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چکیده

ــی و  ــوم قرآن ــه ســزایی در رشــد عل ــر ب ــی تأثی ــان؟ع؟، اندیشــمندان ایران  در عصــر حضــور امام

ــم گیری  ــد چش ــی رش ــی و کیف ــاظ کم ــان از لح ــذر زم ــا گ ــان ب ــیر ایرانی ــته اند. تفاس ــیر داش تفس

ــا  ــود، ام ــم ب ــات قرآن کری ــوره ها و آی ــی س ــامل برخ ــان ش ــیر ایرانی ــدا تفاس ــت. در ابت ــته اس داش

بــا فاصلــه اندکــی از عصــر نــزول، از قــرن دوم بــه بعــد، تفاســیر آنــان تمــام آیــات قرآنکریــم را در 

برگرفــت و از لحــاظ کیفــی رشــد چشــم گیری پیــدا کــرد. مآخــذ و مســتندات تفســیر ایرانیــان بــه 

دو دســته متصــل و منفصــل تقســیم می شــود. مســتندات متصــل عبارتنــد از: نــکات ادبــی، ســیاق، 

ــات، آرای  ــات، روای ــد از: آی ــل عبارتن ــتندات منفص ــخن و مس ــوع س ــب و موض ــای مخاط ویژگی ه

ــاب.  ــی، اشــعار و آرای اهــل کت ــی، معلومــات عقل ــه، محــاورات عرف صحاب

ــی، تالش هــای برخــی از اندیشــمندان  ــی – تحلیل ــا اســتفاده از روش توصیف ــق ب ــن تحقی در ای

شــاخص ایرانــی بــرای گســترش تفســیر و علــوم قــرآن در عصــر حضــور امامــان معصــوم؟ع؟ مــورد 

بررســی قــرار داده شــده اســت. هــدف ایــن پژوهــش اثبــات ایــن مدعاســت کــه ایرانیان در گســترش 

تفســیر و علــوم قــرآن در صــدر اســالم نقــش بــه ســزایی داشــتند و ایــن بــه دلیــل عشــق و عالقــه 

آنــان بــه قــرآن اســت. پرســش اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه ایرانیــان در عصــر حضــور تــا چــه 

میــزان در گســترش تفســیر و علــوم قرآنــی نقــش داشــته اند؟ بــا بررســی اجمالــی می تــوان گفــت 

ــته اند و  ــی داش ــوم قرآن ــیر و عل ــترش تفس ــم گیری در گس ــش چش ــور نق ــر حض ــان در عص ایرانی

اندیشــمندانی ماننــد: ســلمان فارســی، ضحــاک، مقاتــل و علــی بــن ابراهیــم قمــی جــزو پیشــتازان 

ــد. ــه شــمار می آین ــوم ب ــن عل ای
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 مقدمه

ــرعت  ــه س ــان ب ــالم، آن ــرش اس ــان در پذی ــتقبال ایرانی ــران و اس ــه ای ــالم ب ــس از ورود اس پ

ــت، کالم و...  ــروض، قرائ ــث، صــرف، نحــو، ع ــد: حدی ــی مانن ــوم اســالمی گوناگون توانســتند در عل

پیشــرفت های چشــم گیری داشــته باشــند و در تفســیر و علــوم قــرآن نیــز از پیشــتازان ایــن عرصــه 

ــی شــد ســلمان فارســی اســت کــه  ــی کــه وارد عرصــه معــارف قرآن محســوب شــوند. اولیــن ایران

پــس از شــرفیابی بــه محضــر پیامبــر اکــرم؟ص؟ ســوره حمــد و آیــات دیگــری را بــه فارســی ترجمــه 

کــرد، ســپس قرآن پژوهــان دیگــری ماننــد میثــم تمــار، ضحــاک و... در محضــر اهــل بیــت؟ع؟ کســب 

فیــض نمودنــد. در عصــر غیبــت، مفســران بزرگــی از میــان ایرانیــان برخاســته اند و آثــار گران بهایــی 

ــی و  ــاظ کم ــور از لح ــر حض ــان در عص ــیر ایرانی ــته اند. تفس ــادگار گذاش ــه ی ــود ب ــیر از خ را در تفس

ــد. ــر گردی ــر و جامع ت ــه روز کامل ت ــاد و روز ب ــترش نه ــه گس ــی رو ب کیف

اهمیــت پرداختــن بــه ایــن موضــوع، پاســخگویی بــه شــبهه مســلمان شــدن اجبــاری ایرانیــان در 

صــدر اســالم اســت کــه ایرانیــان بــا زور شمشــیر مســلمان شــدند! در حالــی کــه ایــن ســخن خــالف 

واقــع اســت و ایرانیــان بــا عالقــه و اشــتیاق بــه اســتقبال اســالم رفتنــد، زیــرا آن را دینــی عقالنــی و 

مطابــق بــا فطــرت یافتنــد و همیــن اشــتیاق و عالقــه موجــب شــد، بــه ســرعت جــذب آموزه هــای 

ــوم  ــوم؟ع؟ در عل ــان معص ــم؟ص؟ و امام ــول اعظ ــر رس ــری از محض ــا بهره گی ــوند و ب ــم ش ــرآن کری ق

ــد و در گســترش معــارف  ــه شــمار آین ــوم ب قرآنــی و تفســیر قــرآن کریــم، جــزو ســرآمدان ایــن عل

قــرآن کریــم نقــش بســیار مؤثــری ایفــا کننــد.

در زمینــه فعالیت هــای قرآنــی ایرانیــان تحقیقاتــی انجــام شــده اســت کــه بــه برخــی از آن هــا 

ــه  ــی« ب ــون و األدب العرب ــوان »اإلیرانی ــا عن ــاب خــود ب اشــاره می شــود: قیــس آل قیــس)1984( در کت

شــرح حــال و بیــان آثــار تعــدادی از عالمــان ایرانــی می پــردازد کــه البتــه محــدود بــه عصــر حضــور 

معصومــان؟ع؟ نیســت. محمــود رامیــار)1346( در کتــاب »تاریــخ قــرآن«، بــه نقــش ایرانیــان در علــوم 

قرآنــی، بســیار مختصــر اشــاره کــرده اســت. شــهید مطهــری)1400( در کتــاب »خدمــات متقابــل اســام و 

ایــران« بــه نقــش ایرانیــان در گســترش تفســیر و علــوم قرآنــی اشــاراتی دارد. مجموعــه ی 40 جلــدی 

»ایرانیــان و قــرآن« توســط موسســه خانــه کتــاب جمــع آوری شــده و در آن تــالش 15 قــرن ایرانیــان 

ــار احمــدی و محمــد زمــان خدایــی)1390(  در پیرامــون قــرآن گــزارش داده شــده اســت. مهــدی ی

ــرفت ها و  ــه پیش ــث« ب ــیر و حدی ــت، تفس ــم قرائ ــان در عل ــگاه ایرانی ــه جای ــی ب ــه »نگاه در مقال

دســتاوردهای ایرانیــان در علــوم قرائــت، تفســیر و حدیــث پرداخته انــد و بــه فعالیت هــای ایرانیــان 
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در عصــر حضــور اشــاره بســیار اندکــی دارنــد. ســید جعفــر ســجادی)1353( در مقالــه »ســهم ایــران 

در پایه گــذاری فرهنــگ و تمــدن اســالمی« در سلســله مقاالتــی کــه در مجلــه معــارف اســامی چــاپ 

ــان در پایه گــذاری فرهنــگ و تمــدن اســالمی دارد. در ایــن  ــر ایرانی ــه تأثی شــده اســت، اشــاراتی ب

مقــاالت بیشــتر بــه نقــش ایرانیــان در علــوم منطــق، فلســفه و حکمــت یونانــی پرداختــه  شــده و بــه 

ــژاد)1385(  ــت اهلل فاتحــی ن ــه اســت. عنای ــان در عصــر حضــور نپرداخت ــی ایرانی فعالیت هــای قرآن

ــار  ــه قاريــان ایرانــی تب ــم قرائــت و حدیــث میــان ایرانیــان در ســده های نخســت« ب ــه »عل درمقال

و محدثــان معــروف، در ســده های 2 تــا 4ق پرداختــه اســت. جــواد سلماســی زاده)1357( در مقالــه 

»مفســران ایرانــی و تفســیرهای فارســی« تنهــا بــه معرفــی طبــری و تفســیر وی پرداختــه اســت.

هــدف ایــن پژوهــش آن اســت کــه بــا بیــان تطــورات تفســیر ایرانیــان در عصــر حضــور و معرفــی 

ــات نمایــد ایرانیــان تــا چــه  برخــی از فعالیت هــای قرآنــی اندیشــمندان ایرانــی در ایــن عصــر، اثب

میــزان در گســترش تفســیر و علــوم قــرآن، در عصــر حضــور معصومــان؟ع؟ نقــش داشــته اند.

ــی  ــی و کیف ــترش کّم ــه گس ــان ب ــیر ایرانی ــورات تفس ــان تط ــس از بی ــش رو پ ــش پی  در پژوه

تفســیر، بــه مســتندات تفســیری ایرانیــان اشــاره می شــود کــه عبــارت اســت از مســتندات متصــل، 

ماننــد: ســیاق و مســتندات منفصــل ماننــد: آیــات، روایــات، آرای صحابــه و نیــز بــر اســاس ترتیــب 

زمــان معصومــان؟ع؟، مفســران ایرانــی بــه اجمــال معرفــی و بــه ویژگی هــای تفســیری آنــان اشــاره 

می شــود.

