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Abstract 

“The Contemporary Interpretation of the Holy Quran” [= “The Study Quran”] is 

the work of a group of Western scholars, edited by Seyyed Hossein Nasr, which has 

been translated into Persian by Insha Allah Rahmati under the supervision of Mustafa 

Malakian. The first volume consists of three Surahs of Fatih al-Ketab, Baqarah and 

Ale Imran: 

In addition to mentioning the most important strengths of this book, the author of 

the present article has reviewed the formal-structural problems and especially the 

content disorder of this book in a descriptive-analytical method. 

The most important drawbacks of the book can be introduced as following: 

- Incorrect naming of the book (by the translator) 

- Selecting of non-specialist colleagues for the interpretation of the Quran 

- Lack of a clear definition of “traditionalist school” [= “perennial philosophy]” 

and “contemporary” 

- Mentioning some very unlikely possibilities without documentation 

- Citing and testifying to some weak and fabricated narrations 

- Defending religious pluralism. 

- Lack of explanation of the important miracle dimensions and aspects of the Holy 

Quran, including literary miracles. 

- Refusing to accurately interpret the political and social verses of the Holy Quran. 

- Failure to answer the doubts related to the miracles of the prophets and the issue of 

predestination. 

- Marginalizing the views of Shia School of thought. 

As a result, such an interpretation, first published in the United States by some 

Westerners under the supervision of a Shiite scholar in English around the world, 

needs to be seriously edited methodically as well as content if it is to reflect the true 

and accurate meaning of the Quranic verses in various dimensions. 

Keywords: Contemporary Interpretation, Holy Quran, Pathology of Interpretation, 

Seyyed Hossein Nasr, Great Commentators. 
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 مقاله علمی ـ پژوهشی

  « « تفسیر معاصرانه قرآن کریمتفسیر معاصرانه قرآن کریم»»شناسی کتاب شناسی کتاب   آسیبآسیب

    سیر سیر ااتفتفسایر سایر و مقایسه آن با و مقایسه آن با 
 1محمد جواد اسکندرلو

 چکیده
تفسیر معاصرانه قرآن کریم، اثر گروهی از پژوهشگران غربی است که با سرویراستاری سید حسین 

جلد اول این  .فارسی ترجمه شده استنصر توس  انشاءالله رحمتی،تحت نظارت مصطفی ملکیان به 
عمران چاپ و منتشر گردیده است. نویسنده مقاله  الکتاب، بقره و آل فاتحه  کتاب مشتمل بر سه سوره
های  ویژه آسیب ترین محسنات این کتاب، اشکاالت صوری ـ ساختاری و به حاضر عالوه بر یکر مهم

ترین اشکاالت  ردنقد و بررسی قرار داده است. مهممحتوایی این کتاب را با روشی توصیفی ـ تحلیلی مو
گذاری نادرست کتاب )از سوی مترجم(، گزینش  قرار ییل معرفی کرد: نام توان به کتاب یادشده را می

، یکر «معاصرانه»و « گرایی سنت»همکارانی غیرمتخصص در تفسیر قرآن، عدم ارائه تعریفی روشن از 
مستندسازی، استناد و استشهاد به برخی از روایات ضعیف و  برخی از احتماالت بسیار بعید بدون

جعلی، دفاع از پلورالیزم دینی، عدم تبیین ابعاد و وجوه مهم اعجاز قرآن کریم ازجمله اعجاز ادبی، 
دهی به شبهات مربوط به  خودداری از تفسیر دقیق آیات سیاسی و اجتماعی قرآن کریم، عدم پاسخ

و در حاشیه قرار دادن نظرات شیعیان. درنتیجه، چنین تفسیری که نخستین  معجزات انبیاء و مسئله جبر
بار در آمریکا از سوی برخی از غربیان تحت نظارت یک دانشمند شیعی به زبان انگلیسی در سراسر 
جهان منتشر گردیده است، اگر بخواهد نشانگر مفاد حقیقی و دقیق آیات قرآن در ابعاد مختلف باشد، 

 یش جدی به لحاظ روشی و نیز محتوایی دارد.نیاز به ویرا
شناسـی تفسـیر، سـید حسـین نصـر، مفسـران  واژگان کلیدی: قرآن کریم، تفسیر معاصرانه، آسیب

 بزرگ.
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 مقدمه
تفسیر معاصرانه قرآن کریم را گروهی از پژوهشگران و اندیشمندان مسلمان غربـی و متخصـص در 

دکتـر  آقـایانـد و  ین نصـر بـه رشـته تحریـر درآوردهمطالعات اسالمی با نظارت آقای دکتر سـید حسـ
آن را  -علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهـران اسـت  که متخصص فلسفه و عضو هیئت -شاءالله رحمتی ان

تحت نظارت و اشرا  آقای مصطفی ملکیان به فارسی ترجمه کرده است. تمامی مجلدات آن در قالب 
ل حاضــر فقــ  جلــد اول آن مشــتمل بــر تفســیر شــده اســت کــه البتــه در حــا بینی هشــت جلــد پیش

 صفحه( چاپ و منتشر شده است. 255عمران )حدود  الکتاب، بقره و آل فاتحه
صـورت گروهـی و جمعـی ارائـه شـده باشـد،  یکر است که هر اثر نوین و کاری جدید که به شایان

این کتاب در ییـل  طورقطع برخوردار از یک سری محسنات و مزایای خوبی است. برخی از امتیازات به
 گردد. گزارش می

قرآن »یک. در مقدمه این کتاب از وحیانی بودن الفاظ و معانی قرآن کریم کاماًل دفاع شده است: 
واقعیت داشته و موجود است؛ بنابراین برخال  منکران  پیش از وحی یا نازل شدنش بر رسول خدا 

واقع در اینجا تعریض علمی مناسبی به دیدگاه در« ماهیت وحیانی بودن قرآن کریم کالم پیامبر نیست.
طور  ـ زده و به آقای دکتر سروش ـ درزمینه انتساب الفاظ و عبارات قرآن کریم به شخص پیامبر 

دانیم )نصر،  دارد که ما چنین دیدگاهی را نپذیرفته، بلکه کامل قرآن را وحیانی می شفا  اههار می
 (.1/52: 1577تفسیر معاصرانه قرآن کریم، 

ویژه قرآن را کتابی کالمـی، اعتقـادی، فطـری،  خوبی دفاع کرده است. به دو. از جامعیت قرآن نیز به
شمولی و حکمی و فقهی معرفـی کـرده اسـت  اخالقی، اجتماعی، نجومی دارای خالقیت هنری، جهان

 (.08-1/58)همان: 
طفی ملکیـان، موفـق سه. آقای دکتر رحمتی تحت اشرا  و رهنمودهای ادیبانه جنـاب اسـتاد مصـ

 دهد. فهم را به زبان فارسی ارائه می گردیده که ترجمه روان و کاماًل قابل
چهار. برخورداری کتاب از پیوستی سودمند و شایسته: که مشتمل بر منابع احادیث است )همان: 

ایی (. نمایه انته276 - 271/ 1نامه انگلیسی ـ فارسی )همان:  (؛ برخورداری از واژه275 - 1/687
 - 272/ 1ها یادشده است )همان: کتاب که نشانگر جایگاه اسامی خاص است که در متن کتاب از آن

 ای نسبتًا جامع و زیبا استفاده کرده است. (. درمجموع به لحاظ ساختاری و شکلی از شیوه205
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های متعـددی اسـت کـه در  ها و آسـیب حال، این کتاب ارزشمند واجد اشکاالت و کاسـتی درعین
سـاختاری،  -گیرنـد: اشـکاالت صـوری  الب سه بخش مورد گزارش، تبیین و نقـد و تحلیـل قـرار میق

 تفسیری. -ها تفصیلی  مالحظات محتوایی جزئی و اجمالی؛ و آسیب

 الف. اشکاالت صوری ـ ساختاری
بـه نظـرم یکـی از وجـوه اصـلی اثـر »نویسد:  گذاری نادرست کتاب: در بخشی از کتاب می نام .1

)که البته در ترجمه فارسی به همین اعتبار تفسیر معاصرانه قرآن کـریم « the study Quran» حاضر یعنی
گونـه در پـاورقی همـان صـفحه آمـده  (. همان1/12)همان: « برای آن برگزیده شده است( همین است.

