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  چكيده
هاي غرب در حوزه تفسير  نوشتار حاضر برآن است تا به بررسي وتحليل وضعيت پژوهش

شيعه از قرآن در چهار دوره زماني نيمه اول قرن بيستم، نيمه دوم قرن بيستم، دهه اول قرن 
ها و منابع بپردازد. براي اين منظوراز برخي كتابيكم و دهه دوم آن تا دوره حاضر  و بيست

ها استفاده شده است. همچنين بامطالعه  آوردن آماري از اين پژوهش فهرست براي به دست
تـوان تحليلـي از   هاي مختلف مـي  برخي از آثار قرآن پژوهان غربي در اين حوزه در دوره

ز رشـد پيوسـته گـرايش بـه     هـا حـاكي ا   تحول ديدگاه آنان داشت. نتايج كلي اين بررسي
موضوع تفسير شيعه در غرب است كه در نيمه دوم قرن بيستم بـا جهـش جـدي همـراه     

توان يكي از داليل آن برشمرد. همچنـين از آغـاز   است و انقالب اسالمي ايران را مي  بوده
ها افـزوده شـده و در دهـه دوم آن     يكم به تدريجبر تنوع موضوعات پژوهش و قرن بيست
  ترين شتاب و تنوع و گستردگي هستيم.شاهد بيش

  قرآن؛ تفسير ؛ شيعه؛غرب؛ خاورشناس؛ مطالعات قرآني واژگان كليدي:
 

  . مقدمه1
طور خاص بـا غـرب و    صورت عام و شيعيان به امروزه با توجه به تعامل بيشتر مسلمانان به

هاي پديد آمده در حوزه ارتباطات و همچنينبـراي نيـل بـه ارتقـاي سـطح علمـي       پيشرفت
هاي آن بايـد از آنچـه در غـرب     ها و تعالي و معرفي فرهنگ اسالم و دفاع از آموزه پژوهش
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هـاي   گيرد مطلع شويم، نتـايج پـژوهش  هاي اسالمي و قرآني انجام مي تحت عنوان پژوهش
ها و برطرف نمودن خطاي  بهره برده و در جهت نقد روش ها آنان را بدانيم،از نقاط مثبت آن

ها گام برداريم. بديهي است كه الزمة رويارويي مفيد و مؤثر شيعيان با طرز تلقـي   انديشه آن
هـاي   ها با شناخت هرچه بيشتر شيعيان از پژوهش خصوص غرب نسبت به آن ديگران و به

ها  ين راستا بررسي روند اين پژوهشها ميسر خواهد بود.در ا غرب و سبك و طرز تفكر آن
نمايد.از اين جهت اين نوشتار درصدد بررسي سير تحـول  ها ضروري مي و نوع و سياق آن

طـور   ميالدي است، همين 2016- 1900مطالعات غرب در حوزه تفسير شيعه در بازه زماني 
نظر هـاي مـورد   هاي غرب در حوزه تفسير شيعه در دوره بررسي تنوع و گستردگي پژوهش

ز مواردي اسـت كـه مـورد بررسـي     در اين بازه و نيز رويكرد پژوهشگران به تفسير شيعه ا
  خواهد گرفت.  قرار

  
  اي از آشنايي غرب با قرآن و تشيع تاريخچه. 2

هـاي اوليـه ظهـور اسـالم و در      تـوان در همـان سـال    رد پاي آشنايي غربيان با قرآن را مـي 
 - 653: 1390نوشتند مشاهده كرد (راميار، قرآن مي هايي كه كشيشان مسيحي بر اسالم و رديه
سياسي اجتماعي  حوادث، پژوهشگران). همچنين طبق عقيده برخي 63: 1386؛ ريپين، 654

هـاي صـليبي،    آن دوره  نيز در نگاه غرب به اسالم تأثير داشـته اسـت. مـثالً سـران جنـگ     
ربازان مسـيحي بـا چنـين    كردند و بسياري از سـ پرست معرفي مي عنوان بت مسلمانان را به

هاي صـليبي بـود كـه     در همين جنگ(Takim, 2016:19).پرداختندنگاهي به جنگ با آنان مي
هـاي آنـان    اروپاييان با فاطميون مصر كه شيعه اسماعيلي بودند آشنا شدند و اولـين ديـدگاه  

 داد شــكل گرفــتهــا مــي نســبت بــه تشــيع كــه تصــويري غيــر از شــيعه امــامي بــه آن 

(Kohlberg,1987:31).  
اسـالمي و يـادگيري    - در سده هاي مياني تاريخ اروپـا، شـاهد گسـترش دانـش عربـي     

هاي عبري، عربي و يوناني در غرب هستيم كه در راستاي فهم بهتر مـتن قـرآن انجـام     زبان
ــي ــه   م ــوز انديش ــرب هن ــه غ ــت، گرچ ــرده    گرف ــظ ك ــود را حف ــاي خصــمانه خ ــوده  ب

  ).63  :1386ريپين،(
اختراع صنعت چاپ در قرن شانزدهم ميالدي و ظهور نخستين ترجمه چـاپي قـرآن از   

ريپين، همانجا) كه قرآن را بيش از پـيش  (اتفاقات مهم در راستاي آشنايي غرب با قرآن بود 
عاملي در جهت آشنايي توان داد. ظهور صفويه در ايران را نيز مي در دسترس غربيان قرار مي
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به شمار آورد. از آنجا كه اطالعات بدست آمده غرب از اين طريـق از  بيشتر غرب با تشيع 
اي  هـا همچنـان شـيعه را فرقـه     شـد، آن  عامه مردم بود و در محافل علمي غرب مطرح نمي

دانستند كه در مخالفت بـا اعـراب و در ادامـه     انحرافي از اصل اسالم و يا نوع ايراني آن مي
. همچنين از آنجا كـه در  (Kohlberg,1987:35)ستحمايت از موبدان زرتشتي شكل گرفته ا

اين دوره امپراتوري عثماني به قدرت رسيده بود و ارتباط غربيان با مسلمانان و دسترسي به 
گرفـت، اروپاييـان    كتابهاي آنان از طريق اين امپراتوري كه از اهل سنت بودند صورت مـي 

د كه با نگاه اهل سنت نوشته شـده  كردن هايي دريافت ميتفكرات و عقايد شيعي را از كتاب
  .(Takim, 2016:19)بودند

) Ignazدر نيمه اول قرن بيستم كتاب گرايشهاي تفسيري مسـلمانان اثـر ايگناتسگلتسـير   

)Goldziherآمد كه تصويري غير دقيق از شيعه و تفسير آن از قرآن ارائـه    به رشته نگارش در
نسبت به تشيع را از منابع اهل سنت گرفته بود داد. از آنجا كه گلتسير بيشتر نظرات خود  مي

توانست نگرش دقيقي را نسـبت   هاي شيعه داشت نمي و دسترسي بسيار محدودي به كتاب
توان به كتاب تـاريخ قـرآن    به تفسير شيعه به غربيان بدهد. در حوزه مطالعات قرآني نيز مي
روند آشنايي با تفسير شيعه  نولدكه و سپس مطالعات قرآني ونزبرو اشاره كرد. در اين دوره

هاي انجام  تري را به خود گرفت و همين سبب تنوع در پژوهش و قرآن پژوهي شكل جدي
گرفته شد. تفسير مسلمانان از قرآن يكي از موضوعات پژوهشي غرب قرار گرفت و تفسير 

م قـرن  اي از اسالم در حاشيه اين مطالعات قرار گرفـت. در نيمـه دو  عنوان فرقه شيعه نيز به
ــيعه  ــات ش ــتم مطالع ــان     بيس ــده ات ــه عقي ــت و ب ــود گرف ــه خ ــتري ب ــوت بيش شناســي ق

  توان انقالب اسالمي ايران را از عوامل آن برشمرد.  مي(Kohlberg,1987:41)كلبرگ
  

- 1900(هـاي مختلـف   سير تحول توجه غرب بـه تفسـير شـيعه در دوره    .3
  .)م2016

گرفته در غرب در حوزه تفسـير شـيعه و   هاي انجام  براي به دست آوردن آماري از پژوهش
1توان از كتاب فهرست ايندكس اسـالميكوس ها مي موضوع آن

