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گس���ترش مرزهای این  که  کرده اس���ت. از آنج���ا  اس���امی به خ���ود جلب 
که در  دانش نوپا در مدرس���ۀ تفس���یر، نیازمند ش���ناخت مطالعاتی است 
این زمینه انجام ش���ده است، بررس���ی و نقد منابع روش شناسی تفسیر و 

کریم ضرورت پیدا می کند. فهم قرآن 

نگارنده امیدوار اس���ت از رهگذر بررس���ی و نقد آثار روش شناس���ی تفس���یر 
و فه���م ق���رآن کریم، زمینه های الزم برای دس���تیابی به اص���ول و چارچوب 
تبیین این دانش و الگوسازی )مدل سازی( برای گسترش آن فراهم شود. 
بدین منظور نخس���تین بررس���ی را به جلد دوم کتاب التفس���یر و المفسرون 
آی���ت اهلل محمده���ادی معرفت اختصاص داده ام. کتاب یادش���ده در دو 
جلد تدوین ش���ده اس���ت. جلد نخست به »تاریخ تفس���یر« و جلد دوم آن 
به »روش های تفس���یر« می پردازد. مؤلف در جلد نخست نیز به شیوه های 
تفسیر در دوره های مختلف پرداخته است؛ اما تفاوت این دو جلد در آن 
کید  اس���ت که در جلد نخس���ت بیش از هر چیز بر نقش آفرینی مفسران تأ
ش���ده؛ ول���ی در جل���د دوم بیش از هر چی���ز دربارۀ تفس���یر و روش  به کار رفته 
کتاب در سلس���له مباحث  در آن بحث ش���ده اس���ت. از این رو جلد دوم 

»بررسی و نقد منابع روش شناسی تفسیر« قابل بررسی خواهد بود. 

درباره مؤلف
آی���ت اهلل محّمده���ادی معرفت )متول���د 1349ق/1309 ش - درگذش���ته 
کربا متولد ش���د.  1427ق/1385ش( در خاندان���ی از رج���ال دین���ی در 
کرد. در ط���ول تحصیل از  از پن���ج س���الگی تحصیل دروس دین���ی را آغاز 
محض���ر پدرش ش���یخ علی ب���ن میرزا محّمد عل���ی و از درس اس���تادانی، 
مانند آیت اهلل س���یدمحمد شیرازی، ش���یخ محّمد خطیب، سیدحسن 

درآمد
کریم، یکی  روش شناس���ی تفسیر و فهم متن، از جمله تفس���یر و فهم قرآن 
از زیرش���اخه های علوم انسانی اس���ت؛ زیرا تفسیر و فهم یک فعل انسانی 
است و هر آنچه مربوط به فعل انسان است، در زمرۀ علوم انسانی است. 
که بدانیم، انج���ام مطالعات  توج���ه به این تبارشناس���ی برای این اس���ت 
گام نهادن در مس���یر تکامل علوم  کریم،  روش شناس���ی تفس���یر و فهم قرآن 

انسانی است. 

روش شناس���ی تفس���یر ق���رآن کریم، در چند ده���ۀ اخیر رش���د قابل توجهی 
داش���ته است. این مبحث توجه بس���یاری از قرآن پژوهان را در کشورهای 
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 بررسی و نقد روش شناسی درکتاب 

التفسیر والمفسرون فی ثوبه 
القشیب الجزء الثانی

سعید بهمنیالتفسیر والمفسرون فی ثوبه القشیب؛ محمدهادی معرفة؛ مشهد: الجامعه الرضویه للعلوم االسالمیه، 1384.

چکیده: روش شناس���ی تفس���یر قرآن کریم در چند دهه اخیر، رشد قابل توجهی 

داش���ته و مورد توجه بس���یاری از قرآن پژوهان قرار گرفته اس���ت. از سوی دیگر، 

از رهگ���ذر بررس���ی و نقد آثار روش شناس���ی تفس���یر و فهم ق���رآن، می توان امید 

داش���ت زمینه های الزم برای دس���تیابی به اصول و چارچ���وب تبیین این دانش 

و الگوس���ازی برای گسترش آن فراهم شود. نویسنده در نوشتار حاضر نخستین 

بررس���ی خود در این زمینه را به جلد دوم کتاب التفس���یر والمفس���رون آیت الله 

محمدهادی معرفت اختصاص داده است. با این هدف، پس از ذکر زندگی نامه 

مؤل���ف کت���اب، به معرف���ی کتاب التفس���یر والمفس���رون ف���ی ثوبه القش���یب و 

ویرایش ه���ای مختل���ف آن اقدام نموده اس���ت. نویس���نده در ادامه، س���اختار و 

محتوای کتاب را تبیین و تحلیل کرده و مطالب مربوط به روش شناس���ی تفسیر 

را در بوت���ه نق���د و بررس���ی قرار می ده���د. وی با بیان چهار مؤلف���ه قابل نقد که 

عبارتند از: 1. همس���ان نبودن س���اختار معرفی تفس���یرها؛ 2. محدودشدن تبیین 

روش هر تفس���یر به س���اختار تدوین و ویژگی هایی در محتوا؛ 3. ناهماهنگی در 

بیان انواع تفسیر اجتهادی؛ 4. کاستی در معرفی آیات االحکام در دو قرن اخیر 

و در هر زمینه، پیشنهادات خویش را برای جبران کاستی ها ارائه می نماید.

کلی���دواژه: نقد روش شناس���ی تفس���یر، کت���اب التفس���یر والمفس���رون فی ثوبه 

القشیب، روش شناسی تفسیر قرآن، روش تفسیری.                                         

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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ران بعد از پیامبر، امری اس���ت موهوم و پنداری اس���ت غلط  و دو
و بی اس���اس که با قرآن، س���نت، اجماع و عقل مخالف است و 
طرفداران تحریف نمی توانند از این راه، نظریۀ غلط و بی اس���اس 
ر  ی���ش را اثبات نماین���د، بلکه چنان که در فص���ول پیش یادآو خو
ران خود پیامبر و به دستور و نظارت وی  شدیم، جمع قرآن در دو

گرفته است. انجام 

یش  ران خو که عثمان در دو ... آری، جای تردید و شک نیست 
که س���وره ها  کرده اس���ت؛ ولی نه به آن معنی  ری  ق���رآن را جمع آو
ین کن���د و از پراکندگی، به  و آی���ات ق���رآن را در یک مصحف تدو
رد، بلک���ه بدین معنی که او تمام  بیاو ص���ورت مجموعه واحد در
مس���لمانان را در قرائ���ت یک ق���اری مخصوص، جم���ع و متحد 
نم���ود و تم���ام قرآن ه���ای دیگر را که ب���ا آن قرآئت م���ورد نظر موافق 
نبود، س���وزاند و به تمام بالد و شهرها نوشت که چنین قرآن ها را 
بس���وزانند و بدین وسیله مس���لمانان را از هرگونه اختالف قرائت 
ک���ه آن را در اصط���الح »توحی���د المصاحف«  ک���رد  نه���ی و من���ع 

می نامند. 3

ی���خ ق���رآن« درباره جم���ع قرآن  آی���ت اهلل معرف���ت در ابت���دای مبح���ث »تار
این گونه سخن آغاز می کند: 

ری قرآن در ش���کل فعلی، در نظم آیات و ترتیب س���وره ها،  گردآو
همچنی���ن در ش���کل و نقطه گ���ذاری و فصل بن���دی آن ب���ه اجزا و 
مقاط���ع، تنها برآمده از یک عامل نیس���ت. این ش���کل از قرآن در 
ره ه���ا و تغییراتی  رۀ ن���زول وحی این چنین به کمال نرس���ید. دو دو
رۀ رس���الت آغاز ش���ده و در  که از دو بر آن ]ش���کِل قرآن[ گذش���ته 
رۀ یکسان س���ازی مصاحف در زمان عثمان به پایان می رسد.  دو
س���پس به زمان خلیل بن احمد نحوّی می رسد که ظاهر نگارش 

کمال رساند تا به وضعیت موجود درآمد. 4 آن را به 

که  ت���ا اینج���ا می توان مطال���ب آیت اهلل معرف���ت را همان چیزی دانس���ت 
کرده است؛ اما ایشان مطالب دیگری مطرح می کند  آیت اهلل خویی بیان 

ی���ی، سیدابوالقاس���م؛ بیان در علوم و مس���ائل کل���ی قرآن؛ ترجمه محمد صادق نجمی، هاش���م  3. خو
یی، سید ابوالقاسم؛ البیان فی تفس���یر القرآن، ص 259. بحث  هاش���م زاده هریس���ی؛ ص 323. خو
ین قرآن یک���ی رایج ترین مباحث در عل���وم قرآنی در میان  ب���ر س���ر دیدگاه های مربوط به جم���ع و تدو
زة   یان فریقین اس���ت. در میان اهل س���ّنت مفّس���ر فلس���طینی محمد عزة درو دانش���گاهیان و حوزو

)متولد 1950 م( نیز با نظریة آیت اهلل خوئی همراه است. 
رشناس���ان نی���ز طرفدارانی دارد. جان ِبرُتن در کتاب  نظریۀ جمع قرآن در زمان پیامبر اکرم در میان خاو
The collocation of Qurqn ای���ن نظریه را برگزیده اس���ت. هارولد موتس���کی نی���ز در مقاله ای که در 
یراس���تاری مرتضی کریمی نیا به چاپ رس���یده، نظر ِبرُتن را گزارش  کتاب س���یره پژوهی در غرب با و

کرده است.
4. معرف���ت، محمده���ادی؛ التمهید فی عل���وم القرآن الج���زء األول؛ ص 277. نظریۀ آیت اهلل معرفت با 
رشناس���ان در این زمینه هماهنگ اس���ت. همچنی���ن می تواند زمینه را ب���رای نظریات  گرای���ش خاو
ک���ه ش���کل گیری قرآن کنونی را حتی تا س���یصد س���ال پ���س از رحلت رس���ول خدا  رشناس���انی  خاو
 John wans Brough, Quranic studies, Oford university :می دانن���د، فراهم می کند. )ر.ک ب���ه

press 1977  و بولتن مرجع، شماره 6، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 1380(

گردان  که از مش���هورترین ش���ا ینی و ش���یخ بیارجمندی خراس���انی  میرقزو
ادیب نیشابوری بزرگ و نائینی بود، بهره مند شد.

یس و تحقی���ق در ادبیات  ی در ای���ن م���دت افزون ب���ر تحصیل، ب���ه تدر و
و عل���وم ح���وزه ای پرداخت و با هم���کاری برخی اهل عل���م، مجله أجوبة 
ک���رد. 1 آی���ت اهلل معرف���ت برخ���ی مق���االت  المس���ائل الدینی���ة را تأس���یس 
مه���م خود در آن نش���ریه را بازنگاری و دوباره به چاپ رس���انده اس���ت. از 
جمله مقاالت بازنگاری ش���ده، مقالۀ »ترجمة الق���رآن: اإلمکانیة ،النقد، 
که با مؤلف داشتم، ایشان نگارش  گفت وگویی  الضرورة« بوده است. در 
این مقاله در حدود پنجاه س���ال پیش را نخس���تین گام خود در پرداختن 
کت���اب التمهید فی  که در نهایت ب���ه تدوین  به عل���وم قرآنی می دانس���ت 
که حجم آن نزدیک ب���ه پنج هزار صفحه در قالب  عل���وم القرآن انجامیده 

ده مجلد است. 