 باشد.« قرآن محقق»یا « شناخت قرآن»تواند چیزی چون  است: معادل فارسی آن می
وجـه روشـن و مـوجهی نـدارد و « تفسـیر معاصـرانه قـرآن»به « شناخت قرآن»درهرصورت تبدیل 

 را هم هیچ توضیحی نداده است.« معاصرانه»تسمیه آن به  وجه
عنوان  های تفسیری آن ناقص اسـت. بـه شناسی بحث: مبانی و قواعد آن مبهم بوده و روش روش .7

صـورت نـاقص  تفسـیر روایـی نیـز بهصورت بسیار سـطحی یکرشـده و بـه  قرآن به بهنمونه، تفسیر قرآن
 پرداخته شده است.

طور مکرر از  های دیگر: در این کتاب به استفاده گسترده از گرایش عرفانی و عدم توجه به گرایش .5
گونـه  عجیبـه را این استفاده و نقل قول شده اسـت. زرکلـی ابن« عجیبه ابن»یک مفسر غیر معرو  به نام 

لسّنة و ْللجماعة و من أع   ْللتصرف  ْللسرنف  رف ْلل رَث ْلل رارف ع رَ أحد علماء أهل ْل»کند:  معرفی می
شـده،  (. اکثـر مطالـب تفسـیری از وی نقل1/100م؛  1785)زرکلـی، االعـالم: « ْللهجَی  ف ْللمغرَ 

خال  هاهر آیات بوده و هیچ مؤیدی در متن آیات مربوط به مـدعیات او وجـود نـدارد )نصـر، تفسـیر 
 (.1/755: 1577معاصرانه قرآن کریم، 

، واژه پرکاربردی در این کتاب است که در هیچ قسمتی، تعریف روشن و دقیقی از «گرایی سنت» .0
 (.18/ 1آن ارائه نشده است )همان: 

)از « تقـوا»وجه مستندسازی نشده است. ماننـد تعریـف  هیچ شناسی واژگان ییل آیات به مفهوم .0
  سـجده»(؛ و تعریـف 187/ 1)همـان: « صـاعقه»(؛ تعریـف 177/ 1)همـان: … ی( است و  ق ریشه و

 (.1/180)همان: « کنان
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در موارد مهمی که مشخص شدن مفاد آیه مبتنی بر رجوع به روایات اسباب نـزول و شـأن نـزول  .6
 (.555/ 1است، شأن نزول آیه را مطلقًا یکر نکرده است. )همان: 

هـا را معرفـی  صـر آنگونه که آقای ن گزینش همکارانی که تخصص در تفسیر قرآن ندارند: همان .2
کرده است، رشته دانشگاهی همکاران ایشان مطالعات اسالمی است. بدیهی است، این رشـته مشـتمل 
بر دروس و مباحثی از قبیل فلسفه، کالم، حدیث، تاریخ ، اخالق و ادبیات عرب اسـت کـه البتـه چنـد 

شـرط را دارا باشـد تـا بـه خـود آنکه مفسر واقعی قـرآن بایـد ده  اند. حال واحدی نیز تفسیر قرآن خوانده
 گیرد: اجمال در ییل مورداشاره قرار می گانه مزبور به جرئت تفسیر نگاری دهد. شرای  ده

گـاهی از روایـات، سـنت و سـیره پیـامبر و  آشنایی با زبان و ادبیات عرب؛ شناخت اسباب نـزول؛ آ
مکی و مـدنی، تـاریخ قـرآن، السالم(؛ شناخت علوم قرآن )مقاصد وحی، آیات و سور  بیت )علیهم اهل

؛ پرهیـز از …(کیفیت نزول وحی، محکم و متشابه، به تفسیر و تأویل، ناسخ و منسوخ، وجوه و نظایر و 
نگری و نگرشی جامع به کل آیات قـرآن و تحقیـق  که دچار تفسیر به رأی نگردد؛ جامع داوری تا آن پیش
گاهی از آثار پیشینیان جانبه در آن همه گـاهی از سـایر علـوم، در ها؛ اطالع و آ گاهی از علم منطـق؛ آ ؛ آ

های علوم انسانی و تجربی؛ و شرط آخـر رعایـت دوراندیشـی و احتیـاط معقـول )ر.ک: زرقـانی،  حوزه
-5/757: 1565؛ سـیوطی، االتقـان فـی علـوم القـرآن، 1/075تا:  مناهل العرفان فی علوم القرآن، بی

: 1581؛ یهبـی، التفسـیر والمفسـرون، 00-1/06م:  7551؛ زرکشی، البرهان فی علـوم القـرآن، 751
 …(؛ و 1/127

ماریـا »و « کانه کی، دگلی». در بخشی از کتاب تحت عنوان سهم ویراستاری، از افرادی همچون 8
برد، ولی جای بسی شگفتی و تعجـب اسـت کـه  نام می… و« جوز  ئی. بی. لومبارد»و « مسی دکاکه

 (.1/50: 1577کند )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم،  ا یکر نمییک از آنان ر نامه علمی هیچ زندگی
ساخته « متالشی»وحی قرآنی به یک معنا زبان عربی را »آمده است: « زبان قرآن». در ییل عنوان 7

در عبارت یاد شده الزم اسـت « و آن را به همان زبان قدسی که برای مسلمانان است، تبدیل کرده است.
 (.1/08ساخته استفاده شود )همان: « متکامل»از واژه « شیمتال»جای تعبیر  به

ترین سـوره قـرآن را  خواست بزرگ بر طبق یکی از احادیث، کسی می»نویسد:  . در پاراگرافی می15
بـدیهی اسـت …« الحمدلله رب العالمین»سؤال نمود، آن حضرت فرمود که  از پیامبر … بشناسد 

اسـت، « تـرین مهم»رستی از متن روایت مزبور نیست و صحیح آن ترین در اینجا ترجمه د که واژه بزرگ
 (.78/ 1ترین سوره قرآن، بقره است )همان:  چون بزرگ
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قرآن بسـان دریـای پهنـاوری اسـت کـه مسـلمانان در آن فـرو ». در بخشی از کتاب آمده است: 11
ت اقتبـاس یافتـه از کـالم کـه ایـن عبـارا با توجه به این« رسند روند، ولی هرگز به همه ژرفای آن نمی می

(؛ برخی از مطالب مهم در صفحات 1/07است، شایسته است آن را مستندسازی کند )همان:  علی
یو وجـوه »دربـاره  1/00، دربـاره علـم جفـر؛ 05/ 1مختلف نیز مستندسازی نشده است )ر.ک: همان:

مهمتـرین اصـول روش دهی همه مطالـب و مـدعیات کتـاب از  آنکه آدرس و حال« ...( بودن متن قرآن
 تحقیق است.

باید توجه داشت که وقتی در یک متن تفسیری سنتی، ». در بخش دیگری از کتاب آمده است: 15
بلکه  شود، این بدان معنا نیست که مفسر با آن تفسیر خاص موافق است، تفسیری از یک آیه ارائه می

(؛ نقدی که بر 25/ 1)همان: « ه است.فق  بدین معناست که این تفسیر، در مقام تبیین آن آیه یکرشد
ای همواره فق  یک قول را نقل کنید، دیگر  باشد، این است که: اگر ییل هر آیه این روش استناد وارد می

شود که قول و رأی  قبول نیست؛ چون در یهن همه مخاطبان و خوانندگان تبادر می چنین توجیهی قابل
 رده است.مختار نویسنده همین تفسیری است که نقل ک

شـده( تعـداد  . در ییل عنوان مفسران بزرگ )که از نظـرات تفسـیری آنـان در ایـن کتـاب استفاده10
(؛ و از آثار مفسران بزرگ معاصر همچون تفسـیر تسـنیم، 71-1/70مفسران شیعه، اندک است )همان: 

نظـرات تفسـیری و الله مکارم شـیرازی هرگـز یـاد نکـرده و از  الله جوادی آملی، تفسیر نمونه، آیت آیت
 رهگشای آنان استفاده نکرده است.

