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  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  

سان در بخش نرم    سانی در حکم مجموعه قواعد تنظیم حیات ان شري، علوم و    افزاري فرهنگ و تمدنعلوم ان ب
صورت روش   ست که به  سات و  مند از رفتارها، باورها، نگرشمعارفی ا سانی معنادار  همه پدیده ها، احسا هاي ان

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

و (ره)  ویژه در علوم انســـانی از فرازهاي مورد تأکید حضـــرت امام خمینیهاي علمی، بهتحول در حوزه
هاي اخیر اســـت. اهمیت این تحول، ریشـــه در ویژه در ســـالبه (مدظله) معظم انقالبمطالبات جدي رهبر 

شتابان دانش و فرهنگ در عرصه جهانی      مطالعات علوم انسانی و نیازهاي مترتب بر آن، به  ویژه رشد و توسعه 
شرف مخلوقات و از دیگر   دارد؛ زیرا در آن، از یک ن در عرصه بشري   سو روابط او با دیگرا سو انسان، به عنوان ا

ست و از این جهت این علوم بر علوم دیگر تقدم دارد. به  ساختن      مطرح ا ساسی این علم،  سالت مهم و ا واقع، ر
صود و هدایت به             سرمنزل مق ساندن او به  شأن وجودي او و یک نگاه، ر صیت و توجه به  شخ سان، پرورش  ان

  سوي مرتبه انسان کامل است.
سالمی از بنیان  شگا هاي فراوانی در درون و برون محیطدنی غنی و توانمنديهاي تمایران ا هی و هاي دان

ــه حوزه ــتري مهیا براي ورود به عرص ــت و از این جهت، بس هاي علمی و تولید دانش هاي علمیه برخوردار اس
 وهاي علوم انسانی فراهم است. به پشتوانه چنین میراث گرانقدري، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه       بومی در حوزه

شگاه     سانی دان شی وزارت علوم،    سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم ان سمت) با حمایت مالی معاونت آموز ها (
ــترش علوم، معارف و ارزش  ــلی آن تالش براي تعمیق و گس ــالت و تکلیف اص  هايتحقیقات و فناوري که رس

جامعه و کاربردي کردن آنها و  هاي دانشگاهی با نیازهايها 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

صاحب    ستادان، فرهیختگان و  شمند خود  خواهیم تا با همکاري و راهنمایینظران ارجمند میاز ا هاي ارز
  حاضر و تدوین دیگر آثار مورد نیاز جامعه علمی یاري فرمایند. این معاونت را در جهت نقد کتاب

  
  معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

  

  
  پیشگفتار

  
سمانی است   ست   1قرآن کریم برترین کتاب آ شده ا و  2که از جانب خداي عزیز و حکیم و رحمان و رحیم نازل 

                                                           
 .)48 (مائده،» ...علَیه ومهیمنًاالْکتَاب بِالْحقِّ مصدقًا لِّما بینَ یدیه منَ الْکتَابِ  إِلَیک وأَنزَلْنَا«. 1
 .)2 (فصلت، »منَ الرَّحمنِ الرَّحیمِ تَنزِیلٌ«؛ )1 (زمر، »الْکتَابِ منَ اللَّه الْعزِیزِ الْحکیمِ تَنزِیلُ. «2
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ولی معانی و معارف و علوم و احکام آن از جهت ظهور و  1کند.به استوارترین راه سعادت و رستگاري هدایت می   
هاي گوناگونی دارد. ها و مرتبهخفاي داللت آیات بر آنها و آســانی و دشــواري فهم آنها از الفاظ و عبارات، ســطح

سان فهمیدن اندرزهاي آن و رسیدن به مرتبه  ست. خداي متعال فرموده   اي از هدایت آن براي عموم ان سان ا ها آ
ست:  سرْنَا الْقُرْآنَ للذِّکْرِ فَهلْ   ولَقَد« ا سان کردیم، پس   2؛مدکرٍ منی و تحقیقاً این قرآن را براي پند گرفتن آ

