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Abstract 

One of the most important duties of commentators is to provide an interpretation 

of the Qur'an in every era that, while not deviating from the original Islamic path, can 

offer persuasion to the contemporary world and effective preaching in the 

international community. In this regard and with the same purpose, a book entitled 

“The Study Quran” has been compiled in English in the West based on the mystical 

tendency and the approximation of religions and denominations. The Persian 

translation of the first volume is entitled “Contemporary Interpretation of the Holy 

Quran”. Due to being a recent work and sensitivity of the subject, the current article is 

one of the first studies that has dealt with its methodology and critique with a 

descriptive-analytical method focused on the study of text-based contemporary 

interpretation. The results of the present study indicate that the mentioned work did 

not use a single and steady interpretive method throughout the text; There is also an 

immethodical use of narrations and in some parts of the text, there is a disregard for 

Shiite principles. The present research, rejecting most of the claims of the editor -in-

chief in the introduction of the book, enumerated the weaknesses for “The Study 

Quran”; of them,: the authors’ incompetence for ijtihad in selecting and writing the 

commentary is unknown, the commentary method is not clear, the narrations of the 

Ahl al-Bayt are ignored and religious pluralism is tolerated; Also, the title 

“Contemporary Interpretation” was not recognized as a suitable title due to ambiguity 

in regarding interpretation and the distance between the text and the contemporary 

adjective. 
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 مقاله علمی ـ پژوهشی

  کریم(کریم(  )تفسیر معاصرانه قرآن)تفسیر معاصرانه قرآن« « شناختشناخت  قرآنقرآن»»شناسی شناسی   روشروش

  با رویکرد انتقادیبا رویکرد انتقادی  
 2سیدمحمد حسینی پور - 1رحمان عشریه

 چکیده
رین وهایف مفسران این است که در هر زمان، تفسیری از قرآن ارایه دهنـد کـه ضـمن ت یکی از مهم

عدم انحرا  از مسیر اصیل اسالمی، یارای عرضه اقنـاعی بـه دنیـای معاصـر و تبلیـر مـؤثر در جامعـه 
در غرب به زبـان « شناخت قرآن»جهانی را داشته باشد. در همین راستا و با همین هد ، کتابی با عنوان 

لیسی برپایه گرایش عرفان و تقریب ادیان و مذاهب نگاشته شده است. ترجمه فارسی جلد نخسـت انگ
نامبردار است. نظر به تازگی اثر و حساسـیت موضـوع، مقالـه « کریم تفسیر معاصرانه قرآن»آن با عنوان 

 محـور تحلیلی متمرکـز بـر مطالعـه مـتن -هایی است که با روش توصیفی حاضر جزو نخستین پژوهش
شناسی و نقد آن پرداخته است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که اثر  تفسیر معاصرانه، به روش

ضـابطه از  یادشده ازروش تفسیری واحد و یکنواختی در سراسر متن بهره نبرده است؛ ونیـز اسـتفاده بـی
ارحاضـر، ضـمن رد انگاری مبانی شیعه نیز مشاهده مـی شـود. جست ای از متن، نادیده روایات و در پاره

نبـودن  شناخت برشمرد؛ از جمله: ثابت بیشتر ادعاهای سرویراستار در مقدمه، نقاط ضعفی را برای قرآن
نبـودن روش تفسـیری، عـدم  صالحیت نگارندگان جهت اجتهاد در گزینش و نگارش تفسیر، مشـخص

نیـز بـه دلیـل « معاصـرانه تفسـیر»بیت و تسامح با پلورالیسم دینی؛ همچنین عنوان  اعتنا به روایات اهل
 تسامح در تفسیرانگاری و فاصله متن با صفت معاصرانه، عنوان مناسبی شناخته نشد. 

شـناخت، پلورالیسـم دینـی،  شناسـی تفسـیر، تفسـیر معاصـرانه، قـرآن روش قـرآن،هـا:  کلید واژه
 سیدحسین نصر.
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 مقدمه
( و الزمـه 66-60: 1575ان، است )خـویی، البیـ کریم معجزه دایمی و مستمر پیامبراکرم قرآن

های )بعضـًا جدیـد( آدمیـان  آن، این است که در اعصار و امصار گوناگون، پاسخگوی نیازها و خواسته
باشد. پرواضح است عامل محی  بیرونی در دنیای معاصر، شرایطی را بر آدمی رقـم زده کـه نتیجـه آن، 

ای دوران مدرنیته، مؤید این ادعاست. شرق ه انسان امروزی را از پیشینیان خود جدا کرده است؛ ویژگی
شناسی در قرن بیستم به حرکت هاهرا علمی تبدیل شد ودر سال های اخیر، مطالعات شرق شناسی بـه 
سوی انقالب اسالمی وشیعه تمایل یافت که گاهی با رویکرد ستیز جویانه همـراه بـوده اسـت.)زمانی، 

داننـد کـه نـور  مدرنیته را عصری تاریـک مـی ( برخی از فیلسوفان غربی، عصر75-61، صص، 1586
رو، از آن بـه عنـوان  ( و از این575: 1528های جنگلی،  الهی در تقدیر آن، فرو مرده است )هایدگر، راه

کنند که زنـدگی انسـان را بـه معادلـه اقتصـادی  تعبیر می« عصر فراموشی»و « عصر انحطاط معنویت»
دانند که همواره از دامن بحرانی به  سان این عصر را انسانی میسوداگرایانه تبدیل کرده است؛ همچنین ان

 ,Heidegger؛766: 1527افتد )اسمیت، نیچه، هایدگر و گذار به پسـامدرنتیه،  دامن بحران دیگر می
Being and time, 1767: 7-55  .) 

و افـول  گرایـی آثار پیرامون متون آسمانی و مخصوصًا تفاسیر قرآن، در چنـین فضـایی قادرنـد پـو 
های ناشی از آن، رها سـاخته و  جهانی معنویت را درمان کرده، بشر را از تاریکی مدرنیته و طوفان بحران

که بـا بیـانی معاصـرانه و  به روشنایی هدایت و ساحل سرشار از آرامش ایمان و یقین برسانند، به شرطی
ویی نیـاز مخاطبـان  معاصـر، در ای نوین )و البته برخاسته از مبانی سـنتی الهـی(، بـه پاسـخگ اندیشه
نقاط جهان بپردازند؛ به بیان دیگر، ضمن التزام به مبـانی کالسـیک )سـنتی( اسـالمی و پرهیـز از  اقصی

کـه باشـند، آن مـتن   ای تبیین کنند تا مخاطبان با هـر اندیشـه و زبـان تجددگرایی، آیات قرآنی را به گونه
سـترگ و تـوان بـزرگش در   از آن، نپنداشـته و پویـایی جاودانه را محصور به عصر نزول و چند سده پس

 هدایت بشر معاصر را با تمام وجود حس کنند.
تفسیری )ترجمه آیات بعالوه نقل برخی از مفاد تفاسیر سنتی( کـه اخیـرًا بـه -ای یکی از آثار ترجمه

تـابی اسـت کـه در ای روان و تفسیری ویژه از آیات قرآن کرده، ک زبان انگلیسی، اقدام به نگارش ترجمه
« تفسـیر معاصـرانه»و در زبان فارسی به « شناخت قرآن»زبان انگلیسی نه با عنوان تفسیر بلکه با عنوان 

به -نام فارسی مربوط به ترجمه کتابی است که « کریم تفسیر معاصرانه قرآن»نامبردار شده است. باری، 
و  -«The Study Bibleناخت: شـ انجیـل»، «  The Study Torahشـناخت: تـورات»دنبال انتشـار 
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طــی ده ســال توســ  جمعــی از « شــناخت قــرآن»)معــادل فارســی: « The Study Quran»عنــوان 
اسـتاد « سید حسین نصر»زاده، تحت نظارت و سرویراستاری دکتر  پژوهان تازه مسلمان یا مسلمان قرآن

مـیالدی  7510و در سـال  ایرانی، مسلمان و شیعی دانشگاه جرج واشینگتن، به زبان انگلیسی نگاشـته
صـفحه، منتشـر شـده اسـت.  7555در یک جلـد و بـیش از « فرانسیسکو هارپر سان»توس  انتشارات 

است که آن را به عنوان تفسیر شـناخت، عنـوان « انشاءالله رحمتی»مترجم این اثر به زبان فارسی، دکتر 
دی، جلد اول از ترجمه فارسـی را خورشی 1577را برای ترجمه آن برگزید و در سال « تفسیر معاصرانه»

صفحه به زیور طبع آراست که حاوی مقدمـه متـرجم، مقدمـه سرویراسـتار، یکـر نـام  255در بیش از 
شناسی  ، منابع احادیث، کتاب«عمران فاتحة الکتاب، بقره و آل»های  تفاسیر منبع، ترجمه و تفسیر سوره

بینی مترجم، ارایه ترجمه فارسی کل کتاب،  پیش انگلیسی و نمایه است؛-نامه فارسی منابع حدیث، واژه
یابد )نصر، تفسـیر  در هشت مجلد است به انضمام جلد دیگری که به جستارهای وابسته اختصاص می

 (.1/51: 1577کریم،  معاصرانه قرآن
شناخت )تفسیر معاصرانه( با آثار پیشینی مستشرقان  در دو عنوان کلی اسـت: نخسـت  تفاوت قرآن

عنوان کتابی تـاریخی، ادبـی، یـا حتـی دارای ارزش  ال  مستشرقان غیرمسلمان که به قرآن بهاینکه برخ
کننـد )همـان:  داد مـی عنوان وحی الهی قلم نگرند، نگارندگان این اثر مسلمان بوده و قرآن را به دینی می