ایش���ان پ���س از فوت پ���در در س���ال 1380ق با ه���دف تکمی���ل دوره های 
تحصیلی خود به نجف اش���رف مهاجرت می کند. در نجف از استادان 
بزرگی مانند آیات عظام سیدمحس���ن حکیم، سیدابوالقاسم خوئی و در 
ی  اواخر حضور خود در نجف، از محضر سیدروح اهلل خمینی بهره برد. و
دربارۀ ویژگی هر یک از این استادان بزرگ خود سخن گفته است. ایشان 

درباره امام خمینی می گوید: 
امام خمینی با مهارت خاص خود در طرح آرای بزرگان و توانایی 
در نق���د و تحلیل آن از دیگ���ران ممتاز بود. او بر این اعتقاد بود که 
گردانش را بر این  قدسیت منحصر در اقوال معصومان است و شا
ر تربیت کرد. بله، اقوال و آرای بزرگان محترم است، در حالی  باو
که مقّدس نیس���ت. احترام این اقوال در نق���د و تحلیل آن نهفته 
اس���ت، نه در قبول تعبدی آن. او با شایس���تگی تمام به نقد آرای 
گردان  که ش���ا ب���زرگان می پرداخت. هیچ گاه از پرس���ش و نقضی 
ب���اره مطالبش مط���رح می کردند، نمی رنجید. ب���ه همین دلیل  در

کند. 2 گردانی دارای روح نقد و روشن فکری تربیت  توانست شا

مؤل���ف مدت مدی���دی از محضر آی���ت اهلل خویی صاحب تفس���یر البیان 
ی در مس���ئله جم���ع ق���رآن نظریه ای ب���ر خاف  ک���رده اس���ت. و اس���تفاده 
اس���تادش دارد. آی���ت اهلل معرفت ب���ر جمع و تدوین ق���رآن در زمان عثمان 
کرم  اصرار دارد؛ ولی آیت اهلل خویی بر جمع  و تدوین قرآن در زمان پیامبر ا

اصرار می ورزد.

نظریۀ آیت اهلل خویی درباره جمع قرآن:
خالص���ۀ تمام آنچ���ه در فصول مختل���ف این بخش ت���ا به اینجا 
ری قرآن به خلفا  گفته ش���د، این اس���ت که نس���بت دادن جمع آو

یژه دانشگاهیان،  ره، به و 1. این مجله که مدت طوالنی ای منتش���ر می ش���د، نیازهای مخاطبان آن دو
به معارف دینی را برطرف می ساخت. 

2. معرفت، محمدهادی؛ التمهید فی علوم القرآن الجزء األول؛ ص )د(.

التفسری واملفسرون یف ثوبه القشیب الجزئ الثاین
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حقیق���ت تلخ آن بود که در آن زمان کتابخانۀ ش���یعه را فاقد یک 
بحث زنده درباره مسائل قرآنی می دیدم. این حالت هنگامی در 
م���ن به وجود آمد که برای ن���گارش مقاله ای دربارۀ ترجمه قرآن به 
کتابخانه تخّصصی قرآن مراجعه کردم. کتاب های متعددی در 
تی به  که برخی در دو جلد یا در قالب رساله  و مقاال این باره دیدم 
ن���گارش عالمان معاصر مصری بود. ای���ن در حالی بود که درباره 
آن فق���ط ی���ک صفحه از آیت اهلل ش���یخ محّمدحس���ین کاش���ف 
الغطاء در حوزۀ نجف پیدا کردم. این امر بر من گران آمد. همین 
ی���ات در این باره بپردازم و  م���را به تکاپو واداش���ت تا به مطالعه نظر
آرا و اقوال دانش���مندان پیشین در عرصۀ مسائل قرآنی را گسترش 

کوشش است. 8 کتاب التمهید  نتیجه آن انگیزه و  دهم. 

مؤلف در سال 1392ق به دستور حکومت بعثی، مبنی بر خروج ایرانیان 
یس و تحقیقات خ���ود را در قم ادامه  از ع���راق، به ق���م می آید و درس، تدر
می دهد. در سال 1399ق جلد سوم التمهید را منتشر می کند. سپس به 
هّمت مؤسس���ه نشر اسامی وابسته به جامعه مدرس���ین حوزه علمیه قم 
تا جلد هفتم منتش���ر می ش���ود. همزمان با انتش���ار مجلدات التمهید، به 
ی���س آن در حوزه های علمیه و دانش���کده های الهیات و علوم قرآن و  تدر

حدیث می پردازد. 9

دیدگاه ه���ای پ���س از رحل���ت ای���ن محق���ق قرآن پ���ژوه در س���ال 1385ش 
گردان آن اس���تاد گران قدر بیش از گذش���ته به معرفی و تبیین ایش���ان  ش���ا
پرداختن���د. مجموع���ه پنج جل���دی معرف���ت قرآن���ی یک���ی از جامع تری���ن 
مطالبی است که به کوشش گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه 
اسامی فراهم شده است. این مجموعه، شخصیت، آثار و دیدگاه های 
کرده اس���ت.10 همچنین مؤسس���ه  اس���تاد معرف���ت را به تفصی���ل معرف���ی 
فرهنگ���ی تمهید چاپ و نش���ر آثار قرآنی ایش���ان را وجه���ه هّمت خود قرار 
که پژوهشگاه  می دهد. تفسیر اثری جامع در زمره  آخرین آثار ایشان است 
کار خود قرار  فرهنگ و اندیشه اسامی تکمیل مجلدات آن را در دستور 
داده. گفتن���ی اس���ت، تکمیل این اثر بر اس���اس فیش هایی اس���ت که در 
زمان حیات اس���تاد معرفت زیر نظر ایشان جمع آوری شده است. تعداد 
فیش ه���ای پیش گفت���ه نزدیک ب���ه هفتاد ه���زار فیش اس���ت و پیش بینی 

می شود تعداد مجلدات این تفسیر روایی به چهل مجلد برسد.

معرفی و تحلیل
معرفی کتاب  التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب11 و ویرایش های مختلف آن

8. همان، ص )ز(.
9. در این دوره است که گرایش به قرآن کریم و علوم قرآنی رو به فزونی است. در حوزه حلقه های درسی 

گون قرآنی تأسیس می شود. متعددی شکل می گیرد و در دانشگاه دانشکده و رشته های گونا
10. نصیری، علی؛ معرفت قرآنی؛ یادنگار آیت اهلل محمدهادی معرفت )ره(. مجموعه یادشده شامل 

مقاالت متعدد در باره شخصیت و آرا و آثار آیت اهلل معرفت است. 
که در منزل استاد با  یی  11. پیش از چاپ کتاب یادشده، در سال 1376ش ضمن دیدار و گفت وگو
ین کتابی نام می برد که آن را در پاسخ به ذهبی نوشته است. استاد می فرمود:  ایشان داشتم، از تدو

که نظریۀ او در این باره در نقطۀ مقابل نظریه استادش قرار می گیرد. او در 
کلمات هر  کلمات و آیات قرآن، نظم  ضمن طرح دو مبحث درباره نظم 
کرم دانسته؛ ولی معتقد است،  آیه و آیات درون سوره ها را از زمان پیامبر ا
نظم سوره ها پس از ایشان و به وسیله ی دیگران انجام شده است. سپس 

دربارهی ترتیب سوره ها می گوید:
ام���ا جمع س���وره ها و مرتب کردن آن به ص���ورت این مصحفی که 
بین دو جلد قرار گرفته، پس از وفات پیامبر به دست آمده است؛ 
که قرآن نوشته ش���ده بر  رۀ پیامبر به پایان رس���ید، در حالی  یرا دو ز
چوِب نخل و سنگ نوشته ها و بر روی پوست و استخوان کتف 
کاغذ و س���ینۀ حافظان  و دنده ها و برخی ]صفحات[ ابریش���م و 

قرآن، پراکنده بود. 5

آی���ت اهلل معرفت خاصه  دالیل شش���گانه  اس���تاد خود آی���ت اهلل خویی را 
کرم نق���ل می کند. آن گاه در  درب���اره جمع س���وره های قرآن در زمان پیامبر ا

نقد نظریه ایشان چنین می گوید:
یخی  ولی الزم است بدانیم که ماجرای جمع قرآن، یک حادثۀ تار
که بتوان در آن به بحث و جدل  اس���ت، نه یک مس���ئلۀ عقالنی 
یخی[ بدون  پرداخ���ت؛ بنابرای���ن، الزم اس���ت ]در این مس���ئلۀ تار
اینک���ه نیازی به پردازش فکری داش���ته باش���د، به متون مس���تند 

یخی مراجعه شود. 6 تار

سپس نظر خود در این باره را این گونه بیان می کند:
یس���ان و نگارندگان  یخ نگاران، سیره نو پی���ش از این گفتیم که تار
یان نیز با آنها  اخب���ار امت ها اتفاق نظر دارند و همۀ محّدثان و راو
تواف���ق دارند که چینش س���وره های قرآن چیزی اس���ت که پس از 

وفات پیامبر ایجاد شده و به ترتیب نزول سوره ها نیست. 7

نمون���ه یادش���ده بیانگ���ر اس���تقال رأی آی���ت اهلل معرف���ت، حت���ی در براب���ر 
ی در تمام مدت  دیدگاه های استاد ارجمند خود آیت اهلل خویی است. و
تحصی���ل از انجام تحقیق و تدوین مقاالت علمی غفلت نکرد. افزون بر 
کتاب  مقاالت چاپ ش���ده در مجله  أجوبۀ المس���ائل الدینیة، نگارش دو 
تناسخ األرواح در رّد نظریه تناسخ و تمهید القواعد که دربردارندۀ تقریرات 
درس آی���ت اهلل خویی اس���ت، از جمل���ه نتایج تحقیق���ات در این دوره به 

شمار می آید. 

آیت اهلل معرفت انگیزه خود از انجام مطالعات و تحقیقات قرآنی در کنار 
فقه و اصول را این گونه بیان می کند:

 برخ���ورد من با ی���ک حقیقت تلخ در ضمن مراجع���ه و مطالعاتم 
یس تفسیر، انگیزه پرداختن به مسائل قرآنی شد.  برای آمادگی تدر

5. معرفت، محمدهادی؛ التمهید فی علوم القرآن؛ الجزء االول، ص 285. 
6. همان، ص 289.

7. همان، ص 289. 
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ش���یعه امامیه نس���بت داده بود. امام علی را از نظر کثرت روایات 
تفس���یری، بعد از ابن عباس و عبداهلل بن مس���عود  قرار داده بود و 
افرادی چون عکرمه بربری، محمد بن کعب قرظی و  شعبی قتادۀ 
که از امام حس���ن و حس���ین  کرده بود؛ در حالی  لوئی را مفس���ر یاد 
و باق���ر و ص���ادق  یادی نک���رده بود و این همه باعث ش���د آیت اهلل 
معرفت وارد میدان دفاع از شیعه شود و خأل ناشی از نبوِد کتابی 

کند. 15 واقع گرا در این عرصه را ُپر 

ی س���پس برخی آرای جدید آیت اهلل معرفت در تفس���یر و علوم قرآنی در  و
کتاب را این گونه برشمرده است: این 

1. تفاوت  تفسیر و تأویل و توضیح چهارگونه تأویل؛

که مصداق تأویل ق���رآن در آیه یْوَم  2. مخالف���ت با وجود حقیق���ت قرآنی 
ُه باشد؛16

ُ
یل ِو

ْ
ِتی َتأ

ْ
یأ

3. ام���کان فه���م تأوی���ل قرآن از س���وی راس���خان در علم و امکان کش���ف 
ضابطه هایی برای تأویل؛

گر منسوب  4. تفسیر تمام قرآن از سوی پیامبر و لحاظ کردن روایات ائمه ا
به پیامبر نکنند؛

5. موقوف بودن روایات صحابه و ائمه در روایات پیامبر؛

6. مطالب صحابه و تابعان حجت شرعی الزم االتباع نیست؛

7. توضی���ح اعتب���ار و حجی���ت روای���ات تفس���یری ائمه اطهار و مش���کل 
بی اعتب���اری برخ���ی از کتب تفس���یر روای���ی و خلط برخی مفس���ران میان 

یات معصومان؛ تفسیر و تأو

8. دف���اع از برخ���ی تابعان و تابع���ان تابعان، مانند عکرمه، حس���ن بصری 
و ...؛

9. عرض���ه معیار برای تش���خیص روای���ات معتبر و قابل اس���تناد در حوزه 
تفسیر؛

کی���د بر ارزش تفس���یر ابوالفت���وح رازی،  فخ���ر رازی و تقویت احتمال  10. تأ
شیعه بودن آن دو.17

تحلیل
آی���ت اهلل معرف���ت کتاب التفس���یر والمفس���رون الج���زء الثانی را ب���ا مبحِث 
»تفس���یر در عهد تدوین« آغاز می کند. این مبحث، تفس���یر در همه ادوار 
کرده و مطالب را در دو قس���مت  کنون را بررس���ی  پس از عهد رس���الت تا 
اصلی س���امان داده است. قس���مت نخست: »تفس���یر نقلی: انواع تفسیر 
یکرد، مؤلف  نقلی« و قس���مت دوم: »تفسیر اجتهادی« نام دارد. با این رو
همه انواع روش های تفسیری پس از عهد رسالت را به دو نوع جمع بندی 
کرده است: »نوع اول: تفسیر نقلی« و »نوع دوم: تفسیر اجتهادی«. این دو 

15. همان، ص 408.
16. اعراف: 53.