ــت؟     ــت که فرمود:    ع)( و از امیرمؤمنان علی » آیا پندپذیري هسـ ــمی از قرآن را عالم و جاهل    «نقل اسـ قسـ
ست؛ از       ص)( ژه پیامبر اکرمو فهم کامل معارف، علوم و احکام آن وی 3»فهمند...می شان ا صیاي گرانقدر ای و او

ست که فرمود:     ع)( امام باقر شده ا صیا نمی هیچ«روایت  تواند ادعا کند همه قرآن، ظاهر و باطن آن کس جز او
کس جز خدا، قســمی از قرآن را هیچ«نیز نقل شــده اســت که فرمود:  ع)( علیو از امیرمؤمنان  4»نزد او اســت

سخان در ع    شتگان و را و امامان  ص)( اي از معانی و معارف آن، که براي غیر پیامبراما مرتبه 5».دانندلم نمیفر
صوم  شاهد این مدعا، افزون بر        ع)( مع سیر و تالش علمی نیاز دارد.  ست به تدبر و تف ستیابی ا نیز قابل فهم و د

تفسیرهایی هستند که تاکنون براي  6کنند،آیاتی که به تدبر در قرآن ترغیب و تدبر نکردن در آن را نکوهش می
شته  شکار و معلوم نبوده تبیین کرده   قرآن نو  اند. از امیرمؤمناناند و بخشی از معانی و مطالب آن را که در آغاز آ

ست که فرمود:     ع)( علی شده ا سن الحدیث و تفقهوا فیه فإنه ربیع القلوب «نیز نقل  و  7؛و تعلموا القرآن فإنه أح
  ».ها استآن نیکوترین سخن است و در آن تفقه کنید که آن بهار دل قرآن را بیاموزید که

نابراین  به  توان گفت فهمِ می ،ب یامبر     مرت عانی و معارف و احکام قرآن براي غیر پ مان    ص)( اي از م ما و ا
 ما به تدبر در قرآن و تفقه در آن (کوشش براي فهم معانی دقیق و غیر  رو،از این نیز امکان دارد و ع)( معصوم 

همواره در میان مسلمانان کوشش براي تفسیر قرآن    نیز ایم و از عصر رسالت تاکنون   دعوت شده  8)ار آنآشک 
                                                           

 .)9 (اسراء، »ویبشِّرُ الْمؤْمنینَ أَقْومیهدي للَّتی هی هذَا الْقُرْآنَ  إِنَّ. «1
 .40و  32، 22، 17 قمر،. 2
  .)44، حدیث 143ص ،18، جوسائل الشیعه(حر عاملی،  »ه قسم کالمه ثالثۀ اقسام فجعل قسما منه یعرفه العالم والجاهل...اللّ ثم ان .... «3
ــتطیع احد ان یدعی ان عنده . 4 ــیاما یسـ ، کتاب الحجه، باب انه لم 286، ص1، جاصـــول الکافی(کلینی،  جمیع القرآن ظاهره و باطنه غیر االوصـ

  .))یجمع القرآن کله اال االئمه
ها به جاي ب) در برخی کتا44، حدیث 143، ص18، جوسائل الشیعه  عاملی،  (حر ه و مالئکته والراسخون فی العلم... اللّ  یعلمه إال ال و قسماً  .... 5

 .)45، ص92، جبحاراالنوارمجلسی،  (ر.ك: نقل شده است» أمناؤه«، »مالئکته«
6. »تَابک یتَذَکَّرَ  أَنزَلْنَاهلو هرُوا آیاتبلِّید كاربم لُواإِلَیکابِ أُو29، صســوره (» الْأَلْب( لَی قُلُوبٍ  أَفَلَا«؛ع رُونَ الْقُرْآنَ أَمبایتَدمحمد،» أَقْفَالُه) ؛ )24

