ماهنامه علمی تخصصی اطالعات حکمت ومعرفت

 51اند یشه ونظر
 .2بخش تفسیر نصف تا دوسوم صفحات  ۳تا  ۱۵۸۴را با حروف
ریزتر نسبت به ترجمه در برگرفته است .در آغاز تفسیر هر سوره؛ معرفی
اجمالی از سوره شده است .مفصل ترین معرفی سوره و تفسیر؛ متعلق به
«سورۀ حمد» است .برای مثال تفسیرآیۀ اول سورۀ حمد یک صفحه است.
تفاسیر آیات عمدت ٌا از منابع مهم و معتبر شیعه و اهل تسنن با ذکر دقیق
منابع اقتباس شده است .این منابع از کهن ترین تفاسیر نظیر تفسیر مقاتل
عالمـه طباطبایی است که مجموع ًا
بن سلیمان( )۱۵۰تا تفسیر المیزان
ّ
شامل چهلویک عنوان تفسیر میشود .مفسران مذکور عبارتاند :ابوالفتوح
رازی( ،)۵۲۵احمدبنعجیبۀ مغربی( ،)۱۲۲۴شهاب الدین آلوسی(،)۱۲۷۰
محمدبنطاهر عاشورتونسی( ،)۱۳۹۳عبداهللبنعمربنمحمدالبداوی
شافعی( ،)۶۸۵حسینبنالفرا البغوی شافعی( ،)۵۱۶برهان الدین ابوحسن
ابراهیم البقاعی( )۸۸۵و قاضیابوبکر محمدبنعبداهللبنالعربی()۵۴۳
که متفاوت است با محیالدینابن عربی ،صوفی مشهور ،اسماعیل
حقیالخلوتیالبروسوی( ،)۱۱۳۷ابنجوزی( ،)۵۹۷ابنکثیر( ،)۷۷۴راغب
اصفهانی( ،)۵۰۲ابنعطیه اندلسی( ،)۵۴۱جالل الدین سیوطی(،)۹۱۱
عبدالرزاق کاشانی( ،)۷۳۶مالمحسن فیض کاشانی(،)۱۰۹۱
محمدبناحمدبن جزیکلبیاندلسی( ،)۷۴۱ابومنصور ماتریدی(،)۳۳۳
مالصدرا شیرازی( ،)۱۰۵۰مقاتلبن سلیمان( )۱۵۰علیبنمحمد
ماوردی( ،)۴۵۰رشیدالدین میبدی( ،)۵۲۰عبداهللبناحمد نسفی(،)۷۱۰
نظام الدین نیشابوری( ،)۷۲۸ابوعبداهلل قرطبی( ،)۶۷۱علیبنابراهیم
قمی( ،)۳۲۸ابوالقاسم قشیری( ،)۴۶۵فخرالدین رازی( ،)۶۰۶روزبهان
بقلی شیرازی( ،)۶۰۶نصربنمحمد سمرقندی( ،)۳۷۳محمدبنعلی
شوکانی( ،)۱۲۵۰سهلبنعبداهلل تستری( ،)۲۸۳عبدالرحمن
سلمینیشابوری( ،)۴۱۲محمدبن جریرطبری( ،)۳۱۰سیدمحمدحسین
طباطبایی( ،)۱۴۰۱احمدبنمحمد ثعلبی( ،)۴۲۷طبرسی( ،)۵۴۸محمد
طوسی( ،)۴۶۰ابوالحسن علیبناحمدواحدینیشابوری( )۴۶۸و ابوالقاسم
زمخشریخوارزمی( .)۵۳۸با توجه به وجود بیش از هزار عنوان تفسیر
قرآن و مفسر قرآ ن حکیم ،گزینش آثار مفسرین فوق از بین هزاران کتاب
تفسیری و مفسر ،خود کاری اجتهادی و بیانگر رویکرد تفسیری پروفسور
نصـر در این تفسیر است که در بخش بعدی توضیح می دهیم .تفاسیر
مدرن و بنیادگرایانه دو قرن گذشته ،در این کتاب استفاده نشدهاند.
 .3مقاالت کتاب :مقاالت کتاب در صفحات  ۱۸۵۶ - ۱۵۸۷و زندگی
نامه مختصر علمی نویسندگان نیز در صفحات  ۱۸۶۰ - ۱۸۵۷درج شده
است .اینگرید ماستون ،جوزف لمبارد ،محمد مصطفیاالعظمی ،ولید صالح،
توبی مایر ،مظفر اقبال ،احمد محمدالطیب ،مصطفی محققداماد ،ویلیام
چیتیک ،جین لوییس میشو ،ماریا مسی دکاکه ،کانر داگلی ،حمزه یوسف،
نویسندگان مقاالت هستند که همگی مسلمان و استاد دانشگاه هستند.
توهشت صفحه ماقبل آغاز ترجمه
 .4تعلیقات :مقدمۀ کتاب در بیس 
آمده و مابقی تعلیقات نیز در پایان کتاب طی صفحات ۱۹۸۹ -۱۸۶۱
درج شده است.
