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 چكيده

و ضـرورت ايجـاد تشـكيل فلسفه علم تفسير از جمله علوم نوپديدي است كه مسائل آن
و جغرافيـايي  آن، مورد توجه دانشمندان عرصه تفسير قرار دارد. با مروري در عرصه تـاريخي

و با نگاهي به مسائل فلسفه تفسير، ضـرورت ايجـاد ايـن ايجاد تفاسير در ميان ام ت اسالمي
و تدوين مسائل آن بيش از پيش ضروري مي ، نويسنده برآن است تا نوشتارنمايد. در اين علم

و ضـرورت فلسـفه با اين نكات به منظور آشنايي با فلسفه تفسير، به بحـث دربـاره تعريـف
و مسائل آن بپردازد. در  روشن شدن مفاهيم كليـدي ماننـد فلسـفه از ابتدا پس تفسير، منابع

و در ضمن آن به بررسي ضرورت فلسفه تفسير  تفسير، كلياتي درباره اين علم نوپا مطرح شده
اشاره شده است. در ادامه برخي از مسائل مهم اين علم بيان گرديده است. ضرورت اين علـم 

و فهم   مسائل آن علم مطرح شده است.با نگاهي به تاريخ تفسير، اوضاع جغرافيايي
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 مقدمه.1
انـد از قرون اوليه اسالمي تا عصر حاضر، دانشمندان بزرگي به تفسير قرآن كريم روي آورده

و رمزهاي اين كتاب مقدس بوده و راز و در اثـر اند.و با تمام توان در پي كشف معاني به تدريج
و روش هاي گونـاگوني گرديـد كـه نقـش رشد تفسير، اين فعاليت داراي قوانين، مباني، مكاتب

و فقهي در ايجاد اين نحله ها بسيار پر رنگ بوده است. از سوي ديگر، اين رشـد مذاهب كالمي
زمـان هميشه بدون ضعف مسير خود را پشت سر نگذاشته است. در پي رشد علـوم اسـالمي در 

و ديده و بررسـي حاضر، جهان اسالم نيازمند ايجاد علوم جديدي به جهت رصد باني ايـن علـوم
و قوت ضعف مي ها و در نهايت، اين علوم جديد راه را براي رشد علوم قبلـي هاي اين علوم باشد

سازد. از سوي ديگر، اين رشد هميشه بدون ضعف مسير خـود را پشـت مانند تفسير هموارتر مي
مي سر رسـيم كـه ايـن نگذاشته است. با بررسي تحوالت تاريخي در عرصه تفسير بدين نتيجه

و فرودهايي بوده است. در برخـي زمـان فعاليت در ها داراي صعود هـا رشـد بسـيار چشـمگيري
مي نوآوري و در برخي زمان با افول اين پديده روبه رو شويم. انـدك هاي تفسيري شاهد هستيم

در هاي مختلف ئل فلسفه مضاف با گرايشزماني است كه مسا ، مورد توجه دانشمندان اسـالمي
هاي مضاف مربوط به علوم اسـالمي جايگـاه داخل كشور قرار گرفته است. در اين ميان، فلسفه

 خاصي را به خود اختصاص داده است. 
و تنظيم برنامه،فلسفه كـار وظيفـه . ايـن است ريزي براي زندگي كارش شناخت واقعيات

. باشـد نيز مـي هاي مضاف مانند فلسفه هنر، فلسفه دين، فلسفه اخالق، فلسفه سياست فلسفه
مي در فلسفه هـاي مضـاف در فلسـفه، ولـي شـود هاي محض اصول متافيزيك فلسفه تدوين
در سعي مي و به اجرا در آيدعلوم مضاف اليه شود اين اصول .به نوعي محدود شود

 مفهوم شناسي.2

 الف) فلسفه

ميه مي رود نگامي كه واژه فلسفه به تنهايي به كار نامي عام بـراي توان آن را به عنوان،
و عملي) همه دانش (علوم نظري و نقلييا نامي براي ها يا علوم عقلي در مقابل علوم تجربي
(متافيزيك)نامي براي و يا آن را براي علم مربوط به مسئله وجود هر نوع تحليـل به كار برد

ميه عقالنيو نگا (خسـروپناه، استفاده كرد. گاهي نيز فلسفه به معناي خداشناسي به كار رود
).79: 1389فلسفه فلسفه اسالمي، 



مي زماني كه فلسفه به كلمه و كلي نسبت بر مضاف اي اضافه شود، به معناي نگاه عقالني
تـوان اراده كـرد؛ يـا مـي شود، دو معنـا اليه است. از عبارت فلسفه زماني كه به تفسير اضافه مي

و يـك  منظور از تفسير فعاليتي به عنوان فهم است. در اين حالت فلسفه تفسـير بـه يـك فعـل
و به عنوان يك علم اولي به آن نگاه مي يا پديده خارجي اضافه شده است مثل فلسفه هنر شود.

در ايـن حالـت منظور از تفسير، علم تفسير است به معناي مصطلح آن در مباحث علوم قرآنـي. 
و در اين حالت، فلسفه علم  و ثانوي از بيرون به علم تفسير است مراد از فلسفه تفسير، نگاه كلي

هـا نسـبت بـه علـوم هاي مضاف به علوم است. وظيفه اين نوع از فلسـفه تفسير از سنخ فلسفه
و توصيه خالصه مي فلسـفه در اين هنگـام گردد. مضاف اليه خود در سه مرحله بررسي، تحليل

رود. بـه علم تفسير يك علم ثانوي بعد از پيدايش علم اوليه آن يعني علم تفسير بـه شـمار مـي 
و اهـداف  و مسائل، موضـوع طور طبيعي، علم فلسفه تفسير مانند هر علمي داراي رئوس ثمانيه
و براي شكل گيري اين علم فوائدي وجود دارد. فلسفه مضاف به علم تفسـير از  مشخصي است

(معلمي، يق فلسفهمصاد ).11: 1389 درآمدي بر فلسفه اصول، هاي مضاف به علوم است

ب) تفسير

و«فرمايـد: عالمه طباطبايى در تعريف علم تفسير مى هـو بيـان معـانى اآليـات القرآنيـة

و مداليلها و الكشف عن مقاصدها و روشـن كـردن مقصـود ؛ تفسير بيان معانى آيـات قرآنـى
، مقدمه).1: 1383ايي، الميزان،(طباطب» مدلول آنهاست

هاي علـم تفسـير بـا يكـديگر اخـتالف دارنـد، هر چند علماي تفسير در برخي از قسمت
توان تعريف عالمه را به عنوان يكي از تعاريف مقبول در تفسير مورد بحث قرار داد. برخي مي