 مالحظات محتوایی اجمالی -ب
به لحاظ بعد الطبیعی/ حکمی، این بدان معناست که درنهایت »خوانیم:  یک. در مقدمه کتاب می

وحدت »(؛ این عبارت بیانگر نظریه 57/ 1)همان: « هیچ واقعیتی جز حضرت حق، موجود نیست.
ند تقریر صحیح و نیز تقریر نادرست داشته باشد. درهرصورت الزم است، در توا است که می« وجود

 اختصار ارائه دهد. اینجا در متن یا پاورقی، دیدگاه خود را درباره نظریه وحدت وجود به گونه شفا  و به
دآ آنَ دو. در آیه:  َِ آَن الآَعظ  ناَك َستآعاً ِمَن الآَمِانیَو لَ رآ ُِ ، «سبعًا مـن المثـانی»ارت (؛ عب82)حجر/ میَو الآ

/ 1: 1577ترجمه شده است )نصر، تفسیر معاصرانه قـرآن کـریم، « های هفتگانه تکرار شده»صورت  به
و ما به تـو »ای مبهم است و ترجمه سلیس و درست آن عبارت است از:  (. پیداست که چنین ترجمه78

در لغـت بـه « سـبع»یر آمده است: در تفس« شده و قرآن عظیم دادیم. سوره حمد که از دو بخش تشکیل
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را کنایه « سبعًا من المثانی»ست و بیشتر مفسران و روایت، « دوتاها»به معنی « مثانی»و « هفت»معنی 
اند؛ زیرا سوره حمد بنا بر معرو ، هفت آیه اسـت و از ایـن نظـر کـه بـه خـاطر  گرفته« حمد»از سوره 

کـه از دو بخـش  نـازل گردیـده و یـا این ر اهمیت این سوره و عظمـت محتـوایش دو بـار بـر پیـامب
که دو بار  شده )نیمی از آن حمد و ثنای خداست و نیم دیگر آن تقاضاهای بندگان است( و یا این تشکیل

یعنی دوتاها بر آن اطالق شده است )مکـارم، « مثانی»شود، به این جهات، کلمه  در هر نماز خوانده می
 (.11/177: 1565تفسیر نمونه، 

ِ یل آیه: سه. ی ُكواآ  یَو ِمَن اّلَّ َ ْشآ
َ
َحُدُهمآ لَوآ یَن أ

َ
ن یَودُّ أ

َ
اِ  أ ََ نَزِِحمِه ِممَن الآَعم ٍُ َو َمما ُهمَو بُِمنَزَحآ ََ َسمَن م

لآ
َ
ُر أ مرَ یَعمَّ  َعمَّ

انـد کـه  برخی مفسـران گفته»نویسد:  می« هر یک از آنان آرزو دارد که هزار سال عمر کند»(؛ 76)بقره/
حتـی در تأییـد آن یـک عبـارت فارسـی نقـل اسـت و طورکلی  شتیان یا پارسیان بهاین تعبیر ناهر به زرد

«. امید که هزار سال عمـر کنـی!«: »زی هزار سال»گوید:  کنند؛ پارسیان وقتی کسی عطسه کند، می می
است و ارتبـاط آن بـا « کثرت»یک شیوه متعار  برای بیان « هزار»دیگران، مانند فخر رازی معتقدند که 

/ 1: 1577دانند )نصر، تفسـیر معاصـرانه قـرآن کـریم،  منزله یک گروه خاصی را مردود می ن بهزردشتیا
755.) 

انقداوابرَسی

نخست: این مطلب و ادعا بدون آدرس و مدرک یکرشده است؛ دوم، احتمـال بسـیار بعیـد را نبایـد 
امـروزه اساسـًا  زبانان و ایـران باشـد؛ سـوم، چنـین اصـطال  و تعبیـری نوشت. مگر تعمد علیه فارسی

 «عافیت باشد.»گوید:  کاربردی ندارد و رایج نیست، بلکه می
وآ وُبِسَهایَما وَبَسخآ ِمنآ َءاچهار. ییل آیه: 

َ
و انواع آن نقل « نسخ»(؛ مطالبی درباره 156)بقره/ ٍُ أ

و مصداق  بندی از اقوال متعدد مفسران درباره معنا گونه جمع (؛ اواًل هیچ707 - 1/700کند )همان: می
که روایاتی که از عایشه و عمر بن خطاب درباره برخی از انواع نسخ  دهد، ضمن آن ارائه نمی« نسخ»

)سنگسار کردن شخص به « رجم»و آیه « رضاع»کند، تحت عنوان وجود آیاتی همچون آیه  نقل می
قبول  وجه قابل هیچ خاطر زنای محصنه( که جزو قرآن بوده، ولی بعدها نسخ شده است، چنین نسخی به

گونه روایات خبر واحد  که این و پذیرفتنی نیست؛ چراکه مستلزم تحریف قرآن کریم است. عالوه بر این
واسطه خبر  تواند به شده است، نمی بوده و هرگز قرآن کریم که تمام آیات و کلماتش از طریق تواتر اثبات

 (.102-165: 1015یف، واحد نقض و نسخ گردد )ر.ک: معرفت، صیانة القرآن من التحر
ولُواآ لَِمن پنج. در ییل آیه:  ُِ َتُل ِف َسبِ یَو اَل َت

حآ یِآ
َ
َواُت بَلآ أ مآ

َ
ُعُرونیِل اهّللَِّ أ (؛ 100)بقره/ اٌء َو اَلِكن الَّ تَشآ
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اند، آمده است:  شده  در حدیث، پیرامون احوال پس از مرگ آنان که در راه خدا کشته»نویسد:  می
کنند، سپس  دان پرندگان سبز است که به هر جای بهشت که بخواهند، سیر می ر چینهاروا  شهیدان د»

/ 1: 1577)نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم، …« گیرند. های آویخته در زیر عرش مأوا می در نورافکن
555.) 

انقداوابرَسی

طبـایی چنـین گونه روایات، ضعیف و از اسرائیلیات و جعلیات است. عالمه طبا روشن است که این
بودم، فرمود: مردم درباره  گوید: خدمت امام صادق  نقل شده که می« ابن هبیان»دارد: از  اههار می

گوینـد: در سـینه پرنـدگان سـبز رنگـی قـرار  گویند؟ عرض کـردم می اروا  مؤمنان پس از مرگ چه می
که مؤمن از دنیـا رود،  امیتر است، هنگ الله! مؤمن نزد خدا از این شریف خواهند گرفت. فرمود: سبحان

هاسـت،  آیند و فرشتگان مقرب خدا نیز بـا آن نزد او می رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین
 بیـت  و والیـت اهل اگر خداوند زبان او را با شهادت به یگانگی خـود و نبـوت پیغمبـر اسـالم 

دهند و اگر  بر آن گواهی می و فرشتگان مقرب بگشاید، رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین
گاه می را به زبان بسته شد، خداوند، پیامبر  سـازد و بـر  تنهایی از ایمانی که آن مؤمن در دل او دارد، آ

و فرشتگانی که حضور دارند، بر گـواهی پیـامبر  دهد و علی و فاطمه و حسن و حسین آن گواهی می
ده، رو  وی را به صورتی مانند صورت اصـلی بـه که خداوند قبض رو  او کر دهند، هنگامی گواهی می
هـا را بـه  ها وارد شود، آن ای بر آن آشامند و هرگاه شخص تازه خورند و می فرستد، در آنجا می بهشت می

 (.1/015: 1522)طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، « شناسند. همان صورتی که در دنیا داشتند، می
علم جفر وجوه برجسـته تعـالیم بـاطنی قـرآن کـریم، »مده است: چنین آ« علم جفر»شش. درباره 

سـازد و  ونه سوره آمده اسـت، روشـن می ازجمله معنای حرو  مقطعه اسرارآمیزی را که در آغاز بیست
 (.05/ 1: 1577)نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم، « دهد. های مبنایی را توضیح می بسیاری از آموزه
انقداوابرَسی

تواند معنای  های ویژه خود را دارد، ولی هرگز نمی ر یکی از علوم غریبه است و کاراییگرچه علم جف
حرو  مقطعه قرآنی را روشن سازد؛ چراکه این حرو ، از اسرار میان خدا و رسـول هسـتند و خداونـد 

