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  در عرصه تفسیر قرآن کریمهای نوین روش
  1علیه رضاداد

                                     
                                                                              

  چکیده 
بررسـی  ، ان قرار گرفتـه یکی از موضوعاتی که در سالیان اخیر مورد توجه قرآن پژوه

با مطالعه کتب نگاشته شده در این موضوع در . های تفسیری استها و گرایشروش
که اکثر تفاسیر تا پیش از قرن چهاردهم و نیز بسیاری از تفاسیر این می یابیم خواهیم 

هایی نظیر روایی، فقهی، کالمی، ادبی، عرفانی، فلسفی، اشاری و نظایر قرن با گرایش
هـای  اما با آغاز قرن چهـاردهم و در نتیجـه تـالش    ؛رشته تحریر درآمده است آن به

شیخ محمد عبده و رشیدرضا، تفسیر قرآن کریم افرادی چون سید احمد خان هندی، 
در این عصـر  را های نوین تفسیر قرآن به طور کلی روش. سمت و سویی تازه یافت

، هـای غربـی  روش، اصـیل هـای اسـالمی   روش :می توان در سه محور خالصه نمود
به معرفی روشـهای نـوین تفسـیر نویسـی در عصـر      مقاله در این . های مختلطروش

  .پرداخته می شودحاضر 
  . های تفسیری، مفسران مسلمان، مستشرقانتفسیر، روش :کلید واژگان

 مقدمه.  1

ایت بـه  مطالعه تفاسیر نگاشته شده سالیانی است که قرآن پژوهان را بر آن داشته تا با عن
. های تفسیری به نگارش کتبی در این موضوع دست یازنـد ها و گرایشگستردگی روش
 اسـت  ها تنها متوجه تفاسیر گذشتگان و یا تفاسیری بـوده تر این تالشبا این حال بیش

های جدید تفسیری به میـان  که به سبک تفاسیر پیشین نگاشته شده اند و سخن از سبک
                                                 

  rezadad@gmail.com          دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد.  1
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های تفسیر نویسی در عصر حاضـر تنهـا از جانـب    که تالش نکته دیگر آن. نیامده است
هـای غربـی،   مسلمانان صورت نگرفته و حتی مستشرقان نیز، به ویژه با استفاده از روش

  . به تفسیر قرآن پرداخته اند
سـته اصـلی   دو دمجموعه نوشتارهای تفسیری معاصر را از حیث شکل می توان به 

  : دتقسیم کر
ها و آیات قرآن صلی که به تفسیر تمام یا بخش عمده سورههای مفکتابدسته اول، 

ها یا رسـاله هـا و مقـاالتی کـه روش جدیـدی در      از دیدگاه جدید می پردازند و کتاب
  . که آن را با کل قرآن یا بخش عمده آن تطبیق دهند تفسیر پیشنهاد می کنند، بی آن

اهمیـت آنهـا از حیـث     اگرچه از مقبولیت دسته اول برخوردار نیسـتند،  ،دسته دوم
  ).27نیفر، : نک(روش پیشنهادی و نتایج حاصل از آن کمتر از دسته اول نیست 

های صورت گرفته در قرن چهاردهم و بعـد از زمـان   مراد ما از عصر حاضر تالش
و شیخ محمد عبده ) 1898(، سید جمال الدین اسدآبادی )1898(سید احمد خان هندی 

 ).  662 -7/661، دانشنامه جهان اسالم، »تفسیر«: کن(است ) 1905. م(

های تفسیری نوین در عصر حاضر را در سـه محـور   در این نوشتار برآنیم تا روش
های مختلط بررسی نمـاییم و بـه   های اصیل اسالمی، روشهای غربی و روشکلی روش

  .را معرفی کنیم آنهااختصار هر یک از 
  

  های اسالمی اصیلروش. 2
روش های تفسیری که از سوی مفسران اسالمی به کار گرفته شـده،   برخی از مهم ترین
  :به این قرار است

  
  تفسیر موضوعی. 1. 2

ترین روشی که با استفاده از آموزه های اصیل اسالمی به عرصه ظهور و بروز رسید، مهم
دربـاره مسـائل گونـاگون    را اگـر بخـواهیم دیـدگاه قـرآن     . شیوه تفسیر موضوعی است