و آشكار نمود ن مراد خداي متعال از از محققان نيز تفسير را به بيان مفاد استعمالي آيات قرآن
و اصول عقاليـي محـاوره تعريـف نمـوده و ديگـران، انـد آن بر مبناي ادبيات عرب (بابـايي

).23: 1379شناسي تفسير قرآن، روش
مي با معرفي دانش و هاي مرتبط با تفسير قرآن كريم و دانـش آن توان به تفاوت تفسـير

و معرفت را در نظر فلسفه مضاف به آن بهتر پي برد. در تفسير قرآن مي توان چند نوع دانش
و مشـروط بـه داشـتن  گرفت. دانش درجه اول، شناخت حقيقت قرآن كريم به صورت شهود

و مقاصـد آيـات طهارت است. دانش درجه دوم، تفسير مصطلح قرآن كريم، يعني فهم معاني
و قراين است. دانش درجه سوم، روش قرآن است هاي تفسير قرآن بر اساس مستندات، منابع



و تفسير بحث مي و كه در مورد شيوه فهم كند. دانش درجه چهارم، روش تحقيـق در تفسـير
 پردازد. علوم قرآن است كه به شيوه هاي كاربردي در مطالعات قرآني مي

گانه مستلزم دانش چهارهاي ها يا معرفت نكته مهم آن است كه سخن گفتن از اين دانش
ا ها دانشـي كـه از چيسـتي تفسـير بحـث ست. در كنار اين دانشجديدي با نام منطق تفسير

(رضايي اصفهاني، منطق تفسير قرآن، مي ).3/27: 1389كند، فلسفه تفسير است

ج) فلسفه تفسير

و كلـي نسـبت اي اضافه مـي زماني كه فلسفه به كلمه شـود، بـه معنـاي نگـاه عقالنـي
(رشـاد، اليه است. با توجه به تعريفي كه بـراي فلسـفه مضاف مضـاف صـورت گرفتـه اسـت
مي1/60: 1385هاي مضاف، فلسفه و عقالني) توان فلسفه تفسير را به دانش مطالعه فرانگر

و احكام كلي علم تفسير تعريف نمود. فلسفه تفسير علمي است كه ماننـد هـر فلسـفه  احوال
و وارد دهـد هاي بيروني مضاف اليه خـود يعنـي تفسـير پاسـخ مـي مضاف ديگري به پرسش
(خسروپناه، فلسفه فلسفه اسالم، مسائل دروني تفسير نمي ).77: 1389شود

د) رويكردهاي فلسفه تفسير

(همـان، به نظر نگارنده با توجه به سخنان دانشمندان اسالمي درباره فلسفه هاي مضـاف
مي82ـ79  نمود: توان به لحاظ رويكرد تاريخي يا منطقي به دو شيوه تعريف ) فلسفه تفسير را

در شيوه نخست آنچه از گذشته تا امروز درباره تفسـير اتفـاق افتـاده اسـت، بـه صـورت
و برداشت گيرد؛ يعني با توجه به نمونه تاريخي مورد بررسي قرار مي هاي بزرگـان هاي موجود

 اين علم به آن شكل كه هست.
و مطلوببه در شيوه دوم مينحو منطقي ديگـر، تفسـير شود؛ بـه عبـارت به تفسير نگاه

ميچنان كه بايد باش آن و شايسته اين علم است، به بحث گذاشته و بايسته .شودد
مي از سوي ديگر، فلسفه تفسير را به مالك بنـدي نمـود. ايـن توان تفسـيم هاي متعددي

به مالك بر اساس مضاف اليه فلسفه يعني ماهيت تفسير است كه بر اين اساس فلسفه تفسير
ث و ميعلوم اولي مي انوي تفسيم گردد، دو معنـا شود. هنگامي كه واژه فلسفه به تفسير اضافه

گردد. در معناي نخست، مراد از تفسير يك فعاليـت عمـومي اسـت؛ يعنـي از تفسير لحاظ مي
روشن كردن امور. در اين حالت، تفسير منحصر در قرآن كـريم نيسـت، بلكـه هـر شـيء يـا 



مي مفهومي را بتوان مورد تفسير قرار گيرد. در اين حالت كلمه فلسـفه داد، متعلق تفسير قرار
و منظور از تفسير، علم تفسير  و فعل خارجي اضافه شده است به تفسير به عنوان يك واقعيت
به معناي مصطلح آن در علوم اسالمي نيست. در اين حالت، علم فلسـفه تفسـير جـزء علـوم 

(معلمي، درآمدي بـر، آيد؛ مانند فلسفه هنر درجه اول به شمار مي فلسفه اخالق يا فلسفه حق
).11: 1389فلسفه اصول، 

حاضر نيـز نوشتاردر معناي دوم، مراد از تفسير دانش تفسير قرآن كريم است كه هدف از
رود كه بـه همين معناست. در اين حالت، فلسفه تفسير به عنوان يك علم ثانوي به شمار مي

و ديده ميباني بر علم اولي نظارت مي خود يعني تفسير و آن را رصد نمايد. وظيفه ايـن پردازد
و توصيه خالصه نوع از فلسفه ها نسبت به علوم مضاف اليه خود در سه مرحله بررسي، تحليل

تاريخ فقه را مورد ارزيابي قرار،فلسفه فقه، نگاهي فرانگرانه به فقه دارد،براي مثال گردد؛ مي
و تحليلي عقلي در باب  ميداده ايـن شـيوه در فلسـفه فيزيـك، فلسـفه.دهـد اين علم ارائه

و... نيز وجود دارد .رياضيات، فلسفه اقتصاد، فلسفه مديريت

 تاريخچه فلسفه تفسير.3

 الف) پيشينه فلسفه تفسير

از از پيدايش فلسفه هاي مضاف در كشور ما زمان زيادي سپري نشده است. در باره برخي
و فلسـفه علـم فقـه،فلسفه اسالمي،فلسفه اخالق هايي مانند علوم فلسفه فلسفه اصول فقـه

) از سوي35: 1392، ضيايي، فلسفه علم فقه، 1389(ر.ك: خسروپناه، فلسفه فلسفه اسالمي، 
و شهيد مطهري ايـن است. هايي به رشته نگارش در آمده دانشمندان، كتاب عالمه طباطبايي

و آغاز  هاي مضاف در ايران زياد سابقه فلسفه،بنابراين؛كردندمباحث را در ايران جدي گرفته
ميو نيست  .شود از همين دوره معاصر شروع

ب) پيشينه فلسفه تفسير در قالب عنوان فلسفه تفسير

فلسـفه«با عنوان فلسفه علم تفسير چند مقاله به رشته تحرير در آمده است؛ مانند مقالـه
و آقاي حميد» تفسير در از علي اكبر رشاد خدابخشيان. اين مطلـب نوپـا بـودن ايـن علـم را