اهمیت کتاب ترجمه و تفسیر قرآن نصر
با توجه به حجم وسیع حمله به اسالم و مسلمین در رسانه های
غرب و معرفی قرآن حکیم به عنوان منبع اصلی خشونت گرایی
مسلمانان ،این کتاب نقش مهمی در مقابله با این تهاجم سازمان یافته
امپریالیسم رسانهای دارد ،زیرا در این کتاب آیات قرآن حکیم به زبان
انگلیسی روشن و روان امروزی همراه با تفسیر معرفتی با رویکرد
ِحکمی مبتنی بر سنت تفسیرنویسی هزارودویست سال گذشته
مسلمین معرفی شده اند .شخصیت برجسته و مشهور علمی پروفسور
نصر نیز به عنوان مهمترین مرجع اسالمشناسی در غرب بدون شک
در مقبولیت این کتاب تأثیرگذار است.

رویکرد پروفسور نصر در تفسیر قرآن حکیم رویکرد معرفتی است.
وی کوشش کرده با تفسیر قرآن به قرآن ،ابعاد معنوی ،عقلی ،اخالقی
و اجتماعی کالم اهلل مجید را برای انسان امروز تبیین نماید .از سوی
دیگر رویکرد پروفسر نصـر در تفسیر مذکور؛ تقریب مذاهبی است.
وی با رجوع به منابع تفسیری معتبر شیعه و اهل تسنن ،فهم آنها از
آیات قرآن حکیم را در طول تاریخ نشان داده است .در این کتاب آرای
مفسرین شیعه پیرامون آیات خاص گزارش شده و این کار علمی بس
بزرگی است که برای نخستین بار در یک تفسیر که بسیاری از همکاران
آن اهل تسنن هستند ،اتفاق افتاده است .به خاطر داشته باشیم که حتی
سیـدقطب در تفسیر معروف «فی ظالل القرآن» حمالت تندی به تشیع
ّ
داشته است.
با توجه به منابع تفسیری کتاب مذکور ،مالحظه میشود که اغلب
مفسرین متعلق به ایران بزرگ فرهنگی هستند و این خود دلیل مستقلی
بر نقش شگرف ایرانیان در تبیین معارف قرآنی است .از دیگر سو تنها
منبع تفسیری قرن بیستم که در این تحقیق بزرگ استفاده شده؛ تفسیر
عالمـه طباطبایی است .انتخاب تفسیر المیزان توسط
شریف المیزان
ّ
ِ
پروفسور نصر از یک سو به خاطر محتوای مستدل و حکمی تفسیر
مبیـن سرسپردگی معرفتی و عاطفی وی
عالمـه طباطبایی و از دیگر سو ّ
به استاد خویش است.
تسلط پروفسور نصر به دو زبان مبدأ قرآن و تفاسیر قرآنی یعنی عربی
و فارسی و زبان مقصد یعنی انگلیسی و تخصص عالی او در حکمت و
عرفان اسالمی ،تحقیقات آکادمیک و چیره دستی او در نویسندگی به زبان
انگلیسی به گواهی دهها کتاب و صدها مقاله و انس با قرآن از طفولیت،
باعث تولید اثری ماندگار در سنت ترجمه و تفسیر قرآن حکیم شده
است .منابع تفاسیر عرفانی مانند تفسیر تستری ،سلمی و میبدی نقش
مهمی در محتوای تفسیری کتاب نصر دارد .خواننده بیطرف با خواندن
این کتاب رایحه حکمت و معنویت قرآنی را استشمام میکند و قرآن
حکیم را به عنوان مهم ترین منبع هدایت معنوی ،اخالقی و اجتماعی
جامعه بشری درمییابد .در این کتاب قرآن حکیم به مثابۀ مهم ترین
منادی معرفت ،عدالت ،انسانیت ،صلح و تعاون اجتماعی معرفی شده
است .پروفسور نصر در این اثر خویش برای آرای اهل تشیـع و باالخص
امامان معصوم(علیهم السالم) اهمیت ویژه ای قائل شده و برای مثال این
حدیث کلیدی را در مقدمه تفسیر خویش نگاشته است :امام علی(ع)
فرمودند« :کل قرآن در سورۀ فاتحه جمع است ،کل فاتحه در بسماهلل
الرحمن الرحیم ،کل بسماهلل در حرف باء ،کل باء در نقطه زیر باء ،و من
آن نقطهام».
چند نکته
در این کتاب روش «تفسیر آیه به آیه» به کار گرفته شده ،اما این
روش خواننده را از فهم و دریافت تصویر کلی سوره بازمیدارد ،لذا
شاید بهتر بود در آغاز هر سوره محتوای کلی سوره و پیامهای آن تبیین
میشد تا خواننده غربی از سردرگمی فهم مقاصد سورههای بزرگ
نظیر «بقـره»« ،آل عمران»« ،نسـا»« ،مائـده»« ،انعـام»« ،اعـراف»« ،توبـه»،
«یـونس»« ،هـود»« ،نحـل»« ،اسـرا»« ،کهف»« ،طـه»« ،انبیـا»« ،مؤمنـون»
و «شعـرا» نجات یابـد .همچنین جای «تفسیر بیانالسعاده» گنابادی از
مهم ترین تفاسیر عرفانی ،بین منابع این کتاب خالی است .با توجه به
نقش برتر ایرانیان در تفسیرنویسی ،شاید بهتر بود بیش از یک همکار
ایرانی انتخاب میشد و شاید بهتر بود متن عربی قرآن حکیم حتی با
حروف ریز در کتاب درج میشد که با سنت ترجمه و تفسیر قرآن
حکیم نیز مطابقت میکند				.
* رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن
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