مفهوم عصر حضور

ــری، 1421، ج2: 10(؛  ــدی، 1414، ج1: 292؛ ازه ــان )فراهی ــای روزگار و زم ــه معن ــت ب ــر در لغ عص

فشــردن و آخــر روز بــه كار رفتــه اســت )قرشــی، 1364، 5: 5(. حضــور، جمــع »حضــر« ضــّد غائــب 

ــی اســت )طریحــی،  ــودن در جای ــای حاضــر شــدن و ب ــه معن شــدن )قرشــی، 1364، ج2: 151(  و ب

1375، ج3: 273(. در ایــن پژوهــش مــراد از »عصــر حضــور«، دوران امامــان معصــوم؟ع؟ اســت. در 

زمــان حضــور معصومــان؟ع؟ ایرانیــان فعالیت هــای قرآنــی چشــم گیری داشــته اند و توانســته  اند در 

در نشــر معــارف قــرآن کریــم تأثیــر بــه ســزایی داشــته باشــند. برخــی از ایرانیــان در عرصــه تفســیر، 

ــالش  ــق ت ــن تحقی ــه در ای ــته اند ک ــت داش ــرآن فعالی ــد ق ــت و تجوی ــه، قرائ ــی، ترجم ــوم قرآن عل

ــرد. ــرار گی ــل ق ــی و تحلی ــورد بررس ــا م ــن فعالیت ه ــود ای می ش

تطورات تفسیر ایرانیان در عصر حضور 

ایرانیــان از همــان آغــاز نــزول توجــه ویــژه ای بــه قــرآن پیــدا کردنــد و افــرادی ماننــد ســلمان 
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فارســی، ضحــاک و میثــم تمــار پیشــگام در ایــن عرصــه بودنــد. تفاســیر ایرانیــان بــا گــذر زمــان از 

ــه آن اشــاره می شــود. ــه اختصــار ب ــه ب ــی رشــد چشــم گیری داشــت ک ــی و کیف لحــاظ کم

گسترش کمی تفسیر

ــات از معصومــان؟ع؟ و  ــه صــورت نقــل روای ــدک و ب ــان بســیار ان ــدا حجــم تفاســیر ایرانی در ابت

یــا بیــان معانــی برخــی کلمــات بــود، از ایــن جهــت تفســیر آنــان تمــام قــرآن را شــامل نمی شــد. 

ــًة«  ــْم ِإلًّ َوَل ِذمَّ ــوا ِفيُك ــْم َل َيْرُقُب ــُروا َعَلْيُك ــَف َوِإْن َيْظَه بــه عنــوان نمونــه: ضحــاک در ذیــل آیــه: »َكْي

ــا  ــت و خویشــاوندی اســت )رازی، 1376، ج9: 180(. ی ــای قراب ــه معن ــه: 8( می نویســد: »ااّل« ب )توب

آنکــه میثــم تمــار تأویــل و تفســیر آیاتــی را کــه از امــام علــی؟ع؟ آموختــه بــود بــرای ابــن عبــاس 

ــی  ــه اندک ــا فاصل ــا ب ــی، 1385: 145-146(. ام ــت )بابای ــاس آن را می نوش ــن عب ــرد و اب ــان می ک بی

ــه بعــد تمــام  ــه ای کــه از قــرن دوم ب ــه گون ــزول، حجــم تفســیر ایرانیــان بیشــتر شــد، ب از عصــر ن

آیــات قــرآن کریــم را تفســیر کردنــد. در بیــن تفســیرهایی کــه بــه مــا رســیده، تفســیر مقاتــل بــن 

ــی، 1390: 428(.  ــد )بابای ــی کرده ان ــن تفســیر کامــل معرف ــوان قدیمی تری ــه عن ســلیمان)150ق.( را ب

ــوی آن از  ــه لغ ــه جنب ــادی اســت ک ــی و اجته ــی، عقل ــوی، نقل ــزه ای از تفســیر لغ ــن تفســیر آمی ای

اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت، در ایــن تفســیر بــه مباحــث علــوم قرآنــی، ماننــد بحــث مکــی 

ــزول و  ــبب ن ــه، س ــروف مقطع ــابه، ح ــم و متش ــات، محک ــوخ، قرائ ــخ و منس ــودن، ناس ــی ب و مدن

نیــز مباحــث کالمــی مربــوط بــه صفــات خــدا و عصمــت انبیــا، آمــده اســت؛ همچنیــن برخــی از 

محققــان معتقدنــد فــراء نیــز تمــام قــرآن را تفســیر کــرده اســت. ایــن کتــاب جامع تریــن کتــاب در 

نــکات ادبــی قــرآن: لغــت، نحــو و بالغــت قــرآن اســت )معرفــت، 1418، 2: 323-325(. تفســیر قمــی 

نیــز تفســیر همــه قــرآن اســت. در ایــن تفســیر روایــی، گاهــی معانــی مختلــف واژه هــا ذکــر شــده 

و از آیــات دیگــر و اشــعار شــاعران در تفســیر یــک آیــه اســتفاده شــده اســت )قمــی،1363، ج1: 46، 

132؛ ج2: 87-85(.

گسترش کیفی تفسیر

ــود  ــن می ش ــان؟ع؟ روش ــور امام ــان حض ــان در زم ــیر ایرانی ــان تفاس ــی در می ــی اجمال ــا بررس ب

ــز  ــان؟ع؟ و نی ــایر معصوم ــر؟ص؟ و س ــت پیامب ــل روای ــورت نق ــه ص ــتر ب ــان بیش ــیر آن ــاز، تفس در آغ

بیــان معانــی برخــی واژه هــا و کلمــات دشــوار بــود، ســپس بــا مــرور زمــان بــا توجــه بــه ارتبــاط 

ــف، تفســیر  ــا اندیشــه های مختل ــان و آشــنا شــدن ب ــا ســایر مذاهــب و ادی ــان ب گســترده تر ایرانی

ــت. در  ــز پرداخ ــی نی ــی و اجتماع ــی، عرفان ــف کالم ــث مختل ــه مباح ــد و ب ــر ش ــان غنی ت ایرانی
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ــادی و کالمــی  ــه مباحــث اعتق ــی، ب ــر مباحــث لغــوی و ادب ــن ســلیمان عــالوه ب ــل ب تفســیر مقات

نیــز پرداختــه شــده اســت، هــر چنــد وی از عهــده بیــان صحیــح ایــن مطالــب بــر نیامــده اســت. 

ــل،1423،  ــد شــده اســت )مقات ــه رؤیــت خداون ــل ب ــد در قیامــت، قائ وی در بحــث حضــور خداون

ــده اند  ــاه ش ــب گن ــا مرتک ــه انبی ــت ک ــل اس ــا، قائ ــت انبی ــث عصم ج1: 598؛ ج2: 236(. و در بح

ــدم  ــان متق ــد: گناه ــح می نویس ــوره فت ــه 1 و 2 س ــل آی ــان، 3: 44؛ ج2: 327-328(. وی در ذی )هم

پیامبــر در زمــان جاهلیــت و گناهــان متأخــر وی، گناهــان بعــد از نبــوت اســت کــه خداونــد آن هــا 

را بخشــید )همــان، ج4: 66(. ایــن اشــکاالت در تفاســیر بعــدی مقــداری اصــالح شــد. تفســیر قمــی 

ــی و  ــزول، قصــص قرآن ــه شــرح واژگان، اســباب ن ــوارد ب ــی اســت، در برخــی م ــه تفســیری روای ک

آیــات االحــکام پرداختــه اســت. همچنیــن در ایــن تفســیر بــه رّد فرقه هــای باطــل و نیــز دفــاع از 

مکتــب امامــت و والیــت و ذکــر فضایــل اهــل بیــت؟ع؟، پرداختــه اســت )قمــی،1363، ج1: 205- 212و 

236؛ ج2: 60 و 89 و 398(. هــر چنــد در انتســاب ایــن تفســیر بــه علــی بــن ابراهیــم قمــی اختــالف 

ــن  ــی، 1417: 152( ای ــی )طوس ــیخ طوس ــی، 1408: 260( و ش ــی )نجاش ــد نجاش ــی مانن ــت، برخ اس

انتســاب را صحیــح می داننــد، ولــی برخــی ماننــد آقــا بــزرگ تهرانــی )تهرانــی، بــی تــا، 4: 302( و 

ــی از  ــد و بخش ــح نمی دانن ــاب را صحی ــن انتس ــت، 1386: 187( ای ــینی )معرف ــروف حس ــم مع هاش

ــی الجــارود دانســته اند. ــه اب ــن تفســیر موجــود را منتســب ب ای

مآخذ و مستندات تفسیر ایرانیان در عصر حضور

ــوان مآخــذ و  ــان؟ع؟ می ت ــی عصــر حضــور امام ــده از مفســران ایران ــا مان ــار بج ــه آث ــا مطالع ب

مســتندات تفســیر ایرانیــان در آن دوران را معرفــی کــرد. ایــن مســتندات را می تــوان بــه دو دســته 

متصــل و منفصــل تقســیم کــرد.

الف. مستندات متصل 

مســتندات متصــل امــوری هســتند کــه همــراه و همزمــان بــا آیات انــد و در عصــر حضــور معنــای 

ــزول،  ــای ن ــات، فض ــی آی ــکات ادب ــد: ن ــت، مانن ــده اس ــان می ش ــا بی ــه آن ه ــتناد ب ــا اس ــات ب آی

ــخن. ــوع س ــای موض ــب و ویژگی ه ــای مخاط ــیاق، ویژگی ه س

نکات ادبی

ــی  ــکات ادب ــه ن ــه ب ــان تفســیر آی ــرای بی ــوارد متعــددی ب ــان، در م در تفاســیر موجــود از ایرانی

توجــه شــده اســت. برخــی مفســران ایرانــی ماننــد ضحــاک، فــراء و مقاتــل بــه ســبب تبحــر در لغــت 

ــث  ــه مباح ــیرش ب ــراء در تفس ــته اند. ف ــیر داش ــئله در تفس ــن مس ــه ای ــتری ب ــه بیش ــو، توج و نح
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کنایــه، تشــبیه، اســتعاره و مجــاز پرداختــه و در ذیــل تفســیر نثرهــا و اشــعار عربــی را بــرای توضیــح 

معانــی آیــات آورده اســت )علــوی مهــر، 1384: 164(. در برخــی مــوارد، برداشــت های ادبــی از طریــق 

اهــل بیــت؟ع؟ نقــل شــده اســت. کلینــی در روایتــی از امــام باقــر؟ع؟ نقــل کــرده که ایشــان در پاســخ 

بــه زراره در مــورد کفایــت مســح قســمتی از ســر فرمــود: از بــای »ِبُرُؤِســُكم « در آیــه 6 مائــده، ایــن 

