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 یا لطیف

حمد و سپاس ایزد منان را که با الطاف بیکران خود این توفیق را به ما ارزانی داشت تا بتوانیم در راه 

ارتقای دانش عمومی و فرهنگ این مرز و بوم در زمینه چاپ و نشر کتب علمی دانشگاهی، پژوهشی و 

یی هرچند کوچک برداشته و در ها گامهنگی طبق مأموریت لحاظ شده در اساسنامه جهاد دانشگاهی فر

انجام رسالتی که بر عهده داریم، مؤثر واقع شویم. گستردگی ابزار ارتباطی و توسعه روزافزون آن، 

ه گرچ. شرایطی را به وجود آورده که هرروز شاهد تحوالت اساسی چشمگیری در سطح جهان هستیم

ی مطالعه ایجاد کرده ها وهیشاین تحوالت، حوزه نشر را نیز دستخوش تحول نموده و تنوع خاصی در 

راه دستیابی به اطالعات و اطالع رسانی، هنوز جایگاه خود را دارد.  نیتر یمیقداست اما کتاب به عنوان 

در راه بهبود  ها حرکت نیتر مهمانتشارات جهاددانشگاهی استان مرکزی بر این باور است که از 

ی ها افتهی دانش و نشر یها تازهساختارهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، دستیابی به 

ی مؤثرتری را در تولید ها تیفعالمفید پژوهشگران است. بدین منظور سعی وافر دارد تا در این زمینه 

نماید و در این راستا از رهنمود محتوا، ترویج فرهنگ کتابخوانی، خدمات نشر و توزیع کتاب دنبال 

ما را در ارتقای سطح کیفی و کمی این مهم یاری  توانند یمی که ا ختهیفرهمخاطبان و خوانندگان 

 . میینما یمنمایند مشتاقانه استقبال 

امید است این دستاورد علمی و فرهنگی مورد بهره برداری دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و 

 رار گیرد. عالقمندان ارجمند ق
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 مقدمه
تفسیر اجتماعی، گرایشی نو در تفسیر قرآن است که به حق تحول  عمده ای در تاریخ 

ادبی  -تفسیر قرآن کریم به وجود آورده است. ذهبی از این گرایش تفسیری با عنوان اجتماعی 

اصالح دینی،  ازجمله(. پس از ذهبی عناوین دیگری 547: 2، ج1791یاد کرده است)الذهبی، 

در واقع این  .هدایی ، عقالنی، تمدنی و حّرکی نیز برای این گرایش بکار برده شده است

هجری و در پی حرکت احیا و نوسازی اندیشه دینی در جهان اسالم  14گرایش در آستانه سده 

( پدید آمده است. 1714/1797 -1254/1777اسدآبادی )  نیالد جمالو به همت سید 

ی میانه تمدن عظیم ها سدهکتاب مقدس مسلمانان که در  مثابه بهاسدآبادی معتقد بود، قرآن 

هم قادر است اقتدار و بزرگی مسلمانان را ضمانت و  روز هر، امروز و بناکردهاسالمی را 

 تدارک نماید. 

کالت اجتماعی مردم اصرار تفسیر و فهم قرآن برای حل مسايل و مش ضرورت بهاسدآبادی، 

. در واقع در دانست یمرا تنها راه نجات و اصالح امور مسلمانان   بازگشت به قرآنداشت و  

یک امر  مثابه بهی پیشین همواره تفسیر و تبین معنای قرآن از سوی عالمان مسلمان ها سدهطی 

ی قرآن ها آموزهنی، اسدآبادی و دیگر مصلحان دی که یدرحال گرفت یمقرار  موردتوجهدانشی 

كه قرآن میان : تا زمانی  دیگو یمسید جمال . دانستند یمرا دستمایه حل مشکالت اجتماعی 

ها حمایت و از جوامع  از موجودیت آن؛ این کتاب هاست  و رهبر واقعی آن شود یمسلمانان قرايت م

آن کتاب هدایت و قابل . قرسازد ین را منكوب ماناو متجاوزین به حقوق مسلم کند یاسالمی دفاع م

. سید جمال د گمراهی و درمان مرض نادانی استفهم برای همه اعصار است و شفای در

 .دانست یمهمچنین قرآن را مدینه فاضله و صراط مستقیم سعادت 

اسدآبادی ، حرکت و تحول  نیالد جمالو گفتمان تفسیری سید بازگشت به قرآن شعار 

ی مختلف موفق ها نیسرزمد و شاگردان و هواداران وی در ی در جهان اسالم پدید آورا عمده
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ی قرآنی بر استبداد و استعمار پیروز شوند. شیخ محمد ها آموزهی ریکارگ بهشدند با 

(  در 1211-1720عبدالرحمن کواکبی )شاگرد سید جمال در مصر،   نیتر مهم( 1211-1727عبده)

در ایران هر یک با  یآباد نجمهادی  شیخق( در هند و 1711-1272)احمدخان دیسسوریه، سر 

اسدآبادی را  ترویج و تبلیغ نمودند.   نیالد جمالتألیف آثار مختلفی، گفتمان تفسیری سید 

، مبدأ حرکت و تحوالت  گذرد یمسالی که از پیدایی آن  150تفسیر اجتماعی در طی حدود 

رخی معتقدند تفسیر ی مختلفی از این گرایش بیان شده است. بها فیتعرمختلفی بوده و 

تفسیر  دیگو یم. دیگری پردازد یمی از علوم اجتماعی به تفسیر قرآن ریگ بهرهاجتماعی با 

مفسر اجتماعی به  شده گفتهی به تفسیر آیات اجتماعی قرآن دارد و نیز ا ژهیواجتماعی اهتمام 

برخی  درواقع. دکن یمجامعه یا اجتماع اعم از امور فردی و اجتماعی و اصالح آن توجه  مسايل

 مسايلتعاریف، مبنای این گرایش را ناشی از مفسر و تمایل وی به ارتباط دادن آیات قرآن با 

اجتماعی مطرح  مسايلو در برخی دیگر ، مفاد و محتوای خود آیات قرآن و  داند یماجتماعی 

 در آن را مبنا و زمینه تفسیر اجتماعی تلقی کرده است.  

این نتیجه رسید که تفسیر اجتماعی ، تفسیری در خدمت اصالحات به   توان یمی هررو به

توانمندی اسالم در تأمین سعادت دنیوی یعنی اداره شایسته  کند یماجتماعی است و تالش 

پژوهشگران دارای  به اعتقادجامعه در کنار سعادت اخروی را باثبات برساند. تفسیر اجتماعی 

 . شود یمشاره چند شاخصه  مهم است که در ذیل بدان ا

 اجتماعی   مسايلتوجه به کارکرد آیات قرآن در حل 

این گرایش تفسیری  شاخص نیتر مهمی، اجتماعمسايل  حل در قرآن اتیآ کارکرد به توجه

ی برای معضالت و حل راهاز  البه الی آیات  کند یماست. در واقع مفّسر اجتماعی تالش 

مفسران اجتماعی که عمدتًا مصلحان اجتماعی نیز  که چنانمشکالت اجتماعی مردم بیان نماید. 

هستند ، از آیات قرآن  در تشویق و ترغیب مردم به مبارزه بر ضد ظلم و استبداد و استعمار 

 .   اند گرفتهکمک 
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 یی و خرافه زدایی از دینگرا عقل

ی تفسیر اجتماعی است. مفّسران اجتماعی و ها شاخص نیتر مهمیی یکی دیگر از گرا عقل

وسیله  نیتر مهمآموزه قرآن و نیز  نیتر مهماسدآبادی معتقدند؛  نیالد جمالسید  ها آنر رأس د

رسالت مفّسر قرآن ، خرافه  نیتر مهممفسران اجتماعی ،  اعتقاد بهبرای فهم قرآن عقل است. 

 ستا ینید یگانهاسالم  : دیگو یمی دینی و تمّسک به عقل است. اسدآبادی ها آموزهزدایی از 

و  دینما یمرا  ریكواز روی  ویپیر نشزسرو  کند یمرا  نظنو عتباو ا لیلدبال دعتقاذم ا كه

  . کند یم عقل بخطا اـج رـهو در  دهد یم ناـنش دینینـمت بهرا  رمودر ا نبرها مطالبة

 یها آموزهقرآن و  افتیکارآمد در فهم و در یابزار مثابه بهعقل از نگاه مفسر اجتماعی، 

 ضرورتاین مفّسران بر  درواقع. زند یم صیرا تخص گریو همه منابع د کند یمعمل  ینید

 ییجو یپ درصدد ییظاهرگرا ینفو با نقد و  کنند یماصرار کورکورانه  دیاجتهاد و مبارزه با تقل

ناکارآمدی  شبههدر مواجهه با  نیالد جمال دیس.ی هستنداز حکمت و مصلحت احکام شرع

 داتاـعتقا دـبایو معتقد است ؛  کند یمجهت تفسیر قرآن مطرح یی را  گرا عقل شاخصهدین ، 

و  دیقتصاا یازین یبو  سیاسیآزادی  جهترا در  اخد مكالو  سنجید عقل محك هـبرا 

 روااـن یها تعصبو  تاـفاخر بند از سان نیبد كه مسلمانی. فهمید ها آن نسانیا حقة قوـحق

 فقط نه ابد،ی یدرم را آن جدید تمكاناو ا بدای یم یخودآگاه ینید حقایق بهو  شود یم اـهر

 رـیگد ادرانرـب اـب داـتحا اـب الًـعم بلكه رد،یپذ ینم دخو شخصیت بهرا  نسانیاغیر یتعد

 رتدـق هـجدر نیتر یعال هـب را مالـسا رذـهگر نـیو از ا شود یم قیشا دخو نمسلما

م از خرافات نشان دهد با پیراستن دین اسال کرد یماسدآبادی تالش  درواقع .رساند یم

 سازگاری دارد.   رندــم مــعلو  تــعقالنیی قرآنی با ها آموزه

 ی نوین در تفسیر و  فهم قرآنها دانشکاربست 

ی جدید علوم یکی از ها افتهی دینی با یها آموزهمنازعه علم و دین و یا تضاد و تناقض 

ی قرآن با علوم ها آموزهد؛ اجتماعی معاصر است. اسدآبادی و شاگردان وی معتقدن مسايل
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ی نوین در فهم ها دانشی کاربست سو بهبا این استدالل ، ی آن هیچ منافاتی ندارد و ها افتهجدید و ی

، در مصر و سوریه  جمال دیسبه همین دلیل است که شاگردان  . کنند یمو تفسیر قرآن تمایل پیدا 

ی ها افتهو در توجیه و تأیید برخی ی دآورن یمو جاهای دیگر گرایش تفسیر علمی قران را پدید 

. با پیدایی گرایش تفسیر اجتماعی قرآن کریم از سوی سید کنند یمعلوم از آیات قرآن استفاده 

ی و شاگردان وی ، تفسیر قرآن وارد مرحله جدیدی از حیات خودش اسدآباد نیالد جمال

از این گرایش تفسیری متأثر  یا گونه بهتقریبًا همه تفاسیر معاصر  رسد یم به نظرو  شود یم

 .  اند شده

ی ها برنامهافتخار دارد که بر اساس  انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی

تبیین ابعاد و  باهدفهمایش تفسیر اجتماعی در جهان اسالم را  1400راهبردی خود در اسفند 

یت معاونت قرآن و عترت ی این گرایش تفسیری برگزار نموده است. این مهم با حماها یژگیو

 همه ازو مراکز پژوهشی مختلف و  ها دانشگاهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی محقق شد و 

آقای دکتر قاسم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همایش همکاری داشتند.  تر مهم

شتند که با دا به عهدهدرزی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دبیری اجرایی این همایش را 

با موفقیت امور اجرایی  بحمداهللهمکاری سرکارخانم زهرا نبئی و آقای سید مجید نبوی ، 

 مختلف را سامان دادند. 

کار خود را آغاز کرد و در همین  1400ماه پیش یعنی مهرماه  5دبیرخانه همایش از حدود 

 رخانهیبه دب دهیل  و چکمقاله کام 120از  شیب شیهما نیپس از اعالم فراخوان ا مدت  کوتاه

و  شده رفتهیپذی ها دهیچکاینک مجموعه  شدند. رفتهیپذ ها آناز  یارسال شد که برخ شیهما

منتشر گردیده  انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمینیز مجموعه مقاالت با اهتمام 

هم عمومی از این همایش امیدوارند انتشار این مجموعه در  توسعه ف برگزارکنندگاناست. 

 ی قرآنی و نیز ارتقای دانش و بینش قرآنی جامعه دانشگاهی تأثیرگذار باشد.ها آموزه

 فروغ پارسا                                          

 0010اردیبهشت  -ی همایشعلم ریدب
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 چکیده

یکـــی از ی اثـــر مانـــدگار عالمـــه طباطبـــای« المیـــزان فـــی تفســـیر القـــرآن»

باشـد کـه بـا نگـاهی  رف     یترین تفاسـیر در زمـره تفاسـیر اجتمـاعی مـ      پرشور

بــه ابعــاد زنــدگی انســان، ســعی در بیــان احتیاجــات بشــر در جهــت دســتیابی 

اجتمــاعی  ۀنویســنده در حــوز دیــســیر بــر مبنــای عقابــه ســعادت دارد. ایــن تف

ــه  ــکل گرفت ــند    ش ــه نویس ــت ک ــاکی از آن اس ــت و ح ــرآن را   ۀاس ــرم، ق محت

دانـد و ایـن منبـع را تنهـا      بشـر بـرای سـعادت مـی     ازیـ جامع تمام علـوم موردن 

منبع مـورد وثـوق در کشـف مـراد خداونـد متعـال در راسـتای هـدایت انسـان          

 ،بــرای ســنت قطعــی نیــز قايــل اســترا  هرچنــد کــه چنــین شــأنی ،دانــد مــی

ـ     لیکن بـه دلیـل ظن           ً             ، صـرفا  قطعیـات   ن:الصـدور بـودن اخبـار سـنت معصـوما     ی                

ــی  ــان م ــورد اطمین ــت     آن را م ــوزه ثاب ــر دو ح ــوانین را در ه ــن ق ــد و لک دان

ر و                   ّ        اســت. ایشــان اصــل تــدب   دانــد و عقــل ســلیم را منطبــق بــا آن دانســته مــی

تقلیــد جاهــل از عــالم  ،مســتند بـه آن  دانــد و دار هــدایت مـی  اندیشـه را پــرچم 

                                         
 a@um.ac.ir-asadi                                                      دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد      .0

 mosavi.quran@gmail.com                                                   دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد .2

     دانش آموخته کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کـریم، دانشـکده علـوم قرآنـی مشـهد        .  3
ms_hh5@yahoo.com 
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ــی ــب م ــیر  را واج ــه در تفس ــد ک ــد هرچن ــب   ،دان ــتگان را واج ــد از گذش تقلی

ایــن پــژوهش بــا روش  دانــد. دانــد و اصــالت را از آن فــرد و جامعــه مــی نمــی

، برخــی از مبــانی تفســیر اجتمــاعی، از منظــر عالمــه      یتوصــیف-یتحلیلــ

ــی   ــرار م ــی ق ــورد بررس ــایی را م ــا طباطب ــد و ابع ــن  ده ــان را در ای ــر ایش د نظ

 کند.   مبانی روشن می

ــاییفــی تفســیر القــرآن  المیــزان :هــاوا ه کلیــد مبــانی تفســیر اجتمــاعی، ، ، عالمــه طباطب

 یت.جامع  گرایی، عقل

 مقدمه. 1

تـوان تصـور    قرآن کتاب سعادت و هـدایت بشـر اسـت و جـز ایـن شـأنی بـرای آن نمـی        

اسـت و حـاوی     اهنمـایی بشـر نـازل شـده    کرد. این کتـاب از سـوی خداونـد متعـال بـرای ر     

های سعادت و علـوم مـورد نیـاز جامعـه بشـری، در اعصـار مختلـف تـا روز قیامـت           کلیه راه

انــد و در  هــای متفـاوتی داشـته   اسـت. مسـلمانان در ادوار مختلـف نســبت بـه قـرآن برداشـت      

ای  دوره انـد. تـاریخ شـاهد آن اسـت کـه در هـر       کـرده   هر مرحله به نحوی از آن اسـتفاده مـی  

کــه مســلمانان نســبت بــه قــرآن اقبــال نشــان داده و احکــام آن را در زنــدگی مــورد اســتفاده  

انــد و  انــد، پیــروزی و رســتگاری مــداومی را در ســطد جامعــه خــود، تجربــه کــرده قــرار داده

ـ   انـد شکسـت   مادامی کـه قـرآن را فرامـوش کـرده     هـا شـده اسـت.     ، نصـیب آن یدرپـ  یهـای پ

برخــی از صــاحبان نظــر را در ایــن تفکــر   م جامعــه مســلمین،هــا و مشــکالت مــداو شکســت

رفـت از شـقاوت جامعـه، بازگشـت بـه قـرآن و اجـرای         فروبرد که تنهـا راه سـعادت و بـرون   

 احکام و دستورات آن است.

ــر،       ــه دوران معاص ــف و ازجمل ــمندان در ادوار مختل ــرین و اندیش ــی از مفس ــذا گروه ل

اکثــری جامعـه از ایـن منبـع عظــیم     تفاده حـد بـه فکـر اسـتخراج مطالـب قــرآن در جهـت اسـ      

هـای بشـر و نیـز محتـوای قـرآن، اقـدام بـه اسـتخراج          بایست بر مبنـای نیـاز   افتادند. ایشان می

ناچـار بـرای ایـن علـم مبـانی بـه وجـود آمـد کـه           نمودند. پس بـه  احکام و شعاير از قرآن می
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آن بـر پایـه آن ترسـیم    هـای خـود را از قـر    هرکدام از مفسران بنا بـه مشـرب خـود، برداشـت    

تفسـیر را تفسـیر اجتمـاعی نهادنـد. آگـاهی از مبـانی فکـری مفسـران          گونـه  نیـ کردند و نام ا

دهـد و دیـد وی    هـای ایشـان افـزایش مـی     در تفسیرشان، فهم خواننـده را نسـبت بـه نگاشـته    

 کند.   های ایشان از قرآن، باز می را نسبت به دریافت

المیــزان فــی تفســیر القــرآن، اثــر مانــدگار مرحــوم    یکــی از تفاســیر اجتمــاعی دوران مــا،

ــاز فکــری و هــدایتی     ــأمین نی ــا دغدغــه ت ــرم ب ــف محت ــایی)ره( اســت کــه مؤل ــه طباطب عالم

سـنگ کـرده اسـت. ایشـان بـا اندیشـه قـوی خـود، بـه           جامعه، اقدام به نگارش این اثـر گـران  

ــمن ب    ــتار، ض ــار و نوش ــت و ادب در گفت ــا نظاف ــتار و ب ــف در نوش ــع دور از تکل ــان مواض ی

جانبـه مخاطبـان کـالم     علمی خود، پـرده از مفـاهیم عمیـق کـالم وحـی، بـرای اسـتفاده همـه        

ــت.  ــته اس ــال برداش ــد متع ــدگان، از    خداون ــم خوانن ــان، در فه ــری ایش ــانی فک ــالع از مب اط

اهلل، بسـیار مـؤثر اسـت. لـذا      هـای ایشـان از کـالم    یـابی اطالعـات و برداشـت    چگونگی دسـت 

توصــیفی ـ تحلیلــی، ســعی در بیــان مبــانی فکــری اجتمــاعی ایشــان    در ایـن مقالــه بــا روش 

 مایه المیزان شده است. در تألیف اثر گران

 مبانی تفسیر اجتماعی .2

قبـل از ترســیم خصوصــیات مبــانی اجتمــاعی از منظـر مرحــوم عالمــه طباطبــایی)ره( جــا   

ً                              دارد ابتــدا بــه تعریــف مبــانی تفســیر اجتمــاعی بپــردازیم کــه اصــوال  مبــانی تف ســیر اجتمــاعی                                                        

 چیست و چه تعریفی دارد؟ 

 مبانی علم .1-2

ــه  ــادی و پای ــه مب ــم، ب ــانی عل هــای فکــری هــر علمــی اعــم از تصــوری و تصــدیقی،    مب

هـا و   هـا بـه بیـان اندیشـه     هـا و حـول محـور آن    گردد که اندیشمند با اسـتفاده از آن  اطالق می

ع موافـق افکـار اندیشـمند و    پـردازد. ایـن مبـانی شـامل تعـداد معینـی از منـاب        افکار خود مـی 

ــی   ــدف وی م ــتای ه ــی در راس ــه موضــوعات علم ــار   کلی ــدوین آث ــألیف و ت ــه در ت ــد ک باش
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ــی  ــرار م ــتفاده وی ق ــورد اس ــی   خــود، م ــانی را م ــرآن، مب ــیر ق ــرد. در موضــوع تفس ــوان  گی ت

مبـانی تفسـیر، یعنـی مبـادی تصـوری و تصـدیقی  تفسـیر کـه آگـاهی          » تعریف کرد: گونه نیا

هــا، قبــل از تفســیر بــرای مفســر الزم اســت  یــف و انتخــاب مبنــا در مــورد آنهــا و تعر از آن

ــاحثی همچــون مفهــوم  ــه شــامل مب ــابع، شــرایط مفســر،   شناســی تفســیر، ک ــل، بطــن، من تأوی

 (17: 1777،1)رضایی اصفهانی،  «شود. ها و ضوابط تفسیر معتبر می فرض پیش

 ،ســیر اجتمــاعی اســت، ارايــه مبــانی تفدر ایــن پــژوهش امــا بــا توجــه بــه اینکــه هــدف

هـا نیـز    بایست مبـانی علـوم اجتمـاعی را در راسـتای تعریـف بـه آن اضـافه نمـود و از آن         می

توانـد شـامل، بررسـی اصـالت فـرد و جامعـه و        در هنگام تفسیر استفاده کرد. ایـن مـوارد مـی   

نیز عـدالت اجتمـاعی، متغیـر یـا ثابـت بـودن قـوانین، همـه فهـم بـودن و در راسـتای میـزان             

 عمومی و امثال این موارد باشد.درک 

 تفسیر  .2-2

به بیان و توصـیف عبـارات و کشـف مـراد جـدی گوینـده از مـراد اسـتعمالی کـالم وی،          

 گردد. اطالق می

 اجتماعی . 7-2

ــه ــه   شــده  لیجامعــه، تشــک یجــا ایــن وا ه از جانشــینی اجتمــاع ب ــا عنایــت ب اســت و ب

اســت کــه در   جامعــه بــه کــار رفتــه یاجــ تســامد در اشــتراک معنــایی اجتمــاع و جامعــه، بــه

ــه   ــی جامعــه و مجموع ــه معن ــه و ب ــه جامع ــافع   اینجــا منســوب ب ــه من ــراد هســتند ک ای از اف

هـای مختلــف اقتصــادی، سیاســی، فرهنگـی، دینــی و غیــره باعــث    مشـترک ایشــان، در زمینــه 

ایـن جامعـه هدفمنـد اسـت و افـراد       کـه  ینحـو  گردآمدن ایشان نـزد یکـدیگر شـده اسـت بـه     

ــ ــی آن، ب ــأثیر م ــدیگر ت ــان     ر روی یک ــتی ایش ــث همزیس ــدت، باع ــز در دراز م ــذارد و نی گ

گردد. بنابراین، ایـن وا ه بـا اجتمـاع متفـاوت اسـت چـرا کـه اگـر بـدون هـدف و دلیـل،             می

هـا   دهنـد و وا ه اجتمـاع بـه آن    تشـکیل اجتمـاع مـی    نـد یآ هر گروهـی از جانـداران گـرد هـم    
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ای، جامعــه تشــکیل  هــیچ هــدف و انگیــزهگــردد ولــی صــرف گردآمــدن، بــدون  اطــالق مــی

 شود. نمی

 مبانی تفسیر اجتماعی  .4-2

ــت  ــادی اندیشــه مفســر در خصــو  دریاف ــه مب ــوع زیســتن   کلی ــه و ن هــای وی از جامع

هــا و روش اندیشــیدن ایشــان و نیــز غایــت و نتیجــه زنــدگی   افــراد در جامعــه و اهــداف آن

نامنــد.  بــانی تفســیر اجتمــاعی مــیرا م شــان یهــای درونــ و انگیــزه دیــایشــان بــر اســاس عقا

درونــی خــود از جامعــه و تحقیــق بــر روی حســن و قــبد  یهــا افــتیدر بــر هیــمفســر بــا تک

ـ افعـال و عقا  و نیـز بـا عنایــت بـه باورهـایی کــه خـود، مایـه هــدایت و         هــای آن و انگیـزه  دی

کنـد   هـا را باعـث بهبـود کیفیـت تعامـل اجـزاء جامعـه تصـور مـی          داند و آن نجات جامعه می

پـردازد و در موضـوعات مختلـف اجتمـاعی ورود کـرده و       به ارايه طریـق و بیـان نظریـه مـی    

 کند. استنباط خود را از قرآن در آن موضوعات بیان می

     هـا                                                                            هـر دانـش یـک سـری گـزاره دارد کـه بنیـادی هسـتند و سـایر گـزاره          به بیانی دیگـر،  

                          گوینـد. در مـورد قـرآن     ی                           هـای بنیـادی، مبـانی مـ                                   باشـند کـه بـه ایـن گـزاره                      بر آن استوار مـی 

           هــایش، از      فــرض                                                                             کــریم، منظــور از مبــانی، اصــولی اســت کــه بــر اســاس آن اصــول و پــیش 

       صــورت                                                          شـود. امــا بایـد توجـه داشــت کـه ایـن مبــانی بـه                   بـرداری مــی                    هـای قــرآن پـرده        پیـام 

         نیامـده    «                                المیـزان فـی تفسـیر القـرآن     »                                           یـک از تفاسـیر اجتمـاعی و از آن جملـه                مستقل در هیچ

                                 صـورت واضـد، بـه بیـان ایـن                     شـود کـه بـه                                       در شـیوه کمتـر مفسـری یافـت مـی                 است و نیـز  

  ( 2  :   03  ،     0011                   )اسدی اصل و موسوی،                                    مبانی و اصول نظری خود پرداخته باشد.

 های مبانی تفسیر اجتماعی مؤلفه. 5-2

تـــاکنون مـــوارد متعـــددی را مفســـران و اندیشـــمندان، در خصـــو  مبـــانی تفســـیر  

ــرده ــر ک ــیکن ایشــا اجتمــاعی ذک ــد ل ــن مصــادیق نظــر واحــدی  ان ــداد ای ن در مصــداق و تع

باشـد و نقـص نسـبی دانـش      ندارند زیرا بـا عنایـت بـه اینکـه ایـن دانـش از علـوم نوپـا مـی         
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صـراحت، کسـی ادعـای بیـان      بشری همـواره در تمـام ادوار نمایـان اسـت بنـابراین هنـوز بـه       

ــ   ــدارد ول ــم را ن ــن عل ــانی ای ــام مب ــتفاده   کنیتم ــورد اس ــواره م ــد شاخصــه هم ــاق چن و اتف

 شود.   ها پرداخته می مفسران بوده است که به یادکرد آن

و دعـوت بـه تعقـل، جـواز اسـتفاده عمـوم        یـی گرا جامعیت قرآن در علوم مختلـف، عقـل  

ــرآن در      ــدگاه ق ــودن دی ــر ب ــا متغیی ــت و ی ــرآن، ثاب ــاعی در ق ــوانین اجتم ــود ق ــرآن، وج از ق

ــدا   ــاعی، نقــش ه ــاعی، امکــان و جــواز تفســیر اجتم ــع  مســايل اجتم ــا منب ــرآن، تنه یتگری ق

هـای جامعـه، بیـان     مورد وثوق برای سـعادت، عـدم تعـارض قـرآن بـا عقـل، پاسـخ بـه نیـاز         

مفاهیم در سطد فهـم جامعـه و بـا زبـان جامعـه و دوری از اغـالق، اصـالت فـرد یـا جامعـه           

ــیر       ــانی تفس ــتای مصــادیق مب ــه در راس ــر ک ــابه دیگ ــوارد مش ــوارد و م ــن م ــردو؛ ای ــا ه و ی

هـای مختلفـی طـرح، و     شـود در نظـر مفسـران تفاسـیر اجتمـاعی بـه گونـه        مـی  اجتماعی بیان

 مورد بررسی و ارايه نظر قرار گرفته است.

 مبانی تفسیر اجتماعی در المیزان فی تفسیر القرآن .7

ــامع محســوب     ــه تفســیری ج ــود، ک ــیر خ ــاب تفس ــایی)ره( در کت ــه طباطب مرحــوم عالم

شـود بـه بیـان تفسـیر اجتمـاعی       آن یافـت مـی   هـای تفسـیری در              ً            شود و تقریبا  کلیـه روش  می

اند و شگفتی تفسـیر ایشـان در ایـن اسـت کـه بـا هـر گـرایش و هـر           نیز عنایت خاصی داشته

تــوان در جهــت آن گــرایش، بــه هــدف  مســلکی کــه بــه تفســیر ایشــان نگریســته شــود مــی 

ــا هــدف هــدایت و تســهیل فهــم قــرآن، در راســتای    ــیکن ایشــان ب تحقیقــی خــود رســید. ل

انـد. یعنـی ایشـان، نـه بـا هـدف        بشـر، اقـدام بـه تـألیف ایـن کتـاب گوهربـار کـرده         سعادت

جـز اینکـه ایشـان     نگارش یک پدیده فلسفی و نه ادبـی و نـه روایـی و نـه اهـداف دیگـر، بـه       

هـای ایشـان، در جهـت سـعادت،      با نیت استفاده تشـنگان راه رسـتگاری و پاسـخ بـه پرسـش     

کلیــه علــوم پیرامــونی را در جهــت فهــم مقصــد  انــد و اقــدام بــه نگــارش ایــن تفســیر کــرده

تـوان تفسـیر ایشـان را بـا توجـه بـه اینکـه در سـبیل سـعادت           اند. بنابراین مـی  قرآن بکار برده
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ــرد و جامعــه مــی ــوم    ف ــاب اجتمــاعی دانســت و اســتفاده ایشــان از عل ــک تفســیر ن باشــد ی

 د.مختلف را در جهت بیان مرادات قرآن، در مسیر سعادت بشر به شمار آور

ــدازه از آن  ــیش از ان ــات و اســتفاده ب ــذکر: تعــدد لغ ــراد  ت ــاهیم و م ــان مف ــا، در بی ــای  ه ه

اسـت علـوم متعـددی در ظـاهر، ظهـور و بـروز داشـته باشـد و ایـن            گویندگان، موجب شده

ــده  ــث ش ــدد باع ــوند و در      تع ــعادت خــویش دور ش ــداف اصــلی س ــراد از اه ــه اف اســت ک

غــرق در مســايل الینفــع و   یش و جامعــه،هــا در جهــت ســعادت خــو عــوض اســتفاده از آن

بیهوده علـومی گردنـد کـه جـز جابجـا کـردن گروهـی از لغـات هـیچ نصـیبی نـدارد و اگـر             

ــزان،         ــیر المی ــیکن در تفس ــت. ل ــودگی اس ــو و بیه ــنس لغ ــد از ج ــل نباش ــوض در باط خ

در  گــاه چیشــود و مؤلــف محتــرم، هــ دیــده نمــی  هــا و اضــافات، از ایــن پرگــویی گونــه چیهــ

 است.  افکار و الفاظ و اعمال، گرفتار نشده گونه نیا وادی

مرحـوم عالمـه طباطبـایی)ره( در جـای جـای تفسـیر المیـزان، بـه فراخـور حـال، نســبت           

بـا   اسـت و نیـز در تألیفـات دیگـر خـود،       هـای خـود همـت گمـارده     به بیان مبانی و اندیشـه 

اســت   را تأییــد و توصـیف کــرده خـود   هـدف مشــترک جسـتجوی راه ســعادت بشـر، افکــار   

که با توجـه بـه هـدف نگـارش ایـن مقالـه بـه چنـدی از مبـانی اندیشـه وی در تـألیف آثـار             

 .خواهد شد  پرداخته «المیزان فی تفسیر القرآن»ایشان و ازجمله اثر تفسیری وی 

 جامعیت و جاودانگی قرآن کریم . 1-7

                        جامعیـت و جــاودانگی و     ی  له                                                              یکـی از مبـانی و اصـول تفسـیر بـا گـرایش اجتمـاعی مسـئ        

                                      کـه قـرآن کـریم کتـابی هـدایتی و                                                                جهانی بودن قرآن کریم و تعـالیم دینـی اسـالم اسـت. ایـن     

                     باشــد؛ امــا مــورد                                          ییــد تمــامی مفســران و دانشــمندان مــی أ                                  تربیتــی اســت، مــورد پــذیرش و ت

ــه             اخــتالف آن ــه هم ــریم ب ــرآن ک ــا ق ــه آی ــن مســئله اســت ک ــا در ای ــردی و                                                                   ه                      ی نیازهــای ف

                                                              بشر در تمامی ابعاد دنیوی و اخروی آن توجه داشته و پرداخته است؟        اجتماعی 
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ــه اینکــه قــرآن کــریم کتــابی هــدایتی و تربیتــی اســت، و هــدف آن رشــد و    ــا توجــه ب                                                                                                ب

ــی   ــروی م ــوی و اخ ــعادت دنی ــیر س ــر در مس ــالی بش ــه                                                          تع ــه هم ــه ب ــت ک ــد، الزم اس   ی                                    باش

                )اســدی اصــل و        اشــد.                                                                          نیازهــای فــردی و اجتمــاعی بشــر در تمــامی ابعــاد آن توجــه داشــته ب

  ( 3 و 2    ، صص  03   ، ش    0011       موسوی، 

مرحوم عالمـه)ره( معتقـد اسـت کـه قـرآن ظـاهر و بـاطنی دارد و جـامع علـوم مختلـف           

باشــد هرچنــد کــه جــز راســخان در علــم امکــان اســتفاده حــداکثری از قــرآن را ندارنــد   مــی

س باشـد و هـر کـ    قـرآن جـامع تمـام علـوم بشـری از گذشـته، حـال و تـا آینـده مـی           کنیول

( ایشـان، مقصـود   15: 1، 1417توانـد از آن بهـره گیرد.)طباطبـایی،     قـدر ظرفیـت خـود مـی     به

داننـد، خــواه یـک معنـا باشـد یــا      از بطـن را معنـای نهفتـه در درون معنـای ظــاهری آیـه مـی      

شـوند کـه  قـرآن مجیـد      ( و متـذکر مـی  74: 1417،7بیشتر، نزدیک باشـد یـا دور،)طباطبـایی،    

اسـت، جـز اینکـه ایـن دو معنـا در طـول         هـر دو از کـالم اراده شـده   ظاهر و بـاطن دارد کـه   

کنــد و نــه اراده  هـم مرادنــد نــه در عــرض یکـدیگر، نــه اراده ظــاهر، اراده بــاطن را نفـی مــی   

ــی  ــاهر م ــزاحم اراده ظ ــاطن، م ــایی،  ب ــد. )طباطب ــاهر  41-45: 1794باش ــان ظ ــین ایش ( همچن

علـم    نتهـی بـه ظـواهر قـرآن را جـزء     داننـد و دریافـت برخـی مصـادیق م     قرآن را محدود مـی 

داننـد و   آن را جـزء تفسـیر نمـی    طـور مثـال بیـان ریـز احکـام و مشـابه        داننـد. بـه   تفسیر نمـی 

ـ داننـد. درنها  علم فقه می رمجموعهیز قـرآن كـریم بـا داللـت لفظـ       »اینـد:  فرم ایشـان مـی   تی

تبیـان هـر چیـز      اند داللـت نـدارد لـیكن در روایـات آمـده كـه قـرآن        آنچه گفته به بیشتر از

یعنـ  آنچـه بـوده و هسـت و تـا روز      « مـا كـان و مـا یكـون و مـا هـو كـاين       » است، و علـم 

اش ایـن   قیامت خواهد بود همـه در قـرآن هسـت، و اگـر ایـن روایـات صـحید باشـد الزمـه         

شـود كـه مـراد از تبیـان، اعـم از بیـان بـه طریـق داللـت لفظـ  باشـد و هـیچ بعـد  هـم                م 

هــای   م اشــارات و امــور  باشــد كــه آن اشــارات از اســرار و نهفتــهنــدارد كــه در قــرآن كــری

ــد    ــد آن را در  نمای ــارف نتوان ــاد  و متع ــم ع ــه فه ــد ك ــایی، «.)كشــف كن : 1774،12طباطب

419) 
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تــوان دریافــت کــه قرآنــی کــه جــامع تمــام علــوم اســت  از مجمــوع نظریــات ایشــان مــی

ــر   ین مرجــع دریافــت جــامعیتش، اعــم از مســايل اجتمــاعی و زیســتی بشــر اســت پــس بهت

باشـد لـیکن بـا توجـه بـه       قوانین اجتماعی و راهبرد عملـی کـردن آن، همانـا خـود قـرآن مـی      

ــوم       ــرای عم ــرح آن، ب ــان و ش ــیر و بی ــه تفس ــاز ب ــرآن، نی ــارات ق ــوم از عب ــبی عم ــم نس فه

 باشد. می

 گرایی و دعوت به تعقل عقل .2-7

           گرایـی در             ور از عقـل                                              تـرین مبـانی تفسـیر اجتمـاعی اسـت؛ منظـ                            گرایـی یكـی از مهـم      عقل

ــیر معاصــر،  ــه   »                  تفاس ــازی یافت ــت همسوس ــی در جه ــالش عقالن ــه ت ــا                                                      هرگون ــای بشــری ب                    ه

ــا عقالنیــت   ــد فهــم دینــی ب ــا نقــد فراین ــی و ی ــذا   21  :     0319              است.)نفیســی،   «                                                                   معــارف قرآن         ( ل

                                                                                             مفســران اجتمــاعی عــالوه بــر داشــتن مهــارت در تفکــر و اســتدالل عقلــی، الزم اســت هــر   

         ، دلیـل   ی                                  ّ                                تفسیر نماینـد كـه اگـر در بـین مبـاد  بـّین یـا مبـین عقلـ                           ی موردبحث را طوری    آیه

        عنـوان                                                                                       یا تأیید  وجـود داشـت، از آن در خصـو  معـارف عقلـ  و نـه احكـام تعبـد  بـه         

ــا اســتمداد، بهــره ــه                              بــردار  شــود. همچنــین ارزش                               اســتدالل ی                                 گــذاری مصــلحان اجتمــاعی ب

                               نـد؛ لـذا برداشـت آنـان از                                                                     عقل سبب شد تا در فهم قرآن نقـش مهمـی را بـه عقـل واگـذار کن     

                                                                     گـویی بـه نیازهـای مـردم و اصـالح امـور جامعـه اسـالمی بـود و                                 قرآن در جسـتجوی پاسـخ  

                                   ظـاهر اخالقـی، تـاریخی، عبـادی،                                   ای کـه حتـی از آیـات بـه          گونـه                           رنگ اجتمـاعی داشـت، بـه   

 (7  :   03  ،     0011                   )اسدی اصل و موسوی،         كردند.                           مسايل اجتماعی را استنباط می

ــر  ــه)ره( ب ــوم عالم ــت     مرح ــر و دریاف ــم بهت ــت فه ــرآن، جه ــل در ق ــر و تعق روی تفک

انـد و ایـن موضـوع را     قوانین و دستورات، اعـم از دسـتورات اجتمـاعی، بسـیار تأکیـد داشـته      

دادنـد کـه قـرآن، در جـای جـای خـود، افـراد را بـه تعقـل دعـوت            به خود قرآن ارجـاع مـی  

       ــ   إ ن  ش ر    »ان ذیــل آیــهپــذیرد. ایشــ کــرده اســت و پــذیرش کــور کورانــه بــدون تعقــل را نمــی

ــد و اب  ع ن د  الل ه  الص م  ال ب ک م  ال ذ ین  ال  ی ع ق ل ون                   ــ          ال ــ                  ــ           ــ       ــ        ــ        ــال»                ــی:22،)انف ــدترین  » ( یعن ــا  ب    ً              قطع
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تعقـل نكـردن ایـن    » فرماینـد:   مـی « اندیشـند.  انـد كـه نمـ     جنبندگان نزد خدا كـران و الالنـ   

آن ندارنـد، چـون زبـان و گـوش      تلقـ  حـق و قبـول    یسـو  افراد برا  این است كه راه  بـه 

ندارنــد، پــس در حقیقــت كــر و الل هســتند. ضــمن اینکــه اگــر خداونــد نعمــت شــنواي  و  

قبـول را بــه كلــ  از ایشــان گرفــت، بــرا  ایــن بــود كــه در ایشــان خیــر  ســراغ نداشــته، و  

داشــت، و چــون چنــین خیــر  را در  داشــتند خداونــد از آن خبــر مــ     ً                     قطعــا  اگــر خیــر  مــ 

ها را از شـنیدن و پـذیرفتن محـروم سـاخت، و اگـر بـا علـم بـه عـدم وجـود            ، آنایشان ندید

ــر در آن ــا، خی ــه آن   ه ــنوایی را ب ــت ش ــی  نعم ــا م ــی   داد، ه ــتفاده نم ــن   از آن اس ــد و در ای ش

 (59: 1774،9)طباطبایی، « صورت خداوند کاری عبث را انجام داده بود.

ــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه تعریــف تعقــل   گرایــی، در نظــر  و عقــل البتــه اشــاره ب

زمـان و حـال،    یمقتضـا  باشـد. هـر کـدام از مفسـران بـه نحـوی و بنـا بـه         مفسران نسـبی مـی  

                                      ً                                انـد کـه پـس از تفکـر در آراء ایشـان، تقریبـا  بـه یـک مقصـود           تعریفی از این مقوله ارايـه داده 

انـد   شویم که همگی نقـش عقـل را اگرچـه نـه در حـرف، ولـی در عمـل پذیرفتـه         هدایت می

ن اخـتالف در اسـتفاده از عبـارات و کلمـات در بیـان مفـاهیم ذهنـی ایشـان و نیـز اشـاره           لیک

باشـد کــه باعـث اخــتالف اســت.    هــای ایشـان مــی  ای از کـاربرد عقــل در دریافـت   بـه گوشــه 

ــه ــاهیم س ر، س ر ، دل،       ب ــاهی در مف ــل گ ــال، از وا ه عق ّ                  طــور مث ــ ــ      ــره                                            ــب و غی ــز، قل جــان، مغ

ــی ــه کارب اســتفاده م ــیشــود. و گــاهی ب ــل نظــری،   ردهــای آن اشــاره م ــه عق شــود و از آن ب

همـه   هـا  نیـ شـود. واقـع امـر، ایـن اسـت کـه ا       بـرده مـی   عملی، تجربی، استداللی و غیره نـام 

هـا و صـدور    اشاره به یـک واقعیتـی دارنـد کـه قـوه واحـد پـذیرش، پـردازش و تحلیـل داده         

هـا و اطالعـات بـه وی     یهـا و آگـاه   عنـوان مـواد اولیـه و داده    است و هر آنچه بـه  یها فرمان

دهـد. حـال گـاهی از وظیفـه خـود عـدول کـرده بـه          کنـد و بیـرون مـی    داده شود تحلیـل مـی  

ــی ــا فشــار از     گمراهــی م ــات نادرســت و ی ــم از اطالع ــف اع ــل مختل ــه دالی ــاهی ب رود و گ

دهـد. لـیکن در نهایـت عقـل یـک وجـود واحـد اسـت و          خارج و غیره فرمان به خـالف مـی  

 متکثر نیست.  
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هـای عقـل سـلیم را منطبـق بـا دیـن        المـه)ره( پـس از دعـوت بـه تعقـل، یافتـه      مرحوم ع

پنــدارد و تعــارض  دانــد و همچنــین دســتورات دیــن را عــین دریافــت عقــل ســلیم مــی  مــی

آنچــه در  کنیدانــد ولــ پــذیرد و ایــن دو را در یــک راســتا مــی قــرآن بــا عقــل ســلیم را نمــی

بشـری و عــدم تکامـل عقــل    ظـاهر نشـان از بــروز اخـتالف اســت مربـوط بــه نقـص دانــش     

              ً                                                      وقتـی عقـل صـراحتا  بـر حقانیـت و درسـتی قـرآن و سـنت قطعـی            »فرمایند: است. ایشان می

هـا اقامـه کنـد. تعـارض بـین       دلیل آورده است، محال اسـت کـه دوبـاره برهـانی بـرخالف آن     

دو حکمی که به مرحلـه قطعیـت رسـیده باشـند ممکـن نیسـت. دو حکـم عقلـی یـا شـرعی           

تواننـد در تعـارض بـا یکـدیگر باشـند، چنانچـه حکـم شـرعی قطعـی بـا            قطعی هرگـز نمـی   

حکم عقلی قطعـی نیـز امکـان تعـارض ندارنـد. زیـرا حکـم شـرعی در صـورتی بـه مرحلـه            

 رسد که واجد شرایط زیر باشد:  قطعیت می

 صدور آن از ناحیه معصوم، قطعی و یقینی باشد.   الف(

 که احتمال دیگری را برنتابد.   یا گونه داللتی روشن بر مدعا داشته باشد به ب(

در آن  یقصـد بیـان حکـم الهـی باشـد و احتمـال تقیـه و ظاهرسـاز         صدور آن نیـز بـه   ج(

 نرود.

آمـده از دلیــل حکــم شـرعی، صــفت قطعیــت پیــدا    دســت بــه  مراحــل معرفـت  نیــازا پـس 

صـورت قطعـی بـرخالف مفـاد چنـین حکمـی باشـد،         کند. حال اگر فرض شود، عقـل بـه   می

گذاشـته   ریقطعـی، در چگـونگی داللـت دلیـل شـرعی تـأث       ت که ایـن حکـم عقلـی    طبیعی اس

و مــانع از داللــت قطعــی و یقینــی آن بــر مــدعا خواهــد شــد. و شــرط دوم محقــق نخواهــد  

 پذیر نیست.  بود. بنابراین، تعارض حکم شرعی قطعی با حکم عقلی قطعی، امکان

ـ    یطـور  توجه اسـت  همـان   نکته دیگری که قابل ین دو دلیـل قطعـی محـال    کـه تعـارض ب

طــور کــه تعــارض بــین دو وحــی قطعــی   اســت و برفــرض تحقــق عالجــی نــدارد و همــان 

ممکن نیسـت و برفـرض وقـوع درمـانی نـدارد، تعـارض بـین عقـل قطعـی و وحـی قطعـی            

نیـز محــال اســت و برفــرض تحقــق، عــالج ناپـذیر اســت زیــرا مرجــع و بازگشــت تعــارض   
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قطعـی بـا خـودش معـارض باشـد و معارضـه       دو دلیل قطعی بـه ایـن اسـت کـه یـک دلیـل       

ــه اجتمــاع دو نقــیض و    ــا خــودش ب ــل قطعــی ب ــل ســلب و ا»یــک دلی منجــر «  جــابیتقاب

 (421: 1774،5طباطبایی، «)شود که بطالن آن از بدیهیات اولیه است. می

شـود کـه تعقـل و تفکـر      با توصـیفی کـه از بیـان عالمـه)ره( انجـام گرفـت مشـخص مـی        

ــوم ــرآن و اســتخراج عل ــتقن و    در ق ــرآن، راهنمــای م ــاعی از ق ــوم اجتم ــم از عل ــف اع مختل

پایــداری، جهــت هــدایت جوامــع بشــری در خصــو  روابــط و ضــوابط اجتمــاعی         

چـرا کـه ابتـدا ایـن بـر اسـاس تعقـل اسـت و عقـل بـرای خـودش حجیـت دارد و              ،باشد می

 خللـی در آن راه  گونـه  چیدوم استنباط از وحـی اسـت کـه بـه تأییـد عقـل حجیـت دارد و هـ        

تعقــل در  لهیوســ نـدارد. پــس اســتخراج علــوم مختلـف اعــم از علــوم اجتمــاعی، از قـرآن بــه   

عقـل اسـت و ایـن دو منطبـق      لهیوسـ  آن مساوی استخراج علـوم اعـم از علـوم اجتمـاعی بـه     

 تعارضی ندارند. گونه چیبر هم هستند و ه

 وجود قوانین اجتماعی در قرآن. 7-7

ــر ا   ــود را ب ــان خ ــه بنی ــت ك ــ  اس ــالم دین ــا را                                                     اس ــن معن ــز ای ــت و نی ــاده اس ــاع نه                                                 جتم

ــه ــئون بشــری        ب ــأن  از ش ــیچ ش ــرده اســت و در ه ــالم ك ــاع را   یمســئله  ،                                                                صــراحت اع             اجتم

                                                                             اولین نـدای  كـه بشـر را دعـوت نمـود تـا بـه امـر اجتمـاع اعتنـا و           لذا   ؛                مهمل نگذاشته است

  0         ه آیـات                                               سـر داد و مـردم را دعـوت كـرد بـه اینكـ       1پیـامبر اکـرم                             اهتمام بورزد، ندای  بود كه

                                                          منظــور سـعادت زنــدگ  اجتمـاع  و پــاك  آنـان و حفــ                       پروردگــارش بـه    ی                  را كـه از ناحیـه  

                                         
  «                                                                                                                        ب ع وه  و  ال ت ت ب ع وا الس ب ل  ف ت ف ر ق  ب ك م  ع ن  س بیل ه  ذل ك ـم  و ص ـاك م  ب ـه  ل ع ل ك ـم  ت ت ق ـون               ً        م س ت قیمًا ف ات                       و  أ ن  هذا ص راطی »           مانند آیات   . 0

ً     و  اع ت ص م وا ب ح ب ل  الل ه  ج میعًا و  ال ت ف ر ق وا و  اذ ك ر وا ن ع م ت  الل ه  ع ل ی ك م  إ ذ  ك ن ت م  أ ع داًء ف  »    ( ؛    013      انعام، )                                            أ ل ف  ب ی ن  ق ل وب ك م  ف أ ص ـب ح ت م                                       ً                                                                              

                                    * و  ل ـت ك ن  م ـن ك م  أ م ـة                                                                                             ف أ ن ق ذ ك م  م ن ها ك ذل ك  ی ب ی ن  الل ه  ل ك م  آیات ه  ل ع ل ك م  ت ه ت ـد ون   «            ٍ               ش فا ح ف ر ٍة م ن  الن ار                          ً                  ب ن ع م ت ه  إ خ وانًا و  ك ن ت م  ع ل 

                                                          * و  ال ت ك ون وا ك ال ذین  ت ف ر ق وا و  اخ ت ل ف وا م ن                                                                                                 و  ی أ م ر ون  ب ال م ع ر وف  و  ی ن ه و ن  ع ن  ال م ن ك ر  و  أ ولئ ك  ه م  ال م ف ل ح ون                            ی د ع ون  إ ل   ال خ ی ر 

ٌ       ب ع د  ما جاَءه م  ال ب ی نات  و  أ ولئ ك  ل ه م  ع ذاٌب ع ظیم                                          َ   (   011-   013 ،     عمران     )آل  «               
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ــد.   ــرو  كنن ــده، پی ــازل ش ــرق و انشــعاب ن ــع از تف ــات                                                             مجتم ــری        آی ــه    0       دیگ ــز هســت ك                   نی

            و در آیـات  ،      كنـد                                     ات حـاد و عـدم ت رقـه دعـوت مـی       ،                                   صورت مطلق مردم را به اصـل اجتمـاع      به

   و          ات حـاد         اسـاس       بـر          اسـالمی           اجتمـاع         خصـو          یعنـ       ،    خـا            اجتمـاع           به تشکیل  2     دیگری

     كند.          آن دعوت می      ماد    و       معنو         مزایا    و       منافع       آوردن     دست    به

بـا توجـه بـه اینکـه قـرآن جـامع تمـام علـوم بشـر اسـت و            عالمه)ره( معتقـد اسـت کـه   

( لـذا کلیـه علـوم مـورد نیـاز جامعـه بشـری نیـز         15: 1417،1تبیان کل شـی اسـت)طباطبایی،   

ــ ــی  در آن وج ــوم م ــن عل ــم از ای ــرآن اع ــدد در    ود دارد و ق ــات متع ــل آی ــان ذی ــد. ایش باش

موضوعات اجتماعی، اعم از آیـاتی کـه بـه روش تعامـل انسـان بـا خـودش اشـاره دارد مثـل          

سوره بقـره، در رابطـه بـا صـبر، و نیـز آیـاتی کـه تعامـل انسـان بـا دیگـران را             157و  45آیه 

ی کـه تعامـل انسـان بـا     تموضـوع ربـا، و نیـز آیـا     آن سـوره، در  275کند مثل آیـه   توصیف می

سـوره انعـام، در خصـو  اسـراف، بـه بیـان        141کنـد مثـل آیـه     محیط اطرافش را بیـان مـی  

قــوانین اجتمــاعی و توصــیف آن و بیــان جعــل آن از ســوی خداونــد و انطبــاق آن بــا حکــم 

کننـد و   یپردازنـد. همچنـین آثـار رعایـت و عـدم رعایـت آن را در جامعـه بیـان مـ          عقل مـی 

 شمارند. های متصل به آن را می حکمت

 )جاودانگی( ر بودن دیدگاه قرآن در مسايل اجتماعیثابت و یا متغّی. 4-7

ای، و بـا   ثابت و یا متغیر بـودن قـوانین اجتمـاعی بـه ایـن معنـا اسـت کـه در هـر مرحلـه          

ـ          ا ثبـات  هر نوع کنشی در سطد جامعـه، قـوانین و مقـررات اسـالم، قابـل تغییـر اسـت و یـا ب

اســت یعنــی در موضــوعات مختلــف، آیــا اســالم از ابتــدا تــا انتهــا نظــری واحــد دارد و یــا  

                                         
                                           و  أ طیع ـوا الل ـه  و  ر س ـول ه  و  ال     »    ( ؛   01        حجـرات،    « )                                                                                                 م ؤ م ن ون  إ خ و ة  ف أ ص ل ح وا ب ی ن  أ خ و ی ك م  و  ات ق وا الل ه  ل ع ل ك م  ت ر ح م ـون             إ ن م ا ال  »   .0

  . (  01      انفال،   « )                                                                                       ت ناز ع وا ف ت ف ش ل وا و  ت ذ ه ب  ریح ك م  و  اص ب ر وا إ ن  الل ه  م ع  الص اب رین

              و  ل ـت ك ن    »    ( ؛  2        مايـده،    « )                                                                                              و  ال ت عاو ن وا ع ل   ال إ ث م  و  ال ع د وان  و  ات ق وا الل ه  إ ن  الل ه  ش دید  ال ع قاب                                               ... و  ت عاو ن وا ع ل   ال ب ر  و  الت ق و    »  . 2

  . (   010 ،     عمران     )آل  «                                                         ه و ن  ع ن  ال م ن ك ر  و  أ ولئ ك  ه م  ال م ف ل ح ون                                                                                م ن ك م  أ م ة  ی د ع ون  إ ل   ال خ ی ر  و  ی أ م ر ون  ب ال م ع ر وف  و  ی ن 
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هـای قـرآن را در کلیـه علـوم و از جملـه       خیر؟ مرحـوم عالمـه)ره( قـوانین و اصـول دیـدگاه     

از آیـه شـریفه   » گویـد:  سـوره نسـاء مـی    72دانـد و در ذیـل آیـه     مباحث اجتمـاعی ثابـت مـی   

ود؛ اول اینكـه قـرآن كـریم كتـاب  اسـت كـه فهـم عـاد  بـه در  آن          ش چند نكته استفاده م 

پـذیرد و نـه ابطـال و نـه      دسترس  دارد، دوم اینكه قرآن كریم كتـاب  اسـت كـه نـه نسـخ مـ       

توانــد علیــه آن حكمــ  كنــد، چــون  تكمیــل و نــه تهــذیب و نــه هــیچ حــاكم  تــا ابــد نمــ 

ــ     ــور را م ــن ام ــ  از ای ــه یك ــز  ك ــد    چی ــور  باش ــد ط ــذیرد بای ــول و  پ ــوع  تح ــه ن ك

پـذیرد، همـین خـود دلیـل اسـت بـر اینكـه         دگرگونگ  را بپذیرد و چون قرآن اخـتالف نمـ   

پـذیرد، پـس نسـخ و ابطـال و چیـز  از ایـن قبیـل در آن راه نـدارد و          تحول و تغیـر را نمـ   

ــت اســتمرار داشــته باشــد.     ــا روز قیام ــه شــریعت اســالم  ت ــا آن اســت ك ــن معن ــه ای « الزم

 (59: 9، 1417)طباطبایی، 

ــده    ــال دین)ماي ــه اکم ــه آی ــه ب ــا توج ــامب  7،ب ــه پی ــت، ک ــث خاتمی ــاتم  ر) (،( و بح خ

تردیــد  در ذات و صــفات خداونــد بــی یریرناپــذییپیــامبران اســت و نیــز علــم خداونــد و تغ

شود دینـی را کامـل کـرد و بعـد تغییـر داد. یعنـی از سـویی مـا اتمـام دیـن و اکمـال آن             نمی

ــر آن ح ــر آن، در جهــت   اشــهرا اعــالم کنــیم و ســپس ب ــا تبصــره و مــاده ب ــافزاییم و ی ای، بی

شــود پــس اتمــام و اکمــال نیســت. و یــا در  نیزیــادت یــا نقصــان وضــع کنــیم کــه اگــر چنــ

موضـوع خاتمیــت، اعـالم خاتمیــت کنـیم و ســپس تغییــری در احکـام انجــام شـود کــه اگــر      

ــ   رف ایــن تغییــر اعــالم شــود پــس خاتمیــت نقــض شــده اســت چــون ایــن پیــام بایــد از ط

  رسولی ابالغ گردد و اگر خاتمیت اسـتوار اسـت پـس دسـتوری مـازاد بـر آنچـه گفتـه شـده،         

وجود خارجی ندارد کـه ابـالغ و اعمـال شـود چـون رسـولی بـرای ارسـال آن نیسـت و نیـز           

                                                                                                  بــه دور از ذهــن اســت کــه بــا عــدم ابــالغ، دســتوری ا عمــال شــود و عادالنــه نیســت کــه آن 

ــ  ــات احکــام ق ــف اجرايی ــهدســتور در ردی ــراد ب ــرد و اف ــرک آن   رار گی ــا ت واســطه عمــل و ی

 (.  15، مؤاخذه شوند زیرا به دور از لطف خداست)اسراء

هــای بشــر  از آینــده و نیــاز                                                                    همچنــین ممکــن نیســت کــه خداونــد  عــال م  بــه تمــام وجــود،

ــا بخشــی از دســتوراتش     ــد و تمــام و ی ــد مخلــوق خــود را هــدایت کن ناآگــاه باشــد و نتوان
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گونـه کـه    گـردد کـه ایـن از سـاحت ربـوبی دور اسـت. بنـابراین همـان        دچار نقص و تغییـر  

از مسـايل اعـم از مسـايل اجتمـاعی،      کـدام  چیمرحوم عالمه)ره( فرمودنـد امکـان تغییـر در هـ    

پس از پیامبر) ( و پایان خاتمیـت کـه سـند قـرآن اسـت وجـود نـدارد و قـوانین و مسـايل          

 قرآن ثابت و جاودانه است.

 فسیر اجتماعیامکان و جواز ت . 5-7

مسئله دیگری کـه در رابطـه بـا تفسـیر اجتمـاعی مطـرح اسـت ایـن اسـت کـه آیـا افـراد             

تواننــد از قــرآن در جهــت مســايل اجتمــاعی و اهــداف جامعــه، تفحــص کننــد و قــوانین  مــی

                                                        ً                      ً                       اجتمــاعی الزم را از آن اســتخراج نماینــد؟ آیــا ایــن تفســیر، اساســا  امکــان دارد و یــا اساســا   

طباطبـایی)ره( مسـتند بـه آیـات قـرآن کـه افـراد را بـه تعقـل و تأمـل در           جایز است؟ مرحوم 

ــده ــه     آن فراخوان ــوی و اخــروی، ب ــدگی دنی ــعادت زن ــه س ــیدن ب ــرای رس ــد و ایشــان را ب ان

داننـد بلکـه آن    ممکـن و جـایز مـی   تنهـا تفسـیر اجتمـاعی را      اسـت   پیروی از آن فرا خوانـده 

از قــرآن ترقیــب  یریــگ واجــب دانســته و افــراد را بــه بهــرهرا بــر هــر پوینــده راه ســعادت، 

اندیشـند   آیـا در قـرآن نمـ    » فرمایـد یعنـی:   خـدای متعـال مـی   » ... فرمایـد:  کنند. ایشان مـی  می

آیـا بـه   » ( و یعنـی: 24،محمـد «)قـرار دارد؟  ییهـا  قفـل  شـان یها ]تاحقایق را بفهمند[ یـا بـر دل  

ــا [ نمــ  ــرآن ]عمیق ــا در آن اخــتالف و  اندیشــند؟ چنانچــه از ســو             ً            ق ــود، همان ــر خــدا ب غی

ــ   ــاهمگون  بســیار  م ــد. ن ــه (72)نســاء،«یافتن ــت آی ــه    دالل ــدب ر را ک ــرآن ت ــه ق ــر اینک ــا ب                    ّ                       ه

پـذیرد و همچنــین تــدبر، اختالفــات آیـات را کــه در نظــر ســطحی    خاصـیت تفهــم دارد، مــی 

 کنـد، روشـن اسـت و بـدیهی اسـت کـه اگـر آیـات در معـانی          آید حل مـی  و ابتدايی پیش می

ــدبر در آن     ــتند تأم ل و ت ــوری نداش ــان ظه ــ                        خودش ــات صــوری                           ّ  ــل اختالف ــین ح ــا و همچن ه

         ّ                     واسطه تأم ل و تدبر معنی نداشت. ها به آن

ــ  ــرم) ( مب ــر اک ــد      ن ّی پیغمب ــرآن مجی ــی ق ــم اله ــریعت و معل ــیل ش ــات و تفاص جزيی

)ع( را در تیــب موجــب حــدیث متــواتر ثقلــین پیغمبــر اکــرم) ( ايمــه اهــل  باشــد و بــه مــی
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 نکـه ینـامبرده جانشـینان خـود قـرار داده اسـت. و ایـن مطلـب منافـات نـدارد باا          یهـا  سـمت 

انـد مـراد قـرآن مجیـد را از      ای کـه از معلمـین حقیقـی یـاد گرفتـه      دیگران نیز با اعمال سـلیقه 

 (  70: 1794طباطبایی،«.)ظواهر آیاتش بفهمند

ایــن  شــود کــه ایشــان مخــالف جــواز و امکــان تفســیر اجتمــاعی نیســتند و مالحظــه مــی

ــی   ــرح م ــرآن مط ــه خــود ق ــب را مســتند ب ــوم    مطل ــم از عل ــوم اع ــه اســتخراج عل ــد بلک کنن

 نمایند. توصیه و بر انجام تفسیر اجتماعی پافشاری می  اجتماعی را از قرآن،

 انطباق علوم مختلف با قرآن .1-7

ــاء،   ــه)ره( روش علم ــوم عالم ــرآن     مرح ــر ق ــف را ب ــوم مختل ــاق عل ــو  انطب در خص

قـرآن را حامـل تمـام علـوم از     « تبیانـا لکـل شـیء   »ند که با توجـه بـه تعبیـر    پذیرند هر چ نمی

( ایشـان ضـمن انتقـاد از وضـع     15: 1، 1417دانـد. )طباطبـایی،    گذشته تـا حـال و آینـده مـی    

ــزان، روش     ــه تفســیر المی ــرآن، در مقدم ــر ق ــف ب ــوم مختل ــوم توســط عالمــان عل ــاق عل انطب

حــدثین و متکلمــین و فالســفه و علمــاء کنــد و ضــمن اشــاره بــه روش م ایشــان را نقــد مــی

گـوییم: كـه اشـكال  كـه بـر       تنهـا ایـن را مـ    » نگـارد:  مـی   گونه نیعلوم جدید، در نقد ایشان ا

بـه     ً  نـا  یانـد، كـه تفسیرشـان تفسـیر نیسـت، بلكـه تطبیـق اسـت، ع         طریقه مفسرین گذشته كرده

د كـه تفسـیر   كننـ  خود آنان وارد است، هرچنـد كـه بـا طمطراقـ  هـر چـه بیشـتر دعـو  مـ          

واقعــ  قــرآن همــین اســت كــه مــا داریــم. بــرا  اینكــه اگــر آقایــان ماننــد مفســرین ســلف  

هـا  علمـ  را اصـل مسـلم      انـد، پـس چـرا نظریـه     معلومات خود را بر قـرآن تحمیـل نكـرده   

، و انــد کیداننــد، پــس اینــان نیــز در انحــراف ســلف شــر گرفتــه، تجــاوز از آن را جــایز نمــی

 فاسد كردند اصالح نكردند. چیز  ازآنچه را كه آنان

هـای  كـه دربـاره تفسـیر بـرایش نقـل كـردیم دقـت          و خواننده عزیز اگر در ایـن مسـلك  »

: انـد  کیبفرماید، خواهد دید كـه همـه در ایـن نقـص )كـه نقـص بسـیار بزرگـ  اسـت( شـر          

ــه دســت آورده   ــا فلســف  ب ــ  و ی ــه آنچــه از ابحــاث علم ــل   ك ــریم تحمی ــرآن ك ــر ق ــد، ب ان

تفسـیر اینـان    جـه یهـا داللـت داشـته باشـد، و درنت     اینكه مـدالیل آیـات بـر آن    اند، بدون نموده
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صـورت مجازهـا    نیز تطبیق شده، و تطبیق خـود را تفسـیر نـام نهادنـد، و حقـایق قـرآن را بـه       

 (17: 1774،1)طباطبایی، « كردند. لیا  از آیات را تا و درآورده، تنزیل عده

تفسـیر المیـزان    یجـا  یسـتند بلکـه در جـا   لیکن ایشان مخـالف تفسـیر علمـی از قـرآن نی    

       ... و  »فرمایـد:  سـوره انبیـاء کـه مـی     70یـه  طـور مثـال در آ   بـه  ؛انـد  بهره جسـته   از تفسیر علمی،

ا  را از آب پدیــد  و هـر چیــز زنــده »( یعنــی:70،)انبیــاء«     ــ      ء  ح ی  ...           ـ    ــ        ــ      ــ     ـ    ج ع ل ن ا م ن  ال م اء  ک ل  ش ی           

 1774طباطبــایی،)«ت  موجــودات زنــده داردآب، دخالــت تــام  در هســ» گویــد: مــی« آوردیــم

ــی  797: 14، ــرار م ــاد ق ــورد انتق ــان م ــه ایش ــل عقا  ( آنچ ــه رأی و تحمی ــیر ب ــد تفس ــده و  دی

ارزش و یــا اثبــات نشــده، بــه قـرآن اســت. حــال اگــر ایــن   و کـم  هیــپا یهــای علمــی بــ یافتـه 

لـوم  نسبت را به عالمه)ره( بدهیم کـه ایشـان بـا تفسـیر علمـی مخـالف اسـت و اسـتخراج ع        

ـ دانـد؛ اصـل جـواز و امکـان تفسـیر اجتمـاعی، و یـا اسـتخراج ا         از قرآن را  منتفی می  همـه  نی

ــر ســؤال مــی   معلومــات  توســط خــود ایشــان از قــرآن،  ــا تفســیر  زی رود. بنــابراین ایشــان ب

بــدون پایــه و اســاس علمــی، بــا   بــا انطبــاق علــوم مختلــف، کنیعلمــی مخــالف نیســتند ولــ

 اند. قرآن مخالف

 های جامعه سخ به نیازپا. 7-7

قــرآن شــفای هــر دردی و پاســخ بــه هــر نیــازی اســت و ایــن مبنــای اســتفاده از قــرآن و 

زنـد.   باشـد کـه در تقریـرات مرحـوم عالمـه)ره( مـوج مـی        روش تفسیر اجتمـاعی قـرآن مـی   

ــه   همــان ــل آی ــان شــد ایشــان ذی ــه کــه بی ــرآن   79گون ســوره نحــل در موضــوع جامعیــت ق

آمده كه قرآن تبیـان هـر چیـز  اسـت، و علـمك مـا كـان و مـا یكـون          در روایات » فرمایند: می

و مــا هــو كــاينك یعنــ  آنچــه بــوده و هســت و تــا روز قیامــت خواهــد بــود همــه در قــرآن  

شـود كـه مـراد از تبیـان اعـم از       اش ایـن مـ    هست، و اگر این روایـات صـحید باشـد الزمـه    

در قـرآن كـریم اشـارات و    بیان به طریـق داللـت لفظـ  باشـد و هـیچ بعـد  هـم نـدارد كـه          

هـای  كشـف كنـد كـه فهـم عـاد  و متعـارف         امور  باشد كه آن اشـارات از اسـرار و نهفتـه   
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( بنــابراین وقتــی قــرآن جــامع علــوم  419: 12، 1774)طباطبــایی،  «نتوانــد آن را در  نمایــد.

هـای   باشد در تمـام مسـايل اعـم از مسـايل اجتمـاعی نیـز جامعیـت دارد و پاسـخ تمـام نیـاز          

 توان در آن یافت. ر را میبش

ــل )نحــل   ــین ایشــان ذی ــی:11،همچن ــه  »( یعن ــه عــدل و احســان و بخشــش ب ــد ب خداون

تـرین   گانـه را كـه مهـم    خـدا  سـبحان ابتـدا آن احكـام سـه     » فرماینـد:  مـی « کند یتیمان امر می

حكم  هستند كـه اسـاس اجتمـاع بشـر  بـا آن اسـتوار اسـت، و ازنظـر اهمیـت بـه ترتیـب            

تـرین هـدف     ر  قـرار دارنـد ذكـر فرمـوده اسـت، زیـرا ازنظـر اسـالم مهـم         یك  پس از دیگـ 

هـا   كه در تعالیمش دنبال شده صـالح مجتمـع و اصـالح عمـوم اسـت، چـون هرچنـد انسـان        

ـ        ازنظـر طبیعتـ     کنیفرد فردند، و هر فـرد  بـرا  خـود شخصـیت  و خیـر و شـر  دارد، ول

شخصـ  مبنـ  بـر صـالح و     هـا دارنـد یعنـ  طبیعـت مـدنیت، سـعادت هـر         كه همـه انسـان  

كـه در ظـرف اجتمـاع     یطـور  كنـد، بـه   اصالح ظرف اجتمـاع  اسـت كـه در آن زنـدگ  مـ      

فاسد كه از هـر سـو فسـاد آن را محاصـره كـرده باشـد رسـتگار  یـك فـرد و صـالد شـدن            

جهـت اسـالم در    نی                                            ً                               او بسیار دشوار است، )و یا به تعبیـر دیگـر عادتـا  محـال اسـت( بـه همـ       

رسـد، منتهـا    آن نمـ   یپـا  ام  ورزیـده كـه هـیچ نظـام غیـر اسـالم  بـه       اصالح اجتماع اهتمـ 

جهـد را در جعـل دسـتورات و تعـالیم دینـ  حتـ  در عبـادات از نمـاز و حـج           و درجه جد

هــا را، هــم در ذات خــود و هــم در ظــرف اجتمــاع صــالد  و روزه مبــذول داشــته، تــا انســان

 (471: 12، 1774طباطبایی، «) سازد.

نـات ایشـان در ذیـل ایـن آیـه و آیـات مشـابه دیگـر ازجملـه مبـانی           پرواضد است که بیا

ــس،     ــات خم ــل آی ــه، مث ــی جامع ــانی فرهنگ ــه، مب ــوقی جامع ــانی حق ــه، مب   اقتصــادی جامع

طـالق، ارث و امثـال متعـدد مشـابه آن، نشـان از اهتمـام         زکات، قصـا ، ربـا، بیـع، ازدواج،   

سـیر خـود بـا اسـتفاده از ایـن      اسالم به اوضاع جامعه اسـت کـه ضـرورت آن را ایشـان در تف    

 اند. آیات نشان داده
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 اصالت فرد یا جامعه . 7-7

هــای متفــاوتی دارد. ابتــدا کــاربرد حقــوقی و دینــی آن، کــه  اصــالت در اصــطالح کــاربرد

بیان کننده تقدم و تأخر در اجرای حقـوق اسـت بـا ایـن بیـان کـه در تعـارض و یـا تضـارب           

طـور مثـال در اجـرای حـدود الهـی و یـا        ت؟! بـه بین حقوق دو چیـز، اولویـت بـا کـدام اسـ     

همچنـین ایـن کلمـه کـاربرد دیگـری در       حقوق اجتماعی، تقدم با فـرد اسـت یـا بـا جامعـه؟     

و امــور اسـت بــدین معنــا    فلسـفه دارد و هــدف از اسـتفاده آن بیــان حقیقــت و اعتبـار اشــیاء   

 که در بررسی دو موضوع و عنوان کدام حقیقی و کدام اعتباری است؟

ــه ذوق علمــی خودپاســخ ان ــا ب ــه آن داد یدیشــمندان هرکــدام بن انــد و برخــی اصــالت  ه ب

و گروهــی نیــز هــردو را  انــد رفتــهیفــرد بــر جامعــه و برخــی اصــالت جامعــه بــر فــرد را پذ 

داننـد یعنـی در مـواقعی حقـوق      اصیل دانسته و رابطه ایـن دو را از جنبـه اصـالت نسـبی مـی     

ی حقـوق جامعـه بـر فـرد ارجحیـت دارد و نیـز گـاه        فرد بر جامعـه برتـری دارد و در مـواقع   

 پذیرد و گاه جامعه از فرد متأثر است. فرد از جامعه تأثیر می

ــه     ــان پذیرفت ــه را توأم ــرد و جامع ــالت ف ــایی)ره( اص ــه طباطب ــوم عالم ــن   مرح ــد و  ای ان

انـد.   اصالت را هـم در جنبـه حقـوقی و دینـی و هـم در جنبـه فلسـفی و عقلـی تبیـین کـرده          

ســوره  12تــا  1متعــددی دارد در خصــو  حرمــت حقــوق افــراد، مثــل آیــات  قــرآن آیــات

ــاعی،     ــوق اجتم ــت حق ــه و رعای ــ  جامع ــامی دارد در خصــو  حف ــز احک ــرات، و نی حج

کنـد کـه فـرد حیـات دارد و حیـات و ممــات وی       سـوره نسـاء و نیـز بیـان مـی      57مثـل آیـه   

 11انفــال و  ســوره 57ســوره مايــده و  72موجــب حیــات و ممــات جامعــه اســت مثــل آیــه 

کنـد مثــل   سـوره رعـد و  نیـز جامعـه حیـات دارد و تغییـر در آن، در افـراد تغییـر ایجـاد مـی          

هــای پرشــمار مشــابه آن، در  ســوره اعــراف، ایشــان مســتند بــه ایــن آیــات و نمونــه  74آیــه 

باشــند و نفــی یکــی،  کننــد کــه جامعــه و فــرد، هــردو اصــیل مــی ذیــل ایــن آیــات بیــان مــی

 شود.   موجب سلب دیگری می
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 عدالت اجتماعی. 9-7

داننــد و دو  مرحــوم عالمــه)ره( عــدالت اجتمــاعی را پایــه و اســاس پایــداری جامعــه مــی

ــی   ــه م ــدالت اراي ــف از ع ــد تعری ــا  ؛دهن ــان درج ــی ییایش ــد: م ــتن  » فرماین ــدالت برپاداش ع

کـه هـر چیـزی سـهم مـورد اسـتحقاق        یطـور  مساوات است و برقراری موازنه بین امـور، بـه  

ــت ــایی، «)ه باشــدخــویش را داش ــین درجــا257: 1770،12طباطب ــدالت  یی( و همچن ــر، ع دیگ

ــراط  ــه دور از اف ــه و ب ــت میان ــر را حال ــته طیوتف ــد)طباطبایی،  دانس ــدالت 219: 1، 1770ان ( ع

ارکـان و الزمـه    نیتـر  در دو محور فردی و اجتماعی محقـق اسـت کـه در جامعـه جـزء مهـم      

تــرین برنامــه  رحــوم عالمــه)ره( جــامعباشــد. م اســتواری و ادامــه حیــات جامعــه بشــری مــی

 نیتـر  داننـد و معتقدنـد ازنظـر اسـالم مهـم      اجتماعی، در زمینه مسايل اخالقـی را عـدالت مـی   

هـا فـرد    هدف این برنامـه صـالح اجتمـاع و اصـالح عمـوم اسـت. چـون هرچنـد کـه انسـان          

فردند و هر فردی برای خـود شخصـیت و خیـر و شـری دارد ولـی ازنظـر طبیعتـی کـه همـه          

ها دارنـد یعنـی طبیعـت منیـت، سـعادت هـر شخصـی مبنـی بـر صـالح و اصـالح ظـرف              نآ

ـ  کنـد و دسـت   اجتماعی اسـت کـه در آن زنـدگی مـی     بـه چنـین سـعادتی بـدون وجـود       یابی

 (477 :12، 1770عدالت اجتماعی ممکن نیست.)طباطبایی، 

در حقیقـت، خـدا   »( یعنـی 90،)نحل                       ـ     ـ              ـ                 ـ               ایشان ذیـل آیـه)إ ن  الل ه  ی أ م ر  ب ال ع د ل  و  ال إ ح س ان ...(           

مـراد از  »فرماینـد:  ؛ مـی «دهـد  به دادگر  و نیكوكـار  و بخشـش بـه خویشـاوندان فرمـان مـ       

عدالت در این آیـه، عـدالت اجتمـاعی اسـت و آن عبـارت از ایـن اسـت کـه بـا هـر یـک از            

افــراد جامعــه طــوری رفتــار شــود کــه مســتحق آن اســت و در جــایی، جــای داده شــود کــه  

ــزاوار آ ــاعی     س ــی اجتم ــار اصــیل اخالق ــه معی ــت ک ــاعی اس ــن خصــلتی اجتم ــت و ای ن اس

( 477: 12، 1770طباطبـایی،  «)باشـند.  باشـد و فـرد فـرد مکلفـین مـأمور بـه انجـام آن مـی         می

ــی   ــه شــد م ــورد عــدل گفت ــود )االحســان(، آنچــه در م ــی مقصــود از  در اینکــه فرم ــد یعن آی

نـد بلکـه خیـر و نفـع بـه دیگـران هـم        احسان، احسان به غیراست نه اینکه فـرد کـار نیکـو ک   

 (479: 1770،12برساند)طباطبایی، 
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 وجود طبقات در جامعه. 10-7

عالمه)ره( بـه وجـود طبقـات مختلـف در جامعـه اذعـان دارد. ایشـان جوامـع را متشـکل          

ــؤمن و      ــافق و م ــعف، من ــالد و مستض ــتکبر، ص ــرف و مس ــون مت ــی همچ ــات مختلف از طبق

( و طــرح بحــث از ایــن طبقــات، 177تــا  91 :4، 1770ی، کنــد)طباطبای امثــال آن معرفــی مــی

ــد آن   ــی مفاس ــه معرف ــه ب ــرآن،  ک ــالح آن در ق ــا و روش اص ــه  ه ــت را در    پرداخت ــده اس ش

 داند. راستای بعثت انبیاء)ع( و نشان اهمیت قرآن به آن می

 رویکرد تقریبی، وحدت و امنیت، ارکان و مبنای تفسیر اجتماعی .11-7

ه بـر ارکـان وحـدت و امنیـت اسـتوار اسـت و توسـط ایـن دو         تردیدی نیسـت کـه جامعـ   

رسـد. مرحـوم عالمـه)ره( بـا دیـدگاهی       کند و بـه اهـداف واالی خـود مـی     ماند و رشد می می

تقریبی و با نگـاه  رف علمـی، از هرگونـه رفتـار و گفتـاری کـه منجـر بـه شـکاف، در آحـاد           

ان از منـابع مختلـف شـیعه    مسلمانان، اعم از فـرق مختلـف، گـردد پرهیـز نمـوده اسـت. ایشـ       

خـود را مقیـد بـه اسـتفاده از      وجـه  چیهـ  و سنی در تـدوین المیـزان بهـره جسـته اسـت و بـه      

هـای سـیوطی، زمخشـری، قمـی و       طـور مثـال از نگاشـته    دانـد. بـه   متون یک فرقه خا  نمـی 

غیره به کرات استفاده کـرده اسـت. همچنـین بسـیار از مطالـب تفسـیر المنـار بهـره جسـته و          

مسـئله و شـبهه، طـرح و پاسـخ گفتـه اسـت ولـیکن         عنـوان صـورت   از مطالب آن را بـه  خیلی

ـ     گاه چیه ای مهـذب   نداشـته اسـت بلکـه بـا نگاشـته      یحرمتـ  یبه صاحبان ایـن آثـار کمتـرین ب

و آراسته به شـئون اخالقـی و در جهـت رفـع تفرقـه، در بسـیاری از مـوارد حتـی نـام ایشـان           

 رده است.عنوان سند سخن خود نیاو را نیز به

ای جامعـه اخالقـی مطلـوب یـاد      عنـوان نیـرو و ابـزار پایـه     ایشان از  وحدت اجتماعی بـه 

دسـتور بـه یـادآوری و متـذکر شـدن خداونـد بـه نعمـت اتحـاد و          » فرمایـد:  نمایـد و مـی   مـی 

مطابق دأب قـرآن شـریف اسـت تـا دعـوت بـه وحـدت اجتمـاعی بـر اسـاس خیـر              یگانگی،

باشـد نـه آنکـه دسـتور بـه تقلیـد عامیانـه و کورکورانـه داده         و هدایت را صحید بنـا گـذارده   
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ـ باشد زیرا از روش و تعلـیم الهـی بسـی دور اسـت کـه مـردم را از       بـه سـعادت و    طـرف  کی

ــر آن     ــد و از جانــب دیگ ــم دعــوت کن ــاریکی جهــل      عل ــنجالب تقلیــد و ت ــا  را در م ه

 (274تا  270: 1، 1770طباطبایی، «)نگهدارد.

 اخالق توحید محور .12-7

  توانـد تـابع تحـوالت اجتمـاعی باشـد کـه بـا تغییـر آن،         بر مبنای افکار متعدد، اخالق مـی 

تغییــر کنــد و یــا مــدلول قــوانین اجتمــاعی باشــد کــه از ســوی جامعــه وضــع شــود و افــراد  

ــی آن را     ــاور درون ــاد و ب ــراد از روی اعتق ــه اف ــن باشــد ک ــابعی از دی ــا ت ــد و ی تمکــین نماین

ــل   ــه آن صــورت عم ــد و ب ــور   بپذیرن ــد مح ــه)ره( اخــالق را توحی ــانند. مرحــوم عالم بپوش

پردازنــد. ایشــان تنهــا راه صــحید اخالقــی را  نقــد دو دیــدگاه اول و دوم مــی داننــد و بــه مــی

ـ ر دانـد کـه بـر اسـاس توحیـد طـرح       شریعت و قوانینی می اسـت و ایـن راه را تنهـا     شـده  یزی

 (170: 2، 1770داند.)طباطبایی، حل اختالفات بشری می راه

 نقد اسرايیلیات. 17-7

صـورت   عالمه طباطبـایی)ره( نگـاه انتقـادی صـریحی نسـبت بـه اسـرايیلیات دارنـد و بـه         

هــای قرآنــی، بــه نظــر  انــد. ایشــان در شــرح بســیاری از داســتان نقــد آن پرداختــه گســترده بــه

انـد نقـد جـدی     انـد و آن را مـورد اسـتفاده قـرار داده     مفسرانی که به اسـرايیلیات توجـه کـرده   

پـردازان   و ایـن قصـه  » نگـارد:  مـی  گونـه  نیـ طـور مثـال در داسـتان سـلیمان ا     کنـد. بـه   د میوار

ــه ــه را ب ــا مبالغ ــانده ییج ــه  رس ــه گفت ــد ك ــد و    ان ــین ش ــه رو  زم ــاه هم ــلیمان پادش ــد: س ان

ــت ــس و جــن و     هف ــین از ان ــده رو  زم ــرد و تمــام  موجــودات زن صــد ســال ســلطنت ك

تخــت خــود سیصــد هــزار كرســ  نصــب وحشــ  و طیــر، لشــكریانش بودنــد. و او در پــا  

نشسـت، بلكـه هـزاران پیغمبـر و صـدها هـزار نفـر         كرد، كه به هر كرس  یـك پیغمبـر مـ     م 

رفتنـد. و مـادر ملكـه سـبأ از جـن بـوده        نشسـتند و مـ    هـا مـ    از امرا  انس و جـن رو  آن 

 و لذا پاها  ملكه مانند پـا  خـران، سـم دار بـوده و بـه همـین جهـت بـا جامـه بلنـد خـود،           

ــ  ــردم م ــن رازش    آن را از م ــا وارد صــرح شــود، ای ــاال زد ت ــن ب ــه دام ــا روز  ك پوشــاند، ت
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ــه حــد  رســانده  ــد: در  انــد كــه گفتــه فــاش گردیــد. و در شــوكت ایــن ملكــه مبالغــه را ب ان

قلمــرو كشــور او چهــار صــد پادشــاه ســلطنت داشــتند و هــر پادشــاه  را چهــار صــد هــزار 

كردنــد و دوازده  ، كــه مملكــتش را اداره مــ نظــام  بــوده و و  سیصــد وزیــر داشــته اســت 

هــزار سرلشــکر داشــته كــه هــر سرلشــكر  دوازده هــزار ســرباز داشــته، و همچنــین از ایــن  

قبــول  كــه در توجیــه آن هــیچ راهــ  نــداریم، مگــر آنكــه   رقابــلیقبیــل اخبــار عجیــب و غ

ــذریم   ــت و بگ ــرايیلیات اس ــار اس ــوییم از اخب ــایی، «)بگ ــی521: 15، 1774طباطب ن در ( همچن

و امـا قـاف بـه معنـا  كـوه  اسـت محـیط بـه زمـین          » دیـ گو یمـ  گونـه  نیداستان کوه قاف ا

ـ ، و ایشـان بـه تعـداد زیـادی ازا    «كه سـبز  آسـمان از رنـگ آن اسـت ...      روایـات   دسـت  نی

ــنماینــد و درنها اســرايیلی اشــاره مــی ــد: مــی تی ــه نظــر درســت نمــ » گوین رســد... علــت  ب

طباطبــایی، «)خیلــ  شــبیه بــه اســرايیلیات اســت درســت نبــودن ایــن حــرف ایــن اســت كــه

1774 ،17 :17).   

 یزیست شناسی، دشمن هراسی، دشمن دشمن .14-7

ــایی)ره( بحــث معرفــی دشــمن و حــذر از    ــانی تفســیری عالمــه طباطب یکــی دیگــر از مب

آن و مقابله و جنـگ بـا آن اسـت. ایشـان بارهـا ریشـه مشـکالت جهـان اسـالم را در نادیـده           

ــا ایشــان و رفــت و آمــد فرهنگــی و سیاســی، و عــدم   گــرفتن دشــمنی دشــ منان و تعامــل ب

داننـد. تسـاهل و تسـامد مسـلمانان در دیـن و پـذیرش والیـت         قاعده نفی سـبیل مـی   توجه به

هـا موجـب سـقوط امـت اسـالمی بـه پرتگـاه         دشمنان دیـن و دوسـتی و میـل نمـودن بـه آن     

کــه دیگــر نــه  یا گونــه بــههالکــت گردیــد و مــورد چپــاول و غــارت دیگــران قــرار گرفتنــد. 

مالــک مــال و نــاموس و جــان خــود بودنــد و نــه اجــازه داشــتند کــه بمیرنــد و نــه رهایشــان 

ــا از مواهــب زنــدگی بهــره  مــی ــد ت منــد شــوند. عالمــه در قســمتی از لطــف و شــفقت   کردن

ـ کنـد و ا  مسلمین نسبت به کفار انتقاد می فكـر   طـور  نیـ چـون مـؤمنین ا  » نگـارد:  مـی  گونـه  نی

كننـد، چـون    خدا  سـبحان در آیـه موردبحـث بـه ایشـان فهمانیـد كـه اشـتباه مـ          كردند،  م 
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دانـد كـه دعـوت بـه زبـان و عمـل. در        گذار حكـم قتـال اسـت، خـوب مـ       خدای  كه قانون

انــد هــیچ اثــر  نــدارد، و از بیشــتر آنــان هــیچ   كفــار  كــه دچــار شــقاوت و خســران شــده

خورنـد، نـه بـه درد آخـرت. پـس       شـود، نـه بـه درد دنیـا  كسـ  مـ        سود  عاید دین نمـ  

افراد در جامعـه بشـریت عضـو فاسـد  هسـتند كـه فسادشـان بـه سـایر اعضـا هـم             گونه نیا

جـز قطـع كـردن، و دور افكنـدن ندارنـد. ایـن وجـه هـم          كند، و هـیچ عالجـ  بـه    سرایت م 

 (247: 2، 1774طباطبایی، «)برا  خود وجه  است.

 وع تفسیر اجتماعیدیگر مبانی تفسیر المیزان در موض. 15-7

ــا     ــزان ب ــیر المی ــارش تفس ــورد نگ ــه)ره( در م ــانی مرحــوم عالم ــمارش و توصــیف مب ش

ــا    رویکــرد اجتمــاعی، فراتــر از آن اســت کــه در ایــن مجــال امکــان بیــان آن باشــد. لــیکن ب

وار بـه دیگـر مبـانی     توجه به رسالت در بیان مبـانی ایشـان، در جهـت ایـن رویکـرد، خالصـه      

ــواردی کــه ایشــان در تفســیر خــود رعایــت کــرده  گــردد ایشــان اشــاره مــی ــد  . ازجملــه م ان

ــب   ــل عق ــی عل ــدگ بررس ــالمی)طباطبایی،   یمان ــه اس ــدم 409: 2و 275: 2، 1770جامع (، ع

ــاء)ع( و       ــری از انبی ــدن بش ــاهر تم ــأ مظ ــتن منش ــا و دانس ــن و دنی ــه دی ــین رابط ــک ب تفکی

و محصـــول دیـــن و توجـــه بـــه توســـعه جوامـــع اســـالمی ازجملـــه توســـعه اقتصـــادی 

ــنعتی)طباطبایی،  ــفه 701و  219و  217و 7و 17،277و  151 :2، 1770صـــــــ (، فلســـــــ

 یشناسـ  اجتماعی، فلسـفه علـوم اجتمـاعی، انحرافـات اجتمـاعی، تغییـرات اجتمـاعی، جامعـه        

ــه  ــانواده، جامع ــت، زن و خ ــ معرف ــاعی،    یشناس ــتگی اجتم ــاعی، همبس ــط اجتم ــگ، رواب جن

ــابرابری اجتمــاعی، ســنت   تبلیــغ،  یشناســ جتمــاعی، جامعــه هــای اجتمــاعی، کنتــرل ا   ن

ــردم ــ م ــرآن از      یشناس ــیر ق ــو ل در تفس ــاد تح ــع، ایج ــدرت در جوام ــز ق ــا تمرک ــارزه ب ّ                                           ، مب                                          

ــاز     ــه جمــع اندیشــی، ارکــان ســاخت جامعــه قــوی، تفســیر عصــری مطــابق نی ــی ب فردگرای

فهــم بــودن و پرهیــز از طــرح تفصــیلی مباحــث ادبــی فقهــی و  و همــه یســینو جامعــه، ســاده

ــز از تفصــیل در تفســیر مبهمــات قــرآن  کالمــی در تفســیر،  ــرآن ، پرهی ــه اصــالت ق اعتقــاد ب

نسـبت بـه دیگـر مصـادر تشـیع، کاسـتن از حجـم و شـأن تفاسـیر مـأثور، پرهیـز از گـزارش             
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ــد آن  ــث ضــعیف و موضــوع و نق ــز از   احادی ــث و پرهی ــان احادی ــوا محــوری در بی ــا، محت ه

جامعـه، پرهیـز از بکـار گیـری     هـای   و توجـه بـه نیـاز    ینگـر  اکتفا به سـند در روایـات، واقـع   

اصــطالحات علمــی، پــرداختن بــه بالغــت و اعجــاز، اهتمــام بــه حــل مشــکل امــت اســالم،  

عــدم افــراط در اعتمــاد بــه عقــل، بررســی آثــار مخــرب فســاد و انحطــاط، توجــه بــه ابعــاد  

پاســخ بــه شــبهات مستشــرقان در بــاب حــدود، دیــات حقــوق   معنــوی و مــادی در اســالم، 

 بــا یا گونــه کالمــی و فقهــی کــه بــه یهــا بی و دیگــر مســايل، و بحــثهــای مــذه زن، اقلیــت

اسـالم در همـه شـئونش    » فرماینـد:   ، ایشـان در نهایـت مـی   شـود  یمسايل اجتماعی مربـوط مـ  

صـراحت بنیـانش را بـر     ( تنهـا دینـی اسـت کـه بـه     121: 4، 1770طباطبـایی،  «)اجتماعی است

ــود، موضــ     ــئون خ ــأنی از ش ــیچ ش ــرار داده و در ه ــاع ق ــرده   اجتم ــا نک ــاع را ره وع اجتم

 (.94: 4، 1770است)طباطبایی، 

 یریگ جهینت. 4

از تفحــص در تفســیر المیــزان و دیگــر آثــار مرحــوم عالمــه طباطبــایی)ره( در خصــو   

کــه ابتــدا ایشــان خــود را ملــزم بــه  میابیــ یمبــانی ایشــان در نگــارش تفســیر اجتمــاعی درمــ

ری بـرای سـعادت و هـدایت بشـر و     نگارش تفسیری اجتماعی بـرای نسـل نـو و ایجـاد ابـزا     

ــی کــالم   ــذا  اهلل مــی مورداســتفاده در جهــت فهــم ســند ســعادت و هــدایت بشــر یعن ــد. ل دان

ایشان با عنایت به ایـن مطلـب، تفسـیری بسـیار روان و شـیوا و آراسـته بـه اخـالق اسـالمی          

و به دور از تکلـف در نوشـتار و نیـز پـر از مفـاهیم عمیـق علمـی بـا زبـانی آسـان و حـاوی            

اسـت. از منظـر ایشـان قـرآن       اطالعات علمی مـورد نیـاز جامعـه در جهـت سـعادت نگاشـته      

جامع تمـام علـوم و حـاوی تمـام طـرق سـعادت اسـت و قـوانین آن ثابـت و قابـل اسـتفاده            

باشـد. وی معتقـد اسـت     افـراد مـی   نیتـر  تـرین افـراد تـا متخصـص     برای عموم اعـم از سـاده  

بایســت  دام بــه نحــوی حقــوقی دارنــد کــه مــیاصــالت از آن جامعــه و فــرد اســت و هــر کــ

 تأدیه شود و هیچ برتری بین فرد نسبت به جامعه و یا عکس آن متصور نیست.
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 0داود اسماعیلی
 

 چکیده

                                                                              جریـــان تفســـیر اجتمـــاعی واکنشـــی جـــدی در برابـــر شـــرایط جدیـــد و  

                                          هـای نوپدیـد جهـان معاصـر بـه شـمار                                            رخدادهای نوین و پاسـخی بـه پرسـش   

ــی ــد؛      م ــ   ازا        آی ــرش از آن        رو   ن   ی ــن نگ ــا ای ــا ب ــوده ت ــالش نم ــرآن ت ــران ق                                                               مفس

ــه ــوزه         ب ــای آم ــتای احی ــال در راس ــیری فع ــان تفس ــوان جری ــی و                                                                 عن ــای دین                ه

                                                                       گیرنـد؛ بایسـته اسـت تفسـیر اجتمـاعی قـرآن را بازتـاب دو گونـه                         قرآنی بهـره 

ــت کــه مفســر اجتمــاعی تــالش دارد از        ــلبی و ایجــابی دانس                                                                               از تحــول س

                                                        الت وارد بــر دیــن و قــرآن را نفــی و از ســویی دیگــر                        ســويی شــبهات و اشــکا  

ــه       ــب عرض ــگاه مخاط ــی را در پیش ــایق قرآن ــد حق ــاتی جدی ــان و ادبی ــا زب                                                                                   ب

ــانی     ــام تفســیری مب ــانی ع ــر مب ــزون ب ــاعی اف ــان تفســیر اجتم ــد. در جری                                                                                      نمای

                                               کـه اجتمـاعی بـودن ایـن تفاسـیر را موجـب                                         دیگری نیـز درخـور تأمـل اسـت    

  و    ی       شـناخت                                   اسـت کـه بـا رویکـرد جامعـه                                به دیگر سـخن ایـن مفسـر           گردد؛    می

ــیش ــرض       پ ــر نگــرش         ف ــاوت از دیگ ــانی متف ــا مب ــده از آن و ب ــای برآم ــای                                                                  ه       ه

        یی بـه      گـو         پاسـخ    و            پـردازد                               گیـری از آیـات قـرآن مـی                            تفسیری به تفسیر و پیـام 

ــش ــا        پرس ــه را از        ه ــرح در جامع ــبهات مط ــ    اولو                                   و ش ــا   ت   ی ــژوهش  ی     ه ــا         پ   ی     ه

ـ          دانـد    ی   مـ              تفسیری خـود                              ت بـه روش تحلیـل محتـوا                                  . در ایـن پـژوهش بـا عنای

                                         
 d.esmaely@theo.ui.ac.ir                                                                . استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران. 0
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ــوم   ــین مفه ــس از تبی ــاعی »                         پ ــیر اجتم ــار     «                  تفس ــاس آث ــر اس ــده ب ــالش گردی                                     ت

                                      تفســـیر پژوهـــان دربـــاره مبـــانی    ی     هـــا      دگاه    یـــ                              تفســیری مفســـران قـــرآن، د 

                                    اختصاصی این جریان بررسی و نقد گردد.

              ، زبان قرآن.   یی   گرا                                       قرآن، تفسیر اجتماعی، مبانی تفسیر، عقل               وا گان کلیدی:

 مقدمه. 0

ــان     تفســ ــرآن از جری ــه                        هــای فعــال و گســترده                                 یر اجتمــاعی ق       جــای                           تفســیری اســت کــه ب

                                        هـای دینـی را در مـتن زنـدگی مـردم                                                        بر ابعاد صوری و ادبـی آیـات تـالش دارد آمـوزه           تأکید

ــب   ــاط و عق ــل انحط ــا عوام ــرار داده و ب ــن                                                 ق ــد؛ ازای ــارزه كن ــلمانان مب ــدگی مس ــن                                                مان           رو، ای

                                       مســلمانان و خیــزش و بیــداری جوامــع                                                     رویکــرد، نقشــی مهــم در آگــاهی بخشــی اجتمــاعی

ــوزه   ــن و آم ــه دی ــردی ب ــدگاه ف ــری                                                                          اســالمی داشــته اســت. تحــول از دی ــه تعبی                          هــای آن و ب

ّ          دیگر، تحّول از آخرت                     حـل مشـكالت مـادی                                                          گرایـی فـردی بـه دیـدگاه اجتمـاعی و ارايـه راه                

ــان، از مهــم                                                                و معنــوی مســلمانان و تغییــر وضــعیت ضــعیف، مــنحط و عقــب         تــرین                            افتــاده آن

                                                                                       هــای ایــن جریــان تفســیری اســت؛ همچنــین از آثــار ایــن حركــت مبــارزه بــا رواج       صــه   شاخ

ــه موجــب تضــعیف جایگــاه     ــوده ك ــوآمیز ب ــد  ســخیف و غل ــه عقای ــات و وابســتگی ب                                                                                              خراف

                                                                                                 واقعـی دیـن و بـه چــالش کشـیده شـدن آثــار معنـوی و منزلـت آن اســت. ثمـره دیگـر ایــن          

                         ویـژه حیـات اجتمـاعی،                لـف، بـه           هـای مخت                                                    حرکت، بازبینی در اندیشـه سـنتی دینـی در حـوزه    

ــی   ــذا م ــان اســت؛ ل ــوقی و مســايل زن ــور حق ــت                                                     ام ــوان گف ــاعی در تفســیر،    :            ت ــان اجتم                               جری

                      تـوان یافـت كـه از                                                                          ترین جریـان معاصـر تفسـیری اسـت و امـروز كمتـر مفسـری را مـی             قوی

                               این جریان تأثیر نپذیرفته باشد.

ــاا ــان تفســیر       حــال   ن ی     ب ــ                    در می ــانی ای ــین چیســتی و مب ــان در تبی ــان تفســیری                                            پژوه                    ن جری

ــت    ــه برداش ــتالف نتیج ــن اخ ــی از ای ــود دارد. بخش ــتالف وج ــان از                                                                    اخ ــاوت ایش ــای متف                            ه

ـ           اسـت؛ ازا   «        ویژگـی  »  و   «     مبنا »      مفهوم                                                     ایـن پـژوهش بـا تفکیـک میـان ایـن دو مفهـوم           در     رو   ن   ی

  «       مبنـا  »                                                                                          به بررسـی مبـانی مفسـران اجتمـاعی پرداختـه شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس منظـور از            
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                                             مبتنــی بــر آن بــه تحلیــل و تبیــین مــتن        مفســر                   هــایی اســت کــه        فــرض                  فــرض یــا پــیش     پــیش

                                                        از ســوی دیگــر مفســران پذیرفتــه نشــده باشــد؛ امــا       هــا       فــرض   ش ی         ایــن پــ           د هرچنــد       پــرداز      مــی

     ، در      خـا                                             ای اسـت کـه بـه دلیـل رعایـت مبـانی                             خصوصـیت یـا مشخصـه     «               ویژگی  تفسـیر  »

ــه           حاصــل مــی        آیــات        تفســیر             داد فکــری                    در نتیجــه و برونــ  «        ویژگــی »      گــر ی د         عبــارت               گــردد و ب

                     تـوان دریافـت کـه          مـی   «        ویژگـی  »  و   «       مبنـا  »                                         شود. لذا بـا توجـه بـه تفـاوت میـان                    مفسر دیده می

                                        بـرده شـده در حقیقـت ویژگـی تفسـیر                                 ی تفسـیر اجتمـاعی نـام    ن             عنـوان مبـا                     بسیاری از آنچه به

               اجتماعی است.  

ــه       ــاعی ب ــیر اجتم ــان تفس ــایی جری ــدف شناس ــا ه ــر ب ــژوهش حاض ــی از                                                                            پ ــوان یک                   عن

ــان ــأخ         جری ــانی آن ســامان            هــای مت ــین مب ــه                                         ر تفســیری و تبی ــر اســاس یافت ــه؛ ب ــن                               یافت             هــای ای

                          اصــالت قــرآن در مصــادر  »  ،  «                            جامعیــت و جــاودانگی قــرآن »                                  پــژوهش مبــانی مختلفــی ماننــد: 

  و   «        قرآنــی   ی    هــا                                                         بــاور بــه غالــب بــودن رویکــرد اجتمــاعی در آمــوزه »  ،  «    یــی   گرا       عقــل »  ،  «      دینــی

       شــمار                            ان تفســیر اجتمــاعی بــه                      از مبــانی خــا  جریــ  «                                        تلقــی عرفــی نســبت بــه زبــان قــرآن »

  و                                                       مفسـران اجتمـاعی بـه ایـن مبـانی یکسـان نیسـت                    هـر یـک از                           آید. هرچند میزان توجـه      می

                                                                  حاصل کار مفسران قرآن در این تفاسیر به یک شکل نمود پیدا نکرده است.

 پیشینه. 2

پژوهـان   در تفاسـیر متـأخر، تفسـیر    یاجتمـاع  کـرد یبا توجـه بـه اهمیـت و گسـتردگی رو    

هــای تفاســیر ایــن  ی بــه تبیــین ماهیــت، مبــانی و ویژگــیدهــای زیــا ت و پــژوهشدر مقــاال

قـرآن؛ چـالش تعریـف     یاجتمـاع  ریتفسـ »انـد. بـرای نمونـه نفیسـی در مقالـه       جریان پرداخته

ــرآن،  « هــا و ویژگــی ــان ق ــن  4: ش1797)پژوهشــنامه تفســیر و زب ــت ای ــین ماهی ( ضــمن تبی

ــان ویژگــی ــ  جری ــن تفاســیر را معرف ــین صــادق گلســتانی در  نمــوده  یهــای ای اســت. همچن

ــه ــ »ی  مقال ــیر تفس ــی س ــی تحلیل ــاع ریبررس ــر  یاجتم ــرن اخی ــریم در ق ــرآن ک ــت « ق )معرف

ــاعی،  ــی اجتم ــه     25: ش1794فرهنگ ــز مقال ــت؛ نی ــوده اس ــه نم ــر توج ــده اخی ــار س ــه آث ( ب
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ــه قلــم ســیده فاطمــه « گــرایش اجتمــاعی در تفاســیر معاصــر» ــات،  ب حســینی میرصــفی )بین

ــه ( و م90-79: ش1795 ــ »قال ــانی تفس ــاع ریمب ــریم  یاجتم ــرآن ک ــم، « ق ــرآن و عل : 1792)ق

ــان 12ش ــی روحـ ــؤدب و مجتبـ ــا مـ ــید رضـ ــته سـ ــه  ی( نوشـ ــز مقالـ ــانی و »زاده و نیـ مبـ

ــه ــ  شاخص ــای تفس ــاع ریه ــریم  یاجتم ــرآن ک ــدیث،  « ق ــرآن و ح ــوم ق ــات عل : 1777)تحقیق

ــاظم قاضــی( 1ش ــژوهش زاده و روح نوشــته ک ــاظمی از دیگــر پ ــه  اهلل ن ــوط ب ــای مرب ــن ه ای

ــدگاه    ــمردن دی ــیش رو ضــمن برش ــژوهش پ ــیری اســت. پ ــان تفس ــه   جری ــاگون ب ــای گون ه

 ها پرداخته است.   ارزیابی و نقد این دیدگاه

 تعریف تفسیر اجتماعی. 3

         از ســوی             شــود امــا                                    هــا رویکــرد اجتمــاعی دیــده مــی                                      بــاوجود تنــوع تفاســیری کــه در آن

ــف مشخصــی   ــان تعری ــن جری ــرای                                         مفســران ای ــ »       ب ــاع   ر ی     تفس ــد    ار  «  ی        اجتم ــه نشــده، هرچن                        اي

             بـا عنـوان                  ایـن جریـان                   نـد. ذهبـی از   ا          برآمـده          هـای آن                     ماهیـت و ویژگـی        تبیین       درصدد       برخی

                           انطبـاق نـص قرآنـی بـا       «                لـون اجتمـاعی   »         نویسـد:                      یـاد نمـوده و مـی     «                     اللون االدبی االجتماعی »

      بـا                 (. رومـی نیـز      101  :  2 ج     تـا:                                                           های اجتماعی و نظم عمـران در جامعـه اسـت )ذهبـی، بـی        سنت

ـ                    هـای اجتمـاعی و                                                نویسـد: قـرآن مشـتمل بـر درمـان بیمـاری          مـی    ی        اجتمـاع    ر ی        ه تفاسـ          اشاره ب

ـ                            حل مشکالت سیاسـی اسـت. ازا     راه                                                       برخـی از مفسـران بـه ایـن آیـات توجـه نمـوده و            رو   ن   ی

  ؛    010  :     0022              انــد )رومــی،                                                                   باهـدف عــالج مشــکالت اجتمــاعی بــه تفســیر ایــن آیــات پرداختــه 

ــ   118  :  2   ،    0981 ــا ارايــه دو تعری                                                ف دربــاره رویکــرد اجتمــاعی در تفاســیر هــر                                        (. امــا ایــازی ب

ــ  ــر تفس ــاق ب ــل انطب ــف را قاب ــاع   ر ی                                         دو تعری ــی   ی        اجتم ــه از آن        م ــف اول ک ــد؛ وی در تعری                                       دان

ــاد مــی  «                            پــردازی قــوانین اجتمــاعی         نظریــه »        عنــوان       بــه   «  ی        اجتمــاع   ر ی     تفســ »         نویســد:           کنــد مــی          ی

   ی        اجتمـاع            رو مفسـر                                                                              تفسیر اصول، قـوانین و احکـام اجتمـاعی مسـتنبط از قـرآن اسـت ازایـن       

ــرح مباحــث         در ــر ط ــت. و از منظ ــاریخی اس ــنن ت ــام و س ــوانین و احک ــن ق ــی کشــف ای                                                                                           پ

                                                دوزد و متناســب بــا ایـن قلمــرو بــه دنبــال                                                       نظـری امــور حیــات جامعـه بــه آیــات چشــم مـی   

                            تبیین مفاهیم و اصول آن است.
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  ،       ادکرده   یــ  «                                     تفســیر بــر اســاس دانــش اجتمــاعی »                                          وی در تعریــف دوم کــه از آن بــا عنــوان   

                   پــی احکــام خــا                                           تفســیر خــا  مســايل عینــی جامعــه در  «  ی        اجتمــاع   ر ی     تفســ »   د:       نویســ      مــی

      هــای                                                 ؛ برمبنــای ایــن نگــرش مفســر بایــد از دانــش     اســت                                     تــاریخی و عینــی عمــومی از قــرآن

ــد در حــوزه احکــام خــا  سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و    ــا بتوان                                                                                                اجتمــاعی آگــاه باشــد ت

            انـد نیـز                              در علـوم انسـانی مطـرح                                                              مانند آن فهمی از این موضوعات داشـته باشـد. اهـدافی کـه     

ــاع   ــر اجتم ــام مفس ــورد اهتم ــه      ی                                 م ــاعی، جامع ــی اجتم ــد: روانشناس ــت؛ مانن ــی و                                                    اس           شناس

ــش ــه آن        دان ــرتبط ب ــای م ــد:                       ه ــرم           مانن ــاعی، ج ــوق اجتم ــاعی و                            حق ــگ اجتم ــی، فرهن                               شناس

ــا اشــاره     (.   018   :    0389                                                           نهادهــای اجتمــاعی ماننــد خــانواده و مــدیریت )ایــازی،                             نفیســی نیــز ب

                                  انـد بـه سـه دیـدگاه دربـاره                                                   پژوهـان تفسـیر اجتمـاعی را تعریـف نکـرده              خی قرآن     که بر        به این

ــاع   ر ی     تفســ ــه د    ی        اجتم ــوده ک ــاره نم ــ                       اش ــه        دگاه   ی ــاریفی اســت ک ــه تع ــاظر ب                                                 اول و دوم  وی ن

                                                                          ارايـه داده و دیـدگاه سـوم نیـز بـر آن اسـت کـه اجتمـاعی خوانـدن             ی      اجتماع   ر ی            ایازی از تفس

ـ                                                             ه مسـايل جامعـه یـا بـه تعبیـر دیگـر اجتمـاع اعـم                                                 این جریان تفسیری به دلیل توجه مفسـر ب

       (.  01  :     0393                                             از امور اجتماعی یا فردی و اصالح آن است )نفیسی،

                نمایـد؛ نخسـت                                               هـا توجـه بـه چنـد نکتـه ضـروری مـی                               ارزیابی ایـن دیـدگاه           در نقد و     اما 

   ل   یــ            کــه بــه دل                 انــد، دو ایــن            نپرداختــه   ی        اجتمــاع   ر ی                                               اینکــه ایــن مفســران خــود بــه تعریــف تفســ

   ر ی                                                                                  این مفسـران بـه مسـايل اجتمـاعی و شـبهات جـاری در جامعـه، عنـوان تفسـ                توجه خا

ــاع ــای       ی        اجتم ــواردی موجــب یادکرده ــده و در م ــالق ش ــان اط ــیری ایش ــرد تفس ــر عملک                                                                                 ب

                                       طلبـانی ماننـد سـید جمـال و محمـد                           سـه اینکـه اصـالح      .                                متفاوت از این جریان گردیده اسـت 

ــه نمــی   ــرد را جــدای از اصــالح جامع ــده اصــالح ف ــاعی         دانســت                                                       عب ــا رویکــرد اجتم ــه ب                                  ند ک

        ً                                                                                   خویش صرفًا توجه بـه مسـايل اجتمـاعی را مـالک قـرار داده باشـند بلکـه اصـالح اجتمـاعی          

ــرد مــی  ــار ف ــده و رفت ــ           دانســته                                                را در ضــمن اصــالح عقی ــر اســاس آن ب ــد و ب ــد      ا                           ان               نقــد عقای

ــی  ــد گردید        خراف ــری و                   باورمن ــد فک ــاء رش ــا ارتق ــاع ب ــات اصــالحی در اجتم ــه حرک ــد ک                                                                       ن

                                                                                  افـراد جامعـه میسـر خواهـد شـد؛ لـذا ازآنجاکـه در تفاسـیر قبـل از عبـده                 تـک              فرهنگی تـک 
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ــه    ــه قرارگرفت ــات موردتوج ــردی آی ــاد ف ــه ب       و                                                 ابع ــه ب ــده توج ــس از عب ــیر پ ــد                                              در تفاس      ع

ــتری دارد   ــور بیش ــاعی ظه ــار در        ،                                اجتم ــیر انحص ــن تفاس ــر ای ــاعی ب ــوان اجتم ــالق عن                                                              اط

       برخــی              موجــب شــده    و      ایــد   نم      مــی                                                             برداشــت اجتمــاعی و نــه مســايل فــردی از آیــات را القــا 

ــرد  ــر نگــرش از نگــاه ف ــی      ی                               تغیی ــن تفاســیر معرف ــارز ای ــه نگــاه جمعــی را خصوصــیت ب                                                                ب

     (.    31  :     0392                ند)حسینی میرصفی،  ای  نم

ــا بــه  ــه مســايل و مشــکالت فــرد و اجتمــاع ب                  کــارگیری علــوم                                                                            در ضــمن توجــه مفســر ب

         جتمـاعی                                                                                          اجتماعی در فهم بهتر قـرآن یـا تحلیـل آیـات بـا هـدف برداشـت نظریـه یـا سـنتی ا          

ــه ــه          ن ــه اســت. در نتیجــه در اراي ــود یافت ــن تفاســیر نم ــارض نیســت بلکــه در ای ــا در تع                                                                                                  تنه

                                                                                             تعریف باید به محصول کار این مفسـران توجـه نمـود. بـا توجـه بـه ایـن نکـات در تعریـف          

                                             تفسـیری اسـت کـه در آن مفسـر نسـبت بـه          ی        اجتمـاع    ر ی     تفسـ  »                              تفسیر اجتمـاعی بایـد گفـت:    

ـ                             ورزد و درصـدد اسـت بـا تک    ی                               مسايل فرد و اجتماع اهتمـام مـ                       هـای روز و الهـام         دانـش       بـر    ه   ی

   «.                                                      گرفتن از آیات قرآن به اصالح امور فردی و اجتماعی بپردازد

      شــده                                                                                   ذکـر اســت کـه در ایـن تعریــف گونـاگونی تفاسـیر اجتمــاعی در نظـر گرفتـه                شـایان 

ــل    ــان عم ــردی مشــخص و یکس ــا رویک ــوزه ب ــن ح ــرآن در ای ــرا مفســران ق ــرده                                                                                 زی ــد؛          نک        ان

ــابراین ــف                  بن ــه وص ــده وگرن ــه گردی ــوردنظر اراي ــادیق م ــه مص ــم از هم ــوق اع ــف ف                                                                                     تعری

                                 شـود و در برخـی تفاسـیر نیـز                                                    صـورت حـداقلی در همـه تفاسـیر دیـده مـی                       اجتماعی بودن به

                                                                 گیـری اجتمـاعی از همـه آیـات حتـی از آیـات غیرصـرید نیـز                                          به دلیل اهتمام مفسـر بـه پیـام   

     شود.                        پیام اجتماعی برداشت می

ــادآور مــی ــرآن  بر      شــود                ی ــین              خــی ق ــوان    « ی        اجتمــاع   ر ی     تفســ »                    پژوهــان در تبی    ر ی     تفســ »           از عن

                                                          نویسـد: مفسـر امـروزی بـه هنگـام تفسـیر قـرآن بـه                             انـد. شـرقاوی مـی                   استفاده کـرده    « ی ق ی   تطب

                                                                                                  جنبــه تطبیقــی توجــه بیشــتری دارد و همــواره درصــدد اســت تــا ارتبــاط میــان مــتن قــرآن و 

                                          ارتبـاط اجتمـاعی، علمـی یـا غیـر از                                                             واقعیت بیرونی را به دسـت آورد و تفـاوتی نـدارد ایـن     

                                                                   (. برخــی دیگــر معتقدنــد منظــور از تطبیــق در تفســیر، تطبیــق    81  :     0919                 باشــد )شــرقاوی،    آن

                                                                                            تعالیم و دستورات کلی قرآن بـر زنـدگی انسـان معاصـر و بـه دیگـر سـخن کـاربردی کـردن          
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                                               حــال آن کــه بــا توجــه بــه متــون تفســیری     (.   100  :  0   ،    0380           )خرمشــاهی،                       تعــالیم قــرآن اســت

                                                                         هــای ارايــه شــده از ســوی تفســیر پژوهــان نادرســتی چنــین برداشــتی                      ن جریــان و تحلیــل    ایــ

ــی   ــه برخ ــت؛ چنانک ــکار اس ــرید                                       آش ــی، تص ــاعی و تطبیق ــیر اجتم ــان تفس ــک می ــا تفکی                                                               ب

ــه طــرح مســايل اجتمــاعی     ایشــ               عامــل گــرایش            ی مفســران      نگــر        واقــع           انــد کــه          نمــوده    در                                  ان ب

                          قـرآن و واقعیـت جامعـه             فـاهیم    ن م             رابطـه میـا                                                 تفسیر بوده و موجـب شـده در راسـتای ایجـاد    

   (.   201  :     0012      )شریف،        تالش کنند                                ای اجتماعی یا علمی یا .... باشد            تواند رابطه     که می

 مبانی خا  تفسیر اجتماعی. 0

               تفسـیرپژوهان                      ی خاصـی اسـت کـه       هـا            و ویژگـی                       مبتنـی بـر مبـانی      ی      اجتماع   ر ی         جریان تفس

ـ                هــا برآمـده             تبیـین آن          درصــدد               هــای متعـدد                    در مقـاالت و کتـاب                             ابـن حــال امـا فقــدان          ؛ بــا  د    ان

ــف مشــخص از مب ــا                    تعری ــیری      ن ــ   ؛                و اصــل تفس ــوع تفاس ــاع   ر ی             تن ــدت و ضــعف    ی        اجتم                 و ش

ــن     ــانی ای ــده مب ــه مســايل مختلــف اجتمــاعی موجــب گردی ــان ب ــن جری                                                                                                 اهتمــام مفســران ای

  ن  آ                                   مبـانی متنـوع و فراوانـی بـرای              نتیجـه     و در   ی                                             جریان بـر اسـاس معیارهـای مختلـف ارزیـاب     

                   در نظر گرفته شود. 

                                               عنـوان تفسـیر اجتمـاعی بـه دلیـل رویکـرد                                           کـه قـرار دادن یـک تفسـیر بـه                       افزون بـر ایـن  

                                            بسـا مفسـر بـه دلیـل فضـای حـاکم بـر                و چـه         گـردد            لحاظ مـی                           غالب مفسر در نگارش تفسیر

                             شـده در جامعـه یـا وجـود                         هـای خـا  مطـرح           پرسـش            ی ماننـد                          مخاطب و اقتضـايات دیگـر  

                اسـت و پـس از              پرداختـه                 یـا ... نیـز        بـی                                               های انتقادی خـا ، بـه مباحـث علمـی یـا اد            جریان

ــدتی ــیرپژوهان         م ــن  ا              تفس ــی     ی ــا         ویژگ ــکل   را       ه ــری          در ش ــیری          گی ــان تفس ــن جری ــل                         ای        دخی

   ر ی           هــای تفســ                    در مبــانی و ویژگــی               هــای موجــود          دیــدگاه         ابتــدا           در ادامــه    رو                نــد. ازایــن ا          دانســته

                                                                                و سـپس بـا توجـه بـه تعریفـی کـه از مبـانی تفسـیری گذشـت مـواردی کـه                 مطرح    ی      اجتماع

ــی ــ    م ــانی تفســ          وان آن   ت ــا را از مب ــاع   ر ی                          ه ــت   ی        اجتم ــس     ،       دانس ــد و پ ــین خواه ــه                           تبی           ازآن ب

                                                     در ایـن میـان برخـی بـا پـرداختن بـه مبـانی و          .  د و   شـ         مـی                          های خا  این تفاسیر اشاره        ویژگی
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                                                                         ایـن مبـانی را در چهـار مـورد : نگـاه جـامع گرایانـه بـه قـرآن،             ی        اجتمـاع    ر ی        های تفاس       شاخصه

               سـازی تفسـیر                      نویسـی و عمـومی                        گـری قـرآن، سـاده            هـدایت                                گرایی در تفسـیر، تأکیـد بـر         عقل

   (. 1-  20   :    0388       زاده،           اند )قاضی            خالصه نموده

   ر ی             مبـانی تفسـ    «                                                    گـرایش اجتمـاعی در تفاسـیر معاصـر قـرآن مجیـد       »  ی                         ایازی نیـز در مقالـه  

ــودن تعــالیم                                را چنــین برشــمرده: هــدایت   ی        اجتمــاع                                                           گــری قــرآن در همــه ابعــاد، اجتمــاعی ب

ــه ت   ی،      عصــر   ر ی             اســالم، تفســ                                                    هــای بشــری و نیازهــای انســان معاصــر در فهــم                      وجــه بــه تجرب

                هــای تفســیری                                                                          نــص، بایســتگی اندیشــه اصــالحی و انســجام و وحــدت در برداشــت      

ــازی، ــه ویژگــی     (.   022-   031  :     0389         )ای ــانی ب ــن مب ــر ای                          هــای مفســر اجتمــاعی و                                            وی افــزون ب

       ردیــد                              هــای آن را در ســه مــورد: ت                                           هــای تفســیر اجتمــاعی پرداختــه و ویژگــی               اهــداف و روش

ــدایت       ــیوه ه ــه ش ــاهی ب ــر، آگ ــرایط مفس ــونی در ش ــینیان، دگرگ ــیری پیش ــداف تفس                                                                                               در اه

   (.   031-   033  :     همان                خالصه نموده است )

ــ   ــانی تفس ــین مب ــر در تبی ــدگاهی دیگ ــا دی ــاع   ر ی                                                 ام ــه دو   ی        اجتم ــان را ب ــن جری ــانی ای                                     ، مب

                      : تأکیـد بـر ذاتـی            انـد از          عبـارت                                                             بخش نظری و کـاربردی تقسـیم نمـوده کـه مبـانی نظـری آن       

                 تـأثیر متقابـل                                                                                 فطری بودن روحیه اجتمـاعی انسـان، اصـالت جامعـه در برابـر اصـالت فـرد،          و

                                                                                             رفتارهای فردی بـر حیـات جمعـی، امکـان اسـتخراج و اسـتنباط قـوانین اجتمـاعی احکـام و          

             گـری قـرآن                                                                                    های اجتماعی قرآن، تأکیـد بـر فطـری بـودن نیـاز انسـان بـه دیـن، هـدایت              آموزه

                      : تأکیـد بـر وجـود      از                                          دیـدگاه مبـانی کـاربردی عبـارت اسـت           ایـن     در    ؛                      در همه ابعـاد زنـدگی  

                                                                              های اجتمـاعی در قـرآن و اهتمـام قـرآن نسـبت بـه اصـالح اجتمـاعی عـالوه                         احکام و آموزه

                                                             تـالش بـرای انطبـاق دیـن بـا تحـوالت زمـان همـراه بــا                           تفسـیر عصـری و                      بـر اصـالح فـرد،   

   (.   011-   202  :     0392                                های بشری در فهم نص)حسینی میرصفی،             توجه به تجربه

ــه بیــان ویژگــی                              اســت کــه برخــی از قــرآن   ی              ایــن در حــال    ر ی           هــای تفســ          ً                          پژوهــان صــرفًا ب

-              هـا و شاخصـه                                                           ذهبـی از اولـین کسـانی اسـت کـه بـه معرفـی ویژگـی           ؛     انـد        پرداخته   ی      اجتماع

               بنــدی نمــوده                                             هــا را در دو بخــش محاســن و معایــب دســته                                    هــای ایــن تفســیر پرداختــه و آن

                           نــد از: عــدم تعصــب بــه  ا                 محاســن عبــارت                         هــای مثبــت یــا همــان                          اســت. ازنظــر وی ویژگــی
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                                                                                           مــذهب خــا ، نقــد اســرايیلیات، پرهیــز از گــزارش احادیــث ضــعیف و ورود بــه مبهمــات  

                                           کـارگیری اصـطالحات علمـی و اهتمـام بـه                        اجتنـاب از بـه     ،                                 فراتر ازآنچه در خود قـرآن آمـده  

ــره     ــالمی و به ــت اس ــکالت ام ــل مش ــاز و ح ــت و اعج ــم                                                             بالغ ــری ه ــرآن و                گی ــان از ق                     زم

       را از                           احادیــث مســلم و بخــاری                                                    بشــری؛ وی افــراط در اعتمــاد بــه عقــل و نقــد    ی    هــا        دانــش

   (.   108  :  2   ،  تا          )ذهبی،بی             برشمرده است  ی       اجتماع   ر ی         معایب تفس  و          های منفی      ویژگی

                                                                           هـا موردتوجـه دیگـر تفسـیرپژوهان نیـز قرارگرفتـه؛ لـذا برخـی ایـن                             البته ذکر این ویژگی

       انـــد                     مـــورد کـــاهش داده   1                                           مـــورد افـــزایش و برخـــی دیگـــر تـــا    08               هـــا را تـــا         ویژگـــی

        جریــان  »                                                                   در ایــن میــان اســعدی در بررســی ایــن جریــان کــه بــا عنــوان     (.  08  :     0393         )نفیســی،

                                                               کنـد بـه بیـان ارکـان ایـن تفسـیر پرداختـه و آن را بـر                         از آن یـاد مـی    «       عقلـی    ی        اجتمـاع    ر ی   تفس

                                         دانــد؛ وی در توضــید رکــن نخســت از آن                                                   دو رکــن اجتمــاعی و عقلــی جریــان اســتوار مــی 

                      ویژگــی ایــن جریــان  »   :       نویســد      و مــی         نمــوده      یـاد     ی        اجتمــاع   ر ی                     ویژگــی جریــان تفســ        عنــوان       بـه 

                                                              عنـوان کتـاب دیـن و هـدایت جامعـه موردتوجـه قـرار داده                                         تفسیری آن است که قـرآن را بـه  

                   اندیشــد و بــرخالف                                                        غایــت هــدایت گرانــه ایــن کتــاب بــرای جامعــه مــی                      و در تفســیر آن بــه

                                     هــای لفظــی و حــل مشــکالت معنــایی       قــه                                                    بســیاری از رویکردهــای تفســیری  دیگــر، تنهــا مدا

    «.     داند                        آیات را شایسته تفسیر نمی

                      انــد از: نفــی نقــل                       شــمارد کــه عبــارت                                 هــایی را بــرای رکــن دوم برمــی                   او همچنــین نشــانه

ــرو ــرو        ی     گ ــاهر گ ــی ظ ــد و نف ــز از تقلی ــاد و گری ــرورت اجته ــعار ض ــا ش ــا     ی                                                                          ب ــراه ب               هم

ــه  ــی و علمــی بشــری و نقــش                                   پاسداشــت قلمــرو عقــل و تجرب ــون                                        هــای عقل                    آن در فهــم مت

                              هــای جریــان اجتمــاعی نیــز                                       (. البتــه وی در ادامــه بــه آســیب   033  :  2   ،    0392 ،                 دینــی )اســعدی

         پژوهـان                                   هـایی اسـت کـه دیگـر قـرآن                                     ها همـان مبـانی یـا ویژگـی                               اشاره نموده که برخی از آن

     اند.           معرفی نموده

     هـا                                        هـای تفاسـیر اجتمـاعی ایـن ویژگـی                                                     برخی دیگر از پژوهشـگران نیـز در بیـان ویژگـی    

                                    هــا در حقیقــت در راســتای اثبــات                                   نماینــد کــه گــویی ایــن ویژگــی              ای مطــرح مــی        گونــه         را بــه
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                     هـا را در دو مـورد                        نفیسـی ایـن ویژگـی      ؛                                                   حقانیـت قـرآن و توانمنـدی آن شـکل گرفتـه اسـت      

                                          هـای دیگـری در ایـن تفاسـیر گردیـده؛                                                    کلی خالصه نموده که هریـک موجـب بـروز ویژگـی    

                 فلسـفه احکـام،                  ، توجـه بـه                           اسـت کـه تفسـیر علمـی       ص ی                                 نخست پیراستن چهره اسـالم از نقـا  

                   را موجـب گردیـده            العـاده                                             تأویـل آیـات مربـوط بـه امـور خـارق         و                         پیراستن روایات تفسـیری 

                                                                                              . و دیگــر اثبــات توانمنــدی اســالم در رفــع نیازهـای روز اســت کــه اهتمــام بــه اعجــاز      اسـت 

  . (  09-  11   :    0393       )نفیسی،                   را در پی داشته است                           تطبیق قرآن بر نیازهای روز    ،    قرآن

ــی   ــی ویژگ ــگران در بررس ــر از پژوهش ــی دیگ ــوعات                                                   برخ ــاعی موض ــیر اجتم ــای تفاس                                     ه

                                             موضــوعاتی ماننــد: مــدنیت، ترجمــه قــرآن،         انــد؛   ه                را مــالک دانســت                          موردتوجــه ایــن مفســران 

                                                                                         مشکالت سیاسـی و اصـالح اجتمـاعی یـا اجتهـاد و نقـض تقلیـد، سیاسـت و وطـن، علـم و           

   (.   293  -   000  :     0919         ؛ شرقاوی،   021-     322  :     0012                          حریت و اقتصاد اسالمی )شریف،

 گفته شیهای پ نقد و ارزیابی دیدگاه. 0-0

                                        تـوان بـه آشـفتگی موجـود در تبیـین                  راحتـی مـی               گفتـه بـه                               با نگاهی اجمالی به نکات پیش

                            عنـوان مبـانی بـه شـمار                  برخـی بـه         نـزد               بـرد. آنچـه         پـی    ی        اجتمـاع    ر ی          های تفاسـ              مبانی و ویژگی

  .      انــد          گــذارده             آن را مهمــل         برخــی    د و       داننــ    مــی   ی ع       اجتمــا   ر ی                           برخــی دیگــر ویژگــی تفســ    ده   مــ آ

ً        انــد کــه اجمــااًل                                              هــا و مبــانی بــه ذکــر روش نیــز پرداختــه                                 همچنــین برخــی در کنــار ویژگــی            

                          دلیـل یـا مبنـای ایـن              هرچنـد       اسـت                نـزد ایشـان                                            حاکی از وجود تغایر مفهـومی مبنـا و روش   

                        تفاوت مشخص نگردیده است.

        مـالک و     ی        اجتمـاع    ر ی                     عنـوان مبـانی تفسـ         بـه                                      کـه بـرای بیـان برخـی از مـوارد                    افزون بر این

      را از   «               تفسـیر عصـری   »        ایـازی                  چنانکـه گذشـت                                تـوان یافـت بـرای نمونـه                       معیار خاصـی نمـی  

ــانی تفســ  ــاع   ر ی              مب ــت   ی        اجتم ــی  ه        دانس ــ          و برخ ــر   ر ی     تفس ــاربردی تفســ       ی را      عص ــای ک    ر ی                         مبن

           در تفســیر    ی                     نــاظر بــه تجــددطلب   ی     عصــر   ر ی                  کــه اصــطالح تفســ          درحــالی         داننــد      مــی   ی        اجتمــاع

              عنـوان یکـی                             بنـابراین ذکـر آن بـه      ؛      گـردد                                          کل جریـان نـوگرا در تفسـیر اطـالق مـی               است و بر
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            شــود وجــه                                  ای از تفســیر عصــری محســوب مــی                  کــه خــود نمونــه   ی        اجتمــاع   ر ی                از مبــانی تفســ

             صحیحی ندارد.

ـ         ی        اجتمـاع    ر ی                                      بـا توجـه بـه اینکـه جریـان تفسـ             تـر    ش ی                                      بـا همـه محاسـن و معایـب خـود پ

ــه       شــکل ــق آن        گرفت ــل دقی ــه و تحلی ــم   ر د                               ، مطالع ــرو  فه ــه         و لحــاظ               گ ــای                  شــرایط و دغدغ       ه

      نیـز     ی        اجتمـاع    ر ی                     کـه در تعریـف تفسـ           چنـان     رو                              نوگرا خواهـد بـود. ازایـن          مفسران       ویژه     فکری 

                    هــای ایــن جریــان                        شــده مبــانی و ویژگــی                                                          گفتــه شــد بایــد بــا تحلیــل و بررســی آنچــه انجــام

ــردد ــن صــورت آســیب   ؛                 اســتخراج گ ــه در ای ــه البت ــود.                                        ک ــد ب ــز ممکــن خواه                                         شناســی آن نی

                   و نبایـدهایی کــه                                               هــا موردتوجـه قــرار گیـرد نـه بایــدها                           ایـن جهــت بایـد هسـت       در      جـه  ی    درنت

    .   آید           به دست می   ر ی    تفاس                   امروزه و با مطالعه 

                                         گیـری ارتبـاط میـان جوامـع اسـالمی و                             کـه بـه دنبـال شـکل                                   بنابراین باید در نظـر گرفـت  

      هـای     مین                              هـای غربـی نسـبت بـه سـرز                                                         غربی درپی استعمار فرانسـه و برخـی دیگـر از دولـت    

ــنعتی و روش      ــی و ص ــرفت علم ــاره پیش ــدی درب ــات جدی ــا واقعی ــع ب ــن جوام ــالمی، ای                                                                                            اس

ــا نــوعی عقالنیــت مــادی مواجــه شــدند               لــذا برخــی    ؛                                                                                  غلبــه بــر ذلــت و زبــونی اجتمــاعی، ب

ـ                       پیشـرفت و سـربلندی           ردنـد         گمـان ک                           در برابـر فرهنـگ غـرب                   احسـاس حقـارت      ا            مسلمانان ب

       و سـر                                               یت گذشـته مسـلمانان معلـول تعهـد دینـی                بسـا وضـع                    دین نیست که چـه      مند         تنها نیاز    نه

ــوزه ــه آم ــی باشــد )اســعدی،                     ســپردن ب ــن شــرایط    (.    031  :  2   ،    0392                               هــای قرآن          مصــلحان                  در ای

      هـای                                        هـای اسـالمی بـافهمی نـو از آمـوزه                                                   اجتماعی تالش نمودنـد ضـمن وفـاداری بـه ارزش    

     کـه     ی                      وضـعیت جوامـع اسـالم            هرچنـد                                                            قرآنی، مسـلمانان را از غفلـت  گذشـته بیـدار نماینـد؛     

              بـر سـابقه                       و گـاه بـا تکیـه            کردنـد                   ر را تحمـل مـی                                          در طول سالیان دراز استبداد حاکمان خودسـ 

-           نیـاز مـی                                              پـژوهش جدیـد در عرصـه فهـم دینـی بـی                                            درخشان مسلمانان خـود را از هرگونـه  

      داد.                                   اجازه طرح هر نوع حرکت اصالحی را نمی   ،       دانستند

                 تصـــحید نگـــرش          اســتای      در ر                                                    رو اندیشـــمندانی ماننـــد ســید جمـــال و عبـــده            ازایــن 

ــه دیــن و آمــوزه           مســلمانان                                                         امــوری را در تفســیر مــورد تأکیــد قراردادنــد کــه           قرآنــی   ی    هــا                    ب
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                                       عنـوان مبـانی ایـن جریـان نوظهـور                                شـد و ایـن امـور بـه       ی        اجتمـاع    ر ی        گیری تفس          موجب شکل

        تفســیر          مبــانی       تـوان                                                     لــذا بـا توجــه بــه مجمـوع ســخنان ایشـان مــی      ؛                         تفسـیری قلمــداد گردیـد  

         جامعیـت       ؛ ب:        گرایـی        عقـل               انـد از: الف:                                        پنج مـورد خالصـه نمـود کـه عبـارت        در      را          اجتماعی

ــرآن ــاودانگی ق ــی      ؛ ج:                    و ج ــرآن در مصــادر دین ــرد       ؛ د:                                  اصــالت ق ــه رویک ــه غلب ــدی ب                                  باورمن

            گـردد کـه                یـادآور مـی                                           تلقـی عرفـی نسـبت بـه زبـان قـرآن            ؛ هـ:          های قرآنی                  اجتماعی در آموزه

                                        هـا اشـاره شـد یـا بـه شـکلی بـه                    ان بـه آن       پژوهـ               هـای قـرآن                                   سایر مواردی که در بیـان دیـدگاه  

     است.   ی      اجتماع   ر ی        های تفاس                  گردد و یا از ویژگی                 مبانی فوق بازمی

 گرایی عقل .1-1-4

ــ    ــه در تفاس ــه اینک ــه ب ــا توج ــاع   ر ی                                     ب ــک        اجتم ــو           ی از ی ــت و        س ــرتبط باسیاس ــث م                              مباح

ــه و   ــه قرارگرفت ــی موردتوج ــاعی و علم ــايل اجتم ــت، اقتصــاد، مس ــی                                                                          حکوم ــویی برخ                   از س

ــت ــبهات مس ــدگاه               ش ــا دی ــیری ی ــات تفس ــه روای ــدم                                               ند ب ــران متق ــی مفس ــت،                         برخ ــر         اس        مفس

      لــذا         دانــد؛                ناپــذیر مــی                      را ضــرورتی اجتنــاب                در پرتــو عقــل                          پــاالیش تفاســیر متقــدم           اجتمــاعی 

      جهــت                  ؛ زیــرا مفســر                                                            گرایــی در فهــم مــتن را از مبــانی ایــن تفاســیر دانســت               تــوان عقــل    مــی

          بهـره           عقالنیـت     از       دینـی                  آینـد فهـم                                          های بشری بـا معـارف قرآنـی و نقـد فر                  همسوسازی یافته

  (  21  :     0381       )نفیسی،      گیرد    می

ــه خــود از ــده ک ــل    ان        پیشــگام                      عب ــت          عق ــر حاکمی ــد ب ــا تأکی ــی در تفســیر اســت ب   و                                                       گرای

-    مـی        عقـل                                                 عـدول از حکـم عقـل را سـتم روا داشـتن بـر          ،                        عقل در فهم متـون دینـی       حجیت 

            کــه اســالم                                     را نخســتین اصــل اســالمی دانســته               تحصــیل علــم    در              نگــرش عقلــی     وی         شــمارد. 

                                                     آن اسـت؛ زیـرا اسـالم عقـل را حجـت قـرار داده و                در گـرو                 ایمـان صـحید      و                بر آن بناشـده 

           بــر عقــل        ســتم       عقــل               نفــی اعتبــار            بنــابراین                                                     بــر اســاس عقــل، انســان را داوری خواهــد کــرد؛

       آن را            مسـلمانان             کـه عمـوم            شـمرده                                               تقـدم عقـل بـر شـرع را رکـن دوم اسـالم بر              عبـده      است. 

   (.  81 2  :     0011      )رومی،   اند         پذیرفته



 09                                             مبانی تفسیر اجتماعی بازخوانی آراء تفسیر پژوهان در تحلیل

 

 

    را  (   82 ،       )نسـاء   «   ..                                      أ  ف ـال ی ت ـد ب ر ون  ال ق ـر آن      »         در آیـه                                        سید قطب واگـذاری قضـاوت بـه عقـل    

     کـه                               ( و بـا اشـاره بـه ایـن       120  :       0021،2     )قطب،      دانـد       مـی                                          نهایت احتـرام بـرای عقـل بشـر قايـل      

      هـای                              هماننـد آنچـه بـا رسـالت       ی     هـای                        نویسـد: کفـار نشـانه       مـی   ،                 ای غیرمادی اسـت           قرآن نشانه

                                            عقــل رشــد یافتــه بشــری را بــا احتــرام        قــرآن      کــه           درحــالی          طلبیدنــد                راه بــود، مــی            پیشــین همــ

ــی   ــالم م ــانی را اع ــد انس ــرار داده دوران رش ــب ق ــد                                                         مخاط ــاروی ادراک         کن ــاز روی ــا اعج                                 و ب

ــی  ــایی م ــت خودنم ــا روز قیام ــد )ه                                          بشــری ت ــان        کن ــه   ( ا    0119  :  2  :      م ــای             وی محــدودیت        لبت       ه

                                     دیــن عقــل بــودن اســالم بــه ایــن  »          نویســد:          ه و مــی           را پذیرفتــ                        بشــری در فهــم شــریعت        عقــل

                                     دهـد نـه اینکـه آن را بـا امـور                                          هـا و مقـرراتش مخاطـب قـرار مـی                             معناست که عقل را با قضیه

                                                                                          العــاده مــادی، کــه مجــالی بــرای عقــل در آن نیســت مقهــور ســازد؛ و همچنــین فهــم        خــارق

          گــذارد و       مــی         هــا وا                                                                            مــدلول نصوصــش را کــه بیــانگر مقــررات و احکــام هســتند بــه خــود آن 

  :  2       همـان،  )                        کننـد ایمـان آورنـد                                                سـازد تـا بـه آنچـه مـدلولش را درک نمـی                      ا را مجبور نمـی  ه    آن

811   .)   

              تــرین حجــت ر                                                            تــوان دریافــت کــه عبــده و ســید قطــب هــر دو عقــل را ب            روشــنی مــی      بــه

              هـا دسترسـی                             کـه فهـم بشـر بـه آن                                                      دانند تا جایی کـه نصـو  قرآنـی هـم درصـورتی            الهی می

                                             در تبیــین محــدوده و کــارکرد عقــل اخــتالف    د        ؛ هرچنــ      کننــد                                 داشــته باشــد حجیــت پیــدا مــی

ـ    دار                                                                 وچــرا یــا تأویــل نــص را در مـواردی کــه عقــل انســان بــه                                  د. عبــده تســلیم بــدون چـون    ن

                            ( ولـی قطـب معتقـد اســت       281  :     0011       رومـی،  )     دهـد                                           مـدلول آن دسترسـی نـدارد پیشـنهاد مـی     

                                ای موظــف بــه پــذیرش آن اســت                                                        مکلــف در صــورت فهــم داللــت نــص بــر حکــم و مســئله

      0021       )قطـب،                            از فهـم آن عـاجز باشـد         یـا                                      مصـلحت یـا چرایـی آن را درک کنـد                  چه عقـل او 

                نبایـد موجـب                              کرامـت بخشـی بـه انسـان                           تأکیـد نمـوده  کـه                          (. به همین دلیل قطـب     811  :    2 :

              ؛ بنـــابراین   (.   122-   123  :  2   :    0021        )قطـــب،   د                   انســـانی او گـــرد      حـــد                و تجـــاوز از    وی         غـــرور

           ، یکســان           ی اجتمــاعی         د دغدغــه       بــاوجو   ی                                              نبایــد انتظــار داشــت کــه مفســران اجتمــاع        هرچنــد 

ــاا   ،              عمــل نماینــد ــه عقــل در تفســیر آیــات آن        حــال   ن ی           امــا ب                هــم در حــوزه                                                  چنــین تــوجهی ب
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                                           شـود کـه محصـول آن پدیـد آمـدن آثـار                                                       تفسیری اهل سنت گامی مهـم در تفسـیر تلقـی مـی    

     است.   ین                            تفسیری متفاوت با تفاسیر پیش

                        کـه قـرآن در بـیش از       د   دار                                  تبیـین مسـايل اجتمـاعی تصـرید            ضـمن                       عالمه طباطبـایی نیـز   

         بنــدگان       هـم               در یـک آیـه            و خـود                                                                  سیصـد آیـه مـردم را بـه تفکـر، تـذکر و تعقــل فراخوانـده       

                                                                                             امر نکرده که نفهمیده به قـرآن یـا هـر چیـزی کـه از جانـب اوسـت ایمـان آورنـد و یـا                خود

               احکـامی عقــل                                                      وی بـر ایـن بــاور اسـت کـه خداونـد در بیـان                                        راهـی را کورکورانـه بپیماینـد.    

ـ       نیـز         کنـد                      مـالک آن را درک نمـی     ً اًل ی          بشری تفصـ          اننـد            ده اسـت، م              اشـاره نمـو        هـا           علـت آن   ه    ب

                    ال ـذین  آم ن ـوا                   یـا أ ی ه ـا   »          ( و آیـه    01          )عنکبـوت:   «                                       ع ـن  ال ف ح شـاء  و  ال م ن ك ـر                               إ ن  الص ـالة  ت ن هـ    »    آیه 

ــیام    ــی ك م  الص ـ ــب  ع ل ـ ــره:     ...«)                                     ك ت ـ ــه   83        بقـ ــل  ع   »           ( و آیـ ــه  ل ی ج ع ـ ــد  الل ـ ــن                                           مای ریـ ــی ك م  م ـ                      ل ـ

   (.   211  ،  1 ج :    0391 ،             ( )طباطبایی 1      مايده:        ......«)       ح ر ج

              ده و مفسـران       نهـا         تـأثیر     ی        اجتمـاع    ر ی      تفاسـ      ن در                                             وجود چنین مبنـایی بـر تحلیـل آیـات قـرآ     

ــیری    ــات تفس ــابی روای ــل    و                                 در ارزی ــوه محتم ــین                   وج ــه و درع ــاهی نقادان ــات نگ ــال                                       آی       ح

ــه داده         ضــابطه ــد اراي ــد                    من ــه در        ان ــا وجــودی ک ــاربرد آن در           محــدوده                          و ب ــل و ک ــت عق                                 دخال

        گرفتـه               عصـر شـکل             نیازهـای             گـویی بـه                            هـا در راسـتای پاسـخ       آن        نگـرش        دارند             تفسیر اختالف

     است.

 . جامعیت و جاودانگی قرآن2-1-4

                                                             فرهنــگ غــرب و جهــان اســالم در قــرن هجــدهم مــیالدی                   رویــارویی              بــه دنبــال  

          اســالم را   ،  ی      اســالم                               هــا و ضــعف فرهنگــی جوامــع                                            مستشــرقان بــه دلیــل رواج برخــی خرافــه

  ؛    091  :     0012         )شـــریف،  ه                                                                         فاقـــد تـــوان الزم در اداره امـــور فـــرد و جامعـــه معرفـــی نمـــود 

ــی، ــالش   و   (  18  :     0381        نفیس ــود را         ت ــتن             خ ــت نداش ــدی و جامعی ــات ناکارآم ــتای اثب                                                       در راس

ــوزه ــار          آم ــه ک ــن اســالم ب ــد                                هــای دی ــرآن در پاســخ    و          گرفتن ــایی همیشــگی ق ــه                                       توان             گــویی ب

ـ                        نیازهای جامعه را نفـی                                                               یـن نگـرش موجـب شـد اندیشـمندان و روشـنفکرانی ماننـد            د. ا      کردن

         ایشـان    ؛                                                                         و عبـده تالشـی جـدی و جدیـد در معرفـی اسـالم و قـرآن آغـاز نماینـد                     سید جمال
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     درک                          ایـن بـاور بودنـد کـه                                                              بر محوریـت قـرآن در هـدایت و سـعادت مسـلمانان بـر         د ی      با تأک

        آنـان                عـزت شایسـته                سـربلندی و         موجـب      هـا                          و بـه کـار بسـتن آن         قرآن    های             ها و آموزه       فرمان

ـ  گ     ً                             قطعـًا ضـعف و درمانـدگی دامـن            بـاره    ن ی   درا        کوتاهی   با    و          خواهد بود  ـ    ر   ی        شـد؛         خواهـد      ان    آن

ــن ــرار گرفــت و                 ازای ــران ق ــرلوحه اهــداف مفس ــم آن س ــام قــرآن و فه ــازخوانی پی                                                                                         رو ب

ـ                                         گیـری تفاسـیر جدیـد قـرآن را موجـب             شـکل                                                د. ایـن مفسـران بـا بـاور بـه جامعیـت و             گردی

                     ً                                                   انـه و شـرایط آن را صـرفًا بخشـی ابـزار گونـه و در خـدمت انتقـال                               ابدیت قرآن، فرهنـگ زم 

     ند.          عرفی نمود                     پیام و دستورات الهی م

                                                                    نویسـد: قـرآن کتـابی نیسـت کـه در معنـای لغـوی خـود منجمـد                مـی         بـاره        دراین   اهلل      فضل

ــ   ازا   ؛                                                                              شــود، بلکــه کلمــاتی اســت کــه در فضــاهای روحــی و فکــری درحرکــت اســت       رو   ن   ی

ــی ــرآن را ما         نم ــات ق ــوان آی ــود                                  ت ــیر نم ــت تفس ــای واقعی ــی و دور از فض ــون ادب ــد مت                                                                  نن

ـ  »   ی         قاعـده                                    (. عبـده نیـز بـا اشـاره بـه       21  :  0   ،    0009   اهلل،      )فضل                           بعمـوم اللفـ  ال بخصـو         ره      العب

    را       کنـد                           هـا تطبیـق پیـدا مـی                  هـا بـر آن                               افـرادی کـه ایـن نمونـه           پیوسته             نویسد: قرآن     می  «       المورد

                         و تـا روز قیامـت حجـت           اسـت          راگیـر                                      ارشـاد و راهنمـایی قـرآن عـام و ف              ؛ زیـرا   ده     نمـو     قصد 

ــود.  ــد ب ــا    وی                خواه ــ     ب ــ    چن ــه    ی         ین نگرش ــره      21      آی ــوره بق ــی                س ــل م ــد                  را تحلی ــ         نمای    د ی     )رش

ــه       019   : 0  ،     0000      رضــا، ــه اینکــه مفســران آی ــس از اشــاره ب ــد پ ــز در تفســیر ســوره بل    أ   »                                                                               ( نی

         انـد        داده         تطبیـق    «        الجمعـیۀ                              ابـی االشـد أسـید بـن کلـد      »        را بـر    «                                           ٌ   ی ح س ب  أ ن  ل ن  ی ق د ر  ع ل ی ه  أ ح ـدٌ 

                                                                توانـد مربـوط بـه حـوادث زمـان نـزول باشـد امـا مفهـوم                                            یادآور شده که هرچند این آیه مـی 

   (.  92  :     0300                  آن عام است )عبده: 

 اصالت قرآن در مصادر دینی. 7-1-4

                                                                                                از دیگر مبـانی مفسـران اجتمـاعی اصـالت قـرآن در فهـم دینـی اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه             

      هـای                                                          اسـالمی اسـت کـه رویکـرد جـدی و تـازه بـه آن راه                           ترین منبـع اصـیل                   قرآن تنها و مهم

                    نویســد: انگیــزه و       مــی        بــاره   ن   یــ                    گشــاید. عنایــت درا                                           ســعادت را در مســیر زنــدگی انســان مــی

                                                                                                کوشش تجدید خواهان در تفسیر قرآن بیشـتر بـر ایـن عقیـده بـود کـه قـرآن بـر همـه منـابع           
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                    ع و اولویـت  تـام                                                                              دیگر فقـه اسـالمی یعنـی حـدیث، قیـاس، اجمـاع و اجتهـاد حکومـت  قـاط         

                              کنـد چـه رسـد بـه فتـوای                                                                 که هـیچ حـدیثی ازلحـاظ اعتبـار بـا آن برابـری نمـی             طوری         دارد به

ــت،    ــت )عنای ــذیر اس ــان و خطاپ ــی زادگ ــان آدم ــه زاده اذه ــان ک ــان و آرای عالم   :     0312                                                                                         فقیه

21    .)     

