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  سخن نخست

تـرین  علم و فناوری اسـتوار شـده و پـژوهش از مهم در جهان امروز، پیشرفت و توسعه بر مبنای
های مختلف اقتصادی، اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی بـه حسـاب  های توسعه در حوزهپیشران
های هدفمند و  ریزی شود که در برنامه ها در صورتی محقق می آید و توفیق پایدار در این زمینه می

 ای علم و فناوری صورت پذیرد.کالن، توجه مناسبی به امر پژوهش و توسعه بر مبن
هـای در این میان اما حوزه علوم انسانی به دلیل نقش کلیـدی و تأثیرگـذار آن در زیرسـاخت

فکری فرهنگی جامعه اهمیتی درخور دارد؛ این اهمیت در نظام متکی بر اندیشه اسالمی به دلیل 
  رسد.  به نظر میهای دینی نسبت به نیازهای گوناگون انسانی مضاعف  غنا و عمق آموزه

از سوی دیگر قرآن کریم به مثابه کتاب هدایت الهِی انسان و جامعه و منبع نخسـت معرفـت 
هـای  ای سرشـار بـوده و جریان نامـهباور و جسـتجوگر گـنجدینی، همواره برای اندیشمندان دین

بعـاد گون تفسیری در جغرافیای عالم اسالم، هر یـک از منظـری بـه دنبـال کشـف و ارائـه ا گونه
رغم اختالفــات، امــروزه بــه مثابــه  های تفســیری بــه انــد. مجموعــه ایــن تجربــه هــدایتی آن بوده

نمایـد. شـکی  های فهم و شـناخت ابعـاد هـدایت قرآنـی رخ می کمانی ارزشمند از شیوه رنگین
های عصری و به دلیل ماهیـت فزاینـده معرفـت و هـدایت نیست که در پاسخ به نیازها و پرسش

های گذشـته را  وان و باید مسـتند بـه منطـق اجتهـادی و قابـل دفـاع تفسـیر، تجربـهت قرآنی، می
افـزاری ارزنـده بـرای تولیـد علـوم انسـانی مند قرآن کریم نـرمبازخوانی کرد. طبعًا تفسیر ضابطه

  اسالمی خواهد بود. 
  
  

 هفت



 

  
 

در این راستا شورای عالی علوم، تحقیقـات و فنـاوری پـروژه هـای علمـی خاصـی را مـورد 
های تفسـیری بـا اجـرای پژوهشـگاه  ایت قرار داده است که طرح کالن نقد و بررسی جریانحم

ها پژوهش از سوی  حوزه و دانشگاه از آن جمله بوده است. محصول این طرح اکنون پس از سال
انـدرکاران شود که در اینجا از عموم دست پژوه به جامعه علمی تقدیم میجمعی از محققان قرآن

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دیگر استادان ارجمند که در تألیف و ارزیـابی آن نقـش  تولید آن در
  شود.  اند، قدردانی می داشته

  

  عالی علوم، تحقیقات و فناوری شورایدبیر کل 

  

 هشت



	

 

  
 
  
  
  
  

  سخن پژوهشگاه
  هـای انسـانی]  ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده پژوهش در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامه

هـای وحیـانی در  در راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آمـوزه
هـای اصـیل جوامـع،  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نمایی و کارآیی این ی پویایی، واقعشرط اساس
سـو و  هـای جامعـه از یـک پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت

ترین مؤلفه فرهنگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن
گیری از آن در پژوهش، بازنگری  عمیق از معارف اسالمی و بهره رو، آگاهی دقیق و است؛ از این

 ای برخوردار است. سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی
بنیانگذار جمهوری اسـالمی، زمینـه  توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی

فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل
ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نهاد، زمینه 

های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت
مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 ارتقا یافت.» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

 شاره کرد.ا 
  

 نه



 

  
 

های علوم قرآنی  برای دانشجویان رشته مطالعات قرآنیدر زمینه  درسیاین اثر به عنوان منبع 
مندان بـه ایـن زمینـه  فراهم شده است که البته دیگر عالقه تحصیالت تکمیلیدر مقطع  و تفسیر

  مند شوند. توانند از آن بهره تحقیقی نیز می
شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می صاحباز استادان و 

اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز 
  جامعۀ دانشگاهی یاری دهند.
 سرکار خانم انسیه عسـگریهای مؤلف محترم اثر،  داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

جناب آقایان دکتر سیدمحمود طیب حسینی، دکتر محمد اسـعدی، محترم اثر،  ارزیاباناز  و نیز
محمدعلی سـید المسلمیناالسالم و حجتمحمدعلی مهدوی راد و  االسالم والمسلمین حجت
ویژه کمیسـیون علـوم  بـه همچنین از نقش حمایتی شورای عـالی عتـفسپاسگزاری کند.  ایازی

هـای  طرح کالن ملی نقد و بررسـی جریان باز این پروژه در قال می و هنرانسانی، معارف اسال
های اخیر حضـرات  پژوهی در طول سال های مجّدانه مدیران محترم گروه قرآن تفسیری و پیگیری

طیـب حسـینی سـیدمحمود اسـعدی و دکتـر محمـد سعید روشن، دکتر  محمدباقر آقایان دکتر
 شود. قدردانی می

      

 ده
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	مقدمه

شــود کــه تحــت  ای گفتــه می هــای تفســیری جریــان تفســیری بــه مجموعــه فرآینــدها و فرآورده
و هـدایت کـرده اسـت. بـر ایـن اسـاس،  نوشته یا نانوشته، یک گونه تفسیر را تولیدهای  گفتمان
تفسیری، پی بردن به  تفسیر عبارت است از: شناخت گفتمان حاکم بر یک جریان شناسی جریان

    بررسی نحوه کارکرد آن جریان.تاریخی آن و عطف گیری و نقاط  گونگی شکلچ
گونۀ نوظهور از تحقیق و پژوهش، هم  اند. این مطالعات تطبیقی مقبولیت وسیعی یافتهامروزه 

در حوزه مطالعات غیردینی (همچون ادبیات تطبیقی، فلسفه تطبیقی، حقوق تطبیقی و...) و هم 
شناسی تطبیقـی) و هـم در قلمـرو مطالعـات اسـالمی  مطالعات دینی (همچون دین در ساحت

(همچون فقه مقارن/ تطبیقی)، رواج و رونق انکار ناپذیری یافته است. نکته قابل درخـور توجـه 
انـد، ولـی  آن است که در بیشتر این علوم، محققان به تطبیق آرا، نظریات، مکاتـب و...، پرداخته

توانـد  در آن علم خاص چیسـت یـا چـه می حقق برآمده که مطالعه تطبیقیکمتر کسی درصدد ت
مثابه یکی از اقسـام مطالعـه و پـژوهش  نیز به باشد؟ این در حالی است که خوِد مطالعه تطبیقی

و مسائل مربوط بدان،  هنوز در معرض پرسش و تأمل بسیاری قرار دارد و در باِب چیستی، روش
» تفسیر تطبیقی«گمان ظهور و پیدایش عنوان تازه  های جدی و قابِل تأملی وجود دارد. بی چالش

در دو سه دهه اخیر و پدید آمدن آثار تفسیری بدین نام، تحـت تـأثیر قلمروهـای معرفتـی دیگـر 
ای  علوم بوده است. با این حال، توجه بدین نکته مهم است که تطبیـق در علـوم اسـالمی سـابقه

بیش از آنکه از علوم غیردینی الگو گرفته و وامدار آنها باشد،  دیرینه دارد و چه بسا تفسیر تطبیقی
  تحت تأثیر علوم اسالمی رشد کرده باشد.

