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Abstract 

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

Quran”] is written in a Christian environment. In the Holy Quran, the 

principle of the religions of Judaism and Christianity is discussed and Moses 

and Jesus are considered as the divine prophets. The Torah [= Old Testament] 

was revealed to Moses and the Bible [= New Testament] to Jesus while Quran 

has criticized the behavior and thoughts of Jews and Christians, especially 

criticized the Jews’ actions during the time of the Prophet of Islam (P.B.U.H.) 

and has excommunicated them in some instances. “The Contemporary 

Interpretation of the Holy Quran” [= “The Study Quran”] edited by Seyyed 

Hussein Nasr have biasedly justified Judaism and Christianity in the 

contemporary era and has justified or covered up some of their false beliefs 

and ideas. The current article criticizes some of the biased views of this 

interpretation in dealing with the People of the Book [Ahl al-Kitab]. The 

religious pluralism accepted in this exegesis is severely criticized by the 

commentators and verses of the Quran and Islamic narrations. The non-

distortion of the Bible which is affirmed by this exegesis has been rejected for 

many reasons by the verses, hadiths and views of the commentators. The Holy 

Quran considered the issue of Trinity as a cause of disbelief which in common 

in contemporary Christianity or there is no plausible justification for it and 

also considering temporary Hellfire for the Jews is quite different from that of 

the getting some Muslims out of hell. 

Keywords: Interaction with the People of the Book [Ahl al-Kitab], “The 

Contemporary Interpretation of the Holy Quran” [= “The Study Quran”], 
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 پژوهشیمقاله علمی ـ 

تفسیر تفسیر کتاب کتاب در در با اهل کتاب با اهل کتاب سیدحسین نصر سیدحسین نصر های های   دیدگاهدیدگاهتعامل تعامل 
  88معاصرانهمعاصرانه

 2حسین علوی مهر

 چکیده 
تفسیر معاصرانه قرآن کریم در محیطی مسیحیانه به نگارش درآمده است، قرآن کـریم، اصـل دیـن 

اب تـورات بـر حضـرت داند کـه کتـ یهود و مسیحیت و حضرت موسی و عیسی را از پیامبران الهی می
هایی از یهودیـان و  موسی و انجیل بر حضرت عیسی نازل شده است؛ امـا قـرآن کـریم رفتـار و اندیشـه

را  هـای یهـود در زمـان پیـامبر اسـالم  ویژه برخورداری مسیحیان را مورد نقـد قـرار داده اسـت، بـه
سـیر معاصـرانه قـرآن کـریم بـا دهد و در مواردی به تکفیـر آنـان پرداختـه اسـت. تف موردانتقاد قرار می

حق  دارانه دین یهـود و مسـیحیت در دوران معاصـر را بـه طور جانب سرویراستاری سید حسین نصر، به
های باطل آنان توجیه نموده یا سرپوش گذاشـته اسـت. در ایـن  دانسته و نسبت به برخی عقاید و اندیشه

ر در تعامل بـا اهـل کتـاب پرداختـه شـده اسـت. دارانه این تفسی های جانب نقد برخی از دیدگاه مقاله به
تکثرگرایی دینی که در این تفسیر تأییدشده است، موردنقد جدی مفسران و آیات قرآن و روایات اسالمی 
است. عدم تحریف کتاب مقدس که موردحمایت این تفسیر قرار گرفته اسـت، طبـق دالیـل فراوانـی از 

شمرده شده است. مسئله تثلیث که در قـرآن کـریم موجـب  های مفسران مردود آیات و روایات و دیدگاه
 کفر شمرده شده است، در میان مسیحیت امروز عمومیت داشته و با هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست.

 
: تعامل با اهـل کتـاب، تفسـیر معاصـرانه قـرآن کـریم، سـید حسـین نصـر، نقـد، واژگان کلیدی

 تکثرگرایی.
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 مقدمه
های  ویژه اهل کتاب است. در سوره کریم، بحث طر  ادیان آسمانی بههای مهم قرآن  یکی از ویژگی

ویژه دو آیین بزرگ یهود و مسیحیت را مطر  و  خداوند متعال ادیان آسمانی به… عمران، مائده و بقره، آل
و  مورد تأیید قرار داده است و تأیید قرآنی به معانی تأیید پیامبر آنـان اسـت؛ یعنـی حضـرت موسـی

و کتـاب  شـده اسـت و حضـرت عیسـی ی ایشان؛ یعنی تورات که از جانـب خـدا نازلکتاب آسمان
آسمانی ایشان؛ یعنی انجیل که از جانب خدا نازل شده است؛ اما تمام اعمال یهـود و نصـاری یـا اهـل 

 کتاب و کتاب فعلی آنان را مورد تأیید قرار نداده است.
سیحیت، یهـود، اسـالم، زرتشـت، هندائیسـم، جهان با انواع ادیان آسمانی و غیرآسمانی ازجمله م

ناچار باید از منظر عقل و دین درباره تکثر آن، حقانیت یا بطـالن، هـدایت  مواجه است، به… بودیسم و
ناچار دانشـمندان  مطلق یا ضاللت آن داوری کرد. فراوانی ادیان یک امر واقعی و خارجی اسـت کـه بـه

ارائه دهند و با دالیل عقلی و نقلـی حـق یـا بطـالن برخـی را اسالمی درباره حقانیت آن دیدگاه خود را 
 اثبات کنند.

بر جهان حاکم بوده است و اندیشه برتری یهود بـر سـایر ملـل و  16اندیشه برتری مسیحیت تا قرن 
 ادیان تا عصر ما همچنان ادامه دارد.

ویژه  ر داده اسـت، بـههای یهودیـان و مسـیحیان را موردنقـد قـرا قرآن کریم رفتار و کردار و اندیشـه
هـا  برخوردهای یهودیان که در زمان پیامبر اسالم به مبارزه با آن حضرت بر خواستند که بـه برخـی از آن

 شود: اشاره می
وَن َعمن َسمبِ یقُلآ فرماید:  عمران خداوند می سوره آل 77در آیه  -1 ِكَتماِ  لِمَم نَُصمدُّ

مَل الآ هآ
َ
؛ ِل اهّللِ یا أ

 «بندید. کنید؟ راه الهی را می می چرا شما صّد سبیل الهی»
وُتمآ ُتتآََل َعلَمیَوكَ فرماید:  عمران می آل 151در آیه  -7

َ
ُفُروَن وَأ ؛ ُكمآ َرُسموُ ُ یاُت اهّللِ وَفِمیمُكمآ آیََ نَكآ

 کنید و رسول خدا یعنـی محمـد  شوید در حالی که آیات الهی را دارید تالوت می چگونه کافر می»
 یُرَِب آ َعلَ فرماید:  عمران که می آل 117یا در آیه « هم در میان شما هست؟