ای جز چاره ،هنگی و سیاسی بدانیم و نیازهای انسان معاصر را پاسخ گوییماجتماعی، فر
  . فسیر موضوعی حاصل نمی شودتپرسش از قرآن نداریم و این جز با 
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. مـی کنـد  آن به پژوهش  دربارهدر این روش، مفسر به موضوعات خاصی توجه و 
گـاه بـر   بدین صورت که نخست آیات مربوط به یک موضـوع را گـرد مـی آورد و آن    

این . پردازداساس ربط و ترتیب منطقی به تحلیل و توصیف موضوع از دیدگاه قرآن می
کند و یک می بین تجربه بشر و قرآن جمع مفسر چون  ؛نامند »تفسیر توحیدی«شیوه را 

چرا  ؛و گاهی این شیوه را تفسیر تقطیعی نامند نمایدنظریه واحد را در موضوع ارایه می 
و جـدای از آیـات قبـل و بعـد  سـوره را مـورد        ندکمی م را تقطیع که آیات قرآن کری

  ).484رضایی اصفهانی، (بررسی قرار می دهد 
اسـت  اگرچه این شیوه در گذشته به صورت کمرنگ در میان مفسران وجود داشته 

رشـد تفسـیر   باید گفت کـه  ، اما به این شیوه دانستهای فقه القرآن را می توان و کتاب
  . ای نوآمد به شمار می رودموضوعی پدیده

اثـر آیـت اهللا    تفسـیر موضـوعی قـرآن کـریم    از نمونه های این تفسیر می تـوان از  
 اثر آیت اهللا مکارم شیرازی، پیام قرآناثر آیت اهللا سبحانی،  منشور جاویدجوادی آملی،  

اثـر سـمیح    تفسیر الموضوعی للقـرآن الکـریم   اثر آیت اهللا مصباح یزدی و آنمعارف قر
  . طف الزین نام بردعا

، زن در قـرآن  ،انسان در قرآنهای تک نگاری در زمینه موضوعاتی مانند ببته کتاال
ها عنوان دیگـر بـه   و ده های تاریخ از دیدگاه قرآنسنت، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن

  ).488 -452شریف،  :کن(فارسی و عربی نگاشته شده است 
  

  تفسیر ساختاری. 2. 2
های پیشین نیـز  به نوعی همان روش تفسیر موضوعی است که در سده تاریتفسیر ساخ

ایـن  . با این تفاوت که شیوه علمی تری پیـدا کـرده اسـت   ، استبه منصه ظهور رسیده 
 ۀالوحــد«  و کتــابمحمــد عبــده » للســور عیــۀالموضــو ۀالوحــد«در نظریــه شــیوه در 
گرچه قدما  .ا کرده استانعکاس پیدشیخ محمد محمود حجازی  »فی القرآن عیۀالموضو

پژوهـان متـأخر آن را از منظـر     اما قرآن ،به اهمیت تناسب و ارتباط آیات پی برده بودند
اسـت کـه    هر سوره دارای محور و غرض واحدی ،نده اجدیدی نگریسته و اعالم نمود
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اولین وظیفه هر مفسر پیش از ورود به تفسیر  .پیوستگی آیات نقش بسزایی دارد هم در به
هاست تا در پرتو آن بتواند به مقاصد و جزئیات سوره  ت کشف روح حاکم بر سورهآیا

در این شیوه این مطلب دنبال می شود که آیا مجموع آیات یک سوره هدف  .دست یابد
ـ (در بین برخی آیـات آن تناسـب وجـود دارد    و تنها  نهخاصی را دنبال می کند یا  : کن

  .)271-208خامه گر، 
المنهج کسانی است که در این شیوه تفسیری سخن گفته و کتاب محمود بستانی از 

: وی در تعریف تفسیر سـاختاری قـرآن مـی نویسـد    . را نگاشته است البنائی فی التفسیر
قرآن دارای ساختار خاصی است و میان آیـات، موضـوعات و    هایسورهر یک از متن 

تـرین  ایجاد کوچکبه طوری که  ؛عناصر آن ارتباط فکری و هندسی خاصی وجود دارد
به همین دلیل باید بـه   ؛تغییر در آنها  به یکپارچگی ساختار سوره ها لطمه وارد می کند

 ۀالوحـد  کتـاب ). 21 -20بسـتانی، ص  (با یـک نگـاه جـامع بنگـریم     هر سوره ساختار 
اثر رفعت فوزی عبدالمطلب نگاشـته دیگـری اسـت کـه بـه       ۀالقرآنی ۀللسور ۀالموضوعی