              شــود؛ بــرای                                                            در ســخنان و مکتوبــات مفســران ایــن جریــان دیــده مــی    ً    صــریحًا               ایــن بــاور

                                                                            نویسـد: قاعـده قطعـی و برآمـده از سـیره پیـامبر و خلفـای راشـدین آن                 ا مـی   رض   د ی        نمونه رش

                                   حکـم و فرمـان خـدا را در درجـه            بایـد                                          شـک قـرآن اولـین اصـل دیـن اسـت و                    است که بـی 

                                                                                          نخست ازآنجا دریافت نمـود. اگـر حکـم مـوردنظر در آن یافـت شـود همـان کـافی اسـت و          

                                 ر منبـع دیگـری جسـتجو کـرد و                                                                مبنای عمل خواهـد بـود و بـاوجود آن نبایـد آن حکـم را د     

   (.    031  :  1   ،    0000      رضـا،    د ی     )رشـ        کـرد                                                          اگر یافت نشـد بایـد حکـم را در سـنت پیـامبر جسـتجو       

                                                                     چنـان جـدی اسـت کـه رومـی در بررسـی دیـدگاه ایـن مفسـران از                                     این نگـرش بـه قـرآن آن   

     (.     201-   208  :     0011 ،                                      عنوان شاخصه فکری ایشان یاد نموده )رومی       آن به

ـ                      البته روشن است که تأک                                                                   مفسـران اجتمـاعی بـر اصـالت قـرآن بـه معنـای طـرد و نفـی             د   ی

                                                                                               کلی سنت نیسـت بلکـه ایـن گـروه از مفسـران بـه دلیـل مهجوریـت قـرآن در اجتمـاع و بـا            

                                                                                               توجه به تنزل شأن و جایگـاه قـرآن در جامعـه بـر جایگـاه و تقـدم قـرآن در مصـادر تشـریع          

             تأکیـد بـر       در              یـان نـوگرا                                             رو برخـی تفسـیرپژوهان در بیـان هـدف جر             ازایـن         انـد.               تأکید ورزیده

          مهجوریــت               مبــارزه بــا        نخســت    ؛     انــد          ورزیــده   د   یــ                                            اصــالت و محوریــت قــرآن بــر دو عامــل تأک

                                                                                                   قــرآن در میــان عامــه مســلمانان و دیگــر زدودن اوهــام و خرافــاتی کــه دامــن آیــات الهــی و  

                                  تــرین راه مبــارزه بــا ایــن دو                                                                     پــی آن اندیشــه مســلمانان را فراگرفتــه بــود؛ بنــابراین عاجــل    در

          هــا بــا                                                                                        بازگردانــدن دوبــاره مســلمانان بــه قــرآن و ثابــت کــردن نادرســتی ایــن اندیشــه        آفــت،

ــود  ــه تفســیری صــحید از آن ب ــه      ؛                                    اراي ــرآن را در مجموع ــاه ق ــیدند جایگ ــذا مفســران کوش                                                           ل

                                                 هـای گونـاگونی را بـرای بازگردانـدن دوبـاره                                      روشـنی تبیـین نماینـد و راه                     شریعت اسالمی بـه 

                                    بـر آن شـدند تـا بـا دور کـردن                همچنـین                  ر پـیش گیرنـد؛                                   قرآن به زندگی فردی و اجتمـاعی د 

                              هـای نـو و کارآمـد تفسـیر                                                       گیـر تفاسـیر شـده بـود قـرآن را بـه شـیوه                               زوايد بسیاری که دامـن 
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           خرافـات و      از                    د و هـم مسـلمانان       شـو          برطـرف                               ترتیـب هـم مهجوریـت قـرآن            ایـن                 کنند تـا بـه  

  . ( 9   :    0388     زاده،         د )قاضی          رهایی یابن           های نادرست         اندیشه

                                               نویسـد: در رابطـه بـا اسـباب نـزول بایـد                                                اهلل با اشاره به اسباب نـزول آیـات مـی            لذا فضل  

ــف نمــی   ــزول خــود متوق ــت ن ــات در موقعی ــه آی ــرد ک ــزول    شــو                                                                   توجــه ک ــرا ســبب ن    ،                      ند زی

ــخص ــدودیت             مش ــا مح ــت ام ــرآن اس ــات ق ــزول آی ــای ن ــده فض ــدهای آن را                                                                  کنن ــا و قی                        ه

ـ                   تابد. ازاین       برنمی              ای اسـتمرار                           ا هـر فکـر و اندیشـه                                                  رو آیـات قـرآن در هـر زمـان و مکـانی و ب

                                    یافتـه بـر مـا و شـرک و کفـر و                        اش انطبـاق مـی                                     گونـه کـه بـر مصـادیق اولیـه                    یابد و همـان     می

                   شـود کـه افـراط                   یـادآور مـی      (.  21  :  0  ،     0009   اهلل،           شود)فضـل                                        ظلم و طغیـان مـا نیـز منطبـق مـی     

ـ                                                                                     بر ایـن مبنـا باعـث گردیـده تـا در کنـار ایـن اندیشـه نگـرش دیگـری شـکل گ              د ی      در تأک     رد   ی

ــوان      ــا عن ــه از آن ب ــن نگــرش ک ــری ای ــایج فک ــنت اصــرار دارد. نت ــی س ــر نف ــه ب ــرآن  »                                                                                            ک        ق

            پژوهان است.                         شود موردانتقاد جدی قرآن        یاد می  «       بسندگی

 های قرآنی . باورمندی به غلبه رویکرد اجتماعی در آموزه4ـ1ـ4

ــی   ــاعی را م ــران اجتم ــای مفس ــین مبن ــات                                               دوم ــه آی ــان ب ــاعی آن ــرش اجتم ــوان در نگ                                                 ت

                هــای اجتمــاعی                     مشــتمل بــر آمــوزه    را               تنهــا قــرآن      نــه   ی               مفســر اجتمــاع         چراکــه   ؛     کــرد        جســتجو 

     بـا         تـوان                                                       هـا مشـتمل بـر قـوانین و احکـامی اسـت کـه مـی                     ایـن آمـوزه          معتقدند      بلکه       دانند     می

                         اصــالح جامعــه انســانی        یعنــی              هــای قــرآن                      هــدف اصــلی آمــوزه      بــه       قــرآن          هــا از              اســتنباط آن

                                             القــی و ... قــرآن در راســتای حصــول چنــین                  هــای فقهــی و اخ                      لــذا بایــد آمــوزه  ؛      افــت ی       دسـت 

                      هـای قرآنـی افـزون           آمـوزه             فـرض کـه             بـا ایـن      ی                                             غایتی فهم گردد. بر این مبنـا مفسـر اجتمـاع   

                    بــه تفســیر آیــات         گــردد                                                                           بــر فــرد اجتمــاع را هــم مــدنظر دارد و بــر رفتــار فــرد متوقــف نمــی

      هـای                                  سـو قـرآن بـرای تمـام چـالش                                            دیگـر بـا ایـن نگـرش کـه از یـک               عبـارت         ؛ بـه         پـردازد     می

ــودن      ــاعی ب ــر اجتم ــوی دیگ ــومی دارد و از س ــان عم ــالن و بی ــه ک ــرح و برنام ــاعی ط                                                                                               اجتم

                                          نمایـد کـه: چگونـه ممکـن اسـت اسـالم                                    ایـن پرسـش را مطـرح مـی       ،                   انسان امری مسلم است
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                                                                                                 بــه حیــات اجتمــاعی انســان توجــه داشــته باشــد و رهنمــودی در ایــن حــوزه ارايــه          

       (.   023  :     0389            ندهد؟)ایازی،

ـ                     عنـوان سلسـله      به     ل       سید جما   ،  رو       ازاین           منـدی از             بـا گالیـه     ی                               جنبـان حرکـت اجتمـاعی قرآن

                         کـه فقـط بایـد حرمـت              ی اسـت              کتـاب مقدسـ                 اینکـه قـرآن                   قـرآن در حـد                     نگاه نازل نسبت به

      سـوی                                اندیشـمندان اسـالمی را بـه                   اکتفـا نمـود،                            قرايـت و ثـواب بـردن         و به                آن را پاس داشت

                                         خوانـد و راه نجـات فـرد و اجتمـاع را                               هـای اجتمـاعی آن فـرا                                 قرآن و فهم و فراگیـری آمـوزه  

ــرآن  ــه ق ــال ب ــت                         در اقب ــوش         دانس ــنش        )خ ــبحانی،        0381:031 ،     م ــ        (. و مغن   010  :     0380           ؛ س ــا    ه   ی      ب

   ،             گــذاری اســت                                 داری، هــدایت، اصــالح و قــانون                             حقیقــت قــرآن کتــاب دیــن                      اشــاره بــه اینکــه

ــه   ــوده کـ ــد نمـ ــاع                          تأکیـ ــدالت اجتمـ ــت و عـ ــرآن     ی                              امنیـ ــق قـ ــل                    از طریـ ــت         قابـ   ی   اب ی      دسـ

   (.  02 : 0   ،    0020       )مغنیه،   است

ــر          فرهنگــی   ـ                                 یــن نگــرش در فضــای سیاســی    ا           و شــبهات       هــا        پرســش     کــه                 دو ســده اخی

     کـه          داشـت                      مفسـران را بـر آن           گردیـد                                             از داخل و خارج حـوزه اسـالم متوجـه قـرآن            جدیدی

           کاسـتن از                            ؛ نتیجـه ایـن رویکـرد                             وارد تفسـیر قـرآن شـوند      ب            هـای مخاطـ         دغدغـه              متناسب بـا 

ــی در تفســی         تخصصــی         مباحــث  ــی و کالم ــی، فقه ــه   ر                                  ادب ــه               و توجــه ب ــای مخاطــب        دغدغ               ه

        کنـد و             درک نمـی                              بـه دلیـل رویکـرد تخصصـی        را                                      زیرا مخاطب عام یـا چنـین مبـاحثی         است؛

ـ          یا ـ             اعـراض مـی           از آن   ش     هـای           ت و پرسـش                             ّ              بـه دلیـل ارتبـاط نداشـتن بـا ذهنّی               . بنـابراین  د      نمای

                            کـه حلقـه اتصـال مخاطـب            اسـت                             متوقـف بـر طـرح مسـايلی               اجتمـاعی         مفسران     تالش      عمده 

ـ                   بـه شـمار مـی          و قرآن                                                                           د. اگـر آن آیـه دربـاره اخـالق باشـد اثـر آن خلـق را در صـالح یـا              آی

                                                                        نمایــد و اگــر آیــه مربوطــه بــه حــالتی اجتمــاعی اســت تــأثیر آن                            فســاد جوامــع روشــن مــی

ــی  ــین م ــه تبی ــات جامع ــت را در حی ــده شــدن ســخن خــود از                                              حال ــر فهمی ــرای بهت ــد و ب                                                       کن

      آورد.            گذرد شاهد می     ون می                         گیرد و ازآنچه در جهان بیر                   واقعیت جامعه کمک می
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 تلقی عرفی نسبت به زبان قرآن. 5-1-4

   از        شــده         ارايــه       هــای                          آیــات قــرآن و برداشــت   ا                                                   بــا توجــه بــه نــوع تعامــل مفســران نــوگرا بــ

                                               هــای اجتمــاعی و تحــوالت علمــی و فرهنگــی از             ً                       تــوان گفــت صــرفًا تغییــر زمینــه           آیــات مــی

                              نیســت بلکــه یکــی دیگــر از                                                            هــای تأثیرگــذار در نگــرش نوگرایــان در عرصــه تفســیر          مؤلفــه

                                                                                           های این تغییـر، تفـاوت در تلقـی ایشـان نسـبت بـه زبـان قـرآن اسـت. هرچنـد ممکـن                 زمینه

                                                                                            است ایـن امـر خـود معلـول احسـاس وظیفـه ایشـان در قبـال قـرآن کـریم و تـالش جهـت             

        عنـوان        بـه             اسـت کـه                           شناسـی و ادبـی جدیـد                                                     اثبات کارآمدی قرآن یا آشنایی با مطالعـات زبـان  

ـ  ـ       مـی        حسـاب               قـرآن بـه      از               ی فهـم جدیـد              و متغیرهـا       هـا  ه            یکی از پای                            د. نتیجـه طبیعـی تغییـر        آی

             هـای جدیـد                                       هـای تفسـیری و پیـدا شـدن عرصـه                         تحـول در برداشـت     ،                       نگاه مفسران بـه قـرآن  

               آیــا مــالک  »      کــه:                                   هــای مطــرح ایشــان ایــن اســت        پرســش          یکــی از      لــذا    ؛                     در فهــم قــرآن اســت

                               گـر لحـاظ عـرف مکلـف اسـت                                                            تفسیر لحاظ عرف متکلم است یـا لحـاظ عـرف مکلـف؟ و ا    

     هـا                                                                                       آیا لحاظ عرف مکلف در عصـر سـخن اسـت یـا لحـاظ همـه عصـرهایی کـه مکلفـین آن         

  . (  10  :     0318       )ایازی،  «      کنند؟                     با نص  سروکار پیدا می

                                  وتعــالی و کتــابش ابــدی اســت و                                               هــا درجــایی کــه گوینــده خداونــد تبــارک            ایــن پرســش  

ــو تحلیــل مــتن   ــد در پرت ــه در زمــان گذشــ       شــکل                                          مکلــف بای                         وظیفــه فعلــی خــود را    ،  ته                       گرفت

ـ                             نقشـی اساسـی پیـدا مـی       ،                                                        کشف و پیام کتاب الهی را در زندگی خـود بـه کـار گیـرد           د. در     کن

                قـرآن متوجـه         هـای         خطـاب        ظـاهر                                         رضـا بـر ایـن باورنـد کـه اگرچـه          د ی           عبده و رشـ           این راستا 

   ی    هـا          ویژگـی          انـد و          زیسـته            ً                           افـراد صـرفًا در زمـان نـزول مـی         این          است اما          نزول قرآن          معاصران

                                         نبـوده؛ بنـابراین مخاطـب قـرآن نـوع              دخیـل               هـای قـرآن                 گیـری خطـاب       شکل   در    ها     آن     خا 

ــراد بشــ      ــام اف ــر تم ــرآن ب ــت و ق ــر اس ــت )رشــ      ر                                                   بش ــت اس ــت حج ــایی قیام ــا برپ    د ی                                           ت

           و افــراد       گــردد                                    موجــب تنــوع مخاطبــان قــرآن مــی        حلیــل       ایــن ت              ( ازآنجاکــه  21  :  0 ،    0000      رضــا،

      را در                    یـــادی ندارنـــد                                                        متوســـط در علـــم و افـــرادی کـــه اطالعـــات علمـــی ز   و            اندیشـــمند 

   3      مــان،  )ه          دانســته                       مالحظــه عمــوم افــراد             را نتیجــه               مــوارد قــرآن          بهمــات        عبــده م         گیــرد؛        برمــی
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             دعــوت دیــن       ســو         از یــک         نویســد:     مــی          متشــابه       آیــات                                   وی همچنــین در تبیــین چرایــی   (    010 :

ــه ــه و ....           متوج ــاهوش و ابل ــل و ب ــالم و جاه ــراد ع ــی         اســت و                                                   اف ــویی نم ــوان                از س ــه        ت       هم

               ای نیســت جــز          رو چــاره                                             د کــه هــر مخــاطبی آن را بفهمــد. ازایــن ر      ین کــ                       مطالــب را چنــان تبیــ

                               ای گنجانـده شـود کـه خـوا              گونـه                                هـای دقیـق در عبـارات بـه                              آنکه معانی بلنـد و حکمـت  

                                                                                              طور کنایـه آن را دریابنـد و عـوام درک آن را بـه خداونـد تفـویض کننـد و خـود در ظـاهر              به

  :  3  ،     0000      رضـا،    د ی       د )رشـ           منـد شـو          بهـره                        قـدر اسـتعدادش از آن                                     آیه باقی بمانند و هـر کـس بـه   

010   -011     .)     

ــده    وی ــا                 انتخــاب پدی ــم      ه ــا فه ــرآن را همســو ب ــان                                  در ق ــی          مخاطب ــتین یعن ــراب                  نخس         اع

ــین  ــته           صحرانش ــی           دانس ــه م ــه                  و نتیج ــرد ک ــرفًا                   گی ــیه ص ــوره غاش ــتر در س ــه ش ــاره ب                               ً                  اش

       امـا                                      بـا زنـدگی عـرب سـازگاری داشـته        و         بـوده                        ای آشـنا بـرای عـرب           نمونـه    که       روست   ن ی   ازا

-                                   دقــت در آفــرینش فیــل دعــوت مــی                        شــده بــود او را بــه                                    ر قــرآن بــر فــردی هنــدی نــازل    اگــ

                  دانــد و اشــارات                                    عبــده قــرآن را کتــاب علــم نمــی               بــاوجودی کــه           ( البتــه   11   :    0300           کرد)عبــده،

  (    202  :  3   :    0000 ،     رضــا   د ی     )رشــ        دانــد                                                              علمــی قــرآن را نــاظر بــه مطــالبی و اهــداف دیگــری مــی

                                          علــم و دانــش خــود از اشــارات علمــی و                       تواننــد بــر اســاس                        پــذیرد کــه خــوا  مــی            امــا مــی

ـ   تک     بـا                 وی در مـواردی           ؛ لـذا                                      اجمال در قرآن آمـده اسـتفاده کننـد            آنچه به                مباحـث جدیـد         بـر    ه   ی

-                                                       کـارگیری مباحـث علمـی در فهـم قـرآن را جـایز مـی                                            علمی به توضید آیات پرداختـه و بـه  

        موجـــب                               بـــه همـــین دلیـــل نگـــرش   .  (   082-   089  :  8 و    11-  13  :  2  -   201 : 0 ،  ان               شـــمارد )همـــ

                                    عبده و طنطاوی از قرآن گردیده است.           ت برداشت     تفاو

          موعظـه و             ای بـرای                 صـرفا زمینـه                                                   نگـرش عرفـی بـه زبـان قـرآن قصـص قـرآن را                عبده با 

                   سـوره بقـره کـه         211      آیـه                    مـواردی ماننـد            دانـد و       مـی   ی                وقـایع تـاریخ      گر                   عبرت و نـه حکـایت  

     تــه                                                                                             ســخن از ربــاخوار و تشــبیه او بــه کســی کــه دچــار تمــاس شــیطان یــا جــن شــده پرداخ 

   ؛   399  :  0  ،     0000       رضـــا،   د ی      )رشـــ                                               بـــه همـــین شـــکل توجیـــه نمـــوده اســـت        نیـــز           اســـت را

   (.   081   :    0300     عبده،
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 نتیجه. 1

هـای   هـای تفسـیری اسـت کـه نسـبت بـه دیگـر جریـان         جریـان  زجریان تفسیراجتماعی ا

ــتری دارد    ــتردگی بیش ــأخر گس ــیری مت ــارش وتفس ــأثیر    نگ ــا  از آن ت ــیری عموم ــای تفس                ً                        ه

ــه ــان د  پذیرفت ــن جری ــد. ای ــان ران ــاط می ــاد ارتب ــدد ایج ــی و   ارزش ص ــالمی و قرآن ــای اس ه

ــه ــم و اندیشــه  یافت ــد در عل ــن اســت؛غــرب  هــای جدی ــد عقــل ازای ــی،  رو مســايلی مانن گرای

شــود  هــای روز محســوب مــی آزادی و برابــری، جایگــاه زن در اجتمــاع و ... کــه از دغدغــه 

تـوان   هـای متـأخر مـی    شنمایـد. بـا بررسـی آثـار و پـژوه      نوعی در تفسیر خود وارد مـی  را به

ــق   ــوم جــامع و دقی ــدان مفه ــه فق ــت ک ــاع ریتفســاز  دریاف ــا و  اجتم ــد مبن ــاهیمی مانن ی و مف

هــای مختلفــی در بیــان مبــانی ایــن جریــان تفســیری گســترده  موجــب شــده دیــدگاه ویژگــی

         ً      کنـد و صـرفا     ابراز شود که البته گاه مـوارد یادشـده روش یـا الگـوی خاصـی را پیـروی نمـی       

یـک ویژگـی در ایـن دسـت از تفاسـیر اسـت. در ایـن خصـو  بـر اسـاس            حاکی از ظهور

انـد از   کـه عبـارت   شـده  یآنچه در مفهوم شناسی ایـن اصـطالح بیـان گردیـد پـنج مبنـا معرفـ       

بــاور بــه »، «گرایــی عقــل»، «اصــالت قــرآن در مصــادر دینــی»، «جامعیــت و جــاودانگی قــرآن»

ــودن رویکــرد اجتمــاعی در آمــوزه  ــی غالــب ب ــان  »و « هــای قرآن ــه زب تلقــی عرفــی نســبت ب

هرچنــد ارزیــابی آثــار تفســیری ایــن جریــان حــاکی از آن اســت کــه میــزان توجــه و «. قــرآن

تـا آنجـا کـه برخـی تفاسـیر       ؛پایبندی مفسران اجتماعی نسبت بـه ایـن مبـانی یکسـان نیسـت     

و مـوارد دیگـر را بـه شـکل سـطحی مـورد         یک یـا دو مبنـا را بیشـتر مـورد تأکیـد قـرار داده      

 اند. قرار داده توجه
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  .   011  ــ   029   .    30                   پژوهش و حوزه، شماره

ــی   . 8 ــین )ب ــی، محمدحس ــا(                           ذهب ــرون،   ،     ت ــیر و المفس ــراث                           التفس ــاء الت ــروت: داراحی                               بی

        العربی.

ــد )   . 9 ــرآ   ، ( ق    0000                       رشــید رضــا ،محم ــیر الق ــار                تفس ــیر المن ــهیر بتفس ــیم الش   ،                                       ن الحك

                   بیروت: دارالمعرفه.

  ،                                        بحــوث فــی اصــول التفســیر و مناهجــه   ، ( ق    0022                                رومــی، فهــد بــن عبــدالرحمن )  .  01

                   ریاض: مکتبه التوبه

ــر    ، ( ق    0981                                       ..................................... )  .  00 ــع عش ــرن الراب ــی الق ــیر ف ــات التفس   ،                                                  اتجاه

      ریاض.



 19                                             مبانی تفسیر اجتماعی بازخوانی آراء تفسیر پژوهان در تحلیل

 

 

ــ   ، ( ق    0011                         ....................... )  .  02 ــیر      مـ ــی التفسـ ــه فـ ــه الحدیثـ ــه العقلیـ   ،                                                        نهج المدرسـ

                      بیروت: مؤسسه الرساله.

                          ، قم: مؤسسه امام صادق)ع(.                 المناهج التفسیریه   ، ( ق    0380              سبحانی، جعفر )  .  03

ــه العصــر)اتجاهات     ، ( ق    0919                        شــرقاوی، عفــت محمــد )  .  00 ــی مواجه ــدینی ف                                                 الفکــر ال

                  بیروت: دارالعوده.                                  التفسیر فی مصر فی العصر الحدیث(،

                                                    اتجاهــات التجدیــد فــی تفســیر القــرآن الکــریم     ، ( ق    0012    یم )                   شــریف، محمــدابراه  .  01

                    ، قاهره: دارالتراث.      فی مصر

ــین )    .  01 ــید محمدحس ــایی، س ــرآن     ، (    0391                                طباطب ــیر الق ــی تفس ــزان ف ــروت:                                  المی            ، بی

                        مؤسسه االعلمی للمطبوعات.

                  ، نشر ادب الحوزه.                           تفسیر القرآن الکریم؛ جزء عم   ، (    0300            عبده، محمد )  .  01

                 تهران: کتاب موج.                       ر درباره دین و جامعه،       شش گفتا   ، (    0312             عنایت، حمید )  .  08

                  لبنان: دار المال .                من وح  القرآن،   ، (    0009                  فضل اهلل، محمدحسین )  .  09

                هـــای تفســـیر                      مبـــانی و شاخصـــه   ، (    0388            اهلل نـــاظمی)                     زاده، کـــاظم و روح         قاضــی   .  21

                    سال ششم. شماره اول. ؛                             مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث   ؛    کریم              اجتماعی قرآن

                    ، بیروت: دارالشروق.        ل القرآن     فی ظال   ، (    0021          قطب، سید )  .  20

                         تهران: دارالکتب االسالمیه.                 التفسیر الکاشف،   ، (    0020                 مغنیه، محمدجواد )  .  22

  ،     هــا                                                     تفســیر اجتمــاعی قــرآن؛ چــالش تعریــف و ویژگــی    ، (    0393                 نفیســی، شــادی )  .  23

  . 0                             نامه تفسیر و زبان قرآن، شماره       پژوهش

ــل   ، (    0381                       ..................... )  .  20 ــارده         عق ــرن چه ــیر ق ــی در تفاس ــه      م،                                    گرای ــم: مؤسس                ق

             بوستان کتاب.

 





 

 

 

3 

راهکارهای استعمارستیزی در تفاسیر اجتماعی با تأکید بر 

 مغنیه اندیشه امام خمینی و عالمه
 3یاحمد ریعبداهلل م -2طاهره محسنی -0مرجان باوفا

 

 چکیده

ــم  ــتیزی از مه ــئله                           استعمارس ــرین مس ــدغ                  ت ــا و دغ   ــترکۀ              ه ــمندان         مش    و              اندیش

       هــای        نظــام            گردنکشــی،      بــا           اســتعمار        زیــرا    د؛    آیــ      مــی        شــمار      بــه        دینــی          مصــلحان

ــی            اقتصــادی، ــاعی   و         سیاس ــتثمار    را            مستضــعفان           اجتم ــی           اس ــد      م ــان  .      کن            محروم

    در  .         بیاینـد          بیـرون       هـا     آن       یـوغ     از      تـا        انـد         کـرده        تـالش          تـاریخ      طول    در     نیز       جامعه

         پژوهــان                                            هــای مشــترک تفاســیر اجتمــاعی و قــرآن        یژگــی و    از       یکــی         میــان،       ایــن

        هاســت.                                     ی اجتمــاعی و تــالش بــرای حــل آن    هــا                                 معاصــر، پــرداختن بــه مســئله

                             معاصــر هســتند کــه بســیار           دینــی                                                 امــام خمینــی و عالمــه مغنیــه دو اندیشــمند

                     هـای فراوانـی بـه                     هـا و نگاشـته                     هـا در سـخنرانی                      سـتیزی دارنـد.آن               دغدغه ظلـم 

ــتیزی، الزم      ــای استعمارس ــناخت راهکاره ــرای ش ــتند. ب ــاره داش ــر اش ــن ام                                                                                  ای

                                                د کـه بـه اسـتعمار و اسـتکبار اشـاره شـده                                        است تمام مباحث ایـن دو اندیشـمن  

        طلبـان                                              هـای مناسـبی بـرای مبـارزه بـا سـلطه                                            با هم مقایسه شود تـا بتـوان شـیوه   

                                         
   . (                   نویســـنده مســـئول )           تهـــران،               المصـــطفی)س(     ه                                             ، رشـــته تفســـیر تطبیقـــی، حـــوزه رفیعـــ 0                آموختـــه ســـطد         دانـــش   .0

bavafa111@yahoo.com 
 t.mohseni@isu.ac.ir                             پردیس خواهران، ایران، تهران.                      دانشگاه امام صادق)ع(   ی   علم    ئت ی     عضو ه   و          استادیار   .2

 mirahmadi_a@khu.ac.ir                         تهران.                                                        استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی، ایران،   .3
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ــر  ــت آورد. ب ــه دس ــن                        ب ــیفی           ای ــه توص ــه گون ــر، ب ــتار حاض ــاس در نوش   -                                                 اس

                                                                                تحلیلــی تمــام مطالــب استعمارســتیزی آن دو دانشــمند دینــی مــورد تحلیــل و  

      طــور                                   ام خمینــی و عالمــه مغنیــه بــه                                           ارزیــابی قــرار گرفــت و مشــخص شــد؛ امــ

         ازجملـه                                                                             مشترک راهکارهـای مختلفـی بـرای مبـارزه بـا اسـتعمار بیـان کردنـد.        

   ی      خــواه   ی                                                                    راهکارهــای فــردی، پایبنــدی بــه اصــول اســالمی، خودبــاوری، آزاد 

        هــا،دو                                             تــوان نــام برد.افــزون بــر ایــن شــیوه         را مــی   ی                      و همچنــین شــجاعت ورز

ــه تعــدادی راهکــار اجتمــا  ــرای استعمارســتیزی تأکیــد                                                  اندیشــمند دینــی ب                                  عی ب

ــمیم و اراده      ــانی، تص ــیج همگ ــی، بس ــیرت افزای ــه بص ــه از آن جمل ــد ک                                                                                  دارن

                توان اشاره کرد.                                جمعی و نیز جهاد و مبارزه را می

                                                                 ها: تفسیر اجتماعی،امام خمینی، مغنیه، استعمارستیزی، استکبارستیزی.      وا ه      کلید

 مقدمه. 0

      ق( در     0301  «)          اســدآبادی   ن ی     الــد        جمــال       ســید »                                    هــای اخیــر، بــا حرکــت اجتمــاعی           در ســده

                                                                                               مصـــر، نگـــاهی نـــو بـــه تعـــالیم قـــرآن و اســـالم شـــکل گرفـــت و شـــاگرد او محمـــد  

ــده) ــور       0323          عبـــ ــاعی متبلـــ ــیر اجتمـــ ــرایش تفســـ ــت را در گـــ ــن نهضـــ                                                                              ق( ایـــ

ــاخت)معرفت، ــال   ( »   013  :  2   ،    0009             س ــید جم ــد              س ــدآبادی   ن ی     ال ــان  «           اس ــان         بنی ــذار جری ــای                 گ       ه

                                           شـود کـه بـه دنبـال اصـالحات سیاسـی و                                                 گرای دینـی در سـده حاضـر محسـوب مـی           اصالح

ــاع از حــریم دیــن اســت.از آرمــان  ــای تعــالیم دینــی و ســامان                 هــای او مــی                                          دف ــه احی ــوان ب                                                ت

  . (   218-   211  :     0391                                         بخشیدن به وضع مسلمانان اشاره کرد.)پاکتچی،

ــه    ــی در هم ــالحات سیاس ــی از اص ــاوزان و                                           یک ــتمگران و متج ــا س ــارزه ب                                                    ی دوران، مب

       گیـری                                                                    یـن میـان، در سـده معاصـر اندیشـمندان فراوانـی بـا بهـره                    هاسـت. در ا                  نابود کـردن آن 

                                                                             از قــرآن و بــا نگاشــتن تفاســیر اجتمــاعی و ســایر آثــار در پــی تبیــین    م ی       رمســتق ی            مســتقیم و غ

                    اهلل خمینـی)ره( در                   تـوان بـه روح             هـا مـی      آنۀ              انـد. ازجمـل            برآمـده    ی ز ی                     راهکارهای استعمارسـت 

ــدجواد مغن  ــران و محم ــ                         ای ــ     ه   ی ــرد ک ــاره ک ــان اش ــته                                در لبن ــا نگاش ــد ب ــالش کردن ــا و                                  ه ت        ه
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ــان و اســتعمارگران را معرفــی کننــد و راه              هــا، ســلطه           ســخنرانی ــا آن                                                 طلب ــارزه ب         هــا را                         هــای مب

                      برای مردم تبیین کنند.

                                      هـای باعـث نـابودی نظـام سـلطنتی                                         ق( بـا آثـار علمـی و سـخنرانی        0019     )ره() ی ن ی       امام خم

                         ان آنــان بــود؛ شــد.او      طلبــ                                                نشــانده اســتعمارگران و مجــری اهــداف ســلطه                    پهلــوی کــه دســت

ــی   ــا م ــتعمار را آمریک ــارز اس ــم                                                        یکــی از مصــادیق ب ــه مه ــد ک ــر                    دان ــومین و    ن ی    ت                    دشــمن مظل

ــی   ــوب م ــعفان محس ــود)خمینی،                            مستض ــب       222   :  03   ،    0319             ش ــه آن لق ــان ب ــی ایش                                    ( و حت

                                                                       دهنــد و آمریکــا را در رأس دشــمنان اســالم دانســته و معتقدنــد کــه                             اســتکبار جهــانی را مــی

          ( ایشــان    202  :   03   ،    0319                               شــیطانی آن غافــل شــد)خمینی،    ی    هــا      نــگ ر ی              نبایســتی از ن       گــاه   چ ی   هــ

ــا را رأس اســتکبار معرفــی مــی     ــت آمریک              ( و همچنــین    313  :   00   ،    0319             کنــد)خمینی،                                                    دول

                                                                                                      مغنیه نیز بـر ایـن بـاور اسـت؛ کـه آمریکـا مـردم مظلـوم جهـان را بـا تبلیغـات وسـیعش کـه              

ـ      له ی    وسـ     به                         نمایـد. پـس اسـرايیل          مـی                   گـردد، اسـتثمار         مـی    ی    دهـ           سـازمان          الملـل    ن ی              صهیونیسـم ب

   : 1     ،    0020                                                                                       یــك پایگــاه نظــام  اســتعمار  و تجاوزكارانــه بــرا  ایــاالت مت حــده اســت)مغنیه،  

  . (   013   : 2          ؛ همان،   12-  11  :  1          ؛ همان،    308-   309

                                                                           ق( نیــز بــا نگاشــتن آثــار فراوانــی بــا رویکــرد اجتمــاعی و همچنــین     0011               عالمــه مغنیــه)

ــه کشــورهای اســالمی انجــام    ــه ب ــی ک ــا اندیشــمندان آن                                                        ســفرهای مختلف ــه                           داد ب ــا در زمین                 ه

                                                                                       تقریــب مــذاهب و گســترش قــدرت اســالم تــالش وافــری نمــود چــون تردیــدی نداشــت؛   

ــه،    ــاریخ اســت )مغنی   :  0     ،    0020                                                                                  سرنوشــت اســرايیل و آمریكــا همــان سرنوشــت ســتمگران ت

            خــود آورده    ی    هــا                                                                          ( و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، راهکارهــای مختلفــی را در نگاشــته   313

     است.

 نه تحقیقپیشی. 2

ــه ــه   ی       طــورکل      ب ــژوهش خاصــی صــورت نگرفت ــه راهکارهــای استعمارســتیزی، پ                                                                          ، در زمین

ـ                                                     است، ولـی در زمینـه اسـتکبار چنـدین مقالـه و پا                                          نوشـته شـده اسـت. بـرای نمونـه              نامـه     ان   ی



 اسالم؛ فرصتها و چالشها در جهان میقرآن کر یاجتماع ریتفس یالملل نیب شیهما نینخست          10

 

ــران و      » ــی ای ــی)ره( در بررس ــام خمین ــی ام ــه سیاس ــتکبار در اندیش ــوم اس ــی مفه ــین عین                                                                                                  تبی

                                             تــوان نــام بــرد کــه کارکردهــای آمریکــا                         مــود بابــایی را مــی                         نگاشــته جلیــل دارا و مح  «         آمریکــا

                                                                                                        عنــوان نمــاد جریــان اســتکبار را بیــان کــرده و در پایــان نیــز شــیوه مبــارزه بــا اســتکبار را        بــه

                                          استکبارسـتیزی در اندیشـه سیاسـی امـام      »                                                       اشاره کرده اسـت. همچنـین مقالـه دیگـر بـا عنـوان       

ــا تک                    نوشــته محمدصــادق    «                 ســیر المیــزان                               مفهــوم شناســی اســتکبار در تف      بــر   ه   یــ                   خمینــی)ره( ب

ــی    ــی را م ــعود بخش ــاه و مس ــرت پن ــی                                                نص ــایی و عمل ــازمان معن ــه س ــرد ک ــان ک ــوان بی                                                         ت

ــی  ــاره م ــرآن را اش ــتیزی در ق ــتیزی در                                              استکبارس ــای استعمارس ــه راهکاره ــا در زمین ــد. ام                                                         کن

                              هـای عالمـه مغنیـه پژوهشـی                                                طـور اختصاصـی و مقایسـه آن بـا شـیوه                               اندیشه امام خمینـی بـه  

          رفته است.       صورت نگ

ــورد      ــه م ــه مغنی ــی و عالم ــام خمین ــتیزی ام ــای استعمارس ــد راهکاره ــاس، بای ــراین اس                                                                                              ب

                                                                                             برسی قرار گیرد تـا مشـخص شـود؛ آیـا امـام خمینـی و عالمـه مغنیـه راهکارهـای مشـترکی           

                  گـویی بـه ایـن                                                                 کنند؟ یـا راهکارهـای آنـان متفـاوت اسـت. بـرای پاسـخ                             در این زمینه بیان می

                                      هــای عالمــه مغنیــه مــورد تحلیــل و                                   امــام خمینــی)ره( بــا نگاشــته                               ســؤال، بایــد تمــام بیانــات 

                                                                           بنــابراین در ایــن پــژوهش ابتــدا مختصــری بــا زنــدگی امــام خمینــی و                           ارزیــابی قــرار گیــرد.

                               گـردد و در ادامـه نیـز بـه                                                                          عالمه مغنیه آشـنا شـده و سـپس مفهـوم استعمارسـتیزی تبیـین مـی       

   ت   یــ             شــود و درنها                     یــران اشــاره مــی                                                             دیــدگاه مغنیــه دربــاره امــام خمینــی و انقــالب اســالمی ا 

ــت  ــای استعمارس ــابی         ی ز ی                        راهکاره ــل و ارزی ــه تحلی ــه مغنی ــی و عالم ــام خمین ــترک ام                                                                  مش

      گردد.    می

 شناسی تحقیق روش. 3

ــه  ــه روش کتابخانـ ــژوهش بـ ــن پـ ــه     ی ا                                           در ایـ ــمند در زمینـ ــب دو اندیشـ ــام مطالـ                                              تمـ

                 تحلیل قرار گرفت.  -                                  راهکارهای استعمارستیزی مورد توصیفی
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 یفهوم شناس. م0

                                                                                        در این قسمت ابتدا بـا زنـدگی امـام خمینـی و عالمـه مغنیـه آشـنایی مختصـری صـورت          

                                ارتبــاط بــین امــام خمینــی و    ت   یــ             شــود و درنها                                           گیــرد. ســپس استعمارســتیزی تبیــین مــی      مــی

      گردد.                     عالمه مغنیه اشاره می

 گذری بر زندگی امام خمینی و عالمه مغنیه. 0-0

ــاد        روح ــتم جم ــ )ره( در روز بیس ــال   ا                                         اهلل خمین ــان  در س ــا      0280                  لث ــر ب       0320                ش براب

                                                                                    ا  از اهـل علـم و مبـارزه و تقـوا دیـده بـه جهـان گشـود. در نـوزادی پـدرش                          ق، در خانواده

ــدگان  امــام خمینــ )ره( را مــ   ــه شــهادت رســید. زن ــوان در چهــار دوره خالصــه كــرد:                                                             ب                                     ت

ــوان  روح ــودك  و نوج ــم                               دوران ك ــا بحــران           اهلل، ه ــان ب ــا                      زم ــر    ی    ه ــاع  ای    ان                           سیاســ  و اجتم

                                                                                              ســپر  شــد. و  از همــان ابتــدا  زنــدگ ، بــا درد و رنــج مــردم و مشــكالت جامعــه آشــنا  

ــا سیاســت    ــاز شــده اســت و ب ــم آغ ــه ق ــا هجــرت ب ــز ب ــدگ  او نی ــود. دوره دوم زن ــا                                                                                               ب       ه

ــن ــود. در ایــن دوره روح                       زدایــ  رضــاخان هــم       دی ــان ب ــدریس و                                  زم                                اهلل مشــغول تحصــیل و ت

                          آقـا نـوراهلل اصــفهان  و                      رز  همچـون حـاج                                                       تـألیف كتـاب و آشـنای  بـا علمـا  برجسـته مبـا       

                        مدرس و برخ  دیگر است.  

                               شــود و بــا دو حادثــه مهــم؛                 او آغــاز مــ    ی      ســالگ                                            در دوره ســوم از زنــدگ  امــام بــا چهــل

ــران و     ــین خــروج رضــاخان از ای ــران و همچن ــغال ای ــان  دوم و اش ــگ جه ــروز جن ــ  ب                                                                                              یعن

ـ                               ا دو حادثـه نـاگوار                                                                         آغاز سـلطنت محمدرضـا مصـادف اسـت. دوره چهـارم زنـدگی ایشـان ب

              رفــع موانــع        حــال   ن ی                               ا  بــرا  جهــان اســالم و درعــ                    اهلل بروجرد )ضــایعه                    یكــ  رحلــت آیــت

                                    اهلل كاشـان  )قهرمـان مبـازره بـا                                                                   برا  دشـمنان ایـران و اسـالم بـود( و دیگـر  رحلـت آیـت       

           انـداخت(؛                                                                                         استعمار انگلیس كه روزگـار  نـامش لـرزه بـر انـدام دشـمنان ایـران و اسـالم مـ          

                                                                                     زمــان بــا تســلط امریكــا بــر امــور مملكــت، فشــار بــر ر یــم بــرا  اجــرا          هــم             آغــاز شــد. 

                                    بـه تركیـه و سـپس عـراق تبعیـد            0302                                                    اصالحات آمریكـای  افـزایش یافـت و امـام در سـال      
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                                                  وارد كشــور شــد. برخــی از آثــار امــام شــامل:       0311       بهمــن     02                               شــد. ســرانجام امــام خمینــ  

ــ  فق   ت   یــ                       حكومــت اســالم  یــا وال ــا نفــس   ،                          ، الخلــل فــ  الصــلوه ه   ی   ،                                          جهــاد اكبــر یــا مبــارزه ب

ــام ــ )س(   »               صــحیفه ام ــام خمین ــار ام ــه آث ــد    22  «                                   مجموع ــه   ت ی    وصــ  و        جل ــ          نام ــ  اله                سیاس

                                                     ش زنــدگی را بــدرود گفتند.)ســایت جــامع امــام         0318                                 است.ایشــان ســرانجام در ســال   

          خمینی)ره(

ــال      ــه در س ــت ک ــر اس ــه معاص ــای امامی ــه از علم ــدجواد مغنی ــری)    0322                                                                       محم       0910       قم

                                                                         از توابع جبـل عامـل لبنـان بـه دنیـا آمـد. مغنیـه در محـل تولـد            «       طیردبا »   ا                میالد ( در روست

ــرا  ــدماتی پرداخــت و ب ــوم مق ــری عل ــه فراگی ــد.     ی                                                 ب ــل تحصــیالت عــازم نجــف گردی                                         تکمی

ــازی، ــ   (    118  :     0000         )ای ــان فارس ــه     ی                                        در آنجــا خــط و حســاب و زب ــا بعــدها ب                                 را آموخــت. ام

ــه فراموشــی  ــان فارســی آن را ب ــی،                                                                   خــاطر اســتفاده نکــردن از زب   (   01  :     0311                    ســپرد. )المحرق

                                       اهلل، آیـه اهلل ابوالقاسـم خـوی ، شـیخ                                                            او توفیق شـاگردی اسـاتید  چـون محمـد سـعید فضـل      

      (  01  :     0021                                       كربالی ، سید حسین حمام  را داشت )مغنیه،    ن ی      محمدحس

ــدود      ــه ح ــت ک ــالم اس ــان اس ــندگان جه ــ  از نویس ــه یك ــاقی      12                                                                 مغنی ــود ب ــار از خ                         آث

                  ســــال زنــــدگ    11             او پــــس از    (   119  :     0000             ؛ ایــــازی،   32-  21  :  0   ،    0318                 گذاشــــت)مغنیه، 

        ( ســید    008  :     تــا   ی                                                  هجــری قمــری زنــدگی را بــدرود گفت.)احمــدی، بــ    0011                 پرثمــر در ســال 

ــ  ــی قص ــدنان الموســوی البحران                                                  طــوالنی در ســوش ایشــان ســروده اســت)المحرقی،     ی ا    ده ی                                  ع

ــه در                ( و شخصــیت   201-   200  :     0311 ــد ک ــایی کردن ــان اظهارنظره ــاره ایش ــی درب ــای بزرگ                                                                 ه

  . (   188-   111  :     0021                آمده است)مغنیه،          التجارب    تاب  ک

 استعمارستیزی در اندیشه امام خمینی و عالمه مغنیه . 2-0

ــود از وا ه    ــی خ ــات سیاس ــی)ره( در ادبی ــام خمین ــتکبار »                                                       ام ــی دارد؛    «          اس ــه قرآن ــه ریش                            ک

                                        معنـای عـامی دارد کـه شـامل اجانـب        «          اسـتکبار  »                               انـد. در اندیشـه امـام)ره(،                       زیاد استفاده کرده

                 شـمرند و مـورد                                            هـا یـا ملـت خودشـان را ضـعیف مـی                                       سالطین ستمگری  کـه تمـام ملـت     و 

     ( دو  3  :     0381           ؛ همــان،     088  :  1   ،    0319                          دهنــد )امــام خمینــی،                                    تجــاوز و تعــدی قــرار مــی   
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                               جوینـد؛ اسـتعمار و اسـتثمار                                                                   ای کـه مسـتکبرین بـرای تحقـق اهدافشـان از آن بهـره مـی             شیوه

      ایـن        بـر   .     آورد      مـی   «          اسـتعمار  »                        هـای خـود بـا کلمـه                                                است.عالمه مغنیه این تعبیـر را در نگاشـته  

ــر        ــتمگر ب ــب س ــاوز اجان ــی تج ــتکبار یعن ــا  اس ــیوه خ ــه ش ــژوهش ب ــن پ ــاس در ای                                                                                               اس

        پردازد.        شود می                               های ضعیف که استعمار نامیده می     ملت

ــتیزی » ــه   «               استعمارس ــب از دو کلم ــتعمار »  ی                       مرک ــتیزی »  و   «          اس ــت. وا ه   «        س ــتعمار »            اس   «          اس

ــادانی    ــب آب ــای طل ــه معن ــت ب ــی،                                        در لغ ــلط    03  :  1 ،    0318              خواستن)قرش ــطالح، تس                         ( و در اص

                                                        قصــد اســتفاده از منــابع طبیعــی و ثــروت کشــور بــه                                           مملکتــی قــوی بــر مملکتــی ضــعیف بــه

ــت)معین،     ــادی اس ــاد آب ــه ایج ــه       210  :     0311                                       بهان ــز مجموع ــتیزی نی ــور از استعمارس                                               ( منظ

     فاده           هــا اســت                        هــای اســتکباری از آن                                          هــایی کــه بــرای مقابلــه بــا حکومــت                      راهکارهــا و سیاســت

                                                                                     در اندیشـه سیاســی امـام خمینــی، اســتعمارگر کسـی اســت کـه خداونــد متعــال را             شــود.      مـی 

ـ    ی                            بینـد و بـرای ایـن برتـر                                                                  فراموش کرده و با گردنکشـی، خـود را برتـر از دیگـران مـی         ی     طلب

                         هـای اقتصـادی، سیاسـی                                                 کنـد. در ایـن صـورت، بـا ایجـاد نظـام                                 از هیچ تالشی فروگذار نمـی 

ــ  ــعفین را اس ــاعی مستض ــی                               و اجتم ــی،              تعمار م ــد )خمین ــت؛     089   : 1   ،    0319                 کن ــد اس                      ( او معتق

ـ                   گذارنـد و بـا تک                                                   هـای اسـتکباری هرگـز جوامـع را راحـت نمـی             حکومت                ظـاهر دیـن و         بـر    ه   ی

                 کننــد )خمینــی،                                  هــا را بــا خــود همــراه مــی              یافتــه و آن   ت   یــ                     در بــین مــردم مقبول   ی   بــ ی  فر        عــوام

0319     :  20   :  280   ) .  

                                          مارگر بـه رهبـر  آمریكـا، نظـام خـود                                                      در اندیشه سیاسی عالمـه مغنیـه، كشـورها  اسـتع    

     هـا                                 بـه همـین علـت، زنـدگ  آن       .       داننـد                                                 عنوان رهبر استعمار جدیـد در عصـر حاضـر مـ            را به

                       ً                                                                                                       و  ل ـو  أ ن  ق ر آنـًا س ـی ر ت  ب ـه  ال ج بـال  أ و  ق ط ع ـت  ب ـه  ال ـأ ر ض  أ و  ك ل ـم  ب ـه  ال م ـو ت             »                 با استناد به آیه 

                      هـا اسـتوار اسـت.                                                   ( بـر اسـتثمار ضـعیفان و دربنـد كشـیدن آن       30 ،     رعـد   «)       ً   ج م یعـاً                           ب ل  ل ل ه  ال ـأ م ر  

ّ                                    مغنیــه در اثبــات ایــن مــّدعا، آمریكــا را مثــال مــی                                                 زنــد؛ کــه بــا تمــام نیروهــایش بــر اعضــا                        

                                                   جریـان  را كـه بـه نحـو  بـه عـدالت ارتبـاط                   هـا هـر                 آورد، تـا آن                           سازمان ملل مت حد فشار م 

                                                               اگــر در ایــن میــدان شكســت خــورد، آشــكارا در برابــر هــر                            كنــد، نادیــده بگیرنــد و              پیــدا مــ 
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         گیــرد و                                                                                  كــه خواســتار اجــرا  عــدالت دربــاره متجــاوزان باشــد موضــع خصــمانه مــ     ی      مل تــ

  . (   011  :  0   ،    0020             رساند)مغنیه،                                     ظلم و ستم را در هر جا كه هست یار  

  م                        داننـد؛ چنانچـه امـا                                                                           بنابراین هـر دو اندیشـمند، آمریکـا را اسـتعمارگر عصـر حاضـر مـی       

       حســاب                                                                                     خمینــی)ره( آمریکــا را دشــمن شــماره یــک مــردم محــروم و مستضــعف جهــان بــه 

                                             کنـد؛ هرچـه فریـاد اسـت بایـد بـر سـر                         ( و بیـان مـی     202   :  03   ،    0319                      آورد.)امـام خمینـی،       می

ــی،   ــی    020   :  00   ،    0319                               آمریکــا کشــید)امام خمین ــان م ــه بی ــه مغنی ــا عالم ــتعمار                                       ( و ی ــد: اس                  کن

   در       0908                                             ر خاورمیانــه یــك پایگــاه نظــام  در ســال                                منظــور تــأمین منــافع خــود د               آمریكــا بــه

ــه،    ــرايیل گذارد)مغنی ــت اس ــام آن را دول ــرد و ن      ( او   00  :  1   ،    0020                                                                                ســرزمین فلســطین ایجــاد ك

ــده     ــاالت مت حـ ــرا  ایـ ــه بـ ــتعمار  و تجاوزكارانـ ــام  اسـ ــاه نظـ ــك پایگـ ــرايیل را یـ                                                                                                   اسـ

ــی ــه،       م ــان،    090-   091  :  1     ،    0020               داند؛)مغنی ــان،   21  :  1            ؛ هم ــه   310   : 2            ؛ هم ــتعمار، آن را         ( ک                  اس

ــیله ــت)مغنیه،            وس ــرار داده اس ــود ق ــافع خ ــأمین من ــرا  ت ــت     301  :  2   ،    0020                                                           ا  ب ــه عل                    ( مغنی

ــده، ایــن مــی        ایــن ــاکنون مان ــه او                                                       كــه دولــت اســرايیل ت ــد؛ كــه اســتعمار  كــه همــواره ب                                                دان

                                                                                      رســاند، بــاق  اســت و اگــر اســتعمار حت ــ  یــك روز اســرايیل را تنهــا بگــذارد،                اكســیژن مــ 

        گویــد:              دیگــر مــی    یی           ( او درجــا   208  :  2   ،    0318                ربایند)مغنیــه،                      ا از هــر ســو مــ                مســلمانان آن ر

   ،    0020         مغنیـه،    «)                                     تـر از صـهیونیزم و اسـتعمار اسـت؟                   تـر و بـزرش                              كدامین فتنـه و بـال سـخت    »

1  :  220   ) .  

دیدگاه مغنیه نسبت به امام خمینی)ره(. 3-0

         ت امــام             فکــری حضــر   ی    مشــ         رو خــط                                    از ارادتمنــدان حقیقــی و دنبالــه   ه   یــ              محمــدجواد مغن  

                                 کردنــد کــه عالمــه مغنیــه بــا                                     لوحــان و یــا مغرضــان فکــر مــی                                  خمینــی)ره( بــود. برخــی ســاده

  (    000 :     تـــا   ی                               ی خـــوبی ندارد.)احمـــدی، بـــ                                                   انقـــالب اســـالمی ایـــران و رهبـــری آن میانـــه

ــه   ی        درصــورت ــاره      ک ــی              وی درب ــران م ــد                                 ی حکومــت اســالمی ای ــا       هــم »:      گوی ــان و همگــام ب                       زم

ــون  ــام اســالمی، میلی ــن نظ ــر                                         تأســیس ای ــا نف ــین از دســت              ه ــان و مستضــعفین زم                                            از محروم

                                                                                                   اربابــان خــود، یعنــی امپراتــوری مســیحی روم و امپراتــوری ایــران، رهــایی یافتنــد و بســیاری 
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                                                                                                       از آنــان دیــن اســالم را پذیرفتنــد تــا از اربابــان ظــالم و فاســد آزاد شــده باشــند و از نعمــت  

                تمندانه داشــته                     ی آن، زنــدگی شــراف                           منــد گردنــد و در ســایه                                    ایــن نظــام عــدل و رحمــت بهــره

  «                                                                                       این است نظـام و دولـت اسـالمی کـه امـام خمینـی خواسـتار پیـاده نمـودن آن اسـت            .     باشند

                 دانـد و معتقـد                                                                                     مغنیه نظـام اسـالمی ایـران را رحمـت الهـی بـرای مسـلمان و غیرمسـلمان مـی         

ـ         است؛ ازا                         هـا، بـا ایـن نظـام                                        هـا و مـزدوران وابسـته بـه آن                                اسـتعمارگران و صهیونیسـت      رو   ن   ی

        کنند.        ه می          مقدس مبارز

        کنـد.                                            دانـد و آن را عـین واقعیـت بیـان مـی                                                   او سخن خـود را نشـئت گرفتـه عـاطفی نمـی     

                                                                                                     مغنیه در ادامـه اشـاره دارد؛ بـا شمشـیر دیـن و رهبـری امـام خمینـی و ایمـان و عـزم یـاران            

                                                                          سـان سـرعت بـرق در قـرن بیسـتم، حکومـت شـاه بـا حمایـت کشـورهای                                او، با سـرعتی بـه  

ــرد  ــابود ک ــت    .                               شــرق و غــرب را ن ــه در آخــر بحــث، روای ــام    0                                 مغنی ــم قی ــردی از شــهر ق                              م

                                                              نمایـد. همـراه او یـارانی بـه صـالبت آهـن گـرد خواهنـد                       حق دعوت مـی                   کند و مردم را به    می

                    هــا ســیطره پیــدا                        مــالل و تــرس بــر آن       گــاه   چ ی             لرزانــد، هــ                                            آمــد کــه بــاد و توفــان آنــان را نمــی

                             از آن متقـین و پرهیزگـاران                                کننـد و سـرانجام، عاقبـت                                          کند، بـر خداونـد عـالم توکـل مـی          نمی

                                                                                        را بــه مــاجرای انقــالب اســالمی ایــران و رهبــری امــام خمینــی)ره( انتســاب           «     اســت

  (  33-  32  :     0399           کند)مغنیه،     می

                      بــه نشــر دارالعلــم   «                               الخمینــی و الدولــه االســالمیه »                     کتــابی بــا عنــوان       0919                 مغنیـه در ســال  

ــه چــا  رســاند. او در ایــن کتــاب اهمیــت افکــار    ی                  بــازنگری شــده                                                                              للمالیــین در بیــروت ب

                                                                  کنــد و اوج هیجــان و شــور خــود را در دفــاع از نهضــت اســالمی                               فقهــی خــود را بیــان مــی

      ً                              ، صــریحًا از رهبــر انقــالب اســالمی  ی     کــار          محافظــه        گونــه   چ ی                 دارد و بــدون هــ                      ایــران ابــراز مــی

    (     019-   018  :   تا   ی          ؛ احمدی، ب   003  :     0021           کند.)کسار،                 ایران تکریم می

                                         
ّ            ق ال  ر ج ل  م ن أهل  ق ّم ی دع وا ال  .0 ٌ                                                                                  ن اس  إلی الح ق  ی جت م ع  م ع ه  ق وٌم ک ز ب ر  الح دید  ال ت ز ل ه م الع و اص ف ، و ل ا ی م ل ـون  م ـن الح ـر ب  و                                                                  

    (   201  :   11   ،    0013        مجلسی، )          ل لم ت قین .ۀ                                                  الی جب ن ون، و  ع ل ی اهلل  ی ت و ک ل ون و  العاق ب 
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 راهکارهای استعمارستیزی . 1

ــر ــی را در         ب ــای مختلف ــه راهکاره ــه مغنی ــی و عالم ــام خمین ــتعمار، ام ــا اس ــارزه ب                                                                                            ای مب

                                                انـد؛ کـه در ایـن بخـش، مصـادیق مشـترک دو               کـرده                      هـای خـود اشـاره                   ها و سـخنرانی        نگارش

      گردد.                                    صورت راهکار فردی و اجتماعی بیان می             اندیشمند به

 راهکارهای فردی. 0-1

        شـود و                              هـای انسـانی آشـنا مـی            ی ارزش                                            فردی بر اساس تربیت دینـی خـود، بـا یکسـر        هر

                              ایسـتد و مـانع ذل ـت خـود                                                       هـا، جلـوی عملکـرد اسـتعمار عصـر خـود مـی                آن ارزش    له ی  وس    به

                                                                                             گـردد. در ایـن قسـمت بـه چهـار راهکـار فـردی ازجملـه، پایبنـدی بـه اصـول اسـالمی،                   مـی 

ــاوری، آزادی ــجاعت ورز                   خودب ــواهی و ش ــه     ی                     خ ــه ب ــه مغنی ــی و عالم ــام خمین ــه ام ــور                                              ک       ط

      گردد.                     شاره کردند؛ بیان می       مشترک ا

 الف( پایبندی به اصول اسالمی

                         ، معرفـی نشـود و آن را        بخـش    ی                                                        مستکبران در طـول تـاریخ تـالش کردنـد کـه اسـالم آزاد      

ــه ــاب نگ ــد)خمینی،                  در حج ــان،   09  :     0381               دارن ــاه   002  :   01   ،    0319          ؛ هم ــی         ( ج ــان م ــد               طلب         دانن

                   ایـن اسـاس تـالش          بـر          کننـد.             هـا غلبـه                     تواننـد بـر آن                                         که اگر مذهب در بین مردم باشـد؛ نمـی  

ــه معرفــی کننــد)خمینی،       ــد؛ اصــل دیانــت را افیــون جامع   :  0   ،        ؛ همــان  89  :  1   ،    0319                                                                     کردن

  :   02 ،    0319                                                        ی مســـلمانان، دوری از اســـالم و قـــرآن اســـت.)خمینی،                  مشـــکل عمـــده  .  (   320

ــه   »                         خــدای متعــال فرمــوده:                                       ( اگــر مســلمین برحســب امــری کــه    308 ــم وا ب ح ب ــل  الل                                       و  اع ت ص 

                 مشــکالت سیاســی،   -                                 ( عمــل کننــد، تمــام مشکالتشــان   013 ،       عمــران   ل آ   « )              ال ت ف ر ق ــوا               ج م یعــا و 

ــادی  ــاعی و اقتص ــی   -                      اجتم ــع م ــی                رف ــدرتی نم ــیچ ق ــود و ه ــا آن                                 ش ــد ب ــه                    توان ــا مقابل                ه

ــد.)خمینی، ــر   029  :  9   ،    0319         ؛ همــان   03   ،    0381             کن ــان           ( ب ــد در مع ــن اســاس، مســلمانان بای                                             ای

ــد و راه  ــار عقایـ ــند و معیـ ــرآن بیندیشـ ــای ش                                                قـ ــاد          هـ ــرآن یـ ــروز  را از قـ ــت و پیـ                                          كسـ

ــه،  ــوزه    010  :  2  ،       0020                بگیرند)مغنی ــلمانان آم ــر مس ــرا اگ ــا                                    ( زی ــد و از    ی    ه ــانی را نیاموزن                             وحی

                                                                     تـرین مـردم دنیـا تبـدیل خواهنـد شـد؛ كـه در برابـر دشـمنان                                         آن محافظت نكننـد، بـه پسـت   
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ــه،       ــد آورد)مغنی ــاب نخواهن ــرايیل ت ــد اس ــون، مانن ــوار و زب ــد خ ــ   212  :  0   ،    0381                                                                              هرچن   ه      ( ب

                                                                                                   همین دلیل اسـت کـه دفـاع از جـان و مـیهن و نیـز مبـارزه بـا اسـتعمارگران و اسـتثمارگران،           

      . (  01  :  0  ،     0020        )مغنیه،         شمارند                            ها و قوانین، آن را مقدس م                       حق  است كه تمام آیین

                     ی دشـمنان عـدالت و                                                                        بنابراین اسـالم خطـر بزرگـی بـرای صهیونیسـم و اسـتعمار و همـه       

ـ   0  31  :     0021                   آزادی اسـت)مغنیه،            جنگنـد،                                     ( و كسـان  كـه بـا اسـالم مـ         001  :     تـا    ی              ؛ احمـدی، ب

                                                                                               به خاطر حف  منـافع و امتیـازات خودشـان اسـت؛ زیـرا اسـالم، انقالبـ  بـر ضـد اسـتبداد و           

                                                                   مانــدگ  اســت و جــز خــدمت بــه مــردم و كــار بــرا  مصــلحت و                             اســتثمار و فقــر و عقــب

                      جهـت اسـتعمار، بـا                        دانـد. بـه همـین                                                              منفعت آنان، چیـز  دیگـر را سـبب برتـر  افـراد نمـ       

                                                     خیـزد. مغنیـه بهتـرین دلیـل بـرا  اثبـات ایـن                                                           تمام امكانات خـود بـا اسـالم بـه سـتیز برمـ       

                       کنـد کـه تنهـا بـه                         خـواه بیـان مـی                   پرسـتان آزاد                                               موضوع را تهمـت خـروج از دیـن بـه مـیهن     

ــردن سیاســت اســتعمار و نژادپرســتان اســت)مغنیه،                ســبب آزاد  ــان و محکــوم ک                                                                                 خــواهی آن

0020    ،   3  :  80  )  

                                                                                             مجمــوع امــام خمینــی)ره( و عالمــه مغنیــه معتقدنــد اگــر مســلمانان پایبنــد بــه اســالم    در

ــی    ــته م ــات برداش ــند؛ اختالف ــته باش ــس داش ــه نف ــه ســبب آن تزکی ــند و ب ــود)خمینی،                                                                                     باش              ش

ــ                                                  تواننــد؛ در مقابــل اســتعمار بایســتند. زیــرا ن                           (  و در ایــن صــورت مــی   391  :   00  :     0319    ی  رو   ی

ّ    حّق به                هـا بـر ضـد                                                 ا  اسـت. چنانچـه مغنیـه، انقـالب انسـان        ه         ها  هسـت                      مراتب كاراتر از بمب   

ــ  ــرده کش ــتثمار و ب ــزرش      ی                        اس ــورها را ب ــر كش ــین و دیگ ــد و چ ــرای                                                   در هن ــرین درس ب                    ت

    (     189-   188  :  8    ،     0020              داند. )مغنیه،                                ها و صنایع نظام  در آمریكا می                صاحبان كارخانه

 ب( خودباوری

ـ  ی                         شیوه دیگری کـه امـام خم           کننـد؛                          سـتیزی پیشـنهاد مـی      ر                       مغنیـه بـرای اسـتعما               و عالمـه    ی   ن

                                                              نفــس در بــین محرومــان اســت. امــام بــه متفکــرین و                                          ایجــاد خودبــاوری و اعتمادبــه  

                                                                  کنـد کـه بـه جوانـان، خودبـاوری بیاموزنـد تـا بـه دنبـال                                              اندیشمندان دانشـگاهی توصـیه مـی   

  . (  21   :  02   ،    0319                       غربی شدن نباشند)خمینی، 
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ــتعمارگرا    ــاریخ، اس ــول ت ــه در ط ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــام ب ــی                                                                     ام ــالش م ــه               ن ت ــد؛ ک              کنن

          ؛ همــان،   01  :     0381                                         تواننــد صــنعتی را ایجــاد کننــد)خمینی،                                        مستضــعفان را قــانع کننــد کــه نمــی

ــه   311  :   00   ،    0319 ــا مســلمین ب ــه                        ( و ب                                                 عمــل کردنــد کــه از خودشــان مــأیوس شــدند؛     ی ا        گون

                                                                                                 یعنــی خودشــان را گــم کردنــد. پــس بایــد مســلمانان تــالش کننــد تــا مجــد خودشــان را بــه 

ــد)خمین  ــت آورن ــام خم   . (   308  :   02   ،    0319   ی،                    دس ــ ی         ام ــالب      ی   ن ــود انق ــر، وج ــای دیگ                                   در ج

ــ ا   ی      اســالم ــال     ران   ی ــرای ملــت   ی                را شــاهد مث ــا مــی              ب ــوان،                 آورد کــه مــی                            هــای مستضــعف دنی         ت

  (   311  :   00   ،    0319        ؛ همان،   91  :     0381                    خوار ایستاد.)خمینی،                   جلوی آمریکای خون

ــاره  ــه درب ــه مغنی ــرايی                             عالم ــال اس ــر در قب ــر حاض ــاوری در عص ــزوم خودب ــه                                                         ی ل   ی            ل آی

                                          گویــد: چیــز  كــه بیشــتر از هــر کــار              آورد و مــی                                   ( از قــرآن را شــاهد مثــال مــی   010  ،        )نســاء

                                                                                                دیگر  برا  ایسـتادگ  در برابـر دشـمن و بازداشـتن او از سـتم و تجـاوز بـدان نیـاز اسـت،          

                                         چراکـه از ایـن طریـق بـه تبلیغـات و                                                              استوار، اعتماد بـه خـدا و اعتمـاد بـه خـود اسـت.               اراده

  ،     0020                 شــود. )مغنیــه،             داده نمــی                طلبــان، گــوش                                كننــده اســتعمارگران و فرصــت                  شــایعات گمــراه

  2  :  021   ) .  

 خواهی  ج( آزادی

                                               داننـد؛ کـه خـدا انسـان را آزاد آفریـده و                                                        هر دو اندیشمند، آزادی را حـق هـر انسـانی مـی    

ــی   ــه، آزادی مـ ــرای همـ ــالم بـ ــد)خمینی،                                        اسـ ــان،    011  :     0381                خواهـ     ( و   23  :  1   ،    0319           ؛ همـ

ــیچ ــی        ه ــس در روی زم ــود)مغنیه،                     ك ــران ش ــزاحم آزاد  دیگ ــدارد م ــق ن   (   80  :  3  ،     0020                                                     ن ح

ــه آزاد  و اراده اوســت)مغنیه،   ــد دانســت؛     111  :  1   ،    0020                                                          چــون انســانیت انســان ب ــی بای                          ( ول

          ای بـرای                                            کنـد.پس انسـان بایـد آزادی را وسـیله                                                     که خداونـد ایـن آزادی مـردم را امتحـان مـی     

                                     را بـرای اسـتکبار بـه مـردم بـه                                                                    خدمت به خلـق و خـدمت بـه خـالق قـرار دهـد و نبایـد آن       

ــی،  ــار ببرد.)خمین ــان،       0381:0                     ک ــه انســان    020  :   01   ،    0319          ؛ هم ــس هم ــه                       ( پ ــا ب ــر            ه ــور براب               ط

ّ                      هـا حـق آزادی عطـا كـرده اسـت، لكـن در حـّد  كـه                                       اند و خداونـد بـه همـه آن               آفریده شده                                   

  . (   319  :  0 ،    0020                                                   شخص در برابر گفتارها و كردارهایش مسئول باشد)مغنیه، 
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ــع  ــرا  همگــان تحقــق                                      قــرآن و ســن ت هســتند كــه مــ                   تنهــا دو منب ــد ســعادت را ب                                            توانن

                                      و آزاد  بـــرا  هـــر فـــرد تـــأمین    ت    یـــ                                                   بخشـــند و زنـــدگ  را بـــر اســـاس عـــدالت، امن 

ــه،  ــت      201  :  2  ،     0318                 نمایند.)مغنی ــترانده و دس ــان گس ــرا  انس ــین را ب ــبحان، زم ــدا  س                                                                 ( خ

ــه  ــذارده، ب ــرط آن                            او را آزاد گ ــ             ش ــوددار  كن ــود، خ ــوع خ ــه از آزار همن ــن                                              ك ــه ای ــه                 د، ن      ك

     هـا                                         هـا  مسـكون ، بیمـاران بیمارسـتان                  هـا، خانـه                    را بـر دبسـتان                    هـا  ناپـالم            ها و بمب      موشك

ـ                  دهـد و بنـدگ  غ                                                     ها و بـر سـر هـركس كـه شـعار آزاد  سـر مـ                           و كارگران كارخانه       خـدا     ر   ی

ــر   011  :  1    ،     0020                          كنــد، فروبریزد.)مغنیــه،             را رد مــ                                          ایــن اســاس، كســ  كــه حــق آزادی را          ( ب

                                                                تـرین دشـمنان خـدا و دیـن و آیـین او خواهـد بود.)مغنیـه،                             ، در شـمار سرسـخت              پایمال كنـد 

                                                                                   ( پس كسـ  كـه بـه مـردم سـتم كنـد و كرامـت و آزاد  آنـان را مـورد تجـاوز              098  :  0 ،    0318

  . (   201  :  1  ،     0020           است)مغنیه،                                          قرار دهد، زیانكارترین مردم در روز قیامت

                                  ه دشـمنان و جهـان خـواران تـا                                                                   بنابراین در اصل ارتباط بـا بیگانگـان بایـد توجـه کـرد کـ      

ــد اســت؛     ــی معتق ــام خمین ــد؟ ام ــول دارن ــل را قب ــرزی اســتقالل و آزادی طــرف مقاب                                                                                                چــه م

           شناسـند و                          معنـوی و الهـی نمـی      ی    هـا              هـا و ارزش                                           دشمنان، مرزی جـز عـدول از همـه خـوبی    

                                   طــرف مقابــل را از دیــن خــود          کــه   ن   یــ                دارنــد مگــر ا                                    هرگــز دســت از ســتیز برنمــی   

ــد)خمینی،  ــان     . (  90  :   20   ،    0319                   برگردانن ــه هم ــاور اســت؛ ک ــن ب ــر ای ــز ب ــه نی ــه                                                       مغنی ــه ک             گون

ــی     ــت نم ــتمگری دس ــیچ س ــود از ه ــداف خ ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــمنان ب ــود                                                                               دش ــند؛ وج                کش

ــه                هــا و انقــالب        شــورش ــادان                                     هــایی كــه در تمــام جهــان ب                                           منظــور آزاد  از ســتم، فســاد و ن

                  امـت بـه بقـا                                                                نشـانگر ایـن اسـت؛ کـه جامعـه صـالد نیـز تـا روز قی           ی    روشن                وجود دارند؛ به

              خـــواه بـــا                           هـــا  انقالبـــ  و آزاد               (  و گـــروه  18  :  1   :    0318              دهد)مغنیـــه،                        خـــود ادامـــه مـــ 

ــه آزاد  مــ    ی      فشــان       جــان ــداوم در جنــبش، ب ــر   201-   201  :  1   ،    0381              رســند)مغنیه،                                       و ت ــن         ( ب       ای

ــ  ــرای هرکس ــرین وطــن ب                                                        ، هرجــایی اســت كــه انســان آزاد  و كرامــت داشــته   ی                                    اســاس بهت

  . (   010  :  0  ،     0912                                 كشان و استثمارگران نباشد.)مغنیه،                            باشد و همچون حیوان دربند سر
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 د( شجاعت ورزی

                                          و عـدم تـرس در مقابـل دشـمنان بسـیار         ی                                            امام خمینی و عالمـه مغنیـه بـه شـجاعت ورز    

              نمودنـد کــه                                                ی حـق و عــدالت توصـیه بــه شـكیبای  مــی                       هــا بـه جوینــده             کردنـد.آن               تأکیـد مــی 

                          هـا بهـره گیرد)مغنیـه،                     یـد از تجربـه                                                   نبایـد از سـالح دشـمن بـیم داشـته باشـد و با           وجه   چ ی ه    به

                                                                ی حــق نبایــد از شکســت، تــرس داشــته باشــد چــون خــدا بــا                  ( پــس جوینــده   111  :  2    ،     0318

        خــورد؛                                از جهـت معنـوی شکسـت نمـی           گـاه    چ ی                                         اوسـت و برفـرض شکسـت صـوری نیـز، هــ     

  . (   311  :   02   ،    0319                                     زیرا پیروزی معنوی با اسالم است)خمینی، 

ــر ــر دشــمن ضــعف       ب ــن اســاس، هــركس در براب ــدرت او                                                 ای ــش ق ــد،  از آرای                                      نشــان ده

ّ                                وحشت كند و از رویـاروی  بـا و  بـیم داشـته باشـد، او را بـا سـالح  مجّهـز كـرده اسـت                                                                         

ــا ایــن ســالح بكشــد و بــه تســلیم در برابــر فرمــانش وادار ســازد.امام علــ )ع(                                                                                                       كــه و  را ب

  :     0023              )سـید رضـی،     «                                                            تـرس بـا ناامیـد  همـراه اسـت و زنـدگ  بـا محرومیـت         »         فرمایند:     می

ــت  حک ــان آن     01    م ــ  و كارشناس ــدهان جنگ ــدگاه فرمان ــگ از دی ــه در جن                                                                                ( سیاســت حكیمان

                                                                                              است كـه انسـان خـودش را در برابـر دشـمن نبـازد و از سـو  دیگـر قـدرت و نیـرو  او را           

ــدار  و               هــم دســت ــد و باكمــال پای ــز كن ــر او مجّه ــد خــود را در براب ــرد، بلكــه بای ــم نگی ّ                                                ك                                          

         شـمارد،                                            ممكـن اسـت بـه او برسـد نـاچیز مـ                       هـای  را كـه            ها و رنج               كه تمام  سخت         درحال 

                                                                                                     بـا و  بــه مقابلــه برخیـزد. قــرآن كــریم ایــن سیاسـت را بــا ایــن سـخن خــود ترســیم كــرده     

                                            ( سسـت  نكنیـد، تـا دعـوت بـه مصـالحه         31 ،       )محمـد  «                                                  ف ـال ت ه ن ـوا و  ت ـد ع وا إ ل ـ  الس ـل م       »     است: 

ــد ــرو و ســتم ا    «:       كنی ــر نی ــد و در براب ــر دشــمن نبازی                          و تســلیم نشــوید)مغنیه،                                                                   خــود را در براب

0020     ،    1  :  19  ) .    

                                                                  گویـد حتـی اگـر هـر كشـور  كـه از اشـغال و تجـاوز كشـور                      دیگر مـی     یی          مغنیه درجا

                     از كشـورها  دیگـر،      ی   کـ  ی                                                                    نیرومندتر از خود، بیم داشته باشـد و یـا بـر اثـر وجـود جنـگ در      

                                                                                           قیمــت مایحتــاج زنــدگ  در ایــن كشــور بــاال رود، چنــین كشــور  در حــال جنــگ اســت،   

                                                                                      كشـتار و خـونریز  در سـرزمین آن نباشــد؛ چراكـه اثـر جنـگ در آن پدیـدار گشــته                 هرچنـد 

      . (   011  :  3  ،     0318                                                             و مقدار زیاد  از امنیت و آسایش خود را از دست داده است)مغنیه، 
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                                           ( را تصــویر گویــای  از انســان متــدین و   10 ،       مايــده  «)                                    و  ال ی خــاف ون  ل و م ــة  الي ــم »                 مغنیــه آیــه

                                                             هــا حركــت كنــد و بــه جهــت آن فــداكار  نمایــد، ترســیم        و  آن   ســ                              اهــداف  كــه او بایــد بــه

                                                                                            كند. او علـت مشـكالت  كـه جهـان امـروز ازجملـه: جنـگ ویتنـام، جنـگ خاورمیانـه و...               م 

ــ  ــج م ــی                   از آن رن ــزدوران م ــرس م ــد؛ را ت ــات،                                     برن ــتن حــق توســط مطبوع ــه از گف ــد ک                                                دان

    . (  18  :  3  ،     0020   ه،          کنند)مغنی                                                   رادیوها، سازمان ملل متحد و شورا  امنیت خودداری می

 راهکارهای اجتماعی . 2-1

                                                                                                  افــزون بــر راهکارهــای فــردی بــرای مبــارزه بــا اســتعمار، امــام خمینــی و عالمــه مغنیــه   

                                                          صـورت گروهـی بایـد انجـام شـود تـا بتـوان از زیـر                                               طور مشترک چهار راه دیگر را کـه بـه      به

      کنند.                               یوغ متجاوزان خارج شد؛ بیان می

 ییافزا رتیالف( بص 

                     هـا بسـیار تأکیـد                                                 و بیـداری تمـام مسـلمانان و تمـام ملـت           یـی     افزا    رت ی          نی بر بصـ         امام خمی

ــی ــد)خمینی،       م ــان،    033  :     0381              کنن ــدار ريــ     339  :  1   ،    0319          ؛ هم ــان در دی ــور   س ی                           ( ایش   ،        جمه

            کننـد کـه                                        هـای کشـورهای دیگـر تأکیـد مـی                                                    نمایندگان مجلـس، خبرگـان و همچنـین مهمـان    

                  کننـد و در آخـر               کـار مـی                        ار[ بـا ضـعفا چـه             ها]اسـتعم                                             به مردم خودتـان و دنیـا بگوییـد کـه آن    

                     ی حقـوق بشـر را از                                                هـا بـا ایـن مجـامع حقـوق بشـر، همـه                        گیرنـد کـه آن              نتیجه مـی       گونه   ن ی ا

ــی  ــین م ــد)خمینی،              ب ــان،   20  :     0381              برن ــا    001  :   09   ،    0319          ؛ هم ــی درج ــام خمین ــر     یی                        ( ام        دیگ

     کــه                       خــواهیم آن مقــداری           مــا مــی »        کننــد:               اشــاره مــی        گونــه   ن   یــ         هــا را ا       ملــت      یــی    افزا    رت ی    بصــ

                                                                                                  فهمیدیم به مستضـعفین دنیـا و ممالـک دنیـا عرضـه کنـیم تـا بفهمنـد کـه ایـن مسـتکبرین و            

ــا آن           ابرقــدرت           ؛ همــان،    212  :   00   ،    0319           ؛ همــان،    21  :     0381        خمینــی،  «)      کننــد                هــا چــه مــی              هــا ب

       برنـد                           تشـبیه بـه کـار مـی          یـی     افزا    رت ی                                       ( امام گـاهی بـرای ملمـوس شـدن بصـ        001  :   09  :     0319

ّ                             صر خود را شـبیه بـّره بـا گـرش بیـان مـی                                و رابطه ایران با استعمار ع                               کنـد کـه ایـن رابطـه بـه                        
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ــه آن   ــت، بلک ــعفین( نیس ــالح بّره)مستض ّ                                    ص ــی         ــا م ــل،               ه ــند و در مقاب ــد از آن بدوش                                         خواهن

  . (   311  :   01   ،    0319                  چیزی ندهند)خمینی، 

  (   12 ،        )فرقـان   «                                                 ً         ً               ف ـال ت ط ـع  ال كـاف ر ین  و  جاه ـد ه م  ب ـه  ج هـادًا ك ب یـراً        »                             مغنیه نیـز بـر اسـاس آیـه    

      آورد.                                                                                         یک مصداق از جهـاد بـزرش در راه حـق و بشـریت را نشـر آیـات خـدا بـه شـمار مـی          

            شـان اسـت                                                                                          زیرا هـدف از آن، آگـاه كـردن مستضـعفان و نادانـان و راهنمـای  آنـان بـه آزاد         

  . (   112  :  1   ،    0381        )مغنیه،                               وتاز زور مداران قرارگرفته است.              كه مورد تاخت

ــ    ــه ح ــاره ب ــا اش ــاهی ب ــی گ ــن دو اندیشــمند دین ــ                                                           ای ــود بص ــی    افزا    رت ی                      وادث عصــر خ       ی

                    آورد کــه در حــالی                                                                                کننــد. چنانچــه امــام خمینــی بــرای نمونــه مــردم اتیــوپی را مثــال مــی      مــی

ــا مــی                                    میرنــد کــه ]اســتعمار[ گنــدم آن                                  مــردم اتیــوپی از گرســنگی مــی ــد و                         هــا را در دری           ریزن

ــی ــه             ســالح م ــا هم ــد ت ــد)خمینی،                      خرن ــین ببرن ــا را از ب ــان،   20  :     0381                                     ی دنی   :   09   ،    0319          ؛ هم

                                                                                                 ( یــا عالمــه مغنیــه بــر اســاس شــواهد  كــه در ویتنــام نمایــان شــده از آمــاده شــدن راه     001

ّ                               دانـد چگونـه بـر دشـمنان حـّق و انسـانیت غالـب                          دهـد؛ كـه مـ                              برا  انسان  جدید مژده م                        

                     دهـد. و حتـ  اگـر                                                                                 آید؛ زیرا از نگاه مغنیـه، انسـان فـردا، مخلـص را از خـاين تشـخیص مـ        

         سـازد و                                                       ه باشـد، خـاين و مخلـص را از یكـدیگر جـدا مـ                                        خاين هزار نقاب بـر چهـره داشـت   

ــت كــه مــردم بــدون مشــكالت و بــه دور از بمــب         ت ی               در ایــن وضــع                هــا زنــدگ                                                               اس

  (   130  :  2   ،    0318            كنند)مغنیه،     م 

                 جمعــی پیشــنهاد       یــی    افزا    رت ی                  هــایی بــرای بصــ                                            بعضــی اوقــات آن دو عــالم دینــی، شــیوه

                               روشـنفکران در گسـترش آگـاهی                                                                  دهند. بـرای نمونـه از نظـر امـام خمینـی، نقـش علمـا و           می

ــان عــام   ــی، )     اســت             تأثیرگــذار   و       مهــم         بســیار          مســلمینۀ               در می ــا اگــر    219  :   00  ،     0319        خمین              ( ی

                                                                                            مستضعفین یک هفته نفـت خودشـان را بـه روی ایـن جنایتکـاران ببندنـد تمـام مسـايل حـل          

ــی ــد م ــود)خمینی،               خواه ــان،    031  :     0381             ش ــاهی     321  :   01   ،    0319          ؛ هم ــز گ ــه نی ــه مغنی                                ( عالم

     891          اســرايیل             کنــد؛ کــه                                             هــای تبلیغــاتی صهیونیســت را گوشــزد مــی              طــر رســانه             توجــه بــه خ

                                                                                                 نشــریه در سراســر جهــان بــرای تبلیغــاتش در اختیــار دارد، تــا خبرهــا  دروغ منتشــر كنــد.  

ــر آن، صهیونیســت ــزون ب ــر بســیار  از دســتگاه                              اف ــون،                                   هــا ب ــات  همچــون تلویزی                                       هــا  تبلیغ
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ــه ــو و اعالمی ــه،                      رادی ــلطه دارند)مغنی ــا و ... س ــه     200-   201   : 1   ،    0020                                  ه ــه ب ــز مغنی ــاهی نی                              ( گ

                                                       کنــد کــه نتــایج ســودمند  بــرا  مســلمانان در پــ                                         اجــالس کشــورهای اســالمی اشــاره مــی

ــدارد! درصــورت ــد كــه         کــه   ی                 ن ــن نتیجــه عملــ  را دارن                                                                            همــه مســلمانان از اجــالس انتظــار ای

                                 هــا و ارتشــیان مســلمان باشــد                                                               امنیــت و اداره امــور كشــورها  اســالم  در اختیــار حکومــت

      . (   231   : 0   ،    0381                                                و نه در دست اسراییل و صهیونیسم قرار گیرد)مغنیه، 

 ب( بسیج همگانی

                                                                                          امــام خمینــی)ره( و عالمــه مغنیــه یکــی از راهکارهــای رهــایی از مســتکبران را ضــرورت 

ــین مســلمانان  ــد                                در هــر مســلک و مــذهبی مــی                         وحــدت ب ــه آن         دانن ــوارد مختلفــی ب                               و در م

  ؛    000  :     0381           ؛ همـــان،    108  :  1   ،    0319           ؛ همـــان،  1  01  :     0381                       کننـــد)امام خمینـــی،                 تأکیـــد مـــی

  ،     0319            ؛ همــــان،    000  :     0381            ؛ همــــان،    200  :   03  ،     0319            ؛ همــــان،    000  :   02   ،    0319          همــــان، 

          برنـــد و                                                                               ( زیـــرا مســـلمانان در عصـــر حاضـــر، از نیروهـــا  شـــرارت رنـــج مـــ    029  :   01

                                   هسـتند كـه نـام اسـالم را بـا         یی    هـا                                                 ایـن نیروهـا برخـ  از كشـورها و عبادتگـاه        ن ی  تر        خطرناک

ــ   ــد  م ــود ی ــار                        خ ــهیونیزم همك ــتعمار و ص ــ  اس ــمنانش؛ یعن ــدترین دش ــا ب ــند و ب                                                                             كش

                                                                                            كننــد. پــس امــروز وقــت آن رســیده كــه مســلمانان اختالفــات را کنــار گذارنــد و ضــد         مــ 

      . (   030  :  1   ،    0318                              دشمن مشتر  متحد شوند. )مغنیه، 

                بــین طوایــف و                                                                                 بــراین اســاس، اســتعمار نیــز بــه ایــن امــر مطلــع اســت بــه همــین علــت 

  (    381-   388  :  1   ،         ؛ همـــان   032-   031  :   03   ،    0319              کنـــد)خمینی،                                  شـــرها اخـــتالف ایجـــاد مـــی ق

                       انـد؛ ایجـاد اخـتالف                                                                              پس یکی از مسايلی که طراحـان اسـتعمارگر در تبلیـغ آن بـه پـا خاسـته      

ــت)خمینی،    ــلمانان اسـ ــت مسـ ــت و ملیـ ــین قومیـ ــان،    219  :   03   ،    0319                                                      بـ   :   08   ،    0319           ؛ همـ

                                                ملـه: عـرب، عجـم، تـر ، فـارس را بـا هـم                                                  در صورتی که اسـالم تمـام ملـل دنیـا ازج       (   201

                         گـردد تـا کسـانی کـه                                                                      کند و یک امت بزرش به نـام امـت اسـالم در دنیـا برقـرار مـی               متحد می

ــر دولــت      مــی ــد.)خمینی،    ی    هــا                      خواهنــد ب    . (   003  :   03   ،    0319                                                اســالمی ســلطه پیــدا کننــد؛ نتوانن

ــه   ــران و عــرب ب ــه ای     یی    هــا  تن                                                                                          امــام خمینــی و عالمــه مغنیــه، بســیج همگــانی را اختصــا  ب
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         مقاومـت     ی    هـا                                           کـه امـام معتقـد اسـت؛ بایـد هسـته         ی ا        گونـه         ( بـه    220  :  0   ،    0381            دانند)مغنیه،     نمی

ــتاد)خمینی،      ــرب بایس ــرق و غ ــل ش ــد و در مقاب ــود آی ــه وج ــان ب ــام جه   :   20   ،    0319                                                                                   در تم

                                                                                           ( و بایـــد در جنـــگ اعتقـــادی، بســـیج بـــزرش ســـربازان اســـالم در جهـــان بـــه راه     091

  . (  88  :   20   ،    0319              بیافتد)خمینی، 

ـ                                گرایـی معرفـی و علـت آن را ا                                              طـور صـرید، خـود را از دشـمنان فرقـه              یه بـه    مغن         گونـه    ن   ی

                      گرایـی نیسـت)مغنیه،                                                                     کنـد کـه در دسـت اسـتعمار هـیچ سـالحی نیرومنـدتر از فرقـه                   بیان مـی 

ــد فضــیلت و اخــالق                                   دیگــر اشــاره دارد کــه هــیچ     یی              ( ســپس درجــا  10  :     0910                                   چیــز  همانن

ــ   ــه خش ــتالف و وحــدت كلمــه، دشــمن را ب ــروز            م نمــ                                                       نیكــو، اي                               آورد؛ چــون همیشــه پی

   ،    0318                                                                                         دشمن بـر مسـلمانان، تنهـا بـه سـبب پراكنـدگ  و اخـتالف آنـان بـوده اسـت.)مغنیه،           

ــرای اســتناد کالمــش عامــل اصــل  شكســت جنــگ شــش    200  :  2                      روزه را پراکنــدگی و                                                               ( او ب

  . (   002  :  1   ،    0318           کند)مغنیه،          بیان می   ی   ختگ ی  گس      ازهم

                                     کـه توجـه بـه مستضـعفین و بسـیج              کننـد    ی          بیـان مـ          صـراحت                              امام خمینی و عالمه مغنیه به

                              ایـن بـاور اسـت كـه اگـر                                                     ها مسئله قرآنـی اسـت. چنانچـه مغنیـه بـر                             همگانی برای دفاع از آن

                             خوانـد تحقـق نیابـد، بـه                           سـال بـدان فرامـ          0311                                            وحدت انسـان  فراگیـر كـه قـرآن بـیش از      

ــم ــیش         ت ی     رس ــاه  ب ــذ و نظرگ ــفحه كاغ ــر رو  ص ــوهر  ب ــان، ج ــوق انس ــناختن حق                                                                                ش

       انـد.                                                                                              نخواهد بود، چون برای نمونـه، آمریكـا و اسـرايیل قطعنامـه حقـوق بشـر را امضـا كـرده        

      كشـ                                                                                     ، آمریكا نسبت بـه مل ـت ویتنـام و اسـرايیل نسـبت بـه مل ـت فلسـطین نسـل             وجود   ن ی   باا

             ای قرآنــی و                                            ( یــا امــام خمینــی فلســطین را مســئله   020  :  1   ،    0020             شــود)مغنیه،                  را مرتكــب مــ 

ــد. هــردو                انســانی مــی                                                  حــل آزادی فلســطین را وحــدت و مشــارکت تمــام                   اندیشــمند، راه               دان

ــی  ــان م ــعفان بی ــد)خمینی،                          مستض ــان،    011   : 2   ،    0319              کنن ــه،   11  :  1   ،    0319          ؛ هم    0     ،    0318           ؛ مغنی

: 209   ) .      

              کنــد: الزمــه                                                                                        عالمــه مغنیــه گــاهی بــا اســتناد بــه آیــات ایــن بحــث را تبیــین و اشــاره مــی

                        توانیـد نیـرو آمـاده                             : تـا آنجـا كـه مـ        «                    م ـا اس ـت ط ع ت م                       و  أ ع د وا ل ه م   »                         بسیج همگانی بر اساس آیه 

                                              كـم گرفتـه نشـود و بـرا  مقابلـه بـا آن                                            ( این است کـه نیـرو  دشـمن دسـت      11 ،      )انفال  «     كنید
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ــات اقتصــاد  بســیج شــود.)مغنیه،    ــا  انســان  و امكان            ( چنانچــه   18  :  1   ،    0020                                                                        تمــام  نیروه

ــه  ــك م  »      آی ــوا أ ن ف س  ــاء  «)                                 و  ال ت ق ت ل  ــ  29 ،      نس ــان        ( دالل ــد انس ــه بای ــتیبان                               ت دارد ك ــد و پش ــا مت ح                           ه

       تـــن   ک    یـــ                    مؤمنـــان هماننـــد  »                                                              یكـــدیگر باشـــند و یـــا در حـــدیث شـــریف آمـــده اســـت: 

                             كـه بـه مسـئله اجتمـاع و                        گویـد: راز ایـن                            ( یـا جـای دیگـر مـی       080  :  2   ،    0318         مغنیـه،    «)     هستند

                          ر ق ــوا و  اخ ت ل ف ــوا                                    و  ال ت ك ون ــوا ك ال ــذ ین  ت ف  »       شــده،       داده   ت   یــ   اهم       همــه   ن   یــ       ّ                 اتحــاد اّمــت اســالم ، ا

َ                        م ن  ب ع د  مـا جـاَءه م  ال ب ی نـات                                                                        آن اسـت كـه پراكنـدگ  مایـه تبهكـار  اسـت و مل ـت پراكنـده           «                  

ــن  ــه ای ــدارد چــه رســد ب ــدگ  ن ــدگ                كــه مل ــت                                                  شایســتگ  زن ــر و زن ــه خی                                       هــا  دیگــر را ب

ــه عامــل پیــروز  را در وحــدت كلمــه    201  :  2   ،    0318                  فراخواند)مغنیــه،  ــراین اســاس، مغنی                                                                 ( ب

  . (   100  :  1   ،    0318                                        و آماده كردن نیرو قرار داده است.)مغنیه، 

ّ                                                             ها بایـد در حـّق گرایـی وحـدت کلمـه داشـته باشـند. چنانچـه امـام                 انسان   ی              بنابراین همه             

                     هـا زیـاد باشــد و                              انـد؛ هرچنـد تعــداد آن                                 جــدای  خواهـان اهـل باطــل   »           فرماینـد:                 علـ )ع( مـی  

       ( یـا     910  :  2   ،    0011          الهاللـی،    «)    شـد                                  انـد؛ هرچنـد تعدادشـان كـم با                         ّ       وحدت خواهـان، اهـل حـقّ   

                                   ( یعنـی خـدا تنهـا بـا كسـان          021         : خطبـه      0032             سـید رضـی،     «)                      دست خدا با جماعت اسـت  »

ّ                                              ّ                                      است كه بـر محـور حـّق گـرد هـم آمـده باشـند و بـا یكـدیگر همكـار  كننـد، اّمـا اگـر بـر                                

  . (   022  :  2   ،    0020                     ها نخواهد بود)مغنیه،           كس با آن                ، جز شیطان هیچ  ند ی آ             باطل گرد هم

                                                       الهـی امـام خمینـی)ره( کـه بـه همـه مسـلمانان و          -       سیاسـی         نامـه    ت ی             ر بحث به وصـ      در آخ

ــرده     ــیه ک ــتالف توص ــه و اخ ــز از تفرق ــدت و پرهی ــ  وح ــه حف ــران ب ــت ای ــاره                                                                                    مل ــد؛ اش                ان

         خواهنـد                    کنـد اگـر مـی                                       هـای حاضـر و آینـده وصـیت مـی                                         شود؛ کـه ایشـان بـه همـه نسـل         می

                                ســتثمارگران خــارج و داخــل از                                                              اسـالم و حکومــت الهــی برقــرار باشــد و دســت اســتعمار و ا 

                هـای دشـمنان،                                                                                   کشور قطـع شـود، بایـد از تفرقـه و اخـتالف دوری کننـد و در مقابـل توطئـه        

                                                                                          العمل نشـان دهنـد و بـه انسـجام و وحـدت خـود، بـه هـر راه ممکـن، افـزایش دهنـد                 عکس

  . (  21  :     0318                                         و کفار و منافقان را مأیوس نمایند.)خمینی، 
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 ج( تصمیم و اراده جمعی

ـ  د           ً                                 هـا خصوصـًا امریکـای جنایتکـار صـدمه                                     ده جهـان همیشـه از ابرقـدرت           مردم آزا        انـد     ده   ی

           گــر جــزم                                                                                         و تــا عــزم خــود را بــرای رویــارویی بــا کفــر و شــر  جهــانی و امریکــای ســلطه 

ــود)خمینی،     ــد ب ــازه خواهن ــایتی ت ــاهد جن ــر روز ش ــد، ه ــان:   19  :   20   ،    0319                                                                    ننماین    :  01          ؛ هم

            مجهــز بــه       کــه   ن   یــ                      یــه او، نســبت بــه ا                                                  ( چراکــه دشــمن از تصــمیم مقاومــت مســلمانان عل   029

                                 بـدون تصـمیم و اراده مقاومـت،                            ترسـد؛ زیـرا سـالح                              هـا شـوند؛ بیشـتر مـ               ترین سالح       كشنده

ــدارد. بنــابراین روزنامــه                                                                 هــا، رادیوهــا و مــزدوران اســتعمار، از طریــق جنــگ روانــ                                         نفعــ  ن

           نـان بـر                                                                                   كننـد تـا اراده مـردم را بـه نفـع خـود و صهیونیسـت بشـكنند و در تـوان آ                   تالش مـ  

                  هـا ركـن اصـل                                                   [ ایجـاد تردیـد كننـد؛ چراكـه اشـغال دل                                        مقاومت ]علیـه دشـمن صهیونیسـت    

  (   211  :  2   ،    0381             هاست.)مغنیه،                                   اشغال كشورها و به بردگ  كشیدن آن

           ی مقاومــت                                                                                  ایــن اســاس، هــر دو اندیشــمند بــر ایــن بــاور هســتند کــه تصــمیم و اراده      بـر 

ــا              یکــی از راه ــتیزی اســت؛ ز    ی    ه ــاعی استعمارس ــام                                    اجتم ــرای قی ــتن ب ــزم و اراده نداش ــرا ع                                             ی

ــره شــوند و مــورد نفــوذ                       الهــی منجــر مــی ــر کشــورهای مســلمان چی ــان ب                                                                               شــود همــه جهانی

ــد)خمینی،  ــرار گیرن ــروز  نهــای  تنهــا از آن كســان  اســت    20  :  0   ،    0319                             دشــمن ق                                                     ( پــس پی

      . (   209  :  2   ،    0381            كنند)مغنیه،     م     شه ی                        كنند، اخال  دارند و تقواپ              كه مقاومت م 

 و مبارزهج( جهاد 

ــه  ــرن بیســتم، ب ــارزه نمــ                                   انســان در ق ــژه انســان شــرق ، جــز از راه مب ــدگ                                                      وی ــد زن                 توان

                                                                       ( چــون بــا كنــار نهــادن جهــاد، دیــن و تــاریخ و ســرزمین خــویش    90  :  2   ،    0381             کند)مغنیــه، 

ــی ــاه م ــزرش                را تب ــد و آزاد  و ب ــی                         كن ــن م ــه،                             منشــ  خــود را دف    در   .  (   280   : 0   ،    0912            کند)مغنی

                                                                       و عالمـه مغنیـه، مبـارزه و جهـاد بـا اسـتعمار، بـر اسـاس نبـرد                                         اندیشه سیاسـی امـام خمینـی   

ــه    ــد ب ــتکبر، بای ــل و مستضــعف و مس ــق و باط ــم ح ــد)خمینی،                                                              داي ــی باش ــور دايم   :     0381                             ط

ــان،    009 ــان،    010  :   01   ،    0319            ؛ همــ ــه،    210  :   00   ،    0319            ؛ همــ ــام    111  :  2   ،    0381             ؛ مغنیــ            ( امــ

ــ  ــا اســتکبار را ب ــی صــلد ب ــا   ی                                    خمین ــی        معن ــد)خمینی،       م ــد اســت   10 0  :   00  ،     0319              دان                   ( و معتق
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ــه  ــعفین هم ــون                          مستض ــد چ ــم بگیرن ــت محک ــا مش ــان را ب ــق خودش ــد ح ــک بای                                                                          ی ممال

  و      003  :   02   ،    0319          ؛ همــان،    001  :     0381                                                    مســتکبرین حــق کســی را نخواهنــد داد)خمینــی،     

  (   039  :   00       ؛ همو:    011

                                                                                                    هر دوعالم بزرگوار با اسـتناد بـه قـرآن، بـر ایـن بـاور هسـتند کـه پیـروان قـرآن در تمـام            

ّ                                                               بـا تمـام نیـرو و تـوان خـود بـر ضـّد اسـتعمار مبـارزه کننـد و از لحـاظ دینـ  و                         جهان بایـد                               

                                                                                         ها بهتر است و ایـن جهـاد بایـد ادامـه داشـته باشـد تـا فتنـه از عـالم برداشـته                          دنیو  برای آن

ــود)خمینی،  ــه،    002  :   09   ،    0319             ش ــد     80   : 0     ،    0381           ؛ مغنی ــیر خداون ــن مس ــین در ای                                         ( و همچن

                                                       دو اندیشــمند معتقــد هســتند؛ اگــر کســی در مقابــل                          رســاند؛ چنانچــه هــر                     متعــال یــاری مــی

                                                                                                  طرفداران ستم قیـام كنـد و بـه خـاطر كـرامتش فـداكار  نمایـد، خـدا او را بـر سـتمكاران و           

ــا اراده و فرمــان خــدا                          سركشــان پیــروز مــ  ــر ایــن جهــاد و فــداكار  ب ــر اث ــرا او ب ــد، زی                                                                                   كن

  (   08  :  1   ،    0381             ؛ مغنیـــه،   339  :   01   ،    0319           ؛ همـــان،    000  :     0381                              همگـــام شـــده اســـت)خمینی، 

ــر ضــد ســتم و     ــرو ب ــوان و نی ــا تمــام ت ــادت در پیشــگاه خــدا، فــداكار  ب ــرین عب                                                                                                     پــس بهت

ــت)مغنیه،    ــاوز اس ــ  و تج ــتمدیده      09  :  1   ،    0020                                 سركش ــراه س ــز هم ــال نی ــد متع                                                 ( و خداون

                                                                                             مجاهد و شكیباست هرچند مسلمان یـا کـافر باشـد؛ زیـرا خـدا بـا هركسـ  اسـت كـه بـرا            

ــارزه مــ     ــدگ  جهــاد و مب ــه،     كند)                                   زن ــاس، در برابــر           ( بــر  09-  08  :  1   ،    0020         مغنی ــن اس                            ای

    . (  09  :  1   ،    0020                                                             استعمار دو راه مرش یا زندگ  همراه با خوار  در پیش است)مغنیه، 

                                             هــایی از ایــن جهــاد و مبــارزه بیــان                                                        دو اندیشــمند دینــی در ســخنان خــود نمونــه    

             ر اسـالمی را                                   اکنـون اگـر امریکـا یـک کشـو           هـم  »          فرمایـد:                                     کنند.برای نمونه امام خمینـی مـی      می

ــد     ــوی او را خواه ــد، چــه کســی جل ــا خــا  یکســان کن ــافع خــویش ب ــه حفــ  من ــه بهان                                                                                                ب

       ً      هـا خصوصـًا                                                                                 گرفت؟ پس راهی جز مبـارزه نمانـده اسـت، و بایـد چنـگ و دنـدان ابرقـدرت       

ــت  ــا را شکس ــی،   «                    امریک ــث،       83  :   20   ،    0319          )خمین ــدن بح ــوس ش ــرای ملم ــه ب ــا مغنی                                                ( ی

ــ   ــت ب ــت مل  ــت                        مقاوم ــر س ــام در براب ــاع ویتن ــال                                  دف ــاهد مث ــا را ش ــا  آمریك                                               مكارترین نیروه

ــه،       مــی ــا درجــا  09-  08  :  1   ،    0020              آورد)مغنی ــد: صهیونیســت             دیگــر مــی    یی             ( ی ــوكر                     گوی              هــا  ن
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ــال  ــتعمار در س ــس از آن       0908                   اس ــد و پ ــغال كردن ــدت                                             فلســطین را اش ــه م ــلمانان ب ــه مس                             ك

ـ             بیست سال درا      هـا                                                                    سـكوت اختیـار كردنـد و دسـت از جهـاد برداشـتند، صهیونیسـت               بـاره    ن   ی

ــه  ــینا »     ب ــد.       «       س ــغال كردن ــز اش ــا را نی ــد و آنج ــه بردن ــز حمل ــاختر  رود اردن نی ــه ب                                                                                         و كران

          از دولــت     ً   نــًا ی ق ی         كردنــد،                            هــا از قبــل جهــاد مــ                                   اگــر مســلمانان بــا صهیونیســت      کــه   ی        درصــورت

  (   298-   291  :  0   ،    0020                                 اسرايیل اثر و خبر  نبود. )مغنیه، 

                                  یجـه نرسـد؛ بایـد دانسـت کـه                    ظـاهر بـه نت             هـا بـه                                         عالمه مغنیه معتقد است که اگر فـداکاری 

ــدر نمــ   ــه ه ــز ب ــیهن، و در                             هرگ ــن و م ــا موجــب عــزت و ســربلند  دی                                                                       رود، بلكــه در دنی

     کــه    ی              ( پــس انســان   031   : 1   ،    0381                                               انــداز  در پیشــگاه خــدا خواهــد بود)مغنیــه،              آخــرت، پــس

                                    كنـد و در ایـن حـال بـه شـهادت                                                                تفنگ در دست دارد و از مـیهن و شـرافت خـود دفـاع مـ      

      . (  28-  21   : 1   ،    0381                                        است كه با زبون  و خوار  زندگ  كند)مغنیه،                  برسد، بهتر از آن

                                                                                                 بنابراین امام و عالمه معتقدنـد کـه اگـر مبـارزه و جهـاد مستضـعفان ادامـه یابـد؛ اسـتعمار          

                                   مستضـعفین بـه وظیفـه خـود کـه          ً   قـاً  ی        اگـر دق  »        گویـد:                                          از بین خواهد رفت.چنان چـه امـام مـی   

ــد   ــه دهن ــا آمریکــای جنایتکــار اســت ادام ــارزه ب ــد                                                             مب ــروزی را خواهن                                          فرزندانشــان شــهد پی

ــی،   «)      چشــید ــی    020  :   01   ،    0319         خمین ــان م ــه بی ــا عالم ــد                                ( و ی ــد: ســرانجام عــدالت خداون                                    کن

                            ( و ازآنجاکـــه اســـتعمار،    288   : 0   ،    0381              ســـازد)مغنیه،                                        اســـتعمار را ســـركوب و خـــوار مـــی

ــین ــاالخره از ب ــه،                     ب ــین خواهــد رفت)مغنی ــز از ب ــ  اســت، اســرايیل نی      ( او    301   : 2   ،    0020                                                              رفتن

                     ولـی هرچنـد زمـان                                                                               بر این باور است؛ کـه اگرچـه جنـگ بـا اسـرايیل طـوالن  و تلـخ اسـت.        

ّ                                                   بــه درازا كشــیده شــود، پیــروز  نهــای  از آن پیــروان حــّق خواهــد بــود و تــاریخ گذشــته و                                                  

ــن       ــات ای ــه اثب ــولین ، ب ــر و موس ــا دوران هیتل ــه، ت ــان گرفت ــون و هام ــال، از دوران فرع                                                                                                     ح

  . (   089  :  0   ،    0381          دهد)مغنیه،                حقیقت گواه  م 

 بحث و بررسی

ــته      ــتعمار و نگاش ــه اس ــه در زمین ــاتی ک ــرخالف تحقیق ــژوهش ب ــن پ ــام                                                                                 در ای ــای ام               ه

                                                                                            خمینــی)ره( و عالمــه مغنیــه صــورت گرفتــه اســت؛ بــه راهکارهــای استعمارســتیزی کــه دو  
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ــه                        انــد؛  اشــاره مــی                          اندیشــمند بیــان کــرده                                                          کنــد. از راهکــار فــردی مــواردی چــون پایبنــدی ب

ــاور                           اســت و از راهکارهــای     ی                      خــواهی و شــجاعت ورز           ی، آزادی                           اصــول اســالمی، خودب

                                                     ، بسـیج همگـانی، تصـمیم و اراده جمعـی و جهـاد و          یـی     افزا    رت ی                تـوان بـه بصـ                 اجتماعی مـی 

                   مبارزه اشاره نمود.

 گیری نتیجه. 1

                                                              راهکارهـای استعمارسـتیزی در تفاسـیر اجتمـاعی بـا تأکیـد                                     بر اسـاس تحلیـل و ارزیـابی    

                        ، مباحث ذیل مشخص گردید: ه ی   مغن                             بر اندیشه امام خمینی و عالمه

                                   قصـد اسـتفاده از منـابع طبیعـی                                                           استعمار، تسلط مملکتی قـوی بـر مملکتـی ضـعیف بـه       .  0

ــز مجموعــه     ــادی اســت و منظــور از استعمارســتیزی نی ــه ایجــاد آب ــه بهان ــروت کشــور ب                                                                                                  و ث

               هــا اســتفاده                         هــای اســتکباری از آن                                          هــایی کــه بــرای مقابلــه بــا حکومــت                      راهکارهــا و سیاســت

   د.  شو    می

         دانـد و                                                                                    مغنیه نظـام اسـالمی ایـران را رحمـت الهـی بـرای مسـلمان و غیرمسـلمان مـی           .  2

ـ                معتقد اسـت ازا                   هـا، بـا ایـن                                  و مـزدوران وابسـته بـه آن         هـا       سـت  ی  ون ی                  اسـتعمارگران و صه     رو   ن   ی

      کنند.                     نظام مقدس مبارزه می

ــت.        .  3 ــالمی اس ــول اس ــه اص ــدی ب ــتیزی، پایبن ــردی استعمارس ــای ف ــی از راهکاره                                                                                       یک

                                                      شكســت و پیــروز  را از قــرآن یــاد بگیرنــد. زیــرا    ی    هــا                                ن بایــد معیــار عقایــد و راه         مســلمانا

                                                                                    بـه وحـ  نیاویزنـد و آن را فرانگرفتـه و از آن محافظـت نكـرده باشـند، نـام و               کـه    ی      درصورت

                     تــرین مــردم دنیــا                                       بــه وحــی، مســلمانان را بــه پســت   ی      تــوجه   ی                              نشــان  نخواهنــد داشــت و بــ

                 تبدیل خواهد كرد.

                                                                    هکارهــای فــردی، خودبــاوری اســت.در طــول تــاریخ، اســتعمارگران                    یکــی دیگــر از را  .  0

                                           تواننـد صـنعتی را ایجـاد کننـد. و بـا                                                           کننـد؛ بـه بـاور مستضـعفان برسـانند کـه نمـی               تالش می
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ــه ــه               مســلمین ب ــد مســلمانان      ی ا        گون ــأیوس شــدند. پــس بای ــد کــه از خودشــان م                                                                         عمــل کردن

                                        تالش کنند تا مجد خودشان را به دست آورند.

ــرد   .  1 ــار ف ــتیزی، آزاد                راهک ــر استعمارس ــواه   ی                              ی دیگ ــت.در     ی      خ ــجاعت ورزی اس                          و ش

ــدرت او         ــش ق ــد و از آرای ــان ده ــعف نش ــمنش ض ــر دش ــركس در براب ــورت، ه ــن ص                                                                                          ای

ّ                                                                    وحشــت كنــد، او را بــا ســالح  مجّهــز كــرده اســت كــه و  را بــا ایــن ســالح بكشــد و بــه                            

                                  تسلیم در برابر فرمانش وادار سازد.

                                              اهکــار اجتمــاعی بصــیرت افزایــی، پیشــنهاد                                           امــام خمینــی و عالمــه مغنیــه در بحــث ر  .  1

ــن         مــی ــردم بپردازند.پیشــنهاد دیگــر ای ــه روشــنگری م ــی و روشــنفکران ب ــد علمــای دین                                                                                             دهن

                             طلبـان نفروشـند؛ اسـتعمار                                                      ی کشـورها یـک هفتـه نفـت خـود را بـه جـاه                           است که اگـر همـه  

ــی  ــابود م ــی                ن ــالع م ــود.مغنیه اط ــیاری از                              ش ــتی در بس ــات صهیونیس ــر تبلیغ ــه خط ــد ک                                                          ده

                                                                             جمعــی وجــود دارد و مســلمانان از اجــالس کشــورهای اســالمی، توقــع دارنــد     ی    هــا   ه      رســان

                                         کشورشان را از یوغ استعمار بیرون بیاورند.

ــن اســت کــه همــه نســل    .  1 ــد اســالم و                  هــا اگــر مــی                                                          راهکــار اجتمــاعی دیگــر ای                   خواهن

                                                                                             حکومــت الهــی برقــرار باشــد و دســت اســتعمار و اســتثمارگران خــارج و داخــل از کشــور   

                                 باید از تفرقه و اختالف دوری کنند.         قطع شود، 

ــه ا       .  8 ــبت ب ــه او، نس ــلمانان علی ــت مس ــمیم مقاوم ــمن از تص ــ                                                                   دش ــه   ن   ی ــه        ک ــز ب              مجه

                                بـدون تصـمیم و اراده مقاومـت                            ترسـد؛ زیـرا سـالح                              هـا شـوند؛ بیشـتر مـ               ترین سالح       كشنده

                   جمعی ، نفع  ندارد.

                   پیـروان قـرآن در                                                                                   هر دوعـالم بزرگـوار بـا اسـتناد بـه قـرآن، بـر ایـن بـاور هسـتند کـه              .  9

                                                                                                     تمام جهان باید با تمـام نیـرو و تـوان خـود بـر ضـد اسـتعمار مبـارزه کننـد و ازلحـاظ دینـ             

                                                                                       هــا بهتــر اســت و ایــن جهــاد بایــد ادامــه داشــته باشــد تــا فتنــه از عــالم                        و دنیــو  بــرای آن

             برداشته شود.
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 چکیده

ّ                                                      سـل م مفّسـران در تفسـیر آنهـا تـأثیر بـه سـزایی دارد.                                اصول پذیرفتـه شـده و م          

      هـای                     ی تطبیـق آمـوزه                         ی معاصـر بـر پایـه                                         رویکرد اجتماعی بـه تفسـیر در سـده   

                                                                                قرآنــی بــر مباحــث مــورد نیــاز جامعــه و حــل مشــكالت اجتمــاع  یــاد شــده 

                                                                                     است. در ایـن میـان، مغنیـه از مفسـران نوانـدیش لبنـانی بـا رویکـرد اجتمـاعی          

ــرآ  ــات ق ــین آی ــه تبی ــا رویکــرد                            ب ــه اســت. او در تفســیر الکاشــف، ب                                                           ن پرداخت

ــناخت      ــرای ش ــد. ب ــانع کن ــب عصــر خــود را ق ــرد؛ مخاط ــعی ک ــاعی س                                                                                اجتم

                                                                                    مبــانی اجتمــاعی تفســیر الکاشــف، بایــد در فحــوای کــالم مغنیــه، ایــن مبــانی  

ــردد. ــر                مشــخص گ ــیفی        ب ــه توص ــه گون ــر، ب ــتار حاض ــاس در نوش ــن اس   -                                                       ای

ــ   ــورد تحلی ــات م ــل آی ــام تفاســیر ذی ــی تم ــت و                                                      تحلیل ــرار گرف ــابی ق                               ل و ارزی

ــانی نظــری   ــه در مب ــاور                                          مشــخص شــد؛ مغنی ــودن امــر اجتمــاع ب ــه فطــری ب ب

        دانسـت                         کننـده یكـدیگر مـی                                      مصـلحت فـرد و جامعـه را کامـل      راسخ داشت. او

                  هــای مختلفــی در                                                                       و تــأثیر رفتــار فــرد بــر حیــات اجتمــاعی را بــا شــاهد مثــال 

                      بــر وجــود احکــام و                                       نمــود. مغنیــه در مبــانی کــاربردی،                            تفســیر خــود بیــان مــی

                                         
   نویسنده مسئول، ایران، تهران.   ( س )       المصطفی                            bavafa111@yahoo.comۀ                             تفسیر تطبیقی، حوزه علمیه رفیع   0   سطد  . 0

                                                                                                                                             اسـتادیار دانشـگاه ادیـان، گـروه علمـی ادیـان ابراهیمـی، ایـران، تهـران.           . 2

MehRabsadeghniam@gmail.com 
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                       هـای مختلفـی اشـاره                        کـرد و بـه سـنت                                   اجتماعی در قـرآن تأکیـد مـی      ی  ها       آموزه

ــی ــه       م ــانی را ب ــه انس ــود. او جامع ــد                                         نم ــه مصــلحت و رش ــر پای ــل ب ــور کام                                            ط

         معنـا و     ی ر ی    پـذ                                                      دانسـت و عصـری بـودن قـرآن را از طریـق توسـعه                   انسانی مـی 

     کرد.    می                                               وا گان قرآن و تطبیق و تعیین مصادیق جدید اثبات   م ی    مفاه

                                                        مبانی نظری، مبانی کاربردی، تفسیر اجتماعی، الکاشف، مغنیه   :     دوا ه ی  کل

 مقدمه. 0

                    اجتمــاع را شــامل      ژه   یــ و                                   ی مســايل حیــات انســانی بــه                   قــرآن، همــه    ی    گــر   ت ی     هــدا

                                                          هـای قـرآن در زنـدگی اجتمـاعی، بـه تفسـیر آیـات آن                                             شود.برای به کـار بـردن راهنمـایی       می

                                             هـای فکـری و اصـول مسـل م و ثابـت خـود                     سـاس پایـه                                        احتیاج است. مفسـران، قـرآن را بـر ا   

                  ایـن اسـاس، الزم                                                               هـا رویکردهـای مختلفـی نسـبت بـه قـرآن دارنـد. بـر              . آن      کننـد    ی         تفسیر مـ 

                                          است؛ به مبانی فکری مفسران شناخت پیدا کرد.

ــرآن در عصــر حاضــر،  بســیار گســترش پ  ــ                                                             گــرایش اجتمــاعی ق                 اســت. یکــی از         داکرده   ی

                                                          تمـاعی، تفسـیر الکاشـف بـه نگـارش محمـدجواد مغنیـه                                      ترین تفاسـیر بـا رویکـرد اج          معروف

                                                       هــای معاصــر و از علمــای فاضــل کــه بیشــتر تــالش و                 تــرین شخصــیت                         اســت. مغنیــه از مهــم

ــوند)المحرقی،      ــدایت ش ــران ه ــا دیگ ــالم گذاشــت ت ــغ اس ــرای تبلی ــود را ب ــت خ   :     0311                                                                                       وق

ــه    200 ــدی ب ــه ضــمن پایبن ــی                                  ( مغنی ــریعت و ب ــاهر ش ــن ت                          ظ ــاب و س ــات کت ــه از محکم                                     آنک

                                                    و بینشـی اجتهـادی، بــه تبیـین مسـايل در قــرآن        ه    انــ ی                                      ول کنـد، بــا رویکـردی سـن تی نوگرا       عـد 

                                                                                               پردازد. او بر این باور است کـه تنهـا بـا اعتمـاد بـه کتـاب خـدا، مشـکالت زنـدگی از راه              می

                                  بــرای شــناخت رویکــرد اجتمــاعی            بنــابراین    . (   101  :  2   ،    0000               گردد.)مغنیــه،                   صــحید حــل مــی

ــد  ــن تفســیر، بای ــا                       ای ــدا ب ــه             حمــدجواد م             ابت ــه و تفســیر الکاشــف شــناخت مختصــری ب                                                   مغنی

ــز    ــین گــردد و در آخــر نی ــانی تفســیر اجتمــاعی تبی ــانی                                                                                        دســت آورد و ســپس تعریــف مب         مب

          آشنا شد.           ی جداگانه          به گونه                    تفسیر اجتماعی مغنیه                نظری و کاربردی 
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 پیشینه تحقیق. 2

              ایـن تفسـیر                   ی مـنهج و روش                هـا دربـاره                                                    در زمینه کتـاب الکاشـف مغنیـه، اغلـب پـژوهش     

                                هـای تفسـیری عالمـه مغنیـه و                                بررسـی تطبیقـی دیـدگاه    »                                   صورت گرفتـه اسـت. بـرای نمونـه     

ــز                                        نگاشــته ســید رضــا مــؤدب را مــی   «               دکتــر زحیلــی ــرد. تعــدادی از مقــاالت نی ــام ب ــوان ن                                                ت

                        پـژوهش تطبیقـی عصـری     »               تـوان مقالـه                     آمـده کـه مـی                                    ی محتوای تفسیر، بـه نگـارش در          درباره

                                               نوشــته ناصـر عابــدینی و علیرضـا دل افکــار      «                   مغنیــه و شـلتوت                                  بـودن فهـم قــرآن از دیـدگاه   

   ای                                                                                  ولــی در زمینــه مبــانی نظــری و کــاربردی تفســیر اجتمــاعی الکاشــف نگاشــته              را بیــان کرد.

     شود.                                                  صورت نگرفته است که در این پژوهش به آن پرداخته می

ــر ــرد و        ب                                                                                               ایــن اســاس، بایــد دیــدگاه اجتمــاعی مغنیــه مــورد تحلیــل و ارزیــابی قــرار گی

ــا مغنیــه اصــالت اجتمــاع را فطــری مــی  ــه اعتقــاد او، حیــات                                                                مشــخص شــود؛ آی ــا ب                                        دانــد؟ ی

ــر      ــا ب ــاعی، آی ــات اجتم ــین، اصــالت حی ــدم دارد؟ و همچن ــردی تق ــات ف ــر حی ــاعی ب                                                                                                اجتم

                                                                            گـذارد؟ و نیـز مشـخص گـردد؛ دیـدگاه مغنیـه دربـاره مبـانی کـاربردی                              حیات فردی تأثیر می

                                                  ایـد تمـام بیانـات مغنیـه در تفسـیر الکاشـف                            بـه ایـن سـؤاالت، ب       یی    گـو                    چیست؟ برای پاسـخ 

                      مورد تحلیل قرار گیرد.

 شناسی تحقیق روش. 3

ــا انگیــزه کشــف مبــانی            ای تمــام                                       در ایــن پــژوهش بــه روش کتابخانــه                                               تفســیر الکاشــف ب

                                                         عـه شـد و سـپس ایـن مبـانی بـه دسـت آمـده مـورد              مطال                                 نظری و کاربردی تفسـیر اجتمـاعی   

           قرار گرفت.                تحلیل و ارزیابی 
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 ها یافته. 0

 مفهوم شناسی مبانی تفسیر اجتماعی الکاشف. 0-0

                                                                                          بــرای شــناخت مبــانی تفســیر، الزم اســت بــا تفســیر الکاشــف و نویســنده آن و همچنــین 

     شود.                                                                 مفهوم مبانی تفسیر آشنا شد. در این قسمت به تحلیل هریک پرداخته می

 محمدجواد مغنیه و تفسیر الکاشف معرفی .1-1-4

ــای    ــه از علم ــواد مغنی ــد ج ــال                                     محم ــه درس ــتا       0322                  امامی ــری در روس ــا »                    قم    از   «         طیردب

                                                                                            توابع جبل عامل لبنـان چشـم بـه جهـان گشـود. او توفیـق شـاگردی اسـاتید  چـون محمـد           

                                  كربالیــ ، ســید حســین حمــام  را    ن ی                                                   ســعید فضــل اهلل؛ ابوالقاســم خــوی ، شــیخ محمدحســ

   ،    0318          )مغنیــه،  د ی   ورز   ی                                                 ( مرحــوم مغنیــه بســیار بــه نگــارش، عشــق مــ  01  :     0981             داشــت)مغنیه،

  :     0318            آید)مغنیــه،                                 آثــار مغنیــه بــه شــمار مــی   ن ی    تــر                                    ( تفســیر الکاشــف یکــی از شــاخص  21  :  0

ــازی،  32-  21  :  0 ــس از    119  :     0000          ؛ ای ــال     11             ( او پ ــر در س ــدگ  پرثم ــال زن ــری     0011                                 س        هج

  . (   008  :   تا   ی                                قمری زندگی را بدرود گفت)احمدی، ب

               تیبـ  تمـام                                                                                 تفسیر الكاشف از جملـه تفاسـیر ارزشـمند اجتمـاعی اسـت كـه بـه شـیوه تر        

                   سـال بـه نگـارش     0                         ایـن تفسیــر در مــدت      .     كنـد                                                 آیات قـرآن را بـه زبـان عربـی تفسـیر مـ       

                                                                                            درآمد و توسط موسی دانـش ترجمـه شـد. در ایـن تفسـیر، ذیـل بسـیار  از آیـات، مبـاحث           

  (   89   : 0     ،    0318          )مغنیــه،  د ی آ   ی   مــ  «                طریــق مناســبت »  و   «        تفســیر »  و   «        اعــراب »  ،  «        وا گــان »             بــا عنــوان 

                      هـا  تفسـیر  اسـت.                                          هـا  ایـن تفسـیر حـذف نابایسـته                     تـرین ویژگـ        سته          ترین و برج        از مهم

      طـرح                                                                                               او تفاسیری که برای زنـدگی و آخـرت کارآمـد نبـوده و یـا امـروزه مـورد نیـاز و قابـل         

  . (  01- 1   : 0   ،    0020           )رک: مغنیه،    آورد   ی                  نیست؛ در تفسیرش نم

  م                   ( او ضــمن اهتمــا 1 :   0 ،    0318                                                           مخاطــب مغنیــه در تفسـیـــر، نـســـل جـــوان اســت)مغنیه، 

     282  :     0381            دهـد)مؤدب،                                                    هـا  اجتمـاع ، بـه شـبهات جدیـد پاسـخ مـی                                فراوان به بیـان نكتـه  

ــت،  ــه        011  :  2   ،    0009           ؛ معرف ــده ب ــردن خوانن ــانع ک ــف، ق ــیر الکاش ــارز تفس ــیت ب                                                                      ( خصوص

ــر، کرامــت و ســعادت انســان را     ــالیم خــود، خی ــروع و تع ــا تمــام اصــول و ف ــن ب                                                                                                    اینکــه دی
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ــن هــدف منحــرف شــود،        مــی ــد و هــرکس از ای ــدگ                                                  طلب ــن و راه اســتوار زن ــایق دی                                          از حق

ــ ــردد   ی           منحــرف م ــن         گ ــاده و روش ــان س ــه زب ــیرش را ب ــه تفس ــن صــورت مغنی ــ ب                                                                      ؛ در ای     ان   ی

     دهد.                               ( و با وقایع عصر خود تطبیق می  88  :  0   ،    0020           کرده)مغنیه،

ــان رو    ــرای بی ــف ب ــیر الکاش ــه در تفس ــرد ی                                               مغنی ــاع       ک ــتناد      ی        اجتم ــر اس ــزون ب ــود اف                               خ

  :     0390                     ؛ محمــــدی نســــب،   11  :     0381          یمی زارع،         ؛ ســــل  03-  02  :     0311                     آیات)محمــــد زاده،  

        ( کـــه   99-  80  :     0390                   ؛ محمـــدی نســـب،   11-  12  :     0381                              ( بـــه روایات)ســـلیمی زارع،   80-  18

ــژوهش ــرده          پ ــه آن اســتناد ک ــاگون ب ــد؛ از روش                                          هــای گون ــای مختلــف دیگــری اســتفاده                 ان                                  ه

            زمـان بـا                                                                                         نمود. او گاهی به مطالب روزنامه، مقـاالت یـا کتبـی کـه در طـول عمـرش و یـا هـم        

ــه،                      کــرد؛ اســتناد مــی                                نگــارش تفســیر مطالعــه مــی     (     210  :  0    ؛    388  :  1     ؛     088  :  1    :     0020             آورد)مغنی

  ؛    083  :  2     ،    0020               ورزید)مغنیـه،                                                  هـای شخصـی خـود در فهـم نـص اهتمـام مـی                          و یا بـه تجربـه  

             کرد)مغنیــه،                                                                              ( گــاهی نیــز بــا روش پرســش و پاســخ ، بــه بحــث اجتمــاعی اشــاره مــی   018  :  0  

ــه   12 0  :  0    ؛    339-   338  :  1     ،    0020 ــاهی از روش مقایســ ــی گــ ــه،                                           ( و حت ــ   :  1    :     0020               ای )مغنیــ

           ( بهــــره    021-   021  :  1    ؛    039  :  2    :     0020                                              ( یــــا بیــــان شــــاهد مثال)مغنیــــه،       313  :  0    ؛    113

     جست.    می

 تعریف مبانی تفسیر اجتماعی. 2-0

ــانی » ــع   «        مب ــا »      جم ــان و      «       مبن ــاد، بنی ــه، ریشــه، بنی ــاس، پای ــای اس ــه معن ــا( ب                                                                              از ریشــه )بن

ــر ــت)معین،        زی ــاخت اس ــدا،     3111  :    310 0                   س ــم،       2100  :   03   ،    0313           ؛ دهخ ــر عل ــانی در ه                            ( مب

ــه ــه                    ، بســتر و ســاحت        پای ــم ب ــرین آن عل ــ                              هــای زی ــ آ   ی          حســاب م                        ؛ و در خصــو  تفســیر،  د   ی

ّ        و مســل م مفّســران       شــده        رفتــه ی                    باورهــا و اصــول پذ »                 عبــارت اســت از         ( کــه   01  :     0382        )شــاکر،  «           

ــی   ــش م ــای نق ــان ایف ــیر آن ــد تفس ــی                                                    در فرآین ــا نف ــاتی ی ــذیرش اثب ــد و پ ــبب     آن                                      کن ــا، س             ه

ــی  ــیر م ــا  در تفس ــردی خ ــت از،                                     رویک ــارت اس ــطالح عب ــانی در اص ــابراین، مب ــردد. بن                                                            گ

ـ                                قواعد، اصول مسل م و ثابـت و پا                                                         فکـری نـزد مفسـر کـه تفسـیر قـرآن بـر اسـاس آن            ی    هـا    ه   ی



 اسالم؛ فرصتها و چالشها در جهان میقرآن کر یاجتماع ریتفس یالملل نیب شیهما نینخست          92

 

               صـحنه تفسـیر            و پشـت        شـده         رفتـه  ی                 هـا و مطالـب پذ         فـرض                عنـوان پـیش                        است. مبانی همواره به

ّ                            ن مفّسـران، مختلـف اسـت و بـد                                 مطرح هستند. لذا مبـانی میـا                           ، تفـاوت در تفسـیر را        جهـت    ن ی    

  . (  28   :    0381                    به همراه دارد)مؤدب، 

                                                                                                امـا در بحــث تفسـیر اجتمــاعی بایــد دقـت کــرد کـه معنــای اجتمــاع بـا جامعــه متفــاوت      

      هـای                                     آن، از طریـق تمـاس بـا انسـان       ی    له ی    وسـ                                                 است. اجتمـاعی شـدن فرآینـدی اسـت کـه بـه      

            ی فرهنـگ و                هـای ویـژه                                            نسـان آگـاه، دانـا و مـاهر در شـیوه           بـه ا    ج ی   تدر                      دیگر، کودک ناتوان به

ــ ــدگی انســان                                          و ایــن اجتمــاعی شــدن در سراســر دوره       شــود   ی                          محــیط معینــی تبــدیل م                   ی زن

       گـردد                                       نظـام روابـط متقابـل اطـالق مـی                           ( ولـی جامعـه بـه      001-   000  :     0380                    ادامه دارد)گیـدنز،  

ــی    ــرتبط م ــدیگر م ــه هم ــترک را ب ــگ مش ــراد دارای فرهن ــه اف ــازد)همان                                                                     ک ــر  11  ،            س ــن        ( ب          ای

                                                                               شناسـی مطالعـه زنـدگی اجتمـاعی، جوامـع انسـانی اسـت کـه موضـوع اصـلی                         اساس جامعـه 

  . (  32              ای دارد)همان،           ی گسترده                                       آن رفتار موجودات اجتماعی است که دامنه

    الزم          گـردد.                                                                                 مبانـی و اصــول تفســیر اجتماعــی، شـامل مبانــی نظــری و کـاربردی مـی        

  (    280   :    0383  ،   یی          آید.)رضـا                            مسـتقل در تفاسـیر نمـی          صـورت                                        به ذکر اسـت کـه ایـن مبـانی بـه     

            پـس بـرای           کنـد.                    هـا اشـاره مـی              ً                                                     بلکه غالبًا مفسر در بین تبیـین آیـات در فحـوای کـالم بـه آن     

ــات         ــیر آی ــل تفس ــه ک ــت ک ــف الزم اس ــاعی الکاش ــیر اجتم ــانی تفس ــدن مب ــخص ش                                                                                           مش

            قرار گیرد.    ی        موردبررس

 مبانی نظری تفسیر اجتماعی الکاشف. 1

                                                                      نی نظــری تفسـیر اجتمــاعی الکاشـف الزم اســت بـا عنــاوین مختلفــی                        بـرای شــناخت مبـا  

                                                                                                ازجملــه: اصــالت فطــری بــودن اجتمــاع، تقــدم حیــات اجتمــاعی بــر حیــات فــردی و تــأثیر  

                                   حیات فردی بر حیات اجتماعی آشنا شد.
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اصالت فطرت اجتماعی برای انسان. 0-1

ــ             اعی بــودن                                                                                  انســان بــرای برطــرف کــردن نیازهــایش بایــد اجتمــاع  زنــدگ  كنــد و اجتم

                     هـا ایـن معنـا را                                                                                   انسان، به  کنکاش و بررسی چندانی نیـاز نـدارد؛ زیـرا فطـرت تمـامی انسـان      

       ، کـه        دهنـد    ی                 چنـین نشـان مـ         انـد          مانـده    ی                                                کند. آثار باستانی، کـه از قـرون گذشـته، بـاق            در  م 

ــه  ــدگی کــرده اســت.)طباطبایی،                                       انســان، همیشــه در اجتمــاع و ب   :  0   ، ق    0391                                              طــور گروهــی زن

ــن  92 ــت، ا               ( راز ای ــاع اّم ــئله اجتم ــه مس ــه ب ــ                    ّ                 ك ــه   ن   ی ــ   اهم       هم ــه     ت   ی ــت ك ــده، آن اس                            داده ش

ــه،     ــدگ  ندارد)مغنی ــده شایســتگ  زن ــت پراكن ــار  اســت و مل  ــه تبهك ــدگ  مای    ،    0020                                                                                         پراكن

  2  :  021   ) .  

                                                        صــراحت بحـث اصــالت فطــری بـودن اجتمــاعی را بــرای                                     مغنیـه اگرچــه در تفسـیرش بــه  

   او    .      گـردد    ی                           و، ایـن مبـانی مشـخص مـ                                                             انسان بیان نکـرده اسـت. امـا از طریـق فحـوای کـالم ا      

خـدا نـازل كـرده اســت،     ازآنچـه »گفتـه شـود:    هــا آنبـه   کـه  یهنگـام و   »                      در ذیـل تفسـیر آیـه   

« نمـاییم.  پـدران خـود را بـر آن یـافتیم، پیـرو  مـ        ازآنچـه نـه، مـا   »گوینـد:   م « پیرو  كنید!

پیـرو  خواهنـد    هـا  آنفهمیدنـد و هـدایت نیافتنـد )بـاز از      ، چیـز  نمـ   هـا  آنآیا اگر پدران 

ــرد(؟ ــره  «ك ــوع ضــرورت       011 ،       )بق ــك ن ــان و متخصصــان را ی ــه كارشناس                                                                        ( رجــوع انســان ب

                                             كنــد و اگــر چنــین تقلیــد  نباشــد نظــام                                            كــه زنــدگ  اجتمــاع  آن را ایجــاب مــ         دانــد   ی   مــ

                                               شــود. او در ادامــه ضــرورت اجتمــاعی زنــدگی                                                اجتمــاع  مختــل و همــه كارهــا تعطیــل مــ 

                          چیـز را بدانـد و تمـام                   توانـد همـه                            چراكـه یـك شـخص نمـ       .»     کنـد    ی        بیان مـ       گونه   ن ی         کردن را ا

                                                                                                    آنچه را كه نیـاز دارد؛ تـأمین كنـد. انسـان همـواره نیازمنـد همكـار  و تبـادل خـدمات بـوده           

ــت ــه،   «)       و هس ــان    211  :  0     ،    0020         مغنی ــر انس ــر ه ــ      ی                       ( و اگ ــايل شخص ــل  مس ــه ح ــا ب    اش                                     تنه

  . (   211  :  1     ،    0020                                                      بپردازد، موجب پیچیده شدن مسايل جامعه خواهد شد )مغنیه، 

                                          ؛ معتقـد اسـت اسـالم آمـد تـا زنـدگ              دانـد    ی                                         مغنیه چون فطری بودن اجتمـاع را اصـل مـ   

ـ                 اجتماع  را بر پا                                                                            عـدالت و برابـر  اسـتوار كنـد طـور  كـه نـه سـتمگر  در آن باشـد و             ه   ی

                                                                همچـون جزيـ  از كـل و فـرد  از گـروه زنـدگ  كنـد و ایـن            ی                 ا  و هـر انسـان              نه ستمدیده
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  (    319  :  1     ،    0020                                                  ردار باشــد كــه گــروه از آن برخوردارند)مغنیــه،                               فــرد از تمــام حقــوق  برخــو

ــن ــه                 ازای ــت ك ــت اس ــدین عل ــردم ب ــیار  از م ــان بس ــی در اذه ــالیم دین ــوح تع                                                                                         رو، وض

                فــرد  از ایــن      ً   انــًا ی                             هــا  دینــ  اســت و اگــر اح                                     هــا  اجتمــاع ، درســت همــان ارزش      ارزش

                      بـر ضـد یـك نظـام                               منزلـه كسـ  اسـت كـه                             ها مخالفـت کنـد، بـه                كند و با آن          ها تخلف       ارزش

ــه،      ــد )مغنی ــرهم زن ــورد و آن را ب ــه بش ــتوار جامع ــالم و اس ــن را   1  :  0     ،    0020                                                                     س ــه دی                     ( مغنی

ــ   ــردم همخــوان  م ــا فطــرت و مصــالد م ــانون و اخــالق ب ــده، ق ــد   ی                                                                               ازلحــاظ عقی ــان         دان          و بی

                                                                                       : خداونـد حكمـ  را بـرا  بنـدگانش وضـع نكـرده اسـت كـه بـا مصـلحت فـرد یـا                  کنـد    ی م

  . (   000  :  1   ،    0020  ،                        جامعه متفاوت باشد)مغنیه

بنابراین مغنیه به فطری بـودن امـر اجتمـاع بـاور راسـخ داشـت و تمـام مسـايل اجتمـاعی          

ــات         ــت او حی ــد دانس ــت.حال بای ــرده اس ــین ک ــا تبی ــن مبن ــاس ای ــر اس ــیرش ب را در تفس

 یا نه؟! دارد یاجتماعی را بر حیات فردی مقدم م

 اصالت تقدم حیات اجتماعی بر حیات فرد .2-1

ــ ــاط دارد و                   شــکی نیســت ک ــا دیگــران ارتب ــرای رفــع حــوايج خــود ب                                                                               ه انســان پیوســته ب

                                                                 امـا بحـث در ایـن اسـت کـه در ایـن ارتبـاط، آیـا فـرد و             .   کند   ی                    صورت اجتماعی زندگی م    به

                                                                                         جامعه هر دو اصـالت دارنـد؟  و در صـورت جـواب مثبـت، آیـا حیـات اجتمـاعی برحیـات          

                 فردی تقدم دارد؟ 

                                                       بطـه بـین فـرد و جامعـه، یـک رویکـرد، اصـالت را            ی را            در زمینـه    ی      شناسـ                در دانش جامعه

                      شــود ماننــد: امیــل                                       حقیقــت جــدایی از فــرد قايــل مــی   ک   یــ                   دهــد و بــرای آن                   بــه جامعــه مــی

                              شـود و بـیش از هـر یـک از                                                          ( و یک دیـدگاه دیگـر بـه کنشـگران متمرکـز مـی          0901       دورکیم)

    گاه              ( امـا دیـد      0921                      ماننـد: مـاکس وبـر)      .     دهـد    ی                                              رویکردهای نظـری دیگـر بـه فـرد اهمیـت مـ      

             کند.ماننـد:                                                                                       دیگری نیز وجود دارد که هـم بـه کنشـگران و هـم بـه سـاختار جامعـه توجـه مـی         

  (   119-   111  :     0391        ؛ آرون،    111-   110  :     0380         ( )گیدنز،    0930              جرج هربرت مید)
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                                        داننـد کـه در آن فـرد و جامعـه هـر                                         ای جامعـه را مرکـب حقیقـی مـی                     این اساس، عـده     بر

                                              بطــه حقیقــ  بــین شــخص و جامعــه برقــرار        ( و را  28-  23 :      0380                          دو اصــالت دارنــد)مطهری، 

                                                                 ( چنــان چــه مغنیــه در تفســیر الکاشــف بــرای فــرد و جامعــه   01    :  0  :     0391                  اســت )طباطبــای ،

ــ  ــل اســت و م ــ  گو   ی                           اصــالت قاي ــ      : » د   ی ــت او دارا  واقعیت ــدام از انســان، محــیط و تربی                                                           هرك

                                                                  كــه دارا  واقعیتــ  ملمــوس باشــد، بایــد اثــر  ملمــوس نیــز     ی ز   یــ                      ملمــوس اســت و هــر چ

                                                             ( او در تفســیر الکاشــف گــاهی بــه تقــدم حیــات فــردی و    13  :       0381         مغنیــه،   «)       باشــد.         داشــته

  .    گردد   ی         ها بیان م                       که مصادیق هر یک از آن     کند   ی                                 گاهی به تقدم حیات اجتماعی اشاره م

ً            از دیــدگاه اســالم، خــود فــرد مســتقاًل    : » د   یــ  گو   ی                                           مغنیــه در زمینــه تقــدم حیــات فــردی مــ                             

          مــراد از    : » د   یــ  گو   ی                 او در ادامــه مــ  «          ا  باشــد                             كــه بــرای دیگــری وســیله                         هــدف اســت، نــه ایــن

                                                                                                منفعت فرد، منفعت  نیست كه باعـث از بـین رفـتن منـافع جامعـه شـود و یـا بـا آن در تضـاد          

                                      حسـاب دیگـران زنـدگ  كنـد؛ زیـرا                                                              باشد و نیز مقصود از فرد، كس  نیسـت كـه بخواهـد بـه    

ـ                                                                        چنـین فـرد  بـه معنـا  درســت كلمـه، انسـان بـه شـمار نمــ                      دگاه اســالم                      آیـد، بلكـه از دی

ٍ                      أ و  ف ســاٍد ف ــی ال ــأ ر ض  »                      رود و ســخن خداونــد:                                           تــرین دشــمن انســانیت بــه شــمار مــ         بــزرش           »  

                                                                                   ( اشاره به همـین موضـوع دارد. مقصـود از فـرد كسـ  اسـت كـه منفعـت خـود را            32 ،      )مايده

ــود را در        ــت خ ــه و كرام ــدگ  جامع ــود را در زن ــدگ  خ ــرد و زن ــه بگی ــت جامع                                                                                              از منفع

  . (  08  :  3    :     0020  ،       )مغنیه  «               كرامت آن بداند

ــا  ــر، درج ــرف دیگ ــه از ط ــ      یی                                مغنی ــاره م ــه اش ــات جامع ــدم اصــالت حی ــه تق ــد   ی                                                ب   و        کن

               او بـر اسـاس      .      دانـد    ی                              تـر از زنـدگ  یـك فـرد مـ                    تـر و بـزرش                             مصلحت جامعه و كشور را مهم

ـ   گو   ی     ( مـ    010 ،0       عمـران         آیه)آل                                           جـایز اسـت كـه زنـدگ  خـویش را فـدا          ی                     : بـرا  هـر انسـان    د   ی

                                                                     ه باشـد ایـن كـار بـه مصـلحت عمـوم و بـه سـود بنـدگان خـدا                      یقین داشـت     که   ی           كند، درصورت

                                         
  .                                                                                                    خ ی ر  و  ی أ م ر ون  ب ال م ع ر وف  و  ی ن ه و ن  ع ن  ال م ن ك ر  و  أ ولئ ك  ه م  ال م ف ل ح ون                                                 و  ل ت ك ن  م ن ك م  أ م ة  ی د ع ون  إ ل   ال   . 0
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ــت)مغنیه،  ــزاب    020  :  2     ،    0020             اس ــه )اح ــیر آی ــافع  0  12 ،                               ( او در تفس ــردن من ــدا ک ــت را ف                                    ( امان

    ( و    200  :  1     ،    0020          )مغنیـه،          دانـد    ی                            بـرا  منـافع اجتمـاع  مـ       ت ی                              فردی به خـاطر خـدا و انسـان   

       دیگــر     یی           ( وی درجــا  20   : 3     ، 0   002                                                ؛  میــزان اســالم همیشــه اكثریــت اســت)مغنیه،    د   یــ  گو   ی   مــ

                                                                             در تـاریخ بشـر حتـ  یـك جامعـه وجـود نداشـته كـه بـه فـرد بگویـد:             »   که      کند   ی           نیز اشاره م

      هــای                                                                            خــواه  بكــن كــه در برابــر كــارت مســئولیت نــدار ! چــون هــدف  ارزش             هرچــه مــ 

ــابراین، ارزش       ــت. بن ــالد اس ــه ص ــالد در جامع ــرد ص ــود آوردن ف ــه وج ــالمی ب ــا                                                                                          اس       ه

ــا دســت                        اخالقــ ، اعمــال انســا      کــم                                                            ن را در چــارچوب مصــلحت شــخص و جامعــه و  و ی

                                سـازد. معیـار تشـخیص منفعـت                                                                    در وارد نیاوردن زیان به خـود، یـا بـه دیگـر  محصـور مـ       

ــز        ــان دارد و آن چی ــز زی ــن چی ــه ای ــت ك ــوم  اس ــاس و در  عم ــان احس ــان ، هم                                                                                              از زی

  و                                                                                          سودمند است. وقتـ  قضـیه بـه احسـاس و در  عمـوم  پایـان یابـد، حـرف تمـام اسـت          

                                                                                            دیگــر جــای  بــرا  چــون و چــرا نیســت؛ زیــرا احســاس و برداشــت عمــوم  امــر  بــدیه  

ــت ــه،    «     اس ــل       . (  81  :  3     ،    0020          )مغنی ــه را كام ــرد و جامع ــلحت ف ــه مص ــابراین مغنی ــده                                                           بن         كنن

ــ  ــدیگر م ــد   ی             یك ــ          دان ــال م ــه كم ــر  را ب ــ ، دیگ ــ  یك ــدا                                                  ؛ یعن ــدیگر ج ــاند و از یك                              رس

  (  08  :  3     ،    0020        )مغنیه،                  ام افراد آن است                                پس مراد از منافع جامعه، منافع تم       شوند.     نم 

 تأثیر رفتار فردی بر حیات اجتماعی و برعکس آن .3-1

                    مختلفــی در تفســیر    ی    هـا                                                                            مغنیـه تــأثیر رفتـار فــرد بــر حیـات اجتمــاعی را بـا شــاهد مثــال    

                                         (  تــأثیر کمــک بــه یکــدیگر را بیــان  0 ،     )صــف  2                          او گــاهی در تفســیر آیــه       کنــد   ی                خــود بیــان مــ

                                                                         كار  كـه بـه خیـر و صـالح مـردم باشـد، دوسـت دارد كـه آنـان بـا                                کرده که خداوند در هر 

ــد ی ــك       گر ی    ک ــه كم ــند و ب ــته باش ــتگ  داش ــد ی                                         همبس ــه،     گر ی    ک   (    303  :  1     ،    0020                 برخیزند)مغنی

ــا ــاء    یی         وی درج ــ      009 ،           دیگر)نس ــاره م ــه اش ــار در جامع ــار گناهک ــأثیر ک ــه ت ــد   ی                                                        ( ب ــه؛        کن       ک

ــ  ــا اگــر                                                                               بخشــیدن گناهكــار در صــورت  خــوب اســت كــه بــه جامعــه ضــرر  وارد نكن     ّ           د؛ اّم

                                         
  .                      ح م ل ه ا ال إ ن سان                                                                                                                               إ ن ا ع ر ض ن ا ال أ مان ة  ع ل   الس ماوات  و  ال أ ر ض  و  ال ج بال  ف أ ب ی ن  أ ن  ی ح م ل ن ها و  أ ش ف ق ن  م ن ها و   . 0

ٌ            إ ن  الل ه  ی ح ب  ال ذ ین  ی قات ل ون  ف ی س ب یل ه  ص فًّا ك أ ن ه م  ب ن یاٌن م ر ص و   ».  2                    ًّ                                                         » .  
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ــود، در ا    ــه ش ــاد در جامع ــار فس ــب انتش ــیدن، موج ــ                                                          بخش ــازات     ن   ی ــد و  مج ــورت، بای                             ص

ـ                   شـوند و زنـدگ  غ                               خـورد؛ اشـرار حـاكم مـ                                               گردد، وگرنه نظـم جامعـه بـه هـم مـ              رممکن   ی

                                                                  ( البتـه، ایـن امـر بـدان سـبب اسـت كـه حقیقـت انسـانیت،             018  :  2     ،    0020                 گـردد )مغنیـه،       م 

    رو،                  باشـد. ازایـن                                    تـك افـراد نیـز وابسـته مـ                            افراد است، بـه تـك                         گونه كه وابسته به تمام       همان

                                                                                                   اگــر كســ  در حــق یكــ  از افــراد جنــایت  مرتكــب شــود، ماننــد ایــن اســت كــه بــه همــه   

                                                                                             ها جنایت كـرده و اگـر كسـ  بـه فـرد  احسـان كنـد، ماننـد ایـن اسـت كـه بـه همـه                     انسان

ــان ــه           انس ــت. جمل ــرده اس ــان ك ــا احس ــر  ن   »                                       ه ــًا ب غ ی  ــل  ن ف س ــأ ر ض               ً                     ق ت  ــی ال  ــاٍد ف  ــسأ أ و  ف س ٍ                          ف    «    أ          

                                                                                          ( در آیه شـریفه اشـاره بـه ایـن نكتـه دارد كـه هـر فـرد  تقـدس انسـان  خـود را              32 ،      )مايده

ــن    ــر ای ــه شكســتن آن حــرام اســت، مگ ــرار دارد ك ــ  ق ــه و                                                                                         دارد و او همیشــه در حریم         ك

                                                                                           خــودش ایــن حرمــت را بشــكند و بــا ارتكــاب جنایــت، آن تقــدس و حرمــت انســان  را از  

  . (  09-  08  :  3     ،    0020        )مغنیه،        ب كند      خود سل

         چنانچـه     .     کنـد    ی                                                                             گاهی مغنیه بر اساس مبـانی خـود ایـن تـأثیر را در فحـوای کـالم بیـان مـ        

                          كنـد كـه مـردم بـه او                                  انسـان گناهكـار آرزو مـ     »     کـه         کنـد    ی           ( نقـل مـ    10 ،                     در تفسیر آیه )فرقـان 

ــا انســان پرهیزكــار مــ              و عقیــده،                                             خواهــد كــه تمــام مــردم ازلحــاظ اصــول                    ّ                                 اقتــدا كننــد، ...اّم

                   كننـد كـه آنـان                                             هـا  اخالصـمند از خـدا درخواسـت مـ                                          روش او را در پیش گیرند ... انسـان 

                              ایـن سـخن نشـئت گرفتـه از       «         خواهنـد                                                           را الگو  كسـان  قـرار دهـد كـه تقـوا  خـدا را مـ        

ــ   ــا منفــی م ــأثیر رفتــار در جامعــه اســت کــه خواســتار الگــو مثبــت ی           )مغنیــه،     گردد   ی                                                                                       مبــانی ت

0020     :    1  :  080   ) .  

                       را در تفسـیرش اشـاره       یی    هـا                                                            در بحـث تـأثیر جامعـه بـر حیـات فـردی شـاهد مثـال              مغنیه 

     کــه        کنــد   ی             ( اشــاره مـ    002 ،       )نسـاء   «                      ی ـرا  ن  الن ــاس   »                                        او در بیـان تفــاوت ریـا بــا مــدارا      .     کنــد   ی   مـ 

                       خندیــدن، احتــرام و..                                                                                انســان بــه تقلیــد از جامعــه گــاهی كارهــای  ماننــد: تبریــك، تســلیت،  

                                                                درسـت اسـت و شـخص بـا انجـام دادن چنـین اعمـال ، مـادام                    كارهـای      ها   ن ی     دهد.ا          انجام م 

                  ( یـا در تفسـیر      019  :  2     ،    0020             رود)مغنیـه،                                                            كه همگام بـا جامعـه باشـد، ریاكـار بـه شـمار نمـ        
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                                                                            ( پیرامـون کسـانی کـه قبـل از جنـگ احـد خواسـتار حمایـت پیـامبر) (             003 ،     عمران     )آل     آیه

            هـا  شــخص           ویژگـ     : » د   یــ  گو   ی                                                                شـدند ولـی درصـحنه جنــگ، بـه پیمانشـان وفــا نكردنـد. مـ       

ــ                             ایــن شـرایط تغییــر        کـه    ی                                                 ّ                          مـادام  بـاق  اســت كـه شــرایط اجتمـاع  او تغییــر نكنـد؛ اّمـا وقت

             مــا افــراد    : » د   یــ  گو   ی                 او در ادامــه مــ  «                                       هــا  او نیــز دگرگــون خواهــد کــرد.           ً             كنــد، غالبــًا ویژگــ 

ــدان و    ــد، از ثروتمن ــر و زیردســت بودن ــان  كــه خودشــان فقی ــا زم ــدیم كــه ت                                                                                                   بســیار  را دی

ــا بــه            قــاد مــ           ر ســا انت                                                      كــه بــه مــال و مقــام رســیدند، پیمــان خــود را               صــرف ایــن          ّ           كردنــد؛ اّم

  :  2     ،    0020          )مغنیــه،    «                                                                                شكســتند و بــدتر از كســان  شــدند كــه دیــروز مــورد انتقــاد آنــان بودنــد 

011   ) .  

                                                                                      ، مغنیــه تــأثیر رفتــار فــردی بــر حیــات اجتمــاعی و بــرعکس آن را در پاســخ بــه     جــه ی    درنت

                                                           انسـان گناهكـار، گنـاهش را از جامعـه و شـرایط گرفتـه                                   توبـه معنـا نـدارد چـون      »           سؤالی کـه  

                                    کـه؛ محـیط و شـرایط انسـان بـر             کنـد    ی                      طور تفصـیل بیـان مـ         ( به  08   ،                در ذیل آیه )نساء   «   است

     كـه                   گـذارد؛ چنـان                                                                           گـذارد. ولـی اراده انسـان نیـز بـر موقعیـت و محـیط و  اثـر مـ                     او اثر م 

ــز از آن  ــود و  نی ــ                         خ ــر م ــا اث ــه،                   ه ــس  13  :     0381               پذیرد)مغنی ــد           ( پ ــه باش ــان نابغ ــر انس                                اگ

                                                                                        توانــد شــرایط محــیط خــود را دگرگــون ســازد و گــواه ایــن موضــوع، حــس و وجــدان        مــ 

ـ       بـه ا        کنـد    ی              را تشـبیه مـ         بـرد    ی                                                 است. و بعد مغنیه محیطی که انسـان در آن بسـر مـ          میـل        کـه    ن   ی

                                   لـذا بایـد انسـان مراقـب ایـن         .     کنـد    ی                                           هـا  ایـن شـرایط را در دل او ایجـاد مـ                     و رغبت به میوه

ـ   گو   ی                                     و آن رغبـت باشـد. او در ادامـه مـ          هـا       میوه                                                 : اگـر انسـان در مقابلـه بـا شـرایط محـیط        د   ی

                                                                                    گونــه تــأثیر و تــوان نداشــت؛ دیگــر، وجــود ادیــان، اخــالق، شــرایع و قــوانین               خــویش هــیچ

    (     213  :  2     ،    0020                            توجیه  نخواهد داشت. )مغنیه، 

 مبانی کاربردی تفسیر اجتماعی الکاشف. 1

                                                      ردی تفســیر اجتمــاعی الکاشـف ازجملــه: تأکیــد بــر                                          در ایـن قســمت بــه ســه مبنـای کــارب  

                                                                           هـای اجتمـاعی در قـرآن، تأکیـد بـر اهتمـام قـرآن نسـبت بـه اصـالح                                   وجود احکـام و آمـوزه  

      گردد.                                                  اجتماعی افزون بر اصالح فردی و تفسیر عصری اشاره می
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های اجتماعی در قرآن  تأکید بر وجود احکام و آموزه. 0-1

ــا رســالت الهــ  و   ــه قومیــت و          جهــان                                        حضــرت محمــد) ( ب                                       شــمول كــه اختصاصــ  ب

                                     و  ن ز ل نـا ع ل ی ـك  ال ك تـاب      »                 بـر اسـاس آیـه                                                        گروه خاصـ  نداشـت، در میـان مـردم مبعـوث شـد.      