َ
ُُ أ ُفمواآ إاِلَّ ِِبَتآمٍل یِهُم اِّللَّ ِِ َن َما مُ

ُُ یِمنآ اهّللِ وََحتآٍل ِمَن انلَّاِس َوَبآُؤوا بَِغَضٍب ِممَن اهّللِ َوُرَِبم آ َعلَم مَكَن ؛ کـه دو بـار بحـث یّلـت و بحـث ِهُم الآَمسآ
ُُ َوُرَِب آ َعلَ یُرَِب آ َعلَ ر قطعی زده است مسکنت، گویا خداوند مه ُُ یِهُم اِّللَّ َكَن  .ِهُم الآَمسآ

گیـرد و از برخـورد یهودیـان و مسـیحیان بـا  طورمعمول خداوند متعـال ایـراد می آیات دیگری که به
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 ویژه در برخوردهایشان با رسول گرامی اسالم و آیات قرآن. کند، به مسلمانان انتقاد می
لی ایـن تحقیـق در رابطـه بـا تعامـل تفسـیر معاصـرانه بـا ادیـان اسـت. ایـن تفسـیر بـا بحث اصـ

سرویراستاری جناب دکتر سید حسین نصر به تألیف درآمده است که در موضـوعات مختلفـی نیـاز بـه 
بررسی و ارائه دیدگاه صحیح از تفسیر همان مسلمانان دارد. ازآنجاکه این تفسیر اخیرًا به فارسی ترجمه 

 نتشر شده، نقد آن پیشینه خاصی ندارد.و م

 .تکثرگرایی دینی1
ویژه در این چند دهه، بحث پلورالیسم و تکثرگرایی دینی اسـت.  های دوران معاصر به یکی از بحث

ها با توجه به اشکاالتی که در کتاب مقدس مشاهده کردند و همچنین برخـی  ویژه پروتستان مسیحیان به
رگرایی دینی را در دنیا مطر  کردند؛ بدین معنا کـه اشـکال نـدارد، انسـان از دانشمندان غربی بحث تکث

دهنده انسان در  تواند نجات تابع هر یک از ادیان باشد و هر دینی در جایگاه خود قرار دارد و هر دینی می
آخرت و حق باشد. مسیحی باشد یا یهودی باشد یا صائبی و یا حتی طرفدار هر دین دیگـر، تفـاوتی در 

ها نیست، نویسنده کتاب تفسیر معاصرانه قرآن کـریم گـاهی تمایـل و گـاهی تصـریح بـه  بودن آن حق
 پلورالیسم و تکثرگرایی دینی و حق بودن هر یک از ادیان دارد.

ِ سوره بقره:  67در این تفسیر در ییل آیه  ِ یإِنَّ اّلَّ مابِئِ یَن آَمُنواآ وَاّلَّ َممنآ آَممَن بِماهّللَِّ  یَ َن َهاُدواآ وَانلََّصماَرى وَالصَّ
ُرُهمآ ِعنَد َرِبِهمآ َوالَ َخوآٌف َعلَ وَالآ  جآ

َ
؛ این آیه و همچنـین ییـل آیـه نََزوُمونَ یآ ِهمآ َوالَ ُهمآ یوآِم اْلِخِر وََعِمَل َصاِِلاً فَلَُهمآ أ

 هـم در آن« مجـوس»سوره حج مشابه مضمونی با این دو آیه دارد و کلمه  12سوره مائده نیز در آیه  67
)نصـر، تفسـیر معاصـرانه « صـابئین»، «نصاری»، «هادوا»، «مؤمنان»آمده است، ولی در اینجا بحث 

های مختلفـی را در  (، خوب ایشان دیـدگاه570- 575/ 7؛ 756و  175 - 171/ 1: 1577قرآن کریم، 
تـرین  د و مهماند و چند دیدگاه راجع به این آیه و مشابه این آیـه وجـود دار ییل این آیه شریفه مطر  کرده

ِ دیدگاه این است که  ِ یإِنَّ اّلَّ ابِئِ یَن آَمُنواآ وَاّلَّ ؛ مؤمنان، یهودیان، نصاری و صـابئین یَ َن َهاُدواآ وَانلََّصاَرى وَالصَّ
پرسـتیدند و زبـور  کننـد، کسـانی کـه فرشـتگان را می که ایشان چنـد قـول را بـرای صـابئین مطـر  می

تأثیر کواکب معتقد بودند یا پیروان دین حضرت نو  و این چند نظریه را  خواندند یا یکتاپرستی که به می
کند؛ اما ازنظر تفسیری دانشمندان و علمـای  ها را هم بیان می کند و مکان آن در مورد صابئین مطر  می

اسالم این آیه را مربوط به عصر هرکدام از پیروان ادیان دانستند. نظر صحیح این اسـت کـه دیـن اسـالم 
َحمٍد ی است که در زمان ما تنها دین است و پیامبر ما طبق آیه قرآن خاتم انبیاء است دین

َ
بَما أ
َ
ٌد أ ا ََكَن ُُمَمَّ مَّ



 

 
 

167 

 111 -100 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
اتفسیرامعرصرلنراکتر ادَابرالهلاکتر اسیدحسینانصراهریاادیدگرهتعرملا

 حسین علوی مهر
 جامعة المصطفی العالمیة

Al-Mustafa International University 
 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

؛ کتاب آسمانی مسلمانان قرآن است، آخرین کتاب آسـمانی یمیَ ِمن ِرَجالُِكمآ َولَِكن رَُّسوَل اهّللَِّ وََخاَتَم انلَّبِ 
 نیا است.جاودانه و برای همه ملل و مردم د

میهودیان، نصاری و صابئین در زمان خودشان  ؛ اگـر ایمـان وآِم اْلِخمِر وََعِممَل َصماِِلاً َمنآ آَمَن بِاهّللَِّ وَالآ
ُرُهمآ ِعنمَد َرِبِهممآ َوالَ حقیقی به خدا و به روز قیامت آورده باشند و اعمال شایسته انجام داده باشند  جآ

َ
فَلَُهمآ أ

تر و پیـامبری  ها مشکلی در ایمان ندارند؛ اما در زمان ما! که دینی کامـل ، ایننََزوُونَ یآ ُهمآ  ِهمآ َوالَ یَخوآٌف َعلَ 
خاتم آمده است، تفسیر معاصرانه از دیدگاه ُقشیری و برخی از عرفا نقل تمایل خـود را بـه پلورالیسـم و 

، وحـدت مبـدأ مـانع از ها در عین وحدت تفاوت در راه»گوید:  کند، ایشان می تکثرگرایی دینی بیان می
های حضرتش تصدیق کند و بـه حقیقـت و صـفات او کـه  زیبایی قبول نیست، هر کس حق را در نشانه

خود از آن خبر داده است؛ یعنی به حق و صفات او ایمان بیاورد، در آن صورت تباین در شرع و اختال  
 (.171/ 1سازد )همان:  ی وارد نمیا ها به شایستگی او برای خشنودی خداوند خدشه در به کار بردن نام

خواهد بگوید هر کسی طبق آن کتاب آسمانی که بـه او داده شـده اسـت و االن موجـود اسـت،  می
گوید که در این صورت اینکه تبـاین در شـرع وجـود داشـته باشـد و  تواند ایمان بیاورد، همچنین می می

