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  اهللا الرحمن الرحیمبسم
  

بشري، علـوم و   افزاري فرهنگ و تمدنعلوم انسانی در حکم مجموعه قواعد تنظیم حیات انسان در بخش نرم
هاي انسانی معنـادار  همه پدیده ها، احساسات ومند از رفتارها، باورها، نگرشمعارفی است که به صورت روش

شناسی، علوم تربیتی، علوم اقتصادي، علـوم  شناسی، جامعهروان کند و از مصادیق یقینی آن فلسفه،بحث می
  سیاسی، مدیریت و حقوق است.

و (ره) ویژه در علوم انسانی از فرازهاي مورد تأکیـد حضـرت امـام خمینـی     هاي علمی، بهتحول در حوزه
هاي اخیـر اسـت. اهمیـت ایـن تحـول، ریشـه در       ویژه در سالبه (مدظله) هبر معظم انقالبمطالبات جدي ر

ویژه رشد و توسعه شتابان دانش و فرهنگ در عرصه جهانی مطالعات علوم انسانی و نیازهاي مترتب بر آن، به
یگران در عرصه بشـري  سو روابط او با دسو انسان، به عنوان اشرف مخلوقات و از دیگردارد؛ زیرا در آن، از یک

واقع، رسالت مهم و اساسی این علم، سـاختن  مطرح است و از این جهت این علوم بر علوم دیگر تقدم دارد. به
انسان، پرورش شخصیت و توجه به شأن وجودي او و یک نگاه، رساندن او به سرمنزل مقصـود و هـدایت بـه    

  سوي مرتبه انسان کامل است.
هی و هاي دانشگاهاي فراوانی در درون و برون محیطي تمدنی غنی و توانمنديهاایران اسالمی از بنیان

هـاي علمـی و تولیـد دانـش     هاي علمیه برخوردار است و از این جهت، بستري مهیا براي ورود به عرصهحوزه
گاه و هاي علوم انسانی فراهم است. به پشتوانه چنین میراث گرانقدري، پژوهشگاه حوزه و دانشبومی در حوزه

ها (سمت) با حمایت مالی معاونت آموزشـی وزارت علـوم،   سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
هـاي  تحقیقات و فناوري که رسالت و تکلیف اصلی آن تالش براي تعمیق و گسـترش علـوم، معـارف و ارزش   

زهاي جامعه و کاربردي کردن آنها و هاي دانشگاهی با نیاها و درسانسانی اسالمی و تطابق هرچه بیشتر رشته
  هاي چاپ این اثر را فراهم آورده است.تحول در ارتقاي علوم انسانی با تقویت جایگاه و منزلت این علم است، زمینه

هاي ارزشمند خـود  خواهیم تا با همکاري و راهنمایینظران ارجمند میاز استادان، فرهیختگان و صاحب
  کتاب حاضر و تدوین دیگر آثار مورد نیاز جامعه علمی یاري فرمایند.این معاونت را در جهت نقد 

  
  معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

  

  
  پیشگفتار

  
و  1کنـد ها را به استوارترین روش زندگی هدایت میقرآن کریم قابل اعتمادترین منبع وحیانی است که انسان

هـا نجـات داده و بـه    گزند هدایت کـرده، از تـاریکی  هاي بیآنان را که در پی خشنودي خداوند باشند، به راه
                                                           

  ).9(اسراء، » أَقْومهـذَا الْقُرْآنَ یِهدي للَّتی هی  إِنَّ. «1
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  1سازد.جهانی سراسر نورانیت وارد می
سنگ از جهت ظهور و خفاي داللت آیات و آسانی و دشواري فهم آنهـا از  معارف و علوم این کتاب گران

و فهم کامل  2اي از آن براي عموم آسان استهاي گوناگونی دارد. فهم مرتبهمرتبهها و الفاظ و عبارات، سطح
اي از معانی و معـارف  مرتبه 3و اوصیاي گرانقدر ایشان است.(ص) معارف، علوم و احکام آن، ویژه پیامبر اکرم 

تفسیر و تـالش علمـی   نیز قابل فهم و دستیابی است، ولی به تدبر و (ع) آن براي غیر پیامبر و امامان معصوم 
هاي تفسیري مختلـف شـده   ها و روشمناسب نیاز دارد و همین نیاز، موجب پیدایش هزاران تفسیر با مکتب

