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

one of the latest Quranic researches in the West, entitled “The Study Quran” was 

published in 1212 in San Francisco, under the editorship of Dr. Seyyed Hossein 

Nasr. Given that this interpretation has been written in the Western world, it is 

important to critique it and pay attention to the interpretive method of this exegesis. 

Although the title of the translation of this commentary is “The Contemporary 

Interpretation of the Holy Quran”; but this interpretation cannot be considered as a 

modern and up-to-date commentary on the Holy Quran. This research uses library 

resources [= desk research] and descriptively-analytically to examine the 

methodology of this interpretation. The results of the research indicate that this 

exegesis has used the traditionalist [= Perennial Philosophical] method to cite the 

quotations of the earlier commentators of the two major Islamic sects [of Shia and 

Sunni]. The most important characteristics of social interpretation of the Quran are: 

paying attention to the verses of the Quran to solve social problems, applying Quranic 

teachings and appropriate answers to eliminate the social doubts, paying attention to 

the pedagogical teachings of the Quran, using a clear and all-understandable 

expression, paying attention to rationalism, paying attention to authentic sciences in 

interpreting the verses of the Quran, refraining from interpreting the ambiguities 

[mubhamat] of the Quran, avoiding the wide range of theological, literary, 

jurisprudential debates and differences in recitations [qira’at], avoiding the forged 

narrations and Israelites; This exegesis has adhered to only three characteristics i.e. 

using a clear and all-understandable expression, avoiding the interpreting the 

ambiguities [mubhamat] of the Quran, and voiding the wide range of theological, 

literary, jurisprudential debates and differences in recitations [qira’at]. Hence, such an 

interpretation with a traditionalist [= Perennial Philosophical] approach, contrary to 

the title of “contemporary”, causes the neglecting of the Quran in the Western world 

and prevents the pedagogical, guiding, and social teachings of the Quran from the 

lovers of Quran in the Western world. 

Keywords: Quran, Interpretation, Interpretive Method, Interpretive Tendencies, 

Social Interpretation, Contemporary Interpretation, Seyyed Hossein Nasr.  
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 مقاله علمی ـ پژوهشی

88فسیر معاصرانه قرآن کریمفسیر معاصرانه قرآن کریمتت  گرایش اجتماعیگرایش اجتماعینقد نقد 
  

 3علی اکبر فراهی بخشایش - 2شعاعیعلی اصغر 

 چکیده
 The study»، یکی از جدیدترین تحقیقات قرآنـی در غـرب اسـت کـه بـا عنـوان «تفسیر معاصرانه قرآن کریم»

Quran » ه اینکـه فرانسیسکو، با سرویراستاری دکتر سید حسین نصر به چاپ رسید. بـا توجـه بـ در سان 7510در سال
این تفسیر در جهان غرب نگارش یافته است، ضرورت نقد و بررسی آن و توجه به روش تفسـیری مورداسـتفاده در ایـن 

تـوان ایـن  اسـت؛ امـا نمی« تفسیر معاصرانه قـرآن کـریم»تفسیر حائز اهمیت است. با اینکه عنوان ترجمه این تفسیر، 
صـورت  ای و به خانـه نست. ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از منـابع کتابتفسیر را تفسیری عصری و روزآمد از قرآن کریم دا

دهد: این تفسیر بـا اسـتفاده از  شناسانه این تفسیر است. نتایج تحقیق نشان می توصیفی ـ تحلیلی درصدد بررسی روش
ی قرآن کـه های تفسیر اجتماع های مفسران متقدم فریقین پرداخته است. مهمترین شاخصه قول گرایانه به نقل روش سنت

هـای قرآنـی و پاسـخ درخـور بـرای رفـع  اند از: توجه به آیات قرآن درصدد حل مسائل اجتمـاعی، تطبیـق آموزه عبارت
گرایی، توجـه بـه علـوم  فهم، توجه به عقل های تربیتی قرآن، استفاده از بیانی رسا و همه شبهات اجتماعی، توجه به آموزه

های کالمـی، ادبـی،  داختن به تفسیر مبهمات قرآن، پرهیز از طر  گسترده بحثقطعی در تفسیر آیات قرآن، پرهیز از پر
فقهی و اختال  قرائات، پرهیز از ورود روایات جعلی و اسرائیلیات؛ این تفسیر فق  به سـه شاخصـه: اسـتفاده از بیـانی 

ی کالمـی، ادبـی، فقهـی و هـا فهم، پرهیز از پرداختن به تفسیر مبهمات قرآن و پرهیز از طر  گسـترده بحث رسا و همه
گرایانه بـرخال  عنـوان معاصـرانه، باعـث  رو، چنین تفسیری با رویکـرد سـنت اختال  قرائات پایبند بوده است. ازاین

های تربیتی، هدایتی و اجتماعی قـرآن بـه گـوش شـیفتگان  مهجوریت قرآن در جهان غرب شده و مانع از رسیدن آموزه
 شود. قرآن در جهان غرب می

هـای تفسـیری، تفسـیر اجتمـاعی، تفسـیر  کلیـدی: قـرآن، تفسـیر، روش تفسـیری، گرایش واژگان
 معاصرانه، سید حسین نصر.
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 مقدمه
عنوان یکی از علوم اسـالمی در جهـت شـر  و تبیـین قـرآن  تفسیر قرآن کریم از قرن دوم هجری به

مختلفـی بـر اسـاس  هـای متعـدد و ها و گرایش کریم تالش کرده است. از ابتدای شروع این علم، روش
شرای  و نیازهای هر عصر و دورانی شکل گرفته است. اقسام مختلف تفسیر قرآن بر اساس رویکردهای 
مختلف و معیارهای خاصی شکل گرفته است. تفسیر قرآن از جهت شکل به تفسیر موضوعی و ترتیبی؛ 

ر روایی؛ از جهت معیـار بـه از جهت منابع و مأخذ تفسیری به تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر عقلی و تفسی
تفسیر اجتهادی، تفسیر فقهی، تفسیر ادبی، تفسیر تربیتی، تفسیر کالمی، تفسیر عرفانی، تفسیر علمی و 

ای از تفسیر اجتهادی ـ علمی است که در عصر  شود. تفسیر اجتماعی قرآن گونه تفسیر رمزی تقسیم می
 رفته است.معاصر موردتوجه مفسران و اندیشمندان اسالمی قرار گ

های پـردازش  گیری عصـری، سـبک مراد از گرایش در تفسیر، تأثیر باورهای مذهبی، کالمی، جهت
هـا و یوق و سـلیقه و تخصـص علمـی مفسـر شـکل  تفسیر قرآن است که بر اساس عقاید، باورها، نیاز

ی قرآن، تفسیر اجتماع(. ۳۲۶: 1587های تفسیری قرآن،  ها و گرایش گیرد )رضایی اصفهانی، روش می
ای از روش تفسیر اجتهادی ـ علمی است که درصدد کشف مراد الفاظ قرآن بـر اسـاس نیازهـای  شاخه

واقعی عصر حاضر است. مفسر در این روش در تالش است، بین نظریه قرآن درزمینه مسائل اجتماعی 
(. ایـن 05: 1010با اهدا  اجتماعی هماهنگی برقرار کنـد )ایـازی، المفسـرون حیـاتهم و مـنهجهم، 

های مختلف مسـائل اجتمـاعی ماننـد مسـائل عقیـدتی، اقتصـادی، سیاسـی،  گرایش تفسیری در جنبه
اخالقی و حقوقی به ارائه نظریه پرداخته و درصدد رفع مشکالت اجتماعی به شـبهات مختلـف پاسـخ 

 دهد.
ردن محتوای عنوان کتاب زندگی بشری معرفی کند و با آو تفسیر اجتماعی در تالش است، قرآن را به

رو، الزمه این امر، داشتن نگاهی  قرآن به متن زندگی انسان، مشکالت اجتماعی بشری را رفع کند. ازاین
های آن است، نه نگاهی صر  علمی؛ چنانچه بـا مراجعـه بـه چنـین تفاسـیری،  مؤمنانه به قرآن و آموزه

یش تفسیری بیان شده اسـت نویسی و استفاده نکردن از اصطالحات علمی از خصوصیات این گرا ساده
تفسیر عصری تفسیری است که با اتخای روشی جدید  (.۱۳۹/ ۲: 1576)یهبی، التفسیر و المفسرون، 

های مسلمانان معاصر بـا قـرآن  بینی و اعتقادی، باعث ایجاد تناسب میان اندیشه در طر  مباحث جهان
: 1727مواجهـة العصـر،  ینی فیدگویی نوین به مباحث است )شرقاوی، الفکر ال شده و درصدد پاسخ

ی بـه شـبهات و یتوان در موارد زیر خالصه کرد: پاسـخگو گونه از تفاسیر را می (. خصوصیات این057
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توجه بـه  تی؛یتی و تربیر؛ توجه به ُبعد هدایی در تفسیگرا توجه به عقل و عقل ازهای فکری قرن حاضر؛ین
د بـر وحـدت موضـوعی یـم و تأکیی قرآن کـرد بر وحدت موضوعیحرکت جهادی؛ تأک ُبعد اجتماعی؛

 (.520: ۱۷۳۳،  ر و مفسرانیخ تفسیی با تاریمهر، آشنا م )علوییهای قرآن کر سوره
توان معاصرانه باشد که در جهت پاسخگویی به مشکالت و معضالت اجتماعی زمـان  تفسیری می