 خواهد، جز اولیاء معصومش کسی به این اسرار پی ببرد. نمی
ازآن که یازده قول محتمل  در آغاز سوره شوری، پسعالمه طباطبایی )ره( ییل حرو  مقطعه 

این حرو  رموزی »نویسد:  کند، سرانجام می البیان نقل می پیرامون مفاد این حرو  را از مجمع
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ها ندارد،  شده و امثال ما راهی به درک آن رموزی که از ما پنهان هستند، بین خدای تعالی و پیامبرش 
های هر یک آمده، ارتباط  م، بین این حرو  و مضامینی که در سورهمگر به همین مقدار که حدس بزنی

 (.6-18/15: 1522)طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، « خاصی هست.
که برخی از آیات قرآن از متشابهات هستند و یا به لحاظ تفسیری در زمره آیات  هفت. با توجه به این

ه موارد ییل آن آیات به بررسی پرسش و پاسخ و طر  گون شوند، الزم است، در این مشکل قلمداد می
این کار « تفسیر معاصرانه قرآن کریم»شبهه و پاسخ به آن بپردازد، ولی در برخی از موارد مهم، در کتاب 

ها یبَلآ َطَتَع اهّللَُّ َعلَ رسد. همچون آیه  ها بوی جبر به مشام می صورت نگرفته است، مانند آیاتی که از آن
رِهِ  ِمُنوَن إاِلَّ قَلیمآ فاَل بُِكفآ آُملآَك َمن تََشاُء عمران:  آل 76(؛ و آیه 100)نساء/ الً یْآ ىِت ال ْآ آُملآِك نُ قُِل اللَُّهمَّ َمالَِك ال

لُّ َمن تََشاُء  َِ ن تََشاُء َو نُِعنَزُّ َمن تََشاُء َو نُ آُملآَك ِممَّ )ر.ک: نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم،  ...َو نزَنُِع ال
1577 :776 - 070.) 

 اشکاالت محتوایی تفصیلی -ج
مربوط به نکات و محتویات « تفسیر معاصرانه قرآن کریم»های کتاب  ها و کاستی برخی از ضعف

رود و آسیب جدی و دقیق تلقی  مهم تفسیری است که از مصادیق بسیار مهم مبنایی این اثر به شمار می
 گیرد. پذیرد ـ در ییل موردبررسی قرار می که گنجایش این مقاله میای موارد آن ـ تا آنجا  گردد که پاره می

َللیزمادینی ایک.ادفرعالزاپهو

فق  اسـالم، بلکـه یهودیـت و مسـیحیت هـر سـه جـزو ادیـان  نه»گفتار کتاب آمده است:  در پیش
و ها وحی خداوند است که در قالـب کتـاب  شوند، به این معنی که اساس آن ابراهیمی وحیانی تلقی می

 (.15/ 1)همان: « از طریق پیامبران در اختیار بشر قرارگرفته است
ِ همچنین در ییل آیه:  ِ یإِنَّ اّلَّ مابِئِ یَن آَمُنواآ وَاّلَّ میَ َن َهاُدواآ وَانلََّصاَرى وَالصَّ وآِم اْلِخمِر وََعِممَل  َممنآ آَممَن بِماهّللَِّ وَالآ

ُرُهمآ ِعنَد َرِبِهمآ َوالَ  جآ
َ
 نویسد: (، به نقل از قشیری می67)بقره/ نََزوُونَ یآ ِهمآ َوالَ ُهمآ ی َخوآٌف َعلَ َصاِِلاً فَلَُهمآ أ

های  ها، در عین وحدت مبدأ، مانع از زیبایی قبول نیسـت. هـر کـس حـق را در نشـانه تنوع در راه»
یعنی بر حق و صفات  -حضرتش تصدیق کند و به حقیقت او و صفات او که خود از آن خبر داده است 

هـا، بـه شایسـتگی او بـرای  ایمان بیاورد، در آن صورت تباین در شرع و اختال  در به کار بـردن نام -او
 (1/175: 1577)نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم، « سازد. ای وارد نمی خشنودی خداوند، خدشه

از  برپذیرند که منکران اسالم و پیام بسیاری از مفسران این آیه، نمی»نویسد:  در بخشی دیگر می
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طور که موضع غزالـی روشـن  اند، ولی همان زمره کسانی باشند که از بیم و اندوه ابدی، نجات پیداکرده
عالوه، قول بـه ایمـان یهودیـان یـا  به… تواند چنین انکاری را در حق آنان اثبات کرد سازد، دشوار می می

 (.1/175)همان:« مسیحیان در آیات دیگر، تقویت شده است.

اینقداوابرَس

اگر مقصود نویسنده، پلورالیزم اجتماعی است، به این معنی که در هر عصری مسلمانان باید به 
آمیز  غیرمسلمانان )یهودیان، مسیحیان و حتی زرتشتیان( احترام بگذارند و با آنان به گونه مسالمت

نظور پلورالیزم قبول است )که البته باید به این مطلب تصریح شود(، ولی اگر م زندگی کنند، این قابل
و  دینی است، این دو حالت دارد: گاهی در عصر و دوران پیامبرانی همچون حضرت موسی 

اند که در این صورت اهل  کرده بوده که یهودیان و نصاری به شریعت خود عمل می حضرت عیسی 
اسالم  بر اکرماالنبیاء پیام بهشت و اهل نجات هستند؛ اما پس از خاتمه یافتن آن ادیان و بعثت خاتم

توان بر همان ادیان باقی ماند. با وجود تحریفات و انحرافاتی که برای  ناسخ ادیان پیشین بوده و نمی
همه ادیان  ها و عقاید غیرمنطقی همچون ایمان به تثلیث و شرک گرایی آیا این ها پیش آمد و بدعت آن

و نصارا در این زمان، به لحاظ کالمی و  توانند حق باشند؟! بدیهی است که معتبر دانستن دین یهود می
 اعتقادی امری خال  کتاب و سنت است.

بالیدند که دینشان  خوانیم: گروه یهود و نصاری به خود می سوره بقره می 67آیه تفسیر نمونه ییل در 
اند و هرکـدام  شود در این تفاخر، جمعی از مسلمانان نیز شریک بوده از دیگران بهتر است. احساس می

دانستند. آیه موردبحث به این حقیقت ناهر است که ایمان هاهری از مسلمانان و  دین خویش را برتر می
ارزش است. تنهـا ایمـان واقعـی و خـالی بـه خداونـد و روز  ها بی همچنان از یهود و نصاری و مانند آن

پـاداش آن را  واپسین که با عمل و کار نیک توأم باشد ارزشمند است و تنهـا در ایـن صـورت اسـت کـه
 خواهند دید.

کنند اعم از مسلمین و یهود و نصاری و صابئان، هرکـدام  ها که اههار می گوید: آن آیه موردبحث می
ها پـاداش خواهـد  باشند و عمل نیک انجام دهند، خداوند به آنبه خدا داشته که ایمان واقعی و خالص 

 شود: ر اینجا این پرسش مطر  میداد و نباید از صحنه آخرت خو  و ترسی داشته باشند. د
قـدر کـه بـه  بنابراین الزم نیست، یهود و نصاری و پیروان ادیان دیگر امـروز مسـلمان شـوند، همین

شـود:  خداوند و آخرت ایمان داشته باشند و اعمالی نیک انجام دهند، مأجور هستند. در پاسخ گفته می
بایسـت طبـق  د باشـند و هاهرسـازی نکننـد، میراستی به خدا و قیامت معتقـ اگر یهود و نصاری هم به



 

 
 

71 

 11-01 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
اوامقریسراآنابراسریراتفرسیر«اتفسیرامعرصرلنراقرآناکریم»شنرسیاکتر ااآسیب

 محمد جواد اسکندرلو
ا

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

تورات و انجیل و سایر کتب آسمانی به پیامبر اسالم نیز ایمان آورند؛ زیـرا تـورات و انجیـل بشـارت بـه 
ها پیغمبـر را همچـون  کـه بـا آن نشـانه طوری انـد، به اند و صفات او را یکر نموده آمدن پیامبر اسالم داده

بایسـت بـه  ها هم واقعًا به خدا و آخـرت ایمـان آورنـد، می ابراین اگر آنشناختند؛ بن فرزندان خویش می
 اسالم نیز مؤمن گردند و روی این جهت، مأجور خواهند بود.