ی صابئین اسـت، ایـن مشـکلی ایجـاد اختال  نام )دین( باشد، یکی یهودی باشد، یکی مسیحی و یک
سازد. این تمایلی است که در این تفسیر مشـاهده  ای برای خشنودی خداوند وارد نمی کند و خدشه نمی
 شود.  می

انـد دو علـت  ایشان در علت اینکه یهودیان و مسیحیان دیـن اسـالم را در زمـان پیـامبر انکـار کرده
 آورد: می

اسالم به آنان نرسیده باشـد کـه در ایـن صـورت جاهـل قاصـر یک: ممکن است، هرگز پیام پیامبر 
ر.  هستند، نه جاهل مقصِّ

کننـد،  گو معرفـی می کنند و او را دروغ ای بوده است که وقتی پیامبر را مذّمت می گونه دوم: محی  به
اء ای بـوده کـه اقتضـ گونـه آوردند. وضعیت محی  به چرا مسیحیان و یهودیان به چنین پیامبری ایمان می
 داشت، ایمان نیاورده و بر دین خویش باقی بمانند.

گویی و کذب یهود  شدت با دروغ پذیر نیست و این حر  غلطی است و قرآن به این حر  هم توجیه
 کند. کند و کفر اهل کتاب را چنین بیان می مبارزه می
ُفُروَن بِآ وَن َعن َسبِ ؛ اِت اهّللِ یلَِم نَكآ ومُتمآ ُتمتآََل یَوكَ ؛ نآ آَمَن َتتآُغوَنَها ِعوًَجاِل اهّللِ مَ یلَِم نَُصدُّ

َ
ُفُروَن وَأ ََ نَكآ

دهد که اهل کتاب نسبت به پیامبر کفر ورزیدنـد و  ها همه نشان می ؛ اینُكمآ َرُسوُ ُ یاُت اهّللِ وَفِ یُكمآ آیَعلَ 
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رانه و عمدی بوده است.  این کفر، کفر جاهالنه نبوده است، بلکه کفر مقصِّ
ابوحامد غزالی متکلم و عـار  در اثـر نامـدارش بـا »تفسیر معاصرانه نیز بر آن است که: همچنین 

)در آن زمان هنوز خارج « ترکان»و « مسیحیان بیزانس/ روم»کند که  استدالل می« فیصل التفرقة»عنوان 
: 1577گیرنـد )نصـر، تفسـیر معاصـرانه قـرآن کـریم،  از اسالم بودند( مشمول رحمـت خـدا قـرار می

1/171.) 
توان چنین انکاری را در  سازد، به سختی می طور که موضع غزالی روشن می گوید: همان در آخر می

توانـد صـرفًا  های بعد می که انکار افراد نسبت به اسالم و زمان ویژه با توجه به این حق آنان اثبات کرد، به
عالوه بـدون در میـان آوردن  هبـ -حکمی ابراز شـده دربـاره مسـلمانان باشـد و نـه دربـاره خـود پیـامبر

 (.175/ 1توان انکار کرد )همان:  هایی در بحث، معنای صریح آیه را نمی ناسازگاری
سوره مائده تکثرگرایی دینی را پذیرفته و ادیـان یهـود،  67در این تفسیر با صراحت بیشتر در ییل آیه 

 (.575/ 7داند )همان:  مسیحیت، صابئین حتی ادیان غیرابراهیمی را نیز اهل نجات و حق می
. نیـز 7: 67یکی اسـت؛ ر.ک: ت  7: 67نویسد: این آیه تقریبًا با آیه  سوره مائده می 67در ییل آیه 

فرمایـد: خداونـد در روز رسـتاخیز میـان آنـان کـه ایمـان  ، کـه می77: 12این آیه را مقایسه کنید با آیه 
کند؛ اما آیه فعلـی،  ردتشتیان، مجوس( داوری میاند، یهودیان، صابئان، مسیحیان و مجوسان )یا ز آورده

ای قرار دارد که عمده بحث آن درباره اهل کتاب است و افزون بر این در ضـمن  با توجه به اینکه در سوره
تـوان  بخش مفصلی از این سوره قرار گرفته است که حاوی مباحثی انتقادی درباره اهل کتاب است، می

یابی بـه  اههارنظرهای قرآن کریم درباره قابلیت غیرمسلمانان بـرای دسـت ترین آن را بیانگر یکی از مهم
طور  طور خاص نام برده شده است، این آیـه بـه نجات دانست. اگرچه از یهودیان، مسیحیان و صابئان به

تر ناهر به هر کسی است که به خدا و روز بازپسـین ایمـان داشـته و عمـل شایسـته انجـام دهـد،  وسیع
کـه  0گشاید. این آیه در کنار آیه  اِب نجات را حتی برای مؤمنان خارج از ادیان ابراهیمی میوسیله ب بدین

فرماید: خداونـد بـیش از یـک  که می 08داند و آیه  ازدواج میان مردان مسلمان و اهل کتاب را مجاز می
ن وحیـانی مقرر داشته است، دلیل بر اعتبار همیشگی یهود، مسیحیت و دیگـر ادیـا« راه»و « شریعت»

است و این با وجود انتقاد شدید از برخی عقاید و اعمال یهودی و مسـیحی اسـت کـه در ایـن سـوره و 
 های قرآن آمده است. دیگر سوره

اند، نه بیمـی  نویسد در خصوص کسانی که هم ایمان آورده و هم درست عمل کرده در آیه فعلی می
و نه اندوهگین شوند؛ یعنـی  -از رستاخیز ندارند یعنی آنان هراسی از آینده خویش پس -بر ایشان است
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داننـد کـه در  یقین می انـد، ندارنـد؛ زیـرا آنچـه بـه اندوهی درباره گذشته یا درباره اینکه دنیا را ترک کرده
دیگر، اینکه چنین افرادی نگران آینـده یـا گذشـته  عبارت دارند، بهتر است )رازی(. به آخرت دریافت می

انـد، در اکنـون سـرمدی وضـعیت بهشـتی  است که آنان که به نجات دسـت یافته نیستند، حاکی از این
 (.570-575/ 1ِزَیند )همان:  می

انقداتکثرگرلیی

و کتـاب آسـمانی  ایمان به خدا لوازمی دارد، ازجمله آن ایمان به رسول خـدا یعنـی محمـد . 1
؛ 17، 8 - 2هی است )حدید/اوست که مایه نجات و در مقابل کفر و تکذیب آن مایه عذاب و هالک ال

 (.86 - 80مائده/
حجت را بر اهل کتاب تمام کرده اسـت؛ زیـرا پـس از دوران  خداوند با آوردن پیامبر اسالم . 7

سال( بین پیامبران، پیامبری که قباًل در کتب آسمانی وعـده داده  655جاهلیت و فاصله زمانی )بیش از 
دهنده و انذارکننده او باشد  ا بر آنان تمام کرده و بشارتآمده است تا حجت ر شده بود؛ یعنی محمد 

