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A Methodological Study of “The Contemporary Interpretation of the Holy 

Quran” [“The Study Quran”] 1 
MohamadAli Rezaee Esfehani2 

Abstract 

The Orientalists’ movement of Quranic studies from the 11th century 

onwards has had three distinct periods; the first concentrated on the critique of 

the Quran, the second one accompanied by a colonial and evangelical 

movements, and the third had a scientific mask. “The Contemporary 

Interpretation of the Holy Quran” (The Study Quran) in recent years by 

several American orientalists and edited by Dr. Seyyed Hossein Nasr in eight 

volumes as the first volume (including Surah Hamad, Baqarah, A’le-Imran) 

has been translated into Persian and published is included in the third 

category. 

The methodological critique of this work is discussed in this article. First, 

the strengths of this work, including: the original English language [not 

translation] and its fluent translation and defense of the revelation of the 

Quran, are expressed here, then dealt to criticize the principles, interpretive 

method and mystical approach, as well as the authors’ positions on religious 

pluralism, diluting verses against Judaism and Christianity and darkening the 

verses of Ahl al-Bayt (A.S), the Shiite view and the miracle of the Quran. 

Finally, this book has been considered as the cause of the abandonment of the 

Quran in the current era, especially in Western societies. 
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 مقاله علمی ـ پژوهشی

  ««تفسیر معاصرانه قرآن کریمتفسیر معاصرانه قرآن کریم»»شناختی شناختی   سی روشسی روشر ر بر بر 
 1محمدعلی رضایی اصفهانی

 چکیده
جریان مطالعات قرآنی مستشرقان از قرن دوازده میالدی به بعد سه دوره مشخص داشـته اسـت کـه 

تبشیری گردیـد؛ و دوره اول به انتقاد از قرآن بود؛ و دوره دوم مطالعات قرآنی همراه حرکت استعماری و 
« تفسـیر معاصـرانه قـرآن کـریم»در دوره سوم نقاب علمی به چهره زد. یکی از آثار دوره سوم کتـاب 

(The study Quranدر سال )  های اخیر به قلم چند نفر از مستشرقان آمریکایی و با سرویراستاری دکتر
( عمـران آلوره حمد، بقره، حسین نصر در هشت جلد نگارش یافته است که جلد اول آن )شامل سسید 

شناختی این اثر پرداخته شده اسـت. نخسـت  به فارسی ترجمه و منتشر شد. در این نوشتار به نقد روش
: زبان انگلیسی اصیل و ترجمه روان آن و دفاع از وحیانیـت قـرآن بیـان شـده ازجملهنقاط قوت این اثر 

نیز مواضع نویسندگان  در مورد پلورالیسم  است، سپس به نقد مبانی، روش تفسیری و رویکرد عرفانی و
، دیـدگاه یـتب اهلکردن آیات مخالف یهود و مسیحیت، و نیز کمرنگ سـازی آیـات  رنگ کمدینی، 

یت این کتاب موجب مهجوریـت قـرآن در عصـر حاضـر درنهاشیعه و اعجاز قرآن پرداخته شده است. 
 یژه در جوامع غربی دانسته شده است. و به

 
 قرآن، مستشرقان، تفسیر، معاصرانه، سید حسین نصر. :ها کلیدواژه

                                                                 
 .:یافت یخ در یخ و  72/1/1055تار  .78/5/1055 :پذیرشتار
 ..rezaee@quransc.com -یه استاد جامعه المصطفی العالم - 8
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 مقدمه:
ش در تهـران بـه زبـان فارسـی توسـ  1577در سال « تفسیر معاصرانه قرآن کریم»جلد اول کتاب 

( اسـت کـه نـام The study Quranانتشارات سوفیا نشر یافته است. این کتاب جلد اول از هشت مجلد )
« تفسیر معاصرانه قـرآن کـریم»( بوده و در ترجمه فارسی نام شناخت قرآن)یا « مطالعه قرآن»اصلی آن 

 (.6/ 1: 1577برای آن انتخاب شده است )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن، 
ای طـوالنی از متــرجم و  صــفحه اسـت کـه شـامل مقدمـه 205جلـد اول ایـن کتـاب بـه فارسـی 

  ش ایـن کتـاب بـا سـفارش انتشـاراتاست. نگار عمران آلهای حمد، بقره و  سرویراستار و تفسیر سوره
شود، به آقـای سـید حسـین  ( ـ خوانده میHarper oneـ که اکنون به نام هارپروان )« هارپر فرانسیسکو»

 (.1/66سال قبل شروع شد )همان:   7نصر از حدود 
، «ماریـا دکاکـه»هـای  آمریکـایی بـه نام مسـلمان تازهنویسندگان اصلی کتاب دو نفر از مستشرقان 

اسـت و یـک کمـک ویراسـتار « جانر دگلـی»زاده آمریکایی به نام  و یک نفر مسلمان« ز  لومباردجو»
سید حسین »یرنظر آقای زرا همراهی کرده است، آنان با انتخاب و  ها آن« محمد ُرُستم»آمریکایی به نام 

ول آن را بـه فارسـی جلـد ا« انشاء الله رحمتی»(؛  و آقای 1/62اند )همان:   این اثر را پدید آورده« نصر
« مصـطفی ملکیـان»ها بدان افزوده است و آقـای  ترجمه کرده و مقدمه و توضیحات مختصر در پاورقی

 اند. ترجمه فارسی را ویراستاری کرده

 ی مستشرقان پژوه قرآناول: جایگاه تفسیر معاصرانه قرآن در جریان 
ی بـه بعـد( کـه مستشـرقان بـه مـیالد 17های صلیبی )حدود قـرن  دوره اول استشراق پس از جنگ

پرداختند و در ایـن حرکـت موفـق نشـدند؛ دوره دوم  می نسبت به قرآن و پیامبر اسالم« نویسی ردیه»
میالدی که استشراق تبشیری به وجود آمـد و تـالش مستشـرقان بـرای  75تا اواس  قرن  18حدود قرن 

