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 :پیشگفتار 

شتۀ ، از جمله کتبی است که در برخی از مراکز تخصصی ر«حسین علوی مهر»، نوشتۀ «تاریخ تفسیر و مفسران»کتاب 

 شود.علوم قرآن، به عنوان متن آموزشی، تدریس می

و نقّادی تفاسیر،  های تفسیری به تفاسیر و مفسّران، با تحلیل شیوهمؤلف در این کتاب سعی دارد عالوه بر نگاه تاریخ»

 «.تفاسیر و فهم روشهای درست از نادرست توانا سازدقرآن پژوهان را در تشخیص اهمیّت 

 کتاب است.ای کامل از تمام مطالب رو، خالصهنوشتار پیش

 صفحه کاهش پیدا کرده است. 140صفحه بوده که در این نوشتار به کمتر از  400 حجم اصلی کتاب

 به این امید که برای طالبان علوم اسالمی، مفید واقع شود.

 «و من اهلل التوفیق»

 

 1محمد هادی بیات

 دانشگاه علوم اسالمی رضوی

 مشهد مقدّس

 1399دی ماه 
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 فصل اول: کلیّات 

 مفهوم شناسی 

 پرده برداشتن و کشف کردن است. 1به معناى بیان، روشن کردن،« فسر»در لغت از « تفسیر»

یز به ن و مقلوب آن است و هر دو« سفر»دانند که در اشتقاق کبیر برگرفته از مى« ف س ر»شناسان، ریشه آن را لغت

بردارى از امور مادى است که براى دیدن پرده« سفر»با این تفاوت که  2معناى کشف و برداشت پرده و پوشش است؛

گویند: ، بلکه مى«فسرت المرأة...»گویند: دارد نمىرود؛ مثال وقتى زن، پوشش از صورت بر مىبا چشم به کار مى

 «.سفرت المرأة عن وجهها»

 کند.علمى است که مفاهیم و معانى آیات قرآن را روشن مىدر اصطالح، « تفسیر»

 در تفسیر باید مقصود خداوند متعال از آیات قرآن کشف گردد.

 توان به قرائت، تجوید، ترجمه، تدبّر، در نتیجه، در اصطالح علوم قرآنى نمى

 .توضیح الفاظ گویا و شرح الفاظ غیر قرآنى، تفسیر گفت

 تعریف تاریخ تفسیر 

عبارت است از شرح وقایع و سرگذشتهاى پیشینیان، و تفسیر نیز بنا به آنچه گذشت، به معناى کشف معانى تاریخ 

، شرح وقایع و سرگذشت منابعى است که در کشف، شرح و توضیح آیات «تاریخ تفسیر»آیات قرآن است؛ در نتیجه 

رداخته ور و تکامل تفاسیر در بستر زمان پقرآن نوشته شده است )تفاسیر(. همچنین در این علم به تحوالت و سیر تط

 شود.مى

موضوع تاریخ تفسیر و مفسران، بررسى تفاسیر و مفسران براساس قرنهاى مختلف از عصر رسالت تا به عبارت دیگر: 

 زمان حاضر است.

                                                           
 472 ص فسر، مادة المنیر، مصباح فیومى،  1
 12سه مقاله در تاریخ تفسیر، ص   2
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 اهمیّت و جایگاه تاریخ تفسیر 

لم نقش بسیار مهمى در فهم مسائل آن عآشنایى با تاریخ هر علم، آگاهى از سرنوشت آن علم است که بصورت کلی، 

 .دارد

تر هاى دیگرى نیز وجود دارد که ضرورت، اهمیت و جایگاه این علم را در میان سایر علوم روشنافزون بر آن، نکته

 :د، از جملهسازمى

نیز حجم  و. در تاریخ تفسیر و مفسران، سرگذشت، سیر تطور و فراز و نشیبهاى پدید آمده براى تفاسیر و مفسران 1

 شود؛تقریبى تفسیرها آشکار مى

 کند؛ . این علم اهتمام دانشمندان اسالمى را به قرآن کریم و علم تفسیر تبیین مى2

هاى گوناگون . تاریخ تفسیر، خألهایى را که در سیر تدوین تفسیر )مانند قرن هفتم و هشتم( وجود داشته و انگیزه3

 ماید؛ نتدوین تفاسیر را بررسى و آشکار مى

دازد، بازشناخته پرنگرى در آنها مى. تفاسیر اجتهادى و عمیق از تفسیرهاى تقلیدى که به تکرار مکررات، بدون ژرف4

 خواهد شد؛ 

یافتن  آید؛ در نتیجه جویندگان براىاند، به دست مى. روشهاى گوناگون که مفسران در تفسیرهاى خود به کار برده5

هاى مختلف عرفانى، روایى، تاریخى، کالمى، فلسفى، اجتماعى، علمى و... راهنمایى پاسخهاى مورد نیاز در زمینه

 شوند؛ مى

 توان به ابعاد مختلف اعجاز قرآن کریم، به ویژه اعجاز علمى آن پى برد؛. با بررسى تاریخ تفاسیر مى6

نند اشاعره، معتزله، امامیه و... تواند ما را در شناخت مذهبهاى مختلف کالمى ما. بررسى تفاسیر و تاریخ آنها مى7

 کمك کند؛ چرا که هر مفسر براساس باورهاى مذهبى خود به تفسیر قرآن پرداخته است؛

لیاتى شود؛ زیرا در قرآن کریم تنها ک. آیات مربوط به احکام و فروع دین که با علم فقه مرتبط است، شناسایى مى8

 ه نقل از پیامبر صلّى اللّه علیه و آله تبیین شده است.از آنها بیان شده؛ ولى در تفاسیر جزئیات آن ب
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 پیشینه 

 دربارة تاریخ تفسیر در میان پیشینیان، کتاب مستقلى نوشته نشده است و مباحث آن به طور پراکنده در میان کتابها

 د.وجود دار (و معاجم )مخصوصا کتب رجال

، اندبه سیر تطور تفاسیر و بررسى آنها اشاراتى داشتهبرخى مفسران از قرن پنجم به بعد، در مقدمه تفسیرهاى خود 

با گذشت زمان، مفسران براى تنظیم و فهرست کردن نام تفاسیر و مفسران و  همچون شیخ طوسی در تفسیر تبیان.

 ود.شنام برده مى« رانطبقات مفس»اند که بیشتر با عنوان بررسى عصر به عصر آنها، کتابهاى مستقلى در این زمینه نوشته

 .انددانشمندان علوم قرآن نیز بخشى از کتابهایشان را به تفسیر و مفسران اختصاص داده

 نخستین مدوّن تفسیر 

آورى روایات بوده است. در این دوره نگارش تفسیر در نیمه اول قرن دوم هجرى آغاز شد و در ابتدا به صورت جمع

ند یزید شده است. افرادى مانر کتابهاى حدیثى تدوین مىروایات تفسیرى در ضمن دیگر روایات و به عنوان بابى د

ق(، وکیع بن جراح  160ق(، شعبه حجاج )متوفاى  141ق(، ابان بن تغلب )متوفاى  117بن هارون سلمى )متوفاى 

 1ق( که از پیشگامان نگارش حدیث بودند، به این کار همت گماردند. 198ق( و سفیان بن عیینه )متوفاى  197)متوفاى 

 بین افراد زیر ،پس از مدتى، تفسیر به صورت اثرى مکتوب و مستقل تدوین شد؛ اما دربارة نخستین مدوّن تفسیر

 :اختالف نظر هست

 ق( ۶۸. ابن عباس )متوفاى ۱

 ق( ۹۵یا  ۹۴. سعید بن جبیر )شهادت ۲

 ق( ۱۰۴. مجاهد بن جبر )متوفاى ۳

 ق(. ۲۰۷)متوفاى ۲. فرّاء نحوى ۴

                                                           
 .144، ص 1ر. ک: محمد حسین ذهبى، التفسیر و المفسرون، ج   1
 ق( از شاگردان کسائى است که در واقعه فّخ حضور داشته. 207فرّاء، یحیى بن زیاد اقطع، معروف به یحیى الفراء )متوفاى   2
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و مفسران بر این باورند که فرّاء نحوى، صاحب معانى القرآن، نخستین مدوّن  1از جمله ابن ندیم، بسیارى از مورخان،

 تفسیر است

 تر از سایر دیدگاهها باشد.رسد این دیدگاه قوىبه نظر مى

 ق( ۱۰۵. عکرمه )متوفاى ۵

 ق( ۱۰۵. ابن جریح )متوفاى ۶

 

  چکیده 

و روشن کردن است و در اصطالح، علمى است که مفاهیم الفاظ و بردارى . تفسیر در لغت به معناى کشف، پرده1

 سازد؛کالم خداوند متعال را روشن مى

 گویند؛. ترجمه، قرائت، تدبّر، توضیح الفاظ روشن و تبیین الفاظ غیر قرآنى را تفسیر نمى2

 ؛پردازد. تاریخ تفسیر به شرح وقایع و سرگذشت تفاسیر قرآن و مفسران از عصر رسالت تاکنون مى3

شود. از . با بررسى تاریخ تفسیر، اهتمام دانشمندان اسالمى به قرآن کریم و خألهاى سیر تدوین تفاسیر روشن مى4

هاى گوناگون در تفسیر، اعجاز علمى قرآن، شناخت عقاید و مذاهب طرف دیگر شناخت تفاسیر، روشها و انگیزه

 گردد؛مختلف و رسیدن به جزئیات احکام میسور مى

یر )مانند تفسیر اند؛ ولى به طور پراکنده در مقدمه برخى از تفاس. پیشینیان کتاب مستقلى در زمینه تاریخ تفسیر ننوشته5

نویسى و رجال )مانند رجال شیخ طوسى و الفهرست ابن ندیم( به این موضوع تبیان شیخ طوسى و...( و کتابهاى فهرست

طبقات  وى و داودى وت مفسران )مانند طبقات مفسرین سیوطى، ادنهتوان به کتابهاى طبقاپرداخته شده است. مى

م(  1964مفسران شیعه عقیقى بخشایشى( نیز اشاره کرد. نخستین کتاب با عنوان تاریخ التفسیر را قاسم القیسى )متوفاى 

 به رشته تحریر در آورده است؛

                                                           
 99ابن ندیم، الفهرست، ص   1
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ن جبیر و اى سعید ببعضى مجاهدین جبر؛ عده . دربارة نخستین مدون تفسیر، اختالف نظر است: برخى ابن عباس و6

نخستین  رسد که اگر فرّاء نحوى رادانند. به نظر مىبرخى دیگر فرّا، عکرمه یا ابن جریح را نخستین مدون تفسیر مى

 تر باشد.مدوّن تفسیر بدانیم، صحیح
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 فصل دوم: تفسیر در عهد رسالت 

ظ آیات را به کرد و الفابه عنوان نخستین مفسر قرآن کریم، هم قرآن را بر مردم تالوت مى( آلهوعلیهاللّهصلّى)پیامبر 

کرد؛ زیرا و هم آیات را تفسیر مى 1 داد: آنان آموزش مى

داند: ترین وظایف آن حضرت را تفسیر و تبیین آیات قرآن مىخداوند متعال یکى از مهم
2 

لیه سم اللّه لهم ثالثا و ال اربعا حتى کان رسول اللّه صلّى اللّه عنزلت علیه الصالة و لم ی (آلهوعلیهاللّهصلّى)انّ رسول اللّه 

 3و آله و هو الذى فسرّ لهم ذلك...

همچنین است آیات متشابه، عمومات، مطلقات و مجمالت که هریك به تفسیر نیاز دارند. افزون بر آن، قرآن داراى 

فرماید: رت مىباشد؛ حضمى وآله(علیهاهلل)صلیل خدا ترین فرد براى بیان باطن قرآن رسومفاهیم باطنى است. شایسته

.4 

 مدرسۀ تفسیری پیامبر 

 . شیوۀ عمومى ۱

 گرفت:آموختند که به دو صورت انجام مىحضرت در این شیوه تفسیر قرآن را به عموم مردم مى

 گماردند.با بیان رسا و گویاى خود به این مهم همت مى وآله(علیهاهلل)صلی. گفتارى: پیامبر 1-1

 وآله(علیهاهلل)صلیاحادیث فراوانى از ایشان در تفسیر آیات نقل شده است. بسیارى از روایات که سیوطى از پیامبر 

 باشد.نقل کرده، از این قبیل مى

ت. آموخبا ارائه نمادین، اصطالحات قرآنى و مفاهیم آیات را به مردم مى وآله(علیهاهلل)صلی. عملى: رسول خدا 1-2

 .5دربارة کیفیت نماز در آیه شریفه 

                                                           
 2جمعه،   1
 44نحل،   2
 286، ص 1کلینى، اصول کافى، ج   3
 4، مقدّمه 31، ص 1محسن فیض کاشانى، تفسیر الصافى، ج   4
 43بقره،   5
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 .1«صلّوا کما رأیتمونى اصلّى»فرمود: آن مى

 . شیوۀ خصوصى و تربیت کردن مفسّر ۲

 افزون بر شیوة عمومى، آموزشها و تربیتهاى ویژه نیز داشته است. وآله(علیهاهلل)صلیپیامبر اسالم 

 شد:این شیوه به دو شکل انجام مى

سیر معانى و تف -افزون بر تالوت و آموزش آن براى مردم  -شد . تربیت گروهى: حضرت وقتى آیاتى نازل مى2-1

موخت و صحابه نیز مقاصد و معانى آیات و احکام آاى از صحابه )مانند ابن مسعود، ابى بن کعب و...( مىآن را به عده

 2گرفتند.الزم را فرا مى

 اهمیت داده و او را در همه امور و (السالمعلیه)بیش از همه به على  وآله(علیهاهلل)صلی. تربیت خاص: پیامبر اسالم 2

 از جمله در تفسیر آیات تربیت کرد تا جانشین خود سازد و مرجع فکرى مردم قرار گیرد.

  (آلهوعلیهاللّهصلّى)حجم روایات تفسیرى پیامبر 

 توان اشاره کرد:به سه دیدگاه در این زمینه مى

 دیدگاه اوّل: تفسیر همه معانى و الفاظ قرآن

 ق( از طرفداران این دیدگاه است و ادله براى نظریه خود آورده است: 728تیمیه )متوفاى ابن 

 فرماید:. دلیل قرآنى: خداوند متعال پیامبر را مفسر و مبیّن قرآن معرفى کرده است؛ چنان که مى1

 ما قرآن را به سوى تو فرستادیم تا آن را براى مردم بیان کنى. 3؛ 

 شود.تبیین شامل بیان معانى و الفاظ هر دو مى

                                                           
 279، ص 85محمد باقر مجلسى، بحار االنوار، ج   1
 174، ص 1التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، ج   2
 44نحل،   3
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د از آن تجاوز داده آیه را به آنان آموزش مىوآله( علیهاهلل)صلیاند که وقتى پیامبر . دلیل روایى: صحابه روایت کرده2

-اهللصلی)کردند. در نتیجه اصحاب پیامبر آموختند و به آن عمل مىرا مى کردند، مگر اینکه به طور کامل آنهانمى

 1آموختند.؛ قرآن، علم و عمل به آن را با هم مىوآله(علیه

تابى را آموزند؛ مثال کشود، به طور معمول محتواى کتاب را مى. دلیل عقلى: وقتى کتابى براى گروهى تدوین مى3

ت گذارند. قرآن کریم نیز کتاب قانون مسلمانان استه شده، بدون شرح و تبیین نمىکه دربارة علم طب یا حساب نوش

و بهترین کتابى است که قوانین کاملى براى نجات و سعادت دنیا و آخرت بشر آورده؛ آیا ممکن است محتواى چنین 

نیز این بوده که آنچه به مردم  ـوآله علیهاهللـ صلی)در حالى که وظیفه پیامبر 2کتابى براى مردم تفهیم نشده باشد؟ 

 اختصاص دارد، براى آنان بیان کند(.

 دیدگاه دوم: تفسیر اندکى از آیات

 اند که عبارتند از:اى تمسك کردهبه ادله ند کهق( ا 911و سیوطى )متوفاى  3از طرفداران این نظریه، خویى

تنها چند  آله(وعلیهاهلل)صلیکند که او گفت: پیامبر ق( در تفسیر خود روایتى از عایشه نقل مى 310. طبرى )متوفاى 1

 4آیه از قرآن را که جبرئیل به او آموخته بود، براى مردم تفسیر کرده است.؛

 ن راه به فهم قرآن دست یابند و نص. خداوند مردم را به تدبر و تفکر در آیات قرآن کریم دعوت کرده تا مردم از ای2

ا با دعوت را تفسیر تمام آیات بیان کرده باشد، و اساس وآله(علیهاهلل)صلیصریحى هم در دست نیست که وظیفه پیامبر 

ه ا تفسیر کردتنها مقدارى از آیات ر وآله(علیهاهلل)صلیمردم به تدبر و تفکر در آیات نیز منافات دارد. بنابراین پیامبر 

و بسیارى از آن را به خود مردم واگذار نموده. افزون بر آن، تنها حدود دویست و پنجاه روایت از پیامبر اسالم 

 در تبیین و تفسیر آیات به دست ما رسیده است؛وآله( علیهاهلل)صلی

                                                           
 169، ص 4جالل الدین سیوطى، االتقان، ج   1
 .169، ص 4و نیز ر. ک: االتقان، ج  35ابن تیمیه، مقدمه فی اصول التفسیر، ص   2
(. وى از علماى 177، ص 1داند )التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، ج ، آیت اللّه معرفت تلفظ صحیح آن را خویى مى16، ص 1بدر الدین زرکشى، البرهان، ج   3

 و ذلك متعذر»گوید: کند. ایشان مىجا فوت مىو هم عصر فخر رازى بوده و در دمشق منصب قضاوت داشته است و همانق( از آذربایجان  637قرن هفتم )متوفاى 

 «.االّ فی آیات قالئل
 37، ص 1جامع البیان، ج   4
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برخى از صحابه، از جمله ابن عباس را براى فراگیرى علم تفسیر دعا نموده و عرضه  وآله(علیهاهلل)صلی. پیامبر اسالم 3

خدایا او را در دین فقیه و عالم به تفسیر فرما. بر این اساس آن حضرت  1؛«اللهم فقّهه فی الدین و علّمه التأویل»داشت: 

ه تمام قرآن از دیده است کنند و نیازى نمىتفسیر بخشى از آیات را بر عهدة دیگران گذاشته تا آنان قرآن را تفسیر ک

 جانب خودش تفسیر شود.

 دیدگاه سوم: تفسیر بیشتر آیات 

ز آیات قرآن را بسیارى ا  وآله(علیهاهلل)صلیباشد، بر این باور است که پیامبر تر مىاین نظریه که به اعتدال نزدیك

 تفسیر نموده است؛ زیرا همه آیات قرآن نیازمند تفسیر نیست.

 توان گفت که این نظریه بهترین دیدگاه است؛ هر چند که به اصالحاتى نیاز دارد.با توجه به نقد دو دیدگاه گذشته مى

 توان به نکات ذیل اشاره کرد:در این خصوص مى

 تنها چند آیه را که جبرئیل به او آموخته بود، براى مردم  وآله(علیهاهلل)صلیکه پیامبر  . روایتى از عایشه نقل شد1

 تفسیر کرد؛ اما:

ثانیا: این حدیث با روایاتى که بیانگر علم  2داند؛اوّال: طبرى که ناقل این روایت است، آن را از نظر سند مخدوش مى

 ( به قرآن کریم است، تعارض دارد؛ـ سالمعلیه الـ کامل برخى از اصحاب )مانند امام على 

آن را به   وآله(هعلیاهلل)صلیآورد، پیامبر ثالثا: بر فرض صحت سند، منظور این است که هر بار جبرئیل آیاتى را مى

اى شد و آن حضرت برداد، و چون نزول قرآن تدریجى بوده است، آیات نیز قسمت به قسمت نازل مىمردم تعلیم مى

 کرد؛یر مىمردم تفس

قرآن به زبان عربى و در محیط عرب زبان نازل شده  -طورکه بیان شد همان -. تمام قرآن به تفسیر نیاز ندارد؛ زیرا 2

ما قرآن را  3؛ فرماید: تا مردم به سادگى بتوانند آن را بفهمند؛ خداوند مى

 براى تذکر و پند آسان ساختیم؛

                                                           
 127، ص 4احمد بن حنبل، مسند )شرح احمد محمد شاکر(، ج   1
، جامع باشد. ر. ک: محمد بن جریر طبرىگرفته و بخارى گفته است حدیث این شخص قابل اتباع نمى راوى آن محمد بن جعفر زبیدى است که مورد طعن قرار  2

 .37، ص 1البیان، ج 
 17قمر،   3
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 کنند؛مى شناسان به خوبى آن را تبیین. برخى مطالب قرآن با مراجعه به لغت و ادبیات قابل درک است و ادیبان و لغت3

ث نقل نموده، به ظاهر حدود دویست و پنجاه حدی وآله(علیهاهلل)صلی. تعداد روایات تفسیرى که سیوطى از پیامبر 4

یث آن و احاد  وآله(علیهاهلل)صلیشود؛ زیرا از یك طرف سیرة پیامبر است؛ اما به یقین به این مقدار منحصر نمى

حضرت در اصول و فروع که مطابق با قرآن است، به این مقدار اضافه شده و از طرف دیگر با گشودن مدینۀ علم و 

اى را بنا نهاده که تمام نیازمندیهاى مردم را برآورده و هیچ وراثت علوم خود به جانشینانش، مکتب بسیار گسترده

 ه است.ابهامى را براى کتاب آسمانى باقى نگذاشت

توان آن حضرت داراى دو درس تفسیرى بودند که حجم روایات تفسیرى را براساس آن دو مى -بنا به آنچه گذشت  -

 ارزیابى کرد:

. مدرسه تفسیرى عام: حجم این مدرسه بنا به نقل برخى )مانند سیوطى( محدود است و با مشکالت فراوانى که از 1

 هد؛ددویست و پنجاه روایت یا مقدارى بیشتر یا کمتر را تشکیل مىشود، حدود نظر سند یا متن مشاهده مى

در جایگاه یك مرجع فکرى در این مدرسه  (السالمعلیهم)و اهل بیت  (السالمعلیه). مدرسه تفسیرى خاص: امام على 2

یات طورکه از رواهمان -در همه امور به آنان مراجعه کنند  وآله(علیهاهلل)صلیاند تا مردم پس از پیامبر درس گرفته

براى  بیشتر یا تمام قرآن را تفسیر کرده؛ اما نهوآله( علیهاهلل)صلیدر این مدرسه، رسول خدا  -شد گذشته استفاده مى

 1تمام صحابه یا مردم.

 انواع تفسیر پیامبر صلّى اللّه علیه و آله 

 . شرح اصطالحات قرآنى۱

پرداختند اى به توضیح اصطالحات خاص قرآن کریم مىگاهى براى شرح و تفسیر آیه وآله(علیهاهلل)صلیپیامبر اسالم 

 که این نوع تفسیر، داراى دو قسم است:

 الف( شرح اصطالحات مربوط به احکام:

                                                           
 254محمد باقر حکیم، علوم القرآن، ص   1
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در آیۀ « صالة وسطى»طبرى در تفسیر خود روایتى را از پیامبر صلّى اللّه علیه و آله در تفسیر 
 2«.انّها صالة العصر»کند که آن حضرت فرمود: نقل مى 1

 ب( شرح اصطالحات غیر احکام:

منظور از مغضوب علیهم )در سوره  3؛از جمله اینکه فرمود: 

 4حمد(، یهود، و مراد از ضالّین، نصارى هستند. و این نظر، دیدگاه قریب به اتفاق مفسّران عامّه و خاصّه است.

 . شرح واژگان ۲

سؤال  له(وآعلیهاهلل)صلیگاهى معناى برخى مفردات و الفاظ قرآنى بر صحابه روشن نبود؛ بدین جهت از پیامبر 

 دادند.؟ حضرت آن را شرح مىدند که معناى فالن لفظ چیستکرمى

قال:  وآله(علیهاهلل)صلیگوید: سأل رجل رسول اللّه ابن عباس مى

سؤال شد و حضرت آن را معنا « عضین»از معناى  6.

 کردند.

 . تقیید مطلق ۳

دانشمندان عامه و خاصه  7تواند هم مطلقات قرآن را تقیید و هم عمومات آن را تخصیص بزند. مشهورسنت صحیح مى

حریم تواند مطلق قرآن را مقید کند، تمى وآله(علیهاهلل)صلیاند. از جمله مواردى که کالم رسول خدا این امر را پذیرفته

اما  خریدوفروش اسلحه به دشمنان حربى است. خداوند متعال در قرآن کریم بیع را حالل کرده: 

 (السالمعلیه)اند؛ چنان که در وصیت آن حضرت به على این حلیت فراگیر را تقیید زده وآله(علیهاهلل)صلیپیامبر اسالم 

 خوانیم:مى

                                                           
 238بقره،   1
 555، ص 2محمد بن جریر طبرى، جامع البیان، ج   2
 244، ص 2االتقان، ج   3
 35، ص 1یان، ج طبرسى، مجمع الب  4
 91حجر،   5
 253، ص 2جالل الدین سیوطى، االتقان، ج   6
 399ابو القاسم خویى، البیان، ص   7
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اى على! ده گروه از  1؛

 این امت به خداوند بزرگ کافر شده است...

 . تخصیص عام ۴

مشهور  -چنان که گفته شد  - ، تخصیص برخى عمومات قرآنى استوآله(علیهاهلل)صلیاز انواع تفسیر رسول خدا 

 تواند مخصّص عمومات قرآن باشد.اند که هم خبر متواتر و هم خبر واحد مىعلما این نکته را پذیرفته

فرماید: از احکام عام قرآنى که با سنت تخصیص خورده، ارث فرزند است. خداوند متعال مى

ن حکم ای وآله(علیهاهلل)صلیبرند. سنت رسول خدا فرزندان پسر دو برابر دختر ارث مى 2؛ 

 عام را تخصیص زده:

 برد.اگر فرزند، قاتل پدر خود باشد، ارث نمى 3؛

 . تفسیر قرآن به قرآن ۵

 4؛ گوید: وقتى آیه شریفه ابن مسعود مى

گانند یافتکسانى که ایمان آوردند و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند، ایمنى تنها از آن آنهاست و آنها هدایت

نازل شد، مردم احساس نگرانى و سختى کردند، به رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله گفتند: یا رسول اللّه! کدام یك از 

قمان اید؛ آیا گفتار عبد صالح خدا )لگونه نیست که شما فهمیده: این؟ حضرت فرمودایمما به نفس خود ظلم نکرده

؟ شرک ظلم بزرگ است و منظور از ظلم در  5 اید که گفت:حکیم( به فرزندش را نشنیده

 6آیه، شرک است، نه هر ظلمى.

                                                           
 .71، ص 12وسائل الشیعۀ، ج   1
 11نساء،   2
 388، ص 17وسائل الشیعۀ، ج   3
 82انعام،   4
 .13لقمان،   5
 کند.، هفت روایت به همین مضمون نقل مى160، ص 2؛ ابن کثیر؛ تفسیر القرآن العظیم، ج 212، ص 4جالل الدین سیوطى، االتقان، ج   6
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 . نکات اخالقى۶

 در روز فتح مکه فرمودند:پیامبر اسالم صلّى اللّه علیه و آله 

اى  1 

مردم! خداوند به برکت اسالم تکبر زمان جاهلیت و فخرفروشى به آبا را از بین برده است. عربى بودن به این نیست که 

شما از یك پدر و مادر هستید؛ بلکه عربى یك زبان است، هر کسى به آن زبان سخن گوید عرب است )و مایۀ مباهات 

 حضرت آدم هستید و آدم از و فخرفروشى نیست(. آگاه باشید که همه شما از 

 2ترین شما نزد خداوند، پرهیزکارترین شماست.خاک آفریده شده، و گرامى

 . امامت و والیت۷

 در مورد والیت و بیعت با ائمه معصوم علیهم السالم در حدیثى از پیامبر اسالم صلّى اللّه علیه و آله در ذیل آیه شریفه
 نقل شده که فرمود: 3

؛ دست خدا باالترین دستهاست. کسى که بیعت کند، با خدا بیعت کرده است: 

 4؛ 

 . ویژگیهاى جهنم۸

کنند، چنین روزگارى طوالنى در جهنم درنگ مى 5؛ پیامبر اسالم صلّى اللّه علیه و آله دربارة 

 آید، مگر اینکه مدت طوالنى درنگ کند؛ سپس فرمود:فرماید: کسى که در آتش وارد شود، بیرون نمىمى

                                                           
 .13حجرات،   1
 .322، ص 2؛ و نیز ر. ک: علىّ بن ابراهیم، تفسیر القمى، ج 349، ص 12مشهدى قمى، کنز الدقائق، ج   2
 .10فتح،   3
 .281، 280، ص 12 کنز الدقائق، ج  4
 .23نبأ،   5
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احقاب، جمع حقب و  1بضع و ستون سنۀ و السنۀ ثالثمائۀ و ستون یوما و کل یوم کالف سنۀ ممّا تعدّون...؛« حقب»

 اشد.باست و سال سیصد و شصت روز است و هر روز در قیامت، یك هزار سال این دنیا مى حقب، شصت سال و اندى

  چکیده 

از سورة نحل وظیفه تفسیر قرآن را  44نخستین مفسر قرآن بود و مطابق آیۀ شریفه  (آلهوعلیهاللّهصلّى). پیامبر اسالم 1

 بر عهده داشت؛

 -یات احکام به ویژه آ -به کلیات بسنده کرده و در بسیارى از آیات . قرآن کریم به علت اینکه کتاب قانون است، 2

کلیات آنها را مطرح نموده و جزئیات را بر عهده پیامبر صلّى اللّه علیه و آله گذاشته. همچنین به دلیل دارا بودن مثلها، 

 کنایات و استعارات و وجود مفاهیم باطنى، نیازمند به تفسیر است؛

دو مدرسه تفسیرى داشته است: یکى مدرسه یا شیوه عمومى و دیگرى مدرسه  (آلهوعلیهاللّهلّىص). پیامبر اسالم 3

آموخت، و در مدرسه داد یا عمال به آنان مفاهیم و احکام را مىخصوصى. در مدرسه عمومى آیات را به مردم تعلیم مى

به ویژه تمام علم تفسیر را به على علیه السالم داد؛ اما بیش از همه علوم خود و خصوصى برخى از صحابه را آموزش مى

 آموخت تا پس از خود مرجع فکرى مردم قرار گیرد؛

یامبر گوید پسه دیدگاه وجود دارد: یك دیدگاه مى (آلهوعلیهاللّهصلّى). دربارة حجم روایات تفسیرى رسول خدا 4

ا ه(، دیدگاه دیگر معتقد است تنها تعدادى از آیات رصلّى اللّه علیه و آله تمام قرآن را تفسیر کرده است )ابن تیمی

  (آلهوعلیهاللّهصلّى)تفسیر نموده است )سیوطى( و دیدگاه سوم که راه اعتدال را پیش گرفته، بر این باور است که پیامبر 

سیده از ائمه اطهار راز جمله افزودن روایات  -به تفسیر بیشتر آیات پرداخته )دکتر ذهبى( اما این دیدگاه با اصالحاتى 

یا تمام  حجم بیشتر -  (آلهوعلیهاللّهصلّى)هاى عملى رسول خدا و شیوه (آلهوعلیهاللّهصلّى)از پیامبر  (السالمعلیهم)

 تمام تفسیر را آموخته است؛ (السالمعلیه)گیرد؛ به ویژه اینکه به على قرآن را در بر مى

ها و انواع مختلفى دارد؛ از جمله شرح اصطالحات قرآنى شیوه  (آلهوعلیهاللّهصلّى). روایات تفسیرى پیامبر اسالم 5

 )مانند تیمم، صالة وسطى و...(، شرح واژگان، تقیید مطلق، تخصیص عام و تفسیر قرآن با قرآن.

 

                                                           
 .643، ص 10و  9طبرسى، مجمع البیان، ج   1
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 فصل سوم: تفسیر در دوران صحابه 

اشتقاق یافته. صاحب، به معناى مالزم و « مراهه»به معناى « صحب»است که از واژه « صحابى»در لغت جمع « صحابه»

اما از نظر اصطالحى در تفسیر صحابه اختالف نظر وجود دارد و تعریفهاى گوناگونى از آن  1همنشین و مجاور است؛

 شده است.

  2نویسد: صحابى کسى است که یا با پیامبر همنشینى داشته و یا اینکه وى را دیده باشد.ابو ریّه مى

نویسد: به کسانى که رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله را مالقات کرده باشند و به آن حضرت ایمان آورده مى شهید ثانى

 3شود.و با اسالم از دنیا رفته باشند، صحابه گفته مى

 اند.بدون تردید تمام صحابه از نظر علمى و نیز فهم تفسیر و علوم قرآن یکسان نبوده

 نویسد:سیوطى در االتقان مى

اشتهر بالتفسیر من الصحابۀ عشرة: الخلفاء االربعۀ و ابن مسعود و ابن عباس و ابىّ بن کعب و زید بن ثابت و ابو موسى 

 االشعرى و عبد اللّه بن الزبیر....

بسیار کم روایت  شده و از سه نفر دیگرتفسیرى از علىّ بن ابى طالب نقل افزاید: در میان خلفا بیشترین روایت سپس مى

 4دیده است.گر

  (السالمعلیه)امام علىّ بن ابى طالب 

 نویسد:السالم( میذهبی از علمای متعصب اهل سنت در مورد امیرالمؤمنین )علیه

 فضایلى در او جمع شده که غیر او آنها را ندارند.»...

                                                           
 584، ص 2فخر الدین طریحى، مجمع البحرین، ج   1
 585، ص 2؛ مجمع البحرین، ج 348شیخ محمود ابو ریّه، اضواء على السنۀ المحمدیه، ص   2
 120زین الدین شهید ثانى، الدرایۀ فی علم مصطلح الحدیث، ص   3
پردازد که چرا از سه خلیفه دیگر روایات تفسیرى کم وارد شده و علت آن را . ایشان در ادامه به توجیه این نکته مى196، ص 4جالل الدین سیوطى، االتقان، ج   4

 آورد.داند؛ سپس روایات را در فضایل امام علىّ بن ابى طالب علیه السالم مىوفات زودتر آنان مى
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و خطابه  فراوان از فصاحت ؛ دریایى از علم، داراى قوت استدالل و برهان، استنباط سلیم بود که بهرة(السالمعلیه)على 

و شعر به او داده شده؛ داراى عقل حکیمانه و بصیرت نافذ به امور پنهان بوده و صحابه در بسیارى از امور و مشکالت 

 کردند.)علمى و دینى( به او مراجعه مى

ه ضرب المثل ک اىگفت؛ در مشکالت فصل الخطاب بود؛ به گونهاو انسانى موفق بود و سخنهاى سدید و حکیمانه مى

و هیچ جاى شگفتى نیست؛ چرا که در خانه نبوت تربیت یافته و با شیر معارف نبوت « قضیۀ و ال ابا حسن لها»بوده است 

 تغذیه شده است.

ل و قد فکان اعلم الصحابۀ بمواقع التنزیل و معرفۀ التأوی»نویسد: مى (السالمعلیه)ذهبى دربارة منزلت علم تفسیر على 

 .«ن عباس انّه قال: ما اخذت من تفسیر القرآن فعن علىّ بن ابى طالبروى عن اب

 (السالمعلیه)دربارۀ دانش على  (آلهوعلیهاللّهصلّى)سخنان رسول خدا 

 

 

 

 

 

 به تو بیاموزم خداوند به من فرمان داده است که تو را به خود نزدیك کنم و از خودم دور نسازم، و علوم را

و در حق تو کوتاهى نکنم. پس وظیفۀ من است که به تو دانش بیاموزم و سزاوار است که تو نیز خوب آنها 

 را بشنوى و حفظ کنى.