... در این گرایش تفسـیری جـا ها، توسعه علوم و صنایع و  ها، تمدن بینی خود باشد. نحوه برخورد جهان
دارد. مفسر در این شیوه با روشی نوین مسائل موردنیاز جامعه را با استفاده از آیات قـرآن کـریم روشـن 

 (.500دهد )همان:  کرده و به شبهات عصر خود پاسخ می
که از جدیدترین تألیفات مستشرقان مسلمان به زبان انگلیسی اسـت « تفسیر معاصرانه قرآن کریم»

سـید حسـین »پژوهان قرار گرفته است. این تفسیر زیر نظـر دکتـر  پژوهان و استشراق که موردتوجه قرآن
 و با همکاری جمعی از مستشرقان مسلمان به نگارش درآمده است.« نصر

شناسانه تفسیر معاصرانه قرآن کریم بـر اسـاس روش  هد  از نگارش این مقاله نقد و بررسی روش
صورت توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از  ریم است. روش تحقیق در این مقاله بهتفسیر اجتماعی قرآن ک

مقاله این است که جنبه اجتماعی قرآن که در دوران معاصر موردتوجـه  ادعای ای است. خانه منابع کتاب
غالب مفسران قرآن است، در این تفسیر مورد غفلت قرار گرفته است و یکی از نقدهای جدی بـر روش 

رو،  ازاین است.فسیر، خالی بودن آن از پرداختن به شیوه و روش اجتماعی در مطالعات قرآنی بوده این ت
این اثر موجبات مهجوریت قرآن در جهان غرب را فراهم خواهد کرد. این اثر که با سرویراستاری جناب 

ر نگـارش و آقای دکتر سید حسین نصر به نگارش درآمده است، نیازمند بازنگری روشـی و محتـوایی د
 ویرایش دوباره است.

 پیشینه بحث
نامه به نگارش درنیامـده  عنوان مقاله، کتاب و پایان درزمینه نقد تفسیر معاصرانه قرآن کریم، اثری به

شمسـی بـه زبـان  ۱۷۹۹است. علت این امر نیز جدید بودن موضوع فوق است. این تفسیر که در سـال 
سـازی مقـاالت و  پژوهان قرارگرفته و در حال ارزیابی و آماده نتازگی موردتوجه قرآ فارسی ترجمه شد، به

صـورت  پژوهـان کشـور به هایی توسـ  برخـی از قرآن آثار هستند. البته الزم به یکر اسـت کـه نشسـت
عنوان نمونه خبرگزاری  اند. به حضوری و مجازی صورت گرفته است که به نقد و بررسی این اثر پرداخته

با تهیه گزارشی علمی با حضور دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی  ۱۷۹۹سفند حوزه در تاریخ هفدهم ا
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برگزار کرده است که ایشان به یکر نکات مثبت و نقدهای وارده بر این تفسیر پرداختـه اسـت؛ همچنـین 
، با برگزاری نشسـت نقـد و بررسـی نخسـتین جلـد ۱۳۶۶ماه  خبرگزاری ایکنا در تاریخ اول اردیبهشت

که با سخنرانی سرویراسـتار ایـن اثـر، دکتـر سـید حسـین نصـر، اسـتاد « صرانه قرآنتفسیر معا»کتاب 
علمی دانشـگاه  والمسلمین سید محمدعلی ایازی، عضو هیئـت االسالم دانشگاه جرج واشنگتن؛ حجت

؛ علمی جامعةالمصـطفی  والمسلمین محمدعلی میرزایی، عضو هیئت االسالم آزاد اسالمی؛ حجت
علمی دانشگاه  شاءالله رحمتی، عضو هیئت س موسسه حکمت و فلسفه ایران و انغالمرضا یکیانی، رئی

پژوهـان بـه نقـد و بررسـی ایـن اثـر  صورت مجازی برگزار شد که قرآن آزاد اسالمی و مترجم این اثر، به
نشست نقـد و بررسـی کتـاب تفسـیر معاصـرانه قـرآن  ۱۳۶۶پرداختند؛ همچنین در تاریخ سوم خرداد 

ری مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعة المصطفی در دانشکده الهیـات دانشـگاه کریم، با همکا
علمی دانشگاه قم؛ دکتـر محمدحسـن  قم برگزار شد. در این نشست دکتر سید رضا مؤدب، عضو هیئت

علمی  هیئـت ، دکتر عباسعلی براتـی یـزدی، عضـوعلمی جامعة المصطفی العالمیه زمانی، عضو هیئت
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی به نقد  عالمیه و دکتر محمدکاهم شاکر، عضو هیئتجامعة المصطفی ال

گونـه نقـد و بررسـی بـر  حال هیچ و بررسی تفسیر معاصرانه قـرآن پرداختنـد. الزم بـه یکـر اسـت تابـه
 رو، مسئله مقاله حاضر فاقد پیشینه است. شناسی تفسیر معاصرانه قرآن انجام نگرفته است. ازاین روش

 معرفی اجمالی تفسیر معاصرانه قرآن کریم الف.
حاصل تالش جمعی از محققان قرآنی است که زیرنظـر دکتـر سـید « تفسیر معاصرانه قرآن کریم»

« The study Quran»اند. این کتاب ترجمه جلد اول از هفـت مجلـد  حسین نصر به ارائه این اثر اقدام کرده
به چاپ رسـید. نـام اصـلی آن  ۲۶۱۱در سال « پر وانهار»فرانسیسکو توس  انتشارت  است که در سان

را بـرای آن  « تفسیر معاصرانه قرآن کریم»بوده و در ترجمه فارسی نام « قرآن شناخت»یا « مطالعه قرآن»
شاءالله رحمتی و ویراستاری مصطفی ملکیان به زبـان  اند. جلد اول این کتاب با ترجمه ان انتخاب کرده

به چـاپ رسـیده اسـت. ایـن اثـر شـامل  1577انتشارات سوفیا در سال صفحه توس   ۳۱۶فارسی در 
عمران است. نگارش این کتـاب بـا  های حمد، بقره و آل ای از مترجم، سرویراستار و تفسیر سوره مقدمه

شود ـ به آقای دکتر  خوانده می« هارپروان»فرانسیسکو ـ که اکنون به نام  سان« هارپر«  سفارش انتشارات
 (.66/ 1: 1577سال پیش شروع شد )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم،  ۹ر از حدود سید حسین نص

 ب. معرفی نویسندگان تفسیر معاصرانه قرآن کریم
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ا.اسیداحسینانصر۱

اللـه از طبیبـان  ش در تهران زاده شـد. پـدرش سـید ولی 1517فروردین  ۱۹سید حسین نصر متولد 
ی انقالب مشروطه دخالت داشت. مـادرش نیـز از نوادگـان دربار سلطنتی بود که در تدوین قانون اساس

(. سـید حسـین 17-11ش:  ۱۷۳۱وجوی امـر قدسـی،  الله نـوری بـود )نصـر، در جسـت شیخ فضـل
سالگی بـه مدرسـه  ۱۳تا  ۱۲یعنی از  ۱۹۱۶م تا  1700تحصیالت ابتدایی را در تهران گذراند و از سال 

جوی ایرانی بود که در رشته فیزیک در مقطـع کارشناسـی پدی در هایتستون آمریکا رفت. او اولین دانش
حال، احوال و آثار دکتـر سـید حسـین  ارشد بورسیه انستیتوی تکنولوژی ماساچوست شد )زیالن، شر 

لیسـانس را دریافـت  شناسی و ژئوفیزیـک درجـه فوق در رشته زمین ۱7۱۰(. وی در سال ۱۰-۱۱نصر، 
ته تاریخ علم و معرفت از دانشگاه هاروارد مـدرک دکتـری کرد. همچنین در همان سال توانست، در رش

(. نصر پس از انقـالب اسـالمی بـا مهـاجرت بـه آمریکـا، نخسـت در ۱۳خود را دریافت کند )همان: 
عنوان استاد مهمان مشغول به تدریس شد. در ادامه به دانشگاه تمپل رفت و به مدت پـنج  دانشگاه یوتا به

حال اسـتاد  تابـه 1780فعالیـت علمـی پرداخـت. دکتـر نصـر از سـال به  1780تا  1727سال از سال 
حکمـت »گرا مـدافع  عنوان فیلسـوفی سـنت مطالعات اسالمی در دانشگاه جوزج واشنگتن شد. وی بـه

سـمت سرویراسـتاری را داشـته « تفسیر معاصرانه قرآن کریم»شود. دکتر نصر در  شناخته می« جاویدان
 است.