واردی چـون ، معطو  به مـ«مطالعات بیرونی»(. دوم اینکه بیشتر آثار پیشینی مستشرقان، در قالب 66
دینی است که معطو  به تفسیر قرآن است؛ به بیـان  ای درون شناخت، مطالعه علوم قرآنی بود لیکن قرآن

شناخت با عبور از رویکردهای  دینی، کالمـی، تبشـیری، سیاسـی و حتـی اسـتعماری آثـار  دیگر، قرآن
 صد آیات پرداخته است. پژوهشی به تشریح متن قرآن و تبیین مدالیل و مقا-پیشین، با رویکردی علمی

شـناخت در انتشـار تشـریحی  مذهب قرآن مند نگارندگان مسلمان و سرویراستار شیعی اقدام ارزش
پیرامون معنای آیات قرآن که برای عموم جوامع اسالمی و غیراسالمی قابل مطالعه و استفاده بوده و توده 

رغـم وجـود  توزیع آن در فضایی که علـی مخاطب )عمدتًا غربی( را با آیات قرآنی آشنا سازد، و خاصه،
های ضـد اسـالم و تـوده  ستیزی و طراحی نقشه پژوهان فراوان، مرکز اصلی اسالم مسلمانان و بلکه قرآن

هـا  مسلمان است )ایاالت متحده آمریکا(، همچنین مقابله بـا برخـی از آرای تجـددگرایان و نـواعتزالی
انگاری متن و انتساب مسـتقیم واژگـان قـرآن بـه خـدا  ی)مانند دکتر سروش( پیرامون عناوینی چون وح

ــر الهیــات نــاب اســالمی را دارد، 52)همــان:  (، تحســین و ســتایش هــر مســلمانی کــه دغدغــه تبلی
پژوهـی در  شناسی و قرآن که آن کتاب، مورد استقبال جوامع علمی اسالم انگیزاند مخصوصًا زمانی برمی
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تمایل به وهابیت داشت را از رونق انداخته است. اقـدام متـرجم غرب قرار گرفته و آثار مشابه پیشین که 
محترم )و ویراستار متن فارسی( در ترجمه روان و قابل فهـم آن تفسـیر بـه زبـان فارسـی نیـز دوچنـدان 

زبانـان را فـراهم آورده و  که در وهله نخست، امکان مطالعه کتاب از سوی فارسی ستودنی است، چه این
هـا در آثـار مشـابه  تر(، باب انتقاد سازنده جهت شناخت نقاط ضعف و ترمیم آن همپس از آن )و البته م

تری را داشته باشند  تر و دقیق شناخِت کامل پسینی را گشوده است تا غربیان در آینده، امکان مطالعه قرآن
 که بتواند با توان بیشتری، مخاطبان را با مفاهیم ناب اسالم آشنا سازد. 

شناخت چونان دیگرآثار بشری، دارای  بایسته و شایسته نگارندگان  و مترجم قرآنبدیهی است اقدام 
نقاط قوت و ضعف است لیکن از آنجا که مدت قابـل تـوجهی از ههـور تفسـیر معاصـرانه در ادبیـات 

شناسی و نقـد ایـن کتـاب در دسـت نیسـت و تنهـا پیشـینه  گذرد، پژوهشی علمی در روش فارسی نمی
ای است که برخی از دانشیان، پیرامون ایـن  ها و گفتگوهای پراکنده ها، نشست بهتحقیق پیش رو، مصاح

رو، مقاله حاضر، ضمن تبیین مراد از واژگان و مفاهیم اصلی، بـا  اند. از این اثر مهم و جهانی ترتیب داده
شـناخت، بـه  محور جلد نخسـت از ترجمـه کتـاب قـرآن تحلیلی برآمده از مطالعه متن-روش توصیفی

آزمـایی ادعاهـای سرویراسـتار و  خت روش تفسیری نگارندگان آن اهتمام ورزیـده و ضـمن راسـتیشنا
به نقـد برخـی از نقـاط ضـعف  -طلبد که تبیین آن، پژوهشی مستقل می-مترجم، با عبور از نقاط قوت 

 پردازد. می

 شناسی مفهوم .1
ژی(، بـر تبیـین انـواع شـناختی )اپیسـتمولو یـافتی از معرفـت شناسی )متدولوژی( به عنوان ره روش

شناخت( متمرکز اسـت و بـه  ای مانند تفسیر قرآن یا مصداقی از آن )قرآن ها به پدیده رویکردها و نظرگاه
معرفی و تحلیل نوع گفتمان متنی، انتخاب عقالیی، تحلیل موقعیت و ساختار، انحرا  از معیار در نیل 

شناسی کتاب مورد بحـث، ابتـدا  پرداختن به روش پردازد. پیش از شده و ... می به اهدا  از پیش تعیین
 الزم است برخی از واژگان و مفاهیم اصلی، تشریح شوند:

اَوشاتفسیری .1ا-ا1

هـا، در  ا مراحلی اسـت کـه مفسـر، بـر پایـه آنیمحققان معتقدند مراد از روش تفسیری، مستندات 
(. 710: 1527ر قـرآن، ید زنجانی، مبانی و روشـهای تفسـیکند )عم ات تالش مییدن به فهم مراد آیرس

گیرد و اختال   کار می ای است فراگیر که مفّسر، آن را در تمام آیات به نیز معتقدند روش )منهج(، مقوله
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 (. 06: 1587های تفسیری،  شود )شاکر، مبانی و روش در آن باعث اختال  در کل تفسیر می

ا«تفسیرامعرصرلنر» .2ا-ا1

است کـه اقتضـای داللـت دو « معاصرانه»و « تفسیر»متشکل از دو واژه « تفسیر معاصرانه»عبارت 
کند ترمینولـوژی آن  واژه بر معنای عبارت، به عنوان اجزای یک تعبیر مرکب از منظر منطقی، ایجاب می

 با ترکیب تعاریف اجزا )واژگان تفسیر و معاصرانه( صورت پذیرد:
؛ جـوهری، 2/702: 1015 )فراهیـدی، العـین،« بیان و تفصیل و توضـیح»را به « تفسیر»دانشیان، 

)راغـب « اههار معنای معقـول»(، 0/050: 1050فارس، مقاییس اللغة،  ؛ ابن7/281: 1052صحا ، 
: 1050منظـور، لسـان العـرب،  )ابـن« کشف مراد از لفظ مشکل»(، 656: 1016اصفهانی، مفردات، 

لت الفاظ و سـبب های قرآن، تبیین دال شر  داستان»(، 15/575: 1570؛ زبیدی، تاج العروس، 0/00
بیـان »(، 570-15/575: 1570؛ زبیدی، تاج العروس، 65: 1055)جرجانی، تعریفات، « نزول آیات

؛ طهرانـی، 1/10: 1075)کلبی، التسـهیل لعلـوم التنزیـل، « هواهر آیات و معانی صریح یا اشاری آنها
تبیـین معـانی »( و 15: 1570؛ بابایی، قواعد تفسیر قـرآن، 0/757تا:  الذریعة إلی تصانیف الشیعة، بی

کتـابی کـه بـه »(، تفسیر به معنای1/0: 1575)طباطبایی، المیزان، « آیات و کشف مقاصد و مدالیل آن
دانـش اصـول التفسیر)ضـرورت، مفهـوم »رضایی اصـفهانی، «)درتوضیح آیات قرآن نوشته شده است

 اند.  معنا کرده(. 185-102صص  72شماره « شناسی وروش شناسی(
شناسان فارسـی معتقدنـد  تشکیل شده است؛ زبان« انه»و « معاصر»از ترکیب دو واژه « انهمعاصر»

سازد )بهشتی، ساختمان واژه زبـان فارسـی  ، صفت یا قید توصیفی می«انه»ترکیب اسم عربی با پسوند 
دهنـده  نشـان« انـه»(؛ نیز بیشتر دستورنویسـان سـنتی بـر ایـن باورنـد کـه پسـوند 155: 1500امروز، 

(. بـا 776-718: 1506است )صمصامی، پیشوندها و پسوندهای زبان فارسی، « لیاقت»و « باهتش»
، تفسـیری «تفسـیر معاصـرانه»این حساب، معاصرانه توصیفی از تفسیر است به این معنا که در عبارت 

مراد است که ویژگی عصری و زمانی داشته باشد؛ به بیان دیگر، شایستگی پاسخ بـه مسـایل و شـبهات 
 خواهد بود. « تفسیر عصری»رو، نام دیگر تفسیر معاصرانه،  طر  در زمانه خود را داشته باشد؛ از اینم

متنی است که با شر  مجمالت و قصـص « تفسیر معاصرانه»با آنچه گذشت، معنای لغوی عبارت 
   کشـف و نیز تبیین داللت الفاظ و سبب نزول، به بیان هواهر و بواطن آیات قـرآن پرداختـه و بـا هـد

های محی  بیرونی در دوران معاصـر سـازگار  دهد که با ویژگی مقاصد و مدالیل آنها، معنایی را ارایه می
های مخاطبان معاصر را پاسخ داده و شایستگی تبلیر معاصـرانه و بهینـه حقیقـت قـرآن را  بوده، پرسش
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 03-01 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یهپژو قرآن یدو فصلنامه علم
اکریم(ابراَویکردالنتقردیاا)تفسیرامعرصرلنراقرآن«اشنرختاقرآن»شنرسیااَوش

اَحمرناعشریرا
 سیدمحمداحسینیاپوَ

 گونه است. ز، همینداشته باشد؛ وعالوه بر معنای لغوی، معنای اصطالحی  تفسیر معاصرانه نی

 شناخت از منظر پدیدآورندگان قرآن .2
های کتاب مـورد بحـث از منظـر  پس از تبیین واژگان و مفاهیم اصلی، الزم است مروری بر ویژگی

