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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 

برداشته و در  یی هرچند کوچکها گامفرهنگی طبق مأموریت لحاظ شده در اساسنامه جهاد دانشگاهی 

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

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

مطالعه ایجاد کرده  یها 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 تازهبه  ساختارهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، دستیابی

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

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

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

 . میینما یمنمایند مشتاقانه استقبال 

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

 عالقمندان ارجمند قرار گیرد. 
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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 647: 9، ج1935یاد کرده است)الذهبی، 

مدنی و حر کی نیز برای این گرایش بکار برده شده است. در واقع این هدایی ، عقالنی، ت

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

( پدید آمده است. 1914/1937 -1964/1999اسدآبادی )  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. 

تفسیر و فهم قرآن برای حل مسائل و مشکالت اجتماعی مردم اصرار  ضرورت بهاسدآبادی، 

. در واقع در دانست یمه نجات و اصالح امور مسلمانان  را تنها را بازگشت به قرآنداشت و  

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

ی قرآن ها آموزهاسدآبادی و دیگر مصلحان دینی،  که یدرحال گرفت یمقرار  موردتوجهدانشی 

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

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

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

فهم برای همه اعصار است و شفای درد گمراهی و درمان مرض نادانی است. سید جمال 

 .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 نیسرزمآورد و شاگردان و هواداران وی در  ی در جهان اسالم پدیدا عمده

ی قرآنی بر استبداد و استعمار پیروز شوند. شیخ محمد ها آموزهی ریکارگ بهشدند با 

(  در 1955-1991عبدالرحمن کواکبی )شاگرد سید جمال در مصر،   نیتر مهم( 1955-1999عبده)
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در ایران هر یک با  یآباد نجمشیخ هادی ق( در هند و 1915-1999)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  161تفسیر اجتماعی در طی حدود 

این گرایش بیان شده است. برخی معتقدند تفسیر ی مختلفی از ها 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. کند یماعی و اصالح آن توجه جامعه یا اجتماع اعم از امور فردی و اجتم مسائل

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

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

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

به  این نتیجه رسید که تفسیر اجتماعی ، تفسیری در خدمت اصالحات  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 یمچند شاخصه  مهم است که در ذیل بدان اشاره 

 اجتماعی   مسائلتوجه به کارکرد آیات قرآن در حل 

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

رای معضالت و ی بحل راهاز  البه الی آیات  کند یماست. در واقع مفس ر اجتماعی تالش 

مفسران اجتماعی که عمدتا  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. مفس ران اجتماعی و ها شاخص نیتر مهمیی یکی دیگر از گرا عقل

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

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

 ستا ینید یگانهاسالم  : دیگو یمی دینی و تمس ک 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 مفس ران 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.هستندی از حکمت و مصلحت احکام شرع

 داتاـعتقا دـبایو معتقد است ؛  کند یمیی را  جهت تفسیر قرآن مطرح 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 ابدی 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

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

 سازگاری دارد.   رندــم مــعلو  تــعقالنیی قرآنی با ها آموزه

 فهم قرآن ی نوین در تفسیر وها 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 آموزهاجتماعی معاصر است. اسدآبادی و شاگردان وی معتقدند؛  مسائل
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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 آورند 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 

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

ی از این گرایش تفسیری متأثر ا گونه بهتقریبا  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  1411راهبردی خود در اسفند 

ی این گرایش تفسیری برگزار نموده است. این مهم با حمایت معاونت قرآن و عترت ها یژگیو

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

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

داشتند که با  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  1411ماه پیش یعنی مهرماه  6دبیرخانه همایش از حدود 

 رخانهیبه دب دهیمقاله کامل  و چک 191از  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 

این همایش امیدوارند انتشار این مجموعه در  توسعه فهم عمومی از  برگزارکنندگاناست. 

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

 فروغ پارسا                                          

 1411اردیبهشت  -ی همایشعلم ریدب
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درآمدی بر قواعد خاص تفسیر اجتماعی با تاکید بر تفسیر 

 ایآیت اهلل خامنه
 2فراتی اکبر یعل-1میثم عزیزان 

 

 چکیده

      خطــا      کــه    ی       تفســیر                                                               هــر روش، از مبــانی، آغــاز و بــر اســاس قواعــد و قــوانینی 

ــم     در ــه بهــره        کــاهش     را      فه ــه تــا تفســیری                       داده، ب ــابع پرداخت                                               گیــری از من

                                     هـای تفسـیر در سـه دسـته عقلـی،                                  دهـد. در ایـن رویکـرد روش                روشمند ارائه 

ــیر     ــی از روش تفس ــاعی، گرایش ــیر اجتم ــده و تفس ــیم ش ــامع تقس ــی و ج                                                                               نقل

ــرایش  ــی اســت. گ ــگ                      عقل ــا، رن ــرآن            ه ــف تفســیر ق ــای مختل ــه دارای                             ه ــد ک                   ان

ــی     ــاعی و... م ــیر اجتم ــی، تفس ــیر کالم ــون تفس ــامی چ ــرایش                                                                اقس ــد. گ                  باش

                                          هـای قـرآن در مـتن زنـدگی اجتمـاعی و                                               اجتماعی بـه دنبـال اسـتفاده از آمـوزه    

                                    یــی اســت. اســتنباط اشــتباه و       گرا       جمــع                                     تحــول از فردگرایــی تفســیر بــه    

ــ پ ــ گ    ام   ی ــا مســائل عصــری، از چــالش   ر   ی ــات در برخــورد ب ــط از آی ــای                                                               ی غل       ه

      هـای                                                           اجتماعی اسـت کـه  نیـاز بـه شـناخت قواعـد و قـانون                       پیش روی تفاسیر

ــی  ــروری م ــیر را ض ــاص                             تفس ــام و خ ــم ع ــه دو قس ــیر ب ــد تفس ــازد. قواع                                                         س

ــیم مــی  ــر را کــاهش داده ولــی                   تقس ــای مفس ــام، خط    در                                                                شــوند. قواعــد ع

ــا قواعــد     ت ی      مصــون ــد؛ ام ــوع روش و گــرایش تفســیری از خطــا نقــش ندارن                                                                      ن

                                         
 m.azizan590@gmail.comقم )نویسنده مسئول( دانشگاه -. دکترای علوم قرآن و حدیث1

 Ut.ac.ir@a.forati -ساکن تهران-استادیار دانشگاه تهران -. دکترای ادبیات عرب2

mailto:قم%20(نویسنده%20مسئول)%20m.azizan590@gmail.com
mailto:Ut.ac.ir@a.forati
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                            ســر در مــرز روش و گــرایش                                 انــد کــه بــه حرکــت درســت مف                خــاص، قــوانینی

ــیری ــونیت مــی          تفس ــی از                                اش از خطــا مص ــژوهش برخ ــند. در ایــن پ                                         بخش

                                           از عصــر محــوری، مخاطــب محــوری، تطبیــق        انــد         عبــارت                   قواعــد خــاص کــه 

      است.               ای تحقیق شده                                     محوری با نگاهی به تفسیر آیت اله خامنه

            یر، تفســیر                                                                         : تفســیر اجتمــاعی، روش تفســیر، قواعــد تفســیر، اقســام قواعــد تفســ     دواژه   یــ  کل

    ای.             آیت اله خامنه

 مسئله. طرح 1

ـ  پ          در نسـبت                                                                                بـه کـالم خداونــد، مفسـر نبایــد آزاد و بـدون قـانون عمــل کنـد و بــه             هــا    ام   ی

ـ    ازا                                                       ی تفسـیر، هـر پیـامی را از آیـات دریافـت نمایـد.            بهانه                ای از قـوانین                 بایـد مجموعـه      رو   ن   ی

                                                                                                     بــه کــار مفســر حــاکم باشــد تــا از خطــا مصــون بمانــد. در تفســیر اجتمــاعی کــه مفســر، بــه 

  ی            روزآمدســاز                                                                               پیگیــری راهکــاری بــرای مســائل روز و امــور جامعــه گــرایش دارد و در پــی  

                                                   اسـت. بـا توجـه بـه نقـش اجتمـاعی کـه آیـت                    دوچنـدان                            باشد، اهمیت ایـن قـوانین          آیات می

                                                                      ارد، قواعــد خــاص تفســیر اجتمـاعی کــه حــاکم بــر تفســیر ایشــان                 ای در جامعــه د             الـه خامنــه 

ـ     از ا                                                            است مورد تحقیـق قـرار گرفتـه تـا در گـام نخسـت برخـی                                    قسـم قواعـد کـه تقسـیم        ن   ی

                  هـایی از تفسـیر                                                           ارائـه نشـده، معرفـی شـوند و در گـام دیگـر نمونـه             هـا     آن                    جـامع و مـانعی از   

                     رد پژوهش قرار گیرد.                            مصداقی از مفسران اجتماعی مو       عنوان    به   ای              آیت اله خامنه

                                                 هـای قـرآن را از عصـر نـزول خـارج نمـوده و                                              تفسیر اجتماعی در تالش اسـت تـا آمـوزه   

                یــی بدــردازد.    گرا       جمــع                  یــی تفســیر بــه       فردگرا                                                    بــرای دنیــای امــروز کــاربردی نمایــد و بــیش از 

ــام روش  ــاختار و نظ ــین س ــس از تبی ــن                                         پ ــت ای ــد در آن، اهمی ــاه قواع ــیر و جایگ ــای تفس                                                         ه

ــق از آنجــای ــدون                      تحقی ــه ب ــاعی را برشــمرده ک ــوانین تفســیر اجتم ــد و ق ــه، قواع                                                                                ی اســت ک

ــاربرد  ــه و ک ــا    آن                  توج ــود را از          ه ــاعی خ ــت اجتم ــاعی، ماهی ــیر اجتم ــر، تفس ــوی مفس                                                                      از س

                دست خواهد داد. 
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 . پیشینه 2

به موضوع تفسـیر اجتمـاعی در کتـب دائـره المعـارف، کتـب تفسـیر و مکاتـب تفسـیری          

ــه  ــاالتی از جملـ ــده و مقـ ــه شـ ــینی    پرداختـ ــیر معاصر)حسـ ــاعی در تفاسـ ــرایش اجتمـ گـ

ــانی تفســیر میرصــفی(، تفســیر اجتمــاعی قــرآن چــالش تعریــف و ویژگــی  هــا )نفیســی(، مب

ــاعی) ــانی زاده( و مؤدباجتم ــ روش؛ روح ــارش   شناس ــز نگ ــایی(، نی ــاعی )آق ــیر اجتم ی تفس

دانشــوران بــه تبیــین تفســیر اجتمــاعی، مبــانی آن و ارتبــاط  دیــتأک، انــد. در ایــن پیشــینهشــده

ی بــوده اســت؛ امــا در ایــن پــژوهش، شناســ جامعــه ازجملــههــای روز ایــن تفســیر بــا دانــش

ــدا  ــامابت ــد نظ ــاختاربندی و من ــورد  س ــاعی م ــیر اجتم ــتأکی تفس ــه دی ــسو  قرارگرفت ، ازآن پ

ــه  ــا ارائ ــه آن، قانونمنــدی ایــن تفســیر ب بررســی خواهــد شــد. ی قواعــد مصــونیت بخــش ب

ای مـورد  عالوه بـر ایـن، مصـادیق کـاربردی از تفسـیر اجتمـاعی در تفسـیر آیـت الـه خامنـه          

      چنـد  ایـن رویکـرد،        بـا اشاره قرار گرفته که از این جنبه نیز ایـن پـژوهش بـی پیشـینه اسـت.      

ــرار دارد:         مســئله ــق ق ــیش روی تحقی   .  2                                            . جایگــاه قواعــد در روش تفســیری چیســت    1                                 در پ

                             . قواعــد تفســیر دارای چــه  3                                               اجتمــاعی در ایــن پــژوهش چــه تعریفــی دارد                   گــرایش تفســیر

          اند     کدم   ای                                                .قواعد خاص تفسیر اجتماعی در تفسیر آیت اله خامنه 4            اقسامی است  

 . جایگاه قواعد تفسیر در روش تفسیر3

ـ        دسـت      برای                                                                          ی بـه جایگـاه قواعـد در روش تفسـیر، بایـد دو اصـطالح روش تفسـیر و          اب   ی

  ی     هــا        نامــه       لغــت                         ای فارســی اســت کــه در         ، واژه «   روش »                                        قواعــد تفســیر مفهــوم شناســی شــوند. 

ــرز و رســم     ــت، ط ــق و حرک ــاوتی چــون طری ــانی متف ــاء، مع ــاظم االطب                                                                                             فارســی، همچــون ن

                        شـیوه، اسـلوب و سـبک                                                   و شـد، بیـان نمـوده و دهخـدا، بـه معنـای                و آمـد               خرامیدن، حرکت 

ــری)ره( در    ــهید مطه ــرده اســت. ش ــاره ک ــز اش ــ      واژه                                                    نی ــا روش        شناس ــت ســبک، آن را ب                                ی لغ

ــرادف  ــت          مت ــته اس ــره                دانس ــون نق ــبک همچ ــت دارد و                          . س ــم و ثاب ــالبی محک ــه، ق                                              ی گداخت

ــای  ــدم        معن ــ  تغ       ع ــات را در خــود    ر    یی ــا                     و ثب ــه        داده     ی    ج ــیر، در اصــطالح، ب                                       اســت. روش تفس
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 منابع عقلی، نقلی وعلمی

 تفسیر قرآن

 ترتیبی

ایتجزیه موضوعی -ایتجزیه موضوعی   

ــابع،  ــانی، من ــاهیمی چــون مب ــین                                       مف ــف شــده اســت. چن ــرایش در تفســیر، تعری ــد و گ                                                             قواع

                                                                                                    تعاریفی، به دلیـل عـدم تـرادف بـا روش، عـدم ارائـه دلیـل بـرای بیـان ایـن تعـاریف، خلـط             

ــکل       ــت از ش ــی و غفل ــاهیم جزئ ــیر در مف ــی روش تفس ــوم کل ــازی مفه ــاهیم، محدودس                                                                                           مف

ــد        نظــام ــازخوانی هســتند. در     روش       من ــد ب ــا، نیازمن ــ گ       شــکل                                        ه ــ ر   ی ــام مف ــر روش، تم      اهیم                        ی ه

                                                                                       ی مبــانی، قواعــد، منــابع و گــرایش، نقــش مــؤثری دارنــد و غفلــت از هــر مفهــوم،           چهارگانــه

ــه شــده از    ــه تعریــف ارائ ــا توجــه ب ــه خواهــد داد. ب                                                                                                   تصــویر نادرســتی از تعریــف روش ارائ

                     انـد، در مـورد روش                                                                             تفسیر که آن را کشـف معـانی آیـات، مـراد مـتن و مـراد مؤلـف دانسـته        

                        ی اسـت کـه از مبـانی         منـد         نظـام   ی                             ش یـا سـبک تفسـیری شـیوه                  توان گفت که رو         تفسیری می

                                                                              ی قواعـد، از منـابع عقلـی، نقلـی و علمـی، معـانی آیـات، مـراد مـتن و           ر ی      کـارگ       بـه             آغاز و بـا  

ـ    تجز                          هـای ترتیبـی، موضـوعی،                               کنـد و تفسـیر را در شـکل                              مراد مؤلف را اسـتنباط مـی          ی یـا   ا   ه   ی

         سـاختار  گـاه قواعـد تفسـیر در    جای                               دهـد. در شـکل زیـر نمـودار                        موضوعی ارائـه مـی    -      ترتیبی

ــام ــد        نظ ــاط         من ــوع ارتب ــیر و ن ــا    آن                              روش تفس ــا       ه ــد ی     ب ــخص    گر ی    ک ــده        مش ــت)عزیزان؛        ش               اس

   (.   194  :     1399  ؛     تجری

 

            قواعد تفسیر 

 

 

 

 

 

      تفسیر      مبانی
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                تقسـیماتی کـه                       گردیـد، برخـی از                                                  کـه از مفهـوم و سـاختار روش تفسـیری ارائـه                 با رویکردی

ــ        صــاحب         از ســوی          تفســیر   ی    هــا                     در رابطــه بــا روش     اهلل   ت   یــ آ                           ی چــون ذهبــی )الــذهب (،        نظران

                         در قالــب ایــن ســاختار         شــده،        بیــان                                                         معرفت)معرفــت(، عمیــد زنجــانی )عمیــد زنجــان ( و... 

                                                 تفسـیر علمـی، تفسـیر سیاسـی، تفسـیر فقهـی،                 ازجملـه          و برخـی         رنـد  ی گ   ی    نمـ            مند، جـای      نظام

      هــای      ی روش    هــا         رشــاخه ی ز           انــد و در                هــایی تفســیری                                جتمــاعی و...، در واقــع گــرایش         تفســیر ا

           در نگــاهی       هــا    آن                                             هــای تفســیری بــا لحــاو مبــانی و قواعــد             گیرنــد. روش                    تفســیری قــرار مــی

   «                    روش تفســیر جــامع »  و   «                   روش تفســیر نقلــی »  ،  «                  روش تفســیر عقلــی »                        کلــی، در ســه عنــوان، 

                 عقلی است)اسعدی(.                               که تفسیر اجتماعی گرایشی از روش      شده   م ی   تقس

ــای   ــه معن ــان مفهــوم قاعــده، لغــت شناســان ب ــه و اســاس  »                                                         در بی ــه  «                پای ــوان      ب ــایی          عن          معن

ــترک  ــاق        مش ــر         اتف ــد.        نظ ــا    آن         دارن ــت  »  ،     ه ــد البی ــت  »   را   «                   القواع ــاس البی ــد.    «                اس ــا نمودن                   معن

         ( یعنــی    357  :  3  ،     1388                 ؛ ابــن منظــور،    118  :  5 ،    1421       فــارس،       ؛ ابــن   142  :  1 ،    1414            )فراهیــدی ،

ــتواری   ــایی و اس ــرای برپ ــه                             ب ــر خان ــتو            ه ــد و س ــتقامت   ن                         ، وجــود قواع ــا، الزم اســت و اس                              ه

ـ   تغ     عدم                 دائمی هر خانه به  ـ    ازا                                       و ثبـات ایـن قواعـد وابسـته اسـت.         ر    یی ـ   تغ       عـدم    در     رو   ن   ی      هـر     ر    یی

ــد.   ــودن »                                                      روش و ســبک تفســیری، قواعــد نقــش محــوری دارن ــی ب ــانون  »  و   «             کل                   ضــابطه و ق

       شـده          اشـاره       هـا     آن     بـه           نظـران         صـاحب                          ی اسـت کـه در تعـاریف                          هر قاعده، وجه اشـتراک   «     بودن

                 هــی حکــم کلــی  »     کــه                 تعریــف کــرده  «            حکــم کلــی »                قاعــده را بــه                            اســت. خالــد بــن عثمــان 

ــه  ــام جزئیات ــی احک ــه عل ــرف ب ــه  23  :     1426 ،       الســبت   .«)                                     یتع ــا                  ( وی در ادام ــاوت آن، ب                       و در تف

              قـوانین کــه    ی                       اسـت کــه بـر پایـه         هـا     آن                                 تفسـیر، توضــیع معـانی و شـرح     »        نویسـد              تفسـیر مـی  

     (.    33      همان،   «)                           قواعد نام دارند، استوار است

                  بـاور اسـت کـه                بـر ایـن     و      کنـد              اضـافه مـی          قاعـده               بـه توضـیع       را                 معنـای ضـابطه           الفیومی

                                          باشـد )مصـباح المنیـر(. مسـاعد یحیـی          مـی                               منطبـق بـر تمـامی جزئیـات       و              امـری کلـی          قاعده

                          توجـه بـه نکـات لغـوی                           دانـد)الطیار(. بـا                                                      بن سلیمان نیز قواعـد را امـری کلـی و منضـبط مـی     

           انــد کــه                      بــرای تفســیر قــرآن             و کــاربردی       کلــی                   قــوانینی، ثابــت،                  قواعــد تفســیر،  »          و اصــطالحی
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   را    ی       تفسـیر          هـر روش        هـا     آن         رعایـت           باشـند و      مـی         نقلـی    و               مـتقن عقلـی         هـای       پایـه              مبتنـی بـر   

ـ   دا    .« )     دهـد              کـاهش مـی      را              و روش تفسـیر           تفسـیر                   کنـد و خطـا در            منـد مـی         ضابطه            المعـارف     رة   ی

ـ  پ                               قرآن كریم(. استنباط اشـتباه و   ـ  گ    ام   ی                          هـای پـیش روی تفاسـیر                                ی غلـط از آیـات، از چـالش    ر   ی

           سـازد. در                               هـای تفسـیر را ضـروری مـی                                                         اجتماعی است که  نیـاز بـه شـناخت قواعـد و قـانون     

       وجــود   بیشــتری                                                                             میــان اجــزاء روش تفســیر بــین دو جــزء مبــانی و قواعــد، ارتبــاط       

                                دارد.)رک:پهلوان؛ فائز ؛ خبیری(.

 گرایش اجتماعی. 4

   (.    512  :     1377                                                                        گــرایش در لغــت بــه معنــای میــل خــواهش و رغبــت اســت)دهخدا،       

  ،     هـا     آن  ى                             تـرین عامـل پدیدآورنـده               کـه مهـم         انـد         قـرآن                       هـای مختلـف تفسـیر             ها، رنـگ      گرایش

                                                                                هــاى مفس ــران و تمــایالت ذهنــ  اســت و بــا عنــاوین  چــون تفســیر كالمــ ،          گیــرى       جهــت

                                            شـوند. ایـن تعریـف وجـه مشـترک تعریـف                                                           تفسیر تربیت ، تفسـیر اجتمـاعی و... معر فـ  مـ     

                                عامــل تمــایالت ذهنــی، معلــول     (.     مهــر   ی   علو             یی اصــفهان ،     رضــا            است)شــاکر،          نظــران        صــاحب

                   هـا تخص ـص دارد؛                              هـای  كـه مفس ـر در آن          انـش    ( د 1   از:       انـد          عبـارت                          سه عامل دیگر اسـت، کـه   

                  مختلــف بیرونــ .          مســائل                          هــاى مفس ــر نســبت بــه            ( دغدغــه 3         مفس ــر؛     ات   یــ   ذوق  و     ات   یــ   روح  (  2

ــه  ــه و دغدغ ــال، تخصــص، روحی ــرای مث ــراد و                                              ب ــوى اف ــت معن ــرى، تربی ــرى مفس  ــاى فك                                                    ه

                                                                                           گرایش مفسر دیگـر مبـارزه بـا حكومـت جـور و ایجـاد یـك اجتمـاع اسـالم  بـا حكومـت            

                                                                                            ســت. حتــ  اگــر منــابع تفســیر، نــزد آن دو یكســان باشــد، تفســیر ایــن دو مفس ــر در          دینــ  ا

       خـــود         خـــاص       هـــای        گیـــرى                                                               عـــین دارا بـــودن نقـــاط مشـــتری، داراى گـــرایش و جهـــت

ــود دارد.    ــت وجـ ــه برداشـ ــیر سـ ــاعی تفسـ ــوص وصـــف اجتمـ ــاکر(. در خصـ                                                                                       هستند)شـ

                قـرآن و توجـه                                                                             ی تفسیر از علوم اجتمـاعی، اهتمـام ویـژه بـه تفسـیر آیـات اجتمـاعی        ر ی گ      بهره

      هــا،                                                                                         مفســر بــه مســائل اجتمــاعی و اصــالح آن)نفیســی(. وجــه مشــترک تمــام ایــن برداشــت 

ــه       فردگرا                                                     هــای قــرآن در مــتن زنــدگی اجتمــاعی و تحــول از                      اســتفاده از آمــوزه                   یــی تفســیر ب
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               هـایی مطـابق           ی پیـام                       دار دریافـت و ارائـه                            ( تفسـیر اجتمـاعی عهـده       مؤدب            یـی اسـت.)     گرا     جمع

                                                                         مـتن قـرآن اسـت. اگـر مفسـر در چـارچوب ضـوابطی کـه در ادامـه از                                    با نیـاز روز انسـان از  

                                                                                             سخن گفته خواهـد شـد، بـا ایـن گـرایش بـه تفسـیر آیـات اقـدام نمایـد، بـه تفسـیری                 ها    آن

ــاربردی و صــحیع  ــت                   ک ــه ی       دس ــتن           افت ــی(، پیراس ــوی و خلیل ــرآن )مول ــریعی ق ــاز تش                                                            و اعج

                  ن بــه نیازهــای                                       و توانمنــدی قــرآن بــا تطبیــق آ      ص ی     نقــا                                 چهــره اســالم از پاســخ بــه     

                                   روز)نفیسی( را به اثبات رسانده است.

 . اقسام قواعد تفسیر5

                                                            کلـی قواعـد عـام و قواعـد خـاص تقسـیم نمـود. قواعـد                   دودسـته             تـوان بـه                قواعد را مـی 

          در تمـام     ،      نقلـی    و               مـتقن عقلـی         هـای       پایـه              مبتنـی بـر                 ، کـاربردی و       کلـی                         عام، قـوانینی، ثابـت،   

                               دهـد. تفاسـیری کـه از سـوی                کـاهش مـی              تفسـیر را           خطـا در                            های تفسـیری هسـتند کـه      روش

          آ                                               شـوند، پیـامآ آیـات نیسـت، بلکـه تحمیـل پیـام بـه                                                   مفسران بدون توجه این قـوانین ارائـه مـی   

ــان،     ــز از رأی محوری)تاب ــه پرهی ــامی دارد ک ــد اقس ــن قواع ــت. ای ــرآن اس ــ                                                                                ق ــد وح    ی،             فرزن

ــاحی زاده،   ــرآن محــوری )فت ــولی(، لغــت ق ــد وحــ                                                دزف ــتع الهــی،            فرزن ــان، ف    (،        الســبت                           ی، تاب

                                                 ی، فـتع الهـی(، مبنـا محـوری، منبـع محـوری                  مختارآبـاد    ی،             فرزنـد وحـ                       قرینه محوری)تابـان،  

ــه  ــار(، اصــول محــوری) خامن                                     ای، علــی(، داللــت محوری)المیبــدی،                                                         )عبدالســمیع عمــاد، الطی

              ی آنان است.          ازجمله (     السبت                    ی، تابان، فتع الهی،         فرزند وح

   و               مـتقن عقلـی         هـای       پایـه              مبتنـی بـر     و              ، کـاربردی      کلـی                                   قواعد خاص نیز، قـوانینی، ثابـت،   

ــی ــتباه            نقل ــدون اش ــت ب ــاهش داده و موجــب حرک ــا در روش تفســیر را ک ــه خط                                                                                     هســتند ک

ــیری   ــرایش تفس ــرز روش و گ ــر در م ــام،                                            مفس ــد ع ــا قواع ــت، ب ــیر درس ــد. تفس                                                     اش، گردن

                        مانـد. اقسـام قواعـد                                                                   شـود و بـا قواعـد خـاص، روش تفسـیر از اشـتباه مصـون مـی                 استوار می

                                                                          هــای مختلــف، متناســب بــا همــان روش و گــرایش تفســیری خواهــد بــود.  ش            خــاص، در رو

ــر         ــارت از عص ــاعی، عب ــرایش اجتم ــا گ ــی ب ــیر عقل ــاص روش تفس ــد خ ــی از قواع                                                                                            برخ
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ــا     ــه ب ــورائی( اســت، ک ــدی، ن ــوان، المیب ــق محوری)پهل                                                                                             محــوری، مخاطــب محــوری و تطبی

        هند شد.                        مفسری اجتماعی، تبیین خوا       عنوان    به   ای                             نگاهی به تفسیر آیت اله خامنه

 ای. قواعد خاص گرایش تفسیر اجتماعی در تفسیر آیت اله خامنه6

ــوان از                                                                                 بــدون قواعــد خــاص، تفســیر اجتمــاعی ماهیــت خــود را از دســت داده و نمــی             ت

               ای از ابتـدای                                                         تلقـی گـرایش اجتمـاعی را داشـت. آیـت الـه خامنـه         ای،الـه خامنـه    ت ی آ   ر ی   تفس

                                          زعامـت بـر انقـالب، رویکـردی اجتمـاعی                                               گیری انقالب و حکومـت اسـالمی تـا زمـان        شکل

                                                                  ی تفســیری از ایشــان بــا عنــوان تفســیر ســوره توبــه، تفســیر                انــد. مجموعــه                   بــه آیــات داشــته

                        منـابع تفسـیر، مـورد             عنـوان       بـه                                           هـا و... از ایشـان گـردآوری شـده کـه                          سوره مجادله، سخنرانی

                       مراجعه قرار گرفته است.

 . عصر محوری1-6

ــت تفســیر   ــه                                         عصــرمحوری بخشــی از ماهی ــه مفســر از ب ــدازه ک ــاعی اســت و هران                                                    اجتم

                                                                                                کاربست این قاعـده فاصـله گیـرد از تفسـیر اجتمـاعی فاصـله گرفتـه اسـت. بـر اسـاس ایـن            

        توانــد                                                                                              قاعـده، قـرآن، همیشـه زنـده اسـت و باتوجـه بــه نیازهـای انسـان در هـر عصـری مـ            

                         ( چــون برخــورد مفســر    1377 /  19 /  11   ای                     هــا باشــد )خامنــه                 ى ســعادت انســان                 بهتــرین نســخه

ــی   ــورت نم ــ  ص ــات در خ ــا آی ــد آ                                   ب ــد بکوش ــذیرد، بای ــرآن   ت ای                          پ   ی   ها ز ای ن   و   طی ا  شر    با    را        ق

ــوان   .  هد د   قی   تطب       جامعه     وزی  مر ا ــه عن ــوری در س ــری مح ــبهات   1                                        )نفیسی(.عص ــه ش ــخ ب                        . پاس

       ی است. ر ی گ ی پ      قابل             .مسائل سیاسی  3                . مسائل اجتماعی  2      عصری، 

   در    ه   یــ  پا   ی   بــ  ی     هـا           مغالطــه                                        ای، آن دسـته باورهــای غلـط کــه بـا                 الـه خامنــه    ت   یــ آ   ر ی     تفسـ    در 

                                                                                              فضای جامعه بـا حمایـت متفکـران غربـی و مستشـرقان رواج یافتـه اسـت، بـا تفسـیر پاسـخ           

ــی ــه          داده م ــیر آی ــان در تفس ــوند. ایش ــنأك م     »  ی                                  ش ــْل م  ــن  یمْتْقبم ــا  ْل ــا  ْأو  ْكر ه ــوا ْطو ع ــلأ ْأنأف ق  ْ     أ                      ق  ْ  م ْ       ْ     مْ      ْ       ْ   «      أ  ْ أ       

                       دانسـته و بـا منبـع                    انفـاق گـران                                                           عدم قبولی انفـاق را بـا توجـه بـه ایـن آیـه، فسـق          (  53      )توبه،
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ْ  م       إآنَّمــا ی ْتْقبمــل  »  ی                                     قــرار دادن قــرآن و بهــره از آیــه                 ( شــرط قبــولی   27        مائــده،  «)     َّ م        أ م َّ         اللَّــهم م ــن  الأممتَّقــین     آ َّ     ْ 

      داند:                      عمل را ایمان به خدا می

                گوینـــد فـــالن                                                     گـــاهی اوقـــات برخـــی از روی ری روشـــنفکری مـــی »

    م و                                            ی تفکــر اســالمی نبــوده و بــرای اســال                             شــخص هرچنــد در حــوزه  

                                                                             هدفش کـار نکـرده ولـی در جوامـع کفـر بـرای ملـت خـود منشـأ خـدماتی           

                                                                        بــوده اســت، پــس چطــور ممکــن اســت مشــمول رحمــت خــدا نشــود و در 

             انـد، امـا                                                                        عذاب باشـد  افـراد زیـادی بـرای ملـت خـود خـوب و نـافع بـوده         

-                                                                     این بود کـه فکـر اسـالمی نداشـتند؛ بلکـه در مقابـل اسـالم بـوده            ها    آن     گناه 

                                                            دن عمـل چنـین کسـانی در پیشـگاه خداونـد، امـری ممکـن                         اند. پذیرفته نشـ 

ــل انســان   ــرا تکام ــم نیســت؛ زی ــا جــز در                                                                اســت و خودخــواهی اســالم ه              ه

                          شـود. بنـابراین، کوشـش                                                    ی فکـر و ایـده و مقـرارت اسـالم تـأمین نمـی          سایه

ــر دارد کــه طــرز فکــر اســالمی                                                                                      مــالی، زمــانی مــورد قبــول خــدا اســت و اث

                                         اسـالم باشـد، نـه هـر بیـنش دیگـری.              بخـش         نجـات                        انجام گیرد و برای بینش 

              رونـد  ایـن                                                         کننـد، آیـا اینشـتین یـا ادیسـون بـه جهـنم مـی          می      سؤال   ها     خیلی

                          رونـد ولـی اگـر مقصـر                انـد نمـی                                              از دو حال خـارج نیسـت: اگـر قاصـر بـوده     

   (.   359  :     1396   ای،     خامنه  «)    روند      اند می    بوده

                     مردگرایــی و تســاوی                                             هــای ابتــدایی ظهــور اســالم تــاکنون بــت                            در مثــالی دیگــر، از ســال

                                                                                              حقوق زن و مرد از شبهاتی بـوده کـه در تمـامی جوامـع مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. در          

-                   ى احـزاب کـه مـی             ى سـوره            ى شـریفه                               ای، بـا اسـتناد بـه آیـه                                     باور تفسـیری آیـت الـه خامنـه    

ــد  ــات  و ...  »         فرمای ــؤ م نآین  و  الأممؤ م ن ــل مات  و  الأمم ــل م ین  و  الأممس  ــه   35         )احــزاب،   « آ م   أ م               أ م              أ م     آ         أ م                       إآنم الأممس                 (، نگــاه ب

                  ى یـك، انسـانیت                                                    ی دوم اهمیـت اسـت. زیـرا نگـاه اول و درجـه                               جنسیت، نگـاهی در درجـه  

     است:    ها    آن                                     یک انسان، بدون توجه به زن و مرد بودن 
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ــرد و زن » ــیچ              م ــاوت          ه ــ  ی            تف ــد. حت  ــا                  ندارن ــین         کج ــدن هم ــراى كوبی                         ب

            ؛ كـه یـك        كشـد                                                         هاى جاهل  كـه عـرض كـردم، زن را از مـرد بـاال مـ               اندیشه

ــرآن     ــان در ق ــخاص، انس ــورد اش ــز در م ــالت  را ج ــین ح ــدا    ،                                                               چن ــر پی                دیگ

ــد:        نمــ  ــوط    »       كن ــر ْأْت ل  ــوح  و  ام  ــر ْأْت ن  ــرموا ام  ــذ ین  ْكْف ــا ل لَّ ــهم م ْثل  ــر ب  اللَّ ْ                            ْض  ْ                ْ ْ  م        ْ   ْ   « ْ         َّ م   ْ        َّ      

ْ                ام ــر ْأْت ن ــوح  و  ام ــر ْأْت ل ــوط  »                                       نمــودار كفــار، ایــن دو تــا زننــد:   ْ                ْ               نــه نمــودار    «.      ْ 

ْ           آ                        آ             كاْنتـا ْتح ـْت ع ب ـد ی نآ م ـن  ع باد نـا صـال ح ی نآ        »       مـرد.                         ها؛ نـه، بـراى زن و           براى زن    ْ    ْ  

ــا ــو ن        «. »ْ   ْ    م    ْفخاْنتاهمم ــر ْأْت ف ر ع  ــوا ام  ــذ ین  آم ن  ــا ل لَّ ــهم م ْثل  ــر ب  اللَّ ْ                              و  ْض ْ         َّ م   ْ        َّ                   ْ  ــداى  «             ؛ خ

                           آورد. حـاال شـما ببینیـد                                                             متعال اینجا هم بـراى مـؤمنین دو تـا زن را اسـم مـ      

ــؤمن، ا   ــداد م ــه تع ــا، چ ــر دنی ــا آخ ــاریخ ت ــان، صــلحا،                                                            از اول ت ــم از بزرگ                            ع

ـ  ا               خواهـد بـراى                                                    اولیاء، انبیـاء آمدنـد و رفتنـد. وقتـ  مـ                      یـك نمـودار،         هـا    ن   ی

                كنــد: یكــ                                                                      یــك مجســمه، یــك نمــاد معرفــ  كنــد، دو تــا زن را معرفــ  مــ 

ــو ن   » ــر ْأْت ف ر ع  ْ                  ام  ــر   «      ْ  ــا آخ ــران    »       دوم  -           ت ــْت ع م  ــر ی م  اب ْن ْ                  و  م  ــز       ...«                ْ  ــل ا چی                اص

ــك    ــیت ی ــابراین جنس ــت. بن ــ  اس ــت.                                             عجیب ــانوى اس ــر ث ــه  «                       ام    ای         )خامن

14  / 11  / 1391    .)   

                                                             ی عصــر محــوری، تحــت تــأثیر نیازهــاى اجتمــاع  و عصــری                             مفس ــر بــر اســاس قاعــده

ــدگاه     ــته و دی ــار گذاش ــام كن ــ  و اوه ــائل خراف ــود را از مس ــاعی خ ــر اجتم ــا                                                                                              اســت. مفس       ه

ــان مــردم رواج مــی                                      تواننــد در مســیر تفســیر اجتمــاعی                        دهــد. مفســران  مــ                                      معقــول را در می

ـ    گرا       سـنت                      م گذارند كه در برابر   قد                      باشـند)علوى مهـر(.          گـرا         تحـول                هـاى موجـود،          و سـنت     ان   ی

       شـود.                ای دیـده مـی                                                                        طرح مباحث اجتماعی و عصری بـه دو گونـه در تفسـیر آیـت الـه خامنـه      

                                                                                          نخست، تبیین و تحلیـل مباحـث عصـری و اجتمـاعی کـه قـرآن مطـرح فرمـوده و تطبیـق آن          

                 مبـانی اسـالمی،                بـر اسـاس             شناسـانه          جامعـه         نظـرات            گیـری از                               بر مصادیق عصـری. دوم، بهـره  

   أ   آ م                 و لأی جآـــدموا فـــیك م    »  ی                                (. مفســـر در تفســـیر آیـــه    67  :     1396   ای،                          در تفســـیر آیات)خامنـــه 

ْ    غ لأْظــة                      ای دیگــر از همــین                                                              ( ، بــا منبــع قــرار دادن قــرآن و اســتفاده از آیــه        123       توبــه،  «)   أ
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ــه 6            ســوره)توبه، ــة »  ی          (، کلم ْ    غ لأْظ ــه ســنگدلی،    «    أ ــر برخــی، ب ــرخالف نظ ــا و                                          را ب                  قســاوت معن

ــرده ــیر نک ــه                  تفس ــاهی جامع ــا نگ ــدم                         و ب ــه ع ــانه ب ــذ ی   تأث                      شناس ــاف    ی و  ر ی     رپ ــذ          انعط      ی از  ر ی      ناپ

                            فرهنگ دشمن تفسیر نموده است:

                                                                         منظــور از غلظــت در آیــه، ســنگدلی نیســت. وقتــی دو فرهنــگ در کنــار  »

                                         کننــد، طبعــا  تبــادل فرهنگــی در آداب                    بــاهم زنــدگی مــی       مــرز      هــم           یکــدیگر و 

     تـر                                                         ایـن دو فرهنـگ پیـدا خواهـد شـد. ملتـی کـه قـوی            های              و عادات و سنت

  «                                                        کنـد دائمـا  تـأثیر بگـذارد، امـا تـأثیر ندـذیرد                    است، سعی مـی     تر     دست    ره ی چ  و 

   (.   749  :     1396   ای،      )خامنه

                 اشاره داشته است.   ز ی      کفار ن                           در ادامه، به نظریه تشبه به 

  ی                                    ی آزادی اســت کــه در تفســیر آیــه         مســئله                             از دیگــر مســائل اجتمــاعی، 

ــعم » ْ  م   و  ی ْض ــر همم          ــنأهمم  إآصأ ــه    «    أ م    آ أ   م        ع  ــا کلم ــای آزادی را ب ــر  »                               معن ــارت   «  آ أ   إآصأ            در اس

                                                                            تمــایالت پســت مــادى کــه در جوامــع غربــی وجــود دارد، ندانســته و آزادی 

ــ                                    گــرى، فســاد،گمراه  و خودكــامگ                    بنــدوبارى، وحشــی                       را در رهــایی از ب

   (.    1365 /  19 /  14   ای                     معرفی کرده است)خامنه

از موضــوعات مهــم در                  سیاســی اجتمــاع                                    ی عصــر محــوری، سیاســت و مســائل          در قاعــده

     بــه   «    ِّ          السِّی اس ــة  »     کــه       اســت  «   وس س »          از مــاده   «        سیاســت »     واژه تفســیر اجتمــاعی اســت.   

ــت)الطریحی،      ــده اس ــا ش ــزی معن ــالح چی ــرای اص ــتن ب ــد در   78  :  4  ،     1375                                                               برخاس               (. هرچن

ـ  آ                                                                                        دنیای امـروز، سیاسـت بـه معنـای فریـب، دروغ و حیلـه ترجمـه شـده، امـا در نظـر                اهلل   ت   ی

ــه ــه معنــای اداره        خامن ــر اســاس صــداقت و                                              ای سیاســت جــزء دیــن و ب                                         ی درســت جامعــه ب

ــه    ــت. )خامن ــه اس ــوزانه و دردمندان ــل دلس ــدون      1381 /  15 /  15    ای،                                                  عم ــاعی ب ــیر اجتم                              (. تفس

ــدالت،      ــی، ع ــت، دموکراس ــه حکوم ــوط ب ــائل مرب ــون مس ــی همچ ــائل سیاس ــه مس ــه ب                                                                                             توج 

ــط   ــ                                    سیاســت داخلــی و خــارجی، رواب ــل   ن ی   ب                   سیاســی، اقتصــاد       هــای                     ، مکاتــب و اندیشــه       المل
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                                                                                                سیاســی و بــدون دریافــت راهکارهــا بــا اســتفاده از آیــات، ماهیــت اصــلی خــود را از دســت 

        ی عصـر       آ                                    ی خـاصآ تطبیـق محـوری در کنـار قاعـده                                                 خواهد داد. مفسـر بـا نظـر بـه دو قاعـده     

                                 از سوره فرقان را تفسیر کرده است:    31 ی         محوری آیه

ــه معنــاى »                        جامعــه وجــود داشــته                              اعتقــاد و عمــل افــراد در                             اگــر اســالم ب

                   اى قــرآن و اســالم                                                               باشــد و حاكمیــت دیــن برقــرار نباشــد، در چنــین جامعــه 

      ِّ   یـا ر بِّ   »       كنـد:                                                                   مهجور است... پیغمبـر اكـرم نـزد پروردگـار عـالم عـرض مـ        

ْ        ْ    أ             م               إآنم ْقــو م ی اتَّْخــذ وا هــْذا الأق ــر آن  م ه جمــورا                                        ه جــر قــرآن بــه چــه معناســت  ...    «.  آ م ْ         َّ

                                                بـا ه جـر. قـرآن هسـت، امـا مهجـور اسـت.                                             یعن  قرآن را دارنـد، امـا همـراه   

ــرام ظــاهرى     ــالوت شــده و احت ــك جامعــه ت ــرآن در ی ــه ق ــا ك ــن معن ــه ای                                                                                  ب

                   ى جــدای  دیــن از                        كننـد و بــه بهانـه                                            شــود، امـا بــه احكـام آن عمــل نمــ         مـ  

    ای،           )خامنــــه  «           نماینــــد                                           ، حكومــــت را از قــــرآن ســــلب مــــ            سیاســــت

14  / 16  / 1373    .)   

                                      آمـده اسـت، همچـون نهضـت جمهـورى                                        هـای  كـه در ایـن قـرن پدیـد          نهضت         بر اساس

                                                                       م                       اسالم  ایـران و تهـاجم اسـتعمار و صهیونیسـت علیـه مسـلمانان، مفسـران اسـالم  بـه بمعـد           

ــرده   ــذیرش ســلطه اســتکبار، توجــه ك ــوگیری از پ ــرآن و جل ــات ق ــد. مفســری                                                                                 جهــادى آی                ان

     هـا                                                                       مغنیـه، بسـیارى از آیـات جهـاد را بـا مبـارزه علیـه صهیونیسـت                    محمـدجواد            چون عالمـه  

-                                                               دانـد)علوى مهـر( ایـن ویژگـی در تفسـیر آیـت الـه خامنـه                                   عمارگران امروز منطبق مـ       و است

                  ای نیز وجود دارد:

  ى             ی و مایـه          آزادفکـر   ى                  فكـرى و مایـه            ى روشـن           ، مایـه                      پایبندى بـه قـرآن   »

ــرده   ــم و عقــل و ابتكــار و تــالش اســت. اســالم م ــادن عل ــه كــار افت       هــاى                                                                              ب

-            اســالم ملــت «      م   آ          ل مــا یمح یآــیك م    آ              إآذا د عــاك م  »                                     اجتمــاع  و سیاســ  را زنــده كــرد؛ 

ــر روى آن  ــری ب ــه خــای م ــای  را ك ــزى از                                           ه ــود و چی ــده ب ــیده ش ــا پاش                                        ه
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ــرافرازانه  ــ  و س ــات حقیق ــ                                  حی ــان  نم ــع انس ــات و                             ى مجتم ــتند، حی                      دانس

ــاع از     ــانیت و دف ــرچم انس ــید و پ ــای  بخش ــان                                                  آق ــا         انس ــه آن      ه ــا داد.             را ب           ه

ــه ــه حمــد                     آن روز، امــروز هــم        فقــط      ن ــه  «            طــور اســت                الل ــه همــین            ب    ای         )خامن

19  / 11  / 1376    .)   

                                                                            ای، تبیــین اهــداف اســتکبار و اهمیــت مبــارزه و ایســتادگی در مقابــل آن                    آیــت الــه خامنــه

ــات  ــا آی ــر        »                را ب ــْأر ضآ و  م كأ ــی الأ ــت كأبارا  ف  ــورا  ا اس  ــم  إآالَّ ن ف  ــا زاد هم ــذیرا م ــاْءهمم  ْن ــا ج ْ    آ       أ                           ْفْلمم ْ  م   ْ    ا         م    آ َّ                  أ            أ ْ ْ  م    

                   ( چنین توضیع داده:  46 و    45     فاطر،  «)   م ِّ   السمیِّئ 

ــتكبار » ــرآن          اس ــیع  دارد. در ق ــاى وس ــاخه                                       ، معن ــم، ش ــتق ات                 ه ــا و مش                   ه

                               ى اســتكبار هــم، در قــرآن                                                          اســتكبار، مكــر ر بــه كــار رفتــه اســت. خــود كلمــه

                                                     رسـد كـه اسـتكبار، غیـر از تكب ـر اسـت. شـاید                                        به كار رفته است. به نظـر مـ   

                                                                     بشود گفت كه تكب ـر، بیشـتر بـه یـك صـفت قلبـ  و روحـ  اشـاره              طور   ن ی ا

                                                                  نســان خــود را برتــر از دیگــران بدانــد و بگیــرد. اســتكبار،                 كنــد؛ یعنــ  ا      مــ 

       ورزد و         آ                                                     ى عملـ آ تكب ـر توج ـه دارد. یعنـ  كسـ  كـه كبـر مـ                          بیشتر به جنبـه 

                                                    دانـد، در رفتـار خـود بـا دیگـران هـم، طـورى                                         خود را بـاالتر از دیگـران مـ    

         و واضــع         مشــخص                                   كنــد كــه ایــن تكب ــر، در عمــل         ی مــ     دهــ          ســازمان         كــار را 

                كنــد، در كــار                                    كنــد، بــه دیگــران اهانــت مــ                ا حقیــر مــ                  شــود. دیگــران ر      مــ 

                گیرنــده ظــاهر          تصــمیم         عنــوان      بــه                         كنــد و بــراى دیگــران،                        دیگـران دخالــت مــ  

               ى قــرآن هــم،            ى كریمــه                                                      شــود. ایــن، معنــاى اســتكبار اســت كــه در آیــه       مــ 

ــا ــاره       آنج ــه درب ــ                     یی ك ــخن م ــتكبران س ــ                            ى مس ــد، م ــد:                گوی ــا   »           فرمای ْ ْ  م    ْفْلمم

ْ  م   ْ    ا         م         جــاْءهمم  ْنــذیرا مــا زاد همــ ْ    آ       أ      م ِّ               م  إآالَّ ن ف ــورا  ا اس ــت كأبارا  ف ــی الأــْأر ضآ و  م كأــر  السمــیِّئ       «.     آ َّ                  أ            أ

ــا        ــد م ــد. نگفتن ــتكبار ورزیدن ــق، اس ــرف ح ــامبر و ح ــل پی ــ  در مقاب                                                                                   یعن

                                                                                    باالتریم؛ بلكه ایـن بـاالتر بـودن را، ایـن بیشـتر حـق داشـتن یـا بـراى خـود           

                         ی كردنــد؛ یعنــ  همــان     دهــ          ســازمان  ِّ                                       حــقِّ بیشــترى قائــل بــودن را، در عمــل 
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ــگ ــوالن  و       جن ــاى ط ــام                 ه ــدن        تم ــه      نش ــا             ی جبه ــان، ب ــاد و طغی ــر و عن                                    ى كف

                                                                             ى پیــام حــق و معنویــت و نــور و هــدایت. اســتكبار، یعنــ  ایــن. البتــه         جبهــه

                                                                     ی و بـراى هـر ملتـ ، ممكـن اسـت اسـتكبار معنـاى خاصـ  پیـدا                هرزمان   در 

                                                                                 كند. بـراى مـا ملـت ایـران، در جریـان انقـالب و پـیش از انقـالب و بعـد از          

  ی     هـا         قـدرت                                                                 آن تا این سـاعت، اسـتكبار معنـاى خاصـ  داشـته و عبـارت از       

                                                                      ی در جهـان بـوده اسـت كـه در مسـائل ایـن كشـور و در سرنوشـت و             مسلط

ــورى   ــت، حض ــن مل ــاى ای ــدرت                                  كاره ــه و ق ــه را در                       ظالمان ــه و قلدران                             مندان

   (.    1375 /  18 /  19    ای،      خامنه  «)           پیش گرفتند.

                                                              ی اســتکبار بــه اســتکبار اقتصــادی توجــه داشــته اســت. در     هــا         رشــاخه ی ز                  ایشــان از جملــه 

ــه ــیر آی ــن  »  ی              تفس ــدم ْأن  ْنمم ــة  و                 م ْ    ْ  م       و  ن ری ــم  ْأئ مم ــْأر ضآ و  ْنج ع ْلهم ــی الأ ــع ف وا ف  ــذین  اس ت ضأ ــ  الَّ ْ    آ    ْ     ْ  م    ْ   م                       ع ْل   ْ     َّ           أ             أ

              ( بیان داشته: 5       )القصص،   «    ْ  م م   أ   آ   ج ع ْلهممم الأوارآثین ْ ْن

  ْ     َّ           أ             ع ْلـ  الَّـذین  اس ت ضأـع ف وا                م ْ    ْ  م       و  ن ریـدم ْأن  ْنممـن    »              كـه فرمـود:               ى قـرآن            طبق آیـه  »

ــْأر ضآ و ... ْ    آ          ف ــی الأ ــه                انســان مــ   «       أ ــان الهــ ، ب ــ  ادی                                                 فهمــد جهــت حركــت كل

                                                                        سمت رفـع استضـعاف و محرومیـت اسـت. ایـن اسـت كـه اسـالم و پـرچم          

               هــا و مكاتــب                     هــا و ایــدئولوژى             هــا و تمــدن             هــاى فرهنــگ   رچم                دیــن را، از پــ

                      ى محـروم. امـروز در                               كنـد: سـع  بـراى طبقـه                     ی متمـایز مـ       کلـ       بـه          گوناگون، 

                           ى اسـتكبار جهـان  اسـت،                                         دارى و كشـورهای  كـه زیـر سـلطه                    دنیاى سـرمایه 

                                 داران اســت؛ و آنچــه بــه فكــر                   داران و ســرمایه                               حركــت بــه ســمت رشــد پــول

                                 وقـت كمكـ  هـم بـه محـرومین                           م اسـت. اگـر یـك                          آن نیستند، طبقات محـرو 

        داران و                           هــا بــه نفــع پــول                                                         بشــود، بــراى ایــن اســت كــه بتواننــد از آن     

ــرمایه ــرمایه             س ــاى س ــروز دنی ــاد ام ــاى اقتص ــد. مبن ــتفاده كنن        دارى و                                                                       داران اس

   (.    1371 /  17 /  15    ای،      خامنه  «)                    استكبار، بر این است.
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                   را الزم دانســته و                                                     ای پــس از مبــارزه و حرکــت، تشــکیل حکومــت            خامنــه     اهلل   ت   یــ آ

ــه ــان        مقدم ــق آرم ــرای تحق ــه                          ای ب ــرده اســت. )خامن ــی ک ــا معرف ــق     1375 /  19 /  19    ای،                                     ه           (. تحق

        ها است:       ی آرمان        ازجمله              عدالت اجتماعی 

ــام        » ــكیل نظ ــالم ، تش ــت اس ــكیل حكوم ــالم ، تش ــه اس ــاى جامع                                                                       بن

ــه  ــالم،                                            اســالم ، تشــكیل قشــون اســالم ، نام ــزری ع ــه سیاســتمداران ب                                      ى ب

ــور       ى سی                ورود در عرصــه ــیم بشــرى آن روز، سیاســت اســت. چط ــ  عظ                                                     اس

                      شــود سیاســت را بــا                                                       شــود اســالم را از سیاســت جــدا كــرد   چطــور مــ       مــ 

                                                                             دســت هــدایت  غیــر از دســت هــدایت اســالم، معنــا و تفســیر كــرد و شــكل 

ــین    »      داد    ــر آن  ع ض ـ ــوا الأق ـ ــذ ین  ج ع ل ـ ــرآن را   «  َّ                 أ                              الَّـ ــ  قـ ــه                      ؛ بعضـ ــاره        تکـ          پـ

         آورنـد؛                                    بـه عبـادت قـرآن ایمـان مـ         ؛ «                         یؤمن ببعض و یكفـر بـبعض   »     كنند.    م 

ــه سیاســت قــرآن ایمــان نمــ   ــد                                            امــا ب ــْلنا بآالأب یِّنــات  و   »         آورن ــلأنا رمسم ــد  ْأر س  ْ     آ  أ   ِّ                ْلْق ْ    ْ      أ    م م  ْ

ــوم    ــزان  ل ی ق  ــاب  و  الأم ی ــمم الأك ت ــا م ع هم ــاسم     ْ أ ْ أ        م م   أ            أ                              ْأنأْزلأن ــط        َّ  م   النَّ ــت     «.  آ  أ         بآالأق س  ــط چیس               قس

ـ                                                                   قسط یعن  اسـتقرار عـدالت اجتمـاع  در جامعـه. چـه كسـ  مـ                 د ایـن        توان

                                      ى همـراه  بـا عـدالت و قسـط، یـك                               آ                 كار را انجام دهـد  تشـكیلآ یـك جامعـه    

    ای،         خامنـــه  «)                  آ                                             كـــار سیاســـ  اســـت؛ كـــارآ مـــدیران یـــك كشـــور اســـت. 

31  / 15  / 1385    .)   

                      ی، آن را بـا تفسـیر                  مفسـر اجتمـاع                                                       جدایی دیـن از سیاسـت از مسـائل سیاسـی اسـت کـه       

                    ش روی حکومـت نیـز                                                                          قرآن بـه قـرآن پاسـخ داده اسـت. مفسـر اجتمـاعی، بـه مشـکالت پـی         

                              ی و عــدم محــدودیت در بیــان      مــرز   ی   بــ                                کــه آزادی بیــان را پذیرفتــه،        طــور        همــان              اشــاره دارد. 

ــیر      ــت. در تفس ــته اس ــطراب دانس ــنج و اض ــب تش ــه را، موج ــای جامع ــب در فض                                                                                            آزاد مطال

ــه ــو    »  ی      آی ــر ضو و  الأممر جآف  ــوبآهآم  م  ــی ق ل  ــذ ین  ف  ــاف ق ون  و  الَّ ــه  الأممن ــم  ی نأْت ــئ ن  ْل ــه،  «)        ن  ...ْ      ْ       أْ      أ م               َّ                آ آ        و      أ م   آ                        ْل   (   61       توب

        فرماید:                  آفرین  دانسته و می                           آزادی بیان را غیر از تشنج
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ــئ ن  ْلــم  ی نأْتــه  الأممنــاف ق ون  و   »          فرمایــد:        اى مــی                    ى احــزاب در آیــه           در ســوره » ْ      ْ       أْ      أ م                     ْل

ــك        ــة  ْلن غأرآی نَّـ ــی الأم د یْنـ ــون  ف ـ ــر ضو و  الأممر جآف ـ ــوبآهآم  م ـ ــی ق ل ـ ــذ ین  ف ـ   َّ                آ آ        و      أ م   آ            أ     ْ    ْ    أ آ   َّ                                الَّـ

ــ    «         مرجفــون » ؛ «   آ آ     بآهآــم  ــ  مــی                          ی كــه در جامعــه تشــنج      کســان    آن       یعن ــد،              آفرین         كنن

ـ  ا          كشـانند؛                                      كشـانند، بـه حركـات ناسـالم مـی                              جامعه را به اضـطراب مـی         هـا    ن   ی

                                            یعنــ  آن كســ  كــه بــا ســخن خــود، بــا   «       مرجــف »       انــد.                      مرجفــون در مدینــه

                                                 گیـرى خـود، بـا اظهـارنظر خـود جـو عمـوم                                پراكن  خود، بـا موضـع         شایعه

-       خامنــه  «)                       قابــل قبــول نیســت.                  كشــاند؛ ایــن                                جامعــه را بــه تشــنج مــی   

   (.    1366 /  12 /  18   ای،

                                                                                   آیـات، راهکـار حـل ایـن مشـکل را بـا اشـاره بـه شـبهات عصـری، در تفسـیر                       بر اسـاس 

                    زیر بیان نموده است:

            هـا، ایــن           پـراكن                ایـن شـایعه              برندارنـد                      ؛ یعنـ  اگـر دسـت     «  ْ    أ آ   َّ    آ آ       ْلن غأرآی نَّـك  بآهآـم    »

ــنج ــرین        تش ــكون             آف ــالمت و از س ــه را از س ــه جامع ــان  ك ــن كس ــا، ای   و                                                                ه

                    خـواهیم كـرد بـه      «       اغـرا  »                            خـارج كننـد، مـا تـو را               خواهنـد    ی م           آرامش خودش 

ــا    آن ــه جــان      ه ــو را ب ــ  ت ــا    آن                             ؛ یعن ــردم را        ه ــام م ــا انتق ــداخت ت                                            خــواهیم ان

                                                                              بگیــرى؛ یعنــ  یــك لحــن شــدید  خشــن در مقابــل كســان  كــه جــو ســالم  

                                                                              جامعــه را حاضــر نیســتند تحمــل كننــد و ســالمت جامعــه را بــه حــال خــود 

ــاال  ــد. ح ــن                   بگذارن ــه ای ــیم ك ــال كن ــرخالف                           جنج ــ     روش         ب ــاى دموكراس                  ه

                                                                               غربــ  اســت، دموكراســ  غربــ  ایــن را قبــول نــدارد؛ خــب مــا در بســیارى 

        )همان(.  «            قبول نداریم       اصال                          از جهات دموكراس  غرب  را 

 . مخاطب محوری2-6

                                   نشـان از اهمیـت ایـن قاعـده در       «                           مخاطـب مـداری در تفسـیر    »                    ی دوره امـروز بـه       گذار     نام

          عنـــوان       بـــه  «        کاشـــف »            (. تفســـیر  9  :     1393                             ی دارد)رک:شـــریعت مـــداری،                   تفســـیر اجتمـــاع
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ـ    اهم                          تفسیری اجتماعی، به دلیـل   -                                                           ایـن قاعـده، رنـگ تفسـیر خـود را اقنـاع مخـاطبی مـی           ت   ی

ــه در  ــد ک ــا او                عصــر نگــارش               دان ــه                 تفســیرش ب ــاعی،      رو        روب                                       اســت.)مغنیه(. در تفســیر اجتم

                           و تفـاوت در شـرایط عصـر             نـدارد    ت ی       انسـان                                                  انسان عصر نزول بـا انسـان امـروزی تفـاوتی در     

                                                                           هــا اســت. مخاطبــان عصــر نــزول اگــر در زمــان مــا، حیــات داشــتند،                       و پیشــرفت در آگــاهی

                                                                                                    فهمشان با فهم امـروزی مطـابق بـود نـه بـا عصـر نـزول. مفسـر اجتمـاعی بایـد، مـتن را بـه             

                                                                                                 نخستین گیرندگان آن، پیوند داده تـا فضـای نـزول آیـه مـورد توجـه قـرار گیـرد و سـدس بـا           

ــه  ی         مقایســه ــه        زمین ــا زمین ــونی ب ــاعی                       ی کن ــتن -           ی اجتم ــاریخی م ــت          موردبحــث               ت ــا دریاف                 ، ب

                                                                             هـای آن دو، بـه تفسـیر آیـات، بـرای مخاطـب امـروز بدـردازد. در ایـن                        هـا و تفـاوت       شباهت

          بـاوجود        اسـت.    «                موضـوع مشـترک   »                                             ی اتصـال پیونـد  مخاطـب امـروز و دیـروز                   قاعده، حلقـه 

                                             بـه حـال یـا از حـال بـه گذشـته و یـا                              ی اتصـال از گذشـته        حلقـه          عنـوان     به  «            موضوع مشترک »

                                                                                              ترکیــب هــر دو، در شــکل طــرح و ســیر تفســیر، تفــاوتی وجــود نخواهــد داشــت. آیــت الــه 

-            ای از سـوره         در آیـه   «                                              مبـارزه بـا تـرس و عامـل انحطـاط جوامـع       »                   ای موضوع مشـترک        خامنه

ْ   ْ  م   ْ    َّ م ْ    ُّ ْ    ْأ ْتخأْشو ْنهمم  ْفاللَّهم ْأح قُّ ْأن   »       فرماید             ی توبه که می ْ    م ْتخأْشو همْ  ْ  أ      کند:          ( تفسیر می  13     توبه،  «)  ْ  أ

ْ   ْ  م     ْأ ْتخأْشــو ْنهمم  »       خطــاب        کنــد                                                بــه مســلمانان، مســلمان را متوجــه تــرس مــی  « ْ  ْ  أ

           ی انحطــاط                                                 دهــد کــه خــود تــرس، جاســوس دشــمن و مایــه               و هشــدار مــی

ــت؛   ــلمان اس ــوی مس ــ   ازا                          جنگج ــین       رو   ن   ی ــلمان را از ب ــرس مس ــاب، ت                                      خط

ــی ــزول خطــاب     م ــرد. ن ــو ْنهمم  »                     ب ْ   ْ  م     ْأْتخأْش ــه مســلمان  «  ْْ  أ ــه              ب ــانی اســت ک                           ان، در زم

                                                                               اسالم تمام جزیـره العـرب را فـتع کـرده و زمـان قـدرت اسـالم فـرا رسـیده          

                                                                                 است. چنین خطـابی در هشـت یـا نـه سـال قبـل از نـزول آیـه نبـود؛ معلـوم           

ــان مســلمانان نمــی     مــی ــروز کــه اســالم          ترســیده                                    شــود در آن زم ــی ام ــد ول                                  ان

   (.  38 1  :     1396   ای،      )خامنه  «     اند.                           قدرتمند شده مخاطب به آن شده

     هـا                                                                                      مفسر پس از اشاره به خطاب آیـات، ایـن سـنت را نیـز اسـتنباط نمـوده کـه حکومـت        

                                            کننـد و در نهایـت، پـس از کسـب قـدرت و                                               ای کـم، کارشـان را از صـفر شـروع مـی             با عـده 
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      نقــش  »                                                شــود. )همــان(. در بیــانی دیگــر بــا موضــوع                                          رســیدن بــه اوج، انحطاطشــان آغــاز مــی

ــه      ارزش ــت جامع ــا در سرنوش ــات  «                          ه ــجآد      »            ، از آی ــار ْة الأم س  ــاجِّ و  ع م ــقای ْة الأح ــت م  س  ْ    أ   ِّ          ْ    أ     آ                ْأ ج ع لأ ْ       أ           

ــی       ــد  ف ــَخ رآ و  جاه  ــو مآ الأ ــه  و  الأی  ــن  بآاللَّ ــن  آم  ــرامآ ْكم  ْ             آ   َّ        أ     آ   أ    آ                                   الأح  ــد           أ     آ  ــْتومون  ع نأ ــه  ال ی س  ــبیلآ اللَّ ْ  م       أ              س       آ    َّ         

  :   دهد   ی م                                        ( تفسیری در خور حال   مخاطب امروز ارائه   19     توبه،  «)   َّ   اللَّه 

                                                                        ها در جامعـه امـوری هسـتند، کـه در اثـر تفـاهم افـراد آن و فکـر             ارزش »

                                                                           مــردمش، اهمیــت بیشــتری پیــداکرده اســت. ممکــن اســت در یــک جامعــه،  

ــه   ــدم شــود، و در جامع ــر دیگــران مق ــالم ب ــم ارزش باشــد و ع           ای دیگــر                                                                      عل

                                         ای بـزری یـا زیـاد پسـر داشـتن ارزش                                   هـایی رنگارنـگ یـا طایفـه            داشتن بت

ــه در   ــد؛ چنانچ ــه                     باش ــود         جامع ــین ب ــالم چن ــل از اس ــاهلی قب ــر  …                                        ی ج        نظی

                                                                      در جوامع قدیم عصـر اسـالم مثـل ایـران و...وجـود داشـت حـاال هـم             ها   ن ی ا

   (.   158  :     1396   ای،      )خامنه  «          وجود دارد

                                           و در ادامه با اشاره به خطاب آیه بیان کرده:

ــی  » ــین خطــاب م ــن راســتا چن ــات در ای ــه                                             آی ــه ب ــا کســانی را ک ــد: آی                                    کن

                                 کننـد، در ردیـف کسـانی قـرار                        عمـارت مسـجد مـی              دهند یـا             حاجیان آب می

                     انــد و در راه خــدا                                                          دهیــد کــه بــه خــدای تعــالی و روز جــزا ایمــان آورده    مــی

                                                                     انــد  ایـن دو در نظـر خــدا یکسـان نیسـتند. ایــن بـدان معنــا                     مجاهـدت کـرده  

ــر   ــت در نظ ــانون                اس ــالم          ق ــذار اس ــارت                  گ ــرکان و عم ــما مش ــقایت ش                                       ، س

ــه در    ــدارد، آنچ ــیزی ارزش ن ــجدتان، پش ــت،                                                مس ــمند اس ــدا ارزش ــزد خ                                ن

       )همان(«                                               ایمان به خدا و روز قیامت و مجاهدت در راه او است  »       همانا 

 . تطبیق محوری3-6

ــاق    ــی و انطب ــاهیم قرآن ــیم مف ــا    آن                                      تعم ــول       ه ــان         در ط ــاد         زم ــر مص    ق ی            ب

ــده ــد، قاع ــه   ا               جدی ــه ب ــق »                            ی تفســیری اســت ک              شــهرت دارد.   «                جــری و تطبی
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                       ضـوع اختصـاص یافتـه                                                         بخش زیـادی از روایـات تفسـیری شـیعه بـه ایـن مو      

                                                   و با جاودانگی قرآن ارتباط محکمی دارد. این قاعده از

                                  ی معــانی نــص اســتعمال لفــ  در  ر ی      ناپــذ    ان   یــ  پا                                            مبــانی چــون، پــذیرش بطــن بــرای آیــات، 

                مبتکــران ایــن          عنــوان      بــه  (        الســالم    هم ی    علــ                                                      بــیش از یــک معنــا و... برخاســته اســت. معصــومین )

       ی بـه            هـر عصـر                                                                               قانون تفسیری، راهی را بـرای جـاودانگی مفـاهیم قرآنـی و نـو بـودن آن در       

  و        شـده         خـارج                                            مفـاهیم قرآنـی از حصـار زمـان و مکـان                                انـد. بـا ایـن قاعـده                       مـا معرفـی کـرده   

ــه  ــل        همیش ــتفاده        قاب ــود            اس ــد ب ــولی    .               خواهن ــایق و اص ــرآن از حق ــارف ق ــاو و مع                                                         )راد(. الف

ـ      کـه                  سرچشمه گرفتـه              تـوان بـا                                  باشـند. بـر ایـن اسـاس مـی           ی مـی  خ ی           فـرا تـار      ی و  ا            را منطقـه    ف

   ق ی           بـر مصـاد                                               خصوصـیات مصـداقی، مفـاد ظـاهری آیـات را                گـذر از                     کشف مفهوم حقیقـی و  

ــرآن،    ــاطن ق ــانی(. ب ــایی کرم ــق نمود.)رض ــر تطبی ــانی »                                                         دیگ ــادیق »  و   «        مع ــات   «         مص ــان آی                پنه

ــان قــرآن                 اســت کــه همــه ــه                   ی مخاطب ــدب ر در         تناســب      ب ــزان فهــم و ت ــه آن دســت                             می ــرآن ب                      ق

         ( اسـت.         السـالم     هم ی    علـ                                                                         خواهند یافت. امـا علـم بـه بخـش عمـده بـاطن قـرآن مخـتص ائمـه )         

                                                    ، بـدین لحـاو اسـت کـه در روایـات، برخـی بـه         «        مصـادیق  »  و   «        معـانی  »                  اشاره به دو اصطالح 

               انــد.)پهلوان(                 آیــات پرداختــه  «         مصــادیق »                                        و مفــاهیم آیــات و برخــی بــه تعیــین   «        معــانی »       بیــان 

                                      ای به این قاعده چنین اشاره داشته است:             آیت اله خامنه

ـ  ی چ         مقدمـه          منظـور       بـه                                           باید توجه داشـت کـه گرچـه ایـن آیـات       »         ی جنـگ     ن

                                                  اســت تــا مــردم بــرای جهــاد آمــاده شــوند و         شــده        نــازل                    تبــوک در آن زمــان 

                                                                                        موانع آن را از سر راه بردارنـد، ولـی مـا نبایـد ایـن آیـات را تنهـا مربـوط بـه          

ــه   ــب آی ــرا مطال ــدانیم؛ زی ــان ب ــه                                            آن زم ــی اســت ک ــان کل ــوزش آن، چن                                        و آم

     (.    48  :     1396   ای،      )خامنه  «     شود.                                همه مردم را در طول تاریخ شامل می

   (.   39       توبــه،  «) آ َّ ْ  أ   م    م   ُ                ْ              إآالَّ ْتنأف ــرموا یمع ــُذب ك م  ع ــذابا  ْألیمــا  »  ی         در آیــه  «       عــذاب »                          مفســر، در تفســیر کلمــه 

  :     شمرده   ی   برم                  برخی مصادیق آن را 
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      جـا        همـه                                                                البته فقط عذاب قیامـت مـراد نیسـت و اینکـه عـادت شـده در        »

                                       کننــد، تنگــی نظــر اســت. البتــه در                                        عــذاب را منحصــر در عــذاب آخــرت مــی

ــت و خــواریآ تســلط دشــمن    ــایی و ذل ــه عــذاب دنی                                              آ                               همــان اوان مخالفــت ب

                                               شـوند. عـذاب در مقابـل تـاریخ، عـذاب تـن                     یی مبـتال مـی      آبرو   ی ب           بر ایشان و 

ــت و   ــه حقیق ــدادن ب ــی                               ن ــدان، همگ ــذاب وج ــعادت و ع ــه س ــیدن ب                                                    نرس

ـ  گ   ی      فرامـ    را       هـا     آن                         هایی دنیـایی اسـت کـه        عذاب                            . کـم شـدن معیشـت نیـز       رد   ی

ــذابی دیگــر اســت؛  ــه                      ع ــابراین            چراک ــن اســت. بن ــایه دی ــا در س ــادانی دنی                                                      آب

     (.     265  :     1396   ای،     خامنه  «)                                      ذلت و عذاب در دنیا هم در آیه مطرح است.

                                            زیــادی گذشــته اســت و تطبیــق آیــات بــر                                                    از زمــان نــزول آیــات تــا عصــر امــروز زمــان

                             شـود، کـار دشـواری اسـت.                                                                       مصادیقی غیر از مصادیقی که با اولین نگـاه بـه ذهـن متبـادر مـی     

                                            توانـد قـانونی بـرای جلـوگیری از خطـای                            ی تطبیـق محـوری مـی                                  به همـان انـدازه کـه قاعـده    

ـ    تأو                                            توانـد بـه خطاهـایی همچـون تحمیـل رأی،                   مفسر باشد، می    زی                     ی غلـط، بـاطن سـا       هـا    ل   ی

                           ای ضـمن توجـه بـه ایـن                                                                          برای آیات، اباحه گری و... در تفسـیر خـتم شـود. آیـت الـه خامنـه      

                                                               ی اصـرار داشـته و بـه همـین دلیـل برخـی موانـع اجرایـی                                           قبیل مسائل، بر اجرای ایـن قاعـده  

ــده  ــن قاع ــه              ای ــر را در             ازجمل ــاط مفس ــزول و احتی ــأن ن ــه در ش ــر آی ــه                                                      حص ــیر  ال       الب           ی تفس

             برشمرده است.

ـ                  سر اجتماعی، توجه              در نظر این مف                    هـای عمـل مفسـر                                بـه شـأن نـزول از زمینـه            ازحـد    ش ی   ب

                      سوره توبه بیان داشته:    64                                  برخالف این قاعده است. در تفسیر آیه 

ــین آیــاتی مطــرح اســت، خیلــی مســل م و              شــأن نــزول »                                                               هــایی کــه در چن

ــه      ــه را ب ــمون آی ــد مض ــت و نبای ــریع نیس ــا    آن                                                  ص ــاییم. در        ه ــدود نم                       مح

ــه ــه       مرحل ــزول آی ــان نمــی                          ی اول شــأن ن ــر آن ممکــن                 را بی ــیم؛ چــون ذک                                کن
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                                   ی معنـا کنــیم کـه مناسـب شــأن     ا        گونـه       بــه                                         اسـت مـا را ملـزم کنــد کـه آیـه را      

     (.     423  :     1396   ای،      )خامنه  «          نزول باشد

ــوارد   ــق م ــل  »                    در تطبی ــل بالباط ــه   «                اک ــادیق آن در آی ــه مص ــاره ب ــواْل   »  ی                                      و اش ــأأك ل ون  ْأم  ْ       ْلی  ْ    أ        ْ     

   ه:            ( عنوان داشت  34     توبه،  «)     َّ  آ  آ  أ     آ النَّاسآ بآالأباط لآ

                                        دیـد جهــانی و وســیع بـه آیــه نظــر      ک   یــ     بــا                                مفـاد آیــه را بســط دهیـد و    »

                                                                                    کنید. فقـط قمـار، ربـا، دزدی و ماننـد آن اکـل بالباطـل نیسـت. اکـل مـال را          

                                   مصـادیق آن اسـت. آیـه مصـادیقی               ازجملـه                                   کلی بگیریـد کـه رشـوه و قمـار     

      کـار                                                           کـارگری کـه بایـد در قبـال مبلغـی معـین، ده سـاعت                 مـثال             روشن دارد؛ 

                                                                   ســاعت بیکــار ایســتاد، یــا خــوب کــار نکــرد و تمــام پــول را           اگرچنــد  ،      کنــد

                                                                                 گرفت و خم به ابـرو نیـاورد، ایـن هـم اکـل مـال بـه باطـل اسـت. همچنـین           

         خـود را        دروغ      بـه                                                             اگر بنا شد از قهرمـان یـا ورزشـکاری تقـدیر شـود وکسـی       

                                                                                  از آنان معرفی کـرد و پـول گرفـت، ایـن هـم اکـل مـال بـه حـرام اسـت و...           

      هـای                                                          یـه تنهـا مخصـوص ربـا و رشـوه نیسـت. آیـه مصـداق                        بنابراین حکـم آ 

                                                                                   زیادی دارد، و اگر مـا تـاریخ یهـود و نصـارا، چـه قبـل از اسـالم و چـه بعـد          

ـ    ازا                           از اسـالم مراجعــه کنــیم،                   خــواهیم دیــد؛       هــا    آن                   مســائل در تـاریخ          گونــه   ن   ی

ــروش ســند بهشــت و...    ــد ف ــا خری ــاه؛ ی ــروش بلــیط آمــرزش گن ــد ف    .«                                                                              مانن

     (.     224  :     1396   ای،      )خامنه

ــر از  ــی دیگ ــات                یک ــی         آف ــق محــوری م ــده تطبی ــاس قاع ــر اس ــل ب ــانعآ عم ــه م ــد،          آ                                                      ی ک         باش

                                              و بــا آیـات و روایــات مخـالف اســت. اگــر            گرفتـه    ش ی   پــ       غلــط      بـه                             احتیـاطی اســت کـه مفســر   

                                                                                                 مفسر بتواند بر اساس مبانی و قواعـد، تفسـیری اجتمـاعی ارائـه دهـد ولـی بـه دلیـل احتیـاط          

  ی                                                     شـــده اســـت. مفســـر بـــا اســـتناد بـــه ســـیره    رو        وبـــه ر                                      چنـــین نکنـــد، بـــا ایـــن مـــانع 
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                                                                         ( که پس از پیـروزی عبـاس بـه ربیعـه بـر عـرار بـن أدهـم در جنـگ               السالم   ه ی  عل ) ن ی       رالمؤمن ی  ام

                             ای را تالوت کرده، بیان داشته:         صفین، آیه

     بـر              هـایی کـه                                                              منظور این روایت این اسـت کـه نبایـد بـر اسـاس احتیـاط       »

ــ غ ــرد. ا    ر   ی ــت اســت، مشــی ک ــرآن و روای ــت مصــداقی را                                               مشــی ق ــن روای                           ی

     (.     141       )همان،   «                              دهد که در زمان نزول آیه نیست.       نشان می

                                                                  تـوان از فوایـد آن نیـز بهـره بـرد. در بیـان تفسـیری آیـت                                         با عبور از موانع این قاعده، مـی 

ــه ــه خامن ــ   فوا   ای              ال ــات    د   ی ــی مصــادیق، اســتنباط ســنن الهــی و فهــم آســان آی                                                                          ی چــون معرف

                                                    نــد مصــادیق پیشــین را کــه فرهنــگ و روش زنــدگی    توا    مــی      ســو   ک                           وجــود دارد.  مفســر از یــ

                                                                                                    مــردم، بســیار بــا عصــر امــروز متفــاوت بــوده را بررســی نمایــد و از ســوی دیگــر از امکــان  

ــه   ــز برخــوردار اســت. مفســر آی   َّ        أ آ          الَّــذین  ی كأنآــز ون   »  ی                                                                        شناســایی مصــادیق عصــری خــودش نی

ــذَّه ب  ــا       َّ       ال ــْة و ال یمنأف ق وْنه ْ       م أ     ْ       و  الأف ضَّ ــه،  «)       أ   َّ ــارت   34       توب ــذَّ »          ( عب ــْة         ه ب    َّ   ال ــین در   «      أ   َّ ْ   و  الأف ضَّ       عصــر              را چن

     دهد:        تطبیق می       امروز

   ای                  ی اخالقــی نهفتــه                                  ی ذهــب و فض ــه در آیــه، اشــاره        ی کلمــه ر ی      کــارگ      بــه »

ــی از       ــه یک ــت ک ــد دانس ــی بای ــت، ول ــده اس ــیر آم ــب تفس ــه در کت                                                                                  دارد ک

  :     1396   ای،        )خامنـه   «       اسـت.   «            پـول نقـد   »                                      مصادیق ذهـب و فض ـه در ایـن زمـان     

228     .)     

ــا عصــر امــروز وجــه اشــتراکی را                 مفســر از مصــ ــزول ت ــاگون آیــات از عصــر ن                                                                               ادیق گون

              هـای تسـبیع                                     شـود. ایـن مصـادیق مثـل دانـه                                            کند که از آن با نام سنن الهی یـاد مـی            استنباط می

       اســت.       هـا     آن                                                                         ی نخـی در کنــار هـم قـرار گرفتــه کـه آن نـخ، همـان وجــه مشـترک            له ی    وسـ       بـه 

            اشاره دارد:                          ای در تفسیرش به این فایده              آیت اله خامنه

       دهـد.                                                                    این دیدگاه اسـالم اسـت کـه خبـر از سـنت و قـوانین خلقـت مـی         »

ــد آن     ــد، بدانی ــاد ســرپیچی نمودی ــگ و جه ــد و از جن ــر شــما نرفتی ــس اگ                                                                                 پ
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                                                                               فکــر الهــی، غریــب نخواهنــد مانــد و هــدف خــدا از خلقــت و انــزال کتــب  

ــده   ــد و ع ــد ش ــأمین خواه ــتقامت و                                  ت ــا اراده و اس ــه ب ــد ک ــد آم                                                    ای خواهن

                                                                     خــدا، راه خــدایی را خواهنــد رفــت و ایــن بــار مســئولیت را بــه               اســتمداد از

ْ        ْقو ما  ْغی ر ك م           ْ      أ و  ی س ْتب د لأ »                 هدف خواهند رسانید    (.   266  :     1396   ای،      )خامنه  «   ْ       

                                                                                                دو سنت الهـی در ایـن بیـان تفسـیری وجـود دارد. یکـی آنکـه، اگـر ملتـی بـه جهـاد بـا             

ــد در    ــد. دوم، هرچن ــد ش ــلط خواه ــر او مس ــاغوت ب ــردازد، ط ــم ند ــده                                                                           ظل ــیر ع ــن مس    ای                    ای

     بـر                                                             ی الهـی و دیـن او عاقبـت حـاکم خواهـد شـد و خداونـد                                     سستی و کوتاهی نماینـد؛ اراده 

ْ      أ   و  ی س ــْتب د لأ »  ی      آیــه        اســاس ْ            ْقو مــا  ْغی ــر ك م                                          ی دیگــر همچــون قــوم دیگــر     له ی    وســ      بــه  (   39       توبــه،  «)  ْ       

                   مســتقیم ارتبــاط       طــور      بــه                                   زمــانی کــه انســان بــا موضــوعی         ســازد.                      ی خــود را محقــق مــی     اراده

                                                                                               نداشــته باشــد، بهتــرین راه بــرای درک درســت، اســتفاده از مصــادیق اســت. اگــر مفســری در 

         ی معنـا                                                              بـه معنـای طـال و نقـره اصـرار داشـته باشـد در ارائـه          «      فضـه  » و  «    ذهب »            تفسیر کلمات 

ــروزی     ــر ام ــه تعبی ــار دشــوارتری نســبت ب ــف ک ــان مختل ــه مخاطب ــد »                                                                        ب ــول نق ــیش رو  «           پ            ، پ

            خواهد داشت:

ــز مخصو  » ــورد فل ــه در م ــی                            آی ــخن نم ــی س ــه                    ص ــراد  آی ــه م ــد، بلک                                گوی

                                                 ی کســب و معاملــه و ابــزار آبــادی و عمــران و                             چیزهــایی اســت کــه وســیله

                                                               هـای اجتمـاع اسـت. آیـه بـر چنـین امـوری بسـیار تکیـه                    ی گردش چرخ    مایه

                                                                          کند. پس در ایـن آیـه، فقـط ذهـب و فض ـه مـالک  نیسـت و حکـم آیـه،            می

ــز در  ــول را نی ــ                  پ ــ گ   ی     برم ــه  رد   ی ــی     و  ال  »  ی             ... و جمل ــا ف ــه       م أ     ْ          یمنأف ق وْنه ــبیلآ اللَّ   «      آ    َّ        س 

ــول ــه       پ ــک و هم ــه در بان ــای اندوخت ــی                                   ه ــی            ی دارای ــامل م ــا را ش ــود                      ه       ش

     (.     228  :     1396   ای،     خامنه  «)
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 یریگ جهینت. 7

ــه   ــطالحات چهارگان ــیری، اص ــر روش تفس ــرایش را در                                            ه ــابع و گ ــد، من ــانی، قواع                                               ی مب

   و   ر ی     تفسـ           خطـا در      کـه     ی       تفسـیر                                                       . هـر روش، از مبـانی، آغـاز و بـر اسـاس قواعـدی         رد ی گ   ی   برم

ــتباه د ــیر را   ر          اش ــرایش تفس ــاهش                           روش و گ ــره        ک ــه به ــا                     داده، ب ــه ت ــابع پرداخت ــری از من                                    گی

ــه  ــرایش                           تفســیری روشــمند ارائ ــن رویکــرد گ ــد. در ای ــگ                                 ده ــا، رن ــف تفســیر            ه ــای مختل                       ه

                           هـاى مفس ـران و تمـایالت            گیـرى          ، جهـت     هـا     آن  ى                             تـرین عامـل پدیدآورنـده               کـه مهـم         انـد       قرآن

ــ  ــا عن ــت و ب ــ  اس ــاعی و...                             ذهن ــیر اجتم ــ ، تفس ــیر تربیت ــ ، تفس ــیر كالم ــون تفس                                                                         اوین  چ

                       شـوند. قواعـد عـام،                                                                   شوند. قواعـد تفسـیر بـه دو قسـم عـام و خـاص  تقسـیم مـی                   معر ف  م 

ــی   ــاهش داده ول ــر را ک ــای مفس ــا     ت ی         در مصــون                                    خط ــیری از خط ــرایش تفس ــوع روش و گ                                        ن

                 ر در مـرز روش و                                     انـد کـه بـه حرکـت درسـت مفسـ                                              نقش ندارند؛ اما قواعـد خـاص، قـوانینی   

ــرایش تفســیری ــی                 گ ــم مصــونیت م ــت فه ــا و کیفی ــده                                           اش از خط         ی عصــر                       بخشــند. ســه قاع

         آ                            قواعـد خـاصآ تفسـیر اجتمـاعی کـه               عنـوان       بـه                                        محوری، مخاطب محـوری و تطبیـق محـوری    

      کـه     یی        ازآنجـا                                     ، در ایـن تحقیـق تبیـین گردیـد.            ی شـده  ر ی      کـارگ       بـه    ای                         در تفسیر آیت آله خامنـه 

                   بــرای محقــق بــا        فــات ی   تأل                ی مراجعــه بــه     جــا      بــه   ای                    آیــت الــه خامنــه      هــای                    بهــره از ســخنرانی

                                                                تـوان قواعـد دیگـری از تفسـیر اجتمـاعی را در آثـار سـایر                              هایی همراه اسـت، مـی         محدودیت

                                                                مفسران تحقیق نمود تا قوانین بیشتری از این نوع تفسیر معرفی شوند.
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الهیات اجتماعی از توحید تا جامعه توحیدی در اندیشه تفسیری 

 رهبر معظم انقالب

 2سی د محمد مداحی- 1یعلو اصغر یعل دی س
 

 چکیده

ــران مرهــون   ــدگی انقــالب اســالمی ای ــدگی و فزاین ــه  ا      شــه ی   اند                                                        زاین              ی اســت ک

ــریم    ــرآن ک ــوده و ق ــیراب نم ــواره آن را س ــم                                                 هم ــر       مه ــه     ن ی    ت ــت ک ــی اس                     منبع

ــه    ــن انقــالب را اشــراب نمــوده اســت. اینجاســت ک ــه ای ــران فقی                                                                                   اندیشــه رهب

                                                                               توجه به اندیشه و منظومـه فکـری رهبـر معظـم انقـالب کـه ریشـه در ادبیـات         

                                                       یابـد. ایـن اندیشـه، تولیـد یـک الهیـات و تفکـر                                     ناب قرآنی دارد ضـرورت مـی  

                                 عنـوان الهیـات اجتمـاعی نـام                از آن بـا          تـوان    ی   مـ                       کنـد؛ الهیـاتی کـه                  الهیاتی مـی 

ــاز     ــرآن اســت آغ ــین ق ــن و رکــن رک ــد کــه حــرف اصــلی دی ــرد و از توحی                                                                                  ب

        یابـد.                      شـود و بسـط مـی                            ی توحیـدی کشـیده مـی            جامعـه                      شود و امتداد آن تـا      می

                       آثـار آن اسـت. ایـن       ن ی    تـر        مهـم                                                انقالب اسـالمی یـک نمونـه و ثمـره، بلکـه از      

                      تــا جامعــه توحیــدی                       آ                    اســت ایــن الهیــات اجتمــاعیآ از توحیــد          درصــدد        تحقیــق 

ــه  ــنادی کتابخان ــتفاده از روش اس ــا اس ــه                                                 را ب ــی در اندیش ــیفی تحلیل                                     ای و توص

                   دسـتاوردهای ایـن      ن ی    تـر        مهـم                                                تفسیری رهبر معظـم انقـالب بررسـی نمایـد. از     

                                         
                قـم )نویسـنده           طالـب  ی     بن اب   ی            قرآن امام عل   ی         مرکز تخصص                                        رشته قرآن و علوم انسانی با گرایش مدیریت          سطع چهار         . طلبه1

 modirekarbala313@chmail.ir         مسئول(،

 s.m.maddahi0401@gmail.comقم،  9طلبه سطع یک، عمومی، حوزه علمیه شهید صدوقی  . 2
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                                      ی از قــرآن، انقــالب اســالمی و نســبت     تــر   ق   یــ  عم      و درک       تــر   ق   یــ  دق              مقالــه فهــم 

                      بین این دو خواهد بود.

ــدی:   ــان کلی ــات                    واژگ ــدی،            الهی ــه توحی ــد، جامع ــاعی، توحی                                         اجتم

                            ای، رهبر انقالب، انقالب اسالمی                     قرآن، سید علی خامنه

 . تبیین مسئله1

                   پـردازد، بسـیارى                                                            طـور كـه بـه عقایـد و احكـام تكلیفـ  انسـان مـ                           قرآن كریم همـان 

                                                                  م                          از مطالب مربوط بـه زنـدگ  اجتمـاع  و فـردى بشـر را بیـان كـرده اسـت. ایـن بمعـد از           

                                                                          ورد توج ــه مفس ــران بــوده اســت و بــه تفســیر آیــات مربــوط بــه آن                         قــرآن، از دیربــاز مــ

                      الـدین اسـدآبادى )م                                                                       پرداختند. اما در قـرون اخیـر، بـا حركـت اجتمـاع  سـید جمـال           م 

ــه تعــالیم قــرآن و اســالم شــكل گرفــت و شــاگرد او         1315 ــو ب                                                                                     ق( در مصــر، نگــاه  ن

                لـور سـاخت                                                     ق( ایـن نهضـت را در گـرایش تفسـیر اجتمـاع  متب           1323                 محمـد عبـده )م   

ــت.                          و تفســیرهای  همچــون ــار شــكل گرف ــد                       المن ــار، در           هرچن ــه رشــید رضــا در المن                                    ك

ــرایش        ــا گ ــت؛ ام ــه اس ــله گرفت ــده فاص ــال و عب ــید جم ــداف س ــوارد از اه ــ  م                                                                                            برخ

ــد       ــیخ احم ــون ش ــرادى همچ ــر، اف ــه داد و در مص ــود را ادام ــیر، راه خ ــاع  تفس                                                                                            اجتم

ــ    ــیر مراغ ــ  )تفس ــطف  مراغ ــالل ا                                      مص ــی ظ ــب )ف ــید قط ــرآن                               ( و س ــوریه          لق                ( و در س

          َّ    ( و آیةاللَّــه                                                          ( و در ایــران عل امــه طباطبــای  رحمــه اهلل )المیــزان                    )محاســن التأویــل           قاســم 

                      ( و در لبنـان محمـد               َّ                                ( و آیةاللَّـه طالقـان  )پرتـوى از قـرآن                                   مكارم شیرازى )تفسـیر نمونـه  

ـ                          اهلل )مـن وحـ  القـرآن                                           ( و عل امـه سـید محمـد حسـین فضـل                         جواد مغنیه )الكاشف   ن       ( ای

     اند.                   راه را ادامه داده

ـ  گ       جهـت                                      گرایش اجتمـاع  تفسـیر، گـاه  بـا        -                         ی عصـرى، همچـون جهـادى       هـا    ی ر   ی

                       ی انقالبــ  و اصــالحات      هــا        حرکــت                           تقریبــ  همــراه شــده و     -                    تربیتــ  و ارشــادى 

                                                                                         اجتماع  را پیگیرى كـرده اسـت. نمونـه عـال  ایـن مطلـب در تفسـیرهاى امـام خمینـ           
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                      هـاى ایشـان تبلـور                    هـا و نوشـته                            شـود، كـه در سـخنران                            از آیات قرآن یافت مـ      اهلل      رحمه

           انقـالب را     ن ی    تـر         بـزری                                                            و جامعه ایـران بلكـه جهـان اسـالم را بـه خـروش آورد و               یافت

ـ  گ       جهـت              همـراه بـا     -                                          در عصر حاضر رقم زد. ایـن گـرایش تفسـیرى      -        ی عصـرى     هـا    ی ر   ی

ــق                   در عصــر حاضــر از  ــر          پررون ــا   ش ی     گــرا   ن ی    ت ــه                  ی تفســیرى اســت     ه           ، تفســیر        هرســال     ك

ــ    ــه عرصــه وجــود م ــا ب ــن شــیوه پ ــا ای ــدى ب    ق:     1429                         گذارد)رضــایی اصــفهانی،                                                           جدی

                                                  ی تفسیری رهبر معظم انقالب را از این منظر باید دید.  ها    شه ی   اند  (    348

 . بیان اهمیت و ضرورت2

           در ادامــه       کــه        چنــان                              ی دینــی اســت؛ مفهــومی کــه     هــا         آمــوزه   در            پرتکــرار                 توحیــد مفهــومی 

ـ    ظرف             از ابعــاد و                        خواهـد آمــد بسـیاری                                     قــرار نگرفتـه اســت. از ســویی              موردتوجـه      ی آن     هــا   ت   ی

                                                                                                دیگر رهبر معظم انقـالب بـا پشـتوانه مسـتحکمی از معـارف قـرآن بـه ایـن مفهـوم و امتـداد           

                                                                  کـه عنایـت بـه ایـن دو بحـث ضـرورتی بـرای نخبگـان جامعـه                 انـد        داشته                 آن در جامعه توجه 

                                  امعـه خواهـد شـد؛ فرصـتی کـه          در ج      هـا         فرصـت                                         است و غفلت از آن باعـث از دسـت رفـتن    

ــا         تــوان   ی   مــ ــه     هــا      شــه ی   اند                                           جامعــه را در پرتــو معــارف قــرآن و ب                                ی تفســیری رهبــر انقــالب ب

                            سمت پیشرفت و سعادت پیش برد.

 . پیشینه3

ــاره  ــری    »         درب ــم رهب ــام معظ ــاه مق ــاعی از نگ ــد اجتم ــددی    «                                                     توحی ــب متع ــاالت و کت                           مق

ـ  آ                    از: منظومـه فکـری          انـد          عبـارت                 نگاشته شده کـه               و جمعـی از                 خسـرو پنـاه     ی،  ا         خامنـه     اهلل   ت   ی

ــالمی،        ــه اس ــگ و اندیش ــگاه فرهن ــارات پژوهش ــازمان انتش ــر س ــران، نش ــگران، ته                                                                                              پژوهش

1396    .  

     1399                                                   طرح کلی اندیشه مقاومت، مهدیان، علی، قم، سفیر صادق، 
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ــردی نهضــت، ســایت   ــل و کنکاشــی در طــرح راهب       بخــش    roohetohid.ir                                                              نوشــتار تأم

   ها        ادداشت         مقاالت و ی

ــدی، ســایت              نوشــتار اصــ ــاری اندیشــه توحی ــاالت و    roohetohid.ir                                      ول معم                 بخــش مق

   ها        ادداشت ی

ــایت   ــدی، سـ ــالح توحیـ ــه اصـ ــتار اندیشـ ــاالت و    roohetohid.ir                                                نوشـ ــش مقـ                   بخـ

   ها        ادداشت ی

 . جنبه نوآوری تحقیق4

                          و کمتـر از بعـد رهبـری              شناسـند    ی   مـ                     یـک رهبـر سیاسـی             عنـوان       بـه                     رهبر انقالب را بیشتر 

ــی صــور  ــی ایشــان تبیین ــه اســت؛                                قرآن ــون          آنکــه       حــال                 ت گرفت ــری سیاســی ایشــان مره                                  رهب

  .      پردازد   ی م                                                      رهبری قرآنی است که این مقاله به بخشی از این بعد مغفول 

 . روش تحقیق5

     آوری                                                                                     روش تحقیـق ایـن مقالــه، روش توصـیفی تحلیلــی اسـت. ایـن تحقیــق بـرای جمــع      

ــه  ــنادی کتابخان ــات از روش اس ــ    ای )                                      اطالع ــردار   ش ی   ف ــه  ی        ب ــ        صــورت      ب ــرده               توصــیفی( به           ره ب

               بـه پشـتوانه     «                تحلیـل محتـوا   »                                  کوشـد تـا بـا اسـتفاده از روش                                    است. همچنین مقاله حاضـر مـی  

                                                                                               متون قرآنی و عنایت بـه بیانـات رهبـر معظـم انقـالب، الهیـات اجتمـاعی را مـورد تحلیـل و          

                  ارزیابی قرار دهد.

ی از ساختار و چارچوب مقالها خالصه. بیان 1-5

ــدگاه     ــاعی از دی ــات اجتم ــناخت الهی ــرای ش ــ آ                                                 ب ــه    اهلل   ت   ی ــاه   ا         خامن ــد جایگ ــدا بای                             ی، ابت

ــانی لغــوی و اصــطالحی آن را بررســی نمــود. ســدس     ــی و مع ــارف دین ــین مع ــد در ب                                                                                            توحی

ـ     فعال                    چـه ارتبـاطی بـا       و                                                          باید دید کـه رویکـرد صـحیع بـه حقیقـت توحیـد چیسـت           ی     هـا    ت   ی
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                                                  و همچنـین آثـار ایـن نـوع نگـاه بـه توحیـد                                                           فردی و اجتمـاعی انسـان دارد. در ادامـه، مبـانی     

ــ   درا                   را خــواهیم گفــت.  ــ   ن   ی ــرآن در اندیشــه   ن ی   ب ــ آ                                     ، نقــش برجســته ق ــه    اهلل   ت   ی ــز  ا         خامن            ی را نی

ــه توحیــد، معــارف        مــی       بســا      چــه                          نبایــد نادیــده گرفــت و                                                             تــوان بــا همــین رویکــرد قرآنــی ب

                      ی دیگر را تکمیل نمود. ا    شه ی   اند

 . مفهوم شناسی6

دیتوح. 1-6

                                                                      معرفـت دینـی اسـت کـه در کنـار معنـای لغـویش کـه یکـی کـردن              ن ی    تـر    ی      مرکـز       توحید 

                    ایجـاد کنـد. بـه             توانـد    ی   مـ                                                    ی شـناخته و فهـم شـود اثـرات بزرگـی در عـالم            خـوب     به        است اگر 

ــارتی  ــ    »         عب ــدش ب م ــه بع ــی ســت ک ــان الف ــد اســالمی هم ــ آ   ی                                                       توحی ــ   د   ی ــ آ   ی       و پ م     و چ    د   ی

ـ  آ   ی            ، تـا ی مـ   د ی آ   ی م ـ    . ا د   ی            ت و تمـام                                                 نیسـت کـه بگـویی خـدا یـک اسـت و دو نیسـ              جـور    ن   ی

                                                                                            بشود قضیه. خـدا یـک اسـت و دو نیسـت، معنـایش ایـن اسـت کـه در تمـام منطقـه وجـود            

                                                                     ات عمومــا ، جــز خــدا کســی حــق فرمــانروایی نــدارد. خــدا یــک                            خــودت شخصــا  و جامعــه

ـ                                                            است و دو نیست، معنایش ایـن اسـت کـه تمـام آنچـه در اخت                              از ثـروت، تـو و همـه       ی     اردار   ی

ــرای خداســت، شــما ع    ی    هــا         انســان ــیش نیســتید.                                 دیگــر، ب ــی ب    «)                                                 اریــت داران و ودیعــه داران

  (   219  ،     1392   ی،  ا       خامنه

یدیجامعه توح. 2-6

                                                                           ی بـر اسـاس معـارف نـاب توحیـدی تعریـف شـود سرتاسـر شـئون زنـدگی            ا         جامعـه     اگر 

        توحیـد                                                                              توحیدی خواهـد شـد و ایـن نویـد تحقـق جامعـه توحیـدی اسـت چـرا کـه               ها       انسان

  .   است            برای زندگی   ی ا    وه ی     ع و ش                                        از دیدگاه عملی، قواره و قالبی برای اجتما
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 . تفسیر3-6

                               هـاى قـرآن و توضـیع مقاصـد                                             بـردارى از ابهامـات كلمـات و جملـه                        تفسیر كشف و پـرده 

                                                         تبیـین مـراد اسـتعمال  آیـات قـرآن و آشـكار كـردن              گـر  ی د         عبـارت       بـه        اسـت.        هـا     آن        و اهداف 

ــر اســاس                  مــراد ج ــدى آن،                                                               قواعــد ادبیــات عــرب و اصــول عقالیــ  محــاوره اســت)راغب               ب

  ( 4  :  1   ق،     1391            ؛ طباطبای ،      636   ق:     1412         اصفهان ، 

یریتفس شیروش و گرا. 4-6

                                 ی تفســیرى مطــرح بــوده اســت و     هــا     روش                                 ی تفســیرى از دیربــاز، در عــرض     هــا   ش ی     گــرا

                                                                                               نقــش ایــن مبحــث در تــاریخ تفســیر و شــناخت تفاســیر و مفس ــران، بســیار مهــم اســت. در  

ــأثیر باورهــاى مــذهب ، كالمــ ،  «       گــرایش »                  ینجــا مقصــود از  ا ــ گ       جهــت                                     ، ت           ی عصــرى،     هــا   ی ر   ی

                                    عقایــد، نیازهــا و ذوق و ســلیقه و              بــر اســاس                                     ی پــردازش تفســیر قــرآن اســت كــه     هــا       ســبک

   (.   328   ق،     1429                     گیرد )رضایی اصفهانی،                         تخصص علم  مفس ر شكل م 

یا خامنه یعل دیس. 5-6

ــ آ ــ    اهلل   ت   ی ــ   د ی   س ــینی     عل ــه          ی حس ــد  ا         خامن ــتند.         1318          ی متول ــدس هس ــهد مق                               ش در مش

ــوانی،      ــنین ج ــاد در س ــام اجته ــه مق ــل ب ــدارج علمــی حــوزوی و نی ــی م ــس از ط                                                                                                 ایشــان پ

                                                                                       ی سیاســی خــود را بــه رهبــری امــام خمینــی)ره( آغــاز کردنــد. یکــی از مبــارزات      هــا       کــنش

ــد   ــالب )همانن ــیش از انق ــذار ایشــان در دوران پ ــا       ســال                                                         تأثیرگ ــاد      ه ــس از انقــالب(، جه                             ی پ

        مفهـوم     ن ی    تـر    ی      محـور       طـرح           درصـدد                                                   در باب معارف ناب اسـالم بـود، کـه ایـن مقالـه              تبیینی

                    ذیــل نهضــت امــام             رزمانشــان      هــم            ی ایشــان و     هــا          مجاهــدت                                   از ایـن معــارف اســت. ســرانجام،  

ـ   پا                                             خمینی)ره( به ثمـر نشسـت و جمهـوری اسـالمی                                       ی شـد. ایشـان همچنـان پـس از           گـذار    ه   ی

ـ    نظر         انقالب به                                        ور در شـرایط مختلـف مشـغول بودنـد                 ی کـالن کشـ      هـا    ت ی ر ی    مـد     ی و        پـرداز    ه   ی

       آمدند.      نائل                                                         تا سرانجام پس از رحلت امام خمینی)ره( به رهبری ام ت اسالمی 
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 دیوح. ت6-6

 نیمعرفت د نیتر یمرکز دیتوح. 1-5-5

ــاد     ــان گســتردگی و جــامعیتی برخــوردار اســت کــه تمــام ابع ــن الهــی از چن                                                                                              معــارف دی

ـ  گ   ی     برمـ                         ی فـردی و اجتمـاعی در       هـا         عرصـه                   مختلف انسان را در           محققـان     ع ی     تصـر       بـه         . امـا    رد   ی

ــه حضــرت  ــ آ                   در اندیش ــه    اهلل   ت   ی ــز   ی،  ا         خامن ــر   ی      مرک ــور  و    ن ی    ت ــر   ی      مح ــن    ن ی    ت ــت در ای                  معرف

ــد اســت؛   ــد الهــی، رکــن و محــور   »                                              اندیشــه راقــی، خداشناســی و توحی                                              خداشناســی و توحی

      فهــم                                                                                           اصـلی و اساســی منظومــه فکـری مقــام معظــم رهبـری اســت کــه پـس از تبیــین منطــق    

  (    111  :  1  ،     1396  ،              خسـرو پنـاه      .« )      گـردد    ی   مـ                                     سـنگ بنـای منظومـه فکـری بیـان             عنوان    به      اسالم، 

     کــه          داننــد   ی   مــ  ی  ا   ه   یــ   زاو                                          ی، توحیــد را مایــه اصــلی دیــن و ســنگ  ا         خامنــه    اهلل   ت   یــ آ       حضــرت  »

   (.   117  ،  1       )همان،   «     است.           قرارگرفته            ی دین بر آن   ها   ه ی  پا    همه 

                                                 ی اسـت کـه تمـام فـروع دیـن را بـا معیـار         ا        گونـه       بـه                                مرکزیت توحید در بین معارف دین، 

                                                     شـما یـک حکمـی و یـک قـانونی و یـک دسـتوری را            یی      هرجـا  »                 معتبـر دانسـت:         توان   ی م   آن 

                                  ، ضـد  توحیـد در آن وجـود دارد         زنـد    ی                                                      به نام دین مشاهده کردیـد کـه در آن توحیـد لنـگ مـ     

ــد مثــل روحــی در    ــد کــه ایــن از اســالم نیســت؛ چــون توحی                                                                                               و توحیــد در آن نیســت، بدانی

                                                                                              لبد تمـام مقـررات اسـالمی هسـت. مثـل هـوای رقیـق و لطیفـی کـه در تمـام اجـزای ایـن               کا

                                                                        کـه نـامش اسـالم اسـت، هسـت. مثـل خـون پـاک و پـاکیزه و صـاف و              ی ا     کره ی           ساختمان و پ

                                                                                      در سراســر ایــن کالبــد و پیکــری کــه نــامش اســالم و دیــن اســت، هســت؛ در همــه     ی ا        تــازه

ـ     توان   ی          شـما نمـ                      حکـم را در اسـالم        دانه   ک ی         حتی هست،     ها    ری ی  مو                             پیـدا کنیـد کـه رنگـی و        د   ی

ــد در آن نباشـــد. ــانی از توحیـ ــه   « )                                    نشـ ــود آن،    184  :     1392   ی،  ا          خامنـ ــا وجـ ــین بـ                                 ( و همچنـ

                                                           پیـامبران بـا شـعار توحیـد، هـم تمـامی مقصـود خـود            : »     شـود    ی   مـ                       مقاصد شریعت نیز تحصیل 

   آن    ،      گرفـت    ی                                  کـه بـا طـرح ایـن شـعار درمـ         ی ا                              و هـم بـه دنبـال مبـارزه         اند       ساخته   ی         را مطرح م
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  «  .     انــد         نمــوده   ی                                    و یــا آن را بــه تحقــق نزدیــک مــ        کــرده   ی                                         مقصــود را در عــالم واقعیــت پیــاده مــ

  (  22  :     1397   ی،  ا       خامنه )

 دیتوح یمعناشناس. 9-5-5

 . معنای لغوی1-9-5-5

ــد » ــه    «       توحی ــل و از ریش ــاب تفعی ــدر ب ــاب     «      و ح د »                                     ، مص ــانی ب ــورد از مع ــت. دو م                                     اس

                       بر این کلمه تطبیق داد:      توان   ی م         تفعیل را 

     بـه    «        توحیـد  »                                                                 نسبت دادن مبـدأ اشـتقاق فعـل بـه مفعـول: بـر ایـن اسـاس،           . 1

  :     1395                    شـود. )طباطبـایی،      ی   مـ                                                        معنای یکـی دانسـتن و یکتـا شـمردن خداونـد متعـال       

163   )  

             بـه معنـای     «        توحیـد  »                     : بـر ایـن اسـاس،    -                           معنای غـالبی بـاب تفعیـل   -      تعدیه   . 2

          خـود، از                                                     شـود کـه مقـام معظـم رهبـری نیـز در تعـابیر           ی م                      یکی کردن خدایان متعدد 

                                         را اینجـا تـذکر بـدهم بـه دوسـتان و         ی ا                  مـن یـک نکتـه      : »     انـد          گرفتـه                همین معنا بهره 

                                                                                          برادرانی کـه مختصـری بـا زبـان عربـی آشـنا هسـتند. کلمـه توحیـد از بـاب تفعیـل            

ــه ــای لغــو    ی ا                                  اســت. توحیــد را از هــر طلب     اش   ی                                               شــما بدرســید کــه یعنــی چــه، معن

                                                                              چیست؛ خواهد گفـت یکـی کـردن. توحیـد از وحـدت اسـت، از مـاده وحـدت، از         

      هـا،                                                                                 ریشه وحدت؛ یعنی یکی بودن. توحید صـیغه بـاب تفعلـیش، بـه قـول مـا طلبـه       

                                                                           یکــی کــردن. توحیــد یعنــی یکــی کــردن، واحــد کــردن، واحــد ســاختن.         شــود   ی   مــ

ــه                                        صــورت خــدای واحــد درآوردن، جامعــه                                                یعنــی چــه  یعنــی خــدایان متعــدد را ب

ــدی کــردن، مغــز مشــرک و دل مشــرک را مغــز موحــد و دل    غ                                                                                یرتوحیــدی را توحی

                                    اش تعهــد اســت. انجــام دادن اســت                                                   موحــد قــرار دادن. توحیــد، یکــی کــردن، همــه

ــاب را دارد. و      ــاء و ایج ــن اقتض ــد ای ــه توحی ــال  کلم ــت در آن، اص ــار اس                                                                                         در آن، ک
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         توحیـد،                کـه در بـاب          شـود    ی                            ه به ایـن نکتـه موجـب مـ     ج         است که تو   ی ا      نکته    یک    ین ا

  (   288  :     1392    ای،        خامنه  «)                             مخصوصی در انسان به وجود بیاید     ینی ب         یک روشن

 . معنای اصطالحی9-9-5-5

ــه حضــرت    ــد در اندیش ــای اصــطالحی توحی ــان، معن ــ آ                                                        محقق ــه    اهلل   ت   ی ــدین  ا         خامن             ی را ب

                                                                       توحیـد از دیـدگاه مقـام معظـم رهبـری، دارای دو جـزء اسـت. یکـی            : »     انـد         کـرده              گونه تعبیـر  

                                                                یکـی اثبـات اهلل و دیگـری نفـی هـر معبـودی جـز اهلل، اثبـات          »             الإلـه إالاهلل.                   اهلل است و دیگـر 

                                                     یکــی اطاعــت و عبودیــت پروردگــار عــالم و دیگــری     «. »                                 والیــت اهلل و نفــی والیــت غیــر اهلل

ــداد اهلل   ــت ان ــرپیچی از اطاع ــان،     «.                                 س ــر ایش ــه    »                    از منظ ــت از اینک ــارت اس ــد عب                                        روح توحی

  «                                                     بـل غیـر خـدا جبهـه بنـدگی بـه زمـین نسـاید.                                                     انسان غیـر خـدا را عبودیـت نکنـد و در مقا    

  ی     هــا         حکومــت                              ی الهــی بــر جامعــه و نفــی     هــا      ارزش                                         ایشــان توحیــد را بــه معنــای حاکمیــت 

          . ایشـان         داننـد    ی   مـ                     ی انسـانی و اصـیل       هـا       ارزش                                              طاغوتی، استبدادی و فاسـد و طغیـان گـر بـر     

ــارچگی همــه جهــان و خویشــاوندی تمــام    ــای وحــدت و یکد ــه معن                                                                                            از منظــری توحیــد را ب

                                   آفــرینش دارای یــک مبــدأ اســت و             ازآنجاکــه »                 و معتقدنــد کــه          داننــد   ی   مــ                 زاء و عناصــر آن     اجــ

                ، همـه اجـزاء        انـد          نبـوده                      آفـرینش و گـردش آن              انـدرکار        دسـت                               خدایان و آفریننـدگان مختلـف   

ــک واحــد و دارای     ــان ی ــه جه ــه و هم ــک مجموع ــزاء ی ــرینش، اج ــت                                                                      آف ــ گ       جه          ی واحــد  ر   ی

  (   112  :  1  ،     1396  ،          خسرو پناه     «.« )   است

 ی اسالمنیب جهان. توحید در 9-9-5-5

ـ  ی ب        جهـان                        ی نقطه تالقی معـارف در     نگر   د ی   توح   ی       شناسـ         جهـان                   کـه بـه معنـای    -          ی اسـالمی     ن

ــت   ــه اس ــر و اندیش ــه فک ــاه آن در حیط ــت و جایگ ــه آن       -                                                      اس ــه هم ــا ک ــدین معن ــت؛ ب                                      اس

ـ  آ         . حضـرت        گـردد    ی      بـازم                     معارف به این محـور   ـ    توح  ی  ا         خامنـه     اهلل   ت   ی ـ  ا     ی را      نگـر    د   ی ـ    ن   ی    ن ی    چن

ــف  ــوده        تعری ــد         نم ــان   : »     ان ــ ی ب           در جه ــده و      ی   ن ــک آفرینن ــان دارای ی ــی جه ــد یعن                                                         اســالم، توحی

ــاک و لطیــف اســت. جهــان پد   ــری، دارای یــک روح پ ــه تعبی ــده ی                                                                           ســازنده، و ب      دارد    ی ا           دآورن
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ــدا و آن      ــار آن خ ــودات تحــت اختی ــان و موج ــدگان و بردگ ــالم، بن ــن ع ــزای ای ــه اج                                                                                                و هم

ــده ی  پد ــ           دآورن ــوب م ــوند   ی           محس ــه   « ) .      ش ــالم را     ( »   186   :    1392   ی،  ا         خامن ــنش اس ــوع، بی                               از مجم

                                            و آن چیســت  و آن ایــن اســت کــه در همــه    د   یــ   آور   ی                                     در مــورد خــدا، خــوب بــه دســت مــ

                                                                                       منطقه وجود، یک قدرت به نـام خداسـت، یـک مرکـز قـدرت، یـک کـانون دانـش و حیـات          

ـ                                                و نیرو، به نام خدا. و در طرف مقابـل، تمـام پد                                             ، رو بـه آن قـدرت عظـیم و جلیـل، بـا          هـا     ده   ی

ـ                                                                            ت، با حال عبودیـت، بـا حـال بنـدگی، همـه و همـه؛ فرقـی هـم بـین پد                 حال مسکن    ی    هـا     ده   ی

ــک     ــا ی ــک ذره کوچــک ت ــدرت نیســت. ی ــز ق ــل آن مرک ــت در مقاب ــالم، از جهــت عبودی                                                                                            ع

          یــا یــک       ارزش   ی                                                                               کهکشــان عظــیم، یــک انســان مــؤمن یــا یــک انســان کــافر، یــک موجــود بــ

            انـد؛ هـر                         بـد، بنـده، بـرده                     بسـته، تسـلیم، ع                                                  انسان باارزش، همگان در مقابل آن موجـود، دسـت  

   (.   191       )همان،   «       بکنید.   د ی    خواه   ی           تعبیری که م

ـ                  )بینش فلسـفی و ز    ی ن ی ب         در جهان »   ـ                   ( اسـالم، همـه پد   ی      بنـائ    ر   ی                    جهـان، وابسـته و      ی    هـا     ده   ی

ــده ــده و بن ــه      ی                   آفری ــه هم ــر، خــدا)اهلل( اســت و ب ــدرت برت ــن ق ــد. ای ــدرت برترن ــک ق    ی                                                                            ی

ــا        خصــلت ــدرت، اراده،     ی    ه ــم، ق ــون: عل ــک، همچ ــی نی ــت. از                                                   اساس ــته اس ــات، ... آراس                                 حی

                               ناشـناخته سـاخته و پرداختــه      ی                  هـا و جهـان نـا                                                   اعمـاق ذره نـاچیز تـا اوج افـالک و کهکشـان     

                              بنــدگان مقهــور اوینــد و در   -                  انســان و دیگرهــا-                                          و تحــت اختیــار اوســت. موجــودات جهــان 

                         زیــر عنـوان: فرزنــدی،     ز   یـ  چ   چ ی     و هــ      کـس    چ ی               طرازنــد. و هـ                                    عبودیـت او همگـان شــریک و هـم   

ـ          ... از دا   ی     شـأن    م        همسری، ه          خـود را     ز   یـ  چ                                                  : عبودیـت خـدا بیـرون نیسـت. بنـدگان، همـه       ی    ره   ی

             دار پیــدایش                           از او دارنــد و سررشــته  -                                                   فکــر و هــوش و قــدرت تصــمیم و امکانــات مــادی و-

       هـا و                   هـا و برنامـه                                                                 هاسـت: ایـن بیـنش، زیربنـا و قاعـده اساسـی تمـام طـرح                         و ادامه حیات آن

                  ... همچنـان کـه     (»   197         )همـان،    «                 در اسـالم اسـت.                       سـاز )ایـدئولوژی(    ی       زنـدگ                 افکار عملـی و 

ــای فلســفی آن نظــام            ]توحیــد                      از دیــدگاه نظــری،  ــه و زیربن          نظــام و -                                                         بینشــی اســت کــه پای

                                                                                              سیستمی کـه اسـالم بـرای زنـدگی انسـان متناسـب دانسـته و رشـد و بالنـدگی ایـن موجـود            
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ــت    ــرده اس ــی ک ــن تلق ــایه آن، ممک ــل     -                                              را در س ــه و تعلی ــته و آن را توجی ــوب گش                                              محس

  (  48  :     1397   ی،  ا       خامنه   « ) .   کند   ی م

 . توحید در ایدئولوژی اسالم4-9-5-5

ـ    توح             با توجه بـه                                                               ی و شـناخت توحیـدی از عـالم هسـتی، سـبک زنـدگی خاصـی             نگـر    د   ی

   ن ی    چنــ      هــم                                . تبیــین ایــن ســبک زنــدگی و       گــردد   ی   مــ                                          در ابعــاد مختلــف بــرای انســان منکشــف 

                          ر از زبـان مقـام معظـم                                                                      ضرورت وجود این نوع نگـاه  تحـول و صـیرورت از نگـرش بـه رفتـا      

ــارت اســت از:  ــری عب ــ  »                          رهب ــرآن، تنهــا نگرشــی ب ــد ق                      و غیرمســئول نیســت.          تفــاوت   ی                                   توحی

                                                                                             شناختی متعهد، و بینشـی فعـال و سـازنده اسـت، طـرز فکـری اسـت کـه در بنـای جامعـه و           

ــ  و         ی       اداره ــر حف ــأمین عناص ــدف آن و ت ــین ه ــتراتژی(، و تعی ــط آن)اس ــیم خ                                                                                      آن، و ترس

ــه ــأث   ی         ادام ــی  و تع               آن، دارای ت ــی                یر اساس ــده   ن    ی ــان             کنن ــد از ارک ــطالحا : توحی ــت و اص                                          اس

ــه قــدرت برتر)یعنــی خــدا(                       اســالم نیــز هســت.  »           ایــدئولوژی«                                                            وابســتگی جهــان و انســان ب

                                                                                           مستلزم آن است که جهان بـه قصـدی و بـرای هـدفی آفریـده شـده باشـد، و ضـمنا  متضـمن          

                         سـت در راهـی کـه بـه                                                                              این مسـئولیت کـه: انسـان، بـا داشـتن خـرد و نیـروی اراده، مکلـف ا        

                                                                                       سمت هـدف و دارای جهـت درسـت اسـت گـام بـردارد و نـاگزیر، ایـن هـدف و جهـت را           

   ی      گـذار                                                          تکـوینی خـدا، مسـتلزم آن اسـت کـه زمـام و قـانون          ی     طره ی                        بشناسد آفریـدگاری و سـ  

ــز در قبضــه ــار او باشــد، و همگــان )همــه    ی                           و تشــریع نی ــدار و اختی                 موجــودات دارای    ی                                                  اقت

                                                                                بـرای آنـان قـانون و شـرع وضـع کـرد( ملـزم بـه تبعیـت از قـانون خـدا                    تـوان    ی           شعور که مـ 

    .                         باشند. )الوهیت انحصاری(

ــ ــش ب ــ  پا   ی          دان ــه       ان   ی ــررات بشــری )ک                                                                       خــدا، مســتلزم آن اســت کــه صــالحیت تنظــیم مق

   ی                                       آ                هاســت( در انحصــار او باشــد. عبودیــت برابــرآ همــه                                            نــاگزیر تــابع نیازهــا و مصــالع انســان

                آ                از بنــدگان خــدا حــقآ تحکــم و    ک   یــ   چ ی                 آن اســت کــه هــ                                      موجــودات در برابــر خــدا، مســتلزم

                                                                                                 فرمانروایی بر بندگان دیگـر نداشـته باشـد )نفـی طـاغوت( و زمامـدار و مـدیر و مـدبر امـور          
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                                                                                  هــا فقــط کســی باشــد کــه خــدا خــود بــه حکومــت برگزیــده اســت )یــا بــه                   زنــدگی انســان

         ر زمــان                               هــا، ماننــد حــاکم اســالمی د                                                           شــخص ماننــد امامــان معصــوم و یــا بــه عالئــم و مــالک

ــاری(.     ــام معصــوم(؛ )ربوبیــت انحص ــت ام ــه   « )                                                 غیب     ...  »              ( و همچنــین:    219  :     1392   ی،  ا         خامن

ــ     ــاع و ش ــرای اجتم ــت ب ــالبی اس ــواره و ق ــی، ق ــدگاه عمل ــد از دی ــرای    ی ا    وه ی                                                                             توحی ــت ب              اس

ــرای نظــام و سیســتمی کــه اســالم    ــا دانســت ب ــوانی گوی ــد آن را عن ــدگی. و مجموعــا  بای                                                                                                  زن

ــته   ــب دانس ــان متناس ــدگی انس ــرای زن ــایه آن،                                               ب ــود را در س ــن موج ــدگی ای ــد و بالن                                                      و رش

  (  48  :     1397  ی، ا       خامنه   « )                   ممکن تلقی کرده است.