17. معرفت قرآنی، ص 408 - 409؛ فصلنامه بینات، ش 44، ص 29.

کتاب التفس���یر والمفس���رون پس از نگارش و چاپ، به وسیله آقایان علی 
خی���اط و عل���ی نصیری ترجمه ش���د و مؤسس���ه فرهنگی تمهید در س���ال 
کرده است.  1380 و 1381ش به ترتیب جلد نخس���ت و دوم آن را منتشر 
کتاب مذک���ور را در ضمن دوره  جدی���د التمهید فی علوم  همین مؤسس���ه 

القرآن در جلد نهم و دهم نیز به چاپ رسانده است. 

کتاب التفس���یر والمفس���رون  مت���ن اصل���ی در ای���ن بررس���ی و نقد، هم���ان 
الجزء الثانی اس���ت. با این حال، به منظور بررس���ی همه جانبه اثر آیت اهلل 
کتاب بررسی شده است؛ یعنی التفسیر والمفسرون الجزء  معرفت هر سه 
الثان���ی که در دانش���گاه علوم اس���امی رضوی چاپ ش���ده، ترجمۀ آن به 
ن���ام تفس���یر و مفس���ران جل���د دوم  و التمهید فی عل���وم القرآن الجزء العاش���ر 
کتاب ها در  ک���ه در مؤسس���ه  فرهنگی التمهید چاپ ش���ده اس���ت. ای���ن 
کتاب های  بین س���ال های 1377 ت���ا 1386ش به چاپ رس���یده اند. در 
که به برخی  یادش���ده تفاوت هایی در محتوا و ساختار به چشم می خورد 
کتاب ها  از آنها در ضمن بررس���ی اشاره خواهد ش���د. دو تفاوت مهم این 

عبارت است از:

1 . مطالب طرح ش���ده درباره مبحث »تفس���یر در عص���ر جدید« در کتاب 
التفس���یر والمفسرون الجزء الثانی محدودتر از ترجمه است؛ زیرا در ترجمه 
س���ه عنوان »ش���یوۀ سیاسی انحرافی«، »ش���یوۀ عقلی افراطی« و »تفسیر بر 

حسب ترتیب نزول« بدان افزوده شده است.

کت���اب التفس���یر والمفس���رون الج���زء الثانی بحثی با عنوان »تفس���یر  2.  در 
ک���ه در ترجمه آن، این بحث در فصل  موضوع���ی« وجود ندارد؛ در حالی 
کتاب  چهارده���م، 25 صفح���ه را به خود اختص���اص داده اس���ت.12 در 
التمهید فی علوم القرآن الجزء العاش���ر نیز بحث »تفسیر موضوعی« آمده و 

نه صفحه را به خود اختصاص داده است. 13

محم���د عاب���دی میانج���ی یک���ی از پژوهش���گران ح���وزه علمی���ه در مقاله  
که در مجموعه  معرفت قرآنی،  »کتابشناسی تفصیلی آیت اهلل معرفت« 14 
یادن���گار آی���ات اهلل محمده���ادی معرفت )ره( چاپ ش���ده، درب���اره کتاب 

االتفسیر والمفسرون فی ثوبه القشیب می گوید:
ای���ن کت���اب پاس���خی ب���ه التفس���یر و المفس���رون محمد حس���ین 
کت���اب خود آثار تفس���یرگونۀ فرق���ۀ بابیه را به  که در  ذهبی اس���ت 

کید داش���ت:  یژه تأ »در کتاب ذهبی مطالبی اس���ت که هر محقق منصفی را می رنجاند«. وی به و
یژه دربارهی روش و تفاسیر شیعی  »اش���تباهات و نارس���ایی های فراوانی در نوش���ته های ذهبی به و
وجود دارد که الزم اس���ت به آنها پاس���خ داده شود«. استاد با شادمانی و خرسندی از چاپ و انتشار 
کتابی خبر می داد که اشتباهات و آسیب های وارده از سوی ذهبی را جبران می کرد و  قریب الوقوع 
کتاب یادشده از سوی دانشگاه علوم اسالمی رضوی  به اشکاالت او پاسخ می داد. یک سال بعد 

چاپ و به جامعه علمی تقدیم شد.
 مترجم���ان کتاب، 

ً
12. معرف���ت، محمده���ادی؛ تفس���یر و مفس���ران؛ ج 2، ص 526 - 555. احتم���اال

یافت کرده سپس ترجمه  مطالب مربوط به فصل چهاردهم را به طور مس���تقیم از اس���تاد معرفت در
و با نظر استاد آن را با عنوان فصل چهاردم قرار داده اند.

13. معرفت، محمدهادی؛ التمهید فی علوم القرآن؛ الجزء العاشر، ص 519 - 527 .
14. نصیری، علی؛ معرفت قرآنی؛ یادنگار آیت اهلل محمدهادی معرفت )ره(، ج 1، ص 404 - 483.
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رض���ا و المی���زان فی تفس���یر القرآن عام���ه محمدحس���ین طباطبایی را دو 
نمون���ه برت���ر این نوع تفس���یر می داند. عنوان های س���ی تفس���یر نقلی که در 
گزارش و معرفی می ش���ود عبارتند از: 1. تفس���یر مجاهد؛ 2.  این قس���مت 
تفس���یر ُس���دّی کبیر؛ 3. تفسیر کلبی؛ 4. تفس���یر أبی حمزة؛ 5. تفسیر ابن 
ُجَریج؛ 6. تفس���یر مقاتل بن س���لیمان؛ 7. تفس���یر أبی جارود؛ 8. تفس���یر 
عب���د ال���رّزاق صنعان���ّی؛ 9. جامع البیان طبرّی؛ 10. تفس���یر عیاش���ّی؛ 11. 

تفسیر ابن أبی حاتم رازّی؛ 12. تفسیر 
قمّی؛ 13. تفس���یر ثعلبّی )الکشف و 
البیان(؛ 14. تفسیر ماوردّی )الّنکت 
ابنعطی���ة  تفس���یر   .15 العی���ون(؛  و 
)المح���ّرر الوجی���ز(؛ 16. تفس���یر َبَغوّی 
)معالم التنزیل(؛ 17. تفس���یر قرطبّی 
)الجامع ألحکام القرآن(؛ 18. تفسیر 
ش���یبانّی )نه���ج البیان(؛ 19. تفس���یر 
خ���ازن )لب���اب التأوی���ل ف���ی معان���ی 
کثیر؛ 21.  التنزی���ل(؛ 20. تفس���یر اب���ن 
تفس���یر ثعالب���ّی )الجواهر الحس���ان(؛ 
22. تفس���یر س���یوطی )ال���دّر المنث���ور 
المأث���ور(؛ 23. منه���ج  التفس���یر  ف���ی 
الصادقی���ن؛ 24. تفس���یر صافی؛ 25. 

تفس���یر بحرانی )البرهان(؛ 26. تفس���یر حویزّی )نور الثقلین(؛ 27. تفسیر 
ر )الکبیر و  مش���هدی )کن���زل الدقائ���ق و بحر الغرائ���ب(؛ 28. تفس���یر ُش���ّبَ
الوس���یط و الوجیز(؛ 29. فتح القدیر نوشته ی شوکانّی الزیدّی؛ 30. تفسیر 

برغانّی )بحرالعرفان(.21

صاحب التمهید در قس���مت دوم، هشت قسم از اقسام تفسیر اجتهادی 
را به این ش���رح برش���مرده اس���ت: 1. تفس���یر فقه���ی )آیات األح���کام(؛ 2. 
تفس���یرهای جام���ع؛ 3. تفس���یر در دوره ی جدی���د؛ 4. تفس���یرهای ادبی؛ 
5. تفس���یرهای لغ���وی؛ 6. تفس���یرهای مختص���ر؛ 7. تفس���یرهای عرفانی 

یکرد امروزی.22 )تفسیرهای رمزی و اشاری(؛ 8. تفسیر با رو

آیت اهلل معرفت تفسیر اجتهادی را این گونه تعریف می کند: 
تفسیر اجتهادی بیش از آنکه به نقل و آنچه رسیده تکیه کند، بر 

عقل و تحقیق استوار است. 23

کتاب التفس���یر  ی بح���ث درباره انواع تفس���یر اجتهادی را در چاپ دوم  و
والمفس���رون فی ثوبه القش���یب الجزء الثانی و نیز در جلد دهم التمهید فی 
علوم القرآن الجزء الثانی )مناهج التفس���یر(، با عنوان »تفس���یر فقهی آیات 

21. معرفت، محمدهادی؛ همان، ص 312 - 346. محمدهادی، معرفت؛ التمهید فی علوم القرآن 
الجزء العاشر التفسیر و المفسرون )مناهج التفسیر(؛ ص 215 - 282.

22. التفسیر و المفسرون الجزء الثانی، ص 347.
23. همان، ص 349. 

نوع به نوبه خود دارای زیرمجموعه های متعددی هس���تند که بیش���تر آنها 
یخ بررسی شده اند. کتاب به ترتیب تار در این 

ایشان در »النمط األول: قسمت نخست«، انواع تفسیر مأثور )نقلی( را در 
چهار قسم شمرده اند: 1. تفسیر قرآن به قرآن؛ 2. تفسیر قرآن به سّنت؛ 3. 
تفس���یر قرآن به قول صحابی؛ 4. تفسیر قرآن به قول تابعی. 18 پس از بیان 
این اقس���ام، ذی���ل عنوان »موضع الحدیث من التفس���یر: جایگاه حدیث 
در تفس���یر«، نقش حدی���ث را تبیین می کند و در آن ب���ه اصلی ترین محل 
نزاع؛ یعنی مس���ئله حجت بودن خبر واحد در تفسیر قرآن می پردازد. پس 
از تحریر محل بحث و نقل اقوال، به داوری می نش���یند و به حّجت بودن 
ی این حّجت ب���ودن را از باب  خب���ر واحد ثقه در تفس���یر، رأی می دهد. و
که  تعّب���د نمی داند، بلکه آن را طریقی عقایی و قاب���ل اطمینان می داند 

کرده است. 19 شارع آن را تأیید 

گش���وده و در آن به  س���پس بحث���ی ب���ا عن���وان »آفت ه���ای تفس���یر نقل���ی« 
ی، س���ه آفت و  آسیب شناس���ی تفس���یر نقلی پرداخته اس���ت که در نظر و
آس���یب  اساس���ی این نوع تفس���یر عبارتن���د از: 1. ضعف س���ند؛ 2.  جعل 
ک���ه در ای���ن بح���ث، مهم تری���ن عوام���ل و انگیزه های  حدی���ث در تفس���یر 
جع���ل حدیث تفس���یری،  اقس���ام وضع کنن���دگان حدی���ث، بزرگ ترین و 
گزارش و بررس���ی  معروف ترین وضع کنندگان و انواع احادیث وضع ش���ده 
ی مسئله اسرائیلیات را در حجمی برابر 135  می شود؛ 3. اسرائیلیات. و
صفحه بررس���ی می کند و به تفصیل به اس���رائیلیات در تفسیر و حدیث، 
معروف ترین روایات اسرائیلی، مبدأ نشر اسرائیلیات، اقسام اسرائیلیات 

گسترش یافته در تفسیر می پردازد. 20 و نمونه هایی از اسرائیلیات 

آخرین مبحثی که در بیان تفسیر نقلی مطرح شده، »مهم ترین کتاب های 
تفس���یر نقلی« اس���ت. در این مبحث سی تفس���یر از مهم ترین تفسیرهای 
ی قبل از  گزارش و معرفی می ش���ود. و ی���ِخ تألیف آنها  نقل���ی به ترتیب تار
یخ تطور  کوتاه، نگاهی گذرا به تار معرفی تفس���یرهای نقلی، در مقدمه ای 

تفسیر نقلی دارد. 