یافته و آن را تا حد تأسیس یک رشته دانشگاهی ارتقا داده اسـت،  مقبولیتی که تفسیر تطبیقی
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دار  کند. ایـن کتـاب عهـده ها را دوچندان می های معرفتی آن و تببین این بنیان لزوم شناخت بنیان
  انجام این امر مهم است که پیش از این مغفول واقع شده است. 

 ثیـح از یگـرید و ریتفسـ ثیـح از یکی کرد؛ یبررس دیبا ثیح دو از را یقیتطب ریتفس مقوله
 جهـات از را ریتفسـ کیـ یها مشخصـه دیـبا اسـت ریتفسـ که ثیح نیا از یقیتطب ریتفس. قیتطب

 یهـا یژگیو یدارا که است آن انتظار و ستهیبا است، یقیتطب که ثیح نیا از و باشد داشته مختلف
  .است یقیتطب ریتفس راه سر بر یچالش ث،یح دو نیا تیرعا. باشد یقیتطب مطالعه کی

 در سـاحت تفسـیرپژوهی» تفسیر تطبیقی«های متفاوتی از تفسیر بودن و تطبیقی بودِن  تلقی
درک یکسان و واحدی از چیسـتی و تعریـف   وجود دارد و چنین نیست که محققان حوزه تفسیر،

رو، نخستین فصل این کتاب، به گـزارش، تحلیـل و داوری  داشته باشند. از همین تفسیر تطبیقی
اص یافته است. ناگفتـه نمانـد کـه چـون اختص های موجود از تفسیر تطبیقی در خصوص قرائت
دارد، گـزارش و  بحث حاضر، نیاز مبرمی به بررسی چیستی تفسیر تطبیقـی فضای تفسیرپژوهی
ها در راستای رفع این نیاز، ضرورت انکار ناپذیری دارد. با در نظر گـرفتن ایـن  تحلیل همه تلقی

شـود و در بـاب درسـتی اطـالق ایـن  شناسـی می مفهوم ر فصل اول، تفسیر تطبیقیضرورت، د
شناسـی،  شود. همچنـین در بخـش گونه پژوهان است، قضاوت می اصطالح بر آنچه مراد تفسیر

هایی وارد  ن آنها چه اشـکالگردد بر گونه بود شود و معلوم می بررسی می های تفسیر تطبیقی گونه
شود. در پایان نیز تبار  و جایگاه آن در این فصل، تحلیل و نقد می است. نیز هدف تفسیر تطبیقی

شـود تـا هـم شـناخت از  پردازان بررسـی می های آن از دیـدگاه نظریـه و مصـداق تفسیر تطبیقی
  های بعدی گشوده. بیقی کامل شود و هم راه برای ادامه کار در فصلچیستی تفسیر تط

های بعد، نه ضـرورت دارد و نـه ممکـن اسـت،  ها در فصل ادامه این راه و بررسی همه تلقی
ها چیزی  شود که بسیاری از این تلقی چون از یک سو بنابر نتایج حاصل از فصل اول، معلوم می

هـا نیـز در  تطبیق نیست و از سـوی دیگـر، بررسـی دیگـر تلقیجز درک خام و ابتدائی از عنصر 
گنجـد. از  نهد که در مجال محدود ایـن درآمـد نمی های آینده، تحقیقی وسیع پیش رو می فصل
های مذهبی، کار ادامه  مثابه تطبیق دیدگاه ، بهرو، در فصل دوم براساس تلقی تفسیر تطبیقی همین
شـود. ضـرورت  هایی از میراث تفسیری از حیث تطبیق بررسی می صل دوم، گوشهیابد. در ف می

، در پیدایی سیر تحـول تطبیـق در عرصـه تفسـیر و آشـکار تفسیر تطبیقی وصف تاریخی جریان
ثیرپذیری های تاریخی تطبیق است. هدف دیگر فصل دوم آن است که میزان تأ شدن نقطه عطف

  تاریخی تطبیق معلوم شود. امروزین از جریان تفسیر تطبیقی جریان



	3   مقدمه

 

نوظهـور، صـورت  آیـد، آن اسـت کـه تفسـیر تطبیقـی ای که از فصل دوم حاصـل می نتیجه
بنابراین، نگارنده بضاعت پیشینیان را فرصت  تطبیق در میراث تفسیری است؛  یافته جریان تکامل

  داند. های آن، می و آسیب شناختی تفسیر تطبیقی مناسبی برای بررسی ارکان معرفت
شود تا  بحث می اجرائی تفسیر تطبیقی ها و روش ، رهیافتخصوص مبانیدر فصل سوم، در 
، چـه در مقـام گشوده شود؛ زیـرا تفسـیر تطبیقـی علمی به تفسیر تطبیقی راهی به سوی رویکرد

های دانشگاهی، بیش از هر اقدامی، نیازمند بررسـی و  تدوین آثار تفسیری و چه در مقام آموزش
های تفسـیر تطبیقـی  ها و نقص های معرفتی خود است. در فصل آخر نیز عیب سنجش شاخصه

شود تا بـا  برای آن هستند، استخراج می گردد و به منزله آسیب که سبب اختالل در کارکرد آن می
  در عرصه تفسیر قرآن، کارآمدتر ظاهر شود. رفع آنها تفسیر تطبیقی

. است یرپژوهیتفس اول، فصل در پژوهش موضوع حاضر، کتاب در شد، داده حیتوض آنچه بر بنا
. اسـت پـژوهش موضوع ،یقیتطب ریتفس خصوص در موجود یها هینظر و ها یتلق فصل، نیا در یعنی
 ِد یـجد یرهایتفسـ و یسـنت یرهایتفس بخش دو در که هستند رهایتفس ق،یتحق موضوع دوم، فصل در

 مبنـا، یعنـی ؛یقـیتطب ریتفسـ یشناخت ارکان  سوم، فصل در. اند شده یبررس یقیتطب ریتفس به نامُبردار
 یقـیتطب ریتفس یفعل تیوضع قیتعم و حیتصح رهگذر از نییتب نیا. اند شده نییتب آن روش و افتیره

 گرفتـه صـورت یها کوشش تا شده افکنده هست آنچه بر یچراغ سخن، گرید به. است افتهی صورت
 فصـل در. شـود سـتهینگر بـوده، نشـده دهید یشناخت معرفت ساحت در تاکنون که را قیتطب عرصه در

  .است یقیتطب ریتفس به پرداختن در دوم فصل یرهایتفس یشناس بیآس پژوهش، موضوع آخر،
ها و هـم در  تفسـیرپژوهیاین کتاب، در مقام بررسی وضعیت موجود است؛ هم در بررسی 

 ، خواسته است به تحلیل وضعیت فعلی تفسیر تطبیقـیو فرایند تفسیر تطبیقیها  ارزیابی فرآورده
هـم گرچـه در  و روش بپردازد؛ بنابراین، پژوهش حاضر، پسینی است، نه پیشینی. بخش مبـانی