 

  

                                                           
 49ب آل ابى طالب، ص ابن شهرآشوب، مناق  1
 همان  2
 .216، ص 1، به نقل از: محمد هادى معرفت، التفسیر و المفسرون، ج 301المعیار و الموازنۀ، ص   3
 125، 124، ص 3؛ تاریخ دمشق، ج 126، 124، ص 3حاکم نیشابورى، المستدرک على الصحیحین، ج   4
 32981على متقى هندى، کنزل العمال، خ   5
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 از زبان خود (السالمعلیه)لى دانش ع

 (السالمعلیه)دیدگاه صحابه دربارۀ دانش على 

 از باب نمونه:

 (آلهوعلیهاللّهصلّى)نویسد: امورى که مایۀ فضایل اصحاب رسول خدا ق( در مروج الذهب مى 346مسعودى )متوفاى 

انى ، قرابت و خویشاوندى، جانفش(آلهوعلیهاللّهصلّى)سبقت در ایمان، هجرت، یارى کردن پیامبر »است، عبارتند از: 

، علم به کتاب الهى و تفسیر )تنزیل( قرآن، جهاد در راه خدا، تقوا، زهد، قضاوت، (آلهوعلیهاللّهصلّى)در راه پیامبر 

در تمام این امور بهرة فراوان و سهمى بیشتر از همۀ افراد داشت. او گفتار  (السالمهعلی)حکم، فقه و دانش، و على 

و نیز گفتارهاى دیگر رسول خدا  «انت اخى»را که در هنگام عقد اخوت فرمود   (آلهوعلیهاللّهصلّى)رسول خدا 

مانند:   (آلهوعلیهاللّهصلّى)
 را به خود اختصاص داد. 5

  عبد اللّه بن عباس 

سه سال پیش از هجرت به دنیا آمد و در  (آلهوعلیهاللّهصلّى)عبد اللّه بن عباس بن عبد المطلب، پسر عم رسول خدا 

مالزم آن حضرت بوده است. زمانى که رسول خدا   (آلهوعلیهاللّهصلّى)ایام کودکى به سبب خویشاوندى با پیامبر 

                                                           
 189نهج البالغه، خ   1
 3همان، خ   2
 23شیخ مفید، ارشاد، ص   3
 444، ص 4على متقى هندى حویرى، نور الثقلین، ج   4
 .437، ص 2علىّ بن الحسین مسعودى، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج   5
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، از جمله اند(. وى با بزرگان صحابهده سال داشت )برخى پانزده سال نیز گفتهرحلت نمود، او سیز  (آلهوعلیهاللّهصلّى)

 1هجرى در شهر طائف وفات کرد. 68مالزم شد تا اینکه در سن هفتاد سالگى و در سال  (السالمعلیه)على 

  (السالمعلیه)ابن عباس و والیت على 

وى  دانند. محققان اسالمىو پیرو او در علم تفسیر مى (السالمعلیه)طالب ابىبنمام مورخان ابن عباس را محب علىّ ت

 اند.و بلکه از شاگردان خاص حضرت معرفى کرده (السالمعلیه)را شاگرد امام على 

 کند که گفت:اش نقل مىکشّى، از رجال شناسان معروف، از ابن عباس در آخرین بیمارى

، ابن عباس (المالسعلیه)کند که فرمود: پدرم، امام باقر شیخ مفید در اختصاص با سند از امام صادق علیه السالم نقل مى

کنند که او بینایى خود را در اواخر عمرش از دست داده بود. علت آن را چنین ذکر مى 2داشت.را بسیار دوست مى

 3رو نابینا شد.گریست؛ ازاینمى (السالمعلیهم)پس از حادثه کربال بیش از حد بر مصیبتهاى اهل بیت 

 تاکنون ابن عباس را مورد ستایش (آلهوعلیهاللّهصلّى)در هر صورت تقریبا همه دانشمندان اسالمى از زمان رسول خدا 

شده، برخى روایات است که کشّى نقل کرده و ابن عباس را مورد اى که دربارة وى مطرحاند. تنها شبههقرار داده

 نکوهش قرار داده است.

 انویسد: احادیثى که کشّى در مذمت ابن عباس آورده، پنج حدیث است که همه آنهشهید ثانى در نقد این روایات مى

 4باشد.از نظر سند ضعیف مى

                                                           
 70، ص 1محمد حسین ذهبى، التفسیر و المفسرون، ج   1
 227، ص 1، ج التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب  2
اند؛ از جمله شاعر نامدار، ابو محمد سفیان ستوده (السالمعلیهم). بسیارى از شاعران ابن عباس را در دفاع از حریم اهل بیت 285سید بن طاووس، سعد السعود، ص   3

 .بسراید (السالمعلیه)از او خواست تا شعرى در سوگوارى امام حسین  (السالمعلیه)بن مصعب عبدى کوفى که امام صادق 

 186محمد بن اسماعیل مازندرانى، منتهى المقال، ص   4
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وده سرآمد صحابه در زمان خود ب (السالمعلیهم)و اهل بیت  (السالمعلیه)ایشان در تفسیر پس از علىّ بن ابى طالب 

 است.

تفسیرى که ابن عباس آن را تألیف یا نگارش کرده باشد، در دست نیست و اصل چنین نگارشى مورد تردید البته، 

 ، همچون:اندآورى شده و به ایشان نسبت دادهایى در تفسیر به نام ایشان جمعباشد؛ اما کتابهمى

صاحب کتاب  شناس معروف و. تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس. این تفسیر از محمد بن یعقوب فیروزآبادى، لغت1

 1القاموس المحیط است؛

 2. صحیفۀ علىّ بن ابى طلحه عن ابن عباس فی تفسیر القرآن الکریم؛2

. غریب القرآن فی شعر العرب. در این کتاب حدود دویست و پنجاه کلمه از مفردات قرآن کریم را که نافع بن ازرق 3

 3از ابن عباس سؤال کرده، آمده است. این کلمات همراه با معنا و شاهدى از اشعار عرب بیان شده؛

 روش تفسیرى ابن عباس 

موخته، از تمام آنچه را که از تفسیر آ -بنا به گفته خودش  -بوده و  (سالمالعلیه)ابن عباس شاگرد علىّ بن ابى طالب 

و  اى که براى ایشان در تفسیر نقل شده، استفاده از کالم و شعر عربترین شیوهعلىّ بن ابى طالب بوده است. گسترده

اى نزول قرآن و نیز از اسباب و فضروایات منقول از پیامبر صلّى اللّه علیه و آله است؛ اگرچه براى تفسیر آیات از خود 

 جست.آیات نیز استمداد مى

 . استفاده از اشعار عرب:۱

ترین اثرى که ابن عباس در آن به شعر عرب استناد کرده، پرسشهاى نافع بن ازرق است. نافع و نجدة بن عریم گسترده

براى آنان بیاورد و ایشان براى هر مورد، اند تا شاهدى از کالم عرب اند و از او خواستهاز ابن عباس سؤاالتى کرده

ى گیرد. سیوطکرد. این موارد حدود دویست و پنجاه کلمه از مفردات قرآن را در برمىشاهدى از شعر عرب بیان مى

 4بیشتر موارد آن را در االتقان نقل کرده است.

                                                           
 502، ص 1مصطفى بن عبد الّله حاجى خلیفه، کشف الظنون، ج   1
 با سند آن را نقل کرده. این تفسیر نیز با تحقیق راشد عبد المنعم الرجال در قاهره به چاپ رسیده است. 5، ص 2جالل الدین سیوطى، االتقان، ج   2
 )نوع سى و ششم(. سیوطى بخش عمده آنها را نقل کرده است. 51، ص 2ر. ک: همان، ج   3
 77-51، ص 2االتقان، ج   4
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 . تفسیر قرآن به قرآن:۳

که در آن به دو بار مردن و زنده شدن اشاره شده  1ابن عباس دربارة آیۀ 

بار زنده است، گوید: پیش از آنکه شما را بیافریند، مرده بودید )این یك مردن است(؛ سپس شما را آفرید که این یك

شوید، که این مردن بار دوم است؛ سپس روز رستاخیز شما میراند و به قبرها سرازیر مىشدن است؛ آنگاه شما را مى

که این آیه  کنداى از قرآن کریم استشهاد مىگاه ابن عباس به آیهانگیزد، که این زنده شدن بار دوم است؛ آنرا بر مى

 2.3همانند آن آیه است: 

 . استفاده از اسباب نزول:۴

فرماید: از واجبات اعمال حج و عمره، سعى بین صفا و مروه است؛ ولى خداوند مى

ظاهر در حرام نبودن آن است؛ « ال جناح علیه»تعبیر  4 

 شود چرا با اینکه سعى واجب است، این تعبیر به کار رفته.حال سؤال مى

 کند که شخصى از عبد اللّه بن عمر دربارة آیۀ فوق پرسید؛ او گفت:طبرى نقل مى

 نازل شده، داناتر است. (آلهوعلیهاللّهصلّى)نزد ابن عباس برو و از او بپرس که او به آنچه بر محمد 

گوید نزد ابن عباس رفتم و پرسیدم؛ وى گفت: در صفا و مروه بتهایى بود؛ وقتى که مردم مسلمان شدند، از طواف 

 5خوددارى کردند تا اینکه این آیه نازل شد.صفا و مروه )به سبب وجود بتها(  )سعى( بین

 :(آلهوعلیهاللّهصلّى). استناد به قول پیامبر۵

کند که شبى را نزد نقل مى 6 از آیه شریفه« ادبار السجود»سیر ابن عباس در تف

س براى دو رکعت قبل از فجر خواند؛ سپ  (آلهوعلیهاللّهصلّى)به صبح رساندیم: پیامبر ( آلهوعلیهاللّهصلّى)رسول خدا 

                                                           
 11غافر،   1
 .28 بقره،  2
 347، ص 5جالل الدین سیوطى، الدرّ المنثور، ج   3
 158بقره،   4
 159، ص 1؛ الدرّ المنثور، ج 28، ص 2محمد بن جریر طبرى، جامع البیان، ج   5
 40ق،   6
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، و دو رکعت بعد از نماز «ادبار النجوم»فجر بیرون رفت و فرمود: اى ابن عباس! دو رکعت قبل از نماز فجر، نماز 

 1است.« ادبار السجود»مغرب، 

و در برخى موارد  (السالمعلیه)و نیز شاگردى وى نزد امام على  2اطالعات تاریخى و جغرافیایى ابن عباسهمچنین 

 .باشدواردى است که قابل بررسى مىاجتهاد شخصى ایشان نیز، از م

  عبد اللّه بن مسعود 

سالگى در  62است که در سن ( آلهوعلیهاللّهصلّى)ترین مفسران و اصحاب رسول خدا ابن مسعود یکى از معروف

 3مدینه از دنیا رفت و در بقیع دفن شد.

ى در کرد و به گوش قریش رسانید. ومىاو نخستین کسى بود که در مکه قرآن را آشکارا و با صدایى بلند تالوت 

 و در میان صحابه به علم قرائت معروف بود. 4این راه آزار و شکنجه دید

مسروق بن  5خلیفه دوم در زمان حکومتش وى را به کوفه فرستاد تا قرآن، شرایع و احکام را به کوفیان تعلیم دهد.

ت و در گفکرد؛ سپس دربارة آن براى ما حدیث مىرائت مىاجدع گوید: عبد اللّه بن مسعود سورة ]قرآن[ را بر ما ق

باید او را  6اند.کرد و تمام صحابه به فضیلت و دانش او به کتاب و سنت اعتراف کردهطول روز آن را تفسیر مى

 7کردند.گذار مکتب تفسیرى کوفه دانست؛ زیرا مفسران کوفه در زمان تابعان از تفسیر او پیروى مىپایه

 ود نیز بسیارى از مطالب تفسیرى خود را از على علیه السالم فرا گرفته است.ابن مسع

ه است. روایتى ک (السالمعلیه)از پیروان و شیعیان علىّ بن ابى طالب  اودهد روایات زیادى وجود دارد که نشان مى

ان به عدد نقباى )رهبران( بنى اسرائیل هستند، به واسطه ایش  (آلهوعلیهاللّهصلّى)کند خلفاى بعد از رسول خدا بیان مى

                                                           
 234، ص 4ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج   1
 .249ص  ،1ر. ک، محمد هادى معرفت، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، ج   2
 .462، ص 1هجرى در مدینه وفات یافت. ر. ک: سیر اعالم النبالء، ج  32او حدود سى سال قبل از هجرت در مکه به دنیا آمد و در سال   3
 314، ص 1ابن هشام، السیرة النبویه، ج   4
 .147، ص 1ابو بکر محمد خطیب بغدادى، تاریخ بغداد، ج   5
 260-256 ، ص3ابن اثیر، اسد الغابه، ج   6
 87، ص 1محمد حسین ذهبى، التفسیر و المفسرون، ج   7
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حضور داشته  (علیها السالم)و نیز ایشان از افرادى معرفى شده که در نماز بر حضرت فاطمه زهرا  1نقل شده است.

 2است.

زدن بر او  زیانۀاش و تاگیرى او در برابر عثمان، دستور عثمان به اخراج او از مسجد، شکسته شدن دندههمچنین موضع

 3براى نماز خواندن بر ابو ذر در منابع ذکر شده است.

 مصحف ابن مسعود

 براى ابن مسعود در تفسیر، تنها مصحف ایشان نامبرده شده و کتابى دیگر براى وى ذکر نشده است.

شته است، ارسد از باب تخریب شخصیت وی بوده و حقیقت ند]به مصحف او مطالبی نسبت داده شده که به نظر می

 دانسته است و...[را از قرآن ندانسته و آنرا تعویذاتی از پیامبر می« معوذتین»همچون اینکه وی 

 ابى بن کعب 

( آلهولیهعاللّهصلّى)ترین مفسران صحابه، ابى بن کعب است. نامش ابو المنذر، از اصحاب رسول خدا یکى از معروف

، اهل مدینه و از انصار بوده است. او از نادر نویسندگان عصر رسالت بود که وقتى مسلمان شد، از کاتبان وحى گردید 

در جنگهاى بدر، احد، خندق و سایر جنگها با رسول خدا  4بیعت کرد. (آلهوعلیهاللّهصلّى)و در عقبۀ دوم با رسول خدا 

 5بود.  (آلهوعلیهاللّهصلّى)

 6بوده است. (السّالمعلیه)وایات زیادى مدافع والیت على مطابق ر

 معروف شد.« سید القرّاء»او در قرائت سر آمد صحابه بود، بدین جهت به 

 .اندروایات تفسیرى زیادى به ابى بن کعب نسبت داده

                                                           
 .469-461، ص 2ر. ک: شیخ صدوق، خصال، ج   1
 360همان، ص   2
 .4، ص 6ر. ک: عالمه امینى، الغدیر، ج   3
مدینه با  نفر از منظور دومین بیعت اهل مدینه است که در عقبه دوم نزدیك منا )که اکنون مسجدى قدیمى است( در سال دوازدهم بعثت انجام شد و در آن هفتاد  4

 .438، ص 3رسول خدا صلّى الّله علیه و آله بیعت کردند. ر. ک: ابن هشام، سیره نبویه، ج 
 82، ص 1کلى، ج خیر الدین زرکلى، االعالم زر  5
 به بعد. 461، ص 2به بعد و شیخ صدوق، الخصال، ج  97، ص 1ر. ک: طبرى، االحتجاج، ج   6
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 مصحف ابى بن کعب 

 اضافه داشتن سورة خلع و حفد و...مچون اند، هاوصافی برای آن بیان کرده که براى ابى نیز مصحفى نقل شده

 روایات فضایل سور 

یلت هاى قرآن، حدیثى را در فضبسیارى از مفسران از جمله ثعلبى، واحدى نیشابورى و زمخشرى براى هریك از سوره

 اند.نقل کرده  (آلهوعلیهاللّهصلّى)آن سوره از ابى بن کعب از رسول خدا 

 اند.سند تضعیف نموده و برخی دیگر به آن استناد کردهبرخی این حدیث را از حیث متن و 

اره اند. در هر صورت در این بابى را به ساختن حدیث متهم نکردهدانند که این روایت را ساختگی میالبته کسانی

اند؛ بدین معنا که براى رسیدن به ثوابها استشهاد کرده 1«من بلغ»نقدها و ایرادهایى شده که برخى در نهایت به روایات 

اگر کسى آن را به امید پاداش بخواند، ثواب به او داده خواهد شد؛ اگرچه بعدها روشن شود که حدیث ساختگى بوده 

 است.

 ویژگیهاى تفسیرى صحابه 

تنها برخى از  2تفسیرى تدوین نشد.ها بوده است و در آن زمان . تفسیر، بیشتر به صورت نقل زبانى و حفظ در سینه1

 ، مصحف ابى و ابن مسعود؛ (السالمعلیه) امیرالمومنیناند؛ از جمله مصحف صحابه داراى مصحف بوده

 3. تفسیر نشدن تمام قرآن؛2

پیرایگى، در حدى که براى حل مشکل یا برطرف ساختن ابهام، عبارتى کوتاه و بیانى رسا در غایت . سادگى و بى3

 .شدارائه مىایجاز 

 .. اختالف نداشتن در مسائل فقهى و کالمى4

                                                           
این است که به هر کسى ثواب عملى را خبر دهند و او به قصد رسیدن به آن ثواب عملى را انجام دهد، خداوند به او آن ثواب را خواهد « من بلغ»مضمون روایات   1

 .59، ص 1د بن حسن حر عاملى، وسائل الشیعۀ، ج داد. ر. ک: محم
 .97، ص 1محمد حسین ذهبى، التفسیر و المفسرون، ج   2
 همان.  3
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 .. پیراستگى از تفسیر به رأى5

 د؛کردن. مفسران در این دوره براى تفسیر آیات بیشتر به مشاهدات، نقل و آنچه شنیده بودند تکیه مى6

 وجود دارد. -اس تفسیر ابن عب به ویژه -. افزون بر روش نقلى استناد به لغت و اشعار عرب نیز در میان تفسیر صحابى 7
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 :تفسیر در دوران تابعان فصل چهارم 

در حال اسالم  ایمان آورده و (آلهوعلیهاللّهصلّى)شود که صحابى را مالقات کرده و به پیامبر تابعى به کسى گفته مى

 1از دنیا رفته باشد.

نان را درک کردند، به فهم و تفسیر قرآن پرداختند. آ (آلهوعلیهاللّهصلّى)گروهى از تابعان که صحابه و یاران پیامبر 

هاى تفسیرى را از مفسران صحابه آموختند و روایات تفسیرى زیادى را نقل کرده و به تدریج اظهار نظر و اجتهاد شیوه

 د.باشنمى (السالمعلیهم)در تفسیر را آغاز نمودند. بیشتر مفسران تابعى از شاگردان ائمه اطهار 

 هاى مختلف، از افراد زیر است:بیشترین روایات تفسیرى از میان تابعان از مدرسه

سعید بن جبیر، مجاهد بن جبر، عکرمه، طاووس بن کیسان، عطا بن ابى رباح، سدّى کبیر، جابر جعفى، قتاده، حسن 

 بصرى و ضحّاک بن مزاحم.

  مفسران معروف مکه 

ت ابن ها در این مدرسه به دستابعان، مدرسه مکه بوده است که بارزترین چهرهترین مدارس تفسیرى یکى از معروف

عباس پرورش یافتند. حدود سى نفر از مفسران نام برده شده که چند تن بیش از دیگران در تفسیر قرآن معروف بودند. 

 این افراد عبارتند از:

 ابى رباح، طاووس بن کیسان یمانى و...  سعید بن جبیر، مجاهد بن جبر، عکرمه )مولى ابن عباس(، عطاء بن

 پردازیم.اکنون به توضیح مختصرى دربارة این افراد مى

 ق(  ۹۵۰. سعید بن جبیر )متوفاى ۱

ایشان در تفسیر شاگرد ابن عباس، اهل کوفه و ساکن مکّه بوده است و روایات فراوانى در کتابهاى تفسیرى شیعه و 

مناظره  2سالگى به دست حجاج بن یوسف ثقفى به شهادت رسید. 49ق در  95ل سنّى از او نقل شده است. وى در سا

                                                           
 .122، 120شهید ثانى، الدرایۀ فی علم مصطلح الحدیث، ص   1
 .622، ص 1شیخ عباس قمى، سفینۀ البحار، ج   2
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ه بود (السالمعلیهم)شود که وى شیعه و از محبان اهل بیت و از روایات استفاده مى 1او با حجاج ثقفى معروف است

ید بوده است و آن حضرت از سع (السالمعلیه)اند. او پیرو امام زین العابدین است و علت قتل وى را نیز همین دانسته

 2کرد.بن جبیر ستایش مى

احمد بن حنبل گوید: حجاج،  3اند.اند و مطلب فوق را با اندکى تغییر دربارة او نقل نمودهاهل سنت نیز او را ستوده

 سعید بن جبیر را به قتل رساند، در هنگامى که بر روى زمین کسى نبود که نیازمند علم او نباشد.

 4باشد.شان مورد اتفاق دانشمندان و مؤلفان صحاح ستّه اهل سنّت و کتب اربعه شیعه مىوثاقت ای

 ق(  ۱۰۴مجاهد بن جبر )متوفاى  .۲

ق در حال سجده  104ق متولد و در سال  21نامش ابو الحجاج مخزومى، اهل مکه، قارى و مفسر است. وى در سال 

 5اند.عباس بوده و بزرگان و ارباب حدیث و تفسیر بر او اعتماد کردهترین شاگردان ابن در مکه وفات یافت. او از موثق

 باشد.اس مىو ابن عب (السالمعلیه)روایات تفسیرى فراوانى از ایشان نقل شده و روایات او به نقل از امیر المؤمنین، على 

و امین،  نظر دارند. او انسانى موثقنویسد: همۀ امت بر پیشوایى مجاهد در تفسیر و استناد به سخنان او اتفاق ذهبى مى

 6حافظه و با دقت بود.فقیهى پرهیزکار، دانشورى صاحب احادیث فراوان، خوش

 تفسیر وى داراى ویژگیهاى ذیل است:

 7( حرّیت در ارائه آرا و دیدگاههاى عقلى؛1

 8( توجه به تشبیه و تمثیل؛2

                                                           
 .335، ص 1محمد کشى، اختیار معرفۀ الرجال، ج   1
 همان.  2
 .373-369، ص 1یوسف مزى، تهذیب الکمال، ج   3
 .45سید محمد باقر حجتى، سه مقاله در تاریخ تفسیر، ص   4
 .335، ص 1محمد هادى معرفت، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، ج   5
 .116، ص 1التفسیر و المفسرون، ج   6
 .48اله در تاریخ تفسیر، ص ؛ سه مق337، ص 1محمد هادى معرفت، التفسیر و المفسرون، ج   7
 همان.  8
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 ( توجه به نکات عرفانى؛ 3

 (.السالمعلیه)( ذکر فضایل امیر المؤمنین 4

ى برد که سندهایى دارد؛ از جملۀ آنها طریق ابن ابحاجى خلیفه در کشف الظنون کتابى به نام تفسیر مجاهد را نام مى

 1نجیح و ابن جریح است.

 ق(  ۱۰۶. طاووس بن کیسان )متوفاى ۳

او شاگرد ابن عباس  2است. ابو عبد الرحمن طاووس بن کیسان همدانى، از ایرانیان و یکى از مفسران معروف تابعان

صاحب وفیات  3کرد.بوده و با پنجاه صحابى مجالست داشته است؛ ولى با ابن عباس بیش از دیگران رفت و آمد مى

روایاتى در فضایل و تقواى او بیان شده؛ از جمله اینکه او از عبّاد یمن،  4داند.ق مى 106االعیان وفات او را سال 

 5که چهل بار حج به جا آورده. الدعوه و کسى استمستجاب

و  7اندمعرفى کرده (السالمعلیه)شیخ طوسى و صاحب روضات الجنات او را از اصحاب امام سجاد  6ابن شهرآشوب،

 9دانند.اما برخى دیگر وى را از متصوفه و از مفسران اهل سنت مى 8ابن قتیبه به شیعه بودن او تصریح نموده؛

 دهد شخصى مبارز و شجاع بوده است.اى داشته که نشان مىگیریهاى بسیار ارزندهعاو در برابر حاکمان وقت موض

 ق(  ۱۱۴. عطاء بن ابى رباح )متوفاى ۴

از فقهاى نامدار مکه، از اصحاب خاص ابن عباس، شاگرد و پرورش یافته مکتب اوست. فرزندان ایشان؛ عبد الملك، 

طورکه در شرح حال ابن عباس همان 10اند.بوده (السالمعلیهما)صادق عبد اللّه و عریف، از اصحاب امام باقر و امام 

                                                           
 .458، ص 1کشف الظنون، ج   1
 .343، ص 1التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، ج   2
 .112، ص 1التفسیر و المفسرون، ج   3
 .509، ص 2شمس الدین احمد بن خلکان، وفیات االعیان، ج   4
 .10-8، ص 5ر. ک: ابن حجر، تهذیب التهذیب، ج   5
 .177، ص 4مناقب آل ابى طالب، ج   6
 .94، ص 2شیخ عباس قمى، سفینۀ البحار، ج   7
 .306ابن قتیبه، المعارف، ص   8
 .94، ص 2سفینۀ البحار، ج   9

 .216، ص 2و شیخ عباس قمى، سفینۀ البحار، ج  188ر. ک: محمد کشى، ص   10
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گذشت، وى همان کسى است که در آخرین بیمارى ابن عباس در طائف همراه با گروهى از بزرگان طائف به حضور 

 1کند.وى آمده و حدیث امامت و والیت را از ایشان نقل مى

 (المالسعلیه)و ابو نعیم وى را در شمار تابعانى آورده است که از امام باقر  2ده،در روایتى او را ستو (السالمعلیه)امام باقر 

 3اند.روایت کرده

شود. ابن کرد و فتواى اهل مکه به او منتهى مىنویسد: عطا؛ ثقه، فقیه، و دانشمند بود و فراوان حدیث نقل مىذهبى مى

تجتمعون الیّ یا اهل مکه و »گفت: کردند، مىمراجعه مىعباس هنگامى که اهل مکه براى اخذ معارف دینى به او 

 ؟آیید در حالى که عطاء نزد شما استاى اهل مکه آیا گرد من مى« عندکم عطاء؟

استحیى »ت: ؟ او گفدهىدانم! به او گفته شد: آیا به رأى خود پاسخ نمىاى پرسیدند؛ پاسخ داد: نمىگویند از عطا مسأله

 4«.االرض برأیى من اللّه ان یدان فی

 ق(  ۱۰۵. عکرمه )متوفاى ۵

ن بن ، حس(السالمعلیه)او غالم ابن عباس و از بربرهاى مراکش )مغرب( بوده است. وى از ابن عباس، امیر المؤمنین، 

 5، ابو هریره، ابن عمرو... روایت نقل کرده است.(السالمعلیه)على 

ود، حصین والى بصره ب (السالمعلیهامیرالمومنین )عکرمه غالم حصین بن حرّ عنبرى بود. زمانى که ابن عباس از طرف 

بست او را به ابن عباس بخشید. ابن عباس براى آموزش قرآن و سنت به عکرمه فراوان کوشید. طبق برخى نقلها او را مى

خوب تربیت کرد و بسیار نیکو آموزش داد و در نتیجه فقیهى بزرگ  آموخت. ابن عباس او راو قرآن و سنت به او مى

 ترین استاد او ابن عباس بوده.بنابراین مهم 6و داناترین فرد در زمینه تفسیر و معانى قرآن شد.

تنها سیزده سال داشته و بعید است که از آن حضرت مستقیم نقل نموده  (السالمعلیه)او در زمان شهادت امام على 

 د؛ اما با واسطه ممکن است.باش

                                                           
 .287، ص 36محمد باقر مجلسى، بحار االنوار، ج   1
 .311، 188ولیاء، ص حلیۀ اال  2
 همان.  3
 .123، ص 1محمد حسین ذهبى، التفسیر و المفسرون، ج   4
 .228، ص 7؛ ابن حجر عسقالنى، تهذیب التهذیب، ج 116، ص 1التفسیر و المفسرون، ج   5
 .349، ص 1محمد هادى معرفت، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، ج   6
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 1؟ گفت: عکرمه.دانىبه سعید بن جبیر گفته شد: آیا کسى را داناتر از خود مى

در مورد وثاقت ایشان در میان رجال شناسان و دانشمندان اسالمى، اختالف نظر وجود دارد. برخى به شدت با وى 

 اند.مخالف بوده و برخى او را تأیید کرده

 2.اندبسیارى از نقلها وى را به پذیرش آراى خوارج و به کذب بر استادش، ابن عباس، متهم کردهمخالفان: در 

اند؛ وى را توثیق نکرده 7و محدّثى قمى 6، عالمه حلى 5سید بن طاووس 4مامقانى، 3رجال شناسان شیعه؛ از جمله کشى،

 حتى افرادى مانند عالمه حلى او را تضعیف 

دربارة  (السالمیهعل)اند. بیشترین مبناى عدم توثیق یا تضعیف عکرمه از جانب دانشمندان شیعه، روایت امام باقر کرده

تفا و سخن کشّى اک (السالمعلیه)عکرمه است. برخى از رجال شناسان مانند آیۀ اللّه خویى به صرف نقل سخن امام 

 8کرده است.

 اند.وارد شده که وى را به خارجى بودن متّهم کردهدر منابع شیعه دربارة وى روایاتى 

 9دانند.موافقان: برخى از اهل سنت مانند نسایى و ابن ابى حاتم او را ثقه مى

 دهند. آیۀ اللّه معرفتمحقّق تسترى و آیۀ اللّه معرفت ادله تضعیف را نقد نموده و عکرمه را مورد تأیید قرار مى

؛ اما از روایت (السالمعلیه)عکرمه بر رأى خوارج است، سخن راوى است، نه امام  نویسد: اینکه در روایت آمدهمى

دهد وى مورد شود، بلکه مدح نیز استفاده خواهد شد؛ چرا که نشان مىامام باقر علیه السالم نه تنها ضعف استفاده نمى

 کند مطالبى را به هنگام مرگ به وى تلقین کند.بوده است که امام قصد مى (السالمعلیه)عالقه امام 

                                                           
 .229همان، ص   1
 .425ر. ک: ابن حجر عسقالنى، مقدّمه شرح البخارى، ص  «.ال تکذب على کما کذب عکرمه علىّ بن عباس»بن عمر به غالمش نافع گفت: در روایتى ا  2
 .477، ص 2؛ اختیار معرفۀ الرجال، ج 188محمد کشى، اختیار معرفۀ الرجال، رجال کشى، ص   3
 .256، ص 2تنقیح المقال، ج   4
 همان.  5
 .245عالمه حلى، خالصۀ االقوال، ص   6
 .216، ص 2سفینۀ البحار، ج   7
 .177، ص 12معجم رجال الحدیث، ج   8
 .232، 230، ص 7تهذیب التهذیب، ج   9
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محقّق تسترى منشأ نسبت کذب به عکرمه )و تکذیب ابن عباس( و همچنین نظر دادن عکرمه براساس رأى خوارج را 

 داند و آن فتواهاى وى مطابق مذهب شیعه و مخالف اهل سنت است.یك چیز مى

توان پذیرفت ایشان عقاید خوارج را قبول کرده باشد و حال نویسد: چگونه مىرى چنین مىمحقق تسترى در نقد دیگ

آمد و جوایز دانند و عکرمه نزد سلطان مىآنکه خوارج، قیام و خروج بر اهل جور را حتى نسبت به زنان واجب مى

 گرفت.آنها را مى

 

 ت:با توجّه و دقت در مطالب گذشته نتایج زیر قابل استخراج اس

. در مطالب نقل شده از موافقان و مخالفان عکرمه، تناقض آشکار وجود دارد؛ مثال خارجى بودن با مراجعه به امرا و 1

پادشاهان سازش ندارد. همچنین سفارش و تمجید بسیارى از تابعان و نیز موقعیت علمى وى و ستایش ابن عباس از 

 ایشان با خارجى بودن وى کامال در تناقض است؛

 دهد که وى دیدگاههاى شیعه را دارد؛فتواهاى ایشان نشان مى. 2

 . اتهام خارجى بودن به چند دلیل مردود است:3

 الف( هیچ نظریه یا دیدگاه تفسیرى که همگام با دیدگاههاى خوارج باشد، از وى نقل نشده است؛

دگاههاى شیعه را دارد، وى را دهد دیب( در زمان خود به سبب موقعیت علمى باال و فتواهاى خاصى که نشان مى

 اند.مورد حسادت و اتهام قرار داده

 . رجوع ایشان به امرا و سالطین به دلیل تنگدستى وى بوده است؛4

به سبب دیدگاههاى خاص وى است که به شیعه نزدیك بوده و وى  -افزون بر ضعف سند  -. اتهام کذب بر ایشان 5

 کردند؛را به مذهب خاصى متهم مى

کند؛ چرا که منبع تضعیف رجال شناسان شیعه بوده است، بر مذمّت وى داللت نمى (السالمعلیه)روایت امام باقر  . دو6

هیچ داللتى بر  «لو ادرکته لنفعته»؛ ثانیا تعبیر (السالمعلیه)که: اوال اتهام و نسبت خارجى در کالم راوى است، نه امام 

 اند.خود آن را توضیح داده (السالمعلیه)طورکه امام مذمت ندارد؛ همان
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 مفسّران معروف مدینه 

اند، زیستهدر مدینه که بسیارى از تابعان در این زمان مى (السالمعلیه)و امام باقر  (السالمعلیه)حضور امام علىّ بن الحسین

ببرند؛ به  هاى فراواناز مکتب این دو امام بهره -حتى تابعان از کوفه، بصره و شام  -باعث شد که عدة بسیارى از آنان 

و... شاگرد ائمه  رهمین جهت بسیارى از تابعان از جمله سعید بن مسیّب، زید بن اسلم، جابر بن یزید جعفى، سدّى کبی

 اند که در ضمن بررسى آنها به این مسئله اشاره خواهد شد.نیز بوده (السالمعلیهم)اطهار 

، (السالمعلیه)ترین آنان در تفسیر پس از امام علىّ بن ابى طالب کردند. معروفدر مدینه بسیارى از صحابه زندگى مى

 ابىّ بن کعب، معروف به سیّد القرّاء بود.

 ق( ۹۴سعید بن مسیب )متوفاى . ۱

سالگى درگذشت. در کتابهاى  75ق در  94از مفسران معروف تابعان، ابو محمد سعید بن مسیب است که در سال 

اند. کشّى در ضمن روایتى از امام بر شمرده (السالمعلیهم)رجال از شخصیت او تمجید شده و او را از محبان اهل بیت 

آیت اللّه خویى نیز او را از  1به شمار آورده. (السالمعلیه)او را حوارى امام علىّ بن الحسین  (السالمعلیه)کاظم 

 2بر شمرده است. (السالمعلیهم)دوستداران اهل بیت 

 اى واالست.وى از نظر علمى نزد عامه و خاصه داراى رتبه

 ق(  ۹۰. ابو العالیه رفیع بن مهران ریاحى )متوفاى ۲

-صلّى)دو سال از رحلت پیامبر جاهلیت را درک کرد و پس از گذشت ریاحى، بصرى است. او زمان رفیع بن مهران 

 اسالم آورد. (آلهوعلیهاللّه

، عبد اللّه بن مسعود، ابىّ، عبد اللّه بن عباس، حذیفه، ابو ذر، ابو ایّوب انصارى (السالمعلیه)ایشان از امیر المؤمنین على 

 روایت کرده است. همگى بر ثقه بودن او اتفاق نظر دارند.و دیگر بزرگان اصحاب 

                                                           
 43، ص 1اختیار معرفۀ الرجال، ج   1
 134، ص 8معجم رجال حدیث، ج   2
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 . محمد بن کعب قرظى ۳

ابو حمزه محمد بن کعب قرظى ابتدا در کوفه و سپس در مدینه ساکن شد. در کتب تفسیرى شیعه و اهل سنت آرایى 

، ابن (السالمعلیه)ابى طالب  ایشان از امام علىّ بن 1اند و کتابى در تفسیر نیز براى وى ذکر شده است.از او نقل کرده

کند )البته همه اینها مرسل است( و با واسطه از ابى بن کعب نیز روایت نقل مسعود، ابن عباس و غیره روایت نقل مى

کرده است. وى به وثاقت، عدالت، تقوا و کثرت نقل حدیث و نیز تأویل قرآن مشهور است. عجلى، ابن سعد و ابن 

 2اند.عالم به قرآن و مرد صالح معرفى کرده حجر و غیره او را ثقه و

 ق(  ۱۳۶. زید بن اسلم عدوى )متوفاى ۴

عه و سنى روایاتى از و در کتابهاى تفسیرى شی 3ابو اسامه یا ابو عبد زید بن اسلم عدوى؛ اهل مدینه، فقیه و مفسر است،

 او نقل شده.