نگارنده اصلی و مترجم آن کتاب، صورت پذیرد تا در گام پسینی، روش و گرایش تفسیری کتـاب مـورد 
هـایی  شناخت در مقدمه، ویژگی ناسایی شوند. سرویراستار قرآنآزمایی ادعاها، ش بحث بر مبنای راستی

توان در عناوین زیر برشـمرد: اول،  را برای نگاشته خود و همکارانش برشمرده است که خالصه آن را می
(؛ دوم، نگـارش بـر مبنـای 1/66: 1577کـریم،  بودن متن تفسیر )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن معاصرانه

طرفی و عـدم وجـود حـد و مـرز مـذهبی، نـژادی یـا  (؛ سوم، بی66ی )همان: ترین سطح پژوهش عالی
(؛ چهارم، نمایش کیفیت فهم قرآن از سوی مسلمانان در تاریخ تفسـیر )همـان: 62جغرافیایی )همان: 

(؛ ششـم، 67-68رغم کار گروهی )همـان:  (؛ پنجم، وحدت تحقیقی متن در ترجمه و تفسیر علی62
. ارایـه 1( با هد : 27ترین تفاسیر سنتی )همان:  ترین و پذیرفته ترین، پرخوانندهگیری از مفاد معتبر بهره

. آشکارساختن معـانی بـاطنی در صـورت 5. توضیح عبارات دشوار، 7معنایی فراتر از معنای هاهری، 
سـازی بـرای  های مراجع اسالمی سنتی )همان(؛ هفـتم، زمینـه . تبیین معقولی از تنوع دیدگاه0لزوم، و 

ای که آرای ناصواب غیرمسلمانان پیرامون قـرآن را  گونه مل خوانندگان )در سطو  مختلف( با قرآن بهتعا
(؛ هشـتم، گـزینش برخـی از مطالـب تفاسـیر 25تشخیص داده و بر آن آرا، خ  بطالن کشند )همان: 

)انتخـاب و سنتی بعالوه بیان مطالب تفسیری نوپدید از سوی نگارندگان )همان(، که دو نوع از اجتهـاد 
تفسیر( را در متن کتاب ایجاد کرده و به همین دلیل است که سرویراستار، مسئولیت تمام مفاد کتـاب را 

پردازانـه محـض و روایـات  برعهده گرفته است )همان(؛ نهم، پرهیز از درج تفسیرهای حدسی و خیـال
تأثیر باشـند )همـان:  نادار آیات، بیویژه اگر فاقد مؤیداتی در منابع سنتی بوده یا در تفسیر مع عامیانه، به

کادمیک قرآن20 گاهی از غیروحی (؛ دهم، استفاده از تحقیقات آ انگاری قرآن و  پژوهان غیرمسلمان با آ
رسد عبارات فوق حاکی از اسـتفاده  بینی اسالمی از سوی ایشان )همان(، به نظر می مردودپنداری جهان

کادمیک، ضم قرآن ستیزان  ن پرهیز از نقل مطالب غیراسالمی و یا نقد اسالمشناخت از نتایج تحقیقات آ
باشد؛ یازدهم، تبعیت از دو ویژگی تفاسیر سنتی )مخصوصًا تفاسیر فخـررازی و قرطبـی( شـامل: اول، 
ترسیم فضای فکری روزگار نگارنده و دوم، اعتماد به موضع خـویش بـا رعایـت ادب و احتـرام مواضـع 

 (.27-28استفاده از روش تفسیری قرآن به قرآن )همان: (؛ دوازدهم، 20مخالفان )همان: 
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هایی برای این  های تفسیر معاصرانه، مترجم نیز ویژگی عالوه بر نظرات سرویراستار نسبت به ویژگی
کتاب برشمرده است؛ به عقیده مترجم، تفسیر معاصرانه تفسیری است که مخاطب قـرآن را مـردم تمـام 

اقتضاءات زمانی، برای انسان معاصر، سخنی درخور توجه داشـته باشـد  اعصار و امصار پنداشته و بنابر
تـوان در عــین  نیســت؛ چـه مـی« بـودن معاصـرانه»و « بـودن مـدرن»انگاشــتن  و ایـن بـه معنـای یکـی

(. وی همچنین بر آن است بیشتر تفاسیری کـه بـه 16اندیشی، تسلیم تفکر مدرن نبود )همان:  معاصرانه
بوده و کمتر « بنیادگرایانه»یا « تجددگرایانه»اند، در قالب تفاسیر  رن تفطن یافتهلزوم مواجهه با دنیای مد

شـناخت را  رو، قـرآن شود که به رویارویی با مدرنیتـه برخیـزد؛ از ایـن تفسیری با گرایش سنتی یافت می
ای مـدرن، هـای دنیـ ای عاقالنه و فعاالنه )غیرمنفعالنه(، بـه گـزاره داند که با شیوه گرا می تفسیری سنت

گرایـان،  واکنش نشان داده است و معتقد است نگارندگان این تفسیر، با اعتدال بیشتری نسبت بـه سـنت
ای کـه بـرای معاصـران،  اندیشی در قرآن، پیام عقالنی و معنوی آن کتاب آسمانی را به گونـه ضمن ژر 

رسـد آنچـه گذشـت،  (. بـه نظـر مـی75-71اند )همـان:  بخش باشد، استنباط کرده گر و نجات هدایت
را بر تارک چنین تفسیری بنهد، دیگردلیـل متـرجم در « تفسیر معاصرانه»مترجم را بر آن داشته تا عنوان 

بـودن آن کتـاب  برای تفسیر مورد بحث، تصریح سرویراسـتار بـه معاصـرانه« معاصرانه»گزینش صفت 
 ( که در ادامه به ورطه نقد خواهد آمد.66است )همان: 

 ادعاها  آزمایی راستی .3
آزمایی ادعاهـای  های تفسیر مورد بحث از منظر نگارندگان، این مجال به راستی پس از تبیین ویژگی

پردازد. الزم به یکر است مطالعات مقاله حاضر بر تنها مجلد موجود از  شناخت می یادشده در متن قرآن
اصلی بلکـه تنهـا، تشـریح سـوره رو، نه تمام متن  کتاب مورد بحث به زبان فارسی متمرکز بوده و از این

 شود: عمران را شامل می حمد تا پایان سوره آل

ا«شنرختاقرآن»تفسیرلنگرَی .1ا-ا3

ای پیرامون قـرآن، نهـاد؛  توان آن را بر تارک هر نگاشته ای دارد که نمی بار معنایی ویژه« تفسیر»واژه 
ر قرآن لوازمی دارد که کتاب ای از تفاسیر باشد. از سوی دیگر، تفسی هرچند متن آن کتاب، حاوی گزیده

بایسـت از  بهره است؛ به عنوان نمونه، محققان معتقدند نگارنده تفسـیر قـرآن مـی مورد بحث از آنها بی
علومی مانند: لغت، اشتقاق، نحو، صر ، بالغت، قرائات، اصول فقـه، فقـه، کـالم، شـناخت اسـباب 

-7/05: 1012)زرقانی، مناهل العرفان، نزول، قصص، علوم قرآنی، سیره وحدیث و... برخوردار باشد 
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اکریم(ابراَویکردالنتقردیاا)تفسیرامعرصرلنراقرآن«اشنرختاقرآن»شنرسیااَوش

اَحمرناعشریرا
 سیدمحمداحسینیاپوَ

(. از 07-1/00: 1527؛ معرفـت، تفسـیر و مفسـران، 706-707: 1012؛ حکیم، علـوم القـرآن، 00
 رو، تفسیرانگاری کتاب مورد بحث نیز که در عنوان ترجمه فارسی ههور یافته، قابل تردید است. این

َندگرنا .2ا-ا3  صالحیتاعهمیانگر

از این کتاب، گزینشی میـان تفاسـیر سـنتی اسـت و بخـش دیگـر،  بنابر اعالم سرویراستار، بخشی
تفسیر جدیدی است که از سوی نگارندگان صورت پذیرفته و به تأیید سرویراستار رسیده اسـت )نصـر، 

( با این حساب، هردو اجتهاد یادشده نیز محل اشکال خواهد 1/25: 1577کریم،  تفسیر معاصرانه قرآن
شـده نیسـتند هرچنـد بـه گفتـه  ارندگانی کـه در جهـان اسـالم شـناختهبود؛ چه، صالحیت تفسیری نگ

(، ثابت و مسلم نیست که بـه اجتهـاد 62سرویراستار با علوم اسالمی سنتی آشنایی داشه باشند )همان: 
آنها در گزینش و نگارش تفسیر، اعتماد شود. از این رو صالحیت علمی نگارندگان برای نگارش تفسیر 

شخصی خویش به عنوان مراد آیات الهی، ثابت نشده است؛ هرچنـد بـا نظـارت و نوین و ثبت نظرات 
 مسئولیت سرویراستار باشد.

