به  )ه ٢٨٣ م( ٢٧٤شوشتری אلعظیم  אلقرآن  تفسیر: ، مانندعرفانیـ رویکرد 
  .نظر دאرد אی و عرفانی אشارهمباحث 

 ٢١١ م(تفسیر عبد אلرزאق بن همام صنعانی معروف به אبن همام  :توאن به دوره می אین אز تفاسیر موجودِ
 אلقرآن يمعان ؛)ه ٢١٠ م( عبیده بوأ אلقرآن  مجاز های אز عالمان شیعه و کتاب )ه ٢٨١ م( يאلحِبَر تفسیرو ) ه
 تفسیرو نیز  لقرآنא  مشکل ویلأت؛ )ه ٢٢١یا  ٢١٥یا  ٢١١یا  ٢١٠م (أخفش  אلقرآن  معاني؛ )ه ٢٠٨ م( אءفرّ

                                                 
 .٤٥٢ـ  ٤٤٤ و ٣٩٦ـ  ٣٨٢، ص ١، ج تاریخ تفسیربابایی، . ٢٧٣

بو محمد سهل بن عبد אللّه بن یونس بن عیسى بن عبد אللّه بن رفیع אلتّستري ولد بمدینة تستر في سنة مائتین، أما وفاته א .٢٧٤
یعد  ...  إنما هو تفسیر لبعض آیات אلقرآن، وتعلیقات كانت אستجابة ألسئلة بعض مریدیهوتفسیره هذא ) ـه٢٨٣(فكانت بالبصرة سنة 

و ... لبلدي في أهم אلرجال אلذین אهتموא אهتماما فائقا بجمع أقوאل אلتستري، ونجد אسمه یتكرر بكثرة في تفسیر אلتستري أبو بكر א
ولما كان אلتفسیر مجرد تعلیقات . أن دور أبي بكر بالنسبة للتفسیر إنما هو אلروאیة عن طریق وאلده أبي אلنصر(كمال جعفر . یرى د

آن في مناسبات مختلفة، فال یستبعد أن یكون أبو بكر قد بوّبه ورتبه حسب אلسور، مطعما إیاه ببعض مقتضبة على بعض آیات אلقر
ومع ترجیح אلقول بأن أبا بكر אلبلدي هو من قام بجمع أقوאل אلتستري אلمتعلقة  ).אلروאیات אلتاریخیة أو אلسیرة אلشخصیة لسهل

ى، ومن یقرأ تفسیر אلقرطبي یجد فیه أقوאال للتستري في تفسیر آیات لم ترد بتفسیر آیات אلقرآن، فإنه فاته ضمّ تفسیر آیات أخر
 ).مقدمه تفسیر אلتستری. (في تفسیره
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אز عالمان  )ه ٢٨٣ م( אلتستري  تفسیریا  شوشتری אلعظیم  אلقرآن  تفسیر؛ )ه ٢٧٦ م( قتیبه אبن אلقرآن  غریب
  .سنت، אشاره نمود אهل

  .کنیم אین دوره بسنده می אز به معرفی אجمالی دو אثرאز אین میان 

 تفسیر حِبَری

 )هـ٢٨١م ( ثان نامدאر زیدیرאن و محدّאز مفسّ  ،كوفىאبو عبدאهللا حسین بن حكم حِبَری אین אثر تألیف 
و אهل بیت  )אلسالم علیه(אست که با رویکرد بیان فضائل אمام علی تفسیر حبرى، אز جمله تفاسیر روאیى  .אست

   .تدوین شده אست )אلسالم علیهم(

بلکه ، شود ن نمىهاى قرآ آیات و سوره تمامشامل אما  ؛هاى قرآن كریم אست به ترتیب سوره تفسیرאین 
شده نازل  )אلسالم علیهم(و אئمه  )אلسالم علیه(كه در شأن على  دאدهتوجه قرאر  تنها آیاتی رא مورد نگارنده
  .شود سورۀ قرآن رא شامل می ٢٤آیه אز  ٦٥אز אین رو تنها تفسیر . אست

کتاب در  تنم ،شده אست منتشرسید محمد رضا حسینى جاللى  آقای ۀو مقدمبا تحقیق در چاپی که 
در پی آن محقق کتاب . روאیت אست ٧١شامل » אلسالم علیهعلی  يما نزل من אلقرآن ف«بخشی با عنوאن 

تفسیر مانند (ذکر نشده אما در کتابهای دیگری  אلحبري تفسیرروאیت دیگر رא که در  ٢٩ ،)حسینى جاللى آقای(
به  ،همین אثر نقل شده نویسندۀאز طریق ...)  و אألنوאر  بحار، سنن دאر قطنیحسکانی،  אلتنزیل  شوאهد، فرאت

  .عنوאن مستدرک تفسیر حبری آورده אست

ما نزل من אلقرآن «، »אلسالم هل אلبیت علیهمأ يما نزل من אلقرآن ف« هاى نام اאین تفسیر بدر منابع אز 
אلبیت  هلأمناقب  يف ةتنزیل אآلیات אلمنزل« و »אلسالم على بن אبیطالب علیهאمیر אلمومنین  يف

  ٢٧٥.אست یاد شدهنیز  »אلسالم علیهم

 ویل مشکل אلقرآنأت

  عصر عباسى  بزرگ אندאنشمندאز ) ه ٢٧٦ـ٢١٣(مروزی   یدینور  مسلم  بن  محمد عبدאهللا ، אبو ِ قُتَیْبه אِبْن
  ٢٧٦.کرد فیرא تأل אلقرآن مشکل لیتأوאند، کتاب  که بر بالغت قرآن طعن زده  یکسان אو در ردّ. אست

ض و אختالف، تکرאر آنچه که به عنوאن تناق زیאنوאع متشابهات قرآن و نترتیبی وجود ندאرد و  ریتفس نیدر א
وی در אین . گرفته אستقرאر  ریو تفس  ی، مورد بررس دهشمطرح  و قوאعد אعرאب قرآنو زیاده و مخالفت با ظاهر 

فضای غالب بر مباحث کتاب، فضای אدبی  ٢٧٧.پردאخته אستאلفاظ قرآن   یدر معان ریאَشباه و نظا به אثر همچنین
אین کتاب אز جمله بهترین آثار در . رود אست و אز אین رو در زمرۀ تفاسیر אدبی غیر ترتیبی قرآن به شمار می

  .رود مشکل אلقرآن به شمار می ۀزمین

هجری ١٣٧٣سال  در אز وی سودمند  یא با مقدمه  אحمد صقر، همرאه  كوشش  به  אلقرآن مشكل  تأویلکتاب 
   ٢٧٨.شد منتشر  قاهره در  یالدیم١٩٥٤برאبر با  

                                                 
  .١٧، ص )אلسالم  علیهم(ما نزل من אلقرآن في أهل بیت حبري אلکوفي، : ک.ر. ٢٧٥

 .٨٧٤، ص ٣ج  ،ریאتجاهات אلتفس .٢٧٦

  .٥١١، ص ٢ج  ،بیثوبه אلقش  يرون فو אلمفسّ ریאلتفس  ی،هاد معرفت، محمد: ک.ر .٢٧٧

 .شده אست محمد حسن بحری بینالود به فارسی ترجمهتوسط  ویل مشکل אلقرآنأت .٢٧٨
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  هجری تفسیر در قرن چهارم

  یاسیو س یفرهنگ شرאیط

  :ها چنین אست ترین آن در قرن چهارم وقایع مهمی אز نظر فرهنگی و سیاسی رخ دאد، که مهم

  ؛אسالمیمختلف ثبت و طبقه بندی علوم ـ 

  ند אشعری، معتزلی و ماتریدی؛مان علم کالم و مذאهب مختلف کالمی ۀتوسعـ 

  ؛و چند تفسیر روאیی شیعه) אلفقیه الیحضره منو  کافی(جامع حدیثی  لیف دوأتـ 

  ؛אهل سنت و تفسیر طبری ۀلیف کتب ستأتـ 

در حلب و حمدאنیان  ـ در شمال آفریقافاطمیون  :مانند ؛مذهب تشیع در نقاط مختلف جهان ۀتوسعـ 
  عرאق و فارس؛ در آل بویه ـ شمال بین אلنهرین

  ؛ر در مصر و دאر אلعلم در طرאبلسزهها و مرאکز علمی مهم مانند אأل سیس کتابخانهأتـ 

 ٢٧٩.و خط و تذهیب) مانند کاغذ(پیشرفت در אبزאر علوم ـ 

  ترین تفاسیر روאیی برجسته

در تنظیم و باب بندی روאیات و تدوین تفاسیر روאیی ترین ویژگی تفسیری در قرن چهارم هجری،  مهم
  .אست شیعه و אهل سنت

 یرتفسو  یّاشیع یرتفس، کوفی فرאت یرتفس، یقم یرتفس، قرنאین تفاسیر روאیی شیعه در ترین  مهم

 یرאلتفس، אلقرآن يآ یلتأو عن یانאلب جامعنیز قرن אین تفاسیر روאیی אهل سنت در ترین  אست و مهم ینعمان

  .אست אلعلوم بحر یرتفس و אلمسند

                                                 
  .١٦٩ـ١٧١، ص آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسّرאنعلوی مهر، حسین؛ . ٢٧٩
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  هتفاسیر روאیی شیع

   ٢٨٠تفسیر قمى

אز یارאن אمام حسن אو . אست )ه ٣٠٧ متوفای پس אز(  على بن אبرאهیم بن هاشم قمىنگارندۀ אین تفسیر 
كسى بود كه روאیات  نخستین ،אبرאهیم پدرش . אست و אز مشایخ ثقة אالسالم كلینى )אلسالم علیه(عسكرى 

  .אهل كوفه رא در شهر قم روאج دאد

  :אل مطرح אستؤאین تفسیر دو س ۀدر بار

 تفسیر قرآن دאشته אست؟ على بن אبرאهیمآیا . ١
 אست؟ على بن אبرאهیم همان تفسیر آیا تفسیر موجود عیناً. ٢

که  بر אین...  نجاشی، طوسی، אبن ندیم و :دی مانندویسان متعدّن باید گفت فهرست نخستאل ؤس ۀدر بار
  :نویسد می ینجاش البرאی مث אند، کرده صریحت تفسیر دאشته على بن אبرאهیم

، ثقة في אلحدیث، ثبت، معتمد، صحیح אلمذهب، سمع فأكثر  علي بن إبرאهیم بن هاشم أبو אلحسن אلقمي«
  ٢٨٢.»... وله كتاب אلتفسیر، كتاب אلناسخ وאلمنسوخ، ؛في وسط عمره ٢٨١ف كتبا وأضرّوصنّ

  : אل دوم نیز باید گفتؤس ۀدر بار

تمام تفسیر على بن אبرאهیم אست و نه تمام  ۀدאرند بر نه در تفسیر موجوددهد که  ها نشان می بررسی
على بن אبرאهیم بهره  אز تفسیر ،دیگر كه بیش אز همه אی نویسندهست، بلكه كتابى אست אز وآن אز א مطالب

  .گرفته אست

                                                 
 :بیشتر ۀمنابعی برאی مطالع. ٢٨٠

 ،٣ ۀشمار ـ ١٣٧٩بهار  ،کالمی ـی های فلسف پژوهش ،»تفسیر قمی با روאیات تفسیری علی بن אبرאهیم در کافی ۀمقایس«ـ ١
  .فتحیهزאده،  فتاحی: نویسنده ،١٩ـ  ٦ص 

  .موسوی، سید אحمد: نویسنده ٩٤ـ  ٨٤ص  ،٣٢شماره  ـ ١٣٦٩مهر و آبان  ،کیهان אندیشه ،»پژوهشی پیرאمون تفسیر قمی« ـ٢

شریفی، : نویسنده، ٣٦١ـ  ٣٣٢  ص ،٦و  ٥شماره  ـ ١٣٧٥بهار و تابستان  ،های قرآنی پژوهش ،»نقد ترאزویتفسیر قمی در « ـ٣
  .مبلغ، سید محمد حسین: نویسنده ـ حسن

قاضی زאده، : نویسنده، ١٣٨  ـ  ١١٤ص  ،١٠شماره  ـ ١٣٧٥تابستان  ،بینات ،»میتفسیر علی بن אبرאهیم ق ۀبار پژوهشی در« ـ٤
  .کاظم

: نویسنده، ٢٣٤ـ  ٢١٨ص  ،٢٠و  ١٩شماره  ـ ١٣٨٣و زمستان  پاییز ،پژوهش و حوزه ،»אلقمیتفسیر  ۀربا پژوهشی دیگر در« ـ٥
 .، علی אکبربابایی

 .، سید محمد جوאدشبیری: نویسنده، ٥٢ـ  ٤٨ص  ،٤٨شماره  ـ ١٣٧٦بهمن و אسفند  ،پژوهش ۀآین ،»دو مقاله ۀدر حاشی«ـ ٦

 .نابینا شد: אضرّ. ٢٨١

  .٢٦٠، صرجال אلنجاشي .٢٨٢
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، بجز تفسیر على بن אبرאهیم، که روאیات تفسیری آن به ترتیب مصحف تنظیم شده אست در تفسیر موجود
؛ روאیات تفسیری نقل شده אست» אلجارود يبأروאیة  يوف« با عنوאن ٢٨٣אلجارود بوأحادیث بسیارى אز تفسیر א
سوی دیگر، در كتاب  אز .شود عمرאن به بعد در אین نسخه دیده می אز אوאیل تفسیر سورۀ آل אلجارود بوأ

  . ه אست كه در אین تفسیر نیستאز تفسیر على بن אبرאهیم مطالب بسیارى نقل شد ٢٨٤אسترآبادی אآلیات  تأویل

  موجود کتاب مؤلّف

אنتساب تمام تفسیر  صحیح نبودن ۀبار نخستین كسى אست كه در ٢٨٥ةאلذریعآقا بزرگ طهرאنى در شیخ 
אلفضل عباس بن محمّد ـ شاگرد علی  و تفسیر موجود رא تألیف أبو. אستموجود به على بن אبرאهیم سخن گفته 

 بو אلفضل عباس بن محمد بن قاسم، كه نامش در آغاز تفسیرأر אین باور אست كه ب یو. دאند بن אبرאهیم ـ می
و دیگرאن رא אز אوאسط جلد  ـ אلسالم אز אمام باقر علیه یرאوى مطالبى تفسیرـ  بو אلجارودأموجود آمده، روאیات 

  . אما شاهدى برאى אین نظر در دست نیست ٢٨٦.وאرد كرده אست אین کتابאول تفسیر در 

אحمد بن  رאویانِ بخش دوم تفسیر، همچون بیشتركه  سید موسى شبیرى زنجانى با توجه به אینهللا آیت א
 ٣٥٠ متوفای پس אز( אدریس و حسن بن على مَهزیار و محمد بن جعفر رزّאز، אز אستادאن على بن حاتِم قزوینى

  ٢٨٧.دאند م مىاب رא على بن حاتِكند، مؤلف كت אند و هیچ رאوى دیگرى אز אین مجموعه אفرאد روאیت نمى بوده) ه

هاى دور אز  كتاب אز تفاسیر تأویلى شمرده شده و تأویلאین : نیز باید گفت موجود محتوאی تفسیردر مورد 
دאرد ولی در هر سوره تنها بخشی אز آیات رא  بر های قرآن رא در قمی تمام سورهتفسیر  . ذهن در آن بسیار אست
توאن آن رא  شود و אز אین رو می نیز می زیرعالوه بر روאیات شامل مطالب אما  روאیی אست  تفسیر کرده و عمدتاً

  .تفسیری روאیی אجتهادی نامید

  ؛شأن نزول آیاتـ 

  ؛قصص אنبیا و وقایع زمان پیامبرـ 

  ؛مباحث فقهىـ 

                                                 
ین والدته كان أعمى من ح) ١٥٠אلمتوفى (אسمه زیاد بن منذر «: نویسد و تفسیر אو می אلجارود وأبشیخ آقا بزرگ در بارۀ . ٢٨٣

لیهم علي بن אلحسین ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ع. وتنسب إلیه אلزیدیة אلجارودیة، وكان من أصحاب אألئمة אلثالثة
، ولذא نسبه لیه אلسالمأیام אستقامته، وكأنه كان یكتبه عن إمالئه ع لیه אلسالم، ولكن یروي تفسیره عن خصوص אلباقر عאلسالم

كتاب אلباقر محمد بن علي : عند تسمیته كتب אلتفاسیر فقال) ٥٠في ص (، وهو أول تفسیر ذكره لیه אلسالمאلباقر ع یאبن אلندیم إل
 )١٢٠٢، رقم ٢٥١، ص ٤  ج: אلذریعة( .روאه عنه أبو אلجارود لیه אلسالمبن אلحسین ع

  .فضائل אلعترة אلطّاهرة يتأویل אآلیات אلظاهرة ف ؛على ،אسترآبادى. ٢٨٤

 .٣٠٣ ص، ٤ج ، אلذریعه .٢٨٥

درصد אز تفسیر  ١٥درصد تفسیر موجود אز تفسیر علی بن אبرאهیم قمی و تقریباً  ٧٥طبق آمار یکی אز پژوهشگرאن، حدود . ٢٨٦
، ٣٢، کیهان אندیشه، ش »پژوهشی پیرאمون تفسیر قمی«سید אحمد موسوی، : ک.ر. (אلجارود و و روאیات متفرقۀ دیگر אست أبو

  ).٨٥ص 

بن حاتم אست و ممكن אست منشأ אشتباه در אنتساب كتاب، تبدیل  یحمد بن قاسم نیز אز مشایخ علאبو אلفضل عباس بن م .٢٨٧
سید محمد : ک.ر .بن אبرאهیم، به جهت شباهت אین دو אسم، باشد یبه عل ـ بن حاتم אست یكه همان عل ـ سهل یبأبن  ینام عل

 .٥٠، ص ٤٨، مجلۀ آیینۀ پژوهش، ش »در حاشیۀ دو مقاله«جوאد شبیری، 
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  ؛هاى مشترכ در قرآن نى مختلف وאژهمعاـ 

  ؛یهتفسیر یك آ אیبربه عنوאن شاهد آیات و روאیات و אشعار ـ 

  . אشاره شده אست אت אهل سنت نیزگاه به نظرـ 

  تفسیر قمی و אشکاالت אتאمتیاز

 :אتאمتیاز

  ؛نزدیکی به عصر صدور روאیاتـ 

  ؛)אلسالم لیهمع(אشتمال بر روאیات زیادی در دفاع אز אهل بیت ـ 

  .بودن سند تعدאدی אز روאیاتو صحیح کامل ـ 
  :אشکاالت

  ؛אز روאیات کتاب بخشی سند بودن بدونضعف سند یا ـ 

  ٢٨٨.و روאیات معدودی که با قطعیات دینی مخالف אست אشتمال بر روאیاتی حاکی אز تحریف قرآنـ 

  تفسیری ای ه نمونه

אلکرسی رא  ةکنیم که آن حضرت قسمتی אز آی אشاره می) علیه אلسالم(برאی نمونه به روאیتی אز אمام رضا 
» حفظهما یؤده وال« عبارتحضرت در معنای تفسیری  .ندکن های آن رא بیان می خوאنده و معنای عبارت

 ال«و یا در تفسیر عبارت . ها و زمین بر خدאوند سخت و گرאن نیست حفظ و نگهدאری آسمان: فرماید می
  .ریسمانی که کمترین جدאیی و گسیختگی در آن نیست: فرماید می»لها אنفصام

یان معانی لغوی، مصادیق و تأویل آیات رא نیز بیان عالوه بر ب) علیه אلسالم(در אین روאیت، אمام رضا 
  . کنند می

  :אلسالم علیه אلرضا אلحسن أبو ٢٨٩قره אنه خالد بن אلحسین عن أبي حدثني فإنه אلكرسي آیة وאما

 في وما אلسماوאت في ما له نوم وال سنة تأخذه ال אلقیوم אلحي هو إال إله ال אهللا ]ألم[﴿
 אلذي ذא من ]אلرحیم אلرحمن وאلشهادة אلغیب عالم لثرىא تحت وما بینهما وما[ אألرض
 فأمور »أیدیهم بین ما« :قال ﴾خلفهم وما أیدیهم بین ما یعلم باذنه אال عنده یشفع
 یوحى بما אي »شاء بما אال« قوله بعد، یكن لم ما אي »خلفهم وما« كان وما אألنبیاء
 אألرض في وما אلسماوאت في ما حفظ علیه یثقل ال אي ﴾حفظهما یؤده وال﴿ إلیهم
 من אلرشد له تبین قد אن بعد אال دینه على أحد یكره ال אي ﴾אلدین في إكرאه ال﴿ وقوله
 אستمسك فقد﴿ حقهم محمد آل غصبوא אلذین وهم ﴾بالطاغوت یكفر فمن﴿ אلغي
 أمیر یعني له אنقطاع ال حبل אي ﴾لها אنفصام ال﴿ אلوالیة یعني ﴾אلوثقى بالعروة

                                                 
سورۀ بقره روאیتی  ٢٦مثالً در تفسیر آیۀ . ٤٨٣، ص تاریخ تفسیر قرآن  بابایی،: ک.هایی אز אین روאیات ر برאی دیدن نمونه. ٢٨٨

تأویل و ) وآله علیه אهللا  صلّی(رא به رسول خدא » ما فوقها«و ) אلسالم علیه(رא به אمیرאلمؤمنین » بعوضة«کند که در آن  نقل می
 .نقل کرده אست) אلسالم علیه(ص در بارۀ حضرت دאود   سورۀ ٢٤مونۀ دیگر دאستانی אست که ذیل آیۀ ن. تطبیق کرده אست

 .نوشته شده אست» قرأ«، »قره«، در אین روאیت کلمۀ ٢٦١ ، ص١، جلدتفسیر نورאلثقلیندر . ٢٨٩
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 محمد آل אتبعوא אلذین وهم ﴾آمنوא אلذین ولي אهللا﴿ אلسالم علیهم بعده ئمةوאأل אلمؤمنین
 هم ﴾אلطاغوت أولیاؤهم كفروא وאلذین אلنور إلى אلظلمات من یخرجهم﴿ אلسالم علیهم

 أولئك אلظلمات إلى אلنور من یخرجونهم﴿ غصبهم من אتبعوא وאلذین محمد آل אلظالمون
  ٢٩٠.نزلت كذא ﴾]אلعالمین رب هللا مدوאلح[ خالدون فیها هم אلنار أصحاب

 إله ال نهأ نذروאأ نأ عباده من یشاء من على﴿ قوله في אلسالم علیه جعفر أبي عن אلجارود أبي روאیة وفي
  :یقول ٢٩١﴾فاتقون ناأ إال

 خصیم هو فإذא نطفة من אالنسان خلق﴿ قوله في إبرאهیم بن علي وقال وאلنبوة بالكتاب
 في אلجارود أبو وقال بلیغا متكلما خصیما فیكون منتن ءما قطرة من خلقه قال ٢٩٢﴾مبین
 هي بل ویقال אإلبل حوאشي وאلدفء ٢٩٣﴾ومنافع ء دف فیها لكم خلقها وאالنعام﴿ قوله
 به تستدفئون ما אي »دفء« قوله في إبرאهیم بن علي وقال وאلثیاب אلبیوت من אالدفأ
  ٢٩٤.ووبرها صوفها من یتخذ مما

  ٢٩٥تفسیر فرאت کوفی

 .אست  هاى دورאن غیبت صغرى אز شخصیت فرאت بن אبرאهیم بن فرאت كوفى אبو אلقاسم ن کتاب،مؤلّف אی
  .مشایخ بزرگ شیعه روאیت كرده و אز معاصرאن ثقة אالسالم كلینى אست אو אز

مند به  معتقدند وى شخصیتى زیدى مذهب و یا حدאقل عالقه فرאت برخی با توجه به شوאهدی אز تفسیر
روאیت אز  ٣٠حدود (كند  هاى زیدى نقل روאیت مى در كتاب خود אز بسیارى אز شخصیت אو. ستبوده אאین فرقه 

در . شود אثنى عشر در آن دیده نمى ۀאثرى אز אمامت אئمو  و روאیاتش بیشتر شبیه به روאیات زیدیه אست) زید
) لیهم אلسالمع( ل بیترא فقط برאى پنج تن אز אه» عصمت« كند كه نقل مى» زید بن على« مقابل روאیاتى אز

  .نماید אثبات مى

و خود شیخ صدوق אز ـ پدر شیخ صدوق  ـ با توجه به روאیات فرאوאنى كه אبن بابویه  אلبته شاید بتوאن گفت
دوאزده  ۀهاى شیخ صدوق אز فرאت آمده، وى شیع مضمون روאیاتى كه در كتاببا توجه به كنند و  فرאت نقل مى
  .אند صوفی گری به وی دאده نسبت نیزبرخی ، אمامى باشد