 اند.کردهاهل سنت او را ثقه در روایات و از بزرگان تابعان معرفى 

اب و عدّه البرقى ایضا فی اصح»نویسد: داند، سپس مىمى (السالمعلیه)آیت اللّه خویى نیز او را از اصحاب امام سجاد 

 4«.(علیهما السالم)السجاد و الصادق 

 

 مفسران معروف عراق 

 ق(  ۱۱۷. قتادۀ بن دعامۀ سدوسى )متوفاى ۱

 و از دانشمندان بزرگ عصر خود بوده است. ابو الخطاب قتادة بن دعامه سدوسى، ساکن بصره

                                                           
 به بعد. 374، ص 9ج ؛ ر. ک: تهذیب التهذیب، 475، ص 1حاجى خلیفه، کشف الظنون، ج   1
 .125، ص 1ر. ک: همان؛ التفسیر و المفسرون، ج   2
 126، ص 1التفسیر و المفسرون، ج   3
 (السالمعلیه)علىّ بن الحسین »کند: به نقل از بخارى بیان مى 126، ص 1؛ اما با کمال تأسف ذهبى در التفسیر و المفسرون، ج 335، ص 7معجم رجال الحدیث، ج   4

ن کس علّى باین نقل به طور قطعى دروغ و باطل است؛ چرا که اوال هیچ« کرد.نشست و از مجلس قومش تخطى مىآمد و با وى مىبه مجلس زید بن اسلم مى

شود؛ ثالثا مقام و اساتید او محسوب مى از مشایخ (السالمعلیه)داند؛ ثانیا در منابع مختلف امام علىّ بن الحسین را از راویان زید بن اسلم نمى (السالمعلیه)الحسین 

اگرد آید، نه شاساسا با این سخن سازش ندارد؛ رابعا از نظر سن، امام چهارم شیخ و استاد زید بن اسلم به شمار مى (السالمعلیه)امامت و موقعیت علمى امام سجاد 

 مرده است. 136سال  اند و حال آنکه زید دربه شهادت رسیده 95یا  93ایشان؛ زیرا امام در سن 
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 اند.برخى از دانشمندان اهل سنت او را ستوده

و این خود نوعى  1اند،گفته« سلونى»محدث قمى وى را از بزرگان تابعان عامه و در شمار کسانى آورده است که 

 اشاره کرده. (السالمعلیه) آید، به محبت او به امیر المؤمنینمذمت است؛ اگرچه پس از روایتى که در ذیل مى

 متفاوت است. (السالمعلیهم)روایات دربارة برخورد او با اهل بیت 

 ق(  ۱۲۸. جابر بن یزید جعفى )متوفاى ۲

بوده  (المالسعلیه)و امام باقر  (السالمعلیه)جابر بن یزید جعفى، از مفسران تابعى و از اصحاب و شاگردان امام سجاد 

وى  از او نقل شده که نشانۀ شیعه بودن (السالمعلیهم)است. روایات فراوانى در تفسیر، احکام و ویژگیهاى اهل بیت 

 اند، شیعه )رافضى( بودن اوست.رو اهل سنت تنها ایرادى که از وى گرفتهاست؛ ازاین

 بر او رحمت فرستاد و فرمود: (السالمهعلی)در روایتى امام صادق 

 « کند، درست است.آنچه او از ما نقل مى»

دربارة »دربارة تفسیر جابر پرسیدم. حضرت فرمود:  (السالمعلیه)از امام » ز مفضّل روایت کرده است که گوید:کسى ا

 2«.کنندآن با مردم فرومایه سخن مگوى که آن را ناروا پخش مى

از مفسران معروف زمان خود و مورد اعتماد شیعه و سنى کند که جابر این روایات و بسیارى نقلهاى دیگر داللت مى

هفتاد هزار  (السالمعلیه)کشّى از جابر نقل کرده که گفت: امام باقر بوده است. و (السالمعلیهم)و حتى از خواص ائمه 

 3حدیث براى من روایت فرمود که آنها را براى احدى نقل نکرده و نخواهم کرد.

                                                           
 .405، ص 2شیخ عباس قمى، سفینۀ البحار، ج   1
 .21-17، ص 4ر. ک: معجم رجال الحدیث، ج   2
 همان  3



42 
 

 ق(  ۱۲۷. سدّى کبیر )متوفاى ۳

اسماعیل بن عبد الرحمن کوفى، از مفسّران تابعى است که روایات فراوانى در تفاسیر شیعه و اهل سنّت از ایشان نقل 

چهارم تفسیر شده. وى در میان تابعان از جمله افرادى است که بیشترین روایات تفسیرى را نقل کرده و بیش از یك

 1ست.ابن مسعود از آن او

نویسد: سدّى، مفسرى محدث قمى مى 2بوده است. (السالمعلیهم)سدّى از اصحاب امام سجاد، امام باقر و امام صادق 

معروف است که در کتب تفاسیر، اقوال و آراى ایشان نظیر آراى مجاهد، قتاده، کلبى، شعبى و مقاتل ذکرشده و ابن 

 3داند.حجر او را صدوق و از شیعیان مى

 ق(  ۶۳ق بن اجدع کوفى )متوفاى . مسرو۴

مسروق بن اجدع، از اهالى یمن است که در ایام خالفت ابو بکر به مدینه آمد و سپس در کوفه ساکن شد. وى از نظر 

و برخى او را مخالف  5ولى رجال شناسان شیعه بیشتر به نکوهش وى پرداخته 4اهل سنت از وثاقت برخوردار است؛

 6اند.معرفى کرده (مالسالعلیه)امیر المؤمنین 

 ق(  ۶۱. علقمۀ بن قیس )متوفاى ۵

راویان  ترینمتولد شد و از معروف (آلهوعلیهاللّهصلّى)علقمۀ بن قیس بن عبد اللّه نخعى کوفى در زمان رسول خدا 

 ترین فرد به مکتب ابن مسعود است.عبد اللّه بن مسعود و آگاه

یز وى را ستوده است. شیخ طوسى در کتاب رجال او را از اصحاب امیر المؤمنین اند و شیعه ناهل سنت او را توثیق کرده

وارد مدائن شد و با او در جنگ  (السالمعلیه)به شمار آورده و گوید: او از کسانى است که همراه على  (السالمعلیه)

 7نهروان شرکت کرد و شمشیرش را با خون )دشمنان( رنگین نموده و نیز در جنگ صفین هم شرکت کرده بود.

                                                           
 .302، ص 1ر. ک: خضیرى، تفسیر التابعین، ج   1
 326تأسیس الشیعۀ، ص   2
 611، ص 1سفینۀ البحار، ج   3
 .109، ص 10ر. ک: تهذیب التهذیب، ج   4
 211، ص 3مامقانى، تنقیح المقال، ج عبد الّله   5
 617، ص 1سفینۀ البحار، ج   6
 386، ص 1محمد هادى معرفت، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، ج   7
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 ق(  ۷۶. مرّه همدانى کوفى )متوفاى ۶

به  لقب معروف است. این« مرّة الخیر»یا « مرّة الطیب»ابو اسماعیل مرّة بن شراحیل همدانى کوفى، اهل عبادت و به 

 سبب عبادت، شایستگى در کارهاى خیر، تقوا و زهد ایشان است.

 1کینه و عداوت داشته است. (السالمعلیه)اند که وى به على نقل کرده

 ق(  ۱۰۹. عامر شعبى )متوفاى ۷

، ابن (لسالماعلیه)ابو عمرو عامر بن شراحیل شعبى کوفى، از همدانیان است. ایشان از بسیارى از صحابه، از جمله على 

عباس، ابن مسعود و... روایت نقل کرده. گویند شعبى پانصد تن از صحابه را درک کرده است. او را از نظر علمى 

اما نزد  2اى بسیار قوى داشته و در تفسیر، حدیث، ادبیات و شعر داراى تخصص بوده است؛اند. وى حافظهبسیار ستوده

 3باشد.و مذموم مىرجال شناسان شیعه داراى شخصیتى مطعون 

 ق(  ۱۱۰. حسن بصرى )متوفاى ۸

وى داراى زهد، تقوا، فصاحت و بالغت بوده و  هجرى در مدینه به دنیا آمد. 21ابو سعید حسن یسار بصرى، در سال 

 شخصى خوش گفتار و اهل موعظه بوده است.

در تفسیر  موجود است. وى داراى کتابىروایات تفسیرى فراوانى از ایشان نقل شده که در منابع تفسیرى شیعه و سنى 

رو او را رئیس مذهب بوده و در علم کالم آراى فراوانى دارد. از ویژگیهاى علمى وى قائل بودن به قدر است؛ ازاین

 4اند.اند و به همین جهت برخى علماى شیعه او را تضعیف کردهدانسته« قدریه»

 ق(  ۱۲۰. ابو صالح باذان )متوفاى ۹

باذان بصرى در تفسیر صاحب نظر بوده است. سید حسن صدر او را از شاگردان ابن عباس که محمد بن ابو صالح 

 5.داندداند. شیخ مفید وى را از بزرگان تفسیر و مورد اعتماد شیعه مىکند، مىسائب کلبى از او روایت مى

                                                           
 300ابو على، منتهى المقال، ص   1
 .132، ص 1؛ التفسیر و المفسرون، ج 88، ص 10ر. ک: تهذیب التهذیب، ج   2
 701، ص 1سفینۀ البحار، ج   3
 405، ص 2شیخ عباس قمى، سفینۀ البحار، ج   4
 325تأسیس الشیعۀ، ص   5
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 (السالمیهعل)ى من، امیر المؤمنین گفت: موالدر سخنى که میان عکرمه و ابو صالح گذشته، ابو صالح به عکرمه مى

 1اعلم از موالى تو، ابن عباس است.

 مفسران دیگر در دوران تابعان 

 ق(:  ۱۰۵. ضحاك بن مزاحم )متوفاى ۱

یارى از کند و نزد بسنام ضحاک در بسیارى از کتب تفسیرى شیعه و اهل سنت آمده است. او از ابن عباس روایت مى

 است.رجال شناسان توثیق شده 

 ق(:  ۱۱۱. عطیۀ بن سعید عوفى کوفى )متوفاى ۲

ابن ابى حاتم و ابن جریر از طریق عوفى روایات زیادى را از او در کتابهاى خود  کند.وى از ابن عباس روایت مى

ه شکل گفت من قرآن را به شکل تفسیر و توضیح سه بار و باند تفسیر عطیه داراى پنج جزء بوده و مىگفته 2اند.آورده

اند. گویند: حجاج، عوفى را بر شمرده (السالمعلیه)وى را از محبان على  3قرائت سى بار بر ابن عباس عرضه داشتم.

 4وى خوددارى کرد. را ناسزا گوید؛ ولى (السالمعلیه)صد تازیانه زد تا على 

 ق(:  ۱۵۰. مقاتل بن سلیمان )متوفاى ۳

وى را از  کند. برخىابو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر ازدى بلخى، از عطاء بن ابى رباح و مجاهد روایت نقل مى

 5اند.اند؛ ولى بعضى او را از محدثان اهل سنت دانستهمعرفى کرده (السالمعلیه)اصحاب امام باقر 

 ق(:  ۱۳۶. عطا بن سائب، ابو محمد ثقفى کوفى )متوفاى ۴

 کند.او از مفسرانى است که مدتى در کوفه بوده و از شیعیان است. ایشان از سعید بن جبیر، مجاهد و عکرمه روایت مى

                                                           
 .63شعرانى، فهرست مشاهیر القراء، به نقل از: سید محمد باقر حجتى، سه مقاله در تاریخ تفسیر، ص   1
 322، ص 2جالل الدین سیوطى، االتقان، ج   2
 283، ص 4آقا بزرگ تهرانى، الذریعۀ، ج   3
 فهرست مشاهیر القرّاء، واژه ح  4
 310منتهى المقال، ص   5
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 ق(:  ۱۴۱. ابان بن تغلب، ابو سعید بکرى کوفى )متوفاى ۵

کند و صاحب کتاب روایت مى( لسالما ماعلیه)مد باقر و امام صادق وى شیعى و از امام سجاد علیه السالم و امام مح

 معانى القرآن است.

 ق(:  ۱۴۳. علىّ بن طلحه هاشمى )متوفاى ۶

 وى از مفسران تابعان بوده که با واسطه از ابن عباس روایت کرده است.

 ق(:  ۱۴۶. محمد بن سائب کلبى )متوفاى ۷

 بوده است. (السالم ماعلیه)و امام صادق  حمد باقرشیعى و از اصحاب امام م او از مفسران

 ق(:  ۱۴۸. سلیمان بن مهران اعمش )متوفاى ۸

 از مفسران شیعى شمرده شده است.

 ق(:  ۱۵۰. ابو حمزۀ ثمالى، ثابت بن دینار ابو صفیه کوفى )متوفاى ۹

فسیر و صاحب ت (السالمعلیهم)ایشان از محبان اهل بیت علیه السالم و شیعیان خاص امام سجاد، امام باقر و امام صادق 

او را سلمان زمان خود معرفى کرده. او  (السالمعلیه)اند. امام رضا بوده است. دانشمندان شیعه و سنى همه او را ستوده

 اند.معروف اهل سنت و شیعه از وى روایات نقل کردهداراى مقامى بس بزرگ است. تفاسیر 

 ق(:  ۱۳۱. و اصل بن عطا )متوفاى ۱۰

باشد، ابو حذیفه و اصل بن عطاء بصرى، شیخ معتزله و مؤسس مذهب اعتزال است. وى داراى کتاب معانى القرآن مى

 1را پذیرفته است. (السالمعلیه)و به رجعت اعتقاد داشته و مقام واالى امام على 

                                                           
 .356، ص 2ر. ک: داودى، طبقات المفسرین، ج   1
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 ق(:  ۱۵۰. ابن جریح )متوفاى ۱۱

عبد الملك بن عبد العزیز بن جریح، رومى االصل است و در مکه وفات کرد. طبرى و ثعلبى در تفسیر خود از ایشان 

  1اند.روایت اخذ کرده

 ق(:  ۱۶۱. سفیان ثورى )متوفاى ۱۲

 رود.مشاهیر علما و محدثان به شمار مى ابو عبد اللّه سفیان بن سعید تفسیر کوتاهى دارد. وى از

 ق(:  ۱۵۰. ابو جارود )متوفاى ۱۳

نام وى زیاد بن منذر است. از آغاز والدت نابینا بوده و طایفه زیدیه جارودیه منسوب به اوست. قسمتى از تفسیر علىّ 

است؛  (السالمعلیهم)و امام صادق بن ابراهیم قمى از ایشان نقل شده. وى از اصحاب امام زین العابدین، امام محمد باقر 

کند، و این در زمانى بوده است که از نظر مذهب مشکل روایت مى (السالمعلیه)اما در تفسیرش از خصوص امام باقر 

 2نداشته.

ق( را نام برد که کوفى بوده و از عطاء بن سائب روایت  168توان قیس بن مسلم )متوفاى عالوه بر افراد یادشده مى

ق( نیز روایت تفسیرى نقل شده است. همچنین دو تن دیگر، عبد الرحیم  198. از سفیان بن عیینه )متوفاى کندمى

 ق(، هریك صاحب تفسیرند. 172ق( و مالك بن انس )متوفاى  172راهوارى )متوفاى 

 ویژگیهاى تفسیرى تابعان 

 .کالمىجمله تفسیر عقلى، عرفانى و . ظهور تنوّع و اختالف در تفسیر: از 1

 .. تکیه بر اجتهاد و توسعه آن2

 .. تکیه بر ظن3

 .. گسترش روایات اسرائیلى4

                                                           
 221سید بن طاووس، سعد السعود، ص   1
 251، ص 4الذریعۀ، ج   2
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 السالم( در تفسیر قرآنفصل پنجم: نقش اهل بیت )علیهم 

 (السالمعلیهم)شناسى اهل بیت مفهوم  

بین دو چیز و پس از آن به معانى دیگر، مانند اعضاى خانواده )زن،  1«الفت»و « انس»در اصل به معناى « اهل»واژه 

 و... آمده است. 2فرزند و خدمتگزار(، اقوام و خویشان

و سکونت شبانه است که بیتوته و بیات نیز به همین  3نیز در اصل به معناى جایگاه و محل بازگشت انسان« بیت»واژة 

خانواده و کسانى که با محل آرامش و سکونت انسان سر و کار دارند و با او یعنى افراد « اهل بیت»معناست. در نتیجه 

 برند و با هم انس و الفت دارند.شب و روز را به سر مى

 ( مطرح شد:33به عنوان یك تعبیر قرآنى در آیه تطهیر )احزاب، « اهل بیت»تعبیر 

-صلّى)دربارة پیامبر  4، این آیه مطابق بیش از هفتاد روایت شیعه و اهل سنت

نازل شده است. و از آنجا که در ضمن آیاتى  (السالمعلیهم)، علىّ بن ابى طالب، فاطمه، حسن و حسین (وآلهعلیهاللّه

به اهل بیت  «آیۀ تطهیر»این اختالف پدید آمده که آیا  (آلهوعلیهاللّهصلّى)پیامبر  قرار گرفته که خطاب به همسران

 باشد.هم مشمول آن مى (وآلهعلیهاللّهصلّى)علیهم السالم )پنج تن( اختصاص دارد یا همسران رسول خدا 

یست. ادله و شواهد ن  (وآلهعلیهاللّهصلّى)بنا به دیدگاه شیعه آیه تطهیر دربارة پنج تن نازل شده و دربارة همسران پیامبر 

 فراوانى در این باره وجود دارد:

شود؛ چرا که وقتى حضرت نوح فرزند خود را از اهل بیت واژه اهل بیت در فرهنگ قرآن به افراد خاصى اطالق مى

 فرماید:داند، خداوند متعال مىخود مى

اى نوح! فرزندت از اهل تو نیست؛ زیرا عمل صالح ندارد. همچنین  5؛ 

 6است استثناى همسر لوط از اهل بیت آن حضرت.

                                                           
 169، ص 1سید حسن مصطفوى، التحقیق فی کلمات القرآن، ج   1
 135، ص 1على اکبر قرشى، قاموس قرآن، ج   2
 324، ص 1مد بن زکریا، معجم مقائیس اللغۀ، ج اح  3
 .603، ص 3؛ جالل الدین سیوطى، درّ المنثور، ج 296، ص 10ر. ک: علّى بن جمعه حویزى، نور الثقلین و البرهان؛ محمد بن جریر طبرى، جامع البیان، ج   4
 46هود،   5
 57نمل،   6
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بق روایات شود؛ بلکه طاند؛ ولى تنها به پنج تن خالصه نمىمفهوم اهل بیت در زمان نزول آیه این پنج تن بودهالبته، 

رسیده، آن حضرت اهل بیت خود را به طور کامل معرفى کرده که دوازده  وآله(علیهاهلل)صلیفراوان که از پیامبر اسالم 

 نفر هستند.

  به کتاب آسمانى  (السالمعلیهم)قلمرو دانش اهل بیت 

ه این است ک (آلهوعلیهاللّهصلّى)و رسول خدا  (السالمعلیه)دانش اهل بیت علیهم السالم بر گرفته از علم امام على 

 اند.دانش الهى را براى فرزندان خود به ارث گذاشته

هم قرآن پرسیدند: اگر در ف (السالمعلیه)در روایتى عبیده سلمانى و علقمۀ بن قیس و اسود بن یزید نخعى از امام على 

رسید؛ بپ (وآلهعلیهاللّهصلّى)؟ حضرت در پاسخ فرمود: از آل محمد دچار مشکل شدیم، به چه کسى مراجعه کنیم
انّا اهل بیت لم یزل اللّه یبعث منا من یعلم کتابه من اوله »فرمود:  (السالمعلیه)امام صادق «. سلوا عن ذلك آل محمد»1

 2«الى آخره

 شود:به اجمال به برخى از موارد قلمرو دانش اهل بیت علیهم السالم به کتاب آسمانى اشاره مىاینك 

 ۳. اطالعات غیبى۱

آید، از قرآن استخراج کرد؛ چرا که به تصریح ائمه توان وقایعى را که در آینده زندگى افراد و جامعه پیش مىمى

-علیهم)تمام معارف و حوادث مربوط به آینده، از قرآن قابل استنباط است؛ اما این ویژگى به ائمه  (السالمعلیهم)اطهار 

 فرماید:مى (السالمعلیه)اختصاص دارد. امام باقر  (السالم

تفسیر قرآن بر هفت وجه  4تفسیر القرآن على سبعۀ اوجه منه ما کان و منه ما لم یکن بعد تعرفه االئمۀ علیهم السالم؛

 دانند.آن را مى (السالمعلیهم)آید که ائمه ست، برخى از آن گذشته است و برخى از معارف آن در آینده مىا

 . شرح و تفصیل احکام۲

                                                           
 196محمد بن حسن صفار قمى، بصائر الدرجات، ص   1
 194همان،   2
 ایم.بخشى از این مباحث را از کتاب علوم القرآن آیۀ اللّه شهید سید محمد باقر حکیم بهره برده  3
 54، ص 18وسائل الشیعۀ، ج   4
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 . علم به ظاهر و باطن قرآن۳

تواند ادعا کند که تمام قرآن، اعم از ظاهر و باطنش نزد فرماید: کسى غیر از اوصیا نمىمى (السالمعلیه)امام باقر 

 1اوست.

  در تفسیر  (السالمعلیهم)حجّیت قول اهل بیت 

در   (وآلهعلیهاللّهصلّى)قول پیامبر  2 به تصریح آیات، از جمله آیه

را تبیین   (وآلههعلیاللّهصلّى)تفسیر و بیانات قرآن کریم حجّیت دارد؛ چرا که این آیه شریفه وظیفه اصلى رسول خدا 

لیل ز به دکند. قول اهل بیت پیامبر نیآیات دانسته. آیات دیگر، از جمله آیه نهم سوره حشر نیز همین مطلب را ثابت مى

 و آیه مسّ  4شود که از آیاتى مانند آیه تطهیریادآورى مى 3باشد.حدیث ثقلین که به طور متواتر نقل شده، حجت مى

 6در تفسیر قابل استفاده است. (السالمعلیهم)نیز حجّیّت قول اهل بیت  5«الْمُطَهَّرُونَ  إِالَّ یَمَسُّهُ 

  در تفسیر قرآن (السالمعلیهم)نقش اهل بیت 

تمام مسائل وحى و شریعت را از ایشان آموخته بود و  (آلهوعلیهاللّهصلّى)، شاگرد ویژه رسول خدا (السالمعلیه)على 

 خود به تربیت مفسران پرداخت

)مانند ابن عباس، ابن مسعود، ابىّ بن کعب( به علم  (السالمعلیه)ترین مفسران صحابه پس از حضرت على بزرگ

 دانند.دار ایشان مىاند؛ بلکه در بسیارى از موارد علم تفسیر خود را وامنظیر آن حضرت اعتراف کردهبى

ه ب (المالسعلیهم)و پیشوایان از اهل بیت  (السالمعلیهم)یابد و امامان معصوم این شیوه در خاندان آن حضرت ادامه مى

ود به بانوان در عصر خ (السالمعلیها)پردازند تا جایى که حتى حضرت زینب افاضه علوم و گسترش فرهنگ قرآنى مى

 آموخت.قرآن و تفسیر مى

                                                           
؛ فیض کاشانى، التفسیر 822، ص 1؛ محمد بن یعقوب کلینى، اصول کافى، ج «ما یستطیع احد انّ یدّعى انّ عنده جمیع القرآن کلّه ظاهره و باطنه غیر االوصیاء»  1

 20، ص 1الصافى، ج 
 44نحل،   2
 260، ص 12سید محمد حسین طباطبائى، المیزان فی تفسیر القرآن، ج   3
 33احزاب،   4
 79واقعه،   5
 .111ر. ک: حسین علوى مهر، روشها و گرایشهاى تفسیرى، ص   6
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 ز:ترین موارد آن عبارتند ااند که مهمدر توسعه فرهنگ قرآنى نقشهاى اساسى ایفا کرده (السالمعلیهم)ائمه اطهار 

 ى در تفسیر . نقش هدایتى و تربیت۱

 .به تمام مفاهیم و معانى قرآن آگاه هستند -چنان که در روایات بدان اشارت رفته است  - (السالمعلیهم)اهل بیت 

اى را بر عهده آنان گذارده، و آن هدایت انسانها به شناخت حقیقى قرآن و مفاهیم این آگاهى که ادعایى نیست، وظیفه

 (السالمعلیه)سازد. امام باقر گذارد و دستیابى به مفاهیم قرآن را ممکن مىآن است؛ هدایتى که بر جان انسان تأثیر مى

 فرماید:مى

وظیفه مردم است که قرآن  1و القرآن کما أنزل فاذا احتاجوا الى تفسیره فاالهتداء بنا و الینا؛ فانّما على الناس ان یقرءوا

را طبق آنچه نازل شده قرائت کنند؛ ولى اگر به تفسیر آن نیاز داشتند، هدایت به تفسیر قرآن بر عهدة ما و به سوى 

 ماست.

 . تربیت مفسر۲

اى مانند شاگردان ویژه (السالمعلیهما)بود و امام باقر و امام صادق  (السالمعلیه)شده مکتب على ابن عباس، تربیت

 فرمود: (السالمعلیه)زرارة بن اعین، یونس بن عبد الرحمن، مؤمن طاق و... تربیت کردند. امام صادق 

 2«.انّما علینا ان نلقى الیکم االصول و علیکم ان تفرّعوا»

 . تبیین مبانى و اصول راهبردى۳

هاى ارائه مبانى و اصول راهبردى است. آنان همواره در سخنان و آموزه (السالمعلیهم)از نقشهاى مهم ائمه معصوم  یکى

گشا اى در فهم و برداشتهاى قرآنى داشته و کلیدى راهکنندهاند. این مبانى نقش تعیینتفسیرى خود بدان اشاره کرده

 ز:ترین آنها عبارتند اتوان مفاهیم آیات را کشف کرد. مهمبراى مفسران است و براساس آن مى

                                                           
 .258فرات کوفى، تفسیر الفرات، ص   1
. همان، ص «علینا القاء االصول و علیکم التفریع»؛ در روایتى مشابه امام رضا علیه السالم به احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى فرمود: 40ص ، 18وسائل الشیعۀ، ج   2

41. 
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 . تفسیر با امور علمى و قطعى۳-۱

 . توجه به مسائل اعتقادى )بعد توحیدى( آیات۳-۲

 . توجه به بعد والیى آیات۳-۳

انّ اللّه جعل والیتنا اهل البیت قطب القرآن و قطب جمیع الکتب، علیها »فرماید: مى (السالمعلیه)در روایتى، امام صادق 

 1«یستدیر محکم القرآن.

 بودن قرآن. جاودانه ۳-۴

ه آن اى دربارة قومى نازل شد، پس از آنکاگر این طور باشد که وقتى آیه»فرماید: در روایتى مى (السالمعلیه)امام باقر 

 2.«ماند؛ ولى قرآن کریم تا آسمان و زمین هست، جارى استقوم مردند، آیه نیز بمیرد، چیزى از قرآن باقى نمى

 . ارجاع متشابهات به محکمات۳-۵

 فرماید:مى (السالمعلیه)امام رضا 

کسى که متشابهات قرآن را به محکمات آن بر گرداند،  ؛3«من ردّ متشابه القرآن الى محکمه هدى الى صراط مستقیم»

 به راه راست هدایت شده است.

أویل و علم ت فرمایدکند و مىراه دیگر براى فهم متشابهات: قرآن کریم براى فهم متشابهات اصل دیگرى را مطرح مى

خود را راسخان در علم معرفى  (السالمعلیهم)در روایات فراوانى، ائمه  4به متشابهات، نزد راسخان در علم است.

 اند.کرده

در روایات از یك طرف هشدار داده شده که تأویل متشابهات و تکیه بر آراى شخصى مفسر و متشابهات موجب 

طورکه قرآن کریم راسخان در متشابهات را اولیاى الهى دانسته؛ همان هالکت مفسر است. از طرف دیگر مرجع فهم

 علم را مرجع فهم متشابهات معرفى نموده است.

 . قرآن معیار فهم حقیقى دین ۳-۶

                                                           
 5همان، ص   1
 11همان، ص   2
 377، ص 92بحار االنوار، ج   3
 7آل عمران،   4
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اند که در تمام مسائل به اهل بیت علیه السالم همواره قرآن را محور و معیار فهم دین معرفى کرده و سفارش نموده

ید. این تأکید، فضاى مهمى را در حوزة دین ایجاد کرد تا آنجا که افزون بر روش تفسیر قرآن به قرآن مراجعه کن

د، رسمى (السالمعلیهم)رو روایاتى را که از معصومان قرآن، محك ارزشیابى روایات را نیز قرآن دانستند؛ ازاین

نکه اصل یرش و اگر نبود، قابل طرد است. نتیجه ایتوان با قرآن کریم ارزیابى کرد؛ اگر با قرآن موافق بود، قابل پذمى

 و اساس دین، قرآن کریم است.

 فرمود: (السالمعلیه)امام صادق 

 . برخورد با آراى انحرافى۴

 های مختلفی همچون:از طریق شیوه

 اندیشى یا خرافى در میان مردم؛. هشدار دادن به وجود اندیشه انحرافى و کج1

 هاى منحرف؛ مانند کعب االحبار یهودى؛. معرفى صاحبان اندیشه2

 . طرح مطالب صحیح در برابر آرا و سخنان باطل؛ مانند آفرینش حوا از باقیمانده گل آدم در مقابل تفکر مقابل آن؛3

 هاى باطل؛ مانند برخورد ائمه اطهار علیهم السالم با قیاس و استحسان؛بر ردّ دیدگاهها و اندیشه . استدالل و برهان4

 هاى بسیار منحرف که باعث هدم و سست شدن بنیان اسالم. سرزنش یا تذکر دادن بر خروج از اسالم نسبت به اندیشه5

 شود؛ مانند روایات مذمت تفسیر به رأى.مى

 شود:ای میرافات اشارهاینك به مهمترینِ انح

 . برخورد با پدیده جعل۴-۱

 :ندفرمود( آلهوعلیهاللّهصلّى)رسول خدا 

                                                           
 85، ص 18وسائل الشیعۀ، ج   1
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اند و گویان بر من زیاد شدهدروغ ؛1

 بیشتر هم خواهند شد؛ هرکسى به طور عمد بر من دروغ بندد، جایگاه او پر از آتش خواهد بود.

 :ندفرموددر مذمّت او  (السالمعلیه)على و  کنندگان، ابو هریره دوسى استپیشواى جعل

گوتر از این ابو هریره دوسى که کس دروغ؛ هیچ

 2بندد، نیست.دروغ مى( آلهوعلیهاللّهصلّى)بر رسول خدا 

 . پیشگیرى از ورود اسرائیلیات۴-۲

یهودى وارد حوزة دین اسالم کرد. وى اهل یمن بود و در واقع سمت « کعب االحبار»بیشترین روایات و اخبار یهود را 

 هریره را دارد. استادى ابو

 (السالمهعلی)کردند. شخصى در محضر امام باقر با این پدیده نیز به شدت بر خورد مى (السالمعلیهم)امامان معصوم 

 گفت:

 کند. گوید: انّ الکعبۀ تسجد لبیت المقدس فی کل غداة؛ کعبه در هر صبح بر بیت المقدس سجده مىکعب االحبار مى

 گویید و آنگاه با حالت؛ تو و کعب االحبار هر دو دروغ مى: ندفرمود (السالمعلیه)امام 

تر از خداوند جایى از زمین را محبوب 3: ندخشمگین فرمود

 کعبه نیافریده است.

 . برخورد با قیاس و استحسانات۴-۳

هر  واگذار کرده؛ ولى (السالمعلیهم)و امامان  (آلهوعلیهاللّهصلّى)خداوند متعال در برخى موارد تشریع را به پیامبر 

 تواند از جانب خود حکمى صادر کند.انسانى نمى

                                                           
 225، ص 2بحار االنوار، ج   1
 360، ص 1ابن ابى الحدید، شرح نهج البالغه، ج   2
 354، ص 46؛ بحار االنوار، ج 239، ص 4محمد بن یعقوب کلینى، الکافى، ج   3
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، م باشداى حاکترین پیامد مکتبهاى انحرافى آن است که اگر فرهنگ قیاس و اجتهاد و آراى شخصى بر جامعهمهم

دیگر دین خدا و رسول او در فرهنگ آن جامعه حکمفرما نیست و نیازى به ارسال رسل و نزول کتب آسمانى نخواهد 

 1بود.

 این نکته را در عصر خود هشدار داد و فرمود: (السالمعلیه)امام على 

در دین  2؛

نان کنند و آچرا که در دین امورى است که قیاس بردار نیست؛ اما گروهى خواهند آمد که قیاس مى ،قیاس نکنید

 دشمنان دین هستند، و نخستین کسى که قیاس کرد، ابلیس بود.

 . ممنوعیت تفسیر به رأى۴-۴

مندى از دنیا، به تأویل باطل و تفسیر به رأى در آیات قرآن روى آوردند. دنیا طلبان و سودجویان استعمارگر جهت بهره

براى جلوگیرى از این شیوه خطرناک ضمن هشدارهاى فراوان تفسیر قرآن را براساس رأى  (السالمعلیهم)اهل بیت 

 کند که فرمود:نقل مى (آلهوعلیهلّهالصلّى)مذمت و ممنوع کردند. ابن عباس از پیامبر 

کسى که با رأى شخصى خویش درباره قرآن سخن بگوید، جایگاه  3؛«من قال فی القرآن برأیه فلیتبوّأ مقعده من النار»

 او در آتش است.

کسى که قرآن را  4؛ فرمود: (السالمعلیه)امام صادق 

 .شود و اگر خطا باشد، گناهش بر گردن اوستپاداشى به او داده نمى -اگرچه صحیح هم باشد  -تفسیر به رأى کند 

 مفهوم تفسیر به رأى 

 برخى از دیدگاههاى مفسران در مفهوم تفسیر به رأى، عبارت است از:

 داند:مى. مرحوم فیض کاشانى تفسیر به رأى را بر دو معنا قابل حمل 1

                                                           
 ، روایتى به نقل از تفسیر نعمانى.33، ص 18چنانچه مضمون روایات است. ر. ک: وسائل الشیعۀ، ج   1
 27ص  ،18وسائل الشیعۀ، ج   2
 27، ص 1محمد بن جریر طبرى، جامع البیان، ج   3
 27، ص 1تفسیر عیاشى، ج   4
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ا براى اى را بر آن تطبیق دهد تالف( اینکه مفسر، رأى و عقیده خاصى مطابق هواى نفس خود داشته باشد؛ آنگاه آیه

 رساند؛عقیده خود دلیل بیاورد و بر صحت آن استدالل کند؛ اگرچه آیۀ قرآن؛ عقیده، رأى و مذهب او را نمى

عام، اضمار، حذف و... هستند، تنها به ظاهر الفاظ بسنده کرده؛ ب( مفسر در آیاتى که داراى الفاظ مبهم، مجمل، 

بدون اینکه از جهات ادبى، وجوه آیات و روایات شناختى داشته باشد و تنها به مجرد ظاهر کالم، به تفسیر قرآن 

 1مبادرت ورزد.

 کند:به دو نکته اساسى در معناى تفسیر به رأى که از روایات بر گرفته است، اشاره مى (اللّهترحم). عالّمه طباطبایى 2

ون فهماند که مفسر بد)برأیه( در روایات؛ استقالل، استبداد و خودسرى در رأى را مى« ه»الف( اضافه رأى به ضمیر 

 دهد؛ استمداد از آیات دیگر قرآن، تنها بر فهم کالم عربى تکیه کند و مستقال رأى

ب( مفسر مانند کالم سایر مردم به تفسیر و فهم آیات قرآن بپردازد و کالم خدا را با سخن مردم مقایسه کند. این در 

حالى است که کالم خدا با کالم بشر متفاوت است؛ زیرا الفاظش در عین اینکه از هم جدا هستند، به یکدیگر متصل 

د از کند(. به عبارت دیگر، نهى از شیوة برداشت است؛ یعنى نباییر مىباشند )برخى آیات، برخى دیگر را تفسنیز مى

گونه برداشت از قرآن گاهى ما را به مقصد برساند و گفتار قرآن مانند کالم معمولى مردم برداشت کنیم؛ هر چند این

 .حق را به ما نشان دهد؛ اما چون شیوه صحیحى نیست، این تفسیر مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته

کند، بپذیریم؛ اى را چنان که قواعد ادبى و لغت اقتضا مى. یکى دیگر از معانى تفسیر به رأى این است که مفهوم جمله3

ولى در تطبیق آن بر مصادیق مرتکب تحریف شویم و چیزى را که مصداق آن نیست، بر طبق سلیقه شخصى خود 

 2اى از آن معرفى کنیم.نمونه

  چکیده 

به معناى افراد خانواده است که با محل سکونت انسان سر و کار دارند؛ ولى در اصطالح  (السالمیهمعل)واژه اهل بیت 

در  است؛ اما (السالمعلیهم)( منظور پیامبر اسالم، علىّ بن ابى طالب، فاطمه، حسن و حسین 33قرآن کریم )احزاب، 

 شود.اطالق مى (السالملیهمع)تر بر چهارده معصوم مفهومى دقیق

                                                           
 ، مقدمۀ الخامسۀ23، 22، ص 1تفسیر صافى، ج   1
 26ناصر مکارم شیرازى، جزوة تفسیر به رأى، ص   2
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علوم اهل بیت به قلمرو خاصى محدود نیست، بلکه آنان بر هر آنچه از جانب خداوند متعال نازل شده، آگاهند و عالوه 

الع از عبارتند از: اط (السالمعلیهم)بر قرآن کریم به تمام کتب آسمانى آگاهى دارند. برخى از موارد علوم اهل بیت 

 و علم به ظاهر و باطن قرآن. حوادث آینده )امور غیبى(، شرح و تفصیل احکام

 رد:توان به چهار نقش مهم و تأثیرگذار اشاره کدر تفسیر، کلیدى و اساسى است که مى (السالمعلیهم)نقش اهل بیت 

 کردند؛. نقش هدایتى و تربیتى: آنان مردم را به مفاهیم و معانى حقیقى قرآن هدایت مى1

تربیت عالمان براى درک فهم قرآن و استنباط احکام شرعى و مفاهیم دینى به  (السالمعلیهم). تربیت مفسر: اهل بیت 2

 دادند؛پرداختند و به آنان اجازة اجتهاد مىمى

ارائه مبانى و اصول راهبردى است که  (السالمعلیهم). ارائه مبانى و اصول راهبردى: یکى از نقشهاى مهم اهل بیت 3

وانند مفاهیم آیات را کشف کنند؛ از جمله این مبانى عبارتند از: تفسیر تباشد و براساس آن مىراهگشاى مفسران مى

با امور قطعى و علمى، توجه به بعد توحیدى، توجه به بعد والیى، جاودانه بودن قرآن، ارجاع متشابهات به محکمات و 

 معیار بودن قرآن براى فهم حقیقى؛

ت، گیرى از ورود اسرائیلیاد با پدیده جعل در احادیث، پیشتوان به برخور. برخورد با آراى انحرافى: از جمله مى4

 برخورد با قیاس و استحسانات و ممنوع و مذمت کردن تفسیر به رأى اشاره کرد.
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 )فصل ششم: تفسیر در قرن سوم )دورۀ شکوفایی 

مى آنان، علوم اسال، اصحاب، تابعان و شاگردان (السالمعلیهم)هاى اهل بیت در قرن سوم به علت گسترش اندیشه

 بالندگى خاصى پیدا کرد.

