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 کلیات
 مقدمه

آشنایی با مطالبی پیرامون  است و حاوی« میقرآن کر ریتفاس یمأخذشناس»این جزوه مرتبط با درس 

 .ی معاصر است از ابتدای عهد رسالت تا دورههای تفسیر قرآن کریم  دوره

هر ها بیان شده و تفاسیر مربوط به  صورت مختصر معرفی شده، ویژگی آن های تفسیر، به در این نوشته، دوره

، اشاره شده محول شدهبه دانشجویان  ،ین تفاسیری که برای ارائهبه عناو ؛ که در این بخششده است نام برده، دوره

 کند. ی مربوط به آن، کمک می لذا این جزوه به شناخت جایگاه هر تفسیر و ویژگی دوره ؛است

 االسالم حجتجناب « و مفسران ریتفس خیبا تار ىیآشنا»ی متن اصلی این جزوه، از کتاب  برای تهیه

استفاده شده و در موارد الزم، از  -با دخل و تصرف و تلخیص- افزار مشکات االنوار( رم)موجود در ن مهر حسین علوی

 شده است.مشخص  منبعبه ، ارجاع موارددر این  ودیگر نیز کمک گرفته شده  یمنابع

با متن تفاسیر مأنوس شوند و  محترم دانشجویانکه الزم به ذکر است که برای آشنایی با تفاسیر، الزم است 

مأنوس شدن با متن، خوانش و فهم آن را  عربی است و به زبانها در عمل استفاده کنند. متن اغلب تفاسیر،  از آن

 کند. تدریج آسان می به

به « ت»و عالمت  وضوعیتفسیر م یبه معنا« م»، عالمت هر دورهکه در بخش تفاسیر  ی دیگر این نکته

 است. ترتیبیتفسیر  یمعنا

 «تاریخ تفسیر»تعریف 

ات قرآن نوشته شده یح آیشف، شرح و توضکه در کع و سرگذشت منابعى است ی، شرح وقا«ریخ تفسیتار»

ر در بستر زمان یامل تفاسکو ت 1ر تطورین علم به تحوالت و سین در ای(. همچننامیم می« ریتفس»این منابع را است )

 شود. پرداخته مى

                                              
 شود. ، به تغییر و تحوالتی که یک چیز در طول زمان پیدا کرده است، گفته می. سیر تطور1
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 کرد تفسیراقدام به تدوین  کسی کهنخستین 

ن یات بوده است. در ایآورى روا جمع صورت بهمه اول قرن دوم هجرى آغاز شد و در ابتدا یدر نر ینگارش تفس

عنوان  )نه به شده است ن مىیثى تدویحد یها کتاببابى در  عنوان بهات و یگر روایرى در ضمن دیات تفسیدوره روا

شگامان یه از پکو افراد دیگری ( ق198 م.نه )ییان بن عیق(، و سف141ابان بن تغلب )متوفاى  .یک کتاب مستقل(

  ار همت گماردند.کن یث بودند، به اینگارش حد

نظر  ر اختالفین مدوّن تفسین شد؛ اما درباره نخستیتوب و مستقل تدوکاثرى م صورت بهر یپس از مدتى، تفس

 . برخی از این نظرات، به این افراد اشاره دارد: هست

 ق( 95ا ی 94ر )شهادت یجب د بنیسع. 2    ( ق 68 م.. ابن عباس )1

 ق( 207 م.. فرّاء نحوى )4   ق( 104 م.مجاهد بن جبر ). 3

 ق(150 م.ح )یابن جر. 6    ق( 105 م.رمه )کع. 5

محققان در  کشواهد و مدار لیوتعد جرحنویسد، با  این مسئله مى یبند جمعحجتى در  محمدباقراستاد سید »

به ه که ق( باشد  94ریم سعید بن جبیر )ش که نخستین مدوّن تفسیر قرآن کاین مورد شاید به این نتیجه برسیم 

 (94)جاللیان، «حجاج به شهادت رسید. ی لهیوس به کهاى دردنا نجهکتب او با شکو م تشیع و وفادارى به على علت
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 های تفسیر دوره
 ( عهد رسالت) دوران حضور پیامبر -1

 امبریمردم براى فهم قرآن از دانش الهى و نورانى پ( )در زمان حیات رسول خدادر صدر اسالم 

ات را به آنان یرد و الفاظ آک م، هم قرآن را بر مردم تالوت مىیرکن مفسر قرآن ینخست عنوان بهشان یبردند. ا بهره مى

ُُهمُ اْلِكتاَب َو اْْلِكْمَ داد:  آموزش مى را خداوند یرد؛ زک ر مىیات را تفسی. و هم آ(2)جمعه:  ةَ يَتْلُوا َعََلِْهْم آياتِِه َو ُُيَكهِِِيْم َو يَُعِّلِ

َ ِلنلَّاِس ما ُْنَِِل داند:  ات قرآن مىین آییر و تبیف آن حضرت را تفسین وظایتر ى از مهمیکمتعال  ْْكَ ِِلُبَِّيِ َو أَْْنَْْلا ِإََلَْك اِلِ

 .(44)نحل:  ِإََلِْهمْ 

 پیامبر ی آموزش شیوه

  وه عمومىی. ش1

 .آموختند ر قرآن را به عموم مردم مىیتفس ،وهین شیدر احضرت 

 ردن مفسّرکت یوه خصوصى و تربی. ش2

معانى و  -افزون بر تالوت و آموزش آن براى مردم- شد اتى نازل مىیحضرت وقتى آ ت گروهى:ی. ترب1 -2

ات و یز مقاصد و معانى آیصحابه نآموخت و  عب و...( مىکاى از صحابه )مانند ابن مسعود، ابى بن  ر آن را به عدهیتفس

 .گرفتند یفرامام الزم را کاح

 ازجملهت داده و او را در همه امور و یاهم ش از همه به علىیب امبر اسالمیپت خاص: ی. ترب2 -2

چ یه» د:یفرما مى رد. امام علىیرى مردم قرار گکف  و مرجع ن خود سازدیرد تا جانشکت یات تربیر آیدر تفس

ست، مگر یاى در قرآن ن هیچ آین هینمودم و همچن یآور جمعه آن را کنینازل نشد، مگر ا رسول خدا اى بر هیآ