 منفعل تا فعال دی: از توحدیتوح یها گونه. 7

                                                                                              بر اسـاس تعریفـی کـه از توحیـد گذشـت و بـا عنایـت بـه میـزان توجـه بـه آن دو نـوع             

           تصور نمود:      توان   ی م         توحید را 

 . توحید منفعل1-7

                                                               یـک بـاور ذهنـی صـرف اسـت؛ بـاوری کـه در عـالم بیـرون                    صـرفا                       در یک نگـاه توحیـد   

ـ  آ   ی                       مـا بـه خیالمـان مـ     »                   اثری نخواهد گذاشت:  ـ              کـه توحیـد      د   ی                    سـت کـه فقـط در       ی ز   یـ  چ   ک   ی

                                                                                                مغزمان بایستی روشن کنـیم، مسـل م کنـیم؛ بـه زنـدگی کـه رسـیدیم، ایـن توحیـد در زنـدگی           

                                      د، در زنـدگی شخصـی سـت، در زنـدگی                                                              دیگر هـیچ اثـری نـدارد؛ اگـر هـم اثـر داشـته باشـ        

ــت. ــاعی نیس ــه   « )                 اجتم ــد      ( »   218  :     1392   ی،  ا         خامن ــد بحــث کردن ــاره توحی ــدر درب ــد چق                                                  ببینی

ـ                               متکلمین و چقدر این بحث              بـود. اگـر          اثـر    ی                                                   هـا در تشـکیل و ایجـاد یـک جامعـه توحیـدی ب

                                                            کــه مربــوط بــه زنــدگی ســت، صدســال بحــث بشــود، مگــر    ی ا                                چنانچــه دربــاره یــک مســئله

       صــورت                                                           ســال در زنــدگی یــک اثــری نبخشــد  صــدها ســال بــه               عــد از صــد              ممکــن اســت ب

ـ           خشک، به                        صـورت مجـرد، فـارغ،                        نظـر بـاطن، بـه       از       مغـز    ی                                صورت فریبنده ازلحاو ظـاهر و ب

                                                                                                      فــارغ از ارتباطــات بــا دنیــای واقعیــت و خــارج، بحــث کردنــد، امــا ا ن کــه مــا بــرای بنــای 

ـ    ی      اه مـ                                       از توحیـد مـدد بگیـریم، وقتـی نگـ        م ی      خـواه    ی               یک زندگی نو مـ        هـا،                 بـه آن بحـث     م ی    کن
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ــ ــ ی ب   ی   م ــی جنــب ا نســان. آن     م ی   ن ــان کــالحجر ف ــول خودم ــه ق ــدارد؛ ب ــاطی ن       همــه                                                                                  هــیچ ارتب

     مــا    م ی      خــواه   ی                                       هــا و خــب؛ حــاال از ایــن توحیــد مــ                                   هــا، آن دور و تسلســل و آن حــرف       بحــث

                                     اگـر بـه قـرآن برمیگشـتیم، اگـر            کـه    ی                                                         برای دنیای خـارج اسـتفاده کنـیم، چـه داریـم  درحـال      

ـ                      ، قـرآن ابعـاد و رو   م ی       خواسـت    ی            ز قـرآن مـ            توحید را ا                        مختلـف ایـن پیکـر و       ی    هـا            و انـدام       هـا    ه   ی

                                                                                                       ایــن هیکــل را، ایــن بنــای توحیــد را، در ضــمن صــدها آیــه، بــا بهتــرین بیــان، بــا رســاترین  

  «                                               کـه زنـدگی توحیـدی و انسـان موحـد کیسـت.             شـود    ی               وقت معلـوم مـ                 بیان کرده. آن    ها    وه ی ش

  (   228       )همان: 

 . توحید فعال2-7

ــک     ــال توجــه شــود آن را ی ــا نگــاهی فع ــد ب ــت راســتین توحی ــه حقیق ــر ب ــل اگ                                                                                               در مقاب

                    یـک گـزاره ذهنـی              صـرفا                                                                      دستگاه مرکزی برای اداره عالم خواهـد دیـد. در ایـن نگـاه توحیـد      

ــود:   ــور محرکــه اجتمــاع خواهــد ب ــود بلکــه موت ــه آن   »                                                               نخواهــد ب ــدی کــه اســالم ب                                  آن توحی

                                             اسـخ بـه یـک سـؤال، بـه یـک اسـتفهام.                                              ، توحیـدی سـت بـاالتر از حـد یـک پ        کند   ی      دعوت م

                                                                                          پــس چیســت  توحیــد اســالمی الهــامی ســت در زمینــه حکومــت، در زمینــه روابــط         

                                        جامعـه، در زمینـه تکـالیف مـردم، در        ی    هـا                                                    اجتماعی، در زمینه سـیر جامعـه، در زمینـه هـدف    

                                                                 هـا در مقابـل خـدا، در مقابـل یکـدیگر، در مقابـل جامعـه و                      کـه انسـان      یی    هـا    ت ی           زمینه مسئول

                                                                        دیگــر عــالم دارا هســتند، توحیــد ایــن اســت. توحیــد اســالمی همــان    ی    هــا    ده   یــ        ابــل پد     در مق

ـ  آ   ی       و پ مـ    د ی آ   ی                   الفی ست که بعدش ب م ـ  آ   ی       و چ مـ    د   ی ـ  آ   ی            ، تـا ی مـ   د   ی ـ    . ا د   ی        نیسـت         جـور    ن   ی

                                                                                        که بگویی خدا یک اسـت و دو نیسـت و تمـام بشـود قضـیه. خـدا یـک اسـت و دو نیسـت،          

                  ات عمومــا ، جــز                   خصــا  و جامعــه                                                           معنــایش ایــن اســت کــه در تمــام منطقــه وجــود خــودت ش

                                                                                             خدا کسـی حـق فرمـانروایی نـدارد. خـدا یـک اسـت و دو نیسـت، معنـایش ایـن اسـت کـه             

                              دیگــر، بــرای خداســت، شــما    ی    هــا                                 از ثــروت، تــو و همــه انســان   ی     اردار   یــ                    تمــام آنچــه در اخت

  (   219       )همان:   «                                       عاریت داران و ودیعه دارانی بیش نیستید.
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                                                   ایمــانی ســت آگاهانــه بــرای یــک موحــد آگــاه،                                           عقیــده بــه توحیــد، یــک ایمــان اســت.  »

  ،        گـذارد    ی                                                                                 ایمانی ست عمـل زا و تعهـد آفـرین. تعهـدی کـه توحیـد بـر روی دوش موحـد مـ         

                                                          تعهــدها، مــؤثرترین تعهــدها در میــان عقایــد اســالمی و    ن ی    تــر   ن ی               تعهــدها، ســنگ   ن ی    تــر        بــزری

       شـود    ی                                                            . تعهـد توحیـد از طـرف یـک موحـد، در حقیقـت خالصـه مـ             شـود    ی            دینی محسوب م

ــد،       در  ــرای موح ــر موحــد و ب ــد ازنظ ــد توحی ــدی؛ تعه ــای توحی ــک دنی ــازندگی ی ــد س                                                                                           تعه

         )همــان:   «                        تعهــدات توحیــد اســت.      هــا   ن   یــ                                                    عبــارت اســت از تعهــد زدودن تمــام آثــار شــرک؛ ا

288   )  

                 انـد کـه کمـر                                                           که طبقـات قدرتمنـد جامعـه، نخسـتین کسـانی بـوده         م ی  کن   ی             وقتی مشاهده م »

   ی      روشـن              انـد، بـه                                 ی در ایـن راه دریـغ نکـرده                                                         به سـتیزه بـا ادیـان بسـته و از بـذل هـیچ کوششـ       

                                                         دینــی در طبیعــت خــود، بــه آهنــگ مخالفــت بــا ایــن    ی    هــا                     کــه دیــن و نهضــت   م ی  اب   یــ   ی     درمــ

ــا زورمنــدی و زرانــدوز  ــا طبقــه       شــان   ی                                          طبقــات اســت: ب ــان را از    ی ا   ی     بنــد                       و اصــوال  ب                   کــه آن

         دیـدگاه                                                 . بـرای آنکـه بتـوانیم توحیـد را از ایـن           سـازد    ی                  متمایز و جـدا مـ        صورت   ن ی         دیگران بد

                                              مـورد تعمـق قـرار دهـیم، الزم اسـت قـبال          -         اجتمـاعی    ی    هـا                                از دیدگاه تعرضـش بـر سـلطه   -

                                                                                                  بـدانیم کـه توحیـد بـرخالف برداشـت عامیانــه رایـج کـه آن را صـرفا  یـک نظریـه فلســفی و           

                                                                           ، یــک نظریــه زیربنــایی در مــورد انســان و جهــان و نیــز یــک دکتــرین      کنــد   ی                 ذهنــی تلقــی مــ

  (  24  :     1397   ی،  ا       خامنه   « )    است.                          اجتماعی و اقتصادی و سیاسی 

ــ      » ــردم م ــای م ــوی پ ــی جل ــد راه ــد را مانن ــامبر، توحی ــالم پی ــت   ی                                                                       اس ــالم        گذاش            . و اس

ـ                       بعـد، آن را چـون نظر     ی  ها      دوره          . آنجـا        سـاخت    ی                                      در محافـل بحـث و مجادلـه مطـرح مـ        ی ا   ه   ی

ــازه ــازه   ی ا                        ســخن از بیــنش ت ــاره جهــان و تئــوری ت ــدگی    ی ا                                  درب ــرای حرکــت و تــالش زن                               ب

ـ           بحـث از ر      نجا ی        بود؛ و ا                                                        کالمـی بـاب اوقـات تفـنن و فراغـت. آنجـا توحیـد،           ی    هـا    ی     کـار     زه   ی

                                                                               نظام موجـود و محـور همـه روابـط اجتمـاعی، اقتصـادی و سیاسـی بـه شـمار             ی   بند         استخوان

ـ   را ی              کـه همچـون پ     ی ا                      زیبـا و هنرمندانـه     ی                               ؛ اینجا توحیـد، تـابلو نقاشـ      رفت   ی م            در تـاالری     ی ا   ه   ی
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   ی ا                                                    ز زائـده تشـریفاتی، چـه نقـش فعـال و سـازنده                     جمـع باشـد  ا     ز   یـ  چ                          آویخته باشند، تـا همـه  

  (  47       )همان:   «             انتظار داشت       توان   ی م

                                                                                        خب نکته بسیار مهـم: یـک مسـائلی اسـت کـه بـرای همـه، در زمینـه تفکـرات اسـالمی            »

ـ           الزم است، ا    م ی    گـو    ی                     ایـن اسـت؛ مـن مـ        اش   ی   کـ  ی                                           را بایـد همـه بداننـد، بایـد بفهمنـد.            هـا    ن   ی

ـ   کن   ی                              آقایان، توحید را که مطـرح مـ                                                    صـورت یـک پاسـخ خشـک سـاده بـه یـک سـؤال               بـه   ،  د   ی

                            کـه دانسـتنش و ندانسـتنش       ی ا                     صـورت یـک مسـئله                                                علمـی و مغـزی مطـرح نکنیـد؛ بلکـه بـه      

  (   216  :     1392   ی،  ا       خامنه   « )              جور مطرح کنید.         است، آن       کننده   ن  یی            حیاتی ست، تع

ــ  »   ،  ن ی    تــر   ی      ، کلــ ن ی    تــر                ، شــامل مهــم     دهــد   ی                                                  تعهــدی کــه توحیــد بــه یــک جامعــه موحــد م

                                                       مسـائل یـک جامعـه اسـت، مثـل چـه  مثـل حکومـت،            ن ی    تـر    ی      و اساس   ن ی  تر   ی     ، اول ن ی  تر      بزری

ـ    ـ                                              ، مثـل روابـط افـراد بـا یکـدیگر، کـه ا             الملـل    ن ی                             مثل اقتصاد، مثـل روابـط ب    ن ی    تـر        مهـم       هـا    ن   ی

  (   224       )همان:   «          یک جامعه.   ی    زندگ                            حقوق اساسی ست برای اداره و

 یدیجامعه توح. 8

تا اجتماع دیضرورت امتداد توح. 1-8

                                                                                             معرفــت دینــی، مبنــای عمــل دینــی اســت. بــه تعبیــر دیگــر، مبنــای اطاعــت و            »

ــان ــردار         فرم ــان     ی از        ب ــا         فرم ــی در       ه ــت دین ــه معرف ــابراین ضــرورت دارد ک                                                                  ی الهــی اســت، بن

                                                                اگـر معرفـت بـه عمـل منجـر نشـود، بـه ایـن معنـا اسـت            »                                     خارج، ما به ازاء داشته باشـد، امـا   

                                               ی بـه وجـود بیایـد کـه بـه معنـای غلـی                                                              که ادبیات دینی، بـدون مـا بـه ازاء خـارجی و عملـ     

                                                                                         شدن ادبیات دینی اسـت کـه مـانعی جـدی بـرای معرفـت درسـت و حقیقـی اسـت و انسـان           

ــه ریاکــاری  ــ                            و جامعــه را ب ــه          کشــاند   ی   م ــه فــرم اســت، ن ــر اهمیــت دادن ب ــای آن ب ــرا بن                                                               ؛ زی

ــوا ــاه      ««. )       محت ــرو پن ــی      117  ،  1  ،     1396  ،               خس ــد ذهن ــان، توحی ــن بی ــه                                    ( در ای ــا      ن ــه          تنه ــا را ب               م

  .    زاست   ب ی  آس                     بلکه در حیطه عمل نیز        رساند   ی  نم                      ت حقیقی نسبت به توحید     معرف
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        تـوان    ی   مـ         ملمـوس         طـور       بـه                                                           این امتـداد توحیـد تـا اجتمـاع را در اندیشـه رهبـری           رو   ن ی   ازا

ــود:   ــاهده نم ــا نظر  »                  مش ــد، تنه ــ                        ... توحی ــه       ی ا   ه   ی ــت ک ــی نیس ــی و غیرعمل ــفی و ذهن                                             فلس

   ی    هــا                               د و دســت بــه ترکیــب دســته                      زنــدگی نداشــته باشــ   د ی     وســف    اه ی                ، کــار بــه ســ ی  رو   چ ی   هــ      بــه

ــت  ــین جه ــد و در تعی ــ گ                                   بشــری نزن ــا   ی ر   ی ــت     ی    ه ــل بایســته او دخال ــالش و عم                                              انســان و ت

   ی    جـا                                                                                                نکند... و فقط به همین اکتفا نمایـد کـه بـاوری را از مـردم بـازگیرد و بـاوری دیگـر بـه        

  (  43  :     1397   ی،  ا       خامنه   « )              آن بنشاند... .

                                 از تجـرد و ذهنیـت محـض خـارج                                                         ... نخسـت آنکـه معـارف و دسـتگاه فکـری اسـالمی        »

        زنــدگی     ژه   یــ و                                    نــاظر بــه تکــالیف عملــی و بــه  -                               همچــون همــه مکاتــب اجتمــاعی-         گشــته و 

                                                                                            اجتماعی باشد و هر یـک از مباحـث نظـری، از ایـن دیـدگاه کـه چـه طرحـی بـرای زنـدگی           

  ،      دهـد    ی                                                                                      انسان و چه هدفی برای بودن او و چـه راهـی بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف ارائـه مـ         

ــ ــ   ی          موردبررس ــرد.        و تأم ــرار گی ــق ق ــه   « )                           ل و تحقی ــعار     ( »  34  :     1392   ی،  ا         خامن ــا ش ــامبران ب                         پی

          کـه بـا      ی ا                              و هـم بـه دنبـال مبـارزه           انـد          سـاخته    ی                                           توحید، هم تمامی مقصـود خـود را مطـرح مـ    

                  و یـا آن را بـه           کـرده    ی                                              ، آن مقصـود را در عـالم واقعیـت پیـاده مـ           گرفـت    ی                طرح این شعار درم

ــ ــک م ــق نزدی ــد         نمــوده   ی                  تحق ــه   « ) .     ان ــد را از      (. »  22  :   97  13   ی،  ا         خامن ــوانیم توحی ــرای آنکــه بت                                        ب

                                 مـورد تعمـق قـرار دهـیم، الزم       -         اجتمـاعی    ی    هـا                                  از دیـدگاه تعرضـش بـر سـلطه    -           این دیدگاه 

                                                                                               است قبال  بـدانیم کـه توحیـد بـرخالف برداشـت رایـج کـه آن را صـرفا  یـک نظریـه فلسـفی            

ـ             کنـد    ی               و ذهنی تلقی مـ             ک دکتـرین                                                                  ، یـک نظریـه زیربنـایی در مـورد انسـان و جهـان و نیـز ی

  (  24       )همان:   «                               اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است.

دیتوح شهیر وهیم ،یدیجامعه توح. 2-8

                    ی شــکل و قالــب آن      ســاز          متناســب                                                      در اندیشــه مقــام معظــم رهبــری، جامعــه توحیــدی و 

        رســالت    ن ی    تــر        بــزری      »...                            تــرین اثــر توحیــد اســت.                                               بــا مفــاد معرفــت توحیــد، اولــین و مهــم

ــد، ــای جامعــه توحیــدی ب »          توحی ــدون طبقــه، تحــت فرمــان اهلل،    ی ا                       اســت؛ یعنــی جامعــه   «                      ن                                  ب
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ــی و ...  ــررات اله ــه   « )                            دارای مق ــه     ( »   313  ،     1392   ی،  ا         خامن ــی در جامع ــد وقت      وارد    ی ا                                 ... توحی

                                                                           ، بنـای آن جامعـه را بـا شـکلی کـه متناسـب بـا ایـن عقیـده اسـت،              کند   ی                 شد، اول کاری که م

  (   266       )همان،   «  .   دهد   ی       انجام م

 یدیتا جامعه توح دیاز توح یاجتماع اتیاله. 9

یاجتماع اتیاله ازین شیپ استیو س انتید یهمراه. 1-9

ــه  » ــ آ            در اندیش ــه    اهلل   ت   ی ــالم   ی ا         خامن ــیش از      ،      اس ــت و پ ــاعی اس ــی اجتم ــه    آن                                     مکتب ــه       ک      ب

      ایــن    (   513  :     1392           )بهبــودی،    «    دارد      هــا         انســان                                                   فردیــت فــرد بدــردازد، نظــر بــه زنــدگی جمعــی 

        ایشــان   «                                 کلــی اندیشــه اســالمی در قــرآن      طــرح  »                                              ســخن بلنــد در اولــین جملــه مقدمــه کتــاب 

               منسـجم و یـک            اصـولی                           مسـلکی اجتمـاعی و دارای           صـورت       بـه              طـرح اسـالم    »             مندرج اسـت:  

ــاظر  ــه                آهنــگ و ن ــدگی جمعــی       ب ــرین        فــوری           ، یکــی از     هــا         انســان               زن        تفکــر        هــای         ضــرورت        ت

  (  33  :     1392   ی،  ا       خامنه   « )          مذهبی است.

یاجتماع اتیرهاورد اله یحکومت اسالم. 2-9

                     ی جامعــه را تغییــر     هــا      ارزش                              ی تبیــین شــود و هنجارهــا و      خــوب      بــه                         الهیــات اجتمــاعی اگــر 

  ی  ا         خامنــه    اهلل   ت   یــ آ                 از منظــر حضــرت    . »     شــود   ی   مــ                                             بنیــادین دهــد، منجــر بــه حکومــت اســالمی 

                                                                                             یکی از مراتـب توحیـد، توحیـد در حاکمیـت و نفـی هـر سـلطه غیـر خـدایی اسـت. ایشـان            

                                    از آن اسـت کـه اسـیر و مقهـور و           تـر           ارزنـده                                                   معتقدند عنصـر فـاخر و ارجمنـد انسـان بسـیار     

                               حکومـت و والیـت، متعلـق بـه      »                                                            ذلیل کسی غیر از خدا باشـد. از منظـر مقـام معظـم رهبـری      

                                   علیــه و آلـه( و از او بــه ولــی      اهلل   ی    صـل                                                           خداونـد متعــال اسـت و از خــدای متعـال بــه پیــامبر )   

ــؤمنین  ــ         م ــه )      رســد   ی   م ــت ائم ــذا انحــراف از خــط والی ــ                                         . ل                  انحــراف از خــط    (،        الســالم    هم ی    عل

ــد اســت ــاه     «.« )             توحی ــای نظــام اســالمی و     ( »   124  :  1  ،     1396  ،              خســرو پن                                               ایشــان، توحیــد را مبن
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ــه ــوان      ب ــی            عن ــام انقــالب اســالمی معرف                                                                                  ســتون فقــرات و رکــن اساســی شــعار اســالمی و پی

  (   118      )همان:   .«     کنند   ی م

ــد در   ا         جامعــه      اگــر  » ــرود بای ــر اســاس اندیشــه توحیــدی و الهیــات اجتمــاعی پــیش ب                                                                              ی ب

             اهلل الإلــه إال   »»                                                                               جامعــه تغییـر ایجــاد کنـد و بــه تعبیــری در سراسـر عــالم پیـاده شــود:              مقیـاس 

ــو ــاریخ      «    ه ــوار ت ــی اســت؛ در سراســر ن ــان اله ــه ادی ــعار هم ــن شــعار اســالم اســت، ش                                                                                               ، ای

                کـه فقـط یـک    -                                             ادیـان بـرای ایـن اسـت کـه ایـن شـعار           ز ی چ                                بشریت، از آغاز تا انجام. و همه

                                                 ماینــده و نمــودار مکتــب اســت و فکــر و طــرز                                             شــعار خشــک و خــالی هــم نیســت، ســراپا ن

                                                                                        تمــام تــالش مکاتــب بــرای ایــن اســت کــه ایــن شــعار، بــر روی زمــین و در سراســر   -     فکــر

  (  17  :     1394   ی،  ا       خامنه    «« )                عالم پیاده بشود.

 رهبر انقالب یریتفس شهیند. ا11

یرهبر شهیقرآن در اند. 1-11

                      ی حـاکم بـر جامعـه        هـا      رزش ا       ی کـه   ا        گونـه       بـه        اسـت،    «                  زنـدگی اجتمـاعی          نامـه       نظام      قرآن،  »

ــا      ارزش         اســالمی،  ــق       ه ــر طب ــت اســالمی ب ــدرت سیاســی و دول                                                                     ی آن اســت و حکومــت و ق

ــا کــه قــرآن، محــور اجــرای احکــام عمــومی        شــود   ی   مــ                      معیارهــای آن تشــکیل  ــه ایــن معن                                                                   . ب

     نـه  -          رسـما                                                                                    جامعه اسـت و الزم اسـت کـه هـر آنچـه مربـوط بـه شـئون اداره جامعـه اسـت،           

  ،              خسـرو پنـاه     « )                                                                          از قـرآن گرفتـه شـود و هـر چـه مخـالف بـا قـرآن اسـت طـرد شـود.             -    اسما

        ی دارد: ا    ژه ی و                                        ( این مطلبی است که در بیانات ایشان نمود   97  :  1  ،     1396

ــرآن   » ــه ق ــر آنک ــخن دیگ ــالم -                            س ــذیر اس ــاطع و تردیدناپ ــند ق ــوارد،   -                                    س ــترین م                       در بیش

                             هــا و تعمقــات شــبه عقلــی          ، دقــت  آن   ی    جــا                                                  ســهمی در روشــنگری و راهگشــایی نیافتــه و بــه

ـ  م  -                              و گـاه بـا اعتبـاری بیشـتر    -                          یا روایات و منقوالت ظن ـی           شـده و                      و مسـئول شـناخته       دار     دان   ی

ــه و          ــا یافت ــو و نم ــه آن، نش ــاء ب ــی اعتن ــرآن و ب ــدا از ق ــادی ج ــرات اعتق ــه، تفک                                                                                                         بالنتیج
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ـ      شکل ـ    ی        ارتبـاط    ی                        گرفته است. شاید همین ب ـ       یی       اعتنـا    ی     و ب ـ  ن   ی                یـا احسـاس ب ـ     ی  از   ی    دی            یـا نومی

  -                                         نوبــه خــود، معلــول عوامــل خــاص اســت                     کــه هــر یــک بــه-       صــحیع    ی ا                      از امکــان اســتفاده

ـ                                 موجـب آن گشــته کـه تــدبر درآ                                                          قــرآن، جــای خـود را بــه قرائـت و تالوتــی ســطحی و       ات   ی

ــاداش و جــزای اخــرو   ــرای پ ــواب دنیــوی و یکســره ب        داده و    ی                                                                                    سرســری و فاقــد نتیجــه و ث

       بشود.     ها   ی ب ی  فر        و عوام    ها   ی                           کتاب کریم الهی دستمایه عوام

                                                                                           دیگـر آنکــه در اسـتنباط و فهــم اصـول اســالمی، مـدارک و متــون اساسـی دیــن، اصــل و      

ـ                ذهـن و فکـر ا     ی    هـا                                   و نظرهـای شخصـی یـا اندوختـه          هـا     قه ی                      منبع باشـد، نـه سـل             ... تـا     وآن   ن   ی

                                                  باشـد و نـه هـر چیـز جـز آن. بـرای برآمـدن           «       اسـالمی  »   ی      راسـت                            حاصل کاوش و تحقیـق، بـه  

   :                        بـه آن متکـی شـد کـه            تـوان    ی                     سـندی اسـت کـه مـ       ن ی    تـر         و موثق   ن ی  تر                      این منظور، قرآن کامل

  و    «                                        در آن، مایــه روشــنگری هــر چیــز هســت »  و    «                                           باطــل را از هــیچ ســوی بــدان راه نیســت. »

ــان داده اســت.    ــه آن فرم ــا را ب ــه خــود، م ــا ک ــدبری ژرف پیم ــو ت ــه در پرت ــه   « )                                                                                       البت    ی،  ا         خامن

1392     :  33  )  

                               در عمـل و زنـدگی و رفتـار و                                                             تمسک به قرآن، فقـط تـالوت قـرآن نیسـت؛ قـرآن بایـد       »

                                                                                             منش ما و حرکـت عمـومی امـت اسـالم تجسـم پیـدا کنـد. انـس بـا قـرآن، تـالوت قـرآن و             

  «                                                                                          حف  قرآن الزم است؛ اما هـدف نهـایی، تمس ـک بـه قـرآن اسـت؛ آن هـم در مـتن زنـدگی.         

  (  25  :     1389   ی،  ا       خامنه )

         بیانـات     « )                                                                             قرآن، نخسـتین منبـع معرفتـی اهـداف اسـالمی و شـناخت نقشـه الهـی اسـت.          »

                                                          امـت اسـالمی بایـد قـرآن را معیـار و محـور معرفـت و           ( »    1389 /  16 /  11                     مقام معظـم رهبـری،   

                                                                                              عمل خود ببیند؛ زیـرا قـرآن کتـاب معرفـت و شـناخت و کتـاب عمـل اسـت، نـه کتـابی کـه            

  «                                                                                                بــرای صــرف تــالوت باشــد و بایــد آن را فهمیــد و پیرامــون آیــاتش اندیشــه و تــدبر کــرد. 

  (    1379 /  18 /  19                        )بیانات مقام معظم رهبری 
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 شانیا ریدر تفس یاجتماع شیگرا. 2-11

                     مفس ـران  كـه بـه     »                         در مـوارد زیـر یافـت:            تـوان    ی   مـ                               ی گـرایش تفسـیری ایشـان را      ها       مؤلفه

     اند:                                     اند، به عناصر زیر توج ه بیشترى كرده                                گرایش اجتماعی تفسیرى روى آورده

     اند.   ه                 كند، بیشتر پرداخت                                                . به آیات  از قرآن كه مسائل اجتماع  را بیان م  1

                                                                     . به مشكالت مسلمانان در عصر خویش توج ه كرده و آیات قرآن را بر زندگ  2

ــت       ــرآن جس ــاع  را در ق ــكالت اجتم ــان مش ــرده و درم ــق ك ــود تطبی ــر خ ــو                                                                                  عص       وج

     اند.      كرده

        انـد و                                           ی ادبـ  و فقهـ  كمتـر توج ـه كـرده         هـا        سـبک                      ی فلسـف ، مـذهب  و     ها   ش ی   گرا     . به  3

                                           بگیرند، نه اینكه قرآن را تابع عقاید سازند.                        اند كه عقاید را از قرآن           تالش كرده

  و   -                ویـژه اسـرائیل        بـه   -                                             ی عصـرى در بـاب جهـاد بـا دشـمنان اسـالم          هـا    ی ر ی گ     جهت     . به  4

     اند.                                                               استعمارگران غرب  و حركت تقریب  )وحدت بین مسلمانان( توج ه كرده

     اند.                                          هاى تربیت  و ارشادى قرآن توج ه خاص داشته            . به آموزه 5

                       انــد و از روش تفســیر       داده   ت   یــ   اهم                                 تجربــ  قطعــ  در تفســیر قــرآن                        . بــه عقــل و علــوم 6

     اند.                          عقل  و علم  استفاده كرده

     اند.                                                              . از روایات اسرائیلیات و روایات جعل  خراف  و ضعیف دورى گزیده 7

                                               انـد تـا تفسـیر بـراى عمـوم مـردم )سـطع                                                   از بیان  شـیوا و سـاده اسـتفاده كـرده             معموال   .  8

      باشد.                           متوسط جامعه( قابل استفاده

ــرده و در         9 ــه ك ــالم توج  ــرآن و اس ــه ق ــبت ب ــان نس ــكاالت مخالف ــبهات و اش ــه ش                                                                                            . ب

     اند.                 در تفسیر برآمده    ها    آن        گوی  به       پاسخ
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                                                                           كـه ظـواهر آیـات و روایـات بــا حقـایق ثابـت شـرع  یـا عقلـ  یــا                   هرکجـا            معمـوال    .   11

     اند.                              را تأویل كرده یا مجاز دانسته    ها    آن                  علم  منافات دارد، 

ــه               . مفس ــر در   11 ــات قــرآن و                اى اجتمــاع                              گــرایش اجتمــاع ، روحی                                    گرایانــه دارد و آی

      بیند.                                  احكام اسالم  را از زاویه فردى نم 

            كوشــد بــا               كنــد و مــ                                                                       . مفس ــر گــرایش اجتمــاع ، تقلیدگونــه بــا تفســیر برخــورد نمــ   12

ــا بیــان     ــر نیازهــاى عصــر تطبیــق كنــد و ب                                                                                                       اســلوب  زیبــا، ســنن اجتمــاع  آیــات قــرآن را ب

   (.   349  :     1429                )رضایی اصفهانی،   «                 گان ارائه نماید.      فهم هم       درخور

ــا  ــر       مهــم                      در یــک نگــاه کــالن،  »      ام                              ی گــرایش ایشــان در تفســیر     هــا         مؤلفــه          عناصــر و    ن ی    ت

          چنین است:

                                برجسته نمودن مباحث اجتماعی قرآن  . 1

         حل قرآنی                   های اجتماعی و راه              تحلیل بیماری  . 2

                       ایده تشکیل حکومت اسالمی  . 3

                        پاسخگویی به شبهات قرآنی  . 4

         های الهی     سنت     بیان   . 5

                        توجه به تفسیر علمی قرآن  . 6

                            مباحث تقریب بین مذاهب اسالمی  . 7

      فایده                   توجهی به مباحث کم    بی  . 8

  (  27  -    18  :     1393    ای،         )خامنه  «                        هدفمندی و هدایتگری قرآن  . 9

شهیاند نیاز ا یا نمونه برجسته« اندیشه اسالمی در قرآن یطرح کل. »3-11

                            ی عــالی بــرای ایــن بحــث  ا        مونــه ن                                                        کتــاب طــرح کلــی اندیشــه اســالمی در قــرآن را بایــد 

ــه ــرارداد              موردمطالع ــده           ق ــه ای ــابی ک ــل                       . کت ــردن     ش ی     اص ــدی ک ــدی را توحی ــه غیرتوحی                                           جامع
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ـ  ی          تعهـد آفر                            دعـوت بـه چنـین توحیـد         اش       همـه     آن                     است. کتابی که سرتاسر          توحیـد   »         ی اسـت:     ن

ــ  ــا نگرشــی ب ــرآن، تنه ــاوت   ی                           ق ــال و           تف                                                           و غیرمســئول نیســت. شــناختی متعهــد و بینشــی فع

ــیر      ــط س ــیم خ ــه و اداره آن و ترس ــای جامع ــه در بن ــت ک ــری اس ــرز فک ــت. ط ــازنده اس                                                                                               س

ــأثیر اساســی و        ــه آن، دارای ت ــ  و ادام ــر حف ــین هــدف آن و عناص ــتراتژی( و تعی                                                                                               آن)اس

  (   219  ،     1392   ی،  ا       خامنه   « )    است.       کننده   ن  یی  تع

شهیاند نیا تیو تقو لیتکم یبرا یدعوت. 4-11

                        یی اسـت کـه بخشـی از        هـا       شـه  ی   اند                                                   کتاب طرح کلی اندیشـه اسـالمی در قـرآن سرشـار از     

                                                                                            آن بایــد در صــیرورت زمــان تکمیــل شــود و بخشــی نیــز در جامعــه محقــق شــود؛          

ــه ــارت      ب ــر ی د         عب ــی        گ ــی و عمل ــت در دو عرصــه علم ــل و تقوی ــد تکمی ــه نیازمن ــن اندیش                                                                              ، ای

                                            راسـتای شـناخت بحـث مـالی توحیـدی یـا                                                      هست. مانند دعوت بـه تکمیـل ایـن اندیشـه در     

                                             تـوان ایـن اندیشـه را در راسـتای شـناخت                    مثـال، مـی         طـور       بـه                           در ارتباط با مبحث معـاد.         مثال 

        کـه در            همچنـان                                                                            اقتصاد توحیدی و دیگـر مباحـث مهـم فـردی و اجتمـاعی بـه کـار گرفـت.         

ــا ترکیــب مزجــی بیانــات                                                                                                     کتــاب طــرح کلــی معــاد در قــرآن، ایــن کــار صــورت گرفتــه و ب

       اسـت.         شـده    ی        بازسـاز                                                          ی، ادامـه کتـاب طـرح کلـی اندیشـه اسـالمی در قـرآن         ا         خامنـه     اهلل   ت ی آ

      هـا    ی        سـخنران                                                                                 ایمـان، توحیـد، نبـوت و والیـت چهـار موضـوعی بودنـد کـه در ایـن سلسـله            »

ــث         ــورد بح ــجم م ــدیع و منس ــردی ب ــا رویک ــرآن  ب ــالمی در ق ــه اس ــی اندیش ــرح کل                                                                                              ]ط

ـ   ما      بـن                                                        بود، و عالوه بر تبیـین کلـی مبـانی اندیشـه اسـالمی،                 قرارگرفته                 ی فکـری مکتـب       هـا    ه   ی

  .   داد   ی م       ی نشان    خوب    به                                    امام خمینی)ره( و انقالب اسالمی را نیز 

ــده از    ــه خوانن ــی ک ــاب ، حالوت ــان کت ــا در پای ــه                                                      ام ــود            مطالع ــان خ ــاب در ج ــن کت                                ی ای

             جـای خـالی                       ؛ حسـرتی ناشـی از       شـد    ی   مـ                                   ، بـا یـک حسـرت عمیـق همـراه           کـرد    ی   مـ       احساس 

            ی از همـین     کـ  ی  در                      رهبـر معظـم انقـالب                  باوجودآنکـه                                           مبحث معـاد در انتهـای ایـن کتـاب کـه      

                             امـا فرصـت تحقـق بخشـیدن             دهنـد    ی   مـ                                        ی بحث پیرامـون ایـن موضـوع را نیـز           وعده      جلسات 
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                                                                    . و ایــن حســرت و احســاس نیــاز بــود کــه انگیــزه تــدوین اثــر       ابنــد ی   ی    نمــ                     بــه ایــن وعــده را 

   (. 7  :   11  14                )جعفری هرستانی،   «         حاضر شد.

  :       کننـد    ی   مـ                                                             ی در کتـاب طـرح کلـی اندیشـه اسـالمی مـواردی را بیـان         ا         خامنـه     اهلل   ت ی آ      البته 

ــد    » ــه موح ــک جامع ــه ی ــد ب ــه توحی ــدی ک ــ                                                تعه ــد   ی   م ــامل      ده ــم         ، ش ــر       مه ــ  ،  ن ی    ت ــر   ی    کل   ،  ن ی    ت

                                                       مسـائل یـک جامعـه اسـت، مثـل چـه  مثـل حکومـت،            ن ی    تـر    ی    اساس  و    ن ی  تر   ی    او ل  ،  ن ی  تر      بزری

ـ                           مثل اقتصاد، مثـل روابـط    ـ  ا                                            ، مثـل روابـط افـراد بـا یکـدیگر، کـه              الملـل    ن ی   ب        تـرین         مهـم       هـا    ن   ی

ــوق  ــ       حق ــت   ی      اساس ــه.         اس ــک جامع ــدگی ی ــرای اداره و زن ــه   « )                                      ب ــه    224  :     1392   ی،  ا         خامن        ( ک

                                                             را سرفصـلی بـرای اندیشـه و تفکـر قـرار داد و از اجمـال             هـا         مثـال                    هـر یـک از ایـن          توان   ی م

             آن سیر نمود.   ل ی   تفص    به       توحید، 

 یریگ جهیو نت یبند جمع. 11

  و    ن ی    تــر   ی      مرکــز       تــوان                                    ی و ایــدئولوژی(، توحیــد را مــی   نــ ی ب        جهــان                         در بــین معــارف دینــی )

                                                                                 معرفـت دانسـت. توحیـد بـه معنـای نفـی خـدایان جـز اهلل و اثبـات والیـت اهلل              ن ی  تر   ی    محور

                           عـالوه بـر عرصـه ذهـن و       -                               ، فعاالنـه اسـت نـه منفعالنـه     ن ی   قـ  ی    به   که -                     است. این نفی و اثبات 

        تـوان    ی   مـ                   ی دارد کـه از آن   ا          برجسـته                                                         نظر، در مقام عمل فـردی و اجتمـاعی انسـان نیـز نقـش      

  ی  ا         خامنـه                                                                                       به الهیات اجتمـاعی تعبیـر نمـود؛ الهیـاتی کـه در منظومـه فکـری حضـرت آیـه اهلل          

                             را حکومـت اسـالمی و جامعـه                نتیجـه آن         تـوان    ی   مـ                                ی دارا اسـت، تـا جـایی کـه      ا    ژه ی و       جایگاه 

                                                                                                توحیــدی دانســت. ایــن مطالــب همگــی برگرفتــه از نــوع نگــاه اجتمــاعی ویــژه مقــام معظــم 

                                                                                                رهبری بـه آیـات نـورانی قـرآن کـریم اسـت و اثـری ماننـد طـرح کلـی اندیشـه اسـالمی در             

  .   دهد   ی م                            ی از این اندیشه واال را نشان  ا        برجسته           قرآن نمونه 

       ابـد  ی   ی   مـ                                                 توحیـد آغـاز و تـا جامعـه توحیـدی امتـداد                                           با شناخت الهیـات اجتمـاعی کـه از    

ــر     ــالب را بهت ــر انق ــی رهب ــاکمیتی و سیاس ــای ح ــ                                                           رفتاره ــوان   ی   م ــل          ت ــود و تحلی                       درک نم

ـ   عم  و          منـدتر         نظـام         شـناخت        تـر      مهم              ی داشت. از آن   تر      جامع                                  ی از آیـات قـرآن را بـا ایـن         تـر    ق   ی
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                 ت قـرآن خواهـد                     ی بیشـتر از آیـا         بـردار         بهـره                         داشت کـه عمـال  موجـب          توان   ی م            منظومه فکری 

ـ  آ                 در مکتـب فکـری           تـوان    ی   مـ                                     شد. این سبک مواجهـه بـا آیـات را                ی آموخـت؛   ا         خامنـه     اهلل   ت   ی

                                                                                                اویی که خود معلـم قـرآن بـوده اسـت و امـروز بـر اسـاس همـان تعلیمـات در مسـند تعلـیم            

                                     سرمشـق خـوبی بـرای اهـالی قـرآن               توانـد    ی   مـ       اسـت               قرارگرفتـه                            و تربیت و مـدیریت جامعـه   

      باشد.

 منابع

     کریم     قرآن 

ــدایت اهلل)   . 1 ــودی، هـ ــم    (،     1392                        بهبـ ــرح اسـ ــات و                 شـ ــه مطالعـ ــران: مؤسسـ                                     ، تهـ

           های سیاسی.       پژوهش

  ،                                              معـاد طـرح کلـی اندیشـه اسـالمی در قـرآن         (،     1411                           جعفری هرسـتانی و دیگـران)    . 2

                    ها، دفتر نشر معارف.                                              قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

               ، تهران: صهبا.   رسی   الک                  ترجمه تفصیلی آیه   (،     1394    علی)         ای، سید       خامنه  . 3

ــه  . 4 ــید         خامن ــی)           ای، س ــول    (،     1389      عل ــام فص ــرای تم ــی ب ــر                              حرف ــز نش ــران: مرک                          ، ته

             انقالب اسالمی.

         ، تهران.                            روح توحید نفی عبودیت غیر خدا   (،     1397    علی)         ای، سید       خامنه  . 5

ــه  . 6 ــید         خامن ــی)           ای، س ــرآن     (،     1392      عل ــالمی در ق ــه اس ــی اندیش ــرح کل ــران:                                         ط            ، ته

      صهبا.

                                       بــر مبــانی روش و قواعــد تفســیری              مــروری    (،     1393      علــی)            ای، ســید          خامنــه  . 7

ــت ــه              حضــرت آی ــه             اهلل خامن ــوره توب ــیر س ــه                              ای در تفس ــته ب ــالب )وابس ــیم انق ــران، نس                                           ، ته

                       انتشارات انقالب اسالمی(.

ــی از پژوهشــگران)         خســرو  . 8 ــاه و جمع ــت    (،     1396                                پن ــری آی ــه فک ــی     اهلل                        منظوم          العظم

                                                        ، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.  ای       خامنه
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               ، بـه تحقیـق                              مفـردات ألفـاو القـرآن       ق(،     1412                                   راغب اصـفهان ، حسـین بـن محمـد)      . 9

                      ، بیروت: دار الشامیة.                     داوودى، صفوان عدنان

ــدعلی)   .  11 ــفهانی، محم ــایی اص ــرآن )     ق(،     1429                              رض ــیر ق ــق تفس ــه   ( 2                        منط ــم: جامع                  ، ق

                  المصطف  العالمیة.

           ، بیــروت:                                     المیــزان فــی تفســیر القــرآن     ،     ق(    1391                           طباطبــای ، سیدمحمدحســین)   .  11

  .                       سة األعلمی للمطبوعات   مؤس

                             ، قــم: مؤسســه انتشــارات                صــرف ســاده    (،     1395          محمدرضــا)                    طباطبــایی، ســید     .  12

          دارالعلم.

 

 

 





 

 

3 

بررسی جایگاه روایات در تفسیر اجتماعی قرآن کریم با تأکید بر 

 آراء عالمه طباطبایی
 1نگین علیزاده

 

 چکیده

ــرآن   ــادی ق ــوین تفســیر اجته ــریم                                                                           تفســیر اجتمــاعی یکــی از رویکردهــای ن        ک

          گیـری از                    کوشـد بـا بهـره                                 به هـدف غـایی جامعـه مـی              برای نیل  مفسر        است؛ که 

                                                                 هـای عصـری را بـر آیـات عرضـه، مشـکالت را حـل و موانـع را                  ، پدیـده    عقل

ــد.     ــه و شــبهات را پاســخ ده ــازنده را ارائ ــی س ــای عمل ــرده، راهکاره ــع ک                                                                                    رف

       هـایی                                                                   رغم فوایـد چشـمگیر ایـن رویکـرد تفسـیری، ممکـن اسـت آسـیب           علی

                   گرایـی افراطـی و             هـا عقـل               ازجملـه آن                                          فراروی مفسـر وجـود داشـته باشـد کـه      

ــات و درنها  ــق روای ــار گذاشــتن مطل ــ                                        کن ــه رأ    ت   ی ــه تفســیر ب    ی                                  دچــار شــدن ب

                                 تحلیلــی، بــا تأکیــد بــر آراء -        تفســیری-                                       اســت. تحقیــق حاضــر بــه روش تبیینــی

ــه ــه            عالم ــه و ب ــاعی پذیرفت ــیر اجتم ــل را در تفس ــش واالی عق ــایی، نق                                                                          طباطب

ــات      ــاه روای ــه جایگ ــت ک ــخ داده اس ــؤال پاس ــن س ــیر                                                              ای ــیری در تفس                      تفس

                                                                                اجتماعی کجاسـت  عقـل قـوه تمییـز حـق و باطـل، و خیـر و شـر اسـت؛ امـا           

                                                                            خروج از اعتـدال برخـی از قـوا نظیـر قـوای شـهوت و غضـب، موجـب عـدم          

ـ           شـود. ازا                       کارکرد صواب عقـل مـی                                            بـرای نیـل بـه سـعادت حقیقـی نیـاز           رو   ن   ی

ــمت        ــام عص ــه مق ــه ب ــتند. توج ــزش هس ــزه از لغ ــه من ــت ک ــابعی اس ــه من                                                                                    ب

                                         
 alizadehnegin@yahoo.com                                                        . دانش آموخته دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم، قم، ایران. 1
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ــام ــ ب       اهــل  و      )ص(  بر      پی ــق از ایشــان،       )ع( ت   ی ــه اطاعــت مطل ــر ب ــات آم                                                       کــه از آی

                                                                    اسـت از یکسـو؛ و تأکیـدات قـرآن بـر نقـش تبیینـی، تعلیمـی و                   برداشـت       قابل

ــر، و    ــوی دیگـ ــات از سـ ــالت و اختالفـ ــواران در مجمـ ــت آن بزرگـ                                                                           مرجعیـ

                                                                    ، توجــه بــه ویژگــی ذووجــوه بــودن قــرآن، رجــوع بــه روایــات         بــر آن        افــزون 

-                                                         مؤیــد در کنــار عقــل در تفســیر اجتمــاعی ضــروری مــی          عنــوان      بــه           معتبــر را 

ــه  ــد؛ ک ــا               نمای ــه طباطب ــر عالم ــت       یی                          از منظ ــدم مخالف ــر ع ــایی نظی ــا معیاره                                          ب

                                   توان از اعتبار این روایات آگاه شد.                         باعقل و دیگر آثار صحیع می

ــان ــد واژگ ــی   گرا                                    تفســیر، تفســیر اجتمــاعی، عقــل   :                کلی ــات در     ی ــات تفســیری، روای                                  ، روای

               عالمه طباطبایی.                     تفسیر اجتماعی قرآن،

 بیان مسئله. 1

ــزری  ــد متعــال از ب ــراد خداون ــاز کشــف م ــر                                                      از دیرب ــر         و مهــم   ن ی    ت ــوده کــه    ن ی    ت                     امــوری ب

                                                           داشـته اسـت. در ایـن میـان مفسـران بـر طبـق سـالیق،                                                 اذهان علمـای اسـالمی را بـه خـود وا    

                                                       هــا و رویکردهــای مختلفــی را در تفســیر کتــاب خــدا                                  عالیــق و اســتعدادهای خــویش، روش

                                                                  انـد؛ کـه حاصـل کـار آنـان پیـدایش تفاسـیر مختلفـی نظیـر                                      مـراد او بـه کـار گرفتـه          و کشف 

                                                                                                   تفاسیر نقلی، عقلی یـا اجتهـادی بـا رویکردهـای علمـی، ادبـی، تربیتـی، اجتمـاعی و ... بـوده          

                                                                                               اسـت. تفسـیر عقلــی بـا رویکـرد اجتمــاعی یکـی از رویکردهـای نــوین در تفسـیر اجتهــادی        

   ن ی     الـد         جمـال    د ی                                 یر اجتمـاعی مقـاالت روشـنگر سـ                                         کریم اسـت. نقطـه جـدی آغـاز تفسـ           قرآن

                                  و پــس از آن بــا القــاء و ســدس   «                  العــروه والثقــی »                                و شــیخ محمــد عبــده در مجلــه    ی         اســدآباد

  «                 تفســیر المنــار »                                        تــرین نمونــه تفســیر اجتمــاعی یعنــی                                  نشــر دروس تفســیری عبــده شــاخص

     شـد                                                                                        پدید آمد. مکتب تفسـیری عبـده و پـس از او توسـط شـاگردان و مریـدانش پـی گرفتـه         

ــه  ــاعی ب ــیر اجتم ــه                            و تفس ــوان وجه ــاری                  عن ــیر نگ ــان تفس ــذار در جری ــد و تأثیرگ                                                         ای نیرومن

    (.  6   :    1388      زاده،                           معاصر خود را نشان داد)قاضی
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ــین تفاســیر معاصــر اهــل ســنت   ــادیس »                                       در ب ــن ب ــادیس)م   «                      تفســیر اب ــن ب     ق(،     1969                   از اب

ــی  » ــیر المراغ ــی)م   «                   تفس ــریم  »    ق(،     1954             از مراغ ــرآن الک ــیر الق ــلتوت)  «                           تفس      ق(،      1383  م            از ش

                   از ابـن عاشـور)م     «                      التحریـر و التنـویر   »    ق(،     1997                 از سـید قطـب)م     «                          تفسیر فـی ظـالل القـرآن    »

   از   «                       التفســـیر المنیـــر   »     ق( و     1416              از خطیـــب)م    «                                  التفســـیر القرآنـــی للقـــرآن   »    ق(،     1393

ــی)م  ــیر        1436          زحیل ــیعی تفاس ــیر ش ــان تفاس ــرآن  »                                            ق(؛ و در می ــوی از ق ــانی)م   «                   پرت                از طالق

ــف »    ق(،     1399 ــه)م    از   «          الکاشـ ــزان »    ق(،     1411           مغنیـ ــایی)م    «           المیـ ــه طباطبـ     ق(،     1412                          از عالمـ

ــوین » ــریعتی)م   «       ن ــرآن   »    ق(،     1418              از ش ــی الق ــن وح ــل اهلل)م    «                     م ــیر  »      ق(، و     1431              از فض         تفس

                                                هــای برجسـته تفســیر اجتمــاعی در دوره اخیــر                                           از آیــت اهلل مکــارم شـیرازی از نمونــه   «        نمونـه 

      آیند.          به شمار می

ــاعی،  ــعادت            مفســر                      در تفســیر اجتم ــان س ــه هم ــه ک ــایی جامع ــدف غ ــه ه ــل ب ــرای نی                                                               ب

                            هـای عصـری را بـر آیـات                             گیـری از عقـل، پدیـده                     کوشـد بـا بهـره                             حقیقی اجتماع اسـت، مـی  

ــازنده را     ــی س ــای عمل ــد و راهکاره ــع کن ــع را حــل و رف ــرآن عرضــه و مشــکالت و موان                                                                                             ق

                                                       رغــم فوایــد چشــمگیر ایــن رویکــرد تفســیری، ممکــن                               شــبهات را پاســخ دهــد. علــی           ارائــه و

         افراطـی        یـی    گرا            هـا عقـل                                                           هایی فراروی مفسر وجـود داشـته باشـد کـه ازجملـه آن             است آسیب

ــیری و درنها   ــات تفس ــق روای ــتن مطل ــار گذاش ــ                                                    و کن ــه رأی     ت   ی ــیر ب ــدن در تفس ــار ش                                     گرفت

       است.  

                                    ورت رویکــرد اجتمــاعی بــه تفســیر       و ضــر   ت   یــ           بررســی اهم »              هــایی نظیــر                 اخیــرا  پــژوهش

ــ ــرآن و آس ــ   ب ی             ق ــی)  «   آن   ی      شناس ــه »   (،     1379           از نفیس ــانی و شاخص ــاعی                   مب ــیر اجتم ــای تفس                          ه

ــریم ــرآن ک ــی  «              ق ــریم   »    ( و     1388     زاده)         از قاض ــرآن ک ــاعی ق ــیر اجتم ــانی تفس ــؤدب و   «                                          مب             از م

ــان ــه     1392     زاده)   ی       روح ــانی، شاخص ــه مب ــام                                 ( در زمین ــاعی انج ــیر اجتم ــرورت تفاس ــا و ض                                             ه

                                                                        هـا غالبـا  بـا نگـاهی عـام، کلیـت ایـن رویکـرد تفسـیری و یـا                          ایـن پـژوهش                 شده اسـت کـه   

                                             انــد، و تــاکنون جایگــاه روایــات تفســیری                                               هــای آن را مــورد بررســی و نقــد قــرار داده      آســیب

                قــرار نگرفتــه    ی                 کــریم موردبررســ                                        طــور خــاص در تفســیر اجتمــاعی قــرآن       بــه    )ع(          معصــومان
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                                    تحلیلــی، بــا تأکیــد بــر نقــش و - ی       تفســیر-                                                   اســت. بنــابراین، تحقیــق حاضــر بــه روش تبیینــی

ــه ایــن ســؤاالت پاســخ داده اســت کــه جایگــاه                                                                                                   جایگــاه واالی عقــل در تفســیر اجتمــاعی، ب

      هـای                   گیـری از آمـوزه                                          آ                              روایات در تفسـیر اجتمـاعی کجاسـت  و آیـا عقـلآ صـرف بـرای بهـره        

                  قرآنی کافی است   

 تفسیر اجتماعی و جایگاه عقل در آن. 2

 تعریف تفسیر اجتماعی .1-2

          گیـری از                  کند تا با بهـره                                                          تفسیر اجتماعی که ازجمله تفاسیر عقلی و اجتهادی است، تالش می

                                                                                         نیروی عقل، راهکارهای نیل به سعادت جمعی را در قرآن بیابد. در تعریـف ایـن تفسـیر آمـده     

         های بشری      یافته   ی                                                      تفسیر اجتماعی عبارت از هرگونه تالش عقالنی در جهت همسوساز »     است: 

             سـابقه یـا                                                                 و یا نقد فرآیند فهم دینی با عقالنیت است و اساسا  طرح مباحث بـی                 با معارف قرآنی

                                                                                  سابقه مانند مباحث سیاسی و حکومتی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و غیره از سـوی مفسـران     کم

                                                                                     دوره اخیر، بدون پذیرفتن جایگاه و نقش واالی عقل در فهم و استنباط مسائل از قرآن و در پی 

                              (. بـر ایـن اسـاس مفسـران      9   :    1999      زاده،     قاضی  «)                     اد بر تفسیر میسر نیست                 آن گشودن باب اجته

            اند.تفسـیر                                                                                  معاصر، نقش واالی عقل و خـردورزی را در تفسـیر پذیرفتـه و بـر آن تأکیـد کـرده      

                                                       توان بـه نگـاه جامعـه گرایانـه بـه قـرآن کـریم،                                  هایی دارد که از آن جمله می             اجتماعی شاخصه

                تفسـیر اشـاره      ی     سـاز    ی        و عمـوم    ی   سـ  ی  نو                       ایتگری قـرآن، سـاده                       در تفسیر، تأکید بر هد    یی   گرا     عقل

  . (    1388      زاده،         ؛ کاظم   118  ،   68  ،   39  ،   23   :    1379         ؛ نفیسی،    195  :     1972          رک: شریف،  )   کرد

 . تعریف عقل و تبیین ارزش آن 2-2

                                                                                              عقـــل در لغـــت بـــه معنـــای امســـاک و بازداشـــتن اســـت ماننـــد بســـتن شـــتر بـــا   

ــدی،  ــب،    159  ،  1   :    1419                  عقال)فراهیــ ــارس،     578   :    1414            ؛ راغــ ــن فــ   و    (  69  ،  4     :    1414                     ؛ ابــ

   :    1414                                         ای کـه آمـاده قبـول علـم اسـت)راغب،                                    )فراهیـدی، همـان( یـا قـوه                    نقیض جهل اسـت 
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         (. عقـل    43 ،         )عنكبـوت  «                    آ َّ    أ     م            و  مـا ی ع ق ل هـا إآلَّـا الأعـال ممون      »                 ای آمـده اسـت:                کـه در آیـه            ( همچنان   577

                طـل، و خیـر و                           تـوان بـا آن حـق و با               ای کـه مـی                                           در اصطالح قرآن کریم عبـارت اسـت از قـوه   

                                                                                             شــر را تشــخیص داد، عمــل نمــود و بــه ســعادت حقیقــی رســید. عالمــه طباطبــایی در ایــن  

   آن     له ی    وســ                                      اى كــه انســان در خــود دارد و بــه                                                   زمینــه معتقــد اســت مــدركات آدمــ  و آن قــوه 

                                                دهــد، قعقــلق اســت، و در مقابــل ایــن عقــل،                                               خیــر و شــر و حــق و باطــل را تشــخیص مــ 

ــر  ــون و ســفاهت و حماقــت و جهــل ق ــه مجمــوع آن                                        جن ــل                           ار دارد ك ــروى عق ــود نی                             هــا كمب

     (.     247  :  2   ،    1374                  است)رک: طباطبایی، 

ــیار       ــان بس ــت انس ــین سرنوش ــل و تعی ــق و باط ــل در ادراک ح ــش عق ــا نق ــن مبن ــر ای                                                                                              ب

  ؛  3 ،         ؛ زخــرف   73 ،     )بقره  ات    یــ                                     اســت. خداونــد متعــال نیــز درآ             انکــار           رقابــل  ی   و غ   ت   یــ     بااهم

ــد ــدگان    از  (   17 ،      حدی ــل         بن ــتار تعق ــت؛ و در                    ، خواس ــه در              اس ــرادی را ک ــات، اف ــیاری از آی                                          بس

ــدگی خــویش از ایــن قــوه بهــره نمــی  ــراز                                             زن ــر ف ــد را نکــوهش کــرده اســت؛ نظی ــال  »                                               برن  ْ     أْف

  ؛   32 ،           انعــــــام ؛  65 ،           عمــــــران    آل   ؛  76  و     44 ،          بقــــــره                         کــــــه در آیــــــات    «ْ               ْتع ق ل ــــــون

ــراف ــونس ؛   169 ،            اعـــــ ــود ؛  16 ،           یـــــ ــف   ؛  51 ،          هـــــ ــاء   ؛   119 ،           یوســـــ    ؛  67  و     11 ،             انبیـــــ

ــون ــافات ؛  61 ،     قصــص ؛  81 ،        مؤمن ــه     138 ،       ص ــت      ب ــه اس ــات                کاررفت ــد آی ــاتی مانن ــره                           . آی   ؛    171 ،       )بق

                                 ارزش بــودن مقــام کســانی اســت                              ( نیــز بیــانگر پســت و بــی  68 ،    یــس  ؛    111 ،      یــونس  ؛   22        انفــال،

      کنند.           که تعقل نمی

             دانـد، نـه                                                                                  عالمه طباطبایی مراد از تعقـل را در قـرآن، ادرای تـوأم بـا سـالمت فطـرت مـی       

ــأث ــایی،     ر ی                  تعقــل تحــت ت ــال نفســان )رک: طباطب ــز و امی ــا    249   ، 2    ،     1374                                            غرائ ــن مبن ــر ای                      (؛ ب

                                                                                            عقالنیتی، مالک قرآن کریم است کـه همـراه بـا فطـرت سـالم و الهـی باشـد. از سـوی دیگـر          

ــه   ــال در آی ــد متع ــوره روم    31                           خداون ــی  1          س ــد    م ــال     :         فرمای ــد متع ــه خداون ــی ک ــرت اله                                       فط

                                         
ْ     َّ     َّ  ْفْأق م  و ج ه ك  ل لدِّینآ ح نیفا  ف طأر ْت اللَّه  الَّتی »  .1 ْ  أ آ    َّ            ِّ  م   أْ  ِّ م        م ْ  أْ       َّ  آ             ْفْطر  النَّاس  ع ْلی ها ال ْتب دیْل ل ْخلأقآ اللَّه  ذل ك  الـدِّینم الأْقـیِّمم و  لك ـنم ْأكأْثـر  النَّـاسآ ال          ْ ْ                   ِّ  آ            أ       ْ      ْ        ْ      َّ       ْ  ْ

   «.    ْ  م    ی ع ْلممون 
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ــه            انســان ــیم اســت؛ و از ایــن دو مقدم ــده اســت، همــان دیــن حنیــف و ق ــر آن آفری                                                                                            هــا را ب

                                                                     کــه معیــار عقالنیــت در قــرآن کــریم عبــارت اســت از همــاهنگی و         شــود                    نتیجــه گرفتــه مــی

                                                  ، عقــل ســلیم در فطــرت ســالم و بــدون گنــاه و     گــر ی د         عبــارت                                    همراهــی بــا دیــن خداونــد. بــه

                                                                                               آلـودگی اســت؛ و فطــرت ســالم همــان دیــن حنیـف اســت. بنــابراین، عقــل ســلیم، همــراه و   

                             هماهنگ با دین حنیف الهی است.

 های عقللغزش .3-2

                                                                                   تأکیـدات فـراوان قـرآن کـریم بـر تعقـل و نیـز روایـاتی کـه عقـل را حجـت                         با توجه بـه  

                               خــالی از خطاســت امــا گــاهی        خــود   ی     خــود                  رســد عقــل بــه                 ، بــه نظــر مــی1     انــد                بــاطنی دانســته

                                   شـود. از منظـر عالمـه طباطبـایی                      صـحیع عقـل مـی      ص ی     تشـخ                               عواملی موجـب لغـزش و عـدم   

                    کــه تکــوین، آن را                                       شــود و در اصــل میــان عقــل موجــود                                      نیــز عقــل هرگــز دچــار خطــا نمــی

                     ای وجــود نــدارد؛ و                                                                             بــرای تمیــز حــق از باطــل در انســان قــرار داده و خطــای معــدوم رابطــه

     (.     261  ،   11     :    1374                  شود)رک: طباطبایی،                                  در اصل خطا در علوم و حواس واقع می

                                                           شـود كـه یكـ  یـا چنـد قـوه آدمـ  بـر سـایر قـوا                       بسـا مـ    »     دارد:                     عالمه طباطبایی بیان می

                                                    انـدازد، مـثال  درجـه شـهوتش از آن مقـدارى كـه                                  در درون بـه راه مـ                كند و طوفـان          غلبه م 

        توانــد                          رود، چشــم عقلــش نمــ                                         كنــد، و یــا درجــه خشــمش بــاال مــ                           بایــد باشــد تجــاوز مــ 

         شـود، و                                                          حكـم بقیـه قـواى درونـیش باطـل و یـا ضـعیف مـ               جـه  ی                      حقیقت را دری كند، درنت

       كنـد،                              ف وادى تفـریط سـقوط مـ        طـر                                  طـرف وادى افـراط، و یـا بـه                                 انسان از مرز اعتدال یا بـه 

      هـاى                                                شـود كـه بـر طبـق مـداری باطـل و شـهادت                                               وقت عقـل آدمـ  نظیـر آن قاضـ  مـ          آن

ـ                   كاذب و منحرف و تحر                                               كنـد، یعنـ  در حكمـش از مـرز حـق منحـرف                     ، حكـم مـ        شـده    ف   ی

                                         
                                                                                  ای هشام  خداوند را بر مردمان دو حجت است: حجت  ظاهری و حجت  بـاطنی. حجـت ظـاهری     »        فرمودند:   ع             . امام کاظم1

   (.  16   : 1   ،    1417        )کلینی،   «     هاست                          هستند و حجت باطن  همان عقل   ع                                    همان فرستادگان و پیامبران و امامان
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            طباطبـایی،    «)       توانـد                                                                           شود، هرچند كه خیلـ  مراقـب اسـت بـه باطـل حكـم نكنـد، امـا نمـ              م 

1374     ،    2 : 249     .)     

                                                                                              بنابراین، عقـل سـلیم در فطـرت سـالم اسـت کـه اعتقـاد و عمـل صـواب بـه دنبـال دارد؛            

   ی     زدگـ                                                                                        اما در صورت غلبه قـوای شـهویه و غضـبیه بـر عقـل، رذائلـی نظیـر لجاجـت، شـتاب         

                                           آیـد کـه مـانع و حجـابی بـرای تمییـز                                                    ظـن و گمـان، عصـبیت و ... بـه وجـود مـی            بـر    ه ی    و تک

                           یگانــه عــاملی اســت کــه   «       تقــوا »      رســد     مــی                    شــود؛ و بــه نظــر                                حــق و باطــل توســط عقــل مــی

                              تشـخیص داده و عمـل نمایـد.       ی      درسـت                   شـود عقـل بـه                                    موجب تعدیل قوا گشته و موجـب مـی  

                                                                                            از منظر عالمه طباطبایی نیز معـارف حقـه، علـوم نـافع و افکـار صـحیع بـراى كسـ  حاصـل          

ــرده و فضــائل ارزشــمند       از                   شــود مگــر بعــد       نمــ  ــق و خــوى خــود را اصــالح ك                                                                   آنکــه خل

ــانیت ر ــان              انس ــن هم ــه ای ــد ك ــرده باش ــب ك ــوا »                                          ا كس ــت  «       تق ــایی،        اس   :  5     ،    1374                 )رک: طباطب

                                                                                         بر این مبنا تقـوا عامـل اساسـی در تعـدیل قـوا، سـالم مانـدن فطـرت و سـالمت عقـل               (.   269

                                                         هـای عقـل کـه در روایـات نیـز بـه آن اشـاره شـده                                                  است؛ و بـرای در امـان مانـدن از لغـزش    

                                            اره عقــل خـود را خطاکــار بدانیــد؛ چــرا       همــو »          فرمودنــد:  ع                                       اسـت کــه از آن جملــه امــام علـی  

   (،    158   :    1411          ؛ آمــدی،   91  :     1376        لیثــی،   «)     شــود   ی                                                   کــه اعتمــاد کامــل بــه عقــل باعــث اشــتباه مــ

      هـای                                  اختصـار بـه مـواردی از لغـزش                                                             رعایت تقوا و تعدیل قـوا ضـروری اسـت. در اینجـا بـه     

     شود:            عقل اشاره می

 ظن  و گمان بر یهتک .1-9-9

                                                        فکـری بشـر را پیـروی از ظـن و گمـان دانسـته اسـت                   لغزشـگاه    ن ی    تـر                     قرآن کـریم بـزری  

َ             آ  آ    َّ                     و  إآن  ت ط ـع  ْأكأْثـر  م ـن  ف ـی الأـْأر ضآ یمض ـَلوی  ع ـن  س ـبآیلآ اللَّـه            »         فرمایـد:     مـی   ص                   و به پیامبر اکرم ْ    آ  م       آ          ْ  أْ               أ
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                                      ( در طــول تــاریخ اندیشــه بشــر اول    336 ،        )انعــام « آ      َّ آ م     آ َّ    َّ م     آ    م    آ َّ    أ م              إآن  ی تَّبآعمــون  إآالَّ الظَّــنم و  إآن  همــم  إآالَّ ی خأرمص ــون 

     1                 خطا نهی کرده است.      گونه   ن ی                                          ر قرآن کریم به بشر هشدار داده و او را از ا  با

 . تمایالت نفسان 9-9-9

                                                                                          الزمه تبعیـت از شـهوات و تمـایالت نفسـانی ایـن اسـت كـه تحـول  در طـرز فكـر نیـز            

                                     شــده و در مجــراى احســاس و عاطفــه                                                           پیــدا شــود یعنــ  فكــر هــم از مجــراى عقلــ  خــارج 

     هـا                                                                              بسیارى از كارهـای  كـه از نظـر عقـل فسـق و فجـور اسـت، از نظـر میـل             جه ی            بیفتد و درنت

         شـــمرده        یـــی  رو                                                                     و احساســـات، تقـــوا و جـــوانمردى و خـــوش اخالقـــ  و خـــوش     

ــر مســئله   111  :  4    ،     1374                شــود)طباطبایی،  ــی                  ( در ه ــراض ب ــا انســان خــود را از شــر اغ -                                              ای ت

           سـت عمـل             توانـد در                                                        توانـد صـحیع فکـر کنـد یعنـی عقـل در محیطـی مـی                        طرف نکنـد نمـی  

ْ            و  ْخـْتم  ع لـ    »           (. در آیـه   67  :   26    ،     1384                                               بکند کـه هـوای نفـس در کـار نباشـد)مطهرى،        ْ            س ـم ع ه          

ــْل ع لــ  ْ            و  ْقلأبآــه  و  ج ع  ــه        ْ  أ آ           ــه  م ــن  ب ع ــد  اللَّ ْ  آ            ْ                               َّ                ب ْصــرآه  غ شــاو ة  ْفم ــن  ی ه د ی ــه وجــود    (،   23         جاثیــه،   «)               ب

  ه                                                                                        حجــاب بــر گــوش و قلــب و چشــم در صــورت غلبــه هــوای نفــس اشــاره شــده اســت کــ

                                        ای جز لغزش عقل و گمراهی به دنبال ندارد.     نتیجه

 . عصبیت9-9-9

                بـه قـول یـا               یرمنطقـی                                                    های عقل عصـبیت اسـت کـه بـه معنـای وابسـتگی غ                  از دیگر لغزش

                                                                                            عقیده باطل و یا عادات و رسـوم خاصـی اسـت کـه پـرده ضـخیمی بـر دیـده و عقـل انسـان           

ــل و    ــق و باط ــخیص ح ــایق و تش ــده و او را از درک حق ــروم                                                              افکن ــده مح ــلحت و مفس                            مص

               اسـت. عصـبیت       یم     تقسـ                                                                    سازد. عصبیت در قرآن کـریم بـه دو نـوع مـذموم و ممـدوح قابـل        می

ــه   ــته شخصــی، قبیل ــنج دس ــذموم در پ ــان                                            م ــر روش بزرگ ــبیت ب ــاهلی و عص ــی، ج                                                   ای، حزب

                                         
                     بایـد همـان ظـن و                             توان یقین حاصل نمود، مـی                                                                  البته باید توجه داشت که در مسائل ظنی و احتمالی و در مواردی که نمی   .1

                                                                                                                     احتمال را در نظر گرفت. اما ظن را بجای ظن، و احتمال را بجای احتمال باید پذیرفت؛ نـه آنکـه ظـن و احتمـال را بجـای      

   (.  64-  65  :   26    ،     1384           کند)مطهرى،   می                                             یقین در نظر گرفت. این دومی است که ایجاد خطا
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ــزاده،           جــای مــی ــا و آخــرت    68-  65  :     1396                         گیرد)ناصــع و علی                                              ( کــه پیامــدهای شــومی در دنی

                                                    تــوان بــه بازمانــدن از درک حقــایق و مصــالع، از          هــا مــی    آن    ین    تــر      هــم                           بــه همــراه دارد کــه از م

                                                                                                دست دادن ایمان و اختیـار امـور، ایجـاد رنـج، از بـین رفـتن اتحـاد جامعـه، زنـدگی سـخت           

ــی ــا اعــراب جــاهلی، کــوری در قیامــت و عــذاب                  در دنیــا، ب ــدن، محشــور شــدن ب ــاور مان                                                                                  ی

     (.     154-   133  :     1391                                شدن در آتش دوزخ اشاره کرد)همان، 

 لجاجت .4-9-9

ــاره   ن   یــ                      هــای عقــل اســت؛ درا                              لجاجــت نیــز از دیگــر لغــزش ــد:           فرمــوده  ع               امــام علــی        ب        ان

         هایشــان                                     ( پیــامبر اکــرم ص نیــز در توصــیه   511       رضــی:   «)    دزدد                             لجاجــت، رأى درســت را مــی »

ــی ــام عل ــه ام ــد:   ع                    ب ــانش پشــیمان     »           فرمودن ــادان  و پای ــازش، ن ــه آغ ــز؛ ك                                                                    از لجاجــت بدرهی

                                                       رسـد منشـأ لجاجـت غلبـه قـوه غضـبیه انسـان بـر                   نظـر مـی       بـه     (.  14   :    1383         حرانـی،    «)     اسـت 

                                                                                               دیگر قوا است که بـا نـادانی همـراه اسـت، مـانع رسـیدن بـه رأى درسـت شـده و در نهایـت           

      شود.                   به پشیمانی منجر می

 بررسی جایگاه روایات در تفسیر اجتماعی. 3

                        هــای احتمــالی آن بــا                            جایگــاه واالی عقــل، لغــزش       رغــم   ی                                بــر مبنــای آنچــه گذشــت، علــ

                هـا در افـراد                                                                                    وجه به غلبـه برخـی قـوا بـر برخـی دیگـر همـواره وجـود دارد و ایـن لغـزش           ت

                                                                                              مختلف اسـت؛ و هـر کـس بـه میـزان برخـورداری از اعتـدال قـوا و رعایـت تقـوا، فطـرتش            

                                                          شـود. بنـابراین در یـک جامعـه، بـا توجـه بـه طـرز                   منـد مـی                                 سالم مانده و از عقل سلیم بهـره 

      رسـد                                                         پدیـد خواهـد آمـد. بـر ایـن مبنـا بـه نظـر مـی                                             افکار مختلف اعضای جامعـه، اخـتالف  

                                          هـای عقـل اسـت، و نیـل بـه اتحـاد و                                                             برای در امان ماندن از اختالفـاتی کـه ناشـی از لغـزش    

                                                                                                  انسـجام جامعـه، تمسـک بـه منبـع یـا منـابعی کـه منـزه از لغـزش و خطـا هسـتند، ضــروری             

     است.
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   ی    ســو                 طــور كــه بــه   ن                       اجتمــاع انســان  همــا »      دارد:            بیــان مــی        بــاره   ن   یــ                     عالمــه طباطبــایی درا

                                            رود و ایـن اخـتالف قـاطع الطریـق سـعادت                             اخـتالف هـم پـیش مـی       ی    سـو            رود، بـه        تمدن می

               رود و نخواهــد                                                          هــاى عقــل فكــرى و قــوانین مقــرره آن از بــین نمــ                           نــوع اســت و بــا فرمــول

                              انجامـد. تنهـا رافـع ایـن                هـا مـی                                                                    رفت زیـرا همـین عقـل اسـت کـه بـه اخـتالف میـان انسـان         

         دهـد، و             هـا مـ                                                         ت، كـه خداونـد سـبحان آن را بـه آحـادى از انسـان                          اختالف شعور نبوى اسـ 

ــس ــایی،   «)    ب ــ      (. ازا   157  :  2     ،    1374                رک: طباطب ــتالف در       رو   ن   ی ــدایش اخ ــأ پی ــود، منش ــل خ                                           عق

ــه  ــب ب ــرا مرات ــه اســت زی ــدگان ی    کارگ                                    جامع ــل            رن ــر همگــان از عق ــاوت هســت؛ و اگ                                              آن متف

ـ                               ه فطـرت سـالم و دیـن                                                                       سلیم برخوردار باشند هیچ اختالفـی پـیش نخواهـد آمـد و همگـان ب

ْ     َّ   ْفْأق م  و ج ه ك  ل لدِّینآ ح نیفا  ف طأر ْت اللَّه  »                     حنیف روی خواهند آورد:      (.    31 ،    )روم «ْ ْ                   ِّ  آ            أ  

                                                                                          بر این مبنا نیـل بـه سـعادت جمعـی، نتیجـه عبـور از گـذرگاه مشـترک حجـت بـاطنی و           

   در   ع    ت   یــ ب         و اهــل  ص                        هــای پیــامبر اکــرم                 گیــری از آمــوزه                                  حجــت ظــاهری اســت؛ یعنــی بهــره

                                                                                  عقـل. قـرآن کـریم نیـز عـالوه بـر توصـیه بـه تعقـل، بـر نقـش تعلیمـی و                ی ر ی  رگ    کـا            کنار بـه 

ــرم  ــامبر اک ــی پی ــول    ص                            تبیین ــه حضــرت رس ــرده و ب ــد ک ــت    ص                                        تأکی ــر حجی ــی االم                         و اول

                                                                                               بخشــیده و همگــان را بــه اطاعــت از آنــان دعــوت کــرده اســت. عــالوه بــر آن در روایــات،  

                        سـنت قطعـی و روایـات                                                                     قرآن کریم با وصف قذو وجوهق معرفـی شـده اسـت کـه رجـوع بـه      

          نماید.                                                         معتبر برای کشف مراد خداوند متعال، در کنار عقل ضروری می

 ص بررسی عصمت و نقش تبیینی و تعلیمی پیامبر اکرم. 1-3

ــد دانســته شــده اســت   ــریم اطاعــت از رســول اطاعــت از خداون ــرآن ک ــعآ  » :                                                                             در ق ــن  یمط        م   آ     م 

ْ    ْ         َّ   الرمسموْل ْفْقد  ْأطاع  اللَّـه   ْ  ْ ْ                                               طـوع، ضـد ْکـره بـه معنـی انقیـاد، گـردن نهـادن                               قاطاعـتق، از ریشـه     «.    م م          

ــت)فراهیدی،   ــدن اسـ ــب،    219   : 2   ،    1419                              و رام شـ ــدا و     529  :     1414           ؛ راغـ ــت از خـ                          (. اطاعـ

         ایشـــان                                        از اوامـــر و اجتنـــاب از نـــواهی   ی        بـــردار                               نیـــز بـــه معنـــی فرمـــان     )ص(   ل      رســـو

    (.  9  ،  5   :    1374            ؛ طباطبایی،    236  :  3  ،     1388           باشد)طوسی،     می
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ــد     ا ص                          تن اطاعــت از رســول خــد                     رســد، یکســان دانســ               بــه نظــر مــی                       و اطاعــت از خداون

ــر عصــمت   ــی ب ــذکور را از            ایشــان                             ســبحان دلیل ــه م ــز آی ــریقین نی ــب مفســران ف                                                             اســت. غال

     . در  1             شــده اســت:                                    انــد کــه در ســه ناحیــه واقــع        دانســته  ع                  عصــمت پیــامبر   ل   یــ  دال   ن ی    تــر   ی    قــو

ــرت   ــواهی آن حض ــر و ن ــام اوام ــه تم ــال   2   ؛                                            ناحی ــد تع ــب خداون ــه از جان ــه آنچ   ی                                                . در ناحی

                                                                     . در تمـام کارهـا و افعـال ایشـان؛ زیـرا اگـر احتمـال خطـایی          3                             مسئول ابـالغ آن بـوده اسـت    

                         هـا، امـر بـه اطاعـت                                                               رفت هرگز اطاعتش، اطاعـت خداونـد متعـال نبـود و انسـان                از ایشان می

  ؛    123  :  3 ،    1372            ؛ طبرســـی،   11  :  5 ،    1374                         شـــدند)رک: طباطبـــایی،                              و تبعیـــت از ایشـــان نمـــی

ــی،  ــر راز   268  :  3      1388             طوســـــ ــاوی،    151  :   11 ،    1421  ،  ی                ؛ فخـــــ   ؛   86  :  2 ،    1418                 ؛ بیضـــــ

  ؛   73  :  2  ،     1417                     ؛ ســـــید شـــــبر،    719  :  2  ،     1412               ؛ ســـــیدقطب،    539  :  1  :     1417             زمخشـــــری، 

   (.   146  :  4  ،     1378       ؛ طیب،    114  :  2  ،     1374        قرائتی، 

                                                                                            بر این مبنا اطاعـت و پیـروی مطلـق و بـدون قیـد و شـرط بیـانگر آن اسـت کـه شـخص          

ــوده و مصــون از خطاســت  ــه اطاعــت مطلــق از                                                        مطــاع دارای مقــام عصــمت ب            آ                             ؛ و ایــن امــرآ ب

     1                                ، در آیات فراوانی تأکید شده است. ص           حضرت رسول

ُ  أ          ِّ       َّ  آ                و  ْأنأْزلأنــا إآْلی ــک الــُذكأر  ل ت ب ــیِّن  ل لنَّــاسآ مــا  »                                                   از ســوی دیگــر، خداونــد متعــال در آیــه شــریفه      ْ أ ْ أ    آْ       

ْ  َّ م      ن ُزْل إآْلی هآم  و  ْلع لَّهمـم  ی ْتْفكَّـرمون   ْ   آْ    آ      ْ    َّ م     ْ   ُ                اشـاره کـرده      ص                                     ( بـر نقـش تبیینـی حضـرت رسـول       44 ،      )نحـل  «    

ــت)فراهیدى،     ــاندن اس ــف و شناس ــای کش ــه معن ــان ب ــینق از بی ــت. قتبی     ( و    379  :  8 ،      1419                                                                             اس

                    (. مفســران اقــوال    158   :    1414            شــود)راغب،                                                      بـه شــرح مجمــل و مــبهم در کــالم نیــز گفتــه مــی 

ْ   آْ    آ                                                         مختلفی در تفسـیر فـراز قل ت ب ـیِّن  ل لنَّـاسآ مـا ن ـُزْل إآْلـی هآم ق دارنـد؛ برخـی، مـراد از عبـارت یـا              ُ   د                              ِّ       َّ  آ      

ــی،     ــام)رک: قرطبـ ــین احکـ ــده را تبیـ ــوزی،     119  :   11 ،    1415                                             شـ ــن جـ   ؛    562  :  2  ،     1422                   ؛ ابـ

   (؛    192  :  5 ،      1336  ،                                                        ؛ برخـــی، تبیـــین اوامـــر و نـــواهی)رک: كاشـــان  (   375  :       1418،6          قاســمی،  

ــایی،    ــارف الهی)طباطب ــین مع ــی، تبی ــرآن     261  :   12 ،    1374                                           برخ ــالت ق ــین مجم ــی، تبی                                      (؛ برخ

                                         
  .  59 ،      ؛ نساء 7 ،     ؛ حشر  12 ،       ؛ تغابن  13 ،        ؛ مجادله  33 ،      ؛ محمد  56 و  54 ،     ؛ نور  46 و  21 و 1 ،       ؛ انفال  92 ،       ؛ مائده   132  و   32 ،        آل عمران      . رک: 1
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ــا،    بــی            ؛ طنطــاوى،    212  :        1421،21 ، ی              )رک: فخــر راز       ابــن    ؛  79  :  3  ،     1415            ؛ بغــدادی،    159  :  8     ت

ــه،  ــر،     ؛   396  :  3  ،     1413        عطی ــن کثی ــالت       . (   493  :       1419،4               اب ــین مجم ــر تبی ــالوه ب ــی ع                                         و برخ

        انسـان                                                                                               قرآن، تبیـین چیـزی بـیش از احکـام قـرآن ماننـد تحـریم نکـاح عمـه و خالـه همسـر           

       طبـی،              انـد)رک: قر         دانسـته      ر ص                                      را از مـوارد شـمول تبیینـات پیـامب                                    ]کـه هنـوز همسـر اوسـت    

   ص                                                                                    (؛ و گـروه غالــب دیگــری معتقدنــد کــه همــه مــوارد گفتــه شــده بــه پیــامبر   38  :  1  ،     1415

                  شــود)رک: طوســی،                                    هــا، حجــت بــر مــردم تمــام مــی    آن    له ی    وســ                               تفــویض شــده اســت کــه بــه

ــی،    385  :  6 ،    1388 ــور،    558 :   6 ،    1372             ؛ طبرســ ــن عاشــ ــی،    132-   131  :        1384،13                     ؛ ابــ              ؛ مراغــ

ــی،   89  :   14 ،    1364 ــل   389  :  7  ،     1415             ؛ آلوســ ــوى،  «   233  :   13 ،    1419    ،   اهلل           ؛ فضــ ــ  بروســ                       ؛ حقــ

    (.      و ...     143  :   14 ،    1418       زحیل ،    «  37  :  5  ،     1415

ْ                                                    رسد تعبیـر قمـا ن ـُزْلق عـام اسـت و محـدود کـردن شـأن پیـامبر                  به نظر می  ُ              بـه تبیـین      ص                  

                                 تبیــین هــر آنچــه در قــرآن از    ی       طــورکل                                                           فقــط یکــی از مــوارد گفتــه شــده وجهــی نــدارد و بــه

ـ  گ   ی                                                             مجمالت، احکام، توحید و معـارف الهـی و ... اسـت، را در برمـ                                ؛ و نیـز بـا توجـه بـه       رد   ی

                                                                                                  تفاوت ظرفیت افـراد، گـاهی ممکـن بـوده حتـی بـه تبیـین واضـحات قـرآن نیـز نیـاز باشـد؛             

ــران ــی از مفس ــی،  )                  برخ ــتعداد      (  89  :   14  ،     1364             رک: مراغ ــم و اس ــب فه ــاوت مرات ــه تف ــز ب                                                نی

                             مراتــب و اســرار تشــریع را                      طبــق ایــن تفــاوت   ص                                            د اشــاره کــرده و معتقدنــد کــه پیــامبر      افــرا

                  از سـوی مفسـران      ص                                                                 نمودند. بر ایـن مبنـا نقـش تعلیمـی و تبیینـی حضـرت رسـول              بیان می

                        فریقین پذیرفته شده است.

  بررسی عصمت و مرجعیت اولی االمر. 2-3

                        مجمالتــی نیــز دارد؛ و                                                                      قــرآن کــریم در کنــار آیــات محکــم و مبــی ن، متشــابهات و       

                                                                                           گونــه کــه ارجــاع بــه محکمــات را راه حلــی بــرای تعلــیم و رفــع متشــابهات در نظــر          همــان

                                                را نیـز راهـی در جهـت تبیـین مجمـالت قـرار                          و اولـی االمـر    ص                          ؛ ارجـاع بـه پیـامبر   1     گرفته

                                         
ْ  م  مْ    آ   و همو  الَّذی ْأنأْزْل ع ْلی ك  الأك تاب  م نأهم آیاتو ممح ْكماتو همنم أ مُّ الأك تابآ و  أ ْخرم ممْتشابآهاتو » .1 ْ    و  م م    ُّ   أ     آ       ْ    ْ        أ          أ م     و  م    ْ    (. 7 ،     عمران     )آل « م     َّ    ْ أ
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                                                                           سـوره نسـاء نیـز خداونـد متعـال، مؤمنـان را بـه اطاعـت از خـویش و              59       در آیه    .1        داده است

    ْ ُّ      َّ              ْ     م      َّ                  یـا ْأیُّه ــا الَّـذ ین  آم ن ـوا ْأط یعمـوا اللَّــه  و       »         فرمایـد:                                    اولـی االمـر دعـوت نمــوده و مـی       و  ص         رسـول 

                                                                     . واژه قا ولـیق از ا ول ـو، اسـم جمـع بـوده کـه واحـد نـدارد          «ْ     م      م م               أْ    آ    أ       ْأط یعموا الرمسمول و  أ ول ی الأْأم رآ م ـنأك م  

ــه معنــی ذو و صــاحب اســت)فراهیدى،  ــه معنــی    371  :  8  ،     1419                                       ب         شــأن و                                 (؛ و کلمــه قأمــرق ب

ــابراین مــی  88   :    1414                  کــار هســت)راغب،  ــر کســانی هســتند کــه                    (. بن ــی االم ــوان گفــت اول                                                  ت

              هـا مراجعـه                                          انـد کـه در مواقـع ضـروری بـه آن                                                      متولیان و صاحب اختیـاران تـدبیر امـور مـردم    

  . (   391  :  4  ،     1374          طباطبایی،   ؛   326  :  3  ،     1372               شود)رک: طبرسی،   می

               در کنـار هـم                    و اولـی االمـر             از رسـول                                                       با توجه به اطـالق آیـه شـریفه در امـر بـه اطاعـت       

                                            از ویژگـی عصـمت برخوردارنـد زیـرا اگـر                          نیـز ماننـد رسـول                        رسـد اولـی االمـر              به نظر مـی 

                                                           رفـت هرگـز خداونـد متعـال امـر بـه اطاعـت مطلـق از                  هـا مـی                                 احتمال خطا یا اشـتباهی از آن 

            ایـن نیـز                  حتـ  احتمـال                       در مـورد رسـول   »      دارد:                                       کرد. عالمه طباطبـایی نیـز بیـان مـی            آنان نمی

                                                                                         رود كـه امـر بـه معصـیت كنـد و یـا گـاه  در خصـوص حكمـ  دچـار اشـتباه و غلـط                  نم 

                                                                   ایـن احتمـال بـرود بـه هـیچ وجـه نبایـد بـراى جلـوگیرى از                                           گردد، اگر در مورد اول  االمـر 

                                                                                                      ایــن احتمــال قیــدى نیــاورد، پــس همــین كــه در مــورد آنــان نیــز قیــدى نیــاورده، پــس آیــه  

                                                         و الزمـه مطلـق بـودنش همـین اسـت كـه همـان عصـمت                                           شریفه از هر قیـدى مطلـق اسـت،    

                                        نیـز اعتبـار شـده باشـد. بنـابراین                                                                  كه در مورد رسول مسلم گرفته شـد، در مـورد اولـ  االمـر    

ــرم     ــامبر اک ــد پی ــه مانن ــتند ك ــ  هس ــراد معین ــر، اف ــ  االم ــور از اول ــد              داراى عصــمت                                                                                    منظ    «     ان

         و اولـی                  اطاعـت رسـول                                                (. غالـب مفسـران فـریقین نیـز جمـع بـین          391  :    4 ،    1374           )طباطبایی، 

  ،     1424           ؛ مغنیــه،    236  :  3  ،     1388                  انــد)رک: طوســی،                               دهنــده عصــمت آنــان دانســته           را نشــان        االمــر

ــر راز   359  :  2 ــوالفتع رازی،    113   :  11 ،      1421 ، ی            ؛ فخـ ــبر،  «   419  :       1418،5                    ؛ ابـ ــید شـ   ،     1417                 ؛ سـ

                                         
  . 2 ،      و جمعه    44 ،     ، نحل  59 ،      ، نساء   164 ،          ، آل عمران   129 ،      . بقره1
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ــین مصــادیق آن در مصــاد   58  :  2 ــد کــه در تعی ــی                                                  (؛ هرچن ــده م ــاتی دی -                                     ر اهــل ســنت اختالف

   (.   243  :  5 ،    1373            ؛ رشید رضا،    113  :   11 ،    1421         فخررازی،       )رک:   شود

       كننـد                                            گویـد: كتـاب و سـنت چنـین حكـم مـ                                                  از منظر عالمه طباطبایی وقت  ول  امـر مـ   

                                                                                               قول او نیز حجت  اسـت قطعـ ، چـون آیـه شـریفه، ولـ  امـر را مفتـرض الطاعـة دانسـته، و           

                    مـر نیـز بـا خره                                                                                در وجوب اطاعـت از او هـیچ قیـد و شـرط  نیـاورده، پـس گفتـار اولـ  اال        

                             (. بـر ایـن مبنـا اطاعـت        389  :  4  ،     1374   ،          طباطبـایی            كنـد )رک:                                  به كتـاب و سـنت برگشـت مـ     

ــرای                                             نیــز ماننــد اطاعــت از خداونــد و رســول                  از اولــی االمــر                                      واجــب اســت و اقــوال آنــان ب

-                          را در امـر مرجعیـت نمـی                                                بـر ایـن مبنـا جایگـاه رفیـع معصـومان                             مردم حجتی قطعی اسـت. 

ــرای تبیــین مجمــالت قــرآن چــه در                          تــوان انکــار کــرد؛ و                                                                           مفســر در تفســیر اجتمــاعی نیــز ب

                          رســد بســیاری از مســائل                                                                           حیطــه احکــام، چــه در حیطــه معــارف، و ... کــه البتــه بــه نظــر مــی

                                                                                              اجتمــاعی نیازمنــد احکــام شــرعی اســت نظیــر احکــام ازدواج و طــالق، احکــام داد و ســتد،  

                                 سـنت قطعـی پیـامبر و روایـات                                                           معـروف و نهـی از منکـر و ...، نـاگزیر اسـت بـه                   احکام امربه

                                                                                                معتبر رسیده از ایشان رجـوع نمایـد و نبایـد بـه دلیـل وجـود احادیـث جعلـی و مخـالف بـا           

                                        تـوان از اعتبـار روایـات آگـاه شـد               هـا مـی                                                       قرآن همه روایات را کنار نهد؛ بلکـه بـا بررسـی آن   

                    ها نیز بهره گرفت.                            و در تفسیر اجتماعی از آن

 ن برخی آیات . بررسی ویژگی ذو وجوه بود3-3

                                                                       هـای قـرآن کـریم ذو وجـوه بـودن آن اسـت. از وصـیت امـام علـی                            یکی دیگر از ویژگـی 

                             خـوارج فرسـتاد ایـن اسـت        ی    سـو                                                          به عبد اهلل بن عباس زمانی کـه او را بـرای احتجـاج بـه       ع  

                                                                                              با آیات قرآنـ  بـا آنـان محاجـه مکـن؛ زیـرا قـرآن، حامـل وجـوه گونـاگون اسـت، تـو              »    که: 

                                هـا بحـث کـن کـه در برابـر                                         گوینـد، لکـن بـا سـنت بـا آن                چیزى مـ      ها           گوی  و آن         چیزى م 

ــد ــرار ندارن ــه      رضــی  «)                        آن جــاى ف ــن   376  :  3   ،    1413           ؛ مجلســی،    465   :  77         ، نام ــ    بابو         ؛ اب    :    1414  ،  ه   ی

ــب،   6 ــی زین ــن اب ــویی،    138   :    1397                       ؛ اب ــادر      149   :    1418             ؛ خواج ــت در مص ــن روای ــه ای                                      ( البت



 79                 بررسی جایگاه روایات در تفسیر اجتماعی قرآن کریم با تأکید بر آراء عالمه طباطبایی

 

 

ــ  ــز بــه چشــم م   :  1  ،     1383         ؛ دروزه،  «   255  :  8  ،     1373                   )رک: رشــید رضــا،       خــورد   ی                                 اهــل ســنت نی

273   ) .  

                             ق آیــات اســت کــه در بــین   یی                                                             مقصــود از وجــوه معنــایی قــرآن کــریم قســاختار چنــدمعنا 

                                                                               هـای صـادر شـده، ممتـاز اسـت. آیـات قـرآن کـریم دارای مراتـب معنـایی                          دیگر متون و کالم

ـ                                                کـه هـیچ مـتن دیگـری همتـای آن نیسـت؛ ازا         ی ا        گونـه              خاص است؛ به                    ، یـک کلمـه یـا      رو   ن   ی

                             هــای معنــایی دیگــری نیــز                                                   رآنــی، عــالوه بــر معنــای ظــاهری، دارای ســاحت               یــک عبــارت ق

     (.     159  :     1392                           ها را بر آن حمل نمود)مؤدب،              توان همه آن          باشد که می  می

ــا  ــه طباطب ــی        یی                 عالم ــب مختلف ــی دارای مرات ــث معن ــریم را از حی ــرآن ک ــات ق ــز آی                                                                          نی

        كنـد و           شـن مـ                                                                          معتقد اسـت قـرآن كـریم بـا بیـان لفظـ  خـود مقاصـد دینـ  را رو                  دانسته و 

                                                     دهـد ولـ  مقاصـد قـرآن تنهـا بـه ایـن مرحلـه                                                    دستورات  در زمینه اعتقاد و عمل به مردم مـ  

             اى معنــوى و                                                                                  منحصــر نیســت بلكــه در پنــاه همــین الفــاو و در بــاطن همــین مقاصــد مرحلــه

                 توانـد بفهمنـد                         هـاى پـای خـود مـ                                  قرار دارد كـه خـواص بـا دل       تر   ع ی    و وس    تر   ق ی         مقاصدى عم

             درون انســان        بخــش    ات   یــ                                               ردم در فراگــرفتن ایــن معــارف آســمان  كــه ح                     و ظرفیــت افهــام مــ

   (.  14  :     1371               باشد)طباطبایی،               هستند مختلف م 

ــاطن      ــاهر و ب ــریم دارای ظ ــرآن ک ــز ق ــریقین نی ــر در مصــادر ف ــات معتب ــر اســاس روای                                                                                                ب

ــت ــی،  )       اســ ــری،   97  :   89  ،     1413           مجلســ ــیوطی،   22  :  1  ،     1412            ؛ طبــ   و    (   225  :  4 :      1363             ؛ ســ

                          عنـوان نمونـه از فضـیل          بـه    .                                                         وجود بطن است که موجب جـاودانگی قـرآن کـریم شـده اسـت     

ــاقر    ــام ب ــت: از ام ــه گف ــده اســت ك ــت ش ــن یســار روای ــه     ع                                                                 ب ــیدم، ك ــن حــدیث پرس                                 از ای

                ، منظورشـان از   «                                                         اى در قـرآن نیسـت، مگـر آنكـه ظـاهرى دارد، و بـاطن                    هـیچ آیـه   »    اند:        فرموده

                                                  ر قــرآن )تنزیــل آن( و بـاطنش تأویــل آن اســت،       ظـاه  »                                       ایـن ظــاهر و بـاطن چیســت  فرمــود:   

ــل ــاه در                     بعضــ  از تأوی ــاب و م ــد آفت ــده اســت مانن ــوز نیام ــته، و بعضــ  هن ــاى آن گذش                                                                                ه

ــل   ــزى از آن تأوی ــت چی ــر وق ــان اســت، ه ــ                                                    جری ــع م ــل واق ــد، آن تأوی ــا آم ــود                                     ه     رک:   «)     ش

      (.    11 : 1  ،     1381        ؛ عیاش ،  94  :   89  ،     1413       مجلسی، 
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ــه چنــدوجه                                          فســر همــه جوانــب محتمــل را در نظــر         شــود م                 آیــات ســبب مــی   ی                    توجــه ب

ــایی   ــه طباطب ــه رأی نگــردد. عالم ــرد و دچــار تفســیر ب ــی                                                                بگی ــام خمین ــوارد                   و ام                  یکــی از م

                                                                                              تفسیر به رأی را یکسـونگری و تفسـیر بـر اسـاس ظـواهر آیـات، و توجـه نکـردن بـه بطـون           

ــف آن ــا دانســته                     و وجــوه مختل ــایی،              ه ــد)رک: طباطب ــی،   76  :  3 ،    1374                      ان    (؛    235  :  1 ،    1371           ؛ خمین

            دانـد کـه                                                                                   احب تفسیر تسنیم نیز روایت ذو وجـوه بـودن  قـرآن کـریم را جـزء قرائنـی مـی        ص

                                                                کنــد چــرا کــه برخــی افــراد، وجــوه  را بــر قــرآن کــریم                                    از تفســیر بــه رأى جلــوگیری مــی

                            دهنـد )رک: جـوادی آملـی،                                                            كننـد و وحـ  خـدا را بـر امیـال خـویش تطبیـق مـ                   تحمیل مـ  

                                                   یـد از یـک سـو نگـری در تفسـیر آیـات پرهیـز                                     بر این اسـاس، یـک مفسـر با       (.  11   : 6  ،     1387

                                                                                                نموده و وجـوه و بطـون مختلـف آیـات را در نظـر داشـته باشـد و بـه ظـواهر آیـات بسـنده            

                                                                           گیـری از عقـل سـلیم بـا مراجعـه بـه روایـات معتبـر تفسـیری، وجـه                                   نکند؛ و عالوه بـر بهـره  

ــ                            احســن را برگزینــد؛ و درنها ــه    ت   ی   ل              صــورت محتمــ                                              بهتــر اســت تفســیر نهــایی خــویش را ب

 1           بیان نماید.

                 تـوان از عرضـه                                                                             برای تشـخیص روایـات معتبـر از اسـرائیلیات و روایـات جعلـی نیـز مـی        

                                                                                        به قرآن، سـنت قطعـی و عقـل کمـک گرفـت. عالمـه طباطبـایی در تفسـیر المیـزان کـه               ها    آن

-                   مطلـق کنـار نمـی          طـور       بـه                                                                   نمونه تفسـیر اجتمـاعی ارزشـمند معاصـر اسـت نیـز روایـات را        

                  روایـی دارد کـه                                                      هـای عقلـی و فلسـفی، بخشـی بـا عنـوان بحـث                                  گذارد بلکـه بعـد از بحـث   

                                                                 پـردازد و روایـات متـواتر یـا همـراه بـا قـرائن قطعـی را                                               خردمندانه بـه ارزیـابی روایـات مـی    

ــی  ــه و م ــد:                  پذیرفت ــدار      »         نویس ــال و م ــاى عق ــت، و بن ــان اس ــاع  انس ــدگ  اجتم ــه زن                                                                     الزم

                       دهنـد متـواتر باشـد               مـا مـ                                                                    عملكرد آنان بر قبول خبر دیگران اسـت.حال اگـر خبـرى كـه بـه     

                                                                   هاى قطعـ  باشـد كـه انسـان نسـبت بـه صـدق مضـمون آن یقـین                                     و یا حداقل همراه با قرینه

   (.   312-   311  :   18    ،     1374          طباطبایی،   «)           و معتبر است                           پیدا كند، چنین خبرى حجت

                                         
1   . Alīzādeh and Mu’addab, 2019: p.161.  
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                                                                                                ایشان در ادامه، خبـر واحـد را در نـزد عقـال زمـانی معتبـر دانسـته كـه یـا برحسـب نـوع            

ــا برح ــرش و ی ــی                     خب ــه حت ــاورد، )همــان(. عالم ــان بی ــوق و اطمین ــوع شخصــش وث                                                                          ســب ن

         هرچنــد »      دارد:                                          اعتبــار و ضــعیف ندانســته و بیــان مــی                                         روایــات را بــه دلیــل ضــعف ســند، بــ 

                                                                                                   روایات مزبور متـواتر و یـا همـراه بـا قـرائن قطعـ  نیسـت امـا اصـل احتمـال محـال نیسـت             

                         آثــار صــحیع مخــالف آن                     هــای  نیســت كــه                                                          تــا بــا عقــل ســلیم موافــق نباشــد، و نیــز از قصــه

ـ  ا      بـه      (؛ و   98  :  9    ،     1374          طباطبایی،   «)   است ـ    ترت   ن   ی                                               موافقـت بـا عقـل و آثـار صـحیع دیگـر را          ب   ی

                                 مالک معتبر بودن روایت دانسته است.

 یریگ جهینت. 4

                 توان نتیجه گرفت:              ازآنچه گذشت می

                                                                          عقل جایگـاه بسـیار رفیعـی در تمییـز حـق و باطـل و مفسـده و مصـلحت           . 1

                      عقـل دارنـد و آن را        یری      کـارگ                                          آیات و روایـاتی کـه تأکیـد بـر بـه                        دارد؛ و با توجه به 

       خـود    ی     خـود                   رسـد عقـل بـه                        انـد بـه نظـر مـی                                       عنوان حجـت بـاطنی معرفـی نمـوده        به

                                                                                        خطایی ندارد، اما گـاهی بـه دلیـل افـراط و تفـریط و خـروج از اعتـدال برخـی قـوا          

ــه تشــخیص     ــادر ب ــل دچــار لغــزش شــده و ق ــوای شــهوت و غضــب، عق ــر ق                                                                                  نظی

              ظـن و گمـان         بـر       یـه                                    اخالقـی نظیـر عصـبیت، لجاجـت، تک        یل                  صواب نیست و به رذا

     کند.                             و تمایالت نفسانی گرایش پیدا می

                                           ا اسـت؛ و در سـایه رعایـت تقـوا، عقـل                                 عامـل تعـدیل قـوا، تقـو        ین    تـر      مهم  . 2

      گردد.       سلیم می

                                                                        مالک عقالنیـت در قـرآن کـریم همراهـی و همـاهنگی بـا فطـرت سـالم و           . 3

                   دین حنیف الهی است.
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                   هـای عقـل اسـت،                                                              برای در امـان مانـدن از اختالفـاتی کـه ناشـی از لغـزش        . 4

                                                                                         و نیل به اتحـاد و انسـجام جامعـه، تمسـک بـه منـابعی کـه منـزه از لغـزش هسـتند،           

           ضروری است.

               دهنــده عصــمت         نشــان       یــت ع  ب         و اهـل    ص                                       امـر بــه اطاعــت مطلــق از پیــامبر   . 5

                                    رفـت هرگـز خداونـد متعـال امـر                                                         آنان است؛ زیرا اگر احتمال خطـا یـا اشـتباهی مـی    

       ورزید.                                 فرمود؛ و بر مرجعیت آنان تأکید نمی                         به اطاعت مطلق از آنان نمی

ــه     . 6 ــام ب ــات االحک ــا  آی ــات خصوص ــی از آی ــریم برخ ــرآن ک ــ                                                                    در ق     ورت    ص

                      گذاشـته شـده اسـت؛      ص                                                                مجمل آمـده اسـت و تبیـین و تعلـیم آن بـه عهـده پیـامبر       

ــر     ــام شــرعی اســت نظی ــد احک ــاعی نیازمن ــز بســیاری از مســائل اجتم ــی نی                                                                                        از طرف

                                                     معــروف و نهــی از منکــر، جهــاد و ...؛ بــر ایــن                                        ازدواج و طــالق، داد و ســتد، امربــه

  و   ص                 طعـی پیــامبر                                                                     مبنـا مفسـر در ایـن رویکـرد تفسـیری نـاگزیر اسـت بـه سـنت ق         

                                            روایات معتبر رسیده از ایشان نیز رجوع کند.  

ــی   . 7 ــام عل ــت ام ــق روای ــه      ع                             طب ــه ب ــدم توج ــوهق اســت؛ و ع ــرآن قذووج                                                ق

       شـود.                                                                             وجوه و بطـون مختلـف آیـات موجـب گرفتـار شـدن در تفسـیر بـه رأی مـی         

-                             آ                                                برای گزینش وجه احسن آیات، عقـلآ صـرف کـافی نیسـت بلکـه عـالوه بـر بهـره        

       نماید.                                   مراجعه به روایات معتبر نیز ضروری می                   گیری از عقل سلیم،

            و از منظــر                                                                در تفســیر اجتمــاعی کنــار گذاشــتن مطلــق روایــات خطاســت؛    . 8

                                                                         بـا معیارهـایی نظیـر عـدم مخالفـت بـا عقـل و دیگـر آثـار صـحیع                            عالمه طباطبـایی 

                           عنــوان مؤیــد و شــاهد در                  هــا نیــز بــه                                                 تــوان از اعتبــار روایــات آگــاه شــد و از آن    مــی

           بهره گرفت.                 ین رویکرد تفسیری     در ا           کنار عقل 
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در تفاسیر اجتماعی با  ییگرا های عقل بازخوانی شاخصه

 محوریت تفسیر المنار
 3راد یزهرا مدرس- 2یاحمد ریعبداهلل م-1علی غضنفری

 

 چکیده 

ــم      ــث مه ــی از مباح ــن، یک ــد از دی ــوانش جدی ــل در خ ــاه عق ــی جایگ                                                                               بررس

ــه شــمار مــی        تفســیر                                              آیــد. در ایــن میــان، تفاســیر اجتمــاعی                                        پژوهــی معاصــر ب

                      هـایی چنـد سـعی در                                                ترین جریـان تفسـیری معاصـر بـا مؤلفـه                   عنوان برجسته    به

                                                                       ای پویــا از اســالم دارنــد؛ ماننــد اکتفــا بــه قــرآن و پرهیــز از                     شناســاندن چهــره

ــا                                                                                          روایــات تفســیری، اذعــان بــه ســازگاری قــرآن بــا حقــایق علمــی، مبــارزه ب

                                                                          لید گرایـی، ضـرورت گشـودن بـاب اجتهـاد و تـالش بـرای تحقـق تقریـب            تق

ــیو   ــه ش ــژوهش حاضــر ب ــذاهب. پ ــان و م   ــی،          توصــیفیۀ                                              ادی ــه           تحلیل ــدف      ب        ه

ــازخوانی ــه            ب ــای         شاخص ــل       ه ــی       عق ــت            گرای ــا محوری ــاعی ب ــیر اجتم                                       در تفاس

                                                                                      تفسیر المنار به ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه بـاور بـه پویـایی اسـالم و لـزوم           

ـ          هــای                                   منظـور هماهنـگ کــردن برداشـت                     رآن و سـنت بــه                            ارائـه فهـم جدیــد از ق

      ای از                                                                              قرآنــی بــا مقتضــیات عصــر نــوین و تــالش بــرای ســازگار نمــودن پــاره 

                                         
ــتاد   .1 ــد      ار ی       اس ــرآن و ح ــوم ق ــروه عل ــران          ث ی                             گ ــرآن ته ــون ق ــوم و فن ــکده عل ــرآن دانش ــارف ق ــوم و مع ــگاه عل                                                                                  دانش

Ali@qazanfari.net 

 mirahmadi_a@khu.ac.ir         خوارزمی                                           . استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه 2

 modaresi114@gmail.com      (                                         موسسه آموزشی رفیعة المصطفی)نویسنده مسئول    4    سطع         آموخته      دانش  . 3
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                                                                            هـای قرآنـی بـا تحـوالت اجتمـاعی نوپدیـد، مفسـر را بـه نواندیشـی در                 گزاره

                                                           دهـد. افـزون بـر ایـن، ضـرورت نگـاه اجتهـادی بـرای                              مباحث دینی سوق مـی 

                                             ن چــارچوبی اصــالحی متناســب بــا زنــدگی در               منظــور یــافت                       اسـتنطاق قــرآن بــه 

ــی  ــه                            عصــر حاضــر موجــب م ــل را ب ــا مفســر عق ــرای                                    شــود ت ــزاری ب ــه اب                          مثاب

                                                           هماهنگ کردن احکام و معارف دینی با مقتضیات زمان به کاربرد. 

       گرایی.                                                     : تفاسیر اجتماعی، عبده، رشید رضا، تفسیر المنار، عقل            واژگان کلیدی

 مقدمه . 1

                         طلبــان، بــا انحرافــات                       روشــنفکران و اصــالح    ژه   یــ و              دینــی، بــه                               در طــول تــاریخ، دانشــمندان

ــه خــود    ــه روشــنگری در جامع ــرده و ب ــارزه ک ــه خــود مب ــه                                                                         فکــری زمان ــد. تمــدن          پرداخت               ان

    ای                                                                                        اسالمی از حدود دو قـرن پـیش دچـار تقـابلی جدیـد بـا جهـان غـرب شـده اسـت. عـده           

ــد مســلمانان و م    ــه عقای ــه ب ــا حمل ــتعمار، ب ــت اس ــورد حمای ــودن                                                                                   از مستشــرقان م ــرح نم               ط

ــرده    ــی ک ــم معرف ــا عل ــی مخــالف ب ــانع پیشــرفت مســلمانان و دین ــد.                                                                                            شــبهات، اســالم را م        ان

                              هـای اصـالحی دو سـده اخیـر                                   رویکـردی اصـالحی، بـه نهضـت                                پیدایش تفاسیر اجتماعی بـا 

                                                                  . ایـن جریـان بـا جریـان معتزلـه در قـرن دوم و سـوم هجـری               گـردد    ی                      در تاریخ اسـالمی برمـ  

              هـای دینـی،                                                             انـد. هـردو جریـان، بـر نقـش عقـل در فهـم آمـوزه                 مشـترک      هـا                در برخی اندیشه

ــا خرافــات تأک   ــه ب ــه اصــالت اجتهــاد و مقابل ــ                                                                            تقلیــد ســتیزی، توجــه ب ــد    مــی   د   ی        )رومی،        ورزن

1419     :  49  ) .  

       شــود.                                                                                 هــای پیــدایش تفاســیر اجتمــاعی بــه دو گـروه بیرونــی و درونــی تقســیم مــی        زمینـه 

ــه  ــاره زمین ــی                    درب ــی م ــای بیرون ــ                      ه ــلطه اس ــه س ــوان ب ــبهه                          ت ــرب، ش ــی                       تعماری غ ــای علم               ه

                            هـای درونـی نیـز متـأثر                                     انحرافـی اشـاره کـرد. زمینـه       ی    هـا    ن    یـی                            مستشرقان و رواج مکاتـب و آ 

                                                                                                از مواردی چـون تمرکـز عالمـان اسـالمی بـر ابعـاد فـردی دیـن و غفلـت از ابعـاد جمعـی و            

                              هـای سـلف در معرفـت دینـی                                                                      سیاسی آن در جامعه و نظام امـت، اهتمـام افراطـی بـه دیـدگاه     
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              در باورهــا و    ت   یــ                      مســتند و دوری از عقالن   ر   یــ                                              تســامع مفســران و استنادشــان بــه روایــات غ   و

ــت.  ــی اس ــای دین ــل                            رفتاره ــث اه ــود احادی ــه وج ــ ب                                البت ــاد،     ت   ی ــاب اجته ــودن ب ــاز ب                                    )ع(، ب

                                                                                         مرجعیت دینـی و سیاسـی فقیهـان در عصـر غیبـت، جوامـع شـیعی را بـا مشـکالت کمتـری           

   (.  96-  49  :     1937       اسعدی،    :   )نگ                 مواجه کرده بود.

ــر    ــار، ب ــی اســت کــه در تفســیر المن ــداری اســالمی و نواندیشــی دین                                                                                                عبــده پیشــتاز در بی

ـ                                                                      ضرورت تجدد، احیـا فکـر دینـی و انطبـاق آن بـا مبـانی عقلـی تأک                          بـر ایـن اسـاس           دارد.   د   ی

   از                                                   تفاسـیر اجتمـاعی بـا محوریـت تفسـیر المنـار          ی    هـا                     بـازخوانی شاخصـه                 پژوهش به هـدف  

                         اهمیت خاصی برخوردار است.

 پیشینه تحقیق . 2

ـ   و                       در تفاسـیر اجتمـاعی         یـی    گرا           بحث عقـل                             در تفسـیر المنـار مـورد          یـی    گرا       عقـل    ن ی      همچن

ــژوهش ــه پ ــا                 مداق ــه   ی    ه ــی قرارگرفت ــد                       فراوان ــاب        ان ــد کت ــل  »                مانن ــی   گرا       عق ــرن       ی                   در تفاســیر ق

                                               و جامعــه نگــری دو ویژگــی تفاســیر اجتمــاعی       یــی   گرا       عقــل »        مقالــه   ،               اثــر نفیســی   «          چهــاردهم

   از   «                                                             بررســی جایگــاه عقــل در اندیشــه صــاحبان تفســیر المنــار  »    ،      یــان               از مجیــد کبیر  «         معاصــر 

   ی    هـا                                                                                    و امـانی پـور. ایـن مقالـه در پاسـخ بـه سـه سـؤال بـه بـازخوانی شاخصـه              ی      احمـد    ر ی م

ــی    ــار م ــیر المن ــت تفس ــا محوری ــاعی ب ــیر اجتم ــردازد.                                                          تفاس ــاه          پ ــاعی           جایگ ــیر اجتم   –                   تفاس

                  در تفسیر المنار                های خردگرایی                                   حی ، ویژگی تفاسیر اجتماعی و مؤلفه   اصال

 ی تحقیقشناس روش. 3

ــات     ــردازش اطالع ــن مقالــه روش پ ــه                                          در ای ــورت      ب ــیفی و شــیوه گــردآوری           ص                               توص

       ی است. ا          کتابخانه       اطالعات 
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 اصالحی -تفاسیر اجتماعیجایگاه  .4

        جوامـع     ی       مانـدگ                عوامـل عقـب     ن ی    تـر                                                     در قرن چهـاردهم، مصـلحان مسـلمان یکـی از مهـم     

                                                    از تفسـیر و فهـم صـحیع آن اعـالم داشـتند. سـید          ی                                         اسالمی را دور مانـدن از قـرآن و ناآگـاه   

                                                                                           الــدین اســدآبادی و محمــد عبــده و شــاگردانش بــا ایــن بــاور کــه درمــان انحطــاط و        جمــال

ــق       ــرایش رون ــن گ ــه ای ــت، ب ــن اس ــرآن ممک ــا ق ــا ب ــالمی تنه ــع اس ــذیری جوام ــتبداد پ                                                                                                   اس

       اند.                جریان پیوسته                               بخشیدند و مفسرین دیگری به این

                                                                        منظـور یـافتن پاسـخی بـرای نیازهـا و اصـالح امـور جامعـه اسـالمی                               تفسیر مصـلحان بـه  

                        هـای اجتمـاعی ارائـه                                                             کـه حتـی از آیـات تـاریخی و عبـادی قـرآن برداشـت          ی ا        گونـه            بود؛ بـه 

                                                                             ، مفســر بــا توجــه بــه اصــول توســعه داللــی در مفــاهیم قــرآن، شــناخت   ن ی                 دادنــد. بنــابرا      مــی

ــاهی ــا تک                 مســائل و مف ــاعی و ب ــ                     م اجتم ــر   ه   ی ــادی )      ب ــت اجته ــعدی،      رک:                    عقالنی   (   99  :     1937         اس

                  انـد از اشـتمال                                                                                 در پی بررسی مفاهیم اجتمـاعی قـرآن اسـت. مبـانی تفسـیر اجتمـاعی عبـارت       

ـ  ی   آفر                                                   ابعاد وجـودی انسـان بـر بعـد اجتمـاعی، نقـش                                              ابعـاد و مفـاهیم اجتمـاعی درمقاصـد        ی   ن

                                        تی قــرآن در حــوزه مســائل اجتمــاعی و             هــای هــدای                                             هــدایتی قــرآن، امکــان اســتخراج دیــدگاه

                                هـای اجتمـاعی قـرآن، نقـش و                                                                       اعتبار آن، نقش و نسـبت ادلـه نقلـی در فهـم و تفسـیر آمـوزه      

-  17       همــان      رک:                       هــای اجتمــاعی قــرآن)                                         هــای عقلــی در فهــم و تفســیر آمــوزه               نســبت داللــت

94  ) .  

 تفاسیر اجتماعی  یها شاخصه. 5

                      ماننـد نگـاه جـامع             شـمارند           را برمـی     یی    هـا                                             پژوهـان بـرای تفاسـیر اجتمـاعی شاخصـه           قرآن

ـ                در تفسـیر، تأک     یی   گرا                      گرایانه به قرآن، عقل                                                      بـر هـدایتگری قـرآن، اعتقـاد بـه اصـالت قـرآن           د   ی

                                                                                             نسبت به دیگـر مصـادر تشـریع، نکـوهش تقلیـد در تفسـیر قـرآن ، کاسـتن از شـأن و حجـم           

             ری و پرهیـز                                                                                         تفسیر مأثور، توجـه بـه نیازهـای جامعـه، اسـتفاده از زبـان سـاده در تفسـیر نگـا         

ــی    ــر م ــه نظ ــیر ب ــی در تفس ــی و کالم ــی فقه ــد :                                                                         از تفصــیل مباحــث ادب ــواملی مانن ــد ع                           رس
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                                                                           هــای کهــن تفســیری در پاســخگویی بــه نیازهــای جدیــد، دفــاع از ســاحت                  ناکارآمــدی روش

ــر اند  ــن در براب ــه ی                     دی ــا      ش ــی، تأث    ی    ه ــد دین ــذ ی                 ض ــی      ی ر ی     رپ ــالح دین ــبش اص ــران از جن                                    مفس

ــ  ــا، جایگــاه وی ــرآن در تفکــر اصــالحی مســلمانان و شخصــیت                                            )پروتستانیســم( در اروپ                                                   ژه ق

                                                                                            اجتماعی مفسران معاصـر، در پیـدایش ایـن روش تفسـیری مـؤثر بـوده اسـت. اعتقـاد مفسـر          

ــه     ــا مقتضــیات زمان ــرآن مطــابق ب ــر اســتنطاق از ق ــالش ب ــن و ت ــایی دی ــت و پوی ــه جامعی                                                                                                   ب

ــ ــاظمی ،       زاده   ی       )قاضـ ــ «  94  –   6   »  :     1999             و نـ ــت بـ ــر   ی                ( در جهـ ــش        اثـ ــردن کوشـ ــا                 کـ    ی     هـ

      . (  59  و   93  :     1973                               نشان دادن چهره اسالم است. )نفیسی      منطق   ی         رقان در ب    مستش

 های خردگرایی در تفسیر المنار مؤلفه. 6

ــل ــی   گرا           اوج عق ــرن       ی ــان اســالم در ق ــ                           در جه ــوده، س ــنجم ب ــارم و پ ــای چه ــد                                      ه           دس رون

                                   رفتـه اسـت. در زمـانی کـه نـص            یـی                                                       نزولی یافته و بـا سـرعت بیشـتری بـه سـمت نـص گرا      

ـ              ، دوری از تقل    یـی    گرا                                                                      تبع آن تقلیـد، بـر االزهـر غلبـه یافتـه بـود، عبـده بـه عقـل               و به    یی   گرا    د   ی

ــص گرا ــی          و ن ــی    روی       ی ــه       1199-    1199  :     1951   ،          آورد)به ــا شاخص ــنایی ب ــرای آش ــای                                    ( ب       ه

ــل ــه ی   گرا                رویکــرد عق ــه        ان ــاعی ب ــیر اجتم ــ و                          تفاس ــی      ژه   ی ــد محــور پ ــار مباحــث را در چن                                           المن

  . م ی ر ی گ   ی م

 جتماعیاهتمام بر طرح مباحث ا .1-6

                                                                                           تفاسیر اجتماعی و از جملـه تفسـیر المنـار بـر طـرح مباحـث اجتمـاعی در تفسـیر توجـه          

                                                           ضــرورت تــأمین اســباب و علـل تمــدن اســالمی، پاســخگویی                                        ویـژه دارنــد. اهتمــام کامــل بـه  

ــا ادل ــه     ی    هــا   ی    ژگــ ی                                  ای علمــی و حقــایقی تــاریخی از و                                                   بــه تهاجمــات فکــری اســتعمارگران ب

ــت)   ــده اس ــمرده ش ــار برش ــیر المن ــده و     466  :  9   ،    1419       معرفت،                                          تفس ــالحی عب ــه اص                              ( اندیش

                                                                                              رشید رضا سبب شد تا در تفسـیر المنـار ذیـل بسـیاری از آیـات قـرآن بـه مسـائل اجتمـاعی          

ــین      ــد و همچن ــردی دارن ــه ف ــه بیشــتر جنب ــادی ک ــی و عب ــات فقه ــی آی ــه شــود؛ حت                                                                                                  پرداخت

   (   947   : 4   ،    1414                    اند)رشـــید رضـــا،                                                          قصـــص قـــرآن از مباحـــث اجتمـــاعی بـــه دور نمانـــده



 در جهان اسالم؛ فرصتها و چالشها میقرآن کر یاجتماع ریتفس یالملل نیب شیهما نینخست          94

 

 

ــا و روزآمــد از آ  م ــا تفســیری پوی ــد ت ــ                                                                    فســران المنــار ســعی کردن ــابرا    ات   ی   ،  ن ی                        ارائــه کننــد. بن

       قـرآن      له ی    وسـ                       تـوان و بایـد بـه                                                                  پرداختن به مشکالت جهان اسالم و اشاره بـه ایـن امـر کـه مـی     

                                                                     درمان دردها و مشکالت مسلمانان را شناخت، را باید در همین راستا دانست. 

ــام آن ــدایت                اهتم ــه ه ــه ارائ ــا ب ــه                             ه ــالبی هم ــرآن در ق ــین                             ق ــه تبی ــد ب ــث ش ــند باع                                   پس

                     هـا در جهـت اصـالح                       و اسـتفاده از آن    ی      آمـوز                                       قرآن بـا نگـاه هـدایتگری و عبـرت       ی  ها        داستان

                                                                                                  اوضاع اجتمـاعی بـه زبـان سـاده بدـردازد. عبـده بـر مسـئله وحـدت و یگـانگی ام ـت اسـالم             

                عقایـد مـذهبی                                                          طبیعی بـود کـه طـرح مباحـث مـورد اخـتالف در بـاب            رو   ن ی         داشت؛ ازا   د ی   تأک

  .                  قدر ضرورت بیان شود                در تفسیر وی به

 در مقابله با رویکرد نص گرایانه  انهیگرا گرایش عقل .2-6

ــل ــی   گرا           اوج عق ــرن       ی ــان اســالم در ق ــ                           در جه ــوده، س ــنجم ب ــارم و پ ــای چه ــد                                      ه           دس رون

          کـه نـص      ی                      رفتـه اسـت. درزمـان         یـی                                                         نزولی یافتـه و بـا سـرعت بیشـتری بـه سـمت نـص گرا       

      یـی                   و دوری از نـص گرا       یـی    گرا                                               سـنت غلبـه یافتـه بـود، عبـده بـه عقـل                    در حوزه اهل    یی   گرا

ــی،     روی  ــولی را       (    1199-         1951:1199             آورد )به ــران اص ــریط دیگ ــراط و تف ــل اف                                                        وی در مقاب

                                                              انـد از: نخسـت عقـل کـه ازجملـه ابزارهـای هـدایت اسـت                                            مبنای خود قـرار داد کـه عبـارت   

              جهـان هسـتی      ی    هـا               سـوم سـن ت                                                                که خدا به انسـان بخشـیده؛ دوم ارتبـاط اسـباب و مسـببات؛     

         هـا راه         در آن   ل ی                                                                    هـا را بـرای سـیر عـالم و اجتمـاع قـرار داده و تحویـل و تبـد                        که خداونـد آن 

                                                       ای اســت کــه در کنــار وحــی و نقــل انســان را بــه                                             نــدارد و چهــارم حــدود عقــل کــه ملکــه 

                               قـوه از قـوای انسـانی اسـت        ن ی    تـر                ( عقـل مهـم    79  م:    9116                        رسـاند. )ر.ک. عمـاره،             سعادت مـی 

            خــدا و راه    ی    ســو                                                                     ب تکــوین بــرای مطالعــه عقــل اســت و مــدرکات عقــل هــدایت بــه       و کتــا

                                                          در نگـاه عبـده، اسـالم بـرای انسـانی کـه بـه بلـوغ           .  (  79   :      1419  ،        عمـاره                     رسیدن بـه اوسـت. )  

ــل در رأ   ــتقالل عق ــه و اس ــیده، آزادی اندیش ــری رس ــ  ی                                                       فک ــده، ب ــت. )عب ــیده اس ــا   ی                               ، بخش       ت
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                                                     عقـل و دیـن و مؤمنـان افـزون بـر ایـن ابـزار،                                         ها با ابزار هدایت یعنـی حـواس،            . انسان (   195 :

  . (  69  :     9116              شوند. )عماره،                                     با کمک والیت الهی به فهم درست نائل می

                                   نقلـی، بایـد دلیـل عقلـی اخـذ                                                             وی معتقد اسـت کـه در صـورت تعـارض دلیـل عقلـی و      

                                                                                                         گردد و نسبت بـه دلیـل نقـل، یـا بایـد فهـم آن را بـه خـدا واگـذار کـرد و یـا بـا توجـه بـه               

      ایــن     له ی    وسـ                                                                                    زبـانی آن را تأویـل بـرد تــا معنـایش بـا مـدرکات عقلـی متفــق شـود. بـه                 قواعـد  

                                   آیــد، هــر راهــی پــیش روی عقــل                                                            اصــل کــه از کتــاب خــدا و ســنت صــحیع بــه دســت مــی

ـ              گشوده می ـ    نها   ی                          شـود و مجـال آن تـا ب                                        گـردد. اسـالم انسـان را بـه محکمـه                     گسـترده مـی     ت   ی

               بـه سـلطه او      ن ی   قـ  ی        ، بـه        خوانـد    ی    امـ                                                             عقل فراخوانـده وکسـی کـه انسـان را بـه نـزد حـاکمی فر       

  . (  53-       1399:71          است)عبده،      شده   م ی   تسل

                  تـوانیم و بایـد                                      آمـوزد کـه چـه چیزهـایی را مـی                            تنهـا بـه مـا مـی                                   به بـاور عبـده، قـرآن نـه    

   از        گـاه    چ ی          آورد و هـ                               آمـوزد، دلیـل و برهـان مـی                                                      درباره خدا بـدانیم، بلکـه در اثبـات آنچـه مـی     

ــه          مــا نمــی ــه                     خواهــد کــه گفت                                           کــه فرمــوده خداســت، بدــذیریم. قــرآن         رف آن   صــ                  هــای آن را ب

ـ                                                                                     نخستین کتاب مقدسی اسـت کـه از زبـان پیـامبر خـدا بـرادری و همبسـتگی عقـل و د            را    ن   ی

ـ                 ای آشـکار و تأو            به شـیوه                 دیـن از فهـم      م ی            ای از تعـال                       دارد. هرچنـد پـاره                      ناپـذیر اعـالم مـی      ل   ی

  :     1959    یت،          شــود)عنا                                                                          آدمـی برتـر هسـت، لـیکن محـاالت عقلـی در تعـالیم دینـی یافـت نمـی          

199   ) .  