 ویژگیهاى تفسیرى قرن سوم 

 توان ویژگیهاى زیر را براى تفسیر در قرن سوم بر شمرد:به طور کلى مى

 ، صحابه و تابعان در شهرهاى مختلف نشر یافت؛ (السالمعلیهم). در این قرن روایات ائمه اطهار 1

ادبیات رشد یافت؛ عرفان در آغاز راه بوده و اختالف شدیدى در مباحث کالمى . علوم مختلف شکوفا شد؛ لغت و 2

 ایجاد شد؛

 . علم تفسیر به صورت یك علم مستقل تدوین گردید؛3

 1. تفسیر در این عصر به علت بالندگى علوم مختلف، با رویکردهاى مختلف روایى ادبى، لغوى و عرفانى نگاشته شد؛4

 2عث تثبیت روش روایى در تفسیر در قرن چهارم گردید.. اختالف در رویکردها، با5

 تفاسیر و مفسران قرن سوم 

 ند از:ترین آنان عبارتبرخى از معروف ه کهدر این دوره حدود هفتاد تفسیر و مفسر از شیعه و اهل سنت نام برده شد

                                                           
، ى قرن چهارم به بعد تألیف شده است. ر. ک: عقیقى بخشایشىدر این قرن مباحث کالمى به ویژه حدوث و قدم کالم الهى مطرح شد؛ امّا تفسیر با رویکرد کالم  1

 .251، ص 1طبقات مفسران شیعه، ج 
 ایم.بهره برده ىمطالب این بخش را از کتابهاى تاریخ تحلیلى و سیاسى اسالم، تألیف على اکبر حسنى، سیر تطور تفاسیر شیعه و طبقات مفسران عقیقى بخشایش  2



58 
 

 ق(  ۲۰۱. تفسیر المصابیح اسفراینى )متوفاى ۱

کند که درباره اهل ابو العباس احمد بن حسن اسفراینى، صاحب تفسیر المصابیح است. این تفسیر آیاتى را بررسى مى

-علیهم)نازل شده است. صاحب الذریعۀ نام تفسیر او را المصابیح فیما نزل من القرآن فی اهل البیت  (السالمعلیهم)بیت 

 1داند.مى (السالم

 ق(  ۲۰۴بى )متوفاى . هشام بن محمّد سائب کل۲

لطف  است که مورد (السالمعلیه)و از نزدیکان امام صادق  (السالمعلیهم)ایشان از شیعیان کوفه، دوستدار اهل بیت 

ابن ندیم  2برد.آن حضرت نیز واقع شده. نجاشى ضمن مدح وى به فضل و علم، کتابهاى زیادى را از ایشان نام مى

ت فی اقوام اآلى التى نزل»برد. نام تفسیر ایشان هریك کتاب تفسیرى را جدا نام مىبراى هشام و پدرش، محمّد سائب، 

 باشد.مى 3«باعیانهم

 ق(  ۲۰۸. تفسیر یونس بن عبد الرحمن )متوفاى ۳

علىّ بن یقطین و از اصحاب خاص امام موسى کاظم و امام رضا  وى از راویان ثقه و جلیل القدر در کوفه، خدمتگزار

توانم کند من همیشه نمىاست. او همان شخصیتى است که وقتى راوى از امام رضا علیه السالم سؤال مى (مالسالعلیهما)

. افزون «خذ عن یونس بن عبد الرحمن»؟ حضرت فرمود: شما را مالقات کنم؛ مطالب دینى خود را از چه کسى بگیریم

 4به او اجازه فتوا داده است. (السالمعلیه)بر آن، ایشان مجتهد و صاحب فتواست و امام رضا 

 5دهد، از جمله کتاب تفسیر القرآن، کتاب فضل القرآن، و کتاب االمامه.نجاشى تألیفات زیادى را به او نسبت مى

 ق(  ۲۲۴. تفسیر ابن فضّال )متوفاى ۴

-علیه)ق ر صادحسن بن على فضّال کوفى، در آغاز مذهب فطحى داشته که به امامت عبد اللّه افطح، فرزند امام جعف

را  (السالمعلیه)اند؛ امّا پس از مدتى از این اعتقاد برگشته و توبه کرد و امامت موسى بن جعفر معتقد بوده (السالم

                                                           
 78، ص 21لذریعۀ، ج حاج آقا بزرگ تهرانى، ا  1
 305رجال النجاشى، ص   2
 59ابن ندیم، الفهرست، ص   3
 312، 311رجال النجاشى، ص   4
 همان  5
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کند و از اصحاب خاص آن حضرت است. وى داراى زهد، تقوا روایت نقل مى (السالمعلیه)پذیرفت و از امام صادق 

 بوده و در 

و  2ایشان تألیفات زیادى دارد؛ امّا شیخ طوسى در تفسیر براى وى کتاب التفسیر 1باشد.مى حدیث بسیار مورد اعتماد

برد و ابن ندیم کتابى را به نام الشواهد من کتاب اللّه و الناسخ و المنسوخ را نام مى 3نجاشى کتاب الناسخ و المنسوخ

 4ذکر کرده است.

در روایات بسیارى مورد مدح قرار گرفته و داراى کتاب همچنین علىّ بن حسن فضال نیز که فطحى مذهب است، 

 5تفسیر است.

 ق(  ۲۲۴. تفسیر بطائنى )متوفاى ۵

حسن بن على ابو حمزه بطائنى، محدث و مفسر قرن سوم است. کتاب تفسیر، فضایل القرآن و الدالئل از اوست. وى 

 پذیرند.تضعیف شده و عدة زیادى روایات او را نمى

 6پذیرند.او حسن بن على فضال است که روایات وى را نمىاز جمله راویان 

  رویکردهاى تفسیرى در قرن سوم 

، پیدایش یا ترین علت آنکه شاید یکى از اساسى یکى از ویژگیهاى قرن سوم، ارائه تفاسیر به روشهاى مختلف است

 .شناسى در این قرن بودرشد علوم مختلف؛ از جمله ادبیات و لغت

 شود:ترین رویکردهاى تفسیرى قرن سوم اشاره مىمهمدر اینجا به 

                                                           
 48شیخ طوسى، الفهرست، ص   1
 همان  2
 26رجال النجاشى، ص   3
 223الفهرست، ص   4
 92شیخ طوسى، الفهرست، ص   5
 2، و نیز پاورقى ش 167، ش 50همان، ص   6
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 . روایى ۱

-علیهم)ق( است که روایات آن دربارة اهل بیت  201از جمله تفاسیر روایى در این قرن، المصابیح از احمد اسفراینى )

وفى )متوفاى کو تطبیق آیات بر آنان است. نمونۀ دیگر، تفسیر حبرى از ابو عبد اللّه حسین بن حکیم مسلم  (السالم

 ق( است. 286

 . فقهى ۲

موضوعات  اى از تفسیر روایى است، براساسترین شیوه و جزء تفسیر موضوعى و نیز شاخهاین نوع تفسیر که از قدیمى

 شود. تثبیت این شیوة تفسیرى در قرن سوم بود.فقهى تدوین مى

 .حدود ده تفسیر آیات االحکام در این قرن به نگارش درآمد

  . ادبى۳

تفاسیرى که در این قرن با رویکرد ادبى نوشته شده، شامل معانى بیان، لغت و گاهى نیز در بردارنده صرف و نحو 

 است. که برخى از آنها عبارتند از:

 . مجاز القرآن ۳-۱

ى خق( است. او نخستین کسى است که در تدوین مسائل قرآنى، بر 210این تفسیر از ابو عبیده معمر بن مثنى )متوفاى 

ه ها در تدوین این شیوه از تفسیر قرآن بودگذار برخى از پایهدر واقع او بنیان از بحثهاى معانى بیان را مطرح کرده.

 1است.

 . تفسیر فرّاء ۳-۲

هاى دیگر غالب هاى نحوى، بر جنبهجنبه . در تفسیر ویق( 208)متوفاى « یحیى الفرّاء»یحیى بن زیاد اقطع، معروف به 

 .است

                                                           
 873، ص 3و ر. ک: اتجاهات التفسیر، ج  46محمّد رجب البیومى، خطوات المنهج البیانى، ص   1
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 . تفسیر جاحظ ۳-۳

ق( کتابى به نام نظم القرآن تألیف کرده و بسیارى از مباحث خود را به بیان عبارات  225ابو عثمان، جاحظ )متوفاى 

 اى مجاز، تشبیه و... را مطرح کرده است.قرآنى اختصاص داده و به شکل گسترده

 . تفسیر ابن قتیبه ۳-۴

احظ که به خطیب اهل سنت معروف است، در ردّ کسانى که بر بالغت ق( پس از ج 276ابن قتیبۀ دینورى )متوفاى 

 1کند.اند، کتاب تأویل مشکل القرآن را تألیف مىقرآن طعن زده

 . عرفانى و رمزى ۴

یکى از رویکردهاى تفسیرى در این قرن، آغاز گرایش عرفانى و رمزى است که با نگارش تفسیر القرآن العظیم 

ق است. وى از  283ق و متوفاى  200مؤلف آن ابو محمّد سهل بن عبد اللّه شوشترى متولد شود. شوشترى آغاز مى

 جا درگذشت.عرفاى بزرگ، اهل ریاضت و صاحب کرامت بوده که مدت زیادى در بصره اقامت گزید و در همان

  چکیده 

فسیر، و تابعان، تدوین علم ت، صحابه (السالمعلیهم)توان گفت: شکوفایى علوم، گسترش روایات ائمه اطهار . مى1

رویکردهاى مختلف تفسیرى )روایى، ادبى، لغوى و عرفانى( و ایجاد زمینه تثبیت روش روایى در قرن چهارم، از 

 ترین ویژگیهاى قرن سوم است؛مهم

 ترین آنها در متن درس معرفى شدند؛. در این دوره حدود هفتاد تفسیر و مفسر نام برده شده که مهم2

ق(، تفسیر هشام بن محمّد سائب کلبى  201ترین تفاسیر این دوره عبارتند از: تفسیر المصابیح اسفراینى )متوفاى مهم. 3

ق( با نام اآلى التى نزلت فى اقوام باعیانهم، تفسیر یونس بن عبد الرحمن، ابن فضال، بطائنى و نیز دیگر  204)متوفاى 

توان به تفاسیر احکام القرآن از شافعى، معانى القرآن از قطرب، نظم مى شاگردان ائمۀ اطهار علیهم السالم. همچنین

 القرآن و قواعد القرآن از ابن همام صنعانى و معانى القرآن ابو العباس مبرّد اشاره کرد؛

 . در رویکردهاى تفسیرى در این عصر، روش روایى وجود دارد که تفسیر المصابیح و تفسیر حبرى از جمله آنهاست؛4

                                                           
 .874، ص 3اتجاهات التفسیر، ج   1
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 توان به احکام القرآن هشام بن محمّد سائب کلبى، احکام القرآن شافعى و مروزى اشاره کرد؛تفسیر فقهى مى در

توان مجاز القرآن ابو عبیده، معانى القرآن فرّاء، نظم القرآن جاحظ و تأویل مشکل القرآن در تفاسیر ادبى و لغوى مى

 ابن قتیبه دینورى را نام برد؛

 ابن رفیع شوشترى، از تفاسیر عرفانى و رمزى این قرن است. تفسیر القرآن العظیم
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 فصل هفتم: تفسیر در قرن چهارم 

  اوضاع فرهنگى و سیاسى قرن چهارم 

 بندى علوم اسالمى است.اواخر قرن سوم و آغاز قرن چهارم؛ عصر اندیشه، ضبط، ثبت و طبقه

یعه تفاسیر اى منجر شد. در میان شبه تدوین آثار بسیار ارزنده -تفسیر  به ویژه در زمینه -رقابت دانشمندان در این عصر 

ال یحضره  )کافی و من فرات کوفى، عیّاشى و قمى تألیف گردید و در علوم اسالمى دو کتاب ارزشمند از کتب اربعه

 به رشته تحریر درآمد. الفقیه(

 شد. ن کار تفسیرى در آن عصر بود، نگاشتهتریصحاح سته در همین دوره تدوین شد و تفسیر طبرى که گسترده

 ترین عواملى که باعث پیشرفت علوم اسالمى در این دوره شد، به طور خالصه عبارتند از:برخى از مهم

. مذهب شیعه در تمام نقاط جهان 2. درگیریهاى سیاسى و اجتماعى در این عصر تا حد زیادى فروکش کرده بود؛ 1

 .اندمند به علم و دانش بودهاز حاکمان وقت، شیعه و عالقهاسالم نفوذ کرده و بسیارى 

ردند. در تأسیس ک« االزهر»ها و مراکز علمى تأسیس شد. فاطمیون در مصر دانشگاهى به نام . در این عصر کتابخانه3

 .بنا شد« دار العلم»طرابلس مرکزى به نام 

پیشرفت قابل توجهى داشته است و خطاطى و تذهیب رو به زمان با تأسیس مراکز علمى، ابزار علم )مانند کاغذ( . هم4

 تر علوم شد؛ ارتقا نهاده که خود سبب ثبت و ضبط دقیق

. علم کالم گسترش یافت و به سبب تبلیغات و کثرت اختالفات، مذاهب کالمى مختلفى از جمله مکتب اشعرى، 5

 معتزلى و ماتریدى پدید آمد.
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 تفاسیر روایى شیعه 

 تفسیر قمى

است و  1(السالمعلیه)ق(، و معاصر با امام حسن عسکرى  328بن ابراهیم قمى، از مشایخ مرحوم کلینى )متوفاى  علىّ 

 وى را درک کرده. او نخستین کسى است که احادیث کوفیها را در قم رواج داد.

مذهب صحیح است ق( گوید: علىّ بن ابراهیم بن هاشم قمى در حدیث مورد اعتماد و داراى  450نجاشى، )متوفاى 

 2و از استادان زیادى حدیث شنیده و کتاب نیز نوشته است. در اواسط عمرش نابینا شد و داراى کتاب تفسیر است.

 وثاقت علىّ بن ابراهیم مورد اتفاق شیعه بوده و بحثى در آن نیست. بدون تردید علىّ بن ابراهیم تفسیرى داشته است.

 این تفسیر در واقع دو تفسیر است:

 دهد؛قسمتى از آن تفسیر علىّ بن ابراهیم که بیشتر آن را تشکیل مى .1

 . بخشى دیگر از تفسیر ابى الجارود است.2

 فرماید:مرحوم حاج آقا بزرگ دربارة شخصیت ابى الجارود و تفسیر وى مى

ارودیه منسوب به اوست. ق( از آغاز والدت نابینا بوده و طایفه زیدیه ج 150ابى الجارود، نامش زیاد بن منذر )متوفاى 

 (المالسعلیه)سه امام )امام زین العابدین، محمد باقر، و امام صادق( را درک کرده؛ اما تفسیرش از خصوص امام باقر 

 کند و این در زمانى بوده که از نظر مذهب مشکل نداشته است.روایت مى

 امتیازات و اشکاالت 

ود ترین تفسیر مدون و روایى به عصر نزول است که خجمله اینکه نزدیكاین تفسیر داراى امتیازات فراوانى است؛ از 

 باشد.مى (السالمعلیهم)ذخیره گرانبهایى از سخنان اهل بیت 

و تطبیق بر آنان است و برخى از روایاتش سند کاملى دارد؛  (السالمعلیهم)بسیارى از روایات آن در دفاع از اهل بیت 

 اما با همه امتیازات، دو اشکال عمده آن عبارت است از:

                                                           
 ق. 260شهادت امام علیه السالم:   1
 .83احمد بن على نجاشى، رجال نجاشى، ص   2
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 . برخى از روایات آن سند ندارد یا سندش ضعیف است؛1

مله جاند؛ از کند. اگرچه به این اشکال پاسخهایى داده. روایاتى در آن وجود دارد که شبهه تحریف را تقویت مى2

 1اینکه منظور، تحریف معنوى است.

پرسش دیگر که دربارة این تفسیر وجود دارد، این است که آیا تفسیر موجود دو جلدى، همه از علىّ بن ابراهیم قمى 

 است یا خیر؟ 

لجارود ابرخى از این تفسیر از علىّ بن ابراهیم قمى است؛ اما قسمتهاى دیگر مانند روایات ابى در این رابطه باید گفت: 

آمده است، از ایشان نیست و به افرادى تعلق دارد که بعدا آن را تنظیم و استنساخ « قال علىّ بن ابراهیم»یا روایاتى که با 

 اند.کرده

ه سند اشکال شود؛ اما در صورتى کروایات این تفسیر قابل بررسى است و در صورت صحّت سند پذیرفته مىبنابراین، 

 .به آن اعتماد کرد، مگر اینکه روایات صحیح و ادله دیگرى قرینه بر صحت آن شوند توانداشته باشد، نمى

 تفسیر فرات کوفى

آیه است.  530اى تفسیر حدود روایت دارد که از سورة حمد تا آخر قرآن )سورة ناس( به طور گزیده 775این تفسیر 

مام کوشیده. روایات به طور عمده از ا (السالمعلیه)م به ویژه على (لسالاعلیهم)ایشان در معرفى اهل بیت و امامان شیعه 

 است و برخى از روایات از ابن عباس و زید بن على نیز نقل شده. (السالمعلیهما)باقر و امام صادق 

 یا از مشایخ یکى از مشیخۀ صدوق رحمه اللّه بوده است. (اللّهترحم)فرات از مشایخ پدر صدوق 

 دانند؛براهیم را زیدى مذهب مىبرخى فرات بن ا

از طرفى چون فرات در زمانى بوده که زیدیه نفوذ «. انه کان امامیّا»کند: ه تاکید مى(رحمه اللّ)اما مرحوم شیخ صدوق 

 داشته است، احتماال به همین جهت به زیدى بودن متهم شده.

 2مه مجلسى است.اند که از جمله آنان پدر عالبرخى نیز نسبت صوفیگرى به ایشان داده

                                                           
 .6، ص 1مقدمه تفسیر قمى، ج   1
 39آشنایى با تفاسیر قرآن مجید و مفسران، ص   2
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کند مؤلفش عالمى صحیح االعتقاد بوده، وى داراى علم زیاد، )امامى و ثقه( این تفسیر روایاتى دارد که داللت مى

 بوده است. مضمون روایات آن با روایات کتب مورد اعتماد )شیعه( برابر است.

 اشکاالت:

یکى از آیات سوره مائده است، پراکنده در جاهاى . روایات تفسیرى نظم خوبى ندارند؛ مثل روایاتى که دربارة 1

مختلف )مثال در سوره بقره یا آل عمران( آمده. ممکن است پنج روایت براى تفسیر یك آیه باشد، که دو روایت ذیل 

 وجو کرد؛همان آیه است؛ اما سه روایت دیگر را باید در جاهاى مختلف جست

احتمال دارد که به دست نویسندگان این کتاب، سندها حذف شده  . مشکل دیگر تقطیع سند و حذف اسانید است.2

 باشد.

 اعتبار تفسیر فرات

اگر راویان احادیثى که سند دارند موثق باشند، روایت داراى اعتبار است؛ اما روایاتى که مرسل نقل شده یا سند ندارد 

ر آن ایى معتبر دیگر، مانند کتب اربعه یا غییا راویان آن ضعیف است، اعتبار ندارد؛ مگر اینکه مشابه آن در متون رو

 (السالمعلیهم)یافت شود. این در صورتى است که روایت به معصوم علیهم السالم ختم شود؛ اما روایاتى که به معصوم 

 رسد )مانند برخى روایات زید یا ابن عباس( حجیت ندارند.نمى

 تفسیر عیاشى

کرده. ق به بعد حدیث نقل مى 260حدیث و تفسیر تبحر داشته و از سال ایشان از محدّثان کوفه است که در نقل 

 1؛«ثقۀ، صدوق، عین من عیون هذه الطائفۀ»نجاشى گوید: 

 صاحب رجال معروف، تربیت کرده.« کشى»دانشمندى توانا بوده که شاگردان زیادى را از جمله وی 

نویسد: ایشان در آغاز سنى مذهب بوده . نجاشى مىمعروف است که او در آغاز مذهب اهل سنت را اختیار کرده بود

 کند؛است و در سن جوانى مذهب شیعه را انتخاب مى

 هایش اعتبار دارد یا نه، دو پاسخ داده شده است:دربارة اینکه آیا نوشته

                                                           
 247رجال النجاشى، ص   1
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ده و و. عیاشى در سنین جوانى از تسنن به تشیع گرایش پیدا کرده است و سالیانى دراز پس از آن تاریخ زنده ب1

 هاى قبلى خود را از بین برده است.کتابهایى نوشته؛ پس حتما نوشته

یار فرق سبك سلسله سند و منقول عنه بس کند.شود؛ زیرا سبك آن دو فرق مى. حدیث شیعه و سنّى به هم اشتباه نمى2

متى در سنّى بودن و قسبر فرض که تألیفات وى بخشى در زمان پس  دارد؛ حتى راویان دو فرقه نیز از هم متمایزند.

 زمان شیعه بودنش باشد، ضررى ندارد و قابل تشخیص است.

تفسیر عیاشى در دو جلد و داراى حدود دو هزار و هفتصد روایت است. این دو جلد موجود از سوره حمد تا آخر 

 نویسد:اى که بر این تفسیر دارد، مىباشد. عالمۀ طباطبائى در مقدّمهسوره کهف مى

أحسن کتاب الّف قدیما فی بابه و اوثق ما ورثناه من قدماء مشایخنا من کتب التفسیر بالمأثور و قد تلقاه علماء لعمرى 

 1هذا الشأن منذ الّف إلى یومنا هذا بالقبول من غیر أن یذکر بقدح أو یغمض فیه بطرف.

مباحث علوم قرآنى آمده که برخى از روایات در خصوص « مقدمه این کتاب»یادآورى این نکته الزم است که در 

 بسیار مفید است.

 تفسیر نعمانى

 .محمّد بن ابراهیم نعمانى از شاگردان ثقۀ االسالم کلینى و شریك صفوانى و مؤلف کتاب الغیبۀ است

ند و براى هر نوع، کاست که آیات قرآن را به شصت نوع تقسیم مى (السالمعلیه)تفسیر نعمانى روایتى از امیر المؤمنین 

 نعمانى از خود چیزى به آن نیفزوده. مثالى ذکر کرده است؛ مانند ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و...

در این رساله، بیش از چهارصد آیه از آیات قرآن با این عنوان مطرح شده؛ که فالن آیه خاص است و عام نیست؛ 

یف شده یا نشده؛ ناسخ است یا منسوخ؛ پس راجع به این آیات توضیح داده شده و از این جهت تفسیر است. البته تحر

توان گفت تفسیر نیست؛ چون این کتاب معنا و تفسیر آیات را در بر ندارد و به نوعى نکات علوم قرآنى را تذکر مى

 داده است.

                                                           
 3تفسیر عیاشى، مقدمه عالمه طباطبائى، ص   1
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حسن بن علی بن حمزه که ضعیف و احمد بن  و شخصیت به نامهایبه دلیل وجود د) سندى را که نعمانى ذکر کرده

 .باشدمعتبر نمى یوسف بن یعقوب که مجهول است(

 (السالمعلیه)تفسیر منسوب به امام حسن عسکرى 

این کتاب از محمد بن علىّ بن محمد بن جعفر دقّاق است که سند خود را به محمد بن قاسم استرآبادى و ایشان به ابو 

نقل  (المالسعلیه)رساند. این دو از امام عسکرى یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد و ابو الحسن علىّ بن محمد سیّار مى

 -ند بنا به نقل در س -اند؛ اما این دو نفر ترآباد در آن زمان زیدیه بودهاند. غالب مردم اسکنند و هر دو استرآبادىمى

 1باشند.شیعه امامیه مى

 283روایت دارد که از سورة حمد آغاز و تا آیه  379تفسیرى روایى است و  (السالمعلیه)تفسیر امام حسن عسکرى 

 باشد.مى 3یعنى کافر قلبه 2سوره بقره ادامه دارد. آخرین آیه آن 

توان به طور کامل و بدون ایراد تمام روایات آن را پذیرفت؛ توان این تفسیر را به کلی مردود دانست و نه مینه می

 ی با آن برخورد کرد.تفسیر قمی، تفسیر فرات کوفبلکه باید مانند بسیاری از تفاسیر روایی دیگر مانند تفسیر عیاشی، 

  اهل سنّتتفاسیر 

 جامع البیان:

 تالیف ابوجعفر محمد بن جریر طبری، معروف به تفسیر طبری است.

 طبری در آغاز از نظر فقهی تابع شافعی بود، اما بعدها مکتب فقهی مستقلی تاسیس کرد که به تدریج از بین رفت.

را پدر تفسیر  معروف شد و طبری« امّ التفاسیر»ا زمان نگارشش، مبسوط ترین تفسیر بود، به از آنجا که این تفسیر ت

 اند.نامیده

 تواند منبع وى باشد:ولى غیر از آن، موارد زیر نیز مى 

 .بردن از ادبیات عرب به ویژه نحو . بهره1

                                                           
 21تفسیر امام حسن عسکرى علیه السالم، مقدمه، ص   1
 283بقره،   2
 529تفسیر امام حسن عسکرى علیه السالم، ص   3
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 .. استفاده از لغت2

 .. استفاده از شعر3

 .. انتخاب قرائت خاص4

 فقها و نقد و بررسى آنها.. آراى 5

 . اجماع.6

 . قرآن به قرآن )در موارد محدود(.7

 توان تفسیر او را روایی صرف دانست.پردازد، نمیاز آنجا که وی گاهی به تحلیل نیز می

 السالم(:موضع طبری در برابر اهل بیت )علیهم

السالم( نازل شده، بصورت متعصّبانه بنا را بر حذف فضایل گذاشته و بیت )علیهموی در مقابل آیاتی که در شأن اهل

 راجع به امامت ایشان چیزى بیان نکرده است.نیز 

 اسرائیلیات در تفسیر طبرى

هاى روایت(؛ از جمله روایاتى که درباره قصه 350در جاهاى مختلف تفسیر طبرى روایات اسرائیلى وارد شده )حدود 

 قرآنى است.

 نکتهچند 

در تفسیر خود بسیار استفاده کرده و حتى در عنوان کتاب هم جامع « تأویل»شود که ایشان از واژه یاد آور مى .1

 البیان فی تأویل آى القرآن آمده است. منظور از تأویل، همان تفسیر است.

 مقدمۀ این تفسیر شامل بعضی از مباحث علوم قرآنی است. .2

 -چهارم در زمان منصور بن نوح سامانى به وسیله وزیر عرب نژادش این نخستین تفسیرى است که در قرن .3

 به فارسى ترجمه شده است. -معروف به وزیر بلعمى

 ترین منابع تاریخى است.طبرى در تاریخ نیز صاحب نظر است و تاریخ طبرى از معروف .4
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 تفسیر المسند

 ق( است. 327ابو حاتم رازى )متوفاى  این تفسیر تألیف عبد الرحمن بن ابى حاتم محمد بن ادریس، معروف به

 تفسیر بحر العلوم )سمرقندى(

امام »ق( است. وى حنفى مذهب و معروف به  373مؤلف آن نصر بن محمد، معروف به ابو لیث سمرقندى )متوفاى 

 باشد. شاگرد ابو جعفر هندوانى مى« الهدى

 و تابعان است؛ اگرچه از لغت و در برخى مواضع ازترین ویژگى آن استشهاد به روایات تفسیرى مأثور از صحابه مهم

 ایشان بر حرمت تفسیر به رأى و پرهیز از آن تأکید دارد. 1روش تفسیر قرآن به قرآن استفاده برده است.

 شود که عبارتند از:در این تفسیر اشکاالتى مشاهده مى

 . سند روایات تفسیرى ایشان ناقص است؛ 1

 کند؛مى. روایات اسرائیلى را نقل 2

 2. از افراد ضعیف نقل کرده است؛3

 پردازد.کند؛ اما به تعقیب و بررسى کامل و ترجیح بین اقوال نمى. اقوال و روایات مختلف را بیان مى4

  چکیده 

 بندى علوم است.قرن چهارم، قرن شکوفایى اندیشه، عصر ثبت و ضبط و طبقه

کردن درگیریهاى سیاسى و اجتماعى، گسترش و نفوذ مذهب شیعه برخى از ویژگیهاى این عصر عبارتند از: فروکش 

در نقاط مختلف جهان، به ویژه حکومت فاطمیون در شمال آفریقا و حکومت دیالمه در عراق و فارس، گسترش 

 ها و مراکز علمى، پیشرفت ابزار علم )مانند کاغذ( و تثبیت روش روایى.کتابخانه

                                                           
 از سوره آل عمران. 36از جمله در تفسیر آیه   1
 باشد.که روایات کلبى و اسباط از سدّى، از جمله راویان ضعیف ایشان مى  2
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 رتند از:تفاسیر روایى شیعه در این قرن عبا

ى داراى دو باشد. تفسیر وتفسیر قمى: از علىّ بن ابراهیم قمى است که فردى موثق و از مشایخ کلینى رحمه اللّه مى

 جلد است و بخشى از روایات آن از ابى الجارود است.

نیز روایات  ن سند وبا توجه به اقسام روایات در این تفسیر؛ از جمله قول علىّ بن ابراهیم، روایات با سند و روایات بدو

 توان گفت برخى از قسمتهاى این تفسیر از مؤلف نیست.ابى الجارود، مى

اعتبار و ارزش این تفسیر: در صورتى که روایاتى داراى سند صحیح باشد، قابل اعتماد است؛ در غیر این صورت باید 

 به دنبال قرائن و شواهد دیگر بود.

روایت است که از آغاز قرآن تا آخر سوره ناس به  775کوفى بوده و داراى  تفسیر فرات کوفى: از فرات بن ابراهیم

اند که زیدى مذهب است؛ اما قرائنى وجود دارد که طور پراکنده روایاتى را مطرح کرده است. به فرات نسبت داده

 کند.آن را نفى مى

 شود.ت مشاهده مىنظمى در روایاهمچنین است نسبت دادن صوفیگرى به ایشان. در این تفسیر بى

شته ارجاع باشد، و برخى نیز به سند گذاى بدون سند؛ و بعضى معنعن مىبرخى روایات تفسیر فرات، داراى سند؛ دسته

 داده شد. دربارة اعتبار تفسیر فرات همان مطالبى که در تفسیر قمى گفته شد، قابل طرح است.

گفته شده که وى در آغاز از اهل سنت بوده؛ ولى این  تفسیر عیاشى: از محمود بن مسعود عیاشى سمرقندى است.

گردد؛ اما در زمانى که تفسیر نوشته، هیچ شاهدى بر سنى بودن وى نیست؛ بلکه مسئله به آغاز جوانى ایشان بازمى

 بالعکس، روایات اهل سنت با شیعه کامال از نظر سند متفاوت هستند و این تفسیر کامال با روایات شیعه منطبق است.

این تفسیر دو جلد دارد که یك قسمت آن تا آخر سورة کهف تفسیر شده و از قسمت دیگر آن اطالعى در دست 

 نیست. مقدمه بسیار مفیدى دارد که در آن از روایاتى در خصوص علوم قرآن گرد آمده.

ت از امام على تنها یك روایتفسیر نعمانى: از ابو عبد اللّه محمد بن ابراهیم بن جعفر، معروف به کاتب نعمانى است که 

علیه السالم را آورده و حدود چهارصد آیه را توضیح داده. در این تفسیر شصت نوع بحث علوم قرآنى مانند ناسخ و 

ن عبد اللّه اشعرى و علىّ ب منسوخ، ظاهر و باطن، عام و خاص و... را در بردارد. افزون بر نعمانى؛ سید مرتضى، سعد بن

 اند.نوشته ابراهیم نیز آن را
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 :فصل هشتم: تفسیر در قرن پنجم 

 ویژگیهاى سیاسى و فرهنگى 

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

درگیرى، کشتار و آتش سوزى: در قرن پنجم درگیریهاى شدید میان شیعه و اهل سنت صورت گرفت و در  .1

 بغداد و شهر کرخ و اطراف آن به آتش کشیده شد. 451سال 

توسعه علوم و تألیف آثار مهم دینى: در مقابل ویژگى نخست، قرن پنجم از نظر علوم عقلى از قرون درخشان  .2

 آید.تاریخ اسالم به شمار مى

 مذاهب کالمى در قرن پنجم 

در این قرن اختالفات مذهبى گسترش یافته و مذاهب اهل سنت مانند اشعرى و ماتریدى و معتزله رو در روى هم قرار 

 ند.گرفت

 در این قرن مکتب اعتزال رشد خاصى پیدا کرد و تفاسیر و کتابهایشان در همین قرن در میان جوامع اسالمى نشر یافت. 

ز آیات گیرى ااى علمى همراه با استداللهاى عقلى و بهرهافزون بر آن، این گروه از دانشمندان مباحث خود را به گونه

 اىد؛ به همین جهت این عصر به نوعى عصر اجتهاد و استدالل و مقدمهکردنو روایات به روش اجتهادى مطرح مى

 شود.براى رشد تفاسیر اجتهادى دیگر در قرن ششم مى

 تفاسیر شیعه 

 حقایق التأویل فی متشابه التنزیل

-علیه)و از طریق مادر به امام سجاد ( السالمعلیه)سید شریف رضى، برادر سید مرتضى است و جدش به امام کاظم 

رسد. وى از دانشمندان بزرگ شیعه، ادیب، شاعر، فقیه و مفسر است. ایشان از سن بیست سالگى شعر مى  (السالم

 سروده و همان کسى است که نهج البالغه را گرد آورى کرده است.مى
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 ویژگیهاى این تفسیر

در آنها  هامى داشته و پرسشهاى اعتقادىپردازد که اببه بررسى آیاتى مى -همان طور که از نام آن پیداست -این تفسیر

مطرح باشد یا اینکه مشکل بوده و از متشابهات باشد. شیوه آن بدین صورت است که در آغاز آیه را مطرح و تفسیر 

 کند و پاسخها، بسیار علمى و دقیق است. آن به صورت پرسش و پاسخ ارائه مى

 کند:را از سایر تفسیرهاى عصر خود، ممتاز مىتفسیر حقائق التأویل داراى چهار ویژگى است که آن 

 . تعابیر آن بلند و رسا و ادیبانه است؛1

 . به آیات مجمل و متشابه اختصاص دارد؛2

 کند؛. دیدگاههاى مختلف را مطرح مى3

ستدالل ادهد و با کند؛ بحث را به صورت اجتهادى ارائه مى. از ادله مختلف )آیات، روایات و ادله عقلى( استفاده مى4

 دهد.دیدگاهها را مورد بررسى قرار مى

 تفسیر شیخ مفید

ق( از پیشوایان بزرگ فقه، حدیث و کالم است. او متکلمى قوى  413محمد بن نعمان، معروف به شیخ مفید )متوفاى 

ابهایش تاند. ایشان تفسیرى مستقل ندارد؛ اما در میان کبوده و اهل سنت به فضل و توانایى علمى وى اعتراف کرده

اى با عنوان تفسیر مطالب تفسیرى فراوان وجود دارد که قرآن پژوه معاصر، جناب آقاى ایازى، آنها را در مجموعه

 القرآن المجید المستخرج من تراث الشیخ المفید گرد آورده است.