 اي به صورت مستقل تأليف نشده است. نامه رساند. اما در اين زمينه كتاب يا پايان كشور ما مي



ج) پيشينه فلسفه تفسير در قالب مسائل فلسفه تفسير

در كتب مختلفي به مسائل فلسفه تفسير پرداخته شده اسـت. در مقدمـه تفاسـير اعـم از
و برخي از كتب علوم قرآني نيز به اين مسائل اشاره شده اسـت، امـا بـه  و سني تفاسير شيعه

و گـرايش طور خاص در اين زمينه، كتبي با عنوان مكاتب تفسيري، روش هـاي تفسـيري، ها
و... از  و مفسـران قواعد تفسير، تفسير عصري، تاريخ تفسير، مباني تفسير، آشنايي بـا تفسـير

و تفسير به رشته تحرير در آمدهسوي دانشمندا است. به برخي از مسـائل ايـنن علوم قرآني
و روش علم مانند آسيب در شناسي مكاتب تفسيري و مانند آن و تفسير عصري هاي تفسيري

 شود. كتب گوناگوني اشاره شده است كه به عنوان منبع تحقيق به آنها اشاره مي

 فوائد فلسفه تفسير.4
مي فلسفه از جمله فوائد و ديده باني مباحث مربوط هاي مضاف توان به خانه تكاني تفسير

) ). در فلسـفه 1/167: 1390، هـاي مضـاف خسروپناه، فلسفهبه تفسير قرآن كريم اشاره كرد
و مباحث آن مورد نقادي قرار مي و همين امـر باعـث پيشـرفت علـم تفسير، علم تفسير گيرد

و حتي سؤاالت ريزتري كه گردد. به نظر نگارنده تفسير مي ، فلسفه تفسير به تعداد مسائل آن
مي در زير مجموعه مسائل خود به آن  دهد، داراي فائده است. ها پاسخ

 . منابع فلسفه تفسير5

 الف) قرآن كريم

و موضوع علم تفسير، قرآن كريم است. بر عهده فلسفه موضوع فلسفه تفسير، علم تفسير
هاي انجام شده درباره تفسير قرآن كريم، معارف فعاليتو نقدي تفسير است تا در ضمن بررس
 اين كتاب را از نظر دور ندارد.

bب) احاديث اهل بيت

(احـزاب/bاهل البيت )، آيـه سـؤال33بر اساس آيات قرآن كريم همچون آيه تطهيـر
(نساء/43(نحل/ .همچنـين59)، اولي االمر و خطايي مصـون هسـتند و ... از هر عيب بـر)

(كليني، كافي،  و همراه قرآن خواهند بود. 1/294: 1407اساس حديث ثقلين ) هميشه مالزم
و متأسفانه ديدگاه و دقـائق هاي آنان در اصول ايشان مفسر واقعي قرآن كريم هستند ، قواعد



آن تفسيري به گونه اي شايسته مورد دقت قرار نگرفته است. يكي از وظـائف فلسـفه تفسـير
ب و منطقي مسائل خود، در هنگام توصيه، راه را براي استفاده هر چه است تا ا بررسي تاريخي

و ضعف و كاستي بهتر از تفاسير معصومان فراهم نمايد هاي هاي پيش رو را در كنار فعاليت ها
و زمينه استفاده هر چه بهتـر از  مثبتي كه در اين عرصه به عمل آمده است، مد نظر قرار داده

 ومان را فراهم سازد. تفاسير معص

ج) تفاسير

و عددي عمده و رشد علم تفسير به لحاظ آماري ، ترين منبع براي استفاده در جهت نقادي
هاي تفسيري دانشمندان اسالمي در طول قرون متمادي است. مقدمـه تفاسـير قـرآن فعاليت

نـد بـه عنـوان توا كريم منبعي سرشار از مباحث كلي پيرامون تفسير قرآن كريم است كه مـي 
 يك منبع كليدي در امر تفسير به شمار آيد.

د) كتب مربوط به مسائل فلسفه تفسير

هر چند به عنوان فلسفه تفسير كتابي به صورت مستقل تأليف نشده است، درباره مسـائل
اين علم، كتب گوناگوني به رشته تحرير در آمده است. اين كتب داعيـه آن را نـدارد كـه بـه 

ي دهي اند، لكن زمينه را براي شكل كي از مسائل فلسفه تفسير به نگارش در آمدههدف تأليف
و گـرايش كتبي كه با عنوان روش اند. هر چه بهتر مسائل فلسفه تفسير فراهم نموده هـاي ها

و ... تفسيري، آسيب شناسي روش هاي تفسيري، مكاتب تفسيري، قواعد تفسير، تاريخ تفسير
و همكـاران، آسـيب انـد، به نگـارش در آمـده  (ر.ك: اسـعدي شناسـي از ايـن جملـه هسـتند

ج1386ـ1381؛ بابايي، مكاتب تفسيري،2و1: 1389هاي تفسيري، جريان ؛ همـو تـاريخ3ـ1،
رضـايي اصـفهاني،؛44: 1387عقيقي بخشايشي، طبقات مفسران شـيعه،؛75: 1387تفسير؛

).5ـ1: 1389منطق تفسير قرآن، 

و روشهـ) كتب مربوط به فلسف آنه علوم  شناسي

گيري مباحث خود بايد از متد مشخصي كـه در يـك علـم علم فلسفه تفسير به جهت شكل
و ... ثانوي وجود دارد، پيروي نمايد؛ از اين رو، كتبي كه درباره علم ديني، فلسـفه  هـاي مضـاف

و روشي براي شكل تأليف شده ر دارنـد گيـري فلسـفه تفسـي اند، منافعي سودمند به لحاظ شكلي
).1: 1389و خسروپناه، فلسفه فلسفه اسالمي،65: 1392حبيبي، درآمدي بر فلسفه علم،(ر.ك:



 هاي ايجاد فلسفه تفسير . ضرورت5
مي براي اثبات ضرورت تشكيل فلسفه تفسير، جنبه توان در نظـر گرفـت. هاي متعددي را

و جغرافيايي سنجي  ده است.نگارنده اين بحث را بر اساس جنبه تاريخي

و زماني  الف) ضرورت تاريخي

و نگـاه بـه و زماني آن است كه با در نظر گرفتن وقايع گذشـته مراد از ضرورت تاريخي
و وقايع آينده، رفتار يك مفسر خصوصاً در عرصه فلسفه تفسير چگونه بايد باشد.  حوادث

علَيه اللَّـوابِسنهبِزَما الْعالم«آمده است:gدر حديثي ارزشمند كه از امام صادق مجتَه لَا

مساءةُ الظَّنِ زْمالْح ـنْوم ـيلو اللَّـه و و الْجاهلُ شَقي بينَهمـا نعمةُ الْعالمِ و الْحكْمةِ رْءنَ الْميب و

تَكَلَّفَه عدو منْ و رَفَهعاهالْج و لُ غَفُوراقالْع وخَتُور )؛ يعنـي1/27: 1407(كليني، كـافي،»لُ
دورانديشـى همـان بدبينى كسى كه به اوضاع زمانش آگاه باشد، اشتباهات بر او هجوم نيارد.