(؛ بنابراین هرگونه تفکـر انحرافـی در ایمـان ازجملـه تفکـر 12 -10گر اصلی است )مائده/ و او هدایت
الوهیت حضرت مسیح و تثلیث در آیین مسیحیت موجب کفر خواهد بود و پـذیرفتنی نیسـت )مائـده/ 

27 - 25.) 
کنـد  و عمل نکردن به دستورهای اسالم را سرزنش می نیاوردن به پیامبر  همچنین خداوند ایمان

داند؛ زیرا یهودیان عزیر را پسر خدا و مسیحیان، حضرت عیسی را پسـر خـدا  ها را مردود می و عقاید آن
ای  ( و این عقیده باطل هست؛ زیـرا خداونـد هرگـز فرزنـدی نـدارد و چنـین عقیـده75دانند )توبه/  می

 (.71 - 88است )مریم/  موجب کفر
صـورت مفـرد  جا به شود، در همـه نوعی مربوط به دین حق می که به« صراط». در قرآن کریم واژه 5

اسـت؛ امـا گـاهی بـا اضـافه کلمـاتی ماننـد « مستقیم»کار رفته است؛ اگرچه بیشتر با اتصا  کلمه  به
وع خاصـی از دیـن و صـراط را اسـت کـه نـ« باء متکلم»و « الله»، «عزیز»، «رّبک»، «رّبی»، «سوی»

جا مفـرد اسـت و  که در همه« نور»داند، مانند تعبیر قرآن به  های دیگر را منحر  می کند و راه مطر  می
 نماید. های تاریک و انحرافی را بیان می که راه« هلمات»در مقابل آن 

ای باشد  که نکره که به کلمات فوق اضافه شده است، به معنای راه خاص است، نه این« صراط»واژه 
تعریـف « الـف و الم )ال(»که بـا  ویژه درصـورتی برداشت باشد، به قابل« های مستقیم صراط»که از آن 

ِِ رســاند، ازجملــه  باشــد و آن راه روشــن و معروفــی اســت و انحصــار را می مماَط الُمسممَت ؛ مَ یاهممِدوَا الِْصَ
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ا ِِصَاِط ( 6)فاتحه/ ََ نَّ َه
َ
ِِ  وَأ َت ِدَك ِِصَاًطا َسوِ ( 105؛ )انعام/ تُِعوهُ ًما فَانَّ یُمسآ هآ

َ
دِ یوَ ( 05؛ )مریم/ ایأ إََِل  یهآ

َمِ یِِصَاِط الآَعنَزِ 
آ
 (.6؛ )سبأ/دِ ینَِز اِل

پذیرند و پیـامبر  دهد، اینان آیات الهی را نمی . آیاتی در قرآن داریم که به اهل کتاب نسبت کفر می0
 (.151/ عمران کنند )آل های او را رد می اسالم و پیام

گرایی دینی با بحث وحدت و کثرت رایج در میان حکیمـان و عارفـان تفـاوت دارد؛  . بحث کثرت0
چراکه بحث وحدت و کثرتی که در فلسفه و عرفـان مطـر  اسـت، بـه هسـتی تعلـق دارد، ولـی بحـث 

 پلورالیسم دینی به کثرت ادیان مرتب  است، در مسئله تکثر و تنوع ادیان سه پرسش مطر  است:
 الف. پرسش اخالقی: با پیروان ادیان و مذاهب دیگر چه رفتاری باید داشته باشیم؟

جز پیـروان یـک  که بـه یابند یا این ب. پرسش کالمی: آیا پیروان دیگر ادیان و مذاهب هم نجات می
 گردند؟ دین، پیروان ادیان دیگر پس از مرگ به دوزخ رفته و دچار عذاب ابدی می

انـد یـا خیـر؟ )خسـروپناه،  ه: آیا ادیان و مذاهب مختلـف همگـی برحقشناسان ج. پرسش معرفت
 (.107: 1575(، 7مسائل جدید کالمی و فلسفه دین )

گرایی بسیار مهم است، آنچه مورد نزاع و بحث اسـت،  با توجه به تقسیمات فوق جهت بحث کثرت
ثـرت رایـج در میـان عارفـان از ها اهل نجات یـا خیـر؟ ک حق هستند و پیروان آن که آیا ادیان دیگر به این

 (.120گردد )همان:  شناسی مطر  می محل بحث خارج است و در حوزه هستی
در مورد پرسش اخالقی مسئله پلورالیزم، مبنی بر اینکه با پیروان ادیان و مذاهب دیگر چـه رفتـاری 

نداشته باشند و در  که دشمنی با مسلمانان باید داشته باشیم؟ معتقدیم که پیروان مذاهب دیگر درصورتی
هـا کـاماًل محتـرم  ها رفتاری مناسب داشت؛ حقـوق آن حالت صلح با مسلمانان به سر ببرند، باید با آن

ها را ندارد. فراموش نکنیم کـه یکـی از تنـدترین  خواهد بود و هیچ مسلمانی حق از بین بردن حقوق آن
ای یک زن یهودی به سرقت برده بودنـد مربوط به زمانی بود که خلخالی از پ های امام علی سخنرانی

ها در  از ضایع شدن حق این زن یهـودی، بسـیار برآشـفته شـده بودنـد. از ایـن نمونـه و امیر مؤمنان
 (.126فرهنگ اسالمی و شیعی بسیار است )همان: 

توانـد اهـل  در مورد پرسش کالمی و مسئله نجات، گروهی که قرآن آنان را کافر داشـته اسـت، نمی
طور که گذشت، الوهیت حضرت عیسی، مسیح پسر خداسـت، تثلیـث در اندیشـه  اشد، هماننجات ب

های کفر که در قرآن برای اهل کتـاب آمـده  مسیحیان و عزیز پسر خداست. در اندیشه یهودیان یا نسبت
ها اهل نجات نیستند، مگـر یـک گـروه  (؛ نشان از آن است که این151، 77، 78، 25عمران/  است )آل
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سـوره نسـاء کـه در اصـطال  قرآنـی بـه آن مستضـعف  78و  72ل قاصر باشند و مطابق آیات که جاه
گویند که هیچ خبری از دین حق یا برتری اسالم به آنان نرسیده باشد. ممکن است نجات پیدا کننـد  می

 یا به بهشت راه یابند.
برحق است؟ قرآن کـریم اند یا تنها یک دین  شناسانه، آیا ادیان همگی برحق در مورد پرسش معرفت

طور مسلم  ادیان گذشته؛ یعنی آنچه بر حضرت عیسی و موسی نازل شده است، مورد تأیید قرار داده و به
ها نیز وجود دارد؛ اما در هر زمان دین حق یکی است و راه حق یک راه بیشـتر  هایی از معرفت در آن بهره

ط مسـتقیم منتهـی شـوند. دیـن اسـالم هماننـد های فرعی باید به آن راه اصـلی و صـرا نیست و همه راه
هایی هستند که هر دو نور دارند؛ اما با وجـود نـور خورشـید،  خورشید و ادیان الهی دیگر همانند ستاره

