نقدوبرریسکتاب
محسن قمرزاده

دانشجوی دکتری قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران

نقدوبرریسکتاب

مروری بر کتاب تفسیر
همگام با وحی
چکیده :کتاب تفســیر همــگام با وحی اثر عبدالکریــم بهجت پور کتابی

تفسیری با رویکرد تنزیلی است که در سال  1391توسط انتشارات تمهید
به زیور طبع آراســته شده است .مفســر در این تفسیر ،ترکیبی از منابع

لغوی ،تاریخی ،تفســیری در روش ها و گرایش های گوناگون و تفاسیر
به ســبک ترتیب نزولی را مورد استفاده قرار داده است .نویسنده نوشتار

حاضر کوشــیده است از وجوه مختلف ،کتاب مذکور را معرفی نماید .وی
در راســتای این هدف ،نخســت به اختصار پیشینه تفسیر نزولی را بیان

و در ادامه ،نگاهی کلی به ســاختار کتاب از جمله عنوان اثر ،مؤلف آن ،و
هدف او از نگارش کتاب ،دارد .ساختارشناسی کتاب از قبیل ساختار کلی

کتاب و ساختار تفسیری هر سوره ،از دیگر مباحث مطرح در نوشتار می
باشــد .بخش دیگر نوشته به منبع شناسی کتاب تفسیر همگام با وحی

و روش ،گرایش و اســلوب تفسیری کتاب ،اختصاص دارد .نویسنده در

نهایت نوشتار خود را با بیان نقاط قوت و نوآوری های کتاب مذکور و ارائه
پیشنهاداتی ،به پایان می رساند.

کلیدواژه ها :کتاب تفســیر همگام با وحی ،عبدالکریم بهجت پور ،تفسیر

تنزیلی ،تفسیر قرآن ،ترتیب نزول ،معرفی کتاب.

تفســیر بــا رویکرد تنزیلــی از جمله نگرشهــای نو به قــرآن در عصر حاضر
اســت .ایــن نوشــتار کوششــی اســت بــرای معرفــی و بررســی یکــی از این
تفاســیر با عنــوان همگام بــا وحی نوشــته عبدالکریم بهجتپــور .در این
مقاله روش تفســیری مفسر ،اجتهادی جامع با گرایش اجتماعی ارزیابی

تفسیر همگام با وحی؛ عبدالکریم بهجت پور؛ چ  3 ،1جلد،

قم :تمهید.1391 ،

شــک نخســتین تفســیر قــرآن توســط شــخص رســول ا کــرم (ص) انجــام
پذیرفته است؛ چون او به هنگام نزول آیات ناگزیر مفهوم و هدف اصلی
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نیز تردیدی نیســت که پیامبر (ص) بر اســاس نزول آیات به تفسیر و تبین
آیات میپرداخته و به شــکل شــفاهی ،مخاطب اولیه نزول را با معارف و
ْ
َ
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مفاهیم بلند قرآن آشنا میساختهاند« :ف ِإذا قرأناه فات ِبع قرءانه».
آیتاهلل معرفت مینویسد« :پیامبر اکرم (ص) بهطور مداوم قرآن را آیه به
آیه که بر صحابه تالوت میکرد ،مواضع ابهام آن را برطرف میساختند».
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پس از پیامبر (ص) که به شــکل شــفاهی تفسیر و تبین قرآن میفرمودند،
میتــوان از مصحــف علــی (ع) ب ـ ه عنوان مصحفــی که بر اســاس ترتیب
نــزول گــردآوری شــده نــام برد؛ جایــی که حضــرت علــی (ع) در پی نزول
هــر آیــه یا آیات ،شــان نزول ،قرائــت ،مطلق و مقید و توضیحــات آن را در
مصحف خود گردآوری و ضبط مینمود.

6

شــده اســت .مفســر در ایــن تفســیر ترکیبــی از منابــع لغــوی ،تاریخــی و

پــس از مصحــف حضرت امیــر (ع) و تا قرن چهاردهم اثری مســتقل که به

تفســیری در روشهــا و گرایشهــای گونا گــون و تفاســیر به ســبک ترتیب

یشــود ،اما
ترتیب نزول به تفســیر ســورههای قرآن پرداخته باشــد یافت نم 

نزولی را اســتفاده کرده اســت .منهج مفســر و ســاختاری که در هر ســوره

در قرن حاضر عبدالقادر مالحویش آل غازی تفســیر تنزیلی خود با عنوان

ب ه کار گرفته شــده اســت ،مخاطب را با تفســیری ســازوار و هماهنگ از

«بیان المعانی» را در ســه جلد نگاشــت که چاپ اول آن در سال 1382ق
عزه ّ
در دمشق به انجام رسید 7.در همین زمان محمد ّ
دروزه تفسیری کامل

ســایر تفاســیر پرداخته شده است .کوشــش نگارنده این است تا از وجوه

در ده جلد با عنوان «التفسیر الحدیث» در بیروت به طبع رسانید.