  .ی پرداخته استروش تفسیر ساختار
بازرترین نمونه از تفسیر ساختاری  االساس فی التفسیرروش سعید حوی در تفسیر 

در این تفسیر مفسر بـر آن  . است که گروهی از معاصران نیز از آن شیوه پیروی کرده اند
است تا نه تنها مناسبت آیات در یک سوره یا یک سوره با سوره پیشین و پسـین خـود،   

قرآن با یکدیگر و نسبت و ارتباط بـین جمـع آیـات و سـوره هـا را       بلکه مناسبت همه
حـوی،  (اثبات کند و باالخره یک وحدت موضوعی کامل از قـرآن را اسـتخراج نمایـد    

  ). 6771 -11/6770؛ 1/30
مـی تـوان از عالمـه     ،از دیگر مفسرانی که به وحدت موضوعی سور اعتقـاد دارنـد  

، )2/687حـوی،  (، سـید قطـب   )27شـحاته،  (، محمـد عبـده   )15/78؛ 1/16(طباطبایی 
اهداف السور القرآن و  اسۀمدخل لدر، محمد عبداهللا شحاته در کتاب )142(عبداهللا دراز 

های تفسیر و محمد البهی در درس الی القرآن الکریم، محمد شلتوت در کتاب مقاصدها
  ). 190 -185سجادی، : نک(موضوعی اش نام برد 
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  ناهای مستشرقروش. 3
ن در اهـای مستشـرق  ه های به کار گرفته شده در تفسیر قرآن کـریم شـیو  مله روشاز ج

ن در تفسـیر قـرآن کـه    اشیوه هـای مستشـرق  آن دسته از به طور کلی . تفسیر قرآن است
  :، به این قرار استهای مفسران مسلمان متمایز استاز روش اغلب

  
 شناسیروش زبان. 1. 3

ان طوالنی خود مکاتب متعددی را به خود دیده شناسی جدید در طول عمر نه چندزبان
 شناسیزبانمردم، 1شناسی ساختارگرااست که از جمله آنها می توان از مکاتبی نظیر زبان

  . نام برد 1شناسی همگانیو زبان 2قومی
                                                 

رود که رهیافت جدیدی در  شناسی نوین به شمار می بنیانگذار زبان )1913د (سوسور  دو .1
 با تفکیک زبان سوسور. او رهیافتی ساختارگرایانه به زبان دارد .پایه گذارد دانش مطالعه زبان

(Long) از گفتار (Parol) النگ جنبه نظام .آید به نوعی آغازگر ساختارگرایی به شمار می -

آن هستند و پارول  یافته زبان است که پیش از فرد وجود دارد و افراد در سخن گفتن تابع
نگ با دو زنجیره ال در سطح. شود ت گفتار ظاهر میهمان جنبه فردی زبان است که به صور

اند،  ساخته و گسترش یافته ها مواجه هستیم که هر دو بر مبنای تفاوت مدلول و موازی از دال
ساختارگرایان بر . های اندیشگیتفاوت های آوایی و دیگری بر مبنایاما یکی بر مبنای تفاوت

دیدند که به دلیل نیاز به  نسبت ثابتی می ه بهاساس همین طرز تفکر خود را در برابر سامان
سوسور به زبان ـ به مثابه یک . کند معنا را در خود حفظ می و انتقال مفاهیم، وحدتی از ارتباط

بیرونی ـ کلیتی خودبسند بخشیده بود، اما از سوی دیگر ماهیت دو  نظام کلی متمایز از واقعیت
ساختارگرایان به تجزیه و  .پاشد این انسجام را فرومی ،دنادو الیه آن متحرک ای زبان که هر الیه

آنان هر دو جنبه صورت و  تحلیل اثر ادبی بر مبنای ساخت آن توجه دارند و ساخت از نظر
کنند و جزیی  ارتباط با یک کل بررسی می ساختارگرایان هر جزء را در. دهد معنا را پوشش می

 .شمارند از ساختاری کلی می

شناسان معروف آلمانی است که به طور خاص بر لزوم تعامل  زبان از) 1985 د(وایسگربر  .2
شناسی به شمار  ن در زبانشناسی تأکید کرد و بنیانگذار مکتب بُ بین زبان شناسی و مردم

