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  چکیده

آید و اکتشاف کان اصلی یک نظریۀ تفسیري به شمار میرا ،روش و قلمرو ،منابع ،مبانی

روش و منابع خاصی دارد و بهترین روش براي کشف نظریۀ تفسیري یک مکتب توجه به  ،آن

تفسیري امامیه است و هر یک  روشاجتهادي و اثري دو . استعملکرد تفسیري مفسران آن 

هاي ههاي اساسی نظریلفهؤوهه اکتشاف و تحلیل مموضوع این پژ. مبانی و طرفدارانی دارد

تفسیري مفسران اجتهادي امامیه از دو حوزة کهن بغداد و معاصرِ نجف و قم است که با 

نخستین بار مفسران کهن امامیه در حوزة بغداد با تکیه . لیف شده استأرهیافتی نظریه پژوهی ت

اند که در آثار تفسیري ن مکتب را طراحی کردهنظریۀ تفسیر اجتهادي ای ،بر اجتهاد و نقل معتبر

هر چند روند تدوین این نظریه تدریجی بوده است لکن از وحدت مبانی  ؛آنان نُمود یافته است

. در ادوار مختلف تاریخی برخوردار بوده و در دوره معاصر به مرحله تثبیت رسیده است

 ها همانند قلمرولفهؤدر برخی از م ،و قمنجف  مفسران اجتهادي معاصر ایرانی امامیه از دو حوزه

  .وحدت نظر دارند ،منابع و روش ،هاي مبانیلفهؤدیگر اختالف دارند لکن در م با یک ، اندکیتفسیر

 ،منابع ،مبانی ،نجف و قم ،بغداد ،مفسران اجتهادي امامیه ،نظریۀ تفسیري :هاکلیدواژه

  .قلمرو ،روش

                                                                
-  10/7/89: ؛ تاریخ تصویب 27/3/89: تاریخ وصول  

  نویسنده مسئول  -1
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مقدمه

ثیر گذار در دیگر أهاي بنیادي و ت اسالمی از عرصه تفسیر قرآن در بین مکاتب. 1

 اي شناختی زیاديتهاز این رو حساسی .آید هاي معرفتی و عملی اسالم به شمار می حوزه

ي آن مطالعه کرده و  درباره و هماره اندیشمندان اسالمیاست آن وجود داشته  ي درباره

از  ،ند آن با شرح متون مقدسبه پیو با توجه ،دانش تفسیر در ادیان آسمانی. کنند می

منزلت ماتن و  ،اهمیت برخوردار است و ارزش تفسیر نیز وابسته به اهمیت متن

متن و ماتن هر قدر از منزلت واالیی برخودار  .ار تفسیر داردکشناخت مفسر از سازو

و  8 ،یرالصغ( داشتارزش و دقت خواهد  ،اهمیت ،تفسیر نیز به همان میزان ،باشند

در ). 22 ،اصفهانی( رو کیفیت تفسیر تابع شناخت مفسر از منزلت ماتن استاز این .)23

ي تاریخی آن به عهد میان علوم اسالمی نیز تفسیر قرآن اولین دانشی است که پیشینه

را تاکنون سپري  تفریع و تجدید ،تأصیل ،تأسیسگردد و اطوار چهارگانه رسالت برمی

با ). نمر( گونی درباره آن سامان یافته استوهشهاي گونهو پژ) 47-35 ،يالخالد( کرده

مذاهب  هاي تفسیريبندي نظریه صورتهمه هنوز برخی از مسائل آن همانند  این

. است و تاکنون پژوهشی با این رویکرد سامان نیافته استنیازمند بررسی به اسالمی 

هاي آن از درون میراث  لفهؤاین تحقیقات به دنبال اکتشاف و تحلیل نظریه تفسیري و م

تبیین نگرش هر مکتبِ فکري به موضوعات بنیادي آن به . تفسیري آن مذهب است

اساس پژوهشهاي توصیفی ـ انتقادي است که در شناساندن  ،دقیق و جامع ،شکل مستند

و سنجش مبانی نظري و اصول معرفتی مکتب ضرورت دارد؛ توصیف بنیادهاي نظري 

 ،؛ دالور143 ،شایان مهر( شودطراحی و ارائه می »نظریه«لب معموالً در قا ،یک مکتب

52(، دهند و ابعاد انجام می ،صان هر مکتب با استناد به منابع علمی آناین مهم را متخص

کنند و آن را هاي گوناگونِ اندیشه و عمل تبیین میشان را در عرصهنظریۀ مکتب فکري

دهند؛ این قاعده در  خویش قرار می مبناي خود و دیگران در توصیف و نقد مکتب

از . است ، پذیرفتهمتفکران حوزه علوم اسالمی و انسانی براي ،تمامی مکاتب فکري
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آشنایی دقیقِ ناقد با نظریۀ مقبول طرف مقابل  ،رو در مطالعات تطبیقی و انتقادياین

 اهمیتی مضاعف دارد و بایستی در چارچوب نظریه به نقد و بررسی دیدگاه مقابل

تقریر . توفیق است جهدي بی ،اقدام به نقادي ،بدون فهم کامل یک نظریه بپردازد؛

 اما چنین ابطالی را چه سود؟ ،کندابطال آن را آسان می ،معیوب و فهم معوج یک نظریه

 ،ران در بررسیهاي توصیفیپژوهی مفس هلذا نتایج مطالعات نظری) 210 ،قراملکی(

  .انتقادي و تطبیقی تفسیر مفید و ضرروي است

  :توجه به نکات ذیل ضروري است ،در باب نظریۀ تفسیري. 2

تفسیر فرآیندي ساده و بالبداهه نیست بلکه از نوعی دقت و ظرافت برخودار ) الف

پیش فرضها و لوازم آن اندیشه  ،مفسر باید پیش از تفسیر نسبت به حقیقت تفسیر. است

طرح پرسشهایی . استوار سازدنظریۀ تفسیري تفسیري خود را در قالب کند و نظام 

 ،مراحل ،فرضها پیش ،امکان ،ي هویت دانشی تفسیردرباره )23،يمجتهد شبستر( درست

و یافتن پاسخی ...  ،شرایط مفسر ،روشمندي تفسیر ،انواع ،قلمرو ،قواعد ،هدف ،منابع

 آنچه امروزه .)199 ،یثربی( ضروري و مفید است در تبیین نظریۀ تفسیري ،مناسب به آنها

 يبرا ،در حقیقت رهیافتی از نوع منطق فهم دین ،مطرح است »تفسیر ۀفلسف« به عنوان

 ايضهد از پیش فرنتوانپاسخها می ).46رشاد، ( درخور به این مسائل است یپاسخ یافتن

تا مذهب و  يرر تاثیر بپذیرد و از یک مذهب و مفستاریخی و ادبی مفس ،کالمی

از این رو  .دیگر متفاوت باشد و در نتیجه به اختالف نظریات تفسیري بینجامد يرمفس

تفسیر  یاختالف نظر آنان در مبان ،رانثر در اختالف آراء تفسیري مفسؤیکی از اسباب م

  .)محمود محمد ،فنیسان ،یعشا: ك.ر( یابدیبروز م یزن یراست که در منابع و روش تفس

ي تحصیل آن از دو گونۀ نظریۀ تفسیري از لحاظ شیوه ،اجتهادي و تقلیدي) ب

ر با انجام تحق یعنی بودن ياجتهاد .ران استسوي مفسايیهشخصاً به نظر یقاتیمفس 

مفسرانی که تفسیر منسجم و روشمندي ندارند  .آن است کس، عیديتقل و ؛یابددست ب

ات دیگر مفسران اقتباسی وارونه و ناقص ند یا از نظرینداردر واقع نظریۀ اجتهادي 
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اند؛ به همین سان است تفاسیري که چیزي جز آراء و اقوال مفسران پیشین و  کرده

به بیان دیگر یکی از علتهاي تفاوت تفاسیر به سطح . بیش نیستند ،احتماالت ذهنی

یه گردد؛ مفسري که چارچوب نظرآگاهی و وضوح نظریه تفسیري نزد مفسران بر می

کند اما براي فردي که را تبیین و ترسیم می اش براي وي روشن باشد آن تفسیري

را یاد نکند و این به اضطراب و  بیند که آنموضوع مبهم و پیچیده است بهتر می

  ).20-19 ،الخالدي( شودپریشانی چهره تفسیري وي منجر می

باشد تا مستند باید به منابع معتبر  ،تبیین نظریۀ تفسیري هر مفسر یا مذهبی) ج

شایستگی  ،و در مقام نقدباشد از لحاظ منطقی صحیح  ،مذهبآن انتساب نظریه به 

تقسیم  اصلی و فرعی استناد را داشته باشد؛ منابع اکتشافی نظریۀ تفسیري به دو دسته

وجود دارد  هاي اولیه نظریۀ تفسیري در آنهامنابعی هستند که داده اصلی منابع. شوندمی

اند که  گرفته شده از منابع اصلی ،منابع فرعیشود؛ تقسیم می عقلی و نقلیو به دو قسم 

یابند به ویژه در آثار متفکرانی که به عهد در آراء متفکران نامدار مذهب تبلور می

عالمه امینی . اي بر آنها دارندبوده یا اشراف عمیق و گستردهنزدیک پیدایش منابع اصلی 

دو شرط حامالن  رب ،یاد کرده و در توصیف آنان امامیه اعالمبزرگان مذهب شیعه به از 

 ،سید مرتضی ،و به افرادي چون شیخ مفید کند میکید أعلوم و آگاهی از عقاید امامیه ت

برخی نیز از این افراد با عنوان کبار ). 3/101 ،امینی( مثال زده است... شیخ طوسی و 

براي اکتشاف نظریۀ ). 8/22 ،مکارم شیرازي( اند یاد کردهعلماء و محققان مذهب 

کتاب خاص در موضوع  ،تمام متن تفسیر ،توان به مقدمۀ تفسیرتفسیري یک مفسر می

. توانند مکمل هم باشنددیگر می اصول و مقدمات تفسیر مراجعه کرد و همگی با یک

لکرد تفسیري مراجعه به عم ،بهترین روش براي کشف نظریۀ تفسیري یک مکتب

  .استمفسران آن 

 ،روش شناختی ،شناسیزبان ،کالمی ،مبانی تفسیر مجموعه پیش فرضهاي اعتقادي) د

است  تفسیر فرآیندو عناصر اساسی دخیل در  ماتن ،متنعلمی مفسر نسبت به  ،تاریخی
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مبانی  ،ترین نوع مبانی تفسیر مهم. پردازد که با مبنا قرار دادن آنها، به تفسیر قرآن می