ســوره آشــنا میکند .در ادامه به بیان نوآور یهای این تفسیر در مقایسه با
مختلف ،تفسیر همگام با وحی را معرفی و بررسی نماید تا از این رهگذر
جامعه علمی با آن آشنا و رابطهای نیک با معارفش برقرار نماید.

پیشینه تفسیر تنزیلی
تفســیر بــه ســبک تنزیلی1را میتــوان به قدمت نــزول قرآن دانســت .بدون
 .1مراد از سبک تنزیلی همان تفسیر به ترتیب نزول است.
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 .2طبقات مفسران شیعه ،عقیقی بخشایشی ،ص253
 .3نحل.44 :
 .4قیامت18 :
 .5ترجمه تفسیر و مفسران ،ج  ،1ص .162
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مروری بر کتاب تفسیر همگام با وحی

ق التدبر» که به مسئله تدبر در قرآن بر اساس
کتاب «معارجالتفکر و دقائ 
ترتیــب نــزول پرداختــه ،از جمله تألیفات در این زمینه اســت .نویســنده
این تفسیر را در سال  2000میالدی و در شش جلد به نگارش درآورد.

9

نقدوبرریسکتاب
ب) مؤلف کتاب
نگارنده این اثر عبدالکریم بهجتپور اســت .ایشان پس از سالها تلمذ
در محضــر اســتادان بزرگــی چــون آیات عظــام معرفت ،مکارم شــیرازی،

محمد عابد جابری در ســال 2008م تفســیری با نام «فهم القرآن الحکیم
التفســیر الواضح حســب ترتیب النزول» نوشته و آن را در سه جلد به زیور
طبع آراست.
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تفسیر دیگری که با سبک ترتیب نزول به رشته تحریر درآمده و در مقدمه
آن بــه بیــان برخی مطالــب مرتبط با مبانــی و اصول این ســبک پرداخته
شــده اســت« ،پا به پای وحی» تألیف مهندس مهدی بازرگان اســت که
در دو مجلــد نوشــته شــده اســت .وی با طــرح مقدماتی انگیره تفســیر به
این ســبک را پاســخ به این سؤال که چرا و چگونه آیات و تعلیمات قرآن
تدوین و تنزیل یافته و رســالت خدا به دســت فرستادهاش به چه ترتیب
و با چه روشی انجام گرفت میشمرد.
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اما تفسیر «همگام با وحی» 12از مهمترین تفاسیر تنزیلی معاصر است که
در این مقاله به معرفی و بررسی آن در چند محور خواهیم پرداخت:

بهجــت ،شــیبری و  ...در ســال 1380موفــق بــه کســب مــدرک ســطح 4
(دکتری) در رشته تفسیر و علوم قرآن از حوزه علمیه قم شد .وی در کنار
تألیف و پژوهش به تدریس دروس تخصصی تفســیر و علوم قرآن و فقه و
اصول در حوزه علمیه قم و دانشگاهها مشغول است.
ایــن محقق قرآنپژوه آثــار زیادی اعم از کتاب و مقاله تألیف و به جامعه
علمی عرضه نموده است که برخی از مهمترین آنها به عبارتند از:

تحریفناپذیــری قــرآن ،درآمدی بر اصول تحول فرهنگــی با الهام از نزول
تدریجــی قــرآن« ،تفســیر فریقیــن مبانی ،اصــول ،قواعــد» ،تفســیر تنزیلی
مبانی اصول قواعد و فواید از جمله تألیفات مفسر است.
نظریــه الگــوی اســامی مهندســی فرهنگی و قــرآن و تکنولــوژی از جمله
نظریههای جدید ایشان در حوزه تفسیر و علوم قرآن است.

ج) هدف از نگارش کتاب

اول :نگاهی کلی به ساختار تفسیر همگام با وحی
الف) نامگذاری و عنوان اثر

نویســنده در مقدمــه بحث رســالت قــرآن را مطرح و ضمــن آن به هدف و

مراد از تفسیر ،تفسیر کتاب شریف قرآن کریم است و منظور از همگام با
وحــی ،همــان ترتیب نزول اســت .نگارنده اثر با این عنوان خواســته نگاه
خــود را به تفســیر بیان کند؛ چرا که تفســیر تنزیلی چیــزی جز همگامی با
وحــی نیســت .نکتــه قابل توجــه اینکه دو نــوع همگامــی و همراهی قابل
تصور اســت :اول اینکه همانند برخی از نویســندگان مسلمان و بسیاری
از شرقشناســان که برای تاریخگذاری (کرونولوژی)13قرآن تالش کردهاند

انگیزه خود اشــاره مینماید .ایشــان در ابتدا هدف قرآن را ایجاد تحول و
تغییر در انسان شمرده و مینگارد:
هــدف قــرآن ایجــاد تغییــر و تحــول در انســان اســت .این هــدف ایجاب
میکنــد تــا خــدای حکیــم محتویات قــرآن را با ســبک و ترکیبــی ویژه در
طول بیستوســه ســال نازل فرماید و تأثیرات شگرف ،گسترده ،عمیق و
پایداری را در حیات بشری به یادگار گذارد.