(indexIslamicus)    كـه ارائـه
هاي انجام گرفته در غرب در حوزه مطالعات اسالمي است بهـره   دهنده كتابشناسي پژوهش

ي و شناسـ شـيعه  يهـا  دواژهيـ كلگرفت و فهرستي از مشخصات كتابشناسـي را بـا تركيـب    
  . ي بدست آوردقرآنهمچنين مطالعات 
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دهد كه از ايـن ميـان    اثر را در حوزه مطالعات قرآني شيعه نشان مي 137نتيجه جستجو 
ميالدي اسـت. همچنـين در     1940  - 1900اثر متعلق به نيمه اول قرن بيستم و فاصله 5تنها 

غـاز دهـه هفتـاد قـرن     هيچ اثري در اين زمينه به ثبت نرسـيده و از آ  1971تا  1941فاصله 
هاي غربيان در حوزه تفسير شيعه امامي هستيم كه  اي در پژوهش بيستم شاهد آغاز دوره تازه

گردد. اثـر بعـدي در    هاي تفسيري شيعه امامي آغاز مي با اثري از اتان كلبرگ در مورد روش
رت ها در ايـن دوره بـه صـو    اين زمينه پس از ده سال به ثبت رسيده است و روند پژوهش

اثـر در   36تري دنبال شده است به طوري كه تا پايان نيمه دوم از قرن بيسـتم حـدود    جدي
  حوزه تفسير شيعه به صورت عام به ثبت رسيده است. 

از آن جا كه آمار بدست آمده فهرستي از آثار پژوهشگران غربـي در حـوزه تفسـيركليه    
د و منظور نگارنـده از شـيعه در   ده فرق شيعي را از جمله شيعه اسماعيلي و زيدي ارائه مي

هايي كـه بـه    اين نوشتار شيعه اثني عشري و يا امامي (در منابع غربي) است، تعداد پژوهش
اند از آمار بدسـت آمـده حـذف     طور خاص در حوزه شيعه اسماعيلي و زيدي انجام گرفته

فاصـله  شده و نتيجه در چهار دوره زماني نيمـه اول قـرن بيسـتم، نيمـه دوم قـرن بيسـتم،       
مـيالدي و در جـدولي بـه     2016تـا   2010ميالدي و بازه زمـاني   2009تا  2000هاي  سال

هاي هر دوره به كل  صورت زير درج خواهد شد. اين جدول همچنين نسبت تعداد پژوهش
تعداد پژوهش انجـام گرفتـه در هرسـال) در آن دوره را    پژوهش (دوره و شتاب موجود در 
اثر يعنـي   78است كه از كل آثار انجام گرفته در حوزه شيعه تنها  ارائه خواهد داد. قابل ذكر

  درصد از آن مربوط به شيعه امامي بوده است. 57تقريبا 

  هاي غربيان در حوزه تفاسير شيعه جدول آمار پژوهش

تعداد آثار مرتبط با شيعه   نام دوره
  امامي

نسبت آثار دوره به كل 
  اثر) 78آثار (

  شتاب پژوهش
  

  0.04  %2.56  2  قرن بيستمنيمه اول 
  0.48  %30.76 24  نيمه دوم قرن بيستم

2009 - 2000 31  39.74%  3.1  
2010 -2016  41 52.56%  5.85  

دهند كه شاخص شتاب پژوهش مرتب افزايش پيدا  نتايج درج شده در جدول نشان مي
ميزان پژوهش مربوط به عصر حاضر است و بيشترين جهش در شتاب  نيشتريب كرده است.
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پژوهش را در نيمه دوم قرن بيستم داريم كه ميزان پـژوهش تقريبـاً دوازده برابـر نيمـه اول     
  همان عصر بوده است.

  
 اول قرن بيستم ةاول: نيم ةدور 1.3

 3نزديـك بـه    تنهـا دهد كه در نيمه اول قـرن بيسـتم    مي نشان آمار ثبت شده در جدول باال
هاي انجام گرفته در زمينه تفسير شيعه از نيمه اول قرن بيستم تا سـال   از كل پژوهش درصد
موضوع عدم آشنايي غرب را با تفسير شيعه در اين دوره نشـان   نياگرفته است. انجام2016
توان استفاده غرب از منابع اهل سنت و در دسـترس قـرار نداشـتن     دهد و دليل آن رامي مي

دوره دانست. عالوه بر اين، نگاه نويسـندگان كتابهـاي اهـل سـنت    هاي شيعي در آن  كتاب
نسبت به شيعه به عنوان فرقه اي بدعت گذار در اسالم سبب القاء همين انديشه بـه غـرب   

  ها و منابع اسالمي شيعي كاسته است.  شده و از اهميت مطالعاتي كتاب
دكس اسـالميكوس  ترين اثر معرفي شده در موضوع شيعه و تفسـير قـرآن دراينـ   قديمي

ميالدي و آنهم مطلبي در مورد زيـادات شـيعه بـه     1913مربوط به پژوهشي متعلق به سال 
اي در غرب نسبت به تلقـي شـيعه از    قرآن است. عنوان پژوهش و موضوع آن رواج انديشه

آن نيز خود بازتابي از تفكرات اهل سنت است. اين اثر شامل ترجمه  دهد كه قرآنرا نشان مي
ي بخشهايي از يك نسخه خطي يافت شده در هندوستان است كه نويسنده آنادعـاي  انگليس

قرآني بودن آن فرازها را داشته است.نويسنده غربي دراين مقاله به جعلي بودن نوشته هـاي  
اين نسخه خطي در انتساب آن به قرآن اشـاره كـرده و عمـوم شـيعيان را از پـذيرش ايـن       

نوشته ها را تالش يك يا تعداد محدودي شيعه براي  موضوع بري دانسته است و جعل اين
  .(Tisdall, 1913:230)دفاع از آموزه هاي شيعي خود دانسته است

و در رابطـه بـا نگـاه شـيعه      مـيالدي  1927پژوهش بعدي در اين زمينه مربوط به سال 
بخشي از يك تفسـير شـيعي قـرآن بـه      1929. پس از آن در سال 2اسماعيلي به قرآن است

يسي كه در حوزه تفسير شيعي اسماعيلي معرفي شده است و شامل تفسير سوره حمـد  انگل
چاپ شد تا خوانندگان بـا ديـدگاه كالمـي و     (Moslem World)است در مجله جهان اسالم

. دو اثر ديگر نيز در اين دوره به ثبت رسيده است كه مربـوط  3تفسير شيعي قرآن آشنا شوند
  گنجد. و در مقوله شيعه اثني عشري نمي 4رآن مي شودبه قرائات زيد بن علي(ع) از ق
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شود كه در اين دوره عالوه بر اينكه  ميل و گرايشي در پرداختن به موضوع  مشاهده مي
شود، حوزه خاص شيعه اثني عشري نيز به طور خاص مـورد توجـه    تفسير شيعه ديده نمي

زيدي و يا اسماعيلي شناخته  قرار نگرفته است و اين دو اثري هم كه به طور مستقيم از نوع
  اند، ارتباط خاص با شيعه اثني عشري ندارند. نشده

هـاي انجـام گرفتـه در ايـن دوره در حـوزه      ها از مهمترين فعاليـت  در كنار اين پژوهش
 Encyclopedia of)المعـارف اسـالم   مطالعـات اسـالمي، نگـارش اولـين ويـرايش از دايـرة      

Islam)به رشته تحرير درآمده است. بـا مطالعـه    1936تا  1913هاي  است كه در فاصله سال
توان تا حدودي با ديدگاه غرب در ايـن   در اين دايره المعارف مي ("Tafsir")»تفسير«مدخل 

» تفسـير «مدخل  دردوره نسبت به تفسير به طور عام و تفسير شيعه به طور خاص آشنا شد.
عنوان منابع تفسيري قرآن معرفي  وي بهالمعارف، تفسير طبري، زمخشري و بيضا از اين دايرة

طور تفسير فخر رازي نيز مورد اشاره قرار گرفته اسـت. نويسـندة مـدخل بـا      اند. همين شده
هاي رايج در آن زمان در خصوص روايات اسالمي (و بعضا نظرات گلتسـير  توجه به بحث