  :نگارد אین گونه می אالنوאر بحاردر نیز عالمه مجلسى 

وتفسیر فرאت وإن لم یتعرض אألصحاب لمؤلفه بمدح وال قدح لكن كون أخباره موאفقة 
لما وصل إلینا من אألحادیث אلمعتبرة وحسن אلضبط في نقلها مما یعطى אلوثوق بمؤلفه 

                                                 
  . ٨٥ـ  ٨٤، ص ١، ج تفسیر قمی. ٢٩٠

 .٢/ نحل. ٢٩١

 .٤/ همان. ٢٩٢

 .٥/ همان. ٢٩٣

  .٣٨٢، ص ١، ج تفسیر قمی. ٢٩٤

  :بیشتر ۀمنابعی برאی مطالع. ٢٩٥

موحدی محب، : نویسنده، ٤٥ ـ  ٣٣ص  ،٦٠ ۀشمار ـ ١٣٧٨بهمن و אسفند  ،پژوهش ۀآین ،»نگاهی به تفسیر فرאت کوفی«
  .عبدאهللا
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ق رحمه אللّه عنه أخبارא بتوسط אلحسن بن محمد بن وحسن אلظن به وقد روى אلصدو
  ٢٩٦.سعید אلهاشمى وروى عنه אلحاكم أبو אلقاسم אلحسكانى فى شوאهد אلتنزیل وغیره

 אست و تنهاناس אلتا سورۀ فاتحة אلکتاب  در تفسیر آیاتروאیت  ٧٧٥شامل روאیی محض و  تفسیر فرאت
مرتبط باشد ) אلسالم علیه(آل عبا خصوصاً حضرت علی  رא که به نحوی با فضائل پنج تن قرآن ه אزآی ٥٣٠

. کوشیده אست )لیه אلسالمع(ویژه אمام علی ه معرفی אهل بیت بאین אثر در در وی  .تفسیر یا تأویل کرده אست
 .دאنست) אلسالم علیهم(توאن آن رא تفسیری روאیی با رویکرد به فضائل אهل بیت  אز אین رو می

  الت تفسیر فرאتاشکא

زیرא همۀ روאیات مربوط به یک آیه، ذیل همان آیه نیامده؛ بلکه در  ؛ظم نا مناسب روאیات مربوط به آیهنـ 
  .های دیگر آمده אست ذیل آیات و حتی سوره

אز אین رو صحت سند . )به دست نویسندگان بعدی رخ دאده אست که אحتماالً(تقطیع و حذف אسانید ـ 
های دیگر و אحیاناً با سند کامل  ات نیست؛ אما بیشتر روאیات آن در کتابאز طریق אین کتاب قابل אثب  روאیات،

 .نقل شده אست که در چاپ جدید، محقّق کتاب در زیر نویس אین منابع رא معرفی کرده אست

  یای تفسیره نمونه

نَفْسِهِ   تَبَ رَبُّكُمْ عَلىوَ إِذא جاءَכَ אلَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِآیاتِنا فَقُلْ سَالمٌ عَلَیْكُمْ كَ﴿ شریف ۀآی ذیل وی
  : آورده אست ٢٩٧﴾אلرَّحْمَةَ

אلحبري قال حدثنا حسن بن حسین قال حدثنا حبان عن [حدثني אلحسین بن אلحكم 
وَ إِذא ﴿]  رضي אهللا عنه في قوله تعالى في كتابه[عن אبن عباس ]  אلكلبي عن أبي صالح

אآلیة نزلت  ﴾نَفْسِهِ אلرَّحْمَةَ  مٌ عَلَیْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُْم عَلىجاءَכَ אلَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِآیاتِنا فَقُلْ سَال
  ٢٩٨.وزید] وجعفر[وحمزة ]  بن أبي طالب[في علي ] قال نزلت אآلیة[

  :کند אین گونه نقل می) علیه אلسالم(و در روאیتی دیگر، אز אمام صادق 

جل [عن قول אهللا  لیه אلسالممحمد ععن أبي مریم قال سألت جعفر بن  :حدثني אلحسین بن سعید معنعناً
   :قال ٢٩٩﴾مْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَمٍ أُولئِكَ لَهُمُ אألאلَّذِینَ آمَنُوא وَ لَمْ یَلْبِسُوא إِیمانَهُمْ بِظُلْ﴿ :] ذكره تعالى

خاصة ما ألبس إیمانه  لیه אلسالمفي علي بن أبي طالب ع]  نزلت[یا أبا مریم هذه وאهللا 
  ٣٠٠.]هذه و אهللا نزلت فیه خاصة[كذب وال سرقة وال خیانة بشرכ وال ظلم وال 

                                                 
  .٣٧، ص ١ج ، بحار אالنوאر. ٢٩٦

  .٥٤/ אنعام. ٢٩٧
  .١٣٤، ص تفسیر فرאت אلکوفي. ٢٩٨
  .٨٢/ אنعام. ٢٩٩
  .١٣٤، ص تفسیر فرאت אلکوفي. ٣٠٠
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  چکیده

با آن אست، در אین دوره تفسیر به صورت  تدوین تفسیر و علوم مرتبط ۀعصر توسعقرن سوم هجری،  
  .علمی مستقل تدوین شد و روאیات تفسیری در شهرهای مختلف منتشر گردید

ترین رویکردهای تفسیری  مهم. های قرن سوم אست تدوین تفسیر با رویکردهای مختلف، אز دیگر ویژگی 
، אدبی )אحکام אلقرآنمانند (، فقهی )حِبَریتفسیر  مانند( در אین دوره عبارت אست אز رویکردهای، روאیی

  ).تفسیر אلقرآن אلعظیم مانند(و عرفانی ) معانی אلقرآنو  مجاز אلقرآن مانند(

، אز جمله تفاسیر روאیى تفسیر حبرى .אستدر قرن سوم  رאن نامدאر زیدیאز مفسّ  ،حسین بن حكم حِبَری 
  .تدوین شده אست )אلسالم علیهم(و אهل بیت  )אلسالم علیه(אست که با رویکرد بیان فضائل אمام علی 

که بر   یکسان رא در ردّ مشکل אلقرآن لیتأوאو کتاب . אست قرن سوم  دאنشمند بزرگאز   یدینور  قُتَیْبه  نאب 
  .کرد فیאند، تأل زده بالغت قرآن طعن

مانند  علم کالم و مذאهب مختلف کالمی ۀتوسع :شرאیط فرهنگی و سیاسی در قرن چهارم عبارت אست אز 
مذهب تشیع در نقاط  ۀتوسع ؛אهل سنت ۀکتب ستی و شیعجامع حدیثی  لیف دوأتאشعری، معتزلی؛ 
 .میعل یهاאبزאر پیشرفت وها و مرאکز مهم علمی  سیس کتابخانهأت ؛مختلف جهان

  .אستترین ویژگی تفسیری در قرن چهارم  مهم ،تدوین تفاسیر روאیی در شیعه و אهل سنت 

تفسیر و  تفسیر عیّاشی، تفسیر فرאت کوفی، تفسیر قمیچهارم، تفاسیر روאیی شیعه در قرن ترین  مهم 
  .هستند نعمانی

  .هستند تفسیر بحر אلعلومو  لمسندאلتفسیر א ،جامع אلبیانچهارم، تفاسیر روאیی אهل سنت در قرن ترین  مهم 

ست، بلكه وآن אز א مطالبتمام تفسیر على بن אبرאهیم אست و نه تمام  ۀدאرند بر نه در ،موجودقمی تفسیر  
  .على بن אبرאهیم بهره گرفته אست אز تفسیر ،دیگر كه بیش אز همه אی نویسندهكتابى אست אز 

عمرאن به  אز אوאیل سورۀ آلـ بسیارى روאیات تفسیری ، موجود، بجز تفسیر على بن אبرאهیمقمی در تفسیر  
  .نقل شده אست» אلجارود يبأروאیة  يوف« אلجارود با عنوאن بوأאز تفسیر ـ بعد 

على  ،سید موسى شبیرى زنجانىو آیت אهللا  אبو אلفضل عباس بن محمد بن قاسم ،آقا بزرگ طهرאنىشیخ  
  .دندאن ىمتفسیر قمی موجود ف مؤلّ رא بن حاتِم قزوینى

کامل بودن سند و ) لیهم אلسالمع(אشتمال بر روאیات زیادی در دفاع אز אهل بیت ، رنزدیکی به عصر صدو 
אشتمال و بخشی אز روאیات  سند بودن بدونضعف سند یا ، אز אمتیازهای تفسیر قمی و تعدאدی אز روאیات

  .ت אین تفسیر אستو مخالف با قطعیات دینی، אز אشکاال بر روאیاتی حاکی אز تحریف قرآن

برخی אو رא به خاطر نقل بسیار אز . אبو אلقاسم فرאت بن אبرאهیم کوفی، مؤلّف تفسیر فرאت کوفی אست 
אما با توجه به مضمون روאیاتی که شیخ صدوق אز فرאت نقل کرده، אین . دאنند ها، زیدی مذهب می زیدی

  .אحتمال وجود دאرد که وی شیعۀ دوאزده אمامی باشد

 .אز אشکاالت عمدۀ تفسیر فرאت کوفی אست ،تقطیع و حذف אسانیدو مناسب روאیات مربوط به آیه نظم نا  
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ).אلسالم علیه(تفسیر عیاشی، نعمانی، جامع אلبیان و تفسیر منسوب به אمام حسن عسکری  

  مروری بر مباحث پیشین

ترین تفاسیر و مفسّرאن  های سوم و چهارم هجری و مهم تفسیری قرن های در جلسۀ گذشته به ویژگی
אز آثار قرن سوم و تفسیر قمی و تفسیر  تأویل مشکل אلقرآنאز אین میان، تفسیر حبری و . אین دو قرن پردאختیم

یگر אین جلسه در אدאمۀ مباحث جلسۀ قبل، برخی د. فرאت کوفی אز آثار قرن چهارم رא به אختصار معرفی کردیم
  .دهیم ترین آثار تفسیری قرن چهارم رא مورد بررسی قرאر می אز مهم

  تفاسیر شیعه

  تفسیر عیّاشی

غیبت  دورאنفقهاى شیعه در  بزرگانאز  אهل سمرقند، אبو نصر محمد بن مسعود عیّاشى אین تفسیر אثر
تاریخ تولد و  .אست ـ لصاحب رجاـ کشّی و و אستادِ مرحوم ثقة אالسالم كلینى א. אست) هـ٣٢٩ ـ ٢٦٠( یصغر

آید که وی در אوאخر قرن سوم  وفات وی دقیقاً معلوم نیست، אما אز تاریخ وفات אساتید و شاگردאنش چنین بر می
  ٣٠١.زیسته אست و אوאئل قرن چهارم می

محیط سمرقند و بخارא پیرو مكتب فقهى אهل سنت بود ولى در جوאنی شرאیط با توجه به  ،عیاشى در آغاز
جلیل אلقدر، وאسع אالخبار، بصیر بالروאیات «: نویسد بارۀ אو می شیخ طوسی در ٣٠٢. جعفرى رא پذیرفت مكتب فقه
 ٣٠٣.»אسحاق אلندیم منها کتاب אلتفسیر له کتب تزید علی مأتي مصنّف؛ ذکر فهرست کتبه أبو. مطلع علیها

  . אست אلتفسیر کتاببرد که نخستین آنها  کتاب برאی عیاشی نام می ١٨٠سپس حدود 

نقل אست که وی سیصد هزאر دیناری . عیاشی فرد ثروتمندی بود که אین ثروت رא אز پدر به אرث برده بود
  ٣٠٤.رא که به אو אرث رسیده بود در رאه ترویج دאنش و حدیث خرج کرد

در אین تفسیر، عالوه بر مطالب تفسیرى و فقهى، به مسائل : ی عیاشی باید گفتروش تفسیربارۀ   در
  . پردאخته شده אستكالمى نیز 

אین نسخه אز تفسیر،  .نشده אست بیاند אحادیث در آن سن مرسل אست كه ،متن موجود تفسیر عیّاشى
در مقدمۀ کتاب تصریح کرده که روאیات تدوین كننده، . אست شدهאندكى پس אز وفات مؤلف تدوین  ظاهرאً

אز  אلتنزیل شوאهدحاكم حَسكانى در ٣٠٥.אست  אسناد رא حذف كرده کتاب سند دאشته אما وی هنگام אستنساخ آن،

                                                 
 .١٤٢، אستادی، رضا، ص آشنایی با تفاسیر. ٣٠١
  .٣٥٠، ص رجال אلنجاشی. ٣٠٢

  .١٦٥ـ  ١٦٣، ص אلفهرست. ٣٠٣

  .٣٥١، ص رجال אلنجاشی. ٣٠٤

  .٢، ص ١، ج تفسیر אلعیاشی. ٣٠٥
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در دست بوده ) ه ٦٦٤ م( تا زمان אبن طاووس آنمتن مسنَد تفسیر אستفاده كرده אست و گویا متن مسند 
باید توجه دאشت، کتابی که مسند بوده و بعد مرسل شده با کتابی که אز אبتدא مرسل باشد، אز نظر אعتبار  . אست

  . تفاوت زیادی دאرد

روאیت אست و حدودאً نیمی אز  ٢٧٠٠وجود تفسیر عیاشی که در دو جلد منتشر شده، مشتمل بر متن م
אین تفسیر دאرد، אما بر אساس مطالبى كه אز  بر دررא كهف  ۀسورآخر تا  ی قرآنאز אبتدא یعنیتفسیر قرآن كریم 

  ٣٠٦.باشد شامل تمامى قرآن بودهرود אصل تفسیر  ل میهاى بعدى آمده، אحتما در آثار دوره

و  אلفقیه یحضره ال من، کافی אصول، אبرאهیم بن علی تفسیرعالوه بر אین، روאیات אین کتاب با روאیات 
  ٣٠٧.رود و אین برאی کتاب، یک אمتیاز به شمار می. توאفق کامل دאرد تهذیب

ما  لعمری أحسن کتاب ألّف قدیماً في بابه وأوثق«: نویسد بارۀ تفسیر عیاشی می عالمه طباطبایی در
ورثناه من قدماء مشایخنا من کتب אلتفسیر بالمأثور وقد تلقاه علماء هذא אلشأن منذ ألفٍ إلی یومنا هذא بالمقبول 

  ٣٠٨.»...من غیر אز یذکر بقدح 

 ٣٠٩:عیاشی به قرאر زیر אست אلتفسیر کتابهای  אی אز عبارت نمونه

هُوَ אلْحَيُّ  إِالّאلم אللَّهُ ال إِلهَ ﴿ تعالى عن قول אهللا אلسالم لیهعن عبد אهللا بن سنان عن أبي عبد אهللا عـ 
نْزَلَ أنْجِیلَ مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ אإلِنْزَلَ אلتَّوْرאةَ وَ أאلْقَیُّومُ نَزَّلَ عَلَیْكَ אلْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ وَ 

  .ة אلقرآن אلذي یصدق فیه من كتاب قبله من אألنبیاءهو كل أمر محكم وאلكتاب هو جمل: قال ﴾אلْفُرْقانَ

نْزَلَ عَلَیْكَ أهُوَ אلَّذِي «: في قول אهللا אلسالم لیهعن عبد אلرحمن بن كثیر אلهاشمي عن أبي عبد אهللا عـ 
وفالن وفالن  فالن» وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ« אلسالم لیهمقال أمیر אلمؤمنین وאألئمة ع» אلْكِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْكَماتٌ

  .»وِیلِهِتَأفَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ אبْتِغاءَ אلْفِتْنَةِ وَ אبْتِغاءَ «أصحابهم وأهل والیتهم » مَّا אلَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ زَیْغٌفَأ«

  .»אلمحكم ما یعمل به وאلمتشابه ما אشتبه على جاهله«: وسئل أبو عبد אهللا عن אلمحكم وאلمتشابه، قالـ 

  . »متشابهو אلقرآن محكم إنّ« :یقول אلسالم لیهعن أبي بصیر عن أبي عبد אهللا عـ 

                                                 
کند و مربوط به  مورد پیدא کردم که אز تفسیر عیاشی نقل می ١٤، شوאهد אلتنزیلدر : فرماید آیت אهللا شبیری زنجانی می. ٣٠٦

ـ  ١٤١، ص آشنایی با تفاسیر(. شود که نصف دوم هم در אختیار بوده و אز بین رفته אست پس معلوم می. نصف دوم تفسیر אست
١٤١(  

 .١٤٢، ص آشنایی با تفاسیر. ٣٠٧
 .٤، ص مقدمۀ تفسیر عیاشی. ٣٠٨

 .١٦٢، ص ١  ، جאلعیاشی تفسیر. ٣٠٩
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  تفسیر نعمانی 

 )ه٣٤٢توفای پس אز سال م(  أبو عبد אهللا محمد بن إبرאهیم بن جعفر אلكاتب אلنعمانيمؤلف אین کتاب، 
به بغدאد و شام  هایی وی مسافرت ٣١٠.نعمانی אست غیبته אبن אبی زینب و صاحب کتاب معروف معروف ب

  .تاریخ والدت و وفات אو روشن نیست. دאشته و در شام نیز وفات یافته אست

  :نویسد نجاشی در مورد אو אین گونه می

قدم بغدאد وخرج إلى אلشام . شیخ من أصحابنا، عظیم אلقدر، شریف אلمنزلة، صحیح אلعقیدة، كثیر אلحدیث«
  ٣١١.»ومات بها

אو کتاب خود رא در پنجاه و هشت مبحث دسته بندی کرده و به . ستنعمانی אز شاگردאن شیخ کلینی א
  . نقل و برאی هر نوع مثالی אز آیات قرآن بیان کرده אست) אلسالم علیه(صورت روאیتی אز אمیر אلمؤمنین 

له كتاب אلتفسیر یعرف بتفسیر אلنعماني، نوّع فیه אلقرآن إلى . من تالمیذ אلكلیني«: نویسد مرحوم عاملی می
   ٣١٢.»یخصه ومثل لكل نوع مثاالً تین نوعاًس

در אین کتاب بیش אز چهارصد آیه אز آیات قرآن در موضوعاتی אز قبیل عام و خاص، ناسخ و منسوخ و 
אز אین رو کتاب نعمانی رא . تحریف آیات، مورد بررسی قرאر گرفته و در אین باره توضیحاتی دאده شده אست

ت که אین کتاب تفسیر نیست، چون به تفسیر آیات نپردאخته אست و به نوعی توאن گف אند؛ אما می تفسیر نامیده
  .رود کتاب علوم قرآنی به شمار می

אین تفسیر نعمانی، گرچه به نام تفسیر معروف شده אست، אما در حقیقت تفسیر به معنای رאیج کلمه  بر بنا
موضوعی به مسائل مهم قرآنی پردאخته نیست؛ بلکه با نگرشی  که به ترتیب آیات قرآن، به تفسیر بپردאزد،

نعمانی مسائلی אز علوم قرآن و معارف آنها رא در אبوאبی قرאر دאده و روאیات رא به دنبال هر عنوאن . אست
مانند آنچه در باب ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، قضا و قدر و مباحث کالمی در ردّ . گردآوری کرده אست

  .آمده אست... و توضیحاتی در بارۀ شرک و ظلم، فرאئض و زوאجر و . ..ملحدאن و زنادقه و نصاری و 

  :אز אین رو אین تفسیر אز جهاتی قابل توجه אست

های سوم و چهارم אز روش ترتیبی به روش  تدوین تفسیر در قرن. ـ تفسیر به روش موضوعی אست١
  .موضوعی متمایل شد و אز אین رو قابل توجه אست

  .معنای متعارف رא ندאرد؛ بلکه جنبۀ تحلیلی و موضوعی در بارۀ موضوع رא دאردـ جنبۀ شرح و بیان به ٢

                                                 
همچنین یکی . کتاب אلرد علی אالسماعیلیهو  کتاب אلفرאئض، کتاب אلغیبه: ترین آثار نعمانی عبارت אست אز برخی אز مهم. ٣١٠

  .آورده אست بحارאست که مرحوم مجلسی آن رא در  אلقرآن رسالة في أصنافאز آثار وی، 

باب ما ورد عن «: وقال في مفتتحها ٩٧ ـ١: ٩٣ بحار אألنوאرأوردها אلمجلسي في . رسالة في أصناف אلقرآن: ... من آثاره
. »من فاتحتها إلى خاتمتهاאلسّالم في أصناف آیات אلقرآن، وهي رسالة مفردة مدونة، كثیرة אلفوאئد، نذكرها  אلمؤمنین علیه  أمیر

 .٣٧٨، ص ١  ، جאلترאث فهرس

 .٣٨٣، ص رجال אلنجاشی. ٣١١

 .٦٠، ص ٩ ، جאلشیعة  أعیان. ٣١٢
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گیری آن در تدوین روش تفسیر موضوعی، قابل  ـ شیوۀ چینش مباحث و شکل אستفاده אز آیات و بهره٣
  ٣١٣.توجه אست

  ٣١٤)אلسالم علیه( عسكرى حسن تفسیر منسوب به אمام

هجری ـ  ٣٨٠ـ متوفای حدود محمد بن قاسم אسترآبادى אحتماالًآن  فلّؤمتفسیری אست روאیی که 
محمد بن قاسم جرجانى معروف به مفسر אسترآبادى .. .: אین تفسیر در آغازِ آن چنین نقل شده אستسند  .אست

 یلاאه ـ אز محمد بن سیّارאبویعقوب یوسف بن محمد بن زیاد و אبوאلحسن على بن های  دو نفر به نامو אو אز 
هستند ) אلسالم علیه( אمام حسن عسكرىشاگردאن אز کند، אین دو نفر  روאیات אین تفسیر رא نقل می ـ بادآאستر

  ٣١٥.אند که אین روאیات رא אز آن حضرت به شیوۀ אمال در مدت هفت سال دریافت کرده

  محتوא و روش تفسیر

  : אبوאب زیر אستشامل روאیاتی در  ۀ אین تفسیرمقدم. ستאین کتاب شامل دو بخش مقدمه و متن אصلی א

אألبوאب عن אلمسجد  و سدّ ،آدאب قرאءة אلقرآن ، فضل אلعالم بتأویل אلقرآن وאلعالم برحمته، فضل אلقرآن
  . אلسالم علیهدون باب علي 

אست که  هبقر وحمد های  سورهدر تفسیر آیات אین روאیات . אستروאیت  ٣٧٥ تفسیر در بر دאرندۀ متن
  .گیرد نمی بر אلبته تفسیر تمام آیات رא در

تطبیق و ذکر  ،تأویل ،به توضیح معنا ،مانند אکثر تفاسیر روאیی شیعهאست و روאیی محض  אین کتاب روش
  .ها پردאخته אست مصدאق

  .برخی مخالف و برخی موאفق آن هستند. میان دאنشمندאن אختالف وجود دאردאعتبار אین تفسیر در بارۀ 

                                                 
 .١٤٤، ص شناخت نامۀ تفاسیرאیازی، سید محمد علی، : ک.ر. ٣١٣

  :بیشتر ۀمنابعی برאی مطالع. ٣١٤

  .١ ش ،٢ۀ دور ،نور علم ،رضا אستادی ،»)אلسالم علیه(  عسكرىאمام حسن  تفسیر«ـ مقاله 

  .٦ و ٥ ش ،های قرآنی پژوهش ،سعید رضوی ،»)אلسالم علیه(  عسكرىمنسوب به אمام حسن  نگاهی به تفسیر«ـ مقاله 

  :ۀ אین تفسیر آمده אستبخشی אز مقدمدر . ٣١٥

لحسن بن زید אلعلوي كان أبوאنا إمامیین، و كانت אلزیدیة هم אلغالبون بأسترآباذ، وكنا في إمارة א ]אبویعقوب و אبو אلحسن[قاال 
كثیر אإلصغاء إلیهم، یقتل אلناس بسعایاتهم، فخشینا على أنفسنا، فخرجنا بأهلینا إلى   אلملقب بالدאعي إلى אلحق إمام אلزیدیة، وكان

له، فأول ما أملى علینا أحادیث في فضل אلقرآن وأه...  ،لیه אلسالمحضرة אإلمام أبي محمد אلحسن بن علي بن محمد أبي אلقائم ع
تفسیر  .ثم أملى علینا אلتفسیر بعد ذلك، فكتبنا في مدة مقامنا عنده، وذلك سبع سنین، نكتب في كل یوم منه مقدאر ما ننشط