16

پیــش بــرود کــه مــورد پذیــرش نویســنده نیســت .دوم آنکه بر اســاس نقل

وی پــس از بیــان این مطلــب مخاطب را به این مطلب متوجه میســازد

تاریخی و روایات رســیده این روند دنبال شــود که نظر نگارنده در اینباره

کــه نکتــه حائــز اهمیت رســالت پیامبر(ص) روشــی اســت کــه در ایجاد

چنیــن اســت« :ترتیــب نزول ســورهها امری تاریخــی و مرتبط با  23ســال

تغییر و تحول در جامعه بر اساس قرآن در پیش گرفته شده است و عالوه

رســالت پیامبــر اکــرم (ص) اســت که در اینگونــه مــوارد مطمئنترین راه

بر محتوای قرآن الزم است تا روش تحول دینی نیز از قرآن گرفته شود:

کشف ترتیب نزول ،گزارشهای تاریخی است».

14

و منظور از وحی ،همان وحی قرآنی خاص است که به قلب نازنین پیامبر
(ص) نازل میشد« :کتاب انزلناه الیک لتقراه علی الناس علی مکث».

15

 .9عبدالرحمن حسن حنبله المیدانی ،دمشق :دارالقله1420 ،ق.
 .10محمــد عابــد الجابــری ،فهــم القرآن الحکیم التفســیرالواقح حســب ترتیب النزول؛ بیــروت :مرکز
دراسات الوحده العربیه.
 .11بــازرگان ،مهــدی؛ پابــه پای وحی؛ تهران :انتشــارات دفتر فرهنگ اســامی ،چاپ ســوم،1387 ،
ج 1ص .8-7
 .12ســه جلد این اثر تاکنون به طبع رســیده و دو جلد آن نیز آماده چاپ اســت و پیشبینی شــده در
 20جلد به اتمام خواهد رسید.
 chronology .13به معنای تعیین تاریخ پدیدهها و رویدادها ،دانشی است که تاریخ و مراتب زمانی
حوادث را بررسی و تعیین مینماید .حسن انوری ،فرهنگ بزرگ سخن ،ج  ،3ص .1569
 .14همگام با وحی ،ج  ،1ص .92
 .15اسرا.106 :

46

هدف از نزول قرآن و محتوای بلند آن و حتی بیاناتی که در چارچوب سنت
و در راستای نزول قرآن در اختیار پیامبر(ص) قرار میگیرد ،جز در پرتو تبعیت
کامل و خالص پیامبر (ص) از محتوا و روش حاصل نمیشود.

17

وی بر آن اســت که راه بهدس ـتآوردن روش تحول دینی ،جز از راه سبک
تنزیلی و نشســتن در پای درس سور هســوره و آیهآیه قرآن حاصل نمیشود
و این را علت گرایش خود به این سبک مطرح میکند:
پایــه مطالعات روششناســانه تحول بر اســاس قرآن را بایــد مرتبط با نزول
تدریجی دانســت .با تلقی صحیح این ســبک قرآنی تنزیلی است که ما
16 .همگام با وحی ،ج  ،1ص .23
 .17همگام با وحی ،ج  ،1ص.25
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مروری بر کتاب تفسیر همگام با وحی

شــیوه انتقــال مؤثر مفاهیم دینــی را به مخاطب دریافــت میکنیم و نحوه

میکند و در آن نام سوره و وجه تسمیه ،مکی و مدنیبودن سوره ،جایگاه

تحول همهجانبه انســان و جامعه شــرکزده را تا انســان و جامعه به خدا

ســوره در ترتیب نزول و ترتیب مصحف و ســورههای قبل و بعد آن روشن

پیوسته و تکامل یافته خواهیم دانست.

میشــود .ســپس تعداد آیات هر ســوره را بر اســاس شــمارهگذاری مشــهور

18

(کوفــی) ذکــر میکنــد .در برخــی ســورهها کــه آیــات اســتثنایی بــرای آنها

دوم) ساختارشناسی کتاب
الف) ساختار کلی کتاب

شمرده شده است ،به داوری در این زمینه میپردازد.

همانگونه که اشــاره شــد ،تا کنون ســه جلد از این اثر منتشر شده است.

 .1- 2غرض و محتوای سوره

مطالب جلد اول ،مقدمه و تفسیر چند سوره است .آنچه در مقدمه این

نگارنــده در ایــن بخــش غرض ســوره را بــا نگاهــی هدایتی ـ تربیتــی بیان

کتاب میآید بدین شرح است:

کرده و برای هر ســوره هدفی مشــخص که همه ســوره را مانند نخ تســبیح

 .1رسالت قرآن (رهآورد رسالت قرآن ،رابطه روش و رسالت ،تنزیل قرآن و

بــه هــم پیونــد میدهــد ذکر مینمایــد .بر این اســاس ،ایشــان را بایــد پیرو

شناخت روش قرآن و تربیت دینی و جاودانگی تحول دینی)

ســبک عالمه طباطبایی دانســت که ســورهها را غرضمحور میدانند نه

 .2بهســخندرآوردن قــرآن (تفســیر ،روشهــا و گرایشهــای تفســیر،

موضوعمحور.