ــی، 1431، ج3: 30(. ــب دانســته می شــود )کلین مطل

فضای نزول)سبب، شأن، زمان و مکان، فرهنگ زمانه( 

ــزول  ــای ن ــه فض ــات، ب ــود آی ــا و مقص ــان معن ــرای بی ــی ب ــران ایران ــوارد مفس ــیاری از م در بس

ــات(  ــزول آی ــز فرهنــگ مــردم در زمــان ن ــات و نی ــزول آی ــات )بحــث از شــأن، زمــان و مــکان ن آی

پرداخته انــد. در تفســیر آیــه 161 آل عمــران، ضحــاک می گویــد: ایــن آیــه در مــورد مــردی اســت کــه 

ســوزنی از غنایــم جنــگ هــوازن برداشــت؛ امــا مقاتــل می گویــد: ایــن آیــه در شــأن کســانی اســت 

کــه در جنــگ احــد جایــگاه خــود را بــر فــراز کــوه تــرک کردنــد و بــرای برداشــتن غنیمــت بــه پاییــن 

آمدنــد، کــه ایــن آیــات نــازل شــد و حکــم غنایــم را بیــان کــرد و آنــان را مــورد ســرزنش قــرار داد 

ــی، 1372، ج2: 872(. )طبرس

ــد. وی  ــر می نمای ــات و ســوره ها را ذک ــزول بســیاری از آی ــز شــأن ن ــم قمــی نی ــن ابراهی ــی ب عل

بــر اســاس روایــات، شــأن نــزول ســوره انســان را در مــورد امــام علــی؟ع؟ و خانــواده  ایشــان دانســته 

اســت )قمــی،1363، ج2: 422-423(. همچنیــن گاهــی بــرای تبییــن آیــات بــه فرهنــگ زمانــه توجــه 

ــالم  ــه در موســم حــج اع ــردی از کنان ــد: م ــه می گوی ــه 37 ســوره توب ــل آی ــرده اســت. وی در ذی ک

 کــرد: مــن جنــگ بــا قبیلــه طــی و خثعــم را در محــرم حــالل کــردم و بــه جــای آن صفــر را حــرام 

ــت و  ــورت می گرف ــی ص ــن جایگزین ــد ای ــول می کردن ــردم آن را قب ــر م ــپس اگ ــم، س ــالم می کن اع

ایــن همــان نســیء بــود )قمــی، 1363،ج1: 290(.

سیاق

گاه در قــرآن کریــم یــک کلمــه یــا جملــه بــرای معانــی مختلــف بــه کار مــی رود کــه مقصــود و 

ــود.  ــده می ش ــد فهمی ــل و بع ــالت قب ــات و جم ــاختار کلم ــی س ــیاق، یعن ــک س ــا کم ــراد از آن  ب م

ــور از  ــود منظ ــن می ش ــیاق کالم روش ــت: از س ــداهلل« آورده اس ــه »ی ــل آی ــلیمان ذی ــن س ــل ب مقات

یــد، قــوت و قــدرت اســت )مقاتــل، 1423، 5: 91(. یــا مــراد از کلمــه »کتــاب« در آیــه 2 ســوره بقــره 

قــرآن کریــم اســت )مقاتــل، 1423، ج1: 81( و در آیــه 2 ســوره اســراء مــراد از »کتــاب« تــورات اســت 

ــل، 1423، ج2: 520(. )مقات
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ویژگی های مخاطب 

یکــی از نکاتــی کــه مفســران ایرانــی بــه آن توجــه داشــته اند، توجــه بــه ویژگی هــای مخاطــب 

آیــات در بیــان تفســیر اســت. گاهــی نیــاز اســت بــا توجــه بــه مخاطــب ســخن، از معنــای ظاهــری 

آیــه دســت کشــید و کلمــه یــا جملــه ای در تقدیــر گرفتــه شــود و یــا کالم بــه تأویــل بــرود. در ذیــل 

ــر« کــه مخاطــب آن پیامبــر؟ص؟  َم ِمــْن َذْنِبــَك َو مــا َتَأخَّ آیــه 2 ســوره فتــح: »ِلَيْغِفــَر َلــَك اهّلُل مــا َتَقــدَّ

اســت در تفســیر قمــی بــا اســتناد بــه روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ می گویــد: پیامبــر گناهــی مرتکــب 

ــد، بنابرایــن مــراد، گناهــان پیــروان اوســت کــه خداونــد آن هــا را  ــاه هــم نمی کن نشــده و اراده گن

ــی، 1363، ج2: 314(. ــرزد )قم می آم

ویژگی های موضوع سخن

ــخن  ــم س ــا در فه ــه آن ویژگی ه ــه ب ــه توج ــت ک ــی اس ــخن دارای ویژگی های ــر س ــوع ه موض

تأثیرگــذار اســت. در قــرآن کریــم گاه در مــورد خداونــد ســخن بــه میــان آمــده اســت، در آیــه 23 

هــا ناِظــَرة«؛ بــه پــروردگارش می نگــرد. در تفســیر قمــی آمــده اســت:  ســوره قیامــه آمــده: »ِإلــى  َربِّ

ــا  ــه ب ــی ک ــدان معن ــی، 1363، ج2: 397( ب ــتند )قم ــی هس ــت اله ــت و نعم ــر رحم ــی نظاره گ یعن

توجــه بــه اینکــه خــدای متعــال جســم نــدارد تــا دیــده شــود، پــس کلمــه »رحمــت« یــا »نعمــت« 

در تقدیــر گرفتــه شــده اســت.

مستندات منفصل

مســتندات منفصــل، مســتنداتی اســت کــه جــدای از آیــه وجــود دارد، ماننــد: آیــات دیگــر، روایات 

معصومــان، آرای صحابــه، محــاورات عرفــی، معلومــات عقلــی، اســتناد بــه اشــعار و آرای اهــل کتاب.

آیات دیگر قرآن

ِذيــَن َأْنَعْمــَت َعَلْيِهــْم« )حمــد: 7( بــا اســتناد بــه  مقاتــل بــن ســلیمان در تفســیر آیــه »ِصــَراَط الَّ

ــَن...«، نعمــت داده شــدگان را انبیــا  ِبيِّ ِذيــَن َأْنَعــَم اهّلُل َعَلْيِهــْم ِمــَن النَّ آیــه 58 ســوره مریــم: »ُأوَلِئــَك الَّ

دانســته اســت )مقاتــل، 1423، ج1: 36(. علــی بــن ابراهیــم قمــی در بیــان مــراد از کلمــه »آخــره« 

ــا َوِفــي اْلِخــَرِة« )یونــس: 64( می گویــد: مقصــود هنــگام  ْنَي ــاِة الدُّ ــُم اْلُبْشــَرى ِفــي اْلَحَي در آیــه: »َلُه

ــَة  ِبیــَن َیُقوُلــوَن َســاٌم َعَلْیُکــْم اْدُخُلــوا اْلَجنَّ اُهــُم اْلَماِئَکــُة َطیِّ ِذیــَن َتَتَوفَّ مــرگ اســت بــه دلیــل آیــه: »الَّ

ِبمــا ُکْنُتــْم َتْعَمُلــوَن« )انعــام:125( )معرفــت، 1418، ج1: 179(.

روایات معصومان

مفســران ایرانــی گاه در بیــان تفســیر آیــات از روایــات پیامبــر؟ص؟ و امامــان؟ع؟ اســتفاده کرده انــد. 
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ــا َعلــى   ْرِض َو ِإنَّ اُه ِفــي اأْلَ ــماِء مــاًء ِبَقــَدٍر َفَأْســَكنَّ مقاتــل بــن ســلیمان در تفســیر: »َو َأْنَزْلنــا ِمــَن السَّ

ــا اســتناد بــه روایتــی از پیامبــر؟ص؟ می گویــد: خداونــد پنــج  ــِه َلقــاِدُرون « )مومنــون: 18( ب َذهــاٍب ِب

نهــر را از بهشــت جــاری کــرد: ســیحون، نهــر هنــد، جیحــون نهــر بلــخ، دجلــه و فــرات نهــر عــراق و 

ــرار  ــع مــردم در آن هــا ق ــه این هــا از سرچشــمه واحــدی جــاری شــده اند و مناف ــر مصــر ک ــل نه نی

ــه اســت )طبرســی، 1372، ج4: 102؛ مشــهدی قمــی،1368، ج9:  ــای آی داده شــده اســت و ایــن معن

179-180(. در تفاســیر روایــی، روایــات فراوانــی از مفســران ایرانــی نقــل شــده اســت )مقاتــل، 1423، 1: 

583؛ بحرانــی، 1416، 1: 87؛ ج2: 129(. در تفســیر قمــی نیــز بــرای تفســیر آیــات بــه روایــات پیامبــر؟ص؟ 

و امامــان معصــوم؟ع؟، اســتناد شــده اســت.

آرای صحابه

در تفاســیر ذکــر شــده از ایرانیــان، اســتناد بــه آرای صحابــه ماننــد: امــام علــی؟ع؟، ابن عبــاس، ابن 

مســعود و... فــراوان بــه چشــم می خــورد. ضحــاک از ابــن عبــاس روایــت کــرده کــه وی دربــاره آیــه 

ــَماِء« )بقــره: 59( گفتــه اســت: واژه »رجــز« بــه معنــای  ِذيــَن َظَلُمــوا ِرْجــًزا ِمــَن السَّ »َفَأْنَزْلَنــا َعَلــى الَّ

ــتند  ــی می خواس ــد: یعن ــره:71( می گوی ــوَن« )بق ــا َكاُدوا َيْفَعُل ــا َوَم ــه »َفَذَبُحوَه ــت و در آی ــذاب اس ع

انجــام ندهنــد )طبــری، 1412، ج1: 242و 281(. در تفســیر فــراء نیــز بــا آنکــه تفســیری ادبــی اســت، در 

برخــی مــوراد روایاتــی از صحابــه و تابعــان نقــل شــده اســت )علــوی مهــر، 1384: 164(.

