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چکیده

تفسیر واعظانه ،گرایشی است مبتنیی ریر وعی و بهاریه ،نا نیاا نی یر گرایشهیا
مفسران ،ررا هدایت و ااشان و ریا موراییت مطا یا عیاه ،یه بویایل و اسی ر
ویژها ناان .مفسر می رشد ره هر وسی ه رر اثرگذاا تفسیر بیریش ریفاایید .نغدغیه
مفسر نا آن ره همراه مسائ ی ه نا ذهی مییپرواانید ،اشید مونیر ادیران هامویه ،و
ترههنانن ره سمت ماالت انسانی است .از ای او ،ذیل هر آییها رهتفوییل ،مهابیا
مرتبط را آیه اا ذ ر می ند و از نقل مهاببی ه رچک تری ااتبا ی نیا را آییه ناشیته
راشد ،نایغ نمی ند .نا ناا ای هامویت ،نظم و نسق تفسیر ره هم نمیبران و مهمتیر
آنکه مطا ا اا بسته و م رل نمی ند .نتایج ایی پیژوهش ،یه ریه اوص تر ییفی -
تو ی ی انجاه شده ،گریا آن است ه ویژگیها هر عور رر تأبیف رنن یا نکرنن
تفاسیر واعظانه اثرگذاا ررنه است .تفاسیر واعظانه از نقل شفاهی نا نواه پیدایش بیرن
نا سده نطست ره نقهه اوج برن نا نواه شکلگیر رااگ تری تفسیر واعظانه شییوی
نا قرن ششم میاسد .سپس را سپر رنن مراحل اشد برن ،مورایت برن اا تا قیرن
یازنهم حف می ند .قرن نوازنهم و سیانهم ،نواه ادرل و مانگشدن هنبه واعظانیه
نا تفسیر است .نا قرن چهاانهم نورااه تفسیر واعظانه ،نمرن با ی پییدا می نید و نو
تفسیر ن اشته می شرن؛ و نا نهایت نا پیمرنن سیر تکامیل بیرن ،نا نواه موا یر و ریه
نبیل اهتماه مفسران ره مسائل اهتماعی ،تغییر ماهییت مینهید و ریه سیمت و سیر
تفاسیر هدایتی  -ترریتی گرایش مییارد.
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کلیدواژهها :تفاسیر واعظانه ،تهرا ،مطا ا عاه ،اسرائی یات.

مقدمه
هدف خداوند از انزال کتاب و ارسال رسل ،هدایت ،رشد و سعادت ابدی انسان اسجت
قرآن ،کتاب هدایتگر ،شفای سینه ها ،رحمج للعجالمیو و پایجداررریو راه هجدایت انسجان
است خداوند متعال می فرماید« :یا أَیهَا النَّاسُ قَدْ جاءَرْکمْ مَوْعِظَ ٌ مِوْ رَبِّکمْ وَ شِجفاءٌ لِمجا
فِی الصُّدُورِ وَ هُدی وَ رَحْمَ ٌ لِلْمُؤْمِنِیو»؛ «ای مردم! به یقیو از سوی پروردگار شما پندی
برای شما و شفای آنچه در سینه ها است هدایت و رحمتی بجرای مؤمنجان آمجده اسجت»
(یونس )75 :در کنار ایو منبع عظیم هدایت ،انسانهای دیگری هستند که از آنها به قجرآن
ناطق رعبیر می شود (م لسی)391/31 :3041 ،؛ و ایو اصطالح ،شایسجته نیسجت ججز بجرای
کسانی که مصداق آیه شریفه «لِیذْهِبَ عَجنْکمُ الجرِّجْسَ أَهْجلَ الْبَیجتِ وَ یطَهِّجرَکمْ رَطْهِیجرا»
(احزاب )11 :هستند؛ افرادی که پیامبر ،آنان را هم سنگ با قرآن کجریم قجرار داده و نقجش
محوری آنان در رربیت افراد شایسته ،انکارناپذیر است
رهنمودها و ارشجادهای ارزشجمند اهمجه (ع) در طجول رجاری  ،راهگشجای بسجیاری از
انسانهای حق طلب بوده و آنها را از گرویدن به ورطه جهل و هالکجت رهانیجده اسجت
اهمه (ع) در ایو راه از هیچ کوششی فروگذار نکردهاند اندیشمندان و مفسران قجرآن بجه
ربعیت از اهمه بزرگوار ،بر خود الزم دیده اند راه آنان را ادامه دهند و به ارشاد و هدایت
دیگر افراد جامعه همت گمارند لذا دست به رألیف رفسیرهایی از قجرآن زدهانجد کجه از
سویی سواد علمی مفسر ،و از سوی دیگر دغدغههای او متناسجب بجا نیازهجای جامعجه،
من ر به پیدایش رفسیرهایی با گرایشهای متفاوت شده است
یکی از انواع گرایش ها ،رفسیر واعظانه است کجه هجدفی ججز هجدایت عمجوم افجراد
جامعه در ذهو نمیپروراند آنچه از شنیدن ایو نام به ذهجو متبجادر مجیشجود ،رفسجیری
است سرشار از نکات پندآموز؛ اما در حقیقت ،ایو ویژگی یکی از چندیو ویژگی محل
روجه مفسر و مهمرریو آن است که مفسران با روشهای گونجاگون ان جام مجیدهنجد از
همیو رو است که رفاسیر واعظانه از رفاسیر اخالقی ،هدایتی ،و رربیتی جدا میشود ،کجه
در ادامه رفاوت میان رفاسیر واعظانه و هدایتی را بیان خواهیم کرد نکته قابل رأمل این ا
است که صرف واعظ بودن مفسر ،دلیل بر نگارش رفسیر واعظانه نیسجت زیجرا در میجان
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شیعه و اهل سنت ،مفسران بسیاری داریم که به وعظ و خطابه میپرداختند ولجی رفسجیر
واعظانه نداشتند مثال ،ادنهوی در طبقات المفسریو و سمعانی در التحبیجر فجی المع جم
الکبیر ،مفسر ان بزرگی چجون ابومنصجور فارسجی اهجل نیشجابور (سجمعانی ،بجیرجا،)141/3 :
ابوسعید اصفهانی (همان ،)333/3 :ابوطاهر سلماسی (ادنجهوی :3035 ،نج )301//و را نجام
می برند که واعظ نیز بوده اند؛ اما رفسیرشان در زمره رفاسیر واعظانه قرار نمجیگیجرد در
میان شیعه نیز میروان از اطیب البیان سید عبدالحسیو طیجب و مجو وحجی القجرآن سجید
فضل اهلل (ایازی 301 :3151 ،و  )570و عراهس البیان فی حقاهق القرآن صدرالدیو ابومحمجد
روزبهان (صالحی )371 :3113 ،به عنوان مفسجران واعظجی نجام بجرد کجه رفسیرشجان جنبجه
واعظانه ندارد
آنچه به عنوان رفسیر واعظانه مدّ نظر است در حقیقت ناظر به جنبجههجای محتجوایی
رفسیر است؛ به طوری که با نگاه اول و بدون آشنایی با ویژگجیهجای ایجو نجوع رفسجیر،
نمیرجوان جنبجه واعظانجه بجودن رفاسجیر را شجناخت ایجو نجوع رفاسجیر از خصوصجیاری
برخوردارند که با شناخت آن ،بهراحتی می روان رفسیر واعظانه را از دیگر گجرایشهجای
رفسیری باز شناخت
با روجه به ایو مقدمه ،پرسش های ایو پجژوهش ،چنجیو اسجت 3 :رفاسجیر واعظانجه
چیست ،چه ویژگی هایی دارد و چرا به ایو نام نامیده شده است؟  3چجه رفجاوری میجان
رفسیر واعظانه و رفسیر هدایتی وجود دارد؟  1رفاسیر واعظانه شیعی از صدر اسجالم رجا
کنون ،چه سیر رطوّری داشته اند و ویژگجیهجای ایجوگونجه رفاسجیر در ایجو سجیر رطجور
چیست؟
ایو مقاله ،سیر رطور بررریو رفاسیر واعظانه موجود در میان شجیعه را بررسجی کجرده
است بررسی رفاسیر واعظانه اهل سنت ،خود م ال دیگری میطلبد به نظجر مجیرسجد
مفسران رفاسیر واعظانه به هدایت و ارشاد مردم بیشتر از جنبههای دیگر رفسیری روججه
داشته اند ؛ به طوری که به هر وسجیله و بجا ای جاد انجدص فرصجتی در انجدرز و نصجیحت
مخاطب می کوشند و ایو عاملی برای اقبال عمومی مردم بجه سجمت ایجو رفاسجیر شجده
است
درباره پیشینه رحقیق ،پجاکتچی در کتجاب رجاری رفسجیر قجرآن کجریم ،ذیجل مباحجث
گفتارها ،به ایو گرایش رفسیری روجه کرده و از دو زاویه دید متفاوت ،به معرفجی ایجو
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گرایش پرداخته است 3 :دید راریخی شکلگیری ایو نوع گرایش؛  3دید محتجوایی آن
(پاکتچی 314- 335 :3193 ،و  )345- 344اما غلبه مطالب وی با نگاه راریخی است و کمتر به
محتوا روجه شده است ایو مقاله ناظر به دیجدگاه دوم بجوده و کوشجیده اسجت بجا بیجان
ویژگی های رفسیر واعظانه بر جنبه محتوایی آن ،که در کتاب راری رفسیر قرآن کریم بجه
آن روجه نشده ،رأکید کند و سجیر رطجور آن را در رفاسجیر شجیعه نشجان دهجد بجهعجالوه
کوشیده ایم رصویر دقیق و روشنی از رفسیر واعظانه در دوران رابعان نیز بیجان کنجیم کجه
جای آن در کتاب پاکتچی خالی است قبل از پاکتچی ،محمجد بجو عبجداهلل خضجیری در
کتاب رفسیر التابعیو ،ضمو معرفی رابعان ،گاه به جنبه واعظانهبودن چنجد رفسجیر اشجاره
کرده است ،بدون اینکه به سیر رطور رفاسیر واعظانه بپردازد دار الوطو للنشجر در سجال
 3034ه ق (3999م ) در ریاض ،چاپ اول ایو کتاب را در  3م لجد منتشجر و بجه بجازار
عرضه کرد با بررسیهای صورتگرفته ،راکنون مقاله یا کتجابی در ایجو زمینجه بجه طجور
مستقل نوشته نشده است