اصول  ،مبانی کالمی عام. شودتقسیم می عام و خاصکالمی تفسیر است که به دو گونۀ 

نوعی وحدت نظر بین امامیه و دیگر مذاهب  ؛مشترك مذاهب اسالمی در تفسیر است

اصول اختصاصی یک مذهب در  ،مبانی کالمی خاص. در این قسم از مبانی وجود دارد

  .شوداز دیگر مذاهب اسالمی در تفسیر می تفسیر قرآن است که وجه تمایز آن

هایی متناسب با مفاد آیات را شود که دادههایی اطالق میبه گزاره منابع تفسیر)  ه

آیات را براي وي روشن  مفهومواژگان قرآنی و  معانیو  ،دهنددر اختیار مفسر قرار می

به پذیرد تا حدي که قلمرو منابع را ثیر میأمنابع تفسیر از مبانی تفسیري مفسر ت. کنندمی

منبعی را از درجه اعتبار ساقط یا احیاناً آن را در کنار دیگر  ،سازدمیدچار قبض و بسط 

متن  ،پایه ـ تابع ،نقلی ـ عقلی در سه مدلتوان  را میمنابع تفسیر . دهدمنابع قرار می

ان دادن تنوع کارکرد و این مدلها تنها به هدف نش. کردتقسیم  شناسی ـ پیشامتن شناسی

 از این ؛بندي شده است کارآمدي منابع در تفسیر قرآن و معیار سنجی اعتبار آنها صورت

  .رو به معناي توسعه و تکثیر منابع تفسیر نیستند

؛ منهج تفسیري بسان نقشه استولی متأثر از آن  ،منهجروش تفسیري اخص از ) و

ده است و روش کربر روي کاغذي طراحی  ، به دقتساختمانی است که مهندسی خبره

پس  ،استالتزام عملی و دقیق معمار ساختمان به اجراي نقشه هنگام ساخت  ،یا طریقه

قواعد و اصولی پذیرد و تابعی از آن است و خود منهج ثیر میأروش از منهج مفسر ت

روش ). 17 ،يخالدال( شودکه از آن به چارچوب کلی نظریۀ تفسیري مفسر یاد می دارد

 قرآننزد مفسران امامیه روش . موضوعیتدارد و هم  طریقیتتفسیري براي مفسر، هم 

اطالق . در تفسیر از فراگیري و اعتبار الزم برخوردار است محوري و عترت مداري

؛ 18 ،یسبحان؛ 46 ،شاکر( وري مفسر از منابع و مستندات تفسیرروش تفسیري به بهره

رخی از گرایشهاي تفسیري همانند روش عرفانی دچار ابهام در مورد ب) 29 ،لیاسماع

 کشف شهودي ،اي اصل نگاه منبع شناختی به حاالتی چون الهامچرا که از نظر عده ،است
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  .)393 -333 ،معرفت( گو استو یا اشراقی در تفسیر عرفانی محل بحث و گفت

جري و و ) 83و  74 -66 ،عبدالغفار( تأویل ،)72 ،يجواهر( ترجمهتفسیر با ) ز

 ،تفاوت دارد؛ آغاز قلمرو تفسیر) 66 - 51 ،یاصفهان ییرضا؛ 96 – 78 ،یرينص( تطبیق

نقطه شروع تأویل است و تفسیر خود دو قلمرو  ،نقطه پایانی ترجمه و فرجام آن

تحقق  ،؛ شرط صحت اطالق کلمه تفسیر به یک تالش علمیدارد حداقلی و حداکثري

اما این سخن بدین معنا نیست که تفسیر به  ؛زدودن ابهام از چهره داللی کالم است

  ).18 -15 ،راد(دارد بلکه تفسیر قلمرو حداکثري نیز  ،شودهمین مرحله محدود می

تاکنون  ،رغم کوششها و پژوهشهاي سامان یافته در تفسیر پژوهی شیعی علی. 3

مهمی که از دید  ،و جامع استخراج نشده است به شکل دقیق ،نظریه تفسیري امامیه

گیري مخالفان این مذهب  قرآن پژوهان شیعی معاصر مغفول مانده و زمینه را براي خرده

معرفی کتابهاي  ،کتابهاي تفسیر پژوهی بیشتر به تاریخ تفسیر. فراهم آورده است

ه شناسی در مفسران و روش شناسی تفاسیر آنان پرداخته اند و رویکرد نظری ،تفسیري

 ریتفسدانش ساختارشناسانه به  و پردازنه هیالبته نگاه نظر .آنها چندان مد نظر نبوده است

و  دیآیبه شمار متفسیر پژوهی نوآمد در حوزه  يکردهایندارد و از رو یقدمت چندان

 .باشدچنین پژوهشهایی به  هیقرآن پژوهان امامنداشتن اهتمام  لیدلهمین امر  دیشا

از  ،آیدها در تبیین نظریۀ تفسیري امامیه به شمار میپژوهش حاضر جزء آغازین پژوهه

در این پژوهش سعی شده . بینداین رو ادعاي کمال را ندارد و خود را در آغاز راه می

است با تکیه بر میراث تفسیري دو حوزه بغداد از قدما و حوزة نجف و قم از معاصرین 

  .دشونتفسیر اجتهادي امامیه بررسی شاخصه هاي اصلی نظریه 

  عملکرد مفسران امامیه تبلور نظریۀ تفسیري مذهب. 1

: دو قسم هستند قدمتو  اعتباره لحاظ تفسیري امامیه ب نظریۀمنابع اکتشاف 

تفسیري بزرگان  رهیساز آنجا که . تفسیري بزرگان امامیه ةریو س )ع(روایات معصومین

و مفسران  گرفته شده است )ع(تیاهل ب اتیدر روایاد شده  يریاصول تفساز  ،امامیه
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آثار خود در را  )ع(معصومین يریو روش تفس یتا مبان ندا هنمودهماره تالش  هیامام

از این رو نوعی در هم تنیدگی این قسم از روایات در سیره تفسیري  ،ندینما تیرعا

 ،اکتشاف نظریۀ تفسیري امامیهرو بهترین راه براي شود؛ از اینمفسران امامیه دیده می

نظریه  ،مراجعه به عملکرد تفسیري مفسران امامیه است تا با تحلیل اصول تفسیري آنان

  . دست آیده مذکور ب

شود که اندیشمندان امامیه در آثاري را شامل می تفسیري بزرگان امامیه ةریس) الف

خواه در قالب کتاب تفسیر خواه در قالب اظهار نظرهاي  اند؛ موضوع تفسیر قرآن نوشته

هدف از یادکرد قید . اخالق و غیره ،اصول ،فقه ،تفسیري در آثار غیر قرآنی همانند کالم

نوعی اشراف بر مبانی عقلی و  ،کید بر این نکته است که اندیشمند مذکورأت» بزرگان«

آزمون و خطا  ،هنوز در مرحله تحقیقمنابع نقلی مذهب امامیه داشته باشد نه افرادي که 

صورت با وجود تکثر آثار تفسیري و  در غیر این ،اندنوشتهبوده یا از سر تفنن آثاري را 

  . دستیابی به نظریه مقبول دشوار خواهد بود ،اختالف نظرهاي موجود

مفسران امامیه به بررسی روند تاریخی تفسیر امامیه نشانگر این نکته است که ) ب

هر دو . اند کرده بیش از دیگر رویکردهاي تفسیري توجه اثري و اجتهاديیکرد دو رو

اي حسب را سپري نموده و در هر دوره  مستمر و رو به تکامل ،رویکرد جریانی پویا

به  ،هاي مکتوبات تفسیر اثري امامیهآغازه. اندنیازهاي علمی به شکلی خاص ظهور یافته

بزرگان امامیه به  ، نخستین  هاي در سده). 389 –369 ،امین( رسدقرن نخست هجري می

و رویکرد تفسیر اثري رواج یافت تمایل نشان دادند  )ع( بیت اهل  اماماني تفسیرروایات 

در قرن سوم و چهارم بزرگانی از امامیه . مطرح شد) ع(و به مرور تفاسیري به نام امامان

ابن  ،ابن حجام ،ابن ابی الثلج ،محمد بن مسعود عیاشی ،چون علی بن ابراهیم قمی

آثاري را ...  و شیخ صدوق ،محمد بن ابراهیم نعمانی ،ابن فرات کوفی ،ابن ولید ،عقده

دگرگونی شکل اولیه و تردید در  ،حذف اسناد ،روایی بودن. لیف کردندأدر تفسیر ت

 آید یاز اشکاالت عمده تفاسیر این قرن به شمار م ،لفانؤبرخی از تفاسیر به م انتساب
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از تفاسیر این دوره   وسیعى در سطح  بعدهامفسران بعدي امامیه،  .)97 – 96 ،یاعرج(

