
دایره المعارف ها و دانش نامه هاي قرآنی: یکم
کریم قرآن المعارف دایره ـ1
است تفسیر متخصصان و نویسندگان از جمعی تالیف.
است شده چاپ فارسی زبان به آن جلد 9تاکنون.
است شده ارائه مقاالتی قالب در که است قرآنی معارف و علوم در پایه اطالعات.
پژوهی قرآن و قرآن دانشنامه ـ2
است خرمشاهی بهاءالدین کوشش به.
 است شده تدوین فارسی زبان به جلد دو در.
است قرآن علوم و قرآن درباره مقاله 3600شامل.



ـ فرهنگ قرآن3
به کوشش جمعی از اندیشمندان تفسیري انجام شده است.
  جلد و به زبان فارسی چاپ شده است 31در.
کلید راه یابی به موضوعات قرآن است.
ـ فرهنگ موضوعی تفاسیر4
 جلد به زبان فارسی تدوین است 3به کوشش جمعی از اندیشمندان در.
 موضوعات بیست دوره تفسیر ترتیبی در آن گردآوري شده است.



اصطالحنامه هاي تفسیر و علوم قرآنی: دوم
قرآن معارف اصطالحنامه ـ1
است قرآن معارف و فرهنگ مرکز تدوین و تهیه.
شده تنظیم مراتبی سلسلسه و الفبایی یافته، نظام شیوه سه به  

.است
ـ اصطالحنامه علوم قرآن2
جامع همه کلیدواژه هایی است که در علوم قرآن وجود دارد.



فرهنگ واژگان و اصطالحات قرآنی: سوم

ـ معجم مفردات الفاظ القرآن1
است ق.ه 502متوفاي اصفهانی راغب تألیف.
است اي العاده فوق فرهنگ و قرآنی واژگان خاص فرهنگ.
است شده هم ترجمه اما است؛ عربی زبان به و جلدي تک.
است شده تنظیم الفبا حروف ترتیب به.





ـ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم2
تالیف محمدحسن مصطفوي است.
 جلد و به ترتیب الفبا تنظیم شده است 14در.
خاص لغات قرآنی است و ریشه هاي غیرقرآنی را بررسی نکرده است.
ـ المعجم فی فقه لغه القرآن و سر بالغته3
به کوشش مرکز پژوهش هاي آستان قدس رضوي در حال تدوین است .
 جلد آن چاپ شده است34بزرگترین فرهنگ واژگان قرآنی است که تاکنون.
 نکات بالغی را نیز که برگرفته از تفاسیر ادبی  قرآن است، ذکر کرده است.



کتابشناسی تفسیر و علوم قرآن: چهارم

المفسرون و التفسیر ـ1
است جلد دو در سنت اهل اندیشمند ذهبی، محمدحسین تالیف.
و تفسیري مختلف روش هاي و تفسیر، تطور سیر به کتاب این در مؤلف 

.است پرداخته اسالمی مختلف فرقه هاي معروف تفاسیر معرفی
المفسرون و التفسیر ـ2
است جلد دو در عربی زبان به معرفت اهللا آیت تالیف.
المفسرون و التفسیر کتاب مقابل در و تشیع عقاید از دفاع در کتاب این 

.است شده ترجمه نیز فارسی به و است شده نوشته ذهبی



ـ طبقات مفسرین  شیعه3
فارسى زبان به و بخشایشی عقایقی عبدالرحیم دکتر االسالم حجت  تألیف 

.است شده نگاشته
تفاسیر و هجرى اول قرن شیعه مفسران معرفى به قرون ترتیب به کتاب این 

 توجه و تالش نشانگر واقع، در و مى پردازد حاضر قرن مفسران تا ایشان
.است قرآنى معارف به اعصار و قرون طول در شیعى عالمان

 و آمده فراهم شیعه مفسران از تن 2002حال شرح  ارزشمند اثر این در 
.نگاشته اند تقریظ آن بر بزرگى عالمان