زبیدي،  ؛ی اإلربمنتهپور، صفی  ؛لسان العرب منظور، ابن (ر.ك: اندتدبر را هم به مطلق تفکر و تفهم و اندیشیدن و دریافت حقیقت معنا کرده 
دبر تصرف د، تان) و هم به نظر کردن در عواقب امور معنا کرده و در تفاوت آن با تفکر گفته»دبر« ة، واژمجمع البحرینطریحی، ؛ تاج العروس

صورت   در هر سوره نساء)   82 ۀذیل آی، 81ص ،3، جمجمع البیان(طبرسی،   ل است یبا نظر در عواقب است و تفکر، تصرف قلب با نظر در دال  
شکار و مرتبه  سیر می  هااي از معانی آنبا تدبر در آیات معانی نامعلومی از آنها آ سیر به  نشو تف عناي تفکر در مد. زیرا طبق معناي اول تدبر با تف

شیدن در آنها براي درك حقیقت آنها قابل انطباق است و طبق معناي دوم نیز تفکر در معنا و محتواي آیا    تآیات براي فهم معناي آنها و اندی
 تدبر و نوعی تفسیر است. ازی آنها مصداقی ئهاي التزامی و ایمابراي شناخت لوازم و آثار و کشف داللت

 .109، خطبه 339االسالم)، صه فیض(ترجم البالغهنهج .7
اســاس خشــري، ؛ زمالمصــباح المنیراند (ر.ك: فیومی، دانان فقه را به فهم، فطنه (زیرکی) و نیکو درك کردن، معنا کردهاســت و لغت» فقه«تفقه از  .8

صریح ر ضمن کالم نهفته است ولی به داللت آن ت، واژه فقه) و برخی فقه را به فهمیدن شواهد معنایی که دالمعجم الوسیط؛ انیس و دیگران، البالغه
شده (معناهایی که داللت کالم  اند: فقه، معانی استنباط ) و برخی گفته323، ص5، جالتبیان فی تفسیر القرآن اند (ر.ك: طوسی،  نشده است معنا کرده  

ست می        ستنباط به د ست و با ا شکار نی سی،    بر آن آ ست (طبر شاره به  ) و83، ص5، جمجمع البیانآید)ا  ←برخی هیئت تفقه در واژه فقه را ا
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هاي آن کاري پسندیده به شمار   مندي بیشتر از معارف و هدایت اي از معانی غیر آشکار آن و بهره مرتبه و فهمِ
و تفسیرهایی   اندانی براي قرآن بودهمفسر  هاهمه قرن در انشی ارجمند بوده است و  آمده و دانش تفسیر د می

شده است    گروهی روش  ؛البته در چگونه تفسیر کردن قرآن اختالف نظرهایی بوده و هست   1.براي آن نوشته 
سیر را رجوع به پیامبر    صوم (ص)  صحیح تف سیري آنان     ع)( و امامان مع صحابه و تابعان و روایات و آثار تف یا 

بررسی مکاتب  و  جلد اول مکاتب تفسیري  کتاب که در 2اندگرویدهبه مکتب تفسیري روایی محض  دانسته و  
اي نقل شده  و از دسته  3.آنان بیان شده است  ل آن بررسی و نادرستی دیدگاه   یدال) 1(ج هاي تفسیري و روش

و عمل به ظاهر هالکت و بدبختی است و تنها باید  4اند: مراد از قرآن باطن آن است نه ظاهر آناست که گفته
صحیح   ، روو از این 5طون قرآن عمل کردبه ب سیر  ست. این دیدگاه نیز     ،تف سیر باطن قرآن ا ر دبه نظر آنان تف

سیري  سی مکاتب و روش و جلد دوم  مکاتب تف سیري برر شد.   قد و ) ن1(ج هاي تف ستی آن بیان  البته  6نادر
 نوعی اجتهاد ،یادشده  ۀدست جز دو  به اند،مفسران و کسانی که درصدد فهم و تبیین معانی قرآن برآمده    همه