ها که مفسران و  ای از شأن نزول ممکن است، تفسیر دیگری برای آیه یکر کرد که اتفاقًا با پاره
بسیاری از مسلمانان  نزول قرآن و بعثت پیامبر  اند نیز کاماًل سازگار است؛ پس از مورخان نقل کرده

در فکر فرورفتند که اگر راه حق و نجات تنها اسالم است، پس تکلیف نیاکان و اجداد و پدران ما که در 
ها به خاطر درک نکردن پیغمبر اسالم وایمان  اند چه خواهد شد؟ آیا آن زمان خودشان بر آیین حقی بوده

هند بود؟ در اینجا آیه شریفه نازل شد و اعالم داشت: تمام کسانی که در عصر نیاوردن به او معذب خوا
اند و  اند، مسلمًا اهل نجات اند و عمل صالح کرده خود به پیامبر آسمانی زمان خویش ایمان آورده

ز شود کسانی که آیه فوق را دستاوی ها نیست. با توجه به این دو تفسیر روشن می گونه نگرانی برای آن هیچ
اند( قرار  اند و همه برحق )یعنی پیروان هر مذهبی اهل نجات« صلح کّل »برای افکار نادرستی از قبیل 

ها را به این اشتباه انداخته است،  خبری از تفسیر واقعی آیه آن وجه صحیح نیست و بی هیچ اند، به داده
سالم( نخواهد بود )مکارم، نیازی به آمدن مذهب جدید )ا اند اصواًل اگر پیروان مذاهب پیشین برحق

 (.177-175-1: 156تفسیر نمونه، 
 نویسد: عالمه طباطبایی )ره( نیز ییل آیه موردبحث می

تکرار ایمان )در جمله من آمن بالله( که به قرینه کالم منظور اتصا  به حقیقت ایمان است، به ما »
ِ فهماند که مقصود از ایمانی که در اول آیه  می (، یکرشده است، ایمان هـاهری 67)بقره/ آَمُنواآ َن یإِنَّ اّلَّ

ها و عناوینی مانند  شود: نام و نام مؤمن بر خود گذاردن است؛ بنابراین حاصل معنی آیه شریفه چنین می
مؤمن، یهودی، نصرانی، صابئی برخورد گذاردن، موجب اجـر و امـن از عـذاب الهـی نخواهـد بـود و 

وآ وََصماَرىه گفتنـد: کلماتی مانند سخنان یهـود و نصـاری کـ
َ
َُ إاِلَ  َممن ََكَن ُهموداً أ ََن م

آ
ُخَل ان  َوقَمالُواآ لَمن یَمدآ

؛ ارزشـی نـدارد، بلکـه مـالک سـعادت «شـود جز یهودی و نصرانی داخـل بهشـت نمی»(؛ 111)بقره/
« من آمـن مـنهم»رو خداوند نفرموده است:  عمل صالح است، ازاینجزا و حقیقت ایمان به خدا و روز 

ها تا حدودی تصدیق شده است، این حقیقت  ای دارد و سخن آن گذاری فایده ا کسی گمان کند، ناممباد
تنها در اینجا یکر نشده، بلکه به صورت مکرر در آیات قرآن بیان گردیده که سعادت و بزرگواری فق  در 

ماند و پایه ثابت  میای ندارد، حتی اوصا  خوب نیز پایدار ن ها فایده یک از نام سایه بندگی است و هیچ
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)طباطبـایی، المیـزان « اند. شود، مگر به قید بندگی و پیامبران و سایر مردم همه در این حکم شریک نمی
 (.1/706: 1522فی تفسیر القرآن، 

َلتابرلیاتقویتاوجراخرصیادَاتفسیراقرآن ادو.امؤیداقرلَادلدنامطرلباتو

وَا مِ در ییل آیه:  َآ َخ
َ
ورَ َِاقَُكمآ َورَ یَوإِذآ أ َنا فَوآقَُكُم الطُّ و زمانی که از شما میثاق گـرفتیم »(؛ 65)بقره/ َفعآ

اسـرائیل  فرماید که کوه بـر فـراز بنی ازآنجاکه قرآن نمی»نویسد:  می…« و کوه را بر فراز شما برافراشتیم 
تی ترسـناک و توان دریافت که کوه بـه صـور برافراشته بود، می ها فراز آنفرماید که بر  معلق بود، بلکه می

ها پدیدار شده است. و این تفسیری اسـت کـه بـا توجـه بـه توصـیفات یکرشـده در سـفر  هدفمند بر آن
قـدر  (. همین1/170: 1577)نصر، تفسـیر معاصـرانه قـرآن کـریم، « تر است. ، بسیار موجه17خروج، 

ین عبارت باشـد کـه در پردازی که کوه طور را بر فراز شما برافراشتیم، شبیه ا محتمل است که این عبارت
سـخن بـه « ابری انبوه بر کوه»پدیدار شد. در سفر خروج، از: « ها کوه بر فراز آن»شود:  فارسی گفته می
 «میان آمده است.

انقداوابرَسی

سـوره بقـره  65به چه دلیل، توصیفات یکرشده در سفر خروج را مؤید تفسـیری خاصـی بـرای آیـه 
در تورات و انجیل کنونی از دیدگاه مسلمانان، فاقد اعتبار و صـحت آنکه مطالب موجود  اید و حال گرفته

 و اصالت است.
گونه آیات و تمسک به یک سری توجیهـات علمـی، درواقـع مبتنـی بـر  دست برداشتن از هاهر این

 نویسد: باره می که عالمه طباطبایی دراین فرضیه انکار معجزات و خوارق عادات است. چنان
انـد و کـوه  اسرائیل پای کوه بوده که گفته شود: بنی غییر آیه از معنای هاهری و اینگونه توجیه و ت این»

لرزید و تکان خورد و قله آن بر سر آنان سایه گسترد؛ پس گمان کردند که برسرشان فرو خواهد افتاد، در 
فرمـوده، مبتنـی بـر که به باال بردن بر فرار سرشان )در یک آیه( یا برافراشتن )در آیه دیگر( تعبیر  عین این

 (1/755: 1522)طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، « فرضیه انکار معجزات و خوارق عادات است.

اتوجهیابراجنبرالدبیاآیرتاقرآناسر.ابی

ِِ حَ  َولَُكممآ ِف مثال ییـل آیـه:  عنوان به َِِصما وِل یماٌة یمالآ
ُ
َماِ   اآ أ ْلآ

َ
گونـه تبیـین و  (؛ هیچ127)بقـره/  اَأ

زندگی در »از این آیه در جنبه اعجاز ادبی آن ارائه نشده و صرفًا به نقل از )طبری( آمده است:  توضیحی
های آینده باشد و هـم زنـدگی  تواند بازدارنده از جنایت انگیز قصاص است؛ زیرا هم می مجازات عبرت
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دود به قصاص شـخص عالوه ازآنجاکه باالترین انتقام، مح ها را دارای ارزش عینی معرفی کند. به انسان
جویی نهی شده است، بنابراین راهی برای حفظ زندگی است )نصر، تفسـیر  قائل است و از هرگونه کینه

 (.1/556: 1577معاصرانه قرآن کریم، 

انقداوابرَسی

و کترا  »کنـد:  عطیه نقـل می استاد معرفت )ره( در مبحث اعجاز بیانی قرآن، ابتدا سخنی را از ابن
رتزعت منه لفظة ثم ْلدیَ بها لساث ْللعَ  علف أث یفجد لها رظیَ  ف مفضرعها ْللارال لرم ْللله ْبحاره لف ْل

هـای  ای از قرآن را از جای خود برداشته و تمامی زبان عرب بـرای یـافتن واژه هرگاه واژه«: »یفجد ْللبتته
 :1010)معرفـت، التمهیـد فـی علـوم القـرآن، « گمان یافت نخواهـد شـد. تر جستجو شود، بی مناسب