صحت احاديثي  كه در اين زمان تأثير بسياري در ديدگاه غرب نسبت به تشيع داشته است)
اند را زير سوال برده است. از نظر نويسنده  ها نوشته شده هاي تفسيري با تكيه بر آن كه كتاب

اي دينـي جعـل    مدخل، بسياري از اين احاديث در راستاي اثبات حكمي فقهي و يـا آمـوزه  
اند. نويسنده سپس از تفسير طنطاوي  اند و يا اصالً بدون هيچ هدف خاصي نوشته شده شده
 Carra de)كنـد  كنـد يـاد مـي    عنـوان تفسـيري كـه از اصـول مـدرن علمـي پيـروي مـي         به

Vaux,2012:”Tafsir”)شود كه در ايـن زمـان در مـدخل تفسـير هـيچ       . بنابراين مالحظه مي
شود، گويي ژانر تفسـيري شـيعه اصـال در مقولـه      اي به شيعه و تفسير شيعه ديده نمياشاره

  ه است .تفسير مسلمانان از قرآن نگنجيد
: 1390خـولي،  (كه بر مدخل تفسـير در دايـره المعارفـة االسـالمية    اي يدر تكملهخولامين 

)، نسخه عربي دايره المعارف اسالم، در نيمه اول قرن بيستم نوشته است، تفسير شيعي 101
دانـد كـه مطـالبي را بـه معـاني قـرآن       هاي تفسيري مي را در كنار تفسير صوفيانه از گرايش

گويند. آنچه خـولي از آن سـخن    و از علوم ناشناخته يا خاصي از قرآن سخن مي اند افزوده
گويد، بدون ترديد تفاسير متقـدم شـيعه همچـون تفسـير تسـتري، تفسـير امـام جعفـر         مي

- باشد و اين نشان ميو امثال آن مي )كه در صحت انتساب آن به امام ترديد است(صادق
آشنايي با تفاسير عقلگرا در شـيعه همچـون التبيـان    دهد كه حتي در جهان اسالم نيز ميزان 

دهد كه در اين مجال شيخ طوسي و يا مجمع اليبان بسيار كم بوده است. سپس وي ادامه مي
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هـا پرداختـه شـده و     ها نيسـت، چـون كمتـر بـه ايـن      مختصر نيازي به بررسي اين گرايش
بينـيم اوالً تفسـير شـيعي    ين ميهمان).بنابرا( استها پنهان مانده  هايĤن ها و مصيبت گرفتاري

شودو ثانياً خولي اينتفسير عنوان گرايشي خاص از تفسير و نه خود تفسير قرآن شناخته مي به
  داند.هايي مي را باعث گرفتاري

هايي كه در غرب در حوزه شيعه و تفسير قرآن در اين دوره انجام گرفته  از ديگرپژوهش
ميان مسلمانان نوشتهاي گناتسگلتسير است كه  هاي تفسيري در كتاب گرايش نگارشاست،
هاي غرب و ديدگاه آنان نسـبت   توجهي در شيوه پژوهش طور كه اشاره شد تأثير قابل همان

زيربناي مطالعـات مـدرن در    (Rippin,2014:98)نيپيآندروربه شيعه داشته است و به عقيده 
هاي خود در خصـوص   پژوهشجايي كه گلتسير  حوزه تفسير شيعه را بنا نهاده است. از آن

تفسير شيعه را از منابع اهل سنت گرفته بود و به منابع شيعي كه در ميان خود شيعيان رواج 
داشته دسترسي نداشت، بسياري از ارجاعات خود به تفسير شـيعي از آيـاترا از منـابع اهـل     

توجـه   كردند دريافت نموده بود. همچنين او بـه همـين دليـل بيشـتر     سنت كه آن را رد مي
خواننده را به عقيدة تحريف و نقص قرآن از نظر شيعه و نقـش علـي(ع) در نگـارش يـك     

شد كـه   طور تداعي مي كه براي خوانندة كتاب اين طوري  نمود، به  مصحف خاص جلب مي
بـا وجـود نقـدهايي كـه بـر      .(Ibid)هـاي يـك تفسـير شـيعي هسـتند      اين مواردجزو ويژگي

توان او را كسي دانست كه اين عقيده را كـه تشـيع   مي هاي گلتسير وارد است ولي قضاوت
كنـد،   ر(ص) را رد مـي امبيـ پبرخاسته از نفوذ ايرانيان در اسالم است و يا اينكه شيعه سـنت  

 مسلمانانهاي تفسيري  مطالعه فصل پنجم از كتاب گرايش با.)Takim,2016:21(نموداعتبار بي
توان مشاهده نمود كه اي قرآن است ميقهدر مورد تفسير فر كه)5، فصل 1383ر.ك.گلتسير،(

عمدة تفاسير شيعه مورد توجه غرب در آن عصر تفسير قمي بوده است كه صحت انتساب 
از نظر علماي متأخرشيعه مورد ترديد اسـت. در ايـن مطالعـات، انبـوهي از      آن به نويسنده

ودند مورد اسـتناد  روايات غلوآميز و جعلي كه از نظر اكثريت علماي شيعه متقدم رد شده ب
- ها نسبت به روش تفسيري عموم شيعه داوري مي قرار گرفته، عموميت يافته وبر اساس آن

تفسـير شـيعه را تظـاهر و نمـودي از     گلتسير(Ibid,p.98)نيپـ يرشود. همچنين به گفته آندرو 
  كند. اي دانسته و آن را خارج از مسير اصلي قرآن معرفي مي ها و گرايشات فرقهدلبستگي

هاي غرب در حـوزه تفسـير شـيعه در نيمـه اول قـرن       هاي پژوهشبه طور كلي ويژگي
  بيستم را مي توان در موارد زير خالصه نمود :

 هاي بعد ها نسبت به دوره بي عالقگي به موضوع تفسير شيعه در پژوهش ـ
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  گذار در اسالم اي بدعتنگاه به شيعه به مثابه فرقه ـ
  توجه خاص به شيعه اثني عشرينگاه به شيعه به طور عام بدون  ـ
  شناخت تفاسير شيعه از طريق منابع اهل سنت ـ
 توجه صرف به تفاسير روايي شيعه همچون تفسير قمي ، عياشي و كوفي ـ

 

  دوره دوم: نيمه دوم قرن بيستم 2.3
شاهد ثبـت اثـري از اتـان كلبـرگ در      ستميبحدود بيست سال پس از شروع نيمه دوم قرن 

. ده سال پس از انتشار اين اثر يعني اوايل دهه هشتاد قـرن  5مي هستيمحوزه تفسير شيعه اما
هـاي غـرب در خصـوص تفسـير      توان نقطة شروعي براي سيل عظيم پژوهش بيستم را مي

  شيعه دانست . 
كه از سال  المعارف اسالم است با آغاز نگارش ويرايش دوم دايرة همزمانآغاز اين دوره 

ــر در  1954 ــتة تحري ــه رش ــيالدي ب ــدخل آمد.م ــن  (”Tafsir“)»تفســير«م ــم اي ــد ده در جل
ميالدي چاپ شده است و ديدگاه غرب را در اواخر اين  2000المعارفĤمده كه در سال  دايرة

 مالحظـه دهد. دوره نسبت به تفسير به صورت كلي و تفسير شيعه به طور خاص نشان مـي 
ين گوياي آشنايي بيشتر تراز قبل نگاشته شده است و اطور كامل شود كه مدخل تفسير بهمي

نسـخة   برخالفغرب با اسالم و مكاتب تفسيري آن است. در اين نسخه در شـرح تفسـير،  
شود، هرچند كه  اي هم به تفاسير شيعي مي شود، اشاره اول كه نامي از تفسير شيعه برده نمي

  اين اطالعات بسيار ناكافي و محدود هستند. 
المعارف آنجا كه از تفاسيري كه با نگـاه   ن دايرةآندرو ريپين نويسندة مدخل تفسير در اي

برد،مثالي از حقائق التأويل في متشابه التنزيل شيخ رضي اند نام ميكالمي خاصي نوشته شده
اي به ديدگاه كالمي وي و انتساب او به تشيع كند. او در اشاره بـه   زند، بدون اينكه اشاره مي