تفسیر واعظانه ،گرایش یا روش؟

کلمه «وعظ»  37بار در  30سوره قرآن 1به صورت اسم و فعل به کار رفته اسجت مجثال:
«هَذَا بَیانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدی وَ مَوْعِظَ ٌ لِلْمُتَّقِیوَ» (آل عمران )311 :و «قَالُوا سَوَاءٌ عَلَینَا أَوَعَظْتَ أَمْ
لَمْ رَکوْ مِوَ الْوَاعِظِیوَ» (شعراء)311 :
«وعظ» در لغت به همان معنای متداول و کاربردی آن برمیگردد کلمه «وعظ» رقریبا
در همه کتابهای لغوی به یک شکل معنا شده است یعنجی گجوهر معنجایی آن رجذکر و
اندرز است راغب می گوید « :وعظ :رذکر به خیر و آنچه مقترن با خجوف باشجد» (راغجب
اصفهانی )155 :3033 ،از دیدگاه مصطفوی ،وعظ عبارت است از ارشاد به حق با رذکرات
مفید و آگاهی های سودمند مناسب که مفاهیم خجوف و نصجیحت ،و امجر بجه طاعجت و
روصیه ،از آثار آن است پنهان نیست که ارشاد و هدایت در خصجو رقجوا و حالجت
روجه و رمایل وجود دارد و فرقی هم ندارد که هدایت از جانب پیامبر باشد که مبعوث
شده یا از جانب قرآن یا از جانب موعظه واعظ مخل /ناصح؛ اما به هنگام رویگردانی
و اعراض به هیچ وجه رذکّر نافع نیست (مصطفوی)374- 309/31 :3114 ،
اما اینکه رفسیر واعظانه ،روش مفسر است یا گرایش او ،بهتر است رعریجف دقیقجی
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از هر دو ذکر کنیم در حقیقت ،بسیاری از ایو اصطالحات در جای هم قرار میگیرند
روش (منهج) :مقوله ای است فراگیر که مفسجر ،آن را در همجه آیجات قجرآن بجه کجار
می گیرد و اختالف در آن باعث اختالف در کل رفسیر میشود؛ و آن چیزی جز منجابع و
مستندات نیست (شاکر )01 :3113 ،البته منابع رفسیر نزد مفسران متفاوت اسجت؛ از قبیجل:
قرآن ،روایات ،عقل و که مسلما اختالف در منابع رفسیر ،در رفسیر روایجات و سجوره
رأثیرگذار است که به ایو گونه اختالف ،منهج یا روش مفسر میگویند گرایش (ارّ جاه):
مربوط به جهتگیری های مربوط به عصر مفسر است و اررباط رنگارنجگ و مسجتقیم بجا
رمایالت ذهنی و روانی مفسر دارد که خود وابسته به سه عامل مهم است 3 :دانشهایی
که مفسر در آن رخصّ /دارد؛  3روحیّات و ذوقیّات مفسر؛  1دغدغجههجای مفسجر در
مساهل مختلف بیرونی (همان)01 :
خصو
با روجه به آنچه گفته شد ،رفسیر واعظانه گرایشی است در رفسیر که دغدغه مفسر در
آن ،هدایت عامه مردم است و برای رسیدن به ایو هدف از روشهای خاصی بهره میبرد
البته ایو گرایش در کنار دیگر گرایش های مفسر ،بجه رفسجیر او رنجگ و بجوی واعظانجه
می دهد هدف مفسر ،اثرگذاری بر مخاطب است در نتی ه از اموری استفاده میکند کجه
مخاطب عام در درستی آن شکی ندارد از ایورو ،از امور بدیهی و مسلّم و مشهور ،فراوان
بهره می گیرد بیان داستان نیز از اموری است که مفسر ،بسیار از آن استفاده میکند یکی
از معاصران از ایو نوع رفاسیر به داستان پردازی رعبیر می کند و معتقد اسجت در رفاسجیر
واعظانه ،داستانها یی مثل داستان حضرت یوسف با آب و راب و ظرافتهای بسیاری نقل
میشود (پاکتچی )347 :3193 ،به نظر ایو نویسنده ،در نتی ه ایو داستانپردازی ،اسراهیلیات
فراوانی وارد ایو نوع از رفاسیر میشود و مفسر در قبال بیان صجحت و سجقم قصجههجا،
مسئولیتی احساس نمی کند روایات اسباب نزول ،فضایل سور ،ذکرنکردن سند روایات،
بررسی نکردن ر وایات از لحاظ سندی و متنی از دیگر ویژگیهای ایو نوع رفاسیر است
زبان رفسیر ،ساده و روان و به زبان مردمی است که مفسر برای آنان ،رفسجیر خجویش را
نگاشته است چون قرار است رفسیر واعظانه ،نوعی آموزش عمومی به عامه مردم بدهد،
باید به زبانی ساده و در عیو حال دارای مطالب جذاب و شجنیدنی باشجد در نتی جه در
رفاسیر واعظانه ،زبانهای محلی رواج پیدا میکند (همان )340 :البته رمام کوشش مفسر در
جهت ارشاد ،رزکیه و بازداشتو مخاطب از بدیها و کارهای نادرست است از ایورو ،از
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شیوه هایی بهره می گیرد که مخاطب را با خود همراه کند ایو گجرایش ،بعجد از رحلجت
پیامبر در میان مفسران ای اد شده است (نک  :دایرةالمعارف قرآن کریم)151/1 :

ویژگیهای کلی تفاسیر واعظانه

با روجه به رعریفی که از رفسیر واعظانه ذکر شجد و همچنجیو بجا در نظجر گجرفتو شجیوه
خاصی که در رفاسیر واعظانه به کار گرفته میشود ،میروان خصوصجیات زیجر را بجرای
ایو گرایش رفسیری برشمرد:

 .1آموزشیبودن
ایو رفاسیر به گونه ای نوشته می شوند که بتوان به آسانی آن را به عامه مردم آموخجت از
ایورو از رفاسیر فنی و رخصصی جدا میشوند (پاکتچی)340 :3193 ،
 .2نگارش تفسیر به زبان عامه مردم
از دیگر ویژگیهای رفسیر واعظانه ،که به نوعی برجستهرجریو ویژگجی آن اسجت ،زبجان
عامیانه رفسیر است که دو معنا را در خود جای داده است :الف زبان عامیانه بجه معنجای
قابل فهم بودن برای عموم مردم و در حد افکار عموم جامعه و دورشدن از بحجثهجای
پیچیده کالمی ،فقهی ،لغوی و ؛ ب زبان عامیانه به معنای زبان محلی؛ همانگونجه کجه
شاهد نگارش رفاسیر واعظانه به زبان فارسی هستیم چه اینکه بجه اعتقجاد برخجی ،زبجان
علمی رفسیر ،عربی است؛ ولی رفاسیر واعظانه به ایو دلیجل کجه بایجد بجا مخاطجب عجام
اررباط پیدا کند ،به زبانهای محلی نوشته میشد و به ایو ررریب در حوزه شیعه و اهجل
سنت شاهد رفاسیر واعظانه به زبان ررکی ،اردو و فارسی هستیم (همان)
 .3ایجاد جاذبه در مخاطب
در رفاسیر واعظانه رالش مفسر در جهت افجزایش جاذبجه و ای جاد رغبجت در مخاطجب
مشهود است مفسر می کوشد به هر وسیله ای بر اثرگجذاری رفسجیر خجویش بیفزایجد از
ایورو از قصه بسیار بهره میگیرد (همان)347 :
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 .4کوشش در اندرز مخاطب
پند و اندرز مخاطب از جمله مساهلی است که مؤلف رفسیر واعظانه به آن روججه ویجژه
دارد و به هر مناسبتی ،شروع به اندرز مخاطب میکند ،بهویژه وقتی به آیهای مجیرسجند
که حاوی نکات اخالقی و پندآموز است (همان)