ئیـان بـود و ایـن حرکـت هـم بـا سازی کشورهای اسالمی در راستای کمک بـه اسـتعمار اروپا مسیحی
است که حرکت مستشـرقان بـا هـاهری علمـی  تاکنون 75شکست مواجه شد؛ دوره سوم از اواخر قرن 

استشـراق،  یهـا دوره ی،زمـانی جنگ نرم فرهنگی علیه قـرآن پرداختنـد )ر.ک: نوع بههمراه شد؛ یعنی 
هلنـد بـا « قـرآن لیـدن معـار ال دائرة»م 7555(. از مهمترین دسـتاوردهای ایـن دوره در سـال 1586

قـرآن لیـدن،  المعـار  دائرةسرویراستاری خانم مک اولیف آمریکایی)ر.ک: رضایی اصفهانی، بررسی 
)که در فارسی با عنوان دانشنامه قرآن ترجمـه « المعار  دائرةقرآن یک »م 7557(؛ و نیز در سال 1580

رضـایی اصـفهانی و اعتصـامی، بررسـی شده(، با سرویراستاری اولیـور لـیمن آمریکـایی بـود ) ر.ک: 
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پژوهی خاورشناسان در بیش از صد مقاله این دو  ( که مجله قرآن1588قرآن اولیور لیمن،  المعار  دائرة
اثر را نقد و بررسی کرده است و اینک این سومین اثر بزرگی است که در مطالعات قرآنی غـرب بـه ثمـر 

لی آن است که اواًل نویسندگان مسلمان و سرویراستار ایرانی نشسته است؛ اما تفاوت این اثر با دو اثر قب
« تفسیر معاصرانه قرآن کـریم»است و دو اثر قبلی ادعای تفسیر قرآن نداشتند، ولی این اثر تحت عنوان 

شـناخت(  منتشر شده است. البته باز هم نویسـندگان اصـلی بـا احتیـاط نـام آن را مطالعـه قـرآن )قرآن
و ویراستار فارسی جرئت کردند و نام آن را تفسیر گذاشتند که بار معنـایی زیـادی گذاشتند، ولی مترجم 

 دارد.
منتشر شد که در « خاخوری»تبار به نام  البته قباًل نیز یک تفسیر قرآن به زبان آلمانی از یک نفر عرب

 ین آلمـانقرآن به زبـا یرتفس یبررسپژوهی خاورشناسان معرفی گردید )ر.ک: زمانی و شفر،  مجله قرآن
 (.1577ی، اثر پروفسور عادل تئودر خور

 دوم: نقاط مثبت تفسیر معاصرانه قرآن کریم:
یژه آمریکا زیادتر شده است تـا آنجـا کـه تفسـیر قـرآن بـه زبـان و به. توجه به قرآن کریم در غرب 1

ن باشد که در پژوهی مسلمانا تواند فرصتی برای قرآن است؛ و این زمینه می قرارگرفته موردتوجهانگلیسی 
 تر کنند. آشنا  این صحنه وارد شوند و مردم جهان را با قرآن

پژوهـی  جریـان قرآن بـرخال پژوهی غرب و نگاه مؤمنانه بـه قـرآن ) به قرآن مسلمانان تازه. ورود 7
تواند آثار مفیـدی بـه بـار  مستشرقان قبلی( اقدامی ابتکاری است که اگر اشکاالت آن برطر  شود، می

 آورد.
پژوهی مستشرقان و سرویراستاری اثری بزرگ به زبان انگلیسی  ورود ایرانیان شیعه به صحنه قرآن .5

 فراهم سازد. البته اگر نقاط ضعف این حرکت جدید برطر  شود. یتب اهلاصیل قرآن و مکتب 
: 1577ای مثبت است )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم،  . دفاع از وحیانیت قرآن کریم که پدیده0

معمـواًل قـرآن را همچـون  چراکهمستشرق نادر است؛  پژوهان قرآن(؛ و البته این دیدگاه در میان 08/  1
دانند و نگاه آنان به وحی همچون مفهـوم وحـی در فرهنـگ غـرب  بشر می ساخته دستتورات و انجیل 

خـدا در تـاریخ و باشـد، بلکـه تجلـی  القاشـدهدانند الفاظ از خدا باشد و به پیـامبر  است که الزم نمی
کـه وحـی قرآنـی، محتـوا و الفـاظ از  یدرحالشـود.  نگارش لوقا، متی، یوحنا و مرقس وحی شمرده می

وحی شده است و بشـر در سـاخت و پرداخـت آن اثـری  خداست که توس  جبرئیل به پیامبر اسالم
ا و الفاظ( با مفهـوم رو وحیانیت قرآن در فرهنگ اسالمی )به معنای الهی بودن محتو نداشته است. ازاین
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 وحی در فرهنگ غرب متفاوت است.
ی شده است و مطالـب ساز آمادهی خوب بهو نمایه احادیث و اسامی در آخر کتاب  نامه واژه. وجود 0

 کتاب را زودیاب کرده است.