سُتم۲ َُ ا.امحمدا

ای مسـلمان بـه دنیـا  در تورنتو کانادا، در خـانواده 1785( در سال Mohammed Rustomم )محمد ُرستُ 
بــا مــدرک لیســانس در رشــته مطالعــات اســالمی و فلســفه از دانشــگاه تورنتــو  7550آمــد. در ســال 

دکترای خود را در رشـته فلسـفه و ادبیـات اسـالمی از همـان  7557التحصیل شد. سپس در سال  فارغ
پیشـنهاد شـد کـه قبـول کـرد. به وی یافت کرد. در همان سال همکاری در دانشگاه کارلتون دانشگاه در

ای چـون سـید حسـین نصـر، تـاد الوسـون، ویلیـام  های برجسته ُرسُتم فلسفه اسالمی را نزد شخصیت
 Shahriari; Rustom. "Neo-Orientalism and the Study of Islamicچیتیک و مایکـل مـارمورا تلمـذ کـرده اسـت )

Philosophy: An Interview with Professor Mohammed Rustom", 7518 :117عنوان کمک ویراسـتار در  (. وی به
های  های مختلف ترجمـه و تفسـیر معاصـرانه قـرآن همکـاری داشـته و تفسـیر سـوره ویراستاری بخش

معاصـرانه قـرآن  قرآن کریم را در این مجموعه نوشته است )نصر، تفسـیر ۲۶و  ۱۱، ۱۶،11،17،15،10
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 (.55/ 1: 1577کریم، 

ا.اجرنرادگهی3

متحده آمریکا متولد شـده اسـت. وی بـا مـدرک کارشناسـی از  ( در ایاالتCaner Dagliجانر دگلی )
التحصیل شد. در مطالعات خاور نزدیک، کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه جورج  دانشگاه کرنل فارغ

خود را در مطالعات خاور نزدیـک از دانشـگاه پرینسـتون دریافـت  واشنگتن به پایان رساند. وی دکترای
تـا  7556عنوان استادیار در کالج روانوک در ویرجینیا خدمت کرد و از سال  به 7558تا  7550کرد. از 
(. وی در https://en.wikipedia.orgمشاور امور بـین ادیـان در دادگـاه سـلطنتی هاشـمی اردن بـود ) 7552

در تفسـیر  78،72،76،72،70،70،75،77،71، 7،5،8،7های  ترجمه اولیه و نگارش در تفسیر سوره
آرایی و نظارت  عنوان ویراستار بقیه ترجمه، نظارت بر ترجمه، صفحه معاصرانه قرآن همکاری داشته و به

 (.55/ 1: 1577رانه قرآن کریم، بر چاپ این کتاب را بر عهده داشته است )نصر، تفسیر معاص

ا.امرَیراَمسیادکرکر4

بـا مـدرک کارشناسـی از دانشـگاه کرنـل  1775( در سـال Maria Massi Dakakeماریا َمسـی دکاکـه )
کارشناسی ارشد و دکترای خـود را در مطالعـات  7555و  1778التحصیل شد و به ترتیب در سال  فارغ

یان رساند. او مدیر برنامه تحصیالت تکمیلی در دانشگاه جـورج خاور نزدیک از دانشگاه پرینستون به پا
بـرای مطالعـات « Ali Vural Ak»( مرکـز 7516-7510میسون و عضو مؤسـس و مـدیر موقـت سـابق )

های  (. وی تفســــیر و ترجمــــه اولیــــه ســــورهhttps://en.wikipedia.orgاســــالمی جهــــانی اســــت. )
را بر عهده داشته و در ویراستاری بقیه کتاب همکـاری داشـته اسـت )نصـر،  0،0،6،2،17،18،12،16

 (.55/ 1: 1577تفسیر معاصرانه قرآن کریم، 

ا.اجوزفائی.ابی.الومبرَد5

( در واشنگتن دی سی متولد شـد. کارشناسـی ارشـد Joseph E. B. Lumbardجوز  ئی. بی. لومبارد )
گاه جورج واشنگتن و دکترای خـود در مطالعـات اسـالمی را از دانشـگاه ییـل مطالعات دینی را از دانش

لومبارد برای تکمیل مطالعات اسالمی خود، به آموزش قرآن، حـدیث، تصـو  و فلسـفه  دریافت کرد.
اسالمی نزد اساتید سنتی در مراکش، مصر، یمن و ایران سفر کـرد. وی پـس از دریافـت دکتـرای علـوم 

ـــداســـالمی،  ( آغـــاز کـــرد 7550-7557ریس خـــود را در دانشـــگاه آمریکـــایی قـــاهره )کـــار ت
(https://en.wikipedia.orgوی تفسیر سوره .)  الـی  77و  15الـی  1های  و ترجمه سوره 110الی  77، ۱های
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قیه ترجمه و تفسیر این اثـر همکـاری را در تفسیر معاصرانه قرآن کریم انجام داده و در ویراستاری ب 110
 (.55/ 1: 1577کرده است )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم، 

 ج. روش تفسیر معاصرانه قرآن کریم
عنوان و  های گوناگونی برای شناخت روش تفسیری هر مفسر وجود دارد. نخست بـا مراجعـه بـه راه

یص داد؛ مرحله دوم برای شـناخت روش توان گرایش و روش تفسیری را تا حدودی تشخ اسم تفسیر می
عنوان مبـانی و کلیـات بحـث در ابتـدای  شده در هر تفسیر، مقدمه ابتدایی است که به و گرایش استفاده

 شده است.  شود؛ راهکار سوم، مطالب و محتوایی است که در تفسیر استفاده تفسیر بیان می

ا.اعنولناتفسیر1

شاءالله رحمتی انتخاب شـده  مترجم این اثر، آقای دکتر انکه توس  « تفسیر معاصرانه قرآن»عنوان 
ها  است، داللت بر این دارد که این تفسیر به مباحث و رویکردهای اجتماعی و معاصر در زندگی انسـان

تفسـیر روزآمـد قـرآن؛ ممکـن یـا »داللت دارد؛ اما دکتر سید حسین نصر در نشست علمی که دربـاره 
متأسفانه من هنوز این کتاب و مقدمه اثـر را نخوانـدم و »ن گفته است: برگزار شده است، چنی« ناممکن

هرحال  با اینکه چندین بار گفتم، برای من این کتاب را ارسـال کننـد، هنـوز کسـی نفرسـتاده اسـت. بـه
امیدوارم آقای رحمتی درباره ترجمه معاصرانه توضیح بدهند و یا در چاپ دوم آن را اصال  کنند؛ چون 

کنم و اصـرار دارم کـه معاصـرانه بـا مـدرن اشـتباه نشـود  یـن اثـر احسـاس مسـئولیت مـیمن درباره ا
(https://www.mehrnews.com  ،17/7/1055خبرگزاری مهر.) 

ا.امقدمرامترجماواویرلستر2َ

حتـرم، دکتـر رحمتـی در ای است که مترجم م بخشی از استدالل معاصرانه بودن این تفسیر، مقدمه
این باره نوشته است. در نگاه ابتدایی شاید این نقدها بر کتاب وارد نباشـد؛ امـا در حقیقـت نقـد مـا بـه 

به زبان فارسی است کـه بخشـی از ایـن کتـاب را مقدمـه « تفسیر معاصرانه قرآن کریم»کتابی با عنوان 
ر عنوان، ساختار و محتوای این کتاب آمـده رو، الزم است که مطالبی که د دهد. ازاین مترجم تشکیل می

شویم که ایشـان در تـالش  است، نقد و بررسی شود. با نگاهی به پیشگفتار مترجم این کتاب متوجه می
حال ایـن تفسـیر  گرایی آن هماهنگ کند. بااین است، معاصرانه بودن این تفسیر را با مدرن نبودن و سنت

مبنای قرآن کریم، با کمک منابع روایی و تفسیرهای کالسیک  های انسان امروزی بر را جوابگوی پرسش
 (.78-72/ 1: 1577داند )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم،  می
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 گوید: مترجم در بخش دیگری از مقدمه خود، به تمایز معاصرانگی و مدرنیسم معتقد بوده و می
قتضائات این زمانه را در نظر گرفـت. شود، البته باید ا در تفسیری که در دوران ما بر قرآن نوشته می»

بردند، هرچـه بـا شـرای  ایـن زمانـه مـدرن  گیرند و گمان می معمواًل زمانه ما را زمانه مدرن در نظر می
بهره خواهد بود و بنابراین برای انسان معاصر سـخنی نخواهـد  سازگار نیفتد، از وجه معاصرانگی هم بی
داننـد.  نگرانه می مدرن ملتزم نباشد، تفسیری مهجور و گذشـتهداشت. تفسیری را که به اقتضائات دوران 

اللفظی در نظر گرفته شده است، چه این واژه مشتق از  به معنایی زیاده از حد تحت« modern»گویی واژه 
«modernus » است؛ اما حقیقت این است که مـدرن « کاماًل اکنونی»، یا «درست اینک»التینی به معنای

توان معاصرانه اندیشید، ولی یکسره تسلیم تفکر مدرن در کلیت آن  ه بودن نیست. میبودن عین معاصران
 (.12-16)همان: « نبود.