ا«معرصرلنر»گزینشانرما .3ا-ا3

های ایـن کتـاب،  شناخت، هردو برآنند که از ویژگی که گذشت، نگارنده مسئول و مترجم قرآن چنان
تصریح نگارنده و متـرجم، مشـخص  و« معاصرانه»شناسی عبارت  بودن آن است؛ برپایه لغت معاصرانه

بایست پاسخگوی مسایل روز و شبهات معاصر پیرامـون آیـات قـرآن باشـد تـا  شد تفسیر معاصرانه می
کـه در مـتن کتـاب،  مخالفان قرآن و حتی پیروان سایر ادیان را به سمت قـرآن جـذب نمایـد، درحـالی

از « اعجـاز قـرآن»د. به عنوان نمونه، شو رویکردی که از چنین فرجامی برخوردار باشد، کمتر یافت می
جمله مباحثی است که از چندین منظر، موضوعی معاصرانه بوده یا در دوران معاصـر اهمیتـی بـیش از 

ای  های تصدیق انبیا مشاهده معجزات ایشان باشد، تنها معجـزه چه یکی از راه پیش دارد زیرا: اواًل چنان
ای از جنس نوشتار، با تنهـا مصـداق  و ملموس است معجزهکه برای بشر در دوران معاصر، قابل رؤیت 

رود )خـویی،  کریم است و این از امتیازات برجسته قرآن نسبت به عهدین به شمار می موجود یعنی قرآن
های مختلف از جمله علوم طبیعی، بـا  (؛ ثانیًا بسیاری از دانشمندان غربی رشته67-60: 1575البیان، 

اعجـاز »اند که این، نشـان از هرفیـت موضـوع  از علمی( به اسالم گرویدهاعجاز قرآن )مخصوصًا اعج
آوردطلبـی )تحـدی( کـه از  در جذب غیرمسلمانان است؛ ثالثًا عجز مخاطب قرآن در میدان هم« قرآن

تـرین  لوازم اعجاز است، خود، موجب فرودآوردن سر تسلیم و تعظیم در برابـر کتـاب خداسـت و قـوی
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رود تفسیر معاصرانه، بیش از تفاسیر  رو، انتظار می (. از این67آن است )همان:  بودن دلیل برای وحیانی
گویـد  سنتی به این موضوع بپردازد لیکن حتی به اندازه آن تفاسیر سنتی، پیرامون اعجاز قرآن سخن نمی

دک توضیح کند و ان آسانی از کنار آن عبور می ای گذرا به موضوع، به ( با اشاره75و ییل آیه تحدی )بقرة/
: 1577کریم،  ها را ندارد )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن تکمیلی مترجم در پابرگی نیز، یارای ترمیم کاستی

بودن این کتاب، نظر متـرجم و  (. با این حساب عالوه بر رد ادعای سرویراستار مبنی بر معاصرانه1/105
 گیرد. مناقشه قرار مینیز مورد « تفسیر معاصرانه»گذاری ترجمه به  تعلیل وی جهت نام

اسطحااپژوهشیالثرا .4ا-ا3

تـرین سـطح پژوهشـی اسـت. بـدیهی اسـت از  شناخت بر مبنای عـالی ادعای دیگر، نگارش قرآن
ترین لوازم چنین متنی، استفاده از منابع دست اول و تخصصی هر رشته است؛ به عنـوان نمونـه،  ابتدایی
کنـد سـند را از مجـامع  طح پژوهشی ایجـاب مـیترین س کند، عالی که مفسر به روایتی اشاره می زمانی

که تفسیر معاصرانه فراوان، روایات را به تفاسیر ارجـاع داده  روایی دست اول و نه از تفاسیر آورد درحالی
( و در در برخی از احادیـث حتـی، از بـردن نـام 071، 682،  515، 550، 605-607است )همان:  

ه و تنها گفته است: در حدیث آمده که چنین و چنان )همـان، تفسیر و نام گوینده حدیث نیز اجتناب شد
، 518، 771نقل کرده بدون اینکه منبعی یکر کند )همـان:  ( یا احادیثی از پیامبراکرم657، 518ص

تـرین سـطح پژوهشـی دارد،  (. چنین روشی از کتابی که ادعای عـالی067، 000، 770، 055، 065
شـود  هایی که به متن اصلی افـزوده، یافـت مـی مترجم و در پابرگیرود. همین رویه از سوی  انتظار نمی

 (.775، 712، 758، 186، 126، 107، 108، 105، 178، 155)همان: 

 تفسیراقرآنابراقرآنا .5ا-ا3

نظـر  شناخت، در راستای تحقق روش تفسیری قرآن به قرآن، کاماًل مشهود بـه تالش نگارندگان قرآن
رت سطحی و اشاری )بـدون تبیـین و تشـریح کـافی ارتباطـات( صو رسد لیکن این روش معمواًل به می

عنوان شده و نیز در برقراری ارتباط بین برخی از آیات، اشتباهاتی صورت گرفته است؛ به عنـوان نمونـه، 
اسرائیل است که اجـرای  سوره بقره به دستور خدا و درراستای تأدیب بنی 00در آیه « قتل نفس»موضوع 

همان سوره  80آیه « قتل نفس»و  و پسندیده است لیکن در تفسیر آیه یادشده، با فرمان او، همواره ممد
اسـرائیل  دلیل بنی ( که آیات اخیر به ترتیب پیرامون کشتن بی1/181سوره نساء مرتب  شده )همان:  77و 

ه از یکدیگر و صدور فرمان نهی از کشتن یکدیگر بوده که مذموم و ناپسند است؛ بـه بیـان دیگـر، در آیـ
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 03-01 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یهپژو قرآن یدو فصلنامه علم
اکریم(ابراَویکردالنتقردیاا)تفسیرامعرصرلنراقرآن«اشنرختاقرآن»شنرسیااَوش

اَحمرناعشریرا
 سیدمحمداحسینیاپوَ

شناخت در تفسیر آیه نخست بـه دو  که قرآن نخست امر به کشتن آمده و در دودیگر، نهی از آن، درحالی
 آیه دیگر نیز اشاره کرده و تفاوتی بین آنها برنشمرده است. 

اطرفیامذهبیابی .6ا-ا3

بیت علیهم السالم در آین کتاب، نه کمتر از روایات صـحابه بلکـه بسـیار نـاچیز  حجم روایات اهل
بیت )آن هم بـدون درج پژوهشـی منبـع( در  که مترجم، با نقل مقدار کمی از روایات اهل جایی است تا

( سعی بـر تعـدیل 775، 712، 758، 186، 126، 108، 105، 178، 155ها )همان:  ای از پابرگی پاره
سـند ال است که صرفنظر از روایات متواتر یا صحیح بیت و صحابه داشته است. این درحالی  روایات اهل

فرقین پیرامون احادیثی همچون: سفینه، امان، هدایت، اختال ، منزلت، باب علم و... ، تنها بنابر خبـر 
بیت دو ثقل جداناپذیرند کـه تمسـک بـه  متواتر ثقلین که مورد پذیرش قطعی فریقین است، قرآن و اهل

کـه از سـوی تـوان تفسـیری را درنظـر داشـت  هردو مایه نجات از گمراهـی اسـت؛ حـال چگونـه مـی
بیت علیم السالم  سرویراستاری شیعی، تأیید و بعضًا نگاشته شود و در عین حال، نسبت  به روایات اهل

بیـت خـودداری  توجه باشد. ممکن است نگارنده در پی جذب مخاطب سنی، از درج روایـات اهـل بی
بـه دلیـل عـدم درک  ( رابیت )امامان پس از امام حسـین سنت، اقوال اهل که اهل کرده باشد چه این

نپذیرفته و اعتقادی به علم لدنی و عصمت آن بزرگان نیز ندارند لیکن در مقابل، اقوال صحابه  پیامبر
: 1018القرن الرابع عشر،  یپذیرند )فهد رومی، إتجاهات التفسیر ف می را به اعتبار مصاحبت پیامبر

سقالنی، االصـابة فـی تمییـز الصـحابة، حجر ع پندارند )ابن ( و تمام اصحاب را عادل می1/705-701
عنـوان  توانسـت بـه (. در این صورت سه ایراد بـه نگارنـده وارد اسـت: نخسـت، وی مـی۱/۱51: 1010

شـناخت  ای متقن، با اعتقاد باطل فوق به مبارزه برخاسته، کتاب قـرآن دانشمندی شیعی، ضمن ارایه ادله
بیـت برخـوردار و از  ته و مخاطبان را از موهبت تفسیر اهـلپایه امثال ابوهریره نساخ را آلوده به اقوال بی
گاه کند؛ یا در اقدامی تقریبی، دست کم حجم یکسانی از هردو گروه روایـات  آفات دوری از اهل بیت، آ

بیـت، حـداقل روایـات  بیت و صحابه( را درج نماید. دوم، با استدالل فوق، از میـان امامـان اهـل )اهل
با حجم قابل قبولی مورد استفاده قـرار  بایست به عنوان صحابی پیامبر می امیرمؤمنان و حسنین

امیـه( روایـت تفسـیری آورده )نصـر،  گرفت. سوم، نگارنده، از عمر بن عبدالعزیز )خلیفه هشتم بنی می
ــیم قــرن پــس از رحلــت  ( درحــالی1/508: 1577کــریم،  تفســیر معاصــرانه قــرآن کــه وی، حــدود ن

بیـت  سنت در عدم پذیرش روایات تفسیری اهـل و این اواًل ناقض تعلیل اهل، متولد شده پیامبراکرم
 برد. شناخت را زیر سؤال می است و ثانیًا گزینش روایات تفسیری قرآن
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اگرلیشابراعرمرا .7ا-ا3

سنت و درج روایات صحابه که در ادامـه مـورد انتقـاد قـرار  صرفنظر از افراط در گزینش تفاسیر اهل
انـد و ایـن ادعـای  شناخت، در تزاحمات فریقین، به سمت تسنن متمایل شده نگیرند، نگارندگان قرآ می

برد. به عنـوان نمونـه، در پایـان سـوره  ( را زیر سؤال می62طرفی مذهبی )همان:  سرویراستار، یعنی بی
در پایان سوره حمد و تشـریح معـانی و « گویی آمین»کثیر و قرطبی، به تبلیر  حمد، ضمن نقل اقوال ابن