ــده در تفســ ــه    ر ی               عب ــوع هــدایت اشــاره   «                            اهــدنا الصــراط المســتقیم »      آی ــار ن ــه چه ــرده:                                     ب         ک

ــنج   ــواس پ ــی، ح ــدان طبیع ــا،                                    وج ــید رض ــن )رش ــل و دی ــه، عق ــاور   63  :  1    ،     1414                                       گان             ( در ب

                و متـون دینـی          افـت  ی                                                  تـوان بـه بخـش بزرگـی از معـارف دیـن دسـت                          عبده، به کمک عقل می

                                                                 و تفسـیر عقالنـی دیـن، زمینـه حضـور و جـاودانگی دیـن را در                         آن تفسـیر کـرد       له ی    وسـ        را به

              االسـالم دیـن    »                                                   کنـد. در تفسـیر المنـار نیـز بخشـی بـه نـام                                           متن زندگی مسـلمانان فـراهم مـی   

      . (   246   :  11            پردازد)همان،                                     وجود دارد که به اهمیت تعقل در قرآن می  «             العقل والفکر
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ــرن    ــا در ق ــه اروپ ــر اندیش ــاکم ب ــب و ح ــه    91 و    13                                                     روح غال ــیم( و        تجرب ــی )امدریس                        گرای

   ی                                               اعتنــایی بــه معرفــت دینــی و فلســفی و قشــر                                               نگــاه پوزیتویســتی بــه مقولــه معرفــت و بــی

ــی   گرا ــاد در م        ی ــاب اجته ــه و انســداد ب ــر جامع ــاکم ب ــ                                                    ح ــکل     ان   ی ــنت، در ش ــل س ــ گ                        اه    ی ر   ی

  :     1939  ،  ی      آبــاد                                                         عبــده تــأثیر بســزایی داشــت. )نجفــی، حیــدری نصــرت       انــه ی   گرا                رویکــرد عقــل

919   ) .  

ــگران   ــض پژوهش ــرب را در                         بع ــادی غ ــدن م ــده و تم ــاعی عب ــری و اجتم ــیط فک                                                                   مح

                                           داننــد. محیطــی کــه میــراث گذشــتگان را                                         افراطــی عبــده و شــاگردانش مــؤثر مــی      یــی   گرا       عقـل 

                                                   کـرد. تمـدن مـادی غـرب، چشـم و عقـل شـرق را                                             بدون برداشت صـحیع از آن تقـدیس مـی   

ـ                              در افـراط  اسـفبار و تفـری         هـا    ی                                                ربوده بود و باعـث شـده بـود بسـیاری از شـرق              ازحـد    ش ی     ط ب

      کــرد             زنــدگی مــی   ی ط ی                 ( عبــده در شــرا   977-     979  :     1493                    ک: خمــیس الغریــب،  ر              واقــع شــوند)

                                          دیـد و گـاه بـرخالف مبـانی خـود عمـل           مـی       یـی    گرا                                             که خـود را ملـزم بـه همراهـی بـا عقـل      

   (.  65  –    66  :     1331          کرد)شرفی، 

                                                                                            به نظر ذهبـی، عبـده بـا اعطـای آزادی وسـیع بـه عقـل، برخـی حقـایق شـرعی در قـرآن            

ــ      را تأو ــ     ل   ی ــه مجــاز و تمثیــل روی آورد. )ذهبــی، ب ــرد و از حقیقــت عــدول کــرد و ب ــا   ی                                                                                ب    :    ت

                عبـده انتقـاد         یـی    گرا                      صـراحت از روش عقـل                         درمـواردى چنـد بـه         نیـز            سید قطـب    (    661-   643

                                                              نویسـد کـه روش مکتـب شـیخ محمـد عبـده از فلسـفه غـرب،                                      کرده اسـت. از آن جملـه مـ    

                  مســائل عقیــدت ،                  ه اســت تــا در                             پذیرفتــه و همــین ســبب شــد   ر ی                             یعنــ  فلســفه دکــارت، تــأث

                                                    حـق  ایـن اسـت کـه همـراه بـا بـراهین عقلـ                کـه    ی                                   ارزش زیادى براى عقل قائل شود؛ درحال

      هـاى                      تـوان بـه برنامـه                             ؛ زیـرا از ایـن راه مـ     م  یی    جـو                             روشـن فطـرى نیـز بهـره       ل ی             و علم ، از دل

  (    1699  :  9   ،    1419                     اسالم راه یافت. )قطب، 
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 قرآن با حقایق علمی  وفاق .9-6

                                                  حـد علـم پرسـتی پـیش رفـت و از طرفـی جهـان                              اول قـرن بیسـتم در      مه ی    در ن    یی   گرا     علم

                       بایسـت بـین قـرآن و                    شـده بـود مـی                     و پیشـرفت غـرب         خـود    ی        افتـادگ              متوجه عقـب         اسالم که 

                      تبشـیری و مستشـرقان          هـای                . برخـی گـروه       کـرد                                             دستاوردهای علـم جدیـد آشـتی برقـرار مـی     

                              مســلمانان بــه دلیــل تمســک    ی       مانــدگ                           مبنــی بــر اینکــه عقــب         کردنــد   ی              را تــرویج مــ   ی ا   ه   یــ   نظر

ـ                     ها به قرآن است . ازا    آن                                                                   در ابتـدای قـرن بیسـتم مفسـران بـه تفسـیر علمـی قـرآن روی             رو   ن   ی

  ،                                                                                       آوردند. محمد عبده نیـز در جهـت تـرویج ایـن جنـبش تـالش بسـیاری داشـت )محتسـب         

ــروی از   951  :     1419 ــه پی ــال                      ( وی ب ــدین      جم ــه         ال ــدآبادی ب ــوان مناد                 اس ــرای              عن ــان اصــالح ب                      ی

ــه،   ــن و مدرنیت ــین دی ــازگاری ب ــراری س ــاع از ح                                              برق ــ ث ی           دف ــردن نســل     ت   ی ــد ک ــرآن و متقاع                                 ق

              آیـات قـرآن      ر ی                                     ، بـه بیـان مسـائل علمـی در تفسـ                                                 جوان به سـازگاری قـرآن بـا حقـایق علمـی     

                                   تعــارض محتمــل میــان قــرآن و              . عبــده   (   996-   994  :     1936             ک: پــاکتچی،  ر             روی آوردنــد)

  (   194  :     1937            کند )اسعدی،                        هداف این دو حوزه نفی می                          علوم را با توجه به اختالف ا

                   شـده و آن، جهـان                                                          خداونـد دو كتـاب دارد: نخسـت آن كتـاب  كـه خلـق           کـه        سـد  ی  نو   ی م  و 

      هــاى                                                 شــده و آن، قــرآن اســت كــه مــا را بــه راه                                               هســت  اســت و دیگــرى كتــاب  كــه فرســتاده

       نمــون                                                   واســطه عقلــ  كــه بــه مــا داده شــده اســت، ره                                        شــناخت آن كتــاب دیگــر )هســت ( بــه

ــه  «(  64 »  :  2                   گــردد. )همــان، ج       مــ  ــده، تجرب ــی دانشــمندان                           در تفســیر عب                                    هــای علمــی و عقالن

                 طـور ویـژه ارج                                مثابـه کتـاب تکـوین بـه                               هـای حـاکم بـر آن بـه                                  در باب عـالم هسـتی و سـنت   

                                     گـردد، هرچنـد کـه در کنـار آن از                                                          شود و فهم کتاب تشـریع همدـای بـا آن دنبـال مـی              نهاد می

                                   و برتـری قـرآن بـر علـوم نیـز         ی   عـ  ی                             بشـر از درک حقـایق فـرا طب                هـای علمـی                  نارسایی تجربـه 

   ی    سـو                                                                هـای علمـی قـرآن را در حـد موعظـه، عبـرت و هـدایت بـه                               شـود. عبـده اشـاره         یاد می

  . (  79  -    57  :     1419          ک: عماره،  ر     داند)        تحقیق می
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                                     انـد و در مبـاحث  كـه بـه حـوزه                                                                    عبـده و رشـید رضـا بـراى علـم، اعتبـارى مسـتقل قائـل        

   د ی           انــد )رشــ                                                               رد، جــای  بــراى بحــث نقلــ  یــا عقلــ  در نظــر نگرفتــه                         علــوم تجربــ  تعلــق دا

                                                     داننــد كــه بایــد بــا تجربــه و تحقیــق، دربــاره                          هــا را موضــوعات  مــ       و آن   (  51 : 9   ،    1414       رضــا، 

ــان،     آن ــه پرداخت)هم ــه مطالع ــا ب ــم را     99  :   19                                  ه ــن و عل ــین دی ــاق ب ــن دو اندیشــمند، وف                                                        ( ای

            بنــابراین،    (   995  :     1397          محافظــه،     اند)                                     قــرآن منجــر شــود، ضــروری دانســته   ل   یــ                اگرچــه بــه تأو

                                                                                                    بــه بــاور عبــده، قــرآن درصــدد بیــان علمــی قــوانین جهــان نیســت، بلکــه هــدف قــرآن بیــان 

ــدایت شــوند و      ــد و ه ــرت گیرن ــردم عب ــا م ــی درهســتی اســت ت ــدرت اله ــار ق ــالی آث                                                                                                اجم

                                         مخالفتی نیز بین قرآن و دانش بشری نیست.  

 دینی  لزوم اصالحات .4-6

ــدید  ــرایش ش ــر گ ــه                                   در دوره معاص ــالم ب ــان اس ــی در جه ــالحات دین ــه اص ــبت ب                                                        ی نس

                              هـای اسـالمی و تمـدن غربـی                                                                     وجود آمده و عالمـان اسـالمی بـرای ایجـاد رابطـه بـین ارزش      

                                    هـا و طـرح مباحـث دینـی مصـادف                                                              در تالش هستند. ایـن دوره بـا تحـول  بـزری در شـیوه     

                                               هـاى مختلـف تفسـیرى و طـرح مباحـث گذشـته                                                   بوده است، تحـول  كـه بـه پیـدایش سـبك     

                                     هـاى خـود را بـر متزلـزل سـاختن                                                                 ز منظرى جدیـد، انجامیـد. مبشـران و مستشـرقان فعالیـت      ا

                              نقـد علمـ  و مباحـث جدیـد        ی    هـا                گیـرى از روش                                              عقاید مسلمانان متمركز نمـوده و بـا بهـره   

                هـاى مختلـف و                                       هـاى جامعـه مسـلمانان از جنبـه                                     و با بـزری جلـوه دادن كاسـت                   علوم انسان 

                                                             اســالم  را بــه چــالش فراخواندنــد. بازتــاب شــیوه نقــد و                                     بــا طــرح اشــكاالت ، اندیشــمندان

                                                                                         مستشــرقان، اندیشــمندان اســالم  را واداشــت كــه بــراى دفــاع از اســالم، بــه تبیــین     ل   یــ   تحل

   (.  59   :    1973          ک: نفیسی،  ر )     آورند   ی        زمانه رو   ی     مقتضا               مباحث دینی به

ــا برافراشــتن پــرچم اصــالح و نــوگرایی در زمینــه                           هــای تعلــیم و تربیــت،                                                                     محمــد عبــده ب

ــه                                                                                                     تفســیر و فقــه، مباحــث اجتمــاعی و سیاســی مطــابق مقتضــیات زمــان و نیــاز مســلمانان ب
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                                                گرایـی، فردگرایـی، آزادی، برابـری و جایگـاه                                                     بازگشت بـه قـرآن بـه مسـائلی همچـون انسـان      

     (.          1936:999           ک: پاکتچی،  ر                                            زن در اجتماع و مسئله ملیت و امت پرداخته است)

                                                انسـه و آشـنایی بـا علـوم غربـی بـرای درک                                                         عبده بـا سـفر بـه اروپـا و یـادگیری زبـان فر      

                          هــای اصــالحی خــود را در                                                                       نیازهــای مســلمانان، بــه معــارف غربــی آگــاهی یافــت و  اندیشــه

                               عبـده را بـه ارتبـاط میـان                          متفکـران اروپـایی     ی    هـا                                       دین و جامعـه آشـکار کـرد. آمـوزش        نه ی  زم

       اصـالح                              تـر کـرد تـا آنجـا کـه                                                                  اصالح فکر دینـی و اصـالح نظـام سیاسـی و اجتمـاعی مـؤمن      

                                                                                              فکر دینی را عامـل اساسـی هرگونـه تحـول سـالم اجتمـاعی دانسـت. وی افـزون بـر اقتبـاس           

                                                                          هـای نـو را بـا مبـانی تفکـر اسـالمی درآمیخـت و بـرای پیشـگیری از                                  از فکر اروپایی، اندیشه

                                                                                  شکسـت زنجیرهـای تقلیـد و تعصـب باعـث بـدبینی و سسـتی اصـول اخالقـی شـود،               که   ن ی ا

   (.   191 :    1959                 تالش کرد. )عنایت، 

                                                                دانســت کــه مخاطبــان او در مصــر خصوصــیات فکــری و فرهنگــی      مــی   ی     خــوب             عبــده بــه

                                                هـای عصـر روشـنگری تـاریخ اروپـا بودنـد و                                                         یکسانی ندارند. برخـی از ایشـان پیـرو اندیشـه    

                                                                              همچنـان بـه معـارف و سـنت دیـرین اسـالمی پایبنـد بودنـد. سـعی وی بـر              ی  تر           گروه بزری

               خواســت گــروه                                     ن ببــرد یــا از آن بکاهــد. او مــی                                                    ایـن بــود کــه نفــاق میــان دو گــروه را از میـا  

                                                                                             نخست را مطمـئن کنـد کـه جامعـه اسـالمی هنـوز توانـایی تحـرک را از دسـت نـداده اسـت            

                                      خواسـت سـالح دینـی گـروه دوم را در                                                             و با توجیـه پیشـرفت بـر اسـاس احکـام قرآنـی مـی       

     نـد     توا                                                                                       ستیزه با پیشـرفت از دستشـان بگیـرد. وی در همـه حـال یقـین داشـت کـه اسـالم مـی          

                                                                                             هم عامـل پیشـرفت باشـد و هـم مسـلمانان را بـه پـذیرش آنچـه در تمـدن امـروزی درسـت            

ــان     ــایج زی ــان را از نت ــم ایش ــد و ه ــا کن ــت، توان ــودمند اس ــت،                                                                           و س ــن دارد)عنای                            آورش ایم

1959     :  147   -149   .)   

                                                              کـه اگـر اهـل دیـن نتواننـد افکـار خـود را بـا جهـان                                              عبده نگران دو امر بـود: نخسـت آن  

ــد، د   ــازگار کنن ــو س ــ                         ن ــری        ی   دار   ن   ی ــود و رهب ــی ش ــرفت تلق ــا پیش ــت ب ــم مخالف                                                            در حک
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ــد. دوم آن     ــن بیفت ــان دی ــت مخالف ــه دس ــالحات ب ــانگی                                                            اص ــاعی یگ ــالحات اجتم ــه اص                                    ک

ــه     ــد؛ گروهــی ک ــروه کن ــد وایشــان را دو گ ــم زن ــر ه ــردم مصــر را ب ــی م                                                                                                 فرهنگــی و اخالق

ــنت    ــانی س ــریعت و نگاهب ــول ش ــاهری از اص ــروی ظ ــتار پی ــیوه                                                                      خواس ــه ش ــد ب ــا و پایبن                               ه

ـ           هـا و تقل                                             کـه اصـول ناشـی از تعقـل و شکسـتن سـنت         ی                         موزش کهـن اسـت و گروهـ    آ    از    د   ی

                                          دانـد. عبـده نـوگرایی و اصـالحات خـود                                                       فرهنگ غربـی را عامـل قطعـی پیشـرفت مصـر مـی      

-                                                                        دیـد: نخسـت طالبـان علـوم دینـی و کسـانی کـه ماننـد ایشـان مـی                                  را در مقابل دو گروه می

ــری و ک   ــون عص ــدگان فن ــیدند و دوم فراگیرن ــب                                                    اندیش ــه جان ــانی ک ــان ی     دار ا                     س ــید    اند       ش         )رش

ــه    (    11  :  1   ،    1497       رضــا،  ــه صــالع ، جامع ــاور وی جامع ــه ب ــذیرفتن                                          ب ــه ضــمن پ                                ای اســت ک

   (.  99  :     1397           کند)محافظه،                                     ها را مطابق مصلحت عمومی تفسیر عقلی می               اوامر الهی آن

                                    دارد: نخســت آزاداندیشــی و رهــایی    د   یــ                                   نواندیشــی دینــی بــر دو امــر تأک   ر ی              عبــده در مســ

              امــت اســالمی     ان ی ن ی   شــ ی                     گونــه کــه ســلف و پ      ؛ آن ی      شناســ   ن   یــ      بــر د   د   یــ                 تقلیــد و دوم تأک          فکــر از

               هـای نخسـتین                                          فهمیدنـد یعنـی بازگشـت بـه سرچشـمه                            اخـتالف دیـن را مـی      ش ی  دا ی        پیش از پ

   (  11   : 1   ،    1497                                                                            معرفــت دینــی و بازشناســی آن برحســب مــوازین عقــل بشــری )رشــید رضــا، 

                                                                                                  وی معتقــد بــود کــه بایــد مباحــث کالمــی را بــا رویکــردی اجتمــاعی عرضــه کــرد تــا بتــوان 

          ، مسـائل   ی      خـوار                                                                             مشکل مـردم مسـلمان را حـل کـرد. وی ضـمن پـرداختن بـه مسـئله رشـوه         

                          حـل نیـز اقـدام کـرد.                                                                              خانوادگی و حقوق زنـان و همسـران و اسـتبداد حکـومتی بـه ارائـه راه      

  (  43-   914  :  9   ،    1497          رشید رضا،     نگ:  )

                               منسـوب بـه پیـامبر )ص( کـه        ث ی       از حـد   «    ِّ        ْ         ج ـدِّدوا إیمـاْنك م    »        عبـارت                        ده بـا اسـتناد بـه      عب

                                                      گفتـه شـد: اى پیـامبر خـدا  چگونـه ایمانمـان را          «.                              هـاى خـود را نـو گردانیـد                      فرمودند: ایمـان 

ــود:   ــردانیم  فرم ــو گ ــد   »                          ن ــاد بگویی ــه زی ــه اال الل  ــابوری،    «                                     ال ال ــاکم نیش    ؛   285   : 4   ،    1411                     )ح

ــده،  ــ  (    431  :     1999          پاین ــیات       ل ــا مقتض ــب ب ــی مناس ــائل دین ــی در مس ــالح و نواندیش                                                                     زوم اص

ــدعت   ــه ب ــانی ک ــژه در زم ــه وی ــرده اســت، ب ــان را اســتنباط ک ــه                                                                        زم ــا و خراف ــد و                 ه ــا، زوائ                 ه

                            برخــی معتقدنــد روش عبــده    ( 7- 5   :    1419                                                   اضــافات چهــره دیــن را تغییــر داده اســت)عماره، 
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                         ونـد نارضـایتی هـر دو                                                                      تالشی برای آشتی دادن دو گـرایش غربـی و اسـالمی بـود کـه ایـن ر      

                                                                                                   گــروه را در پــی داشــت. عبــده تحــت تــأثیر مفــاهیم اندیشــه غربــی تفســیر قــرآن را مبنــای  

ــرایش اصــالح ــرارداد. )رضــوان،                   گ ــذهب ق ــوگرایی م ــه و ن ــه، اصــالح جامع    : 2     ،    1419                                                                   طلبان

813   )  

                 ، توجیـه عقلـ                                                                               مبانی فکری عبده ماننـد ضـرورت بازگشـت بـه منـابع اصـل  فكـر دینـ         

ــه                     احكــام شــریعت و ــز از تفرق ــا مســائل عصــر، پرهی ــا ب ــاهنگ  آنه ــر ســر                                                            هم                       ، پافشــارى ب

ــش  ــاد و كوش ــاى اجته ــ                                    احی ــول اساس ــام اص ــه ن ــالم ب ــن اس ــوهر دی ــناخت ج ــراى ش                                                                  ب

                                       اعتقــاد عبــده بــه پویــایی اســالم و    (   156   :    1959                                            تجــددخواه  ســن  پذیرفتــه شــد. )عنایــت، 

                   هـای قرآنـی بـا           رداشـت                          منظـور هماهنـگ کـردن ب                                  جدیـد از قـرآن و سـنت بـه                    لزوم ارائه فهم

                                                                                         مقتضیات عصر نـوین و همچنـین هماهنـگ دانسـتن حقـایق قرآنـی بـا دسـتاوردهای علمـی          

                               قرآنـی بـا تحـوالت اجتمـاعی        ی    هـا                ای از گـزاره                                            جدید و تـالش بـرای سـازگار نمـودن پـاره     

   :    1939  ،  ی      آبــاد                نجفــی، نصــرت      )رک:                                                          نوپدیــد او را بــه نواندیشــی در مباحــث دینــی ســوق داد

                                                                         ار اصــالح و پیشــرفتی بــرای جامعــه خــود بــود کــه غــرب در راه آزادی               عبــده خواســت  .  (   919

                                                                                                آن را به دسـت آورده بـود. ایـن فکـر نشـانگر رویکـرد عبـده بـه اصـالحات اسـت کـه ایـن             

ــ ــا   ب ی                اصــالحات از آس ــد. )    ی    ه ــون نمان ــاعی مص ــری و اجتم ــانی،  ر                                     فک -  31 :    1993              ک: آقاج

111   )  
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          گذشـتگان     ی    هـا                                    شـده بـود و اکتفـا بـه گفتـه                                           که اسـاس دیـن مـورد هجـوم واقـع        ی      درزمان

                                                                                        نیازهای فکـری جامعـه را بـرآورده کنـد، عبـده بـه مبـارزه بـا تقلیـد در مباحـث                   توانست   ی  نم

                                   از آراء گذشــتگان یکــی از عوامــل    ی  رو          دنبالــه         دانســت   ی   مــ   ی     خــوب                            تفســیری پرداخــت. او بــه

                                                افـزون بـر آنکـه نظریـات گذشـتگان در سـطع                                        و انحطاط مسـلمانان شـده بـود.       ی     ماندگ     عقب

                                                                                  هـا و متناسـب بـا شـرایط زمانشـان بـود و بـا توجـه بـه جـاودانگی اسـالم                               توانایی عقلـی آن 
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ــه  ــن نظریـ ــان                   ایـ ــا در زمـ ــای                    هـ ــار آ          هـ ــر کـ ــانی دیگـ ــور عالمـ ــا ظهـ ــد و بـ ــی                                                     بعـ        یـ

              هــای نــوینی                                    عبــده بــر آن بــود تــا نظریــه   . (  94  –   6   :    1999           و نــاظمی،       زاده   ی       ک:قاضــ ر      نداشت)

      هـا                                                      خسـته شـده و در پـی آوردن مطـالبی بـود کـه آن            انـد                              کند و ازآنچه گذشتگان نوشـته       ارائه 

ــی ــناختند. )     نم ــا،              ش ــید رض ــا      وی در    (.   11   :    1497               رش ــا   ی    ج ــان را از     ی    ج ــیرش مخاطب                           تفس

-     111-  82  -  81   : 2  ؛    288  :  8  ؛   11 : 1   ،    1414                                                       تقلیــد بــر حــذر داشــته اســت. )رشــید رضــا،       

112   ) .  

          و سـفاهت        دارد   ی                      هـای گذشـتگان بـازم                 بـه نظریـه                    هـا را از تعلـق                             به باور وی، قـرآن قلـب  

                                              دن بـه تسـلط عقـل، بـرای آن حـد و مـرزی        ی                        دهـد و بـا آزادی بخشـ                         را به مقلدان نسبت مـی 

ـ                    عبـده ضـعف     (    119   :    تـا    ی                                                                    جز سر فرود آوردن در برابر شـریعت قـرار نـداده اسـت. )عبـده، ب

-             فرهنـگ نمـی                        دانـد؛ زیـرا ایـن                                                             در فرهنگ سنتی اسالمی را از عوامل رویکـرد بـه تقلیـد مـی    

                                                                                               توانسـت میــان تعــالیم اســالم و اقتضــائات روزگــار جدیــد ســازگاری برقــرار کنــد. وی پــس  

ــه    ــر پیــروی از روش علمــی نــوین، ب ــان در اث ــا و آگــاهی از پیشــرفت غربی                                                                                                    از دیــدار از اروپ

                                                                                                   هر مناسبتی مسـلمانان را بـه پرهیـز از تقلیـد و بزرگداشـت اندیشـه و اعتمـاد بـه آن در فهـم          

                                                                                     عالمـان را بـه توجـه بـه آثـار و کتـب نگاشـته شـده در قـرون میانـه ماننـد                     کـرد و        دعوت می

             داد؛ چراکـه                                                                                    قرن سوم و چهارم هجـری توصـیه و از توجـه بـه آثـار قـرون متـأخر پرهیـز مـی         

          ک: بهـی،   ر                                                                                 این آثار در دوران ضـعف سیاسـی و فکـری مسـلمانان بـه نگـارش درآمـده بـود )        

1951      :   169   )  

ــا دور ریخــتن آرای مفســران گذشــته                                          ازنظــر عبــده تفســیر نــو و روشــن از                                                        قــرآن بایــد ب

                                                                                                       همراه باشد و تنهـا ابـزار تفسـیر ماننـد لغـت، انـدکی از علـم بـه اسـباب نـزول، معلومـاتی از            

ـ            انـد، در ا                          کـه در قـرآن ذکرشـده       یی    هـا                                             نبوی و معارف تاریخ بشـر از هسـتی و ملـت       ره ی س    ن   ی

      سـطع                  همگـون و هـم                            و فکـر مفسـران پیشـین      ی                                               زمینه کافی اسـت. او بـا ایـن توجیـه کـه رأ     

                                                          هاسـت، معتقـد اسـت کـه ضـرورتی نـدارد عقـل مـا در                     عصـران آن                         عقل و درجه علمـی هـم  

                               های فکر ما در همان سطع باشد.                          ها متوقف بماند و نتیجه           حد خرد آن
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ـ                                           عبده مانند سید جمـال، پنـدار رایـج در م                                                    اهـل سـنت مبنـی بـر انسـداد بـاب اجتهـاد            ان   ی

                                                           ابـن تیمیـه و ابـن قـیم جـوزی نیـز مـذاهب فقهـی را                                 دانست. پـیش از عبـده،               را نادرست می

                                   کردنـد، موردنقـد قراردادنـد. در                                                                         به این دلیل کـه برمـدار بسـته بـودن بـاب اجتهـاد رفتـار مـی        

                                                                                                   نگــاه ایشــان، مبــانی اســتنباط همانــا کتــاب و ســنت نبــوی اســت و از ایــن دو کــه بگــذریم، 

     (.     141 :    1979-  73    هی،                                                          فقیهان  مقلد، از رجال هستند و ما نیز از رجالیم)میر عبدالل

                                                                                            بــه نظــر عبــده، اجتهــاد حــدود و شــرایطی دارد و در داخــل ایــن حــدود و شــرایط عقــل 

ــه ــد ب ــ           هــای آن پا                             طــور کامــل آزاد و وظیفــه             بای ــذ    ان   ی                                     باشــد. اجمــاع اهــل حــل و عقــد     ر ی      ناپ

                                                                                      اســت و نبایــد راه را بــر اجتهــاد ببنــدد. مجــوز شــرعی اجتهــاد، ســکوت شــریعت     ر ی       خطاپــذ

ــا    ــق شــریعت اســالمی ب ــه معــامالت اســت. در تطبی ــوط ب ــات احکــام مرب                                                                                             در فــروع و جزئی

                                                               حکـم مصـلحت و بـه اقتضـای اوضـاع و احـوال، بـا اقتبـاس                                           اوضاع و احوال جهـان بایـد بـه   

ـ    چ ی                                                         از مذاهب چهارگانـه و تعـالیم حقوقـدانانی کـه بـه هـ                                     هـا تعلـق ندارنـد بهتـرین            از آن   ک   ی

   (.   197  -     195   :    1931                                      آراء حقوقی فراهم آورده شود. )جبرئیلی، 

ــی مســتقلی در عــالم دارد کــه مــی   ــده اعتقــاد دارد کــه انســان یــک وجــود ذات ــد                                                                                         عب         توان

                                                                                                   نصــوص کتــاب خــدا را بفهمــد و بــر اســاس آن اســتنباط نمایــد کــه از آن تعبیــر بــه اجتهــاد 

ــی ــه      م ــات جامع ــده                         شــود. حی ــور اســت و در آن پدی ــاگون و متط ــاتی گون ــای                                                               انســانی حی       ه

ــوینی رخ مــی ــاه                  ن ــه از حــدود و ثغــور آن آگ ــن جامع                                                                                 دهــد کــه فکــر و فرهنــگ گذشــته ای

ــاختن       ــگ س ــرای هماهن ــروع ب ــد و مش ــزار کارآم ــان اب ــاد هم ــان، اجته ــن می ــت. در ای                                                                                                  نیس

               ناختن تعـالیم                                           هـای اسـالم اسـت. اگـر در امـر بازشـ                                          های نوین حیات متجـدد بـا آمـوزه          پدیده

                                                                    هـای عالمـان پیشـین بسـنده کنـیم حیـات بشـری جامعـه اسـالمی                ورزی                   اسالم تنها به اندیشه

-                                                                   هــای خــود بــاز خواهنــد مانــد. بــروز چنــین وضــعیت نــاگواری                               از توجیــه و تبیــین آمــوزه

ـ       را        شـان    ی                                                مبـتال خواهـد کـرد؛ همچنـان کـه حیـات جمعـ          ی       سـامان    ی                           اسالم مسـلمانان را بـه ب

  . (   143   :    1951                   خواهد افکند. )بهی،                   نیز به مخاطره جدی 
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تالش در راستای تحقق تقریب ادیان و مذاهب  . 7-6

  و        کــرد                                                                                             عبـده بـه دلیــل مشـی اعتـدالی بــا همـه مـذاهب و ادیــان بـا احتـرام برخــورد مـی         

       عبـده         کـرد.                          ای باشـد بیـان نمـی                                                              سخنی که بیانگر اختالف و یـا تعـرض بـه مـذهب یـا عقیـده      

                                                        ان ادیــان و مکاتــب و مــذاهب گونــاگون دیــدار داشــت                                         در زمــان تبعیــد در بیــروت بــا پیــرو

                  گفتــار و رفتــار    ن ی    تــر             کــه کوچــک   ی ا        گونــه              گذاشــت بــه                                 هــا و باورهایشــان احتــرام مــی         بــه آن

ــت ــوهین         اهان ــار و ت ــر                 ب ــزی از او س ــی                    آمی ــان        نم ــر ادی ــروان دیگ ــا پی ــات ب ــه در مالق                                                       زد؛ البت

       بـود          رگـذار  ی           معمـول تأث       طـور                   گفـت کـه بـه         مـی                                         تناسب از فضـایل و کمـاالت اسـالم سـخن         به

   (.   414-     1:419 ،      1497            )رشید رضا،

                                                                                      برخی پژوهشـگران معتقدنـد صهیونیسـت بـرای رسـیدن بـه هـدف خـود نظریـه تقریـب           

ــرای رفــع دشــمنی آن   ــا                                                                                              بــین ادیــان و تشــکیل امــت واحــد را مطــرح کــرد تــا زمینــه ب           هــا ب

    داف                                                                                           یهودیت فراهم شـود؛ زیـرا نزدیکـی ادیـان بـه هـم بـه سکوالریسـم دینـی و تحقـق اهـ           

                                        گــردد. عبــده نیــز در بیــروت جمعیــت                                                     فراماســونری و اهــداف غــایی صهیونیســت منجــر مــی

ــان اســالم ، مســیحیت و    ــین ادی ــه هــدف تقریــب ب ــ   هود ی                                                                 مخفــی را ب    ک:  ر              تشــکیل داد. )   ت   ی

                                                                 ( غافــل از آنکــه همگرایــی بــین اســالم و مســیحیت و یهودیــت     946  :     تــا   ی                   صــباح یاســین، بــ

                                                         یـرا تنهـا دیـن صـحیع، اسـالم اسـت و دیگـر ادیـان                 اسـت، ز    ر ی    پـذ                             تنها با هزینه اسالم امکـان 

-   919  :     1933             بیند)ریشــه،                                                      انــد و در همگرایــی دینــی، دیــن صــحیع آســیب مــی             تحریـف شــده 

911   ) .  
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                                                                                           از قــرن اول هجــری تــا کنــون، مفســران قــرآن کــریم رویکردهــای گونــاگونی نســبت بــه 

ـ  ب                   احادیثی که از اهل                                   آیـات قـرآن کـریم صـادر شـده         ر ی                                      پیـامبر ، صـحابه و تابعـان در تفسـ       ت   ی

                                                                                      انـد. تفسـیر قـرآن مجیـد تـا چنـد قـرن ابتـدایی تنهـا بـه روایـات اسـتناد                                  است، اتخـاذ کـرده  

                                                                                             داشت. در قرن چهـاردهم كـه گـرایش عقلـی و شـیوه تفسـیر قـرآن بـه قـرآن قـوت گرفـت،            
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ــدین اســدآب                                                      بازگشــت بــه قــرآن عنــوانی بــود کــه ســید جمــال     ک:  ر                        ادی آن را اتخــاذ کــرد)               ال

                                                                               عبـده بـا حـاکم سـاختن عقـل و اکتفـا بـه ظهـور آیـات الهـی، مراجعـه              .  (   191   :    1991       ایازی، 

   ای                                                                  دانـد. بـر ایـن اسـاس، شـرط پـذیرش روایـت دربـاره حادثـه                                 به احادیث را ضروری نمـی 

ــه      ــن اســت ك ــالم روى داده اســت، ای ــ آ جــاری در ع ــوامیس اله ــوانین و ن ــرخالف ق ــه ب                              آ                                                                 ك

       عبــده                          آ                                                  بــه تــواتر یــا بــه ســند صــحیعآ متصــل از معصــوم نقــل شــده باشــد.                  روایــت تفســیری

-                                                                                              روایـات تفســیری را حجــاب قـرآن و مــانع رســیدن بـه مقاصــد و مفــاهیم عـالی قــرآن مــی    

                                                                     منــدی از مقــدار انــدکی از روایــات تفســیری صــحیع بــرای تفســیر                               دانــد. بــه بــاور وی، بهــره

                                زنـدیق اهـل یهـود و فـارس و                                                                     قرآن ضروری است؛ چـرا کـه اکثـر تفاسـیر روایـی از راویـان      

ــه شــده اســت. )رشــید رضــا،     ــازه مســلمان شــده، گرفت ــاب ت ــا اهــل کت    : ک ر  ؛  9  :  1   ،    1414                                                                                ی

  (  46   : 1   ، م    9111       سباعی، 

                                                                                                     عبـده ماننـد معتزلــه در حـوزه ســندی، بـا ایــن مبنـا کـه در معرفــت دینـی بایــد بـه علــم         

          اهتمـامی                   سـندی احادیـث     ی                           کنـد و بـه نقـل و بررسـ                                           رسید، از پذیرش خبر واحـد امتنـاع مـی   

ـ                           هـای عقلـی رد و یـا تأو                                                                     ندارد. در حوزه محتـوایی و داللـی نیـز روایـات مخـالف تحلیـل          ل   ی

ــی ــعدی،      م ــوند )رک. اس ــه در       (.   65   :    1935                      ش ــیری ك ــات تفس ــلی روای ــم اص ــابراین، حج                                                       بن

                                                                                                       المنار مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه، متعلـق بـه رشـید رضـا اسـت. او، بعـد از وفـات اسـتاد، از            

                                                  وی بـر ایـن بـاور اسـت كـه اقـوال صـحابه و          .                        ت بیشـتر بهـره گرفـت                            روایات مـرتبط بـا آیـا   

ــای لغــوی كلمــات، حجــت است)رشــید رضــا،   ــرای معن              اگــر قــرآن      ( 7   : 1   ،    1414                                                                  تابعــان، ب

              رســد و اگــر                                                                                 مبــین حکــم خــدا نبــود، در ایــن صــورت نوبــت بــه ســنت رســول خــدا  مــی 

                                                                               یافت نشد، مسـلمانان بـه اجتهـاد خـود عمـل کننـد. چنانچـه پیـامبر سـخن                  امبر ی          حدیثی از پ

                                                                                           معاذ را مبنی بر رجـوع بـه اجتهـاد خـودش در صـورتی کـه در کتـاب خـدا و سـنت رسـول           

      . (   173  :  9   ،    1416      جصاص،     رک:                             خدا حکمی را نیافت، پسندیدند)

ـ  گ      موضع ـ  و                                            عبـده نسـبت بـه روایـات تفسـیری، بـه         ی ر   ی       عـدم                               اسـرائیلیات و اذعـان بـه       ژه   ی

ــأم   ــات در ت ــین مبهم ــارایی تعی ــیل در       ن ی                                    ک ــد وی از تفص ــب ش ــیر موج ــائی تفس ــدف غ                                                      ه
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ــزد.)  ــرآن بدرهی ــات ق ــیر مبهم ــاره،  ر                                    تفس ــده در     «(   959  و    991   : 6   ،    1414            ک: عم ــه روش عب                       البت

        منزلـه                            گـردد؛ سـنتی کـه بـه                                                                   ندذیرفتن احادیـث موجـب نـابودی بخـش عظیمـی از سـنت مـی       

ــ                                 و روشــنگر کتــاب خــدا اســت. )ذ         کننــده   ن    یــی  تب ــأث   676   : 9   ،    تــا   ی          هبــی، ب               روش عبــده در    ر ی       ( ت

ــی   ــت را م ــأن روای ــل ش ــرد.                                  تقلی ــاهده ک ــس از وی مش ــان پ ــر نواندیش ــوان در دیگ    ک:  ر )                                                            ت

ــی   44   : م    9111         ســباعی،  ــر م ــه نظ ــث                      (. ب ــه اصــالت حــدیث از حی ــاد مستشــرقان ب                                                          رســد انتق

                                                                                           اتصــال بــه معصــوم، وجــود احادیــث جعلــی فــراوان در کتــب حــدیثی اهــل ســنت موجــب  

ــده روا ــرای زدودن اســرائیلیات از تفســیر از                  شــد عب ــد و ب ــرآن بدان ــم ق ــات را حجــاب فه                                                                                  ی

ــی چــون حکمــت     ــر دالیل ــا ذک ــار ب ــرد. مفســران المن ــره گی ــر به ــز کمت ــات صــحیع نی                                                                                                  روای

ــات      ــتر، ضــعف روای ــات بیش ــان جزئی ــکوت دربی ــب و س ــتن مطل ــبهم گذاش ــد در م                                                                                           خداون

ـ                                                                  تفسیری، وجـود اسـرائیلیات و احتمـال نقـل بـه معنـا ، از روا                       مبهمـات قـرآن      ن    یـی     ر تب د    ات   ی

       اند.                                 و به فهم خود از قرآن بسنده کرده       زکرده ی   پره

 نتیجه. 7

ــاعی در جســتجوی راه  ــرآن ،                                        تفاســیر اجتم ــالیم ق ــر اســاس تع ــه ب                                                      حــل مشــکالت جامع

ــالمی و  ــده اس ــالحآ عقی ــد.         آ                     اص ــراوان دارن ــام ف ــات اهتم ــتن آن از خراف ــیخ                                                        پیراس ــیر ش                تفس

ــاگردش     ــری، و ش ــلع مص ــر و مص ــده متفک ــد عب ــت                                                         محم ــل رهیاف ــه دلی ــا، ب ــید رض                                       رش

                                                                                                 اجتماعی و کـارکردگرا، در زمـان رکـود مسـلمانان و مواجـه بـا تمـدن نـوین غربـی، آغـازگر           

ــل را     ــه مســلمانان، عق ــت اصــالح جامع ــیر شــد. وی جه ــاعی در تفس ــی اجتم ــرایش عقل                                                                                           گ

ــوزه  ــردن آم ــگ ک ــرای هماهن ــزاری ب ــت و                                           اب ــار گرف ــه ک ــا مقتضــیات عصــر ب ــی ب                                                         هــای دین

      کند.    ی                                            اسالمی را متناسب با نیازهای روز جامعه بازخوان                    درصدد برآمد تا سنت

ــه   ــانی شــکل گرفــت کــه تجرب ــات قــرآن زم ــده در تفســیر آی ــی و نگــاه                                                                             دیــدگاه عب                  گرای

ــا و قشــر  ــر اندیشــه اروپ ــه معرفــت ب ــه مقول                     و مشــکالت ناشــی از       یــی   گرا   ی                                                                پوزیتویســتی ب

                   بـا تمـدن نـوین                                                                                انسداد باب اجتهاد در جامعه مصر حـاکم بـود. عبـده در بسـتری پـر چـالش      
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ــنجه     ــا س ــالمی ب ــارف اس ــازگاری مع ــان دادن س ــرای نش ــالمی ب ــه اس ــی در جامع ــای                                                                                       غرب       ه

                                                                       اسالم بـا مبـادی تمـدن جدیـد، نگـاهی نـو بـه معـارف دینـی بـر              ی   ساز                   خردورزانه، هماهنگ

ــه در       ــی روی آورد. اگرچ ــات اله ــین آی ــو در تبی ــدگاهی ن ــه دی ــلحت ب ــل مص ــاس اص                                                                                             اس

ــون مک     ــائلی چ ــدگاه مس ــن دی ــدایش ای ــا،                                                  پی ــی اروپ ــت علم ــرب، نهض ــفی غ ــب فلس                                                ت

ــ ی ب       خــوش ــه آزاداند   ی   ن ــان مســلمانان، وجــود اســرائیلیات   ی   شــ ی            ب ــی در می                                                                   ، رواج افکــار خراف

ـ                         نبـوده اسـت.      ر ی     تـأث    ی                                                                         درکتب تفسـیری و روایـی و هجمـه شـبهات بـه باورهـای دینـی نیـز ب

ـ  و      بـه                                                    کاربرد این تحقیق در ارزیـابی تفاسـیر اجتمـاعی و                                         تفسـیر المنـار اسـت کـه عنایـت          ژه   ی

ــی     ــین بررســی تطبیق ــانی فکــری مفســر الزم اســت . همچن ــه مب ــل                                                                    ب ــیر    گرا       عق ــی در تفاس                  ی

  .   شود   ی م                                     اجتماعی معاصر اهل سنت و شیعه پیشنهاد 
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 تفسیر تقنینی قرآن کریم
 1مصطفی غفوری

 

 چکیده

ــه ــرآن کــریم ب ــدگی                       ق ــه زن ــاب تشــریع آســمانی هــدایت ب ــوان آخــرین کت                                                                عن

       ، کــه      اســت                               اعتقــادی، اخالقــی و تشــریعی                    مل معــارف مختلــف ا   شــ           ســعادتمند 

ـ      عات ی     تشـر    به  ـ    ر ی               در ضـمن تفاسـ     ا   ی                 پرداختـه شـده      ی              صـورت موضـوع        بـه    ا     و ی

ــا       اســت،  ــان جــای        ام ــه        نگــاه                همچن ــالن ب ــیم       عات ی     تشــر           ک                        خــالی اســت. تنظ

            ی راهگشــای       گــذار         قـانون                                                        رهنمودهـا و تقنــین فــرامین آن بـر اســاس تجربیــات   

                                  منشـوری جـامع و قـانونی مقـدس              عنـوان       بـه         توانـد                              بشر در دوران معاصـر، مـی  

ــث      ــن حی ــود. از ای ــه ش ــان عرض ــه جهانی ــی ب ــوم تقنین ــیاق مرس ــرآن                                                                            در س        ق

              تر مسـلمانان                                 توانـد زمینـه همگرایـی بیشـ          مـی    ی              قـانون اساسـ            میثـاق و          عنـوان      به

ــراهم آورده و  ــه                   را ف ــوان      ب ــی از             عن ــالی و متقن ــم اجم ــالم، فه ــت اس                                                  مانیفس

ــوزه ــه          آم ــایش را ب ــه               ه ــدان        عالق ــه ســبب زدودن بســیاری از           من ــد، ک ــه ده                                              ارائ

ــال و   ــام فع ــبهات و گ ــ غ                          ش ــه   ر   ی ــی              منفعالن ــالم هراس ــوج اس ــا م ــارزه ب                                         در مب

ـ  ا                  غرب خواهد بـود.    ت        در جهـ        کوشـد        مـی    ی     کشـف    ی   لـ  ی   تحل     روش     بـا           مقالـه    ن   ی

       رائــه  ا    یی    هــا            آن نمونــه   ی     بنـد           و دســته   ی             حقـوق اساســ   و    ی ع ی     تشــر    ات   یــ       کشـف آ 

                                                                                 کنــد. هــم چنانکــه از اهــداف مــذکور در منشــور حقــوق بشــر ســازمان ملــل،  

ــومی ــا تصــویب ایــن منشــور          ب ــه                                     ســازی و ی ــوان      ب ــا ســند           عن ــانون اساســی ی                             ق

                                         
 m_ghafory@ut.ac.ir                                دكترای فقه و حقوق دانشگاه تهران   .  1
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ــن       ــود، و از ای ــور ب ــن منش ــاکننده ای ــو و امض ــورهای عض ــتی در کش                                                                                 باالدس

ــد      ــت. هرچن ــان اس ــر جه ــر در سراس ــانونی فراگی ــاعه ق ــال اش ــه دنب ــق ب                                                                                    طری

ــه   ــز منفعالن ــوق بشــر                                   کشــورهای اســالمی نی ــه از منشــور               حق                              اســالمی برگرفت

ــن حرکــت شــتاب   ــا ای ــد، ام ــل را منتشــر کردن ــات                                                                 ســازمان مل ــه مطالع                     زده، ک

                                              هـای اجتمـاعی نداشـت کنـار گذاشـته شـد.                        اسـاس واقعیـت                   عمیق قرآنی و بر

                                                                        توان با مطالعـات بنیـادین بـه ایـن نیـاز بـر اسـاس ایـن ظرفیـت                 که می        درحالی

                   هایی را ارائه دهد.                                           عظیم پاسخ گفت که این مقاله سعی کرده نمونه

ــدی: ــانونی،                     کلمــات کلی ــوقی، تفســیر ق                                                                           تفســیر تشــریعی، تفســیر اجتمــاعی، تفســیر حق

             ، حقوق بشر؛             تفسیر تقنینی

 . مقدمه 1

                                                                                                قرآن کریم کتاب تشریع الهـی، مبـین قـوانین مـورد نیـاز بشـر تـا پایـان تـاریخ و هـدایت           

                                                     رغــم اعتقــاد مســلمانان، بــه ایــن مســئله توجــه                                                  بشــر بــه زنــدگی ســعادتمند اســت، کــه علــی

  ی       گــذار         قــانون                                                   ایــن کتــاب اساســا  و ماهیتــا  کتــاب تشــریع و         آنکــه       حــال                     کــافی نشــده اســت، 

ــد ــه و دارای                   اســت هرچن ــز پرداخت ــاعی نی ــردی و اجتم ــف ف ــه مســائل مختل ــر از آن ب                                                                                  فرات

                            آمیــز تمــام مــردم جهــان                                                                       برنامــه جــامع مــدونی بــرای زنــدگی انســانی و همزیســتی مســالمت

                                                              تـرین گزینـه بـرای قـرار گـرفتن قـانونی جهـانی همچـون                                          است، بر این اساس شـاید مناسـب  

                        مانیفســت اســالمی جهــت         نــوان ع      بــه                                                         منشــور حقــوق بشــر جهــانی یــا اســالمی و یــا حــداقل 

ــریم     ــرآن ک ــارف ق ــا مع ــنایی ب ــی و آش ــه                                                 معرف ــورت      ب ــب          ص ــروزی و در قال ــرده و ام                                 فش

                   مجموعه قوانین است.

ــرآن کــریم صــرفا  کتــاب تشــریعی و   ــانون                                                        از آنجــا کــه ق ــه  ی       گــذار         ق         معمــول          اصــطالح      ب

ــه                                                 نیســت و درصــدد اهــداف واالی هــدایت بشــری                                  ی کمــال و ســعادت اســت،       ســو      ب

ــ  ــبک متم ــه س ــون از                           همچنانک ــدگاری و مص ــوز مان ــازی، از رم ــد اعج ــر بع ــالوه ب                                                                        ایز آن ع
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                                    ای و تفسـیر بـه رأی را بـه جهـت                    هـای سـلیقه                                                تحریف است، تـا جـایی کـه امکـان برداشـت     

       تـوان                                                                                              در بر داشتن قـراین مختلـف را تـا حـدود زیـادی محـدود نمـوده اسـت. بنـابراین نمـی          

                هــای حقــوقی و         ج پیــام                                                                         بــه دریــای عمیــق ایــن آیــات الهــی نگــاه جزئــی و در حــد اســتخرا 

                           امکــان، زیربنــای جامعــه        قــدر      بــه        البتــه           آن اســت                                            اجتمــاعی آن بســنده کــرد. و چنانکــه حــق 

ــاهیم متعــالی آن    ــر اســاس مف ــازتعر                                                                                  انســانی و شــاکله اصــلی آن در نظــر گرفــت و ب   و    ف ی        ب

         یی نمود.     جانما

 . پیشینه2

ــی ــوان  م ــهت ــورکل ب ــه     ط ــزان )عالم ــی(، المی ــور )قرائت ــیر: ن ــیری تفاس ــات تفس ی از نک

طباطبــائی(، المنــار )رشــید رضــا( و کتــب آیــات االحکــام حقــوقی، کتــاب قــرآن و حقــوق   

ــی حقــوق(    ــان حقــوق )پژوهشــنامه قرآن ــاب تبی تحقیــق پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه و کت

ضـوع مـورد بحـث    تـر بـه مو   نزدیـک  صـورت  بـه نشر دادگستر اشـاره نمـود. امـا آثـاری کـه      

 از: اند عبارتاند  پرداخته

، نــور ریبــر اسـاس تفسـ   ، کـه قـرآن  در حقـوق  ســیمای: در کتـاب  مجتبـی جاویـدی   .1

 ی به آیات حقوقی پرداخته است.محمدصادق ریحسین م و تحت نظر محسن قرائتی

ــر .9 ــدم ناص ــی و اطی ــد عل ــا یمحم ــفهان ییرض ــه:  یاص ــ روشدر مقال ــ یشناس  ریتفس

ی کـه  ریتفسـ  یهـا  شیاز گـرا  یکـ ی عنـوان  قـرآن بـه   یحقـوق  ریتفسـ ؛ به معرفی قرآن یحقوق

ــدارای روش خاصــی اســت،  ــ و یضــوابط کل ــل آن را  وهیش ــف مراح ــفعالمختل ــر تی  مفس

 .داند می میقرآن کر یهای حقوق به آموزه یابیبرای دست

منــابع حقــوق  انیــم ســهیمقا ؛ بــهمنــابع حقــوق در قــرآنی، در مقالــه: بهرامــ محمــد .9

 کند. اشاره میقرآن  اتیآ  بر آن یامکان مستندساز به یاسالمموضوعه و 
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ــ .4 ــراه دیس ــجاد میاب ــه: س ــر   ی، در مقال ــب بش ــرآن و مکات ــوق در ق ــدف حق ی؛ ه

ــرآن  ــوق در ق ــا حق ــماهب ــه گرا تی ــهیجامع ــاد ع ان ــه نم ــیک ــاون،  یآن دور ین ــم، تع از ظل

ـ از د تیـ اگذشت، دفاع از مظلوم و حم  یاسـت بـرا   یا لهیاهـداف وسـ   نیـ خواهـد بـود. ا   نی

ــا رشــد همــه یو اخــرو یویــدن یبــه تقــوا و رســتگار یابیدســت جانبــه انســان و خــدا  کــه ب

 است. ختهیدرآم یو یگونگ

ــ .6 ــ دیس ــدر یموس ــه:  ص ــاندر مقال ــاعالم یمب ــرازو  هی ــر در ت ــوق بش ــرآن یحق ؛ ق

عــدالت و صــلع  تیــحاکم ای کــه درزهیــحقــوق بشــر تنهــا بــر انگ یمــدافعان منشــور جهــان

ــان ــدو یجه ــ شــده نیت ــه دلک ــر حقان لی ــب ــتک یســتن شــهیآن اند تی ــه  ســندهینودارد.  هی ب

ـ نقاط مشترک و افتراق آن بـا د  یابیارز  میرا بـه چهـار قسـم تقسـ    موجـود   یقـرآن مبـان   دگاهی

ـ انسـان فـارغ از ربوب   ی: کرامـت ذاتـ  یشـناخت  انسـان  دگاهید -1 کند: یم  دگاهیـ د -9 .الهـی  تی

 و ایــدن یجــدا انگــار ،یویــدن یبــه زنــدگ یســامان بخشــ یهــدف اصــلبــا : یشــناخت یهســت

ــدگ   ــش زن ــه نق ــتن ب ــاور نداش ــدن یآخــرت و ب  -9 .یدر سرنوشــت و ســعادت اخــرو  یوی

ــد ــناخت دگاهی ــوق ش ــذیحق ــوق طب رشی: پ ــیحق ــو تأک یع ــاو دی ــر تس ــ یب ــه  یو نف هرگون

در کشــف و درک  یعقــل بشــر ی: توانمنــدیمعرفــت شــناخت دگاهیــد -4 .زیتفــاوت و تمــا

 کرامــت. 1قــرآن کــریم:  ازنظــرکــه  .ییو نهــا یعنــوان داور قطعــ و لــوازم حقــوق، بــه جینتــا

ــالقوه کــه گــاه در او فعل یبلکــه اســتعداد ســت،ین یانســان برخاســته از وجــود انســان ــب  تی

ــ ــدی یم ــ اب ــم یو گــاه م ــدن .9. ردی ــدیو آخــرت پ ای ــد یون ــتعر .9 تنگاتنــگ دارن حقــوق  فی

عقـل، تنهـا    یتوانمنـد . 4شـر متفـاوت اسـت.    طراحـان حقـوق ب   فیـ در قـرآن بـا تعر   یعیطب

ــدگ  ــدن یدر شــناخت مصــالع و مفاســد زن ــه یوی ــهیپذ یطــورکل ب ــاوت ســتین رفت . روح تف

ـ یبـا حقـوق بشـر د    یجهـان  شرحقوق ب در نگـاه متفـاوت آن دو بـه انسـان، نهفتـه اسـت.        ین

ســنجی تـدوین تفسـیر دسـتوری و تنظـیم آیـات بـر اســاس        امکـان  منظـور  بـه ایـن مقالـه کـه    

چینش حقوق موضوعه و حقـوق بشـر تنظـیم گردیـده اسـت، خـ  ایـن پـژوهش را در ایـن          

 کند. آثار احساس می
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 . روش تحقیق3

ــ ا ــه   ن   ی ــا          مقال ــ ی   تحل     روش     ب ــف   ی   ل ــی   ی     کش ــد       م ــت کشــف آ       کوش ــ                در جه ــر    ات   ی   و    ی ع ی     تش

ــوق اساســ ــد          و دســته   ی             حق ــه   ی     بن ــا            آن نمون ــد،  ا    یی    ه ــه کن ــا       داده   ی   آور       جمــع    وه ی   شــ              رائ ــز      ه       نی

       ی است. ا          کتابخانه        طبیعتا  

 : ها افتهی. 4

هــایی امــروزه نیــاز مبرمــی بــه ارائــه تفســیر اجتمــاعی حقــوقی اســت کــه دارای ویژگــی 

 ازجمله: 

            عـالوه بـر     «                 تـدبر در قـرآن   »                              حقـوقی قـرآن، بـا رویکـرد       -               هـای اجتمـاعی                  . احصای پیـام  1

                                                                  آیـات حقـوقی قـرآن نبایـد منحصـر بـه آیـات االحکـام شـود؛                                        تفسیر مد نظر قرار گیرد و لذا

                                                                                           تــوان از آیــات فــراوان دیگــر نیــز اســتفاده نمــود. بــا جســتجوی دقیــق در منــابع،               بلکــه مــی

                                                                                              نکات مرتبط گزینش شـوند. و در صـورتی کـه آیـاتی بـه دو یـا چنـد موضـوع اشـاره داشـته           

                                    باشند، به آیه در هر قسمت اشاره شود.

                                               بنــدی مــنظم و منطقــی و بــا جامعیــت نســبی                                                 . در تــدوین ایــن تفســیر ارائــه یــک طبقــه 2

        باشد.       مدنظر           حقوقی قرآن   -                    پیرامون نکات اجتماعی

 . ضرورت تفسیر اجتماعی حقوقی5

ــه ایــن موضــوع       بحــث       ایــن         ضــرورت  ــه                                          از آنجــا اســت کــه ب        کامــل    و              صــورت جــامع       ب

                                  اســت کـه قــرآن کــریم خــود را           نیــز آن         موضــوع          ضـرورت          اســت، و                     ن پرداختــه نشــده       تـاکنو 

ْ      }ت ب یانا  ل ک ُل ْشـی ء    ُ                                                    کنـد. امـا روز بـه روز مـوج لیبرالیسـم هرچـه                       ( معرفـی مـی      89،3        )نحـل:     {               

ــان مــی                ســازد. هــم                                                                                     بیشــتر خــود را در عرصــه علــوم انســانی کشــورهای جهــان اســالم نمای

                                       خـواهی بـیش از پـیش نمایـان کـرده                                          موجـود در کنتـرل ظلـم و زیـاده                        چنانکه ضعف قـوانین  
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                                                             ی از دیــدگاه عالمــه طباطبــایی در تفســیر المیــزان عبــارت       گــذار         قــانون                     اســت، چراکــه هــدف 

              است از اینکه:

                                                          كــه بتوانــد خواســت و عمــل افــراد جامعــه را تعــدیل        اســت             نظــام        واقعــ        قــانون    :     اوال 

                                             ســازد و طــورى مرزبنــدى كنــد كــه اراده و                                     هــا را از میــان آنــان بــر طــرف                   كنــد و مزاحمــت

                                         عمل كس  مانع از اراده و عمل دیگرى نگردد.

                 مـاوراى قـانون          بایـد        كنـد                                               كـه ایـن قـانون در بینشـان حكومـت مـ           ای                 افـراد جامعـه     :       ثانیا 

                                                                                                آزاد باشند، چون مقتضاى اینكـه بشـر مجهـز بـه شـعور و اراده اسـت ایـن اسـت كـه بعـد از           

                       متعـرض معـارف الهـی             موجـود                               د. بـه همـین جهـت قـوانین       رد   گـ      آزاد                    رفتار بـا قـانون         تعدیل 

                                                                   د، )و بشــر را در انتخــاب هــر عقیــده و داشــتن هــر خلقــ  آزاد  ن    شــو                         و مســائل اخالقــ  نمــ 

                           كـه قـانون بـه آن شـكل            شـود    ی                                                              گـذارد( و ایـن دو امـر بسـیار مهـم بـه شـكل  تصـور مـ             م 

                                                             حکـم اینكـه جامعـه تـابع قـانون اسـت عقایـد و اخالقـش                 و بـه    ج ی     تـدر                   تصورش كند ول  به

                                      دهـد و دیـر یـا زود صـفاى معنـوى                                   خـود را بـا آن وفـق مـ       و                                 نیز بـا قـانون سـازش نمـوده     

ـ  آ   ی                                                صـورت مراسـم  ظـاهرى و تشـریفات  خشـك درمـ                                 خود را از دست داده و بـه          و بـاز     د   ی

ـ                  هـا و سیاسـت                           بینـیم چگونـه سیاسـت                            به همین سبب است كه مـ                         ا دیـن مـردم بـازى               بـازان ب

ــه ریشــه آن مــ        مــ  ــد، یــك روز تیشــه ب ــه آن                     زننــد و روز دیگــر                                               كنن                  روى خــوش نشــان         ب

           بــه حــال    و                                                    كوشــند و روز دیگــر كــارى بــه كــار آن نداشــته                              دهنــد، و در تــرویج آن مــ       مــ 

      كنند.    م      رها    خود 

                                                      خـال  از نقـص نیسـت بـراى اینكـه هرچنـد ضـمانت                     روش موجـود               معلوم شد كـه     :       ثالثا 

                                                                                   ون بـه قـدرت مركـزى واگـذار شـده لـیكن در حقیقـت و سـرانجام ضـمانت اجـرا                    اجراى قان

                                                                                            ندارد به این معنا كه آن قـدرت مركـزى اگـر خـودش از حـق منحـرف شـد و مـرز قـانون را          

ــه ســلطنت شــخص خــود كــرد و در نتیجــه اراده و    ــدل ب                                                                                          شكســت و ســلطنت جامعــه را مب

ـ            میل شخصی                              و را بـه خـود برگردانـد و                               هـیچ قـدرت  نیسـت كـه ا         ه و                        او جاى قـانون را گرفت
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                                                                                                       دوبــاره قــانون را حــاكم ســازد و بــر ایــن معنــا شــواهد بســیارى در زمــان خــود مــا )كــه بــه 

                                                                                           اصطالح عصر تمـدن و دانـش اسـت( وجـود دارد تـا چـه رسـد بـه شـواهدى كـه تـاریخ از            

                       رسـیده بودنـد و نـه           علـم    از       حـد                 نـه بـه ایـن            هنـوز                 كرده كه مـردم        و ثبت                قرون گذشته ضبط

      تمدن.        فرهنگ و    از             به این درجه 

ــه  ــزار              در نتیج ــانون گ ــتری ق ــه مش ــدف و وج ــره    ی                                       ه ــروز به ــاى ام ــردارى از                             در دنی             ب

                                                      كـه هـدف و جهـت جـامع  كـه )و یـا نقطـه ضـعف                      ، در حـالی                          مزایاى حیات مـادى اسـت  

            از مزایــاى    ی     منـد           و بهــره   ی       بـردار                                                                  كـه( در همــه قـوانین جاریــه در دنیـاى امــروز هسـت بهــره    

                                                    اسـت كـه در همـه قـوانین منتهـا درجـه سـعادت           ی           ایـن هـدف              اسـت و   ی                حیات مادى و دنیا

ــدارد   ــول ن ــه اســالم آن را قب ــه شــده در حــال  ك ــرا از نظــر اســالم    ،                                                                          آدمــ  در نظــر گرفت                        زی

ـ                           سعادت، در برخوردارى از لذا             تـر اسـت،                                  شـود بلكـه مـدار آن وسـیع                           ذ مـادى خالصـه نمـ       ی

ــا اســت و ناحیــه دیگــرش برخــوردارى             از ســعادت                                                                                  یــك ناحیــه برخــوردارى از زنــدگ  دنی

                                                                                         اخروى است، كه از نظـر اسـالم، زنـدگ  واقعـ  هـم همـان زنـدگ  آخـرت اسـت و اسـالم           

                                                                                            ســعادت زنــدگ  واقعــ  یعنــ  زنــدگ  اخــروى بشــر را جــز بــا مكــارم اخــالق و طهــارت  

                                                               دانـد و بـاز بـه حـد كمـال و تمـام رسـیدن ایـن مكـارم                        مین شدن  نم  أ    ل، ت ی              نفس از همه رذا

ــد كــه بشــر د                       را وقتــ  ممكــن مــ  ــات                      دان ــدگ  اجتمــاع  صــالع باشــد و داراى حی                                                       اراى زن

         تعـال و   م                ربوبیـت خـداى       ات ی                                                              باشد كه بـر بنـدگ  خـداى سـبحان و خضـوع در برابـر مقتضـ       

  . ( 4  :     1374           )طباطبایی،                                                 بر معامله بشر بر اساس عدالت اجتماع ، متك  باشد

 . حقوق بشر اسالمی6

   از    (  13         حجــرات:  )                                                                          در مقدمــه اعالمیــه حقــوق بشــر اســالمی آمــده اســت: بــر اســاس آیــه

ـ       ن ی       در زمـ        خـدا         جانشین      انسان         آنجا که  ـ          وجـه آفر    ن ی        ه بهتـر                          و مخلـوقی اسـت کـه ب        شـده     ده   ی

                آبـاد و اصـالح                      رد، تـا زمـین را            قـرار دا    ی              تحـت تصـرف و     ی     همگـ    ن ی           هـا و زمـ           ، آسمان   است

        رحمـت    و          ی کمـال     سـو       بـه       بشـر     ت ی     هـدا         بـرای       خـدا                    آخـرین فرسـتاده      |    محمد      حضرت  ،    کند
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ــا انســان را   ،                للعــالمین اســت ــ      رهــا              و مســتکبران          طــاغوت   ی      بردگــ    از                 ت ــا   ه د       گردان ــر        و ب    ی       براب

ـ     از م          شـود را            هـا مـی           انسـان          فاصـله        موجـب          آنچـه      هـر                      و حقوق ذاتی خـود،      همه ـ    برچ    ان   ی   .  د    ین

ـ    ت ی     بشـر            ، حیثیـت          مسـئوالنه    ی    آزاد         تا بـا  ـ  ر   ی      را پ          عـدالتی                            از هرگونـه ظلـم و بـی            کـرده و     ی ز   ی

ـ     اعالم                                                         رهایی بخشد و عـدالت و صـلع را در جهـان جـاری سـازد )          ی،                   حقـوق بشـر اسـالم      ه   ی

1331     :  19  ) .  

           شــود، الزم                                 و حقــوق انســانی شــده و مــی   ت ی     بشــر                                            بــا توجــه بــه ظلمــی کــه همــواره بــه

    از       رفــت            راه بــرون                                                                               اســت بــا پیونــد میــان علــم و ایمــان و رهنمودهــای آخــرین کتــاب الهــی  

       حقـوق           رعایـت                سـهم خـود در      ی    فـا  ی            بـه جهـت ا     و    د.    شـو         ارائـه     ی                     مشکالت مزمن تمدن مـاد 

ـ   حم     هدف    با    بشر  ـ              و ظلـم و تأک    ی    کشـ         بهـره     از   ت    ای     ات   یـ  ح       بـرای         فـرد          و حقـوق     ی         بـر آزاد    د   ی

ــرافتمندانه  ــا                ش ــد. از آنج ــدام نمای ــه                             اق ــت      ک ــ        رعای ــوق اساس ــا   ی      و آزاد   ی             حق ــوم   ی    ه    از    ی      عم

ــه                 و ســایر ادیــان        اســالم               هــای مؤکــد         ســفارش                هــا در تــالزم                           الهــی و نقــش مکمــل آن      حــق      ب

   ی           ول پاســدار ئ    مســ   ی            هــر انســان  و   ،       بــوده      هــا             مراعــات آن              در حفاظــت و   ی     الهــ                  تکــالیف احکــام

     بـه                                                                             ا با امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر از فسـاد و طغیـان جلـوگیری و         ت         آن است.   ی      و اجرا

ـ                     حقوق بشر از راه حاکم   ی      پاسدار ـ      و                        قـانون همـت گمـارد،      ت   ی      هـا         ملـت    ن ی                     روابـط دوسـتانه ب

                 راه تحقق آن است.   ن ی  تر     مهم             تشریک مساعی   که       ابد، ی      گسترش 

 اساسی در قرآن حقوق عمومی و

                                                ای از تفسیر دستوری قرآن کریم در بخش حقوق عمومی:       نمونه

 انسانی: حقوق اول فصل

 نفی تبعیض نژادی و جنسیتی :اول . اصل1-1

            آیات کریمه:     حکم    به
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ْ ـ        أْ ـ     خ ل ق ن اك م  م ن  ذ ك ر  و أ ن ث                ْ م   ـ     ْ ـ  م  آ ْ ـ     }ی ا أ ی  ه ا الن  اس  إ ن  ا         ْ    ْ   ـ        ل ت ع ار ف وا     ْ      ـ ْ و ق ب ائ ل      ـ م     ش ع وب ا          أْ ـ      و ج ع ل ن اك م    ْ ْ  أْ ـ        ـ   

 1   . (  13  ،      حجرات )ْ  آ  ا  خ ب یر {        اع ل یم     ْ   الل  ه   آ   إ ن    ْ أْ      أ ت ق اك م     ْ   الل  ه     أ  ع ن د  ْ  أ        أ ك ر م ك م   آ   إ ن  

ْ       ـ        خ ل ق ك م  م ن  ن ف س  و اح د ة  و خ ل ق  م ن ه ا ز و ج ه ا                    ْ م        ْ   م   ْ   ـ          ـ م   ْ ـ       }ی ا أ ی  ه ا الن  اس  ات  ق وا ر ب  ك م  ال  ذ ی        ْ ْ ـ      أ  ـ   ْ   ـ     ـ   ْ  أـ        ـ         ْ ْ 

ً     و ب ث   م ن ه م ا ر ج ال ا ك ث یـر ا و ن س اء      ْ           آ  ـ   ْ ـ    ك ان       ْ ـ   الل  ه     آ   إ ن       أْ     ـ    و ال أ ر ح ام     آـ   ب ه    ْ   ـ  ْ      ت س اء ل ون      ْ ـ    ال  ذ ی      ْ ـ   الل  ه        ْ   ـ   و ات  ق وا       ْ     أ م     آ       

 2  (. 1  ،     نساء ) {ا       ر ق یب    ْ       ع ل ی ك م 

                                         
   (.  22  :   31      { )روم   ن  ی   أ       ل لأعال م       ات  ی      ْ  ذل ک  ْلَ   یْ  أ م    م           أْ    آ     أ    م  ْ أ  ْ           ْ أ   آ      آ م    ْخلأقم السمماوات  و الأْأر ضآ و اخأت الفم ْألأس ْنت ک م  و ْألأوانآک م  إآنم ف         ات ه  ی         }و م ن  آ  . 1

                       ى تحقیر و تفاخر قـرار                                     رسد ول  جاهل، رنگ و زبان را وسیله                     ها به معرفت اله  م            ها و زبان                            انسان فهمیده، از اختالف رنگ

                                       : مـا شـما را از یـك پـدر و مـادر                    دانـد، یعنـی      می          آدم و حوا    {            من ذكر وانث  }               مفسرین مراد از                       )قرائتی، تفسیر نور(.     دهد    م 

      یــل   ا     و قـب       ملـل                                   چه عرب و عجم. و ما شما را به صورت   و       سیاه؛    و            اید، چه سفید                                        آفریدیم، همه شما از آن دو تن منتشر شده

    ی،          ر اجتمـاع  و                                               ، بلكه صرفا براى اینكه یكدیگر را بشناسید و امـ       ه باشد        ترى داشت            بر سایرین بر      برخی                          قرار دادیم، نه براى اینكه 

       پـاره                  رشـته اجتمـاع          خته و                                                    د، چون اگر مردم همگ  یك شكل باشند یكـدیگر را نشـنا    شو                          ات و معامالتتان بهتر انجام       ارتباط

-   512  :   16   ،    1374             )طباطبـایی،        سـت  ا             پرهیزکـاری            باید باشد،       مردم                  امتیازى كه در بین    و                          . چیزى نزد خدا ارزش دارد    گردد    می

533   ) .  

ْ           ْخْلْقک م  م ن  ْنفأس  واح د ه  و ج ع ْل م نأها ْزو ج ها ل    ی م     َّ   همو  الَّذ   .}2 ْ     أ    ْ           ْ  أ                      (. 6  :   39   زمر  ؛    189  :  7        { )اعراف  ها   ی  آ ْ إآْل         س ک ن    ی ْ ْ 

       اسـت.         ها یك                           های  دارند، ام ا روح آن                                                      از مرد و زن یك  است. گرچه مرد و زن از نظر جسم  تفاوت    ها         ى انسان         جنس همه

                               مردم را بـه پـروا داشـتن از            این آیه     .                   )قرائتی، تفسیر نور(                                                           زوجی ت نعمت  است كه خداوند به انسان براى بقا عطا كرده است

                         ظلم نكنـد و مجتمعـ  را               کسی به کسی                                             مردم  كه در اصل انسانیت با هم متحدند تا دیگر       كند،   ی                    پروردگار خویش دعوت م

                      و مـراد از )زوجهـا(     ×                                   آید كه مراد از )نفـس واحـده( آدم      م                  از ظاهر سیاق بر        سازند، ن                  هدایت نموده آلوده        به آن          كه خداوند 

                                                            خواهد بیان كند كه همسر آدم از نوع خود آدم بـود، بنـابراین       م           این مقطع      ظاهر                                       حوا باشد كه پدر و مادر نسل انسان است.

                              ازدواج در فرزنـدان آدم بـین      ،   شود    م     تشر   من            آدم و همسرش     از                      كه نسل موجود از انسان                               حرف )من( من نشویه خواهد بود.

                                          از )تسـائل( ایـن اسـت كـه مـردم بـا                منظـور                                                ، چون نسل بشر منحصر در همین فرزندان آدم بوده،   است                  برادران و خواهران 

                  در نقـش تركیبـ              مفسـرین    . (                                         تو را به خدا سوگند كه فالن كـار را بكنـ    )                                         سوگند به خدا از یكدیگر چیزى درخواست كنند 

                                        دهیـد )تـو را بـه خـدا و بـه رحـم                                                                        دانند: )از خدائ  كه شما یكدیگر را به او و به رحم خود سوگند مـ          نین م           )االرحام( چ

             پـاس حرمـت           : بـه      شـود    ی           معناى آیه م   ه      گرفت ک   ر ی                   )واتقوا االرحام( تقد   د ی    و با      بوده                                    سوگند( پروا كنید(که بر خالف سیاق آیه 

ـ    دار                   ارحام را هم نگـه            دهید، حرمت                                       خدائ  را كه یكدیگر را به او سوگند م  ـ    الب           در مجمـع            روایـات     . د   ی      )ع(،                 از امـام بـاقر      ان   ی

                                                                                                                د: معناى تقواى از ارحام این است كه از قطع رحم بدرهیزید. و در كاف  و تفسـیر عیاشـ  آمـده: منظـور از ارحـام،        ای   فرم    می
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        قــانون    ت   یــ      در حما        افــراد       همــه                                                       مــردم در فطــرت و اصــل انســانیت تفــاوتی ندارنــد،    

       بـدون     ی         و فرهنگـ    ی        اجتمـاع    ، ی        اقتصـاد    ، ی    اسـ  ی س   ، ی       انسـان             و تکـالیف         حقـوق      و از              قرار دارنـد  

ــیچ ــه       ه ــگ و           از لحــاو    ی   ضــ ی   تبع        گون ــان        رن ــژاد، زب ــاد د     یت،     جنســ   و                ن ــ ی          اعتق    ی        وابســتگ     ی و   ن

  .               اسالم برخوردارند   ن ی    مواز   ت ی      با رعا    ره ی   و غ   ی      اجتماع    وضع    ا ی     ی و  اس ی س

 و مسئولیت نسبت به آناصل دوم: مساوات در حقوق و تکالیف  .9-1

ْ       ـ     ـ أ       ـ       ع م ل  ع ام ل  م ن ك م  م ن           ْ آ ـ  ْ ـ      ـ  م    أ ن  ی ل ا أ ض یع         ْ    ـْ       ْ  مـ      م  مـ      }ف اس ت ج اب  ل ه م  ر ب  ه م                     آیات کریمـه:      حکم    به     ـ

ــ ذ ك ر  أ و  أ ن ث       ــ   ْ       أْ   ْ ــ    ب ع ض ك م     ْ  ــ  م ن           ــ  ب ع ض       ــ     ف ال  ذ ین         ــ    م  ه اج ر وا   ْ   ْ  ــ  و أ خ ر ج وا      ــ  م ن         أ آ م ــ  آ    د ی ار ه م                 و أ وذ وا     

ــ آ    س ب یل ی     ــ ف ی   ــ ْ     و ق ات ل وا      ْ         ل أ ك ف  ر ن             ــ  و ق ت ل وا     ْ  ــ   ــ أ م  ع ن ه م    ْ  ــ آ ْ  س ی  ئ ا      ــ   ت ه م  و ل أ د خ ل ن  ه م  ج ن  ات  ت ج ر ی م ن             ــ آ     ــ    ْ    ــ      ْ  ْ  م      ْ     آ     ْ 

 1  (    195  ،      عمران    آل )     ْ     آ الث  و اب {  م   مح س ن     أ   مع ن د ه       ْ  مو الل  ه ْ           أ ْ أ    م ْ                أ      ْ    ت ح ت ه ا ال أ ن ه ار  ث و اب ا م ن  ع ن د  الل  ه  

                                                                                                        
                      )رقیـب( بـه معنـاى        مه  كل               خودش آورده است.   ف ی  رد       كه هم     است               قدر مورد اهمیت     آن   ،      فرموده    آن                      خداى عزوجل امر به صله 

          انسـان           جامعـه                امر به تقوا در     پس      دهد.     جزا       كند تا                         اعمال بندگان را حف  م       ، خدا                        اضافه عنایت شهودى بر آن             )محافظت( به

   :     شـود                                با دقت در این تعلیل روشن مـ        ، که     رساند       را م      تور                           تهدید نسبت به مخالفت این دس   ن ی  تر     سخت                با مراقبه الهی     الزم م

                                         با این غرض اله  یعن  )حف  وحدت انسـانیت     ط   رتب م    شده       ...(                                     سئله )بغ ، ظلم، فساد در زمین، طغیان و                آیات  كه متعرض م

  . (   238  -   212  :  4   ،    1374           )طباطبایی،                       از فساد و سقوط( دارد

ْ            م م    }اح ش رموا الْ ذ ین  ْظْلمموا و ْأزأو اج همم  و م ا ْكان وا ی ع بمدمون   . 1 ْ ْ  م     ْ  أ      م            ْ        م   أ آ أ    م     } ْأی ح س ـبم الأِآنأس ـانم     .  (  24 و  22  :   37         م    آ ْ  م        م             و  ق ف وهمم  إآنْ همم  م س ؤمل ون { )صافات  ا          م     ْ       

َ                   أ م      م              ْلک  بآه  ع لأما إآنم السمم ع  و الأب ْصر  و الأف ؤاد  ک َل أ ولئ ک  کان  ع نأهم م س ؤمال { )اسـراء:       س    ی      ْ  أ م     ْ }و ال ْتقأفم ما ْل   (  36  :   75ْ     م أ      م           ْأن  یمتأر ی  سمد ى{ )قیامة ْ        أ          ْ     آ      أ ا  آ م    م         أ  

   ی             زنان هم سـهم    ا ی                                              در قرآن از جهاد و هجرت مردان، فراوان بحث شده آ   که    |       رسول اهلل   از       سلمه    ام     سؤال             بخش اول در    (.  36

  و    ،      زبیـر        بنـت           و فاطمـه     ÷    زهرا        و حضرت      مادر         به همراه       )ع(،   عل           هجرت امام        درباره          بخش بعدی   و           نازل شد.   ه ی آ    این        دارند  

                                               تجربه ثابت كـرده كـه مـرد و زن دو فـرد، از        .  (   322   : 1   ،    صاف       تفسیر  )     است                          از مؤمنین ناتوان به مدینه       جمعی       ایمن و     ام    بعد 

        د، بطور  و ش    می          زن مشاهده    و                                        تمام آثار انسانیت بدون هیچ تفاوت در مرد       راکه    ت، چ ی                                 یك نوع و از یك جوهرند، جوهر انسان

                 ختصـه از قبیـل                                                                                                    مسلم ظهور آثار نوع، دلیل بر تحقق خود نوع است، پس این دو صنف در بعض  از آثار مشتركه )نـه آثـار م  

                                                                                                        حامله شدن و امثال آن( از نظر شدت و ضعف اختالف دارند ول  صرف شـدت و ضـعف در بعضـ  از صـفات انسـانیت،      

           شـود كـه                                                                                           شود كه بگوئیم نوعیت در صنف ضعیف باطل شده و او دیگر انسان نیست. با این بیان روشـن مـ                باعث آن نم 

                                                              است براى صنف دیگـر نیـز ممكـن اسـت و یكـ  از مصـادیق آن                                                     رسیدن به هر درجه از كمال كه براى یك صنف مقدور 

   (.   142  :  4  ،     1374   ،  یی           شود )طباطبا                                                                     معنوى است كه از راه ایمان به خدا و اطاعت و تقرب به درگاه او حاصل م    ت    كماال
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                                                                                             خلقــت انســان بــا هــدف رســیدن بــه کمــال و ســعادت بــوده اســت، از ایــن رو در کنــار  

ــ  ــات مــورد نیــازش در زن ــراد و جامعــه در                 دگی، مســئولیت                                          حقــوق و امکان ــال اف                                       هــایی در قب

                                  افزایی به سوی اهداف و سعادت دارد.    هم

 حق حیات وم:س اصل .9-1

                  به حکم آیات کریمه

ْ    آ   بآْغی ـرآ   ْ  أ     ْنفأس ـا   ْ ْ  ْ   ْقْتـلْ          م ـن     ْ ْ  م   ْأنْ ـهم    آ         ْ   إآس ـر ائ یلْ      آ   ب نآـی     ْ  ع ْل   ْ ْ   ْ  ْكْتب ْنا       ل ك      ْ    آ  ْ م ن  ْأج لآ ْذ  .} 1- 3- 1   ْ         ْفس ـاد    ْ    ْأو   ْ  أ     ْنفأـس     آ

ــی ــا       آ األر ضآ       ف  ْ  ْ ْ      ْفْكْأنْ م  ــْل  ْ  ــاس   ْ ْ  ْ   ْقْت ــا     ْ       النْ  ــن             ج م یع  ــا           و م  ــا  ْ           ْأح ی اه  ْ  ْ ْ      ْفْكْأنْ م  ــا  ْ  ــاس   ْ        ْأح ی  ــا     ْ       النْ  ــد             ج م یع  ْ      و ْلْق  ْ    

ْ           أ م           ْ الأب یآ ْنات  ث م   إآن   ْكث یر ا م نأهمم  ب ع د  ْذ آ بآ   م م  ْ  رمسمل ْنا      ْ أ م   ج اْءتأهمم  ْ    آ اأْلر ضآ     ف ی       ل ك   أ   آ ْ            آ      1  (.  32   :     مائده )   {ْ  م   آ      ْلممس رآف ون    

                                         
ْ     أ       ْ  ْ }و ْلا ْتقأت ل وا النْ فأس  الْ ت ی ح ر  م  اللْ هم إآلْ ا بآالأح قآ  و م ن  ق ت ْل م ظأل وم ا ْفْق  . 1 ْ        أ            د  ج ع لأْنا ل و ل یآ ه  سملأْطان ا ْفْلا یمس رآف  ف ی الأْقتألآ إآنْ هم ْكـان  م نأص ـور ا{      ْ   ْ  أ          ْ  أ     ْ                ْ  م  آ ْ    آ  أ   آ              ْ      ْ ْ    م   آ         أْ  أ آ  آ ْ  م          أْ          آ     م أ

   (.  33       )اسراء،

ْ  أ      }و إآذأ ْأْخذأنا م  ْ             أ آ م     ْ أ                 ال ْتس ف ک ون  د ماْءک م  و ال ت خأرآجمون  ْأنأف س ک م  م ن  د     ْ      ثاْقک م  ی    آ أ ْ     (. 4 8   م ْ  أ             ْ أ     ْ  أ   م           ث مم ْأقأر ر ت م  و  ْأنأت م  ْتشأه دمون { )بقره،    آ     ارآک م  ی  ْ               

ُ     ْ و ْغض ب  اهلُل ع ْل    ها ی م         مْ    ِّ    ْ      م م      َّ م            ممؤ م نا  ممْتع مِّدا  ْفج زاؤمهم ج ه نَّمم خال دا  ف    أ   أ قأت لأ   ی         }و م ن          ْ    (.  93        { )نساء،    ما  ی  ْ   ْ  م   ْ    م ْ  م              و ْلع ْنهم و ْأع دم ْلهم ع ذابا  ع ظ      ه    ی   

ـ        در قتل    ن ی                    . اگر اهل آسمان و زم    افتد   ی                                  : تمام گناهان مقتول به گردن قاتل م       پیامبر|                        شـوند همـه بـه دوزخ       ک ی          نفـر شـر     ک   ی

ْ    آ ْ  أ   ْأنَّهم م ن  ْقْتْل ْنفأسا  بآْغی رآ ْنفأس  }       عبارت. (   151   : 1   ، ی      )قرائت       افتند   ی م ْ  ْ  أ     آ    ؛                 یـك حكـم شـرع          فقـط              اسـت، نـه       واال             متضمن حكمت     { ْ َّ م      ْ ْ 

                                                                                                                        بنابراین مراد از كتابت بر بن  اسرائیل بیان این حكمت براى بن  اسرائیل است و منافات ندارد كه منحصـر بـه بنـ  اسـرائیل     

     بـه                    در مقـام هشـدار                لکـن چـون                                                                               حكمت براى این امت بیان شده، و لیكن فائده آن اختصاص  به ایـن امـت نـدارد،      د،   اش ب

               هـا و جنگهـا                                                                                                   اسرائیل و توبیخ آنان است كه نسبت به رسول خدا )ص( حسد ورزیدند، و در عناد و افروختن آتـش فتنـه       بن 

ْ  ْ َّ     . }ْفْكْأنَّمـا                                                   ود دست به اسلحه زدند، و با مسلمانان جنگها كردنـد                                                        اصرار ورزیدند، بلكه به آتش افروزى تنها اكتفاء ننموده، خ  ْ   

ْ     َّ                                       ْقْتْل النَّاس  ج م یعا { كنایه از این است كه انسان                                                                 ها همگ  یك حقیقتند، حقیقت  كه در همه یك  است، پس اگر كس  به یك    ْ ْ 

ْ  ْ َّ     كرده است، }و م ن  ْأح یاها ْفْكْأنَّمـا                                                                       ها سوءقصد كند گوی  به همه سوءقصد كرده است، زیرا كه به انسانیت سوءقصد           از انسان  ْ        ْ                  

             كنـد و یـا                                                                                   مراد چیزى است كه در عرف عقال احیاء شمرده شود، عقال وقت  طبیب بیمارى را معالجه م ْ          َّ              ْأح ی ا النَّاس  ج م یعا { 

                      گویند فالن  فالن شـخص           سازد، م                                            دهد و یا شخص  اسیرى را از دست دشمن رها م                               غواص غریق  را از غرق نجات م 

  { ْ                      ْ ْ          م        أ   ْ  م                 آ          َّ  آ         ْأو  م ن  كان  م ی تا  ْفْأح ی ی ناهم و ج ع لأنا ْلهم ن ورا  ی م ش ـی بآـه  ف ـی النَّـاسآ     }                                                       را زنده كرد، خدا نیز هدایت به حق را احیاء خوانده است:

   (.   139-   138  :  5  ،     1374   ،  یی       )طباطبا  (    122        )انعام، 
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ْ          آ  أ          آ  آ                           م ـا ح ـر  م  ر بم ك ـم  ع ْلـی ك م  ْأالَّ ت شأـرآك وا بآـه  ْشـی ئ ا و بآالأو ال ـد ی نآ إآح س ـان ا                أ ْ    ْ      ْ أ     }ق لأ ْتع اْلو ا ْأتأـل   . 1- 3- 2                م        ْ        ْ  َّ    أ آ      آ   

ْ         أ                       و ال ْتقأت ل وا ْأو الد ك م  م ن  إآم الق  ْنح ـنم ْنـر ز ق ك م  و إآی  ـاهمم  و ال ْتقأر بمـوا الأْفـو اح ْش م ـا ْظه ـر  م نأه ـا و                ْ       م ـا      ْ  أ       ْ                 آ      ْ    م ْ               آ     م       ْ  أ   م     أْ      

ْ        ْ  أ          ْ  أ ب ْطن  و ال ْتقأت ل وا النْ فأ      ْ                ْ  م  آ    آ  أ   آ   ْ          ْ        آ   ْ    ْ      ْ                                        س  الْ ت ـی ح ـر  م  اللْ ـهم إآال  بآـالأح قآ  ْذل ك ـم  و صْ ـاك م  بآـه  ْلع لْ ك ـم  ْتع ق ل ـون { )انعـام:             

ـ  ا ی     بگو ب1    (.   151    را    ی ز   یـ  چ       نکـه  ی                                                                 تـا آنچـه پروردگارتـان بـر شـما حـرام کـرده را بخـوانم: ا           د    یی

ــر ــرار نده    کش ی    ش ــ          ق ــد    د،   ی ــه وال ــ ی ن   ن ی             و ب ــ  کن   ی   ک ــت     د،   ی ــرسآ  تنگدس ــدانتان را از ]ت    ی                       آ               و فرزن

   ک   یــ                          زشــت آشــکار و نهــان نزد   ی              و بــه کارهــا    م، ی    دهــ   ی   مــ   ی                          مــا شــما و آنــان را روز    د، ی     نکشــ

ـ       بـه ا     د؛ ی                              جـز بـه حـق ]قـانون  نکشـ         ده                         را که خـدا محتـرم شـمر      ی       و انسان    د، ی   نشو          شـما را     ن   ی

 2   . د ی                             سفارش کرده تا عاقالنه رفتار کن

           بــر همــه         هاســت،          انســان      مــه ه   ی     بــرا              تضــمین شــده    ی      و حقــ   ی     الهــ   ی       مــوهبت   ی      زنــدگ   

ـ    حما                زنـدگی افـراد                                      افراد و جوامع واجـب اسـت کـه از        ی                                 نمـوده و در مقابـل هـر تجـاوز       ت   ی

                                         
ُ     م  م  ْ  أ  آ ْ }و إآْذا الأم و ُءود هم سمئ ْلتأ بآْأ .1   ( 9-   8 : ر ی ْ        ْ  أ      ْذنب  ق ت ْلتأ{ )تکو   ی    آ ْ    أ    

ْ      آ           ض  م نأك م  و ْلا ْتقأت ل وا ْأنأف س ك م  إآن   اللْ ـه  ْكـان  بآك ـم          ْ  م       ْ               ْ   ْ  أ       ْ      ْ          ْ       آ  أ      آ  آ ْ   ْ    ْ                      ْ    }ی ا ْأیم ه ا الْ ذ ین  آم ن وا ْلا ْتأأك ل وا ْأم و اْلك م  ب ی ْنك م  بآالأب اط لآ إآلْ ا ْأن  ْتك ون  ت ج ار ة  ع ن  ْتر ا       أ       ْ   ْ  أ        ْ أ          آ       ْ    

   (.  29                 ر ح یم ا{ )نساء: 

    آن       عقلـ           مؤیـد       کـه           والـدین،                 دم احسان بـه  ع         به خدا و     شری                 ان برشمرد: نخست                گناهان را برایش             دعوت كرده تا           . مردم را 2

    آن                                                                            تواند بدون آن زندگ  و دین داشـته باشـد امـرى اعتبـارى اسـت كـه بقـاى                                           كه جامعه انسان  كه هرگز انسان نم       است،

     بـه            والـدین            كه احتیاج   ، ت          خانواده اس            محترمانه در       رابطه    در       اى آن                              دارد، و محبت نسل نیز سرچشمه    ها                   بستگ  به محبت نسل

                                         توانند حوایج پـدر و مـادر را بـرآورده                                        فرزندان به عنفوان جوان  رسیده و م          وقتی که  .    است    عجز   و      پیرى          در زمان        فرزندان 

             ه و كس  رغبت   شد                             عواطف تولید و تربیت از جامعه            موجب کاهش                در میان فرزندان           به والدین                         كنند. و متعارف شدن جفاى 

         نهـ  از            رد. سـدس       گـذا       مـی                             اى به سرعت رو بـه انقـراض               چنین جامعه    در                                              به تناسل و تربیت فرزند نكند، در نتیجه نسل بشر 

                                                                                     در جاهلیت سنت  جارى بوده، از این عمل نه  كرده و فرمـوده: منطـق شـما در فرزندكشـ          که                        كشتن فرزندان از ترس فقر 

                                                    كه این شما نیستید كـه روزى فرزنـدانتان را فـراهم       چرا                            زندگ  آنان را فراهم نمایید،                      توانید روزى و هزینه           ست كه نم  ا    این 

                                    نه  از نزدیك شدن به فـواحش و قتـل            پس از آن      دهد،                                                          كنید، بلكه خداى تعال  است كه روزى ایشان و خود شما را م     م 

           آیـد كـه                                شمرده، از ظاهر كـالم برمـ     بر   شه      ق فاح ا                                       زنا و لواط و نسبت زنا به پاكدامن را مصد   ،    تعال م     خداى       کند،    می      ناحق  ه  ب

                           و قتل انسـان محتـرم بـه               شیوع فحشاء     که                                                                         مراد از فاحشه ظاهرى گناه علن  و از فاحشه باطن  روابط نامشروع پنهان  است. 

  . (   518-   515  :  7             )طباطبائی،                                           باعث انقطاع نسل و فساد جامعه خانواده است     ناحق 
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        رعایـت         بـدون                                  حتـی خودکشـیی و سـقط جنـین          کـس    چ ی          کشـتن هـ    ،      کنـد    ی       سـتادگ  ی    آن ا   ه ی  عل

     یست. ن   ز ی  جا       قانون

 حق کرامت انسانی م:چهار اصل. 4-1

                     به حکم آیات کریمه:  

ــات        .} 1- 4- 1 ــن  الطْ یآ ب  ــاهمم  م  ــرآ و ر ْزقأْن ــرآ  و الأب ح  ــی الأب  ــاهمم  ف  ــی آد م  و ح م لأْن ــا ب نآ ــد  ْكر  م ْن ْ  أْ   م           ْ  آ                               و ْلْق ْ      ْ      آ               أْ   م         أ   آ      أ     آ          ْ  ْ  

 1  (.  71  ،       )اسراءْ  أ        ْتفأض یل ا{   ْ ْ  أْ  ْخْلقأْنا          م م  ن   ْ       ْكث یر   ْ  ْ  أْ   م     ْ   و ْفضْ لأْناهمم  ع ْل  

ْ  م   أ م              أ م          آ ْ أ  }ل و  ال إ ذ  س م ع ت م وه  ظ ن  ال م ؤ م ن ون  و ال م ؤ م نات  ب أ ن ف   ْ                     آ أ ا  م آ  ا        س ه م  خ ی را  و قال وا هذا إ ف ک  م ب ین { )نور،  ْ       آ أ          م  م     آ   

12.)2  

                               یــک وظیفــه اجتمــاعی اســت و               پــس از مــری       تــا         انســان                        حفــ  کرامــت و آبــروی    

  .                    کشی خالف آن ممنوع است             هرگونه بهره

 مصونیت حقوق افراد م:اصل پنج. 6-1

                   به حکم آیات کریمه:

                                         
 ؛51،اسـراء  ؛94،بقـره ؛ 93،حجـر  ؛79؛ 54،غـافر ؛ 4، نی)تـ  میدیـ قـوام و نظـام آفر   نیمـا انسـان را در بهتـر    همانا.1

مقصـود از تكـریم اختصـاص و     (. 16: ملک ؛6:نحل؛ 91:لقمان؛ 79: احزاب؛ 91: بقره، اعراف؛ 115،طه ؛61،کهف

داشتن نعمـت عقـل اسـت، و معنـاى تفضـیل       خصوصیت ارایانسان د، که است ذاتی شرافت دادن به خصوصیت 

هـم انسـان بـر دیگـران     اکتسابی سان بر سایر موجودات این است كه در غیر عقل از سایر خصوصیات و صفات ان

-116: 19)رک: طباطبـائی،   دگیـر  بـه کـار مـی   سایر موجودات را  ،هایش انسان براى رسیدن به هدف برترى دارد.

196). 

              فحشاء دادنـد          نسبت   |       خدا          رسول             خانواده      از          بعضی         (. به  19 ،   نور  ؛   11   ،     حجرات  ؛   16-  15   ،   نور  ؛   12   ،     حجرات  ؛   58   ،      )احزاب  . 2

                رد ننمودنـد، و        را        آن           شـنیدند        را           افـك             داسـتان           وقتـی       که         است           كسانی         توبیخ   در        آیه  ؛            منتشر كردند        مردم        میان      در        را              و داستان

  . (   131-   131  :   15           )طباطبائی،      است           افترا       این        که           و نگفتند            ندانسته          اتهامی        چنین      از         اجل      را            متهمین
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ــف ك ون     .} 1- 5- 1 ــاْقك م  ال ْتس  ــذأْنا م یْث ْ  أْ      ْ  ْ        ْ                  و إآذأ ْأْخ ــارآك م      آ أ ْ  ــن  د ی  ــك م  م  ــون  ْأنأف س  ــاْءك م  و ال ت خأرآجم ْ             أ آ م     ْ أ                    آ                د م       

 1 . (  84         { )بقره:       ْ  أ            ْ أ     ْ  أ   م    ث م   ْأقأر ر ت م  و ْأنأت م  ْتشأه دمون 

ْ  م     ْ   ْ   ْ           أْ    آ  م أ       و ل ا ت ب خ س وا الن  اس  أ ش ی اء ه م  و ل ا ت ع ث و ا ف ی ال أ ر ض  م ف س د ین .} ْ  م      ْ     ْ  أ    (183{ )شعراء،   ْ   ْ    .
2 

                                                                     جــان، مــال، حقــوق، مســکن و شــغل اشــخاص از تعــرض مصــون اســت      ت،   یــ ث ی ح   

  .     قانون         به موجب    مگر 

 مصونیت در جنگ م:اصل شش .5-1

ْ     ْ     ْ     ْ       ْ      آ م         م أ             ا  آ ْ  ل ا ع ل   ال م ر ض   و ل ا ع ل   ال  ذ ین  ل ا ی ج د ون  م ا ی ن ف ق ون  ح ر ج  إ ذ ا  ْ        ْ          ْ       ل ی س  ع ل   الض  ع ف اء  و .}1-6-1 ْ     ْ     أ    

ْ  م      ْ         م          ن ص ح وا ل ل  ه  و ر س ول ه  م ا  ْ     ا       اع ل   ال م ح س ن ین  م ن  س ب یل  و الل  ه  غ ف ور  ر ح یم ْ  (91{ )توبه،   ْ     أ م     آ            آ         ْ  م  .
3 

  م   آی ط ع        و م ن       اح ر ج    أ   آ  آال م ر یض    ْ  ع ل     ْ  و ل ا      اح ر ج    أْ      آال أ ع ر ج    ْ  ع ل     ْ  و ل ا      اح ر ج   ْ     أْ       ع ل   ال أ ع م    ْ     ل ی س .}2-6-1

(.17 ،فتع ْ         أ ل یم ا{ )    ْ    ع ذ اب ا  م        می ع ذ  ب ه    ْ    ْ ی ت و ل         و م ن    أ ْ أ    مال أ ن ه ار  ْ        ت ح ت ه ا     م ن  ْ    آ ت ج ر ی    ْ    ج ن  ات   م     أ می د خ ل ه       م ْ  مو ر س ول ه     ْ   الل  ه   

ــورت بــ  ــری               در ص ــگ و درگی ــ  ،                      روز جن ــارکت    ی  ان    کس ــه در آن مش ــد                       ک ــتقیم ندارن                     مس

ــالخوردگان،        همچــون  ــاران، س ــان                          بیم ــان و کودک ــرض و محــدودیت                     زن ــه تع ــد از هرگون                                        بای

ــند،   ــون باش ــانی مص ــوق انس ــار ی ب                                      در حق ــوراک و      ان     م ــق خ ــرا ح ــاک و                          و اس ــاه           پوش           پناهگ

ـ   با                   تـا جـای ممکـن              دارنـد. و         مناسب    ی                  کـه اوضـاع جنگـ       یی    هـا                                 اسـرا را مبادلـه و خـانواده      د   ی

                        را به هم رسانده شوند،                آنان شده است    یی   جدا      موجب

                                         
      حتـ      و   ،     كـرد                            از محل زندگیشـان اخـراج          مردم را             است، نباید                          و قتل نفس از گناهان كبیره    ی                        حق  حیات، اولین حق انسان  . 1

                                                              اگر شخص  در مسجد براى خود جاى بگیـرد، كسـ  حـق  نـدارد در         یا   د.            اش آواره کن      خانه    از                        كار حق ندارد، بدهكار را    طلب

  . (   151  :  1              )قرائتی، نور،    د      حقش شو                          آنجا نماز بخواند و مزاحم

                عدالت اجتمـاع         ، تا                                     بر سالمت نظام اقتصادى جامعه نظارت داشت      باید          واجب است.       مردم    وق                    كم فروش  و مراعات حق  . 2

  . (   365  :  6              )قرائتی، نور،    د         برقرار شو          و اقتصادى 

   (.   491  :  9  ،     1363           )طباطبائی،       ایمنند        دیدن        آسیب      از        ها    آن           اینكه      از         است           كنایه     «    سبیل »     كلمه   . 3
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 اصل هفتم: استقالل .7-1

      :  مه ی  کر     یات     حکم آ    به

ْ  م  أ    م ُّ        ْ   ْ   ْ   آ     ْ ْ  ْ    م  أ             الَّــذ ین  ْكْفــرمواأ ی ــرمدُّوك م  ع ْلــ  ْأع ْقــابآك م  ْفْتنْقل بمــواأ      ْ ُّ      َّ              أ  آ        م  أ           ی ــا ْأیُّه ــا الَّــذ ین  آم ن ــو اأ إآن ت ط یعمــواأ   .} 1- 7- 1  ْ       َّ  

   ،         ممتحنـــه  ؛    113   ،      هـــود  ؛   67   و    61   ،        مائـــده    ؛    193   ،        عمـــران    آل  ؛    149              )آل عمـــران،   { ْ     آ       ْخاس ـــرآین 

1 .)   

ـ  ا       آورده       مـان  ی    که ا   ی    کسان   ی ا ـ                 انـد اطاعـت کن                     کـه کـافر شـده      ی                   اگـر از کسـان   د   ی          شـما را      د،   ی

 1   شد.   د ی    خواه       انکار ی            و سرانجام، ز          گردانند؛   ی             به گذشته بازم

ْ                   الَّذ ین  ی ْتر بمص ون  بآك م  ْفِآن ْكان  ْلك م  ْفتأعا مِّـن  الل ـه  ْقـال واأ ْأْلـم  ْنك ـن ممع ك ـم  و إآن ْكـان          »  .  1- 7- 2 ْ     ْ      ْ  أ ا  ِّ          ْ      أ  ْْ    ْ      م          آ     َّ        ْ    م       آ     ْ  آ  

ْ     آ    ْ     ا ْ      أ  ْْ    ْ   ْ    آ أ   ْ          ْ   ْ        ِّ     أ م     آ    ْ  ل لأْكاف رآین  ْنص یبا ْقال واأ ْأْلم  ْنس ْتح وآذأ ع ْلی ك م  و ْنم ْنع ك م مِّن  الأممؤ م نآین  ْفا ْ               أ                لل هم ی ح ك مم ب ی ـْنك م  ی ـو م  الأق ی ام ـة        أ     م        م     

ْ     آ      ْ     أ م     آ       آ    و ْلن ی ج ع ْل الل هم ل لأْكاف رآین  ع ْل  الأممؤ م نآین  س بآیل ا ْ       م    أ  2 . (   141   :    نساء )   «  ْ         

ــور    در    ــالم   ی       جمه ــتقالل و تمام   ی    آزاد   ی      اس ــ                 و اس ــ   ت   ی ــور از    ی      اراض ــد ی          کش     گر ی    ک

   ا   یــ       گــروه    ،     فــرد   چ ی                                دولــت و آحــاد ملــت اســت. هــ      فــه ی       هــا وظ            و حفــ  آن       رنــد ی    ناپذ   ک   یــ   تفک

ــام ــام اســتفاده از آزاد    ی      مق ــه ن ــدارد ب ــه اســتقالل س   ، ی                                          حــق ن ــ ی               ب    ، ی        اقتصــاد   ، ی       فرهنگــ   ، ی    اس

ـ       و تمام   ی    نظام ـ  ا   ی     ارضـ    ت   ی                   حـق نـدارد بـه       ی      مقـام    چ ی                وارد کنـد و هـ     ی ا        خدشـه    ن ی      کمتـر      ران   ی

                                         
        افکنـی        تفرقه        ی، با       و دلسوز    حت ی  نص          به عنوان            مسموم کننده      غات ی         سلسله تبل   ک ی                       جنگ احد دشمنان اسالم با     ان ی         بعد از پا  . 1

              و از اسـتقالل     ه د ر ک   ی  رو ی             اگر از کفار پ   که      کند   ی                   به مسلمانان اخطار م   ه ی آ   ن ی ا      ، که     کردند   ی م   ن ی           به اسالم بدب                  مسلمانان را نسبت

                                   یابند )ر.ک: مکارم، برگزیده نمونه(.                    ه و بر شما سلطه می      گرداند                 شما را به عقب بر                              جامعه اسالمی دفاع نکنید، کفار 

                                        اقع  است. باید كارى كرد كـه كف ـار از                             پذیرى نشانه نداشتن ایمان و            آ                                      مؤمنان، حقآ پذیرفتن سلطه كافران را ندارند، و سلطه  . 2

                                                                                 ند. هر طرح، عهدنامه، رفت و آمد و قراردادى كه راه نفوذ كف ار بر مسلمانان را بـاز   و                                 سلطه بر مؤمنان براى همیشه مأیوس ش

                                                                                                                كند حرام است. پس مسلمانان باید در تمام جهات سیاس ، نظام ، اقتصادى و فرهنگ  از استقالل كامـل برخـوردار باشـند   

  .            قرائتی، نور( )
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ــتقالل و تمام  ــ  اس ــام حف ــ                            ن ــا   ی           کشــور آزاد   ی     ارضــ   ت   ی ــا وضــع     ی    ه ــد ب ــروع را، هرچن                                 مش

 .                 و مقررات، سلب کند   ن ی    قوان

 : وحدتمشته اصل .9-1

  :  مه ی  کر   ه ی     حکم آ    به

1( 92ْ     م م              ف اع ب د ون { )انبیاء:     م     ر ب  ك م     ْْ  و أ ن ا          و اح د ة         أ م  ة             أ م  ت ك م      ذ ه  آ      إ ن   ه .}1-8-1  

ْ      ْ      ِّ      ِّ  آ        َّ   آ              َّ    ْ       ْ    آْ               َّ  ْ    آ    آ                   }ْشر ع  ْلك م مِّن  الدِّینآ م ا و صَّ  بآه  ن وح ا و الَّذ ی ْأو ح ی ْنا إآْلی ك  و م ـا و صَّـی ْنا بآـه  إآب ـر اه یم       . 1- 8- 2  

ْ  م    ْأق یمموا الدِّین  و ْلا ْتْتْفرمق وا   م              ْ    و مموس   و ع یس   ْأن   ْ  م     ْ     أ م أ آ          ْ    م  م    آْ         َّ م     ْ  آ     ف یه  ْكبمر  ع ْل  الأممشأرآك ین  م ا ْتد عموهمم  إآْلی ه  اللَّـهم ی ج ْتبآـی    ْ     م      ِّ      ْ   ْ ْ          

ُ             آْ           م آ  م إآْلی ه  م ن ی ْشاُء و ی ه د ی إآْلی ه  م ن یمنآیبم{   ْ  2  (.  13  :  ی    )شور   آْ            

ـ                همه مسـلمانان             اسـت  ی             وظـف اسـت س   م   ی      اسـالم    ی                      انـد و دولـت جمهـور          امـت    ک   ی

ــ ــر پا   ی    کل ــ                خــود را ب ــ ا   ه   ی ــرار دهــد و کوشــش    ی                و اتحــاد اســالم     تالف   ئ ــ                      ق ــا وحــدت     کن               د ت

 .                      جهان اسالم را تحقق بخشد   ی       و فرهنگ   ی      اقتصاد   ، ی  اس ی س

 : دینهمن اصل. 3-1

    :  مه ی  کر   ه ی     حکم آ    به

ْ    أ  ْ   آ ْ    ْ      آْ   ق ل  ی ا أ ه ل  ال ك ت اب  ت ع ال و ا إ ل   . »1-9-1   آ  ب ه     أ آ  ن ش ر ی    ْ  و ل ا    ْ   الل  ه   آ ْ  إ ل  ا ْ    م  ن ع ب د   ْ ْ  أ ل  ا       ْ     و ب ی ن ك م      ْ ْ  ب ی ن ن ا        س و اء  ْ       ك ل م ة    أ     ْ   

ْ ی ت  خ ذ    ْ  و ل ا ْ      ش ی ئ ا ، عمران آل«) م     م   م س ل م ون   آ ْ ْ  ب أ ن  ا   أ   م  اش ه د وا ْ        ف ق ول وا ْ    ْ    ت و ل  و ا ْ  آ  ف ِ ن     ْ   الل  ه   م   د ون      م ن  ْ         أ ر ب اب ا        ب ع ض ا       ْ  ب ع ض ن ا    ْ   

64) .
1 

                                         
                                                                                      ای یکدارچه و متحد باشد تا بـا وحـدت بـه اهـداف واال نائـل شـوید )رک: طباطبـائی،                                ، جامعه شما باید جامعه  29   ،   فتع   .  1

1363     ،  14   :  455   .)   

  :  8  ،      نـور             )قرائتـی،                                                                پیامبران را در بردارد. وحدت واقع  در سایه دین اله  امكان دارد      تمام                           اسالم دین جامع است و تعالیم   . 2

384   .)   
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ْ   م     إآن   الد  ین  ع نأد  اللْ ـه  الأِآس ـْلامم      . » 1- 9- 2        م ـا            ب ع ـد           م ـن     آ ْ    إآلْ ـا     أ  ْ       الأك ْتـاب             أ وت ـوا     ْ         الْ ـذ ین      أْ ْ      اخأْتْلـف           و م ـا  آ                أ      ْ      أ آ  

ْ  م م   ج ــاْءهممم ْ  م     ب ی ــْنهمم      أ     ب غأی ــا    أ   أ م   الأع لأــمم        ،           آل عمــران   « )  أ      آ   الأح س ــابآ     آ  م   س ــرآیعم     ْ      اللْ ــه   ْ  آ      ْفــِآن       ْ      اللْ ــه    آ         بآَی ــات      أ       ی كأف ــر            و م ــن       

19  ) .  

  و    ی      حنبلـ    ، ی      مـالک    ، ی      شـافع    ، ی     حنفـ                     ششـگانه امامیـه،     هب  ا    مـذ          و همـه        اسـالم     ، ی     رسـم    ن ی د

      طبــق    ، ی                                 مــذاهب در انجــام مراســم مــذهب   ن   یــ ا      روان   یــ                           احتــرام کامــل هســتند و پ   ی    دارا   ی د   یــ ز

                    )ازدواج، طــالق، ارث    ه ی               و احــوال شخصــ   ی   نــ ی د   ت   یــ     و ترب   م ی                                  فقــه خودشــان آزادنــد و در تعلــ

ــه آن در دادگــاه   ی          ( و دعــاو ت ی      و وصــ      کــه    ی ا                           دارنــد و در هــر منطقــه   ت ی          هــا رســم                             مربــوط ب

ــ پ ــر       روان   ی ــ     ه ــ    از ا   ک   ی ــذاهب اکثر   ن   ی ــ            م ــررات محلــ     ت   ی ــند، مق ــته باش ــدود    ی                                 داش           در ح

 .     مذاهب   ر ی  سا      روان ی                                              شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حف  حقوق پ      ارات ی   اخت

 ها : اقلیتهمد اصل. 11-1

    :  مه ی  کر   ه ی     حکم آ    به

ْ    أ ن     آ    ار ک م   ی        م ن  د   أ آ م     خ ر ج وک م  می   ْ    و ل م    آن ی     الد   ی  ف  ْ           ق ات ل وک م  می ْ    ل م     ن ی   ْ  م    آ   ْ   الل  ه  ع ن  ال  ذ   أ      من ه اک م   ی ال . }1-11-1

2(8{ )ممتحنه:   ن ی  أ م أ    ال م ق س ط     م ح ب   می     ْ   الل  ه   آ   إ ن    آ  ه م   ی ْ    م   م        أ        آْ ت ب ر  وه م  و ت ق س ط وا إ ل   

                                                                                                        
ْ  آْ        أ   }حمرآ م تأ ع ْلی ك مم الأم ی ْتة  و الد  مم و ْلح مم الأخ نأزآیرآ و م ا أ ه لْ  ل ْغی رآاللْ ه  بآه  و الأممنأْخنآْقة  و الأم   . 1 ْ    آ   ْ     آ       أ م أ ْ        م م  آ     و ق وْذة  و الأممْتر د  ی ة  و النْ ط یح ة  و م ا ْأْكْل الس  ـبمعم إآال     م آ    أ   ْ      م   أ    ْ            م   ْ    م   أ   أ آ  آ            ْ      ْ ْ        أ مْ                ْ               ْ       

ْ  ْ                 آ     ْ           آ   ْ    م ا ْذكْ ی ت م  و م ا ذ بآع  ع ْل  الن  ص بآ و ْأن  ْ            ْتس ْتقأس مموا بآاأْلزأْلامآ ْذل ك م  ف س قا الأی و م  ی ئ س  الْ ذ ین  ْكْفرموا م ن  د ینآك م  ْفـال ْتخأْشـو همم  و اخأْشـو ن           ْ    م       أ ْ  م            آ     ْ   ْ  أ  ْ ْ  أْ   آ  ْ            ا   أ                ْ          ْ   ْ  أ   م    آ 

ْ      خأم ْصة  ْغی ر ممْتج انآف    ثأـم  ْفـِآن   اهلْل        ی م   أ       ْ  أ   أ   ْ         ْ         ْ أ         ْ         آ                  ْ    م      ْ            ْ    آ   أ         الأی و م  ْأكأم لأت  ْلك م  د یْنك م  و ْأتأم م ت  ع ْلی ك م  نآع م ت ی و ر ض یت  ْلك مم ا  س ْلام  د ین ا ْفم نآ اضأط ر   ف  ْ      مْ     آ      أ   ْ  آ          ْ  أ  

      اسـت                                                                   همه نیازهاى طبیع  و روحـ  انسـان را مـورد توج ـه قـرار داده          که    است    ی              اسالم، دین جامع  . ( 3 ،ْ     ا      ا        ْغف ورار ح یما{ )مائده

   (.   239   : 2          )قرائتی،

ْ    أ     آ  آ َّ  آ  َّ   }و ال ت جاد ل وا ْأه ْل الأک تابآ إآالَّ بآالَّت   . 2 ْ   آ ْ   أ نأـزآْل إآلْ    یْ ْ  م      أ م                 َّ   آ  َّ       ْظْلمموا م نأهمم  و ق ول وا آم نَّـا بآالَّـذ        ن  ی   ذ ْ      م  آ َّ   َّ ْأح س نم إآالَّ الَّ     ی    ه    ی                ْ    ـ        نـا    ی    أ آ ْ   آْ      و أ نأـزآْل إآْل    آ  م     و إآلهمنـا         ک م    ی      أ آ

        کـه        ی      کسـان         بـا          عدل      به              و معامله         احسان      از        را         شما         است             نخواسته       خداوند     (.  46  :    آ  م          ا   ْ    م ْ  م  م     م            و إآلهمک م  واح دا و ْنح نم ْلهم ممس ل ممون { )عنکبوت

            عـدالتی          خـود              كفـاری         چنین      به           احسان         اینكه        برای    ،       باشد          كرده               نكردند، نهی         اخراج           دیارتان      از            نكردند، و         قتال       دین      در         شما        با  

   (.   399  :   19  ،     1363           )طباطبائی،     دارد    می        دوست      را           كاران                  ، و خداوند عدالت     شما        از         است  



 در جهان اسالم؛ فرصتها و چالشها میقرآن کر یاجتماع ریتفس یالملل نیب شیهما نینخست          128

 

 

       ی کــه         مســلمان ر ی              بــه افــراد غ   ت                         مســلمانان موظفنــد نســب   و   ی      اســالم   ی              دولــت جمهــور   

   ی                                         بـا اخـالق حسـنه و قسـط و عـدل اسـالم                                                         بر ضـد اسـالم و کشـور توطئـه و اقـدام نکننـد      

          کنند.   ت ی           آنان را رعا   ی            و حقوق انسان    ند ی       عمل نما

 : یریگ جهینت. 2

          هـایی از                                           قـرآن کـریم، سـعی در ارائـه نمونـه          عات ی     تشـر            کـالن بـه          نگـاه                    این تحقیق که بـا  

                                                                                                   تنظیم رهنمودها و تقنـین فـرامین آن بـر اسـاس تجربیـات قانونگـذاری برآمـد، تـا بـه عنـوان           

                                                                                                منشوری جـامع و قـانونی مقـدس در سـیاق مرسـوم تقنینـی بـه جهانیـان عرضـه شـود. البتـه            

               کـه گـامی در                                                                                            ارائه کامـل ایـن مهـم نیازمنـد تـدوین کامـل آن اسـت کـه از تـوان ایـن مقالـه           

   ی       دســتور   ر ی        از تفســ   ی ا         نمونــه                                                                  معرفــی آن اســت بــه دور اســت. بنــابراین در ایــن مختصــر بــه 

                                                          ی در یـک فصـل بـا ده اصـل ذیـل پرداختـه اسـت، کـه                               در بخـش حقـوق عمـوم      م ی         قرآن کـر 

                تـوان در بـاب                                                                                بیانگر ضرورت و لزوم اقـدام در ایـن خصـوص اسـت. بـه همـین ترتیـب مـی        

         کیفــری،      ی و            حقــوق مــدن    ی،                بشــر و شــهروند      قــوق                                        حقــوق عمــومی، حقــوق بــین الملــل، ح

ــات      ــاس آی ــر اس ــزا و جــرم شناســی و ... ب ــوق ج ــوق خصوصــی، حق ــی، حق ــین دادرس                                                                                            آئ

                             بندی و موضع شفافی ارائه کرد.             کریمه تقسیم

 منابع:

          قرآن کریم

ــ  . 1 ــه:   (     1382 )        محمــد   ، ی       بهرام ــرآن         مقال ــابع حقــوق در ق ــژوهش                        من ــای                      ، فصــلنامه پ       ه

   (.  71-  46 )      صفحه  ،  ( 1            قرآن و حقوق)    ژه ی و  ،   34      شماره   ،      قرآنی

ــینی  . 2 ــی   ،        حس ــن عل ــید ب ــا                        محمدرش ــیر      م(    1991 )       رض ــیم )تفس ــرآن الحك ــیر الق                                     تفس

  .          دار المنار         ، قاهره:                             الهیئة المصریة العامة للكتاب  ،        المنار(
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ــ پ    ره  . 3 ــن    ک،   ی ــم   و       حس ــ ی س   ،    زاده        قاس ــ  تب  (     1389 )   ی       دمرتض ــژوهش     ان   ی ــوق پ ــه                  حق        نام

  .       دادگستر       تهران:    ، ی    خصوص        عمومی و            حقوق: حقوق    ی    قرآن

ــلطان  . 4 ــعل   ، ی       س ــاس     ی و        عباس ــن         عب ــژاد، محس ــر  و                ن ــدرات   ی  عت ی    ش ــرآن و     (،    1391   ی )        ان          ق

  .              حوزه و دانشگاه   ی    قرآن   ی       پژوهشها    اد ی        موسسه بن         ، تهران:     حقوق

   ی،                                           هــدف حقــوق در قــرآن و مکاتــب بشــر       (    1382   ی )      ســجاد   م ی       ابــراه   د ی   ســ  . 5

   (.  71-  46 )      صفحه  ،            قرآن و حقوق    ژه ی و  ،   34      شماره   ،          های قرآنی               فصلنامه پژوهش

               هـای قرآنـی،                        ، فصـلنامه پـژوهش                         قـرآن و منـابع حقـوق      (    1382   ی )     موسـ    د ی س   ،   صدر  . 6

   (.  71-  46 )      صفحه  ،  ( 1            قرآن و حقوق)    ژه ی و  ،   34      شماره 

ــا  . 7 ــ    (،    1969 )   ن ی        محمدحســ   ،  یی        طباطب ــ     زان      المی ــی تفس ــرآن   ر ی          ف ــروت:    ،        الق         مؤسســة          بی

  .                األعلمی للمطبوعات

ــ  عم  . 8 ــعل    ی،      دزنجان   ی ــ آ  (     1396 )   ی        عباس ــوق     ات   ی ــام: حق ــر ی ک- ی                 االحک ــد  ،  ی    ف    ، 3   ، چ     مج

           تهران.

  .    1368          با اصالحات       1358                               قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران   . 9

ــ  .  11 ــن    ی،       قرائت ــیر    (    1381 )        محس ــور        تفس ــران:   ،     ن ــ  ؤ م          ته ــه فرهنگ ــا     درس   ی              سس    از     یی    ه

   .     قرآن

     بــر         نقــدی  (     1398 )         ســلمان   ،          مهســانوری    ی و     علــ   ،       مشــهدی  و    د   یــ  وح   ،       کــوثری  .  11

ـ          مبـانی       خـ           اسـالمی )       بشـر         حقـوق           رامـون  ی پ         قـاهره     1991 ه ی    اعالم                        سـایه سـنگین الگـوی       ا   ی

  .  16                           دوفصلنامه حقوق بشر اسالمی، ش    (،   ی   غرب ۀ ی    مبان

  ،      نــور   ر ی                                        حقــوق در قــرآن، کــه بــر اســاس تفســ   ی  ما ی   ســ    (،    1391 )         جاویــدی          مجتبــی  .  12

ــران:  ــز فرهنگـــ           تهـ ــها   ی                 مرکـ ــرآن    یی        درسـ ــن قرائتـــ   ر ی ز  ،           از قـ ــر محسـ ــ    ی،                         نظـ    ن ی     حسـ

   ی.         رمحمدصادق ی م

                                          م( کنفـــرانس ســـازمان همکـــاری هـــای    1991                                  منشـــور حقـــوق بشـــر اســـالمی )  .  13

                      کشورهای اسالمی، قاهره.
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         ملــل            ســازمان   ی      عمــوم        مجمــع  (     1349          دســامبر    11                                     منشــور حقــوق بشــر ســازمان ملــل )  .  14

           ، نیویورک.      متحد

ــ ی  خل ر ی م  .  15 ــد    ی،   ل ــور   و        احم ــا د ی  حم    ی،     ن ــ  دم  و        رض ــر    ی،  اط   ی ــا        ناص ــفهان    یی       و رض     ی،        اص

   (.  55-  31 )     صفحه   ،   12      شماره   ،     قرآن   ی    حقوق   ر ی   تفس   ی    شناس     روش    (،    1392 )   ی      محمدعل
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 اُفق تفسیری فقهی جدید آیات األحكام التدبیریة
 1خالد غفوری الحسنی

 

 خالصة:

                                                                   تصــو راتنا ا ســالمیة أن  األحكــام علــ  قســمین إلهیــة ووالئیــة،                 المتعــارف فــی 

                                                                                       واال ول  یكـون الم ـالی فـی تشـریعها قائمـا  فـی متعل قهـا، إم ـا وجـود مصـلحة           

ــا،        ــؤمر بتركه ــا فیم ــی فعله ــدة ف ــود مفس ــا أو وج ــؤمر به ــا فیم ــان به ــی ا تی                 م                                 م                                        ف

ــن   ــال  هــی م ــل اهلل تع                                                                                         والتصــو ر الشــائع هــو أن  التشــریعات الصــادرة مــن ق ب 

  .                                                                                   السنخ األو ل، فیمـا اشـتملت السـن ة الشـریفة علـ  كـال السـنخین مـن األحكـام         

                                                                                      بید أن  التأم ل الدقیق یكشـف لنـا عـن وجـود طائفـة مـن آیـات الكتـاب تتعل ـق          

                                                                                    بــِدارة الشــؤون العام ــة أیضــا  وعــدم انحصــارها بالســنخ األو ل فحســب،        

        منهـا،                                                                          ویمكن تصنیفها الـ  أكثـر مـن صـنف. وتصـد ینا لبحـث نمـوذج واحـد         

ــة:     ــة ]الجمع ــوة الجمع ــن س ــرة م ــثالث األخی ــات ال ــو ا ی ــ  9                                                                 وه ــد   11    ـ           ، وق

                                                                                      اعتمــدنا المــنهج التفســیری اال صــولی االجتهــادی. وانتهینــا الــ  بعــض النتــائج  

                                                                                      أهم هــا: عــدم وجــوب الســعی قبــل النــداء للصــالة بالنســبة لم ــن یــتمك ن مــن  

                ی الجمعـة فـال                                                                    ا لتحاق بصالة الجمعـة، وأم ـا بلحـاو م ـن ال یـتمك ن مـن إدرا      

                                                        م                               بد  مـن التحـر ی والتهی ـؤ والسـعی قبـل األذان بالمقـدار الـذی یمحـرز بـه إدرای          

ــوص        ــة، ال خص ــا  مطلق ــداء تكلیف ــت الن ــع وق ــة البی ــا أن  حرم ــة، كم                                                                                     الجمع

                                         
ــت.  1 ــی        هیئ ــت          علم ــالی بن ــع ع ــدی                        مجتم ــة-       اله ــة و     الم         جامع ــطف  العالمی ــئول                      ص ــدیر مس ــتنباط                   م ــلنامه االس                       فص

m_qafory2005@yahoo.com 
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          م                                                           كمـا أن ـه یمعتبـر البیـع بـاطال  وضـعا ، والمـراد مـن البیـع                                 الحص ة المفو تة للصالة، 

ـ                                             ی الحكـم بتحـریم البیـع علـ  خصـوص                                م              ما یشمل الشـراء أیضـا ، وال یمقتصـر ف

                                                                                    م ــن وجبــت علیــه الجمعــة، بــل یشــمل م ــن ال تجــب علیــه أیضــا  كالمســافر   

ــرأة ــن           والم ــل  م  ــتحق ا                      ، وك ــون مس ــالة یك ــی الص ــوره ف ــی حض ــاهل ف                                                          یتس

                                                                                     لإلعــراض عنــه وعــدم االعتنــاء بــه مــن ق ب ــل المجتمــع المــؤمن، ویظهــر مــن   

ــه |   ــال  لنبی ــه تع ــل{}                           خطاب ــه       ق ــه           توجی ــف ل ــاس                تكلی ــه الن ــام بتوجی                             بالقی

                                                                                        وإعداد برنامج ثقـافی لهـم، الـ  حـد  بحیـث یتشـب عوا بهـذه المفـاهیم الرسـالیة          

                   والحضاریة الراقیة.