کننـده ادیـان الهـی قبلـی  ترین دیـن و کامل نور خواهند شد و دین اسـالم کامـل خود کم ها خودبه ستاره
داند  های آسمانی می اند، لذا قرآن کریم خود را مهیمن بر سایر کتاب ساز بوده اند، اگرچه همه زمینه بوده

 (.08)مائده/ 
ــه ــن هم ــد ای ــه حّقن ــت دان، ن ــن حقیق  ای

 
 نــــی بــــه کلــــی گمرهاننــــد ایــــن َرمـــــه 

 
ــت ــی اس ــد احمق ــه حقن ــد جمل ــه گوی  آنک

 
ـــت  ـــقی اس ـــل او ش ـــه باط ـــد جمل ـــه گوی  وانک

 
کدام از ادیان حق نباشد و همه باطل باشد، یـک  تواند هیچ تواند همه ادیان حق باشند و نه می نه می

پذیرش است و در دوران معاصر یـا از زمـان پیـامبر اسـالم بـه  دین صراط مستقیم است و یک دین قابل
 بعد، این دین اسالم است که ُمهیمن است و برتری دارد.

تنهـا اسـالم  گرایـی داللـت دارد و دیـن حـق را یکـی و آن را . روایات اسالمی نیز بـر نفـی کثرت6
در پاسخ به سؤاالت عبدالله بن سـالم فرمودنـد: دیـن خـدا یکـی  داند، در روایتی پیامبر اسالم  می

: 1050است و تعددبردار نیست، خدای سبحان نیز یکی است و شریک ندارد )مجلسـی، بحـاراالنوار، 
7 /572.) 

االسـالم و »د: پرسیدند، دین حـق کـدام اسـت؟ حضـرت فرمودنـ از رسول خدا  امام علی
/ 70شـود )همـان:  تنها دین حق اسالم و والیت که به تو ]ای علی[ منتهی می« الوالیة ایا انتهیت الیک

758.) 
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 .تحریف کتاب مقدس2
یکی از مسائل مورد نزاع میان اسالم و مسیحیت، مسئله تحریف کتاب مقـدس )تـورات و انجیـل( 

و انجیل که خدا نـازل کـرده، تحریـف شـده و مسـائلی است. مسلمانان از دیرباز معتقد بودند: تورات 
ها حذ  و خرافـاتی چـون جسـمانیت خـدای  از آن مانند بشارت به ههور حضرت ختمی مرتبت 

کـه  توجـه این (. نکتـه قابل702: 1527متعال به آن افزوده شده است )توفیقی، آشنایی با ادیـان بـزرگ، 
(؛ امـا در 05عمـران/  کنـد، ازجملـه )آل انجیل تصریح میقرآن در آیات فراوانی به نازل شدن تورات و 

هـا  کـه مسـیحیان تصـریح دارنـد کـه آن کتاب هیچ کجا از نزول اناجیل سخن نگفته است. افزون بر آن
 است. های نازل شده خدا بر حضرت عیسی هاست که دربردارنده پیام های انسان ها( نوشته )انجیل

ن از جانب خداوند نیست و هیچ ضمانتی بـرای معصـوم بـودن به اعتقاد متکلمان مسیحی، الفاظ آ
کـه  رسـد، این (؛ اما آنچه بـدیهی بـه نظـر می176: 1520محتوای آن وجود ندارد )باربور، علم و دین، 

: 1527پذیرنـد )تـوفیقی، آشـنایی بـا ادیـان بـزرگ،  یهودیان و مسیحیان اتهام تحریف کتابشـان را نمی
708.) 

حریف کتاب مقدس است. آیا یهودیان و مسیحیان کتاب مقدس را تحریف بحث ت 26و  20در آیه 
اند یا نه؟ اصل بحث نزول تورات و انجیل از جانب خدای متعال توس  قرآن کریم مورد تأیید قـرار  کرده

گرفته است؛ اما آن چیزی که امروزه در میان مسیحیت یا یهود اسـت یـا کتـاب مقـدس اسـت، امـروزه 
ن داند. آیه  یست و قرآن آن را کتابی تحریف شده میموردتأیید اسالم ن

َ
َمُعموَن أ َفَتطآ

َ
ِمُنمواآ لَُكممآ َوقَمدآ ََكَن یأ ْآ

َمُعوَن لََكََم اهّللِ ُثمَّ ی ٌِ ِمنآُهمآ یفَرِ  لُوهُ َوُهمآ یَ سآ َِ ِد َما َع َْعآ لَُمونَ یِرفُووَُه ِمن  فرماید: طمع نداشته باشـید و امیـد  می عآ
شـنوند، سـپس تحریـف  ای از آنان کالم خـدا را می اب نداشته باشید، در حالی که عدهبه ایمان اهل کت

 کنند. می
انـد؛  برخی از مفسران مانند مرحوم طبرسی تحریف در این آیه را به معنـای تحریـف معنـوی گرفته

اینکه دستبرد کردند، نه  غل  تبیین می ها به اند که منظور تفسیر کردن و تبیین آیاتی است که آن یعنی گفته
لفظی به آیه و کتاب تورات زده باشند؛ اما درهرصورت بحث تحریف تنها در این آیه نیامده است، بلکـه 

ِ یفَوَ در آیات دیگری هم آمده است   یَن یٌل لِّلَّ
َ
ُتُتوَن الآِكَتاَ  بِأ ِ یِهمآ ُثمَّ یدِ یكآ ا ِممنآ ِعنمِد اهّللِ ل ََ ولُوَن َه واآ بِمِه یُِ مََتُ شآ

 یالً فَوَ یَثَمناً قَلِ 
َ
ا َكَتَت آ أ َُّهم ِممَّ ا یِهمآ َووَ یدِ یٌل ل َُّهمآ ِممَّ ِسمُتونَ یٌل ل ( در ایـن آیـه بحـث تحریـف بـه 27؛ )بقـره/كآ

های آسمانی یا کتاب خودشـان مطـر  اسـت. در حـالی کـه در تفسـیر  دستبرد لفظی و به کتابت کتاب
و بـه اعتقـاد ایشـان حتـی بـا ایـن بیـان کـه دانند  معاصرانه تحریف کتاب مقدس را به معنای تأویل می
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ران متقدم چندان مشتاق نبودند تا در متن کتاب مقدس مناقشه کنند.  مفسِّ
مفسران گذشته در فکر این نبودند که بگویند حاال این کتاب مقدس تحریف شده یا نشـده، الفـاظ 

تحریـف کتـاب مقـدس و  که تصریح دانشـمندان مـا بـه آن مورد تحریف قرار گرفته یا نگرفته، درحالی
ران حتی خود فخر رازی و مرحوم طبرسی و بسیاری از علمای ما مانند عالمه طباطبایی  بسیاری از مفسِّ

اند؛ امـا تحریـف لفظـی را  تحریف را تحریف معنوی گرفته 20تصریح به تحریف است، اگرچه در آیه 
 اند. نیز مورد تأیید قرار داده