هایی نیاز است که بدون آنها است. پوشیده نیست که براي فهم این بخش از معارف قرآن کریم، علوم و آگاهی
  ت یافت.توان به فهم صحیح این مرتبه از معارف قرآن دسنمی

توانـد مـؤثر باشـد،    تردید در فهم صحیح این بخش از معارف قرآن کـریم مـی  هایی که بیاز جمله دانش
هایی است که تاکنون درباره چگونه تفسیر کردن قرآن هاي مکاتب تفسیري و نظریهها و ضعفآشنایی با قوت

ـ هاي کتابپدید آمده است؛ همچنین شناخت ویژگی هـاي  ا آن مکاتـب کـه بـا روش   هاي تفسیري متناسب ب
هـا و  آمـوزي از تجربـه  هـا و درس کتـاب  گیـري صـحیح از آن  اند نیز در بهـره مختلف به تفسیر آیات پرداخته

  خطاهاي مفسران پیشین بسیار سودمند است.
تألیف شد و به لطف الهی  مکاتب تفسیريتر سه جلد کتاب براي تأمین این آگاهی مفید و ضروري پیش

دیشمندان را به خود جلب کرد و در مراکز علمی حوزوي و دانشگاهی از آن به عنوان منبع یـا کتـاب   توجه ان
هاي متن آموزشی بودند، از مؤلف خواسته شـد تـا آن   ها، فاقد ویژگیدرسی استفاده شد، ولی چون آن کتاب

مکاتـب  بـازنگري محتـواي   ها را بازنگاري و به صورت متن آموزشی درآورد. در پاسخ این درخواست، با کتاب
هـاي  و حذف و اضافات و تنقیح و ویرایش مطالب آن، کتاب حاضر و جلد دوم این کتاب بـا ویژگـی   تفسیري

شود. متن آموزشی براي مقطع کارشناسی ارشد و دکتري تهیه شد و اکنون به جامعه علمی کشور تقدیم می
ش تفسیر و خدمتی به شـیفتگان معـارف قـرآن و    ، گامی مؤثر در پیشرفت دان◌ٔامید است این بضاعت مزجاه

و مقبول حضرت حق واقع شود.(عج) عصراستادان و دانشجویان تفسیر باشد و مورد عنایت ولی  
  

  اي به محتواي کتاباشاره
  این کتاب، مشتمل بر هفت فصل است:

  

  فصل اول: مباحث مقدماتی
شماري از مفاهیم » هاي تفسیريروش«، »مکاتب تفسیري«در این فصل، پس از بیان معناي لغوي و اصطالحی 

، »مـدارس تفسـیري  «، »منـاهج تفسـیري  «، »مـذاهب تفسـیري  «، »مبـانی تفسـیري  «اصطالحی دیگر ماننـد:  
شود. یکی دیگر می شنرو» مکاتب تفسیري«نیز تعریف و تفاوت آنها با » الوان تفسیري«و » اتّجاهات تفسیري«

                                                           
  ).16(مائده، » النُّورِ بِإِذْنه إِلَىمنِ اتَّبع رِضْوانَه سبلَ السالَمِ ویخْرِجهم منِ الظُّلُمات  هللاُا بِه یهدي. «1
2» .لَقَدلْ  ولذِّکْرِ فَهرْنَا الْقُرْآنَ لسنیرٍ مکد40و  32، 22، 17(قمر، » م.( 
کس جز اوصـیا  ؛ هیچستطیع أحد ان یدعی انّ عنده جمیع القرآن کلّه ظاهره و باطنه غیر األوصیاءی ما« . از امام باقر روایت شده است که فرمود:3

، کتاب الحجه، باب انّه لم یجمع القرآن کلّه 286، ص1، جاصول الکافی(کلینی، » تواند ادعا کند همه قرآن، ظاهر و باطن آن، نزد اوستنمی
 ).2اال االئمه، حدیث 
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ران برگزیده خدا، آگاه به همه معانی قرآن و مصون از «از مباحث این فصل، تقسیم مفسران به دو دسته:  مفس
بیـت  ، و بیـان دالیلـی بـر جایگـاه ویـژه اهـل      »مفسران خطاپذیر و آگاه به بعضـی از معـانی قـرآن   «و » خطا

ران است. دسته (ص)پیامبر هاي تفسیري موجود و مکاتب تفسیري متناسـب بـا آن   اببندي کتدر میان مفس
  ها از دیگر مباحث این فصل است.کتاب
  