 «  تفسیر معاصرانه قرآن کریم»ها و اشکاالت  نقاط ضعف و آسیب  : سوم
 د و بررسی و ارائه راهکار است.این تفسیر در چند محور قابل نق

اگذلَیانرما.1

 الف: نام تفسیر
کـه متـرجم  گرفته نام شناخت قرآنمطالعات قرآنی یا « The study Quran»این اثر در زبان انگلیسی 

« تفسیر معاصـرانه قـرآن کـریم»همین مطلب را تذکر داده است، ولی در فارسی  66فارسی در صفحه 
شـناختی را بـر اثـر وارد  شـود و اشـکاالت روش می سـوءتفاهمیر نام موجـب است که این تغی گرفته نام
بار معنایی خاصی در فرهنگ اسالمی دارد و لوازمی را نیاز دارد که این اثـر « تفسیر»کند، چون واژه  می

 .  هاست آنفاقد 
ح مقاصـد و اهـدا  یهـای قـرآن و توضـ برداری از ابهامات کلمـات و جملـه ر: کشف و پردهیتفس

 یات قرآن و آشکار کردن مـراد جـدیآ ن مراد استعمالیییر، تبیمقصود از تفس یگر،د عبارت هاست. به آن
ر.ک: رضایی اصفهانی، منطـق تفسـیر ی محاوره است )یعقال ات عرب و اصولیآن بر اساس قواعد ادب

 (.7/6: 1576های تفسیری قرآن،  ها و گرایش قرآن، روش
آوری شده است، ولـی مقاصـد آیـات  رآنی برخی مفسران جمعکه در این کتاب مطالعات ق یدرحال

اند که صالحیت نگارش تفسیر معتبر را داشته  بیان نشده و اصاًل نویسندگان شرای  مفسر قرآن را نداشته
 باشند.

های بعدی و مجلدات بعدی حتمًا نام کتاب اصلی بر روی جلـد  شود، در چاپ بنابراین پیشنهاد می
 ثبت شود.

 اصرانهب: نام مع
که در نام انگلیسی کتاب نبوده است، توس  مترجم یا ویراستار فارسـی بـر کتـاب « معاصرانه»واژه 

ممکن اسـت، در « معاصرانه»نهاده شده است، ولی این واژه نیز متناسب این کتاب نیست، چون مفهوم 
 چند معنا به کار برود: 
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ای و بـرون قرآنـی  رشـته یانمتطبیقی،  های جدید تفسیری )مثل تفسیر موضوعی . استفاده از روش1
 شهید صدر و ...(؛

 الله معرفت و...(؛ یتآها و قواعد جدید در تفسیر )مثل قاعده بطن  . استفاده از روش7
 . استفاده از رویکردهای تفسیری جدید )مثل تفسیر تدّبری، ساختاری، تنزیلی و...(؛5
 اجتماعی، تربیتی، سیاسی و ...(؛ های جدید تفسیری )مثل تفسیر . استفاده از گرایش0
 . استفاده از فنون جدید در تفسیر )مثل مباحث قرآن و هنر و رسانه و محی  مجازی و ...(؛0
 یف تفسیر؛تأل. توجه به تفاسیر معاصر و جدید قرآن در 6
 از منظر قرآن ؛ ها آن سؤاالتجدید و معاصر بشر و پاسخ به شبهات و  سؤاالت. توجه به 2
 به مسائل معاصر مسلمانان در تفسیر )مثل استعمار، اسرائیل، و...(؛ . توجه8
 های اسالمی معاصر. ریزی و تقویت نهضت یهپا. توجه به رویکرد انقالبی در تفسیر برای 7

کدام از معانی فـوق را در آن  یچهکنیم،  مراجعه می« تفسیر معاصرانه قرآن کریم»که به  یهنگامولی 
نـاقص( و گـاهی همـراه بـا  صورت بهاین تفسیر بیشتر نقل اقوال مفسران گذشته ) بینیم، بلکه کتاب نمی

اصـلی در  مؤلفـانیژه آنکه و بهوجهی ندارد، « معاصرانه»ی این تفسیر به گذار نامتحلیل است، بنابراین 
 ای نیامده است. ی انگلیسی چنین واژهگذار نام

اشنرسیا.اَوش2

های  های خـاص خـویش اسـت و در دهـه ی، قواعد و روشتفسیر قرآن، دانشی است که دارای مبان
اخیر بسیار بالنده شده و در این موارد کتب متعـددی نگاشـته شـده اسـت ) ر.ک: معرفـت، التفسـیر و 

؛ فاکر میبدی، قواعد التفسیر ش1587قرآن،  یرتفس یمؤدب، مبان؛ 1582المفسرون فی ثوبه القشیب، 
واحـدهای درسـی  صورت بههای قرآنی  خصصی تفسیر و رشته(؛ و مراکز ت1078لدی الشیعة و السنة، 

 شود.  تدریس می
 رو برای نگارش یک کتاب تفسیری الزم است: ازاین

نخست: مبانی تفسیری آن تعریف شـود؛ دوم: قواعـد تفسـیری در آن بیـان و رعایـت شـود؛ سـوم: 
 دقیقًا مشخص و رعایت شود. مورداستفادههای تفسیری  روش

سطحی( استفاده شده؛ یعنـی بـرای فهـم  صورت بهقرآن ) به ی از روش تفسیر قرآندر این کتاب گاه
بـه روش تفسـیر روایـی اشـاره شـده کـه از احادیـث  88آیات به آیات دیگر استناد شده است و در ص 

نشده اسـت،  یتب اهلای به روایات تفسیری  گونه اشاره یچهشود، ولی  در تفسیر استفاده می پیامبر
استفاده شده است؛ اما در بسـیاری از مـوارد  اهی در برخی موارد از احادیث امام صادقکه گ هرچند
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های دیگر تفسیری مثل تفسیر علمی، عقلی و اشـاری بیـان نشـده  هم غفلت شده است. همچنین روش
و در مقدمه هم ادعای عقالنی بودن تفسیر مطـر   شده استفادهکه گاهی از تفسیر عرفانی  هرچنداست، 

ی است. این جدخطر تفسیر به رأی  وگرنهاست؛بنابراین الزم است، این نقصان بزرگ جبران شود، شده 
ترین سـطح  در حالی است که در پشت جلد کتاب مترجم ادعای بزرگی کرده اسـت )بـر مبنـای عـالی

 های تحقیق و تفسیر کتاب پژوهشی به رشته تحریر در آمده است( که این مطلب با ابهام و نقصان روش
 ناسازگار است.