اند تا در متن کتاب مقـدس مناقشـه کننـد و  دم چندان مشتاق نبودهگوید: مفسران متق بعد ایشان می
اند که تحریف را نوعی خطا و تفسیر مغرضانه بدانند )نصر، تفسیر معاصرانه، قـرآن کـریم،  ترجیح داده

1577 :1 /756.) 
تفسیر مغرضانه بر اساس باور امت که تحریف کتاب مقـدس درسـت نیسـت! چـرا؟ چـون چنـین 

های کتاب مقدس دارد و اصاًل تحریف کتاب مقدس به خاطر تواتر امکـان  ایر آموزهچیزی تعارض با س
دانـد،  ندارد و اگر هم درجایی بحث تحریف شده باشد، صرفًا حدس و مفروض برخـی از مفسـران می

 صرفًا یک حدسی است که از جانب افراد آمده است.
َمُعوفرماید:  عالمه طباطبائی می 20در ییل آیه  َفَتطآ

َ
ن أ

َ
ِمُنواآ لَُكمآ یَن أ : کتمان حقـایق و تحریـف از ْآ

عادت و رسم دیرینه این طایفه است و سیاق آیه نیز به تحریف تورات اشاره دارد )طباطبایی، المیزان فی 
 (.715/ 1: 1575تفسیر القرآن، 
ها  یکه داللت بر تحریف دارد، صفات پیامبر را در تورات به خاطر حسادت و دشمن 27در ییل آیه 

(؛ منظور از کتاب در این آیه تـورات 775/ 6: 1058البیان،  محو کردند و از بین بردند )طبرسی، مجمع
 (.7/75: 1521است که با دستان خود آن را تغییر دادند )رازی، روض الجنان و رو  الجنان، 

ق آشکارا بـر که آیه  . اند، چنان یهود گرفتار تحریف کتاب شده و اینک از سوی اسالم منسوخ شده
 (.606-565: 1585ها اشاره دارد )مصبا  یزدی، راهنماشناسی،  تحریف آن

در مناهره با جاثلیق به مفقود شدن انجیل اصلی و  همچنین طبق روایت شیخ صدوق، امام رضا
 های موجود و بشری بودن چهار انجیل که به دست افراد پس از حضرت عیسـی اختالفات در انجیل

بابویـه، عیـون اخبـار  رسـاند )ابن کند و آن را برای جاثلیق بـه اثبـات می مده، تصریح میبه نگارش درآ
 (.1/515: 1528الرضا، 
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 .مسخ شدگان3
ای که خداوند متعـال  ای از یهودیان را به خاطر تخلفشان از آن برنامه سوره بقره که بحث عده 60آیه 

هـا آمدنـد در روز  ری و تعطیلی روز شنبه که آنکند. برنامه ممنوعیت ماهیگی تعیین کرده بود، مطر  می
طـور  شنبه ماهیگیری را به شکل دیگری انجام دادند و از فرمان خدا تخلـف ورزیدنـد کـه خداونـد این

ِ فرماید:  می ُتُم اّلَّ دآ َعلِمآ َِ َتَدواآ ِمنُكمآ ِف یَولَ لآَنا لَُهمآ ُكووُواآ قَِرَدةً َخاِسمئِ  َن اعآ ُِ تآِ  َف ق ایـن آیـه مسـخ ؛ طبـیَ السَّ
« کونـوا»انـد کـه بـا تعبیـر  شدن یهودیان تصریح قرآن است و مفسران اسالمی به این نکته تصریح کرده

ای از یهودیان  ها صورت گرفته است و بوزینه شدن عده صورت یک فرمان تکوینی الهی در خلقت آن به
است، امری قطعی است که تـا سـه ( مطر  کرده 166؛ اعرا / 65را که در این آیه و آیات دیگر )مائده/ 

ها پدیـد نیامـد )طباطبـایی،  ها به شکل میمون درآمدند و بعد از دار دنیا رفتند و نسلی نیز از آن روز این
 (.555/ 8: 1575المیزان فی تفسیر القرآن، 

و  که قباًل انسان ها به شکل میمون در آمدند و دارای ُدم بودند، درحالی نویسد: آن مرحوم طبرسی می
؛ مکـارم، تفسـیر نمونـه، 207، 0: 1058البیان فی تفسیر القرآن،  مردان و زنان بودند )طبرسی، مجمع

1525 :6 /050.) 
پذیرند و این آیه را مشابه آیاتی کـه تمثیـل زده  در صورتی که در تفسیر معاصرانه این حقیقت را نمی

ثـل الحمـار، کمثـل العنکبـوت یـا کمثـل کم»فرماید:  داند، مثل آیاتی که می شده بر مورد حیوانات می
آنجا تمثیـل هسـت، حقیقتـًا و ممکـن اسـت هـاهر و چهـره علمـایی کـه بـه کتابشـان عمـل « الکلب

اند؛ اما توصیف به حمار شدند و این آیه نیز مانند  هاهر حمار نشده کنند،حمار شده باشند، یعنی به نمی
/ 1تی که در مورد بوزینه شدن یهودیان باشد )همان: آن آیاتی است که در مقام بیان تمثیل است، نه واقعی

176 - 172.) 
کـه خداونـد  نویسـد: بـدین ترتیـب این سوره مائـده می 65همچنین در تفسیر معاصرانه در ییل آیه 

باشـد  -در دنیا و آخـرت –ای برای وضعیت کسانی  تواند استعاره برخی را بوزینه و خوک کرده است، می
کـه خداونـد  توان همچنین اشارتی دانست، به این ها را می شکنند، این ت را میکه عامدانه حرمت شریع

دهـد )نصـر، تفسـیر  شان قـرار می سازد و در معرض غفلت شان می دهد، سخت هایشان را تغییر می دل
 (522/ 7: 1577معاصرانه قرآن کریم، 

آمـده اسـت،  یَ واآ قِمَرَدةً َخاِسمئِ ُكووُمکه با تعبیر  شود و این و تمثیل عقوبت و مجازات برای آنان نمی
رساند که فورًا به اراده الهی این گروه تبدیل بـه بوزینـه شـدند )فخـر رازی،  سرعت در امر تکوینی را می
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(. تنها 165/ 1: 1015عطیه، المحرر الوجیر فی تفسیر الکتاب العزیز،  ؛ ابن5/001: 1056تفسیر کبیر، 
 تمثیل را پذیرفته است )همان( قول مجاهد از مفسران تابعین است که
های عموم مفسران مطابقت ندارد و روایات فراوانی نیز در مسـخ  این تفسیر با تصریح قرآن و دیدگاه

وارد شده است. در این روایات  و امام عسکری و امام باقر ها به بوزینه از امام علی و تبدیل آن
کر کردند، نجات یافتند و گروهـی کـه از امـر الهـی معرو  و نهی از من آمده است: آن گروهی که امربه

ها را اعم از زن و مرد به بوزینه تبدیل کرد )بحرانـی، البرهـان  هنگام خداوند همه آن تخلف کردند، شب
 (.655-078/ 7تا:  فی تفسیر القرآن، بی