ــی   ــل  ش  ــًا ل ك  ــاع       89 ،     نحــل  «) ء         ً                     ت ب یان ــرد  و اجتم ــالد ف ــه مص ــام آنچ ــبحان، تم ــد س                                                                 ( خداون

  (  13  :  0     ،    0912                                     ، در قرآن به ودیعه نهاده است.)مغنیه،    کند   ی             ها را تأمین م       انسان

     ( را  9 ،     حجـر   «)                                                                        إ ن ـا ن ح ـن  ن ز ل ن ـا الـذ ك ر  و  إ ن ـا ل ـه  ل حـاف ظ ون         »                                مغنیه مراد از حف  قرآن در آیـه  

ــی  ــود و                                      تمــام  آنچــه در آن اســت، م ــدار و اســتوار خواهــد ب ــان پای ــه در طــول زم ــد ك                                                                   دان

               اسـت بـودن و                    ا  بـر اثبـات ر                        كنـد، دالیـل تـازه                       هـا پیشـرفت مـ                              هرزمان كه خردها و دانـش 

  (   019  :  0     ،    0020            شود.)مغنیه،                      عظمت قرآن پدیدار م 

                                                                                            برای رسیدن به یک اجتمـاع صـالد نیـاز اسـت کـه بـا قـوانین و احکـام اجتمـاعی قـرآن           

ــر  ــرد و جامعــه وضــع شــده اســت.)مغنیه،                                      آشــنا شــد. احكــام اســالم ب                                                            اســاس مصــلحت ف

ــان،   00  :    1   ،    0020 ــق و    11  :  0   ،    0912         ؛هم ــان خل ــد در می ــاس                                      ( اراده خداون ــر اس ــدگانش ب                        بن

ــن ت ــافران             س ــان و ك ــورد مؤمن ــان دارد و در م ــول  جری ــل معم ــ  و عل ــحید علم ــا  ص                                                                                       ه

                                                                                 عنوان مثال: اگـر كسـ  خـود را در برابـر دشـمن آمـاده سـازد و دشـمن ایـن                         یكسان است؛ به

                                                                                            آمادگ  را نداشته باشد، پیـروز خواهـد شـد؛ اگرچـه ملحـد باشـد و كسـ  كـه سسـت  ورزد          

ــد،  ــدا نكن ــه و صــّدیقین باشــد.                            و آمــادگ  پی ــاء الل                                               ّ                            شكســت خواهــد خــورد؛ اگرچــه از اولی

                       گویــد: نــزاع نكنیــد                                       خطــاب بــه اصــحاب پیــامبر) ( مــ   0              ســوره انفــال    01                  خداونــد در آیــه 

ــ   ــت م ــه شكس ــ                      ك ــما م ــت ش ــد و ابه ــابران                                   خوری ــا ص ــدا ب ــه خ ــد ك ــبر كنی                                                رود و ص

    .   (   011-   011   : 2     ،    0020       مغنیه،   «)   است

 .شـود  یاسـت کـه نظـام جهـان بـر اسـاس آن اداره مـ        ییهـا  قـانون «              سـن ت الهـی  »بنابراین 

                                            هــا رفتارهــای اجتمــاعی و یــا رفتارهــای                                        الهــی اقســامی دارد کــه یکــی از آن   ی    هــا              ایــن ســن ت

                                         
   «.                                                                                              و  ال ت ناز ع وا ف ت ف ش ل وا و  ت ذ ه ب  ر یح ك م  و  اص ب ر وا إ ن  الل ه  م ع  الص اب ر ین  ». 0
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ــ  ــر دو را در برم ــاعی ه ــردی و اجتم ــدم،   رد ی گ   ی                                       ف ــا ســنت  (    000-   019  :     0388                 )مصــباح مق  یه

وابــط میــان و زنــدگی اجتمــاعی و ر هــا دهیــکم بــر پد ااجتمــاعی بیــانگر قــوانین و نظــام حــ

                                                                    هــا  معمــول ، خــواه طبیعــ  باشــند و خــواه اجتمــاع  درواقــع                    . تمــام  ســن تافــراد اســت

ــ    ــمار م ــه ش ــق ب ــان خل ــدا در می ــن ت خ ــه،                                                  س ــن ت   201  :  2     ،    0020             رود)مغنی ــداد س ــا                 ( تع  یه

 .گردد یاجتماعی قرآن فراوان است که تنها در این قسمت، به چند مورداشاره م

 سنت پیروزی حق بر باطل الف(

   ی    هـا                                                                      اجتمـاعی قـرآن، پیـروزی حـق بـر باطـل اسـت. مغنیـه در بخـش            ی  ها           ی از سن ت  یک

ــاره مــ     ــه آن اش ــف، ب ــیر الکاش ــی از تفس ــد   ی                                                     مختلف ــه    .     کن ــیر آی ــف  0                    او در تفس   (   91 ،       )یوس

ــ ــ  گو   ی   م ــه سرنوشــت اســرايیل و آمریكــا همــان سرنوشــت هــر      : » د   ی ــداریم ك ــد  ن ــا تردی                                                                                  م

ّ                          حــّول زنــدگ  و تــاریخ آن                 منطــق طبیعــ  ت                                                 ســركش و ســتمگر گذشــته و حــال خواهــد بــود.  

ــال آن مــ                   را ایجــاب مــ  ــه دنب ــ  دارد كــه ب ــد؛ زیــرا حــق، پیروان ــه خــاطر آن                                                                كن ــد و ب                         رون

                          نماینــد و ایــن نیروهــا          اش مــ                                                      كننــد و نیكــ  را نیروهــای  اســت كــه پشــتیبان                 فــداكار  مــ 

ــه ــده   ی   زود      ب ــه            در آین ــد               ا  ن ــروز خواهن ــد و پی ــ  مت ح ــتم و سركش ــه س ــدان دور علی                                                                    چن

ــه،   «)    شــد ــس   313  :  0     ،    0020         مغنی ــه        ( پ ــرو  حــق ب ــاراتر از بمــب                   نی ــب ك ــا  هســته                           مرات    ا                ه

                   در هنـد و چـین و      ی                                      هـا بـر ضـد اسـتثمار و بـرده کشـ                                      عنوان نمونـه، انقـالب انسـان            است. به

                                   هـا و صـنایع نظـام  در آمریكـا                                      هـا را بـه صـاحبان كارخانـه                تـرین درس                    دیگر كشورها، بزرش

ــه،  ــا در جــای   189-   188   : 8     ،    0020             داد)مغنی ــ                 ( ی ــ  گو   ی          دیگــر م ــا اســرايیل   د   ی                                 : اگرچــه جنــگ ب

ــخ اســت.  ــای  از آن                            طــوالن  و تل ــروز  نه ــه درازا كشــیده شــود، پی ــان ب ــد زم ــی هرچن                                                                         ول

ــا    ــود و تــاریخ گذشــته و حــال، از دوران فرعــون و هامــان گرفتــه، ت                                                                                                   پیــروان حــق خواهــد ب

ــ     ــواه  م ــت گ ــن حقیق ــات ای ــه اثب ــولین ، ب ــر و موس ــه،                                                                          دوران هیتل ــد )مغنی   :  0     ،    0020                 ده

089   ) .  

                                         
  . «                                ال ی ض یع  أ ج ر  ال م ح س ن ین                                                إ ن ه  م ن  ی ت ق  و  ی ص ب ر  ف إ ن  الل ه  ». 0
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       هـای                         شـود، بلكـه سـن ت                                   كـه حـق اسـت، پیـروز نمـ                   صـرف ایـن     ّ                      اّما باید دانست؛ حق بـه 

ـ                                            در این جهان وجود دارند كه جامعـه را بـه   ً      هـا را کـاماًل                                  برنـد و خداونـد ایـن سـنت          مـ     ش ی   پ          

   ی      کسـان                                  دارد؛ ولـی پایـان كـار از آن       یی        وتازهـا                                        كند. هرچنـد باطـل در ابتـدا تاخـت               تعطیل نم 

ــدار باشــ ــرا باطــل هرقــدر آمــاده و مســتحكم گــردد،        شــه ی          ند و تقواپ                         اســت كــه پای ــد؛ زی                                                           كنن

                       رو، همـواره در معـرض                    دهـد و ازایـن                       شـود از دسـت مـ                                       نیروهایی كه موجـب بقـا  او مـ    

        فشـان                                                          ا  كـه حـق، یـاران باایمـانی كـه بـرا  آن جـان                      ، در هرلحظـه     جـه  ی                  نابود  اسـت. درنت 

ــ  ــ         م ــین م ــل از ب ــد، باط ــد؛ بیاب ــه،                                          كنن ــیچ     012-   010   : 2     ،    0020             رود)مغنی ــق در ه ــن ح                        ( لک

                                                                                                  زمان  بدون یـاور نیسـت؛ ولـ  یـاوران آن انـد  هسـتند و اگـر حـق ماننـد باطـل، یـاوران             

                                           شـد و حتـ  اگـر هـر صـاحب حقـ ، حـق                                               داشت، جهان پر از آسایش و امنیـت مـ            زیاد م 

                                            داد، اثــر  از باطــل وجــود نداشــت)مغنیه،                                   كــرد و تكلــیفش را انجـام مــ                          خـود را مطالبــه مــ  

0020    :     0  :  013   )  

 یآموز سنت عبرت ب(

ــد  شــک ــل      ی                    هــیچ خردمن ــه جســتجو در احــوال گذشــتگان و آگــاه  از عوام ــدارد ك                                                                  ن

ّ                                           ضعف و قّوت آنان، مفیـد اسـت؛ زیـرا انسـان از آن                                  گیـرد و بـه آنچـه خیـر و                       هـا عبـرت مـ             

ـ     فرما   ی                                                شود و بـه همـین دلیـل اسـت كـه خداونـد مـ                           صالح اوست، هدایت م  ٌ      هـذا ب یـاٌن      : » د   ی         

ــاس  و  ــة  ل ل م ت ق ــین                   ل لن  ــاره دارد بــه یــادآور  ســن ت       «     و                                     ه ــد و و  م و ع ظ        هــا                                                       ایــن آیــه اش

                                                                                         آمیـز  كـه هـركس بـر طبـق آن رفتـار كـرد، پیـروز شـد و هـركس از آن سـرباز زد،                  حكمت

                                                                                                    زیان دید. بنابراین، باید گذشـته را بـرا  همـه مـردم بیـان كـرد تـا حجتـ  باشـد بـر هـركس            

          سـازد. و                                                           انـدرز  باشـد بـرا  كسـ  كـه تقـوا را پیشـه مـ                           كنـد و هـدایت و                   كه نافرمان  م 

                                           بـردار تشـخیص داد، همـین بیـان اسـت.                          کـار را از فرمـان                      توان بـا آن خـالف                   تنها راه  كه م 

         روســفر ی                                            ( مــراد از گــردش بــر رو  زمــین، تنهــا س   038  ، 0       عمــران                           ایــن اســاس، در آیــه)آل      بــر

                                         
  «                                                                       ف س یر وا ف ی ال أ ر ض  ف ان ظ روا ك ی ف  كان  عاق ب ة  ال م ك ذ ب ین  »  . 0
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ــ     ــر راه ــت؛ از ه ــتگان اس ــوال گذش ــناخت اح ــق ش ــه مطل ــت، بلك ــ   ی                                                                        نیس ــان   ك ــذیر            ه امك        پ

                     یــک شــاهد مثــال   0 (  32 ،                                مغنیــه ذیــل آیــه )عنکبــوت     .  (   011-   019     : 2   ،    0020              باشــد)مغنیه، 

                                                    اینــك پــس از گذشــت هــزاران ســال، بــار دیگــر،  »   .    آورد   ی   مــ   ی      آمــوز                        پیرامــون ســنت عبــرت

                           شـود و ایـن مجلـس، بـه                                                         و فسـاد، در مجلـس عـوام بریتانیـا تكـرار مـ          ی     بـاز      جنس          تاریخ هم

                                                        و ایــن عمــل زشــت را كــه حت ــ  طبیعــت حیوانــات و        دهــد       مــ    ت ی     رســم   ی     بــاز       جــنس      هــم

                                                        كنـد. مـا یقـین داریـم كـه دیـر یـا زود، عـذاب                                                       حشرات از آن نفـرت دارد، مجـاز اعـالم مـ     

                                             كـه كسـان  پـیش از آن دچـار ایـن عـذاب                                                            سراغ این جامعـه و امثـال آن خواهـد آمـد، چنـان     

  . (   011  :  1     ،    0020        )مغنیه،    «    شدند

 فردی ج(سنت تضاد منافع اجتماعی با منافع

                                                                                                  اختالفی کـه بـه دلیـل تضـاد منـافع اجتمـاعی بـا منـافع فـردی بـه وجـود آمـده از زمـان              

                                                                                            خلقــت حضــرت آدم)ع( ایجــاد شــد. اخــتالف در میــان مــردم از زمــان کشــته شــدن هابیــل  

                                                                                                 توسط قابیـل شـروع شـد و تـا قیامـت ادامـه خواهـد یافـت. ایـن اخـتالف تنهـا مخـتص بـه              

ــ  ــان نیســت؛ بلکــه اختالفــات می ــروان ادی ــه جنــگ و                       ان كشــورها  ســرمایه                                               پی          رانگــر ی                 دار  ب

   ی ر ی      کـارگ                                                                            تبـدیل شـد. همچنـین، اخـتالف میـان كشـورها  سوسیالیسـت  باعـث بـه            ی ا      هسته

ــت   ــه مل  ــه علی ــت تجاوزكاران ــورها                                          سیاس ــتثمار کش ــت  و اس ــده اس ــعف ش ــا  مستض    ی                                                   ه

ــتالف،     ــال، اخ ــت. درهرح ــتعمارگران اس ــروز  اس ــامن پی ــیای  ض ــای  و آس ــف آفریق                                                                                           مختل

ــا ــل زی ــ        هــا ازا                           د  دارد كــه برخــ  از آن             عوام ــد   ن   ی ــیم          قرارن                                       : وجــود تضــاد در فرهنــگ و تعل

                                                                                           تربیت، تفـاوت در اسـتعداد و موهبـت، اخـتالف در طبیعـت و مـزاج، تضـاد منـافع عمـوم           

                                                      ( کــه در ذیــل مصــداقی در ایــن زمینــه بیــان         308  :  0     ،    0020                             بــا منــافع شخصــ )مغنیه،   

      گردد.    می

                                         
  . «        ب ر ین                    ً                                                                                                    قال  إ ن  ف یها ل وطًا قال وا ن ح ن  أ ع ل م  ب م ن  ف یها ل ن ن ج ی ن ه  و  أ ه ل ه  إ ل ا ام ر أ ت ه  كان ت  م ن  ال غا »  . 0
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ـ  »                كس را به گفـتن                  اگرچه اسالم هیچ                            كنـد و تنهـا بـا حكمـت                    مجبـور نمـ     «                 ه ال ـا الل ـه        ال ال

                                          ( لكـن گـاه  مصـالد جامعـه اسـالم  در        29 ،0           خوانـد)کهف             آن فرامـ     ی    سـو                     و دلیل، او را بـه 

                كوشـند كـه در              هـا مـ                                                  كنـد كـه مشـركان در آن نباشـند، زیـرا آن                              شرایط  خا  ایجـاب مـ   

            كان را بــه                                                                                      زمــین فســاد ایجــاد كننــد. در چنــین وضــعیت  بــرا  مســلمانان رواســت كــه مشــر

                                در آن زمــان در جامعــه نوپــا           العــرب    رة   یــ                                                 گفــتن كلمــه توحیــد وادار ســازند و مشــركان جز

ـ                                         اسالم  نقش سـتون پـنجم را داشـتند. ازا                               هـا ایـن بـود كـه یـا                                 ، حكـم خـدا دربـاره آن     رو   ن   ی

                                                                                                 كشته شوند و یا اسـالم بیاورنـد، كـه در ایـن صـورت، از حقـوق  كـه مسـلمانان دارنـد آنـان           

  . (  01- 9  :  0     ،    0020              هند شد)مغنیه،                 نیز برخوردار خوا

 تأکید بر اهتمام قرآن نسبت به اصالح اجتماعی، افزون بر اصالح فردی. 2-1

        گیــرد،                                                                                         اســالم، یــك نظــام الهــ  انســان  اســت كــه مصــلحت همــه افــراد را در نظــر مــ  

                                                                                          كــه فــرد و یــا گروهــ  را اســتثنا كنــد. بــر ایــن اســاس، مشــكل هــیچ انســان  را                بــدون ایــن

                         گیــرد، تــا دیگــران در                                           كنــد و بــر هــیچ انســان  ســخت نمــ                ن حــل نمــ               حســاب دیگــرا      بــه

                            و ایـن برابــر  در تمــام          انــد        کسـان  ی                    هــا از دیــدگاه آن                                         آسـایش باشــند، چـون تمــام  انسـان   

                                                                                                 احكام و اصـول اسـالم تجل ـ  یافتـه اسـت؛ ازجملـه همـین اصـل كـه ثـروت نبایـد تنهـا در             

ــدون تهی    ــروت را، ب ــن ث ــان ای ــد و آن ــدان باش ــترس ثروتمن ــان                                                                    دس ــان خودش ــتان، در می                              دس

                                 طـور كامـل بـر پایـه مصـلحت                             جامعـه انسـان  بـه      (   281  :  1     ،    0020                   دست كنند.)مغنیـه،      به     دست

                                     ( بــدیه  اسـت كــه دیــن خداونــد،     391  :  1     ،    0020                                            و رشـد انســان ســاخته شـده اســت.)مغنیه،   

             كند)مغنیـه،                                                                                       به هر آنچه خیـر و صـالح آدمـ  در آن باشـد، اذعـان كـرده و از آن اسـتقبال مـ         

09  12  ،     0  :  1 ) .  

                                         
َ             و  ق ل  ال ح ق  م ن  ر ب ك م  ف م ن  شاَء ف ل ی ؤ م ن  و  م ن  شاَء ف ل ی ك ف ر ».  0                          َ                                        » .  
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                                                                   ی عملــی و راهنمــای حرکــات اساســی فــرد و جامعــه اســت)مغنیه،                          قــرآن کتــاب برنامــه

          ، تمــام    رو   ن   یــ          دهــد. ازا                                                             ( قــرآن بــه هــر نیــاز  از نیازهــا  زنــدگ  پاســخ مــ    219  :  2     ،    0020

                                                                                                 مسـلمانان اجمـاع دارنــد كـه خــدا  سـبحان قـانون  را وضــع نكـرده و نخواهــد كـرد، مگــر        

                                                           محــال اســت كــه خداونــد قــانون و حكمــ  را وضــع كنــد                                   بــرا  خیــر و مصــلحت انســان و

  . (   232  :  1     ،    0020               ها باشد)مغنیه،                          كه به زیان یك  از انسان

                   توانـد از آن دور                                                  فرمـان، احسـاس و شـعور خـود اسـت و نمـ             بـه           ا  گـوش               انسان بـرده 

                                                                                            كند یـا آن را نادیـده بگیـرد. چـون چیـز  از ذات و هویـت خـودش اسـت. نخسـتین عامـل           

                                و دور كــردن رنــج اســت. ایــن     یی    جــو                                     یــن احســاس، مصــلحت؛ یعنــ  لــذت         كننــده ا         تحریــك

                                                                                            مصلحت، الگو  عال  برا  انسـان اسـت و نقـش اصـل  را در انجـام یـا تـر  كارهـا بـاز           

ــ  ــه،       م ــان      011  :  1     ،    0020              كند.)مغنی ــردار، ایم ــار و ك ــاه، در گفت ــرد اخالصــمند و آگ ــك ف                                                                  ( ی

                          ســبب، بــا رنــج جامعــه                                                                      دارد كــه مصــلحت او فــرع بــر مصــلحت جامعــه اســت و بــه همــین

ــ   ــا خوشــحال  آن خوشــحال م ــاق حــق و                         شــود و تمــام  نیكــ                                             رنجــور و ب ــا را در احق                           ه

        ا  جــز          ّ                                                              بینــد. اّمــا انســان ناخــالص، انــدوه  جــز انــدوه خــود و زنــدگ                        برپــای  عــدالت مــ 

                                                                               بینــد، همــان كــار  كــه پســران اســرايیل بــا یوســف كردنــد، تــا تنهــا                        زنــدگ  خــویش نمــ 

ــذ   ــدر ل ــت پ ــه،                                 خودشــان از محب ــرد     290-   291  :  0     ،    0020                  ت ببرند.)مغنی ــال دیگــرش ف ــا مث                             (ی

ــه      ــاده و ب ــار نه ــه را كن ــرد و جامع ــر و مصــلحت ف ــار  در راه خی ــه، همك ــت ک ــل اس                                                                                                 بخی

     بـه         جهـت    ن ی                      كنـد. كسـ  كـه بـد                                                 توجه  بـه مـردم و مشكالتشـان هـدایت مـ                   سنگدل  و ب 

ــ   ــام نم ــران اهتم ــا  دیگ ــره             ورزد از آن                                   درده ــانیت به ــت و از انس ــا نیس ــت ا                                    ه ــرده اس                    نب

  . (   201  :  0     ،    0912        )مغنیه، 

ــه ــه در تفســیر آی ــه،     0 ( 9 ،        )حجــرات                          مغنی ــرا  اصــالح جامع ــد راهنمــای اســالم ب ــه چن                                                      ب

       (یكـ     11 ،        )اسـراء   «                                      و  ل ق ـد  ك ر م نـا ب ن ـی آد م    »         فرمایـد:                                   ؛ چنانچـه خداونـد متعـال مـ        کند   ی       اشاره م

ــ        از آن                      ار و كــردار اســت و                                                                      هـا وجــوب حمایــت از خــون، مــال، آبــرو، و آزاد  انســان در گفت

                                         
  . «                                                                          و  إ ن  طاي ف تان  م ن  ال م ؤ م ن ین  اق ت ت ل وا ف أ ص ل ح وا ب ی ن ه ما ».   0
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                                                                      چیـز  بـر او حكومـت نـدارد. اگـر كسـ  پـایش را از دایـره حـق                      كس و هـیچ             جز حق، هیچ

                                                                                               بیــرون نهــد و بــا تجــاوز بــه دیگــران حــرمتش را بشــكند، او خــود مصــونیت را از خــودش  

ــوزه   ــر از آم ــ  دیگ ــت. یك ــته اس ــا                                               برداش ــار  ب ــان  و همك ــالم، مهرب ــا  اس ــد ی                                          ه    در     گر ی    ک

                         عنـوان نمونـه، هرگـاه                  گـردد. بـه                                   به همـه افـراد جامعـه برمـ                             چیز  است كه خیر و صالحش

                                                                                            میان دو گروه از مؤمنـان درگیـر  و خصـومت ره دهـد، بـر دیگـر مؤمنـان اسـت كـه آن را          

                                                                                          وفصـل كننـد و بـر اسـاس حـق و عـدالت میـان ایـن دو اصـالح نماینـد، تـا وحـدت و                 حل

ــود)مغنیه،   ــ  ش ــلمانان حف ــارچگ  مس ــد دا   003  :  1    ،     0020                                          یكپ ــی بای ــر و                   ( ول ــه خی                     نســت ک

                                                                                              نیك  تنها به بخشـیدن مـال اختصـا  نـدارد، زیـرا هـرآن چـه در آن صـالح مـردم و كننـده           

                                                        كار باشد خیر است، خواه این كار، گفتار باشد خواه كردار. 

تأکید بر انطباق دین با تحوالت اجتماعی عصر حاضر )تفسیر عصری .3-1

ــر    ــالش مفس ــاعی، ت ــرد اجتم ــاربردی رویک ــانی ک ــی از مب ــه    یک ــن ب ــاق دی ــرای انطب ب

کنـد   تحوالت عصر خـود اسـت.زیرا مفسـری کـه بـا رویکـرد اجتمـاعی آیـات را تفسـیر مـی          

قـرآن، نیازهـای مـردم عصـرش را پاسـخ       لهیوسـ  دهـد تـا بـه    تمام تـالش خـود را انجـام مـی    

                                           عنـوان یکـی از مبـانی تفسـیر، اصـطالحی                                       عصـری بـودن فهـم قـرآن بـه       این اسـاس،  بر دهد.

ّ                   ه اخیـــر مـــورد توّجـــه قـــرآن                            اســـت کـــه در چنـــد دهـــ                                    پژوهـــان و مفســـران قرارگرفتـــه                 

                                                                     ( در ایــن قســمت بــرای دو عامــل عصــری بــودن تفســیر، مصــادیقی    30  :     0318             اســت.)ایازی،

      گردد.                         از تفسیر الکاشف بیان می

 معنا و مفاهیم وا گان قرآن یریپذ توسعه. 1-7-1

ــودن تفســیر،   وا گــان  معنــا و مفــاهیم یریپــذ توســعه                                                 یکــی از عوامــل اصــلی، عصــری ب

                                               و جـاودانگی قـرآن اسـت.در ایـن قسـمت بـه            ی      شـمول                                 است. این ویژگی بیـانگر جهـان    قرآن

     شود.                     آن پرداخته اشاره می   ی ر ی  پذ                                   چند مفهوم قرآنی که مغنیه به توسعه
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 الف( وجود مشرکان در اجتماع

                                                                                           هدف مشركان آن است كـه از اسـالم در كـره زمـین، نـه اثـر  بـاق  بمانـد و نـه خبـر            

                              جنگند.چنانچـه خـدای متعـال                          ً                                  همـین جهـت اسـت كـه دايمـًا علیـه مسـلمانان مـ                     و تنها بـه  

ـ                          تـوز  نسـبت بـه هـر چ                                       ( ایـن روح كفـر كیشـ  و كینـه       201 ،     )بقره    ند ی    فرما   ی م            كـه بـو       ی ز   ی

ــز در دل     ــروز نی ــه ام ــا ب ــان ت ــته و همچن ــود داش ــد وج ــالم از آن بیای ــیار  از                                                                                    اس ــا  بس                    ه

ــه خــا                هــا و غربــ         شــرق                         و عــدالت  كــه دارد و    ت ی          طر انســان                                           هــا زنــده اســت؛ زیــرا اســالم ب

                                                                كنـد، روح دشـمن  را در آنـان برانگیختـه اسـت و بـه همـین                                         ستیز  كه با سـتم و فسـاد مـ    

                                                 ا  كـه بتواننـد بـه مسـلمانان وارد آورنـد و                              انـد تـا هـر ضـربه                          ها در كمـین نشسـته           جهت، آن

ــرایط، اوضــاع   ــاگون برحســب آنچــه ش ــا  گون ــا ابزاره ــا آن                                                              ب ــد، ب ــوال ایجــاب كن ــا                                   واح      ه

ــا مــا    ــزار  كــه ب ــا همــان اب                                                                                                         بجنگنــد. بنــابراین، برماســت كــه ایــن دشــمنان را بشناســیم و ب

  (   320  :  0   ،    0020                 ها بجنگیم)مغنیه،              جنگند با آن    م 

                   اســت کــه مغنیــه   «              جنــگ روانـی  »       کنــد،                                                        یکـی از ابزارهــایی کــه دشــمن از آن اسـتفاده مــی  

           اســـت. او        آورده  0 (  11 ،                   در آیـــه )احـــزاب  «          مرجفـــون »                                         معتقـــد اســـت قـــرآن آن را بـــا وا ه 

                                                                             کنـد: کـه گروهـ  تبلیغـات دروغـین را علیـه پیـامبر) ( و صـحابه پخـش                    نقل مـی       گونه   ن ی ا

ــ  ــت       م ــان سس ــد و مؤمن ــ                                كردن ــك م ــه ش ــان را ب ــان و                                ایم ــه، منافق ــن آی ــد و ای                                         انداختن

                                                      دهـد و نیـز كسـان  را كـه بـه آنـان گـوش فـرا                                                    بافان را به كشـتن و تبعیـد هشـدار مـ           دروغ

ــ ــد   ی   م ــ                         هكــار  خــوددار  نمــ                   و از گمراهــ  و تب        دهن ــه م ــد.او در ادام ــ  گو   ی                        كنن ــن    د   ی          در ای

ــر وســ       ــا ه ــان داده و ب ــارت نش ــّر، مه ــا  ش ــی، نیروه ــگ روان ّ                                                     جن ــه:      له ی                     ــن ازجمل                   ممك

ــه ــیلم             روزنام ــون، ف ــو، تلویزی ــا، رادی ــخنران                                       ه ــینمای ، س ــا  س ــدارس،                               ه ــریات، م ــا، نش                           ه

ــگاه ــاب           دانش ــا، كت ــتان              ه ــا، داس ــاوه را                 ه ــخنان دروغ و ی ــدن س ــا و ... پراكن ــود                                                 ه ــه اوج خ                ب

                              بـار در گـوش مـردم تكـرار        ن ی                                   هـا یـك دروغ را در هـرروز  چنـد                           انـد. ایـن دسـتگاه           رسانده

ــه،         مــ  ــدا نكند.)مغنی ــزد پاكــان و اخالصــمندان پی ــا حقیقــت، جایگــاه خــود را در ن ــد، ت                                                                                                كنن

                                         
  . «                 ً  ف یها إ ل ا ق ل یًلا                                                                                و  ال م ر ج ف ون  ف ی ال م د ین ة  ل ن غ ر ی ن ك  ب ه م  ث م  ال ی جاو ر ون ك  »  . 0
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ــر   200-   201  :  1     ،    0020 ــ ، ریشــه         ( ب ــگ روان ــن اســاس، جن ــاریخ دارد و                                        ای ــ  در ت ــا   رف                                 ه

                                                                        صهیونیســم و اســتعمار نیســت، بلكــه یــك امــر قــدیم  اســت كــه                          ایــن جنــگ از ابتكارهــا

      کـه    ی                     خورد.چنانچـه هنگـام                                          فكـر، كسـ  دیگـر فریـب آن را نمـ                      لـوح و كوتـه                   جز افراد سـاده 

                                                                                               پیامبر اکـرم) ( و صـحابه بـه كنـدن خنـدق پرداختنـد، گروهـ  از منافقـان گفتنـد: خنـدق           

                                     یـن لشـكر انبـوه مقاومـت كنیـد.                           توانیـد در برابـر ا                                         تواند مانع از جنگ شـود و شـما نمـ         نم 

ـ   گو   ی                    مغنیه در ادامـه مـ                                كـردم، بـه یـاد مـزدوران                                       كـه ایـن آیـه را تفسـیر مـ                     مـن درحـال      : » د   ی

ــودن       ــنا  ب ــت و ترس ــون وحش ــا پیرام ــن روزه ــه در ای ــادم ك ــتعمار افت ــت و اس                                                                                               صهیونیس

  . (   099  :  1     ،    0020        )مغنیه،   «     كنند                        نیرو  اسرايیل تبلیغ م 

 وجود ستمگران در اجتماع ب(

        و  إ ذا  »                                                                 تــرین گناهــان و حتــ  بســان كفــر بــه خداونــد اســت. آیــه                      م كــردن از بــزرش    ســت

ــه    028 ،        )شــعراء  «                                                                               ب ط ش ــت م  ب ط ش ــت م  ج ب ــار ین * ف ــات ق وا الل ــه  و  أ ط یع ــون                                   ( زمــان  نــازل شــد كــه ن

  [            افـروزان                                       هـا پـول  كـه سـوداگران ]و آتـش                                                  هـا  جهنمـ  وجـود داشـت و نـه میلیـون           سالح

                                             كننـد. آیـه زمـان  نـازل شـد کـه سـتم                                                     ا را بـرا  كشـتن تمـام مـردم خـرج مـ          هـ        ها آن     جنگ

ّ                  دسـت و در بـاالترین حـّد خـود بـه         له ی  وس         كردن به                                           شمشـیر، یـا نیـزه و یـا تیـر انجـام           له ی    وسـ                     

     هـا                                                                               خداونـد در ایـن وضـعیت، سـتمگران بـر ناتوانـان را بـا بـدترین صـفت               کـه    ی       شد. وقت    م 

                                    دهـد، پـس كسـان  را كـه بـاران                      ت هشـدار مـ                                      كند و آنان را بـه بـدترین مجـازا             توصیف م 

                   بــار را بــر ســر                                         هــا  شــیمیای  و دیگــر وســایل مــرش                       هــا  ناپــالم، ســالح             هــا، بمــب        موشــك

                                                                     ریزنـد بـا چـه چیـز  مجـازات خواهـد كـرد؟ كسـان  كـه زمـین                             ها  مستضعف فروم      ملت

ـ                   كنند آن                 ها  نظام  پر م               را از پایگاه     د و                                                             هـم تنهـا بـه ایـن دلیـل كـه بـر مـردم حكومـت كنن

ــابق هــوس  ــافع خــود، در دســت                                      سرنوشــت كشــورها را مط ــا و من ــه،    رند ی گ                                 ه   ،  1     ،    0020          )مغنی

ــه    119 ــیر آی ــه در تفس ــین   »                           ( مغنی ــل  ل ل م ط ف ف  ــین  «)                            و ی  ــّده 0 ،        مطفف ّ    ( ع ــتمگران را     ی ا      ــر از س                         دیگ

            كننـد كـه                           مـردم را مجبـور مـ       ی      فروشـ                                   کـه از طریـق احتكـار و گـران         کند   ی       معرفی م      گونه   ن ی ا

                                                                            تسـلیم شـوند و ایـن عمـل زشـت خـود را بـه نـام آزاد  و تجـارت آزاد                هـا               به ستمگر  آن
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                                                                                       كنند. همگـام بـا گذشـت زمـان، پیشـرفت دانـش، كشـف بازارهـا و پدیـدار شـدن                    توجیه م 

ّ                                           كشـ  نیـز تحـّول پیـدا كـرد. در دوره اخیـر، كـم                   ها  بهـره                         نفت و دیگر معادن، شیوه          فروشـان              

ــروت  ــزار انباشــتن ث ــرین اب ــن دوره، بهت ــاالترین ســطد را در    ه           هــا و نگــ                                                ای                                       دار  ســودها در ب

  (   130   : 1   ،    0020            اند.)مغنیه،                                             ایجاد جنگ و سیاست دویدن به دنبال سالح یافته

 وجود منافقان در اجتماع ج(

                                                                          گونــه كــه در عصــر پیــامبر) ( و پــیش از آن وجــود داشــتند، در عصــر                     منافقــان، همــان

                               بـود، ولـ  در هـر جـا كـه                                    هـا  آینـده نیـز خواهنـد                                           حاضر نیز وجود دارند و در میـان نسـل  

                   هــا شــود مــوقت                                                                               باشــند، حتــ  در قبرهایشــان ملعــون هســتند و چنانچــه پیــروز  نصــیب آن

ــروز  راســت    ــت؛ امــا پی ــ  گو                                 اس ــدار اســت)مغنیه،       ان   ی ــان پای   (   11-  11  :  0   ،    0020                                   و مخلص

                                                                                               بنـابراین منافقـان در هـر عصــر  وجـود دارنـد و در كشـورها  عربــ  از زمـان  كـه طــال          

                  پرسـت  را شـعار                هـا مـیهن              یابـد. آن                                   روز تعـداد آنـان افـزایش مـ            روزبه          شده است،          سیاه کشف

         كردنــد.                                                                كــه در دوره پیــامبر) (، منافقــان تظــاهر بــه اســالم مــ                 انــد؛ چنــان                   خــود قــرار داده

                                                                              خواهـان و مبـارزان بـر محتكـران و اسـتثمارگران پیـروز شـوند، منافقـان                                بنابراین، اگـر آزاد  

                                                                 شـما نبـودیم؟ و اگـر اسـتثمارگران بـر قربـان  خـود غالـب                             گویند: آیا ما بـا        ها م            عصر به آن

                               خواهـان را گـرفتیم تـا بـه                                                    گوینـد: مگـر مـا نبـودیم كـه جلـو آزاد                                     آیند، منافقان به آنـان مـ   

  . (   011  ،  2     ،    0020                         شما آسیب نرسانند؟)مغنیه، 

                                                                                             مغنیه در توصـیف خاينـان بـه مـیهن، آنـان را نـوعی از منـافقین در عصـر حاضـر معرفـی           

                علیـه و آلـه(       اهلل   ی                                                             گویـد: هـرآن چـه در توصـیف منافقـان در دوران پیامبر)صـل         ی           کنـد و مـ      می

                                                                                                در قرآن آمده، صورت  است برابـر بـا اصـل بـرا  مـزدوران امـروز كـه همـراه دشـمنان خـدا           

ّ                             و میهن، ضّد مل ت خود توطئه و نیرنگ مـ                             کنـد کـه هـیچ جنـایت                                      كننـد و دوبـاره تأکیـد مـی               

                                    ایـن اسـاس، او بـا اسـتناد بـه              ( بـر    332  :  1     ،    0020     مان،                                 تر از خیانت بـه مل ـت نیسـت)ه         بزرش

                             ( خیانـت بـزرش  را خیانـت      28   ،       انفـال   «)                                                                          یـا أ ی ه ـا ال ـذ ین  آم ن ـوا ال ت خ ون ـوا الل ـه  و  الر س ـول        »    آیه 

ـ                            دانـد و ایـن خیانـت را ا                           به مـیهن و امـت مـی                                کنـد؛ كـه مركـز نیـرو و                   تعریـف مـی          گونـه    ن   ی
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                                                 هــا بــر كشــور و سرنوشــت آن، حكومــت كننــد و     آن                                       رهبــر  بــه دســت ســتمكاران باشــد و 

     هــا                                                        هایشــان صــبر کننــد و از جنــگ و مبــارزه علیــه آن                                            مــردم نیــز در برابــر آنــان و ســتمكار 

ــه،  ــافقین، کســان    019  :  3     ،    0020                          خــوددار  نمایند)مغنی ــن من ــل ای ــف الکاشــف در مقاب    ی                                                     ( مؤل

ـ                                                                           که به خاطر دین، یا میهن و یـا هـر حق ـ ، بـر خـود، یـا خـانواده                       اش زیـان وارد              ا دارایـ       و ی

                                               رود، بلكــه در دنیـا موجـب عـزت و ســربلند                              دانــد کـه هـدر نمـ             ای مـی                     شـود را فـداكار   

ــس  ــرت، پ ــیهن، و در آخ ــن و م ــان،                                       دی ــد بود)هم ــدا خواه ــگاه خ ــداز  در پیش   :  1     ،    0020                                                 ان

          كنــد، در                                                                    کــه تفنــگ در دســت دارد و از مــیهن و شــرافت خــود دفــاع مــ    ی              ( پــس انســان  81

                                                                             ت برسـد، بهتـر از آن اسـت كـه بـا زبـون  و خـوار  زنـدگ  كنـد)همان،                           این حال به شـهاد 

0020    ،     1  :  01  ) .  

 وجود یهودیان در اجتماع د(

                                                                             مختلــف تفســیر الکاشــف، کــار امــروز اســرايیل را ادامــه کــار یهــود در    ی                مغنیــه درجاهــا  

                                                                             . یهـود ازلحـاظ دینـ ، بـه كشـتن مـردان، غـارت امـوال، اسـیر كـردن                 دانـد    ی                زمان گذشـته مـ  

     كــه    ی                                                   هــا و ســوزاندن روســتاها و شــهرها از هــر مل تــ                                  كودكــان، ویــران ســاختن خانــه         زنــان و 

ــ    ــم آن را اجــرا م ــل ه ــد و در عم ــاور دارن ــن                                                             باشــند ب ــدون ای ــد، ب ــه                         كنن ــت علی ــه آن مل                         ك

                                                                                                 یهودیان اعالم جنگ كـرده و یـا پیمـان  را شكسـته باشـد و یـا حت ـ  حرفـ  علیـه آنـان زده           

  (    201  :  1     ،    0020             كند)مغنیـه،                               ل بـا مل ـت فلسـطین مـ                     اكنـون اسـرايی                                باشد، مانند كـار  كـه هـم   

ـ  «                           شـنیدیم و مخالفـت كـردیم    »                        شعار یهود این است کـه؛                              تـا امـروز همچنـان بـه        ل ی       اسـراي    ی      ؛ بن

                                                         ، سـازمان ملـل مت حـد كـه نماینـده تمـام كشـورها             0911                  هسـتند. در سـال          بنـد  ی           این شعار پا

                   ود و تنهـا پاسـخ                                                                            شرق و غرب اسـت، تصـویب كـرد كـه اسـرايیل از شـهر قـدس بیـرون بـر         

  «                                              سـازمان ملـل مت حـد یـك آشـغالدان  اسـت       »                                                     نماینده اسـرايیل بـه ایـن قطعنامـه چنـین بـود:       

ــان ــه،           چن ــن ســخن را منتشــر كردند)مغنی ــات ای ــه مطبوع ــه    38    :  1     ،    0020                                                       ك ــن آی ــوم ای                        ( مفه

                نظیـر رفتـار               ً   (، كـامالً   11 ،        ؛ بقـره   00 ،       مايـده   «)                                                                     م ن  ال ذ ین  هـاد وا ی ح ر ف ـون  ال ك ل ـم  ع ـن  م واض ـع ه       »

ــزوم عقــب    ــر ل ــ  ب ــل مت حــد مبن ــه ســازمان مل ــر قطعنام ــان در براب ــه یهودی         نشــین                                                                                                اســت ك
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ــن ســال                         اســرايیل از ســرزمین ــنجم  وي                                غصــب كــرده، از خــود نشــان        0911                                    هــای  كــه در پ

                                                                                                 دادند و این قطعنامـه را چنـین تفسـیر كردنـد كـه مـراد، ضـرورت گفتگـو بـا اعـراب اسـت.            

                                                                      ند كـه فرسـتاده سـازمان ملـل، گوناریارینـگ، قطعنامـه مزبـور را                                       آنان با ایـن تفسـیر، نگذاشـت   

                                                                را كـــه بـــا اهـــداف پلیدشـــان ســـازگار نباشـــد دگرگـــون    ی ن ی            هـــا هرســـ                    اجـــرا كنـــد. آن

  (   338   : 2   ،    0020             سازند)مغنیه،     م 

 وجود ثروتمندان در اجتماع ه(

ــان    ــدگاه آن ــك و مســتغالت اســت و فضــیلت و آزاد  از دی ــروت، بان                                                                                        منطــق صــاحبان ث

                                                                                      باشد. ایـن منطـق، همچنـان تـا بـه امـروز حـاكم اسـت؛ زیـرا حكومـت و سـلطنت                     ثروت می

                        هـا و یـا از آن كسـ                    هـا و بانـك                                                              در بیشتر و یـا بسـیار  از كشـورها از آن صـاحبان شـركت     

   ،    0020                 كننـد )مغنیـه،                        خـود انتخـاب مـ       ی    هـا                                                است كه آنان او را برا  حفـ  منـافع و ثـروت   

ــا اســتناد بــه آیــه    013  :  1                      كــه بــه آن عشــق               : هرچیــز      کنــد   ی            ( بیــان مــ  01 ، ن       )تغــاب0                                   ( مغنیــه ب

ــئول  ــوی مس ــود و جل ــده ش ــا   ت ی                                ورزی ــه      ی    ه ــان فتن ــرد، هم ــوی و اخــروی انســان را بگی                                                       دنی

ـ           است. حال ا    ،    0020                                                           ثـروت، فرزنـد، زن، مقـام، یـا امثـال آن باشـد)مغنیه،                توانـد    ی   مـ    ز   یـ  چ   ن   ی

ــه      300   : 1 ــتناد آی ــه اس ــه ب ــرف2                                 ( چنانچ ــ    13 ،       )زخ ــت و بلن ــات عظم ــرا  اثب ــون ب    د                                           ( فرع

                                                         كرد.البت ـه، ایـن منطـق بیشـتر مـردم در هـر زمـان                                               مقامش، به ثروت و مستغالت اسـتدالل مـ   

ــان    ــروت، فرمانروای ــز در بســیار  از كشــورها، صــاحبان ث ــن دوره نی                                                                                                و مكــان اســت و در ای

  . (   113   : 1 ،    0020                  مطلق هستند)مغنیه، 

ــی  ــدان م ــروان ثروتمن ــاره پی ــه درب ــروتش                                                مغنی ــه خــاطر ث ــركس، شخصــ  را ب ــد: ه                                                 گوی

                                   عنـوان شـاهد مثـال، سـخن یكـی                     بعـد او بـه                                                   احترام كند، و  از پیـروان فلسـفه شـكم اسـت.    

ـ               كسـان  كـه ا     : »     کنـد    ی              [ را نقـل مـ                      خـواران ]بیگانـه                     از مزدوران و جیره             آمریكـا را           متحـده      االت   ی

   از    ی ا                      بخــش در هــر نقطــه                                       هــا  جنگــ ، ســركوب نیروهــا  آزاد                               بــه خــاطر داشــتن پایگــاه

                                         
ٌ        ٌ إ ن ما أ م وال ك م  و  أ و الد ك م  ف ت ن ة  و  الل ه  ع ن د ه  أ ج ٌر ع ظ یٌم »  . 0                                                                    » .  

  . «                                                                   ف ر ع و ن  ف ی ق و م ه  قال  یا ق و م  أ  ل ی س  ل ی م ل ك  م ص ر          وناد  »  . 2
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                         كننـد، اینـان فرامـوش                                 هـا  مستضـعف سـرزنش مـ                   هـا  مل ـت                                جهان و به یغما بردن دارایـ  

ـ                     زننـد كـه دانـش ا                                  اند و یا خود را به فراموش  م       كرده      هـا                            آمریكـا از همـه مل ـت            متحـده      االت   ی

                                                                                             نیرومندتر و ثروتش از همـه بیشـتر اسـت و كسـ  كـه هـم از لحـاظ علمـ  و هـم از لحـاظ           

  (   091  :  1    :     0020       مغنیه،   «)  د.                                                  ثروت باالتر از دیگران باشد، باید زور بگوید و ستم كن

 تطبیق و تعیین مصادیق جدید. 2-7-1

ــه، مصــادیق     ــته تفســیر آی ــر مصــادیق گذش ــزون ب ــاهی اف ــه در تفســیر الکاشــف، گ                                                                                              مغنی

         گـردد.                                                            کنـد کـه در ایـن قسـمت بـه چنـد مـورد اشـاره مـی                                       جدید عصر خودش را بیـان مـی  

ــه  ــه در تفســیر آی ــران     )آل  0                         مغنی ــ  00  ،        عم ــ  گو   ی     ( م ــه  د   ی ــن آی ــال                        ؛ خــدا در ای ــه           ، ع ــرین نمون                ت

      کـه    ی        درصـورت         کنـد.                                  هـا عالقـه داشـت، بیـان مـی                                                  محبوبان كه بشر در زمان نزول قـرآن، بـه آن  

                                 ، عصـر اتومبیـل و هواپیماسـت.         شـده    ی                          حاضـر، زمـان اسـب سـپر             حـال                      بدیه  اسـت كـه در  

       هـا و                                                                                                  زمان افتخار به شـتر، گـاو و گوسـفند نیـز، گذشـته و اكنـون زمـان افتخـار بـه كارخانـه          

                                                                                    هـا فرارسـیده اسـت و محبـت زنـان و فرزنـدان و امـوال، تنهـا بـه یـك عصـر                اش    خـر        آسمان

ــ   ــا  منحصــر نم ــد، آن                         خ ــه باش ــان ك ــان  در هرزم ــر انس ــه ه ــود، بلك ــت                                                             ش ــا را دوس                ه

  (  21  :  2    :     0020            دارد)مغنیه، 

ــاول و    ــش و اســتعداد خــویش را در راه چپ ــد دان ــه انســان بای ــارون را ک ــه منطــق ق                                                                                               مغنی

                                                                       ه آنچــه میــل دارد بــه كــار گیــرد را بــا منطــق آمریکــا تطبیــق                                  غــارت، كشــتار، تبعیــد و در را

                                                    ا  را طراحــ  كــرده اســت بــرا  خریــدن مغزهــا و                  آمریكــا نقشــه         متحــده     االت   یــ ا »       دهــد:       مــی

                                                                                                اســتعدادها از نقــاط مختلــف جهــان و دانشــمندان و كارشناســان را بــا نیرنــگ و فریــب وادار 

                         یعنــ  فرســایش مغزهــا    «  ن            بــرین دریــ »                                                      كنــد كــه بــه آمریكــا مهــاجرت كننـد.این طــرح را        مـ  

                                                                                                  نــام نهــاده اســت. هــدف آمریكــا از ایــن طــرح آن اســت كــه اســتعدادها  انســان  را در راه  

                                         
                                                                                                                         ن ین  و  ال ق ناط یر  ال م ق ن ط ر ة  م ـن الـذ ه ب  و  ال ف ض ـة  و  ال خ ی ـل  ال م س ـو م ة  و  ال أ ن عـام  و                                                             ز ی ن ل لن اس  ح ب  الش ه وات  م ن  الن ساء و  ال ب  »  . 0

  . «        ال ح ر ث
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          )مغنیـه،     «                                              هـا در شـرق و غـرب زمـین بـه كـار گیـرد                                            چپاول ثروت كشورها و خـورا  انسـان  

0020    ،   1  :    81  )  

                                           هــا  مبل غــان مســیح  در عصــر كنــون                 ( را بــر تــالش   011 ،       عمــران     )آل0                     مغنیــه مفهــوم آیــه

                                                                        هـای  كـه برخـ  از اهـل كتـاب و دیگـران قصـد دارنـد تـا وحـدت                                     و نیز بـر تمـام  تـالش   

          دوســت  و                                                                                         كلمــه مســلمانان از بــین ببرنــد و از دینشــان بــاز دارنــد و احســاس وطــن        

                                                  ا  گـوارا بـرا  هـر غاصـب و غـارتگر باشـند؛                                                  خواه  را در آنان نابود كننـد تـا طعمـه          آزاد 

       هــا و                                                      هــا را بــا رفتــار اســتعمارگر غربــ  بــا عــرب    ن                                           تطبیــق کــرده اســت و در ادامــه رفتــار آ

ـ   گو   ی           کنـد و مـ                         مسلمانان تطبیـق مـی                                                             اگرچـه مسـئولیت ایـن رفتـار، تنهـا بـه عهـده غـرب            د   ی

                          كننـد و پـس از ایمـان،                                                                            نیست، بلكه مـزدوران پسـت  كـه از او اطاعـت و بـا او همكـار  مـ        

  ؛      کنـد    ی         نقـل مـ                                                                               به دین و وطن خود كافر شـدند نیـز بـا و  شـریك هسـتند. همچنـین مغنیـه       

                     ً                                                                     إ ن  ت ط یع ـوا ف ر یقـًا م ـن  ال ـذ ین  أ وت ـوا ال ك تـاب  ی ـر د وك م  ب ع ـد           »                              اگرچه این سخن خداوند متعـال:  

ــان ك م  ــور دارد، لكــن      «               إ یم ــداد از اســالم ظه ــر و ارت ــافران در كف ــ  از اطاعــت ك ــون نه                                                                                         پیرام

                  خــدا و پیــامبرش                          رو  را كــه موجــب خشــم                                                     ســبب نهــ ، عــام اســت و هــر تقلیــد و دنبالــه

                                                                           ایـن اسـاس آیـه، بـر تقلیـد كوركورانـه زنـان دوران مـا از غـرب در              بر      شود.               گردد، شامل م 

                                                                   هـا  خـود بـه دیگـران و خـوار شـمردن دیـن و اخـالق از سـو                               حجاب  و نمایش زینت    ب 

                                                         آور و حرامـ  كـه عصـر مـا آن را از دیگـران اقتبـاس                                                   جوانانمان، و نیـز بـر هـر عـادت زیـان     

  . (   020   : 2   ،    0020           شود)مغنیه،              بیق داده م              كرده باشد، تط

 بحث و بررسی

               معتقــد اســت،    و        دانــد                                 اصــالت اجتمــاع را فطــری مــی                             در مبــانی نظــری اجتمــاعی،         مغنیــه 

ــر    را                                     همچنــین، اصــالت حیــات اجتمــاعی   .                                                حیــات اجتمــاعی بــر حیــات فــردی تقــدم دارد       ب

ــردی تأثیر ــات ف ــذار                   حی ــی        گ ــ      م ــاعی، در وجــود  د     دان ــاربردی اجتم ــانی ک ــام و                                                  . او در مب           احک

                                         
  . «    ین                                                  ً                                                                        یا أ ی ه ا ال ذ ین  آم ن وا إ ن  ت ط یع وا ف ر یقًا م ن  ال ذ ین  أ وت وا ال ك تاب  ی ر د وك م  ب ع د  إ یمان ك م  كاف ر  »  . 0
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                                                  و در تفسـیر الکاشـف بـه اهتمـام قـرآن نسـبت              کنـد    ی   مـ                             ی اجتماعی در قـرآن تأکیـد     ها       آموزه

                  ی مختلـف تفسـیر       هـا        گـاه  ی  جا                                                             به اصالح جامعه، افـزون بـر اصـالح فـردی معتقـد اسـت و در       

  .    ورزد   ی م                                                     بر انطباق دین با تحوالت اجتماعی در عصر حاضر خود اصرار 

 گیری نتیجه .1

ــل و ارز  ــاس تحلی ــر اس ــانی                            ب ــابی مب ــاربردی                  ی ــری و ک ــ                    نظ ــاع   ر ی     تفس ــف،    ی        اجتم           الکاش

                      مباحث ذیل مشخص گردید:

ــیش    . 0 ــانی تفســیر، همــواره پ ــرض                                  مب ــانی نظــری         ف                                                 هــای مفســر اســت.برای شــناخت مب

ــه    ــت زمین ــف الزم اس ــاعی الکاش ــیر اجتم ــرت                                                     تفس ــالت فط ــه: اص ــی ازجمل ــای مختلف                                            ه

ـ                                  أثیر حیـات فـردی بـر                                                                            اجتماعی بـرای انسـان، تقـدم حیـات اجتمـاعی بـر حیـات فـردی و ت

                                              حیات اجتماعی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

ــاع       .  2 ــر اجتم ــودن ام ــری ب ــه بحــث فط ــالم ب ــوای ک ــق فح ــیرش از طری ــه در تفس                                                                                         مغنی

                    دانــد كــه زنــدگ                                                                          پــردازد. او رجــوع انســان بــه متخصصــان را یــك نــوع ضــرورت مــی       مــی

ــ   ــاب م ــاع  آن را ایج ــان ب                                 اجتم ــی در اذه ــالیم دین ــد.او وضــوح تع ــردم را                                               كن ــیار  از م                      س

  .            ها  دین  است                             ها  اجتماع ، درست همان ارزش              داند كه ارزش             بدین علت می

                     کنــد؛ یعنــ  یكــ ،                               كننــده یكــدیگر بیــان مــی                                           مغنیــه مصــلحت فــرد و جامعــه را كامــل  .  3

                                پـس مـراد از منـافع جامعـه،              شـوند.                                    رسـاند و از یكـدیگر جـدا نمـ                                دیگر  را بـه كمـال مـ    

                         منافع تمام افراد آن است.

                          هـای مختلفـی در تفسـیر                                                                       مغنیه تأثیر رفتار فرد بـر حیـات اجتمـاعی را بـا شـاهد مثـال          .  0

                            کـرده و یـا تـأثیر کـار                                                                     کنـد. بـرای نمونـه بـه تـأثیر کمـک بـه یکـدیگر اشـاره                          خود بیـان مـی  

         نماید.                               گناهکار در جامعه را بیان می

ــه     .  1 ــاعی الکاشــف الزم اســت زمین ــاربردی تفســیر اجتم ــانی ک ــناخت مب ــرای ش ــ                                                                                  ب    ای    ه

ــوزه   ــر وجــود احکــام و آم ــد ب ــه: تأکی ــا                                                            مختلفــی ازجمل ــر     ی    ه ــد ب ــرآن، تأکی                                    اجتمــاعی در ق
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                                                                                                اهتمـام قــرآن نســبت بــه اصــالح اجتمــاعی افــزون بــر اصــالح فــردی و همچنــین تأکیــد بــر  

                                                 عصری بودن تفسیر، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

ـ                                    مغنیه در تفسـیر  بـه سـنت      . 1                روزی حـق بـر                                                هـای اجتمـاعی مختلفـی ازجملـه: سـنت پی

ــر وجــود      ی      آمــوز                باطــل، عبــرت ــد ب ــرای تأکی ــافع فــردی، ب ــا من ــافع اجتمــاعی ب                                                                              و تضــاد من

       کند.                                های اجتماعی در قرآن اشاره می       آموزه

                                                  طــور كامـل بــر پایــه مصــلحت و رشــد انســانی                                            مؤلـف الکاشــف جامعــه انســان  را بــه   .  1

        داند.      می

ــعه    .  8 ــان توس ــرای بی ــرآ                                او ب ــان ق ــاهیم وا گ ــا و مف ــذیری معن ــرکان،                                              پ ــود مش                      ن، وج

       آورد و                             عنــوان شــاهد مثــال مــی                                                                   ســتمگران، منافقــان، یهودیــان و ثروتمنــدان در اجتمــاع را بــه

     کند.                                                            برای تطبیق دین با تحوالت عصر خود نیز، مصادیق مختلفی بیان می

 منابع

           *قرآن کریم

                                   ، مجمـع العـالمی للتقریـب بـین                               الشـیخ محمـدجواد مغنیـه       (،    تـا    ی               احمدی، مهدی، )ب  . 0

  .ۀ     إلسالمی         المذاهب ا

          ، ترجمــه  ی      شناســ                                           مراحــل اساســی ســیر اندیشــه در جامعــه  ،      تــا(       )بــی               آرون، ریمــون  . 2

                                     انتشارات علمی و فرهنگی، چا  دوازدهم.   :                 باقر پرهام، تهران

                  ، وزارت ارشـــاد،                                    المفســـرون حیـــاتهم و مـــنهجهم    (،    0000 ) ی                   ایـــازی، محمـــدعل  . 3

  .     تهران

       غنیــه                                          (، بررســی روش تفســیری و رویکردهــای م      0381                       ســلیمی زارع، مصــطفی)   . 0

  .           حدیث اندیشه                 در تفسیر الکاشف، 

        هـــای    یش              هـــا و گـــرا             نامـــه روش     درس   (،     0382 ) ی                              رضـــاي  اصـــفهان ، محمـــدعل  . 1

  .                 مركز علوم اسالم    :    ، قم             تفسیر  قرآن
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ــ .1 ــدا، عل ــر یدهخ ــت (،1777)اکب ــه لغ ــران  نام ــین، ته ــد مع ــر محم ــر نظ ــا   :، زی چ

  سیروس.

 ی قم.، مرکز جهانتفسیری یها مبانی و روش(، 1772شاکر، محمدکاظم) .7

ــی تفســیر القــرآن    ق(،     0391                       طباطبــای ، محمدحســین)  . 8 ــزان ف         مؤسســه   :          ، بیــروت                               المی

  .                األعلمی للمطبوعات

ــونی)  . 9 ــدنز، آنت ــه   (،     0380                  گی ــ         جامع ــوچهر صــبور ی      شناس ــه من ــران ی                         ، ترجم       نشــر    :         ، ته

   ی. ن

   :          ، بحـــرین                                          محمـــدجواد مغنیـــه و ســـیرته و عطـــا ه    (،      0311                   المحرقـــی، علـــی)    .  01

          ،البحار.     دار         فخراویۀ    مکتب

                   ، راهنمــا: حســین                 تفســیر الکاشــف   ی      شناســ     روش   (،     0390         ، محمــد)             محمــدی نســب    .  00

                    ارشد دانشگاه معارف.      نامه     یان  پا   :            علوی مهر، قم

ــد زاده، راضــیه)    .  02 ــوم      (،     0311                     محم ــان مرح ــب البی ــیر اطی ــی دو تفس ــی تحلیل                                                       بررس

ـ     ، پا                                                           سید عبدالحسـین طیـب و الکاشـف مرحـوم محمـدجواد مغنیـه                         ارشـد، راهنمـا:           نامـه     ان   ی

  . ن ی   الد           شکده اصول            غفارنیا، دان      اکبر   ی  عل

ــدتق    .17 ــدم، محم ــباح مق ــرآن     (،     0388 ) ی                         مص ــدگاه ق ــاریخ از دی ــه و ت ــران،                                       جامع            ، ته

  .              سازمان تبلیغات

ــی)   .14 ــری، مرتض ــاریخ (، 1774مطه ــه و ت ــرانجامع ــا     :، ته ــدرا، چ ــارات ص انتش

 . ویک یستب

            انوارالهدی.   :    ، قم                    تجارب محمدجواد مغنیه    (،    0021                مغنیه، محمدجواد)    .  01

  .                 دار الكتاب اإلسالمی   :    ، قم              التفسیر الكاشف     ق(،    0020    ...)                       .......................  .  01

ــف     (،     0318                           ..........................)  .  01 ــیر كاش ــه تفس ــم                           ترجم ــش، ق ــی دان ــه موس    :                               ،ترجم

  .           بوستان كتاب

  .                 دار العلم للمالیین   :       ، بیروت                 فی ظالل نهج البالغة     م(،    0912                           ..........................)  .  08
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ــا    (،    0381                               .........................)الــف  .  09 ــج       ســار    یه       در س ــه       نه                        ترجمــه حســن بســتان،   ،         البالغ

  .                     قم، دار الكتاب اإلسالمی

ــالم      (،    0381                         ......................،)ب  .  21 ــی االسـ ــالق فـ ــفه االخـ ــم                                  فلسـ ــب    :       ، قـ             دارالکتـ

  .      االسالمی

  .             موسسة عزالدین   :       ، بیروت            عقلیات اسالمی   (،  ق    0000                                  ................................،)  .  20

  .      یرکبیر  ام   :       ، تهران  سی         فرهنگ فار   (،     0310           معین، محمد)    .  22

  ،                                                 التفســـیر و المفســـرون فـــی ثوبـــه القشـــیب    (، ق    0009 ) ی                    معرفـــت، محمـــدهاد    .  23

  .                       مشهد، دانشگاه جامع رضوی

            نشر اشراق   :    ، قم            تفسیر قرآن   ی  ها     روش    (،    0381          ، سید رضا)      مؤدب    .  20



 

 

 

5 

 پایبندی به سنت تفسیری و روایی؛ تفسیر اجتماعی در ایران و

 وی از قرآنمطالعه تطبیقی تفسیر کیوان و پرت
    0نرگس بهشتی     

 

 چکیده

آن، عالمـان دینـی در ایـران را هماننـد      یهـا  مواجهه با دنیـای مـدرن و چـالش   

رفـت از ایـن وضـعیت     جهـان اسـالم بـه تـالش بـرای بـرون       یهـا  دیگر بخش

واداشت. راهکـاری کـه نـوعی بازگشـت بـه قـرآن بـرای اثبـات توانمنـدی آن،          

ــ  ــا فهمــی معاصــر از قــرآن ب ــه مســايل روز اســت و   ههمــراه ب منظــور پاســخ ب

، یـی گرا . ایـن گـرایش قرآنـی بـه دلیـل عقـل      شـود  یتفسیر اجتمـاعی نامیـده مـ   

از تفاسـیر پیشـین و    کنـد  یپرهیز از تقلید و اجتهـاد در تفسـیر قـرآن تـالش مـ     

ــا هــدف و و   ــد ام ــرآن اســتفاده نکن ــات در فهــم ق ــیروای مشــابه در  یهــا یژگ

یـن مفسـران یکسـان عمـل کننـد. ایـن       تفاسیر اجتمـاعی، باعـث نشـده اسـت ا    

ــی)  ــوان قزوینـ ــیر کیـ ــژوهش دو تفسـ ــرآن 1717 -1279پـ ــوی از قـ ( و پرتـ

ــرار مــ1757-1279طالقــانی) و ضــمن نشــان دادن  دهــد ی( را مــورد مطالعــه ق

ــیو ــا یژگ ــر     یه ــاب را از منظ ــن دو کت ــر، ای ــن دو اث ــاعی در ای ــیر اجتم تفاس

م و تفسـیر آیـات مقایسـه    هـا از منـابع تفسـیری و روایـی در فهـ      آن یمنـد  بهره

کـه بـا وجـود گـرایش اجتمـاعی در ایـن دو اثـر، ایـن          دهـد  یو نشان م کند یم

                                         
 nargesbeheshti@gmail.com قرآن و حدیثعلوم دکتری  . 0
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ــات و کتــب تفســیری پیشــین تعامــل متفــاوتی    ــا روای دو کتــاب در مواجهــه ب

در پــیش گرفتنــد و کیــوان قزوینــی بــرای پایبنــدی بــه اصــل تقلیــدی نبــودن،  

ــل ــیگرا عق ــنت    ی ــداکثری س ــرد ح ــه ط ــم ب ــاد در فه ــم از  و اجته ــین اع پیش

ــ  ــیر م ــات و تفاس ــردازد یروای ــه  پ ــانی ب ــی طالق ــیگز ول ــت  ینش ــد دس هدفمن

 میزند.

: تفسـیر اجتمـاعی، سـنت تفسـیری، تمسـک بـه روایـات، طالقـانی، کیـوان          وا گان کلیدی

 قزوینی

 مقدمه . 0

ــوالت       ــاهد تح ــر ش ــرن اخی ــالم در ق ــان اس ــورهای جه ــیاری از کش ــد بس ــران همانن                                                                                          ای

شـکل جدیـدی از حاکمیـت شـورایی کـه                              ی زیـادی بـوده اسـت.                           اجتماعی، سیاسی و فرهنگـ 

و محصـوالتی   هـا  دهیـ شـد و ورود پد برگرفته از مـدلی غربـی بـود و مشـروطیت نامیـده مـی      

جامعــه ایــران بــه   از زنــدگی مــدرن غــرب، باعــث تغییراتــی اساســی در زنــدگی مــردم شــد.

ــه ــرب ب ــه غ ــوان جامع ــه ضــعف  یا عن ــل ب ــا و ا پیشــرفته نگریســت و در مقاب ــکاالت و ه ش

                                                        شـاهد پیشـی گـرفتن کشـورهایی بـود کـه بـالد کفـر           خود توجه کـرد زیـرا   یها یماندگ عقب

عالمــان دینــی در ایــران کــه همــواره از برتــری    (   00  :     0313        مطهــری   :    )رک      شــدند   ی            نامیــده مــ

( بــا چالشـی بـزرش روبــرو   57: 1717 ،دیـن اسـالم و پیـروان آن ســخن گفتـه بودنـد)حايری     

هـا   . آنکردنـد  یرفـت از آن را ترسـیم مـ    کـار بـرون   و راه یمانـدگ  شدند، زیرا باید علت عقـب 

منبـع اسـالم یعنـی قـرآن، رفتنـد و       نیتـر  حل را مراجعه به قرآن دانستند و بـه سـراغ مهـم    راه

ــد.)رک     ــوت کردن ــرآن دع ــه ق ــت ب ــه بازگش ــردم را ب ــریعتی،  :م ــالش (  5-2: 1751ش         و ت

ـ     ی       مانـدگ                 کردند عامل عقب     20  :     0312                          نـار بگذارنـد )عنایـت،                    بـه قـرآن را ک     ی      تـوجه    ی          یعنـی ب

 نظر نداشتند.   اما در شکل رجوع به قرآن اتفاق  (  21  و 

جامانــده از گذشــتگان بــرای فهــم قــرآن کــافی  برخــی معتقــد بودنــد ســنت تفســیری بــه

سـت و تــالش کردنــد بــا تمرکـز بــر راهکارهــای عملــی، زمینـه عمــل بیشــتر بــه دســتورات    
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ســلمانان از عمــل نکــردن کامــل بــه دســتورات م یمانــدگ قــرآن را فــراهم کننــد؛ زیــرا عقــب

ــ ــرآن سرچشــمه م ــت یق ــافی   گرف ــا گــروه دیگــر فهــم موجــود در ســنت تفســیری را ک ؛ ام

آن را نیازمنــد فهــم جدیــدی از قــرآن  یهــا ندانســتند و زنــدگی در دوران معاصــر و چــالش

                مسـیر جدیـدی          تـوان    ی                                                               معتقـد بودنـد بـا نگـاهی تـازه بـه قـرآن و فهـم آن، مـ         ها  دانستند. آن

ــرای خــود ترســیم کننــد)رک  ــوین را ب ــای ن ــر در دنی ــرای تغیی ــاکتچی،    :                                                                   ب    (.   03  و     02  :     0391          پ

ازجملــه افــرادی کــه معتقــد بــه فهــم جدیــد قــرآن بــر اســاس نیازهــای جهــان نــوین بودنــد 

از کیوان قزوینـی نویسـنده تفسـیر کیـوان و سـید محمـود طالقـانی مؤلـف پرتـوی از           توان یم

ــرد. ــه علــم    0301  -    0201        زوینــی)                   عباســعلی کیــوان ق قــرآن نــام ب   و    ی      آمــوز                              (، همــه عمــر را ب

ــت ی  حق ــو      ق ــرد        یی    ج ــیش ب ــاد پ ــا اجته ــاریون را ت ــولیون و اخب ــی اص ــد و دروس فقه                                                                               گذران

ــی، ــوان قزوین ــس  21-  20   : 0 ج   ،    0380                  )کی ــه روح حق        ( پ ــت ی               ازآنک ــو      ق ــه    ش ی    ج ــت، ب                    آرام نگرف

     یــز                                                                                            جریــان تصــوف پیوســت و پــس از رســیدن بــه مراحــل بــاال در میــان متصــوفه، آنــان را ن

ــد جــدی اعمــال و افکــار متصــوفه                                  دور از حقیقــت دانســت و از آن ــد و منتق                                                               هــا روی گردان

                     هــا تفســیر کیــوان     آن   ن ی    تــر                                             ( او صــاحب کتــب متعــددی اســت کــه مهــم  29   : 0              شــد )همــان، 

     است.

ــا مرتبــه          حــوزوی          تحصــیالت  (    0318  -    0289                               ســید محمــود عالیــی طالقــانی)                         را در قــم ت

ــه دا ــاد ادام ــت و    د.                    اجته ــران رف ــه ته ــ       در فعال                             ســپس ب                            اجتمــاعی و سیاســی نقشــی    ی    هــا   ت   ی

ــازی،   ــؤثر یافت)ایـ ــًا      088  :     0393                        مـ ــاطبین آن غالبـ ــه مخـ ــیر را کـ ــین درس تفسـ                                         ً                   ( همچنـ

          ( و تــالش   13  و     12  :     0391                                                                دانشــجویان بودنــد در مســجد هــدایت آغــاز کــرد )خسروشــاهی، 

                                                                                                   کرد از قرآن فهمی مطابق بـا نیـاز روز عرضـه کنـد کـه در کتـابی بـا عنـوان پرتـوی از قـرآن           

   (.   088  :     0393               نتشر شد)ایازی،  م

ــ ــ ا    از     ش ی   پ ــه        ن   ی ــت ک ــده اس ــاری منتشرش ــرآن آث ــوی از ق ــوان و پرت ــیر کی ــاره تفس                                                                                درب

                       اسـت کـه مؤلـف بـا       «                                                تحلیـل و بررسـی روش تفسـیری کیـوان قزوینـی      »           ها مقالـه             ازجمله آن

ــر تفســیر کیــوان آن را یکــی از تفاســیر عرفــانی غیــر کالســیک برشــمرده اســت و                                                                                                    تمرکــز ب
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ــرده نشــا ــالش ک ــا    نه                  ت ــور،       یی    ه ــد )مصــالیی پ ــن تفســیر بیاب ــن نگــرش را در ای   :     0392                                                              از ای

              او در علـــوم    ی     هـــا      دگاه    یـــ                                   روش تفســـیر کیـــوان قزوینـــی و د »                     ( و مقالــه دیگـــر     011-   011

ـ                                                                      است که او نیز با نگرش تصـوفی بـه ایـن تفسـیر، تـالش کـرده تـا د         «      قرآنی       او را    ی    هـا       دگاه   ی

ــی،     ــد)رجبی قدس ــین کن ــی تبی ــوم قرآن ــث عل ــر مباح ــه    12-  01   :    0390                                                          ب ــت ک ــکار اس                       ( آش

ــ ــدام   چ ی   ه ــه          ک ــوان را ب ــیر کی ــن تفس ــه ای ــن دو مقال ــر                                                       از ای ــاعی در نظ ــوان تفســیری اجتم                                      عن

                                                                                             انـد. دربـاره پرتـوی از قـرآن نیـز مقـاالتی منتشرشـده کـه گـاه متمرکـز بـر شخصـیت                     نگرفته

ــون  ــنده همچ ــران  »                  نویس ــرآن در دوران هج ــم ق ــاهی،   «                                معل ــاه   81-  10  :     0391             )خسروش           ( و گ

ــرش  ــاس نگـ ــر اسـ ــون                      بـ ــاب او همچـ ــه کتـ ــه و   »                         بـ ــابی فرهیختـ ــانی، خطـ ــیر طالقـ                                             تفسـ

ــی ــوش  «)       قرآن ــنش،        خ ــرآن را      93-  11  :     0381       م ــوی از ق ــه پرت ــن مقال ــد ای ــه هرچن ــت ک                                                            ( اس

        تفسـیر     ی    هـا    ی    ژگـ  ی                                                                          تفسیر اجتماعی قلمـداد کـرده اسـت امـا نویسـنده آن در پـی برشـمردن و       

   ی       رگــذار                                                                                     اجتمــاعی و بررســی روشــی در پرتــوی از قــرآن نیســت و بــیش از هــر چیــز بــه اث 

              شـیوه حـدیث    »                                                                                   اجتماعی ایـن تفسـیر توجـه دارد  مقالـه دیگـر از همـان نویسـنده بـا عنـوان          

ــرآن  ــوی از ق ــی پرت ــو،    «                           پژوه ــت )هم ــره    001-   029  :     0392               اس ــه روش به ــه ب       او از    ی  ور                         ( ک

ـ  ا                           روایات متمرکـز اسـت. از                                عنـوان تفسـیری اجتمـاعی و                                     تحقیـق در تفسـیر کیـوان بـه       ،  رو   ن   ی

                                                                   ان بـا تفسـیر پرتـوی از قـرآن در اسـتفاده از منـابع تفسـیری                                         نگرش تطبیقـی بـین تفسـیر کیـو    

ـ   ـ    ازا   ش ی                     پیشین و روایـات، پ                                                      قـرار نگرفتـه و امیـد اسـت کـه ایـن پـژوهش از           ی          موردبررسـ    ن   ی

                                                رهگذر این نگرش و تطبیق به نتایج جدیدی دست یابد.

ــ             بــه ایــن        کنــد   ی                                                                              ایــن نوشــتار بــا بررســی دو تفســیر کیــوان و پرتــوی از قــرآن، تــالش م

      روز و    ی    هــا                                                                            دهـد کــه ایـن تفاسـیر در ارايــه فهمـی از قـرآن، مطــابق بـا چـالش                      سـؤال پاسـخ  

                                                                                             مسايل اجتمـاعی، چـه تعـاملی را بـا سـنت تفسـیری و روایـات تفسـیری در پـیش گرفتنـد؟           

                      از تفاسـیر اجتمـاعی       یی    هـا    ی    ژگـ  ی                                                             برای رسیدن به ایـن مقصـود ابتـدا الزم اسـت بـدانیم چـه و      

                                        و تطبیــق عملکــرد ایــن دو تفســیر، در                                                        در ایــن دو تفســیر مشــهود اســت؟ ســپس بــا تحلیــل

                                                                                                 مواجهه با سـنت تفسـیری و روایـی، دریـابیم ایـن عملکـرد چـه مقـدار هماننـد یـا متفـاوت            

     است؟
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 اصلی  یها یژگیتفاسیر اجتماعی و و. 2

       فـات  ی                                                                                  تفسیر اجتماعی، نگرشی نـوین بـه قـرآن اسـت کـه بـه جهـت اهمیـت و کثـرت تأل         

ــاره آن، مــورد بحــث جــدی تفســیر پژ  ــام                                                    معاصــر درب ــا ن ــه و از آن ب ــرار گرفت       هــای                                            وهــان ق

-   212  ،     0381   ،        ؛ مــؤدب  10-  12  و     09  و     08  ،     0313        ایــازی    :                               مختلــف یــاد شــده اســت)رک   

                                                  نظــر وجــود نــدارد و برخــی حتــی آن را تعریــف                                            (. در تعریــف ایــن نــوع تفســیر اتفــاق   281

   ی    هـا    ی    ژگـ  ی                 نظـر بـر سـر و                               ( بـا ایـن وصـف اخـتالف      08  و     01  :     0393                  اند )رک: نفیسـی،         نکرده

                              مثبــت ایــن نــوع تفســیر را    ی    هــا   ی    ژگــ ی             کــه ذهبــی و   ی     طــور                             دور از انتظــار نیســت بــه     هــم     آن

ــه        ــرداختن ب ــعیف،  پ ــث ض ــات و احادی ــل روای ــز از نق ــذهبی، پرهی ــبات م ــتن تعص                                                                                               نداش

ــی   ــی برم ــاربرد اصــالحات علم ــرآن و دوری از ک ــت ق ــمارد)ذهبی،                                                          بالغ   و      108   : 2  ،     0391              ش

  (    293-   000  :     0919           لشــرقاوی،                                                             ( و برخــی نیــز مســايلی چــون مــدنیت و ترجمــه قــرآن )ا    109

                  ( را از تمــایزات    021-   322  :     0012                                                         اجتهــاد و دوری از تقلیــد، سیاســت و وطــن )شــریف،     

       اند.                        این نوع تفسیر دانسته

                                                                                رسد یکی از دالیل ایـن تشـتت، نـو بـودن رویکـرد اجتمـاعی بـه قـرآن اسـت.                   به نظر می

                     سـت بنـابراین یـک                                                                              هر مفسر بر اساس شـرایط و نگـاه خـود، بـه تفسـیر اجتمـاعی پرداختـه ا       

ـ    نما     شتر ی                          یا چند ویژگی در تفسیر او ب                                                          اسـت و محققـان نیـز بـا مالحظـه ایـن تفاسـیر، بـه             ان   ی

ــرای تفاســیر اجتمــاعی دســت  ــه ی                                                      خصوصــیات متفــاوتی ب ــد        افت ــام تفســیر       ان ــه ن ــا توجــه ب                                   . ب

ــ   ــر م ــدن آن در دوران معاص ــد آم ــاعی و پدی ــوان   ی                                                   اجتم ــیر           ت ــی تفاس ــی اساس ــت ویژگ                                  گف

ــه ت   ــا، هماننــد آخــرت       ن ی                           وانمنــدی اســالم در تــأم                              اجتمــاعی، اعتقــاد ب                                       ســعادت در دنی

ــی،  ــرآن       09  :     0393             است)نفیس ــی ق ــن یعن ــن دی ــمانی ای ــاب آس ــه راه آن در کت ــعادتی ک                                                                         ( س

                                                                                          تبلور یافته است. هنگامی کـه مخاطـب ایـن دسـتورات سـعادت بخـش قـرآن، فارسـی زبـان          

نقــش         بررســی          پــس از    رو   ن   یــ     ؛ ازا د   یــ   نما   ی                                                     معاصــر ایرانــی باشــد مالزمــات دیگــری نیــز ره مــ

 آن در نجات انسان معاصر باید به نقش مخاطب در فهم قرآن نیز توجه شود.  قر
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روز متناســب  یهــا تفاســیر اجتمــاعی بــرای رســیدن بــه پاســخی از قــرآن کــه بــا چــالش

 یبـردار  هـا تقلیـد کننـد بلکـه الزم اسـت بـا بهـره        از تفاسیر پیشین و فهـم آن  توانند یاست نم

ــد  ــاد راه جدی ــل و اجته ــودن راه     از عق ــاز ب ــل، ب ــردن از عق ــره ب ــین رو به ــد. از هم ی بیاب

ــد از و  ــز از تقلی ــاد و پرهی ــیاجته ــا یژگ ــاعی    یه ــیر اجتم ــرای تفاس ــان ب ــاق محقق ــورد اتف م

 (  742-772: 1402 ،؛ شریف472: 2: 1770؛ معرفت، 549: 2است)رک: الذهبی، 

ان دو تفســیر عنــو آنچــه بیــان شــد در بررســی تفســیر کیــوان و پرتــوی از قــرآن بــه بنــابر

                             بخـش قـرآن در دوره معاصـر                  نقـش نجـات  هـا دربـاره    اجتماعی، ابتـدا الزم اسـت دیـدگاه آن   

                                       گیــرد و ســپس بــه بــا هــدف پرهیــز                                                        و نقــش مخاطــب معاصــر در فهــم مــورد بررســی قــرار 

                                                           هـا از منـابع تفسـیری پیشـین و روایـات بررسـی و بـا                                                   تفاسیر اجتمـاعی از تقلیـد، اسـتفاده آن   

                   یکدیگر مقایسه شود.

 آن در نجات انسان معاصر قرتفسیر کیوان و پرتوی از قرآن و نقش . 3

ــالش   ــل چ ــتای ح ــا                           در راس ــیر         یی    ه ــا آن، تفاس ــلمانان ب ــه مس ــوین و مواجه ــای ن                                                            دنی

ــد تــا ثابــت کننــد  قــرآن، کتــاب دیــن اســالم، دارای نظــامی کامــل و                                              اجتمــاعی تــالش کردن

 نیهـا را تـأم   اخـروی انسـان  سـعادت دنیـوی و    توانـد  یفراگیر برای زندگی است و قـرآن، مـ  

ــاعی آن  ــرایط اجتم ــد و ش ــود بخشــد و چــالش  کن ــا را بهب ــد)رک  ه ــع کن ــا را رف نفیســی،  :ه

                                                               کیــوان قزوینــی نیــز راه نجــات را تنهــا در قــرآن و مســیر  در همــین راســتا (47و  47: 1797

معتقد بود در قـرآن، همـه امـور یـک مسـلمان بیـان شـده اسـت و چیـزی                           فهم آن دانست. او 

( زیـرا  117 :1، 1774ارد کـه مسـلمان در آن، بـه غیـر قـرآن محتـاج باشـد )کیـوان،         وجود ند

                            ً                                                                قرآن کتاب انسـانیت اسـت نـه صـرفا  کتـاب اسـالم و هـر چـه بـرای حیـات اجتمـاعی الزم            

( ایــن کتــاب فراتــر از همــه کتــب آســمانی و  107 :1اســت )همــان، شــده انیــاســت در آن ب

قـایق الهـی کـه در قـرآن بیـان نشـده اسـت        مقدم بر همه منـابع اسـالمی اسـت و اسـرار و ح    

( و 102: 1و یــا بــه روش قــرآن ذکــر نشــده اســت)همان،  نشــده  انیــدیگــر ب یهــا در کتــاب

 (.77: 1مردم باید همه معارف و احکام و اخالق را در قرآن جستجو کنند)همان، 
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                          زیــرا نــه پیــامبری را        کننــد   ی           زنــدگی مــ   ی ا    ژه   یــ                               مســلمانان معاصــر در شــرایط و  از دیــد او 

ــه از روایتــی را از دهــان امــامی شــن                 مالقــات کــرده ــد    ده ی                                                   انــد و ن ــده از        ان                               و تنهــا ســند باقیمان

   ی                                                                                                  اسالم یعنـی قـرآن در برابـر آنـان اسـت. کتـابی کـه هنـوز بکـر و بسـیط در دسـت مـا بـاق             

ــت)همان،  ــش تع    . (  89  :  0            اس ــرآن و نق ــانی، ق ــی                              طالق ــده   ن    ی ــلمانان را           کنن ــدگی مس                              آن در زن

ــان در نــ   ــرفت آن ــل پیش ــرن   م ی                               دلی ــار           ق ــا کن ــر، ب ــلمانان در دوره معاص ــت و مس                                                          اول دانس

                                                                                              گذاشتن قرآن، دچـار انحطـاط شـدند و جامعـه پیشـرو مسـلمانان بـه گروهـی پیـرو و مقلـد           

                                                                                               تبدیل شد زیـرا قـرآن در زنـدگی مـردم نقـش خـود را از دسـت داد و نـه راهنمـای عمـل و          

  (   03-  02   : 0   ، 2   031                                                                      مــردم بلکــه بــه کتــابی بــرای تبــرک جســتن تبــدیل شــد)طالقانی،    ی      زنــدگ

  (   20  :  0       )همان،       دانــد   ی                       را تــدبر در قــرآن مــ   ی                                                طالقــانی نســخه نجــات مســلمانان از خودبــاختگ

                                                                                                    کتابی که تـا کنـون کامـل فهمیـده نشـده اسـت زیـرا فهـم قـرآن سـیر تکـاملی دارد در پرتـو             

   : 0        )همـان،    افت ی                                       از قـرآن نسـبت بـه گذشـتگان دسـت        ی    تـر                    بـه فهـم کامـل         توان   ی            تدبر در آن م

21  ) .  

 کیوان و پرتوی از قرآن و نقش مخاطب در فهم قرآن . تفسیر 4

تفاسیر اجتمـاعی توجـه ویـژه ایـن تفاسـیر بـه مخاطـب قـرآن اسـت.           یها یژگییکی از و

ــخ     ــرآن و پاس ــه ق ــر پای ــد ب ــاع جدی ــدعی ســاخت اجتم ــه م ــاعی ک ــو تفســیر اجتم ــه  ییگ ب

ــت)پاکتچی،    ــاس آن اس ــر اس ــکالت ب ــنوندگان   227: 1777مش ــا ش ــرآن را تنه ــب ق ( مخاط

بلکـه انسـان معاصـر را نیـز در شـمار مخـاطبین ایـن کتـاب ارزشـمند           دانـد  یصر نزول نمـ ع

ــ ــرار م ــد یق ــاعی و اصــالح    ده ــايل اجتم ــل مس ــاعی، ح ــیر اجتم ــندگان تفاس ــر نویس . ازنظ

نیسـت بلکـه اصـالح جامعـه مبتنـی بـر اصـالح         ریپـذ  هـا امکـان   جامعه بدون اصـالح انسـان  

پرتــوی از قــرآن نیــز بــا عنایــت ویــژه بــه  نویســندگان تفســیر کیــوان و فــرد اســت )همــان(

از هـدایت قـرآن را دانسـتند. ایـن فهـم       یمنـد  مخاطب خود، فهم آیات قـرآن را مقدمـه بهـره   
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ابتـدا تبیـین الفـاظ آیـات      شـود  یایرانـی در دو مرحلـه انجـام مـ     زبـان  یبرای مخاطـب فارسـ  

 اطب.قرآن و بعد واگذار کردن فهم نهایی آیات به مخ زبان یبرای مخاطب فارس

 زبان یتبیین الفاظ قرآن برای مخاطب فارس .1-4

       و بـه          زبـان    ی                                      تفسـیر خـود را بـرای مخاطـب فارسـ        ی    هـا                                    کیوان قزوینـی و طالقـانی کتـاب   

ــی      ــر او وقت ــرا از نظ ــم دانســت زی ــاظ را بســیار مه ــم الف ــوان فه ــتند. کی ــی نوش ــان فارس                                                                                                       زب

ـ            زبان   ی          مخاطب فارس                       ل خواهـد شـد زیـرا                                                                 ، معنـای الفـاظ قـرآن را ندانـد فهـم قـرآن نیـز تعطی

                                                                                               مخاطب مجبـور اسـت بـه فهـم دیگـران از قـرآن مراجعـه کنـد و آنچـه مفسـران در تفاسـیر            

                                                                                        اند، تکرار نمایـد بنـابراین بـا نگـاهی کـه تـدبری و فهـم گرایانـه نیسـت بلکـه                          خود بیان کرده

ً                                        کاماًل تقلیـدی اسـت بـا قـرآن روبـرو مـ                                        قـرآن دسـتور بـه تـدبر در آن           کـه    ی         و درحـال        شـود    ی   

ــ ــد   ی   م ــد       و        ده ــرآن خواه ــدی در ق ــارف جدی ــت آوردن مع ــه دس ــب ب ــین روش موج                                                                          هم

  . (   011   : 0  ،     0380         شد)کیوان،

ـ                                                                              تفسیر کیوان قزوینی بر بیـان الفـاظ قـرآن و توجـه بـه مباحـث لغـوی، تأک                   جـدی دارد     د   ی

ـ                               گیـرد و گـاه بـه بیـان ظرا                                                در تمام آیـات ایـن رونـد را در پـیش مـی         ً بًا ی     و تقر ـ    درا   ف   ی         بـاره    ن   ی

ــه اســت)همان،  ــز پرداخت ــردات منحصــر      011  -   011   : 0                            نی ــه مف ــاظ، ب ــان الف ــالش او در بی                                                       ( ت

                                                                       آنکـه تفسـیر او فارسـی اسـت، بـه اعـراب جمـالت نیـز توجـه دارد                  وجـود                   نیست بلکـه بـا  

ــرای دســت    ــات در جمــالت، ب ــارت و نقــش کلم ــاهر عب ــرا از نظــر او ظ ــ                                                                              زی ــم    ی  اب   ی ــه فه            ب

      . (   081   : 0                                         صحید دارای اهمیت است)برای نمونه رک همان، 

ــانی ــد طالق ــت. او                      از دی ــرآن اس ــات ق ــون درک لغ ــدماتی همچ ــد مق ــرآن نیازمن ــم ق                                                                           ، فه

ــه جهــت      د   یــ   تأک                                                                                             دارد کــه ایــن لغــات بایــد مطــابق فهــم مــردم عصــر نــزول معنــا شــود و ب

   ً                                                  صـرفًا بـه ترجمـه لفـ  بـه لفـ  آیـات پرداخـت                 تـوان    ی                              اختالف زبانی در عربی و فارسی نم

ــ  ــان تنهــا در صــورتی م ــی              درک صــحیحی ا         توانــد   ی                                                   بلکــه مخاطــب فــارس زب                   ز وا گــان عرب

ــان شــود)طالقانی،    ــه شــکل توضــیحی بی ــای آن ب ــه معن ــته باشــد ک ــرآن داش   (   09   : 0  ،     0312                                                                                  ق

         ،  تــالش       زبــان   ی                                                                                   بنــابراین طالقــانی بــا فــراهم کــردن زمینــه فهــم آیــات بــرای مخاطــب فارســ
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                                                                                       او را از ورطــه تقلیــد در فهــم دیگــران برهانــد و موجــب نجــات انســان بــر اســاس        کنــد   ی   مــ

  . (  01  :  0                       تعالیم قرآن شود)همان،

 واگذاری فهم پیام قرآن به مخاطب . 2-4

                                                        ً                                     مخاطبی که الفاظ قرآن در ایـن دو کتـاب بـرای او معنـا شـد، صـرفا  علمـاء دیـن نبودنـد          

 کـرد  یبلکه نوشتن این آثـار بـه زبـان فارسـی زمینـه آگـاهی و اسـتفاده هرکسـی را فـراهم مـ          

انتخـاب، نقـش مهمـی در    و  یآنکه در دوره معاصـر، مـردم عـادی بـا داشـتن حـق رأ       ژهیو به

ــد  ــه بودن ــه یافت ــت،    :   )رکتحــوالت جامع ــه ضــرورت    (   281  و      280  :     0313         عنای ــئولیتی ک مس

 یسـاز  ی. ایـن تـالش در تفاسـیر اجتمـاعی کـه بـه عمـوم       کـرد  یآگاهی مردم را دوچنـدان مـ  

در تفســیر کیــوان و  یخــوب ( بــه227و  247، 1777پــاکتچی،  :)رکشــود یتفســیر از آن یــاد مــ

ــا درک   پرتــوی از قــرآن  ــد همــین مخاطــب عــادی ب آشــکار اســت و ایــن دو مفســر معتقدن

 قرآن را بفهمد.  تواند یالفاظ قرآن م

                                                                                                   کیــوان بیــان الفــاظ قــرآن را بــرای فهــم قــرآن و تــدبر در آن کــافی دانســت و بنــابراین از 

                                                             فهـم آیـه اسـت امـا فهـم کـل آیـه بایـد بـه مخاطـب                ساز    نه ی                              دید او بیان مدلول لفظی آیات زم

طالقــانی نیــز بــا تشــکیل جلســات قرآنــی کــه  .  (   200  و      083   : 3  ،     0380            دد)کیــوان،            واگــذار گر

مخاطبین آن نه طالب علـوم دینـی بلکـه مـردم عـادی و دانشـجویان بودنـد، مخاطـب قـرآن          

                              هــدایتگر همــه مــردم اســت.   را فــردی متخصــص در دیــن ندانســت بلکــه ازنظــر او  قــرآن 

ـ  و    به                                           ، درک انسـان معاصـر از قـرآن، از فهـم                                                          آنکـه بـا اعتقـاد بـه سـیر تکـاملی فهـم قـرآن            ژه   ی

                                              کیــوان و طالقـانی هرچنـد بـا تـالش بــرای       . (  21   : 0   ،    0312                    تـر اسـت)طالقانی،                      پیشـینیان کامـل  

                                                            ایـن فهـم بـرای ایرانیـان شـدند امـا معتقدنـد پیـام                سـاز       نـه  ی                           کتاب بـه زبـان فارسـی زم      ف ی   تأل

      بخـش               ا و سـعادت    هـ                             ً                                                   قرآن فراتر از این و نـه صـرفًا بـرای مسـلمانان بلکـه بـرای همـه انسـان        

  . (   018  و     89  :  0  ،     0380       کیوان،      )رک:  (  20  :  0  ،     0312               هاست. )طالقانی،        همه آن
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 . تفسیر کیوان و پرتوی از قرآن در مواجهه با منابع تفسیری5

و مفســر در پــی  ردیــگ ینقــد قــرار مــ در تفاســیر اجتمــاعی فهــم پیشــینیان از قــرآن مــورد

ــرآن اســت)پاکتچی،   ــد از ق ــان تفســیری جدی ــر اســاس آنچــه  247و  227: 1777بی ــرا ب ( زی

مفســر اجتمــاعی بــه آن معتقــد اســت قــرآن کتــابی بــرای زنــدگی معاصــر اســت و مخاطــب 

ی هـا  چـالش بـرای سـاختن زنـدگی و مواجهـه بـا       این آیات نیازمنـد فهـم جدیـدی از قـرآن    

تفسـیری بسـیار کـه دانشـمندان لغـوی و       یهـا  کیـوان قزوینـی بـا اشـاره بـه کتـاب      آن است. 

انـد معتقـد اسـت بایـد ایـن تفاسـیر را کنـار گذاشـت زیـرا           و فیلسـوف نوشـته  فقیه و حکـیم  

انــد بلکــه  هــا نبــوده ازنظــر او مؤلفــان ایــن تفاســیر، بــه دنبــال بیــان آیــات قــرآن و تفســیر آن

ــد. او  ،توانمنــدی خــود را در تخصــص لغــوی خواســتند یمــ ــه نمــایش بگذارن فقهــی و ... ب

 دانـد  ینظـر خـود را مـراد خـدا مـ     نویسـنده   ا هـر زیـر  دانـد  یرا گرفتار تعصب مـ  فاتیاین تأل

ــالی ــی از آن  در ح ــه برخ ــد ک ــا دگاهی ــتند   ه ــدیگر هس ــالف یک ــامال  مخ ً                              ک   :  0   ،    0380        )کیوان،    

                                                                                 کیـوان، تفسـیر خـود را نـه تکـرار سـخنان پیشـینیان بلکـه کالمـی جدیـد و               رو   ن ی     ( ازا  88-  81

      . (  19   : 0       )همان،     داند   ی                         مستدرکی بر تفاسیر پیشین م

           و خـود در         بـرد    ی           بهـره نمـ       گان                                            یر و شـرح آیـات از منـابع تفسـیری گذشـت            ً        او غالبًا در تفس

ـ   گو   ی               مقدمه کتابش مـ                  ام مگـر آنکـه                                                                 از منـابع تفسـیری دیگـر جـز مـوارد نـادر ذکـر نکـرده           د   ی

ــان،    ــنم )هم ــر آن وارد ک ــدی ب ــواهم نق ــرآن و     19  :  0                                              بخ ــب الق ــیر غراي ــاه از تفس ــی گ                                               ( ول

         در ذیــل       ؛ او     کنــد   ی                      نقــد کنــد، نقــل مــ                                          ن نیشــابوری بــدون آنکــه دیــدگاه او را       فرقــا          رغايــب ال

ــ  ــ  گو   ی                                                                            بحــث از حرمــت تــدریجی خمــر، وقتــی از مرحلــه اول و حلیــت آن ســخن م ــه    د   ی      ب

ـ   گو   ی   مـ   و        کنـد    ی                         سخن نیشابوری اسـتناد مـ                                       نیشـابوری و غیـر او گفتـه اسـت:        ،          در تفسـیر   »    د   ی

  (   110   : 0       )همان،   «                                    فکان المسلمون یشربونها و هی لهم حالل

          در اســالم      ) (                            کــه پــس از وفــات پیــامبر        دانــد   ی        البی مــ                                    طالقــانی تفاســیر را مملــو از مطــ

                                                       دربــاره معــانی لغــات، شــرح کلمــات، شــأن نــزول     پیــامبر) (               زیــرا پــس از        انــد          جادشــده ی ا

     هـا                                                         فکـری مختلفـی بـه وجـود آمدنـد کـه روی آوردن آن         ی    هـا         نحلـه    و                     اختالفاتی ایجاد شـد 

                 او معتقــد بــود                                                                                       بــه قــرآن نــه بــرای تفســیر بلکــه بــرای پاســخگویی بــه مخالفــان خــود بــود.  
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        هـدایت      از                                                                                       هرقدر به مباحـث اعـراب، کـالم و فلسـفه پیرامـون آیـات بیشـتر پرداختـه شـود،         

                          ( زیـرا هـر مفسـر بـا       00 و  01  :  0   ،    0312         )طالقانی، م ی    شـو    ی   مـ             بیشـتر دور                        وسیع و عمـومی قـرآن   

                                                         کـرده اسـت و ایـن بـا مسـیر هـدایت سـازگار نیسـت            ر ی                                  معلومات و فن خـود قـرآن را تفسـ   

   (.  02   : 0      )همان،

  ی   رأ                         سرشـار از تفسـیر بــه          هـا     آن       زیـرا          دانـد    ی   مـ                                        انی راه نجـات را رهـایی از تفاسـیر         طالقـ 

ـ      ی    هـا       شـه  ی                                            مـا بایـد خـود را از محکومیـت آراء و اند             هستند  و  ـ   پا   ی                    و ظـواهر تمـدن ب       رهـا     ه   ی

            اســت)همان،         قــرآن                      از  تقلیــد در فهــم                                    و ایــن راه نجــات همــان اجتنــاب  (   00  :  0            کنیم)همــان،

ــ                                ( زیــرا مســلمان در پیشــگاه  01   : 0   و     رد   یــ گ   ی                                                     خــدا دربــاره کتــاب خــدا مــورد ســؤال قــرار م

ـ  و                                                                                      مسـئول سـخنان مفسـرین و روایـات نارســا و گـاه بـا مشـکل ســندی نیسـتند بـه                 آنکــه     ژه   ی

                                                    تفاسیر پیشین برای مردم این دوران کارایی ندارد)همان(

            مختلفــی از    ی    هــا                            از تفاســیر اســت در بخــش   ی     منــد              جــدی بهــره                     بــا آنکــه منتقــد          طالقــانی 

ــاب خــود از تف ــ   الب                        اســیری همچــون مجمــع                  کت ــانی،   ان   ی ــه رک طالق    1 و   0  :  3  ،     0312                            )برای نمون

ــاف   000  و      002  و      039  :  0   ؛   319  و     31 و ــ  (221 :4)رک:همان،             ( و کشــ ــام مــ ــرد   ی             نــ      و از          بــ

            ( و طبـــری    012  و      018  و      010   : 1         همـــان،    :                                               مفســـرانی چـــون طبرســـی )بـــرای نمونـــه رک

                         ه ســخن مفســران اشــاره    بــ      نیــز                 . در مــواردی      کنــد   ی           ( یــاد مــ   219   : 0   ؛   201  و      010  :  2         )همــان، 

ً                                                   مـثاًل در سـوره بـروج و در بیـان مقصـود بـروج از              کنـد    ی    نمـ                       منبع دقیـق را بیـان        ولی     کند   ی م   

ـ            ولـی درنها        بـرد    ی               هـا نـام نمـ                ولـی از آن        کنـد    ی           استفاده مـ   «             بیشتر مفسرین »      عبارت           دیـدگاه     ت   ی

ــ         مفســران  ــد م ــد   ی            را نق ــدمی چــون          کن ــدگاهی دیگــر از مفســران متق ــر دی ــه در ذک                                                                     و در ادام

ــاد ــ       قت ــاد م ــد ی ــد   ی                              ه و حســن و مجاه ــتر   در   (    313  :  3      )همان،     کن ــع         بیش ــابع           مواق ــردن من ــام ب                       ن

ــتفاده از آن  ــیری و اس ــل                               تفس ــا در نق ــایع                ه ــاریخی )رک        وق ــان،   :            ت ــزول     219  :  0       هم ــأن ن                 ( ش

ــان،    :   )رک ــل    022  :  3   ؛   010   : 1        هم ــات نق ــان روای ــیر)همان،                             ( و بی ــن تفاس ــده در ای    ؛     039   : 0                              ش

                   در مـوارد انـدکی   اسـت.   شـده  انیـ در پـاورقی ب  که گـاه در مـتن اصـلی و گـاه        است   (    010   : 2

  . (   311  :  3      )همان،      نگرد   ی م                                     دیدگاه تفسیری  یک مفسر به دیده قبول   به             نیز طالقانی 
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                 هـا سـخن گفـت                                                                             بر این اساس هرچنـد طالقـانی از نقـد تفاسـیر و گسسـت نسـبت بـه آن       

   را                                          . او ایـن مراجعـه و نقـل از تفاسـیر         کنـد    ی                                                   ولی در عمـل خـود بـه ایـن تفاسـیر مراجعـه مـ       

  .      کنـد    ی                                                                        ولـی انحصـار فهـم آیـات در آنچـه مفسـر متقـدم گفتـه اسـت رد مـ                داند   ی م       اشکال   ی ب

                                                     کـه در پرتـو هـدایت قـرآن قـرار داشـته باشـند                 شناسـد    ی                                 او مطالب تفسیری را به رسـمیت مـ  

   (.  03   : 0                              ها به قرآن نگریسته شود )همان،                     نه آنکه از منظر آن

 روایات تفسیری تفسیر کیوان و پرتوی از قرآن در مواجهه با .1

       شـاهد          تـوان    ی                                                                             از دید کیوان قـرآن کتـاب انسـانیت اسـت و بـا عمـل بـه دسـتورات آن مـ         

                                                                                              آرامش فرد مسلمان و همه اجتماعات بشـری شـد امـا ایـن هـدف جـز بـا تـدبر در قـرآن بـه           

                    سـؤال شـده اسـت.       «                        افـال یتـدبرون القـرآن    »                        کـه در قـرآن دربـاره            روسـت    ن ی   ازا   د ی آ   ی      دست نم

ــدبر در قــرآن، گفتــار و کــردار و اندیشــه هــر مســلمانی   0  20   : 3   ،    0380          )کیــوان،                                                                             ( در ســایه ت

      (117: 1،      )همان                                                        قرآنی خواهد شد و در واقع هر مسلمانی حامل قرآن خواهد بود.

بلکـه    (   89  :  0         )همـان،          دانـد    ی                                                                 او تدبر و فهـم قـرآن را متوقـف بـر اسـتفاده از روایـات نمـ       

ــا  ــه بعض ــر بعض ــرآن یفس ــان،                                 الق ــین او   81   : 0         )هم ــت   معت             (همچن ــد اس ــدلوالت             ق ــان م                    در بی

                                        هـر مـذهب و بـدون توجـه بـه آنچـه          ی    هـا                                                   آیات باید بـه دور از تعصـبات مـذهبی و اجمـاع    

  . (  81  :  0                                                 مذهبان ما یا مخالفان میگویند، آیات را فهمید)همان،    هم

ــات در     ــی از روای ــوان قزوین ــدگاهی طبیعــی اســت کــه اســتفاده کی ــین دی ــر اســاس چن                                                                                              ب

                                                    د بســیار محــدودی کــه کیــوان قزوینــی از روایــت                                           تفســیرش بســیار محــدود باشــد. در مــوار

ـ  ا      ایـن       کند   ی         استفاده م   :  0        همـان،     :   )رک        شـوند    ی                 ً                                ر بـدون سـند و غالبـًا بـدون منبـع بیـان مـ        ا    خب

ــ     او   (     091  و      093 ً                   مــثاًل در ذیــل آیــه        کنــد   ی                                     گــاه بــه منبــع حــدیث اشــاره م               ســوره نســاء     11  

ــل از بر  ــه نق ــدیثی را ب ــ                            ح ــاو       ده   ی ــن ط ــین اب ــاب الیق ــلمی از کت ــین اس ــن حص ــل                                                      ب          وس نق

ــ ــد   ی   م ــد      ( او    082   : 2        همــان،    :   )رک     کن ــات          هرچن                                                 مخــالف نقــش تعصــبات مــذهبی در فهــم آی

     بـه     ی     نـوع           ً                                            امـا غالبـًا اخبـار ذکـر شـده در تفسـیر او بـه              کنـد    ی                     ندرت اخبار را نقل مـ           است و به

ً                                 مـثاًل در سـوره بقـره روایتـی از        ؛      گـردد    ی     برمـ    ن ی         رالمـؤمن  ی                  ً               اعتقادات شیعه خصوصـًا جایگـاه ام     



 029                                           پایبندی به سنت تفسیری و روایی تفسیر اجتماعی در ایران و

 

 

  و        کنــد   ی   مــ       عرفــی  م   ( ع )         را علــی    «              ذلــک الکتــاب »        مصــداق      کــه        کنــد   ی   مــ      نقــل      )ع(             امــام صــادق

ــ             هــیچ عکــس        کیــوان  ــین در جــای    081   : 0        همــان،  )     دهــد   ی                    در رد آن نشــان نمــ   ی       العمل                     ( همچن

                                        علـی دربـاره خـدا زبـر اسـت و بـا        »             کـه فرمـود          کنـد    ی                   روایتی را نقـل مـ       ) (              دیگر از پیامبر

                               عمـران، روایتـی را از امـام        آل    10                 و در ذیـل آیـه    ا  (    091  :  0        همـان،   )   «     شـود    ی                    غیر خـدا نـرم نمـ   

ـ        و درنها       کنـد    ی                       در جواب مأمون ذکـر مـ       )ع(   رضا ـ          تفسـیر ب    ت   ی                          در ایـن روایـت را کـه           شـده     ان   ی

ــه   ــن آی ــ     )ع( ن ی         رالمــؤمن ی  ام  ،                                     منظــور از انفســنا در ای ــذ   ی         اســت م   و   (   11  و     11   : 2        همــان،  )    رد ی    پ

   ن،       )همــا       کنــد   ی                          را بــه رجعــت توجیــه مــ     )ع( ن ی         رالمــؤمن ی                                      تفســیر شــیعی دابــه االرض دربــاره ام

3  :  81  .)       

      (  او   20   : 0   ،    0312         )طالقانی،      دانــد   ی                                                             طالقــانی نیــز الزمــه فهــم قــرآن را تــدبر در آن مــ      

                                                      بــر ســر شــأن نــزول و شــرح کلمــات ایجــاد شــد و    ت                                       معتقــد اســت پــس از پیــامبر اختالفــا

                                                                            ورود روایـات اسـرايیلی در تفسـیر گردیـد روایـاتی کـه درصـدد انحـراف                سـاز       نـه  ی       کـم زم     کم

ــری دادن گو  ــلمانان و برت ــم                               مس ــدگان آن بــود و ک ــت در تفســیر                                 ین ــکل روای ــم بــه ش                                        ک

                               تنهــا راه فهــم قــرآن همــین         کننــد   ی   مــ                و برخــی تصــور      (  01- 8   :   0           نــد)همان،               خودنمــایی کرد

   : 0          )همـان،                                                   بسـیاری از ایـن روایـات سـندی مخـدوش دارنـد             کـه    ی        درصـورت                روایات هسـتند  

                انی بـه وقـوع       زمـ    ی                             نیسـت زیـرا تفسـیر بـه رأ       ی                                            ازنظر او تـدبر بـه معنـای تفسـیر بـه رأ        (  01

                                                                                   کـه هـر کـس بـر اسـاس خواسـت و نظـر خـود بـه سـراغ قـرآن رود و بخواهـد                     ونـدد  ی پ   ی م

      . (  01  :  0                                       دیدگاه خود را بر قرآن تحمیل کند )همان؛ 

ــه هــا و شــواهدی از کــاربرد روایــات در تفســیر وجــود   در تفســیر پرتــوی از قــرآن نمون

یــت نقــش اصــلی در بیــان روادر تفســیر او ابتــدا آنکــه  اســت؛چنــد ویژگــی کــه دارای دارد 

معنــای آیــه نــدارد و مفهــوم آیــه بــا توجــه بــه لغــت، دیگــر آیــات قــرآن، تــاریخ و تحلیــل  

ً                           مـثال  طالقـانی ذیـل سـوره      شـود  یو در ادامـه گـاه روایـاتی ذکـر مـ      شـود  ینویسنده کامـل مـ     

ــ       -79 :1        همــان، ) کنـد  یحمـد و در تبیـین صــراط مسـتقیم بحـث روایــی مبسـوطی را بیـان م

ــی از47 ــ  ( و وقت ــه آدم از آن اخــراج شــد بحــث م ــد یبهشــتی ک ــاتی  کن ــاره روای محــل درب
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راجـع بـه بهشـت     (ع)روایـات صـریحی کـه از معصـومین     » دیـ گو یو مـ  کند یمبیان  بهشت 

ـ این خلیفة اهلل رسـیده نیـز مؤ   همـین مطلـب اسـت چنانکـه در روایـت معتبـر از حضـرت         دی

ده و آفتــاب و مــاه بــر آن زمــین بــو یهــا ایــن بهشــت از بــاغ»صــادق)ع( اســت کــه فرمــود: 

ــ ــه یم ــ تافت ــود ه ــد ب ــر بهشــت خل ــاه چی، اگ ــ گ ــرون نم ــت یاز آن بی ــیس داخــل آن  رف و ابل

   .(121: 0      همان، ««)شد ینم

از مباحــث تخصصــی حــدیث اســت بنــابراین  روایــت از نظــر او بــیش از هــر چیــز خبــر

لی کـه                                       ً                                        ها خبری نیسـت و طالقـانی روایـات را غالبـا  بـدون سـند و حتـی بـه شـک          در این نقل

     ـ    ال ح ی          ـ     ت خ ر ج   »او در بیـان معنـای    کنـد  یآشکار نیست مطلب ذکرشده روایـت اسـت، بیـان مـ    

همـان مالـک الملـک    : » دیـ گو ی( مـ 27، عمـران  )آل«         ـ     ـ        ـ    ال م ی ت  م ن  ال ح ی                    ـ          ـ      م ن  ال م ی ت  و  ت خ ر ج     

اســـت کـــه زنـــده را از درون خـــاک مـــرده، مـــؤمن را از کافر)بیـــان منقـــول از صـــادقین 

( و عـــالم را از جاهـــل و جنبنـــده هشـــیار را از ســـاکن ناآگـــاه و... بیـــرون هماالســـالمیلع

سـند بـه شـکلی نـاقص بیـان      در ایـن تفسـیر،   ( البتـه در مـواردی نیـز    74 :5      همان،« )آورد یم

ً                   مــثال  در ذیــل آیــه  شــود یمــ مجمــع بــه اســناد عیاشــی... از جعفــر بــن » گویــد:نســاء مــی 27  

هـا   انـد کـه بـا مـادران آن     : ربیبه هـایی بـر شـما حـرام    گفت یممحمد از پدرش)ع( از علی)ع( 

ــا نباشــند و امهــات    « امهــات نســايکم»آمیــزش کــرده باشــید چــه در حجــور شــما باشــند ی

ها آمیـزش کـرده باشـید یـا نـه. پـس حـرام کنیـد آنچـه خـدا حـرام             اند، با دختران آن مبهمات

( ولــی بــه 175 :1       مــان،  ه«) کــرده اســت و مــبهم گذاریــد آنچــه خــدا مــبهم گــذارده اســت. 

. نگــرش خبـری بــه  پـردازد  یبررسـی سـندی یــا متنـی رایـج در بررســی و نقـد احادیــث نمـ      

روایت  از دیـد او باعـث شـده کـه گـاه روایـاتی را از صـحابی یـا تـابعی نقـل کنـد کـه بـر              

عنــوان نمونــه در توضــید  آیــه  اســاس نگــرش شــیعی معنــای مصــطلد حــدیث را نــدارد بــه

 .(147 :2      همان،  )رک کند یاز عایشه در پانوشت اشاره مبقره به روایتی  272

ولـی ایـن کنـار زدن روایـت      کنـد  یو رد مـ  ردیپـذ  یاو هرچند در مـواردی روایـات را نمـ   

نــه بــه دلیــل اشــکال در ســند و نــه بــه دلیــل نقــد متنــی اســت و او بــیش از هــر چیــز بــه   

ً                               ســازگاری روایــت بــا آیــه قــرآن توجــه دارد مــثال  در ذیــل آیــه نا روایــاتی را  عمــران آل 127                                      
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لـیس لـک مـن االمـر     »که بیانگر نفرین پیامبر در پایـان احـد اسـت و خداونـد بـا       کند ینقل م

بـه روایـاتی اشـاره    در ذیـل آیـه   او همچنـین   .در واقع نفرین پیـامبر را رد کـرده اسـت    «شیء

بـر  و  دارد داللـت   کـه بـه بخشـش افـرادی چـون ابوسـفیان بعـد از مسـلمان شـدن           کند یم

 ؟!هماننـد پـذیرش واقعـی اسـالم باشـد      توانـد  یکـه آیـا اسـالم ظـاهری مـ      ردیـ گ یمخرده  آن

تنهـا   هـا را نـه   ابوسـفیان و همراهـانش، نفـرین بـر آن     پیـامبر توسـط   بـا یـادآوری آزار   طالقانی

مـورد اعتـراض آیـه     توانـد  یبنـابراین نمـ   دانـد  یبلکه آن را روشی قرآنـی مـ   داند یم اشکال یب

ـ   از دیـد او اگـر ایـن نفـرین را بـه معنـای هالکـت و         .امبر تـذکر داده شـود  قرار گیرد و بـه پی

لحظـات   نیتـر  در سـخت  ایشـان هماهنـگ نیسـت زیـرا     ) (نابودی بـدانیم بـا سـیره پیـامبر    

فراتــر نرفــت « اللهــم اهــدهم فــانهم الیعلمــون»طــايف و شــعب ابوطالــب از حــد   همچــون

خــدا و جبــران شکســت و قصــا   بنــابراین لعــن پیــامبر در پایــان احــد یــاری خواســتن از

 (725و  724: 5      همان، مثله شدن مسلمانان توسط قریش بود )

تکیـه گـاهی    نظـر شـیعه   و سـت مبتنـی بـر اعتقـاد مـذهبی      گـاه بـر روایـات   طالقانی نقد  

ــت  ــرای او در رد روای ــب ــذیرش ســحر شــدن    شــود یم ــثال  در ســوره فلــق ضــمن عــدم پ ً                                                      م   

یـز اشـاره دارد هرچنـد غالـب اهـل سـنت ازجملـه        در رد آن به عدم پـذیرش امامیـه ن   ،پیامبر

ــ  ــه را نیــز در ایــن امــر همــراه م امــا گــاه  (709: 4        همــان، )  دانــد یطبــری و متکلمــین معتزل

چنانکـه   ردیپـذ  یباوجود روایت شـیعی و اعتقـاد برخـی علمـا بـر صـحت آن، روایـت را نمـ        

ــادق    ــام ص ــت ام ــولی روای ــبس و ت ــل ع ــه )ع( در ذی ــوسرا ک ــرد عب ــه ف ــی امی ــود  از بن ب

بهــا  کــه بیــانگر ترشــرویی پیــامبر بــود )ع(روایــت دیگــری از امــام صــادقبــه و  ردیپــذ ینمــ

 (.127-127 :7      همان، )دهد یم

ــه در      ــوری ک ــه ط ــری دارد ب ــه ت ــخت گیران ــورد س ــرايیلی برخ ــات اس ــر روای او در براب

توضید ارم بـه روایتـی از وهـب بـن منبـه و نقـل آن توسـط کعـب االحبـار در نـزد معاویـه            

ــاره ــ اش ــد یم ــ کن ــگو یو در رد آن م ــب و   : » دی ــه و کع ــن قالب ــرايیلی و اب ــتان اس ــن داس ای

 : 4)همـان، «  نـه آیـات قـرآن    باشـد  یوهب، همان سـزاوار مجلـس آرایـی دسـتگاه معاویـه مـ      
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ً          بــا اســتثناياتی روبروســت مــثال   ســختگیری یــا گزینشــگری او در روایــات گــاه (پانوشــت 57                         

طــور گســترده از مفــاهیم روایــاتی  روایــت، بــهاو در تفســیر ســوره علــق بــدون تصــرید بــه 

استفاده کرده است که بیـانگر حـاالت پیـامبر در مواجهـه بـا جبريیـل در اولـین لحظـه وحـی          

 رگـــذاریدر فهـــم آیـــه چنـــدان تأثو  شـــده انیـــبکـــه تنهـــا در روایـــات بـــود، جزيیـــاتی 

ــت) ــز  177 :4همان،نیس ــواردی نی ــین در م ــر، ( همچن ــن مفس ــیر  ای ــای تفس ــت را مبن  وروای

کـه از   دهـد  یمـ  ارايـه دربـاره نـزول قـرآن در شـب قـدر تفسـیری           ً  مـثال   دهد یفهم آیه قرار م

ــدریجی ســخن   ــزول دفعــی و ت ــوع ن ــدو ن ــگو یم ــدو  دی ــان  هرچن ــد ینمــروایــت را بی ، کن

ــات    ــه روای ــه ب ــدون تکی ــه ب ــده اســت ک ــدگاهی را برگزی ــوان ینمــدی  از آن ســخن گفــت ت

 (.197-192: 4)همان،

                                                                           هسـتیم کـه طالقـانی بـیش از کیـوان قزوینـی بـه روایـات توجـه دارد                 شـاهد     ب ی   ترت   ن ی ا    به

ـ  و      بـه        بـرد    ی              خود بهـره مـ     ر ی         ها در تفس         و از آن                                                آنکـه او مقـدمات تـدبری قـرآن بـرای فهـم           ژه   ی

                         و معتقــد اســت در بحــث         دانــد   ی                               و آیــات متشــابه راهگشــا نمــ       فقهــی        آیــات         بــاره            آیــات را در

ـ                                            آیات االحکام و اسـتنباط فـروع شـرعی و تأو                                              هات قـرآن، بایـد بـه احـادیثی کـه از             متشـاب    ل   ی

      . (  01  :  0   ،                                          جهت داللت و سند صحید هستند مراجعه کرد )همان

  یریگ جهی. تحلیل و نت1

ــه      ــر دو ب ــتند ه ــاعی هس ــیر اجتم ــمار تفاس ــه در ش ــرآن ک ــوی از ق ــوان و پرت ــیر کی                                                                                                تفس

                                                                                               نسخه نجات بخش قـرآن بـرای حیـات انسـان بـاور داشـتند و تـالش کردنـد بـا بیـان الفـاظ            

                                          زمینــه فهــم قــرآن را بــرای او فــراهم           زبانــان   ی                                          ن بــه شــکل صــحید و دقیــق بــرای فارســ     قــرآ

ــد. ــم دانســت و               کنن ــرای فه ــاده ب ــان بســیط و دســت نخــورده و آم ــرآن را همچن ــوان ق                                                                                        کی

            بـه فهمـی            توانـد    ی                                                                            طالقانی فهم قـرآن را متکامـل دانسـت بنـابراین مخاطـب معاصـر قـرآن مـ        

                                    طالقـانی و کیـوان هـر دو منتقـد                    دسـت یابـد.                                                    بهتر و متفـاوت از قـرآن بـر اسـاس نیازهـایش     

                                                                                                 فهــم تقلیــدی قــرآن بــر اســاس روایــات و ســنت تفســیری بودنــد امــا در تطبیــق و مقایســه  
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                                                                                            هـا، شـاهد هسـتیم کـه تفسـیر کیـوان قزوینـی بسـیار کمتـر از طالقـانی بـه منـابع                        عملکرد آن

                                                تفسیری رجوع کرده یا از روایات استفاده کرده است.

                                                                  تفسـیر بـه شـکل تخصصـی بـه نقـل حـدیث و ذکـر منبـع آن را                                   در نقل روایـات هـر دو  

ـ                         انـد روایـات محـدود ب                    اهتمام نداشـته                                                  در تفسـیر کیـوان بیشـتر بـه نگـرش شـیعی و              شـده     ان   ی

ــاره ام  ــات درب ــؤمن ی                     روای ــأثر از         ن ی         رالم ــه مت ــن توج ــت ای ــن اس ــه ممک ــا  دارد ک                                                              اختص

                 ی از قـرآن بــا        پرتـو                                                                              مطالعـات تصـوفی پیشــین کیـوان و نقـد او بــر نگـرش متصـوفانه باشــد.      

ــوان     ی       بــردار                       آنکــه منتقــد بهــره                                                                      از روایــات و ســنت تفســیری اســت امــا بســیار بیشــتر از کی

  .   کند   ی                                               قزوینی روایات را نقل و یا از منابع تفسیری یاد م

ــ    ــر م ــه نظ ــر چ        رســد   ی               ب ــیش از ه ــانی ب ــ                          طالق ــنت     ز   ی ــرآن در س ــم ق ــد انحصــار فه                                         منتق

ـ    را                                               تفسیری اسـت امـا مراجعـه آگاهانـه بـه آن                                   بنـابراین در جایگـاه یـک            دانـد    ی   مـ          اشـکال    ی   ب

  و           پـردازد    ی                                                                                            عالم دینی، بـا بیـان الفـاظ قـرآن و ذکـر بقیـه مقـدمات بـه تـدبر و فهـم قـرآن مـ            

            نسـبت بــه                                در تفسـیر کیــوان قزوینـی                                              ســنت تفسـیری و روایـات  دســت میزنـد.       نش ی    گـز       بـه 

      تــر               تــر و گســترده     جــدی                                        نســبت بــه ســنت تفســیری و روایــات         گسســت                   پرتــوی از قــرآن، 

                                                                                           توجه بـه تقـدم زمـانی کیـوان بـر طالقـانی جـای ایـن پـژوهش بـاقی سـت کـه آیـا                  با     است. 

              انـد درگـذر                                         ً                                                  تفاسیر اجتماعی و تدبرگرایانه که غالبـًا  از روش قـرآن بـه قـرآن نیـز بهـره بـرده       

ـ           نسبت به      زمان  ـ  م   ی                ایـن گسسـت ب       سـنت                                            اسـتفاده و گـزینش آگاهانـه نسـبت بـه        و        شـده    ل   ی

     اند؟            ترجید داده          روایات را            تفسیری و 

 منابع

ــدعل   . 0 ــید محم ــازی، س ــنهجم    ، (    0313 ) ی                        ای ــاتهم و م ــرون: حی ــران: وزارت                                المفس                 ،ته

       ارشاد.

                                                      شـناخت نامـه تفسـیر نگـاهی اجمـالی بـه تفاسـیر           ، (    0393 ) ی                   ایازی، سید محمـدعل   . 2

                  ، تهران: نشر علم.                  برجسته مذاهب اسالمی



 اسالم؛ فرصتها و چالشها در جهان میقرآن کر یاجتماع ریتفس یالملل نیب شیهما نینخست          030

 

ــد) .7 ــاکتچی، احم ــریم،    ، (    0381                 پ ــرآن ک ــیر ق ــاریخ تفس ــور،                                   ت ــد جــان پ ــیم محم                              تنظ

                                           علمی دانشجویی الهیات دانشگاه امام صادق)ع(.              تهران: انجمن

           ، قم: فالح.                  فهم در ایران معاصر     های     یان  جر   ، (    0391             پاکتچی، احمد)  . 0

ــادی)   . 1 ــد اله ــايری، عب ــژوهش     ، (    0318                         ح ــالم: پ ــان اس ــران و جه ــا                                    ای ــاریخی    ی    ه          ت

                               مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.     ها،         ها و جنبش          ها، اندیشه            پیرامون چهره

ــاهی، بهاءالــد   . 1            ، تهــران:  2                                        دانشــنامه قــران و قــران پژوهــی ج       ، (  11  03 )  ین                     خرمش

                دوستان و ناهید.

ــادی)    . 1 ــید ه ــاهی، س ــران   »   (،     0391                           خسروش ــرآن در دوران هج ــم ق ــه   ،  «                                معل          مجموع

  .  81-  10  ،              محمود طالقانی    اهلل    یت                           مقاالت بزرگداشت ابوذر زمان آ

ــل)       خــوش  . 8 ــنش، ابوالفض ــیر آ  ،  (    0381                  م ــت         تفس ــه و      اهلل      ی ــابی فرهیخت ــانی، خط                                 طالق

ــی،  ــاییز و         مطالعــ         قرآن                                                                                ات قــرآن و حــدیث، دانشــگاه الزهــراء)س(، ســال دوم، شــماره اول، پ

  .  93-  11  :     0381       زمستان 

ــوی از     ، (    0392                  مــنش، ابوالفضــل)       خــوش  . 9                                                پژوهشــی در حــدیث گــزاری تفســیر پرت

  .   001-   029     ، صص   11        ، شماره   08    سال           علوم حدیث   ،     قرآن

     یثه.                      ، بیروت: دارالکتب الحد                  التفسیر و المفسرون   ،   تا(   )بی  ین              الذهبی، محمدحس  .  01

                     روش تفســیر کیــوان     ، (    0390                                              رجبــی قدســی، محســن و رســتمی محمدحســن)      .  00

  .  12-  01    ، صص   001        ، شماره      مشکوة                  او در علوم قرآنی،      های       یدگاه          قزوینی و د

ــد)   .  02 ــت محم ــة     ،  ( م    0919                          الشــرقاوی، عف ــة العصــر: دراس ــی مواجه ــدینی ف ــر ال                                                   الفک

                     ، بیروت: دار العودة.                                       تحلیلیة التجاهات التفسیر فی العصر الحدیث

           ، تهــران:                                        خالفــت و والیــت از نظـر قــرآن و ســنت    ، (    0310               ، محمــد تقـی)         شـریعتی     .  03

                       انتشارات حسینیه ارشاد.

                                                    اتجاهــات التجدیــد فــی تفســیر القــرآن الکــریم     ، ( ق    0012 )  یم                   شــریف، محمــدابراه    .  00

                       ، القاهره: دار التراث.      فی مصر

                            ، تهران: شرکت سهامی انتشار. ن آ           پرتوی از قر   ، (    0312                   طالقانی، سید محمود)  .  01



 031                                           پایبندی به سنت تفسیری و روایی تفسیر اجتماعی در ایران و

 

 

                 ، تهران: نشرموج.                           شش گفتار درباره دین و جامعه   ، (   312 0            عنایت، حمید)  .  01

ــد)   .  01 ــت، حمیـ ــالم     ، (    0313                   عنایـ ــی در اسـ ــه سیاسـ ــد                                اندیشـ ــه بهاءالـ     ین                      ، ترجمـ

                          خرمشاهی، تهران: خوارزمی. 

ــعلی)     .  08 ــی، عباس ــوان قزوین ــوان    ، (    0380                             کی ــیر کی ــژوم،                   تفس ــر پ ــش جعف ــه کوش                                ، ب

                 تهران: نشر سایه.

ــی)       .  09 ــینی، یحی ــاس و میرحس ــور، عب ــالیی پ ــی روش   ت   ، (    0392                                              مص ــل و بررس                       حلی

ــی،   ــوان قزوین ــیری کی ــوزه                            تفس ــا         آم ــی   ی    ه ــماره          قرآن ــالمی رضــوی، ش ــوم اس ــگاه عل                                              ، دانش

  .   011-   011    ،صص   01

ــری، مرتضــی)    .  21 ــالی نهضــت    ، (    0313                 مطه ــی اجم ــا                          بررس ــال    ی    ه ــالمی در صدس                    اس

               ، تهران: صدرا.    اخیر

                            ، قــم: موسســه فرهنگــی                           التفســیر و المفســرون    ، (    0381 ) ی                   معرفــت، محمــدهاد   .  20

           التمهید.  

  ،     هــا        یژگــی   و و      هــا      یــف                                    تفســیر اجتمــاعی قــرآن؛ چــالش تعر  ،  (    0393       شــادی)          نفیســی،  .  22

                                                 ، ســال دوم، شــماره چهــارم، بهــار و تابســتان                                                 دو فصــلنامه پژوهشــنامه تفســیر و زبــان قــرآن
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 چکیده

ــال  ــید جمـ ــدآبادی )                  سـ ــدین اسـ ــه دار و   (     0891 /    0300  -    0838 /    0210                       الـ               طالیـ

ــای اندیشــه                         در طــی حیــات سیاســی              هــای دینــی                                            پیشــگام حرکــت و جنــبش احی

                                            بـدیلی در جهـان اسـالم ایجـاد کنـد کـه                                            اجتماعی خود موفـق شـد تحـول بـی    

                                   هـای قـرآن اسـت. درواقـع همـه                                                       این تحول بیش از هـر چیـز مبتنـی بـر آمـوزه     

ــت ــرزمین         حرک ــه در س ــایی ک ــرای م                           ه ــالمی ب ــای اس ــتبداد و                         ه ــا اس ــارزه ب                           ب

                                                                                  اســتعمار شــکل گرفــت و بــه نتیجــه رســید بــر اســاس گفتمــان فهــم و تفســیر 

ــده      ــتانه س ــه در آس ــت ک ــریم اس ــرآن ک ــاعی ق ــری اجتم ــری از     00                                                                عص           هج

ــال  ــید جم ــوی س ــار و                         س ــان در آث ــن گفتم ــد. ای ــرح ش ــدآبادی ط ــدین اس                                                              ال

ــه           فعالیــت ــه شــد و ب ــی شــاگردان وی بکــار گرفت ــدریج الگــوواره                                                         هــای قرآن                    ت

                                                                              ب  در مطالعـات تفسـیری معاصـر گردیـد. ایـن جسـتار بـا تحلیـل گفتمـان             غال

ــفی و     ــدهای فلس ــم و پیام ــرآن ، مدرنیس ــاعی ق ــری اجتم ــیر عص ــم و تفس                                                                               فه

ــی آن، اســتبداد و اســتعمار و بیمــاری کشــورهای اســالمی و شخصــیت                                                                                معرفت

                                                               الــدین اســدآبادی را در شـمار بافــت تــاریخی پیــدایی ایــن                       علمـی ســید جمــال 

ــته ــان دانس ــبش                    گفتم ــر جن ــوی دیگ ــت                           و از س ــا و حرک ــای اصــالحی در                ه                  ه

                                         
     f.parsa@ihcs.ac.ir                                                                        . دانشیار پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 0
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                                                                                جهان اسـالم و پیـدایی رویکردهـای نـوین در تفسـیر قـرآن را نتیجـه گفتمـان         

ــه      ــان داده ک ــع نش ــت. در واق ــناخته اس ــاعی ش ــری اجتم ــیر عص ــم و تفس                                                                                 فه

      هــای                 انــد. بررســی                                                                   گفتمــان و بافــت تــاریخی بــر یکــدیگر تــأثیر و تــأثر داشــته

                                   دهــد؛ بازگشـت بــه قــرآن بــرای                     آبادی نشــان مــی                                تـاریخی و مطالعــه آثــار اسـد  

                    گرایــی و کاربســت                                                        حــل مســايل و مشــکالت عصــری مســلمانان، عقــل     

ــوین در تفســیر آمــوزه         دانــش ــه زدایــی از ســاحت                                    هــای ن ــی،  خراف                                            هــای قرآن

ــوزه  ــه کــارکرد آم ــرآن کــریم از مهــم                                        دیــن و توجــه ب ــرین                                          هــای اجتمــاعی ق        ت

                      های این گفتمان هستند.       شاخصه

                             الدین اسدآبادی، تحلیل گفتمان                          ر عصری اجتماعی، سید جمال               قرآن کریم، تفسی

 . مقدمه0

ــه  ــات اســالمی ب ــان                             مطالع ــاریخ و اخــالق و عرف ــه ، ت ــد ، فق ــوزه عقای ــم در ح ــور اع                                                                       ط

            پـردازی در                                                 هـای قـرآن اسـت. بـر ایـن اسـاس نظریـه                                                  همگی مبتنـی بـر فهـم و تفسـیر آمـوزه     

                             ای تفسـیر همـواره از سـوی       هـ                 هـا و گـرایش                                              حوزه چگونگی تفسـیر قـرآن و بایسـتگی روش   

                                                                                                عالمان مسلمان مطرح بوده اسـت. چـالش مربـوط بـه اسـتفاده از عقـل و اجتهـاد و یـا اثـر و          

                                            هــای متقــدم مطــرح بــوده اســت. در ایــن                                                      روایــات نبــوی و اصــحاب در تفســیر نیــز از ســده

           شــود کــه                                                             هجــری نظریــه بــدیعی دربــاره تفســیر قــرآن مطــرح مــی    00                         میــان در آســتانه ســده 

ــه ــردم             ضــرورت تف      ب ــان و حــل مســايل اجتمــاعی م ــر اســاس مقتضــیات عصــر و زم                                                                              ســیر ب

                                                   فهـم و تفسـیر عصـری اجتمـاعی قـرآن اسـت کـه            0                                         اصرار دارد. این نظریـه درواقـع گفتمـان   

                                         
  :     0318                               برساخته شده است.)داریوش آشوری،              داریوش آشوری       ، توسطdiscourse                      عنوان برابرنهاده وا ه    به  «       گفتمان »     وا ه    . 0

                                    وضـوعاتی هسـتند، کـه خـود سـخن               دهنـده م                     طور سیستماتیک، شکل    به                                        گفتمان، در اندیشه فوکو ؛اعمالی هستند که   .      (   011

                         ها سازنده موضوعات بـوده            کنند. آن                                                          ها درباره موضوعات صحبت نکرده و هویت موضوعات را تعیین نمی               گویند. گفتمان    می

                              هایی است که به زبـان امکـان                                   ازنظر فوکو گفتمان مجموعه گزاره       دارند.                                                  و در فرایند این سازندگی، مداخله خود را پنهان می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
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        تــدریج                                         شــده و شــاگردان و طرفــداران وی بــه                           الــدین اســدآبادی مطــرح                       از ســوی ســید جمــال

ــدیل کرد   ــدی تب ــیر دوران بع ــب در تفاس ــه الگــوواره غال ــن جســتار درصــدد                                                                     آن را ب ــد.  ای                               ن

                                هـای گفتمـان  فهـم و تفسـیر                                                                     است بر اسـاس تحلیـل انتقـادی گفتمـان  بـه تحلیـل شاخصـه       

                       عصری قرآن بپردازد.    

ــه   ــا بافت ــتن در نســبت ب ــان ، م ــادی گفتم ــل انتق ــاعی سیاســی                                                                  در تحلی                                ای فرهنگــی اجتم

ــی ــل م ــان                تحلی ــاریخی گفتم ــاعی و فرهنگــی و ت ــرایط اجتم ــع ش ــکل                                                                    شــود. درواق ــا را ش                ه

ــأثیر مــی                               دهنــد و در مقابــل گفتمــان      مــی ــر شــرایط و ســاختارهای اجتمــاعی ت ــد.                                                          هــا ب           گذارن

                                                                                                     کــنش گفتمــانی ابعــاد غیــر گفتمــانی جهــان اجتمــاعی را بــه همــان انــدازه بازتولیــد کــرده و 

                    بخشـند. بـر ایـن                     هـا شـکل مـی                                                             دهـد کـه دیگـر ابعـاد جهـان اجتمـاعی بـه گفتمـان                  تغییر می

                 هــای تــاریخ را         بافــت                                     خــالل بافــت تــاریخ هســتند و هــم                      هــا هــم برآمــده از                   اســاس، گفتمــان

                                                                                           سـازند. هـدف تحلیـل انتقـادی آشکارسـازی ایـن ارتبـاط پوشـیده اسـت. در ایـن بحــث                 مـی 

                                                                                شـود کـه ؛گفتمـان فهـم و تفسـیر عصـری قـرآن کـریم حاصـل کـدام شـرایط                            نشان داده مـی 

     است.                                                           اجتماعی و فرهنگی است و در مقابل بر کدام شرایط تأثیر گذاشته   -       تاریخی 

 های بافت تاریخی گفتمان فهم و تفسیر عصری قرآن کریم . مؤلفه2

   ای                                                                                           بافــت تــاریخی پیــدایی گفتمــان فهــم و تفســیری عصــری قــرآن حــايز شــرایط ویــژه  

                                                                                                اســت کــه جهــان اســالم و متفکــران و اندیشــمندان مســلمان را تحــت تــأثیر قــرار داده و در  

      گردد:                   ذیل بدان اشاره می

                                                                                                        
   در                                                                                            ه موضوعی خا  در لحظه تاریخی خاصی سخن بگوید  یا دانش مربوط به آن موضوع را بازنمـایی کنـد.           دهد دربار    می

   (     0392                سازد. )قهرمانی،                                                                              ّ             اینجا منظور از گفتمان نظامی است که شیوه ادراک انسان از واقعیت را تعیین ، مقّید و محدود می
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 فلسفی و معرفتی آن   . مدرنیسم و پیامدهای 0-2

          و اوایــل     03                                                الــدین اســدآبادی، مقــارن ربــع چهــارم ســده                                     حیــات علمــی سیاســی ســید جمــال

                                                                                             سده بیستم مـیالدی و تحـوالت فلسـفی ،  علمـی ، فرهنگـی و سیاسـی در جهـان اسـت. درواقـع          

                                                                 هـای فلسـفی خـا  خـود در غـرب آغـاز شـده بـود بـه کمـک                       با زمینـه     01                  مدرنیسم که از سده 

ــه اوج شــکل                       علمــی و گســترش فــن      هــای           پیشــرفت                        گیــری و تكامــل خــود                                    آوری در ایــن دوره ب

       نوبـه                   انـد کـه بـه                                                                                       رسید. مؤلفه بنیادی فلسفه مدرنیسم را انسـان بـاوری در مقابـل خـداباوری دانسـته     

ــفه   ــدایی فلس ــات پی ــود موجب ــم و                                       خ ــم ، سوسیالیس ــم اگزیستانسیالیس ــری مه ــب فک ــا و مکات                                                                  ه

ــد  ــانون م ــرد. ق ــراهم ک ــن                                            ماتریالیســم را ف ــزی ، آزادی             اری ، دی ــیتی ،                    گری ــری جنس ــواهی ، براب                                 خ

                         هــا و مطالبـات مختلــف                                                                                 عـدالت اجتمـاعی ، رفــاه و جامعـه بــدون طبقـه اقتصـادی در شــمار ایـده      

                                                                                                 این مکاتب بودنـد کـه در برخـی کشـورهای غربـی در دسـترس قـرار گرفتـه بودنـد و در جاهـای           

                                    آوردنـد .)بـرای اطـالع از تحـوالت                                  هـایی را نیـز بـه وجـود                   هـا و جنـبش                 نوبه خود حرکت         دیگر به

ــه:   ــرب ر. ک. ب ــفی در غ ــی،                                فلس ــدعلی فروغ ــدگیلیس،     0303                    محم ــكی،     0380                 ؛ دانال             ؛بوخنس

0383    )  

 . استعمار2-2

               هـای نـوزدهم                                                                                         استعمار اگرچـه پیشـینه دیرینـی دارد ولـی اسـتعمار در مفهـوم نـوین آن در سـده          

                                      نعتی ، رشـد اقتصـادی بـاالیی پیـدا                                                                      و بیستم اتفاق افتاد. کشـورهای اروپـایی کـه پـس از انقـالب صـ      

                                                                                                      کرده بودند بـرای تـداوم توسـعه اقتصـادی متوجـه منـابع و ذخـایر طبیعـی در کشـورهای آسـیایی و           

ــاطقی کــه مســلمانان در آن    ــوزدهم، بســیاری از من ــع آخــر قــرن ن                                                                                                           آفریقــایی شــدند. در نتیجــه از رب

                    هـای اسـتعمارگران      ش                                                                    کردنـد در اسـتعمار کشـورهای اروپـایی درآمـد و یـا صـحنه کشـم                  زندگی می

ــود.) ــوش آشــوری،        ب ــوزدهم و بیســتم بخشــی از مســلمانان در   (. 29: 1777داری                                                            در طــی ســده ن

                  هـای اروپـایی و                                                                                            مصر و تـونس و الجزایـر و مـراکش و نیـز هنـد درگیـر مبـارزه بـا اسـتعمار دولـت          

                       هـای اسـالمی رک. بـه                                            بـرای اطـالع از اسـتعمار در سـرزمین                      طلبانـه بودنـد.)              های استقالل      جنبش

     (.      0380          ؛ دورسون،     0310           ؛ ريیس نیا،    0380           حمید عنایت،   :
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 . استبداد3-2

                                                           ظــاهر مســتقل بودنــد و در اســتعمار اروپاییــان نبودنــد                                     هــای ایــران و عثمــانی کــه بــه         حکومــت

                                                                                                   بشــدت درگیــر فســاد و اســتبداد بودنــد و مســلمانان در آن نــواحی اوضــاع اقتصــادی و اجتمــاعی 

                                                           سـازوکارها و مظـاهر مـدنیت مـدرن در ایـران و عثمـانی                یـک از                                      نابسامانی داشـتند. در واقـع هـیچ   

     جـز                                                       گـذاری بـرای فیصـله امـور اجتمـاعی مـردم بـه                                                       شکل نگرفته بود. هـیچ قـانون و مرکـز قـانون    

ــود       ــد وج ــومتی بودن ــذاران حک ــلطه کارگ ــت س ــًا تح ــه عموم ــدیمی ک ــن تی و ق ــاختارهای س                                ً                                                                  س

                         و حیـات و ممـات مـردم                                                                       نداشت. پادشاه و سلطان حـاکم علـی االطـالق بودنـد و جنـگ و صـلد       

                     شـد در دسـت قـدرت                                   هـا بـه رعیـت تعبیـر مـی                                                  که در عرف جاری و مکاتبـات و مراسـالت از آن  

                                       شـاه قاجـار بنگریـد بـه : کسـروی،                                                                      ایشان بود. )بـرای اطـالع از اوضـاع سیاسـی دوران ناصـرالدین     

   از                                                     ( در بسـیاری مـوارد اسـتبداد دینـی بـه حمایـت           0380             ؛ آجـودانی ،     0380           ؛ حـايری،      0331      احمد، 

                                            کـرد. در واقـع  برخـی از عالمـان دینـی                                                 پرداخـت و اقتـدار شـاه را تقویـت مـی                       استبداد سیاسی می

           کردنـد در                                                                                           که در ساختار قدرت قـرار داشـتند و از امکانـات مـادی و معنـوی خاصـی اسـتفاده مـی        

                              قیــد و شــرط از شــاه فتــوا                بــرداری بــی                                                               مواضــع مختلــف بــه تأییــد و تقویــت شــاه و لــزوم فرمــان

       دادند.    می

 بیماری جوامع اسالمی. 0-2

کرد و رفت و  هایی که سید جمال اسدآبادی در آن زندگی می جوامع اسالمی یعنی سرزمین

آمد داشت عالوه بر مشکل استعمار خارجی و ظلم و استبداد داخلی از بیماری فقر و جهل و 

 برد. پرستی که معلول همان استعمار و استبداد بودند رنج می خرافه

 الدین اسدآبادی  سی و علمی سید جمال. حیات سیا3

ــال  ــید جم ــدآبادی )                 س ــینی اس ــدین حس ــل      0891 /    0300  -    0838 /    0210                              ال ــدان اه                      ( در خان

                                                                                                  علم در اسـدآباد همـدان بـه دنیـا آمـد. از کـودکی بـا قـرآن آشـنا شـد و پـس از تحصـیالت             
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                         سـالگی از شـیخ مرتضـی                      تـر از شـانزده                                                        ابتدایی در قزوین و تهران  بـه نجـف رفـت و در کـم    

ــرار،   ا ــوا گرفت.)گلشــن اب ــازه فت ــت     013  :     0381                                              نصــاری اج ــاید فعالی ــفر و ش ــتین س                                      (  نخس

                              ق. بـه هندوسـتان بـود کـه           0211                                  ی شـیخ مرتضـی انصـاری در سـال                           سیاسی سید بـه توصـیه  

ــا و اوضــاع نابســامان مســلمانان آشــنا شــد.)همان،     ــا اســتعمار بریتانی ــید    010                                                                                          در آنجــا ب         ( س

ــال ازآن ــی                 جم ــرش یعن ــان عم ــا پای ــس ت ــیش از       00  03                                   پ ــری ب ــری قم ــال در     01                         هج          س

ــرزمین ــتان و               س ــانی و افغانس ــران و عثم ــتان ، ای ــلمانان هندوس ــار مس ــف در کن ــای مختل                                                                                        ه

                                                                                            شهرهای دیگر زنـدگی کـرد و بـا  اقـدامات مختلفـی همچـون موعظـه و سـخنرانی،  انتشـار          

                                                                                           روزنامه،  نگـارش رسـاله و مقالـه، تأسـیس مدرسـه و حـزب و ایجـاد تشـکیالت زیرزمینـی          

ــه ب ــا         ب ــارزه ب ــرای مب ــه تــالش ب ــود اوضــاع مــردم همــت گماشــت و از هرگون                                                                                           یــداری و بهب

ــدگی ســید جمــال   ــرای اطــالع از زن ــدین اســدآبادی                                                                               اســتبداد و اســتعمار فروگــذار نکرد)ب                    ال

                                              ( ارتبــاط بــا ســران و پادشــاهان ایــران و     1775 ،   ی   ق           تــا، واث                                     ر.ک. بــه : مدرســی چهــاردهی، بــی

ــز ار  ــیس و فرانســه،                                            عثمــانی و مصــر و افغانســتان و نی ــا  سیاســتمداران روس و انگل ــاط ب                                                        تب

                                               هـای اسـتعمارگران غربـی و نجـات مسـلمانان                                              بخشی از تـالش وی بـرای شکسـت سیاسـت    

ً                                                        هـای غربـی احتمـااًل ایـن ارتباطـات را تسـهیل کـرده بـود. سـید                                       بود که تسلط سید بـه زبـان                 

       اداران                                                       هــا در کشـورهای مختلــف موفــق شــد شــاگردان و هــو                                   جمـال در جریــان ایــن فعالیــت 

                   هــای مختلــف ضــد                                   نوبــه خــود در تحــوالت و حرکــت           هــا بــه                             ای را تربیــت کنــد کــه آن        ویــژه

                                                                                               اســتعماری و ضــد اســتبدادی تأثیرگــذار بودنــد. تمــامی اندیشــمندان و مصــلحان و متفکــران  

                        خواهانـه ایفـای نقـش                 هـای آزادی                               هـای اسـالمی کـه در جنـبش                              جهان عرب و دیگر سـرزمین 

ــد)   ــألیف نمودن ــاری ت ــد و آث ــدالرزاق )م    0913-    0889             طــه حســین )                                     کردن ــی عب -    0911                        ( ، عل

ــا )     0888 ــن البنـ ــواکبی )      0909-    0911                    ( حسـ ــدالرحمن کـ ــی     0321-    0211                             م( عبـ            ق( همگـ

ــأثر از اندیشــه ــد. همــه متفکــران مســلمان شــبه                       مت ــاره از ســید احمــدخان                                                        هــای ســید بودن                           ق

             ( کـــــه در     0918-    0888                        ( و ابـــــوالکالم آزاد )    0919-    0913                ( و مـــــودودی)    1797-    1717 )

                                                                                     طلبانـه هنـد سـهیم بودنـد نیـز از سـید جمـال تـأثیر گرفتنـد. در افغانسـتان                     اسـتقالل          مبارزات

ــتبدادی و      ــد اسـ ــبش ضـ ــت.رهبران جنـ ــین روال هسـ ــه همـ ــع بـ ــم وضـ ــانی هـ                                                                                           و عثمـ
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        آبـادی                                                                                    خواهی در ایران از میـرزای شـیرازی گرفتـه تـا میـرزا رضـای کرمـانی و نجـم                مشروطه

       هـا و                                       درواقـع ایـن ایـده کـه فعالیـت                گرفتنـد.                                            و ملکم خان و دیگران همگی از سید خـط مـی  

                     ً                                                                             ارتباطات سـید جمـال صـرفًا بـا رهبـران سیاسـی بـوده و بـه تعلـیم و تربیـت مـردم اهمیـت             

                                                                              توانـد واقعـی باشـد. سـید جمـال در صـدد کسـب قـدرت سیاسـی و منصـب و                     داده نمی     نمی

ــی     ــت.) مدرس ــرده اس ــف را رد ک ــنهادهای مختل ــواردی پیش ــید در م ــوده و س ــم نب ــام ه                                                                                                  مق

  (  01 :       چهاردهی

ــی در ســرزمین      ــان دین ــا عالم ــاط ب ــال ، ارتب ــؤثر دیگــر ســید جم ــم و م ــدام مه ــای                                                                                            اق       ه

ــی   ــالش م ــید ت ــع س ــود. در واق ــف ب ــی و                                                مختل ــور سیاس ــه ام ــبت ب ــت را نس ــرد روحانی                                                   ک

ــا آن  ــد ت ــاه کن ــاعی روز آگ ــد.                                        اجتم ــف تصــمیم درســت بگیرن ــد در مواضــع مختل ــا بتوانن                                                              ه

                                            منجـر بـه ترغیـب وی بـه فتـوای تحـریم                                                های سـید جمـال بـه میـرزای شـیرازی              که نامه      چنان

ــران ،        ــروطیت در ای ــبش مش ــاکو و جن ــریم نتب ــبش تح ــد. جن ــه ر ی گردی ــاکو و واقع                                                                                               تنب

                                         طلبانــه در بســیاری از کشــورهای عربــی                                                       مبــارزات ضــد اســتعماری هنــد و مبــارزات اســتقالل

                                                                   الـدین اسـت کـه متأسـفانه خـود وی شـاهد بـه بـار نشسـتن و                          های سید جمـال           حاصل تالش

             سـالگی بـا       19               قمـری در سـن         0300       شـوال     1                     هـا نشـد زیـرا در                      یک از این قیـام      هیچ        پیروزی

   (.   019                                                                       دسیسه سلطان عبدالحمید، پادشاه عثمانی، مسموم و به قتل رسید )گلشن ابرار: 

گذار رویکرد عصری و اجتماعی در تفسیر قرآن  الدین اسدآبادی ؛ پایه . سید جمال0-3

 کریم

                    الــدین اســدآبادی                                         و اســناد و آثــار مکتــوب ســید جمــال      هــا                  هــا ، ســخنرانی                 بررســی خطابــه

                                                                                       دهـد، سـید کـه از نزدیـک پیشـرفت و توسـعه اقتصـادی و اجتمـاعی غـرب را مالحظـه                    نشان می

           بـرد بـه               رنـج مـی                        اسـتعمار و اسـتبداد                                            مانـدگی و فالکـت مسـلمانان بـه دلیـل                         کرده بود و از عقب

                                          نتیجـه رسـید کـه تنهـا راه پیشـرفت و                                                               اندیشه بازآفرینی مجد و شوکت اسالم و مسـلمانان بـه ایـن    

ــوزه  ــه آم ــی مســلمانان بازگشــت ب ــریم اســت.                                             ترق ــرآن ك ــارف ق ــا و مع ــدین               ســید جمــال                                      ه         ال
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                                                                                            اسدآبادی اگرچـه در طـول حیـات خـود موفـق بـه نگـارش اثـری در تفسـیر قـرآن نشـد ،            

ــا بــه امــروز همچنــان در حــوزه      ای                  گفتمــان ویــژه ــه کــرد کــه ت ــرای تفســیر و فهــم قــرآن اراي                                                                                         ب

                           مثابـه یـک عـالم دینـی                              الـدین اسـدآبادی بـه                 سـید جمـال                               ات قرآنی مطرح است . درواقـع       مطالع

                                                                     هــای ســن تی داشــته در مواجهــه بــا دنیــای مــدرن و امتیــازات و                                  کــه البتــه تعــالیم و آمــوزش

                                روی بـا علـوم جدیـد منافـات            هـیچ                    هـای قـرآن بـه                                             مواهب آن به این اعتقاد رسید کـه آمـوزه  

                                                              بـا سـالح عقـل و علـم بـه سـراغ قـرآن برونـد و مشـکالت                          ً                  ندارند و اتفاقًا اگـر مسـلمانان  

                                                                                               اجتماعی و سیاسـی خـود را بـر قـرآن کـریم عرضـه کننـد پاسـخ و راه حـل  مناسـبی پیـدا            

                                                                                             کننـد. گفتمـان فهـم و تفسـیر عصـری قـرآن کـه بعـد از وی بـا عنـوان گـرایش تفسـیر                 می

      هــای      اخص                                                                                اجتمــاعی، هــدایی، اصــالح دینــی، تمــدنی و عقالنــی از آن یــاد شــده دارای شــ

        ای است.      ویژه

 های گفتمان فهم و تفسیر عصری قرآن کریم . شاخصه0

                                                                                        گفتمــان فهــم و تفســیر عصــری قــرآن کــریم دارای چنــد شاخصــه هســت کــه در ذیــل   

     شود.             ها اشاره می      بدان

 . قرآن گرایی0-0

             گویـد : آری              سـید مـی                                                                   ترین شعار سید جمـال در همـه حـال بازگشـت بـه قـرآن بـود.            مهم

                               هاسـت و آن كتـاب آسـمانی در                               شـود و رهبـر واقعـی آن                                 میان مسـلمانان قرايـت مـی                   مادامی كه قرآن

             هـا حمایـت                             باشـد و از موجودیـت آن                                                             ی امور زنـدگی مـادی و معنـوی راهنمـای مسـلمانان مـی           همه

                 سـازد و از هـر                                                            کنـد و متجـاوزین بـه حقـوق مسـلمین را منكـوب مـی                                   و از جوامع اسالمی دفاع مـی 

ـ                                               دهـد، بقـا و جـاودانگی مسـلمانان قطعـی                                    ی را بـه آنـان نشـان مـی                                  جهت راه و رسم پیشـرفت و ترق

                                                                                                           باشد. زیرا ما یقین داریم مسلمین بـا اسـتفاده از تعـالیم زنـده و جانـدار قـرآن بـه مقـام و موقعیـت              می

      انــد                                 ی آنچــه را كــه از دســت داده                                                                       اولیــه خــویش دســت خواهنــد یافــت و بــا اســتفاده از زمــان همــه

                                                                    در فنـون رزم و مقابلـه بـا دشـمن و دفـاع از حقـوق خـویش بـر                                           دوباره بـه دسـت خواهنـد آورد و    
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                                                                                                 دیگــران ســبقت خواهنــد گرفــت تــا موجودیــت و اســتقالل خــویش را بهتــر حفــ  كننــد، ذلــت و 

                     ی كارهــا برگشتشــان                                                                                    ســرافكندگی را از خــود، فنــا و نــابودی را از ملتشــان دور ســازند، چــون همــه

  (  29  :     0311                هادی خسروشاهی ،     « )                            به خداوند توانا و یكتاست...