آیات األحكام، آیات األحكام التشریعیة، آیات األحكام التدبیریة،  الكلمات المفتاحیة:

  األحكام ا لهیة، األحكام الوالئیة.

 المقد مة:. 1

                                                                               العقدیـة التـی ننطلـق منهـا هـو أن  الشـریعة ا سـالمیة المقد سـة جـاءت                          من جملة القضایا 

                                                                                                       لتنظیم حیـاة ا نسـان فـردا  ومجتمعـا  طبقـا  لال سـس العقدیـة واألهـداف التـی تتوخ اهـا، ومـن            

                                                                                                      اقتضاءات تنظـیم الحیـاة اشـتمال الشـریعة علـ  لحـاو حیثیتـین: ا والهمـا: التشـریع والتقنـین،           

                                                     م                       ، فمـن الطبیعـی حینئـذ  أن تتضـم ن مصـادر الشـریعة كـل  مـا یمـؤم ن                                        والثانیة: التنفیـذ والتطبیـق  

                                                                                                  أغــراض الشــریعة هــذه، وعلــ  رأس مصــادر الشــریعة القــرآن الكــریم والســن ة الشــریفة، فــال 

                                                                                                        بــد  مــن توف رهمــا علــ  تینــك الحیثیتــین التشــریعیة والتنفیذیــة. إذن، فــال غرابــة مــن دعــوى  

                                                 نـاظرة الـ  محـض تـدبیر الشـؤون االجتماعیـة                                    ن سـنخا  مـن التشـریعات ال    آ                  إمكان تضم ن القـر 

                                       أجـل، بعـد اجتیـاز جـدار ا مكـان،                                               ینسـجم مـع أهدافـه تمـام االنسـجام.                             العام ة، بل هـو أمـر  

                                                                                                    نصل ال  دائرة الوقوع والتحق ـق، فیـا تـرى: هـل یوجـد فـی القـرآن الكـریم نـوع مـن ا یـات            

ــة أو أن     ــور االجتماعی ــات اال م ــیم مجری ــیة وتنظ ــالج إدارة وتمش ــالج     م                                                                       یمع ــریم یمع ــرآن الك                م            الق

                                                  الجانب التشریعی والسن ة تتكف ل بالحانب التدبیری  
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                                                                                                 والمنهج الذی سـوف نت بعـه فـی ا جابـة علـ  هـذا السـؤال هـم المـنهع التحلیلـی ووفقـا             

ــن       ــة ؛ لك ــة وتعب دی ــات وجدانی ــن أدوات إثب ــم ن م ــا یتض ــارف بم ــولی المتع ــنهج اال ص                                                                                                   للم

                      عن التقلید والمحاكاة.                                    سن مارس البحث برؤیة اجتهادیة بعیدة

                                                           والهدف الذی نتوخ اه هو تركیز الفهم االحتماعی للنص  القرآنی.

                                                                         فی البدء وفی مقام الجواب عل  السؤال األساسی نطرح الفرضیات التالیة، فنقول:

                                                                         ـ نعم، توجد لدینا مثل آیات فرآنیة ت عالج الجانب التدبیری وإدارة المجتمع.   1

                                                                              لیســت نــادرة، بــل فــی ثنایــا الكتــاب العزیــز ثم ــة عــدد معتــد  بــه                        ـ كمــا أن  مصــادیقها      2

      منها.

                                                                   ـ با مكان تصنیف هذه ا یات بلحاو مدى مركزیة التدبیر فیها ال  صنفین:   3

ــات ذات البمعــد الواحــد وهــو البمعــد                   الصــنف األو ل: ــة المحضــة، أی: ا ی ــات التدبیری                                          م                 م                     ا ی

                            التدبیری فقط وفقط، من قبیل:

  . (   311-   311  :   18  ، ه1939                 عالمة الطباطبائی،   ال )1 .            ـ آیة النجوى   1

  (   115  ـ      113        التوبة:  )2               آیة أخذ الزكاة    و

ــانی:  ــنف الث ــدین                         الص ــات ذات البمع ــدبیری، أی: ا ی ــد الت ــریعیة ذات البمع ــات التش                        م                              م                     ا ی

                    التشریعی والتدبیری.

                                         
ْ      آ. یا أ ی ه ا ال ذ ین  آم ن وا ال ت ر ف ع وا أ ص وات ك م  ف و ق  ص و ت  الن ب ی  و  ال ت ج ه ر وا ل ه  ب ال ق و ل  ك ج ه ر 1 ْ         َّ آ ِّ      ْ      م   ْ  م  آ  أْ    آ  ْ  ْ                   ب ع ض ك م  ل ب ع ض  أ ن  ت ح ب ط  أ ع مـال ك م  و          ْ  ُّ      َّ                ْ   ْ  م   ْ  أ  ْ      ْ                            ْ    ْ   ـ  

َ     ْ  أ  ْ  م      أ      م  آ    َّ              َّ         ْ         َّ م         م  ال ت ش ع ر ون  إ ن  ال ذ ین  ی غ ض ون  أ ص وات ه م  ع ن د  ر س ول  الل ه  أ ولئ ك  ال ذ ین  ام ت ح ن  الل ه  ق ل وب ه م  ْ أ     أ ن ت م   ْ  م      أ  ـ   و    ْ   ـ ا     ـ  ا    ل ه م  م غ ف ر ة  و  أ ج ر  ع ظ یم               َّ أ   ل لت ق وى  ْ  أ م م     آ م   َّ          

ْ     ا       ال و  أ ن ه م  ص ب ر وا ح ت   ت خ ر ج  إ ل ی ه م  ل كان  خ ی را  ل ه م  و  الل ه  غ ف ور  ر ح یم   آ م   َّ       م   م ْ                  أ م م     ْ  أْ  م م                   إ ن  ال ذ ین  ی ناد ون ك  م ن  و راء  ال ح ج رات  أ ك ث ر ه م  ال ی ع ق ل ون  و  ْ       ْ  م         َّ م  ْ    م      َّ  ْ  أ م    آْ    آ   ْ        ْ     ْ َّ م   

ْ  ا ْ  م        َّ م خ ذأ م ن  ْأم و ال هآم  ْصد ْقة  ت ْطهِّرمهمم  و ت ْزُكیهآم  بآه ا و ْصُل ع ْلی هآم  إآنم ْصاْلْتك  س ْكنا ْلهمم  و اللَّهم  .2       ْْ  ْ ُ    ْ    آ    آ م   ْ ُ   آ    آ        ْ ْ  ِّ م م              ْ   ْ     ْ  م   ْ  م    َّ    م       ی ع ْلمموا ْأنم اللَّـه  همـو             ا       ا  ْ  ْ     س م یعا ع ل یما  ْأ ْلم    أ      ْ         آ   

ـ    ْ                      أ        َّ  ْ       ْ  م    َّ    م      َّ م  م    م    م       آ           ْ          ی قأب ل  التَّو ب ْة ع ن  ع ب اد ه  و ی أأخ ذ  الصَّد ْقات  و ْأنم اللَّه  همو  التَّومابم الرمح یمم  و ق ـلآ اع م ل ـوا ْفس           َّ م     ْ           م    م     أ م                  ی ر ى اللَّـهم ع م ْلك ـم  و ر سمـول هم و الأممؤ م ن ـون         أ        َّ    

ْ    آ      َّ و س ت ر دُّون  إآْل  ع ال مآ الأْغی بآ و الشَّ   .        ْ  مْ  ِّ        آ       أ     ْ           ه اد ة  ْفیمْنبِّئ ك م  بآم ا ك نأت م  ْتع م ل ون          ُّ     آْ         آ   أ
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ــا نموذجــا  واحــدا  منهــا، وهــو ا یــات الــثالث األخیــرة مــن                                                                                                       ونظــرا  لســعة البحــث انتخبن

   .  (  11  ـ    9        الجمعة:  )                 أی: قوله تعال :  1            سورة الجمعة،

 البیان ا جمالی للنص  القرآنی: . 1

 م                                                                                     یمســتفاد مــن هــذه ا یــة الكریمــة عــادة وجــوب صــالة الجمعــة، ولكــن یبــدو مــن   .    1- 1

          وإذا رأوا }                                                                                         السـیاق أن  تشـریع صـالة الجمعــة كـان قـد سـبق ذلــك ؛ بقرینـة ا یـة األخیـرة ـ           

                                                                     ـ فهـی تنتقـد سـلوكیات غیـر الئقـة مـن ق ب ـل بعـض المـؤمنین                         ا إلیها...{                     تجارة أو لهوا  انفض و

                                                                                                      وت عاتبهم علـ  مـا بـدر مـنهم مـن عـدم إعطـاء صـالة الجمعـة مكانتهـا وعـدم التعامـل معهـا              

                                                                                                    باهتمام، وهذا دال  عل  أن ها كانت ت قـام قبـل ذلـك، وإن مـا جـاءت هـذه ا یـات بصـدد تبیـین          

ــا وإح  ــث                                           أهمیتهــا وبعــض أحكامهــا وآدابه ــك بعــض األحادی ــدعم ذل ــن  )                                              كــام أمرهــا. وی       اب

    .  11  ـ    9  :   11              . مجمع البیان    276  :  1  ، ه1977  ،           . الشربینی   172  :  2  ،بدون تاریخ  ،      قدامة

ــن       . 2- 1 ــام ، م ــاعی الع ــنظم االجتم ــان وال ــرتبط بالكی ــة ت ــی أن  صــالة الجمع ــب ف                                                                                          وال ری

                                                                                                    حیث إیجـاب المشـاركة فیهـا وتوقیتهـا اال سـبوعی، وكونهـا بِمامـة النبـی | أو م ـن ینصـبه ال           

                                                                                                       بِمامــة أی  إمــام جماعــة كــان، وعــدم االكتفــاء بــاألداء العبــادی والقیــام بالمراســم والطقــوس  

                                                                       ا مـن أجـل التوعیـة وا رشـاد العـام  الـذی یعـدل نصـف الصـالة،                                      فقط بل لـزوم الخطبـة فیهـ   

ــة     ــد الحرك ــنظم واالنضــباط وتوحی ــ  ال ــدریب للمــؤمنین عل ــه ت ــة فی ــا جماع                                                                                                    كمــا أن  إقامته

                                          وتمتین العالقات ضمن برنامج ا سبوعی متكر ر.

                                         
ْ    ا ْ       آ      أ     ْ   ْ  م     ْ ـ آ    ذ ك ر  الل ه  و  ذ ر وا ال ب ی ع  ذل ك م  خ ی ر  ل ك م  إ ن  ك ن ت م  ت ع ل م ون   ف ِ ذا          ْ  ُّ      َّ               آ               َّ              آ   أ م م     ْ           آ  . یا أ ی ه ا ال ذ ین  آم ن وا إ ذا ن ود ی  ل لص الة  م ن  ی و م  ال ج م ع ة  ف اس ع و ا إ ل 1 ْ  م     أ                   أ آ    َّ      

ْ        ْ    َّ        أ   م        آالة  ف ان ت ش ر وا ف ی ال أ ر ض  و  اب ت غ وا م ن  ف ض ل  الل ه  و  اذ ك ر وا الل ه  ك ث یرا  ل ع ل ك م  ت ف ل ح ون  و  إ             َّق ض ی ت  الص  َ ـ       ذا ر أ و ا ت جـار ة  أ و  ل ه وا  ان ف ض وا          ْ   أْ    م         أْ    آ       ْ           ْ  أ آ    َّ        أ   م      َّ     ْ      ْ              ْ    ْ   ـ      أ

ْ    ا         َّ   آ           ُ إ ل ی ها و  ت ر ك وی  قائ ما  ق ل  ما ع ن د  الل ه  خ ی ر  م ن  الل ه و  و  م ن  الت  ْ    م    م  آ    جار ة  و  الل ه  خ ی ر  الر از ق ین آْ         ْ                    أ       أ      َّ     .              َّ م 
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                                                                                                     ومم ــا یــدل  علــ  كونهــا مــن األحكــام التدبیریــة فِن ــه علــ  الــرغم مــن المفروغیــة عــن   

                                                                  وسـن ة، بیـد أن هـا لـو اجتمعـت مـع صـالة العیـد ال إلـزام                                      سان التغلی  الوارد كتابـا            وجوبها ول

                                         بأدائها، لتحق ق الغرض بصالة العید لوحدها.

 بعض أحكام صالة الجمعة: . 2

                                                                                        وسوف نتعر ض فیما یلی الـ  بعـض مسـائل وأحكـام صـالة الجمعـة كشـاهد لمـا ند عیـه          

                                                                                 من كون هذا المقطع القرآنی الشریف هو ناظر ال  الجانب التدبیری وإدارة المجتمع:    

 المسألة اال ول : زمان السعی لصالة الجمعة. .1-2

   أـ آ  ذ ك ر       َّـ      ـ     ـ   آ   أ م م  ـ   ْ    ـ       آ         ص الة  م ن  ی و م  ال ج م ع ة  ف اس ع و ا إ لـ               ْ  ُّ  ـ    َّـ           ـ    آ     ـ               یـا أ ی ه ا ال ذ ین  آم ن وا إ ذا ن ود ی  ل ل         }           قال تعال : 

ْ   ــ ا ْ   ــ    آ      أــ     ْ   ْ  مــ   الل ه  و  ذ ر وا ال ب ی ع  ذل ك م  خ ی ر  ل ك م  إ ن  ك ن ت م  ت ع ل م ون                ْ  م     أ    ــ        ــ                                        وداللــة ا یــة علــ  وجــوب الســعی   ،  {   َّــ      

                                                                                             عند النداء للصالة واضحة ال غبـار علیهـا، فـال یجـب السـعی قبـل ذلـك، وهـو واضـع بشـأن           

                                                                               ن مـن ا لتحـاق بصـالة الجمعـة لـو تحـر ی لـدى الشـروع بـاألذان، وأم ـا                              القریب والذی یتمك 

                                                                                                     بلحاو ذی المكـان البعیـد نسـبیا  أو م ـن ال یـتمك ن مـن إدرای الجمعـة كمـا یت فـق ذلـك فـی            

                                                                                                        المــدن الكبیــرة والمزدحمــة فهنــا ال بــد  مــن التحــر ی والتهی ــؤ والســعی قبــل األذان بالمقــدار  

                                                                فســتفوته الجمعــة دائمــا  مــع وجوبهــا علیــه. أجــل، لــو       م                                الــذی یمحــرز بــه إدرای الجمعــة، وإال

                                                                  انتف  شرط الوجوب قبل ذلك كما لو سافر ال یكون التكلیف فعلیا  بحق ه.

                       م                                                                          والمســتند هــو المالزمــة العمرفیــة والعقالئیــة بــین الوجــوب المســتفاد مــن الــنص  القرآنــی 

        م           هـذا مـا یمدركـه                                         َّ                                      الشریف مباشـرة وبـین تحصـیل مقـد مات متعلَّـق الوجـوب ) ج الواجـب (، و       

   م                                                 م                                                العمــرف البســیط الســاذج، وعلــ  أســاس هــذا المنطــق یتعامــل العمــرف مــع القضــایا الحیاتیــة  

        یومیا .
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                                                                                              إذن، فال یتأت   ا یـراد بأن ـه كیـف تجـب مقـد مات الواجـب قبـل زمـان الوجـوب     ؛ إذ          

ــة     ــی المقــام، ال األنظــار التحلیلی ــم ف ــرف هــو المحك  ــك فنظــر العم ــدری ذل ــرف یم ــا دام العم           م    م                م                                                                       م

ُ     العقلیة الُصرفة.            

                                                                                          وعلیه، فلو حصرنا وجوب السعی مـن حـین النـداء لمـا تحق ـق هـدف الشـارع مـن إقامـة          

                                                                                               هذه الشـعیرة االجتماعیـة بصـورة منضـبطة، فلـو افت ـرض شـروع مراسـم صـالة الجمعـة ولـم            

                                                                                                   یجتمع المصـل ون، بـل كـان إلتحـاقهم بعـد فواصـل زمانیـة الختـل  الـنظم المطلـوب للشـارع،            

                                                                                     فریضـة كسـائر الصـلوات الیومیـة فیمـا لـو ا قیمـت جماعـة، ولمـا ظهـر لهـا                           ولصارت هـذه ال 

                                   امتیاز واضع من الناحیة العملیة.   

 المسألة الثانیة: حكم البیع وقت النداء لصالة الجمعة من الناحیة التكلیفیة. .2ـ  2

                                                                                                  ال ریب فـی حرمـة البیـع وقـت النـداء لصـالة الجمعـة تكلیفـا  ؛ للنهـی فـی ا یـة الظـاهر             

                                         ی التحریم، لكن ما هی دائرة هذا التحریم   ف

                فی ذلك احتماالن:

                                                                                كـون الحرمـة مطلقـة ؛ تمس ـكا  بـِطالق ا یـة. وعلیـه، لـو ف ـرض إمكـان                           االحتمال األو ل:

                                                                                                الجمع بین السعی ال  الصالة والبیـع كم ـن یبیـع أو یشـتری وهـو فـی طریقـه الـ  الصـالة أو          

                                                               تم  إیقاع العقد باستعمال الهاتف الجو ال لما ارتفعت عنه الحرمة.

ـ                    االحتمال الثانی:                     م                        ة للسـعی خاص ـة، كمـا یمفهـم مـن عل ـة                                              أن ه یحرم من البیـع الحص ـة المفو ت

                                                                                                        التحـریم وغایتــه، والتعلیـق علیــه فـی ا یــة جـار  مجــرى الغالـب باعتبــار احتیاجـه للمســاومة       

                                                                                             ونحوها مم ا یقتضی عـدم السـعی، فـالمراد عـدم التشـاغل بالتكس ـب وا عـراض عـن السـعی          

             تشــروا فــی                          فــِذا قضــیت الصــالة فان}           ، وقولــه:              ذلكــم خیــر{}                                    كمــا یــومئ إلیــه قولــه تعــال : 

                                                                      فـال یحـرم حینئـذ  مـن البیـع مـا لـم یكـن مفو تـا  وإن كـان              ،                              األرض وابتغوا مـن فضـل اهلل...{  

                                                                                                      بعد الزوال. كما أفاد صاحب الجواهر، ثـم  قـال: ولعـل  مـراد م ـن عل ـق علیـه ذلـك ؛ إذ بدونـه          
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  :   11  ،ش1957           )النجفـی،                                      م                                    ال أعرف قـائال  بـه مـن أصـحابنا، وإن مـا حمكـی عـن أحمـد ومالـك           

315   ) .  

        الموقف:

ــارة     ــدی النظ  ــا أن نرت ــد  لن ــال ب ــة ف ــادة اجتماعی ــار أن  ســنخ صــالة الجمعــة هــی عب                                                                                                      باعتب

                                                                                                       االجتماعیة والتمت ـع بالرؤیـة الشـاملة لجوانـب الموضـوع كاف ـة، وحینئـذ  سـوف یت ضـع لنـا أن            

                                                                                                       المــدار فــی الحرمــة علــ  التفــر غ لــذكر اهلل حــین إقامــة مراســم صــالة الجمعــة بمــا لهــا مــن 

ــد مات  ــن               مق ــاص م ــال من ــه ف ــاء الصــالة، وعلی ــا بانته ــ  انتهائه ــة ال ــن أذان وخطب                                                                                          وآداب م

                                                                                                    تجمیــد األنشــطة اال خــرى كــالبیع ســواء أكــان مفو تــا  أو  ال، ودعــوى االقتصــار علــ  الحص ــة  

                                                                                                      المفو تة منه فحسـب ناشـئة مـن النظـرة المجتـزأة الفردیـة، وإال فلـو فتحنـا البـاب للمشـاركین           

                                                                       األنشـطة االقتصـادیة أثنـاء الخطبـة ـ بـل وأثنـاء الصـالة ـ مـن                                       فی صالة الجمعة مـن ممارسـة   

                                                                                                     خــالل جهــاز الهــاتف الجــو ال او ا نترنیــت تمس ــكا  بعــدم الــدلیل علــ  المنــع وعــدم تحق ــق 

                                                                                                    أحد منافیات الصالة، فیـا ت ـرى هـل ت حق ـق هـذه الصـالة     إن ـه مم ـا ال ریـب فیـه سـوف ال            

                                              لــروح، ولمــا أمكــن إعظــاء هــذه الشــعیرة                                                     یبقــ  لصــالة الجمعــة ســوى الشــكل الخــالی مــن ا

                                 ا سالمیة االجتماعیة المهم ة حق ها.

المسألة الثالثة: حكم البیع وقت النداء لصالة الجمعة من الناحیة الوضعیة، أی: من  .3-2

 حیث الصح ة والبطالن.

                                                                                             وقد حاول الفقهـاء حـل  هـذه المسـألة واسـتنباط حكمهـا علـ  أسـاس الملـف  اال صـولی،           

                                                                                          هذه المسألة فـی ضـوء القاعـدة اال صـولیة المعروفـة، وأن ـه هـل توجـد مالزمـة بـین                  فعولجت 

                                                                                                   التحــریم وبــین الــبطالن ـ أو الفســاد ـ فــی بــاب المعــامالت أو  ال، بخــالف بــاب العبــادات     

ــا وهكــذا درســنا     ــین النهــی والفســاد   هكــذا عل مون ــا ب ــة فیه ــ  وجــود المالزم                                                                                                       المت فــق عل

                                                 فم ــن ذهــب الــ  عــدم المالزمــة بــین النهــی                   لتــی قطعناهــا.                                     المســألة فــی مراحلنــا الدراســیة ا

                                                                                                  التكلیفــی والحكــم الوضــعی قــال بالصــح ة وعــدم بطــالن البیــع وقــت النــداء وهــو مشــهور   
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ــأخ رین  ــی،               المت ــة الحل ــی،    ال   .   118  :  ق    1412                    )العالم ــق الحل   ، ش1954  و     98  :  1ق، 1419                 محق

           )الطوسـی،                                                                             ، وم ن ذهـب الـ  المالزمـة قـال بـالبطالن وهـو مـذهب الشـیخ الطوسـی           (   297  :  2

    م                                                    ، ویمستشــم  مــن عبارتــه معروفیــة هــذه الفتــوى       (  51   ، م   145  :  ق    1417  و   .    151  :  1  ، ش1997

                          عند فقهاء المذهب آنذای.  

        الموقف:

ــر     ــی أكث ــوال ف ــوال فحســب، كمــا تختلــف األق                                                                                             إن  المســألة لیســت مســألة اخــتالف األق

ــاد الشــهید األو ل              المســائل  ــا أف ــدیمان، كم ــوالن ق ــا ق ــة، وإال فالمســألة فیه           )الشــهید                                                                                    الفقهی

ــارة نقــرأ      . (   153  :  1  ق،1413      األول،  ــة النظــر، فت ــی اخــتالف زاوی ــل المســألة إن مــا تكمــن ف                                                                              ب

                                                                               ا یة بنظ ارة الحكم الفردی فنختار قول المشهور، ورب ما نذهب ال  ما اختاره الشیخ.

                                                                         ارة الــنظم والضــبط االجتمــاعی العــام  وأن  هــذا النهــی عــن البیــع                               وا خــرى نقــرأ ا یــة بنظ ــ

ــو      ــث ه ــن حی ــر، ال م ــان كبی ــو كی ــث ه ــن حی ــالمجتمع م ــة ب ــة األحكــام المرتبط ــن جمل                                                                                                 م

                                                                                                    مجموعة أفراد. وحینئذ  ستقودنا زاویـة النظـر هـذه الـ  لحـاو ذلـك فـی كیفیـة فهمنـا ل یـة،           

               لتمك نـا مـن      {                            الـ  ذكـر اهلل وذروا البیـع             فاسـعوا }                                                فِن نا إذا دق قنا النظـر فـی ا یـات الـثالث:     

                                                                                                       تفه م المشكلة التـی أراد القـرآن الكـریم معالجتهـا، إن ـه أراد أن یجمـع المجتمـع یـوم الجمعـة          

ــع      ــن البی ــاهم ع ــا، فنه ــاركة فیه ــی المش ــل ف ــا والتماه ــاغل عنه ــواب التش ــامهم أب                                                                                                        ویســد  أم

          والتجارة.

                              د ممكـن مـن القـادرین مـن                                                              إذن، فهدف هذه ا یات الـثالث هـو جمـع وحشـد أكبـر عـد      

                                                                                                       أفراد المجتمع علـ  المشـاركة فـی صـالة الجمعـة والمنـع مـن البیـع بعـد النـداء ثـم  إباحتـه             

ــه وهــو صــالة    ــا أمــر اهلل بالســعی إلی ــذین یــذرون م ــوبیخ ال ــم  ذم  وت                                                                                                       بعــد انقضــاء الصــالة ث

                                                        الجمعة ویسارعون ال  ما أمر اهلل بتركه وهو البیع والتجارة.
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                                                                                النظـر الـ  هـذا النهـی ومعرفـة مـداه فـی ضـوء هـذا الهـدف المرسـوم،                             وحینئذ  ال بد  من 

                                                                                                        فهل یتراوح النهـی فـی دائـرة الـردع التكلیفـی وال یتجـاوز حـدوده   أو أن ـه یمتـد  الـ  أبعـد            

         من ذلك  

                                    فیـا ت ـرى هـل یتحق ـق حینئـذ                                                                           فلو افترضـنا الشـق  األو ل ـ وهـو النهـی التكلیفـی ال أكثـر ـ         

                                                                   قــرآن     ومــن الواضــع أن  تحقیــق هــذا الهــدف ال یكــون مــن                                  هــذا الهــدف الــذی توخ ــاه ال

                                                                                                      خالل االقتصار علـ  دائـرة النهـی التكلیفـی، فـال یكـون هـذا لوحـده دافعـا  مـؤث را  للمشـاركة            

                                                                                                       فی صالة الجمعة وال رادعـا  قویـا  عـن االنشـغال بـالبیع والتجـارة مادامـا یترت ـب علیهمـا األثـر           

                                                        ع الحاصـل منهمـا، ولیسـت هـذا السـلوی مـن ق ب ـل                                                     المعاملی مـن نقـل وانتقـال وملكیـة للـرب     

                                                الشارع وافیا  بنظر العقالء لتحقیق مثل هذا الغرض.

                                                                                                      هذا، بخالف مـا لـو افترضـنا الشـق  الثـانی ـ وهـو امتـداد النهـی الـ  خـارج دائـرة الـردع              

                                                                                                          التكلیفــی والحكــم بفســاد المعاملــة ـ فــِن  هــذا التــدبیر ســیكون رادعــا  عــن ممارســة البیــع    

                                                                  حین إقامة مراسم صالة الجمعة وعامال  مؤث را  فی تحقیق الهدف المنشود.          والتجارة

                                                                                                 فال بد  أن نبنی المسألة عل  صـرح الفهـم العرفـی للنهـی مـع لحـاو سـیاقاته الـواردة فیـه،          

                                           م                                                             وبعبــارة ا خــرى: ال بــد  مــن تحدیــد مــاذا یفهــم العمــرف مــع التفاتــه الــ  ســیاق هــذه ا یــات 

         الثالث   

ُ                          نبنـی المسـألة علـ  الصـرح اال صـولی التحلیلـی الُصـرف، ولـیس                               ولیس مـن الصـحیع أن                                              

                                                                                                  غرضی تفنید هـذه القاعـدة اال صـولیة مـن وجـود المالزمـة بـین النهـی التكلیفـی والـبطالن أو           

                                                                                                          عــدمها، بــل المــراد التنبیــه الــ  أن  القواعــد اال صــولیة لیســت وحــدها التــی تلعــب د ورا  فــی  

                                                            رائن والسـیاقات لهـا كلمـة الفصـل، وإن مـا یكـون د ور                                                  تعیین المراد الجد ی للكـالم، وإن مـا القـ   

                                                                                                       القواعد اال صـولیة مـع قطـع النظـر عـن العناصـر والـدوال  اال خـرى كالسـیاق والقـرائن، نظیـر:            

    م                                                                                                 ما یمذكر فی القاعـدة اال صـولیة المعروفـة بـأن  الوصـف ال مفهـوم لـه، فـِن  المـراد مـن حیـث            
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                                            جــود المفهــوم للوصــف، ویدعمــه مــا رواه                                                       هــو، وإال رب مــا تــدل  القــرائن والســیاقات علــ  و

  . (   299  :  1  ق،1411        الصدوق،  )       الصدوق 

                                                                                                    وال یخف  أن  المراد من البیـع فـی المقـام مـا یشـمل الشـراء أیضـا ، وعلیـه فـالمراد النهـی           

ــع ویحــرم الشــراء أیضــا . وال یصــع  بحــال      ــط، فیحــرم البی ــع فق ــع والشــراء، ال البی ــن البی                                                                                                         ع

              ح ر فیا  معه.                          الجمود عل  اللف  والتعامل 

المسألة الرابعة: هل یمقتصر فی منع البیع وقت النداء عل  م ن تجب علیه صالة  .4-2

 الجمعة  

                                                                                                وقــد حــاول الفقهــاء حــل  هــذه المســألة واســتنباط حكمهــا أیضــا  علــ  أســاس الملــف    

                                                                                               اال صولی، فـالبیع یحـرم علـ  م ـن تجـب علیـه صـالة الجمعـة وال یحـرم علـ  م ـن ال تجـب             

                                                                                           افر ؛ ألصــالة البــراءة وعــدم الــدلیل علــ  الحرمــة، فــِن  مــا دل  علــ  النهــی عــن               علیــه كالمســ

                                                                             یـا أی هـا الـذین آمنـوا إذا نـودی للصـالة مـن یـوم الجمعـة فاسـعوا           }                           البیع ـ وهو قوله تعـال :   

    ... }                                                      تــرى معطــوف علــ  األمــر بالصــالة ـ وهــو قولــه:              ـــ كمــا                                  الــ  ذكــر اهلل وذروا البیــع...{

                                                                       وعلیــه فالمخاطـب بــالنهی عـن البیــع هــو نفسـه المخاطــب بــاألمر         ـــ                          فاسـعوا الــ  ذكـر اهلل{  

                         وهـــذا الـــنمط مـــن     .  (  51   ، م   145  :  1    ق،    1411   و   .   151  :  1  ،ش1997            )الطوســـی،           بالصـــالة 

                                                                                                       االســتنباط مــن ا یــة مبنــی علــ  ارتــداء النظ ــارة الفردیــة ولحــاو الحكــم بمــا هــو تكلیــف   

       للفرد.

                                            فـِن كـان أحـدهما یجـب علیـه وا خـر ال          <                                           وقد فر ع الشیخ الطوسی علـ  ذلـك قـائال :    

                                                                                                  یجب علیه كره لم ن ال یجب علیـه مبایعتـه ؛ ألن ـه یكـون إعانـة علـ  مـا هـو محـر م علیـه             

ــة        (   151  :  1  ،ش1997          )الطوســی، ــدة كل ی ــ  التمس ــك بقاع ــد لجــأ ال ــرى ـ ق ــو ـ كمــا ت                                                                           ، وه

                          ثبات الكراهة فی المقام.
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                                                       لنظ ـارة االجتماعیـة لتجل ـ  لنـا أن  البیـع وقـت                                                        فیما أن نا لو راجعنـا ا یـات الـثالث ولبسـنا ا    

                                                                                                  النــداء مبغــوض للشــارع المقــد س مطلقــا ، ال أن ــه یحــرم علــ  بعــض المكل فــین دون بعــض،  

     یـا  }    م                                                                                      وال یمنافی ذلـك عطـف النهـی علـ  األمـر بحـرف ) الـواو (، فالمخاطـب هنـا المؤمنـون           

                                      السـعی الـ  الصـالة یـوم الجمعـة،             ألو ل:           بحكمـین: ا                          مطلقـا ، وقـد خوطبـوا                          أی ها الذین آمنـوا{ 

                                                                                     النهی عن البیـع، وسـقوط أحـدهما ال یـالزم سـقوط ا خـر، فم ـن سـقط عنـه وجـوب                    الثانی:

                                                                                                     الســعی لــدلیل خــاص  ال یســقط عنــه حرمــة البیــع، كمــا أن ــه مــن ســقطت عنــه حرمــة البیــع  

                                         یظهــر موقفنــا ت جــاه التفریــع الــذی         و منــه           للصــالة.                                        لضــرورة ال یســقط عنــه وجــوب الســعی

                                                               حه الشیخ الطوسی من الحكم بالحرمة عل  أحدهما والكراهة عل  ا خر.  طر

                                                                                إن نــا لــو نظرنــا مــن خــالل النظ ــارة االجتماعیــة ألفتینــا بوجــوب تعطیــل                        والنتیجــة الفن یــة:

                                                                                                األسواق وقت إقامة صـالة الجمعـة والمنـع مـن البیـوع مطلقـا  سـواء أكانـت فـی األسـواق أو           

                                                                    المسـیر الـ  الصـالة الـ  حـین انتهـاء الصـالة، وسـواء لم ـن                                             فی األزق ة أو فی البیوت أو أثنـاء 

              فـِذا قضـیت   }                                                                                 وجبت علیه صـالة الجمعـة أو لم ـن لـم تجـب علیـه لسـبب مـا، قـال تعـال :           

ــرا  لعل كــم تفلحــون{   ــن فضــل اهلل واذكــروا اهلل كثی ــی األرض وابتغــوا م    ،                                                                                               الصــالة فانتشــروا ف

                                             مـا بعـد انتهـاء الصـالة، وهـذه ا باحـة                                                                   فا یة صـریحة الداللـة علـ  أن  شـروع إباحـة البیـع إن       

                                مطلقة كما أن  النهی كان مطلقا .

                                                                                                    لكــن نظــرا  لحاجــة النــاس النوعیــة الــ  البیــع والشــراء ونحوهمــا ـ ســواء لم ــن وجبــت    

                                                                                                     علیه الصـالة أو لم ـن لـم تجـب علیـه واضـطر ا الـ  ذلـك كمـا ال یبعـد وقـوع ذلـك عـادة ـ               

ــت    ــال  المس ــض المح ــیص بع ــمع بتخص ــام أن یس ــراء                                                         فلإلم ــع والش ــبیا  للبی ــدة نس                                             ورة والبعی

ــ       ــة وا شــراف عل ــة والمراقب ــة صــالة الجمع ــة وهیب ــنظم وحرم ــاة ال ــع مراع                                                                                                  الضــروریین م

  . (   299  :  1  ، ه1411        )الصدوق،                           ذلك. ویدعمه ما رواه الصدوق 

  اء لصالة الجمعة دون سائر العقودالمسألة الخامسة: هل یمقتصر عل  البیع وقت الند .5-2

                                 م                               تحریم البیع وقت النداء، لكن هل یمقتصر علیه فقد دون سائر العقود           ال شك  فی 
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                فی ذلك احتماالت:

                                                                                 نعم ؛ اقتصـارا  علـ  مـا ورد فـی الـنص  القرآنـی الشـریف ؛ فـِن  تحـریم                         االحتمال األو ل: 

                                                          م                                         البیع والشراء وقت وجوبهـا تعب ـد وإن لـم یكـن مـانع عنهمـا، إذ یممكـن الجمـع بـین المضـی            

                                                                                       اجـب والبیـع والشـراء، وهـو ظـاهر، وعلیـه فـال بـد  مـن االقتصـار علـ  مـورد                          ال  الصالة الو

                                                                                                       النص  وهو البیع، وال ینبغی التعـد ی منـه الـ  سـائر مـا یشـبهه ؛ ألن ـه قیـاس ممنـوع مـن غیـر            

                                                                                                      ظهور العل ة، مـع مخالفـة القـول بـالتحریم ل صـل ومـا یـدل  علـ  إباحـة العقـود مـن العقـل             

                              والنقل كتابا  وسن ة وإجماعا .

                            م                                                     ال فــرق بــین البیــع وغیــره مم ــا یمنــافی الســعی فــی التحــریم ؛ للتعــد ی                       االحتمــال الثــانی:

    م    العمرفی.

                                                                              كالثــانی مــن القــول بعــدم الفــرق بــین البیــع وغیــره لكــن مــع جعــل                       االحتمــال الثالــث:

                                                     المدار فی الحرمة عل  كون ذلك مفو تا  للواجب، وإال فال.

        الموقف:

ــة     ــارة االجتماعی ــدینا النظ  ــو ارت ــن                                               ل ــره م ــع وغی ــین البی ــرق ب ــرى أی  ف ــوف ال ن                                                          فس

                                                                                                        المعــامالت، بــل ال بــد  مــن التفــر غ للعبــادة وإعــالن حالــة اســتثنائیة مــن أجــل إقامــة مراســم 

                        صالة الجمعة وحف  حرمتها.

                                                                                                   ومنه ینقـدح سـعة دائـرة المنـع لتشـمل كـل  نشـاط آخـر ولومباحـا  فـی نفسـه، وهـذا مـا              

                                                          وا تجــارة أو لهــوا  انفض ــوا إلیهــا وتركــوی قائمــا         وإذا رأ} م                                      یممكــن اســتفادته مــن قولــه تعــال : 

ــرازقین{   ــر ال ــر مــن اللهــو ومــن التجــارة واهلل خی ــد اهلل خی                        ؛ ففــی المقطــع األو ل                                                                                قــل مــا عن

                          ، وفــی المقطــع الثــانی                                 وإذا رأوا تجــارة أو لهــوا ...{} م                                           عمطــف لفــ  ) اللهــو ( علــ  ) التجــارة ( 

         ، فـِن                                         اهلل خیـر مـن اللهـو ومـن التجـارة{                     قـل مـا عنـد    } م                                 عمطف لف  ) التجارة ( عل  ) اللهو ( 

             م                                                                                         هذا العطف ال یمـراد منـه الحصـر، بـل المـراد منـه التمثیـل ل مـر الخطیـر واألمـر الحقیـر، أی:            
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                                                                                                               التعمـیم لكــل  اشــتغال بــأی  شــیء كــان عقالئیــا  ومهم ــا  كــالبیع والتجــارة أو تافهــا  وفیــر مهــم   

                          كاألعمال اللهویة والعبثیة.

                                                                 مــن تفســیر ) اللهــو ( بضــرب الطبــول  عــالم النــاس بوصــول      م                      وال یمنــافی ذلــك مــا ورد 

ــارة  ــی          التج ــی   116  ق:1491  ،            )األردبیل ــك    (  59  :   22  ق،1419  ،            . المجلس ــد ذل ــو ا ری ــه ل                                  ؛ إذ أن 

                                                                         َّ                     الت حد المنفض  من أجـل اللهـو مـع المـنفض  ألجـل التجـارة ؛ إذ كالهمـا سـیكونان منفضَّـین          

                                                بینهمـا مـر تین، وهـذ التكـرار یـدل  علـ                                                                 للتجارة، فیما نـرى أن  القـرآن الكـریم كـر ر العطـف      

                                                                المغایرة، وإال كان خالف البالغة التی یجل  عنها كتاب اهلل تعال  شأنه.

             م                                                                                       ومم ــا ذكرنــا یمعــرف مــا فــی القــول بجعــل المــدار فــی االشــتغال بســائر اال مــور مــن غیــر 

                                                          العقود من األعمال واألفعال عل  المنافاة مع السعی، من الضعف.

 ادسة: تعیین وقت تحریم البیع.المسألة الس .6-2

                                                                    ال كالم فی حرمة البیع بعد األذان المرفوع بعد الزوال، كما هو ظاهر ا یة.

                                                لكن ذ كرت بعض الفروع والتشقیقات فی المقام، وهی:

                                        هل یجوز تقدیم الخطبة عل  الزوال أو  ال                الفرع األو ل:

                        احتماالن: الجواز، وعدمه.

                  م                                                 تقـدیم الخطبـة فهـل یمحكـم بجـواز تقـدیم األذان علـ  الـزوال                        ولـو جو زنـا                   الفرع الثـانی:  

       أیضا .

  م               م                                            یمحتمل الجواز، ویمحتمل العدم ؛ ضرورة أن ه ال تالزم بین الجوازین.

       م                                                             وهنا یمثار السؤال أن ه فی حالة رفع األذان قبل الزوال مت  یحرم البیع                الفرع الثالث: 

                                          الـزوال یحـرم البیـع مـن حینـه ؛ ألن                                                                    أ ـ إن ـه بنـاء علـ  القـول بجـواز تقـدیم األذان علـ          

                                   المقتضی ـ وهو سماع النداء ـ موجود.
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                                                       م                      ب ـ وأم ا لو لم نجو ز تقدیم األذان قبل الزوال ومع ذلك رمفع األذان ففیه احتماالن:

                                                  تحریم البیع به ؛ لتعلیق التحریم بالنداء، وقد حصل.          أو لهما:

                                  لتحـاق بـذكر اهلل وهـی الصـالة                                                          عـدم تحـریم البیـع بـه ؛ لحصـول الغایـة وهـی ا                 ثانیهما:

                                                      التی ت قام بعد الزوال ال قبله، فیحرم البیع بعد الزوال.

        م                                                                                          لكن قد یمقال بأن ه إن قیل بـأن  الخطبتـین مـن ذكـر اهلل أیضـا  كمـا هـو یظهـر مـن قیامهمـا           

                                                                              مكان الركعتین اال ولیین من الصالة فیحرم البیع حین األذان المرفوع ولو قبل الزوال.

       م                                                                                   لـو لـم یمرفـع األذان بعـد الـزوال أو تـأخ ر فعلـه بعـد الـزوال بفتـرة فمـا هـو                  بع:          الفرع الرا

                  حكم البیع حینئذ  

             فیه احتماالن:

                                                            توق ف تحریم البیع عل  األذان وجودا  وعدما  ؛ تعب دا  بالنص .        األو ل:

                                                                                          كون المـدار علـ  الـزوال، فـالعبرة بـه ال بـاألذان ؛ لوجـود العل ـة ووجـوب السـعی                    الثانی:

                                                                                                 ترت ب عل  دخـول الوقـت وإن كـان فـی ا یـة مترت بـا  علـ  األذان، فـال یـؤث ر وجـود األذان              الم

                        وال تأخیره فی التحریم.  

                                الموقف ت جاه هذه الفروع األربعة:

                                                                                            وأنت ترى أن  هذه البحـوث والشـقوق واألخـذ والـرد  والـنقض وا بـرام كـل  ذلـك مبنـی           

                                          عل  أساس القواعد العام ة التی الحظت الفرد.

                                                                                                     وأم ــا إذا لبســنا النظ ــارة االجتماعیــة فســوف یتفــاوت الموقــف حینئــذ ، فنقــول: إن ــه یحــرم 

ــاه     ــذی توخ  ــا  للهــدف ال ــ  حــین انتهائهــا تحقیق ــة مراســم صــالة الجمعــة ال                                                                                                         البیــع مــن بدای

                                                                                                       الشــارع مــن إیجابهــا وتحــریم البیــع حینهــا، كمــا هــو المســتفاد مــن ا یــات، فــال فــرق بــین 



 145                                                           ا فق تفسیری فقهی جدید آیات األحكام التدبیریة

 

 

                                                                      بتـین واألذان وعدمــه، وال فـرق بـین القــول بتقـدیم الخطبتــین دون                                 القـول بجـواز تقــدیم الخط  

             األذان وعدمه.

 المسألة السابعة: حكم السفر وقت النداء لصالة الجمعة من الناحیة التكلیفیة. .7-2

                                                                                             لقد حكم الفقهاء بحرمة السفر علـ  م ـن تجـب علیـه صـالة الجمعـة تكلیفـا  وقـت النـداء          

                                                                   الفــروع الفقهیــة، مــن قبیــل: هــل المــدار فــی الحرمــة علــ                                     لهــا، ویتفــر ع علــ  ذلــك بعــض 

                                         الزوال أو عل  األذان ولو وقع قبل الزوال  

                                                                 أن  المـدار علــ  مراسـم الصـالة ولـو وقعـت مقـد ماتها مــن                                     وخالصـة موقفنـا فـی ذلـك:    

                                                                     أذان وخطبة قبل الزوال. وقد ظهر لك المستند من األبحاث المتقد مة، فالح .

 المسألة الثامنة: .8-2

                                                     یـا أی هـا الـذین آمنـوا إذا نـودی للصـالة مـن        }             م                                  إن  كل  م ـن یمراجـع هـذه ا یـات الـثالث ـ       

                                               ـ ویتأم ــل فــی ســیاقها یت ضــع لــه تبــد ل                                                             یــوم الجمعــة فاســعوا الــ  ذكــر اهلل وذروا البیــع...{

                                                      السیاق فی ا یة األخیرة وا لتفات من الخطاب ال  الغیبة. 

ــا یم  ــد م ــه تأكی ــة فی ــاد بعضــهم أن  النكت ــاب واســتهجان الفعــل                                       م              وأف ــن العت ــده الســیاق م                                                   فی

ــه ابتــداًء     ً                   بــا عراض عــن تشــریفهم بالخطــاب ـ كتشــریفهم بقول ــوا إذا    یــ}                                                  ــذین أمن                               ا أی هــا ال

                           م                                                               ـ وتـركهم فـی مقـام الغیبـة ال یمـواجههم رب هـم بوجهـه الكـریم، ویلـوح الـ  هـذا                     ن ودی...{

          م                                                    ؛ حیـث لـم یمشـر الـ  م ـن یقـول لـه، ولـم یقـل: قـل                                 قل ما عند اهلل خیر...{}             ا عراض قوله: 

                 واكتفــ  بداللــة             وإذا رأوا{}                                                                     لهــم كمــا ذكــرهم بضــمیرهم أو ال  مــن غیــر ســبق مرجعــه فقــال: 

  . (   274  :   19  ش،1939  ،                   )العالمة الطباطبائی        السیاق

                                                                                    وا عـراض مــن اهلل سـبحانه فـی كالمــه وبیانـه عـن هــذه المجموعـة التـی تركــت                 أقـول: 

                                                                           ا حرمــة النبــی | وال حرمــة مراســم صــالة لیــدل  علــ  الموقــف ا لهــی                         النبــی | ولــم یرع ــو

                                                                                                         الحقیقی ت جـاههم، ولـم یكـن هـذا الموقـف عبثـا  تعـال  اهلل عـن ذلـك علـو ا  كبیـرا ، بـل هـو              



 در جهان اسالم؛ فرصتها و چالشها میقرآن کر یاجتماع ریتفس یالملل نیب شیهما نینخست          146

 

 

                                                                                                    ناشــئ مــن قــبع تصــر فهم العملــی واســتحقاقهم لهــذا الــنمط مــن المواقــف ا لهــی الموب خــة، 

                                                      لتقـوى الـدینی فـیهم. ومـا علینـا إال أن نـتعل م                                                     وأن ه مؤش ر عل  نقـص فـی منسـوب ا یمـان وا    

                              هذه النكتة من البیان القرآنی.

                                                      أن  الشـخص الـذی یتسـاهل فـی حضـوره فـی الصـالة                                          والنكتة المستفادة من ذلـك هـی:  

                                                                                               بــأن ال یشــتری فــی مراســمها كاملــة مــن دون عــذر وجیــه یكــون مســتحق ا  لإلعــراض عنــه  

                                              وعلــ  المــؤمنین أخــذ ذلــك التصــر ف منــه                                                         وعــدم االعتنــاء بــه مــن ق ب ــل المجتمــع المــؤمن،

                                                                                               بنظر االعتبار والتعامل معه علـ  هـذا األسـاس وترتیـب األثـر علـ  ذلـك، فضـال  عم ـن یـدع           

ــوا حــین     ــوا وتفر ق ــذین انفض  ــم أن  ال ــن األصــل ؛ إذ ال یمعْل ــة م ــی صــالة الجمع                                        م ْ                                                           المشــاركة ف

ــالل         ــر د ا خ ــتبعد. إذن، فمج ــو مس ــل ه ــالة، ب ــ  الص ــودوا ال ــم یع ــة ل ــیر                                                                                        الخطب            والتقص

                                                     بالمشاركة كم ا  وكیفا  فی هذه المراسم یستحق  ا عراض.

        م                                                                                         ورب ما یمتـوه م خصوصـیة المـورد ؛ باعتبـار أن  الخطیـب وإمـام الجمعـة هـو النبـی األكـرم           

                                         |، ومن هنا استقبع القرآن تصر فهم المشین.

        عـة، ال                                                                                          لكن من الواضع أن ه ال خصوصـیة للمـورد، بـل النبـی | هنـا بعنـوان أن ـه إمـام الجم        

ــوة       ــوان النب ــة بعن ــت الخطب ــو كان ــع، وإال ل ــك أوض ــبع ذل ــان ق ــی | وإن ك ــه نب ــوان أن                                                                                                        بعن

                                                                  والرسالة لصار تصر فهم موجبا  لكفرهم، والستحق وا المزید من التعنیف.

                                                                                               وعلیــه، فهــذه النكتــة ســاریة فــی خطبــة وصــالة جمعــة واجــدة للشــرائط ومنهــا كونهــا   

ـ                                                                  ن یقـوم مقامـه بالنصـب منـه، ومـن هنـا اكت فـی بـرد ة                                                     مقامة من ق ب ل ولی  األمـر الشـرعی أو م 

                                                                                                      الفعــل بــا عراض وا یمــاء الــ  التــوبیخ، ال التــوبیخ الصــریع ؛ إذ لعل هــم لــم یــروا الوجــوب  

ــر      ــاص غی ــرام وموقف ــالف االحت ــه خ ــی نفس ــان ف ــة وإن ك ــاو الخطب ــزوم الحضــور بلح                                                                                             ول

                                       م            أخالقی وهو فی نفسه یثعد  عیبا  بنظر العمرف والمجتمع.
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 المسألة التاسعة:. 9-2

                                             قــل مــا عنــد اهلل خیــر مــن اللهــو ومــن  }لقــد خاطــب اهلل نبیــه الكــریم فــی هــذه ا یــة:  

                                      م                                                      والتساؤل الذی یبرز فی المقـام هـو: ل ـم ومج ـه الخطـاب هنـا الـ  النبـی |    ، أفـال             ،        التجارة{

                           ، وذكـر المقولـة التـی        قـل{ }                                                                  كان من الممكن ـ بل لعل ه األنسـب ـ االسـتغناء عـن فعـل األمـر        

ــا: إن   ــرآن بیانه ــن التجــارة{  }                            أراد الق ــو وم ــن الله ــر م ــد اهلل خی ــا عن ــا یمتصــو ر إن                                                               م        م              رب م

                                                                                             توجیه الخطاب للنبی | بدال  مـن السـتمرار فـی الحـدیث عـنهم ومعهـم كـان لنكتـة إعراضـه          

            تعال  عنهم.

ــی | ال ت وجــب      ــة النب ــن مخاطب ــتغناء ع ــة الكــالم واالس ــك: أن  إدام ــ  ذل ــرد عل                                                                                                لكــن ی

ــاطبتهم  ــالی: )...                 مخ ــالم كالت ــیاغة الك ــان ص ــنهم، فبا مك ــراض ع ــافی ا ع ــی یمن ــرة ك            م                                                                            مباش

                                                                          وتركوی قائما  وما عند اهلل خیر من اللهو ومن التجارة ( ونحو ذلك من التعابیر.

         التحقیق:

                                     قـد وج ـه تكلیفـا  لـه بالقیـام             قـل{ }                                                         والذی یظهر مـن ا یـة أن  اهلل تعـال  بخطابـه لنبیـه |      

                                                                                                 بتوجیههم وإعـداد برنـامج ثقـافی لهـم، فمـن السـذاجة افتـراض أن یطلـب اهلل مـن نبیـه | أن           

       فحسـب                                                                          مـا عنـد اهلل خیـر مـن اللهـو ومـن التجـارة واهلل خیـر الـرازقین{         }                   یقول لهـم عبـارة   

                 قیلـت لهـم                                                          ویـا ت ـرى مـا هـو أثـر هـذه العبـارة لـو                                              والتی یستغرق قولها عد ة ثوان  ال أكثر، 

                                                      بــل المــراد تــربیتهم وتثقــیفهم الــ  حــد  بحیــث                                                    وهــل أن  ا نســان ت غی ــره كلمــة أو عبــارة     

ــرامج     ــن خــالل ب ــتم  إال م ــة، وهــذا ال ی ــاهیم الرســالیة والحضــاریة الراقی                                                                                                         یتشــب عوا بهــذه المف

                           تربویة وتوجیهیة معد ة لهم.

                                       ثقافیـا  سـیما بالنسـبة الـ  بعـض                                                                      وهنا یبـرز د ور ولـی  األمـر فـی توجیـه المجتمـع دینیـا  و       

                                                                                                   القضایا المهم ة، كما هو الشأن بالنسـبة لمـا نحـن فیـه، أال وهـی برنـامج صـالة الجمعـة الـذی          

 م                                                                          م                           یمعتبــر بنظــر الشــارع مــن الممارســات الدینیــة االجتماعیــة اال ســبوعیة المهم ــة، والتــی یممكــن  
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                    فـی مجـاالت وعلـ                                                                           من خاللها رفع الكثیر مـن المشـكالت وتحقیـق الكثیـر مـن ا یجابیـات       

                 أصعدة متنو عة.  

 المسألة العاشرة:.11-9

ـــ    ــراد ب ــبعض أن  الم ــر ال ــد اهلل{ }                                  ذك ــا عن ــة                     م ــماع الخطب ــتعقب س ــذی یس ــواب ال                                             الث

                                                                                                       والموعظـة، والمعنــ : قـل لهــم مــا عنـد اهلل مــن الثـواب خیــر مــن اللهـو ومــن التجــارة ؛ ألن       

                                  مـن الخیـر أمـر خیـالی زائـل                                                                            ثوابه تعال  خیر حقیقـی غیـر منقطـع، ومـا فـی اللهـو والتجـارة       

ــو     ــی الله ــا ف ــال  كم ــخطه تع ــتتبع س ــا اس ــل ورب م ــائی                                                              باط ــة الطباطب   :   19  ش،1939  ،                       )العالم

274   ) .  

         التحقیق:

                                                                                            إن ه لیس مـن الصـواب حصـر خیریـة برنـامج الجمعـة فـی الثـواب اال خـروی فقـط ؛ إذ ال           

ــِطالق      ــال أی  داع ، واألنســب ب ــع ب ــ  الواس ــاق للمعن ــو تضــییق الخن ــك، فه ــ  ذل ــل عل                                                                                                  دلی

          م                                                                                            الكالم أن یمقال: إن  ما عنـد اهلل مـن بـرامج لكـم هـو خیـر مم ـا تظن ـون مـن لهـو أو تجـارة أو            

ــة ال    ــذه الخیری ــا، وه ــالع                                     غیرهم ــافع ومص ــك من ــی ذل ــم ف ــة، أی: لك ــون فعلی ــد  أن تك                                                                     ب

                                                                                                 وإیجابیات فی دنیـاكم وسـیجر  لكـم الثـواب فـی ا خـرة، وحصـر المعنـ  فـی إرادة الخیریـة           

                                                                                                     المستقبلیة مـن األجـر والثـواب اال خـروی فقـط بحاجـة الـ  قرینـة، فهـو نظیـر قولـه تعـال :             

                                    ، أی: فیــه مصــالع لكــم فعــال ،    184          البقــرة:                                                   ... وأن تصـوموا خیــر لكــم إن كنــتم تعلمــون{ ] }

                                                                                                    وال ریب فـی أن ـه أنفـع لكـم عاقبـة، فـنحن ال نریـد أن ننفـی ترت ـب الثـواب اال خـروی علـ              

                               ذلك، وإن ما نمنع من الحصر فیه.

 المسألة الحادیة عشرة:. 11-9

                          تطمــین بــأن  اهلل تعــال                        واهلل خیــر الــرازقین{}                                                الشــائع فــی األذهــان أن  فــی قولــه تعــال : 

ــزاء      ــع ج ــر وأنف ــو أكث ــا ه ــاح التجــارة وی عو ضــكم م ــن أرب ــاتكم م ــا ف ــر م ــیرزقكم ویجب                                           م                                                           س
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    ق،    1417  ،           )الطبرســیلمــوقفكم مــن عــدم تــری الخطبــة والجمعــة وإیثارهمــا علــ  التجــارة  

11   :  15  ) . 

ة                                                                                                      وأنـا أتصــو ر ـ وكمــا ذكرنـا فــی ا ثــارة الســابقة ـ أن  المــراد: إن  المشــاركین فــی صــال     

                                                                                                 الجمعــة هــم فــی معــرض رزق اهلل فعــال ، ال أن  اهلل ســیرزقهم الحقــا  ویجبــر مــا فــاتهم، ولــو  

                     فاسـعوا الـ  ذكـر    }                                                                                رجعنا خطوة ال  الوراء وألقینا نظـرة علـ  قولـه تعـال  فـی ا یـة اال ولـ :        

ــتم تعلمــون{   ــر لكــم إن كن ــع ذلكــم خی ــع                                                            اهلل وذروا البی ــد أن ترف ــة ت ری ــا أن  ا ی                                             الت ضــع لن

                                                                                                       مســتوى التفكیــر عنــد المــؤمنین بــدال  مــن االنكفــاء علــ  الــربع المــاد ی فقــط الــ  االهتمــام 

                  م                                                                                   بالربع المعنـوی، وی ریـد اهلل تعـال  مـنهم عقـد معاملـة معـه هـی أكثـر ربحـا  مـن المعـامالت             

ــة المعهــودة التــی ی مارســونها طــوال اال ســبوع، فكمــا أن  ا  ً                    هلل اقتطــع جــزء  مــن المــال                          م                                                التجاری           

ــ        ــة، الح ــوان صــالة الجمع ــان بعن ــن الزم ــا  م ــزء  معی ن ــع ج ــاة اقتط ــس والزك ــوان الخم ً                                                                        بعن                              

   إن }                                           بـل دعـاهم الــ  اكتشـاف هـذا الخیــر       ،                 خیـر الــرازقین{ }                    ذلكـم خیــر لكـم{  }التعبیـرین  

 .            كنتم تعلمون{

حصـره فـی               ـ                                                                        كما أن نا ن رج ع كـون معنـ  الـرزق أعـم  مـن المـاد ی والمعنـوی، وال داعـی ل          

  . (  38  ـ     37       النور:  )                                 األو ل دون الثانی ؛ الح  قوله تعال 

                  ، وقــد تتب عنــا          فضــل اهلل{}                                                                          ویشــهد لمــا نــد عی أن ــه قــد اســت خدم فــی ا یــة الســابقة تعبیــر 

  ،  3          البقــرة: )                                                                                          مــوارد اســتعمال هــذا المصــطلع فــی القــرآن الكــریم والتــی تربــو علــ  الثمــانین  

ــران:    254  ،    233  ،    212  ،    172  ،   57  ،   25  ،   22 ــاء:    169  ،   37                 . آل عمـــ ــدة:   39               . النســـ   ،   88                . المائـــ

  ،  6          . هـــود:   93           . یـــونس:  3             . األنفــال:     161  ،   51  ،   32             . األعـــراف:    151  ،    142  ،    141             . األنعــام:     114

ــد:   88 ــراهیم:   26  ،   22            . الرعـ ــل:   32  ،   31              . إبـ ــراء:    114  ،   75  ،   73  ،   71  ،   56            . النحـ   ،   31  ،   31             . ا سـ

ــه:   62           . مـــریم:    112  ،   71 ــون:   58  ،   35  ،   34  ،   28            . الحـــج :    132  ،   81         . طـ ــور:   72               . المؤمنـ   .   38            . النـ

  .   16              . الســــجدة:   41  ،   37  ،   28             . الــــروم:   62  ،   61  ،   17                . العنكبــــوت:   82  ،   57  ،   54           القصــــص: 

            . الشــورى:   41  ،   13          . غــافر:   52           . الزمــر:   47        . یــس:   29          . فــاطر:   39  ،   36         . ســبأ:   58          األحــزاب: 
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ــة:   38  ،   27  ،   19  ،   12 ــذاریات:   11     . ق:   16               . الجاثیــ ــة:   59  ،   22                . الــ ــة:   82               . الواقعــ   .   11              . الجمعــ

ــافقون:  ــ  العطــاء  (  16           . الفجــر:   21  ،   15           . الملــك:   11  ،  7           . الطــالق:   11             المن ــة عل                                      ، فوجــدناها دال 

                                                                                                      ا لهــی المعنــوی مــن الهدایــة والعلــم والتوفیــق للطاعــات وبلــوغ المقامــات الروحیــة الســامیة 
  .   21  ،   21  ،   14  ،   11            . النـــور:   38        وســـف:    . ی  54              . المائـــدة:    113  ،   83  ،  8             . النســـاء:   64           البقـــرة: )

  .( 4        الجمعة:    .  29  ،   21        الحدید: 

 أهم  نتائج البحث:. 3

ــدل      . 1 ــال :        ی ــه تع ــر اهلل   }                قول ــ  ذك ــة فاســعوا ال ــوم الجمع ــن ی ــودی للصــالة م                                                                  إذا ن

                                                                                عل  وجوب السعی عنـد النـداء للصـالة، فـال یجـب السـعی قبـل ذلـك بالنسـبة                        وذروا البیع{

                                                                  اق بصـالة الجمعـة، وأم ـا بلحـاو ذی المكـان البعیـد نسـبیا                                         للقریب والذی یتمك ن مـن ا لتحـ  

                                                                                                    أو م ن ال یـتمك ن مـن إدرای الجمعـة كمـا یت فـق ذلـك فـی المـدن الكبیـرة والمزدحمـة فهنـا            

                                                           م                    ال بد  من التحر ی والتهی ؤ والسعی قبل األذان بالمقدار الذی یمحرز به إدرای الجمعة.

                                      ال خصـوص الحص ـة المفو تـة للصـالة،                                                        إن  حرمة البیـع وقـت النـداء تكلیفـا  مطلقـة،          . 2

           م                                                        كما أن ه یمعتبر باطال  وضعا ، والمراد من البیع ما یشمل الشراء أیضا .

   م                                                                               ال یمقتصر فی الحكم بتحـریم البیـع وقـت النـداء علـ  خصـوص م ـن وجبـت علیـه              . 3

                                                       الجمعة، بل یشمل م ن ال تجب علیه أیضا  كالمسافر والمرأة.

ــالبیع فقــط، بــل یشــمل ســائر العقــود أیضــا ، بــل                                  إن  الحكــم بالحرمــة ال یخــتص      . 4                                                            ب

             مال واألفعال. ‘                 وغیر العقود من اال

                                                                                           ال كالم فی حرمـة البیـع بعـد األذان المرفـوع بعـد الـزوال، ویحـرم البیـع مـن بدایـة               . 5

                                                                                                      مراسم صـالة الجمعـة الـ  حـین انتهائهـا تحقیقـا  للهـدف الـذی توخ ـاه الشـارع مـن إیجابهـا             

ــین واألذان وعدمــه، وال                                         وتحــریم البیــع حینهــا، فــال فــرق  ــین القــول بجــواز تقــدیم الخطبت                                                              ب

                                               فرق بین القول بتقدیم الخطبتین دون األذان وعدمه.
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                                                                                       إن  الحكم بحرمة السفر علـ  م ـن تجـب علیـه صـالة الجمعـة تكلیفـا  وقـت النـداء              . 6

                                                                              لها، والمدار عل  مراسم الصالة حت   لو وقعت مقد ماتها من أذان وخطبة قبل الزوال.

ــی          ال    إن      . 7 ــتری ف ــأن ال یش ــالة ب ــی الص ــوره ف ــی حض ــاهل ف ــذی یتس ــخص ال                                                                             ش

                                                                                                مراسمها كاملة مـن دون عـذر وجیـه یكـون مسـتحق ا  لإلعـراض عنـه وعـدم االعتنـاء بـه مـن            

                                                                                                      ق ب ــل المجتمــع المــؤمن، وعلــ  المــؤمنین أخــذ ذلــك التصــر ف منــه بنظــر االعتبــار والتعامــل 

                               ن یـد ع المشـاركة فـی صـالة                                                                       معه علـ  هـذا األسـاس وترتیـب األثـر علـ  ذلـك، فضـال  عم ـ         

                       م ْ                                                                               الجمعــة مــن األصــل ؛ إذ ال یمعْلــم أن  الــذین انفض ــوا وتفر قــوا حــین الخطبــة لــم یعــودوا الــ  

                                                                                                    الصالة، بـل هـو مسـتبعد. إذن، فمجـر د ا خـالل والتقصـیر بالمشـاركة كم ـا  وكیفـا  فـی هـذه            

  .                     المراسم یستحق  ا عراض

ـ          توجیـه        قـل{ }                                  یظهر من خطابـه تعـال  لنبیـه |        . 8                                   ف لـه بالقیـام بتوجیـه النـاس           تكلی

                                                                                                        وإعــداد برنــامج ثقــافی لهــم، الــ  حــد  بحیــث یتشــب عوا بهــذه المفــاهیم الرســالیة والحضــاریة 

         الراقیة.

ــال        . 9 ــه تع ــن فول ــتفاد م ــن الصــواب أن یمس ــیس م ــر...{ }                  م                                    ل ــد اهلل خی ــا عن       حصــر                           م

  د                                                                                                 خیریــة برنــامج الجمعــة فــی الثــواب اال خــروی فقــط، واألنســب بــِطالق الكــالم: أن  مــا عنــ

                                                                                                   اهلل من برامج لكم هو خیر مم ـا تظن ـون مـن لهـو أو تجـارة أو غیرهمـا، وهـذه الخیریـة ال بـد           

ــواب         ــر والث ــن األج ــتقبلیة م ــة المس ــی إرادة الخیری ــ  ف ــر المعن ــة، وحص ــون فعلی                                                                                                   أن تك

                             اال خروی فقط بحاجة ال  قرینة.

ــال :     .  11 ــه تع ــرازقین{ }                     إن  قول ــر ال ــد                           واهلل خی ــر عن ــتوى التفكی ــع مس ــد أن ترف  م                                           ی ری

                                                                             م                        المؤمنین بدال  من االنكفـاء علـ  الـربع المـاد ی فقـط الـ  االهتمـام بـالربع المعنـوی، وی ریـد           

                                                                                                      اهلل تعال  مـنهم عقـد معاملـة معـه هـی أكثـر ربحـا  مـن المعـامالت التجاریـة المعهـودة التـی             

ــ  ً                         ی مارســونها طــوال اال ســبوع، فكمــا أن  اهلل اقتطــع جــزء  مــن الم ال بعنــوان الخمــس والزكــاة  م                                           
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ً                                                                                            اقتطع جزء  معی نا  من الزمـان بعنـوان صـالة الجمعـة، ولـیس المـراد تطمـین المـؤمنین بـأن  اهلل                   

  .تعال  سیرزقهم ویجبر ما فاتهم من أرباح التجارة

 المصادر:

              القرآن الكریم

ــا(،ب) الــدین عبــداهلل بــن أحمــد            ــ   قدامــة، موف ق   ابــن .1 ، دار الكتــاب العربــی المغنــی الت

 .بیروت ،نشر والتوزیعلل

ــد  .9 ــی، أحم ــرآن،     ق(،1491) األردبیل ــام الق ــراهین أحک ــی ب ــان ف ــدة البی ــم زب  :ق

 ش1979 ،1، ط  ،منشورات مؤمنین

مغنـی المحتـاج الـ  معرفـة معـانی ألفـاو        ق(،1977) الشربینی، محمـد بـن أحمـد    .9

 .شركة ومطبعة مصطف  البابی الحلبی وأوالده مصر: ،المنهاج

ذكــرى الشــیعة فــی  ق(، 1413)       ــ                       بــن مك ی العــاملی الجبــاعی                         الشــهید األو ل، محمــد .4

 . حیاء التراث ع                مؤس سة آل البیتقم: ، أحكام الشریعة

طهــران،    ــ                     م ن ال یحضــره الفقیــه،   ق(،1411)             ــ                            الصــدوق، محم د بــن علــی بــن بابویــه   .6

 .دار الکتب االسالمیة

ــن الحســن    . 6 ــی الفضــل ب ــو عل ــام الســعید أب ــان        مجمــع     (،   ق    1417 )                                                                الطبرســی، االم          البی

  .                          مؤسسة الهدى للنشر والتوزیع       طهران:   ،             لعلوم القرآن

ــن الحســن   . 7 ــم:       الخــالف   (   ه    1417 )                                الطوســی، محمــد ب                          مؤسســة النشــر االســالمی          ، ق

  .                        التابعة لجماعة المدر سین

طهــران، ، المبســوط فــی فقــه ا مامیــة       (،ش1997 )                             ـــــــــــــــــــــــــــ    . 8

 .المكتبة المرتضویة  حیاء ا ثار الجعفریة
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ــدی          .3 ــن المطه ر األس ــف ب ــن یوس ــن ب ــة الحل ی، الحس ــ                        العالم ــ                           ــف  (   ه    1412)              مختل

  .                                           مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجماعة المدر سینقم: ، الشیعة فی أحكام الشریعة

ــائی، محم دحســین .11 ــة الطباطب ــرآن  (،1939)                                   العالم ــی تفســیر الق ــزان ف ــروت، ، المی بی

 .مؤسسة األعلمی

ــی، محم دباقر    .11 ــة المجلس ــ          العالم ــار     ق(،1419)                      ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار األن بح

 .             مؤس سة الوفاءبیروت: ، العترة الطاهرة

ــ        الم حق ق الحل ی، نجــم     .19 ــ        ــن الحســن    م    ــدین جعفــر ب ــی  ق(،1419) ال شــرائع ا ســالم ف

 .منشورات استقاللطهران: ، مسائل الحالل والحرام

ــم      .19 ــ         المحق ق الحل ی، نج ــ        ــن          ــن الحس ــر ب ــم جعف ــدین أبوالقاس ــر  (ش1954) ال المعتب

 ء.                 مؤس سة سی دالشهدا: ، قمالمختصر شرح

ــی، محمــد حســن .14 ــرائع ا ســالم   (،ش1957) النجف ــی شــرح ش ــواهر الكــالم ف ، ج

 .دار الكتب ا سالمیةطهران: 

 





 

 

7 

 -های تفسیر اجتماعیها و کاستیبررسی و تبیین شاخصه

 عصری المنار
 1جعفر فیروزمندی بندپی

 

 چکیده 

 14تفاســیر اجتمــاعی و عصــری از جملــه تفاســیر مهمــی هســتند کــه در قــرن 

انــد. تفســیر المنــار  هجــری بــا رویکردهــای خاصــی بــه رشــته تحریــر درآمــده

تـرین تفاسـیر عصـری قـرآن      المنـار، از مهـم   مشـهور بـه   القـرآن الحکـیم   ریتفس

در سده چهـاردهم هجـری اسـت کـه آرای جدیـد و درخـور تحقیـق، عرضـه         

ــرده اســت ــر از    .ک ــارش، و عصــر تحری ــوع نگــرش و نگ ــبب ن ــه س ــار ب المن

ــا و ویژگــیمشخصــه ــن   ه هــایی خــاص خــود برخــوردار اســت. شــناخت ای

-از المنـار را غنـا داده و بـا مراجعـه بـدان بهتـر مـی        ها کیفیـت اسـتفاده  ویژگی

هــا منــد گشــت. ایـن ویژگــی تـوان ایــن تفسـیر را ارزیــابی نمــود و از آن بهـره   

صـورت گسـترده، بیـان و نثـر گویـا،      شامل: پرداختن بـه مباحـث اجتمـاعی بـه    

گرائــی بســیار در تفســیر و فهــم قرآن،اســتفاده از روش تفســیر قــرآن بــه  عقــل

ســیاق در فهــم قــرآن و نقــد آراء، اختصــار در پــرداختن علــوم  بــر هیــقــرآن، تک

ادبیـات عـرب، پـرداختن بــه مباحـث فقهـی بــا رویکـردی متفـاوت، پــرداختن        

و اهمیــت بســیار بــرای تــاریخ، اســتفاده نکــردن از آراء تفســیری دیگــران جــز 

                                         
 j.firoozmandi@gmail.com                                                     عرب، کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران.    ات ی     و ادب     زبان       گروه    ار ی       . استاد1
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ــرح مباحــث اختالفــی در تفســیر،       ــدن از ط ــوارد محــدود، دوری گزی در م

ــات کــم ــه روای ــوجهی ب ــاره  ت ــا اهــل ســنت درب ــدگاه متفــاوت ب تفســیری، دی

منقوالت صـحابه اسـت. المنـار بـه دلیـل آغـازگر بـودن راه نـوینی در گـرایش          

ــنش و روش    ــورداری از م ــل برخ ــه دلی ــز ب ــیری، و نی ــاوت در  تفس ــای متف ه

هـا الزم بـه    ای برخـوردار اسـت کـه شـناخت آن    هـای عمـده  تفسیر، از کاسـتی 

-تــوجهی بــه روایــات، افــراط در عقــلمشــامل: کــ هــا یرســد. کاســتنظــر مــی

ــاعی، تعصــب ورز  ــه مباحــث اجتم ــرداختن ب ــی و پ ــری و در ســلفی یگرائ گ

 افراط در نوگرائی تجربی و ناقص بودن تفسیر است.

 هاها، کاستیسیر اجتماعی، شاخصهالمنار، تفسیر عصری، تفکلید واژگان: 

 تفسیر عصری . 1

تفسـیر عصـری اسـت. ایـن واژه بنـا بـر       یکی از اصـطالحات رایـج در قـرن حاضـر واژه     

ــ  ــق و پ ــ یمقتضــیات و تحــوالت عمی ــردن    یدرپ ــی ب ــه پ ــاز مســلمانان ب ــأخر و نی ــرون مت ق

رویکــرد و دیــدگاه قــرآن دربــاره ایــن حــوادث اســت. لــذا نگــارش تفســیری کــه در آن بــه  

ــی     ــه نظــر م ــان عصــر باشــد، ضــروری ب ــای مخاطب ــا نیازه ــان و متناســب ب -مقتضــیات زم

ــیر  ــد.برخی تفس ــرب و    رس ــش غ ــگ و دان ــا فرهن ــلمانان ب ــنایی مس ــل آش ــری را حاص عص

ــهیدرنت ــته       ج ــر دانس ــرب  دوره معاص ــانی در غ ــی و انس ــوم تجرب ــکوفایی عل ــد و ش -                                        آ                                        رش

ــریف ،اند ــان و      (   52  م:    1982         )ش ــناخت زم ــمن ش ــر ض ــت مفس ــری الزم اس ــیر عص در تفس

بــه و  (79)همــان: مکــان بــر اتفاقــات علمــی و حــوادث اجتمــاعی تســلط کــافی را دارا بــوده

ــی    ــد م ــان را تهدی ــه جوان ــف ک ــبهات مختل ــائل    ش ــد و در مس ــته باش ــنایی داش ــد، آش نمای

اجتماعی، دینـی و فرهنگـی و پاسـخگویی بـه سـؤاالت و شـبهات تبحـر داشـته و بتوانـد بـا           

 .دیبیانی علمی و در عین حال شیوا و قابل فهم همگانی در رفع این نیازها برآ
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ــرای همــین مــی ــوان گفــت در تفســیر عصــری ب دو ویژگــی مهــم بایــد وجــود داشــته  ت

 باشد:

پاســخگویی بــه مشــکالت و نیازهــای عصــر و نســل مخاطــب بــر اســاس   .1

 قرآن.

 شیوایی و قابل فهم بودن مطالب آن برای عموم. .9

مفسر خود در مقدمـه تفسـیر بـه مشـکالت عصـری اشـاره داشـته و حـل آن در         

   (96)همان:را نگارش تفسیری به زبان سلیس و پاسخگو دانسته است

                                                                                           آن دسته از تفاسیر اجتهـادی جـامع شـیعی و اهـل سـنت کـه در قـرون متـأخر بـه رشـته           

                                                                               انــد، از عنصــر و ویژگــی عصــری بــودن برخوردارنــد. برخــی از آنــان، چــون                 تحریــر درآمــده

                          انـد. تفاسـیر عصـری در                                                                         المنار درواقع در پی حـوادث و جریانـات زمانـه مفسـر، ایجـاد شـده      

                                                         ل بیشـتر و شـدت مطلوبیـت اکثـری روبـرو شـده اسـت.                                             میان دانشمندان اهـل سـنت بـا اقبـا    

تـرین تفاسـیر عصـری و اجتمـاعی قـرآن در       المنـار، از مهـم   مشـهور بـه   تفسیر القرآن الحکیم

ایـن   .سده چهاردهم هجـری اسـت کـه آرای جدیـد و درخـور تحقیـق، عرضـه کـرده اسـت         

رود. ایـن  تـرین تفاسـیر عصـر حاضـر در میـان اهـل سـنت نیـز بـه شـمار مـی           تفسیر از مهـم 

ــذار      ــت و تأثیرگ ــاع پراهمی ــیر و اجتم ــای تفس ــی در دنی ــت ول ــاقص، اس ــام و ن ــیر ناتم تفس

-است. درواقـع ایـن تفسـیر بـه دالیلـی کـه در ادامـه خواهـد آمـد از دو بخـش تشـکیل مـی            

سـوره نسـاء بـا انشـای شـیخ محمـد عبـده و         195 هیـ شـود. بخـش اول از سـوره حمـد تـا آ     

ید رضـا بـا همـان سـبک نگـارش شـیخ محمـد عبـده         شـاگردش رشـ   لهیوس بخش دوم آن، به

 سوره یوسف ادامه یافته است.   69 هیتا آ

 شناخت نامه مفسران. 9

المنار تفسیری است که توسط دو مفسـر امـا بـا یـک سـبک و گـرایش فکـری بـه جهـان          

عنــوان افــراد شــاخص و تأثیرگــذار علــم علــم عرضــه شــده اســت. ایــن مفســران هــر دو بــه
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در تفسـیر المنـار، روح محمـد عبـده     . آینـد هـان اسـالم بـه شـمار مـی     تفسیر و اصالحگری ج

رضـا، نمایـان اسـت. مصـادر همـان مصـادر، هـدف همـان هـدف،           دیبا روح شـاگرد او رشـ  

، تفــاوت  بــین ایــن دو جــز در مــوارد هاســت شــهیهمــان اند هــا شــهیروش همــان روش، اند

ــدک نیســت. ــدگی  (677: 9ق، 1419)معرفت ،بســیار ان ــده نقطــه عطــف زن شــیخ محمــد عب

اسـت. عبـده و اسـتادش از     یاسـدآباد  نیالـد  شاگردی نمودن ایشـان در محضـر سـید جمـال    

هـای اصـالحی و احیـاگران فکـر دینـی و از منادیـان بازگشـت بـه قـرآن در          مصلحان نهضت

روند که مـنش و فکـر آنـان بـر روشـنفکران قـرن بیسـتم تـأثیر بسـیار          عالم اسالم به شمار می

ــده در ت ــادی و    داشــت. عب ــاعی، اعتق ــه اصــالحات اجتم ــا ب ــود ت ــر آن ب ــز ب ــرآن نی فســیر ق

 سیاسی در جامعه اسالمی بدردازد. 

ــه مباحثــات صــرفی لغــوی، بالغــی و   یهــا عبــده از روش ســنتی تفســیر، کــه خــود را ب

آفــرین هــای تحــولانــد، انتقــاد و تــالش خــود را در تفســیر بــر جنبــهکالمــی ســرگرم کــرده

ــرآن، رابطــه ایمــان و مســائ  ــه ق ــاعی و ب ــدگی اجتم ــادی و زن ــد ارشــادی و  یطــورکل ل م  م                ب ع

سـال در   5هـای تفسـیری خـود را در طـول     هدایتی قرآن قرار داد. شـیخ محمـد عبـده بحـث    

نمـود و رشـید رضـا آنچـه را آموختـه،      صـورت شـفاهی عرضـه مـی     دانشگاه األزهر مصـر بـه  

یـاری اسـتاد بـه    به رشته تحریـر درآورده و سـدس بـا عرضـه مکتوبـات خـود بـر عبـده و هم        

پـس از شـیخ    رسـانند. تنقیع و اصالح آن اقـدام، و در نهایـت در مجلـه المنـار بـه چـاپ مـی       

                                                                                            محمــد عبــده، رشــید رضــا نیــز بــرای فهــم روشــمند و اصــالحگر قــرآن و حــل  مشــکالت   

احکـام   یحقوقی جوامع اسالمی در جهـان نـوین، تالشـی بسـیار کـرده اسـت. کارآمـد سـاز        

هـایی اسـت                                                           تمـدن جدیـد و بازگردانـدن عـز ت مسـلمانان، آرمـان      دین، سازگار کـردن آن بـا   

ــت و جســت   ــه حرک ــید رضــا را ب ــه رش ــی  ک ــور،   وجــوی جســورانه وام ــن منظ ــه ای دارد. ب

ــه ــهرت  گون ــق و ش ــتقالل در تحقی ــان     ای اس ــیر او نمای ــای تفس ــه ج ــری در هم ــکنی فک ش

 (31،تا یبالحلیم محمود ،)عبدشود.  می
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 شناخت نامه تفسیر. 9

قـرن چهـارده اسـت. شـهرت      یآشـنا  القـرآن الحکـیم( از تفاسـیر نـام     المنار)تفسـیر  ریتفس

کـه معلـول غنـا، اتقـان و دسـتاوردهاى نـوین تفسـیرى باشـد،          و اعتبار این تفسیر بـیش از آن 

گــذاران جنــبش اصــالح  و از یــاران و مرهــون شخصــیت محمــد عبــده اســت کــه از بنیــان

ه در آغـاز اعتقـاد داشـت قـرآن بـه تفسـیر کامـل        بـود. محمـد عبـد    نیالد همراهان سید جمال

و تمام جانبه نیاز ندارد، زیـرا تفاسـیر بسـیارى بـراى قـرآن نگاشـته شـده کـه برخـ  جبـران           

کنــد، آنچــه مــورد نیــاز شــدید اســت تفســیر برخــ  از آیــات اســت، کاســت  دیگــرى را مــی

امـا بعـدها    (19: 1331،1.)رشـید رضـا،  شاید که عمـر نیـز، مجـال تفسـیر تمـام قـرآن را ندهد      

رضــا بــر آن شــد تــا در جــامع  دیبــه پیشــنهاد و پافشــارى گروهــ  از مصــریان ازجملــه رشــ

ــرم      ــرآن او از اول مح ــیر ق ــدریس تفس ــار ت ــد. ک ــاز کن ــرآن را آغ ــیر ق ــدریس تفس ــر ت االزه

ــرم  1917 ــه مح ــا نیم ــده      1999، ت ــد ت عب ــن م ــت. در ای ــه یاف ــال ادام ــش س ــد ت ش ــه م                                                                   ب

 سوره مبارکه نساء را تفسیر کند.   195توانست از سوره حمد تا آیه 

بــه خــاطر درگذشــت عبــده در ایــن ســال، تفســیر او ناتمــام مانــد. پــس از محمــد عبــده، 

سـوره مبارکـه    111دار شـد و تـا آیـه     رضا ادامـه درس تفسـیر اسـتاد خـویش را عهـده      دیرش

یوسف )آخر جـزء دوازدهـم قـرآن( را تفسـیر کـرد و ایـن بـار نیـز دسـت تقـدیر، بـا فـوت             

اکنـون از تفسـیر المنـار در     رضا کار این تفسـیر را ناتمـام گذاشـت. بنـابراین آنچـه هـم       دیرش

ــه چــاپ      ــد ب ــه در دوازده مجل ــرآن اســت ک ــان تفســیر دوازده جــزء ق دســترس اســت، هم

رضـا پـس از درگذشـت عبـده، چـه       دیرسیده است. بیان ایـن نکتـه ضـرورى اسـت کـه رشـ      

ــود و چــه یهــا در آن بخــش کــه درس آن مقــدار کــه تفســیر شخصــ  او  تفســیرى عبــده ب

بود، تغییرات ماهوى و کیف  ایجاد کـرد کـه بـا اصـول آرمـان  عبـده تفـاوت بسـیار داشـت،          

                                                                                                 بر این اساس تفسیر المنـار واقعـا  از آن رشـید رضاسـت و انتسـاب آن بـه محمـد عبـده تنهـا          

ــام وى و نیــز   ازآن ــوده و درجــاى جــاى تفســیر، ن  جهــت اســت کــه آغــاز راه، از آن عبــده ب

 آراى او یاد شده است.
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 های تفسیرشاخصه. 4

هـایی  هـا و ویژگـی  المنار به سـبب نـوع نگـرش و نگـارش، و عصـر تحریـر از مشخصـه       

ــیر       ــن تفس ــودن ای ــری ب ــت. عص ــوردار اس ــود برخ ــاص خ ــود،  خ ــیم محم ــد الحل : 9)عب

ــی شاخصــه (99 ــه از برخ ــاء آن را دارد ک ــایاقتض ــن   ه ــناخت ای ــوردار باشد.ش ــاص برخ خ

هـای مـرتبط بـا عصـری بـودن تفسـیر، کیفیـت اسـتفاده از المنـار را در          خصـه ها و شاویژگی

تـوان ایـن تفسـیر را ارزیـابی نمـود و از      عصر حاضـر غنـا داده و بـا مراجعـه بـدان بهتـر مـی       

 مند گشت. آن بهره

 صورت گستردهپرداختن به مباحث اجتماعی به. 1-4

تـوان داشـت،   اجتمـاعی مـی  تـرین و اولـین انتظـاری کـه از تفاسـیر عصـری و       شاید مهـم 

ــوزه    ــدان در ح ــرداختن ب ــات و پ ــودن عنصــر اجتماعی ــگ ب ــاعی  پررن ــاگون اجتم ــای گون ه

                                                                                  پرداختن بـه مباحـث اجتمـاعی و اساسـا  قـرآن را بـا نگـاه اجتمـاعی تفسـیر           یرو نیاست. ازا

رود. المنـار حتـی دربـاره آیـات     های مهم تفسـیر المنـار بـه شـمار مـی     کردن، یکی از شاخصه

اعتقادی نیز بنا را بر تفسـیر اجتمـاعی نهـاده اسـت و بـا اندیشـه احیـای تفکـر دینـی          فقهی و 

ــه    ــه در تفســیر آی ــرای نمون ــرار ســاخته اســت. ب ــا آن آیــات تعامــل برق عمــران کــه  آل176ب

ــه داده و مــ   ــام  اعتقــادى اســت، تفســیری اجتمــاعی ارائ ــده پی ــد: هــرکس در دربردارن گوی

ـ ا عنصــر و ترســو  یابــد کــه مــؤمن راســتین، سســتآیــه بــه شایســتگ  درنــگ کنــد درمــ  نی

 زمــان، درگــذر کـه  اســت یدر حــال ایـن  …نیسـت. شــجاعت، صــفت پایـدار مؤمنــان اســت  

افتادنـد، نیـروى   ل درنمـ  حـا  ایـن  بـه  اگـر  و انـد شـده  تـرس  و ایمـان  ضعف دچار مسلمانان

 (.954: 1331،4)رشید رضا،دادندبزرگ  را تشکیل م 

 بیان و نثر گویا. 9-4

های المنار کـه شـاید یکـی از دالیـل مراجعـه بسـیار بـه ایـن تفسـیر          از ویژگی یکی دیگر

باشــد، و از لــوازم و اقتضــائات مهــم همــه تفاســیر عصــری و اجتمــاعی اســت، برخــورداری  
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توانـد  خـوبی مـی  از نثر روان و گویـا اسـت کـه خواننـده در هنگـام اسـتفاده و مطالعـه آن بـه        

 ییهــا یدگیـ چیگـویی و ابهــام و پ نـد کـه از اغــالق  کاز مطالـب آن بهـره ببــرد و مشـاهده مــی   

نیسـت. شـاید دلیـل مهـم ایـن امـر        یخبـر  ریکه در دیگـر تفاسـیر وجـود دارد در ایـن تفسـ     

هــم انتقــادی باشــد کــه خــود او بــر تفاســیر ســنتی و قــدیمی داشــته و لــذا خــود در هنگــام  

 گوئی احتراز داشته است.نگارش تفسیر از روش مغلق

 ار در تفسیر و فهم قرآنگرائی بسیعقل. 9-4

تفاســیر بــا رویکــرد اجتمــاعی و عصــری، بــه دلیــل غالــب بــودن عنصــر عقــل در زمانــه  

ــل ــا رد مســئله  حاضــر، از عق ــذیرش و ی ــت در پ ــی و رویکــرد اتخــاذ عقالنی ــتر  یا گرائ بیش

در ایــن میــان تفســیر المنــار، بــا تأســی از جریانــات        (79م: 1399)شــریف،برخوردارند.

م بــه جوالنگــاه عقــل و عقالنیــت تبــدیل شــده اســت. زیــرا در بــاور گــرای قــرن بیســتعقــل

تــوانیم و بایــد آمــوزد کــه چـه چیزهــای  را مــ  تنهــا بـه مــا مــ   عبـده و شــاگردش قــرآن نــه 

از  گـاه  چیآورد و هـ آمـوزد، دلیـل و برهـان مـ     درباره خدا بـدانیم، بلکـه در اثبـات آنچـه مـ      

تنهـا   ه فرمـوده خداسـت بدـذیریم. قـرآن نـه     کـ  صـرف آن  هـاى آن را بـه  خواهد که گفتهما نم 

دهـد و  کنـد، بلکـه از مـذاهب مخالفـان خـود نیـز گـزارش مـ         هاى خود را اعالم م آموزش

دهـد و فکـر را بـه تـالش     کنـد و عقـل را مخاطـب قـرار مـ                  ها را رد  م                   با دلیل و حج ت آن

 انگیزد.  برم 

بـرادرى و همبسـتگ  عقـل                                                                  قرآن نخستین کتاب مقد سـ  اسـت کـه از زبـان پیـامبر خـدا      

در آغـاز اسـالم،    جهـت  نیدارد. بـد آشـکار و تأویـل ناپـذیر اعـالم مـ       یا وهیو دین را بـه شـ  

جز آنان کـه نـه عقـل درسـت داشـتند و نـه دینـ  اسـتوار، همگـ  پذیرفتنـد کـه             مسلمانان به

ــاره ــ   پ ــل م ــا از راه عق ــ  را تنه ــایاى دین ــوان دریافت.اى از قض ــا، ت ــید رض : 1م، 1331)رش

ــه   «(91-99 ــل آی ــه ذی ــرای نمون ــواى   94ب ــه ق ــیس، ب ســوره بقــره در تفســیر فرشــتگان و ابل

کنـد کـه فرشـتگان، همـان نیروهـاى طبیعـ        طبیعت اشاره دارد و به ایـن سـمت حرکـت مـ     
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انــد و منظــور از ســجده فرشــتگان در برابــر آدم، مســخر هســتند کــه باعــث قــوام نظــام عــالم

هـا یـک نیـرو مسـخر انسـان نیسـت کـه ابلـیس نامیـده          ها در برابـر اراده اوسـت و تن   بودن آن

   (.971-955: 1م،1331)رشید رضا،شده است.

 استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن. 4-4

شــاید بتــوان گفــت ارتبــاط معنــاداری بــین تفاســیر اجتمــاعی و عصــری بــا روش تفســیر 

هـای مهـم و   عنـوان یکـی از روش  قرآن به قرآن وجـود دارد. چراکـه ایـن روش تفسـیری بـه     

مورد عنایـت تفاسـیر عصـری اسـت. ازآنجاکـه المنـار نیـز یـک تفسـیر عصـری و اجتمـاعی            

نهـد لـذا بـرای فهـم آیـات از روش      بوده و در تفسیر آیـات، بـه روایـات وقـع بسـیاری نمـی      

منـد گشـته و در هنگـام تبیـین آیـات بـا کمـک دیگـر         خـوبی بهـره  تفسیری قرآن به قـرآن بـه  

 پردازد.آیات به شرح و تفسیر می

ــه در  ــرای نمون ــ  و فهــم ب ــات چنانکــه در تفس ــه ریبرداشــت آی  دیرشــ، ســوره حمــد7آی

ْ    ْ ـ   آ    أ ن ع م ت  ع ل ی ه م     »نویسـد: شـمارى از مفسـران   رضا از قول محمـد عبـده مـ     را بـه مسـلمانان؛   «  ْ أ    ـ

گـوییم سـوره   انـد، لکـن مـا مـ     را به نصـارى تفسـیر کـرده   «       ضال ین»را به یهود و « مغضوبین»

اى اسـت کـه بـر پیـامبر نـازل شـده و       ( فرمـوده نخسـتین سـوره   رضه امام عل )فاتحه چنانک

ــاتر از دیگــران اســت، چــه ایــن  ــامبر پــرورش یافــت و  او در ایــن زمینــه دان ــه پی کــه در خان

نخســتین کســ  بــود کــه بــه رســول)ص( ایمــان آورد و اگــر هــم نگــوییم نخســتین ســوره   

سـت کـه نـازل شـده و در روزهـاى      هـای  ا طور مطلـق اسـت، باالتفـاق از نخسـتین سـوره      به

ـ آغازین وحـ  مسـلمانان چنـدان نبودنـد کـه خداونـد هـدایت در طر        هـا را از دیگـران    آن قی

ـ بخواهند، چـه ا  وانگهـ  همـان    گرفتنـد  یآنـان خـود هـدایت را از طریـق وحـ  فرامـ       کـه  نی

گفتنـد: مـا را   خواسـتند و مـ   مسلمانان نخسـتین نیـز بایـد همـین هـدایت را از خداونـد مـ        

ْ   أ ن ع م ت    »ه راه کسان  که نعمت بـه ایشـان دادى هـدایت کـن. پـس بایـد کـه ایـن جماعـت          ب  ْ أ    ـ

دیگــر آمــده  هیــهــا هســتند کــه در آهمــان هــا نیــغیــر از خــود مســلمانان باشــند و ا«   ْ ــ   آ  ع ل ی ه م   
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ــده»اســـت:  ــالحان از ام ت    « فبهـــداهم اقتـ ــا، صـــد یقان، شـــهیدان، صـ ــ                 یعنـــ  انبیـ ــا                                           ـ  یهـ

   (.55)همان:گذشته

 سیاق در فهم قرآن و نقد آراء بر هیتک. 6-4

ــتک ــر هی عصــری و  ازجملــه تفســیر  -هــاى تفاســیر اجتمــاعی ســیاق آیــات از ویژگــی ب

ــه    ــه اســتفاده از روش تفســیری قــرآن ب المنــار اســت. گــوئی مفســرانی کــه خــود را ملــزم ب

عنـوان یکـی از ابزارهـای مهـم تفسـیر بـه شـمار آورده و از آن         قرآن دارنـد، سـیاق را نیـز بـه    

برنــد. درواقــع ســیاق یکــی از ابزارهــای روش تفســیری قــرآن بــه قــرآن اســت. در مــی بهــره

تفسـیر المنــار نیــز چــون تفســیر المیــزان از سـیاق هــم در تفســیر آیــات و هــم در نقــد آراى   

تفسیرى و نقـد روایـات اسـتفاده شـده اسـت. ارج نهـادن ایـن مفسـران بـه سـیاق آیـات بـه             

 97یـان آیـات در قـرآن اسـت. در آیـه مبارکـه      دلیل باور داشـتن وى بـه وحـدت موضـوع  م    

ــران آل ــات    ، عم ــار و روای ــاف آن، اخب ــمان  و اوص ــده آس ــزول مائ ــونگ  ن ــران در چگ مفس

-انـد کـه بـراى مـریم مائـده آسـمان  نـازل مـ         گوناگون  را نقل کرده و چنین نتیجـه گرفتـه  

ـ انـد کـه غ  شد. آنگاه بـه ایـن بحـث کشـیده شـده      ر خـارق  توانـد کـا  از پیـامبر، کسـ  مـ     ری

 عادت انجام دهد یا خیر   

ــه را    ــا کمــک ســیاق، ســوره آی ــار از تمــام ایــن روایــات چشــم پوشــیده و ب تفســیر المن

ـ تفسیر کرده اسـت و بـر آن اسـت کـه در آ     دلیلـ  نیسـت کـه رزق مـریم بـه شـیوه خـرق         هی

              ـ     ـ                                                    رسـیده اسـت، ام ا عل ت انتسـاب رزق بـه خداونـد ایـن اسـت کـه             عادت بـه دسـت او مـ    

نـازل   یا وهیدهنـد. قـرآن بـه شـ    این است کـه کارهـا را بـه خداونـد نسـبت مـ        شیوه مؤمنان

ــا دشــوارى و  شــده اســت کــه هرکســ  مــ   توانــد آن را بفهمــد، هــیچ نیــازى نیســت کــه ب

                                                                                                 مشــق ت خــالف ظــاهر آن را مرتکــب شــویم. برماســت کــه از شــیوه بیــان  قــرآن پــا فراتــر   

یـر آن نیفـزاییم تـا ثابـت کنـیم کـه       ننهیم و زیـاده بـر ظـاهر قـرآن چیـزى از اسـرائیلیات و غ      

ـ این داستان از خوارق عادت بـوده اسـت، بنـابراین بحـث از ا     ایـن )رزق( چـه بـوده و     کـه  نی
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آمـوزى از ایـن   از کجا آمده، سخن  بیهـوده اسـت کـه ربطـ  بـه فهـم آیـه نـدارد و در درس        

 داستان دخالت ندارد. 

ــامبر   ــالت پی ــات رس ــرض و مقصــود از داســتان را اثب ــ  وى ســدس غ ــه از اول م ــد ک دان

کنـد کـه ایـن داسـتان نیـز      سوره تا آخر، سخن بر سر آن بوده است. سـیاق کـالم ایجـاب مـ     

گویــد: تولــد مــریم از زن نــازا و پیــر امــر گونــه کــه خداونــد مــ در آن زمینــه باشــد بــه ایــن

و عبــادت در  یعنــوان یــک زن در خــدمتگزار خــالف معمــول بــود، چنانکــه رهیــاب  وى بــه

-از دودمــان اســماعیل و غیــر بنــ  خــالف معهــود و معمــول بــود. بعثــت پیــامبر کنیســه نیــز

اســرائیل نیــز گرچــه خــالف معمــول اســت ولــ  اگــر مشــیت الهــ  بــر آن قــرار گیــرد کــار 

ــود،    دشــوار و ناشــدن  نیســت، چنانکــه در داســتان مــریم آنچــه گفتــیم بــرخالف معمــول ب

 (.934: 9)همان،ول  برحسب اراده خداوند واقع شد

 اختصار در پرداختن علوم ادبیات عرب .5-4

ـ ا از  شیپ ، از انتقـاد عبـده بـه تفاسـیر سـنتی و پـرداختن بـه مباحـث ادبـی سـخن بـه            نی

ــن     ــه ای ــرداختن بســیار ب ــار در تفســیر خــود ســعی  در ند ــه المن ــه شــد ک ــد. و گفت ــان آم می

مباحث داشته است امـا ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه در ایـن تفسـیر هـیچ سـخنی از مباحـث            

نیامـده اسـت. بلکـه المنـار از مباحـث لفظـ  چـون         انیـ زبـانی بـه م   یشـناخت  ییبـا یادبی و ز

گفــت کــه فهــم آیــه بــدان بســتگ  ســخن مــ  یا انــدازه مســائل نحــوى، اعرابــ ، بالغــ ، بــه

داشت و نـه بـیش از آن. چراکـه فهـم لغـوی و ادبیـاتی یـک مـتن در فهـم صـحیع آن تـأثیر            

ــد فــارغ از هردارد و مفســر نمــی ــه تفســیر آیــات قــرآن بدــردازد.  توان گونــه مباحــث ادبــی ب

ــل واژه  ــه در ذی ــرای نمون ــ   آ معل ی ه م   »ْب ــه «  ْ  ــه مختصــر مباحــث   آل 117در آی ــا ورود ب ــران ب عم

أوجـه االول  «   ْ ـ   آ م ع ل ی ه م   » و فـی علـ  فـی   »نحوی و ادبی بـه تفسـیر آیـه مبـادرت داشـته و گفتـه      

بمعنـ  مـن. و فسـر اسـتحق بطلـب       انها عل  بابها، و الثـانی انهـا بمعنـ  فـی، و الثالـث انهـا      
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و بحق و غلـب. و قـرأ یعقـوب و خلـف و حمـزة و عاصـم فـی روایـة أبـی بكـر عنـه              الحق

 (.941: 7، 1331)رشید رضا،«... ببناء استحق للمفعول«                    است حق علیهم االولین»

 پرداختن به مباحث فقهی با رویکردی متفاوت. 7-4

کلـی فرامـوش نشـده و مفسـران بـا هـر       در تفاسیر اجتمـاعی رویکـرد مباحـث فقهـی بـه     

گونــه مــذهب و دیــدگاهی از طــرح مباحــث فقهــی غافــل نیســتند. چراکــه از اقتضــائات ایــن

تفاسیر پرداختن بـه قسـمت مهـم ارتباطـات انسـان بـا خـدا و احکـام دیـن خداسـت. المنـار            

هنگام بحث و تفسـیر آیـات فقهـی ضـمن ارائـه مباحـث مبسـوط در ذیـل آن آیـات، بیشـتر           

ــه فل ــاع  آن  ب ــردى و اجتم ــام و مصــالع ف ــفه احک ــ  س ــا روى م ــه ه ــع معامل آورد و در واق

هـم                                                                                     گونه آیـات معاملـه یـک فقیـه نبـوده بلکـه بـا رویکـردی کـامال  تفسـیری آن          مفسر با این

اجتمــاعی و عصــری بــه ایــن آیــات نگریســته اســت. بــرای مثــال صــاحب المنــار حلیــت و  

را  زیــچ چیگویـد خــدای تعــالی هــ  و مــیدانــد  حرمـت را مبتنــی بــر وجــود نفـع و ضــرر مــی  

را حـالل نکـرده،    زیـ چ چی                         خـود مضـر  اسـت؛ و هـ     خـودی  حرام نکرده، مگر به دلیـل آنکـه بـه   

ــه  ــه ب ــافع است. خــودی مگــر آنک ــه (37: 1331،9)رشــید رضــا،خــود ن ــل آی ســوره  9وی ذی

ْ     مـ م  و  ما أ ك ل  الس ب ع  »مائده  ْ ْ  َّ  ـ       إ ل ا مـا ذ ك ی ت م             ْ  مـا مجمـوع آنچـه را    گویـد   دربـاره حکمـت تذکیـه مـی    «   آ َّـ     

ــاره تذکیــه وارد شــده، بررســی کــردیم و فهمیــدیم کــه غــرض شــارع از تذکیــه، اذ   ــدرب  تی

شـود   سـان رشـید رضـا بـر آن مـی      بـدین  (146: 5)همان،قـدر توانـایی اسـت.    نشدن حیوان بـه 

تــر بــود و در آن  شــد کــه بــرای حیــوان آســان ای آگــاه مــی بــه شــیوه تذکیــه امبریــکــه اگــر پ

شـت، ماننـد تذکیـه بـا بـرق، اگـر ایـن وصـف دربـاره تذکیـه، صـادق            ضرری هم وجـود ندا 

 (.146-144)همان:داشت . آن شیوه را بر ذبع، مقدم می امبریباشد، در این صورت، پ

 پرداختن و اهمیت بسیار برای تاریخ. 9-4

بــرای مخاطبــان خــود دارد. در قــرون  ارزشــمندیهــای آموزنــده و تــاریخ پیوســته درس

بیستم بـه بعـد کـه تالطمـات سیاسـی و اجتمـاعی بسـیاری جهـان بشـری           ویژه قرنمتأخر به
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ــل   ــاریخ و مباحــث و رویکردهــا و تحلی ــه ت ــه اســت، اهتمــام ب ــاریخی از را دربرگرفت هــای ت

ویـژه تفاسـیر اجتمـاعی کـه بـه دلیـل موضـوعات        سوی مفسران نیز پررنـگ شـده اسـت. بـه    

ـ         آیـد.  از منظـر   حسـاب مـی  همطرح شده در آن، توجـه بـه مباحـث تـاریخی گـاه نیـاز مهـم ب

هـاى گذشـته شـکل داده اسـت و     چهـارم آیـات قـرآن را قصـص و داسـتان امـت       المنار، سـه 

هــا آمــوزى از ایــن تـاریخ و سرگذشــت قــرآن، مسـلمانان را بــه مطالعــه و عبـرت   قـت یدر حق

 دعوت کرده است. 

ب علـم  هـاى گذشـته، اسـبا   اگر ما فرمان و ارشاد قـرآن را گـردن نهـیم و در تـاریخ امـت     

هـا گذشـته اسـت اندیشـه کنـیم،       و جهل، قوت، ضـعف، عـزت و دیگـر حـوادث  کـه بـر آن      

                                                                         گـذارد و مـا را بـه پیـروى از کارهـاى نیـک و عـز ت آفـرین دعـوت          ما اثـر مـ    یها در جان

، ارزش و دارد. بـا ایـن بیـنش   هـاى هالکـت بـار دور مـ     کند و از مبـتال شـدن بـه زشـتی    م 

کسـان  بـه نـام دیـن بـا       کـه  نیـ گـردد و از ا خردمنـد آشـکار مـ    آثار علم تاریخ براى انسـان  

انــد بــه شــگفت  و اثــر قلمــداد کــردهعلــم تــاریخ دشــمن  ورزیــده و آگــاه  از تــاریخ را بــ 

کنـد کـه   بینـد قـرآن فریـاد مـ     مـ   نکـه یرود، چگونه دچـار حیـرت نگـردد باا   حیرت فرو م 

کـه دیـن اسـالم پیـروانش را بـه      تـرین امـورى اسـت    هاى گذشـته از مهـم  دانستن تاریخ امت

 (.55: 1م،1331.)رشید رضا، خواند یدانستن آن فرام

 استفاده نکردن از آراء تفسیری دیگران جز در موارد محدود. 3-4

ــین       ــران پیش ــر مفس ــردن از آراء و نظ ــتفاده نک ــت اس ــه اس ــورد توج ــه م ــار آنچ در المن

برخـورد نمـوده اسـت و یـا     اعتمـادی کامـل بـا تفاسـیر پیشـین      است. گوئی که مفسـر بـا بـی   

ای در یـادکرد و  بینـد لـذا فایـده   هـا را بـرای عصـر حاضـر مثمـر ثمـر نمـی        شاید هم چون آن

هــا نــدارد. چــون رویکــرد تفســیر خــود را بــا تفاســیر گذشــته کــه از شاخصــه   اســتناد بــدان

                                                    انـد، کـامال  متفـاوت دیـده اسـت. از همـین روی       عصری و اجتمـاعی بـودن بسـیار دور بـوده    

هـم بـه همـراه نقـد از آراء دیگـران یـاد نکـرده اسـت.         نـدرت آن مواردی معدود و بـه جز در 
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وی حتی در مـواردی پـا را از نقـل نکـردن صـرف هـم فراتـر نهـاده و بـه مفسـران انتقـادات            

 (.994)همان :1ها را مسبب نقل خرافات و جعلیات دانسته است نماید و آنتندی می

 فی در تفسیردوری گزیدن از طرح مباحث اختال. 11-4

عنـوان مصـلحان اجتمـاعی و مجـددان شـریعت و بـا شـعار        که مفسران المنـار بـه   آنجا از

هــا از  بازگشــت بــه اســالم راســتین در ســطع اجتمــاع فعالیــت داشــته و یکــی از اهــداف آن 

                                                                                                  نگارش المنار هـم همـین امـر بـوده اسـت لـذا کـامال  منطقـی و عاقالنـه اسـت کـه  از طـرح             

احتـراز و پرهیـز کامـل داشـته باشـند. چراکـه بـا رسـالت اصـلی کـه بـرای            مباحث اختالفـی  

ای باشــد ایــن امــر انــد در تعــارض اســت. حــال بــه هــر انگیــزهخــود در اولویــت قــرار داده

انکار نیسـت. ایـن سـخن بـدان معناسـت کـه مـا در تفسـیر شـاهد           مثبت در تفسیر المنار قابل

هـای متعـدد فکـری نیسـتم کـه بعـد       نحلـه  هـا و مطرح نمودن اخـتالف آراء مفسـران از فرقـه   

ای بـه بیـان نظـر                                                  آن بـوده باشـد. مفسـر صـرفا  در هـر آیـه       ی                              در پی تحلیل و رد  و پاسخ گـوئ 

ـ تفسیری خود پرداختـه و از ق  برانگیـز اجتنـاب کـرده اسـت. ایـن امـر       اخـتالف  یهـا  وقـال  لی

ب رونــق تنهــا آســیب جــدی بــه رویکــرد اجتمــاعی بــودن تفســیر وارد ننمــوده بلکــه ســب نــه

توانـد در مبـاحثی   موضـوع آن نیـز شـده اسـت. چراکـه اختالفـات فـراوان معاصـر خـود مـی          

ـ باعث دوری از قرآن و تفرقه بسـیار شـود. ازا   المنـار بـا توجـه بـه مشـکل معاصـران        یرو نی

ــتگی        ــتت و گسس ــه و تش ــن تفرق ــه ای ــیر، ب ــات در تفس ــردن اختالف ــان نک ــا بی ــویش ب خ

ـ نظـر صـحیع خـود گـامی در جهـت تحکـیم و تثب       مسلمانان دامن نزده و فقـط بـا طـرح     تی

 یکرنگی در جهان خود برداشته است.

                                         
         حشـوها       نجیز   ال   و          المفسرون     بها     خدع        تأویالت        كثیر و     كالم        المقام     هذا    ف         للیهود   و            االسرائیلیة          الروایات        األقوال     هذه        . منشأ1

   (،   131  :  6                                 )برای نمونه بیشتر بنگرید به همان      324  :  1        المنار،          تعال        الل ه     كالم       تفسیر    ف 
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 توجهی به روایات تفسیریکم. 11-4

بـه روایـات تفسـیری و     یهـای تفاسـیر عصـری و اجتمـاعی کـم اعتمـاد      یکی از ویژگـی 

ها بـا نگـاهی نقادانـه اسـت. البتـه در رویکـرد تفسـیر قـرآن بـه قـرآن نیـز کـه              دنبال کردن آن

و یـا نگـاه نقادانـه داشـتن بـه       یتـوجه  عصـری اسـت کـم    ریهای مستفاد تفاس             معموال  از روش

نفـوذ بسـیار روایـات     لیـ روایات تفسیری امری شایع و متـداول اسـت. ایـن امـر شـاید بـه دل      

ــات تفســیری باشد ــز،   (53ق:341)ابوشــهبه،اســرائیلی در روای ــات تفســیری نی در حــوزه روای

ــی      ــابعین را نف ــحابه و ت ــأثور از پیامبر،ص ــیری م ــات تفس ــتفاده از روای ــرورت اس ــار ض المن

ــی ــی   نم ــریع م ــا تص ــد، ام ــدک است    کن ــیر، ان ــحیع در تفس ــات ص ــه روای ــد ک ــید کن )رش

معتقـد اسـت كـه روایـات، مـانع فهـم آیـات                ـ                 طور كل ی، محمـد عبـده     به (،7: 1م، 1331رضا،

                                                                                    شوند. او حت ی در خصـوص آیـات احكـام، معتقـد اسـت كـه حكـم آیـه مشـخص اسـت           می

ــت آورد       ــه دس ــرای ب ــرآن ب ــتن ق ــارج از م ــذی خ ــه مأخ ــازی ب ــی آن   و نی ــم فقه ن حك

 (.191: 6)همان، نیست

ــرار دادن آن    ــاد و ق ــات آح ــه روای ــترده ب ــام گس ــر وی، اهتم ــار  از منظ ــا در کن ــرآن، ه ق

شــدن هــدایت آن در میــان انبــوه احادیــث  رنــگ شــدن نقــش قــرآن و گــم ، بــه کــمتیــدرنها

ــرخالف رویکــرد جماعــت    مــی ــده، ب ــه در رویکــرد رشــید رضــا و اســتادش عب ــد البت انجام

ــه  ــون»موســوم ب ــه1«قرآنی ــات ب ــأثیر آن  نفــی نمــی یطــورکل ، روای ــا  شــود، بلکــه گســتره ت ه

کنــد کــه بیــان  شــود. رشــید رضــا تصـریع مــی  مــی                                               محـدود، و غالبــا  بــر ســن ت عملــی تأکیـد   

: 9م، 1331)رشــید رضــا،                                                                   برخــی از احکــام دیــن، بــه ســن ت رســول اســالم واگذارشــده است 

ــرآن و    (941-949 ــن اســت؛ و رســول، رســاننده ق ــرآن، اصــل و اســاس دی ــه وی، ق ــه گفت ب

ــین ــی درآ  تبی ــراد اله ــده م ــکنن ــت.  اتی ــرآن اس ــل ق ــاس،   ()193: 7)همان،مجم ــن اس ــر ای ب

                                         
      باور    را      سن ت      حجیت   و         پندارند    می       تشریع   و     دین      منبع    را      قرآن     فقط    که       هستند           مسلمانانی   ، «    قرآن     اهل »    یا   «       قرآنیون »    از        . مراد  1

        ندارند.
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افکنــدن در  بقـره، در بیــان حکمــت ذکـر نشــدن لـزوم ســنگ    919لمنــار، ذیـل آیــه  صـاحب ا 

ــی  ــادآور م ــره مناســک حــج ، ی ــرآن اســت،                                        زم ــر شــیوه ق ــی ب ــن ســکوت، مبتن ــه ای شــود ک

گونه که قرآن ویژگـی قیـام، رکـوع و سـجده را در نمـاز بیـان نکـرده و آن را بـه عهـده           همان

ــت    ــته اس ــول گذاش ــی رس ــان عمل ــی  در و (949: 9)همان،بی ــار م ــع از المن ــتر  اق ــوان بیش ت

 عنوان ناقد حدیث یاد نمود تا ناقل حدیث. به

 دیدگاه متفاوت با اهل سنت درباره منقوالت صحابه. 19-4

                                                                                 هـای المنـار کـه بـه نظـر نگارنـده برگرفتـه از عصـری بـودن آن اسـت رد            یکی از ویژگی

افراطـی و پذیرشـی مبـانی اهـل سـنت اسـت کـه خـود سـبب تخفیـف            یها دگاهیبرخی از د

رضـا بـرخالف غالـب مفسـران اهـل       دیو کم اعتبار شدن برخـی از آنـان اسـت. عبـده و رشـ     

داننــد، بــه مســندات و مرســالت ســنت کــه قــول صــحاب  را در حکــم روایــت مرفــوع مــ  

گفت  کـرده  ذهبـ  از ایـن رویکـرد المنـار اظهـار شـ       نینهنـد. محمدحسـ  اصحاب وقع  نمـ  

ــت: ــته اس ــند       »و نوش ــار صــحیع الس ــه حت   اخب ــت ک ــید اس ــد رش ــیخ محم ــب از ش ــ                                         عجی                                 

او عـارف بـه علـم     نکـه یشـمارد، باا دانـد و مـردود مـ    منسوب به ابـن عبـاس را مرسـله مـ     

)معرفـت   «کـنم کـه حکـم مرسـل صـحاب  بـراى او پوشـیده باشـد        حدیث است و گمان نم 

ـ  ( 976: 9ق،1419، دارد کـه: شـک نیسـت    گونـه بیـان مـی   را ایـن  یتمـاد اع یالمنار دلیل ایـن ب

       ـ              انـد حت   از کعـب     برخ  از اصحاب چون ابوهریره و ابـن عبـاس از اهـل کتـاب نقـل کـرده      

االحبـار گفتـه اسـت: مـا دروغ را     طبق نقـل بخـارى، معاویـه دربـاره کعـب      که یاالحبار درحال

 (.11: 1م،1331)رشید رضا،.میآزمود یاو م لهیوس به

 و  نواقص تفسیر هاکاستی. 6

ــل          ــه دلی ــز ب ــیری، و نی ــرایش تفس ــوینی در گ ــودن راه ن ــازگر ب ــل آغ ــه دلی ــار ب المن

ای برخــوردار هــای عمــدههــای متفــاوت در تفســیر، از کاســتیبرخــورداری از مــنش و روش

 رسد.ها الزم به نظر می است که شناخت آن
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 به روایات یتوجه کم. 1-6

جهی بـه مجموعـه روایـات و اسـتفاده نکـردن      تـو تـرین نـواقص المنـار، کـم    یکی از مهـم 

هــا در تفســیر اســت. هرچنــد گفتــه شــد کــه روایــات تفســیری در تفاســیر اجتمــاعی و  از آن

ـ ما عصری و قرآن به قرآن کم اسـت امـا ایـن بـه معنـای آن نیسـت کـه ایـن تفاسـیر بـه            تـر  هی

ــ     ــان تفاس ــد. در می ــی محــروم نماین ــیض اله ــع و ف ــن منب یر نحــو چشــمگیری خــود را از ای

انـد و  منـد بـوده  طـور گسـترده از روایـات بهـره    اجتماعی شیعی کـم نیسـتند تفاسـیری کـه بـه     

هـا یعنـی عصـری بـودن      همسـو و همـراه نـوع تفسـیر آن          قـا  یتفسیر خود را با روایاتی کـه دق 

، 1951)طباطبـایی،  انـد. بـرای نمونـه تفسـیر المیـزان      بودن اسـت؛ بـارورتر نمـوده    یو اجتماع

در شــمار ایــن تفاســیر هســتند. دربــاره      (7: 1956،1صــادقی تهرانــی، ) و الفرقــان (5: 1

توانــد بــا هــر روش و روایــات معصــومین یــک حقیقــت کلــی وجــود دارد کــه  مفســر مــی 

آن  یگـرایش تفسـیری از روایـات و ثقـل اصـغر نیـز در کـار خـود اسـتفاده کـرده و بـر غنـا            

تنـی، ماننـد قـرآن    بیفزاید. چراکـه روایـات در صـورت برخـورداری از صـحت صـدوری و م      

توانـد قـرآن را   غیـر وحیـانی، مـی    از حجیـت برخـوردار بـوده و بهتـر از هـر منبـع و اندیشـه       

 تفسیر کند.  

انکـار   هـای گونـاگون در حـدیث کـه قابـل     حال اگر یک مفسـر بـه دلیـل رهیافـت آسـیب     

 ریناپـذ  بهـره کنـد، یـک آسـیب جبـران     نیست، مجموعه تفسیری خود را از این منبـع نـور بـی   

تفسیر خود وارد ساخته و کـار خـود را بـا یـک نقـص دائمـی همـراه سـاخته اسـت. البتـه            بر

ایــن ســخن بــدان معنــا نیســت کــه در المنــار از روایــات اســتفاده نشــده اســت بلکــه مــراد   

 استفاده و اعتماد به روایات تفسیری در تفسیر و شرح آیات است.   

 عیگرائی و پرداختن به مباحث اجتماافراط در عقل. 9-6

ــه       ــیار ب ــه بس ــرداختن و توج ــاعی پ ــیر اجتم ــائات تفاس ــه از اقتض ــد ک ــه ش ــه گفت اگرچ

مباحث عقلی و اجتماعی اسـت، امـا رعایـت اعتـدال و رشـد دادن یـک اثـر علمـی در تمـام          
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وجــوه خــود نشــان از ارزش علمــی و غنــای کــار اســت. چنانچــه یــک مفســر در هــر امــری 

شــود.  شــده در تفســیر مــی مباحــث طــرحراه بــه خطــا و افــراط بــرد ســبب نــامتوازن شــدن 

مندی از نعمـت عقـل در فهـم مـراد الهـی، یـک امتیـاز بـزری و مـوهبتی انکـار نشـدنی            بهره

اســت کــه خداونــد بــه برخــی از بنــدگان خــود عطــا کــرده اســت. امــا اگــر اســتفاده از ایــن  

موهبت به نحـو افراطـی و  بـه دور از مبـانی عقلـی باشـد آنگـاه بـه یـک آفـت تبـدیل شـده             

شـود. در  که گاه منجـر بـه تفسـیر بـه رأی نیـز خواهـد شـد و تـأثیرات منفـی آن محـرز مـی           

-المنار نیـز متأسـفانه بـه دلیـل رویکـرد مفسـران و تأثیرپـذیری از علـوم تجربـی و پیشـرفت          

ــر و تک   ــرن حاض ــی ق ــای تجرب ــه ــر هی ــل ب ــوعی    عق ــاهد ن ــا ش ــر م ــی در دوره معاص گرائ

 یم. در استفاده از این روش هست ییگرا افراط

بــرای نمونــه در منظــر المنــار داســتان خلقــت آدم واقعیــت خــارج  نداشــته و تمثیلــ  از 

اسـت کـه: خالفـت انسـان      جهـت  نیبـد  بـاره  نیـ واقعیت نظام زندگ  اسـت. دیـدگاه وی درا  

تـرین  در زمین، تمثیل  از آمـاده کـردن زمـین و امکانـات آن بـراى آفـرینش انسـان کـه کامـل         

        حـد  و  اعتـراض فرشـتگان بـر فسـاد آدم نمـادى از تـوان بـ         باشـد. آفریده زمـین اسـت، مـ    

ــل او دارد.        ــر نس ــش فراگی ــت از دان ــه آدم، حکای ــماء ب ــوزش اس ــت. آم ــان اس ــر انس حص

ــر ف      ــان و تص ــر انس ــت در براب ــواى طبیع ــودن ق ــخر ب ــر آدم، مس ــتگان در براب ــجود فرش                                                                                                س

 یهـا  تیـ هـا و ذهن ینـه رسـاند. چنانکـه امتنـاع ابلـیس، تمثیلـ  از زم     آزادانه او در زمین را مـ  

ــزاع میــان انســان   )رشــید  شــودهــا مــ ســوء در مــتن خلقــت اســت کــه موجــب فســاد و ن

ــاا(945: 1م،1331رضــا، ــال نیب ــدگاهح ــ ، در برخــ  آراء و دی ــیرى، رش ــاى تفس ــا از  دیه رض

استاد پا فراتر نهـاد و بـرخالف نظـر اسـتاد بـه توجیـه عقلـ  آیـات پرداختـه اسـت ازجملـه            

ــا ف و ق ك م  الط ور        »بقــره 59در تفســیر آیــه ــ        و  إ ذ  أ خ ذ نا م یثــاق ك م  و  ر ف ع ن  َ ــ  ْ    م    ــ أ        ْ           ْ      ْ   ْ عبــده در ایــن مــورد «     آ أ ْ 

َ ـ    ر ف ع نا ف و ق ك م  الط ور   »جمله خـود و   یرا بـه معنـاى بـاالبرده شـدن و کنـده شـدن کـوه از جـا        «   ْ      ْ   ْ    م   

دانســته اســت، چنانکــه جمهــور مفســران همــین  لیاســرائ یقــرار گــرفتن آن بــر روى ســر بنــ

ـ نظر را گفته اسـتادش در   کـه  نیـ رضـا پـس از نقـل نظـر عبـده و یـادآورى ا       دید، ولـ  رشـ  ان
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ــایا ــ      نج ــت م ــرده اس ــروى ک ــران پی ــر مفس ــ   از دیگ ــال م ــد: احتم ــنویس ــه یرود وقت  ک

-کـوه قـرار داشـتند، کـوه را بـاالى سـرخود در حـال تکـان خـوردن مـ            یدر پا لیاسرائ یبن

ـ ادادند که هرلحظه فروریزد و یـا  پنداشتند و احتمال م   لـرزه  نی                              کـوه واقعـا  بـر اثـر زمـ      کـه  نی

ــاختن        ــور س ــراى مجب ــد ب ــار نبای ــن ک ــیم ای ــته گفت ــا درگذش ــود. م ــده ب ــت درآم ــه حرک ب

به قبول تـورات صـورت گرفتـه باشـد، اگـر کسـ  ایـن سـخن را بگویـد، سـخن            لیاسرائ یبن

                                                              ـ                                   او باطل اسـت و بنـابراین اگـر کسـ  منکـر جـدا شـدن کـوه از زمـین و معل ق مانـدن آن در             

 (.949)همان،هوا شود، قرآن را تکذیب نکرده است. 