سفانه اشکاالت همچنان باقی ماند و أو مت) 172 -10/171 ، پاکتچى(استفاده کردند 

با اینکه کم رنگ بوده است  اجتهادي دستاویزي براي نقدهاي مخالفان شد؛ البته رویکرد

 ،لفان تفاسیر مأثورؤتوان گفت مرویکرد أثري مطرح بوده است و حتی میلکن در کنار 

).355 -2/105 ،بابایی(اند  اجتهاد کردهدر گزینش روایات تفسیري اي  به گونه
  

بویژه چهار قرن نخست هجري  ،ران قدماي امامیهتوجه به نظریۀ تفسیري مفس) ج

 لکن ،ضروري است ،در بررسی سیر تکون و تطور تاریخی آن ،و دوره معاصر

اطالعات کارآمد و سودمند از تفاسیر اجتهادي چهار قرن نخست هجري که بتوان از 

بسیار محدود و دشوار یاب است؛ تعدادي  ،اي را استخراج کردالي آنها نظریهالبه

به دلیل روایی  ،ثور از این دوره داریم که افزون بر اشکاالت سندي و محتواییأتفسیر م

 هر چند تکثر .نیستندچندان مددکار ر تبیین نظریه تفسیري امامیه د ،بودن محض

در نظریه تفسیري  اثر گرایی تواند نشانه غلبه شاخص خود می ،ثور این دورهأتفاسیر م

سنّت  یتچون حج یهامام یکالم یاز مبان یبرختوان  میو اجماالً امامیه به شمار آید 

 لکن در این مقاله بررسی این رویکرد مد نظر کرد؛از آنها استنباط را  یتاهل ب

 پژوهشی مستقلبه خود  ،در تفسیر نظریۀ اثري امامیههاي  لفهؤنبوده است و تحلیل م

تاحدي  ،هاي نظریۀ تفسیري در دوره تکون آناهمیت تاریخی کشف شاخصه. نیاز دارد

وره ناگزیر یافته است که مستشرقان نیز خود را در نقد و بررسی تفاسیر امامیه در این د

 و قرآن« با عنوان براشر میخائیل مایراند؛ پژوهش و پژوهشهایی در این عرصه انجام داده

امامیه اولیه سنّت در قرآنی تفاسیر
1

در راستاي همین هدف انجام گرفته که بیشتر به » 

شناسی اجمالی آنها پرداخته است معرفی تفاسیر مأثور و روش
2

ورستگ. 
3

نیز در  

                                                                

1. Meir Mikhael BarAsher, Scripture and Exegesis in Early Imami Shiism .

 نامه پایان براي و عبري زبان به اصل در را اثر این است و پژوه معروف ـ شیعه ـ کلبرگ اتان شاگردان از مایر. 2

  .است کرده دفاع آن از 1991 سال در و نگاشته خود دکتري

3. Versteegh.
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هاي هاي تفسیر در نخستین سدهبررسی موضوعات و شیوهتري ضمن گستردهپژوهش 

 ؛اندنپرداختهیک موضوع واحد ه مفسران همگی ب که ستابه این نتیجه رسیده ،اسالمی

 .اندهاي متفاوت خویش تفسیر کردهبلکه غالباً وجوه مختلف متن قرآن را بنابر دغدغه

اند اسالمی تفسیر کرده ۀپیوند با مسائل عینی جامعن، قرآن را بیشتر در مفسرااز  برخی

 اند برخی دیگر مستقیماً به متن قرآن، اختالف قرائات و معناي لغوي آیات آن پرداختهو 

  .)95-63ورستگ، (

با بررسی تفاسیر اجتهادي و آثار  را هاي نظریۀ تفسیري امامیهشاخصهتوان  می

نجا که هدف این پژوهه گزارش سیر تاریخی از آ. ی کردقرآنی بزرگان این مکتب بازیاب

دهیمآگاهی از آن را  به منابع تخصصی مرتبط ارجاع می ،تفسیر شیعه نیست
1

هر چند  ،

به . پس از بررسی دیدگاهها به دست خواهد آمد ،به شکل ضمنی تطور تاریخی نظریه

تثبیت و تطور نظریۀ تفسیر اجتهادي امامیه در دو دورة قدماي  ،رسد عمده تبیین نظر می

خر أدر دوره میانی و مت. حوزة بغداد و معاصرین حوزة نجف و قم رخ داده است

گرایشِ رایج یا اثري است یا تحولی خاص در نظریۀ تفسیر اجتهادي امامیه پدید نیامده 

کید و أهر چند ت ؛داري کردیمخر خودأاست لذا از بررسی نمونه هاي دورة میانی و مت

اینک با . استنیازمند باز پژوهی  ، بهیم که نظریۀ تفسیر اثري در این ادوارکن میتصریح 

هاي اصلی نظریۀ تفسیر اجتهادي  شاخصه ،هاي آزمونی در این پژوهه تکیه بر نمونه

 را) فقم و نج( حوزة بغداد و معاصران ایرانی امامیه ءامامیه در دو دورة زمانی قدما

  .یمکن میبررسی 

  قدماي امامیه. 1-1

هاي آن ارائه برخی از دانشوران کهن امامیه تعریف روشنی از تفسیر و شاخصه

                                                                

 ؛تفسیر و تفاسیر شیعه ،عبدالحسین شهیدي صالحی :دیبنگر هیامام در ریبا سرگذشت تفس شتریب ییآشنا يبرا. 1

مکاتب  ،اکبر بابایی ی؛ علتاریخ تفسیر قرآن کریم ،؛ حبیب اهللا جاللیانالتفسیر و المفسرون ،معرفت يمحمد هاد

عقیقی عبدالرحیم ؛ شناخت نامه تفاسیر ،ایازيمحمد علی  ؛میقرآن کر ریتفس خیتار ،ی؛ احمد پاکتچتفسیري

 .قرون و اعصار یط ریتطور تفس: ریسرگذشت علم تفس ،یفرج اهللا فرج الله ؛طبقات مفسران شیعه ،بخشایشی
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اند؛ از این رو چه بسا به بداهت معنایی و بساطت مفهومی آن اکتفا کرده ،اندنکرده

لذا  ؛اند نکردهاظهار نظر قطعی و شفاف ، هاي نظریۀ تفسیريلفهؤدربارة هویت و م

له ساده و آسان نیست؛ تنها راه کشف دیدگاه این ئکشف دیدگاه اصلی آنان در این مس

 شانتوجه به عملکرد تفسیري آنان در آثار قرآنی ،ثیرگذار بودندأافراد که در مکتب امامیه ت

مه آنچه در ادا. سازد هاي تفسیر را از نظر آنان براي ما روشن میلفهؤاست که برخی از م

در تفسیر  شیخ طوسیسید مرتضی و  ،شیخ مفیدمی آید اهم مبانی نظري و کاربردي 

در اکتشاف . قرآن است که به عنوان نمایندگان امامیه در عصر قدما انتخاب شده اند

مبانی نیز سعی شده است از تکرار مبانی مشترك خودداري شود و در صورت تقریري 

کید بر مبناگرایی قدماي أهدف از این گفتار ت. جدید از مبناي خاص بدان پرداخته شود

تشاف مبانی آنان در تفسیر قرآن بوده است تا بتوان در تدوین امامیه در تفسیر و اک

  .نظریه تفسیري امامیه از آنها بهره برد

  ).ق.   ه 413 ت( شیخ مفید. 1-1- 1

و آثار چهارگانه علوم قرآنی  ،اگر چه تفسیر مستقلی از شیخ مفید گزارش نشده

وي نیز مفقود است
1

از آنجا که . ی داریمهاي قرآنی وي دسترس؛ لکن به برخی از نوشته

مفید  یشهانداي برجسته در  شاخصه نیتعقالو  کالمى ـ عقلى است يروش تفسیري و

و  یبا رویکردي تدافع) 124 -105 ،يزاده قمصر ؛ صادق47 -28 یور،کد( است

قرآن را به خوبی در منازعات و شبهات کالمی  یجایگاه و کارکرد عقالن ،يانتقاد

 ه استدادبا تکیه بر قرآن پاسخ  مسائل اختالفی معاصر خود بهفریقین نشان داده و 

هاي متعدد وي مبانی تفسیري وي  تکیه بر نگاشته ااینک ب ).173 -150 ی،جالل ینیحس(

  .کشف و تحلیل می کنیمرا 

                                                                

طور مستقل اثرى از آنها باقى ه از شیخ مفید چهار کتاب در حوزه علوم قرآنى در فهارس ثبت شده، که البته ب. 1

الکالم فى وجوه اعجاز  ،البیان فى تألیف القرآن ،فى فضائل القرآن النصرة: آثار مذکور عبارتند از .استنمانده 

  .جوابات ابى الحسن السبط المعالى بن زکریا فى اعجاز القرآن ،القرآن
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برداشتهاي قرآنی متعدد شیخ مفید در آثار  : امکان عام و جواز اجتهاد در تفسیر. أ

هاي  اقدام عملی او در امکان و جواز معنایابی گزارهنمایانگر ... تاریخی و  ،کالمی ،فقهی