هر زبان، . بینی ویژه خود است وایسگربر بر این باور بود که هر زبانی دارای جهان. رود می
در ورای پیشینه خود، نوعی جهان بینی  ، بلکها وسیله تکلم باشدتنه صرفاً این گونه نیست
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 برای مثال. شناسی، مطالعات قرآنی نیز انجام گرفته استبر پایه این مکاتب زبان
. ن در حوزۀ مطالعات قرآنی صورت گرفته استمکتب بُ کارهای مهمی بر مبنای

قرآنی بسیار مهمی بر مبنای نظریه وایسگربر  ترین شخصیت این مکتب که مطالعات مهم
آثارش اخیراً در ایران و جهان عرب شناخته  است که» توشیهیکو ایزوتسو«  انجام داد،

مفاهیم اخالقی دینی «وی  ترین آثار مهم. است جه و مطالعه قرار گرفتهوشده و مورد ت
آفرینش «چنین کتاب مهم دیگری با عنوان هم .است» انسان و خدا در قرآن«و » در قرآن

  .ماکینو نگاشته شده است دارد که توسط شاگردش شینیا» و رستاخیز
فرهنگی و قومی و  متن قرآن در بافت تاریخی و» زبان شناسی مردم«در رهیافت 

ساختارگرا  شناسی د و از این جهت در نقطه مخالف زبانشو اجتماعی خود فهمیده می
  .قرار دارد

مندی ترجمه قرآن کارآیی فراوانی  در قاعدهشناسی همگانی نیز زبانکتب م نظریات
. سفانه تاکنون مورد توجه مترجمان قرآن قرار نگرفته استأمت تواند داشته باشد که می

شناسی ساختارگرا آن است که  دی زبانمکتب و نیز تا حدو های مهم اینیکی از ویژگی

                                                                                                                   
.... به جهان، انسان، هستی، خدا، مرگ، زن و ... ها وزبانها، عربزباننوع نگاه فارس. دارد

. شوند ها نیز گوناگون میمتفاوت است، به طور طبیعی زبان هامتفاوت است و چون آگاهی
ها کند؛ بلکه اختالف اصلی زبان ها فرق می نا نیست که شیوه تلفظمب ها، تنها بر اینتفاوت زبان

بینی به روح زبان تعبیر  وایسگربر از این جهان. متکلمان آن ریشه دارد بینی در عمق جهان
وی در . شمرد اندیشه و احساس و زندگی اجتماعی می کند و زبان را در پیوند تنگ با می

و گسترش می آید کند که زبان با عبور از آنها پدید  می توضیح نظریه خود از چهار مرحله یاد
) شود احساس می مشترکبه طور آن چه (روح زبان  ←) هست آن چه(جهان خارج :یابد می
به طور آن چه (نظام لفظی  ←) شود می مشترک فهمیدهبه طور آن چه (نظام معنایی  ←

 )شود مشترک گفته می

مکتب . رود ریکایی، بنیانگذار این مکتب به شمار میآم شناس معروف زبان» نوآم چامسکی« .1
است که زبان دارای یک ماهیت کامالً واحد است و همه  شناسی همگانی بر این باورزبان
ن توان در برابر مکتب بُ پس این مکتب را از این جهت می. کنند می ها از یک منطق پیرویزبان

  .قرار داد
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های  شود و توجه چندانی به جنبه می قرآن فارغ از عربی بودن مطالعهبر اساس آن، 
عرب جذاب است و به تقویت  این نگرش برای نژادهای غیر. شود قومی و نژادی نمی
  .انجامد بعد جهانی قرآن می

م تجوید، نحوشناسی، برخی شاخه های زبان شناسی نیز، نظیر آواشناسی در عل
کاربردشناسی در تفسیر آیات متشابهات، زبان شناسی تاریخی در حوزه نقد قرائات و 
علم بالغت، ریشه شناسی در فهم مفردات قرآن کریم و معناشناسی در تفسیر موضوعی 

  . )معموری: نک( قرآن نقش فراوانی دارد
جفری با استفاده از علم اثر آرتور  واژگان دخیل در قرآن مجیدبرای نمونه کتاب 

  . ریشه شناسی به بررسی لغات غیر عربی قرآن پرداخته است
از توشیهیکو ایزوتسو نیز با تکیه بر معناشناسی مفاهیم دینی اخالقی در قرآن مجید 