و نـادان در ايـن ميـان  و رسيدن به حقيقت نعمت وجود عالم اسـت است. واسطه بين انسان
و دشمن كس سـرانهي اسـت كـه خـود بدبخت است. خدا دوست كسى است كه او را شناخت

و نـادان فريبنـده خويش را در زحمت شناساييش انداخت. خردمند عيب . بنـابراين پوش است
و امور مشتبه بـر اوgطبق اين گفته امام صادق كسي كه عالم به زمانه خود باشد، شبهات

(راه خودش را گم نمي و ارزشمند كند). اين سخن گران هجوم نمي آورد براي، چراغ راهي بها
إنّ«فرمايد: همه مسلمانان به خصوص دانشمندان اسالمي است. چنان كه موالي متقيان مي

و مـا سـيأتيك فـأين. قـم، فـاغتنم الفرصـة بـين  عمرك وقتك الّذي أنت فيه ما فات مضـي

و دررالكلم، » العدمين )؛ يعني عمر تو همان وقتي است 222: 1410(تميمي آمدي، غررالحكم
و آن زماني كه خواهـد آمـد، كه تو در آن هس تي. آن زماني كه فوت شده است، گذشته است

و آينده را غنيمت شمار.   پس كجاست. به پا خيز، پس فرصت ميان گذشته
دانشمندان علم تفسير نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. وظيفه مفسر قرآن كريم آن است

و در اختيـار تشـنگان تا با شناخت زمانه خود، راه بهروري از قرآن را به درستي به دست آورد
و قـرآن كـريم مـي 1400حقيقت قرار دهد. در طول  گـذرد، سالي كه از عمر مكتـب اسـالم

تفاسير متعددي بر قرآن كريم نوشته شده است. بر عهده فلسفه تفسير است تا بـا تأسـي بـه 
و  و امثال آن، زمان شناسي دقيقي را درباره تفسير مفسران اعمال نمايد تا احاديث پيش گفته

و پيش رو راه را براي ارائه تفاسيري دقيق و كامل در زمانه حاضر  تر هموار سازد. تر
و به تفاسير اثري به معناي عـام اين تفاسير از تفاسير لغوي بر قرآن كريم آغاز شده است



اbو هم از سخنان اهل بيتaآن رسيده است كه هم از سخنان پيامبر و هـم ز پاك وي
هاي مختلف گسترش سخنان صحابه استفاده نموده اند. پس از آن تفاسير اجتهادي با گرايش

(ر.ك: يافت. در اين بين تفاسيري با گرايش و عرفاني نيز گسـترش يافتـه اسـت هاي اشاري
و مفسران،  ).46: 1389علوي مهر، آشنايي با تاريخ تفسير

و گسترش تف مياز سوي ديگر، در روند اين تكامل توان به عواملي مهمي همچـون اسير
و حكومتي ، عوامل ديني مذهبي، عوامل كالمي، پاسخگويي به شبهات، علـل عوامل سياسي

و جامعـه شناسـانه اشـاره و پاسخ به شبهات فقهي در جامعه اسالمي، عوامل اجتماعي فقهي
(ر.ك: رستميان، تأثير جريان و مفسـران، داشت ربـاني؛1388:29هـاي سياسـي بـر تفسـير
و مذاهب كالمي،  ).37: 1389گلپايگاني، فرق

و هــاي جــدي بــراي بحــث در مســائل فلســفه تفســير، تأثيرگــذاري يكــي از زمينــه هــا
و سبك نگارش تفاسير، ايـن تأثيرپذيري ها در ميان مفسران اسالمي است. با دقت در محتوا

در ديگـر تفاسـير اسـالمي سـازي اي از تفاسير باعـث جريـان مدعا قابل اثبات است كه عده
ق) بر مجمع البيـان 460( گرديده است؛ براي مثال، مقايسه ميان تفسير التبيان شيخ طوسي

) و همچنين تـأثير 548طبرسي ق) بـر جوامـع الجـامع 528( گـذاري كشـاف زمخشـريق)
 طبرسي اين مطلب قابل اثبات است.

و صـعود تفاسـير هسـتيم. هـر تفسـيري داراي در طول دوره تدوين تفاسير، شاهد افول
و معايبي است، اما بروز برخي از ضعف هاي عمده باعث كنار گذاشتن برخي از تفاسير محاسن

و زيبايي هاي خاص در بين برخي از تفاسير شده است. از سوي ديگر، وجود برخي از محاسن
(ر.ك: علوي و امت اسالمي به تفسيري خاص گرديده است مهـر، باعث استقبال دانشمندان

و مفسران،  ).45: 1389آشنايي با تاريخ تفسير
وظيفه علم فلسفه تفسير آن است كه با رصـد مـوارد گذشـته در گـذر زمـان، توجـه بـه

و ضعف و مكاتب تفسيري، توجه به معايب و محاسن تفاسير و مكاتـب تفسـيري هاي تفاسير
وزي براي تكامل علم تفسير را هاي موجود در ميان تفاسير، استفاده از شرايط امر توجه به خأل

 مورد دقت قرار دهد. 
و آينده پيش روي و نقش آن در شكل گيري تمدن اسالمي وضيعت تاريخي زمانه حاضر



و دقت در تفاوت ناپذير اسـت. هاي زمانه امروز با گذشته از ديد فلسفه تفسير امري اجتناب آن
و اصول سخن از زمان همان بـراي مجتهـد در احكـام بـه ميـان شناسي طور كه در علم فقه
هـاي، در علم تفسير نيز بايد زمان شناسي مد نظر قرار گيرد. از ديدگاه نگارنده، تفاوت آيد مي

و گذشته وجود دارد كه مي تر شدن تفسير توان از آنها در پويا تاريخي بسياري بين زمان امروز
 قرآن كريم بهره برد. 