مهمترین منابع علوم قرآن: پنجم
ـ االتقان فی علوم القرآن1
تألیف سیوطی از دانشمندان اهل سنت به زبان عربی و ترجمه فارسی است.
ـ البرهان فی علوم القرآن2
تألیف زرکشی از دانشمندان اهل سنت است.
ـ مناهل العرفان فی علوم القرآن3
تألیف زرقانی از دانشمندان اهل سنت است.
ـ التمهید فی علوم القرآن3
قرائت هاي قرآن،تاریخ مباحث در جلد 10درمعرفت اهللا آیت تالیف 

.است تحریف ناپذیريو قرآن اعجاز متشابه، و محکم نسخ، هفتگانه،



مهمترین منابع تفسیري: ششم
شیعه روایی تفاسیر مهمترین
قرآن تفسیر درباره که را روایاتی صرفا که تفاسیري یعنی روایی تفاسیر 

 روایات آن، از بعد و شود می آورده آیه ابتدا یعنی کند؛ ذکر است، آمده
.شوند می لیست آیه با مرتبط

کوفی فرات تفسیر ـ1
مفسران و محدثان عالمان، از کوفی فرات بن ابراهیم بن فرات ابوالقاسم اثر 

.است قمري چهارم قرن اوایل و سوم قرن دوم نیمه شیعی
نازل )ع(بیت اهل شأن در  که گردآورده را آیاتی تنها تفسیر این در مولف 

.است شیعی تفسیري مصادر مهم ترین از کوفی، فرات تفسیر .شده اند



ـ تفسیر عیاشی2
اشی تفسیریالسمرقندي السلمی عیاش مسعود بن محمد شیعی مفسر اثر ع 

.است شیعی متقدم محدثان از عیاشی به معروف
ویژه توجه کوفی، فرات تفسیر و قمی تفسیر با عیاشی تفسیر تمایز وجه 

.است شده دانسته االحکام آیات فقهی وجوه به عیاشی
و پرداخته نیز شیعی غیر و شیعی فرقه هاي و کالمی مسائل به عیاشی  

.است آورده باره این در را روایاتی
آن ناقالن و تدوین کننده توسط که احادیث بودن مرسل و اسانید حذف 

.است کاسته کتاب ارزش از گرفته، صورت



ـ تفسیر قمی3
عالوه که قمی ابراهیم بن علی تفسیر و قمی تفسیر به معروف التفسیر کتاب 

.دربردارد هم را کتاب نویسنده توضیحات شیعه، امامان روایات بر
است ابوجارود و قمی ابراهیم بن علی از کتاب این روایات غالب.
روایات از بسیاري و است شیعه تفاسیر از بسیاري اساس و پایه تفسیر این  

.شده است روایت کمی واسطه هاي با باقر، محمد و صادق جعفر از آن
نوشته اند »الصادقین تفسیر«را تفسیر این نام کتابها از بعضی در اینکه علت 

.است همین
کرده، آوري جمع دیگري فرد یا نوشته قمی خود را تفسیر این اینکه در 

.است تأمل جاي



ـ البرهان فی تفسیرالقرآن4
است بحرین شیعی علماي از بحرانی هاشم سید نوشته تفسیر این.
کتاب این در قمی تفسیر و عیاشی کوفی، فرات تفاسیر روایات غالب  

.باشد نیامده کتب این در است ممکن که روایاتی اضافه به است؛ آمده
نورالثقلین تفسیر ـ5
وِیزي یا(حویزي العروسی جمعۀ بن علی عبد تالیفمحدثان و فقها از )ه 

.است دوازدهم قرن شیعه
اصغر ثقل(روایات و )اکبر ثقل(آیات دربرگیرنده کتاب این که آنجا از( 

 است، مسلمانان همه قبول مورد که ثقلین حدیث از اقتباسی با است،
.است شده نامیده نورالثقلین