ا.امنربعاتفسیری3

نـام « مفسران بـزرگ»منبع تفسیری تحت عنوان  عنوان بهتفسیر قرآن  05در بخشی از کتاب، حدود 
از تفاسـیر  ها آنمورد  6(، ولی حدود 1/71:   1577برده شده است )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم، 

 ب شده است که:شیعه و بقیه از تفاسیر اهل سنت است و این مطلب موج
کـه ییـل برخـی آیـات  یطور بهنخست: حضور تفاسیر و مفسران شیعه در این کتاب کمرنگ شود، 

های مفسران اهل سنت )قرطبی ـ ابن کثیر( بیان شـده  )مثل آخر سوره حمد در بحث آمین( فق  دیدگاه
دمـه کتـاب ادعایی است که آقای سید حسـین نصـر در مق برخال (. این مطلب 171/ 1است )همان: 

 اند: آورده
« مذهبی، نژادی یا جغرافیایی وجود داشته باشـد حدومرزگونه  خواستم که در کار این اثر هیچ نمی»

 (.62/ 1)همان: 
دوم: برخی منابع تفسیری اهل سنت مثل جامع البیان طبـری پـر از اسـرائیلیات و روایـات ضـعیف 

شیخ محمـد عبـده در مـورد تفسـیر  ازجملهاند،  که بزرگان اهل سنت نیز آن را نقد کرده یطور بهاست، 
 (.778ـ5/7 :1775المنار،رشیدرضا،  « )جنون نقل روایت دارد»گوید:  طبری می

استناد شـده  معتبر یرغاین در حالی است که در کتاب تفسیر معاصرانه قرآن کریم مکرر به این منبع 
 است.

(؛ در 71/ 1نـام بـرده اسـت )همـان:  هـا آنمفسران بـزرگ از  عنوان بهسوم: برخی منابع تفسیری که 
البحـر المدیـد فـی تفسـیر القـرآن  »و مورد استناد هستند. مانند تفسـیر  شده شناختهجهان اسالم کمتر 

( و در مقابل بسیاری از تفاسیر مهم و معتبر و مشـهور شـیعه مثـل 1770، احمد بن عجیبه )م «المجید
  عروسـی حـویزی، و نیـز تفاسـیر معاصـر:« نورالثقلین»؛ «تفسیر عیاشی«  تفاسیر قدیمی روایی مانند:

جلـد( و ... و نیـز  72)حدود « تفسیر نمونه»جلد( و  05الله جوادی آملی )حدود  یتآ« تسنیم»تفسیر 
، رشـید رضـا و ... «المنـار»، سـید قطـب، «تفسیر فی هـالل القـرآن»تفاسیر مشهور اهل سنت مثل: 
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 است، در منابع تفسیری کتاب فوق بازنگری جدی صورت گیرد.استفاده نشده است؛ بنابراین الزم 
ااالستنردابراقرلئرتاغیرمعتبر4

در تفسیر قرآن تنها قرائت متواتر مسلمانان )که بیشترین تطابق را بـا قرائـت حفـص از عاصـم دارد( 
د مستند تفسـیر توان ها، غیر از قرآن هستند و نمی تواند، قرآن بودن یک آیه را اثبات کند و عموم قرائت یم

 (.522/ 1: 1576قرار گیرد )رضایی اصفهانی، منطق تفسیر قرآن، 
بـه قرائـات اسـتناد شـده اسـت و حتـی قرائـت « تفسیر معاصرانه قرآن کـریم»که مکرر در  یدرحال

« مالـک یـوم الـدین»در تفسیر سوره حمـد در مـورد تفسـیر  ازجملهتر دانسته است،  غیرمتواتر را دقیق
سپس ملک )پادشـاه( « کنند به معنای پادشاه یا حکمران نیز قرائت می« َمِلک»هی آن را گا»نویسد:  می

(؛ بنـابراین الزم اسـت، 62/ 1: 1577اند )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم،  تر دانسته را از مالک دقیق
 های قرآن اصال  شود. کتاب فوق پاالیش شود و استناد به قرائت

ا«معرصرلنراقرآناتفسیر»اانویسندگرناکتر ا5

 پژوهـان قرآنیرکننده دارای شرایطی باشد، تفسیکی از شرای  تفسیر معتبر قرآن آن است که شخص 
(؛ و تفسـیر قـرآن 7/117: 1576اند )رضایی اصفهانی، منطق تفسیر قرآن،  شرط بیان کرده 10تا حدود 

(؛ چـون 575ـ722/ 7: توس  شخصی که شرای  را ندارد، یکی از مصادیق تفسیر به رأی است )همان
 من فّسر القرآن برأیه فلیتبوء مقعده من النـار )بحرانـی،»نقل شده است:  در احادیث زیادی از پیامبر

من قال فی القـرآن بغیـر علـم »(؛ 5/20: 1522 زان،یالمتفسیر  طباطبایی،؛16: 1587، برهانالر یتفس
؛ 1/72: 1018 ر قرطبـی،یتفسقرطبی، ؛ 0/177 :1572 ،یسنن ترمذ)ترمذی، « فلیتبوء مقعده من النار

(؛ بنـابراین الزم دانند ث را حسن میین حدیسنن ترمذی، ا در؛ 7/15: 1015 کنز العمال،متقی هندی، 
 است، کتاب فوق توس  مفسر قوی قرآن مورد بازنگری قرار گیرد تا خطر تفسیر به رأی برطر  شود.