امکان عام ترقرآنی و کشف مدالیل و مقاصد آیات است؛ بدیهی است که پیش
1

جواز و  

 ،ه بر پایه آنکامري مفروض و پذیرفته شده بوده  ،قرآن نزد شیخ مفید اجتهاديتفسیر 

شیخ مفید در ). ایازي، سراسر اثر( جام داده استچنین اقدامی را در تبیین آیات ان

اي را در امکان و جواز  معنایابی آیات چنان استوار عمل کرده است که جاي هیچ شبهه

وي در بیان مدالیل آیات از تعابیري چون . گذاردفهم قرآن براي غیر معصوم باقی نمی

قد بین اهللا تعالی ذلک عند و « تبیین ،)552 ،وهم(» ...و قد دلّ القرآن علی ذلک« داللت

و  315و  304 ،وهم(» ..یرید به ... قال اهللا تعالی « اراده ،)319و  428 ،وهم( »...قوله

.بهره برده است) 361 و 458 ،وهم(» ...فکان المعنی فی قوله« معنا  ،)436

و حمل آن بر  ي حقیقیدر تفسیر کنار گذاشتن معنا: حجیت ظواهر کتاب. ب

از این رو تا زمانی که دلیلی بر رد  ؛استباطل اقدامی  موجه بدون دلیل ،رهمجاز و استعا

معناي ظاهري همچنان معتبر خواهد  ،معناي ظاهري متن موجود نباشدنشدن یا اراده 

قیلَ ادخُلِ الْجنَّۀَ قالَ یا لَیت براي مثال در معناي تنزیلی آیه ). 303و  259 ،انهم( بود

می گوید خداوند با این عبارت خبر داده است که بعد از  )26/یس( یعلَمونَ  قَومی

روي زمین یا داخل او ناطق و منعم است هر چند که جسم  ،مرگ انسان روح وي زنده

البته اگر قرینه اي در میان باشد از معناي ظاهري و لغوي واژه ). 552 ،وهم. (آن باشد

به  )11/بلد( فَالَ اقْتَحم الْعقَبۀدر آیه  که در شناخت معناي عقبهه کند آنگونعدول می

عقبه را به اعمال تکلیفی انسان در دنیا معنا کرده است ...فَک رقَبۀ اعتبار آیات بعدي

معتقد به وجود کوههاي صعب العبوري در قیامت  که از این آیه،و سخن حشویه را 

به  .)555 ،وهم( استدر لغت به معناي گردنه کوه » عقبه«هر چند که  ؛اند است نپذیرفته

                                                                

 يبرا یردانش تفس یاختصاص یطمعصوم با حصول شرا یرافراد غ يقرآن برا یرامکان تفس ،امکان عاممقصود از . 1

) معصومان(ینمحدود و مع يافراد يرا تنها برا یرامکان خاص نقطه مقابل امکان عام است که تفس. استآنان 

  .داند یروا م
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 نیز از میان چهار معناي لغوي )53/یوسف( إِنَّ النَّفْس لَأَمارةٌ بِالسوءهمین سان در آیه 

به هوي و میل طبع آدمی تفسیر  ،را به قرینه امر به سوء آن ،یاد شده براي کلمه نفس

همچنین در نقد دیدگاه اهل سنّت که بر پایه برخی از روایات ). 304 ،وهم( کرده است

ل ابوبکر دانسته ن خلیفه اوأرا در ش )5/لیل( و اتَّقى  فَأَما منْ أَعطىمجعول نزول آیه 

فرقی نمی کند بین کسی که ادعا کند این آیه : اند ضمن نقد تاریخی این ادعا می نویسد

بن شعبه و  مغیرةن ابوهریره یا أاست با کسی که بگوید در ش ن ابوبکر نازل شدهأدر ش

ظاهر آیه مقتضی  ،دیگران نازل شده است چون ادعاي آنان از دلیل برهانی تهی است

ن همه افرادي است که اهل تقوي و ایمان هستند و از کفر و طغیان أعمومیت آن در ش

را از  معناي حقیقی آنهرکسی که آیه حمل بر خاص کند در حقیقت . اند پیراسته

 چند معناییهمچنین ضمن پذیرش  .)557 ،وهم( حقیقت به مجاز انصراف داده است

که در نظر داشته را مستند وجه معنایی  ،در برخی از آیات با استناد به اشعار کهن عربی

بلْ و  )17/ص( و اذْکُرْ عبدنا داود ذَا الْأَیدتفسیر کلمه ید در دو آیه  .بیان کرده است

اي روشن در این  نمونه قوتدر کنار معناي  نعمتبه معناي  )64/مائده( یداه مبسوطَتانِ

 »تشکر النعم الّو انّما الکفر إ*  له علی ایاد لست اکفرها«باب است که در تبیین آن از شعر

                       ).436 ،وهم( بهره برده است

عترت مداري  ،مبانی نظري شیخ مفید در عرصه قرآن شناسیاز : عترت مداري. ج

وي در تبعیت از قول و فعل و تقریر معصوم است که در استنادات متعدد او به احادیث 

 شود لکن عترت مداري شیخ مفید به معناي پذیرش اعتبار تمامی معتبر اهل بیت دیده می

رو گاه شیخ از  از این ؛منقول با نظریه عترت نیست ،احادیث منسوب به اهل بیت

پذیرش روایاتی سر بازده است و در انتساب یا صحت صدور آنان از عترت تردید کرده 

به طور خاص استناد به خبر واحد را در حوزه معرفت دینی و تفسیر مفید علم و . است

کند که اعتماد بر آن خالف مدلول آیات  را تکیه بر ظن معرفی می داند و آن عمل نمی

أحادیث آحاد «: و به صراحت در جایی می نویسد) 318-317 ،وهم( قرآن استمتعدد 
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 ي کههمچنین بر اخبار .)392 ،وهم( »و روایات افراد ال یجوز القطع بها و ال العمل علیها

از جمله در پاسخ به ادعاي تعارض میان  .استاعتماد نکرده نیز دارند اشکال سندي 

و قاسمهما إِنِّی لَکُما لَمنَ با مفهوم آیه » ه ینظر بنور اهللافإنّ ،منؤاتقّوا فراسۀ الم«روایت 

 باآدم  آشنا نبودنکه به  )22-21/اعراف( إِنَّ الشَّیطانَ لَکُما عدو مبینٌ ...  النَّاصحین

 إن هذا الحدیث ال نعرف له سنداً متصالً و ال«: نویسد چنین می ،ت شیطان اشاره داردوعدا

 »االصول المعتمدة و ما کان هذا حکمه لم یصح التعلق به و ال احتجاج بمضمونهوجدناه فی 

 قواعد عقلیه و حقایق تاریخى متواتر مخالف ،با اصول عقاید یاگر روایتو ) 209 ،وهم(

 ،وهم( داردو حق نقد سندى و عقلى آن را براى خود محفوظ مى کند می، آن را رد بود

افزون بر نقد تاریخی و  ،در نقد اقوال تفسیري که مقبول وي نیست). 219 - 218

مع انّه «: نویسدید قول مخالف باشد میؤدر رد احتمال وجود دلیل روایی که م ،محتوایی

و این ) 555 ،وهم(» لم یرد خبر صحیح بذلک علی التفصیل فیعتمد علیه و تخرج له الوجوه

لکن شیخ مفید . دهد را نشان میر روایات تفسیري فریقین اشراف و تسلط شیخ مفید ب

تأیید  درو گاه جسته قرآن بهره متن در تفسیر  ی به طور مستقیمگاهروایات معتبر از 

در شناخت مفهوم روح با . کرده است استشهادآنها ، به مفهوم مستفاد از آیه معنا و

آراء معتزله در » ....تدلّ) السالمعلیهم (و االخبار عن موالینا «بندي احادیث عترت  جمع

از  ،اي فقهی آیاتمهدر تبیین پیا). 551 ،وهم(است  را نقد کردههویت وجودي روح 

 )14/اعلی( ...أَفْلَح منْ تَزَکَّى قَدروایات اهل بیت بهره برده است براي نمونه ذیل آیه 

درباره زکات فطره نازل طور خاص به فرموده اند این آیه ) ع(آورده است که صادقون

یید برداشت تفسیري خود به روایات استناد أهمچنین در ت .)553 ،وهم( شده است

  ).552 و 213 ،وهم(  جسته است

 کوشش براي کشف مراد اصلی متن بدون تحمیل: تفسیر در چارچوب داللت متن. د

ز این ویژگی وام گرفته ا. ویژگی شاخص روش تفسیري شیخ مفید است ،فرض پیش

مطابق . است که در روایات اسالمی بدان اشاره شده است رأىبه  تفسیر ممنوعیتاصل 
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 ،سفن يو هوا شخصی اعتقادات ،فرضها ا تکیه بر پیشتفسیر قرآن ب ،مفاد اصل مذکور

إِذْ یقُولُ لصاحبِه ال نقد پنداره صاحب سکینه بودن خلیفه اول در آیه  .ردود استم

نمونه  )40/توبه( اللَّه معنا فَأَنْزَلَ اللَّه سکینَتَه علَیه و أَیده بِجنُود لَم تَرَوهاتَحزَنْ إِنَّ 

افزون بر  .)259 - 257 ،وهم(روشنی بر این مدعاست که با داللت آیات ناسازگار است 

مد نظر شیخ مفید  ،توجه به روابط بینامتنی آیات و گزاره هاي همگن آن در تفسیر ،این

با  ،دهکر ناسب و هم موضوع با آن را جمعتدر تفسیر هر آیه، آیات ملذا  ؛بوده است

). 461 ،وهم( کرده استتفسیر  سپس تبیین ارتباط بین آنها، معناى مقصود را استنباط و

یومٍ کانَ مقْداره   تَعرُج الْمالئکَۀُ و الرُّوح إِلَیه فیبراي نمونه در تبیین معنا شناختی آیه 