 و افراط در نوگرائی تجربی یگر یدر سلف یتعصب ورز. 9-6

هـای ایـن تفسـیر    تـرین آفـت  عنـوان یکـی از مهـم    یر المنار کـه بـه  های تفسیکی از ویژگی

و سـعی در نشـر و تـرویج آن     یگـر  یآیـد تعصـب داشـتن بـه مکتـب سـلف      حساب مینیز به

نهضـت   یانـداز  است. درواقع ایـن مـنش بـا هـدف اصـلی از تحریـر تفسـیر المنـار یعنـی راه         

تفسـیر عصـری بـه شـمار     هـای  ای کـه از ویژگـی  اصالح و دوری از تشتت و اخـتالف فرقـه  

رفت، در تعارض است چراکـه بنیـاد سـلفی بـر افسـاد، تفرقـه و نفـاق اسـتوار اسـت. امـا           می

گرایانـه از  متأسفانه رشـید رضـا بـدون توجـه بـه ایـن مهـم در تفسـیر خـود بـه نحـو افـراط            

هــای آنــان حمایــت کــرده و از ســوی دیگــر در اقتــداء بــه نــوگرائی و اندیشــه یگــر یســلف

 دروی خود را اعمال نموده است.  تجربی هم تن

                                                 رضـا ایـن اسـت کـه کسـ  حـق  نـدارد عمـل          دیبرای نمونه یک  از باورهاى سـلف  رشـ  

نیک انجـام دهـد و ثـواب آن را بـه دیگـرى از مردگـان یـا زنـدگان، اهـدا کنـد ماننـد: نمـاز،             

ــ آ مت ز ر    ال   و »انعــام 154آیــه ذیــل …                                                     روزه، حــج ، زکــات، صــدقه، دعــا، خوانــدن قــرآن و   وة    آ  واز ر  ْ 

 وارده روایــات و داده توضــیحاتی مردگــان بــه اعمــال گونــه نیــا اهــداى دربــاره «    أــ  أ خ رى    آ أ  و ز ر 

در این باب را نقـد کـرده اسـت، و نتیجـه گرفتـه اسـت کـه انسـان مالـک و صـاحب اختیـار            

ثواب اعمال خـود نیسـت، تـا آن را بـه هـرکس کـه بخواهـد ببخشـد. در توجیـه عقلـ  ایـن            
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ــ  ــاور م ــر ب ــ  نویســد: اگ ــک انســان م ــوال، مل ــواب اعمــال همچــون ام ــود یث ــل ب ــد قاب ، بای

بـود و در ایـن صـورت بسـیارى از فقیـران، ثـواب کارهـاى نیـک خـویش          مـ   دوفروشیخر

 (.949: 9)همان، فروختندرا به ثروتمندان م 

ــه ــ   و از نمون ــ  رش ــ  افراط ــد د گرای ــاى تج ــ   دی                                      ه ــا م ــاره  رض ــر وى را درب ــوان نظ ت

قـرار داد. وی دربـاره جـن بـر آن اسـت کـه موجـودات زنـده و         معجزات پیامبر مورد توجـه  

میکروســکوپ کشـف و شــناخته شـده اســت و میکــروب    لهیوســ نـامرئ  کــه درزمـان مــا بـه   

ــ  ــده م ــن    نامی ــه ای ــت شــده اســت ک ــرا ثاب ــوع  از جــن  باشــند، زی                                                                                      شــود، ممکــن اســت ن

اســت کــه  یو ایــن در حــال (35: 9)همان،هــا هســتند.هــا منشــأ بســیارى از بیمــاریمیکــروب

 صراحت خالف این سخن را گفته است.                    قرآن در سوره جن  به

 ناقص بودن تفسیر. 4-6

هــای المنــار کامــل نبــودن تفســیر و تمــام نشــدن آن اســت.  هــا و کاســتی یکــی از آفــت

هرچند این نقـص متوجـه مفسـران آن نبـوده و أجـل مهلـت اتمـام آن را بـه مفسـران نـداده،           

عنـوان یـک مجموعـه کامـل بـه شـمار        تـا ایـن تفسـیر بـه    هرحال این امـر سـبب گشـته     اما به

نیاید. شاید اگر مفسـران فرصـت داشـتند بـه تفسـیر دیگـر آیـات قـرآن بدردازنـد بسـیاری از           

نمودنـد. البتـه ایـن احتمـال هـم      خطاها و آراء خود را اصالح نمـوده و از برخـی عـدول مـی    

راطـی و سـلفی بیشـتری    اف یهـا  شیوجود دارد که پیشـروی در تفسـیر منجـر بـه ایجـاد گـرا      

هرحـال آنچـه واضـع اسـت ارزیـابی اکنـون مـا بـر اسـاس همـین مقـدار نـاقص              شد. بـه می

 تفسیر آیات است که در دست داریم و نه بیشتر. 
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 نتایج. 6

ــار  . 1 ــیر المن ــیم                   تفس ــرآن الحک ــیر الق ــه                           تفس ــهور ب ــم             مش ــار، از مه ــیر                     المن ــرین تفاس                 ت

                                 جدیـد و درخـور تحقیـق، عرضـه                                                           عصری قـرآن در سـده چهـاردهم هجـری اسـت کـه آرای       

 .        کرده است

                            سـبک و گـرایش فکـری بـه           یـک                                                    المنار تفسیری است کـه توسـط دو مفسـر امـا بـا        . 2

                                     عنـوان افـراد شـاخص و تأثیرگـذار                                                               جهان علـم عرضـه شـده اسـت. ایـن مفسـران هـر دو بـه        

                                        آینـد. شـهرت و اعتبـار ایـن تفسـیر                                                            علم تفسـیر و اصـالحگری جهـان اسـالم بـه شـمار مـی       

                                                                              معلـول غنـا، اتقـان و دسـتاوردهاى نـوین تفسـیرى باشـد، مرهـون شخصـیت                          بیش از آن کـه 

ــان   ــه از بنی ــت ک ــده اس ــد عب ــید                                        محم ــان س ــاران و همراه ــبش اصــالح  و از ی ــذاران جن                                                          گ

      هــاى                                                         رضــا پــس از درگذشــت عبــده، چــه در آن بخــش کــه درس    ید           بــود. رشــ    ین     الــد        جمــال

                    ات مـاهوى و کیفـ                                                                               تفسیرى عبـده بـود و چـه آن مقـدار کـه تفسـیر شخصـ  او بـود، تغییـر         

                                                                                                    ایجاد کرد که بـا اصـول آرمـان  عبـده تفـاوت بسـیار داشـت، بـر ایـن اسـاس تفسـیر المنـار             

ــه       ید                   واقعــا  از آن رشــ ــده تنهــا از آن جهــت اســت ک ــه محمــد عب                                                                          رضاســت و انتســاب آن ب

     است.        یادشده                                                                  آغاز راه، از آن عبده بوده و درجاى جاى تفسیر، نام وى و نیز آراى او 

        گرائـی                                               صـورت گسـترده، بیـان و نثـر گویـا، عقـل                      ث اجتمـاعی بـه                   پرداختن به مباحـ   . 3

          ســیاق در       بــر      یــه                                                                                  بســیار در تفســیر و فهــم قــرآن، اســتفاده از روش تفســیر قــرآن بــه قــرآن، تک

ــه مباحــث    ــرداختن ب ــرداختن علــوم ادبیــات عــرب، پ                                                                                                  فهــم قــرآن و نقــد آراء، اختصــار در پ

ــ                             اریخ، اســتفاده نکــردن از                                                                        فقهــی بــا رویکــردی متفــاوت، پــرداختن و اهمیــت بســیار بــرای ت

                                                                                          آراء تفســیری دیگــران جــز در مــوارد محــدود، دوری گزیــدن از طــرح مباحــث اختالفــی در 

                                                                                     تـوجهی بـه روایـات تفسـیری، دیـدگاه متفـاوت بـا اهـل سـنت دربـاره منقـوالت                       تفسیر، کـم 

                                عنوان تفسیر عصری و اجتماعی است.                    های مهم این تفسیر به              صحابه از شاخصه

ــه دلیــل آغــ    . 4 ــار ب ــل                           المن ــه دلی ــز ب ــوینی در گــرایش تفســیری، و نی ــودن راه ن                                                                   ازگر ب

              ای برخــوردار             هــای عمــده                                     هــای متفــاوت در تفســیر، از کاســتی                          برخــورداری از مــنش و روش
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                       تـوجهی بـه روایـات،                شـامل: کـم        هـا    ی             رسـد. کاسـت                          هـا الزم بـه نظـر مـی                     است که شناخت آن

  و    ی    گــر   ی        در ســلف   ی                                                      گرائــی و پــرداختن بــه مباحــث اجتمــاعی، تعصــب ورز                افــراط در عقــل

                                              افراط در نوگرائی تجربی و ناقص بودن تفسیر است.

 منابع

ــد    . 1 ــن محم ــد ب ــهبه، محم ــب     ،  ( ق   941 )                               ابوش ــی کت ــوعات ف ــرائیلیات و الموض                                          االس

  .                    ، قاهره: مکتب  السنه       التفسیر

ــراهیم  . 2 ــی تفســیر القــران الکــریم      (، م    1982 )                        شــریفا احمــد اب ــد ف                                                     اتجاهــات التجدی

         ر التراث ا د   :     بیروت  ،       فی مصر

ــدعل م ،     ایازی  . 3 ــنهجهم      (، ق    1414  ی)        حمـ ــاتهم ومـ ــرون حیـ ــران:   ،                                  المفسـ       وزارت            تهـ

  .                   فرهنگ و ارشاد اسالمی

   ،       الســنة                                             الفرقــان فــی تفســیر القــرآن بــالقرآن و   (،  ش    1365 )      محمــد  ،                 صــادقی تهرانــی  . 4

                          قم: انتشارات فرهنگ اسالمی.

               قـــم: دفتـــر    ،                                   المیـــزان فـــی تفســـیر القـــرآن     ق(،    1417   ین)                      طباطبـــای ، محمدحســـ  . 5

                                       انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه

ــد   . 6 ــا، محم ــید رض ــار    (،  م    1991 )                       رش ــیر المن ــروت:   ،                  تفس ــه           بی ــریه العام ــه المص                              الهیئ

  .      للکتاب

ــم:     1382  ی)                            رضــایی اصــفهانی ، محمــدعل  . 7 ــه روش     درس         (، ق ــرا            نام ــا و گ ــای    یش            ه        ه

  .                مرکز جهانی اسالمی   .           تفسیری قرآن

  ،      عشـر           الرابـع            القـرن                 التفسـیر فـی            جاهـات    ات   (،  ق    1417 )              عبـدالرحمان                     رومی، فهـد بـن    . 8

  .    ریاض

          الکتــاب     دار          بیــروت:   ،                   منــاهج المفســرین         تــا(،   ی   بــ )                             محمــود، منیــع عبــدالحلیم    . 9

        المصری.
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ــادی     .  11 ــد ه ــت، محم ــیر و   (،  ق    1418 )                         معرف ــیب               التفس ــة القش ــی ثوب ــرون ف   ،                                  المفس

  .                                   مشهد: الجامعة الرضویه للعلوم المشهد
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واکاوی نقش تفسیر اجتماعی قرآن در پیروزی انقالب 

 اسالمی
 2زهرا خسروی-1احمد المعی گیو

 

 چکیده

ــکل    -               اوضــاع سیاســی ــث ش ــرب، باع ــر و تحــو الت غ ــرون اخی ــاعی ق -                                                        اجتم

ــا     ــه ب ــرای ایجــاد تحــول و البت  ــین مســلمانان ب ــویش و نهضــتی در ب ــری پ                                                                                      گی

                            عنـوان منبـع اصـیل ایـن                     رو قـرآن بـه                              هـای اسـالم شـد. ازایـن                     تمسک به آمـوزه 

ــت. در      ــرار گرف ــاعی ق ــلحان اجتم ــمندان و مص ــه اندیش ــانون توج  ــالیم، ک                                                                                   تع

ـ                                      هـایی مـؤثر برداشـته شـد کـه                             ه ایـن تفک ـر قـدم                                 ایران نیز در جهـت گـرایش ب

ــم پهلــوی و اســتقرار         ــردم ایــران علیــه رژی ــدمات پیــروزی انقــالب م                                                                                   مق

ــاوی     ــا واک ــا ب ــر آن اســت ت ــژوهش ب ــن پ ــراهم کــرد. ای ــی را ف                                                                                    حکومــت دین

      سـاز                                                                           رویکرد تفسـیری رهبـران فکـری کـه در انقـالب اسـالمی ایـران جریـان        

                             در عرصــه اجتمــاعی و اصــالح    را   «                     بازگشــت بــه قــرآن »                        بودنــد، نقــش اندیشــه 

                                          تحلیلــی مــورد بررســی و مطالعــه قــرار   -                                    حکمرانــی ایــران، بــا روش توصــیفی

                                                                                دهد. نتـایج ایـن پـژوهش بیـانگر آن اسـت کـه مباحـث اجتمـاعی کـه عالمـه           

ــری     ــازی نظ ــر بسترس ــالوه ب ــد، ع ــرح کردن ــزان مط ــیر المی ــایی در تفس                                                                                  طباطب

ــر                                                                   بــرای انقــالب، موجــب پــرورش شــاگردان روشــنفکر گردیــد کــه               افــزون ب

                                         
 Ahmad.lamei2@birjand.ac.ir                    دانشیار دانشگاه بیرجند     . 1

 Z.Khosravi@birjand.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند       . 2
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         فرهنگــی   -                       مثابــه بــازوان فکــری                                   هــای استادشــان در جامعــه، بــه                  تــرویج اندیشــه

ــت     ــد. آی ــز بودن ــی )ره(، نی ــام خمین ــت ام ــرای حرک ــترگی ب ــانی،                                                                      س               اهلل طالق

                                                       اجتمـاعی مسـجد، بـا قـرآن بـه صـحنه آمـد و بـا           -           م            ضمن احیای بمعـد سیاسـی  

          و الگـوی                                                      فهـم در پرتـویی از قـرآن، مبـانی اسـالمی قیـام                             بیانی روشـن و همـه  

                                                               بــرای جوانــان ترســیم کــرد و درنهایــت اســتاد مطهــری بــا   ،                   مبــارز مســلمان را

ــای     ــزه و مبن ــانی انگی ــا مرحــوم طالق ــام ب ــالب و همگ ــدئولوژی انق ــرویج ای                                                                                    ت

                                                                                نهضت اسالمی را به زبـان قـرآن، بـازبینی نمـود و مسـیر جهـاد فـی سـبیل اهلل         

                     جـاد شـد کـه بـا                                                                     را تبیین کرد و بدین ترتیب زمینـه حکـومتی بـر پایـه قـرآن ای     

                                                رهبری امام خمینی )ره( به منص ه نور و ظهور رسید.

                                                                             : قــرآن، تفســیر اجتمــاعی، انقــالب اســالمی، المیــزان، پرتــویی از قــرآن،                 واژگــان کلیــدی

                آشنایی با قرآن.

 . مقدمه1

هـــای  بـــا اقتبــاس از تمـــدن اســـالمی و پیشـــرفت غـــرب در دوره رنســانس، دنیـــای  

بـا فاصـله گـرفتن از     نهـاد. از سـوی دیگـر، مسـلمانان     نـو بنـا   یتمـدن چشمگیر جهان اسالم، 

ــوزه ــر بخــش ســعادتجــامع و  هــای آم ــه  نآق ــاب  دچــار رکــود شــدند و ب ــن کت ــدریج  ای ت

ــدایت، ــه متنــ  ه ــد  یب ــاد        مق ــام عب ــا احک ــرد -یس ب ــوا  یف ــرف و ن ــریفاتیص در  یی تش

 و دیگـر آن نشسـت   یاسـ یس -یمـاع بـر وجهـه اجت   یغبـار فراموشـ                  تنـز ل یافـت،    ها قبرستان

 دیقــرآن تشــد یت     ســن  ریر کــه بــا تفســ    ــتفک    نیــالزم را نداشــت. ا ییعصــر مــدرن کــارآ یرابــ

 . کرد می یشرویمسلمانان پ تضعیف، به نفع استعمار و استبداد و در جهت شد می

ــه      ــای اندیش ــیس ه ــاعی –یاس ــ اجتم ــال دیس ــدین جم ــدآباد ال ــانی(اس ــه از  ی )افغ ک

ــان ــ  یاصــول و مب ــود، افق ــتج شــده ب ــجد یاســالم من ــر مســلم دی ــاز  نیدر براب گشــود و آغ

ــر  ینهضــت ــوانش ق ــو در خ ــاع  آن ــه صــحنه اجتم ــراین و بازگشــت آن ب ــع مشــکالت  ب رف
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طلبـان جهـان اسـالم متوجـه شـدند کـه مشـکل اصـلی در          خیلی زود اصـالح » .مسلمانان شد

 یاجتمــاع کـرد یرو( ایـن تفکـر بـا    949: 1993)پــاکتچی، « فهـم مـا از نصـوص دینـی اسـت.     

ـ آ ریدر تفسـ  محمد عبده خیش  یریـ گیپ شـاگردانش  یتوسـط برخـ   تی                      قـرآن کـه بـا جـد      اتی

 بود. یاجتماع عرصه در نوین ییرهایتفس سرآغازی برای تولد ،شد

                                                 ـ                                        نگاه اجتماعی به قـرآن در جامعـه ایـران نیـز مـورد توج ه جـد ی مفسـران و عالمـان                

هـایی بـا عنـاوین مختلـف و بـا گـرایش اجتمـاعی در تفسـیر قـرآن،           دینی قرار گرفت. کتـاب 

در پاســخ بــه نیازهــای اجتمــاعی و مســائل روز، نگاشــته شــد. تفســیرهای المیــزان، پرتــویی  

ــرآن و سلســله درس ــن از ق ــای آش ــه در   ه ــار ارزشــمندی اســت ک ــه آث ــرآن از جمل ــا ق ایی ب

روزگار قـدرت حکومـت پهلـوی، نقـش روشـنگری را در میـان تـوده مـردم ایـران داشـت و           

                                              آ                                                     نقشه راه ایسـتادگی مـردم ایـران در مقابـل ایـن رژیـم  وابسـته را ترسـیم کـرد و در پیـروزی           

 نهایی و حکومت قرآن و اسالم در ایران نقشی بسزا داشت.

هــای قرآنــی اســت و  ع تفســیر اجتمــاعی از موضــوعات پربســامد در پــژوهشموضــو     

ــژوهش   ــی پ ــران ایران ــان مفس ــرد در می ــن رویک ــاره ای ــه   درب ــمند صــورت گرفت ــایی ارزش ه

ــه:   ــت. ازجمل ــایی   »اس ــه طباطب ــی عالم ــه سیاس ــی ) « اندیش ــطفی زهرای ــه 1977از مص ( ک

المیــزان، تحلیــل  هــای اجتمــاع در تفســیر نظریــات عالمــه را در موضــوع حکومــت و چــالش

( کــه بــه 1939محمــدعلی ایــازی )« هــای اجتمــاعی در تفســیر المیــزان اندیشــه»کــرده اســت. 

ــر دارد.      ــزان نظ ــایی در المی ــه طباطب ــیت عالم ــاره شخص ــده درب ــول مان ــاعی مغف ــد اجتم  م                                                                                               ب ع

ــان ــه  پای ــیر    »نام ــب در تفاس ــید قط ــایی و س ــه طباطب ــی عالم ــه سیاس ــی اندیش ــه تطبیق مطالع

( کـه  1937ونـد بـه راهنمـایی خلیـل پروینـی)      از ابوطالـب آدینـه  « القـرآن  المیزان و فی ظـالل 

خـوبی واکـاوی    نظرات عالمه و سید قطـب را دربـاره مبـانی حکومـت در ایـن دو تفسـیر بـه       

از « نقــش عالمــه طباطبــایی در تکــوین مفهــوم جمهــوری اســالمی »و مقایســه کــرده اســت. 

ــی)   ــا یزدان ــماعیلی و احمدرض ــدجواد اس ــه 1937محم ــه ب ــه    ( ک ــاه عالم ــاص، نگ ــور خ ط
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انـد و بـا موضـوع ایـن پـژوهش       طباطبایی را در تبیین مبـانی جمهـوری اسـالمی تبیـین کـرده     

 قرابت دارد.

             ــ                                                       هــای قابــل توج ه، تأثیرپــذیری انقــالب ایــران از گــرایش تفســیر    بــا وجــود پــژوهش     

طـور تلمیحـی بررسـی     اجتماعی کمتـر مـدنظر بـوده اسـت. گرچـه نقـش تفسـیر المیـزان بـه         

ــه شــده امــا بــی تنهــایی بــرای تبیــین مبــانی حکومــت اســالمی و ایجــاد   شــک ایــن کتــاب ب

سیاســی ایــران کــارآیی نداشــت. لــذا   -صــدایی در مــردم بــرای اصــالح نظــام اجتمــاعی یــک

این پژوهش در پـی پاسـخ بـه ایـن مهـم  اسـت کـه : انعکـاس تفسـیر اجتمـاعی از قـرآن در            

 هوری اسالمی چه بود پیشبرد نهضت مردم ایران و ایجاد نظام جم

 . احیای حیات اجتماعی قرآن در جوامع مسلمان9

ــاعی انســان اقتضــا     ــدایت بشــر و ســعادت اوســت. فطــرت اجتم ــاب ه ــریم کت ــرآن ک ق

هـای اســالم نیــز ســعادت فـرد و جامعــه دوشــادوش یکــدیگر لحــاو    کنــد کــه در آمــوزه مـی 

در قـرون  »گـردد.   زمیکه بسـیاری از آیـات قـرآن بـه زنـدگی اجتمـاعی انسـان بـا         شود؛ چنان

ق( در مصــر، نگــاهی نــو 1916الــدین اســدآبادی )م  اخیــر بــا حرکــت اجتمــاعی ســید جمــال

ه( ایـن نهضـت   1999به تعـالیم قـرآن و اسـالم شـکل گرفـت کـه شـاگرد او محمـد عبـده )م         

ــور ســاخت.     ــاعی متبل ــرایش تفســیر اجتم در ( »445: 1999)رضــایی اصــفهانی،  « را در گ

اهــی دو پدیــده در جهــان اســالم هســتیم؛ اصــالحات اجتمــاعی م شــاهد همر91اوایــل قــرن 

« و تفســیر اجتمــاعی؛ گــویی اصــالحات اجتمــاعی اقتضــایش وجــود تفســیر اجتمــاعی بــوده 

ــاکتچی،  ــاطی 997: 1993)پ ــو( و ارتب ــان  هیدوس ــا آنمی ــال   ه ــت. در س ــرار اس و  1911برق

هـدایت و   پس از اشغال مصـر توسـط انگلـیس، مقـاالتی بـه قلـم شـیخ محمـد عبـده تحـت          

شـد کـه بیـانگر ابعـاد      ی در مجلـه العـروه الـوثقی چـاپ مـی     اسـدآباد  نیالد جمالتربیت سید 

در  هــا آن(. 11م: 1347، رضــا دیرشــنظــامی اســالم بــود )رک:  -اجتمــاعی و مــدنی -معنــوی

به دنبال ایـن بودنـد کـه بـا اسـتفاده از نصـوص دینـی و برگشـت بـه دیـن،           »نگارش مقاالت 
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کــن   ای جهــان اســالم و وابســتگی بــه دول بیگانــه را ریشــه     هــ اســتبداد در حکومــت 

ــ        َّــ    إ ن  الل ه  ال ی غ ی ر  مــا ب ق و م  ح ت           »( ســید جمــال بــه اســتناد آیــه993پــاکتچی، همــان: «)کننــد  ْ ْ  ِّــ م     آ  آ م    َّــ      م

ْ  ِّــ م       آ ْ أ    ــ آ     ی غ ی ر وا مــا ب أ ن ف س ه م       ــه خداونــد ام تــی را از جایگــاه      ( یــادآور مــی 11)رعــد،«   م                                                شــود ک

هـای الهـی کـه بـر اسـاس حکمـت                 از سـن ت  کـه  آنگـاه اش بـه زیـر نکشـیده مگـر      غیرتمندی

 (66: 1939)نفیسی، « اند، سرپیچی کرده است. بالغه شکل گرفته

در ادامه ایـن مسـیر و بـه هـدف اصـالحات دینـی در جامعـه مسـلمین، نگـاهی نـو                 

هــایی بــا محتــوای  وجــود آمــد کــه منجــر بــه نگــارش کتــاب              ــ                  در فهــم و تعم ق در قــرآن بــه  

هــای آن  هــا در ایـن مسـیر بــود. ازجملـه ویژگـی     سـیر المنــار از اولـین گـام   تفسـیری شـد. تف  

مانــدگی جوامــع اســالمی، امکــان بنــای  توجــه بــه مشــکالت کنــونی مســلمین، دلیــل عقــب 

                       ـ                                                               ای نیرومند و بازگشت ام ت اسـالمی بـه انقـالب قرآنـی حقیقـی، عنایـت ویـژه بـرای            جامعه

ــمن     ــا دش ــه ب ــوین و مواجه ــالمی ن ــدن اس ــه تم ــتیابی ب ــتعمار  دس ــری اس ــات فک و تهاجم

ــت،  ــی )   465: 1995،9)معرف ــطفی مراغ ــد مص ــیخ احم ــت. ش ــر 1346-1991( اس ( در مص

ــز در تفســیرش    ــده تربیــت یافــت. او نی ــود کــه در مکتــب عب مشــکالت »یکــی از کســانی ب

هـا را بـا هـدایت قـرآن      هـای اسـالمی را نشـان داد و همـه آن     جامعه و دالیل انحطاط دولـت 

 (  493م: 1351ی، )الذهب« معالجه کرد.

ــه      ــد،     نمون ــن حــوزه ش ــه موجــب تحــول در ای ــاعی ک ــیرهای اجتم ــر از تفس ای دیگ

ق( اسـت کـه در مصـر شـهید شـد      1995فی ظالل القرآن از سید بـن قطـب بـن الشـاذلی )م    »

ــا جهــت  ــری و تفســیر خــود را ب ــائل    گی ــه مس ــراه ســاخته و ب ــادی هم ــای سیاســی و جه ه

( در ایــن تفســیر کــه 443: 1999)رضــایی اصــفهانی، « اجتمــاعی توجــه خــاص کــرده اســت.

 -                       م                      هـای ادبـی قـرآن و هـم بـه ب عـد سیاسـی        سید قطب در دوران زندان نگاشته هم بـه زیبـایی  

مفـاهیمی چـون جاهلیـت مـدرن، حکومـت اسـالمی و       »اجتماعی آن اهتمـام داشـته اسـت و    

ــاد و هجــرت  ــریعت، جه ــرای ش ــه« اج ــد،  )آدین ــع  41: 1937ون ــه از مباحــث روز جوام ( ک

ــود، در  ــود   اســالمی ب ــد ب ــرد. ســید قطــب معتق ــرای پیشــروی و گســتراندن  »آن مطــرح ک ب
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هـا، عـالوه بـر تبلیــغ و     بخـش اسـالم و اعطـاء حقـوق انســانی بـه همـه انسـان        نسـیم رهـایی  

کنـد، بـه حرکـت نیـز نیـاز اسـت تـا بـا موانـع           هـا مقابلـه مـی    روشنگری که با عقاید و بیـنش 

ــود   ــه ش ــر راه مواج ــر س ــود ب ــادی موج ــی، « م ــر وی 653: 1993)سیاوش ــری »( در نظ دادگ

تـرین امـانتی اسـت کـه حـاکم اسـالمی ملـزم بـه ادای آن          مبنای حکومـت اسـالمی و بـزری   

                                       ـ                                    باشـد و عـدالت تنهـا در زمـین در صـورتی تحق ق خواهـد یافـت کــه در           در قبـال مـردم مـی   

بــه نقــل از  45ونــد، پروینــی، همــان:  )آدینــه« زمــین حکومــت شــریعت اســالمی برپــا شــود.

ــلع ج  ــالم و ص ــب:  اس ــید قط ــانی س ــالمی در دوره    919ه ــام اس ــرین بن ــی از متفک ( او یک

ــران در      ــاعی ای ــلحان اجتم ــا و مص ــیاری از علم ــه بس ــارش موردتوج ــه آث ــت ک ــر اس معاص

 جریان مبارزه با حکومت پهلوی قرار گرفت.  

بــدین ترتیــب در جهــان اســالم خیزشــی در جهــت پاســخگویی بــه نیازهــای              

سیاسـی از آن، بـه جهـت     -ن و اسـتنباط مسـائل اجتمـاعی                  ـ                    اجتماعی بـا تعم ق در آیـات قـرآ     

بهبـود حیــات اجتمــاعی مســلمانان و ایجـاد تحــولی نــو از مصــر آغـاز شــد. ایــن جریــان در    

                                                                                                 ایــران نیــز میــان اندیشــمندان و مفســران طرفــدارانی جــد ی داشــت. خصوصــا  بــا روی کــار  

اجتمـاعی   آمدن حکومـت مسـتبد و طـاغوتی پهلـوی، نیـاز بـه ایـن حضـور قـرآن درصـحنه          

 شد. در راستای آرمان تشکیل حکومت اسالمی بیش از گذشته احساس می

 . المیزان پایه نظری انقالب9

تفسیر المیـزان ازجملـه تفاسـیری اسـت کـه در دنیـای مـدرن و در پـی حـوادثی اثرگـذار           

 -تفسـیر جـامعی آکنـده از مباحـث نظـری     »در دنیای اسالم پـا بـه عرصـه اجتمـاع گذاشـت.      

نگی فلسـفی کـه مؤلـف آن عـالوه بـر الگوهـای تفسـیری غالـب، مطـالبی کـه در           تحلیلی با ر

 (.471: 1995،9)معرفت، « آوری کرد شده بود، جمع نهضت مدرن تفسیر مطرح

    ْ ُّ  ـ    َّـ          ـ     أـ آ م         آ م         آ  ـ               یـا أ ی ه ا ال ذین  آم ن وا اص ب ر وا و  صـاب ر وا و  راب ط وا و              »عالمه طباطبایی با استناد بـه آیـه       

( عمـوم قـوانین اسـالم را دارای بطنـی اجتمـاعی      911عمـران،  )آل«    ـ      أ   مـ    ك م  ت ف ل ح ون      َّ        َّـ   ْ    َّ ات ق وا الل ه  ل ع ل   
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داننــد و بــا ایــن اعتقــاد کــه اســالم در همــه قــوانین عبــادی، معــاملی، سیاســی، اخالقــی   مــی

خــود، بــه جامعــه نظــر دارد، اجتمــاعی بــودن اســالم در معــارف اصــلی و اساســی را نتیجــه  

مباحــث اجتمــاعی و سیاســی کــه »(. بــدین ترتیــب 179-171تــا:  گیرنــد )طباطبــایی، بــی مــی

ــه   ــیر در ده ــن تفس ــا  91ای ــرح 61ت ــته و ط ــود برجس ــه  نم ــرح ازجمل ــوم ط ــ مل ک  » مفه     

ــاعی ــت» و« اجتم ــاعی حکوم ــی اجتم ــی ،«دین ــون از یک ــری مت ــرح نظ ــت در  مط  حکوم

ــای در اســالمی جمهــوری دال تکــوین و اســالمی ــر. اســت اســالمی انقــالب گفتمــان معن   ب

 دهـه  در اسـالمی  انقـالب  متفکـران  نظـری  پشـتوانه  را المیـزان  تفسـیر  تـوان  مـی  اسـاس،  ایـن 

ــت 61 ــدم،  «)دانس ــی مق ــماعیلی و یزدان ــات   ( »41: 1937اس ــات آی ــل خطاب ــا تحلی ــه ب عالم

ــاعی       ــت اجتم ــالمی و ماهی ــه اس ــدایی جامع ــونگی پی ــه چگ ــز ب ــریم نی ــرآن ک ــام در ق احک

بــه   (175: 1997مقــدم،  )یزدانــی« رســد حکومــت اســالمی بــر اســاس همــین خطابــات مــی 

  شـود  مـی  باور ایشان، از اینکـه بیشـتر خطابـات قـرآن متوجـه عمـوم مـؤمنین اسـت اسـتفاده         

  آنکـه  بـی                                         آ                                        که دین یک صـبغه و روش اجتمـاعی اسـت و زمـام  امـور بـه دسـت مـردم اسـت.         

بـا سـایرین، تفـاوتی     میـان پیغمبـر   حتـی در امـر مسـئولیت   . باشـد  برتـری  دیگری بر کسی را

انـد و لـذا    «تربیـت  و هـدایت  صـاحب دعـوت،  »                                        تنها مزی ت پیـامبر در ایـن اسـت کـه      نیست.

ــرای سرپرســتی جامعــه تعیــین شــده  ــد ب ــایی،  از جانــب خداون  -139: 4، ج1971انــد )طباطب

ـ ا به(. 139 ـ ترت نی هـای غربـی    مبنـای مردمـی بـودن حکومـت و تفـاوت آن بـا دموکراسـی        بی

شـود، تبیـین    می از آیـات قـرآن اسـتنباط مـی    هـایی کـه بـرای رهبـر جامعـه اسـال       را با ویژگی

 کند. می

ــات)آل    ــان، آی ــق ایش ــاه عمی ــران،  در نگ ــام،116عم ــده،163، انع ــال،9، مائ ( و ... 45،انف

دهـد کـه همگـی افـراد جامعـه در حفـ  و حراسـت         دستور بنای یک اجتماع اسـالمی را مـی  

ــند )    ــته باش ــاد داش ــاق و اتح ــاع از آن ات ف ــوی و دف ــادی و معن ــای م ــی                                                                                مزای ــایی، ب ــا:  طباطب ت

ــن      117 ــت را روش ــام و حکوم ــری از نظ ــن دیگ ــفی رک ــی و فلس ــانی عقل ــا مب ــه ب (. عالم

کنند که همان اسالمی بـودن و پـایمردی مسـلمانان بـر ایـن ویژگـی اسـت. اتحـاد جامعـه           می
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ایجـاد حکـومتی اسـالمی، کارآمـدی و      برفـرض اسالمی در سـایه اهلل نکتـه مهمـی اسـت کـه      

                      م                                      کنــد. همچنــین در تکمیــل ب عــد اســالمی والیــت و سرپرســتی  مــی جــاودانگی آن را تضــمین

ــه    ــه آیـ ــتناد بـ ــا اسـ ــه بـ ــا م ح م د  إ ال  ر س ول  ق د  خ ل ت               » جامعـ ــ أ     و  مـ ْ ْ ـ ــ    ــ  و ْ ـ ــ ا  آ َّ    مـ ــ    م ن  ق ب ل ه                  م   مـ ــ   ْ     ـ   ـ

                                                                         ( داللـت  التـزام مسـلمین بـه والیـت، بـرای حفـ  و پاسداشـت شـئون          144عمران، آل«)    ُّ م الر س ل

 (.  97: 1937و یزدانی مقدم،  کنند )اسماعیلی اجتماعی اسالم را اثبات می

ــرآن،    »      ــو ق ــاع در پرت ــراد اجتم ــری و روحــی اف ــای فک نواندیشــی، جســتجوی نیازه

ــاع از ارزش ــری و       دف ــدگی بش ــام زن ــادات در اداره نظ ــارآیی اعتق ــات ک ــی و اثب ــای دین ه

ــه ســوی کمــال و ســعادت، از خطــوط برجســته و روشــن تفســیر   هــدایت جامعــه انســانی ب

ــت. ــزان اس ــه ( »19: 1991وودی، )دا« المی ــائل ریش ــر مس ــالوه ب ــه   ع ــایی ب ــه طباطب ای، عالم

: 1977)زهرایـی،  « هایی کـه در جلـوی پـای تشـیع قرارگرفتـه نیـز پاسـخ گفتـه اسـت.          چالش

ــدی آن در    191 ــا مســائل روز و کارآم ــن ب ــاق دی ــرای انطب ــه ب ــه شــبهاتی ک (  پاســخگویی ب

ــی   ــرح م ــاعی مط ــکالت اجتم ــل مش ــاد  ح ــدهای بنی ــه نق ــد. ازجمل ــان، ش ــئله »ین مخالف مس

تعارض علم و دین و تعـارض دیـن و عقـل اسـت کـه عالمـه در چنـدین جـای المیـزان بـه           

ــی ــردازد. آن م ــازی، « پ ــدین73: 1939)ای ــی   ( ب ــانی عقل ــا گفتم ــایی ب ــه طباطب ــه عالم  -گون

ــن در ــل شــبهه فلســفی از ســاحت دی ــت   مقاب ــه حکوم ــرده و نظری ــاع ک ــی دشــمنان دف افکن

 بر مبنای آیات قرآن مورد واکاوی قراردادند.اسالمی و نقش مردم را 

هــای فلســفی و عقلــی عالمــه طباطبــایی  زبــان عربــی تفســیر المیــزان و وفــور بحــث     

در آن، مــانع نفــوذ و رواج آن در میــان تــوده مــردم ایــران بــود؛ امــا در میــان اندیشــمندان و  

ارزه بــا رژیــم هــایی کــه در دوران مبــ متفکــران جایگــاه ویــژه داشــت. بســیاری از شخصــیت

نقــش رهبــری دینــی را در میــان مــردم داشــتند مســتقیم یــا غیرمســتقیم از شــاگردان کــالس  

هـای بلنـد ایشـان را بـه      تفسیر عالمه بودند که برخـی از آنـان چـون شـهید مطهـری، اندیشـه      

زده ایـران تبیـین کردنـد و در نهضـتی کـه       زبانی ساده و بـه فراخـور نیـاز روز جامعـه خفقـان     

ام خمینـی شـکل گرفـت، از نیروهـای پیشـرو و حلقـه اصـلی یـاران ایشـان بـه           به رهبری امـ 
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                                                                       آمیـز نیسـت کـه تفسـیر المیـزان  عالمـه طباطبـایی را بـه دلیـل           رفتند. بنابراین مبالغـه  شمار می

هــای  تبیــین مبــانی نظــام جمهــوری اســالمی و تربیــت شــاگردان برجســته بــر مبنــای اندیشــه

گیـری انقـالب اسـالمی سـال      مکتبـی شـکل   -ریاجتماعی اصـیل اسـالم، بسـتر فکـ     -سیاسی

 ریزی کرد. بدانیم که نظریه حکومت سیاسی اسالم را پی  67

 . پرتویی از قرآن، محر ک قیام و نهضت اسالمی4

زدگـی از اسـالم و گـرایش بـه غـرب       هـا در ایـران، دل   در دورانی که در حتی میـان طلبـه  

در زمــان اوج اختنــاق و خفقــان ش. بــه بعــد و  1919هــای  و شــرق رواج داشــت و در ســال

اهلل ســید محمــود طالقــانی آغــازگر حرکتــی شــد کــه در پــی آن نهضــت  رزیــم پهلــوی آیــت

روشنگری دینـی بـه وجـود آمـد و بسـیاری از مبـارزان مـذهبی و جامعـه روشـنفکران دینـی           

: 1، 1999ابوالقاســمی،  هــای قرآنــی وی قــرار گرفتنــد )میــر تحــت تــأثیر اندیشــه و برداشــت

هـای دینـی نرفـت؛ بلکـه بـه هـدف        در تفسیرش بـه سـمت مباحـث کالمـی فرقـه     »و (. ا191

هـدایت مســلمین بــرای رهــایی از سـلطه افکــار تمــدن پســت غربـی در دنیــای کنــونی بــود.    

نــوعی دعــوت بــه زنــدگی حقیقــی جدیــدی از   رو تفســیرش فقــط تفســیر نبــود و بــه ازایــن

ــود. ــه قــرآن در ســخنرانی ( ایــن نگــاه 136: 1979)ایــازی، « خــالل تفســیر قــرآن ب جدیــد ب

شـود. آنجـا    المقـدس نیـز آشـکارا دیـده مـی      اهلل طالقانی در مـؤتمر اسـالمی بیـت    تاریخی آیت

                                                                                 منظـور مـا از قـرآن درس اسـت، تعلـیم اسـت و تـدب ر در آن و بـدین ترتیـب          »گویـد:   که می

ــی ــا م ــری       م ــه رهب ــد ک ــردانیم ... خــواهیم دی ــه محق ق گ ــرآن را در جامع ــایق ق ــوانیم حق ــ                                                       ت                                   

همــه در                                               هــای زنــدگی و تنــو ع علــوم و چگــونگی آن  المی و دســتورالعمل کــار و برنامــهاســ

ــا  913)میــر ابوالقاســمی، همــان: « قــرآن کــریم آمــده اســت. ــود کــه ب ( ایــن همــان کــاری ب

انــدازی جلســات تفســیر در مســجد هــدایت آغــاز شــد. طالقــانی در جلســات تفســیرش    راه

داد تـا در قـرآن    طـالب بـود بـه همـه میـدان مـی      که نقطه پیوند و اتصالی بـین دانشـجویان و   

                              ای از تفاسـیر تـدب ری اسـت                                                                            اندیشه و تدب ر کننـد. درواقـع کتـاب پرتـویی از قـرآن نیـز نمونـه       



 در جهان اسالم؛ فرصتها و چالشها میقرآن کر یاجتماع ریتفس یالملل نیب شیهما نینخست          186

 

 

( کـه از همـین جلسـات هفتگـی کوچـک مسـجد هـدایت بیـرون آمـد          919: 1993)پاکتچی، 

ــرا ییهــا اســالم پاســخ»و رســالت داشــت نشــان دهــد کــه   ــجد یهــا پرســش یب و  دارد دی

ــابرا ــت.    نیبن ــر اس ــان معاص ــا جه ــق ب ــبراهامآ« )منطب ــت (656: 1994 ان،ی ــانی  آی اهلل طالق

ــ ارشــاد و  هینیو مفــتع و در حســ یبهشــت ،یمطهــر دیشــد کــه توســط شــه یآغــازگر حرکت

ــه  ــا ادام ــتیمســجد قب ــاعی 141همــان: ،یرابوالقاســمی)م اف ــانون اجتم ــه ک  -( و مســجد را ب

 زان تبدیل کرد.سیاسی و پایگاه هدایت انقالب و مبار

ی تســلط خفقــان، از هــا ســالدر »حکیمــی بــه نقــل از دکتــر علــی شــریعتی آورده اســت 

، میآمـد  یمـ بـود، وقتـی بـه تهـران      فرورفتـه در سـکوت مـری    جـا  همـه به بعد، کـه   99سال 

چشممان روشن و دلمان گرم بود بـه مسـجد هـدایت و صـدای مـردی کـه هنـوز بـه گـوش          

ــ ــ یم ــی .« دیرس ــی، ب ــا:  )حکیم ــد از    ( »917ت ــل و بع ــتازان قب ــدان و پیش ــیاری از مجاه بس

انقالب ماننـد شـهید نـواب صـفوی، شـهید حنیـف نـژاد، شـهید رجـایی، دکتـر چمـران و ...            

ــآدر زمــره شــاگردان جلســات قرآنــی  ( 991میرابوالقاســمی، همــان: «)طالقــانی بودنــد اهلل تی

ــآ ــین  اهلل تی ــه« ل اهللجهــاد فــی ســبی»طالقــانی در تبی ــه آی ــا اســتناد ب ــات ل وه م » ب ــ    ح ت   ال                م    و  ق َّ   

ــ و        ــ       ِّ  م    َّــ    ت ك ون  ف ت ن ة  و  ی ك ون  الــد ین  ل ل ه          (، رســاندن صــدای حــق و حقیقــت بــه مــردم  93)انفــال، « ْ   ــ       أْ 

یی کــه ســدی بــر ســر راه حقــوق مــردم  هــا قــدرتدنیــا، برداشــتن موانــع حیــات بشــری و 

کــه مبــارزه در  داننــد یمــز مصــادیق فتنــه آور را ا از فضــاهای اختنــاق هــا آنی آزادهســتند و 

 (. 11تا:  در زمره جهاد فی سبیل اهلل است )طالقانی، بی ها آنجهت 

وی ذیــل آیــات ابتــدایی ســوره عادیــات روش و تاکتیــک مجاهــدان و ســرعت عملشــان  

کـه   ردیـ گ یمـ سـازد و چنـین نتیجـه     را در حذف دشمنان و پیشبرد دعـوت اسـالم تبیـین مـی    

هـای   ماندنـد؛ بلکـه بـا همـان انگیـزه      ر انتظار توافـق اوضـاع و شـرایط نمـی    مجاهدین اسالم د

رفتنــد و اوضــاع و شــرایط را در مســیر  خــدایی و ایمــانی، در راه مشــخص خــود پــیش مــی 

 (.  1719-1711: 1993،9)طالقانی،  بردند یماراده خود پیش 
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اجتمـاعی   -طالقـانی در ایـن جلسـات بـا تطـابق آیـات قـران بـا اوضـاع سیاسـی           اهلل تیآ

ــوی     ــی تلمیحــی حکومــت پهل ــا معرف ــاد و شــهادت ب ــات جه ــران و تفســیر آی ــهای ــوان ب  عن

ــدایت     ــارزه ه ــیر مب ــان را در مس ــاغوت، جوان ــط ــد یم ــن   کردن ــادی ای ــاخت اعتق و زیرس

ــوزه ــر آم ــان ب ــی   نهضــت را چن ــد کــه شــهادت در ایــن راه آرزوی ــی اســتوار کردن هــای قرآن

ــرزه   »شــیرین شــد.  ــه ل ــه اســلحه، رژیــم پهلــوی را ب ــا دســت بــردن ب ــین گروهــی کــه ب اول

فعالیـت چشـمگیری در ایـران     49-97ی بـین  هـا  در سـال انداخت، فدائیان اسـالم بودنـد کـه    

هــای  واب صــفوی رهبــر فــدائیان اســالم از زمــره شــاگردان آن روز )ســالداشــتند و شــهید نــ

 (671: 1999)میر ابوالقاسمی، « طالقانی بود. اهلل تیآ( جلسات تفسیر قرآن 91-96

ـ انگطالقانی به جهت اصالح    ـ م        ـ       ث م  كـان  م ن       » و مبـانی قیـام مـردم بـا اشـاره بـه آیـه         هـا  زهی

ــ   ال ذین  آم ن وا و  ت واص و ا ب الص ب           ــ     آ   َّ  ْ ــ      ْ    ــ           ــ  ر  و  ت واص و ا ب ال م ر ح م ة       َّ ــ     آ  أ          ْ ــد، «) آ    ْ    ــا راه17بل ــده ( تنه ــای  حــل عق ه

ــی و مســائل  ــهروان ــچیپ هــم ب ــاع   دهی ــه اجتم ــراد آزاد ب ــدن اف ــاعی و اقتصــادی را گرایی اجتم

کـرد کـه گـرایش بـه چنـین اجتمـاعی  از روی ایمـان و         دانسـت و بیـان مـی    رهبری شده مـی 

ی خـدا و خشـنودی اوسـت و    سـو  بـه ین راه تـر  قربت و در راه خـدا، یگانـه و روشـن    قصد به

 (.1679: 1993،9گونه خیرات را در پی دارد )طالقانی،  همه

ْ   ــ      مــ      أ آ  ــ أ     َّـ  آ ْ ــ أ م م    ك ن ت م  خ ی ر  أ م ة  أ خ ر ج ت  ل لن اس  ت أ م ر ون             » طبـق آیــه   ْ ــ آب ال م ع ر وف  و  ت ن ه و ن  ع ن  ال م ن ك ر              أــ      «  آــ  أ     م       ْ  أ  ــ       ــ آ   أ م أ

معـروف و نـاهی از منکـر و دارای    ( زمینه قیام امتی که تـالی آیـات و آمـر بـه     111عمران، )آل

و هم مقصـدند   اند افتهیدرشود. لذا همین که اصول کتاب را  تر می مسئولیت جهانی است، فراهم

» کننـد   با همه قوای فکری و عملی خود برخاسته، آیات را تالوت مـی    (،   113   ،        ال عمران  «)امه»

( بـدین  961 -961)همان: « اهلل.یومنون ب»روند و در جهت ایمان پیش می« قائمه یتلون ایات اهلل

های تفسیری با قرآن در صحنه  ها و برداشت ویژه آخرین بحث به»ترتیب پرتویی از قرآن ایشان 

که در اولین روزهای نویدبخش پیـروزی انقـالب و آغـاز حرکـت و هـدایت نظـام جمهـوری        

به حد کمال رساند  بینی و بینش قرآنی عرضه نمود، دیدگاه وی را درباره قرآن اسالمی، با جهان
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کرده را به شناخت بیشتر قرآن و معارف آن جلـب   نسل جوان تحصیل ژهیو بهمسلمانان  توجهو 

 (.191: 1999)میر ابوالقاسمی، « نمود

اهلل طالقــانی قیــام مــردم ایــران علیــه اســتعمار داخلــی و خــارجی و اســتبداد داخلــی  آیــت

هـا در جهـت قیـام بـه قسـط          ـ  مل ت   در جهت ایجاد مکتـب نـوین در دنیـا را راهگشـای همـه     

کننـد و   ( معرفـی مـی  96)حدیـد، « لیقـوم النـاس بالقسـط   »                ـ                    و در راستای تحق ق رسـالت انبیـاء     

ــرک   ــد و ش ــط را توحی ــان   قس ــری و آزادی انس ــع بش ــی از جوام ــی   زدای ــا م ــا معن ــد  ه کن

هــای مردمــی خروشــیدن گرفــت.  (. از ایــن زمــان بــود کـه جنــبش 41 -94تــا:  )طالقـانی، بــی 

ــرآن» ــویی از ق ــدب « پرت ــاتر         و ت ــر درآی ــدئولوژیکی در ،آنق ــالح ای و  انیدســت دانشــجو س

بـود   چنـین  ایـن . ابنـد یراه خـود را ب  ،حکومـت                                مبـارزه بـا ظلـم و خفقـان      یتا بـرا  شدطالب 

 زد، یاو جوانـه مـ   ریکـه در جلسـات تفسـ    یو جنـبش مکتبـ   یطالقـان  یاز خط فکـر  میکه رژ

ــرد  ــر ک ــاس خط ــ  هاحس ــات تفس ــدا  ریو جلس ــجد ه ــد  تیمس ــل ش ــل از اتعطی ــهی. غاف  نک

 شد. و هر روز تقویت می داشت زیحاصلخ ینیدر زم شهینهضت ر نیا یها جوانه

 با طاغوت. آشنایی با قرآن تئوری مبارزه 6

بــرای »( از معــدود اندیشــمندانی اســت کــه    1969-1939شــهید مرتضــی مطهــری)   

رهایی ملت ایـران، ایـدئولوژی اسـالمی را مطـرح و بـا بیـان و قلـم خـود آن را پـرورش داد          

عنـوان   هـای سیاسـی جهـان و جلـوه دادن آن بـه      و در هماهنگ سـاختن اسـالم بـا دگرگـونی    

( ایشــان از محضــر بزرگــانی 47: 1997)اســحاقی،  «ای داشــت. مکتبــی مســتقل نقــش ارزنــده

العظمـی بروجـردی، امـام خمینـی و عالمـه طباطبـایی بهـره بردنـد و بـه لحـاو            اهلل چون آیت

شــک تحــت تــأثیر  روش قــرآن بــه قــرآن در تفســیر و توجــه بــه مســائل اجتمــاعی روز بــی 

ه نظــرات شخصــیت عالمــه طباطبــایی و المیــزان بودنــد کــه ایــن امــر از ارجاعــات متعــدد بــ

عالمه در المیـزان در مباحـث تفسـیری اسـتاد مطهـری مشـهود اسـت. امـا بـه دلیـل حضـور            

ــه     ــا و ســؤاالت، جنب ــوه نیازه ــا انب ــه ب ــه و مواجه ــتن جامع شــهید مطهــری در دانشــگاه و م
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ــار و ســخنان ایشــان گســترده  ــرآن در آث ــان،   اجتمــاعی ق ــت )حبیبی ــزان نمــود یاف ــر از المی ت

1931 :95-93.) 

عــدم  ازجملــهشناســی عوامــل شکســت ایــن حرکــت   خــرداد و آســیب 16 بعــد از قیــام

ــری    ــتاد مطه ــتین، اس ــردم از اســالم راس ــوده م ــوب ت ــاهی مطل ــه   درصــددآگ ــا ب ــد ت برآمدن

ی بــرای کــادر ســازتــدوین ایــدئولوژی اســالمی بــه زبــان روز و قابــل فهــم عمــوم مــردم و  

دیــن از دیــدگاه »(. 53-59: 1973نهضــت اســالمی همــت گمــارد )زنــدگانی اســتاد مطهــری، 

ــت مصــداق    ــردن سیاســت از دیان ــ     م ی ق ول ون  ن ؤ م ن      » اســتاد شــامل سیاســت اســت و جــدا ک ــ              

ــ      ب ب ع ض    ــ     و  ن ك ف ر  ب ب ع ض       آ ــ م  آ ــران، «)    ْ  أ   ــحاقی، «)(اســت61آل عم ــری در ( »51: 1997اس ــهید مطه ش

ــا رویکــرد اجتمــاعی مــورد بررســی قــرار داده اســت و از    مــوارد متعــددی آیــات قــرآن را ب

اجتمـاعی مسـلمانان را از    -هـای سیاسـی   کنـد پاسـخ نیازهـا و پرسـش     تـالش مـی   این زاویـه 

 7و3در ایــات « مــرض قلــب»( لــذا در تفســیر 57: 1997)رضــایی اصــفهانی، « قــرآن بگیــرد.

و  دهـد  یمـ صـف و ... نسـبت بـه فسـاد قلـب توسـط  اسـتعمار هشـدار          6مطففین،  14بقره، 

: 1991ورزد )مطهـری،   اسـت تأکیـد مـی    قـرآن  موردتوجـه بر پاکی و تعـالی روح جامعـه کـه    

56.) 

ــال  ــان      1945در س ــی از همفکرانش ــری و جمع ــتاد مطه ــت اس ــه هم ــاد ب ــینیه ارش حس

هـای اسـتاد در حسـینیه ارشـاد از      سـخنرانی »شـود.   برای طرح مباحـث اسـالمی انتخـاب مـی    

ــود.  ــادی برخــوردار ب : 1973)زنــدگانی اســتاد مطهــری، « شــور و حــال و صــبغه انقالبــی زی

هـای   اما دیری ندایید کـه حساسـیت رژیـم نسـبت بـه ایـن کـانون انقالبـی و روشـنگری         ( 99

ــه بــروز اخــتالف در کــادر مرکــزی حســینیه و تعطیلــی جلســات شــد. هرچنــد    آن، منجــر ب

های اسـتاد بـه نـام تفسـیر قـرآن نبـود امـا کمتـر بحثـی از ایشـان بـدون             جلسات و سخنرانی

اجتمـاعی روز مسـلمانان همـراه     -اوضـاع سیاسـی  هـا بـا    استناد به آیات قـرآن و مطابقـت آن  

منتقـل شـد. ایشـان    « الجـواد »بعد از تعطیلـی حسـینیه ارشـاد، پایگـاه اسـتاد بـه مسـجد        »بود. 
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هــای  هــای تفســیر قــرآن و بحــث اداره و امامــت ایــن مســجد را بــر عهــده گرفــت و نشســت

 (96: 1997)اسحاقی، « کرد. علمی دیگر را در آن برپا می

ْ ـ   ْ     ـ أ    م مـْ     آ  أ   ِّ         ْ أ ْ أ        مـ م   أ                 ل ق د  أ ر س ل نا ر س ل نا ب ال ب ی نـات  و  أ ن ز ل نـا م ع ه م  ال ك تـاب             » ر ضمن تفسـیر آیـه   استاد مطهری د  ْ

( در کنـار رسـالت انبیـا در اشـاعه دیـن، مسـئولیت همـه مـردم جامعـه          96حدیـد، «)      أ     و  ال میزان

و نیــرو میســر  زور بــهکننــد کــه گــاهی بــا توســل  در تــرویج و صــیانت از دیــن را تبیــین مــی

( مهیــا و 56( و )انفــال،51( و بــا اشــاره بــه آیــات   )انفــال،199: 1999هــری)ب(، اســت )مط

نیرومند بـودن همیشـگی مسـلمانان بـرای جنـگ و مبـارزه در راه تحقـق اهـداف اسـالمی را          

(. ایشــان اصــل جهــاد را در اســالم، از     179: 1999شــوند )مطهری)الــف(،    یــادآور مــی  

ورزنـد و ادامـه    ننـد کـه در راه باطـل اصـرار مـی     دا دستورات اصیل برای مقابله با کسـانی مـی  

ــال    ــها )انف ــون فتن ــی ال تک ــد    93،آن را ﴿حت ــت و خداون ــل حقیق ــر در مقاب ــلیم بش ( و تس

ــی ــروری م ــف(،  ض ــد )مطهری)ال ــه   67: 1999دانن ــرآن را ب ــری ق ــهید مطه ــه ش ــن گون (. ای

ــر ســکوت مصــلحت  ــی در براب ــارزان و منطق ــتقن مب ــا   ســالح م ــد و ب ــدیل کردن اندیشــان تب

هـایی کـه همگـام بـا نیروهـای مـؤمن        وجه دادن جوانان به مبنای مکتبـی و اهـداف سـازمان   ت

انقالبی، به ظاهر هـم جهـت بـا هـم در مسـیر مبـارزه بـا طـاغوت بودنـد، آنـان را از اعمـالی            

دارنـد ﴿ال تعتـدواا    تـوزی نسـبت بـه دشـمن اسـت برحـذر مـی        که ناشی از احساسات و کینه

ــره/ ــارزه و131)بق ــانی آن     ( و ارزش مب ــزه ایم ــی و انگی ــبغه اله ــمن را در ص ــا دش ــگ ب جن

 (.167: 1999کنند )مطهری)ب(،  خالصه می

ــا آیه)ق د      69پــس از پیــروزی انقــالب نیــز در فــروردین  ــا اســتناد ب ــ              در مســجد الجــواد ب  ْ                                

ْ      ْ ـ و       ـ           ال ت ق تـا ف ئ ة  ت قات ل  فـی          ْ ْ ـ   آ ف ئ ت ی ن          ْ   ـ      ـ و       كان  ل ك م  آی ة  فـی      ( انقـالب اسـالمی   19عمـران،   )آل   ـ   آ    َّـ   س بیل  الل ه        أْ 

کننـد   مـی طلبـی معرفـی    خـواهی و عقیـده   مردم ایران را انقالبی ایـدئولوژیک بـا انگیـزه آرمـان    

ــری،  ــالب را از دورن  95: 1976)ر.ک: مطه ــراف نهضــت و انق ــر انح ــ     ال ی و م  ی ئ س      » ( و خط ــ          أ  

ــ   م     ال ذین  ك ف ر وا م ن  دیــن ك م  ف ال ت خ ش و ه م              ْ ــ  ْ  أ ــ م     ــ      آ     ْ   ْ  ْ ــ   و  اخ ش و ن      َّــ       ْ ( 99 -96: 1976( )مطهــری، 9)مائــده،«       أ

می کننـد و پاسـداری و پـایمردی در راه اسـالم و نظـام جمهـوری اسـال        به همـه گوشـزد مـی   
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کننــد. ایــن نگــاه اجتمــاعی و ژرف  مســتمر ملــت بــه آنــان توصــیه مــی  را بــه عنــوان وظیفــه

استاد مطهری نسبت بـه حفـ  و صـیانت از حکومـت اسـالمی تـا جـایی اسـت کـه هجـرت           

بــرای کســب علــم و تخصــص در جهــت رفــع نیــاز و عــدم وابســتگی جامعــه اســالمی بــه  

ــداقی از ــان را مص ــاج را  إ ل   الل      » بیگانگ ــ   م ه ــ     َّ ــ     ه  و  ر س ول ه    م   آ     آْ  ــاء،«          م ــی111)نس ــمارند )رک:  ( برم ش

ــت 96: 1996شــهرویی،  ــان در حرک ــرای جوان ــای فکــری ( و مســیر روشــن ب ــاعی  -ه اجتم

گیـری از تعـالیم جاودانـه آن، ایـن      کننـد تـا بـا بهـره     های قرآنـی ترسـیم مـی    بر اساس اندیشه

 حکومت نوپای اسالمی را به درختی تنومند مبدل سازند.  

 اسالمی، تفسیر امام خمینی از قرآن. انقالب 5

هـای مختلـف در آسـتانه پیـروزی انقـالب و پـس از        بیانات امـام خمینـی)ره( در مناسـب   

ــه خــوبی گویــای محتــوای اســالمی ایــن نهضــت و جایگــاه قــرآن در آن اســت.    امــام »آن ب

ن دچــار آ هبــ هگذشــت یهــا در قــرن یامــت اســالم هرا کــ یو مشــکالت تفــاآ  هشــیری نــیمخ

سـو   کیـ گـرفتن از اسـالم نـاب از     هشـد، فاصـل   یزوال تمـدن اسـالم    ب رکـود و شده و سب

ــتقرار  ــامو اس ــیس نظ ــت   یاس ــتبد، وابس ــی، غهمس ــرو یرمردم ــع عو نامش ــحاکم فیو تض  تی

ـ ید فرهنــگ  جیبـا تــرو  یارجخــاسـتعمارگران   شــانیا      نظــره. بدانسـت  یمــ گـر ید یاز ســو ین

ــدا ــد ییج ــت،یاز س نی ــل  اس ــبب فاص ــلمانان از    هس ــرفتن مس ــد گ ــاب محم ــالم ن و  یاس

 نیقــوان هراه حــل را در بازگشــت بــ  شــانیا رو، نیــن شــدند. ازاآســاز  و تمــدن یفرهنــگ غنــ

ــرا یالهــ ــید تیــحاکم جــادیکــالم، ا کیــو در  یحکومــت اســالم سیتأســ یو تــالش ب  ین

 (149: 1933)زمانی محجوب، .« دانست یم

قمــر )تکــرار یــک مضــمون در ســوره  17بقــره،  9امــام معتقدنــد تأمــل در  آیــاتی چــون 

ــک(،  ــه   44ای کوچ ــانگر وظیف ــل و ... بی ــه     نح ــت ک ــیری اس ــرد تفس ــی در رویک ای اساس

 -151: 1979مفســر بایــد راه اســتفاده از قــران را بــه روی مــردم بگشــاید )موســوی خمینــی، 

ــادی  151 ــتورات عب ــیاری از دس ــرای بس ــام ب ــی  (. ام ــه سیاس ــرآن جنب ــد  -ق ــاعی قائلن اجتم
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حدیــد هــدف بعثــت انبیــاء  96( و بــر اســاس آیــه 449-447: 4، ج1996)موســوی خمینــی، 

را تربیـت انسـان بـر اسـاس روابـط اجتمـاعی عادالنـه در سـایه تشـکیل حکومـت و اجـرای            

ــان مــی ــی،  احکــام بی ــد )موســوی خمین ــام خطــاب الهــی 77: 1994کنن ــا أ ی ه ا الن ب     »(. ام ــ  ی ــ     َّ آ  ُّ ی     ْ  ُّ  

آور و در عــین  ( را خطــابی مســئولیت54انفــال، «)   َّــ م      ــ آ   َّ    ــ     ــ     أ مــ         الل ه  و  م ن  ات ب ع ك  م ن  ال م ؤ م نین                  ــ م  ح س ب ك   

( 614-619: 7، ج1996کننــد )موســوی خمینــی،  حــال افتخــارآمیز بــرای مؤمنــان قلمــداد مــی

اســت،  « طـاغوت »و معتقدنـد کـه هـر نظــام سیاسـی غیـر اسـالمی، چــون حـاکمش مصـداق         

آن از  یناشـ  یاز تبعـات اجتمـاع  « االرض یفسـاذ فـ  »آیـد کـه    آمیز به شـمار مـی   نظامی شرک

ــت ــیم        اس ــان دور کن ــات آن ــلمانان و از حی ــه مس ــرک را از جامع ــار ش ــوظفیم آث ــا م و م

 (.73 :1994 ،ینیخم)موسوی 

امام ضمن معرفـی اسـالم بـه یگانـه مکتـب مبـارزه ضـد اسـتعمار و لـزوم بیـداری امـت            

انــد و  مســلمان در پرتــو قــرآن، خواســتار اســتقالل، آزادی و حکومــت تحــت رهبــری قــرآن 

تأکید دارند که نظـام اسـالمی بایـد محتـوایی اسـالمی داشـته باشـد. ایشـان پیـروزی انقـالب           

انی را مرهـون تجلـی نـور قـرآن در قلـب ملـت و       هـای شـیط   مردم ایـران و غلبـه بـر قـدرت    

داننـد و از ایـن رو هـدف ایـن انقـالب       تمسک به آن بـه عنـوان عامـل سـیادت مسـلمین مـی      

موسـوی خمینـی،   )کننـد   و نهضت را پیاده کـردن احکـام اسـالم و احیـای قـرآن معرفـی مـی       

جامعــه ای از حکومــت قــرآن در  (. بــر ایــن مبنــا جمهــوری اســالمی نمونــه155-137: 1979

 های اسالمی بنا نهاده شد. مسلمانان است که با مدد همین اندیشه

 گیری . نتیجه7

و  یداشــته باشــد، همراهــ جامعــه یدر اعتقــادات و باورهــا شــهیهــا اگــر ر انقــالب ملــت

ــپا ــ  یداری ــردم را در مس ــت.  از ا   ریم ــد داش ــال خواه ــه دنب ــآن ب ــرد و تفک     نی ــ   رو عملک ر                 

ــران هر ــب ــالب کی ــ ،انق ــمگ ینقش ــردم دارد.   ریچش ــوده م ــردن ت ــراه ک ــر در در هم ــن ام ای
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ــدان      ــی دوچن ــی اهمی ت ــومتی مکتب ــکیل حک ــرای تش ــان ب ــالب آن ــران و انق ــی ای ــه دین                                                                                                 جامع

 داشت.

ــزان» ــه کتــب تفســیری اســت  « المی ــا نگــاهاز جمل ــع   یکــه ب ــرای رف ــرآن ب ــه ق جــامع ب

 یحکومـت اسـالم   یریـ گ شـکل  یرا بـرا  کیدئولوژیـ و ا یفلسـف  یمبـان معضالت اجتمـاعی،  

فلسـفی و انطبـاق مسـایل روز بـر دسـتورات قرآنـی        -هـای جـامع عقلـی    بحـث  .تشریع کرد

ــرار     ــد، الگــوی متفکــران اســالمی ق ــین کردن ــات بســیاری تبی ــل آی ــایی ذی ــه طباطب کــه عالم

ای در مکتــب تفســیری ایشــان تربیــت شــدند، کــه  گرفــت. عــالوه بــر آن شــاگردان برجســته

 اسالمی بودند. یاران اصلی امام خمینی در پیشبرد انقالب

                                                                       تفســیری تــدب ری در آیــات قــرآن بــود کــه در اوج ظلمــت و خفقــان  « پرتــویی از قــرآن»

ـ         یکـی از   یاهلل طالقـان  تنظام شاهنشـاهی الگـوی مبـارزان انقالبـی در انگیـزه و عمـل بـود. آی

ـ ا ی قیـام مـردم  مکتب -یاسیس انرهبر ـ     رانی  یملـ  نهضـت و از زمـان   شیبودنـد کـه از سـالها پ

بــا  شــانیاســالم بودنــد. ا یبــر مبنــا رانیــتحــول حکومــت ا شــهیشــدن صــنعت نفــت در اند

 یکــه محمـد عبــده آن را بنــا نهــاد، بــا نگــاه  یریتفســ شجمــال و رو دیســ شــهیالهـام از اند 

 هیــعل یمکتبــ -یاســیبــه کــانون مبــارزات س تیرا در مســجد هــدا رخودیجلســات تفســ ،نــو

 یبـا مبـان   ییهـا  هـا و گـروه   وانـان در انجمـن  ج تیمبـدل کردنـد و بـا هـدا     یشاهنشـاه  میرژ

ـ ید تیـ زعامـت و مرحع  یا گونـه  به ی،اسالم یفکر ـ را بـر پا  ین در  آنـی قر -یمتفکـر اسـال   هی

ــک  ــارزه تش ــازمان  یالتیمب ــهیو س ــو  افت ــت پهل ــا حکوم ــد. ا  یب ــت گرفتن ــانیدر دس ــا  ش ب

عمــل و  یمبنــا را نآاز قــر یاجتمــاع یهــا افــتیهــا و در آمــوزه ره،ین و ســآشــناخت از قــر

ــدداد خــود قــرار شــهیاند ــا دغدغــه عــدالت ن ــاور عم یخــواه و ب ــو ب ــه حــق مــردم در  قی ب

ــت ــارزات س ،حکوم ــیمب ــتبداد را حما  در یاس ــل اس ــمقاب ــر تی ــدکرد یو راهب ــاب ا .ن  نتخ

بـه جوانـان    یبخشـ  رتیو بصـ  میـ رژ هیـ عل ارزاتیـ م نینقطـه آغـاز   یهوشمندانه مسجد بـرا 

ــا تفســ   ــجو ب ــه و دانش ــاع ریطلب ــر یاجتم ــط   آاز ق ــت و رواب ــالح حکوم ــت اص ن در جه

 ینــیمختلــف در جامعــه د یهــا نگــاه انیــم ینــیفرآ مســلمانان، عــالوه بــر وحــدت یاجتمــاع
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ــا در آن را  یاســیس -یاجتمــاع گــاهینقــش مســجد و پا ی، بــه نــوعحــول محــور قــرآن رانی

 .  کرد ایصدر اسالم اح

اجتمـاعی قـرآن اسـت کـه     ای دیگـر از تفسـیر    نمونـه « آشـنایی بـا قـرآن   »سلسله جلسات 

اندیشـگانی   اهلل مطهـری برخـی مبـانی    طرحی جـامع بـرای قیـام و مبـارزه ترسـیم کـرد. آیـت       

 اندیشــمند ایــن. کــرد منتشــر مــردم میــان در ســاده زبــانی بــه را طباطبــایی، عالمــه اســتادش،

 حضــور در مــوثر نقشــی کــه بودنــد انقــالب در شــاخص پــردازان نظریــه از اســالمی بــزری

 در کــه ایشــان آثــار. داشــتند جامعــه روز نیازهــای بــا آن انطبــاق و اجتمــاع هصــحن در قــرآن

 در بـود،  اسـالم  مبـانی  شـناخت  راه در خـوبی  مرجـع  طـاغوت  حکومـت  و اختنـاق  های سال

کـه غالـب    بـود  درحـالی  ایـن . رواج یافـت  سـرعت  بـه  مـردم  تـوده  و نخبگـان  جوانان، میان

 در موجـب تحـول    اسـالم،  مترقـی  هـای  آمـوزه و  قـرآن  بـر  تکیـه  بـا  ایشان آثار ها و سخنرانی

 مبــارزه و حرکــت بــرای مســتحکم نظــری هــای پایــه گیــری شــکل و ایــران طــاغوتی جامعــه

 شد. مردم

بودنــد کــه در  رانیــا یانقــالب اســالم یروزیــمــوثر در پ یروهــایاز ن یینمونــه هــا نهــایا

ـ پ ریمسـ  ،نآبـه قـر   یپرتو نگاه اجتماع کردنـد و بـا    هـدایت بـر طـاغوت و اسـتبداد را     یروزی

ـ ا یفهم مبان نظـام   هیدر سـا  ی،و اجتمـاع  یبـه سـعادت فـرد    دنیرسـ  یاسـالم بـرا   کیدولوژی

ـ یو جامعـه د  نـد ن بهـره برد آاز  ،یاسـالم  یجمهور ـ ا ین ـ را بـه ا  رانی راه رهنمـون شـدند.    نی

 و تنومند شد. یاریبآمردم  یمکتب -ینید ینهال انقالب با باورها یها شهیسان ر نیبد

 منابع 

 قرآن کریم

ــحاق .1 ــ ،یاس ــدگ(، 1997)نیحس ــه یزن ــهیو اند نام ــا ش ــه  یه ــتاد ش ــ دیاس  یمرتض

 قم: دفتر عقل. ،یمطهر
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 پــور، یمحمــد جــان شیرایــو ،میقــرآن کــر ریتفســ خیتــار(، 1993احمــد ) ،یپــاکتچ .7
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9 

 تفسیر اجتماعی قرآن کریم، سنت نبوی وآموزه های اهل بیت )ع(

 1 محسنی پورمعصومه 
 

 چکیده

ــرآن    ی       کردهــا ی                       تفســیر اجتمــاعی از رو         اســت    ی      پژوهــ                                بســیار مهــم تفســیری ق

ــ  ــدار گش ــه در دوره معاصــر پدی ــرح                                    ک ــار تفســیری مط ــیاری از آث ــا                                         ته و بس        ، ب

ــک از     ــیری در هری ــان تفس ــن جری ــت . از ای ــده اس ــته ش ــرد نگاش ــن رویک                                                                                 ای

         نوشـتار                                                                              تفسیر پژوهـی بـا عنـوانی متفـاوت یـاد شـده اسـت. نویسـنده در ایـن         

ــا اســتفاده از قــرآن کــریم ، ســنت نبــوی و گفتــار و                                                                                        ســعی نمــوده اســت تــا ب

ــ ب              ســیره اهــل ــ   ت   ی ــع مهــم         الســالم    هم ی     )عل ــن ســه منب ــه تفســیر اجتمــاعی ای                                                   ( ب

                                               معـرف اسـالم نـاب باشـد را مـورد بررسـی و                توانـد    ی   مـ    ی     نـوع                اسالمی که بـه 

         تفســیر   ی    هــا   ی    ژگــ ی                                                                پـژوهش قــرار دهــد. ابتــدا پــس از بیــان مفــاهیم کلیــدی، و 

                                                                               اجتمــاعی و درمــان مشــکالت اجتمــاعی بیــان گردیــده و ســدس در ادامــه بــه  

ــر اســاس زنــدگی عصــر خــود، اهمیــت    ــه  آیــات قــرآن را ب                                                                                  توجــه نمــودن ب

                                                                               بررســی تفســیر اجتمــاعی مفســران، چیســتی تفســیر اجتمــاعی، پرداختــه شــده 

                                             از تفسـیر اجتمـاعی شـامل: رابطـه شـفاعت          یی    هـا                                 است و در پایـان نیـز نمونـه   

ــوانین ا ــا ق ــاع در اجتمــاع،                  ب ــزوم دف ــه، ل ــار اجتمــاعی تشــریع قبل                                                                         جتمــاعی، آث

ــوزه ــا         آم ــل    ی    ه ــیری اه ــ ب                 تفس ــ   ت   ی ــوی موردبررســ     ر ی       و تفس ــنت نب    ی                            در س

                                         
 masumehmohseni@gmail.com                                ، حوزه علمیه حضرت زینب)س(  مالیر  2   سطع  . 1



 در جهان اسالم؛ فرصتها و چالشها میقرآن کر یاجتماع ریتفس یالملل نیب شیهما نینخست          211

 

 

ــه  ــب بـ ــردآوری مطالـ ــت.روش گـ ــه اسـ ــه                                                    قرارگرفتـ ــورت کتابخانـ   و    ی ا                     صـ

                                 و به شیوه توصیفی و تحلیلی است .    ی     بردار   ش ی ف

  ع   ت ی ب                                        تفسیر اجتماعی ، تفسیر نبوی ، تفسیر اهل   :  ها       دواژه ی  کل

 . مقدمه1

ــرآن                         از تحــوالت بســیار مهــم  ــ        ق ــب تفســیر اجتمــاعی        پژوه ــدایش مکت                                                   ی دوره معاصــر پی

ـ  پ                                       است . در ایـن تحویـل ، مفسـران بـه              . ایـن       دند ی   شـ  ی   اند   ی   مـ                           ی اجتمـاعی قـرآن کـریم        هـا     ام   ی

ــر آن اســت کــه                                         ی اجتمــاعی دیــن را در مــتن زنــدگی     هــا         آمــوزه                                           نهضــت جدیــد تفســیری ب

       کنـد.            مبـارزه                      ی مسـلمانان شـده ،          مانـدگ        عقـب                                                   مردم قـرار دهـد و بـا آنچـه باعـث انحطـاط و       

                           یـی بـه جمـع اندیشـی و           فردگرا                                                              ویژگی مهـم ایـن گـرایش ایجـاد تحـول در تفسـیر قـرآن از        

ــا     ــارزه ب ــن حرکــت ، مب ــار ای ــل سرنوشــت کلــی جامعــه مســلمانان اســت. یکــی از آث                                                                                                  تحلی

ــات  ــی در            خراف ــنتی دین ــازبینی در اندیشــه س ــوآمیز و ب ــد ســخیف و غل ــا        حــوزه                                                                        و عقای   ی     ه

ـ  و      بـه         مختلف ،                                                                       ی حیـات اجتمـاعی و امـور جدیـد ماننـد مبـارزه بـا اسـتبداد ،             هـا         چـالش     ژه   ی

                                                                                        ی عــدالت اجتمــاعی و دفــاع از بازگشــت زنــان بــه عرصــه اجتمــاع بــود. تفســیرهایی         برقــرار

     کـه         شـود    ی   مـ                   ی تفسـیری دیـده       تـر       کـم        مـروز     و ا          درآمـده                                    گوناگونی در این زمینه بـه نگـارش   

                           متأثر از این جریان نباشد .

ــارف الهــی     ــریم چشــمه جوشــان مع ــرآن ک ــه           پرنعمــت  ی  ا          و ســفره                                             ق                      و گشــوده شــده ب

                                                                      فرجــام جهــان برنامــه زنــدگی انســان اســت . اســتفاده از ایــن آب         و تــا                  روی بشــریت اســت 

             تــا انســان        کنــد   ی   مــ           ی را طلــب  ا    ژه   یــ و  ی     هــا   ی       آمــادگ                                         حیــات ، مبــانی و قواعــد خاصــی دارد و 

ـ    درآ                 بتواند با تـدبر                                                                       آن بـه راه سـعادت رهنمـون شـود. در نوشـتار حاضـر کوشـش شـده             ات   ی

                                                                                         یک بخـش از آن بـه بررسـی تفسـیر اجتمـاعی قـرآن و بخـش دیگـر سـنت نبـوی و بخـش            

ــه   ــر ب ــوزه               دیگ ــا         آم ــل  ی     ه ــ ب       اه ــود.     ت   ی ــین ش ــ   ازا                    )ع( تبی ــر      رو   ن   ی ــژوهش حاض ــدد                پ          درص
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ــن   ــه ای ــخگویی ب ــؤال                       پاس ــوی      ا        س ــنت نب ــریم ، س ــران ک ــاعی ق ــیر اجتم ــه تفس ــت ک   و                                                              س

          )ع(  است.   ت ی ب     اهل  ی   ها       آموزه

    از:     اند       عبارت                                     این تحقیق به چند مورد مقاله رجوع شده     نه ی ش ی    در پ

                                                                ی بــر اصــول تفســیر اجتمــاعی عقلــی قــرآن بــه قلــم محمــد        درآمــد               ی بــا عنــوان  ا         مقالــه . 1

ــت ی ه              اســعدی عضــو  ــ      ئ         ، محــل       1939        شــار :                                             ی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ؛ ســال انت      علم

                                                   . در ایــن مقالــه نویســنده بــه اصــول و مبــانی  9           ، شــماره :  99      دوره :         مشــکوه                     انتشــار : فصــلنامه 

ــه بررســی اصــول عملــی و شــناخت    ــه اســت کــه ب                                                                                             نظــری تفســیر اجتمــاعی عقلــی پرداخت

ـ    تحل                                             مفاهیم اجتمـاعی و عقالنیـت اجتهـادی قـرآن      ـ     از آ            ی اجتمـاعی      هـا    ل   ی                را در نوشـتار      ات   ی

          کرده است.  ی    آور     جمع    خود 

       مـؤدب         رضـا    د ی   سـ                                           یی از تفسـیر اجتمـاعی قـرآن بـه قلـم          هـا          نمونـه                ی بـا عنـوان    ا       مقاله  .  9

                                                                       از سـایت راسـخون ، در ایـن تفسـیر بـه تعریـف تفسـیر اجتمـاعی و                     انتشـارات   ،     1939     ،سال 

                        اهم تفاسیر پرداخته است.

                                                                                   ی بــا عنــوان روش تفســیر اجتمــاعی قــرآن کــریم بــه قلــم دکتــر ســید حســین   ا         مقالــه  .  9

ــر ــیر              فخ ــول تفس ــه اص ــتار ب ــن نوش ــت ای ــاعی اس ــات اجتم ــز مطالع ــایت مرک                                                                                          زارع از س

ــل و     ــوعی و تحلی ــیر موض ــرآن و تفس ــاعی ق ــع                                                   اجتم ــواع    آور       جم ــا     روش          ی ان ــیر     ه           ی تفس

ــس از بررســی     ــن نوشــتار ، پ ــده شــد، در ای ــه اســت. ضــرورت دی ــرآن پرداخت                                                                                               اجتمــاعی ق

ــه اه     آن    ق ی        و مصــاد      میــت                                                                            برخــی از مباحــث کلــی دربــاره  تفســیر اجتمــاعی قــرآن کــریم  ب

ـ  ب       اهـل   ی     هـا            و آمـوزه                                 نیـز بـه تفسـیر سـنت نبـوی           شده         پرداخته                              نیـز پرداختـه شـده اسـت.        ت   ی

                                                             ی جدیـدی در اسـتخراج و معرفـی انـواع تفسـیر اجتمـاعی ،            بنـد         دسـته                       نوآوری ایـن نوشـتار   

ــرورت  ــ     و اهم        ض ــالمی و        ت   ی ــابع اس ــه من ــتناد ب ــا اس ــرآن ب ــاعی ق ــیر اجتم ــتی تفس                                                                             و چیس

                                 ی قـرار گرفتـه اسـت. هـدف از               موردبررسـ                           عاصـر و قـدما تبیـین و                             همچنین اقـوال مفسـران م  
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                                                                                              نگاشتن این مقالـه شـناخت و بررسـی تفسـیر اجتمـاعی قـرآن، تبیـین تفسـیر سـنت نبـوی و           

  .    باشد   ی م             وارد شده است    ت ی ب     اهل                            احادیثی که در تفسیر قرآن از 

           ی و نیـــز  ا             کتابخانـــه                                                                       در ایـــن مطالعـــه مـــروری، پژوهشـــگرانه بـــا جســـتجو در منـــابع 

                  تفســیر اجتمــاعی    ت   یــ     بااهم                                                      ی اطالعــاتی، ســعی نمــودیم اطالعــات الزم  در ارتبــاط     هــا   ک     بانــ

ــابع اســالمی موجــود ،           ازنظــر                                      قــرآن  و موضــوعات تحــت بررســی  را  ــابع تفســیری و من                                               من

                   و بررسی قرار دهیم.           موردبحث    ی و    آور     جمع

 . مفهوم شناسی2

 . تعریف تفسیر:1-2

  و                    ی از معنــای لفــ         بــردار        پــرده        کشــف و   »             بــه معنــی   «   م   فسمــر »                   در لغــت از مــاده   «        تفســیر  » 

   (.   499  :     1375           است)طریحی،   «        کردن آن      ظاهر

  و         مقاصـد     ع ی     و توض                                ی از ابهامات  کلمات و جمالت قران      بردار      پرده               اصطالح به معنای       و در

   (.  99  :     1997                   است)رضایی اصفهانی ،    ها    آن       اهداف

 . تعریف سنت:2-2

  (   19  :  1                               معصــوم )ع() کلینــی ، کــافی،          و فعــل                               اصــطالح عبــارت اســت از قــول           ســنت در

                                         و امامیــه بــه چهــارده معصــوم تعمــیم          داننــد   ی   مــ                                           کــه اهــل ســنت ، منحصــر در پیــامبر )ص( 

  .    دهند   ی م

 . تعریف تفسیر اجتماعی:3-2

                                                                 ی از تفسـیر اجتهـادی بـا گـرایش اجتمـاعی اسـت بـه معنـای          ا        شـاخه                    تفسیر اجتماعی کـه  

                                                  ی واقعـی عصـر حاضـر اسـت کـه مفسـر در ایـن              ازهـا  ی   و ن                 مفاهیم اجتمـاعی                 خضوع در برابر

                                                                           ، بــین نظریــه قــرآن در زمینــه مســائل اجتمــاعی، بــا هــدف اجتمــاعی،      کنــد   ی   مــ          روش تــالش 
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ــد)ایازی ،  ــرار نمای ــه       ( و در   69  :     1373                                   همــاهنگی برق                                ی مختلــف اجتمــاعی از مســائل     هــا        جنب

ــی و    ــی ، اخالق ــائل اقتصــادی، سیاس ــا مس ــه ت ــادی گرفت ــری و                                                                    اعتق ــه نظ ــه ارائ ــوقی، ب                                 حق

  .   دهد   ی م                      و به شبهات مختلف پاسخ      کند   ی م  ی  ن ی ب   ش ی پ           و مشکالت را         پردازد   ی م      تئوری 

ــاه     ــه  قضــایا نگ ــئوالنه ب ــه و مس ــیر از موضــعی متعهدان ــن تفس ــر در ای ــ                                                                                  مفس ــد   ی   م   و        کن

ــه     ــه هم ــت ک ــین روس ــت و از هم ــوالت اس ــوادث و تح ــران ح ــل     راه                                                                 نگ ــا      ح ــی       ه            را بررس

                  )فصـلنامه قـران      دهد   ی   مـ           ، ارائـه         ابـد  ی   ی   مـ                                                و آنچـه را مطـابق فرهنـگ و تعـالیم قرآنـی             کنـد    ی م

                                     کـه بــه عقایـد و احکـام تکلیفــی           طـور         همــان                ( قـرآن کـریم      114    تــا   111  :     1379                پژوهـی مبـین،   

                                                                              ، بسـیاری از مطالـب مربـوط بـه زنـدگی اجتمـاعی و فـردی بشـر را بیـان                    پـردازد    ی   مـ       انسان 

          کرده است.

 میزان. تفسیر اجتماعی در ال3

ـ  ا       آورده                      ای کسانی کـه ایمـان                                اسـتقامت کنیـد   و در         هـا          و هـوس                        در برابـر مشـکالت    د   ی

                                                                                                   برابــــر دشــــمنان )نیــــز ( ، پایــــدار باشــــید و از مرزهــــای خــــود ، مراقبــــت        

   (.   211 ،     عمران    آل   «.)      کنید..

ــه     ــن آی ــیر ای ــائی )ره( در تفس ــه طباطب ــث                                                 عالم ــا       بح ــه ی  زم         یی را در     ه ــا      ن ــف     ه           ی مختل

ــت     ــاع ، عنای ــو او در اجتم ــاع ، انســان و رشــد و نم ــد بحــث انســان و اجتم ــاعی مانن                                                                                                  اجتم

  ،     1374           )طباطبائی،      کنــد   ی   مــ                                                                       اســالم بــه اجتمــاع ، رابطــه فــرد و اجتمــاع در اســالم و... مطــرح  

                                                               ی مختلفــی از تفســیر المیــزان ، مبــاحثی چــون ، اجتمــاع ،          درجاهــا            (. همچنــین    919-   149  :  4

ــال  ــرادری ،ا ص ــوت و ب ــئون                              اخ ــت و آزادی و ش ــاکم ، حری ــت و ح ــی حکوم                                                           حات اخالق

                                                                                          مختلــف آن ، حیــات اجتمــاعی، عــدالت اجتمــاعی ، قــوانین اجتمــاعی ، وحــدت اجتمــاعی  

ــث     ــرح و بحـ ــه و... را مطـ ــوانین در جامعـ ــود قـ ــرورت وجـ ــاعی ، ضـ ــدایت اجتمـ                                                                                            ، هـ

  (             1،4،6،5،11،19   :    13          )طباطبایی،   کند   ی م
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 ی تفسیر اجتماعیها یژگیو. 4

                                   بــه عناصــر ذیـل توجــه بیشــتری         انـد        آورده                                بــه ایـن گــرایش تفســیری روی                 مفسـرانی کــه  

    :     اند      کرده

  .     اند         پرداخته      بیشتر      کند   ی م                                            . به آیاتی از قرآن که مسائل اجتماعی را بیان  1

                                                                                        . بــه مشــکالت مســلمانان در عصــر خــویش توجــه کــرده و آیــات قــرآن را بــر زنــدگی  9

  .     اند      کرده                                                           عصر خود تطبیق نموده و درمان مشکالت اجتماعی را در قرآن جستجو 

   .      اند       داشته                                ی تربیتی و ارشادی قرآن توجه خاص   ها       آموزه     . به  9

                            بـرای عمـوم مـردم )سـطع                  تـا تفسـیر          انـد         کـرده                                    از بیانی شـیوا و سـاده اسـتفاده             معموال   .  4

      باشد.         استفاده      قابل             متوسط جامعه( 

ــهادت و   6 ــه ش ــکال                  . ب ــخ              اش ــرده و پاس ــه ک ــالم توج ــرآن و اس ــه ق ــبت ب ــان نس                                                                  مخالف

  .      دهند   ی م

                                                   ی اجتمــاع گرایانــه دارد وآیــات قــرآن ، احکــام  ا   ه   یــ   روح                                . مفســر در گــرایش اجتمــاعی ،  5

  .    ند ی ب   ی  نم                       اسالمی را از زاویه فردی 

     بـا          کوشـد    ی   مـ   و        کنـد    ی    نمـ                                                                 . مفسر گـرایش اجتمـاعی ، تقلیـد گونـه بـا تفسـیر برخـورد         7

                                                                               ی اجتمـاعی آیـات قـرآن را بـر نیازهـای عصـر تطبیـق کنـد و بـا بیـانی             ها     سنت             اسلوبی زیبا، 

                                                                                            فهــم همــه ارائــه نمایــد. یکــی از مــوارد مهــم در تفســیر اجتمــاعی ، پــذیرفتن ایــن           درخــور

                                                         تفاسـیر گذشـته تفـاوت داشـته باشـد و مفسـر امـروز                                                   اصل اسـت کـه تفسـیر امـروز بایـد بـا       

                                                                                فاصـله میـان عصـر نـزول قـرآن و عصـر تفسـیر بدـردازد ؛ زیـرا مـردم از                        پـر کـردن            باید بـه  

                  ی الزم کـه نشـان       هـا    ی      آگـاه      و از        انـد          گرفتـه                   ، بسـیار فاصـله          شـده       نازل                    فضایی که قرآن در آن 

ــور      ــده ، برخ ــور گردی ــن ام ــان ای ــب بی ــکالتی موج ــائل و مش ــه مس ــد چ ــتند ؛                                                                                 ده                دار نیس

                  مسائل باخبر سازد.      گونه   ن ی   ازا                    ، مفسر باید مردم را     رو   ن ی   ازا
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         توانـد    ی   مـ                                               هـدف کـه در فرآینـد فهـم و تفسـیر متـون          ن ی    تـر        مهـم                      در تفسیر متون مقدس ، 

                                                                                                   غایت نیـز باشـد، پـر کـردن فاصـله و نشـان دادن نظـم و انسـجام سـخن ، متناسـب بـا نیـاز             

          تـا بـا         دارد   ی     برمـ                               روی بـه زبـان معاصـر گـام                                                    انسان معاصر اسـت. تفسـیر مـتن مقـدس از آن    

                          ی متفـاوت را پـر کنـد؛        هـا    ی     تلقـ                                                    ایـن فاصـله ، شـکاف ادبیـات و سـطع مفاهمـه و                  پر کـردن 

                           ، عینـی و ملمـوس شـود ،           فهـم         قابـل                                                           یعنی بیان محتوای آن به زبـانی کـه بـرای مـردم امـروز      

                ی متـون مقـدس           فرازهـا                                                                 کـه بـرای مخاطبـان آن عصـر چنـین بـود؛ زیـرا بسـیاری از               گونه    آن

        اسـت ،        حـل          رقابـل  ی غ  و          دشـوار   ،       کننـد    ی    نمـ                                                برای مردمی کـه در فضـای عصـر نـزول زنـدگی      

                        ی و انتقــال معــانی از        بــردار        پــرده         ، بلکــه       هــا      واژه             نــه تفســیر       هــم    آن                         مگــر در صــورت تفســیر، 

                                         تبیـین مـوارد ابهـام پدیـد آمـده از               باهـدف                                                   افق فهم عصر پیدایش مـتن بـه افـق فهـم معاصـر      

       ی است.        و اجتماع                         یخی  این همان تفسیر عصری                 ناحیه دو افق تار

ــم   ــه اســتخدام عل ــاعی ب ــه                                        تفســیر اجتم ــ         جامع ــرد. در        شناس ــام ب ــرآن ن ــیر ق ــرای تفس                                          ی ب

               . ایــن نهضــت     شــد ی   اند   ی   مــ                          ی اجتمــاعی قــرآن کــریم     هــا    ام   یــ پ                         از تفســیر ، مفســر بــه         گونــه   ن   یــ ا

                                                     ی اجتمـاعی دیـن را در مـتن زنـدگی مـردم قـرار          هـا          آمـوزه            اسـت تـا            بـر آن               جدید تفسـیری  

                                               ی مســلمانان شــده ، مبــارزه کنــد . ویژگــی         مانــدگ       عقــب                  باعــث انحطــاط و         آنچــه             دهــد و بــا 

                                   یـی بـه جمـع اندیشـی و تحلیـل            فردگرا                                                      مهم این گـرایش ، ایجـاد تحـول در تفسـیر قـرآن از      

                                 سرنوشت کلی جامعه مسلمانان است . 

            قرار دارد :          موردتوجه                                در تفسیر اجتماعی قرآن موارد زیر 

                         اعی برای توضیع آیات قرآن                   . استخدام علوم اجتم 1

                                                .توجه به بعد اجتماعی قرآن در بیان نکات تفسیری   9

               ی اجتماعی قرآن  ها    ام ی   و پ    ها       آموزه        . تبیین  9

                          ی به مبانی علوم انسانی ؛   ده     جهت                     یی از آیات قرآن برای   جو      بهره  .  4
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                            ی اجتماعی بر اساس آیات قرآن  ها   ی     پرداز   ه ی   نظر  .  6

                      نظام اجتماعی از قرآن.   ت ی     درنها  و     ها     روش                          . استنباط اهداف ، مبانی و  5

 . اهمیت بررسی تفسیر اجتماعی مفسران5

ــر مفســری     ن ی    تــر   ی    قــو                   تفســیر اجتمــاعی   ــان معاصــر تفســیری اســت و امــروز کمت                                                          جری

ــأثیر ندذیرفتــه باشــد . انــدک         شــود   ی   مــ       دیــده                    ی میــان تفاســیر  ا      ســه ی   مقا                                                          کــه از ایــن جریــان ت

   ن ی    تــر       مهــم     کــه    د   یــ   نما   ی   مــ         ی روشــن      خــوب      بــه                                                  عصــری و تفاســیر ادوار گذشــته ، ایــن واقعیــت

ــاعی     ــه اجتم ــأخر ، اندیش ــیر مت ــی تفاس ــت    آن                                                 ویژگ ــیر         هاس ــی ، تفس ــیر علم ــان تفس                                      . جری

ــه ی      خردگرا ــوق زن ، روش         ان ــاع از حق ــی ، دف ــ   تحل                                     تجرب ــیرهای     گرا   ل   ی ــیر و تفس ــی در تفس                               ی

ــت زا  ــی و حرک ــه                    سیاس ــا         نمون ــده و       ه ــن پدی ــد ای ــذا بای ــتند . ل ــاعی هس ــیر اجتم                                                                  یی از تفس

ــ ــانی و         واقعی ــابی مب ــه مقایســه و ارزی ــا     روش                                                    ت را شــناخت ، ب                          ی تفســیری آن پرداخــت و     ه

     کرد.       و نقد                             و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی     ها   ی      برجستگ

                      یی از قبیــل گریــز و     هــا         واکــنش                                                         همچنــین شــکی نیســت کــه بــرای برخــورد بــا غــرب و  

                                                  بـه بخشـی از شـبهات فکـری نسـل جدیـد پاسـخ                 توانـد    ی   مـ                                 ستیز با دین ، تفسـیر اجتمـاعی   

ـ     و جر                        در برابـر ایـن هجـوم            تـوان    ی م                 دهد ونشان دهد که    ،       هـا       ارزش                      اسـالم هراسـی ، بـه        ان   ی

ـ    درا                                                         ایمـان داشـت و بـه نیازهـای نسـل جدیـد پاسـخ داد.            ها      نگرش          معیارها و         برخـی          بـاره    ن   ی

ــا تمــدن غربــی در عرصــه دیــن      هــا         تعــارض             بــا غــرب و           برخــورد     : در        انــد         نوشــته           و دنیــا،                                     ب

                                                           رکـن هویـت تـاریخی خـود )قـرآن( متوسـل شـدند و بـه            ن ی    تـر    ی    قـو                       مفسران اجتماعی ، بـه  

                                                                                              قرآن روی آوردند تـا گمشـده خـویش و خـود گمشـده را پیـدا کننـد و قـرآن عـروة الـوثقی           

  و                                                                                          نهضــت اصــالحی و سرچشــمه کســب نیــرو و نشــاطی شــد کــه بتواننــد بــا غبــار عــادت  

        ی خــود  ا   یــ    و دن                   را از چهــره دیــن       و آن        نمایــد           مبــارزه          و رخــوت          و رکــود          و خرافــه    ف   یــ   تحر

                                                            (. نهضـــت بیـــداری جهـــان اســـالم در ســـده چهـــاردهم و   96  :     1381                    بزدایند)خرمشـــاهی، 

                            ی فـراوان بـرای نگـارش و        هـا        تـالش                                                          پانزدهم قمری ، همراه بـا داعیـه بازگشـت بـه قـرآن و      
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ــه       ــری در عرص ــای دیگ ــت و فض ــان ، فرص ــرای مخاطب ــی ب ــد قرآن ــیرهای جدی ــه تفس                                                                                             ارائ

  ی  ا        تـازه                                                                               ی به وجود آورد که بـا نـو فهمـی هـایی از قـرآن ، ایمـان، شـوق و حیـات            ژوه پ      قرآن

ـ     نوبن   یی     هـا            و آرمـان                                             از معارف دینـی پدیـد آورد و اصـول فکـری                                گـذارد کـه در سـایه آن        ان   ی

  .   داد   ی م                                        ی ، فرهنگی دیگری را برای مسلمانان ارائه   اس ی   و س               زندگی اجتماعی  

                اندیشـه دینـی            و نقـد                                                                   بر این اسـاس ، نهضـت فراگیـر اصـالح اجتمـاعی و احیـای دینـی          

ــا  ــارزه ب ــدفهم                و مب ــین گــام        هــا   ی       ب ــؤثر                              شــکل گرفــت . اول ــه از ســوی ســید          م ــن زمین                                  در ای

                                                                             اسـدآبادی و شـاگردش شـیخ محمـد عبـده بـا تأسـیس مکتـب تفسـیری خـاص              ن ی   الد      جمال

  و                               ی تأکیـد بـر ابعـاد صـوری         جـا       بـه   ه          بـود کـ           بـر آن                                    برداشته شد. این نهضت جدید تفسـیری  

ــ ــث      ادب ــگاه            ی و مباح ــدس          دانش ــاب مق ــه                    ی در کت ــل     راه       ، ب ــا      ح ــد      ه ــه کن ــدگی توج   و                         ی زن

ــوزه ــا         آم ــاط          ه ــث انحط ــه باع ــا آنچ ــد و ب ــرار ده ــردم ق ــدگی م ــتن زن ــی را در م   و                                                                                     ی دین

ــان گشــته مبــارزه کنــد.        مانــدگ       عقــب                                          ، ایــن حرکــت ، نقــش مهمــی در آگــاهی   رو   ن   یــ   ازا                                ی آن

ــردم  ــاعی م ــداری داشــت                            بخشــی اجتم ــزش و بی ــز خی            مصــلحان و           و توســط                                           مســلمان و نی

ـ  و    به             ؛ تحـول از                                     ذهنـی مسـلمانان را فـراهم سـاخت              و تحـول                                مفسـران دیگـر ادامـه یافـت         ژه   ی

ــدگاه  ــه     گرا        آخــرت         دی ــدگاه اجتمــاعی و ارائ ــه دی ــی ب ــادی و مع      حــل     راه                                        ی ــوی                    مشــکالت م       ن

      آنان.        افتاده     عقب         ، منحط و                                  مسلمانان و تعبیر وضعیت ضعیف، فقیر

        و اگـر              پرداختنـد    ی   مـ             ی از آیـات         بـردار         پـرده                                        ، مفسران با نگاهی فـرد گرایانـه بـه     ن ی   ازا   ش ی پ

       دنــد ی د   ی   مــ                        ، فقــط از ایــن منظــر        کردنــد   ی   مــ                                                 دســتورات و قــوانین شــریعت را از آن اســتخراج  

                              ، امـا اینکـه پیامـد ایـن                       بایـد عمـل کنـد           و چـه                  بایـد بیندیشـد           و چـه                       که وظیفه فـرد چیسـت   

                  ، جامعـه وجهـان                        دارد ، در سـطع کـالن                                            چیسـت و شـرایط اجتمـاعی چـه اقتضـایی            هـا        آموزه

ــه  ــ     چ ــذرد   ی   م ــ        گ ــرایط چیســت          و وظیف ــن ش ــلمانان در ای ــک مس ــه در                                             ه ی ــود ک ــزی نب                          ، چی

                                                                                                 تفسیرشان بازتاب یافته باشد. در حـالی کـه بایـد گفـت قـرآن کـریم عـالوه بـر پـرداختن بـه           

ـ             و احکام      عقاید                                            وط بـه زنـدگی اجتمـاعی بشـر را بیـان                                               تکلیفی انسـان ، بسـیاری از امـور مرب

                                       مفســران بــوده اســت، امــا در قــرون          مــدنظر      ی دور     هــا         گذشــته                                کــرده اســت و ایــن مســئله از 
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                             ، نگــاهی نــو بــه تعــالیم           ی در مصــر         اســدآباد   ن ی     الــد        جمــال                              ، بــا حرکــت اجتمــاعی ســید       اخیــر

                                                    او محمــد عبـده ایـن نهضــت را در گـرایش تفســیر               و شـاگرد                               قـرآن و اسـالم شــکل گرفـت     

ــاعی ــاخت             اجتم ــور س ــ                 متبل ــانی       ر ی       و تفس ــین بزرگ ــت. همچن ــکل گرف ــار ش ــون المن                                                      همچ

                      ی اجتمـاعی فـراهم و       هـا       نـه  ی  زم            صـدر نیـز               محمـدباقر                                     همچون شـهید مطهـری و شـهید سـید     

         ، قـرآن                                         عملـی و متـأثر از مکتـب اسـالم نـاب        ی ا        گونـه       بـه              امام خمینـی      که      چنان               تبیین نمودند ؛ 

                                  زندگی اجتماعی مسلمانان احیاء کرد.      صحنه    در   را 

 . چیستی تفسیر اجتماعی 6

ـ  گ       جهـت                                                 ی تفسیر قـرآن بـر اسـاس باورهـا ، افکـار ،        ها   ش ی   گرا                    ، سـبک پـردازش ،       هـا    ی ر   ی

ــی و  ــل                تخصــص علم ــا    قه ی    س ــه      ه ــرآن ب ــران ق ــ                        ی مفس ــا    وه ی   ش ــری     ه ــی دیگ ــه                 ی فرع           ازجمل

        تــوان   ی   مــ                         . در توضــیع ایــن قســم      شــود   ی   مــ                                       ی تفســیری )الــوان تفســیری( تقســیم      هــا       ســبک

                                                                                            گفــت مفســران قــرآن بــر اســاس تخصــص یــا عالقــه بــه یــک علــم یــا مبحــث خــاص ، در 

                                                                                 ی همــان مبحــث یــا علــم رفتــه و مطالــب مربــوط بــه آن را در تفســیر خــود      ســو      بــه        تفســیر 

                                 ی تفســیری متفــاوتی بــه وجــود     هــا       ســبک  و       هــا   ش ی     گــرا  ،     رو   ن   یــ   ازا  ؛        انــد        کــرده               بیشــتر مطــرح 

                                  ی، اجتمــاعی، عرفــانی، اخالقــی و                ی ادبــی، فقهــ    هــا       ســبک  و       هــا   ش ی     گــرا                      آمــده اســت. ماننــد 

  (  99  :       1382،1                             تاریخی و ... )رضایی اصفهانی، 

ــز   ــین شــرح داد کــه قــرآن        شــود   ی   مــ                                                     گــرایش اجتمــاعی در تفســیر قــرآن کــریم را نی                              چن

           و احکـام                   کـه بـه عقایـد           طـور         همـان                                     چنـین شـرح داد کـه قـرآن کـریم             شـود    ی   مـ             کریم را نیز 

                                                                       ، بسـیاری از مطالـب مربـوط بـه زنـدگی اجتمـاعی و فـردی بشـر را                 پـردازد    ی م             تکلیفی انسان 

                                                                                      . این بعد از قـرآن ، از دیربـاز مـورد توجـه مفسـران بـوده و بـه تفسـیر آیـات             کند   ی م         نیز بیان 

ــه  ــوط ب ــه    آن             مرب ــد           پرداخت ــه  .      ان ــورکل      ب ــیری روی          ط ــرایش تفس ــن گ ــه ای ــه ب ــرانی ک                                                     ی، مفس

  :   اند      کرده                      ، به عناصر زیر بیشتری      اند       آورده

  .   اند         پرداخته      بیشتر      کند   ی م                                  آیاتی از که مسائل اجتماعی را بیان       . به 1
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                                                                                        . بــه مشــکالت مســلمانان در عصــر خــویش توجــه کــرده و آیــات قــرآن را بــر زنــدگی  9

  .   اند      کرده                                                            عصر خود تطبیق نموده و  درمان مشکالت اجتماعی را در قرآن جستجو 

   .      اند       داشته                                ی تربیتی و ارشادی قرآن توجه خاص   ها       آموزه     . به  9

ــیر      4 ــت داده و از روش تفس ــرآن اهمی ــیر ق ــی در تفس ــی قطع ــوم تجرب ــل و عل ــه عق                                                                                          . ب

  .   اند      کرده                    عقلی و علمی استفاده 

                                                               ی اجتمــاع گرایانــه داشــته و آیــات قــرآن و احکــام اســالمی  ا   ه   یــ   روح                    . در ایــن گــرایش،  6

       (.   949  :  1                      )رضایی اصفهانی، همان،    اند    ده ی  ند                 را از زاویه فردی 

                                                                                            البته تفسیر اجتمـاعی از سـوی ایـن دسـت از مفسـران یـا تفسـیر پژوهـان تعریـف نشـده           

                                              به دو گونه از گرایش در این تفاسیر برخورد کرد:      توان   ی م                         است، اما با پژوهش میدانی 

  .       پردازند   ی م                      ی قوانین اجتماعی قرآن      پرداز   ه ی   نظر                       .تفسیرهایی که بیشتر به  1

ـ    ازا         دارنـد.                                                 .تفسیرهایی کـه بـه احکـام اجتمـاعی توجـه      9                              ، مبنـای شناسـایی تفاسـیر        رو   ن   ی

  و         آمــده       دســت      بــه                                ی اســت کــه از ایــن تفســیرها         و عالئمــ                                       قــرآن بــا گــرایش اجتمــاعی ، آثــار 

                                    مبنای تفاوت روشی مفسران آن شده است.

 یی از تفسیر اجتماعیها نمونه. 7

 . رابطه شفاعت با قوانین اجتماعی:1-7

                                            طــرح ایــن مســئله ، ارتبــاط شــفاعت بــا                      ســوره بقــره، بــا    49                              عالمــه طباطبــائی ذیــل آیــه 

ــوانین و      ــین ق ــرورت تبی ــد ض ــان ضــمن تأیی ــرده است.ایش ــی ک ــاعی را بررس ــوانین اجتم                                                                                               ق

ــویز   ــه ، تج ــت آن در جامع ــانون                                 رعای ــکن         ق ــدرت        ش ــی ق ــبب فروپاش ــیحیت را س                                           ی در مس

                                                                                . وی مسـئله شـفاعت را از امـور مسـلم دینـی قلمـداد کـرده اسـت کـه نـص               داند   ی م       کشیشان 

                                               . عالمــه در تبیــین معنــا، شــرایط و جایگــاه      کنــد   ی   مــ       داللــت     آن                ت متــواتر بــر                 قــرآن و روایــا
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ــ                                           شــفاعت در معــارف اســالمی ، آن را مطــرح   ــد   ی   م ــه شــفاعت        کن ــوردنظر             ک ــدین            م ــرآن ب               ق

                                                                                                معناست که مؤمنـان بـه شـرطی در آتـش ، جاویـدان نخواهنـد مانـد کـه بـا ایمـان مرضـی و            

                جنبـه مـادی و            کننـده    ن ی     تـأم   م                                                            دین حق محشور شـوند . ضـمن آنکـه قـوانین اجتمـاعی اسـال      

  (   195-   194  :  1  ،     1374                               معنوی زندگی بشر است )طباطبائی، 

 . آثار اجتماعی تشریع قبله:2-7

          المقــدس   ت   یــ ب                                                    ســیزده ســال در مکـه و مــدتی در مدینــه، رو بــه            ازآنکــه      پــس             پیـامبر )ص(  

                                       ی کعبـه نمـاز گـزارد. ایـن فرمـان          سـو       بـه                             ی خـدا فرمـان یافـت کـه            از سـو   ،        خوانـد    ی   مـ      نماز 

ـ    درآ                                                                                  سـوره بقـره صـادر شـد.عالمه طباطبـائی ذیـل ایـن آیـات ، بـا اشـاره بــه                161-   149    ات   ی

                           کـه تشـریع قبلـه آثـار           دارد   ی   مـ                           ی فطـری انسـان ، بیـان        هـا    ی    ژگـ  ی و                          هماهنگی تشریع قبلـه بـا   

ــبب      ــه س ــریع قبل ــنی دارد. تش ــذیر و روش ــاعی دلد ــ                                                            اجتم ــود   ی   م ــه           ش ــا هم ــردم ب ــه م                           ک

                                         اشـند کـه سـبب تجسـم وحـدت فکـری ،                                              ی زمانی و مکانی ، متوجـه یـک نقطـه ب     ها       اختالف

ـ   لط                                            ارتباط جوامع و التیـام قلـوب اسـت. ایـن               در همـه          تـوان    ی   مـ                   روحـی اسـت کـه       ن ی    تـر    ف   ی

  ی       و قـو                                                                                        شئون مادی و معنـوی انسـان دمیـد تـا بتـوان اجتمـاعی پیشـرفته و اتحـادی متشـکل          

                                                                                           داشـت. ایــن موهبـت  خــدادادی ویـژه امــت اســالمی اسـت کــه بـا آن ، وحــدت و شــوکت      

   (.   999 و   997  :    1      )همان،   شود   ی م        امت حف  

 . لزوم دفاع در اجتماع:3-7

                                                                                                 پیــامبر دیــن خــود را بــا دعــوت و تحمــل آزار مشــرکان آغــاز کــرد ، امــا پــس از آنکــه   

ــات    ــد در آی ــافی برخــوردار شــدند، خداون ــوان ک ــا    131                                                                    مســلمانان از ت ــره ،      136     ت                 ســوره بق

                     یــات ، بــا بررســی                                                                                  فرمــان پیکــار بــا متجــاوزان را صــادر کــرد . عالمــه طباطبــائی ذیــل ایــن آ

ـ  ا                                                         مجموع آیاتی که به نحوی به قتال و مبـارزه مربـوط اسـت،          کـه         کنـد    ی   مـ          برداشـت          گونـه    ن   ی

                          ، جنگی را آغاز نکرده است.   حجت       اتمام                        اسالم هرگز پیش از دعوت و 
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ـ   گو   ی   مـ                     را واکـاوی کـرده،         هـا        جنـگ                               عالمه طباطبائی، علـت پیـدایش                      لـزوم تعـادل در      :»  د   ی

                        ی خـود را مسـتند بـه        هـا        جنـگ       هـا          انسـان                          ی سـبب شـده اسـت کـه           رسـان       خدمت    ی و   کش      بهره

                                                                                           استخدام و برده کشی نکننـد؛ هرچنـد حکـم اولـی سرشـت انسـان ، بهـره بـردن از خـدمات          

                         کـه بـرای اسـتفاده از           دهـد    ی    نمـ                                        . اجتمـاع انسـانی بـه کسـی اجـازه           کنـد    ی   مـ                   دیگران را اقتضـا  

ـ    ازا                                         خدمات دیگـران، دسـت بـه جنـگ بزنـد.             حـق       بـه            را مسـتند     ش ی    هـا        جنـگ            ،  انسـان    رو   ن   ی

          و آن حـق         کنـد    ی   مـ                                         و بـرای خـود ، ابتـدا حقـی را فـرض             کنـد    ی   مـ                       دفاع از حقوق و منافعش 

       حقــوق    ن ی    تــر       مهــم                . قــرآن کــریم   زد   یــ خ   ی     برمــ                در دفــاع از آن          آنگــاه  ،     نــد ی ب   ی   مــ       شــده   ع  یی    تضــ   را 

                                                                                                انســانی را توحیــد و قــوانین مبتنــی بــر توحیــد معرفــی کــرده اســت و در صــورت بــه خطــر 

                                 (. در تفســیر مواهــب الرحمــان،   71 و  53  :  9       همــان،  «)     دهــد   ی   مــ                 پیکــار و دفــاع                       افتــادن آن، اجــازه

ــه از آن      ــد نمون ــه چن ــه اســت ک ــاعی پرداخت ــه برخــی از مباحــث اجتم ــبزواری ب ــه س                                                                                                عالم

         زیر است:      قرار    به

 سنت نبوی در ریتفس. 8

                                                                                         تفسـیر بـه ســنت نبـوی از جانــب حضـرت علـی )ع( فــراوان اسـت و ایــن بـدان جهــت        

                                                                                                 اســت کــه علــی )ع( شــاگرد خــاص پیــامبر )ص( بــود و تعــالیم ایشــان را بیشــتر و بهتــر از  

                                                    اینکــه پیــامبر چــه مقــدار از قــرآن را تفســیر            در بــاب                                      همــه صــحابه دریافــت نمــوده اســت. 

                                  ، ابـن تیمیـه بـر ایـن بـاور            مثـال          عنـوان       بـه               وجـود دارد.        نظـر          اخـتالف                       کرده است، میان مفسران 

ــه،    ــات الهــی را تفســیر کــرده اســت)ابن تیمی ــامبر تمــام آی ــوده کــه پی      (.در  3- 7  :  1   ق،     1391                                                                                 ب

                                                                                                         مقابل، کسـانی نیـز بـا اسـتناد بـه برخـی روایـات معتقدنـد کـه پیـامبر فقـط تعـداد انـدکی از              

   (.   135-   137  :  4   ق،     1414                              آیات را تفسیر کرده است)سیوطی، 

ــی  ــائی هم ــامبر را                      طباطب ــول از پی ــیری منق ــات تفس ــمار روای ــه و ش ــدگاه را پذیرفت                                                                               ن دی

       رســد   ی   مــ             ، بــه نظــر      همــه   ن ی     بــاا   (.   64  :  1 ،    1375                                روایــت دانســته اســت)طباطبائی،     961          کمتــر از 

ــه ایــن تعــداد نیســت. نصــوص روایــات و                                                                                                    کــه احادیــث پیــامبر در تفســیر آیــات محــدود ب
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                                  ر بدـذیریم کـه شـمار روایـاتی                                                                   متون مجامع حدیثی گواه روشـنی بـر ایـن مدعاسـت؛ زیـرا اگـ      

ـ  آ                      صـریحا  بـه تفسـیر        ها    آن             که پیامبر در                                                        ی از قـرآن پرداختـه انـدک اسـت، روایـاتی کـه در        ا   ه   ی

                  ، فــراوان اســت،   رد   یــ گ   ی   مــ                          ی ابهــام از کــالم الهــی  ا        گونــه      بــه  و    د   یــ آ   ی   مــ                          تفســیر آیــات بــه کــار 

                                        را نیــز بیفــزاییم. گفتنــی اســت کــه    ت   یــ ب       اهــل                                        اگــر احادیــث نبــوی منقــول از طریــق     ژه   یــ و      بــه

                                            در تفســیر قــرآن کــریم بــه کــار آیــد و          توانــد   ی   مــ                                               ســنت پیــامبر )قــول ، فعــل و تقریــر( نیــز 

                                مفاهیم و احکام آن را روشن سازد.

  ،      شـده         نـازل          ی روشـن   ا        گونـه       بـه                         کـه بـه زبـان عربـی         رو      ازآن                                به بـاور برخـی، قـرآن کـریم     

ــ   ترک            مفــردات ،   ــرای       هــا   ب   ی ــانش ب ــان  زب       عــرب                        و شــیوه بی ــوده اســت)ابن           کــامال         ان                         روشــن ب

ــدون،  ــحابه در درک        1191  :  9   ق،    818         خل ــه ص ــه هم ــت ک ــن اس ــی روش ــم                                                  ( ول ــان          و فه        زب

ــان  ــوده        یکس ــد         نب ــم         ان ــحابه در فه ــی از ص ــاریخی ، برخ ــواهی نصــوص ت ــه گ ــا      واژه                                                               . ب   و       ه

ـ        )طبری،      انـد          مانـده    ی     درمـ                   مقاصد برخی آیـات                                             (. بـا توجـه بـه شـیوه بیـانی ویـژه          179  :  9 ،    تـا    ی   ب

                                                                                     ن مصــادیق برخـی آیــات بـرای صـحابیان دشــوار بـود و نیازمنــد توضـیع پیــامبر                    قـرآن، تعیـی  

                                   ی فهــم تفصــیلی و روشــن همــه           طــورکل      بــه   (.    439-   437  :  9  ق،    1418                  )ص( بودنــد)نوری، 

ــت و     ــوده اس ــر نب ــحابیان میس ــرای ص ــات ب ــه                                                  آی ــار      ب ــه            ناچ ــامبر )ص( مراجع ــه پی ــد ب                                     بای

ـ  و      بـه                 ی قـرآن کـریم      لـ    و ک                                        امکان شـناخت بسـیاری از آیـات مجمـل           عالوه    به  .      کردند   ی م    در     ژه   ی

ــت،        ــوده اس ــر نب ــحابه میس ــرای ص ــامبر )ص( ب ــین پی ــیر و تبی ــدون تفس ــام، ب ــوزه احک                                                                                                  ح

ــان ــامبر )ص( دریافــت         کــه        چن                                                                                     چگــونگی انجــام نمــاز ، حــج، روزه و مقــدار زکــات را از پی

  .     کردند   ی م

                            را تفسـیر کـرده بـر یـک           هـا     آن                                                    مفسـران دربـاره مقـدار آیـاتی کـه پیـامبر )ص(            حال   ن ی   باا

                                                                                            نیستند ؛ برخی رسالت تبیـین و توضـیع پیـامبر دربـاره آیـات قـرآن را بـه آیـات مجمـل               نظر

ــر   ــابه منحص ــته                    و متش ــی،    اند          دانس ــی      999  :   14  ق،    1415          )آلوس ــوی برخ ــر از س ــن نظ ــا ای                                        (. ام

                                مفسران نادرست معرفی شده است.   
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ــق     ــیرهای دقی ــر تفس ــودن ب ــطحی ب ــات دو س ــرای اثب ــهید صــدر ب ــترده                                                                       ش ــه  ا            و گس        ی ک

ـ    درا  .     ورزد   ی   مـ               انـد تأکیـد     -                      )ع( از پیامبر نقل کرده   ت ی ب     اهل ـ   گو   ی   مـ               روایتـی کـه           بـاره    ن   ی      : در  د   ی

ــه در      ــوده ک ــی ب ــات اله ــیرهایی از آی ــر تفس ــی دیگ ــوذر و برخ ــداد ، اب ــلمان ، مق                                                                                                   دســت س

                                                               اسـت. در ایـن روایـت امـام علـی )ع( در پاسـخ روای بیـان                توجـه         قابـل                     اختیار دیگران نبوده 

ــ ــد   ی   م ــوده                            و پرســش از حقــایق یکســان                            کــه صــحابیان در اندیشــه        کن ــد         نب   :  1 ،    1388        )کلینی،      ان

59  .)   

 )ع(تیب اهلی تفسیری ها آموزه. 9

                                                                                               مدارس تفسیری مکـه، مدینـه ، کوفـه و بصـره ، هـم بـه لحـاو جغرافیـایی و هـم بنـا بـه            

ـ     در ا       اسـت.               قرارگرفتـه                       گسـترده مـورد بحـث           طـور       بـه   ،        رگـذار  ی   تأث  ی   ها   ت ی   شخص             میـان ، از     ن   ی

ـ  ب       اهـل             مکتب تفسیری                                                                نیسـت؛ نـه از تکـوین و پیـدایش آن و نـه از تطـور آن ، و               سـخنی    ت   ی

ـ   عق                                                      ی آن بحثی به میـان نیامـده اسـت. برخـی بـر ایـن         ها   ی  ژگ ی و   از  ـ  ب       اهـل      کـه         انـد     ده   ی      ، در    ت   ی

ـ  ب       اهـل            ، امامـان        گـر  ی د         عبـارت       بـه   .      انـد         کـرده                                         تفسیر قـرآن ، نقـش تعلیمـی را ایفـا               درصـدد    ت   ی

ــره                                آمــوختن روش تفســیر و چگــونگی  ــ گ        به ــات  در تفســیر  ر   ی ــوده                        ی از آی ــد        ب ــه        ان ــه    آن       ، ن       ک

      (.      459  :  1  ق،    1386                                    باشند همه آیات را تفسیر کنند)معرفت،        درصدد

ـ    درآ        یی کـه    ها       نمونه          امامان با                   اصـول و مبـادی          انـد           خواسـته           درواقـع   ،      انـد           فرمـوده         ارائـه      ات   ی

                           احادیــث تفســیری امامــان          هرچنــد                                                             تفســیر قــرآن را بــرای اصــحاب و شــاگردان تبیــین کننــد. 

                                                                                           اوان نیست، و بـه تعبیـر عالمـه طباطبـائی، صـحابه از حضـرت علـی )ع( در تفسـیر قـرآن            فر

   ی،          طباطبـائ  )       انـد          نکـرده                                                                     تعدادی حدیث نقل کرده و از تابعـان نیـز بـیش از صـد حـدیث نقـل       

                                                                                 (. امــا ایــن روایــات بــرای آمــوزش روش تفســیری آنــان کــافی اســت.            974  :  6 ،    1374

ـ  ب       اهـل            ی تفسـیری      هـا          آمـوزه                 محورهای مهم بحث                                           بـه نکـاتی در تکمیـل مباحـث  اشـاره           ت   ی

            خواهیم کرد.
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                                                                                                  . پرهیز از رجوع یـا اسـتناد بـه اقـوال اهـل کتـاب در تفسـیر قـرآن مـورد تأکیـد امامـان             1

                                                                                            بوده است. روایت حماد بن عیسـی از قـول امـام صـادق )ع( در نفـی سـخن یهـود مبنـی بـر          

ـ  ا        تـوان    ی   مـ              ی اسـت کـه    ا         نمونـه                                         آن که چهار زانو نشسـتن مکـروه نیسـت،             )کلینی،      ادکرد        ز آن ی

1388     ،  9  :  551   .)   