ا.الشکرالتامحتولییا6

 چند رویکرد غالب هاهر شده است:« رآن کریمتفسیر معاصرانه ق»در کتاب 

 دفاع از پلورالیسم دینی .الف
در این تفسیر از پلورالیسم دینی دفاع شده است و به معنی حقانیت و نجات پیروان همه ادیان است 

کنـد مثـل آیـه  که با آیات زیادی از قرآن منافات دارد )همچون آیاتی که کافران را اهل دوزخ معرفـی می
 سوره بقره و ...(. 167ـ161
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انداختـه اسـت تـا  زحمت بـهشـود کـه نویسـنده خـود را  سوره بقره دیده می 67این مطلب ییل آیه 
 گوید: سوره بقره می 67پلورالیسم را توجیه کند. نویسنده در تفسیر آیه 

 ِ ِ یإِنَّ اّلَّ ابِئِ   َن َهاُدوا وَانلََّصارىیَن آَمُنوا وَاّلَّ ُرُهمآ ِعنَد َرِبِهممآ بِاهّللِ وَالآ  َمنآ آَمَن یَ وَالصَّ جآ
َ
ِخِر وََعِمَل َصاِِلاً فَلَُهمآ أ وآِم اْلآ

اند و کسانی که بـه  مان آوردهیامبر اسالم( ایقت، کسانی که )به پیدر حق» نََزوُونَ یآ ِهمآ َوالَ ُهمآ یَوالَ َخوآٌف َعلَ 
کسـانی )از آنـان( کـه بـه خـدا و روز  امبر(،یای پیحیرو یان و صابئان )پیحیدند و مسیهود گروین( یی)آ

سته انجام دادند، پس برای آنان پاداششان نزد پروردگارشـان اسـت؛ و یمان آوردند و ]کار[ شاین ایبازپس
 « شوند. ن مییچ ترسی بر آنان است و نه آنان اندوهگینه ه

 پـردازد، سـپس کـالم قشـیری و می« صـائبان، نصـاری، هـادو»نخست معنای لغوی و اصطالحی 
کند )نصر، تفسیر معاصـرانه قـرآن کـریم،  یید نجات کافران )پلورالیسم( نقل میتأابوحامد غزالی را در 

کنـد کـه قـول  گیری می یجهنتآورد و در پایان  یل میتفص به(؛ سپس اقوال مفسران دیگر را 1/171: 1577
ودن مسـیحیان و بـ مـؤمنغزالی در مورد مشمول رحمت شدن کافران، ترجیح دارد و حتی شواهدی بر 

 ( .1/175کند )همان: یهودیان اقامه می
کنـد و  آیـات قـرآن اسـت کـه کـافران را اهـل دوزخ معرفـی می در حالی پلورالیسم نجات مخالف 

الله جوادی ییل آیـه  یتآمتفکران اسالمی مثل شهید مطهری در کتاب عدل الهی و مفسران معاصر مثل 
های مستقل مثل قرآن و پلورالیسم، قـدردان  یسندگان در کتاببقره در تفسیر تسنیم و حتی برخی نو 67

 اند. اند و پلورالیسم را مخالف قرآن دانسته قراملکی، اقوال و دالیل را آورده و دقیق بررسی کرده

 کردن آیات مخالف عقاید یهود و مسیحیت در آیات مربوطه  ب. کمرنگ
 سوره بقره را بنگرید: 61برای مثال ییل آیه 

 ِِبَ ََعَ   ا ُموَس یقُلآُتمآ  َوإِذآ ُع نَلَا َربََّك   لَنآ وَصآ َِّااَِهما َوفُوِمَهما یآ َطَعاٍم وَاِحٍد فَادآ لَِهما َوقِ ِآ َْ رآُ  ِممنآ 
َ ا نُبآتُِ  اَأآ ِر آ نَلَا ِممَّ

 ِ تَتآِدلُوَن اّلَّ تَسآ
َ
َن  یوََعَدِسَها َوَبَصلَِها قَاَل أ دآ

َ
ِى ُهَو خَ   ُهَو أ تِ یٌ بِاّلَّ ُممآ َوُرَِبم آ َعلَم اهآ  ْلآ

َ
اً فَإِنَّ لَُكمآ َما َسأ ُُ یُطوا ِمْصآ ِهُم اِّللَّم

 نَُّهمآ ََكوُوا 
َ
ُُ َوَباُءوا بَِغَضٍب ِمَن اهّللِ ذلَِك بِأ َكَن ُفُروَن بِآیوَالآَمسآ ُتلُوَن انلَّبِ یاِت اهّللِ وَ یكآ

َ ِِ ذلَِك بَِما َعَصوا َونَاوُوا یِ  بِغَ ییَ ِآ
آ
 اِل

َتُدوی م؛ پس برای مـا از یکن ی نمییبایك غذا شکیای موسی! بر »د: ید( هنگامی را که گفتیاد کنیو )» نَ عآ
ازش، برای یرش و عدسش و پیارش و سیاش و خ اند، از سبزییرو ن مییپروردگارت بخواه تا از آنچه زم

کـه آن بهتـر  دیـکن زی مـیین چیگز تر است جای زی را که پستیا چیآ»)موسی( گفت: « رون آورد.یما ب
و )نشـان(خواری و « جا( بـرای شـما هسـت. د )در آنید؛ چرا که آنچه خواستییاست؟ در شهری فرود آ

ن به خاطر آن است که آنـان همـواره یی بر آنان زده شد و باز گرفتار خشمی از جانب خدا شدند؛ اینوایب



 

 

 

Bi-Quarterly Scientific of the Qur’an and Orientalists, Spring and Summer 0202, 26(02), P: 9-02  

A Methodological Study of “The Contemporary Interpretation of the Holy Quran” 

[“The Study Quran”] 
Muhammad Ali Rezaei Esfahani 

10 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

ن از آن روی بـود کـه نافرمـانی یـکشـتند؛ ا امبران را به ناحق مـییدند و پیورز های خدا کفر می به نشانه
 «کردند. تجاوز می کردند و همواره ]از حّد[

نویسنده تفسیر، ییل این آیه بزرگ فق  یک صفحه تفسیر نوشته است که همگی در مـورد غـذاها و 
هبوط و مصر است. فق  یک جمله در مورد کشتن پیامبران توس  یهود در آخر بحث آورده است که در 

 (182-188/ 1شاره شده است )همان، کتاب مقدس نیز ا
سـوره بقـره کـه هـیچ تفسـیری در مـورد اعمـال زشـت یهـود و  86و  80یل آیات یو نیز نگاه کنید 

