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صد  یک  طی  ایران  جامعه  فرود  و  فراز  و  واقعیت ها 
با  که  داشت  آن  بر  را  قرآن  مفسران  از  برخی  اخیر،  ساله 
مطالب گذشتگان،  به  و  بنگرند  قرآن  آیات  به  اجتماعی  دید 
روایات، اقوال صحابه و تابعان و لغت اکتفا نکند. در واقع بر 
اساس نیازها و مشکالت موجود جامعه با اعتقاد بر خاتمیت 
پیامبر،  سنت  و  قرآن  از  کارآمد  تفسیر  و  اسالم  جامعیت  و 
کتاب  مؤلف  بپردازند.  ناکامی ها  جبران  و  حل  راه  ارائه  به 
را »قرآن گرایان« می نامند.  ایرانی  اندیشمندان  از  این دسته 
و  رفته  فکری  منهج  این  سراغ  کتاب  این  در  خان محمدی 
پرداخته  معاصر  ایران  در  گروه  این  تفسیری  ویژگی های  به 
است. او این گونه تفاسیر را »تفسیر سیاسی قرآن« نام نهاده 
می دارد  بیان  و  می دهد  قرار  موضوعی  تفاسیر  زمره  در  و 
در  موجود  واقعیت  با  محکمی  ارتباط  تفاسیر  این گونه  که 
و اصالح  قدرت، حکومت  به  بودن  معطوف  از جمله  جامعه، 
جامعه  در  آزادی  و  عدالت  به حق،  دستیابی  اجتماعی جهت 
و  تقابل  »در  تفسیر  سبک  این  ایشان،  دیدگاه  بنابر  دارد. 
ایدئولوژی  لیبرالیستی،  مارکسیستی،  ایدئولوژی های  با  رقابت 
خرافات  گسترش  و  دین  از  ارتجاعی  تفسیرهای  و  سلطنت 
از دیگر ویژگی های  شکل گرفت«. )ص 439( مؤلف کتاب 
از اسرائیلیات و  ایران معاصر، پرهیز  تفسیر سیاسی قرآن در 

تفسیر سیاسی قرآن؛ پدیده 
جدید

»تفسیر سیاسی قرآن در ایران معاصر«/ یوسف خان محمدی/ قطع وزیری 
/496 صفحه/ انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

غالمرضا نوعی 

چهل  و  پیامبر  اسالمی  حکومت  بر  تأکید  و  ضعیف  احادیث 
)مقدمه  برمی شمارد.  عقل گرایی  و  اسالم  صدر  اول  سال 
دیگر  از  را  از روش گذشتگان  گروه  این  عبور  مؤلف  کتاب( 
فاصله  این  می گوید  و  می داند  تفاسیر  این گونه  ویژگی های 
گرفتن از شیوه گذشتگان تا به آن حد است که این دسته از 
قرآن پژوهان، حتی اسم آثار خویش را »تفسیر« نمی گذاشتند 

تا تحول در این عرصه را نشان دهند. )ص 443(    
پدیده جدید می داند  را یک  تفسیر سیاسی  خان محمدی 
که در چالش میان سنت و مدرنیته در ایران شکل گرفته و 
به بررسی ماهیت  او درصدد است  ادامه دارد. در واقع  هنوز 
و دالیل شکل گیری این سبک در یک جامعه خاص و زمان 
است:  یافته  تمرکز  بر سه موضوع  کتاب  این  بپردازد.  خاص 
1( زمینه های سیاسی و اجتماعی بازگشت به قرآن در ایران 
ایران  در  قرآن گرایی سیاسی  پیشگامان  بر  تمرکز   )2 معاصر 
و  تفسیر   )3 است.  سیاسی  تفسیر  تکوین  دوره  که  معاصر 
ایران  در  قرآن  سیاسی  تفسیر  پیامدهای  و  نتایج  تبیین 