سبکهای تفسیری و تفسیر به ترتیب نزول)

 .1 - 3ارتباط سورهها

 .3فوایــد ســبک تفســیر تنزیلــی (فوایــد روششــناختی و فوایــد مرتبــط با
فرآیند فهم و تفسیر)

کــرده و بــه او مســیری روشــن از مطالعــه تفســیر تنزیلــی میدهــد ،بحــث

 .4مشروعیت تفسیر تنزیلی
 .5قواعد تفســیر تنزیلی ،شــیوه دســتیابی به جدول معتبــر ترتیب نزول
سوره ،دســتیابی به ترتیب نزول آیات ،مال ک وحدت سورهها ،تناسب
ســورهها ،کشف تغییر و تحولهای دینی و ممنوعیت دخل و تصرف در
قرآن رسمی)

ارتبــاط سورههاســت .هیچیــک از مفســران بدیــن شــکل و با اســتفاده از
نــزول ســورهها بــه ارتبــاط ســورهها نپرداختهانــد .تــاش مؤلف اثــر اثبات
ارتباط عقالنی بین سوره موجود و سورههای قبل است تا تصویری کامل
و کلی از هماهنگی نزول قرآن توسط خدای حکیم بهدست دهد.

 .1-4شأن نزول سوره

 .6پیشینه تألیف تفسیر بر اساس ترتیب نزول
نگارنده کتاب بعد از بیان مقدمه مبسوط خود در 140صفحه ،که مجموعه
مباحــث نظــری پیشگفتــه را دربــاره ایــن ســبک توضیــح داده اســت ،به
تفســیر 24ســوره ابتدای نزول ،یعنی علق ،قلم ،مزمل ،مدثر ،حمد ،مسد،
تکویــر ،اعلــی ،لیل ،هجــر ،ضحی ،شــرح ،عصر،عادیات ،کوثــر ،ماعون،
کافــرون ،فیــل ،فلــق ،نــاس ،توحیــد ،نجــم و عبــس در این جلــد پرداخته
اســت .ایشــان در جلد دوم به تفســیر ســوره های  24تا  39نزول پرداخته و
 15سورۀ قدر ،شمس ،بروج ،تین ،قریش ،قارعه ،قیامت ،همزه ،مرسالت،
قــاف ،بلــد ،طارق ،قمــر ،ص و اعــراف را در این جلد تفســیر نمودهاند .در
جلد سوم نیز به تفسیر سورههای جن ،یس ،فرقان ،فاطر ،مریم و طه ،یعنی
 40تا  45نزول را تفسیر و به مخاطبان خود عرضه نمودهاند.

ب) ساختار تفسیری هر سوره
مدل نگارش تفســیری ســوره در کتاب را میتوان به دو بخش مقدماتی و
محتوایی تقسیم نمود.

در جایی که سوره دارای شأن نزول باشد مفسر آن را آورده و رابطه آن را با
محتوا و مقاصد سوره تبیین میکند .از نوآوری های این تفسیر آن است
کــه بــا توجــه به ســیر نزول ســورهها در ایــن بخش نســبت به شــأن نزولها
داوری صورت میگیرد.

 .1-5فضیلت سورهها
از نکاتی که در بحث مقدماتی سوره پرداخته میشود ،استفاده از روایات
فضایل است .باید اضافه کرد که نگارنده برای استعمال اینگونه اخبار
در تفســیر خــود دو شــرط قائــل اســت :اول اینکــه مرتبــط بــا غرض ســوره
باشــد و دوم اینکه ســند قابل اعتنایی داشــته باشد .ســوره حمد و سوره
عادیات از جمله ســورههایی اســت که در آن از روایات فضایل استفاده
ً
شده است ،ولی غالبا از شان نزول بر مبنای ایشان استفاده نشده است.

 .1-6گام تحول
در تفســیر همگام با وحی ،این بحث اهمیت ویژهای در نگاه مفســر دارد
در صورت وجود گامی از گامهای تحول 19به آن میپردازد .ایشــان تالش

.1بخش مقدماتی
در این بخش و قبل از ورود به تفسیر سوره ،موارد ذیل مطرح شده است:

 . 1-1شناسه سوره
شناســه اولیــن بخشــی اســت کــه مفســر در تفســیر هــر ســوره آن را مطــرح
 .18همگام با وحی ،ج  ،1ص .29
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از دیگــر نــکات نــو و مفیــدی کــه مخاطــب را در مطالعه تفســیر هدفمند
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دارد با بیان گام تحول ،نقش آن را در فرایند اصالح فرد و جامعه توضیح
دهد .مؤلف در اینباره چنین مینویسد:
در تحــول همهجانبــه دینــی فــرد و جامعــه ،برخــی از موضوعــات نقشــی
 .19منظــور نویســنده ،مســیر تحول جامعــه متوحش و بیفرهنــگ عرب آن زمان بــه جامعه متمدن و
مراحلی که پیامبر در این مسیر طی کرده است.
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نقدوبرریسکتاب

اساســی دارند که بنــای بلند اصالح و تربیت دینــی را برپا میدارند .این

ذکــر نکتههــای روششــناختی در انتهــای هــر ســوره کوچــک و در بیــن

موضوعــات گامهایی هســتند که بــ ه تدریج در گفتمان قرآنی وارد شــده

ســورههای بلند از ویژگیهای متمایز این تفسیر است .این نکات شامل

و بــا تکمیــل و تثبیت آنها ،فــرد و جامعه گامی به کمال و ســعادت خود

شــیوههای پروردگار حکیم در مطرحکردن مسائل و موضوعات مختلف
است که شاید خأل اصلی خیلی از مسائل دینی باشد که با وجود محتوا

نزدیک میشوند.