دورههای تدوین و تطوّر تفسیر واعظانه

ایو نوع رفسیر از سده نخست آغاز شده و در سالهای بعد ادامه یافته است و همزمجان
با سیر رطوّر سایر رفاسجیر ،در ادوار مختلجف و در اثجر وضجعیت زمانجه ،دسجتخجوش
رغییرات و رحوالری شده است کجه شجش دوره را پشجت سجر گذاشجته اسجت 3 :عصجر
پیدایش؛  3دوره ظهور اولیو و بزرگرجریو رفسجیر واعظانجه؛  1دوران رشجد؛  0دوران
افول؛  7عصر رشد م دد؛  1دوره رغییر در هجر کجدام از دورههجا غیجر از دوره افجول،
شاهد شکل گیری رفسیر به سبک واعظانه هستیم که در ادامه آن را معرفی میکنیم
 .1عصر پیدایش تفسیر واعظانه (فقدان مرزبندی بین شیعه و اهل سنت)
ریشه رفسیر واعظانه به سده نخست برمیگردد که جوالنگاه قصّهپردازان و واعظان شده
بود در مرحله نخست ،قُصّا در اماکو عمومی و مساجد آن را به صورت نقل سینه به
سینه و شفاهی مطرح می کردند بعد از وفات پیامبر ( ) ،بعضی از صحابه کجممایجه و
ناآگاه به اهل کتاب مراجعه میکردند که عوامل مختلفی برای آن برشجمرده شجده اسجت
محمدهادی معرفت سه عامل ضعف فرهنگی مسلمانان نسجبت بجه دانسجتههجای یهجود،
مختصرگویی داستانهای قرآنی و فراوانی نقل داستان از جانب یهودیان را جزء مهمرریو
عوامل روی آوری مسلمانان به سوی اهل کتاب معرفی میکند (معرفت )01/3 :3159 ،ایجو
مسئله موجب رواج قصّهپردازی و ورود اسراهیلیات به حدیث و در نهایت به رفسیر بود
خلفا و به دنبال آنان معاویه نقش مهمّی در رواج ایو رخداد راریخی ایفا کردند به نظجر
محمدهادی معرفت ،داستانسرایی در مساجد در اواخر دوران عمر به راه افتاد رمجیم از
وی اجازه خواست در مساجد بایستد و برای مردم قصه بگوید و عمر به وی اجازه داد
ایو روند در زمان عثمان هم ادامه داشت را اینکه علجی (ع) در زمجان خجود اینجان را از
مساجد راند؛ برخالف معاویه که از زمان رخصتدادن عمر ،بر رداوم آن در مساجد اصرار
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میورزید کسی که قصهخوانی در مساجد را اشاعه داد ،کعباالحبار بود وی در روزگار
فتنه و آشوب ،فرصت را غنیمت شمرد و به سبب کینهروزیاش با اسالم ،چون سیاست
معاویه را بستر مناسبی یافت به اشاعه افسانههای بیاساس در بیو مردم پرداخت (همان)
اررباط قُصّا با رفسیر واعظانه در حقیقت بجه جنبجه قصجههجای قرآنجی و روایجات
اسباب نزول برمیگردد که برجستهرریو قسمت رفسیر واعظانه را رشکیل میدهد و جزء
جذّابرریو بخش آن است البته مذمومبودن آن بیشتر به بخش ورود اسجراهیلیات بجه آن
برمی گردد؛ وگرنه قصّه و قصّهخوانی ،وعظ و رزکیه در ذات خود نکوهیجده نیسجت در
قرآن داستانها ی زیبا و فراوانی وجود دارد که خداونجد خطجاب بجه رسجول گرامجیاش
میفرماید« :فَاقْصُ ِ/الْقَصَ َ/لَعَلَّهُمْ یتَفَکرُونَ» (اعراف)351 :
با روجه به ایو آیه ،قصّههای قرآنی در خور اندیشه است رازها و پندهای نهفتجه در
آن موجبات رشد و هدایت بشر را بجه دنبجال دارد لجذا مفسجران وعظجی بجه ایجو جنبجه
رفسیری ،روجه ویژه ای دارند قرآن پژوهان بجرای قصج /قجرآن ،فوایجد و انگیجزههجایی
برشمرده اند  :موعظه و رهدید مشرکان ،معرفت بر راری گذشتگان ،شناخت چند و چون
حرکت (فلسفه) راری  ،پندگرفتو از سرگذشت پیشینیان و سبب هالکتشان ،اساس ادیان
االهی و هدف مشترص ادیان و پیروزی پیامبران (حریری)395 :3110 ،
مذموم شمردن قصهخوانی مربوط به داستانها یی است که دست جعل و رزویر در آن
دیده می شود و همیو موجب واکنش اهمه معصوم (ع) شده است چنانچه امام علی (ع)
قُصّجا را از مسججاجد بیجرون رانججد و امججام حسجو م تبججی (ع) مجردی را کججه در حججال
قصه خجوانی بجود ،متکلّجف از رججال نامیجد (عقیقجی بخشایشجی )307 :3115 ،بجا روججه بجه
رهنمودها و دیدگاه های دلسوزانه اهمه اطهار (ع) قصهخوانی بر بخشی از رفاسجیر قجرآن
اثر گذاشت و بسیاری از اسراهیلیات وار دشده در رفاسیر ،یادگاری رلخی از آن دوران بجا
خود به همراه آورد
پس از رحلت پیامبر ،شاهد شکلگیری مدرسههای رفسیری مختلف هستیم و بیشجتر
مفسران رابعی از شاگردان اهمهاند از ایورو ،رفکیک دقیق مفسران شجیعه از اهجل سجنت
سخت است زمان رابعان نیز مقارن با حضور امام س اد (ع) ،امام باقر (ع) و امام صادق
(ع) بوده و آنان از اهمه اطهار (ع) بهره های علمی فراوان بردهاند (علجویمهجر- 15 :3119 ،
 )11با روجه به اینکه بسیاری از محققان معتقدند اصطالح اهل سنت از زمجان حکومجت
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عباسیان آغاز شده (امیو )39/3 :3153 ،و با روجه به اینکه در خصجو وثاقجت یجا حتجی
رشیع برخی از رابعان اختالف وجود دارد ،نمیروان در دوران پجس از رحلجت پیجامبر و
رابعان مرزبندی دقیقی بیو شیعه و اهل سنت ای اد کرد
در دوره رابعان ،مدارس رفسیری متعدّدی چون کوفه ،مدینجه ،بصجره ،و مکجه شجکل
گرفته که هم زمان با حضور سه امام بزرگوار (امام س اد (ع) ،امام باقر (ع) و امام صادق
(ع)) شده و در رفاسیر ،بهرههای فراوانی از اهمه اطهجار (ع) بجردهانجد امجا آنچجه رحجت
عنوان رفسیر واعظانه شناخته شده بیشتر در مدرسه رفسیری عجراق و کوفجه و خصوصجا
بصره به چشم می خورد عواملی که موجب شده است ایو مدارس از بقیه مدارس ججدا
شود به وضعیت جغرافیایی شهر بصره ،وضعیت معاش مجردم و رفجاه نسجبی آنجان و در
نتی ه ،روی آوری به دنیاطلبی به علت ر اریبودن شهر بصره ،دوری ایو شهر نسبت به
شهرها از منبع روایات رسیده از پیامبر ( ) و مهمرر از همجه اینهجا اهمجه ایجو مدرسجه
هستند که در کوفه ابو مسعود مرید و شاگرد امام علی (ع) اسجت کجه مطالجب رفسجیری
خویش را از ایشان فرا گرفته و در بصره ،حسو بصری که در خانه نبوت ،نشئت گرفته
است بصره همچنیو متأثر از ابوموسی اشعری است که حیات زاهدانهای داشجته اسجت
ایو دالیل به همراه عوامل دیگر ،ایو مدرسه را به سمت وجه وعظی آن کشانده و ایجو
صفت بر رفسیر آن دوره غلبه کرده اسجت از ایجورو ،مدرسجه بصجره ،پیشجگام مجدارس
وعظی قرار گرفت که جامع بیو علم و حدیث صحیح ،و روشهای ارزشجمندی اسجت
که در وجدان اثرگذار است و نفوس را مهجیّج مجیکنجد و روح راعالقجهمنجد مجیسجازد

(خضیری)711/3 :3034 ،

از شخصیت های برجسته واعظ در ایو دوره ،حسو بصری است درباره وثاقت وی
نزد شیعه و اهل سنت ،سخو بسیار است؛ اما سید مررضی علجمالهجدی او را ایجوگونجه
معرفی میکند« :حسو در فصاحت ،سرآمد بود و در پنجد و انجدرز دادن ،نشجان بالغجت
داشت و از وعظهای رسا و مؤثّر و از دانشی فراوان برخوردار بود؛ سخنان او یا بیشجتر
آنچه در پند و اندرز و نکوهش دیو از او رسیده است از سجخنان امیجر مؤمنجان گرفتجه
شده؛ چه اینکه حضرت ،الگویی فرزانه بجرای همجه سجخنوران بجوده اسجت؛ لجذا از وی
حکمتها و پندهای ارزشمند نقل کرده است» (علمالهدی )371/3 :3991 ،بر اسجاس کجالم
سید مررضی ،اوال حسو بصری در وعظ و پند و اندرز ،ید طوالیی داشت و ثانیا بیشجتر
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مواعظ او رحت رأثیر امام علی (ع) بوده است شی طوسی در ربیان ،حسو بصری را از
جمله کسانی می داند که طریقه و مذهب وی مدح شده است (طوسی ،بیرجا )1/3 :دربجاره
مذهب حسو بصری ،دیدگاه های متفاوری بیو شیعیان و اهل سنت بیان شجده و نهایجت
چیزی که یکی از معاصران بدان رسیده ایو است که مجذهب وی بجر مجا معلجوم نیسجت
(برای اطالع بیشتر درباره مذهب و وثاقت حسو بصری نک  :بابایی)315/3 :3194 ،

آنچه وی را ،سوای شیعه یا سجنّیبجودنش ،از دیگجر رابعجان عصجر خجویش ،متمجایز
می کند ،استفاده از کلمات بلیغ و مؤثّر در مخاطب است به دنبال هر فرصجتی در خجالل
رفسیر آیات ،به نصیحت ،ارشاد و امر و نهی میپرداخت به اعتقاد یکی از نویسجندگان،
« هنگامی که از وعظ و عبارات وعظی مؤثّر سخو به میان میآید به سوی مخیلجه ،اسجم
حسو بصری شتاب میگیرد» (خضیری )713/3 :3034 ،وی با روسّل به پنجد و انجدرز ،اثجر
فوقالعاده ای بر روی جوانان گذاشته است او به رهنمودهای امام سج اد (ع) مبنجی بجر
نهی قصّه خوانی گوش فرا داد (دیاری315 :3111 ،؛ االمجیو )379 :3033 ،و قصجهپجردازی در
رفسیرش ،کمرنگ شد او در روش رفسیری از ذکر سند ،خجودداری کجرد کجه فقج بجه
قصد مؤثّررر واقع شدن سخو در مخاطب بود؛ چراکه ذکر سند در میان سخو ،مخلّ معنا
است و شنونده را ملول و خسته می کند و اررباط اثرگذار بیو گوینده و مخاطب از بجیو
خواهد رفت؛ «شاید بتوان گفت که یکی از مهمرریو دالیل سهلگیجری حسجو در نقجل
حدیث ،به شیوه ردریس او برمی گردد؛ چجون او موعظجه و نصجیحت مجیکجرد و بجرای
اثرگذاری بیشتر متو حدیث در مخاطب ،از ذکر سجندش خجودداری مجیکجرد» (مرورجی،
)301 :3113

حسو بصری ،برای رفسیر خود اسلوب ویژهای داشت کجه بجر جنبجه وعجظگونجه آن
داللت دارد؛ از جمله:
 3اسلوب مخاطب [مخاطب قجراردادن افجراد در رفسجیرم :مجثال ذیجل آیجه «ادْعُجونِی
أَسْتَ ِبْ لَکم» (غافر )14 :می گوید« :بدانید و بشارت دهید که حق است بجر خداونجد کجه
اجابت کند کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح ان ام دادند و از فضل خجویش بجر
ایشان می افزاید» (طبری )90/3 :3033 ،یا ذیل آیه «رُخْرِجُ الْحَی مِوَ الْمَیتِ وَ رُخْرِجُ الْمَیجتَ
مِوَ الْحَی» (آلعمران )35 :میگوید« :آیا دانستی که کافر ،مؤمو را میزاید و مؤمو کافر را؟
آیه از ایو جهت است» (ابوعطیه031/3 :3033 ،؛ سیوطی)37/3 :3040 ،
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 3اسلوب قسم :وی در هر جایی از رفسیر که نیاز به رأکید بجر معنجای واردشجده در
آیه داشته باشد از ایو شیوه استفاده می کند؛ مثال ذیل آیه «فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَی النَّارِ» (بقجره:
 )357گفته است « :قسم به خدا آنان را بر آرش صبری نیست؛ ولی آنها چقجدر بجر آرجش،
جرهت دارند!» (طبری )70/3 :3033 ،یا ذیل آیه «وَ فَوْقَ کلِّ ذِی عِلْجم عَلِجیمٌ» (یوسجف)51 :
گفت « :انه واهلل ما أمسی علی ظهر االرض عالم اال فوقه مو هجو اعلجم منجه حتجی یعجود
العلم إلی الذی علّمه؛ قسم به خدا که بر پشت زمیو عالمی نیست مگر اینکه باالرر از او
عالمرری است را اینکه علم به سوی کسی برگردد که آن را آموخت» (همان)39/31 :
از دیگر ویژگی هایی که در جریان مطالعه رفاسیر قابل شناسایی است روشجی اسجت
که مؤلف به وسیله آن مقصود خجویش را دنبجال مجیکنجد در رفسجیر حسجو بصجری در
معرفی مخالفان ،رعابیری شدید به کار میرود؛ مثال ذیل آیه «وَ هُجوَ أَلَجدُّ الْخِصجام» گفتجه
است« :کاذب القول :دروغگو است» (بغوی)311/3 :3034 ،
از دیگر ویژگی های رفسیر حسو بصری ،استفاده از سلوص وعظ در خجالل روضجیح
آیات االحکام ،اهتمام به امثال قرآن ،علم به مناسبات ،عنایت و حر بر بیجان و رفسجیر
آیات وعد و وعید است وی همچنیو در بیان سبب نزول ،عموم لفظ را در نظر میگیرد
نه خصو سبب را ،و آن را به رعلیم و رذکر و وعظ اختصا میدهد مثال ذیل آیجه
«وَ مَوْ لَمْ یحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْکافِرُونَ» (ماهجده )00 :مجی گویجد« :نزلجت فجی
الیهود و هی علینا واجب ؛ آیه درباره یهود است ولی ما بر آن واجبرریم» (ابوحیان:3034 ،