که روایات موجود در کتب اربعـه شـیعه، آن را شـدیدًا نهـی  ( درحالی171پردازد )همان:  آن میخواص 
؛ طوسی، تهذیب 1/700: 1051؛ صدوق، من ال یحضره الفقیه، 5/515: 1051اند )کلینی، کافی،  کرده

(. نمونه دیگـر، آیـه اشـترای نفـس 517-1/518: 1575؛ همو، استبصار، 20-7/20: 1051األحکام، 
نثـاری امیرمؤمنـان در  ت که قدر مشترک روایـات در تفاسـیر فـریقین ایـن اسـت کـه در شـأن جـاناس

: 1075؛ فخررازی،التفسیر الکبیر، 000-1/001: 1072المبیت نازل شده است )بحرانی، البرهان،  لیلة
ه امر به شناخت اّما، ابتدا آیه را مربوط ب (. قرآن176-7/170: 1077؛ ثعلبی، الکشف و البیان، 0/505

کثیـر و طبـری، بـا اسـتناد بـه روایتـی، شـأن نـزول را بـه مسـلمانان  داند و سپس از قول ابن معرو  می
ای  رساند و در آخر، اشاره ثروتمندی که ثروتشان را خرج مهاجرت کرده یا در این راه از دست دادند، می

کند  المبیت می ول آیه پیرامون لیلةبه شأن نز«( برخی معتقدند که این آیه...»کوتاه و ضعیف )با عبارت: 
(. باید دانست نقل طبری از روایت نـزول آیـه 522-1/526: 1577کریم،  )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن

جریح به  در شأن ثروتمندان، غیرقابل اعتماد است؛ چه، اواًل طبری روایت مسند خویش را از طریق ابن
کـه عکرمـه مـتهم بـه دشـمنی بـا  ( درحـالی7/186: 1017عکرمه ختم کرده )طبـری، جـامع البیـان، 

جـریح نیـز از سـوی برخـی از  ( و ابـن5/002: 1018است )قمی، سـفینة البحـار،  امیرالمؤمنین
حبـان،  محققان عامه، بـه تـدلیس و درآمیخـتن غـث و سـمین و موثـق و غیرموثـق مـتهم اسـت )ابـن

طیـب بغـدادی، تـاریخ بغـداد، ؛ خ1/77: 1576ن، ین والضـعفاء والمتـروکین من المحـدثیالمجروح
(. ثانیًا برخی از محققان برآنند روایت فوق، به دلیـل مخالفـت بـا شـأن نـزول قطعـی 15/050: 1012

، نه تنها ضـعیف بلکـه سـاختگی و المبیت و احوال راویان در دشمنی با حضرت امیر پیرامون لیلة
 شود. ر تفاسیر عامه یافت می( که تنها د1/70: 1578اعتبار،  جعلی است )سیمایی، مشهورات بی

اگزینشامنربعاتفسیری .8ا-ا3

شــناخت، از مفــاد  ادعــای دیگــر سرویراســتار، دارای دو بخــش اســت: نخســت، اینکــه در قــرآن
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ترین تفاسیر سنتی استفاده شده است لیکن دالیـل گـزینش تفاسـیر  ترین و پذیرفته معتبرترین، پرخواننده
کنـد؛  دار مـی بـودن معیـار، اتقـان گـزینش را خدشـه وماند و بدیهی است کـه نـامعل منتخب ارایه نشده

ترین تفاسیر سـنتی فـریقین  شده ترین و پذیرفته که نام بسیاری از معتبرترین، پرمخاطب مخصوصًا زمانی
)مانند معانی القرآن فراء، البسی ، الوسی  و الوجیز واحدی و...( در تفاسیر مرجع کتاب مـورد بحـث، 

استفاده از درالمنثور سیوطی، از تفاسیر روایی مشابه در شیعه و تقریبًا معاصر رغم  شود یا علی یافت نمی
با درالمنثور )مانند البرهان و نورالثقلین( که در اعتبار، گستره مخاطب و اقبال ایشـان، کـم از درالمنثـور 

مخاطـب  ندارند، استفاده نشده است. دیگر اینکه برخال  ادعا، برخی تفاسیری که از اعتبار، شهرت و
عجیبه( نیز بـین تفاسـیر مرجـع  عربی یا تفسیر ابن چندانی برخوردار نیستند )مانند تفسیر منسوب به ابن

شوند و عالوه بر آن، اینکه مفاد تفسیری مانند تفسیر طبری که فراوان مـورد اسـتفاده  این کتاب یافت می
ایعان نموده کـه روایـات طبـری  شناخت قرار گرفته، از سوی نگارنده آن کتاب تضعیف شده و وی قرآن

: 1577کـریم،  رود )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن )در ماجرای آدم و حوا( از سطح فرهنگ عامه فراتر نمی
( و با این حال، آن را از معتبرترین تفاسیر پنداشته است! الزم به اشاره اسـت بـرخال  سـلفیانی 1/165

تیمیـه،  سیر و اسـانید آن را ثابـت پنداشـته اسـت )ابـنترین تف تیمیه که تفسیر طبری را صحیح چون ابن
سـنت بسـیاری از روایـات  (، در دوران معاصر، برخی از بزرگـان اهـل15/580: 1070مجموع فتاوی، 

انـد )رضـا، المنـار،  تفسیر طبری را تضعیف کرده و شخص طبری را به جنون جمع حدیث متهم ساخته
انـد و در ادامـه  ه بـرای تفسـیر معاصـرانه برشـمرده(. بخش دوم، اهدافی است ک5/778-777: 1010

شناخت )همـراه بـا  شوند: نخستین هد  قرآن های ناقض آن تشریح می برخی از اهدا ، همراه با نمونه
سومین هد (، ارایه معنایی فراتر از معنای هاهری و آشکارساختن معانی باطنی بود؛ چنـین هـدفی در 

شناخت، تنهـا  سوره بقره که قرآن 755شود مانند تفسیر آیه  فت نمیعمل و در تفسیر بسیاری از آیات، یا
کـه سـایر تفاسـیر  بسنده کرده درحـالی« خواندن خدا مانند خواندن پدران»و « مناسک»به تبیین معنای 
اند )میبـدی،  شناخت نیز هست، به بیان معانی باطنی آیه پرداخته األسرار که از منابع قرآن ازجمله کشف

-۱۱۰۱عجیبـه ) (. ممکن است منظور، اسـتفاده از تـأویالت ابـن005-1/007: 1561ر، کشف األسرا
-۱/۷۲: 1775عجیبه، الفهرست،  سنت و پیرو فرقه درقاوی است )ابن ق( باشد که از صوفیه اهل۱۲۲۳

بودن، جزو منابع کتاب مورد بحث قـرار گرفتـه و تـأویالتی از وی  رغم ناشناخته ( و تفسیر وی، علی۷۷
نماید؛ مانند مقابله با نفس امـاره و بهتـرین  ه که اثبات آن حتی با ادله شرعی و عقلی، دشوار مینقل شد

 (.  1/755: 1577کریم،  زمان آن! )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن
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چه پیرامون گـزینش  های مراجع اسالمی سنتی بود؛ با آن دومین هد ، تبیین معقولی از تنوع دیدگاه
تـوان بـه  شناخت گذشت، اواًل نتایج بررسی تطبیقی آرا را نمـی فاسیر مرجع قرآنضابطه و سوگیرانه ت بی

بـرای مطالعـه « معقول»های تمام مراجع اسالمی سنتی فریقین تعمیم داد و ثانیًا کاربست صفت  دیدگاه
تطبیقی آرای مفسران سنتی، نیازمند تشریح ابعاد مختلفی )از بیان ضواب  عقلی گرفته تـا روش معقـول 

شـناخت، هرگـز روی نـداده و البتـه معرفـی و  بیق آرا، معیارهای تبیین معقول و...( است که در قـرآنتط
واکاوی آن ابعاد، خارج از موضوع پژوهش پیش روست.ثالثًا در بسـیاری از آیـات، تبیـین آرا و گـزینش 

عمران، با استناد بـه  آل 52آنها حتی برپایه معیارهای ساده عقلی رخ نداده است؛ به عنوان نمونه ییل آیه 
لَها»کثیر و طبری، قرائت دیگری از  ابن زکریـا »)با تخفیف فاء( آورده؛ به معنـای: « َكَفلَها»در قالب « َكفَّ

...َومما و بالفاصله فهم آن را در گرو این عبارت دانسته اسـت کـه: « او را تحت سرپرستی خود قرار داد
قآالمَ یِهمآ إِذآ یُكنآَ  َلَ 

َ
وَن أ ُِ  لآ

َ
ُفُل َمرآ یُهمآ یُهمآ أ (؛ و تو هنگامی که آنان قلم هـای خـود را 00عمران/ )آل ...میكآ

که اواًل معلوم  ها نبودی؛ درحالی دار شود نزد آن انداختند که کدامیک از آنان سرپرستی مریم را عهده می
و تنهـا همـین قرائـت را د کثیر و طبری، تنها نقل کرده و یـا اینکـه آن نیست آیا قرائت فاء مخفف را از ابن

اسـرائیل برسـر  انداختن بنـی ترین تبیین عقلی، قرعه توانست با ساده آسانی می اند؟ و ثانیًا  به اختیار کرده
 کفالت مریم، را دلیل تضعیف قرائت فاء مخفف بداند.