دارد كه گرچه اين تفسير مشهور به تفسير معتزلي اسـت   تفسير الكشاف زمخشري اظهار مي
اما برخي تفاسير ديگر به خصوص تفاسير شيعي همچون تفسـير شـيخ طوسـي و طبرسـي     

پـس ريپـين    .(”Rippin,2000:10/86,“Tafsir)هسـتند بيشتر از الكشاف گوياي عقايد معتزلي 
  داند.  عتزلي بودن آنها ميويژگي بارز تفاسير شيعي مهمي چون التبيان و مجمع البيان را م
برد و همچنين توجه خواننده  ريپين در دوره كالسيك تفسير از جامع البيان طبري نام مي

كنـد كـه از نظـر    را به تفاسير شيعي همچون فرات كوفي، عياشي و تفسير قمي جلـب مـي  
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ز در دورة بلـوغ و شـكوفايي تفسـير ا   او.)Ibid(دارنـد هاي كالمي با طبري مخالفـت   ديدگاه
عنـوان   برد و در اين ميـان بـه التبيـان شـيخ طوسـي بـه      تفاسير بسياري از اهل سنت نام مي

عنوان اثري نسبتاًمتعادل در بيان عقايـد شـيعه هـم     البيان طبرسي به تفسيرمهم شيعي و مجمع
در دورة معاصر به تفاسير اجتماعي، علمـي و تفسـير موضـوعي     نيهمچن.)Ibid(دارداشاره 

هايي از تفاسير نام برده شده است كه همگي مربـوط بـه اهـل     هر نوع مثالاشاره شده و از 
اي هم به تفاسير شيعه معاصر همچون الميـزان و يـا    سنت هستند و در اين ميان حتي اشاره

  .)Ibid,p. 87-8(استمن وحي القرآن نشده 
هر مفسـر  ها براي تفاسير، پس از اينكه نظرات  بندي ريپين در ادامه بحث از انواع تقسيم

دانـد كـه در    را بازتابي از منشورات فكري او (مثال انتساب او به تشيع و يا اهل سنت) مـي 
بندي تفاسير  گزينش معاني از جانب او براي عبارات قرآني تاثير دارد، در نظر گرفتن تقسيم

به تفسير شيعه و اهل سنت را غير مرتبط با نوشته خود كه بيان موضوع تفسير به طور عـام  
داند. اين در حالي است كه او در اين ژانر كلي تفسير از تفاسـير برجسـته معاصـر     ست ميا

تواند گوياي عدم آشنايي او و بسياري ديگـر   آورد. اين موضوع مي شيعه ذكري به ميان نمي
  از غربيان با تفاسير شيعه در اين دوره باشد .

خر اين دوره به پژوهش در كساني بوده است كه در دهه آ از(Henry Corbin)هنري كربن
مورد رويكرد باطني هرمنوتيك قرآني شيعه و يا اسالم ايراني طبق گفته او پرداخته است كه 

  . 6اي ايراني از اسالم است گوياي نگاه او به شيعه به عنوان نسخه
هايي در غربدر حوزة بررسي سير تحول تفسير قرآن از منظر  در اواخر اين دوره پژوهش

هـاي بعـد بـه     هاي مختلف انجام گرفته است كه در سال (شيعه و اهل سنت) دوره مفسران
و رابـرت   (Jane McAuliffe)فيـ اولتـري دنبـال شـده اسـت. جـين مـك        صـورت جـدي  

  اند. هايي در اين راستا داشته پژوهش(Robert Gleave)ويگل
 Qur’anic(رنمـد كالسيك و  ريتفاسبا نام مسيحيان قرآني: تحليلي از  در كتابيفيمك اول

Christians: an Analysis of Classical and Modern Exegesis (مربوط  اتيآ ريسير تحول تفس
هـاي   مختلفاز شيعه و اهـل سـنت دردوره   مفسر از منظر دهقرآن رابه توصيف مسيحيان در 

او از ميـان  . است كرده يبررسشود مختلف تاريخي كه البته شامل تنها چهار مفسر شيعه مي
اسـت  ي و طباطبـايي مراجعـه كـرده    طوسـ  رازي، كاشاني، حوابوالفتاسير شيعه به تفسير تف

(Thaver,2012:”Twelver Shi’i Tafsir”) . تفسير از طبـري تـا   «در اين كتاب بخشي با عنوان
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و نگاه (”McAuliffe,1991,”contents)به شرح حال مفسران اختصاص يافته است  » طباطبايي
  .(Ibid:34)توان دريافت  اي از تفسير مدرن را مي عنوان نمونه بهنويسنده به الميزان 

از كساني است كه در اواخر اين دوره پـژوهش مفصـلي را در مـورد روش    رابرت گليو
مفسـران مختلـف    گـاه  نظـر تفسيري شيعه و سبك آن در خصوص مسئله ازدواج موقت از 

در تفاسـير   ءسـوره نسـا   24 هيـ آ ريتفسازمسئله ازدواج موقت را شيعي انجام داده است. او 
ه اين طريـق  بو  )383- 345، الف : 1395(گليو، ختلف بررسي كرده استم هاي شيعي دوره

او تفاسـير كـوفي، عياشـي، امـام      .7تسير تحول تفسير شيعه را در چند دوره نشان داده اس
يسه در مسئله موردنظر با هم مقا، ابوالفتوح رازي و طبرسي را ي، طوسيري، قمكحسن عس

سپس تفاسـير فـيض كاشـاني و    و فسير فارسي جرجاني ها او از ت بر اين كرده است. عالوه
شـبر،   عالمـه  ريبه تفسـ معاصر، از ميان تفاسير نيز بهره برده است. سپس بحراني و حويزي 

و  يميعبدالعظ  شاه بروجردي و تفسير اثني عشري اهللا آيت عالمه طباطبايي و الجامع زانيالم
 نينورالد معينالتفسير  طور همينو  كنز الدقائقمراجعه كرده است و از  زيمن وحي القرآن ن

اد زيـادي از تفاسـير شـيعي    محمد كاشاني نيز بهـره بـرده اسـت كـه توجـه او را بـه تعـد       
  دهد. مي  نشان
صورت معدود گـزارش شـده    اي كه در اين دوره بهاينگونه مطالعات تطبيقي و مقايسه 

هاي بعد حجم بيشتري از مطالعات را به خود اختصاص داده است. همچنين  دوره است، در
ــژوهش ــاي مفصــل پ ــي  ه ــري در خصــوص ســبك و س ــايي  ت ــه طباطب ره تفســيري عالم

  خورد. مي  چشم  به
هاي غرب در حوزه تفسـير شـيعه در نيمـه دوم قـرن      هاي پژوهش به طور كلي ويژگي

  :توان در موارد زير خالصه نمود بيستم را مي
  آغاز توجه به شيعه امامي در ژانر كلي شيعه در اواخر دوره ـ
آغاز آشنايي با تفاسير عقلي شيعه همچون التبيان و مجمع البيان و تفاسير جديـدتري   ـ

 چون الميزان

 توجه به روش تفسيري شيعه(هرمنوتيك تفسيري شيعه)با تاكيد بر باطني دانستن آن ـ

 هاي تطبيقي تفاسير شيعه پژوهش گيري از تفاسير متنوعي از شيعه در بهره ـ

هاي مختلف تفسير مسلمانان بـه طـور عـام و     آغاز مطالعات تطبيقي تفسيري دردوره ـ
 شيعه به طور خاص
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 ميالدي 2010تا  2000هاي  سال ةسوم: فاصل ةدور 3.3
تـا   2000هاي انجام گرفته در فاصله سـالهاي   آمار بدست آمده در خصوص ميزان پژوهش

ميالدي حاكي از گسترش و تنوع در آثار انجام گرفته در حوزه تفسير شـيعه در ايـن    2009
  دوره است . 