اند، ولی اي اجتهاد کردهدر تفسیر را جایز و نتیجه آن را معتبر و قابل اعتماد دانسته و در تفسیر آیات به گونه   
شته    سیر آیات دیدگاه و روش واحدي ندا سته در چگونگی اجتهاد در تف سیر قرآن باید اي گفتهاند. د  اند در تف

ــیر هر آیه ،چیز فقط یا بیش از هر چیز از  بیش از هرنیز اي از خود قرآن کمک گرفت و در اجتهاد براي تفس
بیش از  یزن و در تفسیر آیات  اندکید کردهأو گروهی بر استفاده بیشتر از روایات ت   ؛اندآیات دیگر استفاده کرده 

ــیر ت ؛ اند چیز از روایات کمک گرفته    هر ــاي غالب    اند هکید کرد أو گروهی بر نقش علوم ادبی در تفسـ و فضـ
اي در توضیح معناي آیات به مناسبت تفسیر آیات،    هو دست ؛ اند، مباحث ادبی است تفسیري که بر قرآن نوشته  

ستفاده فراوان کرده از یافته سوره    د؛ انهاي علوم تجربی ا سیري که براي  سوفان در تف ز قرآن هایی او برخی فیل
شته  سفی ، اندنو ستفاده کر  نیز از مباحث فل سفی آیات نیز پرداخته   ده ا سیرفل صورت براي    ؛ و بدیناندو به تف

  اقسامی پدید آمده است.، مکتب و روش تفسیري اجتهادي
ــر ــیري( کتاب حاض ــی مکاتب و روش هاي تفس جلد نخســت این کتاب با  ۀکه در ادام) دومجلد ، بررس

صیالت تکمیلی تهیه   ویژگی شی براي مقطع تح سام مکتب و        هاي متن آموز ست که با نقد اق صدد ا شده، در
دانشجویان رشته تفسیر و علوم قرآنی و طالب آموزش تخصصی تفسیر را با امتیازها       ، روش تفسیري اجتهادي 

ستی  سام  هاي و کا سیري   روش و مکتباق سیري  کتاببرخی  و جتهادياتف  و ،ا آگاه کردهوف آنهرمعهاي تف
  هدایت نماید. وش تفسیري اجتهادي و روش صحیح تفسیر قرآنترین مکتب و رآنان را به سمت کامل

پس از بیان مفهوم لغوي و اصطالحی اجتهاد و تطورات آن،   ،این کتاب شش فصل دارد: در فصل نخست    
                                                           

سته     زحمت قبول→ توان گفت تفقه ) با توجه به این معانی می48، ص11، جروح المعانیاند (ر.ك: آلوسی،  و تحمل مشقت براي تحصیل فهم دان
 در قرآن با تمام توان کوشش کردن براي فهمیدن معانی دقیق و غیر آشکار آن است.

سیر قر  .1 صوم    در تاریخ تف صر حضور امامان مع سال      ع)( آن از ع صغرا ( صر غیبت  سال   11تا پایان ع سر و   280حدود  )ق329تا  کتاب  48مف
 است. کتاب تفسیري مفقود شناسایی شده 230تفسیري موجود و بیش از 

  .273_269ص ،1ج ،مکاتب تفسیريبراي اطالع از آن ر.ك: بابایی،  .2
  .131_104، ص1، جهاي تفسیريمکاتب و روشبررسی ؛ همو، 310_274ر.ك: همان، ص .3
 .6، ص2، جمکاتب تفسیري؛ بابایی، 9، ص2، جالتفسیر والمفسرونذهبی،  ؛388، ص8، جشرح المواقفجرجانی،  :ر.ك .4
 .، همانبابایی نیز ر.ك: و 75ص ،فرق الشیعهنوبختی،  ر.ك:. 5
 .174، ص1ج ،سیريهاي تفبررسی مکاتب و روش همو، ؛11_10بابایی، همان، ص ر.ك: .6
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و . ودشل مخالفان و موافقان آن بررسی و به اقسام آن اشاره مییمکتب و روش تفسیري اجتهادي تعریف و دال
: مکتب و روش تفسیري اجتهادي هايناشم، پنج قسم از اقسام آن مکتب و روش با عنوهاي دوم تا شدر فصل