به چهار دسته از آیات دیگر قرآن استناد کرده و مجموع  ،)4/معارج( خَمسینَ أَلْف سنَۀٍ

آنها را توصیف استمرار شدت و عظمت شدائد کافران در روز قیامت دانسته است که 

ار سال چنان کُند و آهسته بر آنان سپري می شود که گویی از نظر زمان دنیایی پنجاه هز

 و ما أَکْثَرُ النَّاسِ و لَو حرَصت بِمؤْمنینَهمچنین ذیل آیه ). 361 ،وهم( طول می کشد

آیات متعددي را ناظر به آن دانسته  ،کثرت بر صوابنداشتن در داللت  )103/یوسف(

).306 ،وهم( است

  ).ق.  ه 436 ت( سید مرتضی. 1-1- 2

هاي هرشتثیر آراء سید مرتضی به عنوان شخصیتی برجسته در تفکر امامیه در أت

و  ،کالم ،تفسیر ،سیاست ،)228- 206 ،طباطبایی( گوناگون علوم اسالمی همانند فقه

سید مرتضی آثار قرآنی زیادي داشته ). شریفی: ك.ر( عرب انکارناپذیر است یاتادب

مشهورترین ). 65 -64 ،بخشایشی( ستس ادسترهم اکنون در نیز است و برخی از آنها 

که ترجمان روشنی از نظام تفسیري ) 145 ـ 121 ،زادهیعل( است امالیاثر قرآنی وي 

هر گفتاري از  ؛استگفتارهاي تفسیري سید مرتضی شده  نیمتن تدو »یمالأ«. استوي 

هاي تفسیري در برخی از شاخصه .آغاز شده است میاز قرآن کر ياهیآ ریبا تفسامالی 

  :چنین است أمالی
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  مبانی نظري) الف

در نگاه سید مرتضی معانی برخی از آیات در یک  :هاي معنایی آیاتـ سایه1

و بر این باور  کندوجوه متعدد معنایی براي آنها طرح می ،نیست و اغلبمنحصر وجه 

 2/50؛ 75 و 30-1/29 ،علم الهدي( است که معانی مستند بر ظواهر آیات حجیت دارند

. )126 و 77 و

أتعبدون ما تنحتون واهللا به آیه  جبریونسید مرتضی استدالل  :ـ سیاق آیات2

با سیاق  ،براي اثبات غیر اختیاري بودن افعال بندگان )96/صافات( خلقکم و ما تعملون

با ) ع(که مفاد آیه گزارش احتجاج ابراهیم کند میکید أوي ت. داند ، متعارض میآیه

ست که آفرینندة بتها ا قومش در اثبات مخلوق بتهاي سنگی است و مقصود آیه این

). 2/203 ،وهم( پرستان خداوند است بسان بت

  منابع تفسیر) ب

لکن به جهت غلبه  ؛هستند امالیمنابع تفسیري سید مرتضی در  ،عقل و نقلِ معتبر

 یسع أمالیلف ؤم. کاربرد روایات در تفسیر آیات انگشت شمار است ،عقلگرایی در آن

که د کن می حیتصرو  آمیزي برقرار کند رابطه مسالمتی و عقلهاي نقلی گزاره نیب کرده

ادله  نید که با انحمل شو یبر وجهبایستی  ،یبا ادله عقلتعارض نما  ثیظواهر احاد

؛ این همان ویژگی منبعیت و مرجعیت )206 و 2/186 ؛1/406 ،وهم( همنوایی پیدا کنند

 امالی سید مرتضیعقل در تفسیر است که در تفسیر آیات و شرح روایات تفسیري در 

استناد به منابع نقلی از جمله خود  ،در کنار عقل). 67 - 54 ،خدایاري( نمود یافته است

).2/185؛ 1/68ي، علم الهد( خوردقرآن در تفسیر برخی از آیات نیز در امالی به چشم می

  روش) ج

است ياجتهادي سید مرتضی ریروش تفس
1
 ریآغازگر تفس دیرا باوي  امالی .

                                                                

 .مشاهده کرد يفخر رازو  يابوالفتوح راز ،یطبرس ،یطوس خیش يریتوان در آثار تفسین روش را میتدوام ا. 1

  .60-51ص ،59شماره  ،یشهاند یهانک ،»یمرتض دیس يریبر مباحث تفس يامقدمه« ،یرضا شکران: دیبنگر
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تا حدي  مرتضی دیدر تفکر س ییگرا عقلشدت  .دانستدر امامیه  گرااجتهادي عقل

 نیاگر چه ا .)405 -1/404 ،یذهب( نداستهرا متأثر از معتزله دان يو یاست که بعض

عقل را در  ژهیو گاهیتوان جایهر حال نمبه اما  ؛ستین رفتهیپذ عهینزد عالمان ش دگاهید

  .رنگ دانست کم أمالیدر سراسر  ،مباحث قرآنی و روایی وي

  قلمرو ) د

از واژه  و بیان شده »تأویل اآلیۀ«هر چند مباحث تفسیري در امالی ذیل عنوان 

لکن کاوشهاي معناشناسی وي هم  ،)اثرسراسر علم الهدي، ( استفاده نشده است تفسیر

 1/64 ،وهم( بوده است) تأویل(و هم سطح باطنی آیات ) تفسیر(در سطح داللت ظاهري 

  ).203و  ،149 و 177و  2/126، وهم؛ 556و  452 و 141ـ 140و

  ).ق.   ه 460 ت( شیخ طوسی. 1-1- 3

 تفسیر نخستین ).ق.  ه 460ـ385(شیخ طوسی  التبیان الجامع لعلوم القرآن تفسیر

جامع امامیه است
1

ثور در تفسیر امامیه أتا پیش از شیخ طوسی به جهت غلبه رویکرد م. 

توجه مباحث نظري تفسیر  ، مفسران امامی چندان بهو فقدان تفسیري جامع و اجتهادي

نظریه تفسیري امامیه را به طور  التبیان؛ نخستین بار شیخ طوسی بود که در کردند نمی

هاي تفسیر شاخصه ،اي کالمیظهور رسانید و با رویکردي اجتهادي با صبغهکامل به 

اند که ثوري بر شمردهأرا از جمله تفاسیر م التبیانهر چند برخی  ؛دکرامامیه را مطرح 

اعتماد به منقول در رتبه نخست و در آن، جنبه روایی آن بر جنبه عقلی غالب است و 

                                                                

 یزو ن یقم یمبن ابراه یعل ،فرات ،یاشیمانند ع یعهش یشینمختصر پ یرتفاس یربا سا یارياز جهات بس یانالتب. 1

نقّاد و  ،یامحصول ذهن پو یرتفس ینا. متفاوت است یو جبائ يطبر ،اهل سنّت چون فراء یرتفاس یبرخ

قرن چهارم و  یو مکان یزمان یطشرا ي مجموعه. در عصر خود در حوزه بغداد بوده است یطوس یخنگر ش جامع

 یطوس یخش یانالتب یرتفس ،در آن زمان یعلوم اسالم یاساس ياهو پرسش یازهاعالوه بر ن ،در بغداد يپنجم هجر

 ینشگز یبیآن را ترکوضوح  به توانیم یکه م يا گونه ساخته است؛ بهمتفاوت  یشینپ یراز تمام تفاس یکسرهرا 

. یمبدان یطوس یخدر عصر ش یو سنّ یعهش یريتفس و یکالم ،یفقه ،يلغو ،یادب يآثار و آرا ینتر شده از مهم 

  .111 ـ73 ،التبیان در وي تفسیري منابع و طوسی شیخ ،نیا کریمی: ك.ر
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لکن بعد اجتهادي آن نیز قابل  ؛)167 و 164 -163 ،ابوطبره(است مقدم بر معقول 

است که نقل  یکسان نینخستجمله از  یطوسشیخ ، عهیمفسران ش انیدر متوجه است و 

کنار روایات به کار برده را در  یندانسته، و استدالل عقل یکافدر تفسیر را  اتیروا

احتماالً با درنظر  ییطباطباعالمه . او است ریتفس یمکال ۀصبغ ،آنشاهد  نیبارزتر ؛است