كـه  (Encyclopedia Iranica)در دايره المعارف ايرانيكا(Exegesis)مدخل مربوط به تفسير 
قاالت متعـددي در حـوزه تفسـير شـيعه     تقريبا در آغاز اين دوره  منتشر شده است شامل م

است كه توجه بيشتر غرب به حوزه تفسير شيعه را در اين دوره نشان مـي دهـد. از ديگـر    
المعـارف   منابع مهـم در حـوزه مطالعـات اسـالمي در غـرب در ايـن دوره نگـارش دايـرة        

اتي كه ميالدي به پايان رسيد. اطالع 2006كه در سال  است (Encyclopedia of Qur'an)قرآن
تـر از آن   دهـد بسـيار كامـل    المعارف ارائه مي در اين دايرة(Exegesis)» تفسير«مطالعه مدخل 

المعارف اسالم ارائه شده بود و روش تفسـيري   هاي قبل و در دايرة چيزي است كه در دوره
كنـد. همچنـين اختصـاص يـك      شيعه را در دو دوره پيش از آل بويه و پس از آن بيان مـي 

پـس از   (Shi'ism and the Qur'an)»تشيع و قـرآن  « ن دايره المعارف به موضوع مدخل از اي
نشان از توجه بيشتر غرب در اين دوره به ژانر تفسـيري شـيعه   » شيعه«پرداختن به موضوع 

دارد. عناوين و محتواي ديگر آثار پژوهشي در حوزه تفسير شيعه در اين دوره نيـز در ايـن   
  راستا مفيد خواهد بود.

  دايرة المعارف ايرانيكا  1.3.3
در دايره المعارف ايرانيكا شامل عنـاوين فرعـي ديگـري ازجملـه     » تفسير«مدخل مربوط به

  موضوعاتي مربوط به تفسير شيعه به صورت زير است :
  (Exegesis: in Shi'ism)»تفسير شيعي« ـ
 »صفوي تفسير اخباري و تشيع رازوار پسا« ـ

(Exegesis:inIkhbari and post-safavid Esoteric Shi'ism)  
  (Exegesis: in Persian)»تفاسير فارسي« ـ

هرمنوتيـك تفسـير پيشـامدرن    «همچنين در اين دايره المعارف مدخلي نيز به موضـوع  
اختصـاص   (Hermeneutics of pre-modern Islamic and Shi'ite exegesis)» اسالمي و شـيعي 

هشگران غرب را به موضوع تفسير شيعه نشان اين موضوع توجه و نياز بيشتر پژويافته است.
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دهد.در ادامه توضيحاتي در مورد برخي از عناوين مربوط به موضوع تفسير شيعه از اين  مي
  شود. دايره المعارف ذكر مي

 تفسير شيعي - مدخل تفسير  1.1.3.3

ر نوشـته شـده اسـتكه    باراشـ مدخل تفسير شيعي در دايره المعـارف ايرانيكـا توسـط مئيـر     
هايي در بيان سبك و اصول تفسيري شيعه متقدم دارد. آراء باراشر در رابطه با تفسير  هشپژو

در دايـره  » تفسـير «شيعه از قرآن در اين پژوهش نمايان است. آرائي كـه نويسـندة مـدخل    
  المعارف قرآن در بحث از تفسير شيعة امامي به آنها اشاره كرده بود.

شيعيان بيشتر از اهل سنت براي اثبـات مـدعاهاي   كه  كند در اين مدخل بيان مي باراشر
كنند.او به عقايد شيعه مبني بر فوق بشري و سري بودن امامان، اينكه  خود به قرآن استناد مي

همچنين او  .كند تنها امامان حق تفسير قرآن را دارند و لزوم اطاعت شيعيان از امام اشاره مي
تند ضد اهل سنت، حمايت از آموزة امامت و مفـاهيمي   تعصبرويكرد تمثيلي و نماديابي،

داند. او بـه اخـتالف    هاي تفسير شيعي مي نظير عصمت، شفاعت، بداء و برائت را از ويژگي
قرائات و عقيده به نقصان قرآن اشاره كـرده و آن را ويژگـي سـنت تفسـيري اوليـه شـيعي       

ا اسـتفاده از ارزش عـددي   هـاي تفسـيري شـيعه ر    داند. همچنين او يكي ديگر از روش مي
داند و البتـه اشـاره    خصوص تفسير آيات شامل حروف مقطعه مي حروف در تفسير آيات به

كند كه چنين عقايدي را در ميان مفسران اصولي متقـدم مثـل شـيخ طوسـي و طبرسـي       مي
  توان ديد. نمي

مي، حقـايق  باراشر در اشاره به تفاسير شيعه امامي متقدم، تفاسير فرات كوفي، عياشي، ق
(ع) و تفســير منســوب بــه امــام حســن صــادقالتفســير القرآنــي منســوب بــه امــام جعفــر 

البيان و روض الجنان نيـز بـه عنـوان     عسكري(ع)را نام برده و سپس به تفسير التبيان، مجمع
كند. او از ميان تفاسير دوره صفويبه تفاسير تاويل اآليات  تفاسير دوره پس از غيبت اشاره مي

هايي گردآورده شده از نظرات مفسران پيشيناشاره  البرهان و الصافيبه عنوان مجموعه الظاهره،
كند. همچنين او بهالميزان عالمه طباطبايي و من وحي القرآن شيخ محمد حسين فضالهللا  مي

 Bar Asher,1999: "Exegesis in)كنـد  نيزبه مثابه نمايندگان تفاسـير مـدرن شـيعي نگـاه مـي     

Shi'ism")
8.  
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در اخباريها و تشيع رازوار  –تفسير«و مدخل » هرمنوتيك تفسير شيعه«مدخل  2.1.3.3
 »پسا صفوي

نگــارش مــدخل هرمنوتيــك در دايرةالمعــارف ايرانيكــا بــه  در(Tod Lawson)تــاد الوســن
 Lawson,2003:”Hermenutics of premodern)هرمنوتيك تفاسير متقدم شيعي پرداخته اسـت 

Islamic and Shi’ite exegesis”)بيند كه نه . او هرمنوتيك شيعه امامي را براين اصل استوار مي
هـا   تنها خود قرآن بلكه تفسير و تبيين آن نيز وحي خدا است كه از طريق امامان و نسـل آن 

. او همچنين بخش ششم از مدخل تفسير در همين دايره المعـارف  9شودبراي مردم بيان مي
مورد سنت تفسير در ميان اخباريها و تشيع رازوار صفوي نوشته اسـت كـه نشـان از    را در 

هـا   تر آن چون تفسير اخبـاري  اهميت موضوع تفسير شيعه و پرداختن به موضوعات جزئي
  دارد. 

  تفسير فارسي - مدخل تفسير  3.1.3.3
از مـدخل  تحـت عنـواني فرعـي     (Annabel Keeler)لـر يكدر اشاره به تفاسير فارسي، آنابل 

اي از تفاسير فارسـي كـه شـامل تفاسـير      در دايرةالمعارف ايرانيكا تاريخچهمربوط به تفسير 
شود را ارائه داده و سـپس در بحـث از تفاسـير فارسـي معاصـر بـه        شيعي و اهل سنت مي

تعدادي از تفاسير شيعي مانند روان جاويد، تفسير سـورة حمـد و علـق آيـت اهللا خمينـي،      
 كنـــداهللا طالقـــاني و همچنـــين تفســـير نمونـــه اشـــاره مـــي يـــتپرتـــوي از قـــرآن آ

(Keeler,1999:"Exegesis:in Persian")  اين مطلب توجه بيشتر قرآن پژوهان غربي را بـه .
  دهد. مقوله تفاسير فارسي شيعي در آغاز اين دوره نشان مي

  المعارف قرآن دايرة 2.3.3
 Bar Asher,2004:4,593-604,“Shi'ism & the)در دايره المعارف قرآن» تشيع و قرآن «مدخل 

Qur'an”)      تفسـير  «همان پژوهش باراشر در حوزه تفسير شـيعة متقـدم اسـت كـه در بخـش
مدخل مربـوط  در دايره المعارف ايرانيكا مورد بررسي قرارگرفت. » تفسير«از مدخل » شيعي

كالسـيك و   تفسـير در دوران «المعارف قـرآن در دو بخـش    دردايرة) "exegesis"(به تفسير 
بـه قلـم دو نويسـندة مختلـف بـه      »تفسير دوران مدرن و معاصـر «و همچنين » قرون متقدم