 .تثلیث و معنای آن4
ت که مسـیحیت چنـین مطر  شده اس در آیاتی از قرآن مسئله تثلیث یا الوهیت حضرت عیسی

اند خدا سـومین از سـه تاسـت، کـافر  سوره مائده آمده است: کسانی که گفته 25ای دارند، در آیه  عقیده
( کسانی که معتقد به الوهیـت حضـرت مسـیح هسـتند، کـافر 27اند. همچنین در آیه قبل )مائده/  شده

 اند. شمرده شده
ای  ( عقیده مسیحی تثلیث یا الاقـل گونـه25)مائده/ این آیه»دارد:  در تفسیر معاصرانه ابتدا بیان می

ای است که باید پرسـتیده شـود،  غلوآمیزی از آن عقیده را که بر طبق آن خدا یکی از سه هویت جداگانه
ها درباره تثلیـث  (؛ سپس به بیان دیدگاه577/ 1: 1577کند )نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم،  نقد می

انـد کـه بـر طبـق  دارد: مفسران عمومًا واقـف بوده گاه در معنای آن را بیان میترین دید پرداخته و معرو 
القدس )و نه مریم( سـه شـخص در  و رو  اندیشانه درباره تثلیث، خدا، مسیح آموزه مسیحی راست

گوید: این سه شخص در آموزه مسـیحی  شوند )همان(؛ و به نقل از فخر رازی می خدای واحد تلقی می
القـدس[ بـه ترتیـب  ، برای مسیحیان نمایانگر سه وجه خداونـد ]یعنـی َاب و ابـن و رو اندیشانه راست

 (055/ 1نماینده یات او، کلمه او و حیات اوست )همان: 
طر  مسئله تثلیث و حکم به کفر بودن و وعده عذاب الهی برای چنین اعتقـادی امـری  25طبق آیه 

گان تفسیر معاصرانه بر این باورند: اواًل: این تهدیـد روشن و قطعی است؛ اما پس از بیانات فوق نویسند
سوره بقره در تنـاقض  67مائده و  67برای همه مسیحیان نیست، ثانیًا: وعده عذاب همه مسیحیان با آیه 

 است.
اند،  وضو  فق  کسانی که از ایشان که کافر شده در تفسیر معاصرانه چنین آمده است: در این آیه به 
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عالوه،  شوند و این مشعر به آن است که این تهدید برای همـه مسـیحیان نیسـت. بـه یتهدید به عذاب م
)و  7: 67و هم با آیه  67اند، هم با آیه  تفسیری که بر طبق آن همه مسیحیان در آخرت از بهشت محروم

ها هر کس که به خدا و روز بازپسـین ایمـان داشـته  ( متناقض است، چون بر طبق آن5: 15همچنین آیه 
باشد و عمل شایسته انجام دهد، نه بیمی برایشان است و نه اندوهگین شوند و هم با توصـیف فضـیلت 

 (051و  055: 1577)نصر، تفسیر معاصرانه قرآن کریم،  87-80مسیحی در آیات 
 نقد و بررسی

های  تثلیث اگرچه در کتاب مقدس مسیحیان وارد نشده است، ولی به تصور مسـیحیان، ریشـه  واژه
آن « مّتی»شود و عبارت اعطای حق تحمید در پایان انجیل  گانگی در عهد جدید احساس می وم سهمفه

)توفیقی، آشنایی بـا « القدس تحمید دهید ایشان را به اسم اب و ابن و رو »را صریحًا بیان کرده است. 
 (.186: 1527ادیان بزرگ، 

اسـتفاده « ُاقنـوم»االصـل  اژه یونانیزبان برای رساندن مفهـوم تثلیـث از و نویسندگان مسیحی عرب
القـدس در  )یعنی نقاب( است. عبـارت پـدر، پسـر و رو  persona« ُاقنوم»اند، معادل التینی کلمه  کرده

 8-2: 0در رسـاله اول یوحّنـا « القدس رو »و « کلمه»، «پدر»( و نیز افزون متن 17: 78انجیل )مّتی: 
لمه تثلیث در کتاب مقدس مسیحیان نیامده است؛ امـا امـری برای اثابت تثلیث است؛ بنابراین اگرچه ک

است که امروزه مورد تأیید مسیحیان است، اگرچه ممکن است، تفسیرهای متفاوتی داشته باشد و همـه 
ای  اند و این همان مسئله عنوان ُاقنوم یا یات یاد الهی پذیرفته نوعی به را به« القدس َاب و ابن و رو »آنان 

 داند. حید خالص منافات داشته و قرآن آن را کفر میاست که با تو
که خداوند یکی از آن سـه اسـت: اب و ابـن و  نویسد: این مائده می 25عالمه طباطبائی در ییل آیه 

القدس و الوهیت منطبق با هر یک از این سه است و الزمه آن این است که بگوییم، َاب خداست و  رو 
گرچه بگوییم خدا یکی است؛ زیرا درهرصورت موجـب کثـرت القدس خداست، ا ابن خداست و رو 

پذیرد و در مورد خدا قابل تعقل نیست )طباطبایی، المیزان فی تفسـیر القـرآن،  شود و عقل آن را نمی می
1575 :6/25) 

تثلیث »تعدد خدایان ازنظر مسیحیان یعنی  25مسئله الوهیت مسیح مطر  شده و در آیه  27در آیه 
اند  طور مسلم کافر شـده گانه است، به اند: سومین ُاقنوم از اقانیم سه ها که گفته گوید: آن و می« در توحید

 ِ دآ َكَفَر اّلَّ َِ ٍُ یلَّ  (.50/ 0: 1525)مکارم شیرازی، تفسیر نمونه،  َن قَالُواآ إِنَّ اهّللَّ مَالُِث ماَلَمَ
 توجه است: چند نکته قابل
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کثیر و طبـری )نصـر، تفسـیر معاصـرانه  ، قرطبی، ابنکه از برخی مفسران مانند فخر رازی این .1
ای  البیان مسئله تثلیث را به فرقه (؛ و یا حتی طبرسی در مجمع051-577، ص 7: ج 1577قرآن کریم، 

انـد،  گانه هستند نسـبت داده از مسیحیان به نام یعقوبیه یا فرقه ملکانیه و نسطوریه که قائل به خدایان سه
طور کـه اعتقـاد بـه  اعتقاد به تثلیث در میان همه مسیحیان عمومیـت دارد، همـان»گونه نیست؛ زیرا  این

هـا در عـین اینکـه خـدایان را  توحید و یگانگی خدا در میان مسلمانان قطعی و مسـلم اسـت، منتهـا آن
ها سه واحد حقیقی یک واحد حقیقـی  دانند و به اعتقاد آن دانند، یگانه حقیقی نیز می گانه می حقیقتًا سه

گانه  یابیم که به خدایان سـه ای را نمی )همان(. امروزه در میان مسیحیان هیچ طایفه« دهند را تشکیل می
 قائل نباشند.