که مفاهیم مختلف اخالقی  نکته جالب توجه در این کتاب آن است. نگاشته شده است
ای  را سرانجام به نظریه اند که ما گسترده دیده شدهدر قرآن در ضمن یک شبکه معنایی 
رهیافت معناشناسانه این  ویژگی مهم دیگر. رساند قرآنی در موضوع نظام اخالقی می

معیارهای علمی قابل  پژوهش آن است که روابط معنایی بین مفاهیم قرآنی بر اساس
اند  استخراج شده ... قبولی بر مبنای شناسایی روابطی چون جانشینی، هم نشینی، تضاد و

   .)82 -47ایزوتسو،  :کن( و به ندرت به منابع لغوی بسنده شده است
که در آن  مفاهیم اخالقی دینی در قرآن مجیدالبته ایزوتسو پیش از نگارش کتاب 

شناسی سوسور و مفاهیم دینی اخالقی قرآن پرداخته است، کتاب به تطبیق مبانی زبان
شناسی و نشانه شناسی سوسور را شت و در آن مبانی زبانرا نگا خدا، انسان و قرآن

  . مطرح کرد
میشل آرد فرانسوی به همراه فرانسیس هور، ژان کلود گاردان، می الیزیر در کتاب 

  ).قائمی نیا: کن(از دیگر نمایندگان این طرز فکرند  بررسی مفهومی قرآن
   

 روش هرمنوتیک . 2. 3

برخى از  .احث قرآنى مطرح شده استهرمنوتیک چند صباحى است که در مب
روش تفسیر هرمنوتیک «هاى تفسیر قرآن تحت عنوان  نویسندگان آن را در ردیف روش
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گرایش «اند و برخى دیگر از نویسندگان این مبحث را زیر مجموعه  مطرح کرده» قرآن
 ). 465رضایی اصفهانی، : نک(اند  قرار داده» ادبى تفسیر قرآن

ن محصول ترکیب و امتزاج افق معنایى مفسّر با افق معنایى متن در این شیوه فهم مت
بنابر این دخالت ذهنیّت مفسّر در فهم، نه امرى مذموم، بلکه شرط وجودى  ؛است

بر اساس روش هرمنوتیک درک عینی  .ناپذیر است حصول فهم است و واقعیتى اجتناب
زیرا عنصر ذهنیت و  ؛نیست پذیر متن به معنای دست یابی به فهم مطابق با واقع، امکان

هاى  پیش داورى مفسّر، شرط حصول فهم است و در هر دریافتى، الجرم پیش دانسته
هاى مختلف از متن،  پایان و امکان قرائت نیز فهم متن عملى بى .کند مفسّر دخالت مى

مکتب تفسیری تأویلی بنابراین می توان گفت . بدون هیچ محدودیتى وجود دارد
های خوانندگان و زوایای  قطه عزیمت آن، پویایی متن و تعدد نگرهن) هرمنوتیک(

 ر این اساسب دیدشان در برابر نص و دشواری وصول به معنای نهایی نص است؛
هسته اصلی  ،مفسرمحوری که بر پایه محوری کردن نقش مفسر و خواننده است

را از پس  مفسر آن کسی است که فهم ه این ترتیب،ب ؛هرمنوتیک را تشکیل می دهد
بنیانگذاران این نظر گادامر و . آورد دست میه رابطه جدال برانگیز مفسر و متن ب

  ).59واعظی،  :کن(اند  پیروانش هستند که هرمنوتیک فلسفی را بنا نهاده
االمس : االسالم ،قراءات القرآندر مؤلفاتش  های محمد ارگون پژوهش مطالعات و

، نقد الخطاب الدینیدر کتاب نصر حامد ابوزید  ،یۀۀ عملقراء: الفکر االسالمی، و الغد
در و فضل الرحمن  اتجاهات التجدید فی تفسیر القرآنمحمد ابراهیم شریف در کتاب 

 ۀاالسالم و ضرور، السلفیۀو  لفلسفۀا: فی االسالم ۀالنبو، االسالمهایی نظیر کتاب
و محمد مجتهد  رالعص جهۀالفکر الدینی فی موا، و عفت محمد شرقاوی در التحدیث