محاورات عرفی

ــز  ــه و نی ــات در جمل ــال در نقــش کلم ــرف عق ــه اســتفاده از چارچوب هــای محــاورات ع توجــه ب

آشــنایی بــه قوانیــن و وضــع چگونگــی داللــت از ضروریــات تفســیر اســت )ســعیدی روشــن، 1398: 

ــی در هــر کالمــی  ــه اصــل اول ــال در محــاورات آن اســت ک ــکازی عق ــون ارت ــه قان ــد آنک 407(. مانن

افــاده معنــای حقیقــی اســت، مگــر آن کــه قرینــه ای گویــا بــر مجــاز بــودن کالم یــا بــر تخصیــص یــا 

تقدیــر در کالم وجــود داشــته باشــد )ســعیدی روشــن، 1398: 296(. مفســران ایرانــی عصــر حضــور بــه 

ایــن نکتــه توجــه دارنــد و ظاهــر قــرآن را حجــت و اصــل اولــی در مــراد از آیــات را معنــای حقیقــی 

می داننــد، امــا گاهــی بــا قرائنــی کــه وجــود دارد فهمیــده می شــود قــرآن کریــم بــه کنایــه ســخن 

گفتــه و یــا ضــرب المثلــی بیــان داشــته اســت. علــی بــن ابراهیــم قمــی در تفســیر آیــه 92 ســوره 

ِتــي َنَقَضــْت َغْزَلَهــا...« می نویســد خــدای تعالــی مــردم را امــر بــه وفــای بــه  نحــل: »َوَل َتُكوُنــوا َكالَّ

عهــد و نهــی از شکســتن آن نمــوده اســت و بــرای تبییــن ایــن موضــوع چنیــن مثلــی را بیــان کــرده 

اســت )قمــی، 1363، ج1، ص 389(.
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معلومات عقلی

ــات و  ــی، بدیهی ــات عقل ــه معلوم ــت ک ــن اس ــاورات ای ــال در مح ــای روش عق ــی از ویژگی ه یک

براهیــن قطعــی آشــکار را از قرایــن کالم می داننــد و معنــای کالم و مقصــود گوینــده را بــا توجــه بــه 

ــا آَســُفوَنا اْنَتَقْمَنــا ِمْنُهــْم  آن بــه دســت می آورنــد )بابایــی، 1385، 1: 108(. قمــی در معنــای آیــه »َفَلمَّ

ــا«  ــای »عصون ــه معن ــه ب ــن آی ــفونا« در ای ــد: واژه »آس ــرف/55( می گوی ــَن« )زخ ــْم َأْجَمِعي َفَأْغَرْقَناُه

اســت، زیــرا خداونــد منــزه از آن اســت کــه ماننــد انســان ها تحــت تأثیــر واقــع شــود و عصبانــی 

گــردد )قمــی، 1363، ج2، ص 285(.

استناد به اشعار 

ــد.  ــرب اســتناد می کنن ــان ع ــه اشــعار ادیب ــات، گاه ب ــی و مقاصــد آی ــان معان ــرای بی ــان ب ایرانی

مفســرانی ماننــد ضحــاک و اخفــش کــه متخصــص در ادبیــات بودنــد در مــوارد متعــددی بــه اشــعار 

ــان  ــر در زم ــای خم ــه ج ــم« ب ــرد »اث ــان کارب ــش در بی ــوان، 1410: 60( اخف ــد )عط ــتناد نموده ان اس

ــد:  ــن شــعر اســتناد می کن ــه ای ــت و پیــش از آن ب بعث

شربت االثم حتی ضل عقلی  کذاک االثم یذهب بالعقول )معرفت، 1418، ج1: 482(

آرای اهل کتاب

ــورد  ــژه در م ــم بوی ــرآن کری ــی از ق ــیر آیات ــرای تفس ــور، گاه در ب ــر حض ــی عص ــران ایران مفس

داســتان هایی کــه قــرآن کریــم بــه صــورت کامــل آن هــا را بیــان نکــرده، بــه اهــل کتــاب مراجعــه 

می کردنــد. برخــی نیــز بــا توجــه بــه وحــدت ادیــان آســمانی بــه دنبــال بیــان مشــترکات ادیــان و 

توجــه بــه آن هــا در تفســیر آیــات بودنــد. در مــورد طــاووس گفتــه شــده: وی از آراى اهــل کتــاب نيــز 

در تفســیر آیــات بهــره بــرده و تفســیری بــر اســاس وحــدت ادیــان ابراهیمــی ارائــه داده اســت )ابــن 

ــای  ــی از کتاب ه ــد: وی مطالب ــز گفته ان ــلیمان نی ــن س ــل ب ــورد مقات ــان، ص 160(. در م ــم، هم ندي

یهــود و نصــارا در مــورد تشــبیه خــدا بــه مخلوقــات، بیــان داشــته اســت کــه روز قیامــت خداونــد 

ــی، 2009، ج4: 175(. ــار خــود می نشــاند )الذهب ــو کن ــه زان ــو ب ــر را زان پیامب

مفسران ایرانی در عصر حضور پیامبر؟ص؟ و امامان؟ع؟

در زمــان حضــور پیامبــر؟ص؟ و امامــان معصــوم؟ع؟ اندیشــمندان ایرانــی متعــددی حضــور داشــتند 

ــر  ــه ب ــته اند ک ــت داش ــی فعالی ــف قرآن ــات مختل ــان در موضوع ــود ایش ــدی از وج ــا بهره من ــه ب ک

ــود. ــاره می ش ــراد اش ــن اف ــی از مهم تری ــه برخ ــب ب ــه ترتی ــی ب ــدی زمان ــاس اولویت بن اس

عصر پیامبر؟ص؟
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ــزد رســول خــدا و  ــد و ن ــه اســالم گروی ــی اســت کــه ب ســلمان فارســی)م36ق.( نخســتین ایران

ــن ســعد، 1410،  ــا، 1: 218؛ ج2، ص 560؛ اب ــی ت ــن هشــام، ب ــت )اب ــدی یاف ــام ارجمن مســلمانان مق

ج4: 59-60(. وی نخســتین مفســر ایرانــی در میــان صحابــه پیامبــر؟ص؟ اســت. پــس از آغــاز بعثــت 

در ســرزمین مکــه، فاصلــه مکانــی آن بــا ایــران و تســلط حکومــت ساســانی، مانــع ارتبــاط ســلمان 

بــا پیامبــر؟ص؟ نشــد )ابــن ندیــم، 1394: 254(. پیامبــر؟ص؟ در مــورد ســلمان فرموده انــد: ســلمان از مــا 

ا هــل بیــت اســت )ابــن ســعد، 1410، ج4: 62(. از اهــل بیــت؟ع؟ نیــز در مــدح وی ســخنان فراوانــی 

رســیده اســت )صــدوق: 361؛ طوســی، 1414: 133(. مطابــق برخــی دیدگاه هــا، آغــاز ترجمــه فارســی 

قــرآن کریــم بــه ســلمان فارســی بــاز می گــردد کــه وی بــا مشــورت پیامبــر؟ص؟ یــا فرمــان آن حضــرت 

ــرد )اســفراینی، 1375، ج 1: ص 8 ؛ سرخســی، 1409، ج 1:  37(، وی »بســم اهلل  ــدام ک ــم اق ــن مه ــه ای ب

الرحمــن الرحیــم« را »بــه نــام یــزدان بخشــاینده« ترجمــه کــرده بــود )معرفــت، 1382، 196؛ رامیــار، 

ــه پارســي  ــا ســوره فاتحــه را ب ــلمان تنه ــه س ــوان شــده ک ــز عن 1346: 653(. در برخــي مصــادر ني

ــد  ــی قائلن ــی برخ ــاهي،1377، ج1: 554(، ول ــي، 1943، ج2: 55؛ خرمش ــت )زرقان ــوده اس ــه نم ترجم

ــا اجــازه از پیامبــر؟ص؟ تمــام آیــات نــازل شــده را بــه فارســی ترجمــه و تفســیر کــرد و در  ســلمان ب

پایــان چنیــن نوشــت: هــذا القــرآن الــذي انــزل علــي محمــد؛ ايــن اســت قــرآن کــه فــرو فرســتاده 

آمــده اســت بــر محمــد صلــي اهلل عليــه و ســلم )اســفراینی، 1375، ج1: 8(. عــالوه بــر ایــن، مطالــب 

تفســیری و روایــی فراوانــی در تفاســیر از وی ذکــر شــده اســت )مقاتــل، 1423، ج4: 96؛ ثمالــی، 1420: 

322؛ قمــی، 1363، ج2، ص 177(. در شــأن نــزول برخــی آیــات نیــز نــام ســلمان آمــده اســت: در آیــه 

َهــا الّنــاُس و َیــأِت ِباَخریــَن...« بنــا بــه نقــل مفســران شــیعه  133 ســوره نســاء: »ِان َیَشــأ ُیذِهبُکــم َایُّ

)طوســی، بــی تــا، ج 3:  352؛ طبرســی، 1372، ج3:  187( و مفســران اهــل ســنت )مــاوردی، بــی تــا، 

ج1: 534؛ میبــدی، 1371، ج2: 720(، پیامبــر؟ص؟ هنــگام نــزول ایــن آیــه دســت بــر پشــت ســلمان زد 

ــزول  ــه شــده کــه پــس از ن ــوم ســلمان هســتند؛ همچنیــن گفت ــارس، ق ــان عجــم و ف و فرمــود: آن

ــر  ــه:2( رســول خــدا دســت مبارکشــان را ب ــَن َرســوًل...« )جمع ــی اُلّمّي ــَث ِف ــذی َبَع ــَو الَّ ــه »ُه آی

ســلمان کــه در جمــع حضــور داشــت، نهــاد و فرمــود: اگــر ایمــان در ثرّیــا باشــد، هــر آینــه مردانــی از 

آنــان )ایرانیــان( بــدان دســت خواهنــد یافــت )طبــری، 1412، ج28: 122؛ میبــدی، 1371، ج10: 96-97؛ 

ــیوطی، 1404، ج8: 153-152(. س

تفســیر ایرانیــان در عصــر پیامبــر؟ص؟ هماننــد ســایر تفاســیر ایــن دوران )طباطبایــی، 1394: 73 و 