ای و تجویزی نزدیک شـده اسـت، امـا در واقـع، جنبـه توصـیفی و  ظاهر، کمی به شکل توصیه
های تطبیـق در میـراث تفسـیری و آثـار  ترسیمی دارد و ذیل عناوین جدید، بـه تحلیـل شاخصـه

  تطبیقی جدید، پرداخته است.
ح، توسـعه و تعمیـق اگرچه کتاب حاضر در مقام تجویز و توصیه نبوده، اما از رهگذر تصحی

های مـدل مطلـوب کمـک  ، توانسته است به تعیین شاخصـهبیشتر وضعیت فعلی تفسیر تطبیقی
نقص است، اما از اینکـه  وجه معتقد نیست درآمدی که نگاشته، کامل و بی کند. نگارنده به هیچ

  گامی نو برداشته، خرسند است.
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بار در قالب رساله دکتـری نگارنـده در دانشـگاه قـم بـه موضوع و بحث این کتاب، نخستین 
راهنمایی استاد گرامی دکتر محمدکاظم شاکر شـکل گرفـت کـه از ایشـان و همچنـین اسـتادان 

کنم. پس از آن،  مشاور رساله، دکتر سیدهدایت جلیلی و دکتر محمدتقی دیاری سپاسگزاری می
رسـاله بـازنگری  گاه حوزه و دانشگاه،عنوان طرح پژوهشی در پژوهش به جهت تدوین اثر حاضر

دکتر ، استادان محترم، دکتر محمد اسعدی، صورت گرفت. در این بازنگریدر آن شد و تغییراتی 
نکـات سیدمحمدعلی ایـازی  و استاد  راد حسینی، و استاد محمدعلی مهدوی سیدمحمود طّیب

پژوهـی  کنم. همچنـین از گـروه قرآن آنان قـدردانی مـیمفیدی را متذکر شدند که از همه مهم و 
ویژه دکتر محمد اسـعدی  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که فرصت چاپ این اثر را فراهم آوردند، به

  شان بیفزاید. کمال امتنان را دارم. خداوند بر توفیقات همگی
  

  

  

  

  

  

   



 

  
  
  
  

	فصل اول
  

	چیستی تفسیر تطبیقی

	درآمد
نوپدیـدی اسـت؛ در حوزه تفسیر قرآن، اصـطالح » تفسیر مقارن«یا » تفسیر تطبیقی«اصطالح 

ای است که در کتـاب پـیش رو، بررسـی  بنابراین، چیستی این اصطالح نوظهور، نخستین مسئله
روشن شوند. برای آگاهی یافتن از ایـن تصـورات،  شود تا تصورهای موجود از تفسیر تطبیقی می

  و مقّومات آن را باید شناخت.  و هم ارکان هم تعریف تفسیر تطبیقی
را از حیـث چیسـتی و  های مختلـف از تفسـیر تطبیقـی هدف این فصل، آن است که قرائت

انـد، چـه  نظـر داده ماهیت، بررسی کرده و معلوم سازد محققانی که در خصوص تفسیر تطبیقـی
 ای بـرای تفسـیر تطبیقـی های ایشان کدام ارکان معرفتـی دارند و در تلقی درکی از تفسیر تطبیقی

اند؟ در این راستا، الزم است بدانیم معنای تطبیق و  ها کدام های این تلقی اند و اشکال تعیین شده
همچنین ایشـان چـه متعلقـاتی را بـرای تطبیـق در نظـر   پردازان چیست؟ مقارنه از دیدگاه نظریه

چیسـت؟  چیسـت؟ هـدف تفسـیر تطبیقـی های تفسیر تطبیقـی اند؟ به سخن دیگر، گونه گرفته
  برد؟ بندی تفاسیر کجاست؟ و از چه تباری بهره می جایگاه آن در نظام طبقه

پردازی و  های موجود در ساحت نظریه ها و دیدگاه این فصل در گام نخست، هر یک از تلقی
کنـد و در گـام دوم،  را توصـیف می» تفسـیر مقـارن«و » تفسـیر تطبیقـی« فضای تفسـیرپژوهی

  کند. ها و مقّومات تعریف، آنها را تحلیل و نقد می براساس مؤلفه
  
  ها  . توصیف تلقی١−١
 قالـب در را  »مقـارن ریتفسـ« و» یقـیتطب ریتفسـ« اصـطالح از موجـود یهـا یتلقـ بخش، نیا در

 سـت؟یچ ریتفس از منظور. ٢ ست؟یچ مقارنه و قیتطب از مراد. ١: میکن یم فیتوص ل،یذ یها پرسش
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. جایگـاه تفسـیر تطبیقـی در ۵. هدف تفسیر تطبیقی کـدام اسـت؟ ۴ق تطبیق چیست؟ . متعلّ ٣
هایی برای تعیین این جایگاه در  ها و مشخصه . چه مالک۶بندی تفسیرها کجاست؟  طبقهسامانه 

  نظر گرفته شده است؟
در بخش حاضر، برای وفاداری به تعبیرهای تفسیرپژوهان و نیز تأمل در مالحظاتی که ایشان 

مجزا انجـام  ها را در دو گروه اند، گزارش تلقی داشته» تطبیقی«و » مقارن«کارگیری واژگان  در به
کنیم؛ در  را گـزارش مـی های عرضه شده برای تفسـیر مقـارن دهیم. در گروه نخست، تعریف می

آوریم. این تفکیـک نسـبت ایـن دو اصـطالح را هـم  را می های تفسیر تطبیقی گروه دوم، تعریف
  روشن خواهد کرد.

  
  »تفسیر مقارن«ها از اصطالح  . تلقی١−١−١

التفسـیر وی در کتـاب  1اسـت. را تعریف کرده، احمد کومی» تفسیر مقارن«نخستین کسی که 
تألیف شده است، در حین بحث از تفسـیر که در آخرین دهۀ سده چهاردهم  للقرآنالموضوعی 

های تفسیر و در عرض تفسیر موضـوعی، یـاد  عنوان یکی از اسلوب را به موضوعی، تفسیر مقارن
، سـّنت اهلهایی که برخـی از عالمـان  کرده و برای نخستین بار آن را تعریف کرده است. تعریف

 2،اند. تعریف او به نقل از شاگردش فرماوی اند، تحت تأثیر تعریف وی بوده از وی ارائه داده پس
  چنین است:

ها، از کتب تفسیری پیشین  محقق تعدادی از آیات قرآن را گرد آورده و آرای مفسران را درباره آن
شود، سپس به مقارنه میان تفاسیر با اتجاهـات  دی جویا میو پسین، اعم از تفاسیر نقلی و اجتها

یک از مفسران تحت تأثیر اختالفات  پردازد تا معلوم شود که کدام مختلف و مشارب گوناگون می
  3یک هدفش تأیید دیدگاه فرقه یا مذهبی خاص بوده است. مذهبی قرار گرفته و کدام

                                               
 .است بوده مصر االزهر دانشگاه نید  اصول دانشکده ریتفس بخش سیرئ اتش،یح زمان در) ق١۴٢٨ م( یکوم. ١
 دهیرسـ چـاپ بـه بـار نینخست یبرا م،١٩٨٢ سال در یمشن نقل به بنا للقرآن، یالموضوع ریالتفس نام با یکوم کتاب. ٢

 کتـاب.نشـد افتی رانیا داخل یها کتابخانه در کتاب نیا متأسفانه. کند یم نقل چاپ نیهم از خود یمشن و است
 سـال چـاپ یو نقـل بـه بنـا است، داده آدرس آن از یمشن که دوم، چاپ ،یفرماو یالموضوع ریالتفس یف ةیالبدا