20

ولی با نداشتن روش درست دینی به هدف نمیرسد.

.2تفسیر سوره
این مبحث برای هر دسته آیات در قالب چهار بخش عرضه شده است.

سوم :منبعشناسی تفسیر همگام با وحی

 .2-1مقدمات قبل از ورود به اصل تفسیر

اســتفاده درســت و متنوع از منابع معتبر از جمله نقاط قوت این تفســیر

مفســر در این بخش دو کار را به عنوان مقدمه ورود به تفســیر انجام داده

است .مهمترین این منابع عبارتند از:

اســت .ابتــدا دســتهای از آیــات مرتبــط با هــم را کــه در بخــش مقدمه در

.1منابع تفسیری
الف) مصحفی

مخاطب را آماده تفسیر میکند.

مجمعالبیــان ،تألیــف امیــن االســام طبرســی ،کنــز الدقایــق ،مرحــوم
مشهدی قمی ،الجوهر الثمین ،تألیف سیدعبداهلل ّ
شبر ،حجةالتفاسیر،

محتوای اجمالی به آن رسیده جدانموده و با بهکارگیری ترجمهای روان،

 .2-2تفسیر
در ایــن بخش مفســر مجموعه آیــات را که از قبل ترجمه و لغتشناســی
کرده تفســیر میکند و به کشــف مراد جدی از آن و دفع شــبهات حول آیه
میپردازد.

تألیــف عبــد الحجــه بالغــی ،المیــزان ،تألیــف سیدمحمدحســین
طباطبایــی ،تفســیر نمونــه ،تألیــف ناصــر مــکارم شــیرازی و همــکاران،
احســنالحدیث ،تألیف ســیدعلیاکبر قرشی ،من وحی القران ،تألیف
عالمــه فض ـلاهلل ،مــن هــدی القــران ،تألیف مدرســی ،فی ظــال القران،

ایشــان بر ســادگی و روانبودن مطالب اهتمام داشــته و ب ه دور از نقل و نقد

ســیدقطب ،المنار ،محمد عبده ،تفسیر المراغی ،از مصطفی المراغی،

دیدگاههای دیگر مفسران ،اما با توجه به نظرهای آنان دیدگاه خود را مطرح

تفسیر القران العظیم ،تألیف اسماعیل بن عمرو ،ابن کثیر ،تفسیر القرا 
ن
العظیــم ،تفســیر الکشــاف ،تألیــف جــاراهلل زمخشــری ،تفســیر الجواهــر،
تألیــف طنطــاوی ،جامــعالبیان ،تألیف ابــن جریرطبری ،الــدر المنثور،
تألیــف جال لالدیــن ســیوطی ،التحر یــر و التنو یــر ،تألیــف ابــن عاشــور و
التفسیر الکبیر ،فخر رازی.

میکند .گاه مفســر از روایات تفســیری نیز برای نظر خویش شاهد میآورد؛
مانند آیه  1سوره مزمل که از التهذیب روایتی به نقل محمد بن مسلم از امام
باقــر(ع) نقــل میکند :خداوند به پیامبر (ص) امر کرده که هر شــب نماز به
جا آورد ،مگر آنکه برخی شبها بر او بگذرد و او نماز شب نخواند.
از دیگر ســو تالش مفســر بر آن است تا ضمن تفسیر سوره معنای تفسیری

ب) تنزیلی

از سوره را نیز به مخاطب منتقل کند.

بیــان المعانــی علــی حســب ترتیب النــزول ،تألیــف ســیدعبدالقادر مال
حویش ،التفسیر الحدیث ،عبداهلل دروزه و معارج التفکر و دقایق التدبر،

.3نکتهها
از کارهــای شایســته کــه در ایــن کتــاب انجــام شــده جداکردن تفســیر و

تألیف حسن حنبکه میدانی.

تنزیل 21از تطبیق22است .این بخش از محتوای کتاب بیشتر به مباحث

.2منابع لغوی

تطبیقــی اختصاص دارد که مفســر صــاح دیده آنها را بــرای جلوگیری از

العین ،اثر خلیل بن احمد الفراهیدی ،لسان العرب ،تألیف ابن منظور،

خلط مباحث از حوزه تفســیر جدا کند و خود در مقدمه کتاب از بخش

مجمــع البحریــن ،تألیــف فخرالدیــن طریحــی ،المفــردات فــی غر یــب
القران ،تألیف راغب اصفهانی و التحقیق ،تألیف مصطفوی.