 گزینشاتفسیرهریانرمعتبر .9ا-ا3

که فاقد مؤیداتی در منـابع   پردازانه محض و روایات عامیانه پرهیز از درج تفسیرهای حدسی و خیال
شـناخت بـود.  تأثیر باشند، از دیگرادعاهـای سرویراسـتار قـرآن سنتی بوده یا در تفسیر معنادار آیات، بی

هایی، اسرائیلیاتی است که با عصمت انبیا و فرشتگان الهی در  شک، از بارزترین مصادیق چنین گزاره بی
شناخت از اسرائیلیات، با مطالعه مجلدات آتی فارسـی  نتضاد است. قضاوت پیرامون میزان استفاده قرآ

توانـد آبسـتن طـر  اسـرائیلیات باشـد  پذیر است لیکن جلد نخست نیز حاوی آیاتی است که می امکان
دو از سـوی سـتاره زهـره  بقره که اشاره به ماجرای اسرائیلی هاروت و ماروت و فـریفتن آن 157مانند آیه 

عن دانشیان )مخصوصـًا شـیعه( بـوده اسـت )معرفـت، تفسـیر و مفسـران، دارد و همواره مورد نقد و ط
شناخت آن را نقل کرده و  (. با این حال، قرآن1/757: 1575؛ طباطبایی، المیزان، 7/155-157: 1527

کثیر و فخررازی( داشته لیکن وجود آن در تفاسیر را  ای به رد آن از سوی برخی از مفسران )ابن البته اشاره
پردازانـه  که افسانه هاروت و ماروت اواًل روایتی نامعتبر، اسرائیلی، حدسی و خیال است درحالیپذیرفته 

( مخالفت آشکار دارد و ثانیًا در تفسیر معنـادار 72-76است که با نص قرآنی عصمت فرشتگان )أنبیاء/
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 03-01 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یهپژو قرآن یدو فصلنامه علم
اکریم(ابراَویکردالنتقردیاا)تفسیرامعرصرلنراقرآن«اشنرختاقرآن»شنرسیااَوش

اَحمرناعشریرا
 سیدمحمداحسینیاپوَ

نه چنین روایـاتی در کند. نمو تأثیر است و این هردو، ادعای هشتم سرویراستار را نقض می آیه، کاماًل بی
بودن روایـت نیـز شـده و بـا ایـن  ای به عامیانه شود و بعضًا اشاره جلد نخست تفسیر معاصرانه یافت می

عباس از ماجراهای ابلیس و یـارانش )نصـر، تفسـیر  اند؛ مانند روایت ابن حال، به نقل او اهتمام ورزیده
 (.100-1/105: 1577کریم،  معاصرانه قرآن

امرنرناکیفیتافهمامسه .11ا-ا3

ادعای دیگر، نمایش کیفیت فهم مسلمانان در تاریخ تفسیر است کـه بنـابر دالیلـی چنـد، در مـتن 
شود: اول، عدم استفاده نگارندگان از حتی یـک نمونـه از تفاسـیر روایـی متقـدم و متـأخر  مشاهده نمی

ر سنی )بـیش از پـنج تفسی 50عنوان منبع در کنار  شیعه، و استفاده از تنها شش تفسیر غیرروایی شیعه به
سازد که دست کم، فهم بخشی از مسلمانان از مـتن آیـات را ارایـه  برابر(، مخاطب را با متنی مواجه می

جـویی از  توجهی به تفاسیر و روایات شـیعه، سـلب توفیـق مخاطبـان در بهـره دهد، نتیجه دیگر کم نمی
در تفاسـیر سـنی و انتخـاب  شـود؛ دوم، گـزینش روایات معصومان است که در بخش آتی واکاوی مـی

دهد؛  اند، نشان نمی بخشی از آن تفاسیر نیز فهم کاملی از آنچه مسلمانان سنی از معانی آیات درک کرده
سوم، ایعان نگارنده به اینکه به دلیل محدودیت حجم تفسـیر، از درج جـامع مطالـب خـودداری شـده 

ای از تفاسیر که حاکی از  ند گذرا( به پارهای )هرچ دهد در کتاب مورد بحث، اشاره است، نیک نشان می
کند؛ نیز ادعایی  اند، نشده است. جمع مطالبی که گذشت، ادعای فوق را رد می فهم مخاطبان خود بوده

کـریم،  که کتاب مورد بحث را عاری از حد و مرز مذهبی دانسته است )نصـر، تفسـیر معاصـرانه قـرآن
یگر اصـل ادعـا مـورد مناقشـه اسـت؛ چـه، فهـم قـرآن شود. از سوی د ( نیز تضعیف می1/62: 1577

های  گوناگونی است که انحصار تفهیم را از بین برده و فهم صحیح را به فرد و گروهـی  برخاسته از شیوه
ای از سره و ناسره اسـت، دردی  های متعدد که آمیخته رو، نمایش فهم سازد و از این خاص، محدود نمی

کـه یهـن وی را از مقـدمات الزم )ماننـد اعتقـادات یـا  کرد جـز ایـن را از مخاطب معاصر دوا نخواهد
کشـاند.  اخالق، که برای شروع فرایند هدایت، کافی است( دور ساخته و بـه معرکـه آرای پیشـینیان مـی

بـاره خـود را میـان  ای از محاربه نداشـته و یـک چونان فردی که سررشته-بدیهی است مخاطب معاصر 
در برد، جز جراحت و حیـرت، نصـیبی از  چه بتواند از مهلکه جان سالم به نانچ -میدان نبرد دیده است

 بیند. میدان تزاحم آرا به خود نمی
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 وحدتاتحقیقیاوالدبی .11ا-ا3

شناخت، صحت ادعای وحدت تحقیقی و ادبی تمام متن این کتاب را  محور کتاب قرآن مطالعه متن
ادبیـاتی سـاده و قابـل فهـم بـرای عمـوم دارد، برد؛ چه، اواًل برخال  بیشتر متن کتاب که  زیر سؤال می

اند که از حوصله و درک مخاطب عام مـورد  ای ثقیل بوده و از متنی بهره برده ها تا اندازه ای از نگاشته پاره
تصریح سرویراستار، خارج، و  ضرورت بیان آن نیز جهت فهم بهینه آیات، مـورد مناقشـه اسـت ماننـد 

( و 1/052: 1577کـریم،  یلسوفان و معتزله )نصر، تفسیر معاصرانه قرآنتشریح برخی از آرای عارفان، ف
اندازه و حتی متناسب با مفهوم آیات نیست؛ به عنوان نمونـه ییـل آیـات  ثانیًا حجم مطالب تفسیری یک

-700عمـران ارایـه داده اسـت )همـان:  آل 755بقره، تفسیری حدود پنج برابر تفسیر آیـه  160و  156
ــد مقامــات صــبر( و مخصوصــًا  ( درحــالی688-682؛ 518-515؛ 707 کــه نکــات اخالقــی )مانن

کـه  بقـره اسـت؛ چنـان 160و  156معاصرانه )مانند رواب  متقابل فرد و جامعه( آیه اخیر، بیش از آیات 
انـد کـه از هـر لحـاظ  صفحه، تفسیری ارایه داده 05عمران در بیش از  آل 755عالمه طباطبایی ییل آیه 

: 1575اسـت )طباطبـایی، المیـزان، « معاصـرانه»رواب  اجتمـاعی( شایسـته صـفت  )خاصه از منظر
0/71-155.) 

 تولنمندسرزیامخرطبرن .12ا-ا3

شناخت برای تعامـل خواننـدگان )در سـطو  مختلـف( بـا قـرآن و توانمندسـازی  سازی قرآن زمینه
ب غیرمسـلمانان ای کـه مخاطبـان قـادر باشـند آرای ناصـوا گونه ایشان، ادعای دیگر سرویراستار بود به

پیرامون قرآن را ابطال کنند. ادعای فوق از چند منظر، قابـل مناقشـه اسـت: نخسـت اینکـه ابطـال نظـر 
چـه  شناخت میسـور نیسـت. دوم، بـا آن طلبد که تحصیل آن علوم در قرآن مخالفان، مقدمات علمی می

شناخت(  از مطالعه قرآنتوان تعامل مخاطب با قرآن )ناشی  پیرامون گزینش تفاسیر مرجع گذشت، نمی
شـناخت وارد  جانبه دانست؛ چه، بخش قابل توجهی از روایات و آرای تفسـیری در قـرآن را تعاملی همه

اند. سوم، حجم محدود کتاب، هرگز قادر به توانمندسازی علمی مخاطبان جهت تشخیص اقـوال  نشده
« حمد»بر سوره « سبع المثانی»ق نادرست نیست؛ به عنوان نمونه، برخی از مستشرقان به موضوع انطبا

تفطن یافته و ضمن پژوهشی مستقل و مفصل، به رد آن پرداخته و روایات طبری در انطباق یادشده را نیز 
 ,Uri Rubin, Exegesis and Hadith: the case of the seven Mathaniانـد ) تضـعیف کـرده

کثیـر و واحـدی، تنهـا بـه پـذیرش  ز ابـنشناخت با روایتی به نقل ا که قرآن ( درحالی101-106 :1775
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کنـد؛ بـا ایـن حسـاب،  انطباق فوق بسنده کرده و اساسًا حجم آن، جواز بررسی محققانه را صادر نمـی
شـود. از  پذیرش ادعای توانمندسازی مخاطب جهت رویارویی با آرای مخالفان، کـاماًل تضـعیف مـی

ای قادر بود مخاطب پیـرو عهـد عتیـق را بـه  اشاره شناخت، که اندک هایی از قرآن سوی دیگر، در بخش
ای به مطالعه تطبیقی مفـاد قـرآن و عهـدین  تفکر وا داشته، زمینه گرایش او به اسالم را فراهم آورد، اشاره

یطاُن...نشده است؛ به عنوان نمونه، ییل عبارت  َُّهما الشَّ (؛ پس شیطان آنها را بـه لغـزش 56)بقره/ فأزل
در زبان فارسی و عربی اشـاره کـرده )نصـر، تفسـیر « لغزاندن»نی معنای استعاری سا افکند، تنها به هم