                                            ی دیگـر تفسـیر اهـل بیـت اسـت. روایـت           هـا          آمـوزه                                  . توجه به لغت در حد کفایـت ، از   9

ــه    ــاره آی ــی )ع( در ب ــام عل ــی محمــد ســعدی از ام ــام )ع( در      77                                                          اب ــه ام                                      آل عمــران اســت ک

ــه  ــیر آی ــه    »               تفس ــوم القیام ــیهم ی ــر ال ــر و        ...«                                    وال ینظ ــه خی ــت ب ــی در روز قیام ــود : یعن                                                فرم

ـ   گو   ی   مـ                                   عـرب ، بـه سـید و بـزری خـود            کـه         چنـان                                 رحمت به ایشان نگریسته نمی شود ؛    »  : د   ی

                معنـای عبـارت          نجـا  ی ا     . در      رسـد    ی    نمـ                                               ؛ یعنـی چیـزی )خبـری ( از شـما بـه مـا         «               ال تنظر الینـا  

                                            نخواهـد فرسـتاد و بـا دیـده رحمـت بـه             هـا     آن                                            این است که خداونـد، خیـر و رحمتـی بـرای     

              کــه فرمــوده    د     ی یــ      معنــا                               (. تفســیر امــام بــاقر)ع( در    916  :  1  ق،    1421          )عیاشــی،     نگرد   ی    نمــ      هــا    آن

ــه م   ــرب ب ــت ع ــد در لغ ــت :ی ــدوق،                                     اس ــت است)ص ــدرت و نعم ــای ق       (. از    114  ق:    1386                                    عن

ـ  ب       اهـل               طـرف دیگـر،            . حتــی        کردنـد    ی   مـ                                                       : از اشــعار جـاهلی در تفسـیر آیـات قــران پرهیـز        ت   ی

             . بـا ایـن          خوانـد    ی   مـ            را گمـراه    «                امـروء القـیس   »                     شـاعر عـرب جـاهلی       ن ی  تر      بزری             امام علی )ع( 

                   مستند قرآنی باشد.        تواند   ی م                          وصف ، اقوال گمراهان چگونه 

     . در      انـد          گرفتـه                                                                         به سـیاق نیـز از مـواردی اسـت کـه امامـان در تفسـیر خـود بهـره                 . توجه  9

                 صـبغة اهلل و مـن     »                                                                              تفسیر علی بن ابراهیم قمی بـه نقـل از امـام صـادق )ع( ذیـل آیـه شـریفه        

ــدون   ــه عاب ــن ل ــبغة و نح ــن اهلل ص ــن م ــای   «                                             احس ــه معن ــبغة ب ــالم »                       ، ص ــه   «       اس ــت. عالم               اس

                                               یـات بـر دعـوت از اهـل کتـاب بـه پـذیرش                                                           طباطبائی، ذیـل ایـن آیـه گفتـه اسـت : سـیاق آ      

ــائی،  ــاه    993  :  1  ق،    1415  ؛    916  :  1 ،    1374                                     اســــالم داللــــت دارد)طباطبــ ــان در جایگــ                            ( امامــ

  ی     هـا           اسـتدالل                             ی مباحـث قرآنـی خـود، از     ال       البـه                                               روشنگران مسـیر تفسـیر قـرآن بـه قـرآن در      

      سـت،                         ی خـود قـرآن کـریم ا       هـا          آمـوزه                                        .  لزوم تـدبر در آیـات وحـی کـه از        اند        نداشته         عقلی ابا 

                                                                                           امامـان نیـز مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت. دقـت در تفسـیر برخـی آیـات همچـون                  نظر    از
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       قطــع                      امــام بــاقر ؛ آیــه     له ی    وســ      بــه   (     119 و   111                              (  ؛ آیــه قصــر در سفر)نســاء 5                  آیــه وضــو)مائده 

                         ( در بحــث تحــریم خمــر    913           ( ، )بقــره 7                                            ( از امــام جــواد )ع(؛ یــا آیــه )اعــراف   96         )مائــده  د ی

                        کـه امامـان در پرتـو           دهـد    ی   مـ                                                                از امام موسی ابن جعفـر )ع( رسـیده و مـواردی دیگـر ، نشـان      

       ســان      بــه     کــه        انــد         گرفتــه                            یی را در تفســیر بــه کــار     هــا         ظرافــت            ، دقــایق و   ات   یــ   درآ               عقــل و تــدبر 

    91  :  9 ،    1388                    قــرار گیرد)کلینــی:               مورداســتفاده               تفســیر قــرآن     در         توانــد   ی   مــ                   سرمشــق و الگــویی 

   (.   973-     1:979  ق،    1411        ؛ صدوق،    997-   995  :  5  ق،    1414        ؛ عبده، 

 . نتیجه11

ـ  ا                       با توجه به مطالب فـوق   ـ  گ   ی   مـ         نتیجـه           طـور    ن   ی                                        کـه تفسـیر اجتمـاعی قـرآن کـریم ،         م ی ر   ی

    ت ،                                      شـده از قـرآن اسـت. در ایـن حرکـ                اسـتنباط                                             تفسیر اصـول ، قـوانین و احکـام اجتمـاعی     

ـ  ب       اهـل   ی     هـا          آمـوزه                                                                    مفسر اجتماعی در پی کشـف ایـن قـوانین و احکـام و سـنت نبـوی و           ت   ی

                                                                                             است که در طـول تـاریخ وجـود داشـته اسـت. مفسـر اجتمـاعی قـرآن کـریم از منظـر طـرح            

                               و متناسـب بـا ایـن قلمـرو،           دوزد   ی   مـ                                                    مباحث نظری مربوط به حیات جامعـه بـه آیـات چشـم     

ــ   ــاهیم و اصــول آن اس ــین مف ــال تبی ــه دنب ــه و                                                  ب ــال جامع ــی و اصــالح ح ــداف تربیت                                                ت و اه

  و       هـا        سـنت                                                                                تشریع قوانین است .در تفسیر اجتمـاعی قـرآن کـریم مفسـر در پـی کشـف مفـاد        

                      مشکالت مسلمانان است.      حل     راه      ارائه 

ــام     ــین احک ــی تبی ــه اســت و در پ ــی جامع ــاعی تفســیر خــاص مســائل عین                                                                                           تفســیر اجتم

ــاریخی و   ــاص ت ــ ی ع                  خ ــای ا     ن ــر مبن ــه ب ــرآن ک ــومی از ق ــد از                                            ی عم ــر بای ــرش مفس ــن نگ                                ی

                                                                                      ی اجتمــاعی آگــاه باشــد تــا بتــوان در حــوزه احکــام خــاص سیاســی ، اقتصــادی ،      هــا        دانــش

ــر تفســیر          ــی دیگ ــته باشــد. ویژگ ــوعات داش ــی از ایــن موض ــد آن فهم ــی و مانن                                                                                                فرهنگ

                                                                                               اجتمــاعی قــرآن کــریم جمــع میــان مســائل اســالم و قضــایای علــوم انســانی معاصــر اســت . 

ــه  ــا ارائ ــاگونی دارد ؛                           ی قرآنــی در شــکل اجتمــا    هــا      ارزش                                   البتــه ایــن ویژگــی ب                              عی ابعــاد گون

ـ                                                             ی قرآنــی بـا اوضـاع و نیازهــای عصـر جدیـد و تحــوالت         هـا       شـه  ی   اند         ، بایــد     سـو    ک             زیـرا از ی
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                                                                                               اجتمــاعی تطبیــق شــود و از دیگــر ســو، بــا توجــه بــه شــرایط و خصوصــیاتی کــه مفســر در 

ــت،    ــاهد آن اس ــود ش ــر خ ــ     راه                               عص ــبختی       حل ــعادت و خوش ــیل س ــرای تحص ــخص ب                                               ی مش

                                                              تفسـیر بـه سـنت نبـوی از جانـب حضـرت علـی )ع( فـراوان                                     جامعه اسالمی به دسـت آیـد.   

                                                                                             اســت و ایــن بــدان جهــت اســت کــه علــی )ع( شــاگرد خــاص پیــامبر )ص( بــود و تعــالیم  

                      اینکــه پیــامبر چــه           در بــاب                                                                     ایشــان را بیشــتر و بهتــر از همــه صــحابه دریافــت نمــوده اســت. 

           وجود دارد.     نظر       اختالف                                             مقدار از قرآن را تفسیر کرده است، میان مفسران 

                 اصـول و مبـادی          انـد           خواسـته           درواقـع   ،      انـد           فرمـوده                         یی که در آیـات ارائـه     ها       نمونه          امامان با 

                           احادیــث تفســیری امامــان          هرچنــد                                                             تفســیر قــرآن را بــرای اصــحاب و شــاگردان تبیــین کننــد. 

ــیر      ــی )ع( در تفس ــائی، صــحابه از حضــرت عل ــه طباطب ــر عالم ــه تعبی ــت ، و ب ــراوان نیس                                                                                                ف

  .   اند       نکرده                                 از تابعان نیز بیش از صد حدیث نقل                             قرآن تعدادی حدیث نقل کرده و 

                  ی مباحــث قرآنــی  ال       البــه                                                                     امامــان در جایگــاه روشــنگران مســیر تفســیر قــرآن بــه قــرآن در 

  ی     هـا          آمـوزه                                          .  لـزوم تـدبر در آیـات وحـی کـه از           انـد           نداشـته              ی عقلی ابـا    ها        استدالل         خود ، از 

         ه است.                                                           خود قرآن کریم است، از نظر امامان نیز مورد تأکید قرار گرفت
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تفسیر اجتماعی قرآن در آثار نومعتزلیان  یشناس روش

 قاره هند شبه
 1مرضیه محصص

 

 چکیده

        تفسـیر        نـه  ی  زم    در                                                           جنبش مـدرن اسـالمی در طـول زمـان، تحـوالت بنیـادینی را       

ـ  د                  کـه قـرآن بـا                ایـن اسـت        هـا     آن         اسـتدالل                          به وجـود آورده اسـت.     ی     هـا       دگاه   ی

                                                                     مخـالفتی نــدارد. رونــد مـدرن در تفســیر قــرآن بـه زمــان شــاه                      پیشـرفته مــدرن 

                                             . او شـرایط مسـلمانان هنـد را بـا جنـبش            گـردد    ی      بـازم                  دهلـوی در هنـد       اهلل   ی  ول

                                                                      اش تغییــر داد. او تقلیــد را مــذمت و از اجتهــاد دفــاع کــرد و از           گرانــه        اصــالح

ـ  ا          کـاربرد  و  الــرحمنفضـل    .      کـرد    ی   مـ                                      ی نـوین در تفسـیر قــرآن اسـتقبال        هـا     ده   ی

ــان شــبه اندیشــهدیگــر  ــروه نومعتزلی ــل  وران گ ــد،  دلی ــاره هن ــبق ــدگ عق ی مان

و معتقدنـد همـین امـر، منجـر بـه       داننـد  یمـ جوامع اسـالمی را تحجـر فکـری    

ی دنیـای مـدرن اسـت.    هـا  چـالش ناتوانی جوامـع مسـلمان در پاسـخگویی بـه     

ــه  ــه ب ــا توج ــرورت روش ب ــبه  ض ــان ش ــی نومعتزلی ــن   شناس ــد، در ای ــاره هن ق

ی ایشــان دربــاره تفســیر اجتمــاعی قــرآن هــا دگاهیــدپــژوهش، اصــول اصــلی 

شـود. ایـن گـروه از اندیشـه وران بـه کمبودهـایی کـه         بنـدی و تبیـین مـی    دسته

                                         
   وه معارف اسالمی، تهران، ایـران.           ، گر                                                                   . استادیار عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده الهیات و ادیان1
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ــار متقــدم تفســیری مســلمانان وجــود دارد، اشــاره   ــکن یمــدر آث ــد  دن و معتقدن

تواننــد نمــای جــامعی از مفــاهیم خــدا، انســان و اجتمــاع را  ایــن تفاســیر نمــی

ــایی    ــد معن ــرآن ســعی دارن ــن منظــر بیشــتر تفاســیر متقــدم ق ــد. از ای ــان کنن بی

ــه مســائل واقعــی اجتمــاع،  اللفظــ تحــت ــه نماینــد و از پاســخ ب ی از قــرآن ارائ

ــی  ــالی م ــانه خ ــاد ن   ش ــق ایج ــی عمی ــنش و معرفت ــذا بی ــد، ل ــد. کنن ــد ش خواه

تـرین اصـل مـورد اسـتفاده در تفاسـیر اجتمـاعی از        توان اذعان داشـت مهـم   می

                                              اجتهــاد اســت. از ایــن رهگــذر بــا تفســیر قــاره هنــد،  دیــدگاه نومعتزلیــان شــبه

                                                   . آنــان رونــد تفســیر را در طــول زمــان مســتمر      شــود   ی   مــ                       نهــایی قــرآن مخــالف 

ــاد را   ــته و اجته ــ                        دانس ــا   ا    له ی    وس ــالحات اجتم ــرای اص ــرای اج ــ پ     عی و                                    ی ب      اده   ی

    .   د ن   دان   ی م                           عدالت اجتماعی بر اساس قرآن      شدن

ــدی  ــان کلی ــرآن،  واژگ ــاعی، ق ــیر اجتم ــان، : تفس ــبهنومعتزلی ــاره ش ــک،   ق ــد، هرمنوتی هن

 اجتهاد، عقالنیت.

 مقدمه. 1

زمینــه تفســیر بــه                                                                         قطعــا  جنــبش مــدرن اســالمی در طــول زمــان، تحــوالت بنیــادینی را در

ــ  ــد کوجــود آورده اســت. مدرنیســم اســالمی ی ــرن   رون ــه از اواخــر ق روشــنفکری اســت ک

و سیسـتم مـدرن    هـا  ارزشنوزدهم و بیسـتم شـکل گرفـت و هـدفش ایجـاد همـاهنگی بـین        

طرفـدارانش اغلـب    ی اسـالمی و ازلـی از سـوی دیگـر بـود.     هـا  ارزشو سیسـتم و   سو کاز ی

   مــ     ی م درنی   هــا بــاارزشاســالم را  کننــد یمــکــه تــالش  شــوند یمــمســلمانان روشــنفکر نامیــده 

                                                                                              چــون عقالنیــت، علــم و دمکراســی آشــتی دهنــد، مقــوالتی کــه مســلمانان ضــرورتا  درنتیجــه 

ــا      ــد. در تضــاد ب ــر ســر آن بحــث دارن ــرب ب ــان غ ــا جه ــین ب ــامالت مع اســتعمارگری و تع

ـ تک               آ                                                کـه احتمـاال  تحمـل  اعتمـاد بـر عقـل را نداشـتند و ایـن          شـامدان یپدیدگاه مسلمانان   بـر  هی

، روشـنفکران مسـلمان   کردنـد  یمـ شـرک تلقـی          تـا  ینهاو « بـدعت »عقل را منجر بـه پیـدایش   
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ایـن   هـا  آناسـتدالل   . درواقـع، کننـد  یمـ از تغییراتی که بر پایـه عقـل و منطـق باشـد اسـتقبال      

ــه اســت ــا اســالم ک ــاهیم ب ــت مف ــورد  عقالنی ــتأم ــنفکران دیی ــایی روش ــم و اروپ ــدرن عل  م

ـ د بـا  وجه چیه به بوده و سازگار  ایـن،  بـر  مخـالفتی نـدارد. عـالوه    رنی پیشـرفته مـد  هـا  دگاهی

ی هــا دگاهیــدیکــی از  .هســتند اســالمی متــون «عقالنــی» ریتفســروشــنفکران حــامی  

 منطبق بر اسالم و معتبر است.   ها آنروشنفکران این بود که اطمینان داشتند که روش 

ــازمدهلــوی در هنــد  اهلل یولــرونــد مــدرن در تفســیر قــرآن بــه زمــان شــاه   . او گــردد یب

اش تغییــر داد. او تقلیــد را مــذمت و از  گرانــه اصــالحشــرایط مســلمانان هنــد را بــا جنــبش 

ـ ا کـاربرد اجتهاد دفاع کـرد و از   . او برخـی  کـرد  یمـ ی نـوین در تفسـیر قـرآن اسـتقبال     هـا  دهی

کــه منظــور  کــرد یمــ، او از نســخ اســتفاده کــرد یمــاز اصــول تفســیر را در تفســیر قــرآن رد 

کـم دیگـر اسـت. وی معتقـد بـود اگـر صـحابه یـا تـابعین آیـه خاصـی            ابطال یک حکم با ح

، بــه معنــای ایــن نیســت کــه آن آیــه در هــر جــای داننــد یمــرا متعلــق بــه موقعیــت خاصــی 

 (.11 : 9115)سعید، دهد یمدیگری که شرایطی مشابه داشته باشد، همان معنا را 

ی هــا تــالشزمینــه تفســیر رخ داد،  یی کــه در دوران معاصــر درهــا تــالشیکــی دیگــر از 

ــه چــاپ رســاند. او    ســر احمــدخان اســت کــه وی شــش جلــد کتــاب در موضــوع قــرآن ب

ی تفکـری پویـاتری،  سـنت و میـراث     هـا  روشمعتقد بود نیاز اسـت تـا مسـلمانان بـا کمـک      

ــرب     ــان نگــرش تفکــری اســالم و غ ــد. می ــازنگری کنن ــی  خــ اســالمی خــویش را ب عمیق

فرهنـگ غـرب    ریتـأث و تحـت   کننـد  یمـ انی کـه در غـرب تحصـیل    است و به نظر او مسـلمان 

 ی مذهبی علمای خویش را درک کنند.ها گفتمان توانند ینم، رندیگ یمقرار 

ــده   ــد عب ــوزدهم، محم ــرن ن ــوفی )در اواخــر ق ــرآن  م 1316مت ــراتش را در تفســیر ق ( نظ

ــرد. او   ــان ک ــخنرانبی ــا یس ــط     ه ــدها توس ــه بع ــت ک ــیر داش ــوع تفس ــددی در موض ی متع

( نگاشــته و بــه چــاپ رســید. تفســیر المنــار م 1396متــوفی )ردش محمــد رشــید ریــدا شــاگ

ــار  اگرچــه ــل آث ــرآن    احمــدخانمث ــه تفســیر ق ــدی ب ــا رویکــرد جدی ــی ب ــدرو نیســت ول تن

ــا و    ــده رویکرده ــت. عب ــه اس ــا روشپرداخت ــال    ه ــنتی اعم ــیر س ــه در تفاس ــیر را ک ی تفس
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ــ ــد، شــده یم ــ   موردنق ــاع ک ــر مشخصــات بالغــی و فلســفی امتن ــز ب ــرار داده و از تمرک ه ردق

توجــه  شــد یمــاســت. همچنــین بــه محتــوای حقــوقی قــرآن کــه توســط حقوقــدانان انجــام  

ــود   ــد ب ــرد و معتق ــمنک ــر مه ــر در    نیت ــوقی آن نیســت. او تفک ــارکرد حق ــرآن ک ــرد ق عملک

 شود. که باید به آن پرداخته  دانست یمموضوع حقوقی را آخرین موضوعی 

ــتم، در     ــرن بیس ــان ق ــلمانان و محقق ــدادی از مس ــری، تع ــیر تفک ــن خــط س ــداد ای در امت

قرآن بـازنگری کردنـد و تـالش فراوانـی بـرای ارائـه یـک تفسـیر اجتمـاعی از آیـات            تفاسیر

نشان دادنـد . ایـن تفاسـیر جدیـد در موضـوع اجتمـاعی تمایـل زیـاد مفسـران را بـه مسـائل            

ــرآن کــه سیســتم   داد یمــجامعــه معاصــر مســلمانان نشــان   ــتن ق ــی م ــام کل . ضــمن آنکــه پی

عبـده  مثـل محمـد    گـرا  اصـالح ارزشی و اعتقادی قرآن است، در نظـر گرفتـه شـود. متفکـران     

ــوالعالء م 1345متــوفی )(، حســن بنــاء م 1399(، محمــد اقبــال )متــوفی م 1316متــوفی ) ( اب

ــوفی ) یالمــودود ــر( مرتضــی م 1373مت ــوفی ) یمطه ــرح(، فضــل م 1373مت ــوفی  منال )مت

( در مــتن قــرآن بــا توجــه بــه تغییــرات مــدرن  م 1393خمینــی )متــوفی  اهلل تیــآ( و م 1399

توجه کردند. در این راستا پـژوهش حاضـر درصـدد پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش اسـت کـه          

هنــد بــا چــه رویکــردی بــه تفســیر اجتمــاعی قــرآن پرداختــه   قــاره شــبه نومعتزلیــان آثــار در

 است 

  معتزله نو مکتب. 2

ی کالمـی مهـم در جهـان اسـالم اسـت کـه حـدود        هـا  شیگـرا یکـی از   نو معتزلـه مکتب 

دو قرن پیش بـه وجـود آمـده اسـت. ایـن مکتـب کالمـی همچـون اجـداد اعتزالـی خـود بـر             

ی غربــی کــه در علــوم هــا روشی از پــرداز هیــنظریــی تأکیــد بســیار داشــته و بــرای گرا عقــل

ی ایـن  ریـ گ شـکل ر ابتـدا بایـد بـه چگـونگی     . دکردنـد  یمـ ، اسـتفاده  رفتـه  یمـ انسانی به کـار  

ی مهـم آن بدـردازیم. رویـارویی مسـلمانان بـا      هـا  مؤلفـه مکتب فکری و در ادامـه بـه بررسـی    

ی مســلمانان مانــدگ عقــبمهــم شــد کــه علــل  ســؤالکشــورهای غربــی موجــب بــروز ایــن 
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داده شــد و ســه نــوع رویکــرد و مکتــب تفکــری  ســؤالچیســت. ســه مــدل پاســخ بــه ایــن 

 دانسـتند  یمـ ی جهـان اسـالم   افتـادگ  عقـب ی میـراث دینـی را علـت    ا عـده پدید آمـد.   ازآن پس

 .  گرفتند یماسالم را عامل پیشرفت در نظر  کنار گذاشتنو 

ـ پعده دیگـری بازگشـت بـه اسـالم سـلف زمـان        ص( بـا همـان دیـدگاه و نگـاه را     ) امبری

ی بـه اسـالم   هتـوج  یبـ ی جوامـع مسـلمان را بـه دلیـل     مانـدگ  عقـب علت پیشـرفت دانسـته و   

 آ                                                       ی  معـروف شـدند کـه حفـ  و عمـل بـه میـراث دینـی         سـلف . این گـروه بـه   دانستند یمسلف 

ــان    ــرب اذع ــوم غ ــا هج ــه ب ــرا موجــب مقابل ــد یم ــه  کردن ــه ب ــوم ک ــروه س ــه. گ ــو معتزل  ن

ی هـا  شـرفت یپسعی کردنـد تفسـیری نـو از اسـالم ارائـه دهنـد کـه بـا مدرنیتـه و           اند معروف

 (.1993فیان،غربی همسو باشد)رک: گلی، یوس

 دیسـ نوسـازی و احیـای میـراث دینـی از اهـداف مهـم نـو معتزلـه بـود.           گـر ید عبـارت  به 

اســدآبادی از آغــازگران ایــن نهضــت تجددگرایانــه بــود. جنــبش ســید         نیالــد جمــال

ی نــام گرفــت درصــدد یــافتن راهــی بــرای بــازنگری نــو اعتزالــاســدآبادی کــه  نیالــد جمــال

اعتقــاد داشــتند آنچــه موجــب  هــا آنبازتفســیر اســت.  واســطه بــهمیــراث دینــی و احیــای آن 

  جانبدارانـه ی جهان اسـالم شـده، میـراث اسـالمی نیسـت، بلکـه تفاسـیر سـنتی و         افتادگ عقب

ی بــه جایگــاه عقــل تــوجه یبــو همچنــین  شــده انجــامکــه از متــون مقــدس دینــی  ســتی اا

ــل رواج   ــه دلی ــه ب ــر یاشــعراســت ک ــا آناســت.  داده رخی گ ــر  ه ــه اگ ــد ک ــب  معتقدن مکت

ی کــه مــروج جبــر و قضــا و قــدر اســت، بــر جوامــع مســلمانان گــر یاشــعراعتزالــی بجــای 

ـ  ، وضعیت مسلمانان بهتـر از ایـن بـود. پـس مکتـب      کرد یمحکومت  ی بـه دو دلیـل   نـو اعتزال

ی جوامـع  افتـادگ  عقـب شکل گرفـت؛ اول پاسـخ بـه مستشـرقینی کـه اسـالم را عامـل اصـلی         

زی اندیشــه اســالمی بــا کمــک از آراء اعتزالــی بــرای مســلمانان معرفــی کردنــد و دوم بازســا

 ایجاد تحول در جهان اسالم.  

یـی اسـت و اینکـه از    گرا عقـل ی تمرکـز بـر   گـر  یاعتزالـ ی میان معتزله و نـو  ها شباهتاز 

یی معتزله ایـن بـود کـه شـرط پـذیرش احادیـث را گـواهی عقـل بـر صـحت           گرا عقلشرایط 
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نیـز بـر    نـو معتزلـه  . کردنـد  یمـ و تفسـیر قـرآن را نیـز بـا حکـم عقـل تفسـیر         دانسـتند  یمآن 

بــا اعتزالیــان تفســیر عقالیــی  نــو معتزلــهی دیگــر هــا شــباهت. از ددارنــدیتأکحاکمیــت عقــل 

 تـوان  یمـ و معتزلـه وجـود دارد کـه     نـو معتزلـه  یی نیـز میـان   هـا  تفـاوت متون دینی است. امـا  

بــه  نــو معتزلــه. ادکردتمــاعی دوران نــزول قــرآن یــبــه بــاور تأثیرپــذیری قــرآن از فرهنــگ اج

 گرفتـه  ریتـأث این تأثیرپذیری اعتقـاد راسـخ دارنـد و معتقدنـد وحـی از فرهنـگ دوران نـزول        

که از نگاه معتزله ایـن اعتقـاد مسـتلزم خطاپـذیری قـرآن اسـت و بـه ایـن موضـوع اعتقـادی           

یعنــی  انــدیخیتــار معتقدنــد بســیاری از احکــام شــرع مقــدس نــو معتزلــهندارنــد. همچنــین 

ــه     ــام در جامع ــه احک ــردن ب ــس عمــل ک ــاریخی و اجتمــاعی دارد پ ــه تحــوالت ت بســتگی ب

ــروز  ــدرن ام ــهم ــا ن ــر از    تنه ــداف اســالم اســت. یکــی دیگ ــرخالف اه الزم نیســت، بلکــه ب

ی هــا آمــوزهی مبنــا قــرار دادن دســتاوردهای علــوم بشــری در بررســی نــو اعتزالــمشخصــات 

ی علـوم بشـر بـه سـراغ آیـات و روایـات       هـا  شـاخص ار دادن بـا معیـار قـر    ها آندینی است. 

ی علــوم بشــری انجــام هــا شــاخص لهیوســ بــهو تفســیر حــدیث نبــوی و قــرآن را  رونــد یمــ

نـو  . یکـی دیگـر از مبـانی اعتقـادی نومعتزلیـان، سکوالریسـم اسـت کـه بسـیاری از          دهند یم

بـه سـه بخـش تقسـیم     بـه آن معتقدنـد. نومعتزلیـان بـر اسـاس منطقـه جغرافیـایی نیـز          معتزله

 .شوند یم

  ـ                                                   هنـد کـه ریشـه اعتقاداتشـان در نظریـات شـاه               قـاره      شبه           نومعتزلیان     اهلل   ی    ول

        قـاره        شـبه    از                نـو معتزلـه                                     نیـز یکـی دیگـر ا ز روشـنفکران             الرحمن               دهلوی است. فضل 

         هند است.

    ــید ــا س ــه ب ــرب ک ــان ع ــال                                     نومعتزلی ــد        جم ــدآباد   ن ی     ال ــد و           اس ــاز ش                  ی آغ

     بـه          تـوان    ی   مـ                                                                          شاگردش محمـد عبـده راهـش را ادامـه داد. از دیگـر نومعتزلیـان عـرب        

                                                                                    حسن حنفی، طه حسـین، محمـد ارکـون، نصـر حمیـد ابوزایـد و امـین خـولی اشـاره          

     کرد.
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    ــروش از ــر س ــه دکت ــران ک ــان ای ــروف                                             نومعتزلی ــر         مع ــت. او     ن ی    ت ــان اس                   آن

           ز وحی است.                                            معتقد به نو کردن اندیشه اسالمی و استقالل عقل ا

ــه از ــه اندیشـ ــت. وی    جملـ ــرحمن اسـ ــل الـ ــه، فضـ ــو معتزلـ ــری نـ ــوزه فکـ وران حـ

آیـد.   نظـران در ایـن حـوزه جغرافیـایی بـه شـمار مـی        های غالب صـاحب  جنبان اندیشه سلسله

ــت اســالمی،   ــر عقالنی ــز ب ــارتوجــه و تمرک ــد خیت ــرایط  من ــه ش ــرعی، توجــه ب ــام ش ی احک

ــود دارد،      ــان وج ــده نومعتزلی ــاه و ای ــی در نگ ــی همگ ــزول وح ــی دوران ن ــاعی فرهنگ اجتم

ــرداختن و شــرح و بســط   ــا پ ــات  هــا آنوی ب ــی نظری ــو اعتزال ــادات ن ، تعــدیل و شــرح اعتق

همخـوانی بـا تغییـرات دنیـای مـدرن انجـام        منظـور  بـه تفسیری خود را برای بازتفسـیر قـرآن   

اســـت کـــه وی  ســـمیسکوالرقـــط تفـــاوت نگـــاه وی بـــا نومعتزلیـــان اعتقـــاد بـــه داد. ف

ی قــرآن محـور داشــت  شناسـ  روش                                                را کـامال  الحــادی دانسـته و تــالش در ارائـه     سـم یسکوالر

 ی اجتماعی قرآن تأکیدی بسزا داشت.ها آموزهو بر 

 ،اسـالم و مدرنیتـه   (،1365سـال )  وحـی در اسـالم  بـه:   تـوان  یمـ ی وی هـا  کتـاب  ازجمله

نبـوت  ، آبـاد  اسـالم چـاپ   ی اسـالمی در تـاریخ  شناسـ  روش( چاپ دانشـگاه شـیکاگو،   1399)

مضــامین اصــلی (، 1363لنــدن )چــاپ آکســفورد  نایســ ابــن(، 1369چــاپ لنــدن ) در اســالم

مطالعــه بنیــادگرایی در اســالم: احیــاگری و اصــالح ، (1391) کاگویشــچــاپ دانشــگاه  قــرآن

ــدن ســال ) در اســالم ــاریخ،شناســ روش(، 9111چــاپ لن کراچــی، موسســه  ی اســالمی در ت

ــات اســالمی ) ــات اســالمی ( دانشــگاه شــیکاگو، 1373) اســالم(، 1356مرکــزی تحقیق مطالع

 تعداد متعددی از مقاالت با موضوعات مختلف اشاره کرد. ( و1391) اسالم و آینده

 . گرایش اجتماعی در تفسیر قرآن 3

ــرا ــت. ورود         شیگ ــود نداش ــران وج ــار مفس ــر در آث ــرن اخی ــیش از ق ــا پ ــاعی ت اجتم

ـ نظری و علم به جوامع اسالمی و نفـوذ  آور فن ی قـرآن، چـالش   هـا  آمـوزه ی مخـالف بـا   هـا  هی

ــا    ــر آن شــدند ت ــرد. برخــی مصــلحان ب ــع اســالمی ایجــاد ک ــادین را در جوام ــهبنی  واســطه ب
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ارائـه دهنـد. محمـد عبـده نخسـتین      بازخوانی آیـات وحیـانی، نسـخه شفابخشـی را از قـرآن      

ــرن گشــود. رشــد     ــد ق ــس از چن ــاب اجتهــاد را پ ــود و ب ــن رویکــرد تفســیری ب پیشــوای ای

ـ آ یمـ یـی در طـول شـریعت و وحـی بـه کـار       گرا عقـل نبوده اسـت.   ریتأث یبیی نیز گرا عقل  دی

ی بـه مفسـر امکـان    گـرا  عقـل  ی از اجتهـاد و اسـتدالل بـه تحلیـل آیـات پـردازد.      ریگ بهرهتا با 

ــ ــان     دهــد یم ــه شــرایط اجتمــاعی بی ــه را نســبت ب ــام آی ــه، پی ــای آی ــس از کشــف معن ــا پ ت

 (.111: 1934گلستانی، )نماید

ــی    ــابی و بررس ــرض ارزی ــرآن در مع ــیر ق ــرا  تفاس ــد                                                         اخی ــا دگاهی ــی ه ــهی مختلف  قرارگرفت

ی مسـلمان هسـتند کـه بـا سیاسـت فرهنگـی بـه        هـا  سـت ینیفمی، هـا  دگاهیداست. یکی از آن 

 -ســاتوجــه کردنــد. تعــداد زیــادی از مســلمانانی کــه هــم ســاختارگرا و هــم پتفاســیر قــرآن 

ــه       ــرآن توج ــیر ق ــث تفس ــه مباح ــز ب ــاختارگرا نی ــس ــد یم ــده ». کنن ــوری خوانن درک « تئ

اسـت، ایـن تئـوری هـدف مطالعـه را از نویسـنده        ختـه یر هـم  بـه را در تفسیر قرآن  گراها سنت

مـتن تغییـر داده اسـت. ایـن رویکـرد      ، بـه سـمت خواننـده    کنـد  یمـ که متن را به متن تفسـیر  

ــهاخالقــی  -ی اخیــر توانســته در تفســیر آیــات حقــوقیهــا ســالدر  ی ارتبــاط میــان ا گونــه ب

ــد.     ــرار کن ــات برق ــوای آی ــا محت ــائل روز را ب ــتمس ــرد را    باف ــن رویک ــز ای ــم نی ــا ه گراه

( و 1316متــوفی )( محمــد عبــده 1937متــوفی )محققــانی چــون جمــال االفغــانی  .دنــدیبرگز

ــوفی  محمــد ــال )مت ــده 1937اقب ــ( مدرنیســت نامی ــردن   شــدند یم ــاربردی ک ــرای ک چــون ب

 ، تالش کردند.افتهیرییتغاصول اسالمی در شرایط جدید و 

ــا ســتیمدرن ــالمی را   ه ــراث اس ــدتا  می ــ                             عم ــدیپذ یم ــا   رفتن ــیر و ی ــال تفس ــه دنب ــی ب ، ول

ی کــه در منــابع کالســیک هــیچ بــازنگری هــا نــهیزمدر  خصــوص بــهبودنــد  هــا آنبازتفســیر 

چـون بـه بـازنگری در کـل      شـود  یمـ مدرنیسـت نامیـده    الـرحمن نشده بـود. بنـابراین فضـل    

ــراث اســالمی بــه روش    ــی از     کیــهرمنوتمی ــت. او بــه یک ــاد داش ــاخهیزاعتق ــا رش ی ه

تعلــق داشــت کــه در ایــن زیرشــاخه محققــانی چــون حســن حنفــی، محمــد   هــا ســتیمدرن

ــ  ری، عبــداهلل االروی، و عبــداهلل النعــیم وجــود دارد. همــه ایــن افــراد بــه ارکـون، محمــد الجبی
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ــ روش ــالمی   شناس ــراث اس ــق آن می ــه از طری ــدهیتولی ک ــان،  دش ــد. )س ــه دارن : 1339، توج

196) 

 کنـد  یمـ تفـاوت دارد، دیـدگاهی کـه سـعی     « اسـالمی کـردن علـم   »                          این دیـدگاه کـامال  بـا    

اســت.  موردتوجــهآمریکــای شــمالی امــروزه ی در ا گسـترده  طــور بــهاسـالم را احیــا نمایــد و  

ــرای همــاهنگی و تلفیــق و ورود علــوم و   خواهنــد یمــکســانی کــه  علــم را اســالمی کننــد ب

ایــن مــدل  الــرحمن. فضــل کننــد یمــی مــدرن بــه سیســتم آمــوزش اســالمی تــالش     ــ   فن اور  

احیـاگری اسـالمی از    شـود  یمـ ؛ چـون پنداشـته   دانـد  یمـ  انـه یادگرایبن                       اسالمی کردن را لزومـا   

ــالم در   ــردن اس ــایگزین ک ــق ج ــهیزمطری ــا ن ــانون،   ه ــت، ق ــون سیاس ــه چ ــف جامع ی مختل

اسـت. )همـان:    شـده  گرفتـه  هـا  آنیی کـه اسـالم از   هـا  نـه یزم، شـود  یمـ آموزش علمی محقـق  

196) 

ــل  ــرحمنفض ــاره      ال ــود دارد، اش ــلمانان وج ــیری مس ــار تفس ــه در آث ــایی ک ــه کمبوده ب

ــ ــد یم ــه د کن ــایی ک ــان    ، کمبوده ــر نمای ــلمانان دوران معاص ــای مس ــه نیازه ــخگویی ب ر پاس

ایــن  چراکـه  کنـد  یمـ توضـیحات موضـوعی قــرآن نیـز نقـد      او از. از طـرف دیگـر،   شـود  یمـ 

ــیحات  ــتوض ــد ینم ــد     توانن ــان کن ــه را بی ــان، جامع ــدا، انس ــاهیم خ ــامعی را از مف ــای ج نم

ــیاری از      ــه بس ــت ک ــت اس ــتند. درس ــز هس ــه نی ــل توجی ــر قاب ــرف دیگ ــد از ط ــار  هرچن آث

؛ امــا بهــر حــال، بــه نیــاز کنــد یمــموضــوعی تعــالیم قرآنــی را تحلیــل  صــورت بــهتفســیری، 

ی معنـا کننـد   اللفظـ  تحـت . بیشـتر تفاسـیر سـعی دارنـد قـرآن را      دهنـد  ینمانسان معاصر پاسخ 

یی نیـز کـه از قـرآن کـریم     هـا  ترجمـه و از پاسخ به مسائل واقعی جوامع طرفـه رونـد. برخـی    

. ایـن روش  انـد  مواجـه                                                   کار گرفتند کـه مسـلما  بـا همـین مشـکل نیـز        شده، همین روش را به

کلـی فهمیــده   صــورت بـه بصــیرت و بینشـی عمیـق ثمــر دهـد، بلکـه قــرآن بایـد       توانـد  ینمـ 

قـرار   موردمطالعـه واحـد کـل،    بـه  صـورت  بـه معتقـد اسـت بایـد قـرآن      الرحمنشود.  فضل 

مسـلمانان نسـل نخسـتین، همچنـین     ی هـا  دگاهیـ دمسـتلزم مطالعـه نظـرات و     کـار  نیابگیرد، 

، بــه نظــر او ایــن نیــاز در هرحــال بــهاســت.  (مطالعــه زبــان، گرامــر و ســبک )کلمــات قــرآن
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گــاه تالشــی بــرای فهــم  درجــه دوم اولویــت در تــاریخ تفکــر اســالمی قــرار داشــته، و هــیچ 

 (7-5 :1399، الرحمنفضل )کل، صورت ندذیرفته است.  صورت بهقرآن 

. اجتهـاد همـان   شـود  یمـ نمایـان  « اجتهـاد »تـالش بـرای فهمیـدن یـا     در اینجاست که ایده 

اســت کــه متضــمن قــانونی اســت یــا  درگذشــتهتــالش بــرای فهمیــدن معنــای متــون مــرتبط 

ی کـه بتـوان شـرایط جدیـد را نیـز در آن لحـاو       ا گونـه  بـه  کنـد  یمـ قانون را تغییر یـا تعـدیل   

ویــژه عالقــه  طــور بــه کیــهرمنوتبــه  الــرحمن(. فضــل 9-7 :1399، الــرحمنفضــل ) نمــود.

در ایــن موضــوع موافــق بــود کــه  هــا ســتیمدرن، بنیادگرایــان و کــاران محافظــهداشــت. او بــا 

ــود کــه انحــراف اســالم از  شــده منحــرفجامعــه از مســیر مســتقیم   1111، امــا وی معتقــد ب

ی فهمیـده  درسـت  بـه بـه دلیـل اینکـه نقـش و ماهیـت وحـی        هـم  آناسـت،   آغازشدهپیش  سال

: اول آنکـه  کنـد  یمـ نشد. پس او برای ارزیابی انتقـادی میـراث اسـالم در چنـد مرحلـه اقـدام       

بفهمیم چطـور میـراث بـه ارث مانـده، شـکل گرفـت. دوم آنکـه رونـدی را تشـخیص دهـیم           

بافــت سیاســی،  کــه نتیجــه نیــاز اش ژهیــوی بنــد شــکلکــه میــان اصــول اســالمی ضــروری و 

بهتــرین  شــود یمــوت وجــود دارد و ســوم اینکــه چگونــه اقتصــادی اســت تفــا –اجتمــاعی 

ــریم.    ــونی بکــار ب ــا اصــول ضــروری اســالم را در شــرایط جامعــه کن ــریم ت روش را بکــار ب

اقتصـادی و تـاریخی    -، عوامـل اجتمـاعی  دهـد  یمـ دیـدگاه گـادامر را توضـیع     الرحمنفضل 

 ریتـأث  سـد ینو یمـ مثل تحصیالت فرد، تعلقات سیاسـی و اقتصـادی شـخص بـر تفسـیری کـه       

ی نیسـت. )سـان،   دسترسـ  قابـل کـه حقیقـت بـرای انسـان      کنـد  یم. او این ایده را رد گذارد یم

1339 :195) 

 شــده یوحــقــرآن یــک حقیقــت اســت کــه بــدون شــک کلمــات   الــرحمنبــرای فضــل 

 کیـ  چیهـ معتقـد بـود کـه     الـرحمن خداوند است. اما قرآن مسـاوی تفسـیرش نیسـت. فضـل     

درک درسـتی از   تواننـد  ینمـ علمـا(   مجتهـد، فقیـه العلـم، فقهـا یـا     مثل )ی مفسرین ها گروهاز 

                                         مناسـب باشـد. او صـراحتا  از مفسـران      هـا  زمـان اسالم واقعی به دست آورند کـه بـرای تمـام    

آیا فرمول کاربردی بـرای عـدالت اجتمـاعی سـراغ دارنـد  او معتقـد اسـت کـه هـر           پرسد یم
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نبــع الهــام الهــی و تــالش کننــد کــه نســلی بایــد مســئولیت بازگشــت بــه وحــی را بدــذیرد، م

ــد و  ــی را بفهمن ــا راهاصــول کل ــونی   ه ــا شــرایط کن ــالیم ب ــن تع ــه ای ــد ک ی را مشــخص نمای

 (197-196:1339مناسبت و کاربرد داشته باشد. )سان،

                                                               ی خـود را کـامال  بـا اصـطالحات اسـالمی و بـر اسـاس آنچـه         شناسـ  روش الـرحمن فضل 

ــهرمنوتمشخصــات ضــروری  ــوان کــرد. او معتقــد بــود هســته   ،دانســت یمــاســالمی  کی عن

ــاریخی    ــاهی ت ــا آگ ــالم ب ــلی اس ــترکاص ــده بی ــان    ش ــالم در می ــود اس ــد ب ــت. او معتق اس

برخــوردار اســت. عناصــر دیگــری نیــز در  1، از بافتمنــدی تــاریخیاش یدیــتوحی هــا ســنت

ــرحمننظریــات فضــل  جــایی کــه قــرآن « نســخ»در موضــوع وحــی وجــود دارد. مفهــوم  ال

. شـود  یمـ  هـا  آنآیاتی را بیـان کـرده کـه آیـات پیشـین را لغـو کـرده و جانشـین          کند یمادعا 

ـ فرما یمـ سوره بقره خداونـد   115طبق آیه  را نسـخ کنـیم، و یـا نسـخ آن را      یهـر حکمـ  : »دی

ـ آور یبه تأخیر اندازیم، بهتـر از آن، یـا هماننـد آن را مـ      بـر  خداونـد  کـه  یدانسـت  ینمـ  آیـا . می

 (199: 1339)سان،  2« تواناست چیز هر

ــدود       ــدا مح ــت، ابت ــروب اس ــردن مصــرف مش ــدود ک ــوع مح ــرآن در موض ــاتی از ق آی

و پویـا را بـرای ایجـاد یـک      ریپـذ  انعطـاف . قـرآن نیـز مـدلی    شـود  یمو سدس ممنوع  شود یم

. بـر اسـاس درک سـنتی از اصـول نسـخ، بایـد عنـوان کـرد کـه          دهـد  یمـ جامعه جدید ارائـه  

ـ آکـه بـرای آن    اسـت  یا ژهیـ واولیه( فقط موکول بـه شـرایط   )آیات پیشین  ی نـازل گشـته   ا هی

کـه  ) آیـات بعـدی حکـم قطعـی در همـان موضـوع شـرب خمـر اسـت.          کـه  یدرحـال اسـت،  

، آیـات بعـدی مبنـی    الـرحمن همان ممنوعیـت و حرمـت موضـوع اسـت( در دیـدگاه فضـل       

پـس قـرآن نیـز مـدلی      بر حرمت شراب، نیز پاسخی به شـرایط در حـال تغییـر جامعـه بـوده،     

 پویا و منعطف در برابر تغییرات جامعه ارائه کرده است.  

                                         
1   . historic contextualization 

ْ        أ   ْ       ما ن ن س خ  م ن  آی ة أ و  ن ن س ها ن أ ت  ب خ ی ر م ن ها أ و  مثل» . 2 ُ ک ل  ی   ع ل    ْ  ْ    ْ   ْ    ْ  م       ها أ  ل م  ت ع ل م  أ ن  الل ه     ْ  أ   أ           ْ       أ     ْ  أ    آ  «.ْ    اق دیر  ْ    ش ی ء   
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یـی مـوروثی قـرآن بـه آن اشــاره     گرا خیتـار  عنــوان بـه  الـرحمن عنصـر دیگـری کـه فضـل     

ــ ــد یم ــرآن     کن ــت. ق ــابه اس ــم و متش ــان محک ــایز می ــدرآ، تم ــوره  7-6 اتی ــران آلس  عم

کـه برخـی از آن کتـاب آیـات محکـم      وست خدایی که قـرآن را بـر تـو فرسـتاد     ا»: دیفرما یم

حـال  .« است که اصـل و مرجـع سـایر آیـات کتـاب خداسـت و برخـی دیگـر متشـابه اسـت          

ــل    ــت  فض ــابه چیس ــم و متش ــی محک ــرحمنمعن ــنتی    ال ــیر س ــه تفاس ــاهی ب ــنگ ــد یم ، کن

ــه ــات    ب ــد و آی ــه تفســیر ندارن ــاز ب ــن نیســت آیــات صــریع و آشــکار نی طــورکلی منظــور ای

توسـط علمـا و فقهـا در     . در اسـالم سـنی، تفاسـیر آیـات صـریع     رندیتفسـ نیازمنـد   عیرصریغ

ــانون اســالمی  ــهینهادق ــد، فقــط توســط    شــده ن ــت ندارن ــه تفســیر ثاب ــاتی ک اســت، ســایر آی

. پـس بـه ایـن صـورت تفاسـیر کمـی بـرای معتقـدان معمـولی بـاقی           رندیتفسـ خداوند قابـل  

 .  ماند یم

ایــد فقــط منحصــر بــه عــده ، رونــد تفســیر نبایــد نهــایی شــود و نبالــرحمنازنظــر فضــل 

را  هـا  آن تـوان  ینمـ او تعـداد کمـی از آیـات هسـتند      ازنظـر کمی از گروه علما و فقها گـردد.  

بردی سـاخت. بـه نظـر او قـرآن، یـک مـتن حقـوقی نیسـت.         کـار با تالشـی دائمـی تفسـیر و    

ــه بافــت    الــرحمنفضــل  ــر عقالنیــت در تفســیر مــتن مقــدس، توجــه ب ــر اعتقــاد ب عــالوه ب

ــاریخی  ــی  اجت –ت ــم م ــی را مه ــزول وح ــاعی دوران ن ــاوتی از  م ــف متف ــا تعری ــد، وی  ب دان

کـه بسـیاری از نـو اعتزالیـان بـا آن موافـق        سـم یسکوالربـا   شـدت  بـه مقوله وحـی و نبـوت،   

ی خــود را شناســ روشو  دانســت یمــ                    را ذاتــا  الحــادی  ســمیسکوالربودنــد، مخــالف بــود. او 

                             نیز کامال  بر قرآن بنا نهاد.

در آثـارش بـر اهمیـت مطالعـه قـرآن بـه ترتیـب         الـرحمن با توجه بـه ایـن روش، فضـل    

ـ ا. دلیـل  کند یمنزول وحی اشاره  بـه درک درسـتی از    توانـد  یمـ ایـن اسـت کـه فـرد      کـار  نی

علــل تشــکیل نهادهــا و اقــدامات بعــدی را نیــز  نیهمچنــتحرکــات نهضــت اســالمی برســد 

ــاره    ــد. او اش ــالمی دریاب ــه اس ــدر جامع ــد یم ــن روش   کن ــه ای ــه اینک ــری و  »ب ــراط گ از اف

پیـام کلـی قـرآن را     توانـد  یمـ »همچنـین  « کنـد  یمـ تصنعی بودن تفاسیر مدرن نیـز جلـوگیری   
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ی ا گســترده طـور  بــهایـن روش قابلیــت دارد تـا   «. و جـامع ارائــه نمایـد   ســامانمندبـه روشـی   

ــه کــار رود، فضــل هــا گفتمــاندر  ین از ایــن روش بــرای درک مضــام الــرحمنی تفســیری ب

   .کند یمی فلسفی تحلیل ا وهیشرا به  ها آنمشخص قرآنی استفاده کرده و 

کـاربرد روش صـحیع تفسـیر قـرآن بـه تمـایز قائـل شـدن میـان           الـرحمن به نظـر فضـل   

ـ اقـرآن بسـتگی دارد، یعنـی هـدف اصـلی کـه       « ایـدئال اخالقـی  »هدف یا  اخالقـی   بخـش  دهی

، متمـایز اسـت. ایـن هـدف همـان      شـده  اشـاره  هـا  آنبـه   اتیـ درآاست از قوانین حقوقی کـه  

 کــه یدرحــال. شــود یمــایــدئال جهــانی اســت کــه بــرای همــه مســلمانان هــدایت محســوب  

شــرایط جامعــه عربســتان  سـت یبا یمــقـوانین حقــوقی ویــژه، قابــل حـرج و تعــدیل اســت و   

ولـی   تسـری داد،  هـا  زمـان را بـرای همـه    هـا  آن تـوان  ینمـ قرن هفـتم را در نظـر گرفـت کـه     

 (9-191: 1373، الرحمنفضل ) اخالقی پشت قوانین، جاودانه خواهند بود.اصول 

معتقـد اسـت مضـمون اصـلی قـرآن، اخـالق اسـت، پـس قـوانین اخالقـی            الرحمنفضل 

تغییرناپذیر است. ازنظـر وی جـاودانگی قـوانین حقـوقی قـرآن، بـه دلیـل اصـول اخالقـی یـا           

بـه دلیـل خـود مـتن قـرآن کـه                            هاسـت، نـه صـرفا     های اخالقـی اسـت کـه پشـتوانه آن     ارزش

ــت.   ــوقی اس ــوانین حق ــاوی ق ــل )ح ــرحمنفض ــن روش  99 :1373، ال ــت ای ــد اس ( او معتق

....« نیازهــای تفکــری و اخالقــی »بــا  توانــد یمــتنهــا روش تفســیری قابــل قبــولی اســت کــه 

ای انتقـال   گونـه  پیـام قـرآن را بـه    تـوان  یمـ عادالنه برخورد نمایـد، یعنـی فقـط بـه ایـن روش      

 (164 :1399، الرحمنفضل ) با شرایط انسان معاصر همخوانی داشته باشد.داد که 

 الرحمن فضل نگاه از اجتهاد .2

ــا الــرحمنی فضــل شناســ روشعنصــر در  نیتــر مهــم ــر موضــوع اجتهــاد ی ، تأکیــد وی ب

اسـالمی اسـت. تمـام موضـوعاتی      کیـ هرمنوتاجتهاد عقالیـی اسـت. ازنظـر او اجتهـاد کلیـد      

یـی مـوروثی قـرآن، تمـایز میـان      گرا خیتـار یـی قرآنـی،   گرا خیتـار تـر گفتـه شـد مثـل      که پیش

ی عقـل انسـان در خـدمت بـه خـدا نشـان       ریکـارگ  بـه محکم و متشابه و... تأکیـد قـرآن را بـر    
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ــه   دهــد یمــ ــام خداونــد در ســایه شــرایط معاصــر و رســیدن ب . تفســیر قــرآن همــان درک پی

 قرآن که عدالت اجتماعی و اخالقی است. هدف 

زمینـه تفسـیر بـرای اسـتخراج قـوانین اسـالمی مربـوط بـه زنـان چنـین            در الرحمنفضل 

بــرای آنکــه اصــالحات اجتمــاعی قــرآن را متوجــه شــویم، بایــد میــان مقــررات »: ســدینو یمــ

ــادر     ــن صــورت ق ــا در ای ــل شــویم. تنه ــایز قائ ــی تم ــتورات اخالق ــانونی( و دس ــوقی )ق حق

اغلــب  کــه یآنجــائاز « ی درســت تعــالیم قرآنــی را درک کنــیم.ریــگ جهــتخــواهیم بــود تــا 

 کننـد  یمـ اسـتخراج قـوانین تلقـی     و منبـع مـذهبی   داننـد  یمـ مسلمانان قـرآن را کتـاب قـانون    

تصور اشتباهی اسـت. همـین اشـتباه مسـلمانان بـود کـه موجـب شـد روح کلـی قـرآن را            که

و برابــری انســانی را درک کننــد،  برشــاندرک نکننــد. پــیش از آنکــه روح کلــی قــرآن مبنــی 

ــری را        ــط فک ــن خ ــری ای ــزه الحب ــد. عزی ــالق رفتن ــوانین ازدواج و ط ــع ق ــراغ وض ــه س ب

 .  قرارداداسالمی  سمینیفمو آن را سرآغاز کلی  برداشت کرد

ــل   ــل فض ــرحمنمث ــدد     ال ــوع تع ــالمی در موض ــوانین اس ــود ق ــد ب ــز معتق ــری نی ، الحب

ی کلــی و دســتورات خــاص در قــرآن اســت. او نگــاهش بــه هــا ارزشزوجــات، برگرفتــه از 

قــوانین قــرآن بــر اســاس تحقیقــی در موضــوع تفســیر قــرآن اســت کــه بــا توصــیف قــانون  

، قــوانین قــرآن را دو نــوع الــرحمن. در نظــر او بســیاری مثــل فضــل شــود یمــاســالمی آغــاز 

یم قرآنـی  کـه اکثـر تعـال    کنـد  یمـ ادعـا   الـرحمن ، عام و خـاص. الحبـری مثـل فضـل     دانند یم

                                                                                                 عام هستند؛ قـوانین خـاص کـم هسـتند کـه عمـدتا  بـا موضـوعاتی چـون عبـادت، رفتـار بـا             

ـ تأکبـر اجتهـاد    الـرحمن خانواده، تجاری و قوانین جنـایی اسـت. الحبـری نیـز مثـل فضـل         دی

ــ ــد یم ــو آن را  کن ــالحات     ا لهیوس ــه اص ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــی و راه ــیر قرآن ــرای تفس ی ب

ــد،   کــه یآنجــائ. از دانــد یمــ                                                                           قــوانین عــام ماهیتــا  قبــل از آنکــه در بافــت خاصــی بکــار رون

نیازمنــد تفســیر هســتند؛ و تــا حــد زیــادی هــم قابلیــت انعطــاف دارنــد. الحبــری از دیــدگاه  

 دررونـد جـدی   طـور  بـه هـر مسـلمان توانمنـد کـه      ،کنـد  یمـ فراتر رفته و ادعـا   الرحمنفضل 

اســت. یعنــی  قرارگرفتــهاجتهــاد  دررونــد         ، عمــال  واردشــدهتفســیر متــون و قــوانین اســالمی 
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، الحبـری وظیفـه هـر مسـلمان صـاحب      دانـد  یمـ که اجتهاد را وظیفـه محققـان    الرحمنفضل 

 .کند یمصالحیتی قلمداد 

، رونـد تفسـیر نبایـد نهـایی شـود و نبایـد فقـط منحصـر بـه عـده           الـرحمن فضـل   نظر از

را  هـا  آن تـوان  ینمـ ند او تعـداد کمـی از آیـات هسـت     ازنظـر کمی از گروه علما و فقها گـردد.  

با تالشـی دائمـی تفسـیر و کـاربردی سـاخت. بـه نظـر او قـرآن، یـک مـتن حقـوقی نیسـت.             

ی اساســی مثــل هـا  ارزشبــه  تـوان  یمــی جدیـد  گــذار قـانون بــا  دهـد  یمــایـن مســئله نشـان   

ــدش  ــا کلی ــات    آزادی و مســئولیت رســید. ام ــاریخی اطــراف آی ــات ت ــه جزئی ــط توجــه ب فق

 الـرحمن است تـا بتـوان اصـول اصـلی را کـه در آن قـرار دارد بـه دسـت آورد. بـرای فضـل           

یـی  گرا خیتـار قرآنـی اسـت. عناصـری کـه گفتـه شـد مثـل         کیـ هرمنوتاجتهاد کلید رسیدن به 

قرآنــی، ماهیــت کــاربردی قــرآن، موضــوع تــدریجی بــودن، نســخ و تمــایز آیــات محکــم و  

بـه                                                               قـرآن دائمـا  انسـان را بـه اسـتفاده از عقـل در خـدمت         نکـه یا مثـل متشابه و سـایر نکـات   

ـ پ؛ نیاز بـه تفسـیر   کند یمتشویق  خدا ی قرآنـی در سـایه شـرایط جـاری اجتمـاع بـرای       هـا  امی

ــذاریتأث ــن  رگ ــتر روش ــی بیش ــنما یم ــی    » .دی ــری طلب ــتورات براب ــه دس ــرآن، ارائ ــدف ق ه

نـامی اسـت کـه بـه چنـین تـالش تفسـیری کلـی گفتـه          اجتهـاد  « اجتماعی و اخالقـی اسـت.  

 درگذشـته تـالش بـرای درک معنـای مـتن مـرتبط یـا آنچـه        » الـرحمن . به گفته فضل شود یم

، که شـامل قـانونی اسـت؛ بـرای تعـدیل و تغییـر قـانون کـه بتـوان آن را بـا شـرایط            شده انیب

مسـلمانان پـس از   وی رکـودی کـه در جهـان    « ی بیابـد. حلـ  راهجدید سازگار کـرد تـا بتوانـد    

ــرون ــط ق ــرزنش وس ــی رخ داد، س ــد یم ــاد    کن ــاب اجته ــدن ب ــته ش ــم آن را بس ــل مه و عام

ــ ــد یم ــران مســلمان نخســتین  اگرچــه. دان ــد یمــی مســتقلی انجــام هــا قضــاوترهب ــا  دادن ت

و هـدف اسـالمی عـدالت اجتمـاعی      رادارنـد بفهمند چطـور اصـول اسـالمی بهتـرین کـارایی      

ـ تأکنتوانسـتد بـر نیـاز بـه اجتهـاد       هـا  آن، ولـی  آوردنـد  یمرا به دست  کـرده و حتـی آن را    دی

اسـالمی بـر اسـاس اجتهـاد مکفـی را بنـا        کیـ هرمنوتخـودش   الـرحمن نهادینه نمایند. فضـل  

  نهاد و معتقد بود راهی برای موفقیت دستورات اسالمی خواهد بود.
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 الرحمن فضل یریتفس اتینظر. 5

ــه بررســی    ــه بحــث ب ــیری فضــل     در ادام ــین نظریــات تفس ــرحمنو تبی خــواهیم  ال

قــرآن عنــوان  ریبازتفســپرداخــت. نظریــاتی کــه وی در راســتای ارائــه روشــی منســجم بــرای 

ی دارنـد. بـرای مثـال، نظریـه دو حرکتـی وی      پوشـان  هـم ی بـا یکـدیگر   ا گونـه  به             کرده، عمدتا  

ــاز تبشــامل بافتمنــدی تــاریخی و اســتخراج اصــول کلــی و       معاصــر  آن در دوره نیــیب

ـ ما بـن ؛ یـا  باشـد  یم قرآنـی وی، نظریـه نبـوت و وحـی و درک تـاریخی بـودن        کیـ هرمنوت هی

از نظریـات بـه تفکیـک بررسـی نمـود       هرکـدام برخی آیات است. امـا بـه دلیـل اینکـه بتـوان      

ــه  ــدامو اینک ــندگان  هرک ــوانشاز نویس ــا خ ــات وی   ه ــتفاده از نظری ــدعی اس ــه م ــه ک ی زنان

ــد نظریــه وی در  ــات تفســیری او از انــد کــردهبازتفســیر خــود اســتفاده هســتند، از چن ، نظری

ــه   ــه صــورتی جداگان ــه موردتوجــهیکــدیگر تفکیــک و ب و ادعــای هــر نویســنده و  قرارگرفت

ی شــده اســت. در ریــگ جــهینتمیــزان کاربردشــان از نظریــات تفســیری وی بررســی و ســدس 

ــه      ــاریخی(، نظری ــترمندی ت ــاریخی )بس ــدی ت ــث بافتمن ــه بح ــادام ــرمنوتهی، دو حرکت  کی

 قرآنی، نظریه وحی، نظریه نبوت و رویکرد بینامتنی توضیع و تبیین خواهد شد.

 1. بافتمندی تاریخی5-1

ــین مکــان     ــرای تعی ــاریخی، شــامل جســتجو ب ــدی ت ــی بافتمن ــین روش تفســیری، یعن اول

)یعنـی تمـایز    2نزول آیـه )شـأن نـزول(، تمیـز قائـل شـدن بـین آیـات توصـیفی و تجـویزی          

آیــاتی کــه  و کننــد یمــاعمــال اعــراب قــرن هفــتم هجــری را بیــان  رفتــار وآیــاتی کــه  میــان

 3( و تشـخیص تفـاوت بـین آیـات عـام و خـاص      دهنـد  یمـ آداب اسـالمی را شـرح    قواعد و

)یعنی تفاوت گذاشـتن بـین آیـاتی کـه فقـط در شـرایط خاصـی کـاربرد دارنـد و آیـاتی کـه            

                                         
1   . Historical contextualization 

2   . Descriptive and prescriptive verses 

3   . Universal and particular verses 
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یتی و التزامـات بیولـوژیکی   ی جنسـ هـا  ضیتبعـ همیشه کـاربردی هسـتند.( و نیـز پیـدا کـردن      

ــاریخ ــرآن،   در در طــول ت ــنتی ق ــات و تفاســیر س ــحــوزه مباحث ــات شــوند یم . منظــور از آی

ــرآن        ــزول ق ــرایط دوران ن ــیف ش ــه توص ــط ب ــات فق ــی آی ــه برخ ــت ک ــن اس ــیفی ای توص

مفسـران و علمـای سـنتی از آن آیـات برداشـت فـرا تـاریخی کـرده          کـه  یدرحـال ، پردازنـد  یم

ـ ، کننـد  یمـ تجـویز   هـا  زمـان بـرای همـه    و مفاهیم حقوقی آن را ی بـه شـأن النـزول    تـوجه  یب

میـان آیـات توصـیفی و تجـویزی شـده و ایـن مسـئله کـارکرد          صیتشـخ  عـدم آیات منجر به 

آیـات تجـویزی در همـه     کـه  یدرصـورت . کنـد  یمـ  دار خدشـه آیات قرآن را در دوران معاصـر  

 کاربرد و کارکرد عمومی داشته و منحصر به زمان نزول وحی نیست.  توانند یمدوران 

معنـای یـک آیـه بـر اسـاس مفـاهیم اصـلی آیـه،          دوبـاره کـارگیری   موضوع گسترش و به

الرحمـان بـرای تفسـیر قـرآن اسـت؛ روش بافتمنـدی        فضـل  شـده  ارائـه بنیادین از مدل  هیفرض

. انــد کــرده                            ی قـرآن مکــررا  اسـتفاده   تـاریخی کــه محققـان تفاســیر قرآنـی از آن بــرای بــازخوان   

قـرآن و پیـدایش   »به ایـن وسـیله میـان تـاریخ و قـرآن پیونـد بزنـد.         خواهد یم الرحمنفضل 

ــاریخ و   ــو ت ــالمی، در پرت ــاع اس ــیدر پاجتم ــاعی نهیش ــاریخی  -اجتم ــرآن  داده رخت ــت. ق اس

ــتر    ــعیت، و در بیش ــه آن وض ــبت ب ــت نس ــی اس ــا بخــشواکنش ــی،   ه ــاتی اخالق ــامل بیان ش

بی و اجتمـاعی اسـت کـه پاسـخی بـه مشـکالت معـین در مواجهـه بـا شـرایط تـاریخی            مذه

ی هـا  تیـ موقعدر بیشـتر اوقـات آیـات قـرآن پاسـخی بـه        نیچنـ  هـم « تغییـر اسـت.   غیر قابـل 

ی فهمیــده شــود. خــوب بــهتــا معنــی آیــات  گرفــت یمــقــرار  موردتوجــهتــاریخی اســت بایــد 

 بامطالعـه را  مـوردنظر معنـای آیـه    سـت یبا یمـ ، شـخص  الـرحمن ، در دیـدگاه فضـل   رو نیازا

ــه        ــه در آن ب ــد ک ــی نمای ــوقعیتی را بررس ــا م ــد و ی ــه بفهم ــاریخی آی ــت ت ــؤالموقعی ی س

 است. شده داده پاسخ
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 . نظریه دو حرکتی5-2

را  الـرحمن فضـل   1«نظریـه دو حرکتـی  »                                                  بافتمندی تـاریخی عبـارات قرآنـی، پلـه نخسـت       

ـ      دهـد  یمـ تشکیل  . کننـد  یمـ ات قـرآن را اسـتخراج   ، سـدس اصـول جهـانی و مفـاهیم کلـی آی

ــای واقعــی    ــرد از معن ــد ف ــدا بای ــدل: ابت ــن م ــر اســاس ای ــآب ــد هی ــور کن ــرآن عب شــرایط  -ق

سـدس بـه سـمت اصـول      -ضرورت اجتماعی مرتبط با همـان زمـان وحـی را در نظـر بگیـرد     

ــه  ــی ک ــکل ــد یم ــان توان ــمول جه ــی را    ش ــایی کل ــد معن ــام، بای ــین گ ــیش رود. دوم ــود، پ ش

نظریــه »مــرتبط اســت. ایــن  اش یکنــونی خیتــار -اســتخراج کنــد کــه بــه موقعیــت اجتمــاعی

 منظــور بــهآن  ژهیــودر تفســیر، شــامل خــوانش قــرآن در پرتــو بافتــار تــاریخی  « یدو حرکتــ

بافـت کنـونی    ژهیـ و        آ                                                                فهم دقیق  مفاهیم قـرآن اسـت، سـدس ایـن مفـاهیم، در شـرایط تـاریخی        

  تا معانی آیات در زمان حال فهمیده شود. شود یمبه کار بسته 

ــرآن در آن    ــه ق ــانی اســت ک ــی زم ــه بافــت کــالن و جزئ ــازلحرکــت اول مطالع ، شــده ن

اخالقــی در جامعــه زمــان پیــامبر و تصــویر  -یعنــی مبنــای اصــلی وحــی در بافــت اجتمــاعی

ا هنجارهــای منســجم اصــولی و طــورکلی در همــان زمــان. چنــین تحقیقــی بایــد بــ جهــان بــه

ــا ارزش ــامانمندی ه ــه   س ــی ک ــایزو کل ــت،    ربن ــرآن اس ــف ق ــاری مختل ــتورات هنج ی دس

ی هــا فــنهمخــوانی داشــته باشــد. در اینجاســت کــه مقولــه اســباب نــزول و نســخ در میــان  

ــا هنجارهــای منســجم و کلــی قــرآن  کننــد یمــتفســیری مهــم جلــوه  . یعنــی اگــر حکمــی ب

: 9111،الــرحمنفضــل )نســخ و اســباب النــزول اســتفاده شــود. ی هــا فــننبــود، از  راســتا هــم

16) 

و کلـی در بافـت خواننـده     سـامانمند و اصـول   هـا  ارزشکـارگیری   حرکت دوم شـامل بـه  

ــابی   ــد بازی ــرآن اســت. حرکــت دوم نیازمن ــا ارزشمعاصــر ق ــان معاصــر ه ــاریخی در زم ی ت

ــل     ــت. فض ــده اس ــی پیچی ــاج تحلیل ــه محت ــت ک ــرحمناس ــیع  ال ــتوض ــد ینم ــور  ده چط

                                         
1.  twofold movement 
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ــه  شــود یمــهمــاهنگی تفکــری و اجتمــاعی ایــن تحلیــل انجــام   )یعنــی راهکــار عملــی ارائ

نکرده است( فقط بـر ایـن نکتـه صـحه گذاشـته کـه علـوم اجتمـاعی مـدرن و علـوم انسـانی            

، بـه درکـی خـوبی از تـاریخ     هـا  آنی از ریـ گ بهـره تجهیزاتی کـافی هسـتند تـا فـرد بتوانـد بـا       

ن مرزهــای مصــنوعی میــان علــوم مختلــف اعتقــاد نــدارد. او داد قــرار بــهبرســد. او همچنــین 

ـ  یفکـر علـوم هـم اعتقـادی نـدارد. او بـه کشـف ت      « اسالمی کـردن »        عمال  به  و  حدوحصـر  یب

 (16: 9111،الرحمنی فرهنگی اعتقاد دارد. )فضل ها تیمحدودفارغ از تعصب و 

 قرآنی کیهرمنوت.  5-3

ــهرمنوت ــتان   کی ــان باس ــهاز واژه هــرمس، خــدای یون اســت. هــرمس خــدای   شــده گرفت

ــا و  ــان، خــالق ســخن و   واســطهمرزه ــان خــدایان و مردم خــدایان  خواســته رکنندهیتفســمی

در لغــت بــه معنــای وابســته بــه تفســیر  کیــهرمنوتبــرای مــردم اســت. بــه همــین مناســبت 

تفسـیر مـتن و فهـم آن اسـت. تفسـیر در ایـن بحـث         دربـاره یی هـا  بحـث                  است و کال  شـامل  

د و کشــف مــراد گوینــده و منظــور از مــتن هــر چیــزی اســت کــه در یعنــی شــناخت مقصــو

 (164: 1977هادوی تهرانی،) ورای آن مطلب یا مفهومی باشد.

 1، رویکــرد خاصــی در تفســیر اســت کــه در نقطــه مقابــل ســمانتیککیــهرمنوتمنظــور از 

ــرار دارد. در فضــای  ــهرمنوتق ــی را   کی ــدارد معن ــی ن ــرولزوم ــدانیم؛   درگ ــده ب ــد گوین قص

                                         
1  Semantic 

      آورد   ی  رو   .     انـد         کـرده                                                                            ی است که بسیاری از مفسـران سـنتی و جدیـد بـه صـورتهای مختلـف اتخـاذ            آورد   ی  رو             منظور از آن، 

                                                    این اساس، معنی درگرو قصـد گوینـده اسـت و مخاطـب         بر             ی حاکم است. ن ی د      درون                                سمانتیک کم و بیش بر سنت مطالعات 

ـ    نظر                      در فهم متـون دینـی،         آورد   ی  رو      ی این     مبنا                                   آنچه را گوینده قصد کرده، صید کند.     کند   ی م    سعی  ـ            ی مهـم در   ا   ه   ی   ی    دار   ی     معن

                                                                ر بربر نظریه داللت تصوری معروف شده، و مقبول افتـاده اسـت. بـر     د  «           داللت تصدیق »                                 است که در علم اصول، به نام نظریه 

                                                                                                           مبنای داللت تصدیقی برای فهم معنای سخن، باید مقصود گوینده را به دست آورد؛ اما مقصود گوینده را از طریق جمـالت  

          ردگرایـی                                                                                                   به دست آورد و این امـر ظـاهرا  دور اسـت. حـل مشـکل دور، دو طریـق دارد: طریـق نخسـت بـر ف               توان   ی م   وی 

   (.   236   :      1391        قراملکی، )             ی استوار است      شناخت     روش   یی    گرا    کل                         ی مبتنی است. طریق دوم بر      شناخت     روش
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و مهـم فهـم مخاطـب اسـت. سـقراط بـر آن بـود         رسـد  یمـ صیبی است که به مخاطب معنی ن

اکتفـا کـرد، بلکـه بایـد بـا       جملـه                        صـرفا  بـه کلمـات و     تـوان  ینمـ که برای فهم پیام خـدایان،  

فهـم خـود را بـا دیگـران      تـوان  یمـ راهی بـرای فهـم بـاطن جمـالت یافـت.       توان یمدیالوی 

 (999: 1997ی،)قرا ملک ی تأویل کرد.کیالکتیدبه طریق 

. هـر چـه نیازهـای    ردیـ گ یمـ ارتباط مخاطب بـا مـتن و پیـام، بـر مبنـای نیازهـا صـورت         

ــیم،   ــتن ببین ــر ژرفی ا رابطــهاصــیل را بیشــتر در م ــدا  ت ــا آن پی ــب ــ یم ــاط  میکن و شــعاع ارتب

. کنـد  یمـ مـتن، بـه یـک معنـی، مخاطـب را تفسـیر        درواقـع . گـردد  یممخاطبان با پیام، بیشتر 

 را در. هـر چـه خـود    دیـ گو یمـ و از رازهـا و نیازهـای وی سـخن     دهـد  یمـ ا به او نشان او ر

ی کیهرمنـوت یکـرد   رو. میابیـ  یمـ متن، بیشـتر مکشـوف کنـیم، بـا آن بیشـتر ارتبـاط مفهـومی        

خـود   منـد  نظـام ی هـا  روشیکـرد  سـمانتیکی، هنـوز ابزارهـای دقیـق و      روبه متون، برخالف 

و  دقـت  بـه ی را کیهرمنـوت فرآینـد عملیـاتی مطالعـه     تـوان  ینمـ ی کـه  ا گونـه  بـه را نیافته است، 

ترســیم کــرد. تفســیرهای مبتنــی بــر ســمانتیک، بــه دلیــل داشــتن مــالک  اجــرا قابــلبــه نحــو 

 تـوان  ینمـ را  کیـ هرمنوت؛ امـا تفسـیرهای مبتنـی بـر     انـد  کـذب قابـل صـدق و   « ندهیقصد گو»

اخالقـی و انسـانی بـودن     با صدق و کـذب ارزیـابی کـرد. امـروزه در دهـه اخیـر، بـر مـالک        

 (941:1977. )هادوی تهرانی، گردد یمفهم متون تأکید 

ی خاصـی از  هـا  جنبـه یعنـی بـا توجـه بـه کلیـت قـرآن،        الـرحمن قرآنی فضل  کیهرمنوت

برداشـته شـود،    هـا  جنبـه گذشته و حـال را مشـروعیت بخشـی کـرده و مشـروعیت از برخـی       

ـ وکانی از یمـن و شـاه   ی الشـ محمـدعل این رویکـرد بـا رویکـرد ابـن تیمیـه،       دهلـوی   اهلل یول

ـ تأککه هر سه بر کلیت قـرآن   ی پیشـامدرن  هـا  حرکـت داشـتند، هـیچ تفـاوتی نـدارد. او از      دی

ــالش    ــه ت ــت ک ــام گرف ــاعی اله ــاجتم ــد یم ــی را در   کردن ــای قرآن ــاط هنجاره ــی و ارتب معن

ــان ــد. هرزم ــده نماین ــهرمنوتی زن ــرآن کی ــرحمنمحــور فضــل  -ق ــتوار   ال ــتون اس ــر دو س ب

ــاریخ.      ــی و دوم درک ت ــت وح ــوت و ماهی ــوری نب ــه تئ ــت، اول آنک ــل )اس ــرحمنفض ، ال

19:9111) 
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ــی  ــف وح ــرتعری ــرحمنفضــل  ازنظ ــت،    ال ــودوکس اس ــنی ارت ــذهب س ــه در م ــا آنچ ب

ــودوکس، وحــی    ــنتی ارت ــذهب س ــاوت اســت، در م ــب   باواســطهمتف ــل از جان ــری جبرئی گ

مطلـق و کامـل خـدا بـوده اسـت، بـرای پیـامبر هـیچ         کـه پیـام    شـده  یمـ خدا بر پیـامبر نـازل   

، الـرحمن . بـرای متفکـران مـدرنی چـون فضـل      شـدند  ینمـ ، قائـل  کننـده  افـت یدرنقشی جـز  

ــه      ــامبر را ک ــخنان پی ــریحا  س ــرآن ص ــرد. ق ــازتعریف ک ــاریخی ب ــی را در اصــطالحات ت                                                                                               وح

جانـب                                                                    این سخنان بـر قلـب پیـامبر فـرود آمـده اسـت. وحـی کـال  از          کند یموحی است بیان 

ــان هــمخداســت و مکــانش  ــاریخی  « قلــب» زم ــه وی در زمــان ت ــامبر اســت جــایی کــه ب پی

در ایــن برداشــت از پیــامبر ســلب اختیــار در ارائــه وحــی نشــده اســت و  ) اســت. اعطاشــده

وحــی دخیــل بــوده اســت( وقتــی شــرایط اجتمــاعی و فرهنگــی دوران پیــامبر  دررونــدخـود  

در نظـر گرفتـه    هـا  شـاخص ن بایـد ایـن   در وحی دخیل است، پـس بـرای درک مفـاهیم قـرآ    

ی دو حرکتــی بــازخوانی نظریــه نــوع بــه الــرحمنقرآنــی فضــل  کیــهرمنوتشــود، درحقیقــت 

 (19: 9111،الرحمنفضل ) اوست.

ی و فلســفی و شــناخت روانکــه تئــوری پیچیــده وحــی را بــه مباحــث  کــرد یمــاو تــالش 

ــه ــد. وی وحــی را شــکل  شــناخت انســانی و شناســ جامع ــرتبط کن ــاریخ م ــرد منحصــربهی ت  ف

دانــد کــه بخشــی از عمــل خالقانــه الهــی اســت. ذهــن پیــامبر هــم مــی هاســت دهیــا -لغــات

اصطالحات، سبک و لغات وحـی را در خـود داشـته اسـت؛ یـا بـه عبـارتی ذهـن پیـامبر نیـز           

دنـد کـه لغـات    نبـوده اسـت. امـا متکلمـان متقـدم معتقـد بو       ریتأث یبی وحی ریگ شکل درروند

ــوق   ــر مخل ــدی، غی ــ ووحــی اب ــان اله ــهرمنوتی هســتند. گفتگــوی می ــرآن( و  کی )تفســیر ق

ـ ازبافت اجتمـاعی( رابطـه پیچیـده و بغرنجـی دارد.     )تاریخ  وحـی   دهـد  یمـ نشـان   طـرف  کی

 کنـد  یمـ روی خوش به تـاریخ نشـان داده و از طـرف دیگـر از اسـتاندارهای قرآنـی اسـتفاده        

ی کوتــه نظرانــه را کــه بــا هنجارهــای برآمــده از قــرآن و  هــا ارزشی محلــی و هــا ســنتتــا 

ــد. بنــای   ــه الــرحمنقرآنــی فضــل  کیــهرمنوتســنت، مخالفــت اســت، کنــار بزن ؛ پاســخی ب

 یی و حتی تفاسیر سنتی معاصر است.  وسطا قرون« جزئی نگرانه»دیدگاه 



 در جهان اسالم؛ فرصتها و چالشها میقرآن کر یاجتماع ریتفس یالملل نیب شیهما نینخست          241

 

 

نقطــه قــوت دیــدگاه جزئــی نگرانــه، افــراط در مراعــات قــوانین خشــک اســت، عملکــرد 

ــانونی  ــوقی و ق ــهحق ــا و  جزءنگران ــوقی پوی ــگ حق ــازنده، فرهن ــی ا س ــه وجــود نم آورد، ی ب

ـ تأکی ا جداگانـه چون مفسران بر آیات  ی برآمـده و کمتـر بـه    ا ژهیـ وکـه از مـوارد    کننـد  یمـ  دی

ـ یب جهـان ه؛ بـدون درک  دآیـات مجـزای قـرآن اسـت، توجـه شـ       نـه یزم پـس اصول کلی که  ی ن

ند میـان بافـت اجتمـاعی گذشـته، اخالقیـات و رسـوم       کلی قرآن، مفسـران مـدرن قـادر نیسـت    

فضـل   کیـ هرمنوتو آدابی که به تفسیر وحیـانی اصـلی پیونـد خـورده، تمـایزی قائـل شـوند.        

مـرتبط اسـت. آنچـه در تئـوری      شیهـا  ارزش                                       بـه شـناخت  حقـایق تـاریخی وحـی و       الرحمن

 .  هاست ارزشی برای تفسیر ا هینظراو شاخص توجه است تمایل او برای رسیدن به 

در تــاریخ بــه عقــب بازگشــته و  توانــد یمــ، مفســر الــرحمنطبــق روش تفســیری فضــل 

کـه مسـلمانان صـدر اسـالم آن      گونـه  همـان عینـی و   صـورت  بـه دقیق، قـرآن کـریم را    طور به

کـه نقـش علـت نسـبت بـه احکـام        -، بفهمـد و اصـول، مبـانی و مقاصـد آن را    دندیفهم یمرا 

فهـم عینـی و دریافـت مـراد مؤلـف از آن بـرای خواننـدگان         گـر ید عبـارت  بـه دریابـد.   -دارند

 گونـه  آنگذشـته را   یهـا  سـنت  تـوان  یمـ  گـر ید عبـارت  بـه ی متأخر نیز ممکـن اسـت.   ها زمان

، فهمیـد و اصـول کلـی آن را اسـتخراج کـرد و بـا سـاختار        انـد  شـده  یمـ که درگذشته فهمیده 

امکــان فهــم  -فــرض جدیــدی متناســب بــا شــرایط جدیــد آن را بــه کــار گرفــت. ایــن پــیش

ــی گذشــته ــهرمنوتدر  -عین ــه موردبحــثفلســفی  کی ــن نظــر   قرارگرفت ــداران ای اســت. طرف

مانند شالیرماخر، هارنـاک و بولنمـان در دفـاع از ایـن نظـر اسـتدالل کردنـد کـه چـون همـه           

انســان مشــترک هسـتند، پــس چگــونگی فهـم، بــرای همــه   « حقیقــت وجـودی »در  هــا انسـان 

هاســت.  ، فهـم بخشـی از فطـرت یکسـان همـه انسـان      گـر ید رتعبـا  بـه یکسـان خواهـد بـود.    

گادامر ایـن نظـر را در کتـابش بـه چـالش کشـید، بـه نظـر او بـرای فهـم یـک مـتن تـاریخی              

فرهنـگ خواننـده یـا     ریتـأث فقط توجه به فطرت مشترک انسانی کـافی نیسـت، بلکـه بایـد بـه      

 مفسر بر فهم متن تاریخی نیز توجه شود. 
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کـه مقصـود او    گونـه  آن -ی بـه مـراد مؤلـف   ابیـ  دسـت ینـی مـتن و   به نظر گـادامر فهـم ع  

فرهنـگ و   ریتـأث از  تـوان  ینمـ کامـل میسـر نخواهـد بـود؛ چـون هرگـز        طـور  بـه  -بوده است

ــاریخ ــادامر آن را   -تـ ــه گـ ــا آنچـ ــ effective historyیـ ــد یمـ ــام   نامـ ــارت از تمـ و عبـ

 .  میرهاساز -یی است که درباره انسان و جهان داریمها فرض شیپ

ـ ابا توجـه بـه    الرحمندر این بحث، فضل  پـذیرش ایـن نظـر موجـب بسـته شـدن        کـه  نی

. بـه نظـر   گـردد  یمـ ، شـده کـه در صـدر اسـالم فهمیـده      گونـه  آن -راه فهم عینی مـا از قـرآن  

ــه         ــوس پروس ــه معک ــت چرخ ــیر در حقیق ــر اول، تفس ــدگان نظ ــی از نماین ــو بت ی یک ــ                                                                                   امیلی           

یـک پدیـده    صـورت  بـه بـه ذهـن مؤلـف نـه      تألیف است. برای فهم متن بایـد از طریـق مـتن   

   ـ         بت ی سـخن     اگرچـه ذهـن مؤلـف بازگشـت.     منـد  نظـام بخشـی از کلیـت    عنوان بهمنقطع، بلکه 

بـر   مـؤثر و توجـه بـه شـرایط اجتمـاعی و تـاریخی و دیگـر عوامـل         ردیپـذ  یمـ گادامر را هم 

کـه نظـر گـادامر     ردیپـذ  یمـ  الـرحمن فضـل   همـه  نیبـاا نیسـت.   ریتأث یب -شخصیت مؤلف نیز

صـورت پـذیرش نظـر گـادامر جـایی بـرای روش        در تضاد کامل با نظـر خـود او بـوده و در   

ــاقی نخواهــد گذاشــت. فضــل    ــاریخی ب ــون ت ــی مت ــرای فهــم عین ــرحمنتفســیری او ب در  ال

ــه گــادامر توضــیع  ــپاســخ ب اســالم  ازجملــه هــا ســنتو  هــا فرهنــگکــه در همــه  دهــد یم

 مــؤثربــر فرهنــگ و ســنت  شــان شــهیاندکــه  انــد هداشــتی وجــود رگــذاریتأثی هــا تیشخصــ

ــا پیــدایش غزالــی، اندیشــه اســالمی  ا گونــه بــهبــوده؛  ی کــه بــرای مثــال در ســنت اســالمی ب

ــنتیجــه  الــرحمنمتحــول شــد. فضــل  کــه الزمــه نقــد و ایجــاد تحــول در ســنت،   ردیــگ یم

نقـد سـنت    گـر ید عبـارت  بـه و  هسـت اسـت   قرارگرفتـه  کـه مـورد رد و اثبـات    ازآنچهآگاهی 

 -کـه تقلیـل ایـن آگـاهی     ردیـ گ یمـ وی نتیجـه   نجـا یازانیازمند آگاهی نسبت به سـنت اسـت.   

 توانـد  ینمـ  منـد  خیتـار بـه یـک کـار آشـفته در حلقـه زنـدگی        -کند یمکه گادامر بیان  گونه آن

او ایجــاد تحــول در ســنت، خــود  ازنظــرعظــیم باشــد.  راتیتــأثتوضــیع مناســبی بــرای ایــن 

و در  ی بــه فهمــی عینــی از تــاریخابیــ دســتامکــان  گــرید عبــارت بــهنشــانگر فهــم ســنت و 

 موضع قابل بحث  فهم قرآن است.  
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 نظریه نبوت .5-4

ــرحمنفضــل  ــه و    ال ــه چــرخش درآوردن جامع ــامبران را ب ــش اصــلی پی ــ شــکلنق ی ده

ـ ب بـه نبوت مطابق با الگوی الهی اسـت.   اکـرم  ی پیـامبران و پیـامبر   واصـل نقـش اولـی    گـر ید انی

ــه ضــرورت اقتضــا    ) ــاه ک ــن مســیر هرگ ــه انســانی اســت. در ای ــوی جامع ــری معن ص( رهب

نقـش پیـامبران، نقـش     گـر ید عبـارت  بـه ، نیز به وضـع قـوانین جدیـد پرداختـه اسـت.      کرده یم

نبـوده اسـت کـه بـرای همـه ابعـاد زنـدگانی جامعـه انسـانی از جزئیـات            1عام گذار قانونیک 

ــادی    ــام عب ــات احک ــا فروع ــاعی ت ــور اجتم ــد،   ام ــت بزنن ــوانین دس ــریع ق ــع و تش ــه وض ب

اسـت،   آمـده  یمـ مـواردی کـه پـیش     برحسـب و  نـدرت  بـه کـه پیـامبر    شـود  یمدیده  رو نیازا

تشــریع  درصــدد منــد نظــام طــور بــه کــه آن، نــه انــد نمــودهقــانونی را وضــع کــرده و تشــریع 

   قوانین و مقررات جدید بوده باشد.

آن اســت کــه در قــرآن کــریم نیــز بخــش  -الــرحمناز دیــد فضــل  -ایــن ســخن دیــمؤ 

ی اسـالمی برخـوردار اسـت کـه ایـن خـود       هـا  آمـوزه  کـل  بهی محدود نسبت ا رهیدااحکام، از 

ــا    گــر نشــان ــرای همــه ابعــاد زنــدگانی انســان از جزئیــات امــور اجتمــاعی ت آن اســت کــه ب

احکــام عبــادی بــه وضــع و تشــریع قــوانین پرداختــه باشــند، بــر اســاس ایــن مقدمــه فضــل  

بـه معنـای ایجـاد     -یگـذار  قـانون کـه چـون نقـش پیـامبران      ردیـ گ یمـ چنـین نتیجـه    رحمنال

در مـواردی بـوده    شـده  وضـع قانونی فراگیـر نبـوده اسـت و قـوانینی کـه       مند نظامیک سیستم 

یـک عـرف اجتمـاعی یـا سـنت قبیلگـی، سـد راه تکامـل معنـوی جامعـه            کردنـد  یممشاهده 

ی کـرده و نسـبت بـه رفـع و یـا تحدیـد آن اقـدام        ریـ گ موضـع یا فرد شده است، نسبت به آن 

اجتمـاعی بـوده و    -تمـام تشـریعات دارای یـک زمینـه تـاریخی      گـر ید عبـارت  بـه . اند کرده یم

را نداشــته اســت. فضــل  هــا مکــانو همــه  هــا زمــانجنبــه قــانون کلــی و فراگیــر بــرای همــه 

ایط خــاص کــارکرد اجتمــاعی پیــامبران و مواجهــه آنــان بــا شــر  دهــد یمــتوضــیع  الــرحمن

                                         
1   . Pan-legist 
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عامــل اصــلی ممیــزه  درواقــع -ایجــاد تحــول در آن مســیر هــدایت الهــی منظــور بــهتــاریخی 

 است.   ستیآل دهیایی و ایرؤیک پیامبر یک صوفی یا افراد 

 . رویکرد بینامتنی5-5

مطالعــه و « نگرشــی منســجم»تــا قــرآن را بــا  کنــد یمــاز همگــان دعــوت  الــرحمنفضـل  

ی تفسـیری فمینیسـت بـرای    هـا  روشیکـی از   عنـوان  بـه  نگـر  یکلـ بررسی نمایند و این نگـاه  

بینــامتنی قــرآن در  مطالعــهخــوانش قــرآن کــریم در نظــر گرفتــه شــود. ایــن رویکــرد شــامل 

ـ آمقایسه بـا   ی مـرتبط قرآنـی اسـت یعنـی همـه آیـات مـرتبط ب هـم بررسـی شـوند،           هـا  هی

ــهبــدون اینکــه  ــه هــر آیــه پرداختــه شــود، ماننــد خوانــدن آیــات در پر تنهــا ب تــو آنچــه یی ب

، هـا  انسـان حرکـت کلـی قـرآن بـه سـمت حمایـت از عـدالت و برابـری همـه           رامفسران آن 

 مـدنظر کـل   صـورت  بـه کـه قـرآن را بایـد     کنـد  یمـ اسـتدالل   الرحمن. فضل اند دادهتشخیص 

ــرارداد ــای      ق ــه رویکرده ــل ب ــوگرایی( تمای ــم )ن ــل از دوره مدرنیس ــران قب ــیا ذره، مفس  1ی

ــأثتفســیر ســنتی اســت بــرای شــرح و توضــیع   مشخصــهیــی کــه ا ذرهداشــتند. رویکــرد   ریت

آورد. فضـل   بـه وجـود  توانـد ایـن بـاور را هـم      انسجام کلی قرآن کافی نیسـت و هرگـز نمـی   

آیــات اســت،  ســایر بــه توجــه بــدون قــرآن آیــات تفســیر صــریع منتقــدان از کــه نرحمالــ

عــالوه بــر  یکدــارچگی قــرآن را درک کننــد، انــد نتوانســته: مفســران در ایــن روش دیــگو یمــ

ـ تأکاینکه سـعی دارنـد بـه آیـات قـرآن جـدای از سـایر آیـات بـا اصـرار و            ، معنـا بخشـی   دی

 (5: 1399، الرحمنفضل ) نمایند.

، آمنــه ودود و اســماء بــرالس معتقدنــد بــا الــرحمنبــر مبنــای چــارچوب انتقــادی فضــل 

 اتفـاق  بـه در تفسـیر قـرآن    تواننـد  ینمـ جـزء جـزء، مفسـران     صـورت  بـه در نظر گرفتن قـرآن  

ی کـه قـرآن بـرای تفسـیر خـودش پیشـنهاد       کیهرمنـوت نظر برسند، دیدگاه جزءنگرانـه اصـول   

ی بـرای اینکـه چطـور تفسـیر شـود،      هـا  دسـتورالعمل یعنی قـرآن خـودش    کند یمداده، نقض 

                                         
1.  Atomistic approach. 
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قـرار گیـرد کـه     موردمطالعـه ، قـرآن بایـد طـوری    الـرحمن بیان نموده است. به عقیـده فضـل   

عینــی و ملمـوس پدیـدار شـود. رویکــرد بینـامتنی، قـرآن را از جنبــه       صـورت  بـه وحـدت آن  

ی در مــتن قــرآن شناســ زبــان، اینکــه چگونــه اصــطالحات دهــد یمــی قــرار موردبررســمتنــی 

یکـدیگر   رکنـار مجـزا، آیـات قـرآن را د    صـورت  بـه ی خوانـدن آیـات   جـا  بـه و  انـد  کاررفته به

و ایش کلــی قــرآن حمایــت و در ســایه ایــن عقیــده کــه گــر  دهــد یمــی قــرار بررســ مــورد

قـرار   موردمطالعـه به سـمت عـدالت و برابـری بـرای همگـان اسـت، آیـات قـرآن را          حرکت

یـک کـل منسـجم     صـورت  بـه بایـد بـه محتـوای آموزشـی قـرآن       کنـد  یمـ . او اشـاره  دهد یم

 هرکـدام                                          ه، هـر قـانونی صـریحا  بیـان شـده و      شـد  ارائـه از معـانی   هرکـدام توجه شود، بنابراین 

کلـی نگرشـی قطعـی     طـور  بـه . قـرآن  شـود  یمـ دیگر اهداف کلـی قـرآن منسـجم     از اهداف با

 عینی است.   1ینیب جهاننسبت به زندگی دارد و دارای یک 

 . نتیجه گیری5

 هـای  افـق  پیوسـت،  وقـوع  بـه  مـتن  تفسـیر  و فهـم  حـوزه  در گذشـته  قـرن  از کـه  اتفاقاتی

 و اصـول  بـر  تمرکـز  بجـای  پـردازان  نظریـه . گشـود  تفسـیری  تـأمالت  سـوی  به جدیدی      کامال 

ــای روش ــاکم ه ــر ح ــیر ب ــابی و تفس ــه ارزی ــناختی جنب ــتن، زیباش ــه م ــیف ب ــین و توص  تبی

 مطالعــات حــوزه در. شــدند معطــوف مفســر موقعیــت و شــرایط شــناخت و مفســران

 و صــواب تفســیر بــه رســیدن هــدف بــه مــتن، یــک         مختلــف  تفســیرهای در تأمــل تفســیری،

. داد تفســیرها آن تحقــق شــرایط تــاریخی مطالعــه بــه را خــود جــای ناصــواب، تفاســیر طــرد

 آنچـه  یعنـی  اسـت؛  تفسـیری  گرایـی  زمینـه  تفسـیری،  مطالعـات  قسـم  ایـن  بـر  حـاکم  پارادایم

 نشـان  کـه  اسـت  آن هـدف . اسـت  مـتن  مفسـران  و خواننـدگان  بـر  حـاکم  زمینـه  اسـت  مهـم 

 خـاص  اجتمـاعی  و فرهنگـی  زمینـه  و هـا  پرسـش  و نیازهـا  بـه  توجـه  بـا  مفسـر  هر شود داده

                                         
1.  Weltanschauung 
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 رویکـرد  ایـن  رو، ازایـن . اسـت  کـرده  ارائـه  خـود  خـاص  تفسـیر  و رفتـه  مـتن  سـراغ  به خود

 تطــور و تحـول  محــور بـر  مـتن  یــک تفسـیر  تحــوالت سـیر  دادن نشـان  دنبــال بـه  مطالعـاتی 

 .  است مفسران بر حاکم زمینه

ــل  ــرحمنفض ــل   ال ــنفکران، دلی ــیاری از روش ــبو بس ــدگ عق ــالمی را  مان ــع اس ی جوام

فضل و کمـال بـر پایـه تفکـر اصـولی را بـا تفکـر فـردی کـه           و اینکه دانند یم« تحجر فکری»

ـ . ایـن جـایگزینی بـا    انـد  کـرده در متون اصلی اسـالمی تفسـیر نوشـته، جـایگزین      ی رتیبصـ  یب

را ایجـاد کـرد، همـین قـوانین منجـر بـه       « قـوانین کهنـه  »به بافت تاریخی قرآن همـراه شـد و   

ــاتوانی مســلمانان در مخاطــب ســازی   ــانع طــراوت و  هــا چــالشن ــای مــدرن شــد و م ی دنی

بـین   یبخشـ  زیتمـا  دنبـال  بـه  یـک اصـالحگر،   عنـوان  بـه  الـرحمن پویایی اسالم گردید. فضل 

ی مشـروط و غیـر مشـروط آن بـود.     هـا  جنبـه  بـین  و همچنـین  قـرآن  اخالقـی  و قانونی آیات

از به نظـر الـرحمن و سـایر متفکـران روشـنفکر مسـلمان، فقهـا و مفسـران پیشـامدرن قـرآن           

                                                                       غفلـت نمـوده و اشـتباها  بـا زبـان مـتن همچـون قـوانین حقـوقی          «                        اهداف اخالقی نهان  مـتن »

 گفتاری برخورد کردند.  

شـامل دعـوتی بـرای    ی مدرنیسـت بـه قـرآن،    هـا  دگاهیـ دخالصـه، اصـول اصـلی     طـور  به

راهـی بـرای    توانـد  یمـ  ژهیـ و بـه بازنگری قرآن بـا اسـتفاده از تفسـیر منطقـی و علمـی اسـت       

ـ تأکتمثیلـی(،  ) یاسـتعار مبارزه با معـانی خرافـی مـتن باشـد، اسـتفاده از تفسـیر        بـر بافـت    دی

ــرای   ــودن تفســیر قــرآن ب علمــا و  فقــط نــهمســلمانان و  همــهتــاریخی قــرآن، در دســترس ب

ت درک قرآن با توجـه بـه محـدودیت انسـان اسـت و نـه خـود مـتن کـه بـدون           تبیین مشکال

   است. مانده یباقتغییر 
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 المنار تفسیر تكیه برتفسیراجتماعی با  شناسی روش
 3سمی ه آزاد دل -2اکبری چ مازد هی  سمیه-1روح اهلل محمدی

 

 چکیده

                    ای شــده اســت کــه                                                          تفســیر در ســیر تطــورش در قــرن چهــاردهم وارد مرحلــه 

ــی    ــری م ــاعی و عص ــائل اجتم ــه مس ــتردگی                                           ب ــه گس ــه ب ــا توج ــردازد و ب                                          پ

ــرآن و اهمیــت مســائل      هــا      شــه ی   اند ــدگی بشــر،                                       ی اجتمــاعی ق                             اجتمــاعی در زن

          شــود. در                                                                       ضــرورت توجــه بــه ایــن شــیوه تفســیری بــیش از پــیش نمایــان مــی

                 دارای رویکـــردی        کـــه         قـــرآن            تفســـیرهای                                     میـــان تفاســـیر موجـــود یکـــی از 

ــی ــت    ،       سیاس ــی اس ــاعی و تربیت ــت.                             اجتم ــار اس ــیر المن ــید                           ، تفس ــا از         رش          رض

ــی    ــاالن عرصــه اجتمــاعی و فرهنگــی و از پیشــگامان نهضــت اصــالح طلب                                                                             فع 

ــی       ــمار م ــه ش ــنت ب ــل س ــاعی در اه ــیر اجتم ــرایش تفس ــازگر گ      رود.                                                                           و آغ

      اســت            اجتمــاعی       علــم      بــه         مربــوط           بنیــادین         مســائل    از          شناســی،              ازآنجاکــه روش

ــزایی در  ــه س ــاثیر ب ــم                                و ت ــاعی و فه ــائل اجتم ــم مس ــین و فه ــونگی تبی                                                       چگ

                       رو، ایـن پـژوهش بـه           ازایـن   .     دارد      هـا     آن          دربـاره        داوری   و           اجتمـاعی        هـای        نظریه

        شناســی                                       بــر مــتن تفســیر المنــار بــه روش                        تحلیلــی و بــا تکیــه  -            روش توصــیفی

                                         
ــاهرود       1 ــی ش ــوم قرآن ــکده عل ــریم، دانش ــرآن ک ــارف ق ــوم و مع ــگاه عل ــتادیار دانش ــنده )                                                                                               . اس ــئول           نویس ــران.    (       مس          ای

r.mohammadi@quran.ac.ir 

                                          کـریم، دانشـکده علـوم قرآنـی زابـل ،              قـرآن          معـارف    و        علـوم                                                   . دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه 9
s8809683@gmail.com 

 so.azaddel@gmail.com                                                                      . دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،  9
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ــی  ــار م ــاعی در المن ــن                                   تفســیر اجتم ــردازد. ازای ــی و                   پ ــوم شناس                              رو، ضــمن مفه

       گیــری                                        و تفســیر اجتمــاعی، بــه زمینــه شــکل         شناســی                       چــارچوب مفهــومی روش

ــت از     ــم درس ــرای فه ــی ب ــوازم روش ــادی و ل ــی مب ــاعی و بررس ــیر اجتم                                                                                تفس

                رضــا پرداختــه                                                                 قــرآن کــریم در مســائل اجتمــاعی و عصــری از دیــدگاه رشــید

                                                       تـوان گفـت، سـبک تفسـیری المنـار هـدایت جویانـه                                است. از این رهگذر مـی 

                       هــای هــدایتی قــرآن،          ی نشــانه                           گرایانــه از طریــق ارائــه                           اســت و بــا روشــی عقــل

                                                                                  مسلمانان را با مفـاهیم اجتمـاعی قـرآن آشـنا سـاخته، راه رسـیدن بـه سـعادت         

           نمایاند.                   دنیا و آخرت را می

     .   رضا        ، رشید      المنار       تفسیر         اجتماعی،               شناسی، تفسیر     روش              واژگان کلیدی: 

 . مقدمه1

        شـهرت   .      اسـت           چهـارده        قـرن    ی      آشـنا        نـام           تفاسـیر     از  (         الحکـیم                 تفسیر القـرآن         المنار )   ر ی   تفس

         باشـد،           تفسـیرى         نـوین               دسـتاوردهاى    و         اتقـان         غنـا،          معلـول       کـه       ازآن       بـیش        تفسیر     این          و اعتبار

ــون ــیت         مره ــد         شخص ــده        محم ــت        عب ــه       اس ــذاران    از      ک ــبش               بنیادگ ــاران    از   و         اصــالح         جن          ی

         تفســیر      بـه         قـرآن  »  :       داشـت           اعتقــاد          در آغـاز          عبـده         محمـد   .      بــود   ن ی     الـد         جمـال        سـید             وهمراهـان 

        برخـ        کـه        شـده           نگاشـته         قـرآن         بـراى           بسـیارى           تفاسـیر         زیـرا           نـدارد،         نیـاز          جانبـه        و تمام       کامل

        آیــات    از        برخــ          تفســیر       اســت        شــدید        نیــاز        مــورد        آنچــه   ،     کنــد   ی   مــ    را         دیگــرى         کاســت          جبــران

    (؛  12   ق:     1414              رشـید رضـا،     «)      ندهـد     را        قـرآن         تمـام          تفسـیر         مجـال   ا      نیـز        عمـر       کـه         شـاید   ا    است

    در      تـا       شـد               رضـا بـر آن      د ی    رشـ         جملـه     از            ازمصـریان          گروهـ             پافشـارى    و         پیشنهاد    به       بعدها     اما

ــامع ــر        ج ــدریس         االزه ــیر         ت ــرآن         تفس ــاز    را        ق ــد        آغ ــار  .      کن ــدریس       ک ــیر         ت ــرآن         تفس      اول    از    او        ق

ـ       . در ا      یافـت          ادامـه        سـال       شـش         مـد ت       بـه       1323        محـرم         نیمـه     تا  ا     1317      محرم         عبـده         مـد ت    ن   ی

ــت ــوره    از          توانس ــد        س ــا       حم ــه      ت ــوره     126       آی ــه        س ــاء          مبارک ــیر    را        نس ــد         تفس ــه  .      کن ــاطر      ب         خ

      رضــا    د ی      ا رشــ      عبــده        محمــد    از      پــس  .       مانــد          ناتمــام    او         تفســیر  ا      ســال   ن   یــ    در ا        عبــده          درگذشــت
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ــا       شــد    دار         عهــده    را        خــویش         اســتاد         تفســیر     درس         ادامــه ــه       و ت         یوســف          مبارکــه        ســوره     111       آی

           رشیدرضـا        فـوت       بـا   ا        تقـدیر        دسـت        نیـز        بـار          و ایـن        کـرد          تفسـیر     را  (     قرآن         دوازدهم     جزء     آخر )

    .       گذاشت        ناتمام    را       تفسیر         کار این

       جـزء         دوازده         تفسـیر         همـان   ا      اسـت          دسـترس     در          المنـار          تفسـیر     از        اکنـون        هـم         آنچـه           بنابراین

       اسـت          ضـرورى         نکتـه        ایـن           یـادکرد   .      اسـت          رسـیده        چـاپ       بـه         مجلـد         دوازده    در    که     است      قرآن

       بـود         عبـده           تفسـیرى           درسـهاى       کـه        بخـش       در آن       چـه   ا       عبـده           درگذشـت     از    پس    رضا    د ی  رش    که

      بـا       کـه        کـرد          ایجـاد    ی   فـ  ی   و ک         مـاهوى            تغییـرات   ا      بـود     او        شخصـ           تفسـیر       کـه     را       مقدار    آن     وچه

ــان         اصــول ــده          آرم ــاوت        عب ــر  ا       داشــت         بســیار         تف ــن      ب ــار         تفســیر        اســاس       ای ــ          المن    د ی          از آن رش

        عبــده      از آن       راه،        آغــاز      کــه       اســت       جهــت      ازآن        تنهــا        عبــده        محمــد      بــه    آن            و انتســاب        رضاســت 

     .   است        یادشده    او      آراى      ونیز    وى     نام  ا      تفسیر     جاى        ودرجاى      بوده

   ی    هـا          آمـوزه       کـه        اسـت    ن آ      بـر           تفسـیری         جدیـد         نهضـت                                    مکتب تفسـیر اجتمـاعی کـه ایـن    

   و          انحطــاط        باعــث        آنچــه      بــا   و       دهــد        قــرار        مــردم         زنــدگی       مــتن    در    را       دیــن           اجتمــاعی

ــد          مبــارزه        شــده،            مســلمانان   ی       مانــدگ       عقــب ــن       مهــم         ویژگــی  .      کن     در         تحــو ل         ایجــاد         گــرایش       ای

            مســلمانان         جامعــه       کلــی          سرنوشــت         تحلیــل   و          اندیشــی       جمــع      بــه            فردگرایــی    از        قــرآن         تفســیر

   و       اســت          تفســیری         معاصــر         جریــان        تــرین       قــوی           اجتمــاعی         تفســیر         گــرایش          تردیــد،             اســت. بــی

ــروز ــر         ام ــده         مفســری        کمت ــی        دی ــه       شــود      م ــن    از      ک ــان       ای ــأثیر         جری ــه         ت ــدک  .       باشــد            ندذیرفت         ان

      مـی         روشـن    ی     خـوب       بـه           واقعیـت        ایـن           گذشـته،        ادوار          تفاسـیر    و        عصـری           تفاسـیر       میان   ی ا    سه ی   مقا

       هاست.     آن         اجتماعی        اندیشه        متأخر،        تفاسیر       ویژگی      ترین     مهم    که       نماید

ــیر          جریـــان ــی،          تفسـ ــیر          علمـ ــی،               خردگرایانـــه          تفسـ ــاع           تجربـ ــوق    از         دفـ      روش     زن،         حقـ

           اجتمـاعی          تفسـیر     از    یی    هـا          نمونـه     زا        حرکـت    و         سیاسـی             تفسـیرهای    و         تفسـیر     در      یـی    گرا   ل ی   تحل

     روش   و         مبــانی           ارزیــابی   و          مقایســه      بــه          شــناخت،    را          واقعیــت   و         پدیــده       ایــن        بایــد       لــذا  .        هســتند
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       نقــد   و         بررســی    را    آن       ضــعف   و       قــوت        نقــاط   و      هــا   ی        برجســتگ   و          پرداخــت    آن          تفســیری       هــای

 .   کرد

   و        گریــز        قبیــل    از        هــایی         واکــنش   و       غــرب      بــا          برخــورد        بــرای      کــه        نیســت       شــکی          همچنــین

        پاسـخ         جدیـد        نسـل         فکـری          شـبهات     از        بخشـی       بـه          توانـد    ی   مـ            اجتمـاعی          تفسـیر         دیـن،     با      ستیز

   ،    هـا       ارزش      بـه           هراسـی،         اسـالم          جریـان    و        هجـوم        ایـن          برابـر     در        تـوان    ی   مـ     که     دهد      نشان   و     دهد

ـ      . درا   داد        پاسـخ         جدیـد        نسـل            نیازهـای       بـه    و        داشـت          ایمـان    ها       نگرش   و         معیارها         برخـی         بـاره    ن   ی

         دنیــا،   و       دیــن        عرصــه    در        غربــی        تمــدن      بــا     هــا          تعــارض   و       غــرب      بــا          برخــورد    در  :      انــد         نوشــته

      بـه    و        شـدند          متوسـل   (       قـرآن  )       خـود           تـاریخی         هویـت        رکـن         تـرین        قـوی       بـه           اجتماعی،        مفسران

   ی       الـوثق         عـروه         قـرآن    و        کننـد         پیـدا     را         گمشـده        خـود    و        خـویش          گمشـده       تـا           آوردنـد      روی      قرآن

   و        عــادت        غبــار      بــا           بتواننــد      کــه      شــد         نشــاطی   و        نیــرو       کســب          سرچشــمه   و         اصــالحی        نهضــت

       خــود         دنیــای   و       دیــن        چهــره    از    را    آن   و          نماینــد          مبــارزه        رخــوت   و        رکــود   و         خرافــه   و         تحریــف

 .  «(  35   : »    1365          خرمشاهی، )         بزدایند

 . پیشینه2

            اجتمـــاعی          تفســـیر   ی       شناســـ     روش »                 ش(  در مقالـــه    1388                        رضـــا آقایی)زمســـتان         محمـــد

                                                       هـای موجـود در عرصـه تفسـیر قـرآن کـریم در بخـش                        هـا و آمـوزه                         با استفاده از یافتـه   «     قرآن

             ی، مناسـبتی         شـناخت          جامعـه       هـای                                          ها و همچنـین بـا توجـه بـه آمـوزه          فرض                    قواعد، مبانی و پیش

                        سـازد و ضـرورت چنـین          مـی          برقـرار    «                  تفسـیر اجتمـاعی   »                                     بین تفسیر و قـرآن کـریم، در قالـب    

                                           نمایـد؛ بـه ایـن معنـا کـه در شـرایط                                                                    رویکردی را، با توجـه بـه اصـول یـاد شـده، تبیـین مـی       

                        وری از قـرآن کـریم رو                                                                           فعلی که دانش رو بـه گسـترش اسـت و بـه همـان میـزان تـوان بهـره        

      هـای                 تـوان پاسـخ                 شناسـی، مـی                                                                  به افزایش است، با مراجعه بـه مسـائل علـوم از جملـه جامعـه     

                                                            پذیرفتنی از قرآن کریم استخراج کرد و به حل آن مسائل کمک کرد.        متقن و
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         تفســیر    در           اجتمــاعی   ی    هــا      شــه ی   اند »           در مقالــه     ش(    1381                       علــی ایازی)تابســتان        محمــد       ســید

       هـایی                             پـردازد. ابتـدا تعریـف                                              هـای اجتمـاعی در تفسـیر المیـزان مـی                      به بررسی اندیشه   «       المیزان

ــی  ــه م ــاعی ارائ ــیر اجتم ــه و                                     از تفس ــاه ب ــد، آنگ ــی                      کن ــه        یژگ ــای اندیش ــه                 ه ــاعی عالم                    ی اجتم

                   هـا و مـواردی از                                    دهـد و در پایـان بـه نمونـه                                    های این گـرایش را نشـان مـی                   پرداخته، شاخصه

     کند.                          ی مسائل اجتماعی اشاره می    نه ی    درزم                  های تفسیر المیزان      بحث

ــازی )تابســتان  ــی ای ــه     1389                                        ســید محمــد عل ــرایش »              ش( در مقال ــاعی         گ           تفاســیر    در           اجتم

                                                                           در این مقالـه كوشـش شـده كـه ایـن جریـان در ابعـاد مختلـف مفهـومی             «    مجید      قرآن       معاصر

ــانی و روش    ــازگو گــردد، اهــداف و مب                                                                                             و مصــداقی شناســایی شــود، جایگــاه و اهمیــت آن ب

                                                     آن در گـرایش هـای دیگـر، همچـون تفسـیر علمـی و          ی    هـا    ی       رگـذار  ی                       های ایـن گـرایش و تأث  

 .                               از آن در تفسیر آیات، اشاره گردد    یی  ها                                   تفسیر سیاسی، تبیین شود و به نمونه

 اجتماعی تفسیر . چیستی3

ـ  گ       جهـت           افکـار،            باورهـا،         اسـاس       بـر         قـرآن          تفسـیر        هـای        گرایش            پـردازش،        سـبک    ،    هـا    ی ر   ی

ــص ــی         تخص  ــل        علم ــا    قه ی      و س ــران   ی    ه ــرآن           مفس  ــه        ق ــیوه      ب ــای        ش ــی       ه ــه    از         دیگــری        فرع         جمل

       گفـت         تـوان    ی   مـ        قسـم        ایـن          توضـیع     در  .      شـود    ی   مـ          تقسـیم   (        تفسـیر          الـوان  )        تفسیری   ی  ها     سبک

         تفســیر    در        خــاص،        مبحــث      یــا       علــم      یــک      بــه        عالقــه      یــا         تخص ــص        اســاس      بــر        قــرآن           مفس ــران

         بیشــتر       خــود         تفســیر    در    را    آن      بــه         مربــوط         مطالــب   و        رفتــه       علــم      یــا        مبحــث        همــان   ی    ســو      بــه

        آمــده        وجــود      بــه           متفــاوتی          تفســیری   ی    هــا       ســبک   و      هــا         گــرایش   ،  رو   ن   یــ   ازا        انــد؛        کــرده        مطــرح

          تـاریخی    و         اخالقـی            عرفـانی،             اجتمـاعی،          فقهـی،          ادبـی،    ی    هـا        سـبک    و      هـا          گـرایش        مانند  .    است

  (  33  :     1387        اصفهانی،       رضایی     ... ) و

        قــرآن      کــه     داد       شــرح        چنــین       شــود      مــی       نیــز    را        کــریم        قــرآن         تفســیر    در           اجتمــاعی         گــرایش

         مطالــب    از          بســیاری   ،        پــردازد   ی   مــ         انســان          تکلیفــی         احکــام   و         عقایــد      بــه      کــه       طــور        همــان        کــریم

          دیربـاز     از         قـرآن،     از       بعـد        ایـن   .      کنـد    ی   مـ         بیـان        نیـز     را       بشـر         فـردی    و         اجتماعی       زندگی    به       مربوط
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        کلـی،        طـور       بـه   .      انـد            پرداختـه     آن      بـه          مربـوط         آیـات          تفسـیر       بـه    و        بـوده            مفس ـران          توج ـه       مورد

ــه      کــه            مفس ــرانی ــد،       آورده     روی          تفســیری         گــرایش       ایــن      ب ــه        ان ــه       زیــر         عناصــر      ب           بیشــتری         توج 

 :   اند      کرده

 .   اند         پرداخته       بیشتر   ،   کند   ی م      بیان    را         اجتماعی       مسائل    که      قرآن    از       آیاتی      . به 1

         زنــدگی      بــر    را        قــرآن        آیــات   و        کــرده         توج ــه        خــویش       عصــر    در            مســلمانان         مشــکالت        . بــه 2

 .   اند      کرده       جستجو      قرآن    در    را         اجتماعی       مشکالت       درمان   و       نموده       تطبیق        عصرخود

 .   اند       داشته     خاص       توج ه      قرآن        ارشادی   و        تربیتی   ی  ها       آموزه      . به 3

ــه 4 ــل        . ب ــوم   و       عق ــی        عل ــی         تجرب ــیر    در        قطع ــرآن         تفس ــت        ق ــیر     روش    از   و      داده          اهمی           تفس

 .   اند      کرده         استفاده      علمی   و      عقلی

         اســالمی         احکــام   و        قــرآن         وآیــات         داشــته           گرایانــه          اجتمــاع   ی ا   ه   یــ   روح          گــرایش،       ایــن      . در 5

   (   348       همان: )     اند       ندیده      فردی .ۀ    زاوی    از    را

        نشـده          تعریـف           پژوهـان          تفسـیر       یـا           مفسـران     از        دسـته        ایـن        سـوی     از           اجتمـاعی          تفسـیر        البته

          برخـورد           تفاسـیر        ایـن     در         گـرایش     از        گونـه     دو      بـه         تـوان       مـی           میـدانی           پژوهشـی       بـا        امـا       است،

 :   کرد

  ؛       پردازند   ی م      قرآن         اجتماعی        قوانین   ی     پرداز   ه ی   نظر    به       بیشتر    که             . تفسیرهایی 1

 .     دارند      توجه         اجتماعی       احکام    به    که             . تفسیرهایی 2

      کـه        اسـت          عالیمـی    و        آثـار             اجتمـاعی،          گـرایش       بـا         قـرآن           تفاسـیر            شناسـایی        مبنای   ،  رو   ن ی   ازا

 .   است     شده    آن        مفسران      روشی       تفاوت       مبنای   و      آمده     دست    به         تفسیرها     این    از
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 اجتماعی قوانین یپرداز هینظر. 4

    در  .      اســت        قــرآن    از          مســتنبط           اجتمــاعی         احکــام   و          قــوانین         اصــول،       آ   تفســیرآ           اجتمــاعی         تفســیر

  .      اسـت           تـاریخی        سـنن    و         احکـام    و          قـوانین        ایـن        کشـف       پـی     در           اجتمـاعی         مفسـر          حرکـت،      این

   و      دوزد   ی   مــ       چشــم        آیــات      بــه         جامعــه        حیــات      بــه         مربــوط        نظــری         مباحــث       طــرح        منظــر    از    وی

         ابعـاد       بـه         نـاظر          البتـه       کـه         اسـت،     آن        اصـول    و          مفـاهیم          تبیـین          دنبـال       بـه           قلمـرو،      این    با        متناسب

   و         جامعــه       حــال        اصــالح   و          تربیتــی         اهــداف   و            پیرامــونی         تحــوالت   و         انســان           اجتمــاعی        وجــود

   و        فـردی          وجـودی            نیازهـای     از        جـامع         درکـی         چنـین       بـا            اجتمـاعی         مفسـر   .    است        قوانین       تشریع

         ایـازی،   )       اسـت             مسـلمانان          مشـکالت       حـل      راه         ارائـه    و     هـا         سـنت         مفـاد      کشف    پی    در          اجتماعی،

ــن    از  (  «  71   : »    1381 ــف       ای ــ         تعری ــوان   ی   م ــا        ت ــوان      ب ــ   نظر »         عن ــرداز   ه   ی ــوانین   ی       پ ــاعی          ق     در   «         اجتم

 .     ادکرد ی     نیز       تفسیر

 اجتماعی دانش اساس بر . تفسیر5

ــاعی         تفســیر ــی         مســائل       خــاص       آ   تفســیرآ           اجتم ــه        عین ــی    در   و       اســت         جامع ــین      پ ــام         تبی          احک

         مفس ـر       کـه         نگـرش        ایـن          مبنـای       بـر           تعریـف،        ایـن     در  .       قـرآن     از       عمومی      عینی   و        تاریخی     خاص

ــد ــش    از        بای ــا        دان ــاعی   ی    ه ــاه           اجتم ــد        آگ ــا        باش ــد      ت ــوزه    در          بتوان ــام        ح ــاص         احک ــی،       خ           سیاس

ــد   و          فرهنگــی            اقتصــادی، ــن    از        فهمــی    آن         مانن ــالش    در         باشــد،         داشــته           موضــوعات       ای ــرای       ت         ب

           اجتمـاعی          تفسـیر     در  .      اسـت            اجتمـاعی          اهـداف    و        دینـی        هـدف        بـین           همگـونی    و         رابطـه        ایجاد

      بـه            اجتمـاعی          تفسـیر     از        تـوان    ی   مـ        لـذا   .      کنـد    ی   مـ         بیـان     را    آن      بـه          مربـوط          احکـام          مسـائل       مفسر

       ایازی( )       ادکرد ی         اجتماعی       احکام   و      علوم      اساس    بر       تفسیر

 اجتماعی تفسیر از برداشت دو . تفاوت6

ــن         اینجــا    در ــه       اســت        مطــرح        پرســش       ای ــاوت      ک ــف         تف ــا        نخســت         تعری ــف      ب     در     دوم         تعری

ـ  گ       جهـت     در         تعریـف     دو       ایـن         میـان          تفـاوت        رسـد    ی   مـ      نظر    به       چیست         ایـن        کـار          نتیجـه    و   ی ر   ی
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ــان ــیری         جری ــد؛          تفس ــرا         باش ــران        زی ــه          مفس ــر    در        گرچ ــف،    دو      ه ــه          تعری ــی      ب ــه         بررس           اندیش

        گـاهی        امـا           نـدارد،               فردگرایانـه        وصـف           جریـان،     دو    از      یـک        هـیچ    و           پردازنـد    ی م      قرآن         اجتماعی

 .   شود   ی م     جدا    هم    از   ها     آن     راه

او ل؛ تعریف اساس بر

         قـرآن،            اجتمـاعی           مفـاهیم          تبیـین    و       شـرح           بررسـی،     در        تنهـا          مفس ـر         جـدیت    و       تـالش   (    الف

 .   است            فردگرایانه   ی  ها      صبغه    با      دینی       معارف      بیان      کنار    در

   و         تحلیــل       ســدس   و        قــرآن           اجتمــاعی          قــوانین        کــردن          برجســته          مفس ــر،         گــرایش        اســاس  (  ب

ــاع ــه    از        کالمــی        دف ــی   ی    هــا      حــل     راه         ارای ــین  .      اســت    آن          تقنینــی   و           اجتمــاعی   و          تربیت ــه          همچن       ب

        عقـل،    و       دیـن           همگـونی    و           اجتمـاعی            نیازهـای       بـا          قرآنـی    ی    هـا           آموختـه        تجانس   و       توافق       دنبال

 .   است     علم   و     دین   و

         معنـوی    و        روحـی    ی    هـا    ی        دگرگـون    و      هـا    ب ی    نشـ    و        فـراز    و         زنـدگی       بـه         نگـرش     با       مفس ر  (  ج

ــه          انســان،        مــادی   و ــ           اجتمــاعی       ســنن      ب ــردازد   ی   م ــین  .         پ ــا          همچن    و            قدرتمنــدی       علــل         بررســی      ب

        کوشــد   ی   مــ         جامعــه        حیــات           نیازهــای   و        کفــر،   و         ایمــان        جهــل،   و       علــم        ذلــت،   و        عــز ت        ضــعف،

   و        فـردی         منظـر     از      هـم     را         سـعادت       بـه         وصـول      راه   و       کنـد           برجسـته     را         قرآنـی          اجتماعی        مفاهیم

          خواهنـد    ی   مـ           مفسـران     از        دسـته        ایـن   .      دهـد          ارایـه    و         نمایـد        اخـذ         قـرآن     از         اجتماعی      منظر    از    هم

ـ     را         آینـده          تحـوالت            تـاریخی،    ی  ها     سنت    از ـ  ی ب   ش ی   پ       کـه            بدـردازد        حلـی      راه         ارایـه       بـه    و        کننـد    ی   ن

   ،      ابنـد  ی   ی   مـ          قرآنـی           تعـالیم    و         فرهنـگ          مطـابق         آنچـه    و        کننـد    ی   مـ          استنباط         اجتماعی       تفسیر     متن    از

            اعتقـادی،          مختلـف          مسـائل     در        بلکـه           نـدارد،         جنبـه       یـک         آنـان    ی    هـا       حـل      راه         البتـه   .      دهنـد        ارایه

         مفس ــر             بنــابراین،  .     دارد       نیــز           اجتمــاعی        صــبغه          حقــوقی،   و         اخالقــی          سیاســی،            اقتصــادی،

ـ    نظر      یـک           هماننـد          اجتماعی       بـا       کـه        کنـد    ی   مـ        عمـل          تـاریخ           فیلسـوف    و       شـناس           جامعـه          پـرداز    ه   ی

ــل ــابی   و         تحلی ــه        علمــی         مســائل           ارزی ــال      ب ــه         دنب ــ   نظر         ارای ــی           اجتمــاعی   ی    هــا   ه   ی ــی    در   و         قرآن       پ
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ـ    ازا        اسـت؛            اجتمـاعی    ی    هـا      سنت   و        قوانین     کشف    و          شناسـان          جامعـه        نقـش          مفس ـر        نقـش    ،  رو   ن   ی

 .   است      دینی     سنت   و     وحی      کتاب       وارسی    با       تاریخ        قوانین        مفسران

        تنهــا  .      کنــد   ی   مــ       عمــل          فردگــرا         مفس ــر      یــک          هماننــد          تعریــف،   ن ی        بنــابرا           اجتمــاعی         مفس ــر  (  د

       رنــگ   و        قــرآن           اجتمــاعی         مســائل           ارزیــابی   و         تحلیــل    در       دارد،         پیشــین          مفســران      بــا      کــه          تفــاوتی

          بیمـاری          تشـخیص       پـی     در   و      حـل      راه         ارایـه        جهـت     در          مفـاهیم     از        دسـته     آن      بـه       دادن         اجتماعی

      یــک         ماننــد        ســویی    از          مفس ــر،       نقــش   ،  رو   ن   یــ   ازا        اســت؛          قــوانین       کشــف      بــا         جامعــه         مشــکالت   و

ــتکلم ــاعی         م ــدافع   و           اجتم ــا      ارزش         م ــه   ی    ه ــی       شــده         ارای ــر،       ســوی    از   و       اســت        دین ــش         دیگ        نق

           ارزیــابی        قــرآن   ی    هــا         آمــوزه          مقایســه      بــا    را         جامعــه       هــای         کاســتی      کــه      دارد    را           اجتمــاعی        مصــلع

 .   است    آن    حل     راه       ارایه      برای     کلی        قوانین      دادن      نشان    پی    در   و     کند   ی م

دوم تعریف اساس بر اما

         احکــام       کنــد      مــی       تــالش      کــه       اســت        مــدار         جامعــه         مفس ــر        نــوعی            اجتمــاعی،         مفس ــر  (      الــف

           اســتخراج    ...  و         اخالقــی           فرهنگــی،            اقتصــادی،          سیاســی،         مختلــف          تعــالیم    در    را        قــرآن           اجتمــاعی

           همـاهنگی    ،     شـده         مطـرح    ی      شناسـ          جامعـه    و           اجتمـاعی         علـوم     در      کـه     یی    هـا    ه ی   نظر    با          احیانا    و     کند