  .شود دراین بخش طبقه بندی می هرمنوتیک، کتاب و سنتشبستری در کتاب 
   

  های مختلطروش. 4
هایی است که قرآن پـژوه افـزون بـر    های مختلط در تفسیر قرآن، روشمقصود از روش
های این دو نیز آشناست و آموزه جدیدهای هایی اصیل اسالمی با دانشآشنایی با دانش
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 ،انـد هایی که از این زمرهترین روشمهم. هم آمیخته و به تفسیر قرآن پرداخته استرا با 
  : ند ازاعبارت
  

  روش تاریخی. 1. 4
برخـی از مفسـران قـرآن صـبغه و     . های متفاوتی وجـود دارد از تفسیر تاریخی برداشت

 هـا و آهنگ تفسیرشان بر مسائل تاریخی و بیان حوادث و وقایع و تحلیل تـاریخ ملـت  
-بدین جهت به یادکرد حوادث تاریخی، به ویژه زندگی انبیا مـی . عوامل ترقی آنهاست

-پردازند و افزون بر نقل وقایع و قصص پیامبران به تحلیل و بیان فلسفه تـاریخ و نکتـه  

ـ (بدین جهت این تفسـیر را تـاریخی نامیـده انـد     . های عبرت آموز اشاره می کنند : کن
ابوالفتـوح  روض الجنان ثعلبی نیشابوری و کشف و البیان التفاسیری نظیر ). 118صغیر، 

  . رازی از جمله این تفاسیرند
ها در نـزول  آن. تعبیر دوم از تفسیر تاریخی، تفسیر قرآن پا به پای نزول وحی است

هر آیه و سوره به دنبال شناخت اسباب نزول و و دیگر حـوادثی هسـتند کـه قـرآن در     
بـر اسـاس ترتیـب نـزول      هعمـد بـه طـور   این تفاسیر . خطاب به آنها سخن گفته است

اثـر محمـد عـزه دروزه     تفسـیر الحـدیث  نمونه این دسـته تفاسـیر،   . نگارش یافته است
و ) ق1384زنده در (ر مالحویش آل غازی ر عبدالقاداثبیان المعانی و ) ق1404 -1305(

  . اثر مهندس بازرگان استپا به پای وحی 
امـا تعبیـر دوم را          . پرواضح است که تعبیر اول از تفسیر تاریخی مد نظر مـا نیسـت  

هـای تفسـیری   های تفسیری نـوین بـه شـمار آورد کـه البتـه از روش     می توان از روش
اما آنچه مقصود اصلی ماست تعبیر سوم از تفسـیر تـاریخی    .اسالمی محسوب می گردد

  . است
یعنـی بایـد هـر    . بستر تاریخ نزولش است مراد از تفسیر تاریخی قرآن تفسیر آن در

 .مخاطبانش معناشناسی و تفسیر شود آیه و سوره قرآن با توجه به مکان و زمان نزول و
رسـی شـود، معنـایی کـه عـرب      بر بنابراین در تفسیر تاریخی قرآن غرض این است که
به سـخن   .چه بوده است فهمیدند، حجاز در عصر نزول از هر کلمه و عبارت قرآنی می

. دیگر قرآن کریم متنی است که در تعامل با واقعیت زنده و تاریخی شکل گرفتـه اسـت  
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مراد از واقعیت تمامی زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موجود هنگـام  
چـرا کـه   . شکل گیری متن است که به طور خاص در متن منعکس مـی شـود   و بعد از

لذا بـرای فهـم صـحیح    . هیچ متنی در خأل و فارغ از زمان و مکان خود شکل نمی گیرد
  :آیات باید دو زمینه تاریخی را بشناسیم

شامل همه وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دینی، فرهنگ و  ،یاتسیاق آ .الف
   ؛غیره عصر نزول

 . سیاق تاریخی خاص یا بافت ترتیب نزول. ب

مخفی  ،از آنجا که این سیاق در ترتیب کنونی متن قرآنی که ترتیب تالوت است
مفسر روایات و کتب مربوط به اسباب نزول و ناسخ و منسوخ را  ،مانده، ضروری است

ه سیاق با نگاهی تاریخی انتقادی بازخوانی کند و از رهگذر نگاه تاریخی و مراجعه ب
تاریخی اسباب نزول از سویی مکی را از مدنی و ناسخ را از منسوخ بازشناساند و از 
سوی دیگر از تعامل میان معنای تاریخی با جنبه امروزین ذهن خواننده فحوایی عصری 