 امالى سید مرتضى

 436و متوفاى  355علم الهدى، )متولد ابو القاسم على بن طاهر بن احمد بن حسین، مشهور به سید مرتضى و ملقب به 

ق( از پیشوایان شیعه بعد از شیخ مفید بوده است. بدون تردید ایشان از مفسران بزرگ قرآن کریم بوده است؛ کتاب 

معروف وى در زمینه تفسیر امالى است؛ اما این کتاب به تفسیر اختصاص ندارد؛ بلکه گفتارى علمى و مذهبى است 

 سیر قرآن پرداخته.که در ضمن آن به تف
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اى را مورد بحث قرار خورد و آیات پراکندهمجلس به چشم مى 79در این کتاب که به صورت مجالس نوشته شده، 

 دهد.کند و به شبهات موجود پاسخ مىدهد. مؤلف در این کتاب دیدگاههاى مختلف کالمى و اعتقادى مطرح مىمى

 تفسیر تبیان

یکى از تفاسیر معروف شیعه تفسیر تبیان شیخ طوسى است. این تفسیر در میان تفاسیر شیعه و اهل سنت نخستین تفسیر 

کامل از قرآن کریم است که مباحث تفسیرى را به صورتى دقیق، علمى و اجتهادى همراه با تحلیل و نقد و بررسى در 

مندان شیعه و شاگرد شیخ مفید بوده. وى برترین فقیه در ترین دانشقرن پنجم گرد آورده است. مؤلف آن از بزرگ

 عصر خود بوده و تألیفات فراوانى دارد. 

در حدیث دو کتاب از کتب اربعه شیعه، یعنى تهذیب و استبصار از ایشان است؛ در علم رجال، اختیار الرجال )رجال 

 ل را نوشته است.کشى( و فهرست شیخ و در علم تفسیر، تبیان و در علم اصول، عدة االصو

این تفسیر داراى اسرارى تازه در معانى قرآن است. و به روش اجتهادى و جامع نگاشته شده؛ اما مباحث کالمى در آن 

 پردازد.اشراب گردیده است و داراى گرایش کالمى بوده و به اثبات عقاید شیعه مى

 مقدمه این تفسیر

 اى را در بردارد. برخى از نکات آن عبارتند از:هاى کوتاه است که نکات ارزندتفسیر داراى مقدمه

نبودن  کند: یکى نبود تفسیرى جامع و کامل، و دیگرى. انگیزه تألیف: ایشان دو انگیزه براى تألیف تبیان نقل مى1

 تفسیرى که از عقاید شیعه دفاع کند.

ه عصر در تفسیر وجود داشته است، اشارترین روشهایى که در آن . اشاره به روشهاى تفسیرى موجود: ایشان به مهم2

 کرده. روش روایى و نقلى، روش تفسیر به لغت،

 روش فقهى. ، گرایش و روش کالمى

 . تمسّك به قرآن و عترت و در هر عصرى؛3

( آلهوعلیههاللّ. جواز تفسیر قرآن با روایات صحیح از ائمه علیهم السالم چرا که قول ایشان مانند قول پیامبر )صلّى4

 حجّت است؛
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 . حرمت تفسیر به رأى؛5

 . حرمت تقلید کردن مفسّر در تفسیر؛6

 هاى قرآن کریم؛ها و قصه. فلسفه تکرار در الفاظ، جمله7

. نزول قرآن بر هفت حرف باطل است: چرا که قرآن بر یك حرف و بر یك پیامبر نازل شده؛ اما اجماع است که 8

 ایز است؛قرآن براساس قرائتهاى متداول قرّاء ج

. قرآن قابل فهم است: زیرا معانى قرآن بر چهار قسم است: قسمى که علمش مختص به خداست؛ بخشى که ظاهر 9

توانند آن را بفهمند؛ قسمى دیگر مجمل است و با بیان پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و ائمه علیهم عرفى دارد و همه مى

رک هستند. قابل فهم بودن قرآن بدان دلیل است که به لسان قوم و شود و بخش چهارم الفاظ مشتالسالم روشن مى

اند اخبار کند و ائمه علیهم السالم نیز دستور دادهعربى مبین نازل شده و بیان للناس است. قرآن خود به تدبیر دعوت مى

شود که ما از این دلیل نمىرا بر قرآن عرضه کنید. اگر قرآن قابل فهم نبود، عرضه کردن اخبار بر آن معنا نداشت؛ اما 

 نیاز باشیم؛ بلکه تمسك به روایات در قسمتى از قرآن الزم است؛اخبار بى

 هاى مختلفى است؛ هم ظاهر و هم باطن دارد؛. ظاهر و باطن: قرآن داراى الیه10

 . ناسخ و منسوخ؛11

 . محکم و متشابه.12

 شیوه عملى

یات، ورى از ادبشیوه عملى ایشان توجه به شماره آیه، اختالف قرائات، لغت شناسى و استفاده از اشعار عرب، بهره

 شأن نزول، دیدگاههاى تفسیرى، روایات، آیات )در برخى موارد( و استداللهاى عقلى است. 

قه در مباحث فقهى در دفاع از فترین فقیه و مرجع شیعه بوده است؛ به همین دلیل شیخ طوسى در عصر خود بزرگ

 شیعه )از جمله آیه وضو و آیات دیگر( مباحث را دقیق و مستدل مورد بحث قرارداده است.
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 رویکرد کالمى

در بحث جبر و اختیار در آیاتى که شبهه جبر وجود دارد، با استدالل جبر را مورد انتقاد قرارداده و اساسا یکى از 

 داند. بهات مجبّره و مشبّهه مىهاى خود را پاسخ به شانگیزه

 رساند. را با ادله فراوان قرآنى به اثبات مى (السالمعلیه)وى از امامت به خوبى دفاع نموده است و امامت على 

 در این تفسیر احترام تمام خلفا و مذاهب اهل سنت را رعایت کرده. 

لیل ى دارد و دانشمندان فراوانى از اهل سنت از آن تجتفسیر تبیان در مقایسه با تفسیرهاى عصر خود، امتیازات فراوان

 اند.کرده

 حقایق التفسیر

ابو عبد الرحمن سلمى اهل نیشابور، از مشایخ صوفیه در خراسان است که حاکم خراسانى و قشیرى، بسیارى از مطالب 

 اند.تفسیرى و علمى خود را از وى گرفته

ژه امام باقر السالم( بویعرفانى متکى است و روایات زیادى از ائمه اطهار )علیهمایشان در تفسیر به نقل اقوال و روایات 

 کند. السالم( نقل مىو امام صادق )علیهما

 تفاسیر اهل سنت 

 الکشف و البیان

 ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهیم ثعلبى؛ فقیه، مفسر، محدث و ادیب بوده است.

 اند؛وى را ستودهبزرگان زیادى از مورخان و مفسران 

ام، در گوید: افزون بر آنچه از کتابهاى گسترده و ارزنده و اساتید عالیقدر دریافت کردهثعلبى درباره تفسیر خود مى

 ام:این تفسیر چهارده بعد را مورد توجه قرارداده
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 شادات، فضایل وقرائات، اسباب، نزول، قصص، امثال، لغت، اعراب، تفسیر، تأویل، معارف و احکام، حکم و ار»

 1...«.کرامات و 

 هاى علمى که در این تفسیر قابل توجه است، عبارتند از:نکته

 پردازد؛. به روش روایى به تفسیر قرآن کریم مى1

 کند؛یابى کرده و تحلیل مى. نکات ادبى و لغوى را مورد توجه قرارداده و آنها را ریشه2

 ... را در سطحى گسترده مطرحمتعه، تیمم، کبائر، لمس النساء ونکاح  . در آیات االحکام، مسائل فقهى، از جمله3

 سازد؛مى

کند و در آیاتى که راجع به ایشان است، در برخى مواقع ترجیحا دیدگاهى السالم( را نقل مى. فضایل اهل بیت )علیهم4

 باشد.السالم( مىپذیرد که موافق با اهل بیت )علیهمرا مى

 ثعلبىاشکاالت تفسیر 

 خورد که عبارتند از:دو اشکال عمده در این تفسیر به چشم مى

. از روایات اسرائیلى پرهیز نکرده و داستانهاى باور نکردنى و ضعیف را در تفسیر خود آورده و از این جهت مورد 1

 نکوهش قرار گرفته است؛

ا کتابهاى کتابهاى تفسیرى تناسب ندارد؛ بلکه ب. مباحث فقهى در آیات االحکام را چنان گسترده مطرح ساخته که با 2

 فقهى متناسب است.

 دیدگاههاى ذهبى درباره تفسیر ثعلبى

حیح و کند که در کتاب تفسیر وى صذهبى پس از متهم کردن ثعلبى به احادیث وضعى فراوان، از ابن تیمیه نقل مى

 ضعیف و احادیث وضعى وجود دارد.

                                                           
 16، ص 1الکشف و البیان، ج  1
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ضاعه در حدیث بوده است و توانایى تمییز حدیث صحیح از غیر صحیح را نداشته؛ زیرا نویسد: ثعلبى قلیل البذهبى مى

 کند.در تفسیرش روایات زیادى را از احادیث شیعه نقل مى

  الوسیط فی تفسیر القرآن المجید

ابو الحسن واحدى نیشابورى، از مفسران بزرگ اهل سنت در عصر خود بوده که همزمان با ثعلبى و شاگرد وى بوده 

 است. 

 ترین آنها الوسیط فی تفسیر القرآن المجید است. که مهم 1ایشان سه تفسیر بسیط، وسیط و وجیز دارد

 ر به لغت و ادب نیز نموده است.روش تفسیرى ایشان کامال روایى است؛ اگرچه در برخى مواقع تفسی

د؛ آورمى« قال المفسرون»کند و گاهى دیدگاههاى معروف مفسران را با عنوان وى مباحث لغوى را گاهى دنبال مى

 پوشاند، روایات صحابه و تابعان است.ولى آنچه روش تفسیرى ایشان را مى

 النکت و العیون

 سنت و داراى مذهب شافعى است.ابو الحسن ماوردى، از فقها و دانشمندان اهل 

ن و کند و در بسیارى از موارد به دیدگاههاى مفسراروش تفسیرى وى روایى است و بیشتر از صحابه و تابعان نقل مى

نقل اقوال آنان متکى است. شیوه ایشان در تفسیر این است که آیات را به چند جمله مستقل تقسیم کرده، سپس فارغ 

و نقد و تحلیل دیدگاهها، تنها به دیدگاهها و وجوه وارد شده در تفسیر هر جمله یا آیه از مباحث ادبى و لفظى 

 پردازد.مى

ق( دانشمندى است در تفسیر، حدیث، فقه  481ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیه اندلسى مغربى غرناطى )متوفاى 

 و ادب که در عصر خود تبحر داشته.

فلت شود. ایشان ضمن نقل روایات از نقد و تحقیق غحقیقى به روش روایى شمرده مىترین تفاسیر تاین تفسیر از مهم

 نکرده و روایات را با درایت جمع کرده است.

                                                           
 .66ن، ص نویسد: ر. ک: طبقات المفسریق مى 465. سیوطى وفات واحدى را 128، 127. ر. ک: احمد بن محمد ادنه وى، طبقات المفسرین، ص  1
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اما به قرائات، لغت و ادبیات و اینکه مخاطب آیات چه کسانى هستند توجه کرده. افزون بر آن، تفسیر برخوردار از 

 نویسد:این تفسیر مى باشد. ابن خلدون دربارهنقد و تحلیل مى

ها و اوهام توان گفت این تفسیر از پیشگامان رهایى از خرافهبه سبب وجود صبعه نقد و تحلیل در این تفسیر مى

 اسرائیلیات است.

 المحرّز الوجیز

ق( دانشمندى است در تفسیر، حدیث، فقه  481ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیه اندلسى مغربى غرناطى )متوفاى 

 و ادب که در عصر خود تبحر داشته.

فلت شود. ایشان ضمن نقل روایات از نقد و تحقیق غترین تفاسیر تحقیقى به روش روایى شمرده مىاین تفسیر از مهم

 نکرده و روایات را با درایت جمع کرده است.

وردار از بر آن، تفسیر برخاما به قرائات، لغت و ادبیات و اینکه مخاطب آیات چه کسانى هستند توجه کرده. افزون 

 باشد. نقد و تحلیل مى

 نویسد:ابن خلدون درباره این تفسیر مى

ها و اوهام توان گفت این تفسیر از پیشگامان رهایى از خرافهبه سبب وجود صبعه نقد و تحلیل در این تفسیر مى»...

 «.اسرائیلیات است

 بردارد.مقدمه این تفسیر ده باب از مباحث علوم قرآنى را در 

السالم( بهره فراوان برده است، اما در مورد آیاتى که درباره فضایل ایشان ایشان در تفسیر خود از ائمه اطهار )علیهم

کند؛ اما در ترجیح آن نظریه یا دیدگاههاى رود؛ بدین معنا که فضایل آنان را نقل مىاست، محافظه کارانه پیش مى

 کند.دیگر سکوت اختیار مى

 القرآنتفسیر 

این  1سمعانى، مولف این تفسیر، مفتى مذهب شافعیه در قرن پنجم و از متعصبان اهل سنت و از طرفداران سلف است.

کند؛ ولى تفسیر که به اسلوب ترتیبى، مباحث بسیار ساده را مطرح کرده. گاهى قرائتهاى مختلف در آیه را ذکر مى

                                                           
 .13، ص 1ر. ک: تفسیر القرآن، ج  . 1
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پردازد و گاهى نیز در آیات مباحث لغوى را دنبال تابعان مى روایى است که به نقل روایات صحابه و روش ایشان

 کند.مى

 لطائف االشارات

این تفسیر به تفسیر قشیرى معروف است. مؤلف در زمان خود، از مشایخ صوفیه در خراسان بوده است. وى محدث و 

 در آورده است.  به نگارش و تفسیر خویش را با توضیح و برداشتهاى عرفانى فقیه شافعى مذهب و اشعرى مسلك بوده

تمام تالش قشیرى بر این است تا قواعد و اصول صوفیه را با قرآن منطبق نماید و نیز ثابت کند که اصول و فروع مرام 

  1صوفیه از قرآن گرفته شده و از جریانهاى خارجى و فلسفه یونان یا هند متأثر نیست.

  تفسیر بو على سینا

ترین فیلسوف مشّاء و پزشك ق( بزرگ 428)متوفاى « شیخ الرئیس»اللّه بن سینا، ملقب به ابو عبد اللّه حسین بن عبد 

نامور در قرن پنجم است. ایشان نیز تفسیر مستقلى ندارد؛ اما به طور پراکنده تفسیر سوره فاتحه، توحید، فلق، ناس، آیه 

گرایش عرفانى و برخى برداشتهاى شخصى  وى با 2کند.فصلت را مطرح مى 11نور، اعلى، چند آیه اول دخان و آیه 

 به تفسیر این آیات پرداخته است.

 چکیده 

 . در قرن پنجم دو ویژگى مقابل هم وجود دارد: 1

ها در بغداد و بسیارى از میراث علمى آن را طغرل الف( درگیریها، کشتارها و آتش سوزیها، که کتابخانه

 ه آتش کشید؛ بیك، نخستین پادشاه سلجوقى، به غارت برد و ب

ب( در عین حال دانشمندان بزرگى از جمله شیخ مفید، سید مرتضى، سید رضى، شیخ طوسى از شیعه، و 

حاکم نیشابورى از اهل سنّت، صاحب مستدرک و بیهقى، صاحب سنن کبرى و ثعلبى و واحدى نیشابورى 

 در همین عصر به ظهور رسیدند؛

                                                           
 550، ص 2. محمد هادى معرفت، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، ج  1

 .60، 59، ص 2. ر. ک: عقیقى بخشایشى، طبقات مفسران شیعه، ج  2
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مذهبى گسترش یافته و مذاهب اهل سنت مانند اشعرى، ماتریدى و معتزله . مذاهب کالمى در این قرن با اختالفات 2

 رو در روى هم قرار گرفتند. قاضى عبد الجبار و ابو بکر باقالنى نیز در این عصر بودند؛

. در این قرن بیش از صد تفسیر و مفسر نام برده شده که حدود شصت مفسر در طبقات المفسرین ادنه وى و بیش از 3

 شمارد؛را عقیقى بخشایشى در طبقات مفسران شیعه بر مى چهل مفسر

ق( است که تفسیرى اجتهادى،  406ترین تفاسیر شیعه حقایق التأویل فی متشابه التنزیل از سید رضى )متوفاى . مهم4

دبى نوشته ااند. این تفسیر با گرایش کالمى و علمى و ادبى با نقد و تحلیل همراه است و شیعه و اهل سنّت آن را ستوده

ق( که اگرچه ویژه  436شده؛ ولى متأسفانه از ده جزء آن تنها یك جلد موجود است. امالى سید مرتضى )متوفاى 

ترین تفسیر تفسیر نیست، مشتمل بر تفسیر آیات قرآن است و مورد ستایش عام و خاص قرار گرفته. در این قرن بزرگ

با روشى اجتهادى و گرایش کالمى در ده جلد به نگارش درآمده ق(  468شیعه یعنى تبیان از شیخ طوسى )متوفاى 

تى نویسد و ضمن رعایت مباحث سناست. مؤلف، این تفسیر را در دفاع از عقاید شیعه همراه با تحلیل و استدالل مى

 )مانند لغت و ادبیات(.

پردازد. قل اقوال صحابه و تابعان مىکند و همچنین به نالسالم( و دیدگاههاى آنان را مطرح مىروایات اهل بیت )علیهم

 کند؛اى جامع و اجتهادى با نقد دیدگاههاى مخالفان مطرح مىشیخ مباحث عقیدتى و تفسیرى را به گونه

. تفاسیر اهل سنت بیشتر به صورت روایى است؛ از جمله تفسیر الکشف و البیان از ثعلبى که در ده جلد اخیرا چاپ 5

السالم( را مطرح کرده و به دفاع از آنان پرداخته است. ذهبى به دلیل هاى اهل بیت )علیهمشده است و منصفانه دیدگاه

کند؛ اما این تفسیر روایات اسرائیلى را در بردارد. تفسیر الوسیط از ابو الحسن نیشابورى، تعصبش به ثعلبى حمله مى

النکت و  شاگردان ثعلبى است. تفسیر دیگرتفسیرى روایى است؛ اگرچه گاهى به لغت و ادبیات نیز پرداخته. وى از 

 العیون از ماوردى است.

رغ از کند. ویژگى آن این است، بسیار ساده و فااین تفسیر نیز روایى بوده و بیشتر اقوال و وجوه در آیات را مطرح مى

 است؛ دهمباحث ادبى و نقد و تحلیل است. تفسیر القرآن سمعانى نیز به صورت روایى در همین قرن نوشته ش

روایى است و مورد ستایش قرار گرفته، المحرر الوجیز از ابن عطیه )متوفاى  -. از دیگر تفاسیر اهل سنت که تحلیلى6

را نقل کرده؛ ولى در انتخاب آن ساکت مانده است. تفسیر لطائف  (السالم)علیهمق( است که فضایل اهل بیت  481

 ر عرفانى از اهل سنت است.ق( یك تفسی 448االشارات قشیرى نیز )متوفاى 
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 فصل نهم: تفسیر در قرن ششم 

 نکات زیر در توسعه و بالندگى تفسیر در قرن ششم قابل توجه است:

کم نظیر  نظیر یادر این قرن تفاسیرى نوشته شد که جامع و اجتهادى و در نوع خود در گذشته و تاکنون بى .1

 اند؛بوده

 و گرایشهاى مختلف، قابل توجّه است. تنوّع تفسیر و پدید آمدن تفاسیر به روشها .2

در این قرن توسعه زبان فارسى، باعث شد تا برخى از مفسران تفاسیر خود را به این زبان بنویسند تا جان فارسى  .3

 زبانان را از معارف قرآن سیراب کنند. 

 تفاسیر شیعه 

 مجمع البیان

 ق است. 548وفاى و مت 468متولد  1عالمه طبرسى، معروف به امین االسالم طبرسى

ق در سن شصت سالگى و به در خواست محمد بن یحیى رئیس سادات سبزوار به تألیف مجمع  530ایشان در سال 

 کشد. پردازد که شش سال طول مىالبیان مى

 مقایسه مجمع البیان و تبیان

تفسیر تبیان شیخ  تفاسیر آن عصر، تنهاتفسیر مجمع البیان بر گرفته از تفسیر تبیان است؛ چرا که ایشان از میان تمام 

پسندند؛ اما بر آن اعتراض دارد که منظم نیست و در مباحث ادبى و نیز در رسایى طوسى را به دلیل جامعیت آن مى

برخى مطالب خلل دارد؛ به همین جهت این تفسیر جاى خود را در دلها به دست نیاورد و طبرسى نیز به تهذیب و 

وى در این اثر به مطالب تبیان اکتفا نکرده؛ بلکه خود مباحثى  2نویسد.و تفسیر مجمع البیان را مى پردازداصالح آن مى

دازد؛ از این پرافزاید و گاهى به تصحیح مطالب شیخ مىرا از جمله ادبیات، گاهى شأن نزول و مباحث دیگر بر آن مى

ه و شواهد بررسى لغات و ادبیات دقت بیشترى به خرج دادرو مجمع البیان مانند تفسیر تبیان است، با این تفاوت که در 

تر این است که در تفسیر مجمع البیان هر بخش را با ترتیب فراوان از جمله اشعار عرب را بر آن افزوده است. نکته مهم

                                                           
و  ان( و مؤلف کتاب مشکاة االنوار که پسر طبرسى دوم است. طبرسى نام چند نفر است: صاحب کتاب مکارم االخالق، ابو نصر حسن بن فضل) مؤلف مجمع البی 1

عرّب تفرش. مطبرسى چهارم صاحب احتجاج ابو منصور احمد بن على بن ابى طالب) قرن ششم(. در این موضوع اختالف است که آیا طبرسى اهل طبرستان است یا 

 مراجعه شود.در این خصوص به مقدمه جوامع الجامع، تحقیقى از دکتر ابو القاسم گرجى 
 .74و  73. ر. ک: مجمع البیان، ص  2
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ده نمو اى بیان کرده و مباحث لغت، شأن نزول، حجت، قرائات، تفسیر و غیره را کامال از هم جداو عنوان جداگانه

 شود.است که این ویژگى در تفسیر تبیان یافت نمى

اما رویکرد آن ادبى و  1اى جامع و اجتهادى است:روش تفسیرى: روش ایشان نیز به پیروى از تبیان شیخ طوسى، شیوه

 باشد.کالمى مى

 روض الجنان و روح الجنان

الفتوح رازى )تاریخ دقیق وفات ایشان در مؤلف، حسین بن على بن احمد خزاعى رازى نیشابورى، معروف به ابو 

اند( از دانشمندان قرن ششم هجرى است. نام دیگر این تفسیر روح الجنان و روح گفته 560 -556دست نیست؛ بین 

 باشد و با نثر بسیار زیبایى به نگارش درآمده.ترین تفاسیر به زبان فارسى مىالجنان است که از معروف

مانند تبیان شیخ طوسى و مجمع البیان است؛ اما از نظر شیوه عملى همانند تبیان بوده و عناوین  این تفسیر از نظر محتوا

 از هم تفکیك نشده و نظمى ندارد. 

روش ایشان مانند تبیان روش اجتهادى است؛ اگرچه مباحث ادبى و کالمى و در برخى مواقع نکات عرفانى و مباحثى 

 نکات تاریخى، فقهى و اخالقى را نیز متذکر شده است.کند. همچنین را نقل مى 2از صوفیان

 فقه القرآن

سعید بن هبۀ اللّه راوندى، معروف به قطب راوندى و از راوند کاشان است. وى دانشمند بزرگ شیعه، فقیه، ادیب، 

 شاعر، مفسر و فیلسوف در عصر خود بوده است.

 کنند.بیان مىوى انگیزه تألیف را نبودن کتاب مستقلى در فقه قرآن 

ترتیب این کتاب براساس ابواب فقهى است که از کتاب طهارت آغاز و سپس تا آخر ابواب فقهى آیات را تفسیر 

 کند.مى

                                                           
رار ق شود که به علت استفاده گسترده طبرسى در مجمع البیان از اقوال صحابه و تابعان، ممکن است اهل سنت این تفسیر را در زمره تفاسیر روایى. یاد آورى مى 1

کرد، یك پردازد. افزون بر آن، در عصر طبرسى اگر تفسیرى اقوال صحابه و تابعان را نقل نمىز مىدهند؛ اما ایشان به این مورد بسنده نکرده؛ بلکه به نقد و بررسى نی

 شد.تفسیر غیر علمى، ناقص و ضعیف قلمداد مى
 404و  282، ص 1. روض الجنان و روح الجنان، ج  2
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السالم( است؛ اگرچه روایاتى از تابعان و نیز از برخى روش ایشان استفاده از خود آیات و روایات اهل بیت )علیهم

 د.کنپردازد؛ اما روایات را تحلیل و بررسى مىاههاى تفسیرى نیز مىکند. همچنین به دیدگصحابه نقل مى

 متشابه القرآن

ابن شهر آشوب از دانشمندان، ادیبان، پیشگامان تفسیر و علوم قرآنى در قرن ششم هجرى است. سیوطى در طبقات 

 کند.مفسران از وى بسیار تجلیل مى

به صورت موضوعى از سر آغاز معارف اسالمى )توحید و صفات  مؤلف، در متشابه القرآن و مختلفه آیات متشابه را

و مباحث را به صورت فصل فصل  1کندخداوند مانند عدل، صفات ثبوتیه و سلبیه، نبوت، امامت و معاد( مطرح مى

اى تحلیلى و اجتهادى با استفاده از آیات قرآن و روایات اهل دهد. در هر فصل آیات یك موضوع را به گونهارائه مى

 دهد.السالم( و دیدگاههاى صحابه و تابعان توضیح مىبیت )علیهم

 تفاسیر اهل سنّت 

 الکشّاف

( با حکومتى 628 -470فت عباسیان در خوارزم که دولت خوارزمیه )ق در آخر خال 467جار اللّه زمخشرى متولد 

 کرد، زندگى نموده است.بسیار وسیع حکومت مى

 شود. رود؛ بدین جهت به جار اللّه معروف مىوى پس از تحصیالت علوم اسالمى، مدتى به بغداد و سپس به مکه مى

بى است و با همین شیوه مباحث کالمى را مطرح رویکرد اساسى زمخشرى در آیات قرآن، رویکردى بیانى و اد

 کند. وى مدعى است اگر کسى به علم معانى بیان آگاه نباشد، نباید وارد تفسیر قرآن شود.مى

 تفسیر کشاف مورد ستایش بسیارى از دانشمندان قرار گرفته است. 

گیرد آن را ه و تصمیم مىمرحوم طبرسى هم عصر زمخشرى بوده است؛ اما هنگام مالحظه کشاف آن را پسندید

نویسد. دانشمندان زیادى از خالصه کند و دیدگاههاى شیعه را نیز در آن بیاورد؛ به همین دلیل جوامع الجامع را مى

 اند؛ از جمله آنها بیضاوى و فخر رازى است.کشاف استفاده نموده و حتى آن را متن تفسیر خود قرارداده

 اند که خود دلیل بر اهمیت این کتاب است.عه و سنى بر آن حاشیه زدهافزون بر آن، حدود چهل نفر از شی

                                                           
 173، ص 2. عقیقى بخشایشى، طبقات مفسران شیعه، ج  1
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 امتیازات

 این تفسیر در مقایسه با سایر تفاسیر، داراى امتیازات فراوانى است که برخى از آنها عبارتند از:

 . خالى بودن از اضافات؛1

ولى آن را  آورد؛داستان داود و سلیمان را مى. سالم بودن از قصص اسرائیلى؛ البته در برخى مواقع داستانهایى مانند 2

 کند؛نیز تصحیح مى

 . عنایت خاص به معانى بیان بر لغت اصیل عرب؛3

 . ارائه اعجاز ادبى قرآن به صورتى زیبا و فنّى با ذوق زیباى ادبى؛4

 1. طرح بسیارى از مباحث به صورت سؤال و جواب )ان قلت و قلت(.5

 کند. السالم( با تواضع برخورد کرده و روایات بسیارى در فضیلت آنان بیان مى)علیهمایشان در برابر اهل بیت 

 آورد؛ اگرچه به همین وى از نظر کالمى مکتب معتزله را تقویت نموده و دیدگاههاى مخالف اشعرى را مى

 کنند. جهت او را به شیعه گرى متهم مى

 اند.رسربوده است و اعجاز قرآن را در آیات بسیارى به اثبات مىهمچنین در مباحث بالغى گوى سبقت را از همه 

 معالم التنزیل

تفسیر  اند.مؤلّف از دانشمندان شافعى مذهب، فقیه، محدث و مفسر است. او را به محیى السنّه و رکن الدین لقب داده

 ایشان معروف به تفسیر بغوى است.

هاى هر ملهکند؛ اما براى فهم جا از تفاسیر مختلف با سند نقل مىروش تفسیرى: شیوه ایشان روایى است و روایاتى ر

ه ندرت کند؛ اگرچه بدهد. در بیشتر آیات به دیدگاههاى مفسران نیز اشاره مىآیه، آن را توضیح لغوى و مفهومى مى

 کند.به آیات دیگر قرآن نیز استشهاد مى

                                                           
 4، ص 1. مقدمه کشاف، ج  1
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 السالم(بغوى و اهل بیت )علیهم

سورة مائده،  55 آورد؛ اما در ذیل آیهنمى (السالم)علیهاى درباره على والیت است هیچ نکته وی در آیاتى که درباره

 السالم( معنا کرده است.را به على )علیه  جملۀ

ى السالم( توجه چندانالسالم( را مورد توجه قرار دهد؛ اما به سایر اهل بیت )علیهمخواسته على )علیهاو تا حدودى مى

 نداشته است.

 زاد المسیر فی علم التفسیر

ق است. وى از دانشمندان اهل سنّت در قرن ششم، پیرو مذهب  597و متوفاى  508مؤلّف معروف به ابن جوزى، متولد 

 حنبلى، فقیه، ادیب و مفسر است.

ادبى  آله(، صحابه و تابعان تکیه دارد و نیز به مباحثوعلیهاللّهروش اصلى ایشان روایى است و بر روایات پیامبر )صلّى

کند و گاهى در مباحث فقهى به طور مبسوط و لغوى اهتمام خاص دارد. همچنین ایشان شأن نزول آیات را نقل مى

 .آوردرا مى 1دیدگاههاى مذاهب

اقوالى است  روایات و آرا ویکى از مشکالت این تفسیر نقل روایات اسرائیلى است. مشکل دیگر آن عدم ترجیح بین 

 (لسالما)علیهکند. ابن جوزى در میان شیعه تمجید شده؛ از جمله اشعارى درباره پیروى از مذهب امام على که نقل مى

 از وى نقل شده است.

 کشف االسرار و عدّۀ االبرار

ق( عارف مشهور است و ابو الفضل میبدى آن را شرح و بسط  481اصل این تفسیر از خواجه عبد اللّه انصارى )متوفاى 

 داده. رشید الدین میبدى پیرو مذهب شافعى و در مباحث کالمى پیرو اشعرى است. 

 ى ادبى دارد.فارسى ارزش این تفسیر از ممتازترین تفاسیر عرفانى به زبان فارسى است که متن آن نیز از نظر نثر

 روش عملى مفسر

 کند که تفسیر هر آیه را در سه نوبت انجام دهد؛مفسر تالش مى

 نوبت اول: ترجمه تفسیرى و معناى ظاهرى آیه است؛

                                                           
 جلدى(. 8از  542، ص 1سوره مائده) ج  38از جمله ذیل آیه .  1
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 نوبت دوم: بیان وجوه معانى، قرائت، اسباب نزول، بیان احکام، روایات و اقوال صحابه و تابعان است؛

 1و اشارات عرفانى و نکات ظریف و لطیفى است که از روح عبارات بر گرفته شده.نوبت سوم: بیان رمزها 

ورد تا مفهومى آنکته دیگر، استفاده ایشان از آیات و روایات است. در تفسیر برخى آیات چهار یا پنج آیه را گواه مى

 را القا کند. او در روایات به اقوال صحابه و تابعان متکى است.

اظهار محبت به آنان است؛ چنانچه سایر  -و آیات دیگر 2بویژه در آیه مودت -(السالم)علیهمهل بیت برخورد مفسر با ا

ى نهند، و این بر خالف برخالسالم( را ارج مىمقام اهل بیت )علیهم -اگرچه از اهل سنت باشند -عرفا مانند ابن عربى

. میبدى از عرفا و اهل باطن است؛ اما در مباحث کالمى انداز مفسران اهل سنت است که امتیازات آنان را پنهان کرده

از جمله جبر و اختیار، کالم الهى و صفات خبریه دیدگاههاى اشعرى و نیز سلفى و اهل الحدیث از اهل سنت را 

 کند.تقویت مى

جود ضعف و بدون بررسى و دقت در سند آنها و باایاتى را که از اهل کتاب نقل شده، در بحث قصص و اسرائیلیات رو

 .و تناقضشان با عقل و نقل قطعى نقل کرده است

 چکیده 

. نکات قابل توجه در بالندگى تفسیر در قرن ششم، این است که در این قرن حدود نود تفسیر و مفسر نام برده شده. 1

ت. تنوع اسدر این قرن تفاسیر جامع و اجتهادى کم نظیرى مانند مجمع البیان، کشاف و روح الجنان نگارش یافته 

تفاسیر و روشهاى مختلف مانند روش اجتهادى، گرایش کالمى، گرایش ادبى و بیانى، گرایش عرفانى و لغوى و 

 ن ابو الفتوح رازى قابل توجه است؛نگارش تفسیر به زبان فارسى مانند کشف االسرار میبدى و روح الجنا

رفته از تفسیر تبیان با تفاوت در افزایش مباحث ادبى و ق( است که بر گ 548. تفسیر مجمع البیان از طبرسى )متوفاى 2

 ترین آن فن پنجم در اعجاز، تحریفنظم دادن به مطالب نوشته شده است. این تفسیر داراى هفت فن است که مهم

لکاف ا باشد. مؤلف، تفسیر جوامع الجامع ومى (آلهوعلیهاللّه)صلّىنشدن قرآن و اعتقاد به جمع قرآن در زمان پیامبر 

 الشاف را نیز تألیف کرده است.

                                                           
 2. همان، ص  1

 23. شورى،  2
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ق( به زبان فارسى و مشابه تفسیر تبیان است. این  560تفسیر روح الجنان و روح الجنان از ابو الفتوح رازى )متوفاى 

 تفسیر نیز به روش اجتهادى با رویکرد کالمى، ادبى و عرفانى به نگارش درآمده؛

 یات االحکام از قطب الدین راوندى است، در این قرن نگارش یافته و ترتیب. از میان تفاسیر، فقه القرآن که تفسیر آ3

آن براساس ابواب فقهى از طهارت تا دیات است. روش ایشان روایى و برگرفته از روایات اهل بیت علیهم السالم 

یگر تفاسیر تحلیلى و ق( از د 588باشد. متشابه القرآن و مختلفه از ابن شهر آشوب )متوفاى همراه با تحلیل و نقد مى

 کالمى است که تنها به تفسیر آیات متشابه پرداخته؛

ق( داراى گرایش ادبى و بیانى است که دیدگاههاى  538. از تفاسیر اهل سنت، تفسیر کشاف زمخشرى )متوفاى 4

بغوى )متوفاى  از کند و اعجاز ادبى قرآن را به خوبى بیان کرده است. تفسیر معالم التنزیلکالمى معتزله را بیان مى

ق( داراى روش روایى همراه با توضیح لغوى و مفهومى آیات است. تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر از ابن  516

باشد و در مباحث قرآنى، ق( از دانشمندان ادیب و مفسر است که داراى تألیفات فراوانى مى 597جوزى )متوفاى 

در  علوم القرآن و ... را نوشته. این تفسیر روایى است؛ اما به علت تخصص مفسرالمغنى، تفسیر البیان، فنون االفنان فی 

 مباحث ادبى، رویکرد ادبى نیز دارد.

تفسیر کشف االسرار و عدة االبرار از رشید الدین میبدى در ده جلد با گرایش عرفانى و به زبان فارسى نوشته شده. 

 انصارى، عارف معروف اسالمى است.این تفسیر شرحى بر تفسیر خواجه عبد اللّه 
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 فصل دهم: تفسیر در قرن هفتم، هشتم و نهم 

 ویژگیهاى تفسیرى و فرهنگى 

توان این سه قرن از نظر فرهنگى و تحوالت علمى بویژه علم تفسیرى نزدیك و مرتبط به هم هستند این ویژگیها را مى

 چنین بیان کرد:

 یضاوىتوان به تفسیر کبیر فخر رازى، الجامع الحکام القرآن قرطبى و تفسیر بکه مى. تداوم تحلیل و اجتهاد در تفاسیر 1

 اشاره کرد.