  شده از معصومانفصل دوم: مکتب و روش تفسیري در روایات نقل
شـده از معصـومان اسـتنباط و بیـان     هایی براي مکتب و روش تفسیري صحیح از روایات نقـل در این فصل، ویژگی

تواند معیـار و  آمده از روایات آنان میدستهاي بهویژگی ،جایگاه ویژة معصومان در تفسیر قرآن شود. با توجه بهمی
شاخصی براي شناسایی مکتب و روش تفسیري صحیح و کامل باشد. هرچند نظریه جامع و صریحی درباره اینکـه  

شـده از ایشـان،   در میان روایـات نقـل  و امامان معصوم نقل نشده، اما  قرآن را چگونه باید تفسیر کرد، از رسول خدا
هـاي مکتـب و روش   توان با برخی از ویژگـی رهنمودهایی کلی براي تفسیر بیان شده است که از آن رهنمودها می

  اند از:آمده از روایات عبارتدستهاي مکتب تفسیري بهتفسیري صحیح و مورد تأیید ایشان آشنا شد. ویژگی
ر در آیات محکم و اس1 در تفسیر آیات متشابه؛ تمداد از معصومان. تدب  
  . تفسیر ظاهر آیات با روش عقالیی و عرفی؛2
  ؛. نهی و نکوهش از تفسیر بدون علم و اطمینان3
  . لزوم احتراز از تفسیر به رأي؛4
  . اختصاص ندادن آیات به برخی مصادیق، حتی به شأن نزول؛5
  ».گوید، تا دیوار بشنودبه در می« هاي قرآن براساس مثل معروف. تفسیر برخی خطاب6

  اند از:آمده از روایات عبارتدستهاي روش تفسیري بهویژگی
  ؛. بیان معنا براساس مفاهیم عرفی کلمات1
  کالم؛ هاي ادبی. بیان معنا با توجه به ویژگی2
  ؛. بیان معنا با توجه به سیاق3
  ؛. بیان معنا با توجه به فضاي صدور کالم4
  ؛یان معنا با توجه به معلومات عقلی. ب5
  ؛هاي گوینده کالم. بیان معنا با توجه به ویژگی6
  ؛هاي مخاطب. بیان معنا با توجه به ویژگی7
  ؛. بیان معنا با توجه به مشخصات موضوع کالم8
  ؛هاي گوینده. بیان معنا با توجه به دیگر کالم9

  . استناد به تفسیر معلمان ویژه قرآن؛10
  . استناد به اجماع امت؛11
  .. بیان معانی باطنی فراعرفی12

  

 فصل سوم: ارزش تفسیر صحابه و تابعین و بررسی روش تفسیري آنان
در این فصل، پس از تعریف صحابه و تابعین و معرفی اجمالی برخی مفسران معـروف صـحابه و تـابعین و بیـان     
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شـده از صـحابه و تـابعین روش تفسـیري آنـان      تفسـیري نقـل   ارزش تفسیر صحابه و تابعین، با استفاده از آثـار 
 اند از:هاي روش تفسیري آنان عبارتشود. ویژگیشناسایی و بررسی می

  . ذکر معناي کلمه بدون مستند؛1
  ؛گیري از اشعار عرب. بهره2
  ؛. استفاده از محاورات عرفی عرب3
  . بیان مصداق؛4
  . بیان سبب و فضاي نزول؛5
  شأن نزول؛. بیان 6
  . توجه به قراین عقلی؛7
  ؛. استفاده از خصوصیات موضوع آیات8
  گیري از قرآن؛. بهره9

ران برگزیده خدا و بهره10 م از مفس   گیري از سنّت؛. تعلّ
  . استناد به آراي صحابه؛11
  . بیان معناي اشاري.12

  

  فصل چهارم: بررسی مکتب تفسیري روایی محض
ي روایی محض تعریف و موافقان این مکتب معرفی شده و دالیل آنان نقد و ادله اعتبـار  در این فصل، مکتب تفسیر

دهد، براساس این مکتب در تفسیر آیـات  شود. چنان که عنوان این مکتب نشان میتفسیرهاي غیر روایی بیان می
بررسی دالیل موافقان این مکتـب و  شود. در این فصل با گونه اجتهاد پرهیز   باید به نقل روایت بسنده شده و از هر

بیان دالیلی بر اعتبار تفسیر غیر روایی ضمن تأکید بر لزوم رجوع به روایات در تفسیر، نادرستی این مکتب و روش 
  شود.گیري میآن نتیجه