و فناوري در زمان حاضر گيري نظام حكومت ديني در ايـران اسـالمي،، شكلگسترش علم
و حـديث، طراحـي عوامـل اخـتالف  در گسترش شـبهات مستشـرقان نسـبت بـه قـرآن انگيـز

و نوظهـور، گسـترش رشـته هاي دشمنان اسالم، وجود عرفان طراحي و اديـان كـاذب هـاي هـا
كشور خصوصاً در زمينه علـوم انسـاني، گسـترش وسـائل ارتبـاط هاي اي در دانشگاه رشته ميان

و تأثير و اينترنت گذاري فرهنگي آنها بر جوامع اسالمي، گسـترش مكاتـب جمعي مانند ماهواره
و اروپايي مانند اومانيسم و غير الحادي در كشورهاي اسالمي و الحادي و اومانيسم ، سوسياليسم

و گسترش فعاليت م ...  هاي عصر حاضر است. سيحيان در جهان امروز از ويژگيهاي تبشيري
در تاريخ تفسير نشان داده است كه مفسري كه زمانه خـود را خـوب درك كـرده اسـت ،

و اثـر او نسـبت بـه ديگـر تفاسـير، نگارش تفسير خود دقت بيشتري از خود نشان داده است
و عامه مردم قرار گرفته اس و مورد توجه دانشمندان ت. از جمله تفاسير موفق در اين ماندگارتر

) ق)، تفسـير مجمـع البيـان طبرسـي 460زمينه تفاسيري همچون تفسير تبيان شيخ طوسي
)548 ) ق)، تفسـير آالء الرحمـان عالمـه بالغـي 1405ق)، تفسير الميزان عالمه طباطبـايي
رآن سيدق) در شيعه اشاره نمود. در ميان اهل سنت نيز تفاسير همچون في ظالل الق 1352(

) ( 1266(ق)، المنار محمد عبده 1386قطب و الدر المنثور سـيوطي تـوانق) را مـي 911ق)
هـاي ديگـر شناسي نويسنده آن دانست. اين نكته بدان معنا نيست كه موفقيت محصول زمان

و مفسران،  (ر.ك: معرفت، تفسير ).2: 1385مفسران ناديده انگاشته شود

و مكان يب) ضرورت جغرافيايي

و مكـاني مفسـر، تـأثير بـ و نگارش يك تفسير موفق، شناخت موقعيت جغرافيايي ه در تدوين
و سير آن در ادوار گذشـته همـين نتيجـه سزايي در شكل گيري كار او دارد. با بررسي تاريخ تفسير

و آيد. مفسراني كه موقعيت جغرافيايي خود را به خوبي درك كرده به دست مي و اقـوام مختلـف اند
گذار، تفكر خود را در ميـان، با نگارش تفسيري اثر اند هاي عقيدتي آنان را به درستي شناخته رايشگ



و دانشمندان ديگر ديار بـه مسـائلي شـده و باعث توجه مردم انـد كـه مـورد همه مناطق نفوذ داده
ط خـود غفلت آنان قرار گرفته بوده است. نگارش تفسير بسيار قيم مجمع البيان كه مفسر آن محـي 

و ورود تفكر شيعه به درون جوامـع علمـي اهـل سـنت را به درستي شناخته است، باعث اثر گذاري
(علوي و مفسران، گرديده است ).246: 1389مهر، آشنايي با تاريخ تفسير

و نحـوه نگـاه آنـان از سوي ديگر، شناخت ديگر مكان ها باعث شناخت مفسران آن ديار
آ مي ثاري كه اين نوع نگاه جغرافيايي را در تفسير قـرآن كـريم دخيـل گردد. به نظر نگارنده،
 هاي ذيل برخوردارند: اند، از ويژگي داده

. نگارش تفسيري مؤدبانه همراه با رعايت انصاف به جهت جلوگيري از تفرقه يـا ايجـاد1
و اعتقادات مفسر؛ و اتهام به دين  سوء ظن

و تأث . استفاده از يافته2 در پذيري از آنان، همـانيرهاي ديگر مفسران طـوري كـه ايـن امـر
 نگارش تفسير جوامع الجامع طبرسي با توجه به تأثيرپذيري تفسير كشاف قابل مالحظه است.

و پاسخ گويي به شبهات مطرح شده از سوي ديگر مناطق جغرافيايي؛3  . دفاع از دين
مي4  كنند؛ . توجه به اقوام مختلف كه در كنار هم زندگي
و . توج5 و برخـورد منطقـي و توجـه بـه مشـتركات ه به رويكردهاي تقريبـي در تفسـير

 قانونمند با موضوعات مورد اختالف؛
و مناطق غيرمسلمان؛ . توجه به فعاليت6  هاي مستشرقان
و مناطق مختلف.7  . توجه به سبك زندگي جوامع مختلف

مي توجه به منطقه در تدوين يك تفسير را از كند، نگاه تقريبي اي كه مفسر در آن زندگي
مي ضرورت دهد. از ديد نگارنده، عدم چنـين نگـاهي بـه صـورت هاي تفسير براي مفسر قرار

هاي تكفيـري، هاي شديدي به جهان اسالم شده است. ايجاد جريان اي باعث ضربه منطقه فرا
و شايعه رشد تعصب، دور شدن از مذاهب اسالمي، رواج تهمت و ها، سوء اسـتفاده دشـ ها منان

 اي دانست. توان از آثار عدم نگاه فرا منطقه منافقان را مي
و اجتماعي در كنـار هاي مختلف فكري اعم از فقهي ايران امروز شاهد حضور گرايش ، كالمي

و عدم توجه به آن، باعث شكل يكديگر است. توجه به اين سليقه مي ها  شود. گيري دو گونه تفسير
بطه با شناخت موقعيت جغرافيايي بايد مد نظر قـرار گيـرد، آن نكته مهم ديگري كه در را

و طور كه هر بيماري با توجه به نوع مريضي است كه همان اش نيـاز بـه يـك نـوع دارو دارد



گونـه اسـت. تجويز داروي بيمار ديگر براي شخص ديگر مناسب نيست، در تفسير نيز همـين
د ر مصر متفاوت است. درست است كه توجه به نوشتن تفسير در ايران امروز با نوشتن تفسير

همه مناطق جفرافيايي در جهان اسالم بايد مد نظر مفسر قرار گيرد، اما غافـل از ايـن نكتـه
و ضعف  هايي را به همراه دارد. نبايد باشد كه نيازهاي مناطق مختلف، شدت

غ و ايستادگي در برابر ده سرطاني منطقه شرايط لبنان براي مفسران لبناني، شرايط مبارزه
و شرايط سوريه امروز شرايط ايستادگي در برابر جريان هاي تكفيري است. شرايط ايران است

و گرايش و وجود نظام واليت فقيـه امروز، ورود شبهات شديد دشمنان هاي مختلف اجتماعي
ايط اي، توجه به شـر شود تا در كنار ديدن مسائل فرا منطقه در آن است. اين شرايط باعث مي

 خاص يك منطقه نيز مورد عنايت يك مفسر قرار بگيرد. 