که عبـارت  زبان ندارد؛ درحالی ای برای مخاطبان انگلیسی ( که بهره1/165: 1577کریم،  معاصرانه قرآن
یب داند ولی در تورات، تنها زن )حوا( فر خورده شیطان می قرآنی فوق، هردو انسان )آدم و حوا( را فریب

( 12، 15-17، 2-1:  5دهد )پیـدایش  شیطان )مار( را خورده و این زن است که مرد )آدم( را فریب می
(. 16:  5روست که زن در دنیا به درد شدید زایمان دچار شده و در سلطه مرد قرار دارد )پیدایش  و از این

به مطالعه بیشـتر پیرامـون شده امروزی را  هایی پیروان عهدین تحریف بدیهی است دانستن چنین تفاوت
شـناخت، جلـوه نمایـان و  رغـم ادعـای نگارنـده، در مـتن قـرآن دارد و این مهـم، علـی کریم وامی قرآن

راستا با رویه دیرین مستشرقان، قـرآن  گیری ندارد بلکه برعکس، عمده اشارات آن به عهدین، یا هم چشم
( و یـا 1/077: 1577کریم،  یر معاصرانه قرآنو تفاسیر سنتی را مبتنی بر عهدین دانسته است )نصر، تفس

ها به عنـوان شـباهت  ضمن عبور از نقاط ضعف عهدین، در تفسیر برخی از آیات، مؤیداتی از آن کتاب
 (.182، 550،188های الهی، نقل کرده است )همان:  نظام

َتحقیقرتاآکردمیکا .13ا-ا3  لعتبر

ز از نقل مطالب غیراسالمی و یا نقـد شناخت، ضمن پرهی ادعای دیگر دکتر نصر این بود که در قرآن
کادمیـک پیرامـون قـرآن، اسـتفاده شـده اسـت. صـرفنظر از درسـتی  اسالم ستیزان، از نتایج تحقیقات آ

یافتی از سه منظر  کاربست ادعای فوق که الزم است با مطالعه متن مجلدات آتی آزمایش شود، چنین ره
لزم تحصـیل مقـدماتی اسـت کـه مستشـرقان از آن بیهوده و بلکه مضر است: اول، فهم مراد الهی مسـت

بار بدان  ای ناشناخته مانده و مستشرقان برای نخستین چه در تاریخ تفسیر، فهم آیه اند؛ دوم، چنان بهره بی
های علمی، با ادله شرعی اسالمی سنجیده  اند، باز الزم است نتایج آنها در قالب پژوهش اهتمام ورزیده

شناخت مجال چنین پژوهشی نیست؛ سوم، استفاده از نام یا نتایج مستشـرقان در  یقین، قرآن شوند که به
شناخت، نوعی تنزیه افکار خاورشناسان بوده و ممکن است یهن مخاطب تفسیر را نسبت به سـایر  قرآن

 ستیزانه آنها، تلطیف نماید. آثار خاورشناسان و نتایج بعضًا اسالم
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 اابرخوَداغیرمؤدبرنر .14ا-ا3

شناخت، به تبعیت از تفاسیر سنتی )مخصوصًا تفاسـیر فخـررازی و  بود که در قرآنادعای دیگر، آن 
قرطبی( اواًل  فضای فکری روزگار نگارنده ترسیم شده و ثانیًا رعایت ادب و احترام مواضع مخالفـان در 

تگی آزمایی این ادعا مثبت بوده و هردو ویژگی در متن، به شایسـ نظر گرفته شده است. البته پاسخ راستی
نمایان است لیکن اینکه مفسرانی مانند فخررازی و قرطبی در مقابل مخالفـان خـود، مـؤدب توصـیف 

)جمـع رافضـی( « روافض»اند، این ادعا ثابت نیست؛ چه، اواًل فخررازی شیعیان را همواره با واژه  شده
خطـاب کـرده « حمـقا»کند که خود، نوعی توهین است و ثانیًا ایشان را آشکارا با الفاهی چـون  یاد می

پردازد )همـان:  شیعیان می« لعن»(، در برخی از مواضع، به 16/01: 1075)فخررازی، التفسیر الکبیر، 
(. قرطبی )با مذهب اشعری( نیز مخالفان با تفکرات پو  اشاعره )مانند رؤیت خـدا در 17/585،580

جـای  ( و در جـای2/160: 1560نامیده )قرطبـی، الجـامع إلحکـام القـرآن،  « گذار بدعت»قیامت( را 
(. الزم به یکـر اسـت تنزیـه 165، 0/10؛ 175، 1/107پردازد )همان:  تفسیرش به طعن وقیحانه آنها می

شناخت را بایستی تنها ناشـی از غفلـت نگارنـده مسـئول  افرادی مانند فخررازی و قرطبی در کتاب قرآن
ر مقابـل مخالفـان اسـت لـیکن مـذهب و ملـزم بـه رعایـت ادب د دانست؛ چه، ایشـان خـود، شـیعی

عنـوان مؤدبـان جهـان تفسـیر، از  جای یادکرد از مفسرانی وقیح و معرفی غافالنـه آنهـا بـه توانست به می
یاد کند که در انتقاد و ابطال آرای سـخیف دیگرمفسـران نیـز جانـب « عالمه طباطبایی»مفسرانی مانند 

پردازد، حتی از بردن نام و مـذهب  به رد تفسیری می ادب و احترام را نگه داشته و در بسیاری از موارد که
 احترامی به وی نشده باشد. ترین بی کند تا کوچک مفسر خودداری می

َللیسمادینی .15ا-ا3  پهو

شناخت که مربوط به دوران معاصـر بـوده  یکی از معدود موضوعات مطر  در جلد اول ترجمه قرآن
شناخت، ییل  ضوع پلورالیسم دینی است که قرآنآید، مو حساب می های دینی به و از مسایل روز گفتمان
و...(.  028-022؛ 170-1/171کـریم،  است )نصـر، تفسـیر معاصـرانه قـرآن  آیاتی چند بدان پرداخته

آمیز بوده و هرگز قادر نیسـت مخاطـب  جانبه و بعضًا تحریف لیکن مطالب موجود عمدتًا سطحی و یک
ِ دینی قرار دهد. نگارنده، ابتـدا ییـل آیـه را در جریان نظرات مطر  پیرامون پلورالیسم  َن آَمُنموا َو یمإِنَّ اّلَّ

 ِ ابِئِ   َن هاُدوا َو انلَّصارىیاّلَّ ُرُهمآ ِعنآَد َرِبِهمآ َو ال َخوآٌف َعلَم َمنآ آَمَن بِاهّللَِّ َو الآ یَ َو الصَّ جآ
َ
ِخِر َو َعِمَل صاِِلاً فَلَُهمآ أ ِهمآ یوآِم اْلآ

هـا هـر  هـا و صـابئی ها و نصرانی (؛ مسلمًا کسانی که ایمان آوردند، و یهودی67)بقرة/ نََزوُونیآ َو ال ُهمآ 
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 03-01 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یهپژو قرآن یدو فصلنامه علم
اکریم(ابراَویکردالنتقردیاا)تفسیرامعرصرلنراقرآن«اشنرختاقرآن»شنرسیااَوش

اَحمرناعشریرا
 سیدمحمداحسینیاپوَ

کدامشان به خدا و روز قیامت ایمان آورند و کار شایسـته انجـام دهنـد، بـرای آنـان نـزد پروردگارشـان 
سنتی  پاداشی شایسته و مناسب است، و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین شوند، اقوالی را از مفسران

را ممکـن  کند لیکن با استناد به اقوال افرادی مانند غزالی، آشکارا منکران اسالم و پیامبراکرم نقل می
-171دانـد )همـان:  یافتـه مـی النجاة و بلکه در صورت ایمان به خدا و قیامت و نیز عمل صالح، نجات

الِم دِ یَ بآَتِغ غَ ینآ َو مَ ( و نیز آیه: 018-012عمران )همان:  آل 17( و سپس ییل آیه 170 ِسآ
َتمَل یناً فَلَمنآ ی اِإآ ِآ

اِسِ  ِمنآُه َو ُهَو ِف 
آ
ِخَرةِ ِمَن اْل (؛ و هرکه جز اسالم، دینی طلب کنـد هرگـز از او پذیرفتـه 80عمران/ )آل« نیاْلآ

عمـران،   آل 80پـردازد؛ در آیـه  کـاران اسـت، بـه پلورالیسـم دینـی مـی شود و او در آخرت از زیان نمی
(. 028کنند محدود سـاخته اسـت )همـان:  لیت آیه را تنها به مسلمانانی که اقدام به ترک اسالم میشمو

ای از نظرات مطر  را طر  نکرده اسـت و از  نگری آشکار، پاره در موارد یادشده از سویی ضمن سطحی
، آمده است؛ بـه ای دیگر سوی دیگر، اقوالی را به مفسران نسبت داده که در کتاب تفسیری ایشان به گونه

این آیه ناهر به کسانی است که تکالیفشان را »بقره، از قول بیضاوی آورده است:  67عنوان نمونه ییل آیه 
( و بـا ایـن 175)همـان: « دهنـد دربرابر دین خویش که از طریق اسالم نسـخ شـده اسـت، انجـام مـی

که بیضاوی  شود درحالی یز مین حساب، اجر و امنیت موضوع آیه، شامل غیرمسلمانان پس از پیامبر
)بیضـاوی، « نسخ...ینه قبل أن ید یمن کان منهم ف»دقیقًا معنای مخالف آن را بیان داشته و گفته است: 