، اجمـال گـویی و ابهـام عمـران آلسوره  00(؛ و ییل آیه 777/ 1یکر نکرده است )همان: ها آنمجازات 
 (.005/ 1)همان:  گویی در مورد  عروج عیسی

 ها آندن عقاید شیعی یا عدم ذکر رنگ کر ج. کم
کنـد، از ابـن کثیـر و قرطبـی  را مطـر  می«  آمین»عنوان مثال ییل آیه آخر سوره حمد که مبحث  به

ای بـه  داننـد، ولـی هـیچ اشـاره کند که گفتن آمین را واجب یـا مسـتحب می اقوال اهل سنت را نقل می
( که گفـتن آمـین را بـدعت و 1/171د )همان: کن و مفسران شیعه نمی فقهاو دیدگاه  یتب اهلاحادیث 

 دانند. موجب بطالن نماز می
ِ یَوِمَن انلَّاِس َمن مثال دیگر: ییل آیه  َسُه ابآتَِغاَء َمرآَضاِت  یشآ (؛ در 752)بقره/  َرُؤوٌف بِالآِعَتادِ  هّللُ وَااهّللِ َنفآ

در لیلة المبیـت  ی پیامبرجا به کتاب اقوال متعددی در مورد اصحاب ثروتمند و خوابیدن امام علی
کنـد،  ( و اشاره به دالیل معتبر قـول شـیعه نمی1/526دهد )همان:  کند، ولی هیچ ترجیحی نمی نقل می

 که سرویراستار شیعه است. یدرحال

 د. کمرنگ کردن اعجاز قرآن
آن، فقـ  طلبی قرآن( در مورد اعجاز قـر در مورد آیات تحّدی )مبارزه 105بقره  75نویسنده ییل آیه 

کند و در پاورقی به اخبار غیبی و عدم اختال   به زیبایی، وضو ، بالغت، یاتی مراتب معنایی اشاره می
 (.105/ 1آورد )همان:  کند و هیچ مصداقی برای آن نمی در آن اشاره می

وجه یکر شده است که در مورد هر یک کتاب و مقـاالت  86ش 1577در مورد اعجاز قرآن تا سال 
یژه اعجـاز علمـی قـرآن در و بـه(؛ 7: 1577، 7شده است )ر.ک: رضایی اصفهانی، علوم قرآن نگاشته 

های علوم انسانی )مثل تربیـت و ...(  شناسی و ...( و حوزه های علوم طبیعی )مثل پزشکی و کیهان حوزه
اند  شـدهمسلمان  ها آن واسطه بهقرار گرفته و حتی برخی مستشرقان  موردتوجهکه در غرب و شرق بسیار 

(؛ و این در حـالی اسـت کـه تفسـیر 1568ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم،  )ر.ک: بوکای، مقایسه
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 معاصرانه است و الزم بود، به ابعاد اعجاز قرآن در عصر حاضر توجه ویژه کنند.

 هـ. کمرنگ کردن آیات جهاد در قرآن
شـده اسـت )نصـر،  هـا آناتی که بـرای سوره بقره و توجیه 71-0برای نمونه بنگرید به تفسیر آیات 

 (.500-1/565: 1577تفسیر معاصرانه قرآن کریم،

 و. شاعرانه دانستن زبان قرآن
زبـان عربـی قـرآن کـریم »نویسـد:  سرویراستار کتاب تفسیر معاصـرانه قـرآن کـریم در مقدمـه می

ی، رمـزی و بسـیار یی دیگر اسـتعاری تـأویلدرجاهایی زبان تعلیمی و روایت امور واقع است و درجاها
کند که قرآن شاعران را نکوهش کـرده اسـت  (، سپس به این نکته توجه می1/05همان: «)شاعرانه است.

« قرآن اثری با برترین کیفیت و قدرت شـاعرانه اسـت«  نویسد: (؛ و در توجیه سخن خود می76)شعراء/
خست اینکه قرآن کریم خـود در (؛ باید توجه کرد که ن1/01: 1577)نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم، 

 داند: کند و آن را تهمت می را رّد می برخی آیات شعر بودن آیاتش و شاعر بودن پیامبر
 ََتَاهُ بَلآ ُهَو َشاِعٌر فَلآ الٍَم بَِل افآ حآ

َ
َغاُث أ ضآ

َ
نَِنا بِآیبَلآ قَالُوا أ

آ
لُونَ یأ وَّ

َ رآِسَل اَأآ
ُ
بلکـه )مشـرکان(  ( »0)انبیاء/ ٍُ َكَما أ

شان است؛ بلکه آن را ]به دروغ به خدا[ نسبت داده اسـت؛ یهای پر ك دسته خوابین قرآن( یا»)ند: گفت
امبران، یان )از پینیشیاورد؛ همان گونه که پیآسا( برای ما ب ای )معجزه د نشانهیبلکه او شاعر است؛ پس با

 «.«با معجزه( فرستاده شدند.
 َولُوَن َءإِوَّا َْلَارُِكوا آلَِهتِنَ یو آُنونٍ ُِ ا واقعًا مـا معبودانمـان را بـه یآ»گفتند:  و می ( »56)صافات/ ا لَِشاِعٍر َّمَّ

 «.«م؟!یوانه رهاکنیخاطر شاعری د
 مآ
َ
بَُّص بِِه رَ یأ ولُوَن َشاِعٌر  َنََتَ آَمُنونِ یُِ شـاعری اسـت کـه )حادثـه( »ند: یگو بلکه می ( »55)طور/ َب ال

 «.«م.یکش مرگ مشکوکی را برای او انتظار می
ِل َشماِعٍر قَلِم موآ َِ ِ ِمُنمونَ یَوَما ُهَو ب ْآ مـان یسـت؛ چـه انـد  ایو آن گفتـار شـاعر ن( »01)حاقـه/ الً َمما نُ

 «.د!یآور می
 دوم: شعر سرشار از تخیل و غلو و مطالب کذب است که محتوای قرآن از این مطالب به دور است.