 . مسائل فلسفه تفسير7
آن يكي از مواردي كه باعث مي و ارزش يك علم آشـكار شـود، مسـائل شود تا ضرورت

و جهت در گيـري علم است. دقت در مسائل يك علم نشان از محتوا هـاي آن دارد. بـا دقـت
كه مسائل فلسفه تفسير در مي و نكات كليـدي را كـه سـبب تحـول يابيم بسياري از مطالب

و رشد علم تفسير مي مي دگوگوني رو، به اختصار بـه توان دنبال نمود؛ از اين شود، در اين علم
و ديدگاه مي مسائل فلسفه تفسير  گردد. هاي مطرح در اين زمينه اشاره

و تازه بودن طرح اين علم ا كرد كه به طور كامل مسـائل توان ادع، در كشور ما نمي به دليل نو
و تمام زير شاخه هاي اين علم به طور دقيق تدوين شده است. در طول اين علم شكل گرفته است

و محققان علوم اسالمي مطـرح شـده اين مدت ناچيز، ديدگاه هايي در اين باره از سوي دانشمندان
ت فسـير مطـرح نمـوده اسـت: است، براي نمونه، يكي محققان چنين طرحي را براي مسائل فلسفه

(مبـاني كالمـي هـاي راهنمـاي فهـم قـرآن ماهيت تفسير، امكان تفسير، روشمندي تفسير، نهـاد 
( تفسير)، آسيب و تفسير قرآن، انواع تفسير و عوامل تكثر هاي خسروپناه، فلسفهشناسي تفسير، علل

و تفسـ فـرض پـيش«). يكي ديگر از محققان دو مبحث 1/200: 1390، مضاف علـوم«و»يرهـا
).201: 1390(همان، را نيز به آن اضافه نموده است» دخيل در تفسير

 ماهيت تفسير.7ـ1

(تفسير، و اصطالحات مربوط به آن در اين مسئله به بازنگري در اركان تفسير قرآن كريم



و...) خصوصاً با رويكرد استفاده از ديدگاه مفسر، تأويل، قرآن، روش هـاي اهـل هاي تفسيري
 شود. در اين زمينه پرداخته ميbبيت

و ارتباط ايـن اصـطالحات بـا يكـديگر تطوراتي كه اين اصطالحات پشت سر گذاشته اند
 تواند از مباحث فلسفه تفسير در اين بخش شمرده شود. مي

و حداكثري به تعريف تفسير نيز از بحـث هـاي مهـم تفسـير اسـت. در طـول نگاه حداقلي
اي فقـط هاي مختلفي درباره محدوده تفسير بيـان شـده اسـت. عـده هاي مختلف، ديدگاه زمان

و عده و نامعلوم را داخل در تفسير دانسته بـهbاي تفسير را حق اهل بيت تفسير كلمات مبهم
و ديگران را از ورود به آن منع نموده شمار آورده و اند اي اي ديگر دايره تفسير را به گونـه عده اند
حت توسعه داده انـد. آيـا جـائز دانسـتهbي تفسير باطن قرآن را نيز براي غير اهـل بيـت اند كه

مي هاي تفسير شامل داللت برداشت و التزامي آيات تـوان تطبيـق گـردد؟ آيـا مـي هاي مطابقي
و حتي غير و تبيين علت يا كيفيت وقوع يا امور ديگري از اين قبيـل مصاديق قطعي قطعي آيات

ميدر باب مدلول كه در آن از مع  جوييم، را جزء تفسير به حساب آورد؟ لومات خارجي خود بهره
و مفسر محور چه جايگاهي در تفسير قـرآن اقسام تفسير به لحاظ تفسير مؤلف محور، متن محور

(رضايي اصفهاني، منطق تفسير قرآن،  ). در تبيين اين مقوله بايـد ديـدگاه 2/370: 1387كريم دارد؟
و حتي دانشمندان غيردانشمندان مسلمان اعم از  و سني  مسلمان را نيز مد نظر داشت. شيعه

و ارتباط آن با عنـاويني همچـو و زمانمند دانستن متن قرآن كريم نفارغ دانستن متن از زمان
و تفسير عصري، (ر.ك: ايازي، قرآن ).29: 1378تفسير عصري نيز از اين مباحث هستند

و يـا بايـد آنهـا را بـه هاي مفسر به هيچ عنوان فرض آيا پيش دخيل در تفسير او نيسـت
و غيرصحيح تقسيم  بندي نمود؟ صحيح

 امكان تفسير.7ـ2

و درون توان از دو منظـر بـرون در باب امكان تفسير مى دينـى بـه بررسـى مسـئله دينـى
هـاى مطـرح شـده از سـوى دينى، به ويژه با توجه به ديـدگاه پرداخت. از آنجا كه بحث برون

مىبرخى دانش از آيد، بحث گسترده مندان غربى از مبانى تفسير به شمار اى را در اين قسـمت
نمايد. در ميان دانشمندان مسلمان بحثـى بـه طـور مسـتقيم در بـاب فلسفه تفسير طلب مي

هـايى امكان تفسير صورت نگرفته است، ولى برخى محدثان در مبحث جواز تفسير بـه دليـل 
بر استناد كرده خى از آنها عدم امكان تفسير به طور كلى يا عدم امكان تفسير اند كه مقتضاى



، به بررسي داليل موافقان بخش عمده اى از آيات قرآن است. در اين قسمت از فلسفه تفسير
و شبهات مربوط به اين زمينه همچـون نسـبيت در فهـم يـا عينيـت آن پرداختـه  و مخالفان

و ديگران، روش مي (بابايي ).29: 1379قرآن، شناسي تفسير شود

و گرايش روش.7ـ3  هاي تفسيري ها

و شيوه اين روش اى كه هر مفسر براى تفسير يك يـا چنـد آيـه ها عبارت است از طريق
مى انتخاب مى و غالباً به ابزارى كه در تفسير به كار  برد، بستگى دارد. كند

(صر و از لحاظ روش تفسير ف نظر از صـحيح تفسير قرآن كريم تقسيمات گوناگوني دارد
، تفسـير، تفسير قرآن به قـرآن گردد. تفسير اجتهادى يا خطا بودن آن) به چند نوع تقسيم مي

، تفسـير، تفسير موضوعى، تفسير بـه رأى، تفسير علمى، تفسير قرآن به روايات قرآن به عقل
مي، از اقسام اين روش رمزى مى آيد. هر كدام از اين روش ها به شمار و ما توان ها د معتبر باشد