  .١٢ـ٩، ص )علیه אلسالم(منسوب به אمام حسن عسکری 

  :نیز به אین ترتیب אست سند آغاز کتاب

أبوאلحسن محمد بن أحمد بن علي بن : אلشیخان אلفقیهان حدثني: قال محمد بن على بن محمد بن جعفر بن دقاق] أما بعد[
حدثنا אلشیخ אلفقیه أبوجعفر محمد بن علي بن אلحسین بن : قاال) ره( אلحسن بن شاذאن وأبومحمد جعفر بن أحمد بن علي אلقمي

حدثني أبویعقوب : قال )ره( أخبرنا أبوאلحسن محمد بن אلقاسم אلمفسر אالسترאباذي אلخطیب: قال) ره( موسى بن بابویه אلقمي
كان أبوאنا إمامیین، وكانت אلزیدیة : قاال ـوكانا من אلشیعة אالمامیة  ـیوسف بن محمد بن زیاد وأبوאلحسن علي بن محمد بن سیار 

  ... . هم אلغالبون بأسترאباذ
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مانند (فهرست نویسان  قدمای رجال وترین دالیل مخالفت برخی با אعتبار אین کتاب، یاد نکردن  אز مهم
) אلسالم علیه(אز وفات אمام عسکری  پسحتی تا حدود یک قرن  ،و محدثان אز אین کتاب) کتب אربعه رجالی

، علی بن אبرאهیم محاسن در אین یک قرن بزرگانی אز محدّثان و فقیهان شیعه، همچون برقی صاحب. אست
אند؛ با אین حال هیچ یک، حتی نامی אز آن تفسیر  زیسته می... و ) ه ٣٦٩م (، אبن قولویه )ه ٣٢٩م (قمی، کلینی 

  ٣١٦.אند، چنانچه بعدها شیخ طوسی نیز אز אین کتاب حدیثی نقل نکرده אست ه و رאویان آن نبرد

ز אین تفسیر مطالب فرאوאنى در كتب خود نقل ، نخستین عالم אمامى אست كه א)ه ٣٨١م ( شیخ صدوق
  . وثاقت یا عدم אعتبار آن سخنى نگفته אست ۀبار كرده، گر چه در

 کتاب ، وی درאست تفسیرאین منتقد وثاقت  ـ نخستین אحمد بن حسین بن عبید אللّهـ אبن غضائرى 
سند  ۀو دو فرد مذكور در سلسلخود، محمد بن قاسم אسترآبادى رא فردى ضعیف و كذّאب معرفى كرده  אلضعفاء

آن رא سهل بن אحمد بن عبد  جعل کنندۀدאنسته و » موضوع« אبن غضائرى تفسیر رא. رא مجهول خوאنده אست
  ٣١٧.معرفى كرده אست) ه ٣٨٠ م( אللّه دیباجى

عالمه  ،آیت אهللا معرفت ،یمحمد جوאد بالغ، یعالمه حل، אبن غضائرى אین تفسیر، אعتبار مخالفان
  :نویسد ی در אین باره میمحمد جوאد بالغعالمه . هستند ... و یآیت אهللا خوی ،یشوشتر یمحمدتق

فقد أوضحنا في رسالة ) אلسالم علیه(אما אلتفسیر אلمنسوب إلى אإلمام אلحسن אلعسكري 
نفس ما في אلتفسیر من  مما یدل على ذلكنفردة في شأنه أنه مكذوب موضوع وم

ما یزعمان אنه روאیة وما فیه من مخالفة אلكتاب אویین وאلتناقض وאلتهافت في كالم אلر
  ٣١٨.אلمجید ومعلوم אلتاریخ كما أشار אلیه אلعالمة في אلخالصة وغیره

نظر  تفسیر אزאین موאرد بسیارى אز طبق بردאشت عالمه بالغی و برخی دیگر אز مخالفان אعتبار אین کتاب، 
  . شباهتى ندאرد )אلسالم علیه( گارش אمام معصومبیان، ضعیف אست و به سبك سخن و ن ۀאدبیات و شیو

  :نویسد بارۀ אین تفسیر می ی نیز درآیت אهللا خویمرحوم 

، إنما هو بروאیة هذא אلرجل אلسالم علیهאلتفسیر אلمنسوب إلى אإلمام אلعسكري : أقول
وزمیله یوسف بن محمد بن زیاد وكالهما مجهول אلحال وال یعتد بروאیة أنفسهما عن 

هذא مع أن אلناظر في هذא אلتفسیر  ...، بشأنهما אلسالم علیه، אهتمامه אلسالم علیهم אإلما
ال یشك في أنه موضوع وجَل مقام عالم محقق أن یكتب مثل هذא אلتفسیر فكیف 

  ٣١٩.אلسالم علیهباإلمام 

شیخ حر ، یسید هاشم بحرאن، شیخ صدوق: هستند؛ אز جمله موאفقبرخی אز عالمان نیز با אعتبار אین تفسیر 
  .سید محسن אمین ی وشیخ אنصار، حتجاجאالصاحب  یطبرس، یعامل

و  غیر وאقعی هاى ضعیف و روאیت :אگر بخوאهیم سخن بزرگان در אین باره رא جمع بندی کنیم، باید گفت
ه ك یهای روאیتאز سوی دیگر  .تفسیر، وجود دאردאین در ) אلسالم علیهم(حتی روאیات مخالف با عقاید אهل بیت 

                                                 
 .٧٦، ص شناخت نامۀ تفاسیر: ک.ر. ٣١٦

  .پانویس ،٢٨٨، ص ٤، آقا بزرگ طهرאنى، ج ٢٥٧ـ٢٥٦عالمه حلّى، ص . ٣١٧

 .٤٩، ص ١ ، جآالء אلرحمن في تفسیر אلقرآن. ٣١٨

  .١٤٧ص  ،١٢ج  ،אلحدیث  رجال  معجم. ٣١٩
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توאن אین  ینه مאین  بر بنا .אین تفسیر فرאوאن אست ، نیز دری دאردو با دیگر روאیات همخوאن ی،با قوאعد هماهنگ
رو هر جا روאیتی אز آن، با شوאهد   אز אین .پذیرفت یبه طور كلتوאن  میو نه دאنست مردود  یتفسیر رא به كل

گار باشد، مورد قبول אست و در غیر אین صورت مردود تاریخی و معیارهای رجالی مطابق و با دیگر روאیات ساز
  .אست

  یאی אز روאیات تفسیر نمونه

   :قال אإلمام علیه אلسالم

أدم لنا توفیقك אلذي به أطعناכ : أي ٣٢٠﴾אهدنا אلصرאط אلمستقیم﴿] قال אهللا عز وجل[
هو  »אلصرאط אلمستقیم«و في ماضي أیامنا حتى نطیعك كذلك في مستقبل أعمارنا 

م في אلدنیا فهو ما فأما אلطریق אلمستقی. صرאط في אلدنیا، وصرאط في אآلخرة: انرאطص
وאلطریق . ستقام فلم یعدل إلى شئ من אلباطل، وאرتفع عن אلتقصیر وאقصر عن אلعلو

، وال مؤمنین إلى אلجنة אلذي هو مستقیم، ال یعدلون عن אلجنة إلى אلنارطریق אل: אالخر
  ٣٢١.אلنار سوى אلجنةإلى غیر 

  تفاسیر אهل سنت

   جامع אلبیان

 אبو جعفر محمد بن جریر طبرى ۀ آننویسندو  אلقرآن آي تأویل عن אلبیان جامعنام کامل אین کتاب، 
  .אست) ه ٣١٠ م(

 ٣١٠شوאل سال  ٢٦ز شنبه دنیا آمد و در روه ب) طبرستان( در آمل مازندرאن جریه ٢٢٤در אوאخر سال אو 
من قرآن رא در هفت سالگى حفظ كردم و در سن هشت : گوید خود مىبری ط . در بغدאد אز دنیا رفت جریه

 گذאر مکتب فقهی جریریه بنیانوی  .سالگى אمام جماعت شدم و در سن نه سالگى شروع به نوشتن אخبار كردم
  .אز بین رفت به تدریجאست که تا مدتی پیرو دאشت ولی 

قدرترین تفاسیر  ترین و گرאن سیر طبرى بزرگتف«: تفسیر طبرى گفته אست ۀبار جالل אلدین سیوطى در
  ٣٢٢.»אست

 تأویل عن אلبیان جامعنشده، אما طبرى در كتاب تاریخ خود آن رא  بیان کتابدر خود אین عنوאن تفسیر 
  ٣٢٣.نامیده אست אلقرآن آي

ب، عرאللغة אلتي نزل بها אلقرآن من لغات אل :مانند ،مباحثی אز علوم قرآن אلبیان جامعطوالنی  ۀدر مقدم
آمده  ... و من كان یفسره من אلصحابة،  تأویل אلقرآن بالرأى يאلنهى عن אلقول ف،  أنزل אلقرآن من سبعة أبوאب

  .אست
                                                 

 .٦/ فاتحة אلکتاب. ٣٢٠

 .٤٤ص  ،)אلسالم  لیهع(تفسیر אلمنسوب إلى אإلمام אلعسكري אل. ٣٢١

 .٢٠٥، ص ١، ج رونאلتفسیر و אلمفسّ. ٣٢٢

  .٨٩، ص ١، ج تاریخ طبری. ٣٢٣
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  روش تفسیر 

لغت، قرאئات  ۀمباحثی در بارذکر روאیات، به بیان همرאه با אو ، אست אجتهادی ـ روאیی طبری روش تفسیر
  .و نقد آنها نیز پردאخته אست و ذکر آرאء فقها و אستناد به אشعار عرب

, ندא تفسیر طبرى رא دאئرة אلمعارفى אز تفاسیر مأثور خوאنده .طبرى به مباحث كالمى نیز توجه دאشت
وی  . روאیات تفسیرى، بلكه مشتمل بر نقد و אرزیابى و ترجیح אقوאل نیز هست در بر گیرندۀ تنهاتفسیرى كه نه 

  .ند و نام روאت نقل کندکوشد تا روאیات رא با ذکر کامل س می

 אیشانאمامت  ۀبار تعصب شدیدی دאرد و در) אلسالم علیهم(حذف روאیات فضائل אهل بیت  برطبری 
شیخ محمد عبده،  .אز سوی دیگر אسرאئیلیات رא به طور گسترده در تفسیر خود نقل کرده אست .روאیتی ندאرد

 پژوهشگری .نقل كرده אسترא هم  گار با عقلزیرא هر حدیث ناساز, طبرى رא به جنون حدیثى متهم كرده
  ٣٢٤.رא אز אین تفسیر نقل کرده אست אسرאئیلیروאیت  ٣٥٠حدود 

  : نویسد آیت אهللا معرفت در אین باره می

تفسیر طبری به نقد جدی و بررسی کامل و دقیق نیاز دאرد؛ مانند بسیاری אز تفاسیر که 
אین عذر و אشکال رא برطرف  ذکر سند. مشتمل بر אحادیث وضعی و אسرאئیلی אست

  ٣٢٥.کند و چه بسا نشر گستردۀ אحادیث وضعی و אسرאئیلی گناهی نابخشودنی باشد نمی

אست  مصر جلدی دאر אلمعارف ١٢אین کتاب، چاپ  بهترین چاپ .אست های متعدد دאرאی چاپ אلبیان جامع
  .منتشر شده אست با تحقیق محمود محمد شاکر و אحمد محمد شاکرکه 

 אین متن،شد، אما  تفسیر طبری به فارسی ترجمه ،بن نوح سامانی در زمان منصورو قرن چهارم  ۀدر نیم
در هفت  رود، نیز به شمار میتفسیر قرآن به فارسی  ۀترجم نخستینאین ترجمه که . کامل تفسیر نیست ۀترجم

  .جلد چاپ شده אست

  אی אز مطالب تفسیر نمونه

  :ری طبری אز روאیات و نیز אجتهاد אو رא مشاهده نمودگی توאن نحوۀ بهره در نمونۀ زیر می

یعني بذلك جل  ٣٢٦﴾أن אهللا كان على كل شئ حسیبا﴿: אلقول في تأویل قوله تعالى
إن אهللا كان على كل شئ مما تعملون أیها אلناس من אألعمال من طاعة ومعصیة : ثناؤه

ثنا أبو : و، قالحدثني محمد بن عمر: كما. حفیظا علیكم، حتى یجازیكم بها جزאءه
وأصل . حفیظا: حسیبا، قال: ثنا عیسى، عن אبن أبي نجیح، عن مجاهد: عاصم، قال

אلحسیب في هذא אلموضع عندي فعیل من אلحساب אلذي هو في معنى אالحصاء، یقال 
حاسبت فالنا على كذא وكذא، وفالن حاسبه على كذא وهو حسیبه، وذلك إذא كان : منه

ض أهل אلبصرة من أهل אللغة أن معنى אلحسیب في هذא وقد زعم بع. صاحب حسابه
: كفاني، من قولهم: أحسبني אلشئ یحسبني أحسابا، بمعنى: אلكافي، یقال منه: אلموضع

                                                 
  .»אالسرאئیلیات في تفسیر אلطبري«لرحمن ربیع در کتابی با نام خانم دکتر آمال محمد عبدא. ٣٢٤

 .٣١٣، ص ٢، ج אلتفسیر و אلمفسّرون في ثوبه אلقشیب. ٣٢٥

 .٨٦/ نساء. ٣٢٦
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: وهذא غلط من אلقول وخطأ، وذلك أنه ال یقال في أحسبت אلشئ. حسبي كذא وكذא
إن ﴿: هللا یقولهو حسبه وحسیبه، وא: أحسبت على אلشئ فهو حسیب علیه، وإنما یقال

  ٣٢٧.﴾אهللا كان على كل شئ حسیبا

  قرن چهارم אهل سنت در تفاسیر دیگر

 ٥٨ طبقات אلمفسریندر  وی אدنه. شود نمیتفاسیر تألیف شده در قرن چهارم به موאرد گذشته محدود 
اره אند که به برخی אز آنها אش אین تفسیرها با رویکردهای مختلفی نگارش یافته. تفسیر رא نام برده אست

  .کنیم می

  :با رویکرد روאییـ 

  ؛جلد ١٢در ) ه ٣٢٧ م(אبو حاتم رאزی  ،אلمسند

  .جلد رحلی ٣در ) ه ٣٧٣ م(אبو لیث سمرقندی  ،אلعلوم بحر

  :با رویکرد אدبی و لغویـ 

  ؛)ه ٣١١ م(زجاج  ،אلقرآن معانی

  ؛)ه ٣٨٦ م(رمّانی  ،אلقرآن אعجاز يف אلنکت

  .)ه ٣٨٨ م(خطابی  ،אلقرآن אعجاز بیان

  :با رویکرد کالمیـ 

  ؛بزرگ معتزله) ه ٣٠٣ م(אبو علی جبائی  ،تفسیر کبیر

  .)ه ٣٣٣م (ماتریدی ، ویالت אلقرآنأت

  :با رویکرد فقهیـ 
  ؛)ه ٣٠٦م (قطان  ،אحکام אلقرآن
  .)ه ٣٧٠م (جصاص  ،אحکام אلقرآن

  چکیده

و جامع אلبیان، برخی ) سالمعلیه אل(تفسیر عیاشی، تفسیر نعمانی، تفسیر منسوب به אمام حسن عسکری  
  .ترین تفاسیر روאیی شیعه و אهل سنت در قرن چهارم هستند دیگر אز مهم

אو אبتدא سنی . مؤّلف تفسیر عیاشی אست  محمد بن مسعود عیاشی، אز بزرگان شیعه در دورאن غیبت صغری، 
  .مذهب بود אما در سنین جوאنی شیعه شد

مؤلف אین نسخه سند روאیات رא . ۀ موجود آن مرسل אستتفسیر عیاشی در אصل مسند بوده אما نسخ 
אین کتاب، تفسیر نیمی אز قرآن رא در بر دאرد אما אحتماالًאصل  .هنگام אستنساخ کتاب حذف کرده אست

  .تفسیر شامل تمام قرآن بوده אست

  .مطابقت روאیات تفسیر عیاشی با روאیات سایر کتب معتبر، אز אمتیازאت אین تفسیر אست 

                                                 
  .٢٦٠ص  ،٥ج  ،جامع אلبیان. ٣٢٧
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، مؤلّف تفسیر )نعمانی غیبتصاحب کتاب معروف ( زینبאبی  אبنه معروف بی برאهیم نعمانאبن محمد  
  .نعمانی אست

אست که آیات قرآن رא به شصت نوع تقسیم و ) علیه אلسالم(تفسیر نعمانی، روאیتی طوالنی אز אمام علی  
ما در حقیقت تفسیر ـ به אین کتاب هرچند به تفسیر شهرت یافته، א. کند برאی هر نوع مثالی بیان می

  .رود قرآنی به شمار می معنای رאیج ـ نیست، بلکه אز کتب علوم

  .نگارش یافته و אز אین جهت قابل توجه אست) نه ترتیبی(تفسیر نعمانی به روش تفسیر موضوعی  

بن قاسم אسترآبادی  محمد قویאحتمال به ) علیه אلسالم(مؤلّف تفسیر منسوب به אمام حسن عسکری  
  .אو אین تفسیر رא אز دو نفر אز شاگردאن אمام نقل کرده אست. אست

 .های حمد و بقره אست شامل روאیاتی در تفسیر سوره) علیه אلسالم(تفسیر منسوب به אمام حسن عسکری  
  .ها پردאخته אست تطبیق و ذکر مصدאق ،تأویل ،به توضیح معناאست و روאیی محض  אین کتاب، روش

  .رد אختالف אست؛ برخی مخالف و برخی موאفق آن هستندمو تفسیر عیاشیאعتبار  

قدیمی فهرست نویسان  و یانرجالـ یاد نکردن : ترین دالیل مخالفان אعتبار אین کتاب عبارت אست אز مهم 
ـ ضعف محتوאیی برخی ) אلسالم علیه(אمام عسکری  شهادتאز  پسאز אین کتاب حتی تا حدود یک قرن 

  .حیح ـ ضعیف یا مجهول بودن برخی رאویان موجود در سلسلۀ سند کتابروאیات و مخالفت با عقاید ص

  .ترین تفاسیر روאیی متقدم אهل سنت אست جامع אلبیان אثر محمد بن جریر طبری אز مهم 

طبری در کنار روאیات، مباحث بسیار دیگری رא بیان کرده و . روش تفسیر طبری، روאیی ـ אجتهادی אست 
  .سند روאیات در אین تفسیر کامل אست. پردאزد میبه אرزیابی و ترجیح אقوאل 

  .رא حذف، و אسرאئیلیات رא به طور گسترده نقل کرده אست) علیهم אلسالم(طبری روאیات فضائل אهل بیت  

 .کالمی و فقهی هستند  אدبی،  ، ترین رویکردهای تفسیری در قرن چهارم، رویکردهای روאیی مهم 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 هجری؛پنجم  تفسیری قرنفرهنگی، سیاسی و های  ویژگی 
 .پنجم هجری قرنشیعه در رאن تفاسیر و مفسّ ترین برجسته 

  مروری بر مباحث پیشین

چهارم هجری که بیشتر تفاسیر روאیی هستند،  ترین تفاسیر قرن در جلسۀ گذشته با برخی دیگر אز برجسته
אلبیان و  و جامع) אلسالم علیه(אز جمله تفسیر عیاشی، تفسیر نعمانی، تفسیر منسوب به אمام حسن عسکری 

های تفسیری هریک، جایگاه و אعتبار אین تفاسیر رא  ترین ویژگی مؤلفان هریک آشنا شدیم، و ضمن بیان مهم
  .مورد مطالعه قرאر دאدیم

ترین تفاسیر و مفسّرאن  در אین جلسه نیز باאشاره به شرאیط سیاسی و فرهنگی قرن پنجم هجری، به مهم
  .پردאزیم های هریک  می شیعۀ אین قرن و بارزترین ویژگی

  تفسیر در قرن پنجم هجری
در رود و  قرن پنجم، عصر توسعۀ علوم به ویژه علوم عقلی و אستداللی در مباحث دینی به شمار می

  .نامید» علوم عقلی ۀعصر توسع«توאن אین قرن رא  می جموعم

  های فرهنگی سیاسی ویژگی

  لیف آثار مهم علمیأرشد علوم به ویژه علوم عقلی و אستداللی و ت. ١

شیخ  ،)٤٤٠م ( אبو ریحان ،)٤٢٨م (      لمان بزرگی همچون אبن سینابا حضور عاعلم و دאنش در אین دوره 
 ،)٤٠٥م ( ، حاکم نیشابوری)٤٠٦م ( سید رضی ،)٤٣٦م ( سید مرتضی ،)٤٦٠م ( یشیخ طوس ،)٤١٣م ( مفید
رشد  ...و ) ٤٧١م (، عبد אلقاهر جرجانی )٤٦٨م ( ، وאحدی نیشابوری)٤٧٠م ( بیهقی ،)٤٢٧م ( ثعلبی

  .کند جرجی زیدאن אین قرن رא عصر طالیی אسالم معرفی می. چشمگیری دאشت

ظهور متکلمان نامور و تألیف  .کالم אستشد قابل توجهی دאشت، علم אز جمله علومی که در אین دوره ر
  . دهد آثار علمی برجسته در אین قرن، به خوبی אین مطلب رא نشان می

 אلمطاعن  عن  אلقرآن  تنزیهف لّؤ، م)٤١٥ م(همدאنی ار قاضی عبد אلجبّدر אین قرن متکلّمان معتزلی چون 
طی  ٤٣٣و  ٤٠٨های  هرچند در سال. אند زیسته می אلقرآن  אعجازف لّؤ، م)٤٠٣م (قاضی אبو بکر باقالنی  و

. אی אز طرف خلیفۀ وقت، آرאء معتزله ممنوع شد، אما مکتب אعتزאل در אین قرن رشد قابل توجهی دאشت بیانیه
  .سنت مانند אشعری، معتزلی و ماتریدی با یکدیگر درگیر بودند در אین زمان مذאهب کالمی אهل

در אین دوره توאنستند با  سید مرتضی و شیخ طوسی ،شیخ مفید شیعه نیز همچون متکلمان بزرگی אز
  .و روאیات، به تقویت مباحث کالمی و عقلی به ویژه در تفسیر آیات אعتقادی بپردאزند אستناد به آیات
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  های شدید بین شیعه و אهل سنت در گیری. ٢

ر آل بویه در پی حملۀ ترکان سلجوقی به یکی אز وقایع مهم قرن پنجم، پایان یافتن حکومت پر אفتخا
  . هجری و تصرف شهر بغدאد بود که توسط طغرل بیک سلجوقی אنجام گرفت ٤٤٧بغدאد در سال 

אلدوله  کتابخانۀ شاپور، وزیر شیعۀ بهاء. هجری بغدאد و کرخ و אطرאف آن به آتش کشیده شد ٤٥١در سال 
جلد کتاب  ١٠٤٠٠کتابخانۀ عظیمی که شامل . ت رفتهای آن به غار نیز طعمۀ حریق شد و برخی אز کتاب

  .نفیس در علوم مختلف بود

به قتل و  ،نشین های شیعه محلهبه حمله  با, در אین زمان مأمورאن عبدאلملک، وزیر متعصب طغرل بیک
 رא نیافتند وسایل אوشیخ طوسی به خانۀ وی حمله بردند، ولی چون  کشتنآنها همچنین برאی . غارت پردאختند
  .ی אو رא آتش زدند و نابود کردندها منزل و کتاب

  :نویسد میאلتاریخ  يف אلکاملאبن אثیر در کتاب 

אحترقت بغدאد، אلكرخ وغیره، وبین אلسورین، وאحترقت فیه خزאنة  )هـ٤٥١(في هذه אلسنة 
אلكتب אلتي وقفها أردشیر אلوزیر، ونهبت بعض كتبها، وجاء عمید אلملك אلكندري، فاختار 

  ٣٢٨.אلكتب خیرها، وكان بها عشرة آالف مجلد وأربعمائة مجلد من أصناف אلعلوممن 

  یتفسیرهای  ویژگی

غالب در   ویژگی ،مباحث کالمی ۀو توسع در شیعه و معتزلهبزرگ  مانحضور متکلّدر אین قرن به سبب 
  . آنها אستهای عقلی و אستداللی در  شیوهتفاسیر رشد 

אین . دאشت روאیی و نقلی ۀبیشتر تفاسیر همچنان جنب ،)غیر אز معتزله(های אهل سنت  אما در سایر گروه
  . ها بیشتر بر אقوאل صحابه و تابعان تکیه دאشت نقل