 .     نماید        برقرار

          مفس ـر،         زیـرا    ؛      رونـد    ی   مـ          تفسـیر         سـراغ       بـه        خـود         علـوم       بـا            اجتمـاعی       علوم           دانشمندان  (  ب

       هــای     روش   و         انســان      بــه         مربــوط   ی    هــا        دانــش    از         آگــاهی      بــه        منــوط        قــرآن    از    را        صــحیع       فهــم

ـ  گ        بهـره    و        بشـری          جامعـه         سـالم         حیـات     در       زندگی    ؛      دانـد    ی   مـ    ر ی    پـذ          امکـان     آن           تجربیـات     از   ی ر   ی

ــدین ــ   نظر      روی،        ب ــا   ه   ی ــه    در    را    یی    ه ــائل         زمین ــاعی،         مس ــی            اقتصــادی،            اجتم ــوقی   و         سیاس    و         حق

  (  53  :     1387        ایازی، )     دهد    می       ارایه       زندگی       کیفیت

ــن        دیگــر         ویژگــی  (  ج ــق      روش،       ای ــان       جمــع            در توفی ــوم          قضــایای   و        اســالم         مســائل        می         عل

           اجتمــاعی       شــکل    در         قرآنــی   ی    هــا      ارزش         ارایــه      بــا         ویژگــی       ایــن         البتــه  .      اســت         معاصــر          انســانی

ــاگونی         ابعــاد ــرا       دارد؛            گون ــد       ســو،      یــک    از        زی ــی   ی    هــا      شــه ی   اند        بای ــا         قرآن            نیازهــای   و         اوضــاع      ب
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ــا       ســو،        دیگــر    از   و       شــود         تطبیــق           اجتمــاعی         تحــوالت   و        جدیــد       عصــر ــه        توجــه      ب    و         شــرایط      ب

         تحصـیل         بـرای         مشـخص        حلـی      راه        اسـت،     آن        شـاهد        خـود        عصـر     در         مفس ـر       کـه           خصوصیاتی

 .   آید     دست    به       اسالمی       جامعه         خوشبختی   و       سعادت

   و        نظــری          قضــایای      بــه           مســئوالنه   و            متعهدانــه         موضــعی    از         گــرایش       ایــن    در         مفس ــر          طبعــا   (  د

ــه         احکــام ــ         اســالمی         جامع ــه    از         پیشــین         حــوادث         تکــرار         نگــران   و        نگــرد   ی   م ــا       ضــعف        جمل    ،    ه

  (      فقـر         جهـل،             اسـتبداد،          ماننـد  )         اسـالمی          جوامـع         دیگـر          مشـکالت    ،    هـا    ی       مانـدگ      عقب   ،  ها        انحطاط

 .   است     دین    از      گریز   و      فساد      رواج   و   ی ت ی  هو   ی ب   و

 و اهداف تفسیر اجتماعی ها یژگیو. 7

 :داشتن مشخصات تقلیدی خشک و مسائل دور از حقیقت قرآن. ن1-7

ــرش     ــرآن، نگ ــت ق ــدی خشــک و مســائل دور از روح و حقیق ــتن مشخصــات تقلی                                                                                   نداش

                                                                                               به قرآن فـارغ از تـأثرات مـذهبی و دوری از تحمیـل گـرایش هـای مـذهبی بـه آیـات قـرآن،           

                                                ، پرهیـز از روایـات تفسـیری ضـعیف و جعلـی،                          روایـات اسـرائیلی                              داشتن دیـدی نقادانـه بـه   

       حــروف                          گذاشــته اســت از جملــه                هــا را مــبهم                                                  وارد نشــدن بــه محــدوده امــوری کــه قــرآن آن

ــه ــور غ           مقطع ــی و ام ــبهم قرآن ــاو م ــی از الف ــ ی                                                ، بعض ــا    ی ا   ی   ب ــز ب ــه ج ــت                ک ــحیع         روای        ص

                            ، دوری از بـه کـار بـردن            قیامـت   و       بـرزخ                                                      تفسیرپذیر نیسـتند، ندـرداختن بـه جزئیـات مسـائل     

                                              جــز در حــد نیــاز و ضــرورت، تقریــب قــرآن       کــالم  و        فلســفه                            اصــطالحات علــوم و فنــون و

                                                                                               به فهم همگـان و نیـز برخـورداری از سـبک و زبـانی جـذاب کـه خواننـده را بـه خوانـدن و           

   (.   452  و    451  :  ق      1419        معرفت،   .)   کند                    پیگیری آن ترغیب می

 صحیع علمی یها هییجاد هماهنگی میان قرآن و نظر. ا2-7

ـ                           کوشـد میـان قـرآن و نظر         مـی                                       همچنین در مکتب تفسیر اجتمـاعی مفسـر           صـحیع     ی    هـا    ه   ی

                                                                                               و ثابــت علمــی همــاهنگی ایجــاد کنــد یــا دســت کــم عــدم تعــارض میــان قــرآن و قضــایای 

http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C#%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%20%D9%88%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA%20%D9%82
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AE
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
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ــیر       ــی تفس ــر ویژگ ــد. دیگ ــخ گوی ــرآن پاس ــر ق ــبهات وارد ب ــه ش ــد و ب ــت کن ــی را ثاب                                                                                                   علم

ــه     ــیدن ب ــار گســترده بخش ــاعی آزادی و اختی ــا در ســایه آن          عقــل                                                      اجتم ــان اســت ت                                    انس

   (.   453  و    452  :  ق      1419   ،     معرفت )   زد              و اندیشه بدردا     تدبر   به

 اجتماعی نهفته در قرآن یها بیان سنن و نظام. 3-7

ــی،  ــام             از طرف ــنن و نظ ــان س ــا                         بی ــکالت و       ی    ه ــان مش ــرآن، درم ــه در ق ــاعی نهفت                                                   اجتم

   ی    هــا                                                         ، تــدبر در آیــات قرآنــی بــرای یــافتن پاســخ پرســش              امــت اســالمی  ی    هــا   ی       مانــدگ       عقـب 

ــ ــی و           اجتمـــ ــادی و سیاســـــی علمـــ ــائل مختلـــــف اقتصـــ                                                                                 اعی و اســـــتخراج مســـ

  (   115  :     1975 ،     ایازی )       فرهنگی

  (   451  :  ق    1419       معرفت،  )                                            و مسائل مربوط به سنن اجتماعی و نظم و آبادانی 

ــد     ــین اســـالم و معیارهـــای جدیـ                                                                                      و تمـــدن و صـــنعت و کوشـــش در وفـــاق دادن بـ

   (.   113  :       1975       ایازی،  )     زندگی

   ی    هــا                                                      همگــامی قــرآن بــا تطــورات زمانــه و نقــد شــبهه                                   و نظریـات ثابــت علمــی و اثبــات   

   (.   452 : ق    1419       معرفت،  )                            واردشده بر قرآن با بیان روشن

 رضا دیرش قرآن  . رویکرد8

        دیـار     آن        شـیوخ        نـزد    و      شـد       زاده       شـام           طـرابلس     در      هــ       1282       سـال     در      رضـا     د ی  رش      محمد

         دریکـ         سـدس    و         آموخـت      درس  ا      بـود         زمـان          پیشـرو            از مـدارس        کـه          اسـالم       مل        مدرسه    در

  .       نشســت          اســتادى          برکرســ    و       بــرد         پایــان      بــه    را       خــود          تحصــیالت          عثمــان         دولــت         مــدارس    از

ــه  .  م    1921         در ســال     او ــره         ریاســت      ب ــ          کنگ ــده        دمشــق    در        ســورى       مل             و در ســال      شــد           برگزی

           قیمومیــت      بــه          اعتــراض        بــراى          فلســطین   و         ســوریه            نماینــدگ       ئــت ی ه       عضــو         عنــوان      بــه      1921

         مشـغول          سـوریه     در       رضـا         رشـید       کـه          زمـان          کـرد.        سـفر        ملـل          جامعـه       بـه           فرانسـه    و          انگلستان

        رسـید     او       دسـت       بـه         عبـده    و        جمـال        سـید   (  ی       الـوثق          )عـروه     از   ی ا        نسـخه         بـود،          تبلیـغ    و       تدریس

http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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        عبــده   و        جمــال       ســید        محضــر      بــه         رســیدن        بــراى      پــس         ازایــن  .    داد         تغییــر    را    او         زنــدگ          ومســیر

   .      گردید      نائل      عبده       دیدار    به       در مصر       1315     رجب    در    که     این    تا     کرد   ی م       شمارى      لحظه

ــان        برخــ  ــزه  ا         محقق ــه      رضــا    د ی    رشــ       ســفر          انگی ــر             فرانســویان        تســلط    را       مصــر      ب          ســوریه      ب

      بــه     کــه     آن    از       پــیش      مــن   : )    ســد ی  نو   ی   مــ          المنــار         تفســیر         مقدمــه    در    او       خــود       ولــ    2  ا      انــد          دانســته

  .       بـودم          عبـادت          مشـغول        شـام          طـرابلس      در   و         داشـتم         تصـوف       بـه          تمایـل          بدردازم      دانش       تحصیل

    از      دورى    در        قـرآن    ی    هـا          موعظـه     از   ی         پنـدآموز    و         انـدرز       قصـد        بـه           خوانـدم    ی   مـ         قـرآن     که      گاه 

  (       انــدک         هرچنــد )        دانــش       کســب    از      پــس      کــه          وانگهــ   .      بــود        آخــرت      بــه         یــافتن        رغبــت   و        دنیــا

   و           پـرداختم    ی   مـ         عـوام         مـردم        وعـ     و         تبلیـغ       بـه         دیـدم         مـردم       بـه           رسـاندن       بهره        شایسته    را     خود

          وانـذار           برامیـد     را        و خـوف           تشـویق       بـر     را           ترسـاندن         جنبـه          داشـتم         کوشـش         قـرآن     از         استفاده    با

ــر    را ــد         بشــارت      ب ــر    را         و زه ــه ی م      ب ــدال   و   ی  رو       ان ــرجیع          اعت ــن  .      دهــم         ت ــود         هنگــام          در ای ــه       ب       ک

    را    آن   ی    هــا         مقالــه        وقتــ   .        یــافتم        پــدرم           کتابهــاى          درمیــان    را  (  ی       الــوثق         )عــروه         نشــریه    از   ی ا        نســخه

ــوت    در ــه          دعـ ــالم             از جامعـ ــدن   و          اسـ ــزت               بازگردانـ ــت   ،      عـ ــ    و         عظمـ ــالم          بزرگـ    و         اسـ

ــازپس ــ گ         ب ــه          ازدســت   ی    هــا   ن ی      ســرزم   ی ر   ی ــد          مســلمان   ی    هــا        مل ــت       آزادى   و            مســلمانان       رفت    ،       دربن

    از  .        یـافتم          زنـدگ      از         نـوین             در مرحلـه      را       خـود       کـه          گـذارد        اثـر       مـن        قلـب       بـر                 خواندم، چنـان 

ــیوه ــهاد        ش ــتدالل   و           استش ــن          اس ــه       ای ــا          مقال ــه     ه ــرآن      ب ــائل    در        ق ــاگون         مس ــن           گون ــه            و از ای       ک

      بـا          پیشـین        سـان  ی  نو   ر ی     تفسـ     از      یـک        هـیچ       کـه        بـود     یی    هـا      بحث    بر       مشتمل   ی     الوثق      عروه   ی  ها       مقاله

    .     شدم    زده       شگفت        بودند،          ندرداخته      بدان   ها       دانش   و       روشها       اختالف

  :   بود     چیز    سه     کرد   ی م     جدا   ن ی ر ی     از سا    را   ی     الوثق      عروه       تفسیر       اسلوب   و      شیوه      آنچه

ــان  .  1   ــن ت        بی ــا        س ــ    ی    ه ــرینش        اله ــام             درآف ــه         و نظ ــرى         جامع ــل   و        بش ــرفت         عوام    و          پیش

    ها.      ام ت      سقوط

        آخـرت    و        دنیـا          سـعادت          وجـامع          سـرورى   ا        سـیادت        دیـن         اسـالم       کـه         مطلـب        ایـن       بیان  .  2  

        اســالم    در        جنگــ          نیــروى       اگــر   و         نظــام   ا        سیاســ   ا          اجتمــاع   ا         روحــان   ا      اســت        دینــ   .      اســت
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       عــدل         شــریعت       حفــ         بــراى      کــه       شــدن          مســلمان      بــه          دیگــران         اجبــار        بــراى      نــه  ا      اســت        مطــرح

    .     است     ملت      وعزت      مردم      عامه   ت ی     و هدا       اسالم 

    از      یــک       هــیچ  ا           یکدیگرنــد         بــرادر       همــه  ا         ندارنــد        اســالم       جــزء         نــژادى            مســلمانان  .  3

  .      کنـد          ایجـاد        خلـل         دینـ            بـرادرى          درایـن          توانـد    ی    نمـ    ی         و حکـومت          زبـان    ا       قـوم     ی    هـا          تفـاوت 

   ن ی     الـد         جمـال        سـید   ا      عصـر         مصـلع    و        اسـالم           احیـاگر   ا      شـرق         حکـیم     دو      کـه        بـود      هـا           مقالـه      این

     بـر          روحـ          تحـول        ایـن       پـ      در  .          گردانیـد       مـن          محبـوب     را        عبـده       محمد     شیخ   و        افغان        حسین 

  (           اسـتانبول  )          آسـتانه     در        زمـان          درایـن        سـید   .        بگیـرم      هـا          بهـره    و     روم        جمـال        سـید      نزد    تا     شدم   آن 

        ســراغ  ا        شــتافت        حــق         جــوار      بــه       ســید      کــه     ازآن       پــس   …       نوشــتم    او        بــراى    را        حــالم       شــرح  ا      بــود

          در وجــود     را         اســالم          اصــالح    ی    هــا      شــه ی   اند      کــه        زیــرا  ;        گــرفتم    را        عبــده        محمــد    او          جانشــین

         پایـان        شـام           طـرابلس     در      مـن           تحصـیالت       کـه        ایـن       تـا         بـودم         رخصـت           انتظـار     در  .       دیـدم       اوم 

ــا  ا       یافــت ــ         گــواه        اخــذ      ب           رهســدار      1315       رجــب    در       آنجــا         شــیوخ    از         تــدریس    در   ی       المللــ   ن ی   ب

      . (  12-  11  ق:    1414          رشید رضا ،    .( )   شدم     مصر

        عبــده      بــا           وگوهــای        گفــت   و         دیــدار       مــاه      ســه    از      پــس  ا      ســفر       ایــن           درجریــان       رضــا        رشــید

          تفسـیرى          اسـلوب    و        شـیوه         همـان       بـا         قـرآن          تفسـیر      درس           برگـزارى       بـه     را    او       رضایت        توانست

          هنگـام    .     شـد          نهـاده       پـ    (         المنـار          تفسـیر  )         بنیـان        سـان           و بـدین       آورد           ( به دسـت        الوثق       عروة )

       خــود         اسـتاد       بـا       کـه         قبلـ          قــرار         برابـر       رضـا     د ی    رشـ    ،     کـرد    ی   مــ         القـاء     را         تفسـیر      درس        عبـده       کـه 

        فرصـت    و         فراغـت        وقـت     در       سـدس    ،     کـرد    ی   مـ            یادداشـت     را         اسـتاد    ی    هـا         گفتـه           بهتـرین        داشت،

ــه    را    آن ــه       کمــک      ب ــه         اســتاد     درس    از      کــه        ذهنــ    ی    هــا           اندوخت ــود            فراگرفت ــه       ب ــر        رشــته      ب          تحری

ــ ــ   ی   م ــرى  .  د ی    کش ــت        دی ــه         نگذش ــه    از      ک ــار         گوش ــر         و کن ــوى       مص ــدگان            و از س ــه             خوانن         مجل

  .      شــود         ســدرده       نشــر      بــه        مجلــه      در آن         عبــده          تفســیرى          درســهاى      کــه      شــد           درخواســت  (         المنــار )

   و         آمـاده     را         درسـها        ایـن       کـه         گرفـت          تصـمیم        رضـا        رشـید            اسـتاد،         موافقت   و         پیشنهاد     این      درپ 

    از      پـس         دقیـق        طـور       بـه    و          المنـار         مجلـه          شـماره          سـومین     از       کـار        ایـن   .      کنـد          منتشـر   (       المنار )    در

    از  .     شــد        آغــاز      1318         رمضــان      او ل        یعنــ         عبــده         تفســیر     درس           برگــزارى    از       ســال      یــک        گذشــت
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ــه      رضــا    د ی      ا رشــ     نشــر      اوان        همــان        خــود    از    را          مطــالب      هــا                  و نگــارش بحــث         تــدوین         هنگــام      ب

ــ ــزود   ی   م ــن   ،       اف ــزوده       ای ــا           اف ــارت     ه ــود         عب ــا          برداشــت    از       ب ــص     او        شخصــ    ی    ه ــه           از ن ــا   و       آی       ی

      بـا   ا     شـد    ی   مـ        آورده      رضـا     د ی    رشـ          مطالـب        وسـط     در       اگـر         عبـده           تفسـیرى       آراء  ا     دیگر          تفسیرهاى

ـ    گرد   ی   مـ        ذکـر   (         االسـتاذ        قـال    : )     عنوان   ا       اقـول   :        عنـوان       بـا       رضـا     د ی    رشـ    ی    هـا           افـزوده        سـدس    و   د   ی

   .    آمد    می   … و     ا ن      ازید  ا    ا ن      اقول

    را     هـا      آن        صـریع        طـور       بـه         عبـده       کـه       شـد       مـ        داده        نسـبت       عبده    به        مطالب      گاه     بین        در این

   و        کـرده            اسـتنباط     را    آن         اسـتاد        کـالم         سـیاق    و   ی         از مبـان            اسـتفاده       بـا            رشیدرضـا       بلکه  ا    بود       نگفته

         خـدایش       کـه          اسـتاد    : )       نویسـد       مـ        رضـا     د ی    رشـ             ، چنانکـه      حـال    ن ی       . بـاا    داد   ی   مـ         نسـبت          اسـتاد     به

    از      پـس        گـاه   ا      چـاپ     از       پـیش          مـوارد       تـر        بـیش           خوانـد،       مـ         نوشتم    م     را        هرآنچه     کند      رحمت

          اســتاد،      بــه      مــن       ســوى    از         مطالــب          انتســاب    در      کــه         ندیــدم        مــد ت         درایــن   و            در المنــار     آن       نشــر

         گویــاى       خــود       ایــن      کــه        باشــد        نشــده        واقــع         اســتاد        قبــول         ومــورد        باشــم       شــده        مشــکل        دچــار

  . (  15  ق:    1414          رشید رضا ،  ()   بود       استاد           از نظریات    من         استنباط       درست 

 . روش تفسیر اجتماعی رشید رضا1-8

ــی      ــیر، بررس ــر و تفس ــک مفس ــیری، ی ــی روش تفس ــام اول بررس ــ                                                                   گ ــه ی  زم   ش ی   پ ــا      ن   ی     ه

           جـــویی از                                         در ایـــن قســـمت بـــه دنبـــال پـــی    رو   ن    یـــ   ازا                            گیـــری آن تفســـیر اســـت.         شـــکل

                                                                                        های معرفتـی و غیـر معرفتـی اثرگـذار در بـه وجـود آمـدن تفسـیر المنـار خـواهیم                  زمینه     پیش

     بود.

 تفسیر المنار. صاحبان 2-8

ــیش  ــمت پ ــاخص در قس ــین ش ــه                                 اول ــث            زمین ــت. بح ــذهب اس ــث م ــی، بح ــای معرفت                                             ه

     کـه         اسـت        شـده    ل ی     تشـک                                                                  مذهب از سه مؤلفـه موضـع کالمـی، مـذهب فقهـی و قرائـت دینـی        

      شود.                                                         در ادامه به بررسی این موارد در تفسیر المنار پرداخته می
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 رضا  دیمحمد رش. 1-9-9

ـ    گرا             بـر اسـالم     ش ی    هـا       شـه  ی              بـود کـه اند     ی     سـلف       یـی    گرا      اسالم   ه ی         طلبان اول         از اصالح       سـده      ان   ی

   ی   کـ  ی           گذاشـت او     ر ی     تـأث    ی                      دوبـاره خالفـت اسـالم          جـاد  ی ا   ی    اسـ  ی                       مؤثر بود و بر فلسـفه س      ستم ی ب

ـ  د .                       گرفتـه از عبـده بـود      ر ی     تـاث    ی      اسـالم    ی  ها    سم ی   کال ی      از راد          رضـا در     د ی    رشـ    ی    اسـ  ی س   ی    هـا       دگاه   ی

ـ    ی         اسـدآباد    ن ی     الـد         جمـال    د ی            با امثال سـ     سه ی   مقا            برخـوردار     ی     خاصـ        گـاه  ی     از جا   ی       کـواکب    ی      و حت

ـ                    کنـد، امـا بـا ا          جـاد  ی ا   ی            نتوانست جنبش    یی    تنها      و به    ست ی ن       شـه  ی        بـر اند    ش ی    هـا                 وجـود نوشـته     ن   ی

  :     1363        )عنایت،      اســت        بــوده         رگــذار ی   تأث   ن ی        المســلم         اخــوان        گــذار    ان   یــ                    چــون حســن بنــا بن   ی       افــراد

81  )  

           اعــراب را    ی                 اعــراب حــس ملــ      بــه    آن          بازگشــت   و        خالفــت   ی                   عقائــدش دربــاره   ن ی      همچنــ

ــ   تقو ــع او بــ     ت   ی ــرد، در واق ــائل         ش ی                         ک ــه مس ــالم ب ــان اس ــکالت جه ــه مش ــرداختن ب                                                           از پ

  (  21  :     1396       )خدوری،      پرداخت   ی   عرب   ی      کشورها

   ی ن ی                  اسـت و نسـب حسـ      ی              اصـال  بغـداد     ، ی                         رضـا بـن محمـد قلمـون       ی       بن علـ    د ی       محمد رش

              عالمــان بــه            ســندگان، ی       و از نو   ی                       از رجــال اصــالح اســالم   ی   کــ ی                               دارد، صـاحب مجلــه المنــار و  

ــد ــار   ث ی    ح ــ   خ ی             و ادب و ت ــ    ر ی       و تفس ــع م ــت. در واق ــوان   ی                     اس ــه و         ت ــت ک ــدارتر   ی             گف    ن ی          نام

ــه ســلف    ت ی     شخصــ ــی   گرا   ی                          نهضــت موســوم ب ــ      ی ــی   گرا        اصــول   ا   ی                در قلمــون )از    ی و  .    ســت ا      ی

ــان   ــد شــده و در هم ــام( متول ــرابلس ش ــوم اســالم                                                      اعمــال ط ــدمات عل ــده و مق    را    ی                                       جــا برآم

ـ          زهـد اخت     وه ی   شـ    ی             فراگرفت و مدت      و در       فـت  گ   ی               خـود شـعر مـ      ی        و جـوان    ی                کـرد. از کـودک      ار   ی

ــ      از جرا   ی     برخــ ــاالت   د   ی ــ   ی       مق ــس      نوشــت   ی   م ــرد )         . پ ــه مصــر ســفر ک ــالزم و     1916                              ازآن ب             ق( م

ـ    ی و   د                 محمـد عبـده شـ      خ ی         شاگرد شـ  ـ        از آن ن   ش ی   پ ـ     در ب   ز   ی        بـود.          وسـته  ی                بـه خـدمت او پ       روت   ی

ــرا   ــار را ب ــه المن ــس از آن مجل ــر آراء و عقا   ی                                     پ ــ                نش ــ ی د   د   ی ــاع   ی   ن ــورد     ی          و اجتم ــود در م                  خ

  و     عت ی    شــر    ان   یــ م   ف ی        در تـأل     ژه   یــ و            شــد. بـه    ی                   انــدک مرجـع فتــو                        انتشــار داد و انـدک   «       اصـالح  »

ــ             ق( قــانون جد    1995                    و چــون بــه ســال )       افــت ی    یی               اعتبــار بســزا   د   یــ  جد   ی                اوضــاع اجتمــاع    د   ی
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ـ           رضا بـه د    د ی           اعالم شد، رش   ی     عثمان                  کـه بـر منبـر       ی                                      بـالد شـام رفـت و در دمشـق در حـال          دار   ی

ـ                           بـر او اعتـراض کـرد و ا     «       اصـالح  »            از دشـمنان     ی   کـ  ی       گفـت    ی         سـخن مـ     ی             مسجد جامع امو    ن   ی

                                              رضـا بـه مصـر بازگشـت و در آنجـا مدرسـه          د ی                                               اعتراض به فتنه مبـدل شـد و بـر اثـر آن رشـ     

ــاد  » ــدعوه و االرش ــ   «                    ال ــاه در ا    س ی        را تأس ــرد. آنگ ــ                    ک ــک ف    ام   ی ــل ی       مل ــ       ص ــن حس ــن   ن ی          ب    ی     حس

                                انتخـاب شـد. امـا بـه سـال         ی             مـؤتمر سـور         اسـت  ی              رفـت و بـه ر     ه ی          .ق( به سور    1969-    1911 )

                                                 آنجــا را تــرک کــرد و در وطــن دوم خــود مصــر    ه ی          بــه ســور    ان ی                        بــر اثــر ورود فرانســو      1391

                   آنجـا بازگشـت در       از                                                                     اقامت کرد. آنگـاه بـه هنـد و حجـاز و اروپـا سـفر کـرد و چـون            ی   مدت

ـ        نکـه  ی       شد تا ا   م ی      مصر مق          درگذشـت     ی ل ی               کـه در اتـومب          گشـت،    ی                             از سـوئز بـه قـاهره بـازم       ی     وقت

                                       )دانشنامه رشد، مدخل شیخ محمد رشید رضا(                   در قاهره دفن کردند.        و او را 

 . محمد عبده 9.-9-9

                                            و بــه روایــت طرفــدارانش، از اندیشــمندان         مصــری            گــر دینــی        اصــالح                    فقیــه، حقوقــدان و

ــ     ــالم اس ــای اس ــی در دنی ــی دین ــگامان نواندیش ــلمان و از پیش ــرحیم،                                                                      مس   :     2116                 ت)احمد ال

                                                                                  شیخ محمد عبده از مفتیـان پیشـین مصـر از جملـه کسـانی بـود کـه بـه شـرح و             (.    169-   166

ــج ــغ نه ــه                   تبلی ــه شــرح خــود گفت ــان مصــری پرداخــت. وی در مقدم ــان جوان ــه در می                                                                                  البالغ

       بعـد        علـی        سـخن        اسـت          معتقـد         آنکـه        مگـر         نیسـت        نفـر       یـک        زبان،     عرب      مردم       در همه  »     است: 

    .           خنان اسـت    سـ         تـرین         جـامع    و   ن ی  تر        پرمعنـا    و        تـرین         بلیـغ    و        تـرین         شـریف       نبوی     کالم   و      قرآن    از

                                                                                              در مورد سیاسـت و حکومـت وی معتقـد بـود کـه مـردم هـر کشـور بایسـتی آزاد باشـند تـا            

                                                                                              بــا توجــه بــه تــاریخ و شــرایط روزمــره جامعــه خــود نــوع وروش حکومــت خــود را تعــین  

             شــده توســط                                             تواننــد فقــط متکــی بــه منــابع نوشــته                                        او معتقــد بــود کــه مســلمانان نمــی        کننــد

                                                                                                روحانیان رسـمی باشـند و بایسـتی بـرای بهبـود شـرایط روزمـره و زمـان خـود، بـه عقـل و            

                  نمایــد و تقلیــد                                                       گفــت کــه اســالم مــردم را تشــویق بــه تفکــر مــی                             منطــق توســل جوینــد. مــی

ــی  ــه را از ســنت جــدا م ــه                                      کورکوران ــه گفت ــزری                       دانســت. ب ــی           او ب ــرین دارای ــذهب                  ت ــای م              ه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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ــ                                    اســتقالل اراده و اســتقالل فکــر و عق ــود کــه رشــد تمــدن غــرب در      ده   ی                                                     اســت. او معتقــد ب

  .                              اروپا در این دو اصل استوار بود

  ،       حکـیم   ،      امـام                              ، پیـروانش او را بـه نـام        حـال    ن ی            انـد، بـاا                           حتی کافر نیـز نامیـده                 مخالفان او را

                                                     نامنــد. اســالم عبــده بازگشــت بــه مراحــل اولیــه            گــر مــی                                     احیــاگر دیــن و یــک رهبــر اصــالح

ــب    ــت اصــلی عق ــه عل ــود ک ــد ب ــده معتق ــت. عب ــدگ                                                               اســالم اس ــلمانان د   ی       مان ــدیس             مس           ر تق

      هـای                                                              کـریم اسـت و اینکـه مسـلمانان قـرآن در مقابـل گفتـه              قـرآن                         اشخاص و کتب به غیـر از 

ــرده  ــینیان خاضــع ک ــه                              پیش ــت ک ــن اس ــهور او ای ــد. ســخن مش ــلمانان عصــر حاضــر   »                                           ان                          مس

ـ    ازا  «                                کـریم هـیچ پیشـوایی ندارنـد         قرآن   جز                  اعتنـایی نشـان          حـدیث   و        روایـت             عبـده بـه      رو   ن   ی

ــرآن »                                     داد و او را ســردمدار اصــلی مدرســه        نمــی ــه ق ــده،      مــی  «                     بازگشــت ب ــد. عب ــد   تقل                 دانن    از      ی

ــاب   ــتن ب ــتگان و بس ــاد                           گذش ــانه         اجته ــای ســ                را از نش ــی    ی   روز   ه ی          ه ــلمانان م ــت.                   مس          دانس

 .          مذاهب داشت      تقریب                همچنین او دغدغه

ــت    ــده مخالفـ ــرات عبـ ــد تفکـ ــا                                         هرچنـ ــنتی       ی     هـ ــیوخ سـ ــان شـ ــیاری را از میـ                                            بسـ

                                                                               برانگیخت لکـن او موفـق شـد تـا یـک سـاختمان فکـری را طراحـی کنـد کـه                 االزهر     مقلد  و

                          داننـد. ظهـور متفکـران                                                                         هنوز بعد از یک قرن، اصـالحگران دینـی خـود را منتسـب بـه آن مـی      

      علــی         ، شــیخ             احمــد امــین        ، شــیخ                 مصــطفی المراغــی         چــون شیخ        االزهــر                     و مشــایخ بزرگــی در

ــدالرازق ــیخ           عب ــرازق         ، ش ــد ال ــطفی عب ــیخ                       مص ــلتوت         ، ش ــود ش ــیخ                محم ــبحی          ، ش ــد ص                احم

ــور م ــی از             نصـ ــش عظیمـ ــد بخـ ــت هرچنـ ــالحگرانه اوسـ ــدتهای اصـ ــان مجاهـ                                                                               و.. نشـ

ــالحگری ــاگردش             اصـ ــراف شـ ــا انحـ ــای او بـ ــا                                     هـ ــید رضـ ــیدن                 رشـ ــدرت رسـ ــه قـ                           و بـ

ــت  و       ســلفی      هــای         گــرایش ــدار            وهابی ــی متفکــران نام ــه دســت فراموشــی ســدرده شــد. حت                                                               ب

  ،              قاسـم امـین                                      هـای عبـده بودنـد. کسـانی چـون                                     بـه نـوعی مـؤثر از اندیشـه                     خارج االزهر نیـز  

ــین     دکتر ــه حس ــیخ            ط ــة         ، ش ــود ابوری ــیخ                 محم ــا         ، ش ــال البن ــده  .. و                جم ــده، پدی ــر                 عب    را         تکفی

ــه ــاره           اندیش ــاوت درب ــاهلی و قض ــده                                ای ج ــان         عقی ــاری    را          مردم ــدایی        ک ــی         خ ــت      م     او  .        دانس

 :    گوید    می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D9%84%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%81%DB%8C%D8%B1
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ــون       » ــال یک ــدینی أف ــلطان ال ــک الس ــة ذل ــن للخلیف ــم یک ــون: ان ل                                                                              یقول

ــل        ــم یجع ــالم ل ــول: ان االس ــالم  و أق ــیخ االس ــی أو ش ــی أو للمفت                                                                               للقاض

ــی ال ــی ســلطة عل ــر األحکــام و کــل ســلطة تناولهــا                                لهــؤالء أدن ــد و تقری                                                     عقائ

                                                                             واحــد مــن هــؤالء فهــی ســلطة مدنیــة قررهــا الشــرع االســالمی و ال یســوغ  

ــه أو                                 لواحــد مــنهم أن یــدعی حــق                                                      الســیطرة علــی ایمــان أحــد أو عبادتــه لرب

ــرای خلیفــه هــیچ ســلطه دینــی        مــی   ر:                         ینازعــه فــی طریــق نظــ ــد اگــر ب                                                   گوین

                                یــا شـیخ ا سـالم نیـز چنــین                                                        وجـود نـدارد پـس آیـا بــرای قاضـی یـا مفتـی        

   ن ی    تـر                                            گـویم: اسـالم بـرای اینهـا حـق کوچـک                                     حقی وجـود نـدارد  مـن مـی    

                                                                                     ســلطه بــر عقایــد و تقریــر احکــام را قــرار نــداده اســت و تمــام قــدرتی کــه  

ــد در دســت یکــی از آن      مــی                                              هــا باشــد همــان قــدرت مــدنی اســت کــه                                توان

                         یــک وجــود نــدارد کــه                                                          شــرع اســالم مقــرر کــرده و هــیچ دلیلــی بــرای هــیچ

ــد    ــرای خداون ــا عبــادات شــخص ب ــر ایمــان کســی ی                                                                               ادعــای حــق ســیطره ب

  .                               گاه عقیدتی شخص با او منازعه کند                         داشته باشد یا به خاطر دید

ــود   ــد ب ــده معتق ــلفیه                       عب ــت  و        س ــای           وهابی ــا رونم ــدی، دارای                  ب ــه توحی ــای اندیش                                    زیب

                                                                                                محتــوایی جــاهلی و ضــد قرآنــی بــوده کــه بــا تقــدیس و تقلیــد کورکورانــه از گذشــتگان و  

                                                                                                 اولویت نصـوص ظنـی احادیـث کـذب بـر مـتن قطعـی قـران کـریم، تـوأم اسـت. او دربـاره            

       گوید:     می       وهابیت  و     حدیث    اهل

                                                                             فئــة زعمــت أنهــا نفضــت غبــار التقلیــد و أزالــت الحجــب آلتــی کانــت   »

ــون االحادیــث.. و لکــن هــذه    ــات القــرآن و مت ــی آی ــین  ف                                                                                   تحــول بینهــا و ب

ــا  و   ــة أضــیق عطن ــری وجــوب                             الفئ ــا ت ــدین.. فِنه ــن المقل ــرج صــدرا  م                                                         أح

                                                                                      األخذ بما یفهم مـن لفـ  الـوارد و التقیـد بـه بـدون التفـات إلـی مـا تقتضـیه           

ــة    ــاء و ال للمدنی ــم أولی ــوا للعل ــم یکون ــدین.. فل ــا ال ــام علیه ــی ق                                                                                        األصــول آلت

                                         کننــد کــه غبــار تقلیــد را زدوده و                          گروهــی فکــر مــی    :                  الســلیمة أحبــاء 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA
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ــدبر    ی    هــا        حجــاب ــین خــود و ت ــار                       ب                                             در نــص قــرآن و متــون احادیــث را کن

ــر و مرتجــع       زده ــگ نظرت ــدین تن ــته از مقل ــن دس ــد.. لکــن ای ــر هســتند..                                                                   ان                ت

ــه         آن ــه ب ــدون اینک ــتند ب ــاو هس ــاهری الف ــال ظ ــه وجــوب اعم ــل ب ــا قائ                                                                                 ه

                    هــا نــه دوســتدار                                           هــا قرارگرفتــه التفــاتی نماینــد.. آن                            اصــولی کــه دیــن بــر آن

  .)                                      علم هستند و نه همراه مدنیت و تمدن سالم

                      اصـالح ضـرورتی اسـت     »       کنـد:                                   ، عبـده را چنـین توصـیف مـی                     احمد صبحی منصـور      دکتر

                                                 اصـالح بـه دسـت بزرگـواری چـون امـام محمـد                                                    که نزدیک به یک قرن به تأخیر افتـاد. ایـن  

   در     یی      تنهــا                                                          و خــارج آن شــروع شــد. امــام محمــد عبــده بــه              االزهــر                  عبــده در داخــل 

                               کـریم قـرار داد. او در سـال           قـرآن                                       قـد علـم کـرد و مبنـای احکـام را          تصوف  و       وهابیت      مقابل

ــکوفایی اند     1316 ــیالدی و در اوج شـــــ ــه ی                                         مـــــ ــن      اش           شـــــ ــت لکـــــ                           درگذشـــــ

ــا          رشیدرضــا         شــاگردش ــت                      ضــمن همدیمــانی ب ــه           وهابی ــام را ب ــوذ ســعودی، مدرســه ام                                           و نف

  و       کفـر      بـه         االزهـر                                                                                  نابودی کشـاند تـا جـایی کـه افکـار و اقـوال امـام محمـد عبـده در داخـل          

                            هـای امـام محمـد عبـده،                                                             شد. سدس با ظهـور اهـل القـرآن بـر مبنـای اندیشـه                     فسق شناخته می

                    پــدیا، دانشــنامه          ویکــی  -               محمــد عبــده    «)                                      اصــالحگری مجــددا  برافراشــته شــد          پــرچم 

   (.(wikipedia.org    آزاد

 های صاحبان تفسیر المنار . دریافت9-9-9

ــتخرا  ــام دوم در کشــف و اس ــیوه                               گ ــیری، بررســی ش ــت                                   ج روش تفس ــم و دریاف ــای فه                         ه

                       مفسر از آیات قرآن است.

 فهم زبان بر هیتک. دریافت مبتنی بر متن با 1-9-9-9

               شـود. در یـک                         شـناختی حاصـل مـی                                                               این سطع از فهـم بـا اسـتفاده از ابـزار و علـوم زبـان      

                                   قضاوت کلی باید گفت که المنار .....

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87#cite_ref-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87#cite_ref-1
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ــان تشــکیل   - ــانی خــود از دو مؤلفــه مباحــث لغــت و مباحــث دســتور زب       شــده                                                                                    فهــم زب

                                                                                               و مـا بـرای اینکـه بـه میـزان و کیفیـت ورود رشیدرضـا بـه فهـم زبـان پـی ببـریم الزم                  است

           جویی کنیم.                                 های این دو مباحث را در تفسیر پی           است مؤلفه

ـ   جد       افـت  ی                  تفسیر المنار با در ـ     از د   ی د   ی    ی              و مـتن زنـدگ                                       و قـرآن، پـا بـه عرصـه اجتمـاع        ن   ی

ـ                                 مسلمانان نهاد. سلسـله جنبـان ا                     و شـاگرد همفکـر      ن ی     الـد         جمـال    د ی   سـ    ، ی             نهضـت اصـالح     ن   ی

          قــرآن در     دن   یــ                    خــود را بــاز گردان   ی             حرکــت اصــالح   ه   یــ                              محمــد عبــده بــود. آن دو، پا   خ ی      او شــ

ـ  م ـ      زدن د       ونـد  ی   و پ   ی              جامعـه اســالم     ان   ی                              قـرار دادنــد و بـه ســراغ      ، ی     بشـر    ن ی    نــو   ی      زنـدگ    ا   بــ   ن   ی

         و آخــرت    ا   یــ          ســعادت دن   ش ی          کــه بــرا   ی                        انســان رفتنــد؛ انســان   ت   یــ                              قــرآن بــه عنــوان کتــاب ترب

ـ   دن    نه          مطرح است،  ـ   دن   ی                           تنهـا و نـه آخـرت منهـا       ی ا   ی ـ  ا       امـد  ی   . پ ا   ی                            نـوع تفکـر و برداشـت از       ن   ی

                                         عبــده بــه بــار آورد کــه بــا روش        ی        را بــرا   ی ا    ژه   یــ و   ی ر ی                             قــرآن و انســان، روش تفســ  

    :     کند   ی م    اد ی   ن ی  چن   ی ر ی       روش تفس   ن ی    از ا   ی   ذهب   ن ی           بود. محمدحس       متفاوت      انش ی ن ی ش ی پ

          کــه بــا    د   یــ       را برگز   ی ا    وه ی          قــرآن شــ   ر ی                       محمــد عبــده( در تفســ )               اســتاد امــام  »

             بــه عنــوان    ی                                         متفــاوت بــود. روش او فهــم کتــاب الهــ   ن ی   شــ ی          مفســران پ    وه ی   شــ

   ت ی              و آخــرت هــدا   ا   یــ                        بشــر را بــه ســعادت دن      ســت ی  با   ی        کــه مــ   ی        و کتــاب   ن   یــ د

ـ  ا      بـر    ه ی                کند. استاد با تک                                    مفسـران خـرده گرفـت کـه آنـان            گـر  ی           روش، بـر د    ن   ی

                        و ارشــاد اســت، غفلــت    ت ی                          قــرآن، کــه همانــا هــدا   ی     اولــ   و   ی              از هــدف اصــل

                 نحــو، اختالفــات    ، ی                               مســائل، همچــون اقســام معــان      گــر ی              انــد و بــه د    ده   یــ   ورز

ــ ــد   ی     فقه ــه ان ــال   ،                     و ... پرداخت ــ    ی        در ح ــرداختن ب ــه پ ــه آن   ش ی                   ک ــا                  از حــد ب      ه

ــاب الهــ   ــود کت ــان را از مقص ــاز مــ    ی                                    انس ــا     ی          ب ــم و معن ــانع فه    ی                              دارد و م

     «(     587   : »    1369      ذهبی،    .«)    گردد   ی      قرآن م   ی ق ی  حق

ـ                 اسـاس، محمـد ع     ن ی ا    بر                   کـرده و از روش     م ی                      را بـر دو نـوع تقسـ      ی ر ی     تفسـ    ی          ده روشـها    ب

ــ   ــود چن ــول خ ــورد قب ــه م    ن ی                          م ــخن ب ــ             س ــت    ان   ی ــم   : »           آورده اس ــ       قس ــک و    ر ی          اول، تفس         خش
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ـ       . در ا      سـازد    ی       دور مـ    ی                                     است که انسـان را از خـدا و کتـاب و      ی   روح   ی ب                       نـوع تفسـیر، مـراد       ن   ی

   ی                                    آن عبــارات و اشــارات و نکــات فنــ   ه   یــ  ال   ی      منتهــ    ان   یــ        هــا و ب                                  تحلیــل الفــاو و اعــراب جملــه

ـ                   تـوان تفسـیر نام     ی     را نم   ی ر ی   تفس   ن ی       است. چن                           در فنـون بالغـت، نحـو و       ن ی     تمـر    ی          کـه نـوع     د   ی

 . د ی آ   ی         به شمار م    آن      امثال 

  و    د   یــ                  حکمــت تشــریع عقا                            ر بــه ســراغ قــول خــدا و       فس ــ               آن اســت کــه م   ر ی         دوم تفســ       قســم

              کـه در کـالم      ی ت ی                    و بـه عمـل و هـدا          کنـد    ی                 هـا را جـذب مـ            کـه دل    ی ا        گونـه         ، بـه    رود   ی       احکام م

ــ   ی     الهــ ــ ی           و مصــداق ع       شــود   ی                   اســت، رهنمــون م ــرار         کــالم   ی   ن ــن صــفات ق ــد ای                                      خــدا و مانن

             رشــید رضــا  ) «                                                                           گیــرد و ایــن همــان چیــز اســت کــه من)محمــد عبــده( در پــی آن هســتم.      مــی

  . (  24   ق:     1414 ،

 کیفیت بیان و پرداختن مضمون در المنار. 9-9-9-9

ــیری       ــب تفس ــت مطال ــت پرداخ ــابی کیفی ــیری، ارزی ــی روش تفس ــوم در بررس ــام س                                                                                       گ

                                         هـایی از آیـات داشــت، در گـام بعــدی             و فهــم      هـا        افــت ی  در                                     اسـت. یعنـی مفســر بعـد از آنکـه     

                                     کنـد تـا ایـن تفسـیر در اختیـار                        هـای خـود مـی                                                   شروع به ابراز شفاهی یـا کتبـی ایـن دریافـت    

ـ    ازا                  ان قـرار بگیـرد        مخاطب                                                                   در ایـن گـام بـه بررسـی و ارزیـابی کیفیـت بیـان و پرداخـت             رو   ن   ی

         پردازیم.         مفسر می

                         زبان پرداخت مطالب تفسیری

        افتـه                                                                                      اولین شاخص مطرح در ایـن زمینـه، زبـانی اسـت کـه تفسـیر بـه آن زبـان نگـارش ی         

       بـاور     ی                                                                    رضا باآنکـه بـه حجیـت نداشـتن اخبـار آحـاد در مسـائل اعتقـاد           د ی         عبده و رش  .    است

ـ              دارنـد و روا  ـ                صـحابه را در ا     ات   ی ـ   ی                   فاقــد اعتبـار مـ        نـه  ی  زم   ن   ی          مبهمــات    ر ی     تفسـ    ی                داننـد و در پ

ـ  ی                   امـا هـر جـا روا          ستند، ی ن ـ       ی   ت   ؛       کننـد    ی                                 شـان باشـد بـه آن اسـتناد مـ        ی                          موافـق بـا نگـرش عقالن

ـ  آ    ور               مخالف بـا ظهـ      ات ی   روا   ن ی       هرچند ا ـ  آ   ر ی              رضـا در تفسـ     د ی                              باشـد. از بـاب نمونـه، رشـ       ه   ی    ه   ی

ـ    ی                     بقره، که به مسخ جمعـ     56 ـ                                       اشـاره دارد، بـاوجود آنکـه ظـاهر آ       ل ی       اسـرائ    ی       از بن            بـه مسـخ      ه   ی
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ـ                   اشـاره دارد و روا        مـون  ی           هـا بـه م      آن   ی        و ظـاهر    ی ق ی  حق ـ  ن   ی  ات   ی ـ   مؤ   ز   ی ـ  ا   د   ی                  مطلـب اسـت، در      ن   ی

ـ       کـه ب        کنـد    ی   مـ          سـتناد             از مجاهـد ا    ذ      شـا    ی                خـود بـه سـخن        انه ی   گرا     عقل      دگاه ی د   د  یی  تأ       مسـخ        انگر   ی

   (.   344-   345  :     1414          رشید رضا،      است )   ل ی     اسرائ   ی  بن   ی      و باطن   ی    معنو

ـ                  صاحبان المنار روا     گر، ی د   ی     از سو  ـ                      را کـه بـا ظـاهر آ      ی ح ی    صـح    ی    هـا    ت   ی                 موافـق باشـد،      ه   ی

ـ     ل ی     به دل ـ  آ   ر ی                نمونـه در تفسـ     ی       . بـرا       کننـد    ی               خـود نقـد مـ      ی                       مخالفت با نگـرش عقالن          )بقـره:     ه   ی

ــاهر آ      951 ــاس ظ ــر اس ــران ب ــور مفس ــ                                          ( جمه ــراه     ه   ی ــرت اب ــد حض ــد   م ی                          معتقدن   ا            )ع( از خ

                                                                           زنـده شـدن مردگـان را بـه او نشـان دهـد و خـدا بـه آن حضـرت امـر              ی              خواست تا چگونگ

ـ                                      سـدس قطعـه قطعـه کنـد و در هـم ب        ،                                  کرد تا چهار پرنـده را سـر ببـرد    ـ      زد ی  ام   ی    را    ی            و هـر جزئ

                     زنـــده شدنشـــان را    ت    یـــ ف ی                            هـــا را فراخوانـــد تـــا ک                     قـــرار دهـــد و آن   ی                    بـــر فـــراز کـــوه

   (.  34 :    1411   ، ی   راز   ؛   644   :    1979   ، ی      ؛ طبرس     911-   319   :    1417   ، ی     زمخشر )  ند ی  بب

ـ                                       رشید رضا، بـر خـالف نظـر مفسـران، د                       کـه بـر انکـار           کنـد    ی                        ابومسـلم را اتخـاذ مـ         دگاه   ی

ـ             را بـه متما   «  م نم  م رهم     ص ـ  »                                                  قطعه قطعـه کـردن پرنـدگان اشـاره دارد و لفـ             افتن ی   ت ی   فعل        کـردن     ل   ی

ــا مــ ــا د   ی                           و مــأنوس کــردن معن ــ                               کنــد. او ضــمن مخالفــت ب ــه از      دگاه   ی                               مفســران، آن را برگرفت

         نمونــه  .  (  69-    57  :     1414               )رشــید رضــا،         دانــد   ی          اســت( مــ   ه   یــ آ        ظــاهر                   )کــه مطــابق بــا     ات   یــ   روا

                                                        اســت. رشــید رضــا اگرچــه بــه اصــل اشــراط الســاعة   «                 اشــراط الســاعة »    ات   یــ         نقــد روا      گــر ی د

ـ                                      آن را به علـت همسـو نبـودن بـا دال        ات ی   روا   ی             معتقد است، ول        کنـد    ی                خـود، نقـد مـ      ی     عقلـ    ل   ی

ـ  ا   د ی  گو   ی   و م ـ     احاد   ن   ی                     منافـات دارد. بـه          امـت  ی                                             بـا حکمـت خـدا در پنهـان داشـتن زمـان ق         ث   ی

  (   414                  مردم ندارد )همان:    ی   برا   ی      ها سود     المت ع   ن ی          حاصل شدن ا   ی ج ی         عالوه، تدر

ـ               او راجع به روا ـ          ال هـم د       دج ـ     ات   ی ـ                             دارد. چنـان کـه مخالفـت ا      ی       مشـابه       دگاه   ی ـ    روا   ن   ی     ات   ی

     هــا              دانســتن آن   ف ی                 را از دالیــل ضــع       امــت ی ق   ی   کــ ی                                            بــا حکمــت خــدا در ترســاندن مــردم از نزد

ـ                 کـه بـا هـم ن           دانـد    ی                    ن االهـی مخـالف مـ    ن           را بـا سـ      ات ی   روا   ن ی            . به عالوه، ا    داند   ی م         تعـارض     ز   ی

ـ                   فراوان دارنـد و ا     ی    هـا          نمونـه     از  (    418         )همـان:         شـود    ی        هـا مـ            همـه آن        شـدن              سـبب سـاقط      ن   ی
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ـ                        در تفسیر المنار بـه دل     ات ی       نقد روا ـ       ل   ی      بـه          تـوان    ی                مؤلفـان آن، مـ     ی                           مخالفـت بـا نگـرش عقالن

                                                         رضــا کمــک فرشــتگان در جنــگ بــدر بــه مســلمانان را     د ی                     ( اشــاره کــرد. رشــ 3   ل:        )انفــا   ه   یــ آ

                 هــا شــده اســت          ت قلــب                       گذاشــته و ســبب قــو    ر ی                   کــه در قلــب تــأث        دانــد   ی   مــ   ی       روحــان   ی     امــر

   (.   516  :     1414     رضا،    د ی   )رش

ــر و ــداد صــرفا      ، ی         ازنظ ــد و ام ــو نبودن ــلمانان جنگج ــد مس ــتگان مانن ــو                                                                    فرش ــوده    ی      معن        ب

ــ          اســت. ازا ــ   روا    رو   ن   ی ــه جنگ    ات   ی ــاظر ب ــ               ن ــ    دن   ی ــد   ی                      فرشــتگان را نقــد م ــ          هــا را غر      و آن       کن    ب   ی

       انـه  ی   گرا       عقـل    ی              نگـرش افراطـ     (.    511                کنـد )همـان:     ی                                 و معتقـد اسـت عقـل ردشـان مـ           داند   ی م

ـ  ن  «               انشـقاق قمـر   »               رضا در موضـوع     د ی  رش ـ    نما   ز   ی ـ            اسـت. او ا     ان   ی                               معجـزه را کـه بـا قـرآن و        ن   ی

  و    ی                           مطـرح کـردن شـبهات عقلـ         بـا     ی        کنـد. و    ی                  اسـت، انکـار مـ       ده ی             به اثبات رسـ     یی        دالیل روا

   ف ی           و بــر ضــع        دانــد   ی          باطــل مــ   ی                      شــدن مــاه را پنــدار   م ی     دونــ    ات   یــ           تــواتر روا    رش ی    پــذ   ی     علمــ

  . (   977-   362  :  7 2  19      )همو،       ورزد   ی                 بودن آنها اصرار م

ـ    روا   ی  نف ـ        بـه دل     ات   ی ـ        کـرد  ی       بـا رو     رت ی     مغـا    ل   ی ـ       ، ی      عقالن        سـت،  ی ن   ی                         منحصـر بـه عقـل تجرب

ـ                سـبب نقـد روا         انـه  ی   گرا   ی                       بلکه گـاه نگـرش سـلف    ـ                      موافـق بـا ظـاهر آ       ات   ی                 شـده اسـت. از       ات   ی

          ( معتقــد    154          )انعــام:   «       ْ ــ آ م    آ   و  آ أ      أــ  و  ال ت ز ر  واز ر ة  و ز ر  أ خ رى      »   ه   یــ آ   ر ی              رضــا در تفســ   د ی                  بــاب نمونــه رشــ

   ی                                                           ماننــد نمــاز خوانــدن، روزه گــرفتن، صــدقه دادن و اهــدا      کــو ی ن   ی                          اســت انجــام دادن کارهــا

ـ         . او روا    سـت  ی                                   گونه اعمـال بـه مردگـان صـحیع ن       ن ی ا ـ             موجـود در ا     ات   ی                 را بـه بهانـه         نـه  ی  زم   ن   ی

ـ     . دل     کنـد    ی         نقـد مـ     ی     و متن   ی   سند   ی     رادها ی ا ـ        نقـد ا    ی     اصـل    ل   ی ـ    روا   ن   ی          آن اسـت     ی          در نظـر و     ات   ی

ـ                         که انسان مالک و صاحب اخت                                    تـا آن را بـه هـر کـس بخواهـد            سـت  ی                      ثـواب اعمـال خـود ن       ار   ی

   (.   233   :    1414     رضا،    د ی         ببخشد )رش

ـ                                    مخالفـت صـاحبان المنـار بـا روا        ن، ی    همچن ـ       بـا د    ر ی     مغـا       ات    ی                 هـا در مسـئله       آن   ی     عقلـ       دگاه   ی

ـ                         ها با وجـود کثـرت احاد                       شفاعت آشکار است. آن ـ            هـا بـا آ                 و مطابقـت آن    ث   ی      بـه     ، ی     االهـ     ات   ی

ـ                   صـراحت نداشـتن آ          و بـه         زننـد    ی              آن سـرباز مـ      رش ی       از پـذ    ی            نگـرش سـلف     ل ی  دل           قـرآن در      ات   ی
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ــ ــفاعت اول   ی    نف ــات ش ــ                     و اثب ــ   ی ا   ی ــان  اذ   ی     االه ــان:       ع ــد )هم   -     296  ،     34-  31  ،      318-   316                  دارن

                                              کنـد کـه طـرز تلقـی سـید جمـال و عبـده                     بیـان مـی               تفسیر المنار         در مقدمه     رضا   د ی  رش    (.     326

                          مقابلـه بـا اسـتعمار و                                                                              از آیات قرآنی مـرتبط بـا اعـاده مجـد و عظمـت بـه جامعـه اسـالمی و        

  . (  11  ق:    1414          رشید رضا ، )                                                 اصالح اجتماعی مسلمانان وی را تحت تأثیر قرار داده

         یـــک از                                عی دیـــده کـــه او در هـــیچ                                                   و او آن را نـــوعی تفســـیر از رخـــدادهای اجتمـــا 

                شـیوه تفسـیری      . (  12-11  ق:    1414             شـید رضـا ،   )             یافتـه اسـت                                 های تفسـیری پیشـینیان نمـی         شیوه

      سـید   )                                                             مـورد توجـه دیگـر مفسـرانی قـرار گرفـت کـه پـس از وی               رضـا    د ی  رش              عبده افزون بر 

                                                  بــه پیــروی از او یــا بــه شــکل مســتقل، ایــن    (.   584-   581 : ش      1976  ،     هــا        حــوزه              جمــال جمــال 

ــی گرفتن ــدالرحمن     ؛   88 : ش      1976  ،     هــا        حــوزه                    ســید جمــال جمــال   د)                   ســبک را پ ــن عب                        فهــد ب

   (.   115  :  ق    1419  ،       الرومی

 افراد شاخص صاحب سبک تفسیر اجتماعی. 9

                      محمـد جمـال الـدین                تـوان بـه                                             شـاخص صـاحبان ایـن سـبک تفسـیری مـی         ی  ها       نمونه   از 

  ،                       محمــد جــواد مغنیــه  ،                 عالمــه طباطبــایی  ،           ســید قطــب  ،                        احمــد مصــطفی المراغــی  ،         القاســمی

        ســـعید   ،                         ســـید محمـــد شـــیرازی  ،                                 ســـید محمـــد حســـین فضـــل اهلل                  محمـــد صـــادقی،

        اشــاره                         ناصــر مکــارم شــیرازی  و                           ســید محمــد تقــی مدرســی  ،                     محمــد علــی صــابونی  ،      حــوی

     469   ق:     1418         معرفــت،  )  د                        بــر دیگــران تفــوق دار        بــاره   ن   یــ   درا                                     کــرد کــه البتــه عالمــه طباطبــایی 

           ســیدمحمود   و                   محمــدتقی شــریعتی  ،                           محمــد طـاهر بــن عاشــور                          بـه ایــن گــروه بایــد    (.   464  –

 .            را نیز افزود        طالقانی

 . آثار تفسیر اجتماعی 1-9

                                                                                         تفسـیر اجتمــاعی سـبب اظهــار عظمـت قــرآن و کشـف مقاصــد دقیـق و اهــداف آن، نیــز      

ــات و    ــا حی ــان ب ــازی انس ــنا س ــت س                                       آش ــاع       یاس ــت،  )           و اجتم ــدأ    (.   441 : ق      1419         معرف           از مب
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                                                                                                  قرآنی گردیـد. ایـن تفسـیر تـوان تطبیـق بـین ظـواهر قـرآن و نظریـات علمـی جدیـد و نیـز             

                                                                                                  معرفی قرآن بـه عنـوان کتـابی جاویـد را فـراهم آورد کـه تـوان همگـامی بـا تمـامی مراحـل            

ــه تفســیر   (.   441  :  ق      1419         معرفــت،  )              زمــان را دارد                 اجتمــاعی جــدا                                          تفســیر علمــی نیــز از مقول

                                      کوشــش هــای ســید جمــال و مفســران      (.  89  :     1976  ،     هــا        حــوزه                    ســید جمــال جمــال  )      نیســت

                                                                                                دیگر این سـبک کـه همـه بـر پایـه بازگشـت بـه قـرآن و تفسـیر و برداشـت اجتمـاعی از آن            

                                                     مختلـف گردیـد. نهضـت اصـالحی بازگشـت بـه قـرآن           ی    هـا    ن ی      سـرزم                        بود منشـأ بیـداری در   

ــر ــازی،  )                   در دو قــرن اخی ــرای    ی ا         مقدمــه  . (   113 : ش    1975         ای                    بیــداری و آگــاهی    ی    هــا        نهضــت       ب

   (.  53 : ش      1991       ایازی،  )                                         از تمدن اسالمی و مبارزه با استعمار غرب بود

 گیری. نتیجه11

      بــه         نتیجــه       ایــن       شــد،        بیــان          تفســیری   ی    هــا         نمونــه   و        نظــری         مباحــث    از        آنچــه      بــه        توجــه      بـا 

        گرفتـه         شـکل         اخیـر        سـده     در      کـه        اسـت           تفسـیری            واقعیتـی            اجتمـاعی         اندیشه    که     آید    می     دست

           تفسـیری،         جدیـد         نهضـت        ایـن        هـدف   .      اسـت           نداشـته          سـابقه           تفاسـیر         میـان     در       ایـن     از     پیش   و

   و       دهـد         قـرار         مـردم          زنـدگی        مـتن     در    را       دیـن            اجتمـاعی    ی    هـا          آمـوزه       کـه         بـوده     آن     سو،    یک    از

ــا ــام        کــردن          برجســته      ب ــات     راه     آن،         احکــام   و      هــا        پی ــدی        حی             مســلمانان     روی       پــیش    در    را         جدی

         گشــته،            مســلمانان   ی       مانــدگ       عقــب   و          انحطــاط        باعــث        آنچــه      بــا         دیگــر،       ســوی    از   و       دهــد        قــرار

       جمـع       بـه             فردگرایـی     از        قـرآن          تفسـیر     در        تحـول          ایجـاد           گـرایش،        ایـن      مهم       ویژگی  .    کند        مبارزه

ــل   و          اندیشــی ــی          سرنوشــت         تحلی ــد  .      اســت         جامعــه       کل ــن         هرچن ــدایش        موجــب         گــرایش       ای           پی

ــرایش ــای         گ ــری       ه ــز         دیگ ــده       نی ــت   و       ش ــتر          بازگش ــه         بیش ــرآن      ب ــراهم    را        ق ــرده،         ف ــار         ک         دچ

 .    طلبد   ی    ها م    آن    به    را        مفسران   و           پژوهشگران        اهتمام   و      توجه    که     است    هم    یی  ها   ب ی  آس
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)با تكیه بر  نهضت اجتماعی سیدجمال الدین اسدآبادی

 تفسیر اجتماعی قرآن کریم(
 2کاوه رحیمی-1سودابه مظف ری

 

 چکیده

ـ امروزه تفسـیر قـرآن کـریم از منظـر اجتمـاعی و بـا تک       تحـوالت جامعـه    بـر  هی

در حـوزه مطالعـات قرآنـی بـه شـمار       نیآفـر  نقـش  یهـا  دهیـ بشری از جمله پد

ــ ــدف اصــلی ارود یم ــ.  ه ــه نی ــوزه  گون ــرآن و آم ــؤثر ق ــیر ورود م ــا تفس  یه

اجتماعی آن در بطن زندگی عامـه مـردم اسـت تـا بـا تمسـک بـه آیـات الهـی          

 دیقرآنـی بنیـان نهنـد. سـ     یهـا  بـر پایـه آمـوزه    حـال  نینـوین و درعـ   یا جامعه

ــال ــد جم ــه  نیال ــدآبادی از نمون ــا اس ــارز یه ــداری    ب ــان بی ــران و منادی رهب

ــتای باز   ــه در راس ــت ک ــر اس ــلمانان معاص ــدنمس ــالم   گردان ــه اس ــلمانان ب مس

ـ ناب محمدی و عطف آنان به پ ـ  قـرآن و نیـز بـه هـدف اصـالح      یهـا  امی ، یطلب

قرآن کـریم را سـرلوحه هـدف مقـدس خـود قـرار داد و بـا توسـل بـه قـران،           

ــو پ ــاز یکس ــا امی ــن یه ــردم  بخــش یروش ــدگی م ــا زن ــت و از  آن را ب درآمیخ

کــه ســرآغاز  و اســتعمار شــورانید، چنــان اســتبداد هیــسـوی دیگــر جامعــه را عل 

                                                       مـزی ن بـه آیـاتی از قـرآن اسـت کـه بـا مضـمون          شیهـا  و نامه ها یهمه سخنران

همخــوانی دارد. پــژوهش حاضــر درصــدد بررســی تحلیلــی نقــش  شیهــا امیــپ

                                         
 Soud42_moz@khu.ac.ir                )نویسنده مسئول(         . ایران                                   ادبیات عربی. دانشگاه خوارزمی. تهران               دانشیار زبان و   . 1

 rahimikaveh97@yahoo.com        . ایران                                          زبان و ادبیات عربی. دانشگاه خوارزمی. تهران      دکتری         دانشجوی   . 2
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ــد جمــال دیســ ــرآن   ظهــوراســدآبادی در  نیال و گســترش تفســیر اجتمــاعی ق

بـه ایـن نتیجـه     رود ی، و انتظـار مـ  درآمـده اسـت  در عصر معاصـر بـه نگـارش    

ـ بـا افتتـاح پ   نیالد جمال دیکه س دست یابد بـا آیـات    شیهـا  یو سـخنران  هـا  امی

 واالیقرآن متناسب با محتـوای کالمـش، موفـق شـده بـه نحـو احسـن هـدف         

ــز     ــالمی و متمرک ــانی اس ــای مب ــود را در احی ــی در    خ ــالیم قرآن ــاختن تع س

 به بار بنشاند. و استبداداستعمار  هیزندگی مردم و جهاد عل

اســدآبادی،  نیالــد جمــال دی: قــرآن کــریم، تفســیر اجتمــاعی، ســ    کلمــات کلیــدی 

 قرآن، بیدارسازی انقالبی یها آموزه

 . مقدمه1

ــه در     ــاهی بخشــی جامع ــازی و آگ ــایی آن بیدارس ــه هــدف غ ــرآن ک تفســیر اجتمــاعی ق

وســیله در راســتای  نیمــؤثرتر عنــوان بــهی اجتمــاعی اســت در دوره معاصــر هــا نــهیزمهمــه 

در دوران ســیاه اســتعمار بیگانــه و نیــز حاکمیــت اســتبداد از  ژهیــو بــهاصــالح جامعــه بشــری 

نقطـه تمرکـز ایـن اندیشـه و گـرایش، تحـول اندیشـه مفسـران         »ی شـده اسـت.   بـردار  بهرهآن 

اجتمـاعی اسـت، بـر ایـن اسـاس آنـان در پـی ارائـه         از دیدگاه فـردی و اخـروی بـه دیـدگاه     

ــل راه ــلحان و      ح ــران مص ــن مفس ــتند... ای ــرآن هس ــه از ق ــوی جامع ــادی و معن ــکالت م مش

ی مسـلمانان را  مانـدگ  عقـب مشـکالت و رفـع انحطـاط و     حـل  راهاحیاگران دینـی بودنـد کـه    

 (.149: 1993)ایازی، .« دانستند یمدر بازگشت به قرآن 

ـ    ـ ا ازاسـدآبادی   نیالـد  جمـال  دیسـ ران در تاریخ معاصـر ای ی تفسـیری در مسـیر    گونـه  نی

رهایی مسـلمانان از اسـتعمار و اسـتبداد و جهـل و خرافـه بـه نحـو احسـن اسـتفاده نمـود و           

ــاح  ــا افتت ــخنرانب ــا یس ــین و ه ــتهی آتش ــا نوش ــا ه ــی ب ــآی  انقالب ــین  ا هی ــه تبی ــب ب ی متناس

ســه  اش پــروژهدر مبــارزه و »و ی سیاســی، اجتمــاعی و فرهنگــی قــرآن پرداخــت، هــا آمــوزه

: پایــداری در برابــر اســتعمار، پایــداری در برابــر اســتبداد و گــردآوردرا در کنــار هــم  مســئله
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ــل  ــر جه ــداری در براب ــامی: « پای ــورهای   9119)اله ــه کش ــود ب ــدد خ ــفرهای متع ( وی در س

اتـر  اسالمی از قبیـل مصـر، افغانسـتان و عثمـانی از دایـره محـدود تفاسـیر سـنتی قـرآن پـا فر          

ــر       ــژوهش حاض ــرار داد. پ ــاد ق ــورد انتق ــز م ــویش را نی ــان خ ــران زم ــی مفس ــاده و برخ نه

تحلیلــی ضــمن کنــدوکاو در زنــدگی پــر  -اســت کــه در چــارچوب روش توصــیفی درصــدد

ی  تأثیرگـذارش،  هـا  نوشـته و  هـا  خطابـه فراز و نشیب این مجاهـد برجسـته ایرانـی از خـالل     

به بررسی نقش او در ظهـور تفسـیر اجتمـاعی قـرآن کـریم و نیـز تـأثیر ایـن نـوع تفسـیر در           

ــار    ــردازد و انتظ ــاعی او بد ــت اجتم ــنهض ــه     رود یم ــد ک ــت یاب ــه دس ــن نتیج ــه ای ــب  دیس

ـ ااز پیشـگامان در تفسـیر اجتمـاعی قـرآن اسـت کـه بـا         نیالـد  جمال ی تفسـیری در   گونـه  نی

خشــی مــردم ایــران و برخــی جوامــع اســالمی دیگــر نقــش بــارزی را بیدارســازی و آگــاهی ب

 ایفا کرده و  نهضت اجتماعی خود را بر اساس آن بنیان نهاده است.

 . پیشینه پژوهش9

در راســتای تفســیر اجتمــاعی قــرآن، مبــانی آن  و نقــش آن در بیدارســازی جامعــه        

تـاکنون مطالعـات و    در جوامـع اسـالمی   ژهیـ و بـه ی مردمـی  هـا  جنـبش و  ها نهضتانسانی و  

 :شود یمپرداخته  ها آنی بسیار شده است که به برخی از ها پژوهش

ــل  - ــوشابوالفض ــنش خ ــداری     م ــرآن و بی ــاعی ق ــیر اجتم ــه قتفس در مقال

ــه اندیشــه سیاســی   1995اســالمیق  ) ــرآن در ارائ ــه نقــش تفســیر اجتمــاعی ق (، ب

ــتای    ــردم در راس ــرانگیختن م ــالم و ب ــقاس ــ ح ــدالتی و طلب ــو ع ــه یی ج پرداخت

است و تالش کرده که نحـوه گـذار از ققـرآن گورسـتانق بـه ق قـرآن زنـده فـرد و         

 اجتماعق  را نشان داده و آثار بازگشت قرآن به بطن جامعه را تبیین کند.

ــه قمبــانی تفســیر        - ــانی زاده در مقال ــید رضــا مــؤدب و مجتبــی روح س

ــریمق )   ــرآن ک ــاعی ق ــاعی قــ    1939اجتم ــیر اجتم ــانی تفس ــل مب ــه تحلی رآن (، ب

ی  شناسـ  جامعـه و اسـتخراج قـوانین    انـد  پرداختـه یـک گـرایش تفسـیری     عنـوان  به
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ــوب از     ــاعی مطل ــام اجتم ــیم نظ ــان ترس ــاعی، امک ــاریخی و اجتم در دو بخــش ت

ی همسـو و نـاظر بـه    هـا  گـزاره نگاه قـرآن، امکـان شناسـایی مفـاهیم، محورهـا و      

ــم و انســجام    ــه تجــارب بشــری در فه ــامپمباحــث اجتمــاعی  و توجــه ب ــای  ی ه

 .اند کردهقرآنی را مبانی خاص تفسیر اجتماعی معرفی 

                                       ـ                                       عبدالمنعم حیـدری در مقالـه قمقاربـات أولی ة لمـنهج ا مـام فضـل اهلل فـی           -

ق(، در تحلیـــل تفســـیر اجتمـــاعی ســـید 1417التفســـیر االجتمـــاعی للقـــرآنق )

آورده اســت کــه وی در تفســیرش بــا اقتــدار  مــردم را بــه  اهلل فضــلین محمدحســ

ــدگی در آرامــش و  عــز ت  و  ا عــهجامبنــای  ــر ارکــان صــلع و ســازش و  زن                                                                   ی ب

ــه و    ــاد جامع ــین آح ــری ب ــدا  و براب ــه خ ــان ب ــمایم ــ چش ــتباهات و پوش ی از اش

 احترام به حقوق یکدیگر فراخوانده است.

ــف و        - ــالش تعری ــران، چ ــاعی ق ــیر اجتم ــه قتفس ــی در مقال ــادی نفیس ش

ــیو ــاق ) یژگ ــین  1939ه ــه تبی ــیو(، ب ــیر اجت یژگ ــای تفس ــور ه ــاعی در دو مح م

 یص و  اثبات توانمندی آن  پرداخته است.  نقاپیراستن چهره اسالم از 

ین اســدآبادی الـد  جمـال  یدســمحمـد اصـدق پــور در مقالـه قآراء تفسـیری      -

ــاعی آنق  ) ــاد اجتم ــرایش  1936و ابع ــه گ ــاره ب ــا اش ــ(، ب ــال یدس ــد جم ــه ال ین ب

ــهتفســیر اجتمــاعی،  ــه تفصــ ب ــردار بهــرهیل ب ــر اســالب ــن رهب ــرآن در ی ای می از ق

 جوامع اسالمی پرداخته است. مصائبراستای حل مشکالت و دفع 

ــق       - ــی تطبی ــره ف ــاعی و أث ــیر االجتم ــه قالتفس ــاهر در مقال ــیغم ط ــی ض عل

(، پــس از تعریــف تفســیر اجتمــاعی 9113مفــاهیم القــرآن فــی الواقــع المعاصــرق )

حــل  ی تفســیری بــه گونــه یــنا                                    ــ             و تبیــین رویکــرد آن، آورده اســت کــه مفس ر در   

ــرآن روی     ــات ق ــه آی ــت ب ــا عنای ــاعی ب ــکالت اجتم ــمش ــتای  یم آورد و در راس

ــل و         ــات و جه ــا خراف ــارزه ب ــز مب ــن و نی ــم و دی ــین عل ــاهنگی ب ــاد هم ایج

 کند. یمهای عقالنی در جوامع اسالمی تالش  یشهاندی و ترویج ماندگ عقب
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 ی زیـر هـا  پرسـش تحلیلـی بـه   -شـیوه توصـیفی   بـر  هیـ تکاست بـا   درصددپژوهش حاضر 

 پاسخ گوید:

 یدســهــا و نهضــت اجتمــاعی  یشــهاندآیــات قــرآن کــریم چــه تــأثیری بــر  .1

 ین اسدآبادی داشت الد جمال

یــک از  کــدامین در مســیر نهضــت اجتمــاعی خــویش بــر الــد جمــال یدســ .9

 ی اجتماعی بیشتر تأکید داشت ها مؤلفه

 مسئله. بیان 9

علـم تفسـیر،    ژهیـ و بـه تحوالت بـارز در حـوزه مطالعـات علـوم قرآنـی معاصـر و        ازجمله

و  هــا امیــپرویکــرد تفســیر اجتمــاعی قــرآن اســت. محــدوده ایــن رویکــرد تفســیری، ابــالغ  

                                                     ــ                              ی اجتمــاعی قــرآن کــریم بــه همــه آحــاد جامعــه بشــری اســت و مفس ر اجتمــاعی   هــا آمــوزه

تـا قـرآن  را از گوشـه عزلـت خـارج کـرده و تعـالیم الهـی آن را در بطـن زنـدگی            کوشد یم

ی واالی آن بــه اصــالح و دگرگــونی هــا آمــوزهجامعــه بــا تمســک بــه  مــردم وارد ســازد تــا

ــتعمار      ــتبداد و اس ــه اس ــا هرگون ــرآن ب ــالح ق ــا س ــاعی روی آورد و ب ــور اجتم ــادی در ام بنی

ی و پرسـت  خرافـه  تـوان  یمـ ی اجتمـاعی قـرآن   هـا  آمـوزه        ـ          بـا توس ل بـه      کـه  چنـان مبارزه کنـد،  

ــردم زدود و عق  ــدگی م ــوم را از زن ــادات موه ــه  آداب و اعتق ــار خردمندان ــتین و افک ــد راس ای

ــید       ــرد. س ــایگزین آن ک ــالمی را ج ــاب اس ــدی و ن ــاک محم ــای پ ــالو باوره ــد جم  نیال

ـ ازاپیشـگام در صـدر تفسـیر اجتمـاعی قـرآن،       عنـوان  بـه ق( 1914-1964اسدآبادی )  گونـه  نی

 هیــعلی بــه بیــداری و مبــارزه ریپــذ ظلــمتفســیری در راســتای تغییــر جامعــه از خمــودگی و  

 ی بهره جست. خوب بهی و استعمار خارجی در برخی ممالک اسالمی دیگر ظلم داخل
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 . تفسیر اجتماعی قرآن4

پــیش از ســده چهــاردهم  هجــری تفســیر قــرآن دســتخوش رکــودی درازمــدت شــده و   

                                            ( جهـان اسـالم در ایـن مقطـع زمـانی در               الـذهبی در تکرار سـخنان پیشـینیان متوقـف مانـد. )    

      کــه   ی       درحــال                                                                  ی و خرافــات و بحــران اجتمــاعی، اقتصــادی و سیاســی غــرق بــود        مانــدگ       عقــب

ــمندان       ــور دانش ــانی و حض ــی و انس ــوم طبیع ــرفت عل ــدن و  پیش ــاهد تم ــرب ش ــان غ                                                                                            جه

                                                                             ی علــم و دانــش بــود و ممالــک اســالمی در معــرض هجــوم گســترده اســتعمار     هــا          درصــحنه

ــ    و       هــا      نــه ی  زم  ه                                                                                   غــرب قــرار داشــت، ایــن واقعیــت بــه ظهــور ســرآغاز بیــداری نــوینی در هم

                                              در برخـی کشـورهای جهـان اسـالم منجـر شـد                 طلبانـه         اصـالح                             برپایی دوره نهضـت علمـی و   

                              حسـینی معـروف بـه افغـانی        ن ی     الـد         جمـال    د ی   سـ                     در مصـر بـه دسـت              طلبانـه         اصـالح        و جنبش 

ــده )      1315 ) ــد عب ــیخ محم ــاگردش ش ــبش       1323                                     ق( و ش ــن جن ــذیرفت و ای ــورت پ                                     ق( ص

ــه        اصــالح       نــوین  ــر فکــر و          طلبان ــأثیری شــگرف ب                                           فرهنــگ اســالمی از خــود برجــای نهــاد،                                ت

ـ         اصـالح                                         مـواردی بـود کـه تحـت تـأثیر ایـن                 ازجملـه            تفسیر قرآن                         ی و تجـددخواهی قـرار        طلب

                  گرفت. )ضیغم طاهر(

ــه        ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ــوین قرآن ــای ن ــدایش رویکرده ــاریخ پی ــگران ت ــ                                                                                       پژوهش    د ی   س

     ی را                                                                        نخســتین کســی اســت کــه روح نــوگرایی در شــیوه و رویکردهــای تفســیر   ن ی     الــد        جمــال

  ی     سـو       بـه                   دادن مـتن قـرآن          وسـو        سـمت                                                       در مجله قالعروة الـوثقیق رواج داد و در مقـاالتش بـه    

ــین احکــام قــرآن و معیشــت مســلمانان و بررســی                                                                                                 واقعیــت اجتمــاعی و برقــراری تناســب ب

ــر اســتعمار و احســاس شکســت و        مانــدگ       عقــب                          مســائل موجــود از قبیــل                                                      ی و تســلیم در براب

                        ی اهتمام ورزید.)الصباغ(                               حقارت در برابر تمدن پیشرفته غرب

ـ                             مقـاالت و سـخنانش را بـا آ      ن ی     الـد         جمـال    د ی س             ازآنجاکـه   و        کـرد    ی                   متناسـب آغـاز مـ      ی ا   ه   ی

                                                                                            همــه مقــاالت و کــالم وی در راســتای بیــداری و نهضــت جامعــه اســالمی در برابــر اســتبداد 

ـ   گز   ی     برمـ                                        داخلی و استعمار خارجی بـود آیـاتی را                                                کـه بـا ایـن مسـائل همخـوانی داشـته و          د   ی
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           از مشـکالت         رفـت         بـرون        بـرای      له ی    وسـ    ن ی    بـد                                             پاسخگو و راهگشـای جامعـه اسـالمی باشـد و     

                                                                   ؛ ایـن شـگرد نـوین سـید هـم احکـام قرآنـی و وحـی الهـی را                گرفـت    ی   مـ                    از آیات قرآن الهام 

ــا مســائل معیشــتی مســلمانان درآمیخــت و هــم    ــده کــرده و ب ــه                                                                                     در بطــن جامعــه زن             ازآنجاک

ــرآن و دا   ــه ق ــبت ب ــی نس ــلمانان ارادت خاص ــتند                                                  مس ــه       ش ــرعت      ب ــر نهضــت را        س ــام رهب                            ، پی

        مقالـه      17               مقالـه سـید،       25   از  »       شـده         گفتـه       کـه         چنـان                                           پذیرفته و بر پیروی از وی گـردن نهادنـد.   

  (  12       )همان:   «                                  آیه قرآن را به نگارش درآورده است.    17         در تفسیر 

ــاع      ــتای اصــالح اوض ــز در راس ــده نی ــد عب ــیخ محم ــاگردش ش ــال ش ــید جم ــس از س                                                                                        پ

ـ                                 ی قرآنــی را سـرلوحه جنــبش      هـا          آمـوزه                       رآن رهنمـود گرفــت و                                اجتمـاعی زمـان خــویش از ق

                                                         و ســدس شــاگردان محمــد عبــده راه او را در تفســیر                قــرارداد       خــویش           طلبانــه        اصــالح

ــد،                                                              : محمــد رشــید رضــا و شــیخ احمــد مراغــی، تفســیر فــی          ازجملــه                           اجتمــاعی دنبــال کردن

       عالمـه                                                                                           ظالل القرآن سـید قطـب، الکاشـف محمـد جـواد مغنیـه، المیـزان فـی تفسـیر القـرآن          

                 بـه دو دیـدگاه           تـوان    ی   مـ                                            ایـن نـوع تفسـیر بـه تفسـیر اجتمـاعی          ه ی   تسم     وجه                  طباطبایی.  اما در 

                               اساسی در این خصوص استناد کرد: 

ـ  گ   ی   مـ         ی کمـک        شناسـ          جامعـه                                                نخست: این نوع تفسیر از قـوانین و اصـول علـم              ، بـدین    رد   ی

ــوانین و     ــه اصــول و ق ــتیابی ب ــتای  دس ــه مفســر در راس ــی ک ــوم   و        آداب                                                                      معن ــه در         رس            جامع

   ی        شناســ         جامعــه                                                                               خــالل آیــات قــرآن کــریم و ایجــاد همــاهنگی میــان آیــات قــرآن و نظریــات 

            در تالش است.

            ی عنایـت و        شناسـ          جامعـه                       آ                           ی تفسـیری بـه آیـات قرآنـیآ دارای رویکردهـای              گونـه    ن ی ا     دوم: 

ــرای وضــع راهکارهــایی در راســتای برطــرف    ــر ب ــی کــه مفس  ــدین معن ــژه دارد، ب                                                                                                توجــه وی

                                                                                               کــردن مشــکالت و مســائل اجتمــاعی و تربیتــی، بــه توضــیع و تبیــین آیــات قرآنــی از منظــر 

        .)طاهر(      پردازد   ی م  ی     شناس       جامعه
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 اسدآبادی همدانی  نیالد جمال دیس. 6

آباد همـدان چشـم بـه جهـان گشـود و از      ش در اسـد  1917این مجاهـد ایرانـی در سـال    

و تفسـیر قـرآن    هـا  آمـوزه ی در نزد پـدر بزرگـوارش شـروع بـه آمـوختن کـرد و بـا        سالگ پنج

ــرای ادامــه تحصــیل راهــی قــزوین و ســدس تهــران شــد و در ســال     1999آشــنا شــد. وی ب

ش. بــه نجــف مهــاجرت کــرده و در محضــر دو مرجــع تقلیــد بــزری آن زمــان یعنــی شــیخ  

ش. بـه دسـتور شـیخ     1999                                     ـ                         مرتضی انصاری و مـال حسـینقلی همـدانی تلم ذ کـرد. در سـال        

ــرده و   ــتان عزیمــت ک ــه هندوس ــه   انصــاری ب ــار، ب ــد در آن دی ــوم جدی ــری عل ضــمن فراگی

ــتان   ــردم هندوس ــیج م ــعلبس ــتان را    هی ــدس هندوس ــیس پرداخت،س ــتعمار انگل ــهاس ــد ب  قص

عثمـانی تــرک گفـت و بــه سـبب حســادت علمــای دربـاری در عثمــانی بـه مصــر مهــاجرت      

ــان نهــاد و تشــکیالتی    کــرد و در آنجــا یــک نهضــت فکــری ضــد اســتعمار انگلیســی را بنی

ــه انج  ــوم ب ــرد.   موس ــیس ک ــی را تأس ــن مخف ــت »م ــنهض ــال دیس ــروان و    جم ــط پی توس

قیـام   سـاز  نـه یزمی بعـد  هـا  سـال شاگردانش به ویژه شـیخ محمـد عبـده پیگیـری شـد کـه در       

پـس از تـرک مصـر، مـدتی در      نیالـد  جمـال اسـتعمار انگلـیس شـد. سـید      هیـ علمردم مصـر  

حمـد عبـده بـه    هند اقامت گزید سـدس راهـی اروپـا شـد و در پـاریس بـا همکـاری شـیخ م        

انتشار روزنامه قعـروة الـوثقیق اقـدام کـرد کـه نقـش مهمـی در شـکوفایی آگـاهی و اندیشـه           

 (.33: 1969)مدرسی، « مسلمانان داشت

ــا ایــن هــدف کــه بتوانــد تــدابیر   شــاه نیناصــرالدوی بــه دعــوت   بــه ایــران بازگشــت ب

مـدتی از ایـران    خود را در کنـف حمایـت شـاه ایـران اجرایـی کنـد امـا پـس از         طلبانه اصالح

اخراج شد. وقتی برای دومین بـار بـه ایـران بازگشـت بـه آسـتانه حـرم حضـرت عبـدالعظیم          

ــی وی از    ــد ول ــد ش ــهر ری تبعی ــنی در ش ــفعالحس ــا تی ــت  ه ــویش دس ــه خ ی آزادیخواهان

ی زمـان برانگیخـت و همـین امـر سـبب      شـاه  سـتم رژیـم   هیـ علبرنداشته و مـردم را بـه قیـام    

ر سـید علیــرغم شـدت بیمــاری بــه بصـره رفــت و در خــالل    اخـراج مجــدد او شـد. ایــن بــا  

ــال ــا س ــهرهای    1971و  1971ی  ه ــدتی ش ــی و عقی ــری، سیاس ــای فک ــدر  احی ــ عهیش  نینش
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ــأثیر بســزایی داشــت   ــهعــراق ت ــه ب ــهی  کــه ا گون ــوان ب ــد در اســالم   عن ــر نهضــت تجدی رهب

 شناخته شد.  

ســـید مـــردی آزادیخـــواه، دارای عقایـــد و افکـــار فلســـفی، سیاســـی، »

ــه      اج ــکیل اتحادی ــلمانان و تش ــان مس ــدت می ــاد وح ــتاق ایج ــاعی و مش تم

ــت ــا دول ــود ه ــالمی ب ــتوده، « ی اس ــه( وی 151: 1974)س ــوان ب ــادی  عن من

بیـداری مسـلمانان، همــه عمـر خــود را صـرف بازگردانیـدن آنــان بـه اســالم       

و   هـــا آننـــاب محمـــدی و  زدودن خرافـــات و عقایـــد باطـــل  از اذهـــان 

ــلمانا  ــین مس ــالمی  ایجــاد وحــدت  ب ــذاهب اس ــین م ــه ب ــز از تفرق ن و پرهی

ــرد. ــ»ک ــال دیس ــد جم ــه از    نیال ــی ک ــین امت ــود را در ب توانســت نهضــت خ

ی گونـاگون برخوردارنـد از ترکیـه تـا ایـران، هنـد،       هـا  زبـان مذاهب، اقـوام و  

افغانســتان، مصــر و عــراق بــه حرکــت درآورد. او را بیــدارگر شــرق و        

ــز  ــنامحکــیم شــرق نی ــد دهی ــی ان ــن نب ــک ب ــان . مال ــدار جه او را وجــدان بی

 (9: 1991)میالد و امینی، « اسالم توصیف کرده است.

ســید اواخـــر روزگـــار خـــود را در عثمـــانی ســدری کـــرد و بـــا اعـــالم خبـــر قتـــل   

بــه دســت یکــی از شــاگردان ســید بــه نــام میــرزا رضــای کرمــانی، ســلطان   شــاه نیناصــرالد

صـادر کـرد و سـرانجام در    را  نیالـد  جمـال عثمانی دچار وحشـت شـده و دسـتور قتـل سـید      

ــد و جســم شــریف او را در قبرســتان  1976اســفند  13 ــه  اســتامبولش. او را مســموم کردن ب

ش. بــا نـبش قبـر، بقایـای جســد ایـن مجاهـد شـهید را بــه        1994خـاک سـدردند و در سـال    

 کابل انتقال دادند.

 نیالد جمال. جایگاه قرآن در زندگی سید 5

ــالســید » ــد جم ــذارترین اســدآبادی از تأ نیال ــا تیشخصــثیرگ  19ی اســالمی در ســده ه

ی اصـالحی در ایـن دوره اسـت کـه     هـا  نهضـت  جنبـان  سلسـله ، وی رود یمـ هجری به شـمار  
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ــه ــوان ب ــ  االطــراف جــامعشخصــیتی  عن ــی در ی ــان کمطــرح اســت یعن ــم اندیشــمندی  زم ه

ــود.   ــر سیاســی ب ــی  و هــم رهب ــزری، هــم مصــلع دین ــی، « ب ( از همــان اوان 93: 1971)حلب

ــرآن کــریم آشــنا شــد و  تحــت   ــا ق ــوزهکــودکی ب ــرآن  هــا آم ــات ق ــی آی ــی و تربیت ی اخالق

سـالگی بـه حفـ  قـرآن مبـادرت ورزیـد، )ابـو حمـدان(          11در سـن   که چنانپرورش یافت، 

: 1971ات اســالمی، فلســفه و علــوم تبحــر یافــت )حلبــی، ســالگی در حــوزه مطالعــ 19و در 

ــید    ( »41 ــخنان س ــوب و س ــار  مکت ــدگی، آث ــل در زن ــت و تأم ــا دق ــهب ــ وضــوح ب ــوان یم  ت

ی وی مالحظـه  هـا  دگاهیـ دو اعتقـادات و   هـا  شـه یاندی قرآنـی را در تمـام   هـا  آموزهمحوریت 

اجتمــاعی را ی ایــن مصــلع هــا شــهیاندو  هــا تیــفعالی همــه ربنــایزکــرد و در واقــع ســنگ 

راه عـالج   کـه  چنـان ( 91-93: 1965خـان،   اهلل لطـف )میـرزا  «. دهـد  یمـ تعالیم قرآنـی تشـکیل   

راه عـالج بـه ایـن اسـت کـه      :»دیـ گو یمـ مشکالت مسلمانان را پیروی کامل از قـرآن دانسـته   

)واثقـی،  «. هر فردی از افراد مسـلمانان بـر طبـق قـرآن مجیـد طـابق النعـل بالنعـل عمـل کنـد          

ــزد   ( 91: 1996 ــرآن را در ن ــاه ق ــت و جایگ ــه اهمی ــآنچ ــال دیس ــد جم ــکار   نیال ــتر آش بیش

( 73-79ی او در تأســیس انجمــن وطنــی )الحــزب الــوطنی( اســت.)همان: مشــ خــط کنــد یمــ

تصـمیم و نظـر کلـی    : »دیـ گو یمـ وی فلسفه تأسیس این انجمن را تمسـک بـه قـرآن دانسـته     

ـ فرما یمـ ه این شده که باید دسـت بـه دامـان قـرآن بـزنیم آن قرآنـی کـ        ْ       ـ م       إن  اهلل  الیغی ر  مـا    : »دی      

ْ                  بقوم  حت ی یغ ی روا ما بأنفس هم  کنـد  یمـ )همـان( سـید هـر یـک از اعضـای انجمـن را مکلـف        «.             

حـداقل یـک حـزب از قـرآن را بـا دقـت و تأمـل و امعـان نظـر بخوانـد            روز شبانهکه در هر 

ــد.    ــته باش ــداومت داش ــر م ــن ام ــر ای ــرزا « و ب ــف)می ــان،  اهلل لط ــدهای 99: 1965خ ( و  بن

ــی،      ــا: واثق ــت. )نگ ــریم اس ــرآن ک ــالیم ق ــه از تع ــه برگرفت ــن هم ــنامه انجم ــذکور در اساس م

ــرزا 91-99: 1996 ــف؛ می ــان،  اهلل لط ــت   91: 1965خ ــلی سیاس ــدف اص ــارزه( ه ــه مب  طلبان

سید، دعوت مسلمانان به اتحـاد و ارشـاد آنـان بـه پایبنـدی بـه احکـام قرآنـی و نیـز تجدیـد           

خســتین اســالم و نجــات کشــورهای مســلمان شــرق از نفــوذ غــرب و ذلــت اســتعمار  روح ن

 بود. )حلبی(
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  نیالد جمالی قرآن در نهضت اجتماعی سید ها آموزه. تجلی 7

ی وی هـا  ینـوآور در دسـترس نیسـت امـا از     نیالـد  جمـال  دیسـ گرچه تفسـیر مـدونی از   

ــر   ــی در سـ ــات قرآنـ ــتفاده از آیـ ــاعی، اسـ ــی و اجتمـ ــارزات سیاسـ ــخنان و در مبـ آغاز سـ

بـا وارد گردانیـدن   -ی اوسـت کـه ایـن کـار وی از  یکسـو  بـه احیـای آیـات قـرآن          ها نوشته

مـردم انجامیـد و بـدین ترتیـب ایـن کتـاب ارزشـمند الهـی را از گوشـه           -آن  در متن زندگی

ی خـود تقویـت بخشـید تـا مـردم و      هـا  نامـه عزلت خارج کرد، و از سوی دیگـر بـه کـالم و    

با زیربنای اعتقادی کـه بـه قـرآن و کـالم  وحـی داشـتند بـا اشـتیاق بیشـتر           به ویژه مسلمانان

 .  ندیگو کیلببه سخنان وی گوش فرا داده و دعوت او را 

تقویـت شـعور سیاسـی از خاسـتگاه دینـی را رسـالت خـود         جمـال  دیسـ مکتب تفسیری 

در  تـوان  یمـ . وی معتقـد بـود بـا بازگشـت بـه نصـوص دینـی و الهـام گـرفتن از آن،          داند یم

ــرقاوی،      ــدالت را برانگیخــت. )ش ــق و ع ــق ح ــرای تحق ــارزه ب ــوانمردی و مب ــردم روح ج م

کــه در پرتــو هــدایت قــرآن،  دیــد یمــ                                          همــه هــم  و غــم و رســالتش را در ایــن ( »134: 1373

ــت     ــدر و منزل ــد و ق ــدار کن ــت بی ــواب غفل ــالمی را از خ ــت اس ــانام ــا انس ــه  ه ــا آنرا ب  ه

ــرت را   ــا و آخ ــعادت دنی ــا س ــاند ت ــازند. بشناس ــود س ــدغامین،  «                      از آن  خ ــد ال :  1995)محم

ــماز ( »179 ــر مه ــار  نیت ــآث ــال دیس ــد جم ــیری او را   نیال ــانی تفس ــه مب ــک ــوان یم در آن  ت

هنـدی   احمـدخان  دیسـ تفسـیر   نقـد  بـه                            ـ                           جستجو کـرد مقالـه قتفسـیر مفس رق اسـت کـه در آن        

ن اســت کــه آ کــرده اشــارهی کــه ســید در ایــن مقالــه بــه آن ا نکتــهپرداختــه اســت. نخســتین 

اسـت هـر یـک از دیـدی خـاص بـه ایـن کتـاب          شـده  نوشـته تفاسیری که تـاکنون بـر قـرآن    

ی ســید هــا نامــهاینــک بــه فرازهــایی از ســخنان و  (995: 1991)صــاحبی، « نگریســته اســت؛

 :میپرداز یمی نهضت اجتماعی او را استحکام بخشیده ها هیپا کهبا سرآغاز آیات قرآن 
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 . تمسک به قرآن 1-7

دوا فینــا     ــجاه        ــ    وال ذین   »بــار الهــا، گفتــه توســت کــه »: دیــگو یچنــین مــ یا خطابــهوی در 

ــدین ه  ْل  ــبل        م  نه ْ نا و إن  اهلل      ْ  م س ــع             ــنین    مالم       م ــت  «        حس ــه            و گف ــت. و ازآنجاک ــق اس ــض ح ــو مح ت

ــ  ــن نف ــت ای ــه   دعــوت مــن و اجاب ــرا ب ــود م ــة  خالصــة  مخلصــا لوجهــک الکــریم ب                                                                 وس زکی

یی فرمــودی. آقایــان، مدینــه فاضــله موجــب گفتــه حــق خــودت بــه ســبیل هــدایت راهنمــا 

انســانی و صــراط مســتقیم ســعادت بشــری قــرآن مجیــد اســت. گرامــی دســتور مقدســی کــه 

نتیجه شرافت کل ادیـان حقـه عـالم و برهـان قـاطع خاتمیـت مطلقـه دیـن اسـالم إلـی  یـوم            

ــوز نشــأتین اســت. آه، آه، چــه ســان از فــرط غفلــت    ــن و ف ــة و ضــامن ســعادت دار ی                                                                                                  القیام

گرامـی دسـتور مقدسـی کـه مختصـر شـراره از قبسـات انـوار مضـیئه اش عـالم            مهجور شده

ـ فواقدیم و دنیـای جدیـد را بـه آن حضـارت و بـه ایـن تمـدن رسـانیده؛ آه آه، چـه سـان             دی

ــور       ــاالی قب ــالوت ب ــت: ت ــل اس ــور ذی ــر در ام ــت منحص ــل و غفل ــرط جه ــروزه آن از ف ام

ــب ــا ش ــاره گ   ه ــاجد، کف ــه مس ــائمین، زبال ــغولیت ص ــه، مش ــب،  ی جمع ــه مکت ــاه، بازیچ ن

ــداق،...   زخــم چشــم ــت قن ــدایی، زین ــه گ ــانی، قســم دروغ، مای ــر قرب ــی، .« ، نظ : 1996)واثق

73-91) 

ی آن هــا آمــوزهدر ایــن ســخنان ســید آشــکارا بــه دســتاویز قــرار دادن قــرآن و غفلــت از 

 هـا  آنمـردم را بـه عنایـت بـه آیـات آن و عمـل بـه محتـوای          تنهـا  نـه اعتراض کرده اسـت و  

، بلکـه ایـن کتـاب آسـمانی را منشـأ      دانـد  یمـ ده و آن را مایه سـعادت دنیـا و آخـرت    فراخوان

ــی     ــد معرف ــدیم و جدی ــای ق ــرفت دنی ــدن و پیش ــتم ــد یم ــان   کن ــای وی هم ــن ادع . و ای

قرآن بـه زنـدگی مـردم اسـت پـس از ایـن کـه در جامعـه اسـالمی مـورد غفلـت             بازگرداندن

کـه بـا پیشـرفت جامعـه انسـانی       داننـد  یمـ و اغلـب مسـلمانان آن را کتـابی قـدیمی      شده واقع

 همگام نیست. 



 287                 کریم()با تکیه بر تفسیر اجتماعی قرآن  نهضت اجتماعی سیدجمال الدین اسدآبادی

 

 

بودن قرآن برای همه فهم قابل. تأکید بر 9-7

ـ ازاآیات الهـی هـم ظـاهر دارد و هـم بـاطن،       جمال دیسبه نظر » فهـم آیـات الهـی      رو نی

ــا       ــت ام ــاده و روان اس ــی س ــان عرب ــه زب ــرآن ب ــاو ق ــکل؛ الف ــم مش ــت و ه ــان اس ــم آس ه

ــر  حــال نیدرعــ ــاطنی پ ــز و راز اســت.دارای ب ــودرزی، « رم ــه 156: 1999)گ ــن نکت ( و از ای

توانــایی خــود از قــرآن فهــم دارد و بــه عبــارتی گرچــه  انــدازه بــهغافــل نیســت کــه هــرکس 

امـا ایـن بـدان معنـی      انـد  افتـه و از قـرآن کـریم اسـرار نیکـو ی     انـد  کردهبزرگان گذشته اجتهاد 

 منزلـه  بـه در کنـار قـرآن    هـا  آناجتهـاد  ، انـد  افتـه به همه اسـرار قـرآن احاطـه ی    ها آننیست که 

ــره ــا       ا قط ــته ی ــه خواس ــویش ک ــان خ ــای زم ــالم نماه ــر ع ــی( وی ب ــت. )حلب ی از دریاس

و  تـازد  یمـ ی سـخت  بـه  دهنـد  یمـ ناخواسته کالم خـدا را در انظـار مـردم غیرقابـل فهـم جلـوه       

ــه  ــین   »آی ــان  للنــاس  و ه دی  و موعظــة  للمت  ق ــ           و                     هــذا بی ــان گوشــزد 199، عمــران آل«)        ا      آ    م ــه آن ( را ب

آیا آیات محکمات بـه زبـان دیگـران اسـت کـه نبایـد بفهمـیم  آیـا خداونـد          : »دیگو یمکرده 

بــه رمــز صــحبت کــرده و خلــق را از هــدایت بــه قــرآن منــع فرمــوده  آیــا زبــانی عجیــب و 

    فهمد ینمغریب است که جز پیغمبر کسی 

ــرای هــدایت و ر اســتغفراهلل ــان ، قــرآن کتــاب خداســت کــه ب ــه زب اهنمــایی فرســتاده و ب

عربی سـاده فرمـوده، آنچـه خلـق را بـه کـار آیـد و در معـاد و معـاش الزم باشـد در او ذکـر            

َ ــ          ه دی  و شــفاء  لمــا فــی الص دور     »نمــوده شــفای درد گمراهــی و درمــان مــرض نــادانی کــه   مــ                     

ْ              الیأتیــه  الباطــل  م ن بــین  ی دیــه و ال م ن خ لفــه     ســید جمــال ( بنــابراین 156: 1996)واثقــی، «.                   ــ     آ             ــ  

ی فهـم قـرآن را مخـتص    ا عـده و ایـن کـه    خوانـد  یفرامـ همه مردم را به تدبر در آیـات قـرآن   

و بـر ایـن بـاور اسـت کـه از       کنـد  یمـ را بـا قـوت رد    داننـد  یمـ به پیامبر و ائمه و اولی االمر 

یی وجـود دارد کـه   هـا  آمـوزه آنجا که مخاطب خداوند، همـه مـردم هسـتند و در آیـات الهـی      

تـوان خـود    انـدازه  بـه ، هـرکس  هاسـت  آنو آخـرت انسـان در گـروی عمـل بـه       سعادت دنیا

 باید قرآن را خوانده درک کند و به دستورات آن عمل نماید.
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وپرورش آموزش. توجه به 9-7

را یکـی از امتیـازات مهـم     وپـرورش  آمـوزش عنایت ویـژه قـرآن بـه امـر      نیالد جمالسید 

ـ بایـد در هـر امتـی از امـم جمـاعتی      : »دیـ گو یمـ و  دانـد  یمدین اسالم  بـه تعلـیم    الـدوام  یعل

بـه معـارف حقـه کوتـاهی نورزنـد و       هـا  آنسایرین مشـغول بـوده باشـند و در تحلیـه عقـول      

ــدیل      ــویم و تع ــه در تق ــر همیش ــی دیگ ــد، و گروه ــیر ننماین ــعادت تقص ــرق س ــیم ط در تعل

ــان و    ــله را بی ــاف فاض ــند  و اوص ــوس بکوش ــفوانف ــا آن دی ــرح و  ه ــه را را ش ــالق رذیل اخ

ــر ات   ــاوم و مض ــیع و مس ــا آن                              توض ــد و از  ه ــین کنن ــهرا تبی ــروف امرب ــر  مع ــی از منک و نه

 (913: 1964)اسدآبادی، « غافل نشوند.

        م          فلـوال نفـر  مـن    »این کالم سید جمال برگرفتـه از آیـات نـورانی قـرآن اسـت کـه فرمایـد:        

ــ     ــذروا ق ــدین  ولی ن ــی ال ــوا ف ــة  لیتفق ه ــنه م طائف ــة  م ــل  فرق ُ           م              َّ            آ    م                             ک ــیه م لعل ه م      ــوا إل ــ       وم هم إذا رج ع                      آ       م

ْ    یحذ رون کـه هـر جماعـت     کنـد  یمـ ( در این آیه کریمه خـدا بـه مسـلمانان حکـم     199توبه، «)  

ی را از میـان خـود در راسـتای فراگیـری علـم و معرفـت مـأمور سـازند تـا پـس           ا عدهاز آنان 

 مشغول گردند.  ها آناز کسب تخصص به میان قوم خویش بازگشته و به آموزش 

و نهـی از منکـر    معـروف  امربـه در دیـن اسـالم بـه     وپـرورش  آمـوزش ا بخش مهمـی از  ام

ی در روشــن بــهی قــوی و امــن اســت، و ســید ا جامعــهاختصــاص دارد کــه نتیجــه آن ایجــاد 

                و   ــ   م              ولــتک ن مــنک م أمــة  ی دعو ن إلــی   »در قــرآن آمــده اســت: »اســت؛  کــرده اشــارهکالمــش بــدان 

ــ      الخیــر  و یــأم رون بــالمعروف  و ینه ون ع       جمــال دیســ( بــه بــاور 114، عمــران آل«)     م     ن الم نکــر     آ      م                    ــ     

در انجـام وظـایف محـول شـده بـه آنـان        انـد  عتیشـر اگر عالمان دینـی کـه وارثـان صـاحب     

در ایـن آیـه گـوش فـرا دهنـد و مـردم جامعـه را         شـده  عیتصـر کوشا باشند و به دو امر الهـی  

یـامبر )ص( وادارنـد   فراخواننـد و آنـان را بـه انجـام سـیره و روش پ      دیـ گو یمـ قـرآن   آنچهبه 

خـود را   رفتـه  ازدسـت                                                                    امت اسالمی از بنـد خواهـد رسـت و مجـد و عظمـت و فـر  و شـکوه        

 (115: 1391)األفغانی، « بازخواهند یافت
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یپرست خرافه. دعوت به اندیشه و نهی از تقلید کورکورانه و  4-7

ــرویج     ــد ت ــژه دارن ــدان عنایــت وی ــه مفســران در تفســیر اجتمــاعی ب ــواردی ک یکــی از م

ــر خــرد در میــان آحــاد مــردم، و مــردود دانســتن تقلیــد و   هــا شــهیاند ی عقالنــی و متکــی ب

ــادانی و  ــا ن ــارزه ب ــدگ عقــبمب ــی و  مان ــز دور کــردن افکــار خراف ی در جامعــه اســالمی و نی

قــرآن کـریم انســان را  بــه تفکــر و   کــه نـان چاوهـام از حــوزه تفســیر اسـت. )ضــیغم طــاهر(   

بایـد  : »دیـ گو یمـ و سید جمال نیز بـا اسـتناد بـه ایـن آیـات الهـی        دینما یمخردورزی دعوت 

آحاد هر امتی از امـم عقایـد خـود را کـه اول نقشـه الـواح عقـول اسـت بـر بـراهین متقنـه و            

ــه    ــ                                                                         ادل ه محکمــه مؤســس ســازد و از ات بــاع ظنــون در عقایــد دوری گزیننــد و     ــد  مجــرد ب تقلی

ــانع نشــوند.  ــاء و اجــداد خویشــتن ق ــه  917: 1965)اســدآبادی، « آب ــ( شــکی نیســت ک  دیس

ی قـرآن تـأثیر پذیرفتـه کـه پیـروی از شـک       هـا  آمـوزه در ایـن بـاور و رأی خـویش از     جمال

«      َّ             ــ م       مــ                 إن یت بعــون إال  الظ ن  و إن ه م إال  ی خرصــون    : »دیــفرما یمــو  کنــد یمــو گمــان را نکــوهش 

تقلید و پیـروی کورکورانـه از آبـاء و اجـداد شـیوه مشـرکان اسـت کـه چـون بـه            (115)انعام،

        م          بـل نت بـع  مـا    »پذیرش دعوت حـق فراخوانـده شـدند از قبـول آن سـر بـاز زده و مـی گفتنـد:         

 (171)بقره، «.   ْ              ْ  ألف ینا علیه آباء نا

بایـد لـوح عقـول امـم و     : »سـد ینو یمـ ی چنـین  پرسـت  خرافـه این سید بزرگوار در مقابله با 

ی عقایـد باطلـه همیشـه پـاک بـوده باشـد، زیـرا عقیـده         هـا  زنـگ قبایل از کدورات خرافات و 

میــان صــاحب آن عقیــده و  شــود یمــحائــل  الــدوام یعلــخرافیــه حجــابی اســت کثیــف کــه 

 (  111، 6: 1499)حسینی اسدآبادی، « از کشف نفس األمر. دارد یبازمحقیقت، و او را 

. عدالت و حکمت6-7

ــا اســتناد بــه  نیالــد جمــالســید  ی قرآنــی، در خصــوص عــدالت و حکمــت هــا آمــوزهب

و سـدردن کارهـای    هـا  آنپرداخـت حـق بـه مسـتحق و قـرار دادن اشـیا در محـل        : »دیـ گو یم

مملکـت بـه کســی کـه قـدرت اجــرای آن را دارد موجـب مصـونیت ملــک و تحکـیم ســلطه        
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ــای آن را مســتحکم   ــاســت و بن ــد یم ــپاو  کن ــا هی ــتوار ه ــدرت را اس ــی ق ــاز یم و نظــم  دس

ـ نما یمـ داخلی را از فروپاشیدگی حفـ    ، و دهـد  یمـ و نفـوس ملـت را از بیمـاری نجـات      دی

و همـان سـرنامه حکمتـی     کنـد  یمـ باالخره این همـان اسـت کـه بـداهت عقـل بـه آن حکـم        

آن  لهیوســ بــهآن بنــا یافتــه و نظــام هــر موجــودی  واســطه بــهو زمــین  هــا آســماناســت کــه 

ْ     م    إن  اهلل  یـأم ر  »است و همـان عـدلی اسـت کـه در زبـان شـرع بـه آن امـر شـده کـه            شده تیتثب   م  

ْ    م ن ی ؤت      »( و آن را بـا خیـر کثیـر همـراه کـرده و گفتـه کـه        31)نحـل،  «       آ            بالعدل  و ا حسـان     ـ   مـ 

ْ        م                          الحکمــة  فقــد أو تــی  خیــرا  کثیــرا  : 1999و گــودرزی،  151: 1391)األفغــانی، («. 953)بقــره، «      

ــید 175-177 ــال( س ــدا جم ــرآن، اســاس اســتحکام مملکــت و    نیل ــات ق ــه آی ــا تمســک ب ب

بــه  نیکوکــاری نیــز منجــر         قطعــا و ایــن عــدالت  دانــد یمــتثبیــت اقتــدار را اجــرای عــدالت 

، زیـرا بـا اجـرای عـدالت همـه بـه حقـوق شـرعی و عرفـی خـود خواهنـد رسـید و             شود یم

ــه ــا ن ــاول از جامعــه رخــت   تنه ــر خواهــدبخــل و اخــتالس و غــارت و چد بلکــه  بســت  ب

ــوعمهــرورزی و  ــه و دوســت ن ــردم رواج یافت ــان م ــه هــم هــا دلی در می ــان ب ــنزدی آن ــر کی  ت

 .ابدی یمو احسان در جامعه قوت  شود یم

. دمیدن روح امید و شجاعت در کالبد جامعه5-7

ــه مســلمانان از آیــات قــرآن اســتفاده    جمــال دیســ» ــرای دمیــدن روح امیــد شــجاعت ب ب

ـ   کند یم هـیچ دلیلـی بـرای یـأس و      شـوند  یمـ ه کتـاب خـدا متوسـل    . به نظر او کسـانی کـه ب

از  گـاه  چیهـ نومیدی ندارند، کسـی کـه بـه خـدا و قـدرت و عـزت و جبـروت او ایمـان دارد         

رحمت خـدا ناامیـد نخواهـد شـد زیـرا خـدا خـود واقـع امـر را بـه او تـذکر داده و فرمـوده             

(، و در جــایی دیگــر از 97)یوســف، «    ــ        م   ــ      آ              م                أن ه الی یــأس  م ن ر وح  اهلل  إال  القــوم  الکــاف رون    »اســت: 

حجـر،  «)    ـ    ْ     ـ          آـ          ـ َ           و م ن یقـن ط م ن رحمـة  رب ه إال  الض ال ون          »مـی فرمایـد:    -علیه السالم–قول ابراهیم 

ــؤمن راه  65 ــب م ــه قل ــدی ب ــأس و ناامی ــه ی ــ(، چگون ــدی یم ــد آن را  اب ــه خداون در حــالی ک

ــت   ــته اس ــر دانس ــانه کف ــانی، « نش ــه   16: 1391)األفغ ــزری هم ــر ب ــن رهب ــه ای ــا ک ( از آنج
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بیـــدادگران و اســـتعمارگران را مرهـــون  هیــ علو دســـتاوردهایش در مبـــارزات  هـــا قیــ توف

، لــذا اعتقــاد دارد کــه دانــد یمــخداونــد  عنــایتش بــه قــرآن و ایمــان قــوی خــود بــه رحمــت

ایمــان بــه خــدا و امیــد و توکــل بــه رحمــت پروردگــار، بهتــرین ســرمایه انســان اســت کــه   

 را به دنبال دارد.  ها یسختشجاعت در برخورد با مشکالت و 

. نوید به مؤمنان و صالحان7-7

مخـالف   را شـود  یمـ قضا و قدری کـه موجـب تسـلیم انسـان در برابـر ظلـم         جمال دیس

کـه سـیطره بیگانگـان ابـدی نیسـت،       دهـد  یمـ ی قرآن دانسـته و بـه مسـلمانان نویـد     ها وعده

       م      مــ          ــ                       آ                     و ن ریــد  أن نم ن  علــی ال ذین  است ضــع فوا فــی األرض  و نجعل هــم     : »دیــفرما یمــزیــرا خداونــد 

ــوارثین      ــم ال ْ                           األئم ة  و نجعل ه ــ ــص، «       ــور، 6)قص ــه   66؛ ن ــوده ک ــده فرم ــد وع (، آری، خداون

لحان را خلفـای روی زمـین قـرار دهـد و خـوف آنـان را بـه امنیـت و آرامـش          مؤمنان و  صـا 

ی خــدا هــا وعــده( گرچــه در قطعــی بــودن  159-151: 1391                                   مبــد ل ســازد. )نگــا: األفغــانی، 

ی ا گوشــهبســته در  وپــا دســتشــکی نیســت، امــا ایــن بــدین معنــی نیســت کــه مستضــعفان 

ـ      و توکـل بـه خـدا،     هـا  وعـده ه ایـن  نشسته و منتظر تحقق وعده خدا باشـند، بلکـه بـا امیـد ب

ــه       ــر ب ــه زودت ــا هرچ ــد ت ــام بردارن ــدادگران گ ــا بی ــارزه ب ــم و مب ــع ظل ــز در راه دف ــود نی خ

 الهی دست یابند. بخش لذتی شیرین و ها وعده

. نفی سلطه بیگانه9-7

درد جامعــه اســالمی را اســتبداد  نیتــر مــزمنو  نیتــر مهــماســدآبادی  نیالــد جمــال دیســ»

« مبـــارزه کـــرد. شـــدت بـــهداخلـــی و اســـتعمار خـــارجی تشـــخیص داد و بـــا ایـــن دو 

(islamtimes.org، 1936« )  ــید ــروزی س ــز پی ــالرم ــد جم ــان   نیال ــق وی از زم ــناخت دقی ش

ی مسـلمانان را در پشـت کـردن بـه قـرآن و زیـر بـار ظلـم رفـتن و          مانـدگ  عقببود و عوامل 

ــتع  ــه اس ــن دادن ب ــارجی ت ــمار خ ــت یم ــی، .« دانس ــود  197: 1971)حلب ــاالت خ ( او در مق

دینشـان بـر    نکـه یباا: »دیـ گو یمـ  کنـد  یمـ وصایای قرآنی را در ایـن خصـوص یـادآوری           مرتبا 
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مقــرر داشــته اســت کــه در پــیش ســلطه مخــالف و غلبــه اجانــب پســت و زیردســت   هــا آن

ـ انشوند بلکه رکن اعظم دینشـان   کـه والیـت اجنبـی را از خودشـان طـرد و منـع و        اسـت  نی

نماینــد، بلکــه بــا شــوکت هــر ذی شــوکتی منازعــت کننــد، آیــا   وقمــع قلــعاز دیــار خــویش 

ــرای خودشــان بـــ هــا وعــدهفرامــوش کردنــد  ْ     مــ        م     أن ی رثــوا األرض  و ه م العبــاد    »ی خــدا را از ب              

کـه   دهـد  یمـ انـدرز  سـید بـه تأسـی از قـرآن مسـلمانان را      ( »419: 1996)واثقی، «.          الص الحون

ْ            آ             التت خ ذوا عـد و ی و عـدو کم أولیـاء  تلقـون إلـیه م        »دشمنان خدا را دوست خـود قـرار ندهنـد        َّ  ـ      م         م        

ــق        ــم م ن الح ــاء  ک ــا ج ــدکفروا بم ــالم ود ة و ق ــ      ِّ                ب ــه، «)                           ْ       ــته در  1ممتحن ــدا پیوس ــمنان خ (؛ دش

ن       ـ             ـ    التت خ ذوا بطانـة  م      »ی شـوم خـود را علیـه مسـلمانان عملـی نماینـد       هـا  نقشـه تـا   انـد  نیکم

ْ        دون کم الی ألونک م خ بـاال     (، پـس شایسـته اسـت کـه امـت اسـالمی بـه ایـن         119، عمـران  آل« )   آ      ـ        

 (167: 1391)األفغانی، « امر واقف بوده و فریب نخورد.

. دعوت به وحدت و دوری از تفرقه3-7

و  دانـد  یمـ ریشـه دردهـا و مصـائب مسـلمانان را در اخـتالف و نـزاع        نیالـد  جمال دیس»

کـه   کنـد  یمـ ی قرآنـی را ارائـه داده و بـه مسـلمانان سـفارش      ا نسـخه تفرقـه   برای درمـان درد 

: 1996)واثقــی،«                                                                                   از حــوادث نــاگوار عبــرت بگیرنــد و ات حــاد و ات فــاق را شــعار خــود ســازند.

ــه     ( »411 ــدتی؛ البت ــه وحــدت عقی ــم ب ــت و ه ــاد داش ــی اعتق ــه وحــدت سیاس ــم ب ــید ه س

ــای وحــدت در امــور سیاســی تلقــی   ــده را مبن او وحــدت  ازنظــر. کــرد یمــوحــدت در عقی

مســلمانان بایــد از هــر قــوم و ملیتــی کــه اعتقــادی بایــد حــول محــور قــرآن شــکل گیــرد و 

)جمـالی،  « آن قـرآن اسـت اتحـاد پیـدا کننـد.      نیتـر  مهـم مشترکات خود کـه   بر اساسهستند 

ــده     99: 1943 ــه فراخوان ــاد و دوری از تفرق ــه اتح ــردم را ب ــ(  وی م ــگو یم ــد : »دی خداون

   بندگان خود را فرمان داده تا به ریسمان او چنگ بزنند و از تفرقه بدرهیزند.

کــه آنــان را پــس از دشــمنی و نــزاع،  نهــد یمــخداونــد ســبحان بــر بنــدگان خــود منــت 

)حجــرات، «   َّ                 و      إن مــا المؤمنــون  إخــوة : »دیــفرما یمــبــرادر همــدیگر ســاخته و در مــورد مؤمنــان 
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(؛ او از مخاطبان آیات الهی می خواهـد کـه بـه هنگـام اخـتالف و نـزاع بـه اصـالح میـان          11

ــا  ــان و تج ــد و باغی ــود بدردازن ــد خ ــان بردارن ــؤمنین   »وزگران را از می ــن الم ــان  م                                   و إن طائفت

ُ                    ْ        ـ  ْ                           اقتت لوا فأ صـل حوا بین همـا فـِن بغ ت إحـدیه ما علـی األ خـری فقـات لوا ال تـی ت بغـی حت ی ت فیـئ                ْ ـ       م                   ْ          ْ      ْ   

ــر اهلل  ــی أم ــی   3)حجــرات، «                إل ــرده م ــر ک ــان مســلمانان ام ــه وحــدت کلمــه می ــد ب (. خداون

(، و 47)انفــال، «   ْ       ــ              م                  ختل فــوا م ن بعــد ما جــاءته م البینــات     ْ           ــ        م          والت کونــوا کال ذین  تفر قــوا وا  «فرمایــد: 

همــه بــا روح وحــدت و ایمــان پیــرو فرمــان خــدا و رســول باشــید و هرگــز راه اخــتالف و  

                                                                                             تنازع که موجب تفـر ق اسـالم اسـت ندوییـد کـه در اثـر تفرقـه ترسـناک و ضـعیف شـوید و           

 (117-115: 1391)األفغانی، « قدرت و عظمت شما نابود خواهد شد.

مقاله ای با عنـوان قالوحـدة ا سـالمیةق در مجلـه قالعـروة الـوثقیق بـه چـاپ رسـاند          »وی 

ْ ـ                    وأطیع وا اهلل  و رسـول ه و التنـاز عوا فتفش لوا و تـذهب         »که با این آیه شـریفه آغـاز مـی شـود:              ْ          ْ       ْ      مـ    

ــم ــال، «)   م    ریح ک ــه     45انف ــالمی را قبیل ــای اس ــت ه ــعف مل ــل ض ــی از عوام ــیدجمال یک (  س

گ هـای بیهـوده داخلـی معرفـی مـی کنـد و یکـی از اسـباب انحطـاط          گرایی و نزاع ها و جن

ــی شــمارد.   ــان برم ــر آن ــمنان ب ــی دش ــدگی و چیرگ ــب مان ــور، « و عق ( 99: 1936)اصــدق پ

سیدجمال در ضمن این مقاله بـه مقایسـه بـین عصـر طالیـی قـرآن در صـدر اسـالم و زمـان          

بــه شــکوفایی و اگــر مســلمانان در آن عصــر »معاصــر خــودش پرداختــه چنــین مــی نویســد: 

شــوکت رســیدند بــه دلیــل عقایــدی بــود کــه از سرچشــمه ی اصــیل قرآنــی بــر دل و جــان  

ــی     ــاب صــدق اله ــه در کت ــایی ک ــده ه ــه آن وع ــود و مســلمین ب مســلمانان اشــراب شــده ب

بشارت داده شده بـود ایمـان داشـتند  و همـین ایمـان و اعتقـاد راسـخ، دل هـای آنـان را بـه           

را عـالی نمـوده بـود... شـما نیـز همـان اسـالم، همـان          یکدیگر نزدیـک و همـت هـای آنـان    

قرآن و همان عقایـد را در اختیـار داریـد و تنهـا چـاره بازگشـت و عمـل و ایمـان بـه آیـات           

 (.195-194: 1ق، 1499)حسینی اسدآبادی، « الهی و قرآن کریم است.
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. آمادگی برای دفاع از دین و میهن11-7

هـت رویـارویی بــا هرگونـه دشـمن متجــاوز     بـر آمـادگی مســلمانان ج   صــراحت بـه قـرآن  

ْ       ـ    م       ـ             آ      م                     وأع د وا له م مااسـتط عتم م ن قـو  ة و م ن ربـاط  الخیـل  ترهبـو ن بـه               : »دیفرما یمتأکید کرده و      ـ       مـ       

ــ           عــدو  اهلل  و عــدو کم و آخ رین م ن دون هــم التعلم ونهم        ــ     آ        م ــ        ْ ــد جمــال دیســ( 51)انفــال،«    م          م       ــا  نیال ب

ــادگی   ــه کریمــه در خصــوص آم ــن آی ــه ای ــه همــهتمســک ب ــ جانب ــارزه و ترســاندن ب رای مب

ـ اامـا  »دشمنان چنین تفسـیری دارد:   در قـرآن کـریم بـه آمـادگی دفـاعی دسـتور اکیـد         کـه  نی

هـدف جنـگ و خـونریزی     طورقطـع  بـه ، «    ـ       مـ      ْ        ـ    ـ         وأع د وا له م مااسـت طعتم م ن ق و ة         »اسـت   شده داده

ــه عــدو  اهلل و »کــه در بخــش بعــدی آیــه آمــده اســت:   گونــه همــاننیســت بلکــه                م            تره بــون ب

، دســتور خــدا بــرای اعــال و آمــاده کــردن قــوای نظــامی بــرای جنــگ و کــارزار و  «    م    عــدو کم

خــونریزی نیســت، بلکــه فقــط بــرای ارعــاب و بــه وحشــت انــداختن و تــرس ایجــاد کــردن 

ــگ و خــونریزی هســتند بترســن    ــال جن ــه دنب ــه ب ــان ک ــا آن ــل و در دشــمن اســت ت د و از قت

( بــدین گونــه ســید بــا 195: 5: 1499)حســینی اســدآبادی، « کشــتار مــردم خــودداری کننــد.