 نگارش خیتار  سندهینو  مقدمه، انیپا در. نداشت چاپ سال افت،ی کتاب نیا از نگارنده که یا نسخه. است م١٩٧٧
 از شتریپ کتاب دو هر در یفرماو که است آن شود یم گرفته امر ظاهر از که یا جهینت. بود کرده ذکر ق١٣٩٧ سال را

 یفرمـاو اثر متن به استناد را یدوگانگ نیا از رفت برون راه تنها من. است کرده اظهارنظر مقارن ریتفس درباره یکوم
 ظـاهر بـه یهـا داده نیـا انیـم از رو، نیهمـ از اسـت، داده ارجـاع یکـوم اثـر به بارها کتابش متن در یو. دانستم

   .۴۵، صالبدایة فی التفسیر الموضوعیفرماوی،  .٣ .است یقطع یکوم یکسوت شیپ ناهماهنگ،
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دهد که هر محقق بسته به علمی کـه در آن تبحـر  این تعریف را پذیرفته و توضیح می فرماوی
پردازد، اگر کسی در ادبیـات مهـارت دارد، مقایسـه را دربـاره  دارد، به مقایسه از همان حیث می

دهـد و اگـر از قصـص مطلـع  وجوه اعراب، بالغت، فصل و وصل و ایجاز و اطنـاب انجـام می
های  کند و به همین منوال است درباره گرایش قصص قرآنی اظهارنظر می است، درباره حوادث و

 1مذهبی، علوم تجربی و فلسفه؛ پس آنچه معیار نقل و نقد است، دانش و علم هر محقق است.
 ، گستره و دامنه وسیعی دارد، برای مثال، دو نمونـه را یـادآوراو پس از اشاره به آنکه تفسیر مقارن

شود: مقارنه نصوص قرآنی در موضوع مشترک؛ مقارنه نصوص قرآنی بـا احادیـث نبـوی کـه  می
  2ظاهرشان متناقض است.

 3، یکی دیگر از محققـان، عینـًا همـان تعریـف فرمـاوی اسـت.تعریف احمد جمال عمری
اشاره کرده و سپس مـوارد ذیـل را در حـوزه فعالیـت  عمری همچنین به دامنه وسیع تفسیر مقارن

  شمارد: برمی تفسیر مقارن
مْ وَ «. مقارنه میان آیاتی از قرآن که ظاهرًا اختالف و تناقض دارند؛ مثل مقارنـۀ آیـات ١ ـوهُ قِفُ

لُونَ  ؤُ سْ ُمْ مَ ـانُّ «با   4»إِهنَّ هِ إِنْـسٌ وَ ال جَ بـِ نْ ـنْ ذَ ـئَلُ عَ ئِذٍ ال يُسْ مَ يَوْ و نیـز مقارنـه قـرآن و احـادیثی کـه  5»فَ
«ظاهرشان برخالف قرآن است. مثل مقارنه آیات  رتَ أَنَّ   إِنَّ اهللاَ اشْ مْ بـِ والَـهُ مْ وَ أَمْ هُ سَ ننيَ أَنْفُ مِ ؤْ نَ الْـمُ مِ

نَّةَ لَـهُ  لُونَ «و  6»مُ الْـجَ مَ نْتُمْ تَعْ وها بِام كُ تُمُ ثْ نَّةُ الَّتی أُورِ َلـن ُیـدِخَل : «با روایـت پیـامبر 7»وَ تِلْکَ الْـجَ
حدًا ِمنُکم َعمُله الَجّنةَ 

َ
مقایسـه آیـات متنـاقض و احادیـث  انـد. عمـری کـه در ظـاهر متناقض 8»أ

و » مـوهم اإلخـتالف و التنـاقض«داند که به ترتیب تحـت عنـاوین  مختلف را همان علومی می
  شوند؛ بحث می» مختلف الحدیث«

هـای دینـی دیگـر چـون تـورات و انجیـل تـا مـوارد شـباهت و  ارنه میان قرآن و کتاب. مق٢
  اختالفشان آشکار شود؛

                                               
   .۴۶همان، ص .٢        جا. . همان١
 .۴۵، صدراسات فی التفسیر الموضوعی .... عمری، ٣
  ).٢۴اند (صافات،  د که آنها مسئولی. و بازداشتشان کن4
 ).٣٩گناهش پرسیده نشود (الرحمن،  . در آن روز، هیچ انس و جّنی از5
 ).١١١ توبه،( است دهیخر  باشد، آنان برای بهشت نکهیا]  بهای[ به را مالشان و جان مؤمنان، از خدا قت،یحق در. 6
  ).٧٢کردید، میراث یافتید (زخرف،  ] آنچه می [پاداش. و این است همان بهشتی که به ٧
  ).٢١۶٩، ص۴، جصحیح مسلمسازد؛ (قشیری نیشابوری،  کس او را به بهشت وارد نمی . عمل هیچ٨
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. مقارنه میان آیاتی که بازگوکننده قصه یکسان یا موضوع واحد هستند تا تعبیـرات مختلـف ٣
هـای بیـانی قـرآن آشـکار شـود و مـورد اخیـر بیشـتر در  از یک مفهوم مشترک و ایجاز و اطناب

خصوص، کشف اسرار و عللـی اسـت کـه   های قرآن قابل اجراست. وظیفه مفسر در این ستاندا
های قرآنـی در  سبب تنوع تعبیر شده است و نیز یافتن عواملی که سبب ایجاز یا اطناب در قصـه

اند، ولـی یکـی از  مطـرح شـده» مشتبه القرآن«مواضع متعدد شده است. اگرچه این مباحث در 
  1وازنه نیز هستند.اقسام مقارنه و م

را برگرفته و پس از بـه دسـت دادن تعریفـی مشـابه  های تعریف فرماوی مایه همان ُبن المعی
های تفسیر درباره موضـوعی  ، بالجمله مقارنه متون کتابتفسیر مقارن«نویسد:  تعریف وی، می

  2».پیماید مشخص، با هدف شناخت منهج هر مفسر و راهی است که او در فهم قرآن می
انتظـار دارد. وی  تفاوت دیدگاه المعی با دیگران، در هـدفی اسـت کـه وی از تفسـیر مقـارن

اتجـاهی اسـت کـه او ، شناخت منهج هر مفسر در تفسـیرش و معتقد است هدف تفسیر مقارن
  3پیماید. برای فهم قرآن می
، آنجـا کـه دربـاره چگـونگی مباحث فی التفسـیر الموضـوعیهم در کتاب  مصطفی مسلم

، دهـد کـه تفسـیر مقـارن ، سخن گفته است، توضیح میارتباط تفسیر موضوعی با تفسیر مقارن
  4مقایسه آرای تفسیری و انتخاب قول درست از میان آنهاست.