 ،قرآن در اسالم ،طباطبایی( استشمرده  یکالم  يریرا تفس لتبیانا شواهد،  نیگرفتن هم

 ،ۀینهاالمبسوط، چون  گرشید يبه کتابها التبیان يجا يدر جاطوسی اشارات ). 59

 شیرا در اواخر عمر خو ریتفس نیا يکه و دهد ینشان م االحکام بیالخالف و تهذ

   .نوشته است

هر چند شیخ طوسی تعریف جامعی از تفسیر ارائه  :روشمند دانشی تفسیر.1

به نقد روش مفسران پیشین  التبیانو تنها در مقدمه ) 12 ،بابایی و همکاران( نکرده

تفسیر  ،آید که شیخلکن از بررسی عملکرد تفسیري وي چنین بر می ؛ده استکراکتفا 

اصول تخاطب عقالیی و مبانی کالمی مفسر  ،استوار بر قواعد زبانی ،را دانشی روشمند

کشف مراد جدي قرآن از ظواهر الفاظ آن است و این در  ،داند که هدف غایی آنمی

.وي مشهود است التبیانسراسر 

اشاره  امکان فهم قرآنبه اصل بنیادي  التبیاندر مقدمه  :غایت نزول ،فهم قرآن.2

و  دانستنبراي  نزول قرآن غایتشیخ طوسی این اصل را با توجه به . شده است

 هدف نهایی ،و مقاصد متنوع قرآن ینامعدانستن  چنین تبیین نموده است که ،فهمیدن

روشن است که این فهم بایستی از مسیر فرایندي ). 1/3 ،طوسی( آن بوده استنزول 

مطمئن و متکی بر مبانی و منابعی متقن صورت پذیرد و از هر گونه تحمیل نظر و پیش 

خود گویاي امکان و  التبیاندور باشد؛ عملکرد تفسیري شیخ طوسی در  ،ر متنداوري ب

.کسانی است که شرایط علمی تفسیر را دارندجواز تفسیر قرآن براي 

. رسالت دانش تفسیر است ،تبیین معنا و کشف مراد جدي متن: تفسیر قلمرو.3

وظیفۀ  ،دانش تفسیرهاي در بیان شاخصه» مراد اهللا«کارگیري تعبیر ه شیخ طوسی با ب
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 تشخیص مراد خدا از آنها دانسته است ،هاي مجمل و الفاظ مشتركمفسر را در گزاره

تقلید از آراء مفسران دیگر جایز نیست  ،در کشف مراد الهی از آیات). 6 - 1/5 ،وهم(

مراجعه به بیان  ،د؛ قاعدة معمول در این موارددارناجماع  بر آن،مگر دیدگاهی که 

این ویژگی به ). 1/4 ،وهم( همه تکلّف و خطا است ،است و غیر آن )ع(معصوم

معانی آیات در نگاه شیخ طوسی . شاخصۀ ضرورت اجتهادي بودن تفسیر اشاره دارد

آیاتی که علم ـ نخست  تحصیل معناي نوع، فقط آنها که از میانگونه هستند قرآن چهار 

آنها مختص خداوند است
1

 ولی سه گونۀ دیگر آن ؛است بشر بیرون توان شناختیاز  ـ

بوده و ضروري است مفسر به معناشناسی آنها داخل در قلمرو تفسیر ) 1/5 ،وهم(

قصد تبیین محدودة  ،شیخ طوسی با چنین طبقه بندي معنایی آیات ،به نظر. بپردازد

قلمرو  حداکثريعملیات تفسیري را داشته است و با خارج ساختن یک قسم بر مرز 

  .کرده استکید أتفسیر ت

هاي جدي  منابع معتبر در تفسیر و معیارهاي سنجش آن از دغدغه :منابع تفسیر.4

 ،در تفسیر. لفه تفسیري داردؤاست و دیدگاههاي خاصی در این م التبیانشیخ طوسی در 

تأویلی باید به ادله عقلی یا و  يتفسیرقبول آراء تقلید از هیچ مفسري روا نیست و در 

استناد  یست ودر تفسیر ن معتبر از جمله ادله شرعی واحدخبر  .رجوع کرد معتبر شرعی

در . جایز استدر فهم قرآن  عقلکاربرد ). 7 - 1/4 ،وهم(هم جایز نیست  يرأبه 

 هايگزارشمتواتر و  يتنها نقلها) یخیتار يو چه در نقلها یشرع اتیچه در روا(ت الونقم

 ي معتبرریتفس  اتیروا و از  استناد کردنباید  بیغر اتیبه روالذا  ؛است یرفتنیپذمعتبر 

اگر چه شیخ  ).همان( بهره جست اتیآ ي و معنا قیمصاد حیتوض شأن نزول،بیان  در

 رویکردي ،معتزلی جبائیو  رمانی رانی همانندصحابه و تابعان و مفس رانمفس طوسی به آراء

 ،يآباد خرم يمحمد( پذیرد آنان را می ،انتقادي دارد و پس از ارزیابی آراء معتبر و مقبول

مفسران متقدم  يدگاههایآن دسته از د« لکن با عبارت ؛)564-3/527 ،فاضل؛ 120

                                                                

.186/مانند شناخت دقیق زمان قیامت در اعراف. 1
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 آراء چنین مفسرانی را رفتنیضرورت پذ» باشد یهمچون ابن عباس و مجاهد که اجماع

مذاهب  دییکه جز تأ چرا ؛ستین يبه آراء مفسران متأخر اعتماد؛ کند یم يادآوری

لذا در نگاه  .)7-1/6 ،وهم( اند نکرده يکار ،بر قرآني خود هاهدگاید لیو تحم شیخو

تواند به عنوان یکی از شیخ طوسی آراء اجماعی مفسران کهن از صحابه و تابعان می

.منابع تفسیري قلمداد شود

اینکه از نظر صوري تفسیر یک آیه ابتدا از کجا شروع شود و  :تفسیر طرحوارة .5

الی ساده با پاسخی روشن است؛ لکن در آغاز دورة تدوین ؤامروزه س ،چگونه پایان یابد

صورت بندي عملیات تفسیري با ارائه یک طرحوارة منسجم براي تفسیر  ،دانش تفسیر

شیخ طوسی با داشتن این دغدغه . هاي جدي برخی از مفسران بوده استاز دغدعه

حجج، اعراب، سبب نزول و  ،قرائاتلغت، . ارائه کند التبیاناي در سعی کرده طرحواره

 گاه در مواردي انگشت شمار بخشی. دهندبخشهاي اصلی این طرحواره را تشکیل می ،یمعن

.)3/235 ؛555و  2/224 ،طوسی( اختصاص داده است تناسب و نظم آیاترا به 
  

  معاصران امامیه. 1- 2

و سعی  کردهارائه ران اجتهادي معاصر امامیه تعاریفی تخصصی از تفسیر مفس

هاي دانش تفسیر را در تعاریف خود بیان کنند؛ اختالف سلیقه موجود اند شاخصه داشته

در تفاوت نگرش  ،در این تعاریف کامالً طبیعی است و علت آن در برخی از تعاریف

بالطبع تعاریف این بزرگان معیار . داردریشه هاي تفسیر لفهؤمفسران درباره بعضی از م

 رو از این استشاخصه هاي نظریه تفسیر اجتهادي امامیه در دوره معاصر  لفه وؤتبیین م

شایان . هاي تفسیر از نگاه آنان می پردازیم لفهؤتنها با تکیه بر این تعاریف به تحلیل م

 ،ران اجتهادي معاصر به جهت نشان دادن تفاوتهاي احتمالیاست از میان مفس ذکر

اهللا جوادي  امام خمینی و آیت ،عالمه طباطباییاهللا خویی از حوزة معاصر نجف و  آیت

 تري در سطح گسترده در مجالی دیگر وتوان  می. اند آملی از حوزة قم انتخاب شده

را مقایسه کردران اجتهادي معاصر امامیه تمامی مفس.  
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  ).ق.  ه 1402 ت( طباطباییعالمه  .2-1- 1

 مدالیل و مقاصد کشف و آیات معانی بیان«از تفسیر، یعنی  تعریف عالمه طباطبایی

  :هاي ذیل در نظریۀ تفسیري اشاره داردبه شاخصه) 1/4 ،المیزان طباطبایی،( »آنها

آیات و  در سطح داللت ظاهري معانی انبی: ايتفسیر فرایند دو مرحله) الف

.دهندآیات در سطح کالن قرآن مراحل اصلی تفسیر را تشکیل می مقاصد کشف
1

 

  .ي استرعایت تقدم مرحلۀ بیان بر مرحلۀ کشف مقاصد ضرور

ي آیه ال معنیحصتدر کوششی تفسیري است که : معنا مداري عمل تفسیر) ب

را ندارند، این نقش  چون بدیعی و قرائتی ،لغويمباحث  از برخی .داشته باشدنقش 

  ).62 ،قرآن در اسالم طباطبایی،( دنشومحسوب نمی تفسیرجزء 

مقاصد و مدالیل آیات است؛ دیگر  ،حدود تفسیر کشف معانی: قلمرو تفسیر )ج

دو سطح حداقلی و حداکثري در قلمرو  ظاهراً هر. در قلمرو تفسیر نیست ،تفاصیل

  .ایشان بوده است منظورتفسیري 

  ).ق.  ه 1410 ت( امام خمینی .2-1- 2

مقام حقیقی  ،فریقینران ضمن انتقاد صریح از عملکرد تفسیري مفس خمینی امام

دانست و بر این باور بودند که تاکنونران میقرآن را بسی فَراتر از تالشهاي مفس 

  .)284 خمینی،( است نشده قرآن نوشته براي تفسیري

اي است و مرحله تفسیر فرایندي دو مرحله :ايتفسیر فرایند دو مرحله )الف

  ).همان(صاحب کتاب است منظورالفاظ و مرحله دوم بیان  مقصودنخست آن بیان 

 بنمایاند قرآن را مقاصد که است آن تفسیر: قلمرو تفسیر ،تبیین مقاصد قرآن) ب

 »مقصد« مفسر حقیقی کسی است که باشد؛ کتاب صاحب منظور بیان آن در مهم نظر و

  .)همان( است وارد تفاسیر در که طور آن نزول را، »سبب« نه بفهماند را نزول از

                                                                

توان  ینشده است لکن م انیب یو مقاصد چندان به روشن یاصطالح معان ییعالمه طباطبا ریهر چند در تعب. 1

  .است يو مراد جد یهمان مراد استمعال شانیحدس زد که مقصود ا
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راك هدف میان قرآن با تفسیر به نوعی اشت) ره(امام خمینی :تفسیر هدفمندي) ج