 .  قرآن کتاب هدایت و قابل فهم برای همه اعصار 2-0

                                                                                          ســید جمــال عقیــده داشــت کــه بعضــی آیــات قــرآن مفســر بعــض دیگــر از ایــن آیــات   

                                                                                    گوید: آیا خداونـد بـه رمـز صـحبت کـرده و خلـق را از هـدایت بـه قـرآن منـع                      است.وی می

             شـده و بــه             فرســتاده                                                                          فرمـود اســتغفراهلل قـرآن کتــاب خداسـت کــه بـرای هــدایت و راهنمـایی      

   و   »                                                                                              زبـان عربـی سـاده بیـان فرمـوده .شـفای درد گمراهـی اسـت و درمـان مـرض نـادانی کـه             

                                                      رمـز و اشـاره در محکمـات آیـاتش نگفتـه، واضـد و          (  11  ،          )یـونس   «                                     ش ـف اء  ل م ـا ف ـی الص ـد ور     

                                                                                               صرید به زبانی کـه بـدویان و اعـراب و هـر عربـی دانـی ملتفـت شـود نطـق فرمـوده اسـت.            

                                   ال  ی أ ت یـه  ال ب اط ـل  م ـن      »                                                                   ل بـه او نزدیـک نشـود و از هـیچ سـو باطـل بـه او راه نیابـد                  هرگز باطـ 

      . (  02  ،        )فصلت  «                                     ب ی ن  ی د ی ه  و  ال  م ن  خ ل ف ه 

 بخش مسلمانان . قرآن تنها کتاب نجات3-0

                                                                                  الــدین بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه مدینــه فاضــله و صــراط مســتقیم ســعادت                ســید جمــال

                                            ی کــل ســعادت انســانی امــروزه از دیــوان                      گویــد ایــن مایــه              اســت و مــی                      بشــری در راه قــرآن

                                                                                             سعدی و حـاف  شـیرازی و مثنـوی و ابـن فـارض کمتـر محـل اعتنـا و اهتمـام اسـت. سـید            

                               گویـد؛ پروردگـار ایـن سـخن                                                   سـوره مبارکـه حشـر اسـتناد کـرده و مـی          09              باره به آیـه         دراین

                 تــو را فرامــوش    (  09         الحشــر،  )  «                أ ن ف س ــه م                                   ن س ــوا الل ــه  ف أ ن س ــاه م   »                              تــو حــق اســت کــه فرمــودی 

                                                                                             کردیم ، تو هم آیینه قلـوب مـا را از انعکـاس توفیـق حقـایق ذکـر مقدسـت محـروم نمـودی          

                                                                                            و سعادت و شـرافت مـا را بـه ذلـت و نکبـت تبـدیل فرمـودی و یگانـه راه عـالج و نجـات           

        النعـل                                                                                                 به ایـن اسـت کـه هـر فـردی از افـراد مسـلمانان بـر طبـق قـرآن مجیـد طـابق النعـل ب             

   (.   120   و     211-   213  :     0313                 عمل نماید )مدرسی،
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 گرایی و خرافه زدایی از دین . عقل0-0

تـرین وسـیله بـرای     تـرین آمـوزه قـرآن و نیـز مهـم      گرایـی را مهـم   الدین، عقـل  سید جمال

و اوهــامی کــه ات ـــفاخرهــای دینــی را از  دانســت. بــه اعتقــاد وی بایــد آمــوزه فهــم قــرآن مــی

ینی دیگانه م الــ ساین گویـد: د  کـه مـی   شـود خـالی نمـود. چنـان     ان مـی     ً                عموما  گریبان گیر ادی

ری را كووی از روی نش پیرزسرکنـــــد و  ن را مـــــیظنوع تباو الیل دبالد عتقاذم است كه ا

ــی ــد و  م ــبه متر مون را در امطالبة برهانمای ــدینین نشـ ــیاـ ــد و در  ن م ــهده ــر جـ ب ا خطاـ

ــیعقل  ــد. )اســدآبادی،  م ــه( وی در خطا71ق: 1297کن ــه؛   ب ــرده ک ــد ک ــای خــود تأکی ای بره

و ه محك عقل سنجید ــــبدات را اــــعتقاد ــــبایرن دــــمی اــــنیدضعیت علمی ومطابقت با 

ــیسیاسی آزادی جهت ا را در خدم كال ــازی ا و بـ ــحقدی و قتصانیـ ــا  آننسانی احقة ق وــ هـ

به شــود و  مــیا ـــهروا راـــنهــای  ت و تعصــباـــفابند خرســان از  بــدینفهمید. مسلمانی كه 

ی تعدفقـــط  یابـــد، نـــه آن را درمـــیجدید ت مكانایابـــد و ا خودآگـــاهی مـــیینی دقایق ح

ــیبه شخصیت خورا نسانی اغیر ــذیرد،  د نم ــبلكه عمپ ــالً بـ ــتحاا ـ ــبد اـ ــا بـ ــیگادران درـ ر ـ

ــی خون مسلما ــایق م ــود و از ا د ش ــیش ــهگرن ـ ــسر اذـ ــبم را الـ ــالیه ـ ــرین در ع ــجت ه ـ

ــا پیراســتن دیــن  ع ســید تــالش مــی( درواقــ19: 1717رســاند)مجتهدی،  رت مــیدـــق کــرد ب

ــوزه    ــد آم ــان ده ــات نش ــالم از خراف ــا    اس ــی ب ــای قرآن ـــعقالنیه ـــعلو ت ـ ـــم مـ رن دـ

 سازگاری دارد. 

های نوین در تفسیر و  فهم قرآن . کاربست دانش1-0 

                      هــای جدیــد در فهــم                                                                     راهکــار عمــده ســید در فهــم و تفســیر  کاربســت عقــل و دانــش 

      »...             گویـد:       مـی   «                            لکچـر در تعلـیم و تربیـت    »                 التش بـا عنـوان                                     قرآن بـود. سـید دریکـی از مقـا    

                                                                                              علــم را حــد و پایــانی نیســت و محســنات علــم را نهــایتی نیســت و ســلطان عــالم ، علــم  

                                                                                            است و به غیر از علم نه پادشاهی بـوده اسـت و نـه هسـت و نـه خواهـد بـود. علمـای مـا          

                       م مسـلمانان و دیگـری               گوینـد علـ                        انـد: یکـی را مـی                                              در این زمان علـم را بـر دو قسـم کـرده    

                                                                                         گویند علم فرنـگ.و ایـن را نفهمیدنـد کـه علـم آن چیـز شـریفی اسـت کـه بـه هـیچ                   را می
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                                    گردد،چـه بسـیار تعجـب اسـت کـه                                          شـود و بـه چیـزی شـناخته نمـی                          طایفه نسبت داده نمی

         خواننـد                                                                                     مسلمانان آن علومی را که بـه ارسـطو منسـوب اسـت آن را بـه عنایـت رغبـت مـی        

ـ             انگارنـد!                                                                      ه گالیلـه و نیوتـون و کپلـر نسـبت داده شـود، آن را کفـر مـی                             ... و اما اگر سخنی ب

     هـا                تـرین دیـن                                                                                 پدر و مادر علم، برهان است و دلیل، نـه ارسـطو اسـت و نـه گالیلـه. نزدیـک      

                                                                                               بــه علــوم و معــارف، دیانــت اســالمی  اســت و هــیچ منافــاتی در مبــانی علــوم و معــارف و  

   (.  91  –    89   :      0302          اسدآبادی ،       اهلل خان                              های دیانت اسالمی  نیست.) لطف      اساس

های اجتماعی قرآن کریم . توجه به کارکرد آموزه1-0

                                                                                              ســید جمــال بــیش از هــر چیــز بــر کــارکرد آیــات قــرآن در تشــویق و ترغیــب مــردم بــه 

                              کـرد. در شـمار آیـاتی کـه                                                                       مبارزه و اهمیت مشارکت مـردم در تغییـرات اجتمـاعی تأکیـد مـی     

ــه  ــال در مقال ــید جم ــوا                           س ــوان ك ن ــت عن ــت                         ای تح ــد در مل ــر                         میس خداون ــق آن ب ــا و تطبی                         ه

                        ســوره رعــد اســت کــه     00            کنــد آیــه                                الــوثقی بــدان اســتناد مــی                                 مســلمانانك در روزنامــه عــروه

             ، دریافــت و  (  00         الرعــد،  )  «                                    أ                                                     إ ن  الل ــه  ال  ی غ ی ــر  م ــا ب ق ــو مأ ح ت ــ  ی غ ی ــر وا م ــا ب أ ن ف س ــه م  »          فرمایــد:       مــی

      دهـد                                                         داونـد امـور هـیچ قـوم و مردمـی را تغییـر نمـی                                             تفسیر سید از این آیـه آن اسـت کـه خ   

ــن ــور                  کــه خــود آن             مگــر ای ــر و اصــالح ام ــن تغیی ــرای ای ــی خودشــان ب ــر کننــد یعن                                                                            هــا تغیی

ــال   ــید جم ــد.) س ــالش کنن ــان ت ــینی،                                          خودش ــدین حس ــت     011-   013   ق:     0311                  ال ــد دانس                   ( بای

   ای                                                                       گـاه چنـین تفسـیری از ایـن آیـه دیـده نشـده اسـت و در تفسـیره                              پیش از سید جمال هیچ

                                                                     شـد: اگـر خداونـد نعمتـی را بـه قـومی بدهـد تـا زمـانی کـه                               ً                 پیشین از آیـه تقریبـًا گفتـه مـی    

                                                                                               ایشـان شـکر گــذار باشـند و عصـیان و ســتم نکننـد آن نعمـت را زایــل نخواهـد کــرد.)فیض        

ــانی،  ــیوطی،  10  :  3      ق: ج    0001           کاشـ ــف     09  :  0     : ج    0010          ،سـ ــه در کشـ ــن آیـ ــه ایـ                                         ( در ترجمـ

                                                           گردانـد آنچـه قـوم  دارنـد و در آن باشـند از نیكـوی                           تغییـر نكنـد و بن   »                   االسرار آمده اسـت:  

                                                                       تـا ایشـان تغییـر كننـد و بگرداننـد آنچـه بـر دسـت دارنـد از           «                                      ح ت   ی غ ی ر وا ما ب أ ن ف س ـه م   »     حال، 

                                 خداونـد سرنوشـت هـیچ قـوم )و            انـد:                     ً              که پـس از سـید عمومـًا گفتـه            درحالی   «.              نیكوی  افعال 
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ـ                           مل ت ( را تغییر نمـ              ! )مکـارم                                               ان آنچـه را در خودشـان اسـت تغییـر دهنـد                            دهـد مگـر آنكـه آن

          ســــــید      (   203  ق:    0398              ؛ نجفــــــی،    210   ق:     0001                 ؛ فوالدونــــــد،         0313:210               شــــــیرازی ، 

                                                       هـای کتـاب حکـیم اسـت کـه مـا را بـه راه حـق و                              گویـد: ایـن آیـه                      الدین اسدآبادی می      جمال

                     دارد. مگـر خداونـد                                                           کنـد و جـز مـردم گمـراه کسـی در آن شـک روا نمـی                       راست ،هدایت می

          ی خــود و                           تــرین همــه بــه وعــده               آنکــه صــادق             کنــد حــال                             ووعیــد خــود را خــالف مــی        وعــده

                                             هـای وی تغییرناپـذیر اسـت. و هـیچ حکمـی                                                       تواناتر از همه ،به وعیـد خـویش اسـت؟ نشـانه    

                                                                     و  ل ق ـد  ک ت ب ن ـا ف ـی الز ب ـور  م ـن  ب ع ـد  الـذ ک ر          »                            گردد. خداوند مـی فرمایـد:                         از احکام وی زایل نمی

   (.   011         األنبیاء،  ) «                                          أ ر ض  ی ر ث ه ا ع ب اد ی  الص ال ح ون          أ ن  ال 

 . مبارزه با استعمار و استقالل طلبی1-0

ــه       ــند ك در روزنام ــد باش ــه بای ــک چگون ــت و رازداران مل ــال دول ــه  كرج ــید در مقال                                                                                              س

  گوید: ی ـا أ ی ه ـا ال ـذ ین  آم ن ـوا ال  ت ت خ ـذ وا ب ط ان ـًة م ـن  د ون                   الوثقی می                           ًۀ     العرو ً        ک ـم  ال  ی ـأ ل ون ک م  خ ب ـااًل                                                                                        

ْ                                                                                                         و د وا م ــا ع ن ــت م  ق ــد  ب ــد ت  ال ب غ ض ــاْء م ــن  أ ف ــو اه ه م  و  م ــا ت خ ف ــی ص ــد ور ه م  أ ک ب ــر  ق ــد  ب ی ن ــا ل ک ــم                                             

      هــای                                             گوینــد کــه شــهرها و کشــورها بــا بــرج      مــی   (   008  ،          عمــران    آل ) «                                            ال آی ــات  إ ن  ک ن ــت م  ت ع ق ل ــون 

ــ ــلحه           برافراش ــرار و اس ــکریان ج ــای مســتحکم و لش ــی                                                       ته و د ه ــوظ م ــد.                        ی خــوب محف         مان

                                                                              هـا وسـایل و آالتـی اسـت کـه از عمـل بـه آن در آنچـه شـهرها را نگـاه                             گـویم آری ایـن        مـی 

                               برنـد مگـر اینکـه اسـتعمال                                     تنهـایی کـاری از پـیش نمـی               هـا بـه                             دارد چاره نیست. لکن ایـن     می

                            گیرنــد. مردانــی کــه بــه                  مــت بــه دســت                                                آن را مردمــان صــاحب خبــره و صــاحبان رأی و حک

                                                                       یک از کارهـای آنـان بـه دسـت بیگانـه سـپرده نشـده باشـد. امـا                                    حقوق خود آشنا بوده و هیچ

                                                     ً                                         الزم اســت کــه نســبت بــه حــال امــراء شــرق و از میــان آنــان مخصوصــًا مســلمانان تأســف  

ً  اًل                                                                                                عمیق خورد که کارهـای دیـوان و اداره و دفـاع را بـه بیگانگـان سـپرده و امـور خـود را کـ         

                 روی کردنـد کـه                            هـا تـا حـدی زیـاده                                               اند. و بلکه در دوسـتی و اعتمـاد بـه آن            ها کرده          تسلیم آن

      انـد                        هـای خـویش سـاخته                                                                   حتی آنـان را سرپرسـت کارهـای خصوصـی خـود در داخـل خانـه       

                                             هــا بگذرنــد . آیــا وقــت آن نرســیده کــه                                                       و نزدیــک اســت کــه از مملکــت خــود بــه نفــع آن 
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                                                           کسـری نـدارد اطاعـت کننـد. ای امـراء بـزرش، شـما را                                               امراء، احکام خداونـدی را کـه کـم و   

  ،          عمــران    آل )  «                                                                ه ــا أ ن ــت م  أ وال ء  ت ح ب ــون ه م  و  ال  ی ح ب ــون ک م   »                                             بــا ایــن کســانی کــه بیگانــه از شــمایند

ــان         (   009 ــکی در موردش ــتید و ش ــان را دانس ــور بیگانگ ــد و منظ ــال و قص ــه ح ــانی ک                                                                                          و زم

ــده  ــاقی نمان ــک م  ح  »                ب ــا                        إ ن  ت م س س  ــوا ب ه  ــی ئ ة  ی ف ر ح  ــب ک م  س  ــؤ ه م  و  إ ن  ت ص  ــن ة  ت س    ،          عمــران    آل )  «                                                                            س 

ــه   (   021 ــن       ب ــدان وط ــوی فرزن ــید                           س ــود بیایید.)س ــت خ ــن و مل ــرادران دی ــای خــویش و ب                                                              ه

ــال ــینی،          جم ــدین حس ــی      022-   001  :     0311                  ال ــدا م ــر خ ــؤمن از غی ــک م ــه ی ــد                                               ( چگون        ترس

ــاف ون  إ ن  ک ن ــت م  م ــؤ م ن ین                  ف ــال  ت خ ــاف و »           فرمایــد :                     کــه خداونــد مــی          درحــالی   ،          عمــران    آل ) «                                                   ه م  و  خ 

                            بـار پـس از بـار دیگـری                                                بینـیم بیگانگـان کشـورهای مـا را یـک                               ما را چه شـده کـه مـی      (   011

      انـد                                                                         دهنـد و باآنکـه مـردم متصـف بـه ایمـان در هـر سـرزمینی سـاکن                                 مورد تهاجم قـرار مـی  

ــی      ــاع از دیــن غیــرت از خــود نشــان نم ــه             دهنــد و ح                                                           ،در راه دف ــان ، برانگیخت                              میــت آن

                                                                                        شود. ای اهل قـرآن تـا هماننـد سـلف صـالد خـویش بـا رعایـت دوراندیشـی در عمـل،                نمی

                                                        ی اعمـال خـود پیشـوا ،انتخـاب نکنیـد و بـه آنچـه                                                      قرآن را بـر پـای نداریـد و آن را در همـه    

ــه  ــواهی آمــده،عمل نکنیــد چیــزی ب         ( ســید    013-   011             آییــد)همان،               حســاب نمــی                                                      از اوامــر و ن

ــه العــرو            در مقــاالت ر      ــردم هندوســتانۀ                وزنام ــرآن ، م ــات ق ــه برخــی آی ــا توجــه ب ــوثقی ب                                                                      ال

-   018               نمایــد.)همان،                                                                    ( و ســودان را بــه مقابلــه بــا اســتعمار انگلــیس تشــویق مــی   001         )همــان، 

ــه      010 ــود را در مرتب ــرا خ ــت: چ ــده اس ــه آم ــن مقال ــی از ای ــران                                                                          ( در بخش ــایین از دیگ                       ی پ

ـ       می                                             د نیسـتید. چگونـه اسـت کـه دشـمن مـال                                                    دانید، مگر در خلقت با دشـمنان خـویش همانن

           انـدازد و                                                                                     و جان خود را برای پیـروزی بـه چیـزی کـه در دسـت وی نیسـت بـه مخـاطره مـی         

               دهیـد ؟ سـخن                                                                               چرا شما در حف  آنچـه مـال شـما اسـت، جريـت و شـهامت بـه خـرج نمـی         

                                                             هـای زنـدگی اسـت . تـا هنـوز در شـما برتـری و خصـایل                                       بر سر دفاع از حیات و ضـرورت 

                                                                               اسـت و دیــن شـما حمیــت و غیــرت بـر دفــع مصـیبت را از شــما دارد برپــا                    بـزرش موجــود  

  ی                                                                                            خیزیــد. صــاحب دیــن بــه آرزوی آن اســت کــه اعمــال شــما در راه نهضــت اعــالء کلمــه 

ــوا   »                                                             دیــن و نجــات آن از چنــگ دشــمنان ،بــر وی عرضــه گــردد:   ــا ال ــذ ین  آم ن ــوا ک ون                                                  ی ــا أ ی ه 
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ــه  ــار  الل  ــینٌ          و  ال  ت  »   (  00  ،         الصــف )  «                      أ ن ص  ــد و  م ب  ــم  ع  ــه  ل ک  ــی ط ان  إ ن  ــو ات  الش  ــوا خ ط             )البقــرة،   «                                                             ٌ                ت ب ع 

ــؤ م ن ین      (   218 ــت م  م  ــأ ع ل و ن  إ ن  ک ن  ــت م  ال  ــوا و  أ ن  ــوا و  ال  ت ح ز ن  ــران    آل )                                                                                                      و  ال  ت ه ن  ــان،    (   039  ،          عم          )هم

        شـریفه                                                سـده پـس از نـزول قـرآن اسـت کـه آیـات            00                           ( این نخستین بـار در طـی      091-   089

      شوند.                        با این رویکرد تفسیر می

 . اتحاد مسلمانان8-0

ــه العــرو    ــه خــود در روزنام ــدای مقال ــا  موضــوع اتحــاد اســالمی ،ابت ــاط ب   ۀ                                                                                               ســید در ارتب

                           و  أ ط یع ـوا الل ـه  و     »         نویسـد:                کنـد و مـی                                        سـوره مبارکـه األنفـال آغـاز مـی         01                    الوثقی را با ذکر آیه

                          اتحــاد و همبســتگی جهــت     (،  01  ،           األنفــال )  «                                ل وا و  ت ــذ ه ب  ر یح ک ــم                                           ر س ــول ه  و  ال  ت ن ــاز ع وا ف ت ف ش ــ

       تـرین                                                                                             تقویه والیـت اسـالمی، از قـویترین ارکـان دیانـت محمـدی و عقیـده بـه آن از ابتـدایی         

ــزی نیســتند، جــز اینکــه     ــاج چی ــزد مســلمانان اســت. مســلمانان در اتحــاد محت ــد، در ن                                                                                                    عقای

                  هـا را بـه هـم                                   احسـاس مشـترکی داشـته و دل                                               نسبت به خطرهایی که ملـت را عایـد گردیـده    

                کنـد. سـید در                                                                                         پیوند بدهند. بـه نظـر او عقیـده، مسـلمان را متحـد و قـرآن آنـان را جمـع مـی         

ــه اتحــاد     ــک مســلمانان ب ــه خــود و تحری ــده مقال ــک خوانن ــرای تحری ــه ســخن خــود ب                                                                                                 ادام

          ایر ملـل                                                                   تواننـد کـه بـه امـر دفـاع و اقـدام بـه آن طـوری کـه سـ                                   گوید : مگر مسلمانان نمی    می

      هـا،                                                                               انـد، متحـد گردنـد؟ مگـر مشـاعر آنـان تخـدیر شـده کـه بعضـی از آن                              به آن اتفاق کـرده 

                                توانـد بـرادر خـود را طـوری                                 کننـد ؟ آیـا کسـی نمـی                                       احتیاجات بعضی دیگر را احساس نمـی 

  ی          واســطه               آمــده و بــه   (  01  ،            الحجــرات )  «                                       إ ن م ــا ال م ؤ م ن ــون  إ خ ــو ة  »                                ببینــد کــه در دیــن خداونــدی 

                                     هــایی کــه آنـان را از هــر طرفــی                                                              د ســدی را درسـت کننــد تــا کـه خــود را از ایــن سـیل         اتحـا 

                                             ی اتفـاق اسـت. ایـن فرصـت اتحـاد اسـت.                                         دارنـد. هـان کـه ایـن لحظـه                           فراگرفته به کنار نگه

                                                 گــذارد. و ایــن بــرای شــما غنیمــت اســت کــه                                     هــایی را بــه اختیــار شــما مــی                زمــان، فرصــت

           گردانــد و                                       کنــد و تأســف ، مافــات را بــازنمی   ی                                              انگــاری نکنیــد. گریــه مــرده را زنــده نمــ       ســهل

                                                                  کنـد. کـار کلیـد پیـروزی و صـدق و اخـال ، نردبـان رسـتگاری                                      غم، مصـیبتی را دفـع نمـی   

ــی   ــک م ــل را نزدی ــرس اج ــت و ت ــت                                        اس ــدی و پس ــد و ناامی ــت                              کن ــباب هالک ــی از اس                           همت
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ـ      »   است                                                    ون  و  س ـت ر د ون  إ ل ـ  ع ـال م  ال غ ی ـب                                                                                          و  ق ل  اع م ل وا ف س ـی ر   الل ـه  ع م ل ک ـم  و  ر س ـول ه  و  ال م ؤ م ن 

ــون    ــت م  ت ع م ل  ــا ک ن  ــئ ک م  ب م  ــه اد ة  ف ی ن ب  ــة،  )  »                                                                        و  الش  ــون     (   011          التوب ــه چ ــید ک ــی نباش                                      و از آن مردم

                               داشـت و گفتـه شـد کـه بـا                                           پسـندید، آنـان را بـه تـأخیر وا                   هـا را نمـی                           خداونـد بـرانگیختن آن  

ــینید.  ــتگان بنش ــأ   »                       بازنش ــوا ب  ــم  ال                        ر ض  ــوب ه م  ف ه  ــ  ق ل  ــع  ع ل  ــف  و  ط ب  ــع  ال خ و ال  ــوا م                                                                                          ن  ی ک ون 

ــون  ــة،  ) «                ی ف ق ه  ــده اســت و نمــی    (  81          التوب ــرآن زن ــد                                ق ــرآن ســتایش کن ــرد و کســی را کــه ق                                              می

                                                                                       ستوده است و کسی را هم که خشـم کنـد ،مطـرود اسـت. کتـاب خـدا منسـوه نشـده اسـت          

                      أ               و  م ـا الل ـه  ب غ اف ـلأ ع م ـا      »                          الق خـود حـاکم بسـازید.                                                به آن بازگردیـد . و آن را در احـوال و اخـ   

                                                                             آروز داریـم اولـین نـدایی کـه بـه وحـدت بلنـد مـی گـردد ، از مـردم             (   10          البقـرة،   )     «            ت ع م ل ون 

                                                                                                 بلند مرتبه صـادر گـردد و در ایـن شـک نـداریم کـه علمـا عامـل یـد طـوالنی در ایـن عمـل             

  «                           ْ         الل ــه  ی ه ـد ی م ـن  ی ش ــاءْ   »           مـی کنـد                                                             شـریف دارنـد و خداونـد کســی را کـه بخواهـد، هــدایت      

  (  91-  88                                           و کار از آغاز تا انجام بدست خداست .)همان ،     (،   203         )البقرة، 

 . تالش برای دموکراسی و مبارزه با استبداد شاهان قاجار9-0

                                                                                           سید جمال الدین در تمام مجلس هـا و محفـل هـا بـه کـردار و رفتـار ناصـر الـدین شـاه            

                                                                     بـرای تنبـه او و حکـومتش یـاد مـرش و اجـل را بـه گوشـزد مـی                                       قاجار انتقـاد مـی نمـود و    

    30                                                                                                  کرد از جملـه مـی گفـت بـاور نماییـد کـه اجـل بهتـرین پاسـبانها اسـت. و بعـد بـه آیـه              

ــوره اعــراف   ــاع ًة و  ال  ی س ــت ق د م ون       »                س ــت أ خ ر ون  س  ً                                         ف ــإ ذ ا ج ــاَء أ ج ل ه ــم  ال  ی س                                       َ                اســتناد مــی    »              

         س ــن ة   »                ســوره االحــزاب     12                               مــال الــدین در تبیــین آیــه        ســید ج   (   311  :     0313                کردند.)مدرســی، 

ــد یالً    ــه  ت ب  ــن ة  الل  ــد  ل س  ــن  ت ج  ــل  و  ل  ــن  ق ب  ــو ا م  ــذ ین  خ ل  ــی ال  ــه  ف  ــت  «                                                                               ً                          الل  ــراری حکوم ــه برق                          ، ب

ــی      ــاره م ــه اش ــت مطلق ــانروایی حکوم ــوگیری از فرم ــه و جل ــی در جامع ــد و                                                                                      دموکراس         کن

ــی ــونی         م ــیمات کن ــرب و تقس ــای غ ــد: دنی ــه                                                  گوی ــه چگون ــد ک ــاه کنی ــت نگ ــا دق                                                آن را ب

                                             تناسـب دانـایی در آنجـا مسـاوات برقـرار                                                      ی امتیـازات ملـی اسـتقالل پیـدا کـرد، بـه               وسـیله     به

                ی آن اسـت کـه                                                                           تـرین مساواتشـان آشـنایی بـه وظـایف و معرفـت بـه طـرز مطالبـه                    شد، مهـم 
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                                                                                       برای تحصیل و شناسـایی وظـایف خـود عالقـه و جـدیتی دارنـد،یک فـرد از حیـث قـدرت          

ــی ــم نم ــان                 ه ــتبدادی نش ــلطنت اس ــه س ــل ب ــم تمای ــد،ملت ه ــت کن ــان حکوم ــه آن ــد ب                                                                                       توان

ــین          نمــی ــه مقتضــیات فطــری از ب ــا ب ــدریجًا حکومــت فــردی بن ــای بشــریت ت                          ً                                                                دهــد. در دنی

ــی ــت        م ــت حکوم ــ  موقعی ــان ازنظــر حف ــروز اروپایی ــورایی                                                             رود. ام ــابع ش ــد و ت ــایی دارن                                   ه

ــ        مــی ــاه امنیــت باشــد از ق ــازات اســتفاده                                                                 باشــند. هــر ملتــی هــم کــه در پن                                   درت و ســایر امتی

                                                                         ی ملـت مت کـی هسـتند و معتقدنـد کـه ملـت مـافوق همـه اسـت ایـن                                 برد، باز هم به اراده    می

                                                                                                    معنی هم نه از راه غلبه و نـه تقلیـد کورکورانـه و تشـبیه اسـت، بلکـه تنهـا تفـاوت امتیـازات          

       کـالم،                  گـردد. خالصـه                     ی آن آمـاده مـی                                         باشـد وسـایل ترقـی نیـز در سـایه                      از حیث فضایل می

    (     320                               حکومت با عقل و دانش است )همان، 

 گرایی( . مقابله با تفکرات الحادی و ماتریالیستی )ماده10-4

ــال    ــید جم ــالم در دوران س ــان اس ــايل جه ــی از مس ــی دوران                                                           یک ــدآبادی یعن ــدین اس                                  ال

            هـای خـود                                                              هـای الحـادی و مـادی گرایانـه بـود. سـید در خطابـه                                  مدرنیسم ،گسـترش اندیشـه  

        الـدین                                                                                   بـا اسـتفاده از آیـات قـرآن بـا ایـن مکاتـب مبـارزه کنـد. سـید جمـال                 کـرد            تالش مـی 

                                                                         جـز خلـل و فسـاد در مـدنیت و از بـین بـردن امنیـت اجتمـاعی هـیچ                      اعتقادی به          گوید؛ بی    می

             بایسـت کـه                                                  اعتقـادی موجـب ترقیـات تمـدن باشـد، مـی                                            نتیجه دیگری نـداده اسـت اگـر بـی    

ــ            عـرب                                         وده باشـند، زیـرا بیشـتر ایشــان ره                                                        هـای زمـان جاهلیــت در تمـدن گـوی سـبقت را رب

       م ـن    »         گفتنـد:             کـه مـی                                    اعتقـادی قـرار داشـتند چنـان                                      ی دهـر بودنـد و درنهایـت بـی                 سپر طریقـه 

                                                     چــه كســ  ایــن اســتخوانها را كــه چنــین پوســیده   »  (  18  ،       یــس )  «                                    ٌ         ی ح ی ــی ال ع ظ ــام  و  ه ــی  ر م ــیٌم

                                                               الـد ن ی ا ن م ـوت  و  ن ح ی ـا و  م ـا ی ه ل ک ن ـا إ ال                                                   و  ق ـال وا م ـا ه ـی  إ ال  ح ی ات ن ـا      »         بخشـد ؟                  است زندگ  مـ  

ــد ه ر  ــة،  )  «            ال ــد :    (  20           الجاثی ــت        »             و گفتن ــر [ نیس ــز دیگ ــا ]چی ــا  م ــدگان  دنی ــر از زن                                                             غی

ــ  ــ         م ــده م ــریم و زن ــ                              می ــال  نم ــت ه ــز طبیع ــا را ج ــویم ، و م ــد.                                                 ش ــی،     « )       كن          مدرس

0313:301        .)   
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 تاریخی . تأثیر گفتمان فهم و تفسیر اجتماعی بر بافت1

ــان ــان          گفتم ــا هم ــازنده و                 ه ــأثیر س ــاریخی خــود هســتند ت ــت ت ــده از باف ــه برآم ــه ک                                                                             گون

                                                                            ای تـاریخی دارنـد. بـر همـین اسـاس اسـت کـه گفتمـان فهـم و تفسـیر                                 مستقیمی نیز بر بافته

ً                      اجتماعی سید جمال بر بافـت تـاریخی تـأثیر داشـته اسـت. ایـن تـأثیر در مـوارد ذیـل کـاماًل                                                                                       

             آشکار است:  

 ها ات ضد استبدادی و ضد استعماری و پیروزی آن. مبارز0-1

ــم  ــالم ه ــان اس ــال                      جه ــید جم ــا س ــان ب ــاهد                              زم ــت وی ش ــس از درگذش ــز پ ــدین و نی                                              ال

                                                                                          گیری مبـارزات ضـد اسـتعماری و ضـد اسـتبدادی بـوده کـه همگـی مبتنـی بـر ایـده و                 شکل

       هـا و                                        انـد. درواقـع  رهبـر همـه حرکـت                                                          گفتمان تفسـیر عصـری اجتمـاعی سـید جمـال بـوده      

                               واسـطه و یـا باواسـطه سـید                                                              هـای اصـالحی در جهـان اسـالم در شـمار شـاگردان بـی           ان    گفتم

                                                ( اندیشـمند مصـری و مفسـر قـرآن کـریم ، از          0911                                انـد. شـیخ محمـد عبـده ) د.                جمال بوده

      هـای                                نوبـه خـود رهبـری جریـان                                                                     شاگردان و  هـواداران نزدیـک بـه سـید بـوده اسـت کـه بـه        

                                           اری از اندیشــمندان و مصــلحان و متفکــران                                                   اصــالحی مصــر را بــه عهــده داشــته اســت.. بســی

                        خواهانـه ایفـای نقـش                 هـای آزادی                               هـای اسـالمی کـه در جنـبش                              جهان عرب و دیگر سـرزمین 

                       ( ، علــی عبــدالرزاق      0913-    0889                                                            کردنــد و آثــاری تــألیف نمودنــد مثــل طــه حســین )      

           ( متـــأثر     0321-    0211                           ( عبـــدالرحمن کـــواکبی )     0909-    0911                   ( حســـن البنـــا )    0888-    0911 )

-    1717                           قــاره از ســید احمــدخان )                                                     هــای ســید بودنــد. همــه متفکــران مســلمان شــبه             از اندیشــه

ــودی)    1797 ــوالکالم آزاد )    0919-    0913               ( و موجــ ــارزات     0918-    0888                       ( و ابــ ــه در مبــ                         ( کــ

                                                                                            طلبانه هند سـهیم بودنـد از سـید جمـال تـأثیر گرفتنـد . در افغانسـتان و عثمـانی هـم                  استقالل

                   خــواهی در ایــران                  دادی و مشــروطه                                                      وضــع بــه همــین روال هســت.رهبران جنــبش ضــد اســتب

                                  آبــادی و ملکــم خــان و دیگــران                                                                 از میــرزای شــیرازی گرفتــه تــا میرزارضــای کرمــانی و نجــم

                   هــای اســالمی بــا                 جــای ســرزمین                                   گرفتنــد. ایــن مصــلحان در جــای                           همگــی از ســید خــط مــی
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                   هـایی شـدند کـه                                                                                الهام از گفتمـان تفسـیر عصـری اجتمـاعی سـید مبـدع مبـارزات و حرکـت        

              ها انجامید.                     و آزادی آن سرزمین          به استقالل 

. پیدایی رویکردهای نوین تفسیری 2-1

ــال     ــید جم ــیش از س ــه پ ــریم ک ــرآن ک ــین ق ــیر و تبی ــی                                                                  تفس ــدآبادی و در ط ــدین اس                               ال

                                   شـد، تحـت تـأثیر سـید جمـال و                                       ای مشـخص و سـنتی انجـام مـی            گونـه                  های متمادی بـه      سده

ــا     ــیر اجتم ــرد تفس ــد. رویک ــول ش ــاماًل متح ــیری وی ک ــان تفس ً                                                  گفتم ــیر                       ــرد تفس                       عی، رویک

ــان       ــس از گفتم ــه پ ــتند ک ــایی هس ــمار رویکرده ــی در ش ــاریخی، همگ ــرد ت ــی، رویک                                                                                             علم

                                                        الدین اسدآبادی در حیطه تفسیر قرآن کریم پدید آمده است.                   تفسیری سید جمال

 گیری   . نتیجه1

              هــا را شــکل                                                                               مطالعــه حاضــر نشــان داد، شــرایط اجتمــاعی و فرهنگــی و تــاریخی گفتمــان

          گذارنـد.                                                          هـا بـر شـرایط و سـاختارهای اجتمـاعی تـأثیر مـی                         وی دیگر گفتمـان            دهند و از س    می

                 هــای تــاریخ را         بافــت                                                           هــا هــم برآمــده از خــالل بافــت تــاریخ هســتند و هــم                   درواقــع گفتمــان

                                                                             هـای بافــت تـاریخی پیــدایی گفتمـان فهــم و تفسـیر عصــری قـرآن کــریم                        سـازند. مؤلفــه       مـی 

ــارت ــد از :ویژگــی         عب ــدین اســدآبادی، مدرنیســم و    ل                                   هــای سیاســی و علمــی ســید جمــا                    ان                                 ال

                               مانــدگی اقتصــادی و اجتمــاعی                                                                 پیامــدهای فلســفی و معرفتــی آن، اســتبداد، اســتعمار و عقــب

           های اسالمی.        سرزمین

                        انــد از : حــل مســايل                                                              هــای گفتمــان فهــم و تفســیر عصــری قــرآن کــریم عبــارت         شاخصــه

               یـن، کاربسـت                                 گرایـی و خرافـه زدایـی از د                               هـای قـرآن کـریم، عقـل                             عصری با توجه به آمـوزه 

                                                                                              هـای نـوین در تفسـیر قـرآن. تـأثیر گفتمـان فهـم و تفسـیر عصـری بـر بافـت تـاریخی                    دانش

ــارت ــروزی آن             عب ــتعماری و پی ــد اس ــتبدادی و ض ــد اس ــارزات ض ــد از: مب ــدایی                                                                           ان ــا، پی                 ه

                       رویکردهای نوین تفسیری.
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ــ     ژوه      از پ     ی   ع   م   ج  . 1 ــرار: خ    (،     0381 )     م   ق     ه   ی   م   ل   ع       وزه   ح       ران   گ      شـ    از       ای   ه       الصـــ                      گلشـــن ابـ

ــ     ی    دگ    زن ــم: پ   ل   م     و ع     م   ل   ع      ای   ه    وه      اس ــ     ژوه           ، ق ــ    ال   ه   ی   ل   ع      وم   ل   ع     رال    اق   ب      ده   ک     ش ــازمان تبل      الم     س ــات             س        یغ

       اسالمی.

                  ایرانیــان مقــیم                                       تشــیع و مشــروطیت درایــران و نقــش   (،     0380                      حـايری، عبــدالهادی )   . 1

                    ، تهران: امیرکبیر.     عراق    در

ــال   . 8 ــید جم ــینی، س ــدین )                        حس ــرو   (،     0311         ال ــوثقی   ۀ     ع ــمندر،          ال ــداهلل س ــرجم عب                             ، مت

                                       تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

ــدگیلیس،)  . 9 ــتم    (     0380               دانال ــرن بیس ــم در ق ــفه عل ــداری،      ، تر                                فلس ــن میان ــه حس                          جم

            تهران: سمت.

                 ، ترجمـــه داوود                                       دیـــن و سیاســـت در دولـــت عثمـــانی   (،     0380                 دورســـون، داوود)  .  01

ــورای       ــس ش ــناد مجل ــز اس ــوزه و مرک ــه و م ــران، کتابخان ــینی، ته ــوره حس ــایی و منص                                                                                               رض

       اسالمی.

                ، تبریز: ستوده.                                  ایران و عثمانی در آستانه قرن بیستم   (،     0310           نیا، رحیم )    ريیس  .  00
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  ،                                           الـدر المنثـور فـ  التفسـیر بالمـاثور        (،    ق      0010       بكـر )               ن بـن ابـ                  سیوط ، عبدالرحم  .  02

                        العظمی مرعش  نجف ) ره(.    اهلل                             قم: كتابخانه عموم  حضرت آیت

ــد)   .  03 ــت، حمی ــر     (،     0380                 عنای ــالم معاص ــی در اس ــه سیاس ــارات                                      اندیش ــران: انتش                        ، ته

           خوارزمی.  

ــدعلی )   .  00 ــی، محم ــا     (،     0303                     فروغ ــت در اروپ ــیر حكم ــاب                          س ــران: کت ــی                     ، ته         فروش

      زوار.

                    ، تهران: دارالقرآن.            ترجمه قرآن    ق(،     0001                  والدوند، محمدمهدی ) ف  .  01

                         ، تهران: انتشارات الصدر.            تفسیر الصاقی   ق(     0001                     فیض کاشانی ، مال محسن)  .  01

                   ، تهران: امیرکبیر.                  تاریخ مشروطه ایران   (،     0331             کسروی، احمد )  .  01

، تهـران: نشـر تـاریخ    الـدین و تفکـر جدیـد    سـید جمـال  (، 1717مجتهدی ، کـریم )  .17

 ایران.

ــدین و اندیشــه              ســید جمــال   (،     0313              درسی،مرتضــی ) م  .  09 ــه   ،         هــای او                    ال                    تهــران: چاپخان

      سپهر.

  د    ی     سـ      ی      اسـ    ی       و سـ      ی        تمـاع     اج     ه   ف     سـ    ل     و ف     ی    ان    دگ    زن       تـا(،                               مدرسی چهـاردهی، مرتضـی)بی    .  21

  .                             ، تهران: شرکت اقبال و شرکاء   ی    ان   غ    اف     ن    دی    ال    ال   م   ج

ــریم)     .  20 ــانی ، م ــریم قهرم ــل انت    (،     0392                           م ــه و تحلی ــرد                        ترجم ــان: رویک ــادی گفتم                            ق

    نا.             ، تهران: بی            نشانه شناختی

                        ، قم: دارالقرآن الکریم.          ترجمه قرآن   (،     0313                     مکارم شیرازی ، ناصر )  .  22

ــدی،  .  23 ــدین)          میب ــرار    (،     0310               رشــید ال ــدة األب                       ، تهــران: انتشــارات                                 كشــف األســرار و ع

          امیرکبیر.

                            ، تهران: انتشارات اسالمیه.            تفسیر آسان    ق(،     0398                      نجفی خمینی، محمدجواد )  .  20

ــ      واث  .  21 ــی، ص ــال    (،     0331    در )            ق ــید جم ــه                س ــینی، پای ــدین حس ــت                           ال ــذار نهض ــای                 گ       ه

                    : انتشارات پیام.       ران   ه     ، ت     اسالمی
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(، السالم همی)عل الهی انبیاء انقالبی –ابزارهای مشترک اصالحی 

 جهت اصالح امت خویش از منظر قرآن کریم
 2ریحانه رضوانی -0سیده راضیه پورمحمدی

 

 چکیده

ــم ــرین          از مه ــمرده            ت ــری ش ــالح گ ــامبران، اص ــت پی ــت و نهض ــداف حرك                                                             اه

                                                        تـرین مصـلحان جهـان کـه پیـامبران هسـتند، طریقـه                                  شـود؛ بنـابراین بـزرش       می

ــی   ــان م ــه انس ــدگ  را ب ــحید زن ــرآن                                          ص ــالم و ق ــدگاه اس ــذا از دی ــد؛ ل                                               آموزن

                                                                               طلب باید در خط انبیـا و بـا تمسـك بـه تعـالیم آنـان و كتـاب الهـ  بـه                اصالح

ــردازد  ــه بپ ــی،                            اصــالح جامع ــاء اله ــت انبی ــیر حرك ــواره در مس ــی هم                                                          . از طرف

                              شـدند، تحقـق هـدف انبیـاء                                                            موانعی وجود داشـته اسـت كـه سـد راه انبیـاء مـی      

ــرد         ــا رویک ــر ب ــژوهش حاض ــوانعی. پ ــین م ــا چن ــه ب ــود از مقابل ــارت ب                                                                                     عب

ــه          تحلیلــی  –         توصــیفی     و           پرداختــه          انبیــاء          انقالبــی  –         اصــالحی        حرکــت        بیــان      ب

ـ    انب        اصـالح    ی    هـا              از برنامـه         بخشـی    ه   کـ        اسـت        ایـن          پـژوهش     از        حاصـل        نتایج    ا   ی

ــوارد ز    در   را  ــ         م ــ     ر   ی ــوان   ی   م ــان        ت ــرد        بی ــذار و   0  :      ک                                   . روشــنگری و نصــیحت )ان

           . تـذکر و   2                                                                   تبشیر( کـه در مرحلـه نخسـت، از عمـده وظـایف پیـامبران اسـت؛        

                       هـا، توجـه دادن بـه                                   هـای الهـی و سرگذشـت امـت                                 یادآوری یـاد خـدا، نعمـت   

                                         
 raz_sae@yahoo.com   (،               )نویسنده مسئول                                                    . دانشجوی دکتری، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اراک0

 r_rezvani67@yahoo.com ،                                       . ارشد، رشته علوم قرآن حدیث، دانشگاه قم2

mailto:raz_sae@yahoo.com
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                           . بیــان مطالــب اســتداللی  3   ال؛                                                  مــرش و معــاد، كرامــت انســان و بــه عــرض اعمــ

                                        کــه عواطــف انســانی را تحریــک کننــد         طــوری                                  و برهــانی، بالطافــت خــا  بــه

                    ای و عمیــق ایجــاد                        هــا تغییــرات ریشــه                                           وبیانشــان در قلــب بنشــیند و در انســان

ــد؛  ــنگری     0          نماین ــرای روش ــی ب ــاظرات علم ــه و من ــیوه مجادل ــتفاده از ش                                                                       . اس

         ایمانان.               و برايت از بی     گیری          . کناره 1          های صحید؛                    افكار و ارايه راه

     امت.   ؛     ابزار   ؛    اصالح   ؛     انقالب   ؛       موسی)ع(   ؛      انبیاء          کلیدوا ه: 

 مقدمه. 0

                                                     تــرین هــدف انســان رســیدن بــه قــرب پروردگــار و                       هــای الهــی، عــالی                     بــر اســاس آمــوزه

                                                                                              سعادت اخروی اسـت و بـرای تحقـق ایـن هـدف، خداونـد متعـال پیـامبرانی را فرسـتاده تـا           

                                        هـای رشـد و سـعادت آنـان را فـراهم                               ل بـه بشـریت، زمینـه                                    ضمن ابالغ پیـام پروردگـار متعـا   

                                                                                                  نماینــد؛ البتــه حرکــت ایــن انبیــا بــه ســمت هــدف الهــی، مســتلزم اصــالح مفاســد فــردی و  

                                                             هـای جـاهلی و طـاغوتی )جبهـه باطـل( و ایجـاد تغییـرات                                         اجتماعی و برخـورد بـا حکومـت   

            گ  شخصـ  و             هـای زنـد                 هـا و حـوزه                                                           بنیادین بود. بر همـین اسـاس ایشـان در تمـامی عرصـه     

                                                                                               اجتماع  اعم از حوزه اعتقـاد ، فرهنگـ ، اجتمـاع  و سیاسـ  بـه ایـن مهـم اقـدام کـرده و          

     اند.                          های بسیاری را انجام داده     تالش

ــوده   ــا اینکــه پیشــوایان الهــ  در جامعــه ب ــز، ب ــاریخ نی ــد و تمــام شــرایط و                                                                             در طــول ت                          ان

      هـای                     مـامی بسترسـازی   ت                                                                    های رشد و تعال  برا  مـردم فـراهم بـوده اسـت  بـا توجـه بـه              زمینه

                                                     هـا، بـه خـاطر مـوانعی کـه بـر سـر راه حرکـت                                   ها برا  اصـالح توسـط آن                        انبیاء و ایجاد زمینه

                                ند و تنهـا عـده کمـی ایمـان                              طـور کامـل اصـالح نشـد                                     انقالبی انبیاء بود، جوامـع بـه  -     اصالحی

                               هــای توحیــدی انبیــاء، نقــش                 هــا و انقــالب                                    همچنــین شــناخت دشــمن، در نهضــت           آوردنــد.

ــد باشــند، اگــر               مهمــی در رو ــا دشــمنان دارد، ســپاه حــق هرقــدر هــم کــه قدرتمن ــارویی ب                                                                                       ی

ــند، شکســت   ــته باش ــمن نداش ــافی از دش ــات ک ــود و                                                        اطالع ــد ب ــرد خواهن ــدان نب                                          خــورده می

                               شناسـد و دیـد فـرا تـاریخی                                                                       ازآنجاکه قرآن اصل مشـابهت تـاریخی اقـوام را بـه رسـمیت مـی      
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         شــده در              هــا بیــان                  برخــورد بــا آن                                                              دارد راهکارهــایی کــه در قــرآن بــرای شناســایی دشــمنان و

        بینـــی                                                                                        هرزمـــانی کـــاربرد و قابلیـــت اجرایـــی دارد، همچنـــین شـــناخت دشـــمن و پـــیش 

ــگ ــر            نیرن ــروزی ب ــارزه باعــث پی ــدابیر مناســب و بصــیرت داشــتن در مب                                                                                          هــای او و اتخــاذ ت

     شود.                         دشمن و پایداری انقالب می

        عنــوان                ونــاگون بــه گ   ی    هـا       نــه ی                                                                بنـابراین بــر اســاس اینکـه اصــالح بــه معنـای واقعــی در زم   

ــامی       ــرای تم ــگی ب ــومی و همیش ــئولیت عم ــه، مس ــاء و وظیف ــالت انبی ــئون رس ــی از ش                                                                                              یک

                                               گـاه متوقـف نخواهـد شـد و بـا توجـه بـه                                                             مسلمین و پیروان ادیـان الهـی بـوده اسـت و هـیچ     

ــس از آن   ــا و پ ــام انبی ــالت تم ــه رس ــل                                                اینک ــا اه ــیهم              ه ــت )عل ــایی                   بی ــتیالی نه ــالم(، اس                             الس

      هـای                                                               ، وظیفـه مسـلمین اسـت کـه بـا الگـو گیـری از شاخصـه                                  حکومت الهی بر زمـین هسـت  

                                                                                                   اصالح و انقـالب مصـلحان الهـی، بـا تمسـك بـه تعـالیم آنـان و كتـاب الهـ ، بـا توجـه بـه              

               ســاز حاکمیــت                                                                                         تــاریخ اقــوام گذشــته بــه اصــالح خــود و جامعــه بپردازنــد تــا بتواننــد زمینــه 

       باشند.                                                        نهایی اسالم که جز در زمان مهدی موعود )عج( میسر نخواهد شد 

      هـای                                                   هـای تـاریخی، عبـور دادن انسـان از گـذرگاه                                              هدف اصلی قـرآن نیـز از نقـل داسـتان    

      هــای                                               هــا و هــدایت اســت. بــا خوانــدن داســتان                                               تاریــک و رســاندن او بــه ســرزمین روشــنایی

ــرت  ــرآن و عب ــوزی از آن                  ق ــرده                 آم ــینیان، پ ــت پیش ــا و سرگذش ــل                                        ه ــت را از مقاب ــای غفل                             ه

  –                                               حاضــر بــه بررســی ابزارهــای مشــترک اصــالحی                                         چشــمانمان خــواهیم دریــد، در پــژوهش

                                   گسـتردگی مطالـب بـه ذکـر چنـد             علـت       بـه    و       اسـت            پرداختـه      خود     های   امت    در        انبیاء        انقالبی

                               مورد از ابزارها اشاره شده است.

 . پیشینه پژوهش:2

                              نگاشــته شــده اســت ازجملــه    ی              هــا و مقــاالت                                               در رابطــه بــا موضــوع مــورد پــژوهش کتــاب

                     قرآنــی بــه تشــرید    ی    هــا                                    کتــاب اصــالح و انقــالب در آمــوزه                                ســید مرتضــی هــزارواره ای در

ــی؛     ــای ابراهیم ــازی انبی ــدن س ــاب تم ــین کت ــه و همچن ــی پرداخت ــل اصــالحی و انقالب                                                                                              عوام
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                                                                                             ها و راهکارهـا )مطالعـه مـوردی حضـرت موسـی )ع( ( از منتظـر القـايم نیـز بـه بررسـی               فتنه

                            داختــه و مقــاالتی نیــز از                                                                 هــا و راهکارهــای جلــوگیری از آن توســط انبیــای ابراهیمــی پر        فتنــه

                                                                         شــده، در پــژوهش حاضــر بــه علــت گســتردگی مطالــب فقــط بــه بررســی                       ایــن قبیــل نوشــته

                                                         انقالبـــی حضـــرت موســـی)ع( و دیگـــر انبیـــای الهـــی   -                              ابزارهـــای مشـــترک اصـــالحی 

           شده است.           پرداخته

 خود امت در انبیاء انقالبی –ابزارهای مشترک اصالحی . 3

ــی ــرايیل در ســال       بن ــوالی                     اس ــای مت ــد از حضــرت                  ه ــای مصــلد، بع ــردن انبی ــین ب ــا از ب                                                         ب

                                                                                                 سلیمان دچـار تفرقـه شـدند و درگیـر جنـگ داخلـی شـده و تمـام اقـوام جـز یهـود از بـین             

                                                                      اسرايیلی وجـود نـدارد بلکـه یهـود مانـده اسـت کـه تبـدیل بـه                                         رفتند. از این به بعد دیگر بنی

          بلکـه در                                        سـازی بـرای حکومـت الهـی، نیسـت                                                   حزب شـیطان شـده و دیگـر در مسـیر زمینـه     

                                                                                                مقابل انبیاء ایستاده. در حـال حاضـر نیـز یهـود بـه دنبـال حکومـت جهـانی شـیطان اسـت و           

             تـوان گفـت                                                                   دانـد و مسـلمین دنبـال حکومـت اهلل بـر زمـین هسـتند. مـی                             خود را نژاد برتر می

         شــود؛ و                                                          تــرین اهــداف حركــت و نهضــت پیــامبران شــمرده مــی                              كــه اصــالح گــری، از مهــم

  .         گرفتنـد    ی                                                              ، آنـان بـا تبشـیر و انـذار، جلـوی هرگونـه فسـاد را مـ                             ها مصلحان حقیقی هستند    آن

              نفــی طــاغوت                                                اهــداف بعثــت پیــامبران عبودیــت خداونــد و                            رو، قــرآن کــریم یکــی از         ازایــن

                                                                                             تا بسـتری را بـرای ایمـان و اصـالح فـرد و جامعـه فـراهم سـازند. بنـابراین بـه ذکـر                  داند   ی م

    .     شود  می         پرداخته     ذیل     شرح    به        انبیاء        انقالبی  –                       برخی از ابزارهای اصالحی 

نصیحت و روشنگری. 0-3

                                                                                          قــرآن کــریم در مرحلــه نخســت، عمــده وظــایف پیــامبران را روشــنگری و نصــیحت و بــه  

                                                 دانـد و ویژگـی پیـامبران را در همـین راسـتا                                                         عبارتی همـان جهـل زدایـی و غفلـت زدایـی مـی      

             طلـوب اسـت                                                      (، بشـارت بـه معنـ  اخبـار بـه خیـر و امـر م         01  :     0381               کنـد)هزاوهای،              تبیین مـی 

ّ                                                                              مقابــل انــذار كــه اخبــار بــه شــّر و امــر نــامطلوب و ترســانیدن از آن اســت و مخبــر ایــن دو را                           
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ــه ا   ــر اكــرم) ( را ب ــریم پیغمب ــرآن ك ــد، و در ق ــذیر گوین ــ                                                                          بشــیر و ن                  دو صــفت توصــیف    ن   ی

        ن نیـز                          ( بنـابراین خـود قـرآ      011  :  0 ،    0318       طیـب،    «)                                   ً            ً           إ ن ـا أ ر س ـل نا   ب ـال ح ق  ب ش ـیرًا و  ن ـذ یراً      »       فرموده 

                                                                    ، بـا توجـه بـه اهمیـت شـكوفایی اسـتعدادهای سرشـار آدمیـان،              شـده    ی               دو وصـف معرفـ     ن ی    به ا

                                             تــرین تــأثیر و نقــش را در بالنــدگی آن                                                        نصــیحت و ارشــاد و راهنمــایی و موعظــه مهــم    

                                                                             تـرین سـالح انبیـای الهـی در شـیوه جـذب افـراد بـه مسـیر حـق بـوده                                   استعدادها دارد كه مهم

                                                            الح فـرد و اجتمـاع و جلـوگیر  از مفاسـد اخـالق و اعمـال                  بـرا  اصـ      یی      تنهـا                  است. عقـل بـه  

       هـا و                 جانـب خـوب                                              وعیـد و تبشـیر و انـذار مـردم را بـه            عـد و           واسـطه و                          كاف  نیست و بایـد بـه  

ــت  ــر  زش ــه               ت ــن ب ــا ســوق داد و ای ــ                                 ه ــ  انجــام م ــفراء اله ــاء و س ــب،                                                   واســطه انبی             گیرد)طی

                                  ت و نرمـی باشـد، اگرچـه بـرای                                                          (، بدون تردید ایـن شـیوه بایـد همـراه بـا مالیمـ         399  :  2 ،    0318

ــخت ــدایت س ــان                 ه ــار رود، هم ــه ك ــدا ب ــن خ ــمن دی ــرین دش ــورد                                                      ت ــه از روش برخ ــه ك                              گون

ـ    »       آیـد                          روشـنی بـه دسـت مـی                                          حضرت موسی )ع( نسبت بـه فرعـون بـه                         نرمـ  بـا او سـخن      ه    ب

                                        همچنـین پیـامبران الهـی، بـا توجـه        .  (  00 ،     )طـه   «                                                  بگویید شاید متذك ر شـود، یـا )از خـدا( بترسـد    

                                                                               هـر قـوم، بـرای اصـالح مـردم ضـمن نصـیحت و روشـنگری از دو روش انـذار و                    به روحیات 

       کردند.                      تبشیر نیز استفاده می

 انذار .2-3

                                                                                               انذار: مصدر باب افعال و تنـذیر مصـدر بـاب تفعیـل بـه معنـ  بـیم دادن و توجـه دادن بـه          

                                                   (، و نیــز انــذار و تهدیــد نظــر طبقــات اهــل    311  :  1 ،    0311                               ا  ترســنا  اســت)داور پنــاه،          آینــده

                                                                                     کنـد كـه از گنـاه پرهیـز کننـد، و دربـاره اولیـاء مقـام عظمـت پروردگـار را                              ایمان را جلـب مـی  

                                                                                               کند كه سبب خشـیت و هیبـت آنـان خواهـد شـد)و  ل م ـن  خـاف  م قـام  ر ب ـه  ج ن تـان                      یادآور  می

ــان، ــزان         11        رحم ــر گری ــرزان و از خط ــر را ل ــه بش ــت ك ــدگار اس ــت آفری ــوف از عظم                                                                                    ( خ

                                                                         اسـتحقاق ایمـان و اعمـال صـالحه در اثـر خشـیت از پروردگـار بهشـت                                 نمایـد و زیـاده بـر       م 

                                             ا  از خـوف چـه از عقوبـت باشـد و یـا از                            شـود و هـر مرتبـه                               و تقرب بیشتر  نصیب آنان مـی 
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                                                                                            عظمــت پروردگــار گرچــه تفــاوت آن دو بســیار اســت، وســیله توجــه بــه غــرض آفــرینش و  

ــه                         (، وظیفــه مرســلین راه    211  :       0010،1                                      ســعادت خواهــد بود)حســینی همــدانی،    ی    ســو            ســوق ب

ـ                    هـا  از بیـان عقا                                               نمای  امت به امور  است كـه موجـب سـعادت آن                           حقـه و اخـالق فاضـله       د   ی

                                                                            شود كه عبـارت اسـت از دیـن حـق مبـین و صـراط مسـتقیم و آگـاه كـردن                         و اعمال حسنه می

                           باطلــه و اخــالق رذیلــه و    د   یــ           هــا از عقا                                                   هــا و دور بــودن از امــور  كــه موجــب شــقاوت آن  آن

       (، اول    012 ،        )انعــام  «                              و  ال ت ت ب ع ــوا الس ــب ل  »         فرمایــد                          شــیطان اســت، لــذا مــی        س ــبل       ه كــه              اعمــال ســیئ

                                                                                             بشارت اسـت و دوم انـذار و ایـن دو موضـوع در تمـام مراحـل دونقطـه مقابـل اسـت بهشـت           

ــبد،     ــع و ضــرر، حســن و ق ــّر، نف ــر و ش ــاب، اطاعــت و معصــیت، خی ــواب و عق ــنم، ث ّ                                                  و جه                                            

ــ  ــت، ایمـ ــات و هالكـ ــقاوت، نجـ ــعادت و شـ ــالح و                                                 سـ ــق، صـ ــدالت و فسـ ــر، عـ                                           ان و كفـ

ـ                    کردنـد، زیـرا از                                     (، انبیاء مـردم را انـذار مـی      213   :      0318،0          فساد)طیب،              هـا طبعـی            انسـان       سـو    ک   ی

        دانـد،                                                                                           سرکش دارند و از سـوی دیگـر عقـل انسـان دفـع عوامـل خطـر احتمـالی را واجـب مـی          

             مـردم را از                                                                                           بنابراین پیـامبران در آغـاز دعـوت از ایـن اصـول عقلـی و فطـری اسـتفاده کـرده و         

    . (  11  :     0381               دادند)شریفانی،                            عواقب سوء اعمالشان بیم می

ّ              قرآن نیز پیامبران را انذار دهنـده و ناصـد معّرفـی مـی       [                        حـق، ]بـه س ـم ت                       مـا تـو را بـه    »     کنـد                                             

ــه در آن       ــر اینكـ ــوده مگـ ــ  نبـ ــیچ اّمتـ ــتیم و هـ ــیل داشـ ــداردهنده گسـ ــارتگر و هشـ                                         ّ                                                          بشـ

ـ          پـس خ     (؛  20 ،       )فـاطر   «                   ای گذشـته اسـت              هشداردهنده         دهنـده     م ی                                      داونـد پیـامبران را نویـد آور و ب

ــت ــره   «          برانگیخ ــارت   »  (؛   203 ،       )بق ــز بش ــود[ را ج ــامبران ]خ ــیم                                         و پی ــده و ب ــیل                    دهن ــان گس                رس

          فرسـتیم،                                                                    و مـا پیـامبران ]خـود[ را جـز بشـارتگر و هشـداردهنده نمـ          (   11 ،      )کهـف   «        داریـم      نم 

              گین نخواهنـد                                                                                     پس كسان  كه ایمـان آورنـد و نیكوكـار  كننـد بیمـ  بـر آنـان نیسـت و انـدوه         

   (.  08 ،     انعام  «)  شد

                                                                                                         بنــابراین انــذار هــر پیغمبــر  بایــد فعلیــت هــم داشــته باشــد، یعنــ  انــذار هــر پیغمبــر بــه  

ـ                      امتش برسد، و دعـوتش     ک ی   ک ی ـ    ک   ی                                                           افـراد را شـامل گـردد، و كسـ  از افـراد امـت بـاق            ک   ی

                                                                                                     نمانــد كــه دعــوت پیغمبــر بــه گوشــش نرســیده باشــد )زیــرا نشــئه دنیــا محــل تــزاحم علــل و 

                                  گـذارد ایـن غـرض حاصـل شـود،                         فرماسـت، و نمـ                                     اسـت، و ایـن تـزاحم در آن حكـم           اسباب
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                                         هـا را تقـدیر كـرده، بـا ایـن غـرض                                                           کـه سـایر مقتضـیات عمـوم  كـه عامـل صـنع آن                هم چنان

ً                                       مساعد نیست، مـثاًل هـر انسـان  كـه بـه دنیـا مـ                                                          آیـد، ایـن اقتضـا را دارد كـه عمـر  طبیعـ                        

         شــود، و                                               بیشــتر افــراد، مــزاحم ایــن اقتضــاء مــ                                   حــوادث نشــئه تــزاحم دنیــا، در     کن ی           كنــد، ولــ

          (. خــدا      12 :         0310،01                                                                       گــذارد كــه بیشــتر افــراد عمــر طبیعــ  خــود را بكننــد)طباطبایی،         نمــ 

           دانسـت در                                                                                        سبحان نبوت و انذار را كه نتیجـه وحـ  اسـت بـه ایـن جهـت مقـدر كـرد كـه مـ           

ــردم از داخــل شــدن                                      روز قیامــت مــردم دو دســته مــ   ــا م ــذا مقــدر كــرد ت ــره                                                           شــوند، ل           در زم

                  دوزخیان بپرهیزند.

تبشیر. 3-3

                                              الســالم( بــرا  اصــالح مــردم از آن اســتفاده                                                       یكــ  دیگــر از ابزارهــای  كــه پیــامبران )علــیهم

                                                                           اســت. تشـویق و ترغیـب مــردم بـه عبـادت و تــرک ظلـم، همـواره گــام         «        بشـارت  »        کردنـد        مـی 

ــوده اســت )شــریفانی،                                   مــؤثری در جهــت هــدایت انســان ــه   11  :     0381                              هــا ب ــایج                 (. بشــارت ب         نت

                                              پایـان الهـ  مـردم را بـه انجـام اعمـال                                                            خوب اعمال نیك و نیز بشارت به مهربـان  و لطـف بـی   

     کند.                                                                     نیك و بازگشت به درگاه اله  و دست برداشتن از اشتباهات گذشته تشویق می

ــامبران ]خــود[ را جــز بشــارتگر و هشــداردهنده نمــ   »                             فرســتیم، پــس كســان  كــه                                                                    و مــا پی

                                                                        ند بیمـ  بـر آنـان نیسـت و انـدوهگین نخواهنـد شـد؛ ]تـا[ برخـ                                    ایمان آورند و نیكوكار  كن

ــر شــما ببخشــاید و ]اجــل  ــدازد. اگــر                                                    از گناهانتــان را ب ــه تــأخیر ان ــا وقتــ  معــّین ب                   ّ                                         [ شــمارا ت

ّ                                                      بدانیـد، چـون وقـت مقــّرر خـدا برسـد، تـأخیر بــر نخواهـد داشـت.                      و گفــتم: از  »    (. 0 و 3 ،     نـوح   «)                  

ـ                                                      ده اسـت؛ ]تـا[ بـر شـما از آسـمان بـاران                                                              پروردگارتان آمـرزش بخواهیـد كـه او همـواره آمرزن

                            هـا قـرار دهـد و نهرهـا                                                                               درپی فرستد؛ و شمارا به امـوال و پسـران، یـار  كنـد و برایتـان بـاغ          پی

ــرا  حــل اختالفــات و      (.  02-  01 ،      )نــوح  «                         بــرا  شــما پدیــد آورد                                                         خداونــد متعــال پیــامبران را ب

                         لـ  گروهـ  آگاهانـه و                                      هـا  آسـمان  را نـازل نمـود، و                               ها، مبعوث نمـود و كتـاب              رفع درگیر 

                                                                                                       از سر لجاجت، در برابـر انـذار و تبشـیر پیـامبران مقاومـت كـرده و خـود بـه وجـود آورنـده          



 اسالم؛ فرصتها و چالشها در جهان میقرآن کر یاجتماع ریتفس یالملل نیب شیهما نینخست          010

 

                         ّ                                                                         اختالفـات دیگـر  نیــز شـدند. اّمــا خداونـد بــا لطـف خــویش افـراد  كــه مسـتعد و پــذیرا         

              كردنـد، بـه                                                     كـه در اثـر حسـادت و یـا ظلـم مقابلـه مـ            یی    هـا                                 هدایت بودند، هدایت نمـود و آن 

   (.   333  :       0383،0                                          خود رها كرد تا كیفر خود را ببینند)قرايتی،     حال 

        اند از:                             اما موارد بشارت انبیا عبارت

 های اله  بشارت به بهشت و نعمت. 0-3

               و بـرا  نیـل    »       کنـد:                                                                         در بعض  از آیات مردم را به سـبقت گـرفتن در کـار خیـر تشـویق مـی      

                        هـا و زمـین اسـت ]و[            سـمان         قـدر[ آ                                                              به آمرزش  از پروردگـار خـود و بهشـت  كـه پهنـایش ]بـه      

   (.   033   ،     عمران    آل  «)                شده است، بشتابید                       برا  پرهیزگاران آماده

ـ                                                                                        قرآن كریم در اکثر مـوارد، مغفـرت را در مقابـل جنـت قـرار داده اسـت، بـه خـاطر ا               کـه    ن   ی

                     هـا  معاصـ  باشـد                                                                            بهشت خانه پاكان است پس كسـ  كـه هنـوز آلـوده بـه گناهـان و پلیـدی       

                                                                 خـدا  تعـال  بـا آمـرزش خـود آن را از بـین ببـرد و پـاكش                             شـود، مگـر آنكـه                   داخل آن نمـ  

ــد)طباطبایی،  ــتفاده        21  :  0   ،    0310                كن ــ  اس ــه روان ــك نكت ــا از ی ــرآن در اینج ــت ق                                                                       (. در حقیق

ً                                             كرده كه انسـان بـرا  انجـام دادن یـك كـار اگـر تنهـا باشـد معمـواًل كـار را بـدون سـرعت و                                                                     

        ا  كـه                 هـم مسـابقه               بگیـرد، آن                                               دهـد، ولـ  اگـر جنبـه مسـابقه بـه خـود                               طور عاد  انجـام مـ       به

              گیـرد و بـا                                                       ، تمـام نیـرو و انـر   خـود را بـه كـار مـ             شـده    ن    یـی                                جايزه بـا ارزشـ  بـرا  آن تع   

                                بینـیم هـدف ایـن مسـابقه در                           تـازد، و اگـر مـ                      هـدف پـیش مـ       ی    سـو                      سرعت هر چه بیشتر به

                                                                                                   درجه اول مغفـرت قـرار داده شـده بـرا  ایـن اسـت كـه رسـیدن بـه هـر مقـام معنـو  بـدون              

                                                                                       ش و شستشــو  از گنــاه ممكــن نیســت، اول بایــد خــود را از گنــاه شســت و ســپس بــه       آمــرز

   (.  90  :  3 ،      0310                                         مقام قرب پروردگار گام نهاد)مکارم شیرازی، 

                            هــایی درآورد كــه از زیــر                                                                     و هــر كــس از خــدا و پیــامبر او اطاعــت كنــد، و  را بــه بــاغ     »... 

ــان  ــه              ]درخت ــا روان اســت. در آن جاودان ــ                                            [ آن نهره ــن هم ــد و ای ــزرش اســت.                    ان ــاب  ب   «                            ان كامی

ــان    (.  03 ،       )نســاء ــامبر را            هم ــد و پی ــه خداون ــه كســان  ك ــن آی ــه مشــخص اســت در ای ــور ک                                                                               ط

                          هـای  از بهشـت خواهنـد                            طـور جاودانـه در بـاغ                                                      اطاعت كننـد، و مرزهـا را محتـرم شـمارند، بـه     
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ــان آن                                              گــردد و ایــن رســتگار  و پیــروز  بزرگــ                     هــا قطــع نمــ                                      بــود، كــه آب از پــا  درخت

   (.   310  :  3   ،    0310        شیرازی،          .)مکارم     است

 بشارت به آمرزش خدا  تعال . 1-3

                                  )بســیار آمرزنــده( و پــنج بــار   «       غفــور »        عنــوان             بــار بــه    90                                   در قــرآن كــریم، ذات پــا  خــدا، 

ــه ــوان       ب ــار »        عن ــیش از     «       غف ــت؛ و ب ــده اس ــنده( یادش ــیار بخش ــه و      81                                                )بس ــخن از توب ــار س                          ب

                  (. كــه مــا بــه    311 :    0391    ت ،                                                           ســوی خــدا و قبــول  توبــه بــه میــان آمــده اســت)قراي               بازگشــت بــه

                                                                        و آنان كه چـون كـار زشـت  كننـد، یـا بـر خـود سـتم روا دارنـد،           »       کنیم:                      ذكر چند آیه بسنده می

                        و چـه كسـ  جـز خـدا       -        خواهنـد                                            آورنـد و بـرا  گناهانشـان آمـرزش مـ                              خدا را بـه یـاد مـ    

ــر آنچــه مرتكــب شــده                   گناهــان را مــ  ــد، باآنکــه مــ                                        آمــرزد؟ و ب ــاه اســت                       ان ــد ]كــه گن    [،                              دانن

   (.   031 ،     عمران     )آل  «     كنند             پافشار  نم 

     مـا                                 و  ل ـم  ی ص ـر وا ع لـ     »                                                                      خدا  تعـال  در آیـه موردبحـث اسـتغفار را مقیـد كـرد بـه جملـه         

                                                                                 ، در نتیجـه فهمانیـد كـه تنهـا اسـتغفار كسـ  مـؤثر اسـت كـه نخواهـد آن            «                             ف ع ل وا و  ه م  ی ع ل م ون 

                                تن بـر گنـاه هیـات  در نفـس                                                                     عمل زشت را هم چنـان مرتكـب شـود، بـرا  اینكـه اصـرار داشـ       

                                          تنهـا مفیـد نیسـت، بلكـه تـوهین بـه                                                            كند كه با بودن آن هیات ذكـر مقـام پروردگـار نـه              ایجاد م 

      هـا                                                                                              امر خدا  تعـال  نیـز هسـت، و دلیـل بـر ایـن اسـت كـه چنـین كسـ  از هتـك حرمـت            

                                                                                                  الهــ  و ارتكــاب بــه محرمــات او هــیچ بــاك  نــدارد، و حتــ  نســبت بــه خــدا  عــز و جــل   

ــتكبار د ــه:   و        ارد           اس ــر ة   »        جمل ــزا  ه م  م غ ف  ــك  ج  ــت)طباطبایی،    «                                       أ ولئ  ــان اس ــل آن ــر جزی ــان اج                                             بی

0310    ، 0  :  31  .)   

ــو:  ــن »       بگ ــدگان م ــاده   -                ا  بن ــر خویشــتن زی ــه ب ــته                             ك ــد                 رو  روا داش ــدا   -     ای                 از رحمــت خ

                                          آمــرزد، كــه او خــود آمرزنــده مهربــان                                                             نومیــد مشــوید. در حقیقــت، خــدا همــه گناهــان را مــ  

ــر  «       اســت. ــاً    إ     (.»   13 ،      )زم ــذ ن وب  ج م یع ــر  ال ــه  ی غ ف  ــل    «                                     ً          ن  الل  ــد  را تعلی ــ  از نومی ــه نه ــن جمل                                            ای

                                      انـد پـس مغفـرت خـدا عـام اسـت،                                               کند كه تمـام  گناهـان قابـل آمـرزش                      نموده و هم اعالم می
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                و آنچــه قــرآن       ســت ی              طــور گــزاف ن                خواهــد و بــه            ســبب مــ    ی                              لــیكن آمــرزش گناهــان هرکســ

ــ                                      شـــفاعت و یكـــ  هـــم توبـــه                                                           ســـبب مغفـــرت معرفـــ  فرمـــوده دو چیـــز اســـت یكـ

ــه جملــه      کــه   ی          (، هنگــام   020   :  01 ،      0310                اســت)طباطبایی،  ــذ ن وب  »           ب        رســیم       مــ   «                                      إ ن  الل ــه  ی غ ف ــر  ال

ـ                  كه بـا حـرف تأک                                                   جمـع بـا الـف و الم( همـه گناهـان را بـدون         «)        الـذنوب  »                  آغازشـده و كلمـه     د   ی

ـ  گ   ی             استثنا در برم           شـیرازی،              شـود)مکارم                                       گیـرد و دریـا  رحمـت مـواج مـ                      سـخن اوج مـ       رد   ی

0310    ،   09   :  111   .)   

                                                                                               و هرگاه بندگان مـن، از تـو دربـاره مـن بپرسـند، ]بگـو[ مـن نـزدیكم و دعـا  دعاكننـده            »  

                                            [ بایـد فرمـان مـرا گـردن نهنـد و بـه                            كـنم، پـس ]آنـان             اجابت م   -             که مرا بخواند           به هنگامی  -  را

       حتمــ                                  اســتجابت دعــا از جانــب خــدا     (.   081 ،       )بقــره  «                                               مــن ایمــان آورنــد، باشــد كــه راه یابنــد 

                                                                                                  است مگر آنكه دعا برخالف طبیعـت، یـا نفـرین بـه مـردم یـا موانـع دیگـر  داشـته باشـد كـه            

                      خواهـد كـه صـالح او                                                                             آن موقع صورت دعا را دارد ولـ  درواقـع دعـا نیسـت و یـا چیـز  مـ        

  «       دعـوه  »                                                بینـد كـه بـه ضـرر او اسـت در ایـن صـورت                                           نیست و اگر حقیقت مكشوف شـود مـ   

                   ایـن قـرب بـرا        . (   338  :  0 ،    0311                            قـوع نپیوسـته است)قرشـی،                                      واقع  كه در آیه قیـد شـده بـه و   

                                                                                  شود كه بـه اختیـار از کثـرات نفسـان  خـود مقـدار  بریـده باشـد و خداونـد                       كس  حاصل م 

ــز  در او        ــرب چی ــن ق ــه از ای ــ  ك ــت. كس ــاداش داده اس ــه او پ ــدتش را ب ــدار  از وح                                                                                                 مق

              دارد، مشــمول           ا  از آن                                شــود، و هــر كــس كــه بهــره                                           نباشــد، ملعــون و مطــرود و مبغــوض مــ 

   (.   311  :  2  ،     0312                                      رحمت و دعوت و رضا  اله  است)خانی رضا، 

تذكر دادن و یادآوری. 1-3

ــا ایــن عقــل زیــر خروارهــا خــا  و                                                 بســیار  از چیزهــا را عقــل مــردم در  مــی  ــد  ام                                                   کن

      شـده                 هـای مـدفون                                                      شود، كـار پیـامبران ایـن اسـت كـه ایـن عقـل                                  سنگ  هوا  نفسان  مدفون می

ــ ــد، ذك ــب و                          را برانگیزانن ــس اســت و حضــور مرات ــا در نف ــا  حضــور معن ــه معن ــذكر ب                                                                            ر و ت

                                     هـا ذكـر و تـذكر سـاحت كبریـاي                                       شـمار دارد و درجـه عـال  آن                             درجات شـدت و ضـعف بـی   

                                                                                            است ازنظر اینكه ذكـر صـفت نفسـان  و حضـور صـورت معلـوم و یـا مفهـوم در ذهـن عـالم           
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ــدانی،   ــینی همـ ــر است)حسـ ــم    (.   032  :   03   ،    0010                                   و ذاكـ ــه          مهـ ــور  كـ ــرین امـ ــامبران                         تـ             پیـ

        اند از:             دادند عبارت                             السالم( مورد یادآور  قرار می        )علیهم

 یاد خدا. 1-1-7

                                                                                             یاد خدا تنها ذكر لفظ  نیسـت، بلكـه خـدا را در درون جـان حاضـر دیـدن و بـه یـاد علـم          

                                                                               و رحمت وسـیعش بـودن اسـت، ایـن یـاد خـدا بـه انسـان نیـرو و آرامـش و               ان ی  پا   ی        و قدرت ب

ــ   ــایمرد  م ــدرت و پ ــوت و ق ــیرازی،  بخ                                  ق ــد)مکارم ش ــه)اعراف   091  :  1 ،    0310                    ش   (    210 ،                ( در آی

                                                                معنـا  ایـن آیـه شـریفه ایـن اسـت كـه در موقـع مداخلـه                                              نیز توجه به خدا را یادآورمی شـود: 

ــیطان       ــ  ش ــه وقت ــت ك ــاران اس ــن روش، روش پرهیزگ ــرا ای ــر، زی ــاه بب ــدا پن ــه خ ــیطان ب                                                                                                    ش

                       ت كـه مالـك و مربـ                                             افتنـد كـه پروردگارشـان خداونـد اسـ                              شود به یـاد ایـن مـی                نزدیكشان می

                                   بهتـر كـه بـه خـود او مراجعـه                                                                       ایشان اسـت و همـه امـور ایشـان بـه دسـت اوسـت، پـس چـه         

                                                                                                      نموده و به او پناه ببـریم، خداونـد هـم شـر شـیطان را از ایشـان دفـع نمـوده و پـرده غفلـت را           

ــی  ــرف م ــان برط ــی                            از ایش ــا م ــان بین ــازد، ناگه ــایی،                                  س ــوند )طباطب ــاد    098  :  8 ،      0312                     ش            ( و  ی

ــد، زمــ  ــد                   خداون ــیار باش ــتمّر و بس ــه مس ــت ك ــؤثر اس ــان م ّ                                ان  در انس ــرًا    »                              ــه  ذ ك  ــر وا الل                        ً          اذ ك 

ــرًا ــی،   «)       ً   ك ث ی ــراوان و        318  :  9 ،      0383          قرايت ــیار ف ــاد  بس ــدگ  م ــت در زن ــل غفل ــون عوام                                                                  (، چ

                               شــود، بــرا  مبــارزه بــا آن                           طــرف انســان پرتــاب مــی                                             تیرهــا  وسوســه شــیاطین از هــر ســو بــه

ــا تمــام وجــود بــه خداونــد)مکارم                        نیســت، ذكــر كثیــر ی  «             ذكــر كثیــر »           راهــ  جــز                                                      عنــ  توجــه ب

   (.   310  :   01  ،     0310        شیرازی، 

 ها های الهی و سرگذشت امت یادآوری نعمت. 2-1-7

                                                          هــای الهــی دعــوت و هــدایت مــردم بــه توحیــد وزنــده                                     اهــداف اصــلی از یــادآوری نعمــت

                            نفــس ایمــانی در مخاطبــان                نفــس و عــزت                                                        کــردن روحیــه شــکر گــذاری، زنــده کــردن اعتمادبــه

                  اســرايیل بــا آن                         ویــژه در مــورد بنــی                                                  خــود زمینــه پــذیرش کامــل دعــوت اســت، بــه            اســت کــه 

ــت     ــه نعم ــری، ازجمل ــاتوانی فک ــعیف و ن ــه ض ــی                                                         روحی ــای بن ــرايیل:              ه ــا              اس ــد انبی                      قراردادن
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                                                                       [ زمـان  را كـه موسـ  بـه قـوم خـود گفـت: ا  قـوم مـن، نعمـت                        و ]یاد كـن  »  ها              درمیانشان آن

                                               ما پیــامبران  قــرارداد و شــمارا پادشــاهان                    کــه در میــان شــ                                           خــدا را بــر خــود یــاد كنیــد، آنگــاه

   (.  21 ،      )مايده  «                                    کس از جهانیان نداده بود، به شما داد                          ساخت و آنچه را كه به هیچ

                                                                     [ هنگـام  را كـه شـمارا از فرعونیـان نجـات دادیـم كـه شـمارا                      و ]یاد كـن  »            نجات از دشمن

              ذاشـتند و در   گ                                          كشـتند وزنانتـان را زنـده بـاق  مـ                                   كردنـد: پسـرانتان را مـ                      سخت شـكنجه مـ   

              نــازل کــردن     (.   000 ،        )اعــراف  «                                                                    ایــن، بــرا  شــما آزمــایش بزرگــ  از جانــب پروردگارتــان بــود 

ّ          مّن و سـلوی                         [ دشـمنتان رهانیـدیم                                                                 ا  فرزنـدان اسـرايیل، در حقیقـت، ]مـا[ شـمارا از ]دسـت       »   

ــرو      ــدرچین ف ــزانگبین و بل ــما گ ــر ش ــادیم و ب ــده نه ــما وع ــا ش ــور ب ــت ط ــب راس                                                                                                   و در جان

                                                             و در حقیقــت، موســ  را بــا آیــات خــود فرســتادیم ]و بــه  »        سرگذشــت   . (  81    ه،    )طــ  «            فرســتادیم!

ــوم خــود را از بهــارخواب               او فرمــودیم ــه      هــا   ی                                    [ كــه ق ــرون آور و روزهــا         ب                                         ســوی روشــنای  بی

                                     [، بـرا  هـر شـكیبا   سپاسـگزار                                         ً                             خدا را به آنان یـادآور  كـن، كـه قطعـًا در ایـن ]یـادآور       

   (. 1 ،        )ابراهیم   «    هاست      عبرت

 و معاد توجه به مرش. 7-1-7

         مانـد و                                                                                        توجه دادن به این مطلب كه اعمـال نیـك و بـد آدمـ  در نظـام هسـت  او بـاق  مـی        

                                                      گیــرد، نقــش بســزای  در اصــالح اعمــال آدمــ  دارد                                          در روز قیامــت موردحسابرســی قــرار مــی

                                                    جـای آورده و آنچـه بـد  مرتكـب شـده، حاضرشـده                                                روز  كه هرکسـی آنچـه كـار نیـك بـه      »

  «                 ا  دور بـــود...                                            میـــان او و آن ]كارهـــا  بـــد[ فاصـــله                كنـــد: كـــاش                      یابـــد و آرزو مـــ        مـــ 

ــران     )آل ــرادرش   »   (.  31 ،       عم ــ  از ب ــه آدم ــرش و   -                              روز  ك ــدرش؛ و از همس ــادرش و پ                                         و از م

                                                                                    گریـزد؛ در آن روز، هرکسـی از آنـان را كـار  اسـت كـه او را بـه خـود مشـغول                       پسرانش مـ  

                از خودتــان دور                  گوییــد مــرش را                    اگــر راســت مــ  »    (*   081 ،       عمــران     )آل   (  31-  30  س،    عــب  «)    دارد      مــ 

   (.   018  ،      عمران    آل  «)     كنید.

ــالف       ــوده و خ ــو و بیه ــان لغ ــان و جه ــرینش انس ــل آف ــد اص ــادی نباش ــر مع ــابراین اگ                                                                                                بن

ــداد         ــه تع ــم ب ــذ، آن ه ــذاها  لذی ــواع غ ــ  ان ــد: شخص ــرض کنی ــت. ف ــ  اس ــت اله                                                                                                حكم
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ــده        حســاب ــ    ی ا       ش ــه خاص ــا توّج ّ             را ب ــان       ی         ــه مهمان ــبت ب ــه نس ــ  ک ــر و لطف ــاس مه ــر اس                                                            و ب

                                  هــا را در فضــا  مناســب و زیــر                 هــا و نوشــیدن                           نمایــد و انــواع خــوردنی                     عزیــزیش دارد تهیــه 

ــا بــا مســئولین  بــرا  پــذیرای  آمــاده کنــد و افــراد                    عنــوان تــدبیر و                   بســیار  را بــه                                                                         ســقف  زیب

                                                                                                   نظارت و حفاظت بـر ایـن مهمانـان قـرار دهـد، لـیكن بعـد از همـه ایـن تشـریفات، مهمانـان             

                                                   د ایـن فضـا شـوند و بـر سـر ایـن سـفره بـه                 هـا وار             هـا و مـوش          ها، گربه              وحش  همچون گرش

                 خانـه سـفره را                                                  سـفره را بـه هـم بریزنـد و آنگـاه صـاحب                                           جان هم افتند و هـم خودشـان و هـم   

                  تواند داشته باشد؟                                        جمع نماید، راست  این مهمان  چه تحلیل  می

      تـر         هـوده  ی                                                  مراتـب از ایـن نـوع پـذیرای  و سـفر هچینـ  ب                                            آر ، اگر معاد نباشد کـار خـدا بـه   

ـ                                                           انـدازه جهـان هسـت  پـیش رو  انسـان گسـترده اسـت،              بـه    ی ا                          را خداونـد نیـز سـفره            است، زی

ــفره ــو و   ی ا        س ــموات  و اال رض(            ن ــت)ب د یع  الّس ــود اوس ــده آن خ ــراع کنن ــه اخت ــار  ک ّ                                 ابتك                                                «  

ــام ــا    (.  08  :     0313          قرايتــی،   «)   010 ،       انع ــر از ابزارهــای            ب ــذکور یکــی دیگ ــه آیــات م ــه ب                                                            توج

                                                                توجـه بـه مـرش و معـاد اسـت زیـرا تمـام انبیـاء مـأمور             (     السالم    هم ی                انقالبی انبیاء)عل  -      اصالحی 

     اند.                     به تبلیغ این امر بوده

 توجه به كرامت انسان. 4-1-7

                              چیـز را بـرا  او آفریـده و                    خداونـد همـه          باشـد    ی                                         انسان خلیفه خـدا و مسـجود فرشـتگان مـ    

  ا                             راسـتی مـا فرزنـدان آدم ر           و بـه  »          فرمایـد:                           کـه قـرآن كـریم مـی                                     تحت تسخیر او قـرار داده چنـان  

  (   11 ،        )اسـراء   «                                      هـا  خـود برتـر  آشـكار دادیـم                                        هـا را بـر بسـیار  از آفریـده                       گرام  داشتیم...آن

               تـر و واالتـر                                                                                         انسان امتیازات فراوانـ  بـر مخلوقـات دیگـر دارد كـه هـر یـك از دیگـر  جالـب         

ــه      ــم  مجموع ــازات جس ــر امتی ــالوه ب ــان ع ــت و روح انس ــال  و                                                                   اس ــتعدادها  ع                              ا  از اس

ــ  ــرا  پیم ــیار ب ــای  بس ــه                                توان ــل ب ــیر تكام ــه،                            ودن مس ــت )نمون ــدود اس ــور نامح   :   02  ،     0310                                 ط

098   .)   

ــل و      ــق و باط ــاد و ح ــه صــالح و فس ــت ب ــارت از معرف ــر  عب ــل نظ ــ  و عق ــل عمل                                                                                          عق

                                                                                                   حســن و قــبد امــور اســت و ادلــه عقلیــه و نقلیــه از آیــات و اخبــار متكفــل آن اســت و عقــل 
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                   و اخـالق حمیـده و                                                                              عمل  عبارت از تـدبیر امـور مطـابق عقـل نظـر  از تحصـیل عقایـد حقـه         

                                                                        کــه بــاالترین نعمــت خداونــد متعــال اســت کــه بــه انســان كرامــت          باشــد   ی                   اعمــال صــالحه مــ

                   هـا اسـت و كسـ                                                                               نموده همان قوه عقل و فكر است كـه رهبـر نجـات و كلیـد سـعادت انسـان      

                                                                                 نخواهــد رسـید مگـر از پرتــو تفكـر و تـدبر و ایمــان تقلیـد  كسـ  را بــه          ی ا                      بـه مقـام و رتبـه   

       گــردد                                                                  رســاند و كســ  از پرتگــاه ضــاللت بــه شــاهراه هــدایت نمــ        مــ                    ســعادت و فضــیلت ن

    38             ( و در آیــه    218  :       0311،0                                                                           مگــر اینكــه ایــن نیــرو  خــداداد  را بــه كــار بینــدازد)داور پنــاه، 

                       یعنـ  ا  انسـان تـو      «       ایـد؟               خـوش كـرده                                     جای آخـرت بـه زنـدگ  دنیـا دل            آیا به »       فرماید:         توبه می

                                                          بنـابراین بـه زنـدگان  دنیـا راضـ  نشـو و خـود                                                در نظام هست  ارزش و جایگـاه واالیـ  دار  

                    گــاه بــه گنــاه و                                                                                     را بــه آن نفــروش، بنــابراین اگــر انســان قــدر و قیمــت خــود را شــناخت هــیچ

       گراید.          فساد نمی

 توجه به عرض اعمال. 5-1-7

                                                                                            یك  از معتقدات كـه نقـش بـه سـزای  در اصـالح جامعـه و كنتـرل و بازدارنـدگی از گنـاه          

ــال   ــرض اعم ــئله ع ــت)هزاوه                             دارد مس ــزرش اس ــوایان ب ــر پیش ــر    ( »    0381  :   01    ای،                                    ب ــو: ]ه                و بگ

                                                              زودی خـدا و پیــامبر او و مؤمنـان در كـردار شـما خواهنــد                                   خواهیـد[ بكنیــد، كـه بـه                كـار  مـ   

                         شـوید پـس شـمارا بـه                                                           سـوی دانـا  نهـان و آشـكار بـاز گردانیـده مـ                   زودی بـه              نگریست و به

                                         ایـن دسـتور  اسـت كـه خـدا  سـبحان          . (   011 ،       )توبـه   «                         دادید آگاه خواهـد كـرد                 آنچه انجام م 

                                                                                  دهد كه بـه مسـلمانان گوشـزد كنـد هـر آنچـه را خـدا بـه شـما دسـتور داده                           به پیغمبر خود می

                                    دهـد زیـرا كـه او عمـل شـما را                                                                           انجام دهیـد بـا توجـه بـه آنکـه خـدا پـاداش اعمالتـان را مـی         

         طبرســی،      بیند)                                                                                     بینــد، و مثــل آن اســت كــه فرمــوده باشــد: هــر كــار  بكنیــد خــدا آن را مــ       مـ  

0311    ، 00   :  211   .)   

 تحریک عواطف. 1-1-7

                                 هـا و عواطفشـان نیـز سـروکار                      هـا بـا قلـب                                                     ازآنجاکه تبلیغ، عالوه بر اندیشـه و خـرد انسـان   

ــه ــا                                        دارد، انبیــا و مبلغــان الهــی ب ــاگون از اســتدالل عقلــی و ی ــان گون                                                                  تناســب شــرایط و مخاطب
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                              درروش عـاطفی قـرآن، مطالـب           انـد.                      هـا بهـره جسـته                                                بیان عاطفی بـرای تأثیرگـذاری و اقنـاع آن   

ــی   ــک م ــت خــا  مطــرح و عواطــف انســانی را تحری ــانی، بالطاف ــد و در                                                                                    اســتداللی و بره            کن

                              نمایـد،این ابـزار در دعـوت                              ای و عمیـق ایجـاد مـی                                          نشـیند و در انسـان تغییـرات ریشـه            قلب می

                        شــده و در قــرآن نیــز                      هــا اســتفاده مــی                                    هــای مختلــف در کنــار ســایر روش                       انبیــاء، در موقعیــت

ــرا ــوزه           ب ــت در ح ــرای موفقی ــان ب ــه مؤمن ــبت ب ــرادری نس ــس، از وا ه ب ــن ح ــك ای                                                                                            ی تحری

      جوید.                  اصالح گری بهره می

                                                                                                در حقیقت مؤمنـان بـاهم برادرنـد، پـس میـان برادرانتـان را سـازش دهیـد و از خـدا پـروا            »

                                 بـرای مثـال در برخـورد موسـی        (.  01 ،        )حجـرات   «                                                بدارید، امید كـه مـورد رحمـت قـرار گیریـد.     

     تــا   «                پروردگــار تــو »       جویـد        مــی  «                پروردگـار مــا  »              جــای عبــارت                     ، موســی )ع(  بـه                  )ع(  بـا فرعــون 

       طلبــی                                                                                            عواطــف فرعــون را متوجــه ایــن نکتــه ســازد کــه خــودش و هــارون بــه دنبــال قــدرت 

                                         طــور کنایــه بــه او فهماندنــد ادعــای                                 ســوی پروردگــار اوینـد، بــه                                     نیسـتند، بلکــه فرســتادگانی بــه 

       موسـی                              و  خداونـد متعـال اسـت.                                    کـس صـحید نیسـت و تنهـا مخصـ                            ربوبیت از سـوی هـیچ  

ــره         ــت بهـ ــؤثر اسـ ــف مـ ــک عواطـ ــه در تحریـ ــش( کـ ــتفهام )پرسـ ــاهی از اسـ                                                                                               )ع(  گـ

                                                                                            گفـت: آیـا غیـر از خـدا معبـود  بـرا  شـما بجـویم، بااینکـه او شـمارا برجهانیـان             »:    جوید    می

   (.   001 ،      )اعراف  «                برتر  داده است؟

           وش عــاطفی            چنــین از ر                                 شــدن بــا گمراهــی قــوم ایــن                                       پــس از بازگشــت از میقــات و مواجــه

                                     سـوی قـوم خـود برگشـت ]و[ گفـت:                                              پـس موسـ  خشـمگین و انـدوهنا  بـه      »   کند            استفاده می

                                                                                                       ا  قوم مـن، آیـا پروردگارتـان بـه شـما وعـده نیكـو نـداد؟ آیـا ایـن مـدت بـر شـما طـوالن                

                                                                                                نمود، یا خواستید خشـم  از پروردگارتـان بـر شـما فـرود آیـد كـه بـا وعـده مـن مخالفـت                م 

                                                                     هــای اعمــال ایــن شــیوه، تصــرید بــه رابطــه مخاطــب بــا مبلــغ      راه         یکــی از     (.  81 ،    طــه  «)        كردیــد؟

             کـه بارهـا     «           یـا قـوم   »                       کنـد؛ ماننـد عبـارت                                                         است که خیرخـواهی و دلسـوزی مبلـغ را تلقـین مـی     

     اهلل و               جـای کلمـه        بـه   «               ربـی و ربکـم   »                                                       در صدر جمالت موسـی )ع(  آمـده و یـا کـاربرد عبـارت      

                            و بــه وجــود آورنــده جــو         نمایــد                                                          رب کــه جملگــی حکایــت از سرنوشــت واحــد طــرفین مــی
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       انــد،                                                                                                  تفــاهم و همــدردی اســت. گــاهی نیــز بــا اشــاره بــه ســتمی کــه بــر خویشــتن روا داشــته 

                                                                 و چـون موسـ  بـه قـوم خـود گفـت: ا  قـوم مـن، شـما بـا            »  :      دهـد                         دلشان را مخاطب قرار می

                                                                                         [ گرفتن گوساله، بر خـود سـتم كردیـد، پـس بـه درگـاه آفریننـده خـود توبـه كنیـد                      ]به پرستش

                                                                                           [ خودتان را به قتـل برسـانید، كـه ایـن ]كـار[ نـزد آفریـدگارتان بـرا  شـما بهتـر               ان         و ]خطاكار

ــت     ــان اس ــذیر مهرب ــه پ ــه او توب ــذیرفت، ك ــمارا پ ــه ش ــدا[ توب ــس ]خ ــت. پ ــره  «                                                                                      اس    (.   10 ،       )بق

                             هــا، در مــوارد بســیاری در             تــرین راه                                                           درمجمــوع، ایــن شــیوه در دعــوت موســی )ع(  بــا ظریــف

 .        رفته است   کار        ها، به                         کنار سایر ابزارها و روش

 جدال احسن )مجادله(. 7-1-7

              تـوان بـرای                                      هـای قـاطع و عقـل پسـند، مـی                                                     با شـیوه مجادلـه و منـاظرات علمـی و جـواب       

              طـرف مقابـل                تـوان بـه                                                  های صحید اقدام نمـود و بـه ایـن شـیوه مـی                                روشنگری افكار و ارايه راه

                مایـد. اتخـاذ             اندیشـی ن                                                                        فهماند، كه فكر و عملش خـالف بـوده و بایـد بـرای بهبـودی آن چـاره      

                                    گـذارد لـذا قـرآن بـر ایـن روش                                          هـا تـأثیر بسـزایی برجـای مـی                                  چنین روشی برای نفـوذ در دل 

ــه    »    ورزد              تأکیــد مــی ــان ب ــا آن ــه راه پروردگــارت دعــوت كــن و ب ــدرز نیكــو ب ــا حكمــت و ان                                                                                    ب

                [ كسـ  كـه از                                                                               [ كه نیكوتر اسـت مجادلـه نمـا . در حقیقـت، پروردگـار تـو بـه ]حـال            ا        ]شیوه

ّ       اّولـین      (.   021   ،     نحـل   «)                                یافتگـان ]نیـز[ دانـاتر اسـت           [ راه                              ده دانـاتر و او بـه ]حـال    ش              راه او منحرف  

                                                                                              وظیفــه انبیــا، دعــوت اســت و دعــوت بایــد جهــت و مراحــل و مراتبــ  داشــته باشــد)حكمت، 

                            باشـد.( و همچنـین موعظـه                                                                     موعظه، جدال نیكـو حكمـت راه عقلـ  و موعظـه راه عـاطف  مـ       

                                                       شـد)هم محتـوا نیكـو باشـد و هـم شـیوه و بیـان(و                                                 باید ح سن باشد، ول  جدال بایـد احسـن با  

                           هـا  دعـوت اسـت)قرايتی،                    هـا از شـیوه                                 هـا و آفـات و خطـرات بـد                               بیان آثار و بركات خـوب  

0383     ،  1   : 011   .)   

 ایمانان گیری و برايت از بی کناره. 7-1-7

                                                       و سـایر انبیـا و حـق بـاوران توحیـد مـدار، ضـمن              نـوح   و           ابـراهیم             نیز همچـون           موسی )ع( 

     هـا                        دلیـل گروهـی از آن                                                        خویی بـا مخاطبـان، وقتـی بـا حـق ناپـذیری بـی                  نان و نرم            دوستی با مؤم

http://tahoor.com/fa/Article/View/117689
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             تـرین شـکل                   گیـرد. سـاده                                                            شـود، روش برايـت را بـا درجـات مختلـف در پـیش مـی                   مواجه مـی 

               صـراحت اعـالم              هـا بـه                                                                         این برايـت در چنـین جمالتـی آشـکار اسـت؛ پـس از یـادآوری نعمـت        

ــد:      مــی                                     زمــین اســت همگــ  كــافر شــوید،                                                  و موســ  گفــت: اگــر شــما و هــر كــه درروی  »        کن

                                      ( در آیـه زیـر و امثـال آن برايـت      8 ،          )ابـراهیم    «         [ اسـت                         نیـاز سـتوده ]صـفات                       گمـان، خـدا بـ        ب 

                   روز حسـاب عقیـده                             ّ                       و موسـ  گفـت: مـن از هـر متكّبـر  كـه بـه        » :   شود       تر می               موسی )ع(  جدی

   (.  21 ،     )غافر   «  ام                                                 ندارد، به پروردگار خود و پروردگار شما پناه برده

                                                                                یفه حكایـت كـالم موسـ  )ع( اسـت، كالمـ  كـه بـا آن تهدیـد فرعـون را بـا                       این آیه شـر   

                                                                          كنـد، او تهدیـد بـه كشـتن موسـی )ع(كـرده بـود و آن جنـاب تهدیـدش                                 تهدید خود مقابله مـ  

            گیـری یـا                                                   در آیـه دیگـر، مرحلـه دیگـر یعنـی کنـاره             بـرد.                                       كرده به اینكه به پروردگارش پناه مـ  

                 بـرم از اینكـه                                                  وردگـار خـود و پروردگـار شـما پنـاه مـ                   و من بـه پر  »  :    شود                    برايت عملی بیان می

    21 ،       )دخـان   «         گیریـد(                                آوریـد، پـس از مـن کنـاره                                                 باران كنید؛ و اگـر بـه مـن ایمـان نمـ               مرا سنگ

                                                                                       ازآنجاکـه مســتكبران دنیاپرســت هــر كــس را در جهــت مخــالف منــافع نامشــروع خــود      (.  20  و 

                  كننــد، موســ )ع(                وگــذار نمــ                                              تهمــت و ناســزا، و حتــ  قتــل و اعــدام، فر        گونــه   چ ی               ببیننــد از هــ

                 بـرم از اینكـه                                                                      فرماید: مـن بـه پروردگـار خـود و پروردگـار شـما پنـاه مـ                           عنوان پیشگیر  م     به

                         مرا متهم یا سنگسار كنید.

 های جدید دعوت هجرت برای یافتن عرصه. 9-1-7

                                                 هـای جدیـد دعـوت بـرای انبیـا بـوده اسـت.                                                    هجرت، همواره یکـی از طـرق یـافتن عرصـه    

ــ ــامبران اله ــیهم                 پی ــا و عل ــی نبین ــه                                ی )عل ــور ب ــاهی مجب ــی، گ ــرامین اله ــرای ف ــالم(، در اج                                                             الس

               و كسـان  كـه    »         فرمایـد:              قـرآن مـی                                             شدند. گاهی تمـام عمـر در سـفر بودنـد.                      سفرهای بسیاری می

ــرده   ــدا هجــرت ك ــتمدیدگ ، درراه خ ــس از س ــان                                                    پ ــه آن ــوی  ب ــا  نیك ــا ج ــن دنی ــد، در ای                                                     ان

ــ       مــ          زنــدگی     (.  00 ،      )نحــل  «                   تــر خواهــد بــود     زرش                      ً                             دهــیم و اگــر بداننــد، قطعــًا پــاداش آخــرت ب

                هــای گونــاگون                                        هــای زیــادی داشــت و او در ســرزمین                                       موســی )ع(  و دعــوتش فــراز و نشــیب

                                                      پرداخـت. موسـی )ع(  سـفرهای هجـرت گونـه متعـددی                                   هـای تبلیغـی خـویش مـی               به حرکـت 
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                                                                                                  در طــول حیــات پربرکــت خــود انجــام داد، اولــین ســفر او هنگــامی اســت کــه درگیــری او بــا 

               کنـد؛ کـه او                                                    شـود و فرعـون حکـم اعـدام او را صـادر مـی                                      قبطیان به قتـل او منجـر مـی          یکی از 

                                                   سـوی مــدین روانــه شــد و ســفر دشــوار او هشــت                                                       شـتابان، بــدون توشــه راه بــا پــای پیــاده بــه 

                                  رسـید و مـدت ده سـال در آنجـا                   حضـرت شـعیب                   کـه بـه خـدمت                                   روزبه طـول انجامیـد تـا آن   

                                  ز نیـل بـه مقـام نبـوت بـود.                             بـه مصـر، کـه پـس ا           مـدین                                     ماند، دومین سفر او، سفر بازگشـت از  

                                 آسـا و یـد بیضـا کـه بـه او                                                                           در این زمان، او پـس از مشـاهده آیـات الهـی مثـل عصـای معجـزه       

                                                                                   شــده بــود، در نزدیکــی مصــر مأموریــت یافــت تــا همــراه بــرادرش هــارون بــه                اختصــا  داده

   (.http://yon.ir/82I7      دسترس                                            دعوت فرعونیان بشتابد)تقی زاده فانید،. قابل

  ،                بنــی اســرايیل                                                                         ســفر بعــد موســی )ع(  پــس از مراحــل مختلــف دعــوت او یعنــی دعــوت  

      هـای           خـواهی                                                                                دعوت فرعـون و مـو و دیگـران صـورت گرفـت، آن زمـان کـه علیـرغم فرجـام         

ـ                                        هـا هرگـز از کفـر و معاصـی خـود                                         ع عـذاب الهـی از فرعونیـان، آن                             مکرر موسی )ع(  بـرای رف

             هـا را بـه                                         اسـرايیل و پیـروان موسـی )ع( ، آن                             هـای مـداوم بـه بنـی                و با سـتم         داشتند   ی        دست برنم

ــت      ــازه فعالی ــؤمن اج ــردم م ــه م ــاق ب ــار و اختن ــرزمین مصــر فش ــد و در س ــتوه آورده بودن                                                                                                    س

                                از اهــداف اصــلی رســالت اســت                                                           داد و اجــرای احکــام دیــن خــدا در جامعــه کــه یکــی        نمــی

                                                                                        شده بود، همچنین حجیـت بـر مـردم آن سـرزمین تمـام و دیـن خـدا بـه همگـان ابـالغ                  متوقف

ــریفانی،       ــیده بود)ش ــام رس ــه اتم ــا ب ــی )ع(  در آنج ــت موس ــع مأموری ــود و درواق ــده ب                                                                                                    گردی

0381      ،   203   .)   

       ه بـا                                                                                          به هـر ترتیـب، در ایـن شـرایط، موسـی )ع(  باراهنمـایی الهـی تصـمیم گرفـت شـبان            

ـ           هجـرت نما   (              بیـت المقـدس   )        فلسـطین       سـوی                       پیـروان خـود بـه                                    هجـرت او بـه بیـانی مبـارزه        د   ی

                                         بنـدگان مـرا شـبانه حركـت ده، زیـرا       »           ردیم كـه:                         و بـه موسـ  وحـ  كـ     »                       منفی بـا طـاغوت بـود   

                                         بــدین ترتیــب، موســی )ع( ، آن پیــامبر     (.  12 ،                                                   شــما مــورد تعقیــب قــرار خواهیــد گرفــت )شــعرا

                                             زدنــی و اخالصــی ویــژه بــه حرکــت تبلیغــی                                              شــریعت، بــا پایــداری و اســتقامتی مثــال        صــاحب

             و یـا رفـع                          منظـور گسـترش دعـوت                          داد و هجـرت را بـه                                       خود در هر عرصه و شرایط ادامـه مـی  

 .     دانست                              موانع دعوت، حیاتی و ضروری می
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 امید دادن و پرهیز از یأس. 10-1-7

                                                                       بـزرش کـاری نیسـت کـه هـر کـس یـا کسـانی قـادر بـه تحمـل آن               ی    هـا         قـدرت            مواجهه با

                                                             زودی دچـار ضـعف روحـی و نومیـدی شـوند. وظیفـه پیشـوای                                       باشند، پـس ممکـن اسـت بـه    

                                                  آفـت اسـت. موسـی )ع(  بـدین منظـور، پیوسـته                                نگـر پیشـگیری از ایـن                               دانا و کـاردان و آینـده  

ــان        ــر فرعونی ــروزی ب ــات و پی ــه نج ــدی، ب ــاف خداون ــی و الط ــات اله ــان آی ــان را بابی                                                                                                      مؤمن

ــی  ــدوارتر مــ ــتمکار امیــ ــریفانی،                                  ســ ــده     201  :     0381                 ساخت)شــ ــونس آمــ ــوره یــ                                  ( در ســ

           کـه بـیم                                                                                         سـرانجام، كسـ  بـه موسـ  ایمـان نیـاورد مگـر فرزنـدان  از قـوم و ، درحـالی           »   است

                                                       هـا ایشـان را آزار رسـانند و در حقیقـت، فرعـون در                                             از آنكـه مبـادا فرعـون و سـران آن             داشـتند  

   (.  83 ،     )یونس  «          کاران بود                جو  و از اسراف                 آن سرزمین برتر 

ــن ــود،           ای ــاده ب ــاالی ســر ایشــان آم ــان ب ــه شمشــیر فرعونی ــد ک ــا در حــالی ایمــان آوردن                                                                                               ه

                             بــه رحمــت خــدا امیــدواری                                           هــا را در برابــر تهدیــدها و فشــارها،                             بــاوجوداین، موســی )ع(  آن

                              ایـد و اگـر اهـل تسـلیمید                                                                    و موسـ  گفـت: ا  قـوم مـن، اگـر بـه خـدا ایمـان آورده         »     بخشید    می

   (.  80 ،     )یونس   «                بر او توك ل كنید

        داشـتن                                                                                     در مقطعی دیگر چون تصـمیم فرعـون مبنـی بـر کشـتن تمـام پسـران وزنـده نگـه         

      شـدت                  افکنـد و بـه                   اسـرايیل سـایه                                                              دختران اعـالم گردیـد و رعـب و وحشـتی عمیـق بـر بنـی       

       موســ   » :                                                                                        نگرانشــان ســاخت، موســی )ع(  بابیــان مــؤثر و نافــذ در دل آنــان بــذر امیــد کاشــت

                                                                                               به قوم خـود گفـت: از خـدا یـار  جوییـد و پایـدار  ورزیـد، كـه زمـین از آن  خداسـت آن           

                             [ بـرا  پرهیزگـاران اسـت؛                            دهـد و فرجـام ]نیـك                                                را به هر كس از بنـدگانش كـه بخواهـد مـ     

                  سـوی مـا آمـد                         [ بعدازآنکـه بـه                                                    ند: پیش از آنكه تـو نـزد مـا بیـای  و ]حتـ           [ گفت           ]قوم موس 

                                                                                               مورد آزار قـرار گـرفتیم. گفـت: امیـد اسـت كـه پروردگارتـان دشـمن شـمارا هـال  كنـد و            

ــان   ــین ]آن ــین جانش ــمارا رو  زم ــ                                            ش ــل م ــه عم ــا چگون ــرد ت ــاه بنگ ــازد آنگ ــد                                                      [ س   «       كنی

   (.   029  و      028 ،      )اعراف
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 اصلی دعوت )تربیت نیرو و کادر(تعیین نقیبان و کادر  .11-1-7

                                              دار و مـؤثر انبیـا و مبلغـان الهـی بـوده                   هـای هـدف                                        تربیت پیشتازان حرکت دینـی، از تـالش  

                              )ع( از خـانواده خـود هسـته                     حضـرت ابـراهیم        ) ( و                 پیـامبر اسـالم                           اسـت. مبلغـانی همچـون    

                                  کـه نخسـتین پیـروانش از ذریـه                                                                   مرکزی دعـوت را تشـکیل دادنـد و موسـی )ع(  نیـز ضـمن آن      

            ردم معرفــی                             اســرايیل تربیــت و بــه مــ                       عنــوان نقبــای بنــی                                           و خانــدان اوســت، نخبگــان قــوم را بــه

ــان دوازده ســركرده    :        نمایــد      مــی                                                                                       در حقیقــت، خــدا از فرزنــدان اســرايیل پیمــان گرفــت؛ و از آن

                                                                                                         برانگیختیم؛ و خـدا فرمـود: مـن بـا شـما هسـتم. اگـر نمـاز برپـا داریـد و زكـات بدهیـد و بـه              

                                                                      ً                                  فرســتادگانم ایمــان بیاوریــد و یاریشــان كنیــد و وام نیكــوی  بــه خــدا بدهیــد، قطعــًا گناهانتــان 

ــ        را از ــما م ــاغ             ش ــه ب ــمارا ب ــم و ش ــان                                زدای ــر ]درخت ــه از زی ــایی ك ــت                                  ه ــا روان اس                         [ آن نهره

ــی ــراه            درم ــت از راه راســت گم ــر ورزد، در حقیق ــدازاین كف ــما بع ــس از ش ــر ك ــس ه                                                                                          آورم. پ

   (.  02 ،      )مايده  «        شده است

                                                                                نقیب، بـه عـالم، جسـتجوگر و آشـنا بـه احـوال دیـن و دنیـای قـوم گفتـه            »              برخی معتقدند: 

                                                                    کننـده وحـی الهـی باشـد. موسـی )ع(  از میـان قـومش نقیبـانی                        کـه دریافـت                  شود، بـدون آن     می

                                                                                          گزیند کـه همکـاران و وزیـران او درحرکـت رسـالت، بـازوان پرتـوان و چشـمان تیـزبین                برمی

ــی  ــان اســباط بن ــابراین حضــرت موســی )ع(                                                       و کــارگزاران تبلیغــی او در می ــد، بن                                                   اســرايیل بودن

                                                    سـرايیل جریـان تشـکیل داده ویـارانی داشـت کـه        ا                                  قبـل از هجـرت، در میـان بنـی       ی    هـا         در سال

                                                                              عنـوان شـیعیان موسـی )ع(  یـادکرده اسـت )احمـد نـژاد، کلباسـی، محمـد                              خداوند از ایشان به

ّ                                             آنكــه مــردمش متوّجــه باشــند. پــس دو مــرد را بــاهم در                           و داخــل شــهر شــد بــ    ( »    0390      زاده،                

                       کـس كـه از پیـروانش                                                                              زدوخورد یافـت: یكـ ، از پیـروان او و دیگـر  از دشـمنانش ]بـود[. آن      

ّ                                                                                    بود، بر ضـّد كسـ  كـه دشـمن و  بـود، از او یـار  خواسـت. پـس موسـ  مشـت  بـدو زد و                      

ــراه    ــمن  گم ــه او دش ــت، چراک ــیطان اس ــار ش ــن ك ــت: ای ــكار                                                                               او را كشــت. گف ــده ]و[ آش                     كنن

   (.  01 ،    )قصص  «    است

http://tahoor.com/fa/Article/View/24731
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 روش آزمایش و تصفیه. 12-1-7

                         تـا مخلـص را از مـدعی           شـود                                                                  گاهی مبلـغ نـاگزیر از امتحـان و آزمـایش پیـروان خـود مـی       

                                  هــای تغییرناپــذیر الهــی، ســنت                                                                        و اهــل ایمــان را از اهــل نفــاق تمیــز دهــد، لــذا یکــی از ســنت

               داشـتن زنـان                                عـام پسـران وزنـده نگـه                     اسـرايیل قتـل                                                امتحان است. ازجملـه امتحانـات الهـی بنـی    

                                                                    هـا دربیابـان، دسـتور ورود بـه سـرزمین موعـود، اخـذ میثـاق                                           برای بردگی، نـزول انـواع نعمـت   

              ای را انجــام                              ســتاند کــه اعمــال ویــژه                                                             موســی )ع(  بــرای قــومش، از ایشــان عهــد و میثــاق مــی 

                                                                                                      و كـوه طـور را بـه یـادبود پیمـان ]بـا[ آنـان، بـاال  سرشـان افراشـته داشـتیم و بـه آنـان               »    دهند

                                                                   و ]نیــز[ بــه آنــان گفتــیم: در روز شــنبه تجــاوز مكنیــد؛ و از    د    ییــ                كنــان از در درآ                 گفتــیم: ســجده

  (   010 ،     )نساء  «                 استوار گرفتیم              ایشان پیمان  

                                                                    اســرايیل نیــز کــه حکــم الهــی بــه ذبــد آن توســط ایــن قــوم                                    از مطالعــه داســتان گــاو بنــی

           آیـد کـه                    کردنـد، برمـی                                                های واهـی از امتثـال آن شـانه خـالی مـی                                 گرفته بود و ایشان با بهانه      تعلق

        یـروزی               کـه وعـده پ                                                                            هدف آن نیز آزمایش مردم بـوده اسـت. همچنـین در سـوره اعـراف، آنگـاه      

      قـوم    »]       نمایـد                                           دهـد، بـه آزمـایش الهـی اشـاره مـی                 هـا مـی                                         بر فرعـون و خالفـت زمـین را بـه آن    

                         سـوی مـا آمـد  مـورد                         [ بعدازآنکـه بـه                                                         [ گفتند: پیش از آنكه تـو نـزد مـا بیـای  و ]حتـ            موس 

                                                                                                  آزار قــرار گــرفتیم. گفــت: امیــد اســت كــه پروردگارتــان دشــمن شــمارا هــال  كنــد و شــمارا 

   (.   029 ،      )اعراف  «     كنید                                    [ سازد آنگاه بنگرد تا چگونه عمل م       آنان                 رو  زمین جانشین ]

                                       آزمـایش الهـی قـرار گرفتنـد؛ چـون                                                                 قوم فرعون نیـز ماننـد قـوم موسـی )ع(  مـورد ابـتال و      

     مـی         منـد                  هـای او بهـره                            طـور مسـاوی از هـدایت                                               ها نیز مخاطب دعـوت موسـوی بودنـد و بـه        آن

  «                                             زمودیم و پیـامبر  بزرگـوار برایشـان آمـد                                                  یقـین، پـیش از آنـان قـوم فرعـون را بیـا              و بـه  »    شدند

                                                                                    تــرین امتحانــات فرعونیــان بالهــای تربیتــی فرعونیــان بــود کــه بــرای تنبیــه،        مهــم    (.  01 ،       )دخــان

ــود ازجملــه: قحطــی، طوفــان، حملــه            اتمــام ــه مســیر حــق ب ــًا هــدایت شــدن ب            ً                                                                               حجــت و نهایت

   (.   218 ،      0381                             ها، خون شدن آب نیل )شریفانی،              ها، قورباغه              ها، حمله مگس     ملخ
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 تمسك به وحی و کتاب الهی، برپایی عبادت. 17-1-7

                                                                                                 دولــت مصــلد، دولتــی اســت كــه كتــاب الهــی را قــانون قــرار داده و نمــاز را كــه در همــه 

ــرار دهــد.    ــای كــار خــود ق                                                                                                 شــرایع و ازجملــه شــریعت موســی )ع( وجــود داشــته اســت، مبن

ــرای برپــایی یــك دولــت الهــی و مصــلد اســت، زیــرا در كــار          اصــالح                                                                                           موســی )ع( الگــویی ب

  :     0381                                                                                            خود بـه دو مبنـای ایـن اصـل )تمسـك بـه کتـاب الهـی و نمـاز( عمـل كـرد )دیبـاچی،             

ــد      (.  91 ــاب آســمانی و پیرابن ــه کت ــدون تمســک ب ــین ب              هــای الهــی                                                                               اصــالح واقعــی درروی زم

                                                                                          پذیر نیست؛ و نمـاز نیـز از دیگـر عوامـل اسـت، چـون شـرط اساسـی بـرای وصـول بـه                   امکان

                                                                 ابطـه باخداسـت و آنـان كـه بـه ایـن وسـیله تمسـك نكننـد                                          اصالح واقعی، نمـاز و برقـراری ر  

ّ               هــا كــه بــه كتــاب )خــدا( تمّســك       و آن »                              انــد، ایــن حقیقــت را آیــه:        بهــره                        از اصــالح حقیقــی بــی                       

                                                                                                    جویند و نمـاز را برپـا دارنـد، )پـاداش بزرگـ  خواهنـد داشـت زیـرا( مـا پـاداش مصـلحان را            

  . (   011       عمران،      )آل  «                  ضایع نخواهیم كرد!

ّ                                     زد، مؤلـف المیـزان معتقـد اسـت تنهـا بـا تمّسـک بـه کتـاب خـدا و             سا              وضوح روشن می    به                                      

                                                                             تـوان در زمـین بـه اصـالح رسـید و از فسـاد جلـوگیری نمـود. بـا ایـن                                  قوانین فطری الهی مـی 

ــا فطــرت و نیازهــای اصــیل فطــری انســان مــی    ــق ب ــوانین الهــی منطب          باشــد و                                                                                              اســتدالل کــه ق

                                         ا بـا ایـن قـوانین الهـی بـه اصـالح                                                                اصالح بشر هم باید منطبق با فطرت باشـد، پـس انسـان تنهـ    

       تنهـا                                     گیرنـد کـه قـوانین الهـی نـه                                             یابـد و از ایـن مسـئله نتیجـه مـی                                رسیده و راه رستگاری را می

                                                             نیسـت کـه یگانـه راه سـعادت مـادی و معنـوی اسـت )حـق           «                              دست و پاگیر و مـانع پیشـرفت   »

  . (  28  :     0381      پناه، 

 ها به فرصت تبدیل تهدید. 14-1-7

                                                            ســـاحران، ســـاحران همـــه کـــارگزاران فرعـــون محســـوب                             در جریـــان موســـی )ع(  و 

ــه دســت آوردن مقــام از فرعــون                           شــدند و اکنــون مــژده      مــی ــاداش و ب ــرای پ ــادی را ب                                                                       هــای زی

     هــا                                                                                                      دریافــت کــرده بودنــد و مصــمم بودنــد تــا بــا موســی )ع(  بــه مبــارزه برخیزنــد. مبــارزه آن

          آوردنـد،                 ایمـان نمـی                                            شـد و اگـر پیروزمـی شـدند یـا اگـر           ً                               قطعًا مربوط به میعادگاه عمومی نمـی 
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                     طـور طبیعـی عیـان                                            شـدند؛ امـا اعجـاز موسـی )ع(  بـه                                             بازهم مـزاحم رسـالت موسـی )ع(  مـی    

                                همـه مقـام و منزلـت در نـزد                                                                         ساخت که امری الهـی اسـت و نیـز از آن نظـر کـه سـاحران بـاآن       

ــی )ع(       ــرای موس ــدی ب ــاحران تهدی ــا س ــتند. اینج ــه او پیوس ــد و ب ــاره گرفتن ــون، از او کن                                                                                                       فرع

                                            گفـت: ]نـه[ بلكـه شـما بیندازیـد. پـس        »                            ای بیان داشـته اسـت کـه                       این را خدا در جمله         بودند و

       نمـود          [ مـ                                                     هایشـان، براثـر سحرشـان، در خیـال او، ]چنـین             دسـتی               هـا و چـوب                   ناگهان ریسـمان 

        ( ایــن   11  و     11 ،     )طــه  «                                               خزنــد؛ و موسـ  در خــود بیمـ  احســاس كـرد                شــتاب مـ             هــا بـه          كـه آن 

ـ                                                                ادا تهدیـدی بـرای شـناخت و اعتمـاد هـواداران موسـی                                                  نگرانی از ایـن بـود کـه ایـن سـحر مب

                               )ع(  و مؤمنان به دین خدا باشد.

                                                                                           موســی )ع(  تهدیــد آنــان را پیشــاپیش بــه ســمت فرصــتی بــرای تــرویج دیــن و شــریعت  

ــه  ــود، او ب ــد،                                   خــود کشــانده ب ــاری از قــدرت اعجــاز خداون ــرای ســاحران درب                                                                       طــور پنهــانی ب

                  سـوی دیـن خـدا                  هـا را بـه                   دش و گـرایش آن                                             ربوبیت و بخشندگی او سخن گفـت و زمینـه گـر   

                                                 گونـه مطـرح کـرد کـه وقتـی سـاحران اعجـاز                      تـوان ایـن                                        به وجود آورد. دلیل این مسئله را مـی 

                                                                            درنتیجــه، ســاحران بــه حالــت ســجده درافتــادن؛ گفتنــد: بــه پروردگــار  »                       موســی )ع(  را دیدنــد 

ــارون   ــ  و ه ــار موس ــم؛ پروردگ ــان آوردی ــان ایم ــعرا  «)                                                           جهانی ــ  08-  11 ،      ش ــد           ( و در ج             واب تهدی

ــد:  ــون گفتن ــه  »                 فرع ــا رو  ب ــاك  نیســت، م ــد: ب ــ                                          گفتن ــار خــود م ــا                               ســوی پروردگ ــم؛ م               آوری

ــان        ــتین ایم ــه نخس ــرا[ ك ــاید، ]چ ــا ببخش ــر م ــان را ب ــان گناهانم ــه پروردگارم ــدواریم ك                                                                                                        امی

   (.  10 و    11 ،     )شعرا  «                 آورندگان بودیم

ــن  ــه ســاحران ای ــدیهی اســت ک ــاروی                                      ب ــا در همــان صــحنه روی ــن را تنه ــالیم دی ــه تع   ی                                                            هم

ــد، بلکــه موســی )ع(  و هــارون قــباًل آن  ً                   معجــزه و ســحر فرانگرفتن ــن                                                    ــاره موعظــه                  هــا را درای                ب

ّ                             کرده و مورد توّجه خـود قـرار داده بودنـد.    ـ       بـه ا                                                             صـورت سـاحران کـه خطـر بالفعـل بـرای          ن   ی

                                                                  شـدند، بـه مؤمنـان دیـن الهـی تبـدیل گشـتند و ایـن نبـود                                         حرکت موسـی )ع(  محسـوب مـی   

                             هــا را تحــت تعلــیم الهــی                                موســی )ع(  و هــارون کــه آن                                      مگــر بــه خواســت خــدا و بــه دســت 

                                                    هـا بـه پیشـبرد مقاصـد الهـی گـام برداشـتند.                          هـا و از فرصـت                                  قراردادند و از تهدیدها به فرصت
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ــی            در حكومــت ــا )ع( م ــه فرصــت                          هــای انبی ــدها ب ــدیل تهدی ــوارد بســیاری از تب ــوان م ــا را                                                             ت         ه

                     ونـه خطـری را بـا                                                 هـای حضـرت رسـول ) ( كـه سـعی داشـت هرگ                     ویژه درحرکـت           یافت، به

                           نامـه، بسـتن عهدنامـه و                                                                       های متنـوع، مثـل بخشـش، پـاداش، تضـمین جـان و مـال، امـان             روش

            هـای دیـن                                                            ً                                   ... تبدیل به موقعیتی بـرای تثبیـت دیـن كنـد؛ و ایـن کـار اساسـًا یکـی از اسـتراتژی         

ــی   ــرفت گســترش محســوب م ــرای پیش ــی ب ــی                                                  اله ــت اله ــی و حكوم ــن اله ــدف دی ــود. ه                                              ش

                        دهـد و در ایـن كـار،                                                    رو بـه افـراد، فرصـت بازگشـت و اصـالح مـی                             سـازی اسـت، ازایـن          انسان

      هــای                 کــه در نظــام                   گیــرد، درصــورتی                                                                 منــافع مــادی و معنــوی آن فــرد یــا جامعــه را در نظــر مــی

      شــود                                                                                                   دیگــر تنهــا بــرای رفــع خطــرات حاكمیــت بــا هزینــه كمتــر، بــه ایــن كــار مبــادرت مــی 

   (.  01          )دیباچی، ش

ــا پیمــان ــین موســی )ع(  ب ــ                                   همچن ــا دی ــال قــارون و ســامری برخــورد                   شــکنان ب                                             ن خــدا امث

ــی    ــرمش نشــان م ــردم ن ــل م ــا در مقاب ــختی داشــت؛ ام ــه                                                              س ــیاری بهان ــای آن                           داد و از بس ــا           ه      ه

ـ                                           پوشی كرد. درواقـع، او از میـان چـالش        چشم                                         فرصـتی بـرای ایجـاد كمـال اجتمـاعی         ی           هـا در پ

   (. 0   ، ش    0389                                                   بود و در این مورد، حوصله وسیعی داشت )منتظر القايم، 

 یریگ نتیجه. 0

ــا و روش ــا و روش                               بســیاری از ابزاره ــوده و ابزاره ــاء مشــترک ب ــین همــه انبی ــا ب       هــای                                                               ه

ــاء درحرکــت اصــالحی  ــد:-                                        مشــترک همــه انبی ــی خــود مانن                       . روشــنگری و نصــیحت  0                       انقالب

ــت؛      ــامبران اس ــایف پی ــده وظ ــت، از عم ــه نخس ــه در مرحل ــیر( ک ــذار و تبش ــذکر و  2                                                                                    )ان            . ت

                                       هـا، توجـه دادن بـه مـرش و معـاد،             امـت                          هـای الهـی و سرگذشـت                              یادآوری یاد خـدا، نعمـت  

                                                       . بیــان مطالــب اســتداللی و برهــانی، بالطافــت خــا   3                                     كرامــت انســان و بــه عــرض اعمــال؛

     هــا                                                                                    کــه عواطــف انســانی را تحریــک کننــد وبیانشــان در قلــب بنشــیند و در انســان        طــوری      بــه

     مــی                                              . اســتفاده از شــیوه مجادلــه و منــاظرات عل 0                              ای و عمیــق ایجــاد نماینــد؛                   تغییــرات ریشــه

  .  1          ایمانــان؛                          گیــری و برايــت از بــی           . کنــاره 1              هــای صـحید؛                                          بـرای روشــنگری افكــار و ارايــه راه 

          . تربیـت   8                                  . امیـد دادن و پرهیـز از یـأس؛     1                     هـای جدیـد دعـوت؛                                هجرت بـرای یـافتن عرصـه   



 080                                           (السالم همی)عل الهی انبیاء انقالبی –ابزارهای مشترک اصالحی 

 

 

ــایی    01                         . روش آزمــایش و تصــفیه؛ 9                 نیــرو و کــادر؛                                                  . تمســك بــه وحــی و کتــاب الهــی و برپ

                                               . رهبـری قـوم بـا تمسـک بـه وحـی بررسـی          02       هـا و          فرصـت          ها بـه                . تبدیل تهدید  00      عبادت؛

    شد.

 منابع

          قرآن کریم

                        البالغه. ترجمه فیض االسالم     نهج

ــر و زهــرا کلباســی و عاطفــه محمــد زاده   . 0 ــژاد، امی ــل   ،  (    0390 )                                                              احمــد ن ــل عوام                 تحلی

          اسـرايیل                           بـر آیـات انقـالب بنـی                                                    گیری بیداری دینی از نگاه قرآن کریم بـا تکیـه             مؤثر بر شکل

ــو  ــه فرع ــین     ، ن              علی ــایش ب ــاالت هم ــه مق ــهد:                                     مجموع ــه، مش ــان و جامع ــران، انس ــی ق                                               الملل

  .    0390                    دانشگاه آزاد اسالمی، 

      تـا.            جـا: بـی        ، بـی                  شناسـی در قـرآن                           اهمیت و جایگـاه دشـمن                         تقی زاده فانید، حاجیه،   . 2

  http://yon.ir/82I7:     دسترس      قابل

  .    لطفی   :       ، تهران             انور الدرخشان  ،   ق( 0   001 ) ن ی                        حسینی همدانی، سید محمدحس  . 3

     صدر.  :        ، تهران                            انور العرفان فی تفسیر القرآن  ،  (    0311 )                    داور پناه، ابو الفضل  . 0

             هـای مجلـس                   مرکـز پـژوهش        قـم:    ،                    پیـامبران دولتمـرد      (،    0381 )                  دیباجی، محمد علـی   . 1

  .           شورای اسالمی

ــه،    ،             تحلیــل قصــص  ،  (    0381 )                 شــریفانی، محمــد  . 1                             ّ            قــم: جامعــة المصــطفی ) ( العالمّی

0381    .  

      نــا.                         الســالم )هجــرت(، بــی                                                  هــای تبلیــغ و دعــوت حضــرت موســی )ع(  علیــه      شــیوه  . 1

  http://yon.ir/tahur     س در:    دستر                    المعارف طهور. قابل           تا. دایرة        جا. بی    بی

ــین   . 8 ــید محمدحس ــایی، س ــیرالقرآن   ،   ق(    0001 )                             طباطب ــی تفس ــزان ف ــر     ،                             المی ــم: دفت               ق

  .                                         انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

http://yon.ir/82I7
http://library.tebyan.net/fa/Browse/Search?AuthorID=305571
http://library.tebyan.net/fa/Browse/Search?AuthorID=305571
http://library.tebyan.net/fa/Browse/Search?AuthorID=1198720
http://library.tebyan.net/fa/Browse/Search?AuthorID=1198720
http://library.tebyan.net/fa/Browse/Search?AuthorID=1198720
http://yon.ir/tahur
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ــن    . 9 ــن حس ــل ب ــی، فض ــع  ،  (    0311 )                           طبرس ــ   الب        مجم ــرآن     ان   ی ــیر الق ــی تفس ــران   ،                      ف    :       ته

          فراهانی،.

               ، تهران، اسالم.                            اطیب البیان، فی تفسیر القرآن  ،  (    0318 )   سین               طیب، سید عبدالح  .  01

ــن     .  00 ــی، محس ــی درس                تفســیر نــور   ،  (    0383 )                 قرايت ــز فرهنگ ــران: مرک ــا                                  ، ته    از     یی    ه

             قرآن،یازدهم.

ــن     .  02 ــ ، محس ــی   ،  (    0391 )                 قرايت ــاه شناس ــی درس                گن ــز فرهنگ ــران: مرک ــایی از                                  ، ته           ه

               قرآن، دوازدهم.

                  دارالکتب االسالمیه.         ، تهران:           قاموس قرآن  ،  (    0310     اکبر)   ی            قرشی، سید عل    .  03

ــد     .  00 ــلطان محم ــادی، س ــاده    ،  (    0312 )                          گناب ــات العب ــی مقام ــعاده ف ــان الس ــه                                           بی           ، ترجم

     نور.                                اهلل ریاضی، تهران، انتشارات پیام                خانی رضا، حشمت

ــر     .  01 ــیرازی، ناص ــارم ش ــه   ،  (    0310 )                         مک ــیر نمون ــالمیه،                  تفس ــاب االس ــران، دارالکت                                    ، ته

     اول.

       هـا و                               ی انبیـای ابراهیمـی؛ فتنـه               تمـدن سـاز                                           منتظر القايم، اصـغر و زهـرا سـلیمانی،        .  01

                                             (، نشــریه تــاریخ در آيینــه پژوهــی، ســال                                                 راهکارهــا )مطالعــه مــوردی حضــرت موســی )ع(

  .    0389  :  0        هفتم، ش 

            دانشــنامه     ،                           طلبــی از دیــدگاه قــرآن                      اصــالحات و اصــالح                    منصــوری، خلیــل.      .  01

 http://yon.ir/17Xs         دسترس در                   موضوعی قرآن. قابل

                 ، نشــریه علــوم              هــای قرآنــی                قــالب در آمــوزه           اصــالح و ان                   ای، ســید مرتضــی،        هــزاوه  .  08

  .    0381  :   01         سیاسی، ش 
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واکاوی ماهیت و مبانی خالفت اجتماعی با تاکید بر نظریه 

 اجتماعی شهید صدر
 2محمدصادق ذوقی-0علی ثقفیان

 

 چکیده

                                                                             خالفــت و جانشــینی یکــی از مفــاهیم پــر اهمیــت در مفــاهیم دینــی بــاالخص 

                     هـای گونـاگون و در                    کـریم بـه شـکل    ن             باشـد. قـرآ                          هـای قـرآن کـریم مـی         آموزه

                       اســت، امــا در برخــی                                                             آیـات متعــددی ایــن مســئله را مــورد بررسـی و قــرارداده  

                                          هـای خـود پیرامـون خالفـت انسـان بـر                                                موارد به طـور واضـد بـه بیـان آمـوزه     

ــرین مــوارد آن مــی            زمــین مــی ــردازد کــه در یکــی از مهمت ــه                                                     پ ــه آی ــوان ب     31                  ت

ـ   »                   سوره مبارکه بقـره     «                                                         ً             ك  ل ل م ل اي ك ـة  إ ن  ـی ج اع ـل  ف ـی ال ـأ ر ض  خ ل یف ـةً                             و إ ذ  ق ـال  ر ب  

                                                                                      اشـاره کــرد. ایــن آیـه و آیــاتی بــا محتواهــای مشـابه در طــول تــاریخ اســالمی    

      هــای        و بحــث       شــده   ی                                                      طــور گســترده از منظــر علمــای شــیعه و ســنی بررســ      بــه

ــکل  ــون آن ش ــی پیرام ــث                                   فراوان ــن مباح ــیاری از ای ــا در بس ــت. ام ــه اس                                                      گرفت

                                                       هـای اجتمـاعی موجـود در ایـن آیـه کمتـر بازتـاب                    ها و ظرفیـت  ه           توجه به جنب

                                                                                    یافتــه اســت. ازجملــه علمــایی کــه در قــرن اخیــر تــالش کــرده اســت تــا بــه  

                                                                  هـای اجتمـاعی قـرآن کـریم مبتنـی بـر ایـن آیـه بپـردازد،                              بحث پیرامـون جنبـه  

                                         
 a.saghafiyan@ut.ac.ir                      ایران )نویسنده مسئول( -                                              . دانشجو دکتری قرآن و حدیث دانشگاه تهران؛تهران0

 zoghims.313@gmail.com      ایران   -                       وق دانشگاه تهران؛ تهران                        . دانشجوی دکتری فقه و حق2
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ــا اســتفاده از روش خــا  خــود در                                                                                  شــهید محمــدباقر صــدر اســت. ایشــان ب

ـ                      فهم قرآن کریم بـا تک                                                         ایـن آیـه تـالش کـرده اسـت تـا ضـمن نقـد نظـام                بـر    ه   ی

                                                    ، تصویری جامع از نظام اجتماعی قرآن کریم ارايه دهد.  ی   دار   ه ی    سرما

                                                       خالفت، شهادت، محمدباقر صدر، سنن تاریخی، نظام اجتماعی.     :     دوا ه ی  کل

 

 مقدمه. 0

      هــای                                                                                    امــروزه بحــث پیرامــون مســايل اجتمــاعی از مســايل پرکــاربرد و حســاس در حــوزه

                                   تحقیقــات فراوانــی را بــه وجــود    ی ر   یــ گ                       آیــد و زمینــه شــکل           حســاب مــی      بــه   ی      شناســ   ه      جامعــ

      هــای                       و فهــم دیــن در ســال   ی      شناســ               نــوین اســالم   ی    هــا    ان   یــ  جر   ی ر   یــ گ                         آورده اســت. بــا شــکل

                                                                                                  اخیر، تالش شـده اسـت تـا از منظـر دیـن بـه ایـن امـور نگریسـته و نظریـات دیـن پیرامـون             

ــه رک:   ــرای نمون ــردد )ب ــان گ ــاعی بی ــايل اجتم ــ                                                       مس ــی(،   تان    بس ــین،         )نجف ــايی،   ؛    1777       حس -         تنه

                             متفکرانــی کــه تــالش کــرده    ن ی    تــر                یکــی از مهــم  (.    1777             غــالم عبــاس،          توســلی،   ؛    1771       حســین،

ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــا ب ــايل                                        اســت ت ــون مس ــه بحــث پیرام ــنتی ب ــادی س ــای روش اجته                                                           ه

                                                                                                اجتمــاعی بپــردازد، شــهید محمــدباقر صــدر اســت. ایــن متفکــر بــا رویکــرد خاصــی کــه در  

                    گیـرد تـالش کـرده                                                                            فسیر و فهم قـرآن کـریم دارد کـه در ادامـه مـورد اشـاره قـرار مـی             بحث ت

                                                                                          است تـا ضـمن نقـد رویکردهـای نظامـات فکـری جهـان حاضـر، تصـویری جـامع از نظـام            

ــر آیــات قــرآن کــریم    ــه دهــد. شــهید صــدر نظــام فکــری خــود را ب                                                                                                  اجتمــاعی اســالمی اراي

ـ  و    به     31                                  خالفـت و جانشـینی انسـان، آیـه               پیرامـون    0             سـوره بقـره      31                      آیـاتی همچـون آیـه        ژه   ی

ــوره روم ــه     2          س ــرت و آی ــی فط ــوم شناس ــث مفه ــون بح ــزاب     12                                                 پیرام ــوره اح ــون   0               س           پیرام

                                         
ً   و إ ذ  ق ال  ر ب  ك  ل ل م ل اي ك ة  إ ن  ی ج اع ل  ف ی ال أ ر ض  خ ل یف ًة     . »0              ب ح م د               ن س ب  د            و ن ح ن            َ الد  م اَء             و ی س ف ك         ف یه ا           ی ف س د        م ن         ف یه ا             أ ت ج ع ل          ق ال وا                                                                         

   «.            ت ع ل م ون      ل ا     م ا           أ ع ل م         إ ن  ی        ق ال          ل ك               و ن ق د  س 

       ل ـا              الن  ـاس               أ ك ث ـر                و ل ك ـن                  ال ق ـی  م               الـد  ین           ذ ل ك                  ل خ ل ق  الل  ه              ت ب د یل      ل ا           ع ل ی ه ا           الن  اس          ف ط ر          ال  ت ی          الل  ه            ف ط ر ت                                  ً   ف أ ق م  و ج ه ك  ل لد  ین  ح ن یًفا    . »2

   «.            ی ع ل م ون 
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                                                                                               امانت الهی بر دوش انسان بنا نهـاده اسـت. اگرچـه ایـن آیـات ازجملـه آیـات حـايز اهمیـت          

                                                                    باشـد امـا کمتـر بـا رویکـردی اجتمـاعی مـورد بحـث و بررسـی                                   در تفاسیر شیعه و سنی مـی 

111  :  3 :    1407         زمخشــری،   ؛   ؛ -   220 : 0 ،    1420         آندلســی،   رک:        نمونــه،   ی                    فتــه اســت )بــرا           قــرار گر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              311 : 8   تا:    بی     طوسی،   ؛   383 : 2   :    1427 ،  ی        فخر راز   ؛   ) .   311  :  8    ،011  :  0 :    1772      طبرسی،  

 تحلیل روش فهم قرآن از منظر شهید صدر. 2

ــود دارد؛       ــریم دو روش وج ــرآن ک ــیر ق ــم و تفس ــه در فه ــت ک ــل اس ــدر قاي ــهید ص                                                                                          ش

           پـردازد و                                                  صـورت جـز جـز بـه بررسـی آیـات قـرآن مـی                                ر تجزیه ایست کـه بـه           نخست تفسی

                   . در برابـر ایـن         کننـد    ی                                                                     ی بارز آن تفاسـیر ترتیبـی هسـتند کـه بـه همـین طریـق عمـل مـ              نمونه

                                                                                               تفســیر، تفســیر موضــوعی قــرار دارد. تفســیر موضــوعی تفســیری اســت کــه در ابتــدا مفســر  

ــئله ــد مس ــارب و دا                بای ــام تج ــد. تم ــود را مشــخص کن ــته                                              ی خ ــاب آن       ش ــری در ب ــای بش                           ه

                                                                                                 موضوع را کنار هـم قـرار دهـد. بعـد از چنـین کـاری آن موضـوع را در برابـر قـرآن گذاشـته           

                                                                                                    و تــالش کنــد قــرآن را پیرامــون آن مســئله اســتنطاق نمــوده و نظــر قــرآن را پیرامــون آن بــه  

ــاریخی      1777 ، ی        محمــدعل   د ی          )ایازی،ســ            دســت آورد ــاب ســنن ت ــه کت                                                   (. شــهید صــدر در مقدم

                                                                                      به بیـان ایـن روش پرداختـه و تـالش کـرده اسـت نظریـه اجتمـاعی قـرآن کـریم را                     در قرآن،

                               مبتنی بر این شیوه تحلیل نماید.

 تحلیل ماهیت نظریه اجتماعی. 3

                                                                         ی اجتمـاعی شـهید صـدر ابتـدا الزم اسـت تـا طـرز تلقـی خـود را از                          برای توضید نظریه

                            رسـی دیـدگاه شـهید صـدر                                                          ی اجتماعی بیان کنـیم و سـپس مبتنـی بـر آن بـه بر                چیستی نظریه

ــ        نظریــه                            در ایـن بــاب بپــردازیم.                        بنیــادینی اســت کــه    ی    هــا       فــرض   ش ی                            ی اجتمــاعی بــه معنـای پ

                                                                                                        
   «.      ً ج ه وًل        و ظ ل وموا        ك ان           إ ن  ه         ن س ان                                                                                                                                 ال أ م ان ة  ع ل   الس  م او ات  و ال أ ر ض  و ال ج ب ال  ف أ ب ی ن  أ ن  ی ح م ل ن ه ا و أ ش ف ق ن  م ن ه ا و ح م ل ه ا ال إ                  إ ن  ا ع ر ض ن ا    . »0
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ـ           کنـد    ی                                 نظام اجتمـاعی بـه آن تکیـه مـ                          بنیـادین اسـت کـه       ی    هـا        فـرض    ش ی                       و بـر اسـاس ایـن پ

ـ                      . مـا در بررسـی نظر       شـود    ی                                          کارکردهای گونـاگونی از جامعـه صـادر مـ                      اجتمـاعی شـهید      ی   ه   ی

ـ    ی           صدر سعی مـ       کـه                                                 هـای بنیـادین بپـردازیم. الزم بـه ذکـر آن          فـرض                        بـه بیـان ایـن پـیش       م ی    کن

                      داری و اســالمی همــین                                                                  ی افتــراق جوامــع گونــاگون ماننــد جوامــع کمونیســتی، ســرمایه      نقطــه

                            شـود انتظـارات جوامـع از                   هـا سـبب مـی                            هاسـت و تفـاوت در ایـن               بنیـادین آن    ی  ها     فرض   ش ی پ

-            )کالنتـری،                          هاسـت، متفـاوت گـردد       ی آن                                                   خود و کارکردهـایی کـه جامعـه موظـف بـه ارايـه      

     (.      1791            زاده منصوره،   ی   مهد   و           عبدالحسین

 تبیین نظریه اجتماعی شهید صدر. 0

ــوانین عــام و کلــی هســتند. منظــور از                                                                                                 ســنن در دیــدگاه شــهید صــدر همــان قواعــد و ق

                                                                                                    تاریخ نیـز جریـان حیـات انسـانی اسـت، لـذا سـنن الهـی در تـاریخ بـه معنـای قواعـد کلـی              

ــات  ــر حی ــن ســنن در ســه دســته      (.  11-  11 :    1421           هاست)صــدر،                   جمعــی از انســان                   حــاکم ب                             ای

       هستند:   ی   بند      طبقه      قابل

               ایــن قــوانین    ر    ییــ  تغ                    . منظــور از عــدم ر   یــ  تغ ی                                      اول ایــن قواعــد، قــوانینی هســتند ال   ی        دســته  .  0

ــن ســنت  ــت و                                                        ایــن اســت کــه اراده و آزادی انســان در ای ــدارد، ثاب                                           هــا نقــش و جایگــاهی ن

     (.   9 8  :    ب    1421     )صدر،          الیتغیرند

                               هـای شـرطی کـه رسـیدن بـه                                                        دوم این قـوانین، سـننی هسـتند در قالـب گـزاره        ی      دسته   . 2

ــه تحقــق شــرط اســت و تحقــق شــرط نیــز بــه اراده و آزادی انســان                                                                                                  جــزای شــرط منــوط ب

ــا اختیــار و اراده                             وابســته اســت. یعنــی ســنت               ی خــویش بــه                                                         هــایی هســتند کــه اگــر انســان ب

ـ                      های آن بپردازد، مـی           تحقق زمینه                                                        ایج خاصـی را بـه ارمغـان آورد. پـس ایـن دسـته از                   توانـد نت

ً                         ها کاماًل با فعل انسانی مرتبط است   سنت    (.  92 :   ب    1421     )صدر،        

ــنت  .  3 ــرا      س ــنخ گ ــه از س ــایی ک ــا   ش ی                           ه ــی      ه ــان          و ویژگ ــی انس ــای درون ــن                         ه ــت. ای               هاس

      شـده                                                ی آن در وجـود انسـان بـه ودیعـت گذاشـته                  هـای اولیـه                    انـد کـه زمینـه          امـوری     ها   ش ی   گرا

              امــور ثابــت       هــا   ش ی                 آورد. ایــن گــرا                                    را در وجــود بشــر بــه همــراه مــی    یی ا   هــ   ش ی             اســت و گــرا
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                                                هـا ایسـتادگی کنـد. بـرای مثـال میـل بـه                                                            الیتخلف نیسـتند و انسـان قـادر اسـت در برابـر آن     

ــی  ــالف از ویژگ ــنس مخ ــرا                         ج ــا و گ ــا   ش ی            ه ــت       یی    ه ــه ودیع ــان ب ــود انس ــه در وج ــت ک                                             اس

        ای کـه                               بـه همـراه بیـاورد. نکتـه                                      ی الزم بـرای ازدواج و تناسـل را                        شده اسـت تـا زمینـه           گذاشته

                                    انـد امـا سرکشـی و مقابلـه بـا                       قابـل مخالفـت        هـا    ش ی                                      وجود دارد این است که اگرچه ایـن گـرا  

                                                     شـود. چراکــه مخــالف کننـده درصــدد مخالفــت بــا               کننــده مــی                            هـا ســبب نــابودی مخالفـت    آن

     (.    91 :   ب    1421     )صدر،         شده است           ها گذاشته                     های آن در طبیعت انسان                امری است که ریشه

      ها:                     مثال برای اقسام سنت

                                                                                     های الهـی در طـول تـاریخ، سـنت نصـرت و یـاری انبیـا و مؤمنـان اسـت. منتهـا                 از سنت

ـ                           هـا برسـد بلکـه                  بـه انسـان     ی     شـرط    ش ی                                                       این سنت گزافـه و تصـادفی نیسـت کـه بـدون هـیچ پ

                   و  أ وذ وا ح ت ــ                   مــا ك ــذ ب وا                                                                         و  ل ق ــد  ك ــذ ب ت  ر س ــل  م ــن  ق ب ل ــك  ف ص ــب ر وا ع لــ    : » د   یــ    فرما   ی          قــرآن مــ

ــلین       ــإ  ال م ر س  ــن  ن ب  ــاَء   م  ــد  ج ــه  و  ل ق  ــات  الل  ــد ل  ل ك ل م ــر نا و  ال م ب  ــاه م  ن ص  َ                                                      أ ت ــام  )ا «                                                                 ؛   30  ،       نع

                                                                  یعنی شکیبایی و صبر در برابر آزارها دو شرط مهم از شروط نصرت است.     (   200     بقره،

ــذار آن   ــا و ان ــن اســت کــه حرکــت انبی ــاریخ ای ــا                                                                               ســنت دیگــر در طــول ت                    هــا همــواره ب

                                                                                               سرکشی و ظلم متـرفین همـراه بـوده اسـت. و سرکشـی اینـان نیـز بـا هالکـت. و قـرآن ایـن            

ٌ                            و              و                  ف ل م ـا ج ـاَءه م  ن ـذ یٌر م ـا ز اد ه ـم  إ ل ـا ن ف ـوروا* اس ـت ك ب اروا          »                                       رابطه کلی را به تصـویر کشـیده اسـت:                َ            

ــأ ر ض  ــ   ال  ــاطر، «                    ف ــن ســنت   (  01         ؛ اســرا،  23         ؛ زخــرف،  03-  02        )ف ــر ای                 ، ســنت دیگــری                       در براب

ٍ                   آم ن ـوا و  ات ق ـو ا ل ف ت ح نـا ع ل ـی ه م  ب ر كـاٍت م ـن                                             و  ل ـو  أ ن  أ ه ـل  ال ق ـر     »                            وجود دارد کـه مـی گویـد:                                                     

                                              ایـن از سـنت هـای الهـی اسـت کـه میـان            (،  11          ، مايـده،   01       ؛ جـن،   91       )اعراف،                      الس ماء  و  ال أ ر ض 

                       طه ی مستقیم وجود دارد.                                                   فراوانی در نعمت و تولید با بکار گیری احکام الهی راب

 تحلیل عناصر بنیادین سنن الهی: . 1

           هـا نیـز                                                           یعنـی تـا قـوانین ایـن جهـان پابرجاسـت ایـن سـنت                               کلیت و عمومیت دارنـد:     . 0

           کــه ایــن        شــود   ی                                                            و جریــان دارنــد. ایــن مســئله کلیــت و عمومیــت ســبب مــ        شــوند   ی          اجــرا مــ
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                        ه را کـه قـرآن بیـان                                                                               قوانین رنگ علمـی بـه خـود گیرنـد و مسـلمانان تصـور نکننـد کـه آنچـ         

     (.    19 :   ب    1421     )صدر،         بپذیرند   ل ی  دل   ی                  صورت کورکورانه و ب                  کرده است باید به

                               خـود را از طریـق ایـن سـنن        ی                  و خداونـد اراده                                 هـا، قـوانینی الهـی هسـتند               این سـنت    . 2

                                                                                         گذارد. البته ایـن انتسـاب بـه خداونـد بـه معنـای کنـار زدن تمـام سلسـله علـل و                     به اجرا می

                                                                                    . بلکه کل سنت با تمـام ارتباطـاتی کـه بـا دیگـر علـل دارد بـه خـدای تعـالی                 ها نیست     معلول

     (.    10-  11 :   ب    1421     )صدر،     شود        منتسب می

             کـه عمـل و          شـود    ی                        جمـع اسـت و سـبب نمـ                                           ها با اراده و اختیـار انسـان قابـل           .این سنت 3

     (.    11 :   ب    1421     )صدر،      گیرد                              کار آزاد انسانی مورد خدشه قرار

 سنت دین:. 1

      شـده                                                                              هـای الهـی کـه از سـنخ گـرایش در وجـود انسـان بـه ودیعـه گذاشـته                    یکی از سنت

                                                                                        اسـت. ایــن دیـن تعبیـر دیگــری از همـان فطـرت، اســتخالف و اسـتئمان )بـه امانــت           «     دیـن  »

                                                                                            پــذیرفتن( اســت. دیــن فطــری نــوع خاصــی از ســاخت و بنــای وجــود انســان اســت کــه در 

  ،     نـد  ی ب   ی                  مطلـق و غنـی مـ                    عنـوان وجـودی                                                      پی آن انسان خود را در ارتباط با خـالق خـویش بـه   

                             اسـتخالف بایـد نـوع خاصـی        ی                                                               خود را مسـتخلف او در زمـین دانسـته کـه بـه سـبب رابطـه       

ــا دیگــر انســان ــد. زمــانی کــه ایــن مســئله از جانــب                                      از رابطــه را ب ــرار کن                                                                       هــا و طبیعــت برق

                                     خــود در زمــین گردانیــده، اســتخالف    ی      فــه ی                                               حضــرت حــق مشــاهده کنــیم کــه انســان را خل 

ـ       از ناح                و زمـانی کـه       شود   ی م                                                                 انسـان آن را مشـاهده کنـیم کـه چطـور انسـان ایـن ودیعـه            ی   ه   ی

                                                                                                     را پذیرفتــه اســت، آن را اســتئمان گــوییم و لــذا ایــن ســه آیــه هــر ســه دارای مفــادی مشــابه 

                                           ف ط ـر  الن ـاس  ع ل ی هـا ال ت ب ـدیل                                          ً                                     ف ـأ ق م  و ج ه ـك  ل لـد ین  ح نیفـًا ف ط ـر ت  الل ـه  ال تـی        »              یکدیگر هسـتند 

   (  12        احـزاب،     31       بقـره،     31     )روم، «                                                                                   الل ه  ذل ـك  الـد ین  ال ق ـی م  و  لك ـن  أ ك ث ـر  الن ـاس  ال ی ع ل م ـون                  ل خ ل ق 

   (.   013-  99 :   ب    1421     )صدر،
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 تحلیل عناصر اجتماعی . 1

                                            کـه هـر جامعـه بـر چنـد عنصـر مشـترک           م ی    شـو    ی                                      با بررسی جوامـع گونـاگون متوجـه مـ    

ــًا ی                      استوارشــده اســت. تقر ــع در      همــه    ً   ب    ی                                             عناصــری چــون: انســان، طبیعــت و رابطــه              ی جوام

                               هـا وجـود دارنـد کـه ضـمن                                                                   میان این دو مشترک هستند. یعنـی در جامعـه، جمعـی از انسـان    

                     بـا طبیعـت برطــرف      ی                                                                                ارتبـاطی کـه بـا یکـدیگر دارنــد، نیازهـای خـود را نیـز در پــی رابطـه        

                                                                                    . ایــن ســه عنصــر، عناصــر اصــلی یــک جامعــه هســتند. کیفیــت و چگــونگی ایــن        کننــد   ی   مــ

                     . ایـن اهــداف بــا    رد   یــ گ   ی                                                                         تبـاط مبتنــی اسـت بــر اهــدافی کـه انســان بـرای خــود در نظــر مـ       ار

ـ  گ   ی                  انسـانی شـکل مـ      ی  ها      ديال ی ا    بر   ه ی  تک                                           هـا، بهتـرین وضـعیت و بهتـرین مطلـوب        آل        . ایـده   رد   ی

               هـایی، یعنـی     آل                ی خـویش، ایـده                           کننـد بـا فکـر و اراده                                        انسانی است. تمـام جوامـع سـعی مـی    

                                       هــا اهــدافی را تعبیــه کــرده و بــا                              ننــد و ســپس مبتنــی بــر آن               هــایی را برگزی                 بــاالترین مطلــوب

                                   فکر و اراده، آن اهداف محقق نمایند.