 «رش را به من آموخت.یآن را بر من خواند و تفس ه رسول خداکنیا

  امبریرى پیات تفسیحجم روا

 .ندک نقل مىشان یح از ایر صحیح و غیت صحیروا 250ن بحث االتقان حدود یوطى در آخریس نیالد جالل

ان دانشمندان یباشد، م رده و حجم آن چقدر مىکر یتفس امبر اسالمیم را پیرکه چه مقدار از قرآن کنیا

 : است نظر اختالفاسالمى و محقّقان علوم قرآنى 

  ر همه معانى و الفاظ قرآنیدگاه اوّل: تفسید

  اتیى از آکر اندیدگاه دوم: تفسید

 ی آیات قرآن کریم نیازمند تفسیر نبوده است. تر است، زیرا همه این دیدگاه متعادل . اتیشتر آیر بیدگاه سوم: تفسید
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 دوران صحابه -2

 تعریف صحابی

افته. صاحب، به یاشتقاق « همراه»به معناى « صحب»ه از واژه کاست « صحابى»در لغت جمع « صحابه»

 (584، ص 2ن، ج یحى، مجمع البحریطر نیفخرالد، به نقل از: 55)علوی، مهر، .و مجاور است نینش هممعناى مالزم و 

ا رفته یرده و با اسالم از دنکدار یمان به وى دیرا در حال ا ه رسول خداکسانى کبه از نظر اصطالحى 

 (120ث، ص یمصطلح الحدة فى علم ی؛ الدرانیالد نیزد ثانى، یشه، به نقل از 1/137)بابایی، شود. گفته مى« صحابه» ،باشند

 تعریف عصر صحابه

اند. با  ات بودهیا رفته ولى صحابه او در حال حیاز دن ه رسول خداکمنظور از عصر صحابه زمانى است 

ا رفته یل عامر بن واثله، سال صد و ده هجرى از دنیابو الطف ن صحابى رسول خدایاند آخر گفته که نیاتوجه به 

هجرى  110آغاز شده و تا سال  -زمان رحلت رسول خدا- هجرى 11توان گفت عصر صحابه از سال  است، مى

 (1/137)بابایی، افته است.یادامه 

 مفسران صحابی

: )ده نفر در تفسیر قرآن کریم، مشهور هستند( اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة سد:ینو وطى در االتقان مىیس

و ابن مسعود و ابن عباس و ابّى بن كعب و زيد بن ثابت و ابو موسى  ()ابوبکر، عمر، عثمان و امام علیالخلفاء االربعة 

شده   نقل طالب یاب بن یعلرى از یت تفسین روایشتریان خلفا بید: در میافزا سپس مى .االشعرى و عبد اللّه بن الزبير

 ده است.یگردت یم رواکار یگر بسیو از سه نفر د

ر و المفسرون پس از نام بردن افراد فوق یتاب التفسکز در ین ( ه ذهبى از متعصبان اهل سنت استک) ذهبى

رى از یات تفسیروا چراکهم؛ ییگو عب سخن مىکو ابن عباس و ابن مسعود و ابى بن  د: تنها درباره علىیگو مى

 م.ییگو سخنى نمىر افراد یاد نقل شده است؛ اما درباره سایز ها نیا

 در میان مفسران صحابی اهمیت جایگاه امیرالمؤمنین

به او آموخته بود، و خداوند رسول  ه رسول خداکداشت   علمى على :گوید می عبد اللّه بن عباس

امبر است و دانش من از یامبر از علم الهى است و دانش على از دانش پیم داده است. پس دانش پیرا تعل خدا

 است.یاى از هفت در مانند قطره در برابر علم على امبریگر پیاست، و علم من و اصحاب د لىدانش ع

«. ه هر حرفى از آن، ظاهر و باطنى داردکقرآن بر هفت حرف نازل شده است »د: یگو عبد اللّه بن مسعود مى

 «است. طالب یاب بن یعلو ظاهر و باطن قرآن، نزد »

ر از یاز مردم غ کس چیه؛ كان احد من النّاس يقول سلونى غير على بن ابى طالبما »د: یگو ب مىید بن مسیسع

كان عمر يتعوّذ من معضلة ليس لها »د: یهمو گو «د.ید بپرسیخواه د: از من هر چه مىیتوانست بگو نمى طالب یاب بن یعل

 «.نباشد ىد و علیش آیالت و معضالت علمى پکه مشکنیبرد از ا به خدا پناه مى ؛ عمرابو الحسن
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 دوران تابعان -3

 تعریف تابعی

با صحابى  ،مان به آن حضرتیده باشد ولى در حال ایرا ند ه رسول خداکشود  سى گفته مىکتابعى، به 

 (1/189)بابایی، ا رفته باشد.یمان از دنیآن حضرت مصاحبت داشته و در حال ا

 عصر تابعان

 ،ن تابعىیا رفته است و آخریاز دن .ق30ه در سال ک ؛د بودیمعمّر بن ز ،ن تابعى از نظر وفاتیاند: اول گفته

 (1/189)بابایی، رده است.کوفات ق. 180ه در سال کفه بود یخلف بن خل

 ویژگی عصر تابعان

 ژهیو به -ارىیبوده، تابعان بس امام باقر و امام صادق با حضور امام سجاد، زمان همعصر تابعان  ازآنجاکه

 اند. هاى علمى فراوانى برده بهره ائمه اطهاراز  -نهیتابعان در مد

 ر است:یهاى مختلف، از افراد ز ان تابعان از مدرسهیرى از میات تفسین روایشتریب

ر، جابر جعفى، یبکسان، عطا بن ابى رباح، سدّى کیرمه، طاووس بن کر، مجاهد بن جبر، عید بن جبیسع

 بن مزاحم. کقتاده، حسن بصرى و ضحّا

 دوره تابعانمدارس تفسیری 

 .س شدیوفه و بصره( تأسکنه، عراق )یه، مدکمانند مدرسه م 1رىیدر شهرهاى بزرگ اسالمى آن عصر مدارس تفس

  هکم مدرسه تفسیری

ن مدرسه یها در ا ن چهرهیه بارزترکه بوده است کرى تابعان، مدرسه مین مدارس تفسیتر ى از معروفیک

ر یگران در تفسیش از دیه چند تن بکافتند. حدود سى نفر از مفسران نام برده شده یابن عباس پرورش  دست به

 از: اند عبارتن افراد یقرآن معروف بودند. ا

  مانىیسان کیرمه )مولى ابن عباس(، عطاء بن ابى رباح، طاووس بن کر، مجاهد بن جبر، عید بن جبیسع

