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 :مادهشناسنامه  

 

 ساعات هفتگی نوع واحد واحد نوع ماده عنوان ماده کد ماده دوره

 2 نظری 2 تخصصی 1اصول تفسیر   کارشناسی

 تفسیر رشته

 کار در کالس -مطالعات کتاب خانه ای  -محاضره روش تدریس

 می پردازد.فهم و تدبر کالم خدا  مبانیاین ماده به بررسی  تعریف ماده

 اهداف ماده

 .تبیین معانی قرآنشناخت شروط و قواعد  .1

 با طرق تفسیر.آشنایی  .2

 آشنایی با داللت الفاظ. .3

 .آنو اسباب  درتفسیرع اختالف انواشناخت  .4

 دستاورد آموزشی

 پس از تدریس این ماده معموال طالب قادر خواهد بود: 

 رد و از وقوع در خطا مصون و محفوظ بماند.کار ببه  راروش صحیح تفسیر  .1

 در ترجیح بین اقوال می تواند قول صحیح از خطا را تشخیص دهد. .2

 موارد اتفاق و افتراق را مشخص کند. ،در تعامل با اختالف مفسرین .3
  

 امتحانات:جدول ارزیابی و 

 توضیحات حداکثر حداقل مورد ردیف
  ٪35 ٪20 شروط و قواعد و تعریفات 1

  ٪40 ٪20 مبحث داللت الفاظ  2

  ٪25 ٪10 ، علل و اسباب اختالف انواع 3

  ٪20 ٪10 ترجیح اقوال 4

  60٪ 120٪  

 

 در:اجع و مصامر

 م. 1993ریاض، الطبعة األولی -فصول فی اصول التفسیر، الدکتور مساعد بن سلیمان الطیار، دار النشر الدولی  .1

 م. 1986بیروت، الطبعة الثانیة، -اصول التفسیر وقواعده،؛ الشیخ خالد عبدالرحمن العک، دار النفائس  .2

 مکتبة التوبة.بحوث فی اصول التفسیر ومناهجه، الدکتور فهد الرومی، دار النشر:   .3

 م.2010تفسیر القرآن الکریم، اصوله وضوابطه، الدکتورعلی بن سلیمان العبید، دار النشر: مکتبة التوبة، الطبعة الثانیة   .4

 قواعد التفسیر، الدکتور خالد السبت، دار النشر: دار ابن عفان.  .5

 هـ. 1428السعودیة الطبعة الثانیة  -ن الطیار، دار ابن الجوزیمقدمة فی اصول التفسیر، تالیف: االمام ابن تیمیة، شرح: مساعد بن سلیما  .6

 السعودیة. -االجماع فی التفسیر، محمد الخضیری، رسالة الماجیستر، دار الوطن للنشر  .7

 هـ. 1430اختالف السلف فی التفسیر، محمد صالح محمد سلیمان، دار ابن الجوزی، الطبعة األولی   .8

 م. 1997الریاض، الطبعة األولی -، الدکتور سعود الفنیسان، دار اشبیلیااختالف المفسرین اسبابه وآثاره  .9
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 سرفصل های ماده: 

 مقرر تدریس موضوعات جلسات هفتگی

 هفته اول

 ،اصول تعریف :اصول تفسیر معناشناسی جلسه اول:

تفسیروتاویل درلغت واصطالح، معانی تاویل در قرآن ونزد 

   .وتفسیرقدمین ومتاخرین، فروق بین تاویل تم

اهمیت علم تفسیر ، ریاصول تفس علم فیتعر  جلسه دوم:

وضرورت شناخت اصول تفسیر قرآن کریم، حکم تفسیر، 

نباط در لغت تتعریف اس بنابر اعتبارات مختلف. تفسیراقسام 

 و اصطالح، فروق بین تفسیر واستنباط، انواع استنباط.

اصول (. 12-11فصول فی اصول التفسیر: مساعد الطیار، )

(، بحوث فی اصول التفسیر: 63-27تفسیر وقواعده: خالد عک)

وضوابطه:  أصوله الکریم القران (. تفسیر17-7فهد الرومی )

 (.30-25(، قواعد التفسیر:خالد السبت)31-13علی العبید)

 هفته دوم

 طرق تفسیر: 

 آن حجیتدالیل و تفسیر قرآن به قرآن،اهمیتجلسه اول: 

انواع  بررسى ،قرآن  بهقرآن  تفسیرشروط جلسه دوم: 

بیان ، به قرآن: تخصیص عام، تقیید مطلقتفسیر قرآن 

 .منطوق مجمل، تفسیر مفهوم به

(، اصول تفسیر وقواعده 24-22فصول فی اصول التفسیر )

-269(،  مقدمه ابن تیمیه شرح طیار)417-399(و)386 -375)

قواعد (، 53-37وضوابطه ) أصوله الکریم القران (. تفسیر271

 (130-108التفسیر )

 هفته سوم

 ایی، تفسیرمعنه کلمه ای دیگرب کلمهتفسیر  اول: جلسه

 ، دیگر یابمعن

 ،گرید یا هیبا آ ةیدرآ یاسلوب قرآن ریتفسجلسه دوم: 

 قرآن به قراءات ریتفس

-108(، قواعد التفسیر )26-24فصول فی اصول التفسیر )