سیري اجتهادي روایی، مکتب و روش تفسیري اجتهادي ادبی، مکتب و روش    قرآن به قرآن، مکتب و روش تف
ــ  و در پایان اندمعرفی و نقد شـــده ،یري اجتهادي علمی و مکتب و روش تفســـیري اجتهادي فلســـفیتفسـ
ست   گیري نتیجه سیر قرآن     شده ا صحیح و کامل در تف سیري اجتهادي  «که مکتب و روش  مکتب و روش تف
  است.» جامع

  تواند مفید باشد:براي تدریس و مطالعه این کتاب می ذیلتوجه به نکات 
ــل    .1 ــت و حجم فص ــیالت تکمیلی اس ــی در مقطع تحص ها به حجم این کتاب به میزان دو واحد درس

ضوع بحث     ضاي مو سات        اقت سیم محتواي کتاب براي جل ستادان محترم در تق ست. ا  ،تدریسآنها متفاوت ا
ــل ــفحات کتاب را در نظر بلکه ها را معیار قرار ندهند،فص ب ریزي کنند که مطالاي برنامهبگیرند و به گونه  ص

  ؛شش فصل در چهارده جلسه تدریس شود
تواند اســت، توجه به آن اهداف، هم میفصــل به اهداف آموزشــی آن فصــل اشــاره شــده  در آغاز هر  .2

ستادان  شجویان و طالب را در دسته  محترم ا ا ر عزیز بندي مطالب براي تدریس در کالس کمک کند و هم دان
  ؛کند که هنگام مطالعه باید به دنبال فهم چه مطالبی باشندراهنمایی می

س مطالب آن ئواري و یادآوري رتواند دانشــجویان را در یادســپفصــل می چکیده مطالب در پایان هر  .3
  ؛فصل یاري دهد

رســیدن به   هاي پایان هر فصــل براي خودآزمایی دانشــجویان و طالب و کســب اطمینان ازپرســش  .4
صحیح و کامل به آن         ست، پاسخ  شده ا شان پرسش   اهداف آموزشی آن فصل تهیه  گرفتن مطالب آن  یاد ۀها ن

هاي امتحانی از آن الؤتوانند براي طرح س نیز می ارجمند اناستاد   فصل و رسیدن به اهداف آموزشی آن است.    
  ؛گیرند ها بهرهالؤس

ستادان            در پایان هر  .5 ست. ا شده ا شتر ارائه  ضوعاتی براي تحقیق و منابعی براي مطالعه بی صل مو  ف
اي مرهیا نها را به دانشجویان پیشنهاد دهند و براي تشویق آنان امتیاز    توانند تحقیق در آن موضوع می گرامی

  ؛براي آن در نظر گیرند
 نسبت به مباحث آن تر مطالب کتاب و توسعه آگاهی  توانند براي فهم عمیقاستادان و دانشجویان می    .6

  مراجعه کنند. جلد دوم و سوم مکاتب تفسیريبه 
م االسالتحجویژه از جناب اند، بهثر بودهؤسازي این کتاب براي نشر مدر پایان از همه کسانی که در آماده

شته          سیار خوبی دا شی همکاري ب صادقی که در تلخیص مکاتب و تبدیل آن به متن آموز سن  ر و اند، تقدیح
  شود.تشکر می

  
  و آخر دعوانا أن الحمدهللا رب العالمین

  ی اهللا علی محمد و آله الطاهرینو صلّ
  اکبر باباییعلی   
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