( که با این حساب، موضوع آیه بـه اهـل کتـاب پـیش از ههـور اسـالم 1/158: 1015تفسیر البیضاوی،
انـد کـه  ه که منظور آن دسته از اهل کتـابشود. بیضاوی سپس احتمال دیگری در تأیید آورد محدود می

 صادقانه داخل اسالم شوند )همان(. 
گوید در این آیه "اسـالم" بـه  زمخشری می»عمران است که آورده است:  آل 80نمونه دیگر، ییل آیه 

داشتن خویش به خداوند است، و اینها صـفاتی اسـت کـه بـه پیـروان  معنای تصدیق به توحید و تسلیم
کـه  (. درحالی1/028: 1577کریم،  )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن« محدود نیست ]حضرت[ محمد

ر  »تنها بخش نخست آن، قول زمخشری است که گفته است:  ْْ ََ ْلْإِ د و یـعنـی التوحی ؛َو َمْن یْبَتِغ َغیر
ـه تعـالی ( و در همـان بخـش نخسـت نیـز 1/581: 1052)زمخشـری، الکشـا ، « اإلسالم لوجـه الله

شـناخت،  بـودن نـدارد. ممکـن اسـت گفتـه شـود بخـش دوم جملـه قـرآن معنـای تسـلیمتصریحی بر 
منـد اسـت: اول، عـدم اتمـام جملـه  گیری نگارنده از قول زمخشری است که این، از دو ایراد بهره نتیجه

گیری مؤلف، که یهـن خواننـده را در کـالم مؤلـف، بـه قـول زمخشـری  زمخشری و اتصال آن به نتیجه
در کـالم زمخشـری، بـدون « اسـالم»از لفظ « شدن تسلیم»و دوم، اراده معنای محتمل کند  متمایل می
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ای قابل قبول. باری، نتیجه تمایل نگارنده به پلورالیسم دینی دو عنوان است کـه هـردو، آشـکارا در  قرینه
شوند: نخست، عبور از تفصیل آیـات مخـالف عقایـد یهـود و نصـارا و  متن تفسیر معاصرانه، یافت می

( و 182،005، 1/777: 1577کـریم،  وعی تسامح نسبت به آن مفاهیم )نصر، تفسیر معاصـرانه قـرآنن
روزکردن مفاهیم آیات ستیز بـا هالمـان  سازی یا  به زدگی افراطی و عدم توجه دقیق به عصری دوم، صلح

بـدان رفـت در تفسـیر معاصـرانه  ( که جزو مسایل دوران معاصر بوده و انتظار مـی565-500)همان: 
 پرداخته شود.

شناخت مانند تمایل بـه عرفـان،  های کتاب قرآن نگارندگان مقاله حاضر برآنند که برخی از شاخصه
هـای یهنـی سرویراسـتار و شـاگردان وی اسـت و ایـن  تسامح با پلورالیسم دینی و...، ناشی از گـرایش

جـاه( بـا روش تفسـیری گرایش، با روش تفسیری، متفاوت است؛ محققـان نیـز برآننـد کـه گـرایش )اتّ 
های مربوط بـه عصـر مفّسـربوده و ارتبـاط تنگاتنـگ و مسـتقیمی بـا  گیری متفاوت بوده، ناهر به جهت

هـایی کـه مفّسـر در آن  . دانش1تمایالت یهنی و روانی وی دارد که خود، وابسته به سـه عامـل اسـت: 
خصوص مسائل مختلف بیرونی  های مفّسر در . دغدغه5. روحّیات و یوقّیات مفّسر؛ 7تخّصص دارد؛ 

(. بنابراین، جستجوی ایـن سـه، پیرامـون سرویراسـتار 08: 1587های تفسیری،  )شاکر، مبانی و روش
کند: تخصص اصـلی نصـر در  شناخت )سیدحسین نصر( شناسایی گرایش آن کتاب را تسهیل می قرآن

دانـد  لب و مغز اسالم مـیدانش فلسفه بوده و بارزترین روحیه یوقی وی، تصو  است؛ وی تصو  را ق
( و معتقد است تصو ، در جایگاه درونـی، پـادزهر افراطـی ۱۹۱: 1571)محمدی، نصر سنت تجدد، 

ترین منبع جهـت پاسـخگویی بـه شـبهات تجـددگرایان اسـت و در جهـان بیرونـی،  اسالمی و نیز مهم
رب اسـت )نصـر، گلشـن ترین وسیله برای فهم حقیقت اسالم و بلکه حلقه پیوند میان اسالم و غـ آسان

های نصر، تقریب مذاهب و ادیان در دنیـای غـرب  ترین دغدغه (. همچنین از مهم۳۰: 1588حقیقت، 
است؛ وی، ضمن اعتقاد به وحدت درونی و کثرت بیرونی ادیان، حقیقت اسالم را در سـایر ادیـان نیـز 

رود  انتظـار مـی (. بـا ایـن حسـاب،66-2، 06: 1571داند )محمدی، نصر سـنت تجـدد،  موجود می
شناخت ضمن بهره عقلی، نگاهی عارفانه و قلبی نیز بر آیات داشته و  در پی کاستن مناقشات دینـی  قرآن

 و مذهبی برآید، که در عمل نیز چنین شده است.

 گیری نتیجه
شـناخت، مطالعـه  داشت اقدام بایسـته و شایسـته نگارنـدگان و متـرجم قـرآن ضمن ستایش و بزرگ
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اَحمرناعشریرا
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کـریم(، ضـمن عبـور از نقـاط قـوت  نخست از ترجمه آن کتاب )تفسیر معاصرانه قـرآنمحور جلد  متن
 دهد: متعدد، نتایجی را به شر  زیر ارایه می

مانـد کـه از  شناخت فاقد روش تفسیری یکسانی در تمام متن بـوده و بـه کشـکولی مـی قرآن .1
رات نگارنـدگان پیرامـون ضابطه و یوقی روایات و آرای برخی از مفسران پیشـین بعـالوه نظـ گزینش بی

برخی آیات تشکیل شده و تالش سطحی در تفسیر قرآن به قرآن صورت گرفته است. گـرایش آن کتـاب 
اّما، گرایشی سنتی )در مقابل تجددگرایی( و آمیخته با عرفان است و گرایش یهنی نگارنـدگان مبنـی بـر 

که در برخی از مـوارد  شود تا جایی میدغدغه ایشان در تقریب ادیان و مذاهب نیز آشکارا در متن یافت 
 به مرز افراط نزدیک شده است.

شـناخت نیسـت: نخسـت اینکـه  از دو جهت برازنـده کتـاب قـرآن« تفسیر معاصرانه»عنوان  .7
تفسیرانگاری آن مورد مناقشـه اسـت و دوم اینکـه انتظـارات مطلـوب از متنـی معاصـرانه کـه قـادر بـه 

ه و  شایستگی تبلیر معاصرانه و بهینه قرآن را داشته باشد، در اثر پاسخگویی به مسایل روز مخاطبان بود
 مورد بحث، برآورده نشده است.

ادعا پیرامون متن این کتاب مطر  کـرده کـه  17شناخت،  سرویراستار )نگارنده مسئول( قرآن .5
متنـی و  ه درونای از ادلـ محور، اکثر قریب به اتفاق آنها را با آمیخته آزمایی حاصل از مطالعه متن راستی

بودن مـتن، نگـارش بـر مبنـای  متنی، رد کرده یا مورد مناقشه قرار داد. ادعاها عبارتند از: معاصرانه برون
طرفی مذهبی، نمایش کیفیت فهـم قـرآن از سـوی مسـلمانان در تـاریخ  ترین سطح پژوهشی، بی عالی

ترین تفاسیر سـنتی  ترین و پذیرفته گیری از مفاد معتبرترین، پرخواننده تفسیر، وحدت تحقیقی متن، بهره
. آشکارسـاختن معـانی 5. توضیح عبـارات دشـوار، 7. ارایه معنایی فراتر از معنای هاهری، 1با هد : 

سـازی بـرای  های مراجع اسالمی سنتی، زمینه . تبیین معقولی از تنوع دیدگاه0باطنی در صورت لزوم، و 
مندسازی ایشان جهت دفـاع مقابـل شـبهات، گـزینش و تعامل عالمانه مخاطبان مختلف با قرآن و توان

نگارش مفاد تفسیری و پذیرفتن مسئولیت تمام متن، پرهیز از تفسیرهای حدسی و روایـات عامیانـه کـه 
تـأثیر باشـند، اسـتفاده از نتـایج تحقیقـات  فاقد مؤید در منابع سنتی بوده یا در تفسیر معنادار آیات، بی

کادمیک ضمن پرهیز از نقل مط الب غیراسالمی، ترسیم فضای فکری روزگار نگارنده و رعایـت ادب و آ
احترام مواضع مخالفان به تأسی از مفسرانی چون فخررازی و قرطبی، استفاده از روش تفسیری قرآن بـه 

 قرآن.



 

 

 

42 

    Bi-Quarterly Scientific of the Qur’an and Orientalists, Spring and Summer 0202, 26(02), P: 62 - 02  
Methodology of “The Study Quran” (Contemporary Interpretation of the Holy Quran) with 

Critical Atittude 
Rahman Oshryeh 

Seyyed Muhammad Hosseinipoor 
 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

و تردید در ادعاها، انتقادهایی نیز به متن « تفسیر معاصرانه»صرفنظر از مناقشه پیرامون عنوان  .0
وارد است که عبارتند از: اجتهاد در گزینش و نگارش مفاد تفسـیری از سـوی افـرادی کـه  شناخت قرآن

بیت و تسـامح  نبودن روش تفسیری متن، عدم اعتنا به روایات اهل شان ثابت نیست، مشخص صالحیت
 در برخورد با پلورالیسم دینی.
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