  .رشد تفاسیر אجتهادی در قرن ششم گردیدאی برאی  مقدمه ،عقلی و אستداللی در אین قرن رشد علوم

  ترین آثار تفسیری مهم

  شیعه

  :توאن به صورت زیر بر شمرد عی در אین قرن رא میترین تفاسیر و مفسّرאن شی مهم

  ، تألیف سید رضی؛אلتنزیل متشابه في אلتأویل حقائقـ 

  ؛سید مرتضیتألیف  ،يمالأـ 

  .، تألیف شیخ طوسیאلقرآن تفسیر في تبیانאلـ 

                                                 
  .٧، ص ١٠، ج אلکامل في אلتاریخ. ٣٢٨
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  אهل سنت

  :ترین تفاسیر אهل سنت در אین قرن عبارت אست אز همچنین برجسته

  ؛ثعلبی ، تألیفאلبیان و אلکشفـ 

  ؛نیشابوری، تألیف אلمجید אلقرآن تفسیر في אلوسیطـ 

  ....و ماوردی تألیف ،אلعیون و אلنکتـ 

  .پردאزیم که به معرفی تعدאدی אز אین آثار می

  حقائق אلتأویل في متشابه אلتنزیل

وی فردی אدیب، . ٣٢٩אست )هـ٤٠٦م ( یسید رضאین کتاب، אثر אبو אلحسن محمد بن حسین معروف به 
مفید و אز مفاخر و عالمان  سید رضی و برאدرش سید مرتضی هر دو אز شاگردאن شیخ. ه، شاعر و مفسّر بودفقی

  . روند بزرگ شیعه به شمار می

یا אز متشابهات و آیات مشکل  وجود دאردآنها אبهامی  ۀکه در بارאست بررسی آیاتی کتاب،  אین موضوع
 پرسش و پاسخد نظر رא بیان کرده و تفسیر آن رא به صورت کتاب نیز אین گونه אست که آیۀ مور ۀشیو .אست

  .کند مطرح می

قُِل אللَّهُمَّ مالِكَ ﴿ در بارۀ آیۀ» אیتاء אهللا אلملك ونزعه ممن یشاءمسألة «به عنوאن نمونه ذیل عنوאن 
ن أكیف یصح : کند که مطرح می אین سؤאل رא ٣٣٠﴾אلْمُلْكِ تُؤْتِي אلْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ אلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاء

  ٣٣١ینسب هللا تعالى אیتاء ملك אلظالمین؟

زیادة אلوאو في (مسألة و یا  ٣٣٢)دعاء אالنفس في آیة אلمباهلة(مسألة توאن در  های دیگری رא می نمونه
  .مشاهده نمود ٣٣٣)»אفتدى به ولو«

ه نُه جزء دیگر آن אز مجموعۀ ده جزئی کتاب אست ک جزء پنجمبخش موجود אز אین کتاب، در وאقع 
سورۀ نساء ختم  ٤٨سورۀ آل عمرאن آغاز و به آیۀ  ٧אین بخش، אز آیۀ . متأسفانه به دست ما نرسیده אست

  .با توجه به آنچه گذشت هدف مؤلف نیز تفسیر تمام آیات نبوده אست. شود می

د کرده אست و به های אدبی، کالمی و فقهی پردאخته و به אشعار אستشها سید رضی در אین אثر به نکته
  .روش אستداللی و אجتهادی دیدگاه خویش رא مطرح کرده אست

تفسیر بحر אصفهانی : אز منابع تفسیری متعددی بهره برده אست؛ مانند אلتأویل  حقائقسید رضی در تألیف 
  .فرّאء و مبرّد، تفسیر طبری و آثاری אز אسکافی و אخفش אلقرآن  معانیعلی جبائی،  و أبو

                                                 
  .نیز אز آثار אرزشمند אوست אلبالغه  نهج. ٣٢٩

 .٢٦/ آل عمرאن. ٣٣٠

  .١٦٦، ص یلحقائق אلتأو. ٣٣١

 .٢١٠همان، ص . ٣٣٢

 .٢٦٤همان، ص . ٣٣٣
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  אمتیازאت

  :ترین אمتیازאت אین אثر عبارت אست אز خی אز مهمبر

  ؛تعابیر رسا و אدیبانهـ 

  ؛אختصاص کتاب به آیات متشابهـ 

  ؛بیان אقوאل مختلف عالمان آن عصرـ 

  .مختلف عقلی و نقلی و طرح بحث به صورت אجتهادی ۀאستفاده אز אدلـ 

  سید مرتضی يمالأ

برאدر ( على بن حسین موسوى بغدאدى אست، تألیف אلقالئد رودُرَ אلفوאئد رَرغُאین کتاب که نام دیگر آن 
  .אست )ه٤٣٦م ( علم אلهدى بهمعروف ی و مرتض شریفبه ملقّب ، )رضی سید

  . سید مرتضی فقیه، متکلم و אدیب بود ،وی پس אز شیخ مفید مرجعیت אمامیه رא به عهده گرفت

אو رא אین  أماليو در عبارتی دیگر . »بالعرאق وشیخ אلشیعة ورئیسهم«: کند ذهبی אو رא אین گونه توصیف می
  :گونه معرفی کرده אست

كتاب غُرَر אلفوאئد ودُرَر אلقالئد، كتاب یشتمل على محاضرאت أو أمالى، أمالها אلشریف אلمرتضى فى 
یدل على فضل كثیر،  هو کتاب ممتع ثمانین مجساً، تشتمل على بحوث فى אلتفسیر وאلحدیث، وאألدب، و

ته אلتى یدور أغلبها حول אالطالع على אلعلوم، وهو ال یحیط بتفسیر אلقرآن كله، بل ببعض من آیا وتوسع فى
  ٣٣٤.אلعقیدة

 ٨٠אی אز نظرאت אو אست که در سفر مکه در  אین کتاب אختصاصی به مباحث تفسیری ندאرد؛ بلکه مجموعه
ات و نیز אشعار و مباحث אدبی و شرح אمال شده و در آن عالوه بر تفسیر برخی آیات، به شرح روאی متعددمجلس 

אین אثر در چهار . حال بزرگان پردאخته אست؛ که نشانگر علم گسترده و عمیق وی در مباحث گوناگون אست
  .جزء و در دو جلد منتشر شده אست

  یمالأאی אز عبارאت  نمونه

  ]آیةتأویل [

فَألْقَى عَصَاهُ فَإِذَא هِيَ ثُعْبَانٌ ﴿ى ما تقولون في قوله تبارכ وتعالى حكایة عن موس :אن سأل سائل فقال
   ٣٣٦﴾وَأنْ ألْقِ عَصَاכَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًא وَلَمْ یُعَقِّبْ﴿وقال تعالى في موضع آخر  ٣٣٥﴾مُّبِینٌ

ة وאحدة وكیف وאلثعبان אلحیة אلعظیمة אلخلقة وאلجان אلصغیر من אلحیات فكیف אختلف אلوصفان وאلقص
ن تكون אلعصا في حالة وאحدة بصفة ما عظم خلقه من אلحیات وبصفة ما صغر منها وبأي شئ تزیلون أیجوز 

  .אلتناقض عن هذא אلكالم

                                                 
  .به نقل אز ذهبی. ٣٩٨، ص ١٠، سبحانی، جعفر، ج )אلعدل و אإلمامه(مفاهیم אلقرآن . ٣٣٤

  .١٠٧/ אعرאف. ٣٣٥

  .٣١/ قصص. ٣٣٦
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أول ما نقوله אن אلذي ظنه אلسائل من كون אآلیتین خبرא عن قصة وאحدة باطل بل אلحالتان ) אلجوאب(
یها بصفة אلجان كانت في אبتدאء אلنبوة وقبل مصیر موسى إلى فرعون مختلفتان فالحال אلتي أخبر אن אلعصا ف

وאلحال אلتي صار אلعصا علیها ثعبانا كانت عند لقائه فرعون وאبالغه אلرسالة وאلتالوة تدل على ذلك وאذא אختلفت 
  ٣٣٧.אلقصتان فال مسألة

  ٣٣٨ تفسیر אلقرآن يאلتبیان ف

شیخ طوسی אز . אست» אلطائفه شیخ«عروف به مؤلّف אین אثر، אبو جعفر محمّد بن حسن طوسی م
ترین فقیهان، متکلمان، مفسّرאن و محدّثان شیعه אست که آثار אرزشمندی אز אو در علوم مختلف به جا  بزرگ

هجری در نجف אشرف  ٤٦٠אحتماالً ـ در خرאسان متولد شد و در سال  هجری ـ ٣٨٥وی در سال . مانده אست
  .درگذشت

אین تفسیر אز جمله تفاسیر جامع و אجتهادی  .ر كامل شیعى אز قرآن كریم אستتفسی نخستین ،אلتبیان
 ،حدیث ،بیان ،معانى ،אشتقاق ،אنوאع علوم و فنون متعلق به تفسیر قرآن، همچون صرف و نحو אست و شامل

. אست دאرאی گرאیش کالمی אست و شیخ در آن به אثبات عقاید شیعه پردאخته אلتبیان .كالم و تاریخ אست، فقه
  . در ده جلد تدوین شده אست که ستא ها ترتیب سورهبه  تفسیر كل قرآنאین کتاب شامل 

  تفسیر ۀمقدم

  .مقدمۀ אین تفسیر، شامل مطالبی در بیان אنگیزۀ تألیف کتاب و مباحثی مقدماتی در تفسیر قرآن אست

شیعه بیان کرده אست؛ و  نبود تفسیری جامع و کامل در شیخ طوسی אنگیزۀ خود رא در تألیف אین تفسیر،
، به دفاع אز ...دאشتن فنون مختلف الزم برאی تفسیر؛ مانند قرאئت، معانی، אعرאب و  بر تفسیری که ضمن در

  .عقاید و אحکام شیعه بپردאزد

  :وی همچنین در مقدمه به مباحث زیر پردאخته אست

  ؛)روאیی، אدبی، کالمی و فقهی(های تفسیری موجود  ـ אشاره به روش

  אهمّیّت تمسک به قرآن و عترت؛ ـ

  ؛)علیهم אلسالم(ـ جوאز تفسیر قرآن با روאیات صحیح אئمه 

  ....و  ـ حرمت تفسیر به رأی

                                                 
 .١٩ ـ ١٨ص مجلس سوم، ،  ١ ج ،يمالألא. ٣٣٧

  :بیشتر ۀمنابعی برאی مطالع. ٣٣٨

، ٢ ج بن حسن طوسى، محمد جعفر بوأشیخ אلطائفه  ۀسن آل یاسین، در یادنام، محمد ح»تفسیر אلقرآن يمنهج אلطوسى ف«ـ 
  . ش ١٣٥٠ مشهد

  بو جعفر محمد بن حسن طوسىأشیخ אلطائفه  ۀ، سعید אحمد אكبر آبادى، در یادنام»تفسیر אلقرآن يאلشیخ אلطوسى و منهجه ف«ـ 

  . ش ١٣٧١تهرאن  ، אكبر אیرאنى قمى،»روش شیخ طوسى در تفسیر تبیان«ـ 
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  تفسیر ۀشیو

ناسخ  ۀها، مكى یا مدنى بودن سوره، و وجود آی آن ۀو وجه تسمی سورههاى  مفسر در آغاز هر سوره، به نام
אختالف قرאئات، معناى لغوى وאژگان، אشتقاق، صرف، نحو و گاه  و منسوخ در آن אشاره كرده، سپس به بررسى

  . نكات بالغى آیات پردאخته و سرאنجام، معناى كلى آیات رא شرح و تفسیر كرده אست

فنون و علوم قرآنى رא در بر گیرد، متشابهات قرآن رא  تمام ،كوشد كه تفسیرش به אختصار شیخ طوسی مى
علماى شیعه بر  ۀو אدل ،مجبّره و مشبّهه و مجسّمه و جز אیشان رא بیانتوضیح دهد، مباحث كالمى در رد 

  .אستناد به آیات قرآن بازگو كند ت אصول و فروع مذهبشان رא باحقانیّ

شیخ طوسی هرچند در تبیان به دفاع אز عقاید شیعه پردאخته אست، در عین حال אز خلفا و مذאهب 
 ومباحث جبر و אختیار توאن در  אین אثر رא میرویکرد کالمی ایی אز ه نمونه. سنت با אحترאم یاد کرده אست אهل
  .به وضوح مشاهده کرد אمامت

  אی אز عبارאت تفسیر نمونه

אین  ٣٣٩﴾لَقَدْ مَنَّ אللّهُ عَلَى אلْمُؤمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُوالً مِّنْ أنفُسِهِمْ﴿مرحوم شیخ در تفسیر آیۀ شریف 
  :نویسد میگونه 

 أجر ولهم﴿. قطعه إذא: اًمنّ هیمنّ همنّ. אلقطع אلمن وأصل. אهللا أنعم معناه »אهللا منّ لقد«: قوله: وאلمعنى אللغة،
 أي بكذא علي منّ: אلقائل ویقول. אلبلیة عن بها یقطع ألنه אلنعمة، وאلمن. مقطوع غیر أي ٣٤٠﴾ممنون غیر

 بها یقطع هألنّ אلقوة، وאلمنة. علیها אلشكر وجوب عن لها قطع ألنه אلنعمة، تكدیر وאلمن. فیه أنا مما به אستنقذني
 أنها حیث من فیه قیل אلمكلفین جمیع على نعمة كانت وإن אلنعمة هذه بذكر אلمؤمن تخصیص وفي. عمالאأل
  ٣٤١.نفسها في نفع هي حیث من علیهم نعمة ألنها אلكافرین، على منها أعظم אلمؤمنین على

  در علوم مختلفطوسی شیخ  آثار

هایی  های مختلف علوم אسالمی، صاحب کتاب وسی אز پرکارترین عالمان شیعه אست که در حوزهشیخ ط
  :توאن به صورت زیر برشمرد ترین آثار موجود وی در علوم مختلف رא می مهم. אرزشمند אست

 ؛אلخالف ،אلفقه في אلمبسوط ،אلفتوي و אلفقه مجرد في ةאلنهای :فقهـ در 

  ؛صولאال ةعُدَّ: אصول فقهـ در 
  ؛אلغیبة للحجّة ،אالمامة في تلخیص אلشافي: كالمـ در 

  ؛אلمتهجّد مصباح: אدعیه و زیارאتـ در 

                                                 
  .١٦٤/ آل عمرאن. ٣٣٩

  .٢٥/ و אنشقاق ٨/ سجده. ٣٤٠

 .٣٩ـ٣٨، ص ٣، ج אلتبیان في تفسیر אلقرآن. ٣٤١
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معروف به ( אلرجال معرفة אختیار ،)نفر ٩٨٠٠شامل( طوسيאل رجال، )نفر٩٠٠شامل( فهرستאل: رجالـ در 
  ؛)رجال كشي

  ؛אستبصار ،تهذیب ،مجالس یا أمالي :حدیثـ در 

  .אلقرآن تفسیر في انאلتبی: تفسیرـ در 

  نکته

که אز عالمان و مفسّرאن بزرگ شیعه در אین قرن אست، هرچند کتابی مستقل در ) ه٤١٣م (شیخ مفید 
אین אقوאل تفسیری . های مختلف خود مطالب تفسیری فرאوאنی بیان کرده אست تفسیر ندאرد، אما در کتاب

 אلقرآن تفسیرאی با عنوאن  لی אیازی در مجموعهپرאکنده توسط قرآن پژوه معاصر، جناب آقای سید محمّد ع
  ٣٤٢.آوری شده אست گرد אلمفید אلشیخ ترאث من אلمستخرج אلمجید

  چکیده

در אین زمینه، سقوط حکومت آل بویه در  لیف آثار مهم علمیأت ،رشد علوم به ویژه علوم عقلی و אستداللی 
ترین وقایع قرن پنجم به شمار  אز مهمپی حملۀ ترکان سلجوقی به بغدאد و آتش زدن کتابخانۀ شاپور 

  .رود می

ترین آثار تفسیری شیعه و  אز مهم) شیخ طوسی( אلتبیانو ) سید مرتضی( أمالي، )سید رضی( حقائق אلتأویل 
ترین تفاسیر אهل سنت در  אز مهم) ماوردی( אلنکت و אلعیونو ) نیشابوری( אلوسیط، )ثعلبی( אلکشف و אلبیان

  .روند قرن پنجم به شمار می

آنها مطرح شده یا אز متشابهات و آیات مشکل  ۀکه אبهامی در بارאست بررسی آیاتی ، در حقائق אلتأویل 
  .کند تفسیر آیه رא مطرح می پرسش و پاسخ ۀشیوکه به  אست

أمالی تنها אختصاص به . אی אست که سید مرتضی آن رא در هشتاد مجلس אمال کرده אست ، مجموعهأمالي 
دאرد و در آن عالوه بر تفسیر، به شرح روאیات و نیز אشعار و مباحث אدبی پردאخته شده مباحث تفسیری ن

  .אست

אین  .ها تنظیم شده אست אست که به ترتیب سورهتفسیر كامل شیعى אز قرآن كریم  نخستین ،אلتبیان 
   .אنوאع علوم و فنون قرآن אست تفسیر אز جمله تفاسیر جامع و אجتهادی אست و شامل

 .دאرאی گرאیش کالمی אست و در آن به אثبات عقاید شیعه پردאخته شده אست אلتبیان 
אی به نام  شیخ مفید کتابی مستقل در تفسیر ندאرد אما آرאء تفسیری אو در مجموعه 

 .گردآوری شده אست אلمفید אلشیخ ترאث من אلمستخرج אلمجید אلقرآن تفسیر

                                                 
  .متن אین אثر در نرم אفزאر جامع אلتفاسیر نور موجود אست. ٣٤٢
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  هجری؛ پنجم قرنאهل سنت در رאن تفاسیر و مفسّ ترین برجسته 

 .های تفسیری אین قرن هجری و ویژگی ششم قرنشیعه در رאن تفاسیر و مفسّ ترین برجسته 

  مروری بر مباحث پیشین

ترین  های فرهنگی، سیاسی و تفسیری قرن پنجم هجری، مهم אز אشاره به ویژگیدر جلسۀ گذشته پس 
 حقائق: ها عبارت אست אز אین کتاب. آثار علمای شیعه در زمینۀ تفسیر قرآن در אین قرن رא معرفی کردیم

  .شیخ طوسی אلتبیانسید مرتضی و  أمالي، אلتأویل

یر و مفسّرאن مهم אین قرن در حوزۀ אهل سنت אین جلسه در אدאمۀ مباحث قرن پنجم، به معرفی تفاس
ترین تفاسیر شیعی در אین قرن و مؤلّفان  های تفسیری قرن ششم، مهم پردאزیم و سپس با بیان ویژگی می
  .ها رא به אجمال مورد بررسی قرאر خوאهیم دאد آن

  تفاسیر אهل سنت در قرن پنجم

  : عبارت אست אزترین آثار تفسیری אهل سنت در قرن پنجم  برخی אز مهم

  ؛)ه ٤٢٧م ( ثعلبی ، تألیفאلبیان و אلکشفـ 

  ؛)ه ٤٦٨م ( نیشابوری ، تألیفאلمجید אلقرآن تفسیر في אلوسیطـ 

  ؛)ه ٤٥٠م ( ماوردی ، تألیفאلعیون و אلنکتـ 

  ؛)ه٤٨٩م (، سمعانی אلقرآن تفسیرـ 

  ... .و

  אلکشف و אلبیان 

، که به ٣٤٣אست אلبیان عن تفسیر אلقرآن אلكشف و ، آن ۀدر مقدمکامل אین تفسیر  به تصریح مؤلّف  نام
  .تفسیر ثعلبی هم معروف אست

 ،ثمحدّ ،אدیب ،٣٤٤»ثعلبى«معروف به  )هـ٤٢٧ م(אسـحاق אحمد بن אبرאهیم نیشابورى  אبـو تفسیر،ف مؤلّ
  .אستو אز אهالی نیشابور  قرن چهارم و אوאیل قرن پنجم هجری خطیبو  متكلم

                                                 
 .٧٥، ص ١، ج אلکشف و אلبیان. ٣٤٣

ثعالبی که نام کامل אو عبد . رندبا ثعالبی که אز دیگر مفسّرאن אهل سنت אست، تشابه אسمی دא  باید دقت دאشت ثعلبی،. ٣٤٤
 برخالف یو. אست جوאهر אلحسان في تفسیر אلقرآنאلرحمن مخلوف ثعالبی אست، אز عالمان قرن نهم هجری و صاحب کتاب 

  .אست کرده یخوددאر) אلسالم همیعل( تیب אهل فضائل نقل אز که אست سنت אهل متعصب مفسّرאن אز یثعلب
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علم אلتفسیر، وصنَّف אلتفسیر אلكبیر אلذى فاق غیره  يكان أوحد زمانه ف« :نویسد و میدر بارۀ א אبن خلكان
  ٣٤٥.»من אلتفاسیر

  ٣٤٦.دאند نیز ثعلبی رא صحیح אلنقل و موثق می شابورین خیتار مؤلّف

 صد كتاب و نقل אقوאل شفاهىِ عصارۀ ـ بیش אزتفسیر אو  کند كه تصریح میکتابش  ۀدر مقدمثعلبی خود 
  .אشاره کرد אالنبیاء قصص يف אلعرאئستوאن به کتاب  אز دیگر تألیفات ثعلبی، می ٣٤٧. אز مشایخ אوستسیصد تن 

  ٣٤٨.چاپ شدبا تحقیق אبی محمد بن عاشور جلد  ١٠ در هجری١٤٢٢سال  در אلکشف و אلبیان

  های تفسیر ثعلبی ویژگی

قرآن کریم پردאخته אست و هنگام ؛ ثعلبی با رویکردی روאیی به تفسیر آیات روאیى ۀتفسیر قرآن به شیو. ١
ها رא برאی אختصار، در متن تفسیر حذف کرده، אما در مقدمۀ کتاب אین אسناد رא آورده  نقل روאیات، سندهای آن

فسّره بما جاء عن אلسلف مع אختصاره لألسانید، אكتفاء بذكرها في «: نویسد می باره  در אین ق کتابمحقّ. אست
 ٣٤٩.»مقدمة אلكتاب

 .تن به چهارده بُعد אز مباحث مختلف علوم قرآنی در مقدمۀ تفسیرپردאخ. ٢

بحث  ٣٥٠﴾نْفُسَهُمْأبِئْسَمَا אشْتَرَوْאْ بِهِ ﴿ به دنبال آیۀ شریفبرאی مثال ؛ پردאختن به مباحث نحوی. ٣
  .کند אرאئه می» بِئْسَ«و  »نِعْمَ«אفعال אی در  گسترده

ثعلبی در آیۀ ؛ به عنوאن نمونه با אستشهاد به شعرپردאختن به مباحث لغوی و ریشه یابی کلمات . ٤
رא به طور دقیق تحلیل » ینعق«، وאژۀ ٣٥١﴾وَمَثَلُ אلَّذِینَ كَفَرُوאْ كَمَثَلِ אلَّذِي یَنْعِقُ بِمَا الَ یَسْمَعُ إِالَّ دُعَاء وَنِدَאء﴿
 .کند؛ אین گونه مباحث گویای گستردگی دאنش אو در אین زمینه אست می

ثعلبی ذیل آیات אالحکام ، عالوه بر بحث فقهی، אقوאل و ؛ آیات אالحکام ذیلقهی گسترده های ف بحث. ٥
 توאن در آیات نمونۀ אین مباحث رא می. دهد های مختلف و دالیل هریک رא نیز مورد بررسی قرאر می دیدگاه
 .مشاهده نمود. .. و )١١ /نساء (، אرث )٤٣ /نساء(تیمم 

 شریف آیۀ تفسیر در برאی نمونه ثعلبی؛ در تفسیر آیات مربوط) אلسالم معلیه(  ذكر فضائل אهل بیت. ٦
پردאزد  می) אلسالم علیه(؛ به بیان جریان والیت אمیر אلمؤمنین ٣٥٢﴾یَا أیُّهَا אلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ﴿

وאل من  همّهذא مولى من أنا مواله אللّ«که ) مאلسال علیه(به אمام علی ) وآله علیه אهللا  صلّی(و سخن پیامبر אکرم 
  :کند گونه نقل می و تبریک عمر به אمام رא אین» وאاله وعاد من عادאه

                                                 
 .٨٠، ص وفیات אألعیان؛ به نقل אز ٢٣٨ص ، ١، ج אلتفسیر و אلمفسّرون. ٣٤٥

  .شابورین خیتار در یفارس لیאسماع بن عبدאلغفار אز نقل به، ٤٣ ص، ١٢ ج ،هیאلنها و هیאلبدא ر،یאبن کث. ٣٤٦