)311/0

درباره نقل اسراهیلیات در دوره رابعان باید گفجت مدرسجه رفسجیری عجراق بجه دلیجل
دوری مکانی از منبع روایات و اهتمام اهمه آن به نقلنکردن روایجات و قصج /از اهجل
کتاب ،از نظر نقل اسراهیلیات جدا اندص است:

مدرسه عراق از مدارسی است که در آن اسراهیلیات کمتجر نقجل شجده و دلیجل آن

اندص بودن نقل و آثار رسیده به سوی عراق است؛ و از عقل و اسجتنباط و اجتهجاد
در فهم نصو

قرآن در قصه ها بیشتر استفاده شده است

اهمجه و شجیو آنهجا

از قصه های بنیاسراهیل دوری مجی جسجتند کجه آن را در منجاظره حسجو و قتجاده
درباره پسر نوح مشاهده میکنیم (خضیری)751- 757/3 :3034،
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و ایو عامل ،بزرگ رریو حسو رفسیر مدرسه عراق است؛ و در رفسیر حسو بصجری
نیز چنیو است؛ اما مشکل اساسی رفسیر وی ،ذکرنکردن اسناد روایات و همچنیو نقجل
به معنا کردن بعضی از روایات و ذکرنکردن نام بعضی از صحابه همچون حضرت علی
(ع) به دلیل مساهل سیاسی است چنانچه سید مررضی در ایو باره میفرماید« :حسو در
زمان بنی امیّه هر گاه از امیرالمؤمنیو سخو میگفت ،از ایشجان بجا عنجوان ابوزینجب یجاد
میکرد» (علمالهدی)313/3 :3991 ،
رفسیر به شیوه واعظانه در بیو شیعیان در قرن دوم و سوم به چشم نمیخورد البتجه
میروان گفت با حضور اهمه (ع) نیازی به ایو گرایش در بیو شیعیان وججود نداشجت و
مفسران قرآن به ایو مسئله روجه چندانی نداشتند یا اینکجه بایجد گفجت رفسجیر در خجور
روجهی به ایو شیوه گزارش نشده است حتی در میان اهل سنت نیز رفسیری کجه جنبجه
واعظانه داشته باشد گزارش نشده است با کاهش درگیریهای سیاسی -اجتماعی میجان
اهل سنت و شیعه ،م ال بیشتری برای شیعیان به وجود آمد رجا آزادانجهرجر دیجدگاههجای
خود را بیان کنند در ایو میان ،رویکردهای متفاوت روایی ،کالمی و به وجود آمد که
غلبه با رویکرد کالمی است و مذاهب اشعری و معتزلی و مارریدی ،پدیجدار شجدند در
شیعه همچنان رفسیر واعظانه وجود ندارد
قرن پن م نیز گرچه قرن درخشش علوم عقلی و رحلیلی و استدالل در مطالب دینی
و قرن ظهور بزرگ رریو اندیشمندان شیعه همچون سید رضی ،شی مفید ،شی طوسجی
با رویکرد اجتهادی  -کالمی است ،ولی گجرایش واعظانجه کماکجان در شجیعه بجه چشجم
نمیخورد
 .2ظهور اولین و بزرگترین تفسیر واعظانه شیعی
قرن ششم ،قرن اوج رفسیر واعظانه و غلبه آن بر رفسیر علمی است (پاکتچی)314 :3193 ،
با بازگشایی زمینه اجتهاد در رفسیر و پیدایش استداللهای عقلی که از قرن پجن م آغجاز
شده بود ،رفاسیر متنوعی با روشهای گوناگون پدید آمد رفاسیری جامع و اجتهادی که
در نوع خود بینظیر بودند در شیعه م مجع البیجان طبرسجی و روض ال نجان ابوالفتجوح
رازی و در میان اهل سنت ،کشاف زمخشری؛ اما در ایو قجرن ،هجم در شجیعه و هجم در
میان اهل سنت ،رفاسیر واعظانه مهمی نگاشته شد
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اولیو رفسیر واعظانه شیعی که در ایو قرن نوشته شد ،رفسجیر روض ال نجان و روح
ال نان علی بو محمّد بو احمد الخزاعی النّیشابوری االصل ،معروف به ابوالفتوح رازی،

است شرح احوال و جزهیات زندگی ابوالفتوح چندان روشو نیست ،و از مآخذ و متون
بازمانده از روزگاران کهو و همچنیو از خالل رفسیر او اطّالع چندانی در ایجو بجاره بجه
دست نمیآید (ابوالفتوح رازی :3041 ،مقدمه )34/بجه رصجریح ابوالفتجوح ،در اثنجای رفسجیر
حاضر ،وی از اوالد نافع بو بدیل بو ورقاء الخزاعی از صحابی معروف حضرت رسول
( ) بوده است (همان )301/7 :ابو شهرآشوب و منت ب الدیو از شجاگردان وی هسجتند
(جرجانی :3155 ،مقدمه )31/وی متأثّر از مکتب شی طوسی است و از کتاب ربیان او بهره
جسته است
اجتهاد در ذیل بسیاری از رفاسیر وی مشهود است مباحث عرفجانی را ذیجل بعضجی
آیات بیان میکند به طرح مباحث ادبی عالقه نشان داده ،اشعار فارسی و عربی را ذیجل
آیات میآورد با شیوه وعظ و رذکیر و به سبک واعظانه به رفسیر و ربییو آیات پرداخته
است (ایزدی )349 :3111 ،چون ابوالفتجوح از خطبجا و وعجاظ برجسجته و مشجهور عصجر
خویش بوده است ،همانند منبریان زبردست به جهات و جوانب مختلجف آیجات اشجاره
دارد (صالحی)319 :3113 ،
آنچه از متو رفسیر ابوالفتوح رازی برمیآید ،نقل او از عرفا ،روجه بجه پنجد و انجدرز،
بیان مباحث ادبی و استفاده از اشعار عربی ،فارسی و مهمرجر از همجه اسجلوب مخاطبجه
است که گویا مخاطبش حضور دارد و با او به گفتوگو نشسته است زبان ساده رفسیر
وی و سبک بیان در کل رفسیر که برای مخاطب عام نوشته شده از ویژگیهای رفسیر او
است؛ چنانچه خود نیز در مقدمه رفسیر ،سبب رألیف رفسجیرش را اصجرار بزرگجان اهجل
علم شهرش دانسته است که برایشان رفسیری بنویسد که جامع و شامل و به فهجم عامجه
مردم نزدیک باشد و دسترسپذیر (ابوالفتوح رازی)3/3 :3041 ،
ابوا لفتوح در رفسیر ،هم از شیعه و هم از اهل سنت روایت کرده است؛ «منهج او در
نقل از اهل بیت است و از طریق اهل سنت ،روایات مخت /در فضجل قراهجت قجرآن و
قصهها و حکایتها را بیان کرده است» (ایازی )019 :3151 ،از ایورو ،منبجع سرشجاری از
روایات به شمار میآید البتجه از م عایجب آن ایجو اسجت کجه ح جم انبجوهی از روایجات
ناصحیح و اسراهیلیات را وارد رفسیر کرده است او اخبار اسراهیلی را از طریق وهب بو
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منبّه ،کعب االحبار ،سدّی و نقل میکند؛ بدون اینکه ججرح و رعجدیلی صجورت دهجد
مثال قصه هاروت و ماروت را از سدّی و کلبی ،با وجود منافات با مقام عصمت مالهکه
نقل میکند (همان) در بخش قص /و فضایل سور و اسباب نزول نیز بجه همجیو منجوال
عمل کرده است از دیگر ویژگی های بارز ایو رفسیر ،بیان سبب نزول آیات بجهرفصجیل
است او ذیل هر آیه ،روایات مربجوط بجه اسجباب نجزول را مجیآورد و معمجوال بررسجی
نمی کند سبک ا بوالفتوح رازی در پرداختو به اسباب نزول روصجیفی اسجت نجه رحلیلجی
(موسوی مبلّغ )344- 311 :3150 ،رازی در زمینه حکایات و قصج /انبیجا بجدون نقجادی از
کتاب عراهس ثعلبی که پر از اسراهیلیات است نقل میکند (صالحی)304 :3113 ،
ابوالفتوح رازی در رفسیر خویش به دلیجل گجرایش واعظانجه ،بجه مسجاهل رخصصجی
مربوط به فقه و کالم نمیپجردازد بحجثهجای لغجوی دارد؛ ولجی بجه صجورت جزهجی و
موشکافانه وارد آن نمی شود اینکه درباره گرایش وی گفته شجده کجه عرفجانی ،ادبجی و
کالمی است (علوی مهر ،)305 :3119 ،در حقیقت ،بخشی از گرایش رفسجیری او اسجت ،و
همان طور که گفته شد بزرگرریو گرایش رازی را بایجد واعظانجه دانسجت کجه بجا روش
اجتهادی ،مباحث مطرحشده را بررسی میکند مثال وی درباره اینکه ابلجیس کجافر بجوده
است یا نه معتقد است از ابتدا کافر بوده؛ یعنی قبل از س ده بر آدم ،نسبت به پروردگار
کافر بوده است و برای اینکه نفاق او بر فرشتگان ثابت شود خداوند او را امر به س ده
بر آدم (ع) میکنجد و ابلجیس ابجا مجیرزد (ابوالفتجوح رازی )331/3 :3041 ،در نتی جه ،نقجل
اسراهیلیات ،به رفصیل بیان کردن روایت اسباب نزول ،بیان داستان بهرفصجیل ،نقجدنکردن
روایات از لحاظ سندی و متنی ،زبان ساده و فارسی رفسیر ،واردنشجدن بجه بحجثهجای
رخصصی فقهی و کالمی و نپرداختو رفصیلی به بحثهای لغوی ،رفسجیر روض ال نجان
و روح ال نان را جزء رفاسیر واعظانه قرار میدهد
 .3دوره رشد تفاسیر واعظانه
قرنها ی هفجتم ،هشجتم و نهجم بجه دلیجل اوضجاع سیاسجی و فرهنگجی جامعجه ،موججب
روی آوردن مفسران به مباحث فقهی شده است رفاسیر به روش اجتهادی و عرفانی نیجز
مشاهده می شود ایو قرون به عصر افول رفسیر در شیعه رعبیر شده است (پاکتچی:3193 ،
374؛ علوی مهر311 :3119 ،؛ سبحانی )04/3 :3141 ،مهمرریو رفسیر واعظانه در ایجو قجرنهجا
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رفسیر جالء االذهان و جالء االحزان ابوالمحاسوحسیو بو حسجو جرججانی از علمجای
امامیه است از زندگی مؤلف و علت نام گذاری رفسیر به رفسیر گازر اطالع چنجدانی در
دست نیست (پاکتچی343 :3193 ،؛ جرجانی :3155 ،مقدمه9 ،؛ استادی)397 :3111 ،
آقابزرگ رهرانی در الذریع بر پایه یکی از نسخههای ایو رفسیر ،که راری کتابت آن
 953ه ق بوده است ،دوره حیات مؤلف را به سده  34قمری محدود مجیکنجد (طهرانجی،
 )037- 030/0 :3114اما افندی در ریاض العلماء با عبارت «لم اعلم عصره» دربجاره دوران
زندگی وی اظهار بی اطالعی میکند و از رفسیرش با ایو بیان که به زبان فارسی است و
از روایات امامان بهره جسته است رم ید میکند (افندی )11- 17/3 :3041 ،محدث ارموی
در مقدمه رفسیر ،نسخهای از ایو کتاب را که ظاهرا به سده هشتم ه ری قمری مربجوط
می شده شناخته است (جرجانی :3155 ،مقدمه)33 ،؛ و برخی ،او را از علمای قرن هشتم
و زنده را سال  533ه ق مجیداننجد (علجویمهجر353 :3119 ،؛ عقیقجی بخشایشجی)071 :3115 ،
مقدمه ایو رفسیر از جناب ارموی بسیار مفصجل اسجت او ایجو رفسجیر را خالصجهای از
رفسیر روض ال نان ابوالفتوح رازی بیان میکند و اخجتالف دو رفسجیر را بجیش از چنجد
فقره نمیداند (جرجانی :3155 ،مقدمجه33- 34 ،؛ جمشجیدی )97 :3113 ،بجه نظجر نگارنجده،
روش و گرایش دو مفسر ،کامال شبیه به هم بجوده و هجیچ رفجاوری از ایجو نظجر بجا هجم
ندارند اختالفات دو رفسیر در حقیقت به میزان رلخی /مؤلف جالء االذهان برمیگردد
و معموال بخشهای لغوی و اشعار ،خالصهرر ذکر شدهانجد بجزرگرجریو عیجب رفسجیر
جرجانی ،نسخه بجرداری او از رفسجیر ابوالفتجوح رازی و بجزرگرجریو حسجو رفسجیرش
جلوگیری از اطنابهای بیوجه رفسیر ابوالفتوح است در نتی ه اقبال عمومی به سجمت
ایو رفسیر بیشتر شده است:
نظر به آنکه رفسیر جالء االذهان نسبت به رفسیر روض ال نان کوچک رجر بجوده
و در عیو حال که اختصار داشته مفید بوده ،زیرا از اطنجاب ممجلّ و ای جاز مخجلّ
عاری بوده و حدّ اعتدال را داشته است ،لذا مجردم اقبجال زیجادی بجر آن نمجوده و