  نهیمدتفسیری مدرسه 

اند،  ستهیز ن زمان مىیارى از تابعان در ایه بسکنه یدر مد مام باقرو ا نیحضور امام على بن الحس

هاى فراوان ببرند؛ به  ن دو امام بهرهیتب اکاز م -شام وفه، بصره وکحتى تابعان از  -ارى از آنانیه عده بسکباعث شد 

شاگرد  ...ر ویبکدّى د جعفى، سیزید بن اسلم، جابر بن یب، زیّد بن مسیارى از تابعان از جمله سعین جهت بسیهم

 ن مسأله اشاره خواهد شد.یبه ا ها آنه در ضمن بررسى کاند  ز بودهین ائمه اطهار

                                              
را  یواحد وهیش ریداشته و در تفس یمشترک یکردن قرآن رأ ریاز مفسران که در چگونه تفس یجمعاصطالحاً بر « ی تفسیری مدرسه. »1

 (1/18 ،یی)بابا.دیاو نام یریتفس ی از مفسران را مدرسه یکی یریو منهج تفس هینظر توان یم نیچن هم شود. ، گفته میگرفته باشند کار به
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، ابىّ طالب یاب بن یعلر پس از امام ین آنان در تفسیتر ردند. معروفک ارى از صحابه زندگى مىینه بسیدر مد

ه کن مفسرانى یتر ر همت گماشت. معروفیتابعان در تفست افرادى از یبه ترب ابىّ بود. ءد القرّایّعب، معروف به سکبن 

 اند. عب قرظىکد بن اسلم و محمد بن یع بن مهران، زیه رفیاند، ابو العال ردهکت یاز ابىّ روا

  رى عراقیمدرسه تفس

شان در آنجا معلم و مفسّر مشهور یا چراکهاند؛  ردهکروى ین عصر، از عبد اللّه بن مسعود پیبرخى از مفسران ا

رد و کهجرى عثمان او را احضار  31وفه آمد؛ ولى در سال کگاه معلم و مربى به یقرآن بود. وى در زمان عمر در جا

ه قتاده و حسن بصرى و ابو کباشند،  وفه و بعضى از بصره مىکافت. برخى از مفسران آن، از یدر همان سال وفات 

 صالح باذان از تابعان بصره هستند.

 در تفسیر قرآن کریم پیامبر تیب اهلنقش 

 «تیب اهل»مفهوم 

ه طبق کشود؛ بل اند؛ ولى تنها به پنج تن خالصه نمى ن پنج تن بودهیه ایدر زمان نزول آ تیب اهلمفهوم 

ه دوازده نفر کرده کامل معرفى ک طور بهخود را  تیب اهلده، آن حضرت یرس امبر اسالمیه از پکات فراوان یروا

 هستند.

 تیب اهلدانش 

ن دانش الهى را براى فرزندان یه اکاست  و رسول خدا از علم امام على برگرفته تیب اهلدانش 

ه از جانب کامبران خدا هستند. علومى ینه علم الهى و وارث علوم پیگنج تیب اهلاند.  خود به ارث گذاشته

تاب الهى و سنت رسول کن مردم به یتر براى بشر فرستاده شده، نزد آنان است. آنان آگاه خداوند متعال

 باشند. مى خدا

نه علم خداوند ی؛ ما گنج«نحن خزّان علم اللّه و نحن تراجمة وحى اللّه»د: یفرما تى مىیدر روا امام باقر

 م.یى هستینندگان وحى خداکمتعال و بازگو

 ریدر تفس تیب اهلقول  1تیحجّ

َ ِلنلَّاِس ما ُْنَِِل إََِلِْهمْ َو أَْْنَْْلا إِ » هیات، از جمله آیآ حیتصر به ْْكَ ِِلُبَِّيِ در  امبریقول پ (44)نحل:  «ََلَْك اِلِ

ات دانسته. ین آییرا تب فه اصلى رسول خدایفه وظیه شرین آیا چراکهت دارد؛ یم حجّیرکانات قرآن یر و بیتفس

ل یز به دلین امبریپ تیب اهلند. قول ک ن مطلب را ثابت مىیز همیه نهم سوره حشر نیگر، از جمله آیات دیآ

ه مس یر و آیه تطهیاتى مانند آیه از آکشود  مى یادآوریباشد.  متواتر نقل شده، حجت مى طور بهه کن یث ثقلیحد

رُوَن ) ُه إِالَّ اْْلَُطهَّ  است. استفاده قابلر یدر تفس تیب اهلقول  تیحجّز ین (ال ََيَسُّ

                                              
  اعتبار داشتن.. حجت بودن و 1
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  ر قرآنیدر تفس تیب اهلنقش 

 ند از:ا ن موارد آن عبارتیتر ه مهمکاند  ردهکفا یاساسى ا یها نقشدر توسعه فرهنگ قرآنى  ائمه اطهار

 ؛( م آنیقى قرآن و مفاهیبه شناخت حق ها انسانت یهدا) تیت و تربی. هدا1

 ت مفسر؛ی. ترب2

 ان مبانى و اصول راهبردى؛ی. ب3

 .ریدر تفس( 2و استحسانات 1اسیر به رأى، قیات، تفسیلیاسرائجعل، )ها  یشیاند جکها و  رى از انحرافی. جلوگ4

  

                                              
 اسیق ست،ین ینیدرباره آن در متون د یمشابه که حکم یموضوع بر موضوع کی یحکم شرع کردن یجاردر علم اصول، به  قیاس:. 1

نشده است. اگر به  انیشراب انگور حرام است؛ اما حکم شراب خرما ب دنیآمده است که آشام ،ینیمثال، در متون د ی. براندیگو یم

 .میا استفاده کرده اسیاز ق م،یحرام دانست زیشراب خرما را ن دنیکننده است، نوش مست ،که شراب خرما مانند شراب انگور لیدل نیا
 

 شده است: لیرکن تشک ایاز چهار جزء  اسیق ان،یگفته اصول به

 در مثال باال؛ رشده است؛ مانند شراب انگو انیب ینیدر متون د اش یکه حکم شرع یاصل: موضوع 

 نشده است؛ مانند شراب خرما در مثال باال؛ انیب ینیدر متون د اش یمشابه با اصل که حکم شرع یفرع: موضوع 