تطبیقــی چنیــن یــاد کــرده اســت« :گاه در مجموعــه آیــات تفسیرشــده،
نکتههــای لطیــف تطبیقــی به نظر آمده اســت که این نکتههــا با عنوانی
جداگانه توضیح داده میشود».

23

.3منابع تاریخی
تاریخ طبری ،الکامل ،اثر ابن اثیر ،فروغ ابدیت ،تألیف جعفر ســبحانی،

.4نکتههای روششناختی
 .20همگام با وحی ،ج  ،1ص .132
 .21بــه مــوارد و مصادیقــی کــه آیــات قرآن به نام یــا صفت به آنهــا پرداخته و در مورد آنهــا داوری نموده
است تنزیل گفته میشود.
 .22گذراندن خطابهای آیات از موارد تنزیلی به موارد مشابه در غیر از مورد نزول با ضوابط خواصی
را تطبیق گفته میشود.
 .23همگام با وحی ،ج  ،1ص .139

48

موســوعه التاریخ االســامی ،تألیف محمدهادی یوسفی غروی و تاریخ
یعقوبــی .نیز کتابهای دیگری چون اســباب نزول واحدی نیشــابوری و
مقاصد آیات و سورهها تألیف محمد شحاته نیز استفاده شده است.

چهارم :روش تفسیری
یهــای یک تفســیر ،روش تفســیری آن اســت .مفســران
از مهمتریــن ویژگ 
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مروری بر کتاب تفسیر همگام با وحی

بــرای فهــم مــراد جــدی خــدای متعــال از روشهــای تفســیری مختلفــی

جاوید آیت اهلل ســبحانی و تفســیر موضوعی قرآن مجید آیتاهلل جوادی

استفاده میکنند که مهمترین آنها عبارتند از:

آملی از این جملهاند.

روش قرآن به قرآن ،مانند تفســیر المیــزان عالمه طباطبایی .روش روایی،
مثل تفسیر نور الثقلین حویزی یا الدر المنثور سیوطی .روش عقلی چون

تفســیر مالصــدرا .روش اشــاری (عرفانــی -باطنــی -رمزی) مثــل لطائف
االشارات .روش علمی مثل تفسیر الجواهر طنطاوی.

تفســیر همگام با وحی اســلوبی ترتیبی به ترتیب نزول اســت که از ســوره
علــق ،اولیــن ســوره فــرود آمــده بــر قلــب پیامبــر(ص) شــروع و تــا انتها به
ترتیب نزول پیش میرود .باید گفت مفسر ضمن تفسیر ترتیبی به ارتباط
حشــده از ســورهها پرداخته است .در حقیقت
مهمترین موضوعات مطر 

در تقســیم دیگــری روشهــای تفســیری را میتــوان به دو گــروه اجتهادی

میتــوان بخــش ارتبــاط ســور را که در مقدمات هر ســوره بحث میشــود،

جامع که شــامل همه روشها جز روایی صرف اســت و تفســیر به رأی که

نوعی پرداخت موضوعی سوره دانست.

شیوهای باطل در تفسیر قرآن است تقسیم کرد.

24

با توجه به منابع مورد اســتفاده در تفســیر همگام با وحی و عملکرد مفسر
در تفسیر ،میتوان روش این تفسیر را اجتهادی جامع دانست بدین معنا

هفتم :نقاط قوت و نوآوری های تفسیر
تفســیر همگام با وحی امتیازات و نقاط قوت زیادی دارد و ســبکی نو در
تفسیرنگاری است که بر اساس مقتضای مقاله به مواردی از آن پرداخته

که مفسر از همه روشها بهره برده است.

میشود:

پنجم :گرایش تفسیری

.1فواید سبک تفسیر تنزیلی

یکــی از مباحــث مهــم در مکاتــب و روشهــای تفســیری ،گرایشهــا یــا
اتجاهات تفســیری است .بر این اســاس ،گرایشهای تفسیری ویژگیها
و خصایص فکری یک مفسر است که پیشفرضها و تراوشهای فکری
خود را در تفســیر اعمال میکند .گرایشهای تفســیری را میتوان به چند
دسته تقسیم کرد:

ابتدا به فواید این سبک تفسیری که در این اثر جلوهگر است و حتی دیگر
آثار تفسیر تنزیلی از آن بیبهره یا کمبهرهاند اشاره میکنیم.