  نگارش درآمده است.
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در بخش تفسير كالسيك، پس از بيان مباحث كلي در تفسير قرآن و اشـاره بـه تفاسـير    
متقدم، تفاسير ادبي، فقهي و كالمي، بخشي به معرفي تفاسير مهم اهل سنت اختصاص داده 

ده و سپس موضوع تفسير شيعه تحت عنواني فرعي و در كنار تفسير خوارج ذكـر شـده   ش
ايـن بخـش فرعـي ابتـدا از تفسـير       در. ("Gilliot,2002:2, 116,"Exegesis: Classical)اسـت  

شـود و پـس از آن شـيعة امـامي و      خوارج نام برده شده، سپس به شيعة زيدي اشـاره مـي  
. تفسير صوفيانه نيز عنوان ديگري است كه پس از شيعه گيرد اسماعيلي مورد بحث قرار مي

بحث از تفسير صوفيانه به تفسير منسوب به امام جعفر صادق(ع)  دربه آن پرداخته مي شود.
از طرف نويسنده مدخل براي » تفسير خوارج و شيعه«. انتخاب عنوان (Ibid)اشاره شده است

شيعه به عنـوان فرقـه و جريـاني خـارج از     هاي تفسير شيعه نشان از نگاه او به  بيان ويژگي
  شد. اي كه در نگاه ديگر پژوهشگران غربي نيز ديده ميمسير اصلي اسالم است، عقيده

در بحث از تفسير شيعة امامي در مدخل تفسير كالسيك و متقدم، دوران تفسير شيعه به 
 ةرا دور قرن چهارم، اواخر قرن سوم و اوايل سندهينو پيشابويه و پسا بويه تقسيم شده است.

 يعياشـي، قمـ   ريفـرات كـوفي، تفسـ    تفاسير داند و بهه مييوب لآ ل ازبتفسيرنگاري شيعه ق
به مقالـه  ي(ع)رككنـد و در مـورد تفسـير منسـوب بـه امـام حسـن عسـ        ونعماني اشاره مي

هاي تفسيري شيعه در اين دوره همان نظرات باراشر  او در بيان ويژگيدهد. ميارجاع باراشر
ياتي كـه  آتوجه به احاديث شيعي، تمركز دقيق بر متن قرآن در كنار توجه به كند.  بيان ميرا 

ظرفيت اشارات شيعي دارند و حداقل گرايش به موضوعات كالمي مثل امامـت، عصـمت   
و همچنين گرايش افراطي ضد اهل سنت از مواردي است كـه او در ايـن    امام و يا شفاعت

كه روش مورد استفاده مفسـران  كند قول باراشر بيان مياو سپس از . خصوص بر مي شمرد
ن و آاز طرفي ماهيتي متني دارد كه در پي ايجاد هماهنگي ميان متن قـر  دوره پيشابويهشيعه 

هايي نمادين است كـه مفـاهيم اساسـي     نان است و از سوي ديگر برداشتفرضيات ذهني آ
هـاي  كه گاه برخي چـاپ  كند اضافه مياو در ادامه  .استوار است آنن بر آشيعه امامي در قر

  . (Ibid,p. 117)اند افراطي چاپ شدهاهل سنت از بيانات ضد  يجديد اين متون با حذفيات
 امـامي در تفسـير   هاي شيعه ل بويه را عصري طاليي براي نوآوريآدوره  اين نويسنده،

و روض الجنـان و روح الجنـان ابوالفتـوح رازي    به تفسـير   ل بويهآداند. دردوره پس از مي
نويسـنده بـه   ، عالوه بر اين دواشاره كرده است.  بحرانيسيد هاشم نآالبرهان في تفسير القر

قرائـات و  در توجه به را  ها آنكند و  طبرسي هم اشاره مي البيان مجمعتبيان شيخ طوسي و ال
عباراتي كـه بـراي شـيعه اهميتـي      نه نسبت بهمعتدال نگاهي و آيات قرآن توضيحات لغوي
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، معتزلي دانسـتن  (Ibid,117-118)مي داند  اهل سنتو  ، شبيه به تفاسير معتزليخاص دارند
» تفسـير «تفاسير شيخ طوسي و طبرسي همان چيزي است كه ريپين نيز در نوشـتن مـدخل   

  دايره المعارف اسالم به آن اشاره كرده بود.
شـود، بـه ارائـه    ط به دوران مدرن و معاصر مـي در بخش دوم از مدخل تفسير كه مربو

هاي تفسيري مسلمانان از نيمه قرن نوزدهم تا كنون پرداختـه شـده اسـت و تفاسـير     تالش
تفاسـير   از در ذكـر  ي، عقلي و علمي قرآن مورد توجه قرار گرفته اسـت. اجتماع موضوعي،
ير طنطـاوي نيـز   و تفسـ سيد احمد خان هندي و محمد عبده اشـاره شـده   تفسير عقلگرا به 

نمونه بارزي از تفسير علمي دانسته شده است. به اين ترتيب ردي از تفاسير معاصر شيعه را 
تـوان در   اي گذرا به الميزان عالمه طباطبـايي را مـي   توان در اين نوشته يافت، تنها اشاره نمي

شـود   بحث از تفسير علمي به عنوان تفسيري كه در آن عناصري از تفسير علمي ديـده مـي  
  . (Wielandt,2002: 4, 130)مشاهده كرد 

توان دريافت كه گرچـه در ايـن دوره    المعارف قرآن مي از بررسي مدخل تفسير در دايرة
رسد كـه در   هايي در راستاي شناخت تفاسير شيعه انجام گرفته است، ولي به نظر ميفعاليت

هنوز اهميت بسـياري  ميالدي بوده است،  2002زمان نگارش مدخل تفسير كه حدود سال 
شـود از چشـم    از تفاسير شيعه از جمله الميزان كه كـار سـترگي در تفسـير محسـوب مـي     

نويسندگان غربي پوشيده مانده است و يا حداقل مورد توجه ويژه قرار نگرفته است، اين در 
هايي در حوزه الميزان پژوهي انجـام   هاي بعدي در اين دوره فعاليت حالي است كه در سال

  ته است.گرف

  هاي ديگر پژوهش 3.3.3
هاي ديگري نيـز در ايـن دوره    ها پژوهشهاي نوشته شده در دايرةالمعارف عالوه بر مدخل

صورت پراكنده در موضوعات گوناگون در حـوزه تفسـر شـيعه انجـام شـده اسـت كـه         به
  دهد.  تر شدن و تنوع موضوعات پژوهش تفسير شيعه را در اين دوره نشان مي گسترده
هاي مئير باراشر در زمينه تفسير شـيعه   سالهاي آغازين اين دوره مي توان به پژوهشدر 

اشاره كرد كه از اواخر دوره قبل آغاز شده و همچنان در اين دوره ادامه پيدا كرده است. بـه  
 Scripture and)عنوان نمونه مي توان به كتاب متن مقدس و تفسير در تشـيع امـامي متقـدم   

Exegesis in early Imami Shi’ism) در مورد تفسـير شـيعه امـامي     1999مئير باراشر در سال
اشاره كرد كه يكي از منابع مهم براي پژوهشگران پس از اودر جهت بررسي سبك و روش 



  1398 بهار اول، شمارة سوم، سال ، اسالمي فرهنگ و قرآني مطالعات   64

باراشـر همچنـين در مـورد تفسـير     مـيالدي   2000تفسيري شيعه قرار گرفته است. در سال 
هـا و   يز بـه بررسـي پرداختـه و بـه تفـاوت     ي(ع) و اعتبار آن نركعسمنسوب به امام حسن 

، الـف:  1395باراشر، (هاي اين تفسير با تفاسير شيعي ديگر متقدم اشاره كرده است شباهت
ميالدي  2008همچنين او در مورد كتاب قرائات سياري نيز پژوهشي در سال .10)173- 172

  . 11)146- 101،ب: 1395داشته است(باراشر، 
رابـرت   تـوان بـه پـژوهش    تفسـير شـيعه در ايـن دورهمـي     ها در زمينه از ديگر پژوهش