 در مثال باال؛ یکنندگ اصل و فرع وجود دارد؛ مانند مست نیکه ب یجامع: شباهت ایعلت  

 شراب انگور در مثال باال. حرام بودنمانند  م؛یکن یفرع هم جار یآن را برا میخواه یاصل که م یشرع یحکم: حکم 
 

علت  هیاست؛ اما فق امدهی، ن«اصل»علت حکم در  این نوع قیاس،: در )قیاس مورد اختالف شیعه و اهل سنت( «ةمُستَنبَطُ العل» اسیق 

 (عهیش یکیو) است؛ یّخف اسیق اس،یق نیا گریآن را حدس زده است. نام د

همچون حنفی، مالکی و حنبلی است. کارکرد  اهل سنتبه معنای نیکو شمردن، یکی از قواعد فقهی برخی مذاهب  :اِستِحسان. 2

 طرفدارانترین دلیل  مصلحتی خاص از یک دلیل فقهی عدول کند. مهم خاطر بهتمسک به استحسان وقتی است که فقیهی بخواهد 

دانند و حجیت  استحسان را مردود می امامیهاند. فقهای  اگرچه به آیات و روایاتی نیز استناد کرده ؛حجیت استحسان دلیل عقلی است

 .اند پذیرند. در میان مذاهب فقهی اهل سنت، شافعیه و ظاهریه از مخالفان استحسان آن را نمی

ضامن  یمجر اسیدست چپ او را قطع کند، بر اساس ق اشتباه بهحکم  یقطع گردد، و مجر یاگر حکم شود دست راست سارقمثال: 

دارد  شتریب ی هدیقطع شده است اما دست راست که فا اشتباه به: هرچند دست چپ دیگو یم فهیبپردازد. اما ابوحن هید دیاست و با

فرض  نیدر ا رایز ؛میکن یم یاستحسان حکم به عدم ضمان مجر لیمصلحت و به دل تیبه جهت رعا نیبنابراسالم مانده است. 

 (شیعه ویکی)مجدداً دست راست او را قطع نخواهند کرد.

http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 قرن سوم -4

  اوضاع فرهنگى قرن سوم

، اصحاب، تابعان و تیب اهلهاى  شهیدر قرن سوم به علت گسترش اند: رین تفسیى علوم و تدویوفاکدوره ش

اى  ات، عرفان و مطالب اشارهی، ادبیشناس لغترد. برخى از علوم، مانند کدا یشاگردان آنان، علوم اسالمى بالندگى خاصى پ

 ر را فراهم آورد.یدر علم تفس پرمحتواى مستقل در حد مقاالت یا نوشتارهایو  ها کتابن ینه تدویافته و زمیتوسعه 

آورد. در آغاز  مى دست بهر استقالل خود را یند و تفسینش به ثمر مى امامان معصوم یها تالشن عصر یدر ا

و ادبى با عنوان  «القرآن بیغر»ر لغوى با عنوان یمختلف، مانند تفاس یها روشر به ین تفسیندگى در تدوکن عصر پرایا

ت روشى یندگى، مقدّمه تثبکن پرایم. ایخور ى برمىیز روایاى و ن ر به روش عرفانى و اشارهیو تفس «معانى القرآن»

 ى در قرن چهارم شد.یر اثرى و روایعنى تفسیتر،  قوى

  رى قرن سومیتفس یها یژگیو

 :برشمردر در قرن سوم یر را براى تفسیز یها یژگیوتوان  مى یطورکل به

 افت؛ی، صحابه و تابعان در شهرهاى مختلف نشر ات ائمه اطهارین قرن روای. در ا1

دى در مباحث یافت؛ عرفان در آغاز راه بوده و اختالف شدیات رشد یوفا شد؛ لغت و ادبک. علوم مختلف ش2

 جاد شد؛یا 1المىک

 د؛ین گردیعلم مستقل تدو یک صورت بهر ی. علم تفس3

ى ادبى، لغوى و عرفانى یردهاى مختلف روایکن عصر به علت بالندگى علوم مختلف، با رویر در ای. تفس4

 نگاشته شد؛

 د.یر در قرن چهارم گردیى در تفسیت روش روایردها، باعث تثبیک. اختالف در رو5

  

                                              
 ینید دیو دفاع از اصول و عقا نییبه شرح، تب نیو همچن یصفات و افعال اله نییاست که به اثبات وجود، تب یعلم« کالم». علم 1

 (دانشنامة اسالمی).پردازد یم

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
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 قرن چهارم -5

 قرن چهارم اوضاع فرهنگی

، یآور جمعده بود؛ یو صحابه رس ، امامان معصومامبریه از پکث و سخنانى ین دوره احادیدر ا

افت و یالم توسعه کدانشمندان به رقابت پرداخته و علم  ،ن عصریگر در ایشد. از طرف د بندی( )باب بین و تبویتدو

گر قرار گرفته و برخى از یدیکالمى در مقابل کن مذاهب یگشت. ادار یپد 3دىیو ماتر 2و معتزلى 1مذاهب اشعرى

 ن عصر نوشته شد.یالمى در اکش یادى با گرایر زین جهت تفاسیدانستند و به هم ه مىیب امامیخود را رق ها آن

 انیاى منجر شد. در م ار ارزندهین آثار بسیبه تدو -ریتفس ی هنیدرزم ژهیو به -ن عصریرقابت دانشمندان در ا

تب اربعه به رشته کتاب ارزشمند از کد و در علوم اسالمى دو یف گردیاشى و قمى تألیّوفى، عکر فرات یعه تفاسیش

خ یرا نوشت و ش «افىک»تاب ارزشمند کث پرداخت و یحد یآور جمعق( به  328 م.نى )یلکر درآمد. مرحوم یتحر

ز به تالش علمى و نگارش یگر اهل سنت نیاز طرف درد. کف یرا تأل «هيحضره الفقيتاب من ال ک»ق(  381 م.صدوق )

رى در یار تفسکن یتر ه گستردهکر طبرى ین شد و تفسین دوره تدویصحاح سته در هم اساسى پرداختند. یها کتاب

 آن عصر بود، نگاشته شد.

                                              
. ابوالحسن هستند ق(324-260) یاشعر لیبن اسماع یابوالحسن عل یمکتب کالم رویاهل سنت و پ یکالم یها از گروه اَشاعِره. 1

برآمد، اما  ثیاهل حد یزیمعتزله و خِرَدگر یافراط ییگرا عقل انیمعتدل در م یراه یبود و در جستجو یابتدا معتزل ،یاشعر

 یمکتب اشعر رویپ ،یاهل سنت در مسائل کالم تیاکثر اکنون هم. رفتیپذ یعقل نییتب یرا همراه با نوع ثیآراء اهل حد ،تیدرنها

 (شیعه ویکی)هستند.