همان هدایت و  ،اي که هدف کتاب تفسیر بسان خود قرآنبودند به گونه آن معتقد

 کمال و سعادت به دعوت و اخالق و معرفت کتاب خدا، کتاب. سعادت مخاطبان باشد

 و اخالقی و عرفانی جهات مبین و اخالقی ـ عرفانی کتاب باید نیز تفسیر کتاب ؛است

 صرف یا کرده غفلت جهت این از که مفسري. باشد آن سعادت به دعوت جهات دیگر

 ارسال و کتب انزال اصلی منظور و قرآن مقصود از نداده، اهمیت آن به یا نموده نظر

  ).285 - 284 و،هم( ده استکر غفلت رسل

  ).ق.  ه 1413 ت( آیت اهللا خویی .2-1- 3

 خویی،( تعریف کرده است» العزیز کتابه من اهللا مراد ایضاح« را یی تفسیرخو اهللا تیآ

  :کردهاي تفسیر از این تعریف استنباط  در تبیین شاخصهرا نکات ذیل توان  می. )397

از  خداوند ایضاح مراد مرحلۀ رتفسیر تنها ب: ايتفسیر فرایندي تک مرحله )الف

گویی  ،آیات در سطح داللت ظاهري الفاظ معانی بیان شود و مرحلۀآیات اطالق می

  .تفسیر نیست

 یعنی ؛ایضاحی بودن ویژگی ماهوي تفسیر است :ایضاحی بودن ماهیت تفسیر) ب

  .دکرتصور و درك  بتوان آن راساختن مفهوم آیه به نحوي روشن و شفاف که  نروش

بیانگر رسالت اصلی تفسیر  »مراد اهللا«قید  :قلمرو تفسیر ،کشف مراد الهی) ج

حداقلیبه قلمرو  »من کتابه العزیز«است و با اضافه آن به 
1

رو تفسیر اشاره دارد از این 

  .تنها در حوزه داللت آیات بر مراد خدا مطرح است

  )معاصر(آیت اهللا جوادي آملی  .2-1- 4

از . است هاي قرآنیجمله چهره از برداشتن پرده و الفاظ مدلول بیان تفسیر) الف

 آمده، کریم قرآن در آن کلی خطوط آنچه اجراي نحوه و جزئیات حدود، تبیین رواین

                                                                

.)17 ،راد(دارد تر اشاره شد که تفسیر دو قلمرو حداقلی و حداکثري  پیش. 1
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 بیان را نمازها برخی بودن اخفاتی حکم که روایاتی براي مثال ؛شودشمرده نمی تفسیر

هستند  آن جزئی حدود مبین بلکه نیستند )34/بقره( الصلوة أقیموا آیه تفسیر کنند،می

  ).1/140، آملی جوادي(

 و محاوره قانون شود که بر اساسمطرح می مجملو  مبهممتون  تفسیر درباره) ب

 بدیهی آن معناي که نباشد؛ لفظی واضح آن، معناي و باشد شده ایراد مفاهمه فرهنگ

 خردمندانه تأمل و تدبر با که ايجمله یا مفرد لفظ است؛ بنابراین نیاز بی تفسیر از است،

 تفسیر و است نیازمند تفسیر به کند،می پیدا روشنی تصدیقی و تصوري مبادي آن، در

است لفظ  مرکب و بسیط مدلول و متکلم کشف مقصود و مزبور مبادي تحلیل آن

   .)53- 1/52، وهم(

 است و در سراسر روشن کامالً دین، معارف اصلی خطوط تبیین کریم در قرآن) ج

 تنهایی به ايآیه الفاظ اگر زیرا ؛نداردوجود  مبهمی و تیره مطلب تفسیري نظر از قرآن

  ).1/73، وهم( کنندرا تبیین می آنروشنی به  دیگر آیات کند، بیان را مقصود خود نتواند

  نتایج

ران امامیه در دوره قدما و یر اجتهادي مفستفسیه نظرهاي  لفهؤم شدر این پژوه.1

دوره قدماي امامیه شیخ از . شد معاصر با تکیه بر عملکرد و تعاریف مفسران تحلیل

 ، برايسید مرتضی و شیخ طوسی از حوزة بغداد به دلیل جامعیت علمی ایشان ،مفید

نمونه هاي آزمونی براي اکتشاف نظریه تفسیري امامیه در دوره قدما انتخاب شدند و با 

از معاصران ایرانی نیز تعاریف . تکیه بر آثار قرآنی نظریه تفسیري آنان تحلیل شد

اهللا جوادي به دلیل  امام خمینی و آیت ،عالمه طباطبایی ، خویی از حوزة نجفاهللا آیت

.وجود تفاوتهایی در تعاریف آنان از حوزة قم براي بررسی انتخاب شدند

2.ران اجتهادي قدماي امامیه تعریف ساختاري و جامع از تفسیر هر چند مفس

 .تفسیر ملحوظ آنان بوده استاند لکن مبانی نظري و کاربردي امامیه در  ارائه نکرده

مبانی مشترك و مقبول نزد قدما بوده  ،عترت مداري گرایی و عقل ،امکان و جواز تفسیر
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از آثار شیخ مفید . که با رویکردي اجتهادي به وضوح در آثار قرآنی آنان دیده می شود

اجتهاد در امکان عام و جواز : شدمبانی نظري تفسیر بحث دربارة  ،سید مرتضی بیشتر و

از جمله  ،تفسیر در چارچوب داللت متن و عترت مداري ،حجیت ظواهر کتاب ،یرتفس

 ،شیخ طوسی افزون بر مبناگرایی. است مبانی اکتشافی تفسیر در آثار قرآنی شیخ مفید

فهم  ،تفسیر دانشی روشمند هایی چونلفهؤد و روشمند ساخت و ممننظارا تفسیر امامیه 

طرحوارة تفسیر را در  ،هاي آن منابع تفسیر و سنجه ،مرو تفسیرقل ،غایت نزول ،قرآن

.نظریه تفسیري مطرح نمود

معاصران با . در دوره معاصر نظریه تفسیري امامیه تکامل و انسجام یافت.3

لکن در برخی از . تفسیر اهتمام بیشتري نشان دادندبندي  تثبیت مبانی قدما به صورت

هدف و تفسیري بودن برخی از عملیات فهم قرآن میان  ،لفه هاي آن همانند قلمروؤم

لفه هدفمندي تفسیر را بر دیگر ؤم) ره(مرحوم امام خمینی. آنان آراء متنوعی پدید آمد

آملی تبیین جزئیات آیات و  ياهللا جواد عالمه طباطبایی و آیت. هاي آن افزود لفهؤم

 یاندر ب یمباحث ینچن بودن یرثأت بیهر چند  اندمباحث لغوي را از تفسیر بیرون دانسته

از لغات  یبرخ یدر معناشناس ینکها یژهبو ؛است یدمحل ترد ،و کشف مقاصد یمعان

در چند مرحله بودن تفسیر . یمهست یرناگزکهن  ياز مراجعه به منابع لغو ،قرآن یبغر

ران حوزة قم اختالف نظر وجود دارد و همگی میان آقاي خویی از حوزة نجف با مفس

 بدیهی معیار جوادياهللا  در نظریه آیت. کشف مراد و مقصود الهی اشتراك دارنددر 

اطالق . چندان توضیح داده نشده است ،کندمی نیاز بی تفسیر از را آن که لفظ یک بودن

 معناي است چون ممکن ؛کنددر تفسیر را تداعی میگرایی  نسبیبیان ایشان نیز نوعی 

وضوح  فردي براي اما ،باشد بیان و کشف نیازمند شخصی براي ايلفظ یا جمله یک

.باشدداشته مفهومی 

4. در تفسیر  مداري عترتران قدما و معاصر امامیه مبناي کالمی مشترك مفس

ران معصوم و وارثان ست که پذیرش عترت نبوي به عنوان مفسا مفاد این مبنا این. است

یکسري الزامات عقلی به همراه دارد که الزم است مفسر در تفسیر قرآن  ،حقیقی قرآن
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از جمله این . هاي تفسیر توجه کندبه عنوان معیارها و سنجه ،به این لوازم عقلی

ضرورت توجه به روش  ،شناسی اعتباریابی روایات معتبر اهل بیت در قرآن ،الزامات

 ي مفسر با مجموعه تعالیمأرنداشتن تفسیري عترت در چگونگی تبیین آیات و مخالفت 

.قرآنی و غیر قرآنی آنان است

نسبت به ) ع(سنّت اهل بیت داشتنثیر این مبنا در اعتبار بخشی و اولویت أت.5

شده منجر ران امامیه خاص در طبقه بندي منابع تفسیري مفس الگوییبه  ،دیگر منابع

 الگو،مقصود از این . ران اجتهادي امامی در منابع تفسیر بوده استمفس معیاراست که 

سنّت  ،لغت اصیل ،قرآن. است قسم اصلی ـ پایه و تابع ـ پیروطبقه بندي منابع به دو 

از منابع  ي مفسران کهنأفهم و ر ،تجربه علمی ،تاریخ ،پایه عقل از منابع و )ع(اهل بیت

و  پایه الگويبندي منابع در  تقسیم. ران امامیه استدر نظریه تفسیر اجتهادي مفس تابع

. استدر سنجش اصالت و اعتبار معرفتی آنها  ارزش مدارانهبر اساس معیاري  ،تابع

ي تر و باالتراعتبار قويمنابع تابع، ی هستند که از یهاداده پایه منابع ،مطابق این معیار