 َولَُكممآ ِف ترین شـاهد مثـال در ایـن زمینـه آیـه قصـاص اسـت:  دهد: معرو  (؛ سپس ادامه می0/71
ِِ حَ  َِِصا وِل یاٌة یالآ

ُ
ونَ  اآ أ ُِ َاِ  لََعلَُّكمآ َتتَّ ْلآ

َ
برای شما در اجرای قـانون قصـاص، تضـمین »(؛ 127)بقره/  اَأ

 ا پیشه کنید.خردان! باشد که در رفتار خود پرو حیات شده است، ای صاحب
ترین و شـیواترین جملـه را  زمانی فصحای عرب جمع شدند تا بـرای تنظـیم قـانون قصـاص کوتـاه

نظر کردنـد؛  اتفـاق« القتل أنفی للقتـل»های مکرر بر عبارت  ها پس از دقت نظرها و بررسی بسازند. آن
ل بر این عبـارت وارد ، ولی چند اشکا«کشتن قاتل بهترین بازدارنده از ارتکاب جنایت قتل است»یعنی 

کند؛ آنان ازلحاظ ادبی مرتکب اشتباه بزرگی شدند کـه قتـل  چیزی خود را نفی نمی است: نخست: هیچ
عنوان  که قتل اگـر بـه اند؛ درصورتی را نافی قتل شمردند؛ زیرا قتل نافی را در عبارت مذکور، مطلق آورده

چنین مشـکلی را نـدارد. دوم: در مقابلـه  «قصاص»قصاص انجام شود، نافی قتل خواهد بود؛ ولی واژه 
کاررفته که جمع بین ضدین و ائتال  میان متنـافرین اسـت؛ زیـرا  به« طباق»قصاص با حیات در آیه فن 

موجـب حیـات بـه شـمار آمـده در آیـه، ضد حیات است کـه  -رود که نوعی قتل به شمار می -قصاص
رفـت کـه ازنظـر ادبـی دچـار مشـکل حـذ  به کـار « افعل التفضیل»است. سوم: در عبارت یادشده، 

تر  گردیده و موجب ابهام شده است، زیرا معلوم نیست که قتـل از چـه چیـزی بازدارنـده« مفضل علیه»
جنبـه ایجـابی دارد و « قرآن»است؛ ولی در آیه، چنین مشکلی هم وجود ندارد. چهارم: ازنظر ادبی، آیه 

عبارت اثباتی برتر از عبارت سلبی اسـت. پـنجم:  سنجی، آنکه در سخن عبارت یادشده جنبه نفی؛ حال
شـود(؛  گر عـدالت قـانونی اسـت )قـانونی کـه از عـدالت ناشـی می تداعی« قصاص»به کار بردن واژه 

که لفـظ قتـل  در عبارت مذکور فاقد این ویژگی است. عالوه بر این« قتل»که به کار بردن واژه  درصورتی
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خواهی، انبسـاط  که حالت عدالت« قصاص»انگیزد، برخال  واژه  در ابتدا حالت تنفر و انزجار را برمی
هـا  هایی از این قبیل بسیارند که در کتاب التمهید بـه برخـی از آن کند. نمونه خاطر و تشفی را ایجاد می

 (.7-0/155: 1010اشاره شده است )ر.ک: معرفت، التمهید فی علوم القرآن، 

َااچهرَ.اخوددلَیالزاتفسیرادقیقاوابر اسرنیاآیرتاسیرسیاقرآنَوز

 یعنوان مثال ییل آیه:  به
َ
ِ یا أ ًُ ِمنآ ُدووُِكمآ اَل یَها اَّل  وا بَِطاوَ َُ وا َما َعنُِت مآ قَدآ یَن آَمُنوا اَل َتَت ِخ لُووَُكمآ َخَتااًل َوُد 

آ
أ

فآوَاِهِهمآ َوَما ُُتآِف 
َ
َضاُء ِمنآ أ َغآ َِبُ قَدآ بَ  بََدِت اْلآ كآ

َ
ِِلُونَ یُكُم اْلآ َن ا لَ یُصُدوُرُهمآ أ (؛ نوشته 118عمران/ )آل اِت إِنآ ُكنآُتمآ َتعآ

راز ترجمه بطانة است که به معنای رازدار یا دوست مورد اعتماد است، همچنین معنای  است: محرم
راز کسی است  رساند. محرم اللفظی آن آستر جامه است و معنای قرابت و محرمیت مستقیم را می تحت

لُووَُكمآ َخَتااًل یاَل »گوید )طبری(.  ش را به او میکه آدمی رازهای خوی
آ
گونه تباهی در حق  آنان از هیچ« أ

شما فروگذار نکنند، بدین معنا است که وقتی زمان تباهی کردن برسد، آنان از ایجاد تباهی دریر 
اید به اند که در برخی موضوعات مهم، نب ورزند. برخی مفسران این عبارت را به این معنا گرفته نمی

که در روزگار  غیرمسلمانان اعتماد کرد )ابن کثیر، قرطبی(. در همین فضا، قرطبی متأسف است، از این
که این بازتابی  کنند، گو این او مسلمانان به یهودیان و مسیحیان در مقام کاتب و امین خویش اعتماد می

 (.1: 1577 )ر.ک: نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم،« از جامعه روزگار او است.

انقداوابرَسی

روزرسـانی آن  اجتماعی بسنده کرد و از به -نویسنده محترم به همین مقدار در تفسیر این آیه سیاسی
که امروزه مسلمانان هرگز مبتالبه چنین وضعیت خفت باری  با مسامحه خودداری ورزیده است. گو این

اینجـا الزم اسـت کـه بـه خواننـدگان  های سـتمگر نیسـتند! در در برابر مستکبران غربی و صهیونیسـت
و اولیاء و حاکم بر خویش قرار ندهنـد، بلکـه « بطانة»های غیراسالمی را  مسلمان توصیه کنند که دولت

 ها مقاومت نمایند.  طلبی آن رویاروی آنان بایستند و در برابر زیاده
صرانه قرآن کریم ییـل هایی را که در تفسیر معا گویی اینک بسیار مناسب است، مطالب اندک و کلی

شـده، بـا دقـت مقایسـه و داوری  شده، با آنچه در تفسیر نمونه در همین رابطـه نوشته آیه موردبحث ارائه
 نمایید:

بیگانگان را محرم اسرار خود نسازید: این آیه به دنبال آیاتی که مناسبات مسلمانان را بـا کفـار بیـان 
ضمن تشبیه لطیفی به مؤمنان هشدار داده است کـه غیـر  کرده و در کرد، به یکی از مسائل حساس اشاره
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مسلکان خود برای خود، دوست و همرازی انتخاب نکنند و بیگانگان را از اسرار و رازهای درونـی  از هم
خود باخبر نسازند؛ یعنی کفار شایستگی دوستی شما را ندارند و نباید آنان دوست و محرم اسـرار شـما 

کننـد، ولـی متأسـفانه بسـیاری از  و فساد نسبت به مسـلمانان کوتـاهی نمی باشند. کفار در رساندن شر
اکنـون  اند، هم های فـراوان شـده اند و درنتیجه گرفتار نابسامانی پیروان قرآن از این هشدار غفلت ورزیده

هاهر از مسـلمانان طرفـداری  زننـد و بـه در اطرا  مسلمانان دشمنانی هستند که خود را به دوسـتی می
گویند، مسلمانان فریـب  شود که دروغ می دهند، معلوم می ند، ولی با کارهایی که از خود نشان میکن می

که آنان برای مسلمانان جز پریشانی و بیچـارگی و  کنند، درصورتی ها را خورده به آنان اعتماد می هاهر آن
 کار آنان کوتاهی ندارند. دشواری افکندن ها و به خواهند و از ریختن خار بر سر راه آن تباهی چیزی نمی

های اخیر مسلمانان در دو جنگ بزرگ با دشمنان خود درگیر شدند در جنگ  راه دور نرویم، در سال
هـا  که در جنگ اخیر پیـروزی درخشـانی نصـیب آن نخست شکست بسیار دردناکی خوردند، درحالی