معاصر.
کتاب از شش فصل تشکیل شده است. مؤلف در فصل 
ایران  در  قرآن  سیاسی  تفسیر  تبیین  و  تحلیل  برای  اول 
 )Stwart H. Hughes) امروز، روش شناسی استیوارت هیوز
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را مبنا قرار می دهد. وی دلیل این انتخاب را از آن رو می داند 
به  را،  یکدیگر  از  متفکران  و  جامعه  متقابل  تأثیر  هیوز  که 
صورت عملی نشان داده است. او در فصل دوم به زمینه های 
این  ظهور  و  قرآن  به  بازگشت  تاریخی  و  اجتماعی  سیاسی، 
سبک از تفسیر در جامعه ایران می پردازد. نکته حائز اهمیت 
در این بخش این است که مؤلف صرفًا به بسترهای گرایش 
پرداخته  ایران  مرزهای  داخل  در  تفسیر  از  سبک  این  به 
در  قرآن  به  اجتماعی  گرایش  داشت  توجه  باید  اما  است 
سراسر جهان اسالم در قرن نوزدهم رایج بوده است. درک و 
احساس عقب ماندگی و رشد خودآگاهی در کشورهایی مانند 
اروپایی داشتند بیشتر بود.  با ملل  مصر که نزدیکی بیشتری 
اشاره می کند  عبده  نام محمد  به  مواردی  در  مؤلف  هر چند 
آنان  از  ایرانی  مفسران  تأثیرپذیری  میزان  به  چندان  اما 
دیگری  مفسران  آثار  در  که  است  حالی  در  این  نمی پردازد. 
سید  و  مراغی(  )تفسیر  مراغی  مصطفی  احمد  شیخ  همچون 
نگرش   ... و  المنار  در  رضا  رشید  القرآن(،  )فی ظالل  قطب 

به چشم می خورد.  احیاگرایانه  یا  اصالح طلبانه و 
در فصل سوم مؤلف به دنبال تبیین دوره تکوین و آراء 
راستا  این  در  است  ایران  در  سیاسی  قرآن گرایی  پیشگامان 
اسداهلل  سید  اندیشه  در  قرآن  سیاسی  تفسیر  مختصات  به 
زمره  در  را  خرقانی  مؤلف،  می پردازد.   )1315-( خرقانی 
را طرح  وی  تفسیر  محورهای  و  می داند  دینی  اصالح طلبان 
اندماجی  اسالمی،  حاکم  بودن  انتخابی  اسالمی،  دموکراسی 
بودن دین و سیاست و وحدت و همگرایی برمی شمارد )ص 
تفسیر  مهم  ویژگی  مؤلف  شد  اشاره  که  طور  همان   )95
اما  احادیث ضعیف می داند  اسرائیلیات و  از  پرهیز  را  سیاسی 
در این فصل )از صفحه 95 تا 154( شاهدی از این ادعا در 
مختصات تفسیری خرقانی ارائه نمی کند. از سوی دیگر سید 
بابی ها  که  آنجا  از  بوده  متهم  بودن  بابی  به  اسداهلل خرقانی 
این  از  داشتند  مهمی  نقش  دینی  اصالح  آموزه های  نشر  در 

درنگ  موضوع  این  در  بیشتر  کتاب  مؤلف  بود  شایسته  رو 
رفت وآمد  از  مورد  یک  در  تنها  ایشان  اما  می کرد؛  بیشتری 
خرقانی با یکی از رهبران »بابی ازلی« و شاگردی نزد شیخ 
بررسی   )96 می آورد. )ص  میان  به  نجم آبادی سخن  هادی 
ریشه  به  شایانی  کمک  می توانست  موضوع  این  دقیق تر 
به  بنماید. الزم  شیعه  به  نسبت  او  انتقادی  موضع گیری های 
ذکر است مهم ترین کتاب او »محو الموهوم و صحو المعلوم« 
است که تأثیر زیادی بر افکار علمای اصالحگر و دعوتگران 