ـ        ایـن ا    ن ی    تـر                                                        جوامع مختلف نسـبت بـه هـم متفـاوت اسـت. از مهـم         ی  ها      ديال ی ا      هـا      آل    ده   ی

      اسـت         شـده                                      گرفتـه اسـت. در ایـن جوامـع سـعی                                              آن چیزی است کـه در جامعـه غـرب شـکل    

ـ         خـود، ا                                     تا با کمـک قـدرت اندیشـه و فکـر                                                 فراتـر و برتـر از وضـعیت فعلـی جامعـه           ی    ديال   ی

                             کنـد تـا منتهـا افقـی را                         ایسـتد و تـالش مـی                                                      ببیند. در این حالت انسان بـر سـر راه تـاریخ مـی    

ـ          عنـوان ا          بیند به     که می                               بینـد مطلـق تصـور کـرده و                                           و هـدفش قـرار دهـد و آنچـه را مـی           ديال   ی

                                   مـا نکتـه آن اسـت کـه تصـویری                                                                 اندیشد که تا آخر ایـن مسـیر را بـه چشـم دیـده اسـت. ا        می

                                  تـوان و درک اوســت و فقــط چنــد     ی          انــدازه                                       ی تــاریخ مشــاهده خواهـد کــرد بــه                کـه از آینــده 

ً                                                                      گام جلوتر را دیده اسـت ولـی اصـاًل بـه ایـن معنـا نیسـت کـه تـا آخـر جهـان را بـه چشـم                                           

ـ                                                                          اسـت و توانسـته کـه مطلـق را بـه دسـت آورد. لـذا در ایـن حالـت ا             ده ی     خود د         آلـش و      ده   ی

ً                       شـود. مـثاًل در غـرب از مهـم                  تـوان او مـی     ی          انـدازه                   حدود و مقید بـه         اهدافش م -  آل      ایـده    ن ی    تـر          

                                                                                             هاشان آزادی است و لذا سـعی شـد تـا بـر اسـاس آن اهـدافی تعیـین شـود و تصـور کردنـد           

ً                   که ایـن آزادی منتهـای چیـزی اسـت کـه وجـود دارد. امـا اصـاًل ا         ـ                                                                     نیسـت. گـام اول          طـور    ن   ی
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ـ                                 ی نیـز بایـد برداشـته شـود ا               هـای بعـد                                 آزاد بودن انسان است امـا گـام                    اساسـا محتـوای         کـه    ن   ی

                                 آزادی انسان چه چیزی باید باشد.  

 تحلیل عناصر اجتماعی در سنت دین بر اساس دو گفتمان خالفت و شهادت .8

 گفتمان خالفت . 0-8

ــر آ  ــی ب ــ               مبتن ــوره    31   ی   ه   ی ــی     ی        س ــه م ــره ک ــد                   بق ــأ ر ض         »...         فرمای ــی ال  ــل  ف  ــی جاع                                        إ ن 

                            ی اسـتخالف تئـوریزه کـرد.                                   ی جامعـه را بـه شـکل رابطـه          گانـه           اصـر سـه           تـوان عن   می «          خ لیف ة...

ــه ــه            در رابط ــت، رابط ــار عنصــر اصــلی وجــود دارد: انســان، طبیع ــتخالف چه ــان                                                                         ی اس          ی می

                  عنـه و مسـتخل ف                                                        هـا و طبیعـت و خداونـد. یعنـی مسـتخل ف، مسـتخلف                           انسان با دیگر انسـان 

ــا          رابطــه ــین. ب ــا دیگــر جانشــینان و زم ــان مســتخل ف ب ــوع طــرح                                                           ی می ــن ن ــزی انســان                  ای                ری

            دار امانـت                                                                                جانشین خداوند روی زمین اسـت. پـس دیگـر مالـک زمـین نیسـت. بلکـه امانـت        

                 ی بـرادر دینـی                                                                  اش با دیگر بنـدگان عبـد و مـوالیی نیسـت، بلکـه بـه رابطـه                 است. رابطه   ی   اله

                  شـود. در برابـر                       هسـتند، مبـدل مـی      ی                                                     با یکدیگر که درصـدد برگـزاری امانـت و خالفـت الهـ     

                    کننـد. ایـن حـذف                                                                  دینی عنصـر مسـتخلف )خداونـد( را از ایـن رابطـه حـذف مـی          غیر       جوامع

ــه        شــود   ی         ســبب مــ ــان ب ــادالت و روابــط آن ــه مالکیــت و     ی    کلــ                                       نــوع مب ــر کنــد. روابــط ب                                         تغیی

                                           استخدام دیگران درصدد اهداف خود مبدل شود.  

                                                                                          پــس افــزودن طــرف چهــارم یــک افــزودن عــددی نیســت، بلکــه یــک تغییــر بنیــادی در  

                            . بـا افـزوده شـدن، بـه         آورد   ی                                                    ط اجتمـاعی و سـاختمان سـه طـرف دیگـر پدیـد مـ                اساس رواب

     بــا        بــار   ک   یــ                     روابــط اجتمــاعی را         تــوان   ی          . پــس مــ      بخشــد   ی                                   آن ســه طــرف دیگــر روح تــازه مــ

ــتخالف( و    ــه )اس ــار طرف ــد چه ــاظ پیون ــ                                            لح ــار   ک   ی ــه        ب ــد س ــاظ پیون ــا لح ــی                            ب ــه بررس                طرف

  . (   001 :   ب    1421     )صدر،     کرد

-                                                      ف یـا فطـرت توحیـدی یـا پیونـد اجتمـاعی از سـنت                                         این پیوند چهار طرفـه یـا اسـتخال   

               گرفتـه اسـت.                                       شـده و انسـان آن را بـه امانـت                                                   های تاریخ اسـت کـه بـر وجـود انسـان عرضـه      
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              شـده اسـت و                      هـا نیـز عرضـه                 هـا و آسـمان                                                  این پذیرش دیـن تشـریعی نیسـت چـون بـر کـوه      

   حت                     ی تکـوینی بـه سـا                                                 هـا معنـا نـدارد. پـس ایـن عرضـه، عرضـه                        ی تشریعی برای این    عرضه

                                                                                         وجــود انســان اســت. یعنــی ســاحت وجــودی انســان ظرفیــت چنــین عرضــه و پذیرشــی را  

  ی                 در پایــان آیــه      کــه   ن   یــ                                                                      دارد و خداونــد آن را در وجــود انســان بــه ودیعــت گذاشــته اســت. ا

        توانـد                                                            ً                    فرماید انسان ظلوم و جهول است بـه ایـن دلیـل اسـت کـه انسـان موقتـًا مـی               عرضه می

ـ   گو   ی                  ینی اسـت کـه مـ                                   با آن مخالفت کند. این دین همان د                                                    ف ط ـر ت  الل  ـه  ال  ت ـی ف ط ـر  الن  ـاس        »   د   ی

     (.     002 :   ب    1421     )صدر،    (   31     )روم، «                                                                   ع ل ی ه ا ل ا ت ب د یل  ل خ ل ق  الل  ه  ذ ل ك  الد  ین  ال ق ی  م 

   ی      همـــه          بـــرخالف–                        الهـــی، آزادی انســـان                                            در دل ایـــن پـــذیرش مســـئولیت و امانـــت

                     نگـران کـرده بـود        را           فرشـتگان       کـه        بـود     ای       مسـئله        مـان  ه       ایـن    و     است       نهفته  -    عالم         موجودات

         تعلــیم   و       رشــد        قابــل        طرفــی    از         انســان      پــس  .   زد         خواهــد        دمــاء       ســفک      بــه       دســت         انســان      کــه

             الزم اســت در       پــس  .      اســت      آزاد          همچنــین   و       اســت         متعــال          خداونــد      بــه        تشــبه        هــدفش        اســت،

                      گـری در زمـین اسـت                                                                      کنار خالفت، خط دیگری به نـام شـهادت نیـز کـه راهبـری و هـدایت      

      باشد.       داشته          نیز وجود

                                                                   بنـدی نیـز اهلل اسـت. در مـورد پیشـین، تناقضـی وجـود داشـت و                        در ایـن صـورت        ديال ی ا

ـ                                         خواسـت بـا ذهـن محـدود خـودش یـک ا                   که انسان مـی      بود        آن این                    نامحـدود بسـازد.         ديال   ی

                                                   ماسـت، عینـی و دارای واقعیـت خـارجی اسـت و از        آل                              ما اللهـی داریـم کـه ایـده         نجا ی        اما در ا

ـ                               مطلـق اسـت. خـدای سـبحان ا             همه نظر                                                مطلـق اسـت، امـا درک انسـان نسـبت بـه او          ی    ديال   ی

    (.   000 :   ب    1421       )صــدر،                                                                           محــدود و معــین اســت امــا ایــن بــه معنــای محــدود بــودن او نیســت 

ـ                گیـرد، ایـن ا                                انسان خدای متعـال قـرار مـی         ديال ی          زمانی که ا                               دو تمـایز نسـبت بـه سـایر           ديال   ی

       دارد:     ها      ديال ی ا

       هــا و                                                               دودن نقــاط پایــانی غیــر واقعــی کــه دیگــر خــدایان و بــت                       تمــایز کمــی: یعنــی ز   . 0

                                                                                     خواهنـد انسـان را در مسـیر حرکـت بـه سـمت خداونـد بـاز دارنـد. امـا وقتـی                مـی     ها      ديال ی ا

                                              متعــال نامحــدود و مطلــق اســت، حرکــت بــه    ی                            متعــال اســت، و چــون خــدا   ی     خــدا      ديال   یــ ا
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ــی   ــیش م ــی هرچــه پ ــدارد و حرکــت نســبی اســت، یعن ــان ن ــه                                                                           ســمت او پای   ی       نقطــه         روی ب

   (.   000 :   ب    1421     )صدر،     رسی          پایانش نمی

ــا  .  2 ــ ی ک   ز ی     تم ــه ا    : ی   ف ــان ب ــ               ایم ــی       ديال   ی ــاد م ــئولیت ایج ــاس مس ــان احس ــد،                                               ، در انس        کن

ـ             برخالف دیگر ا ـ  گ   ی                                                          . علـت آن اسـت کـه انسـان در برابـر چیـزی قـرار مـ            هـا       ديال   ی   –     کـه      رد   ی

ــت ــت   و         حقیق ــارجی          واقعی ــدای         خ ــان    از        ج ــتقل   و         انس ــر  -       دارد؛         مس ــی   و        برت ــت        اعل    .     اس

         انســان         وجــودی         تنــازع     حــل      راه        نکتــه        همــین   و       شــود    مــی        ناشــی       نجــا ی   ازا           مســئولیت         احســاس

   (.   001 :   ب    1421    صدر، )     است  (      انسان      وجود      الهی     بعد   و      خاکی     بعد        درگیری      یعنی )

 و مبانی بنیادین آن: یگفتمان گواه. 2-8

      دهـی                                                                                    خط گـواهی یعنـی دخالـت ربـانی بـرای حفـ  انسـان خلیفـه از انحـراف و جهـت          

                                                                                   اهداف متکامل خالفـت. دلیـل ایـن دخالـت نیـز ایـن اسـت کـه خداونـد از علـل              ی  سو       او به

                                                                                                  و اسـباب و همچنـین موانـع رشـد انسـان مطلـع اسـت. و اگـر ایـن راهبـری نباشـد، انســانی            

                                                                                        شده است تـا بـه بهتـرین نقطـه کـه همـان تشـبه بـه خـالق در صـفات اسـت نايـل                 فه ی     که خل

                                       تش و خالفــتش عبــث خواهـد شــد. لــذا       خلقـ       جــه ی                                            شـود، در ابتــدای راه خواهـد مانــد و درنت  

   (.  00       )مايده،  0    است:      داده         ها قرار                                     خداوند سه دسته گواه و شهید برای انسان

  : ی    گانه                       در این آیات از اصناف سه

       دارند.                                      فراگیری رسالت و حف  و حراست آن را عهده   ی    فه ی           انبیا که وظ  .  0

ـ           .  2 -    مـی                     ه ودیعـت گذاشـته                                                                     امامان یعنـی همـان علمـای ربـانی کـه رسـالت نـزد ایشـان ب

     شود.

                                                              کنـد بـا تـالش فـراوان در مسـیر آگـاهی از منـابع دینـی                                    مرجعیت علما کـه سـعی مـی     .  3

             گام بردارد. 

                                         
ٌ                                  إ ن ا أ نز ل ن ا الت و ر ية  ف یه ا ه دو  و  ن وٌر  یح ك م  به ا الن ب ی ون  ال ذ . 0                                                                                                      ین  أ س ل م وا  ل ل ذ ین  ه اد وا  و  الر ب ن ی ون  و  ال أ ح ب ار  ب م ا اس ت ح ف ظ وا  م ن ك ت اب                                         و        

َ                                                                         ً        ً      الل ه  و  ك ان وا  ع ل ی ه  شه د اَء  ف ل ا ت خ ش و ا  الن اس  و  اخ ش و ن  و  ل ا ت ش تر وا  ب ای ات   ث م ًنا ق ل یًلا و                                        نـز ل  الل ـه  ف أ و ل ئـك  ه ـم                               م ن ل م  یح ك م ب م ا أ                                     

  . «              ال ك اف ر ون 
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ــان       ــد از بی ــع بع ــاب مرج ــا انتخ ــت، ام ــد اس ــت خداون ــه دس ــام ب ــامبر و ام ــاب پی                                                                                                  انتخ

                         گیــرد. دو خــط خالفــت و                                                        هــای آن توســط خداونــد بــه دســت مــردم صــورت مــی        ویژگــی

ــ ــهادت در برخ ــی                  ش ــور م ــک شــخص متبل ــی واحــد در ی ــک                                                           ی مراحــل در ترکیب ــود و ی              ش

   (.   031 :     الف    1421     )صدر،                      است و هم گواه بر امت    فه ی         شخص هم خل

 مراحل خالفت و گواهی بر روی زمین:. 3-8

                     گـذارد تـا در پـس                                                                       هر انسانی در حضـان پـدر و مـادر دوران کـودکی را پشـت سـر مـی         

                      دار شــود. ازآنجاکــه                       لیت خالفــت را عهــده                                                  طــی ایــن دوره و کســب رشــد الزم، بتوانــد مســئو

            داد کـه از                                                                                    طی چنین دورانـی بـرای حضـرت آدم میسـر نبـود، خداونـد او را در فضـایی قـرار        

ــاغ کوچــک زمینــی تمــامی     ــن ب ــود انســان در ای ــر کــرده اســت و الزم ب ــه بهشــت تعبی                                                                                                  آن ب

                   ف یه ـــا و ل ـــا                                    إ ن   ل ـــك  أ ل  ـــا ت ج ـــوع   »       باشـــد          داشـــته                                             وســـایل آرامـــش و رفـــاه را در اختیـــار

                                                                             تـا آمـاده دریافـت مسـئولیت خالفـت الهـی شـود. در ایـن دوره از طریــق            (   008      )طـه،    «         ت ع ـر   

                                                                                                  امتحــان الهــی، احســاس مســئولیت را در عمــق جــان خــود دریابــد. لــذا اولــین تکلیفــی کــه  

                                                                                             متوجه حضرت آدم شد، خـودداری از اکـل درخـت بـود تـا انسـان بتوانـد خـود را در برابـر          

                                                 دنیــایی کنتــرل کنــد. معصــیت حضــرت آدم ســبب    ی    هــا           از نعمــت                       شــهواتش در درخواســت

ــه حــد کمــال    ــدگی آدم ب ــی تجــارب مختلــف زن ــود. وقت                                                                                             تکــان روحــی بزرگــی در دل او ب

ــرای مأموریــت اصــلی    ــذا ب                                                                                                 رســید و تمــامی اســماء را فراگرفــت عقــل او تکامــل یافــت و ل

                        خود از آن بهشت خارج شد.

      ً       ، واقعـًا در         داننـد    ی               را سـمبلیک مـ                                                           شهید صـدر بـرخالف دیگـر نظریـاتی کـه ایـن داسـتان       

ــی   ــاظ م ــی لح ــدف واقع ــک ه ــتان ی ــن داس ــت،                                                      ورای ای ــد حضــرت آدم اس ــد و آن رش                                      کنن

ــه   ــرت آدم ن ــیت حض ــویی معص ــد و                                      گ ــب رش ــد، موج ــه هدفمن ــت، بلک ــذموم نیس ــا م                                                           تنه

       (.   003    الف:    1421     )صدر،              مفید نیز هست   ی   نوع    به
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                            ودنـد کـه ایـن وحـدت را                                                                 با شروع جریان خالفت انسان بـر زمـین، مـردم امـت واحـده ب     

   ی                                                                     چراکـه فطـرت انسـانی بـر اسـاس ایمـان بـه خـدای یکتـا و نفـ                 کردند   ی م                از فطرتشان اخذ

ــکل   ــیر ش ــدف و مصــلحت و مس ــاغوت و وحــدت ه ــه                                                             شــرک و ط ــه اســت و هرگون                           گرفت

           شــود. در                                                                              شــرک و ســتمگری و اخــتالف، انحــراف از فطــرت و سرشــت انســانی قلمــداد مــی

ــن ــر عهــده        ای ــت ب ــه خالف ــای نظــارت و      خــ   ی                             مرحل ــه معن ــه ب ــود و شــهادت ک ــردم ب                                                         ود م

              هـای انسـان                                            شـد. تجربـه زنـدگی و گسـترش توانـایی         مـی          انجـام    ا ی              بود به دست انب   ی  ده     جهت

                      کــم از مســیر اصــلی                                        و انســانی ســبب شــد تــا انســان کــم   ی   عــ ی                    منــدی از مواهــب طب         در بهــره

ــابق را     ــان س ــاد و ایم ــای اتح ــه ج ــم و تفرق ــود و ظل ــارج ش ــویش خ ــرت خ ــرد و                                                                                     فط           بگی

   (.   001    الف:    1421     )صدر،                       کش و مستضعف تقسیم شود    بهره   ی                 جامعه به دوطبقه    جه ی    درنت

ــه حالــت نخســت     ــاره ب ــا شــرایط دوب                                                                                             حــل ایــن اوضــاع نیازمنــد یــک انقــالب اســت ت

                                              بازگردد. این انقالب به دو شکل امکان وقوع دارد:

        ی خـا       قـه              کشـی یـک طب                   انـد و از بهـره         گرفتـه                                      کسانی کـه تحـت ظلـم و سـتم قـرار        . 0  

                                                             ی اســتعمارگر بشـورند تــا بتواننــد خـود نیــز از مواهــب                    انــد ضــد دسـته                      عـاجز و نــاالن شـده  

      کشـی                     هـا وضـعیت بهـره                                 دهـد کـه ایـن دسـت انقـالب                                       بهره برند. تحلیل این انقالب نشان می

-                                       نشـاند امـا اصـل اسـتثمار را ریشـه                     اسـتعمارگر مـی     ی    جـا                       دهد و مستضعف را بـه            را تغییر می

ــی  ــن نم ــد             ک ــد و بع ــود                    کن ــابق وج ــکالت س ــاره مش ــز دوب ــالب نی ــن انق ــد                                                            از ای          خواه

   (.   008    الف:    1421     )صدر،      داشت

                                                                           کنی انقالب شرایط اسـتثمار اسـت نـه بـه ایـن دلیـل کـه اسـتثمار بـا              ریشه      نوع،       دومین  .  2

  و        کنـد    ی                                                                                     منافع من در تضاد است. ایـن نـوع از انقـالب اسـت کـه عـدالت حقیقـی را مهیـا مـ         

          ً        هـا کـه واقعـًا                                                            ر بـا تربیـت درونـی انقالبیـون و آمـادگی روحـی آن                 نیسـت مگـ     ر ی  پذ           این امکان

ــره  ــه اســتثمار و به ــا آن روحی ــد ب ــق     ی    کشــ                                               بخواهن ــالی از طری ــت ع ــن تربی ــد. ای ــه کنن                                                  مقابل

                     کـه نقــش انبیــا و           نجاســت ی                                                        کــه خـود دچــار انحــراف اسـت، ممکــن نیسـت. لــذا ا      ی ا         جامعـه 

                          رایط حقیقـی کسـب مجـدد                                        ایـن نبـوت اسـت کـه دوبـاره شـ          (.   203      )بقره، .   شود   ی           نبوت بیان م

                                         . لذاسـت کـه انبیـا مـردم را بـه دو             گـذارد    ی                                             نقش خالفت صـالحه را بـه جماعـت بشـری وامـ     
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ـ                           کـار شـود تـا جماعـت           بـه                          کـه نبـی بایـد دسـت             نجاسـت  ی   . ا        خواننـد    ی                       جهاد اکبر و اصغر فرام

                                                                           گرفتـه گـرفتن نقـش خـویش، آمـاده سـازد. پـس الزم اسـت تـا پیـامبر                                بشری را برای برعهده

                                          کــه خالفــت و شــهادت در یــک شــخص جمــع          نجاســت ی                  ر خالفــت شــود و ا  دا              خــود عهــده

       اسـت،          افتـه  ی   ی                                                                 مهم ایـن اسـت کـه خالفـت زمـانی کـه در پیـامبر اکـرم تجلـ            ی        . نکته   شود   ی م

                                                                                           به لحاظ عملی به معنـای کامـل آن محقـق نیسـت. چراکـه ایـن جماعـت بشـری هسـتند کـه           

                               ند. پـس پیـامبر وظیفـه دارد                                     دار مسـئولیت امانـت الهـی شـو                                        باید به آن مرتبه برسند کـه عهـده  

   (.   013    الف:    1421     )صدر،                                    تا مردم را به آن سطد از رشد برساند

                                                                                       در گام بعـد از رسـالت، اوصـیای رسـول هسـتند کـه خـط خالفـت و شـهادت را دنبـال           

                                                                                            . اگر رسالت یک نبـی بـه پایـان نرسـیده باشـد، بعـد از ایشـان، امـامی در قالـب یـک               کنند   ی م

ـ    د ی آ   ی     نبی م                                             . اگـر هـم رسـالت  بـه پایـان نرسـیده            کنـد    ی                    ی دیگـر تبعیـت مـ                    که خود از یک نب

   (.     السالم    هم ی   )عل ت ی ب                                         که فقط وصی است، همچون پیامبر اکرم و اهل   د ی آ   ی             باشد، امامی م

ً                                       مرجعیت گـام سـوم خـط خالفـت: مرجعیـت اسـت کـه اواًل مسـئول خـط شـهادت و           - 3                                         

              ایـن تجمیـع                                                                        تا زمانی که امت تحت یـوغ طـاغوت اسـت، مسـئول خالفـت نیـز هسـت.           ً ًا ی   ثان

   (.   011    الف:    1421     )صدر،                                  خالفت و شهادت نیازمند عصمت نیست

 یدار هینظام سرما هینظر. 9

ــن      ــا ای ــت ت ــت، الزم اس ــرب اس ــی غ ــام دموکراس ــلی نظ ــانی اص ــه آزادی از مب                                                                                            ازآنجاک

ــه ــرد.                مســئله ب ــرار گی ــی و اســالمی آن مــورد بررســی ق ــت در مفهــوم غرب ــا         انقــالب                                                                      دق    ی    ه

                                           غربــی بــه دســتاوردهایی برســد کــه بــا    ی                د تــا جامعــه                  در غــرب ســبب شــ   ی     درپــ   ی          فکــری پــ

                         هـا را دچـار یـک شـک                                            هـا متفـاوت بـود. ایـن مسـئله آن                                      هویت و ساختار اندیشه پیشـین آن 

                   تنهــا آنچــه بــا                                                                                     و تحیــری نســبت بــه امــور ایــن عــالم کــرد. ایــن مــوج از شــک و حیــرت نــه

ــه   ــه هم ــود بلک ــتاوردهای انســان در تضــاد ب ــری انســان را مور    ی                                                     دس ــ    دترد                                ســاختمان فک    د   ی

     وارد       جــه ی                                                 ســاختمان فکــری انســان غربــی فــرو ریخــت درنت  .  0                                 قــرار داد: نتیجــه آن شــد کــه 
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ــازه از آزادی فکــری شــد.    ی              یــک مرحلــه ــازه از آزادی عمــل و    ی                      انســان وارد مرحلــه  .  2                             ت                         ت

                              ، اخـالق و ایمـان بـود کـه          کـرد    ی                                                          رفتار شد. چراکه آنچه رفتـار و عمـل انسـان را مشـخص مـ     

                   آن همچـون، عـالم      ی    هـا                                             ن پشـت و پـا زده شـد و تمـام اسـتوانه                      شک گرایـی بـه آ     ی   ه ی     در سا

                                                                                             غیــب، نســبت انســان و جهــان بــا خــدا و جهــان آخــرت از دســت رفــت. زنــدگی در نگــاه  

   ر ی    پـذ                                                                                               انسان فرصـتی شـد تـا بیشـترین بهـره را بـه دسـت آورد کـه ایـن از راه ثـروت امکـان           

ــ  ــان م ــال انس ــود. ح ــت   ی                         ب ــا   ی       از آزاد          توانس ــرای    ی    ه ــت آورده ب ــه دس ــازه ب ــه                                  ت ــیدن ب              رس

ـ                                            هدف ساختار فکـری جدیـدش بهـره گیـرد و ا       ن ی  تر     مهم ـ    ن   ی                             اقتصـاد آزاد رقـم خـورد.       ن ی    چن

                      چنـان ادامـه داشـت                                                                              این حرکت که با کنـار گذاشـتن مفـاهیم خیـر و فضـیلت همـراه بـود آن       

        هـا در                                تنهـا عامـل محـرک انسـان           کـرد    ی                                                      و ثروت یکه تـاز میـدان بـود کـه مـارکس تصـور مـ       

                                                            ت. حرکــت گســترده و وســیع در اقتصــاد ممکــن نبــود مگــر                                   طــول تــاریخ اقتصــاد بــوده اســ

ـ                                                                     اینکه انسان موانع سیاسـی را نیـز از سـر راه خـود کنـار زنـد، ا       ـ    ن   ی    ی      شـه  ی              بـود کـه اند     ن ی    چن

ــار اند ــی در کن ــه ی                           آزادی سیاس ــا شاخصــه     ی      ش ــرآورد ت ــر ب ــا                                              آزادی اقتصــادی س        اصــلی    ی    ه

ـ                          د کـه بـا شـک                                                                               انسان غربی تکمیل شـود. پـس آزادی پدیـده ایسـت مربـوط بـه تمـدن جدی

                                                                                                  تلخ و تزلـزل فکـری آغـاز و بـه ایمـان مکتبـی بـه آزادی منتهـی شـد. ایـن آزادی حـاکی از            

                                                                                               این است که انسـان غربـی خضـوع و کـرنش را در برابـر دیگـران نپـذیرفت و بـه ایـن بـاور           

         آزادی در    ن ی                        خــویش اســت. بنــابرا     ی                خــود و اراده     ار   یــ   اخت                              رســید کــه خــود، صــاحب   

                                                  برتــافتن از ســلطه دیگــران نیســت، بلکــه بــیش               ه معنــای رو          تنهــا بــ   ی   دار   ه ی                 دموکراســی ســرما

ــر چ ــ         از ه ــرت          ی ز   ی ــالق و آخ ــا خ ــاط ب ــع ارتب ــود و قط ــر خ ــان ب ــلطه انس ــای س ــه معن                                                                                    ب

   (.  00-  31 :     الف    1421     )صدر،     است

 مبتنی بر نظریه اسالم  یدار هیبه مکتب سرما یینقدها. 0-9

ــر انســان را کــه در اند   ی                            اســالم قســمت نفــی ســلطه ــدان  غ   ی      شــه ی                                    دیگــران ب                    ربــی نیــز ب

                                                                     امـا معتقـد اسـت کـه انسـان نبایـد دربنـد خـودش نیـز قـرار               رد ی    پـذ    ی                       استناد شده اسـت را مـ  

                               ، امــا مفهــوم ایجــابی آن را   رد ی    پــذ   ی                                                          گیــرد، یعنــی مفهــوم ســلبی آزادی در تمــدن غــرب را مــ
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               دیگـران خـال       ی                                                                   بلکه معتقد است انسـان حـق نـدارد بعـد از آنـی کـه از سـلطه           رد ی  پذ   ی  نم

                                                                           کــه خواســت، راه زنــدگی برگزینــد. بلکــه در اســالم آزادی از قیــود بــا                        شــد، بــه هــر شــکلی 

ــد      ــز عب ــر چی ــیش از ه ــه انســان پ ــد خــورده اســت چراک ــد پیون ــر خداون ــت در براب                                                                                                  عبودی

                                                                                          خداست. چون عبد خداسـت و چـون در قیـد خداسـت نبایـد در قیـود دیگـران قـرار گیـرد.          

                آزادی در اسـالم     ه   کـ    ی                                                                    این است کـه آزادی در غـرب متکـی بـر شـک و تردیـد اسـت درحـال        

                                                                                                متکـی بــر یقــین ثابــت بـه خداونــد. در آزادی غــرب، اگرچــه انسـان در عــالم خــارج تحــت    

ــ  ــل نم ــی عم ــد   ی                       اراده کس ــه      کن ــالش ب ــا اعم ــایالت و                            ، ام ــه تم ــدود ب ــد و مح ــدت مقی                                           ش

ـ                                            غریزی اسـت و در نگـاه غربـی، انسـان ازا       ی  ها   ت ی   هدا                              آزاد نیسـت، ایـن در حـالی           جهـت    ن   ی

   ی                                                                   ا وصـل شـدن و مقیـد شـدن انسـان بـه خـدا، انسـان از همـه                                 است که در آزادی اسالمی، ب

ــ   ی    هــا   ت ی                تمــایالت و هــدا ــی آزاد م ــزی درون ــی نباشــد،       شــود   ی                        غری ــن آزادی درون                                       . اگــر ای

ــ ــان نم ــد   ی            انس ــرک          توان ــهوات و مح ــد ش ــا                            از بن ــود، درنت    ی    ه ــوانی نفســش آزاد ش ــه ی                                 حی       ج

ــابق اراده  ــت مط ــد توانس ــی     ی                                  نخواه ــر آزادی درون ــی اگ ــد. یعن ــار کن ــویش رفت ــد،                                                     خ          نباش

                                                                                              آزادی بیرونی نیـز از دسـت خواهـد رفـت. عـالوه بـر ایـن، عنصـر بنـدگی در انسـان سـبب            

                                                                        هـا در یـک سـطد در برابـر پروردگـار خـویش باشـند و ایـن مسـئله                   انسـان    ی        تا همه     شود   ی م

    ً                                                         بعدًا کسی بخواهد بر انسان دیگری تسلط یابد، جلوگیری خواهد کرد.    که   ن ی    از ا

                                                          بــه آزادی غربــی بــرای انســان بــه دنبــال دارد، آزادی                                        ازجملــه مســايل مهمــی کــه اعتقــاد

                                                                                       سیاسی است که غـرب مـدعی آن اسـت. غـرب مـدعی اسـت کـه انسـان اسـت کـه مسـئول            

                                                                                           خــویش اســت و بایــد بــر خــویش حکمرانــی کنــد و کســی حــق نــدارد در مــورد دیگــری   

               مــردم مــرتبط    ی      تمــام                                       سیاســی چــون قــوانین اجتمــاعی بــه   ی      شــه ی                           تصــمیم گیــرد. پــس در اند

ــس  ــت، پ ــه               اس ــد هم ــند و        ی               بای ــته باش ــرکت داش ــه ش ــازندگی جامع ــد س ــردم در فراین                                                                   م

                                                                                    حـق نـدارد بـه دیگـران چیـزی را تحمیـل کنـد و او را بـه سـمت آنچـه خـودش                  کـس    چ ی ه

                                                                                       برانــد. امــا ایــن تلقــی در نظــام سیاســی، در عــالم خــارج قابــل تحقــق نیســت،           خواهــد   ی   مــ

                                  چراکـه امکـان تحقـق نظـر هـر        ،      شـود    ی                                       به حاکمیت اکثریت بر جامعـه منتهـی مـ       ً تًا ی         چراکه نها
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ــان  ــه امک ــخص در جامع ــذ                           ش ــت و       ر ی    پ ــق حاکمی ــالمی، ح ــام اس ــل، در نظ ــت. در مقاب                                                           نیس

                         جـز بـه دسـت خداونـد        ی      گـذار                                                             هدایت زندگی اجتمـاعی و وضـع برنامـه بـرای آن و قـانون     

                                                                   هـا در تحمـل بـار امانـت الهـی و پـذیرش مسـئولیت در اجـرای                           نیسـت و انسـان     ر ی    پـذ        امکان

ــی مســاوی   ــام اله ــه در حــق                            احک ــث مســاوی هســتند و ن ــن حی ــردم از ای ــس م ــتند. پ                                                                       هس

       (.  10-  01 :    1421     )صدر،        حاکمیت

                                                                                      گفته شد که هدف نهـایی در نظـام دموکراسـی، چیـزی جـز رسـیدن بـه منفعـت و لـذت          

ــین        ــمت چن ــه س ــام را ب ــن نظ ــه ای ــدام اندیش ــه ک ــت ک ــن اس ــؤال ای ــت. س ــی نیس                                                                                                شخص

                                کــه بــه مــا ایــن امکــان را                           کــردن آن اندیشــه اســت      کــن      شــه ی               بــرده اســت؟ ر   ی      گــذار       هــدف

                                               مقابلـه کنـیم. ایـن اندیشـه، نگـاه مـادی          ی   دار   ه ی                                     که با مشـکالت ناشـی از نظـام سـرما         دهد   ی م

ـ          اسـت و ا    ی      زنـدگ            به حیات و ـ                                    غایـت انسـان، لـذت بـردن از ظرف          کـه    ن   ی            اسـت کـه       یی    هـا    ت   ی

                         در رابطـه بـا حـب ذات       ی ا      شـه  ی                                                              عالم ماده در اختیـار انسـان گذاشـته اسـت. علـت چنـین اند      

                                      . حـب ذات همـان نیرویـی اسـت کـه           شـود    ی                                            ملـه غرايـز مهـم انسـانی اسـت فهـم مـ             که ازج

          هــا بــه                       . ازآنجاکــه انســان     بــرد   ی                                                              انســان را بــه ســمت کســب لــذت و فــرار از درد و ســختی مــ

                                                            ، عملکــرد حــب ذاتشــان نیــز متفــاوت خواهــد شــد. اگــر       برنــد   ی                            اشــکال گونــاگونی لــذت مــ

ــذت خــوردن تفســیر شــود، حــب ذات انســان ر   ــا در ل ــذات، تنه ــره                                                                   ل ــه ســمت به ــد                     ا ب    ی     من

   .    برد   ی             دست دادن آن م    از                        بیشتر از آن  و فرار در

              بیشـتر از آن     ی     منـد                                                                       اگر لـذت، لـذت جنسـی شـود، حـب ذات انسـان را بـه سـمت بهـره         

                                                                    آن را از دسـت ندهـد. بـه همـین صـورت اگـر حـب ذات انسـان را                کنـد    ی         و سعی مـ      برد   ی م

                             آن را بـه دسـت آورد. امـا          نـد  ک   ی                                          از لـذات مـادی ببـرد، انسـان سـعی مـ         ی     منـد              به سمت بهره

                                                                                                   در کنار لذات مـادی، بـرای انسـان لـذات معنـوی نیـز وجـود دارد، ماننـد لـذت ایثـار، لـذت            

               صـورت طبیعـی                                                     مطـرح اسـت ایـن اسـت کـه لـذات مـادی بـه             نجا ی    که ا   ی ا                   عبادت و... . نکته

                                                     لـذات معنـوی نیازمنـد تربیـت هسـتند و شــکوفایی            کـه    ی         ، درحـال       شـوند    ی                     در انسـان ظـاهر مـ   

ــان غر        آن مر ــر انس ــیحات، اگ ــن توض ــا ای ــت. ب ــرورش اس ــون پ ــ                                                              ه ــب ذات دارد و    ی    زه   ی                 ح

         نخواهـد     ی   دار   ه ی                  جـز نظـام سـرما      ی ا      جـه  ی                                                     همچنین لـذت و درد را تنهـا مـادی تفسـیر کنـد، نت     
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                            کمونیسـتی مالکیـت خصوصـی       ی    هـا                                                     داشت و هرچه هم که تـالش شـود تـا ماننـد حکومـت     

                           الغا شود، مؤثر نخواهد بود.

                                               ؟ بـرای حـل ایـن مسـئله دو راهکـار وجـود            شـود    ی           عی حـل مـ                       چگونه مشکل نظام اجتما

ــ  غر   . 0      دارد:  ــیم و غر    ی    زه   ی ــان بکن ــب ذات را از انس ــ                                    ح ــایگزین آن     ی    زه   ی ــع را ج ــب جم                             ح

                                                             اســت کــه مارکسیســت دارد. یعنــی چــون مالکیــت خصوصــی و     ی ا    ده   یــ                      کنــیم. ایــن همــان ا

ـ    ی                  ، لـذا تصـور مـ           پنـدارد    ی                 ایـن غریـزه مـ      ی ر ی گ                            نظام حاکم بر آن را سبب شکل            بـا حـذف      د    کن

                                                                                          مالکیــت خصوصــی و جــایگزینی مالکیــت عمــومی، ایــن حــس نیــز در درون انســان از بــین 

                                              . امــا ایــن صــحید نیســت. چراکــه حــب ذات      شــود   ی                             و حــب جمــع جــایگزین آن مــ     رود   ی   مــ

                تـالش کنـیم آن     - 2                 و نـه بـالعکس.          بـرد    ی                                             است که انسان را به سـمت مالکیـت خصوصـی مـ    

   ی ا      شـه  ی                  مـادی کنـیم. اند     ی      شـه  ی               ن تفسـیر و اند            را جـایگزی        دهـد    ی                            تصویری که اسـالم ارايـه مـ   

        اسـت و     ز   یـ  چ                                                                          طـور خالصـه معتقـد اسـت: در محاسـبات انسـان، زنـدگی دنیـایی همـه                  که بـه 

                                                       اسـت. اسـالم معتقـد اسـت کـه معیـار صـحید بـرای            ز   یـ  چ                               رسیدن به منفعـت شخصـی همـه   

                                                                                               اعمــال و رفتــار نــه منفعــت شخصــی کــه رضــای الهــی اســت. لــذا دیگــر جهــت ده انســان  

ـ                              مبتنـی بـر اعتقـاد بـه غر       ی    حلـ                                    ت و دفع ضـرر نیسـت. و ایـن راه           جلب منفع          حـب ذات     ی    زه   ی

   (.  11 :    1421     )صدر،     است

ـ                                                     رسالت دین در این است کـه تـالش کنـد تـا میـان غر                                    حـب ذات کـه انسـان را بـه        ی    زه   ی

               و بحـث تحقـق          دهـد    ی                                                               سمت حرکـت هرچـه بیشـتر بـرای کسـب منـافع شخصـی سـوق مـ         

ــرا   ی    هــا      ارزش ــه                                   اجتمــاعی در جامعــه آشــتی برق ــد، ب ــه               ر کن ــه     ی ا        گون                               کــه انســانی کــه جــز ب

          اجتمـاعی     ی    هـا                 هـا و آرمـان                         تـالش کنـد تـا ارزش         شـد  ی   اند   ی                شخصی خـویش نمـ     ی  ها       منفعت

ــ                   فهــم معنــوی از   - 0  :      دهــد   ی                                                                      را تحقــق بخشــد. دیــن ایــن کــار مهــم را از دو طریــق انجــام م

                                                                                         زنــدگی: مفهــوم منفعــت شخصــی را کــه حــب ذات درصــدد رســیدن بــه آن اســت، از یــک  

       جدیـد     ی                           . و ایـن کـار را بامعنـا         سـازد    ی                                           دی، به یک تفسیر معنـوی گسـترده مبـدل مـ            تفسیر ما

                                   . در ایـن دیـدگاه انسـان هرچـه          دهـد    ی                                بـرای آخـرت اسـت، انجـام مـ        ی ا                      عالم دنیا که مزرعـه 
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                                  بــاالتری از دنیــای آخــرت قــرار    ی                                                             تــالش کنــد تــا رضــای الهــی را کســب نمایــد، در مرتبــه

                                   جامعــه باشــد، فــرد بــرای کســب    ی    هــا    زش                                        . حــال اگــر رضــای الهــی در تحقــق ار  رد   یــ گ   ی   مــ

ــه منف  ــه منجــر ب ــی ک ــ                                   رضــای اله ــ    اش   ی       ت شخصــ   ع ــق ارزش     شــود   ی   م ــا                        ، ســعی در تحق    ی    ه

                                                                         تربیــت امیــال معنــوی و اســتعدادهای نهفتــه در آن بــرای رســیدن بــه   - 2  .      کنــد   ی             اجتمــاعی مــ

            بخـش اسـت                                                                              )احساس اخالقی در زنـدگی(. حـب ذات یعنـی انسـان آن چیـزی را کـه لـذت       

ــت آورد و ا ــه دس ــذت                     ب ــور ل ــی ام ــد. برخ ــت دوری کن ــه دردآور اس ــزی ک       بخــش                                                                  ز آن چی

ــه ــ        ب ــدل م ــه بالفعــل مب ــالقوه ب ــت ب ــذت خــوردن و         شــوند   ی                                                            صــورت طبیعــی از حال ــد ل                         مانن

     کــه                      هــا را بعــد از آن                                                                             خوابیــدن، امــا برخــی از لــذات معنــوی هســتند کــه انســان شــیرینی آن 

             دی، حـب ذات                    . بـا چنـین رشـ        کنـد    ی                    رشـد کـرد، درک مـ       اش   ی                            تربیت شـد و عواطـف انسـان   

ــ                            . اســالم در مختصــرترین و      کنــد   ی                                                               انســان نیــز بــه ســمت همــین لــذات مــادی ســوق پیــدا م

                                                                                            زیباترین عبـارت همـین اسـت: فهمـی معنـوی و احساسـی اخالقـی کـه منشـأ نظـامی کامـل            

                                                                                                برای انسان است کـه مسـیر روشـن و معینـی را بـرای انسـان ترسـیم و هـدفی برتـر را بـرای           

           بـه دسـت            توانـد    ی                                          او را بـا آنچـه در ایـن طـی طریـق مـ         و       کنـد    ی                       او در این مسیر مشخص مـ 

   (.  83-  11 :    1421     )صدر،      سازد   ی            آورد، آشنا م

  یریگ جهینت. 01

ــهید      ــون ش ــیعی اشخاصــی همچ ــران ش ــان مفس ــه در می ــد ک ــان ش ــژوهش بی ــن پ                                                                                         در ای

-                                                          انـد بـا اتکـا بـه رویکـرد نـوینی در تفسـیر قـرآن                                               محمدباقر صدر حضور دارند که توانسـته 

ــتنطاق ــه  -             روش اس ــ   نظر      ب ــرداز   ه   ی ــریم        ی       پ ــرآن ک ــر ق ــاعی از منظ ــايل اجتم ــون مس                                                         پیرام

ـ                                                                           بپردازند. شهید صـدر بـر اسـاس سـه مفهـوم خالفـت، فطـرت و امامـت درآ                سـوره      31    ات   ی

ــره،  ــوره روم و     31        بق ــان مــ      12             س ــزاب نش ــد   ی                    اح ــرخالف          ده ــالم ب ــرد اس ــه در رویک                                   ک

              ین و ارتبـاط                                                     کـه عناصـر اجتمـاعی را سـه عنصـر انسـان، زمـ          ی   دار   ه ی                       رویکردهای نظـام سـرما  

                                       بایســتی عنصــر چهــارمی تحــت عنــوان         کننــد   ی                                             هــا بــا یکــدیگر و بــا زمــین قلمــداد مــ         انســان

ــه عناصــر اضــافه کــرد. ایــن افــزایش تغییــری                                                                                                     مســتخل ف کــه همــان خــدای متعــال اســت ب
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ــ  ــی در چنــد قــرن    ی       کردهــا ی       . در رو    آورد   ی                                                  بنیــادین در تحلیــل نظریــه اجتمــاعی پدیــد م                       غرب

                               متعـدد فکـری، انسـان دچـار        ی    هـا         شـرفت  ی                   چنگـال کلیسـا و پ                                گذشته بعد از آزادی انسـان از  

                                                                              باورهـا و امـور ثابـت زنـدگی خـویش شـد. لـذا آزادی را مبنـا قـرارداد             ی    تمام            شک نسبت به

      آزادی       ديال   یــ                                                                                  و ســعی کــرد ارتبــاط ســه عنصــر اصــلی نظــام اجتمــاعی خــود را بــر اســاس ا 

                    مـین و جانشـین او                                               در نگـاه اسـالم، انسـان خلیفـه خـدا در ز           کـه    ی              کنـد. درحـال     ی   بند      صورت

  -      فطـرت -                                                                               شده است. ایـن خالفـت بـر اسـاس ظرفیـت بـاالیی اسـت کـه خـدا در وجـود او          

            کـه نـوعی     -     دیـن -                                                                         قرار داده است و همین سبب شـده کـه لیاقـت پـذیرش بـار امانـت الهـی        

                                                                                عمیــق وجــود اوســت را داشــته باشــد. در ایــن دیــدگاه انســان بایــد تــالش     ی    هــا   ش ی        از گــرا

                                                                     ماء و صـفات الهـی قـرار دهـد و ایـن یعنـی تحقـق تامـه همـان              اسـ      گاه   ی                  کند تا زمین را تجل

                           انســان ایــن مســئولیت را       کــه   ن   یــ                                                                 دینــی کــه از ســوی خــدا بــه امانــت پذیرفتــه اســت. بــرای ا

                                                                                    انجــام دهــد، خداونــد در کنــار خــط خالفــت، مســیر شــهادت انبیــاء و اوصــیاء و    ی      درســت      بــه

ــراد پاسداشــت   ــن اف ــه ای ــرار داده اســت. وظیف ــز ق ــانی را نی                     انســان و صــیانت و                                                                                علمــای رب

                                          راهنمایی او در مسیر تحقق خالفت الهی است.  
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و  شهید مطهری، سید قطب یاجتماع کردیرو یقیتطب یبررس

 ابن عاشور در تفسیر سوره ممتحنه
 0جعفر ملکمحمدجواد 

 

 چکیده

هـای اجتمـاعی    خیـر بـر اثـر فعالیـت    ا صدسـال در  میقرآن کـر  یاجتماع ریتفس

ــان     ــن می ــرد و از ای ــمگیری ک ــد چش ــی رش ــآو سیاس ــید   اهلل تی ــری، س مطه

ــور   ــن عاش ــب و اب ــهقط ــوان ب ــه    عن ــدند. مقال ــناخته ش ــاعی ش ــران اجتم مفس

حاضر بـا هـدف ارزیـابی رویکـرد اجتمـاعی ایشـان در تفسـیر سـوره ممتحنـه          

ت آن بــه چنــد کــه ابتــدا آیــا            شــده اســت        تــدوین                            بــه روش توصــیفی تحلیلــی 

تطبیقـی تفسـیر اجتمـاعی هـر      طـور  بـه بخش تقسـیم شـده و ذیـل هـر بخـش      

تــرین نتــایج مقالــه ایــن  اســت. از مهــم شــده یابیــارزســه مفســر یــاد و ســپس 

اســت کــه رویکــرد اجتمــاعی شــهید مطهــری بــه دلیــل برخــورداری بیشــتر از 

هـای یـک تفسـیر اجتمـاعی ـ ماننـد توجـه بـه مشـکالت زمـان، بیـان             ویژگـی 

ده و پاســخگویی بــه شــبهات روشــنفکران معاصــر ـ از گــرایش اجتمــاعی   ســا

ــه   دو مفســر دیگــر بیشــتر اســت، چنــان  کــه رویکــرد اجتمــاعی ســید قطــب ب

ــوزه   ــه آم ــدنی ب ــاه تم ــل نگ ــرآن   دلی ــالم و ق ــای اس ــهه ــب ب ــدگاه  مرات از دی

                                         
 mj.jafarmalek71@gmail.comتخصصی تفسیر.  7پژوه سطد  دانش. 0
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پـردازد ـ    اجتمـاعی ابـن عاشـور ـ کـه بیشـتر بـه مباحـث ادبـی و بالغـی مـی           

 تر است. پررنگ

تفسـیر اجتمـاعی، رویکـرد اجتمـاعی، شـهید مطهـری، سـید قطـب، ابـن           گان کلیدی: وا

 عاشور، سوره ممتحنه.

 . مقدمه1

ــ ــک یب ــردیرو ش ــاع ک ــ یاجتم ــر  ریدر تفس ــرآن ک ــل    میق ــر عوام ــر اث ــر ب ــده اخی در س

ــوغ اجتمــاعی و سیاســی     ــدا کــرده اســت؛ عــواملی چــون بل ــاگون رشــد چشــمگیری پی                                                                                             گون

ـ فعالمردم و دانشمندان،  و انقـالب اسـالمی ایـران اثـر شـگرفی       یاسـ یو س یاجتمـاع  یاهـ  تی

بـر پیشــرفت ایـن نگــاه تفسـیری داشــته اسـت. بــه برکـت تفســیر اجتمـاعی ســفره قــرآن در       

مسايل جزيـی جامعـه پهـن گشـته و ایـن بـاور اثبـات شـد کـه اسـالم و قـرآن دربـاره همـه              

ــد عمــل در پ   ســاحت ــدون تردی ــه دارد. ب ــردی و اجتمــاعی بشــر برنام ــانون هــای ف ــوی ق رت

توانـد در تحقـق تمـدن اسـالمی و بیانیـه گـام دوم رهبـر انقـالب اثرگــذار          اساسـی قـرآن مـی   

   و         خــارجی         روابــط         مل ــی،        عــز ت        آزادی،   و                       هــایی چــون اســتقالل         سرفصــلباشــد کــه در آن از 

یـاد شـده اسـت. از دیگـر آثـار ایـن رویکـرد تفسـیری خـاموش کـردن                  دشـمن       بـا          مرزبندی

سیاسـت و تـوهم بـه سـرآمدن زمانـه قـرآن اسـت. در ایـن میـان           پندار باطل جـدایی دیـن از  

و ابـن عاشـور در   « فـی ظـالل القـرآن   »سـید قطـب در   « آشـنایی بـا قـرآن   »شهید مطهـری در  

ــویر» ــر و التن ــه« التحری ــوان ب ــار  هرکــداممفســران اجتمــاعی شــناخته شــدند و  عن ــار آث در کن

 عنـوان  بـه ایـن عالمـان    گونـه کـه   همـان اجتماعی خود به تفسیر قـرآن نیـز پرداختنـد؛ امـا آیـا      

مفســـر اجتمـــاعی شـــناخته شـــدند، در تفســـیر خـــود رویکـــرد اجتمـــاعی دارنـــد؟ آیـــا 

      هـای                                             در ایـن مقالـه بـا نگـاه بـه مؤلفـه      رویکردشان در یک سـطد اسـت یـا متفـاوت اسـت؟      

     است.     شده        داده        پاسخ   ها                            تفسیر اجتماعی به این پرسش
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 . اهمیت و ضرورت2

ــرآن  ــرای ق ــه ب ــن مقال ــورد بحــث   پژ ای ــزان رویکــرد اجتمــاعی ســه مفســر م ــان از می وه

تطبیقـی و مصـداقی    صـورت  بـه گویـد تـا ایشـان از عیـار و انـدازه روش اجتمـاعی آنـان         مـی 

ویـژه در   هـا بسـنده نکننـد. مضـامین سـوره ممتحنـه اجتمـاعی و بـه         آگاه شـوند و بـه شـنیده   

رو در  ر اسـت. ازایـن  زمینه روابط آحـاد مسـلمانان بـا کفـار و دولـت اسـالمی بـا دولـت کفـ         

بسیاری از روابط امـروزی مسـلمانان بـا کفـار و اهـل کتـاب در جامعـه و فضـای مجـازی و          

ــبکه ــارت  ش ــاعی، تج ــای اجتم ــای  ه ــه ــ نیب ــتادی و   الملل ــه اس ــانوادگی، رابط ــط خ ی، رواب

کــه بــا تشـکیل نظــام جمهــوری اسـالمی ایــران در روابــط    شـاگردی و ... کــاربرد دارد، چنـان  

از  مسـئله شـورهای خـارجی نیـز کـارکرد دارد. از سـویی دیگـر بررسـی ایـن         ملت ایران بـا ک 

ــاوت      ــدن تف ــن ش ــود و روش ــالمی ب ــالب اس ــگامان انق ــه از پیش ــری ک ــتاد مطه ــدگاه اس دی

ــا    ــر علم ــا دیگ ــاعی او ب ــای اجتم ــهرویکرده ــر    ازجمل ــور از دیگ ــن عاش ــب و اب ــید قط س

 های اهمیت و ضرورت این بحث است. جلوه

 نهیشیپ. 7

ـ  و  یمطهـر  دیشـه ». مقالـه  1: ازجملـه  شـده  نوشـته ن موضـوع کتـب و مقـاالتی    پیرامون ای

ــاع    ــايل اجتم ــه مس ــام ب ــدر اح یاهتم ــر د یای ــیتفک ــتاز « ین ــاهره   اهلل حج ــوانی و ط ج

. مقالــه 7از بیــوک علیــزاده.  « اصــفتیدر یپژوهــ نیــد ی،مطهــر». مقالــه 2جمشــیدی. 

ــو آ یمطهــر دیشــه یریتفســ کــردیو رو روشای  بررســی مقایســه» ی آملــی و جــواد اهلل تی

و رضـوان خسـروی.    قاسـم پـور  از محسـن  « هـای عالمـه طباطبـایی بـر ایشـان      دیـدگاه  ریتـأث 

ــری . »4 ــه روش تفســیر شــهید مطه ــالی ب ــرب. « نگــاهی اجم ــور مغ ــد فغف ــاب 5از حمی . کت

علـم  ». کتـاب  1از علـی بـاقی نصـرآبادی.    « هـای اجتمـاعی شـهید مطهـری     سیری در اندیشه»

طــرح ». مقالــه 7از مهــدی جمشــیدی. « زآفرینی نظریــه اســتاد مطهــریاجتمــاعی اســالمی، بــا

از « حکومــت اســالمی در اندیشــه امــام خمینــی و ســید قطــب؛ مصــر و ایــران قطــب و امــام 
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ــادی خسروشــاهی.   ــرجم ســید ه ــه 7صــالد عــوض، مت ــا و ویژگــی شــاخص». مقال ــای  ه ه

ــویر ــر و التن ــی بخشــایش. « تفســیر التحری ــه 9از محمــد عزت تطبیقــی جایگــاه بررســی ». مقال

از یحیــی بــوذری نــژاد، شــاهین زرع « زن مســلمان در اندیشــه شــهید مطهــری و ســید قطــب

از ســید محمــد « بررســی انتقــادی تفســیر ابــن عاشــور». مقالــه 10شــاهی.  پیمــا، مینــا جهــان

گـرایش سیاسـی اجتمـاعی سـید قطـب      ». مقالـه  10مرتضوی، مهدی کرامتـی، ایـوب اکرمـی.    

از مجیـد  « تقریـر گفتمـان سـید قطـب    ». مقالـه  11ز فریبـا خاقـانی.   ا« مفسر فی ظـالل القـرآن  

ــرادی.  ــه 12م ــايق  « ســیری در اندیشــه سیاســی ســید قطــب ». مقال از ســید محمــد مهــدی ف

ــینی.  ــه 17حس ــویر ». مقال ــر و التن ــور در التحری ــن عاش ــیری اب ــفیعی. « روش تفس ــی ش از عل

شــک ایــن آثــار  یــز. بــیاز ایــرج گلجــانی امیرخ« رویکــرد تفســیری ســید قطــب». مقالــه 14

نقــاط قــوت فراوانــی دارد؛ برخــی رویکــرد اجتمــاعی شــهید مطهــری و روش تفســیری او را 

هـای اجتمـاعی و سیاسـی سـید قطـب و سـیره        بررسی کردند و بعضی دیگـر دربـاره دیـدگاه   

ای نیــز در زمینــه روش تفســیری ابــن عاشــور ســخن گفتنــد؛  تفســیری او قلــم زدنــد و عــده

صـو  موضـوع مقالـه حاضـر یعنـی مقایسـه تطبیقـی تفسـیر اجتمـاعی          در خ کدام چیهلیکن 

 شهید مطهری، سید قطب و ابن عاشور در سوره ممتحنه سخن نگفتند.

 های آن . آشنایی اجمالی با تفسیر اجتماعی و مؤلفه4

ــ    مــورد توج ه    ربــازیاز دکــریم قــرآن روش تفســیر اجتمــاعی   ّ ــا  ریــدر قــرون اخبــوده و         ب

ــد جمــال دیســ یحرکــت اجتمــاع ــه تعــال یدر مصــر، نگــاه یاســدآباد نیال ــو ب قــرآن و  مین

ــاگرد    ــت و ش ــکل گرف ــالم ش ــده ا  ش،اس ــد عب ــمحم ــرا  نی ــت را در گ ــ شینهض  ریتفس

 شی. گــرااز رشــید رضــا پدیــد آمــد «المنــار»چــون  ییرهایمتبلــور ســاخت و تفســ یاجتمــاع

در و ظــالل القــرآن(  یقطــب )فــ دیچــون ســ یافــرادبــا تــالش در مصــر  ریتفســ یاجتمــاع

و و شــاگردانش ماننــد شــهید مطهــری )آشــنایی بــا قــرآن( ( زانیــ)الم یی                 عل امــه طباطبــا رانیــا

 ی        ــ              فضــل الل ه )مــن وحــ   نیمحمدحســ دی                         )الکاشــف( و عل امــه ســ هیــدر لبنـان محمــدجواد مغن 
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ــه  ــرآن( ادام ــردالق ــدا ک ــ .پی ــرا نای ــ شیگ ــت  یریتفس ــا جه ــراه ب ــگ هم ــ یری ــان  یاه از زم

؛ معرفــت، 441ـــ445: 1772ایی اصــفهانی، رضــ)تاســ یریتفســ یهــا شیگــرا نیتــر پررونــق

 (457ـ452: 2ق،1417

از آنجا کـه موضـوع ایـن مقالـه مقایسـه رویکـرد اجتمـاعی سـه مفسـر اجتمـاعی اسـت،            

هــای یــک تفســیر اجتمــاعی را بررســی کنــیم و طبــق آن، ســه تفســیر  بایســته اســت ویژگــی

ــه ویژگــی  ــیم. از جمل ــابی کن ــار  مــورد بحــث را ارزی ــد از:  تهــای تفســیر اجتمــاعی عب . 1ان

ـ آو تطبیـق   قـرآن  هـا از  آندرمـان  واکـاوی   ی،به مشکالت عصرتوجه  زمـان   یبـر زنـدگ   اتی

 ژهیــو بــه ،جهــاد بــا دشــمنان اســالمتشــکیل حکومــت اســالمی و بــه . اهتمــام ویــژه 2 .خــود

ـ  ليیاسرا ـ یترب یهـا  بـه آمـوزه  . نگـاه خـا    7وحـدت مسـلمانان.    و یو استعمارگران غرب  یت

ـ ببهره بـردن از  . 4 قرآن. یو ارشاد پاسـخ  . 5 عمـوم مـردم.  اسـتفاده   یو سـاده بـرا   وایشـ  یانی

ســاز و تمــدنی  . نگــاه جامعــه1. ریبــه شــبهات و اشــکاالت مخالفــان قــرآن و اســالم در تفســ

 (447ـ441: 1772)رضایی اصفهانی،  .های قرآن و اسالم به آموزه

 . آشنایی اجمالی با سه مفسر اجتماعی5

 . شهید مطهری1-5

ــرتضــی مر دیشــه ــ1297) یمطه ــاگون  1757ـ ــوم گون ــیعی و جــامع در عل ( دانشــمند ش

 ،یبروجــرد اهلل تیــهمچــون آ یدیاز درس اســاتفقــه، اصــول، تفســیر، فلســفه و ... اســت و 

ــام خم ــیامـ ــا ینـ ــه طباطبـ ــتفاده  ییو عالمـ ــری، اسـ ــه ( او 9: 1790،1کرد)مطهـ در مدرسـ

ــپه ــاالر س ــرو، س ــکدهدو  یم ــاله انش ــالم اتی ــارف اس ــگ یو مع ــران دانش ــدریس اه ته ــه ت ب

هـای   کنـار کارهـای علمـی بـه فعالیـت     در  یمطهـر  (51-50: 1777)مطهـری،  .اشتغال داشـت 

اســالم ارتبــاط  انیهــا بــا گــروه فــداي ســالکــه  پرداخــت، چنــان اجتمــاعی و سیاســی نیــز مــی

ـ ارشـاد عل  هینیدر حسو  داشت . شـد  یو یریدسـتگ  سـبب کـرد کـه    یسـخنران  سـم یونیصه هی

ــری، ــا     ( تأ77: 1777)مطه ــابق ب ــی دارد و مط ــاعی فراوان ــرد اجتم ــز رویک ــان نی ــات ایش لیف
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، «اسـالم و نیازهـای زمـان   »نیازهای زمان خـود اسـت؛ از جملـه آثـار اجتمـاعی ایشـان کتـب        

ــران » ــالمی ای ــالب اس ــده انق ــالمی »، «آین ــر اس ــای تفک ــرآن »و « احی ــاریخ در ق ــه و ت « جامع

 است.  

 ژهیــو بــهجتمــاعی زمــان خــود هــای ا منــدی نســبت بــه چــالش ایشــان بــه دلیــل دغدغــه

ــی     ــرح م ــايل را مط ــاعی مس ــرد اجتم ــا رویک ــه ب ــان همیش ــری جوان ــکالت فک ــد،  مش کردن

کوشـد راه حـل    چـا  شـده، مـی   « آشـنایی بـا قـرآن   »رو در تفسیر قرآن نیز که با عنـوان   این از

ــد.     ــتنطاق کن ــرآن اس ــات ق ــايل روز را از آی ــاره     مس ــتاد مطه ر  درب ــ                اس  ّ ــود در           ــدف خ ه

ام حـل   هـایم آن را هـدف قـرار داده    تنهـا چیـز  كـه در همـه نوشـته     نویسـد   هایش مـی  نوشته

ــا     ــه مســايل اســالم  در عصــر م ــه در زمین ــه ســؤاالت  اســت ك مشــكالت و پاســخگوی  ب

ّ     مطه ر ، . )مطرح است   1772،1 :79.) 

 . سید قطب2-5

دعــوتگران و  ،ق( از ادیبــان برجســته، اندیشــوران1777-1724)  ّ                         ســی د قطــب بــن ابــراهیم

کــودکی قــرآن را در همـه   اســت.در مصــر بــزرش عرصـه حركــت اســالم  معاصـر    مـدافعان 

ــول  ــال در ط ــه س ــرد.   س ــ  ک ــ   حف ــرد قرآن ــه   او رویك ــل آگاهان ــه چه ــراه در ده و هم

پــا  در واد  دعــوت، عمــل و جهــاد بــود. پــس از آن هــا  ادبــ  در قــرآن كــریم  پــژوهش

داران بــزرش  گذاشــت و بــر همــین اســاس قــرآن خوانــد و آموخــت تــا بــه یكــ  از مشــعل 

نــوگرای  و حركــت اســالم  معاصــر تبــدیل شــد و در نهایــت پــس از چنــدین بــار          

ــه همــین راه،   ــه ســالدر دســتگیر ، زنــدان و شــكنجه، چشــم دوختــه ب جــان  گیپنجــاه و ن

فـ   »و تفسـیر  « معـالم فـی الطریـق   »جملـه آثـار اجتمـاعی ایـن عـالم اهـل سـنت        باخت. از 

ویكــرد  سیاســ ، اجتمــاع  و تربیتــ  اســت كــه ایــن تفســیر دارا  ر .اســت« ظــالل القــرآن

ّ                                                                         مؤلف آن بـه مفس ر  مجـد د بـا سـیاق تفسـیر  نـوین  شـهرت دارد و یكـ  از پیشـوایان و             ّ ـ                   

 (1772؛ مرادی، 1794)خاقانی،  اصیل حركت اسالم  معاصر است. وران شهیاند
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 . ابن عاشور7-5

او  دانشــمند و محقــق تــونس اســت.   ق( 1794ـــ1291)بــن عاشــور  محمــد طــاهر  

ّ ـ           مفس ر  اصـول     ،بیـ مجتهد  اد ّ    مـور ه  مـدار   اسـت یو س    ـ بـه قضـاوت ن  و بـود      اشـتغال   زی

ــت ــ  . او داش ــه تفس ــه ب ــال ک ــان ح ــ  ریدر هم ــوزه   م ــاع از آم ــال دف ــت، در ح ــا   پرداخ ه

باورمنـدان بـه جـدایی دیـن از      هـا   شـه یبـه نقـد اند  رو  ایـن  ، ازاسالم بـود  اس یاجتماع  و س

اصـول النظـام االجتمـاع  فـ      »کـه در کتـاب    نـان ، چپرداخـت  مـ   عبـدالرزاق سیاست ماننـد  

ــیر « االســالم ــویر»و تفس ــر و التن ــه نتیجــه « التحری ــالش  ک ــه ت ــنج ده ــر  پ ــزون ب اوســت، اف

نیـز دارد. )شـفیعی:   اخالقـ   و  تـ  ی، ترب اسـ  یس ،اجتمـاع  رویکرد ادبـی و بالغـی، گـرایش    

1777) 

 . نمای کلی سوره ممتحنه1

در اســت و ترتیــب نــزول از نظــر   ســورهیکمــین و  نــودآیــه و  17دارای متحنــه مســوره 

دهـم آن    بـه سـبب آیـه   « امتحـان »و « ممتحنـه »گـذار  ایـن سـوره بـه      نـام  .مدینه فرود آمـده 

شـدند و پیـامبر    اسـت كـه از مكـه بـه مدینـه پناهنـده مـ        مسـلمانی   تازهزنان   هاست كه دربار

بـه دلیـل نهـی از مـودت      «مـودت »گـذاری آن بـه    و نـام  آن زنان را امتحـان كننـد   ،دستور داد

ایـن سـوره تعیـین مقـررات سیاسـت      اغـراض  تـرین   مهـم از  .مشرکان در آیـه نخسـت اسـت   

ــالم    ــمنان اس ــا دش ــه ب ــلمانان در رابط ــارج  مس ــمنان    خ ــان از دش ــت مؤمن ــت براي و تقوی

ای کـه میـان کفـار دشـمن و غیـر دشـمن تفـاوت         گونـه  اعتقادی و تنظیم رابطه آنان است، بـه 

ــت )بهجــت  ــته اس ــور،  گذاش ــ410: 1794پ ــایی اصــفهانی، 411ـ ــه 717: 1777،20؛ رض ( و ب

ــری   ــتاد مطه ــر اس ــئله وال  نظ ــاره مس ــوره درب ــن س ــات ای ــتر  آی ــد و   ی                                                  بیش ــ  پیون ــار یعن كف

سـوره ممتحنـه   انـدازه   بـه سـوره  در هـیچ  اسـت و  دوست  با كافران و دشـمنان دیـن و ایمـان    

 (.204: 27، 1772 ،مطهر است. ) نشده انیل بیفصبا این ت
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بـه نـام سـاره بـه مدینـه آمـد و از        هزنـ  از اهـل مكـ   درباره شأن نزول این سوره نوشـتند  

پیــامبر لبــاس و مركــب خواســت و یــاران پیــامبر بــه او عطــا كردنــد، ســپس مــرد  بــه نــام  

ا  برا  مشـركان مكـه نوشـت و بـه آنـان هشـدار داد كـه پیـامبر قصـد حملـه            نامه«      حاط ب»

امــا پیــك وحــ  ؛ انــه بــه آن زن داد تــا بــه مشــركان برســاندبــه مكــه را دارد و نامــه را مخفی

خبــر ایــن جاسوســ  را بــه پیــامبر رســاند و ایشــان علــ  را بــا چنــد نفــر بــه تعقیــب آن زن 

ــیدند     ــارش پرس ــت ك ــورد عل ــخص در م ــپس از آن ش ــد س ــتاد و در راه او را یافتن او  ؛فرس

ام  مت ، خـانواده خـد  انـد و خواسـتم بـا ایـن خـوش      مـن در مكـه بـدون حـام       گفت خـانواده 

ایـن   و امـا از آنجـا كـه حاطـب از مجاهـدان بـدر بـود، پیـامبر او را بخشـید         ؛ محفوظ بماننـد 

. در ایــن مــورد فــرود آمــد و بــه مســلمانان در مــورد دوســت  بــا دشــمنان هشــدار دادســوره 

ــی، 442-441ق، 1411)واحـــــدی،  ــر رازی ؛405-404: 9، 1372؛ طبرســـ ق، 1420، فخـــ

موضــوعیت بــرا  پیغمبــر اكــرم ه دیــده اســتاد مطهــری شــأن نــزول، ( البتــه بــ337-777: 72

ــت  ــته اس ــات و  نداش ــوره آی ــت   س ــ  اس ــتورها  كل ــله دس ــك سلس : 27 ،1772)مطهری، ی

204.) 

 . مقایسه تفسیر اجتماعی شهید مطهری، سید قطب و ابن عاشور در سوره ممتحنه1-1

از چنــد  پــس از روشــن شــدن نمــای کلــی ســوره ممتحنــه، بایــد گفــت ســوره ممتحنــه 

بخش تشکیل شـده اسـت کـه تفسـیر شـهید مطهـری، سـید قطـب و ابـن عاشـور را در ایـن            

. مقدمـه تفسـیر سـوره و    1کنـیم:   گفتـه ارزیـابی مـی    ها نقل و بر اساس معیارهـای پـیش   بخش

ــات  2. مســئلهطــرح  ــا دشــمنان )آی گیــری صــرید در  . موضــع7(. 7-1. والیــت مســلمانان ب

و مسـئله   مسـلمان  تـازه  . امتحـان زنـان مهـاجر   5(. 9ــ 7کفـار ) . نیکـی بـه   4(. 1ـ4برابر کفار )

 .(17هی)آشده  قوم غضبمسلمانان با تولی . 1. (12ـ10 اتیبا کافر )آمسلمان ازدواج 
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 طرح مسئله. مقدمه تفسیر سوره و 2-1

به نظر شهید مطهری موضـوع و غـرض اصـلی سـوره ممتحنـه رابطـه مسـلمانان بـا کفـار          

آن )آیـات  و احكـام  مسـلمان   تـازه امتحـان زنـان مهـاجر    بـوط بـه   و مشرکان است و آیـات مر 

. )مطهــری، گــردد یبــازم( در واقــع زیــر پوشــش همــان موضــوع اســت و بــه همــان  10-12

ــا   221: 27  ،1772 ــاره مــواالت ب ( همچنــین از دیــدگاه ســید قطــب مجمــوع ایــن ســوره درب

بـا   بیعـت  ،مهـاجر بـا زنـان    همعاملـ کننـده   تنظـیم کـه  حتـ  آیـات تشـریعی    دشمنان خداست، 

جــدایی میــان زنــان و مــردان مــؤمن از همســران کافرشــان اســت، همگــی  و مســلمانان  تــازه

قوانین پیوسته و مـرتبط بـا همـان رویکـرد عـامی اسـت کـه آغـاز و انجـام سـوره دربـاره آن            

 (7540: 1ق، 1425است)سید قطب، 

وت اسـالم  مقدمـه بـه تفـا    عنـوان  بـه شهید مطهـری پـیش از تفسـیر سـوره     شهید مطهری: 

ـ  راهمنحصـر شـدن ایمـان در امـر قلبـی یـا       » مسـئله ویـژه مسـیحیت در    و دیگر ادیان، بـه  ی ابی

ــط اجتمــاعی ــه رواب ــد و مــی اشــاره مــی« آن ب ــد:  کن و نقطــه تفــاوت از مســايل اساســ  گوی

هـا ایمـان یـك     ازنظـر مسـیحی  کـه   اسـت ایـن  خصـو  مسـیحیت    ادیـان و بـه   همهاسالم با 

روابـط انسـان بـا انسـان       بـه شـود و   خالصـه مـی   انسـان بـا خـدا   رابطـه  و در امر قلب  اسـت  

بســیار  از تــا جــایی کــه انــد  تبلیــغ كــردهایــن بــاور را بــه شــکل گســترده  و كــار  نــدارد

ناســازگار بــا اســالم ایــن تفکــر  آنکــه حــالکننــد،  تکــرار مــیرا ســخن همــین نیــز ن انامســلم

طـه انسـان بـا انسـان را هـم در      راب ،ایمـان دوسـتی و بـرای اینکـه     بـه نـام انسـان   . گاه  است

همــه بایــد رابطــه یکســان اســت و بــا هــا  رابطــه مــؤمن بــا همــه انســانگوینــد  مــی ،ردیــبربگ

ّ       دوست  و مود ت داشت           . 

قـرآن  ناسـازگار اسـت، چراکـه    ایـن مطلـب بـا تعلیمـات اسـالم       از نگاه اسـتاد مطهـری   

خالف آن سـت را بـر  ها هـا و یهـودی   خـود مسـیحی  مـورد قبـول   ابـراهیم كـه   حضـرت  سیره 

هـای   آمـوزه میـان  شـک   بـی  سـازگاری نـدارد و  سـاز                              این امر بـا دیـن  جامعـه    ا       و مسل مداند  می
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میـان انسـان   رویکـرد اجتمـاعی بایـد    در  تفـاوت اسـت و     ً           صـرفا  فـرد    و تعلیمـات  اجتماع  

 (.201ـ205: 27 ، 1772)مطهری،  مؤمن و ضد ایمان فرق گذاشت

ـ     ایشـان سید قطـب:   ن سـوره را در نظـام تربیتـی و اجتمـاعی     پـیش از تفسـیر، جایگـاه ای

ــی   ــیم م ــین ترس ــرآن چن ــد:  ق ــاکن ــه  نی ــوره حلق ــلهدر  یا س ــترب سلس ــانیا تی ــام   یم و نظ

ــاع ــالم   یاجتم ــه اس ــت در جامع ــهیمد یو دول ــت ن ــه اس ــاز آن زنج یا . حلق ــوالن رهی و   یط

ـ برگز            مسـلمانان   یبـرا  یالهـ  دهیبرنامه برگز ی در حیـات انسـان  تحقـق برنامـه   ای کـه خـدا    هدی

ــی خــود   ــی و عمل ــشــکل واقع ــرده وا شــانه ایرا ب ــا  اســتبســته ک ــ، ت ــه شــکل  نیدر زم ب

ــتمیس ــام یس ــتقرار پ یو نظ ــاس ــد و دارا دای ــانه  یکن ــا نش ـــص ،ه ــدود و شخ ــا تیح  زیمتم

بـه  تـالش   زمـانی نتوانـد، کـه ایـن مهـم       ودسـت پیـدا کنـد    بدان  دبتوانبشر  یگاه که  ،باشد

 (7571، 1ق، 1425شده است)سید قطب، واگذار آنان 

ــوره را   ــن س ــب ای ــید قط ــهس ــاز زنج یا حلق ــاده رهی ــاز آن آم ــته و دور و دراز  یس دانس

جهـان  خـود، بـه هـدف اقامـه      هـم موضـوع  ی هـا  سـوره   گـر یدنویسد این سوره هماننـد   می

خـدای  بـه   مـان یمحــور آن ا  کـه   یجهـان نـازل شـده اسـت؛    نهاد مسلمان  خالص در ی وربان

نــه  از هرگــوشــان را  کنــد و جــان اســتوار مــیر  محــو نیبــدتنهــا ا ر نمســلمانااســت و  گانــهی

ــومتعصــب  ــژاد ، یق ــیزم ، ین ــهیقبی و ا رهیعشــ ، ین ــاک مــی  یا ل ــا همگــی در ســایه   پ ــد، ت کن

ــب،         ــید قط ــد باشند)س ــزب اهلل پایبن ــی و ح ــرچم اله ــر پ ــدا و زی ــه خ ــان ب ــد و ایم توحی

 (.7577: 1ق،1425

جهـانی ربـانی و انسـانی اسـت. ربـانی یعنـی        خواهـد،  به نظر ایشان جهانی که اسـالم مـی  

ــه  ــایش از برنام ــه کاره ــی    اســاس هم ــانی یعن ــرد و انس ــی سرچشــمه گی ــه اله ــای حکیمان ه

هـا بــا معیـار عقیـده شـود و تمـایزات دیگــر ماننـد جـنس، وطـن، زبــان،          شـامل همـه انسـان   

ــاوت انســان   ــه تف ــده و ایمــان مای ــا عقی ــا  نســبت و ... در آن ذوب شــود و تنه ــ ه ن شــود. ای

ای اسـت کـه انسـان کـریم کـه روح الهـی در او دمیـده شـده در                                        همان عـال م بلنـد و شایسـته   

 (.7577: 1ق، 1425کند. )سید قطب،  آن زندگی می
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طبــق روش تفســیری خــود، ابتــدا بــه مبــاحثی دربــاره نــام ســوره،   ایشــانابــن عاشــور: 

پـردازد و   یو نظـر خـود و اغـراض سـوره مـ     ن نـزول و اختالفـات آن   أشـ سـوره،   هیتسم وجه

ــی      ــاد نم ــیر خــود ی ــه تفس ــاعی را در مقدم ــث اجتم ــن عاشــور،    مباح ق، 1420کنــد. )اب

27:115-117) 

بــا مطالعــه همــین گــزارش خالصــه از مباحــث مقــدماتی ایــن  خواننــده محتــرمارزیــابی: 

ــازات  ــه اســت:    ســه مفســر اجتمــاعی، امتی ــز یافت ــه   دیشــهایشــان را نی ــا اشــاره ب مطهــری ب

مســیحیت متمــایز  ژهیــو بــهخــود، دیــن اســالم را از دیگــر ادیــان  ی خــا  در زمــانا مســئله

ــان   ــت ایم ــت و گف ــرفا دانس ــز در          ً  ص ــاعی را نی ــط اجتم ــه رواب ــت، بلک ــی نیس ــری قلب ام

سـاز شناسـاند. سـید قطـب بـا نگـاهی        امـری جامعـه   عنـوان  بـه کـه دیـن را    ، چنـان ردیـ گ یبرم

 صــورت بــهایــن ســوره در        ً  مخصوصــا منــد و اجتمــاعی بــه تربیــت قرآنــی و اســالمی و  نظــام

ــاگون ســخن مــی   ــاره نظــام تربیتــی قــرآن و دوری از تعصــبات گون ــد،  عــام و کلــی درب گوی

گفتــه چنــدان میلــی بــه گــرایش اجتمــاعی در  بــا اکتفــا بــه مباحــث پــیشابــن عاشــور ولــی 

ــا   مقدمــه تفســیر ســوره نشــان نمــی  ــر ایــن پایــه تفســیر اجتمــاعی اســتاد مطهــری ب دهــد. ب

سـاز و   ی، بیـان شـیوا و سـاده و نگـاه جامعـه     بـه مشـکالت عصـر   ه توجـ »مندی از مؤلفه  بهره

 شود. از دو تفسیر دیگر ممتاز می« های قرآن و اسالم تمدنی به آموزه

 (7ـ1)آیات  مسلمانان با دشمنان. والیت 7-1

ابتــدا خالصــه آیــات نخســتین ســوره ممتحنــه و ســپس تفســیر ســه مفســر اجتمــاعی را  

 کنیم. ذکر می

از دوسـتی بـا دشـمنان دیـن و اظهـار مـودت بـه آنـان بـه دلیـل کفـر و            : نهی مؤمنان 1آیه

 عناد آنان، اقدام عملی بر ضد دین و اخراج پیامبر و مؤمنان از دیار خود. 

: تجـاوز قــولی و عملـی دشــمنان در صـورت تسـلط بــر مؤمنـان و عالقــه بـه کــافر       2آیـه 

 شدن مسلمانان.
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 وندی در قیامت.: هشدار به مؤمنان درباره قطع روابط خویشا7آیه

« عـدوی و عـدوکم  »در تفسـیر آیـه نخسـت دربـاره تعبیـر       آقـای مطهـری  شهید مطهـری:  

بـر ضـد ایمـان یـا     و  هسـتند او و پیـام  او دشـمنان خـدا كسـان  هسـتند كـه منكـر       گویـد   می

کننـد. سـپس بـا اسـتفاده از همـین نکتـه تفسـیری بـه         وحـ  و رسـالت قیـام    یعنـی   الهیپیام 

ماننـد  ا  از روشـنفكرها  اخیـر    عـده کنـد:   خـود چنـین اشـاره مـی    یکی از انحرافـات زمـان   

     :سعد این سروده به با ایراد فروغ  

  خور دار  فهیا  كریم  كه از خزانه غیب            گبر و ترسا وظ 

  دوستان را كجا كن  محروم             تو كه با دشمنان نظر دار       

نامــد و  مــ « دوســتان»هــا را  مســلمانون ، چــنیســتدرســت ســعد  ســخن ایــن گفتنــد 

دانــد و  را دشــمن کســانی مــیخــدا خــدا و دشــمن و کســانی را  «دشــمنان»گبــر و ترســا را 

شـود. مطهـری    چنین چیزی نادرست اسـت، چـون خـدا دشـمن نـدارد و دشـمن کسـی نمـی        

ـ  ایـراد وارد نیسـت، چـون    اینگوید  می خـود   یهـر كـس بـرخالف فطـرت توحیـد      شـک  یب

 خــدا ازنظــر مســلكو چنــین نیســت کــه  دشــمن خداســت ،قیــام كنــدهــی الضــد ایمــان و 

ـ    نباشـد و هـر مسـلك  بـه خـدا مربـوط      بـا  هر كس باشد و صلد كل   ادوسـت و دشـمن معن

« عــدوی و عــدوکم»را دشــمن خــدا: ن خــدا امنكــرو ن امشــرك  ً حا یقــرآن صــر، چــون نــدارد

 (207ـ207: 1772،27نامد. )مطهری،  می

گویــد علــت  کنــد و مــی نیــز برداشــت اجتمــاعی مــی« دوکمعــ»ایشــان در ادامــه از تعبیــر 

شـما  آنـان بـا ایمـان    بلكـه  او نیسـت،  پیـام  بـا خـدا و    یكافران فقـط دشـمن  دوستی نکردن با 

، بنــابراین ندهسـت  بـا شــما دوسـت   ،كننـد خــالی اگــر شـما را از ایمـان   نیـز دشـمنی دارنـد و    

ً  ال ت ت خ ذ وا ب طان ة      » آیـه ز وی بـا اســتمداد ا  .نیــز اســتخودتـان   انایـن هشــدار دربـاره دشــمن           ــ           ــ

در تفســیر   (. ای مؤمنــان از غیــر خــود محــرم اســرار نگیریــد(117، عمــران آل)«   ــ          ــ  م ن  د ون ك م     

)راغـب،   رویـه لبـاس  یعنـی  « ظهـاره »لبـاس زیـر و   یعنـ   « بطانـه »گویـد   آیه محل بحث مـی 

ــا  ( و170ق:1412 ــرآن ب ــ ق ــن تشــبیه م ــه ن  ای ــر خــود بطان ــه از غی ــد در جامع ــد. فرمای گیری



 201   ابن عاشور در تفسیر سوره ممتحنهو  سید قطب شهید مطهری، یاجتماع کردیرو یقیتطب یبررس

 

 

شـکل  بـه  بایـد  ولـ    ،تشـكیالت جامعـه اسـالم  مـانع نـدارد      در رمسـلمان یغمشارکت یعن  

اساسـی  كارهـا   باشـد، نـه   تجـارت یـا زراعـت    و کارهای علنـی ماننـد    شده شناختهو ظهاره 

 (209ـ207: 1772،27)مطهری،  یاجتماعو  یسیاسنهانی؛ مانند کارهای و 

گویــد  مــی«       ــ        ــ         ــ           ت ل ق ون  إ ل ی ه م  ب ال م و د ة       »ر عبــارت ایشــان بــه پیــروی از اســتاد خــود در تفســی

ــد، درحــالی  ــا دشــمنان دوســتی نکنی ــان آشــکار   یعنــی ب ــه آن ــط کــه عالقــه خــود را ب و رواب

ــا  ــ ایشــان دوســتانه ب ــرار م ــد  برق ــایی، كنی ــده او 227: 19ق،1790)طباطب ــه دی ــر»( ب در « کف

َ        ــ        ــ      و  ق د  ك ف ر وا ب مــا جــاء ك م  م ن  ال ح ق         »عبــارت  بــه عنــاد و و دیگــر آیــات قــرآن بــه معنــای «      ــ       ــ            

، بنـابراین عبـارت بـاال چنـین معنـا                                  صـرف  قبـول نكـردن اسـالم    ، نـه  سـتیزه برخاسـتن اسـت   

حقـ  كـه   مطلـب  هـا بـا    آنکنیـد، کـه    شما در حالی به آنان مودت خود را ابـراز مـی   شود: می

  ــ          ــ       ج ون  الر س ول  و            ی خ ر »همچنــین از فقــره  كننــد. سـتیزه مــ  ، بـر شــما نــازل شــده یعنــ  قــرآن 

دیـن  کنـد: آنـان بـا     مؤمنـان را اسـتخراج مـی     لزوم مسـلك  بـودن  «                                            إ ی اك م  أ ن  ت ؤ م ن وا ب الل ه  ر ب ك م 

پیـامبر  و بـه دلیـل اینکـه بـه پروردگـار خـود ایمـان آوردیـد،          كنند و مسلك شما مخالفت م 

ــهر ــما را از ش ــی تانو ش ــرون م ــی  بی ــد، ول ــما آنکنن ــا را برا ش ــرار  ه ــان ق ــده خودت درخوان

پـس چـرا   نـد،  ا هـا بـه دلیـل مسـلك بـا شـما مخـالف        گویـد آن  م  در واقع خود آیهدهید.  می

ــما  ــان  ش ــان آن ــانو غیرمی ــرق ن    ش ــلك ف ــل مس ــه دلی ــیب ــد م : 27 ،1772)مطهری، گذاری

 (.210ـ209

ــیر   ــری در تفس ــهید مطه ــه ش ــ   ً إ ن  ی ث ق ف وك م  ی ك ون وا ل ك م  أ ع داء          دوم )آی ــ        ــ        ــ              ــ              ــا اش ــه ( ب اره ب

دهـد کـه نهـی از رابطـه دوسـتی       بارهـا هشـدار مـی   قـرآن كـریم   گوید  می طلب  كافران فرصت

طلبـی از غفلـت    ، بلکـه بـه علـت فرصـت    نیسـت  بـه دلیـل مسـلمان نبودنشـان    با دشمنان تنها 

ً مثال شما و فریب دادن شماست؛  کـیش   و شـهر یـا هـم    اهـل یـك قبیلـه   گوینـد مـا و شـما     می   

قــرآن . توانــد مایــه جــدایی مــا شــود ی ســطحی اســت و نمــیا ئلهمســو ... هســتیم و ایمــان 

آنگـاه دشـمنان    ،بـر شـما دسـت بیابنـد    اینـان  اگـر  «                                         ـ   ً إ ن  ی ث ق ف وك م  ی ك ون وا ل ك م  أ ع داء   »فرماید  می

ــود   ــد ب ــما خواهن ــه  .ش ــتند   راز اینک ــما هس ــمنان ش ــود اشن دش ــبال  فرم ً                                         ق ــه      ــن آی و در ای
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دانـد   مـی  اسـت و  از اسـرار آگـاه  ایـن اسـت کـه خـدا      خواهنـد بـود،  دشمنان شـما   فرماید م 

، آن روز  كـه فرصـت پیـدا كننـد     و كنیـد  ولـ  شـما احسـاس نمـ      ،هستند دشمن شماآنان 

ــمنی ــولی  دشـ ــی و قـ ــان را  عملـ ــحنهشـ ــاعی  درصـ ــ اجتمـ ــد مـ : 27 ، 1772)مطهری، بینیـ

 (212ـ211

ــ                            ل ن  ت ن ف ع ك م  أ ر حــام ك م  و     آقــای مطهــری در تفســیر آیــه ســوم )  ــ  ال أ و الد ك م      ــ      ( نیــز ضــمن            

گویـد ایـن روابـط،     بیان یکی دیگر از ابعاد اجتمـاعی آیـات دربـاره روابـط خویشـاوندی مـی      

بـا  انسـان  رابطـه  لـی  وانسـان نـدارد،   سـود  بـه حـال    هـیچ  روز قیامت و  محدود به دنیاست

 آیـه در پاسـخ بـه   ایـن  مانـد.   یمـ همیشـه  كـه بـرا    اسـت  ا   رابطـه تنهـا   دوستان خداو خدا 

قــرآن فرزنــدان کــافر خــود چگونــه رفتــار کنــیم؛ خویشــاوندان و اســت کــه بــا ســؤال ایــن 

ســبب هــا  احســان بــه آنچنانچــه ولــ  اشــکال نــدارد، ارحــام كــافر فرمایــد احســان بــه  مــی

و پیـامبر خـدا شـود، ممنـوع اسـت و ایمـان واقعـی تـرجید دادن          خیانت به جامعـه اسـالم   

ــ   بگــو اگــر پــدرانتان و فرمایــد:  کــه قــرآن مـی  انخـدا بــر تعلقــات مــادی و دنیـایی اســت، چن

ــان و ــدانتان و برادرانت ــه  فرزن ــان و خویشــاوندانتان و امــوال  كــه اندوخت ــد و تجــارت   زنانت ای

بـرا  شـما از خـدا و     ،خـوش هسـتید   هـای  كـه بـدان دل    كه از كسـاد آن بـیم داریـد و خانـه    

]عـذاب[  تـا خـدا فرمـان     اسـت، منتظـر باشـید    تـر  یداشـتن  پیامبرش و جهاد در راه او دوسـت 

 (217ـ212: 27 ، 1772()مطهری، 24()توبه، بیاورد را خویش

نویسـد خـدا بـا ایـن نـدا       مـی «          ـ     ـ           ـ       یـا أ ی ه ا ال ذ ین  آم ن وا       »ایشـان دربـاره خطـاب    سید قطـب:  

ــا  ــان را ب ــام مؤمن ــی ن ــه آن م ــد  ایمــان و منتســب ب ــاخوان ــا حق ــ تشــانیق موقعیت ــان را ب ه آن

ــاو  کنــد گوشــزد  بزرگشــان را  فــهیو وظ دارد شمنانشــان بــر حــذر د یهــا ام از دو بفهمانــد   ب

. شــمارد یمــ شــانیخــود را دشــمنان ا و دشــمنان خــود را دشــمن شــانیمحبــت، دشــمنان ا

او  یسـو  مؤمنـان از آن او هسـتند و بـه   کـه   دهـد  یبه مؤمنـان اطـالع مــ   خدای متعال  درواقع

دشمنانشــان و دشــمنان خــدا ایــد بــه رو نب ایــن خداینــد، از زانیــدوســتان و عزو  گردنــد یبرمــ

 (7540: 55ق،1425اظهار کنند. )سید قطب، مودت 
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آقای ابن عاشور در تفسـیر آیـه نخسـت ضـمن بیـان نکـات ادبـی و بالغـی،          ابن عاشور:

فـرود آمـده اسـت، خـدا خطـاب را بـه همـه        « حاطـب »ایـن آیـه در شـأن     باآنکـه نویسـد   می

جــام کــاری ماننــد کــار حاطــب بــر حــذر دارد. هــا را از ان مؤمنــان متوجــه کــرده تــا همــه آن

گویــد دشــمنی شخصــی مــراد نیســت، بلکــه  مــی« عــدوی و عــدوکم»ایشــان دربــاره مــراد از 

دشمنی در دین مقصـود اسـت، چراکـه مؤمنـان از ابتـدا بـا آنـان دشـمنی نکردنـد و مشـرکان           

ر کـه  رو هـ  ایـن  خود دشمنی با مؤمنـان را آغـاز کردنـد تـا شـرک خـود را تقویـت کننـد و از        

 (119: 27، ق1420انگارند. )ابن عاشور،  از شرک بیرون رود را دشمن می

ــه    ــه دوم، جمل ــیر آی ــان در تفس ــ   ً  إ ن  ی ث ق ف وك م  ی ك ون وا ل ك م  أ ع داء           »ایش ــ        ــ        ــ              ــاه  «              را در جایگ

َ      ــ      و  م ن  ی ف ع ل ه  م ن ك م  ف ق د  ض ل  س واء  الس ب یل                »تعلیــل بــرای   دانــد، یعنــی اگــر آنــان را مــی «     ــ           ــ     ــ           ــ     ــ     ــ  

دوست خود بدانید، از راه راسـت گمـراه شـدید، چـون آنـان اگـر بـر شـما چیـره شـوند، بـا            

ای دارد، در  شــما دشــمنی خواهنــد کــرد و ایــن گمــان باطــل کــه دوســتی بــا دشــمنان فایــده

كسـان  كـه همـواره مواظـب     فرمایـد ]منافقـان[    کـه قـرآن مـی    خیال منافقـان نیـز بـود، چنـان    

گوینـد: مگـر مـا همـراه شـما       فتحـ  نصـیبتان شـود، مـ      پس اگر از جانب خـدا  ،شما هستند

گوینـد: آیـا نـه چنـان بـود كـه بـر شـما غلبـه           نبودیم؟ و اگر پیروز  نصیب كافران شود، مـ  

(. )ابـن عاشـور،   141()نسـاء،   یافته بودیم و مؤمنـان را از آسـیب رسـاندن بـه شـما بازداشـتیم      

 (124: 27ق، 1420

ــابی:  ــه کــه همــانارزی ــد  اســتا پیداســت گون ــا ذکــر مباحــث اجتمــاعی همانن د مطهــری ب

تــوهم دشــمن نداشــتن خــدا و ایــراد فروغــی بــه ســعدی، لــزوم مســلکی بــودن مســلمانان، »

ــدادن غیرمســلمانان در کارهــای سیاســی و اجتمــاعی، غفلــت نکــردن از تظــاهر    مشــارکت ن

توجـه  »هـای   از مؤلفـه « دشمنان و ترجید رابطه خدایی بـر هـر رابطـه اجتمـاعی غیـر خـدایی      

ــه مشــکالت  ــرآن و اســالم عصــری، ب ــه شــبهات روشــنفکران و مخالفــان ق ــب و پاســخ ب  انی

برخــوردار اســت. ابــن عاشــور نیــز انــدکی بــه مباحــث اجتمــاعی پرداختــه و مؤلفــه  « وایشــ
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را داراســت، ولــی ســید قطــب در ایــن بخــش « نگــاه جــامع و اجتمــاعی بــه قــرآن و اســالم»

 دهد. گرایش اجتماعی نشان نمی

 (1ـ4)آیات در برابر کفار دیصر یریگ موضع. 4-1

 خالصه آیات این بخش بدین قرار است:

ــه ــانش   4آی ــراهیم و همراه ــرت اب ــی حض ــه: معرف ــوان ب ــت از   عن ــو در براي ــوی نیک الگ

 دشمنان و کفر به آنان و اظهار دشمنی و کینه به آنان.

 ند.: درخواست آنان از خدا مبنی بر اینکه مورد فتنه و آزمایش کفار واقع نشو5آیه

 : تأکید بر اسوه بودن آنان برای مؤمنان.1آیه

ایـن آیـات در راسـتای آیـات گذشـته ابـراهیم و        بـه دیـده اسـتاد مطهـری    شهید مطهری: 

کنــد کــه  رابطــه مؤمنــان بــا کفــار معرفــی مــی مســئلهابراهیمیــان را الگــو و معیــاری نیکــو در 

ايـت جسـتند)مطهری،   بر تـرین ارحـام خـود    حتـ  از نزدیـك  تعلقـات  از همـه   مانشانیابرای 

ــی 214: 27 ،1772 ــان م ــر   ( ایش ــد از تعبی ــ       إ ن ا ب ر آ  ا م ن ك م        »گوی ــ          ــ     ــر   »«      ــول   و تب ّ       ت ــتفاده «            اس

پیونـد بیـزار    « تبـری »پیونـد دوسـت  بـا دوسـتان خـدا و       «تـولی »شود و معنـای درسـت    می

ــا دشــمنان خدا ــری ب ــولی و تب ــا و مفهــومی از ت ــا معن ــان م ــه ســت و در زم ای  پوســته جــز ب

گفتنـد مـا    خـود  بـه قـوم  گویـد حضـرت ابـراهیم و پیـروانش      انده است. وی در ادامـه مـی  نم

ّ         تبــر   مــ آن اســت( معبودهــا ســمبل )کــه آن  تــان مســلك و عقیــده، از شــما آقــای جــوییم.    

دانــد کــه  ای ادبیــات اجتمــاعی مســلمانان بــا کفــار مــی را گونــه«              ــ    ك ف ر نــا ب ك م   »مطهــری تعبیــر 

مـا هـم كـافریم؛    بلکـه  تنهـا شـما كـافر نیسـتید،     ه به اینـان بگوییـد   آموزد ک قرآن به مؤمنان می

شـدت بـا    یعنـ  بـه  تـان،   مـا هـم بـه شـما و عقیـده و مسـلك       و شما به آنچه ما ایمان داریـم 

هـم اثبـات خـدا    « ال الـه اال اهلل »جملـه  در کـه   ، چنـان مبـارزه خـواهیم كـرد   تـان   شما و عقیـده 

ـ « آیـة الكرسـ   »هست هم نفی غیـر او و در   ز کفـر بـه طـاغوت، بـر ایمـان بـه خـدا مقـدم         نی

ــت  ــده اس ــ     ف م ن  ی ك ف ر  ب الط اغ وت  و  ی ؤ م ن  ب الل ه              : » ش ــ              ــ             ــ          ــ          ــره، «      ــابراین251)بق ــه  ( و بن جامع

 بسنده کند، بلکه از طاغوت و کفار نیز اعالم برايت کند.جنبه اثبات  نباید به اسالم  
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گویــد  و تمــایز اسـالم بـا آن مـی   مسـیحیت  اسـتاد مطهـری بـار دیگـر بــا اشـاره بـه بـاور        

ولـ  اسـالم   بـاور ندارنـد،   كفـر و انكـار   را پذیرفتنـد و بـه عنصـر    جنبه اثبـات   مسیحیت تنها 

ّ    دین تول   و تبـر    « تخلیـه »علمـا  اخـالق   کـه   و کفـر و ایمـان اسـت، چنـان     نفـ  و اثبـات   ،              

ــر از صــفات ناپســند را  ــه»ب ــدم دانســتند و   «تحلی ــه خصــال نیکــو مق ــســعد  دراب ــ نی  ارهب

 :گوید 

  و با تو نشستیم می                                                       ما در  خلوت به رو  غیر ببستیم             از همه بازآمد

 حاف  نیز چنین سروده:

 حکم آنكه چو شد اهرمن سروش آمد به    فرقه بازآ  تا شو  مجموع       ز فكر ت

             ّ ـ                       تـا حالـت مجموعی ت خـاطر )اصـطالح        ،طـرد كـن  را از حـریم دل  تفرقـه  یعنی نخسـت  

. البتـه  آیـد  سـروش نمـ    ،تـا اهـرمن نـرود   برایـت حاصـل شـود؛     یعن  تمركز ذهـن عرفان ( 

ولـی  د، نـ گوی مـ  ( سـخن  حالـت خلـو   )یـك امـر عرفـان  و معنـو      هر دو شاعر دربـاره  

ــانون    ــن ق ــون ای ــی و چ ــه کل ــوارد در هم ــت م ــار  اس ــان و معنو، ج ــتدر عرف ــز  ی نی

 (.217ـ215: 1772،27آید)مطهری،  می

ــ  ــرای فهمان ــه ب ــج     وی در ادام ــطالحات رای ــردم، از اص ــوم م ــه عم ــب ب ــان مطل دن آس

سـازی   را معـادل «      ـ                   ـ            ـ                    ْ       و  ب دا ب ی ن نـا و  ب ی ن ك م  ال ع داو ة  و  ال ب غ ضـاء         »کنـد و تعبیـر    اجتماعی استفاده می

كنـیم میـان مـا و شـما جـز دشـمن ،        اعـالم مـ   گویـد ایـن جملـه یعنـی      کند و می فارسی می

ــ    ــت نم ــر  حكوم ــل دیگ ــد اص ــول و  كن ــه ق ــروز  ب ــا  ام ــین م ــت ب ــذیر  آش ــاکم  ناپ ح

 (217: 27 ،1772است)مطهری، 

ایـن آیـه    نویسـد  مـی و خوانـد   از آیـات مـی  ش سـوم   گـرد ایشان این آیـات را   سید قطب:

ـ ی ، گانـه یمسلمانان را بـه ملـت    ـ ی ،واحـد و قافلـه    یاپرسـت تکیو  دیـ ملـت توح  یعن قافلـه   یعن

ـ    نی. اکند یممتصل   مانیا پـدر نخسـت و    ،میکـه از روزگـار ابـراه     اسـت  یملـت همـــان ملت

ــیصــاحب آ ــه و در اعتقــاد و ســیره آن حضــرت   نی ــه یافت ــرای الگــوحنیــف ادام یی نیکــو ب

و  یشــاوندیعاطفــه خودر زمینــه  کــه  ییهــا هــا و آزمــوده در آزمــونایشــان اســت؛ همچنــین 
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از فشـــار عــــاطفه  شو مؤمنـــان همـــراهو ســـپس او قرابـــت داشـــته اســـت  یونـــدهایپ

ـ بلند بسـر  یشـاوند یخو پیـروز شـدند، نیــز اسـوه حسـن اســت. وی     د و خالصـانه  نــآمد رونی

ــه گســتردگی ملــت در ادامــه  ــراهیم نبــی را ب ــاراب ــدر عقدانــد کــه  مــی بشــر خیت ــه آن دهی  ب

ـ او و دشـــمنان عق  انیـ روابـط م  و نـدد  پیو یم و اسـوه نیکـو    شـود  مـی قطـع   شـه یاز ر اش دهی

بـه  یمـان  او کفـر بـه آنـان    و  عبادتشـان ا و در ایشان و همراهانش در برايـت از قـوم، معبودهـ   

ایـن دشـمنی و کینـه نسـبت بـه کفـار، پابرجاسـت و همـین عقیـده و          و  خدای یگانـه اسـت  

ــده و ریشــه  ــان نقطــه جداکنن ــافران است)ســید قطــب،   ایم ــان از ک ــن آن ( 7542: 1،ق1425ک

ــای حضــر  ــاره دع ــید قطــب درب ــانش: س ــراهیم و همراه ــ       ر ب ن ا ال ت ج ع ل ن ا ف ت ن ة  ل ل ذ ین           »ت اب       ً ــ ــ         ــ                     

نویسـد مـراد ایـن اسـت کـه       ( مـی  مکـن گرفتـار  دسـت کـافران    بـه  ! مـا را  پروردگارا)«         ك ف ر وا

حفــ  مؤمنــان آنــان را  مــانیاگــر ا :نــدیگو یکــافران مــنشــوند، چراکــه مســلط  کفــار بــر مــا

ـــ ــان  ،کــرد یم ــر آن ــا ب ــره م ــا و میشــد ینمــچی ــده یا شــبهه نی از  یاریبســدر  وسوســه کنن

ــارهدرســت کــه ها نهیســ ــاریخ اســت کــه از  یا دوره ب ــطاغو باطــل ت ــر حــق  انی ــان ب و مؤمن

ـ ابی یدست م ـ ، ولـی ایـن بـه دلیـل     دن ایـن   و  خـدا از آن آگـاه اسـت   ی اسـت کـه تنهـا    حکمت

ــد  ــان نبای ــدا      از  رامؤمن ــرت از خ ــل حض ــین دلی ــه هم ــازدارد و ب ــی ب ــاه اله ــه درگ ــا ب دع

و  گـران ید شیآزمـا  لهیمـؤمن وسـ  ی دچـار نکنـد کـه در آن    بتیاو را بـه بـال و مصـ   خواهد  می

 (.7547: 1ق،1425شود)سید قطب،  در اذهان می  شبهه جادیاسبب 

خـدا و غضـب در راه                               م ث لـی بـرای یقـین بـه     را ابن عاشـور حضـرت ابـراهیم   ابن عاشور: 

هـای                   ـ                   شـناخت و ایـن م ث ل میـان امـت       عـرب، یهـود و نصـارا آن را مـی     شناسـاند کـه   خدا می

مجاور از کنعانیان و ارامنـه شـایع شـده بـود و شـاید بـه هنـد هـم رسـیده بـود)ابن عاشـور،            

ایـن اسـت کـه مـا بـا      « بیننـا و بیـنکم  َ  ـ      ب د ا    و»(. به نظـر ایشـان معنـای    127ـ127: 27ق، 1420

ا عــداوت آشــکار داریــم یعنــی تنهــا دشــمنی در قلــب نیســت، بلکــه دشــمنی واضــد و  شــم

توانســتند بــا دســت و  آنــان کــم و ضــعیف بودنــد و نمــی ازآنجاکــهعلنــی بــا قلــب و قــول. 

در حـد تـوان     عمل خـود حـال آنـان را تغییـر دهنـد، تغییـر بـا قلـب و زبـان نهایـت درجـه           
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     ـ                   ال ع داو ة  المعاملـة    رفتـار بـا بـدی و اعتـدا )     «تعـداو »ایشان بود. به نظر ابـن عاشـور مـراد از    

یعنــی بــا شــما بــا  نیــز نفــرت و کراهــت نفــس اســت« ء      غ ضــا  ب »( اســت و بالســوء و االعتــداء

پوشــانیم، تــا بــه  ( و نفــرت قلبــی خــود را نمــی ء معــاملتكم أی نســیکنــیم ) بــدی رفتــار مــی

رت قلبـی خـود را آشـکار    خدای یگانه ایمان آورید. مؤمنـان نیـز در تأسـی بـه آنـان بایـد نفـ       

و به کینه خود به کفـر آنـان تصـرید کننـد، نـه اینکـه بـرای جلـب مـودت آنـان ظاهرسـازی            

 (.129: 27ق، 1420یا از کفرشان مسامحه کنند )ابن عاشور، 

آقای مطهـری ضـمن اشـاره بـه معنـای تـولی و تبـری، وضـعیت تـولی و تبـری           ارزیابی: 

مســلمانان بـا کفــار در   ســخن گفـتن چگـونگی  »سـنجد و بــا یـادکرد    را در جامعـه خـود مــی  

و اسـتفاده از اصـطالحات رایـج    « و اسـالم دربـاره عنصـر کفـر    مسـیحیت  جامعه، تمایز بـاور  

و کـاربرد اشـعار فارسـی، رویکـرد اجتمـاعی      « کفرنـا بکـم  »تعبیـر قرآنـی    اجتمـاعی و معـادل  

ه مشــکالت بــتوجــه »هــای  گــذارد و بنــابراین از مؤلفــه ی بــه نمــایش مــیروشــن بــهخــود را 

ـ یترب یهـا  بـه آمـوزه  ی، نگاه خا  عصر ـ ب، قـرآن  یو ارشـاد  یت برخـوردار   و سـاده  وایشـ  انی

و   گانـه یقافلـه  ، دیـ ملـت توح ،  گانـه یملـت  »است. سـید قطـب نیـز بـا ذکـر عنـاوینی چـون        

ــه ا ــانیقافل ــان  »  م ــده و ایم ــی عقی ــهو معرف ــوان ب ــاه   عن ــران، از نگ ــده از دیگ ــری جداکنن ام

ــرده   ــود پ ــاعی خ ــباجتم ــی    دارد یرم ــی و بالغ ــث ادب ــه مباح ــتر ب ــور بیش ــن عاش ــی اب ، ول

آنکـه   دانـد، حـال   پردازد؛ افـزون بـر اینکـه عـداوت را بـه معنـای بـدرفتاری و تعـدی مـی          می

هــای قــرآن،  چنـین معنــایی نــه بــا لغــت عـرب ســازگار اســت، نــه بــا سـیره پیــامبر و آمــوزه   

ه نـه بـدرفتاری )راغـب،    در لغـت بـه معنـای دشـمنی قلبـی دانسـته شـد       « عـداوت »کـه   چنان

  ــ   ه ی           ـ     ــ      اد ف ع  ب ال تی    »دهــد بـدی را بــا خـوبی دفــع کــن:    ( و نیـز قــرآن دسـتور مــی  557ق:1412

ــ      أ ح س ن  الس ی ئ ة      ــ        ــون، «        ــد    91)مؤمن ــاوز از ح ــدی و تج ــز تع ــگ نی ــه جن ــی در هنگام ( و حت

( و ســیره 90)بقــره، «     ـ     ع ت د وا    ـ         ــ      ـ                                س بیل  الل ه  ال ذین  ی قــات ل ون ك م  و  ال ت                           و  قـات ل وا فــی »ممنـوع اســت:  

ــامبر  ــار خــوشپی ــیم حضــرت ســبب کشــش و    رفت ــق عظ ــین خ ل ــود و هم ــمنان ب ــا دش                                                                      ی ب

 گرایش بسیاری از دشمنان به دین اسالم شد.
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 (9ـ7)آیات  و احسان به کفار یکین .5-1

پــس از موضــوع والیــت و دوســتی بــا دشــمنان، اکنــون در ایــن بخــش از آیــات دربــاره  

ــک و ــار نی ــا  موضــوع رفت ــه ب ــر دشــمن ســخن   دودســتهعادالن ــی دشــمن و غی ــار یعن از کف

 گوید. می

مسـلمان شـدن    واسـطه  بـه : امید به مؤمنـان دربـاره ایجـاد مـودت بـین آنـان و کفـار ]       7آیه

 کفار[

 کنند. : جواز احسان و عدالت نسبت به کافرانی که ضد دین اقدام نمی7آیه

 کنند. ن اقدام می: ممنوعیت تولی و دوستی با کافرانی که ضد دی9آیه

گویـد قـرآن کـریم دو نـوع والء      اسـتاد مطهـری در تفسـیر ایـن آیـات مـی      شهید مطهری: 

ــی  ــی م ــد:  را معرف ــ  یوال. 1کن ــی  2.  منف ــی یعن ــت. والی منف ــلمانان . والی مثب ــد مس نبای

. والی مثبـــت یعنـــی مؤمنـــان بایـــد بـــا را بپذیرنـــد رمســـلمانانیدوســـت  و سرپرســـت  غ

البتـه والی منفـی بـه ایـن      ی رابطـه دوسـتی و سرپرسـتی برقـرار کننـد.     مسلمانان و اولیای اله

 رمسـلمان یبـد و بغـض غ  و نیکـی بـه آنـان    هـا   انسـان دیگـر  دوسـت داشـتن   دلیل نیست کـه  

فرمایـد   مـی     ً    صـریحا   ... «                   ـ     ـ      ـ         ال ی ن هـاك م  الل ه  ع ن  ال ذین        »کـه در آیـه    خوب باشد، چناندرهرحال 

ـ آم اسـالم كـار محبـت   ؛ دارد یبـازنم بـه غیـر دشـمنان     نیکی و عدالت نسـبت شما را از خدا   زی

« رحمــة للعــالمین»؛ دینــ  كــه پیغمبــرش بــه نــص قــرآن دانــد منحصــر نمــیمســلمین را در 

در ایـن سـوره هشـدار     ژهیـ و بـه ای کـه قـرآن بارهـا و     نظـری نـدارد، ولـی نکتـه    است، چنین 

من بـه دوسـت  بـا    مسـلمانان نبایـد از دشـمن غافـل شـوند؛ تظـاهر دشـ       دهد این است که  می

ــد و     ــل نكن ــان را غاف ــلمانان، آن ــادا مس ــان    مب ــه او اطمین ــد و ب ــت پندارن ــمن را دوس دش

 (.259ـ257: 1772،7)مطهری،كنند

ــلمان و   ــاه مس ــه جایگ ــان در ادام ــلمانیغایش ــین   رمس ــالمی چن ــه اس ــره جامع را در پیک

و  اسـت  جامعـه اسـالم   و جزيـی از  مسـلمان همـواره بایـد بدانـد كـه عضـو       کنـد:   تبیین می

نـاخواه شـرایط و    عضـو یـك پیكـر بـودن خـواه     و  عضو یـك پیكـر دیگـر اسـت     رمسلمانیغ



 223   ابن عاشور در تفسیر سوره ممتحنهو  سید قطب شهید مطهری، یاجتماع کردیرو یقیتطب یبررس

 

 

بـا روابـط مسـلمان و     رمسـلمان یروابـط مسـلمان بـا غ   رو  ایـن  و ازكنـد   حدود  را ایجاب م 

جامعــه وحــدت و اســتقالل رو مســلمان نبایــد رفتــاری کــه  نیســت، ازایــنمســلمان یكســان 

 هد.کند، انجام د اسالمی را نقض می

ــلمان و     ــان مس ــتن می ــاوت گذاش ــری تف ــاه مطه ــلمانیغدر نگ ــتی،   رمس ــه دوس در رابط

کـرد، بلکـه در عـین نیکـی بـه او بایـد از       احسـان  نبایـد   رمسـلمان یبـه غ بدین معنا نیست که 

وار رفتــار  بیگانــهبــا او و بدانــد خــود جامعــه  پیكــربیگانــه از او را عضــو بپرهیــزد و او  یوال

ــد ــان كن ــس می ــ  یوال، پ ــودن   منف ــر ب ــرا  بش ــت ب ــت  و رحم ــل بشردوس ــات  و اص مناف

بـه  گویـد   دانـد و مـی   هـا مـی   انسـان منـدی بـه سـعادت     را عالقهالزمه بشردوست  وی . نیست

ــه  ــد اســت كــه هم همــین دلیــل هــر مســلمان  عالق ــ  ام ا    و مســلمان شــوند،هــدایت گــان من  ّ 

ـ توفنبایـد  ، بـه دسـت نیامـد   ایـن توفیـق   چنانچه  گـان از هـدایت   بهر بـی فـدا    را افتگـان ی قی

کـه   ، چنـان و اجـازه داد مرزهـا در هـم ریـزد و هـر نـوع فعـل و انفعـال  صـورت گیـرد          کرد 

بـه   بـا نیکـی   كنـد  بشردوسـت  ایجـاب مـ    مبـتال شـوند،   یـك نـوع بیمـار     بـه  گروهـ   اگر 

تـوان بـا شـعار     نمـی  ،انـد  كـه نجـات نیافتـه   زمـانی  تـا   ولـی  دهـیم،  نجاتشانایشان از هالکت 

شــان در  بیمــاری مســر را بــرداریم و همــین ســبب شــود  هــا تیدمحــدوهمــه بشردوســت  

ــر ایــن اســاس   ــه غســویی اســالم از جامعــه گســترده شــود. ب را مجــاز  رمســلمانیاحســان ب

ــ  ــ     م ــازه نم ــر اج ــرف دیگ ــمارد و از ط ــلمان وال  ش ــد مس ــلمانیغ یده ــذیرد رمس  را بپ

 (.210ـ259: 7 ،1772)مطهری، 

را    ـ          حت   مشـر     کنـد کـه    معرفـی مـی  دوسـت  دیـن بشر را اسـالم  استاد مطهری در ادامـه  

 و گمراهــی او بــدبخت ، شــر و از همــین رو در برابــر دوســت دارد بمــا هــو مخلــوق خــدا 

ّ                                       حـب  و بغـض در اسـالم عقلـ  و منطقـ       نیست. به گفتـه او  تفاوت  ب  احساسـ   اسـت، نـه    

ن بـر درو کنـد و   مـی كـور و كـر   انسـان را   ،احسـاس مبتنـی بـر                  دوست  و دشمن   .قاعده و ب 

ّ            حــب  و بغــض بــرخالف  ،دانكشــ مــ ســو و او را بــه هــر  شــود                     انســان مســل ط مــ  عقالنــی.  

شـود بـر    سـبب مـی  پـدر و مـادر بـه فرزنـد خـود      محبـت عقالنـی و منطقـی     گونـه کـه   همان



 اسالم؛ فرصتها و چالشها در جهان میقرآن کر یاجتماع ریتفس یالملل نیب شیهما نینخست          220

 

 

ــان    ــرای درم ــد و ب ــب کنن ــلاحساســات خــود غل ــد  ، اوطف ــرار دهن ــار جــر اح ق ،                ّ                     را در اختی

دهـد تـا    مـ  دسـتور  جهـاد  سـویی بـه   ، از کفرمحـور                      یـك جامعـه فاسـد    نیـز در مـورد   اسالم 

از دوسـتی بـا دشـمنان دسـتور     احتیـاط و اجتنـاب   بـه  و از طـرف دیگـر    ریشه فساد را بركند

، سـالم بمانـد   تیجامعـه و بشـر  و مـردم رو  دلشـان را بـه رو  آنـان بـاز نكننـد       تا دهد  م 

ــوح هــا  دیگــران را د بســا ناخودآگــاه اندیشــه چــهاســت و طبیعــت انســان دزد چراکــه  ر ل

كـه   شـود  نمـ  سـبب  یـك   هـیچ و  نـدارد  منافـات هـیچ   یو این با بشردوسـت  خویش ثبت كند

                                  ـ           اقتصـاد  و سیاسـ  نداشـته باشـد. البت ه        ،روابـط اجتمـاع    یکلـ  بـه  رمسـلمان یمسلمان بـا غ 

: 1772،7جـایز اسـت. )مطهـری،    جامعـه اسـالم     یمصـالد کلـ  حفـ    شـرط  بـه روابط، همه 

 (212ـ210

 عنـوان  بـه و بـا سـیره تفسـیری خـود پـیش از تفسـیر آیـه        سـید قطـب همسـ    سید قطـب: 

 میو نسـ  گـردد  ی، برمـ بیـان قطـع ارتبـاط بـا خویشـان کـافر      از نویسـد قـرآن پـس     مـی   مقدمه

رو  ایـن  بـه سـر آیـد و از   هرچـه زودتـر    یعالقـه دارنـد دشـمن   وزد کـه   می ییها لطف را بر دل

 صــف و بــه نــدیآ یدرمــپــرچم اســالم  ریــدشــمنان ز نیــا کــه ،دهــد یمــژده مــخــدا بــه آنــان 

 شود. تبدیل میجفا به محبت و مودت  لهیوس نیو بد شوند یمسلمانان وارد م

گویــد خــدا  شناســاند و مــی ( را تخفیــف افزونــی مــی                 ــ    ال ی ن هــاك م  الل ه   ایشــان آیــه پســین )

ــرا ــج یب ــار دوم رن ــ شــانیها ب ــد یرا ســبک  م ــزرش اســالم و  کن ــانون ب ــط  یق ــاره رواب درب

ـ بن رمسـلمانان یمسـلمانان و غ  انیها را در م ملت  یشـمن  قطـع رابطـه و د   و کنـد  یمـ  یگـذار  انی

نباشــد،  انیــدر م یتجــاوز و دشــمن کــه ی زمــاندهــد و  اختصــا  مــی یحالــت تعــدبــه را 

عــدل اســت. از نگــاه آقــای در معاملــه و قســط  نیــا رواســت و انمســتحقبــه  نکــردی کــین

بــر  افکنــدن هیســاهــدفش کــه   اســت ینظــامو  محبــت  دهیــعقو صــلد   نیــیآ اســالم قطــب 

ــان     سراســر جهــان   ســت، پــرچم خدا ریــزبــرای اقامــه روش خــود و گــرداوری مردم

مـانعی بـر سـر راه اسـالم      و هـیچ باشـند   گریكـد یآشـنا و دوسـتدار    ،برادرکه همه  یا گونه به

بـا اسـالم صـلد و      یکسـان  اگـر  انان، امـا دشـمنان اسـالم و مسـلم    یمگـر دشـمن   ،وجود ندارد
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ــد،  ــمســالمت کنن ــدارد.   الم اس ــی ن ــداوت و خصــومت رغبت ــه ع ــالمب ــ اس ــت  یحت در حال

هـا بـاقی    جـان ، اسـباب مـودت را در   ی روش و عـدالت معاملـه  بـا پـاک    بـا دشمــنان   یدشـمن 

 ریـ ز یو خـوب  ریـ خشـوند کـه   دشـمنان قـانع    کـه  کشـد  یرا مـ  یانتظار روز، چراکه گذارد  یم

ـ ناام یروزچنـین  اسـالم از  اسـت.  پرچم برافراشـته اسـالم    بـه  مردمـان   کـه   یروز ؛ سـت ین دی

 .بروند شیپو  ندیراه راست  درآ

ـ امکنـد:   را چنـین تفسـیر مـی   « عسـی »ایشان در ادامـه معنـای    خـدا از آن سـخن    کـه  ی دی

ـ ا کـه  ی مؤمنـان آن اسـت و  حقـق  به ت قطع ایمعنبه  دیگو می ـ ام نی  نیقـ یبـدان   ،دندیرا شـن  دی

ـ ام نیـ ذکـر ا پـس از گذشـت مـدت کوتـاهی از      که ، چنانردندک  شیو قـر شـد    مکـه فـتد   دی

 دهیـ چیپ درهـم  هـا  یآمدنـد و كشـتارها و دشـمن    ردگـ پـرچم  یـک   ریزو همگی آوردند اسالم 

وعـده بـه مسـلمانان    زمـان تحقـق ایـن    تـا  خـدای متعـالی     .شـدند  کـدل یبرادر و و همه شد 

هایشــان بیــرون نکردنــد،  ی کــه مقاتلــه در دیــن نکردنــد و آنــان را از خانــهباکســاناجــازه داد 

داشـته باشـند، تـا حـرج و سـختی در نیکـی بـه آنـان را از مسـلمانان           یمودت و دوسـت ابطه ر

بــردارد و عــدالت در معاملــه را رعایــت کننــد و حقــی از کــافران ضــایع نشــود. در مقابــل از 

نهـی کـرد و مسـلمانانی کـه بـا آنـان        شـدت  بـه کننـد،   والی کافرانی که اقدام ضـد دینـی مـی   

ــد ر   ــرار کنن ــتی برق ــه دوس ــد و  رابط ــالم خوان ــاا ظ ــا غ  نی ــار ب ــانون در رفت ــلمانانیق ، رمس

ـ اطبیعـت  و بـا  تـرین قـانون    عادالنه کلـی آن نسـبت بـه زنـدگی انسـانی       کـرد یروو  نیـی آ نی

 کند. یمرو  گانهی یخدای سو و به صادرشده گانهی یخداسازگار است که از 

ـ ااز دیدگاه سـید قطـب    صـلد   کـه  در اسـالم اسـت   یاسـاس مقـررات حکـومت     قـانون  نی

دانـد و تنهـا چیـزی کـه صـلد را بـر        اصـل مـی   عنـوان  مردمان بـه همه  اسالم و انیو صفا را م

ــی  ــم م ــد،  ه ــ زن ــاوز جنگ ــرورت رد آن،  یتج ــرس، ض ــتیاز خ  ت ــانیدر پ ان ــتادن  م و ایس

ــدرت  ــر باق ــاد یآزاددر براب ــوت و اعتق ــت.  دع ــز ااس ــج ــوارد، با نی ــم ــفا دی ــلد و ص ، ص

: 1ق، 1425. )سـید قطـب،   باشـد برقـرار  هـا   انسـان مـه  بـا ه و عـدالت    یکین، مودت و محبت

 (7545ـ7547
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بـه دیـده ایشـان ایـن آیـه در ادامـه آغـاز سـوره کـه خطـاب بـه مؤمنـان از              ابن عاشـور: 

دوستی با کفار نهی کرده بود، اکنـون بـرای آرامـش دادن بـه آنـان نسـبت بـه ایـن ممنوعیـت          

شـده، بـا اسـالم مشـرکان بـه       فرمایـد امیـد اسـت ایـن رابطـه قطـع       در خصو  نزدیکـان مـی  

مــودت و دوســتی برگــردد و خــدای متعــال ایــن امــر را در فــتد مکــه بــا اســالم ابوســفیان و 

 (.174: 27ق، 1420حارث و دیگران محقق کرد)ابن عاشور، 

    ــ   و ق د    در واقــع مفهــوم آیــه نخســت )«                  ــ   ال ی ن هــاك م  الل ه  »بــه نظــر ابــن عاشــور منطــوق آیــه 

َ        ـ ك ف ر وا ب ما جاء ك م  م    اسـت کـه اوصـاف دشـمنان را یـاد       (        ـ           ـ          ـ          ـ         ن  ال ح ق  ی خ ر ج ون  الر س ول  و إ ی اك م                         

کند. یعنی در آیه نخسـت فرمـود بـا مشـرکان و دشـمنان رابطـه دوسـتی نداشـته باشـید و           می

کننـد، اشـکال نـدارد)ابن عاشـور،      فرماید احسـان بـه کسـانی کـه دشـمنی نمـی       در این آیه می

 (.175: 27ق، 1429

یعنـی تعامـل نیـک و    «   ـ ّ ب ر   »نویسـد   مـی «          ـ                 ـ         ـ         أ ن  ت ب ر وه م  و  ت ق س ط وا إ ل ی ه م       »سیر فقره وی در تف

یعنـی از نظـر قـرب و    «          ـ         ـ        و  ت ق س ط وا إ ل ی ه م     »بـه معنـای عـدل اسـت، پـس      « قسـط »اکرام آنان و 

نزدیکی با آنان مانند خودشان رفتار کنیـد. ایشـان نظـر برخـی دربـاره نسـخ ایـن آیـه بـا آیـه           

کنـد کـه معنـا نـدارد ایـن آیـه نسـخ         کنـد و از قـول طبـری گـزارش مـی      ل را نقل و رد میقتا

داللتـی   کـه  یدرصـورت شده باشد، چون نیکی مؤمن بـه نزدیکـان حربـی یـا بـه غیـر نزدیکـان        

بر عیب اهل اسـالم نکنـد، حـرام نیسـت و از ایـن آیـه جـواز احسـان و دوسـتی نسـبت بـه            

 (171: 27ق، 1420ر، شود. )ابن عاشو اهل ذمه استفاده می

ـ آ به نظـر ارزیابی:  احسـان بـه کفـار و نپـذیرفتن دوسـتی و والیـت        میـان  مطهـری  اهلل تی

آنـان منافــات نیســت، یعنــی در عـین اینکــه بایــد رابطــه دوسـتی و والیــت بــا کفــار را قطــع    

فایـده خـود را دارد.    هرکـدام توان با آنان بـه شـکل نیکـو و عادالنـه رفتـار کـرد کـه         کرد، می

      ً  مطلقــا احســان و عــدالت نســبت بــه دشــمنان  یگــر ســخن بــه بــاور ایشــان دوســتی و بــه د

ممنوع، ولی احسان و عـدالت نسـبت بـه کفـار غیـر دشـمن جـایز اسـت، هرچنـد دوسـتی و           

پذیرفتن والیت آنان ممنوع است؛ در مقابـل بـه نگـره سـید قطـب تنهـا در صـورتی نبایـد بـا          
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عملـی کننـد، ولـی اگـر عـداوت عملـی       کفار دوسـتی کـرد کـه علیـه دیـن دشـمنی و اقـدام        

تــوان بـا آنــان دوســتی داشــت، یعنـی بــه نظــر وی دوسـتی بــا کفــار در برخــی     نکردنـد، مــی 

شـود موضـوعی کـه خـدا بـه       شرایط اشکالی ندارد. با دقت در آیـه مـورد بحـث روشـن مـی     

ــان ــدالت اســت:   مؤمن ــت ع ــ   أ ن  ت ب ر وه م  و  ت ق س ط وا إ ل ی        »اجــازه داده احســان و رعای ــ          ــ                  ــه «    ه م           ، ن

ــات     ــا آی ــری ب ــابراین ســخن شــهید مطه ــان و بن ــت آن ــذیرفتن والی  موردبحــثدوســتی و پ

تـر اسـت؛ وانگهـی دوسـتی بـا کفـار        سازگارتر و با مصالد نظـام جامعـه اسـالمی نیـز موافـق     

سبب گرایش بـه آنـان یـا نفوذشـان در بدنـه نظـام اسـالمی شـود و بـه همـین دلیـل خـدای             

 دوستی و محبت با آنان را صادر نکرده است.  متعال در هیچ شرایطی اجازه 

ی، بــه مشــکالت عصــرتوجــه »هــای  بــر ایــن اســاس تفســیر اســتاد مطهــری دارای مؤلفــه

 یهـا  بـه آمـوزه  ، نگـاه خـا    جهـاد بـا دشـمنان اسـالم    اهتمام ویژه بـه حکومـت اسـالمی و    

سـاز و   نگـاه جامعـه  »اسـت و تفسـیر سـید قطـب از مؤلفـه      « و روانسـاده   و بیان قرآن یتیترب

هـایی   برخـوردار اسـت. تفسـیر ابـن عاشـور نیـز مؤلفـه       « هـای اسـالم و قـرآن    تمدنی به آموزه

 دارد.« جهاد با دشمنان اسالماهتمام ویژه به حکومت اسالمی و » چون 

 (12ـ10)آیات  با کافرمسلمان ازدواج  مسئلهمسلمان و  امتحان زنان مهاجر تازه. 1-1

سـت کـه مسـلمان شـدند و از سـرزمین کفـر بـه دیـار         این آیـات دربـاره امتحـان زنـانی ا    

 اسالمی آمدند؛ همچنین درباره متن بیعت پیامبر با زنان.

مسـلمان، جـدایی آنـان از     : دسـتور بـه مؤمنـان در مـورد امتحـان زنـان مهـاجر تـازه        10آیه

شــوهران کــافر خــود پرداخــت مهــر آنــان بــه شــوهران کافرشــان، جــوار نکــاح بــا آنــان در  

 کافر. هر جدید و جدایی مرد مسلمان از زنان تازهصورت پرداخت م

 .المال تیبکافر به مردان مؤمن از  : بازپرداخت مهر زنان تازه11آیه

مفـاد مـتن بیعـت پیـامبر بـا زنـان: دوری از شـرک، سـرقت، زنـا، کشـتن فرزنـد و             :12آیه

 سرپیچی از پیامبر.
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مـرتبط اسـت، چـون     بـا بحـث والی کفـار   ایـن آیـه   نظر آقای مطهـری   بهشهید مطهری: 

ــار  یوال ــاره كف ــا غ  درب ــلمان ب ــط مس ــت رواب ــلمانیكیفی ــوع   رمس ــت و موض ــه اس ــن آی  ای

: 27 ،1772چگونگی روابـط مسـلمانانی اسـت کـه زن یـا شوهرشـان کـافر شـدند. )مطهـری،          

 (221ـ220

را  «و اهـل کتـاب   بـا كـافر   انازدواج ابتـدای  مسـلم  »فقهـی  مسـئله  مقدمـه   عنوان بهایشان 

ازدواج مـرد مسـلمان بـا زن    شـیعه و سـن    علمـای  همـه  گویـد بـه نظـر     و مـی  کنـد  ذکر مـی 

ـ  قیــطر بــهکـافر و   کـافر و همچنــین ازدواج زن مســلمان بــا   مــردی ازدواج زن مســلمان بــا اول

جـایز نیسـت، ولـی در مـورد ازدواج مـرد مسـلمان بـا         (اهل كتاب )مسـیح  یـا یهـود    مرد 

موقـت جـایز    صـورت  بـه ه شـیعه تنهـا   زن اهل کتاب بـه نظـر اهـل سـنت جـایز و از دیـدگا      

دو ماننـد  زن و شـوهر  گویـد   هـا مـی   ازدواجایـن  فلسـفه حرمـت   است. استاد مطهری دربـاره  

زنـد،   ای نمـی  بـودن یکـی صـدمه   كـافر  نیسـتند، تـا بتـوان گفـت     همكـار  و شریك در مغـازه  

پـس  مـرد  كـه   و بنـابراین   همروحـ  اسـت  نـاخواه   خـواه بـر همكـار ،   افزون ازدواج بلکه 

نیسـت،  در روحـش  تـر   تـر و محبـوب   هـیچ اصـل  شـریف    رسـول اكـرم  و رسالت توحید  از

ً           اصـال  قـرآن    با زن  زندگ  كنـد كـه  چگونه  و یـا پیـامبر را کـذاب     پیغمبـر را قبـول نـدارد   یـا    

ً      ایـن عمـال    و  دانـد  می هـای دینـی،    هـای گونـاگون ماننـد تربیـت فرزنـد، فعالیـت       در سـاحت       

مطهـری از تـاریخ جامعـه نیـز گـواهی بـر مـدعای         آقـای  .سیاسی و اجتماعی نـاممکن اسـت  

ـ   انتـاریخ نشـان داده اسـت كـه ازدواج مسـلمان     گویـد   کنـد و مـی   خود ذکر مـی  اهـل   انبـا زن

چـالش  ایـن   ژهیـ و ، بـه اسـت  وجـود آورده   بـرا  جامعـه اسـالم  بـه     یعواقـب وخیمـ  کتاب 

 ،هاســت آنهـا( كـه نــبض جامعـه در دسـت      فرمانـدهان ســپاه  و )امــرا، خلفـا بـاال  در طبقـات  

هـا در مردهـای  كـه                  ً        گـذارد و اتفاقـا  زن   العـاده مـ    زن در وجود مـرد اثـر فـوق   و  دهد ره م 

مؤثرنــد)مطهری،  جاهــلمردهــا  از بیشــتر  ،دارا  فكــر بلنــدتر و احساســات بیشــتر هســتند

 (.227ـ221: 27 ، 1772
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ـ  از وضـعیت جامعـه خـود چنـین گلـه مـی      مسـئله مهـر   ایشان در ادامه بـا اشـاره بـه     د: کن

 ، ولـی متأسـفانه  مهـر در ازدواج باشـد  فرمایـد بایـد    مهـر مـی   مسـئله قرآن با تأکید فـراوان بـر   

قـرآن  بـرخالف  كننـد،   ا  بـا مهـر مبـارزه مـ      عـده و این موج نامیمون  كه امـروز پیـدا شـده    

گویـد ایـن آیـه پـس از فـتد       نیـز مـی  ... «          ـ        ـ       یـا أ ی ه ا الن ب ی       »آیـه  است. آقای مطهری در تفسـیر  

از کفـر و تبلیغـات آن ناامیـد و بـه اسـالم معتقـد        جیتـدر  بـه اسـت کـه مـردم     شـده  نـازل  مکه

اســالم آوردن كــه در مــورد  عجیــب اســتکردنــد و  شــدند و بــا پیــامبر اکــرم بیعــت مــی مــی

ــان بــه ذکــر شــروط خاصــی    ــان و در بیعــت زن  در مــتن بیعــتزنــان بــه آزمــایش ایمــان آن

 دان چنین احکامی نیست. درباره مر آنکه حالدستور داده شده است، 

ــه        ــی جمل ــت یعن ــتن بیع ــواد م ــی از م ــاره یک ــه درب ــ   و  ال ی ع ص ین ك  ف ی      »وی در ادام ــ                    

ٍ م ع ر وف   وامـر پیغمبـر یعنـ  سـنت      و               ً                      امـر تـو را مطلقـا  اطاعـت كننـد     گویـد آنـان بایـد     مـی «        

، بلکــه كنــد از ناحیــه خــدا ابــالغ مــ پیــامبر تكــالیف شــرع  كــه  ، نــهپیغمبــرخــود دســتور 

ّ                                                    عنــوان ولــ   امــر و حــاكم مســلمین امــرش مطــاع اســت:   بــهن ایشــا        ــ       ــ             ــ   أ ط یع وا الل ه  و  أ ط یع وا       »        

یعنـ  در احكـام  كـه تشـریع شـده      «        ـ       ـ    أ ط یع وا الل ه     » (59)نسـاء،   «                       ـ         ـ        الر س ول  و  أ ول ی ال أ م ر  م ن ك م     

ــ   أ ط یع وا الر س ول     »اســت،  ــ          ــه«         ــر ب وره حســب مصــالد مســلمین در د در دســتورهای  كــه پیغمب

 دهند. كه اول  االمر م است دستورهای  «                             و  أ ول ی ال أ م ر  م ن ك م »دهد،  خودش م 

ـ ا ونـد یپ جـز  بـه  به نظر سید قطـب سید قطب:   ای رابطـه هـیچ   یدتیـ و رابطـه عق  یديولو ی

و را پایــدار گردانــد، زیــرا ازدواج حالــت امتــزاج، انــدماج   تیــزوج و ییزناشــوتوانــد  نمــی

برقـرار بمانـد.    تیـ و زوج  ییزناشـو  سـت یممکـن ن ، نینخسـت  ونـد یپع با قطـ  و  است مشآرا

از  یهرگــاه دلــ .ردیــگ یآن را نمــ یجــا یگــریکــه عاطفــه د،  دل اســت یزنــدگ ادیــبن مــانیا

 ردیـ و بـدان انـس بگ   آوا شـود  بـا آن هـم   توانـد  ینمـ  یمـان یدل باا یچشود، ه یخال مانیا  ادیبن

انــس و  ،مــودتیعنــی ازدواج  و دمنــزل بســر بــر   و آن را دوســت بــدارد و بــا آن در  

 (7541: 1ق، 1425آرامش.)سید قطب، 
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از همسـر   مـؤمن ایشان بـا رویکـرد اجتمـاعی خـود علـت تشـریع ایـن حکـم )جـدایی           

هجــرت بــدون  در آغــاز امــر نیــاکنــد:  کــافر( در ایــن برهــه از زمــان را چنــین تحلیــل مــی

مــؤمن و رو میــان مــرد و زن  ، ازایــنبــود امــدهیدربــاره آن ن یا هیــشــده بــود و آدســتور رهــا 

هنـوز مقـرر    یجامعـه اسـالم   ارکـان و  نیقـوان  رایـ ز ،شـد  یافکنده نــم  ییجداهمسر کافرش 

ــود ــی  ،نشــده ب ــس ول ــبیاز صــلد حدپ ــ  هی ــق نظــر  ای ــاز راو یاریبســطب ــس از ،انی ــتد  پ ف

جـز  ی ونـد یپ نـه  گـو  چیکـه هـ  نیاآنـان فـرا رسـیده بـود و      انیـ کامـل م  ییجـدا زمـان   ، هیبیحد

 اییجــد همــراه. وجــود نــدارد  دهیــعق یکـ یجــز نزد یشــاوندیخو گونــه چیو هــ  مــانیرابطـه ا 

مـرد مسـلمان و کـافر تشـریع      انیـ جبـران ز و  یدادگـر نیـز بـرای   کـار عـوض دادن     ، افکندن

 (7541: 1ق، 1425شد )سید قطب، 

«  ...          ـ     ـ           ـ       یـا أ ی ه ا ال ذ ین  آم ن وا       »ابـن عاشـور دربـاره مجـری احکـامی کـه در آیـه        ابن عاشور: 

ــی ــان شــده م ــود و   بی ــرده ب ــافران نهــی ک ــان را از والی ک ــدای ســوره همــه مؤمن  نویســد ابت

نیـز ایـن اسـت کـه همـه مؤمنـان امـر امتحـان و ... را         «          ـ     ـ           ـ       یـا أ ی ه ا ال ذ ین  آم ن وا       »مقتضای تعبیـر  

تواننـد ایـن کارهـا را انجـام دهنـد، تنهـا والیـان         انجام دهند، ولی چـون همـه مسـلمانان نمـی    

هـا بـه ایشـان     هـا و زمـان   ی امیران و قاضـیان کـه امـور عامـه مسـلمین در همـه مکـان       امر یعن

 (.140ـ179: 27ق، 1420واگذار شده، باید این امور را به دست بگیرند)ابن عاشور، 

ــابی:  ــری     ارزی ــابی را ام ــافر و کت ــا ک ــلمان ب ــت ازدواج مس ــفه حرم ــری فلس ــتاد مطه اس

ــت ازدواج   ــد  اجتمــاعی و سیاســی دانســتند و حقیق ــی کردن را همروحــی زن و شــوهر معرف

شـناختی از ارتبـاط زن و شـوهر و نیـز شـواهد تـاریخی علـت حکـم          و با این تحلیـل جامعـه  

گفتـه را نفـوذ زن بـر مـردان پرنفـوذ در بدنـه حکومـت اسـالمی و تسـلط بیگانگـان بـر             پیش

م ولــی و حــاک عنــوان بــهجامعــه اســالمی شناســاندند؛ همچنــین از اطاعــت مطلــق از پیــامبر  

ــد، از   ــان آوردن ــه می ــخن ب ــلمانان س ــن مس ــه ای ــیر وی مؤلف ــای  رو تفس ــا  »ه ــاه خ ــه نگ ب

ـ یترب یهـا  آموزه ـ ب، قـرآن  یت هـای قـرآن و    سـاز و تمـدنی بـه آمـوزه     و نگـاه جامعـه   وایشـ  انی

بـاوری و یکـدلی وابسـته     را داراست. سید قطب نیـز قـوام رابطـه زوجیـت را بـه یـک      « اسالم
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ــه  ــل جامع ــا تحلی ــودت و الفــت و   شناســی دانســت و ب ــرد و زن آن را سراســر م از رابطــه م

 یتــیترب یهــا بــه آمــوزهنگــاه خــا  »هــای  آرامــش خوانــد و بنــابراین تفســیر وی از مؤلفــه

برخــوردار اســت. ابــن « هــای قــرآن و اســالم ســاز و تمــدنی بــه آمــوزه و نگــاه جامعــهقــرآن 

نگـاه  »، از مؤلفـه  عاشور نیز بـا سـخن از اجـرای احکـام امتحـان زنـان بـه دسـت والیـان امـر          

 بهره برده است.« های قرآن و اسالم ساز و تمدنی به آموزه جامعه

 (17شده )آیه . تولی مسلمانان با قوم غضب7-1

کـه   دارد یبـازم شـده   در آیه پایـانی خـدای متعـال مؤمنـان را از دوسـتی بـا گـروه غضـب        

 همانند کفار از آخرت ناامیدند.

همـان مسـئله   دربـاره  صـراحت  پایـانی دوبـاره بـا     آیـه به دیده ایشان ایـن  شهید مطهری: 

خطـر یهـود )الخطـر الیهـود  بـه       خصـو   بـه در ایـن آیـه    ولـی  گوید، سخن می كفار یوال

ویـژه  قـرآن بـه مسـئله خطـر یهـود توجـه       کلـی   صـورت  به و كند ها( را گوشزد م  قول عرب

انـه  یـا هـر دیـن و مـذهب دیگـر عنـوانی جداگ      خطـر مسـیح    در خصـو    آنکه ، حالدارد

ــت. وی    ــرده اس ــاد نک ــی    روح ی ــان م ــوری آن ــود را نژادمح ــز از یه ــت پرهی ــد و  و عل دان

نــژاد اســت و یهودیــان در عــین همبســتگ   ،كــه دیــن باشــداین    ّ ــ           یهودی ت بــیش از   گویــد  مــی

ــ                                                     كــامل  كــه بــه عنــوان یهودی ت بــا یكــدیگر دارنــد، بــه اصــول مســل م    از  ،موســ حضــرت                        ّ 

دیگـر   ،ردیـ مباگـر كسـ     مشـر          كفـار  بـه بـاور    گونـه کـه   همـان ، جمله معاد اعتقـاد ندارنـد  

 (277: 27 ، 1772وجود ندارد. )مطهری،  نشر  و حشر

را خصـو  یهـود    «     ً      ـ       ـ       ـ           ق و مـا  غ ض ب  الل ه  ع ل ی ه م        »شـده:   استاد مطهـری مـراد از قـوم غضـب    

تــوان از مجمـوع ســخنان ایشــان   دانسـتند و دلیلــی بـرای ایــن مــدعا ذکـر نکردنــد، ولـی مــی    

ــه  ــت ک ــه گرف ــار در  نتیج ــراد از کف ــا ی ئ س  ال ك ف ار      »م ــ      ك م ــ             ــت   «        ــریش اس ــرکان ق ــان مش هم

شــده مشــرکان قــریش را نیــز شــامل شــود،   ( و اگــر قــوم غضــب274: 27، 1772)مطهــری، 

 بـه      ٌ  مشـبه  آنکـه در تشـبیه بایـد مشـبه غیـر از       اش تشبیه آنـان بـه خودشـان اسـت، حـال      الزمه



 اسالم؛ فرصتها و چالشها در جهان میقرآن کر یاجتماع ریتفس یالملل نیب شیهما نینخست          232

 

 

کـه در تفسـیر ابـن     کان قـریش باشـد، چنـان   باشد، بنابراین قوم مورد خشم بایـد غیـر از مشـر   

 آید. عاشور همین نکته می

نویسـد بـر    در ایـن آیـه مـی   « شـده  قـوم غضـب  »سـید قطـب دربـاره مصـداق      سید قطب:

بـه   ،هسـتند  انیـ هودکـرده، ی   خـدا بـر آنـان خشـم     کـه  ی مـراد از  قـوم  روایـات   یبرخاساس 

ـ ، دشـدن دیگر آیات با همـین وصـف یـاد و سـرکوب     در ینکه استناد ا ـ ا کنیل مـانع  دلیـل،   نی

را در  انیــهودهــم ی «     ً      ــ       ــ       ــ        ق و مــا  غ ض ب  الل ه  ع ل ی ه م       »رو  ازایــنو شــود  آیــه نمــینــص  تیــعموم

الهـی کـه خـدا بـر آنـان      همـه دشـمنان   یادشده در ابتـدای سـوره را و    مشرکان ، همردیگ یبرم

 از مردگـان کفـار   کـه   ، چنـان ندارنـد  مـان یبـدان ا ناامیدنـد و  آخـرت  همگـی از  و غضب کرده 

         ـ     ـ         یـا أ ی ه ا ال ذین       »ی نـدا نویسـد   بنـدی تفسـیر سـوره مـی     ند. ایشان در جمـع دیگورها ناام  داخل

ـ اسـوره را در بـر دارد و بـا      یکردهـا یروو  دسـتورها کـه همـه     اسـت  یادیفر «       آم ن وا  نـدا  نی

  نیواپســ، تــا بــودشــده آغــاز ماننــد آن  ییگونــه کــه بــا نــدا همــان ،ردیپــذ یمـــ انیــســوره پا

 (7549: 1ق،1425و اثرگذارتر باشد )سید قطب، ها  ل آهنگ در د

ــن عاشــور:  ــز اب ــن عاشــور نی ــای اب ــام جمــع آق ــی  در مق ــدی تفســیر ســوره م نویســد  بن

ایـن سـوره مؤمنـان را بـه امـور واجـب در معاملـه بـا مشـرکان ارشـاد کـرد، در             نکـه یازا پـس 

ــر از مشــرکا   ــا یهــود کــه در دشــمنی کمت ــار ب ــه چگــونگی رفت ــان ب ن نیســتند، راهنمــایی پای

شـده یهودیـان هسـتند، چـون یـأس آنـان بـه ناامیـدی          کند، بنـابراین مـراد از قـوم غضـب     می

آیـد تشـبیه شـی بـه خـودش و چنـین        کفار تشبیه شده و اگـر مـراد مشـرکان باشـد، الزم مـی     

 (150: 27ق، 1420تشبیهی معنا ندارد. )ابن عاشور، 

ـ آ بـه نظـر  ارزیـابی:   تنهـا دربـاره یهـود هشـدار داده شـده، ولـی       مطهـری در قـرآن    اهلل تی

دانـد )مايـده،    قرآن دشـمنی یهـود نسـبت بـه مسـلمانان را بیشـتر از دیگـر اقـوام مـی          درواقع

ــی  72 ــن بحــث در راســتای رویکــرد اجتمــاعی نیســت، از آن چشــم م پوشــیم.  ( و چــون ای

 (17؛ مايده، 120؛ بقره، 117؛ بقره، 51)ر.ک: مايده، 
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رسـد سـخن سـید قطـب درسـت باشـد،        ب شده نیـز بـه نظـر مـی    درباره مراد از قوم غض

ــارت  ــرا مفهــوم عب ــا  غ ض ب  الل ه  ع ل ی ه م        »زی ــ         ق و م ــ        ــ        ــه  «      ً       ــان و هــر کــس ک عــام اســت و یهودی

و دلیلـی معتبـر بـر تخصـیص آن نیسـت و آیـاتی کـه         ردیـ گ یبرمـ مغضوب الهی باشـد را در  

کـه اگـر    شـود، چنـان   ایـن آیـه شـمرده نمـی     مخصـو  یهود را با غضـب الهـی قـرین کـرده     

شـد. آری!   شـدند، سـبب تخصـیص نمـی     دیگـر مغضـوب خـدا یـاد مـی      اتیدرآغیر یهود نیز 

ی بـه نفـس الزم نیایـد، بایـد بگـوییم مشـرکان قـریش را شـامل         هشـ یتشببرای اینکـه اشـکال   

 شود. نمی
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 خالصه و ارزیابی تفاسیر

ــر  مفســـ

 اجتماعی

 ارزیابی  17آیه  12ـ10آیات  9ـ7آیات  1ـ4آیات  7ـ1آیات 

ــهید  شـــ

 مطهری

.دفع توهم دشمن 1

نداشتن خدا و ایراد 

فروغی به سعدی. 

.لزوم مسلکی بودن 2

.مشارکت 7مسلمانان. 

ندادن غیرمسلمانان در 

کارهای سیاسی و 

.غفلت 4اجتماعی. 

نکردن از تظاهر 

.ترجید 5دشمنان. 

رابطه خدایی بر هر 

رابطه اجتماعی غیر 

 خدایی.

.معنای تولی و 1

و وضعیت آن تبری 

در جامعه. 

.چگونگی 2

گفتن  سخن

مسلمانان با کفار در 

.تفاوت 7جامعه. 

و مسیحیت باور 

اسالم درباره عنصر 

.استفاده از 4کفر. 

اصطالحات رایج 

 اجتماعی و معادل

کفرنا »تعبیر قرآنی 

.قرآن کریم دو نوع 1

 منف والی مثبت و 

 کند. را معرفی می

.در عین نیکی به 2

او  یوالکفار باید از 

ّ    حب  و .7پرهیز کرد.   

بغض در اسالم 

عقل  و منطق  

 است.

مسلمان با  حرمت ازدواج .علت1

در ازدواج و همروح  غیرمسلمان 

تسلط همسر بر مسلمان است. 

ازدواج بر عواقب  .شواهد تاریخی2

برا  اهل کتاب  انبا زن انمسلمان

رآن بر .تأکید ق7. جامعه اسالم 

برخی با آن. مبارزه مساله مهریه و 

.حکم امتحان و متن مبایعه 4

.اطاعت 5مخصو  زنان است. 

مطلق از اوامر پیامبر به عنوان ولی 

 مسلمین.