که تفس���یر نقلی در آغاز شکل گیری  آیت اهلل معرفت بر این اعتقاد اس���ت 
و ت���ا مدت���ی طوالنی م���ورد توجه عالم���ان و اهل حدیث بوده اس���ت؛ ولی 
یج توجه به اهل  گس���ترش تحقیق و اجته���اد درباره ابعاد دین، ب���ه تدر با 
گرفت و  که تفس���یر نقلی کمتر مورد توجه قرار  تحقیق بیش���تر ش���د تا آنجا 
حتی برخی از این نوع تفسیر، اعراض کردند. این امر سبب شد تا عالمانی 
به بازنگری، نقد و پاالیش آن پرداخته و در نتیجه تفسیرهای جدیدی بر 
ی تفس���یر المنار رشید  اس���اس تحقیق و پاالیش احادیث تدوین ش���ود. و

18. معرفت، محمدهادی؛ التفسیر و المفسرون الجزء الثانی؛ صص 7 و 21.
19. معرفت، محمدهادی؛ التمهید فی علوم القرآن الجزء العاشر التفسیر و المفسرون )مناهج التفسیر(؛ 

ص 36.
20. معرفت، محمدهادی؛ التفسیر و المفسرون الجزء الثانی؛ ص 29 - 310.

نمونه یادشده بیانگر استقالل رأی 

آیت الله معرفت، حتی در برابر 

دیدگاه های استاد ارجمند خود 

آیت الله خویی است. وی در تمام 

مدت تحصیل از انجام تحقیق 

و تدوین مقاالت علمی غفلت 

نکرد. افزون بر مقاالت چاپ شده 

در مجله  أجوبۀ المسائل الدینیة، 

نگارش دو کتاب تناسخ األرواح در 

ردّ نظریه تناسخ و تمهید القواعد 

که دربردارندۀ تقریرات درس 

آیت الله خویی است، از جمله نتایج 

 تحقیقات در این دوره

 به شمار می آید. 
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ی نام اصلی این تفسیِر  سپس به معرفی تفسیر ابوالفتوح رازی می پردازد. و
فارس���ی، یعن���ی روح الِجن���ان و ُروح الَجن���ان را آورده اس���ت. این تفس���یر را 
جمال الدین ابوالفتوح حسین بن علّی بن محّمد بن أحمد خزاعی رازی 
در نیمه اول قرن شش���م نوشته است. وی پس از معرفی مؤلف به توضیح 
مطالبی بدون عنوان مش���خص می پردازد. جداسازی مطالب با عامت 
س���ه س���تاره و برخ���ی عبارات ب���ه کار رفته در آغ���از بند اوِل ه���ر مطلب، از 
عنوان فرعی مورد نظر وی حکایت می کند که می توان آنها را به این ترتیب 
در ش���ش عنوان برش���مرد: » جایگاه رفیع آن در میان کتاب های تفس���یر«، 
»روش او در تفس���یر«، »توانایی او در لغت«، »توانای���ی برتر او در انواع علوم 
اسامی«، »یادکرد مسائل اختافی و تبیین تفصیلی آن« و »امتیازات این 

تفسیر، تسلط صاحب تفسیر بر تاریخ و سیره  شایسته«.27 

کبیر )مفاتی���ح الغیب(28  چهارمین تفس���یر جامع در نظر نویس���نده تفس���یر 
اس���ت. مؤلف این تفس���یر، فخر رازی29 اس���ت. نویس���نده طبق معمول، 
پ���س از معرف���ی مؤلف به بی���ان روش او در تفس���یر می پردازد. س���پس این 
کرد یا  پرس���ش را مطرح می کند که: »آیا فخر رازی خود، تفسیرش را کامل 
گردانش آن را تکمیل کنند؟«. ایشان پس از  آن را ناقص گذاش���ت تا ش���ا
نقل اقوالی مبنی بر اینکه تفس���یر فخر رازی تا س���وره انبیا بوده، همه را رد 
کرده و معتقد اس���ت فخر رازی خود تفس���یرش را به پایان رس���انده است. 
آیت اهلل معرفت معتقد است فخر رازی توّجه خاصی به اهل بیت داشته 
ی ب���رای بیان این مطل���ب عنوانی با نام »عنایت���ه بأهل البیت«  اس���ت. و
اختص���اص داده و نمونه ه���ای متعددی از این توّجه خاص را برش���مرده 

است. 30

در ادامه، پنج تفس���یر جامع دیگر به اجمال معرفی می شود. این تفسیرها 
عبارتند از:

ی )أنوار التنزیل و أسرار التأویل(، نگارش قاضی ناصر الدین  تفسیر بیضاو
ّی شافعّی )درگذشته  أبوالخیر، عبداهلل بن عمر بن محّمد بن علی بیضاو

685ق(؛

تفسیر َنَسفی )مدارک التنزیل و حقائق التأویل(، نوشتۀ أبی البرکات، عبد 
اهلل بن أحمد بن محمود نسفّی )درگذشته 701ق(؛

27. هم���ان، ص 390 - 401؛ معرفت، محمدهادی؛ التمهید فی علوم القرآن الجزء العاش���ر التفس���یر و 
المفس���رون )مناهج التفس���یر(؛ ص 348- 356. همان گونه که گفته ش���د، مؤل���ف مطالب خود را 
رده؛ ولی آنها را با س���ه س���تاره از یکدیگر جدا کرده است. نگارنده با استفاده از  بدون عنوان فرعی آو
رده  است. این درحالی است که در کتاب،  مطالب آیت اهلل معرفت؟هر؟، عنوان های یادشده را آو

این عبارات به صورت عنوان فرعی مطرح نشده است. 
28. معروف به: تفسیر فخر رازی.

29. فخرالدین محّمد بن عمر بن الحسین الّرازی، معروف به ابن خطیب )درگذشته 606ق(.
30. فخ���ر رازی را ب���ا لقب »امام المش���ّککین« می شناس���ند. وجه اختصاص این لق���ب به وی، ذیل 
که در باره  گونه ای نسبتًا تفصیلی توضیح داده شده است. آخرین مطلبی  عنوانی به همین نام به 
ر می شود  تفسیر کبیر مطرح شده، »مباحث تافهة« نام دارد. آیت اهلل معرفت در ذیل این عنوان یادآو
ردن آنها هیچ وجهی ندارد،  که گمان می رود آو کبیر وجود دارد  که برخی مطالب بی فایده در تفسیر 

رده باشد. )همان، ص 356 - 375(.  جز اینکه امام رازی آنها را برای سرگرمی و تفریح آو

االحکام )مروری بر س���یِر تفس���یر فقهی(« آغاز می کن���د. عنوان های فرعی 
ای���ن بح���ث عبارتن���د از: 1. تفس���یر فقهی در دوره ی نخس���ت؛ 2. تفس���یر 
فقهی پس از ظهور مذاهب فقهی؛ 3. نقش تقلید و تعصب مذهبی؛ 4. 
بارقه های تعّصب مذهبی در دوره  متأخر؛ 5. انواع تفسیر فقهی پیرو انواع 
فرق اس���امی؛ 6. نتیجه گیری تفسیری فقهاء؛ 7. شمارش آیات احکام؛ 
کتاب و نیز در  8. اقس���ام آیات احکام.24 این مطالب در چاپ نخست 

چاپ نخست ترجمه به چشم نمی خورد.

کتاب های آیات األحکام«، یادآور می شود  او زیر عنواِن فرعِی »مهم ترین 
که ش���اید نخستین کس���ی که درباره آیات االحکام دست به تألیف زده، 
که رس���اله ای با  کلب���ی )متولد 150 ق( باش���د  ابونض���ر محمد بن س���ائب 
ن���ام تفس���یر خم���س مأة آی���ة را نوش���ته 
است. سپس یازده تفسیر فقهی را به 
ی���خ تدوین معرفی می کند:  ترتیب تار
1. أح���کام الق���رآن جّص���اص حنفّی؛ 
2. أح���کام القرآن )منس���وب ب���ه امام 
شافعی(؛ 3. أحکام القرآن ابی یعلی 
حنبلی؛ 4. أح���کام القرآن ابن عربی 
مالک���ی؛ 5. أح���کام الق���رآن راون���دی 
)فقه القرآن(؛ 6. أحکام القرآن س���یوری )کن���ز العرفان فی فقه القرآن(؛ 7. 
الثمرات الیانعة و األحکام الواضحة القاطعة؛ 8. زبدة البیان فی أحکام 
ئد  القرآن محقق اردبیلی؛ 9. مس���الک األفهام إلی آیات األحکام؛ 10. قا
ال���درر فی بی���ان األحکام باألث���ر؛ 11. آیات األحکام، سیدمحمدحس���ین 

طباطبائی یزدی.25

مؤلف در ادامه، به بحث »تفس���یرهای جامع« می پردازد. او تفسیر جامع 
که پس از تفس���یر نقلی و تفسیر فقهی پدید  را س���ومین نوع تفسیر می داند 
کوتاه به  آمده اس���ت. آن گاه برای تبیین این نوع تفس���یر، پ���س از مطالبی 
معرفی چند تفس���یر جامع می پردازد. ابتدا کتاب التبیان فی تفسیر القرآن 
شیخ طوسی 26 را معرفی می کند. در این معرفی نخست مؤلف را معرفی 
می کند. سپس با طرح دو عنوان  فرعی »تعریف این تفسیر« و »روش او در 

تفسیر«، به بیان روش شیخ طوسی در تبیان می پردازد.

مجمع البیان فی تفس���یر القرآن تألیف أبی علی طبرس���ی )متولد548ق( 
کتاب نیز با معرفی  گزارش می شود. معرفی این  که  کتابی اس���ت  دومین 
مؤلف آغاز می ش���ود. س���پس با طرح عنوان »روش او در تفسیر«، ساختار 
که  تدوی���ن آن را بی���ان می کن���د. در زیر همین عن���وان به بررس���ی مطالبی 

گفته می پردازد و به آنها پاسخ می دهد.  ذهبی درباره مجمع البیان 

24. معرفت، محمدهادی؛ التفسیر و المفسرون الجزء الثانی )الطبعة الثانیة(؛ ص 805 - 824. 
25. معرفت، محمدهادی؛ التفسر والمفسرون الجزء الثانی )الطبة األولی(؛ ص 349 - 372. 

26. ابوجعفر محّمد بن علّی بن الحسن الطوسّی )متولد460ق(.

این مبحث، تفسیر در همه ادوار 

پس از عهد رسالت تا کنون را 

بررسی کرده و مطالب را در دو 

قسمت اصلی سامان داده است. 