رغبت بسیار برای استفاده از آن بجه کجار بجردهانجد در نتی جه نسج ایجو رفسجیر

به کثرت و وفور در میان مردم شیوع یافته است ،به طوری کجه در غالجب شجهرها
وقتی که رفحّ /می کنیم چند نسجخه از آن بجه دسجت مجی آیجد بخجالف رفسجیر
ابوالفتوح ،رضوان اللّه علیه ،که نسج خطّجی آن بجا کمجال شجهرت آن در نهایجت
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قلّت است (جرجانی :3155 ،مقدمه،

)70

به نظر می رسد رالش مؤلف رفسیر گازر برای پررنجگ جلجوهدادن ویژگجی واعظانجه
رفسیر است؛ زیرا وی هر جا مانند بخشهای لغوی رفسیر ،احساس کرده اسجت اطنجابی
ل آن شجناخته شجده ،آن را
صورت گرفته و اثر خطابه و وعظ کجم خواهجد شجد یجا مخج ّ
به اختصار بیان کرده است؛ پس نهرنها مؤلف با ایو عمل بر جنبه واعظانه رفسجیر جنجاب
ابوالفتوح رازی خدشه وارد نمی کند ،بلکه ایو بُعجد از رفسجیر را بهتجر نمایجان مجیکنجد
خصوصا با بیان فضیلت سور در رأس هر سوره نسبت به رفسیر جناب ابوالفتجوح رازی
به رفسیرش رنگ واعظانهرری می دهد پاکتچی نیز نزدیک به همیو مضمون سجخنانی را
درباره پررنگ شدن جنبه وعظی رفسیر گازر نسبت به رفسیر روض ال نان بیجان مجیکنجد

(پاکتچی)343 :3193 ،

شکل بیان وی شبیه اسلوب مخاطبه ،در رفسیر حسو بصری است نقجل اسجراهیلیات
نیز در آن مشهود است او در جریان روبه حضرت آدم (ع) مینویسد:

آدم از شرم آن کرده خود ،سیصد سال سر بر آسمان برنداشجت و دویسجت سجال

بر ررص آن سنت می گریست ای غافل اگر در گناه پیاپی به شیطان اقتدا میکنجی
به روبه نیز به آدم اقتدا کو در خبر آمده است که پیجامبر (

) مجیفرمجود روبجه

کنید که مو که محمدم هر روز صد بار روبه میکنم (جرجانی)51/3 :3155 ،

در قرن دهم ،یکی دیگر از رفاسیر واعظانه شیعی به قلم مال فتحاهلل کاشانی (متوفای
 911ه ق ) مؤلف رفسیر منهج الصادقیو فی الزام المخالفیو پا به عرصه ظهور میگجذارد
گرایش مؤلف ،اخالقی -عرفانی با روش روایی است در مساهل ادبی ،متأثّر از بیضاوی
و کشّاف و در مساهل کالمی از م مع البیان و در زمینه قص /و مساهل راریخی بیشجتر
رحت رأثیر رفسیر جالء االذهان و جالء االحزان بوده است ایو رفسیر از جملجه رفاسجیر
ررریبی است که آن را واعظانه نامیدهاند منهج الصادقیو نیجز واعظانجه اسجت؛ زیجرا ایجو
رفسیر زبان عامیانه دارد و در آن به داستان و قصه بسیار روجه شده است قصهمحجوری
و رنوع در مطالب و ذکر روایات بدون سند و نقدنکردن متو روایات از ویژگیهای ایو
رفسیر واعظانه است (فهیمیربار )334 :3117 ،همچنیو ،اطالعاری که در آغاز هر سوره بجه
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دست داده می شود بهشدت واعظانه است؛ یعنی مخاطبش عام و عامهپسند و مربوط بجه
خوا سوره ،فضایل و ثواب قراهت سوره است ،برخالف رفاسیر علمی چجون م مجع
البیان که اطالعارش درباره سورهها فنی است (پاکتچی)343 :3193 ،
مفسر در بیان انگیزه خود در رألیف کتاب و علت نامگذاری آن میگوید:
چون بعضی از ع م از مطالعه رفاسیر عربیجه عجاجز بودنجد و از رفاسجیر فارسجیه

مغلقه نیز بهره رمام نداشتند ،بجه واسجطه آنکجه بعضجی از آن بجه جهجت رفاصجیل
جمیع لغات و مأخذ مشتقات آن و بیان قراهت عشره و شجاذه و سجایر متفرعجات

و ایراد دالیل هر یک از قراء بر آن و غیر آن از سخنان غیرموثوق بجه کجه مطالعجه
آن موجب کالل می شد و بعضی دیگر بجه جهجت کثجرت الفجاظ فجرس قجدیم و
اسلوب نجامربوط و عبجارت نامسجتقیم ،باعجث مجالل و برخجی دیگجر در غایجت

اختصار که از آن فایده رامه حاصل نمیشد و رفسیر کاشجفی اگرچجه بجه ججواهر
عبارات بلیغه و آللی الفاظ بلیغه فصیحه محلی بود؛ امجا چجون کجه موافجق روش

مخالفیو و مخالف مذهب اهمه صادقیو بجود ،صجلوات اللَّجه علجیهم اجمعجیو ،در

نظر اعتبار به مثابه مار زرنگار می نمود ،چه ظاهر آن مزیو بود به نقجوش جمیلجه

و باطنش مملو از سموم عقاید قارله و با وجود ایو در غایجت ای جاز و اختصجار

بناء علی هذا بخاطر فارر ایو فقیجر ضجعیف ججانی المفتقجر الجی غفجران اللطیجف

سبحانی ابو شکر اللَّه فتح اللَّه الشجریف الکاشجانی کسجاهما جالبیجب رضجوانه و

سقاهما شآبیب غفرانه رسید (کاشانی)7/3 :3111 ،

ایو رفسیر مانند سایر رفاسیر واعظانه ،سرشار از قصج ،/روایجات و اسجباب نجزول،
ذکر احادیث مربوط به پیامبر ( ) ،بیان مناقب اهل بیت (ع) ،رفع شجبهات مخالفجان و
باطل کردن مذهب ایشان است همان طور که گفته شد ،انگیزه وی نوشجتو رفسجیری بجه
زبان فارسی است را جانشیو رفسیر کاشفی شود؛ امجا ارربجاط ایجو موضجوع بجا گجرایش
مفسر به عنوان رفسیر واعظانه ،شاید به دلیل همان رأثیر و بهجرهای اسجت کجه از رفسجیر
جالء االذهان و روض ال نان گرفته است مثال بیان فضایل سور ،که جزء ویژگجیهجای
رفسیر واعظانه است ،به ربعیت از رفسیر ججالء االذهجان بجوده اسجت؛ چنانچجه در بیجان
فضیلت رالوت سوره هود دو روایت را ذکر میکند که در رفسجیر ججالء االذهجان آمجده
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است؛ ولی در رفسیر ابوالفتوح رازی نیست (همجان )031/0 :از ایورو اسجت کجه محجدّث
ارموی در مقدمه رفسیر جالء االذهان می گوید« :میروان گفت که جالء االذهجان نسجبت
به مطالب مهمه مربوط به رفسیر آیات و شأن نجزول آنهجا و نقجل قصج /و حکایجات و
س اساسجی بجرای مجنهج الصجادقیو بجوده اسجت»
سیر و مغازی و غیر ذلجک بجه مثابجه ا ّ