82( بــه صــورت مختصــر و تنهــا بخشــی از آیــات را شــامل می شــد و سرچشــمه تفســیر تنهــا وحــی 

بــود.
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عصر امام علی؟ع؟ و حسنین؟ع؟

میثــم تمــار)م. 60ق.( از بــردگان ایرانــی بــود کــه توســط امیــر مؤمنــان خریــداری، آزاد و بــه شــغل 

خرمافروشــی مشــغول شــد )عســکری، 1397، ج1: 125(. او از شــیعیان مخلــص امــام علــی؟ع؟ بــود کــه 

در راه آن حضــرت نیــز بــه شــهادت رســید )کشــی،1409: 84(. شــیخ طوســی وی را از اصحــاب امــام 

علــی، امــام حســن و امــام حســین؟ع؟ دانســته اســت )طوســی،1348: 96 و 105(. در تفاســیر از وی 

ــی،1410: 67؛ طبرســی، 1372، ج10: 707؛  ــرات کوف ــل شــده اســت )ف ــات تفســیری متعــددی نق روای

ــود  ــود کــه آن را از علــی؟ع؟ آموختــه ب ــز ب حویــزی، 1415، ج2: 268(. میثــم دارای کتــاب تفســیر نی

)تهرانــی، بــی تــا، ج4: 317(. در روایتــی آمــده: هنگامــی کــه میثــم بــه عمــره رفــت، بــا ابــن عباســی 

ــد، از وی  ــرآن می خواه ــاره تفســیر ق ــی درب ــر مطلب ــت: ه ــاس گف ــن عب ــه اب ــی داشــت و ب مالقات

بپرســد؛ زیــرا تأویــل قــرآن را از امــام علــی؟ع؟ آموختــه اســت. ابن عبــاس کاغــذ و دواتــی خواســت 

و آنچــه را کــه میثــم امــال کــرد، نوشــت )کشــی،1409: 81(. بــر حســب نقــل برخــی روایــات، پســران 

میثــم، صالــح و یعقــوب گاهــی ســخنی از امــام علــی؟ع؟ را بــه عنــوان مطلبــی کــه در کتــاب پــدر 

ــراد  ــد م ــر می رس ــه نظ ــه ب ــزی، 1415، ج5: 644؛ ج4: 234( ک ــد )حوی ــل کرده ان ــد نق ــود یافته ان خ

همــان تفســیر میثــم اســت )بابایــی، 1390:370(. البتــه ایــن تفســیرمفقود شــده اســت.

ــی و لغــوی  ــکات ادب ــه ن ــود، بیشــتر ب ــه همزمــان ب ــا عصــر صحاب ــه ب ــن دوران ک در تفســیر ای

ــت. ــده اس ــه نش ــات ارائ ــام آی ــیر تم ــد و تفس ــه می ش پرداخت

عصر امام سجاد؟ع؟

در منابع اسالمی نام سه نفر از مفسران ایرانی در بین شاگردان امام سجاد؟ع؟ وجود دارد:

 ضحاک

ــه ای  ــه مدرس ــت ک ــزرگ اس ــری ب ــانی )م. 105ق.(، مفس ــم خراس ــن مزاح ــاک ب ــم ضح ابوالقاس

تفســیری بــا ســه هــزار شــاگرد داشــت، او دارای کتــاب تفســیر بــود )زرکلــی، 1389، ج3: 215؛ ذهبــی، 

بــی تــا، ج1: 176(. ضحــاک از تابعــان اســت و از انــس، ابــن عمــر و ابوهریــره روایــت می کنــد )ابــن 

کثیــر، 1424، ج9: 223(. ضحــاک از اصحــاب امــام ســجاد؟ع؟ اســت )طوســی، 1348: 94(. قمــی از او 

ــود و  ــد )قمــی، 1363، ج2: 450(. او در تفســیر، امــام و پیشــوا ب روایــت کــرده و او را تأییــد می کن

ثــوری در مــورد او می گویــد: تفســیر را از چهــار نفــر بیاموزیــد: مجاهــد، عکرمــه، ســعید بــن جبیــر 

و ضحــاک )همــان(. مطالــب تفســیری فراوانــی از وی در تفاســیر فریقیــن آمــده اســت )بحرانــی، 

ــیوطی، 1404، ج4: 171(.  ــری، 1412، ج6: 116؛ س ــی،1368، ج10: 560؛ طب ــهدی قم 1416، ج5: 457؛ مش
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ــه چشــم  ــع اختــالف نظــر ب ــزد ابــن عبــاس در دانــش تفســیر، در مناب ــاره شــاگردی ضحــاک ن درب

ــری، 1412، ج1: 62(؛ همچنیــن گفتــه شــده کــه ضحــاک  می خــورد )مفیــد، 1413، ج1: 323، 389؛ طب

ــری، 1412،  ــه اســت )طب ــدار داشــته و دانــش تفســیر را از او آموخت ــر دی ــن جبی ــا ســعید ب در ری ب

ــوان  ــا عن ــی ب ــی کتاب ــه اســت، ول ــن رفت ــا نرســیده و از بی ــه دســت م ج1: 62(. تفســیر ضحــاک ب

»تفســیر الضحــاک« در دو جلــد و 1408 صفحــه در قاهــره چــاپ و منتشــر شــده اســت کــه ایــن کتــاب 

رســاله دکتــری محمــد شــکری احمــد زاویتــی اســت. ایــن کتــاب از یــک مقدمــه و دو مبحــث و یــک 

خاتمــه تشــکیل شــده اســت. گردآورنــده 3028 ســخن و دیــدگاه تفســیری نقــل شــده از ضحــاک را 

ــم التنزیــل بغــوی و الجامعــه  ــری، معال ــان طب ــد جامــع البی در کتاب هــای تفســیری اهــل تســنن، مانن

لحــکام القــرآن قرطبــی جمــع آوری کــرده اســت )بابایــی، 1390، ج1: 298(.

 طاووس بن کیسان

ــا عبدالرحمــن و اهــل  ــه وی اب ــن کیســان )م. 106ق.( از مفســران تابعــان اســت. کنی طــاوس ب

فــارس، بــود )ابــن ســعد، 1410، ج6: 66(. از آنجــا کــه او طاووس القــراء بــود بــه طــاووس مشــهور 

ــن جــوزی، 2015،  ــرده اســت )اب ــه را درک ک ــر از صحاب ــه 70 نف ــزرگان تابعــان اســت ک شــد. او از ب

ــد و در  ــزرگ ش ــن ب ــد و در یم ــارس متول ــان در ف ــن کیس ــاووس ب ــد: ط ــی می گوی ج7: 115(. زرکل

مزدلفــه یــا منــی در حــال اعمــال حــج از دنیــا رفــت )زرکلــی، 1389، ج3: 224(. گفته انــد او چهــل 

ــد  ــا وضــوی نمــاز عشــاء خوان ــه خــدا رفــت و چهــل ســال نمــاز صبــح را ب ــارت خان ــه زی ــه ب مرتب

ــر کــرده،  ــه اصحــاب امــام ســجاد؟ع؟  ذک ــن جــوزی، 2015، ج7: 115(. شــیخ طوســی او را از جمل )اب

زیــرا وی راوی بعضــی از ادعیــه آن حضــرت اســت )طوســی، 1348: 94(. در تفاســیر از وی مطالــب 

تفســیری و روایاتــی از معصومــان نقــل شــده اســت )طبرســی، 1372، ج2: 494؛ رازی، 1408، ج5: 129؛ 

شهرســتانی، 1386، ج1: 195(، همیــن نشــانه ای از مفســر بــودن وی اســت. آقــا بــزرگ تهرانــی نیــز از 

تفســیر طــاووس بــن کیســان خبــر داده کــه بعــد مفقــود شــده اســت )تهرانــی، بــی تــا، ج4: 279(. 

همچنیــن برخــی او را از مفســران تابعــی دانســته اســت )حاجــی خلیفــه، بــی تــا، ج1: 430؛ معرفــت، 

1418، ج1: 343 -348؛ عقیقــی بخشایشــی، 1387، 1: 366؛ بابایــی، 1390، ج1:174-175(. طــاووس تنهــا 

مفّســر بــزرگ قــرآن در چهــار قــرن اول اســالم در يمــن اســت )ابــن نديــم، 1394: 160(. نــام وی در 

بیــش از 5 هــزار روایــت آمــده اســت )خویــی، 1989، ج5: 265-245(.

 عطاء بن ابی مسلم

عطــاء بــن أبــی مســلم میســرة أبــو اّیــوب خراســانی )م. 138ق.( کــه برخــی تاریــخ وفــات او را 

ســال 138ق. )ذهبــی، 1422، ج13: 159( و برخــی ســال 133ق. )ذهبــی، 2009، ج3: 73( دانســته اند. 
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وی از علــوم امــام ســجاد؟ع؟ بهره منــد شــده اســت. وی در توصیــف امــام ســجاد؟ع؟ گفتــه اســت: من 

در بیــن مســلمانان بــا کســی مثــل او مجالســت نکــرده ام )ابــن عســاکر، 1415، ج12: 19(.

عطــاء همچنیــن کتابــی در ناســخ و منســوخ دارد کــه مــورد اســتفاده متأخــران قــرار گرفتــه اســت 

)فــؤاد ســزگین، 1372، ج1: 79ـ 78 و ابن حجــر، بی تــا، ج7: 212(. برخــی روایــات بــه واســطه عطــاء 

از ابــن عبــاس نقــل شــده اســت )ابــن ندیــم، 1394: 28؛ الذهبــی، 2009، ج3: 73(.

از ویژگی هــای تفســیر در ایــن دوران کــه همزمــان بــا عصــر تابعیــن اســت، تفســیر همــه قــرآن، 

ورود برخــی اســرائیلیات در تفســیر و پرداختــن بــه مســائل کالمــی در تفاســیر اســت.