  :است گفته مقارن ریتفس حیتوض در ،مسلم یمصطف شاگرد ،یروم مانیسل بن عبدالرحمن بن فهد
 مفسـران یآرا ن،یتابع و صحابه اتیروا ،ینبو  ثیاحاد ،یمفسر تمام نصوص را اعم از نصوص قرآن

 سـپس کنـد، یمـ جمـع را اسـت قرآن از ینیمع اتیآ ای هیآ موضوع درباره که را گرید یآسمان کتب و
  5.کند یم انتخاب را برتر یرأ و نموده موازنه را آراء و کرده مقارنه نصوص نیا نیب

شان  را گسترده دانسته و برخی از وجوه آن را برشمرده و درباره تفسیر مقارن وی دامنه اسلوب
  اند از: توضیح داده است. این وجوه عبارت

. مقارنه میان یک نّص قرآنی با نّص قرآنی دیگر؛ و از آن جمله علـم تأویـِل آیـاِت مشـکل ١
است که تألیفات مستقل درباره آنها انجام شده است. همچنین در تفسیر برخی آیات کـه بـدون 

                                               
 .۴۶−۴۵، صدراسات فی التفسیر الموضوعی .... عمری، ١
   .٢١همان، ص .٣  .٢٠، صیدراسات فی التفسیر الموضوع. ألمعی، ٢
 .۵۴−۵٣، صمباحث فی التفسیر الموضوعی. مسلم، 4
   .۶٠، صبحوث فی اصول التفسیر و مناهجه. فهد رومی، 5
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توجه به آیات دیگر ممکن نیست، مثل ایجاز و اطناب، مجمـل و مبـین، عـام و خـاص، نیـز در 
و  انـد های قرآنی در قرآن، به صـورت پراکنـده آمده قرآنی، به جهت آنکه داستان های تفسیر قصه

  های دیگر هستیم؛ آن نیازمند رجوع به بخش برای تفسیر یک بخش 
 ظـاهرش آنکـه چه باشد، قرآن موافق ثیحد چه ؛ینبو ثیاحاد و یقرآن نصوص انیم مقارنه. ٢

  اند؛ داده انجام »ثیالحد مشکل« ای »القرآن مشکل« لیذ را مقارنه سبک نیا علما. باشد مخالف
های قبلی  . مقارنه میان قرآن و تورات یا انجیل؛ برای اثبات برتری قرآن و فضیلتش بر کتاب٣

هـا در  و همچنین ارائۀ شـواهد موافـق از آن کتاب ها  و نیز بیان وجوه تحریف و تغییر در آن کتاب
القرآن الکـریم اند: کتاب  اند، بدین شرح نگاشته شده آثاری که بدین سبکتفسیر قرآن. از جمله 

از  2محمد فی التوراة و اإلنجیـل و القـرآنو کتاب  از موریس بوکای 1و التوراة و اإلنجیل و العلم
  است؛ ابراهیم خلیل احمد

شود،  شان ذیل یک آیه بررسی می . مقارنه میان اقوال مفسران؛ که آرای مفسران متعدد و ادله۴
شود که تفسیر طبری از پیشگامان این  شود و قول برتر انتخاب می ادله هر کدام به نقد گذارده می

  3نوع تفسیر است.
نیز همچنان عنصر مقایسه را در مبنای تعریف خود لحاظ کرده است. تعریف وی با  خالدی

  های جزئی دارد. تعریف او چنین است: دیگران اختالف
 منهجشــان اخــتالف براســاس مفســران از یا عــده یآرا مقارنــه بــه پژوهشــگر ،مقــارن ریتفســ در
 یموضـوع دربـاره اتیـآ از یا مجموعه ای کوتاه سوره کی درباره را آنها یآرا که نحو نیبد پردازد، یم
 آن یبررسـ در را او روش و مفسـر هـر مـنهج تـا کنـد یمـ جمـع لغـت ایـ و فقـه مان،یا موضوعات از

 گـرید مفسـران و مفسـر آن نیبـ سپس کند، یبررس را روشش و منهج به او یبند  یپا زین و موضوع
 قیـطر  نیبهتـر  تـا دارد یمـ عرضه درست زانیم و اریمع بر را آنها از کدام هر عمل و کند یم سهیمقا
 بـر و کنـد یمـ ثبـت را آمده دسـت به که یا جهینت سه،یمقا و شناخت نیا از پس. کند نیمع را ریتفس
  4.گرداند یم معلوم گرید مفسران انیم را گاهشیجا و کند یم حکم مفسر آن درباره آن، یمبنا

                                               
 ،عهـدین. دو ترجمه فارسی از این کتاب موجود است. برای اطالع از محتوای کتاب ر.ک: موریس بوکای، ١

 . تورات، انجیل، قرآن و علمای میان  مقایسه؛ همو، قرآن و علم
؛کتاب دیگری هم با نامی مشابه محمد فی التوراة و اإلنجیل و القرآن. برای اطالع بیشتر ر.ک: خلیل احمد، ٢

  .محمد نبی االسالم فی التوراة و االنجیل و القرآنطهطاوی، وجود دارد. ر.ک: 
 .۶٢−۶٠، صبحوث فی اصول التفسیر و مناهجه. فهد رومی، ٣
  .٢٨، صالتفسیر الموضوعی بین النظریة و التطبیق. خالدی، 4
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. مقارنه در آیـات ١کند:  این محقق به دو نمونه از تفسیر مقارنی که انجام داده است اشاره می
ازدیاد ایمان و رؤیت خدا در آخرت میان زمخشری، رازی، قمی، بیضـاوی، نسـفی، ابوسـعود و 

. مقارنه در آیاتی که از صفت علّو و برتری خداوند و استوای او بر عرش حکایـت دارد ٢آلوسی؛ 
  1کثیر. نیز مقارنه در آیات سحر و احکام روزه میان طبری، رازی، زمخشری و ابن و

های مختلـف بررسـی کـرده و مقالـه مسـتقل و  را از جنبـه یکی از افرادی که تفسـیر مقـارن
هایی که پیش از وی، دربـاره  است. وی همه تعریف مبسوطی درباره آن نگاشته، مصطفی مشنی

دانسته و بر این بـاور اسـت کـه دیگـران، نکتـه  اند را همان تعریف کومی بیان شده تفسیر مقارن
یسـت و نیـاز اند. او همچنین معتقد است تعریف کومی جامع ن جدیدی به دیدگاه کومی نیفزوده

  را چنین تعریف کرده است: وی تفسیر مقارن 2سازی و تفصیل دارد. به شفاف
، موازنه آرای مفسران و اقوالشان در بیان معانی آیات قرآن، موضوعات آن و مراد از تفسیر مقارن

گاهی فرهنگ هایش و مقارنه میان مفسران در پرتو اختالف داللت ها و نیز اخـتالف  ها، فنون و آ
مناهج، اتجاهات و طرق تفسیری، با روشی علمی و مورد قبول و در نهایت، انتخاب رأی برتـر بـا 

  3تکیه بر ادله معتبر در ترجیح است.