(جرجانی :3155 ،مقدمه،

)11

در قرن یازدهم ،رفسیر واعظانهای که به رشته رحریر درآمد ،رفسیر شجریف الهی جی

از قطب الدیو شریف الهی ی از علمای شیعی است سجال وفجات او را بجیو سجالهجای
 3497 -3411رخمیو زده اند (شجریف الهی جی )03/3 :3151 ،در مقدمجه ایجو رفسجیر چنجد
ویژگی برای آن ذکر شده که اررباط آن را با گرایش واعظانه مشخ /میکند:
 3عبارت ساده و روان و خالی از رعقید که برای افراد متوسج بجهخجوبی فهمیجدنی
است
 3نقل روایات صادرشده از اهمه معصوم (ع) که در ایو خصو فق از فرقه حقه
اثناعشری نقل روایت کرده است ( برخالف رفسیر جناب ابوالفتوح کجه از هجر دو منبجع
روایت نقل میکند)
 1بررسی رعارض و رنافی میان دو روایت؛ مفسر در صورت مشاهده رعجارض بجیو
دیدگاه های خاصه و عامه ،دالیل نپذیرفتو عامه را ذکر میکند و منصفانه پاس میدهجد
و با رمام ارادت و اخال به اهل بیجت (ع) ،عفجت کجالم را در خصجو مخالفجان از
دست نداده است (چنانچه ذیل آیه  33سوره نور درباره خلیفه اول عفت کجالم خجود را
حفظ میکند) (همان)353/1 :
 0در قسمت ادبی و نقل قص /راریخی ،در حد اعتدال وارد میشود و بجه اطنجاب
روی نمیآورد
 7مساهل رجالی را به دلیل ربحر در علم رجال بیان میکند (همان)33/3 :
الهی ی به شایستگی روانسجت رقریبجا از اسجراهیلیات پرهیجز کنجد و ایجو پیراسجتگی
رفسیرش به مبنایی برمی گردد که در رفسیر خویش ارخاذ کرده کجه همجان سجخنان اهجل
بیت (ع) بوده است وی جریان آفرینش حضرت حوا (س) از دنده چج حضجرت آدم
( ع) را نقل نکرده است؛ ولی در عیو حال در جریان رسلّ شیطان بر حضجرت آدم (ع)،
جریان حسدورزیدن حضرت آدم بر پیامبر و خاندانش و همچنیو حسجادت حجوا (س)
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بر حضرت زهرا (س) و نیز جایگرفتو ابلیس در دهان مار را ذکر میکند (همان)15/3 :

سبک بیانی او ساده و فهمیدنی است اما بحثهای فلسفی ذیل برخی آیات موجب
می شود مخاطب محوری آن از جهجت عامجه بجه سجوی خجوا  ،کمجی فاصجله بگیجرد
بررسی های سندی و رجالی الهی ی از رأثیرگذاربودن رفسیر واعظانه می کاهد در نتی ه
رفسیر وی از جهت گرایش به وعجظ و خطابجه بجه صجورت متوسج وارد شجده و ایجو
نشان دهنده آن است که دغدغه مفسر و اهتمام وی مساهل دیگر نیز بوده است:
از جمله ویژگجی هجای رفاسجیر واعظانجه قجرن ده رجا دوازده کجه آن را بجا رفاسجیر
واعظانه دوره های قبل متمایز میکند ،گرایش های آنها در دفاع از حقانیت رشجیع
است ،چیزی که در رفاسیر واعظانه قبلجی ،مثجل رفسجیر ابوالفتجوح رازی و

ایو شکل دیده نمیشود (پاکتچی)313 :3193 ،

بجه

 .4دوره افول
به نظر می رسد در قرن  33و  31اثری از رفاسیر واعظانه در شیعه نیسجت بجا روججه بجه
بررسی هایی که صورت گرفت رفاسیر ایو دو قرن جزء رفاسیر واعظانه قجرار نگرفتجه و
گزارشی نیز از واعظانه بودن ایو رفاسیر در ایو دو قرن یافت نشده است شاید یکجی از
دالیل فقدان گرایش واعظانه مفسران در ایو قرن ،مبارزات علمی بهوجودآمجده در ایجو
دوره است بجه اعتقجاد برخجی معاصجران ،در قجرن سجیزدهم بجه دلیجل مبجارزات علمجی
دانشمندان با اخباریگری و روجه به اجتهاد با رکود در رفاسیر مواجهیم (علویمهر:3119 ،
 )133در نتی ه دغدغه مفسر نیز با رغییر اوضاع سیاسجی -فرهنگجی جامعجه رغییجر کجرده
است در ایو دوره ،مفسران به سمت رفاسیر علمی ،گرایش بیشتری پیدا میکننجد زیجرا
در رعامل با اندیشههای مسیحیت غربی و بجا رغییجر گفتمجان در اندیشجههجا ،مفسجران در
رفسیر برخی آیات دچار مشکل شدهاند و میکوشند رفاسیری عرضجه کننجد کجه مشجکل
ایو جهانی را حل کند لذا با علم اندص خویش آیجات را ربیجیو مجیکننجد (نجک  :پجاکتچی،
 )313- 351 :3193بنابرایو ،در ایو قرنها مقوله رفسیر آیجات آخررجی و انجدرز و آمجادگی
روحانی چندان مطرح نبوده و رفاسیر حول ربییو آیات ایوجهانی به رشته رحریر درآمده
و شاهد شکل گیری رفاسیر واعظانه نیستیم؛ و با روجه به اینکه یکجی از اهجداف نوشجتو
رفسیر واعظانه خصوصا در قرن یازده ،دفاع از حقانیت شیعه بجوده ،بجا روی کجار آمجدن
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دولت صفوی و رشکیل حکومت شجیعی مسجتقل ،گجرایش بجه سجمت نگجارش رفاسجیر
واعظانه کاهش مییابد (همان)313 :
 .5دوره رشد مجدّد
رفسیر واعظانه در قرن چهاردهم ،م ددا رشد یافته و زمینه پیدایش گرایش واعظانجه در
مفسران پدیدار می شود دلیل اوجگیری ایو رفاسیر پجس از مرحلجه افجول آن ،مجیروانجد
مربوط به مساهل جدیدی باشجد کجه در ایجو قجرن در حجوزه دیجو مطجرح شجده اسجت
دانشمندان اسالمی ،متناسب با ویژگیهای ایو عصر ،دانشهای مررب با قرآن کجریم را
بهینه کرده اند را پیامهای قرآن را به صورت زنده و چهرهای رازه بجه مجردم عصجر خجود
برسانند (علویمهر )131 :3119 ،بنابرایو ،در قرن چهارده ،رفاسیری با گجرایش واعظانجه و
به روش روایی نگاشته شد که در ایو میان ،در بیو شیعیان ،دو رفسیر با گرایش واعظانه
و با رویکرد روایی رألیف شد خصوصا روایت از معصوم در ایو دو رفسجیر بسجیار بجه
چشم میخورد
الف .تفسیر اثناعشری از حسینی شاهعبدالعظیمی
حسینی شاه عبدالعظیمی (متوفای  3110ه ق ) از احفاد امام حسو م تبی (ع) است رفسیر
او جمع بیو خبر و نقل است و خبر در آن قویرر است در مقدمجه رفسجیر بجه رعریجف
رفسیر و فرق بیو آن و رأو یل ،فایده علم رفسیر ،فضل قجرآن و مجیپجردازد از آیجهای
نمی گذرد مگر اینکه در آن از رسول ( ) و اهل بیت (ع) روایت نقجل مجیکنجد سجند
روایت و مصدر نقل آن را ذکر نمیکند و به صحت و ضعف آن نیز اشارهای نمجیکنجد
در رفسیر آیات به شکل رحلیلی در معنای آیجات وارد مجیشجود بجدون اینکجه متعجرّض
بحثهای لغوی یا وجوه قراهات شود ،به جنبه دیگری اهتمجام دارد کجه آن کوشجش در
ردبّر در قرآن و دعوت و هشدار به هدایت است اسباب نزول و اقوال صحابه و رابعجان
را بدون نقد یا ررجیح نقل میکند (ایازی)379 :3151 ،
یکی از پژوهشگران ذیل عنوان «رفسیر واعظانه» بر جنبه وعظی ایو رفسیر با رکیه بر
روایات اهل بیت (ع) رجأکید میکند و معتقد است مؤلّف رفسجیر اثناعشجری در گجرایش
واعظانه خود متأثّر از رفسیر منهج الصادقیو است که در دفاع از حقانیجت شجیعه نوشجته