عصر صادقین؟ع؟

در عصر صادقین؟ع؟ نام شش نفر از اندیشمندان قرآنی ایران در میان شاگردان ایشان وجود دارد:

 داوود بن ابی هند سرخسی

داوود بــن ابــی هنــد سرخســی )م. 140ق.( از موالــی و اهــل خراســان اســت  )ذهبــی، 1413، ج8: 

413( از آنجــا کــه وی مــدت زیــادی در بصــره بــود، بــه وی لقــب بصــری نیــز داده انــد )ذهبــی، 1419، 

ج1: 147؛ عجلــی، 1405، ج1: 342(. داوود از مفســران مشــهور دوران خــود اســت. او تفســیری معــروف 

بــه تفســیر ابــن ابــی هنــد داشــته کــه اثــری از آن نمانــده اســت )ابــن ندیــم، 1394: 36(، هرچنــد 

مطالــب تفســیری فراوانــی از وی نقــل شــده اســت )طبــری، 1412، ج2: 60؛ ثعلبــی، 1422، ج9: 338(. 

داوود از اصحــاب امــام محمــد باقــر؟ع؟ اســت )طوســی، 1348: 120(. مامقانــی اظهــار مــی دارد وی 

بایــد امامــی مذهــب باشــد کــه صاحــب الّذریعــه بــه امامــی بــودن و تشــّیع او تصریــح کــرده اســت 

)تهرانــی، بــی تــا، ج4: 240(.

 سلیمان بن مهران)م. 148ق.(

ــرد  ــاره ك ــاش اش ــران عم ــليمان بن مه ــه س ــوان ب ــرن دوم مى ت ــم ق ــران مه ــان مفّس در مي

ــن ســعد، 1410،  ــی اســد اســت )اب ــه بن ــی کاهــل از شــاخه های قبیل )حســينى، 1402: 29(. وی از بن

ج6: 333(. او ایرانــی تبــار اســت و پــدرش را اهــل طبرســتان )طبــری، 1387، ج11: 652( و یــا دماونــد 

)ســمعانی، 1382، ج11: 32( دانســته اند. ســلیمان در ســال 61 هجــری متولــد و در ســال 147 یــا 148 

از دنیــا رفــت )طبــری، 1387، ج11: 652(. وی از اصحــاب امــام صــادق؟ع؟ اســت )طوســی، 1381: 215؛ 

ــه قرائــت  ــراد ب ــن اف ــن شهرآشــوب، 1379، ج4: 281؛ خویــی، 1989، ج8: 280-281(. او را از داناتری اب

ــدادی، 1417، ج9: 7؛ ج12: 85؛  ــب بغ ــته اند )خطی ــش دانس ــم عصران ــان ه ــث در می ــرآن و حدی ق

مقریــزی، 1420: 309(. همچنیــن وی را داناتریــن فــرد بــه احادیــث عبــداهلل بــن مســعود می داننــد 
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)مــزی، 1992، ج12: 75(. ســلیمان قرائــت را از شــاگردان ابــن مســعود آموختــه، از ایــن رو قرائــت او 

ــن ســعد، 1410، ج6: 799(. ــن مســعود دانســته اند )اب ــه قرائــت اب را نزدیــک ب

 مقاتل بن سلیمان)م 150 ق.(

ــالف  ــت. در مذهــب او اخت ــرن دوم اس ــروزی، از مفســران ق ــانى م ــليمان خراس ــن س ــل ب مقات

ــه  ــر صــادق؟ع؟ ب ــام جعف ــر و ام ــد باق ــام محم اســت. شــیخ طوســی او را امامــی و از اصحــاب ام

شــمار مــی آورد )طوســی، 1348: 146(، برخــی از رجالیــان نیــز او را از اهــل ســنت دانســته اند )ابــن 

داوود، 1422: 520(. وی دارای کتــاب تفســیر بــه نــام »التفســیر الکبیــر« یــا »تفســیر مقاتــل« اســت 

)مــزی، 1992، ج18: 228؛ حاجــی خلیفــه، بــی تــا، ج1: 459(. مقاتــل کتاب هــای متعــددى در مــورد 

متشــابهات قــرآن، وجــوه و نظايــر، ناســخ و منســوخ، تفســير الجوابــات فــى القــرآن، همچنيــن نــوادر 

التفســير؛ تفســير الخمســمائة آيــة مــن القــرآن تألیــف نمــوده اســت )ابــن داوود، 1422: 519؛ طوســى، 

ــد:  ــاره او مى گوي ــافعى درب ــی، 1389، ج 7: 281(. ش ــى،ص 334؛ زرکل ــال، كش 1348: 138، 313؛ رج

ــا  ــرًا تفســیری ب ــكان،1364، ج 4: 341(. اخی ــن خل ــدن .)اب ــل نيازمن ــه مقات ــم تفســير ب مــردم در عل

ــداهلل محمــود شــحاته منتشــر شــده اســت کــه ادعــا شــده  ــا تحقیــق عب ــل ب ــوان تفســیر مقات عن

ــدد در  ــی متع ــخه های خط ــحاته آن را از نس ــه ش ــت ک ــلیمان اس ــن س ــل ب ــیر مقات ــان تفس هم

ــات  ــیر از روای ــن تفس ــی، 1390: 319(. در ای ــت )بابای ــرده اس ــع آوری ک ــف جم ــای مختل کتابخانه ه

اســتفاده شــده، ولــی تفســیر روایــی محــض نیســت )بابایــی، 1390: 321-320(.

 على بن حمزه کسائی)م. 185 يا 189 ق(

كســايى از مفســران و قــراء شــيعه و علمــای لغــت و نحــو بــوده و اصالتــا ایرانــی اســت )جــزی 

ــیری  ــف تفس ــد تألی ــته اند و چن ــادق؟ع؟ دانس ــام ص ــاب ام ــقی، 1427، ج1: 274(. او را از اصح دمش

بــه وی نســبت داده شــده اســت: 1. تفســير الهــاآت، يــا هــاء القــرآن؛ 2. القــراآت؛ 3. المتشــابه فــى 

القــرآن؛ 4. مقطــوع القــرآن و موصولــه؛ 5. تفســير معانــى القــرآن )زرکلــی، 1389، ج2: 162- 164؛ ابــن 

ــر، 1424، ج11: 201- 202(. کثی

 حسین بن واقد مروزی)م. 160(

حســین بــن واقــد نخســتین کســی اســت کــه در علــم ناســخ و منســوخ کتــاب نوشــته اســت و 

نیــز دارای کتــاب تفســیر اســت. تفســیر وی بــه روایــت از یزیــد نحــوی از عکرمــه اســت )ابــن ندیــم، 

1394: 37، 284؛ عســقالنی، 1379: 204-205؛ طبــری، 1387، ج2: 376(.

ابراهیم بن طهمان خراسانی)160ق.(

ابراهیــم بــن طهمــان خراســانی مکنــی بــه ابوســعید در هــرات متولــد گردیــد. ســپس در نیشــابور 
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ســکونت نمــود. پــس از آن بــه بغــداد رفــت و از آنجــا بــه مکــه نقــل مــکان کــرد تــا آنکــه در ســال 

160 هجــری در گذشــت )ابــن حبــان، 1425: 140(. از آثــار وی تفســیر قــرآن مجیــد، ســنن در فقــه، 

کتــاب العیدیــن و کتــاب المناقــب می باشــد و مصنفــات حدیــث او را طاهــر بــن یحیــی تلخیــص 

کــرده اســت )حاجــی خلیفــه، بــی تــا، ج5: 5(.

ــوع  ــای متن ــدن روش ه ــود آم ــه وج ــن دوران، ب ــان در ای ــیر ایرانی ــاخصه تفس ــن ش اصلی تری

ــت. ــات اس ــات آی ــرح لغ ــزول و ش ــباب ن ــداق، اس ــر مص ــل، ذک ــان تأوی ــیری، بی تفس

عصر امام کاظم؟ع؟

در میان شاگردان قرآنی امام کاظم؟ع؟ دو ایرانی وجود دارد: 

 فراء بن يحيى  بن زياد االقطع ديلمى)م.183.ق(

فــراء معاصــر امــام کاظــم و امــام رضــا؟ع؟ اســت )بابایــی، 1390: 340(. وی دارای کتــاب تفســیر 

کامــل قــرآن اســت. ابــن خلــكان، فــراء را بزرگ تريــن  مفّســر قــرن  دوم  مى دانــد )ابــن خلــكان،1364، 

ــر  ــتمل ب ــراء مش ــیر ف ــت، 1418، ج2: 323(. تفس ــت )معرف ــائی اس ــاگرد کس ج3: 226ـ227(. وی ش

نــکات ادبــی: لغــت، نحــو و بالغــت قــرآن اســت. بدیــن جهــت محققــان و مفســرانی کــه در پــی 

دســت یافتــن بــه نــکات و ظرافت هــای قرآننــد، بــه ایــن کتــاب روی آورده انــد )معرفــت، 1418، ج2: 

325(. شــاید بتــوان گفــت اولیــن کســی کــه دامنــه تفســیر را گســترش داد و در تفســیر دســت بــه 

اجتهــاد زد، فــراء اســت )معرفــت، 1418، ج2: 11-10(.

 هاشم جواليقى)م. 183 ق.(

 هاشــم فرزنــد ســالم جواليقــى جوزجانــى، از شــيوخ شــيعه در قــرن دوم هجــرى و اعــالم اماميه در 

علــم كالم و تفســير و از اصحــاب امــام جعفــر صــادق و امــام موســى كاظــم؟ع؟ اســت. وى ايرانى تبــار 

بــوده و توثیــق شــده اســت )نجاشــی، 1408، ج2: 399؛ طوســی، 1348: 329 و 362؛ برقــی، 1419: 34 

و 48(.

مهم تــرن ویژگــی تفســیر مفســران ایرانــی در ایــن دوران گســترش دامنــه تفســیر و اســتفاده از 

روش اجتهــادی اســت.

عصر امام رضا؟ع؟

ــم  ــب تعلی ــرت کس ــر آن حض ــا؟ع؟ از محض ــام رض ــی در دوران ام ــران ایران ــر از مفس ــج نف پن

نموده انــد: 

ابو يعقوب اسماعيل)زنده در 203 ق(
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وی فرزنــد مهــران بــن ابــى نصــر زيــد ســكونى كوفــى از ثقــات محدثيــن و مفســران ايرانى تبــار 

شــيعه و از اصحــاب امــام صــادق و امــام رضــا؟ع؟ اســت )طوســی، 1348: 148، 368(. در کتاب هــای 

ــی، 1421، ج3: 435؛  ــد )عامل ــل کرده ان ــيارى از او نق ــات بس ــیعه روای ــر ش ــیری معتب ــی و تفس روای

تهرانــی، بــی تــا، ج5: 19(.