اصالح و نوسازی بعد از خودش بر جای گذاشت. 
اندیشه  در  قرآن  سیاسی  تفسیر  مختصات  چهارم  فصل 
ویژه  به  ش(   1322-1271( سنگلجی  شریعت  قلی  رضا 
همچون  سنگلجی  اوست.  قرآن«  فهم  »کلید  کتاب  در 
فکر  اصالح  جهت  مردم  کردن  آگاه  دنبال  به  عبده  محمد 
و اندیشه دینی مردم بود. خان محمدی در ذکر ویژگی های 
دارد:  اشاره  مشخصه  چهار  به  سنگلجی  قرآنی  روش شناسی 
روایات، شناخت  به  توجهی  اسالم، کم  تاریخ صدر  به  توجه 
به  توجه  قرآن،  نزول  عصر  مخصوصًا  جاهلی  عصر  ادبیات 
شأن نزول، گسست از تفاسیر گذشته؛ اما برای بسیاری از این 
درباره سنگلجی   )168 نمی کند. )ص  ادعاها شاهدی عرضه 
دو دیدگاه کاماًل متضاد وجود دارد هر چند موافقان سنگلجی 
بر این باورند که او از به دام  افتادن جوانان تحصیل کرده به 
دامن »داروینیسم«، »ماتریالیسم« و »کمونیسم« جلوگیری 
تحصیل کرده  جوانان  ناجی  را  او  واقع  در  و  است  کرده 
برخی  و  وهابیت  عقاید  مرعوب  را  او  مخالفان  اما  می دانند 
وی  تشکیکات  برخی  می دانند.  مصری  متجدد  نویسندگان 
»معراج«،  جسمانی«،  »معاد  »رجعت«،  نظیر:  مسائلی  در 
»شفاعت« و حتی شباهت در عناوین کتب وی با محمد بن 
چند  هر  است.  بوده  اتهامات  این گونه  زمینه ساز  عبدالوهاب، 
این  که  آنجا  از  اما  بود  اتهام  یک  سنگلجی  خواندن  وهابی 
تجدیدنظر  جریان های  به  وابسته  نوعی  به  فکری  نحله های 
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منظور  به  دیدگاه  این  خواه  بوده اند؛  شیعه  عقاید  در  طلب 
کاهش اختالف با دیگر فرقه های مسلمان باشد و یا گرایش 
ریشه  باید  صورت  هر  در  وهابیت؛  به  از  تأثیرپذیری(  )یا 
مستقلی  موضوع  می توانست  خرافات  با  مبارزه  در  او  فکری 
نواندیشی سنگلجی  تأثیر  دیگر  از سوی  باشد.  این فصل  در 
به  موافقان  که  حدی  تا  است  زیاد  بسیار  معاصر  ایران  در 
لوتر،  مارتین  همچون  متفکرانی  با  را  او  اغراق آمیز  شکلی 
را  او  نیز  مخالفان  و  می کنند  مقایسه  و...  مالصدرا  غزالی، 
بررسی  در  محمدی  خان  می خوانند.  بدعت گذار  و  منحرف 
میان تأثیر او، فقط در سه صفحه به نقل چند رأی مخالف و 
موافق بسنده کرده و چندان تحلیلی از صحت و سقم ادعاها 

بیان نمی کند. )ص 194( 
-1911( طالقانی  محمود  سید  آیت اهلل  پنجم  فصل  در 

مجموعه  در  ویژه  به  قرآن  تفسیر  به  وی  رویکرد  و   )1979
از قرآن« مورد توجه خان محمدی قرار می گیرد و  »پرتوی 
تفسیر وی را در تداوم سبک تفکر قرآن گرایان قبلی ـ خرقانی 
و سنگلجی ـ می داند. مؤلف کتاب ضمن روش شناسی سبک 
و  سیاسی  واقعیت های  به  ایشان  توجه  به  طالقانی،  تفسیری 
سیاسی  واقعیت های  با  متن  رابطه  نیز  و  جامعه  اجتماعی 
نیازهای  او  که  می کند  بیان  چنین  و  می پردازد  اجتماعی  و 
جامعه را به قرآن عرضه می کرد و پاسخ می گرفت که بعدها 
)ص  گرفت.  شکل  اساس  این  بر  موضوعی  تفسیر  روش 
و  رویکرد  نوع  سه  تبیین  به  خان محمدی  ادامه  در   )213
اثبات  استبداد،  و  اسالم  ناسازگاری  )اثبات  شورا  از  برداشت 
سازگاری اسالم و دموکراسی، اثبات برتری نظام سیاسی بر 
تدبرات  در  تامل  »با  می دارد:  بیان  و  می پردازد  دموکراسی( 
یافت«.  می توان  را  مذکور  رویکرد  سه  هر  طالقانی،  قرآنی 
بین قرآن- بیان می دارد: »شورا در  او همچنین   )284 )ص 