، موازنـه آرای تفسـیر مقـارن«کنـد:  او همچنین تعریف خـود را بـدین صـورت خالصـه می
4».علمی و مقبول است ان در شرح آیات قرآن و مقارنه مناهج تفسیری به روشمفسر

  

 و منــاهج در مقارنــه و یلــیتحل مقارنــه: اســت دانســته لــون دو یدارا را مقــارن ریتفســ یمشــن
 ریتفسـ در مفسـران انیم ۀمقارن اول، نوع: داند یم نوع دو یدارا هم را یلیتحل مقارنه یو. اتجاهات

 ۀمقارنـ دوم، نـوع و طلبـد یمـ یجزئـ یلیتفص یاستقرا که ریتفس مفرداِت  گرید و ها جمله و الفاظ
 یرأ و شـوند نقد آنها  ادله و شده سهیمقا مشخص، یموضوع درباره مفسران یآرا انیم که یموضوع
  5.است پرداخته مثال ذکر به ،مقارن ریتفس الوان از کی هر یبرا یو. شود نشیگز برتر

زبان اسـت. وی دو تعریـف از تفسـیر  ، محقق عربقطبی موسوی آخرین تعریف از علی آل
  به دست داده است: مقارن

                                               
 جا. . همان١
 .١۴٨−١۴٧ق، ص١۴٢٧، ٢۶، شالشریعة والقانون، »دراسة تأصیلیه −التفسیر المقارن «. مشنی ٢
   جا. همان .۴        .١۴٨. همان، ص٣
 .١۶۴−١۶٠. همان، ص5
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ها و  ، مقابله کردن رأی یک مفسر با مفسـران دیگـر بـرای شـناخت شـباهت. تفسیر مقارن١
  شود؛  گونه که در فقه مقارن انجام می  های آنهاست، همان تفاوت
فسـیر، فقـه، طـب، های متفـاوت علمـای ت . بررسی یک آیه از زوایای گوناگون و از دیدگاه٢

  1کند. نجوم و... است که ابعاد علمی قرآن را آشکار می
هـا، توجـه بـه  ها و فهـم چیسـتی ایـن تلقی یکی از معیارهای مهم برای شناخت این تعریف

بندی تفسیرها قائل هستند.  در نظام طبقه» تفسیر تطبیقی«جایگاهی است که تفسیرپژوهان برای 
اتفـاق نظـر دارنـد، امـا در  بـه تفسـیر تطبیقـی» اسلوب«پردازان بر اطالق وصف  نظریههمگی 

های جزئی وجود دارند کـه براسـاس ایـن  بخشند، برخی تفاوت خصوص جایگاهی که بدان می
  ها، دو الگو قابل تشخیص و تمایزاند:  تفاوت

های  را یکـی از اسـلوب ، تفسـیر مقـارنو فرمـاوی وی از کومیالف) بیشتر محققان، به پیر
ب) در میـان ایشـان، تنهـا  3اند؛ و قسیم تفسیرهای تحلیلی، اجمالی و موضوعی دانسته 2تفسیر

را جـزء  بندی نسبتًا متفاوتی مطرح سـاخته و تفسـیر مقـارن است که تقسیم احمد جمال عمری
  4ای به شمار نیاورده است. ملحقات تفسیر موضوعی دانسته و آن را گونه جداگانه

 

 

 

 

  : الگوی اول٢−١نمودار 

                                               
اسـت. چنـد صـفحه از کتـاب وی در  موسوعة التفسیر المقارن. این محقق در آستانه چاپ کتاب خود به نام ١

  آدرس ذیل منتشر شده است که این تعریف، از آنجا اخذ شده است. ر.ک:
 http://www.iraker.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=11752&Itemid=11 nov 2011 

ــون«. برخــی از اصــطالح ٢ ــارن اســتفاده» ل ــوان تفســیر محســوب کرده کــرده و تفســیر مق ــونی از ال ــد  را ل  ان
− التفسیر المقارن «؛ مشنی، ۴۴و  ٣٧، صدراسات فی التفسیر الموضوعی للقصص القرآنی(ر.ک: عمری، 

  ).۵٨، صبحوث فی اصول التفسیر و مناهجهرومی، فهد ؛ ١۶٠، ص٢۶، ش»ةة تأصیلیدراس
التفسیر الموضوعی بین النظریه ؛ خالدی، ۵۴−۵٢، صمباحث فی التفسیر الموضوعی. ر.ک: مصطفی مسلم، ٣

 .١٣−١١، صفصول من التفسیر الموضوعیطبطبایی، ؛ ٢٨−٢٧، صو التطبیق
  .۴۴، صدراسات فی التفسیر الموضوعی للقصص القرآنی. عمری، 4

یر یتفس یهااسلوب

 مقارن ریتفس یموضوع ریتفس یاجمال ریتفس یلیتحل ریتفس
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  : الگوی دوم٢−٢نمودار 

 جزء تنها که یطور به دارند، تفاوت هم با ،یمشن نظر برخالف ،مقارن ریتفس از موجود یها یتلق
و  »مقارنه متعلق« ثیح دو از مهم، یها تفاوت. دانست سهیمقا عنصر توان یم را ها یتلق نیا مشترک

داننـد و  را مقایسـه آرای تفسـیری می ها، تفسیر مقـارن است. برخی از این تلقی» هدف مقارنه«
کننـد. بعضـی هـم دچـار ناسـازگاری درونـی  بعضی، متعلقات دیگری برای مقایسه معرفی می

تعریـف  دانند، وجـوهی بـرای تفسـیر مقـارن اینکه متعلق مقارنه را آرای مفسران میهستند و با 
نیز  ها در هدف تفسیر مقارن ها و ناسازگاری  کنند که با این متعلق همخوانی ندارد. این تفاوت می

  خورند که در بخش تحلیل و نقد، بیشتر از آنها سخن گفته خواهد شد. به چشم می
	

  »تفسیر تطبیقی«ها از اصطالح  . تلقی٢−١−١
زبـان آن را بـه کـار بـرده و تعریـف  که فقط نویسـندگان عرب» تفسیر مقارن«برخالف اصطالح 

» تفسـیر تطبیقـی«زبـان از اصـطالح  زبان و هـم نویسـندگان عرب ان پارسـیاند، نویسندگ کرده
هـای موجـود از  اند. در ایـن بخـش، بـه عرضـه همـه تلقی استفاده کرده و به تعریف آن پرداخته

در کتـاب » تفسیر تطبیقی«آشکار شود که مراد از خواهیم پرداخت تا » تفسیر تطبیقی«اصطالح 
  حاضر، کدام تلقی است.

های  را یکـی از مـدخل تفسیر تطبیقی ،مداخل جدیدة للتفسیر، نویسنده کتاب حسن غالب
جدید در تفسیر قرآن به شمار آورده است. او بر این باور است که در قرآن، آیاتی وجود دارند کـه 
بیانگر قواعد و اصول کلی در خصوص موضوعاتی چون هستی، تاریخ، جامعه و... هسـتند. در 

زئیـات و اند، آیـات دیگـری نیـز هسـتند کـه ج کنار این آیات کـه بـه صـورت کلـی بیـان شـده

 یر یتفس یهااسلوب

 یموضوع ریتفس یاجمال ریتفس یلیتحل ریتفس

 مقارن ریتفس
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اند. وی تناسب و سازگاری میان ایـن دو دسـته از آیـاِت  های این اصول کلی را بیان کرده مصداق
خوانده و گفته است: انجـام تفسـیر، بـا در نظـر » انگیز نظریه و تطبیق سازگاری شگفت«قرآن را 

یکی از آیـاتی کـه وی آن  1است. گرفتن چنین نگاهی به قرآن و براساس آن، همان تفسیر تطبیقی
مْ «را بدین شیوه تفسیر کرده، آیه  ـهِ سِ وا مـا بِأَنْفُ ُ غَـريِّ تّى يُ مٍ حَ وْ ُ ما بِقَ ريِّ غَ ) اسـت. ١١(رعـد،  2»إِنَّ اهللاَ ال يُ