 یها را بر آموزه یاز متکلمان مسلمانِ اهل سنّت که معتقد به اصالت عقل در برابر نقل هستند. معتزله عقل نظر یگروه مُعتَزِله. 2

و عدل  دیاز توح ژهیو یداشته و برداشت همراه بهآنان  ینید دیو عقا ینظام فکر تیدر کلّ یاصل، ثمرات نی. ادانند یحاکم م یانیوح

 تیمثال، رؤ ی، با عقل ناسازگار است، پرداختند. براظاهر بهکه  ینیآن دسته از متون د لیرو، به تأو نیو بد ستداده ا دست به یاله

بدون مکان و جهت  تیرؤ ،یبه لحاظ عقل رایبردند؛ ز لیشده انکار کردند و آن را به تأو حیمتون به آن تصر یرا که در برخ یاله

 یمعتزله با آرا دیعقا ی. برخستیجهان و در آخرت ممکن ن نیاو در ا تیاست، رؤ منزهو چون خداوند از مکان و جهت  ستیممکن ن

اصول  یخو در بر ترند کینزد هیمتکلمان اهل سنت، معتزله به متکلمان امام انیم در مورد اتفاق اهل سنت تضاد آشکار دارد.

 (شیعه ویکی)ند.ا و عدل با هم مشترک دیمانند توح یاعتقاد

 (دانشنامة اسالمی)شده است. سیسأت یسمرقند یدیاز ابومنصور محمد بن محمد بن محمود ماتر یرویاست که به پ یمکتب کالم ک. ی3

ار بها یدى به عقل بسیباشد. ماتر ه عقل و نقل مىیرد، بر دو پاکرى خود را استوار که بر اساس آن نظام فک یدیماترالمى کروش 

رده کث ارائه یان معتزله و اهل حدیالمى خود را براى صلح و آشتى مکشه یدى اندیبرد. ماتر ىاز نقل هم سود م حال نیدرعدهد و  مى

 (نور ویکی)ند.یتب برگزکان آن دو میوشد همواره راهى مک مى رو نیازااست و 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://wikinoor.ir/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 قرن چهارمتفاسیر برخی 

 شیعه:

 ق.260  ......................................... امام حسن عسکری  ......... تفسير منسوب به امام حسن عسكرى)ت( 

 اوايل قرن چهارم ................................... علی بن ابراهيم قمی  ....................................................... تفسير قمی)ت( 

 ق.307  ........................................... فرات بن ابراهيم کوفی  ........................................... تفسير فرات کوفی)ت( 

 ق.320 .......................................... یاشيمحمد بن مسعود ع  ................................................... تفسير عياشی)ت( 

 اهل سنت:

 ق.310  ............................................. طبریمحمد بن جرير   .... )تفسير الطبرى( جامع البيان فى تفسير القرآن)ت( 

 ق.327  .........................................عبدالرحمن بن ابی حاتم  .........................................  تفسير القرآن العظيم)ت( 

  



 کریم قرآنتفسیر  تاریخ

13 

 قرن پنجم -6

 اوضاع فرهنگی

از قرون درخشان  -نىیل و استدالل در مطالب دیعلوم عقلى و تحل ژهیو به -شرفت علومیقرن پنجم از نظر پ

 ...رونى ویب حانیابورنا، یس یابوعلخ طوسى، یار بزرگى مانند شید. وجود دانشمندان بسیآ خ اسالم به شمار مىیتار

ى اسالم ین سده عصر طالیسد: اینو دان مىیى بوده است. جرجى زیعصر طال یکه از نظر علمى کدهد  نشان مى

شتر علوم اسالمى یده و بیادت به قله عظمت خود رسین سده با ثروت و تمدن و سیومت مسلمانان در اکاست. ح

ر و مفسر نام یش از صد تفسین دوره بیدر ا آن عصر به عربى ترجمه شده است. یها دانشن یتر نضج گرفته و مهم

 است. برده شده

 در این عصر دو ویژگى متضاد و مقابل هم وجود دارد:

شدید میان شیعه و اهل سنت صورت گرفت؛  یها یریدرگ: در قرن پنجم یسوز آتششتار و کدرگیرى،  .1

 رد.کق( را از بغداد تبعید  413ه سلطان بهاء الدوله، شیخ مفید )متوفاى ک یا گونه به

بیرونى و عنصرى بلخى در  حانیابورسینا،  یابوعلدانشمندانى مانند  توسعه علوم و تألیف آثار مهم دینى: .2

د اند؛ از جمله سی زیسته ترین دانشمندان شیعه، در این قرن مى همچنین بزرگ. ردندک این قرن زندگى مى

ق( و شیخ طوسى  436سید مرتضى )متوفاى  ،ق( 413ق(، شیخ مفید )متوفاى  406رضى )متوفاى 

 405م نیشابورى )متوفاى کآیند. از اهل سنت؛ حا مى حساب بهق( نیز از بزرگان این قرن  460)متوفاى 

به برى معروف کق( صاحب السنن ال 458احمد بن حسین بیهقى )متوفاى  ابوبکر، کق( صاحب مستدر

 توان نام برد. ق( را مى 468سنن بیهقى، واحدى نیشابورى صاحب اسباب النزول )متوفاى 

گذشته حضور  یها قرندر مقایسه با  ها آندانشمندان  و ردکتب اعتزال رشد خاصى پیدا کدر این قرن م

 پیدا کردند.بیشترى 

رى یگ عقلى و بهره یها استداللعلمى همراه با  یا گونه بهمباحث خود را  افزون بر آن، این گروه از دانشمندان

عصر اجتهاد و استدالل و  ینوع بهن عصر ین جهت ایردند؛ به همک ات به روش اجتهادى مطرح مىیات و روایاز آ

 شود. گر در قرن ششم مىیر اجتهادى دیاى براى رشد تفاس مقدمه

 قرن پنجمتفاسیر برخی 

 شیعه:

 ق.460  .......................................... طوسی محمد بن حسن  .....................................  التبيان في تفسير القرآن)ت( 

 اهل سنت:

 ق.541  .................................... ابن عطيهعبدالحق بن غالب   ............. المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز)ت( 
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 قرن ششم -7

 این دوره ویژگی

ه آغاز اجتهاد در میان کالمى در قرن پنجم کعقلى و ایجاد اختالف در مباحث  یها استداللپیدایش 

ات زیر کن مختلف را در قرن ششم پدید آورد. یها روشدانشمندان اسالمى بوده، زمینه تفاسیر اجتهادى و متنوع در 

 است: توجه قابلدر توسعه و بالندگى تفسیر در قرن ششم 

 ؛ر و مفسر نام برده شده استیتفس 90ن قرن حدود ی. در ا1

ا یر ینظ نون بىکو اجتهادى و در نوع خود در گذشته و تا 1ه جامعکرى نوشته شد ین قرن تفاسی. در ا2

 اند؛ ر بودهینظ مک

 است.   مختلف، قابل توجّه یها شیگراو  ها روشر به ید آمدن تفاسیر و پدی. تنوّع تفس3

 سندیبنون زبان یر خود را به این قرن توسعه زبان فارسى، باعث شد تا برخى از مفسران تفاسی. در ا4

 قرن ششم تفاسیربرخی 

 شیعه:

 ق.548  ........................................... طبرسی  فضل بن حسن  ......... القرآن )فی تفسير(علوم مجمع البيان في کتاب )ت( 

 ق.556  ............................... رازیحسين بن علی ابوالفتوح   ..... )فارسی(  في تفسير القرآن ناننان و روح الجَالِج روض )ت(

 اهل سنت:

 ق.538  ....................................... زمخشریمحمود بن عمر   .................. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)ت( 

  

                                              
اند. هم از لغت و  رفتهگ کمکات از امور مختلف یح معناى آیها براى توض ه مؤلفان آنکى است یرهایتفستفسیر جامع یا نسبتاً جامع، . 1

گرفتن از آن  کمکان که امکزى یهاى علمى و از هر چ ن عقلى و دادهیات، و هم از قرایات قرآن، هم از روایات عرب، هم از خود آیادب

 (1/26)بابایی، اند. ردهکبوده است به فراخور دانش و آگاهى خود از آن استفاده 
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 ن هفتم، هشتم و نهموقر -8

 این دورهویژگی 

 ؛ریل و اجتهاد در تفاسیداوم تحل. ت1

ر قرطبى با یالمى، تفسکش یر فخر رازى با گرایتفسردهاى مختلف: یکر با روی. تداوم تنوع و نگارش تفس2

انى یش ادبى و بیان اندلسى با گرایحط از ابو یضاوى با روش اجتهادى و البحر المحیر بیرد ادبى و فقهى و تفسیکرو

 به نگارش درآمد.

ى یگردد و مفسران با روش روا خود برمى 1فىلَر به حالت سَیان اهل سنت تفسی. در قرن هفتم و هشتم در م3

 پردازند؛ ر مىیبه تفس

باشد.  عه مىیر در شیعصر افول تفس ینوع بهه کمترى را ارائه داده است کر ین سه قرن تفاسیعه در ای. ش4

شورهاى اسالمى( و توجه دانشمندان کبه  ها مغولاسى خاص )حمله ین علت آن، اوضاع نابسامان سیتر د مهمیشا

 تب فقهى ارزنده بوده است.کن یمذهب به فقه و فقاهت و تدو

 هستند: میتقس قابله به چهار نوع کنوشته شده  ریتفس 300ن سه قرن حدود ی. در ا5

 ر عرفانى؛ی. تفاس4ام؛ کات االحیر آی. توسعه تفاس3 ى؛یر روایه بر تفاسکی. ت2اجتهادى؛ ر ی. ادامه تفاس1

 . رفتیدر سده هفتم هجرى انجام پذ ها مغول وتاز تاختاسى: ی. اوضاع نابسامان س6

 هفتم، هشتم و نهمن وقر تفاسیربرخی 

 :شیعه

 ق.722  .......................................  جرجانى حسين بن حسن  ...... (جالء االذهان و جالء االحزان)ر گازر يتفس )ت(

 :اهل سنت

 ق.606  ........................................ فخر رازىمحمد بن عمر   ........................... ) مفاتيح الغيب( ريبکالر يتفسال )ت(

 ق.671  ........................................... قرطبىمحمد بن احمد   ....................................... ام القرآنکحالجامع أل )ت(

 ق.685  .......................................... ضاوىيبعبداهلل بن عمر   ..............................  انوار التنزيل و اسرار التأويل )ت(

 ق.745  ...........................  اندلسىمحمد بن يوسف ابوحيان   .................................. البحر المحيط في التفسير )ت(

 ق.774  ........................... اسماعيل بن عمر دمشقی ابن کثير  .........................................  تفسير القرآن العظيم )ت(

  

                                              
 . سَلَف = گذشته1
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 ن دهم، یازدهم و دوازدهموقر -9

 این دوره ویژگی

مندى از سنت و گفتار  عنى بهرهیر از حالت اصلى خود، یه تفاسکنند ک ان احساس مىیعیش ژهیو بهدانشمندان 

ل ین دلیاند؛ به هم المى روى آوردهکا یمنحرف شده و مفسران به مباحث ادبى محض  نیائمه معصوم

توان بدان  ه مىکدر این سه قرن  کات مشترکن ى همت گماشتند.یر روایث و تفاسیاحاد یآور جمعدانشمندان به 

 زیر است: قرار بهرد، کاشاره 

 :1یگریاخبار. گسترش 1

رد، کت یعى صفوى آن را تقویومت شکل حکیاست و تش کقرن مشترن سه یه در اک یتوجه قابلته ک. ن2

 . است« امکات االحیآ»روى آوردن به نگارش 

اد بوده یار زیسى و رشد آن بسینو قهیه و تعلیل حاشیتما -ازدهمیسده دهم و  ژهیو به- ن سه سدهی. در ا3

 . است

رد فلسفى و یکرى با رویف تفاسیعارفان به تأللسوفان و ینار جهان علم و دانش، برخى از فک. در گوشه و 4

 .عرفانى همت گماشتند

 ن دهم، یازدهم و دوازدهموقرتفاسیر برخی 

 :شیعه

 ق.1091  ............................................. فيض كاشانىمحمد   ................................................... صافىالتفسير  )ت(

 ق.1107  ................................................ سيد هاشم بحرانى  ................................. البرهان في التفسير القرآن )ت(