شده  .قوم غضب1

یان هستند. یهود

قرآن .تأکید ویژه 2

.عدم 7به خطر یهود 

هشدار قرآن نسبت 

یا خطر مسیح  به 

هر دین و مذهب 

هیز .علت پر4دیگر 

از یهود نژادمحوری 

 معاد آنان و انکار 

 

برخوردای از 

های  مؤلفه

توجه به *

مشکالت 

 معاصر

 ییپاسخگو*

به شبهات 

روشنفکران و 

مخالفان قرآن 

 و اسالم

و  وایش انیب*

فهم  همه

 ژهیاهتمام و*
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.به کاربردن 5«. بکم 

 اشعار فارسی

به جهاد با 

دشمنان اسالم 

و استعمارگران 

 .یغرب
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ســــــید 

 قطب

خالی از مباحث 

 اجتماعی

ملت وین .ذکر عنا1

، دیملت توح،  گانهی

قافله و   گانهیقافله 

.عقیده و 2.  مانیا

ایمان مالک جدایی 

 از دیگران.

 

صلد   نییآ اسالم .1

و  محبت  دهیعقو 

که   است ینظام

 افکندن هیساهدفش 

بر سراسر جهان 

برای اقامه روش 

خود و گرداوری 

پرچم  ریزمردمان 

به .خدا 2ست. خدا

اجازه داد مسلمانان 

ا کافرانی که ضد ب

دین اقدام نکردند، 

داشته مودت رابطه 

 باشند.

 

و رابطه  یديولو یا وندیپ.تنها 1

کند.  را پایدار می تیزوج یدتیعق

و .ازدواج حالت امتزاج، اندماج 2

.علت تشریع جدایی 7.  است مشآرا

 آغاز از همسر کافر شرایط مؤمن

 بود.هجرت 

شده  .قوم غضب1

عام است و شامل 

ن و مشرکان یهودیا

و همه دشمنان خدا 

های  .دلیل2شود  می

مانع شده  گفته

آیه نص  تیعموم

یا »ی ندا.7شود  نمی

 «                       أ ی ه ا ال ذین  آم ن وا

همه جامع 

دستورهای سوره 

 است.

 

ی از برخوردار

های  مؤلفه

 ژهیاهتمام و*

به جهاد با 

  دشمنان اسالم.

*نگاه تمدنی و 

 جامع به اسالم.
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ــن  ابـــــ

 عاشور

دشمنی مشرکان دینی .1

و مسلکی است نه 

 شخصی.

.اکتفا به مباحث 1

ادبی و بالغی. 

.تفسیر عداوت به 2

 بدرفتاری و تعدی

.جواز مودت با 1

کافران خویشاوند. 

. جواز احسان با 2

 کافران غیر دشمن

.مجری احکام آیه تنها والیان امر 1

هستند، که امور عامه مسلمین به 

 واگذارشدهایشان 

 

شده  ضب. قوم غ1

یهودیان هستند، 

وگرنه تشبیه شی به 

 آید خودش الزم می

 

برخورداری از 

های  مؤلفه

 وایش انیب*

*نگاه جامع به 

اسالم در موارد 

 اهتمام.اندکی 
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 . نتیجه7

ــی  ــاعی ویژگ ــیر اجتم ــک تفس ــاس آن     ی ــر اس ــه ب ــیر دارد ک ــر تفاس ــاز از دیگ ــایی ممت ه

. 1انــد از:  هــا عبــارت برخــی آن مؤلفــهداوری کــرد.  موردبحــثتــوان میــان ســه تفســیر  مــی

 اتیــآو تطبیــق  در قــرآن یدرمــان مشــکالت اجتمــاعواکــاوی و زمــان بــه مشــکالت توجــه 

. ریمخالفـان قـرآن و اسـالم در تفسـ    روشـنفکران و  پاسـخ بـه شـبهات     .2شـرایط معاصـر.   بر 

ــب. 7 ــژه 4 .فهــم همــهو  وایشــ انی ــا دشــمنان اســالم و اســتعمارگرا . اهتمــام وی ــه جهــاد ب ن ب

 ی.غرب

با مطالعه تطبیقـی تفسـیر اجتمـاعی شـهید مطهـری، سـید قطـب و ابـن عاشـور در سـوره           

رسـیدیم کـه در مجمـوع رویکـرد اجتمـاعی اسـتاد مطهـری بـه دلیـل           ممتحنه به ایـن نتیجـه   

ــه      برخــورداری بیشــتر از مؤلفــه ــان ســاده، توجــه ب ــد بی هــای یــک تفســیر اجتمــاعی ـ مانن

ات روشــنفکران معاصــر ـ از گــرایش اجتمــاعی دو   مشــکالت زمــان و پاســخگویی بــه شــبه

کـه نگـاه اجتمـاعی سـید قطـب بـه دلیـل داشـتن مؤلفـه نگـاه            مفسر دیگر بیشتر است، چنـان 

از دیـدگاه اجتمـاعی ابـن عاشـور      مراتـب  بـه هـای اسـالم و قـرآن     اجتماعی و تمدنی به آموزه

 است. تر پردازد ـ پررنگ ـ که بیش از هر چیز به مباحث ادبی و بالغی می

 منابع

 قرآن کریم.

، بیــروت: موسســه التــاریخ التحریـر و التنــویر ق(، 1420)محمــد طــاهرابـن عاشــور،   .1

 العربی.

ــی) .2 ــاقی نصــرآبادی، عل ــت   ســیری در اندیشــه»(، 1777ب ــای اجتمــاعی شــهید آی ه

 بوستان کتاب.، قم: «اهلل مطهری
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ــان   .3 ــاهین ، جهـ ــا، شـ ــی، زرع پیمـ ــژاد، یحیـ ــوذری نـ ــار و   بـ ــا، بهـ ــاهی، مینـ شـ

بررسـی تطبیقـی جایگـاه زن مسـلمان در اندیشـه شـهید مطهـری و        » (، مقالـه 1797ستان)تاب

 .119های اجتماعی اسالمی، شماره  ، مجله پژوهش«سید قطب

، هــای قــرآن کــریم نامــه تنزیلــی ســوره شــناخت(، 1794پــور، عبــدالکریم) بهجــت .4

 قم: نشر تمهید.

ــدی )  .5 ــیدی، مه ــازآفرینی ن  (، 1400جمش ــالمی، ب ــاعی اس ــم اجتم ــتاد  عل ــه اس ظری

 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.مطهری

و  یمطهــر دیشــه» ، مقالــه1797جــوانی، حجــت اهلل، جمشــیدی، طــاهره، زمســتان  .6

 شناسی. ، شیعه12دوره ،«ینیتفکر د یایدر اح یاهتمام به مسايل اجتماع

ـ    دیسـ  یاجتمـاع  یاسـ یس شیگـرا » مقالـه (، 1794خاقانی، فریبا، ) .7  یقطـب مفسـر ف

 دانشکده االهیات دانشگاه آزاد اسالمی تبریز.، «ل القرآنظال

ــن محمــد)  .8 ، بیــروت: مفــردات الفــاظ القــرآنق(، 1412راغــب اصــفهانی، حســین ب

 دارالقلم الدار الشامیه.

ــفهانی،   .9 ــایی اص ــدعلرض ــر (، 1777ی)محم ــرآن مه ــیر ق ــم: ،تفس ــژوهش ق ــای  پ ه

 یر و علوم قرآن.تفس

هـــای  هـــا و روش گـــرایش مـــهنا درس(، 1772ی)محمـــدعلرضـــایی اصـــفهانی،  .11

 ، قم: مرکز جهانی علوم اسالمی.تفسیری قرآن

 دار الشروق. ، بیروت:فی ظالل القرآنق(، 1425شاذلی، سید قطب) .11

 ،«ریو التنــو ریــابــن عاشــور در التحر یریروش تفســ»مقالــه ، 1777 ی،علــی، عیشــف .12

 .20و  19مجله پژوهش و حوزه، شماره 

ــز، (ق1790)طباطبــایی، محمدحســین .33 ــی تفســیر القــرآنالمی بیــروت: موسســه ، ان ف

 .االعلمی للمطبوعات
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، ناصرخسـرو ، یـان فـی تفسـیر القـرآن    الب مجمـع (، 1772طبرسی، فضـل بـن حسـن)    .34

 تهران.

ــتان)  .11 ــار و تابسـ ــا و  شـــاخص»(، مقالـــه 1795عزتـــی بخشـــایش، محمـــد، بهـ هـ

 .4مجله دین و دنیای معاصر، شماره ،«های تفسیر التحریر و التنویر ویژگی

شــماره مجلــه ، «اصــفتیدر پژوهــی دیــن ی،مطهــر» (، مقالــه1775، بیــوک )علیــزاده .16

57. 

ــن)    .31 ــاهی، دی و بهم ــادی خسروش ــید ه ــرجم س ــالد، مت ــوض، ص ــه 1797ع (، مقال

طـرح حکومــت اسـالمی در اندیشــه امـام خمینــی و سـید قطــب؛ مصـر و ایــران قطــب و      »

 .129و  127مجله زمانه، شماره « امام

ــ .18 ــايق حس ــ ی،نیف ــد دیس ــد مه ــتان)ی، تابمحم ــه  (،1771س ــ»مقال ــهیدر اند یریس  ش

 .11آورد سیاسی، شماره نشریه ره، «قطب دیس یاسیس

، دار احیــاء التــراث  التفســیر الکبیــر ق(، 1420فخــر رازی، محمــد بــن عمــر )    .19

 العربی، بیروت.

ــد ،   .21 ــی، حمی ــور مغرب ــتان)  فغف ــار و تابس ــه 1777به ــه  »(، مقال ــالی ب ــاهی اجم نگ

 ی قرآنی.ها ، پژوهش«روش تفسیر شهید مطهری

 یبررســ» مقالــه (،1797، بهــار و تابســتان)رضــوان ی،محســن و خســرو، پــور قاســم .21

ــردیروش و رو یا ســهیمقا ــه یریتفســ ک ــر دیش ــتو آ یمطه ــواد اهلل ی ــ یج ــأث یآمل  یرو ت

 .14، شماره7پژوهشنامه قرآن و حدیث، دوره، «شانیبر ا ییعالمه طباطبا یها دگاهید

رویکــرد تفســیری ســید   »(، مقالــه 1772گلجــانی امیرخیــز، ایــرج، آذر و دی )   .22

 .47مجله مصباح، شماره  «قطب

ـ تقر»مقالـه  (، 1772مرادی، مجیـد)  .22 علـوم سیاسـی، شـماره    ، «قطـب  دیگفتمـان سـ   ری

21. 
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ــی، ایــوب اکرمــی، بهــار و تابســتان)   .22 (، 1799مرتضــوی، ســید محمــد، مهــدی کرامت

 .71ره های قرآنی، شما مجله آموزه «بررسی انتقادی تفسیر ابن عاشور»مقاله 

 صدرا.: ، تهرانمجموعه آثار شهید استاد مطهری، (1772)مطهری، مرتضی .21

 صدرا. تهران:، سیری در زندگانی استاد مطهری(، 1777مطهری، مرتضی) .26

ــادی)   .27 ــد ه ــت، محم ــه القشــیب    ق(، 1417معرف ــرون فــی ثوب  ،التفســیر و المفس

 مشهد: الجامعه الرضویه فی الجامعه االسالمیه.
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 زانیالم ریتفس یالفکر االجتماعی للعالمة الطباطبائی ف یدراسة ف»

 «ستخدامه فی حیاة اإلنسان المعاصرإ و
 0حسینی میرصفیالسیدة فاطمة 

 

 الملخ ص

  م                    المــؤثرة فــی علــ                                                              إن اإلتجــاه اإلجتمــاعی یعتبــر إحــد  اإلتجاهــات الهامــة و 

ــر    ــی هــذا اإلتجــاه، هــو التغی ــة ف ــی العصــر الحاضــر، والنقطــة الهام                                                                                          التفســیر ف

                                                                                         الـذی طــرأ علـ  نظــرة علمـاء التفســیر إلـ  القــرآن الكـریم واهتمــامهم بالبعــد      

ــة و    ــة الفردی ــرد الر ی ــدل مج ــرآن ب ــاعی للق ــذا                                                            اإلجتم ــ  ه ــة، وعل                          األخروی

       ة فــی                                                                           األســاس نــراهم یســعون وراء إیجــاد حلــول للمشــاكل المادیــة والمعنویــ

ــریم، و     ــرآن الك ــیر الق ــالل تفس ــن خ ــع م ــیر                                                          المجتم ــاء التفس ــام علم ــد ق                                ق

ــانوا     ــذی ك ــات العصــر ال ــرتهم الخاصــة لمتطلب ــم ونظ ــر فهمه                                                                                   المعاصــرون عب

                                                                                  یعیشــون فیــه، ببیــان الــدالالت القرآنیــة واإلجابــة علــ  تســا الت واســتفهامات 

  ه                                                                                المخاطبین. مـنهم العالمـة السـید محمـد حسـین الطباطبـایی، ونحـن فـی هـذ         

ــنتناول   ــة س ــ  »                     المقال ــة ف ــ      ی            دراس ــايی ف ــة الطباطب ــاعی للعالم ــر االجتم    ی                                               الفك

ــ ــ   الم   ر ی     تفس ــر    إ و     زان   ی ــان المعاص ــاة اإلنس ــی حی ــتخدامه ف ــذه     «.                                            س ــدف ه               ته

ــة و       ــیر القرآنی ــی التفاس ــاعی ف ــاه اإلجتم ــة األتج ــق معرف ــی تحقی ــة إل                                                                                       الدراس

ــی       ــزان ف ــر )المی ــزان. یعتب ــی المی ــاعی ف ــاه األجتم ــايص األتج ــاء خص                                                                                  إحص

                                         
           ، إیـــران         طهـــران                                                                                     فـــی جامعـــة آزاد اإلســـالمیة، قســـم علـــوم القـــرآن و الحـــدیث، مدینـــةالری،                    ســـتاذة مســـاعدة أ  .0

mirsafy@yahoo.com 

mailto:mirsafy@yahoo.com
mailto:mirsafy@yahoo.com
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ــیر  ــة             تفس ــاعی للعالم ــری اإلجتم ــاه الفك ــ  اإلتج ــحًا عل ــیاًل واض ــرآن( دل ً      ً                                                        الق            

                                               األتجــاه األجتمــاعی فــی التفاســیر المعاصــرة                        إذ إن معرفــة و تعلــم               الطباطبــايی، 

                                                                ویعتبـر التأكیـد علـ  هدایـة القـرآن فـی جمیـع العصـور،                                  یعتبر ذا أهمیة فايقـة، 

ــة، وإ       و ــالیم اإلجتماعی ــام والتع ــ  األحك ــریم عل ــرآن الك ــمول الق ــه                                                                        ش          هتمام

ــاعی، و   ــردی واإلجتمـ ــالح الفـ ــوع اإلصـ ــدین                                                  بموضـ ــة الـ ــعی لمواكبـ                               السـ

ــذا         ــس ه ــم أس ــن أه ــك م ــر ذل ــریة، یعتب ــرات العص ــتجدات والمتغی                                                                                 للمس

ــة، النظــام اإلجتمــاعی، مشــاكل              اإلتجــاه. ــة اإلجتماعی ــة، العدال ــة، الحری                                                                            الحكوم

                                                                                   األمـــة اإلســـالمیة، أســـباب تـــأخر المســـلمین، تنظـــیم الحیـــاة اإلجتماعیـــة، 

                                                                                 مــام باألبعــاد المادیــة والمعنویــة فــی اإلســالم، الــرد علــ  شــبهات             اإلهت

ــرأة        ــوق الم ــدیات وحق ــدود وال ــاالت كالح ــض المج ــی بع ــرقین ف                                                                              المستش

ــة بشــكل أو    ــة المرتبط ــة والفقهی ــاير المباحــث الكالمی ــة، وس ــات الدینی                                                                                     واألقلی

ــة        ــاعی للعالم ــر اإلجتم ــاه و الفک ــل اإلتج ــة، یمث ــایا اإلجتماعی ــآخر بالقض                                                                                    ب

                                           ی قد تناول بصورة تفصیلیة فی تفسیر المیزان.         الطباطباي

              تفسیر المیزان                   العالمة الطباطبایی،                          اإلتجاه، اإلتجاه اإلجتماعی،          التفسیر،                     المصطلحات الريیسیة: 

 المقدمة. 0

                                                                                                اقتــرن تــأریخ تفســیر القــرآن الكــریم فــی القــرنین األخیــرین، بظهــور حركــات اجتماعیــة  

                                               التـی شـهدتها مختلـف المجتمعـات اإلسـالمیة.                                                  عدیدة، ال سـیما حركـات الصـحوة اإلسـالمیة    

                                                                                              ولم تكن هذه الحركات محـدودة بزمـان معـین أو مكـان خـا ، بـل كـان لهـا أبعـاد واسـعة           

                                       النطاق ال زالت مستمرة حت  وقتنا الحاضر.

                                                                                           إن مسـألة خلـود القـرآن وضـرورة تواصـل دوره التربـوی واإلرشـادی فـی جمیـع األزمنـة           

                                                       ، و مــن جهــة أخــر  حــدوث التغیــرات الهامــة فــی                                         والعصــور ولجمیــع األجیــال مــن جهــة 

                                                                                            المجتمعـــات البشـــریة وظهـــور التســـا الت والشـــبهات والمتطلبـــات الجدیـــدة، وكـــذلك 
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ــد                                                                                                     التغیــرات الفكریــة واإلجتماعیــة العمیقــة فــی المجتمعــات اإلســالمیة والحاجــة إلــ  تحدی

ــة فــی هــذه المواضــیع، كــل ذلــك أد  إلــ  إهتمــام المفســرین فــی ال           قــرنین                                                                                              الر یــة القرآنی

                                                                                               الرابع عشر والخـامس عشـر الهجـری باتجـاه جدیـد فـی تفسـیر القـرآن الكـریم حمـل اسـم            

   ؛   118  :  2  ق،    0008                       ؛ نفــــس المؤلــــف،     010   ق:     0022                                        اإلتجــــاه اإلجتمــــاعی. )الرومــــی،   

  . (  01-  01  :     0310         خرمشاهی، 

                                                                                             فــإن مــن جملــة مهــام المفســر اإلجتمــاعی اإلســتجابة لمتطلبــات العصــر، وتطبیــق الــدین 

                                                                                  زمانیــة، ومواجهــة حــاالت ســوء الفهــم فــی التفســیر، والتقابــل مــع ســلبیات                    مــع المتغیــرات ال

ــول     ــكیكات ح ــبهات والتش ــة والش ــات الثقافی ــراقیة، والتحصــین ضــد الهجم ــة اإلستش                                                                                              الحرك

ــاعی         ــیج اإلجتم ــیم النس ــالمی، وتحك ــع اإلس ــالمیة للمجتم ــة اإلس ــفاء الهوی ــرآن، وإض                                                                                               الق

ــ  ــة اإلســالمیة، ومعالجــة مظــاهر الفق ــی األم ــدینی ف ــة الناجمــة عــن                                                            وال                                        ر والمشــاكل األخالقی

                                                                    التبعیض وإیجاد الفوارق بین طبقات المجتمع، والقضاء عل  الجهل واألمیة.

ــاییر واألســالیب الصــحیحة     ــ  المع ــاء هــو إرشــاد البشــریة إل ــة األنبی ــن بعث                                                                                                  إن الهــدف م

ــة      ــاس للحكم ــدعوة الن ــًا خاصــًا ب ــاء اهتمام ــد  األنبی ــا أب ــن هن ــق الصــحید، م ــاع الطری                                                ً     ً                                                 التب

                                                                                            علم بهدف اإلبتعـاد عـن الخرافـات واجتنابهـا، كمـا أن المصـلحین اإلجتمـاعیین كـان مـن              والت

ــی          ــرة ف ــات المنتش ــه الخراف ــوف بوج ــدینی والوق ــراف ال ــة اإلنح ــومهم مواجه ــر هم                                                                                                 أكب

                                                                                                    المجتمـع، كمــا كــان مــن أهــم أهــداف أولئــك المصــلحین مواجهــة الغلــو واإلبتــداع الــدینی. 

                                                         األبعـاد فـی الحیـاة البشـریة الفردیـة واإلجتماعیـة،                                                  إن هدایة القـرآن تشـمل جمیـع الجوانـب و    

                                                                                                  الدنیویة منها واألخرویة، لكننـا نالحـ  أن القـرآن الكـریم یحتـوی علـ  بـرامج عملیـة فاعلـة          

                                                                                                للقضایا اإلجتماعیـة إضـافة إلـ  المسـايل الفردیـة، وعلـ  هـذا األسـاس یجـب العمـل علـ             

                          ول  مســؤولیته التفســیر                                                                           اســتخراج هــذه البــرامج واإلرشــادات ومعرفتهــا، وهــذا مــا یتــ       

          اإلجتماعی.
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 البحث . خلفیة 2

ــول     ــة ح ــوم بالدراس ــات تق ــزان                                     دراس ــیر المی ــی تفس ــاعی ف ــاه االجتم ــا                                              االتج ــ ی      کم    : ی   ل

             الــذی نحــن   -                                                                                 الجــدیر بالــذکر حســب الدراســات التــی اجریــت، لــم یــتم البحــث المســتقل  

          جتماعیــة                                                      مــن حیــث إســتخراج و إســتنباط اشراء و األفکــار اال   -                             بصــدده فــی هــذه الدراســة 

                                                                                                     التفسیریة للعالمـة الطباطبـایی فـی المیـزان فـی تفسـیر القـرآن. ولکـن هنـاک کتـاب المعنـون            

ــم  ــریم   »       باس ــرآن الک ــیر المعاصــرة للق ــی التفاس ــاعی ف ــذه    «                                                                   اإلتجــاه اإلجتم ــة ه ــنفس الکاتب                         ل

         المقالة.

ــی التفاســیر     ــانو واضــد لالتجــاه اإلجتمــاعی ف ــاب بی ــی هــذا الکت ــد تمــت الدراســة ف                                   و                                                             لق

                                                                                    إســتخراج القواعــد األساســیة کاألســس النظریــة والعملیــة لهــذا اإلتجــاه،                       المعاصــرة و

ــزان.       ــیر المی ــا تفس ــرة و منه ــة المعاص ــیر اإلجتماعی ــة التفاس ــة ودراس ــ  مراجع ــافة إل                                                                                                      باإلض

                                                                                                  صدرت هـذا الکتـاب باللغـة الفارسـیة بإهتمـام شـرکت چـا  و نشـر بـین الملـل، فـی سـنة            

  . ش    0399                        و الطبعة الثانیة فی سنة    ش      0392

      هـای             اندیشـه   »                                                                          دراسة أخـری مـن الـدکتور محمـد علـی أیـازی مقالـة المعنـون باسـم             فی 

ــدبر  «                              اجتمــاعی در تفســیر المیــزان ّ  . أّن  ش    0393                                  بنیــاد علــوم و معــارف اســالمی،   –                ، مجلــة ت    

                                                                                                 الموضوع یطـرح تسـا الت نحـاول اإلجابـة فـی دراسـتنا هـذه عنهـا: مـا هـو مفهـوم اإلتجـاه             

                            ممیــزات الفكــر اإلجتمــاعی                           رآن الکــریم؟ و مــا هــی                                            اإلجتمــاعی فــی التفاســیر المعاصــرة للقــ

                  فی تفسیر المیزان؟                   للعالمة الطباطبايی

ــی     ــث التحلیل ــة البح ــة بطری ــذه المقال ــی ه ــة ف ــت الدراس ــد تم ــفی و األدوات   -                                                                         لق                   الوص

ــاهج     ــی التفاســیر المعاصــرة، والمن ــة ف ــة هــی المصــادر المکتبی ــذه المقال ــی ه                                                                                                      المســتخدمة ف

ـ        و التحل           الدراسـة                        واإلتجاهات التفسیریة و ـ    الم   ی   فـ    ل   ی ـ      زان   ی                    الجـدیر بالـذکر             القـرآن.    ر ی     تفسـ    ی   ف

ّ  أّن         ینظـر    و                                                                           مـن أهـم التفاسـیر االجتماعیـة المعاصـرة فـی القـرن الخـامس عشـر            ر ی           هذا التفسـ  

                                                                    ، نظــرة إجتماعیــة، ویســعی الــی تطبیــق الســنن االجتماعیــة فــی           القرآنیــة                       العالمــة الــی اشیــات 

                        القرآن علی حاجات العصر.
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 و اإلصطالحفی اللغة  اإلتجاه. 3

        ویطلــق   (55 :1712الراغــب اإلصــفهانی،    ، ) «       الوجــه »                                         االتجــاه فــی اللغــة مشــتق مــن لفظــة 

ــی      ــرد، والت ــا الف ــاز به ــی یمت ــول والمشــارب الت ــة والمی ــ  الخصــايص الفكری      ً                                                                                             اصــطالحًا عل

ــره.    ــات نظ ــه و وجه ــالل آراي ــن خ ــتظهارها م ــن اس ــی                                                             یمك ــود        عل ــاس فالمقص ــذا األس                           ه

                                                                   وجــه العــام للمفســر، المتــأثرة بتوجهاتــه الدینیــة والكالمیــة                                      باالتجــاه التفســیری هــو طبیعــة الت

ــه الخاصــة لقضــایا العصــر،     ــذلك نظرت ــارف، وك ــوم والمع ــف العل ــه بمختل                                                                                               ومســتو  إحاطت

                                           وخاصة فیما یتعلق بقضایا المجتمع ومتطلباته.

                                                                                             فعلــ  ســبیل المثــال، نالحــ  أن اهتمامــات بعــض المفســرین تركــز علــ  مجــال التربیــة  

                                                                        فـی حـین أن الـبعض اشخـر یحـر  علـ  التصـدی لالسـتبداد ومواجهـة                              المعنویة لإلنسـان، 

                                                                                                األنظمة الجايرة وتشكیل حكومـة دینیـة، وعلـ  الـرغم مـن وجـود الكثیـر مـن أوجـه التشـبه           

ــه      ــث التوج ــن حی ــان م ــا یختلف ــة، إال أنهم ــاهیم القرآنی ــاول المف ــة تن ــی كیفی ــین ف ــین الفئت                                                                                                          ب

                                             نتـايج حتـ  ولـو فرضـنا وحـدة المصـادر                                                         الخا  بكل منهما، وبالتـالی تختلـف المؤدیـات وال   

ــن الفئتین)  ــل م ــد  ك ــدة ل ــرة المعتم ــايی اصــفهانی،                                                المعتب ــازی، 22 :1777رض : 1 ،1777؛ ای

72). 

                                                                                             إذن فالمعیــار الريیســی فــی المنهجیــة واألســلوب التفســیری هــو نوعیــة المصــادر         

ــة        ــة عملی ــین ممارس ــر ح ــا المفس ــد علیه ــی یعتم ــة الت ــزات الخارجی ــارات والمرتك                                                                                                  والمس

                                                                                                   تفســیر، فــی حــین أن المعیــار فــی االتجــاه التفســیری هــو التوجهــات العقايدیــة والكالمیــة     ال

ــبعض،       ــهم ال ــن بعض ــرون ع ــا المفس ــاز به ــی یمت ــة الت ــارب الروحی ــة األذواق والمش                                                                                                 وطبیع

                                                                                                       ونمثل لذلك بالتفسـیر العرفـانی، فقـد تطلـق هـذه العبـارة ویـراد منهـا التفسـیر الـذی یعتمـد            

                                                           لــ  المقصــود كمنهجیــة تفســیریة، فحینئــذ یصــنف هــذا                                    علــ  الكشــف والشــهود للوصــول إ

                                                                                                    النوع من التفسیر فـی إطـار األسـالیب التفسـیریة، ولكـن حینمـا نقصـد مـن التفسـیر العرفـانی           

ــة الخاصــة بالمفســر،     ــة والتربوی ــة واألخالقی ــات المعنوی ــه التوجه ــذی یالحــ  فی                                                                                                   التفســیر ال

ــة والرو  ــه ومشــربه وخصايصــه الفكری ــة علــ  طبیعــة ذوق ــار                                                                      والمبتنی ــتم اعتب ــذ ی ــة، فحینئ                                 حی
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 (27ش،  1775رضايی اصفهانی،                                ذلك كإحد  االتجاهات التفسیریة. )

 تفسیر القرآن الكریم و اإلتجاه اإلجتماعی. 0

ــات أو        ــی كلم ــودة ف ــات الموج ــن اإلبهام ــف ع ــی الكش ــطالح یعن ــی اإلص ــیر ف                                                                                         التفس

          المفهــوم                                                                                        عبــارات القــرآن الكــریم وتوضــید مقاصــده وأهدافــه، وبعبــارة أخــر  هــو توضــید  

                                                                                                     اإلستعمالی لآلیات وتبیـین المـراد الـواقعی منهـا، وذلـك باإلعتمـاد علـ  قوعـد اللغـة العربیـة           

ــايی،  ــة. )الطباطبـ ــاورة العقاليیـ ــا وأســـس المحـ ــ      ؛ ال 0  :  8  ،     0313                                                            وآدابهـ   :  2   ،   ق    1414     وطی،    ی      سـ

      (.  03  :  0 ،   ق    1421   ،         ؛ الطبرسی   092

                            التكلیفیــة لإلنســان، فــإن                                                                       کمــا یتعــرض القــرآن الكــریم إلــ  المســايل العقدیــة واألحكــام 

ــدم      ــذ الق ــ  المفســرون من ــد أول ــة للبشــر، وق ــاة اإلجتماعی ــرتبط بالحی ــه ت ــن مطالب ــر م                                                                                                         الكثی

                                                                                                      اهتمـامهم بهـذا البعـد فـی القـرآن مـن خـالل تفسـیر اشیـات المرتبطـة بالقضـایا اإلجتماعیــة،            

ــد       ــة بع ــوع، وخاص ــذا الموض ــة له ــمت بالحداث ــة اتس ــهدت ر ی ــرة ش ــرون األخی                                                                                               إال أن الق

ــادی )          الح ــد آب ــدین األس ــال ال ــید جم ــا الس ــام به ــی ق ــة الت ــة اإلجتماعی ــی  ق    0301                                                                                   رك        ( ف

  .          وما بعدها(     181  :  2  م،    0910          ؛ الذهبی،    011  -   011   : 2  ،  ق    0008           مصر)معرفت، 

ــی                                   والتفســیر ذو اإلتجــاه اإلجتمــاعی  ــة ف                     الصــافی الجــوینی،            التفســیر )                           أوالمدرســة الحدیث

ــطفی،  ــات      211  :  1   177         مص ــ  إثب ــع  إل ــذی یس ــیر ال ــو التفس ــة                                                   ( ه ــرآن لهدای ــالحیة الق                            ص

                                                                                             البشریة كافة فـی العصـر الجدیـد مـن خـالل كشـف المفـاهیم والـدالالت اإلرشـادیة للقـرآن           

                                                 وخاصـة المسـايل التـی لهـا دخـل فـی بنـاء          -                                                فی جمیع المسايل المرتبطـة بالحیـاة اإلنسـانیة    

                                            وإیجــاد األســلوب األمثــل لمعالجــة كافــة  -                                              المجتمــع واإلصــالح السیاســی واإلقتصــادی و... 

                     قـد ذكـر العلمـاء       و                                                                             المشاكل اإلجتماعیـة باإلسـتناد إلـ  مـدلوالت ومفـاهیم اشیـات القرآنیـة.       

                                                                                                والمفسرون تعـاریف عدیـدة للتفسـیر اإلجتمـاعی فـی مؤلفـاتهم. یقـول الـدكتور الـذهبی فـی           

                           كتابه )التفسیر والمفسرون(:

                                                                                  یمتــاز التفســیر فــ  هــذا العصــر بأنــه یتلــون بــالل ون األدبــ  االجتمــاع ،  »
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                                                                                عن  بذلك: أن التفسیر لـم یعـد یظهـر علیـه فـ  هـذا العصـر ذلـك الطـابع            ون

                                                                                  الجاف. الـذ  یصـرف النـاس عـن هدایـة القـرآن الكـریم، وإنمـا ظهـر علیـه           

                                    ً       ً                                         طـابع آخــر، وتلــو ن بلــون یكــاد یكـون جدیــدًا وطاريــًا علــ  التفســیر، ذلــك   

ــ     ــة معالجــة تقــوم أواًل وقبــل كــل شــ ء عل ً                                        هــو معالجــة النصــو  القرآنی                                         

                                                                               واضع الدقة فـ  التعبیـر القرآنـ ، ثـم بعـد ذلـك ت صـاغ المعـان  التـ                  إظهار م

                                                                                   یهدف القرآن إلیها فـ  أسـلوب ش ـی ق أخ ـاذ، ثـم یطبـق الـنص القرآنـ  علـ           

ــم العمــران   ــ  الكــون مــن ســنن االجتمــاع، ون ظ  ــا ف ــذهبی،    «.                                                             م   :  2  م،    0910           )ال

11  .)   

ــاهیم القر     ــین المف ــات وتبی ــیر اشی ــو تفس ــة ه ــة إجتماعی ــیر بر ی ــة                                                                                التفس ــن زاوی ــة م                      آنی

ــة     ــداف التربوی ــع واأله ــرات المجتم ــة لإلنســان وتغی ــاد الوجودی ــ  األبع ــاظرة إل ــة ن                                                                                                   إجتماعی

ــ  إیجــاد حلــول باإلعتمــاد                                                                                                  واإلصــالحیة وتشــریع القــوانین، ویســع  المفســر اإلجتمــاعی إل

                         التفســیر المبنــی علــ                                                                                 علــ  فهمــه للمتطلبــات الفردیــة واإلجتماعیــة عبــر المفــاهیم القرآنیــة. 

ــاس إج ــع             أس ــیر یس ــو تفس ــی ه ــاعی علم ــة     -                                     تم ــايل اإلجتماعی ــین المس ــافة إل تبی                                              باإلض

                                                          إلـــ  كشـــف األصـــول والقواعـــد والســـنن التأریخیـــة   -                                     المـــذكورة فـــی القـــرآن الكـــریم

ــاد      ــر إیج ــاول المفس ــیری، یح ــاه التفس ــذا اإلتج ــی ه ــریم، وف ــرآن الك ــی الق ــة ف                                                                                                    واإلجتماعی

ــداف اإل     ــة واأله ــداف الدینی ــین األه ــة ب ــی العالق ــجام ف ــانیة.                                                                   إنس ــوم اإلنس ــة والعل                                   جتماعی

  (  13  و     10  :  0  ،     0313        )ایازی، 

                                                                                               إن من أبـرز الممیـزات التـی تتسـم بهـا التفاسـیر المعاصـرة ذات اإلتجـاه اإلجتمـاعی هـو           

                                                                                                 اإلرتكــاز علــ  الواقعیــات واإلهتمــام بالمتطلبــات علــ  أرض الواقــع، وبعبــارة أخــر  تجــاوز 

                                      الحــاالت الملموســة وســوق المفــاهیم                                                           حــدود المفــاهیم المجــردة والعلمیــة ولحــاظ الــدوافع و

ــاهیم          ــًا بالمف ــًا خاص ــدوا اهتمام ــذین أب ــرین ال ــإن المفس ــا ف ــن هن ــا، م ــة باتجاهه                                                          ً     ً                                          القرآنی

                                                                     ً                              اإلجتماعیــة فــی تفســیر اشیــات القرآنیــة، یؤمنــون بــأن المجتمــع اإلســالمی غــدا بعیــدًا عــن  

               ســیر القــرآن                                                                                        المفــاهیم القرآنیــة، وأنــه ألجــل إحیــاء الــروح اإلجتماعیــة للمســلمین، ینبغــی تف 
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ــریة       ــاة البش ــی الحی ــة ف ــودة والملموس ــات الموج ــات والواقعی ــام بالمتطلب ــار اإلهتم ــی إط                                                                                                     ف

         الحدیثة.

 خصايص اإلتجاه اإلجتماعی فی تفسیر القرآن الكریم. 1

ــا  بعــض القواســم                                                                                            مــن خــالل دراســة ر   وأفكــار المفســرین المعاصــرین، یظهــر هن

                            المشتركة فی تفاسیرهم، منها:

                                                یات القرآنیة التی ترتبط ببیان المسايل اإلجتماعیة             . اإلهتمام باش 0

ــرح      2 ــاس، وط ــاة الن ــ  حی ــة عل ــات القرآنی ــق اشی ــلمین وتطبی ــاكل المس ــام بمش                                                                                              . اإلهتم

                             سبل معالجة المشاكل اإلجتماعیة

                                                                                             . انهــم قــل  مــا یتطرقــون لإلتجاهــات الفلســفیة والمذهبیــة واخــتالف المــدارس األدبیــة   3

ــذ الع   ــعون ألخ ــم یس ــة، فه ــد                                         والفقهی ــًا للعقاي ــرآن تابع ــوا الق ــرآن، ال أن یجعل ــن الق ــد م                                        ً                           قاي

         والمذاهب

ــة      0 ــرورة مواجه ــالمی وض ــاد اإلس ــوع الجه ــی موض ــریة ف ــات العص ــام باإلتجاه                                                                                        . اإلهتم

                                                  األعداء وخاصة الكیان الصهیونی والمستعمرون الغربیون

                                                           . اإلهتمام الخا  بالتعالیم التربویة واإلرشادیة للقرآن الكریم 1

                                                      وایات الموضوعة والضعیفة واإلجتناب عنها فی هذه التفاسیر            . مواجهة الر 1

                                                                                                 . اإلسـتفادة بصـورة عامـة مــن أسـلوب البیـان السـهل القابــل للفهـم لكـی یسـتفید عامــة           1

                                 الناس فی المجتمع من هذه التفاسیر

                                                                    . رد الشبهات والمغالطات التی یطرحها المخالفون بالنسبة لإلسالم والقرآن 8

ــاعی 9 ــر اإلجتمـ ــة                              . إن المفسـ ــات القرآنیـ ــر لآلیـ ــة وال ینظـ ــیة إجتماعیـ ــك نفسـ                                                                یمتلـ

                               واألحكام اإلسالمیة من زاویة فردیة

                           ً                                                              . المفسـر اإلجتمــاعی یكــون مبــدعًا وال یقلــد أســالیب اشخــرین فــی التفســیر، ویســع     01

                                                                                                  مــن خــالل بیانــه العــذب إلــ  تطبیــق اشیــات القرآنیــة علــ  المتطلبــات العصــریة وبأســلوب 
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                      قابل للفهم لد  الجمیع

                                                                   . تفسیر السنن والقضایا التأریخیة وتطبیقها عل  قضایا ومستجدات العصر  00

                                             . بذل الجهد من أجل تمكین إجراء أحكام الشریعة  02

                 . اإلهتمام بالعقل  03

                                      . اإلهتمام بالعلوم التجریبیة والطبیعیة  00

                                                                  . اإلهتمام بالجهاد اإلسالمی ومواجهة اإلستعمار الغربی والكیان الصهیونی  01

                                                                 مام بمسألة الوحدة والجهود التقریبیة والسعی إل  وحدة األمة اإلسالمیة      . اإلهت  01

                                                                   . تعریف وتوجیه المسلمین نحو إقامة العالقات اإلجتماعیة مع بعضهم البعض  01

                                                                                        . طرح سبل إقامة العالقـات بـین المسـلمین مـع غیـرهم مـن األمـم األخـر ، والتأكیـد            08

    سالم                                         عل  أصل نفی السبیل فی السیاسة الخارجیة لإل

                                                                     . اإلهتمام بموضوع الحكومة اإلسالمیة والقضایا السیاسیة فی المجتمع اإلسالمی  09

                                                                 . بیان المسايل المختلفة المرتبطة باألمر بالمعروف والنهی عن المنكر  21

ــة       20 ــة واإلجتماعی ــحة الفردی ــور الص ــی أم ــة ف ــة واألخالقی ــب التربوی ــام بالجوان                                                                                             . اإلهتم

                             )اإلسراف، الطعام النظیف، ...(

                                                                         . اإلهتمام بمسألة التعاون اإلجتماعی )فی األمور الخیریة وإعانة الفقراء و...( 2 2

                                                                                          . بیــان مســألة حریــة اإلنســان وخاصــة حریــة التعبیــر والحقــوق اإلجتماعیــة وضــرورة    23

  .                      مكافحة الظلم واإلستبداد

 السید محمد حسین الطباطبایی، المفّسر االجتماعی. 1

                                                                           محمــد حســین الطباطبــايی و لــد فــی التاســع والعشــرین مــن ذی الحجــة           آیــة اهلل         العالمــة 

                           نشــأ الســید الطباطبــايی و                                             میالدیــة، فــی مدینــة تبریــز فــی إیــران؛      0910         هجریــة/       0320      ســنة 

                                                    فـــة. تعل ـــم الســـید القـــرآن واألدب الفارســـی                                                  وترعـــرع فـــی أســـرة عریقـــة بـــالعلم والثقا

                                                                                               والریاضیات فی المدرسـة، الصـرف والنحـو والمعـانی والبیـان والفقـه واألصـول والكـالم فـی          

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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                          الجامعة اإلسالمیة فی تبریز.

ــنة   ــی س ــ         0300            ف ــل إل ـــ، انتق ــف                     ه ــغاًل             النج ــًا منش ــر عام ــد عش ــا أح ــ  فیه ً                 وأمض       ً                      

ــة والریاضــیة.   ــفیة والعرفانی ــة واألصــولیة والفلس ــ                                                                             بالدراســات الفقهی ــة إل ــم اضــطر االعالم                              ث

  «         شــادباد »                                                      و اشــتغل بالزراعــة لمــدة عشــر ســنوات فــی قریــة          تبریــز                           مغــادرة النجــف والعــودة 

      هـــ،       0310                            نیــة وفلســفیة. فــی ســنة                                                               التبریزیــة وقــام خــالل هــذه الفتــرة بتــألیف رســايل عرفا 

ّ           توّجــه إلــ                               ســنة و درس علــم التفســیر     31                             و یعــیش فیهــا مــا یقــارب                         مدینــة قــم المقدســة  

ــلو  )آل        ــیر والس ــالة الس ــان ورس ــالق والعرف ــدریس األخ ــة وت ــوم العقلی ــفة والعل                                                                                                 والفلس

  . (  81-  93 :  10  ،     0311     نجف، 

         األسـفار   »                                                                                    من ابرز تألیفاتـه هـی: أصـول الفلسـفة والمـذهب الـواقعی، حاشـیة علـ  كتـاب          

ــة ــايل      «         األربع ــة، الرس ــايل التوحیدی ــة، الرس ــة الحكم ــة، نهای ــة الحكم ــألهین، بدای                                                                                             لصــدر المت

                                                                                                        الســبع، الشــیعة فــی اإلســالم، حاشــیة الكفایــة، رســالة الوالیــة، رســالة التشــی  ع، رســالة محمــد 

                                                                                    اإلســالمی، تعلیقــة علــ  كتــاب أصــول الكــافی، رســالة فــی العشــق، رســالة فــی               فــی المــنهج 

ــفة      ــی والفلس ــان، عل ــی البره ــالة ف ــی الصــفات، رس ــالة ف ــوحی، رس ــالمیة، ال ــة اإلس                                                                                                   الحكوم

                                                                                                      اإللهیــة، القــرآن فــی اإلســالم، أصــول العقايــد، أصــول الفلســفة المادیــة، تعلیقــة علــ  كتــاب  

       لقرآن.                                     األصول، سنن النبی، والمیزان فی تفسیر ا

                                                                                                   العالمــة الطباطبــایی هــو الــذی قــام بتفســیر القــرآن مــن بعــد إجتمــاعی، و المیــزان فــی   

              فقــد اعتمــد                                                                                       تفســیر القــرآن یعــد مــن التفاســیر التــی انتهجــت أســلوب اإلتجــاه اإلجتمــاعی. 

                                                                                                    العالمــة مــنهج تفســیر اشیــات باشیــات، فجعــل أســاس تفكیــره رفــع إبهــام القــرآن بــالقرآن.  

ــا  ــة الطباطب ــان العالم ــة                                وك ــوث اجتماعی ــا ببح ــات یعقبه ــیر اشی ــن تفس ــی م ــدما ینته                                                                         يی بع

ّ                                               إّن الحركــة الفكریــة العمیقــة التــی یختزنــه                                  وفلســفیة وأخالقیــة وتاریخیــة.        جعلــت   «          المیــزان » 

            ً                                                                                              القرآن منطلقًا و غایة لهـا، فهـی تبـدأ منـه و تنتهـی بـه دايـرة واسـعة تحـیط بالحیـاة اإلنسـانیة            

ــة   ــا كاف ــن أطرافه ــرة م ــی،                                     المعاص ــايی    .  (   030  و      003  :ق1405           )االلوس ــة الطباطب ــان العال م                               ك

ّ                                                                    فیلســوفًا، حكیمــًا، وأســتاذًا موهوبــًا كــّرس معظــم حیاتــه لتعلــیم المعــارف اإلســالمیة الحق ــة.      ً       ً         ً       ً      

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
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           ً                                                                                       كان أسـتاذًا فـی علـم الهیئـة واألدب العربـی و فلسـفة و االخـالق وفـی الفقـه واألصـول و ...          

ّ           كان مصداقًا بارزًا للعالم الربـانی الـذی تـذكّرر أخ                                                  القیـة و روحیـة تهـب منهـا علـی المجتمـع                ً      ً                         

ــاألخالق الســامیة. )آل نجــف،   ــة ب ــنة    .  (  81  :   10  ،     0311                                                        اإلســالمی نســمات عبق ــی س ــوفی ف                    ت

ّ                                                            ، فی الثامن والعشـرین مـن محـّرم الحـرام ومضـجعه الشـریف بجـوار مرقـد السـیدة           ق      0012                           

ّ     الّسالم(.          )علیها                فاطمة المعصومة    

 تفسیر المیزان و المنهج التفسیری للعالمة. 1

ــر     ــی، نشــأ الفك ــالم الغرب ــین المســلمین والع ــة ب ــه المواجه ــذی تمــت فی ــت ال ــذ الوق                                                                                                   من

                                                 العـالم اإلسـالمی ومـنهم السـید جمـال الـدین                                                     اإلصالحی فـی أوسـاط المفكـرین الكبـار فـی     

                                                                                            األسد آبادی ومن ثم الشـیخ محمـد عبـده فـی مصـر والسـید محمـد حسـین الطباطبـايی فـی           

                          ً                                           ً                         بذل العالمة الطباطبايی جهـودًا مـن أجـل العـودة إلـ  القـرآن والتأمـل فیـه مجـددًا فـی                   إیران.

    .                                                          سبیل العثورعل  إجابة مناسبة للتسا الت العدیدة المطروحة آنذا

                                                                                               العالمــة الطباطبــایی یــذكر فــی المیــزان، نظریــات و أبحــاث علمیــة حدیثــة كلمــا تطــرق  

                                                                                                    الحــدیث إلــی قضــیة مــن قضــایا التــأریخ، أو الخلــق والتكــوین، كمــا فــی األبحــاث المتعلقــة 

ّ                                                                            الّسـالم( و الطوفـان. و هكـذا اسـتطاع العالمـة أن یـدعم المفهـوم الصـحید                             بقصة نـوح )علیـه     

ـ                                                                       ده األخـذ بمعطیـات العصـر و االلتحـام معـه. بـل تعنـی اإلطـالع                                     للعصریة، فهـی ال تعنـی عن

                                                    ً                                               علــی تلــك المعطیــات و اســتیعابها و أعتمــاد األصــالة و مقیاســًا لتحدیــد الحســن فیهــا مــن   

  . (  89-  91   :  10  ،     0311                 القبید. )آل نجف، 

                                                                                            المیزان، كتـاب علمـی، فنـی، فلسـفی، أدبـی، تـاریخی، روايـی، إجتمـاعی، حـدیث یفسـر           

ً      ً                      یعتبـر المیـزان فـی تفسـیر القـرآن دلـیاًل واضـحًا علـ             (   038   ق:     0001        مامـة،                   القرآن بالقرآن )ز                                  

                                                                     ً                            اإلتجــاه الفكــری اإلجتمــاعی للعالمــة الطباطبــايی، بشــكل یجعــل هــذا التفســیر مختلفــًا عــن  

     لـم    -                                       بـل وحتـ  بعـض التفاسـیر المعاصـرة     -                                                      التفاسیر السـابقة، فـإن أكثـر تفاسـیر المتقـدمین      

                                                                   لتفسـیر، بـل إن أكثـر مـا كـانوا یركـزون علیـه هـو تبیـین                                           تكن لتهتم باإلتجاه اإلجتماعی فـی ا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A9


 در جهان اسالم؛ فرصتها و چالشها میقرآن کر یاجتماع ریتفس یللالم نیب شیهما نینخست          210

 

 

                                                      ً                                           كالم الـوحی مـن حیـث البعـد الفـردی ولوازمـه، ولـم یهتمـوا كثیـرًا بطـرح مواضـیع أخـر              

ــة         ــاكل األم ــاعی، مش ــام اإلجتم ــة، النظ ــة اإلجتماعی ــة، العدال ــة، الحری ــل: الحكوم ــن قبی                                                                                                     م

ــة،   ــاة اإلجتماعی ــأخر المســلمین، تنظــیم الحی ــة                                                                        اإلســالمیة، أســباب ت ــاد المادی                               اإلهتمــام باألبع

                                                                                             والمعنویــة فــی اإلســالم، الــرد علــ  شــبهات المستشــرقین فــی بعــض المجــاالت كالحــدود   

                                                                                                    والــدیات وحقــوق المــرأة واألقلیــات الدینیــة، وســاير المباحــث الكالمیــة والفقهیــة المرتبطــة  

ـ               اول                                                                                               بشكل أو بـآخر بالقضـایا اإلجتماعیـة، فـی حـین أن المرحـوم العالمـة الطباطبـايی قـد تن

                                                                                                       هذه المسايل بصورة تفصـیلیة، فقـام ببحثهـا ودراسـتها وإبـداء رأیـه فیهـا بالتفصـیل التـام مـع           

                     ذكر األدلة والبراهین.

                                                                                           مــن خــالل دراســة المنهجیــة الفكریــة لــد  المفســرین اإلجتمــاعیین المعاصــرین و مــنهم 

ــة للقــرآن    ــاهیم المتعالی ــدهم علــ  ضــرورة اإلهتمــام بالمف ــایی وتأكی ــة الطباطب          الكــریم                                                                                             العالم

                                                                                               فی المجتمعـات اإلسـالمیة، والتشـدید علـ  اإلسـتفادة مـن تعالیمـه وإرشـاداته علـ  مسـتو            

                                                                                                      الحیــاة اإلجتماعیــة، یظهــر أنهــم كــانوا یشــتركون فــی األســس النظریــة والعملیــة وفیمــا یلــی  

                                                                      أهم أسس النظریة و العملیة لإلتجاه اإلجتماعی فی المیزان فی تفسیر القرآن:

   (؛   020   : 2             ؛ المراغی،    000   : 2                              تماعیة لإلنسان )الطباطبايی،                  . أصالة الفطرة اإلج 0

ــایی،    2 ــالعكس )الطباطب ــع وب ــ  المجتم ــة عل ــلوكیات الفردی ــأثیر الس ــی،   81   : 8                                                                             . ت              ؛ الزحیل

   (؛    0281  :  3   ،   ق    1415       ؛ قطب،  ق    0008

                                                                                                  . إمكانیــة اســتخراج واســتنباط القــوانین والتعــالیم اإلجتماعیــة مــن القــرآن )الطباطبــايی،   3

   (؛   298  و      318  :  9   م،     0991                    ؛ عبده، و رشید رضا،   20  و     98  و      232  :  0  

ــور          0 ــع العص ــی جمی ــریة ف ــة البش ــ  هدای ــریم عل ــرآن الك ــدرة الق ــ  ق ــد عل                                                                                                 . التأكی

   (؛   311  -   319   :   ق    1417  ،  ر      ؛ الصد   018  :   00             )الطباطبایی، 

ــالیم         1 ــ  أن التع ــد عل ــانیة )التأكی ــاة اإلنس ــاد الحی ــة أبع ــرآن لكاف ــة الق ــمولیة هدای                                                                                                       . ش

  :   02              الطباطبــایی،                                                             یم إجتماعیــة( و اإلهتمــام بمتطلبــات اإلنســان المعاصــر )                     اإلســالمیة هــی تعــال

ــیرازی،     202 ــارم الشـــ ــة،    130   : 0                               ؛ مكـــ ــان   211   ، ق 0   142              ؛ مغنیـــ   ؛   12   : 0    ،     1745  ،  ی             ؛ طالقـــ
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   (؛  81  :   01            الطباطبايی، 

ــايی،      1 ــة )الطباطب ــالیم اإلجتماعی ــام والتع ــرآن لوحك ــواء الق ــ  احت ــد عل   -   031  :  0                                                                                        . التأكی

  ؛ (   391  :  2   م،     0991    ضا،         و رشید ر       ؛عبده   021

ــ      1 ــ  اإلصــالح عل ــاعی، باإلضــافة إل ــرآن باإلصــالح اإلجتم ــام الق ــ  إهتم ــد عل                                                                                           . التأكی

    ق =     1415                       ســورة هــود؛ قطــب،      001               تفســیر آیــة      11  :   00                                     الصــعید الفــردی )الطباطبــايی،   

   (؛    0933   :   0   ،   م    1995

ــايی،     8 ــة )الطباطب ــرات الزمانی ــ  المتغی ــدین عل ــق ال ــعی لتطبی ــ   299  -   311 / 8                                                                          . الس     ارم       ؛ مك

  ؛ (  23  -  20 :       ، مقدمه ش    0312          الشیرازی، 

ــايی،       9 ــنص )الطباطب ــم ال ــی فه ــریة ف ــارب البش ــام بالتج ــانی   ؛  91  -  91  :  0                                                                         . اإلهتم   ،          طالق

  . (   311  :  8  ؛    211-   210 : 0   م،       0991                   ؛ عبده و رشید رضا،   10  -  11   : 0  ؛    010   : 1     ش،       1745

 ممیزات الفكر اإلجتماعی للعالمة الطباطبايی. 8

                                                           ايل اإلجتماعیــة ومتطلبــات المجتمــع، اإللمــام التــام                                        العقالنیــة، اإلطــالع علــ  المســ   

ــن        ــة م ــرات الزمانی ــ  المتغی ــدین عل ــق ال ــعی لتطبی ــالفین، الس ــبهات المخ ــكاالت وش                                                                                                  بإش

                                                                                                    ممیزات الفكر اإلجتمـاعی للعالمـة الطباطبـايی التـی تظهـر فـی المیـزان فـی تفسـیر القـرآن، و           

                                         هنا سنتناول العقالنیة من ممیزاته الفكریة.

 ة فی تفسیر المیزانالعقالنی. 0-8

ــة اســتنباط    ــر مــن أدل ــ  ان العقــل هــو مصــدر لتفســیر القــرآن الكــریم، یعتب                                                                                                    باإلضــافة إل

                                                                                                      االحكــام الشــرعیة األصــلیة و الفرعیــة. مــن الممیــزات البــارزة لفكــر العالمــة الطباطبــايی هــو  

    فیة                                                                                                عقالنیته، فـإن التـأمالت العقالنیـة للعالمـة فـی تحلیـل وتفسـیر القضـایا اإلسـالمیة، الفلسـ          

ــات،     ــ  إثب ــاج إل ــث ال تحت ــن الوضــوح بمكــان بحی ــی م ــة، ه ــة واألخالقی ــا واإلجتماعی                                                                                               منه

     ً                                                                                                          فنــادرًا مــا تكــون هنــا  مســألة لــم ینتبــه إلیهــا الفكــر الوقــاد والر یــة الثاقبــة لهــذا الرجــل   

        العظیم.
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                                                                                               ویتمثـل أسـلوب العالمـة فـی أنـه یتنـاول المسـايل والشـبهات بعقالنیـة وبرهـان ودراســة           

ــة ل ــة ومتقن ــاته                       دقیق ــی دراس ــ  ف ــًا حت ــر أیض ــا یظه ــذا م ــیل، وه ــب والتفاص ــع الجوان                                         ً                                         جمی

             لـو تتبعـت    »                                                                                     وتحلیالته التأریخیة، یقـول العالمـة حـول العقـل ومكانتـه الخاصـة فـی الشـریعة:         

                                                                                              الكتاب اإللهی ثم تدبرت فی آیاته وجـدت مـا لعلـه یزیـد علـ  ثالثمايـة آیـة تتضـمن دعـوة          

                 وســل م( الحجــة         وآلــه        علیــه    اهلل                         و تلقــن النبــی )صــلی                                                 النــاس إلــ  التفكــر أو التــذكر أو التعقــل، أ

                                                         (، أو تحكـی الحجـة عـن أنبیايـه و أولیايـه كنـوح و         01 ،                                     إلثبات حق أو إلبطـال باطـل )المايـدة   

                                                                                                  إبـــراهیم و موســـ  و ســـاير األنبیـــاء العظـــام، و لقمـــان و مـــؤمن آل فرعـــون و غیرهمـــا 

ّ                   الّســالم( )إبــراهیم           )علیــه                            آخــر مــا احتجــوا           ( إلــ   12   ،       ؛ طــه   28 ،         ؛ غــافر   03 ،          ؛ لقمــان   01 ،  

  . (   211  :  1               به)الطباطبايی، 

                                                                                               ً                      أ  ف ال ی ت د ب ر ون  ال ق ـر آن  و  ل ـو  كـان  م ـن  ع ن ـد  غ ی ـر  الل ـه  ل و ج ـد وا ف یـه  اخ ت الفـًا            »              قد قال تعال : 

                                                                                   (، إل  غیـر ذلـك مـن اشیـات الدالـة علـ  أن القـرآن نـور و هـد  و تبیـان             82 ،         ، )النساء «       ً ك ث یرًا

  (  22  :  3                              و ذكر و نحو ذلك. )الطباطبايی،               و بیان و مبین 

ــة     ــ  أن المعــارف القرآنی ــة واضــحة عل ــدل دالل ــة ت ــايی هــذه اشی ــة الطباطب                                                                                                  یعتقــد العالم

      اهلل                                                                                                  یمكــن أن ینالهــا الباحــث بالتــدبر و البحــث، و علــ  أن نظیــر مــا ورد عــن النبــی )صــلی 

                       عـرض مـا نقـل عنـه                                                                            وسـل م( فـی دعـوة النـاس إلـ  األخـذ بـالقرآن و التـدبر فیـه و                وآله      علیه

ّ       الّسـالم()                                        علیه وارد عـن أهـل البیـت )علـیهم                              فأفـاد أن التـدبر فـی       . (  80-  81  :  3  ،             نفس المصـدر   

                                                                                                  القرآن أو الرجوع إلـ  مـن یتـدبر فیـه یرفـع االخـتالف مـن البـین. و تـدل علـ  أن اإلرجـاع            

                                                                                                إل  الرسول و هو الحامل لثقـل الـدین یرفـع مـن بیـنهم االخـتالف و یبـین لهـم الحـق الـذی           

                                         ( فهـذه صـورة التفكـر االجتمـاعی فـی        19  و     83 ،          ؛ النسـاء   00 ،                             علـیهم أن یتبعـوه. )النحـل        یجب

       اإلسالم.

                                                                                            أن من الواجـب علـ  المسـلمین أن یتفكـروا فـی حقـايق الـدین و یجتهـدوا فـی معارفـه           

                  ء مـن حقايقـه و                                                                                  تفكرا و اجتهـادا باالجتمـاع و المرابطـة، و إن حصـلت لهـم شـبهة فـی شـی        

                                                                        الفهـا فـال بـأس بـه و إنمـا یجـب علـ  صـاحب الشـبهة أو النظـر                                     معارفه أو الح لهـم مـا یخ  
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                                                                                                  المخـالف أن یعـرض مـا عنـده علـ  كتـاب اهلل بالتــدبر فـی بحـث اجتمـاعی، فـإن لـم یــداو            

                                                                                              داءه عرضه عل  الرسول أو من أقامـه مقامـه حتـ  تنحـل شـبهته أو یظهـر بطـالن مـا الح لـه          

  . (   029-   030  :  0              الطباطبايی،   ()  08   ،      )الزمر «           إن كان باطال

                                                                                            اعتمد الطباطبايی فی تفسـیره علـی مـنهج طبق ـه فـی جـل األیـات و یـأتی بحـث فلسـفی،           

                                                                                                    یذكر فیـه الجانـب المسـتفاد مـن اشیـات علـی سـبیل اإلسـتنباط، أو اإلسـتقراء، أو البرهـان، و           

              ً                                                                             قد یعتقد أبحاثًا أخری لآلیـات حسـب مـا تـدل علیـه، كالبحـث األخالقـی و البحـث العلمـی          

  . (   039    ق:    0001    مة،                       و البحث اإلجتماعی. )زما

           (: للنـاس    10 ،           ، )األعـراف  «                    ع ل ـ  ال ع ـر ش                       ث ـم  اس ـت و    »                                        یقول العالمـة الطباطبـايی فـی تفسـیر     

                                                                                                فی معن  العرش بل فی معنـ  قولـه: اشیـات التـی فـی هـذا المسـاق مسـالك مختلفـة، فـأكثر           

                                                                                                  السلف علـ  أنهـا و مـا یشـاكلها مـن اشیـات مـن المتشـابهات التـی یجـب أن یرجـع علمهـا             

                                                                                                   إل  اهلل سبحانه، و هـؤالء یـرون البحـث عـن الحقـايق الدینیـة و التطلـع إلـ  مـا وراء ظـواهر           

                                                                                               الكتاب و السنة بدعـة، و العقـل یخطـئهم فـی ذلـك و الكتـاب و السـنة ال یصـدقانهم فآیـات          

                                                                                            الكتاب تحرض كل التحـریض علـ  التـدبر فـی آیـات اهلل و بـذل الجهـد فـی تكمیـل معرفـة           

                                                                            تـــذكر و التفكــر و النظـــر فیهــا و االحتجـــاج بــالحجج العقلیـــة، و                              اهلل و معرفــة آیاتــه بال  

                                                                                                     متفرقات السنة المتـواترة معنـ  توافقهـا، و ال معنـ  لومـر بالمقدمـة و النهـی عـن النتیجـة، و          

ــاب و الســنة    ــايق الكت ــون البحــث عــن حق ــانوا یحرم ــذین ك ــم ال ــ  البحــث   -                                                                               هــؤالء ه               حت

                                          وضـعها علـ  مـا تفیـده بحسـب الفهـم                                                                  الكالمی الـذی بنـا ه علـ  تسـلیم الظـواهر الدینیـة و      

  و   -                                                                                               العامی ثم الدفاع عنهـا بمـا تیسـر مـن المقـدمات المشـهورة و المسـلمة عنـد أهـل الـدین          

                               مـــن هـــذا نتبـــین طریقـــة   .  (   013  :  8                                                           یعـــدونها بدعـــة فلنتـــركهم و شـــأنهم. )الطباطبـــايی، 

ــتدالل و      ــاد و اإلس ــاحی اإلجته ــة لمن ــة جامع ــی طریق ــرآن، فه ــیره للق ــی تفس ــايی ف                                                                                                   الطباطب

                                                                                                 التوسع فـی التأویـل و التحلیـل اإلجتمـاعی و الفلسـفی، حسـب مـا تقتضـیه اشیـات. )زمامـة،           

  (   001    ق:    0001
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 اإلصالح اإلجتماعی فی تفسیر المیزان. 8 -2

ــادیق        ــن مص ــر ع ــالحیة، یعب ــدعوة اإلص ــة ال ــان ماهی ــ  بی ــافة إل ــریم باإلض ــرآن الك                                                                                                 الق

                               م علـی التوحیـد و عبـادة اهلل                                                                  اإلصالح واإلفسـاد اإلجتمـاعی، یحمـد عـن المجتمـع الـذی قـاي       

-  01  :     0311                                                                                     الواحــد و معربــا عــن العــدل و یحــذر مــن الفســاد فــی هــذا المجتمع)صــاحبی، 

                                                                                         إرادة اإلصــالح و الهدایــة فــی األنبیــاء لیســت مجــرد شــعار أو وصــف طــار ، یــأتی و     . (  01

                                                                                          یذهب، بل هـی مـن مقومـات العصـمة أو الخصـايص التـی ال تنفصـل عنهـا بحـال، و بعـض           

                                                                                          ألدعیـاء ینعتـون أنفسـهم بهـذا الوصـف دون أن ینظـروا إلـ  معنـاه بعـین اإلعتبـار،                     الناس أو ا

ــ      ــث ال یشــعرون. أدعــوكم إل ــن حی ــاء م ــدعون العصــمة أو التشــبه باألنبی ــذلك ی                                                                                                  و إنهــم ب

                                                                                                 النجاة و الحیاة لوجه الل ه ال أریـد مـنكم جـزاء و ال شـكورا، و هـذا هـو الشـرط األسـاس فـی          

 .(297   ق،     0013مغنیه،  )          كل مصلد

ــتحماًل فــی ســبیلها     ــه م ــی دعوت ــه، و یســتمر ف ــل أقوال ــه قب ــاس بأفعال ً                                       المصــلد یعــ  الن                                                           

ــن عمــل     ــأكلون م ــاء ی ــن األنبی ــره م ــان شــعیب و غی ــذا ك ــن أجــل ه                                                                                                 األذ  و المشــاق، و م

ً               ً                                أیــدیهم، و یتحملــون األذ  مــن الكــافرین و المعانــدین متــوكاًل علــ  اهلل و طالبــًا منــه العــون                                                     

 (.211 :4،  ق    0020مغنیه، )  ه      ً                   و راجعًا الیه فی جمیع أمور

ــة     ــیر األی ــی تفس ــايی ف ــة الطباطب ــول العالم ــت ط ع ت       »...                                                    یق ــا اس  ــالح  م  ــد  إ ال  ال إ ص     «                                                      إ ن  أ ری

                                                                                      أن الصنع اإللهی أفطر اإلنسـان علـ  االجتمـاع فـال تـتم لـه الحیـاة إال فـی مجتمـع          : (77،هود )

                             خـتص كـل مـنهم بمـا لـه                                                                          من أفراد النوع یتعاون فیه الجمیع علـ  رفـع حـوايج الجمیـع ثـم ی     

                                                                                                  من نصیب بمقـدار مـا لـه مـن الزنـة االجتماعیـة، و مـن البـدیهی أن االجتمـاع ال یقـوم علـ             

                                                                                              ســاق إال بســنن و قــوانین تجــری فیهــا، و حكومــة یتوالهــا بعضــهم تحفــ  الــنظم و تجــری  

  . (   311   :  01                                                                  القوانین كل ذلك عل  حسب ما یدعو إلیه مصالد المجتمع )الطباطبايی، 

                                                                               بالحیــاة االجتماعیــة فــأذعن بوجــوب تأســیس المجتمــع المنزلــی و المــدنی و               ثــم أفطرتــه 

                                                                                                    السیر فـی مسـیر التعـاون و التعامـل، و یضـطره ذلـك إلـ  الحرمـان عـن موهبـة الحریـة مـن             

       جهتین:
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ــداهما ــا        :         إح ــه حقوق ــاونین ل ــراد المتع ــه األف ــرد إال بإعطاي ــن الف ــتم م ــاع ال ی                                                                                       أن االجتم

ــأن یعمــل للنــاس كمــا                                          متقابلــة محترمــة عنــده لیعطــوه بإزاي                                                              هــا حقوقــا یحترمونهــا و ذلــك ب

ــی     ــنفعهم بمقــدار مــا ینتفــع بهــم، و یحــرم عــن االنطــالق و االسترســال ف ــه، و ی                                                                                                    یعملــون ل

                                                                                              العمل عل  حسب ما یحرمهم فلـیس لـه أن یفعـل مـا یشـاء و یحكـم مـا یریـد بـل هـو حـر            

       بعضها.                                                               فیما ال یزاحم حریة اشخرین، و هذا حرمان عن بعض الحریة للحصول عل  

                                                                                              و ثانیتهمـا: أن المجتمــع ال یقــوم لــه صــلب دون أن یجــری فیــه ســنن و قــوانین یتســلمها  

                                                                                                  األفــراد المجتمعــون أو أكثــرهم تضــمن تلــك الســنن و القــوانین منــافعهم العامــة بحســب مــا 

ــة         ــالحهم العالی ــا مص ــتحف  به ــة، و یس ــة الردی ــة أو المنحط ــاة الراقی ــن الحی ــاع م                                                                                                      لالجتم

                                                                         لــوم أن احتــرام الســنن و القــوانین یســلب الحریــة عــن المجتمعــین             و مــن المع               االجتماعیــة. 

ــین أو        ــة المجتمع ــو عام ــان ه ــواء ك ــا س ــنن قانون ــنة أو یق ــتن س ــذی یس ــا فال ــی موارده                                                                                                      ف

ــو اهلل و رســوله   ــان ه ــنهم أو الســلطان أو ك ــدوبین م ــ  حســب اخــتالف الســنن و    -                                                            المن                                عل

ــوانین ــبعض اشخر)الط    -          الق ــه ال ــیحف  ب ــریتهم ل ــاس بعــض ح ــايی،                                                              یحــرم الن   -   312  :   01           باطب

310   ) .  

ــاة.   ــن اهلل إلصــالح اإلنســان و الحی ــت ط ع ت   »                                      دی ــا اس  ــالح  م  ــا ال إ ص  ــد  إ ل  ــو  «                                                         إ ن  أ ر ی ــذا ه              ، ه

                                                                                                  الشعار الذی أرفعـه فـی حركـة الرسـالة، و هـذا هـو مضـمون مفاهیمهـا و تشـریعاتها، و هـذا           

        ی هــدف                                                                                        هــو الهــدف الــذی أســع  إلیــه مــن وراء مــوقفی معكــم و مــع النــاس، فلــیس لــد 

ّ                                                                                              شخصــّی فــی مــا أدعــوكم إلیــه، و ال أریــد ممارســة الســیطرة علــیكم و ال الــتحكم بكــم، بــل     

                                                                                                        كــل مــا أریــده تأدیــة الرســالة فــی إصــالح اإلنســان و الحیــاة، علــ  هــدی دیــن الل ــه، و لــذا 

                                                                                                     فإننی ألتزم فی نفسـی و فـی حیـاتی العملیـة بمـا أدعـوكم إلیـه، و هـل یریـد اإلنسـان لنفسـه            

                                  ً                            و سأسـتمر فــی السـیر إلـ  الهــدف، متطلعـًا إلـ  توفیــق        «                                      مـا ت ـو ف یق ی إ ل ــا ب الل ـه       و   »            إال الخیـر،  

  ر                     ً                       ّ                      ّ                                      الل ــه و رعایتــه، معتمــدًا علــ  الل ــه فهــو الــذی یهّیــ  لعبــاده األســباب، و یــدّبر لهــم األمــو 

 .(119 -120: 12    ق،1717اهلل،  فضل )
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 نتیجة البحث. 9

                                           مــاعی والسیاســی هــی مــن ركــايز دعــوة                                             إن اإلصــالح الــدینی واإلصــالح اإلنســانی واإلجت

                   ً                                                                                  األنبیــاء، بــل إن أمــورًا مــن قبیــل: إصــالح النظــام الحربــی ومواجهــة الفســاد وإصــالح النظــام 

ــة     ــايل حری ــأمین وس ــة وت ــة والمدنی ــانیة والدینی ــوق اإلنس ــأمین الحق ــالی واإلقتصــادی وت                                                                                                    الم

ــة، یمكــن أن نعتبرهــا مــن ركــايز    ــان األحكــام السیاســیة والحكومی ــد وبی ــاء                                                                                      العبی                  دعــوة األنبی

          ووظايفهم.

ــل الســعادة     ــاد اإلنســان لنی ــ  إرش ــرآن الكــریم باإلضــافة إل ــة للق ــداف الهام ــن األه                                                                                                  إن م

ــریم أن      ــرآن الك ــری الق ــان مفس ــریة، وبإمك ــة للبش ــعادة الدنیوی ــو تضــمین الس ــة، ه                                                                                                    األخروی

ــًا واإلهتمــام          ــیرًا إجتماعی ــرآن تفس ــیر الق ــالل تفس ــن خ ــادات م ــذه اإلرش ــتخرجوا ه                                                ً         ً                                       یس

 .                                   اإلجتماعیة الواردة فی اشیات القرآنیة         بالمسايل 

ــاب       ــو كت ــریم ه ــرآن الك ــأن الق ــون ب ــریم یؤمن ــرآن الك ــری الق ــع مفس ــك أن جمی                                                                                              ال ش

                                                                                                  الهدایة البشریة، إال أن مـا جعـل المفسـرین اإلجتمـاعیین ینظـرون للقـرآن الكـریم مـن منظـار          

         تماعیــة                                                                                       خــا  هــو أن هــذا الكتــاب یتنــاول جمیــع المســتلزمات والمتطلبــات الفردیــة واإلج 

                                                                                                  وعل  جمیع مسـتویاتها، وأنـه لـیس هنـا  أیـة نقیصـة أو قصـور فـی هـذا الجانـب، فـالقرآن            

                                                   یدل عل  أقرب الطرق وأفضل المناهج واألسالیب للهدایة.

ــايل        ــّین المس ــی تب ــات الت ــین االی ــی تبی ــاه ه ــذا االتج ــی ه ــة ف ــات العالم ــر اهتمام                                                          ّ                                         اكث

                                       حاضـر و تطبیـق آیـات القـرآن علـی                                                             االجتماعیة و االهتمام بمشـاكل المسـلمین فـی العصـر ال    

ــالیم       ــام بالتع ــرآن، االهتم ــن الق ــة م ــاكل االجتماعی ــالج مش ــتخراج ع ــرة و اس ــاة المعاص                                                                                                   حی

ــن المــنهج     ــل، و االســتفادة م ــرة للعق ــة كبی ــرآن، وإعطــاء أهمی ــی الق ــة و االرشــادیة ف                                                                                                        التربوی

             و الضــعیفة،                                                                                        العقلــی فــی التفســیر و االبتعــاد عــن الروایــات االســرايیلیة و روایــات الموضــوعة 

ــالفین و       ــن المخ ــالم م ــرآن و االس ــول الق ــار ح ــی تث ــكاالت الت ــبهات و االش ــام بالش                                                                                                 االهتم

                                  السعی لتقدیم االجوبة المناسبة لها.

ــق    ــی تطبی ــة، ویســعی ال ــات و االحكــام الشــرعیة، نظــرة إجتماعی ــی اشی                                                                                                ینظــر العالمــة ال
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                                             السنن االجتماعیة فی القرآن علی حاجات العصر.  

                                                                           اعیــة بــین المســلمین، مســألة الوحــدة بــین المســلمین، عالقــات                       العالقــات االجتم

                                                                                                  المسلمین مع شـعوب و البلـدان االخـری و اعتبـار قاعـدة نفـی السـبیل هـو القاعـدة الحاكمـة           

ــة االســالمیة و المســايل     ــة، مســألة الحكوم ــی السیاســة الخارجی ــرهم ف ــین المســلمین و غی                                                                                                  ب

ــالمعروف و النهــی                                      عــن المنكــر، التعــاون االجتمــاعی                                                             السیاســة للمجتمــع االســالمی، االمــر ب

                                                                                                  فی االمور الخیریـة و مسـاعدة الفقـراء، مسـألة الجهـاد فـی االسـالم، مسـألة حریـة االنسـان و           

                                                                                                     الوقوف ضـد الظلـم و االسـتبداد، و...هـی مـن المواضـیع التـی یهـتم بهـا العالمـة الطباطبـایی            

                  فی تفسیر المیزان.

                                      و غنـی بالمعـارف و المباحـث التـی                                                                و فی الخاتمـة نتـذكر إن تفسـیر المیـزان تفسـیر قـیم      

                                                                                                      تاليــم طايفــة العلمــاء المتعمقــین و أجیالـــنا الجدیــدة فــی أشــد الحاجــة إلــ  التعــرف علــ   

                                                                                                   عظماء المفسرین والعالمـة الطباطبـايی مـنهم الـذی بتعلـیم الـدین و تفسـیر القـرآن الكـریم و          

        ً                        ً                       كان قطبًا من أقطاب الفضیلة، وعلمًا من أعالم الورع والتقی.
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    دار    : م   ق                                  تفســـیر مـــن وحـــی القـــرآن،     (،  ش1717 )    ین                        فضـــل اهلل، محمـــد حســـ    .  20

  .   ی    الم     االس      اب   ت   ک    ال

  .   روق   ش        دار ال :   روت   ی   ب                فی ظالل القرآن،     (،  ق 1415 )          قطب، سید    .  22

ــطف       .  23 ــد مص ــی، احم ــة     :     مصــر                     تفســیر المراغــی،    (،  ق1772 )                             المراغ ــرکة مکتب                 ش

  .                                   المطبعة مصطفی البابی الحلبی و اوالده

ــادی      .  20 ــد ه ــت، محم ــ    ق(،     0008 )                          معرف ــیب         التفس ــة القش ــی ثوب ــرون ف   ،                                      یر والمفس

  .                              الجامعة الرضویة للعلوم االسالمیة  :     مشهد

ــواد     .  21 ــد جـ ــه، مجمـ ــف    (،  ق    0020 )                            مغنیـ ــیر الكاشـ ــران                     التفسـ ــب    :          ، طهـ              دار الكتـ

  .       اإلسالمیة

ــوا     .  21 ــد ج ــه، مجم ــریم،    ،   ق(    0013  د)                      مغنی ــرآن الك ــامش الق ــی ه ــین عل ــیر المب                                                       التفس

  .              مؤسسة عز الدین   :                     الطبعة الثالثة، بیروت

ــیر    .  21 ــارم الش ــه(   ،  ( ش    0312 )           ازی، ناصــر               مك ــل )نمون ــیر األمث ــه                          تفس      ب   ت   ک        دار ال   :   ران        ، ط

  .      المیة     االس
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 چکیده

ــ ــاعی و تــالش یتفس ــا ر اجتم ــرآن    یه ــالش ق ــه ت ــدبری دو گون پژوهــی  ت

ــنمعاصــر ــه در تبی ــد   د ک ــاری پدی ــدام، آث ــاتی هرک ــوری و عملی ین مباحــث تئ

ً            کـامال  مسـتقل    ،آمده است. اکنـون سـؤال ایـن اسـت کـه ایـن دو گونـه تـالش            

ــا در برخـــی مســـايل و موضـــوعات همگراینـــد؟   گرنـــدیکدیو جـــدا از  یـ

ــه   ــیوه کتابخان ــه ش ــی ب ــان    -یا بررس ــؤال نش ــن س ــه ای ــخ ب ــتنادی در پاس اس

ــز در  ،پژوهــی                                   دهــد کــه ایــن دو تــالش  قــرآن  مــی در خاســتگاه و هــدف و نی

ــرآن    ــات ق ــین مضــمون آی طــرح برخــی مســايل تئــوری و برخــی جهــات تبی

                                                                               کــریم همگــرا و یکســویند. چــه اینکــه در خاســتگاه و هــدف  هــر دو، تــالش  

 لهیوســ بــه و اخــروی بــرای اصــالح جامعــه امــروزی و بهبــود زنــدگی دنیــوی

تئــوری نیــز شــود و در طــرح مباحـث   پیـام هدایتگرانــه قـرآن کــریم دیــده مـی   

هــر دو جریــان بــرآن اســت کــه الزم اســت در جهــت همگــانی کــردن ارتبــاط 

ــث غ     ــرح مباح ــید و از ط ــریم کوش ــرآن ک ــا ق ــروریب ــی در  یرض و تخصص

                                         
ــد   . 0 ــرآن و ح ــوم ق ــرای عل ــطفی :        ثیدکت ــه المص ــه جامع ــته ب ــه وابس ــه فاطمی ــوزه علمی ــی ح ــروه علم ــدیر گ ، م

mdgh.2011@gmail.com 

 chiniforooshanshokooh@yahoo.comپژوه :  دکترای علوم قران و حدیث و  قرآن .2

 shadinafisi@ut.ac.ir:  دانشیار دانشگاه تهران.  3
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مباحــث قرآنــی را بــا توجــه بــه نیــاز مخاطــب امــروز  وتفســیر امتنــاع ورزیــد 

مطــرح کــرد.و نیــز در نوشــتارهای تــدبری، بــه شــکل عملــی، اشــکال         

ــرا  ــاگونی از گ ــل گون ــاعی قاب ــالش    یش اجتم ــه ت ــت. از آن جمل ــاهده اس مش

یــاد شــده در  یهــا بـرای الگوســازی و اخــذ پیــام هــدایتی از اشـخا  و امــت  

هـای جوامـع اسـالمی در سـه      قرآن برای زنـدگی امـروزی و توجـه بـه آسـیب     

ــاعی  ــد مســايل اجتم ــ  ؛بع ــدیریتی و ب ــی، مســايل م ــومی داخل ــ نیعم و  یالملل

 آن در هر یک از محورهاست.ارايه راهکار بر اساس آیات قر

ـ کل فهـم قـرآن، هــدایتگری    یســاز یتـدبر، همگـان   یهـا  تفسـیر اجتمـاعی، تــالش  : دوا هی

 اصالح جامعهقرآن، راهکارهای عملی تبلیغ دین، 

 مقدمه. 1

در  یتـوجه  پایـه تغییـر و تحـول در علـوم مختلـف، تحـوالت قابـل        در عصر حاضـر، هـم  

اسـت.   داده یعنـوان یـک مـتن مقـدس، رو     بـه  نوع تعامـل مفسـرانه نسـبت بـه  قـرآن کـریم،      

ــه ــن تحــوالت را مــی  گون ــژوهش  گــونی ای ــواع پ ــا شمارشــی از ان ــوان ب  یهــا هــا و تــالش ت

شــناختی و بــه عبــارتی ادبــی  زبــان یهــا تفســیری در آســتانه قــرآن، بازشــناخت؛ از پــژوهش

هـای تفسـیری جدیـد همچـون      هـا و گـرایش   های مختلـف گرفتـه تـا سـبک     چون معناشناسی

تـوان گــواه ایـن مســئله دانســت.    یر تنزیلــی و سـاختاری و تفســیر اجتمـاعی و ... را مــی  تفسـ 

در ایــن میــان دو گونــه تــالش در جهــت فهــم قــرآن کــه تحــت عنــوان تفســیر اجتمــاعی و  

ــی     ــی شــناخته م ــه علم ــدبر در جامع ــت و همســویی      ت ــاه اول،  قراب ــوند گویــا در نگ ش

ـ       ن دو تـالش، وجـود مشـترکات عمیـق     معناداری ندارنـد امـا دقـت در خاسـتگاه و هـدف ای

ــی    ــان م ــیری نش ــالش تفس ــن دو ت ــین ای ــاداری را ب ــی معن ــیر   و همگرای ــراد از تفس ــد. م ده

سـعادت دنیـوی    نیتوانمنـدی اسـالم در تـأم   »اجتماعی، تفسیری اسـت کـه هـدف آن اثبـات     

ــروی      ــعادت اخ ــار س ــه ـ در کن ــته جامع ــی اداره شایس ــ یعن ــی« ـ ( و 49: 1797،است)نفیس
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اســت کــه در ایــران تحــت عنــوان  ییهــا تــدبری، در ایــن مقالــه، تــالش یهــا شمــراد از تــال

و منســجم قــرآن را شــاهراه اصــلی، بــرای تثبیــت کــارکرد  منــد نظــام، فهــم «در قــرآن تــدبر»

البتـه هـر یـک از آنـان تعریـف خاصـی در تبیـین معنـای تـدبر ارايـه           . دانند یمراهبردی قرآن 

فکـر و تأمـل عمـوم مسـلمانان در قـرآن کـریم در       ت هـا،  دهند؛ امـا نقطـه اشـتراک همـه آن     می

 یابی به هدایت الهی است.   جهت دست

تـر   شـده  شـناخته  یهـا  خصـو  تـالش   هـا، بـه   عالوه بر این مؤلفـه مشـترک برخـی از آن   

ــالش  ــد ت ــران مانن ــا در ســطد ای ــرت  یه ــرآن و عت ــدارس دانشــجویی ق موسســه ، مجمــع م

، قیـد توجـه بـه پیونـد بـین      0الم وحـی و موسسـه تـدبر در کـ   فرهنگی تدبر در قرآن و سـیره  

و تبیــین پیـامی کــه هــر سـوره در پــی آن اســت را نیــز   ســوره خصــو  در سـطد   آیـات بــه 

( ایـن پـژوهش بـر آن اسـت کـه در ابتـدا نشـان        51: 1797: صـبوحی،   ک ر)         نماینـد     میمطرح 

ــه خاســتگاه و هــدف تفســیر اجتمــاعی و تــالش       ــا دهــد کــه چگون تــدبری دارای  یه

ــت و   ــتراکاتی اس ــث  اش ــه بح ــو چگون ــر س ــا از دیگ ــیر    یه ــران در تفس ــه مفس ــورد توج م

ً               اجتماعی عمال  در حیطه تـالش  طـرح و   یتـوجه  قابـل  یـی تـدبر بـا عمـق و کـاربرد گرا     یهـا            

 .شود گسترده می

 پیشینه تحقیق. 2

ــژوهش ــا         پ ــان    ی    ه ــه زب ــی تفســیر اجتمــاعی ب ــب                                                     متعــددی در معرف                         هــای مختلــف در قال

           پردازنـد،                                          کـه بـه معرفـی تـاریخ تفسـیر مـی          یی    هـا            من کتـاب                       نامه یا کتاب یا در ضـ               مقاله، پایان

                                            هـای تـاریخ تفسـیر گلزیهـر، التفسـیر و                          تـوان بـه کتـاب              هـا مـی                              نشر یافته است که ازجمله آن

ــاعی؛        ــیر اجتم ــاالت تفس ــت و مق ــت اهلل معرف ــران آی ــیر و مفس ــی و تفس ــرون ذهب                                                                                            المفس

                                         
کالسهای آموزشی تدبر را در سطد گسترده ای در جامعه نشـر مـی دهنـد و بـه ترتیـب زیـر نظـر آقـای          مؤسسات. این 0

احمدرضا اخوت، حجت االسالم و المسلمین محمد حسین الهی زاده و حجت االسالم و المسلمین علی صبوحی طسـوجی  

 وبرادران اداره می شوند.
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ــی  ــف و ویژگ ــوم ش                             چــالش تعری ــده در مفه ــد آم ــل تحــوالت پدی ــا و تحلی ــیر                                                    ه ــی تفس                ناس

                                                                                                   اجتمــاعی قــرآن کــریم و ... اشــاره نمــود. همچنــین انــدک آثــاری نیــز بــه همــین شــکل، در  

                       ً                                                     نامـه و کتـاب و نیـز احیانـًا تـاریخ تفسـیر دربـاره تـدبر بـه چـا                                           چهار قالـب مقالـه و پایـان   

                       هـای تـدبر در قـرآن                   هـا و شـیوه     ش                                                            رسیده اسـت. ماننـد کتـاب تـاریخ تفسـیر پـاکتچی، و رو      

ــرادی زنجــانی.  ــالش تفســیری                     م ــن دو ت ــه بررســی مشــترکات ای ــان پژوهشــی ب ــن می                                                                           در ای

        تـدبری     ی    هـا                                               وجـود گـرایش تفسـیر اجتمـاعی را در تـالش           گـر  ی د         عبـارت                    نپرداخته است و به

                   نمایان نساخته است.

 تحقیق یشناس روش. 7

ای اسـت و تـالش شـده اسـت ابتـدا بـا        روش پژوهش در ایـن مقالـه اسـنادی ـ کتابخانـه     

تــدبر مقدمـه بـازگو کــردن    یهـا  ه و هـدف تفسـیر اجتمــاعی و تـالش   طـرح مسـئله خاســتگا  

ــرآن  ــالش ق ــن دو ت ــن دو، در دو    مشــترکات ای ــراهم شــود و ســپس مشــترکات ای ــی ف پژوه

هـای تفسـیر اجتمـاعی     مشـابهت »هـای عملـی تحـت عنـاوین      سطد مباحث تئـوری و نمونـه  

ــالش ــا و ت ــدبری یه ــه»و « ت ــ   نمون ــاعی در مباح ــیر اجتم ــرایش تفس ــایی از گ ــوریه « ث تئ

 کاویده شده است.

 خاستگاه و هدف تفسیر اجتماعی  .4

ــاعی، گــرایش تفســیری نوپاســت. ســرآغاز شــکل   ــه   تفســیر اجتم ــرایش ب ــن گ ــری ای گی

ــازم    ــروز گــردد یرخــداد تحــوالت سیاســی ـ اجتمــاعی در سرتاســر جهــان ب . چــه اینکــه ب

مان ایــن شــگرف سیاســی ـ اجتمــاعی و اقتصــادی در جهــان، در اندیشــه مســل    یا شــرفتهیپ

هــا نســبت در ایجــاد یــا  نــدی بــه آنبهــای دینـی و پای  سـؤال را پــیش آورد کــه رابطــه آمــوزه 

هـای دینـی مـانعی بـرای      ممانعت از پیشرفت و ترقی چگونـه اسـت؟ آیـا پایبنـدی بـه آمـوزه      

تواننـد بـه    ساخت جامعه مدنی مـدرن اسـت یـا چنـین نسـبتی وجـود نـدارد و بـرعکس مـی         

ــکل ــد  شـ ــک کنـ ــت آن کمـ ــری درسـ ــال، گیـ ــد، 121: 2ق، 1414؟ )رک: جمـ ؛ عبدالحمیـ
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ــدی، 220م، 1979 ــدایش   127ـ    121ق، 1471؛ شـ ــبب پیـ ــؤال سـ ــن سـ ــه ایـ ــخ بـ ( پاسـ

هـای مختلـف مصـلحان نوانـدیش در جامعـه اسـالمی شـود. گروهـی از ایـن مصـلحان            گروه

زدن بـه طـرح شـبهاتی پیرامـون زنـان )اعـم از تعـدد زوجـات،          سیاسی ـ اجتمـاعی بـا دامـن     

ش و حضـــور در جامعـــه و ...(، آزادی و ضـــعف برخـــی مطالـــب برآمـــده از ارث، پوشـــ

 254:یــا حــذف دیــن پــیش رفتنــد )رک: پــاکتچی یدار نیــگــذر از د یســو اســرايیلیات ... بــه

ــه 255و  ــی ب ــل گروه ــو ( و در مقاب ــر از آن    یس ــا فرات ــن و ی ــودن دی ــونی نب نشــان دادن افی

هــای بشــری در اداره  بــه دیــدگاههــای دینــی نســبت  هــا بیشــتر آمــوزه نشــان دادن کارآمــدی

 جوامع برآمدند.  

ــهیدرنت ــانی درون     ج ــکل دادن گفتم ــه ش ــروع ب ــل ش ــدین در عم ــدیش مت مصــلحان نوان

ــدی  ــرای نشــان دادن توانمن ــی ب ــد.   دین ــع مســلمان کردن ــن در اداره و اصــالح جوام ــای دی ه

قـرآن   یریکـارگ  نگیـز انتقـادی نسـبت انـواع بـه     اهـای شـور    این گفتمان که ابتدا از سـخنرانی 

ــتان  ــدن در گورس ــل خوان ــه مث ــاهیم واالی    در جامع ــه مف ــراوان ب ــتنادهای ف ــا اس ــا و ... و ب ه

خـود را بـه حیطـه     جیتـدر  ( بـه 171و  170مـنش،   قرآنی و حـدیثی شـروع شـد )رک: خـوش    

منبـع   نیتـر  عنـوان مهـم   نگارش تفسـیر کشـاند و بـا نگـارش تفسـیر متکامـل شـد. قـرآن بـه         

یـن بـار بـا نگـاه کشـف راهکارهـای اداره زنـدگی اجتمـاعی         اندیشه و کسب معـارف دینـی ا  

 یپــس از آبســتن« تفســیر اجتمــاعی» نیچنــ نیــموردمطالعــه و فهــم و درنــگ قــرار گرفــت. ا

صدســاله، در قالــب تفاســیری ماننــد فــی ظــالل القــرآن و پرتــویی از قــرآن و مراغــی ... زاده 

ــاکتچی،  ــد )رک: پ ــام254ـ    219ش ــا ( و در گ ــ  یه ــدی متحــول گردی ــل بع ــرای مراح د. )ب

 تحول بنگرید: ناظمی و همکاران، سراسر اثر(  

                                ً                                                           بــدین ترتیــب تفســیر اجتمــاعی را اساســا  فعــاالن سیاســی آغازیدنــد )رک: جولــد تســهر، 

سیاسـی رقـم    یهـا  هـایی از ایـن دسـت از تفاسـیر را در زنـدان      ( و حتی نمونـه 749ق، 1774

آغـاز، پاسـخ بـه شـبهه عـدم       ( و هـدف آنـان در  777؛ علـوی مهـر،   175زدند )رک: عالمـی،  

ــودن آمــوزه کارآمــدی اســالم و مشــکل هــای دینــی و بلکــه کارآمــدی آن در ســاخت   ســاز ب
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 یطـورکل  جامعه مترقـی و آرمـانی بـود و سـپس نشـان دادن کـارکرد هـدایتی قـرآن کـریم بـه          

ــی،   ــود. )نفیس ــاران،  11ب ــاظمی و همک ــ 17؛ ن ــن  10ـ ــا ای ــدف»(  ام ــا   « ه ــه ب ــالی ک متع

هـای سیاسـی    شـد در نطـاق دغدغـه    نارضـایتی اجتمـاعی ـ سیاسـی دنبـال مـی      هایی از  مایه بن

قـرآن   یهـا  هـا بـه شـکل گسـترده بـه انـواع پـژوهش        محدود نمانـد؛ بلکـه بـا همـان ویژگـی     

منــدی قــرآن کــریم در حــل  ســرایت کــرد. تــالش در جهــت نشــان دادن کارآمــدی و نظــام 

ــالش ــا چ ــدف       یه ــدایتگری ـ ه ــا  ه ــاعی و نهایت ــردی و اجتم ــات ف ــیر                              ً                                  حی ــالی تفس متع

هـای   تـرین رسـالت قـرآن کـریم بـود ـ بـه شـکلی جـدی در گونـه           اجتماعی که شاید اساسی

ـ      تفسـیر  »عنـوان          ً          کـه عمومـا  بـه    یدیگر مطالعات قرآنی که دنبـال شـد. ازجملـه مطالعـات قرآن

ــاعی ــی« اجتم ــناخته نم ــال     ش ــاعی را دنب ــیر اجتم ــداف تفس ــان اه ــل هم ــی در عم ــود ول ش

 است.  « دبریت» یها تیکند، فعال می

 تدبری  یها خاستگاه و هدف تالش .5

                                          هـای معاصـرند کـه بـا نگـارش آثـاری                پژوهـی                      ای دیگـر از قـرآن                  تـدبری دسـته     ی  ها     تالش

                                                  انـد. آغـازگر ایـن نگـاه را در ایـران، علـی                                  ، هـویتی مسـتقل یافتـه    «      تـدبر  »                   چند، تحـت عنـوان   

ــاب     یی     صــفا ــرآن                     حــايری در دو کت ــا جــاری  و                      روش برداشــت ق ــر ب ــرآن                      تطهی ــد           دانســته       ق       ان

                  انــد بــا نگــاه                                                کتــب کــه بــا عنــوان تــدبر نگاشــته شــده   ی       ( برخــ   011  :  9   039                   )مــرادی زنجــانی، 

ــامد معنــ  ــر     ی              تس ــدبر را تفک ــ                  ت ــه     ا   ی ــر گرفت ــل در نظ ــد )رک                           تعق ــدالعل  :          ان ــان،    ی         عب            بازرگ

ــدولو  ــرآن کــر   ی         مت ــدبر در ق ــ      گــر ی د   ی       و برخــ(  م ی                     ت ــب    ی            گرچــه معن ــدبر را نظــر در عواق                            ت

ــاهن  ــوازم آن هم ــور و از ل ــ آ   ی گ                               ام ــا رو             را دانســته    ات   ی ــد، ام ــاه و روش      آن       کــرد ی               ان ــا نگ ــا ب                         ه

ـ  آ   ی ر ی     تفسـ    ی    هـا              بـه جنبـه         شـتر  ی         ندارد و ب   ی      همخوان   ی    تدبر        پـور،     ی    نقـ    :        انـد)رک            پرداختـه     ات   ی

       مــنش،        خــوش  :    )رک   ی               تــدبر را قلبــ   ی              چنانکـه برخــ    ( م ی                     تــدبر در قــرآن کــر         رامــون ی پ   ی       پژوهشـ 

ــامل ــدبر تع ــالم   ی              ت ــا ک ــ     اهلل مج            ب ــر   ( 1 1  :     0391   ، ی  وح        اند)صــب           ( شــمرده د   ی ــالوه ب ــه              ع ــاری ک              آث

  و                    تفسـیر المیـزان                                          شـده اسـت، برخـی از تفاسـیر ماننـد                      هـا نهـاده      آن      بـر     ً               مشخصًا عنوان تـدبر  

  :     0399                      انــد)مرادی زنجــانی،                               نیــز تــدبری دانســته شــده                      تفســیر حضــرت امــام   و                  تفســیر تســنیم
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                        هـا بـا اهـدافی کـه                                                                          عامل تدبری خوانـده شـدن ایـن تفاسـیر، بـه مشـابهت محتـوای آن          (   011

   .     گردد   ی                    به دنبال آن است بازم     تدبر 

           ً                                   پژوهــان مشخصــًا دو آرمــان اصــلی را دنبــال                 تــدبری قــرآن   ی    هــا                         توضــید آنکــه در تــالش

                                                                                                   کنـد: نخسـت آنکـه بـه دنبـال آن هسـتند کـه مسـئله فهـم و انـس بـا قـرآن کـریم را بـه                     مـی 

                                                                                              سطد عمـوم جامعـه بکشـاند و مخاطـب مباحـث قرآنـی را همـه اقشـار مـردم قـرار دهنـد و            

         حــايری،     یی                                                هــدایتی قــرآن کــریم را فــراهم آورنــد )صــفا   ی    هــا    ام   یــ              اده همــه از پ              امکــان اســتف

ــرآن، ــد     01                       روش برداشــت از ق ــریم و مشخصــًا پیون ــرآن ک ــی ق ــد داخل                                           ً                          ( و دیگــر آنکــه پیون

ــام      ــر ســوره چــه پی ــد در ه ــذر نشــان دهن ــن رهگ ــد و از ای ــر ســوره را بنمایان ــات در ه                                                                                                     آی

ــبوحی،      ــت )رک: ص ــده اس ــان ش ــب نه ــرای مخاط ــدایتی ب ــه ی      ( درنت   021  -   001  ،  1   039                                                             ه       ج

                                                                               کــه تفســیر حضــرت امــام بــه دلیــل تــوجهی کــه در آن بــه مخاطــب عمــومی         روســت   ن   یــ   ازا

                                 هـا بـه پیونـد آیـات داخلـی                                                                            شده و نیز تفسـیر المیـزان و تسـنیم بـه دلیـل تـوجهی کـه در آن       

     اند.                                                    سوره و محور موضوعی اصلی سور شده است تدبری تلقی شده

                                هـا نـام خـود را از کـاربرد                               ن اسـت کـه ایـن تـالش             تـدبری آ    ی  ها                      نکته دیگر درباره تالش

؛ 24،؛ محمـــد72،؛ نســـاء29،        انـــد)                                            در قـــرآن کـــریم بـــه عاریـــت گرفتـــه  «        تـــدبر »     وا ه 

                                                                                      ( حال یا بدان سبب کـه نـوع کـاربرد ایـن وا ه در قـرآن کـریم همسـو بـا اهـداف          17،مؤمنون

        ذکور را                   انـد، اهـداف مـ                                                                                   آنان بـوده و یـا بـدان سـبب کـه بـه دنبـال تـدبر مـدنظر قـرآن بـوده           

ً           انـد. توضـید آنکـه اواًل درآ                       طراحی و دنبال کرده ـ                                                                قـرآن کـریم، عمـوم مـردم بـه تـدبر در           ات   ی

                                              شــده در قــرآن کــریم تــدبر نماینــد؛ لــذا                              شــده و از همگــان خواســته                            قــرآن کــریم دســتور داده

                              شـود دعـوت از عمـوم مـردم                                           تـدبری بـه دنبـال آن اشـاره مـی        ی    هـا     ان ی                 هدف اولی که در جر

ــه اندیشــیدن و تفکــ ــ                          ر در قــرآن کــریم و درنها                       ب ــ              اســتفاده از پ   ت   ی ــه قــرآن    ی    هــا    ام   ی                     هدایتگران

     وا ه           ً                                  ( و ثانیــًا بــا درنــگ در ریشــه و ســاخت71  ،     0381         حــايری،     یی                        کــریم اســت. )رک: صــفا

                                 در تعریــف تــدبر؛ متناســب بــا                                                                     تــدبر، لــزوم اندیشــه در نحــوه تــوالی مفــاهیم در قــرآن کــریم 

ـ  ال                                         كفهم روشــمند و هماهنـگ ظـاهر قــرآنك                                                   ی تــدبیر حکیمانـه قـرآن، بایــد گفـت: تـدبر        هـا    ه   ی
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ـ                               فهـم منسـجم آیـه، دریافـت              منظـور       بـه           ی کلمـات     درپ   ی پ                  است، که با دریافت  ـ    ی   پ          ی آیـات       درپ

ـ                            فهم منسجم سـوره، دریافـت          منظور    به        هر سوره  ـ    ی   پ          منظـور       بـه                 ی قـرآن کـریم       هـا         سـوره   ی      درپ

ـ  گ   ی   مـ                                      فهم منسجم همـه قـرآن کـریم صـورت                               مرحلـه دوم یعنـی فهـم        ً    مشخصـًا            . و چـون    رد   ی

                                                                                          سجم و هدفمند سوره هنوز به تکمیـل ترسـیده و بـا توجـه بـه آیـات تحـدی ایـن مرحلـه            من

                     تــدبر، کشــف پیــام    ی    هــا                 هــدف دوم تــالش      جــه ی    درنت                                       از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت،

  ،     0391             رک: صـبوحی،   )     اسـت        شـده    م ی                                                       هدایتی قـرآن کـریم در واحـدهای تـوقیفی سـوره ترسـ      

11  ) .  

ــاره جر ــانی درب ــ                           نکتــه پای ــدبری آنکــ   ی    هــا    ان   ی                                              ه، چنانکــه آمــد یکــی از اهــدافی کــه در               ت

ــال مــی   ی    هــا    ان   یــ  جر ــدبری دنب ــی ســوره                       ت ــام                                             شــود نشــان دادن انســجام درون ــًا پی           ً             هــا و نهایت

                     افـزاییم کـه ایـن                                                                                  هدایتی است که هر سـوره بـه دنبـال بیـان و آمـوزش آن اسـت. اکنـون مـی        

ــاره    ــر، در پ ــاوین دیگ ــت عن ــدف، تح ــژوهش                                             ه ــر از پ ــا                       ای دیگ ــری     ی    ه ــز پیگی ــی نی                         قرآن

                                 کـه تحـت وحـدت موضـوعی سـور          یی    هـا                                                 شـود. چـه، تفسـیر سـاختاری و نیـز پـژوهش          می

                             کننــد و درصــدد نشــان دادن                               همــین هــدف را دنبــال مــی   ی     نــوع                   شــوند نیــز بــه                گنجانــده مــی

      رسـد                         ً                                                     های قرآن کریم و نهایتـًا پیـام هـر سـوره هسـتند؛ امـا بـه نظـر مـی                            انسجام داخلی سوره

ـ                                   آن چیزی کـه بـه لحـاظ هـدف، جر                      مشـابه متمـایز      ی    هـا                    ا از دیگـر تـالش           تـدبری ر    ی    هـا     ان   ی

     هـا                                              شـود، هـدف اول موردتوجـه در ایـن تـالش                        هـا محسـوب مـی                           کند و وجه افتراق با آن    می

                                                                                                ـ یعنـی مخاطـب عـام طلبیـدن و تقاضـای فهـم و انـس بـا قـرآن در سـطد عمـوم جامعـه ـ              

ــه ــارت             اســت. ب ــا          در تــالش      گــر ی د         عب ــرآن و     ی    ه ــدبر در ق ــه ت ــدبری همــه مــردم دعــوت ب                                                      ت

ــه            اســتفاده ا ــام هــدایتی هــر ســوره، ب ــوقیفی آمــوزش آمــوزه                                       ز پی ــوان واحــد ت              هــای الهــی                                           عن

      شوند.    می

تدبری یها های تفسیر اجتماعی و تالش مشابهت .1

                                                           تــدبری از وجــوه مختلفــی بــا یکــدیگر مشــابهت دارنــد.    ی    هــا                           تفســیر اجتمــاعی و تــالش

       لـزوم                    هـا نسـبت بـه                                                                             این وجوه مختلف، گرچـه متعـدد هسـتند امـا همگـی بـه نـوع نگـره آن        
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                                              . امـا اگـر بخـواهیم ایـن مسـئله را بـا             گـردد    ی                                                هدایتگری قرآن کـریم بـرای عمـوم مـردم بـازم     

                                   تـوانیم بـه وجـوه زیـر اشـاره                                  مشـترک بیـان کنـیم مـی       ی    هـا                                    تفصیل بیشتر و با اشاره به مؤلفـه 

        نماییم:

 اول( تالش در جهت همگانی کردن فهم قرآن کریم

تـدبر را بتـوان در تـالش     یهـا  تـالش وجـه اشـتراک تفسـیر اجتمـاعی و      نیتـر  شاید مهم

ــئله     ــریم دانســت. مس ــرآن ک ــا ق ــس ب ــم و ان ــردن فه ــانی ک ــان در همگ ــر دو جری ــه  ه ای ک

         ً                                شـد و اساسـا  مباحـث تفسـیری پـیش از       عالمـان قـرآن دیـده نمـی     یهـا  در تـالش  نیازا شیپ

ــه مخاطــب خــا  و متخصــص مطــرح مــی  شــد. در راســتای همــین ویژگــی   آن، نســبت ب

اجتمــاع  بــا  -ایــن نهضــت ادبــ  »نویســند:  اره تفســیر اجتمــاعی مــیمعرفــت دربــ اهلل تیــآ

ــه فهــم همگــان و انطبــاق آن    تــالش و كوشــش فراوانــ  درراه تفســیر قــرآن و تقریــب آن ب

( پیگیــری ایــن رویــه را، مراغــی و 471: 1779،2)معرفــت، « بــا واقعیــات موجــود آغــاز شــد

دهنـد)مراغی،   خـود وعـده مـی    عنـوان دو مفسـر اجتمـاعی در تفاسـیر در تفاسـیر      شریعتی بـه 

 (71تا،  ؛ شریعتی، بی4: 1794،1

 یهـا  سازی فهم قـرآن کـریم نیـز یکـی از اهـدافی اسـت کـه در تـالش         گرایش به عمومی

بـه خطـاب قرآنـی بـه همـه مـردم مبنـی بـر          سـو  کیـ شود. و ایـن مسـئله از    تدبری دنبال می

ــه روایــات دعــوت   ــدبر در قــرآن كــریم و از ســوی دیگــر ب ــزوم ت ــ ل ــدبر مســتند کنن ــه ت ده ب

ــی ــبوح  م ــود. )ص ــراد21 -70: 1797، یش ــان ی؛ م ــن  41-51: 1799ی، زنج ــبوحی در ای ( ص

ــتا  ــت.       راس ــمرده اس ــرآن برش ــانی ق ــم همگ ــان فه ــرآن را امک ــدبر ق ــای ت ــی از دو مبن                                                                                           یک

 (  177، 1797)صبوحی، 

 یسینو دوم( پرهیز از فرورفتن در مباحث تخصصی و ساده

ش بـرای همگـانی سـازی انـس بـا قـرآن کـریم، در        در راستای ویژگی پیشـین یعنـی تـال   

تــدبری از وارد شــدن بــه مباحــث تخصصــی تفســیر و  یهــا تفاســیر اجتمــاعی و نیــز تــالش
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                                     عنـوان آغـازگران تفسـیر اجتمـاعی             ، بـه شـود. عبـده و رشـید رضـا     پرهیـز مـی   ها وقال لینقل ق

ــا                                  شــده در تفاســیر پیشــین را وا                                                       بــر آن هســتند کــه الزم اســت همــه مطالــب نوشــته                نهــاد و ب

  (   03  و     02  :  0 ، ق    0000                                                                             توجه بـه نیـاز زمانـه بـه بیـان نکـات تفسـیری پرداخـت )رشـید رضـا،           

                                                                                           ذهبی گوید در تفاسـیر اجتمـاعی، مباحـث خشـک تفسـیری کـه انسـان را از هـدایت قرآنـی          

ــازم ــت   ی      ب ــی         داش ــده نم ــود)ذهبی،                دی ــ   ( آ  10  :  2   ق،     0391            ش ــیر       اهلل   ت   ی ــاره تفس ــت درب                            معرف

        کننـده                                                                 ع تفسـیر هرگـز تقلیـد گونـه بـه مسـايل ظـاهری و خسـته                این نـو  »       گویند:             اجتماعی می

ــی  ــرآن م ــردم از ق ــه موجــب دوری م ــه اســت.                                          ک ــود نپرداخت ــدهاد  «                         ش ــت، محم   :  2  ،  ی                   )معرف

                               نویســی تفســیر بــرای مخاطــب         ســاده   ی    ســو                                                    ( درواقــع تفســیر اجتمــاعی بــا ایــن کــار بــه   080

ــی  ــیش م ــومی پ ــی                     عم ــ     ( ازا  08  ،     0388      زاده،             رود)قاض ــت   ن   ی ــه         روس ــالی       ک ــی خ ــازی مراغ س

ـ تفسیر خـود از بیـان مطالـب بالغـی، ق     صـرفی و نحـوی و فقهـی و اصـولی را      یهـا  وقـال  لی

 .(7: 1ق، 1794کند)مراغی،  ای برای آسان شدن تفسیر برای عموم مردم بیان می مقدمه

حـايری معتقـد اسـت کـه      ییشـود صـفا   تـدبری دیـده مـی    یهـا  همین نگاه نیز در تـالش 

ـ              ً                                           انجامـد. صـرفا  بـا اتکـا بـه مباحثشـان نـزول و         بسـت مـی   ن                        ً          رویکرد رایج به قرآن عمدتا  بـه ب

ــه   ــی و تخصصــی مفســران، ن ــوال علم ــزول و اق ــاریخ ن ــی ت ــا نم ــرآن   تنه ــم ق ــه فه ــوانیم ب ت

شــود.  ، بلکــه در بســیاری از مــوارد موجبــات گمراهــی انســان نیــز فــراهم مــی افــتی دســت

ــرآن،  یحــاير یی)صــفا ــا جــاری ق ــر ب ــ( 11 -17، تطهی ــ    ی     اله ــد اســت ت           دبر دارای                        زاده معتق

ــد روش    ــن روش مانن ــا ای ــت ام ــژه اس ــی وی ــانی، اصــول و روش ــادی، مب ــیری                                                                                مب ــای تفس                ه

               تواننـد آن را                                                                                 تخصصی و پیچیده نیسـت بلکـه روشـی سـاده و فراگیـر اسـت کـه همگـان مـی         

  (  90  :     0390      زاده،                          بفهمند و فراگیرند. )الهی

 بر نقش هدایتگرانه قرآن کریم در دنیا یدتأکسوم( 

ــه در   ــری ک ــه دیگ ــاعی                         نکت ــیر اجتم ــی    ،                  تفس ــده م ــیر                   دی ــتراک تفس ــه اش ــود ـ و وج                                      ش

ـ              گـردد ـ تأک                      تدبری محسـوب مـی     ی  ها               اجتماعی و تالش                                       بـر نقـل هدایتگرانـه قـرآن کـریم         د   ی

                                                                                           در حــل مســايل و مشــکالت دنیــوی، در کنــار رســاندن انســان بــه ســعادت اخــروی اســت.  
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ــاز تفســیر   09  :     0399         نفیســی،   ؛17: 1ق، 1414رشــید رضــا،  ) ــاعی                                    ( رشــید رضــا در آغ           اجتم

ــاب خداســت ازآن   ــم کت ــا از تفســیر، فه ــد: مقصــود م ــدایت                                                                      خــود گوی ــزار ه ــه اب ــت ک                             جه

ــان ــروی ا   انس ــوی و اخ ــعادت دنی ــه س ــا ب ــور   ه ــین منظ ــه هم ــد ب ــب خداون ــت و از جان                                                 س

ــ( و ازا17: 1ق، 1414)رشــید رضــا،              شــده اســت.            فرســتاده ــد   رو نی برخــی موضــوعاتی مانن

ــ  ــا اقتصــادی و اصــالح اجتم اعی را از موضــوعات مــورد اهتمــام حــل مشــکالت سیاســی ی

ــمرده  ــاعی برش ــیر اجتم ــرقاوی،  تفس ــد. )ش ــ 297م، 1979ان ــریف، 111ـ ـ    722ق، 1402؛ ش

425).   

دانــد و رجــوع بــه قــرآن را  الهــی زاده هــدایتی بــودن قــرآن را یکــی از مبــانی تــدبر مــی 

 هـی شـمارد، )ال  هـای کلـی الزم مـی    انـدازها و راهبردهـا و سیاسـت    برای دسـتیابی بـه چشـم   

ــات       ( 47، 1794زاده،  ــنش آی ــت چی ــه کیفی ــرآن ب ــدایت ق ــتگی ه ــان وابس ــا بی ــبوحی ب ص

هـای قـرآن نقشـی مهـم در اسـتفاده مـا از هـدایت         نویسد: دستیابی به فهـم منسـجم سـوره    می

تـرین واحـد هـدایتی کتـاب عزیـز       قـرآن اصـلی   یهـا  الهی این کتاب آسمانی دارد زیرا سـوره 

هـا است)صـبوحی،    نـد؛ تحـدی قـرآن نسـبت بـه سـوره      ک است. آنچه ایـن ادعـا را ثابـت مـی    

 (  12: 5، 1794همو،  ؛57، 1797

ــوره ــه س ــا هم ــوره   یه ــیچ س ــتند و ه ــدایتی هس ــجام ه ــرآن دارای انس ــه  ق ای نیســت ک

کنـد حتـی    اجزای آن ازنظر سـیر هـدایتی پراکنـده بـوده و مخاطـب را دچـار سـردرگمی مـی        

سـوره نیـز سـیر هـدایتی روشـنی       های مفهومی متعـدد و یـا موضـوعات متنـوع در یـک      دسته

: 5 ،1794، همــوغــرض واحــد هــر ســوره، کــه هــدایت بــا آن ســوره اســت، دارد)  یســو بــه

15).   

 چهارم( توجه به مخاطب و نیازهای او

                              تـدبری توجـه بـه مخاطـب و        ی    هـا                                                    ویژگی دیگـر مشـترک در تفسـیر اجتمـاعی و تـالش     

                            ت. ایــن مسـئله چنــدان در                                                                       نیازهـای فـردی و اجتمــاعی او در هنگـام تفســیر قـرآن کــریم اسـ     
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ــه     ــر آن اســت ک ــده ب ــه عب ــوی اســت ک ــاعی ق ــمندتر از                                                                  تفســیر اجتم ــیر ارزش ــنیدن تفس ش

گــذارد و امکــان فهــم را از طریــق  خوانــدن تفســیر اســت؛ زیــرا بــر مخاطــب بیشــتر اثــر مــی

معرفــت در  اهلل تیــ( و نیــز آ17: 1ق، 1414سازد)رشــید رضــا،  پرســش و پاســخ فــراهم مــی

ــهتوضــید تفســیر عصــری،  تفســیر » نویســند ای از آن اســت، مــی کــه تفســیر اجتمــاعی نمون

ا  نـــو، متناســـب بـــا نیازهـــا  روز، از قـــرآن نمایانـــده  عصـــر  آن اســـت كـــه چهـــره

   .(495: 2، 1779شود)معرفت، 

ــالش ــا در ت ــی    یه ــده م ــف دی ــکال مختل ــه مخاطــب در اش ــز توجــه ب ــدبری نی ــود؛  ت ش

ـ              ً      حايری اساسا  بهره ییصفا دانـد او بـر    ه وضـعیت مخاطـب منـوط مـی    مند شـدن از قـرآن را ب

ــه    ــاز زمین ــن نی ــرآن ایجــاد شــود و ای ــه ق ــاز ب ســاز  آن اســت کــه الزم اســت در مخاطــب نی

( و بــر آن اســت کــه قــاری قــرآن 107: 1799مــرادی زنجــانی، منــدی از قــرآن اســت ) بهــره

ــد. )      ــالوت کن ــد و ت ــان درد را بخوان ــا هم ــب ب ــات مناس ــر درد، آی ــرای ه ــد ب ــانبای ( هم

بـه مخاطـب کمـک     0سـازی نیـاز مخاطـب و فضـای سـخن      ر آن است کـه همسـان  صبوحی ب

 .(11: 1794،5کند که پیام هدایتی سوره را دریافت کند)صبوحی،  می

 پنجم( نشان دادن مصداق عمل به آیه در زندگی اجتماعی  

تـدبری، تـالش بـرای نشـان دادن      یهـا  دیگر ویژگـی مشـترک تفسـیر اجتمـاعی و تـالش     

قـرآن کـریم از طریـق برقـراری ارتبـاط بـین        اتیـ ی مطـرح درآ  بـودن آمـوزه   روز و کارآمد به

ــان       ــاعی بی ــیر اجتم ــت. در تفاس ــروزی اس ــاعی ام ــدگی اجتم ــت زن ــه و واقعی ــمون آی مض

ــه       ــاتی ک ــرفا  آی ــل ص ــرفا  در ذی ــروزی ص ــاعی ام ــدگی اجتم ــه در زن ــه آی ــل ب                                             ً            ً                                        مصــداق عم

     ً                 تقریبــا  تــالش بــرای  شــود بلکـه  کننــد دیـده نمــی  صــراحت مســايل اجتمـاعی را بیــان مــی  بـه 

                                         
های انشـایی   شود و نیز تطبیق جمله های اخباری با واقع، که از آن به صدق کالم الهی یاد می از تطبیق جمله . فضای سخن0

شود. فضای سخن مطلبی است که متن  که عوامل و نواهی است، با نیازها، که از آن به حکمت الهی یاد می شود، فهمیده می

 .(115-114: 1794هی زاده، براساس داللت التزامی بین بر آن داللت دارد)رک: ال
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شـود و بـه    اجتمـاعی ذیـل همـه آیـات دیـده مـی       یزنـدگ  برقرار ارتباط بـین مضـمون آیـه و   

ــه     ــر آی ــل ه ــاعی در ذی ــايل اجتم ــرح مس ــده را در ط ــه عب ــه اســت ک ــین روی ــاطر هم ای  خ

ــه ــته   ب ــریص دانس ــدت ح ــالد،  ش ــی،   711ق، 1424اند)ص ــز رک: ذهب . (517: 2، 1791و نی

نیـز تمـام آیـات هـر سـوره بـه جهتـی منطقـی در کنـار یکـدیگر           های تـدبری   در نگاه جریان

الزم اسـت پیـام هدایتگرانـه قـرآن کـریم در زنـدگی امـروزی را در         جـه یانـد و درنت  قرارگرفته

ــی زاده،      ــرد. )رک: اله ــت ک ــد و دریاف ــوره فهمی ــدهای س ــبوحی، 144-1794،142واح ؛ ص

1794،5 :11) 

 احث تدبریهایی از گرایش تفسیر اجتماعی در مب نمونه .1

   را         تـدبری     ی    هـا                                                      هـایی از وجـود گـرایش تفسـیر اجتمـاعی در تـالش                          در این بخش نمونـه 

         گذرانیم.           از نظر می

 الف( ارايه راهکارهای تبلیغ دین در جوامع امروزی بر اساس آیات قرآن

تــوان در بیــان نکــات مربــوط بــه  اجتمــاعی در تــدبر را مــی یهــا شیهــایی از گــرا نمونــه

ــا تــدبر در ســوره   روش تبلیــغ دیــن در ج ــرای مثــال متــدبر ب امعــه امــروز مشــاهده نمــود. ب

کـه مبـادا هـدایتگری در جامعـه بـا اصـرار زیـاد         دهـد  یعبس نسبت به ایـن نکتـه هشـدار مـ    

 صورت پذیرد:

گری بـا قـرآن نیـازی بـه اصـرار بـرای پـذیرش کسـانی کـه           برای هدایت»

ــی ــازی مــی در مقابــل آن اظهــار ب ــد، نیســت. قــرآن تــذکری ا نی ز جانــب کنن

ــین      ــاه واالی آن از چن ــت و جایگ ــر اس ــدایت بش ــرای ه ــالی ب ــدای متع خ

ــر اســتغنا و اســتکبار    ــرآن در براب ــاطع ق ــن، موضــع ق ــا دارد. ای رویکــردی اب

« است. پیامبر و همـه مبلغـان قرآنـی بایـد متوجـه ایـن موضـع قـرآن باشـند.         

 .(212و  211: 5)صبوحی، 
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شـود کـه الزم اسـت در امـر      کر داده مـی همچنین با تدبر در سوره قلـم بـه ایـن نکتـه تـذ     

 تبلیغ دین در جامعه امروزی صبور بود و در مقابل مشکالت مقاومت نشان داد:

گـذارد و خـود را    برای هـر مبلـغ دینـی کـه قـدم جـای پـای پیـامبر مـی         »

کنـد، الزم اسـت از محتـوای سـوره قلـم،       برای تبلیغ قـرآن و دیـن آمـاده مـی    

ــر تبلیغــات و هــا و  هــای آن ســیع دشــمنان و بــداخالقیدرس بگیــرد و بــر اث

ــاهری آن    ــدرت ظ ــروت و ق ــاهده ث ــا مش ــین ب ــود و   همچن ــت نش ــا، سس ه

 .(141: 4،همان...« )های آنان نگردد.  تسلیم خواسته

تــوان در  نمونــه دیگــر از پــرداختن بــه معضــالت تبلیــغ دیــن در جوامــع امــروزی را مــی 

ـ بـه دل  کننـد  یفـرار مـ   قـت یحق تنرفیهـا کـه از پـذ    از انسـان  یدید. گروهـ طور تدبر سوره   لی

 ؛اسـالم باشـند   نیو تـابع قـوان   رنـد یقـرار بگ  یاسـالم  یهـا  در چهـارچوب  خواهنـد  ینم نکهیا

گروهی از آنـان بـا انکـار ارتبـاط وحیـانی، پیـامبر را مـورد اتهـام قـرار           کنند یم یعذاب را نف

ـ امـروزه ن . دهند یم ـ   از آن یبرخـ  زی ـ قـرآن ن  اتیـ مـؤمن بـه آ   یهـا حت ـ هسـتن  زی ـ آ ید ول  اتی

ـ بـا نگـاه کـافران و منکـران پ     یکننـد کـه تفـاوت    یمـ  هیـ و توج ریتفسـ  یا گونه عذاب را به  امبری

و هرگونــه  کنــد یمــ دیــعــذاب تأک عــدهو یانیــمســلم و وح تبــر واقعیــ ســوره . ایــننــدارد

: 1، همـان ). دارد یمـ  انیـ هـا را ب  کـرده و جـواب آن   یناکـارا معرفـ   تیـ موقع نیـ شبهه را در ا

747). 

برده شده در قرآن کریم و  ها و اشخا  نام گوسازی و ایجاد مشابهت بین امتب( ال

 ها و افراد امروزی  گروه

هـا و افـراد مختلـف در     شـود کـه اشـاره بـه امـت      مـی  دیـ در نگاه تدبری بر ایـن نکتـه تأک  

ـ قرآن کریم، در حکم اشـاره بـه مثـال اتـم اسـت و ازا      نبایـد در مثـال و نمونـه محـدود      رو نی

و یـافتن مصـادیق مختلـف در هـر زمـان را دارد.       یابیـ هـر مسـئله قابلیـت مشـابه      ماند بلکـه 

ـ براین اساس در تدبر در سوره قریش بـراین نکتـه تأک   شـود کـه هـدایتی را کـه سـوره       مـی  دی
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قریش به دنبـال آن اسـت محـدود و محصـور در قریشـیان نیسـت بلکـه پیـام هـدایتی کـه از           

 :نه استشود جهانی و جاودا این سوره برداشت می

رو وقتــی  قــرآن کــریم، کتــاب هــدایت جهــانی و جاودانــه اســت. ازایــن»

جهـت ویژگـی خاصـی اسـت      بـرد، بـه   از یک فرد یا گروه مشـخص نـام مـی   

که در انتقال بهتـر مقصـود هـدایتی دارد و بنـای محـدود کـردن هـدایت آیـه         

یــا ســوره در فــرد یــا گــروه خــا  را نــدارد. نــام بــردن از قــریش در ایــن  

 .(727: 1، همان« )رک، از همین موارد است.سوره مبا

شــود کــه یــادکرد از اقــوام  همچنــین در تــدبر در ســوره فجــر بــه ایــن نکتــه تصــرید مــی

عنــوان مصـادیق بـارز دنیـاگرایی اســت واال     ثمـود و عـاد و غیـر از اینــان، در قـرآن کـریم بـه      

 شد:آموز با یادکرد اینان در قرآن کریم برای همه افراد و جوامع باید درس

هـا، در همـه    گـذار در بـر اسـاس میـزان دارایـی      نگاه دنیـا محـور و ارزش  

ــروه  ــع و گ ــالس درس     جوام ــد در ک ــی دارد؛ ... بای ــای مشخص ــا نموده ه

ــم     ــاگرایی را از چش ــک دنی ــروز، عین ــین ام ــت و هم ــر نشس ــوره فج ــا  س ه

و انعـام و امسـاک دنیـا بـه چشـم ابـتال نگریسـت         ادیـ وز بیرون کرد و به کـم 

ــن، راه   ــه ای ــت. )   ک ــان اس ــام اطمین ــه مق ــیدن ب ــعادت و رس ــانس ، 1، جهم

 171) 

همچنین در تدبر در سـوره مـدثر کـه بـه لحـاظ مفهـومی مشـتمل بـر سـه سـیاق یـا سـه             

ً                                                                    موضوع مختلف است که کامال  مـرتبط بـا زمـان نـزول هسـتند )گـزارش دشـواری امـر تبلـغ                                 

سـران جامعـه ـ     یهـا  ــ گـزارش مخالفـت   « یـا ایهـا المـدثر، ثیابـک فطهـر     »با تعابیری ماننـد  

  :شود گزارش سرانجام خطاکاران( بیان می

گـام خـود، بـرای همـه مخاطبـان، در همـه        سخن سوره مدثر، در هـر سـه  

 .(70 :5، همانبدیل است. ... ) ها، هدایتی بی زمان
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ــین،        ــوام پیش ــت اق ــریم از سرگذش ــرآن ک ــی ق ــار غیب ــروج و اخب ــوره ب ــدبر در س از ت

گـری دربـاره مؤمنـان در هـر زمـانی فهمیـده        بت بـه فتنـه  حتمیت و استمرار عذاب الهـی نسـ  

 .(125: 1794)الهی زاده،  شود می

 ها روابط اجتماعی در داخل جوامع اسالمی ج( توجه به آسیب

ــترده    ــه گس ــین، ب ــوره مطفف ــدبر س ــه     در ت ــاع پرداخت ــف در اجتم ــادیق طفی ــازی مص س

یم و تربیـت و ...  سـاز شـدن بـروز طفیـف در روابـط خـانوادگی، تعلـ        شـود و بـر مشـکل    می

عــالوه بــر نمونــه فــوق، نمونــه دیگــری از . (720: 5)صــبوحی طســوجی،  .شــود مــی دیــتأک

هـای روز جوامـع اسـالمی بـاز در تـدبر سـوره        ایجاد پیوند بـین آیـات قـرآن کـریم و آسـیب     

شـود. چـه اینکـه از رهگـذر گـزارش تمسـخر مؤمنـان در ایـن سـوره، بـه             مطففین دیـده مـی  

ــان  ــه   معضــل تمســخر مؤمن ــان ب ــام آن ــروزی و اته ــه ام ــل»در جامع ــازی ام ــه « ب و ... پرداخت

 شود:   می

هـای امـروزی    فضای سـخن و سـیر هـدایتی سـیاق سـوم سـوره، نمونـه       »

ــان از ســوی     ــدن مؤمن ــراه خوان ــی دارد؛ ایجــاد فضــای تمســخر و گم فراوان

ــا در        ــا و باره ــت باره ــن اس ــه ممک ــت ک ــوس اس ــایی ملم ــان، فض مجرم

داری و رعایــت حقــوق دیگــران،  شــود؛ دیــن هــای مختلــف مشــاهده قالــب

ای امــل بــازی اســت.  دروغ نگفــتن و مســلمان زنــدگی کــردن در نگــاه عــده

داری کـه مراقـب حجـاب خـویش اسـت تـا از ایـن طریـق          ... یا خـانم دیـن  

ــد نکــرده باشــد، از    ــک غرایزشــان تهدی ــا تحری ــراد را ب حقــوق اجتمــاعی اف

حجــابی و  ود تــا بــیشــ مانــدگی مــی طــرف برخــی از مــردم مــتهم بــه عقــب

 .(721: 5همان،...«)بدحجابی به ضد ارزش تبدیل نشود و 

ــه   ــر جمل ــین ه ــدگی      همچن ــدی در زن ــیبی ج ــان از آس ــف نش ــوره ص ــات س ای از آی

گـردد کـه یکـی از     شـود و بـر اسـاس آیـات ایـن سـوره بیـان مـی         اجتماعی مردم معرفی مـی 

هـا نسـبت بـه     رویـه آن در کمـین جوامـع اسـالمی پیوسـتگی و وحـدت       یها بیآس نیتر مهم
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مقاصــد و منافعشــان اســت کــه اگــر در ایــن پیوســتگی اخــتالل ایجــاد شــود شــیرازه جامعــه 

ـ          ختـه یر هم به  شـان  یفـرد  یو تفرقـه و جـدایی مـانع رسـیدن افـراد بـه مقاصـد جمعـی و حت

 .  (104: 7، 1792خواهد بود. )رک: اخوت، 

ــیاق در ــآ س ــا  219 اتی ــه تب   242ت ــد ب ــره خداون ــوره بق ــیس ــ نی ــتحکام  یونگچگ اس

ــا تب یمــانیاســت در مرحلــه اول اســتحکام خــانواده ا هخــانواده در دو مرحلــه پرداختــ ــیب  نی

ـ یاحکـام خـانواده    نیـی خـانواده بـا تب   انیـ و در مرحلـه دوم اسـتحکام بن   یاحکام اقتصـاد   یعن

   .(709 -272: 2-1797،1پرداخته است)الهی زاده،  ،تیفات وصوطالق و 

 ریت و اداره جوامع اسالمیمدی های یبد( توجه به آس

در تــدبر در ســوره ممتحنــه از رهگــذر اشــاره بــه خطــای زنــان پیــامبر ) ( بــه شــکلی  

شــود. متــدبر در  ســازی خــوا  و لــزوم مقابلــه بــا آن پرداختــه مــی     ً                       نســبتا  مفصــل بــه مســئله

 گوید: شناسی اجتماعی چنین می بخشی از این آسیب

ــ    » ــر توطئ ــالمی از خط ــام اس ــز نظ ــان نی ــن زم ــوده  در ای ــوا  آس ه خ

هـا و   نیست. عمـوم مـردم بـا بصـیرت و آگـاهی و بـدون فریـب از انتصـاب        

عنـاوین ظــاهری افــراد، بایــد راه حــق را بشناسـند و افــراد را بــا میــزان حــق   

گــر  هــای معانــد و فتنــه بســنجند و رهبــری جامعــه موظــف اســت بــا گــروه 

ــترش آن  ــه و از گس ــد.  مقابل ــوگیری کن ــا جل ــوجی، ج « ه ــبوحی طس ، 4)ص

 71) 

ــدد   ــور متع ــین در س ــافقون  همچن ــوره من ــه س ــه و    ی ازجمل ــاق در جامع ــیب نف از آس

 و راهکارهـای مقابلـه بـا نفـاق     کننـد  دشواری که منافقین در اداره جامعـه اسـالمی ایجـاد مـی    

ــی  ــه م ــخن گفت ــوت،   س ــود )رک: اخ ــه. (71: 1792،7ش ــی  نمون ــر را م ــای دیگ ــوان در  ه ت

 شـاهد بـود.   بـاره  نیـ ه و راهکـار قرآنـی درا  پرداختن به معضـل آمـار بـاالی طـالق در جامعـ     

صـحید   طـور  بـه قانون طالق یکی از مصادیق مهـم امـر اهلل اسـت کـه بایـد بـا رعایـت تقـوا         
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 شـده  اشـاره  هـا  آننیـز کـه در کتـاب و سـنت بـه       امـراهلل در جامعه اجرا شود و دیگر مصادیق 

وجـب سـعادت دنیـا    بـه همـراه تقـوا م    هـا  آناست، از این قاعده مستثنی نیسـتند و عمـل بـه    

ــرپیچی از  ــرت و س ــا آنو آخ ــبوحی،    ه ــرت است)ص ــا و آخ ــران دنی ــب خس : 1794،4موج

ی مخاطبـان خـود از جامعـه ایمـانی     نـوع  بـه ی مختلفی از قـرآن کـریم هـر یـک     ها سوره (.45

وظیفـه مهـم جامعـه     عنـوان  بـه . گـاهی ایـن عمـل را    انـد  کـرده خدا دعـوت   درراهرا به  انفاق 

و گـاه  نیـز ماننـد سـوره حدیـد نقـش        انـد  کـرده منـدان و یتیمـان مطـرح    ایمانی در قبـال نیاز 

ــت)همان،    ــرده اس ــی ک ــق معرف ــان ح ــبرد جری ــه  710: 2آن را در پیش ــده ک ــوره ماي (. در س

ـ تأکقـرآن اسـت ضـمن بیـان وظیفـه مـردم پـس از رسـول خـدا،           نامه تیوص کـه   کنـد  یمـ  دی

ــد و در   ــرت بگیرن ــوم حضــرت موســی و عیســی ع  عب ــار ق ــد از رفت ــا حکــم و  بای رابطــه ب

بـه پیمـان والیـت     مؤمنـان حاکم قفط باید امتثال امر کننـد. ایـن سـوره وصـیت بـه وفـاداری       

 .(544: 1797)الهی زاده، ی برای دوام ایمان استدار نیدمداری و 

ـ  فرهنـگ عفـاف و پـاک    تیـ منظـور تثب  در سوره نور بـه   بیآسـ  یجـا  بـه  ی در جامعـه دامن

ارايـه شـده    هـا  هیو توصـ  روامـ ا واره ای نظـام  یاخالقـ  یزشـت و نـاروا   یو رفتارها یعفت یب

ــه حکــومت ازاســت کــه نشــان  ــه ؛هــا اســت آن یو اجتمــاع یجنب ــا شــبردیطــور حــتم پ ب  نی

ــرام ــومت نیف ــاع یحک ــابع یو اجتم ــت یت ــذ از اطاع ــق از   یریپ ــادقانه و مطل ــان و ص مؤمن

ـ ا ریـ در غ ؛اسـت  یجامعـه اسـالم   یعنـوان حـاکم الهـ    بـه   رسول خدا   یراصـورت اجـ   نی

 )صــبوحی طســوجی،. شــود یآن محقــق نمــ هیــو اهــداف عال ردیپــذ یاحکــام ســامان مــ نیــا

1791 :177- 174). 

   جوامع مسلمان المللی ینهای روابط ب هـ( توجه دادن به آسیب

از دیگــر موضــوعاتی کــه در مباحــث تــدبری بــه آن توجــه شــده اســت، نکــات          

ـ ای است کـه قـرآن کـریم در بعـد روابـط خـار       هدایتگرانه جوامـع اسـالمی    یالمللـ  نیجی و ب

تـوان بـه دو مثـال زیـر کـه در مباحـث تـدبری         مطرح نموده اسـت. ازجملـه ایـن مـوارد مـی     

 سوره ممتحنه و سوره صف آمده است، اشاره کرد:
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ای  هــا و ملــل مختلــف دنیــا، مســئله مســئله روابــط خــارجی بــا حکومــت

قـرار  بسیار مهم و حسـاس اسـت کـه فـراروی هـر نـوع جامعـه و حکـومتی         

دارد. این حساسـیت در مـورد جامعـه اسـالمی کـه بـر اسـاس هویـت دینـی          

ــهی لیتشــک ــافت ــابعی از خــط  شی، ب مشــی کــالن  از ســایر جوامــع اســت و ت

باشــد. ســوره مبارکـه ممتحنــه، چــارچوب کلــی ایــن   دیـن در آن جامعــه مــی 

ــط و مــالک ــان هــدایتی خــود نشــان داده   رواب ــان در بی هــای اصــلی آن را بی

 .(177: 7سوجی،)صبوحی ط است

هـای جهـاد و ایسـتادگی     ترین آفت درونـی جامعـه اسـالمی، ایـن اسـت کـه انگیـزه        بزرش

ــر ایشــان کــم  ــر دشــمنان حــق ب ــار سســتی و غفلــت شــوند و از   در براب رنــگ شــده و گرفت

دشــمن غــدار خــویش غافــل گردنــد. ســوره مبارکــه صــف، آمــده تــا بــرای همیشــه جامعــه  

ــ  ــین آســیبی بیم ــه چن ــا ب. (227: 7،همانه کنــد)اســالمی را نســبت ب ــه ب ــدر ســوره مجادل  انی

ــان حاکم یفضــا ــمخالف ــه ا   اهلل و رســول تی ــانیدر دل جامع ــمنان   ی،م ــا دش ــگ ب هماهن

انـد تـا بـا هـر روش ممکـن       منتظـر نشسـته   ،امـت اسـالم   یدر خارج از مرزهـا  یمغضوب اله

ه حــدود را بــ نیبــر اســاس همــ   رســول یبــه مقابــل بپردازنــد و رهبــر یبــا حــدود الهــ

ابـزار   یسـاز  یو خنثـ  ییشناسـا  ی بـا و راهکـار  یاتیـ سـطد عمل در  ورهسـ  نیا .چالش بکشند

و  طانیشـ  پرسـت  گانـه یتوجـه بـه حـزب ب   بـا   یو در سـطد کـالن و راهبـرد    انـه یمخف یاونج

ـ مقابلـه بـا جر   یبـا دشـمنان بـرا    مـودت با ترک  شانیا یساز یمنزو راهکـار   هـم  ،ادهحـ م انی

 .(11: 7،همانايه داده است)را ار متناسبالزم و هم راهبرد 

 گیری نتیجه. 7

 دهد که  بررسی فوق نشان می

تــدبری در خاســتگاه و هــدف مشــترکاتی دارنــد. چــه  یهــا تفســیر اجتمــاعی و تــالش. 1

هـای سیاسـی ـ اجتمـاعی بـه دنبـال آن اسـت کـه          اینکه در تفسیر اجتماعی، مفسر بـا دغدغـه  
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ــ  ــه راهکارکارآمــدی قــرآن کــریم در حــل معضــالت اجتمــاعی جوام یی هــاع اســالمی و اراي

بــرای رســیدن بــه ســعادت دنیــوی، در کنــار ســعادت اخــروی، را نشــان دهــد و در          

ســازی  هــای اجتمــاعی و بــه انگیــزه عمــومی پــژوه بــا دغدغــه تــدبری نیــز قــرآن یهــا تــالش

زنـد و بـه    های هدایتی قرآن کـریم، دسـت بـه تبیـین آیـات قـرآن کـریم مـی         مندی از پیام بهره

دهنــده درس و پیــامی بــرای  ســت کــه نشــان دهــد هــر ســوره قــرآن کــریم ارايــه دنبــال آن ا

 است.   و اخروی زندگی بهتر دنیوی

، «لـزوم همگـانی شـدن فهـم قـرآن کـریم      »بـر مباحـث همچـون     دیبه لحاظ تئوری تأک .2

ــه ســاده » ــرورفتن در مباحــث تخصــص و گــرایش ب ــز از ف ــتأک»، «یســینو پرهی ــر نقــش  دی ب

ــیهدا ــرآن کــریم د هتگران ــدگی ق ــویدر زن ــه مخاطــب و نیازهــای  »و « و اخــروی نی توجــه ب

 شود. تدبری محسوب می یها از مشترکات تفسیر اجتماعی و تالش« او

ــه .7 ــالش   در بررســی نمون ــرایش تفســیری در ت ــود گ ــز وج ــا نی ــا ه ــات  یه ــدبری اثب ت

تــدبری قابــل مشــاهده اســت:  یهــا شــود. بــرای مثــال توجــه بــه مســايل زیــر در تــالش مــی

ــه ر» ــروزی  اراي ــع ام ــن در جوام ــغ دی ــار تبلی ــت »، «اهک ــخا  و ام ــازی از اش ــا الگوس  یه

ــه آســیب»، «در قــرآن ادشــدهی ــط اجتمــاعی در داخــل جوامــع اســالمی  توجــه ب ، «هــای رواب

هــای و  توجــه دادن بــه آســیب»، «هــای مــدیریت و اداره جوامــع اســالمی توجــه بــه آســیب»

 «جوامع اسالمی یالملل نیراهکارهای روابط ب

 منابع

 .رآن کریمق

ــا)  .1 ــوت، احمدرض ــا روش ،(1792اخ ــرآ  یه ــدبر در ق ــرآن و   ن، ت ــر ق ــران: نش ته

 .نبوت یتب اهل

ــدبر ترتیبــی قــرآن درس ،(1794الهــی زاده، محمدحســین) .2 ، مشــهد: موسســه نامــه ت

 فرهنگی تدبر در قرآن و سیره.



 281                                                                ای از تفسیر اجتماعی گونه های تدبری تالش

 

 

ــین)  .7 ــی زاده، محمدحسـ ــرآن ، (1791الهـ ــدبر در قـ ــه  روش تـ ــهد: موسسـ ، مشـ

 و سیره.فرهنگی تدبر در قرآن 

ــین ) .4 ــی زاده، محمدحس ــرآن ،(1797اله ــدبر در ق ــره ،ت ــوره بق ــه  س ــهد: موسس مش

 فرهنگی تدبر در قرآن و سیره.

و نســاء و  عمــران آلســوره  ،تــدبر در قــرآن ، (1797الهــی زاده، محمدحســین)  .5

 مشهد: موسسه فرهنگی تدبر در قرآن و سیره. مايده،

ــد ) .1 ــاکتچی، احم ــریم  ،(1777پ ــرآن ک ــیر ق ــاریخ تفس ــان ، تت ــد ج ــیم محم ــور،  نظ پ

 تهران: انجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه امام صادق )ع(.

ــادق)  .7 ــن ص ــد ب ــال، حم ــی   ، ق(1414جم ــر ف ــالمی المعاص ــر االس ــات الفک اتجاه

(، ریـاض: دار عـالم   مصر فی النصف االول مـن القـرن الرابـع عشـر الهجـری )ثالثـه اجـزاء       

 الکتب.

ــتس .7 ــیر  ،ق(1774)جولدتســهر، اجن ــذهب التفس ــیم  االســالمیم ــد الحل ، ترجمــه عب

 مکتبة المثنی.  النجار، قاهره: مکتبة الخانجی

ــ خـــوش .9 ــنش، ابوالفضـ ــالمی »، (1771) لمـ ــداری اسـ ــاعی و بیـ ــیر اجتمـ ، «تفسـ

 .71و  70پژوهش و حوزه، شماره 

ــ    .  01 ــی، محمدحسـ ــرون   ،  ق(    0391 )    ین                  ذهبـ ــیر و المفسـ ــاء                         التفسـ ــروت: دار إحیـ                          ، بیـ

               التراث العربی.

ــد)     .  00 ــار     ،  ق(    0000                      رشــید رضــا، محم ــیر المن ــهیر بتفس ــیم الش ــرآن الحك ــیر الق   ، تفس

                    بیروت: دار المعرفة.

ــراهیم حســین شــاذلی )    .12                ، بیــروت: دار فــی ظــالل القــرآن   ،  ق(1425                                        ســید قطــب، اب

 الشروق، چا  سی و پنجم.

ــی )   .17 ــادل عل ــی العصــر    ،ق(1471شــدی، ع ــیر ف ــی التفس ــة ف ــات المنحرف االتجاه

 ، ریاض: مدار الوطن للنشر.الحدیث
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ــد )شــرقاوی  .14 ــت محم ــة    ،م(1979، عف ــة العصــر: دراس ــی مواجه ــدینی ف ــر ال الفک

 ، بیروت: دار العودة، چا  دوم.تحلیلیة التجاهات التفسیر فی العصر الحدیث

،تهـران: شـرکت    ام قـرآن(  تفسـیر نـوین )جـزء سـی     ،تـا(  )بـی ی شریعتی، محمـدتق   .15

 سهامی انتشار، چا  پنجم.

جدیــد فــی تفســیر القــرآن الکــریم اتجاهــات الت ،ق(1402) یمشــریف، محمــدابراه  .11
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 ؛تسنیمو  من وحی القرآنمطالعه تطبیقی تفسیر 

 ها و فرایند فهم و تفسیر قرآنویژگی
 2پورجانمحمد دهقان-0زادهشیرین رجب 

 

 چکیده

هـای تفسـیر معاصـر    اسـتمداد از تعقـل و اجتهـاد یکـی از شـیوه     تفسیر قرآن با 

گیـری از نـص وحیـانی بـا     با گرایش اجتماعی است. این نـوع تفسـیر بـا الهـام    

ــود      ــات موج ــا واقعی ــاق آن ب ــان، و انطب ــم همگ ــه فه ــرآن ب ــب ق ــدف تقری ه

ــت.     ــده اس ــد گردی ــوعات روزآم ــه موض ــخگویی ب ــل پاس ــین متکف            محمدحس

        مراجــع    از                        مــن وحــی القــرآن          تفســیر         صــاحب    ش(1779-1714   اهلل)       فضــل

ــیعه  ــد ش ــراق                 تقلی ــر         ع ــم عص ــد                  ، ه ــوادی آملی)متول ــداهلل ج   ش (1712عب

ــا   شــیعه تقلیــد مراجــع از تســنیم        تفســیر       صــاحب  ــه ب ایــران، اســت. ایــن مقال

تحلیلـــی از طریـــق مقایســـه تطبیقـــی آرای تفســـیری دو   -روش توصـــیفی 

ّ                                                                  مفس ر یاد شـده  در پـی پاسـخ بـه ایـن سـوال اسـت کـه: ویژگـی          هـا و فراینـد     

ــه  تســنیمو تفســیر  مــن وحــی القــرآنتفســیر آیــات در تفســیر فهــم و  چگون

انجامــد؟ نتیجــه تحقیــق ای مــیهــا بــه چــه نتیجــهاســت و مقایســه تطبیقــی آن

ــیری آن   ــتراک تفس ــم  اش ــان داد اه ّ                            نش ــی و               ــاعی و ترتیب ــرد اجتم ــا در رویک ه

                                         
 )نویسنده مسئول(.                               علوم قرآن و حدیث و مدرس دانشگاه  -                             . دکترای الهیات و معارف اسالمی 0

 علوم قرآن و حدیث. –. دکترای الهیات و معارف اسالمی 2

https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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هــای عقلــی روش تفسـیری قــرآن بــه قــرآن بــا اسـتفاده از روایــات و اســتدالل  

اســلوب نوآورانــه آن در  مــن وحــی القــرآنین شاخصــه تفســیر اســت. بــارزتر

فهم و تفسـیر قـرآن اسـت. فضـل اهلل در تفسـیر قـرآن از اصـطالحات کلیـدی         

اســتفاده کــرده اســت. جــوادی آملــی  «            الح ر کیــه»و « اســتیحاء»، «ایحــاء»چــون 

بـرد. ایـن   هـای آیـه بـرای تفسـیر، بسـیار بهـره مـی       هـا و نظیـره  از سیاق، قرینه

ــق فر ــیوه  تحقی ــه ش ــر دو مفســر را ب ــیر ه ــم و تفس ــد فه ــی این ــه ط ای نوآوران

 گانه، به شرحی که در مقاله آمده است تبیین کرده است.  مراحل ده

ــدی ــات کلی ــرآن،   کلم ــن وحــی الق ــی، تفســیر م ــه جــوادی آمل ــه فضــل اهلل، عالم : عالم

 تفسیر تسنیم، روش تفسیری.

 . مقدمه 1

        کــه در                     عصــر حاضــر اســت            تفســیری در       هــای                 تــرین گــرایش                            رویکــرد اجتمــاعی از شــایع

                                                  اســالم بــا غــرب متجــدد و مســايل آن در تفســیر         جهــان                ثــر رویــارویی  ا            اخیــر و در    ه       دو ســد

                                                                           در ایــن رویکــرد، مفســر بــیش از هــر روشــی از عقــل در تفســیر قــرآن  .                     ظهــور یافتــه اســت

                                                                               همچنـین در تفسـیر اجتمـاعی مفسـر سـخت بـر ایـن نکتـه تأکیـد دارد کـه             ،      کنـد             استفاده می

                                          هـا در هـر زمـان راه هـدایت را روشـن                                                 مردمان یـک عصـر نیسـت و بـرای انسـان        ه  یژ      قرآن و

         عرضـه و           موجـود           واقعیـت      بـر                              کنـد کـه آیـات قـرآن را                                 براین اساس مفسر سـعی مـی  .    کند    می

ــالش   ــورد چ ــرآن در م ــخ ق ــش                                 پاس ــا و پرس ــ                  ه ــتخراج کن ــان اس ــای زم ــرد   . د                             ه ــن رویک                 ای

                                         یتـی قـرآن، توجـه بـه عقـل و علـوم                               توجـه بـه تعـالیم ترب      ؛        ازجملـه       دارد           های متعددی        ویژگی

                                                                                            تجربی، بیان روشن و واضـد، پاسـخ بـه شـبهات علیـه اسـالم، عـدم توجـه بـه رویکردهـای           

ــی،       ــتعمار غرب ــا اس ــارویی ب ــالمی و روی ــاد اس ــه جه ــه ب ــی و ...، توج ــی، ادب ــفی، فقه                                                                                                    فلس

ــه وحــدت مســلمین و ...)رضــایی     ــرايیلیات، توجــه ب ــول و اس ــات مجع ــا روای ــارویی ب                                                                                               روی

   .(277-271  :    383 0          اصفهانی،
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                    گـذرد توجـه دارد؛                                                                            مفسر با چنـین گرایشـی در تفسـیر خـود بـه آنچـه در پیرامـونش مـی        

ــ  تب          هــای مــر                                                چنانچــه در تفســیر و تطبیــق آیــات از مثــال        بــرد.                    خــویش بهــره مــی   ه             ط بــه زمان

  .     دارد   ی        اجتهـاد    ر ی                                                                   این گـرایش تفسـیری پیونـد تنگـاتنگی بـا تفسـیر عصـری و تفسـ        ، رو نیازا

ــی   و                       د قطــب، رشــید رضــا          چــون ســی  هم          مفســرانی  ــه زحیل            مفســرانی               اهــل تســنن و    در                 وهب

ــ    ــه و محمدحس ــدجواد مغنی ــیرازی، محم ــارم ش ــایی، مک ــه طباطب ــد عالم ــل   ن ی                                                                             مانن   و    اهلل        فض

ــوادی آملــی    ــداهلل ج ــی را                               عب ــین رویکــرد و گرایش ــیعه چن ــان مفســران ش         اتخــاذ                                                              در می

    .     اند       نموده

ــه ســید  ــن وحــی ااســت صــاحب تفســیر  اهلل فضــل نیمحمدحســعالم ــرآنم  -1754)لق

رود گـر معاصـر بـه شـمار مـی     ق( از مراجع تقلیـد شـیعه اسـت. وی از عالمـان اصـالح     1471

اسـت. نـام او بـا     که با ذهن و زبان امـروزی و نگـاهی کارآمـد بـه دیـن بـه تفسـیر پرداختـه         

(. از عالمــه 110: 1791هــای سیاســی آن قــرین اســت)معلم کاليــی، نــام لبنــان و بــا درگیــری

-از جـامع  مـن وحـی القـرآن   از هفتاد عنوان کتـاب منتشـر شـده اسـت. تفسـیر      بیش  اهلل فضل

ترتیبـی بـه تفسـیر کـل      صـورت  بـه تفسیری در قرن پانزدهم هجـری اسـت کـه     فاتیتألترین 

ق. در یــازده جلــد وارد بــازار نشــر 1799قــرآن پرداختــه اســت. چــا  نخســت آن در ســال 

ــیری     ــخنرانی تفس ــات س ــل جلس ــیر حاص ــن تفس ــد. ای ــاگردان و   اهلل فضــلش ــه ش ــت ک اس

ــتدارانش آن را مکتـــوب نمـــوده ــا    دوسـ ــازبینی از ســـوی مفســـر بـــه چـ و پـــس از بـ

ــلرسید) ــازبینی  27: 1، 1799، اهلل فض ــس از ب ــر پ ــن اث ــال   (. ای ــد در س ــای جدی ق. 1419ه

ــالک در   ــارات دارالم ــط انتش ــید    24توس ــا  رس ــه چ ــار دوم ب ــرای ب ــد ب ــل) 0جل ، اهلل فض

1419،1 :20.) 

                                         
  :     0390          علم کاليی،                                                ، آثار او و تفسیر من وحی القرآن رجوع کنید به: م  اهلل     فضل                                      برای آشنایی بیشتر در زمینه زندگی عالمه  - 0

019   -028   .  
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اثـر وی بـا نگـاه     نیتـر  بـزرش کـه   تسـنیم ش( صـاحب تفسـیر   1712آملی)عبداهلل جوادی 

از علمـای بـزرش معاصـر شـیعه ایـران اسـت. جـوادی آملـی از           شـود جهانی محسـوب مـی  

آمـده کـه بـا وضـعیت کنـونی جامعـه        حسـاب  بـه عالمان فعال در عرصه اجتماعی و سیاسـی  

ــه    ــی)ره( و عالم ــام خمین ــنا اســت. وی از شــاگردان ام ــایی اســت و در مســلمانان آش طباطب

 بــر بــالغگرفتــه اســت. از جــوادی آملــی  ریتــأثتفســیر خــود از روش عالمــه و آراء او بســیار 

 تـاکنون ، تفسـیری ترتیبـی و بـه زبـان فارسـی اسـت       تسـنیم اسـت.   منتشرشدهجلد کتاب  90

 70ش. در  1401جلد به چا  رسـیده اسـت و طبـق آخـرین خبـر ایـن تفسـیر تـا سـال           11

ــی    ــان م ــه پای ــد ب ــد)خبرگزاری جل ــرس ــم،  مایصداوس ــز ق ــر  21/9/1400ی مرک ــد خب : ک

7707172.) 