 اتیـآ بـا آن یقیتطب ریتفس به و دانسته جامعه درباره قرآن یکل قواعد از یکی را هیآ نیا ،غالب حسن
   اِت یـآ یو. اسـت پرداختـه هسـتند، یکل قاعده آن لوازم و ها مصداق و اتیجزئ از یهمگ که گرید
نْج« ِ راةَ وَ اإلْ وا التَّوْ ُمْ أَقامُ لَ إِلَ  لَ يوَ لَوْ أَهنَّ مْ يْ وَ ما أُنْزِ مْ  هِ ـِ هبِّ نْ رَ تُمْ َألَز« ،)۶۶ مائـده،( 3»مِ رْ ـكَ مْ يـلَـئِنْ شَ نَّكُ  4»دَ
ــراه( ــر« و) ٧ م،یاب ــلَ الْقُ ــوْ أَنَّ أَهْ ــ  وَ لَ لَ ــا عَ ن تَحْ ا لَفَ ــوْ ــوا وَ اتَّقَ نُ مْ يْ آمَ ضِ  هِ َرْ ــامءِ وَ األْ ــنَ السَّ ــاتٍ مِ ك    5»بَرَ

  6های آن به شمار آورده است. ) را از مصداق٩۶(اعراف، 
اراده کرده است. وی پـس از همین معنا از تطبیق را خود نیز در کتاب  عبدالجلیل عبدالرحیم

کنـد،  هایی از تفسیر موضوعی را مطرح می های نظری درباره تفسیر موضوعی، وقتی نمونه بحث
  7گیرد. بهره می» دراسة تطبیقیة فی التفسیر الموضوعی«از عنوان 

دربـاره خصوصـیات تفسـیر معتزلـه، ، در کتاب خود پـس از توضـیح همچنین سعید شنوقه
هایی از تفسـیر  کنـد و در آن بـه ذکـر شـواهد و مصـداق بـاز می» التطبیـق«فصلی را بـا عنـوان 

  8پردازد. های معتزله می زمخشری برای اثبات ادعای خود، در بیان ویژگی
نیز همین معنا از تطبیق را در کتاب خود منظور داشته اسـت. وی معتقـد  حسن بشیر صدیق

های تفسیر معمـوًال مجـال  است: متن قرآن موضوع پژوهش گسترده و وسیع ادبی است و کتاب
اند. او هـدف کتـاب خـود را پـژوهش  طور شایسته بدان نپرداخته ، یا به یاد شده را نادیده انگاشته

ها، تحلیل  ها و صورت ها، شرح بیانی اسلوب لغوی مفردات و عبارتادبی در قرآن، شامل شرح 
ها با استفاده از منـابع لغـوی، نحـوی، اعـراب القـرآن، اعجـاز  های فنی آیات و سوره ادبی جنبه

                                               
   .١١، صمداخل جدیدة للتفسیر. غالب، ١
 دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند. . در حقیقت، خدا حال قومی را تغییر نمی٢
  کردند. . و اگر آنان به تورات و انجیل و آنچه از جانب پروردگارشان به سویشان نازل شده است، عمل می٣
  هم کرد.. اگر واقعًا سپاسگزاری کنید، نعمت شما را افزون خوا4
 .  گشودیم . و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعًا برکاتی از آسمان و زمین برایشان می5
   .٢١−١٧، صمداخل جدیدة للتفسیرغالب،  .6
  .١٠٣، صللقرآن فی کفتی المیزان التفسیر الموضوعی. عبدالرحیم، ٧
  .٢٣٣و  ١٧، صالتأویل و التفسیر بین المعتزلة و السّنة. شنوقه، ٨
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توان گفت منظـور وی  می 1القرآن، غرایب القرآن، علوم قرآنی و منابع تفسیری عنوان کرده است.
های مختلـف ادبیـات عـرب اسـت. در ایـن کـاربرد از  ، تطبیق قرآن بر جنبه»تفسیر تطبیقی«از 
خواهـد کـه میـان یـک اصـل  همانند کاربردهای دیگر زبان عربی، مفسری می» تفسیر تطبیقی«

ینجـا، مـتن قـرآن و نسبت میان آنها را معلوم کند. در ا کندهای آن، ارتباط برقرار  کلی و مصداق
  گیرد. مثابه یک متن ادبی، موضوع و محور پژوهش مفسر قرار می به

سو با تلقی ادبیات علمـی  ، هم»تفسیر تطبیقی«زبانان از اصطالح  های پارسی برخی تعریف
هـای تفسـیر  اسـت. وی برخـی از تلقی تعریـف خرمشـاهی آنها محققان عرب است. از جمله

  نویسد: را نفی کرده و می تطبیقی
، نه تطبیق میان فقرات کالم در آیات مختلف و نه مقایسه میان قرآن بـا منظور از تفسیر تطبیقی

کلی قـرآن بـه زنـدگی انسـان نظریات ادیان دیگر است، بلکه منظور تطبیق تعالیم و دستورهای 
  2معاصر و به تعبیری کاربردی کردن تعالیم قرآن است.

 نخسـت، مرحلـه: دارد مرحله دو مقدس کتاب ریتفس که آنند بر هم یحیمس دانشمندان یبرخ
 اسـت؟؛ بـوده مقصودش یزیچ چه آمده دیپد که یهنگام در متن یعنی ست،یچ متن یمعنا نکهیا

دْ نَصَ : «دیگو یم قرآن یوقت مثال، یبرا 3د؟یگو یم چه ما به متن نکهیا دوم، مرحله رـلَقَ مُ اهللاُ بِبَـدْ كُ » رَ
 امـداد بـا مسـلمانان اسـت، شده واقع یهجر دوم سال که بدر جنگ در که است نیا اولش یمعنا
 خیتـار به حادثه آن بلکه ستند،ین موجود کدام چیه ونیّ بدر نه و بدر نه اکنون اما اند؛ شده یاری یبیغ
: گفت توان یم جواب در دارد؟ یامیپ چه ما یبرا اکنون هم هیآ نیا که است نیا سؤال. است وستهیپ
 داشـته دیـام تواننـد یم یخاص طیشرا در مؤمنان و است مسّلم یامر یبیغ امداد د،یگو یم ما به هیآ

 ق،یـتطب از ییمعنـا نیچنـ در ن،یبنـابرا شـوند؛ یمـ یاریـ فرشتگان نزول و یبیغ امداد با که باشند
 بـر را آن مـتن، خواننـده ایـ مفسـر که یریتفس است؛ »یکاربرد ریتفس« یمعنا به» یقیتطب ریتفس«

 و متن یخیتار یمعنا انیم که کند برداشت آن از ییمعنا تا کوشد یم و سازد یم منطبق خود یزندگ
  .سازد برقرار ارتباط خود جهان و خود موجود تیوضع

این معنا از تطبیق در فرهنگ تفسیری ما برای تعیین مصداق برای الفاظ و مفاهیم عام، به کار 
                                               

 .١٠−٧، صالتفسیر التطبیقی منهج علمی لدراسة النّص القرآنی. صدیق، ١
   .۶۴٠، ص١ج ،دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی ،»تفسیر تطبیقی«. خرمشاهی، ٢

3 .Vanessa, L. Ochs, Sarah Laughed ;Modern Lessons from the Wisdom   & Stories of 