ناپذیری  آور شکست شتناک و رعبها تغییر یافت، افسانه وح شد. و تقریبًا همه حوادث جهانی به نفع آن
بـرای همیشـه مـدفون « جـوالن»و ارتفاعـات « سـینا»دشمن در همان روز نخست جنگ در صـحرای 

 های اخیر چشیدند. گشت، و مسلمانان طعم پیروزی را برای نخستین بار در سال
نی چه شد که در این مدت کوتاه این دگرگونی روی داد؟ پاسخ این سؤال نیازمند یـک بحـث طـوال

طورقطع یکی از عوامل مؤثر آن شکست و ایـن پیـروزی ایـن بـود کـه در جنـگ نخسـت  است، ولی به
های آنان باخبر بودند، ولی در جنـگ  زدند: از نقشه میخبری  از بیها دم  بیگانگان که حتی بعضی از آن

گاهی  های آن کس جز دو سه نفر از سران کشورهای اسالمی از نقشه اخیر هیچ و این خـود ند، نداشتها آ
ای بر عظمت این دستور آسـمانی قـرآن بـود )مکـارم، تفسـیر  ها و شاهد زنده یک رمز بزرگ پیروزی آن

 (.66-62/ 5: 1565نمونه، 

اگوییابراشبهرتامهماپنج.اعدماپرسخ

ِخُروَن ِف در ییل آیه  ُكلُوَن َوَما نَدَّ
آ
وَبُِئُكم بَِما نَأ

ُ
شما را ازآنچه  و»(؛ 07عمران/  )آل ونُِكمآ یبُ  وَأ

در  کنند که عیسی  نویسد: برخی نقل می می« دهم. اندوزید خبر می هایتان می خورید و در خانه می
دادند یا درباره  هایش درباره کارهایی که پدر و مادرشان انجام می ها یا همشاگردی بازی کودکی به هم
گویند: این موضوع  آنکه دیگران می داد )رازی(، حال داشتند، خبر می هایشان نگه می آنچه در خانه

هایشان نهی شده بودند )رازی، و  مرتب  بوده است با زمانی که مردم از یخیره کردن غذا در خانه
که جان دادن به پرنده ِگلی و زنده کردن مردگان، هر  ورزد تأکید میطبری(. قرآن کریم بر این واقعیت 
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 (.1/007: 1577ت. )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم، شده اس دو معجزاتی بوده که به این خدا واقع

انقداوابرَسی

گونه آیات سزاوار است، بحث نسبتًا مفصلی از معجزات و کرامات شود و پاسـخ  در مقام تفسیر این
گونه  ها را نیز با تفسیر دقیق این توان تردیدآفرینی ای از موارد می شبهات مربوطه داده شود؛ چراکه در پاره

یکر است که یکی از مهمترین وجوه اعجاز قرآن کریم، اخبار غیبی اسـت کـه در  اسخ داد. شایانآیات پ
 تقسیم است: قرآن آمده و بر سه گونه زمانی )گذشته، حال و آینده( قابل

اند. سرگذشت  های گوناگون که در بستر زمان بوده . خبر از گذشته، سرگذشت انبیای سلف و امت1
شـده و  ها متداول بوده ولی کاماًل آلـوده و تحریف های پیشین آمده و بر سر زبان وبیش در کتاب آنان کم

 افسانه وار است.
وَتاء الآغَ خوانیم:  و حادثه طوفان می درباره سرگذشت نو  

َ
لَُمَها َها إَِل یِب وُوحِ ینِلآَك ِمنآ أ َك َما ُكنَ  َتعآ

ا ََ ُمَك ِمن َقتآِل َه وَ  َوالَ قَوآ
َ
ازاین  کنیم. پیش این از خبرهای غیب است که بر تو وحی می»(: 07)هود/  أ

ویژه در سفر  های پیشین به دانستی و نه قوم تو، سرگذشت نو  و حادثه طوفان، در نوشته نه تو آن را می
گونه که در قرآن  تفصیل آمده، ولی نه به آن تورات به…( سفر تکوین، اصحا  و  -پیدایش )عهد عتیق

وَتاء الآغَ خوانیم:  است. درباره سرگذشت یوسف )ه( نیز میپاک و منزه آمده 
َ
 َك ِه إَِل یِب وُوحِ یَذلَِك ِمنآ أ

تفصیل شر  آن آمده است، ولی نه  ( به52-05(؛ باآنکه در سفر پیدایش )اصحا  157)یوسف/ 
 درستی و پاکی بیان قرآن. به

؛ و نیز دربـاره حضـرت مـریم و (5اسرائیل و فرعون )قصص/  همچنین درباره موسی و هارون و بنی
گونه تعبیرها آمده که حاکی از امانـت در نقـل و حفـظ قداسـت مقـام انبیـا و  ( این00عمران/  زکریا )آل

اولیای خدا است، ولی این جهت در تورات هرگز رعایت نشده بلکـه بـرعکس، از مقامـات عالیـه آنـان 
 کاسته است.

ویژه  گردیـد، بـه ی دور یـا نزدیـک واقـع میآینـدهه در . خبر از آینده؛ خبر از پیشامدهایی است ک7
هـا و گسـترش  که اخبار غیبی قرآن مشهود گردد. مانند خبر از فـتح و پیروزی تا آن الوقوع حوادث قریب

درپی تحقق یافت. خبر از غلبه روم بر فـارس  یک و پی به اسالم و نابودی و سرکوب شدن دشمنان که یک
دآ  ِف پس از اندی سال، 

َ
ِد َغلَمتِِهمآ َسمأ َْعآ رآِ  َوُهمآ ِمنآ 

َ لُِتونَ یَن اَأآ (؛ از ایـن قبیـل اسـت. ایـن 5-0)روم/  غآ
م ادامه داشت. ابتدا برتری با خسـروپرویز  677م تا سال  655بیزانس از سال و دولت جنگ میان ایران 

سـال نوبـت برتـری  بود و سوره روم که در مکه نازل گشته، خبر از تغییر وضع جنگ داد، باگذشت چند
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م( که به دست اشرا  و سـرداران لشـکر  778بیزانس رسید و این برتری تا پایان سلطنت خسروپرویز )
(، ایـن امـر موجـب خشـنودی 777-772تـا:  به قتل رسیده ادامه داشت )رک: پیرنیا، تاریخ ایـران، بی

فَمإِنآ هماوردی با قرآن اسـت: آورتر اخبار از ناتوانی همیشگی بشر از  مسلمانان گردید. از همه شگفت
وا انلَ اَر الَ ِت  ُِ َعلُوا فَاَت  َعلُوا َولَنآ َتفآ تآ لِلآََكفِرِ  لَمآ َتفآ ِعَد 

ُ
َِجاَرةُ أ

آ
(؛ کـه همـواره شـاهد 70)بقـره/  نَ یَوقُوُدَها انلَ اُس وَاِل

 (172-6/715: 1010رود )معرفت، التمهید فی علوم القرآن،  صدق اعجاز قرآن به شمار می
دسـتان آنـان،  های منافقان و هم ها و توطئه . خبر از حاضر: خبرهای غیبی است که قرآن از دسیسه5

گونه آیات در قرآن فـراوان اسـت. ماننـد  مشرکان و یهودیان پرده برداشته و آنان را رسوا ساخته است. این
ائِ  َوَرُسوالً إََِل بَِن فرماید:  ای که می آیه َ ِن یإِسآ

َ
ُتُكم بِآ قَدآ  َل أ ِن یِجئآ

َ
ِبُكمآ أ ل ُُِ لَُكمم ِممَن الِطم ٍُ ِمن رَّ خآ

َ
ُِ ی َكهَ یِ أ َئم

وُفُخ فِ یِ الطَّ 
َ
میً ُكوُن َط یِه فَ ی فَأ حآ

ُ
َِ وَأ بآَر

َ
َمَه واَأ بآرِىُء اَأكآ

ُ
ِن اهّللِ وَأ ُكلُوَن َوَمما  ییا بِإِذآ

آ
وَبِمُئُكم بَِمما نَمأ

ُ
ِن اهّللِ وَأ ىَت بِمإِذآ آَمموآ ال

ِخرُ  ِمنِ یَذلَِك ْل ونُِكمآ إِنَّ ِف یبُ  وَن ِف نَدَّ ْآ م عنوان رسول و فرسـتاده  او را به»(؛ 07عمران/ )آل یَ ًُ لَُّكمآ إِن ُكنُتم مُّ
ام،  ای از طر  پروردگارشان برایتـان آورده گوید:( من نشانه ها می اسرائیل )قرار داده که به آن سوی بنی به