قسمت نخست: »تفسیر نقلی: 

انواع تفسیر نقلی« و قسمت دوم: 

»تفسیر اجتهادی« نام دارد.
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کرده اس���ت. آن گاه ب���ه بحث درب���اره »تأویل عند أرب���اب القلوب:  بی���ان 
ی تأویل ن���زد عارفان را  تأوی���ل نزد اه���ل دل« می پ���ردازد. در این بحث، و
یات آنها بر مبنای معقولی استوار  که تأو غیر از تأویل نزد باطنیه می داند 
نیست. او با طرح مطلبی با عنوان »ظاهرة تداعی المعانی: ظهور تداعی 
معانی«، بسیاری از برداشت های عارفانه را صرفًا تداعی معانی می داند 
که نه تفسیر است و نه تأویل. آیت اهلل معرفت ذیل عنوان »تأویل أو أخذ 

بفحوی اآلیة العام؛ تأویل یا برداشت 
ی���ات اه���ل  از معن���ی ع���ام آی���ه«، تأو
تحقیق را برداشت عام از آیه می داند 
که از بطن آن به دست می آید. سپس 
مهم تری���ن اش���کال تفس���یر صوفی���ه را 
ب���ا عن���وان »م���ا یؤخ���ذ عل���ی تفاس���یر 
تفس���یرهای  اش���کاالت  الصوفی���ة: 
ی  صوفیه« بررس���ی می کن���د. در نظر و
مهم تری���ن اش���کال تفس���یر صوفی���ه و 
که این تفسیرها  اهل عرفان آن است 
بر ذوق و سلیقه های شخصی استوار 

که در هر شخص متفاوت بوده و فاقد  ش���ده است. ذوق و س���لیقه هایی 
گیر اس���ت. ایش���ان ب���رای اثبات این ادع���ا، مثال های  معی���اری عام و فرا
متعددی از تفس���یر قش���یری را درباره بس���ملة یادآور می ش���ود. انواع تفسیر 
صوف���ی ذی���ل عنوان »التنویع فی التفس���یر الباطنّی: دس���ته بندی تفس���یر 

که دو نوع است: نظری و فیضی.  باطنی« بررسی شده 

صاحب التمهید پس از مباحث یادشده، به معرفی مهم ترین تفسیرهای 
صوفی���ه و اه���ل عرفان با عنوان »مهم ترین تفاس���یر صوفی���ه و اهل عرفان« 

که عبارتند از: می پردازد 
1. تفس���یر تس���تری، نوش���ته أبو محّمد س���هل بن عبداهلل شوش���تری )200 - 

283ق(
2. حقائ���ق التفس���یر، نگاش���ته ی أبوعبدالرحم���ان محّمد بن حس���ین بن 

مّی )330- 412ق(
َ
ل موسی أزدی ّسُ

3. لطائ���ف اإلش���ارات، نوش���ته أبوالقاس���م عبدالکریم بن هوازن قش���یری 
نیشابوری )376 - 465ق(

4. کشف األسرار و عّدة األبرار )تفسیر میبدی( معروف به تفسیر خواجه عبداهلل 
انصاری، اثر أبو اس���ماعیل عبداهلل بن محّمد ب���ن علّی ابن محّمد انصاری 
ه���روی )396 - 481ق(. اصل تفس���یر متعلق به خواج���ه عبداهلل انصاری 

است که ابوالفضل رشید الدین میبدی آن را شرح و توضیح داده است.

آیت اهلل معرفت این تفس���یر را با تفصیل بیشتری نسبت به دیگر تفسیرها 
ی روش تفسیری خواجه عبداهلل انصاری را این گونه  معرفی کرده است. و

بیان می کند: 
روش او حرکت در سه مرحله بود:

تفس���یر أبی سعود )إرشاد العقل الس���لیم إلی مزایا الکتاب الکریم(، نگاشته 
أبی سعود محّمد بن محّمد بن مصطفی عمادّی )درگذشته 982ق(؛ 

تفسیر آلوس���ّی )روح المعانی(، تألیف سیدمحمود أفندّی آلوسی بغدادی 
)درگذشته1270ق(؛ 

و تفس���یر باغ���ّی )آالء الرحمن(، اث���ر محّمد جواد باغ���ی نجفی )1282 - 
1352ق(.

آیت اهلل معرفت ذیل عنوان »تفاس���یر أدبیة«، ابتدا تفسیر کّشاف را معرفی 
می کن���د. مؤل���ف کّش���اف جار اهلل زمخش���رّی أبوالقاس���م محم���ود بن عمر 
خوارزم���ی )467 - 538ق( اس���ت. مؤلف پس از بیان���ی مختصر درباره 
ی���ت پروردگار  ی درب���اره امکان ی���ا امتناع رؤ این مفس���ر ب���ه دیدگاه های و
می پردازد. س���پس با طرح س���ه عنوان »اعتماده علی التأویل و التمثیل: 
اعتماد او بر تأویل و تمثیل«، »امتهانه بش���أن القّراء: ناچیزش���مردن شأن 
یان« و »تهاجمه عل���ی أهل الحدیث: حملۀ او بر اهل حدیث«، ابعاد  قار
مختلف تفسیر و دیدگاه های این مفّسر معتزلی را بررسی می کند. سپس 

تفسیرهای ذیل را به اختصار معرفی می کند:

البح���ر المحی���ط، نوش���ته أثیرالدی���ن محّمد بن یوس���ف بن عل���ی حیانی 
مشهور به أبی حیان أندلسی غرناطی )654 - 754ق(؛

یاد فّراء )درگذشته207ق(؛ معانی القرآن، نوشته أبو زکریا بن ز

إم���اء ما مّن ب���ه الرحمان من وجود اإلع���راب و القراءات ف���ی جمیع القرآن، 
نوش���ته أب���و البق���اء عب���د اهلل بن حس���ین بن عب���داهلل عکبری )درگذش���ته 

616ق(.

صاح���ب التمهی���د تفس���یرهای لغوی را در ش���مار تفس���یرهای اجتهادی 
ی مفسران تفس���یرهای لغوی را در دو قسمت معرفی می کند:  می داند. و
ک���ه به تفس���یر ن���کات غری���ب ق���رآن پرداخته اند« 31 و »تفس���یر  »مؤلفان���ی 

متشابهات«. او برای هر یک، مفسران متعددی را نام می برد.

»تفس���یرهای مختصر« 32 دس���ته دیگری از تفس���یرهای اجتهادی در نظر 
ی ذیل این عنوان، هفت تفسیر موجز نام برده و به اختصار  ی است. و و

کرده است.  معرفی 

»تفس���یر عرفانی صوفی )تفسیر رمزی اش���اری(« 33 نیز در زمره تفسیرهای 
ی بح���ث در این ب���اره را ب���ا ط���رح یک پرس���ش آغاز  اجته���ادی اس���ت. و
که آن را عنوان بحث خود قرارداده اس���ت: »من هو العارف و من  می کند 
هو الّصوفی؟ عارف کیس���ت و صوفی چه کس���ی اس���ت؟«. س���پس ذیل 
یافت های عرفانی  عنوان »منبع عرفان األصفیاء« مطالبی درباره منبع در

31. المؤلفون فی تفسیر غریب القرآن.
32. تفاسیر موجزة.

33. التفاسیر العرفانّی الصوفّی )التفسیر الّرمزّی اإلشارّی(.

آیت الله معرفت بر این اعتقاد است 

که تفسیر نقلی در آغاز شکل گیری 

و تا مدتی طوالنی مورد توجه 

عالمان و اهل حدیث بوده است؛ 

ولی با گسترش تحقیق و اجتهاد 

درباره ابعاد دین، به تدریج توجه 

به اهل تحقیق بیشتر شد تا آنجا 

که تفسیر نقلی کمتر مورد توجه 

قرار گرفت و حتی برخی از این نوع 

تفسیر، اعراض کردند. 
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است. گرایش های تفسیر عصری عبارتند از: 1. گرایش علمی؛ 2. گرایش 
گرایش  گرایش عقلی. ایشان دو  گرایش سیاسی؛ 4.  ادبی اجتماعی؛ 3. 

که خاصه آن به شرح زیر است: اول و دوم را توضیح داده 

1. گرایش علمی. اهم کتاب های تفسیر با این گرایش عبارتند از: الجواهر 
المعدنی���ة، تألی���ف محّمد بن أحمد اس���کندرانی )درگذش���ته 1306ق(، 
ی بن جوهری مصری )درگذشته  الجواهر فی تفس���یر القرآن، نوشته طنطاو

1385ق(، التفسیر الفرید، تألیف محّمد عبدالمنعم جمال.

گرایش ادبی اجتماعی. المنار )تفس���یر القرآن العظیم(، نوش���ته محمد   .2
عبده )درگذش���ته 1323ق( از مهم ترین تفسیرهای نگاشته شده در این 
گرد عبده تکمیل کرد. آیت اهلل  گرایش اس���ت. این تفسیر را رشید رضا شا

کرده است:  معرفت روش تفسیری المنار  را این گونه بیان 
که می آید خالصه می شود: روش تفسیر المنار در بندهایی 

1. اسالم دین عقل و منشأ خیر و صالح اجتماعی است؛
2. ق���رآن از عقی���ده پیروی نمی کن���د، بلکه عقی���ده از قرآن گرفته 

می شود؛
3. نبود تعارض میان قرآن و حقایق علمی به دست آمده؛

4. اعتبار همه  قرآن به عنوان واحدی یکپارچه و به هم پیوسته؛
5. مواظب���ت در به کارگی���ری آنچ���ه تفس���یر نقل���ی نامیده  ش���ده و 

ری از قصه های اسرائیلی و دروغ؛ دو
یخ���ی و هر آنچه در فهم معانی قرآن  6. غفلت نک���ردن از وقایع تار

کریم اثر دارد؛
کریمه؛ کارگیری پی  در پی ذوق ادبی در فهم معانی آیات  7. به 

8. حل مسائل اجتماعی در اخالق و رفتار؛
9. تفسیر قرآن در پرتو علم ثابت و قطعی جدید؛

رفتن در امور فراتر از حس و ادراک؛ ری از فرو 10. دو
یژه درباره تأثیر  11. نظریه جالب وی درباره س���حِر س���احران و به و

سحر بر شخصیت پیامبر؛
12. موضع گی���ری درس���ت او در براب���ر روایات اهل حش���و، اگرچه 

کتاب های صحاح باشند.37 روایات برگرفته از 

چهار بند نخس���ت از بندهای یادش���ده مبانی تفسیرِی صاحب المنار را 
کرده است. مؤلف سپس  ی را بیان  یکرد و نشان می دهد و باقی بندها رو

ی می پردازد.  به برخی آرای و

گرایش ادبی اجتماعی عبارتند از: تفسیر  دیگر تفس���یرهای مهِم جدید با 
القاس���می )محاس���ن التأویل(، نوش���ته جمال الدین أبی الفرج محّمد بن 
محّمد معروف به قاس���می )درگذشته 1332ق(، تفسیر مراغّی، اثر أحمد 
مصطفی مراغی )درگذش���ته 1371ق(، فی ظال القرآن، نگارش ّسید بن 

37. معرف���ت، محمدهادی؛ التفس���یر والمفّس���رون الجزء الثان���ی؛ ص 455 - 456 و التمهید فی علوم 
القرآن الجزء العاشر التفسیر و المفسرون )مناهج التفسیر(، ص496 - 497.

مرحلۀ نخست: تفسیر ظاهری در حد ترجمۀ ظاهری.
مرحل���ۀ دوم: بی���ان معان���ی، قرائت ها و اس���باب ن���زول و نیز بیان 

که به مناسبت آیه وارد شده است. ری روایاتی  احکام و یادآو
مرحل���ه س���وم: بیان رمزه���ا و اش���ارات عرفانی و لطائ���ف دقیق و 
ن���کات هنرمندانه ای که از پردۀ عبارات گرفته ش���ده و قس���مت 

اصلی تفسیر است. 34

که در این تفسیر آمده با  معرفی تفسیر میبدی با یادآوری لغات غریبه ای 
عنوان »اللغات الغریبة التی جاءت فی هذا التفسیر« به پایان می رسد.

5. تفسیر خواجه عبداهلل انصاری. این تفسیر که تفسیر أدبی و عرفانّی خواجه 
عبداهلل انصاری نام دارد خاصه  کشف األسرار و عّدة األبرار )تفسیر میبدی( 

است که حبیب اهلل آموزگار )1344 - 1385ش( تلخیص کرده است. 