يونس بن عبد الرحمن)م. 208 ق(

وى از اصحــاب خــاص و مــورد اعتمــاد امــام موســى كاظــم  و امــام رضــا؟ع؟ اســت )کشــی،1409: 

ــب  ــم؛ مطال ــم شــما را مالقــات كن 484(. شــخصی از امــام رضــا؟ع؟ پرســید: مــن هميشــه نمى توان

دينــى خــود را از چــه كســى بگيريــم؟ حضــرت فرمــود: از يونــس بــن عبــد الرحمــن بگیر )کشــی،1409: 

483(. نجاشــى تأليفــات زيــادى را بــه او نســبت مى دهــد، از جملــه كتــاب تفســير القــرآن، كتــاب 

فضــل القــرآن، و كتــاب االمامــه )نجاشــی، 1408: 311، 312(. روایــات تفســیری فراوانــی از وی نقــل 

شــده اســت )حویــزی، 1415، ج2: 282؛ بحرانــی، 1416، ج1: 22، 97؛ ج5: 426(. در رجــال کشــی نیــز در 

توصیــف یونــس بــن عبدالرحمــن آمــده: عبدالعزیــز بــن المهتــدی گفتــه اســت: بهتریــن قمــی کــه 

دیــده ام یونــس اســت و او وکیــل امــام رضــا؟ع؟ اســت )کشــی،1409: 483(.

 سعید بن منصور بلخی)م. 227ق.(

ــق اهل ســنت و  ــان موث ــروزی خراســانی، از محدث ــن شــعبه م ــن منصــور ب ــان ســعید ب ابوعثم

دارای کتــاب »تفســیر القــرآن« یــا »التفســیر« اســت )حــاج خلیفــه، بــی تــا، ج1: 449؛ فــؤاد ســزگین، 

1372، ج1: 196-195(.

 ابوجعفر محمد بن اورمه قمی)زنده در247ق.(

وی از اصحــاب امــام رضــا؟ع؟ و متهــم بــه غلــو اســت کــه امــام هــادی نامــه ای در تبرئــه وی از 

غلــو نگاشــته اســت. ابوجعفــر دارای تألیفــات فــراوان از جملــه تفســیر القــرآن اســت )خویــی، 1989، 

ــن اورمــه قمــی  ــه محمــد ب ــا، ج4: 241(. نجاشــی تفســیر القــرآن را ب ــی ت ــی، ب ج15: 115-118؛ تهران

نســبت داده اســت )نجاشــی، 1408: 330-329(.

 اخفش)م. 215ق.(

ابوالحســن ســعيد بــن مســعده مجاشــعى، معــروف بــه اخفــش اوســط، نحــوى و اديــب بصــری 

و ایرانــی االصــل اســت )فاتحــی نــژاد، 1377، ج7: 192(. وی در دوران امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ 

زندگــی می کــرد. اخفــش دارای تفســیری بــه نــام »معانــی القــرآن« اســت )حــاج خلیفــه، بــی تــا، 

ــل  ــش نق ــیر از اخف ــن تفس ــگارش ای ــت ن ــورد عل ــدادی، 1990، ج5: 388(. در م ج1: 158-186؛ بغ

ــد، ســپس وی کتــاب تفســیر  شــده: کســایی از وی خواســت کتابــی را در معانــی قــرآن تألیــف کن
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معانــی القــرآن را تألیــف نمــود )داوودی، بــی تــا، ج1: 185-186(. محتــوای تفســیر معانــی القــرآن، 

بحث هایــی ادبــی در مــورد کلمــات قــرآن اســت کــه بــه ترتیــب ســوه ها و آیــات قــرآن بیــان شــده 

اســت )بابایــی، 1390: 343(.

مفسران در این دوران بیشتر از روش ادبی و کالمی در تفسیر آیات استفاده کرده اند. 

عصر امام جواد؟ع؟

در بین اصحاب امام جواد؟ع؟ سه ایرانی مفسر قرآن وجود دارد:

علی بن مهزیار اهوازی)م.254ق.(

ــه دارای 33  ــان اســت ک ــل آن وی از اصحــاب امــام رضــا، امــام جــواد و امــام هــادی؟ع؟ و وکی

ــا، ج4: 248(.  ــی ت ــی، ب ــی، 1989، ج12: 192-199؛ تهران ــاب التفســیر اســت )خوی ــه کت ــف از جمل تألی

نجاشی)نجاشــی، 1408: 253( و آقــا بــزرگ تهرانــی )تهرانــی، بــی تــا، ج4: 248، رقــم 1195( و آیــت 

ــته اند. ــیر دانس ــاب تفس ــات وی را کت ــه تألیف ــی، 1989، ج12: 192-193( از جمل ــی )خوی اهلل خوی

محمدبن خالد قمی برقی)م. 274 یا 280ق.(

محمــد بــن خالــد از ائمــه حديــث و تفســير اســت )نجاشــی، 1408: 335(. شــیخ طوســی او را 

از اصحــاب امــام کاظــم، امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ دانســته اســت )طوســی، 1348: 386 و 404(. 

ــی،  ــی، 1408: 220؛ طوس ــت )نجاش ــر اس ــل و التعبي ــاب التنزي ــرآن و كت ــير ق ــاب تفس وی دارای کت

1348: 368؛ کشــی،1409: 457(. آقــا بــزرگ نیــز بــا عنــوان »تفســیر البرقــی الکبیــر« از کتــاب وی یــاد 

ــت  ــده اس ــل ش ــيعه نق ــير ش ــيرى او در تفاس ــات تفس ــا، ج4: 263(. رواي ــی ت ــی، ب ــد )تهران می کن

ــی، 1416، ج1: 38؛ مشــهدی قمــی،1368، ج2: 137(. نجاشــی ســال  ــرات کوفــی، 1410: 558؛ بحران )ف

وفــات برقــی را 274 می دانــد امــا علــی بــن محمــد ماجیلویــه نــواده و شــاگرد برقــی نقــل می کنــد 

کــه ســال 280 بــوده اســت )نجاشــی، 1408: 77(.

عبداهلل بن صلت)نیمه دوم قرم سوم(

عبــداهلل بــن صلــت کنیــه اش ابوطالــب قمــى و از ثقــات اســت کــه از محضــر امــام رضــا؟ع؟ و 

حضــرت جــواد؟ع؟ نيــز اســتفاده كــرده و در تفســير هــم كتابــى نوشــته است.)نجاشــی، 1408: 217؛ 

تهرانــی، بــی تــا، ج4: 243؛ خویــی، 1989، ج10: 222( و روایــات تفســیری نیــز از طریــق او نقــل شــده 

ــی، 1416، ج1: 101؛ ج1: 114(. ــت.)حویزی، 1415، ج1: 520؛ بحران اس

مهم ترین ویژگی تفاسیر این دوران غالب شدن گرایش روایی و کالمی در تفسیر است.
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عصر عسکریین؟ع؟

در دوان امام هادی و امام حسن عسکری؟ع؟ پنج مفسر ایرانی وجود دارد:

 حسین بن سعید بن حماد اهوازی)زنده در 254ق.(

حســین بــن ســعید از اصحــاب امــام كاظــم، امــام رضــا، امــام جــواد و امــام هــادى؟ع؟ اســت 

ــطه  ــان، بی واس ــن امام ــری، 1385: 326(. او از ای ــی، 1348: 355؛ خض ــی، 1419، ج1: 54؛ طوس )برق

حدیــث نقــل کــرده و بــا واســطه ابــن ابــی عمیــر، علــی بــن نعمــان، حســن بــن محبــوب و محمــد 

بــن ســنان، از ســایر امامــان نیــز روایــت نقــل نمــوده اســت )اهــوازی، حســین بــن ســعید، 1399، 

ــی، 1989، ج5:  ــوم اســالمی دارد )خوی ــف در عل ــر تفســیر، 30 تألی ــالوه ب ج1: 19، 23، 26، 29(. وی ع

ــم، 1394: 277(. ــن ندری 243-245؛ اب

 علی بن ابراهیم قمی)زنده در 307ق.(

علــی بــن ابراهیــم قمــی دارای تفســیر اســت و تفســیر وی بــه شــیوه روایــى اســت )نجاشــی، 

ــی  ــیر قم ــى« از تفس ــود »الکاف ــاب خ ــى در کت ــت و کلین ــى)ره( اس ــایخ کلین 1408: 260(. وى از مش

روایــات زیــادی نقــل کــرده اســت؛ همچنیــن در ســایر کتــب اربعــه نیــز روایــات منقــول از تفســیر 

قمــی بــه چشــم می خــورد. رجالیــان، وی را از اصحــاب امــام هــادی؟ع؟ دانســته اند )طوســی، 1348: 

390(. شــیخ طوســی از تفســیر وی بــا عنــوان کتــاب التفســیر یــاد کــرده اســت )طوســی، 1417: 89(. 

در ایــن تفســیر گاه معانــی مختلــف واژه هــا ذکــر شــده و از آیــات دیگــر و اشــعار شــاعران در تفســیر 

یــک آیــه اســتفاده شــده اســت )قمــی، 1363، ج1: 46، 132، 231، 309، 388؛ ج2: 85-87( در مقدمــه 

ایــن تفســیر مباحــث کلــی علــوم قرآنــی آمــده اســت. 