حکومتی  مدل  یک  طالقانی  برای  مخصوصًا  معاصر،  گرایان 
جهان  و  جهان  سطح  در  حکومتی  مدل های  دیگر  مقابل  در 
محمد  مانند  همچنین  طالقانی   )281 )ص  است«.  اسالم 
صرف  فعالیت های  بر  فرهنگی  فعالیت های  تقدم  بر  عبده 
که:  می دارد  بیان  طالقانی  قول  از  مؤلف  دارد  تاکید  سیاسی 
می گیرد«  شکل  پذیر  طاغوت  جامعه  در  طاغوتی  »حکومت 
مفهوم  تبیین  از  پس  چنین  هم  محمدی  خان   )222 )ص 
بیان می دارد  از دیدگاه طالقانی  حکومت و حکومت اسالمی 
خاصی  قالب  و  شکل  اسالمی  »حکومت  وی:  نظر  به  که 
ندارد، بلکه محتوی دارد. محتوای آن شریعت اسالمی است، 
طبق مقتضیات زمان، شکل و قالب های مختلفی به خود می-

گیرد و متحول می شود«. )ص 280( 
سیاسی  قرآن گرایی  پیامدهای  و  نتایج  به  آخر  فصل  در 
می گوید:  خان محمدی  است.  شده  پرداخته  معاصر  ایران  در 
گرفت  شکل  سیاسی  اجتماعی  رویکرد  با  که  »تفسیرهایی 
شکل گیری  موجب  و  شد  تاثیرگذار  جامعه  در  سریع  خیلی 
ایدئولوژی اسالمی گردید و می توان ادعا کرد انقالب اسالمی 
ایران، وحدت و همگرایی، دموکراسی اسالمی و شکل گیری 
دانشگاهها  به  قرآن  های  آموزه  ورود  و  مذهبی  روشنفکر 
مؤلف  اما  است«؛  قرآن  به  رویکردی  چنین  عملی  نتایج  از 
برخی  با  ایران  در  گرایی  قرآن  که  می دارد  بیان  سو  آن  از 
مشکالت و پیامدهای ناخواسته نیز رو به رو گردید. از جمله 
به  مارکسیستی  با روش  بود که  پیامدها رشد گروه های  این 
وی  می پرداختند.  قرآن  جمله  از  اسالمی  آموزه های  تفسیر 
تفسیر  ایران،  در  بار  اولین  برای  کتاب  این  در  می کند  ادعا 
بر  فرقان«  »گروه  و  )منافقین(  خلق«  مجاهدین  »سازمان 
آثار و مکتوبات تفسیری آن ها نقد و بررسی و تبیین  اساس 
شده است. ایشان یکی از پیامدهای ناخواسته قرآن گرایی را 
بر آسیب های  شکل گیری همین دو گروه می داند که عالوه 
نظری در عرصه عمل نیز منجر به تشکیل تیم های ترور در 
اوایل انقالب اسالمی ایران )1360 ش( گردید. )ص 449(

و  روحانیون  از  دیگر  برخی  تفسیری  دیدگاه های  بررسی 
قرآن  سیاسی  تفسیر  پازل  فهم  می تواند  معاصر  روشنفکران 
در ایران معاصر کمک کند. مؤلف به این موضوع واقف بوده 
و در آخرین سطور کتاب به سه تن از آنان اشاره می کند اما 
این  نمی برد.  نامی  شریعتی  علی  همچون  موثرتری  افراد  از 
شریعتی  محمدتقی  همانند  دیگری  مفسران  است  حالی  در 
توانستند ُپل رابطی شود  پدر علی شریعتی، در کنار طالقانی 
با  اول مصلحان دین چون سید جمال اسدآبادی  میان نسل 
سید  و  مطهری  مرتضی  شریعتی،  علی  همچون  بعدی  نسل 

و... بهشتی  محمد 
پروژه کالن  از یک  بخشی  کتاب می تواند  این  واقع  در 
بسیاری  در  بلکه  ایران  در  تنها  نه  معاصر  تفسیر  حوزه  در 
برای  کتاب  این  رو  این  از  باشد.  اسالمی  کشورهای  از 
معاصر  دوران  در  تفسیر  تحول  و  تغییر  باره  در  محققانی که 
حتی  است.  ارزشمند  و  مفید  بسیار  می پردازند  اسالم  جهان 
مفسران  تفسیری  برداشت های  پای  رد  می توانند  محققان 
ایران  مانند  کشورهایی  در  را  عبده  محمد  همچون  مصری 
اعالم،  روایات،  آیات،  نمایه  منابع،  فهرست  بر  بیابند. عالوه 
اصطالحات، کتاب ها و نشریات در پایان کتاب آمده است. 