 ق.1112  .................................................. حويزىعبد علی   ..............................................  نور الثقلينتفسير  )ت(

 ق.1125  .....................................  ميرزا محمد مشهدى قمى  .......................  و بحر الغرائب تفسير كنز الدقائق )ت(

 :اهل سنت

 ق.911  ............................ سيوطیجالل الدين عبدالرحمن   ......................... الدر المنثور فى التفسير بالماثور )ت(

 ق.982  ......................................ابوالسعود محمد بن محمد  ........ ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم )ت(

 ق.1137  ....................................... بروسویاسماعيل حقی   .............................................. روح البيانتفسير  )ت(

                                              
از  یرویپ ،یاله فیو تکال یبه احکام شرع یابیآنان در دست یعمل یمش خطکه  گردد یاطالق م عهیش یاز فقها یبر گروه «یاخبار». 1

 (فقه ویکی).یو اصول یاجتهاد یها است نه روش ثیاخبار و احاد

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C
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 ن سیزدهم و چهاردهموقر -10

 قرن سیزدهمویژگی 

مبارزات علمى  ،آن یها علتترین  ى از مهمکشویم. شاید ی ود تفاسیر مواجه مىکدر قرن سیزدهم با ر

شیخ ، 1و توجه به اجتهاد در فقه و فقاهت و تربیت فقهاى بزرگى همچون صاحب جواهر یگریاخباردانشمندان با 

 ود مواجه شده است.کامل تفسیر با رکهاى  ، پرداختن به علم تفسیر و تدوین دورهرو نیازاباشد؛  و... 2انصارى

 (آغاز تفسیر در عصر حاضر) تفسیر در قرن چهاردهم

رده کتفسیر ایجاد  ژهیو بهه تحولى بنیادى در علوم کدیگرند کمل یکقرن چهاردهم و پانزدهم در علم تفسیر م

ات فراوان کتى در قرن چهارده است، این دو قرن اشتراکوجود دارد مقدمه آن آغاز حر اکنون همه کولى است، تح

ه براى بازشناسى این دو، تفاسیر قرن چهارده را با عنوان آغاز تفسیر در عصر کدارند اما دو عصر متمایز هستند 

 دهیم. رسى قرار مىو بر موردبحثحاضر و قرن پانزده را تفسیر عصرى نامیده و جداگانه 

است؛ پیشرفت علوم تجربى، صنایع، وجود  ییها یژگیوشود داراى  ه از قرن چهاردهم آغاز مىکعصر حاضر 

معنوى به دلیل دورى از دین، حضور دانشمندان مادى و تهاجم گسترده استعمارگران علیه مسلمانان را  یها بحران

سیاسى و فرهنگى عصر حاضر برشمرد وجود چنین خصوصیاتى در این عصر  یها یژگیوترین  توان از مهم مى

 .گذارد تفسیر اثر مى ژهیو بهها  دارد و در تمام عرصه دنبال بهاقتضائات خاص خود را 

 )قرن چهاردهم به بعد( در تفاسیر عصر حاضر کعناصر مشتر

ه برخى از کشود  ران مشاهده مىمیان مفس کاى مشتر اندیشه یها روشردها و کدر تفاسیر عصر حاضر روی

 از: اند عبارت ها آنترین  مهم

 وشش در جهت خرافه زدایى و افسانه زدایى از ساحت قرآن؛ک. 1

 . تالش براى عقالنى ساختن بنیادهاى نظرى دین؛2

 تفسیرى معاصر بر مخاطبان بیشتر؛ . گسترش یافتن دامنه شمول آثار3

 نقاط جهان؛ . تعمیم و انتقال علم تفسیر به سایر4

 جامعه؛ مبتالبه. التفات به مسائلى نظیر مسائل اخالقى، اجتماعى و اقتصادى 5

                                              
در  عهیش یاصول یاز فقها است و« یمحمدحسن نجف»و  «صاحب جواهر»ق( معروف به 1266-1202) یاصفهان فیمحمدحسن شر. 1

جامع در فقه  یکتاب منبع نیاثر صاحب جواهر است. ا نیرگذارتریو تأث نیتر مهمجواهر الکالم است.  در نجف زدهمیقرن س

در جواهر  توجه قابلاز نکات عمده  قیاست. نقل اقوال فقهاء و استدالل دق امدهیدرن ریآن تاکنون به تحر ریبوده که نظ یاستنباط

 (شیعه ویکی)است.

که بعد از صاحب  یقمر زدهمیدر قرن س عهیبزرگ ش هانیق( از فق1281 -1214) یانصار خیمعروف به ش یدزفول یانصار یمرتض. 2

 (شیعه ویکی)رود. می به شماردو اثر مهم او « کتاب المکاسب»و  )رسائل( «فرائد االصول» .افتیعامه  تیجواهر، مرجع

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 بودن قرآن؛ فهم قابلو بیشتر  یساز آسان. تالش براى 6

 گرایانه؛ هاى حزبى اصالح هاى دینى و اجتماعى مربوط به سیاست ار و اندیشهک. در صدد بودن براى گسترش اف7

 و چهاردهم قرن سیزدهمتفاسیر برخی 

 :شیعه

 ق.1352  ......................................  عالمه محمد جواد بالغى  .......................... آالء الرحمن في تفسير القرآن )ت(

 ق.1399  ............................................. سيد محمود طالقانى  .................................................  پرتوى از قرآن (ت)

 :اهل سنت

 ق.1270  ..................................... آلوسىمحمود بن عبداهلل   ................  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم )ت(

 ق.1354ق./1323 ................ محمد عبدُه، محمد رشيد رضا  .............................(المنار) تفسير القرآن الكريم )ت(

 ق.1358  ................................................. جوهری طنطاوی  ....................... الجواهر في تفسير القرآن الكريم )ت(

 ق.1387  ....................................................... قطب بن سيد  ............................................... الل القرآنفى ِظ )ت(

 ق.1394  .......................................... عاشور محمد طاهر ابن  ............................................... التحرير و التنوير )ت(
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 ری()تفاسیر عصْ قرن پانزدهم -11

، ها تمدنو  ها ینیب جهانه فرهنگ، سیاست، برخورد کتفسیر عصرى، مفهومى در گستره عصر حاضر دارد 

شود. مفسّر در این شیوه با روشى  در برداشت از قرآن شامل مى ها آنتوسعه علوم و صنایع و ... را با توجه به تأثیر 