توان بدون عنایت به پدیده بسیار مهـم  هرتقدیر امروزه نمی گوید: به گونه می وی در جای دیگری این
ها داشـت )همـان:  یگر انسـانمدرنیسم، فهم جامعی از اندیشه قرآنی و تأثیر آن بر زندگی مسلمانان و د

۱۳.) 
حال که بـر تفاسـیر  تفسیر ما، درعین»کند:  گونه بیان می سید حسین نصر نیز روش این تفسیر را این

ها نیسـت، بلکـه خـود اثـر  شده از این کتاب های اقتباس ای از گزیده سنتی مبتنی است، صرفًا مجموعه
عالوه در جاهایی، تفسـیر خـویش را  ایم، ... به هنوینی است. در متن خویش ناگزیر دست به انتخاب زد

ایم. بدین ترتیب تفسیر ما، تفسیر  شود، آورده تر یافت نمی نیز که الاقل به همین صورت، در منابع متقدم
تر مبتنـی اسـت )همـان:  های تفسیری متقـدم حال بر تفکر اسالمی سنتی و سنت نوینی است که درعین

25.) 
رآن کریم، چونان منبع بنیـادین دیـن اسـالم، شـامل تعـالیمی، ازجملـه ق»دکتر نصر، معتقد است: 

تعالیم اقتصادی و سیاسی است که هم به فرد فرد مؤمنان تعلق دارد و هم به جامع اسالمی در کلیت آن. 
اند که قرآن به حیات دینی و همچنین به موضوعاتی نیز که هـم بـه نجـات فـردی  بسیاری از افراد واقف

 (.07)همان: « و هم به نظم اجتماعی اهتمام دارد. شود مربوط می
 تحلیل و بررسی

یـا « شناخت قرآن»، در زبان فارسی با عبارت «The study Quran» عنوان انگلیسی این تفسیر با عبارت
اللفظی و  توان ترجمـه تحـت را نمی« معاصرانه»رو استفاده از واژه  شود. ازاین ترجمه می« قرآنمطالعه »

ترجمـه « تفسیر معاصـرانه قـرآن کـریم»عبارت دانست. با توجه به اینکه این کتاب با عنوان  معادل این
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 کنیم: شده است، معانی متصور برای این عبارت را بررسی می
اخیـر را   نخست: تمرکز بر یکر آراء مفسران معاص؛ به این معنا که آراء مفسـران معاصـر صدسـاله 

معنا از معاصرانه با ادعای دکتر سید حسین نصر که در مقدمـه ایـن  بررسی و نقد کرده و ارائه دهد. این
تـوان  . با مراجعه به منابعی که در این تفسیر به کـار رفتـه اسـت، نمینداردتفسیر گفته است، همخوانی 

تفسیری که از منابع این تفسیر است، تنها دو  ۳۶چنین معنایی از تفسیر معاصرانه را قبول کرد. از حدود 
سنت به دوران معاصر مرتب  بوده و بقیه تفاسـیر مـورد  المیزان از شیعه و التحریر و التنویر از اهلتفسیر 

 (.70-71استفاده از تفاسیر قرون اولیه و قرون میانی است )همان:
هایی از علوم تجربـی کـه  دوم: تفسیر علمی قرآن؛ یعنی تالش در فهم جدید از آیات با توجه به یافته

و پیشرفت علوم جدید در غرب شکل گرفته است. در این نوع از تفسیر که با رویکردی به سبب گسترش 
های آنـان، بـه سـراغ  ، مفسر با نگاه مثبت به علوم تجربی و قطعی انگاشتن یافتهگیرد میمعاصرانه انجام 

علمـی کنـد. تفسـیر  های علمی می های قرآنی آمده و درصدد تطبیق آیات قرآن با یافته تفسیر و برداشت
شـود. نویسـندگان ایـن تفسـیر، از ایـن روش  قرآن به این معنا هم در تفسیر معاصـرانه قـرآن دیـده نمی

 توان چنین معنایی از تفسیر معاصرانه را قبول کرد. رو نمی اند، ازاین ای نکرده گونه استفاده تفسیری هیچ
اط با مسائل جدیـد و نیازهـای های آیات قرآن کریم در ارتب سوم: گرایش اجتماعی؛ استفاده از آموزه

نوپدید جامعه بشری و پاسخگویی به مشکالت انسان معاصـر اسـت. برداشـت دیگـری کـه از تفسـیر 
های قرآنی دربـاره تحـوالت دوران  توان کرد، نواندیشی دینی در تبیین و تفسیر دیدگاه معاصرانه قرآن می

گویی به مشـکالت  ات خود درصدد پاسخمعاصر است. مفسر این گرایش تفسیری، با استفاده از اطالع
و معضالت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی زمان خود با استدالل بـه آیـات قـرآن اسـت. در ایـن گـرایش 

روز از  های نادرست معرفت دینی، به برداشتی صـحیح و بـه تفسیری، مفسر در تالش است با نقد روش
ردازد. عصری بودن تفسیر برداشت جدیدی آیات قرآن دست یافته و به نقد شبهات و اشکاالت جامعه بپ

نیست، بلکه واقعیت انکارناپذیری است که از روزگاران پیشین موردتوجه بوده و همواره تفاسیر متناسب 
 (.000/ ۲: 1586و مفسران،  تفسیربا تحوالت علمی و فکری بشری نگاشته شده است )معرفت، 

هایی که نویسندگان ایـن تفسـیر در تبیـین و  شبا دقت در محتوای تفسیر معاصرانه قرآن کریم و تال
شود و دکتر نصر و همکـارانش قـدمی  اند، چنین گرایشی در تفسیر مالحظه نمی توضیح آیات الهی داده

دهـد؛ عـدم  اند. این تفسیر به هیچ پرسش جامعه اروپایی و آمریکایی پاسـخ نمی در این زمینه برنداشته
جهی به ُبعد هدایتی و تربیتی قرآن نیز از خصوصیات ایـن تفسـیر تو توجه به مباحث اجتماعی قرآن، بی
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های اروپا تدریس شود، جامعه علمی و دانشـگاهی  است. زمانی که این تفسیر تکثیر شده و در دانشگاه
رسند که قـرآن کتـاب سـنتی قـدیمی اسـت و اصـاًل بـه درد جامعـه بشـریت امـروزی  به این نتیجه می

 خورد. نمی
توان ارائه تفسیر  شینیان در قالبی نو؛ یکی دیگر از معانی تفسیر معاصرانه قرآن را میچهارم: تفسیر پی

های جدید و بـا زبـان و ادبیـات متناسـب روز  ای جدید و سبکی نو و در قالب نگارش متقدمان به شیوه
است. مفسر این نوع روش تفسیری، در تالش است با تغییر در هـاهر و صـورت تفسـیر، زبـان تفاسـیر 

روز و فرهنگ معاصر تطبیق داده و معار  کهن را با بیانی جدیـد بیـان کنـد  هن و متقدم را با ادبیات بهک
ترین  (. شاید بتوان تفسیر معاصرانه قرآن کریم را نزدیک02-06: 1526)ایازی، قرآن و تفسیر عصری، 

ه قرآن، برداشتی سـطحی معنا به چنین رویکردی از تفسیرنگاری تشبیه کرد. این تلقی از تفسیر معاصران
و صوری از تفسیر است؛ با اینکه تغییر ادبیات و زبان اثر در قالبی نو و جدید، باعث آشنایی نسل جدید 

واقعی، معاصرانه نشـده و  معنایشود؛ اما فق  با تغییر صوری، تفسیر به  با تحقیقات قرآنی پیشینیان می
واهد بود و محتوای آن مربوط به دوران پیشین است فق  قالب و پوسته تفسیر مربوط به دوران معاصر خ

 (.۳۱۹/ ۲: 1525نامند )معرفت، تفسیر و مفسران،  و درواقع چنین تفسیری را تفسیر عصری نمی

 های مثبت و مزایای تفسیر معاصرانه قرآن کریم د. ویژگی
عناوین زیر یکـر  های مثبت آن را در به نقدهای این کتاب، مهمترین مزایا و ویژگی پرداختنپیش از 

 کنیم: می
 داشتن انگیزه الهی دکتر نصر که برای خدمت به نشر معار  قرآن کریم است؛ .1
 اولین تفسیر اسالمی ـ شیعی که در آمریکا و شاید در غرب ههور پیدا کرده است؛ .7
 مسلمان بودن تمام مؤلفان تفسیر؛ .5
 ربی؛آشنایی کامل این مفسران و دکتر نصر با نیازها و یائقه فرهنگ غ .0
 ارائه شده است؛« هارپروان»گیری از فرصت نشر معار  قرآن که توس  مؤسسه انتشاراتی  بهره .0
 گیری تفسیر از تعدادی از تفاسیر مفسران بزرگ پیشین اسالم؛ بهره .6
 داشتن مقدمه مناسب برای ورود به مباحث قرآنی؛ .2
 دفاع از وحیانیت تام قرآن، اعم از الفاظ و محتوای قرآن کریم؛ .8
 ح به جامعیت قرآن؛تصری .7
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 ای نوین در چاپ تفسیر قرآن. استفاده از شیوه .15

 های گرایش اجتماعی در تفسیر . شاخصهـه
توان روش تفسـیری هـر مفسـری را تشـخیص داد، محتـوایی  مهمترین راهکاری که به کمک آن می

وجود اینکه عنـوان . تفسیر معاصرانه قرآن کریم، با گیرد می است که در سرتاسر تفسیر مورداستفاده قرار 
به خود گرفته است، روشی سنتی در ارائه مباحث بـه خـود دارد و درصـدد تفسـیر روزآمـد از معاصرانه 

هـای  شـود کـه آیـات مربـوط پیام داشتن نگاهی اجتماعی بـه قـرآن، باعـث میآیات قرآن کریم نیست. 
ه خود بگیرند. ممکن است، مختلفی در ابعادی مانند اخالق، تربیت، سیاست، اقتصاد، مدیریت و ... ب

ای ازنظر یک مفسر دارای پیامی اجتماعی باشد؛ اما مفسری دیگر چنـین برداشـتی را نداشـته باشـد.  آیه
 رو شناخت تمامی آیات اجتماعی قرآن کار دشواری است. ازاین

های تفسیر قرآن است که اولـین نـوع از چنـین گـرایش تفسـیری را  گرایش اجتماعی یکی از گرایش
الدین اسـدآبادی بـود.  عبده دید که زاییده نظریه بازگشت به قرآن سید جمال« تفسیر المنار»توان در  می