در (Diana Steigerwald)روالد جياستانايدا،12در خصوص تفاسير اخباري(Robert Gleave)گليو
مورد مسئلة تحريف قرآن در  در(Reiner Brunner)، راينر برونر13خصوص تاويل شيعه امامي

  اشاره كرد.  15ئات سياريو همچنين پژوهش باراشر در مورد كتاب قرا14تفاسير شيعه
اثر ديگري در اين دورهاسـت كـه نويسـندة آن، محمـود      16»قرآن ناطق و قرآن صامت«
، براي شناساندن انديشه شيعي به دانشجويان و پژوهشگراني كـه  (Mahmoud Ayoub)ايوب

اند، نقش امام را در تلقـي شـيعيان از    تا كنون از طريق منابع اهل سنت شيعه را مطالعه كرده
كند. او همچنيناصول تفسير شيعي و تحوالت آن را در طول تاريخبيان كرده و  حي بيان ميو

) از منظـر تعـدادي از   67اي از تفسير شيعي را در تفسير آيـه ابـالغ (مائـده:    در نهايت نمونه
كند. اين قرآن پژوه به تفسيرهاي الميزان هاي مختلف تاريخي بيان مي مفسران شيعه در دوره

ها را در تالش  عنوان تفاسير معاصر اشاره كرده و آن اهللا خويي به طبايي و البيانĤيتعالمه طبا
دانـد. همچنـين   براي سخن گفتن با انسان امـروزي از درون سـنت كالمـي و فلسـفي مـي     

دهد كه اين تفاسير به تفاسـير دوران كالسـيك تفسـير شـباهت دارنـد و       نويسنده ادامه مي
كند كه او عالوه بر مخالفت با كند و بيان مي اهللا خويي اشاره مي تعنوان نمونه به تفسير آي به

- 255: 1394ايوب،اسـت( آراءسنتي اهل سنت با برخي تصورات شيعي نيز مخالفت كـرده  
256.(  

اثـر  ) An Anthology of Quranic commentaries(اي از تفسـيرهاي قرآنـي  كتـاب گزيـده  
ديگري در اين دوره است كه نظرات مفسراني از مذاهب مختلف اسالمي را در مورد شش 

هاي كالمي مختلف آورده است.در اين كتـاب از ميـان تفاسـير     آيه بحث برانگيز در ديدگاه
اسـت  شيعي به تفاسير قمي، كوفي، عياشي،طبرسي، كاشاني و شيخ فضل اهللا مراجعه شـده  

(Hamza,Rizvi, Mayer,2008,”Contents”).  
هاي پژوهشي دهه اول از قرن بيسـت و يكـم را مـي تـوان بـه طـور        در نهايت، ويژگي

  خالصه به صورت زير جمع بندي نمود :
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  هاي تفسيري شيعه امامي  ها و كتاب توجه بيش از پيش به روش ـ
 هابراي ادامة استفاده از تفاسير قمي و عياشي و استناد به روايات موجود در اين كتاب ـ

 هاي گذشته شناخت روش تفسيري شيعه همچون دوره

 توجه به مفاهيمي چون تقيه، عصمت، شفاعت، بداء و برائت ـ

  هاي تفسيري هر دوره بندي تاريخ تفسير شيعه و ويژگي آغاز توجه به دوره ـ
  آشنايي با تفاسير فارسي شيعي معاصر ـ
  ريپرداختن به تفاسيري از شيعه با رويكردهاي خاص مثل تفاسير اخبا ـ
 توجه و اعتبار سنجي تفاسير موردي شيعه مثل تفسير امام حسن عسكري(ع) ـ

 

  ميالدي 2016تا  2010دوره چهارم: از سال  4.3
پژوهي شيعه در غرببا سرعت و تنوع بيشتري  ) مطالعات قرآن2016- 2010( رياخهاي در سال

در جـدول قابـل   نسبت به قبل انجام گرفته است كه اين مطلب از بررسي آمار بدست آمده 
  بندي نمود. توان در انواع زير دسته هاي پژوهشي را مي مالحظه است. اين فعاليت

  تاريخ تفسير شيعه  1.4.3
پـردازد، مراحلـي از تـاريخ     اي كه به بررسي ژانـر تفسـيري شـيعه مـي     آندره ريپين در مقاله

ــكل ــي   شـ ــرده و ويژگـ ــر كـ ــيعه را ذكـ ــير شـ ــري تفاسـ ــر   گيـ ــر دوره را بـ ــاي هـ هـ
  .(Rippin,2014:106-9)17ردشما مي

  هاي تفسيري شيعه بررسي روش 2.4.3
 :The Study of Shi‘i Islam(» وفقـه  اتيـ الهپژوهشـي دربـاره اسـالم شـيعي: تاريخ،    «كتاب 

History, Theology and Law (18 شامل مجموعه مقاالتي از پژوهشگران مختلف غربي است
مئير باراشر در بيان اصول و سبك تفسيري اي از كه در اين دوره گردآوري شده و با مقدمه

  .19گردد شيعه آغاز مي
رابرت گليو در اين دوره به بررسي هرمنوتيك متقـدم شـيعي و برخـي فنـون تفسـيري      
منسوب به امامان شيعه به تحقيق پرداخته اسـت. او در ايـن پـژوهش فنـون تفسـيري را از      

تفسـيري شـيعه اسـتخراج كـرده      هـاي  البالي روايات تفسيري ائمه عليهم السالم در كتاب
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(ع) وامـام حسـن   صـادق تفسير منسوب به امام جعفر (است.گليو تفاسير منسوب به امامان 
هاي بعدي در زمينه الهيات و عرفان  ها را بازتاب توسعه داند و آن را معتبر نمي(ع))عسكري

  .20)260- 259، ب: 1395داند (گليو، مي

  مطالعات تطبيقي تفاسير شيعه 3.4.3
هـايي از آن در   هايي است كـه گرچـه نمونـه    از ديگر فعاليت العات تطبيقي تفسير شيعيمط

اواخر دوره قبل هموجود داشته است، در اين دوره با جديت بيشـتري دنبـال شـده اسـت.     
اشاره كرد كه (Linda Darwish)توان به پژوهش ليندا درويش اي از اين كار مي عنوان نمونه به

سوره توبه قرآنو تبيين اصطالح شرك و مشـرك   28لحرام در آيه در بررسي حدود مسجد ا
همـراه بـا   محمد حسين فضـل اهللا را  ، محمد جواد مغنيه و عالمه طباطبايي نظراتدر قرآن،

همچنـين   و فاضـل مقـداد  ، يطوسـي، طبرسـ  چون ديگري از دوران متقدم  نظرات مفسران
در  اهللا كاشـاني و فـيض كاشـاني   مقدس اردبيلي، مال فـتح  چون دوران صفوي مفسراني از 

 .(Darwish,2014:289-290)استقالب مقاله اي به رشته تحرير در آورده 

( هاي زن در قرآن و سنت: بررسي منابع عمده شـيعه امـامي در اسـالم    كتاب شخصيت
Female personalities in the Qur'an and Sunna:examining the major sources of Imami 

Shi'I Islam(هاي زن موجود در قرآن و همچنـين   اثر راوند عثمان نيز سعي دارد تا شخصيت
ي(س)، فاطمـه  الكبـر (ص) (كه شامل سه تـن خديجـه   امبريپهاي اسوه در سنت  شخصيت

از منظـر پـنج مفسـر     را(”Osman,2015:”Contents)شـود)  (س) و زينب العقيله(س)ميالزهرا
اند  زيسته هاي مختلف مي بايي كه در دورهشيعيقمي، طوسي، طبرسي، حويزي و عالمه طباط

  .  (Ibid, pp. 8-9)بررسي كند

  مطالعات موردي تفسير شيعه متقدم و متاخر 4.4.3
في تفسير القرآن عالمه طباطبايي اثري است كه بيشترين حجم  زانيالماز ميان تفاسير شيعي،

الميـزان پژوهـي در   « مقالههاي اخير به خود اختصاص داده است. مطالعات غرب را در سال
ديگر از مطالعه تفاسير مـوردي   نمونه 21ها است. گوياي فراواني اين دسته از پژوهش» غرب

  .22البيانطبرسي است در مورد مجمعBruce Fudge)(شيعه كتاب بروس فاج
ي اسـت كـه پايـان نامـة دكتـري خـود را در مـورد        كسـ (TehseenThaver)تاورتحسين 

عنوان يك عالم شيعي با استفاده از تفسير او يعني  به هرمنوتيك و روش تفسيري شيخ رضي
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اي كـه در سـايت    . همچنينـاو در مقالـه  23حقائق التاويل في متشـابه التنزيـل نوشـته اسـت    
كتـاب، مقالـه،   (موجود است به معرفي منـابع   )oxfordbibliographies(كتابشناسي آكسفورد

. اين منابع (Thaver,2017)پردازد آن مي هاي مفيد براي آشنايي با تفسير اماميه و ويژگي )مجله
هاي انجام گرفته در غرب در حـوزه تفسـير شـيعه و گويـاي سـيل عظـيم        حاصل پژوهش

  مطالعات غرب در اين حوزه است.