آنچه در  دهد. رده و به شبهات عصر خود پاسخ مىکن ریم روشکجامعه را با استفاده از قرآن  ازیموردننوپدید مسائل 

اجتماعى و فرهنگى است. در این  یها یدگرگونتفسیر عصرى اهمیت دارد تبیین دیدگاه قرآن در سایه تحوالت و 

 شود. و بایدها و نبایدهاى جامعه اسالمى در سایه بیانات قرآن روشن مى ها ارزشه نیازهاى هر عصر و کصورت است 

 تفسیر عصرى یها یژگیو

 از: اند عبارتاست،  14قرن  یها یژگیوه تداوم کتفسیر عصرى  یها یژگیو

 رى قرن حاضر؛کپاسخگویى به شبهات و نیازهاى ف. 1

 در تفسیر؛ ییگرا عقلتوجه به عقل و . 2

 توجه به بعد هدایتى و تربیتى؛. 3

 توجه به بعد اجتماعى؛. 4

ه در این قرن پدید آمده است )از جمله نهضت جمهورى اسالمى ایران و ک ییها نهضت بر اساس ت جهادى؛کحر. 5

شورهاى مختلف اسالمى و همچنین تهاجم استعمار و صهیونیست علیه مسلمانان در کدیگر در  یها امیق

افرادى مانند  مثالًاند؛  ردهکمفسران به بعد جهادى آیات قرآن توجه خاّصى   ژهیو بهخاورمیانه( دانشمندان اسالمى 

و  ها ستیونیصهاشف و المبین بسیارى از آیات جهاد را با مبارزه علیه کمغنیه در تفسیر ال محمدجوادعالمه 

 دانند. استعمارگران امروز منطبق مى

اگرچه  -گوید: همه آنچه در قرآن است شیخ محمود شلتوت مى ریم؛کید بر وحدت موضوعى قرآن کتأ. 6

نیست و  کیتفک قابله در عمل کوحدتى دارد  -باشد ها متعدد مى ام و سورهکت و احنزول آن متفاو یها مکان

 نار گذاشت.کتوان بعضى را گرفت و بعضى را  نمى

بودن هر سوره و ارتباط بین آیات آن، از دیگر  دار هدف ریم؛کهاى قرآن  ید بر وحدت موضوعى سورهکتأ. 7

 رار گرفته است.ید قکتفاسیر عصرى مورد تأ ه درکموضوعاتى است 

برخى از تفاسیر تنها به ظاهر نگریسته و در برابر جامعه متحول و نیازهاى اجتماعى، تنها  آفات تفاسیر عصرى؛. 8

اند اما از عمق، محتوا و  لمات تغییر ایجاد نمودهکدر  ینوع بهاند و  ردهکل ظاهرى تفسیر خود را عوض کش

علمى و نوگرایى در  یها شرفتیپاز طرف دیگر، با وجود ؛ اند غافل شدههاى عقالنى نیازهاى اجتماعى خود  خواسته

 .اند هاى علمى جدید شده فرضیه خودباختهمبتال شده و  ییگرا افراطمباحث علمى و دینى برخى از مفسران به 

مضمون  تفسیر موضوعى به معناى فراهم آوردن آیات مشابه )در لفظ و محتوا( و هم تفسیر موضوعى؛. 9

نظر قرآن  ها آنو درباره آن بحث و بررسى و از مجموع  یبند دستهجا  کدر ی ها آنه مجموع کاست 

 .درباره ابعاد آن موضوع روشن گردد
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ها و  ه مفّسر با استفاده از آموزهکاین نوع تفسیر نه تفسیر موضوعى است  ؛تفسیر ساختارى )تفسیر البنایى(. 10

سوره  که از آغاز قرآن با یکموضوع خاص باشد، و نه تفسیر ترتیبى است  کی یوجو جستآیات مختلف قرآن در 

بر هدف  کی دست آوردن بهتفسیر بنایى، سیر در متن قرآن در ضمن سوره و  ند.کآن را به ترتیب آیات تفسیر 

هنگام براى نمونه  گیرد. ل مىکه در ارتباط بین نص آیات و موضوعات و عناصر آن شکبناى خاص لغوى است  اساس

 .باشد مى« رحمت»است، و آن  دریافتقابل  کمفهوم مشتر کبین اجزاى آیات آن ی بررسى سوره مریم

 قرن پانزدهمتفاسیر برخی 

 :شیعه

 ق.1400  .................................... شهيد سيد محمدباقر صدر  ................................................  ةيالمدرسة القرآن)م( 

 ق.1402 ................................... طباطبايیسيد محمدحسين   ...................................  الميزان في تفسير القرآن)ت( 

 ق.1412 ...........................................  عبد الحسين طيب سيد  ....................................................... اطيب البيان)ت( 

 ق.1414 .........................  سيد عبد االعلى موسوى سبزوارى  ...................... مواهب الرحمن في تفسير القرآن)ت( 

 ق.1427 ............................................... محمدهادی معرفت  .......................................  التفسير االثرى الجامع)ت( 

 ق.1431 ................................................ سيد محمّدحسين فضل اهلل  ..........................................................  من وحى القرآن)ت( 

 ق.1432 ......................................................... یمحمد صادقی تهران  ...................... ةالفرقان في تفسير القرآن بالقرآن و السن)ت( 

   عبد اللّه جوادى آملى  ..................................................... تفسير تسنيم)ت( 

 عبد اللّه جوادى آملى  ................................................. یموضوع ريتفس)م( 

 محمدتقی مصباح يزدی  ...................................................... معارف قرآن)م( 

  سيد محمدتقى مدرسى  ............................................... من هدى القرآن)ت( 

  مكارم شيرازى ناصر  ..............................................................  تفسير نمونه)ت( 

 مكارم شيرازى ناصر  ............................................................ قرآن اميپ)م( 

 جعفر سبحانی  ..................................................... ديمنشور جاو)م( 

 :اهل سنت

 ق.1402  ......................................................... محمد البَهي  ............................................. یالموضوع ريالتفس)م( 

 ق.1435  ..................................................... سميح عاطف زين  ............................................. یالموضوع ريالتفس)م( 

 ق.1436  ................................................. دکتر وهبة زحيلي  ......  التفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المنهج)ت( 

 تحت نظارت دکتر مصطفی مسلم  ......................... لسور القرآن یالموضوع ريالتفس)م( 
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