عالمه طباطبایی اشاره کرد که با رویکرد اجتمـاعی بـه تفسـیر « المیزان»توان به تفسیر  بعد از عبده، می
ش اجتماعی شکل گرفت کـه آیات قرآن پرداخته است. بعد از ایشان نیز تفاسیر دیگری با رویکرد و گرای

باعث پررنگ شدن نقش قرآن در سطح علوم اجتماعی گردید، تفاسیری همچـون؛ تفسـیر مراغـی، فـی 
هالل القرآن، محاسن التأویل، پرتوی از قرآن، نمونه، الکاشف، من وحی القـرآن، نـور، کـوثر، تفسـیر 

 قرآن مهر و ... .
ی اولین بار موردتوجه یهبی قرار گرفته و بعد های تفسیر اجتماعی قرآن که برا خصوصیات و ویژگی

الله معرفت و اندیشمندان دیگر تفسیر و علوم قرآنی به یکـر خصوصـیات ایـن نـوع از تفسـیر  از او آیت
؛ ۱۳۹-۱۳۳/ ۲: 1576اند، از امور زیر تشـکیل شـده اسـت )یهبـی، التفسـیر و المفسـرون،  پرداخته

برای پی بـردن بـه میـزان (. ۳۳۳-۳۳۰: 1587ی قرآن، های تفسیر ها و گرایش رضایی اصفهانی، روش
های موردنظر نسبت به این تفسـیر مـورد  استفاده از این گرایش در تفسیر معاصرانه قرآن کریم، شاخصه

 گیرد. نقد و بررسی قرار می

اتوجرابراآیرتاقرآنادَصدداحلامسرئلالجتمرعی .1

هـای  اجتمـاعی بـا اسـتفاده از گزارههای تفسیر اجتماعی قرآن، حل مسائل متعـدد  یکی از شاخصه
قرآنی است. مسائل متعدد اجتماعی در قرآن کریم مطر  شده است که قـرآن پاسـخ آن را در برخـی از 
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عنوان نمونه به دیدگاه عالمه طباطبایی )ره( درباره رابطه شفاعت و قـوانین اجتمـاعی  آیات داده است. به
شود. عالمه معتقد است: تبیین قوانین اجتماعی و  ، اشاره میسوره مبارکه بقره است ۳۳که برگرفته از آیه 

وسـیله  شکنی به ضرورت عمل به آن از لوازم جامعه انسانی است. کشیشان در مسیحیت با ترویج قانون
گاهان نیز شفاعت را همان فدا  فدا شدن مسیح، موجبات کاهش قدرت دین را فراهم کردند. برخی از ناآ

که مسئله شفاعت که نص قـرآن و روایـات متـواتر بـر آن داللـت  د، درصورتیان شدن مسیح معنی کرده
رو،  شونده با ایمان مرضی و دین حق از دنیـا بـرود. ازایـن دارد، به شرطی موردپذیرش است که شفاعت

کنـد  های معنـوی اجتمـاع بشـری را تـأمین می های مادی و هـم جنبـه قوانین اجتماعی اسالم هم جنبه
 (.182-180: 1: 1012زان فی تفسیر القرآن، )طباطبایی، المی

تفسیر معاصرانه قرآن، ییل آیه موردبحث و آیات مشابه، روشی سنتی اتخای کـرده و از پـرداختن بـه 
انـد از:  شده در این بخش از کتاب عبارت مسائل اجتماعی و حکومتی دوری کرده است. مباحث مطر 

تی عربستان، شفاعت موهبتی از جانـب خداونـد و مفهوم شفاعت، متداول بودن شفاعت در جامعه سن
 (.122-120/ 1: 1577معنای لغوی عدل )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم، 

های مفصل اجتماعی مطـر  اسـت کـه  عمران، بحث سوره مبارکه آل ۲۶۶عنوان مثال در ییل آیه  به
عنوان مثـال  انـد، بـه ر  کردههای مهم و بنیـادین اجتمـاعی را مطـ مفسرانی مانند عالمه طباطبایی بحث

توان به موارد زیر اشاره کرد: انسان و اجتماع، رشد انسـان در اجتمـاع، منـافع و مصـالح اجتمـاعی  می
انسان، توجه اسالم به مسائل اجتماعی، رابطه فـرد و اجتمـاع در اسـالم، هویـت اجتمـاعی در اسـالم، 

شبهات اجتماعی قرآن، صـالحیت اسـالم  های اجتماعی اسالمی، پاسخ به ضمانت بقا و اجرایی سنت
برای هدایت اجتماعی انسان، تمدن یا توحش غربی، تکون اجتماع اسـالمی، ضـمانت اجـرای قـوانین 
اسالمی برخال  قوانین غربی، آزادی در اسالم، راه تکامل و تحول در جامعه اسالمی، حرکت از نقص 

بـا احکـام اسـالمی، خصوصـیات و روش به کمال الزمه تحوالت اجتماعی، سعادت جامعه اسـالمی 
کننـده حـد و  های دیگر، عقایـد و باورهـا تعیین رهبری جامعه اسالمی، تفاوت حکومت اسالمی و نظام

 یزان فـیـمرز جامعه اسالمی، اجتماعی بودن شئون اسالمی و سرانجام جامعه اسالمی )طباطبایی، الم
در تفسیر معاصرانه قـرآن کـریم در حـدود یـک  (؛ اما ییل همین آیه157 -0/77 : 1012ر القرآن، یتفس

پرداختـه و احـادیثی را در شـر  « اصـبروا»، «رابطوا»، «صابروا»صفحه به بیان مختصر مباحث لفظی 
/ 1: 1577کند )نصر، تفسـیر معاصـرانه قـرآن کـریم،  معنای رباط از طبری و قرطبی و ابن کثیر بیان می

682-688.) 
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مختلف قرآنی در این تفسیر، توجـه بـه آیـات قـرآن درصـدد حـل  با دقت در شیوه بحث از مسائل 
مسائل اجتماعی یافت نشد. این تفسیر در غالب موارد با بیـان سـنتی درصـدد آشناسـازی مخاطـب بـا 

 مفاهیم حداقلی قرآن در جامعه سنتی عربستان است.

اهریاقرآنیاواپرسخادَخوَابرلیاَفعاشبهرتالجتمرعیاتطبیقاآموزه .2

شود که در موارد متعددی بشـر  رو می حیات فردی و اجتماعی خود با مشکالتی روبهانسان در طول 
از حل آن مشکالت ناتوان است. در اینجاست که دیـن و وحـی درصـدد رفـع معضـالت و مشـکالت 

 بخشد. اجتماعی برآمده و انسان را از منجالب گرفتارشده رهایی می
های جوامع  بشر یکی از مهمترین دغدغهحقوق، شخصیت و موقعیت اجتماعی زن در طول حیات 

الفـارق  امروزی است. عالمه طباطبایی با اشاره به پیشینه حقوق زن در تاریخ قبل از اسالم و مقایسه مع
آن با حقوق مطر  شده زن در قرآن کریم معتقد است: با اینکه اساس قوانین قـرآن کـریم بـر مصـالح و 

دهنده جایگاه واالی زن در قرآن کریم است.  یسه این امر نشانمفاسد بشری قرار داده شده است؛ اما مقا
ردیف با مرد در کسب کماالت است و مالک برتـری او  زن در قرآن، انسانی دارای جایگاهی رفیع و هم

یافته از زن و مـرد  (. در قرآن کریم هر فـرد انسـان مخلـوقی شـکل۱۷دامنی است )حجرات/ تقوا و پاک
افراد بشر امثال یکدیگرنـد. در قـرآن تـالش هـیچ انسـانی )مـرد و زن( نـزد معرفی شده است و تمامی 

(؛ زیرا هر انسانی از یک نوع بـوده و هـیچ تفـاوتی در 170عمران/ خداوند متعال ضایع نخواهد شد )آل
اصل آفرینش و هستی ندارند. اسالم بین مرد و زن ازلحاظ تدبیر امور اجتماعی و دخالـت اراده و عمـل 

توانـد در  صورت مستقل می ین تدبیر، تساوی و مساوات برقرار نموده است؛ زن همانند مرد بهآن دو در ا
سرنوشت خود تصمیم بگیرد، در نتیجه مالک عمل خود بوده و دارای حق است )طباطبایی، المیزان فی 

 (.721-761: 7: 1012تفسیر القرآن، 
یر مختلفی مانند المیزان )طباطبایی، المیـزان ، در تفاس778با مراجعه به تفسیر سوره مبارکه بقره آیه 

: 1520(؛ تفسـیر نمونـه )مکـارم شـیرازی، تفسـیر نمونـه، 071 -755/ 7: 1012فی تفسـیر القـرآن، 
(؛ 557-781/ 0 :1017القـرآن، یر من وحیالله، تفس (؛ و تفسیر من وحی القرآن )فضل160 -7/105

واالی زن در اجتمــاع و خــانواده، حکمــت بــه یکــر نکــاتی همچــون: حقــوق و مالکیــت زن، جایگــاه 
اند، برخال  چنین تفاسیری، تفسیر معاصرانه قـرآن کـریم، فقـ   داشتن عده برای زن و ... پرداخته نگه

درصدد تبیین مفردات الفاظ آیه و نهایتًا شر  آیات فقهی و نحوه جدایی زن و مرد توضیح داده است. در 
قدم است که مراد از حقوق زن، به معنی ضرر نرساندن به یکدیگر هایی از مفسران مت قول این تفسیر نقل
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 (.052-050/ 1: 1577است )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم، 
رسـیم:  های قرآنی با حل معضالت اجتماعی، به این نتیجـه می هایی از تطبیق آموزه با بررسی نمونه

حکام و حقوق زنان به جامعه غربـی ارائـه داده ای ابتدایی و ناچیز از ا تفسیر معاصرانه قرآن کریم، چهره
ردیف  که با مراجعه به تفاسیر معاصر، زنان در جامعه انسانی دارای جایگاهی واال و هم است، درصورتی
 با مردان هستند.