 .. تداوم تنوع و نگارش تفسیر با رویکردهاى مختلف2

ه تفسیر ا روش روایى بگردد و مفسران ب. در قرن هفتم و هشتم در میان اهل سنت تفسیر به حالت سلفى خود بر مى3

 پردازند.مى

ترین شد. شاید مهمباعه در این سه قرن تفاسیر کمترى را ارائه داده است که به نوعى عصر افول تفسیر در شیعه مى. شی4

علت آن، اوضاع نابسامان سیاسى خاص )حمله مغولها به کشورهاى اسالمى( و توجه دانشمندان مذهب به فقه و فقاهت 

 و تدوین کتب فقهى ارزنده بوده است. 

. تکیه 2. ادامه تفاسیر اجتهادى؛ 1رن حدود سیصد تفسیر نوشته شده که به چهار نوع قابل تقسیم هستند: . در این سه ق5

 .. تفاسیر عرفانى4شود؛ . توسعه تفاسیر آیات االحکام که بیشتر در قرن نهم مشاهده مى3بر تفاسیر روایى؛ 

جام پذیرفت و بیشتر ضایعات را به فرهنگ و . اوضاع نابسامان سیاسى: تاخت و تاز مغولها در سده هفتم هجرى ان6

ادامه یافت که از ماورا النهر، خوارزم، خراسان  659شروع و تا سال  616تمدن اسالمى وارد آورد. هجوم مغولها از سال 

 ه، یعنىترین حادثبرد. در این زمان بزرگو شمال ایران تا اروپا پیش رفت، و گروه گروه مردم را به کام مرگ فرو مى

حالل حادثه سقوط بغداد و ان»نویسد: ترین شهر و مرکز مسلمانان( اتفاق افتاد. رسول جعفریان مىسقوط بغداد )مهم

 1«.ترین حادثه تاریخ اسالم در قرون میانه استخالفت عباسى، بزرگ

                                                           
 48. رسول جعفریان، از یورش مغوالن تا زوال ترکمانان، دفتر دوم، ص  1
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 تفاسیر شیعه 

 نهج البیان عن کشف معانى القرآن

است و این تفسیر را در دوره خالفت المستنصر باللّه عباسى براى شیبانى از علماى بزرگ شیعه در قرن هفتم هجرى 

اد بود. این نویسد که متولى آن محمد بن علقمى شیعى بغدهدیه به کتابخانه مستنصریه بغداد به نام خزانه مستنصریه مى

 پردازد.تفسیر داراى روشى ساده است و با استفاده از روایات به توضیح و شرح آیات مى

تواند آن را به روایات پیامبر اسالم موارد بویژه جلد آخر به معانى لغوى اکتفا کرده؛ اما تا آنجا که مى در برخى

 کند.السالم( یا اقوال صحابه و تابعان مستند مىآله(، ائمه اطهار )علیهموعلیهاللّه)صلّى

 ند.کمعرفى مى« عالم الحبر»ده و وى را کند. او ابن عباس را بسیار ستوتجلیل مى السالم(از ائمه اطهار )علیهم

 کند.این تفسیر از جمله تفاسیرى است که محدث بحرانى در تفسیر البرهان از او زیاد نقل مى

 بوده، رها کرده است.  وی بسیارى از آیات را که به قول مؤلف ظاهرش معلوم

 البالبل القالقل

 مفسران قرن هفتم است.نویسندة این کتاب، ابو المکارم حسنى واعظ، از 

ه است؛ شروع شده یا قل در آن به کار رفت« قل»تفسیر آیاتى بوده است که با « قالقل»گذارى این تفسیر به علت نام

 1اگرچه موارد استثنا نیز وجود دارد.

ست. در ا ها پیش رفته و در بسیارى موارد به ترجمه اکتفا کردهاین تفسیر، روایى و مختصر است که به ترتیب سوره

را نیز  کند و روایات صحابه و تابعانگوید، فضایل آنان را بیان مىالسالم( سخن مىآیاتى که درباره اهل بیت )علیهم

 آورد. در روایات اهل سنت از تفسیر طبرى، مصابیح، صحیح مسلم و صحیح بخارى استفاده برده است.مى

 این تفسیر از ذخایر منابع زبان فارسى است

 فسیر دیگرى نیز به زبان فارسى به نام دقائق التأویل و حقائق التنزیل دارد.مؤلف، ت

                                                           
 ، مقدمه محقق1. محمد حسین صفا خواه، ج  1
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 تفسیر نیز ترتیبى است؛ اما تمام آیات را تفسیر نکرده؛ بلکه آنها را گزینشى تفسیر کرده. این

 المحیط االعظم

سید حیدر علوى حسینى آملى مازندرانى، فاضل و دانشمند، فقیه، مفسر و محدث، از بزرگان علماى شیعه امامیه و از 

 بزرگان صوفیه است. 

یك تفسیر کامال موضوعى با گرایش عرفانى است که دیدگاه عرفا و صوفیه در آن به طور کامل اشراب  این تفسیر

 شده است.

 و جالء االحزان(تفسیر گازر )جالء االذهان 

مؤلف، ابو المحاسن جرجانى از دانشمندان شیعه در قرن هشتم است. صاحب ریحانۀ االدب وى را با اوصاف عالم، 

 کند. فاضل، محدث و مفسر یاد مى

م و درک کند تا تفسیرى مطابق با فهوى انگیزه خود را در نگارش چنین تفسیرى، خدمت به فارسى زبانان بیان مى

 السالم( را براى نورانى شدن و شادمانىروز باشد. و نیز احادیث، اخبار، مناقب و فضایل اهل بیت )علیهم شیعیان آن

 1دهد.دل عاشقانِ ایشان در تفسیر اشراب مى

بیت  بویژه فضایل اهل -روش تفسیرى ایشان همان روش ابو الفتوح رازى، یعنى اجتهادى است و به اخبار و روایات

 عنایت خاصى دارد. گرایش ایشان نیز گرایش کالمى و ادبى است. -السالم()علیهم

 سعد السعود

ق( از  664مؤلّف، سید رضى الدین على بن محمد بن طاووس حسنى حلى، معروف به سید بن طاووس )متوفاى 

 بوده است.  2دانشمندان بزرگ شیعه در قرن هفتم و صاحب کرامات و تألیفات فراوان

 نهم از شیعه گزارشى از تفاسیر قرن

 ق( به نگارش درآمد.  834در این قرن کتابهاى عرفانى، از جمله تفسیر شاه نعمت اللّه ولى کرمانى )متوفاى 

 یابد که برخى از آنها عبارتند از:همچنین در این قرن، تفاسیر فقهى گسترش مى

                                                           
 ، مقدمه1. جالء االذهان، ج  1

 .963، ص 2. ر. ک: شیخ عباس قمى، سفینۀ البحار، ج  2
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 ق(. 826. کنز العرفان از فاضل مقداد سیورى )متوفاى 1

 ق(.  800خمسمأة آیه از احمد بن عبد اللّه بن سعید متوج، معروف به ابن متوج )متوفاى . النهایۀ فی تفسیر 2

 ق(.  891. عیون التفاسیر از کمال الدین حسن بن المولى شمس الدین محمد بن حسن استر آبادى )متوفاى 3

ر )متوفاى م، فاضل، ادیب و شاع. تفسیر آیات االحکام از ابو ناصر شیخ احمد بن عبد اللّه بن حسن متوّج بحرانى، عال4

 1ق( که کتاب الناسخ و المنسوخ من القرآن نیز از ایشان نقل شده است. 820

ز تشیع کند و با طرح مباحث کالمى به دفاع االسالم( برخاسته و فضایل ایشان را بیان مىاو به دفاع از اهل بیت )علیهم

 پردازد.مى

 

 تفاسیر اهل سنّت 

 الغیب( تفسیر کبیر )مفاتیح

 مؤلف، فخر الدین و ابن خطیب لقب گرفته و در فقه، پیرو مذهب شافعى و در عقاید، پیرو اشعرى است. 

اند. وى داراى شهرت علمى زیاد و اهل موعظه بود. علماى او را متکلمى بسیار توانا و پیشواى در کالم و تفسیر نامیده

  2مند بودند.عصرش به مالقات او بسیار عالقه

مؤلف در تفسیر، اجتهادى است؛ اگرچه به مباحث عقلى نیز اهتمام خاصى دارد؛ از این رو آن را در زمره تفاسیر روش 

کند؛ ولى به آیات، روایات، ادله عقلى، بدین معنا که مباحث کالمى و فلسفى را فراوان مطرح مى 3اند؛عقلى دانسته

 دهد.هها را مورد نقد و بررسى قرار مىنمایند و اقوال و دیدگالغوى و ادبى نیز استدالل مى

 اند.نام نهاده« امام المشککین»ایشان در ایراد شبهه بسیار قوى بوده؛ به همین جهت او را 

                                                           
 140. همان، ص  1
 .298، ص 1. محمد حسین ذهبى، التفسیر و المفسرون، ج  2

 .36، ص 1. ر. ک: حلبى، مقدمه ترجمه تفسیر کبیر، ج  3
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اى کاش مشغول علم کالم  1؛«یا لیتنى لم اشتغل بعلم الکالم»از فخر رازى نقل شده که در اواخر عمر گفته است: 

از قرآن  ورىفایده و بهترین راهها را بهرهدر مباحث فلسفى و عقلى محض را بى شدم. و در جاى دیگر ایشان غورنمى

 2داند.مى

 علت اینکه تفسیر مورد مذمت برخى قرار گرفته، تفصیل زیاد و طوالنى شدن

 است. اى که مطالب حق و باطل و مرتبط با تفسیر و غیر آن به هم در آمیختهمطالب آن است؛ به گونه

ت، باشد و تا جزء هفتم که حدود یك چهارم تفسیر اسبسیار مفصل است. تنها جزء اول آن سوره فاتحه مىآغاز تفسیر 

 یابد.رود، تفصیل آن کاهش مىشود؛ ولى هرچه به آخر مىسوره بقره تمام مى

 . 3فخر رازى از نظر عقاید، پیرو اشعرى است و در تفسیر خود، فراوان از جبر اشعرى دفاع کرده

  4کند.ر عین حال گاهى از معتزله نیز دفاع مىاما د

ود اند، دو دیدگاه وجدرباره اینکه تمام تفسیر آیا از خود فخر رازى است یا برخى از شاگردان وى آن را تمام کرده

 .دارد

 ویژگیهاى تفسیر کبیر

 توان ویژگیهاى ذیل را در آن مشاهده کرد:با مطالعه این تفسیر مى

 اقوال، نقد و تشکیك در آنها؛. استطراد، نقل 1

 . برخوردارى از دیدگاههاى حکما، فیلسوفان و متکلمان؛ 2

 . بررسى قرائات و حجتها و اعراب آیات بر حسب قرائتهاى مختلف؛3

                                                           
 223. رضا استادى، آشنایى با تفاسیر قرآن مجید و مفسران، ص  1
 .38، ص 1تفسیر کبیر، ج ، به نقل از: حلبى، مقدمه ترجمه 91، ص 8. سبکى، طبقات الشافعیه، ج  2
 و ... 178، 43؛ اعراف، 90 -88، 112، 111؛ انعام، 7. از جمله ذیل آیات بقره  3
 .سوره ص 28سوره نجم و  31ذیل آیات  . 4
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و  تر از منقوالتکند؛ اما مجادالت و نقدها و استداللهاى عقلى آن بسى گسترده. احادیث و اقوال فراوانى نقل مى4

 ست؛مأثورات ا

 کند؛. در مباحث لغوى، ادبى و بالغى و حتى اخالقى به اشعار عرب استشهاد مى5

 1کند؛اسباب نزول آیات را نقل مى -با سند و بدون سند -. در موارد مختلف از صحابى یا تابعان6

 سازد.کند، ارتباط منطقى آن را با آیه قبل و بعد روشن مى. هر آیه را که تفسیر مى7

 السالم(اهل بیت )علیهم فخر رازى و

وده است. در رب (السالمایشان گوى سبقت را از بسیارى از مفسران اهل سنت در خصوص بیان فضایل اهل بیت )علیهم

و صلوات را  2کندبرد، با احترام از آنان یاد مىالسالم( را مىیا سایر اهل بیت )علیهم مواردى که نام على بن ابى طالب

 داند. از ادعیه مى« آل»با 

 الجامع الحکام القرآن

اشد. وى از بترین مفسران اهل سنت است که در فقه پیرو مذهب مالکى و در عقاید اشعرى مىقرطبى یکى از معروف

ردم راه م اى که بدون تکلّف با یك لباس ساده و یك عمامه در میاندانشمندان عابد و زاهد عصر خود بوده؛ به گونه

 3رفت.مى

 4ترین منبع و اساس تفسیر خود را تفسیر المحرر الوجیز ابن عطیه قرارداده است.مؤلف مهم

مثال در لغت به . دکنشیوه عملى مفسر بدین گونه است که آیه را مطرح و سپس به تفصیل در مسائل مختلف بحث مى

شود. نیز در ادبیات و اعراب مانند تخصص وارد بحث مىآورد. در قرائات مانند یك مشکل کامل مفاهیم لغوى را مى

کند؛ همچنین در مباحث فقهى به طور گسترده با طرح یك ادیب، در تاریخ و قصص قرآن نظیر یك مورخ بحث مى

ریت در پردازد. ایشان به حآنها به بحث و به نوعى به فقه مقارن بین اهل سنت مى آراى مختلف فقهى و ترجیح بین

 نقد آرا معروف است. رأى و 

                                                           
 10 -8. خلیل میس، مقدمه تهذیب التفسیر الکبیر، ص  1
 153، ص 16. تفسیر کبیر، ج  2
 493، ص 2. محمد حسین ذهبى، التفسیر و المفسرون، ج  3
 440. ابن خلدون، مقدمه تاریخ ابن خلدون، ص  4
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ا کند؛ اما موضوعات فقهى را بروش تفسیرى ایشان یك روش اجتهادى است و به ادله مختلف آیات را تفسیر مى

 کند؛ همان طور که در مباحث ادبى نیز این چنین است.تفصیل بیشترى بحث مى

 ددهقرآنى را مورد بحث قرار مىاى سودمند در علوم قرآن دارد که بیست فصل از مباحث برون تفسیر مقدمه

 (السالم)علیهمقرطبى و اهل بیت 

و در برخى  1متفاوت است. گاهى بدون تفاوت گذشته (السالم)علیهمبرخورد قرطبى درباره نقل فضایل اهل بیت 

ه در ذیل آیاتى کالسالم( نموده است. اى به اهل بیت )علیهمسوره بقره و آیه مباهله اشاره 207موارد از جمله ذیل آیه 

پس از نقل حدیثى که از طریق اهل سنت رسیده، آن   در سوره انسان درباره ایشان نازل شده:

 2داند.را به شدت مورد مذمت قرارداده و صحیح نمى

 انوار التنزیل و اسرار التأویل

 مؤلّف آن قاضى ناصر الدین عبد اللّه بن عمر بیضاوى شافعى، معروف به قاضى بیضاوى )شافعى و اشعرى( است. 

ت و باشد و مورد پذیرش بسیارى از مفسران شیعه و سنى واقع شده اساین تفسیر از بهترین متون تفسیرى اهل سنت مى

 رسد. حاشیه و شرح مى 83اند که عدد آن به حدود اشتهنگ -شیعه و سنى از دانشمندان -شرح و حاشیه زیادى بر آن

شد ولى از تفسیر بامتن این کتاب بر گرفته از تفسیر کشاف با خالصه کردن و حذف زواید و روایات اسرائیلى آن مى

یز در آن ناى اقوال و آراى صحابه و تابعان را کبیر فخر رازى و همچنین از تفسیر راغب اصفهانى نیز بهره گرفته و پاره

 3آورده است.

 امتیازات بر جسته تفسیر بیضاوى

 ویژگیهاى این تفسیر به قرار ذیل است:

 . طرح مطالب الزم تفسیرى با اسلوبى جالب، موجز و مختصر؛1

 . ذکر آرا و اقوال صحابه و تابعان؛2

                                                           
 224 -216، ص 10. از جمله سوره کوثر ر. ک: الجامع الحکام القرآن، ج  1
 135 -131. همان، ص  2
 43، ص 2. التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، ج  3
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 . توجه به قرائتهاى مختلف؛3

 . بیان مسائل ادبى و نحوى به صورت مختصر؛4

 به تفسیر آیات االحکام و بعضى مسائل فقهى، بدون طوالنى کردن آن؛. توجه 5

 . احتراز از اخبار و روایات اسرائیلى؛6

 ؛«اندروایت کرده»یا « اندگفته». زیرکى در طرح اخبارى که احتمال ضعف در آنها وجود دارد با تعبیر 7

 1. طرح مسائل طبیعى متناسب با آیات مورد نظر.8

 تفسیر بیضاوى عبارتند از:برخى از مشکالت 

شود؛ از جمله نسبت دادن سهو به پیامبران الهى . در برخى مطالب بسیار مهم و اساسى، کوتاهى و اشکاالت دیده مى1

 2و نفوذ شیطان در آنان؛

وّل ا . در بسیارى از موارد خالى از تحلیل، استدالل و ادله کافى است؛ از جمله پذیرش بال براى فرشتگان در ذیل آیه2

 4و .... 3سوره فاطر

 مدارك التنزیل و حقایق التأویل

پیرو مذهب حنفى و در عقاید اشعرى است. ایشان اهل ایذه در خوزستان، فقیه و اصولى زمان  5ابو البرکات نسفى،

 خود بوده است که تألیفات زیادى دارد.

دفاع کرده  است. وى از دیدگاههاى اشعرى نیزاین تفسیر برگرفته از تفسیر کشاف زمخشرى و انوار التنزیل بیضاوى 

 است.

                                                           
 . همان 1
 .18، ص 4؛ ج 32، ص 2. ر. ک: عبد اللّه بن عمر بیضاوى، انوار التنزیل، ج  2
 416، ص 3. همان، ج  3
 .410، 438، 184، ص 1. ر. ک: همان، ج  4
 . وى منسوب به نسف از بالد ماوراء النهر میان جیحون و سمرقند است 5



97 
 

 لباب التأویل فی معانى التنزیل

مؤلف، معروف به خازن، پیرو مذهب شافعى است و چون تفسیر بغوى )معالم التنزیل( را مطالعه کرده، نکات 

طالب ا خالصه، برخى میابد؛ بدین جهت آن ربیند؛ اما مشکل اساسى آن را طوالنى بودنش مىاى را در آن مىپسندیده

کند و نیز در روایات سندها را حذف کرده و تفسیر لباب التأویل را دیگر و گاهى توضیح واژگان مشکل را اضافه مى

  1نویسد.مى

شیوه عملى مفسّر بر این است که مکى و مدنى، قرائت آیه، شأن نزول، توضیح متن آیه، اقوال صحابه و تابعان را نقل 

 یارى از موارد به روایات ابن عباس متکى است.کند و در بسمى

 السالم( برخورد مثبتى دارد.در مباحث مربوط به اهل بیت )علیهم

 تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان

 ق زنده بوده است؛  730مؤلف ملقب به نظام نیشابورى تا سال 

 درباره اینکه وى شیعه یا از اهل سنت است، اختالف وجود دارد. 

مؤلف از نظر علمى و تألیف کتاب، صاحب فنون مختلف بوده است. شرحى بر شافعیه ابن حاجب در علم صرف دارد 

 که به شرح نظام معروف است. 

 این تفسیر در اصل بر گزیده تفسیر کبیر فخر رازى و در بردارنده بیشتر نکات تفسیر کشاف زمخشرى است. 

 2)پنج سال( به پایان بردم. (السالم)علیهعلى گوید: تفسیر را به مدت خالفت ایشان مى

 3نکته قابل توجه اینکه مال صدرا این تفسیر را مأخذ تفسیر خود قرارداده است.

 همان طور که گفته شد، روش این تفسیر اجتهادى است؛ زیرا به همه منابع توجه داشته؛ اما گرایشى فلسفى دارد.

                                                           
 267. محمد بن احمد ادنه وى، طبقات المفسرین، ص  1
 .258، 257تفاسیر قرآن مجید و مفسران، ص ؛ رضا استادى، آشنایى با 226 -224، ص 10. ر. ک: غرائب القرآن، ج  2

 . همان 3



98 
 

 البحر المحیط فی التفسیر

وى به سرزمینهاى مختلفى مسافرت کرده و با بیش از  1اندلسى، استاد نحویها و سیبویه زمان خود بوده است.ابو حیان 

دار گرفتند. وى دوستچهار صد و پنجاه استاد مالقات نموده است. او شیخ نحویان مصر شده و دیگران از او بهره مى

واسطه شاگردش، جمال الدین عبد الصمد بغدادى از وى  شهید ثانى به 2امیر المؤمنین علیه السالم شناخته شده است.

 3کند.روایت مى

 پردازد. این تفسیر در مباحث ادبى، ناظر به تفسیر کشاف است و گاهى به نقد آن نیز مى

ترین ویژگیهاى این تفسیر، پرداختن به مباحث ادبى و بیانى جهت اثبات اعجاز قرآن است. ویژگى مهم یکى از مهم

 .هاستتأکید و اثبات ارتباط بین سورهدیگر آن، 

 تفسیر القرآن العظیم

باشد. تاریخ او ق است. وى در فقه و تاریخ هر دو صاحب نظر مى 774مؤلف، معروف به ابن کثیر دمشقى و متوفاى 

ود از ابن خهاى به البدایۀ و النهایه شهرت دارد. در فقه پیرو مذهب شافعى است؛ اگرچه در بسیارى از افکار و اندیشه

 تیمیه پیروى کرده.

 اش با تفسیرهاى روایى محض، )مانند در المنثور( متفاوتاین تفسیر از مشهورترین تفاسیر روایى است؛ ولى شیوه

است؛ زیرا پس از تفسیر آیات یا احادیث به نقد، تحلیل و بررسى و نیز ترجیح و جرح و تعدیل برخى روایات 

 پردازد.مى

 تفسیر القرآن الجواهر الحسان فی

 این تفسیر از تفاسیر روایى اهل سنت، تألیف ابو زید عبد الرحمن مخلوف ثعالبى است. 

ند؛ اما هرچه به کباشد که به طور گسترده از آنان نقل مىروش ایشان در تفسیر، اتکا به روایات صحابه و تابعان مى

فسیر خالى از برد. این تتفا کرده و اقوال را نام نمىشود، بیشتر به توضیحى در مورد آیه اکپایان تفسیر نزدیك مى

 استدالل است.

                                                           
 278. احمد بن محمد ادنه وى، طبقات المفسرین، ص  1

 .502، 501، ص 2. ر. ک: محمد هادى معرفت، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، ج  2
 .59، ص 1. همان و ر. ک: شیخ عباس قمى، الکنى و االلقاب، ج  3
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او از متعصّبان اهل سنت است. در مباحث اعتقادى و مذهبى تعصب زیاد به خرج داده و از نقل فضایل اهل بیت 

 کند. السالم( کوتاهى مى)علیهم

 نظم الدرر فی تناسب اآلیات و السور

 ابو بکر بقاعى، اهل دمشق و شافعى مذهب است.ابو الحسن ابراهیم بن عمر بن 

نویسد: وى مؤلفى است که کسى پیش از وى اسرار با عظمت قرآن را جمع نکرده است، او در مدت سیوطى مى

 1نویسد.چهارده سال این تفسیر را مى

ار آن علم بالغت داین تفسیر براساس علم مناسبات قرآن و تبیین ارتباط بین آیات و علل ترتیب بین اجزا که عهده

 است، نگارش یافته.

در برقرارى ارتباط بین آیات، کمتر تفسیرى مانند این تفسیر است و در واقع افزون بر مطالب تفسیرى، به صورت سنتى 

 دهدیك شیوه جدید ارائه مى

ى و هام از آیات قرآناى داشته. در مقدمه، تفسیر خود را الالسالم( برخوردهاى منصفانهمؤلف درباره اهل بیت )علیهم

 2داند.کالم امیر المؤمنین علیه السالم در مورد تدبر در آیات قرآن مى

 سایر مفسّران و تفاسیر سه قرن: 

 تفاسیر محى الدین عربى: 

ق است و  560ابو بکر محى الدین محمد بن على بن عبد اللّه حاتمى طائى اندلسى، معروف به ابن عربى و متولد سال 

ق در دمشق درگذشت. وى شخصیتى بزرگ و از نوابغ عصر خود بوده، و به شهرهاى مختلف از جمله  638در سال 

بغداد، روم، مکه و مدینه مسافرتهاى زیادى کرد. او تألیفات فراوانى دارد؛ از جمله فتوحات مکیه، تفسیر القرآن العظیم 

 .3المسمى باالجمال و التفصیل و فصوص الحکم

                                                           
 348وى، طبقات المفسرین، ص . احمد بن محمد ادنه  1

 2، ص 1. همان، ج  2
 231وى، طبقات المفسرین، ص . احمد بن محمد ادنه 3



100 
 

اعتقادات وى دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد. در فقه پیرو مذهب مالکى است و خود عقاید  ها ودرباره اندیشه

رفت و مریدانى داشت که به شدت به او عشق خاصى دارد. در هر صورت در روزگار خود بزرگ متصوفه به شمار مى

 اند.لقب داده« عارف باللّه»و « شیخ اکبر»ورزیدند تا حدى که وى را به مى

ربى در چند کتاب خود از جمله فتوحات مکیه از تفسیر االجمال و التفصیل فی معرفۀ معانى التنزیل که تألیف ابن ع

دهد و نیز از تفسیر دیگرى به نام ایجاز البیان فی الترجمه عن برد و مطالبى را به آن ارجاع مىخودش باشد، نام مى

 برد. القرآن نام مى

 کند.سالم( بسیار متواضع است و فضایل فراوانى از آنان نقل مىالوى در برابر اهل بیت )علیهم

فاده است، در شود و قابل استتفسیر ایشان با گرایش عرفانى نوشته شده و اگرچه نکات مثبت فراوان در آن یافت مى

 کند که هیچ دلیلى از کتاب، سنت و لغت بر آن وجود ندارد. مواقعى نکاتى بیان مى

 1رفتند؛ق( است. ایشان از زاهدان و صوفیان عصر خود به شمار مى 606از روزبهان بقلى )متوفاى العرائس فی التأویل، 

ق( از دیگر مفسّران عارف مسلك است و تألیفاتى در عرفان و تصوّف دارد؛ از جمله  673صدر الدّین قونوى )متوفاى 

 2دو جلد بزرگ است؛ آنها االعجاز و البیان فی کشف اسرار القرآن در

ابو عبد اللّه بلخى جمال الدین محمد بن سلیمان، معروف به ابن نقیب از زهاد و پیشوایان در زمان خود بوده است که 

 3بیشتر عمر خویش را صرف تفسیر کرده است.

 ت.ق( آن را نوشته اس 835تبصیر الرحمن و تیسیر المنان: که على بن احمد بن ابراهیم مهایمى )متوفاى 

ق( داراى تفسیر سوره فاتحه و التبیان فی اقسام القرآن  751شیخ محمد بن ابى بکر، معروف به ابن قیم جوزى )متوفاى 

 4است؛

                                                           
 215. احمد بن محمد ادنه وى، طبقات المفسرین، ص  1

 248. همان، ص  2
 259. همان، ص  3
 284. همان، ص  4



101 
 

اى بر کشاف و نیز تفسیرى به نام کشف ق( صاحب مفتاح العلوم، داراى حاشیه 792سعد الدین تفتازانى )متوفاى 

 1االسرار به فارسى است؛

اى بر کشاف است و تعلیقاتى بر ق( که تفسیر وى حاشیه 810شریف جرجانى استرآبادى )متوفاى ابو الحسن سید 

 2کتب ادبى مانند مطول، و کالمى مانند شرح المطالع و شرح شمسیه و شرح مواقف دارد؛

 لغۀ.ق(، صاحب القاموس المحیط فی ال 816ابو طاهر محمد بن یعقوب بن ابراهیم شیرازى فیروز آبادى )متوفاى 

ق( که قارى، حافظ و مسلط بر مباحث معانى، بیان و تفسیر است.  833ابو الخیر محمد بن یوسف جوزى )متوفاى 

 3باشد؛ترین کتاب ایشان، النشر فی القرائات العشر مىمعروف

به ابن ق( معروف  880اللباب فی علوم الکتاب؛ تألیف ابو حفص عمر بن على بن عادل دمشقى حنبلى )متوفاى بعد از 

 عادل است.

ق( معروف به دیردینى است و  697التیسیر فی التفسیر، از عبد العزیز بن سعید بن عبد اللّه عز الدین دمیرى )متوفاى 

 باشد. داراى مذهب شافعى و در عقاید پیرو اشعرى مى

 چکیده 

رطبى رازى و الجامع الحکام القرآن ق توان به تفسیر کبیر فخرتداوم یافته که مى 8و  7. روش اجتهادى در تفاسیر قرن 1

 اشاره کرد. گرایشهاى دیگر در این قرن عبارتند از گرایش کالمى، ادبى و بیانى و عرفانى؛

ر نزولى داشته ها در مقایسه با گذشته، سی. در این سه قرن حدود سیصد تفسیر نوشته شده که تفاسیر شیعه در این سده2

 وده است؛ترین کتابهاى فقهى باسى و اقبال دانشمندان شیعه به فقه و تألیف مهماست و علت آن اوضاع نابسامان سی

ترین تفاسیر شیعه در این دوره عبارتند از: نهج البیان عن کشف معانى القرآن از محمد بن حسن شیبانى و البالبل . مهم3

القالقل از ابو المکارم محمود حسنى واعظ که هر دو فارسى بوده و به روش روایى و گرایش کالمى نوشته شده. 

ب موضوعى، تفسیر گازر یا جالء االذهان و جالء االحزان از ابو همچنین، المحیط االعظم از سید حیدر آملى با اسلو

                                                           
 302. همان، ص  1
 310. همان، ص  2
 321. همان، ص  3
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المحاسن جرجانى به روش اجتهادى یا گرایش کالمى و ادبى، تفسیر سعد السعود از سید بن طاووس و نیز تفاسیر کنز 

 درآمد؛  رالعرفان از فاضل مقداد و تفسیر آیات االحکام از ابو ناصر بن متوج بحرانى در این دوره به رشته تحری

. تفاسیر اهل سنت در این سه قرن عبارتند از: تفسیر کبیر از فخر رازى به روش اجتهادى و گرایش کالمى و فلسفى، 4

تفسیر الجامع الحکام القرآن از قرطبى، انوار التنزیل و اسرار التأویل از بیضاوى، مدارک التنزیل و حقایق التأویل از 

رآن و رغائب الفرقان از نیشابورى به روش اجتهادى و گرایش فلسفى و عرفانى، نسفى به روش اجتهادى، غرائب الق

تفسیر القرآن العظیم از ابن کثیر، البحر المحیط از ابو حیان اندلسى، لباب التأویل فی معانى التنزیل از عالء الدین 

ات و نظم الدرر فی تناسب اآلیبغدادى، معروف به خازن با روش روایى، الجواهر الحسان، معروف به تفسیر ثعالبى، 

السور از برهان الدین بقاعى با گرایش بیانى و عرفانى، و تفسیرهاى تفسیر القرآن الکریم و االجمال و التفصیل تألیف 

 محى الدین عربى.
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 فصل یازدهم: تفاسیر قرن دهم، یازدهم و دوازدهم 

 نکات مشترك این سه قرن 

از سنت و  مندىکنند که تفاسیر از حالت اصلى خود، یعنى بهرهیژه شیعیان احساس مىدر این سه قرن دانشمندان بو

به همین  اند؛السالم( منحرف شده و مفسران به مباحث ادبى محض یا کالمى روى آوردهگفتار ائمه معصومین )علیهم

توان این سه قرن که مىدلیل دانشمندان به جمع آورى احادیث و تفاسیر روایى همت گماشتند. نکات مشترک در 

 بدان اشاره کرد، به قرار زیر است:

. گسترش اخبارى گرى: در این سه قرن اخبارى گرى توسعه یافت و بیشتر تفاسیر کاملى که نوشته شد، تفسیرهاى 1

 روایى محض هستند. 

 «.آیات االحکام». روى آوردن به نگارش 2

 زیاد بوده است.نویسى و رشد آن بسیار . تمایل حاشیه و تعلیقه3

 . برخى از فیلسوفان و عارفان به تألیف تفاسیرى با رویکرد فلسفى و عرفانى همت گماشتند.4

 تفاسیر معروف شیعه 

 منهج الصادقین فی الزام الخالفین

 اند.اند و تألیفات زیادى داشتهمرحوم کاشانى از علماى بزرگ شیعه و خوش ذوق عصر خود بوده

در نقل یز و نتفسیر وى مشتمل بر مباحث مختلف و متنوع ادبى، فقهى، اخالقى، عرفانى، تاریخى و کالمى است 

 .کوشدروایات فراوان مى

 تفسیر صافى

فیض کاشانى در فقه، تفسیر، حدیث، فلسفه و عرفان داراى تبحر علمى و جامع معقول و منقول بوده است. در منقول 

 کرده و در معقول از محضر مالصدرا و میرداماد فیض برده است. نزد محدث بحرانى شاگردى

ما تنها به نقل ا ترین تفاسیر رایج در مجامع شیعى است، بر اساس روایات نوشته شدهتفسیر صافى که یکى از معروف

پردازد و در ىمپس از بیان روایت به شرح روایات و نقد و بررسى آنها نیز « اقول»روایت اکتفا نکرده؛ بلکه با تعبیر 

 واقع جمع بین روایت و درایت نموده است.
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 شود.گیرى از لغت، ادبیات و در برخى موارد بیانات عرفانى نیز مشاهده مىاو در این تفسیر بهره

 باشد.اى دارد که از بهترین مقدمات تفسیرى است و شامل دوازده فصل مىاین تفسیر مقدمه

 البرهان فی التفسیر القرآن

 سید هاشم بحرانى از محدثان، محققان و مفسران بزرگ شیعه در قرن دوازدهم هجرى است. 

 باشد.این تفسیر به روش روایى از آغاز قرآن تا پایان آن مطابق ترتیب موجود مى

 گونهاین مجموعه حدود شانزده هزار روایت را در بر دارد. یکى از مشکالت این تفسیر آن است که مؤلف محترم هیچ

و به نقل اکتفا کرده است.  1نپرداخته -در صورت تعارض روایات -اظهار نظرى نکرده و به نقد و بررسى یا ترجیح

 مشکل دیگر آن، نقل و اتکا به برخى از کتابهاى غیر معتبر

 کند و بر این اساساست که موجب ضعف در مطالب تفسیرى شده. ایشان در مقدمه شانزدهم منابع خود را نقل مى

 2شود که از کتابهاى روایى شیعه و اهل سنت هر دو نقل نموده است.وشن مىر

لسالم( االسالم( تالش فراوان کرده و روایات تفسیرى درباره اهل بیت )علیهممؤلف در دفاع از حریم اهل بیت )علیهم

 را ذیل هر آیه به طور گسترده آورده است. 

 نور الثقلین

( است. از آنجا که 12و  11حدیث صاحب نظر و از محدثان معروف عصر خود )قرن حویزى در ادبیات، شعر، فقه و 

 مشرب مرحوم حویزى اخبارى بوده و در احادیث و روایات تتّبع داشته، تفسیرش نیز یك تفسیر روایى است.

البرهان است.  یرکند و از این جهت مشابه تفسگونه اظهار نظرى درباره آن نمىایشان به نقل روایت اکتفا کرده و هیچ

تفاوتى که با تفسیر البرهان دارد این است که از میان منابع روایى، ایشان منابع دقیق ترى را برگزیده و از اعتبار بیشترى 

 است.  برخوردار

                                                           
 .331، ص 2معرفت، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، ج  . ر. ک: محمد هادى 1

کند که عالوه بر کتب اربعه کتابهاى فراوان دیگرى وجود دارد؛ از جمله روضۀ الواعظین، کتاب سلیم بن قیس، صحیفۀ الرضا منبع را از شیعه نقل مى 43. ایشان  2

د صحیح و ... همچنین از منابع روایى اهل سنّت مانن (السالم)علیهان، ربیع االبرار، تفسیر امام حسن عسکرى ، مصباح الشریعه، جامع االخبار، تحفۀ االخو(السالم)علیه

 توان گفت در میان این روایات ضعیف، صحیح و مرسل و ...مسلم، مسند احمد بن حنبل، سنن ترمذى و مناقب ابن مغازلى روایاتى نقل کرده است که به یقین مى

 وجود دارد
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ر درساند؛ به خالف تفسیر البرهان که السالم( مىنویسد و سند روایت را به امام )علیهدر آغاز هر روایت منبع آن را مى

 متن تفسیر در بسیارى از موارد به سند روایت اکتفا کرده است.