 (،53-37وضوابطه )تفسیر القران الکریم أصوله  ،(130

 هفته چهارم

 آن،  حجیتسنت: دالیل  هتفسیر قرآن ب: جلسه اول

   سنت هتفسیر قرآن بانواع جلسه دوم:
( ، اصول تفسیر وقواعده 29-27فصول فی اصول التفسیر)

 (. تفسیر286-279(، مقدمه ابن تیمیه)131و111خالد عک )

-130التفسیر )(، قواعد 65-53وضوابطه ) أصوله الکریم القران

149) 

 هفته پنجم

 .انواع آنادامه   جلسه اول: 

 . قواعد ترجیح جلسه دوم:

 

-279( ، مقدمه ابن تیمیه )29-27فصول فی اصول التفسیر)  

(. قواعد 65-53وضوابطه ) أصوله الکریم القران (. تفسیر286

 (149-130التفسیر )

 هفته ششم

آن، ضوابط  حجیتدالیل  لغت: هتفسیر قرآن بجلسه اول: 

 لغت،  هقرآن ب تفسیر

وذکر  اهمیت اعراب قرآن، ضوابط اعراب قرآن :جلسه دوم

 مثال هاى تطبیقى.

(، اصول تفسیر وقواعده 44-41فصول فی اصول التفسیر )

(،  116(، بحوث فی اصول التفسیر )163-159و 137و 147)

التفسیر (. قواعد 93-77وضوابطه ) أصوله الکریم القران تفسیر

(210-241.) 

 هفته هفتم

 ف انواع اختالاختالف مفسرین: جلسه اول: 

تعریف وانواع واثر آن در ، اختالف تضاد جلسه دوم:

  .تفسیر

( ، بحوث فی اصول التفسیر 62-55فصول فی اصول التفسیر)

(،  اختالف السلف فی التفسیر: محمد صالح محمد 41-53)

 المفسرین سعود فنیسان و..(، اختالف 157-117سلیمان )

 .210، ص 5الشاطبی، الموافقات، ج 
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 هفته هشتم

مثال های با همراه آن ع انووا .اختالف تنوع  جلسه اول: 

  .تطبیقی

 این اختالفواثر  اختالف تنوع، ادامه بیان انواع جلسه دوم:

 وایراد مثال های تطبیقی. ریدر تفس

 

السلف فی التفسیر (، اختالف 57فصول فی اصول التفسیر )

 (، اختالف المفسرین سعود فنیسان و..117-157)

 .212، ص 5الشاطبی، الموافقات، ج

 یبحوث ف ،17، ص 1مقدمة فی أصول التفسیر، ابن تیمیة، ج

 .45-42، ص یالروم،  ومناهجه ریأصول التفس

 هفته نهم

-2االشتراک،  -1اسباب اختالف مفسرین: جلسه اول: 

-4 ، اختالف به سبب حذف -3 اختالف در مفسر ضمیر، 

 اختالف بخاطر تفاوت صرفى کلمه

 ادامه اسباب اختالف:: جلسه دوم

 تالف مفسرین بر حسب حقیقت ومجاز،اخ -5

 .دیاختالف مفسرین بر حسب مطلق ومق-6 

-83(،  اصول تفسیر وقواعده )69-63فصول فی اصول التفسیر )

(،  اختالف السلف فی 53-41التفسیر )(، بحوث فی اصول 91

 (. و..217-177التفسیر )

  .127، ص1، جاإلحكام في أصول األحكاماآلمدي، 
محمد صالح محمد سلیمان، اختالف السلف فی التفسیر بین التنظیر   

 .119الشایع، اسباب اختالف المفسرین، ص .178والتطبیق، ص 

 هفته دهم

 ادامه اسباب اختالف: جلسه اول: 

عموم  -9احکام ونسخ در آیه، -8تنوع استعمال لفظ، -7

وجود وصفی که محتمل موصوفات -10وخصوص، 

  وجود قراءات در لفظی از آیه..  -11مختلف است، 

 ،آنعلل ذکر  مراد ، اهمیت ،  اجماع تفسیری: جلسه دوم:

اصول التفسیر  (، بحوث فی74-63فصول فی اصول التفسیر )

 (.  173-166(و)217-177)(، اختالف السلف 41-53)

 

 

 ( و..107-105االجماع فی التفسیر محمد الخضیری)

 هفته یازدهم

ارتباط بین   اسباب مخالفت با اجماع در تفسیرجلسه اول: 

 اجماع واختالف تنوع..

، تفسیر )مطابق( : تفسیر لفظییتفسیر شیوه های جلسه دوم:

  .به معنا

(، اختالف السلف فی التفسیر 81-75فصول فی اصول تفسیر )

(و 105-95(، االجماع فی التفسیر: محمد الخضیری )60-97)

 ( و..111-121)

 هفته دوازدهم
به  ریتفس جه،ینت ایبالالزم  ری)تفسانواع تفسیر به معنا  جلسه اول:

 مثال های تطبیقی همراهبالمثال(  ریجزء معنا، تفس

 یقیتطب یمثال ها و   اشارهتفسیر به یا  تفسیرقیاسی جلسه دوم: 

(، اختالف السلف فی التفسیر 81-76فصول فی اصول تفسیر )

 (، و..60-97)