1ـ  .1فواید روششناختی
نگارنده تفســیر معتقد اســت تنها سبکی که روشهای تربیت دینی را به
گونــهای منحصرب هفــرد ارائــه میکند ســبک تنزیلی اســت .از این رهگذر

گرایــش مذهبی مانند گرایش تفســیر اثنی عشــری ،گرایــش مکتبی مثل
تفســیر معتزلــی و گرایــش عملــی خاص کــه در تفســیر از ابزار مهم مفســر
و دغدغههــای ذهنــی او بهشــمار میآید؛ مثل فقهی ،فلســفی ،اخالقی،
اجتماعی ،تاریخی ،تربیتی و جز آنها.
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کشف روش دینی است.
نویســنده کتــاب در مقدمــه بحثــی جامــع در ایــن زمینــه مطــرح کــرده
کــه خواننــده گرامــی را بــه آن ارجــاع میدهیــم .گفتنــی اســت نــکات

تفسیر همگام با وحی را میتوان تفسیری با گرایش اجتماعی دانست که
مفســر تالش دارد با بهرهگیری از شــیوه قرآن ،مردم و جوانان را به سوی قرآن
جذب کرده و دانشهای موجود و سنتهای اجتماعی را با قرآن منطبق
نمایــد .نگاه تحولگرای مفســر و تالش او برای دورکــردن ذهن مخاطبان از
مســائل خرافی و اوهام باعث پدیدآمدن یکی از بهترین تفاسیر اجتماعی
شــده اســت و میتــوان این تفســیر را در کنــار دیگر تفاســیر اجتماعی مثل

المنار عبده ،فی ظالل القرآن سید قطب ،نمونه مکارم شیرازی و من وحی
القرآن فضل اهلل از جمله آثار مهم اجتماعی به شمار آورد.

ششم :اسلوب تفسیری همگام وحی
تفاســیر پــس از زمــان پیامبر (ص) بیشــتر به صورت ترتیبی نوشــته شــده
اســت؛ بــه این صــورت که از ابتــدای مصحف ،یعنی ســوره حمد آغاز و
تا پایان مصحف ،یعنی ســوره ناس پیش میرود .اســلوب دیگری که در

قرن اخیر مورد اقبال مفســران واقع شــده تفســیر موضوعی اســت .منشــور
 .24روشها و گرایشهای تفسیر قرآن ،محمدعلی رضایی اصفهانی ،صص  38و .415 -464
 .25روش و گرایشهای تفسیری ،حسین علوی مهر ،ص.204
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مهمترین امتیاز این تفســیر در مقایســه با ســایر تفاســیر ترتیبی مصحفی،
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روششــناختی کــه در هر ســوره یــا در انتهــای مجموعهای از آیــات به آن
پرداخته شده است از ویژگیهای ممتاز تغییر است.

 .1-2فواید مرتبط با فرآیند فهم و تفسیر
مفسر در این زمینه مطالبی ارزنده مطرح کرده و بر آن است که این سبک
افــزون بر اینکه برای کســانی که بــهترتیب نزول به تفســیرنگاری مبادرت
میورزند ،برای مفســران دیگری که به سبکهای دیگر دست به نگارش
تفسیر بردهاند مفید و مؤثر است و مراجعه به آن توصیه میشود.

.2شکل نظاممند و ساختارمند تفسیر
اشــکالی اساســی که به تفســیرنگاری بســیاری از مفســران وارد میشود،
رعایتنکــردن نظــم در طــرح مطالب اســت .مطالب عمیق بــا چیدمان
آشــفته مخاطــب را ســردرگم و حیــران میکنــد ،حــال آنکه از محســنات
تفســیر همــگام بــا وحــی آوردن مباحــث بهگون ـهای منطقــی و در جایگاه
مناســب است .تفســیر جدای از تطبیق و لغتشناسی مناسب و دقیق
مطرح گشــته اســت .پیش از ورود به تفسیر ،مقدماتی مفید و منظم طرح
شده که در بحثهای گذشته یاد شد.
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مروری بر کتاب تفسیر همگام با وحی

.3برجستگیهای ویژه این تفسیر نسبت به تفاسیر همنوع

نقدوبرریسکتاب
یهــا ،انفعالها و واکنشها در جامعه
زمینهســاز ایجاد چالشها ،درگیر 
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بــا توجــه بــه ویژگیهــای تفســیر همــگام با وحــی بهجــرأت میتــوان آن را

هدفگیــری شــده توســط قرآن بودنــد ،بهگون ـهای که اگر ایــن موضوعات

مهمترین اثر تفسیر تنزیلی در شیعه دانست و نیز نسبت به تفاسیر تنزیلی

نبود ،هیچ یک از واکنشها و چالشها موضوعیت پیدا نمیکرد».

اهل سنت به ویژه التفسیرالحدیث (دروزه) و بیان المعانی (مالحویش)
امتیازات فراوانی دارد که از جمله آنهاست:
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مفسر در سه جلد گام تحول را از میان سوره یا چند سوره کشف و ضمن
تفسیر سورهها به مخاطب ارائه میکند.

 1ـ  .3تــاش علمــی بــرای دس ـتیابی بــه جــدول معتبر ترتیــب نزول
سورهها
مفسر محترم برای رسیدن به جدولی قابل اعتماد از ترتیب نزول سورهها
و آیات ،تالشهای فراوانی انجام داده اســت و راهی را که شرقشناســان
برای دســتیابی به تاریخگذاری قرآن رفتهاند دنبال نکرده است و مسیر
مختار ایشــان بررســی نقلهای تاریخی به صورت مبسوط است .مؤلف
برای این امر مراحلی را طی نموده است که عبارتند از:
 .1تجمیع حداکثری جدولها و گزارشهای ترتیب نزول سورهها و آیات.
.2بررسی اعتبار منابع و اسناد این گزارشها
 .3تجمیــع نقاط مشــترک در بیان ترتیب ســورهها و آیــات و تعیین نقاط
افتراق آنها.