 .٧٥ ص، ١ ج ،انیאلب و אلکشف. ٣٤٧

  .אست ودموج نور ریتفاسאلאلمکتبة אلشاملة و جامع  ی مکتبة אهل אلبیت،در نرم אفزאرها یرتفس ینمتن א. ٣٤٨

  .٩ ،ص١ ج ،انیאلب و אلکشف. ٣٤٩

  .٩٠ /هبقر. ٣٥٠

  .١٧١/ همان. ٣٥١

 .٦٧ /همائد. ٣٥٢
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بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ في فضل علي بن أبي طالب، فلما نزلت אآلیة أخذ : معناه: وقال أبو جعفر محمد بن علي
  ٣٥٣.»ه فعلي موالهمن كنت موال«: بید علي، فقال) علیه אلسالم(

لما نزلنا مع رسول אللّه صلى אللّه علیه وسلّم في حجة אلودאع كنّا بغدیر : عن عدي بن ثابت عن אلبرאء قال
: خم فنادى إن אلصالة جامعة وكسح رسول אللّه علیه אلصالة وאلسالم تحت شجرتین وأخذ بید علي، فقال

: ؟ قالوא»لست أولى بكل مؤمن من نفسهأ«: رسول אللّه، قالبلى یا : لوא؟ قا»ألست أولى بالمؤمنین من أنفسهم«
: فلقیه عمر فقال: قال» وאل من وאاله وعاد من عادאه همّهذא مولى من أنا مواله אللّ«: بلى یا رسول אللّه، قال

  ٣٥٤.بحت وأمسیت مولى كل مؤمن ومؤمنةلك یا אبن أبي طالب أص هنیئاً

وَ بَیْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ   بِاللَّهِ شَهیدאً بَیْني  قُلْ كَفى﴿ شریف یۀآ تفسیر درنیز  رא مختلفی אقوאل ثعلبی 
کند و سپس در تفسیر אین آیه که آیا مرאد عبد אهللا بن سالم אست یا شخصی دیگر،  نقل می ٣٥٥﴾ אلْكِتاب

  .دאند می) אلسالم علیه(مصدאق آیه رא علی بن أبی طالب 

أهو عبد אهللا بن سالم؟  ﴾مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ אلْكِتابِوَ﴿قلت لسعید بن جبیر : قالروى أبو عوאنة عن أبي אلخیر 
  ٣٥٦.كیف یكون عبد אهللا بن سالم وهذه אلسورة مكیة: قال

 جالساًאبن عبد אهللا بن سالم  فرأیت אلمسجد فيجعفر  أبي مع جالساً كنت: بن عبد אهللا אبن عطاء قال ...
 أبيبن  علي ذلك ماإنّ: فقال. عبد אهللا بن سالم אلْكِتابِ عِلْمُ عِنْدَهُ אلذي أنّ אزعمو: جعفر ألبي فقلت ناحیة في

  ٣٥٧).عنهאللّه  رضي(طالب 

  אشکاالت تفسیر ثعلبی

توאن در  نمونۀ אین گونه אسرאئیلیات رא می؛ نقل گستردۀ روאیات אسرאئیلی بدون بررسی אعتبار آنها. ١
فَأتَتْ بِهِ قَوْمَهَا ﴿یا آیۀ  ٣٥٨﴾أجُوجَ وَمَأجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي אألرْضِإِنَّ یَ﴿هایی که در تفسیر آیۀ  دאستان
  .آورده، مشاهده کرد ٣٥٩﴾تَحْمِلُهُ

  :نویسد نیز در אین باره می ذهبی

אلتوسع إلى حد كبیر فى ذكر  يهناכ ناحیة أخرى یمتاز بها هذא אلتفسیر، ه ثم إنّ
یُنبِّه على ما فیه رغم אستبعاده وغرאبته، אإلسرאئیلیات بدون أن یتعقب شیئاً من ذلك أو 
ویظهر لنا أن אلثعلبى كان مولعاً باألخبار . وقد قرأتُ فیه قصصاً إسرאئیلیاً نهایة فى אلغرאبة

  .وאلقصص إلى درجة كبیرة، بدلیل أنه ألَّف كتاباً یشتمل على قصص אألنبیاء

 .ندאرد مباحث فقهی به نحوی که با کتب تفسیری تناسب ۀطرح گسترد. ٢

                                                 
 .٩٢، ص ٤  ، جאلكشف و אلبیان عن تفسیر אلقرآن. ٣٥٣

 .همان. ٣٥٤
  .٤٣/ رعد. ٣٥٥
  .٣٠٢، ص ٥  ، جאلكشف و אلبیان عن تفسیر אلقرآن. ٣٥٦
  .٣٠٣همان، ص . ٣٥٧
  .٩٤/ کهف. ٣٥٨
  .٢٧/ مریم. ٣٥٩
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אند، نقل روאیات  یکی دیگر אز אشکاالتی که برخی عالمان אهل سنت مانند ذهبی به אین تفسیر گرفته. ٣
  .آید ؛ که אلبته ذکر برخی אز אین حقایق אز نکات مثبت אین تفسیر به شمار می٣٦٠زیادی אز אحادیث شیعه אست

  تفسیر אلقرآن אلمجید يאلوسیط ف

אهل سنت در بزرگ عالمان אز  ،)هـ٤٦٨م (نیشابوری   وאحدىبن אحمد  ىعل אلحسن אبو אین تفسیر فلّؤم
  .אست قرن پنجم

אو در کالم، אشعری مذهب و  .ر مشهور فرא گرفتمفسّ ،ثعلبىرא نزد ...  و تفسیر ،فقه، حدیث، אدبوאحدی 
  .در فقه، شافعی אست

 تفسیر يف אلوجیزلد و مج ٤در  אلوسیطمجلد،  ١٦در  אلبسیط: نگاشته אست تفسیر سه دوره وאحدی

رא تألیف کرد و پس אز אین دو،  אلوجیزو بعد  אلبسیطאو אبتدא  .אست אلوسیطکه مهمترین آنها   مجلد دودر  אلقرآن
  .که אمروزه در چهار مجلد منتشر شده אست رא تألیف کرد אلوسیطبا بهره گرفتن אز تجربیات قبلی 

و אز جمله مشهورترین و تنظیم شده   قرآن هاى سوره یبکه به ترتאست  אلنزول אسبابאز دیگر آثار وی 
  .رود ترین آثار علوم قرآنی אو به شمار می مهم

אو در مجموع . تفسیر لغوی و אدبی هم دאرد گاه אست، אما روאیی کامالً، אلوسیطوאحدی در روش تفسیری 
  .به مسألۀ نقل روאیات و یادآوری אسباب אلنزول توجه زیادی دאرد

  אز تفاسیر قرن پنجم برخی دیگر

  . های مختلف تألیف شد های دیگری نیز با روش در قرن پنجم عالوه بر تفاسیر یاد شده، تفسیر

  :به نگارش در آمد، عبارت אست אز روش روאییترین آثاری که در אین عصر به  ؛ مهمروش روאیی) אلف

  و אلعیون אلنکت

ی روش تفسیر، و جلد ششدر אین کتاب  .אست )ـه٤٥٠ ـ ٣٦٤( یماوردأبو אلحسن אین تفسیر   نگارندۀ
  .پردאزد میאقوאل مختلف  بیان هب ،در تفسیر هر بخش آیهمؤلّف . אستروאیی  آن،

 :وفي אلمحافظة علیها قوالن: آمده אست ٣٦١﴾حَافِظُوא عَلَى אلصَّلَوَאتِ﴿به عنوאن نمونه در تفسیر آیۀ 
  .تعجیلها: وאلثاني. ذكرها: أحدهما

  تفسیر אلقرآن

 به گاهאست و  روאیی ی آن،روش تفسیر. אست )هـ٤٨٩ م(سمعانی مؤلّف אین کتاب منصور بن محمد 
  .منتشر شده אست تفسیر אلسمعانیאین אثر در شش جلد با عنوאن  .پردאزد نیز می مباحث لغوی

  :روش عرفانی عبارت אست אزترین آثار אین قرن به  ؛ אز برجستهروش عرفانی) ب

                                                 
  .٢٤٤،ص١ج ،سرونאلمف و ریאلتفس: ک.ر .٣٦٠
 .٢٣٨/ بقره. ٣٦١
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  لطائف אالشارאت

אز ) هـ٤٦٥ م(قشیری نیشابوری ن تفسیر که به تفسیر قُشیری نیز شهرت دאرد، تألیف عبدאلکریم אی
  .در قرن پنجم אست خرאسان ۀمشایخ صوفی

های عرفانی  شود، قشیری در אین تفسیر به لطائف و بردאشت همان طور که אز نام אین تفسیر אستفاده می
، پردאخته אست؛ گرچه אز مباحث لغوی و مدلول ظاهری لفظ نیز אند که صوفیه و عرفا در بارۀ آیه مطرح کرده

قشیری در אین אثر تالش کرده تا אصول صوفیه رא با قرآن منطبق کند و ثابت کند که אصول . غافل نبوده אست
  ٣٦٢.های خارجی و فلسفۀ یونان یا هند متأثر نیست و فروع صوفیه אز قرآن گرفته شده אست و אز جریان

  هجری ششمتفسیر در قرن 
 ٩٠در אین قرن حدود . های متنوع، نامید روش باعصر تدوین تفاسیر جامع توאن  قرن ششم هجری رא می

  .ها در نوع خود بی نظیر یا کم نظیر אست אثر تفسیری تألیف شد که برخی אز آن

  های تفسیری ویژگی

  تفاسیر جامع و אجتهادی کثرت. ١

تفاسیر جامع و אجتهادی پدید آمدن  ۀزمین ،در قرن پنجم رشد علوم به ویژه علوم אستداللی و کالمی
  .رא در قرن ششم فرאهم کرد אلجنان روض و אلکشّاف، אلبیان مجمع: همچون

  ها ها و گرאیش تنوع روش. ٢

. با روش אجتهادی و گرאیش کالمی، אدبی تدوین شدند אلکشّافو  אلبیان مجمعبه عنوאن نمونه، تفاسیر 
 אلقرآن فقه، کالمی، عرفانی و אدبی אست، و אلجنان روضرویکرد تفسیر . فانی دאردگرאیش عر אألسرאر کشف

  .رאوندی با رویکرد فقهی تألیف شده אست

  تفاسیر فارسیتدوین . ٣

  .אشاره کرد אألسرאرکشف و  روض אلجنانتفسیرهای  توאن به ترین אین تفاسیر می אز مهم

  و مفسّرאنتفاسیر  ترین برجسته

  شیعه 

  ؛)ه ٥٤٨م (؛ تألیف אبوعلی طبرسی אلقرآن لعلوم لبیانא مجمعـ 

  ؛)ه ٥٥٤م אحتماالً ( ؛ تألیف شیخ אبو אلفتوح رאزینانאلجَ روح و نانאلجِ روضـ 

  ؛)ه ٥٧٣م (تألیف قطب אلدین رאوندی  ؛אلقرآن فقهـ 

  ).هـ٥٨٨م (؛ تألیف אبن شهرآشوب مازندرאنی אلقرآن متشابهـ 

                                                 
 .٥٥٠ ص، ٢ ج ،بیאلقش ثوبه يف אلمفسرون و ریאلتفس معرفت، .٣٦٢
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  אهل سنت 

  ؛)هـ٥٣٨م (ار אهللا زمخشری ، تألیف جافאلکشّـ 

  ؛)هـ٥٣٠م (، تألیف رشید אلدین میبدی برאرאأل ةعد و אالسرאر کشفـ 

  ).هـ٥٤١م (، تألیف אبن عطیۀ אندلسی אلوجیز אلمحرّرـ 

  مجمع אلبیان

درج شده אست؛ אما אین نام  אلقرآن تفسیر في אلبیان مجمعغالباً تفسیر אین نام های موجود،  در چاپ
  .»אلقرآن لعلوم אلبیان مجمعیته كتاب وسمّ«: نام کتاب رא چنین آورده אست مقدمهؤلّف در م. صحیح نیست

 אز مفسّرאن، متکلّمان و فقیهان نامدאر شیعه در قرن فضل بن حسن طبرسى، أبو علی אلبیان مجمع فلّؤم
شد و در سال  هجری متولد ٤٦٩یا  ٤٦٨אو در سال . אست אمین אلدین یا אمین אالسالم وی لقب . ششم אست

  . وفات یافت هجری ٥٤٨

معرّب (بارۀ زאدگاه طبرسی אختالف نظر وجود دאرد که آیا אز אهالی طبرستان مازندرאن אست یا طَبرِس    در
  .אز شهرهای حوאلی ساوه و قم) تفرش

به هجری  ٥٢٣در سال نهایتاً . سال در مشهد مقدس אقامت دאشتپنجاه متجاوز אز אین عالم فرزאنه 
و در  یافت  به مشهد مقدس אنتقال ۀ ویزجنا .درگذشت ٥٤٨وאر منتقل شد و در همین شهر به سال سبز

  .نزدیکی حرم رضوی ـ در محلی که אمروزه به خیابان طبرسی مشهور אست ـ مدفون شد

  . אز אوست אلجامع جوאمع و ٣٦٣אلشّافى אلكافى، אلبیان مجمع در تفسیر سه كتاب
شیخ شلتوت مصری مفتی بزرگ אهل سنت، در . ترین تفاسیر جهان אسالم אست אز مهم אلبیان مجمعتفسیر 
های تفسیری بی همتاست؛ אین  مجمع אلبیان در میان کتاب«: نویسد אی که بر אین تفسیر نگاشته، می مقدمه

تفسیر با گستردگی، ژرفا و تنوع در مطالب و تقسیم، تبویب و ترتیب، دאرאی ویژگی و אمتیازی אست که در 
  .»یان تفاسیر پیش אز آن بی نظیر و در میان آثار پس אز آن کم نظیر אستم

شیخ طوسی אست؛ که به پیروی אز آن، به شیوۀ  אلتبیان تفسیربسیار متأثر אز  אلبیان مجمعی روش تفسیر
 .نگارش یافته אست کالمی ،گرאیش אدبیجامع و אجتهادی و با 

  :ستطبرسی در مقدمۀ کتاب هفت فن رא مطرح کرده א

ترین عدد  مدینه، بصره، کوفه و شام و אین که صحیح  تعدאد آیات قرآن و شمارش آنها توسط אهل مکه،. ١
 منسوب אست؛) علیه אلسالم(אز אهل کوفه אست که به אمام علی 

 אسامی قاریان معروف بالد؛. ٢

 مفهوم تفسیر، تأویل و معنا و شیوۀ تفسیر صحیح قرآن؛. ٣

 ها؛ بندی سوره ای آنها و تقسیمهای قرآن و معن نام. ٤

 אعجاز قرآن و عدم تحریف آن؛. ٥

 .خوאندن قرآن با صوت خوش. ٧    فضیلت قرآن و حامالن آن؛. ٦

                                                 
  .ستین موجود حاضر حال درکتاب  نیא. ٣٦٣
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  אمتیازאت مجمع אلبیان

مطالب بسیاری رא با نظم کامل بیان  مجمع אلبیاننظم و ترتیب دقیق مطالب؛ مرحوم طبرسی در . ١
... . ی بودن سوره، تعدאد آیات و אختالف آنها، فضیلت خوאندن هر سوره و אشاره به مکی مدن: אز جمله. کند می

، »אالعرאب«، »אللّغة«، »אلحجّة«، »אلقرאئات«: אند، در عناوینی אز قبیل مباحث مختلفی که אیشان אرאئه نموده
  .گیرد جای می» אلمعنی«و » אلنزول«

  نقل نظرאت مفسّرאن عامّه و אقوאل صحابه و تابعان؛. ٢

  توجه به مباحث تناسب آیات و سور؛ .٣

  .אین אثر در سی جلد، توسط جمعی אز مترجمان אنجام گرفته אست  ترجمۀ

  روض אلجِنان و روح אلجَنان

نام אین کتاب در تمام کتب אز . אست  تفسیرאلقرآن يف نانאلجَ وحرَ و نانאلجِ وضرَكتاب کامل אین نام 
تنها در معالم אلعلماى ، به همین صورت ثبت شده، )אبو אلفتوحشاگرد شیخ (جمله فهرست شیخ منتجب אلدین 

محرّف  ،در آغاز آن» روح« ۀكلم كه قطعاً ٣٦٤אست شده بیان» אلجنان روح אلجنان و روح« אبن شهر آشوب
אبو אلفتوح روאیت روض « :نویسد می אست، چرא كه خود אبن شهر آشوب در كتاب دیگرش، مناقب» روض«

  ٣٦٥.»فى تفسیر אلقرآن رא به من אجازه دאده אستאلجنان و روح אلجنان 

 ۀمان אمامیه در سدאز متكلّ )ه ٥٥٤ م אحتماالً(אبوאلفتوح حسین بن على رאزى نیشابوری مؤلّف تفسیر، 
قبر وی אمروزه در شهر . ده و در آن شهر ساكن شده بودندکر ششم אست كه אجدאدش אز نیشابور به رى كوچ

  .قرאر دאرد) אلسالم علیه(אلعظیم حسنی ری و در جوאر مرقد حضرت عبد

و  تبیانאلمانند אین تفسیر  .אست  فارسىزبان ترین تفسیر شیعى به  ترین و جامع كهن אلجنان روض
عناوین אز هم אست و  تبیانאلهمانند آن نیز، تدوین  ۀشیو .אز تفاسیر جامع و אجتهادی אست אلبیان  مجمع

אین אثر در بیست  .نگاشته אستאدبی و عرفانی  ،كالمىگرאیش رא با  אبو אلفتوح אین کتاب .تفکیک نشده אست
  .جلد توسط آستان قدس رضوی منتشر شده אست

  تفسیر آیاتروش 

 ،تأویل ،یرمعناى تفس آن وאى كوتاه در معانى قرآن و אقسام  مقدمه در אبتدאی تفسیر شیخ אبو אلفتوح،
  .אستبیان شده .. . אستعاذه و

روאیات آن و کلمات و حروف  ،، تعدאد آیاتآن به نام سوره، مکی یا مدنی بودنאبتدא در تفسیر هر سوره، 
ات بیان آی یتحت אللفظ ۀو ترجمشده هایی تقسیم  سپس آیات سوره به بخش .شده אستفضائل سوره پردאخته 

  . אستگردیده 

                                                 
  .١٤١، ص معالم אلعلماء. ٣٦٤

 .١٢، ص ١، ج مناقب آل أبي طالب. ٣٦٥
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روאیات و ردאخته پ آیاتفقهى و كالمى  ،نحوى ،صرفى ،به تفسیر و شرح لغوىאبو אلفتوح  ،در پی آن
قصص  ،هاى تاریخى אشاره وی همچنین. کرده אستنقل رא و אقوאل صحابه و تابعان ) אلسالم علیهم(بیت  אهل

  .אستکرده هاى تفسیرى مطرح  در خالل بخشرא نیز אدبى و عرفانى  ،مباحث ذوقى و 

  تفسیر منابع

مانند  ،د אعم אز شیعه و سنیאز تفاسیر عربی پیش אز خو אلجنان روضشیخ אبو אلفتوح در نگارش 
 אلبیان مجمعאما به سبب قرب زمانی אز وجود  .بهره برده אست...  طوسی و شیخ تبیانאلو  طبری אلبیان  جامع
  .خبر بوده אست بی

   :نویسند در مقدمۀ آن می אلجنان روض قانمحقّ

بلكه  ـ تهتألیف یاف אلجنان  روضهمزمان با  كه حدودאً ـ سرאرאأل كشفنه تنها אز تفسیر 
تفسیر طبرى،  ۀنظیر ترجم ،אلفتوح אز هیچ كدאم אز تفسیرهاى فارسى پیش אز تفسیر אبو

شاید . هم در אین كتاب نامى به میان نیامده אست... و  אلترאجم  تاج، تفسیر سور آبادى
אلفتوح با در دست دאشتن אمّهات تفسیرهاى عربى، خود رא אز مرאجعه به تفاسیر فارسى  אبو
  ٣٦٦.دیده אست از مىنی  بى

  تفسیر های אی אز عبارت نمونه

  :نگارد شیخ אبو אلفتوح در تفسیر سورۀ مبارک حدید אین گونه می

مدنى אست و بیست و نه آیت אست و پانصد و چهل و چهار كلمت אست و دو سوره אین 
  .هزאر و چهارصد و هفتاد و شش حرف אست

هیچ شب بنخفتى تا مسبّحات  )المאلسّ علیه( رسول: عرباض بن ساریه روאیت كرد كه
: گفتند. بنخوאندى و گفتى در אین سورتها آیتى אست كه فاضلتر אست אز هزאر آیت

  ٣٦٧.سورة אلحدید و אلحشر و אلصّفّ و אلجمعة و אلتّغابن: مسبّحات كدאم אست؟ گفت

  سایر تفاسیر شیعه

  :ر برشمردتوאن به صورت زی برخی אز دیگر تفاسیر مهم شیعه در قرن ششم رא می

  شرح آیات אألحكام يفقه אلقرآن ف

  آورى آیات مربوط به مباحث فقهى جمع آن، موضوع و  )ه ٥٧٣ م(قطب אلدین رאوندی مؤلّف אین تفسیر 
  .ـ אست אز طهارت تا دیاتـ ساس אبوאب فقهی بر א

   متشابه אلقرآن و مختلفه

تفسیر  آن، موضوعنگارش یافته و  )ـه٥٨٨ م( بن شهرآشوب مازندرאنىمحمد بن على אین تفسیر توسط 
  .مطرح شده אست به صورت موضوعىאست که به توضیح قرآن  نیازمندآیات متشابه و 

                                                 
 .یاحقی و ناصحآقای دکتر  ۀمقدم. ٣٦٦

  .١ ص، ١٩ ج ،אلجنان روض. ٣٦٧



  ١٣٤  جلسه سيزدهم/ تاريخ تفسير

http://vu.hadith.ac.ir  Tarikh-t 88-89 V.01 

  :نخست אین کتاب به صورت زیر אست مباحث آغازین جلد

  ؛هاى אصول دین و بحث  توحید و صفات אلهى .١

  ؛ خلقت آسمان و زمین و دیگر موجودאت .٢

  ؛و قدرسعادت و شقاوت و قضا  .٣

  . ...و ) علیهم אلسالم(نبوت و قصص أنبیاء  .٤

  چکیده

و ) ثعلبی( אلبیان و  אلکشف: ترین تفاسیر אهل سنت در قرن پنجم عبارت אست אز אز مهم 
  ).نیشابوری وאحدی( אلمجید  אلقرآن  تفسیر  في  אلوسیط

به مباحث نحوی و لغوی، پردאختن   تفسیر قرآن به شیوۀ روאیی، پردאختن به مباحث علوم قرآنی در مقدمه، 
אز جمله ) אلسالم علیهم(بیان مباحث فقهی به دنبال آیات אالحکام و بیان روאیات فضائل אهل بیت 

  .ها و אمتیازאت تفسیر ثعلبی אست ویژگی

که با  אی گونهبه (مباحث فقهی  بیش אز حدطرح و  روאیات אسرאئیلی بدون بررسی אعتبار آنهاگستردۀ نقل  
  .אست אلبیان و אلکشف، אز جمله אشکاالت )اسب ندאردکتب تفسیری تن

אز . אست אلمجید אلقرآن تفسیر يف אلوسیط تفسیر فلّؤمنیشابوری   وאحدىبن אحمد  على אلحسن אبو 
  .אست אلنزول أسبابترین آثار وאحدی در علوم قرآنی، کتاب  مهم

אین تفاسیر مهمترین  .אلقرآن تفسیر يف אلوجیزو  אلوسیط، אلبسیط: אست تفسیر سه دورهصاحب  وאحدی 
  .، که به شیوۀ روאیی نگاشته شده אستאست אلوسیط

אز دیگر ) قشیری نیشابوری( אإلشارאت  لطائفو ) سمعانی( אلقرآن  تفسیر، )ماوردی( אلعیون  و  אلنکت 
  .تفاسیر مهم אهل سنت در قرن پنجم هستند

. ٢ تفاسیر جامع و אجتهادی کثرت. ١: های تفسیری قرن ششم هجری عبارت אست אز ترین ویژگی مهم 
  .تفاسیر فارسیتدوین . ٣ی تفسیری ها ها و گرאیش تنوع روش

) قطب رאوندی( אلقرآن فقه، )شیخ אبو אلفتوح رאزی( نانאلجَ روح و نانאلجِ روض، )طبرسی( אلبیان مجمع 
  .ترین تفاسیر شیعه در قرن ششم هستند אز برجسته) אبن شهرآشوب( אلقرآن متشابهو 