Biblical, p. xxii  ..  
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 1به کار بـرده، که عالمه طباطبایی» جری و انطباق«یا » جری و تطبیق«گرفته شده است. عنوان 
  از همین باب است.
را تحـت عنـوان  ، بخشی از روایـات تفسـیری امـامو قرآن امام علینویسنده کتاب 

بندی کرده است. از نظر وی، روایات یاد شـده، انطبـاق آیـات و  دسته» تطبیق و تعیین مصداق«
مفاهیم آنها بر مصداق، یا بهترین مصداق است. این نویسنده، انطباق بر مصداق و تعیین آنها را 

مـورد خـاص  در روایات امام یکسان ندانسته و معتقد است در برخی روایات، تنها به ذکـر یـک
ای مـوارد هـم نـوعی  اند و در پـاره اکتفا شده است و در برخی از موارد چندین مصداق ذکر شده

در کالم این نویسنده آن اسـت کـه امـام  انجام گرفته است. مراد از تفسیر تطبیقی تفسیر تطبیقی
در عــین حــال کــه آیــات قــرآن را تفســیر کــرده، از حــوادث، اشــخاص، مفــاهیم، یــا  علــی

موضوعات، به ذکر مصداق پرداخته است؛ به سخن دیگر، آیات در ایـن نـوع تفسـیر، از حالـت 
  2اند. کلی و عام درآمده و بر مصداق خارجی حمل شده

» تفسیر مقارن« را با » تفسیر تطبیقی«که  استوار است» تطبیق«ها بر پایه معنایی از  این تلقی
های دیگری وجود دارند که مبتنی بر معـادل بـودن  ها و تلقی داند. با این حال، تعریف متباین می

نـد کـه پیشـتر بـا عنـوان ا همان چیـزی را منظـور کرده» تفسیر تطبیقی«اند و از  این دو اصطالح
  زبان مطرح شد. ، از سوی تفسیرپژوهان عرب»تفسیر مقارن«

کــه عنــوان مشــترکی بــرای  هــای تفســیر تطبیقــی ، در سلســله پژوهشنّجارزادگــان هللا فــتح
  چنین نوشته است: است، درباره چیستی تفسیر تطبیقی های وی در حوزه تفسیر تطبیقی تألیف

 صـورت(به  قرآن ریتفس حوزه در تاکنون که] یموضوع و یبیترت ریتفس از ری[غ ریتفس از یگر ید نوع
هـا و مکاتـب  فـارغ از روش رینـوع تفسـ نیـمقارن اسـت. ا ای یقیتطب ریتفس مانده، مغفول) مستقل

  3.پردازد یقرآن م ریدرباره تفس سّنت اهلو  عهیش یها دگاهید یا سهیمقا یگوناگون، تنها به بررس

   گرفتـه؛ مقـارن معـادل را قیـتطب لفظ یو. ١: شود یم حاصل لیذ نکات نجارزادگان، فیتعر از
 شده یم انجام یقیتطب ریتفس ،یو نظر از. ٣ کرده؛ یتلق یموضوع و یبیترت یرهایتفس میقس را آن. ٢
 مفسران یریتفس یها دگاهید سهیمقا به محدود ،یقیتطب ریتفس دامنه. ۴ نبوده؛ مستقل صورت به یول

                                               
 .١۴۶، ص۵و ج ٣۴٨، ص۴و ج ٣٣۵و  ٢١٧، ص١، جفی تفسیر القرآن المیزان. برای نمونه ر.ک: طباطبایی، ١
  .٢٠٢و  ١٧٩، صامام علی و قرآن. مرادی، ٢
بررسـی تطبیقـی . او این تعریف را در مقدمه همه آثار خود ذکر کرده است. برای نمونه ر.ک: نجارزادگـان، ٣

   .١، صتفسیر قرآن در دیدگاه فریقین مبانی



 تطبيقي ريتفس شناسي انيجر   16

  
 

 نکـه،یا از فـارغ ،سـّنت اهل و عهیش یها دگاهید سهیمقا در یقیتطب مفسر. ۵ است؛ سّنت اهل و عهیش
  . پردازد یم سهیمقا به هستند، یشیگرا ای روش چه به متعلق نظرش، مورد یرهایتفس

  خصوص چنین آورده است:  ، در ایندر حوزه تفسیر تطبیقی خود وی در نخستین تألیف
هـای گونـاگون تفسـیری  از میـان مکاتـب و یـا روش مراد از این تطبیق، مقایسه بـین دو مکتـب

هـا  ادبی، روایی، کالمی و...) نیست بلکه بررسی تطبیقی تفسیر آیات، فارغ از روش (مانند روش
  1باشد. می سّنت اهلو مکاتب گوناگون آن تنها براساس دو منظر شیعی و 

تفسـیر  در نظـر دارد و آن مبـانی حوزه دیگری هم برای تفسـیر تطبیقـی همچنین نجارزادگان
تفسیر و مفاهیم قرآن  در دو حوزه مبانی است. وی در مقدمه آثار خود گفته است: تفسیر تطبیقی

  2گیرد. صورت می
  معنای مقارنه است:در تلقی رضایی اصفهانی نیز تطبیق به 

 مطالعـات  وهیشـ بـه نوشـتار نیـا در...  شـود یمـ اسـتفاده یمتنـوع یها وهیش از یقرآن مطالعات در
 عهیشـ نیبـ مقارن ریقرآن و کتب مقدس، تفس نیب یقیتطب ریتفس یها گونه که میپرداز  یم یقیتطب

  3قرآن دارد. ریو حوزه تفس یانسان ای یعیدر حوزه علوم طب یقیو مطالعات تطب سّنت اهلو مذاهب 

تطبیقـی اسـت. او   ای از مطالعات قرآنـی بـه شـیوه گونه بنابر اظهارنظر وی، تفسیر تطبیقی،
 مطالعات قرآنی به شیوه تطبیقی را به سه گروه تقسیم کرده است: یک گروه، نـام تفسـیر تطبیقـی

بین  دارد (تفسیر مقارن بین قرآن و کتب مقدس)؛ یک گروه نام تفسیر مقارن دارد (تفسیر تطبیقی
بـین دو حـوزه تفسـیر و علـوم طبیعـی یـا  )؛ گروه سوم مطالعه تطبیقیسّنت اهلشیعه و مذاهب 

 4ای اسـت. رشـته مطالعـات میان −بر اذعان خود محقـق بنا–انسانی است که مراد از گروه سوم 
زبانـان از تفسـیر  هـای عرب رسد تلقی وی، بیشـتر بـه تلقی بندی، به نظر می براساس این تقسیم

را تنهـا مقایسـه  اسـت تـا تلقـی نجارزادگـان. زیـرا نجارزادگـان تفسـیر تطبیقـی  نزدیـک مقارن
رومـی، مقایسـه قـرآن بـا کتـاب  فهد  ،های تفسیری دانسته، در حالی که در تفسیر مقارن دیدگاه
. کـرده بودنـدتلقـی  هم تفسیر مقارنرا ، مقایسه قرآن با علوم تجربی قطبی موسوی آلو  ،مقدس

  ها بیشتر گفته خواهد شد.  در بخش تحلیل و نقد در خصوص تفاوت این تلقی
                                               

   .١۴همان، ص .٢    .١٣، صتفسیر تطبیقی. نجارزادگان، ١
  .٣۵، ص۴۴، شبینات، »ی مطالعات تطبیقی در تفسیر قرآنشناس روش«. رضایی اصفهانی، ٣
  جا. همان .4