اهریاتربیتیاقرآناتوجرابراآموزه .3

ات قـرآن محور بر آیـ های تفاسیر اجتماعی قرآن، داشتن نگاه تربیت یکی از خصوصیات و شاخصه
(. در تفاسیر اجتماعی قرآن، هر 180است. کتابی که برای تربیت و هدایت انسان نازل شده است )بقره/

تواند درصدد تربیت انسان قرار گیرد )ر.ک: رضایی اصفهانی، محمـدعلی؛ حسـینی رامشـه،  ای می آیه
(. 1578، ۲۳، شــماره ۱۷ســید ســعید، بررســی تفاســیر تربیتــی معاصــر، مجلــه قــرآن و علــم، دوره 

عمران به روشی مـؤثر در تربیـت اشـاره دارد: طـر  سـؤال و رسـیدن بـه  سوره آل 167مثال، آیه  عنوان به
ای در  العـاده شـود و اثـر فوق شود که از آن بـه روش غیرمسـتقیم تعبیـر می جواب به شنونده واگذار می

( بـرای رسـاندن مخاطبـان 16/؛ رعد05؛ انعام/۹تربیت انسان دارد. قرآن کریم در آیات متعددی )زمر/
/ ۷: ۱۷۳۳خود به حقیقت از چنین روش مؤثری استفاده کرده است )مکـارم شـیرازی، تفسـیر نمونـه، 

محور بـه آیـات قـرآن در تفسـیر  (. استفاده از چنین روش و رویکردی در تفسیر قرآن و نگاه تربیت102
سطر به مقایسه مؤمنان و کافران  ۷در حد عنوان مثال در ییل آیه موردبحث فق   معاصرانه یافت نشد، به

 (.605/ 1: 1577و نیکان و بدان اشاره شده است )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم، 
ترین هـد  نـزول قـرآن اسـت کـه الزم  تربیت انسان در قرآن یکی از مهمترین و در حقیقت اصلی

یـرد. غالـب تفاسـیر اجتمـاعی خصوص در تفاسیر معاصر موردتوجـه قـرار بگ است در تفاسیر قرآن، به
اندازه خود درصدد کشف آثـار تربیتـی آیـات  دوران معاصر به این رویکرد گرایش داشته و هر مفسری به

 اند. قرآن پرداخته

افهمالستفردهالزابیرنیاَسراواهمر .4

فهم از آیـات قـرآن و  های تفاسیر اجتماعی قرآن، استفاده از بیانی رسا و همـه یکی دیگر از شاخصه
ترین امـوری اسـت کـه  گویی در تفسیر قرآن است. فهم و تفهیم قرآن کـریم از ضـروری ی از مغلقدور

اند. شناخت جایگاه  ه دانشمندان اسالمی از آغاز نزول این کتاب الهی در جهت رسیدن به آن تالش کرد
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ه دارد و آیات قرآن کریم، شأن نزول، فضای نزول، احکام و معارفی کـه آیـات متعـدد قـرآن بـه آن اشـار
حـال سـاده و  صدها مورد دیگر که در تفسیر قرآن کریم مطـر  اسـت، بایـد بـا زبـانی علمـی و درعین

فهم بیان گردد تا همه بتوانند از این سفره نعمت الهی متنعم شـوند. البتـه در بسـیاری از مـوارد کـه  همه
هم آن معـار  حتـی بـرای گنجد و ف تبیین معار  عالی و ژر  قرآن در قالب کلمات ساده و کوتاه نمی

خیلی از دانشمندان نیز سخت است، بسی مشکل و در برخی موارد محال است که بتـوان آن مطلـب را 
توان با استفاده از روش مناسب و شیوه راحـت و صـحیح  به مخاطب تفهیم کرد؛ اما در غالب موارد می

 مطالب را به یهن مخاطب انتقال داد.
نویسـی،  هـای قـرآن در میـان همـه بشـر بـه ساده ت گسـترش پیاممفسران تفاسیر اجتماعی در جه

گویی تمایل دارند تا از این رهگذر مخاطبان بیشتری را به قرآن جلب کنند. توجه به  آفرینی و آسان جایبه
چنین رویکردی در مقدمه بسیاری از تفاسیر اجتماعی مطر  شده است. شیخ محمـد عبـده در مقدمـه 

 نویسد: تفسیر جزء عم می
فهم استفاده کنم و از بیان وجـوه  های ساده و قابل ام تا از عبارت در تفسیر این جزء از قرآن کوشیده»

ای که در هنگام خواندن یا شنیدن آن، فق  توانایی بر خواندن یا شـنیدن  گونه گوناگون اعرابی بپرهیزم، به
 (.۲ق:  1501زء عم، )عبده، تفسیر القرآن الکریم ج« برای خواننده و شنونده کافی باشد.

با رویکرد و گرایش اجتماعی تدوین شده است، چنـین سـبکی در  در تفاسیر دوران معاصر که غالبًا 
(. ۱۷/ 1: ۱۳۲۳؛ مغنیـه، الکاشـف، ۱/۷تا:  شود )ر.ک: مراغی، تفسیر المراغی، بی نگارش مشاهده می

ر، تفسیر فی هالل القـرآن، تفسـیر های عینی چنین رویکردی در تفاسیر معاصر مانند تفسیر المنا نمونه
 روشنی مشهود است. نمونه، تفسیر پرتوی از قرآن، تفسیر نور و تفسیر قرآن مهر به

گرایانه تـدوین  تالش نویسندگان تفسیر معاصرانه قرآن این بود که تفسیری نوین، با رویکردی سـنت
بـه شناسـاندن آیـات الهـی  کنند و از بکار بردن اصطالحات متعدد اجتناب کـرده و در کمتـرین حجـم

هایی کـه  قول ای از موارد موفق نبوده و زبان اثر دارای اغالق است؛ خصوصًا که نقل بپردازند؛ اما در پاره
گیری همراه بوده و خواننـده را در حیـرت رهـا سـاخته  از تفاسیر دیگر شده است، بدون بررسی و نتیجه

زبان،  فسیر به زبان انگلیسی بـرای خواننـدگان انگلیسـیاست. البته اگر انصا  را در نظر بگیریم، این ت
فهم بوده و حتی برای فهم این تفسیر آشنایی با زبان عربی یا اصطالحات قرآنی الزم نیست؛ زیرا در  قابل

جاهایی که ضروری بود، آوانویسی اصطالحات عربی انجام گرفته است )نصر، تفسیر معاصـرانه قـرآن 
رو، این تفسیر در برآورده کردن این معیار تا حدودی موفق بـوده و توانسـته  ن(. ازای22/ 1: 1577کریم، 
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 زبانان ارائه دهد. فهم به انگلیسی است، تفسیری ساده و همه

اگرلییاتوجرابراعقل .5

کیـد قـرآن قـرار گرفتـه و در اصـال  باورهـای  عقل گرایی یکی از لوازم اصـال  اسـت کـه مـورد تأ
فراوانی استفاده شده است. قـرآن کـریم بـر پایـه عنصـر عقـل و تفکـر  مسلمانان از این عنصر در موارد

بناشده و شالوده این کتاب آسمانی مخالف جهل و تقلیـد کورکورانـه در اعتقـادات اسـت. ایـن واژه بـا 
دهنده اهمیت عقل و تفکر  تمامی مشتقاتشان در قرآن کریم در آیات فراوانی استفاده شده است که نشان

 های قرآنی و اسالمی است. نگری در برداشت و دوری از سطحی
رود و در مقابل عقایـد  های غل  اجتماعی می رویکرد عقالنی در قرآن، به مبارزه با خرافات و سنت

کند. اسالم که دارنده پیام بزرگ اصـال  جهـانی بـرای تمـام بشـریت  های منحر  قد علم می و اندیشه
کی پرسـتان را بـه بـاور و  د داشته و تمامی بشریت، حتـی بتاست، بر عنصر عقل آزاد و منطق راستین تأ

: 1017کند )مدرسی، من هدی القرآن،  های توحیدی استوار است، هدایت می عقیده صحیح که بر پایه
10 /60.) 

