
 پیشگفتار

هاي مفسران  مند از دیدگاه تفسیر تطبیقی، کشف، تبیین (توصیف) و ارزیابی نظام شناسی تفسیر تطبیقی: اصطالح
» بررسی تطبیقی مبانی تفسیر فریقین«اي است؛ در دیباچه کتاب اول که به  صورت مقایسه شیعی و سنی (فریقین) به

شود و آنچه  یم میاختصاص داشت، بیان شد که تفسیر قرآن به دو نوع کلی تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی تقس
هاي خاص خود را  بندي تاکنون مورد اهتمام مفسران فریقین بوده، همین دو نوع تفسیر است که هرکدام نیز تقسیم

 دارند.
تطبیقی است. این  صورت مستقل) کمتر به آن توجه شده، تفسیر اي که تاکنون در حوزه تفسیر قرآن (به شیوه

صورت  تواند به پردازد و می سنت درباره تفسیر آیات قرآن می شیعه و اهلهاي  اي دیدگاه شیوه به بررسی مقایسه
 موضوعی یا ترتیبی، صورت پذیرد.

وبیش به بررسی و نقد  هرچند در تفاسیر اجتهادي هردو فریق (در برابر تفاسیر روایی یا بالمأثور) کم
فخررازي از  مفاتیح الغیبرازي و تفسیر ابوالفتوح  روض الجنانهاي یکدیگر اشاره شده است (مانند تفسیر  دیدگاه

اهللا جوادي از تفاسیر متأخر  آیت تسنیمعالمه طباطبایی و تفسیر  المیزانسنت و یا تفسیر  تفاسیر کهن شیعی و اهل
سنت)، لیکن بررسی مستقل و همه  محمد رشیدرضا از تفاسیر متأخر اهل المنارآلوسی و  روح المعانیشیعی و تفسیر 

ویژه در جهان  ضرورت این نوع تفسیر ـ به 1اي دراز در بین فریقین ندارد. یم منطقی مباحث، پیشینهجانبه با تنظ
امروز که با وسایل ارتباط جمعی همانند دهکده شده است ـ در درك و ارزیابی درست از مبانی و مفاهیم آیات از 

 له: هاي فریقین نهفته است که آثاري درخشان درپی خواهد داشت ازجم دیدگاه
 هاي تفسیري؛ الف) کشف نقاط قوت و ضعف فریقین در مبانی تفسیر و دیدگاه

 ب) شناخت نقاط اشتراك و افتراق فریقین در مبانی تفسیر و مفاهیم تفسیري؛
 هاي بنایی و بررسی و نقد هرکدام در جاي خود؛ هاي مبنایی با تفاوت ج) مرزبندي دقیق از اختالف

ها را به خود اختصاص داده) و اخراج آنها از  قین (که حجم زیادي از اختالفهاي لفظی فری د) کشف اختالف
 دایره بحث؛

 ) محک زدن نقاط افتراق براساس مدارك و اصول پذیرفته شده نزد هرکدام از دو فریق؛ ه
 و) کشف و یا تدوین دیدگاه درست و دفاع معقول و منطقی از آن؛

 هاي متعصبانه؛ ناآگاهانه و یا اتهامهاي  ز) برمال ساختن بسیاري از داوري
 ها. ها و فرو نشاندن اتهام رفت از اختالف ح) ارائه راهکارها براي برون
آیات قرآن از دیدگاه فریقین خواهد بود. در حوزه » مفاهیم«تفسیر و » مبانی«تفسیر تطبیقی در دو حوزه 

ر دو بخش مبانی مشترك و مبانی مختص مورد هاي فریقین درباره تفسیر قرآن د فرض مبانی تفسیر، اصول و پیش
بررسی قرار گرفتند که در کتاب اول از تفسیر تطبیقی مالحظه کردید. در حوزه مفاهیم تفسیري، موضوعاتی از 

هاي  ها و نیازهاست که بخشی از آنها در تفاوت دیدگاه اند، این گزینش براساس اولویت قرآن گزینش شده
هاي شیعه با سلفیان وهابی است. روند کار در این حوزه بدین  خشی در تفاوت دیدگاهسنت و ب تفسیري شیعه و اهل

                                                 
... نوشته دکتر علـی احمـد سـالوس    بین الشیعۀ و السنۀ دراسۀ مقارنۀ فی التفسیر و اصولهتوان به کتاب  باره می . ازجمله دراین1

هاي یک سویه در امان نمانده اسـت. ماننـد داوري    مبانی، تاریخ و منابع تفسیر فریقین پرداخته و از داورياشاره کرد که به 
سنت؛ داوري درباره دیدگاه شیعه پیرامـون آیـه    پوشی از همین منابع در اهل وي درباره منابع تفسیر روایی کهن شیعه و چشم

 تطهیر و... .



 شکل است:
 یک) درآمد، مشتمل بر پیش آگاهی فشرده و الزم در بررسی موضوع مدنظر؛

 بندي منطقی از مصادر مهم و منابع معتبر آنان؛ هاي تفسیري فریقین با دسته دو) ارائه دیدگاه
 فریقین درباره تفسیر آیات مذکور؛سه) کشف نقاط مشترك 

هاي فریقین با بررسی و نقد دالیل آنها و گزینش دیدگاه درست یا تکمیل آن و یا ارائه دیدگاه  چهار) ارزیابی دیدگا
 جدید؛

 پنج) خالصه فصل؛
 شش) بحث و پژوهش.

د و شرك از دیدگاه بررسی تطبیقی آموزه توحی«این کتاب پنجمین کتاب از مجموعه تفسیر تطبیقی است که به 
  2پرداخته است.» مفسران فریقین

                                                 
؛ کتـاب دوم،  بررسی تطبیقی مبانی تفسـیر از دیـدگاه فـریقین   عبارتند از: کتاب اول،  هاي این مجموعه به ترتیب . نام کتاب2

بررسـی تطبیقـی تفسـیر آیـات مهـدویت و      کتاب سـوم،   بیت در دیدگاه فریقین؛ بررسی تطبیقی تفسیر آیات والیت اهل
م و مقـام امامـت از دیـدگاه    شناسی امـا  بررسی تطبیقی اصطالح؛ کتاب چهارم، شناسی امام مهدي در دیدگاه فریقین شخصیت

است. بـزودي ایـن    بررسی تطبیقی نظریه شفاعت، توسل و استغاثه از دیدگاه مفسران فریقینو کتاب ششم،  مفسران فریقین
موسوعۀ الدراسـات  با عنوان  تحلیل همانندناپذیري (اعجاز) قرآنو کتاب  سالمۀ القرآن من التحریفمجموعه بانضمام کتاب 

 شاءاهللا به زبان عربی منتشر خواهد شد. ان ۀالمقارن القرانیۀ
نکتۀ دیگر آنکه نگارنده با اذعان به حجم گسترده و دشواري این کار و اعتراف به بضاعت ناچیز خود، در نظر دارد با لطـف  

مورد خداوند، موضوعات قرآنی را که در تفاسیر فریقین نقاط اشتراك فراوان و یا اختالف نظر جدي دارند، به همین شکل 
 مطالعه و بررسی قرار دهد.
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