 אلوجیز אلمحرّرو ) میبدی( برאرאأل ةعد و אالسرאر کشف، )بغوی فرّאء( אلتنزیل معالم، )زمخشری( افشّאلک 
  .ترین تفاسیر אهل سنت در قرن ششم هستند אز برجسته) אندلسی عطیه אبن(

אز مفسّرאن،  אلقرآن لعلوم אلبیان مجمع فلّؤم אمین אالسالمملقّب به  فضل بن حسن طبرسىأبو علی  
  . ششم אست ان و فقیهان نامدאر شیعه در قرنمتکلّم

ی روش تفسیر. אست אلجامع جوאمع و אلشّافى אلكافى، אلبیان مجمع سه كتابصاحب  ،در تفسیرطبرسی  
شیخ طوسی אست؛ که به پیروی אز آن، به شیوۀ جامع و אجتهادی و  אلتبیانمتأثر אز  אلبیان  مجمعوی در 

 .نگاشته אست کالمی ،گرאیش אدبیبا 
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، »אإلعرאب«، »אللّغة«، »אلحجّة«، »אلقرאئات«: در بیان عناوینی همچون(ظم و ترتیب دقیق مطالب ن 
، نقل نظرאت مفسّرאن אهل سنت و אقوאل صحابه و تابعان و توجه به مباحث تناسب )»אلمعنی«و » אلنزول«

  .אست אلبیان مجمعآیات و سور אز جمله אمتیازאت کم نظیر 

  تفسیرאلقرآن يف نانאلجَ وحرَ و نانאلجِ وضرَكتاب مؤلّف  رאزى نیشابوری אبوאلفتوح حسین بن على 
  .אست

و  تبیانאلمانند אین تفسیر  .אست  فارسىزبان ترین تفسیر شیعى به  ترین و جامع كهن אلجنان روض 
 .نگاشته אستאدبی و عرفانی  ،كالمىگرאیش אین אثر با  .אز تفاسیر جامع و אجتهادی אست אلبیان  مجمع





  
  
  

  چهاردهم ۀجلس

  
  
  
  

  های ششم تا نهم هجری تفسیر در قرن
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛ششم هجری قرنאهل سنت در رאن تفاسیر و مفسّ ترین برجسته 

  .אین قرونهای تفسیری  ویژگیهفتم تا نهم هجری و  های رאن قرنتفاسیر و مفسّ ترین برجسته 

  مروری بر مباحث پیشین

 אلبیان و אلکشفترین تفاسیر אهل سنت در قرن پنجم هجری همچون  بتدא با مهمدر جلسۀ گذشته، א
های تفسیری قرن  در אدאمه ضمن بیان ویژگی. های هریک آشنا شدیم نیشابوری و ویژگی אلوسیطثعلبی و 

ای ترین تفسیره ها אشاره کردیم و دو אثر אز مهم ترین تفاسیر אین قرن و مؤلّفان آن ششم هجری، به برجسته
  .رא معرفی کردیم אلجنان روضو  אلبیان مجمعشیعی אین دوره یعنی 

های هفتم تا  سپس به قرن. گیریم در אین جلسه، تفاسیر مهم قرن ششم رא در حوزۀ אهل سنت پی می
های فرهنگی و تفسیری אین سه قرن و  نهم ـ که دورۀ رکود تفسیر در شیعه אست ـ پردאخته و با بیان ویژگی

ترین آثار تفسیری آن که عمدتاً متعلّق به אهل سنت  های تفسیری شیعی، به مهم گ شدن فعالیتدالیل کمرن
  .אست، אشاره خوאهیم کرد

  تفاسیر אهل سنت در قرن ششم
ترین تفاسیر אین دوره در  برخی אز مهم. وی برאی אین قرن نزدیک به هفتاد تفسیر بیان کرده אست אدنه
  :رت زیر برشمردتوאن به صو سنت رא می حوزۀ אهل

  ؛بغویتألیف فرّאء  ،אلتنزیل معالمـ 

  ، تألیف عبد אلرحمن جوزی؛אلمسیر زאدـ 

  ؛تألیف رאغب אصفهانی ،אلتفاسیر جامعةـ 

  ؛تألیف جار אهللا زمخشری ،אلکشّافـ 

  .، تألیف رشید אلدین میبدیאألبرאر عدّة و אألسرאر کشفـ 

   افكشّאل

   .אست ویلأאلت وجوه يف قاویلאأل عیون و אلتنزیل غوאمض حقائق عن افאلكشّאین کتاب  نام كامل

و  حنفىאز بزرگان مذهب ، »جار אهللا«مشهور به  زمخشری محمود بن عُمر אلقاسم אین تفسیر אثر אبو
 در متولد شد و ) خوאرزم روستاهاىאز  یكى(روستای زمخشر در هجری  ٤٦٧سال  زمخشری در. אست  معتزلى
هجری به مکه رفت و مدتی אز عمر خود  ٥٠٢وی در سال  .وفات یافتخوאرزم  هیدر جرجانهجری  ٥٣٨سال 

  .شهرت یافت» אهللا جار«رא در مکه مجاور بود و به همین علت به 
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ترین تفاسیر  אی دقیق אز مهم خالصه אلکشّافزمخشری אز عالمان برجستۀ معتزلی مذهب אست؛ و 
وی אین کتاب رא در אوאخر عمر . ست که به دست ما رسیده אستمعتزلیان و تنها تفسیر کامل אز تفاسیر معتزله א

  . در مکه تدوین کرد

אز . که هر کدאم نشان دهندۀ گسترۀ علمی אو در אین زمینه هستند نیز دאرد دیگری وی آثار علمی
  .در علم لغت אشاره نمود ساس אلبالغةأو   غریب אلحدیث يאلفائق ف: توאن به ترین אین آثار می مهم

ذهبی . های زمخشری، تسلّط مثال زدنی بر علوم معانی، بیان و فنون مختلف علم بالغت אست یژگیאز و
  :نویسد در אین باره می

مؤلفه  یُسبقلم  تفسیر ـ אالعتزאلمن  فیه عما אلنظر بصرف ـ فهو אلتفسیر هذא قیمة وأما
من جمال  فیههر ظ אلقرآن، ولمامن  آیةما  غیر يف אإلعجازمن وجوه  فیه أبان إلیه، لما
 אلقرآنعن جمال  لنا یكشف أن یستطیعمَن  كالزمخشرى وبالغته، ولیس يאلقرآن אلنظم
 אإللماممن  فیه برزما  ماسیّال . אلعلوممن  بكثیر אلمعرفةمن  فیه برع بالغته، لما وسحر
عرאب، وאإل אلبالغة، وאلبیان بعلوم אإلحاطةبه من  אمتاز وما. بأشعارهم وאلمعرفة. אلعرب بلغة

  .وאألدب

אعتقاد دאشت אگر کسی به علم معانی و بیان آگاه نباشد، نباید وאرد حوزۀ تفسیر شود؛ هر چند  زمخشری
  .که در فقه، کالم، نحو و لغت بر تمام دאنشمندאن زمان خود برتری دאشته باشد

یین مباحث אعجاز بیانی رא با رویکرد אدبی، بیانی و کالمی نگاشت، و در آن به خوبی به تب کشّافאو تفسیر 
  .قرآن پردאخت

های معتزلی تدوین یافته و مؤلّف سعی کرده آیات رא متناسب  به عالوه مطالب אین کتاب، بر پایۀ אندیشه
 کهאی تفسیر کرده  رא به گونه ٣٦٨﴾إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴿به عنوאن نمونه آیۀ مبارک . با آرאء אین مکتب تفسیر نماید

  .ؤیت خدאوند سازگار باشدبا دیدگاه نفی ر

، אسلوب آن رא پسندید و آن رא در אلکشّافعصر زمخشری بود، با دیدن تفسیر  مرحوم طبرسی که هم
אی رא  وی بعدها تصمیم گرفت با אفزودن نظرאت شیعی، کتاب میانه. خالصه نمود אلشافي אلکافيکتابی به نام 
همچنین . های شیعی تألیف نمود و با دیدگاه אلکشّافبنای رא بر م אلجامع جوאمعאز אین رو تفسیر . تدوین کند

  .عالمان بسیار دیگری مانند بیضاوی و فخر رאزی، در تفاسیرشان متأثر אز تفسیر زمخشری بودند

  אمتیازאتها و  ویژگی

  خالی بودن אز אضافات تفسیری؛. ١

ه אسرאئیلیات אشاره کرده، אما تا حد زیادی سالم بودن אز قصص אسرאئیلی؛ אلبته در موאردی زمخشری ب. ٢
  .ها رא تصحیح کند אین قصص، آن  سعی کرده تا ضمن بیان ضعف

  عنایت خاص به مباحث معانی و بیان بر אساس لغت אصیل عرب؛. ٣

  طرح مباحث אعجاز אدبی قرآن در قالبی زیبا؛ . ٤

  ؛...)قلتُ ... إن قلتَ (طرح مسائل به صورت پرسش و پاسخ . ٥
                                                 

  .٢٣/ قیامت. ٣٦٨
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  ).אلسالم علیهم(ز روאیات فضائل אهل بیت نقل برخی א. ٦

אست،  آورده ٣٧٠آیۀ אطعام و ٣٦٩توאن به روאیاتی که زمخشری در تفسیر آیۀ مباهله אز جمله אین روאیات می
آیۀ (  ٣٧١﴾אلْقُرْبى فِي אلْمَوَدَّةَ إِالَّ جْرאًأ عَلَیْهِ سْئَلُكُمْأال  قُلْ﴿نمونۀ دیگر روאیتی אست که به دنبال آیۀ . אشاره کرد
  :نقل کرده אست) مودّت

مودّتهم؟  علینا وجبت אلذین هؤالء قرאبتكرسول אللّه، من  یا: قیل نزلت لما أنها روى
 إلى شكوت: عنهאللّه  رضى علىعن  روىما  علیه یدلو» אبناهمو فاطمةو علىّ«: قال

 رאبع تكون أن ترضى أما« فقال. لي אلناسم حسد وسلّ] وآله[ علیهאللّه  صلىرسول אللّه 
אللّه  ىقال رسول אللّه صلّ...  אلحسین،و אلحسنو أنتو أنا אلجنة یدخلمن  أوّل: أربعة
حب  علىو من مات  ، أالشهیدאًحب آل محمد مات  علىمن مات «: وسلم] وآله[ علیه

 ٣٧٢.» ... تائباًحب آل محمد مات  علىو من مات  أالله،  مغفورאًآل محمد مات 

  ربرאאأل ةدّعُو  سرאرکشف אأل

אز אهالی ) هـ ٥٢٠متوفای پس אز (میبدى אحمد بن أبی سعد אبو אلفضل رشید אلدین  مؤلّف אین تفسیر،
   .میبد یزد אست

אو در . باطن אست که در فقه، شافعی و در کالم، אشعری مذهب بوده אست میبدی در زمرۀ عرفا و אهل
رویکردی سلفی دאرد و به تقویت دیدگاه ، ٣٧٣مباحث کالمی אز جمله جبر و אختیار، کالم אلهی و صفات خبریه

  .پردאزد حدیث می אهل

 تفسیرـ به نام ) هـ ٤٨٠م (هروی  אنصارىعبد אهللا  خوאجهאی אز  پایۀ نگاشتهبر  אألسرאر کشفتفسیر 
אكنون در دست نیست ولى چهل سال پس אز وفات ) אلهروی تفسیر(אین تفسیر . ـ، تألیف شده אست אلهروى

میبدی آن رא شرح و بسط دאده و سعی کرده تا حقایق تفسیری و . אست  ر دست میبدى بودهخوאجه عبد אهللا، د
  .لطایف عرفانی رא در آن به هم پیوند دهد

  :نویسد مى بیان אنگیزۀ خود אز تدوین אین کتاب،در میبدی 

شیخ אالسالم אبو אسماعیل عبد אهللا بن محمد بن على  ،كتاب فرید عصر و وحید دهر«
در تفسیر قرآن و كشف معانى آن خوאندم كه در لفظ و معنى و تحقیق و  אنصارى رא

زیبایى به حدّ אعجاز رسیده بود ولى چون در نهایت אیجاز و كوتاهى بود مقصود 
  ٣٧٤.»آن پردאختم شد، بنابر آن به شرح و تفصیل آموزندگان و رهروאن אز آن برآورده نمى

                                                 
سَاءكُمْ وَأنفُسَنَا وأنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَمَنْ حَآجَّكَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءכَ مِنَ אلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْאْ نَدْعُ أبْنَاءنَا وَأبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِ﴿. ٣٦٩

 .٦١/ آل عمرאن؛ ﴾فَنَجْعَل لَّعْنَةُ אللّهِ عَلَى אلْكَاذِبِینَ

  . ٨/ ؛ אنسان﴾אلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأسِیرًא وَیُطْعِمُونَ﴿.٣٧٠

 .٢٣ /شوری. ٣٧١
 .٢٢٠، ص ٤  ج، אلکشّاف. ٣٧٢

كند،  صفات خبریه صفاتى هستند كه در آیات و אخبار آمده אست و عقل به خودى خود אین صفات رא برאى خدא אثبات نمى. ٣٧٣
  .دאرد وجود نظر  אختالف مانمتكلّ انیم صفات گونه نیא ۀبار در .مانند دאشتن دست و صورت برאى خدא

  .کشف אألسرאرمقدمۀ : ک.ر. ٣٧٤
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متن אین تفسیر אز نظر نثر . انی به زبان فارسی אستمیبدی אز ممتازترین تفاسیر عرف אألسرאر کشف
  .فارسی نیز، אرزش אدبی دאرد

  روش تفسیری

  .کند مطرح می) مرحله(میبدی تفسیر آیات رא در سه نوبت 

  ترجمۀ تفسیری و معنای ظاهری آیه؛: نوبت نخست

ات قرآن אرאئه روאنی אز آی  میبدی تالش کرده אست با کنار گذאشتن روش ترجمۀ تحت אللفظی، ترجمۀ
  .رود های אرزشمند فارسی به شمار می کند، אز אین رو ترجمۀ אو نیز אز ترجمه

دهد،  אین مرحله که אز دو مرحلۀ دیگر حجم بیشتری دאشته و بخش אصلی تفسیر رא تشکیل می: نوبت دوم
  .پردאزد همانند تفاسیر دیگر אست و به بیان وجوه معانی آیات می

مکی و مدنی، تعدאد آیات، ثوאب خوאندن سوره، بحث قرאئات، : مختلفی אز جملهאین نوبت شامل مطالب 
  .شود می... بیان אحکام، ناسخ و منسوخ و  אسباب نزول،

  بیان رمزها و אشارאت و نکات لطیف عرفانی: نوبت سوم
میبدی در . شود گیرد و אز دیگر تفاسیر معمولی متمایز می در אین مرحله، تفسیر بیشتر رنگ عرفانی به خود می

  .אین قسمت، بیشتر אز تفسیر خوאجه عبد אهللا بهره برده אست

  )אلسالم  علیهم(میبدی و والیت אهل بیت 

אو نیز چون برخی دیگر אز عارفان : باید گفت) אلسالم علیهم(در مورد رویکرد میبدی نسبت به אهل بیت 
های  אو در جایگاه. کند ا אحترאم אز آنها یاد مینهد و ب سنی مذهب ـ مانند אبن عربی ـ، مقام אیشان رא אرج می

رא نقل کرده و نسبت به آنها אظهار محبت و ) אلسالم علیهم(مختلفی در تفسیر، روאیات فضائل אهل بیت 
  .مشاهده نمود ٣٧٥توאن در تفسیر آیۀ مودّت نمونۀ بارز אین مطلب رא می. کند دوستی می

  منابع تفسیر

گیرد و آنها رא به عنوאن گوאه بر مفهوم مورد نظر خود  אز آیات دیگر بهره میمیبدی در تفسیر یک آیه، گاه 
  .کند و معموالً به אقوאل صحابه و تابعان تکیه دאرد אو همچنین אز روאیات در تفسیر آیه אستفاده می. آورد می

های  ی و دیدگاهتوאن به تفاسیر عرفان אز آن بهره برده، می אألسرאر کشفאز دیگر منابعی که وی در تدوین 
  .אشاره کرد... عرفایی همچون אبو عبد אهللا سهل تستری، ذوאلنون مصری، بایزید بسطامی و 

  אشکاالت

میبدی بدون אین که به بررسی . نقل אسرאئیلیات و قصص ساختگی אست אألسرאر کشفیکی אز אشکاالت 
قل قطعی تناقض دאرند، אز عالمان אهل و نقد سندی یا متنی بپردאزد، برخی אخبار ضعیف رא که حتی با عقل و ن

توאن به دאستان هاروت و  אز جملۀ אین אسرאئیلیات می. کتاب مانند کعب אالحبار یا وهب بن منبه نقل کرده אست
  .ماروت که با عصمت فرشتگان ناسازگار אست، אشاره کرد

                                                 
 .٢٣/ شوری ؛﴾قُلْ ال أسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ أجْرאً إِالَّ אلْمَوَدَّةَ فِي אلْقُرْبى﴿. ٣٧٥
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  های هفتم تا نهم هجری تفسیر در قرن
های تفسیری نزدیک و مرتبط به هم  می فرهنگی و ویژگیهای هفتم تا نهم אز نظر تحوالت عل قرن
  .دهیم אز אین رو אین سه قرن رא با همدیگر مورد بررسی قرאر می. هستند

  های فرهنگی تفسیری ویژگی

تفسیر : تدאوم تحلیل و אجتهاد در تفسیر؛ در אین دوره تدوین تفاسیر אجتهادی אدאمه پیدא کرد؛ مانند. ١
  .قرطبی و تفسیر بیضاوی אلقرآن ألحکام معאلجافخر رאزی،  کبیرאل

تدאوم در تنوع رویکردهای تفسیری؛ نگارش تفسیر با رویکردهای مختلف نیز در אین سه قرن אدאمه . ٢
به عنوאن نمونه، تفسیر فخر رאزی با گرאیش کالمی، تفسیر قرطبی با رویکرد אدبی و فقهی، تفسیر . پیدא کرد

  .با رویکرد אدبی و بیانی نگارش یافتند אلمحیط אلبحربیضاوی با روش אجتهادی و 

کاهش نگارش تفاسیر شیعی؛ تألیف و نگارش تفاسیر شیعه در אین سه قرن کاهش پیدא کرد؛ به طوری .٣
ترین دالیل אین אمر، אوضاع نابسامان سیاسی  אز مهم. توאن אین دوره رא عصر אفول تفسیر در شیعه دאنست که می

های אسالمی، موجب کمرنگ  ها به سرزمین گر مغول در אین زمان حملۀ ویرאن. در کشورهای אسالمی אست
אی אز سوی عالمان شیعه تدوین شد؛  هر چند در همین عصر کتب فقهی אرزنده. های علمی گردید شدن فعالیت

  .אما متأسفانه به مباحث تفسیری توجه الزم صورت نگرفت

  ترین تفاسیر و مفسّرאن برجسته

  شیعه

אفول تدوین تفسیرهای شیعی در אین سه قرن، جا دאرد به چند אثر تفسیری عالمان شیعه به با وجود 
  :אجمال אشاره کنیم

  ، تألیف محمد شیبانی، به شیوۀ روאیی؛אلقرآن معاني کشف عن אلبیان نهجـ 

  می؛אلمکارم حسنی وאعظ، به زبان فارسی، به شیوۀ روאیی با گرאیش کال ، تألیف أبوאلقالقل אلبالبلـ 

  ، تفسیر موضوعی با گرאیش عرفانی؛)ه ٧٩٤متوفای پس אز (، تألیف سید حیدر آملی אألعظم אلمحیطـ 

 ٧٢٢متوفای پس אز (אلمحاسن حسین جرجانی  ، تألیف أبو)گازر تفسیر( אألحزאن جالء و אألذهان جالءـ 
  ).אلسالم علیهم(بیت ، به روش אجتهادی با گرאیش کالمی ـ אدبی، با تکیه بر אخبار و فضایل אهل )ه

  אهل سنت

ها אشاره  توאن به אین کتاب אز جمله تفاسیر مهم تدوین شده توسط مفسّرאن אهل سنت در אین دوره، می
  :کرد

  ؛)ه ٦٠٦م (، تألیف فخر رאزی אلغیب مفاتیحـ 

  ، به روش אجتهادی با گرאیش אدبی و فقهی؛)ه ٦٧١م (، تألیف قرطبی אلقرآن ألحکام אلجامعـ 

  ؛به روش אجتهادی با گرאیش אدبی و بیانی  ،)ه ٦٨٥م ( تألیف بیضاوی ،אلتأویل أسرאر و אلتنزیل אرأنوـ 

  ، به روش אجتهادی و جامع با گرאیش אدبی و بیانی؛)هـ ٧٤٥م (حیان  ، تألیف أبوאلمحیط אلبحرـ 
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  ، به شیوۀ روאیی؛)هـ ٧٧٤م (، تألیف אبن کثیر אلعظیم אلقرآن تفسیرـ 

  .، به شیوۀ روאیی)هـ ٨٧٥م (، تألیف ثعالبی אلقرآن تفسیر في حسانאل אلجوאهرـ 

  )مفاتیح אلغیب(אلتفسیر אلکبیر 

به אو אلقاب . ملقّب به فخر رאزی אست) هـ ٦٠٦م (مؤلّف אین تفسیر אبو عبد אهللا محمّد بن عمر رאزی 
  .دیگری نیز چون فخر אلدین و אبن خطیب نسبت دאده شده אست

אو در علوم بسیاری شهرت دאشت و بر دو علم . شافعی و در عقاید، אشعری مذهب אستفخر رאزی در فقه، 
  .אند چنان که אو رא متکلّمی توאنا و پیشوאی در کالم و تفسیر نامیده. فلسفه و کالم مسلّط بود

در  אلکبیر  אلتفسیرترین آنها  وی دאرאی صد و پنجاه کتاب و رساله به زبان فارسی و عربی אست که مهم
  .رود ترین تفاسیر قرن هفتم به شمار می אین تفسیر אز برجسته. جزء אست ٣٢

پردאزد و ضمن بیان  روش مؤلّف در تفسیر، אجتهادی אست؛ אو به آیات، روאیات، دالیل لغوی و אدبی می
یز به عالوه وی موضوعات کالمی و فلسفی رא ن. دهد ها رא مورد نقد و بررسی قرאر می های مختلف، آن دیدگاه

رא در زمرۀ  کبیر تفسیرکند و به مباحث عقلی توجه و אهتمام خاصی دאرد؛ تا جائی که برخی  فرאوאن مطرح می
  .אند تفاسیر عقلی برشمرده

مسئله مطرح  אی אست که تا حد ممکن مقاصد خود رא به صورت مسئله، شیوۀ عملی فخر رאزی به گونه
دهد و دوباره  کند و جوאب خویش رא می بر مطلبی אشکال میאو گاه خود . دهد کند و سپس به آن جوאب می می

فخر رאزی همچنین در وאرد کردن شبهه بسیار مشهور אست؛ אز همین رو برخی אو . گیرد بر جوאب نیز אشکال می
  .אند نامیده» אمام אلمشکّکین«رא 

قالنی و ذهبی ، برخی همچون אبن خلکان، حاجی خلیفه، אبن حجر عسאلکبیر אلتفسیردر مورد تدوین 
معتقدند که فخر رאزی خود، تفسیرش رא کامل نکرد و شاگردאن אو אز جمله شمس אلدین خُوَیّی یا 

אند که فخر رאزی تا سورۀ אنبیاء تفسیر رא نوشته  برخی نیز گفته. אلحزم مصری آن رא به پایان بردند أبی אبن
دیگر אز محقّقان معاصر אز جمله آیت אهللا  در مقابل، برخی. אست؛ و אدאمۀ آن رא شخص دیگری نگاشته אست

אرجاعات . معرفت یا دکتر محسن عبد אلحمید معتقدند تمام تفسیر توسط خود فخر رאزی نگاشته شده אست
صحیح به مطالب قبلی و بعدی و همچنین هماهنگی قلم و شیوۀ بیان אز جمله دالیلی אست که صحت אین 

  .کند אدعا رא ثابت می

  جایگاه و אعتبار

عالمان و אندیشمندאن در بارۀ אرزش و אعتبار تفسیر فخر رאزی با یکدیگر אختالف نظر دאرند، برخی آن رא 
 ٧٢٨م (تیمیه  אبن. مخالفان تفسیر کبیر معموالً אز مخالفان فلسفه و کالم هستند. کنند تأیید و برخی رد می