  

  فصل پنجم: معرفی و بررسی تفسیرهاي روایی محض
تسنن و شیعه و  اسی تفسیرهاي روایی اهلبندي شده، تفاوت اسدر این فصل، تفسیرهاي روایی محض دسته

هاي مشترك تفسیرهاي روایی بیان گشته و شماري از تفسیرهاي روایی محض اهـل تسـنن و شـیعه    کاستی
 حـاتم را ابـی ابـن  تفسیر القرآن العظیمِبخاري،  کتاب التفسیرشوند. از تفاسیر اهل تسنن معرفی و بررسی می

نـور  بحرانـی و   البرهـان فـی تفسـیر القـرآن    ، تفسیر فرات الکوفی، عیاشیتفسیر السیوطی و از تفاسیر شیعه 
  شوند.حویزي معرفی و بررسی می الثقلین

  

  فصل ششم: معرفی و بررسی مکتب تفسیري باطنی محض
شود و از طرفدار داشتن یا نداشتن این در این فصل، نخست مکتب یا نظریه تفسیري باطنی محض تعریف می

گردد. سپس ماهیت باطن قرآن با توجه اند، بررسی مینظریه بحث شده و دلیلی که براي صحت آن ذکر کرده
شکال برخی اهل تسنن به روایات، تعریف و معیار و شرایطی براي صحت تفسیر باطنی تبیین و براسا س آن، ا

  شود.بر تفسیرهاي باطنی شیعه و انکار تأویل برخی آیات از سوي عالمان شیعه بررسی می
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  فصل هفتم: معرفی و بررسی تفاسیر باطنی محض
در این فصل، نخست تفسیرهاي باطنی محض تعریف و به جایگاه آنها در میان تفسیرها اشاره شده و سـپس  

شـوند،  اند. تفسیرهایی که در این فصل، معرفـی و ارزیـابی مـی   ین آنها معرفی و بررسی شدهترشماري از مهم
البیـان فـی   عرائس. 4؛ التفسیرزیادات حقائق. 3؛ الصادقالصوفی عندالتفسیر. 2؛ التفسیرحقائق. 1اند از: عبارت

  .االسرارةاالنوار و مشکوةمرآ. 6؛ الکریمالقرآنتفسیر. 5؛ حقائق القرآن
  شایسته است استادان محترم در تدریس این کتاب به چند نکته توجه فرمایند:

با توجه به اینکه این کتاب، مشتمل بر هفت فصل و به میزان دو واحد درسی است و هر فصلی مطالب   .1
سـاعتی)  5/1لسه (اي تنظیم کنند که هر فصل در دو جگونهدو درس را دربر دارد، استادان محترم مطالب را به 

توانند بـه فراخـور   توان در دو جلسه تدریس کرد میتدریس شود و اگر تشخیص دادند مطالب یک فصل را نمی
حال دانشجویان و طالب کالس بخشی از مباحث فصل را که امکان تـدریس آن در دو جلسـه باشـد انتخـاب و     

  بقیه را حذف یا به مطالعۀ آنان واگذار کنند؛
فصل، موضوعاتی براي تحقیق و منابعی براي مطالعه بیشتر ارائـه شـده اسـت. اسـتادان      در پایان هر  .2

اي بـراي  توانند آن موضوعات را به دانشجویان پیشنهاد دهند و براي تشویق بیشتر، امتیاز یا نمـره محترم می
اي در آن نیـز نمـره  آن در نظر گیرند و بهتر است این موضوعات به صورت کنفرانس ارائه شوند و براي ارائـه  

  نظر گرفته شود؛
تر مطالب کتاب و توسعه آگاهی نسـبت بـه مباحـث آن، بـه جلـد اول و دوم کتـاب       براي فهم عمیق  .3

  مراجعه کنند؛ مکاتب تفسیري
  براي طرح سؤال امتحان از سؤاالت پایانی هر فصل کمک گیرند.  .4

االسالم حسن صادقی ویژه از جناب حجتاند، بهدر پایان از همه کسانی که در تهیه این کتاب مؤثر بوده
  شود.اند، تقدیر و تشکر میکه در تلخیص مکاتب و تبدیل آن به متن آموزشی همکاري بسیار خوبی داشته

  
  و آخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمین

  اهللا علی محمد و آله الطاهرین و صلّی
  اکبر باباییعلی
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