معرفی و سیر تطوّر تفاسیر واعظانه شیعه 423 /

شده است (پاکتچی )341 :3193 ،از جمله منابع و مآخجذ مؤلجف ،رفسجیر ابوالفتجوح رازی
است نام مآخذ را در رفسیر ذکر نمی کند و مفسر در جایججای ایجو رفسجیر بجه پنجد و
اندرز می پردازد مؤلف رفسیر اثناعشری حتی در مقدمه رفسیر ذیل روایتجی از علجی (ع)
باب اندرز را میگشاید و میگوید« :حذر کنید و احتراز نمایید ای بندگان خدا از گناهی
که صاحب خود را در ورطه هالکت اندازد ،عیوبی کجه غضجبآورنجده اسجت حضجرت
احدیت را» (حسینی شاهعبدالعظیمی)314/1 :3111 ،
در بیان قص /و اسراهیلیات ،اطناب چندانی ندارد ،امجا اشجارهای هرچنجد گجذرا بجه
موضوع دارد با کسانی که در خصو نفی عصمت مالهکه و انبیا روایات اسجراهیلی را
نقل می کنند ،شدید مواجه میشود؛ مثال ذیل آیه «وَ ما أُنْزِلَ عَلَی الْمَلَکیوِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ
مارُوتَ» (بقره )343 :کسانی که ایو قص /و حکایات منافی با عصمت فرشتگان را نقجل
کرده اند ،طعو می کند و به عصمت فرشتگان بر طبق روایتهجای رسجیده از اهجل بیجت
عصمت و طهارت استشهاد میآورد (حسینی شاهعبدالعظیمی)331/3 :3111 ،
ب .تفسیر جامع از سید ابراهیم بروجردی
سید ابراهیم بروجردی (زنده را  3117ه ق ) ،فرزند سید محمدحسیو بروججردی اسجت
(صالحی )113 :3113 ،درباره رفسیر وی معتقدند از طریق روایات به رفسیر آیات پرداختجه
و به صورت مبسوط ،آیجات االحکجام و قصج /قرآنجی را رفسجیر کجرده اسجت (همجان)
بروجردی سعی در کنارهگ یری از فالسفه و عرفا داشته است وی احکام فقهی را مفصل
ذکر کرده و قص /انبیا را از روایات و اخبار بیان داشته و به اختالف قراهجات و لغجات
نمی پردازد ا یو رفسیر عمدرا برای مردم عادی و با نگرش روایجی نگاشجته شجده اسجت
(عقیقی بخشایشی)194 :3115 ،

انگیزه مؤلف ،رألیف رفسجیری فارسجی اسجت بجا بیجانی سجهل و سجاده کجه مملج ّو از
فرمودههای اهل بیت عصمت و طهارت است وی درباره رفسیر خود مینویسجد« :و مجا
به خواست خداوند آنچه را اهل نزول و خاندان وحی و رنزیل بیان و رفسیر فرمجودهانجد
عینا نقل به معنا نماییم و به زبان فارسی بیان کنیم و از هر گونه اظهارنظر چون به نج/
روایات متجوارره حجرام اسجت خجودداری نمجاییم» (بروججردی )0/3 :3111 ،رفسجیر ججامع
بروجردی ،فارسجی و از جملجه رفسجیرهای روایجی ،رجألیف  0431ه ش اسجت و فقج
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روایات را به فارسی ررجمه کرده است را عامه مردم از آن استفاده کننجد (اسجتادی:3111 ،

 )373ابراهیم بروجردی با زبان ساده و با نقل قصه و حکایت به زبان مجردم مجیکوشجد
اصول معرفتی و اخالقی را به مردم بیاموزد (پاکتچی )344 :3193 ،یکی از پژوهشگران در
روصیف ایو رفسیر میگوید:
ایو کتاب در  5م لد و بهشدت متأثر از منهج الصادقیو و بجه سجبک آن نگاشجته
شده است وجه رمایز دو رفسیر به نقل قصج /برمجیگجردد کجه رفسجیر ججامع

بروجردی در بحث قصه و قصه گویی از مجنهج ،مفصجلرجر اسجت ایجو رفسجیر،
برخالف رفسیرهای قرن چهاردهم است که سعی میکنند بجه مباحجث اجتمجاعی
مثل استعمار و احیای دینی و مشجکالت جهجان اسجالم گریجز بزننجد کسجی کجه
نویسنده و سال رألیف ایو رفسیر را نداند ،اگر آن را بخواند فکر میکند در قجرن
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می کرده است نمونهای است که چگونه الگوی منهج الصادقیو در قجرن معاصجر
ادامه پیدا کرده است (همان)341 :

در ایو رفسیر مأثور ،از طبرسی ،عیاشجی ،قمجی و رفسجیر منسجوب بجه امجام حسجو
عسکری (ع) نقل شده است (علوی مهر )103 :3119 ،وی همچنیو ثابت میکند کجه قجرآن
کنونی رحریف نشده است (بروجردی )33/3 :3111 ،مطرحکجردن پرسشجی احتمجالی ذیجل
برخی آیات و پاس به آن از شیوههای ایو مفسر بزرگ اسجت؛ مجثال ذیجل آیجه «قجالُوا أَ
رَ ْعَلُ فیها مَوْ یفْسِدُ فیها وَ یسْفِک الدِّماء » (بقره )14 :میگوید:
اگر بگویند فرشتگان چگونه فهمیدنجد پجیش از خلقجت آدم کجه ابنجاء بشجر روی

زمیو فتنه و فساد و خونریزی مجینماینجد ججواب گوینجد :چجون مجیدانسجتند

ماهیت و حقیقت مخلوقجات زمینجی مرکجب باشجد از قجوای شجهویه و غضجبیه و

زندگانی روی زمیو امکان ندارد جز به مدینجه و اجتمجاعی و از ایجورو خجالی از

فساد و خونریزی نباشد» (همان)314/3 :

 .6دوره تغییر
در عصر حاضر ،که روجه به بعد هدایتی و رربیتی در رفسیر بیشتر شده اسجت ،رفسجیری
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رکجلدی با گرایش واعظانه به زبان فارسی و شامل سجوره یوسجف بجه نجام پررجوی از
جمال انسانیت اثر شی نعمتاهلل صالحی ن جفآبجادی (متوفجای  3117ه ش ) از فضجالی
معاصر شیعه نگاشته شده است (صالحی)175 :3113 ،

هرچه از سدههای چهارم و پن م به ایو طرف پیش میرویم گرایش به سمت عقل
و رویکرد عقلی بیشتر میشود را اینکه در قرن چهاردهم و پجانزدهم بجه اوج مجیرسجد
رفاسیر با روجه به نیازهای روز ،چهرههایی نو پیدا میکنند و گهگاه دیدگاههای کالمجی،
فقهی ،اجتهادی ،اج تماعی ،ادبی ،عرفانی و در فراز و فرود مساهل فرهنگی -سیاسجی
جامعه ،اوج گرفته یا افول می کند قرن هجای چهجاردهم و پجانزدهم ،بجا پیشجرفت علجوم
ر ربی ،صنعتی شدن ،حضور اندیشمندان مجادیگجرا ،دوری انسجانهجا از منبجع وحجی و
سرچشمه هدایت به دالیل گوناگون و در نتی ه ای اد بحرانهجای معنجوی ،رفاسجیری را
با ویژگی های خاصی می طلبد جایگاه رفسیر واعظانه در ایو عصر رقریبا خالی میمانجد؛
چراکه با گسترش عقلگرا یی ،حساسیت بیش از حد مفسران به بررسی روایجات و ذکجر
اسناد و قص /واردشده در رفاسیر موجب میشود رفسیر از گرایش واعظی خود فاصله
بگی رد و مخاطب عام خود را از دست دهد و به سمت رفاسیر رربیتی ،گرایش پیدا کنجد
بنابرایو ،در دوران معاصر با رغییر روش از رفسیر واعظانه به رفسیر هدایتی مواجهیم
رفاسیر هدایتی ،مانند رفاسیر سیاسی ،اقتصادی و به قلمرو ویژهای میپجردازد و از
زاویه ای ویژه به مفاهیم قرآن روجه دارد (اعرافی و دیگران )37 :3115 ،ایو نوع رفاسجیر بجه
دو شیوه  3موضوعی و  3ررریبی به رفسیر آیات میپردازد (همان )35 :رفاسیر المیزان از
محمدحسیو طباطبایی ،رفسیر نمونه از ناصر مکارم شیرازی ،مو هجدی القجرآن از سجید
محمدرقی مدرسی ،رفسیر روشو اثر مصطفوی ،رفسیر آسان اثر ن فی و رفسیر رسنیم اثر
عبداهلل جوادی آملی از رفاسیر شیعه ،از جمله رفاسیر رربیتی و هدایتی است (علجویمهجر،
 )114 :3119ایو رفاسیر را که روجه ویژهای به بعد هدایتی و رربیتی در آنها شجده اسجت،
میروان نوعی از رفاسیر واعظانه دانست؛ با ایو رفاوت کجه :رفاسجیر هجدایتی و رربیتجی،
مباحث ادبی و بالغی را بهاختصار میآورند و از مطرحکردن شجقوق گونجاگون مباحجث
کالمی و فروع متنوّع مساهل فقهی پرهیز دارند و بیشتر به ابعاد رربیتی ،فلسجفه احکجام و
راهبردهای هدایتی مباحث کالمی در پررو قرآن کریم میپردازند (ابوابراهیم شاذلی:3044 ،
311- 313/3؛ مکججارم شججیرازی )711- 710/3 :3157 ،در ایججو نججوع رفاسججیر ،بججرخالف رفاسججیر
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واعظانه ،حضور اسراهیلیات ،به ویژه در حوزه قص /قرآن ،رنگ میبجازد و در پجذیرش
روایات اسباب نزول و همچنیو روایات رفسیری ،معیارهای سختگیرانهرر و اصولیرجر
همچون هماهنگی رو ایات با اهداف و مقاصد نزول قرآن و سیاق قریجب و بعیجد آیجات
مربوط ارّخاذ می شود (رشجید رضجا )077/3 :3151 ،امجا هماننجد رفاسجیر واعظانجه از رفهجیم
مخاطبان با زبانی ساده و روان و به دور از اصطالحات پیچیده علمی و فنّجی و ررغیجب
مخاطبان به ردبّر هرچه بیشتر در آیات قرآنی و حتّی عرضه شجیوههجایی سجاده و آسجان
برای رحقیق سوره ای و موضوعی در قرآن و مطرحکردن مباحث نظری و عملی مربجوط
به آن در جهت همگانیسازی و عمومیّتبخشیدن به فهم قرآن از هجیچ کوششجی دریجغ
نکردند (مدرسی10/3 :3039 ،؛ مراغی ،بیرا)39- 33/3 :
نتیجه
با بررسی رفاسیر واعظانه از ابتدای پیدایش راکنون مشخ /می شود که ایو رفاسیر طبق
وضعیت ای ادشده در فرهنگ و اوضاع جامعه و دغدغهای که برای مفسجر ای جاد شجده
است ،برای هدایت ،وعظ و ارشاد رألیف شدهاند که مجردم بجه طجور عمجوم از آن بهجره
می جستند و خوا نیز بهرههای فراوانی از آن داشتهاند؛ نیازی که امروزه نیجز بسجیاری
از مفسران باید به آن روجه جدی داشته باشند بحرانهجای معنجوی جوانجان ،خجوگرفتو
آنها به رفاه بیش از اندازه ،و غفلت از هدف آفرینش ،ناآرامیهای ذهنیای برای آنها بجه
ارمغان آورده است که بزرگرریو راه ن ارشان روسلجستو بجه ریسجمان محکجم االهجی
است
نیازمند رفسیری واعظانه از قرآن هستیم که ججامع مباحجث مختلجف باشجد و در آن،
قص /زیبای قرآنی به شکل صحیح آن با روجه به روایات رسیده از معصوم نقل شجود
و با بررسی اسباب نزول و شناختو صحیح از ناصحیح و استفاده از اشعار و مثجالهجای
زیبای فارسی ،در کنار همه مباحث مطرحشده مخاطبمحوری را فراموش نکند مفسجر،
همدالنه با مخاطب به گفت وگو بنشیند و بر اثرگذاری رفسیر خویش بیفزاید
مهمرریو ویژگیهای نسبی رفاسیر واعظانه عبارتاند از 3 :زبان سجاده و قابجل فهجم
بودن آن برای عامه مردم که هر چه از ایو جهت فاصله گرفته شجود ،ارزش وعظجی آن
کمرنگرر می شود و مخاطب عام خود را از دست خواهد داد؛  3پرداختو رفصجیلی بجه
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داستانها و رخدادهای راریخی؛  1روجهنکردن به ذکر سجند روایجات؛  0نقجل روایجات
بدون رصریح به روایت بودن آنها؛  7نقل اسراهیلیات که ویژگی مذموم و ججزء الینفجک
ایو رفاسیر بوده است
رفاسیر واعظانه از نقجل شجفاهی در دوره پیجدایش خجود در سجده نخسجت بجه دوره
رشکیل اولیو رفسیر واعظانجه شجیعی در قجرن ششجم مجی رسجد و در دوره رشجد و اوج
شکل گیری رفاسیر را قرن یازدهم ،محوریت خود را حفجظ مجیکنجد در قجرن دوازده و
سیزده ،به دالیل وضعیت اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ،کمرنگ میشود و به دوران افول
خود می رسد در قرن چهاردهم به شیوه رفسیر واعظانه در دوره رابعان نزدیک میشجود؛
با ایو رفاوت که محوریت رفسیر ،نقل از روایات اهمه معصوم اسجت کجه از آن بجه دوره
رشد م دد رعبیر شده است اما رفسیر واعظانه در پیمودن سجیر رکامجل خجود ،در دوره
معاصر در مواجهه با عقل و گرایش عقلی رغییر ماهیت داده به سمت رفاسجیر هجدایتی-
رربیتی گرایش پیدا میکند
مهمرر یو شجباهت رفاسجیر واعظانجه بجا رفاسجیر هجدایتی  -رربیتجی ،رجالش در رفهجیم
مخاطبان با زبانی ساده و روان و به دور از اصطالحات پیچیده علمی و فنّجی بجه هجدف
رأثیر بیشتر در جان ها و نفوس است و مهمرریو رفاوت ایو دو نوع رفسیر ،کمرنگشدن
و فقجدان اسججراهیلیات بجهویججژه در حججوزه قصج /قججرآن و همچنجیو وجججود معیارهججای
سختگیرانهرر و اصولیرر در پذیرش روایات اسباب نزول و روایات رفسیری در رفاسیر
هدایتی است
پینوشت