تبیین عقلی آیات قرآن کریم، رویکردی در تفسیر اجتماعی قرآن است که استفاده از عنصـر عقـل و 
معرو ، یکـی از  عنوان نمونه، تبیین عقلی فریضـه امربـه داند. به نی جایز میهای قرآ خرد را در برداشت

موارد استفاده از خرد انسان برای بیان علت تشریع احکام اسالمی است. در تفسیر نمونه آمده است: در 
وجود نداشته، بلکه هر ضرر فـردی ممکـن اسـت روزی بـه « ضرر فردی»اجتماع بشری، چیزی به نام 

کنـد، بـرای جلـوگیری از ناپـاکی  رو، عقـل و منطـق انسـان حکـم می ی مبدل شود. ازاینضرر اجتماع
(. عالمه طباطبایی نیـز در ۷/۷۳: 1520معرو  کرد )مکارم شیرازی، تفسیر نمونه،  اجتماعی باید امربه

.ک: تفسیر المیزان در موارد متعددی از عقل و دالیل عقلی برای تبیین آیات قرآن استفاده کرده اسـت )ر
 (.17/116؛ 10/707؛ 8/00؛ 1/70: 1012طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 

هـای  ای کـه دارد، از تعلیل گرایانه رسد، تفسیر معاصرانه قرآن کریم به علت رویکرد سنت به نظر می
عقلی کمتر استفاده کرده و فهم مخاطبان را بیشـتر بـه تعریـف اصـطالحات و نظـرات مفسـران متقـدم 

 (.078-076/ 1: 1577کرده است )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم، معطو  

اتوجرابراعهوماقطعیادَاتفسیراآیرتاقرآن .6

ای  رشـته های بشـری و تفسـیر میان های تفسیر اجتماعی قرآن، توجه به دانش یکی دیگر از شاخصه
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مقابلـه بـا شـبهه قرآن بر اساس علوم انسانی یا تجربی قطعی بشری است. مفسران اجتماعی قرآن برای 
ناسازگاری قرآن و علم که غالبًا در بستر اندیشه مسیحیت رشد کـرده اسـت، بـه تفسـیر آیـات قـرآن بـر 

وسیله تلقی ناصواب و نادرستی که از تعـارض میـان  اند تا بدین های قطعی بشری دست زده اساس یافته
آنی را سازگار و هماهنگ با علوم قطعـی های قر قرآن و علم وجود دارد، از بین برده و در مواردی نیز یافته

؛ رومی، منهاج المدرسة العقلیة الحدیثة فـی 7/007: 1576نشان دهند )یهبی، التفسیر و المفسرون، 
محـور  (. اثبات اعجاز علمی قرآن نیـز یکـی دیگـر از رویکردهـای علم780-۱/765: 1012التفسیر، 

شود )رشید رضا، تفسیر  قرآن با علم مطر  میتفاسیر اجتماعی قرآن است که درصدد ایجاد هماهنگی 
؛ 7/5828تــا:  ؛ ســید قطــب، فــی هــالل القــرآن، بی7/17؛ 17/75؛ 1/715تــا:  القــرآن الحکــیم، بی

 (.15/577؛ 15/111؛ 778-8/772: 1520؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، 0/7500؛ 0/5570
گرایانه اسـت ـ  اسـاس روش سـنتنویسندگان تفسیر معاصرانه قرآن در روش تفسیری خود ـ که بر 

های قطعی بشری نداشته و با اسـتفاده از  وسیله یافته های قرآنی به گونه توجهی به علم و تفسیر گزاره هیچ
های علمای متقدم در دانش تفسیر را مالک بررسـی آیـات مختلـف  روش تفسیری علمای کهن، دیدگاه

 اند. قرآن قرار داده

ابهمرتاقرآنپرهیزالزاپردلختنابراتفسیرام .7

ازحد به یکر نکاتی بود که تأثیر اندکی در شناخت  یکی از خصوصیات تفاسیر متقدم، پرداختن بیش
های علوم قرآنی اسـت کـه در تفاسـیر  ازجمله دانش« مبهمات قرآنی»حقیقت و معار  قرآنی داشت. 
اند. الفـاظ مـبهم ایـن  صورت مبهم در قرآن آمده پردازد که به هایی می متقدم به بررسی واژگان و عبارت

صورت نامعلوم به فـرد یـا چیـزی  اند از: موصول، ضمیر، اسم اشاره و تمامی الفاهی که به دانش عبارت
هایی قبـل از اسـالم و یـا زمـان معاصـر نـزول اشـاره دارد  اشاره دارد یا الفاهی که به کنایه به شخصیت

(. 276-251؛ خزائلـی، اعـالم قـرآن، 1111-1587/ 7ق:  1075)سیوطی، االتقان فی علوم القـرآن، 
برخال  تفاسیر متقدم، تفاسیر اجتماعی قرآن به سبب هد  هدایتی و تربیتی که در تفسیر قرآن دارنـد، 

اند. در اندیشه مفسران اجتماعی قرآن، ابهام گذاشتن برخـی از  از پرداختن به چنین معلوماتی پرهیز کرد
و اولویت نداشتن در شناخت معانی آن اسـت )شـلتوت، تفسـیر اهمیتی آن  های قرآنی دلیل بر بی گزاره

رو، شناخت معار  قرآنی و کسب هدایت و تربیت قرآن، منـوط بـه  (. ازاین02: 1058القرآن الکریم، 
 شر  و شناخت مبهمات قرآنی نیست.

پـرداختن  تفسیر معاصرانه قرآن کریم نیز با توجه به اینکه بنای کار خود را بر ایجاز گذاشته است، از
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رو، سبک تفسیر معاصرانه قرآن کـریم  اهمیتی مانند مبهمات قرآن پرهیز کرده است. ازاین به مباحث کم
 های تفسیر اجتماعی قرآن دانست. توان یکی از شاخصه اهمیت را می در عدم پرداختن به مباحث کم

اهریاکالمی،الدبی،افقهیاوالختالفاقرلئرتاپرهیزالزاطرحاگستردهابحث .8

صیات بارز تفاسیر کهن و متقدم، تفسیر بر اساس مکاتب مختلف کالمی، فقهـی، ادبـی و از خصو
برجسته کردن اختال  قرائات در تفسیر قرآن است. چنین تفاسیری با طر  مفصل مباحث مختلـف در 

کردند. برخال  چنـین رویکـردی  یک رشته خاص، تفسیر قرآن را بر اساس همان تخصص بررسی می
گرایش اجتماعی به تفسیر قرآن به دالیل مختلفی از طر  مباحث مفصل علوم دیگـر در  در تفسیر قرآن،

توان به موارد زیر اشاره کرد: تفـاوت هـد  تفسـیر  اند. ازجمله این دالیل می قرآن پرهیز و اجتناب کرده
ری اجتماعی قرآن ـ هدایت و تربیت ـ با تفاسیر متقدم در رشته خاص؛ به دست آوردن وحدت و جلوگی

(؛ جـدا انگـاری دانـش تفسـیر بـا 6/175: 1017الله، من وحی القـرآن،  های کالمی )فضل از اختال 
 (.17-1/11تا:  های فقه، ادبیات و کالم )مراغی، تفسیر المراغی، بی دانش

هـای  قول گرایانه در تفسیر قرآن داشته و غالـب نقل تفسیر معاصرانه قرآن کریم با اینکه رویکرد سنت
ر از تفاسیر سنتی و کهن است؛ اما مانند بسیاری از تفاسیر اجتماعی، از پـرداختن مفصـل بـه این تفسی

مباحث فقهی، کالمی، ادبی و اختال  قرائات در تفسیر خودداری کـرده اسـت. ایـن تفسـیر بـا شـر  
صـورت  هـای دیگـر به رویـه دانش مختصر مباحث فقهی یا کالمی و تلخیص مباحث ادبی، از ورود بی

 (.071-050/ 1: 1577نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم، ی در تفسیر پرهیز کرده است )ر.ک: افراط

اپرهیزالزاوَوداَولیرتاجعهیاوالسرلئیهیرت .9

رویه از روایات متعـدد  یکی از مهمترین نقدهایی که به برخی از تفاسیر کهن وارد است، استفاده بی
عیف بـه دانـش تفسـیر شـده اسـت. روایـات در تفسیر قرآن است که سبب ورود روایات جعلـی و ضـ

های انبیاء و اخبـار گذشـتگان در منـابع روایـی و  صورت داستان اسرائیلیات، مطالب باطلی است که به
از مصادر یهـودی و مسـیحی سرچشـمه گرفتـه اسـت   بعدها در منابع تفسیری وارد شده است که غالباً 

؛ ابوشبهه، اسرائیلیات و الموضـوعات فـی 10-15 :1011)یهبی، االسرائیلیات فی التفسیر و الحدیث: 
شود که بـدون نقـد  (. تفاسیر متأخر شیعه و اهل سنت، کمتر تفسیری دیده می17: 1058کتب التفسیر، 

ها همت گمـارد. غالـب تفاسـیر اجتمـاعی معاصـر بـا  و بررسی روایات جعلی و اسرائیلیات به نقل آن
اند )رشـید رضـا،  گونه روایات در تفسیر را گوشزد کرده ی ایننگاهی انتقادی به این روایات، نقش تخریب
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 (.8-1/2تا:  تفسیر قرآن الحکیم، بی
ای که در نگـارش تفسـیر دارد؛ همچنـین بـه  گرایانه تفسیر معاصرانه قرآن کریم به سبب روش سنت

نقل روایات علت استفاده از منابعی مانند تفسیر طبری که سرشار از روایات اسرائیلیات است، در خطر 
ولُوا لَِمنآ سوره مبارکه بقره:  100آیه  ییلعنوان نمونه  بهبدون نقد و بررسی این روایات است.  ُِ َتمُل یَو ال َت ِآ

حآ یَسب  ف
َ
واٌت بَلآ أ مآ

َ
ُعُرونیِل اهّللَِّ أ ، آمده است: در حدیث پیرامون احوال مؤمن پـس از مـرگ اٌء َو لِكنآ ال تَشآ

دان پرندگان سبز است که به هـر  اند، آمده است که اروا  شهیدان در چینه شده ته آنان که در راه خدا کش
گیرنـد  هـای آویختـه در زیـر عـرش مـأوا می کنند، سپس در نورافکن جای بهشت که بخواهند، سیر می

با دقت در محتوای چنین احادیثی که غالبًا درباره  (.555/ 1: 1577نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم، )
های قرآنی است، امکـان ورود روایـات ضـعیف و جعلـی در ایـن تفسـیر وجـود دارد. بـه نظـر  ستاندا

رسد، یکر روایات از منابع و مصادری که جنـون نقـل روایـات دارنـد )رشـید رضـا، تفسـیر القـرآن  می
یر (، به صال  دانش تفسیر نبوده و باعث ورود دوبـاره روایـات اسـرائلیات بـه تفاسـ5/7تا:  الحکیم، بی

 جدید و نوین قرآن است.