تسنن اهل روایی تفاسیر مهمترین
القرآن تفسیر فی البیان جامع ـ1
سده مورخ و مفسر فقیه، محدث، طبري، جریر بن محمد تألیف 

.است قمري سوم
روایات جزء کند، می ذکر آیات ذیل در که روایاتی غالب  

.است سنت اهل تفسیري
البیان و الکشف ـ2
تفسیر عن البیان و الکشف ثعلبی، اثر مشهورترین و مهم ترین 

 را تفسیر این منابع، بیشتر .است الثعلبی تفسیر به معروف القرآن
.دانسته اند دیگر تفاسیر از برتر را آن برخی و ستوده



ـ الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور3
تألیف جالل الدین عبدالرحمن سیوطی است.
،و بوده فراوانی آثار داراي که است تحقیق اهل و دقیق دانشمندي سیوطی 

.است بوده نقلی علوم در بیشتر وي تبحر و تخصص
این .کرد باز تفاسیر میان در خوبی جایگاه خود زمان در المنثور الدر تفسیر  

.می کند نقل را تابعان و صحابه ،)ص(پیامبر احادیث تفسیر،
اولین و است نموده استناد وسیعی صورت به  تفسیر این به طباطبایی عالمه  

.می شود قلمداد المیزان روایی منبع



مهمترین تفاسیر اجتهادي شیعه
 طریق از روایات، کنار در مفسر که تفسیري یعنی اجتهادي تفسیر 

.کند تفسیر را آیات بتواند عقل، به قرآن یا قرآن به قرآن
تفسیرالقرآن فی التبیان ـ1
را آن که طوسی شیخ به معروف طوسی حسن بن محمد اثر 

 آیات همه تفسیر حاوي که دانسته اند شیعی کامل تفسیر اولین
 آن در تفسیري متعدد روش هاي از آن، بر عالوه و است قرآن

.است شده استفاده
از بسیاري و می آید به شمار تفسیري کهن منابع از تفسیر این 

.گرفته اند سرمشق آن از شیعه، مفسران



ـ مجمع البیان فی تفسیرالقرآن2
طبرسی حسن بن فضل نوشته کریم قرآن تفاسیر مهم ترین از 

.شیعی مفسر و دینی عالم
عنوان به آن از و ستوده سنی و شیعه دانشمندان را تفسیر این 

.کرده اند یاد تفسیري قدیم منابع از یکی
پژوهشگران، و است قرآن ادبی تفاسیر گونه از البیان مجمع 

 ترتیب مطالب، استحکام و اتقان جامعیت، در را اثر این اهمیت
 آرا بررسی و نقد در انصاف و سودمند و روشن تفسیر دقیق،

.دانسته اند



ـ روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن3
ششم قرن در امامیه شیعه متکلمان از رازي ابوالفتوح تألیف 

 فارسی زبان به و »روایی ـ کالمی«شیوه با که است هجري
.شده است تالیف

التفسیرالکاشف ـ4
عالم اثر عربی، زبان به قرآن کامل تفسیر الکاشف، التفسیر 

 رویکرد با تفسیر این جلد؛ 7در مغنیه، جواد محمد شیعه
.است شده تألیف تقریب گرایانه گرایش با و تربیتی

است شده چاپ کاشف تفسیر عنوان با تفسیر این ترجمه.



القرآن تفسیر فی المیزان ـ5
از و  است شده نگاشته طباطبایی محمدحسین سید قلم به 

.است عربی زبان به قرآن شیعی تفاسیر مفصل ترین و جامع ترین
است؛ »قرآن به قرآن تفسیر«قاعده بر المیزان تفسیر کار اساس 

.است قرآن خود قرآن، تفسیر براي اول معیار که معنا بدین
ـ تحلیلی مباحثی موضوع، تناسب به تفسیر، خالل در مؤلف 

 علمی یا تاریخی اجتماعی، فلسفی، رویکردهاي با توصیفی
.می کند مطرح

قرآن بر وي تفسیر طباطبایی، عالمه فلسفی اندیشه به توجه با 
.می یابد فلسفی رویکردي بیشتر