6. تفسیر ابن عربی، نگارش أبوبکر محی الدین محّمد بن علّی بن أحمد 
بن عبداهلل حاتمی طائی اندلسی، معروف به ابن عربی )560 - 683ق(

آی���ت اهلل معرفت پس از معرفی اجمالی ابن عربی، دو عنوان به این ش���رح 
را مطرح می کند: »آیا ابن عربی دارای تفس���یر اس���ت؟« و »تفاسیر منسوب 
به ابن عربی«. س���پس ذی���ل عنوان »تعریف این نوع تفس���یر« به معرفی آن 
می پردازد. وی این تفس���یر را تفس���یری رمزی و اشاری می داند که به روش 
صوفیه و عارفان نگاش���ته و بیش از هر چیز بر نظریه وحدت وجود اس���توار 
شده است. از عباراتی که درباره تفسیر ابن عربی به کاربرده شده، می توان 
فهمید که صاحب التمهید، نس���بت به آن ناخرسند و منتقد است. وی 
برای اثبات ماحظات خود درباره تفسیر ابن عربی، نمونه های متعددی 

از برداشت های غیرقابل پذیرش وی را یادآور شده است.

7. عرائس البیان فی حقائق القرآن، نوش���ته أبومحّمد روزبهان بن أبی نصر 
البقلّی الشیرازّی )درگذشته 666ق(

ی���ات نجمی���ة، نجم الدی���ن أبوبک���ر عب���داهلل رازی معروف ب���ه دایة  8. تأو
ک���رده و پیش از اتمام آن  )درگذش���ته 564ق( نگارش این تفس���یر را آغاز 
ف���وت کرده و س���پس عاء الدولة أحمد بن محّمد س���منانی )درگذش���ته 

کرده است.  کامل  736ق( آن را 

پ���س از تبیی���ن روش عرفانی در تفس���یر و مهم ترین تفس���یرهای آن، نوبت 
یکردی  ک���ه با عنوان »تفس���یر ب���ا رو یکرد جدید می رس���د  ب���ه تفس���یر در رو
جدید«35 بررس���ی می ش���ود. مؤلف با ط���رح عنوان »رنگ های تفس���یر در 
گرایش های چهارگانه در تفس���یر عصری را برمی ش���مارد.  دوره جدید« 36 
ی تعبیر »الوان: رنگ ها« را به ج���ای گرایش به کار برده  ب���ه نظر می رس���د و

34. معرفت، محمدهادی؛ التفس���یر والمفّس���رون الجزء الثان���ی؛ ص 554 - 555 و  التمهید فی علوم 
القرآن الجزء العاشر التفسیر و المفسرون )مناهج التفسیر(، ص 457. 

35. التفسیر فی اّتجاه عصری.
36. ألوان التفسیر فی العصر الحدیث.
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که س���یدجمال الدین اس���دآبادی رس���اله  پنچریه را در رّد  یادآور می ش���ود 
سیداحمدخان و همفکرانش نوشته است.

ی درباره این  س���پس به بیان »تفسیر بر حس���ب ترتیب نزول« می پردازد. و
روش تفسیری می گوید:

اخیرًا نوعی تفس���یر ارائه ش���ده که در آن، ترتی���ب زمانی نزول قرآن 
که رعایت ترتیب نزول در فهم  رعایت ش���ده اس���ت با این گمان 
معان���ی آی���ات و پی بردن ب���ه مقاصد و اه���داف نزول ه���ر آیه یا هر 

کاماًل مؤثر است.  سوره، 

ر است که ترتیب کنونی سور و  این نوع تفس���یر، بر اساس این باو
آیات، بر خالف ترتیب نزول آنهاس���ت و بدین س���بب، بسیاری 
گر  از مفاهیم قرآنی، همچنان در پردۀ ابهام باقی مانده اس���ت و ا
ترتیب نزول رعایت می ش���د، ممکن بود برخی از این نارسایی ها 

وجود نداشته باشد. 39

اس���تاد معرفت از ناقدان تفسیر بر حسب ترتیب نزول است و در نقد این 
روش می گوید:

کاری  مطل���ب قابل تذک���ر اینکه پی ب���ردن ب���ه ترتیب نزول س���ور، 
آس���ان و در دس���ترس اس���ت و چنان ک���ه در بح���ث از ن���زول قرآن 
کرده اس���ت؛40  یخ به خوبی آن را ضبط و ثبت  کرده ایم، تار بیان 
ولی رعایت ترتیب نزول ُس���َور، هیچ گون���ه ارتباطی در فهم معانی 
که معلوم باش���د هر س���وره،  ی���را همین اندازه  آی���ات قرآن ندارد؛ ز
مکی اس���ت یا مدنی، در اوایل بعثت نازل ش���ده ی���ا در اواخر آن، 
کجا  در س���ال های نخس���ت هجرت نازل ش���ده یا اواخر آن و در 
ب���ارۀ چه نازل ش���ده اس���ت؟ در فهم معانی آیات س���وره مؤثر  و در
اس���ت؛ چه س���وره را در صدر کتاب تفسیری خود قرار دهیم چه 
در ذیل آن. در صدر و ذیل قرارگرفتن س���وره در نوش���تار، ربطی به 
فه���م معنا و درک مقاص���د آن ندارد. عمده، ش���ناخت موقعیت 

کجای مصحف بوده باشد. 41 نزولی سوره است، هر 

 وی در این باره از س���ه تفس���یر نام می برد: نخس���ت: تفس���یر بیان المعانی، 
یه و در نسب، منتسب  نوشته عبدالقادر ماُحَویش آل غازی که اهل سور
یه  امام موس���ی بن جعفر اس���ت. دوم: تفس���یر الحدیث فی التفس���یر،  به ذر
نوش���تهی عّزت َدرَوزه اس���ت که یکی از فلسطینیان متفکر و مبارز است. 

سوم: تفسیر پا به پای وحی، نوشته مرحوم مهندس مهدی بازرگان. 

اس���تاد معرفت تفس���یر الحدی���ث فی التفس���یر را فاق���د ن���وآوری می داند و 
ی  اش���کاالت متعددی درباره نوش���ته مهندس بازرگان مطرح می کند. و

در نقد مطالب مرحوم بازرگان می گوید: 

39 . معرفت، محمدهادی؛ تفسیر و مفسران؛ ج 2، ص 519.
40. معرفت، محمدهادی؛ التمهید؛ ج 1، ص 133 به بعد.

41. معرفت، محمدهادی؛ تفسیر و مفسران؛ ج 2، ص 519 - 520.

قطب بن إبراهیم ش���اذلی )درگذشته 1386ق(، التحریر و التنویر، تألیف 
محّمد طاهر بن عاش���ور )1296 - 1393ق(،  المیزان فی تفس���یر القرآن اثر 

سیدمحّمدحسین طباطبائی )1321 - 1402ق(. 

ک���ه به اختصار چنین  ی مزای���ای چهارگانه ای را برای المیزان برش���مرده  و
کامل به جنبه  اس���ت: 1. جمع بین تفس���یر موضوعی و ترتیبی؛ 2. توج���ه 
کم بر  ی ق���رآن« که حا

ّ
کل وح���دت موضوعی س���وره ها؛ 3 . نظریه »وحدت 

ی در تمام آیه ها و س���وره ها 
ّ
کل که یک روح  همه قرآن اس���ت؛ بدین معنی 

جریان دارد؛ 4. به کارگیری روش »تفسیر قرآن به قرآن«. 

ک���ه به تفس���یر اجتهادی اختصاص داده ش���ده اس���ت،  آخری���ن عنوانی 
»تفسیر موضوعی« نام دارد. نویسنده ذیل این عنوان به بیان روش تفسیر 
ی با بیان مقدمه ای خاس���تگاه تفسیر موضوعی و  موضوعی می پردازد. و
نیاز به آن را از صدر اس���ام می داند. سپس ذیل عنوان »رنگ های تفسیر 
کرده اس���ت. در  گون در این تفس���یر را بیان  گونا گرایش های  موضوع���ی«، 

بخشی از مطالب خود در این باره می گوید:
انواع این تفسیر پرشمار است. از جمله آنها نوعی از تفسیر است 
که به به مس���ائل فقهی برداشت ش���ده از ق���رآن اختصاص یافته، 
برخی به مسائل کالم یا اخالق یا سیاست و اجتماع پرداخته اند 
ز و مانند آن  و برخ���ی به مهم ترین مس���ائل مرب���وط به زندگی ام���رو

اختصاص یافته است. 38

ی تفسیر موضوعی را ضروری دانسته و عنوان »تفسیر موضوعی ضروری  و
گش���وده و ذیل عن���وان »انواعی از تفس���یر موضوعی«،  اس���ت« را ب���رای آن 

کرده است: سه گانه ای را به این شرح برای آن مطرح 
1. تفسیر موضوعی مندرج در تفسیر ترتیبی؛

2. تفسیر موضوعی موجود در آغاز هر بحث اسامی؛
3. تفسیر موضوعی مستقل. 

کتاب تفس���یر  گفته ش���د؛  که در آغاز مبحث معرفی و تحلیل  همان گونه 
و مفس���ران، - ج 2 که ترجمه  التفس���یر و المفّس���رون اس���ت، ب���ا متن عربی 
ک���ه ترجم���ه پ���س از متن عربی ب���وده، به طور  تفاوت های���ی دارد. از آنج���ا 
که قابل  طبیعی در آن اصاحات و اضافاتی زیرنظر اس���تاد انجام ش���ده 
توجه است. برای مثال، سه عنوان به بخش تفسیر در عصر جدید افزوده 

که عبارتند از:  شده 
که  گروه منافقین  که در ذیل آن به نوشته های  ج( شیوۀ سیاسی انحرافی 

موسوم به مجاهدین خلق بوده اند اشاره می کند. 

ی تفس���یر القرآن و ه���و الهدی و الفرقان نوش���تۀ  د( ش���یوۀ عقل���ی افراطی. و
و  افراط���ی می دان���د  زم���ره  ش���یوه عقل���ی  را در  س���یداحمدخان هن���دی 

38. معرف���ت، محمده���ادی؛ التمهی���د ف���ی عل���وم الق���رآن الجزء العاش���ر التفس���یر و المفس���رون )مناهج 
التفسیر(؛ ص 521.
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مفس���ر را نی���ز ب���ه اختصار معرف���ی می کند. در بس���یاری گزارش ه���ا عنوان  
فرعی »منهجه فی التفسیر: روش او در تفسیر«، در برخی »نزعته الفکریۀ: 
خاستگاه فکری او« و در موارد اندکی برخی عنوان های دیگر مانند »فرائد 
ی« مطرح ش���ده اس���ت. به ای���ن ترتیب همه  تف���ّرد بها: نظریات خاّص و
معرفی ها یکس���ان نیست. هر تفسیر در کمتر از یک صفحه معرفی شده؛ 
ولی برخی تفس���یرها با تفصیل بیش���تری معرفی ش���ده است؛ برای مثال، 
تفس���یر جامع البیان طب���ری بیش از دوازده صفح���ه را به خود اختصاص 
ی در ای���ن معرف���ی، مباحِث »پرتوی از این تفس���یر و منابع  داده اس���ت. و
آن«، »روش او در تفس���یر و نق���د آرا«، »موضع گی���ری او در مقاب���ل اهل رأی 
در تفس���یر«، »موضع او در برابر اهل ظاه���ر« و »جایگاه والیت او برای اهل 
کرده اس���ت. الزم است درباره برخی تفاسیر مهم بیش از  بیت«  را مطرح 
کله   دیگر تفس���یرها توضیح داده شود؛ در حالی که می تواند ساختار و شا
بحث یکس���ان ب���وده و به هم���ه پرس���ش های مربوط به روش شناس���ی هر 

تفسیر پاسخ دهد. 

گر مؤل���ف به این  ممک���ن اس���ت در پاس���خ به ای���ن اش���کال گفته ش���ود: ا
مطالب نپرداخته به دو دلیل اس���ت: نخس���ت آنکه تفسیر مورد نظر فاقد 
ابع���اد مختلف بوده و مؤلف صرفًا به بیان آنچه تفس���یر داش���ته، بس���نده 
کرده اس���ت. دوم آنکه مؤلفه ه���ای مورد نظر در برخی تفس���یرهای معرفی 

شده، قابل توجه نبوده تا نویسنده به آنها بپردازد.