(رضايي اصفهاني، درآمدي بر و نامعتبر باشد و نيز ممكن است خطا را به مقصود قرآن برساند
).89: 1375تفسير علمي قرآن، 

و سـبك گيرى مقصود از گرايش، تأثير باورهاى مذهبى، كالمى، جهت هـاى هاى عصرى
س و تخصـص علمـى مفسـر پردازش تفسير قرآن است كه بر اساس عقايد، نيازها، ذوق، ليقه

و تركيبى هاى تفسيرى به گرايش گيرد. گرايش شكل مى بنـدي، قابل تقسـيم هاي تام، ناقص
و مفسران،  (علوي مهر، آشنايي با تاريخ تفسير ).213: 1381هستند

و بررسي دقيق روش و گـرايش نظارت هـا در ايـن عرصـه، هـاي تفسـيري، نـوآوري هـا
و شناسي ديدگاه آسيب  باورهاي مؤثر در ايجاد آنها از مباحث مهم در فلسفه تفسير است.ها

 قواعد تفسيري.7ـ4

(رضايي اصـفهاني، منطـق به نظر مي رسد در كنار مباحثي همچون اقسام قواعد تفسيري
)، مباحثي همچون نظام بخشي به قواعد مورد اسـتفاده مفسـران 1/259: 1387تفسير قرآن، 

و يقين و بررسي راه كارهايي براي ترجيح قواعد تفسيري در هنگـام بر اساس قواعد ظني آور
 باشد. ايجاد تعارض ظاهري پيش آمده، از مباحث قابل طرح در اين قسمت مي

و زبان و بررسـي تأثير مباحثي همچون هرمنوتيك و اقسام آنها در قواعد تفسيري هـاي شناسي
ب تواند زمينه تطبيقي در اين باره مي راي نگاهي نو به آيات قرآن كـريم فـراهم آورد. هاي جديدي را



مي قواعدي كه به طور مستقيم يا غير برداشـت نمـود نيـز ازbتوان از روايات اهل بيـت مستقيم
مي عرصه و جمعي در اين حوزه به شمار  آيد. هاي بايسته جهت تالش علمي فراگير

و پيش.7ـ5  هاي تفسيري فرض مباني

و پيش فرض، تفـاوتي وجـود دارد يـا نـه؟ آيـا سخن ابتدايي آن است كه آيا ميان مباني
توان بدون مباني به تفسير قرآن دست زد؟ نحوه دخالت مباني در امر تفسير چگونه است؟ مي

و شـرط چه نوع مباني و ضروري است؟ آيا در اين باره بحث شـرط الزم اي براي تفسير الزم
كـه روش تشـخيص مبـاني صـحيح از شود؟ سؤال بسياري كليدي آن است كافي مطرح مي

 صحيح كدام است؟ غير
هـاي راهنمـاي فهـم قـرآن جايگـاه از ميان مباني تفسير، مباني كالمي در جايگاه نهـاد

 اي دارد. تعدادي از اين مباني از ديدگاه برخي از محققان بدين صورت است: ويژه
 وحيانيت متن؛ـ يكم
و هدايت مئالي قرآن؛ـ دوم  غايتمندي
 هاي ويژه؛ عقاليي بودن ساخت زبان قرآن ضمن اشتمال بر كار ساختـ سوم

و معقوليت قرآن؛ـ چهارم  حكيمانگي
 هاي قرآن؛ فطرت نموني آموزهـ پنجم
و شمول محتوايي قرآن؛ـ ششم  جامعيت
و سازوارگي دروني قرآن؛ـ هفتم  انسجام
 سامانمندي بروني قرآن؛ـ هشتم
و تعاملـ نهم (سـنت فعلـي) در مقـام فهـمbروشمندي قرآن با كالم معصـوم ترابط

).1/205: 1390(خدابخشيان،
و تأثير و تأثير آن بر دانشمندان سير تدوين مباني و مكاتب غربي پذيري آن از ديگر اديان

درو محققان اسالمي، ارزش اين مسئله را دو چندان مـي  هـاي ايـن عرصـه، فعاليـت نمايـد.
م حققان معاصر صورت گرفته اسـت. همچنـين جمعـي از محققـان نيـز در بسياري از سوي

(مـؤدب، مبـاني هاي تحقيقي خود، به بررسي برخي از مباني تفسيري پرداخته تدوين رساله اند
).23: 1388تفسير قرآن، 

و تدوين تفسير اسلوب.7ـ6  هاي ارائه



را نگارنده بر آن است كه شيوه توان در دو حيطه مورد ارزيابي قرار دادميهاي ارائه تفسير به مخاطبان
در هايي تركيبي يا جديد را ارائه نمود. اين سخن بدان معنا نيست كه شيوهو سپس روش ـير هاي ارائه تفس

و  ـاني و مك ـاني گذشته درست نبوده است، بلكه سخن بر سر آن است كه با در نظـر گـرفتن شـرايط زم
و ابزارهاي موجود براي پيام   هاي مناسب اتخاذ گردد. رساني، بجاست تا در اين حيطه نيز روشامكانات

و عوامل تكثر تفاسير.7ـ7  علل

اين بخش به دنبال علل تنوع تفاسير است. نوع نگاهي كه بـه مـتن قـرآن كـريم صـورت
مي مي و شرايطي كه باعث و همراهي خصوصيات به گيرد و درك مفسر حالت خاصي شود فهم

(واعظي، درآمدي بر هرمنوتيك، توان خود بگيرد، مي ).69: 1389د از علل اصلي اين تنوع باشد
و روش (عميـد زنجـاني، مبـاني هـاي تفسـير قـرآن، تكامل فهم مفسران در طول زمان

)، اختالف مفسران در روش تفسيري خود مثل مراجعه يا عدم مراجعه به روايـات 280: 1387
عوو عدم اطالع از قراين نيز مي . امل اين تنوع باشدتواند از

 هاي تحقيق در تفسير روش.7ـ8

و تفحص در مطالب علمي، تأثيري مستقيم در نوع نتيجـه و انتخاب روش تحقيق گيـري
 برداشت محقق در عرصه تفسير دارد. 
و شيوه استفاده از ابزارها، قواعد، مهارت هاي كـاربردي نـوين در مطالعـات قرآنـي كـه ها

و  هاي تفسيري شواهد جديد در تفسير قرآن يا راهكارهاي نوين در روشمنتهي به مستندات
 گردد، از نيازهاي ضروري در عصر حاضر در زمينه تدوين تفاسير است.