السنه و بالقرآن تفسیرالقرآن فی الفرقان ـ6
به قرآن«تفسیر روش اساس بر که است قرآن تفاسیر از یکی 

.است شده  نگاشته تهرانی صادقی محمد توسط »قرآن
است شده تدوین جلد 30در و عربی زبان به تفسیر این .
تسنیم تفسیر ـ7
است فارسی زبان به آملی جوادي عبداهللا تألیف.
المیزان تفسیر در طباطبایی عالمه تفسیري اسلوب پایه بر 

.دارد جاي »قرآن به قرآن تفاسیر«شمار در و شده نگاشته



مهمترین تفاسیر اجتهادي اهل تسنن
األقاویل عیون و التنزیل حقایق عن الکشاف ـ1
قمري، هجري 6قرن در قرآن تفاسیر جامع ترین و کهن ترین از 

.است ادبی و کالمی تفسیري کشاف، .است زمخشريتألیف
الغیب مفاتیح یا کبیر تفسیر ـ2
ششم قرن اواخر که است قرآن تفاسیر مفصل ترین و مهمترین از 

 بر تکیه بارازي فخروسیله به قمري هجري هفتم قرن اوائل و
.است شده  نگاشته عربی زبان به و اشعري عقاید اصول

 رویکردي با که است قرآن عقالنی تفاسیر جمله از کبیر تفسیر 
.است شده  نگاشته  کالمی



ـ الجامع الحکام القرآن3
ل تفسیري قُرطُبی، تفسیرهفتم، قرن از فقهی گرایش با مفص 

 و مفسر قرطبی، انصاري احمد محمدبن ابوعبداللّه نوشتۀ
.است مالکی فقیه

الجامع آن اصلی نام یِّن و القرآن حکامِ البما المّنه لتَضَم 
.است الفُرقان آيِ و السنّۀ من

اختالف و فقهی احکام بیان به تفسیر این عمدة بخش 
 و کالمی مباحث به ولی دارد اختصاص فقهی مذاهب
. است پرداخته نیز اجتماعی و تاریخی و ادبی و اخالقی



ـ البحر المحیط4
قرآن تمامی بردارنده در عربی، زبان به اندلسی ابوحیان اثر 

.است بالغی و لغوي ادبی، آن اصلی محور و
العظیم تفسیرالقرآن فی المعانی روح ـ5
است تفسیري المعانی روح .است آلوسی الدین شهاب تألیف 

 و فقهی کالمی، بالغی، ادبی، مانند مختلف رویکردهاي با
.است تفسیر قالب در المعارف دایره یک

به نسبت تکفیري و افراطی هاي دیدگاه گاه تفسیر، این در 
  مباحث از خیلی طباطبایی عالمه که شود می دیده شیعه
.اند نوشته کتاب این نقد و المعانی روح به ناظر را خود



المنار ـ6
آن ادامه و رضا رشید محمد سید امالي و عبده محمد شیخ بیان با 

.شد نوشته رضا سیدرشید توسط
است تربیتی و اجتماعی سیاسی، رویکردي داراي تفسیر این.
التنویر و التحریر ـ7
است جلد 30در عربی زبان به عاشور ابن محمدطاهر تألیف.
که مى رود شمار به آمد روز و عصرى تفاسیر بهترین از تفسیر این 

 است؛ پرداختهسیاسى و اخالقى تربیتى، اجتماعى، مسائل به بیشتر
.دارد نظر ـ نقل از بیش ـ عقل به تفسیر این رو ایناز



و علوم قرآنتفسیر منابع الکترونیک : هفتم

التفاسیر جامع افزار نرم ـ1
تفاسیر موضوعی فرهنگ ـ2
االنوار مشکات ـ3

: تهیه و تنظیم
بندرعباس) سالم اهللا علیها(مسئول سایت پژوهشی مدرسه علمیه الزهرا 