پیشنهادها
 .1چیدمان تفســیری مفســر گاهی با تغیراتی روبروســت که بهتر بود رویۀ
ششــناختی در جلد اول
ثابــت در پیش میگرفــت .برای مثال نکات رو 
در پایان هر دســته آیات ذکر شــده ،ولی در جلد ســوم این بحث به شکل
کلی به انتهای تفسیر سوره انتقال یافته است.
 .2در جلــد اول توجــه بــه شــأن نزول بســیار کمرنگ بــوده و در جلد دوم و
ســوم تــا حدودی بیشتر اســت شــاید بتــوان علــت آن را تکاملیافتن کار
تفسیری مفسر دانست.
 .3برداش ـتهای بــه ترتیــب نزولــی مفســر بــا توجــه بــه رویکــرد نزولیاش
نیازمند وضوح بیشــتری بود تا از این رهگذر وجه تمایز آن با ســایر تفاسیر
روشن شود.

 .4یافت سیاق موجود در محتوای سورههای مورد اتفاق جدولها.
 .5مقایســه و بررســی موارد اختالف با توجه به ســیاق و تعیین نظر معتبر
در میان آنها.
 .6توجــه بــه ترتیبهــای مختلــف در هنــگام تفســیر ســوره در صــورت
اختالف.
ایــن تــاش ســتودنی بــا مراحــل یادشــده ،در هیچ یک از تفاســیر مشــابه
مشــاهده نمیشــود .البتــه دربــاره دســتیابی بــه جــدول ترتیــب نــزول
چالشهایی مطرح است که در بخش بعد خواهد آمد.

 .2-3تناسب سورهها
یافتــن تناســب ســور در ترتیب فعلــی مصحف امری دشــوار و مــورد انکار
بســیاری از دانشــمندان علوم قرآنی اســت .حق نیز آن اســت که تناســب
ســورهها در ترتیــب نــزول طبیعــی کــه در مــدت  23ســال بــر قلــب نازنیــن
پیامبر(ص) نازل شده به اثبات نزدیکتر است .نویسنده در مقدمه تفسیر
هر سوره ،رابطه و تناسب سورهها را معرفی و با استفاده از آن ،بخشهایی
از مرادهای نهفته در ســورهها و آیههای قرآن را کشــف نموده اســت؛ حال
آنکه در هیچکدام از تفاسیر همردیف بدان پرداخته نشده است.

 .3کشف گامهای تغییر و تحول دینی
بــه ایــن بخش نه تنها در تفاســیر همگون ،بلکه در هیچیک از تفاســیر تا
زمان حاضر بدین صورت پرداخته نشده است .میتوان کشف گامهای
تحــول دینــی از قــرآن را مهمتریــن دســتاورد ایــن مفســر از تفســیرنگاری

 .4بــه نظر می رســد اگر مفســر تمام انرژی خود را صــرف مباحث تنزییلی
میکرد بهتر بود.
 .5پیشنهاد می شود نمایۀ موضوعی به کتاب اضافه شود که استفده از
کتاب برای محققان آسانتر شود.

کتابنامه
 .1انوری ،حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن؛ تهران :سمت1381 ،ش.
 .2بــازرگان ،مهــدی؛ پابه پای وحی؛ چ  ،3تهران :انتشــارات دفتر فرهنگ اســامی،
.1387
 .3الجابری ،محمد عابد؛ فهم القرآن الحکیم التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول؛
بیروت :مرکز دراسات الوحده العربیه.
 .4دروزه؛ تفسیر الحدیث؛ قاهره :دار احیاء الکتب العربیه1383 ،ق.
شهــای گرایشهای تفســیر قــرآن ،چ  ،1قم:
 .5رضایــی اصفهانــی ،محمدعلــی ،رو 
انتشارات مرکز جهانی علوم اسالمی.1382 ،
 .6طباطبایی ،سیدمحمد حسین ؛ قرآن دراسالم؛ بیروت :دار الکتب االسالمیه.
 .7عقیقی بخشایشــی؛ طبقات مفســرین شــیعه؛ چ  ،1قم :نشــر نوید اســام1382 ،
ش.
شهــای تفســیری؛ چ  ،1قم :انتشــارات اســوه،
 .8علــوی مهــر ،حســین؛ روش و گرای 
.1381
 .9مدرســى ،ســيدمحمدتقى؛ مــن هدی القــرآن ،چ  ،1تهران :دار محبى الحســين،
 1419ق.
 .10معرفــت ،محمدهــادی؛ التمهیــد فــی علوم القرآن؛ قــم :انتشــارات ذوی القربی
.1386
 .11معرفت ،محمدهادی؛ تفسیر و مفسران؛ قم :التمهید 1384 ،ش.
 .12مال حویش ،بیان المعانی؛ دمشق :مطبعه الترقی1382 ،ق.

تنزیلی دانست .نگارنده در تعریف گام تحول مینویسد« :موضوعاتی که
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