گـردد و کـور  ای می فرمان خدا پرنـده دمم و به ؛ سپس در آن میسازم من از گل چیزی به شکل پرنده می
خوریـد و  کنم و ازآنچه می بخشم و مردگان را زنده می مادرزاد و مبتالیان به برص )پیسی( را بهبودی می

ای برای شما است اگـر ایمـان  ها نشانه دهم، مسلمًا در این کنید، به شما خبر می در خانه خود یخیره می
 ید.داشته باش

اشش.ادَاحرشیراقرلَادلدنانظرلتاشیعیرن

ِ یَوِمَن انلَّاِس َمن در ییل آیه:  َسُه ابآتَِغاء َمرآَضاِت اهّللِ وَاهّللُّ َرُؤوٌف بِالآِعَتادِ  یشآ (؛ و از میان 752)بقره/ َنفآ
فروشد و خداوند بر بندگان مهربان  مردم کسی است که نفس خویش را برای کسب خشنودی خدا می

برند که ممکن است، مقصود آیه  نویسد: در خصوص آیه باال، مفسران افراد خاصی را نام می می« است.
دهند که آیه را پیامی کلی نیز در نظر بگیرند. این آیه مرتب  است با حکم  آنان بوده باشد، ولی ترجیح می

: 150، 115، 110 مضمون اخالق مهمی در قرآن کریم که در آیات« معرو  و نهی از منکر امربه»کلی 
آمده است. عمر بن خطاب، خلیفه دوم، در مقام تفسیر این آیه درباره کسی که … و  117، 2: 102، 5

کند و در راه آن  معرو  و نهی از منکر می امربه»فروشد گفت: منظور کسی است که  نفس خویش را می
« فروشد زندگی خویش را می»ای تواند به معن فروشد، می شود. در این معنا نفس خویش را می کشته می

زیرا وقتی  بر بستر پیامبر و نیز باشد. برخی معتقدند که این آیه مرتب  است با خوابیدن علی
که هد   خوابید تا پیامبر بر جای پیامبر از مکه به مدینه مهاجرت کرد. امام علی پیامبر
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من یشری »تر  پیدا کنند. در معنای کلیدشمنی مکیان بود، فرصت الزم برای گریختن از چنگ آنان را 
کشد و این معامله  بدین معنا است که کسی که از هوا و هوس خویش، به خاطر خدا دست می« نفسه

 (.1/526: 1577نیکویی است )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم، 
انقداوابرَسی

کند،  اخالقی را یکر میسری احتماالت تفسیری کلی و  شود، در ابتدا یک گونه که مشاهده می همان
است. تازه  بر بستر پیامبر نویسد: برخی معتقدند که این آیه مرتب  با خوابیدن علی آنگاه می

تر نیز برای مراد از آیه محل بحث یکر  ازاین احتمال )دیدگاه شیعیان( یک معنای کلی بالدرنگ پس
کمرنگ و ضعیف و در حاشیه سایر آراء و  که دیدگاه شیعه در یهن خوانندگان تفسیر، بسیار کند تا آن می

 اقوال قرار گیرد.
مخصـوص  در بسـتر پیـامبر شده )مبنی بـر خوابیـدن علـی شأن نزول که درباره این آیه نقل

تـوان بـه  انـد. ازجملـه می عالمان شیعه نیست؛ بلکه بسیاری از عالمان اهل سـنت نیـز آن را نقـل کرده
جوزی و ابن صباغ مالکی که همه ایـن علمـا از  د بن حنبل، ابنطبری، ابن هشام، حلبی، یعقوبی، احم

 ( اشاره کرد.08/ 7: 1572دانشمندان مطر  اهل سنت هستند )امینی، الغدیر، 
البالغه ابن ابی  استاد شار  مشهور نهج« ابوجعفر اسکافی»ها سخنی است که  تر از همه این جالب

ْلش قد ث»الحدید معتزلی، در این زمینه گفته است:  و الیجحده ْلال مجنفث ْلو غیَ … بت بالتفْلتَ حدیث ْللف
و قد روی ْللمفسَوث کلهم: ْلّث قفل ْللله تعالف: و من ْللناس من ی رَی رفسره ْلبتغراء … ماالط الهل ْللملة

ْلشمَضات ْللله ْلرزلت  ف علف ) الحدید، شر  نهج البالغه ابن ابـی  ابی )ابن« ( لیلة ْللمبیت علف ْللف
شده  به تواتر ثابت در بستر پیامبر اسالم  حدیث خوابیدن علی »(؛ 761/ 15ق:  1570الحدید، 

کس  انکار نیست؛ بنابراین جز انسان دیوانه و مجنون یا کسی که با مسلمانان معاشرتی ندارد، هیچ و قابل
ن ْللنراس و مر»نظر دارند که آیه شریفه  کند؛ زیرا تمام مفسران قرآن کریم اتفاق چنین روایتی را انکار نمی

 «نازل گشته است. در لیلة المبیت، در شان علی …« من ی َی
انـد کـه آیـه لیلـة المبیـت  القول نتیجه این که تمام دانشمندان اسالمی، اعم از شـیعه و سـّنی، متفق

نازل گشته است )ر.ک: مکارم، آیـات والیـت در  نظیر علی  ( در شان فداکاری و ایثار بی752)بقره/
 (.725-720ش:  1577قرآن، 
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 نتیجه
توان ایعـان بـه جامعیـت  از بارزترین مزایا و محسنات کتاب تفسیر معاصرانه ی قرآن کریم، می -

 قرآن و نیز وحیانی دانستن کل قرآن اعم از الفاظ و معانی آن دانست.
گذاری نادرست کتاب )از سوی  ناماشکاالت صوری ـ ساختاری کتاب مزبور عبارت است از:  -

های  شناسی ناقص بحث، استفاده گسترده از گرایش عرفانی و عدم توجه به گرایشروشن مترجم(، 
، عدم مستندسازی واژگان ییل آیات، یکر نکردن «گرایی سنت»دیگر، عدم ارائه تعریفی روشن از 

روایات شان نزول در موارد الزم، گزینش همکارانی غیرمتخصص در تفسیر قرآن، یکر نکردن رزومه 
 ن کتاب، قّلت مفسران شیعه در فهرست مفسران بزرگ کتاب.علمی ویراستارا

 مالحظات محتوایی اجمالی: -
 بدون تصریح موضع خود درباره نظریه مذکور؛« نظریه وحدت وجود»اشاره به  .1
های  تکـرار شـده»صـورت  به« سـبعًا مـن المثـانی»ای نارسـا بـرای عبـارت قرآنـی  ارائه ترجمه .7

 ؛«هفتگانه
 یار بعید بدون مستندسازی؛یکر برخی از احتماالت بس .5
 بندی روشنی ارائه نداده است؛ جمع« نسخ»ییل مطالب و اقوال متعدد پیرامون  .0
 سوره بقره؛ 100استناد به برخی از روایات ضعیف و اسرائیلی ییل آیه  .0
خیـزد از قبیـل  هـا برمی نپرداختن به شبهه جبر و پاسخ ندادن به آن ییل آیاتی که رایحه جبر از آن .6

 عمران. سوره آل 76آیه 
 اشکاالت محتوایی تفسیری تفصیلی -
 دفاع از پلورالیزم دینی؛ .1
 مؤید قرار دادن مطالب سفر خروج برای تقویت وجه خاصی در تفسیر قرآن؛ .7
 ؛«ولکم فی القصاص حیوة« سوره بقره  127عدم تبیین اعجاز ادبی آیه  .5
 ن؛اجتماعی قرآ -روزرسانی آیات سیاسی خودداری از تفسیر دقیق و به .0
 عمران؛ آل 07آیه ز قبیل دهی به شبهات معجزات انبیاء ییل آیاتی ا عدم پاسخ .0
 در حاشیه قرار دادن نظرات شیعیان. .6
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