در مقابل صالح אلدین صَفَدی . »ر تفسیردر אین تفسیر همه چیز هست، مگ«: گوید در بارۀ אین کتاب می) هـ
  .در آن همه چیز هست و تفسیر هم هست. »فیه کلّ אلشیء حتی אلتفسیر«: نویسد نیز می

  :توאن در چند مورد بیان نمود ترین دالیلی رא که موجب مخالفت برخی با אین تفسیر شده אست، می مهم

  ـ אستفادۀ بیش אز حد אز مباحث فلسفی و کالمی؛

  ل زیاد و طوالنی کردن مطالب؛ـ تفصی
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فخر رאزی در تفسیر خود مطالب گسترده رא صحیح یا ناصحیح، مرتبط با تفسیر یا غیر مرتبط، در هم 
אو خود نیز . گیرد می بر به طوری که تنها، تفسیر سورۀ فاتحه یک جزء אز کتاب رא در. آمیخته و بیان کرده אست
אما هر چه رو به آخر . نی کردن بحث بوده אست؛ حق باشد یا باطلکند که به دنبال طوال در مقدمه تصریح می

  .یابد رویم، تفصیل مطالب کاهش می تفسیر می

  ـ دفاع אز عقاید אشعری

אو حتی برخی אز مطالب غیر عقالنی . ، فرאوאن אز جبر אشعری دفاع کرده אستمفاتیح אلغیبفخر رאزی در 
  .پذیرد با אین وجود گاه عقاید معتزله رא نیز می. ددאن رא نیز جایز می» تکلیف به محال«مانند 

  ها ترین ویژگی مهم

  ها؛ نقل אقوאل، نقد و تشکیک در آن. ١

  های حکما، فیلسوفان و متکلّمان؛ بیان دیدگاه. ٢

  ها؛ آن  و حجّت های مختلف و بیان אعرאب آیات بررسی قرאئت. ٣

  ها و مباحث عقلی؛ دن אستداللتر بو نقل אحادیث و אقوאل مختلف، با وجود گسترده. ٤

  אستشهاد به شعر عرب در مباحث لغوی، אدبی، بالغی و حتی אخالقی؛. ٥

  نقل روאیات אسباب نزول אز صحابه و تابعان؛. ٦

  .بیان אرتباط منطقی هر آیه با آیات قبل و بعد آن. ٧

  )אلسالم علیهم(אهل بیت والیت فخر رאزی و 

رא گرאمی ) אلسالم علیهم(مفسّرאن אهل سنت جایگاه وאالی אئمّه  فخر رאزی نیز چون بسیاری אز دیگر
گوی سبقت رא אز   ،)אلسالم علیهم(אو حتی در بیان فضایل אهل بیت . کند دאشته و با אحترאم אز אیشان یاد می

  .دیگرאن ربوده אست

نَفْسَهُ אبْتِغَاء مَرْضَاتِ وَمِنَ אلنَّاسِ مَن یَشْرِي ﴿های آیۀ شریف  نگارندۀ تفسیر کبیر، یکی אز شأن نزول
אو همچنین در تفسیر آیۀ . دאنسته אست» لیلة אلمبیت«و در شب ) אلسالم علیه(رא در شأن אمام علی  ٣٧٦﴾אللّهِ

نسلی پر برکت عطا ) وآله علیه אهللا صلّی(کند که خدאوند به پیامبر  بیان می ٣٧٧﴾إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ אألبْتَرُ﴿شریف 
کشته شدند، با אین حال عالم אز ) אلسالم علیهم(אلزمان باقی אست؛ بسیاری אز אهل بیت  کرده אست که تا آخر

پر شده אست؛ אما אز بنی אمیه אحدی که در دنیا به آنها אعتنا شود، ) وآله علیه אهللا صلّی(אهل و ذرّیۀ رسول خدא 
  .باقی نمانده אست

به مسکین و ) אلسالم علیهم(طعام אهل بیت فخر رאزی در تفسیر آیات سورۀ אنسان، روאیات مربوط به א
رא پذیرفته و אمام ) אلسالم علیهم(آورد و در تفسیر آیۀ مباهله، نزول آیه در شأن אهل بیت  یتیم و אسیر رא می

אو همچنین آخرین شأن نزول . کند معرفی می) وآله علیه אهللا صلّی(رא مصدאق نفس پیامبر ) אلسالم علیه(علی 

                                                 
  .٢٠٧/ بقره. ٣٧٦

  .٣/ کوثر. ٣٧٧
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) אلسالم علیه(رא در بارۀ אعالم برتری و فضیلت אمام علی  ٣٧٨﴾ا אلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَیَا أیُّهَ﴿آیۀ 
من کنت مواله «: دست آن حضرت رא گرفت و فرمود) وآله علیه אهللا صلّی(کند که پیامبر  دאنسته و بیان می

  .»فعليّ مواله אللّهمّ وאل من وאاله وعاد من عادאه

  أنوאر אلتنزیل و أسرאر אلتأویل

. معروف به قاضی بیضاوی אست) هـ ٦٨٥متوفای (مؤلّف אین کتاب عبد אهللا بن عمر بیضاوی شیرאزی 
وی אز معاصرאن عالمه حلّی و خوאجه نصیر אلدین طوسی אست که در فقه، شافعی و در کالم אشعری مذهب 

  .אست

های ممتاز אین تفسیر توجه  ویژگی. دۀ אهل سنت אستتفسیر بیضاوی אز متون تفسیری کم حجم و پر فای
شرح و حاشیه بر אین  ٨٣بسیاری אز عالمان رא در طول تاریخ به خود جلب کرده אست؛ به طوری که نزدیک به 

متأثرّ אز تفسیر بیضاوی  אلصافیو  کنز אلدقائقحتی در میان شیعیان نیز تفاسیری چون . کتاب نوشته شده אست
  .אند نگاشته شده

  منابع تفسیر

אست؛ چنان که مرحوم  אلکشّافترین منبعی که بیضاوی در تفسیر خود אز آن אستفاده کرده אست،  مهم
وی همچنین אز تفاسیر دیگری همچون . אند معرفی کرده אلکشّافرא אساساً خالصۀ  أنوאر אلتنزیلآیت אهللا معرفت 

  .بهره برده אست تفسیر کبیر فخر رאزی و تفسیر رאغب אصفهانی در کتاب خود

  روش تفسیر

بیضاوی با حذف زوאئد و مطالب سقیم . زمخشری אست אلکشّافتفسیر بیضاوی در وאقع برگرفته אز تفسیر 
אو همچنین با توجه به نگاه אشعری خود، عقاید معتزلی . אی آن رא گزیده کرده אست אز אین تفسیر به گونه

  .زمخشری رא אز تفسیر خود جدא کرده אست

ها، אبتدא به نام سوره و شأن نزول آن پردאخته و در אدאمه با بیان نکات אدبی و  در تفسیر سوره بیضاوی
بیضاوی همچنین אخبار و  .کند های مختلف تفسیری آن رא به صورت خالصه بیان می אعرאب و معانی آیه، جنبه

روאیی دאده אست، אما با אین روאیات رא در تفسیر خود نقل کرده אست به طوری که به אین تفسیر رنگ و بوی 
  .حال سعی کرده אست که کتاب خود رא אز وجود روאیات אسرאئیلی پیرאسته کند

  ها و אمتیازאت  ویژگی

  :توאن به موאرد زیر אشاره نمود بیضاوی می أنوאر אلتنزیلهای  ترین ویژگی אز مهم

  ؛אی جدید و به صورت گزیده طرح مباحث تفسیری با شیوه
  ؛وאل و آرאء صحابه و تابعانپردאختن به אق .١
  ؛های مختلف آیات توجه به قرאئت .٢
  ؛بیان مباحث نحوی و אدبی در آیات .٣
  .پردאختن به تفسیر آیات אالحکام و موضوعات فقهی .٤

                                                 
 .٦٧/ مائده. ٣٧٨
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  تفسیر אلقرآن אلعظیم

 تفسیر אلقرآن אلعظیمאز دیگر تفاسیر مهم אین دوره که در قرن هشتم هجری به رشتۀ تحریر در آمده 
  .אست سیر אبن کثیرمعروف به تف

 )ه ٧٧٤متوفای (بو אلفدאء אسماعیل بن کثیر دمشقی معروف به אبن کثیر أאین تفسیر عماد אلدین  نگارندۀ
  . قرن هشتم אستخان معروف ثان و مورّאز محدّ

 تفسیر אلقرآن אلعظیمو  ،در تاریخ אلبدאیة و אلنهایةکتاب . אو همچون طبری در تاریخ و تفسیر پرآوאزه אست
های  אگرچه در بسیاری אز אندیشه אو. אشعری אست ،شافعی و در کالم ،وی در فقه. مشهورترین آثار אوست אز

یمیه پیروی کرده، אما در تفسیر تا حدودی متعادل אست و مانند شیوۀ رאیج אهل سنت به ن تبخود אز אستادش א
אصول ن تیمیه در بعیناً אز عبارאت א یرאبن کثمۀ تفسیر אی אز مقدّ بخش عمدهאلبته  .تفسیر آیات پردאخته אست

   .گرفته شده אستאلتفسیر 

  .ن تیمیه قرאر دאردبو در مقبرۀ صوفیه در کنار قبر אאمزאر  ن عمر نابینا شد؛در پایا אبن کثیر

  روش تفسیر

אست که پس אز تفسیر طبری אز جایگاه ممتازی  سنت אهلتفسیر אبن کثیر אز مشهورترین تفاسیر אثری 
به ذکر روאیات مربوط به   صرفاً ـ אلمنثور אلدرّهمچون ـ برخالف تفاسیر روאیی محض אبن کثیر  .ر אستبرخوردא

یث دאشته به نقد و بررسی روאیات، هایی که אز علم رجال و نقد حد بلکه با آگاهی ؛אست هنکرد بسندهآیه 
  .نیز پردאخته אست آنهاتضعیف و ترجیح  تصحیح،

ضرورت تبیین معارف قرآن با تأکید به روش تفسیر قرآن به قرآن رא ین تفسیر در تدوین א خود ۀوی אنگیز
  . و אستفاده אز אحادیث و دقّت در אنتخاب منقوالت بیان کرده אست

ت אگر با אین شیوه تفسیر آیه سא دאند و معتقد تفسیر رא تفسیر قرآن به قرآن می אبن کثیر بهترین روش
و در مرحلۀ بعد به אقوאل صحابه که אز قرאئن و  ،که شارح آن אست مرאجعه برאی تبیین آیه به سنت ،روشن نشد

دאند که مخالف ندאشته  ت میوی אقوאل تابعان رא در صورتی حجّ .شود توجه می چگونگی نزول آیات آگاهند
  .باشد

  .و אشعار شاعرאن نیز אستناد کرده אست ها به لغت عرب وی در تبیین وאژه

  ها و אمتیازאت ویژگی

  :אشاره کردزیر توאن به موאرد  میאبن کثیر  تفسیر אلقرآن אلعظیمهای  ترین ویژگی ز مهمא
  ؛)آیه به آیه(توجه به تفسیر قرآن به قرآن  .١
  تفسیر روאیی آیات همرאه با نقد و אرزیابی אحادیث و אخبار؛ .٢
  ٣٧٩.معرفی و نقد روאیات אسرאئیلی و تالش برאی پیرאستن تفسیر אز אسرאئیلیات .٣

 جلد چاپ شده و مورد אستقبال عالمان شیعه و سنی قرאر گرفته ٤אمروزه در  سیر אلقرآن אلعظیمتفکتاب 
 .אست

                                                 
  .אقتباس شده אست ٣٤٢ـ  ٣٣٩، ص ٢، ج ون في ثوبه אلقشیبאلتفسیر و אلمفسربخش عمدۀ مطالب אین بحث אز کتاب . ٣٧٩
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  چکیده

) زمخشری( افאلکشّ ،)رאغب אصفهانی( جامعة אلتفاسیر ،)אبن جوزی( زאد אلمسیر، )بغویفرّאء ( אلتنزیل معالم 
  .ن ششم هستندترین تفاسیر אهل سنت در قر برخی אز مهم) میبدی(  کشف אألسرאرو 

אین کتاب با رویکرد بالغی و . ترین تفسیر موجود אز معتزله אست ، تألیف جار אهللا زمخشری، مهمאلکشّاف 
  .کالمی نگاشته شده و به تبیین مباحث אعجاز بیانی قرآن پردאخته אست

خالصه نمود  אلشافي אلکافي، אسلوب آن رא پسندید و آن رא در کتابی به نام کشّافطبرسی با دیدن تفسیر  
  .رא تدوین کرد אلجامع جوאمعسپس با אفزودن نظرאت شیعی بر آن، 

طرح مباحث אعجاز אدبی قرآن در ، سالمت نسبی אز قصص אسرאئیلی ،خالی بودن אز אضافات تفسیری 
אز  )אلسالم علیهم(طرح مسائل به صورت پرسش و پاسخ و نقل روאیات فضائل אهل بیت  قالبی زیبا،

  .رود های تفسیر کشّاف به شمار می ترین ویژگی مهم

تألیف رشید אلدین میبدی ـ אز عرفای אشعری مذهب ـ אز ممتازترین تفاسیر  אألبرאر عدةو  אألسرאر کشف 
אین کتاب در شرح و بسط تفسیر هروی אز خوאجه عبد אهللا אنصاری نگاشته . عرفانی به زبان فارسی אست

  .شده אست

معنای ظاهری آیه، مرحلۀ : بیان کرده אست؛ مرحلۀ نخست) مرحله(بت میبدی تفسیر هر آیه رא در سه نو 
  .نکات لطیف و عرفانی: سایر مطالب تفسیری و مرحلۀ سوم: دوم

  .نقل אسرאئیلیات بدون نقد و بررسی سندی یا متنی אست אألسرאر کشفترین אشکاالت  אز مهم 

. فسیری نزدیک به هم بودندهای فرهنگی و ت های هفتم، هشتم و نهم هجری אز نظر ویژگی قرن 
تدאوم تحلیل و אجتهاد در تفسیر، تدאوم در تنوع رویکرد و کاهش : ها عبارت אست אز ترین אین ویژگی مهم

  .تفاسیر شیعی

 אلمحیط אلبحر  ،)بیضاوی( אلتنزیل أنوאر ،)قرطبی( אلقرآن ألحکام אلجامع، )فخر رאزی( אلغیب مفاتیح 
های هفتم  ترین تفاسیر قرن مهم) ثعالبی( אلحسان אلجوאهرو  )کثیر אبن( مאلعظی אلقرآن تفسیر ،)حیان أبو(

  .تا نهم هستند

ترین تفاسیر قرن هفتم به روش אجتهادی  تألیف فخر رאزی، אز برجسته )אلکبیر אلتفسیر( אلغیب مفاتیح 
مطرح مؤلّف در אین تفسیر به علوم عقلی توجه خاص دאشته و مباحث فلسفی و کالمی رא زیاد . אست
  .کند می

. אند برخی معتقدند تمام تفسیر کبیر مربوط به فخر رאزی نیست؛ بلکه شاگردאن אو אین تفسیر رא کامل کرده 
אما تعدאدی אز محقّقان معاصر با توجه به אرجاعات صحیح کتاب و هماهنگی قلم و شیوۀ بیان، بر אین 

  .אند که کل تفسیر تألیف خود فخر رאزی אست عقیده

ترین دالیل مخالفان אین تفسیر عبات  مهم. رزش و אعتبار تفسیر کبیر אختالف نظر وجود دאرددر مورد א 
ـ אستفادۀ بیش אز حد אز مباحث فلسفی و کالمی، ـ تفصیل زیاد و طوالنی کردن مطالب، ـ دفاع : אست אز

  .אز عقاید אشعری

با عظمت و אحترאم یاد ) אلسالم علیهم(فخر رאزی مانند بسیاری دیگر אز مفسّرאن אهل سنت אز אهل بیت  
 .کند روאیت فضائل אیشان رא نقل می... אطعام، مباهله و   אو ذیل آیات אبالغ،. کند می
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. تألیف بیضاوی אز تفاسیر کم حجم و پر فایدۀ אهل سنت در قرن هفتم אست أنوאر אلتنزیل و أسرאر אلتأویل 
با حذف زوאئد و عقاید معتزلی אز تفسیر زمخشری رود که بیضاوی  به شمار می אلکشّافאین تفسیر گزیدۀ 
  .آن رא نگاشته אست

تفسیر آیات به صورت گزیده، بیان אقوאل صحابه و تابعان، توجه به قرאئات، بیان نکات نحوی و אدبی و  
  .אست أنوאر אلتنزیلهای  پردאختن به تفسیر آیات אالحکام אز ویژگی

אین کتاب یک . قی אز مشهورترین تفاسیر אثری אهل سنت אستنگاشتۀ אبن کثیر دمش تفسیر אلقرآن אلعظیم 
  .تفسیر روאیی صرف نیست؛ بلکه به نقد و אرزیابی روאیات نیز پردאخته אست

پس אز آن به ترتیب . دאند אبن کثیر روش تفسیر قرآن به قرآن رא بهترین شیوه در تفسیر کالم אلهی می 
رא ) در صورتی که مخالف ندאشته باشد(و رأی تابعان ) آگاه به چگونگی نزول آیات(سنت، אقوאل صحابه 
  .شمارد مرجع تفسیر قرآن می

توجه به تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر روאیی آیات همرאه با نقد و אرزیابی و سعی در پیرאستن تفسیر אز  
 .های تفسیر אبن کثیر אست ترین ویژگی אسرאئیلیات אز مهم
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  دهم تا دوאزدهم هجری؛ های تفسیری قرون ویژگی 

  . אین دورאن روאییترین تفاسیر  مهم 

  مروری بر مباحث پیشین

های تفسیری אنجام گرفته تا قرن نهم  کریم و فعالیت ترین تفاسیر قرآن در جلسات قبل با برخی אز مهم
 تا دهمهای  های تفسیری رאیج در قرن ها و گرאیش در אین جلسه ضمن آشنایی با مشخصه. هجری آشنا شدیم

  .کنیم هجری، به אختصار بخشی אز تفاسیر تألیف شده در אین دوره رא معرفی می دوאزدهم

  های مشترک تفسیری ویژگی

توאن  های دهم تا دوאزدهم هجری رא به صورت زیر می تفسیری در قرن مشترکهای  ترین ویژگی مهم
  :برشمرد

  د تفسیر روאییشکوفایی مجدّ. ١

 .آوری روאیات تفسیری و تدوین تفاسیر روאیی پردאختند ثان بسیاری به جمعحدّدر אین سه قرن عالمان و م
فیض کاشانی  אلصافيتفاسیر  در شیعهو  ،سنت אهلدر ) هـ ٩١١م (سیوطی  אلمنثور אلدرّ :تفاسیری مانند

  .)هـ ١١١٢م (حویزی  אلثقلین  نورو  )هـ ١١٠٧م (بحرאنی  אلبرهان، )هـ ١٠٩١ م(

های یازدهم و دوאزدهم گردآوری و  گری در شیعه در قرن ر رشد و گسترش אخباریتردید یکی אز آثا بی
گونه که در عصر صفویه در حوزۀ حدیث،  אین حرکت همان(در موضوعات مختلف بود  روאیاتتنظیم وسیع 

ی نیز در حوزۀ تفسیر ،رא به دنبال دאشت ـ אلشیعة  وسائلو  אألنوאر بحار، אلوאفيتدوین جوאمع حدیثی متأخّر ـ 
אستنباط אحکام رא به کتاب و سنت   ۀن אدلّاאخباری ).ترین تفاسیر אثری شیعه منجر شد ترین و جامع به تدوین مهم

ک به ظاهر کتاب رא تنها در صورت وجود تمسّو  ،دאنستند ت نمیو אجماع و عقل رא حجّ کردند میمنحصر 
  .شمردند تفسیری אز معصوم مجاز می

ن اگردآوری و پردאختن به روאیات معصوم ،در میان بسیاری אز عالمان آن عصر هایی دیدگاه چنینپذیرش 
  .بخشید رא شدت می) لسالمعلیهم א(

های سوم و  توאن دورאن بازگشت به شیوۀ تفسیر روאیی در قرن دهم تا دوאزدهم رא می های قرنאز אین رو 
  .امیدچهارم نامید؛ دورאنی که به شکوفایی مجدّد شیوۀ تفسیر روאیی אنج

  حکامتوجه به تفاسیر فقهی و تدوین آیات אال. ٢

 أحکام في אلبیان زبدة، )هـ ٩٧٦م (אلفتح حسینی  אز אمیر أبو شاهیتوאن به تفسیر  در אین زمینه می

 علمایאز فاضل جوאد کاظمی אز  אلقرآن آیات إلی אألفهام مسالكو نیز ) هـ ٩٩٣م ( אردبیلیאز مقدّس  אلقرآن
  .ه کردאشار یازدهمقرن 

  .אند به ترتیبِ אبوאب فقهی تنظیم شده אألفهام مسالكو  אلبیان زبدةدאد که  تذکرباید 
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  وجود رویکردهای فلسفی و عرفانی . ٣

 אلقرآن تفسیرمانند . شود אی در بین مفسّرאن אین دوره مشاهده می فلسفی و عرفانی پرאکنده رویکردهای

  .و تفسیر شریعت الهیجی) هـ ١٠٩٨م (مال شمس گیالنی و تفسیر حکیم ) هـ ١٠٥٠م (مالصدرא  אلکریم

  نویسی بر کتب تفسیری تمایل به تعلیقه و حاشیه. ٤

در  אلکشّافحاشیه بر تفسیر بیضاوی و چند حاشیه بر  ٥٠حدود  אلمفسّرین طبقاتدر  وی  אَدنهچنانچه 
  .אین دوره نام برده אست

بر تفسیر بیضاوی אز ) هـ ١٠٦٤م (یۀ سلطان אلعلما و حاش) هـ ١٠٣٥م (نیز حاشیۀ شیخ بهائی  شیعهدر 
  .אند אین جمله

  אین دورهتفاسیر معروف 

  .های دهم تا دوאزدهم به ترتیب تاریخی به قرאر زیر هستند تفاسیر قرن ترین مهمبرخی אز 

  شیعه) אلف

  با گرאیش وفارسی زبان به ) هـ ٩٨٨م (فتح אهللا کاشانی   ، مالإلزאم אلمخالفین يمنهج אلصادقین ف .١
 ؛جلد ١٠אخالق عرفانی در 

 ؛با رویکرد فقهی ،)هـ ٩٩٣م (، مقدس אردبیلی أحکام אلقرآن يزبدة אلبیان ف .٢
 ؛ـ عرفانی  گرאیش فلسفیبا  ،)هـ ١٠٥٠م (، مال صدرאی شیرאزی تفسیر אلقرآن אلکریم .٣
 ؛روאیی همرאه با توضیح و تحلیل روאیات ،)هـ ١٠٩١م (، فیض کاشانی يאلصاف .٤
 ؛روאیی محض ،)هـ ١١٠٧(سید هاشم بحرאنی  ،تفسیر אلقرآن يان فאلبره .٥
 ؛روאیی محض ،)هـ ١١١٢م (حویزی  ،نور אلثقلین .٦
  .روאیی همرאه با توضیح و نقل אقوאل ،)هـ ١١٢٥(محمد مشهدی قمی  ،کنز אلدقائق .٧

  سنت אهل) ب

 محض؛، روאیی )هـ ٩١١م (ل אلدین سیوطی ، جالאلتفسیر بالمأثور يאلمنثور ف אلدرّ .١
 عرفانی و אدبی ،)هـ ١١٢٧م ( بروسویی ، شیخ אسماعیل حقّروح אلبیان .٢

  .شویم אینک به אختصار با برخی אز אین تفاسیر آشنا می

  في تفسیر کالم אهللا يصافאل

حسن ممحمد بن مرتضی مشهور به مال אین אثر عارف، محدّث و مفسّر نامی قرن یازدهم هجری ف مؤلّ
  . אست )ـه ١٠٩١ـ ١٠٠٧( کاشانیفیض 

אو عالمی جامع . مال محسن در کثرت تصنیف و زیبایی تعبیر و ترتیب تألیف و تنوّع علمی، مشهور אست
های مختلف علمی تألیف کرد؛ אز  بود که در طول عمر هشتاد و چهار سالۀ خود بیش אز دویست אثر در رشته

  .در تفسیر אشاره نمود) صافی گزیدۀ تفسیر( אألصفیو  אلصافيهای  توאن به کتاب جملۀ אین آثار می
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بهائی، مال صدرאی شیرאزی، سید محمد باقر حسینی  شیخ ی همچونאساتیدمحضر אز  فیضمرحوم 
سید نعمت אهللا  و مجلسی  توאن אز عالمۀ ز אو، میאز شاگردאن مبرّهمچنین  .بهره برد ف به میر دאمادمعرو

  .جزאیری نام برد

رود که אمروزه در پنج جلد منتشر شده  سیر روאیی شیعه به شمار میتفا ترین معروفیکی אز  אلصافيتفسیر 
  .אست

گوید و  مرحوم فیض، در אبتدאی کتاب אز جریان تفسیرنگاری در فرهنگ אسالمی سخن می: تفسیر  مقدمۀ
و تعالیم آن ) אلسالمعلیهم (تفسیر بدون توجه به سخنان אهل بیت  نگارشبا אشاره به تفاسیر پیشین، 

  .کند ن رא خطا دאنسته و به آن אعترאض میبزرگوאرא

ها، تفسیری مهذّب و  گستردگی تعدאد آن  به هر حال من تاکنون، در میان تفاسیر با همۀ«: نویسد میوی 
؛ אو در אدאمه אعالم »رود אم و אمیدوאرم אین تفسیر، همانی باشد که אنتظار می ها نیافته پیرאسته אز ناهنجاری

אیشان . تفسیری אست که مطالب و روאیات صحیح رא אز روאیات کدر و ناصاف تمییز دهدکند در صدد تدوین  می
  :نویسد تفسیر خود رא نیز همین مطلب بیان کرده و می گذאری نامسبب 

ر مل وאلمحیّلصفائه عن کدورאت آرאء אلعامة وאلمُ يی هذא אلتفسیر بالصافسمّأن یُ يّوبالحر
  ٣٨٠.يوאلمتناف

آوری قرآن، منع אز   زده بخش دאرد، و شامل مطالبی همچون فضیلت قرآن، جمعمقدّمۀ אین تفسیر دوא
، شفاعت قرآن و )אلسالم علیهم(تفسیر به رأی، ضرورت تمسّک به قرآن، منحصر بودن علم قرآن به אهل بیت 

  .אست... 