بنابراین . بیافرند و از طریق تأویل نشانگرهای تاریخی متن را بازسازی و بازخوانی کند
تعالی از الفاظ و  سیر تاریخی قرآن این است که معنای مراد خدایفرض اساسی تف پیش

بر . فهمیدند می تعابیر قرآن عبارت از همان معنایی است که عرب حجاز در عصر نزول
منابعی  این اساس تأکید بر این است که در تفسیر قرآن باید به همان اطالعات و

  .کند صر نزول به ما گزارشتواند معهودات عرب حجاز را در ع مراجعه کرد که می
آهنگانـه در ایـن زمینـه را محمـد ارکـون،       هـای پـیش   تـرین پـژوهش   مهـم  یکی از

نصر حامد ابوزید از دیگـر قـرآن   . تبار فرانسوی انجام داده است  الجزائری شناس اسالم
  . پژوهانی است که نگاه تاریخی به قرآن کریم دارد

  
 ش تفسیر بیانیرو. 2. 4

همان تفسیر ادبی به شیوه نوین است که بیشترین توجه آن به استقراء  این شیوه در واقع
در ایـن شـیوه   . تام واژه های قرآنی و تفسیرآیات با توجه به معنای عصر نزول می باشد

  . قرآن کریم در درجه اول به مثابه یک متن تلقی می گردد
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رد که بـر ایـن   دا المنار رسی قرآن از دیدگاه ادبی صرف، ریشه در رویکرد تفسیربر
اما بنیانگذار این رویکرد امـین خـولی اسـت کـه     ). 79نیفر، (جنبه قرآن تأکید می ورزد 

ای بـا  و مقالهو التفسیر و االدب  غۀمناهج التجدید فی النحو البالآرای خود را در کتاب 
شـاگرد و  . آورده اسـت ) 438 -9/411( میـۀ المعـارف االسـال   ۀدائـر در » التفسیر«عنوان 

شیوه  التفسیر البیانی للقرآن الکریمعائشه عبدالرحمان بنت الشاطی در کتاب  همسر وی
  .تفسیر ادبی امین خولی را دنبال کرد

الفـن القصصـی فـی القـرآن     محمد احمد خلف اهللا شاگرد دیگر امین خولی، کتاب 
هـای  هـای قـرآن حکایـت   وی در این کتاب بیان می دارد که داستان. را نگاشت الکریم
  ). 22(اند که به زبان تمثیل بیان شده اند و از این رو گزارش تاریخی نیستند اخالقی

  : ند ازامبانی فکری تفسیر بیانی عبارتاز برخی 
قرآن کریم در مطالعه و فهم هیچ تفاوتی با آثار ادبی دیگر ندارد و باید ماننـد   .الف

  ).366خولی، (آثار دیگر فهمیده شود 
هـیچ یـک از   . ه فهمید که مردم عصر نزول فهمیـده انـد  باید قرآن را همان گون .ب

کـه راه دریافـت آن معنـا،     معانی جدید را نمی توان بر الفاظ قرآن حمل کرد، مگر ایـن 
احساس اصیل زبانی عرب باشد و تنها با تکیه بر داللت نخستین لفظ در عصر نزول بـه  

  .)371همو، (دست آید 
چـرا  . سی موضوعی مطلب مورد نظر استدر فهم قرآن و تفسیر ادبی، اصل برر .ج

که قرآن بر اساس موضوعات و مسائل تنظیم نشده است و نه به ترتیب کتـب تشـریعی   
هـا متفـاوت   دیگر و نه کتب اخالق یا تاریخ یا داستان می باشد؛ بلکه قرآن با تمام ایـن 

به بسیاری از موضوعات اشاره کرده اما هیچ یـک را در یـک جـا جمـع ننمـوده      . است
است، بلکه در خالل کتاب پراکنده ساخته و یک موضـوع فقهـی و اعتقـادی در آیـات     

  .)10 التفسیر البیانی،؛ بنت الشاطی، 367همو، (مختلفی مورد بحث قرار گرفته است 
نـه   ،در فهم اسرار یک واژه یا تعبیر قرآنی، سیاق آیات را معیار قـرار مـی دهـیم    .د

بنابراین اقوال یاد شده را بر سیاق نص قرآنی . غیاقوال مفسران و یا قواعد نحوی و بال
قبول می کنـیم و از اسـرائیلیات و تـأویالت     ،عرضه می کنیم و هر آنچه را نص بپذیرد