که وقتی درپی روش شناسی تفاسیر هستیم، مؤلفه های  پاس���خ آن است 
که بررس���ی وجود یا فقدان هر یک از مؤلفه ها در  یم  مش���خصی در نظر دار
گر مؤلفه  مورد نظر  که ا روش شناسی هر تفس���یر اهمیت دارد. بدین معنی 
در روش یک تفس���یر وجود دارد، الزم اس���ت به آن تصریح شده و توضیح 
گر روش یک تفس���یر فاقد یک یا چند مؤلفه  روشی  داده ش���ود. همچنین ا
باش���د، الزم اس���ت ب���ه آن توجه ش���ود و فق���دان آن توضیح داده ش���ود. به 
این ترتیب، از منظومه ای نس���بتًا دقیق در بیان روش  هر تفس���یر برخوردار 
خواهیم ش���د که می تواند به همه  پرس���ش های مهم درباره روش شناس���ی 

آن پاسخ دهد.

پیشنهاد
برای رفع اشکال یادشده سه پیشنهاد قابل طرح است:

کامل هر تفسیر 1. شناسایی و تعیین مؤلفه های موردنیاز برای معرفی 
دس���تیابی ب���ه مؤلفه های مورد نیاز برای معرفی یکس���ان و کامل تفاس���یر، 
نیازمند طرح مجموعه پرسش های الزم برای شناسایی هر تفسیر است. 
پس از فراهم شدن این مجموعه، پرسش ها دسته بندی شده و با استفاده 

کامل هر تفسیر به دست می آید. از آن مؤلفه های مورد نیاز برای معرفی 

2. طراحی یک شناس���ه  معین و ثابت برای معرفی همه  تفاسیر با استفاده از 
مؤلفه های یادشده

ص 215 - 282.

تمام این دس���ته بندی ها و نمودارهای سیر تحّول و نزول قرآن، بر 
گم���ان فراتر نرفته  پایه ای سس���ت نهاده ش���ده و از دایرۀ حدس و 
یسنده، مبنای کار خود را بر جدولی نهاده  اس���ت. عمده آنکه نو
که اساس���ًا فاقد اعتب���ار اس���ت و تنها نم���وداری مجهول  اس���ت 
ران قاج���ار، در پای���ان ضمیم���ۀ کش���ف  ک���ه در دو ی���ه اس���ت  الهّو
المطالب قرآن به چاپ رس���یده و معلوم نیست تنظیم کننده آن 
 کار یکی از 

ً
کیس���ت و از کج���ا به دس���ت آمده اس���ت و احتم���اال

قرآن پژوهان غربی زمان قاجار باش���د. هرچه هس���ت، مشحون از 
که  یخی است و معلوم می شود  اغالط و اشتباهات علمی و تار

گاه بوده است. تنظیم کنندۀ آن در مسائل قرآنی ناآ

کت���اب مرحوم ب���ازرگان  اس���تاد در پای���ان مطال���ب انتق���ادی خ���ود درباره 
می گوید:

کار مهندس بازرگان بکاهیم.  که از ارزش  البته م���ا نمی خواهیم 
کار با ارزش اس���ت و ش���ناخت موقعیت و ش���رایط نزول هر  ن���وع 
آی���ه، کم���ک مؤثری در فهم محت���وای آیه و پی بردن ب���ه اهداف و 
که ب���ا رجوع به  مقاص���د عالیه آن اس���ت؛ ولی این چیزی اس���ت 
اس���باب الن���زول که از طریق صحیح و معتبر رس���یده باش���د، به 
یخی و  دس���ت می آید و راه رس���یدن ب���ه آن، از قرائن و ش���واهد تار
یندگان کوش���ا، باز است و برای دستیابی به آن،  حدیثی برای پو
فات و ترسیم منحنی های فرضی نیازی نیست.

ّ
به این گونه تکل

بررسی 
ام���روز آث���ار آیت اهلل معرفت در زمره منابع ارزش���مند علوم قرآنی در حوزه و 
دانش���گاه اس���ت. بازنگری این آثار، زمینه تکمیل هرچه بیشتر ساختار و 

محتوای آن را فراهم می کند. 

گردان برجس���ته این عالم فقید، تکمیل و به  که پس از ایش���ان شا از آنجا 
کار قرار داده اند،  کارهای نیمه تمام ایش���ان را در دس���تور  فرجام رس���اندن 
که آن���ان بتوانند آثار ارزش���مند اس���تاد را در فرصت  می ت���وان امی���دوار بود 
کرده و با تکمیل ساختار و محتوا، این آثار را به گونه ای  مناسب بازنگری 
غنی ت���ر و مناس���بت تر ارائه نمایند. با این امید و به منظ���ور بهبود آثار این 
دانشمند علوم قرآنی، ماحظات و پیشنهادهای ذیل قابل طرح است.

در این نوش���تار، موضوع س���خن تنها مربوط به روش شناسی تفسیر است 
و اش���کاالت ویرایش���ی یا س���اختاری و محتوایی دیگر هدف این بررسی 

نیست. 

الف( همسان نبودن ساختار معرفی تفسیرها
آی���ت اهلل معرفت در معرفی معروف ترین تفس���یرهای نقلی س���ی تفس���یر را 
ی در ای���ن معرفی، افزون بر معرفی اجمالی تفس���یر،  معرف���ی می کند.42 و

42. معرفت، محمدهادی؛ التمهید فی علوم القرآن الجزء العاشر التفسیر و المفسرون )مناهج التفسیر(؛ 
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1. تعیین مؤلفه های اساسی شکل دهنده روش های تفسیر
ب���رای مث���ال مؤلفه های���ی مانن���د 1. مبان���ی تفس���یر؛ 2. مناب���ع تفس���یر؛ 3. 
گرایش تفس���یری؛ 4. اصول وقواعد؛ 5. فرایند و سبِک بیان؛ 6. ویژگی ها 

می توانند مؤلفه های اساسی شکل دهنده در هر روش تفسیر باشند.

2. طراحی ساختاری مشخص با استفاده از مؤلفه های اساسی 

3. بیان هر روش تفسیر به طور یک سان در قالب ساختار طراحی شده 

ک���ه در مبح���ث »منهج���ه التفس���یریة« آمده،  تکمی���ل و ترمی���م مطالب���ی 
کند.  می تواند این اثر را به تألیفی نمونه در این زمینه تبدیل 

ج( ناهماهنگی در بیان انواع تفسیر اجتهادی
کتاب التفس���یر و المفّس���رون در  ذی���ل عنوان »تنوع تفس���یر اجتهادی« در 

جلد دوم ُنه قسم تفسیر اجتهادی بیان شده است.
فینقس���م التفس���یر االجته���ادی إل���ی: أدب���ی، وفقه���ی، وکالمی، 
وفلسفی، وعرفانی رمزی، و صوفی إشاری، واجتماعی، وعلمی، 

وجامع. 43

کتاب تفس���یر و مفس���ران در جلد  ذیل عنوان »تنوع تفس���یر اجتهادی« در 
کتاب یادش���ده اس���ت همان تقس���یم رعایت شده و از نه  که ترجمه   دوم 

تفسیر نام برده شده است.  
بر این  اس���اس، تفس���یر اجتهادی به این موارد تقس���یم می ش���ود: 
کالمی، فلس���فی, عرفانی رمزی، صوفی اش���اری,  ادبی، فقهی، 

اجتماعی، علمی و جامع. 44

کتاب التفس���یر و  در مت���ن و هن���گام توضیح انواع تفاس���یر اجته���ادی در 
المفّسرون در جلد دوم هفت عنوان ذکر شده است.

التفس���یر الفقهی )آیات األحکام(، التفاس���یر الجامعة، التفس���یر 
یة، التفاس���یر  ف���ی العصر الحدی���ث، تفاس���یر أدبیة، تفاس���یر لغو

الموجزة، تفاسیر عرفانیة )التفسیر الّرمزی و اإلشاری( 45

کت���اب التمهید  ک���ه در ابتدای بخ���ش دوم )النمط الثانی(  در فهرس���تی 
فی علوم القرآن الجزء العاش���ر التفسیر و المفس���رون )مناهج التفسیر(، ذیل 
عن���وان »التفس���یر اإلجتهادی« آمده،  انواع تفس���یر اجتهادی هش���ت نوع 

آمده است:
1. التفسیر الفقهی )آیات األحکام(؛

2. التفاسیر الجامعة؛

43. معرفت، محمدهادی؛ التفسیر والمفّسرون الجزء الثانی؛ ص 353. 
44. معرفت، محمدهادی؛ تفس���یر و مفس���ران جلد دوم؛ ص 228. ظاهرًا به اشکال شمار انواع تفسیر 
اجتهادی در ترجمه کتاب، یعنی در تفسیر و مفسران جلد دّوم، توجه شده و با حذف نوع »صوفی 
اشاری« شمار آن در این کتاب هشت نوع ذکر شده است. )تفسیر و مفسران جلد دّوم؛ ص 228(. 
کان باقی اس���ت. )التمهید فی علوم  با این حال در جلد دهم التمهید فی علوم القرآن اش���کال کما

القرآن الجزء العاشر التفسیر و المفسرون )مناهج التفسیر(؛ ص 288(.
45. معرفت، محمدهادی؛ التفسیر والمفّسرون الجزء الثانی؛ ص 354 - 526.

کرده اس���ت: 1.  برای مثال، ایش���ان در خال بحث به این مؤلفه ها توجه 
ی؛  کلیاتی پیرامون تفس���یر و زندگی نامه مؤلف؛ 2. خاس���تگاه فکری؛ 3. 
ک���ه به کارب���رده؛ 5. روش او؛ 6. موضع گی���ری او در مقابل أهل  4. منابع���ی 
رأی؛ 7. موضع گی���ری او در مقاب���ل أه���ل ظاه���ر؛ 8. جایگاه او نس���بت به 
گر بی���ان همین مؤلفه های  ی. ا والی���ت اهل بی���ت؛ 9. آرای اختصاصی و
گ���زارش و معرف���ی هم���ه تفس���یرها رعایت ش���ود، مجموعه ای  نه گان���ه در 
که به پرسش های متعددی دربارۀ  هماهنگ و یکپارچه را فراهم می کند 

هر تفسیر پاسخ خواهد داد.

3. تبیین همه مؤلفه های تعیین شده در هر تفسیر
که هم���ه مؤلفه های مهم در معرفی هر  ب���ه این ترتیب می توان امیدوار بود 
تفس���یر بررسی و تبیین می شود. در این صورت همه کتاب های تفسیری 
به طور یکس���ان معرفی ش���ده و ب���ه صورت مرجعی کامل برای ش���ناخت 
گرچه ممکن اس���ت توضیحات ذیل  تفس���یرهای نقل���ی در خواهد آمد. ا
مؤلفه ه���ای م���ورد نظر به یک اندازه نباش���د، ب���ا این حال س���اختار واحد 
و درنظرگرفت���ن همه پرس���ش های م���ورد نیاز در هر تفس���یر س���بب اجرای 

الگویی واحد در تدوین معرفی هر تفسیر خواهد شد.

و  ب���ه س���اختار تدوی���ن  تبیی���ن روش ه���ر تفس���یر  ب( محدودش���دن 
ویژگی هایی در محتوا

که آیت اهلل معرفت در بیان روش تفسیری  نکته قابل توجه دیگر آن است 
هر کتاب تفس���یری اعم از تفس���یرهای نقلی یا اجتهادی، بیش از هر چیز 
کرده  به س���اختار بیان تفس���یر در کتاب و ویژگی های محتوای آن بسنده 
ی در بیان روش تفسیر هر کتاب به مبانی، اصول  اس���ت. به این ترتیب و
و فرایند فهم و تفسیر مؤلف نپرداخته، بلکه صرفًا نتیجه نهایی را وصف 
کرده است. افزون بر این، مؤلفه های در نظر گرفته شده برای بیان روش هر 
تفس���یر نیز یکسان و برخوردار از ساختاری ثابت و دارای همه مؤلفه های 

اساسی نیست.