 نتیجه
شناسانه غرب است که به ویراسـتاری  تفسیر معاصرانه قرآن کریم یکی از جدیدترین تحقیقات قرآن

و با همکاری گروهی از مستشرقان مسلمان؛ جـانر دگلـی، ماریـا مسـی دکاکـه،  نصردکتر سید حسین 
 است. جوز  ئی. بی. لومبارد و محمد ُرسُتم به رشته تحریر درآمده

بـا  1577شاءالله رحمتی در سال  است که توس  دکتر ان« The study Quran»این تفسیر  اصلیعنوان 
ترجمه شد. این تفسیر به علت جایگاهی که در میان دانشگاهیان و « تفسیر معاصرانه قرآن کریم»عنوان 

 شناسانه است. کرده غرب دارد، نیازمند بررسی و تحلیل روش قشر تحصیل
شود که یکـی از خصوصـیات زیـر را داشـته باشـد:  معاصرانه و روزآمد به تفاسیری گفته میتفسیر 

معاصر باشد، به این معنا که آراء مفسران معاصر صدسـاله اخیـر را بررسـی و  مفسرانتمرکز بر یکر آراء 
نقد کند؛ دوم، بر اساس تفسیر علمی قـرآن باشـد؛ یعنـی تـالش در فهـم جدیـد از آیـات بـا توجـه بـه 

هایی از علوم تجربی و انسانی که به سبب گسترش و پیشرفت علوم جدیـد در غـرب شـکل گرفتـه  یافته
هـای آیـات قـرآن کـریم در ارتبـاط بـا  است؛ سوم، داشتن گرایش اجتماعی در تفسیر و استفاده از آموزه

نگارش مسائل جدید و نیازهای نوپدید جامعه بشری و پاسخگویی به مشکالت انسان معاصر؛ چهارم، 
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 تفسیر پیشینیان در قالبی نو و سبکی جدید و با زبان و ادبیات متناسب روز.
عنوان یکـی از  تفسیر معاصرانه قرآن کریم سه خصوصیت اول را دارا نبوده؛ امـا شـرط چهـارم را بـه

توان درواقع تفسـیر حقیقـی معاصـرانه دانسـت،  شرای  تفسیر روزآمد دارد، البته این نوع تفاسیر را نمی
 نیست. معاصرچون محتوای آن مربوط به دوران 

توان روش آن تفسیر را رویکرد  هایی هستند که با رعایت آن می تفاسیر اجتماعی قرآن دارای شاخصه
انـد از: توجـه بـه آیـات  های تفسیر اجتماعی قرآن عبارت مهمترین شاخصهو گرایش اجتماعی دانست. 

های قرآنی و پاسخ درخور برای رفع شبهات اجتماعی،  هقرآن درصدد حل مسائل اجتماعی، تطبیق آموز
گرایی، توجـه بـه علـوم  فهم، توجـه بـه عقـل های تربیتی قرآن، استفاده از بیانی رسا و همه توجه به آموزه

هـای  قطعی در تفسیر آیات قرآن، پرهیز از پرداختن به تفسیر مبهمات قرآن، پرهیز از طر  گسترده بحث
 اختال  قرائات، پرهیز از ورود روایات جعلی و اسرائیلیات.کالمی، ادبی، فقهی و 

های  گرایانه در قرآن، تنها سه معیـار از شاخصـه تفسیر معاصرانه قرآن کریم با استفاده از روش سنت
فهم، پرهیز از پرداختن بـه تفسـیر مبهمـات  تفسیر اجتماعی را در خود دارد: استفاده از بیانی رسا و همه

 های کالمی، ادبی، فقهی و اختال  قرائات. طر  گسترده بحث قرآن و پرهیز از
گرایانه درصـدد معرفـی  با توجه به روش نویسندگان تفسیر معاصرانه قرآن کریم که با روشـی سـنت

قرآن به جامعه غرب هستند، استفاده از چنین رویکردی در تفسیر قرآن کریم، باعث مهجوریت قرآن در 
رسد، نگـاهی متحجرانـه و کهـن از  ه از حقیقت قرآن به جهان غرب میجامعه جهانی شده و تعریفی ک

که با داشتن نگاهی اجتماعی به قرآن، این کتـاب الهـی منشـأ قـوانین اجتمـاعی،  قرآن است. درصورتی
 هاست. ها و زمان هدایتی، تربیتی برای انسان در تمامی نسل
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 منابع
از اسـاتید جامعـة المصـطفی، قرآن کریم، محمـدعلی رضـایی اصـفهانی و جمعـی ترجمه  .1

 .1588ترجمه و نشر المصطفی، قم: چاپ دوم، 
ابوشبهه، محمد بن محمد، اسرائیلیات و الموضوعات فی کتب التفسیر، مکتبة السنة، قـاهرة:  .7

 ق. 1058
ایازی، سید محمدعلی، المفسرون حیـاتهم و مـنهجهم، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی،  .5

 ق. 1010تهران: 
 ش. ۱۷۳۰و تفسیر عصری، فرهنگ اسالمی، تهران:  ــــــ، قرآن .0
 .1521، محمد، اعالم قرآن، امیرکبیر، تهران:  خزائلی .0
 ق. 1011یهبی، محمدحسین، االسرائیلیات فی التفسیر و الحدیث، مکتبه وهبه، قاهره:  .6
 ق. ۱۷۹۰ــــــ، التفسیر و المفسرون، دارالکتب الحدیثة، بیروت: الطبعة الثانیة،  .2
، محمد، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، دارالمعرفة، بیـروت: الطبعـة رشید رضا .8

 تا. الثانیة، بی
های تفسیری قرآن، انتشـارات مرکـز جهـانی  ها و گرایش رضایی اصفهانی، محمدعلی، روش .7

 .۱۷۳۲علوم اسالمی، قم: 
ی معاصـر، رضایی اصفهانی، محمدعلی؛ حسینی رامشه، سید سعید، بررسـی تفاسـیر تربیتـ .15

 .1578، ۲۳، شماره ۱۷مجله قرآن و علم، دوره 
رومی، فهد بن عبدالرحمن بن سلیمان، منهاج المدرسة العقلیة الحدیثة فی التفسیر، موسسـة  .11

 ق. 1052الرسالة، بیروت: 
حال، احوال و آثار دکتر سید حسین نصر، در: نصر، سید حسین، سنت  زیالن، موریس، شر  .17

 ش. ۱۷۳۷ن، ترجمه: سعید دهفانی، قصیده سرا، تهران: عقالنی اسالمی در ایرا
 ق. 1017سید قطب، فی هالل القرآن، دار الشروق، القاهرة/ بیروت:  .15
 ق. 1075الدین، االتقان فی علوم القرآن، دار ابن کثیر، دمشق:  سیوطی، جالل .10
مصـر فـی العصـر  یر فـیمواجهة العصر )اتجاهات التفسـ ینی فیشرقاوی، عفت، الفکر الد .10

 م. 1727روت: الطبعة الثالثة، یث(، دار العوده، بیالحد
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 ق. 1058شلتوت، محمود، تفسیر القرآن الکریم، دار الشروق، قاهره:  .16
ن، یطباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسـ .12

 ق. 1012قم: 
ه، مصـر: الطبعـة یة االسـالمیـریلخة ایـعبده، محمد، تفسیر القرآن الکریم: جزء عم، الجمع .18

 ه. ۱۷۳۱الثالثه، 
 .۱۷۳۳، مرکز جهانی علوم اسالمی، قم:  ر و مفسرانیخ تفسیی با تاریمهر، حسین، آشنا علوی .17
الله، سید محمدحسین، تفسیر من وحی القرآن، دار المالک للطباعة و النشر، بیـروت:  فضل .75

 ق. 1017
 ق. 1017محبی الحسین، تهران:  مدرسی، سید محمدتقی، من هدی القرآن، دار .71
 تا. مراغی، احمد مصطفی، تفسیر المراغی، دار احیاء التراث العربی، بیروت: بی .77
 ش. ۱۷۳۷معرفت، محمدهادی، تفسیر و مفسران، انتشارات التمهید، قم:  .75
 .1070مغنیه، محمدجواد، التفسیر الکاشف، دارالکتاب االسالمی، قم:  .70
 .۱۷۳۳ونه، دارالکتب االسالمیه، تهران: مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نم .70
گوی رامین جهانبگلو با سـید حسـین  و وجوی امر قدسی؛ گفت نصر، سید حسین، در جست .76

 ش. ۱۷۳۱نصر، ترجمه: سید مصطفی شهدآیینی، نشر نی، تهران: چاپ دوم، 
نصر، سید حسین، تفسیر معاصرانه قرآن کریم، ترجمه: انشـالله رحمتـی، انتشـارات سـوفیا،  .72

 .1577هران: ت
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