ــا رویکــرد توصــیفی   ــه ب ــن مقال ــن   -ای ــه ای ــی پاســخ ب ــی در پ ــه  ســؤالتحلیل اســت ک

ــات در تفســیر  ویژگــی ــم و تفســیر آی ــد فه ــا و فراین ــرآنه ــن وحــی الق  تســنیم و تفســیر م

-در ایـن مقالـه ویژگـی    انجامـد؟ ای مـی هـا بـه چـه نتیجـه    چگونه است و مقایسه تطبیقـی آن 

های تفسـیری دو مفسـر تحـت یـازده عنـوان مشـترک تبیـین و فراینـد فهـم و تفسیرشـان در           

ــانگر آن     ــینه نش ــی پیش ــده اســت. بررس ــیم ش ــوداری ترس ــی و در نم ــام احصــاء، معرف ده گ

است که تا کنون پژوهشـی در رابطـه بـا مقایسـه تطبیقـی روش و فراینـد فهـم و تفسـیر ایـن          

 نیافته است.   دو تفسیر انجام

 های تفسیری دو مفّسر. بررسی ویژگی2

ــرآنتفســیر  ــن وحــی الق ــی تســنیمفضــل اهلل و  م ــی ویژگ ــای مشــترک و جــوادی آمل ه

 گردد:شرح ذیل تبیین میها در یازده محور بهمتفاوتی دارند که اهم آن

   من وحی القرآنهای تفسیر . اهم ویژگی1-2

ــادی و اجتمــاعی تفســیر . 1 ــاد  : صــبغه اجته ــل و اجته ــا اســتمداد از تعق ــرآن ب تفســیر ق

گیـری  های تفسیر معاصر با گـرایش اجتمـاعی اسـت. ایـن نـوع تفسـیر بـا الهـام        یکی از شیوه
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از نص وحیانی بـا هـدف تقریـب قـرآن بـه فهـم همگـان، و انطبـاق آن بـا واقعیـات موجـود            

ی بــا متکفــل پاســخگویی بــه موضــوعات روزآمــد گردیــده اســت. تأمــل در مســايل اجتمــاع 

هـدف اصـالح اجتمـاع، اندیشـه مفسـران جدیـد همچـون ابـن عاشـور، رشـید رضـا و سـید             

 قطب را به خود مشغول نموده است. 

ــه در تفســیر   اهلل فضــل نیمحمدحســ ــیعی اســت ک ــرآن از مفســران ش ــن وحــی الق ــا  م ب

ای تحلیلی و اجتهادی بـه نقـل اقـوال پیشـینیان بسـنده نکـرده، بلکـه بـا اسـلوبی جدیـد           شیوه

ــ ــه پ ــه برداشــتب ــه اســت. ایــن تفســیر  ردازش و اراي ــوین از آیــات پرداخت          محصــولهــای ن

ــش ــری        کوش ــاد   و        فک ــر           اجته ــت و در    آن          مفس ــه   از    آن            اس ــابع       هم ــتندات   و         من ــیر           مس          تفس

                                                                     تفسـیر قـرآن بـا قـرآن، قـرآن بـا سـنت و قـرآن بـا عقـل در                های   روش   ،  جه ی    درنت    شده          استفاده

ــی ــده م ــود.              آن دی ــا  0      ش ــا کشــف مف ــت ب ــیده اس ــف کوش ــايل  مؤل ــرآن در مس ــدایتی ق هیم ه

هـا صـالحیت و کفایـت    اجتماعی اثبات کنـد کـه دیـن اسـالم بـرای راهبـری زنـدگی انسـان        

کنـد. و  دارد. فضل اهلل بـه فراخـور موضـوع، نکـات و ظرايـف مسـايل اجتمـاعی را بیـان مـی         

هــای اجتمــاعی پرداختــه است)محصــص، هرجــا کــه مجــال مناســب یافتــه بــه طــرح اندیشــه

ــان دارد و   (. 107-105: 1794 ــیرش اذعـ ــودن تفسـ ــاعی بـ ــر اجتمـ ــود بـ ــل اهلل خـ    در                                                                       فضـ

                                       مـن سـعی کـردم قـرآن را در جریـان         ،                        در مـورد تفسـیر قـرآن    »        گویـد:               چنـین مـی      ای      مصاحبه

                                         صــورت تــدریجی درک کــنم؛ زیــرا قــرآن                                                   حرکــت فکــری، سیاســی، اجتمــاعی و جهــادی بــه

ــز یــک  ــد نی ــازل نشــده                              از ســوی خداون ــًا ن ــه و دفعت ــه   ،            ً                    مرتب ــه      صــور             بلکــه ب ــدریجی و ب                   ت ت

     (.  19  :     0311  ،      عظیمی  «) .       شده است                های مختلف نازل        مناسبت

ـ نمونه  عنوان به                                                  ب ن ـی إ س ـراي یل  أ ک ث ـر  ال ـذ ی ه ـم                                                  إ ن  هـذ ا ال ق ـرآن  ی ق ـص  ع لـ      »   ه             در تفسیر آی

                                           کنـد کـه کتـابی تجریـدی نیسـت، بلکـه                                    قـرآن را چنـین وصـف مـی        (  11      نمـل،   «)                  ف یه  ی خ ت ل ف ون

                                         
رجـوع کنیـد بـه: بهرامـی،      اهلل فضـل . برای آشنایی بیشتر با روش تفسیر قرآن با قرآن، قرآن با سنت و قرآن با عقل عالمـه  0

  .  11-  03  :     0392        سیاوشی، ؛ 111 -144: 1779
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                                        توانـد خـود را در ایـن کتـاب پیـدا               ای مـی                                             واقعیت در هـر زمـان اسـت و هـر جامعـه              ناظر به

           فضــل اهلل،)     اســت                                                                              کنــد و احســاس کنــد کــه ایــن کتــاب تصــویر حقیقــی او را ترســیم کــرده  

                            بــه ایــن پرســش پاســخ        اهلل       فضــل  (  1  و    1                                   (. و یــا در تفســیر آیــات)بقره،     200  :   01  ،     0009

                 آمــوز باشــند و               تواننــد درس             هــایی مــی                                                ایــن آیــات در روزگــار مــا در چــه زمینــه  »   :     دهــد      مــی

                  اهلل در پاسـخ بـه                                                                                       مسلمین چگونه با الهـام از ایـن آیـات بایـد بـا کـافران روبـرو شـوند. فضـل         

                                                                    کـافران دیـروز بـا کفـار روزگـار مـا تفـاوتی نکـرده اسـت و             ه               گوید کـه شـیو               این پرسش می

ــناختن   ــورت ش ــا در ص ــلمانان تنه ــی »                                      مس ــف قرآن ــد توان   «               موق ــه، خواهن ــن زمین ــت                                 در ای      س

      .0 ( 9  02  و  8  02  :  0    ،     0009     اهلل،      )فضل  .«                                درستی با دشمنان اسالم مقابله کنند    به

هــای زمــان و : تفســیر قــرآن در پرتــو درک نیازهــا و واقعیــتویژگــی عصــری تفســیر. 2

ــوآوری  ــات، ن ــا اطالع ــابق ب ــان اســت)ایازی،   مط ــود در آن زم ــاگون موج ــرایط گون ــا و ش ه

ــه(.  41: 1771 ــه  ازآنجاک ــلعالم ــن  از اهلل فض ــان روش ــه  عالم ــال در عرص ــین و فع ــای ب ه

 ریتـأث مختلف فقهی، اجتماعی و سیاسـی اسـت. ایـن شخصـیت بـر عصـری بـودن تفسـیر او         

یـی و تفسـیرهای   گرا یعصـر ی تفسـیر او نشـان از   جـا  یجـا ی کـه  ا گونـه  بـه به سزایی داشته 

ه بــه ایــن امــر در تفســیر خــود اشــار اهلل فضــلعالمــه  2منطبــق بــا ضــروریات امــروز اســت.

ــوده و  ــتأکنم ــان همگــام شود)   دی ــا تحــوالت زم ــد ب ــرآن بای ــه ق : 5، 1419، اهلل فضــلدارد ک

ــون و  اهلل فضــل(. 279 ــتأوبط ــات را مصــداق لی ــده  آی ــد در عصــر حاضــر و آین ــای جدی ه

ای در پیونـد قـران بـا    داند. تعمیم مصادیق آیـات بـه مـوارد مشـابه و جدیـد نقـش ارزنـده       می

ــر دارد)  ــان حاض ــلزم ــه(؛ 199-197: 2: 1419، اهلل فض ــوان ب ــه    عن ــیر آی ــه در تفس  41نمون

ــداق وا ه   ــاء مصـ ــوره نسـ ــا»سـ ــی « راعنـ ــی مـ ــر آزادی و دموکراسـ ــر حاضـ -را در عصـ

 (.  152و  151: 2، 1419، اهلل فضلداند)

                                         
 .427و  421، 1: 1419، اهلل فضل. برای مشاهده نمونه دیگر رجوع کنید به  0

                                                    در تفسـیر مـن وحـی القـرآن نگـاه کنیـد بـه:           اهلل       فضـل                                      های مختلف حاکی از رویکرد عصری عالمـه         ده جنبه         برای مشاه  .2

  .  81  و     81  :     0391  ،       سیاوشی
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               وا ه پربســامد                کــاربرد ســه                     مــن وحــی القــرآن                                  هــای مهــم عصــری بــودن تفســیر           از نشــانه

ــاء » ــتیحاء »  ،  «       ایح ــه »  و   «          اس ــت. و  «          الحرکی ــه      ا ه        اس ــت ک ــانگر              نخس ــفت          بی ــیتی   و       ص            خصوص

   و        قـرآن          معـارف             جـاودانگی    و                 بـه مانـدگاری         گـاه    ،        پژوهـان         قـرآن        سـوی     از       اسـت         قـرآن       برای

           طـور کـه                                 از ایـن وا ه آن اسـت، همـان       اهلل       فضـل                                                   گاه بـا عنـوان بطـون یـاد شـده اسـت. مـراد        

       بــرای                         هـای معرفتــی و عملـی                                                                        قـرآن در صـدر نــزول، پیـام وحیــانی بـرای پیـامبر بــوده و داده     

ــان   ــردم آن عصــر داشــته اســت، همچن ــذر                                                     آن حضــرت و م ــم و           درگ ــا فه ــان متناســب ب                               زم

     (.    01  :  0  ،     0009  ،   اهلل     فضل                          های معرفتی و راهبردی دارد)                      درک هر دوره زمانی داده

       یعنـی          اسـت.         قـرآن        مـتن     در         کننـده         تأمـل    و           خواننـده       بـه         نـاظر         صـفتی   «        استیحاء »         وا ه دوم 

        بــرای        قــرآن               هــای الفــاظ                 ظــاهری و ظرفیــت    نی     معــا      بــه        توجــه      بــا        قــرآن           خواننــده   و         مخاطــب

        علمـی    و          معرفتـی          ذهنـی،        هـای          توانـایی        هـا،         رهیافـت          امـداد       بـه       افـق        هـم    و        جدیـد        معانی       ارايه

ــود،  ــوزه       خ ــا         آم ــن    از    را    یی    ه ــو        بط ــاظ   و        نص ــی         الف ــه      برم ــن           آورد ک ــه        ای ــل ب ــای              عم         معن

         تـاریخ         بسـتر     در        بشـری                            جـا کـه وضـعیت جوامـع                                    بـه وحـی کشـیدن( اسـت. از آن      «)       استیحاء »

ــاحت    در ــای      س ــاگون       ه ــت،     در           گون ــال حرک ــویش                ح ــو   و        پ ــدن      ن ــت،       ش ــات        اس    و           ایحاي

ــو   و        پــویش         تحــر ،       حــال    در       نیــز           از قــرآن         افــراد       هــای        دریافــت    و         تلفیــق    از  .     اســت       شــدن      ن

ــه        ســومی         شاخصــه   و       صــفت   ، «         اســتیحاء »   و   «       ایحــاء »       صــفت    دو   ی ن ی    نشــ      هــم ــام       ب ــه »      ن   «          الحرکی

    از              ، قـرآن را   «         الحرکیـه  »      صـفت          یعنـی    .    دارد        فهمـی    و        متنـی           دوسـویه           کـارکرد       کـه      آید  می      پدید

                           بـرای مـتن در هـر عصـر                         کـارکرد الگـودهی     و         سـاخته         خـارج         ثابـت    و      صامت     متن    از    سو   ک ی

        پـویش    و        حرکـت        حـال     در        مفسـر    و         مخاطـب         وقتـی          دیگـر،           از سـوی   .      کنـد                  و زمان ایجاد مـی 

ــای         باشــد، ــرآن                از راهکاره ــره   و        نصــیب        ق ــم   و         بیشــتر        به ــق       فه ــر      دقی ــزون   و      ت ــر       اف ــد      ت          خواه

      کــه         زمــانی      تــا         قــرآن،         درونــی          آفرینــی        حرکــت            دینامیســم   و   «       ایحــاء »   ،    گــر ی د   ن ا   یــ ب        . بــه      داشــت

          فعلیـــت           نگیـــرد،                                    حرکـــت مـــتن در زمانـــه قـــرار       بـــا         همســـو         قـــرآن           و مفســـر          مخاطـــب

 . (  01  :       0009،0  ،   اهلل     فضل )   ابد ی   ی  نم
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ــیر . 7 ــی تفس ــی تربیت ــتویژگ ــه   : جه ــی ک ــی و اخالق ــازندگی روح ــی و س ــری تربیت گی

برجســته و غالــب  مــن وحــی القــرآنتفســیر  گیــری اصــلی قــرآن اســت دری جهــتنــوع بــه

ــی اهلل فضــلاســت.  ــالش م ــاوین   ت ــب عن ــت را در قال ــی از موضــوع تربی ــاد مختلف ــد ابع کن

ــیوه  ــوع، از ش ــادی گرفته)  متن ــت اعتق ــرآن در تربی ــای ق ــله ــا 17و  12: 1419،2، اهلل فض ( ت

، اهلل فضــلبیــان نقــش اندیشــه در مســیر تربیــت اســالمی و اســلوب تربیتــی دعــوت در قرآن) 

ــارات،    717و  717: 1؛19 -14: 4؛ 147 -147: 7، 1419 ــات، اشــ ــوده و نکــ ــان نمــ ( بیــ

ی سـوره  گـذار  نـام چرایـی   نمونـه  طـور  بـه و ظرایـف تربیتـی جـذابی را مطـرح کنـد.       فیلطا

ــره  ــهبق ــه ب ــی ی درسا گون ــوز و تربیت ــبآم ــق   شــده انی ــت و خضــوع مطل ــه ضــرورت تبعی ک

 (.  97-95: 1، 1419، اهلل فضلآموزد)اطبان میی الهی به مخها فرمانمکلفان را در برابر 

بــر زبــان عربــی مســلط، ادیــب و خطیــب  اهلل فضــل ازآنجاکــه: نینشــ دلبیــان روان و . 4

              بــه ابعــاد  دارد. توجــه و اهمیــت دادن   نینشــ دلبــوده، تفســیر او نثــری روان، شــیوا و    

  و                      چنــدان بــه توضــید                                 موجــب شــده اســت کــه مفســر                                     سیاســی، اجتمــاعی و تربیتــی اســالم 

                                                                                               تفسیر برخی از آیات مجمل نپردازد و بـه تفصـیالتی کـه بـا توجـه بـه ویژگـی تربیتـی قـرآن          

                                                 دهــد. بــر همــین اســاس ایشــان در بســیاری از  ن                      بینــد، عالقــه نشــان           ای نمــی                   بــرای آن فایــده

       اسـت،          کـرده          اشـاره         بـه آن           اجمـال       بـه                        دربـاره آنچـه قـرآن       ل ی     تفصـ                           مواردی که مفسران دیگر به

ً                 دانــد. مــثاًل ایشــان در                                     کنــد و بحــث بیشــتر را الزم نمــی              بســنده مــی         اجمــالی    ه                  تنهــا بــه اشــار         

               هـایی ماننـد                                 روش قـرآن در ذکـر داسـتان      : »      گویـد              کهـف، مـی     ه                بـه بعـد سـور       83           تفسیر آیات 

ــه              داســتان ذی ــیش    ه                 بپــردازد و شــیو   ل ی     تفصــ                                القــرنین آن نیســت کــه ب ــاریخی را در پ                            کتــب ت

ــی     ــث از هویــت او را الزم نم ــابراین بح ــرد و بن ــمارد                                                          بگی -   383  :   00  ،     0009     اهلل،        )فضــل «       ش

کنـد عـالوه بـر پرهیـز از     کمـک مـی   مـن وحـی القـرآن   از عواملی که به روانی تفسـیر    .  (   382

-                                                                   ی مطالـب و مفـاد تفسـیری ذیـل هـر آیـه، اختصـار مقولـه وا ه             بنـد        عنوان  تفصیل مجمالت،

                                                                       شناسی، پرهیز از مباحث تفصیلی، ادبی، کالمی و فلسفی، عرفانی و فقهی است.  
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ــر . 5 ــدمات ذک ــه راهگشــامق ــا ذکــر مقــدماتی   اهلل فضــل: ورود عالم ــه تفســیر ســوره ب ب

همراه اسـت کـه ایـن مقـدمات متنـوع گـاه کوتـاه و گـاه بلنـد هسـتند و هـر مقدمـه عنـوانی              

انــد از: عبـارت  ذکرشـده عنـاوینی کـه بــرای طـرح مباحـث مقــدماتی      ازجملــهخـا  اسـت.   

مـع   وقفـه سـوره، دروس السـوره،   عـام، مواضـع السـوره، اغـراض السـوره، موضـوع ال       مدخل

بعــض خصوصــیات الســوره، اجــواء الســوره، ســبب التســمیه، مناســبه النــزول، و... . تعــداد و 

سـوره   مثـال  عنـوان  بـه تنوع این مقدمات بـه فراخـور محتـوا و موضـع سـوره متفـاوت اسـت        

ــه است)     ــا دارای دو مقدم ــت تنه ــرآن اس ــوره ق ــدترین س ــه بلن ــره ک ــلبق : 1، 1419، اهلل فض

ــوره( و 95-97 ــاه  س ــه کوت ــه ک ــه دارد)  توب ــت شــش مقدم ــره اس ــوره بق ــر از س ، اهلل فضــلت

1419 ،11 :7-10  .) 

مفسـر بـرای تفسـیر آیـات      مـن وحـی القـرآن   : در تفسـیر  گیـری از منـابع متعـدد   بهره. 1

ــدم و     ــیری متق ــار تفس ــوی، حــدیثی، آث ــدد لغ ــابع متع ــرآن از من ــأخرق ــفی و مت ــابع فلس ، من

پــیش از بســط  اهلل فضــلکنــد. یعه و اهــل ســنت اســتفاده مــیکالمــی بــا محوریــت منــابع شــ

ــی    ــوار م ــان دش ــوی وا گ ــین لغ ــه تبی ــات ب ــاهیم آی ــانی   مف ــوان مع ــل عن ــردازد. مفســر ذی پ

ــوی از     ــای لغ ــته و در تشــرید معن ــرده برداش ــرفهم پ ــان دشــواریاب و دی ــردات از وا گ المف

ــی    ــتفاده م ــد اس ــن و جدی ــابع که ــد؛ من ــهکن ــوان ب ــال عن ــین وا گــ  مث ــاء»ان در تبی و « بأس

ــع مفــردات راغــب اصــفهانی، تفســیر  42انعــام،«)  ّ    ضــر اء» ــالب مجمــع( از ســه منب و تفســیر  انی

 (.  157و  157: 1419،4، اهلل فضلگیرد)المیزان بهره می

                                                    : بحـث از موضـوعات متعـدد علـوم قرآنـی همچــون                                        توجـه بـه مباحـث علـوم قرآنـی     . 7

ــ   تحر ــذ   ف   ی ــدنی، اســبا  ر ی      ناپ ــرآن، مکــی و م ــرآن، اعجــاز ق ــزول، ناســخ و منســوه،                                                  ی ق                             ب ن

   0     خورد.         به چشم می               من وحی القرآن                         تناسب سور و ... در تفسیر 

                                         
                                                                                                                   . برای مشاهده مصادیق و نمونه موضوعات علوم قرآنی در تفسـیر مـن وحـی القـرآن عالمـه فضـل اهلل رجـوع کنیـد بـه:           0

  .   020  -   000   :    0381   ی،    پور   ن ی  حس  ؛    011-  90     الف:       0391        سیاوشی، 
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   ر ی     تفسـ                                            تـرین عـواملی کـه بـرای فهـم صـحید و                       : یکـی از مهـم                        توجه به مقولـه سـیاق  . 7

                                                                                                 مــتن مــؤثر اســت توجــه بــه ســیاق اســت. ســیاق عبــارت اســت از قراينــی کــه معنــی لفــ   

ــوردنظر ــراين لفظــی مان            م ــد، چــه ق ــا لفــ                                            را کشــف کنن ــد کلمــاتی کــه ب ــوردنظر                               ن       کــالم            م

                              دهنـد و چـه قـراين حالیـه                                         و مـرتبط بـا یکـدیگر تشـکیل مـی           وسته ی پ    هم    به                  واحدی را با اجزاء 

   (.   213  و      212  :     0380                                 و بر معنای خاصی داللت دارند)اوسی،          برگرفته             که کالم را در 

             عنـایی کـه                                                     دانـد کـه کلمـات یـا آیـات بـا توجـه بـه م               ای مـی              سیاق را قرینه    اهلل     فضل     عالمه 

  ،       مثـال          عنـوان       بـه    (.    201  :   00  ،     0009  ،   اهلل       فضـل      گردد)                   شـود، تفسـیر مـی                            از آن قرینه برداشـت مـی  

                             در آیـه نخسـت سـوره رعـد       «       کتـاب  »                       سـیاق مـراد از لفـ           بـر    ه ی  تک   با     اهلل     فضل              در سیاق کلمه، 

ــی  ــاهری م ــای ظ ــان معن ــه    00  :   03  ،     0009  ،   اهلل       فضــل     داند)                               را هم ــل آی ــا در ذی ــوره     88                         ( و ی        س

ٌ                        ش ی ء  ه ال ـٌك إ ل  ـا و ج ه ـه            ك ل   »    قصص                                                                در تفسـیر آیـه بـا تکیـه بـر آیـات مشـابه وجـه را ذات           «             

     (.     311  :   01  ،     0009  ،   اهلل     فضل             ی دانسته است)    تعال   ی   بار

                                                                   بـا توجـه بـه آیـات قبلـی یـا بعـدی مقصـود آیـه را روشـن               اهلل       فضـل                   در سیاق آیه، عالمه 

        گـردد            روشـن مـی                    بـه آیـات قبـل                 بـا توجـه                سـوره بقـره        000           ، در آیـه        مثـال        عنوان          سازد، به  می

                                           کننـد فقـط اهـل کتـاب نیسـتند، بلکـه                                             کـه در راه تخریـب مسـاجد تـالش مـی                    مراد از کسانی

ــاره رونــد روشــنگری و هوشــیاری                    مشــرکین نیــز مــی        شــامل                                                                      شــود؛ زیــرا آیــات پیشــین درب

           سـت کـه   ا      هـا                                     هـای معانـد و مخـالف اطـراف آن                                               مسلمانان نسبت بـه اوضـاع و احـوال گـروه    

  :  2 ،      0009  ،   اهلل       فضــل  د)  شو                                                 رکین و هــر گــروه مخــالف دیگــری را شــامل مــی                  اهــل کتــاب، مشــ

083     .)     

 اهلل فضـل : اگـر نظـر مفسـری خـالف ظـاهر آیـه باشـد عالمـه         نقد آرای سایر مفسـران . 9

، فضـل اهلل نظـر طبرسـی ذیـل     مثـال  عنـوان  بـه پـردازد.  نظر آن مفسـر مـی   نقد بهدر تفسیر خود 

ــه  ــوا م ــن  ح ی ــث  أ ف ــاض  الن  ــاس   »بقــره  199آی ــراهیم   «        النــاس »     کــه   «                                                           ث ــم   أ ف یض                      را حضــرت اب

ــی،   ــته است)طبرس ــی   12  :       0312،2                       دانس ــد م ــه                 ( نق ــاهر آی ــالف ظ ــد و آن را خ ــته                                     کن          دانس

ــد کــه اراده کــردن شــخص واحــد از لفــ                اســتدالل مــی ــوده و   «        النــاس »                                               کن                       خــالف ظــاهر ب

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_199_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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ــل است)  ــد دلی ــدن آن نیازمن ــل                                   برگزی ــه      (، از    001  :       0009،0  ،   اهلل       فض ــی  ا         نمون ــر م ــوان               ی دیگ        ت

ــل                                نقـــد آرای کالمـــی شـــیخ مفید) ــوعلی    001  :  2  ،     0009  ،   اهلل        فضـ                                   ( و نقـــد آرای کالمـــی ابـ

         پـــس از     اهلل        فضـــل               کـــه تفســـیر          آنجـــا                     را نـــام بـــرد. از    (   010  :   22  ،     0009  ،   اهلل        فضـــل      جبایی)

ــه        ــرات عالم ــیر او نظ ــت. در تفس ــده اس ــته ش ــه نگاش ــان و نمون ــزان، البی ــیرهای المی                                                                                                   تفس

      (.      031  :     0381      پوری،                                    خویی و مکارم شیرازی رد شده است)حسین    اهلل   ت ی آ          طباطبایی، 

ــه مباحــث فلســفی و کالمــی کــم. 10 ــه  چنــدان مــن وحــی القــرآن: تفســیر تــوجهی ب ب

ــدتی و      ــه موضــوعات عقی ــیر در اراي ــن تفس ــت. ای ــه اس ــی نپرداخت ــفی و کالم مباحــث فلس

ــه طــرح مباحــث فلســفی مــی   ــه ب ــداول ک ــج و مت ــا روش رای ــردازد، کالمــی ب ــهپ ــه ب ی ا گون

متفــاوت عمــل کــرده و معتقــد اســت مباحــث اعتقــادی مطروحــه در قــرآن عــاری از تحلیــل 

فکـری، احساسـی، علمـی و کـاربردی      و تعقیدهای فلسـفی اسـت. در اسـلوب قـرآن جانـب     

عقلـی در   جانـب  بـه بـاهم و در کنـار هـم مطـرح اسـت، ولـی اسـلوب فلسـفی تنهـا           زمان هم

 (. 10و  9: 9: 1419، اهلل فضلانسان نظر دارد)

در طــرح مباحــث اعتقــادی و کالمــی همچــون  اهلل فضــل: ی از ســید قطــبریرپــذیتأث. 11

بـه جنبـه عـاطفی و احساسـی توجـه داشـته       سید قطب عمل کـرده و در تبیـین ایـن مباحـث     

ـ تأکو در تمایز اسـلوب قـرآن و اسـلوب فلسـفه در طـرح مباحـث اعتقـادی بـر ایـن           دارد  دی

که در تشرید مباحث عقلـی بایـد بـه جنبـه عـاطفی و احساسـی و اثرگـذاری آن بـر زنـدگی          

ــب،   ــید قط ــه داشت)س ــه   اهلل فضــل(. 714: 2، 1425توج ــوین ب ــه روش ن ــود ب ــیر خ در تفس

سید قطـب، بـه تفسـیر قـرآن پرداختـه اسـت، بـا ایـن تفـاوت          « فی ظالل القرآن»ک تفسیر سب

 یقلاســت) بهــره بــرده الســالم همیعلــ تیــب اهــلکــه چــون مــذهب شــیعی داشــته از دیــدگاه 

 ( . 72: 1795، زاده

 های تفسیر تسنیم. اهم ویژگی7

 است:ذیل قابل ارايه  شرط بهبا بررسی تفسیر تسنیم یازده ویژگی مهم آن 
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ــیر  . 1 ــاعی تفس ــادی و اجتم ــبغه اجته ــادی و    ص ــردی اجته ــا رویک ــی ب ــوادی آمل : ج

اســت، دســت بــه تفســیر قــرآن زده اســت.  تســنیماجتمــاعی کــه گــرایش غالــب در تفســیر 

   فصــر         مــأثور      بــه         تفســیر     ً اواًل      کــه        معنــا        بــدین                                     دارای روش و مــنهج اجتهــادی اســت؛         تســنیم

   از         تفســیر       ایــن    در       ً   ثانیــًا        اســت؛   ن آ          مفســر           اجتهــاد   و        فکــری        کوشــش         محصــول        بلکــه         نیســت،

                            تفســیر قــرآن بــا قــرآن،        هــای   روش   ،    جــه ی    درنت      شــده            اســتفاده         تفســیر           مســتندات   و         منــابع       همــه

جـوادی آملـی بـه مباحـث اجتمـاعی      0      شـود.                                                    قرآن با سـنت و قـرآن بـا عقـل در آن دیـده مـی      

ای دارد و رسـالت اندیشـمندان دینـی در عصـر حاضـر      مورد نیاز نظـام اسـالمی توجـه ویـژه    

(. او 279: 1797،1دانــد)جوادی آملــی، ، آگــاهی نســبت بــه فضــای حــاکم بــر جامعــه مــی را

هـایی از قــرآن بـه مباحـث مــورد نیـاز جامعــه پرداختـه تــا      در تفسـیر خـود بــر اسـاس یافتــه   

سـوره بقـره کـه     277مثـال، ذیـل آیـه     عنـوان  بـه مشکالت اجتماعی عصر خود را حـل کنـد.   

-تمـاعی پرداختـه و عـدل را حـاکم بـر تمـام حـوزه       درباره ربا است، بـه بحـث از عـدالت اج   

   2(.574: 12، 1797کند)جوادی آملی، های اجتماعی قلمداد می

: تفسـیر تسـنیم تفسـیری از جـنس زمـان و در پاسـخ بـه نیـاز         ویژگی عصـری تفسـیر  . 2

ــانی         ــفی و عرف ــی، فلس ــطالحات منطق ــه از اص ــف گرچ ــت. مؤل ــده اس ــده ش دوران آفری

ت و زبـان آن متـداول و رایـج بـا زمـان عصـر مؤلـف اسـت)جوادی         استفاده کـرده، امـا ادبیـا   

ــود و  707و  120: 11، 51: 4؛ 221: 1، 1797آملـــی،  (. جـــوادی آملـــی ادبیـــات زمـــان خـ

هــای شناســد. فعالیــتهــای فکــری معاصــر خــود را مــیشناســانه و جریــانگفتمــان معرفــت

ــده و عصــری دارد.    ــق تفســیری زن ــا خل ــف ســنخیت ب ــه اجتمــاعی و سیاســی مؤل توجــه ب

هـای رویکـرد عصـری مفسـر در تفسـیر      مسايل علمـی و اعجـاز علمـی قـران یکـی از نشـانه      

                                         
: 1795. برای آشنایی بیشتر با روش تفسیر قرآن با قرآن، قرآن با سنت و قرآن با عقل جوادی آملی رجوع کنید به: ایمـانی،  0

 .72 – 10: 1791؛ شجریان، 120-75: 1791عصار، ؛ بنی41-47

  .   110  ،   08  ؛    320  ،   01  ؛  1  21  ،   01  ؛    112  ،   01  :     0391                                    های بیشتر رجوع کنید به: جوادی آملی،                    . برای مشاهده نمونه2
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ــهتســنیم اســت.  ــوان ب ــه لقــاح ابرهــا و گیاهــان)جوادی آملــی،   عن ــه، اشــاره ب ، 7: 1797نمون

 (.  770، 24: 1797(؛ حرکت وضعی و انتقالی زمین)جوادی آملی، 207

ــویژگــی تربیتــی تفســیر. 7 شناســی و شــناخت همــه ابعــاد ه انســان: در تفســیر تســنیم ب

 طــور بــهشــده اســت. در ایــن تفســیر  دیــتأکهــا ابعــاد وجــودی انســان و رشــد و تربیــت آن

گســترده بــه اهمیــت، جایگــاه و شــیوه رفتــار بــا ابعــاد وجــودی انســان توجــه شــده اســت.  

چگــونگی برخــورد و میــزان اهمیــت هــر کــدام از ابعــاد مــادی یــا معنــوی انســان متفــاوت   

، در رویکـرد تربیتـی ایـن تفسـیر بـه معیـار برتـری انسـان)جوادی آملـی،          مثـال  عنوان بهاست. 

ــان 525، 7: 1792 ــط انس ــی،   (، رواب ــدیگر)جوادی آمل ــا یک ــا ب ــاوت 420، 27: 1792ه (، تف

ــی،  انســان ــا هم)جــوادی آمل ــا ب ــی،  477، 17: 1797ه ــه)جوادی آمل ــیم و تزکی ، 1792( و تعل

 ( توجه شده است.  71: 7

کــه مطــول و مبســوط اســت، امــا  حــال نیدرعــ تســنیم: تفســیر نینشــ دلن و بیــان روا. 4

علــوم از بیــانی روان و  مختلــفهــای بــه دلیــل تســلط نویســنده آن بــه زبــان عربــی و حــوزه

          ی مطالـب       بنـد          عنـوان   هـای روان بـودن ایـن تفسـیر    برخوردار اسـت. یکـی از نشـانه    نینش دل

                                   همچــون گزیــده تفســیر، لطــایف و                                                              و مفـاد تفســیری ذیــل هــر آیــه اســت، انتخـاب عنــاوینی   

     تــر                                              توانـد ارتبـاط مفســر و خواننـده را عمیـق                                                       اشـارات، تـذکر، اشــاره، بحـث روایـی و ... مــی    

                                   هـای روان بـودن ایـن تفسـیر آن                                                    هـای مقـدر او پاسـخ دهـد. از دیگـر نشـانه                   کند و به پرسش

                                                                                              است که مفسـر آن بـرای هـر آیـه فصـلی جداگانـه در نظـر گرفتـه و ایـن اسـلوب دسترسـی            

   (.  21  :  0  ،     0391                کند)جوادی آملی،      تر می                      ه تفسیر هر آیه را آسان ب

ــدمات   .  1 ــر مق ــا               ذک ــیر          راهگش ــوادی در تفس ــه ج ــنیم                             : عالم ــوانی           تس ــب عن ــدا در قال                             ابت

ــه ذکــر مقــدماتی                                                                                                     همچــون گزیــده تفســیر، لطــایف و اشــارات، تناســب آیــات، تــذکر و ... ب

ــردازد کــه     مــی ــر و ســریع          راهگشــا              پ ــات اســت. وی                        در فهــم بهت ــر آی         ســوره      هــر        آغــاز    در                       ت

  ،  «      سـوره             پیشـگفتار  »             بـا عنـوان              گونـاگون            محورهـای     در        سـوره             شناسـاندن         بـرای        کلـی         مباحثی

         تسـنیم                                                            کنـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن مقـدمات در تفسـیر                    بیـان مـی    «               فضای نزول سوره »
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                                                            کمتـر اسـت و فراوانـی ایـن مقـدمات بـه فراخـور بحـث                          من وحی القـرآن          از تفسیر        مراتب    به

              بیشتر است.              حی القرآن    من و         در تفسیر 

                  ، آثـار تفسـیری   گیـری از منـابع متعـدد لغـوی، حـدیثی     : بهـره گیری از منابع متعددبهره  .  1

                                                                                     ، منـابع کالمـی و فلسـفی بـا محوریـت منـابع شـیعی و اسـتفاده از منـابع اهـل                متأخر        متقدم و 

          تفاسـیر     از         تفسـیر       سـی          نزدیـك       بـه         مفسـر                                      هـای تفسـیر تسـنیم اسـت. رجـوع                 سنت از ویژگی

                  هـای ارجـاعی آن             و پانوشـت          قرآنـی    ی           وا ه پژوهـ         منـابع          برخـی    و       سـنت        اهـل    و        شـیعه     بر   معت

          گیـری از                                                                                      شاهد بر این امر است کـه فهرسـت منـابع آن در پایـان مجلـدات آمـده اسـت. بهـره        

     (.    09  :     0381                                                          منابع متعدد نشان از تسلط و همت واالی مفسر دارد)فهیمی تبار، 

                         بـه فراخـور بحـث بـه              تسـنیم              ی در تفسـیر               جـوادی آملـ  : توجه به مباحث علـوم قرآنـی  .7

-                                                                                        موضوعات علوم قرآنـی همچـون ظـاهر و بـاطن، ناسـخ و منسـوه، تناسـب آیـات و... مـی         

ــی،  ــوادی آملـ ــابه     139  :   00  ؛    102  :   00  ؛   11  :  0  ،     0391                         پردازد)جـ ــم و متشـ ــت محکـ                                   (. محوریـ

                                                                                              آیــات از موضــوعات مهــم علــوم قرآنــی اســت کــه در تفســیر جــوادی آملــی حــايز اهمیــت  

     (.     011-   013  :     0381          ادی آملی،           است)رک: جو

معنـای وا گـان و تعیـین                یـابی بـه              بـرای دسـت                        : توجـه بـه سـیاق                     توجه به مقوله سیاق  .  8

قرینــه  عنــوان بــهاســت. جــوادی آملــی از ســیاق  تســنیمهــای تفســیر مقصــود آیــه از ویژگــی

دانــد کــه نــزول یکجــا و گیــرد و اســتفاده از ســیاق را در جــایی روا مــیپیوســته کمــک مــی

مـدعا باشـد. وی بـر     دیـ مؤآیات احـراز گـردد تـا وحـدت سـیاق آیـات، شـاهد و         مجموعی

آن است که ابتدا باید سـیاق درونـی آیـه را تحلیـل، سـپس بـه بررسـی سـیاق بیرونـی یعنـی           

ی ریـ گ بهـره ( بـا کمـک   77، در آیـه تطهیر)احـزاب،  مثـال  عنـوان  بـه آیات قبل و بعد پرداخـت.  

ــی    ــان م ــد نش ــل و بع ــات قب ــیاق آی ــه از س ــد ک ــامبر) (    ده ــان پی ــه زن ــن آی ــاب ای خط

 191در آیــه « فتنــه»( یــا بــرای روشــن ســاختن معنــای 112، 1: 1797نیســتند)جوادی آملــی، 

دانـد)جوادی  مـی  کـافران را آزار « فتنـه »سوره بقره با توجـه بـه سـیاق آیـات بعـدی، مـراد از       

                                       ون  ق ــل  م ــا أ ن ف ق ــت م  م ــن                                      ی س ــأ ل ون ك  م ــاذ ا ی ن ف ق ــ»در آیــه « خیــر»( یــا وا ه 114: 9، 1797آملــی، 
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ســوره  170گیــری از ســیاق آیــات دیگــر قــرآن همچــون آیــه ( را بــا بهــره215)بقــره،  «     أ   خ ی ــرأ

 (.515: 10، 1797کند)جوادی آملی، سوره عادیات، به مال تفسیر می 7بقره و آیه 

                            بـا لطافـت، ظرافـت و ادب            تسـنیم                              : جـوادی آملـی در تفسـیر                            نقد آرای سـایر مفسـران    .  9

ّ        هـا را رّد مـی                ای از دیـدگاه           خا  پـاره  ّ              نمونـه، ایشـان بـه رّد نظـر              عنـوان       بـه        کنـد.            ی          فخـر راز                  

                   را فعـل معلـوم و     «       نسـئل  »          ی را کـه           فخـر راز                                    سـوره سـباء پرداختـه و دیـدگاه         21           در ذیل آیه 

ــی و   «  ال » ــؤال »              را الی نه ــی    «       س ــردود م ــته، م ــتفهامی دانس ــه را اس ــی،                                                در آی ــد)جوادی آمل                      دان

-                                                                               یـدگاه محمـد عبـده را کـه احکـام صـادره از پیـامبر را بـر دو نـوع مـی                ( یا د   313  :  0  ،     0391

-                                                                                                  داند که نـوعی از آن را نتیجـه اجتهـاد دانسـته و ایـن دسـته از احکـام را ممکـن الخطـا مـی          

                                     کنـد کـه هرگـز در دایـره احکـام                         کنـد و بیـان مـی                     سوره نجـم رد مـی     0  و    3    آیه     بر   ه ی  تک        داند با 

     (.     121  :  0  ،    391 0                 گوید)جوادی آملی،                 بدون وحی سخن نمی

                      بـه مباحـث کالمـی و             تسـنیم            : تفسـیر                                             توجه بـه مباحـث فلسـفی، کالمـی و عرفـانی       .   01

          تســنیم،                                                                                         فلســفی و آراء عرفــانی و فقهــی عنایــت داشــته اســت. ایــن امــر باعــث شــده تفســیر 

                مفسـری امـامی            عنـوان       بـه                              جلـد گـردد. جـوادی آملـی         81                                تفسیر مبسوط و مطـولی در قالـب   

                 ، در ذیـل آیـه         مثـال          عنـوان       بـه                                     مباحـث کالمـی بهـره بـرده اسـت.                                مذهب در تفسـیر کالمـی از   

        کنـد و                                            بـه مسـئله جبـر و اختیـار اشـاره مـی        «                    و                       و       ی ض ل   ب ه  ك ث یروا و ی ه ـد ی ب ـه  ك ث یـروا    »          سوره بقره     21

ــین ایــن دو اســت)جوادی    ــه تفــویض وجــود دارد، بلکــه امــری ب ــر و ن ــه جب                                                                                                قايــل اســت ن

ــی،  ــی از ا  0  (.   130  :       0391،2        آمل ــوادی آمل ــاهیم و                      ج ــرای ادراک مف ــفی ب ــد فلس ــول و قواع                                                   ص

                                                                                               مقاصــد قــرآن کمــک گرفتــه اســت. وی از شــیوه اســتدالل در تفســیر تســنیم بهــره گرفتــه و  

       کنــد.                                                                                 آیــات مربــوط بــه هســتی و وجــود را بــر اســاس شــیوه فلســفی تفســیر مــی      ژه   یــ و      بــه

   ر ی    پـذ    ن     مکـا   و    ر ی    پـذ         زمـان                                           حکمـت متعالیـه روح انسـانی را مجـرد و           بـر    ه ی  تک     ، با     مثال       عنوان    به
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                   ی اسـت، جـزای آن         نشـدن       زوال                  دانـد کـه چـون                                                دانـد، بلکـه عمـل و بـاور را محـور مـی         نمی

 0  (.   010  :  8  ،     0391                       ناپذیر است)جوادی آملی،        هم زوال

                                                                 بـه مباحـث عرفـانی و ذوقـی کـه بـه تفسـیر بـاطن قـرآن و                 تسنیم                    جوادی آملی در تفسیر 

                              اولیـاء معصـوم را بـدیهی و                                                         پـردازد توجـه خـا  دارد. او راه شـهود انبیـاء و                    اشارات آن مـی 

ــی  ــی م ــّین تلق ــد  ّ                 ب ــان از          کشــف   و      کن ــت را در صــورت اطمین ــل معرف ــانی اه ــهود عرف                                                             و ش

        عمـران           سـوره آل      091         در آیـه    »       هجـرت  »        مثـال          عنـوان       بـه         دانـد.                              صحت آن، از مصادیق آیـه مـی  

                                                                   دانـد کـه انسـان از علـم حصـولی و ذهنـی بـه علـم شـهودی و                                    را از نوع هجرت کبـری مـی  

     2  (.   129  :   01  ،     0391            جوادی آملی،               قلبی هجرت کند)

ــذیتأث. 11 ــاییریرپ ــه طباطب از آراء و روش تفســیری  تســنیم: نویســنده تفســیر ی از عالم

ــترین   ــایی بیش ــه طباطب ــذیتأثعالم ــایی  ریرپ ــه طباطب ــب عالم ــاگردان مکت ی را دارد، وی از ش

ــوده و از روش تفســیری و فلســفی ایشــان بهــره مــی  ــرآن  ب ــه ق ــرد و روش تفســیر قــرآن ب ب

بـه اسـتاد خـود     کنـد و در مبـانی و روش  را بـه کمـال و تمـام بـه خـود نزدیـک مـی        میزانال

نیـاز از  ، قـرآن را در اصـل حجیـت و داللـت مسـتقل و بـی      مثـال  عنـوان  بـه جویـد.  ی مـی تأس

گیـری از تفاسـیر و جوامـع حـدیثی اهـل      تفسـیر روایـی و بهـره    روش دردانـد و یـا    غیر می

 (. 20: 1777کند)فهیمی تبار، می سنت همچون عالمه طباطبایی عمل

 تسنیم ومن وحی القرآن  های. مقایسه و تحلیل اهم ویژگی4

ــا   0  ــیر ب ــر دو تفس ــه                            . ه ــخگویی ب ــل پاس ــرآن را متکف ــاعی ق ــادی و اجتم ــبغه اجته ص

تـوان مشـکالت اجتمـاعی عصـر     داننـد کـه بـا الهـام از آیـات آن مـی      موضوعات روزآمد مـی 

 خود را حل کرد. 
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ــر دو مفس   2 ــ  . ه  ّ ــن           ــان روش ــه   ر از عالم ــین و فع االن عرص ــ             ب  ّ ــی و          ــاعی، سیاس ــای اجتم ه

        بـرای    و                  دریافـت نمـوده           جنبشـی    و         حرکتـی          نگـاهی       بـا     را        قـرآن   کوشـند فقهی هستند که مـی 

 .      بگیرند       الهام    آن    از       آینده   و     حال

ــت  7 ــا جه ــر ب ــر دو مفس ــیر ه ــارات،   . تفس ــان اش ــه انس ــیم و تزکی ــی و تعل ــری تربیت گی

 کنند.ذابی را مطرح میو ظرایف تربیتی ج فیلطا

و ادیـب                                                    بنـدی مطالـب و مفـاد تفسـیری ذیـل هـر آیـه              عنـوان   . هر دو تفسیر بـه جهـت  4

ــان روان و   ــودن مفسرانشــان  از بی ــب ب ــن   نینشــ دلو خطی ــایز آن دو در ای ــد. تم برخوردارن

اهلل از تفصــیل در توضــید اجتنــاب ورزیــده، ولــی جــوادی آملــی مطــول و  اســت کــه فضــل

جلـد و   25در  مـن وحـی القـرآن   پـردازد. از همـین رو تفسـیر    آیـات مـی  مبسوط بـه تفسـیر   

 جلد خواهد بود. 70 تیدرنها تسنیمتفسیر 

ــا ذکــر مقــدمات   5 ــه تفســیر هــر ســوره ب ــرداختن ب ی راهگشــا. هــر دو مفســر قبــل از پ

                                                سـوره، فضـای نـزول، موضـوع و اهـداف سـوره                   پیشـگفتار   بنـدی شـده ماننـد   متنوع و عنوان

                                                  کننـد. تفـاوت دو تفسـیر در ایـن زمینـه ایـن                                  تـر آیـات را تسـهیل مـی       ریع                     و... فهم بهتـر و سـ  

         مراتـب       بـه                      مـن وحـی القـرآن                                                                کـه فراوانـی ایـن مقـدمات بـه فراخـور بحـث در تفسـیر              است

           بیشتر است.

، منــابع متــأخراز منـابع متعــدد لغــوی، حـدیثی، آثــار تفســیری متقـدم و                     . هـر دو مفســر   1

 کنند.هم استفاده می                 از منابع اهل سنتشیعه                 با محوریت منابع  فلسفی و کالمی

ـ    تحر                                    بـه مباحـث علـوم قرآنـی ماننـد        . هر دو مفسـر 7                           ی قـرآن، اعجـاز قـرآن،     ر ی      ناپـذ    ف   ی

ــاطن، محکــم و        نــزول                        مکــی و مــدنی، اســباب                                                                ، ناســخ و منســوه، تناســب ســور، ظــاهر و ب

           پردازند.                متشابه و... می

   را            مـوردنظر                   کـه معنـی لفـ        ای                         قـراين لفظـی و حالیـه    عنـوان  بـه هر دو مفسر از سـیاق    . 8

     اند.                          کند در تفسیر خود بهره برده      کشف می
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ــتفاده از اســتدالل     - 9 ــا اس ــا ادب خــا  ب ــر ب ــر دو مفّس ّ                                                   ه ــه         ــد      ب ــی       نق -                  آرای مفســران م

 نظر مفسری خالف ظاهر آیه باشد.   که             ً      پردازند. خصوصًا وقتی

در ایــن اســت کــه  تســنیمبــا  القــرانمــن وحــی . یکــی از تمــایزات شــاخص تفســیر 10

اهلل در تفسـیر خـود چنـدان بـه مباحـث فلسـفی و کالمـی نپرداختـه و قايـل اسـت کــه           لفضـ 

        مفســری          عنــوان      بــه  قــرآن عــاری از تحلیــل و تعقیــدهای فلســفی اســت، ولــی جــوادی آملــی

                                                                                    بـه مباحـث کالمـی و فلسـفی و آراء عرفـانی و فقهـی عنایـت ویـژه داشـته کـه                       امامی مذهب

                جلد خواهد بود.     81   در      نیم  تس                                   همین  امر موجب تطویل و تفصیل تفسیر 

ــر از  00 ّ         . هــر دو مفّس آراء و روش تفســیری مفســران برجســته و معــروف معاصــر خــود             

در طــرح مباحــث اعتقــادی و کالمــی همچــون ســید قطــب عمــل   اهلل فضــلانــد. بهــره بــرده

کــرده و در تبیــین ایــن مباحــث بــه جنبــه عــاطفی و احساســی توجــه نمــوده اســت، بــا ایــن 

 است. بهره بردهالسالم نیز علیهم تیب اهلاز دیدگاه اهلل تفاوت که فضل

  تسنیمو  من وحی القرآن. فرایند فهم و تفسیر 5

                 بـه شـرحی کـه     تسـنیم و  مـن وحـی القـرآن                    هـای دو تفسـیر                                 با توجـه بـه تبیـین ویژگـی    

                                 اهلل و جـوادی آملـی دسـت یافـت                                                         توان بـه فراینـد فهـم و تفسـیر از دیـدگاه فضـل             گذشت می

                    ی آن را ترسیم نمود.                و در قالب نمودار

 اهللفضل من وحی القرآنفرایند فهم و تفسیر  . تحلیل1-5

ـ         بـه ترت                                  در فرایند فهـم و تفسـیر بایـد     هـای  بـا بررسـی نمونـه                       هـایی را برداشـت.       گـام    ب   ی

، 1419، اهلل فضــلسـوره بقره)  91تـا   77همچـون آیـات   مـن وحـی القــرآن  فراوانـی در تفسـیر   

ــات 170: 2 ــوره نساء) 91-77(، آیـ ــسـ ــات 95: 7، 1419،7، اهلل لفضـ ــا  1(، آیـ ــوره  5تـ سـ

ــلمايده) ــات  59 -7: 7، 1419، اهلل فضـ ــوثر آیـ ــوره کـ ــا  1(، سـ ــل)7تـ : 24، 1419، اهلل فضـ

ــا  1(، ســــوره   آیــــات 447 -441 (، ســــوره 279 -229: 19، 1419، اهلل فضــــل)77تــ

ی شـود کـه فضـل اهلل طـ    ( روشـن مـی  459 -449: 1419،24، اهلل فضـل )1تـا   1کافرون آیـات  
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ـ   کنـد. فرایندی در ده گام آیات قـرآن را تفسـیر مـی                                      مواجهـه مفسـر بـا مـتن قـرآن             گـام    ن ی     اول

 خطـوط                      . سـپس در گـام دوم                              ً                                  )مطـابق روش تفسـیر ترتیبـی غالبـا  بـه تفکیـک هـر آیـه(            است 

دهـد.  توضـید مـی   «السـوره  أجـواء  فـی » عنـوان  تحـت  هـا  سـوره  ابتـدا   در سوره آیات كل 

 از گیـری بهـره  و الفـاظ  ظـواهر  بـه  اعتمـاد  بـا  هـا آن داللـت  و الفـاظ  در گام سوم به معنایـابی 

 پردازد.  اند می كرده احاطه را لف  كه قراين  و سیاق

 ایسـتایی  عـدم  و «النـزول  مناسـبه » عنـوان  تحـت    اجمـال   در ادامه درگـام چهـارم بحثـ    

 مـورد  شـده در  مطـرح  شـبهات  کنـد و در گـام پـنچم بـه ذكـر     نـزول را مطـرح مـی    سبب در

ّ      رد  مـی  را مناسـب آن  بیـان   بـا  و آیات مبادرت ورزیده برخ   اسـتناد  کنـد. در گـام ششـم بـا     

پـردازد. در گـام هفـتم بـا     مغـایر مـی   تفسـیری  آرای نقـد  و نقلـی بـه طـرح    و عقلـی  دالیل به

 نقـد  یـا بـه   آیـه تأکیـد ورزیـده    مـراد  و شـده  کشـف  مفهـوم  بر مبنی معتبر روایی شواهد ارايه

 مسـايل  پـردازد. در ادامـه در گـام هشـتم بـه طـرح      بـا موضـوع مـی    روایات در ارتبـاط  برخی

اختالفـی   مسـايل  در سـنت  اهـل  پرداختـه و نظـرات مفسـران    امامیـه  مـذهب  طبـق  بـر  کالمی

 یــا «اســتیحاء» قالــب در  آیــات از گیــر  کنــد. در گــام نهــم بــه نتیجــهنقــد مــی را محترمانــه

ــا «ایحــاءات» ــرد ب ــادی رویک ــی و اجته ــاعی م ــردازد. اجتم ــیری پ ــر تفس ــانی نظ ــام پای  در گ

ارايـه   تربیتـی  جنبـه  غلبـه  و تحلیـل  بـا  همـراه  علمـی  مباحـث  بـه  توجـه  بـا  روزآمد خـود را 

 کند.می

 جوادی آملی تسنیمتحلیل فرایند فهم و تفسیر  .1-1-5

ــه ــا بررســی نمون ــی در تفســیر ب ــات   تســنیمهــای فراوان ــا  1همچــون ســوره حمــد آی ت

ــی،  7 ــوادی آمل ــات  (551 -257:  179،1)ج ــره آی ــوره بق ــا  157، س ــی،  151ت ــوادی آمل )ج

 -71: 1797،17)جـــوادی آملـــی،  5تـــا  1آیـــات  عمـــران آل(، ســوره  192 -570: 7، 1797

ــوره 71 ــران آل(، س ــه  عم ــی، 159آی ــوادی آمل ــه  117 -177: 1797،11)ج ــاء آی ــوره نس (، س

ــی، 2 ــات 275 -217: 17، 1797)جــوادی آمل ــراهیم آی ــا  41(، ســوره اب ــ47ت ی، )جــوادی آمل

ــات  277 -227: 1797،44 ــر آیـ ــوره حجـ ــا 1(، سـ ــی، 7تـ ــوادی آملـ  -729: 44، 1797)جـ
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ی طــی فراینــدی در ده گــام آیــات قــرآن را تفســیر آملــ یجــوادشــود کــه ( روشــن مــی757

                            ً             )مطابق روش تفسـیر ترتیبـی غالبـا  بـه                                            مواجهـه مفسـر بـا مـتن قـرآن اسـت           گام   ن ی   اول  کند.می

دهـد. سـپس   آیـه مـورد بحـث را ارايـه مـی      تفسـیر  زای اگزیـده              در گـام دوم    تفکیک هر آیه(.

مبـادرت ورزیـده    (آیـه  تفسـیر )معنـا  بـر  داللتشـان  تعیـین  و آیـه  الفاظ یابیدر گام سوم با معنا

ـ  کلمـات   یابیـ رهینظ  و در ادامه در گام چهارم با ـ آ کلمـات  نیعـ  افتنیعنـی ی در کـل قـرآن    هی

 آیـاتی  یـابی آیـات یعنـی یـافتن    بـا قرینـه  پـردازد. در ادامـه در گـام پـنجم     می ها  ّ        تدب ر در آن به

 ورزد. ها مبادرت میآن در      ّ  به تدب رموردنظر  آیه کلمات باخانواده  هم کلمات واجد

کوشـد  مـی  سـیاق  بـه  توجـه  هـا و عطـف  قرینـه  و هـا نظیـره  بـه  آیه در گام ششم با ضرب

ان نظـری و  درسـتی دریافـت نمایـد. در گـام هفـتم بـا اشـرافی کـه بـه عرفـ          آیه را به مفهوم تا

کنـد. در  عملی و نظرات کالمـی و فلسـفی دارد لطـایف و اشـارات آیـه را ارايـه و تبیـین مـی        

 بــرای معتبــر روایــی شــواهد ســعی در آوردن روایــی طــرح محتاطانــه بحــث گــام هشــتم بــا

ــد، ــق تخصــیص، تقیی ــرح و تطبی ــی ش ــه م ــم آرای آی ــام نه ــد. در گ ــیری نمای ــایر را  تفس مغ

پـردازد. در گـام پایـانی    هـا مـی  آن نقـد  بـه نقلـی   و عقلـی  دالیـل  بـه  استناد با مطرح ساخته و 

 دهد.اجتماعی ارايه می رویکرد با جامع خود را  نظر تفسیری

 تسنیمو  القرآنمن وحی. مقایسه تطبیقی فرایند فهم و تفسیر 2-1-5

                             بـه روش ترتیبـی تفسـیر را               موردبحـث                                                      در هر دو تفسـیر، مفسـر پـس از مواجهـه بـا آیـه       

 هـا  سـوره  ابتـدا   را در آیـات  كلـ   خطـوط    اهلل       فضـل                     بـرد. در گـام دوم                   آیـه پـیش مـی          آیه به 

ــوان تحــت ــی» عن ــی «الســوره أجــواء ف ــام دوم  توضــید م ــی در گ ــی جــوادی آمل ــد، ول ده

-دهـد. در گـام سـوم هـر دو مفسـر بـه معنـا       آیه مـورد بحـث را ارايـه مـی     تفسیر ای ازگزیده

درگـام   اهلل فضـل کننـد.  مبـادرت مـی   (آیـه  تفسـیر )معنـا  بـر  داللتشـان  تعیـین  و آیـه  الفاظ یابی

نــزول را  ســبب در ایســتایی عــدم و «النــزول مناســبه» عنــوان تحــت   اجمــال  چهــارم بحثــ 

آیـات مبـادرت    برخـ   مـورد  در شـده  مطـرح  شـبهات  مطرح نموده و در گـام پـنجم بـه ذكـر    

ّ      رد  مــی را مناســب آن بیــان  بــا و ورزیــده ارم و پــنجم کنــد. ولــی جــوادی آملــی درگــام چهــ 
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ـ نظ  همانند استادش عالمـه طباطبـایی بـا    ـ  کلمـات   یابیـ رهی ـ آ کلمـات  نیعـ  افتنیعنـی ی در  هی

ـ  نـه یقرپرداختـه و سـپس بـا     ها   ّ        تدب ر در آن بهکل قرآن   واجـد  آیـاتی  آیـات یعنـی یـافتن    یابی

 اهلل فضـل ورزد. مبـادرت مـی   هـا  آن در      ّ      بـه تـدب ر  مـوردنظر   آیـه  کلمـات   بـا خانواده  هم کلمات

-مغـایر مـی   تفسـیری  آرای نقـد  و نقلـی بـه طـرح    و عقلـی  دالیـل  بـه  استناد م ششم بادر گا

 توجـه  هـا و عطـف  قرینـه  و هـا نظیـره  بـه  آیـه  پردازد و جوادی آملی در این مرحله با ضـرب 

 ی دریافت نماید. درست بهآیه را  مفهوم کوشد تامی سیاق به

ـ  معتبـر  روایـی  شـواهد  در گام هفتم با ارايـه  اهلل فضل  مـراد  وشـده   کشـف  مفهـوم  بـر  یمبن

پـردازد، ولـی جـوادی    روایـات در ارتبـاط بـا موضـوع مـی      برخـی نقـد   بهیا  آیه تأکید ورزیده

آملی در ایـن مرحلـه لطـایف و اشـارات آیـه را بـا نگـاه عرفـانی کالمـی یـا فلسـفی ارايـه و             

 امامیــه مــذهب طبــق بــر کالمــی مســايل در گــام هشــتم بــه طــرح اهلل فضــلکنــد. تبیــین مــی

ــه و نظــرات مفســرین ــل پرداخت ــه مســايل در ســنت اه ــی را محترمان ــی اختالف ــد م ــد. نق کن

ــه طــرح بحــث   ــاط ب ــا احتی ــه ب ــن مرحل ــی در ای ــرای جــوادی آمل ــر ب ــات معتب ــد، روای  تقیی

 در آیـات  از گیـر   اهلل در گـام نهـم بـه نتیجـه    پـردازد. فضـل  آیه مـی  شرح و تطبیق تخصیص،

اجتمـاعی پرداختـه و در گـام پایـانی      و اجتهـادی  ردرویکـ  بـا  «ایحـاءات » یـا  «اسـتیحاء » قالب

 جنبـه  غلبـه  و تحلیـل  بـا  همـراه  علمـی  مباحـث  بـه  توجـه  بـا  روزآمـد خـود را   نظر تفسیری

 مغـایر را مطـرح سـاخته و     تفسـیری  کنـد. جـوادی آملـی در گـام نهـم آرای     ارايـه مـی   تربیتی

 گـام پایـانی نظـر تفسـیری    پـردازد و در  هـا مـی  آن نقـد  بـه نقلـی   و عقلـی  دالیـل  بـه  استناد با

 دهد.اجتماعی ارايه می رویکرد با جامع خود را 

 است: ارايه قابلاهلل و جوادی آملی در نمودار ذیل فرایند فهم و تفسیر فضل
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        جـوادی           تسـنیم      اهلل و      فضـل           القـرآن           مـن وحـی                    فسـیر در تفسـیر               ای فهـم و ت                نمودار مقایسـه 

                آملی)نگارندگان(

تسنیم فرایند فهم و تفسیر قرآن در تفسیر من وحی القرآن فرایند فهم و تفسیر قرآن در تفسیر   
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 گیرینتیجه .1

ــل ویژگــی ــد تفســیر بررســی و تحلی ــا و فرآین ــرآنه ــن وحــی الق  تســنیمفضــل اهلل و  م

هـا زیـاد   هـای آن جوادی آملی در یازده عنـوان واحـد نشـان داد کـه وجـوه اشـتراک ویژگـی       

 انـد  عبـارت هـا  شـوند. اهـم اشـتراکات آن   ر متمـایز مـی  است و در مـواردی انـدک از یکـدیگ   

ای کـه هـر دو مفسـر بـا     گونـه از: هر دو تفسیر دارای صـبغه اجتهـادی و اجتمـاعی اسـت، بـه     

انـد. از آنجـا کـه هـر دو     از آیـات وحـی بـه تفسـیر پرداختـه      استمداد از تعقل، اجتهاد و الهـام 

ــ                    مفس ر از عالمــان روشــن    ّ ــین و فع االن عرصــه     ــ            ب  ّ -تمــاعی، سیاســی و فقهــی هســتند هــای اج       

               ی بـه تفسـیر    ا        گونـه       بـه   و                   دریافـت نمـوده           جنبشـی    و         حرکتـی          نگـاهی       بـا     را      قرآن  اند تاکوشیده

هـر          باشـد.   همگـانی بـوده و هـم پاسـخگوی موضـوعات روزآمـد            فهـم         قابـل            انـد کـه          پرداخته

ــا جهــت ــرای تعلــیم و تزکیــه انســان در تفســیر خــود اشــارات،  دو مفســر ب گیــری تربیتــی ب

          ی مطالـب       بنـد          عنـوان   کننـد. هـر دو تفسـیر بـا    و ظرایف تربیتی جـذابی را مطـرح مـی    فیلطا

ی برخـوردار بـوده و قبـل از پـرداختن بـه تفسـیر هـر سـوره مقـدمات          نینش دلاز بیان روان و 

               انـد. هـر دو                           تـر آیـات طـرح کـرده                                           بـرای تسـهیل در فهـم بهتـر و سـریع       ی متنوعی راراهگشا

ــدد لغــوی، حــد        مفســر  ــابع متع ــدم و  از من ــار تفســیری متق ــأخریثی، آث ــابع فلســفی و مت ، من

                    بـه مباحـث علـوم    هـم اسـتفاده کـرده و                           از منـابع اهـل سـنت   شـیعه                  با محوریت منابع  کالمی

                     ای کـه معنـی لفـ                             قـراين لفظـی و حالیـه    عنـوان  بـه هر دو مفسـر از سـیاق        اند.       پرداخته      قرآنی 

       نقـد       بـه                  اده از اسـتدالل                            و بـا ادب خـا  و اسـتف                  بهـره جسـته        کنـد                          مورد نظـر را کشـف مـی   

ــی  ــران م ــر از                     آرای مفس ــر دو مفّس ــد. ه ّ             پردازن ــته و                      ــران برجس ــیری مفس آراء و روش تفس

در طـرح مباحـث اعتقـادی و کالمـی همچـون       اهلل فضـل انـد.  معروف معاصر خود بهـره بـرده  

سید قطب عمل کـرده و در تبیـین ایـن مباحـث بـه جنبـه عـاطفی و احساسـی توجـه نمـوده           

ـ ب اهـل اهلل از دیـدگاه  اوت کـه فضـل  است با این تفـ  اسـت.   بهـره بـرده  السـالم نیـز   علـیهم  تی

ی تأسـ تفسـیری خـود بـه اسـتاد خـود عالمـه طباطبـایی         جوادی املی نیـز در مبـانی و روش  
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را بـه کمـال و تمـام بـه خـود نزدیـک نمـوده         المیـزان جسته و روش تفسیر قـرآن بـه قـرآن    

     است.

در جهـاتی بـا یکـدیگر     تسـنیم بـا   القـرآن حـی مـن و تفسـیر                               رغـم اشـتراکات یـاد شـده      به

در ایــن  تســنیمبــا  القــرانمــن وحــییکــی از تمــایزات شــاخص تفسـیر    شــوند.متفـاوت مــی 

اهلل در تفسـیر خـود چنـدان بـه مباحـث فلسـفی و کالمـی نپرداختـه و قايــل         اسـت کـه فضـل   

         عنـوان       بـه   است که قـرآن عـاری از تحلیـل و تعقیـدهای فلسـفی اسـت، ولـی جـوادی آملـی         

                                                                      بــه مباحــث کالمــی و فلســفی و آراء عرفــانی و فقهــی عنایــت ویــژه                        مفسـری امــامی مــذهب 

              جلــد خواهــد     81                                                                           داشــته کــه همــین امــر موجــب تطویــل و تفصــیل تفســیر وی)تســنیم( در  

                                                     جلــد ســامان یافتـه اســت. تفــاوت دیگــر ایــن دو      20   در           القــرآن     وحـی     مــن                     بـود، ولــی تفســیر  

ــی مقــدمات راه  ــه فراخــور بحــث در ابتــدای      گشــ                                                   تفســیر در ایــن اســت کــه فراوان                                           ایی کــه ب

                            بیشتر از تفسیر تسنیم است.         مراتب    به               من وحی القرآن                      ها مطرح  شده در تفسیر     سوره

             پـذیرد تـا                            طـی ده گـام صـورت مـی             تسـنیم   و                      مـن وحـی القـرآن                           فرایند فهم و تفسـیر در  

                                         هـا در هـر دو تفسـیر مشـترک و برخـی                                                           مفهوم آیه کشف و تبیـین گـردد. برخـی از ایـن گـام     

       است.          رمشترک ی غ
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  .   018  -  13        ، صفحات   01                سال هشتم، شماره    ،                        تحقیقات علوم قرآن و حدیث  ،  «    عصری

               ات تفســیری در               اهلل بــا روایــ                           روش مواجهــه عالمــه فضــل »   (،     0392                سیاوشــی، کــرم)  .  03

   .   11  -  03  ،  2                                    ، پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، شماره «             من وحی القرآن

  ،  «                   اهلل جـــوادی آملـــی                              اصـــول روش تفســـیری آیـــت »   (،     0391                   شـــجریان، مهـــدی)  .  00

    ..   80  -  19                           معارج، سال سوم، شماره اول، 

ــن)    .  01 ــن حس ــل ب ــی، فض ــع   (،     0312                            طبرس ــرآن          مجم ــیر الق ــی تفس ــان ف ــران:                                 البی            ، ته

            ناصرخسرو.  
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ــا اســتاد ســید   »   (،     0311   اد)                 عظیمــی، محمــدجو  .  01   ،  «  اهلل       فضــل            محمدحســین                             مصــاحبه ب

    .    89-  18  ،  1                            آینه پژوهش، دوره دوم، شماره 

 ، بیروت: الزهراء. من وحی القرآن(، 1799اهلل، محمدحسین) فضل .17

، بیــروت: دار المــالک للطباعــه مــن وحــی القــرآن(، 1419اهلل، محمدحســین) فضــل .17

 و النشر. 

شناســی تفســیر هــای موضــوعی: روشهشپــژو»(، 1777فهیمــی تبــار، حمیدرضــا) .19

 .  79 -11، 57های قرآنی، شماره ، پژوهش«تسنیم

ــی .20 ــوکلی)  قلـ ــدجواد تـ ــا، محمـ ــید  روش»(، 1795زاده، رضـ ــه سـ ــی عالمـ شناسـ

، تفســیر پژوهــی، «اهلل در نقــد آراء عالمــه طباطبــایی در تفســیر المیــزان محمدحســین فضــل

 .  107 -71، 1شماره 

 ، قاهره: دارالشروق. رآنفی ظالل الق(، 1425قطب، سید) .21

ــی  .22 ــاظم قاضـ ــیه، کـ ــص، مرضـ ــازی)محصـ ــدعلی ایـ ــه »(، 1794زاده، محمـ عالمـ

، تحقیقــات «اهلل و اندیشــه همزیســتی اجتمــاعی در تفســیر آیــات قــرآن محمدحســین فضــل

 .  120-101، 25علوم قرآن و حدیث، شماره 

ــمس اهلل)  .27 ــی، ش ــم کالي ــرآن  »(، 1791معل ــی الق ــن وح ــیر م ــی تفس ، «ساختارشناس

 .  127 -109،  77نات، شماره بی
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 ارث ناتمام زنان در کشاکش سنت و مدرنیته
 0معصومه ریعان

 

 چکیده

ــه  ــل         00      آی ــرار داده و مح ــردان ق ــف ارث م ــان را نص ــاء، ارث زن ــوره نس                                                                        س

                                                                 هـای مفسـران از گذشـته تـا زمـان معاصـر گردیـده اسـت. در                         اختالف دیـدگاه 

ــه  دو رویکــرد متفــاوت  ــن آی ــین معاصــرانه ای ــه اســت. عمــده                                                         تبی                               ظهــور یافت

ـ      ـ     ه                                            مفسران معاصـر هماننـد پیشـینیان خـود ب            ارث زنـان          االبـد    ی                 ثبـوت حکـم ال

                     فقهـی، بـه تبیـین      -                         متنـی و برداشـت حقـوقی                                        اعتقاد دارنـد و بـا رویکـرد درون   

                                  ه و آن را مقتضــای همــاهنگی بــا                                                دالیــل ناتمــام بــودن آن توجــه خــا  نمــود

ــا با   ــانواده و متناســب ب ــی خ ــاختار طبیع ــرآن                                                         فطــرت، س ــر ق ــات دیگ ــت آی                            ف

                  بــه آیــه، آن را        منــد   خ ی                                                         انــد. گــروه دوم از بیــرون از مــتن و بــا نگــاه تــار          دانســته

ــاهیم       ــیر مف ــیالّیت در تفس ــاف و س ــا انعط ــته و ب ــزول دانس ــان ن ــای زم                                           ّ                                          مقتض

ــق ــرآن مواف ــاق                   ق ــال انطب ــه دنب ــوتیکی، ب ــا تفســیرهای هرمن ــن گــروه ب ــد. ای                                                                          ان

                           باشـند. در ایـن مطالعـه          مـی       هـا                                                احکام حقوقی مبتنی بـر شـرایط عصـری انسـان    

               هـای ایـن دو                                ای فـراهم آمـده، دیـدگاه                                        توصیفی کـه بـا منـابع کتابخانـه    -      تطبیقی

                                                                                       گروه مـورد بـازخوانی قـرار گرفتـه تـا بـه ایـن سـؤال پاسـخ دهـد کـه تفسـیر             

                                         
  (m.rayaan@basu.ac.ir                                  عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا )   . 0
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ــه  ــا        00                 معاصــرانه آی ــه مفســران ب ــان و مواجه ــورد ارث زن ــوره نســاء در م                                                                س

                            ناتمام بودن آن چگونه است؟  

ــا ــد وا گ ــه  ن              کلی ــودن مفهــوم       00        : آی ــت ب ــان، تفاســیر معاصــر، ثاب                                                                      ســوره نســاء، ارث زن

                         ارث، سیال بودن مفهوم ارث

 مسئلهبیان . 0

ــابع درآمــد اقتصــادی انســان                                                هــا ارث اســت کــه بــدون تــالش شخصــی و از                                               یکــی از من

                   گـردد. در قـانون                                                                                     طریق ن س ـب یـا سـبب بعـد از درگذشـت افـراد بـه بازمانـدگان منتقـل مـی          

ــران در ــدنی ای ــاده                    م ــق                یکــی از راه     001       م ــده و طب ــین گردی ــت، ارث تعی ــال مالکی ــای انتق                                                        ه

                                       ارث بــه مــوت حقیقــی یــا بــه مــوت  »                                            قــانون مــدنی، چنــین تعریــف شــده اســت:      811       مــاده 

ّ                         فرضــی مــوّرث تحقــق پیــدا مــی                      حکــم قــانون صــورت                                   در واقــع کســب ایــن مــال بــه   «.      کنــد         

       نحــوه                 نــدارد. امــا                                                                           پــذیرد و اراده متــوف ی و وارثــان هــیچ نقشــی در ایــن انتقــال             مــی

                             خصـو  در اعتقـادات مـذهبی                                                            آوری ایـن مالکیـت در منـاطق و عقایـد مختلـف، بـه           دست    به

                                                                           هـای مختلفـی طـرح گردیـده اسـت. در بحـث ارث، طبقـات متعـددی قـرار                            مردمان به گونـه 

                           کـه مالکیـت مطـرح اسـت             آنجـا                                                               دارند که اولـین طبقـه، ارث فرزنـدان از والـدین اسـت و از      

ــه               قانونمنــدی آن  ــو      ب ــراد،     ان     عن ــر عهــده                         ســهم/حق مشــخص اف ــانون             ب ــا از          ق                        گــذاران اســت ت

                             اختالفات داخلی جلوگیری کنند. 

ــهمیه  ــن س ــت.                    ای ــده اس ــزارش ش ــاوت گ ــه تف ــان ب ــدی در ادی ــه                                                       بن ــورهای         آنچ              در کش

                                                                                             اسالمی در مورد این حق آمده، بـر طبـق آیـات قـرآن تعریـف شـده و لـذا سـهم هـر یـک از           

ــان  ــا فقیه ــدگان از نگــاه مفســران ی ــین                                                 بازمان ــوانین کشــورهای                    مســلمان تعی ــده و در ق                                  گردی

ـ                                 یابـد. مـا در ایـن نوشـتار                        اسالمی انعکاس مـی        االرث       سـهم                            تـا تفسـیر معاصـرانه حق/      م ی         بـر آن

                                    ســوره نســاء مــورد بررســی قــرار     00                                                             در طبقــه اول یعنــی فرزنــدان متــوف ی را بــر طبــق آیــه  

                زنـان را نصـف                    شـده کـه سـهم                                 تـاکنون بـر آن عمـل مـی            آنچـه                             دهیم، و مشخص نمـاییم آیـا   
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                                                                                  اند و مورد جـدال نبـوده، در حـال حاضـر نیـز مـورد اقبـال اسـت یـا بایـد                  نموده   ن  یی  تع      مردان 

                                       هـای حقـوقی زنـان و مـردان، مـورد                                                                    این قـوانین متناسـب دنیـای مـدرن و منطبـق بـا برابـری       

                                                                                                      بـازخوانی قــرار گیــرد و نگـاه نــوینی در تفســیر ارث زنـان تحقــق یابــد. ایـن آیــه کریمــه در     

                             هــای متفــاوتی را در میــان                      گردیــده و دیــدگاه                                       صــر بــه یــک چــالش نــوین تبــدیل             تفاســیر معا

                                    مفسران و محققان نمودار کرده است.  ک

  تعریف مفاهیم.  2-0

                                                   انتقـال مـال یـا دارایـی متـوف ی بـه دیگـری         »                                 وا ه میراث در لغـت بـه معنـای                میراث/ارث:

                     و باقیمانــده چیــزی                                           ً                                       )خویشـاوندان نســبی یــا سـببی(، بــدون عقــد )قهـرًا(، و بــه معنــای بقـاء    

ــام  ــاقی، یكــی از ن ــای ب ــه معن ــار                                                   اســت و وارث ب                    )راغــب اصــفهانی،   «      اســت  0                هــای پروردگ

  «                                     سـهم بـردن از امـوال شـخص مـرده      »                                          (. در زبان فارسـی نیـز ارث بـه معنـای        111   :      0002

             بـه معنـای                                هـای تخصصـی معاصـر نیـز             نامـه                        (؛ و از نظـر فرهنـگ     090  :  0                    آمده اسـت )معـین،   

                                   اسـت کـه بـا مـرش دیگـری یـا                                                ی( یا حقی )ماننـد حـق خیـار و شـفعه(                      استحقاق مال )دارای »

ــی   ــوت فرضــی( حاصــل م ــرش اســت، )م ــه فارســی،   «     شــود                                                           آنچــه در حکــم م ــگ فق                         )فرهن

                                             بــر ســاختار مصــدری بــه معنــای اســتحقاق        بنــا »                                  ایــن وا ه در نگــاه فقهــا نیــز (. 775  : 1775،1

                       سـببی دارنـد و بنـا                                                     اسـت، از آن نظـر کـه خویشـاوندی نسـبی یـا         ی                      انسان نسبت به مال متوف

ــر فــوت دیگــری،     ــزی اســت  كــه انســان در اث ــای آن چی ــه معن ــای اســم مفعــولی ب ــر معن                                                                                                   ب

   (.   228  :  2 ،    0383           )شهید اول،   «     گردد          مستحق می

ــه اول ارث:    ــوف                   طبق ــا دور شــخص مت ــک ی ــدگان نزدی ــه بازمان ــالق    ی                                                 ب ــه ارث اط                   طبق

ــی ــاده       م ــد       813  و      812                 شــود. در م ــه چن ــات ب ــن طبق ــران، ای ــدنی ای ــانون م                دســته تقســیم                                                     ق

                                         
                              میـرانیم و وارث )همـه خلـق               کنیم و می                             (. و محققا ماییم که زنده می  23     )حجر/  «                                                            و إ ن  ا ل ن ح ن  ن ح ی ی و ن م یت  و ن ح ن  ال و ار ث ون  »   . 0

 .  یم            شوند( ما هست            که فانی می
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                                                 پـدر و مـادر، اوالد و اوالد اوالدنـد کـه درجـه                                                    شوند کـه در ایـن مقالـه طبقـه اول شـامل:         می

                                              اول آنان شامل پدر و مادر و اوالد  متوف ی  است.

پیشینه تحقیق: . 3-0

ــدین    ــران از وال ــر ارث دخت ــز ب ــا تمرک ــه اول ب ــرای طبق ــن نوشــتار ب                                                                                              موضــوع ارث در ای

ــ          اســت؛ ازا ــر وجــه فلســفه                        مقــاالت چنــدی شــکل               در ایــن بحــث     رو   ن   ی ــه کــه بیشــتر ب                                          گرفت

                                                         هـای شــرعی، فقهـی و قـانونی آن سـامان یافتـه اســت                                               تفـاوت ارث زن و مـرد و نیـز دیـدگاه    

         گردد:                                             که به برخی موارد بر حسب سال نشر اشاره می

ــد، دوره      - ــه مفی ــی، نام ــد دیلم ــی ارث زن، احم ــه تطبیق ــماره  8                                                                  مطالع           ، ش

29   ،  0380      .    

                                                 و مــرد در اســالم، عســکری اســالم پــور کریمــی،                         فلســفه تفــاوت ارث زن -

  .    0383  ،   31                   رواق اندیشه، شماره 

                                                                         شــریف محمــد عبــدالعظیم، محمــد، اســتقالل و مالکیــت اقتصــادی زنــان     -

ــودی  ــنت یه ــالم و س ــب،   -                          در اس ــانی راغ ــه ابوالفضــل ایم ــیحی، ترجم ــریه                                                مس         نش

  .    0383  ،  2      شماره    ،           بانوان شیعه

ــران، عبدالحســی  - ــان ای ــانون ارث زن ــأملی در ق ــه              ن رضــایی                                                  ت ــه فق                   راد، مجل

    .      0391  ،  0        ، شماره   00                        و مبانی حقوق اسالمی، سال 

                                       اهلل ایواتلــو، مجلــه کــانون وکــالی                                        فلســفه ارث زن در اســالم، حبیــب   -

    .      0391  ،  2                       دادگستری اردبیل، شماره 

                        ســوره نســاء را مــورد     00                                                                         امــا ایــن مقالــه بــرآن اســت تــا در تفاســیر معاصــر قــرآن، آیــه  

                             متنـی ایـن آیـه را در ارث                        متنـی تـا بـرون                        گیـری نظـرات درون         شـکل                        بررسی قرار داده و روند 

ــارت   ــه عب ــر پای ــان ب ــین  »                            زن ــل حــ  االنثی ــذکر مث ــه    «                              لل ــرار داده ب ــی ق ــه تطبیق ــورد مطالع                                            م

ــه    ــد: تفســیر معاصــرانه آی ــر پاســخ  گوی ــان      00                                                         ســؤاالت زی ــورد ارث زن                                     ســوره نســاء در م
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ــ     ــا دنی ــه ب ــان در مواجه ــات ارث زن ــیر آی ــت تفاس ــت؟ و مقبولی ــث                                                                           چیس ــر و بح                     ای معاص

                                 برابری حقوق زن و مرد چقدر است؟  

 بحث. 2

ــان و       ــوم را در ادی ــن مفه ــریم، ای ــرآن ک ــیر ق ــان در تفاس ــث ارث زن ــاز بح ــیش از آغ                                                                                                پ

            دهـیم تـا                                            ً                                    های مجاور و معاصر نـزول قـرآن کـریم، مختصـرًا مـورد بررسـی قـرار مـی                سرزمین

                      نمـوده و سـپس آن را                                                                        زمان نحـوه نگـرش معاصـران نـزول قـرآن را در ایـن بـاره روشـن             هم

                                                 سوره نساء در تفاسیر معاصر مورد واکاوی قرار دهیم.    00             در آیه کریمه 

 ارث زنان در ادیان .0-2

                     را بگــو اگــر کســی    ل ی       اســراي   ی    بنــ »                                           فرمــان تــورات در ارث زنــان ایــن اســت:                آیــین یهــود: 

        : سـفر      0398          )تـورات،    «                                                                        بمیرد و پسـری نداشـته باشـد، ملـک او را بـه دختـرش منتقـل کنیـد        

ــد ــاب      اع ــه 27          اد، ب ــابرا  21  : 7        ، آی ــد ارث      ن ی           (. بن ــر بودن ــانواده دخت ــدان خ ــر فرزن ــان، اگ                                                         فرم

                                                                                                 برنــد ولــی چنانچــه وارثــین پســر و دختــر بودنــد میــراث بایــد بــین ورثــه ذکــور تقســیم       مــی

                                                                                               گردد و چنانچـه فقـط پسر/پسـران و یـا حتـی نوادگـان پسـری داشـته باشـند، دختر/دختـران           

                                هزینــه دخترانــی کــه در ایــن  »            ســنت فقــط    ن ی        بنــابرا                                   ای از ارث پــدر نخواهنــد داشــت.        بهــره

              هـا جهیزیـه                                                                     انـد بـر عهـده برادر/بـرادران اسـت؛ و اگـر بـرادر بـه آن                                خانه هنوز ازدواج نکرده

ــد     ــد باش ــر نبای ــر کمت ــم ارث پس ــک ده ــد از ی ــرای ازدواج بده ــاران،    «                                                                       ب ــی و همک                       )فالح

              از ارث اســت؛                                                                        (. بنــابراین در شــریعت یهــود اصــل کلــی مبتنــی بــر محرومیــت زن  01  :     0391

                                                                                              مگــر اینکــه از طریــق وصــیت پــدران بــرای دختــران خــود نصــف ســهم پســر ارث را قــرار  

                                                            یا اینکه در آن خانواده پسر/پسران برای ارث وجود نداشته باشد.  0     دهند،

                                         
                                       تواند مهریه و جهیزیـه خـود را مالـک                                                                           ولی اگر زنی بعد از مرش شوهر دارای اوالد باشد ارثی نخواهد داشت و فقط می »  .  0

                      برد. محرومیتهای زن از                                                                                          گردد و چنانچه اوالدی نداشته باشد عالوه بر مهریه و جهیزیه، یک چهارم ترکه شوهر را به ارث می
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                                                                                        عدم تعلق ارث به دختـر در سـنت یهـودی از نقـش شـوهر نسـبت بـه همسـر کـه ماننـد           

            کننـد حـق                              هـای یهـودی ادعـا مـی            اخـام          گیـرد؛ خ                                            مالک نسبت بـه بـرده اسـت سرچشـمه مـی     

         شـود؛ و                                                                                          مالکیت شـوهر بـر دارایـی همسـر، از اندیشـه ملکیـت شـوهر بـر همسـر منـتج مـی           

                                    تـوان نتیجـه گرفـت کـه مالکیـت                          شـود، آیـا نمـی                                                از آنجا کـه یـک مـرد مالـک یـک زن مـی       »

ـ                    گـردد... و بـه دل                                   دارایی او نیز به مرد تفویض مـی                                           اینکـه یـک مـرد، زن را تصـاحب کـرده         ل   ی

ــد      اســ ــز تصــاحب کن ــی او را نی ــد دارای ــا نبای ــدالعظیم،   «                                                      ت، آی ــابرا   000  :     0383              )عب    در    ن ی           (. بن

ً             شود ثروتمندترین زنان یهودی عماًل فقیر گردند.                          سنت یهودی ازدواج باعث می                              0   

                                                                           در انجیـل قـانون مسـتقلی بـرای ارث ارايـه نشـده و اصـحاب کلیسـا در                         آیین مسـیحیت: 

                    گمـان مبریـد کـه     »                                 کننـد. در انجیـل آمـده اسـت:        ی                                             این امر بر مبنـای قـوانین تـورات عمـل مـ     

                                   ام تـا باطـل نمـایم بلكـه تـا                    ام. نیامـده                                                       ام تا تورات یا صحف انبیاء را باطـل سـازم. نیامـده         آمده

                                                     پیـروان مسـیحیت در ارث نیـز تـابع آیـین تـورات          ن ی           (. بنـابرا     01:1                )انجیـل متـی،     «           تمام كـنم 

                                                                                                        
                                                                                  ی مثال محرومیت مادر از ارث فرزند است. اگر فرزندی بمیرد و پـدر و مـادر در طبقـه                                   ارث در دین یهود گسترده است. برا

                                                                                                                اول ارث قرار بگیرند، فقط پدر مشمول ارث است؛ و چنانچه فرزندی بمیرد و پدر و مادر در طبقه دوم ارث قـرار بگیرنـد،   

  «       گیـرد                                      یچ یـک از طبقـات ارث قـرار نمـی                     طور کلی مادر در ه           رسد؛ و به                                              باز هم مادر از ارث محروم است و ارث به پدر می

   (. 9  :     0391                 )فالحی و همکاران، 

                                                                      منظور جلب خواسـتگار بـوده اسـت. یـک خـانواده یهـودی بایـددروقت                                                 واقعیت این است که دارایی یک زن یهودی به   . 0

                   ختـر را بـه یـک                                                                                           بخشی از دارایی خود را به عنوان جهیزیه به دختر خود اختصا  دهد. این مساله جهیزیه بود که د       ازدواج

                                                                                                                   مسأله ناخوشایند برای پدران یهودی تبدیل کرده بود. بنابر این دختر در یک خانواده یهودی یک بـدهی و نـه یـک سـرمایه     

       کنـد.                                                                                                     شد. این مفهوم و ایده بدهی، دلیل ناخوشایندبودن تولد یک دختر در جامعه یهودی گذشـته را تبیـین مـی             محسوب می

                                       شد و عروس هنگام ازدواج هر نوع مالکیـت                                        داماد تحت شرایط مالکیت موقت اهداء می                                این جهیزیه هدیه عروس بود که به

                      اری و تأمین مخارجی که    د                                        رفت که کار کند و درآمد او، در ازای نگه                                  داد. عالوه بر این از او انتظار می                     جهیزیه را از دست می

                                              حالت دارایی خود را بازپس گیرد: طالق یـا مـرش                توانست در دو                شد. زن فقط می                                      بر عهده همسر بود به به شوهر منتقل می

              توانست دارایی                                       برد، در مورد مرش شوهر هم همسر فقط می                                 رفت، مرد دارایی او را به ارث می                               شوهر. اگر زن ابتدا از دنیا می

       ر هـم                   (. اما نکته دیگـ    001-   001  :                                                                             پیش از ازدواج خود را پس بگیرد و حق ارث بردن از شوهر متوفی خود را نداشت )همان

                     برد )فالحی و همکاران،                                                                                           این است که در یهودیت پسران نیز در بردن ارث متفاوتند و پسر اول دو برابر پسران دیگر ارث می

0391      :   00  .)   
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          دارایـی،     ن ی                                  لـق بـه شـوهرش بـود و بنـابرا                                   ً           ازنظر قانون آنـان، زن متأهـل صـرفًا متع     0      باشند.    می

ــی      ــت م ــود را در ازدواج از دس ــانوادگی خ ــام خ ــوقی و ن ــیت حق ــدالعظیم،                                                                           شخص                   داد )عب

ــابراین همــان   001  :     0383 ــر نمــی                       (. بن ــین یهــود دخت ــه در آی ــرد و اگــر                                            طــور ک ــد ارث بب                            توان

                                         رسـید؛ و اگـر دختـران در ایـن دیـن                                                          پسری نداشـته باشـد آنگـاه ارث بـه دخترهـا مـی         ی    متوف

                                                                 هـا هـم نخواهـد رسـید، در مسـیحیت هـم ایـن قـانون مـورد                                          ازدواج کنند دیگـر ارث بـه آن  

 2       اجراست.

                               سـهم پسـران دو برابـر سـهم      »    ً                                         ظـاهرًا در زمـان ساسـانی در آیـین زرتشـت                    آیین زرتشتی:

             )کریسـتن   «                                                                                   دختران بـوده و همسـر دوم  مـرد و فرزنـدان او هـم حقـی در ایـن ارث نداشـتند        

                                                      توانســته بــر اســاس وصــیت، امــوال خــود را میــان                زرتشــتی مــی               (؛ امــا هــر   001  :     0318      ســن، 

                                                                                           اش تقسیم کند و یـا بـرای امـور خیریـه بعـد از خـود قـرار دهـد )فالحـی و همکـاران،                 ورثه

                                  هرگــاه ورثــه عبــارت باشــند از  »                                                  (. در متــون حقــوقی دوران ساســانی آمــده اســت:   03  :     0381

                            ت ر ک برداشــته و بقیــه را                 خــود را از مــا     ن  ّ ّی                                                  زوجــه و دو دختــر و یــک پســر، زوجــه ســهم معــ

ــود     ــد ب ــر خواه ــره پس ــر به ــف دیگ ــران و نص ــت ازدواج دو دخت ــف جه ــهزادی،   «                                                                             نص            )ش

         )همــان،   3                               انــدازه ســهم یــک پســر اســت      بــه        رفتــه      هــم   ی                            (. یعنــی ســهم دو دختــر رو  99  :     0381

011   .)   

                                         
             گیرد )فالحـی                                                                                             در مسیحیت وصیت نافذ است  ولی در غیر این صورت اموال متوفی به نزدیکترین فرد نسبی او تعلق می  .  0

   (.  00  :     0381           و همکاران، 

                                                                  گری ارامنه، موجب ارث در مسیحیت عبارت از نسب و ازدواج گردیده اسـت        ً                                 اخیرًا بر اساس استفتایی از شورای خلیفه  .  2

   (.  01  :     0381                 )فالحی و همکاران، 

                                      ، تقسـیم ارث در ایـن دیـن براسـاس       19  -  08                                                                 طبق مقررات اخیر آیین نامه رسمی احوال شخصیه زرتشتیان برطبق مـواد     . 3

       نامـه                                                  در هنگامی که یک زرتشتی چه زن و مرد بدون وصـیت  »                        این آیین نامه آمده است:     09             یرد. در ماده  گ                 جنسیت انجام نمی

           ی دارایـی                                                                                                          بمیرد و از او پدرومادر و همسر و فرزندانی بازمانده باشد، دارایی او بدینگونه بخش خواهد شد: نخست از همـه 

                                                        هر دو زنده باشند یک دهم وگرنه یـک هشـتم، سـهم آنکـه                                   به هر یک از پدرومادر؛ چنانچه  47                        خالص او با پاسداشت ماده 
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ــان باســتان: ــین رومی ــیس                             آی ــود و ري ــا او ب ــه ب ــان شخصــی کــه امــور خان                                                                      در میــان رومی

                                                     شـد. ایـن خانـه خـدا معبـود اهـل خانـه یعنـی                                  د، خانه خدا نامیده مـی  ش                  خانواده محسوب می

                                                                                                   زن و فرزنــدان و بنــدگان بــود. مالــک فقــط او بــود و مــادامی کــه زنــده بــود کســی          

ــی        نمــی ــی م ــزی باشــد و وقت ــک چی ــه                                                توانســت مال ــرادرانش ک ــا ب ــدان ی ــرد یکــی از فرزن                                                م

ـ                                                   درخور ریاسـت بـود آن مقـام را حـايز مـی                         ه تأسـیس خانـه و                                     شـد. و فرزنـدان دیگـر اگـر ب

    یی                              شـدند کـه خـود خانـه خـدا                                            زدند و از خـانواده پـدری جـدا مـی                          خانواده دیگری دست می

                                          ، همـان نسـبتی را کـه بـا پـدر خـود               ماندنـد    ی                                            گشتند و اگر در خانه قـدیمی خـود بـاقی مـ        می

ــی      ــدا م ــانواده پی ــد خ ــیس جدی ــا ري ــد، ب ــق او بودن ــت مطل ــت قیومی ــتند و تح ــد                                                                                             داش         کردن

                    هــا شــباهت داشــت                                                    (. در یونــان نیــز، وضــع خــانوادگی بــا رومــی   313  ،  0  :     0310             )طباطبــایی، 

ــد ارشــد و پســر مــی  ــه                                                 ولــی ارث را فقــط فرزن ــان ب ــرد و زن ــدان    ی       طــورکل                     ب ــرادر و فرزن                       و ب

         )همان(. 0                         خردسال از ارث محروم بودند

ــراب عصــر جــاهلی:  ــین اع ــوانین ارث در هــر                                  آی ــیش از اســالم در دوران جاهلیــت، ق                                                          پ

ــا در ــود ام ــر آن                                 قبیلــه متفــاوت ب ــان و کودکــان ســهمی از ارث نداشــتند و اصــواًل             اکث ً               هــا زن                                           

                                                                                               جنگجــوترین فــرد بازمانــده، وارث مردگــان بودنــد حتــی اگــر در طبقــات دوم و ســوم قــرار  

                                                             چگونـه کسـی میـراث را ببـرد کـه نـه بـر اسـبی سـوار           »                                       داشتند. استدالل آنـان ایـن بـود کـه     

          (. عالمــه   20      تــا:           نی، بــی       )صــابو  «                                                              شــده، نــه شمشــیری زده و نــه بــا دشــمنی جنگیــده اســت؟ 

                      آیـه ارث کـه نـازل     »        گویـد:                                                                          طباطبایی نیز به این نکته اشـاره نمـوده و بـه نقـل از روایـات مـی      

ــردم را خــوش    ــرار داد، م ــادر ق ــدر و م ــر و پ ــد پســر و دخت ــرای فرزن                                                                                                 شــد و در آن حقــی ب

                             دهـد، بـه دختـر نصـف را،                                                                        نیامد و گفتند اسالم بـه زن یـک چهـارم یـا یـک هشـتم ارث مـی       

                                                                                                        
                                                                                                  شود و نسبت به بقیه دارایی سهم هر یک از ورثه، مانند همسر و هر یک از فرزندان پسـر و دختـر برابـر                      زنده است داده می

   «.         خواهد بود

                        شـان بـود، دسـت بـه           قـه                                                                                   ولی گاهی آنان برای ارث بردن اوالد خردسال یا همسران و دختران و خواهرانی که مـورد عال   .  0

                                                                             وسیله وصیت یا امثال آن راه را برای کم و بیشی ارث بردن آنان بازنمایند )همان(.                         های قانونی میزدند تا به      حیله
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                                            یــک از ایــن گــروه اهــل جنــگ نیســتند و                                             چــک نیــز ســهم دارد و حــال آنکــه هــیچ        بچــه کو

      عــرب  »       گویــد             (. وی مــی   311  :  0  ،     0310             )طباطبــایی،   «        اورنــد ی                              تواننــد غنیمتــی بــه دســت ب       نمــی

          داد ولــی                                                     کــرد و حتــی بــه پســران صــغیر نیــز ارث نمــی                                       زنــان را مطلــق از ارث محــروم مــی

                                            ریم خـود دفـاع نماینـد، ممکـن بـود ارث                                           توانسـتند سـواری کننـد یـا از حـ                      اوالد ارشد که می

   (.   311       )همان،   «       داشتند                                                        ببرند و اگر این اوالد نبودند نزدیکان مرد ارث او را برمی

                                 هـای مجـاور و ادیـان آسـمانی                                                       رسد دلیل مشـابهت قـوانین اعـراب بـا سـرزمین                به نظر می

        موجـود                      آنـان از قـوانین     ی ر ی     رپـذ  ی            کردنـد، تأث                                                   یهود و مسیحیت کـه در کنـار آنـان زنـدگی مـی     

             انـد، ایـن                   نیـز نداشـته     ی                                ّ                                      بوده است. آنان که خود قـوانین مـدّونی نداشـته و تـوان قـانون سـاز      

ــایی    ــه طباطب ــه قــول عالم ــه و ب ــانون را از معاصــران متمــدن خــود برگرفت ــین و ســنت  »                                                                                 ق                آي

                                                                                                  محــروم کــردن برخــی افــراد بشــر از حقــوق ارثــی خــود، چــه همســر باشــد چــه فرزنــد یــا  

                                    (.  ایــن رویــه در تعلــق ارث بــه    311         )همــان،   «               ی بــوده اســت                                 خــواهر و ...، یــک آيــین جهــان

                                                                                                  جنگجویان و قدرتمندان قبیله یا خـانواده تـا بعـد از ظهـور اسـالم نیـز ادامـه داشـته اسـت و          

                                کننــد. روایــاتی کــه در شــأن       مــی   د   یــ                                                          آیــات نخســتین ســوره نســاء آشــکارا ایــن مطلــب را تاي

                                      یـر اشـاره دارد. در روایتـی آمـده                                                    سوره نسـاء آمـده نیـز بـر ایـن رویـه فراگ          00  و    1         نزول آیه 

                                                                                          اوس بن ثابت )در مدینـه( از دنیـا رفـت و همسـر او بـه پیـامبر شـکایت کـرد، تـا آن           »     است: 

                                             ســوره نســاء نــازل گردیــد و پیــامبر بــه    1                                                      زمــان حکمــی دربــاره ارث نــازل نشــده بــود، آیــه 

       نـدان                                                                                           کسانی کـه ارث را بـرده بودنـد دسـتور داد در امـوال تصـرف نکننـد و آن را بـرای فرز        

ــردد     ــازل گ ــی ن ــیم آن در وح ــا تقس ــد ت ــاقی بگذارن ــر اوس ب ــی،   «                                                                         و همس   :  0  ،     0001          )آلوس

201     .)     

                  روزی پــس از ادای  »        گویـد:                                                                 همچنـین در روایــت دیگـری جــابر بـن عبــداهلل انصـاری مــی    

                                                                                                     نمــاز صــبد، از شــهدای احــد و ازجملــه ســعد بــن ربیــع یــاد كــردیم. ســپس بــه امــر پیــامبر 

            اش )بیــرون                                               اب بــرای دیــدن خــانواده ســعد بــه خانــه                                       ) (، بــه همــراه بیســت نفــر از اصــح

ــخت    ــا س ــه ب ــل خان ــود و اه ــن ب ــه او حصــیری په ــیم. در خان ــه( رفت ــدگی    ی                                                                               مدین ــر زن                 و فق
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                                                                                   . پیـامبر) ( دربـاره سـعد و فضـایل او سـخن گفـت. آنگـاه همسـر سـعد گفـت:                  کردنـد    ی م

ــود    ــرادرش آمــد و آنچــه را از وی بــاقی مانــده ب                                                                                                 ای رســول خــدا! پــس از شــهادت ســعد، ب

                        هـا را در قبـال مـال                     دانیـد كـه زن                                                            گرفت و برد. این دو دختر سعد چیـزی ندارنـد و شـما مـی    

ـ           گیرنـد. پ                  به همسـری مـی                                                                  خـدا بـا شـنیدن سـخنان همسـر سـعد ناراحـت شـد و بـرای                امبر   ی

                                                                                              آنان دعا كـرد. هنگـام بازگشـت بـه مدینـه، جبريیـل بـه حضـور رسـول خـدا ) ( رسـید و            

                                                      ت، همسـر و بـرادر سـعد را فراخوانـد و بـا توجـه                                         سوره نسـاء را نـازل كـرد. حضـر        00     آیه  

                                                                                              به این آیـه، از بـرادر سـعد خواسـت دو سـوم میـراث سـعد را بـه دختـرانش و یـک هشـتم            

ــی     ــن حكــم اله ــردارد. ای ــرای خــود ب ــده آن را ب ــاقی مان ــد و ب ــه همســرش بازگردان                                                                                                    آن را ب

                                                                                               همســر ســعد را چنــان خوشــحال كــرد كــه تكبیــر ســرداد و مردمــی كــه در مســجد بودنــد، 

     (.    99    :  2   ،  تا                          )عبدالصبور و الرفاعی، بی  «                  صدای وی را شنیدند

                 خصـو  در طبقـه                                                تـوان دریافـت کـه نـزول آیـات ارث بـه                                      با ایـن نوشـتار مختصـر مـی    

                                      باشــد، انقــالب عظیمــی در برافکنــدن                                                      کــه شــامل فرزنــدان از جملــه دختــران نیــز مــی        اول آن

ــات نخســتی    ــوده اســت. آی ــان ب ــرای زن ــدم تخصــیص ارث ب ــام ع ــه ع ــاء                                                                             روی ــوره نس                  ن  س

ــه ــه موجــود ترســیم مــی    ی      روشــن      ب ــوانین ناعادالن ــا ق ــی                                                                   مواجهــه قــرآن را ب ــاری               کنــد و ب           اعتب

                                      کشـــیده و زنـــانی کـــه در تمـــامی                                                          محرومیـــت دختـــران از ارث را در عمـــل بـــه چـــالش 

                              انـد را در مـواد قـانونی و                     حسـاب نیامـده                                           زمـان عصـر خـود دیـده نشـده و بـه              های هم        اندیشه

      از آن   «                تلــک حــدود اهلل »  و   «        مــن اهلل      ضــه ی  فر »        عنــوان                ســازد و بــه                              طبقــات اول ارث مســتقر مــی

                                          و م ـن  ی ع ـص  الل  ـه  و ر س ـول ه       »                                                        کنـد؛ و در صـورت تمـرد از ایـن فریضـه بـا عنـوان                    صیانت مـی 

ٌ  و ی ت ع د   ح د ود ه  ی د خ ل ه  ن اروا خ ال دوا ف یه ا و ل ه  ع ذ اٌب م ه یٌن         ٌ        کند.                  ( از آن یاد می  00 ،     )نساء  «                                      و        و                     

تبیین ارث زنان در تفاسیر معاصر. 2-2

ــات   ــالم، در آی ــت ارث در اس ــین مالی ــورد       011  و     09  ،   02  ،   00 ،    01- 2                                          تبی ــاء م ــوره نس                       س

                                                    طــور پراکنــده و غیرمســتقیم مــردان را از خــوردن       بــه      01- 2    ات   یــ           گیــرد. درآ                   بحــث قــرار مــی

ــا بــزرش شــدن آنــان و رّد مــال                                        مــال یتیمــان پرهیــز داده و امانــت ّ                  داری از ارث یتیمــان ت ــه                                                ب
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       دهـد.                        مانـده پرهیـز مـی       ی     جـا                                                                  ایشان را گوشـزد کـرده و از تـداخل مـال شخصـی بـا ارث بـه       

ــه  ــه     00         در آی ــه اول و در آی ــه     02                         از طبق ــان     09                             از ســایر طبقــات و در آی ــردن از زن                         از ارث ب

                                                                    ورزی در مـال آنـان سـخن گفتـه شـده اسـت؛ و در انتهـای سـوره                                  )همسران( به شـکل طمـع  

              گویـد. آیـه                                                         مانـده از ارث خـواهر و بـرادر )کاللـه( سـخن مـی            جـا                  در احکـام بـه       011       در آیه 

ــه و مــی     00 ــران ســخن گفت ــن ســوره در ارث دخت ــد:                                                    ای ــم    »          فرمای ــی أو الد ک  ــه  ف  ــیک م  الل                                            ی وص 

   (.  00   ،     )نساء  «                                                    و                                   ً         ً ل لذ ک ر  م ث ل  ح     ال أن ث ی ی ن  .... ف ر یض هو م ن  الل ه  إ ن  الل ه  کان  علی مًا ح کی مًا

                      انــد کــه البتــه در                                                                           ران معاصــر بیشــترین تبیــین ارث زنــان را در ایــن آیــه انجــام داده      مفســ

              ّ                                                                                پذیرش اصـل الیتغّیـر ایـن حکـم، دیـدگاه یکسـانی ندارنـد. همـه تفاسـیر معاصـر در بحـث            

                            انـد؛ و بـه مبـانی ایـن                                                                          ارث زنان، به نصف بودن ارث دختران نسـبت بـه پسـران اذعـان کـرده     

ـ              انـد تـا                                                         ن درآمـد مـالی بـین زنـان و مـردان را برشـمرده                                       تنصیف پرداخته و وجوه اخـتالف ای

ــه ــا ب ــوانین جــاری در جهــان              ب ــا انســان امــروز و ق ــه آن را متناســب ب                                                                                            روزرســانی تفســیر آی

       انـد.                                                                                             معاصر نمایند. ایـن مفسـران در بحـث ارث  زنـان بـا دو رویکـرد تفسـیری مواجـه شـده         

ــی و درون  ــی فقه ــا وجه ــ                                                     ایشــان در رویکــرد اول ب ــات را فه ــی، آی ــه                        متن ــوده و آن را ب                        م نم

              هـای متقنـی                   انـد اسـتدالل                         کننـد و تـالش کـرده                مطـرح مـی    «                      این است و جز این نیست »    شکل 

                                                                        تـا دلیـل احکـام صـادر شـده را  ظـاهر نماینـد. رویکـرد دوم بـه                 رنـد  ی    کارگ                   در گفتار خود بـه 

                                          شـناختی بـه آیـات نگریسـته و برآننـد               جامعـه   -                        و بـا رویکـرد تـاریخی      ی     شناخت     دار ی      شکل پد

                                                                     مـتن نگریسـته و در تغییـر حکـم متناسـب بـا زمـان نـزول آیـه                                  الیل نزول آیه از بـرون        تا به د

ــا امــروز ــر دگرگــونی احــوال انســان   -            ت                             اجتهــاد نماینــد و تحــوالت   -              هــا و جوامــع                                         مبتنــی ب

     اند.                                                                 معاصر در تعریف زن و مرد را مبنای فهم خود از این تفسیر قرار داده

 ن و تفسیر فقهی آیه: مت . دسته اول مفسران با رویکرد درون1-2-2

ــا رویکــردی درون   ــوده و ب ــته اول ب ــر مفســران معاصــر از دس ــا                                                                        اکث ــرا ب ــت گ ــتن و باف                            م

                       انـد. آنچـه در ایـن                                                                            های متفـاوت تفسـیری ایـن آیـه را حکـم نهـایی ارث زنـان دانسـته             روش

           فــرض کــه                                                          گــردد ایــن اســت کــه همــه مفســران بــا ایــن پــیش              ً                  تفاســیر مشــترکًا مالحظــه مــی
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                                                                     ، دغدغــه انســان معاصــر اســت و ممکــن اســت تأییــدی بــر تبعــیض                       تفــاوت ارث زن و مــرد

                                                                                          قرآن و موجب تلقی شکاف جنسـیتی از نظـر اسـالم گـردد، بـه هـر نحـو ایـن نصـف بـودن           

       اند.                                                                )تنصیف( ارث زنان را مورد دقت و مالحظه خا  تفسیر خود قرار داده

                                                                                        عبده اسـباب ارث در زمـان جاهلیـت را سـه مـورد كنسـبك )کـه مخصـو  مـردان بـود          

ــی   ــق نم ــزی تعل ــان چی ــان و زن ــه کودک ــدك                                                و ب ــف و عه ــدگیك و كحل ــت(، كفرزندخوان                                              گرف

                                                                                               دانسته که اسالم، تـوارث را  در هجـرت و مؤاخـات را هـم بـر آن افـزود؛ امـا پـس از نـزول          

ــ    ــده و رش ــد )عب ــه كنســبك، كصــهرك و كوالءك محــدود گردی ــات، ارث ب ــام آی ــا،    د ی                                                                                   احک        رض

                                                  یخی همسـر سـعد بـن ربیـع، معتقـد اسـت شـأن                                  (. او با نقل روایـت تـار     013  و    012   ق:     0311

                                                                                                   نــزول آیــه ارث، در مــورد خــوردن مــال یتــیم اســت امــا  خطــاب آیــه عــام بــوده و متوجــه  

           للــذ ک ر   »        عبــارت  »                                 (. عبــده همچنــین معتقــد اســت    013-   010                          ی مکلفــین اســت )همــان:      همــه

               ه دارد، گــویی                      بــردن زنــان، اشــار                                         بــه ابطــال عمــل جــاهلی در منــع ارث  «                                  م ث ــل  ح ــ    ال ــأن ث ی ین 

ــر     ــد دو براب ــرد مانن ــرای م ــه ب ــت ک ــر داده اس ــرار داده و خب ــروف ق ــّرر و مع ّ                                                                                      ارث زن را مق             

                                                                 کــه ارث زن را در تشــریع، اصــل و ارث مــرد را محمــولی بــر آن                  باشــد یــا ایــن             ســهم زن مــی

              لونثـی نصـف    »       گفـت:                        شـود امـا اگـر مـی                                                     قرار داده است که با اضافه شدن به آن شـناخته مـی  

      تـا:               )عبـده، بـی    «       سـاخت                                        رسـاند و بـا سـیاق بعـد از آن نمـی                    معنـی را نمـی        ایـن    «             حـ  الـذکر  

                                                                                           (. در همــین راســتا عبــده در حمایــت از زنــان دالیلــی کــه برخــی از مفســران در           098

            انــد را رد                                                                                      تنصــیف ارث زنــان در مــورد نقــص عقــل آنــان و یــا فزونــی شــهوت زنــان آورده 

     (.     011   ق:     0311     رضا،    د ی                   کرده است )عبده و رش

ــه طباط ــوه             عالم ــرد و زن و  نح ــتالف م ــایی اصــل اخ ــه                                           ب ــود قریح ــای آن دو در                 ی وج                ه

                    مـرد را در تـدبیر    »                                                                              تجهیز آفـرینش را دلیـل ایـن تفـاوت دانسـته و معتقـد اسـت ایـن تفـاوت          

                             کنـد، و همـین اصـل باعـث                                                  کردن مال بـرای تـأمین نیازهـا آمـاده مـی         نه ی                 اموال و ثروت و هز

ــود  ــرد در ارث مختلـــف شـ ــهام زن و مـ ــه سـ ــده کـ ــایی،   )طب  «                                                         شـ       (. وی    011  :  0  ،     0310          اطبـ

ــی    ــرد را عقالن ــر مفســرین کالســیک شخصــیت زن را احساســی و شخصــیت م ــد اکث                                                                                      همانن
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                                                      اسـالم از ثـروت زمـین، دوسـوم را در اختیـار مـرد         »                     جهـت معتقـد اسـت:      ن ی                دانسته و به همـ 

                 )همـان(. گرچـه     «                                                                                  قرار داده تا در دنیا، تدبیر اندیشـه بـر تـدبیر احسـاس و عاطفـه برتـر باشـد       

                  مبنــای کرامــت و                                                                  وجــه برتــری مــردان را از کرامــت جــدا کــرده و برتــری بــر   ت   یــ  ها      وی درن

                                                                      دانــد کــه تقــوی پیشــه نمــوده و نــزد پروردگــار اکــرام یافتــه        مــی   ی                       فضــیلت را از آن هرکســ

     (.     310 :                              باشد چه زن و چه مرد باشد )همان

                                                                         اهلل فزونـی سـهم مـردان در ارث را امتیـازی بـرای مـرد نسـبت بـه زن                       محمدحسین فضـل 

                                          نشـانه ایجـاد نـوعی تـوازن اسـت بـا        »                                         آورد؛ بلکـه معتقـد اسـت ایـن تفـاوت               مار نمـی       به شـ 

                                                                                                  توجه به حقـوق و واجبـاتی کـه بـر مـرد و زن قـرار داده اسـت؛ زیـرا زن مکل ـف بـه تـأمین            

            کــه شــوهر                        پــردازد و نــه زمــانی                                                                  نفقــه و پرداخــت دیــه عاقلــه نیســت. نــه نفقــه شــوهر را مــی

  «      شــود                     ی زنــدگی خــودش مــی                 ی متحمــل هزینــه                 دهــد و نــه حتــ                             دارد، خــرج فرزنــدان را مــی

ــه    003   ق:     0011    اهلل،       )فضــل ــان در تــأمین هزین ــه ایــن معنــی                                                (. وی عــدم مشــارکت زن                           هــا را ب

ـ  ا                                  ی مـرد گرفتـه شـده اسـت بـه            وسـیله              آنچه از او به »          دانسته که  ـ    ترت   ن   ی   «       گـردد    ی              بـه او بـازم     ب   ی

   (.  01   : 1 ،    0389      )همو، 

         نویسـد:                          و نفقـه دانسـته و مـی                                                           شهید مطهری نیـز وضـع خـا  ارث زن را معلـول مهریـه     

ــهم   » ــه س ــت ک ــه اس ــر و نفق ــت                                 مه ــزل داده اس ــری،   «                          االرث را تن ــا    281  :     0319          )مطه            (. وی ب

ــردی روان ــم                   رویک ــالم ه ــد اســت اس ــان معتق ــودن ارث زن ــین نصــف ب ــه تبی ــاختی ب                                                                               شناس

ــه ــه       جنب ــم جنب ــی و ه ــت از                          ی روان ــه اس ــر گرفت ــی را در نظ ــ                                        ی طبیع ــرف   ک   ی ــا و        ط            نیازه

ــاری ــ         گرفت ــای زن ازلح ــت                   ه ــه دس ــر او در ب ــدرت کمت ــر ق ــرف دیگ ــل، از ط ــد نس                                                                     اظ تولی

ــه   ــروت بیشــتر او، ب ــب دیگــر اســتهالک ث ــروت و از جان              شناســی زن و            عــالوه روان                                                                  آوردن ث

                                                                                       که مرد همواره بایـد بـرای زن خـرج کنـد، ایـن امـور ضـروری سـبب شـده کـه بـر                    مرد، این

                    میـل، ارث مـرد را                                        سـبب، اسـالم بـرای جبـران ایـن تح        ن ی                          ی مرد، تحمیل شود بـه همـ       بودجه

ــان،    ــت )هم ــه اس ــر گرفت ــر ارث زن در نظ ــت    (.   210-   213                                                    دو براب ــا       آی ــی ب ــوادی آمل                         اهلل ج
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ــد اســت    ــان، معتق ــوارد دیگــر ارث زن ــاهش ارث  »                                                                  شــرح عــدم تنصــیف در م ــا ک ــزایش ی                          اف

     (.     111  :   01  :     0388             )جوادی آملی،   «                                    دلیل برتری یا فروتری کسی نخواهد بود

ــد                                             رث در آیــه را انوثــت و ذکــورت ندانســته                                          برخــی دیگــر از محققــان معاصــر مــالک ا        ان

                                                                                                     بلکــه بــا توجــه بــه پرداخــت مهریــه و نفقــه از ناحیــه مــردان و وجــوب جهــاد ابتــدایی بــر  

                                  ایــن نــوعی تــوازن در ســهم ارث  »                                    ی جنــگ از ناحیــه آنــان معتقدنــد                         مــردان و تحمــل هزینــه

ــزی،   «      اســت ــان ایــن اســت کــه     011  :     0391           )مهری     ن و                       تفــاوت ارث، مســئله ز »                                     (. اســتدالل آن

                                                                   جـا مـردان دو برابـر زنــان ارث ببرنـد، بلکـه مسـئله غــنم و                                           مـردی نیسـت وگرنـه بایـد همــه    

     (.     011       )همان،   «    برد                  بیند بیشتر بهره می                                  غرم است. یعنی هر کس بیشتر خسارت می

                                                                   گیـری از دیـدگاه همـه مفسـران داللـت ایـن تشـریع را فروتـری                                   برخی دیگر نیز با نتیجـه 

                     کننــد، فهــم رونــد                                             و نهایــت چیــزی کــه از آن اســتفاده مــی                                      شــأن و رتبــه انســانی زن ندانســته

                                                (.  تمـامی تفاسـیر فـوق بـر تبیـین فزونـی         12-  13      تـا:                                      طبیعی توزیع ثروت است )بسـتانی، بـی  

      کـه    ی                                                                                         االرث مـردان مبتنـی بـر ثبـوت حکـم ارث الـی یـوم القیامـه اذعـان دارنـد؛ درحـال                سهم

        باشد.       نمی      االبد   ی ل                 مند بوده و حکمی ا                                    این آیه ازنظر برخی نواندیشان تاریخ

 و تفسیر تاریخی آیه:  یمتن . دسته دوم مفسران )نواندیش دینی( با رویکرد برون2-2-2

                                                   متنـی و مبتنـی بـر شـرایط نـزول آیـه، توجـه                                                مفسـران معاصـر بـا رویکـردی بـرون          برخی 

                                 انـد کـه در اسـالم فـرق بـین                                                                    خود را معطوف بـه پاسـخگویی معاصـرانه ایـن پرسـش نمـوده      

ــرد ناکج ــری                    زن و م ــرد دانســته و در براب ــف م ــه ارث زن را نص ــت ک ــوقی                                                                اس                هــای حق

ــابرا   ــت؟ بن ــته اس ــده انگاش ــر، او را نادی ــول در      ن ی                                                   معاص ــاد تح ــران ایج ــن مفس ــرد، ای                                              رویک

                مبنـایی بـرای     -                                                                با توجـه بـه تفـاوت تعریـف زن از شـرایط گذشـته تـا حـال         -             قانون ارث را 

       منــدی                               ری بــا تمرکــز بــر تــاریخ                     انــد. عابــد الجــاب                                               اجتهــادی نــوین در تفســیر خــود قــرار داده

        ای کـه                                            ای دانسـته کـه بـا مراجعـه بـه دوره                                                           حکم، نزول آیه را نـاظر بـر قـوانین زیسـت قبیلـه     

ـ                                     قرآن در آن نـازل شـده، مـی                در اجتمـاع   »        گویـد:                  بـرد. او مـی     ی                                  تـوان بـه دلیـل ایـن حکـم پ

  ی       طـه                                                 هـا رابطـه نـزاع بـود و از سـوی دیگـر، راب                              روابـط میـان قبیلـه         سـو    ک ی               قبیلگی عرب، از 
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                                                                          ی زناشـویی صـرف نبـود؛ بلکـه رابطـه خانـدان شـوهر بـا خانـدان زن                                  میان زن و مرد، رابطـه 

                               کــه در ایــن رابطــه بســتگان                     رفــت. ضــمن ایــن                                                     و درنتیجــه رابطــه میــان قبایــل بــه شــمار مــی

ـ                           تـر تـرجید داشـتند. ازا                                     دورتر نسبت بـه بسـتگان نزدیـک                                    ، ازدواج دختـری بـا فـردی از      رو   ن   ی

                 آورد؛ چـرا کـه                                                           درباره میـراث زن پـس از مـرش پـدر بـه وجـود مـی                              قبیله دیگر، مشکالتی را

                                                                                   ای از میــراث پــدر داشــت، ایــن ارث از قبیلــه پــدر بــه قبیلــه شــوهر منتقــل                      اگــر دختــر بهــره

ــن امــر خــود باعــث وقــوع منازعــات و جنــگ       مــی ــی                                                            گشــت و ای       شــد.               شــماری مــی            هــای ب

                  زن را از حــق ارث    ی    کلــ            هــا، بــه                                                    بعضــی از قبایــل بــه جهــت جلــوگیری از درگیــری    رو   ن   یــ   ازا

                    یــا کمتــر تقلیــل        ســوم   ک   یــ                                     برخــی دیگــر میــزان ارث او را بــه       کــه   ی                        محــروم کردنــد؛ درحــال

               ارث، محــدودیت          مســئله                                      جــابری معتقــد اســت کــه اگــر بــه   . (   011 : م    0991            )الجــابری،   «        دادنــد

                                          کـه میـراث دختـر چگونـه باعـث اخـالل                    ، درک ایـن  م  یی     فـزا  ی ب                               اموال در اجتماع قبیلگی را هـم  

               گشـت، بسـیار                                                 ویـژه بـا وجـود رسـم تعـدد زوجـات مـی             بـه                      دی میـان قبایـل،                  در موازنه اقتصا

                                                                                    شود. جابری معتقـد اسـت کـه اسـالم دسـتاوردهای شـرایط زمانـه را مراعـات کـرد                   آسان می

ــه  و  ــه                                    مصــلحت، یعنــی دوری از جنــگ، راه         تناســب      ب ــا مرحلــه               حــل میان ــد کــه ب                                  ای را برگزی

ـ    ازا          ب داشـت.                                                              جدیدی که تأسـیس دولـت مدینـه ایجـاب کـرده بـود، تناسـ                  سـهم ارث      رو   ن   ی

                                                                                                زن را نصــف ســهم ارث مــرد قــرار داد و در عــوض، نفقــه زن، همســر یــا مــادر را بــر مــرد  

ــابری،    ــد )رک، الج ــب گردان ــده   082-   080   م:     0991                                  واج ــان از                  (. او قاع ــی فقیه ــه برخ                              ای ک

                             انـد کـه در صـورت تعـارض                                                       هـایی و از روح شـریعت اسـالمی اسـتخراج کـرده                   چنین سـابقه 

                                         شـود؛ زیـرا مصـلحت اصـل در ورود نـص                                   نـص، مصـلحت مراعـات مـی                       میان مصـلحت بـا  

ــت را  ــ   تاي         اس ــی   د   ی ــان:        م ــد )هم ــی   080                کن ــد:           ( و م ــان    »        گوی ــوق، فقیه ــده ف ــاس قاع ــر اس                                       ب

ــه               نمونــه مــی         عنــوان      بــه       انــد؛                                                             اجتهادهــای متفــاوتی دربــاره ســهم ارث زن بیــان کــرده              تــوان ب

                     فتـوا بـه نداشــتن                                                                                  فتـوای بعضـی از فقیهـان کشـور مـراکش در سـده گذشـته اشـاره کـرد کـه          

                                                                       دادنـد کـه ازدواج کـرده باشـد تـا بـدین طریـق از وقـوع کشـمکش                                  سهم ارث، برای زنی مـی 

                      کـه برخـی دیگـر از                                                                              در میان قبایـل نـواحی کوهسـتانی آن کشـور جلـوگیری کننـد؛ در حـالی       
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                                                                                            فقیهان در ایـن کشـور، بـرعکس، سـهم ارث زن شـوهردار را بـه میـزان نصـف مـاترک مـرد           

ـ                دانند. این حکم     می                                                                رسـم رایـج در منـاطقی اسـت کـه زن شـریک مـرد در کـار و                   ر اسـاس    ب

   (.   081       )همان،   «     باشد          تولید می

ــوده و روابــط متعصــبانه                                                      نصــر حامــد ابوزیــد نیــز از طرفــداران تــاریخ                                                  منــدی ایــن آیــه ب

       تنهـا                                                                                              پدرساالرانه عصر جاهلی را معیار تقسـیم ارث زنـان دانسـته اسـت و لـذا بـه نظـر او نـه        

    رو   ن   یــ              گردیدنـد. ازا                                                         لکـه خـود آنـان بـه عنـوان ارث تملیـک نیـز مـی                 بردنـد ب                   زنـان ارث نمـی  

                                                                                                        ایــن آیــه در پــی نهــی از بــه ارث رســیدن زنــان بــوده، عــالوه بــر آنکــه خــود آنــان را نیــز   

ــوده کــه ایــن حــق، خوشــایند مــردان مســلمان                            صــاحب حــق در ارث مــی ــد و طبیعــی ب                                                                       دان

                                تعیـین بهـره مـرد اسـت نـه                   بنـدی ارث،                                         ازنظر ابوزیـد هـدف قـرآن از سـهمیه       ن ی             نباشد. بنابرا

     (.     230-   233  :     2111         زن )نصر، 

                                                                                         محمد شحرور به ایـن چـالش بـه گونـه دیگـری پاسـخ داده اسـت. او معتقـد اسـت ایـن           

                                                                                                   آیه حـداقل و حـداکثر ارث را بیـان کـرده اسـت. یعنـی حـداقل ارثـی کـه دختـر بایـد ببـرد             

  :     0991      حرور،                                            توانـد ببـرد دو برابـر دختـر اسـت )شـ                                             نصف پسر و حداکثر ارثی کـه پسـر مـی   

ــن تعیــین حــداقلی و حــداکثری را آن دانســته کــه     011                  احکــام قــرآن و  »                                                                          (. شــحرور دلیــل ای

ــايل       ــری در مس ــالمی تغیی ــام اس ــریع احک ــد در تش ــت و خداون ــرت اس ــابق فط ــالم مط                                                                                            اس

ً                                                                       دهد؛ زیرا دیـن کـاماًل بـر مبنـای فطـرت اسـتوار اسـت و مـا وقتـی بـه آرا عمـوم                      فطری نمی                  

                                                                      قـوام بشـری همـین دیـدگاه را دارنـد کـه عمومیـت ایـن دیـدگاه                       کنیم، همـه ا                بشر مراجعه می

     (.     011      )همان،  «                       نشانه فطری بودن آن است

ــیش    ــان، پ ــین ارث زن ــتری در تبی ــد شبس ــد مجته ــم                                                         محم ــاختار         فه ــان در س ــای فقیه                             ه

ــی    ــرار داده و م ــد ق ــورد نق ــاعی را م ــام اجتم ــودن احک ــدی ب ــانواده و اب ــد:                                                                                    خ ــان  »        گوی          فقیه

                                            وضـع طبیعـی خـانواده تلقـی کردنـد و آن         ه                      سـنت را بیـان کننـد                              احکام بیان شده در کتـاب و  

ــی و     ــود، احکــام دايم ــه شــده ب ــرای نظــام خــانواده گفت ــه در صــدر اســالم ب                                                                                                   احکــامی را ک

                                                                           فـرض ذهنـی آنـان ایـن بـود کـه در ایـن بـاب بایـد دنبـال قـانون                                          تغییرناپذیر دانسـتند. پـیش  
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                              خ، تـا همـین اواخـر، حتـی                                    هـا بـود کـه در طـول تـاری            فهـم                                 ابدی باشند. بر اساس همین پـیش 

                                                                          کـرد کـه تغییـر در ایـن احکـام ممکـن باشـد. ولـی پـس از آن کـه،                                  به فکر کسی خطور نمـی 

                      هـای مسـلمان صـورت                                                                    به ضرورت، یـک سلسـله تحـوالت اجتمـاعی و فرهنگـی در جامعـه      

        ای بـه                                                                         وضـوح مشـخص شـد کـه پافشـاری بـر تفکـر گذشـته مشـکالت عدیـده                       گرفت و بـه 

ــازم ــدبیرهایی در     آورد   ی      ب ــا از                    ، ت ــده ت ــود اندیشــیده ش ــوقی موج ــی و حق ــتم فقه                                                                  درون سیس

         (. وی در     0393                   )مجتهــد شبســتری،   «                                               هــای آشــکار نســبت بــه زنــان پرهیــز شــود              برخــی ســتم

ــد:                                                         تعریــف و برداشــت ســیال عــدالت در هــر زمــان مــی  ــابتی از عــدالت،  »        گوی ــا تفســیر ث                                  م

                      صـادی هـم نـداریم.                                                                               تنها در مسايل مربـوط بـه زنـان و مـردان، بلکـه در نظـام سیاسـی و اقت           نه

                           هـا بایـد تعریفـی از آن                شـود و آن                     هـا واگـذار مـی                                           تعریف عدالت در هر عصر به خـود انسـان  

   ی    جـا                                              هـای موجـود میـان زن و مـرد بایـد بـه                                                               ارايه دهند... بـه نظـر بنـده بـرای رفـع نـابرابری      

ــ  تک ــر   ه   ی ــدهیم          ب ــانواده ب ــام خ ــا نظ ــاط ب ــدالت در ارتب ــوم ع ــی از مفه ــی، تحلیل ــام طبیع   «                                                                                          نظ

          )همان(.

ــید      ــا س ــه ب ــاتی ک ــان مالق ــه بی ــرآن، ب ــود از ق ــرانه خ ــم معاص ــتوانه فه                                                                                                  شبســتری در پش

              ً                  مرحـوم صـدر صـریحًا بـه مـن       »        گویـد:                کنـد و مـی                                           محمدباقر صدر در عراق داشته اشـاره مـی  

      هـای                                                                           ها حقـوق نـابرابر بـا مـردان داشـتند، زمـانی بـود کـه مسـؤولیت                              گفت آن زمان که خانم

ً                خـانواده عمـاًل بـر عهـد                                         سنگین زندگی و ازجمله تـدبیر امـور               جامعـه           سـاختار   .      بـود          مـردانۀ          

                                                                              کـرده و متناسـب بـا آن سـاختار هـم اختیـارات و حقـوق بـه مردهـا داده                      اقتضا مـی    ن ی  چن   ن  ای

                                                                    انـد. تعبیـر ایشـان ایـن بـود کـه اگـر قـرار باشـد امـروز                                ها از آن محروم بوده                شده بوده که زن

                                    ی مـرد، احکـام فقهـی هـم بایـد                    زنـدگی داخلـ     ه                          مرد باشـد نـه نگهدارنـد     «           شریک زندگی »   زن 

ً            ریاسـت مـرد در خـانواده کـه عمـاًل         ه                                                           متناسب با این تغییـر  نقـش تغییـر کنـد. ازجملـه مسـئل                                 

                                                                                                        تمــامی بــار خــانواده را بــر دوش بکشــد؛ امــا اگــر قــرار باشــد بــار خــانواده میــان زن و مــرد 

     نـد                                                            توانـد ريـیس باشـد. ایشـان )مرحـوم صـدر( معتقـد بود              نمـی     یی      تنهـا                        تقسیم شود، مـرد بـه  

             پایـدارۀ                  اصـطالح، در توسـع                                                                         که اگـر قـرار باشـد زنـان در توسـعه عمـومی جامعـه یعنـی، بـه         



 در جهان اسالم؛ فرصتها و چالشها میقرآن کر یاجتماع ریتفس یللالم نیب شیهما نینخست          332

 

 

   «      شـوند        منـد         بهـره        نیـز        نقـش        ایـن       بـا           متناسـب         حقـوق     از        بایـد           باشـند،        مردان       همدوش        انسانی

   (.    همان )

                                                                                                آمنـه ودود امــا در تفسـیر معاصــرانه ایـن آیــه معتقـد اســت فرمـول دو بــه یـک )هرچنــد       

                                                                انگــاری مباحــث قــرآن در موضــوع ارث تقویــت شــده اســت. او                            غلــط(، از طریــق ســاده      بــه

  و     00                                        گرچـه جملـه آغـازین قـرآن در آیـات       »        گویـد:                                             ابتدا با برداشـتی کالسـیک از قـرآن مـی    

                دهــد، عبــارات              قــرار مــی  «                                                 ســهم مــرد را ... مســاوی ســهم دو زن )خــواهر( »              ســوره نســاء     02

                            شـمرد. درواقـع اگـر یـک        ی                                                                     ادامه آیه تقسـیمات نسـبی گونـاگونی را بـین مـردان و زنـان برمـ       

                               عــالوه ســهم والــدین و ....در                                                                      فرزنـد دختــر در میــان باشــد، ســهم او نیمـی از ارث اســت. بــه  

                                                                                             ترکیبات گوناگون بررسی شده است، تـا معلـوم کنـد تنهـا حالـت تقسـیم امـوال ایـن نیسـت          

                                                                                                کــه هــم زن نصــف ســهم مــرد باشــد، بلکــه ایــن تنهــا یکــی از چنــد ترکیــب نســبی ممکــن 

ــت ــه داده و        010  :    393 0       )ودود،   «      اس ــیر را ادام ــوتیکی تفس ــت هرمن ــا برداش ــپس ب                                                                     (. وی س

ً        گوید این طرح کاماًل انعطاف           در آخر می       (.      011                پذیر است )همان،                   

              تــرین دلیــل                     شــود کــه اساســی                                                        از ماحصــل رویکــرد دوم مفســران معاصــر، مالحظــه مــی   

ــرد در د    ــوق زن و م ــاوی حق ــرح تس ــان، ط ــی در بحــث ارث زن ــان دین ــن نواندیش ــای                                                                                      ای        نی

                                                           جانبـه اجتمـاعی از جملـه توسـعه زنـان اسـت کـه بـا                                               مدرن و توسعه الگوهـای توسـعه همـه   

ــان  ــر آرم ــی ب ــه و مبتن ــوینی از                                              نگــاهی متدینان ــه ن ــی، ســنت اســالمی را وارد مرحل                                                         هــای دین

ــر ز  ــد کــه انســان معاصــر بتوانــد عــالوه ب ــای       ســت ی                                                             تفســیر نماین ــا تحــوالت دنی ــه، ب                                 مؤمنان

                                    ای از انعطـاف مـوازی نمایـد تـا                                مدرنیتـه را وارد مرحلـه                                       معاصر نیـز همگـام شـده و سـنت و    

                                                                          هــا و الگوهــای دینــی اســتفاده نمــوده و از دیــن همگــام بــا جهــان                                  از مدرنیتــه بــه نفــع ایــده

ــره ــر به ــوم                 معاص ــن مفه ــود. ای ــد ش ــت و                                من ــود اس ــوالنی خ ــدای راه ط ــه در ابت ــازی البت                                                        س

                         اسـت کـه بتوانـد بـا                            هـای متعـدد دیگـری                                                گیری چنـین گفتمـانی مرهـون ورود اندیشـه         شکل

                    قـرار دهـد؛ امـا       ر ی                                                                   تـری ایـن جنـبش دینـی را بـه نفـع زنـان مسـلمان تحـت تـأث                       پشتوانه غنی

                                                                                             تر از آن نیازمند پـذیرش ایـن نحـوه تلقـی اسـت کـه زنـان خواهـان رویکـرد نـوین بـه                 پیش
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      هـای                                                                                              همه مفاهیمی هستند که بتوانـد در زنـدگی آنـان تغییـرات جهـان معاصـر را بـا پشـتوانه        

                                                                                           آسـمانی پیونـد داده و آنـان را نـه عاصـیان بـه سـنت کـه مـدافعان جریانـات دینـی                    معنوی و 

                         در دنیای معاصر بدانند.  

 گیری . نتیجه3

                          سـوره نسـاء حامـل یـک         00      آیـه     ر ی                                                    تفاسیر معاصر بررسی شـده در ایـن نوشـتار، در تفسـ    

                      انـد پیـام تفسـیری                                                                                 پیام مشترک و یـک پیـام متفـاوت اسـت. همـه ایـن تفاسـیر تـالش نمـوده         

                                                                                                  ن آیــه را بــرای جهــان معاصــر تبیــین نمــوده، از تفاســیر قــرون پیشــین فاصــله گرفتــه و از     ایــ

                                        انــد کــه ایــن حــق  مفــروض، یکســان                                                            حقــوق زنــان دفــاع کننــد. همــه ایــن مفســران معتــرف

                                                                                                تعیــین نگردیــده اســت، امــا در ســاماندهی دالیــل ایــن اخــتالف، دو رویکــرد متفــاوت را بــه 

                 انــد، در آیــات                                        ه غالــب تفاســیر را آنــان رقــم زده                              انــد. گروهــی از مفســران کــ                 ظهــور رســانده

                                                    انـد کـه بـا توجـه بـه سـاختار فطـرت، خلقـت                          هایی را یافتـه                              پسین و پیشین این مفهوم داللت

                                                       گونـه تضـعیف و تحدیـدی بـر مالکیـت زنـان ایجـاد                                                 و ساختار طبیعی خانواده، این آیـه هـیچ  

                             مراتـب دیگـر ارث زنـان در                                             هـای برخـورداری از انفـاق و مهریـه و                                  نکرده و آنان بـا پشـتوانه  

                            ً                                   انـد. ایـن گـروه از مفسـران عمـدتًا بـا توجـه بـه شـأن                                               آیات دیگر، این نقیصه را جبران نموده

                                                                             منــدی زنـان از ارث را از ابـداعات قــرآن دانسـته و آن را در جهـت اصــالح                           نـزول آیـه، بهـره   

ــین      ــردان تبی ــل م ــان در مقاب ــالی زن ــورداری م ــت برخ ــرآن در جه ــاعی ق                                                                                                اقتصــادی و اجتم

        اند.        رده ک

                                              گیـری آیـات در تـاریخ نـزول آن، معتقدنـد                                                       اما گروه دوم مفسران با نگـاه بـه رونـد شـکل    

                               بخشــی اقتصــادی زنــان بــوده                                                                    ایــن ابــداع قرآنــی گرچــه در زمــان نــزول، انقالبــی در هویــت

ــا ایســتایی در تفســیر آن در تمــام قــرون اســالمی، کمــالی متناســب بــا شــرایط                                                                                                        اســت، امــا ب

                                                                                افته و نیازمند بـازنگری منطبـق بـا شـرایط نـوین زنـان اسـت کـه بتوانـد                       پذیر انسان نی        انعطاف

                                                                                                زیست عادالنه جوامـع امـروزین را تحقـق بخشـد. ایـن گـروه بـا رویکـرد نـوین بـه مفـاهیم            
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بط با زنان، چالشی در تفاسیر معاصر )مطالعه موردی آیات مرت

 سوره نمل و نساء از فرمانروایی تا کتک زدن زنان(
 2زهرا راجی-0معصومه ریعان

 

 چکیده

ــری      ــاردهم قم ــده چه ــمندان س ــران و اندیش ــدگاه مفس ــه                                                            دی ــوان      ب ــرن          عن       ق

       اســت.             محتاطانــه                                                                 بازگشــت بــه تعقــل و نــوگرایی دینــی در مــورد زنــان بســیار 

ــوره ن ــود                دو س ــان در خ ــورد زن ــث را در م ــترین مباح ــه بیش ــاء ک ــل و نس                                                                       م

ــر         داده   ی    جــا                                                                     اســت، عرصــه تفســیری مفســران از عــدم مقبولیــت حضــور براب

                           هــای حقــوقی ایشــان بــا                                                             زنــان بــا مــردان تــا جــواز حکمرانــی آنــان و برابــری

ــی     ــاعی و اجرای ــری اجتم ــاه رهب ــد جایگ ــا تأیی ــد. برخــی از مفســران ب                                                                                     مردانن

         عنــوان      بــه                گــاه زنــان را                              د و برخــی از ایشــان هــیچ                             زنــان بــر حکومــت ســازگارن

ــه                                نخبگــان اجتمــاعی ننگریســته و  ــا      ن ــان را          تنه ــداری آن                                       حصــول جایگــاه زمام

ــان دانســته، و در            برنمــی ــر زن ــردان ب ــت م ــت را قّیومّی ــای قّوامّی ــه معن ــد ک                  ّ  ّ       ّ   ّ                                                  تابن

ـ    ازا       انـد.                پـیش رفتـه                                                        صورت ناخرسندی از ایشـان، تـا کتـک زدن آنـان بـه          رو   ن   ی

                                                                    ط بـا زنـان در قـرآن چالشـی اسـت کـه از نفـی تـا اثبـات در                         تفسیر آیات مرتب

ــان    ــری زن ــر و تحلیــل مــداوم اســت و دو گــروه مخالفــان و موافقــان براب                                                                                     تغیی

                                         
  (m.rayaan@basu.ac.ir                                                   . عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا، نویسنده مسئول ) 0

 (zr1365@chmail.ir)           علی سینا                                                 آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه بو        . دانش2

mailto:zr1365@chmail.ir
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                                                                                        بــا مــردان را در قــرآن، روبــروی هــم قــرار داده اســت. مــا در ایــن نوشــتار بــه 

                                                               هـا پرداختـه و فهـم دوگانـه مفسـران و محققـان معاصـر را                          بررسی این چـالش 

                   سـوره نسـاء بـا        30                                                   آیـات مـرتبط بـا زنـان در سـوره نمـل و آیـه                      در ارتباط با

                      ایــم. ایــن مطالعــه                    ّ                                               تمرکــز بــر وا ه كقــّوامك و كضــربك، مــورد واکــاوی قــرارداده

                             ای فـراهم آمـده اسـت تـا                                                              تحلیلی توصـیفی بـوده و بـر اسـاس منـابع کتابخانـه      

                                                                    پاسـخ دهـد کـه مفسـران معاصـر، بـا آیـات حکمرانـی زنـان در                           به این سـؤال 

                       نســاء چگونــه مواجــه                                   هــای حقــوقی آنــان در ســوره                       مــل، تــا نــابرابری        ســوره ن

       اند؟       شده

ــدوا گان: ــردان، زدن                  کلی ــت م ــان، قّوامّی ــی زن ــان، مفســران معاصــر، حکمران                                     ّ  ّ                              زن

     زنان

 مسئله. بیان 0

                                                                                             سـوره مکــی نمـل، و ســوره مـدنی نســاء از چـالش برانگیزتــرین آیـات قــرآن در تفاســیر      

                               ّ   ّ                           آیـات مکـی تـا مطیـع کـردن آنـان بـه قّیومّیـت مـردان                                             معاصر از مقبولیت حکمرانی زنـان در  

                                                                                                  و ضـرب آنــان در آیـات مــدنی اسـت. رویکــرد تفاسـیر معاصــر بـه تطــابق اسـالم بــا دنیــای       

                                                                                                      مــدرن بــا توجــه بــه جایگــاه انســان در جهــان کنــونی و تغییــر برخــی مفــاهیم بنیــادی ماننــد 

            و... باعــث                                                                                 آزادی، دموکراسـی، حقـوق مـدنی، حقـوق بشــر، حقـوق زنـان، عـدالت جنسـیتی         

ــد تفســیر از روش  ــده رون ــوینی از روش                                  گردی ــه ن ــای کالســیک وارد مرحل ــردد                                             ه                شناســی گ

                                               بـوده و انسـان معاصـر مـأنوس بـا مفـاهیم              شـرو  ی پ                                  گـوی زیسـت مؤمنانـه در دنیـای              که پاسخ

                                                                                                     دنیای مدرن را نیز اقناع نمایـد. در ایـن میـان برخـی آیـات مـرتبط بـا زنـان در جایگـاه کلـی           

                                                                         در جایگـاه ویـژه جنسـیتی آنـان، رویکـرد مفسـران و محققـان معاصـر                                  انسان در قـرآن و نیـز  

                                                                                                    را با بحـران تفسـیر مواجـه نمـوده اسـت؛ زیـرا بسـیاری از مفسـران در برخـورد بـا زنـان از            

                                       گرایــی معاصــر، از تفســیر معاصــرانه                                                                بــیم درافتــادن بــا هنجارهــای مبتنــی بــر آزادی و انســان
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                                     هـای موجـود و متحـول اجتمـاعی در                 ز واقعیـت                                                  قرآن در مورد زنان طفـره رفتـه و بـا امتنـاع ا    

         گردند.      می                                               مورد زنان، به جزم اسکوالستیکی تفاسیر کالسیک باز

ــول و ارزش   ــه و اص ــه مدرنیت ــازخوانی                                         گرچ ــتند و ب ــه نیس ــل خدش ــر قاب ــای آن غی                                                        ه

ــر حتــی روشــنفکران آشــکار کــرده اســت، امــا مواجهــه     ص ی     نقــا                   مدرنیتــه، امــروز                                                                        خــود را ب

ـ                                                                 ناچـار، نواندیشـان را بـه بـازخوانی متـون مقـدس متمایـل                        ای مـدرن بـه                         ناخواسته ادیان با دنی

                      خوانـد. سـهم آیـات                 ً                                                            نموده و قهرًا بـه بازتـاب چهـره خردگـرا و ضدخشـونت از دیـن فرامـی       

                                                                                                    مرتبط با زنان در قرآن زیاد نیست زیـرا زنـان در مقولـه عـام انسـانی قـرآن جـای دارنـد؛ امـا          

ــا   ــزول برخــی آی ــه و ن ــی برخــی                          ت خــا  ایشــان، خــوش                                                      اختصاصــاتی از زیســت زنان               بین

      هـای                                                                                           مفسران را در مورد سـازش اسـالم بـا مدرنیتـه تضـعیف کـرده و ورود زنـان بـه صـحنه         

ــداری، مشــارکت  ــد زمام ــر اجتمــاعی مانن ــری                                                  فرات ــا براب ــوقی و...                                 هــای اجتمــاعی ی                    هــای حق

                                  کننــد و پشــتوانه تــاریخی عــدم                                                                    مبتنــی بــر عــرف دنیــای جدیــد را، بــه ســهولت تنفیــذ نمــی 

         تابند.                                 به حضوری برابر با مردان برنمی      باره   ک          ان را به ی       حضور زن

ــه      ــه از هم ــه ک ــاردان و فرهیخت ــی ک ــداری زن ــرح زمام ــا ط ــل ب ــان ســوره نم ــن می                                                                                                 در ای

                                                                                      هــای قــدرت برخــوردار بــوده، امــا توســعه عقالنیــت در حکمرانــی او بــیش از هــر             مکــانیزم

       ّ  ّ               ه بـر قّوامّیـت مـردان                     سـوره نسـاء کـ       30                                               ای مورد بحث آیات اسـت، در مقایسـه بـا آیـه            مقوله

ـ    تأک            بـر زنـان          هــای                                                                                داشـته و در انتهــا تـا زدن زنـان پـیش رفتـه اســت، بـه یکـی از چـالش           د   ی

ــا      ــان ب ــت زن ــذیرش حکوم ــری پ ــع جب ــه جم ــه چگون ــده ک ــدیل گردی                                                                                             مفســران معاصــر تب

ـ    تأد  ّ  ّ                           قّوامّیـت مـردان بـر آنـان و                                                          در صـورت تمردشـان از مـردان را، در آیـات الهـی            هـا     آن   ب   ی

   د.                 فهم و تفسیر نماین

ــه-                                                         دیــدگاه مفســران و اندیشــمندان ســده چهــاردهم قمــری   ــه          عنــوان      ب                     قــرن بازگشــت ب

ــوگرایی دینــی ــن         رضــا   د ی    رشــ            از عبــده و   -                         تعقــل و ن ــایی و ... در مــورد ای ــا عالمــه طباطب                                               ت

         نخبگــان          عنــوان      بــه                گــاه زنــان را                                        اســت. برخــی از ایــن مفســران هــیچ            محتاطانــه               آیــات بســیار 

                                                           امـداری آنـان یـا حتـی حـق برابـر ایشـان از منـافع                                              اجتماعی ننگریسته و حصـول جایگـاه زم  
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                                                           زنــان در تفاسیرشــان بــیش از وجــه آمــوزش و تعلــیم در      رو   ن   یــ   ازا           تابنــد؛ و                    مــادی را برنمــی

         گردند.                                            دنیای معاصر از امتیاز دیگری برخوردار نمی

ــرب ــام             غ ــدد دیرهنگ ــا تج ــراه ب ــی هم ــالیم دین ــنتی تع ــدارس س ــود در م ــی موج                                                                                       هراس

                                                                      نـون نیـز مجـالی بـرای آشـنایی برخـی مفسـران و محققـان علـوم                                کشورهای اسالمی حتـی اک 

                                                                                                   دینــی بــا قشــر عظیمــی از زنــان تحصــیل کــرده فــراهم نیــاورده و هرگــز بســیاری از مــردان  

ــان    ــان رودررو نکــرده اســت کــه در تعریــف زن ــا خــردورزی زن                                                                                                دیــن و مفســران قــرآن را ب

                   شـان برابـر بـا        نی                                                         تـری نمـوده و سـهم آنـان را در حقـوق بشـری و انسـا                  های جـدی          بازنگری

            هـای نمـل                                                               هـای افـراط گونـه را در تفسـیر آیـات زنـان در سـوره                                    مردان بدانند. ما این احتیاط

ــری  ــان و در ســوره نســاء در براب ــداری زن ــورد زمام ــه                                                               در م ــان مالحظ ــه عی ــوقی ب ــای حق                                    ه

                                                                       ایـن فرهنـگ تفسـیری در برخـی مـوارد رنـگ باختـه و بـا رویکـرد             ج ی   تدر    به           کنیم. گرچه     می

               هـای متفـاوت            شناسـی                                                               ه تفسیر و بررسی روزآمـد آیـات مـرتبط بـا زنـان بـا روش       ب     شان ی     نواند

      هـای                نیـز حـوزه           اکنـون       هـم                                       پژوهـان را تغییـر داده اسـت؛ امـا                       های کلـی قـرآن                   و متکثر، دیدگاه

                                                                                          رســمی تحصــیالت دینــی و تفســیرهای اســالمی در جهــان اســالم پیشــتاز، تفســیر معاصــرانه 

ـ    ازا                                      آیات مرتبط با زنان در قرآن نیسـتند و                                                   ایـن آیـات میـان خـود مفسـران بـه چالشـی            رو   ن   ی

ــروه       ــت و دو گ ــداوم اس ــل م ــر و تحلی ــات در تغیی ــا اثب ــی ت ــه از نف ــت ک ــده اس ــدیل ش                                                                                                    تب

                           ی اجتمــاعی، روبـروی هــم      هـا         صــحنه                                                               مخالفـان و موافقــان ورود برابـر زنــان بـا مــردان را بـه     

               ققـان معاصـر                                                                                   قرار داده است. این مقاله بـه طـرح ایـن چـالش پرداختـه و فهـم مفسـران و مح       

                                                         اعم از زنان و مردان را در این تناقض بازخوانی نموده است. 

 . پیشینه تحقیق2

ــه                                       تفاســیر مســتقلی در خصــو  ســوره  ــا بررســی وا گــانی آی     30                                                   هــای نمــل و نســاء ی

   را       هـا     آن       تـرین                                         هـا وجـود دارد کـه برخـی از مهـم             نامـه                                       سوره نساء، در کتب، مقـاالت و پایـان  

      کنیم:    می                         بر اساس تاریخ نشر، معرفی 
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                                                                                      منیره گرجی، نگـرش قـرآن بـه حضـور زن در تـاریخ انبیـاء، تهـران: مرکـز چـا  و           -

   (؛    0381                           نشر سازمان تبلیغات اسالمی، )

ــاهی، تهــران:        - ــازاده و معصــومه آگ ــه اعظــم پوی ــه ودود، قــرآن و زن، ترجم                                                                                        آمن

     (.      0393       حکمت، )

                  نامـه تحقیقــات                                               ، الگوهـای مــدیریت زنـان در قـرآن، فصــل        مــنش   ی       روحـان          معصـومه   -

   (؛    0393   ، )  09                     مدیریت آموزشی، شماره 

                                                                                         مايـده رضـایی و ســویتا ابراهیمـی، تنبیــه زن و مصـادیق آن در فقــه امامیـه و اهــل       -

   (؛    0398                       ، سال دوم، شماره دوم، ) «            مطالعات فقهی »           نامه تخصصی              سنت، دو فصل

ــاحی - ــاران،       فت ــه                    زاده و همک ــردی ریش ــه وا                     رویک ــناختی ب          ضــرب،          قرآنــیۀ                  ش

   (؛    0011                            سالمی، سال پنجم، شماره اول، )                       مطالعات قرآنی و فرهنگ ا

ــاء             ــان( و نس ــداری زن ــل )زمام ــوره نم ــا در دو س ــت ت ــر آن اس ــا ب ــر ام ــه حاض                                                                                              مقال

ــا     ــاط ب ــان معاصــر را در ارتب ــاوت مفســران و محقق ــم متف ــا فه ــان( ت ــت و ضــرب زن    ّ  ّ                                                                                            )قّوامّی

                        توصـیفی بـوده و بـر     -                         . ایـن مطالعـه تحلیلـی               قـرار دهـد                                      آیات مرتبط با زنان، مـورد واکـاوی   

                                هـا پاسـخ دهـد کـه مفسـران                                                      ای فـراهم آمـده اسـت تـا بـه ایـن سـؤال                                اساس منـابع کتابخانـه  

ــا قّوامّیــت مــردان و زدن ایشــان در    ــان ت ــان از زمامــداری آن ــا زن ــا آیــات مــرتبط ب                                                   ّ  ّ                                                  معاصــر ب

ــه مواجــه شــده         ســوره ــرای ایــن آیــات پیشــنهاد                                        هــای مــذکور چگون                                                       انــد؟ و چــه تفســیری ب

                 ها داشته است؟                        مؤثرتری در این چالش           شناسی پاسخ                  اند؟ و کدام روش      کرده

 . بحث3

 سوره نمل آیات حکومت ملکه سبا. 0-3

          نگـری را                                                                        سـوره نمـل داسـتان بـانوی زمامـدار  دورانـدیش، عاقـل و واقـع            00     تـا      22     آیات 

                                        کـه بـا حکمرانـی او مخـالفتی کـرده                 بـدون آن   -                         وسـیله سـلیمان نبـی)ع(                          مطرح کـرده کـه بـه   

                                                            و او ایـن دعـوت الهـی را بـا هوشـمندی پذیرفتـه اسـت.                                       بـه توحیـد فراخوانـده شـده       -    باشد
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                                                        همانـا )در آن ملـک( زنـی را یـافتم کـه بـر مـردم         »                                        سفیر سلیمان )ع( برای او خبر بـرده اسـت  

                                                                                            آن کشــور پادشــاهی داشــت و بــه آن زن هرگونــه دولــت و نعمــت )و زینــت امــور دنیــوی(  

ـ                           عطا شده بود و )عالوه بـر ا                       ایـن آیـه پیشـگام        (.  23       نمـل،    «)                           ( تخـت بـا عظمتـی داشـت        هـا    ن   ی

                                                                                  تـرین جایگـاه اجتمـاعی زنـان در قـرآن اسـت و پیامـدهای آن در تفاسـیر بــر                          در طـرح عـالی  

                هـای اجتمـاعی              مسـئولیت                  تـرین رتبـه                                                       توانمندی و شایستگی عقالنـی زنـان در پـذیرش عـالی    

                                                                              برخـی از مفسـران معاصـر ایـن آیـات را بـا برخـورداری از وجـه جنسـیتی                  آنکـه      حال     است. 