تفسیر نور الثقلین کتاب جامعى در جمع روایات است؛ به همین علت مفسران پس از ایشان روایات را به این کتاب 

عه را از این درصد بحثهاى روایى از شی 95بینیم شاید حدود کنند؛ از جمله تفسیر المیزان که بدین جهت مىمستند مى

داند که روایات اى که بر این تفسیر نوشته، آن را نیکوترین تفسیرى مىعالمه طباطبائى ضمن مقدمه 1کرده. تفسیر نقل

 2را جمع و منظم کرده است.

 تفسیر کنز الدقائق

 -فسیرتتوان گفت اساس روش وى در میرزا محمد مشهدى قمى، از شاگردان و پیروان مکتب فیض کاشانى است. مى

روایات اهل بیت علیهم السالم است؛ اما به نکات تفسیرى کامال توجه داشته؛  -مانند روش استادش، فیض کاشانى

 برد.بدین جهت در توضیح و نقل اقوال و حتى اختالف قرائات از انوار التنزیل و اسرار التأویل بیضاوى بهره مى

 زبدۀ البیان فی احکام القرآن

ق( است. این تفسیر در دو جلد به زبان عربى براساس  993مد، مشهور به مقدس اردبیلى )متوفاى از مال احمد بن مح

ابواب فقهى از طهارت تا بحث حدود و دیات تنظیم شده که حدود چهارصد آیه را مورد بحث و بررسى قرارداده 

 است.

 نمانده است. این تفسیر در واقع فقهى است؛ اما از مباحث اخالقى، کالمى و تاریخى غافل

 تفسیر القرآن الکریم

ق است.  1050ق و متوفاى سال  979متولد سال « صدر المتألهین»محمد بن ابراهیم صدر الدین شیرازى، معروف به 

 تحولى جدید در فلسفه و علوم اسالمى پدید آورد.  اند کهترین فیلسوفان اسالمىایشان از بزرگ

وانست بین دو مشرب فلسفى )مشاء و اشراق( جمع کرده و آن را با متون دینى ایشان با تحولى جدید در علم فلسفه ت

 نامید. وى تمام قرآن را تفسیر نکرده و« حکمت متعالیه»آیات و روایات منطبق نماید. مال صدرا شیوه ابداعى خود را 

 هایى را تفسیر نموده است.به طور پراکنده سوره

                                                           
 74رضا استادى، آشنایى با تفاسیر قرآن مجید و مفسران، ص .  1
 2، ص 1. نور الثقلین، ج  2
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 تفاسیر اهل سنّت 

 التفسیر بالمأثوردر المنثور فی 

ق است. ایشان از حفّاظ،  911و متوفاى  849مؤلف آن جالل الدین ابو الفضل عبد الرحمن بن ابى بکر سیوطى، متولد 

 محدثان و ناقالن حدیث و از اهل سنت است که آثار و تألیفات فراوانى دارد. 

رسول  . این تفسیر به روش روایى است و احادیثتفسیر درّ المنثور در زمان خود جایگاه خوبى در میان تفاسیر باز کرد

کند. اما به بررسى و نقد یا ترجیح روایات نپرداخته و متعرض آله(، صحابه و تابعان را نقل مىوعلیهاللّهخدا )صلّى

 شود.صحت و سقم آنها نیز نشده است و روایات جعلى و اسرائیلیات در آن دیده مى

ناد در تفسیر مفصل ترى با اس آید که کتابآمده، حذف شده. از گفتار سیوطى بر مى سند روایاتى که در این تفسیر 

 داشته و بعد آن را خالصه کرده است. 

 روح البیان

 مؤلف اهل ترکیه بوده و در فقه پیرو مذهب حنفى و در عقاید اشعرى است.

ات، است؛ به همین دلیل اسباب نزول، قرائگرایش ایشان عرفانى و ادبى است؛ اما روش عملى مفسر رعایت شیوه سلف 

 کند.لغت و روایات را در تفسیر خود مورد توجه قرارداده و در روایات اقوال صحابه و تابعان را نقل مى

 شود. تفسیر به زبان عربى است؛ اما استشهاد به اشعار فارسى و ترکى در آن فراوان یافت مى

 گفتار آخر 

ترین روش تردهنماید که گسسیرهاى مختلفى که بیان شد، اشاره به این مطلب ضرورى مىدر پایان پس از آشنایى با تف

تفسیرى در این قرنها، همان روش روایى است؛ اما در کنار آن، گرایش فلسفى و گرایش ادبى و بیانى نیز نوشته شده 

 گماشتند. ت االحکام همتاست. همچنین نگارش تفسیر فقهى در این قرنها گسترش یافت و مفسران به تفسیر آیا

 چکیده 

گرى و تجدید حیات تفاسیر روایى، از جمله . نکات مشترک قرنهاى دهم، یازدهم و دوازدهم گسترش اخبارى1

البرهان، نور الثقلین و درّ المنثور است. در شیعه اخبارى افراطى، مال محمد امین استر آبادى بوده است. همچنین تفاسیر 
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نویسى در این قرن توسعه یافته و در میان اهل سنت حاشیه نویسى بویژه بر تفسیر بیضاوى و  فقهى و آیات االحکام

 کشاف رواج یافت؛

 . افزون بر آن، گرایش فلسفى و عرفانى به طور نادر در تفسیر مال صدرا در این عصر وجود داشته است؛2

ق( که به زبان فارسى در  988فتح اللّه کاشانى )متوفاى . تفاسیر روایى شیعه عبارتند از: تفسیر منهج الصادقین از مال 3

ده جلد با روش روایى و گرایش ادبى و عرفانى و کالمى نگاشته شده و از تفسیر بیضاوى و کشاف در نکات ادبى، و 

ت ساز مجمع البیان و تفسیر ابو الفتوح رازى در مباحث کالمى بهره برده است. تفسیر صافى از دیگر تفاسیر روایى ا

 که مال محسن فیض کاشانى آن را به زبان عربى نگاشته.

 شود.این تفسیر به تحلیل روایات پرداخته و گاهى گرایش عرفانى در آن مشاهده مى

مؤلف در متن تفسیر از بیضاوى بهره گرفته. تفسیر البرهان از سید هاشم بحرانى است که روایى محض است و هیچ 

 کند؛ترتیبى هر جا روایتى بوده، ذیل آیه آن را مطرح مى نقد و تحلیلى ندارد و به صورت

تفسیر دیگر که مشابه تفسیر البرهان است، نور الثقلین نام دارد و عبد على بن جمعه حویزى آن را به شیوه روایى محض 

گر روایى کنز ینوشته. این تفسیر تنها در نقل منبع نسبت به تفسیر البرهان از اعتبار بیشترى برخوردار است. تفسیر د

الدقایق از محمد بن محمد رضا قمى است که همانند تفسیر صافى همراه با روایات مقدارى به توضیح و نقل اقوال 

، تفسیر برد. از دیگر تفاسیر روایى در قرن دهمپرداخته. مؤلف شاگرد فیض بوده است و در متن نیز از بیضاوى بهره مى

باشد. این تفسیر نیز روایى محض است و به نقل روایات صحابه و تابعان سنت مىاز اهل  درّ المنثور سیوطى است که

 پردازد؛مى

 نویسد.. در قرن یازدهم مال صدرا تفسیر القرآن الکریم را با گرایش فلسفى مى4

ش آورد که گرایهمچنین محمد بن احمد دیبى تفسیر درّ المصون فی تفسیر کتاب المکنون را به رشته تحریر در مى

 کامال ادبى و بیانى دارد و ناظر بر کشاف است؛

پردازند هاى فقهى، مفسران به تدوین آیات االحکام مى. در قرن دهم و همچنین قرنهاى بعد به علت مساعد بودن زمینه5

ن ق( اشاره کرد. همچنی 993توان به زبدة البیان فى احکام القرآن از مقدس اردبیلى )متوفاى که از جمله آنها مى
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توان آیات االحکام محمد استر آبادى، تفسیر آیات االحکام محمد حسین مرعشى و احکام القرآن اسماعیل حقى مى

 را نام برد؛

. از جمله تالشهاى اهل سنت در این سه دهه در تفسیر، حاشیه نویسى بر تفاسیر؛ از جمله تفسیر بیضاوى و تفسیر 6

ن آنها، حاشیه تریصه بودنشان مورد توجه مفسران قرار گرفته. از مهمکشاف زمخشرى است. این دو تفسیر به علت خال

 شهاب الدین خفاجى، حاشیه ابن العالیى، حاشیه نعمت اللّه نخجوانى و انصارى گنجوى است.
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  فصل دوازهم: تفاسیر قرن سیزدهم 

علتهاى آن مبارزات علمى دانشمندان با ترین شویم. شاید یکى از مهمدر قرن سیزدهم با رکود تفاسیر مواجه مى

گرى و توجه به اجتهاد در فقه و فقاهت و تربیت فقهاى بزرگى همچون صاحب جواهر، شیخ انصارى و ...باشد؛ اخبارى

 هاى کامل تفسیر با رکود مواجه شده است.از این رو، پرداختن به علم تفسیر و تدوین دوره

 گزارشى از تفاسیر قرن سیزدهم 

ود این در این قرن تفاسیر مختلفى با روشها و گرایشهاى متفاوت از شیعه و اهل سنت نوشته شده که گزارشى از با وج

 شود. برخى از تفاسیر شیعه عبارتند از:آن ارائه مى

 الجوهر الثمین و الوجیز، از سید عبد اللّه شبر؛

در تألیف،  اند.ى وى حدود هفتاد تألیف بر شمردهمؤلف از دانشمندان معروف شیعه و داراى تألیفات فراوانى است. برا

 دانند.مى« مجلسى دوم»وى را هم ردیف عالمه مجلسى و ملقب به 

 باشد. تفسیر الوجیز یا تفسیر القرآن الکریم که به تفسر شبرّ معروف است، بسیار مختصر، پر معنا و در یك جلد مى

باشد و در ر دیگرى از مرحوم شبّر است که تفسیر متوسط مؤلف مىالجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین: نام تفسی

شش جلد به زبان عربى چاپ شده. هر دو تفسیر با روش اجتهادى تألیف شده؛ اگرچه بسیارى از مطالب ناظر به روایات 

وجه السالم( را نیز مورد تباشد و ضمن بیان دیدگاههاى مفسران، اقوال صحابه و تابعان، روایات اهل بیت )علیهممى

 کامل قرارداده است. مؤلف تفسیر دیگرى با نام صفوة التفاسیر دارد که تفسیر کبیر بوده و تاکنون چاپ نشده است؛ 

 الدرّ النظیم فی تفسیر القرآن العظیم، 

یر در وثر. این تفسق( فرزند محمّد امین همدانى، معروف به کوثر علیشاه و متخلص به ک 1247اثر محمّد رضا )متوفاى 

دو جلد به زبان فارسى با گرایش عرفانى و فلسفى به صورت موضوعى درباره عقاید، احکام، قصص و مواعظ به رشته 

 تحریر درآمده. 

 بحر العرفان و معدن االیمان، 

 ق( است.  1271تألیف شیخ محمّد صالح برغانى )متوفاى 

 باشد؛و اظهار نظر مى روش تفسیرى مؤلف، روایى محض بدون جرح و تعدیل
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 صراط المستقیم فی تفسیر القرآن الکریم، 

 ق( است. 1277تألیف سید حسین بروجردى )متوفاى 

 ترین آنها عبارتند از:در میان اهل سنت نیز تفاسیر متعددى نوشته شد که شاید مهم

 روح المعانى، از آلوسى بغدادى؛

ق مفتى  1242د اشعرى است. مؤلف فردى دانشمند و در سال آلوسى بغدادى در فقه پیرو مذهب حنفى و در عقای

 حنفیان بوده است.

 این تفسیر به روش اجتهادى نوشته شده و بسیارى از اقوال و آراى مفسران در آن مطرح گردیده. 

وى مسائل کالمى و  1آلوسى در مسائل اصول و فروع متعصب و سلفى است و در تفسیر تهمتهایى نیز به شیعه زده.

 فقهى را گسترده مورد بحث قرارداده است.

 فتح القدیر )شوکانى(

رچه آید. وى اگشوکانى، شیعه امّا زیدى مذهب و از دانشمندان معروف و پیشوایان زیدیه در صنعاى یمن به شمار مى

 سنت گرفته است. اش از تفاسیر اهلسنت دارد و مطالب تفسیرى زیدى است، تسلط فراوان بر فتاواى اهل

 پردازد.اجتهاد در روایات است، چرا که به نقل روایات و تحلیل آن مى روش این تفسیر

 تفسیر المظهرى، 

ق( از دانشمندان هند که پیرو فقه حنفى و داراى عقاید اشعرى است.  1225از قاضى محمّد ثناء اللّه مظهرى )متوفاى 

 صوفى و عرفانى در ده جلد نوشته. شمؤلف صوفى مسلك بوده و تفسیر را با گرای

 فتوحات الهیه، 

ق( است و به روش عرفانى نوشته شده. مؤلف در فقه پیرو شافعى و در کالم  1204از سلیمان بن عمر عجیلى )متوفاى 

 اشعرى است. 

                                                           
 .302، ص 2؛ محمد هادى معرفت، تفسیر و مفسران، ج 2. ر. ک: محمد هادى معرفت، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، ج  1
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 فصل سیزدهم: تفسیر در قرن چهاردهم 

ت، یادى در علوم بویژه تفسیر ایجاد کرده اسقرن چهاردهم و پانزدهم در علم تفسیر مکمل یکدیگرند که تحولى بن

 تحولى که هم اکنون وجود دارد

 ویژگیهاى تفسیرى عصر حاضر 

شود داراى ویژگیهایى است؛ پیشرفت علوم تجربى، صنایع، وجود بحرانهاى عصر حاضر که از قرن چهاردهم آغاز مى

توان از را مى 1استعمارگران علیه مسلمانانمعنوى به دلیل دورى از دین، حضور دانشمندان مادى و تهاجم گسترده 

ترین ویژگیهاى سیاسى و فرهنگى عصر حاضر برشمرد وجود چنین خصوصیاتى در این عصر اقتضائات خاص مهم

 گذارد.ها بویژه تفسیر اثر مىرصهخود را به دنبال دارد و در تمام ع

 کند:ذهبى ویژگیهاى تفسیرى عصر حاضر را چنین معرفى مى

 ر نهضت علمى جدید؛. عص1

 . پوشش ادبى و اجتماعى به مباحث تفسیرى؛2

 2. دورى از قصص اسرائیلى و احادیث ضعیف و جعلى.3

 داند:استاد معرفت برخى از موارد زیر را از ویژگیهاى عصر حاضر مى

 . گسترش علم و فلسفه بویژه علوم تجربى؛1

 زندگى و در نهایت روى آورى به دین و متون دینى؛. نیازهاى پیچیده جامعه براى راهیابى به سعادت در 2

 . دگرگون شدن لوازم و ابزار زندگى ماشینى و شتاب گرفتن این دگرگونیها؛3

 . درخواست از دین بویژه قرآن کریم براى پاسخگویى به نیازمندیهاى بشر و جامعه؛4

                                                           
میالدى  2004شمسى و  1383و  1425جم آمریکا علیه کشور اسالمى افغانستان و عراق در سال . از جمله تهاجمات خونین همه روزه اسرائیل علیه مردم فلسطین، تها 1

 است.
 533، ص 2. محمد حسین ذهبى، التفسیر و المفسرون، ج  2
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 1اعصار پاسخگوى نیازمندیهاى بشر باشد.تواند در همه . اعتقاد دانشمندان و صاحب نظران بر اینکه قرآن مى5

 اند:برخى دیگر در این باره نوشته

تفسیر نویسى جدید که ریشه در تجدد خواهى جهان اسالم دارد، همان اهداف کلى تجدد خواهى را دنبال کرده است؛ 

رداندن هاى مسلمانان و برگاز قبیل ایجاد وحدت در میان مسلمانان براى مبارزه با غرب استعمارگر، خرافه زدایى از باور

 2هاى جدید دانش بشرى.هاى دین اسالم با علم و یافتهآن به راه و رسم سلف و هماهنگ ساختن آموزه

 عناصر مشترك در تفاسیر عصر حاضر 

ترین شود که برخى از مهماى مشترک میان مفسران مشاهده مىدر تفاسیر عصر حاضر رویکردها و روشهاى اندیشه

 ند از:آنها عبارت

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

 3. تالش براى عقالنى ساختن بنیادهاى نظرى دین؛2

 4. گسترش یافتن دامنه شمول آثار تفسیرى معاصر بر مخاطبان بیشتر؛3

 . تعمیم و انتقال علم تفسیر به سایر نقاط جهان؛4

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

 . تالش براى آسان سازى و بیشتر قابل فهم بودن قرآن؛6

 هاى دینى و اجتماعى مربوط به سیاستهاى حزبى اصالح گرایانه؛. در صدد بودن براى گسترش افکار و اندیشه7

                                                           
 460، ص 2. محمد هادى معرفت، تفسیر و مفسران، ج  1
 11(، ص . حمید عنایت، شش گفتار درباره دین و جامعه) تجدد فکر دینى نزد اهل سنت 2
 .661، ص 7، به نقل از: دانشنامه جهان اسالم، ج 242، ص 14. دائرة المعارف دین، ج  3
 .664، ص 7، به نقل از: دانشنامه جهان اسالم، ج 174، ص 4. دائرة المعارف جهان اسالم آکسفورد، ج  4
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 1. پیروى کردن از شیوه ادبیات کالسیك.8

 حاضر هاى مختلف تفسیر در عصرشیوه 

به دلیل گستردگى و نو آوریها، در تفسیر عصر حاضر افراط و تفریط فراوان مشاهده شود؛ از جمله انطباق قرآن با هر 

ر ترین روش و گرایش تفسیرى در عصاى از علوم تجربى یا سوق دادن به مباحث سیاسى و جهادى. شاید مهمفرضیه

 .گونه مباحث را مطرح نکرده استشد؛ اگرچه به ظاهر قرآن اینحاضر، گرایش علمى، اجتماعى، سیاسى و اجتهادى با

 کند:هاى تفسیرى عصر جدید را به چهار دسته تقسیم مىاستاد معرفت شیوه

 . شیوه علمى که با تأثیر از کشفیات جدید علمى پدید آمد؛1

 وز ظهور یافت؛اجتماعى که متأثر از ادبیات معاصر و با توجه به نیازهاى اجتماعى ر -. شیوه ادبى2

 . شیوه سیاسى انحرافى که بر اثر تشعّبات حزبى و گروه بندیهاى سیاسى در جوامع اسالمى پدید آمده است؛3

. شیوه عقلى افراطى که بر اثر خود باختگى در مقابل تمدن معاصر و با گرایشهاى الحادى به وجود آمد، و سعى بر 4

 2د تفسیر یا تأویل شود و بیشتر صبغه تحمیل را دارد تا تفسیر.آن شد تا آیات قرآن طبق دیدگاههاى علمى جدی

 کند:چهار شیوه را بیان مى« الوان تفسیر در عصر جدید»ذهبى با عنوان 

 . شیوه علمى؛1

 . شیوه مذهبى؛2

 . شیوه الحادى؛3

 3اجتماعى. -. شیوه ادبى4

                                                           
 .. آندرو ریپین، دائرة المعارف اسالم 1
 445، ص 2المفسرون فی ثوبه القشیب، ج . محمد هادى معرفت، التفسیر و  2
 533، ص 2. التفسیر و المفسرون، ج  3
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 نهضت اصالحى و بیدارى فکرى 

نهضت مشروطیت و همزمان با حرکت سید جمال الدین اسد آبادى ریشه نهضت بیدارى فکرى در عصر جدید، از 

گرفت و پس از وى شاگردانش از جمله شیخ محمد عبده، سید قطب و همچنین احمد مصطفى مراغى )صاحب تفسیر 

المراغى(، جمال الدین قاسمى )صاحب تفسیر القاسمى( شیخ محمود شلتوت و شیخ محمد مدنى راه وى را ادامه 

 دادند.

 سنّت و نو گرایى در تفاسیر معاصر 

 توان اشاره کرد:در دوران معاصر به دو بعد اساسى در تفسیر مى

 گیرى از دیدگاههاى گذشتگان که خود شیوه نقض ناشدنى و تداوم مفاهیم سنتى است؛الف( بهره

 ب( گرایشهاى ابداعى و نو ظهور.

 نیز گسترش دامنه علوم تجربى که به دلیل وجود سیاسى ودر دوران معاصر به سبب تحوالت اجتماعى، فرهنگى و 

شود که هم در محتوا و هم در اسلوب ارتباط میان دنیاى اسالم و تمدن غرب پدید آمده، عوامل نو آفرینى مشاهده مى

رد بیان وان در چند موتارتباط با تفاسیر گذشته نیست، مىتفاسیر، تأثیر عمیقى داشته است. این نو آوریها را که بى

 کرد:

 . تألیف تفسیر با گرایش و رویکرد بیانى به معناى جدید؛1

 . زنده کردن یك شیوه فسیل شده در میان اسلوبهاى تفسیرى؛ یعنى تفسیر ترتیبى براساس ترتیب نزول؛2

 . پرداختن به اسلوب تفسیر موضوعى؛3

 . تألیف تفاسیر با گرایش علمى؛4

 . تألیف تفاسیر اجتماعى.5

 یانى در عصر جدیدتفسیر ب 

 اند.اى از مفسران به بررسى بیانى قرآن به شکل جدیدى پرداختهدر عصر حاضر عده
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 این شیوه داراى مراحل ذیل است:

. تفسیر موضوعى: روشن است که از یك موضوع، در جاهاى گوناگون قرآن بحث شده؛ مثال براى فهم صحیح 1

هایى مراجعه کنیم که درباره مؤمنان است نیست، جز اینکه به آیات و سورهاى مؤمنان و حاالت و ویژگیهاى آنان چاره

 هاى مشابه دارد.و واژه

. ترتیب زمانى: در این مرحله، آیاتى که درباره یك موضوع است، براساس ترتیب زمان نزول )مکى و در اوایل 2

 شود. بعثت بوده یا اواخر بعثت و مدنى است( چینش و بررسى مى

 به مباحث علوم قرآن.. توجه 3

 . فضاى عصر نزول: بررسى عمومى حاالتى که آیات قرآن در آن نازل شده است.4

 . بررسى مفردات قرآنى5

 . بررسى ترکیبات قرآن6

 مفسّران شیوه بیانى در عصر جدید

 . امین خولى، نویسنده کتاب محاضرات فی االمثال القرآنیه. 1

. دکتر عایشه عبد الرحمن بنت الشاطى، مؤلف التفسیر البیانى للقرآن الکریم و اال عجاز البیانى للقرآن الکریم. او 2

 مدعى شاگردى و ادامه دهنده راه استادش، امین خولى است. 

ر بالغى ی. دکتر محمّد حسین على صغیر، پدید آورنده کتاب الصورة الفنیۀ فی المثل القرآن. این کتاب، یك تفس3

 1همراه با نقد و بررسى است.

 تفسیر ترتیبى مطابق با ترتیب نزول 

 یکى از تحوالت و ویژگیهاى عصر حاضر، تدوین تفسیر طبق ترتیب نزول است.

                                                           
 113. حسین صغیر، مبادى العامۀ لتفسیر القرآن الکریم، ص  1
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السالم( را نخستین تفسیر ترتیبى مطابق ترتیب نزول دانست؛ امّا به این روش در قرنهاى توان مصحف امام على )علیهمى

بق نزول ها، طتوجهى شده. شاید علت آن نبود ادله و اسناد قطعى و کافى براى ترتیب دادن آیات و سورهبىمتمادى 

 ترین آنها عبارتند از:باشد. در هر صورت در عصر حاضر این روش فسیل شده تجدید حیات پیدا کرده که از مهم

 1355یش آل غازى )حنفى اشعرى( که در تاریخ . بیان المعانى على حسب ترتیب النزول، تالیف عبد القادر مالحو1

 ق تمام قرآن را در شش مجلد )دوازده جزء( تفسیر کرده. 

 ق است.  1400. تفسیر الحدیث، تالیف محّمد عزّة دروزه نابلسى )مالکى اشعرى(. تاریخ وفات وى 2

به نوعى تفسیر قرآن به قرآن کند. این روش، خود در تفسیر هر آیه، آیاتى که در فهم آن دخالت دارد، مطرح مى

 شود. شمرده مى

 شود. گیرى مىدر این تفسیر مباحث اجتماعى و تاریخى پى

 . پایه پاى وحى، از مهدى بازرگان، تفسیرى تدبّرى براساس ترتیب نزول است.3

س از آن به مباحث کند و پاین تفسیر ناقص بوده و شانزده گروه از آیات را مطابق ترتیب نزول با نظم خاصى تفسیر مى

 پردازد.علوم تجربى مى

 تفاسیر علمى 

همزمان با رشد علوم تجربى و گسترش مکتب پوزیتیویسم، بسیارى از دانشمندان کوشیدند تا دین و متون دینى از 

 جمله قرآن را متناسب با عصر حاضر معرفى کنند.

 الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم

علمى تا حد افراط به نگارش درآمده، تفسیر الجواهر است. مؤلف با صدر قراردادن یکى از تفاسیرى که با گرایش 

 1ءٍ ...... نَزَّلْنا عَلَیْكَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ آیه شریفه

کننده به علوم مختلف اى بسیار کوتاه، از همان آغاز خط فکرى خود را مشخص نموده و قرآن را دعوتو مقدمه

این  کند؛ به همین دلیل برزمینى از جمله کشاورزى، پزشکى، معادن، حساب، هندسه، هیئت و ... معرفى مىآسمانى و 

                                                           
 3، ص 1. الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم، ج  1



117 
 

باور است که بیش از هفتصد و پنجاه آیه درباره علوم تجربى است، و حال آنکه آیاتى که در مورد فقه است، از صد 

 1داند.قدسى و الهام مى کند. وى مطالب مطرح شده خود را اشاراتو پنجاه آیه تجاوز نمى

کند؛ سپس روش عملى تفسیر بر این اساس است که هر سوره را به چند باب و چند فصل و نیز چند مقصد تقسیم مى

کند؛ پردازد و بعد از ذکر آیه به تفسیر لفظى و لغوى پرداخته و غرض از آیه را نیز بیان مىبه مقصدهاى هر سوره مى

تجربى است و گاهى مطالب را چنان  -اعم از نقلى، عقلى و -در خصوص علوم مختلفآورد که سپس مباحثى را مى

 شود.که خواننده خسته مى طوالنى کرده

ق( در کتاب کشف االسرار النوریۀ فیما یتعلق باالجرام السماویۀ و االرضیۀ  1306محمّد بن احمد اسکندرانى )متوفاى 

 2تالش فراوانى براى اشارات علمى در قرآن نموده است؛ و الحیوانات و النباتات و الجواهر المعدنیۀ

ق( صاحب کتاب طبایع االستبداد و مصارع االستبعاد اعتقاد دارد که قرآن  1302سید عبد الرحمن کواکبى )متوفاى 

 3مشتمل بر علوم مختلف است و کوشیده تا اعجاز قرآن را در ابعاد مختلف علمى به اثبات برساند؛

م( در تفسیر خود به نام تفسیر القرآن و هو الهدى و الفرقان با نوعى علم  1898هندى )متوفاى  سر سید احمد خان

یشه در اى را با این اندهاى علم جدید انطباق دهد و حتى دانشکدهزدگى از غرب کوشیده تا موازین اسالمى را با یافته

 4میالدى تأسیس کرد؛ 1875سال 

گیرد چهار دهم و صاحب التفسیر الفرید نیز، به علت حضور در انگلستان تصمیم مى عبد المنعم جمالى، از مفسران قرن

ق به  1390تفسیرى علمى بنویسد. او در چهار جلد به اختصار، مسائل علمى را مطرح کرده است. این تفسیر در سال 

 5چاپ رسیده.

                                                           
 . همان 1
 365، ص 2. محمد حسین ذهبى، التفسیر و المفسرون، ج  2
 . همان 3
 ؛ خرمشاهى، تفاسیر جدید.143تاریخ نهضتهاى دینى اسالمى معاصر، ص  . ر. ک: حلبى، 4
 449، ص 2. محمد هادى معرفت، التفسیر و المفسرون، ج  5
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 تفاسیر فقهى قرن چهاردهم 

ترین ه مهماند کو، دانشمندان زیادى تفاسیر فقهى را به نگارش در آوردهدر قرن چهارده افزون بر تحواّلت و نگرشهاى ن

 آنها عبارتند از:

 ق(؛ 1304شرح آیات االحکام از احمد زینى )متوفاى 

ق(، از اهل  1307نیل المرام من تفسیر آیات االحکام تألیف ابو طیب سید محمد صدیق حسن خان بخارى )متوفاى 

 اهل هند است.سنت. او پیرو فقه شافعى و 

 ق(. 1380آیات االحکام از حسین عمر یمینى )متوفاى 

وى از علماى بزرگ شیعه و نواده فقیه  ق(. 1386آیات االحکام تألیف سید محمد حسین طباطبایى یزدى )متوفاى 

 بزرگ، سید محمد کاظم یزدى، صاحب عروة الوثقى است. 

 1396ق در مدینه متولد شد و در سال  1319فقه شافعى که سال تفسیر آیات االحکام از شیخ محمد على سایس پیرو 

 ق در قاهره وفات کرد.

 روایع البیان، تفسیر آیات االحکام تألیف محمد على صابونى. 

 ترین تفاسیر شیعه در قرن چهاردهممعروف 

 پرتویى از قرآن

نخستین امام جمعه تهران پس از پیروزى  ق( از دانشمندان مبارز شیعه و 1399مؤلّف آن سید محمود طالقانى )متوفاى 

نگارد. شود و این اثر را در زندان مىانقالب شکوهمند اسالمى است. نویسنده به دلیل مبارزه با طاغوت زمان زندانى مى

این تفسیر به زبان فارسى و در بردارنده تفسیر سوره حمد تا بخشى از سوره نساء و جزء آخر قرآن است. از آنجا که 

نین کند. و همچرود، به نکاتى اجتماعى پرداخته که جامعه را اصالح مىخود یك مصلح و مبارز به شمار مى مفسر

هدایت به مسائل مبارزاتى و انقالبى توجه خاص داشته و مسائل علمى را نیز با استفاده از علوم جدید و تفسیر الجواهر 

 ند.کالمنار استفاده نموده و مطالبى را از آنها نقل مىطنطاوى بیان کرده. ایشان از تفسیرهاى مجمع البیان و 
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 القرآن و العقل

مؤلف از علماى بزرگ شیعه است که در تقوا سرآمد عصر خود و از نظر علمى جامع بین معقول و منقول بوده. این 

نویسد انى مىزمتفسیر به روش عقلى براساس درک، فهم و تدبر عمیق در آیات نوشته شده. مؤلف، این تفسیر را در 

 اند و خود نیز در آن جهاد شرکت داشته است.که در عراق بوده و مسلمانان با دشمنان دین در حال جهاد بوده

مطابق اعترافهاى مختلف مؤلف هنگام تألیف این تفسیر هیچ کتاب تفسیرى، روایى و لغوى نزد وى نبوده است و تنها 

 صول و در جاى دیگر تفسیر جاللین را در اوایل نوشتن همراه داشته. کند که کتاب معالم االدر یك جا اعتراف مى

شیعه و  گوید: مانند این تفسیر در میان تفاسیرعالمه طباطبائى مقدارى از کتاب را به شیوه علمى تصحیح کرده و مى

 1ام و این کتاب براى دفع شبهات زمان ما سودمند است.سنى ندیده

 بادۀبیان السعادۀ فی مقامات الع

ق( است. این تفسیر در چهار جلد به زبان عربى با گرایش عرفانى و  1327مؤلف، سلطان محمد گنابادى )متوفاى 

 فلسفى به نگارش درآمده. 

 وی از دانشمندان عارف شیعه و داراى تألیفات متعدد فارسى و عربى و پیرو مسلك صوفیه است 

 السالم( نیز اهتمام خاصى داشته است.آله( و ائمه اطهار )علیهموعلیهاللّهالبته او به روایات پیامبر )صلّى

 آالء الرحمن فی تفسیر القرآن

ق( است. مؤلف از دانشمندان شیعه و متخصّص در علوم مختلف  1352تألیف عالمه محمد جواد بالغى نجفى )متوفاى 

 اى در مباحث علوم قرآن دارد که در آغاز بسیارىبود و در نقد و تحلیل دستى توانا داشت. کتاب، مقدمه بسیار ارزنده

سوره نساء  57شده. این تفسیر به روش استداللى در دو جلد تا آیه از تفسیرها از جمله مجمع البیان و تفسیر شبّر چاپ 

به نگارش درآمده و از روایات مختلف استفاده کرده و به دفاع از حریم شیعه پرداخته است. همچنین ضعفهاى تورات 

 و انجیل را متذکر شده و تفسیر امام حسن عسکرى علیه السالم را نقد نموده. 

 :سایر تفاسیر 

ق(: این تفسیر در اصل به زبان ترکى  1322ایق عن نکت اآلیات و الدقایق از میر محمد کریم )زنده تا سال کشف الحق

 به روش روایى استداللى و تحلیلى است. 

                                                           
 . همان، مقدمه کتاب 1
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ش( از دانشمندان صوفى شیعه. این تفسیر در چهار  1316ق و  1357تفسیر کیوان از عباسعلى کیوان قزوینى )متوفاى 

 با گرایش کالمى و تأکید بر مباحث فقهى نوشته شده است.جلد به زبان فارسى 

ق(. این تفسیر به زبان عربى در شش و  1340مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر از میرسید على حائرى تهرانى )متوفاى 

 دوازده جلد با گرایش اجتماعى، تربیتى و هدایتى نوشته شده. 

ق(. این تفسیر هم به زبان عربى و  1370د الرحیم نهاوندى )متوفاى نفحات الرحمن فی تفسیر القرآن از محمد بن عب

کند. وى به اسرار آیات و مؤلف با روش اجتهادى، از آیات استفاده کرده و روایات را تحلیل مى هم فارسى است.

 ها توجه خاصى دارد.ارتباط بین سوره

( است که در هشت جلد به زبان فارسى و با گرایش ق 1379تفسیر عاملى از ابراهیم عاملى، معروف به موثق )متوفاى 

ف همچنین کند. مؤلبرد و متن آنها را نقل مىاجتماعى نوشته شده. مؤلف از تفاسیر مختلف شیعه و اهل سنت بهره مى

 به مباحث عرفانى، کالمى و فلسفى اشاراتى دارد و روایات اهل بیت علیهم السالم را مورد توجه قرار داده است.

ق( است که  1380ۀ البیان فی تفسیر القرآن، از سید هاشم حسینى میر دامادى، معروف به نجف آبادى )متوفاى خالص

 به زبان فارسى و در هشت جلد نوشته شده این تفسیر با گرایش اجتماعى و به زبان ساده به رشته تحریر درآمده است.

ق( در چهارده جلد و به زبان فارسى  1384ى )متوفاى تفسیر اثنا عشرى، از حسین بن احمد حسینى شاه عبد العظیم

 اى مفید در مباحث علوم قرآنىساده نوشته شده است. این تفسیر به روش روایى و گرایش اجتماعى است و مقدمه

 دارد.

 ق( است. او از خانواده قاجاریه بوده و این تفسیر را در 1386تفسیر خسروى، از على رضا میرزا خسروانى )متوفاى 

 هشت جلد به زبان فارسى ساده براى عموم مردم نوشته شده است.

ق( برادر بزرگ و استاد شهید سید محمد  1388محاضرات فی تفسیر القرآن الکریم، از سید اسماعیل صدر )متوفاى 

به  شود. روش تفسیر قرآنباقر صدر است. این تفسیر در یك جلد بوده و سوره حمد و چند آیه از بقره را شامل مى

 قرآن در این تفسیر هویداست.