و فهـم اي، استشراق پژوهي، روش رشته هاي تحقيق تطبيقي، ميان روش هاي سـمانتيك
و جهت متن از جمله روش بـا قـرآن كـريم بـه هاي جديد در عرصه تحقيقات مرتبط گيري ها

(ر.ك: رضايي اصفهاني، منطق تفسير قرآن، شمار مي )3: 1389روند
هاي امروزي در حيطه تفسير كارآمد است؟ آيا روشـي هاي قديمي جهت بررسي آيا روش
هـاي تلفيـق هاي پيشينيان تفسير هست كه مورد غفلت قرار گرفته باشد؟ شيوه از ميان روش

و روش روش جد هاي نوين و چـه يد چگونه است؟ چه فعاليتهاي هـايي انجـام شـده اسـت
هايي اسـت كـه بـر اسـاس متـدهاي هايي در اين باره مورد انتظار است؟ اينها دغدغه فعاليت

و ارائه است.  جديد روش تحقيق قابل پيگيري

 نتيجه



و ناظر بر تفسـير، از مباحث گذشته روشن گرديد كه فلسفه تفسير به عنوان علمي ثانوي
 هدايتگرانه براي يك مفسر است. علمي

فلسفه تفسير از چهار منبع مهم قرآن، روايات، تفاسير، كتـب مربـوط بـه مسـائل فلسـفه
و كتب مربوط به فلسفه علوم شكل مي  گيرد. تفسير

مينوشتاربا توجه به مباحث مطرح شده در اين تـرين اقـدامات تـوان يكـي از ضـروري،
و تدوين مسائل فلسفه تفسير دانست. اين ضرورت بـر درباره علم تفسير را بررسي فلسف ه آن

و بررسي و مسائل موجود در اين علم، قابل طرح اساس سه محور ضرورت زماني، جغرافيايي
 باشد. مي

و مسائلي دارد كه از جمله مسائل مهم آن فلسفه تفسير نيز مانند هر علم ديگري مباحث
و روش، امكان تفسير، توان به چيستي تفسير مي و عوامـل تكثـر مكاتب هاي تفسيري، علـل

و روش، روش تفاسير و تدوين تفسير  هاي تحقيق در دانش تفسير اشاره كرد. هاي ارائه
و تحليلـي عمده مباحث فلسفه تفسير را مي و حيطـه منطقـي توان در دو حيطه تـاريخي

و مناسب زمينه را براي قضاوت هـر چـه ارائه نمود؛ به عبارت ديگر، تحقيقات تاريخي دقيق
و تحليل مي بهتر  سازد. هاي منطقي قوي فراهم
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،و دانشـگاه سـمت / پژوهشـكده حـوزه:تهـران، مكاتب تفسـيرى بابايي، علي اكبر،.5

.1386ـ1381

و ديگران، روش.6 و:شناسي تفسير قرآن، قم/ تهـران بابايي، علي اكبر پژوشـگاه حـوزه

ـ سمت، چاپ دوم،  .1379دانشگاه

و درر الكلـم تميمى آمدى، عبد الواحـد بـن محمـد.7 قـم، غـرر الحكـم دار الكتـاب:،

.1410، اإلسالمي

انتشارات مؤسسه آموزشي پژوهشـي امـام حبيبي، رضا، در آمدي بر فلسفه علم، قم،.8

، چاپ سوم.1392:خميني، قم

سـازمان انتشـارات پژوهشـگاه:خسروپناه، عبد الحسين، فلسفه فلسفه اسالمي، تهران.9

و انديشه اسالمي،  .1389فرهنگ

سـازمان انتشـارات پژوهشـگاه:هاي مضـاف، تهـران خسروپناه، عبد الحسين، فلسفه.10

و انديشه اسالمي، .1390تهران، چاپ دوم، فرهنگ

قم.11 و مذاهب كالمي، و نشـر:رباني گلپايگاني، علي، فرق مركـز بـين المللـي ترجمـه

.1389المصطفي، چاپ پنجم، 

قم.12 و مفسران، مؤسسه بوسـتان:رستميان، عليرضا، تأثير جريان هاي سياسي بر تفسير

.1388كتاب، 

و تابسـتان هاي مضاف، مجلـه قبسـا اكبر، مقاله فلسفه رشاد، علي.13 ش 1385ت، بهـار ،
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(ج.14 قـم2و1رضايي اصفهاني، محمد علي، منطـق تفسـير قـرآن انتشـارات جامعـه:)،

.1387المصطفي العالميه، 

(ج.15 قم3رضايي اصفهاني، محمد علي، منطق تفسير قرآن و:)، مركز بين المللي ترجمـه

.1389نشر المصطفي، 

.1375، اسوه:قم، قرآن علمى فسيرتبر آمدىدر،على محمد، اصفهانىىيرضا.16

قم.17 و النحل، موسسه النشر االسـالمي، چـاپ هفـتم،:سبحاني، جعفر، بحوث في الملل

ق. 1429

قم.18 دفتر نشر نويد اسالم، چـاپ:عقيقي بخشايشي، عبد الرحيم، طبقات مفسران شيعه،

.1387چهارم، 

قم.19 و مفسران، و: علوي مهر، حسين، آشنايي با تاريخ تفسير مركز بين المللـي ترجمـه

.1389نشر المصطفي، چاپ چهارم، 

.1381، اسوه:قم، تفسيرى هاى گرايشوها روش،حسين، مهر علوى.20

و روش عميد زنجاني،.21 و:هاي تفسـير قـرآن، تهـران عباسعلي، مباني  سـازمان چـاپ

و ارشاد اسالمي، چاپ ششم، .1387انتشارات وزارت فرهنگ

ـ تهرانضيايي، سعيد، فلسفه.22 ـ سمت،:علم فقه، قم و دانشگاه .1392پژوشگاه حوزه

قـم.23 دفتـر:طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ترجمه محمد بـاقر موسـوي همـداني،

.1383انتشارات اسالمي، چاپ نوزدهم، 

.1407دار الكتب االسالميه،:كليني، يعقوب، كافي، تهران.24

.1388شگاه قم، دانقم: مؤدب، رضا، مباني تفسير قرآن،.25

قم.26 و مفسران، .1385مؤسسه فرهنگي التمهيد، چاپ سوم،:معرفت، محمدهادي، تفسير

قم.27 .1389مؤسسه بوستان كتاب،:معلمي، حسن، در آمدي بر فلسفه اصول،

قم.28 .1384انتشارات مركز جهاني علوم اسالمي،:معلمي، حسن، فلسفه اخالق،

ت.29 و:هرانواعظي، احمد، در آمدي بر هرمنوتيك، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ

.1389انديشه اسالمي، چاپ ششم، 