 ز. طرح علوم غریبه در کتاب تفسیر
یر آن در تـأثیر معاصرانه قرآن کریم در مقدمه طوالنی خود، بـه علـم جفـر و سرویراستار کتاب تفس
 نویسد: کند و می فهم و شهود قرآن اشاره می
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طور است، در خصوص ارزش عـددی آدم و  ینهماست و  66بر طبق علم جفر ارزش عددی الله »
بـه کمـک علـم جفـر سان  ینبددهند،  شان حالت }تام{ انسان را تشکیل می یتیدوجنسحوا که وحدت 

)نصـر، « واسطه فهم و شهود کـرد یبتوان این آموزه ژر  درباره حالت بشری در نسبت با خداوند را  می
 (.1/05: 1577تفسیر معاصرانه قرآن کریم، 

 بررسی
اواًل علم جفر و حجیت آن در فهم و تفسیر ثابت نشده است؛ و ثانیًا درباره حجیت شهود در تفسیر  

گونه مباحث در مورد قرآن بیشتر شبیه به یوقیـات اسـت کـه  ینانکار زیاد است؛ ثالثًا جای بحث و رّد ا
 ممکن است، منتهی به تفسیر به رأی شود.

 ی عجیب فقهیاظهارنظرهاح. 
گونـه مسـتندی نقـل  یچهکـه  یدرحالمثل ادعای اجماع فقیهان بر ممنوعیت آمیزش خاص با زنان، 

 .اند دانستهگونه آمیزش را جایز  ینااز فقها ( و بسیاری 1/055نکرده است )همان: 

 «انا نقطه تحت الباء»ط. استناد به روایت ضعیف 
کـه « انـا نقطـة اتحـت البـاء»قرآن، در مقدمه طوالنی خود به روایـت  معاصرانهسرویراستار تفسیر 

مایـد و ن کند و از آن روایـت تمجیـد می است، بدون یکر مستند منبع استناد می منسوب به امام علی
در اینجا به حالت باطنی هویت برتر یا وحـدت برتـر خـویش بـه تحقـق تـام  امام علی»نویسد:  می

گونه احادیـث را بـا علـم جفـر و خـ  عربـی  یناکند،  و نیز اشاره می«. توحید }در خودش{ اشاره دارد
 (.1/00توان فهم کرد )همان: می

 بررسی
یـادآوری چنـد نکتـه  «تحت البـاء یأنا النقطة الت»: در مورد عبارت منسوب به امیر مؤمنان علی

 : الزم است

این عبارت برای اولین بار در اواخر  قرن چهارم توس  عبـدالملک نیشـابوری خرکوشـی در کتـاب 
 .( گزارش شده است550به نقل از شبلی )م  «تهذیب االسرار»

هـای  یـن عبـارت در کتابکه خود درباره اصول تصو  نوشته شده، ا «بعد از کتاب تهذیب االسرار
 ،«احیـاء علـوم الـدین»(، 060)م یریالقش یماز ابوالقاسم عبدالکر «نحوالقلوب»عرفانی دیگری مانند 

، ابـن «ةیة ومطالع األنوار االلهیمشاهد األسرار القدس»(، 657ابن الفارض )م «ةیتائ»(، 050غزالی )م
  (  به نقل از شبلی نقل شده است.658)م یعرب
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بار عبارتی شبیه با عبارت مـذکور توسـ  ابـن شهرآشـوب در مناقـب آل  شم برای اولیندر قرن ش -
انا النقطة، أبا الخ ، انا الخ ، انا »اند:  که حضرت فرموده شود ییکر م به نقل از امام علی طالب یاب

 .آورد یکه ییل این عبارت ابن شهرآشوب تأویل فلسفی م«.  النقطة، انا النقطة والخ 

الـدرالمنظم فـی »در کتـاب « تحت الباء یأنا النقطة الت»ن هفتم برای اولین بار عین عبارت در قر -
شـود )ایـن نکتـه را بنـده  نسـب داده می ( به حضرت علـی607از ابن طلحه شافعی )م «سراالعظم

مجلـه علـوم  -از محسـن دیمـه -در تـرازوی نقـد« انا نقطة تحت البـاء»ندیدم؛ بلکه از مقاله )روایت 
 ث، سال بیستم، شماره سوم آوردم که ایشان از نسخه خطی این کتاب استفاده کرده است(.حدی

توس  سید حیدر آملی در تفسیر المحـی  « انا نقطة تحت الباء»در قرن هشتم، عبارت  یتدرنها -
السرار و المقدمات من االکتاب نص النصوص در جاهای مختلف آورده و به حضـرت ااالعظم، جامع 

 ه و به توضیح و تفصیل آن پرداخته است.نسبت داد

/ 7: 1581، نفائس الفنون از ،آملیی زیر آمده است )ها بعد از قرن هشتم عبارت مذکور در کتاب -
 .(058 /1 :1010، شر  التوحید صدوق  ،قمی؛ 757

مناقـب  ،ابن شهرآشوب)حدیثی و تفسیری معرو  شیعه  یها کتاب ،که موردتوجه است یا نکته -
حل  یح األنوار فیشبر، مصاب ؛162/ 05: 1785، بحاراالنوار؛ مجلسی، ۷۲۳ /۱ :1527 طالب، یآل أب

آورنـد و از  را می« انا النقطة، أبـا الخـ ، انـا الخـ ،...»عبارت  (و... 7/066تا: بیمشکالت األخبار، 
 اند. اجتناب کرده«  انا نقطة تحت الباء»آوردن عبارت مشهور 

 کنـد الحمدالله بیان مـی« ال»بلکه در تفسیر  ،آورد از دو عبارت را نمی مکدا یچسید بن طاووس ه -
 (. 780: ش1586، سعد السعود ،وسوطا ابن)