محّمد بن حسن بن فروخ صّفار قمی)م. ۲۹۰ ق.(

شــیخ ابــو جعفــر محمــد بــن حســن فــروخ صفــار، از اصحــاب امــام حســن عســکری؟ع؟، ثقــه 

و دارای جایگاهــی عظیــم اســت )نجاشــی، 1408: 354؛ طوســی، 1417: 170(. وی مطالــب تفســیری 

فراوانــی را از امــام حســن عســکرى؟ع؟ آموخــت، ســپس بــه تدریــس و تألیــف مطالــب تفســیری 

پرداخــت. از وی تفســیری بــه زبــان عربــى در یــک جلــد بــه شــیوه روایــى نقــل شــده اســت. ابــو 

العبــاس نجاشــى تفســیر مذکــور را توســط اســتادش ابــو عبــد اهلل بــن شــاذان قزوینــى و ابــو حســین 

ــد )نجاشــی، 1408: 354؛ طوســی، 1417:  ــت مى کن ــا ســه واســطه روای ــد اشــعرى ب ــن احم ــى ب عل

408(. از جملــه آثــار وی کــه امــروزه در دســترس ماســت، کتــاب بصائــر الدرجــات اســت. در تفاســیر 

ــزی، 1415، ج1: 186؛  ــی، 1416، ج2: 840؛ حوی ــت )بحران ــده اس ــل ش ــادی از وی نق ــات زی ــز روای نی

مشــهدی قمــی،1368، ج7: 285(.
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سعد بن عبداهلل اشعری قمی)م. 300ق.(

ســعد از اصحــاب امــام حســن عســکری؟ع؟ و ثقــه اســت. از وی در کتــب اربعــه 1142 روایــت ذکــر 

شــده اســت و بیــش از 36 عنــوان کتــاب در موضوعــات مختلــف بــه وی نســب داده شــده اســت کــه 

بســیاری از ایــن روایــات و کتاب هــا تفســیری اســت )نجاشــی، 1408: 177-178؛ طوســی، 1417: 215(. 

در تفاســیر فــراوان از وی روایــت نقــل شــده اســت )بحرانــی، 1416، ج1: 21؛ حویــزی، 1415، ج1: 186؛ 

مشــهدی قمــی،1368، 3: 177(. ســعد دارای تألیفاتــی از جملــه ناســخ القــرآن و منســوخه و محکمــه 

و متشــابهه اســت )نجاشــی، 1408: 177؛ بابایــی، 1390: 452(.

علی بن الحسین بن موسی بن بابویه)م. 329ق.(

وی از اصحــاب امــام عســکری؟ع؟ و از فقیهــان و ثقــات شــیعه اســت. و در تفســیر کتابــی داشــته 

است)نجاشــی، 1408: 261(. ابــن بابویــه عــالوه بــر داشــتن مقــام علمــی ، مــردی بــازرگان و صاحــب 

مکنــت بــوده و حجــره و دفتــر داشــته اســت .)طوســی ، 1425: 247- 248(. فرزنــدش ، معــروف بــه 

شــیخ صــدوق از او بــه عنــوان یکــی از مشــایخ روایــات خویــش یــاد کــرده اســت )صــدوق، 1376: 

81، 115(. ابــن بابویــه فقیهــی معتمــد، جلیــل )حلــی ، 1422: 241(، شــیخ و پیشــرو قمی هــای روزگار 

خویــش بــود )نجاشــی، 1408: 184(.

ــن  ــت. در ای ــی اس ــیر روای ــش تفس ــدن گرای ــب ش ــن دوران، غال ــیر ای ــی تفاس ــن ویژگ مهم تری

ــت. ــایر دوران هاس ــتر از س ــان بیش ــیر ایرانی ــرائیلیات در تفاس ــفانه ورود اس دوران متأس

عصر غیبت صغرای امام زمان )عج(

در دوران غیبــت صغــرا )260-329( مفســران ایرانــی متعــددی وجــود دارد کــه بــه دو شــخصیت 

ــود: ــاره می ش ــان اش از آن

سهل بن عبداهلل بن یونس شوشتری)۲۸۳ق(

ســهل از ســران صوفیــه متولــد شوشــتر و ســاکن و متوفــای بصــره اســت کــه دارای تألیفاتــی از 

جملــه تفســیر القــرآن العظیــم اســت.کتاب تفســیر قــرآن العظیــم او قدیمی تریــن تفســیر عرفانــی 

موجــود از قــرآن اســت کــه در میــان آثــار او فقــط ایــن اثــر چــاپ بــه چــاپ رســیده اســت. در ایــن 

کتــاب، ســهل تســتری بعــد از بیــان یــک مقدمــه، بابــی را می گشــاید بــه نــام »بــاب فــی صفحــات 

ــف  ــه شــرح وظای ــد و ب ــرآن را تشــریح می کن ــگاه ق ــت جای ــه در آن اهمی ــرآن« ک ــم الق طــالب فه

حامــالن قــرآن و شــرایط تــالوت و حفــظ آن می پردازد.)ابــن ندیــم، 1394: 237؛ زرکلــی، 1389، ج3: 

ــی، 1390: 448( 143؛ بابای
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فضل بن شاذان رازی)م. 290(

ــن  ــل ب ــده اند، فض ــی وارد ش ــث قرآن ــرا در مباح ــت صغ ــر غیب ــه در عص ــی ک ــه ایرانیان از جمل

شــاذان اســت کــه دارای کتــاب تفســیر بــوده اســت. تخصــص اصلــی وی در علــم تفســیر و علــوم 

قرآنــی بــه ویــژه دانــش قرائــات اســت و بــا دانــش فقــه نیــز آشــنا بــوده اســت )ابــن ندیــم، 1394: 

ــه، 2008، ج8: 69(. ــا، ج4: 300؛ کحال ــی ت ــی، ب ــا، ج2: 30؛ تهران ــی ت 287؛ داوودی، ب

در ایــن دوره تفســیر قــرآن ایرانیــان بــا روش تأویلــی و صوفیانــه و نیــز توجــه بــه قرائــات بــوده 

. ست ا
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نتیجه گیری

ــا  ایرانیــان بــا عشــق و عالقــه جــذب اســالم و آموزه هــای عقالنــی قــرآن کریــم شــدند. آنــان ب

ــوم  ــر اکــرم؟ص؟ و امامــان معصــوم؟ع؟ آثــار گران بهایــی را در تفســیر و عل بهره گیــری از محضــر پیامب

ــه گســترش نهــاد و  ــار از لحــاظ کمــی و کیفــی رو ب ــادگار گذاشــته اند. ایــن آث ــه ی قــرآن از خــود ب

ــری اســتفاده شــد.  ــع و مســتندات غنی ت ــرور از مناب ــه م ــد و ب ــر گردی ــر و جامع ت ــه روز کامل ت روز ب

مســتندات تفســیری آنــان را بــه دو دســته می تــوان تقســیم کــرد: مســتندات متصــل، ماننــد: نــکات 

ــد:  ــل مانن ــتندات منفص ــخن. مس ــوع س ــای موض ــب و ویژگی ه ــای مخاط ــیاق، ویژگی ه ــی، س ادب

آیــات دیگــر، روایــات، آرای صحابــه، محــاورات عرفــی، اســتناد بــه اشــعار و آرای اهــل کتــاب. 

در زمــان حضــور پیامبــر؟ص؟ و امامــان معصــوم؟ع؟ اندیشــمندان ایرانــی متعــددی وجــود داشــتند 

کــه می تــوان مطابــق دوران معصومــان؟ع؟ آنــان را نــام بــرد و ویژگی هــای تفســیری آنــان را بیــان 

کــرد. در عصــر حضــور پیامبــر اکــرم؟ص؟ ســلمان فارســی کــه ترجمــه و تفســیر مختصــر ســوره حمــد 

و برخــی آیــات بــه او نســبت داده شــده اســت. در عصــر امــام علــی و حســنین؟ع؟ میثــم اســت کــه 

دارای کتــاب تفســیر بــود و آن را از علــی؟ع؟ آموختــه بــود. در ایــن دوران بیشــتر بــه نــکات ادبــی 

و لغــوی پرداختــه میشــد. در عصــر امــام ســجاد؟ع؟ ضحــاک، طــاووس بــن کیســان و عطــاء دارای 

ــرآن، ورود برخــی اســرائیلیات  ــه ق ــن دوران، تفســیر هم ــای ای ــد. از ویژگی ه مدرســه تفســیر بودن

در تفســیر و پرداختــن بــه مســائل کالمــی اســت. در عصــر صادقیــن؟ع؟ افــرادی چــون داوود بــن 

ــه  ــود ب ــرآمدان روزگار خ ــیر از س ــه در تفس ــد ک ــلیمان بودن ــن س ــل ب ــی و مقات ــد سرخس ــی هن اب

شــمار میرفتنــد. اصلی تریــن شــاخصه تفســیر ایرانیــان در ایــن دوران، بــه وجــود آمــدن روش هــای 

متنــوع تفســیری اســت. در عصــر امــام کاظــم؟ع؟ فــراء بــن يحيــى و هاشــم جوالیقــی بودنــد کــه 

دارای تفســیر کامــل قــرآن بــوده و از روش اجتهــادی در تفســیر اســتفاده میکردنــد. در عصــر امــام 

ــن  ــن عبدالرحمــن و اخفــش حضــور داشــتند. از ویژگیهــای ای ــد: یونــس ب رضــا؟ع؟ مفســرانی مانن

دوران، اســتفاده از روش ادبــی و کالمــی در تفســیر آیــات اســت. در عصــر امــام جــواد؟ع؟، علــی بــن 

مهزیــار اهــوازی، محمــد بــن خالــد قمــی برقــی و عبــداهلل بــن صلــت از گرایــش روایــی و کالمــی 

اســتفاده میکردنــد. در دوران عســکریین؟ع؟ شــخصیت هایی ماننــد: حســین بــن ســعید اهــوازی و 

علــی بــن ابراهیــم قمــی وجــود دارد. در ایــن دوران گرایــش تفســیر روایــی بــر ســایر روش هــا غلبــه 

دارد. در دوران غیبــت صغــرا دو شــخصیت مهــم ایرانــی عبارتنــد از: ســهل بــن عبــداهلل بــن یونــس 

ــات توجــه خاصــی داشــتند.  ــم قرائ ــل و عل ــه روش تأوی ــه ب ــن شــاذان رازی ک شوشــتری، فضــل ب

مهمتریــن ویژگــی تفاســیر ایــن دوران، غالــب شــدن گرایــش تفســیر روایــی اســت.
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