          اند.                               تفاسیر معاصر تبدیل نموده                آن به چالشی در

                                                                                 اهلل از جملــه مفسـران معاصــر بـا توجـه بــه تعریـف انســان معاصـر فــارغ از                  عالمـه فضـل  

                                            قـرآن زن را در چهـره ملکـه سـبأ همچـون       »         نویسـد:                                          جنسیت بـه ایـن سـوره نگریسـته و مـی     

                                                                 کنـد کـه از عقـل و خـرد برخـوردار اسـت و تسـلیم عواطـف و                                        انسانی برای مـا ترسـیم مـی   

                                                                               نیسـت، زیـرا مسـئولیت او توانسـته بـه وی پختگـی و کمـال، تجربـه، قـوت             د        ساسات خو  اح

                                                          کـه تـا سـطد حکومـت و فرمـانروایی بـر مـردان پـیش            ی ا        گونـه                                 عقـل و اندیشـه ببخشـد، بـه    

    (.  1   ق:     0001    اهلل،     )فضل  «     برود

                                                                    اهلل درحـالی اسـت کـه هـم زمـان صـاحب تحریرالوسـیله کـه خـود                                 تفسیر مدارانـه فضـل  

                                                                                شــنفکر اســت، در تفســیر ایــن آیــات بــا رویگردانــی از بحــث زعامــت زنــان                از معاصــران رو

ــی ــد:       م ــه     »        گوی ــدارد؛ بلک ــد از آن ن ــیس و تمجی ــت بلق ــد حکوم ــه تأیی ــات ربطــی ب ــن آی                                                                                     ای

                                                                                           بــرعکس از بعضــی فقــرات آیــات، ذم و عــدم تأییــد و حتــی بطــالن حکومــت بلقــیس نیــز  

ــ   230  :     0383          )خمینــی،   0 «     شــود              اســتفاده مــی                         ه گویــای آن اســت کــه                               (. از نظــر ایــن مفســر، آی

                                             زنــدگی از تزيینــات شــیطان بــوده و عــدول         شــئون                                           ســیره و مــنش بلقــیس و قــوم او در همــه 

ــت. او مــی      ــراط مســتقّیم الهــی اس ــق و انحــراف از ص ــق آیــه شــریفه،                                 ّ                                     از ح                                گویــد طب

                                         
                              الس  ـب یل  ف ه ـم  ل ـا                                                                                                                                       و ج د ت ه ا و ق و م ه ا ی س ج د ون  ل لش  م س  م ن  د ون  الل  ه  و ز ی  ن  ل ه م  الش  ی ط ان  أ ع م ال ه م  ف ص ـد  ه م  ع ـن    »                 . مانند این آیه: 0

                                               پرستیدند و شیطان اعمال زشت آنان را در نظرشـان                                                       ن را با تمام رعیتش یافتم که به جای خدا خورشید را می    آن ز   «.             ی ه ت د ون 

   (.  20      )نمل:                                                                                        زیبا جلوه داده و آنها را به کلی از راه خدا باز داشته و آنها هم به حق راه یافته نیستند
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ّ                                                                       سلیمان)ع( درصـدد تعـّرض بـه حکومـت بلقـیس بـوده و اگـر ایـن حکومـت مـورد رضـای                               

ــوده اســت؟ و در   0                   مان درصــدد اطاحــه                                             خــدای تعــالی اســت پــس چــرا حضــرت ســلی                        آن ب

                           ً                                            کـه گروهـی معتقدنـد بلقـیس مجـددًا بـه حکومـت قـوم سـبا نايـل                       گیـرد ایـن                  آخر نتیجه مـی 

   2           شود )همان(.                            آمد، از این آیات استفاده نمی

                                                                                               امــا بــا رویکــرد دیگــری ملکــه ســبا از دیــدگاه مفســران معاصــر ســمبل مــدیریت ســالم،  

         شناســی          بــه روش        الــدین        شــمس    (.  31   ق:     0021         الــدین،                                 شایســته و الیــق اســت )شــمس   

                 هـا بـه نصـو       آن »         گویـد:                         انتقـاد کـرده و مـی                                         فقیهان در برخورد بـا مسـايل زنـان              بسیاری از

ــدون دوری  ــه ب ــمت از فق ــن قس ــات                                       ای ــل در روای ــدون تأم ــات ضــعیف و ب ــی از روای                                                          گزین

ــی  ــتنباط م ــر اس ــد                       معتب ــان(.  «       کنن ــیاری از              )هم ــم بس ــه مرجــع فه ــن زمین ــده او در ای ــه عقی                                                             ب

                                                                      شــود در حــالی کــه بــه اثبــات نرســیده اســت کــه تمــامی ابعــاد                       و  عــرف قلمــداد مــی    نصــ

ــا شایســتگی آن را داشــته     ــوده باشــد ت ــج ب ــامبر و معصــومان رای ــان پی ــونی در زم                                                                                                   عــرف کن

                           حتـی بـه شـکل اجمـال و             الـدین         شـمس                                                      باشد که مرجع فهـم نصـو  قـرار بگیـرد. بـه نظـر       

                             بــر اســاس عــادات و رســوم                                                                     یــا تفصــیل بــه اثبــات رســیده اســت کــه عناصــر عــرف کنــونی

                                                                                          جدیدی شکل گرفته کـه شـریعت در پیـدایش آن دخـالتی نداشـته اسـت بلکـه ثمـره میـراث          

      دســت   ه    بــ                       هــا و ادیــان دیگــر                                                     ای اســت کــه جوامــع اســالمی در تعامــل بــا فرهنــگ        فرهنگــی

   (.  21 و  20       )همان،     اند       آورده

   از                                  حکومـت بلقـیس بـر سـبأ یکـی       »                                                  خانم گرجی از زنان معاصـر نوانـدیش معتقـد اسـت     

        گرجــی،     « )                                                     داری و مسـئولیت خطیــر زمامـداری یــک کشـور اســت                                 تأییـدات قــرآن بـر عهــده  

ــای معاصــر    1  :     0381 ــان در دنی ــه زن ــر نگــرش ب ــه ودود کــه از طرفــداران گفتمــان تغیی                                                                                            (. آمن

ــد:              اســت، مــی ــر از داوری                                        داســتان بلقــیس در قــرآن نشــان مــی  »        گوی                                     دهــد کــه داوری او بهت

                                         
                                     هالک کردن و فانی ساختن و از میان بردن  . 0

                         ؛ صـالحی نجـف آبـادی،        18   ق:     0029                                                           معاصران طرفداران زیادی دارد. برای نمونه: حسـینی طهرانـی،                       . این نظریه در میان 2

  .    0381      زاده،         ؛ حکیم      0391                 ؛ عسگری و جوادی،      001  :   01  :     0381                          ؛ مکارم شیرازی و همکاران،     22  :     0380
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ً                                                  قـرآن مسـتقاًل ایـن داوری برتـر را ارايـه کـرده اسـت.                                                رایج و متعـارف بـوده اسـت، و اینکـه               

            دهـد مـرد                               ً                       ایمـان او زنانـه اسـت، کـه تلویحـًا نشـان مـی                آنگـاه                                اگر سیاسـت او زنانـه باشـد،    

                                                                                           بودن یک نقـص اسـت. ممکـن اسـت ایمـان او و سیاسـتش خـا  زنـان باشـد، ایـن ایمـان            

     و در       کنــد                                                                                 و سیاســت ویژگــی کســی اســت کــه دارای علــم اســت، بــر اســاس آن عمــل مــی 

                                                                                      تواند حقیقـت را بپـذیرد. امیـد اسـت نمـایش عقـل خـالص کـه در قـرآن از طریـق                   نتیجه می

ــد از طریــق یــک مــرد نیــز عرضــه شــود     :     0393       )ودود،   «                                                                               یــک زن عرضــه شــده اســت، بتوان

93  .)   

           معتقدنـد:    0               سـوره احـزاب       31                       مفهـوم آیـه کریمـه                                           مفسران موافـق بـا حکمرانـی زنـان در     

ــر عــدم شایســتگی م  » ــه عهــده گــرفتن قــدرت                                         دلیــل معتبــری ب                                                    شــروعیت حاکمیــت زن و ب

                                 مــدیریتی دیگــر وجــود نــدارد     ی      هــا              هــا و پســت           مســئولیت   ن ی    چنــ                         نخســت در دولــت و هــم

ـ            بـه ایـن            الـدین           (. شـمس    150     تـا:            الدین، بـی     )شمس            گونـاگونی   »                   معتقـد اسـت کـه           فـرض    ش ی   پ

ــر جــنس  ــژه ه ــه وی ــی     ،                          وظیف ــری جــنس دیگــر را نم ــک جــنس و فروت ــری ی ــاند                                                      فرات   «        رس

                               جهــت دارای اهمیــت اســت کــه                                      بــرای مطالعــه مســايل زنــان ازآن       فــرض   ش ی   پــ       ایــن           )همــان(.

                                                                      نصـــو  وارده در ســـنت را از ســـویی در پرتـــوی توجیهـــات قرآنـــی    ،                  فقیــه پژوهشـــگر 

ــی ــه م ــل              مالحظ ــنت را تکام ــرآن و س ــر ق ــوی دیگ ــد، و از س ــی                                                       کن ــدیگر م ــد                    بخــش یک         بین

      شــود              مطــرح مــی                  الــدین در حــالی             اهلل و شــمس                   (. اندیشــه فضــل  23  :  0  ،     0021         الــدین،         )شــمس

ــه برخــی مفســر  ــان،      -                   ک ــی زن ــان حکمران ــل موافق ــک از دالی ــیچ از ی ــا ه ــان معاصــر ب                                                                              فقیه

                                         
ٍ                                       ً و م ا ك ان  ل م ؤ م نأ و ال  م ؤ م ن ٍة إ ذ ا ق ض   الل ه  و ر س ول ه  أ م رًا   . »0                                 و هیچ مرد و زن مؤمنی را در کاری   «                                                أ ن ی ك ون  ل ه م  ال خ ی ر ة  م ن  أ م ر ه م                        أ              

                                                                                                              که خدا و رسول حکم کنند اراده و اختیاری نیست )که رأی خالفی اظهار نمایند( و هر کس نافرمانی خدا و رسـول او کنـد   

                                 دانسته به گمراهی سختی افتاده است
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                                                 هــای خــویش از عــدم حضــور اجتمــاعی زنــان در                                              اندیشــه ســازگاری نداشــته و بــر برداشــت

     0      ورزند.                  این سطد اصرار می

 . سوره نساء 2-3

             مـرتبط بـا                                                           هـای مـدنی قـرآن کـریم اسـت کـه بیشـترین آیـات                                   سوره نساء یکـی از سـوره  

                                                            . در ایــن ســوره از مســايل حقــوق اقتصــادی تــا مقــوالت       اســت      داده   ی    جــا                   زنــان را در خــود 

                 سـوره نسـاء در       30                                                                          خانوادگی و رفتارهای اجتمـاعی بـا زنـان سـخن گفتـه شـده اسـت. آیـه         

                هـای گونـاگون                                                                  برانگیزتـرین آیـات ایـن سـوره اسـت کـه آوردگـاه دیـدگاه                          این میان، از بحث

                                        کـه عالمـه طباطبـایی در تفسـیر خـود                                 تفسـیر شـده اسـت. چنـان                              و ناهمگونی از سـوی اهـل   

ــی  ــایی،         02     ط ــت )طباطب ــه اس ــه پرداخت ــن آی ــیر ای ــه تفس ــفحه ب    (.    212  -   201  :       0310،0                                                                 ص

ــد     ــه مانن ــن آی ــژه ای ــارات وی ــی عب ــام در برخ ــود ابه ــون  »                                                                وج ــال  ق و ام  ــر ب وه ن  »  و   «                          الر  ج   «                اض 

              تـرین آیـات                               یـن آیـه را بـه چالشـی                                                           باالترین محل نـزاع در آراء تفسـیری معاصـران اسـت و ا    

                                                                                               مرتبط با زنان در تفاسـیر معاصـر نمـوده اسـت. در ایـن مجـال بـه بررسـی تفسـیری دو وا ه          

           پردازیم.                                 كقوامك و كضربك از این سوره می

 2سوره نساء 74. تفسیر وا ه قّوامّیت در آیه 1-2-7

ــزد لغــت ــوام ن ــی                          وا ه ق ــی نواندیشــان دین ــران کالســیک و حت ّ                                            شناســان و مفّس            ، همــواره            

      طـور        بـه                  توانسـته اسـت                                                                      هـای ثـابتی را بازتولیـد نمـوده اسـت کـه درنـگ و انگـاره آن                کلیشه

                                         
                                                                                     فی والیة الفقیه و نظام الحکـم فـی االسـالم ؛ صـافی گلپایگـانی، احکـام الشـریعة ؛                                           . برای نمونه ر. ک. منتظری، دراسات0

                                                                     الموسوی االردبیلی، فقه القضاء ؛ الشیخ السبحانی، موسوعة طبقات الفقهاء.

                                                    م  ف الص ال حات  قان تـات  حاف ظـات  ل ل غ ی ـب                             أ                                  اهلل ب ع ض ه م  ع لی ب ع ضأ و  ب ما أن ف ق وا م ن  أم وال ه                                                الر  جال  ق و ام ون  ع ل ی الن  ساء  ب ما فضل   . »2

ً    أط ع ن ک م  ف ال ت ب غ وا ع ل ی ه ن  س ـب یاًل                                                                                                                           ب ما ح ف    الل ه  و  الال ت ی ت خاف ون  ن ش وز ه ن  ف ع ظ وه ن  و  اه ج ر وه ن  ف ی ال م ضاج ع  و  اض ر ب وه ن  ف إ ن                                           

   «.                     ّ ً         ً إ ن  الل ه  کان  ع ل ّیًا ک ب یرًا
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                                                                                                    منفی بر تعیین هویـت زنـان نقـش بـارزی را ایفـا کنـد؛ امـا از نظـر برخـی دیگـر از مفسـران            

                                                                                                    معاصــر مبنــایی بــرای بــدبینی و ســوگیری آیــه بــه ســمت مــردان و تــرجید آنــان بــر زنــان   

         : مـراد          ازجملـه                      هـایی مواجـه اسـت                                            ام ابتـدا در همـه تفاسـیر بـا پرسـش                         ّ   ندارد. تفسیر وا ه قـوّ 

ــون  »   از  ــال قوام ــت        «                   الرج ــا قوامی ــت؟ و آی ــا کجاس ــردان ت ــت م ــدوده قّوامّی ــت؟ مح                ّ  ّ                                                     چیس

          پذیر است؟      تحول

ــّیم و برخــی آن را وا ه مســتقلی دانســته   ــرادف ق ــوام را مت ــد                                       ّ                                                    برخــی از مفســران وا ه ق       ان

ـ                                                           ازخوانی گـردد. از جملـه کسـانی کـه ایـن وا ه را                                                   که باید در جایگـاه لفظـی خـود در مـتن ب

                                                                                                بــه نفــع مــردان و در جایگــاه غیرلفظــی آن آورده و تــرادف را در آن برگزیــده عالمـــه        

ــه   ــت ک ــایی اس ــایی،          آن را                       طباطب ــت )طباطب ــته اس ــّیم دانس ــرادف ق         (، و از    212 :   0  :     0310        ّ                                     مت

              معتقــد اســت              (. گرچــه او    100  :     0381                   کنــد )طباطبــایی،                                           برتــری مــردان بــر زنــان حمایــت مــی

ــده اســت   »     کــه  ــل نگردی ــین زن و مــرد قاي ــه مــدارج کمــال فرقــی ب ــرای ســیر ب ــد ب   «                                                                                           خداون

                                                          زمـام امـور کلـی جامعـه را بـه کسـانی بایـد سـپرد          »        گویـد:              حـال مـی                 ( اما درعـین    103      )همان،

                           (. او شـمولیت وا ه قــوام    11  :     0389             )طباطبــایی،   «                                                  کـه داشـتن عقــل بیشـتر، امتیــاز آنـان اسـت     

                                             شناســی زنــان و مــردان، متعلــق بــه همــه                            نی خــویش در اصــل هســتی                          را نیــز در راســتای مبــا

ــئون ــی        ش ــدگی م ــان،               زن ــد )هم ــور      108                دان ــتر در ام ــد بیش ــان بای ــه زن ــده دارد ک                                                           (. وی عقی

ــال     ــان، و امث ــداوای آن ــاران، م ــتاری بیم ــم، پرس ــیم و تعل ــل تعل ــاعی، از قبی ــومی و اجتم                                                                                                     عم

ـ   مف                                     ها که وجود عواطف شدید منافـاتی بـا      این                                 ارد، مشـغول بـه کـار باشـند               عمـل نـد          بـودن    د   ی

ــو،  ــان        11  :     0389        )هم ــات زن ــل و حی ــای تعق ــردان برمبن ــات م ــه حی ــر عالم ــرا از نظ                                                                                (. زی

     (.     303  :       0310،0                                  برمبنای احساسات و عواطف است )همو، 

ّ                                                      بانو امین اصـفهانی نیـز بـا تأییـد گفتمـان رایـج مفّسـران مـرد، فزونـی قـدرت مـردان بـر                                                           

ــته   ــه دانس ــت مردان ــل  قّیومّی ــان را دلی ــل  »  و                  ّ   ّ                            زن ــا فض ــوا  »  و   «   اهلل              بم ــا انفق ــن    «                بم ــد ای                  را مؤی

ــام ندانســته و     ــردان را ع ــدبیر در م ــل و ت ــی عق ــت برشــمرده اســت. گرچــه وی فزون  ّ   ّ                                                                                           قّیومّی

   (.  11  :  0    تا:                 داند )امین، بی                                           فضیلت خیلی از زنان را در این قوا بعید نمی
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     ر آن                                ّ   ّ                                            اهلل جــوادی آملــی از یــک طــرف معنــای قّیومّیــت را برگزیــده و از طــرف دیگــ     آیــت

                                                                                                را محــدود بــه محــیط خانــه و افــراد خــانواده دانســته اســت و بــدین روی وا ه مــدیریت را  

ــه جــای قــّیم جــایگزین کــرده اســت. او ســبب   ــودن   م ّ ّی   قــ        ّ                                           ب ــه از دو جهــت         ب                                مــرد را در خان

ــده    ــری عه ــدیریت، و دیگ ــالبت، م ــایی، ص ــه                                                 توان ــه هزین ــی زن و                     داری هم ــای اختصاص                       ه

                                                    راین اگــر مــردی ایــن دو صــفت را نداشــت یــا از                                                تــأمین نیازهــای منــزل دانســته اســت؛ بنــاب

         )جــوادی         بنــدد   ی     برمـ                                               اش عمـل نکــرد، والیـتش بــر خـانواده رخــت                               دسـت داد یــا بـه وظیفــه  

ــی،  ــه زن و         113  :   01 ،      0388        آمل ــوط ب ــذکور را مرب ــت م ــدوده قّیومّی ــی مح ــوادی آمل                       ّ   ّ                                             (. ج

  م                                                شـمارد. عـالوه بـر ایـن معتقـد اسـت مفهـو                                                        شوهر دانسـته ولـی آن را معیـار فضـیلت نمـی     

ــتی و      ــه سرپرس ــاالرگری نیســت بلک ــانروایی و س ــای فرم ــه معن ــرآن ب ــان ق ــت در زب  ّ                                                                                             قّیموم

-                                         مقــام نیســت بلکــه بــاربرداری و خــدمت        تنهــا      نــه                   پــذیری اســت کــه                     مــدیریت و مســئولیت

                                                            بــا شــرایط ضــمن عقــد، محــدود و واگــذار کــرد )جــوادی        آن را       تــوان                     گــزاری اســت و مــی

   (.   329  :     0381      آملی، 

ـ            عالمه فضـل         ّ  ّ                                                         ای قّوامّیـت را مـدیریت مـرد نسـبت بـه زن و آن هـم فقـط در                       اهلل نیـز، معن

                      شـدت مخالفـت کـرده                                        ّ   ّ                            ی زنـدگی زناشـویی دانسـته  و بـا معنـای قّیومّیـت از آیـه بـه              محدوده

                                   ّ  ّ                          (. برخــی دیگــر از محققــان معاصــر نیــز قّوامّیــت را نــوعی     221  :  1  ق،    0009    اهلل،             اســت )فضــل

     (.     239  :     0391        مهریزی،      کنند)                           گرفتن امور و مراقبت معنا می         بر عهده         سرپرستی، 

ــا و روش ــی          شناســی                  رویکرده ــذکور، اصــواًل فقه ــای مفســران م ً                 ه ــه  -                      ــاعی اســت ک                       اجتم

  ی        مقتضـا       بـه                                     انـد. امـا در تفسـیر ایـن آیـه                                                          نقش زنان را در زنـدگی خـانوادگی ثابـت نگریسـته    

ــین      ــان در ع ــارکرد زن ــه ک ــه اســت ک ــکل گرفت ــری ش ــوانش دیگ ــان، خ ــونی زن ــرایط کن                                                                                               ش

                                                                     قتصـادی نیـز تلقـی شـده کـه از میـان آنـان مفسـران نوانـدیش           ا-                      همسری و مادری، اجتماعی

ــوه کــرده ــی جل ــد. محمــد                       دین ــرد،                ان ــان زن و م ــط می ــان رابطــه                                                  شــحرور در بررســی رواب                می

                رابطــه عــاطفی  »        گویــد                گـذارد و مــی                                                           عـاطفی و اقتصــادی ـ اجتمـاعی زن و مــرد تفــاوت مــی   

ــرد نیســت     «. »                                     در اســالم همــان رابطــه عشــق اســت  ــرای م ــاالیی ب ــری  م   . » «                               زن ک                وضــوع برت
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ــه  ــع سرپرســتی ب ــر زن در واق ــرد ب ــه،     «. »                 طــور عــام اســت                                                جســمی م    اهلل               ب مــا فضــل            نــص آی

                     أ                                                                               ب ع ض ه م  ع لـی ب ع ـضأ، بـدان معنـی اسـت کـه سرپرسـتی قابلیـت آن را دارد کـه عکـس شـود،            

   (.   109-   120  :  م    0991  ،       )شحرور  «                         یعنی زن سرپرست شویش گردد  

                                     زنــان، تفســیر مفســران زن در ایــن                                                          در میــان چــالش تفاســیر معاصــر در آیــات مــرتبط بــا 

                                                                                               آیه نیز بسیار قابل توجـه اسـت. مفسـران زن معتقدنـد نسـبت بـه ایـن آیـه و مفهـوم خـا            

       انـد؛      ّ  ّ                                                                                        قّوامّیت، همیشـه مفسـران مـرد اظهـار نظـر کـرده و محـدوده معنـایی آن را تعیـین کـرده          

        سـته و                                                                                            حال آنکه خود زنـان در تفسـیر آیـات مـرتبط بـا زنـان از درون بـه ایـن مفـاهیم نگری         

                                               تواننـد بهتـرین مفسـر مفـاهیم خـا  زنـان                  ّ                                        با علم اّولی که به موضـوع زن بـودن دارنـد، مـی    

ــوام وارد         ــث ق ــیری در بح ــف تفس ــای مختل ــا رویکرده ــان ب ــه آن ــند. گرچ ــرآن باش                                                                                                در ق

                ّ  ّ                 انــد کــه محــدوده قّوامّیــت را در                دســت رســیده                         هــا بــه مضــمونی یــک                       انــد، امــا همــه آن       شــده

                                      داننـد و قايـل بـه جابجـایی ایـن                                 در زنـدگی زناشـویی مـی                             ً        سرپرستی مـالی خـانواده و صـرفًا    

       تـرین                                              ی بـا نگـاهی حقـوقی بـه آیـه، نزدیـک            پنـاه     عت ی    شـر                               مسئولیت نیز هستند.  یال موحـد  

                ّ                                                                                    معــانی بــه کلمــه قــّوام را حــامی و محــاف  و دورتــرین معنــا را اســتیالء و برتــری دانســته و  

   ی،       پنــاه    عت ی    شــر        )موحــد                                                    گــاه مــادی و حــامی فیزیکــی بیــان کــرده اســت                       آن را معــادل تکیــه

0381     :  010   -019   .)   

ــه          ــزول آی ــاریخی در ن ــت ت ــذیرش باف ــا پ ــری ب ــره الحب ــانی      30                                                                عزی ــا گفتم ــاء و ب                          نس

  ّ                                                                              قـّوام را بـه مفهـوم حمایـت و هـدایت اخالقـی دانسـته و معتقـد اسـت آیـه             ،    فقهی-      حقوقی 

                                                                                               در صدد حمایت مثبـت از زنـان اسـت و تـأمین مخـارج را برعهـده مـردان گذاشـته تـا زنـان           

                                                            پذیرنـد، از فقـر نجـات دهـد و ایـن حمایـت مسـئولیت و                                          ا که در جامعـه مردسـاالر آسـیب    ر

     (.    99-  98  :     0011  ،   اهلل   ت ی   هدا                                                  تکلیف بر مردان است و نه امتیازی برای آنان )نقل از 

                                                                                            اسما بارالس معتقد است ایـن آیـه تـأمین زنـان از منـابع اقتصـادی را بـر عهـده مـردان                

    اهلل،                          کنــد )نقــل از هــدایت                                   ، مــرد را ريــیس خــانواده نمــی    آوری                                  گذاشــته اســت امــا نقــش نــان

ــه ودود   013  :     0011 ــره                (. آمن ــا به ــت               ب ــدی از باف ــمین                       من ــه را تض ــوانش آی ــازی، خ                                        مندس
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ــئولیت ــی             مس ــانواده م ــاوی در خ ــل و مس ــذیری متقاب ــالقوه                                                 پ ــش ب ــد و نق ــرد                           دان ــرای م                 ای ب

                نـد را بدهـد؛                                                  بـه او فرصـت مشـارکت در فراینـد پـرورش فرز              توانـد    ی   مـ            کنـد کـه             تعریف می

                                                       هـای جسـمی بـه بـارداری، زایمـان یـا مراقبـت از                                                    با در نظر گرفتن این نکته کـه مـرد سـختی   

        توانـد                     ّ               ، بـا ایفـای نقـش قـّوام مـی         جـه  ی    درنت       کنـد.                                              فرزند را که بر عهده زن اسـت، تحمـل نمـی   

                                                                                            غیر مسـتفیم در فراینـد پـرورش فرزنـد شـرکت کنـد، از شـریک مؤنـث خـود حمایـت کنـد            

                                ســعدیه شــیخ بــا مقــدماتی از    (.  11  :     0393                          و را جبــران کنــد )ودود،               هــای جســمی ا          و زحمــت

ــانی،   ــارادایم عرف ــنس پ ــدد                            ج ــش           درص ــام نق ــردان در تم ــان و م ــری زن ــات براب ــت                                                      اثب        هاس

   (.  08  :     0011            فرد و محصص،        )دانش

ّ                             تمـامی مفّسـران زن در تخصـیص نقـش              بـرخالف                            اهلل بـا نگـاه بـه مـتن،                    عایشه هـدایت                

                       ً                 تفــاوت زن و مــرد را ضــرورتًا بیــانگر           دربــاره                 اظهــارات قــرآن    ّ      ّ  ّ                     جنســّیتی قّوامّیــت بــه مــردان، 

                                                                            دانـد. او تنهـا مفسـر زنـی اسـت کـه هماننـد مفسـران کالسـیک معتقـد                                برابری زن و مرد نمی

  ،   اهلل   ت ی     هـدا                                               سـاختاری مشـروع از تفـاوت پذیرفتـه اسـت )              عنـوان       بـه                          است مـتن، نـابرابری را   

ــوم قّوا      2109-   211  :     0011 ــران زن مفه ــد مفس ــا همانن ــوعی                                   ّ           (. ام ــاه ن ــردان را، جایگ ــت م  ّ                                   مّی

     (.     201-   201            داند )همان،                           نقش  حمایت یا مسئولیت می

ــت       ــه برداش ــه زن س ــبت ب ــرد نس ــت م ــت از قّوامّی ــوق در حقیق ــذکور در ف ــران م                                   ّ  ّ                                                     مفس

    ّ  ّ                                           ی قّوامّیــت مــرد را بــه همــه روابــط جامعــه و                                           انــد: گروهــی از مفســران معاصــر دایــره      کــرده

ــانواده و سرپر   ــه خ ــاعی از جمل ــای اجتم ــرایت داده                                                 نهاده ــان س ــتی زن ــت را                            س ــد و قّوامّی         ّ  ّ           ان

                                                        داننـد. گـروه دیگـر کـه بیشـترین آراء متعلـق بـه                ّ   ّ                                   همان قّیومّیـت و والء مـردان بـر زنـان مـی     

               ّ  ّ                                                                                    آنــان اســت ایــن قّوامّیــت را بــه مــدیریت معنــا نمــوده و آن را محــدود بــه نهــاد خــانواده و  

               کــه از میــان                      انــد و گــروه ســوم                                                             منحصــر بــه مــدیریت شــوهران بــه همســران خــویش دانســته

                      ّ  ّ                                                       انــد، امـا در عــین حــال قّوامّیــت مـذکور را امــری اعتبــاری و قابــل زوال                         گـروه دوم برخاســته 

                                                   ی و تکـوینی نیسـت بلکـه آن را امـری قـراردادی             شـناخت    ی     هسـت                             دانند کـه منشـأ آن امـری      می
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ــد کــه       مــی ــر دارد. ایــن رویکردهــا در           برحســب             دانن ــر شــرایط، امکــان جابجــایی و تغیی                                                                         تغیی

                        و زنان مفسر سیال است.                  میان همه مردان

 سوره نساء 74. تفسیر ضرب در آیه 2-2-7

ــالش   ــر از چ ــی دیگ ــرب یک ــیر وا ه ض ــت.                                                تفس ــر اس ــیر معاص ــانی در تفاس ــای وا گ                                              ه

       تـرین                   برخـی از قـدیمی         زعـم       بـه                                            هـای پیچیـده در زبـان عربـی اسـت کـه                       ضرب از جمله وا ه

-            معهـود بـه    «    زدن »        وه بـر                      رود. ایـن وا ه عـال                                                     لغویان متقدم، بـرای جمیـع اعمـال بـه کـار مـی      

  :     0011                                                   ّ                          تـرین معنـی کلمـه، بـه معـانی دیگـری ماننـد ریـش و زخـم )الفّیـوفی،                         عنوان متـداول 

ــوف،       1131  :     0313           ؛ دهخــدا،    319  ،  2 ــدن )معل ــرد و ران ــر، ط ــان دو نف ــداختن می                                                                   (، جــدايی ان

ــی ــا:     ب ــوش،                     پوشــی کــردن، روی        (، چشــم   120  :  0      ت ــافتن، رهــا کــردن )آذرن     ( و    382  :     0319                                   برت

ــوا ــز ن ــن           نی ــراق )اب ــور،                    زش و اط ــب اصــفهانی،    101  :   00   ق:     0000         منظ   (    111  :  0   ق:     0002                    ؛ راغ

-                                                                                            و با توجه به قـراين کالمـی، بـه معـانی توصـیف کـردن، اقـدام کـردن، پوشـانیدن و جسـت          

ــوهری،   ــردن )الج ــو ک ــوم       011-   010   ق:     0011                          وج ــد مفه ــز معتقدن ــی نی ــت. برخ ــده اس                                                   ( آم

                            هـای خـود بـه آن اشـاره           نامـه         در لغـت                         ای اسـت کـه متـأخران                                     زدن به معنـای تنبیـه از معـانی   

                                        انـد و ایـن مسـئله بیـانگر آن اسـت                                                         اند و متقدمان در ایـن خصـو  مطلبـی ذکـر نکـرده         کرده

   (.    0011           و همکاران،       زاده   ی    فتاح     ایم )                    با تطور معنایی مواجه  «    ضرب »           که در مورد 

            رأی مشـهور              بنـا بـر                                 بـار در قـرآن تکـرار شـده،         18               مشـتقاتش کـه                 بـه همـراه           وا ه ضرب 

                                                                                          ا و مفسـری بـه معنـای زدن اسـت. در دنیـای معاصـر کـه موضـوع خشـونت علیـه زنـان               فقه

ــه چالشــی    ً                                                                                       خــود مســتقاًل مــورد توجــه جوامــع جهــانی اســت، تفســیر ایــن وا ه در قــرآن ب         

ــر دالیــل مختلــف و رویکردهــای                                      بــزرش تبــدیل شــده اســت. دیــدگاه                                                         هــای جدیــد مبتنــی ب

                                    خشــونت علیــه زنــان برهاننــد، در                                  کننــد تــا اســالم را از اتهــام                               متفــاوت تفســیری تــالش مــی

ــب تفســیری خــود     ــه بیشــتر مفســرین در کت ــايی ک ــم مشــهورترین معن ــوز ه ــه هن                                                                                               حــالی ک

                                         اند، ضرب به معنی زدن و تنبیه بدنی است.         آورده
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-                 هـا اشـاره مـی                      شـوند کـه بـه آن                                                ها در مجموع بـه دو دسـته کلـی تقسـیم مـی               این دیدگاه

      کنیم:

                انــد؛ از ایــن                                    عنــای زدن و تنبیــه را برگزیــده                                              دســته اول: گروهــی از مفســران هســتند کــه م

                   کـار بـرده اسـت                                                                                دسته صاحب تفسـیر المنیـر اسـت کـه ضـرب را بـه معنـای زدن معهـود بـه         

                                                      گویـد هــدف از تنبیـه اصـالح و تأدیــب اسـت و بــا                      (. زحیلـی مــی   12  :  1   ق،     0000            )الزحیلـی،  

        ...؛ وی                                          کـه بـا مسـواک باشـد، خفیـف باشـد و                                                     توجه به روایـات، شـرایطی دارد از جملـه ایـن    

              داند )همان(.                                    ضرب را مباح ولی ترک آن را افضل می

                                                                                        در میان ایـن دسـته گروهـی هسـتند کـه ضـمن دفـاع از رأی مشـهور مفسـرین، درصـدد           

        گویــد:                                                انــد. از جملــه صــاحب تفســیر المنــار مــی                                              توجیــه و تبیــین کلــی موضــوع نیــز برآمــده

                            نبیـه بـدنی زن  نافرمـان                                                                          برخی از مقلـدان آداب و رسـوم غربـی از مـا مسـلمانان نسـبت بـه ت        »

                  کـردن بـر مـرد                           نافرمـانی زن و بزرگـی        کـه    ی       درحـال           شـمارند،               ناپسـند مـی         آن را                ایراد گرفتـه و  

   د ی    رشـ    « )        شـمارند                                                                             که ريـیس خـانواده اسـت و تحقیـر شـدن مـرد را توسـط زن، ناپسـند نمـی         

ــودن   (.   10   م:     0980  ،      رضــا ــان از نظــر                 مشــروع ب ــر  ،      رضــا   د ی    رشــ                    زدن زن ــا ب ــل و             بن ــای عق                 مبن

          (. عالمــه   10-  11                                                                        مــری ناپســند نیســت تــا نیازمنــد توجیــه و تأویــل باشــد )همــان،           فطــرت، ا

ــورت        ــته و در ص ــب را الزم دانس ــب در تأدی ــت ترتی ــرب رعای ــید ض ــایی در توض                                                                                          طباطب

            زدن و نهـی                                               کنـد و بعـد بـه ذکـر احـادیثی در منـع                                                لزوم تنها به ضرب بـا مسـواک اشـاره مـی    

   (.   111  :  0  ،     0381                   پردازد )طباطبایی،                           آن از جانب رسول خدا) ( می

                                                                                             صاحب تفسیر نمونه نیـز در پاسـخ بـه ایـن اشـکال کـه چگونـه اسـالم بـه مـردان اجـازه            

                                   آیـه مسـئله تنبیـه بـدنی را در      »       گویـد                                                              داده که در مورد زن متوسـل بـه تنبیـه بـدنی شـوند مـی      

                   هـا مفیـد واقـع                                                                  نشناسـی مجـاز شـمرده کـه هـیچ وسـیله دیگـری دربـاره آن                        مورد افراد وظیفه

                                                                (. البتـه تنبیـه بـدنی از نظـر ایـن مفسـر بایـد مالیـم و            313  :       0381،0          شـیرازی،                 نشود )مکـارم 

           خفیف باشد.
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            کـه نشـوز                            گانـه، تنهـا در صـورتی                                                           صاحب تفسـیر اثنـی عشـری نیـز بـا ذکـر مراحـل سـه        

ــا شــرایطی جــایز مــی  ــدالعظیمی،                        دانــد )حســینی شــاه                                                  تکــرار شــود، ضــرب را ب   :  2  ،     0313              عب

023   .)   

ــان                                        دســته دوم: ایــن گــروه از مفســران ــو بــه حــوزه مطالعــات زن                                                          گرچــه بــا رویکــردی ن

                                          شـوند: گـروه اول مفسـرانی هسـتند کـه                                                  اند، اما خود نیز بـر دو دسـته تقسـیم مـی             روی آورده

                                                                                                 با اهتمـام بـه درک مقاصـد قرآنـی ضـمن توجـه بـه همـه جوانـب مـوردنظر در مـتن، بـا در             

           از تکل ــف      دور     بــه                    یی پرداختنــد کــه     هــا      دگاه   یــ د                                                   نظــر گــرفتن هــدف نهــايی  آیــات، بــه ارايــه  

ــی     ــبهات وارده م ــه ش ــول ب ــخی معق ــین، پاس ــیر پیش ــود در تفاس ــروه دوم                                                                          موج ــد؛ و گ                       دهن

ـ         بـرون   و        منـد    خ ی     تـار                                       مفسرانی هسـتند کـه بـا رویکردهـای                                         ی، ضـمن ارايـه معـانی دقیـق از          متن

      اند.                                   به زنان، این وا ه را تفسیر نموده                                     آیات و انطباق آن با سایر آیات مربوط 

                 سـوره نسـاء را       30                                                وه نخسـت، در تفسـیر خـود اهـداف کلـی آیـه                 اهلل از گـر           عالمه فضـل 

                                       کنـد؛ از جملـه اینکـه آیـه درصـدد                                                                 مورد توجه قرار داده و بر مبنای آن بـه نکـاتی اشـاره مـی    

                 انـد، لـذا روح                                                                           حـل بـرای افـرادی اسـت کـه در کـانون خـانواده دچـار مشـکل شـده                   ارايه راه

                                 جتمــاعی و مشــترک زن و مــرد در                گویــد حیــات ا                 باشــد. او مــی     نمــی      ديال   یــ ا                   ســخن بــا افــراد 

        واسـطه              هـر دو بـه        هـا     آن        خواهـد                                                              آیه لحاظ شده است نه هـر یـک بـه تنهـايی؛ و خداونـد مـی      

ــه                                                                    پیونــد ازدواج از انحــراف مصــون بماننــد؛ پــس در پــی مســئولیت                               هــای متقابــل، تمکــین ب

             ســوی خــالق                        ای جهــت تقــرب زن بــه       وسـیله        آن را                                          معنـای خــا  را بــر زن تکلیــف کــرده و  

                                       ً                                      بایـد بـه آن بـا دیـدی روحـانی نگریسـت نـه صـرفًا یـک امـر نفسـانی                     و لـذا       ه است         قرار داد

-                                                         اهلل ضــرب را نــه بــا هــدف تشــفی و انتقــام بلکــه بــه          (. فضــل   239-   209   ق:     0009    اهلل،       )فضــل

                                 کنـد و ماننـد سـایر تفاسـیر،                                         عنـوان سـومین راهکـار مطـرح مـی                               منظور تأدیب و اثربخشی بـه 

                                                ریـزی نشـود، گوشـتی را نبـرد و ... )همـان،           خـون                          کننـد کـه منجـر بـه                       شرایطی بر آن ذکر می

201   .)   
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                                          اسـت کـه آیـه بـر اباحـه داللـت دارد                                                         عاشور از نوآوران گروه دوم نیز بـر ایـن عقیـده        ابن

                                                        ای اسـت کـه ایـن عمــل را سـتم تلقـی نکنـد. ایــن                                                ولـی منـوط بـه عـرف و فرهنــگ جامعـه     

      ای از                 خــی بــه پــاره  بر »                                                عاشــور مبتنــی بــر ایــن اســتدالل اســت کــه         ابــن       منــد   خ ی     تــار         رویکــرد 

                                  توانـد زن ناشـزه خـود را کتـک                     انـد مـرد مـی                                                    روایات و رفتـار صـحابه اسـتناد جسـته و گفتـه     

                                               ً                                                   بزند ولو مرتکب فحشـايی آشـکار نشـده باشـد. امـا ظـاهرًا در ایـن اخبـار و آثـار بـه عـرف            

-                باشـند. بادیـه                                                                                طبقات مردم و قبایل تـوجهی نشـده اسـت. مـردم در ایـن زمینـه متفـاوت مـی        

                                                    داننــد و آن زنــان نیــز کتــک خــوردن را ظلــم در        ی نمــی       ســتمگر                   ن زن را اعتــداء و            نشــینان زد

     هـم                                                                                     دانستند. بنـابراین اگـر زدن بـرای شـوهران نـه والیـان امـر مجـاز باشـد، آن                   حق خود نمی

                         طــور قطــع مربــوط بــه                                                                      در فــرض عصــیان و نافرمــانی، نــه در صــورت ارتکــاب فحشــاء، بــه 

                                        رفتــار ناشایســت در زنــدگی خــانوادگی                                                      زمــان و گروهــی اســت کــه زدن را عــار و ننــگ و 

                                                                (. لـذا او معتقـد اسـت بـا توجـه بـه ایـن کـه در میـان            39-  00      تـا:           عاشور، بی    )ابن  «      شمرند   نمی

                                                                                                اعراب جاهلی زدن زنـان امـری رایـج و نخسـتین عامـل بازدارنـده بـود، زدنـی کـه منشـأ آن           

     ار و                                                                    توانــد جــوازی بــرای تنبیــه بــدنی همــه زنــان در تمــام اعصــ                          عــرف جــاهلی اســت نمــی

   (.  91       )همان،   «        ها باشد     فرهنگ

                                                                    گویــد در نظــام قبیلگــی، مراحــل یادشــده، شــیوه مناســبی بــرای                           آقــای جــوادی آملــی مــی

                                                                                       حفــ  مــودت و نگهــداری رحمــت اســت. او معتقــد اســت بــا رعایــت خصوصــیت زمــان و 

                                                    تـوان از ایـن شـیوه اسـتفاده کـرد؛ ولـی اگـر            مـی   -                      نه صرف تغییـر موضـوع    -              مکان در اجتهاد

                                                                                    ی، زدن به هر عنوان و بـا هـر چیـز حتـی بـا چـوب مسـواک، تـأثیر سـوء مهمـی                      در نظام مدن

                                                                                                 داشته و زمینـه طـالق و فروپاشـی بنیـان خـانوادگی را بـه همـراه داشـته باشـد الزم نخواهـد           

   (.   303-   300  :     0390                 بود )جوادی آملی، 

ــت ــی       آی ــای دارد. او م ــته ج ــن دس ــز در ای ــت نی ــد:                                                       اهلل معرف ــین روش و  »        گوی ــاذ چن                      اتخ

ــر ــدبیری ب ــه             ت ــادت          ای ریش ــردن ع ــن ک ــای                    ک ــم      ه ــا       حک ــخ        فرم ــاهلی در اصــطالح، نس                              ی ج
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                           هـای آن در صـدر اسـالم و                                                          بنـدی شـده نامیـده شـده اسـت. نسـخی کـه زمینـه                   تمهیدی زمان

   (.   011   ق:     0023        )معرفت،   «                            در عهد پیامبر فراهم شده است

ــا روش    ــر، ب ــان مفس ــزد زن ــرب ن ــابی وا ه ض ــای                                                         معنای ــ      درون      ه ــازی       متن ــا بافتمندس                       ی ی

                                       انـد در گـروه دوم ایـن دسـته جـای                                                       که اغلـب بـا مفهـوم خشـونت در آیـه مخـالف              تاریخی، 

                                                                                                 دارد. رویکردهــای آنــان در مخالفــت بــا ترجمــه زدن، شــامل محــدود کــردن کــاربرد آیــه بــه 

                                                                                         بافت و شرایط خـا  اسـت. طبـق نظـر عزیـزه حبـری ضـرب بـه شـکلی نمـادین و خیلـی            

                                      اثــری برجـا بگـذارد. حبـری ادعــا                                                                  مالیـم از زدن اشـاره دارد کـه نبایــد در صـورت باشـد یـا       

      هــای                                                                       نســاء، مجــوز مــرد بــرای زدن همســرش را بــه شــدت بــه موقعیــت     30             کنــد  آیــه       مــی

ـ         شـهوت                         بسیار جدی )مثل خیانت یا                                        کنـد و حتـی در چنـین مـوردی فقـط                       ی( محـدود مـی       ران

                                                               دهــد کــه تــالش بــرای اســتفاده از ارتبــاط کالمــی و جــدایی                                   در صــورتی ایــن اجــازه را مــی

       ســوره     30                                                             ل مشــکالت زناشــویی شکســت خــورده باشــد. از نظــر او آیــه                    فیزیکــی بــرای حــ

                                                                                         نســاء آغــاز طــرح قــرآن بــرای کــاهش تــدریجی مشــکالت ناشــی از خشــونت زناشــویی در 

                                                                                                    جامعه اسـالمی اسـت. بـه گفتـه اوایـن آیـه یـک مرحلـه انتقـالی در فراینـد قرآنـی را نشـان             

                    یافتـه و سـرانجام                                                          خشـونت زناشـویی علیـه زنـان محـدود شـده، کـاهش           آن              دهـد کـه در       می

      هــای                                           (. رفعــت حســن بــا توجــه بــه ترجمــه   001-   039  :     0011  ،   اهلل   ت ی     هــدا       شــود )            حــذف مــی

ــه آن را    ــرین ترجم ــرب، بهت ــاوت ض ــه  »                                         متف ــبس نگ ــتن                 در ح ــان،    «        داش ــت )هم ــته اس                          دانس

039     .)     

                                                                                                اســما بــارالس معتقــد اســت هــر خوانشــی کــه زدن را مجــاز بدانــد بــا نگــاه قرآنــی بــه  

ــالیم آ  ــیتی و تع ــری جنس ــش،                                    براب ــق، بخش ــای عش ــر مبن ــد ب ــه ازدواج بای ــاب اینک                                                                  ن در ب

ــان،    ــت )هم ــاقض اس ــد، در تن ــش باش ــازگاری و آرام ــاب     000                                                        س ــدا در کت ــه ودود ابت                                   (. آمن

                                                                  گانـه آیـه، راه سـوم یعنـی زدن را مجـاز دانسـته ولـی هـیچ                 ی سـه     هـا       حـل      راه               كقرآن و زنك از 

                  ا کشــمکش یکســان                                        کنــد و ماهیــت زدن را بــا خشــونت یــ                                      اولــویتی را بــرای آن تجــویز نمــی

ـ      درنها                                                                              داند. او معنـای تـرک کـردن و سـفر رفـتن را هـم محتمـل دانسـته اسـت و               نمی      بـا     ت   ی
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        تحـریم   »                                                                    صـحابه و اعمـال جـاهلی در رفتـار بـا زنـان، آن را بـه معنـی                حـال        شـرح           توجه بـه  

                                                   گویـد آیـه در مقـام صـدور جـواز نیسـت بلکـه                      آورده و مـی   «            علیه زنـان            مهار نشده      خشونت 

     (.     001-   039  :     0393                                دید اعمال موجود بوده است )ودود،                  در مقام محدودیت ش

                                                                                         خــانم ودود در کتــاب دیگــرش بــا عنــوان كدرون  جهــاد جنســیتیك، خوانشــی درون متنــی 

                              کنـد کــه خـود زبـان آیــه                                          تفســیر نخسـتین خـود، تأییــد مـی            بـرخالف                         از ضـرب ارايـه داده و   

     (.     003-   002  :   11  00  ،   اهلل   ت ی   هدا                   آمیز درآید )نقل از                            تواند در خدمت نتایج خشونت    می

 گیری   . نتیجه0

                     هـای جهـان معاصـر                            هـای اسـالمی و چـالش                      کـارگیری آمـوزه                             مفسران معاصر در نحوه بـه 

                                   ای هسـتند کـه ناشـی از رهیافـت                           هـای نگرشـی عمـده                                     در موضوعات مختلـف دارای تفـاوت  

                                                                                                بنیـــادگرایی یـــا دگراندیشـــی آنـــان در بـــاب تفســـیر اســـت. یکـــی از ایـــن موضـــوعات 

                            هـای نمـل و نسـاء اسـت.                                                           فاسـیر معاصـر آیـات مـرتبط بـا زنـان در سـوره                   برانگیز در ت      چالش

                                                           اثـر مسـتقیمی بـر تفاسـیر اسـالمی از انسـان معاصـر و              سـم  ی ن ی  فم                          در واقع تحوالت مدرنیتـه و  

                                                              هــای اســالمی ایجــاد نمــوده اســت؛ کــه موجــب دو رویکــرد                                   جایگــاه زن در قــرآن و آمــوزه

ــل در    ــوره نم ــت. س ــده اس ــر گردی ــیر معاص ــاوت در تفاس ــاه                                                                   متف ــریم از اوج جایگ ــرآن ک                                ق

     ّ  ّ                  از قّوامّیـت مـردان بـر    -                                                                     رهبری زنان سخن گفتـه در حـالی کـه ایـن جایگـاه در سـوره نسـاء        

                                              رو بــه افــول نهــاده اســت. تبیــین یکدســت   -      شــان                                              زنــان تــا زدن آنــان در صــورت نافرمــانی

                                                                                               این آیـات بـه غایـت دشـوار اسـت. برخـی مفسـران بـدون توجـه بـه جایگـاه زن در جهـان             

                                   شناسـی زنـان، آنـان را حتـی در                                                        بازگشـت بـه مبـانی تفاسـیر کالسـیک در معرفـت                 معاصر، با

                               انـد تـا بتواننـد در سـوره                                                                           سوره نمل فاقـد قـدرت رهبـری و جایگـاه فراتـر اجتمـاعی دانسـته       

ــانونی      ــریعت و ق ــتای ش ــی و در راس ــان را عرف ــت و زدن زن ــردان را تثبی ــت م ــاء قّوامّی        ّ  ّ                                                                                      نس

-                           ی در ضـعف قـدرت جسـمانی           شـناخت    ی     هسـت        دالیـل                                            نمایند. آنان این جایگـاه فروتـر را بـا    

                                                  عقالیـی مـردان دانسـته و الگـوی تفسـیری خـود       -                                        عقالنی زنـان در مقابـل قـدرت جسـمانی     
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  ی     هـا        افـت  ی  ره       انـد.                                                                                   را با دوگانـه عقـل /عاطفـه و فعالیـت مردانه/پذیرنـدگی  زنانـه، شـکل داده       

          ی اســت و        ، فقهــ           شــده اســت                                                                    ایــن گــروه از مفســران کــه بیشــتر در مــردان مفســر بازنمــایی  

ــال  ــه مج ــی                        هرگون ــن تلق ــت دی ــروج از حقیق ــریعت و خ ــدول از ش ــان را ع ــه زن ــی ب                                                                              ده

        کنند.      می

ــتر           ــه بیش ــر مفســران ک ــه دیگ ــان و تجــددخواهان در گون ــت نواندیش ــل رهیاف                                                                                          در مقاب

ــی  ــان تشــکیل م ــان را زن ــرآن اســت و                                   آن ــردان در ق ــا م ــان ب ــر زن ــد حضــور براب ــد، مؤی                                                                       دهن

ــاوت ــی را           تف ــای جنس ــابرابر                 ه ــ         ن ــاعی،          ی حق ــای اجتم ــا رویکرده ــوده و ب ــی ننم                                                      وقی تلق

ـ       برون         تاریخی و           داننـد.                                                                 پـذیری مفـاهیم قرآنـی را بـا جهـان معاصـر سـازگار مـی                   ی، تحـول      متن

ــدون برداشــت   ــان را ب ــری زن ــدیریت و رهب ــان م ــیر                                                          آن ــل تفس ــوره نم ــیتی در س ــای جنس                                          ه

            یــا منــوط           ّ  ّ                                                                         نمــوده و قّوامّیــت مــردان و کتــک زدن زنــان را در ســوره نســاء، امــری تــاریخی و 

                                                     روزرسـانی آیـات قـرآن را جهـت نیـل بـه زنـدگی                                    داننـد. ایـن گـروه بـه                     به شرایط خا  می

         شناسـند                                         هـای معاصـرانه او بـه رسـمیت مـی                                             انسان معاصـر و پاسـخگویی بـه پرسـش             مؤمنانه

        کشند.                                                                        و سنت تاریخی مفسران و بنیادگرایی در تفسیر زنان در قرآن را به چالش می

  منابع

          قرآن کریم -

                 ، تهران: اسالمیه.                         فرهنگ معاصر عربی به فارسی   (،     0319       آذرتاش)         آذرنوش،  . 0

ــن  . 2 ــی      اب ــدالطاهر )ب ــورا، محم ــا(،                              عاش ــویر        ت ــر و التن ــیر التحری ــدار                                تفس ــونس: ال                    ، ت

               التفسیر النشر.

ــور   . 3 ــن منظ ــرم )                اب ــن مک ــد ب ــرب     ق(،     0000                        ، محم ــان الع ــر     ،               لس ــروت: دارالفک                      بی

        دارصار.  -                       للطباعه والنشر والتوزیع

ــیگم )   . 0 ــین، نصــرت ب ــرآن       مخــزن   (،  2   031                        ام ــوم ق ــان در عل ــن                            العرف                     ، اصــفهان: انجم

        سرپرست.        های بی                حمایت از خانواده
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       اسراء.

                                 ، قم: مرکز چا  و انتشارات اسراء.     تسنیم   (،     0388      همو، )  . 1

                ، قم: نشر اسرا.          حق و تکلیف   (؛     0390      همو، )  . 1

ــماعیل   . 8 ــوهری، اس ــن                        الج ــاء )     ب ــة     ق(،     0011        حم ــحاح اللغ ــم                   الص ــروت: دارالعل                        ، بی

         للمالیین.

   :       تهــران                     تفســیر اثناعشــری،   (،     0313             بــن احمــد )                       عبــدالعظیمی، حســین               حســینی شــاه  . 9

  .     میقات

ــه،    ق(،     0029                                 حســینی طهرانــی، محمــد حســین )  .  01                       ترجمــه چنــد تــن از                    رســاله بدیعی

                                    فضالء، مشهد: انتشارات عالمه طباطبایی.

          ، شــماره                 ، نامــه جامعــه              هــای پــیش رو                    (، زنــان و پرســش    0381                زاده، فرزانــه )        حکــیم  .  00

01  .  

                       ، قم: مؤسسه نشر اسالمی.            تحریرالوسیله   (،     0383    اهلل )          خمینی، روح  .  02

ــین      .  03 ــب اصــفهانی، حس ــن                           راغ ــد )     ب ــی    ق(،     0002        محم ــردات ف ــب               المف ــرآن      غری   ،         الق

                       بیروت: دارالعلم الدار.

ــ    .  00 ــ   ن    ال      وق   ق   ح   (،  م   980 0 ) د   م   ح      ا، م           رشیدرضـ ــی      سـ ــ            اء فـ ــب    ، ب  الم        االسـ ــروت، المکتـ                    یـ

  .      االسالمی

  ،                                    العقیـــده و الشـــریعه و المـــنهج                    تفســـیرالمنیر فـــی    ق(،     0000                    الزحیلـــی، وهبـــة)    .  01

                 بیروت: دارالفکر.

                    ، قم: مطبعة اعتماد.                    موسوعة طبقات الفقهاء    ق(،     0008               السبحانی، جعفر)   .11

ــحرور،    .  01 ــد             شـ ــرآن      م(،    0991 )       محمـ ــاب و القـ ــرة                       الکتـ ــراءة معاصـ ــق   ،                     : قـ    :       دمشـ

  .         داراالهالی

            قم: المنار.                            اهلیة المرأة لتولی السلطة،     تا(.    )بی     دمهدی          الدین، محم     شمس    .  08
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  .                للدراسات و النشر

ــادی، نعمــت اهلل)               صــالحی نجــف    .  21            ، تهــران:                            قضــاوت زن در فقــه اســالمی   (،     0380                   آب

          امید فردا

ــف اهلل)      .  20 ــانی، لط ــافی گلپایگ ــریعة ثا     ق(،     0002                               ص ــام الش ــر                      احک ــة ال تتغی ــم:                 بت         ، ق

                  دارالقرآن الکریم.

ــین)     .  22 ــایی، محمدحس ــزان   (،     0310                        طباطب ــه         المی ــوی           ، ترجم ــدباقر موس ــید محم                             ی س

                                                         همدانی، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه.

                                        ، محقق و مصحد محمد مرادی، قم: نشر هاجر.          زن در قرآن   (.     0381      همو، )    .  23

         سهروردی.           تهران: نشر            دنیای زن،   (.     0389      همو، )    .  20

ــار )تفســیر القــرآن الحکــیم(    ق(،     0310         ، محمــد)     رضــا   د ی    رشــ                 عبــده، محمــد و   .  21   ،                                     المن

                 بیروت: دارالفکر.

ــگری، علــی   .  21 ــا و جــوادی، عبدالمهــدی)                   عس ــان،       0391                               رض ــت زن ــی والی                             (، بررس

  .      011383          ، کد مطلب                 پرتال امام خمینی

  ۀ                   شـــناختی بـــه وا                     رویکـــردی ریشـــه   (،     0011                             زاده، فتحیـــه و همکـــاران )          فتـــاحی  .  21
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      وردی.                پژوهش و نشر سهره

ــوفی، احمــدبن  .  31 ــر  م    ق(،     0011        محمــد )     ّ                الفّی ــب الشــرح الکبی ــی غری ــر ف   ،                                              صــباح المنی
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 یاجتماع شیگرا نییدر تب یخیتار یورز شهیاند کاربست

 زانیالم ریتفس
 (انیبن خیتار یراجتماعیبرتفس یدرآمد)

 0یزک یعل محمد
   ده ی  چک

ــرا ــاع   ش ی     گ ــ ی   ی        اجتم ــوالت    ی   ک ــرآن           از تح ــ        ق ــت    ی      پژوه            معاصراس

ــع  ــه س ــوزه        در ورود    ی          ک ــا         آم ــاع   ی    ه ــدگ     ی        اجتم ــتن زن ــالم در م    ی                        اس

   ی     اصــل   ی    هــا           خاســتگاه   از    ی   کــ ی   ی خ ی     تــار    نش   یــ                         مــردم دارد.بــدون شــک ب

ـ       شـود    ی   مـ    ی                    قـرآن معاصـر تلقـ      ی        اجتمـاع    ر ی            و اثربخش تفس    ن ی            . نسـبت ب

ــار   ی   ورز       شـــه ی   اند ــ   ی خ ی      تـ    ی ا         حـــوزه          منزلـــه       بـــه   ی         اجتمـــاع   ر ی        و تفسـ

                       اثرگــران ســنگ عالمــه      زان   یــ   الم   ر ی     تفســ .     بــود         خواهــد         در نظــر    ی       پژوهشــ

           و دانســتن       افتن   یــ  در     دن،   یــ                      ارزشــمند اســت کــه د   ه   یــ  پا    آن      تــا    یی        طباطبــا

ـ  ی                    دانشـمندان علـوم د     ی   برا    را   آن           منـدان         عالقـه       همـه     ی     بـرا    و       واجـب     ی   ن

ــدان ی   و ن ــه ی   اند           ازمن ــا      ش ــالم    ی    ه ــد اس ــ   ی              بلن ــت.    ً ًا      واقع ــوده اس                      الزم نم

ــیر الم  ــايی در تفس ــه طباطب ــ                                   عل ام ــاریخ      ی ــف از ت ــکال مختل ــه اش                                        زان، ب

ــت.  ــرده اس ــره ب ــع                        به ــر س ــژوهش حاض ــ   ی                    پ ــ    ی         در بررس ــبت ب    ن ی           نس

ــار   ی   ورز      شــه ی   اند ــا    ی        اجتمــاع   ر ی     تفســ  و    ی خ ی     ت ــرآن ب ــ  تک            ق ــر   ه   ی    ر ی     تفســ      ب

ــ   الم ــود.      زان   ی                                پــژوهش آن اســت کــه کاربســت    ی     اصــل        ســؤال               خواهــد ب

                                         
 Mazaki42@yahoo.com  .           )ع(، اصفهان ن ی               دانشگاه امام حس   ی    شناس       جامعه         بازنشسته     ار ی    دانش. 0
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ــار   ی   ورز      شــه ی   اند ــاع   ر ی     تفســ   در    ی خ ی     ت ــ   الم   ی        اجتم ــه اســت؟      زان   ی                چگون

ــار ــار  و    خ ی     ت ــار   خ ی     ت ــش عظ   ی      نگ ــ ی        بخ ــر     ی   م ــوب عص ــگ مکت                           از فرهن

ــالم ــت.تار     ی      اس ــا  داده اس ــود اختص ــه خ ــ    از د   خ ی                                       را ب ــرآن،       دگاه   ی         ق

  و    ن ی                                 اســت کــه در چهــارچوب قــوان      ی          و حــوادث    ع ی               مجموعــه وقــا 

ــنت ــا       س ــذ  یی  تغ   ی    ه ــرده   ر ی       رناپ ــروز ک ــد و با               ب ــ          ان ــه   د   ی ــه و       ب ــوان تجرب                   عن

ــرارو ــرت، در ف ــدگان ی آ   ی                  عب ــرار گ         ن ــد ی        ق ــژوهش    ج ی    .نتا     رن ــر        پ ــه        منج       ب

        عالمـــه    ی خ ی      تـــار   ی   ورز       شـــه ی                  هفـــت جنبـــه اند   ی       معرفـــ  و     یی        شناســـا

ـ    الم   ر ی     تفسـ    در     یی      طباطبا ـ       هـم               شـده اسـت.       زان   ی              اقـدام بـه         هـا         افتـه  ی   ن ی    چن

   ی    هــا       ســنت »  ،  «      قــرآن    در   خ ی               جامعــه و تــار   ی          قانونمنــد »   ن    یــی    و تب   ی      بررســ

ــار ــاع   ی خ ی     ت ــرآن   ی          / اجتم ــار  »  ،   «       ق ــاز ت ــرآن   ی خ ی              اعج ــم  و   «       ق ــ      ه    ن ی    چن

ــه  «                          و مــرش جامعــه در قــرآن    ات   یــ ح » ــه      ب       شــه ی   اند      ســت           چهــار کارب         منزل

ــار   ی   ورز ــر                     نمــوده اســت عــالوه    ی خ ی     ت ــه شــواهد و    ی    ســع    آن      ب                      در اراي

ــ   الم   ر ی     تفســ    از   ی ق ی      مصــاد    ی       شــنهاد ی          کاربســت پ        چهــار        خصــو     در     زان   ی

                                              خواهـــد بــود .اگرچـــه خاســـتگاه مباحـــث     ی خ ی      تـــار   ی   ورز       شــه  ی   اند

ــار ــته   ی خ ی     ت ــ ح           درگذش ــر    ات   ی ــ    ی     بش ــت، ول ــه اس ــاس     کن ی                    نهفت ــر اس             ب

ــوزه ــا         آم ــاع   ی    ه ــرآن و   ی        اجتم ــًا          ق ــ       ً   خصوص ــ   الم   ر ی     تفس ــ     زان   ی ــوان   ی   م         ت

ـ         فعال، پو   ی    نگاه         تصـور                 فـرد و جامعـه          نـده  ی                          و کنشـگرانه نسـبت بـه آ      ا   ی

ــود ــ ا   .      نم ــم را    ن   ی ــه         مه ــوح      ب ــ        وض ــوان   ی   م ــار         ت ــت          از چه ــ گ       جه    ی ر   ی

ــنهاد ی پ ــت اند      ی       ش ــو  کاربس ــر در خص ــژوهش حاض ــه ی                                        پ    ی   ورز      ش

  .   کرد     افت ی  در     زان ی   الم   ر ی   تفس   ی      اجتماع   ش ی      در گرا   ی خ ی   تار

ــا      وا ه ــ  کل   ی    ه ــرآن، اند   ی        اجتمــاع   ر ی       : تفســ ی د   ی ــار   ی   ورز      شــه ی           ق ــا   ، ی خ ی     ت ــه طباطب    ،  یی               عالم

    زان ی   الم   ر ی   تفس
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 مقدمه. 0

ّ                مفّسـران متقـّدم تـالش مـ        که   ی     درحال         ّ ـ          کردنـد    ی      ی     فـرد    ی      اخالقـ    ی          رهنمودهـا    ر ی            ا بـا تفسـ     ت

       ـ کــه      « ی        اجتمــاع   ر ی      تفاســ »   ی                                                       رســالت خــود را انجــام دهنــد، بــا مطالعـه و بررســ    م ی           قـرآن کــر 

ــاب ارزشــمند الم ــ                    کت ــ     زان   ی ــرآن    ر ی     تفســ   ی   ف ــه         الق ــ  ،       هاســت    آن          ازجمل ــوان   ی   م ــت ی  در        ت ــه          اف      ک

ــره ــد        به ــوزه   ی     من ــا            از آم ــ    ی    ه ــرآن در سراس ــدگ   ر                 ق ــرد     ی      زن ــف ف ــاد مختل ــردم در ابع   و    ی                                 م

ّ    مفّسران   ی            از اهداف اصل   ، ی      اجتماع  .   اند      کرده   ر ی   تفس   ی                             است که قرآن را از ب عد اجتماع   ی  

              را بــه خــود    ی                               از فرهنــگ مکتــوب عصــر اســالم   ی   مــ ی        بخــش عظ   ی      نگــار   خ ی     تــار  و    خ ی     تــار

ــ                 اختصــا  داده و آ ــار    ات   ی ــر        عمــده        قــرآن،    ی خ ی     ت ــار    ن ی    ت ــه ت   و    خ ی                                    عامــل توجــه مســلمانان ب

ــار      رشــد  ــده اســت.    ی      اســالم   ی      نگــار   خ ی     ت ــه شــمار آم ــرآن                            ب ــرا        ق       بشــر    ت ی               ارشــاد و هــدا   ی     ب

ــتاده ــده           فرس ــار         ش ــازد.دقت در روش ت ــون س ــان را دگرگ ــا جه ــار   خ ی                                                 ت ــ         و روش تحل   ی      نگ    ل   ی

ــار ــ   و ن  «       قــرآن »   در    ی خ ی             حــوادث ت ــ ی ب        واقــع   ز   ی ــار       و درس   ی   ن ــودن ت ــا قــدرت     خ، ی                   آمــوز ب ــه م                  ب

          جامعـه و     ی                        را شـناخته و قانونمنـد     ن ی     آفـر         حرکـت                 دار، روشـنگر و         هـدف    خ ی          کـه تـار       دهد   ی م

ــا ــر ت ــاور کن   خ ی ر                      ســنن حــاکم ب ــار م ی            را ب ــ    از د   خ ی      .ت ــا      دگاه   ی ــرآن، مجموعــه وق    ی         و حــوادث   ع ی                      ق

ـ           انـد و با                بـروز کـرده     ر ی       رناپـذ   یی  تغ   ی    هـا          و سـنت    ن ی      قـوان       رچوب               است که در چهـا          عنـوان        بـه    د   ی

ـ    الم   ر ی     تفسـ  »  .     رنـد  ی        قـرار گ          نـدگان  ی آ   ی                          تجربه و عبـرت، در فـرارو          عالمـه         سـنگ         گـران       اثـر       زان   ی

ـ   پا    آن      تـا     یی      طباطبا ـ                       ارزشـمند اسـت کـه د      ه   ی ـ   در     دن،   ی             دانشـمندان     ی     بـرا     را              و دانسـتن آن        افتن   ی

       ً   واقعـاً    ی             بلنـد اسـالم     ی    هـا       شـه  ی   اند           ازمنـدان  ی   و ن         منـدان         عالقـه       همـه     ی     بـرا    و     واجب    ی ن ی      علوم د

       (.  01  :     0011      پناه،       زدان ی  »)             الزم نموده است

                                                    بـــه اشـــکال مختلـــف از تـــاریخ بهـــره بـــرده       زان،    یـــ                                     عل امـــه طباطبـــايی در تفســـیر الم

     زان   یــ   الم   ی              مهــم و اساســ   ی    هــا       ســته ی  با   از    ی   کــ ی    یی        طباطبــا       عالمــه    ی خ ی     تــار   ی   ورز      شــه ی       است.اند

       حاضــر          پـژوهش   .                    قـرار گرفتـه اسـت      ی                                               محسـوب شـده کـه البتـه کمتـر مـورد بررسـ          ی      پژوهـ 

ــه      بــه        قــرآن،    ی        اجتمــاع   ر ی     تفســ  و    ی خ ی     تــار   ی   ورز      شــه ی   اند   ن ی          نســبت بــ   ی         در بررســ   ی    ســع          منزل



 در جهان اسالم؛ فرصتها و چالشها میقرآن کر یاجتماع ریتفس یللالم نیب شیهما نینخست          310

 

 

ــ    در ا   ی       پژوهشــ   ی    هــا        حــوزه   از    ی   کــ ی ــر                        خصــو  خواهــد داشــت.   ن   ی ــ ا      ب              اســاس هــدف    ن   ی

 .         خواهد بود     زان ی   الم   ر ی   تفس    بر   ه ی  تک   با       باره   ن ی   درا                      ژوهش حاضر مداقه نمودن  پ   ی   اصل

 :     پژوهش   ی   اصل      سؤال

ــه ی   اند ــار   ی   ورز      ش ــا و     ی خ ی     ت ــه کارکرده ــش                   چ ــا       نق ــ   در     یی    ه ــاع   ر ی     تفس ــ   الم   ی        اجتم      زان   ی

           داشته است؟

 :     پژوهش   ی   فرع       سؤاالت

ــاد و   (  0 ــه          ابع ــا        جنب ــف اند   ی    ه ــه ی           مختل ــار   ی   ورز      ش ــا    ی خ ی     ت ــه طباطب    در     یی                عالم

      است؟   ی      و بررس   ن  یی               و چگونه قابل تب    ست ی چ     زان ی   الم   ر ی   تفس

ــت  (  2 ــا          کاربس ــدد پ    ی    ه ــف و متع ــنهاد ی                    مختل ــه ی   اند   ی       ش ــار      ش ــرا   ی خ ی     ت    ش ی        در گ

  ؟   اند     کدم     قرآن    ی      اجتماع

ــ   ( ن 3 ــار      شــه ی   اند   ی    هــا          کاربســت   ن ی         ســبت ب ــرآن و    ی        اجتمــاع   ش ی        در گــرا   ی خ ی     ت          ق

ــار   ی   ورز      شــه ی   اند ــا   ی خ ی     ت ــه طباطب ــل تب    یی               عالم ــه قاب ــی                 چگون ــ   ن    ی ــواهد    ی   م              باشد؟ش

ــ  زا ی   الم ــو     ی   ن ــت          در خص ــا          کاربس ــنهاد ی پ   ی    ه ــه ی   اند   ی       ش ــار      ش ــرا   ی خ ی     ت    ش ی        در گ

    ست؟ ی      قرآن چ   ی      اجتماع

 :و ابعاد مختلف آن یستی: چ زانیالم در ییعالمه طباطبا یخیتار یورز شهیاند. 2

 :زانیدر الم  خیتار تیاهم و فیتعر. 0-2

      تـــا      010         صـــفحات    0                        ســـوره بقـــره، جلـــد      212     تـــا   200  ات    یـــ آ   ل ی  )ذ ی        مســـتقل        بخـــش

ــاره ت  (»   011 ــ  عر          درب ــ   اهم   و   ف   ی ــار   ت   ی ــه ب       شــده         گــزارش   « خ ی     ت ــ      ک ــ ب »    انگر   ی ــار    نش   ی ــه    ی خ ی     ت        عالم

  :  از     اند       عبارت     اند     شده         گزارش    بخش    ن ی ا    در   که    ی     مباحث   .   است «   زان ی   الم    در    یی      طباطبا

  « خ ی   تار   ف ی   تعر »

  « خ ی   تار   د ی   فوا »

  : ( خ ی                                )دو عامل مهم فسادوب  اعتبار  تار   « خ ی              عوامل فساد تار »
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ـ          که هـر چ     ها       حکومت    خود    ، ی ک ی         نمـوده     ج ی                  بـود، آن را تـرو        هـا     آن                 کـه بـه نفـع       زی   ی

ـــر  ــ چ           و از ه ــرای     ی ز   ی ــه ب ــا    آن             ک ــرری در پــ       ه ــاعه آن را      ی              ض ــوی اش ــته، جل                                 داش

ـ                                           . دوم ، مــتهم بــودن افــراد شــنونده            گرفتنـد    ی   مـ     ی خ ی     تــار   ع ی               حـوادث و وقـا          ننـده  ی ب   ا   ی

   ی.                      به تعصب و احساسات باطن

   «:                        هدف از ذكر تاریخ در قرآن »

     کـه      یی    هـا          عبـارت                     باطبـايی سـخنان و                                       و ضرورت تـاریخ از منظـر عل امـه ط          اهمیت

ــ   الم   ر ی        در تفســ ــ   اهم      هــا    آن   از      زان   ی ــراوان         شــود،   ی   مــ          اســتفاده    خ ی               و ضــرورت تــار   ت   ی          ف

ـ               اسـت کـه در      (  0        نمــود:    م ی                          را بـه چهـار قسـم تقسـ          هـا     آن        تــوان   ی   مـ    ی     بنـد         دسـته    ک   ی

ــار  ــه ت ــتناد ب ــو     خ ی                    اس ــای خ ــات ادع ــرای اثب ــار  2    ش؛ ی                             ب ــه ت ــتناد ب ــرای   خ ی                      ( اس    رد         ب

   ی    هــا         گــزاره           مصــداق از          عنــوان      بــه   خ ی                  ناد مســلمات تــار       ( اســت 3         گــران، ی د   ی    هــا   ه   یــ   نظر

                 از احوال گذشتگان   ی         برای آگاه   خ ی            (اطالع از تار 0 ؛ ی ن ی ق ی

  « ی    کنون   ی    علما    بر            انتقاد عالمه  »

        قــرآن    در         كــه  ی    هــا          داســتان          اعتبــار           امتیــاز و  »   ی      بررســ   و   ل   یــ              بخــش بــه تحل   ن   یــ ا    ان   یــ  پا    در

  :             اشاره شده است «     تاریخ     کتب   و                   آمده نسبت به عهدین 

       كـریم          قـرآن       بـا                نمـ  توانـد             رادیـد ،         وصـفش    و                         چنین تـاریخ  كـه حـال              بنابراین  » 

   و                                          بـرا  اینكـه قـرآن كـریم وحـ  الهـ                         مقابلـه كنـد،    ،     نـد  ک                  كه نقـل مـ    ی  ها        داستان    در

      چـون                           بـا آن معارضـه كنـد،            توانـد    ی    نمـ                  اسـت،پس تـاریخ         دروغ    از        مبـرا      و     خطا    از      منزه

              كـه دیدیـد         طـور         همـان         بلكـه    ،       نـدارد        خطـا    و      دروغ    از             برا  ایمنـ      ی ا         پشتوانه          تاریخ هیچ 

       كتــاب      ً   اصــاًل       قــرآن            بگــذریم،      کــه   ز   یــ ن      ایــن            اســت. از       خطــا   و                       دســتخوش عوامــل كــذب 

        تــاریخ        کتــب         ماننــد   ی      ســراي       قصــه       خــود   ی    هــا          داســتان       نقــل    از          منظــورش   و               تــاریخ نیســت 

                                                                نیسـت، بلكـه كالمـ  اسـت الهـ  كـه در قالـب وحـ  ریختـه                  سرگذشت   و            وبیان تاریخ 

      بـه    و             سـالمت اسـت،     ی    هـا      راه                رضـوان خـدا و      ی و   سـ       بـه        خلـق            آن هـدایت         منظور       شده،و

ـ  ی ب   ی   مـ                 همین جهت است كه                                         تمـام جزيیـات آن نقـل نكـرده، و از           بـا     را   ی ا       قصـه       هـیچ     م ی   ن
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          آموزنــده       یــا                 و دقــت اســت و        تأمــل                                         آن نكــات متفرقــه كــه مایــه عبــرت و                هــر داســتان،

       بطـور                     نقـل مـ  كنـد.                       ایـن قبیـل دارد،      از               سـود  دیگـر               اسـت ویـا     ی ا       موعظه       حكمت و 

   ی ا         موعظـه                         آموزنـده حكمتـ  یـا         کـه     را    اش          برجسـته    ی    هـا         قسـمت             داسـتان آن      هر        كل  از

ــا ســنت   ــا       ســنت    از              و ی ــه در   ی    ه ــه اســت ك ــت                       الهی ــا       ام ــل        شــده   ی     جــار        گذشــته    ی    ه       نق

  .        این قبیل    از      دیگر     (   031 ه ی           آل عمران ،آ ؛    21   ه ی       نساء، آ   ؛   000 ه ی آ     وسف  )ی .   کند   ی م

          مـردم و        فـرد                                درآن بـه شـرح زنـدگ  فـرد                                     كریم كتـاب تـاریخ نیسـت تـا          قرآن »

                     بلكـه قــرآن كــریم                                          چــه كســ  از بـدان بــوده بپــردازد.            نیكـان و                        اینكـه چــه كســ  از 

                                                         امورگذشـتگان آنچـه مایـه سـعادت مـردم اسـت متعـرض            از                      كتاب هـدایت اسـت و  

              مـردم همـان                                       كـه حـق صـرید كـدام اسـت تـا                            برا  مردم شرح م  دهد   و         م  شود،

ــ     را ــه زن ــودكرده و     دگ               برنام ــو  و              خ ــات دنی ــتگار                       در حی ــرو  رس ــد،                   اخ    و          گردن

ـ    انب       قصـص     از    یی  ها      گوشه      كه به      شود    م      بسا       تـا        کنـد    ی   مـ                آنـان اشـاره      ی    هـا        امـت    و    اء   ی

       اگــر      تــا         بــوده،        چــه      هــا       امــت   ر ی    ســا    در               خــدا  تعــال       روش   و      ســنت                  مــردم بفهمنــد

   ی    کسـ    و                                           موفـق بـه كرامـت اسـت عبـرت بگیـرد،                                  كس  هست كه مشمول عنایـت و 

    « )             تمـام شــود     او      بـر        حجـت       تـا      نود    بشـ     را      هــا          سرگذشـت                            هـم كـه چنـین نیسـت آن     

 . (   011  :  0   ،    0310   ،  یی      طباطبا

ــژوهش ــد            پــ ــن احمــ ــ   دالو    ان ی                 حســ ــو    ز     یــ ــن الــ ــه   21  :     0391  )    ی ر ی                   و محســ         (بــ

 .   است         پرداخته «   زان ی   الم   ر ی      در تفس   ی                      از منظر عل امه طباطباي   خ ی   تار   ی         اعتبارسنج » ی    بررس

 زانیالم در یخیاستفاده از منابع تار. 2-2

ــدود     در » ــت ی ب       ح ــار     ودو      س ــع ت ــ   ی خ ی            منب ــ   الم   ر ی        در تفس ــه       زان   ی ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس                                  م

ـ    ؛ ز                                          منـابع متعل ـق بـه اهـل سـن ت اسـت         ن ی   شتر ی       است و ب    ی        ـ اسـالم      ی خ ی             منـابع تـار         شـتر  ی ب    را   ی

ــ ن ــت. همچنــ       ز   ی ــن ت اس ــل س ــه اه ــق ب ــه   ن ی                                            متعل  ــا         ترجم ــ    یی    ه ــار    ی        از برخ ــار ت    ی خ ی             آث

ّ                 تمـّدن اسـالم تـأل      خ ی     تـار           ازجملـه         شناسان،      شرق ـ     در م   ، ی                         گوسـتاو ل بـون فرانسـو      ف ی           منـابع      ان   ی

  (   001  :     0311   ،  ی      )االوس     شود   ی م    ده ی د     زان ی   الم         استفاده    ورد  م   ی خ ی   تار
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 :زانیدر الم یاجتماع عیوقا یخیتار لیتحل. 3-2

ــه ــا        عالم ــ    یی        طباطب ــه فراوان ــ   ی               عالق ــه بررس ــاع- ی                 موضــوعات انســان   ی           ب ــر    ی        اجتم           از منظ

ــار ــ      در الم   ی خ ی     ت ــت.مباحث        زان   ی ــوده اس ــراز نم ــود اب ــون     ی                                       از خ ــم چ ــار  »            ه ــث ت    ی خ ی            بح

   ی خ ی           بحــث تــار » ، «                        دعــوت و انتشــار اســالم   ی خ ی           بحــث تــار » ، «      زنــان   ی خ ی     تــار       بحــث » ، « ی      بردگــ

         دربــاره    ی     بحثــ  »   ،    « ی      اســالم        تفکــر   خ ی     تــار »  ،  «   د   یــ   توح   ی خ ی           بحــث تــار  »   ،  «   ی      پرســت      بــت   ل   یــ   تحل

ــر ــان      ی          راه تفک ــه قــرآن نش ــد   ی   مــ                     ک ــالم از        دفــاع » ، «     ده ــار »   ، « د   یــ   توح           اس   /  ی      قرآنــ   ی       گفت

ــار ی   علم ــ   ی خ ی      /ت ــراه   ت ی        در شخص ــار »  ،  «   )ع( م ی       اب ــون ی پ   ی       گفت ــاق در           رام ــوع نف ــدر                    موض       ص

ــه   «      اســالم ــ   اهم   ی                  برجســته و متعــال   ی    هــا         نمون ــ                    نقــش و کــاربرد تحل   ت   ی ــار   ل   ی           از منظــر    ی خ ی     ت

 .        بوده است    یی           عالمه طباطبا

 زانیدر الم ییعالمه طباطبا یخینقد تار. 0-2

         عالمــــه    ی خ ی       تــــار   ی        شناســــ     روش »   ی             ( در بررســــ 1  :     0393  )    ی        احمــــد             محمدحســــن

  :               گزارش نموده است  «      زان ی   الم   ر ی      در تفس    یی      طباطبا

ــه » ــان        در         آنچ ــه ایش ــت ک ــن اس ــت ای ــهود اس ــه مش ــوم عل ام ــاریخی مرح                                                                          روش ت

                                            را از نــوعی انــزوای تفســیری بیــرون آورد    ر ی     تفســ    در                                  توانســته ارزش و جایگــاه تــاریخ 

                                                                                          و رویکرد حاکم بر تفسـیر یعنـی تـاریخ گریـزی را بـه سـمت اعتـدال پـیش برد.عل امـه          

              فسـیر، مـرز         بـه ت           روشـمند                                                            طباطبايی یكی از مفسرانی است كـه سـعی كـرده بـا نگـاهی      

         مبنـایی           عنـوان       بـه                                                                         روشنی بین تفسـیر آیـات تـاریخی و سـایر آیـات ایجـاد كنـد. آنچـه         

                              تمـایز بـین تـواتر و خبـر            شـده         واقـع            مـوردنظر                                       مهم در رویكرد تاریخی مرحـوم عل امـه   

   «.                            واحد در یك رویكرد تاریخی است

 :زانیالم در امبرانیقصص پ یخیمباحث مستقل تار. 1-2

   ، ی                          بــه مباحــث مســتقل علمــ   ی                اســت کــه گــاه   ن   یــ ا     زان   یــ   الم   ر ی     تفســ    ات ی         از خصوصــ   ی   کــ ی

ــاع ــار   ، ی        اجتم ــ   و غ   ی        و فلســف   ی خ ی     ت ــا     ره   ی ــ  تک     ب ــر   ه   ی ــرآن و       ب ــره         ق ــاک آن    ی  ور        به ــوار تابن                        از ان
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ـ                                                        پرداخته اسـت.بدون شـک وجـود ك مباحـث مسـتقل در الم                                  ك ) شـامل شـش نـوع بحـث        زان   ی

ـ    ، ی      فلسـف    ، ی        اجتمـاع    ،  یی   روا ـ    ، ی      اخالق ـ     ( گو   ی خ ی       و تـار    ی      قرآن             برجسـته از          مهـم و     ی     بخشـ    ی ا   ی

ـ    الم    در    یی               عالمـه طباطبـا     ی ر ی     تفسـ    ی  ها   ش ی   گرا ـ  ا           .درمجمـوع     بود         خواهـد      زان   ی         مطالـب          گونـه    ن   ی

ــه ا ــ      ب ــ    در       صــورت    ن   ی ــاب تفســ   چ ی   ه ــر ی د   ی ر ی            کت ــدارد.   ی    گ ــ   ی     ادآور ی               وجــود ن ــه        شــود   ی   م      ک

ــار » ــ   الم   ی خ ی             مباحــث ت ــار         رامــون ی پ   ، «   زان   ی ــه   ی خ ی             مطالــب ت ــ و               قــرآن و ب ــار    ژه   ی ــ پ   خ ی     ت   و         امبران   ی

                   اســالم ) ( اســت و       امبر   یــ              دوران بعثــت پ   خ ی     تــار          ازجملــه    ان،                      روان و مخالفــان آنــ   یــ           اقــوام و پ

ـ                      از منابع مربوط بـه ا  ـ                 موضـوعات، از قب    ن   ی ـ  پ   ی    هـا         قص ـه    ل   ی ـ   اد   ی    هـا         کتـاب          امبران،   ی         گذشـته      ان   ی

ـ         شـده            اسـتفاده    ها          المعارف         و دايرة ـ    تحق   ی           اسـت، ول ـ  ا         رامـون  ی پ   م ی      مسـتق    ی خ ی     تـار    ق   ی         مباحـث     ن   ی

 .               صورت نگرفته است     زان ی   الم    در

ـ  ب        حاضـر        پژوهش ـ    الم   ی خ ی             مباحـث تـار   »                   بـوده کـه عمـده        آن      انگر   ی            بـه قصـص            ،نـاظر  «   زان   ی

ـ                                             اختصا  داده شده که البتـه در کنـار قصـص پ       اء ی   انب ـ  ن   ی خ ی                         بـه سـاير مباحـث تـار             امبران،   ی    ز   ی

        امبران   یــ                        داســتان) شــامل قصــص پ    28                 صــفحه و تعــداد      113           درمجمــوع                        پرداختـه شــده اســت. 

ـ       ساير   و ـ    الم   ر ی          ( در تفسـ  ی          قصص قرآن                    شـمارش شـده کـه       « ی خ ی             مباحـث تـار   »      بـه         مربـوط       زان   ی

ـ                                     حجـم مطالـب ارايـه شـده بـه ترت        ن ی   شتر ی ب   ، ی      فراوان       برحسب                               اختصـا  بـه پـنج داسـتان         ب   ی

    11     )ع( ) م ی                  صــــــفحه(،ابراه   10     )ع( ) م ی          و مــــــر   ی       ســــــ ی       صفحه(،ع    90     )ع( )           وســــــف ی

              (.بــا توجــه  0               )جــدول شــماره   اند         داشــته        صــفحه(     01                    صــفحه(و نــوح )ع( )  11                صــفحه(،آدم)ع( )

               متوسـط عالمــه         طـور       بـه      کـه         افـت  ی  در        تـوان    ی   مـ         صـفحه،       113       حجـم            داسـتان و      28             بـه تعـداد   

      هــا        افتــه ی   ن   یــ                                   صــفحه گــزارش نمــوده اســت کــه ا   0 / 8      را در    « ی خ ی           بحــث تــار »    هــر    یی        طباطبــا

        کــه در    ی ا         مشخصــه               بــوده اســت.     زان   یــ   الم   ر ی        در تفســ   « ی خ ی             مباحــث تــار »   ت   یــ   اهم              بازگوکننــده

                   بـوده اسـت.کمتر        جـه            و قابـل تو    ز ی      متمـا     ر، ی                برجسـته، چشـمگ      ار ی    بسـ    ر ی                  بـا سـاير تفاسـ       سه ی   مقا

ــ   ر ی     تفســ ــ   را    ی      قرآن ــا حجمــ       افــت ی        تــوان   ی   م ــ ا   ی               کــه ب ــه    ن ی    چنــ   ن   ی ــه    « ی خ ی             مباحــث تــار »     ب         البت

 .            پرداخته باشد   ی    تخصص   ی ر ی            از مباحث تفس   ی   جدا   و  «      مستقل »   طور    به



 319                              زانیالم ریتفس یاجتماع شیگرا نییدر تب یخیتار یورز شهیاند کاربست

 

 

ـ     ی خ ی                                     تعـداد صـفحات مباحـث مسـتقل تـار        ی            ( حجـم کمـ   0       شـماره       جدول    ی            قصـص قرآن

    حات                      حروف الفباء و تعداد صف   ب ی      به ترت     زان ی   الم   ر ی   تفس      گانه     چهل        مجلدات    در

 تعداد موضوع تعداد موضوع تعداد موضوع تعداد موضوع

 11 آدم)ع(
اصحاب 

 کهف
 32 )ع(و هارونموسی  1 سلیمان)ع( 29

 0 یسع و ذوالکفل 1 شعیب)ع( 0 الیاس)ع( 11 ابراهیم)ع(

 90 یوسف)ع( 1 صالد)ع( 1 ایوب)ع( 01 ادریس)ع(

 01 یونس)ع( 1 قارون 0 بلعم باعورا 2 اسماعیل)ع(

 اصحاب

 اخدود
3 

زکریا و 

 یحیی)ع(
02 

عیسی 

 ومریم)ع(
 02 هابیل و قابیل 10

 1 هود)ع( 9 لقمان 31 ذوالقرنین 0 اصحاب رس

 01 نوح)ع( 20 لوط 1 داوود 1 اصحاب فیل

 

 :تاریخ در تفسیر المیزان فلسفهو  ییعالمه طباطبا. 1-2

ــژوهش ــی ح ی         پ ــداله      ی ــد  و    ی        عب ــدار        احم ــا   (   000  :     0392 )        راه ــوان      ب ــا  »       عن ــرک ت    از    خ ی ر            مح

          حرکـت از     ر ی      را سـ    خ ی          )ره( تـار     یی               عالمـه طباطبـا   »                   معتقـد اسـت کـه       «  یی             عالمه طباطبـا       دگاه ی د

ـ                                                        وحدت به کثرت و  از کثرت بـه وحـدت دانسـته اسـت. انب        ، ی       آسـمان     عت ی         بـا شـر     ی     الهـ    ی ا   ی

ــل آن    ــد و تکام ــع و رش ــدت جوام ــاد و وح ــب اتح ــا                                                         موج ــه      ه ــو      ب ــعادت حق   ی    س ــ ی          س    ی   ق

ــ ــوند   ی   م ــ   ازا  .       ش ــ     ، انب  رو   ن   ی ــ   ی ا   ی ــ   ی     اله ــوان   ی      را م ــل        ت ــل اص ــار   ی            عام ــت ت ــوب    خ ی            حرک         محس

                عنـوان پـژوهش    «                                                                     تـاریخ از منظـر عل امـه طباطبـايی بـا محوریـت تفسـیر المیـزان                 فلسـفه    «.»   کرد

                گــزارش نمــوده    ن ی    چنــ   ن   یــ ا           پــژوهش را    ی ر   یــ گ      جــه ی  نت              ( بــوده کــه   09  :     0393 )   ی        عبــداله      یــی ح ی

  ت                                                                     تـاریخ را سـیر حركـت از وحـدت بـه كثـرت و از كثـرت بـه وحـد                  باطبايی        عل امه ط »    است:

   ی                            عامــل اصــلی حركــت تکــامل        تــوان   ی   مــ                                                    ..از نگــاه عل امــه طباطبــايی، انبیــای الهـی را        دانــد   ی   مـ 

       . بـر       انـد           برآمـده                                            دیـن، درصـدد هـدایت و سرپرسـتی تـاریخ               اقامـه                            تاریخ به شمار آورد كه بـا  
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                                           دیـن در عـالم اسـت كـه در عصـر ظهـور               تمـام                تجلـی تـام و           صـفحه                       این اساس، پایان تاریخ 

   ی         محمــدهاد        پــژوهش   «.                                      تعــالی فرجــه، رقــم خواهــد خــورد                             آخــرین حجــت الهــی عجــل اهلل

ــو   ی       عاشــور ــه     0391  )  ی                  و محمــدکاظم عل ــه                عملکــرد فطــرت  »       ( ب ــه      ب ــار         مثاب    در    خ ی            محــرک ت

 .            داده شده است        اختصا  «  یی           عالمه طباطبا   خ ی         فلسفه تار

و ابعاد  نییتب)زانیالم درقرآن  یها سوره یبا هدفمند امبرانیتناسب قصص پ. 1-2

 (قرآن یها سوره یهدفمند یخیتار

    ژه   یــ        خـا ، و    ی ت ی            قـرآن عنــا    ی    هــا        سـوره                   اهــداف و مقاصـد     ی           بــه بررسـ     یی        طباطبـا         عالمـه 

   .     شــود   ی   مــ        شــمرده      زان   یــ   الم   ر ی     تفســ         برجســته    و        بــارز     زات   یــ  مم    از          داشــته و    ی        و اساســ   ن ی  اد   یــ   ،بن

ـ                              در بردارنـده شـش داسـتان پ            مشـترک        طـور       بـه                                   سه سوره اعـراف، هـود و شـعراء      ی     الهـ      امبر   ی

ـ  ا   و                ( بـوده انـد   ی     موسـ    و   ب ی                      هود، صالد، لـوط، شـع         )نوح،           بـوده و        فـرد            منحصـربه    ی    ژگـ  ی و   ن   ی

ــ        قــرآن ا      گــر ی د   ی    جــا   چ ی   هــ    در ــ               اگرچــه قصــص پ                        مشــاهده نشــده اســت.   ی    ژگــ ی و   ن   ی         امبران   ی

          جداگانــه    ی        هدفنمــد   ی                      هرکــدام ازآنهــا دارا    کن ی           بــوده ولــ                                   فصــل مشــترک ســه ســوره مــذکور

ـ    الم   ر ی               بر اسـاس تفسـ             بوده اند.   ی ا ـ    ماه »                           اگرچـه سـه سـوره مـذکور          زان،   ی          دارنـد،     « ی خ ی     تـار    ت   ی

   ی     الهـ        عهـد  »                               غـرض سـوره اعـراف پیرامـون                      متفـاوت انـد.      گر ی    کـد  ی    با     آنها    ی      هدفمند    کن ی   و ل

ــرار            انســان در ــه ربوب         اق ــ         ب ــد   ت   ی ــار   ر ی             متعــال) وســ          خداون ــا   «)    آن(   ی خ ی     ت   :   01   ،    0310   ،  یی        طباطب

ــود،  1 ــوره ه ــدف از س ــ ب »                         (،ه ــ   توح    ان   ی ــی     )و تب د   ی ــار   ن    ی ــذ،  «)   آن(   ی خ ی     ت ــان مآخ    و  (    209  :   09              هم

ــرض ــدف   و       غ ــوره        ه ــلی    شعرا       س ــدا ) ( )         ،تس ــول خ ــاطر رس ــا                             ت خ ــ  تک      ب ــر   ه   ی ــواهد      ب          ش

ــار ــابرا  81  :   31                   () همــان مآخــذ،ج  ی خ ی     ت ــوا   ن ی                 ( اســت. بن ــ         مشــترک آ   ی               اگرچــه محت      ســه     ات   ی

ــاه        شــعرا                        ســوره اعــراف، هــود و  ــار   ی ت ی     م ــ   ی خ ی     ت ــد    کن ی          اســت ول ــ ا   ی        هدفمن             ســه ســوره    ن   ی

 .               متفاوت بوده است    گر ی  کد ی        نسبت به 
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 :قرآن یاجتماع ریتفسدر  یخیتار یورز شهیاند یها کاربست. 3

 قرآن دگاهیاز د خیجامعه و تار یمند قانون( اول

ــئله               دانشــمندان ــه مس ــاز ب ــانون                          از دیرب ــد         ق ــه و    ی     من ــ  پد          جامع ــا    ده   ی ــه    ی    ه ــاع  توج                  اجتم

                 ادیـان آسـمان       .     انـد         کـرده               ً                                    متفاوت و احیانـًا متضـاد  در ایـن بـاب ارايـه         ی  ها      دگاه ی د        داشته و 

ــی آ   و ــو  بشــر د     ن    ی ــأمین ســعادت دنی ــه رسالتشــان ت                            ر راســتا  ســعادت اخــرو                                                          اســالم ك

                                اجتمـاع  اسـت، بـه موضـوعات              شـئونش          در همـه      یی                                     است و اسالم به تعبیـر عالمـه طباطبـا   

ــاع ،  ــه           اجتم ــانون          ازجمل ــد         ق ــات      ی     من ــه و روای ــات كریم ــت خاصــ  دارد. آی ــه، عنای                                                           جامع

ــه  ــریفه ب ــکل             ش ــا       ش ــف از    ی    ه ــانون           مختل ــد         ق ــه و    ی     من ــ  پد          جامع ــا    ده   ی ــخن    ی    ه ــاع  س                 اجتم

                                                                    ن، دیگـر پژوهشـگران اسـالم  نیـز كمـابیش بـه بررسـ  برخـ  از                            . عالوه بـر مفسـرا     اند      گفته

                                            جامعـه، پیامـدها  مهـم و شـایان تـوجه          ی     منـد          قـانون    .     انـد            پرداختـه                        مسايل اجتمـاع  قـرآن   

ـ  ی ب   ش ی پ         از الـف(        انـد          عبـارت       هـا     آن                                به دنبال دارد كه بـه برخـ  از                               پـذیر  جامعـه و تـاریخ،       ی   ن

ــع گذشــته، ج( شنا  ــق جوام ــل صــحید و دقی ــدرت تحلی   و            رمنتظــره ی غ               ســای  حــوادث                                                           ب( ق

 .                    برا  بهبود وضع موجود   ی ز ی ر        برنامه                مورد انتظار و د(

ــانع  ــوچهر ص ــژوهش من ــ     دره ب   ی                        پ ــه    11  :     0382 )   ی د   ی ــا  ب ــد »                (اختص ــار   ی          قانونمن    « خ ی     ت

ــ   ــود رجب ــت. محم ــته اس ــوع        ( در  21  :     0383  )  ی                              داش ــ  موض ــانون »                 بررس ــد         ق ــه    ی     من    و        جامع

                                   بـر موضـوع را در هشـت دسـته )                           (، آیـات شـریفه دال        قـرآن     در   خ ی             فلسـفه تـار     ی       )مبـان  « خ ی   تار

ــ آ ــن ة اهلل،     ات   ی ــ  پد           س ــا    ده   ی ــداق  از    ی    ه ــاع ، مص ــه »                       اجتم ــات     ، «  اهلل        کلم ــیر و نظر،آی ــات س                            آی

ــت       ــذاب و عقوب ــات ع ــل، آی ــل و تأّم ــات تعق  ــذكره، آی ــر  و ت ــات ذك ــ آ   و                                       ّ                                             عبرت،آی     ات   ی

ــل(گزارش  ــ   و              م ث  ــرار داده اســت.    ی          موردبررس ــ    اهلل      امان                   ق ــه بررســ    001  :     0389 )   ی ح ی    فص    ی             (ب

ــا  » ــان س ــد   ی    زگار             امک ــار    ی          قانونمن ــه و ت ــه آزاد   خ ی                جامع ــان   ی         ب ــت.مقاله   «       انس ــه اس                        پرداخت

ــا  ــا آق ــا   (  18  :     0391 )  یی                محمدرض ــوان      ب ــاع  »         عن ــاز اجتم ــا تأک    ی                 اعج ــرآن ب ــ                ق ــوان    د   ی ــر ق    ن ی            ب

ـ           سخن بـه م  «   ی    شناس       جامعه         جـواد    «)       قـرآن     در   خ ی             فلسـفه تـار   »                           رفتـه است.فصـل دوم کتـاب       ان   ی
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ــل ــه   030  -   020  :     0391   ، ی   مان ی     سـ ــد »      (بـ ــار   ی           قانونمنـ ــا     اخت «   خ ی      تـ ــده      داده       صـ ــه         شـ           و ادلـ

ــد ــار   ی          قانونمن ــنج دســته آ    در    را     خ ی     ت ــ              پ ــ    ات   ی ــرآن معرف ــژوهش محمــد     ی             ق                                نمــوده اســت. پ

                                   ،بـا روشـی تحلیلـی بـه تبیـین       «      قـرآن     در   خ ی     تـار    ی    هـا           کاربسـت   »               (بـا عنـوان      001  :     0398 ) ب ی  نق

ـ    زاو    از        تـاریخ     ی    هـا         کاربست ـ  د   ی   ه   ی   «         شـناختی  » ، «          / تربیتـی    ی       آموزشـ   »        محـور        سـه     در        قـرآن    د   ی

  .           پرداخته است «    یاسی          اجتماعی/ س  »   و 

ــژوهش محمــدعل   ی     اصــل       هــدف ــ   ی                پ ــرآن    م ی     ترســ   ی           الف(چگــونگ      0011  )  ی    زک               دعــوت ق

         براســاس                                اســتفاده از دانــش تناســب و      بــا  «              در گذشــتگان           افکنــدن       نظــر » و « ن ی    زمــ    در   ر ی   ســ »    بــه

ـ                   نشـان داده کـه آ     ی خ ی     تـار    ی            دسـته بنـد             بوده است.     زان ی    رالم ی   تفس                        پـژوهش در سـه دسـته        ات   ی

ـ  آ   2      بشـر)    ی    عموم   خ ی        شامل تار ـ  آ   1           داسـتان و     1                        اقـوام گذشـته )شـامل       خ ی      ،تـار  ( ه   ی    خ ی         ( و تـار  ه   ی

   ی         محمـــدعل   .      انـــد         بـــوده   ی      بنـــد         طبقـــه   و   ک    یـــ           قابـــل تفک   ( ه    یـــ آ  02                       صـــدر اســـالم )شـــامل

ــ ــه بررســ     0011  .) ی    زک ــار   »    ی              ب(ب ــت ت ــرآن در تب   ی خ ی               کاربس ــی            ق ــد   ن    ی ــذه    ی          قانونمن          مواخ

ــد ) آشــنا   ی        اجتمــاع ــا     یی                 خداون ــر اســاس تناســب آ  «      اخــذ »   ی       موضــوع   ر ی     تفســ     ب ــ                     ب ــا     ات   ی        و ب

ـ    الم   ر ی     تفسـ     بر   ه ی  تک ـ                           پـژوهش نشـان داده کـه آ                     پرداختـه اسـت.    («   زان   ی          مواخـذه     ی          قانونمنـد  »    ات   ی

ــد ــر   ی        خداون ــع بش ــامل  « ی             جوام ــ آ    00         ) ش ــاه   ( ه   ی ــار   ی ت ی     م ــته   ی خ ی     ت ــد         داش ــ     ان ــنخ شناس    ی              . س

     خ ی           درصــد(،تار    00 )      امبران   یــ       قصــص پ   خ ی            شــامل تــار   ب   یــ              بخــش بــه ترت      ســه    در    ات   یــ آ   ی خ ی     تــار

ــوم ــار    00       بشــر )   ی      عم ــته اســت.       صــد(  در  01              صــدر اســالم )   خ ی               درصــد (و ت ــدعل                داش    ی        محم

   ی                 قــرآن: ) بررســ    ی        اجتمــاع    نش   یــ ب            جامعــه در   ی          قانونمنــد » ی      بررســ   ه   بــ    ج(    0011 ) ی    زکــ

   ر ی     تفســ             وبــر اســاس     ات   یــ                دانــش تناســب آ      بــر   ه   یــ  تک      بــا   «                هالکــت جوامــع »    ات   یــ آ   ی       موضــوع

               پرداخته است.    («   زان ی   الم

ـ  آ   ی خ ی     تـار    ی          سنخ شناسـ  ـ  آ    03        )شـامل     ی             جوامـع بشـر     ی               هالکـت خداونـد      ات   ی       سـه     در ( ه   ی

ــه تر  ــش ب ــ ت              بخ ــار    ب   ی ــامل ت ــوم   خ ی             ش ــر )   ی      عم ــار   01       بش ــد(، ت ــدر   خ ی               درص ــالم       ص     32  )       اس

  .               درصد ( بوده است    20       گذشته )       اقوام   و        امبران ی     قصص پ   خ ی   تار        درصد(و
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 قرآن یجامعه )اعجاز اجتماع ی/اجتماعیخیتار یها سنت( دوم

ـ       بـه ا  «      قـرآن    ی      اجتماع       اعجاز » ـ    نظر   ی        اجتمـاع    ی    هـا       نـه  ی  زم    در                     معناسـت کـه قـرآن       ن   ی    و      هـا    ه   ی

ـ  د                  فنـون آن زمــان           عقــل و      بـا                     سـابقه نداشــته و         قــرآن    از                         مطــرح کـرده کــه قبـل       را    یی    هـا       دگاه   ی

ــ   ف ی     لطــا           مطالــب و   ن   یــ      بــه ا      هــا       مــدت    از       بعــد           نبــوده و   ی  اب ی     دســت        قابــل              بــرده شــده    ی          قــرآن پ

ــت)آقا ــ ی ا    11  :     0391   ،  یی          اسـ ــ   ی       روانـ ــ ز   ی ن ی       و حسـ ــا ی  رو    (.  12  :     0392   ، ی د    یـ ــاز    ی        کردهـ          اعجـ

 :   است     طرح      قابل               قرآن از سه جهت    ی      اجتماع

           برتر قرآن؛   ی      اجتماع   ن ی    قوان   ی  ها    ره   گزا    ان    ( بی 0

ّ         نقش قرآن در تحّول اجتماع  (  2   ؛ ی              جامعه عرب جاهل   ی              

  . (  18  :     0392   ، ی د ی ز   ی ن ی    و حس   ی    روان ی            برتر قرآن )ا   ی           نظام اجتماع   ن  یی  تب  (  3

   ن ی      قـوان    و            تحـت سـنن      ی     الهـ            مخلوقـات    ر ی    سـا         همچـون     ی               جامعـه انسـان                 نظـر اسـالم،       طبق

ــ ی  مع ــه ح   ی   ن ــ      ب ــو    ات   ی ــ    ش ی    خ ــه م ــد   ی            ادام ــ     ده ــالم    ی            . وا ه خاص ــون اس ــه درمت ــرا   ی                     ک    ی     ب

   ی     خـوب       بـه    م ی                  آیـات قـرآن کـر            مجمـوع     از        اسـت.    «      سـن ت  »      رود،   ی   مـ        کـار            جامعه بـه     ی        قانونمند

   ی     الهـ  « ی       تشـریع  »    یـا    « ی       تکـوین  » ی      اساسـ    و                قـوانین ثابـت    «      سـن ت  »  از         منظـور       کـه        شـود    ی   مـ         استفاده 

ــه  ــز           اســت ک ــون        هرگ ــ   ی  رو    آن    در   ی        دگرگ ــد،و   ی    نم ــه         ده ــ   تعب      ب ــر ی د   ر   ی ــد   ،    گ ــالم     در          خداون        ع

                        مرســوم درمیــان مــردم    ی               قــوانین اساســ                    دارد کــه هماننــد   ی                اصــول وقــوانین                 تکــوین وتشــریع 

                                                              شــود.این قــوانین هــم براقــوام گذشــته حــاکم بــوده اســت      ی          وتغییرنمــ   ی                 دســتخوش دگرگــون

        کتـاب      ن ی                   رسـد قـرآن نخسـت                    بـه نظـر مـ            کـرد.         واهـد          حکومـت خ      نده ی آ   و                   وهم براقوام امروز

ـ              بـودن آن تأک                           خبـر داده و بـر قطعـ       خ ی                    هـا  خـدا در تـار                  است که از سنت       نـه  ی           کـرده و زم    د   ی

                                         ها را برا  دانشمندان فراهم کرده است.        کشف آن

   ی     برخــ   ، ی و   یــ  دن   ی    هــا                هســتند، ســنت   ی و   یــ  دن   ی       و برخــ   ی      اخــرو   ی     برخــ   ی     الهــ   ی    هــا       ســنت

ــاع   ی       و برخــ   ی     فــرد ــاع   ی ا   هــ       ســنت        انــد؛     ی        اجتم           مطلــق( و   «)     عــام »          دودســته     بــه    ی        اجتم

           ارتبـاطی       هـا          انسـان    ¬     اراده     بـه    «      عـام    ی    هـا        سـنت    . »      شـوند    ی   مـ    م ی          مشروط( تقس   ا ی   د ی  مق  «)   خا  »

                         هسـتند کـه شـامل هـر        ی ن ی          . و قـوان       سـتند  ی                هـا و جوامـع ن                   اعمـال انسـان     و         رفتـار       تابع   و       نداشته 
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ـ                          فقـط شـامل گـروه حـق       «      خـا         هـای  ¬     سـنت  »      امـا        شوند   ی                    دو گروه  حق و باطل م        اطـل  ب   ا   ی

 .     باشند   ی م       انسان       رفتار            بوده و تابع 

   ی     الهـ    ی    هـا        سـنت       نقـش    »    ی           بـه بررسـ     (   011  :     0399 )         همکـاران    و   ی                     پژوهش محبوبـه غفـار  

ــدگ ــان    ی         در زن ــ د    از        انس ــرآن و       دگاه   ی ــج         ق ــه       نه ــه   «        البالغ ــد           پرداخت ــه ی   .     ان ــا        افت ــژوهش    ی    ه         پ

ــ ــ        اصــغر   ی    عل ــام   ی        و مرتضــ   ی     رجب ــوان   (  11  :     0011 ) ی      ته ــا عن ــ   ی    هــا       ســنت  »             ب ــر    ی     اله             حــاکم ب

       قـرآن     ی    هـا          آمـوزه         اسـاس       بـر    ه   کـ        دهـد    ی   مـ        نشـان     «          البالغـه      نهج               از منظر قرآن و    خ ی        حرکت تار

ـ          وقـوع رو   ،         البالغـه      نهج  و  ـ  و    یی    هـا        سـنت          ، تـابع     ی خ ی     تـار    ی     دادها   ی      کـه          گونـه         همـان        اسـت.      ژه   ی

  .   شود   ی م      اداره     ها    آن    ژه ی و   ی  ها     سنت    له ی  وس    به   ز ی ن   ی        جهان هست   ی  ها      صحنه    گر ی د

ــای  در        نگــاه    از » ــه طباطب ــزان          تفســیر                      عالم ــرآن حــاو     ی    هــا       قصــه          المی               ق

                        وســیله هــدایت انســان          توانــد   ی   مــ      هــا    آن                  اســت كــه ذكــر         گذشــته    از         حــوادث  

                                                                       ه هنگــام نقــل سرگذشــت پیشــینیان و داســتان جوامــع و اقــوام               باشــد.ب

ــه      ــان و الزم ــدایت انس ــه ه ــه مای ــته، آنچ ــذ                                                    گذش ــر     ی ر ی       پندپ ــت ذك               اوس

ـ    اهم      کـم                        ، و از بسـیار  امـور      شود   ی م                    در رشـد و تعـال       ی ر ی     تـأث            كـه هـیچ      ت   ی

                                       جهـتش هـم خیلـ  روشـن اسـت  چـون          .     شـود    ی   مـ        نظـر      صرف             انسان ندارد، 

                              نیســت، بلكــه كتــاب هــدایت     یی     ســرا          داســتان                                قــرآن كــریم، كتــاب تــاریخ و 

  (  82  :     0318 ، ی     عاشور  «)   است

ــه    0390 )    یــی    امرا   م ی    رحــ   و   ی   مــ ی  کر         محمــود         پــژوهش        قــرآن        قصــص   ر ی     تفســ »              (اختصــا  ب

                                  بــه دنبــال پاســخ ســؤال اصــل     ی   لــ ی   تحل       کــرد ی  رو      بــا   و        داشــته   «                             رویكــرد عل امــه طباطبــاي     در

ّ      مفّسـران    ر ی    سـا             قـرآن بـا          قصـص     از           طباطبـاي             عل امـه    ر ی     تفسـ              مقاله است كه         هـای        اوت         چـه تفـ      

        (بیـان   0   از        انـد          عبـارت            طباطبـاي          امـه                               هـا  قرآنـ  از دیـدگاه عل              داسـتان         گانـه      پنج           دارد؟اهداف 

ــ ،  ــت اله ــوادث   2               والی ــل ح ــا   و                  (تأوی ــن ت  3  ،  ع ی     وق ــان س ــ ،                   ( بی ــا  اله ــرت 0              ه ــذیر           (عب         پ

ــت.  1 و ــامبر و اّم ــه پی ــداف داســتان    از              یكــ  دیگــر »                           ّ              (تســل   بخشــیدن ب ــان                   اه ــرآن، بی ــا  ق                      ه

   ا          قص ــه              دربردارنــده              آیــات  كــه     ر ی     تفســ    در               امه طباطبــاي                            هــا  الهــ  اســت..عل           ســن ت
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         رســد در                          كنــد و بــه نظــر مــ                            هــا نهفتــه، بیــان مــ                       را كــه در دل قص ــه        الهــ       هــا              است،ســن ت

      بـا                        هـا در قـرآن اسـت؛                                         هـا  الهـ  از اهـداف مهـم قص ـه                                          دیدگاه ایشان، توجه دادن بـه سـن ت  

      عـام          صـورت       بـه              آیـات  كـه            تفسـیر                      مرحـوم عل امـه در     ،      گذشـت          ازنظـر                به شواهد  كـه        توجه

             هــا  الهــ          ســن ت         مســئله        متذک ر                      زنــدگ  اقــوام اســت،         فرجــام   و          سرنوشــت      انگر   یــ ب           یــا خــا  

  (  21  :     0390   ،  یی    امرا   م ی  رح   و   ی م ی  کر       محمود  «)   شود    م 

 زانیسوره عنکبوت در الم یو هدفمند یو امتحان اله شیآزما سنتسوم( 

ــه ــتین         عالم ــاي  نخس ــر                    طباطب ــ        مفس ــود   ی ع ی   ش ــه       ب ــ    در      ک ــ   الم     ر ی     تفس ــداف و     زان   ی ــه اه                 ب

ــد   ی    هــا        ســوره         مقاصــد ــا   و                  (توجــه كــرد.      هــا        ســوره   ی                قــرآن )هدفمن           فصــل  در          گشــودن      ب

 .   کرد   ی م                  اصل  سوره را بیان   «    غرض »      هدف و   «     بیان  »                         ابتدا  هر سوره با عنوان 

ــه و محنــت یكــ  از         پــس »                                                                   غــرض ســوره عنکبــوت ایــن اســت كــه فتن

       گذشـت        از آن       کـس    چ ی   هـ           دربـاره   و        وجـه    چ ی   هـ       بـه                   الهـ  اسـت كـه       ی    هـا      سنت

                                      گذشــته از قبیــل قــوم نــوح، عــاد،    ی    هــا       امــت        كــه در        طــور        همــان  ،      شــود   ی    نمــ

ــ        ــت، و جمع ــان یاف ــ  جری ــعیب و موس ــوط، ش ــراهیم، ل ــوم اب ــود، ق                                                                               ثم

         حاضــر و    ی    هــا       امــت                                                     اســتقامت ورزیــده و جمعــ  دیگــر هــال  شــدند و در 

 . (   011  :        0310،30   ،  یی      طباطبا  «)                          آینده نیز جریان خواهد داشت

ــاب ــر    در   ی        اجتمــاع   ی    هــا       ســنت »      کت ــد « م ی    کــر    آن    ق ــه     در   ی    ســع   (  02  :     0311       مقــدم،         )حام         اراي

ـ    ی ر ی   تصو ـ    الم   ر ی     تفسـ         اسـاس       بـر    ی      قرآن ـ  ا      بـر                داشـته اسـت.        زان   ی          سراسـر           شـان،در  ی        اسـاس ا    ن   ی

ــه توضــ   ــاب ب ــو     در     حات ی                   کت ــ آ        خص ــرآن     ات   ی ــا       ق ــ  تک      ب ــر   ه   ی ــ      ب ــ   الم   ر ی     تفس ــته      زان   ی         داش

ــت ــتجو.     اس ــژوهش   ی       جس ــا         پ ــ   ی    ه ــ   ی      قرآن ــ د   ی                در خصــو  بررس ــا       دگاه   ی ــه طباطب     یی                عالم

ــ      هــم          مقــاالت و    ی                          معــرف آن اســت کــه برخــ   ی          / اجتمــاع ی خ ی     تــار   ی    هــا       ســنت          دربــاره    ن ی    چن

 :   اند         پرداخته    مهم    ن ی    به ا      کتاب     نشر     حوزه 
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ــه   (  0 ــاع  »          مقالــ ــن ن اجتمــ ــرآن    در   ی                     س ــ ــر    از          قــ ــه          منظــ ــاي          عالمــ    ی           طباطبــ

  (    0390 ، ی           و عباس محمد   ی        حامد غالم   ، ی              )جمال فرزند وح «    دقطب ّ ّی  وس

        جــواد ) «  یی       باطبــا                                          غلبــه حــق بــر باطــل از منظــر عالمــه ط    ات   یــ آ   ی      بررســ »        مقالــه   (  2

  (   391 0 ، ی   مان ی  سل

   ر ی            بـــر تفســـ   د    یـــ   تأک                 در قـــرآن بـــا    ی                     ســـنت اضـــالل الهـــ   ی       بررســـ »        کتـــاب  ( 3

  (    0391   ،   ی           )تورج روحان «   زان ی   الم

 0اعجاز تاریخی قرآنچهارم( 

                                                        هـای مختلفـی از اعجـاز را دارد كـه اعجـاز تـاریخی                                      كتاب جاویـدان اسـت و جنبـه         قرآن

  .       باشــد   ی   مــ                    دو برهــه از زمــان    ی         ارنــده     دربرد       قــرآن    ی خ ی                             هــا اســت.ب عد اعجــاز تــار             یكــی از آن

   ی        و قســمت       شــود   ی   مــ   ر   یــ   تعب  «          گذشــتگان   خ ی     تــار »  و    « ت ی     بشــر   ی         گذشــته »                كــه از آن بــه    ی      قســمت

ــه  ــده     ك ــا   ی              دربردارن ــدگان ی    از آ    یی       خبره ــ    و رو         ن ــه       ی     دادها   ی ــه ب ــت ك ــان اس ــه آن ــوط ب                                        مرب

ــا   ی      شــگوي ی پ » ــرآن   ی    ه ــ ی                     معــروف اســت.اخبار غ  «       ق ــ  و    ی   ب ــو   ش ی   پ ــا    یی    گ ــار   ی    ه ــ   خ ی     ت ــد   ی   م          توان

ــ     حق ان ــات كند؛    و   ت   ی ــرآن را اثب ــاز ق ــگوي ی پ                               اعج ــا   ی      ش ــرآن    ی    ه ــًا       ق ــان و         ً   عموم ــار بزرگ                       در آث

ـ  ی د       نظران      صاحب ـ  ی         اخبـار غ  »             بـا عنـوان      ی   ن     ین    تـر                          اخبـار غیبـی از مهـم                         دنبـال شـده اسـت.      « ی   ب

ــه ــه                  جنب ــرار گرفت ــلمان ق ــمندان مس ــه دانش ــورد توج ــه م ــت ك ــرآن اس ــاز ق ــای اعج                                                                                            ه

       عالمــه                           ر اســتفاده شــده اســت.     كمتــ  «                 اعجــاز تــاریخی »                                       اســت.هرچند تــا دوره معاصــر از لفــ  

       شــین،  ی       هــای پ                                      (  اخبـار از قصــص انبیــاء و امــت  1                                               طباطبـایی اخبــار غیبــی را دو دســته نمــوده: 

ــود  ــد: ه ــف  49   ،               مانن ــران      ؛ آل   102   ،        ؛ یوس ــریم  44   ،       عم ــده،   2  ،   74   ،        ؛ م ــوادث آین ــار از ح                                ( اخب

ــتد 2- 7   ،             ماننـــد: روم ــده  27 و  15 ،        ؛ فـ ــر  70 ،          ؛ مايـ ــم   9 ،        ؛ حجـ ــه مالحـ ــوط بـ                                      . وی آیـــات مربـ

                          ( را در ایــن قســم جــای  7 ،       ؛ نبــأ  22 و    19 ،       ؛ حجــر  15 ،         ؛ انعــام  55 ،       ؛ نــور  95-  97   ،       نبیــاء           )همچــون: ا

  (  11-   14: 1  ،     0310          طباطبایی،        دهد )    می

                                         
   (.  13  :     0389             و قاسم شهری)       مؤدب                               . برگرفته و تلخیص از مقاله رضا 0
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 :زانیمحور در الم ندهیآ یاله یها وعدهو  ها سوره یهدفمند. 0

ــود   ی ع ی   شــ        مفســر                    طباطبــاي  نخســتین         عالمــه ــه اهــداف و            تفســیرخود    در      کــه       ب          مقاصــد                ب

ـ  ب      هـا         سـوره    ی     برخـ        غـرض    و   ی     منـد                   قرآن توجه كرد. هدف   ی  ها      سوره      بـه     ی     الهـ    ی    هـا         وعـده  »    ان   ی

 .    باشد   ی م   «      ند  ی   درآ         مسلمانان 

ــد  (  0 ــر اســاس     ی        هدفمن ــ   الم   ر ی     تفســ                          ســوره قصــص ب ــ ب     زان   ی ــه         وعــده »    ان   ی ــل ب             جمی

ــؤمنین ــردم قرارشــان          اســت.   «        م ــ                             پیشــوایان م ــد   ی   م ــان   و   ،     ده ــه       وارث    را        آن ــین فراعن                 هم

   و        كــرد،                جــار  خواهــد                            میــان مــؤمنین بــه اســالم     در                       عــین همــین ســنت را   و   ،     کنــد   ی   مــ

          دوبــاره   ا                رســول خــدا) (ر   و                   خواهــد رســانید،         ســلطنت   و                              ایشــان را بــه ملــك و عــزت 

   (. 2   :       0310،30   ،  یی       )طباطبا         گردانید          بازخواهد       به وطن 

                  دادن قطعــ  خــدا         وعــده »  ان   یــ ب     زان   یــ   الم   ر ی     تفســ        اســاس      بــر            ســوره روم     ی        هدفمنــد  (  2

                    شـد، یقـین كننـد                                                           مـؤمنین وقتـ  دیدنـد كـه وعـده غلبـه روم عملـ              است. «           به یار  دین

ــدا )ق  ــر خ ــده دیگ ــه وع ــت ی                            ك ــد)همان        ام ــین كنن ــز یق ــد، و نی ــد ش ــ  خواه ــز عمل                                                           ( نی

   (.   209  :   30     مآخذ،

ـ    الم   ر ی     تفسـ                          سـوره نحـل بـر اسـاس        ی      هدفمند  (  3 ـ              دادن بـه نزد        خبـر  »    زان،   ی       شـدن     ک   ی

ـ  د        غلبـه     از       اسـت        عبارت   که        خداست     امر         غلبـه     در   ی         امراللهـ    ی   کـ  ی   نزد  «)      کفـار            حـق بـر     ن   ی

   (. 3   :  20 ،    مآخذ         حق()همان    ن ی د

  (  ها   ّ  اّمت                                     و مرش جامعه در قرآن )سنت ظهور و سقوط     ات ی   ( ح     چهارم

ـ  ا   ی              از سـنن الهـ     ی ک ی ـ       ن   ی                                سرنوشـت و مـدت دوام مشـخص و       ی    دارا   ی                     اسـت کـه هـر امت

    در   ی         /اجتمــاع ی خ ی   تار   ی    هــا       ســنت       مبحــث            رمجموعــه ی          ســنت در ز   ن   یــ         اگرچــه ا        اســت.   ی   نــ ی  مع

ـ               قرارگرفتـه    ی        موردبررس   ز ی ن      قرآن    ی               لمـرو اجتمـاع     و ق   ی                         بـا توجـه بـه گسـتردگ        کن ی           اسـت، ول

ــه    ی        در بخشــ ــدان پرداخت ــ                         مســتقل ب ــراوان    .     شــود   ی   م ــ   تول               حجــم ف    در        ً   خصوصــًا   ی     علمــ     دات   ی

ـ                  بخش نشر کتـاب گو  ـ    اهم   ی ا   ی ـ  ا   ی      بررسـ    ت   ی    .      باشـد    ی   مـ           جداگانـه     ی     بخشـ          منزلـه       بـه       سـنت     ن   ی

        دوره از    ن   یــ       شــدن ا   ی                           فرمــوده کــه پــس از ســپر   ن ی       را معــ   ی ا                  هــر امــت، دوره   ی              خداونــد بــرا
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ـ  ــ       هـا        امــت   ، ی     الهــ            طبــق سـنن     ن ی                    خواهــد رفت.بنـابرا    ن ی   ب         را بــه    ی         و دورانــ      نـد  ی آ   ی               بــه وجـود م

ــف توح ــاالت مختل ــ                  ح ــد      د،   ی ــر و مانن ــرک، کف ــ ا                        ش ــا   ن   ی ــ      ه ــد   ی   م ــوالت           گذرانن ــار تح    ی                و دچ

 :    روند   ی م   ن ی      و از ب      شوند   ی م

ـ  ی                را دوره و اجل مع   ی   قوم    هر »  *  ـ       پـس    ی ا        لحظـه           فرارسـد                  اسـت کـه چـون       ی   ن    ش ی    وپ

 . (  30 ،     اعراف  «)           نتوانند کرد   ر ی    وتأخ   م ی   تقد   ا ی

ــ د        شــهر و    چ ی   هــ » * ــ      ســت ی ن   ن ی    زمــ   ی     در رو   ی  ار   ی        امــت ی           از ظهــور ق   ش ی               جــز آنکــه پ

ـ       هـالک     ا ی              اهل آن شهر را  ـ    ی                             بـه عـذاب  سـخت معـذب مـ        ا   ی                 حکـم در کتـاب      ن ی  .ا م ی    کن

  . (  18 ، ل ی     اسراي   ی  بن  «)       نقش است   ا ی        خدا ثبت    ی   ازل

   در        کنـد    ی   مـ        ذکـر    را    ی  ار ی            عوامـل بسـ        هـا         تمـدن                                     در رابطه با علـل سـقوط و انحطـاط          قرآن

ـ   و    ت ی     هـدا    ی      ربنـا  ی ز    م، ی           قـرآن کـر      قت ی  حق                                                   انحـراف و انحطـاط فـرد را مربـوط بـه جامعـه          ا   ی

ـ                            سـالم باشـد، افـراد آن ن      ی ا         جامعـه               معنا که اگـر     ن ی      ؛ به ا    داند   ی م ـ       بـه خ    ز   ی                  و صـالح خواهنـد      ر   ی

ـ          هرگـاه ا    .      گـردد    ی   مـ         نـابود        هـم     آن                     آن، فرهنـگ و تمـدن      د                                  بود و با انحـراف جامعـه و افـرا       ن   ی

                                     ار گـردد، آن جامعـه و تمـدن آن رو                   و تقـوا اسـتو         مـان  ی                              ، بر اسـاس حـق و عـدالت و ا     ها      نظام

ــ  ــد و ترق ــه رش ــا     ی                   ب ــاد؛ ام ــد نه ــورت                       خواه ــه   ی        درص ــط آن       ک ــر           رواب ــاس      ب ــتم،         اس ــم، س               ظل

ــ ــان ی ا   ی   ب ــرک،    ، ی     م ــت       ش ــت      ب ــابرابر   ، ی      پرس ــا   ی         ن ــاد   ی    ه ــ     ، ی        اقتص ــاد اخالق ــاع   و   ی             فس    ، ی        اجتم

ــابود   ی                      و عاقبــت آن، فروپاشــ       شــود   ی   مــ                                   باشــد، آن جامعــه دچــار انحطــاط        شــده   م ی     تنظــ    ی         و ن

    است

 :پژوهش نهیشیو پ سابقه. 1

 در مجالت یعلم مقاالت نشر( در حوزه الف

  (    0381   ، ی ن ی       )حسن حس  ها      تمدن       و صعود       سقوط   و   ی   اله   ی  ها     سنت  (  0

         )عبــداهلل    ق ی      مصــاد   ی      بررســ      بــا   د   یــ                   از منظــر قــرآن مج      هــا        تمــدن               علــل انقــراض    ی      بررســ  (  2

  (    0393   ، ی ن ی               پور و ناصر عابد   ی  ول



 319                              زانیالم ریتفس یاجتماع شیگرا نییدر تب یخیتار یورز شهیاند کاربست

 

 

  (    0391       زاده،   ی س ی ع   ی س ی               از منظر قرآن )ع    ها      تمدن             عوامل انقراض   (  3  

                   از منظـر قـرآن و         هـا         تمـدن                           عوامـل ظهـور و انحطـاط       ن ی    تـر        مهـم    از    ی          بـه برخـ     ی    نگاه  (  0  

   (.    0391   ، ی ن ی       صادق حس   د ی  )س  ات ی   روا

ــ ی         محســن حب         پــژوهش ــوان 8  :     0391  )  ی     مــور ی           و شــهناز ت   ی   ب ــا عن    در    ی     الهــ   ی    هــا       ســنت  »              (ب

 :   است      افته ی  در « ی            عالمه طباطباي       ازنظر    ها      تمدن                باب ظهور و سقوط 

  و         دانــد   ی   مــ           قانونمنــد    خ ی                      جامعــه و حرکــت تــار   ر ی   ســ      قــت ی  حق   ی     بــاي    طباط        عالمــه »

                                                    و جوامـع ازآن جهــت کــه امــت و جامعــه هســتند،       هــا       امــت     کــه    د   یــ   نما   ی   مــ   د ی     تصـر 

   ی                                       ، سرنوشـت مشـترک و نامـه عمـل جمعـ         هـا           انحطـاط            اعتالهـا و      ن، ی        و قـوان     ها     سنت

ــد و ا ــ           دارن ــ       قــت، ی  حق   ن   ی ــه معن ــد   ی          ب ــار   ی          قانونمن    ز                  و جامعــه اســت. ا   خ ی            حرکــت ت

ــر ی د   ی    ســو ــرآن       گ ــا         انســان          در ق ــه خــردورز      ه ــه    دن ی   شــ ی     و اند   ی             ب ــ و      ب ــورد     ژه   ی           در م

ــد       شــده        دعــوت   ی خ ی     تــار   ی      نــدها ی             حــوادث و فرآ ــرا   ، ی      آمــوز        عبــرت           تــا ضــمن        ان    ی     ب

                 را کشـف کننـد.         هـا        امـت            و انحطـاط          شـرفت  ی       علـل پ          گـران،  ی           و سـاختن د    ی      خودساز

ـ   تغ   ن ی ا     نش ی                     تخلـف دسـتگاه آفـر            رقابـل  ی         مهـم و غ    ی    هـا        سـنت    از    ی   کـ  ی         و تحـول     ر    یی

  «   است

 کتاب نشرر حوزه ( دب

ّ  تمّدن            ظهور و سقوط  ( 0   (    0311   ) ی   کرم   ی  عل   ف ی   تأل  «     قرآن      دگاه ی    از د    ها    

ّ    تمــّدن               علــل انحطــاط  ( 2      )   ی               قــانع عزآبــاد   ی        احمــدعل   ی     آقــا   ف ی     تــأل  «       قــرآن      دگاه   یــ    از د      هــا    

0310    )  

ّ  الل ه محّمد   ت ی آ   ف ی   تأل  «              در اجتماع بشر   ی              قرآن و سنن اله ( 3   (    0311   )   ی  الن ی گ   ی        

ــع از   ( 0 ــقوط جوام ــاط و س ــل انحط ــ د                                      عل ــرآن      دگاه   ی ــأل  «       ق ــ   ف ی     ت ــن   ن ی    حس ــد       رک    ) ی ن ی     ال

0383    )  

  (    0001   )     شور ی      محمد ه   ف ی   تأل  «   ها      سقوط   و        الحضارة     ام ی ق   ی            سنن القرآن ف  (  1
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 :یریگ جهینت. 1

ــرا ــاع   ش ی     گ ــ ی   ی        اجتم ــوالت    ی   ک ــرآن           از تح ــ        ق ــک ب    ی      پژوه ــت.بدون ش ــ                       معاصراس     نش   ی

ــار ــربخش تفســ   ی     اصــل   ی    هــا           خاســتگاه   از    ی   کــ ی   ی خ ی     ت ــ   ی        اجتمــاع   ر ی                و اث ــرآن معاصــر تلق    ی                    ق

        را بــه    ی                               از فرهنــگ مکتــوب عصــر اســالم   ی   مــ ی        بخــش عظ   ی      نگــار   خ ی     تــار  و    خ ی       . تــار     شــود   ی   مــ

ــت.  ــود اختصــا  داده اس ــت                              خ ــ   تحل     روش    در      دق ــار   ل   ی ــوادث ت ــر »   در    ی خ ی             ح ــ   و ن   «  آن    ق    ز   ی

ــع ــ ی ب        واق ــار       و درس   ی   ن ــودن ت ــوز ب ــ     خ، ی                   آم ــدرت م ــه انســان ق ــار       دهــد   ی                        ب ــه ت      دار،        هــدف   خ ی          ک

ــنگر و  ــت           روش ــر        حرک ــد   ن ی     آف ــناخته و قانونمن ــه    ی                        را ش ــار         جامع ــر ت ــاکم ب    را    خ ی                          و ســنن ح

ــد.تار ــاور کن ــ    از د   خ ی                ب ــا       دگاه   ی ــه وق ــرآن، مجموع ــوادث   ع ی                       ق ــارچوب     ی         و ح ــه در چه                          اســت ک

ــوان ــا         و ســنت   ن ی      ق ــذ  یی  تغ   ی    ه ــرو   ر ی       رناپ ــرده   ز     ب ــد و با        ک ــ          ان ــه   د   ی ــرت، در        ب ــه و عب ــوان تجرب                               عن

ــرارو ــدگان ی آ   ی       ف ــرار گ         ن ــد ی        ق ــ   .     رن ــبت ب ــه ی   اند   ن ی          نس ــار   ی   ورز      ش ــ   ی خ ی     ت ــاع   ر ی       و تفس    ی        اجتم

       نســبت    ی         در بررســ   ی                   پــژوهش حاضــر ســع                      در نظــر خواهــدبود.   ی      پژوهــ   ی        حــوزه ا         منزلــه      بــه

ــ ــه ی   اند   ن ی   ب ــار   ی   ورز      ش ــ   ی خ ی     ت ــاع   ر ی       و تفس ــرآن،    ی        اجتم ــه        ق ــه      ب ــ ی         منزل ــوزه   از    ی   ک ــا        ح    ی    ه

ــ    در ا   ی   شــ    پژوه ــرا                       خصــو  داشــته اســت.   ن   ی ــژوهش حاضــر    ی                  اســاس هــدف اصــل   ن ی     ب                پ

ـ    درا            مداقه نمودن  ـ   تک     بـا          بـاره    ن   ی ـ    الم   ر ی     تفسـ       بـر    ه   ی       هش آن             عمـده پـژو          سـؤال                بـوده اسـت.       زان   ی

ــت اند   ــه کاربس ــت ک ــه ی                         اس ــار   ی   ورز      ش ــا و     ی خ ی     ت ــه کارکرده ــش                   چ ــا       نق ــ   در     یی    ه    ر ی     تفس

           داشته است؟     زان ی   الم   ی      اجتماع

 :                  پژوهش  به پرسش اول      پاسخ

ــاد و  ( 0 ــه          ابع ــا        جنب ــف اند   ی    ه ــه ی           مختل ــار   ی   ورز      ش ــا    ی خ ی     ت ــه طباطب ــ   در     یی                عالم    ر ی     تفس

     است؟   ی      و بررس   ن  یی               و چگونه قابل تب    ست ی چ     زان ی   الم

ـ    تحل   ی     بـرا     یی      طباطبا      عالمه » ـ  آ   ی       محتـوا    ل   ی ـ           پرداختـه     ی خ ی     تـار        کـار      بـه      ات   ی     الزم    ی     گـاه    ا   ی

ـ             مسـتقل بنما    ی خ ی     تـار    ی    هـا        بحـث     ده ی د      ورود         عالمـه        خـود       گـاه     ی خ ی     تـار    ی    هـا    ی      بررسـ     در   . د   ی

ـ  ی    از د   ی          کرده و گاه     را                           ، اسـتفاده کـرده و بحـث         انـد         کـرده    ی ا          برجسـته    ی خ ی     تـار        کـار      کـه     ی      گران

       کتــاب    ی       محتــوا   ل   یــ      در تحل    آن    از              خ و اســتفاده  ی                                            انجــام رســانده است.اصــل توجــه بــه تــار      بــه
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   ی    هــا   ی      بررســ    آن      بــر         و عــالوه         دآورده   یــ  پد     زان   یــ   الم   ر ی     تفســ   ی     بــرا   ی    ژگــ ی و   ک   یــ   ی            مقــدس الهــ

ــ  دق ــار    ق   ی ــمندانه ت ــ ن   ی خ ی                    و هوش ــه امت    ز،   ی ــ        ب ــت     ی  از   ی ــده اس ــدل ش ــ  «)                   ب ــاه،      زدان   ی   :     0011       پن

ــ ب . (  19 ــار    نش   ی ــ ی   ی خ ی     ت ــه   از    ی   ک ــا         مشخص ــته و     ی    ه ــارز و برجس ــربه                     ب ــرد           منحص ــه        ف        عالم

                                        اسـت کـه قـرآن كـریم كتـاب تـاریخ                معتقـد     یی        طباطبـا         عالمـه    .     شـود    ی   مـ         محسـوب      یی      طباطبا

           چـه كسـ               نیكـان و                        اینكـه چـه كسـ  از             مـردم و        فـرد                            آن به شـرح زنـدگ  فـرد       در         نیست تا

       آنچــه            گذشــتگان        امــور    از                                             بلكــه قــرآن كــریم كتــاب هــدایت اســت و                             از بــدان بــوده بپــردازد.

   خ                خــود، از تــاری                                عل امــه طباطبــايی در تفســیر   .     شــود   ی   مــ                                    مایــه ســعادت مــردم اســت متعــرض 

                                                                          ارزش و جایگــاه تــاریخ در تفســیر را از نــوعی انــزوای تفســیری بیــرون            توانســته              بهــره بــرده 

   ج ی                                                                                             آورد و رویکرد حاکم بـر تفسـیر یعنـی تـاریخ گریـزی را بـه سـمت اعتـدال پـیش برد.نتـا          

    یی               عالمــه طباطبــا   ی خ ی     تــار   ی   ورز      شــه ی                                              مقالــه حاضــر در خصــو  ابعــاد گونــاگون اند    یی     نهــا

 :  از     اند       عبارت   ل ی         هفت بخش ذ   در      زان ی   الم    در

   ف     یــــ   تعر »                     ) شــــامل مباحــــث    زان     یــــ      در الم   خ ی       تــــار   ت     یــــ   اهم   و   ف     یــــ   تعر ( 0

ــار ــ   فوا » ، « خ ی     ت ــار   د   ی ــار  »   ، « خ ی     ت ــاد ت ــل فس ــدف » ، « خ ی                     عوام ــرآن        ه ــاریخ در ق ــر ت   «                            از ذك

  « ی    کنون   ی    علما    بر            انتقاد عالمه  » و

    زان ی      در الم   ی خ ی                           استفاده از منابع فراوان تار ( 2

    زان ی      در الم   ی      اجتماع   ع ی   وقا   ی خ ی   تار   ل ی   تحل ( 3

    زان ی           عالمه در الم   ی خ ی       نقد تار ( 0

    زان ی   الم    در        امبران ی     قصص پ   ی خ ی               مباحث مستقل تار  (  1

                       تاریخ در تفسیر المیزان       فلسفه  و     یی           عالمه طباطبا  (  1

   و   ن  یی   )تب   زان   یــ   الم    در       قـرآن     ی    هـا         ســوره   ی        هدفمنـد       بـا         امبران   یــ               تناسـب قصـص پ    (  1

  (    قرآن   ی  ها      سوره   ی      هدفمند   ی خ ی   تار       ابعاد

ــه پرســش دوم         شــه ی   اند   ی       شــنهاد ی                   مختلــف و متعــدد پ   ی    هــا          کاربســت )                                پاســخ پــژوهش ب

 .  ؟(   اند     کدم     قرآن    ی      اجتماع   ش ی      در گرا   ی خ ی   تار
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ــ   تحق ــار     ق   ی ــر چه ــت               حاض ــ گ       جه ــ    در   ی ر   ی ــاع   ر ی     تفس ــأثر   را    ی        اجتم ــه ی      از اند         مت    ی   ورز      ش

ــار ــر             داده اســت.         شــنهاد ی پ   ی خ ی     ت ــ ا      ب ــ    ن   ی ــه بررس ــژوهش، ب ــی    و تب   ی                            اســاس پ ــد »   ن    ی    ی          قانونمن

ــار ــه و ت ــرآن    در   خ ی               جامع ــنت »  ،  «      ق ــا       س ــار   ی    ه ــاع   ی خ ی     ت ــاع    ی          و اجتم ــاز اجتم ــرآن ) اعج    ی                          ق

         منزلــه      بــه  «          در قــرآن        امعــه         و مــرش ج    ات   یــ ح »   ن ی          وهــم چنــ  «       قــرآن   ی خ ی             اعجــاز تــار »  ،   «        قــرآن(

ــار   ی   ورز      شــه ی                   چهــار کاربســت اند ــدام نمــود)    ر ی     تفســ   ی        اجتمــاع   ش ی        در گــرا   ی خ ی     ت ــرآن اق                        ق

 . ( 0             نمودار شماره 

 

 
 تاریخی در گرایش اجتماعی تفسیر المیزان ی پیشنهادی اندیشهها کاربست( انواع چهارگانه 0نمودار شماره

 

       شــده   ی      بررســ                                           معــرف آن بــوده کــه هرکــدام از مقــاالت     ن ی   شــ ی پ       قــات ی          مــرور تحق         اگرچــه

ــه ــه        طــور      ب ــه ب ــ ی               جداگان ــار کاربســت پ   ی   ک ــژوهش حاضــر    ی       شــنهاد ی                     از  چه ــه               پ ــد           پرداخت        ان

  (     0318 )   ی       جعفـــر         عقـــوب ی           از کتـــاب     یی     هـــا        بخـــش    در        تنهـــا             شـــنهادات ی پ   ن    یـــ ا    کن ی     ولـــ

( سنت های الهی و 2

 اجتماعی در قرآن

 

 اندیشه ورزی

 تاریخی 

 عالمه طباطبایی

 

(قانون مندی 1

جامعه و تاریخ در 

 قرآن

 

(اعجاز تاریخی 0

 قرآن
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 جامعه در قرآن
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ـ  ب »   ن    یـی        بـه تب    ی      جعفـر         عقـوب  ی       کتـاب   .     انـد      شده       گزارش    ی                پرداختـه و دارا    «   رآن   قـ    ی خ ی     تـار     نش   ی

ــاحث  ــار »           هــم چــون    ی                           هفــت فصــل شــامل مب ــدگ   خ ی     ت ــار   ی        مالحظــات »   ، « ی        و زن ــاره ت    ، « خ ی              درب

 .                                  ) فصول چهار تا هفتم کتاب( بوده است   « خ ی          قرآن و تار »   ، « ی خ ی         تحوالت تار   ن  یی  تب »

   ی     زانــ ی     د الم      شــواه   ی       چگــونگ        خصــو     در                                 پاســخ پــژوهش بــه پرســش ســوم    ی          در راســتا

ــو   ــت          در خص ــا          کاربس ــنهاد ی پ   ی    ه ــه ی   اند   ی       ش ــار      ش ــرا   ی خ ی     ت ــاع   ش ی        در گ ــرآن،    ی        اجتم         ق

ــ   تحق ــار     ق   ی ــر چه ــت               حاض ــ گ       جه ــنهاد ی پ   ی ر   ی ــ    در   ی       ش ــاع   ر ی     تفس ــأثر   را    ی        اجتم ــه ی      از اند         مت       ش

ـ   تک    با   را    ی خ ی   تار   ی   ورز ـ    الم   ر ی     تفسـ       بـر    ه   ی ـ      اد        قـرار د    ی             مـورد بررسـ       زان   ی           شـواهد و     ی             و بـه معرف

ــر   ی ق ی      مصــاد ــاع   ر ی     تفســ        اســاس      ب ــ  لم ا   ی        اجتم ــا           پرداخــت.     زان   ی ــا   ج ی     نت ــژوهش     یی     نه         حاضــر        پ

   ن   یــ ا             گــواه بــر        تــوان   ی   مــ   را      زان   یــ   الم   ر ی        از تفســ   ی                                        آن اســت کــه مــوارد متعــدد و فراوانــ        معــرف

ــه ی  نت ــ گ      ج ــار    ی ر   ی ــه چه ــت                 آورد ک ــ گ       جه ــنهاد ی پ   ی ر   ی ــ    در   ی       ش ــاع   ر ی     تفس ــ   الم   ی        اجتم ــ ن     زان   ی    ز   ی

        نهفتـه     ی     بشـر     ات   یـ  ح           درگذشـته    ی خ ی             مباحـث تـار        شـه  ی   و ر        منشـأ                اسـت. اگرچـه        شده       گزارش

ـ  ـ    الم   ر ی     تفسـ        ً   خصوصـاً           قـرآن و    ی        اجتمـاع    ی    هـا          آمـوزه         اسـاس       بـر     کن ی         است، ول         تـوان    ی   مـ      زان   ی

ـ           فعـال، پو    ی    نگاه ـ  ا   .      نمـود         تصـور                 فـرد و جامعـه          نـده  ی                          و کنشـگرانه نسـبت بـه آ      ا   ی          مهـم را     ن   ی

ــه ــوح      ب ــ        وض ــوان   ی   م ــار         ت ــت          از چه ــ گ       جه ــنهاد ی پ   ی ر   ی ــو      ی       ش ــر در خص ــژوهش حاض                           پ

ــه ی   اند        ربســت  کا ــار   ی   ورز      ش ــا   ی خ ی     ت ــه طباطب ــر    یی               عالم ــاع   ش ی ا       در گ ــ   ی        اجتم ــ   الم   ر ی     تفس      زان   ی

 .   افت ی  در

ــنهاد ی پ ــان و            ش ــالش محقق ــا ت ــه ب ــژوهش حاضــر آن اســت ک ــده ی آ    در       ورزان      شــه ی   اند                                                     پ        ن

   ش ی        در گــرا   ی خ ی     تــار    نش   یــ                  در خصــو  نقــش  ب   ی    گــر ی د   ی    هــا          کاربســت                       بتــوان شــاهد ارايــه 

ـ  ا    در     تـا         کنـد    ی   مـ          شـنهاد  ی         پـژوهش پ     آن      بـر          . عـالوه   م ی            بـوده باشـ     ر ی   تفس   ی      اجتماع        خصـو      ن   ی

ـ  ن   ی ا      سـه  ی   مقا  و    ی ق ی  طب            به مطالعات ت    ی   ورز      شـه  ی                 آزمـون نقـش اند     ی      بررسـ                      اقـدام شـده و بـه       ز   ی

   .           پرداخته شود   ز ی       مختلف ن   ی      اجتماع   ر ی    تفاس   ن ی    در ب   ی خ ی   تار
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ــژوهش ــای         پ ــ ی د       ه ــالم   ، ی   ن ــوم اس ــوق در ا   ، ی             عل ــه و حق ــ                   فق ــان ا     ران   ی ــالم          و جه     31  ،        س

 .      آذرماه

         تــدوین   و                  ســازمان مطالعــه   :        تهــران   ،      قــرآن    در   خ ی             فلســفه تــار  ،  (    0391 )      جــواد   ، ی   مان ی    ســل    .  00

 .     )سمت( ی              کتب علوم انسان

ـ    الم  ،  (    0310 ) ن ی        محمدحســ    یی،         طباطبـا     .  01            محمــدباقر        ســید         ترجمـه          القــرآن،   ر ی     تفسـ    ی   فــ     زان   ی

 . ی             انتشارات محمد                     اول تا چهلم ،تهران،        مجلدات   ، ی     همدان   ی    موسو

    ن، ی    مبــ    فه ی            مجلــه صــح    ،                              المیــزان و قصــص پیــامبران    ،  (    0318 ) ی       نــادعل   ، ی       عاشــور    .  01

 .  91  تا  81              ،تابستان،صفحات  09 ه    شمار



 در جهان اسالم؛ فرصتها و چالشها میقرآن کر یاجتماع ریتفس یللالم نیب شیهما نینخست          381

 

 

ــور    .  01 ــدهادی ،   ی       عاش ــو             محم ــدکاظم عل ــرت    ،  (    0391  )  ی                   و محم ــرد فط ــه                 عملک ــه      ب          مثاب

ــار ــار   خ ی            محــرک ت ــا   خ ی                در فلســفه ت ــه طباطب       ســال    ،  یی                    مجلــه حکمــت صــدرا   ،  یی               عالم

 .   001-   011        ، صفحات       زمستان   و   ز  یی    ، پا 0            هفتم، شماره 

ـ              فلسـفه   ،  (    0393 )  یی ح ی   ، ی      عبداله  .  08                    ا محوریـت تفسـیر                                            تـاریخ از منظـر عل امـه طباطبـايی ب

  ،   31                                     ســال یــازدهم، شــماره اول، پیــاپی           پــژوهش،      نــه ی          اســالم درآ   خ ی            مجلــه تــار  ،          المیــزان

 .  12-  09                      بهار و تابستان، صفحات 

        عالمـــه       دگاه    یـــ    از د   خ ی              محـــرک تـــار  ،  (    0392                     و احمـــد راهـــدار)        یـــی ح ی   ، ی         عبـــداله  .  09

ـ    نظر   ی             فصلنامه علمـ    ،  یی      طباطبا   ،  0         ، شـماره  3      ، دوره                  متفکـران مسـلمان     ی        اجتمـاع    ی    هـا    ه   ی

 .   029-   000                 و تابستان، صفحات       بهار

ـ           محبوبه، حم   ، ی    غفار  .  21    ی     الهـ    ی                نقـش سـنت هـا     ،  (    0399  )  ی  ات ی               و فاطمـه شـرع     ی ن ی    حسـ    د   ی

ــ           انســان ازد   ی         در زنــدگ ــ  ،                        قــرآن و نهــج البالغــه      دگاه   ی       ســال    ، ی                          فصــلنامه مطالعــات قرآن

 .   088-   019      صفحات     ز،  یی    ، پا  03     شماره        ازدهم، ی

ــودب،  .  20 ــهر          م ــم ش ــا و قاس ــار   (،     0389  )  ی                     رض ــاز ت ــرآن   ی خ ی             اعج ــرآن    دو   ،       ق ــلنامه ق                  فص

 .  90-  19                و زمستان، صفحات    ز  یی    ، پا   1        ، شماره  0     دوره        وعلم،

   خ ی               جامعــه و تــار   ی          قانونمنـد    ی                امکـان ســازگار  »   ی             ( بـه بررســ     0389          امــان اهلل)   ، ی ح ی    فصـ   .  22

ـ    ، پ 0       شـماره           پـژوهش،       نـه  ی    در آ   خ ی            مجلـه تـار     ،       انسـان    ی       به آزاد                   ، بهـار، صـفحات     21   ی  اپ   ی

001   -001   . 

ــانع    .  23 ــ     دره ب   ی      ص ــوچهر)   ، ی د   ی ــ   ، (    0382         من ــار   ی د         قانونمن ــه    ، خ ی     ت ــوم         مجل ــنامه عل                     پژوهش

   11-  09        ، صفحات   38      شماره    ، ی    بهشت   د ی          دانشگاه شه   ی     انسان

ــی    امرا   م ی    رحــ   و         محمــود   ، ی   مــ ی  کر    .  20 ــه           تفســیر  ،  (    0390 )    ی ــرآن دررویكــرد عل ام                                   قصــص ق

-  20       صــفحات         بهشــت، ی    ،ارد   013        شــماره        کــم، ی و      ســت ی        ،ســال ب              مجلــه معرفــت   ،          طباطبــاي 

39  . 
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ــ  نق    .  21 ــد    ب،   ی ــا  ،  (    0398 )      محم ــت ه ــار   ی             کاربس ــرآن   خ ی     ت ــ    ،        درق ــات قرآن ــه مطالع   و    ی                        مجل

 .   030  تا   019     صفحات    ز،  یی                       دوره سوم، شماره سوم، پا   ، ی          فرهنگ اسالم

ـ     ، (    0011 )   داهلل ی      پناه،       زدان ی  .  21 ـ            ماننـد الم    ی           منزلـت ب    ، ر ی     تفسـ    ن ی       امـروز    ی    هـا        سـته  ی    و با     زان   ی

  .                      قم، انتشارات کتاب فردا

 
 