از شبلی صوفی بوده که توس  افرادی که عـار  مسـلک « انا نقطة تحت الباء»نکته آخر: عبارت  -
 عد این عبـارت بـه امـام علـیاند و از قرن هفتم به ب های تفسیری عرفانی خود آورده در کتاب ،بودند

نیز قـرن ششـم بـه بعـد ههـور پیـدا ...« انا النقطة، أبا الخ ، انا الخ  »نسبت داده شده است. عبارت 
  و برای آن  هیچ سندی ارائه نشده است. کند یم

 تـوان یم ،باشـد یرالمؤمنیناز ام...« انا النقطة، أبا الخ ، انا الخ  »اگر عبارت  ،رسد به نظر می
انـد و بـه حضـرت  گرفته« انا النقطة، أبا الخ ، انا الخ ..»ت: برخی از عرفا عبارت شبلی را مفهوم گف

 )ر.ک ضمیمه شماره یک(. اند نسبت داده

الشکرلاَویکردیا)مهجوَاکردناقرآن(ا-7

مشکل اساسی تفسیر معاصرانه قـرآن در رویکـرد آن اسـت کـه موجـب مهجوریـت قـرآن در بـین 
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یی سـنتی و غیرمـرتب  بـا محتوااش،  عنوان زیبا و فریبنده برخال این تفسیر  اکهچرشود؛  مخاطبان می
کنـد و  ای احسـاس نمی برد و عالقـه کند که خواننده هیچ لذتی از آن نمی زندگی انسان معاصر ارائه می

خشـک سازد، بلکه قرآن را متنی تاریخی با اقوال  ارتباطی با محتوای عالی و زندگی ساز قرآن برقرار نمی
یابد؛ بنابراین قرآن که عامل حرکت جامعه و تحـّول در  با زندگی خویش می مرتب  یرغمفسران قدیمی و 

یژه مـردم زمـین مهجـورتر و بـهافتـد و در جامعـه مخاطبـان  رو  و روان مردم است، عمـاًل از کـار می
گاهانه نویسـندگان  می گاهانه یا ناآ تفسـیر معاصـرانه قـرآن گردد. این کار هلمی به قرآن کریم است که آ

 کنند. اند و خود به این مطلب اعترا  می مرتکب شده
کنـد کـه کـاری بـه  دکتر حسین نصر در برخی سخنان شفاهی خود در مورد این کتاب تصـریح می

کـه تفاسـیر معاصـر )اجتمـاعی، تربیتـی و...(  یدرحالاخیر مسلمانان از قرآن نـداریم  صدسالهتفاسیر 
اند و محتوای قرآن را با زندگی فـردی و اجتمـاعی مخاطبـان پیونـد  رآن ارائه دادهتفسیری معاصرانه از ق

 اند. یژه جوانان نسبت به قرآن شدهو بهاند و موجب اشتیاق مردم  زده
 شود. آری کتاب تفسیر معاصرانه قرآن با نامی فریبنده، موجب مهجوریت قرآن می

 نتیجه
در حرکـت مطالعـات قرآنـی مستشـرقان اسـت کـه بـا  ای نوآمد تفسیر معاصرانه قرآن کریم، پدیده

و دارای نقاط قوت و نقاط ضعف و مشکالت متعددی است  درآمدهها به نگارش  مشارکت برخی ایرانی
های بعدی بـه  که الزم است، ویرایش جدیدی از جلد اول با رفع اشکاالت فراهم شود و نیز ترجمه جلد

 ی واقعی گردد.گذار نامو  فارسی متوقف بر رفع اشکاالت و تکمیل اثر
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  :ضمیمه
تحت الباء، فقال لـه  یفقال له: ما أنت؟ وکان هذا دأبه، فقال: أنا النقطة الت یوجاء رجل إلی الشبل»
بعض کالمـه: یلـی عّطـل یّل  یف ی: أباد الّله تعالی شاهد  أو تجعل لنفسك مکانا؟ و قال الشبلیالشبل

 :1721 أصـول التصـو ، یب االسـرار فـی(، تهـذ056)م  یشـالخرکو یسابوریالن) «هود والّنصارییال
 (یکر تواضعهم وفنائهم عن أنفسهم یباب ف - ۳۲۷/67

الـنص ألن  یر عـادی فـیـئا غیفهـم شـیالسابق ما اسـتطاع أن  یریلو نظر إنسان ما إلی نص القش و
ث یـل لفظـة حتعقـب کـ یله تأمالت تحمله أدوارا باهظة فـ یسر، ولکن الصوفیر، و معناه أیسیأسلوبه 

تعقب کل حر  و حرکة و نقطة فمن یلك  یما حملت من مذاقات و شحنات بل فیها و فیل التأمل فیطی
 (.۰۶ تا: بینحو القلوب،  ،یریالقش) « البسملة« »تحت الباء یأنا النقطة الت»ه(  550)ت  یقول الشبل

 یو عادته، فقال. أنا النقطـة التـرحمه الله فقال له: ما أنت ؟ و کان هذا دأبه  یو جاء رجل إلی الشبل
ن، یاء علـوم الـدیـإح ،یالغزالـ) . أباد الله شاهد  أو تجعل لنفسك موضـعایتحت الباء. فقال له الشبل

1575 :۱۱/۱۳.) 

: انا النقطة أبا الخ  انا الخ  انا النقطة انا النقطة و الخـ ، و منهم الفالسفة و هو أرجحهم، قال 
األصـل و  یاألصل و الجسم حجابه و الصورة حجاب الجسم الن النقطة ه یفقال جماعة: ان القدرة ه

 :1527 طالـب، یمناقب آل أبـ ،ابن شهرآشوب) یر الجسد الناسوتیالخ  حجابه و مقامه و الحجاب غ
۱/ ۷۲۳.) 
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