  . به شدت پرهیز می نماییم ،مذهبی که سایر کتب تفسیر در آن گرفتار آمده اند
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ینی کلمـات  در واژگان قرآنی هیچ ترادفی یافت نمی شـود و در نتیجـه جـایگز    .هـ
  .)221 اعجاز بیانی قرآن کریم،بنت الشاطی، (قرآن با یکدیگر ممکن نیست 

به جهت رعایت فاصله یا تأکید به کـار نرفتـه    هیچ واژه ای در قرآن کریم صرفاً .و
است، بلکه در همه آن موارد اقتضای معنایی لحاظ شده است که از چشم مفسـران دور  

   .)8، یالتفسیر البیانهمو، (مانده است 
اما با رعایـت   ؛اسباب نزول به عنوان قرینه همراه با نزول به کار گرفته می شوند .ز

  . اصل عمومیت لفظ نه خصوص سبب
  : بنابر نظر امین خولی مراحل تفسیر دو مرحله است

پژوهش پیرامون متنی قرآنی یا به عبارتی بررسی خارجی آیات که خـود بـه دو   . 1
پژوهش خاص همان مطالبی اسـت کـه بـه عنـوان     : شودبخش عام و خاص تقسیم می 
 ؛مانند قرائت، نزول، جمع و تدوین قرآن؛ و پژوهش عام ؛علوم قرآنی اشتهار یافته است

بررسی محیط اجتماعی و فضای نزول قرآن که به فهم آیات و الفاظ قرآنی کمک  :یعنی
  . می کند
ود به سه مرحله تقسیم پژوهش در خود متن قرآنی یا بررسی داخلی قرآن که خ .2

  : می شود
  تحقیق در مفردات قرآن و یافتن معنای زمان نزول؛ ،اول
  تحقیق در باب ساختار نحوی به عنوان ابزار بیان معنا؛  ،دوم
پژوهش بالغی که الزمه آن تبحر در ویژگی های خاص سـاختهای عربـی و    ،سوم
  ).372 -369خولی، (های قرآنی است اسلوب
  

  نتایج. 5
شیوه های تفسـیری نـوین در مـوارد بسـیاری از پیشـرفت       ،ونه که مالحظه گردیدآن گ

همان گونه که تجربیات علمی قطعی جدید پرده از . علوم انسانی بشری وام گرفته است
عظمت اعجاز قرآن بر می دارد، این شیوه های نوین نیز که بر پایه علوم انسـانی مـدرن   

زیرا این نشان از آن دارد که قـرآن کـریم   . ی باشندهستند، به نوعی بیانگر اعجاز قرآن م
کتابی است که در طی بیش از هزار و چهارصد سال که از نزول آن می گذرد، بـاز هـم   
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طراوت و تازگی خود را از دسـت نـداده و همچنـان مـورد توجـه عظـیم مسـلمانان و        
نکتـه هـای   غیرمسلمانان قرار دارد و هر روز که بر عمر این کتاب آسمانی مـی گـذرد،   

  . ناگفته ای از آن به عرصه ظهور و بروز می رسد
های تفسـیری بـر   اما آنچه که باید به آن توجه داشت این است که چون این روش

هـا در مبـانی خـود اشـکاالت     پایه علوم بشری بنا نهاده شده است و چه بسا این دانش
اده هـا، راه را بـرای ابـراز    لذا تطبیق کالم وحیانی قـرآن بـا ایـن د   ؛ فراوانی داشته باشند

های شخصی باز کرده و چه بسیار مواردی که ممکن است مفسر و قرآن پـژوه را  سلیقه
لذا بهره گیری از شیوه های مدرن تفسیری باید بر . در ورطه تفسیر به رأی انداخته باشد

ـ طبق اصول و قواعد صحیح تفسیری باشد تا تفسیری که از آیات قرآن ارائه می ا گردد ب
اولویـت تفسـیر   . هدف نهایی قرآن کریم که هدایت بشر است همخـوانی داشـته باشـد   

االت و شبهات قرن اخیر باشـد  ؤگوی روزآمد سعصری در این عصر آن است که پاسخ
  . و دیدگاه قرآن کریم را درباره نیازهای جدید بشری به روشنی پاسخ گوید
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