 0از جمله :بقره11 :؛ نساء10 :؛ نور10 :؛ لقمان31 :؛ سبأ 01 :و
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منابع

قرآن کریم

ابو ابراهیم شاذلی ،سید قطب ( )3044رفسیر فی ظالل القرآن ،قاهره :دار الشروق
ابو عطیه اندلسی ،عبد الحق بو غالب ( )3033المحرر الوجیز فی رفسیر الکتاب العزیز ،رحقیق :عبجد
السالم عبد الشافی ،بیروت :دار الکتب العلمی
ابوالفتوح رازی ،حسیو بو علی ( )3041روض ال نان و روح ال نان  ،رحقیجق :محمجدجعفر یجاحقی،
محمدمهدی ناصح ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی
ابوحیان اندلسی ،محمد بو یوسف ( )3034بحر المحی فی التفسیر  ،رحقیق :صجدقی محمجد جمیجل،
بیروت :دار الفکر
ادنه وی ،احمد بو محمد ( )3035طبقات المفسریو ،مدینه :مکتب العلوم والحکم
استادی ،رضا ( )3111آشنایی با رفاسیر؛ عدم رحریف قرآن ،رهران :نشر قدس
اعرافی ،علیرضا؛ همت بناری ،علی؛ رضایی اصفهانی ،محمدعلی (« )3115روششناسی رفسیر ررریبی
قرآن» ،در :قرآن و علم ،ش33- 9 ،1
افندی ،میرزا عبداهلل ( )3041ریاض العلماء و حیاض الفضالء  ،قم :مو منشورات مکتب آیت اهلل العظمی
مرعشی ن فی
االمیو ،احسان ( )3033التفسیر بالمأثور و رطویره عند الشیع االمامی  ،بیروت :دار الهادی
امیو ،سید محسو ( )3153اعیان الشیع  ،بیروت :دار التعارف للمطبوعات
ایازی ،محمدعلی ( )3151المفسرون حیارهم و منه هم ،رهران :وزارت ارشاد
ایزدی ،مبارکه (« )3111سبک رفسیری ابوالفتوح رازی و جایگاه حدیث در آن» ،در :پژوهشنامه قرآن
و حدیث ،ش311- 349 ،3
بابایی ،علیاکبر ( )3194مکارب رفسیری  ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
بروجردی ،سید محمدابراهیم ( )3111رفسیر جامع ،رهران :انتشارات صدرا
بغوی ،حسیو بو مسعود ( )3034معالم التنزیل فی رفسیر القرآن  ،بیروت :دار احیاء التراث العربی
پاکتچی ،احمد ( )3193راری رفسیر قرآن کریم  ،رهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
ثعلبی نیشابوری ،ابو اسحاق احمد بو ابراهیم ( )3033الکشف والبیان عو رفسیر القرآن ،بیجروت :دار
احیاء التراث العربی
جرجانی ،ابوالمحاسو حسیو بو حسو ( )3155جالء االذهجان و ججالء االحجزان ،رهجران :انتشجارات
دانشگاه رهران
جمشیدی ،اسداهلل (« )3113سیر راریخی ردویو رفاسیر روایی شیعه» ،در :معرفت ،ش95- 11 ،53
حریری ،محمد یوسف ( )3110فرهنگ اصطالحات قرآنی ،قم :ه رت
حسینی شاهعبدالعظیمی ،حسیو بو احمد ( )3111رفسیر اثناعشری ،رهران :انتشارات میقات
خضیری ،محمد بو عبداهلل علی ( )3034رفسیر التابعیو ،ریاض :دار الوطو
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دیاری بیدگلی ،محمدرقی ( )3111پژوهشی در باب اسرا هیلیات در رفاسیر قرآن ،رهران :سهروردی
راغب اصفهانی ،حسیو بو محمد ( )3033المفردات فی غریب القرآن  ،دمشق /بیروت :دار العلم ،الدار
الشامی
رشید ،رضا ( )3151رفسیر المنار ،قاهره :دار المنار
سبحانی ربریزی ،جعفر ( )3141منشور جاوید ،اصفهان :مؤسسه رحقیقات و نشر معارف اهل البیت
سمعانی ،عبدالکریم (بیرا) التحبیر فی المع م الکبیر ،بیجا :بینا
سیوطی ،جالل الدیو ( )3040الدر المنثور فی رفسیر المأثور ،قم :کتابخانه آیتاهلل مرعشی
شاکر ،محمدکاظم ( )3113مبانی و روشهای رفسیری  ،قم :مرکز جهانی علوم اسالمی
شریف الهی ی ،محمد بو علی ( )3151رفسیر شریف الهی ی ،رهران :دفتر نشر داد
صالحی شهیدی ،عبدالحسیو ( )3113رفسیر و رفاسیر شیعه ،قزویو :حدیث امروز
طبری ،ابوجعفر محمد بو جریر ( )3033جامع البیان فی رفسیر القرآن ،بیروت :دار المعرف
طوسی ،محمد بو حسو (بیرا) التبیان فی رفسیر القرآن  ،رحقیق :احمد قصیر عاملی ،بیروت :دار احیاء
التراث العربی
طهرانی ،آقابزرگ ( )3114الذریع الی رصانیف الشیع  ،رهران :م لس شورای رهران
عقیقی بخشایشی ،عبدالرحیم ( )3115طبقات مفسران شیعه ،قم :نوید اسالم
علم الهدی ،علی بو حسیو ( )3991االمالی ،رحقیق :محمد ابوالفضل ابراهیم ،قاهره :دار الفکر عربی
علوی مهر ،حسیو ( )3119آشنایی با راری رفسیر و مفسران ،قجم :مرکجز بجیوالمللجی ررجمجه و نشجر
المصطفی
فهیمیربار ،حمیدرضا (« )3117روش شناسی منهج الصادقیو» ،در :پجژوهش هجای قرآنجی ،ش،05- 01
339- 331
کاشانی ،مال فتحاهلل ( )3111منهج الصادقیو فی الزام المخالفیو ،رهران :کتاب فروشی محمدحسو علمی
م لسی ،محمد باقر ( )3041بحار االنوار ال امع لدرر االخبار االهم االطهار  ،بیروت :دار احیاء التراث
العربی
مدرسی ،محمدرقی ( )3039مو هدی القرآن ،رهران :دار محبی الحسیو (ع)
مراغی ،احمد بو مصطفی (بیرا) رفسیر مراغی ،بیجا :دار الفکر
مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم (بیرا) دایرةالمعارف قرآن کریم  ،اصجفهان :ناشجر دی یتجالی مرکجز
رحقیقات رایانه اصفهان ،ج ،1- 3موجود درwww. Ghaemiyeh.com :
مروری ،سهراب ( )3113پژوهشی پیرامون رار ی رفسیر قرآن سده نخست ،رهران :نشر رمز
مصطفوی ،حسو ( )3114التحقیق فی الکلمات القرآن الکریم  ،رهران :بنگاه ررجمه و نشر کتاب
معرفت ،محمدهادی ( )3159رفسیر و مفسران ،قم :انتشارات رمهید
مکارم شیرازی ،ناصر ( )3157رفسیر نمونه ،رهران :دار الکتب االسالمی
موسوی مبلغ ،محمدحسیو (« )3150روض ال نان و اسباب نزول» ،در :پژوهشهای قرآنی ،ش344-311 ،3