گانه یا خدا بودن یات هر یـک از ابـن و  اعتقاد به تثلیث با هر تفسیری چه وحدت خدایان سه .7
د و موجب کفر است که قرآن القدس و چه سه خدایی بودن همه، با توحید حقیقی منافات دار اب و رو 

 آن را مطر  نموده است.
که در تفسیر معاصرانه بیان کرده است، اعتقاد به تثلیث موجب کفر و عذاب و محرومیت  این .5

سوره مائده در تناقض است و صر  ایمان و عمل صالح برای طرفـدار هـر  67شود، با آیه  از بهشت می
گرایی موردنقد قرار گرفت و به اثبات رسـید کـه طبـق دین کافی است، موضوعی است که در بحث تکثر

اصطال   کنند که به های قرآنی، دین حق تنها یکی است و تنها کسانی از ادیان دیگر نجات پیدا می آموزه
باشند و ایمان و عمل صالح در زمان هر پیامبر و پیروان وی موردقبول است، نـه در « مستضعف»قرآنی 

 .زمان پیامبر خاتم 

 ش موقت برای یهود.آت5
یکی از تفکرات یهودیان طبق نقل قرآن، موقت بودن آتـش جهـنم بـرای آنـان اسـت، قـرآن از بیـان 

 کند:  یهودیان چنین نقل می
َ
َنا انلَّاُر إاِلَّ أ ُدوَدةً یَوقَالُواآ لَن َتَمسَّ عآ  (؛ 85)بقره/  اماً مَّ

َ
َنا انلَّاُر إاِلَّ أ اًما یقَالُواآ لَن َتَمسَّ

عآ   (.70عمران/  )آل ُدوَداٍت مَّ
های نژادپرستانه یا اعتقاد به برتری نـژادی ملـت یهـود اسـت، در  یکی از ادعاهای یهود و دیدگاه این

انـد و  ای جـدا بافته هـا تافتـه کـه آن اعتقـاد بـه برتـری نـژاد ملـت یهـود و این»تفسیر نمونه آمده است: 
ند، سپس بهشت الهـی بـرای ابـد در اختیـار آنـان بین گناهکارانشان فق  چند روزی کیفر و مجازات می

است، یکی از دالیل روشن خودخواهی و خودپرستی این جمعیت است، مگر یهود چه کرده بودند کـه 
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)مکـارم شـیرازی، تفسـیر نمونـه، « ها بر قانون کلـی مجـازات زده شـود ای به سود آن بایست تبصره می
1525 :1 /577) 

زمان مدت محدود که چهل شب یا بیشتر یا کمتر است، بـه توجیـه  در تفسیر معاصرانه پس از بیان
مسئله اقامت موقـت »نویسد:  داند و می پردازد و مسلمانان را در این ادعا شریک می این ادعای یهود می

غایت مهمی است، به این اعتبار که جریـان اصـلی کـالم اسـالمی مکـان ایـن را کـه  در دوزخ مسئله به
و  6: 78پذیرد و این موضعی است کـه از آیـاتی اسـت ) ز دوزخ خالص شوند، می]درنهایت[ مؤمنان ا

هـا از شـفاعت  شود و احادیث هم داللتی بر این موضع دارند و در آن ( استنباط می28: 75و  11: 152
کنند، سـخن بـه میـان آمـده  ای از زمان دوزخ را ترک می موجب آن پس از دوره در حق اهل دوزخ که به

 (.715 - 717/ 7: 1577، تفسیر معاصرانه قرآن کریم، )نصر« است
هـا وارد آتـش  شـوند، این سـوره انعـام مسـلمانان وارد جهـنم می 178طبق این تفسیر بر اساس آیه 

ک»شوند و جمله:  می کننـد و  ای از جهنم نجـات پیـدا می آورد، بر اینکه عده را قرینه می« إال ما شاء ربُّ
 گردند. برمی

 بررسی و نقد
کنـد کـه  حتوای این دو نوع آیات متفاوت است، آن دارد تفکر و اندیشه یهودیـان را نقـل میم -1

اصاًل اعتقاد دارند، سایر ملل و سایر ادیان باید در آتش بسوزند و یهودیان هرگونه تخّلفـی انجـام دهنـد، 
 در آتش نخواهند سوخت، جز آن چهل شـب یـا چنـد سـال کـه در تفسـیر آمـده اسـت؛ امـا در مـورد

ای نداریم. اگر مسلمانی از دین برگردد و اعتقادات را زیر پا بگـذارد و یـا  مسلمانان چنین تفکر و اندیشه
 به دینش عمل نکند یا منافق باشد، چنین مسلمانی در حد کفار است و در آتش جهنم خواهد سوخت.

و روشـن پنـدار سوره بقره که ادامه تفکر باطل یهود است، با یک بیان منطقی  87و  81در آیه  -7
آری کسانی که تحصـیل گنـاه کننـد و »کند و قانون کلی و عمومی این است که  اشتباه یهود را ابطال می

در ادامه دربـاره «. اند و همیشه در آن خواهند بود ها اهل دوزخ آثار گناه سراسر وجودشان را بپوشاند، آن
انـد، آنـان اهـل بهشـت هسـتند و  انجام دادهاند و عمل صالح  فرماید: کسانی که ایمان آورده مؤمنان می

یا شرک است، یا گنـاه کبیـره کـه موجـب آتـش  85در آیه « سیئه»جاودانه در آن خواهند بود. و مراد از 
البیان فـی تفسـیر القـرآن،  ها و خطاها همه اطرا  او را احاطه کرده باشد )طبرسی، مجمع است و بدی

1058 :1 /570) 
های منحـر  را  کننـده دارد و انسـان رنوشت مجرمان گمـراه و گمراهسوره انعام س 178در آیه  -5
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 (.005/ 0: 1525مورد خطاب قرار داده است )مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، 
بر اساس سیاق آیات منظور مشرکان و پیروان شیاطین هستند که جایگاه آنان آتـش مگـر بـر اسـاس 

لیت شمول عفـو الهـی را دارنـد؛ زیـرا خداونـد هـم اند، قاب حکمت الهی افرادی که اعمال مثبتی داشته
کیفرش بر اساس دقت و حساب و حکمت است و هم عفو و بخشش او )طباطبایی، المیزان فی تفسـیر 

 (.505/ 2: 1575القرآن، 

 نتیجه گیری
 با مطالعه آرای سید حسین نصر در تفسیر معاصرانه قرآن می توان اینگونه نتیجه گرفت:

تفسیر معاصرانه قرآن برای بررسی گروه های مختلف و ارتبـاط آن بـا قـرآن ،و _تالش نویسندگان 1
اسالم و رفتار مسلمانان با آنها،بی طرفانه نیست و متاسفانه تمایـل شـان بـرای حمایـت از مسـیحیان و 

 یهودیان کامال محسوس و مشهود است.
ه نظر نگارنده این گونه _عدم تحریف کتاب مقدس که مورد حمایت این تفسیر قرار گرفته است ،ب7

موارد با اندیشه های دینی اسالمی در تضاد است که هریک از این مـوارد ادعـایی بـا اشـکاالت جـدی 
 مواجه است.
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