  مباحثات قرآني علماي شيعه در دوره معاصر 5.4.3
هاي  مباحث علوم قرآني شيعه و نظرات علماي معاصر نيز از موارد ديگري است كه در سال

توان به مقدمـه   عنوان نمونه مي اخير توجه پژوهشگران غربي را به خود جلب كرده است.به
عنـوان   اهللا خويي اشاره كرد كه توسط عبدالعزيز ساجدينا ترجمه شده است و بـه  البيان آيت

ــراي   ــوبي بـ ــع خـ ــده   منبـ ــي شـ ــيعه معرفـ ــر شـ ــاي معاصـ ــرات علمـ ــناخت نظـ شـ
همچنين قرآن در اسـالم عالمـه طباطبـايي نيـز     .(”Thaver,2012:”Twelver Shi’iTafsir)است

عنوان كتابي براي درك تفاوت تفسير و تاويل و برخي مباحث ديگر قرآني شيعه معرفـي   به
محمد باقر صدر در تفسير قرآن و سبك تفسير موضوعي قرآن او نيز  روش.(Ibid)استشده 

  .(Ibid)استمورد توجه قرار گرفته 
همچنين براي آشنايي با مباحثات كنوني قرآني در ميان علمـاي معاصـر شـيعه مطالعـة     

اهللا مهدوي  هاي برخي پژوهشگران قرآني معاصر شيعه همچون كتاب آفاق تفسيرآيت كتاب
اهللا ايازي و همچنـين تفسـير و تفاسـير جديدبهاءالـدين      تفاسير شيعه ازآيت راد، سير تطور

  .(Ibid)استخرمشاهيپيشنهاد شده 
  هاي پژوهشي اين دوره را مي توان به صورت زير بيان كرد : به طور خالصه ويژگي

 هاي قبل  ها نسبت به دوره فراواني در تعداد پژوهش ـ

  هاي مختلف تفسير شيعه  دوره توجه بيشتر به هرمنوتيك تفسيري شيعه در ـ
  مطالعه موردي تفاسير شيعه همچون الميزان، مجمع البيان و حقائق التاويل ـ
 توجه به مباحثات قرآني علماي معاصر شيعه در خصوص قرآن ـ
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  گيري نتيجه. 4
اي  ها نشان دادند، در نيمه دوم قرن بيستم با جهش قابل مالحظـه طور كه نتايج بررسي همان

به تفسير شيعه روبرو شديم كه منشا جريان ممتدي در روند رو به رشـد تعـداد و   در توجه 
تـوان گفـت در    تنوع موضوعات پژوهشهاي غرب در خصوص تفسر شيعه شد. در كل مي

نيمه اول قرن بيستم، شيعه و تفسير آن كامالً در حاشيه ديـن اسـالم و تفاسـير قـرآن قـرار      
العات همچون نگـارش مـدخل تفسـير از اولـين     داشت، به طوريكه حتي در بسياري از مط

ميـان مطالعـات ايـن     دراي به تفسير شيعه وجود نداشت. المعارفاسالمهيچ اشاره نسخه دايرة
هاي تفسيري گلتسير اشاره كرد كه گرچه كـاري مانـدگار در    توان به كتاب گرايش دوره مي

مورد تفسير شيعه و شيوه  عرصه تفسير مسلمانان ارائه كرده است ولي منابع مطالعات او در
هايي در غرب در خصـوص   آن از منابع اهل سنت تامين شده است و لذا سبب سوء تفاهم

  سبك تفسيري شيعه شد.
هـا   هاو جهش در تعـداد آن  در نيمه دوم قرن بيستم با رشد چشمگير اين دسته پژوهش 

ده جلب توجه غرب تواند يكي از داليل عم انقالب اسالمي ايران مي وقوعشويم. مواجه مي
طور كه اشاره شد برخي از پژوهشگران از جمله  همانهاي آن باشد.  نسبت به شيعه وديدگاه

  اند. اتان كلبرگ به اين موضوع اشاره كرده
المعارفقرآن بيش از پيش توجـه غـرب را بـه     ميالدي و نگارش دايرة 2000با آغاز سال 
و » تفسـير «نگـارش مـدخل مربـوط بـه      موضوع از نياتوان مالحظه نمود.تفسير شيعه مي

المعارفقرآن كه به جزئيات بيشـتري در خصـوص تفسـير     در دايرة» تشيع و قرآن« همچنين 
هايي در رابطه بـا تفسـير شـيعه،     شيعه پرداخته است مشهود است. همچنين نگارش مدخل

يرانيكـا  تفسير فارسي و تفسير اخباري و همچنين هرمنوتيك تفسير شيعه در دايرةالمعارف ا
هايي چون بررسي و اعتبارسنجي  نيز دال بر اين موضوع است.همچنين از اين دوره پژوهش

ي(ع) ركعسـ برخي از تفاسير منسوب به امامان شيعه همچون تفاسير منسوب به امام حسن 
هاي مطالعاتي قرار گرفته است. با وجود مطالعات گسـترده در   نيز در برنامه(ع)قصادو امام 

شيعه اما همچنان استناد به تفاسير قمي و فرات كوفي در شناخت روش تفسير حوزة تفسير 
هاي غربيان وجود دارد، گرچه كه  شيعه و عقيده به تحريف قرآن از جانب شيعه در پژوهش

  اذعان دارند كه در واقعيت شيعه همان قرآن اهل سنت را مي خواند و به آن پايبند است.
هـاي قبـل در    ون) شـتاب بيشـتري را نسـبت بـه دوره    تاكن 2010هاي اخير (از  در سال

هاي متعدد و متنوعي در خصوص  پژوهشهاي غرب در زمينه تفسير شيعه شاهديم. پژوهش
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هـاي   تطبيقي تفاسير شيعه و پژوهش مطالعاتهاي تفسيري شيعه، تاريخ تفسير شيعه، روش
شـيعه انجـام   موردي در خصوص تفاسير شيعه و همچنين مباحثات قرآني علمـاي معاصـر   

  دهد.گرفته است كه آشنايي بيش از پيش غرب را با مقوله تفسير شيعه نشان مي
  
ها نوشت پي

 

هاي انجام گرفتـه   ايندكس اسالميكوس كتاب فهرستي است حاوي اطالعات كتابشناسي پژوهش1 
 James Douglas)سـون ريپصورت مقاله و كتاب در حوزه مطالعات اسالمي كه اولين بار توسط  به

Pearson)چاپ شد. نسخه آنالين ايندكس اسالميكوس از طريق سايت انتشـارات   1958سال  در
بريل قابل دسترسي است. نسخه آنالين امكان جستجوي كتابها و مقاالت نوشته شده را با كليـد  

كيبـي از  الـه يـا كتـاب) وتر   واژه هاي موضوعي و يا زمان انتشـار اثـر، زبـان اثـر و نـوع آن (مق     
  دهد. مي  آنها

  آدرس سايت: 
http://bibliographies.brillonline.com/browse/index-islamicus 
2 See.  Semenov, A.A. (1927). "Vzglyad na koran v vostochnom ismailizme. (Le Coran au point 

de vue de l'ismaīlisme oriental)", Iran (Akademiya Nauk SSSR) / Иран (Академии Наук 
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