بنابرای���ن، این گون���ه بیان ک���ردِن روش تفس���یری نمی تواند انتظ���ارات ما از 
روش شناس���ی تفس���یر را تأمی���ن کند. اص���واًل خاصه ک���ردن معنی »روش 
تفس���یری« در ساختار تدوین تفس���یر و ویژگی محتوا قابل تأمل است. به 
نظر نگارنده، مفهوم روش تفس���یر دس���ت کم دربردارن���دۀ عناصری مانند 
گرایش، اصول و قواعد، فرایند و سبِک  بیان و ویژگی های  مبانی، منابع، 
گر از تبیین هر یک از موارد یادشده در بیان روش تفسیر  هر تفسیر است. ا
غفلت ش���ود، تبیین روش تفسیر به طور کامل انجام نشده و فقط بخشی 

از آن تبیین شده است.

پیشنهاد
گون���ه ای جامع تر و  مناس���ب اس���ت روش شناس���ی هر کتاب تفس���یری به 
کامل ترش���دن تبیین روش هر  مفیدتر از آنچه هس���ت، تبیین ش���ود. برای 

تفسیر پیشنهاد می شود:
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ب���ا اس���تفاده از ج���دول و مقایس���ه انواع تفس���یر اجتهادی مطرح ش���ده در 
بیانات جلد دهم التمهید که آخرین نس���خه  منتشرش���ده اس���ت، تفاوت 
یادشده به وضوح مشاهده خواهد شد. در این جدول، فهرست ارائه شده 
کتاب، در س���تون نخست درج شده است؛ در ستون دوم انواع تفسیر  در 
ک���ه با عنوان »تنوع التفس���یر« از آن یادش���ده با نام »انواع بیان ش���ده« درج 
ش���ده اس���ت. س���پس انواع تفس���یرهایی که تبویب و توضیح داده ش���ده 
گردیده است. برای  است در ستون سوم با نام »توضیح داده شده«، درج 
گرفته شده و دیگر  فراهم کردن زمینه مقایس���ه، ستون نخست اصل درنظر 
انواع بیان ش���ده با آن مقایس���ه می ش���ود. برای نش���ان دادن تفاوت ترتیب 

روش ها، شماره ترتیب آن در بیان آیت اهلل معرفت ذکر شده است. 

ف
توضیح داده شدهتنوع التفسیرفهرستردی

التفسیر الفقهّی )آیات 1
فقهّی )2(األحکام(

التفسیر الفقهی آلیات 
األحکام

)لمحة عن نطّور التفسیر 
الفقهّی(

)1(

التفاسیر الجامعة )2(جامع )10(التفاسیر الجامعة2

التفسیر فی العصر 3
الحدیث

تفاسیر أدبیة )3(أدبی )1(التفاسیر األدبیة4

تفاسیر لغویة )4(التفاسیر اللغویة5

تفاسیر موجزة )5(التفاسیر الموجزة6

7
التفاسیر العرفانیة 
)التفسیر الرمزّی و 

اإلرشادّی(

عرفانّی )5(، 
رمزی )6(، 

صوفی إشاری 
)7(

التفسیر العرفانّی الصوفّی
)التفسیر الرمزّی اإلشاری(

)6(

التفسیر فی اّتجاٍه 8
عصرَی

التفسیر فی اّتجاٍه عصرّی 
)7(

کامّی )3(9

فلسفّی )4(10

اجتماعی )8(11

علمی )9(12

التفسیر الموضوعی )8(13

کن���ون به راحتی می توان مش���اهده کرد که اقس���ام هش���ت گانه فهرس���ت  ا
در صفح���ه 283 و ان���واع ده گانه یادش���ده در ذیل تنوع تفس���یر و تفاس���یر 
که توضیح داده شده، در ترتیب، تعداد و نام ها با یکدیگر  هشت گانه ای 
متف���اوت هس���تند. همچنی���ن ب���ه نظر می رس���د دو عن���وان »التفس���یر فی 
العص���ر الحدی���ث« و »التفس���یر فی اّتج���اٍه عصری« در فهرس���ت تکراری 

3. التفسیر فی العصر الحدیث؛
4. التفاسیر األدبیة؛
5. التفاسیر اللغویة؛

6. التفاسیر الموجزة؛
7. التفاسیر العرفانیة )التفسیر الرمزی و اإلشاری(؛

8. التفسیر فی اّتجاه عصری.46

کتاب، انواع تفسیر اجتهادی  ذیل عنوان »تنوع تفسیر اجتهادی« در این 
این گونه آمده است:

أدبی، فقهی، کامی، فلسفی، عرفانی رمزی، صوفی إشاری، اجتماعی، 
علمی و جامع. 47 

در این ش���مارش، تفاس���یر عرفانی رمزی از تفاسیر صوفی اشاری تفکیک 
شده است. به این ترتیب تعداد تفاسیر اجتهادی نه تفسیر خواهد بود. 

مؤلف عنوان های مربوط به انواع تفس���یر اجتهادی را در متن و به هنگام 
توضیح هر یک از آنها این گونه آورده است:

التفس���یر الفقه���ی آلی���ات األح���کام )لمح���ة ع���ن تطّور التفس���یر 
یة،  الفقه���ّی(، التفاس���یر الجامع���ة، تفاس���یر أدبی���ة، تفاس���یر لغو
تفاس���یر موج���زة، التفس���یر العرفان���ّی الصوف���ّی )التفس���یر الرمزّی 

اإلشاری(، التفسیر فی اّتجاٍه عصرّی، التفسیر الموضوعّی.48

در عنوان ها هش���ت تفس���یر اجته���ادی توضیح داده می ش���ود. این بدان 
دلیل اس���ت که تفسیر عرفانی همان تفس���یر صوفی و معادل تفسیر رمزی 
اش���اری دانسته شده است. تا اینجا تعابیر متفاوتی درباره تفسیر عرفانی 

کار برده شد. این تعابیر عبارتند از: و صوفی به 
1. تفسیر عرفانی؛

2. تفسیر عرفانی رمزی؛
3. تفسیر صوفی؛

4. تفسیر صوفی اشاری؛
5. تفسیر عرفانی صوفی )تفسیر رمزی اشاری(.

تعبیر درس���ت هم���ان تعبیر پنجم؛ یعنی »تفس���یر عرفانی صوفی )تفس���یر 
رمزی اشاری( است. ظاهرًا تفاوت موجود در به کارگیری این تعابیر در هر 
کتاب یا در هر س���ه آنها به دلیل غفلت در ویرایش بوده اس���ت. از این رو 
که ذیل  کرد. در چاپ آخر نیز عنوان هایی  می توان به آخرین چاپ تکیه 
آن توضیح داده شده، معتبر است نه آنچه به اجمال ذکر شده است. به 
کان  کما این ترتیب مش���کل حل می شود، با این حال اختاف در تعابیر 

موجود است.

46. همان، ص 283.
47. معرف���ت، محمده���ادی؛ التمهی���د ف���ی عل���وم الق���رآن الجزء العاش���ر التفس���یر و المفس���رون )مناهج 

التفسیر(؛ ص 288.
48. همان، ص 289 - 527.

التفسری واملفسرون یف ثوبه القشیب الجزئ الثاین



نقد و برریسکتاب

49 140سال بیست و چهارم،مشارۀدوم، خــــــــرداد و تـــری 1392

جدیدی داشته که مطالعه آن برای عاقمندان الزم و الهام بخش خواهد 
گرانقدر به جبران این  گردان آن اس���تاد  بود. از این رو شایس���ته است ش���ا
نق���ص اقدام کنند. یعنی زمینه  معرف���ی کتاب های آیات االحکام در دو 
یخ تطور تفسیر اجتهادی  قرن اخیر را نیز فراهم کنند تا مخاطب بتواند تار
گرفته تا کنون  که از همان قرن نخس���ت ش���کل  در ح���وزه تفس���یر فقهی را 

کند. کرده و تطور آن را مشاهده  دنبال 
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7. معرف���ة، محمده���ادی؛ التمهی���د ف���ی علوم الق���رآن الجزء العاش���ر؛ قم: مؤسس���ة 
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بوده و مقصود از آن یکی بیش نیس���ت. آنچ���ه یکی بودن این دو عنوان را 
گانه توضیح  ک���ه ما به  ازای هر یک به ط���ور جدا تأیید می کند، آن اس���ت 
داده نش���ده اس���ت. نویس���نده در قس���مت توضیح ان���واع تفس���یر، عنواِن 
»التفس���یر فی اّتجاٍه عصرّی« را توضیح داده اس���ت. نکته  دیگر اینکه در 
توضیحات، عنوانی با نام »التفسیر الموضوعی« آمده و درباره آن توضیح 
که نه در فهرست و نه ذیل »تنوع التفسیر االجتهادی« نامی از  داده ش���ده 

آن برده نشده است.

با اینکه آنچه توضیح داده شده است، هشت نوع بیشتر نیست، مجموع 
عنوان های ذکرش���ده با حذف موارد تکراری به سیزده قسم می رسد. این 
کنار  که با تنقیح عنوان های مطرح ش���ده، پنج عنوان  بدان معنی اس���ت 

گذاشته شده است. 

البت���ه متداخل بودن اقس���ام و نیز متداخل بودن آنها با تفس���یر نقلی نیز از 
که جامع  نکات قابل توجه اس���ت؛ برای مثال تفس���یر، می تواند در حالی 
گر موجز باشد؛ بدین  اس���ت، نقلی یا اجتهادی باشد. همچنین اس���ت ا
که تفس���یر می توان���د موجز باش���د و نقلی ی���ا اجتهادی نیز باش���د؛  معن���ی 
بنابرای���ن می ت���وان عنوان ه���ای مرّکبی نی���ز از انواع تفس���یرهای اجتهادی 

که به آن اشاره نشده است. کرد  انتزاع 

پیشنهاد
که روش شناس���ی تفس���یر در علوم قرآن���ی مبحثی جدید  کرد  بای���د اذعان 
اس���ت. ای���ن دانش با وج���ود رش���د روزاف���زون در دهه های اخی���ر، هنوز تا 
کمال راه طوالنی ای در پیش دارد. از جمله مطالب بایس���ته  رس���یدن به 
بازنگری، اصاح و تکمیل در روش شناس���ی تفس���یر، ساماندهی مبادی 

یه، اصطاحات و اقسام آن است. تصور

از این رو پیش���نهاد می شود در ویرایش های بعدی کتاب، ضمن توضیح 
مطالب یادش���ده، همان اقس���ام و تعابیر هش���ت گانه  در فهرس���ت و ذیل 
عن���وان »تنوع التفس���یر االجتهادی« بیاید که در متن  توضیح داده ش���ده 
اس���ت. به ای���ن ترتیب عنوان ه���ای س���یزده گانه  موجود در همان هش���ت 

عنوان به صورت یکسان تثبیت خواهد شد.

کاستی در معرفی آیات األحکام در دو قرن اخیر د( 
یخ از قرن اول تا  آیت اهلل معرفت کتاب های آیات األحکام را به ترتیب تار
که تدوین تفسیر  گرچه تصریح می کند  ی ا کرده است. و دوازدهم معرفی 
فقه���ی ت���ا کنون ادامه داش���ته و نام یکی از نویس���ندگان را نی���ز آورده؛ ولی 
کتاب های فقهی یا آیات  کتاب او نبرده اس���ت. همچنین دیگر  نامی از 

گزارش نکرده است. األحکام تدوین شده از قرن سیزده به بعد را نیز 

پیشنهاد
کریم و توجه به آیات االحکام، به دلیل گسترش  بی تردید فقه پژوهی قرآن 
انتظ���ار از ق���رآن در دو قرن اخیر و به ویژه در قرن چهاردهم دس���تاوردهای 
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