در אدאمه کند و  ها رא مشخص می بودن آنمکی یا مدنی مرحوم فیض در אبتدא تعدאد آیات و : روش تفسیر
  . پردאزد به شرح لغات و شرح آیات می

و אگر به . کند آیات رא بوسیلۀ آیات محکم تفسیر کند روش صاحب تفسیر صافی אین אست که تالش می
אگر روאیتی در منابع شیعه نیافت، אز روאیات . کند ، אز روאیات شیعی אستفاده مینیافتאی در تفسیر آیه دست  آیه

و אگر در . کند در منابع אهل سنت ـ در صورتی که معارض ندאشته باشد ـ אستفاده می) مאلسال علیهم(معصومان 
منابع אهل سنت نیز روאیتی به دست نیامد، به אقوאل عالمان و مفسّرאن پیشین که موאفق و هماهنگ با ظوאهر 

  .אردیّت ندمعتقد אست که אین אقوאل به طور مستقل حجّ ویکند؛ هر چند  قرآن אست مرאجعه می

ـ که خود در مقدّمه تذکر دאده אست ـ، شأن نزول آیات، قرאئت و   شیوهمال محسن پس אز אجرאی אین 
  .کند و در نهایت روאیاتی در فضلیت سوره نقل می کردهאعرאب آن رא بیان 

 تفسیری و غیر تفسیری بسیاری بهره برده אست؛ אو روאیات رא با ذکر منابعمرحوم فیض در نقل روאیات אز 
  .مرجع و بدون سند بیان کرده אست و در موאردی مرجع روאیت رא نیز بیان نکرده אست

بیشترین אستفادۀ . אند ها نقل روאیت نموده אست رא تا پنجاه مورد برشمرده منابعی که مرحوم فیض אز آن
 حسن مامא تفسیر، عیّاشی تفسیر، قمی تفسیرمرحوم مال محسن در نقل حدیث אز کتب تفسیر روאیی همچون 

  .باشد می אلبیان مجمعو تفسیر  کافیهای حدیثی و تفسیری مانند  و کتاب )אلسالم علیه( عسکری

                                                 
  .١٣، ص ١، ج تفسیر אلصافي. ٣٨٠
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  :توאن به موאرد زیر אشاره نمود و مزאیای تفسیر صافی می ها ویژگیترین  אز مهم: های تفسیر ویژگی

  ت در داللت آیه؛אز روאیات در تفسیر آیات همرאه با نقد و אرزیابی روאی گستردهگیری  بهره. ١

  אدبی و بالغی آیات که بیشتر آنها אز تفسیر بیضاوی گرفته شده אست؛ نکاتאستفاده אز . ٢

  . های אمامیه و پاسخگویی به شبهات مطرح شده شرح گسترده و مستدلّ دیدگاه. ٣

ر אین אست که مرحوم فیض د אلبرهانو  אلثقلین نورمزאیای אین تفسیر نسبت به تفاسیر  אزهمچنین 
ها  אست؛ ولی دو تفسیر پیشین فقط آیاتی رא که روאیتی در مورد آن تفسیر خود، به تفسیر تمام آیات پردאخته 

های برخی אز مفسّرאن نیز אشاره  به عالوه مرحوم فیض عالوه بر روאیات، به دیدگاه. אند وאرد شده، تفسیر کرده
کند؛ و یا گاه در  ها و لغات אرאئه می مورد برخی אز وאژهتوضیحاتی در » أقول«دאرد، و در بسیاری موאقع با تعبیر 

  .کند که قابل אستفاده و مفید אست سازگاریِ روאیاتِ به ظاهر ناسازگار، مطالبی بیان می

  :هایی نیز بر تفسیر صافی وאرد אست که بر אهل فن پوشیده نیست؛ אز جمله نقد وجودبا אین 

  ت؛ ـ ذکر برخی אز روאیات ضعیف و אسرאئیلیا

  غیر قابل پذیرش؛ عرفانیـ وجود تأویالت 

  روאیات تحریف قرآن؛ نکردنـ توجیه کردن و رد 

ها ثابت نشده אست؛ مانند تفسیر منسوب به אمام حسن عسکری  ـ نقل אز برخی کتب روאیی که صحّت آن
  ).אلسالمعلیه (

  تفسیر אلقرآن يאلبرهان ف

) هـ ١١٠٩یا  ١١٠٧م ( سید هاشم بن سلیمان بحرאنینج س عالمِ فاضل و فقیهِ نکته نگارندۀ אین تفسیر
نسب אو رא به אمام موسی کاظم . نظم و نثر زبان عربی بود ط به دقایقِאدیب و مسلّ مفسّر، محدّث،وی  .אست

   .رسانند می) אلسالم علیه(

ی אلدین طُریح سید هاشم بحرאنی אز محدّثان و אخباریان سخت کوش عصر صفوی و אز شاگردאن فخر
توאن به بزرگانی  אز شاگردאن אین عالم برجسته می. אلعظیم אسترآبادی אست و سید عبد אلبحرین   مجمعصاحب 

معروف به محقّق (، شیخ حسن بحرאنی و شیخ سلیمان ماحوزی אلشیعة  وسائلچون شیخ حر عاملی صاحب 
ین باره، אز وی و مقدس אردبیلی رسیده بود که در א אی پایهאو در زهد و پرهیزکاری به . אشاره نمود) بحرאنی

  .کردند  אی یاد می همچون نمونه

אند که بیشتر אین آثار در خدمت به میرאث אهل بیت  و بزرگ برאی אو ذکر کرده کوچکتألیف  ٧٥بیش אز 
  .نگاشته شده אست) אلسالمعلیهم (

آوری  א אز کتب قدیمی جمعאز جمله تفاسیر کامالً روאیی شیعه אست که مؤلّف تنها روאیات ر אلبرهانتفسیر 
אین گونه نگارش تفسیر و אهتمام . کرده و بدون هیچ گونه شرح و توضیحی در تفسیر خود آورده אست

  . אست אلبرهانبه گردآوری صرف روאیات، ناشی אز نگرش אخباری صاحب   אلعاده  فوق
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אست ) لسالمعلیهم א(بیت  אخباری אز אهل برمشتمل  אلبرهاننویسد که  میرزא عبد אهللا אفندی می مرحوم
  .نگاشته אست ٣٨١אی برאی شاه سلیمان صفوی که مؤلف، آن رא به عنوאن هدیه

אست که برخی אز خود אز منابع حدیثی و تفسیری بسیاری بهره برده ر تفسیر د אلبرهانمؤلّف : منابع تفسیر
  :אز אست ها عبارت آنترین  مهم

  عیاشیتفسیر  .١

  یאبرאهیم قم بنتفسیر علی  .٢

  )لسالمعلیه א( تفسیر منسوب به אمام حسن عسکری .٣

  .برد، بسیار زیاد אست که خود نگارنده در باب شانزدهم مقدمۀ کتاب نام می منابعیبا אین وجود 

شیوۀ مرحوم بحرאنی در نگارش אین کتاب چنین אست که אبتدא به نام سوره، محل نزول، : نگارش  شیوۀ
گاه تنها آیاتی رא که دאرאی روאیت تفسیری هستند، بیان کرده و  آن. کند می فضیلت سوره و تعدאد آیات אشاره

در  یאظهار نظردر نقل روאیات هیچ  אلبرهانمؤلّف . نماید روאیات مربوط به هر آیه رא به دنبال آن نقل می
  .کند بیان نمیتعارض م حلّ روאیاتحتی در  ها یا آن صحت و سقم

شود، مرحوم سید هاشم پیش אز אین کتاب، تفسیر روאیی دیگری به نام  می چنانچه אز مقدّمۀ کتاب אستفاده
  .رא تألیف کرد אلبرهاندאشته אست که با אفزودن برخی روאیات به אین کتاب، تفسیر  אلنادي  مصباح  و  אلهادي

نیز بحرאنی در نقل روאیات یکسان عمل نکرده אست؛ אو گاه عالوه بر سند روאیت، به نام کتاب و مؤلّف آن 
  .کند אشاره و در بعضی موאرد به بیان نام کتاب و مؤلّف آن بسنده کرده و گاهی فقط نام مؤلّف رא بیان می

که אز منابع مختلف ) روאیت ١٢٠٠٠حدود (אی אز אحادیث شیعه  ـ אشتمال بر حجم گسترده١: אمتیازאت
, و نیز אحکام) لسالمعلیهم א(بیت زیادی در فضایل و مناقب אهل  روאیاتـ אشتمال بر ٢آوری شده אست؛  جمع

  .آدאب و قصص אنبیا

وری صرف روאیات بدون هیچ گونه אظهار نظر، حتی در بارۀ برخی روאیات مخالف  گردآ ـ١: نقدها و אیرאدאت
معتبر و مشتمل بر  غیرهای  ـ אستفاده אز برخی کتاب٢عقل یا مخالف نقل صریح و یا در حل روאیات متعارض؛ 

  .جعلیروאیات ضعیف و 

در نوع خود مجموعۀ کم نظیری אست که در  אلبرهانالزم אست که  نکتهبا אین حال توجه به אین 
همانند . ، مطالب ضعیف و سست هم وجود دאرد)אلسالمعلیهم (الی روאیات אرزشمند و ناب אهل بیت  البه

  . آوری روאیات بوده אست جمعکه هدف آن تنها  אألنوאر بحارکتاب 

אستفاده אز אین تفسیر رא دאرند الزم אست که با نقّادی و אرزیابی אسناد و  قصدمحقّقانی که אز אین رو بر 
  .متون موجود در کتاب، روאیات سره رא אز ناسره جدא سازند

  نور אلثقلین

אز عالمان אخباری در ) ـه ١١١٢م (علی بن جمعه عروسی حویزی  شیخ عبد אلثقلین نورنگارندۀ تفسیر 
. وی אز אهالی هویزۀ خوزستان و عالمی فاضل، فقیه، محدّث و אدیب بود. دوאزدهم هجری אستقرون یازدهم و 

                                                 
  .در دورאن صفویه علما אز אحترאم زیادی برخوردאر بودند و فضای مناسب برאی نوشتن کتاب و نشر آن فرאهم بود. ٣٨١



  ١٥٥  جلسه پانزدهم/ تاريخ تفسير

http://vu.hadith.ac.ir  Tarikh-t 88-89 V.01 

عصرאن مرحوم عالمۀ مجلسی، شیخ حر عاملی، سید هاشم بحرאنی و نیز مال محسن فیض کاشانی  אو אز هم 
  .رود به شمار می

یث مربوط به آیات بیان بر אساس ترتیب مصحف، אحاد کهאین تفسیر یک تفسیر روאیی אست : روش تفسیر
  . آیات روאیتی وجود ندאردאز ذیل برخی  زیرאشود  هرچند شامل تمام آیات قرآن کریم نمیشده אست؛ 

אرتباط بین آیات و روאیات در אین  אبتدאی هر بحث بیان نکرده אست،آیات مربوط رא در نگارنده، چون 
  . ستאتفسیر مشکل 

مکی یا مدنی אما شود  و ثوאب قرאئت آن آغاز می سوره خوאص سوره با نقل روאیات فضیلت و تفسیر هر
 .نشده אست بیانبودن سور 

به معنای خاص باشند، نقل  تفسیریتوאنند  با آیه دאرند و می مستقیمپس אز آن روאیاتی که אرتباط 
אحادیثی سوم مرحلۀ شوند و در  میبیان هستند آیه روאیاتی که در بیان تأویل، مصدאق یا تطبیق سپس . شود می

 .کنند، نقل شده אست آیه رא بیان میمفهوم متناسب با  اتکه موضوع

و  پردאخته نشدهبه نقد و بررسی روאیات אما مرتب شده אست  به ترتیب آیات و سور אلثقلین نوردر روאیات 
  .ه אستאرאئه نشدحلی   ها رאه در رفع تعارض آن

لفی برאی گردآوری روאیات אستفاده کرده אست؛ با אز منابع مخت אلبرهانمرحوم حویزی همچون صاحب 
عبارت  אلثقلین نورترین منابع تفسیر  برخی אز مهم. אین تفاوت که وی منابع معتبرتری رא אنتخاب کرده אست

  ... .و  אلتوحید، אلدین אکمال، אلشرאیع علل، אألخبار عیون، אالحتجاج، قمي تفسیر، אلکافي: אست אز

امل سندها ندאرد؛ دی به ذکر کتقیّ حویزی در تفسیرش: حذف برخی אز אسناد روאیات  .١: های تفسیر ویژگی
 يف«: نویسد می مثالً ؛کند آن رא نقل می אز سند،بخشی با حذف تمام یا گاه و رא کامل نقل کرده  אو گاهی אسناد

مرحوم کلینی رא تا یعنی سند , ٣٨٢»אلسالمعلیه  جعفر  يبأعن  يخالد אلکابل يبألی إسناده إب يصول אلکافأ
  . خالد کابلی نقل نکرده אست אبو

برخی אین . אستאنجام شده کم کردن حجم کتاب  אختصار وبه خاطر بیشتر  ظاهرאًحذف سندها אین 
ها به روאیات برخی کتب אطمینان دאشتند  دאنند؛ زیرא אخباری می بودن حویزیאخباری مسلک خاطر موضوع رא به 

فاقد سند بودن ف، به معنای که حذف אسانید توسط مؤلّدאد باید تذکر  אلبته. אنستندد و ذکر سند رא الزم نمی
توאن روאیات رא با کمک  مشخص אست و میאصلی آن روאیات در مصادر  بیشتر אینאسناد بلکه نیست، روאیات 

  .مصادر آن مسند کرد

  אفزאیش حجم کتاب؛ برאی جلوگیری אز ،تقطیع برخی אحادیث و אکتفا به قسمت مربوط به آیه. ٢

אین تکرאر گاه به . شود می تفسیر گاه روאیات تکرאری دیده  אینذیل آیات مختلف در  ،تکرאر روאیات. ٣
که همان روאیت در مصدر دیگری نقل  جهت تشابه موضوع، یا به سبب تفسیر آیه به آیه و یا به سبب אین 

  .شده، رخ دאده אست

                                                 
  .٤٦٣، ص ٣، ج نور אلثقلین. ٣٨٢
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ف آن، وאرد شده، אین אست که مؤلّ אلثقلین نورله نقدهایی که بر تفسیر אز جم: אسرאئیلیات در نور אلثقلین
؛ مانند مطالبی که در دאستان نقل کرده אست  رא در جاهای مختلف آن و אسرאئیلیاتهای ساختگی  دאستان

  .هاروت و ماروت در אین تفسیر آمده אست

با אجماع طایفه حق رא برאی بیان گوید روאیات مخالف  אلبته با توجه به سخن حویزی در مقدمه که می
ها تنها برאی אطالع  ندאشته و ذکر آن אعتمادف به אین روאیات مؤلّکه شود  אم، معلوم می אعتقاد و یا عملی نیاورده

  .אهل نظر بوده אست

، برخی معتقدند که حویزی تا حدودی אز نقل روאیات אلبرهانبه عالوه در مقایسۀ אین تفسیر با تفسیر 
بیش אز روאیات تفسیر  אلثقلین نوردאری کرده אست و به همین دلیل אتقان و אستحکام روאیات ضعیف خود
  ٣٨٣.אگر چه خالی אز אین گونه روאیات ضعیف هم نیست. אست אلبرهان

توאن  که دאرد، منبع אرزشمندی אست که אز طریق آن می هایی کاستیبا وجود  אلثقلین نورتفسیر אین  بر بنا
  .زیادی دست یافت به روאیات تفسیری

: فرماید در אین باره می אلثقلین نوردر مقدمۀ خود بر تفسیر ) علیه אهللا  رحمة(مرحوم عالمۀ طباطبایی 
رא ) جز موאرد אندکی אز روאیات(کریم  کتابی אست אرزشمند که مؤلّف آن، تمام אخبار وאرده در تفسیر آیات قرآن«

ها، تالشی  هذیب و تنقیح روאیات، در ضمن אشاره به مصدر آنآوری نموده و در ضبط، چینش، ترتیب و ت جمع
  ».باشد وאفر نموده אست، و אز بهترین تألیفات در אین زمینه می

  في אلتفسیر بالمأثور אلمنثور درّאل

אو . אز عالمان مشهور و پرکار אهل سنت אست) هـ ٩١١م (אلرحمن سیوطی  אلدین عبد  مؤلّف אین אثر جالل
قرآن، حدیث و تفسیر صاحب تألیف אست و آثار و کتب متعدّد و بسیاری رא , لغت, تلف אدبیاتهای مخ در حوزه

  .אز خود به جای گذאشته אست

و صحابه ) وآلهصلّی אهللا علیه (אز نوع تفاسیر روאیی אست که אحادیث پیامبر אکرم  אلمنثور אلدرّ: روش تفسیر
سناد روאیات رא حذف و به ذکر متون روאیات بسنده کرده سیوطی در אین تفسیر א. و تابعان رא جمع کرده אست

  . אست

رא هم آورده بود و  روאیاتدאشت که در آن אسناد  אلقرآن   ترجمانتری به نام  سیوطی אبتدא تفسیر مفصل
آوری کرده بود؛ אما به خاطر حجم  به تعبیر خودش ده هزאر حدیث אز پیامبر و صحابه و تابعان رא در آن جمع

ها در  چون دیدم همت«: گوید אو خود می. تر خالصه کرد اب، אسناد رא حذف و آن رא در تفسیری کوچکزیاد کت
تحصیل آن کم و تمایل بیشتر אفرאد به مطالب مختصر و کوتاه و به ویژه متن حدیث אست، אز אین رو אسناد אین 

  .»אلمنثور رא تألیف کردم کتاب رא حذف و خالصه کردم و در

ترتیب مصحف ـ אز سورۀ حمد تا ناس ـ אست و روאیات مربوط به هر آیه رא در ذیل آن آیه אین تفسیر به 
  .دهد جای می
در شیعه فاقد هر گونه نقد و ترجیح روאیات אست و به  אلثقلین  نورو  אلبرهانهمچون تفاسیر  אلمنثور אلدرّ

  .ی نیز در אین تفسیر وجود دאردصحت و سقم روאیات هم نپردאخته אست؛ אز אین رو روאیات جعلی و אسرאئیل

                                                 
  .٧٣٣و  ٧٣١، ص نهجهمאلمفسّرون حیاتهم و مאیازی، سید محمّد علی، . ٣٨٣
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  چکیده

شکوفایی مجدّد تفسیر روאیی، توجّه به تفاسیر فقهی و تدوین آیات אالحکام، وجود رویکردهای فلسفی و  
 تاهای تفسیری قرون دهم  ترین ویژگی نویسی بر کتب تفسیری אز مهم عرفانی و تمایل به تعلیقه و حاشیه

  .دوאزدهم هجری هستند

گونه که در حوزۀ  אین حرکت همان. گری میان عالمان شیعی گسترش یافت ر אخباریدر قرون متأخّ 
ـ رא به دنبال دאشت، در حوزۀ  אلشیعة  وسائلو  אألنوאر بحار، אلوאفيحدیث، تدوین جوאمع حدیثی متأخّر ـ 

ا אز אین رو قرون دهم ت. ترین تفاسیر אثری شیعه منجر شد ترین و جامع تفسیری نیز به تدوین مهم
  .توאن دورۀ بازگشت به شیوۀ تفسیر روאیی نامید دوאزدهم هجری رא می

ترین تفاسیر  در אهل سنت، אز مهم אلمنثور אلدرّدر شیعه و تفسیر  אلثقلین نورو  אلبرهان، אلصافيتفاسیر  
  .روند روאیی در אین دورאن به شمار می

نگارنده در . تفاسیر روאیی شیعه אستترین  تألیف مال محسن فیض کاشانی یکی אز معروف אلصافيتفسیر  
مرحوم . پردאزد ها نیز می به نقد و אرزیابی آن ،אین کتاب به تفسیر تمام آیات پردאخته אست و در کنار روאیات

 .کند توضیحاتی אرאئه می» أقول«های برخی אز مفسّرאن نیز אشاره دאرد، و با تعبیر  فیض به دیدگاه
آیات همرאه با نقد و אرزیابی، אستفاده אز نکات بالغی و אدبی و شرح گیری אز روאیات در تفسیر  بهره 

همچنین ذکر برخی روאیات ضعیف و . های אمامیه و پاسخ به شبهات אز אمتیازאت تفسیر صافی אست دیدگاه
אسرאئیلی، وجود تأویالت غیر قابل پذیرش، رد نکردن روאیات تحریف قرآن و نقل אز کتب روאیی کم אعتبار 

  .دهای وאرد بر אین تفسیر אستאز نق

אین . تألیف سید هاشم بحرאنی אز دیگر تفاسیر معروف אثری شیعه אست אلقرآن تفسیر في אلبرهانتفسیر  
آوری کرده و بدون  تفسیر אز جمله تفاسیر روאیی محض אست که مؤلّف تنها روאیات رא אز کتب قدیمی جمع

 .تهیچ گونه شرح و توضیحی در تفسیر خود آورده אس
אز אمتیازאت ) אلسالمعلیهم (אی אز אحادیث شیعه و روאیات فضائل אهل بیت  אشتمال بر حجم گسترده 

وری صرف روאیات بدون هیچ گونه אظهار نظر حتی در روאیات مخالف عقل  همچنین گردآ. אست אلبرهان
  .رود و یا متعارض و نقل אز کتب غیر معتبر אز אشکاالت אین تفسیر به شمار می

אین تفسیر . تألیف مرحوم حویزی אست אلثقلین نوردیگر אز تفاسیر אثری شیعه در אین دورאن تفسیر یکی  
 .نیز אز جمله تفاسیر روאیی محض אست که به نقد و بررسی روאیات نپردאخته אست

و تکرאر روאیات אز  تقطیع برخی אز אحادیث و אکتفا به قسمت مربوط به آیهحذف برخی אز אسناد روאیات،  
  .אین تفسیر نیز خالی אز روאیات ضعیف و אسرאئیلی نیست. אست אلثقلین نورهای  ترین ویژگی همم

אلدین  تألیف جالل بالمأثور אلتفسیر في אلمنثور אلدرّترین تفسیر روאیی אهل سنت در אین زمان تفسیر  مهم 
. آوری کرده אست جمع ، صحابه و تابعان رא)وآله علیه אهللا صلّی( سیوطی אست که אحادیث پیامبر אکرم

 .سیوطی در אین تفسیر אسناد روאیات رא حذف و به بیان متون بسنده کرده אست
همچون تفاسیر روאیی محض در شیعه فاقد هر گونه نقد و ترجیح روאیات אست و به صحت و  אلمنثور אلدرّ 

 .د دאردسقم روאیات نپردאخته אست؛ אز אین رو روאیات جعلی و אسرאئیلی در אین تفسیر وجو
 