منابعی که چنین درجه اعتباري نی دارند؛ أنوعی اولویت و تقدم شبر آنها و  دارند

  . بستگی دارد یید منابع پایهأآیند و اعتبار آنها به تبه شمار می تابعمنابع  ،دنشنداشته با

هاي نظریه یه شاخصهبزرگان قدما و معاصر امامدر پایان با درنگ در آراء .6

  :برشمردچنین توان  تفسیري این مذهب را می

  ؛آنها در سطح ظاهري آیات مدالیل و مقاصد کشف و آیات معانی بیان) الف

 ،عترت مداري در منبعبر بر مبانی کالمی مذهب امامیه با تکیه بودن استوار ) ب

  ؛روش و داوري

  ؛اصول عقالیی محاوره و منابع معتبر ،ادبیات عرب استناد به) ج

  ؛اي منطقی و جامعدر چارچوب طرحوارهقرار گرفتن ) د

  .مندي با هدف قرآنغایت)  ه
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  منابع

، مکتب االعالم االسالمى، المنهج االثري فی تفسیر القرآن ؛ابوطبره، هدي جاسم محمد -

.ق.  ه1414 قم،

.قاهره، المنار ، دارریالتفس یو منهجه ف يالطبر ریابن جر ؛محمد بکر ،لیاسماع -

  .ق.  ه 1317 قم،سسه بعثت، ؤ، مالقرآن یرتفس یف یانمجد الب ؛ینمحمد حس ی،اصفهان -

و  اهللا المجید فی وجه اعجاز کالم رسائل شناخت قرآن القرآن و الفرقان ؛ا مهديزاصفهانی، میر - 

.ش1388 تهران،حسین مفید، منیر، : ، مقدمه و تحقیق و تعلیقاي در حجیت ظواهرمقدمه

  ه 1421بیروت، ، دار الهادي، االمامیۀ الشیعۀالتفسیر بالمأثور و تطویره عند  ؛احسان، امین - 

.ق.

، االسالمیۀدار الکتب  دوم،چاپ ، و األدب السنّۀالغدیر فی الکتاب و  ؛امینی، عبد الحسین -

.ش1366طهران، 

، بوستان کتاب، القرآن المجید المستخرج من تراث الشیخ المفید تفسیر ؛ایازي، محمد علی -

.ش1382 قم،

، پژوهشکده حوزه و دانشگاه و روش شناسی تفسیر قرآن ؛]و همکاران[علی اکبر  بابایی -

.ش1379 قم،سمت، 

-  
سه امام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤس، تاریخ تفسیر قرآن ؛ ____________

.ش1387قم، ، )ره(خمینی

.ش1378قم، نشر اسراء،  اول،چاپ ، تسنیم ؛جوادي آملی، عبداهللا -

، ترجمه قرآن کریماصول، مبانی و فرایند : درسنامه ترجمه ؛جواهري، محمد حسن -

.ش1388بهار  قم،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

.ق.  ه 1423دمشق،  ، دار القلم،ینبمناهج المفسر ینالدارس یفتعر ؛صالح عبدالفتاح ي،الخالد - 

، چاپ الصلوة آداب ، رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران ؛اهللا خمینی، روح -

.م2002تراث االمام الخمینی، تهران، سوم، موسسۀ تنظیم و نشر 
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.ق.  ه 1395بیروت، دار الزهراء،  چاپ چهارم،، البیان فی تفسیر القرآن ؛ابوالقاسم خویی، -

 تهران،، رشد، مبانی نظري و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ؛دالور، علی -

.ش1374

.الحدیثیه، بی تا، دار الکتب التفسیر و المفسرون ؛ذهبی، محمد حسین -

.ش1388 قم،، دار الحدیث، ، قرآن پژوهی1/بولتن مرجع مقاالت مستشرقان و حدیث ؛راد، علی - 

- 
_____

، رساله دکتري، دانشکده علوم حدیث، قم، مبانی کالمی امامیه در تفسیر ؛ 

.ش1389

 قم،، یعلوم اسالم ی، مرکز جهانقرآن یرتفس يو روشها یمبان ؛شاکر، محمد کاظم -

.ش1382

. ش1377 تهران، ، نشرکیان،المعارف تطبیقی علوم اجتماعی دایرة ؛رضا شایان مهر، علی -

.ق.  ه 1416، مکتبه العبیکان، ریاض، اسباب اختالف المفسرین ؛شایع، محمد -

، چاپ و نشر بین الملل، پرچمدار علم و سیاست: سید مرتضی ؛شریفی، محمود -

  .ش1384

، ی، مکتب االعالم االسالمللتفسیر العامۀ يالمباد: یۀقرآندراسات  ؛ینمحمد حسیر، الصغ -

.ق.  ه 1413 تهران،

المدرسین فی  جماعۀ، منشورات المیزان فی تفسیر القرآن ؛طباطبایی، محمد حسین -

.ق.  ه 1412 قم، ،الحوزة العلمیۀ

- 
.ش1361 قم،، جامعه مدرسین حوزه علمیه، قرآن در اسالم ؛ _____________

.ق.  ه 1409 بیروت،دار احیاء التراث العربی،  ، چاپ اول،التبیان ؛طوسی، محمد بن حسن - 

 دارالمعرفۀ، چاپ دوم، ، بین التفسیر و التأویلالنص القرآنی ؛عبد الغفار، سید احمد -

.م1999، الجامعیۀ

. ش1382 قم،، نوید اسالم، طبقات مفسران شیعه ؛عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم -

محمد : ، تحقیقغرر الفوائد و درر القالئد: أمالی المرتضی ؛علم الهدي، علی بن الحسین -
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  .ش1384 قم،لفضل ابراهیم، ذوي القربی، اابو

، دانشگاه علوم اسالمی رضوي، روش شناسی مطالعات دینی ؛قراملکی، احدفرامرز  -

.ش 1385 مشهد،

.ق.  ه 1418، دار اشبیلیا، ریاض، اسبابه و آثارهاختالف المفسرین  ؛فنیسان، سعود بن عبداهللا - 

 تهران،، چاپ دوم، انتشارات قیام، هرمنوتیک کتاب و سنّت ؛مجتهد شبستري، محمد -

.ش1375

 ، دار ابن الجوري،دراسۀ تاصیلیۀ: اسباب الخطا فی التفسیر ؛محمود محمد، یعقوب طاهر -

.ق.  ه 1425 دمام،

.ش1380، چاپ اول، التمهید، قم، رانمفستفسیر و  ؛معرفت، محمد هادي -

،  ، مدرسه امام على بن ابى طالباألمثل فی تفسیر کتاب اهللا المنزل ؛مکارم شیرازي، ناصر -

.ق.  ه 1421 ، قم

، دارالکتاب علم التفسیر کیف نشا و تطور حتی انتهی الی عصرنا الحاضر ؛نمر، عبدالمنعم -

  .ق.  ه 1405اللبنانی، قاهره، 

  مقاالت

، قم، 96و 95، شماره تراثنا، »النظریۀ التفسیریۀ فی المدرسۀ االمامیۀ« ؛اعرجی، زهیر -

.ق.  ه 1429 ،)ع(سسه اهل البیتؤم

، مرکز دایره المعارف بزرگ المعارف بزرگ اسالمی دایرة، »تفسیر« ؛پاکتچی، احمد -

.ش1387 تهران، اسالمى،

، پژوهشگاه فرهنگ و 29، شماره قبسات، »فهم قرآننهادهاي راهنماي « ؛اکبررشاد، علی -

.ش1382 تهران،اندیشه اسالمی، 

اندیشه ، »تجلی جاودانگی قرآن در قاعده جري و تطبیق« ؛اصفهانی، محمدعلی رضایی -

.ش1386، زمستان25، پیاپیدینی

.قم می، العدد االول، دار القرآن الکرالقرآن رسالۀ، »هیسریمناهج التف« ؛، جعفریسبحان -

 ،59شماره  ،یشهاند یهانک، »یمرتض دیس يریبر مباحث تفس يامقدمه« ؛رضای، شکران -
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.ش1374فروردین و اردیبهشت 

، قم، بهار 18و  17 ، شمارهفقه اهل بیت، »نگرشی بر فقه سید مرتضی« ؛طباطبایی، مهدي -

. ش1378و تابستان 

، 1، شمارهعلوم و معارف قرآن، »)ره(مرتضیآشنایی با امالی سید « ؛علیزاده، میرزا -

  .ش1375دانشگاه رضوي، بهار 

، »یانتب یردر تفس یطوس یخش یکالم یاتبر آراء و نظر يا مقدمه« ؛محمود، فاضل -

.3ج ،داشت شیخ طوسی بزرگ

درسهایی ، »تطور تفسیر طی قرون و اعصار: سرگذشت علم تفسیر« ؛اهللا فرج اللهی، فرج -

.1380بهمن ،از مکتب اسالم

، مطالعات اسالمی ،»شیخ طوسی و منابع تفسیري وي در التبیان« ؛نیا، مرتضی کریمی -

.ش1385، دانشگاه فردوسی، تابستان 74 شماره

، یمطالعات اسالم، »معتزله یريو آراء تفس یعهش« ؛غالم محمد ي،آباد خرم يمحمد -

. ش1384تابستان دانشگاه فردوسی،  ،68شماره 

.ش1375، تابستان 2، شماره علوم و معارف قرآن، »جري و تطبیق در المیزان« ؛علینصیري،  - 

، تهران، 6و  5، شماره کتاب نقد، »نگاهی به نظریه تفسیر متون اسالمی« ؛یثربی، یحیی -

.77و بهار  76سال دوم، زمستان 
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