 ق( است. روش وى روایى است. 1382تفسیر جامع، از سید ابراهیم بروجردى )زنده تا سال 
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ق( است. این اثر  1391مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، از سید مرتضى موسوى، معروف به مستنبط غروى )متوفاى 

 و فلسفى تفسیر کرده است. با گرایش عرفانى قرآن کریم را 30در یك جلد، جزء 

ق( فرزند بزرگ امام خمینى قدّس سرّه بنیان گذار  1397تفسیر القرآن الکریم، از سید مصطفى خمینى )متوفاى 

سوره بقره نگارش یافته. مؤلف تمام  25جمهورى اسالمى ایران است. این تفسیر در پنج جلد به زبان عربى تا آیه 

 ط بوده، مطرح کرده است. بحثهایى که به نوعى با آیه مرتب

 ق( در ده جلد به زبان فارسى است.  1399حجۀ التفاسیر و بالغ االکسیر، از سید عبد الحجت بالغى )متوفاى 

 

 ترین تفاسیر اهل سنت در قرن چهاردهممهم 

 فى ظالل القرآن

باشد. با عقاید اشعرى مىق( از دانشمندان مبارز و روشنفکر مصر، از اهل سنت  1386مؤلف آن سید قطب )متوفاى 

داند. این تفسیر به زبان عربى است و تمام قرآن را تفسیر کرده. مؤلف اساس آن را زندگى در سایه قرآن براى بشر مى

در این تفسیر به مسائل اجتماعى و تربیتى اهمیت ویژه داده شده است. به علت دیدگاههاى ضد استعمارى مفسر و 

مانه جهانى، در تفسیر خود به مسائل مبارزاتى، جنگ و جهاد و تحول در میان ملتهاى برخوردهاى او با مسائل ظال

 اسالمى و دعوت قرآن به اتحاد مسلمانان اهتمام ویژه دارد.

 مؤلف در این تفسیر کوشیده از مباحث اختالفى قرائات، لغات، ادبیات، کالم و فقه دورى گزیند.

یر آن کند؛ سپس به تفساست. وى فضاى هر سوره و نیز آیات را روشن مىهمچنین از نقل اسرائیلیات پرهیز کرده 

 پردازد.مى

 المنار )تفسیر القرآن الکریم(

باشد. ق( مفتى مصر و از مصلحان اجتماعى عصر خود مى 1323)متوفاى « شیخ محمّد عبده»مؤلف این تفسیر در اصل، 

از سوره نساء را تفسیر کرده و پس از آن  126ى تا آیه ایشان هم عصر سید جمال الدین اسد آبادى مبارز است. و

دهد و پس از آن از دنیا رحلت سوره یوسف ادامه مى 52ق( آن را تا آیه  1354)متوفاى « رشید رضا»شاگردش 

 کند.مى
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 این تفسیر شیوه سنتى مفسران را در نور دیده است و به سبك جدیدى متناسب با نیازهاى اجتماعى قرآن را تفسیر

کند. همچنین مؤلف به فرضیات علوم تجربى توجه دارد. مؤلف مباحث عقلى و نقلى هر دو را مطرح کرده و مى

مندى نماید. وى در آغاز، نیازکند و بعد هدایتى قرآنى را تشریح مىبحثهاى لغوى و اعراب را بسیار خالصه بیان مى

 کند.مسلمانان را به تفسیر بیان مى

آزاداندیش و صاحب نظر بوده است و بیشتر توجهش به مشکالت مسلمانان همان عصر بود.  شیخ محمّد عبده شخصى

 هاى مخالف دینى بوده است.وى با دولتهاى استعمارى مخالف و اهل مبارزه با کفر، زور و اندیشه

اعث شده که ار روز بتمام تالش مؤلفان محترم ارائه دین منطبق با زمان بوده است؛ امّا متأسفانه گرایش به علوم و افک

 به تفسیر به رأى نیز مبتال شوند.

 محاسن التأویل

ق( است. او  1332 -1283مؤلف آن محمّد جمال الدین بن محمّد سعید بن قاسم حالق، معروف به قاسمى )متوفاى 

ى در استعمارپیشواى اهل شام بود که در دمشق به دنیا آمد و در همان جا وفات کرد و از رهبران نهضت سیاسى ضد 

 است.  شام بوده

ایشان شاگرد شیخ محمّد عبده است و شیوه تفسیرى وى با توجه به مسائل اجتماعى، جمع بین مأثور و معقول و نیز 

مام قرآن تفسیر شامل تاین  باشد؛ به مسائل علوم طبیعى توجه شایانى دارد.آراى پیشینیان و دیدگاههاى موجود مى

 شود.مى

 تفسیر المراغى

ترین مباحث جزء گسترده 30باشد. این تفسیر در ق( مى 1371احمد مصطفى مراغى شاگرد شیخ محمّد عبده )متوفاى 

اى اجتماعى عصر خود را مطرح کرده و با رعایت قواعد تفسیر از اصطالحات سخت علمى اجتناب و با بیان بسیار ساده

 آن را تألیف نموده است. 

 1امّا در مباحث جبر و اختیار بحث اختیار را پذیرفته. ایشان پیرو مسلك اشعرى است؛

 اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن

 ق و اهل موریتانى است. 1393و متوفاى  1325مؤلف آن محمّد امین بن محمّد مختار شنقیطى متولد 

                                                           
 .46، 36، 35. ر. ک: همان، ص  1
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ن تیمیه و گرایش فکرى به ابرود و باشد. ایشان پس از تحصیل در علوم مختلف به سفر حج مىوى در فقه مالکى مى

 کند.محمّد بن عبد الوهاب پیدا مى

 انده.آن را به پایان رس« عطیه محمّد سالم»اصل تفسیر وى تا آخر سوره مجادله است؛ ولى یکى از شاگردان او به نام 

وضیحات قرآنى ع تاى طوالنى دارد که به بیان انواروش ایشان در تفسیر، تفسیر قرآن به قرآن است. این تفسیر مقدمه

پردازد؛ از این جهت مقدمه خوبى براى تحقیق در روش تفسیر قرآن به قرآن براى رفع اجمال برخى آیات دیگر مى

 است.

 تفسیر القرآنى للقرآن الکریم

ر خود را باشد. وى تفسیعبد الکریم خطیب از قرآن پژوهان معاصر مصر و از اهل سنت است که پیرو فقه شافعى مى

 ش تفسیر عقلى با برداشتهایى از آیات، اما با سبك بسیار ساده نوشته و بر اقوال سلف و روایات تکیه ندارد.به رو

 کند.ایشان همچنین خارج از بحثها و جار و جنجالهاى نحویها و ادبیان بحث را دنبال مى

کند. در هر ات قرآن استدالل مىپردازد و گاهى نیز به آیتفسیر بسیار ساده و مختصر است؛ تنها به توضیح آیات مى

 1اند که هدف آن هدایت مردم است.تحلیلى برشمرده -صورت این تفسیر را برخى تفسیر عقلى

 التحریر و التنویر

 باشد. وى منصب مفتىمؤلف، از فقهاى معروف و معاصر است که از نظر فقهى مالکى و از نظر کالمى اشعرى مى

 رود و در ایناصالح طلبى اجتماعى و دینى در آن دیار به شمار مى ت و از داعیانمالکیها را در تونس بر عهده داش

 زمینه مقاالت فراوانى دارد. 

این تفسیر، یکى از بهترین تفاسیر عصر حاضر است. روش تفسیرى وى که درسى جزء به نگارش درآمده، عقلى و 

اجتهادى است و به شدت از روایات ضعیف و اسرائیلى، از جمله روایات قصه هاروت و ماروت دورى جسته و با 

دیدگاههاى قرآنى پیامهاى ارزنده قرآن را در کند. مؤلف با استفاده از استداللهاى روشن و گویا قرآن را تفسیر مى

خصوص نیازهاى اجتماعى و تربیتى و نیز با توجه به مسائل اخالقى و سیاسى ارائه و شبهات عصر جدید را با قرآن 

                                                           
 .71. عبد المجید المنسب، اتجاهات التفسیر، ص  1
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زیده ها غفلت نوردهد و از ذکر نکات بالغى و ادبى و بیان تناسب آیات و اهداف مترتب بر سورهکریم پاسخ مى

 از آنجا که در عصر وى مسائل علوم تجربى مطرح بوده، مؤلف به آنها توجه کرده است.است. همچنین 

کند. وى در مباحث فقهى و آیات االحکام به طور خالصه مسائل فقهى را مطرح و نظریه اجتهادى خود را اثبات مى

 حریت دارد. رساند؛ اگرچه از نظر استداللى گاهىاز نظر کالمى دیدگاههاى اشاعره را به اثبات مى

 زهرۀ التفاسیر

را  اىمؤلف از دانشمندان اسالمى و از مفسّران اهل سنت است و بیش از چهل تألیف از وى نام برده شده. آخرین آیه

 گوید. از سوره نمل است. وى در حالى که مشغول تألیف این آیه بوده، دار فانى را وداع مى 73که تفسیر کرده، آیه 

ثبات هر کند؛ سپس براى اشود که مطلب را روشن مىمنظم است و هر آیه با عنوان خاصى شروع مىاین تفسیر بسیار 

بندى و با عباراتى آورد. این تفسیر نکات را بیشتر به صورت تقسیمبحث به شیوه استداللى و منظم ادله مختلفى مى

بدین جهت نکات مورد نیاز جامعه خود را کند. مؤلف بر هدایت و تربیت جامعه تاکید دارد؛ گویا و روان مطرح مى

 سازد.با زبانى رسا و گویا روشن مى

 سایر تفاسیر اهل سنت در قرن چهاردهم 

 ق(.  1316تفسیر مراح لبید )تفسیر نووى(، تألیف شیخ محمد بن عمر نووى حاوى )متوفاى 

شود، است. آنچه در تفسیر مشاهده مىمؤلف در فقه پیرو شافعى و در عقاید اشعرى و از متصوفان و فقهاى شافعیه 

 تبیین ظواهر آیات و تکیه بر قواعد لفظى است؛

 ق(. 1374التفسیر الفرید للقرآن المجید، از محمد عبد المنعم الجمال )تألیف 

م کوشد بین علم و دین جمع کند. در این تفسیر به علاین تفسیر به زبان عربى در چهار جلد تألیف شده و مؤلف مى

 یث و لغت توجه خاص شده است؛الحد

ق(. وى در فقه حنفى و در عقاید  1333االکلیل على مدارک التنزیل، تألیف محمد عبد الحق اللّه آبادى )متوفاى 

تفسیر کشاف  اى ازاشعرى است. این تفسیر به زبان عربى در هفت جلد با گرایش بیانى تألیف شده و در واقع خالصه

 دبى، دیدگاههاى نحویها و قرائات است.زمخشرى با افزودن مباحث ا
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ق( از اهل سنت  1376تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کالم المنّان، تألیف عبد الرحمن بن ناصر آل سعدى )متوفاى 

اش روایى، اما ق( به چاپ رسیده است و شیوه 1365و حنبلى است. این تفسیر نیز در هفت جلد در دمشق در سال 

 به توضیح آیه و الفاظ و استفاده از اقوال سلف پرداخته است.بسیار ساده بوده و 
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 )فصل چهاردهم: تفسیر عصرى )قرن پانزدهم 

 مفهوم تفسیر عصرى 

تفسیر عصرى، مفهومى در گستره عصر حاضر دارد که فرهنگ، سیاست، برخورد جهان بینیها و تمدنها، توسعه علوم 

شود. مفسّر در این شیوه با روشى نوپدید مسائل تأثیر آنها در برداشت از قرآن شامل مىو صنایع و ... را با توجه به 

 دهد.مورد نیاز جامعه را با استفاده از قرآن کریم روشن کرده و به شبهات عصر خود پاسخ مى

ازات تفسیر ین امتیتراى نو و پاسخ به شبهات مطرح، از مهمبنابراین ارائه مطالب قرآن مطابق با نیاز عصرى با شیوه

عصرى است. در تفسیر عصرى آرایش ظاهرى در کلمات و تغییر در صورت نیست. این حرکت در جاى خود خوب 

و قابل ستایش است؛ اما آنچه در تفسیر عصرى اهمیت دارد تبیین دیدگاه قرآن در سایه تحوالت و دگرگونیهاى 

 اجتماعى و فرهنگى است. 

 ویژگیهاى تفسیر عصرى 

 خگویى به شبهات و نیازهاى فکرى قرن حاضر؛. پاس1

 . توجه به عقل و عقل گرایى در تفسیر؛2

 . توجه به بعد هدایتى و تربیتى؛3

 . توجه به بعد اجتماعى؛4

 . حرکت جهادى؛5

 . تأکید بر وحدت موضوعى قرآن کریم؛6

 هاى قرآن کریم؛. تأکید بر وحدت موضوعى سوره7

 . آفات تفاسیر عصرى؛8

 موضوعى؛ . تفسیر9



127 
 

 . تفسیر ساختارى )تفسیر البنایى(.10

 پردازیم:اکنون به توضیح هر یك از موارد فوق مى

 پاسخگویى به شبهات عصرى .۱

آنچه در تفسیر عصرى اولویت دارد، طرح شفاف و روشن دیدگاه قرآن درباره تحوالت و دگرگونیهاى اجتماعى و 

 پاسخ روز آمد به شبهات عصرى است. 

 توان تفسیر المیزاناند، مىتفاسیر شیعى که به پاسخگویى شبهات عصرى پرداختهاز میان 

از عالمه طباطبائى، تفسیر نمونه از مکارم شیرازى، الکاشف از محمد جواد مغنیه و تا حدودى تفسیر الفرقان از دکتر 

سیر ز محمد متولى شعراوى و تفصادقى را نام برد. از اهل سنت نیز تفسیر المنیر از وهبه زحیلى، تفسیر شعراوى ا

 الحدیث از عزت دروزه قابل ذکر است.

 عقل گرایى در تفسیر .۲

 در اینکه منظور از عقل گرایى در تفسیر چیست، دیدگاههاى مختلف ارائه شده:

 ود. شالف( عقل برهانى: بدین معنا که مطالب دینى با رویکرد اثباتى براساس ادله عقلى و منطقى مطرح مى

یر تسنیم دانند. تفسنوع عقل گرایى، پاسخ به ادعاى کسانى است که قرآن را خالى از استداللهاى عقلى مىطرح این 

 اثر آیت اللّه جوادى و المیزان از عالمه طباطبائى دو نمونه از تفاسیر با رویکرد عقلى است؛

 د. داننب( عقل فطرى: برخى دیدگاههاى قرآن را با برداشتهاى عقالى عالم منطبق مى

 پ( متعارض نبودن قرآن با علوم

 توجّه به بعد هدایتى و تربیتى.  ۳

 قرآن کریم کتاب هدایت است

 هاند. را از بحرانها و دردهاى معنوى بر -بویژه انسان معاصر -مفسر نیز باید بکوشد هدف االهى را تأمین کرده و انسانها

 اند.موجود، غالب مفسران به این مسأله اهمیت دادهدر عصر حاضر به علت گسترش بحرانهاى انسان و جامعه 
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 . توجّه به بعد اجتماعى۴

کوم کند هاى سنتى را محها و نیز اندیشهدر این نگرش که مفسّر تحت تأثیر نیازهاى اجتماعى است، امکان دارد شیوه

و دیدگاههایى منطبق با دانش و جامعه عصر خود را ارائه دهد. از طرف دیگر، امتیاز این گرایش آن است که مفسّر 

گذارد و دیدگاهها معقول را در میان مردم رواج مردم کنار مى خود را از مسائل خرافى، اوهام و افکار دور از ذهن

 کند که قرآن براى هر زمانىدهد و اعجازهایى نیز )مانند اعجاز علمى( براى قرآن اثبات نموده و سرانجام ثابت مىمى

 کارساز و راهگشاى سعادت انسان است. 

 :عد اجتماعى یا گرایش اجتماعى در تفسیر مطرح کردتوان سه ویژگى را براى توجه به ببا توجه به مطالب فوق مى

 ها، حکومتها و ...(؛. پاسخگویى به نیازهاى فرد و جامعه )نیازهاى مختلف جوانان، خانواده1

 . پاسخگویى به شبهات عصر خود )مانند قرآن و فیمنیسم، آزادى اندیشه و قلم، حقوق بشر، ارتداد و ...(؛2

 هاى علوم تجربى با آیاتى از قرآن.ریم و تطبیق فرضیه. توجه به بعد علمى قرآن ک3

 . حرکت جهادى۵

د؛ مثال انبراساس نهضتهایى که در این قرن پدید آمده است، مفسران به بعد جهادى آیات قرآن توجه خاصّى کرده

ونیستها مبارزه علیه صهیافرادى مانند عالمه محمد جواد مغنیه در تفسیر الکاشف و المبین بسیارى از آیات جهاد را با 

 دانند.و استعمارگران امروز منطبق مى

 . وحدت موضوعى قرآن کریم۶

عدد ها متاگرچه مکانهاى نزول آن متفاوت و احکام و سوره -گوید: همه آنچه در قرآن استشیخ محمود شلتوت مى

 1ت.بعضى را کنار گذاش توان بعضى را گرفت ووحدتى دارد که در عمل قابل تفکیك نیست و نمى -باشدمى

 هاى قرآن کریم. وحدت موضوعى سوره۷

هدفدار بودن هر سوره و ارتباط بین آیات آن، از دیگر موضوعاتى است که در تفاسیر عصرى مورد تأکید قرار گرفته 

 است. در این میان المیزان، نمونه، المنار، التحریر و التنویر در این موضع پیشگام هستند.

                                                           
 487الشریعۀ، ص . شیخ محمود شلتوت، االسالم، العقیدة  1



129 
 

 سیر عصرى. آفات تفا۸

 در تفسیرهاى عصرى دو آفت بسیار بزرگ قابل توجه است:

 . پرداختن به بعد صورى یا سنتى تفسیر؛1

 هاى علمى.. خود باختگى در برابر نوگرایى و فرضیه2

 . تفسیر موضوعى۹

مع جیعنی: آیات گوناگون در یك موضوع از تمام قرآن که در حوادث و فرصتهاى مختلف نازل شده، گردآورى و 

 و این امرى است که سابقه طوالنى دارد. 1بندى شود و از مجموع آنها نظر قرآن درباره ابعاد آن موضوع روشن گردد،

آیات » اى دیرینه داشته و به زمان تألیف کتابهاىتوان گفت که تفسیر موضوعى در متون سلف، سابقهبنابراین مى

رسد؛ مانند احکام القرآن تألیف محمّد بن سائب ن دوم هجرى مىگردد که سابقه تاریخى آن به قرباز مى« االحکام

 ق(. 146کلبى )متوفاى 

 اقسام تفسیر موضوعى

 بندى، دو قسم دانسته شده است:تفسیر موضوعى در یك تقسیم

، کند؛ مانند بحث معاد، امانت، عصمت. تفسیر موضوعى اتحادى: تنها در مورد یك موضوع مستقل قرآنى بحث مى1

 ن، فرشتگان، خداشناسى یا ...انسا

گیرد . تفسیر موضوعى ارتباطى: در این قسم، دو موضوع مرتبط با هم )مانند ایمان و عمل صالح( مورد بررسى قرار مى2

 شود تا نظر قرآن درباره ابعاد مختلف آن روشن گردد.و آیات آن کنار هم جمع آورى مى

 . تفسیر ساختارى قرآن کریم۱۰

بندى هر ها و آیات، هدفدار بودن هر سوره از قرآن کریم و تقسیمهاى قرآن، ارتباط سورهوحدت موضوعى سوره

 سوره به بخشهاى مختلف است. 

                                                           
 .11، ص 1؛ جعفر سبحانى، مفاهیم القرآن، ج 9، ص 1. ر. ک: ناصر مکارم شیرازى، پیام قرآن، ج  1
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شود که آیات مرتبط با هم داراى یك عنصر مشترک هستند که محور اى از آیات قرآن روشن مىبا بررسى مجموعه

 اصلى بحث بر آن قرار گرفته.

وع برداشت از قرآن در میان پیشینیان به صورت بسیار جزئى مطرح بوده؛ اما در عصر حاضر به صورت مستقل با این ن

 عنوان تفسیر ساختارى قرآن کریم مطرح است. 

کوشد که محور اصلى آیاتى را که با هم مرتبط هستند، کشف کند که با این مسئله فلسفه بسیارى در این شیوه مفسّر مى

 شود. از مسائل پاسخ داده مى

 ترین تفاسیر شیعه در قرن پانزدهممعروف 

 تفسیر المیزان

مام داشته و از نسل حسن مثنا، فرزند ا عالمه طباطبائى از خاندانى اصیل و از سلسله سادات است که به قاضى شهرت

 1باشد.حسن بن على بن ابى طالب علیهم السالم مى

 ایشان از دانشمندان بزرگ شیعه در عصر حاضر بوده و فقیه، فیلسوف، عارف و از مفسران بزرگ دوران معاصر است.

اص داده اسیر جهان اسالم به خود اختصترین تألیفات او تفسیر المیزان است که جایگاه بسیار مهمى در میان تفاز مهم

 و در نوع خود کم نظیر و مایه افتخار شیعه است.

تفسیر المیزان هم در روش بدیع است و هم از نظر قوت علمى، تحلیل و استداللهاى معقول و منطبق با موازین علمى 

اى گونه فسیر قرآن به قرآن است که بهترین ویژگى المیزان روش تباشد. از مهمنظیر مىو تنوع مطالب، در نوع خود بى

 دهد و باجامع این روش در آن اجرا شده. افزون بر آن، به روش اجتهادى نیز دیدگاهها را مورد نقد و بررسى قرار مى

 کند.ادله مختلف دیدگاه منتخب خود را اثبات مى

وستا، قاموس کتاب مقدس، رسائل پولس علّامه طباطبائى در موارد الزم جهت گواهى و استشهاد از تورات، انجیل، ا

 و ویدا از کتب برهمایى، استفاده کرده است.

                                                           
 60. کاظم وردى، معجم االلقاب فی معرفۀ االسرو االنساب، به نقل از: على اوسى، روش عالمه طباطبایى در المیزان، ص  1



131 
 

 روشها و گرایشهاى تفسیرى در المیزان

 توان چند شیوه مورد استفاده عالمه را تمییز داد:با دقت در نحوه تفسیر آیات در المیزان، مى

 ه قرآن به معناى واقعى و کامل خود است. الف( تفسیر قرآن به قرآن: روش غالب این تفسیر، تفسیر قرآن ب

 ب( روش روایى: نگاه ایشان به روایات یك نگاه تحلیلى است، نه نقلى محض.

توان گفت این تفسیر به علت استدالل از ادله مختلف قرآنى، روایى، عقلى و حتى مباحث ج( روش اجتهادى: مى

 هادى است.لغوى، ادبى و بیانى، یکى از بهترین تفاسیر در روش اجت

 نکاتی راجع به المیزان:

ـ یکى از ویژگیهاى تفسیر المیزان این است که با استفاده از آیات مختلف، یك سلسله از موضوعات را تحقیق کرده 

فاعت آید؛ مثال کل آیات احباط، شکه این هم یك نوع تفسیر قرآن به قرآن است و هم تفسیر موضوعى به حساب مى

 رسد. اى مشخص مىع کرده و به نتیجهیا کفر و ایمان را جم

ا قرآن آید. افزون بر آن، کتب عهدین را هم ببه همین دلیل براى تحقیق در داستان انبیاء از بهترین منابع به شمار مى

 کند.مقایسه نموده و موارد تحریفى آنها را مشخص مى

هایى که ر داشته است. سیاق عبارت است از نشانهـ عالمه رحمه اللّه در تفسیر آیه به آیه، به سیاق آیات توجه بسیا

اصوال در روش تفسیر قرآن به قرآن، تمسك  1هاى لفظى یا قرائن حالیه(.معناى لفظ مورد نظر را کشف کند )چه نشانه

 به سیاق آیات یکى از ابزارهاى کار است.

ـ عالمه طباطبائى رحمه اللّه روایاتى را که درباره فضایل هر سوره وارد شده که بعضى از آنها جعلى یا ضعیف است، 

 دهد. کند و به جاى آن اهداف و غرض هر سوره را ارائه مىمطرح نمى

هوم هر آیه را مفـ نکته دیگر جرح و نقد روایات اسرائیلى است. عالمه طباطبائى با روش تفسیر قرآن به قرآن که 

 کند.سازد، اسرائیلیات را مورد نقد قرارداده و بطالن آن را با روش خود اثبات مىروشن مى

                                                           
 .203لمیزان، ص . ر. ک: على اوسى، روش علوم طباطبائى در ا 1
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 تفسیر نمونه:

آیت اللّه مکارم شیرازى از دانشمندان خوش فکر و از مراجع تقلید این عصر و داراى تألیفات فقهى، اصولى اعتقادى 

 ه نیازمندیهاى اجتماعى عصر حاضر نوشته شده. و تفسیرى هستند. تفسیر نمونه با توجه ب

تفسیر نمونه به مباحث علوم تجربى توجه خاص نشان داده؛ دیدگاههاى مفسران را مطرح و دیدگاه منتخب خود را با 

 آورد. همچنین به روایات، لغت و ادله عقلى توجه دارد. دلیل مى

کند؛ سپس اگر شأن نزولى دارد بیان نموده و آیه را شیوه عملى تفسیر آن است که پس از طرح آیه، آن را ترجمه مى

 . پردازدکند و با عناوین متناسب روز به تفسیر آیه و پاسخ به پرسشهاى آن مىهایى تقسیم مىبه جمله

 من وحى القرآن

ندان مبارزه و معاصر شیعه در لبنان است که دیدگاههاى مبارزاتى او مؤلف آن، سید محمّد حسین فضل اللّه از دانشم

 باشد. علیه اسرائیل و استعمارگران، معروف مى

کند. گرایش دیگرى تفسیر مذکور به نکات اجتماعى و تربیتى پرداخته و از مباحث ادبى، بالغى و فقهى کمتر بحث مى

 ى است.شود، کالمى و اعتقادکه در این تفسیر مشاهده مى

 الکاشف

 باشد.مؤلّف از دانشمندان بزرگ لبنان و تحصیل کرده حوزه علمیه نجف اشرف مى

تفسیر الکاشف با گرایش اجتماعى به رشته تحریر درآمده، و به نیازمندیهاى جامعه و عصر خود ناظر است و بسیارى 

به  بسیار مختصر پرداخته و با سبکى روانعصر حاضر را پاسخ داده. این تفسیر به مباحث لغوى و ادبى  از شبهات

 نگارش درآمده است.

 الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه

این تفسیر حاصل سخنرانیها و جلسات وى در حوزه علمیه قم و نجف براى طالب علوم دینى است. از نظر شیوه روش 

 تفسیر قرآن به قرآن را اجرا کرده. 
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 التفسیر االثرى الجامع

با تألیف کتاب ارزشمند التمهید فی علوم القرآن در شش جلد ایشان  ف از دانشمندان معاصر شیعه است.مؤل

 ترین کار در زمینه علوم قرآنى را در میان علماى شیعه انجام داده است. گسترده

. از آنجا که روایات سازدروایات شیعه و اهل سنت در تفسیر قرآن کریم را مطرح مى 1ایشان در التفسیر االثرى الجامع

ز کوشد تا روایات صحیح را اتفسیرى مشکالت فراوانى داشته و درست و نادرست آنها جداسازى نشده، مؤلّف مى

 سقیم جدا کند.

 سایر تفاسیر شیعه در قرن پانزدهم 

تفسیر به زبان ق(. این  1403مخزن العرفان، تألیف بانوى مجتهد، نصرت امین، معروف به بانوى اصفهانى )متوفاى 

فارسى در پانزده جلد تألیف شده و دیدگاههاى عارفان و فیلسوفان حکمت متعالیه را مطرح کرده است. مؤلف از 

 السالم( استفاده فراوان برده؛ ولى به مباحث ادبى و قرائات و اختالف آنها نپرداخته است.روایات ائمه اطهار )علیهم

ق( که از علماى شیعه است. این تفسیر به زبان فارسى در  1406تهرانى )متوفاى روان جاوید، تألیف میرزا محمد ثقفى 

پنج جلد به زبان ساده نوشته شده و به مباحث فنى و ادبى نپرداخته است؛ اما به نکات اخالقى توجه داشته. برخى آن 

 اند.را ترجمه تفسیر صافى معرفى کرده

هاى جدید اسالمى ق(. وى از احیا گران اندیشه 1407ش و  1366تفسیر نوین، تألیف محمد تقى شریعتى )متوفاى 

باشد. این تفسیر در یك جلد تنها جزء آخر قرآن کریم را در بردارد و به زبان فارسى با گرایش اجتماعى همراه با مى

 تحلیل و استدالل در مباحث علمى و توضیح لغات نوشته شده است.

تفسیر در هفت جلد با تکیه بر روایات اهل  ق(. این 1409ه سبزوارى )متوفاى تفسیر الجدید، تألیف محمد حبیب اللّ

 بیت علیهم السالم به زبان عربى و ساده به نگارش درآمده. 

ش( از علماى معاصر شیعه است که در  1370ق/  1411اطیب البیان، از سید عبد الحسین طیب اصفهانى )متوفاى 

ه زبان فارسى متناسب با افکار و فهم عمومى مردم با روش روایى و گرایش چهارده جلد تألیف شده. این تفسیر ب

 کالمى به نگارش درآمده است.

                                                           
 رسانند.مؤلف را یارى مى -بویژه در جمع آورى روایات -اى از فضالى حوزه علمیه قم. در این تفسیر عده 1
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ق( از مراجع بزرگ شیعه در عصر حاضر است.  1413البیان فی تفسیر القرآن، تألیف سید ابو القاسم خویى )متوفاى 

رین مباحث علوم تتوفیق یافته و در آن به مهم مؤلف در صدد تألیف تفسیر کاملى بوده؛ اما تنها به نوشتن یك جلد

قرآنى با اشراب دیدگاههاى شیعه همراه با نقد و تحلیلهاى بسیار ارزنده در خصوص دیدگاههاى مقابل پرداخته است. 

 در ادامه تفسیر سوره حمد را که در نوع خود از نظر علمى و اجتهادى کم نظیر است، به نگارش در آورده.

ق( از مجتهدان معاصر و  1414فی تفسیر القرآن، تألیف سید عبد االعلى موسوى سبزوارى )متوفاى مواهب الرحمن 

 مراجع است. این تفسیر ناقص بوده و به روش اجتهادى به زبان عربى در ده جلد به چاپ رسیده است.

تفسیر به زبان فارسى ق(. این  1417انوار درخشان، تألیف سید محمد حسین همدانى معروف به آقا نجفى )متوفاى 

 باشد که به طور کامل در هجده جلد چاپ شده. روش مؤلف، اجتهادى با گرایش عرفانى و فلسفى است.مى

ش( از علماى معاصر که داراى تألیفات گوناگون  1377ق/  1419تفسیر آسان، تألیف محمد جواد نجفى )متوفاى 

 اجتماعى و تربیتى نوشته شده است. فارسى با رویکرد فقهى و تاریخى است. تفسیر به زبان

 ش( از علماى معاصر قم است.  1377ق/  1419مناهج البیان فی تفسیر القرآن، تألیف محمد باقر ملکى میانجى )متوفاى 

تفسیر روشن، تألیف حسن مصطفوى از مفسران معاصر صاحب کتاب التحقیق فی کلمات القرآن است. این تفسیر در 

 کند.اجتماعى و تربیتى به نگارش درآمده و مباحث اخالقى و هدایتى را مطرح مىشانزده جلد با گرایش 

ق( از علما و مراجع شیعه در عصر حاضر.  1424تقریب القرآن الى االذهان، تألیف سید محمد حسینى شیرازى )متوفاى 

بان عربى در ده تفسیر به زاند. این وى صاحب تألیفات فراوان و یکى از پرکارترین شخصیتهاى علمى در تألیف بوده

 ایش اجتماعى به نگارش درآمده است.جلد با گر

 ست.زبان فارسى با گرایش اجتماعى اتفسیر کوثر، از یعقوب جعفرى، محقق و قرآن پژوه معاصر. این تفسیر به 

 به زبان فارسىش( از محققان پر تالش و دلسوز معاصر. این تفسیر  1322تفسیر نور، از محسن قرائتى کاشانى )متولد 

 ت در ده جلد به نگارش درآمده است.گیرى از آیاساده و روان با پیام

من هدى القرآن، از سید محمد تقى مدرسى از دانشمندان و نویسندگان معاصر است. تفسیر در هجده جلد به زبان 

 ا نام تفسیر هدایت ترجمه شده است.عربى با گرایش اجتماعى به چاپ رسیده و به فارسى ب
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تفسیر القرآن الکریم، از محمد على تسخیرى و محمد سعید نعمانى به زبان عربى در سه جلد با گرایش اجتماعى و 

 ى قرآن کریم به نگارش درآمده است.تأکید بر ابعاد تربیتى و هدایت

 ش(. 1312تفسیر تسنیم، از حکیم فرزانه استاد عبد اللّه جوادى آملى )متولد 

 سران عصر حاضر است. مؤلف از فیلسوفان و مف

ش( که با همکارى جمعى از محققان مرکز فرهنگ و  1313تفسیر راهنما، تألیف اکبر هاشمى رفسنجانى )متولد 

معارف قرآن تاکنون در شانزده جلد به چاپ رسیده. این تفسیر به زبان فارسى به صورت موضوعى و توجه به 

 آیات است، به نگارش درآمده.که در هایى موضوعات متنوع و برداشتهایى و نکته

ش( که در دو جلد به چاپ رسیده؛  1378ق/  1420تطهیر با جارى قرآن، از على صفایى حائرى )عین صاد( )متوفاى 

هاى مسد، نصر، کوثر، همزه، فیل و ماعون را تفسیر کرده است. مؤلف در یك جلد سوره بقره و در جلد دیگر سوره

 پردازد.ه تفسیر آیات قرآن مىتى ببا رویکرد اجتماعى و تربی

 ترین تفاسیر اهل سنت در قرن پانزدهممعروف 

 تفسیر المنیر

مؤلف داراى مذهب حنفى است و در تفسیر خود دیدگاههاى سلف و مفسران گذشته مطالب را نقل و دیدگاههاى 

 کند.ىخود را با دلیل ثابت مکند. این تفسیر با روشى اجتهادى مباحث را طرح و دیدگاه منتخب جدید را ضمیمه مى

 االساس فی التفسیر

. اساس در 1سازد: نویسد و سه پایه را براى فهم دین مطرح مىمؤلف تفسیر را براساس نیازمندیهاى عصر خود مى

  1. اساس در قواعد شناخت و ضوابط فهم نصوص و متون.3. اساس در سنت و فقه السنه؛ 2تفسیر؛ 

                                                           
 .9، ص 1. سعید حوى، االساس فی التفسیر، ج  1
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 تفسیر الشعراوى

سوره انبیاست. محمد متولى شعراوى از دانشمندان مصر این تفسیر را حاصل عمر  90ر در پانزده جلد تا آیه این تفسی

داند. در این تفسیر نکات ادبى، تفسیر قرآن به قرآن و استدالل به آیات قرآنى فراوان علمى و اجتهاد و تالش خود مى

 شود.مشاهده مى

ثبات هر کند؛ سپس براى اشود که مطلب را روشن مىعنوان خاصى شروع مى این تفسیر بسیار منظم است و هر آیه با

 آورد. مى بحث به شیوه استداللى و منظم ادله مختلفى را

 سایر تفاسیر اهل سنت در قرن پانزدهم 

جتماعى و اتهذیب التفسیر، تألیف عبد القادر شیبۀ الحمد از اساتید دانشگاه اسالمى مدینه منوره. این تفسیر با گرایش 

اى داده و غالبا از کتب روایى معروف اهل سنت مانند تربیتى با زبانى ساده تألیف شده اما به روایات اهمیت ویژه

 صحیح بخارى، صحیح مسلم و مانند آن نقل کرده است.

یه بر نکات کایسر التفاسیر، تألیف ابو بکر جابر جزایرى که پیرو مذهب حنبلى است. این تفسیر با گرایش تربیتى و ت

 اخالقى قرآنى و روش روایى به شکل بسیار مختصر به نگارش درآمده است.

 چکیده 

، مشغول بودن دانشمندان به مبارزه با اخبارى گرى بوده است. تفسیر شبّر )الجوهر 13. علت رکود تفسیر در قرن 1

 اند؛تفاسیر این قرن بودهترین الثمین و الوجیز(، فتح القدیر شوکانى و روح المعانى آلوسى، از مهم

ه شیوه نظیر است؛ از جمله تفسیر بیانى بهاى مختلفى در تفسیر ارائه شده که در نوع خود بى. در عصر حاضر، شیوه2

 جدید، تألیف تفسیر ترتیبى براساس ترتیب نزول، رشد تفاسیر علمى و تفاسیر فقهى؛

. که تفاسیر اجتماعى، و قرآن به قرآن در آن نوشته شده است باشدترین قرنها در تدوین تفسیر مىگسترده 15. قرن 3

 باشد؛ترین تفاسیر قرآن به قرآن، تفسیر المیزان مىاز مهم

ترین تفاسیر اجتماعى از شیعه تفسیر نمونه، پرتوى از قرآن، من وحى القرآن و الکاشف است و از اهل سنت . از مهم4

 آید؛تأویل از قاسمى، تفسیر مراغى و تفسیر شعراوى به شمار مىتفسیر فی ظالل القرآن، المنار، محاسن ال
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ویژگیهاى تفسیر عصرى، وحدت موضوعى، تدوین تفسیر موضوعى و تفسیر ساختارى مورد بررسى  15. در قرن 5

 قرار گرفت.

 

 

 

 «و آخر دعوانا أن الحمد هلل ربّ العالمین»