ـ ازبانی ساده  آنچه در ذهن برخی معانـدان اسـالم و قـرآن وجـود دارد مبنـی بـر        ایـن   کـه  نی

و ایـن ذهنیـت انحرافـی را در میـان      کنـد  یمـ آیه مسلمانان را به جنـگ و خـونریزی تشـویق    

کـه اسـالم دیـن جنـگ و کشـتار اسـت را بـا تفسـیر زیبـای خـود            دهند یمشار مردم عامی انت

 .  کند یمرد 

 . نتیجه9

ی جامعـه  هـا  بیآسـ از مشـکالت و   رفـت  بـرون هدف اساسی رویکـرد اجتمـاعی تفسـیر،    

 عنـوان  بـه اسـدآبادی   نیالـد  جمـال  دیسـ آیـات قـرآن و وحـی الهـی اسـت،       بـر  هیتکانسانی با 

بـه زبـان سـاده     هـا  آنن، بـا اسـتناد بـه  آیـات قـرآن و تحلیـل       پیشگام در تفسیر اجتماعی قرآ

ــلو  ــد و    فهــم قاب ــردم بازگردانی ــدگی م ــتن زن ــه م ــرآن را از حاشــیه ب ــردم،  ق ــه م ــرای عام ب

ــا  هــا آمــوزه و  نیتــر بــزریبــر  دیــتأکی آن را بــا مســائل جوامــع اســالمی درآمیخــت؛ وی ب
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ی، تفرقــه و نــزاع، اســتبداد پرســت خرافــهدردهــای جوامــع اســالمی یعنــی جهــل و  نیتــر تلــخ

 ریــگ دامــنخــود را صــرف دفــع ایــن بالیــای  وغــم   هــم                           آ         داخلــی و اســتعمار خــارجی، تمــام  

ــن   ــان ای ــؤثرترین درم ــرین و م ــدنی اجتمــاعی را هــا یمــاریبمســلمانان کــرد و بهت  بازگردان

ی قرآنـی در میــان مسـلمانان و استمســاک بـه وحــی الهـی دانســت، لـذا بــا افتتــاح      هــا آمـوزه 

ـ ما درونی انقالبـی خـود بـا آیـات قـرآن متناسـب بـا        هـا  امیپ سخنان و ی خـوب  بـه کالمـش،   هی

ــه قــرآن و تعــالیم آن معطــوف کنــد و هــم پیــام خــود را    موفــق شــد هــم توجــه مــردم را ب

بـا خــود همــراه   طلبانــه اصــالحتقویـت بخشــیده مسـلمانان را در راســتای اهــداف انقالبـی و    

 و همگام کند.

ی آن در هــر هــا آمــوزهمکــان خاصــی نــازل نشــده بلکــه  قــرآن بــرای زمــان و ازآنجاکــه

ی مسـائل و مشـکالت جوامـع انسـانی باشـد لـذا       گشـا  مشـکل بهتـرین   تواند یمزمان و مکان 

تفسـیر اجتمـاعی کـه همـراه بـا تحـوالت جامعـه         ازجملـه به تفسیر عصـری نیـاز مبـرم دارد،    

باشــد و مــردم بــا و نیــز دفــع آفــات اجتمــاعی  هــا خواســتهانسـانی قــادر بــه پاســخگویی بــه  

ــت       ــه آن مرکزی ــود ب ــدگی خ ــده و در زن ــک ش ــه آن نزدی ــتر ب ــه بیش ــه آن، هرچ ــاد ب اعتم

و مفسـرین اسـت کـه بـا دیـدی نـوین و راهگشـا بـه تحلیـل و           پژوهـان  قرآنببخشند. لذا بر 

بـوده و در زنـدگی خـود     هـا  آنتفسیر آیات قرآن بدردازند تا همه آحـاد مـردم قـادر بـه فهـم      

 بکار بندند.

 عمناب

 قرآن کریم

،  ین األفغــانی و فلسـفة الجامعــة ا ســالمیة الـد  جمــالم(، 1339، سـمیر) ابـو حمــدان  .1

 بیروت: دار الکتاب العلمی.

اصــغر  یعلــ، رســاله نیچریــه باشــرح و نقــد(، 1965ین)الــد جمــال یدســاســدآبادی،  .9

 حلبی، تهران: انتشارات زواره.
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ــرزا  .9 ــار  حــال شــرح(، 1965خــان) اهلل لطــفاســدآبادی، می ــال یدســو آث ــد جم ین ال

 ، تهران:  انتشارات سحر.اسدآبادی معروف به افغانی

آراء تفسـیری سـید جمـال الـدین اسـدآبادی و ابعـاد       (، 1936اصدق پـور، محمـد )   .4

 .95-13،  صص 9ش، 9، جلد نشریه پرتو وحی، اجتماعی آن

ــد جمــال یدســاألفغــانی،  .6 ــده، الشــیخ محمــد، )ال ــوثقیم.(، 1391ین و عب ــروة ال ، الع

 ، بیروت: دار الکتاب العربی.9ط 

 جا. یبتا،  یبالهامی، محمد،قرأی الغزالی فی جمال الدین األفغانیق،  .5

، گــرایش اجتمــاعی در  تفســیر پرتــوی از قــرآن(، 1993ی )محمــدعل یدســایــازی،  .7

ــی و اقتصــادی  یشــهاندمجموعــه مقــاالت بررســی  ــم:  یــتآهــای قرآن اهلل طالقــانی، چ اول، ق

 مفید. انتشارات دانشگاه

ــفات اهلل   .9 ــدآبادی، صـ ــالی اسـ ــاره ســـ      (،     1349 )                                  جمـ ــدارک دربـ ــناد و مـ     ید                                     اسـ

  .               دارالتبلیغ اسالم    قم:   ،         اسدآبادی    ین   الد      جمال

، ا ثــار الکاملــة، العــروة الــوثقیق.(، 1499ین)الــد جمــال یدســحســینی اســدآبادی،  .3

 ی خسروشاهی، القاهرة: مکتبة الشروق الدولیة.هاد یدساعداد و تقدیم: 

ــد جمــالو ســفرهای ســید  زنــدگی(، 1965اصــغر ) یعلــحلبــی،   .11 ، ین اســدآبادیال

 تهران: انتشارات زواره.

ــاریخ (، 1971اصــغر) یعلــحلبــی،   .11 ــیهــا نهضــتت ،تهــران: سیاســی معاصــر-ی دین

 انتشارات بهبهانی.

         التـراث         احیـاء     دار          بیـروت:     ،           والمفسـرون           التفسـیر           ین)بالتا(،         محمدحسـ           الـذهبی،     .  12

  .      العربی

ــدایت اهلل )   .19 ــتوده، ه ــاریخ (، 1974س ــهاندت ــالم  یش ــالمی در اس ــای اس ــران: ه ، ته

 انتشارات آوای نور.

 ، بیروت: دار العودة.الفکر الدینی فی مواجهة العصر(، 1373شرقاوی، عفت)  .14
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ــیهــا سرچشــمه(، 1991صــاحبی، محمــد جــواد)  .16 ــر  ی نواندیشــی دین )درآمــدی ب

 تاریخ کالم جدید(، قم: نشر احیاگران.  

ــی)     .  16 ــن لطف ــد ب ــباغ، محم ــه      ق(،     1471                              الص ــرآن و اتجاهات ــوم الق ــی عل ــات ف   ،                                            لمح

                      بیروت: المکتب ا سالمی.

ــیغم)     .  17 ــی ض ــاهر، عل ــاهیم       م(،     2119                      ط ــق مف ــی تطبی ــره ف ــاعی و أث ــیر االجتم                                                       التفس

                           ، جامعـة البصـرة، کلیـة                                               مجلـة أبحـاث البصـرة للعلـوم ا نسـانیة        ق،                             القرآن فی الواقـع المعاصـر  

    168-   153     ، صص   44          ب، المجلد    4      العدد     یة،                      التربیة للعلوم ا نسان

ــه)   .19 ــودرزی، فاطم ــای   (، 1999گ ــه ه ــی اندیش ــانی قرآن ــالحمب ــام  گرا اص ــه ام یان

 ، تهران: نشر عروج.ین اسدآبادیالد جمال یدسخمینی در مقایسه با 

بــر رویکــرد تفســیر در  جمــال یدســتــأثیر (، 1995محمــد الــدغامین، خلیــل زیــاد)   .13

صــص  ،96مجلــه تخصصـی الهیـات و حقــوق، شـماره    ، ترجمـه: علــی خیـاط،   دوره معاصـر 

156-176. 

ــی)   .91 ــاردهی، مرتض ــی چه ــ(، 1969مدرس ــال یدس ــهاندو  جم ــای او یش ــران: ه ، ته

 پرستو.

ــه)    .91 ــد جمع ــی، محم ــی و امین ــیالد، زک ــه   (، 1991م ــیر اندیش ــط س ــوالت و خ تح

 ،19شماره . قم، باقرالعلوم، دانشگاه نشریه علوم سیاسی، اسالمی معاصر

ــدر)   .99 ــی، ص ــ(، 1996واثق ــال یدس ــد جم ــینی ال ــهپاین حس ــذار  ی ــتگ ــا نهض ی ه

 ، تهران: انتشارات پیام.اسالمی

اســفند  99ین اســدآبادی )شــنبه الــد جمــال یدســ ازنظــرعلــت انحطــاط مســلمانان   .99

1936) 

- islamtimes.org 

  





 

 

13 

حكمیت میان  بارۀ موضوعاسالم در هبررسی نگاه مترقیان

 نساء سورۀ 35 آیة بر هزوجین با تكی
 3عذرا السادات لطیفی حسینی-2حسین فقیه-1حسین مهتدی

 

 چکیده

ای  تـرین نهـاد اجتمـاعی توجـه ویـژه      عنـوان اولـین و مهـم    بـه اسالم به خانواده 

ــدابیری اندیشــیده    ــوانین و ت ــدس ق ــاد مق ــن نه ــ  ای داشــته و در راســتای حف

هــا داوری یــا حکمیــت بــین زوجــین در هنگــام بــروز  اســت کــه از جملــه آن

اخــتالف و درگیــری جهــت حــل مناقشــات، برقــراری آشــتی و اســتوار        

د؛ در زمــان بــروز اخــتالف بــین خــانواده، باشــ هــا مــی ســاختن روابــط بــین آن

ــع اخــتالف    ــان مســئولیت بســتگان در رف ــن می جامعــه مســئولیت دارد و در ای

ــه   خــانوادگی بیشــتر مــی ــد متعــال در آی ســوره  96باشــد. از همــین رو خداون

ْ ـ                    دهـد کـه ح ک م را از میـان       نساء ضمن مطـرح کـردن ایـن مسـئله، دسـتور مـی                

واســـطه رابطـــه  چـــرا کـــه بـــه خویشـــاوندان زن و شـــوهر انتخـــاب کـــرد؛

تواننــد درصــدد تحریــک  خویشــاوندی و عــاطفی کــه بــا زوجــین دارنــد، مــی 

 ۀهــا در مســیر درســت برآینــد. نگارنــدگان در ایــن مقالــه بــا شــیو  عواطــف آن

 تعریـــف ضـــمن اجتمـــاعی تفاســـیر از اســـتفاده بـــا و تحلیلـــی توصـــیفی

                                         
   مسئول      )   mohtadi@pgu.ac.irۀ                                                                   . دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر  )نویسند1

 H.faghih@pgu.ac.ir                                                                                                                  . استادیار گروه معارف دانشگاه خلیج فارس، بوشهر2

 h.sadat57@gmail.com                 فارس بوشهر                                                                . دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج3

mailto:H.faghih@pgu.ac.ir
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ــه بررســحکمیــت ــوع   اوصــاف و ویژگــی ی، ب ــازات ایــن ن هــای حکــم و امتی

ــار    ــاهش آمـ ــانواده و کـ ــی خـ ــوگیری از فروپاشـ داوری و نقـــش آن در جلـ

ــ                                      انــد؛ همچنــین ضــرورت وجــود ح ک م را بــا توجــه بــه آمــار     طــالق پرداختــه  ْ                          

هــای ایــن پــژوهش  کننــد. از دیگــر یافتــه طــالق در جامعــه کنــونی تبیــین مــی

ــ  ــه احساســات و ع ــا توجــه ب واطفی کــه در محــیط خــانواده ایــن اســت کــه ب

تـوان فقـط بـا مقیـاس خشـک       فرماست در هنگـام بـروز اختالفـات نمـی     حکم

ــی ــی   و ب ــه م ــد؛ بلک ــتالف برآم ــع اخ ــی رف ــانون در پ ــد  روح ق بایســت در ح

 امکان از طریق عاطفی درصدد حل مشکالت بود.

ْ                       تفاسیر اجتماعی، ح ک م، طالق، شقاق، خانواده. واژگان کلیدی:                    

 مقدمه. 1

تـرین نهـاد اجتمـاعی، منشـأ فرهنـگ و       عنـوان اساسـی   اده در تمام جوامـع بشـری بـه   خانو

ی خـود را بـه خـانواده     از همـین رو همـه جوامـع توجـه ویـژه      .رود تمدن بشر به شـمار مـی  

معطوف داشته و اصـالح جامعـه را در گـرو توجـه، حمایـت و هـدایت خـانواده بـه جایگـاه          

داننــد، در  موجــب ســقوط و هالکــت جامعــه مــیداننــد و غفلــت از خــانواده را  واقعــی مــی

سـاز بیشـترین عنایـت را بـه ایـن نهـاد        عنـوان یـک مکتـب انسـان     این میان دین مبین اسالم به

هــای اخالقــی و قــوانین و  مقــدس داشــته و در راســتای حفــ  تــداوم و اســتحکام آن توصــیه

 متعددی را مطرح کرده است. تدابیر

ـ      فـردی، امـری    یهـا  ه خـاطر وجـود تفـاوت   هرچند وجـود اخـتالف بـین زن و شـوهر ب

تــوجهی بــه  بــی لیــهــا بــه دل طبیعــی اســت و حتــی گــاهی یکــی از زوجــین یــا هــردوی آن

شـوند؛ ولـی آنچـه مهـم      تکالیفی که در مقابل همسـر خـود دارنـد سـبب بـروز اخـتالف مـی       

باشـد ایـن اسـت کـه نبایـد ایـن اختالفـات چنـان پیشـرفت نماینـد کـه بنیـان خـانواده را               می

زل سازند.اســالم بــرای حــل ایــن اختالفــات و پیشــگیری از فروپاشــی خــانواده در پــی  متزلــ
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حـل کلـی بـوده؛ گـاه بـا تشـویق زوجـین بـه مصـالحه و گذشـتن از برخـی حقـوق              ارائه راه

و گــاه بــا وضــع تــدابیری  شــود یواجــب خــود مــانع اســتمرار اختالفــات و وقــوع طــالق مــ

 رد.آو موجبات تحکیم روابط خانواده را فراهم می

ــیم     ــین زوجــین و تحک ــات ب ــدیریت اختالف ــرآن در م ــم و اساســی ق ــدابیر مه یکــی از ت

کنـد   سـوره نسـاء آن را مطـرح مـی     96باشـد کـه در آیـه     ها تعیین حکم یا داور مـی  روابط آن

نمایــد کــه بــا بــروز  طــور خــاص بســتگان زوجــین مــی ای را متوجــه جامعــه و بــه و وظیفــه

هـا در   ن زن و شـوهر بـا داوری و حکمیـت میـان آن    هایی مبنی بـر وجـود اخـتالف بـی     نشانه

هــا برآمــده و مــانع وقــوع طــالق و جــدایی  پــی حــل اختالفــات و برقــراری آشــتی بــین آن

ــا بحــث  ــرین و فقه ــوند. مفس ــرده   ش ــرح ک ــه مط ــن آی ــون ای ــی پیرام ــای فراوان ــام  ه  و احک

ــرده   ــتخراج ک ــاوتی را اس ــیر       متف ــرایش تفس ــا گ ــرین ب ــی از مفس ــان برخ ــن می ــد؛ در ای ان

حلـی مناسـب    انـد راه  اجتماعی، ماهیت حکمیـت و شـرایط حکـم را تبیـین کـرده و کوشـیده      

عنـوان یکـی از    هـای زوجـین ارائـه دهنـد. ایـن نـوع گـرایش بـه         برای حـل نـزاع و درگیـری   

شـود کـه    قرآنـی در دوران معاصـر شـمرده مـی    هـای   تحوالت بسیار مهـم در زمینـه پـژوهش   

هــای  هــای اجتمــاعی قــرآن کــریم در پــی قــرار دادن آمــوزه در آن مفســران بــا تفکــر در پیــام

ــاعی،        ــکالت اجتم ــل مش ــالم در ح ــدی اس ــات توانمن ــردم و اثب ــدگی م ــتن زن ــرآن در م ق

 سـعادت اخــروی  نیپاسـخگویی بـه نیازهـای اجتمـاعی و اداره شایســته جامعـه در کنـار تـأم       

 (.43: 1939باشد)نفیسی،  می

ـ نظر از مباحـث فقهـی و حقـوقی ایـن آیـه، ایـن مسـئله را بـا تک         در این مقاله صرف  بـر  هی

ــه  ــیر      96آی ــان، تفس ــیر الفرق ــل تفس ــاعی از قبی ــیر اجتم ــتفاده از تفاس ــا اس ــاء و ب ــوره نس س

ت و مواهـب الـرحمن و...تبیـین نمـوده، ضـمن ذکـر و بررسـی آراء متفـاو          نمونه، تفسیر نـور 

ــه پرســش  ــه   مفســرین ب ــین محکم ــه چن ــل ک ــن قبی ــایی از ای ــازی دارد و چــه   ه ای چــه امتی

 شود. در کاهش آمار طالق دارد، پاسخ داده می یریتأث
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 پژوهش: تیضرورت و اهم. 9

ایـن دلیـل اسـت کـه عـدم رفـع کـدورت و اخـتالف ممکـن اسـت            اهمیت این مسئله به 

هـای اقتصـادی،    و منجـر بـه کشـمکش    به نفاق و شقاق و حتی جـرم و بزهکـاری نیـز برسـد    

هــا محــدود شــوند، ایــن مســائل هــم  هرگــاه ایــن اجتمــاعی، خــانوادگی، رفتــاری و ...شــود

هـا و سـدس بـه جامعـه      شـوند و آرامـش و صـلع و رضـایت بـه خـانواده مسـلمان        منتفی می

گردد.بــه همــین دلیــل اســت کــه محکمــه خــانوادگی نقــش واالیــی در ایجــاد  اســالمی برمــی

م دارد؛ چراکه برخالف محـاکم قضـایی فقـط بـه دنبـال احقـاق حـق نیسـت بلکـه          جامعه سال

هــدفی واالتــر از آن یعنــی ایجــاد ســکون و آرامــش در خــانواده را مــد نظــر دارد و بــه تمــام 

                                                                                               شـئون آن خصوصـا  وضـعیت فرزنـدان توجـه کـرده و بـا در نظـر گـرفتن همـه ایـن مســائل            

رو  بـرد، ازایـن   ری مناسـب بـه کـار مـی    با دلسوزی، تمام همـت خـود را جهـت ارائـه راهکـا     

ْ                                        تدبیر قرآن برای تشریع ح ک میت درواقع اصالح ساختار جامعه اسالمی است.                          

 سؤاالت تحقیق:. 9

 شود: در این پژوهش به سؤاالت زیر پاسخ داده می

ْ                          منظور از ح ک م در دعاوی خانوادگی چیست -1             

ــی  -9 ــه ویژگ ــاعی  چ ــیر اجتم ــانواد   تفاس ــه خ ــرای محکم ــایی را ب ــر ه گی ذک

 اند  کرده

ْ                                 ح ک م چه نقشی در کاهش آمار طالق دارد  -9    

ْ              تعیین ح ک م وظیفه چه کس-4  است  ی        
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 :قیپیشینه تحق. 4

ــان زوجــین    ــاره موضــوع حکمیــت می ــا پــژوهش در منــابع متعــدد کتــاب مســتقلی درب ب

ــه   ــب خــود ب ــا و مفســرین در کت ــت نشــد؛ بلکــه فقه ــه آن   یاف ــوردی ب ــی و م صــورت جزئ

 اند از: ها عبارت شده که برخی از آن نوشته باره نیمقاالتی درااند؛  پرداخته

ــهیال      . 1 ــرخوش و س ــواد س ــندگان: ج ــالق؛ نویس ــوای ط ــت داوری در دع ــه ماهی مقال

. ایـن مقالـه بـا بررسـی قـانون حمایـت خـانواده، رویـه قضـایی حـاکم           1937دیبافر، تابسـتان 

ــر جامعــه را مــورد مطالعــه قــرار داده و نقــش داوران را در   گــری تقلیــل داده  حــد میــانجیب

 است.  

وفصــل اختالفــات خــانوادگی بــا رویکــردی بــه قــانون  مقالــه واکــاوی داوری در حــل. 9

ــوب   ــانواده  )مص ــت خ ــر من1931حمای ــ(؛ دکت ــداد رهی ــی،    ح ــود جالل ــر محم ــور و دکت پ

ــان اهمیــت ارجــاع خــانواده 1939تابســتان ــن نوشــتار ضــمن بی ــه : ای حکــم خــانوادگی  هــا ب

گذار نسـبت بـه حـل اختالفـات زوجـین از راه حکمیـت، امکـان یـا عـدم           رویکردهای قانون

 امکان همسویی این قوانین با تدبیر حکیمانه قرآن را مورد بررسی قرار داده است.

ــه     . 9 ــی در فق ــه تطبیق ــین: مقایس ــین زوج ــارض ب ــل تع ــت و داوری در ح ــه حکمی مقال

ــت   ــزاری، رحم ــرا گل ــوق موضــوعه؛ زه ــه و حق ــیده  اهلل شــریعتی، ال امامی ــام شــریعتی و س ه

ــتان  ــفدر زاده، زمس ــائزه ص ــت     1933ف ــل حکمی ــفاف از اص ــویری ش ــه تص ــال ارائ ــه دنب . ب

عنوان شاخص و معیـار یـک جامعـه دینـی اسـت و بـا تطبیـق قـوانین حـاکم بـر جامعـه و             به

فقه امامیه در رفع اختالفات زوجـین، مطابقـت یـا عـدم مطابقـت ایـن قـوانین بـا فقـه امامیـه           

 رار داده است.را مورد بررسی ق

ــی . 4 ــدگاه فقه ــه دی ــه   -مقال ــات خــانوادگی ب ــاه آن در اختالف ــت و جایگ ــوقی حکمی حق

. ضــمن بررســی راهکارهــای حکمیــت در نهــاد خــانواده، 1937قلــم علیرضــا ارژنــدی، بهــار
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ضرورت استفاده مناسب و نهادینـه کـردن ایـن اصـل در جامعـه را جهـت ایفـای نقـش مهـم          

 کرده است.آن در جلوگیری از طالق بیان 

 دیـ داوری در طـالق در نظـام حقـوقی ایـران و فقـه امامیـه بـا تأک        یشناسـ  بیمقاله آسـ . 6

ــته   ــانواده نوش ــت خ ــانون حمای ــر ق ــتان   ب ــر حسینی،تابس ــین امی ــی  1939ی ام ــاد دادرس . نه

ــا ایــن نهــاد    خــانواده در جامعــه را مــورد بررســی قــرار داده ــه دنبــال ایــن اســت کــه آی و ب

 باشد  ا دارد و یا از ضمانت اجرایی کافی برخوردار میکارکردهای الزم خود ر

نظــر از مباحــث  مقالــه حاضــر بــا هــدفی واالتــر از مقــاالت نوشــته شــده، صــرف     

سـوره نسـاء و بـا اسـتفاده      96آیـه   بـر  هیـ حقوقی، در پی  تبیـین ماهیـت حکـم تک   -فقهی

ــودن آن    ــد ب ــن اســالم و کارآم ــت دی ــات جامعی ــرای اثب ــاعی ب در حــل از تفاســیر اجتم

کـه مقـاالت ذکـر شـده یـا بـه دنبـال بررسـی فقهـی           باشد؛ درحالی معضالت اجتماعی می

ــزان       ــردن می ــخص ک ــی و مش ــانون اساس ــوعه ق ــوق موض ــا حق ــل ب ــن اص ــق ای و تطبی

کـه فقـط رویـه     انحراف یا تطبیق قوانین حاکم بـر کشـور بـا فقـه امامیـه بـوده و یـا ایـن        

 اند.   در حد میانجیگری تقلیل دادهقضایی آن را مدنظر قرار داده و نقش حکم را 

 ح ْکم یمعنی لغوی و اصطالح. 6

ــ   ــرادف حکــیم ب ــ                     ح ک م مت  ْ ــا ی   ــن منظــور،  حــاکم و قاضــی مــی یمعن : 19 ،1414باشــد )اب

ــای منــع کــردن و بازداشــتن    141 ــه معن ــا ضــم حــاء ب                            م                                                                     ( ایــن واژه در اصــل از مــاده ح کــم ب

واژه حکـم را بکـار بـرده و    منظور اصالح اسـت و خداونـد از ایـن جهـت در آیـه مـذکور        به

نگفته حاکم تـا مشـخص شـود یکـی از شـرایط حکمـین ایـن اسـت کـه بـدون مراجعـه بـه             

کننــد بــه ســود یــا زیــان طــرفین دعــوا حکــم  طــرفین دعــوا  بــر اســاس آنچــه تصــویب مــی

ْ ــ      (. حک م بــه  943: 1: 1419کننــد )راغــب اصــفهانی، مــی گوینــد کــه زوجــین بــه او  کســی مــی     

(. ایـن واژه در اصـطالح   46: 5 ،1976دهنـد  )طریحـی،    مـی  یـار برای سـازش یـا جـدایی اخت   
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هم به همان معنای لغـوی خـود یعنـی حـاکم، قاضـی و کسـی کـه منازعـات بـین طـرفین را           

 (.691: 1: تا یکاررفته است )محمود عبدالرحمن، ب دهد، به فیصله می

 معنی لغوی و اصطالحی شقاق. 5

ــ ــا یدر لغــت ب ــ  یمعن ــروه و اخ ــان دو گ ــر اســت )ازهــری،  دشــمنی می ــین دو نف تالف ب

کــه در مســیری غیــر  (. همچنــین بــه معنــای اخــتالف و نــاهمگونی یعنــی ایــن916: 9: 1491

کـه بـین تـو     یو ممکـن اسـت از شـق العصـا بـه معنـای کسـ        یا از مسیر همراهت قرارگرفته

انــدازد یــا از شــق بــه معنــای ســختی و مشــقتی کــه بــه جــان آدمــی  و خــودش جــدایی مــی

(. شـقاق بـه معنـای جـدایی و     451: 1419،1کاررفتـه باشـد )راغـب اصـفهانی،     رسـد، بـه    می

ـ باشد و بـه کـار بـردن ایـن واژه در نـزاع زوجـین بـه ا        می زیچ کیدو تکه شدن  معناسـت   نی

که زوجیت مثـل یـک امـر واحـد اسـت کـه در صـورت ناسـازگاری و اخـتالف، زوجـین از           

ــی     ــدیگر م ــمن یک ــده و دش ــدا ش ــدیگر ج ــد)طیب،  یک ــطالح 74:4 ،1953گردن ( و در اص

( یعنــی هرگــاه ســبب اخــتالف و شــکاف از 117: 1419نشــوز طــرفین  )عــاملی،  یمعنــا یبــ

 (.697تا:  ناحیه هر دو طرف باشد، شقاق گویند )مشکینی، بی

 تحلیل موضوع. 7

عنـوان کتـاب راهنمـای بشـر، مخـتص مردمـان عصـر نـزول وحـی نبـوده؛ بلکـه             قرآن بـه 

ـ تمـامی عصـرها برنامـه هـدایتی دارد و تفاسـیر اجتمـاعی بـا تأک       هـا در   برای تمامی انسـان   دی

آیـات قـرآن بـر رویـدادها و حـوادث جامعـه بـه دنبـال          ی بر همین نکته سعی دارند باعرضـه 

ــالش  ــه چ ــخگویی ب ــم  پاس ــبهات ه ــا و ش ــ ه ــع    نیچن ــرای رف ــب ب ــاری متناس ــه راهک ارائ

ایتگر توانــایی ارائــه عنــوان کتــاب هــد مشــکالت جامعــه باشــند و اثبــات کننــد کــه قــرآن بــه

 برنامه و راهکار متناسب با مشکالت هر جامعه و هر عصری را دارد.
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وجود اختالف بین زن و شـوهر امـری طبیعـی اسـت کـه اگـر در پـی حـل تعـارض               

ی  عنـوان  معضـل و مسـئله    شـود کـه بـه    و چاره نباشند منجر به طالق و جـدایی زوجـین مـی   

ارائــه راهکـار جهــت کــاهش اختالفـات ضــروری بــه   امــروز، توجـه بــه آن و    جـدی جامعــه 

-جـویی مـی   سـوره نسـاء در پـی چـاره     96 هیـ رسد، در همین راستا قـرآن کـریم در آ   نظر می

 شـوهر  خـانواده  از داورى باشـید،  داشـته  بـیم هـا   آن میـان  شـكاف  و جـدای   از اگر و:  فرماید

 باشــند داشــته اصــالح بــه تصــمیم داور دو ایــن اگــر كنیــد انتخــاب زن خــانواده از داورى و

1كند، زیرا خداوند دانا و آگاه است. ها م  ه توافق آنب كمك خداوند
 

در آیــه فــوق خداونــد جهــت رفــع تعــارض میــان زوجــین، نهــاد داوری خــانواده را       

تشریع کرده اسـت، در آیـه قبـل سـخن از اخـتالف زوجـین بـه سـبب نشـوز و نافرمـانی زن           

ــد  ــه خداون ــوده ک ــایفش ب ــل وظ ــتر و    در مقاب ــازی بس ــه، جداس ــی موعظ ــار تربیت ــه راهک س

ــ  م م﴿ف ع ظ وه ن   ضــرب  ــ م  م ماه ج ر وه ن      و   ْ      ــ ف ی       م ــ آ م  م  اض ر ب وه ن      و    أ     آ آ  ال م ضــاج ع     ــرای  را ا   أ  زن نشــوز معالجــه ب

 برنداشـت  لجبـازی  و نشـوز  از دسـت  زن تربیتـی  راهکارهـای  ایـن  بـا  اگـر  امـا  دهد؛ می ارائه

 نافرمـانی  و قصـور  یـا  زن بـه  نسـبت  وظـایفش  در قصـور  و مـرد  لجبـازی  و ظلمواسطه  به یا

ــر ــین آن  د ه ــدایی ب ــتالف و ج ــرس اخ ــایف، ت ــرف از وظ ــه    و ط ــم  ب ــرآن حک ــود، ق ــا ب ه

ْ ـ                                                        محکمه خانوادگی و تعیـین ح ک م جهـت رفـع نـزاع و برقـراری صـلع و آرامـش مـی           نمایـد؛                            

اسـت کـه در چنـد محـور، ایـن مسـئله مـورد بررسـی قـرار داده           نیـ در این مقاله سعی بـر ا 

 شود.

                                         
ْ    ح ك ما  ْ          ف اب ع ث وا      آ آ  ب ی ن ه ما       ش قاق     أ    خ ف ت م   آ  إ ن      . و  1 ْ    ح ك ما    و  ْ       أ ه ل ه      م ن         آ    م آ     آ أ      م  ُ  آ    َّ م     ْ  م    آ م    َّـ                        ها إ ن  ی ر یدا إ ص الحا  ی و ف ق  الل ه  ب ی ن ه مـا إ ن  الل ه  كـان  ع ل یمـا       ْ     أ ه ل      م ن    

 .ْ  آ    خ ب یرا 
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موضوع حمکم لزوم تعیین داور .1-7

ــزاع   ــزوم انتخــاب داور در ن ــه مــورد بحــث درصــدد تشــریع حکــم ل ــین زن و  آی هــای ب

کـه موضـوع ایـن      ایـن اسـت                                                                     شوهر است، شـروع آیـه بـا عبـارت قإن خ فـت م شـقاقق دال بـر       

ــا اصــطالح    ــان زوجــین اســت؛ فقهــا و مفســرین در رابطــه ب حکــم، خــوف از شــقاق در می

 شود: اند که برای روشن شدن مطلب بیان می تی را ذکر کردهخوف شقاق، احتماال

علـم و یقـین بـه شـقاق: ایـن احتمـال بـا موضـوع حکـم سـازگار            یخوف به معنـا . 1    

)طوســی،  ســتی؛ چراکــه در صــورت علــم بــه وجــود شــقاق دیگــر نیــازی بــه داور نســتین

 (.139: 9تا،  بی

ــا . 9 ــه معن ــه    یخــوف ب ــر خــوف را ب ــن: اگ ــه ظ ــا غلب ــریم  شــک و ی ــن بگی ــای ظ معن

 (.139 :9تا،  بیتر و با موضوع بحث سازگارتر است )طوسی،  صحیع

ــا. 9 ــه معن ــه در حــال حاضــر    یخــوف ب ــرس از اســتمرار شــقاقی ک اســتمرار شــقاق: ت

ــه،   ــت )مغنی ــده اس ــق ش ــود   919: 9 ،1494محق ــی وج ــه ترس ــته ک ــقاق گذش ــورد ش (. در م

ــدارد      ــود ن ــی وج ــه علم ــم ک ــده ه ــقاق آین ــورد ش ــدارد در م ــوری  ن ــقاق و دلخ ــر ش و اگ

ــرای زوال     ــه انتخــاب داور ب ــر ب ــی اســتمرار نداشــت دیگــر ام درگذشــته وجــود داشــت ول

ــدارد ) فاضــل مقــداد،   ــا ن (. طبــق ایــن احتمــال گرچــه قخــوفق و  919: 9 ،1979شــقاق معن

باشـد   انـد امـا نیـاز بـه در تقـدیر گـرفتن قاسـتمرارق مـی         قشقاقق در معنای خود بـه کـار رفتـه   

 م تقدیر بهتر از تقدیر گرفتن است.عد که یدرحال

تــرس از بــه وجــود آمــدن شــقاق: بنــابراین احتمــال قشــقاقق در همــان معنــای لغــوی . 4

(. ایـن  565: 9 ،1496باشـد )قطـب،    کاررفتـه اسـت و متبـادر از آیـه همـین معنـا مـی        خود بـه 

 احتمــال نیــازی بــه تأویــل و یــا تقــدیر نــدارد  و متناســب بــا معنــای ظــاهری کــالم اســت و

بهتـر اســت کــالم را جــز در صـورت وجــود قرینــه یــا ضـرورت کــالم، طبــق همــان معنــای    

 ظاهری تفسیر کرد.
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دنبـال مطلـق    کـه بـه    خوف از شقاق موجـود و فعلـی بـه اعتبـار تـرس از عـوارض آن      . 6

ــه ــد ) وجــود مــی  کراهــت ب ــز 7799: 96 ،1413، شــبیری زنجــانیآی (. طبــق ایــن احتمــال نی

ـ  کـار رفتـه و نیـازی بـه تقـدیر نیسـت. همیشـه الزم نیسـت از          هشقاق در معنای اصلی خود ب

موضوعی در آینده ترسید، گـاه ممکـن اسـت از چیـزی کـه موجـود اسـت هـم ترسـید مثـل           

                                                                                               تــرس از آتــش، کــه ایــن تــرس ناشــی از عوارضــی اســت کــه از آتشــی کــه فعــال  موجــود   

نتیجـه   شـود. سـبزواری نیـز خـوف شـقاق را بـه معنـای تـرس از عاقبـت و          است، محقق می

ــه  ــقاق گرفت ــت ) ش ــوی اس ــبزواری، موس ــاه 167: 9 ،1413س ــه در نگ ــه آی ــت   (. گرچ نخس

تناسـب حکـم    گفتـه را شـامل شـود ولـی بـا توجـه بـه        و شاید همـه مـوارد پـیش    اطالق دارد

اســت کــه هرگونــه کراهتــی میــان زوجــین کــه تــرس از  نیــبــا موضــوع، انصــراف آیــه در ا

حکـم لـزوم تعیـین داور اسـت کـه قـدر متـیقن         جدایی را بـه همـراه داشـته باشـد، موضـوع     

آن، علم به استمرار شقاق موجـود اسـت. از سـوی دیگـر شـک یـا حتـی ظـن بـه شـقاق در           

ــه خــارج اســت؛ چراکــه در ایــن فــرض از یــک                          ســو، اساســا  موضــوع  آینــده از انصــراف آی

ی بـه انتفـای موضـوع اسـت و از      ای از نـوع سـالبه   گونـه  شقاق محـل تردیـد اسـت و لـذا بـه     

گسســختگی بیشــتر  چنینــی دو داور خــود موجــب از هــم وی دیگــر، ورود و دخالــت ایــنســ

 شود. میان زوجین می

مخاطب آیه .9-7

ْ ــ                  فعــل امرقإبعثــواق داللــت بــر لــزوم تعیــین ح ک م مــی   کنــد و تکلیفــی را متوجــه مخــاطبین                                       

ــی ــر م ــن ام ــ ای ــارغ از الزام ــد، ف ــه    یکن ــر، دانســتن مخاطــب آی ــن ام ــودن ای ــا اســتحباب ب ی

ــه نظــر مــی ضــروری ــا ضــمیر فــاعلی جمــع مــذکر    ب ــد ب ــدانیم خداون رســد و الزم اســت ب

ْ ـ                                        کسـانی را مکلـف بـه تعیـین ح ک م بـرای رفـع اختالفـات بـین            مخاطب قوق در قابعثـواق چـه                             

 زوجین کرده است. احتماالت متعددی در این زمینه مطرح است:
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ــی             ــی کس ــلطان یعن ــاکم و س ــه ح ــه را متوج ــاب آی ــرین  خط ــی از مفس ــه برخ ک

داننـد. صـاحب تبیـان ایـن قـول را منتسـب بـه اکثـر فقهـا           برنـد، مـی   دادخواهی را نزد او مـی 

ــی ــت دارد     دانســته و م ــا دالل ــر همــین معن ــا رســیده هــم ب ــه م ــه ب ــاری ک ــد ظــاهر اخب گوی

تــر و ســزاوارتر دانســته و  کاشــف حاکمــان شــرع را شایســته ری(. تفســ139: 9 ،تــا )طوسـی،بی 

(. ایـن قـول مشـهور بـین فقهـا      919: 9، 1494دانـد )مغنیـه،   هـا مـی   خطاب را فقط متوجـه آن 

بــوده و کمتــر کســی بــا آن مخالفــت کــرده اســت؛ چراکــه رفــع منازعــات از وظــایف حــاکم 

ْ ــ                      اســت کــه بــرای نصــب ح ک م والیــت دارد)   یشــرع اســت و او کســ  ،1413زنجــانی،شــبیری                   

ــه  (.7795: 96 ــه خطــاب حکــم ب ــن آی ــر  در ای ــاراتی نظی ــا عب ــق اســت و ب ــا  صــورت مطل قی

ــات احکــام     ــه گــروه خاصــی نشــده، در خطاب ــد ب ــا المــؤمنینق مقی ــا ایه ــا قی ــاسق و ی ایهاالن

ــه     ــاب ب ــه خط ــا ک ــر ج ــرعی ه ــه   ش ــق ب ــورت مطل ــات    ص ــه و قض ــه ائم ــه متوج کاررفت

 (.415: 4 ،1417است)طوسی، 

اسـت کـه هریـک از     نیـ ای مخاطب آیـه را زوجـین دانسـته و معتقدنـد منظـور آیـه ا       عده

ــزاع انتخــاب کنــد )شــاه زوجــین، داوری از خــا ــرای رفــع ن  ،1959عبــدالعظیمی، نواده خــود ب

برخــی روایــاتی کــه بــراین مضــمون داللــت دارنــد  بــر هیــ( ایــن گــروه عــالوه بــر تک494: 9

اسـت کـه    نیـ کـه برقـراری صـلع منـوط بـه ا      انـد مبنـی بـر ایـن     وجه دیگری را نیز ذکر کرده

کـه هریـک از    ییرنـد و از آنجـا  زوجین در برخی موارد کوتـاه آمـده و یـا از حـق خـود بگذ     

انــد، تحــت والیــت کســی نبــوده و بــر سرنوشــت خــود مختــار  زوجــین خــود رشــید و بــالغ

ــی ــد از   م ــت دارن ــود والی ــق خ ــتیفای ح ــرای اس ــند، ب ــن باش ــأن و     ای ــین ح ک م در ش ــ                رو تعی  ْ            

ــی  ــه  191: 1935باشــد)فیروزآبادی و بطحــایی،  صــالحیت خــود زوجــین م ــن وج ــه ای ( البت

هـا هسـتند    یت حاکمـان در  تعیـین حکـم نـدارد؛ چراکـه متـولی رفـع نـزاع        منافاتی با حق وال

ــه و فعــل    و از چنــین حقــی برخوردارنــد. ــه ســیاق آی ــر آن ممکــن اســت توجــه ب عــالوه ب

قتخافونق در آیه قبل که خطاب  بـه مردانـی اسـت کـه بـیم از نشـوز همسـران خـود دارنـد،          

 وجه دیگری در انتخاب این احتمال باشد.
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انــد کــه توجــه خطــاب بــه زوجــین بــا ظــاهر آیــه ســازگار  نظریــه اشــکال کــردهبــر ایــن 

ــه  ــه فعــل امرقابعثواقب ــه نیســت؛ چراکــه در آی ــه   صــورت جمــع ب ــه و اگــر خطــاب ب کــار رفت

ــه آورده  ــد فعــل تثنی ــود بای ــی مــی  زوجــین ب (. در پاســخ 913 :1939، شــد)محدادپور و جالل

گونـه مـوارد خـالف ظـاهر و      ها باید گفت که استفاده از ضـمیر جمـع بـرای مثنـی در ایـن      آن

ـ نامتعـارف نیسـت؛ چراکــه ا   هـا انحاللــی هسـتند و منظــور تمـام مصــادیق و     نــوع خطـاب  نی

صـورت جمـع آمـده تـا تمـام       طـور کـه فعـلقابعثواق بـه     باشد همان افراد یعنی تمام زوجین می

(؛ همچنــین اشــکال شــده اگــر 7797: 96، 1413، زنجــانیشــبیری امل شــود )حاکمــان را شــ

اهلــه و اهلهــاق در ادامــه آیــه -زوجــین مخاطــب بودنــد اســتفاده از ضــمیرهای  غایبقبینهنمــا

ــی   ــتفاده م ــب اس ــد از ضــمیر مخاط ــود و بای ــ یشد)صــادق مناســب نب ( 69: 7 ،1415، یتهران

جـه از ضـمیر مخاطـب بـه غایـب امـر       رسـد؛ چـرا کـه تو    این اشکال نیز موجه بـه نظـر نمـی   

گویــد  عنــوان مثــال در عــرف نیــز زمــانی کــه کســی بــه دوســتش مــی  نامتعــارفی نیســت بــه

ــین دو دوســت مشــکلی پــیش بیایــد منظــورش از دو دوســت خودشــان    نمــی خــواهم کــه ب

 صورت اسم ظاهر غایب ذکر کرده است. باشد که به می

بــرای مخــاطبین ایــن آیــه ذکــر اســت کــه   خــانواده و بســتگان زوجــین احتمــال دیگــری

ــرده ــی ک ــد و م ــه      ان ــاهر آی ــواقوقخفتمق و ظ ــع در قابعث ــمیر جم ــا ض ــال ب ــن احتم ــد ای گوین

هـا   انـد و از روابـط آن                                                                            سازگارتر اسـت؛ چـرا کـه معمـوال  کسـانی کـه بـا زوجـین در ارتبـاط         

شـوند حتـی حـاکم نیـز بعـد از       هـا مـی   باخبرند زودتـر متوجـه اخـتالف و درگیـری بـین آن     

شـود )حـداد    هـا مـی   یکی از زوجـین بـرای حـل اخـتالف، متوجـه اخـتالف بـین آن        مراجعه

 (.913: 1939پور و جاللی، 

ــده ــی  ع ــین م ــان و زوج ــب را حاکم ــی ای مخاط ــد و م ــدام از آن دانن ــد هرک ــه  گوین ــا ب ه

انـد )طوسـی،    کنـد، ایـن قـول را بـه طبـری نسـبت داده       تعیین حکـم اقـدام کننـد کفایـت مـی     

اگر زوجین اقـدام نکردنـد وظیفـه حـاکم اسـت کـه بـرای حـل نـزاع در          (؛ یعنی 139: 9تا، بی

کـه زن و   رسـد چنـدان صـحیع باشـد؛ چـرا      پی انتخـاب داور باشـد. ایـن قـول بـه نظـر نمـی       
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                                                                                              شوهری که اختالفاتشـان بـاال گرفتـه معمـوال  تمایـل چنـدانی بـه انتخـاب حکـم و برقـراری           

ــر   ــه س ــد هرچ ــد و دوســت دارن ــر عیصــلع ندارن ــز  تکلیفشــان مشــخ ت ــاکم نی ــود، ح ص ش

هــا حکمــی انتخــاب کنــد و بــا  آشــنایی چنــدانی بــا خــانواده زوجــین نــدارد کــه از میــان آن

هـا زمـان زیـادی را     هـا رسـیدگی بـه پرونـده     توجه به شـرایط جامعـه امـروز و انبـوه پرونـده     

ــات، خســارات    مــی ــن اختالف ــن مــدت عــوارض ناشــی از ای ــد کــه ممکــن اســت در ای طلب

 ها کند. ه خانواده و فرزندان آنرا متوج یریناپذ جبران

بعضــی از مفســرین خطــاب را عــام دانســته و تکلیــف را متوجــه عمــوم مســلمین        

هــا پــس از بــروز اخــتالف  گوینــد اگــر زوجــین و خــانواده یــا بســتگان آن  داننــد و مــی مــی

نســبت بــه تعیــین حکــم بــرای برقــراری صــلع  اقــدام کردنــد کــه همــان مــورد توجــه قــرار 

  صـورت بـر هـر شخصـی از مسـلمانان کـه خبـر اخـتالف زوجـین بـه           نیاگیرد و در غیر  می

ــان آن   ــراری صــلع می ــی  او برســد واجــب اســت در برق ــی، ب ــا بکوشــد )مراغ ــا ه (. 91: 6 ،ت

دانـد کـه بـه مصـالع یکـدیگر توجـه دارنـد         صاحب المنار مسـئولیت را متوجـه مـؤمنینی مـی    

هـا را مسـئول دانسـت،     همـه آن و یـا   ییتنهـا  تـوان هریـک از مـؤمنین بـه     که نمـی  ییو ازآنجا

اند نظر درست ایـن اسـت کـه ایـن امـر اول متوجـه حاکمـان اسـت کـه متصـدی امـور             گفته

انـد کـه بـه یکـدیگر توجـه داشـته و        مسلمین هستند و در مرحله بعد  همـه مسـلمین مکلـف   

ــر هرکــدام از آن  ــر شــدن شــرایط یکــدیگر بکوشــند و ب ــع   در بهت ــی رف ــد در پ ــه بتوان هــا ک

 (.  77: 6 ،1414ید، واجب است این مهم را انجام دهد )رضا، اختالف برآ

ــه   ــه  ب ــف را متوجــه کســانی ک ــن تکلی ــبزواری ای ــا از   س ــاط خــانوادگی و ی واســطه ارتب

ــه ــت امرب ــژه    جه ــه وی ــردم، توج ــین م ــالحه ب ــر و مص ــی از منک ــروف و نه ــور  مع ــه ام ای ب

هـایی دال بـر    نشـانه کـه   محـض ایـن   گویـد بـه   دانـد و مـی   زوجیت و پیوند زناشویی دارند، می

محـض خـوف از عواقـب شـقاق و جـدایی،       شـقاق و جـدایی بـین زوجـین ظـاهر شـد و بـه       

این افراد مکلف بـه اجـرای احکـام الهـی  و برقـراری صـلع و ایجـاد آرامـش در ایـن زمینـه           

ــد ممکــن  (. صــاحب تفســیر الحــدیث مــی 167: 9 ،1413ســبزواری، موســوی هســتند ) گوی
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ــامبر اســال  ــه، پی ــا قذوی الشــؤون و اســت مخاطــب آی ــهقیعنی  م، خــانواده زوجــین و ی العالق

صـورت مطلـق    کـه صـیغه آیـه بـه     ییافراد بانفوذ و صاحب امر از مسـلمین باشـند و از آنجـا   

توانـد محـل تطبیـق در هـر ظرفـی باشـد؛ بنـابراین ولـی امـر           کرده، مـی  انیحکم شریعت را ب

دارد کــه آنچــه از  بیــان مــی باشــند و مســلمین یــا نائــب او جانشــین پیــامبر در ایــن امــر مــی 

اســت کــه  خطــاب متوجــه پیامبراســت کــه مرجــع حــل   نیــشــود ا ظــاهر آیــه متبــادر مــی

باشـد   اختالف بین مردم بـوده، حکمـش نافذاسـت و بـر دیگـران اطاعـت امـر او واجـب مـی         

باشـد هرچنـد ایـن دلیـل از احتمـال       و بعد از پیامبر متوجـه ولـی امـر مـؤمنین یـا حـاکم مـی       

نفـوذ در خـانواده و اجتمـاع، باشـد چیـزی کـم        ست این امـر متوجـه افـراد بـا    که ممکن ا این

ــد )دروزه،  نمــی ــه نظــر مــی119: 9 ،1419کن ــه اگــر واجــب   (. ب رســد حکــم موجــود در آی

ــه شــقاق و     ــراد واجــد شــرایط کــه علــم ب ــایی اســت و همــه اف ــه واجــب کف باشــد، از گون

خــانواده و بســتگان زوجــین  شــود، گرچــه توانــایی ورود در ایــن قضــیه را دارنــد شــامل مــی

شـوند و لـذا در صـورت توانـایی بـه لحـاو عـاطفی و         بیش و پیش از بقیه متوجه شـقاق مـی  

. طبیعـی اسـت کـه حـاکم شـرع نیـز پـس از اطـالع از         انـد  گـران یدغدغه و شرعی مقدم بـر د 

 شود. شقاق، مشمول این حکم می

 شرایط داوران: .9-7

ْ ــ                                                              آیــه مــورد بحــث در مــورد شــرایط ح ک م مطلــق بــوده و در آن فقــط بــه اهــل خــانواده                                  

ْ ـ                                                                                     بودن ح ک م تصـریع شـده اسـت،  البتـه در متـون اسـالمی اعـم از کتـب فقهـی و تفسـیری،                     

هـا   صـورت تفصـیلی آن   کـه بـه   اسـت بـدون ایـن     صورت کلی و مجمل شرایطی ذکـر شـده   به

ــرار داده  ــث ق ــی    را موردبح ــه برخ ــند؛ البت ــت و    از آنباش ــتالف اس ــث و اخ ــل بح ــا مح ه

ْ ـ                        هرکدام از فقها با توجه به مبنای خـود در مـورد وکیـل یـا قاضـی تحکـیم بـودن ح ک م، ایـن                                                                                  

انـد کـه بـا توجـه بـه هـدف ایـن مقالـه و پرهیـز از طـوالنی            شرایط را مورد بررسی قرار داده
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ْ ـ                 نظـر کـرده و بـه ذکـر شـرایط ح ک م بـه         شدن بحث از ذکـر مبناهـای مـذکور صـرف     صـورت                             

 شود.   خیلی مختصر بسنده می

هـا شـکی نیسـت،     دو وصـفی اسـت کـه در شـرط بـودن آن      :بلوغ و عقـل  .1

هرچنــد در برخــی از متــون دینــی ایــن دو شــرط ذکــر نشــده؛ ولــی عــدم ذکــر آن  

دلیـل وضـوح و بـداهت ایـن مسـئله        باشـد؛ بلکـه بـه    دلیل بـر عـدم شـرطیت نمـی    

اشـند توانـایی حـل اخـتالف و رفـع      بوده است؛ چراکـه اگـر داوران بـالغ و عاقـل نب    

 شقاق نخواهند داشت.

ــر   اســالم .9 ــالم خــود ذک ــن شــرط را در ک ــا و مفســرین ای : بســیاری از فقه

هـا بـا ذکـر     اند و بعید نیست عدم ذکر این شـرط بـه خـاطر ایـن باشـد کـه آن       نکرده

ــرده باشــند؛ صــاحب جــواهر    ــز در ضــمن آن اراده ک ــدالت، اســالم را نی وصــف ع

ــدرا ــاره نی ــی ب ــند     م ــوب و پس ــر خ ــه نظ ــالم ب ــرط اس ــد ش ــه   دهیگوی ــت البت اس

زن و شـوهر غیرمسـلمان باشـند ایـن حکـم خـالی از اشـکال نیسـت          کـه  یدرصـورت 

ــی،  ــی 91: 916 ،1414)نجف ــر م ــه نظ ــان صــحیع  (. ب ــدگاه ایش ــد دی ــد؛  رس ــر باش ت

، شــرط اســالم را بــرای داور رمســلمانیچراکــه لزومــی نــدارد بــرای زن و شــوهر غ

؛ هرچنـد کـه اصـل لـزوم تعیـین داور بـرای زوجـین غیرمسـلمان،         ضروری دانسـت 

 خود محل بحث است.

ْ ــ                         در مــورد شــرط یــا عــدم شــرط بــودن عــدالت بــرای ح ک م، بــه    عــدالت:  .9                                          

معنــای برخــورداری از ملکــه اجتنــاب از گناهــان کبیــره و عــدم اصــرار بــر گناهــان  

ور مطلـق   طـ  ای عـدالت را بـه   اسـت، عـده    متفـاوتی مطـرح شـده    یها دگاهیصغیره، د

ْ ـ                           انـد کـه اگـر ح ک م را قاضـی تحکـیم         شـده  لیتفصـ  ای قائـل بـه   اند، عده شرط دانسته              

عنـوان وکیـل در نظـر بگیرنـد      انـد و اگـر او را بـه    بدانند، این شرط ضـروری دانسـته  

نیازی به وصف عدالت نیسـت. بـه عقیـده صـاحب جـواهر حتـی در فـرض قاضـی         

( بـه نظـر   916)نجفـی، همـان:   .سـت یتحکیم بودن داور نیز، شـرط عـدالت واجـب ن   
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ْ ــ             تــر باشــد؛ چراکــه هــدف از تعیــین ح ک م،    رســد شــرط نبــودن عــدالت صــحیع مــی                               

باشـد کـه ایـن هـدف بـدون وجـود ایـن         ایجاد صلع و آرامش در محـیط خانـه مـی   

شــود، عــالوه بــر  آن اگــر منظــور از  ضــمیر تثنیــه  شــرط در داوران نیــز محقــق مــی

ْ                            در قإن یریــداق ح ک مــین  باشــند یعنــی فــ رض عــدم وجــود عــدالت در داوران شــده                 

ْ             تر همان است که عدالت در ح ک م شرط نباشد. است؛ بنابراین صحیع                            

ــت ا .4 ــاد و فقاه ــر    جته ــا ذک ــی فقه ــه برخ ــت ک ــرایطی اس ــه ش ــز ازجمل نی

رسـد بـا توجـه بـه هـدف آیـه، شـرط اجتهـاد و فقاهـت           اند؛ البته بـه نظـر مـی    کرده

وصــف کــه آشــنایی بــا زوجــین الزم نیســت؛ چــرا کــه پیــدا کــردن داوری بــا ایــن 

هـا را رفـع نمایـد بسـیار سـخت       داشته باشـد و بتوانـد کـدورت و اخـتالف بـین آن     

انـد کـه حتـی در ایـن      شود و فقها آن را از بـاب قاضـی بـودن داوران ذکـر کـرده      می

ــن دو وصــف      ــه ای ــازی ب ــتند نی ــون داوران منصــوب قضــات هس ــز چ صــورت نی

ـ نیست چرا که داوری میان زوجـین یـک امـر ج    اسـت  و نیـازی بـه آگـاهی در      یزئ

داور از مسـائل و احکـام شـرعی و حقـوق      کـه  نیتمام ابواب فقهی نـدارد بلکـه همـ   

کنـد. صـاحب جـواهر بـه عـدم شـرط بـودن         زوجین آگاهی داشته باشد کفایـت مـی  

 (.916: 91 ،1414اند  )نجفی،  اجتهاد تصریع کرده

ْ ـ                       فقها بـه مـرد بـودن ح ک م تصـریع کـرده        بیشترمرد بودن:  .6 انـد کـه بـه نظـر                         

رسد آن را هم مانند شـروط ذکـر شـده از بـاب قاضـی بـودن ذکـر کـرده باشـند،           می

شـود کـه از لفـ      طـور مطلـق حکـم کـرده و اگـر گفتـه        طور که بیان شد آیه به همان

ْ ــ           ح ک م کــه بــه   ْ ــ                           صــورت مــذکر ذکرشــده، مــرد بــودن ح ک م بــه دســت مــی      آیــد بایــد                               

باشـد   صـورت صـیغه مـذکر مـی     م که اسلوب قرآن در بیـان احکـام شـرعی بـه    بگویی

کــه از بــاب قاضــی بــودن  و ایــن وجهــی بــر لــزوم مــرد بــودن داور نیســت مگــر آن

ــه جهــت دلیــل دیگــری وصــف    ــا ب ــد ی ــرای آن شــرط بدانن وصــف ذکوریــت را ب



 315  نساء   رةسو 35آیة  یه برحکمیت میان زوجین با تک موضوع بارةاسالم در هبررسی نگاه مترقیان

 

 

ذکوریــت ثابــت شــود؛ اگــر او را وکیــل بــدانیم هــم کــه نیــازی بــه چنــین وصــفی  

 که در وکالت جنسیت شرط نیست. نیست چرا

ْ ــ     اهــل بــودن ح ک م   .5 صــراحت بیــان فرمــوده کــه داور از خــانواده و  : آیــه بــه           

وجـود بسـیاری از مفسـرین و فقهـا ایـن شـرط را الزم        ایـن  بستگان زوجین باشد؛ بـا 

انــد ذکــر اهــل بــودن  انــد و گفتــه اهــل بــودن داور را  جــایز دانســته غیــر ندانســته و

ــاب افضــ   ــه از ب ــه،    داور در آی ــت )مغنی ــی نیس ــت و الزام ( 913: 9 ،1494لیت اس

دانـد و ذکـر آن را از بـاب اسـتحباب      صاحب جواهر هـم اهـل بـودن را شـرط نمـی     

گویـد غـرض آیـه ایجـاد صـلع و وفـاق بـین زوجـین اسـت           داند و مـی  و ارشاد می

( بـا توجـه بـه ذکـر قیـد      919: 1414،91شـود)نجفی،   که با اجنبـی هـم حاصـل مـی    

ْ ــ                                         تــر اسـت بگــوییم کـه در تعیـین ح ک م اولویـت ایــن اسـت کــه از        قاهـلق در آیـه به                               

میان اقارب باشد، چراکه آشـنایان بـه خـاطر ارتبـاط بیشـتری کـه بـا زوجـین دارنـد          

هـا توانـایی    واسـطه آشـنایی بـا روحیـات آن     هـا شـده و بـه    زودتر متوجه اختالف آن

بابـت  بیشـتری در برقـراری صـلع دارنـد و یـا ممکـن اسـت ذکـر ایـن قیـد از ایـن            

                                                                                      باشد که معموال  آشنایان هسـتند کـه عالقـه شـدیدی بـه برقـراری رابطـه صـلع بـین          

ــین آشــنایان داوری کــه صــالحیت داشــته باشــد   کــه یزوجــین دارنــد و درصــورت ب

طـور کـه بعضـی از فقهـا، جـواز       اقـارب انتخـاب کـرد همـان     رییافت نشد، از میان غ

ْ ـ                     اهل را مشروط بـه نبـود ح ک م اهـل دانسـته       ریانتخاب حکم غ  ،تـا  انـد )خمینـی، بـی                           

9 :919.) 

: خداونــد در ادامــه آیــه داشــتن خلــوص نیــت در اصــالح میــان زوجــین .7

ــی  ــت م ــریع حکمی ــد از تش ــر    بع ــاق اگ ــق اهلل بینهم ــالحا یوف ــدا اص ــد:قان یری فرمای

چـه   کـه  کنـد. در ایـن   هـا سـازش برقـرار مـی     خواهان اصالح باشند خداونـد بـین آن  

کســانی بایــد قصــد اصــالح و خلــوص نیــت داشــته باشــند اخــتالف اســت و منشــأ 

باشــد. در ایــن رابطــه  ایــن اخــتالف در مرجــع  ضــمیرهای قیریــداق و قبینهمــاق مــی 
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ْ                                    چهـــار احتمـــال مطـــرح شـــده اســـت اول اینکـــه هـــردو ضـــمیر بـــه ح ک مـــین                                                     

ند، کـه هـر دو ضـمیر بـه زوجـین ارجـاع داده شـو        گردنـد، احتمـال دیگـر ایـن     برمی

احتمـال ســوم ایــن اســت کــه ضــمیر قیریــداق بــه زوجــین و ضــمیرقبینهماقبه داوران  

کـه مرجـع ضـمیر در قیریـداق حکمـین و مرجـع        گـردد و احتمـال چهـارم ایـن     برمی

باشــد یعنــی اگــر آن دو داور قصــد اصــالح داشــته  ضــمیر در قبینهمــاق زوجــین مــی

ــی   ــرار م ــین زوجــین ســازش برق ــد ب ــن احتمــ باشــند خداون ــد. ای ــد  ال نمــیکن توان

ایـن اسـت کـه داوران خواهـان اصـالح هسـتند        درست باشـد؛ چـرا کـه فـرض بـر     

بـین زن و   بسـا داوران خواهـان اصـالح باشـند؛ ولـی      شـدند و چـه   وگرنه داور نمـی 

ــب داوران       ــالح از جان ــرف اراده اص ــابراین ص ــود. بن ــرار نش ــی برق ــوهر سازش ش

عقیــده دارنــد  شــود، برخــی مفســرین موجــب برقــراری ســازش بــین زوجــین نمــی

باشـد بـه ایـن معنـی کـه اگـر زوجـین خواهـان          بازگشت هردو ضمیر به زوجین می

ــته   ــدگی داش ــه زن ــند و قصــد ادام ــق    اصــالح باش ــار خــود موف باشــند داوران در ک

کنـد؛ چـرا کـه هـر وقـت نیـت        هـا سـازش برقـرار مـی     شوند و خداونـد میـان آن   می

هرگـاه نیـت زن و شـوهر     گیـرد و بـالعکس   اصالح شود کارهـا نیـز سروسـامان مـی    

شـوند حتـی اگـر نهایـت      یکدیگر بد باشـد داوران بـا شکسـت مواجـه مـی       نسبت به

ــه کــار  ــد )مغنیــه، ببتــالش خــود را ب ــد  (. صــاحب تبیــان مــی913: 9 ،1494رن گوی

ْ                 مرجــع هــر دو ضــمیر ح ک مــین مــی باشــند یعنــی اگــر داوران قصــد اصــالح داشــته                    

و خداونـد نیـز نظـر لطفـش شـامل حـال        برنـد  باشند تمام همت خود را به کـار مـی  

تبــع آن بــین زوجــین نیــز  شــود و بــه هــا شــده و بــین داوران توافــق حاصــل مــی آن

ــی  ــه وجــود م ــی ســازگاری ب ــا آید)طوســی، ب ــر دو 139: 9 ،ت (. زوجــین و داوران ه

ــد مرجــع هــر دو ضــمیر باشــند یعنــی اگــر زن و شــوهر و داوران همگــی    مــی توان

ـ   تبـع آن   کنـد و بـه   د بـین داوران توافـق برقـرار مـی    قصد اصالح داشته باشـند خداون

هـا قصـد اصـالح     شـود و اگـر هرکـدام از آن    بین زن و شوهر نیز توافق حاصـل مـی  
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ــته  ــی  نداش ــی حاصــل نم ــند سازش ــق    باش ــا را از طری ــد کاره ــه خداون ــود؛ چراک ش

ــی   ــام م ــدمات انج ــباب و مق ــازی اس ــادق مهیاس ــد )ص ــ یده (. 67: 7، 1415، یتهران

رو بـرای رسـیدن بـه مقصـود داشـتن       رسـد، ازایـن   تر به نظـر مـی   یعاین احتمال صح

 باشد. خلوص نیت هم در زوجین و هم در داوران شرط می

یکـی دیگـر از شـرایطی    خبره بودن در حـل و فصـل مسـائل خـانوادگی:      .9

که برای داوران ذکر شـده، خبـره و آگـاه بـودن داور اسـت کـه مفسـرین و فقهـا در         

ــوان قا  ــا عن ــداءق آن را  ذکــر کــردهکتــب خــود گــاهی ب ــی،  الهت ــد )نجف  1414،91ان

ــزاع بــر عهــده 914: هــا گذاشــته شــده بایــد  ی آن (. دو داوری کــه مســئولیت رفــع ن

آگاه و خبـره در مسـائل و مشـکالت زناشـویی باشـند و بتواننـد بـا در نظـر گـرفتن          

ــا اشــراف    ــد و ب ــدابیر مناســبی را اتخــاذ کنن تمــام جوانــب مشــکالت خــانوادگی، ت

ــر ــل ب ــین     کام ــتالف ب ــعیت اخ ــین، وض ــک از زوج ــوق هری ــوز و حق ــائل نش مس

زوجـین و در نظـر گــرفتن واقعیـات زنــدگی، بهتـرین شــیوه را در برقـراری انــس و      

کـار ببرنـد و بـا داشـتن تجربـه طـوالنی در حـل مشـکالت تـا           هـا بـه   الفت میـان آن 

اهلل،  رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب بتواننــد بــا حکمــت و اعتــدال داوری کننــد )فضــل 

(. عقل نیـز  خبـره بـودن بـه معنـای داشـتن توانـایی در ایجـاد وفـاق          943: 7 ،1413

 داند.   و همدلی و رفع شقاق برای داور را  واجب می

ــر دو .3 ــودن داوران:  نف ــان  ب ــر جــا بحــث از داوری می ــون اســالمی ه در مت

ْ   ـ            زوجین شـده از لفـ  ح ک م ین بـه      اسـت و در    ه صـورت  صـیغه مثنـی اسـتفاده  شـد                         

ْ        ذکرشـده قح ک مـا     صـراحت  بحـث بـه  آیه مورد  ْ                           مـن اهلـهق و ق ح ک مـا  مـن اهلهـاق و                                 

ــر     ــر دو نف ــدانیم، دال ب ــرای داوران ب ــز ب ــداق را نی ــه در قیری ــاعلی تثنی اگــر ضــمیر ف

انــد  کنــد، فقهــا هــم در کتــب خــود تعیــین دو داور را مطــرح کــرده  بــودن داور مــی

ـ    (؛ البتـه بـه نظـر مـی    919: 9 تا، بی)خمینی،  ه بـرای تعـدد ذکـر شـده     رسـد لفـ  تثنی

                                                                               که لزومـا  دو نفـر باشـند و نتـوان حکـم بـه وجـود چنـد داور داد؛ چـرا          باشد نه این
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بســا گـاهی بـه خــاطر    شـود و چـه   کـه غـرض بـا بــیش از دو داور هـم حاصـل مــی     

 مصلحت، حضور بیش از دو داور الزم آید.

 . محدوده اختیارات داوران: 4-7

ــه     محــدوده ــت؛ چراک ــین نیس ــازه زوج ــایت و اج ــه رض ــدود ب ــارات داوران، مح ی اختی

قصد اصـالح روابـط و ایجـاد وفـاق و همـدلی بـین زوجـین، مصـالع خـانواده را در           ها به آن

گیرنـد هرچنـد بـا مصـالع فـردی یکـی از زوجـین در تعـارض باشـد، طبـق همـین             نظر مـی 

ْ ـ                           عنـوان ح ک م و قاضـی معرفـی شـده       آیه کـه بـه   ، اگـر حکمشـان نافـذ نباشـد و ضـمانت      انـد          

ــی   ــرض حاصــل نم ــد، غ ــته باش ــی نداش ــیر    اجرای ــه در مس ــی ک ــر حکم ــابراین ه ــود؛  بن ش

ــی      ــت و  م ــد، الزم االجراس ــدگی باش ــه زن ــین ب ــت زوج ــلع و برگش ــراری ص ــد  برق توانن

کـه پیشـنهادهای خـود را بـه کسـانی       های ارائه شـده نماینـد یـا ایـن     حل زوجین را ملزم به راه

اند اعم از فامیـل یـا حـاکم ارائـه دهنـد تـا آنـان زوجـین را ملـزم بـه            ا را انتخاب کردهه که آن

ــی      ــت. گروه ــه اخــتالف اس ــر ک ــذل مه ــالق و ب ــر در ط ــد؛ مگ ــا نماین ــرای آن راهکاره اج

تواننـد زوجـین را ملـزم بـه انجـام آن نماینـد حتـی بـدون موافقـت           معتقدند در طالق نیز مـی 

داننـد، چـرا کـه طـالق در دسـت       الزم االجـرا نمـی   و گروهی بـدون رضـایت زوجـین آن را   

ــتن از آن   ــت و گذش ــق زن اس ــم ح ــر ه ــرد و مه ــیر    م ــاحب تفس ــه اذن دارد. ص ــاز ب ــا نی ه

ــی  ــدیث م ــه      الح ــورت آنچ ــت؛ درهرص ــب اس ــده، مناس ــرات وارد ش ــن نظ ــام ای ــد تم گوی

ی شـقاق و ایجـاد    شـود ایـن اسـت کـه هـدف آیـه ازالـه        صورت ابتدائی از آیـه متبـادر مـی    به

سـو بـا    اق و همدلی بین زوجـین در صـورت وجـود و یـا احتمـال نـزاع، هماهنـگ و هـم        وف

باشــد، در مرحلــه اول داوران بایــد تمــام  اهــداف قــرآن در بزرگداشــت رابطــه زناشــویی مــی

 کار ببرند.   همت خود را در برقراری صلع به

م و شـود و اگـر نیـاز بـه حـاک      اگر بدون دخالت دیگران قابـل اجراسـت کـه اجرایـی مـی     

ظـاهر هـدف    یا دخالت خانواده زوجـین بـود بـا اسـتفاده از آنـان ایـن مهـم انجـام شـود. بـه          
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آیه، فقـط وفـاق و صـلع اسـت ولـی جـدایی نیـز یکـی از راهکارهـایی اسـت کـه از مبـادی             

(. شــاید نظــر درســت همــان باشــد کــه 119: 9، 1491دروزه، قرآنــی نشــاءت گرفتــه اســت )

تشـخیص دادنـد کـه جـدایی بـه نفـع مصـالع خـانواده و         اگر داوران بعد از تالش و بررسـی  

کـه در   حتی فرزندان اسـت، سـعی کننـد زوجـین را راضـی بـه امـر طـالق نماینـد و یـا ایـن           

هــا و یــا در صــورت نیــاز از حــاکم کمــک بخواهنــد؛ چراکــه گــاهی   ایــن راســتا از خــانواده

داشــته  ادامــه دادن زنــدگی بــه صــالح نیســت و ممکــن اســت تبعــات بــدتری را بــه همــراه 

 .باشد حتی گاهی ممکن است منجر به وقوع جرم یا جنایت شود

ْ                                تـری جلـوگیری شـود حـال اگـر ح ک مـین بـا هـم بـه           آید که از فسـاد بـزری   لذا الزم می                            

شـود   هـا تـرجیع بالمـرجع اسـت؛ آنچـه متبـادر مـی        توافق نرسیدند تـرجیع نظـر یکـی از آن   

ــا دو داور د  ــن اســت کــه در صــورت اخــتالف دو داور ی ــه  ای ــا ب ــد ی یگــر را جــایگزین کنن

دنبال راهی دیگر و ارجاع بـه حـاکم باشـند؛ شـاید یکـی از دالیلـی کـه خطـاب امـر متوجـه           

 حاکم شده به همین علت است که حکمش نافذ و تصمیمش فصل الخطاب است.

 امتیازات محکمه خانوادگی. 6-7

ــازات     ــه امتی ــت ک ــالم اس ــاهکارهای اس ــی از ش ــانوادگی یک ــلع خ ــه ص ــژهمحکم ای  وی

 محاکم قضایی دارد: نسبت به

داوری در ایــن محکمــه بــر اســاس عاطفــه و احســاس اســت و از قــوانین        . 1      

ســخت و خشــن قضــایی خبــری نیســت. لــذا در یــک محــیط عــاطفی و بــه دور از اســترس  

 ،1999رسـد)قرائتی،   هـا بـه بیگانگـان نمـی     کننـد و اسـرار آن   زوجین مسائل خود را بیـان مـی  

9 :5.) 

ــه     . 9      ــبت ب ــوزی نس ــودن و دلس ــاوند ب ــل خویش ــه دلی ــانوادگی ب ــه خ داوران محکم

زوجــین و فرزنــدان، عالقــه شــدیدی بــه حــل مســائل دارنــد بــرخالف محــاکم قضــایی کــه  
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هـا بـه زنـدگی، برایشـان      هرچند سعی در حل اخـتالف دارنـد، ولـی جـدایی یـا بازگشـت آن      

 تفاوت چندانی ندارد.

ــه بــرخالف محــ   . 9      ــن محکم ــه      ای ــاز ب ــه چنــدانی نــدارد و نی اکم قضــایی هزین

فامیــل بــودن  لیــســرگردانی در محافــل قضــایی و صــرف زمــان طــوالنی نــدارد، بلکــه بــه دل

 رسد. تر به نتیجه می تشریفاتی  سریع گونه چیداوران بدون ه

گوینـد کـه ممکـن     در محاکم قضایی زوجـین بـرای دفـاع از خـود اسـراری را مـی      . 4     

بیشتر شـود و حتـی اگـر بـا اجبـار دادگـاه بـه خانـه بازگردنـد دیگـر آن           است باعث کدورت 

شـوند؛ در حـالی کـه در محکمـه خـانوادگی بـه دلیـل شـرم حضـور           زن و شوهر سـابق نمـی  

آشنایان ممکن اسـت یـا خیلـی از مسـائل را بـازگو نکننـد و یـا اگـر هـم گفتـه شـود اثـرات             

 (.977: 9 ،1971سوء کمتری دارد)مکارم شیرازی،

 گیری یجهنت. 9

محکمــه صــلع خــانوادگی یکــی از شــاهکارهای قــرآن در حــل تعارضــات بــین زوجــین 

ســوره نســاء تحــت عنــوان  96باشــد کــه خداونــد در آیــه هــا مــی و برقــراری آشــتی بــین آن

ــرده  ــریع ک ــت آن را تش ْ                            ح ک می ــور         ــانواده و ام ــه خ ــالم ب ــه اس ــت و توج ــان از اهمی ــه نش ک

شــگیری اســت یعنــی خــانواده و آشــنایان بایــد زناشــویی دارد. ایــن محکمــه یــک راهکــار پی

مراقب باشـند و بـه محـض مشـاهده عالئـم اخـتالف درصـدد حـل برآینـد و اجـازه ندهنـد            

 سر فعل قفابعثواق دال بر تسریع است. اختالفات عمیق شود، حرف عطفقفاءق بر

صــورت صــیغه جمــع خطــاب بــه حاکمــان شــرع و بســتگان و افــراد  فعــل امرقابعثواقبــه-

ــی  ــه م ــانفوذ جامع ــدگی     ب ــال زن ــتگان در قب ــنایان و بس ــم آش ــه و ه ــم جامع ــی ه ــد یعن باش

زوجــین مســئولیت دارنــد و مســئولیت فامیــل بیشــتر اســت؛ ایــن مســئله مربــوط بــه شــئون  
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شـکلی   باشـد، چـرا کـه هـر فـردی بـه       .. مـی تمام افراد جامعه اعـم از پـدر، مـادر، فرزنـدان و.    

 متصل به این مسئله است.

خبــره بــودن، اهــل بــودن داور و داشــتن حســن نیــت بــرای زوجــین و داوران در رفــع  -

ــد در       ــت خداون ــف و رحم ــان از لط ــاق نش ــانقیوفق اهلل بینهم ــت و بی ــروری اس ــقاق ض ش

ــل مشــکالت د    ــین و داوران در ح ــه زوج ــدواری ب ــین امی ــاد صــلع و همچن ر صــورت ایج

                                                      ْ      ْ                                     داشتن حسـن نیـت، دارد. در پایـان آیـه عبـارتقان اهلل کـان علیمـا  خبیـرا ق درواقـع تهدیـدی           

هـا   است بـرای زوجـین و داوران کـه اگـر حسـن نیـت نداشـته باشـند خداونـد از انگیـزه آن          

 آگاه است.

انتخاب یـک داور از خـانواده زن و یـک داور از خـانواده مـرد بـه دلیـل ایـن اسـت کـه           -

 ها ظلم و تعدی صورت نگیرد. از آن کی چیدر حق ه

ْ                           ح ک میــت یــک نهــاد اجتمــاع- االجــرا باشــد تــا هــدف  اســت و بایــد دســتورات آن الزم ی  

انـد   شـود؛ لـذا داوران هـر راهکـاری در رفـع شـقاق ارائـه دادنـد زوجـین موظـف           نیآیه تـأم 

 ها در تعارض باشد. انجام دهند هرچند با مصالع فردی آن

 منابع

 .قرآن کریم
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 اجتماعی قرآن اتیتفسیر المیزان درآ یشناس روش

 1نریمان کیانوش
 

 چکیده

ــدهای     ــوان یکــی از پیام ــی ت ــریم را م ــرآن ک ــه تفســیر ق ــاعی ب                                                                                     رویکــرد اجتم

                مــدرن، زمینــه                                                                    تحــوالت قــرن اخیــر شــمرد. مواجهــه جهــان اســالم بــا دنیــای 

                     و همـین امـر سـبب                                                             اجتماعی شـکل گیـری گـرایش اجتمـاعی را ایجـاد نمـود       

                نگـری، ویژگـی             . واقـع                                                        شد که آن موضـوعات بـه حـوزه تفسـیر نیـز وارد شـود      

                                                                         ایــن رویکــرد تفســیری اســت و آن را از ســنت تفســیری پیشــین متمــایز        بــارز 

                                              ســرآمد تفاســیر اجتمــاعی و نقطــه عطفــی در         تــوان         را مــی             . المیــزان      ســازد      مــی

ــزان     ــاعی المی ــق مباحــث اجتم ــد. گســتردگی و عم ــیری نامی ــنت تفس ــن س                                                                                ای

                                                                               روشــنی بــر ایــن واقعیــت داللــت دارد. مســئله اصــلی ایــن مقالــه،               بــه

ــادین اج     روش ــیر      هـــا       شـــه             تمـــاعی اندی                      شناســـی بنیـ                              ی اجتمـــاعی ایـــن تفسـ

  ی     هـا       شـه                                                       در ایـن مقالـه رابطـه بـین  عوامـل وجـودی و اندی                 سنگ اسـت.       گران

ــی   ــازخوانی م ــزان ب ــاعی المی ــردد                                       اجتم ــ د  و         گ ــا      دگاه   ی ــه     ی    ه ــیری عالم                  تفس

ــه و   ــا رویکــرد گــرایش اجتمــاعی موردبحــث و بررســی قرارگرفت ــایی ب                                                                               طباطب

                                                                               از موضـــوعات محورهـــای اجتمـــاعی در تفســـیر المیـــزان، مبـــانی تفســـیر  

                                               گــرایش اجتمــاعی در ایــن تفســیر بحــث شــده    ی    هــا   ی    ژگــ ی                   اجتمــاعی و نیــز و

ــع          اســت. ــی و جم ــادی، فردگرای ــی و انتق ــی و تفهم ــای تبیین ــی                                                                   رویکرده         گرای

                                         
       kianoosh.nariman@gmail.com                                                             استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور مرکز یاسوج.  . 1

http://quranicstudies.ihcs.ac.ir/?_action=article&au=72501&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C++%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A8
http://quranicstudies.ihcs.ac.ir/?_action=article&au=72501&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C++%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A8
mailto:.%20kianoosh.nariman@gmail.com
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ــای        روش ــاعی، رویکردهـ ــائل اجتمـ ــل مسـ ــی در حـ ــناختی، روش تلفیقـ                                                                       شـ

                   ایـن تحقیـق بـه       .     دهـد                                هـای اجتمـاعی را شـکل مـی                              المیزان در شـناخت کـنش  

                                                      تحلیلی و با گرایش انتقادی به انجام رسیده شده است.  -          روش توصیفی

      .                            تفسیر المیزان، گرایش اجتماعی          اجتماعی،      آیات  ،  ی    شناس     روش       قرآن،             کلیدواژگان:

 مقدمه

ــایی  ــه طباطب ــیاری ترب                     عالم ــاگردان بس ــ                       ش ــرده   ت   ی ــوم           ک ــون مرح ــی چ ــتادان بزرگ                                     و اس

ــ آ ــا حلقــه       اهلل   ت   ی ــد. ایشــان ب ــل دادن ــه جامعــه علمــی حــوزه و دانشــگاه تحوی                                                                                          مطهــری را ب

ــزان نقــش بســزایی در رشــد علمــی                           درس و تألیفــات گــران                                                                         قــدر خــود ازجملــه تفســیر المی

                                  آن مرحــوم دارد. نشــریه گلســتان                                                                  کشــور ایفــا نمــوده و جامعــه علمــی مــا دیــن بزرگــی بــه 

           در پـی آن          باشـد    ی                            از اندیشـه آن بزرگـوار مـ      ی ا                                         ن با چاپ مطلب حاضـر کـه مبـین گوشـه     آ  قر

                                                                است که در حد خود اندکی از دین خود را به آن فقید سعید ادا نماید.

                                                                                          دربـــاره تفســـیر المیـــزان و روش تفســـیری عالمـــه طباطبـــایی)ره( تـــاکنون مقـــاالت  

                         مختلـف ایـن تفسـیر را       ی    هـا                                               مسـتقل نگاشـته شـده اسـت. کـه از جنبـه                        گوناگون و دو کتاب 

          ، موضــوع     هــا   ی                                         انــد. امــا در میــان همــه ایــن بررســ                                           موردبحــث و بررســی و تحلیــل قــرار داده

ــه اســت. درصــورت   ــر موردتوجــه قرارگرفت          اندیشــه       کــه   ی                                                                                اندیشــه اجتمــاعی ایــن تفســیر کمت

ــایی و اجتمــاع  ــه طباطب ــی   گرا                                         اجتمــاعی عالم ــن       ی ــاب، کــامال  هویداســت.                    تفســیری، در ای                            کت

                                                                                            این گرایش، در تفاسـیر پیشـینیان موردتوجـه نبـوده و جـدیت مفسـران پیشـین حتـی برخـی          

ــرح      ــوده اســت، و ط ــوازم آن ب ــردی و ل ــد ف ــالم وحــی از بع ــین ک ــه تبی                                                                                                  مفســران معاصــر ب

ــت         ــکالت ام ــاعی، مش ــم اجتم ــاعی، نظ ــت اجتم ــت  آزادی، عالم ــون حکوم ــاحثی چ                                                                                        مب

                                                              مانان، تنظــیم حیــات اجتمــاعی، توجــه بــه ابعــاد مــادی و      مســل   ی       مانــدگ                      اســالمی، علــل عقــب

ــوق زن،       ــات، حق ــدود و دی ــاب ح ــرقان در ب ــبهات مستش ــه ش ــخ ب ــالم پاس ــوی در اس                                                                                            معن
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             بـا مسـائل      ی ا        گونـه                             کالمـی و فقهـی، کـه بـه       ی    هـا                                 مذهبی و دیگـر مسـائل و بحـث      ی  ها   ت ی   اقل

       است.       شده   ی                                          در این تفاسیر مطرح نبوده و با کمتر عنوان م     شود   ی               اجتماعی مربوط م

   ی    جــا   ی                                                    طـور مبسـوط بـه ایـن مسـائل پرداختـه و در جـا                             مرحـوم عالمـه، بـه         کـه    ی       درحـال 

                                                                                            تفســیر خــود ایــن موضــوعات را موردبحــث و بررســی قــرار داده اســت و دیــدگاه خــود را  

  ی       شناسـ                                      ایـن مقالـه کـه بـه بررسـی روش                                                     طور مشروح همراه با استدالل بیـان کـرده اسـت.       به

ــه ی   اند  و  ــا      ش ــی    ی    ه ــاعی در تفس ــیر                        اجتم ــاریفی از تفس ــدا تع ــه ابت ــد پرداخت ــزان خواه                                                               ر المی

ــ  ــه م ــاعی ارائ ــد   ی                      اجتم ــه و      کن ــاه ب ــ ی                 ، آنگ ــا   ی    ژگ ــه،      ی    ه ــه پرداخت ــاعی عالم ــه اجتم                                        اندیش

ــه ــا         شاخص ــ     ی    ه ــان م ــرایش را نش ــن گ ــد   ی                             ای ــه        ده ــه نمون ــان ب ــواردی از                              و در پای ــا و م                     ه

  .   کند   ی                     مسائل اجتماعی اشاره م    نه ی                  تفسیر المیزان درزم   ی  ها     بحث

 تحقیق. پیشینه 1

           اسـدآبادی     ن ی     الـد                                                                        در قرون اخیر، این گـرایش تفسـیری بـا جنـبش اجتمـاعی سـید جمـال       

ــرآن و اســالم شــکل گرفــت )معرفــت،    ــه تعــالیم ق ــو ب ــا نگــاهی ن   :  9   ق،     1419                                                                                    در مصــر و ب

ــی،    465-   456 ــا:        411  :  9  ق،    1494          ؛ ذهب ــریعتی، بیت ــد و ش ــه بع ــا   1- 9                                 ب ــر ب ــلحان معاص                           (. مص

                                         جوامـع اسـالمی بیابنـد و بـا اسـتناد         ی       مانـدگ       قـب                                        این تفکر کوشیدند پاسخی مناسـب بـرای ع  

                                                                                               به آیات قرآن کـریم بـرای مشـکالت جوامـع اسـالمی پاسـخی مناسـب ارائـه دهنـد. آنـان بـا            

ــ  تک ــر   ه   ی ــا         ب ــه ب ــرای مقابل ــای اســالم و ب ــرای اتحــاد دنی ــی ب ــعار تجــددخواهی دین ــوذ                                                                                    ش        نف

ــی،    ــد )ذهب ــن اســالم را ســر دادن ــه اصــول دی    (.    649  :  9  ق،    1494                                                                              اســتعمار، شــعار برگشــت ب

                                                                     شـیخ محمـد عبـده و رشـید رضـا در تفسـیر المنـار، شـیخ احمـد              له ی    وسـ                   این جریان سدس به

                                                                                            مصــطفی مراغــی در تفســیر مراغــی و ســید قطــب در فــی ظــالل القــرآن و عالمــه طباطبــایی 

                                                    و سـیر تکـاملی آن را در قالـب تفسـیر ترتیبــی و                                                       در المیـزان فـی تفسـیر القـرآن ادامـه یافـت       

                                     موضوعی تا به امروز ادامه داده است.  
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                                و مالحظــه واقعیــت اجتمــاعی در       یــی   گرا                                       ویژگــی ایــن رویکــرد تفســیر واقــع   ن ی    تــر       مهــم

ـ  و                                                                                        بررسی پیام الهی و نیـز رویکـرد انتقـادی نسـبت وضـعیت موجـود جهـان اسـالم و بـه              ژه   ی

ــت.  ــدرن اس ــه م ــه و                         جامع ــابراین، توج ــرن                        بن ــریم در دو ق ــرآن ک ــران ق ــژه مفس ــام وی                                                      اهتم

ــد هــر    ــایی، مانن ــان کــامال  مشــهود اســت. عالمــه طباطب ــن جری ــه ای ــانزدهم ب                                                                                                   چهــاردهم و پ

                                         قـرآن بـه مـتن زنـدگی مـردم اسـت و          ی    هـا                                               مفسر اجتماعی دیگـر، هـدفش بازگشـت آمـوزه    

    .      باشد   ی م   ی    زندگ                                      بر این باور است که قرآن کتاب هدایت و

 عیمعنای تفسیر اجتما. 2

ــرده   ــف ک ــه تعری ــه دو گون ــاعی را ب ــن دو تعر                                                       تفســیر اجتم ــک از ای ــر ی ــد. ه ــ                                 ان ــه    ف   ی      ب

                                    ضـمن اشـاره بـه هـر دو تعریـف،                                                                ابعادی از مسئله اشاره دارد. بـرای روشـن شـدن موضـوع،    

  . م ی   دار   ی            ها را بیان م          تفاوت آن

                                                                                           . بــر اســاس تعریــف اول، در تفســیر اجتمــاعی، مفســر بــا نگــرش بــه زنــدگی انســان و  1

                                                     روحــی و معنــوی و مــادی وی و همچنــین بــا بررســی    ی    هــا   ی          و دگرگــون      هــا   ب ی             فــراز و نشــ

                                                                                         قدرتمندی و ضعف، عـزت و ذلـت، علـم و جهـل، ایمـان و کفـر، و نیازهـای انسـان تـالش          

                                                                                          راه وصــول بــه ســعادت را از قــرآن اخــذ نمایــد. بنــابراین تفســیر اجتمــاعی، تفســیر        کنــد   ی   مــ

                                        انسـان و تشـریع قـوانین، بـا چنـین                                                               آیات قرآن، متناسـب بـا اهـداف تربیتـی و اصـالح حـال       

  .    هاست                       درکی از جامعه و انسان

ــر مفــاهیم اجتمــاعی و نیازهــای واقعــی    9 ــای خضــوع در براب ــه معن                                                                                             . تفســیر اجتمــاعی ب

ــرای     ــن توضــیع از تفســیر اجتمــاعی مفســر در تــالش ب ــای ای ــر مبن                                                                                               عصــر حاضــر اســت. ب

       مفسـر        گـر  ی د    رت     عبـا                                                                        ایجاد رابطه و همگونی بـین هـدف دینـی و هـدف اجتمـاعی اسـت. بـه       

                                                            تـا بـین نظریـه قـرآن در زمینـه مسـائل اجتمـاعی بـا                کنـد    ی                             اجتماعی در این روش، تـالش مـ  

                                                                                                هــدف اجتمــاعی همــاهنگی برقــرار نمایــد؛ زیــرا مفســر، حیــات ســالم جامعــه بشــری را بــر 
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ــی امکــان  ــات قرآن ــذ                                  اســاس نظری ــ   ر ی    پ ــد   ی   م ــد      دان ــه مســائل        جهــت   ن ی      . ب ــاتی را در زمین                                 نظری

  . (  53  :  1  ق،    1414       ایازی،    . )   دهد   ی                 ی و حقوقی ارائه م                      اجتماعی، اقتصادی، سیاس

                                                                                       خصیصه مهـم ایـن روش در توفیـق جمـع بـین مسـائل اسـالم و قضـایای انسـان معاصـر           

                                                         قرآنـی در شـکل اجتمـاعی و توفیـق جمـع بـین مسـائل           ی    هـا                 . ارائـه ارزش       گـردد    ی      خالصه م

   ی    هــا      شــه ی                                                                                        اســالم و قضــایای انســان معاصــر، ابعــاد گونــاگونی دارد. زیــرا از ســویی بایــد اند 

                                                                                             قرآنی بـا اوضـاع و احـوال و نیازهـای عصـر جدیـد و تحـوالت اجتمـاعی تطبیـق داده شـود           

         اســالمی،                                                   مشــخص بــرای تحصــیل ســعادت و خوشــبختی جامعــه    ی    حلــ                       و از دیگــر ســو، راه

                                                                                         با توجه به شرایط و خصوصیاتی کـه مفسـر در عصـر خـود شـاهد آن اسـت بـه دسـت آیـد.          

ــه    ــداوم آموخت ــق و ت ــتی تواف ــر بایس ــین مفس ــا                                                        همچن ــاعی و      ی    ه ــای اجتم ــا نیازه ــی ب                                      قرآن

                  مفســر بــا همــت        جهــت   ن ی                                                                     همگــونی دیــن و عقــل و دیــن و علــم را بــه اثبــات رســاند. بــد 

  .      پردازد   ی                        تفسیر خود به این موضوع م   ی  جا   ی            مختلف، در جا   ی  ها                  بسیار، به مناسبت

 تفاوت دو برداشت از تفسیر اجتماعی. 1-2

ـ                                                              در اینجا ایـن سـؤال مطـرح اسـت کـه چـه فرقـی بـین تعر                                 نخسـت بـا تعریـف دوم       ف   ی

                        ثمره نزاع چه خواهد بود     گر ی د       عبارت         است، به

ــه      ــی ب ــاعی مفســر، رنگ ــف، اندیشــه اجتم ــر دو تعری ــه در ه ــه گرچ                                                                                            پاســخ آن اســت ک

ــ          مباحــث تف ــا صــبغ         دهــد   ی             ســیری او م ــوده، بلکــه ب ــه نب ــرآن، فردگرایان ــاهیم ق ــین مف   ه                                                                     و تبی

ــاعی ــا در        «          اجتم ــر تنه ــدیت مفس ــالش و ج ــف اول، ت ــاس تعری ــر اس ــا ب ــت ام ــراه اس                                                                                   هم

                                        تربیتـی و اجتمـاعی و تقنینـی اسـت و        ی    هـا       حـل                                          بررسی خصوصیات بشـر و سـدس ارائـه راه   

                              کـه بـا تحلیـل و ارزیـابی            کنـد    ی                                    شـناس و فیلسـوف تـاریخ، عمـل مـ                           مفسر همانند یک جامعه

                         ، نقـــش مفســـر، نقـــش   رو   ن    یـــ                          حـــل مشـــکالت اســـت. ازا                                  مســـائل اجتمـــاعی در پـــی راه

                            شناس و مفسر تاریخ است و بس.       جامعه
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                                        مختلـف اجتمـاعی، از مسـائل اعتقـادی        ی    هـا                                                اما بـر اسـاس تعریـف دوم، مفسـر در جنبـه     

          پـردازد    ی                                                                                     گرفته تا مسائل اقتصادی سیاسـی، اخالقـی و حقـوقی، بـه ارائـه نظریـه و تئـوری مـ        

                          . طبعـا  مفسـر در ایـن         دهـد    ی                                 و بـه شـبهات مختلـف پاسـخ مـ          کند   ی م   ی ن ی ب   ش ی            و مشکالت را پ

ــ   ــه قضــایا و مســائل جامعــه اســالمی م ــه و مســئوالنه ب   و        گــرد ن   ی                                                                                   روش، از موضــعی متعهدان

ــه راه    ــه هم ــت ک ــین روس ــت و از هم ــوالت اس ــوادث و تح ــران ح ــل                                                                      نگ ــی       ح ــا را بررس                 ه

  .   دهد   ی       ارائه م     ابد ی   ی                                         و آنچه را که مطابق فرهنگ و تعالیم قرآنی م     کند   ی م

 محورهای اجتماعی در تفسیر المیزان .3

ــی اند   ــه و بررس ــا مطالع ــه ی                             ب ــا      ش ــزان       ی    ه ــیر المی ــایی در تفس ــه طباطب ــاعی عالم                                                     اجتم

ـ    ی     درمـ                                               انـد کـه جنبـه اجتمـاعی دارنـد. مسـئله                                                     کـه ایشـان بـه مسـائل متعـددی پرداختـه         م ی  اب   ی

ــایی،    ــت    169  :  3  ،     1974                                                                 حکومــت اســالمی و مســائل سیاســی جامعــه اســالمی )طباطب           (، هوی

ــئول    ــایف و مس ــین وظ ــالمی، تبی ــه اس ــه جامع ــی ب ــا   ت ی                                                         بخش ــد    ی    ه ــاعی )الحدی   ،   96   ،                    اجتم

ــده ــاء    49   ،          المائـ ــالمی    7   ،           و النسـ ــه اسـ ــه در جامعـ ــایی،                                     (، مرابطـ    (،    144  :  4  ،     1974              )طباطبـ

ــه ــان،            امرب ــر )هم ــی از منک ــروف و نه ــور      677  :  3                                     مع ــاعی در ام ــاون اجتم ــاری و تع                                             (، همک

                                                (، توجـه بـه تعلـیم، تربیـت و اهمیـت علـم          955  :  6                                          خیریه و رسـیدگی بـه فقـرا )رک؛ همـان،     

ــه علــوم طبیعــی و انســانی در تفســیر قــرآن، تعامــل میــان دیــن و                                                                                                        در اســالم و نیــز توجــه ب

        عنـوان                                                  (، کـارآیی بخشـیدن بـه تعـالیم اسـالم بـه        11  :     1977                         و علم و عقـل )کالنتـری،      ی      فن اور

ــایی،      ــاعی )طباطب ــدالت اجتم ــاعی، ع ــری و اجتم ــب فک ــک مکت ــئله    973  :  1  ،     1974                                                                   ی            (، مس

ــا:   ــان، بیت ــان )هم ــان،     93                                آزادی انس ــتبداد )هم ــم و اس ــا ظل ــارزه ب ــزوم مب   :   19   ق،     1417                                                      ( و ل

ــنت    949-   949 ــیر س ــا                   (، تفس ــ    ی    ه ــی در زن ــدن                اله ــع و تم ــری جوام ــان،                                 دگی و م ــا )هم                ه

ــان،      197  :  4  ،     1974 ــان،      569  :   13          و هم ــالمی )هم ــاد اس ــا      161  :  3                             (، جه ــارزه ب ــزوم مب                            ( و ل

                            ( و ... ازجملــه محورهــا و    159  :  4                                                         دشــمنان اســالم همچــون اســتعمار و صهیونیســم )همــان،  
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ــا         موضــوع ــایی       ی    ه ــه طباطب ــه عالم ــزان اســت ک ــاعی در تفســیر المی ــرایش اجتم ــم در گ                                                                                 مه

  .   اند    ده ی                               ت به تبیین این مسائل اهتمام ورز   نسب

 عام در مفسر اجتماعی یها یژگیو. 4

                                                                                              . مفسر اجتماعی کسـی اسـت کـه در تفسـیر، بـا قـوه اجتهـاد بـه تبیـین مفـاهیم قرآنـی             1

                                                             گراسـت. زیـرا قـدرت تحلیـل و ارزیـابی مسـائل دینـی در                        تا حـدی عقـل      رو   ن ی     . ازا      پردازد   ی م

ــ                                  و مفســر اجتمــاعی دارای چنــین         گــردد   ی                                                     ســایه کنــد و کارهــای عقلــی و برهــانی حاصــل م

ــ  ــین کســی نم ــد   ی                                        صــفتی اســت. طبعــا  چن ــارتی           توان ــه عب ــا ب                                                 اندیشــه ظــاهری و ســلفی و ی

ـ                                     ه لـوازم آن توجـه نداشـته                                                                          اخباریگری داشته باشـد و اخبـار و ظـواهر كتـاب را معنـا کـرده ب

             هـا اکتفـا                  امـا بـه آن         دهـد    ی                                                                     باشد. مفسر اجتماعی اخبار و روایـات را ابـزار کـار خـود قـرار مـ      

                                                                                        . او ذهنـی نقـاد دارد، در پـذیرش عقایـد و احکـام و آداب بـا محـک عقـل و برهـان             کند   ی  نم

  .   کند   ی                                   و از مسائل جدید و مستحدثه استقبال م     رود   ی م   ش ی پ    به

ــاعی آگــ   9 ــر اجتم ــه                              ، مفس ــود اندیش ــت. خ ــوالت آن اس ــاعی و تح ــائل اجتم                                                                اه از مس

ــه دارد. مســائل  ــاع گرایان ــردی     ی                                           اصــالحی و اجتم ــه احکــام ف ــط از زاوی ــه را فق                                                    اســالم و فق

       بـان  ی                        اکنـون چـه مشـکالتی گر              کـه هـم          دانـد    ی     و مـ        کنـد    ی                            . نیازهای جامعـه را درک مـ    ند ی ب   ی  نم

ـ  گ                 می در عصــر او،                                     چیســت و مسـائل حـاد جامعـه اسـال       ی     وجـو                          جامعـه اسـت. در جسـت      ر   ی

     اند.     کدم

ــوانی       3 ــارض خ ــان، تع ــکاالت مخالف ــبهات و اش ــاعی از ش ــر اجتم ــ                                                                         . مفس ــم    ی ا   ه       عل

                                              و شــبهات مستشــرقان و کالمیــون جدیــد آگــاه   «        ســکوالر »  و   «       الئیــک »                       مــداران و روشــنفکران 

ـ                       است، و با احاطه بـر ا                        اصـطالح مرتکـب رجـم            و بـه           پـردازد    ی                        مسـائل بـه تفسـیر مـ            گونـه    ن   ی

  .   شود   ی         بالغیب نم
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           واحـوال و                                                                              . مفسر اجتماعی کسـی اسـت کـه در تـالش بـرای تطبیـق نـص، بـا اوضـاع          4 

                                                                                                نیازهای عصـر جدیـد اسـت. هـم و غـم چنـین مفسـری، ایجـاد ارتبـاط میـان آیـات الهـی و             

               کــه مفســر در                                                                           موقعیــت اجتمــاعی و تمــدن و تحــوالت روز اســت. یعنــی همــان روزگــاری  

  .    گردد   ی                  و عصر مفسر محسوب م     کند   ی          آن زندگی م

                 تـر از آن اسـت                                                                    شخصـیت عالمـه طباطبـایی فیلسـوف معاصـر جهـان اسـالم روشـن               البته

ــن     ــی ای ــین فرزانگــی و کمــاالت علمــی و اخالق ــه تعریــف داشــته باشــد، همچن ــاز ب                                                                                                 کــه نی

                                                                                محتـاج بـه تبیـین نیسـت و ایـن نوشـتار نیـز در مقـام بیـان ایـن جهـت                   قـدر    ی         شخصیت عال

ــ ــه اجتمــاعی            باشــد   ی    نم ــی اندیش ــا از جهتــی بــرای بررس ــر مفســری بایســتی از                                                            ، ام                            ه

  ،   رو   ن   یــ                                  وی تــأثیر دارد، آگــاه بــود. ازا      یــی   گرا                                     فکــری و ذهنــی او کــه در اجتمــاع   ی    هــا   ی    ژگــ ی و

 .  رد ی گ   ی                           ها اجماال  مورد بررسی قرار م                    در گفتار این شاخصه

 گرایش اجتماعی در تفسیر المیزان یها شاخص .5

ییگرا عقل .1-5

                              اوســتا، تــأمالت عقلــی ایــن       یــی   گرا                                         بســیار بــارز عالمــه طباطبــایی، عقــل   ی    هــا   ی    ژگــ ی    از و

ــاعی و     ــل و تفســیر قضــایای اســالمی اعــم از مســائل فلســفی، اجتم ــه در تحلی                                                                                                 انســان فرزان

                    جـا ذهـن نقـاد و                                   اسـت کـه از چشـم تیـزبین،       ی ا                                                  اخالقی نیـاز بـه بیـان نـدارد. کمتـر مسـئله      

    م،      2111                 )فهـد الرومـی،                      ر نگرفتـه باشـد                                                          عقل وقـاد وی دورمانـده و مـورد ارزیـابی دقیـق قـرا      

ــ        (.    249  :  1 ــبهات م ــائل و ش ــراغ مس ــه س ــان ب ــل و بره ــا عق ــه ب ــکافانه      رود   ی                                                                  عالم               و موش

            تــاریخی وی    ی    هــا   ل   یــ                            ، ایــن موضــوع حتــی در تحل     کنــد   ی                      مختلــف را بررســی مــ   ی    هــا        جنبــه

ــین      ــریعت چن ــاه ش ــت آن در جایگ ــل و اهمی ــل عق ــود، در تحلی ــه خ ــت. عالم ــهود اس                                                                                           مش

  : د ی  گو   ی م
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ــر  » ــد           اگ ــت کنی ــاتش دق ــرده و در آی ــل ک ــص كام ــی را تفح ــاب اله                                                                     کت

                                                                               خواهید دید شاید بـیش از سیصـد آیـه هسـت کـه مـردم را بـه تفکـر، تـذکر          

                                                                               و تعقل دعوت کرده اسـت، و یـا بـه پیـامبر اسـتداللی را بـرای اثبـات حقـی         

                                                                                و یــا از بــین بــردن بــاطلی آموختــه اســت. خداونــد در قــرآن حتــی در یــک 

                                                          فرمـوده کـه نفهمیـده بـه خـدا بـه خـدا و یـا هــر                                        آیـه بنـدگان خـود را امـر ن    

ــه       ــی را کورکوران ــا راه ــد، و ی ــان آورن ــت ایم ــب اوس ــه از جان ــزی ک                                                                                 چی

ــ ــع        د...         بدیماین ــود وض ــدگان خ ــرای بن ــه ب ــامی ک ــوانین و احک ــرای ق                                                                    حتی ب

ــه         ، علــت      کنــد   ی              آن را درک نمــ   ی    هــا         ، مــالک ل ی     تفصــ                            کــرده و عقــل بشــری ب

   (.   255  :  5  ،     1374           )طباطبایی،     «          آورده است

                                                                                        ه طباطبایی معتقد است آیـات قـرآن بـا تأکیـد تمـام، بـه تـدبر، تعمـق و کوشـش در             عالم

              عقلــی دعــوت    ی    هــا                                  تفکــر، تــذکر، نظــر و اســتدالل    له ی    وســ                                    معرفــت خــدا و آیــات الهــی بــه

   ی ا                                                                                        و روایات متواتر معنوی نیـز در همـین معنـی آمـده اسـت. معنـی نـدارد بـه مقدمـه              کند   ی م

                                                                                       را در پی دارد، امر شود، امـا خـود نتیجـه ممنـوع باشـد. لـذا دعـوت بـه تـذکر و             ی ا    جه ی     که نت

  ،       همـان                                                                                      تفکر، برای معرفت و شـناخت و دسـتیابی بـه حقیقـت اسـت، نـه بـرای چیـز دیگـر )         

ــه ی   گرا                     لــیکن رویــه عقــل   (.   169  :  9  ق،    1417 ــه مســائل و شــبهات از توجــه         ان                                                   او در پــرداختن ب

                                                      بـرای کسـی کـه حتـی تفسـیر یـک سـوره از قـرآن                  و ایـن       کاهد   ی                         او به سنت و اخبار وارد نم

                                           را در المیزان مطالعه کرده باشد، مشهود است.

 در تفسیر المیزان ییگرا . علم2-5

ــ ی    از و ــا   ی    ژگ ــم     ی    ه ــاعی، عل ــرایش اجتم ــا گ ــر ب ــیر معاص ــی   گرا                                                  تفاس ــابراین،       ی ــت. بن                    اس

                                                                                                ازآنجاکــه عالمــه طباطبــایی آشــنایی کــاملی نســبت بــه مبــادی برهــان و شــرایط مقــدمات آن 

ــ  ــریم ه ــرآن ک ــات ق ــل         گــاه   چ ی                                              داشــتند، در تفســیر آی ــانی قائ ــرای فرضــیه علمــی، ارج بره                                             ب

ــ  ــه فرض ــه هرگون ــد و از اســتناد ب ــ    ه ی                                           نبودن ــز م ــه پرهی ــر مبــرهن در تفســیر آی ــد   ی                                           غی   و           نمودن
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                          و همـواره خطـر احتمـال               دانسـتند    ی                                  ایع را سـند صـحت آن فرضـیه نمـ                        پیشرفت علـوم و صـن  

                             ثابـت را کـه قـرآن کـریم                فرمودنـد    ی                                                        تبدل آن فرضیه را به فرضیه دیگـر در نظـر داشـتند و مـ    

                                                     زودگـذر علمـی اسـت، تفسـیر نمـود و یـا بـر آن           ی    هـا    ه ی                     به متغیـر کـه فرضـ         توان   ی       است، نم

ــان،   ــق داد )هم ــ   99  :     1974                      تطبی ــزان ع ــیر المی ــرده                               (. در تفس ــالی و فش ــیر اجم ــر تفس                                       الوه ب

                 بسـیار عمیـق و      ی    هـا                                                                        آیات، گـاهی مباحـث علمـی، اجتمـاعی، تـاریخی، فلسـفی و ... بحـث       

  :     1977                                                                                          مهمــی را کــه بــه مناســبتی بــا بعضــی از آیــات تناســب دارد، آورده اســت )کالنتــری،  

ــه در ســوره مائــده از آیــه          (، بــه  11 ــه بعــد داســتان دو فرزنــد حضــرت آدم     97                                           عنــوان نمون                                           ب

ــه دســت دیگــری منتهــی            ( نقــل  )ع ــه کشــته شــدن یکــی از آن دو ب ــان ب                                                                                     شــده اســت و جری

                                              کـه فرزنـد آدم چگونـه از دیـدن یـک کـالغ              کنـد    ی          بیـان مـ      91                      . خداوند متعال در آیه    شود   ی م

                                                                                 ، به ایـن نکتـه پـی بـرد کـه بایـد جسـد را دفـن کنـد. عالمـه طباطبـایی             د ی   کاو   ی            که زمین را م

ــو   ــک بحــث علمــی پیرام ــه ی ــن آی ــل ای ــای احســاس و اندیشــیدن  »  ن                                                  در ذی            را آورده و   «                              معن

                                                                                    علم، هدایت است و هـر هـدایتی از ناحیـه خداسـت. پـس تمـام علـوم بـه تعـالیم             : » د ی  گو   ی م

  (   915  :  6   ق،     1417           )طباطبایی،   «         الهی است

ــه   ــل آی ــین وی در ذی ــاره        919                            همچن ــه درب ــره مباحــث علمــی مفصــلی ازجمل                                                          ســوره بق

                                              تــن و روان، ادراک واقعــی انســان و ارتبــاط                                                      آغــاز پیــدایش انســان، ترکیــب یــافتن انســان از  

                                                                                                او با جهان، علوم عملـی انسـان، اینکـه انسـان موجـودات دیگـر را بـه سـود خـود اسـتخدام           

                    هـا، رفـع اخـتالف                                                                             ، انسـان طبعـا  مـدنی اسـت، پدیـد آمـدن اخـتالف در میـان انسـان              کنـد    ی م

ــه ــرده اســت )کال      له ی    وســ      ب ــان ک ــا، و ... را بی ــد از دنی ــدگی انســان بع ــن، زن ــری،                                                                           دی   :     1977        نت

11  .)    

 . آگاهی مؤلف از مسائل اجتماعی و تحوالت آن3-5

                     انـد، بازگشـت بـه                                                                            هدف اصلی مفسرانی کـه قـرآن را از بعـد اجتمـاعی هـم تفسـیر کـرده       

                                                                                       های قرآن و آوردن این کتـاب بـه مـتن زنـدگی مـردم اسـت. بیـنش مفسـران اجتمـاعی             ه    آموز
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ــه یــک نظــام دینــی اســت کــه حرکــت، ســازندگی و   ــد                                                            ارائ                                      مســئولیت در جامعــه را القــا کن

ــازی،  ــائل و       74-  75  :   94  ،     1994          )ای ــه مس ــبت ب ــاهی نس ــمن آگ ــز ض ــایی نی ــه طباطب                                                                    (. عالم

                                                      هـا از قـرآن کــریم اسـت. وی بـا چنـین درکــی از               حـل آن                                        نیازهـای جامعـه درصـدد ارائــه راه   

ــه در ترســیم وضــعیت حــوزه  ــا                                    جامع ــ   ی    ه ــین م ــه چن ــ  گو   ی                  علمی ــدم،     : » د   ی ــم آم ــه ق ــی ب                           وقت

                                                                                وضع تحصـیلی حـوزه کـردم و یـک فکـری دربـاره نیـاز جامعـه اسـالمی، بـین               در   ی ا        مطالعه

        عنـوان                                                                                              آن نیاز و آنچه موجود بود، چنـدان تناسـبی ندیـدم. جامعـه مـا احتیـاج داشـت کـه بـه         

                                  علـوم ایـن کتـاب عظـیم الهـی         ی    هـا       نـه  ی                                                 جامعه اسـالمی، قـرآن را درسـت بشناسـد و از گنج    

ـ     ی    هـا                         کنـد، ولـی در حـوزه      ی     بردار      بهره                                         ی یـک درس رسـمی تفسـیر قـرآن وجـود                  علمیـه حت

                                                                                                   نداشـت. جامعـه مـا بـرای اینکـه بتوانـد عقایـد خـودش را در مقابـل عقایـد دیگـران عرضـه             

ــد و از آن ــی و احت                 کن ــدرت اســتدالل عقل ــه ق ــد، ب ــاع نمای ــا دف ــ                                                        ه ــ    اج   ی       ســت ی  با   ی           داشــت. م

                                                                                    در حــوزه وجــود داشــته باشــد تــا قــدرت تعقــل و اســتدالل دانشــجویان را بــاال      یی    هــا     درس

                          عنـوان قشـری از جامعـه                      . روحانیـت بـه      شـد    ی                      در حـوزه تـدریس نمـ       یی    هـا             چنـین درس        ببرد.

                                                                                        دار رهبری معنوی مـردم اسـت، بایـد آراسـته بـه فضـایل اخالقـی و آشـنا بـه رمـوز                    که عهده

ــود نداشــت    ــم وج ــی ه ــوی و اخالق ــت معن ــیم و تربی ــین تعل ــد. چن ــوی باش ــه   «                                                                                  معن            )یادنام

   (.   135  :       1959،1                    عالمه طباطبایی )ره(، 

ــ ــ ی   ر و        از دیگ ــا   ی    ژگ ــ     ی    ه ــر م ــوارد زی ــه م ــایی ب ــه طباطب ــوان   ی                                          عالم ــه          ت ــود ک ــاره نم                      اش

        اند از:       عبارت

  .     نـد  ی ب   ی                                                                                       عالمه طباطبـایی مسـائل احکـام اسـالم و فقـه را تنهـا از زاویـه احکـام فـردی نمـ          

ــه گر   ــکالتی ک ــا و مش ــمن درک نیازه ــان ی                                          وی ض ــ گ       ب ــه       ر   ی ــال ارائ ــه دنب ــت، ب ــه اس                                        جامع

                                                          م اسـت. ایشـان تـالش نمـوده تـا آیـات قـرآن را بـر                                       برگرفته از آیـات قـرآن کـری      ی  ها    حل     راه

         وغــم وی                                                                 واحــوال و نیازهــای عصــر جدیــد مــردم تطبیــق نمایــد. هــم                         زنــدگی و نیــز اوضــاع

ــت       ــوالت روز اس ــدن و تح ــاعی و تم ــت اجتم ــی و موقعی ــات اله ــان آی ــاط می ــاد ارتب                                                                                              ایج

ــه بــه د   74-  75  :   94  :     1991          )ایــازی،                                       قــرآن دربــاره روابــط اجتمــاعی       ی    هــا      دگاه   یــ                 (. توج
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ــایی،    ــون مرابطــه در جامعــه اســالمی )طباطب ــاری پیرام ــا گفت ــا هــم ب   :  4  ق،    1417                                                                                        مســلمانان ب

ــان،      31-   199 ــالمی )هم ــت اس ــتگی ام ــئله وحــدت و همبس ــه مس ــه ب   (    953  -   979  :  9                                                                    (، توج

                                                                                                 و اهتمام نسبت بـه مسـئله ارتبـاط مسـلمانان بـا ملـل دیگـر و اصـل نفـی سـبیل در سیاسـت            

   (.   115  :  6                  خارجی اسالم. )همان،

هی به مسائل اجتماعی و نیازهای جامعهآگا .4-5

ــتن   ــایی از دانس ــه طباطب ــاعی عالم ــیت اجتم ــا   ی                                                 شخص ــه   ی    ه ــترده او در مجموع    از    ی ا                         گس

ــات، نجــوم، هیئــت،    ــا ادبی ــه ت ــاریخ و کــالم گرفت                                                                                                 معــارف و فرهنــگ اســالمی از تفســیر و ت

                وی معتقـد بـه     .      گـردد    ی                                 فلسـفی شـرق و غـرب، روشـن مـ        ی    هـا                            ریاضیات، همچنین اندوختـه 

ــ ــاز پ ــرفتن ارزش         ب ــا                س گ ــاران      ی    ه ــاول روزگ ــلمانان از تط ــوی مس ــی و معن ــیل فرهنگ                                                              اص

     بـا         جهـت    ن ی                  مـردم بـود. بـد      ی    هـا                                       هـا بـه فضـای جامعـه و حـریم دل                            گذشته و بازگرداندن آن

                                                                                          تالش و جهادی مثمر و مسـتمر بـه ایـن هـدف، همـت گمـارد و بـا طـرح مباحـث اعتقـادی           

ــه شــبهات فلســفی و کالمــی مخالفــا  ــه دفــاع از حــریم معنویــت                                                             و اجتمــاعی و پاســخ ب                                   ن، ب

                                                                                          اسالمی و حکمـت و معرفـت الهـی پرداخـت و مفـاهیم زیبـای اجتمـاعی اسـالم را از آیـات          

                                کالم الهی استخراج و استنباط کرد.

ــین در  ــا چن ــایی خــود ب ــه طباطب ــ ی                                       عالم ــه در ترســیم وضــعیت حــوزه    ی   ک ــا                                       از جامع    ی    ه

ـ   گو   ی                                          علمیه پس از بازگشـت از تبریـز چنـین مـ              در وضـع     ی ا                  آمـدم، مطالعـه                   وقتـی بـه قـم       . د   ی

                                                           دربــاره نیــاز جامعــه اســالمی، بــین آن نیــاز و آنچــه     ی                                   تحصــیلی حــوزه کــردم و یــک فکــر

                        عنـوان جامعـه اسـالمی                                                                              موجود بود چندان تناسـبی ندیـدم. جامعـه مـا احتیـاج داشـت کـه بـه        

       کنـد،     ی       بـردار                                           علـوم ایـن کتـاب عظـیم الهـی بهـره         ی    هـا       نـه  ی                             قرآن را درست بشناسد، و از گنج

                                                                          علمیـه حتـی یـک درس رسـمی تفسـیر قـرآن وجـود نداشـت. جامعـه مـا              ی  ها      حوزه       ولی در 

            هـا دفـاع                                                                              بتواند عقایـد خـودش را در مقابـل عقایـد دیگـران عرضـه کنـد و از آن           که   ن ی      برای ا

                 در حـوزه وجـود       یی    هـا      درس      سـت  ی  با   ی                                                      نماید بـه قـدرت اسـتدالل عقلـی احتیـاج داشـت، مـ       
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ــا قــدرت تعقــل و اســتدالل دانشــجویا  ــین درس                                                        داشــته باشــد ت ــرد، چن ــاال بب    در     یی    هــا                               ن را ب

   «.  شد   ی             حوزه تدریس نم

ــه  ــت ب ــده                    روحانی ــه عه ــه ک ــر از جامع ــوان قش ــت،                                             عن ــردم اس ــوی م ــری معن                                      دار رهب

                                                                                      آراسته به فضایل اخالقـی و آشـنا بـه امـور معنـوی باشـد، چنـین تعلـیم و تربیـت              ست ی  با   ی م

ــت   ــود نداش ــم وج ــی ه ــوی و اخالق ــایی،     «. )                                       معن ــین    ای   . (   415  :    5  ،       1374            طباطب ــا چن ــان ب                    ش

ــم     ــه ق ــاده و افاضــه را در حــوزه علمی ــاز و گســترده، بســاط اف ــق فکــری ب ــا اف                                                                                                     نگرشــی و ب

                        جامعــه امــروز را بــا     از   یــ                                      فلســفی و تفســیری خــود مســائل موردن   ی    هــا                       گســترانید و در بحــث

                                             قـــرارداد. گســـتردگی مباحـــث و موضـــوعات    ی                                        اســـلوب علمـــی و تحقیقـــی موردبررســـ

ـ                                             از طـرف دیگـر، تربیـت شـاگردانی بـا                        ن مسـئله اسـت.                                          اجتماعی در تفسیر المیـزان بیـانگر ای

                                    اندیشـه اجتمـاعی عالمـه و تحـولی        ر ی                                                     چنین ویژگـی و گرایشـی شـاهد دیگـری اسـت از تـأث      

                                که در حوزه علمیه قم ایجاد کرد.

  آگاهی از اشکاالت و شبهات مخالفان .5-5

          بررسـی و                                                               تفسـیر المیـزان توجـه بـه شـبهات و اشـکاالت مخالفـان و         »                   از مسائل بـارز در  

        مـذهبی     ی    هـا                                                                            هاسـت. گرچـه شـبهات کالمـی اشـاعره، معتزلـه، مرجثـه و دیگـر فرقـه                 نقد آن

ــه      ــت اساســی ایشــان در تفســیر، ب ــا عنای ــوده اســت، ام ــه ب ــان اســالم موردتوجــه عالم                                                                                                  جه

                  بـدون شـک دفـع                                                     شـده در دوران اخیـر بسـیار چشـمگیرتر اسـت.                            شبهات و اشکاالت مطـرح 

                                    نظـر از تفسـیر المیـزان، مقـاالت                              اسـت، حتـی بـا قطـع            پیشـین     ی                             این اشـکاالت نیازمنـد آگـاه   

  ، «                              فلسفی اصول فلسفه و روش رئالیسم

                                                                                     وگو با پروفسـور کـربن و دیگـر آثـار فلسـفی و اجتمـاعی ایشـان و همچنـین طـرح               گفت

ــنفکران      ــبهات روش ــم، ش ــا، مارکسیس ــفی غرب ــب فلس ــون در مکات ــیون و عقلی ــبهات حس                                                                                           ش

                                   یت ایـــن شخصـــیت فرزانـــه را در                                                         معاصـــر، ســـخنان مستشـــرقان دربـــاره قـــرآن، صـــالح

  .     رساند   ی                                             پاسخگویی به اشکاالت و شبهات مخالفان به اثبات م



 در جهان اسالم؛ فرصتها و چالشها میقرآن کر یاجتماع ریتفس یالملل نیب شیهما نینخست          338

 

 

ــه ــه، یکــی از بحــث       ب ــوان نمون ــا                                  عن ــه،     ی    ه ــان روشــنفکران خــودی و بیگان                                                 جــدی در می

                                                                                           مسـئله تعـارض علــم و دیـن و تعـارض دیــن و عقـل اسـت کــه مرحـوم عالمـه در چنــدین         

                                                 . در بیـان عالمـه، معـارف وحیـانی بـا مفـاد            کنـد    ی            و مطـرح مـ            پـردازد    ی                     جا در المیزان به آن م

ــرا     ــد. زی ــد یکدیگرن ــه مؤی ــم ک ــارض ه ــه مع ــن حــوزه ن ــاهنگی دارد و ای ــل هم                                                                                                 برهــان عق

                                                                                            معارف وحیـانی چـراغ عقـل و راهنمـای اوسـت. عقـل بـا اسـتدالل و تأمـل، معـارف وحـی            

ــ ــذ   ی      را م ــاهری از        رد ی    پ ــه ظ ــواردی ک ــین در م ــی دارد. همچن ــش اساس ــیم آن نق                                                                             و در تحک

ـ    دار   ی                                                                            هر ادله شرعی با برهان عقلـی تنـافی داشـته باشـد از آن ظـاهر دسـت برمـ          ظوا          ، زیـرا   م   ی

                                                            قرینـه اسـت کـه ظـاهر نـص، مـراد نبـوده اسـت گـاهی                کـه    ن ی                         دلیل عقلی، شاهدی است بر ا

                                                                                               تنافی ظاهری عقـل و شـرع، معلـول تنـاف  واقعـی ایـن دو نیسـت، بلکـه بـه علـت فسـاد و            

            کـه عقـل،          شـود    ی                                 رک عقلـی نیـز وقتـی حاصـل مـ                                         تباهی عقل بشر حاصل شده است، زیـرا د 

                                    بـه عقـل خـود متکـی باشـد کـه                توانـد    ی                                                 از سالمت کامل برخوردار باشد. درواقـع انسـانی مـ   

                                                تقوای دینی و دین فطری خود را از دست نداده باشد.

        ظـواهر   »     کـه         کنـد    ی                   حـل را ارائـه مـ                                                          به همین منوال در باب تعـارض علـم و دیـن، ایـن راه    

                                                                 در احکـام ارزشـی، بـر فرضـیات علـوم کـه منشـأ ظـن اسـت،            «               اخبـار آحـاد   »        و حتـی    «     قرآن

                                                        هـا، بـرای بیـان حقـایق نظـری مربـوط بـه انسـان                                       . اما در خارج از حـوزه ارزش    شود   ی      مقدم م

   (.   518  :  5       )همان،                                          و نیازهای واقعی او، اخبار آحاد حجت نیست. 

  .      دهـد    ی                                    تعـارض علـم و دیـن را ارائـه مـ                                                         با توجـه بـه چنـین دیـدگاهی، پاسـخ بـه شـبهه        

ـ                                                                                 زیرا حجت نبـودن خبـر واحـد در بیـان حقـایق نظـری لـوازمی دارد. ازجملـه ا               کسـی        کـه    ن   ی

                                                                                         با اسـتفاده از اخبـار آحـاد در قبـال تحقیقـات نظـری علـوم انسـانی، هرچنـد ظنـی                  تواند   ی  نم

       قــرآن    ی                           خبــر واحــد و ظــواهر ظنــ      بــر   ه   یــ                                                           باشــد، مطلبــی را بــه نــام دیــن عنــوان کنــد و بــا تک

ــه ــ         جامع ــ               اســالمی، روان   ی      شناس ــل      ی      شناس ــا دلی ــی ب ــن مســائل علم ــد. ای ــه ده                                                           اســالمی ارائ

                                                      از ســویی دیگــر، انگیــزه عالمــه طباطبــایی در نقــل                                             اطمینــانی و قطعــی قابــل انتســاب اســت.

                                       کـه در مقـام اثبـات همـاهنگی عقـل         ی      راکسـ  ی   . ز      گـردد    ی                                   مباحث فلسـفی در تفسـیر روشـن مـ    
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                                                        از قواعـد فلسـفی کمـک بگیـرد و بـه ایـن دسـته از                 تناسـب                                  و دین است ناچار اسـت کـه بـه   

               مباحث بدردازد.

 تالش برای انطباق دین با تحوالت زمان. 6-5

ــر و ــ ی           از دیگ ــا   ی    ژگ ــیر        ی    ه ــه تفس ــان ب ــرایش ایش ــه گ ــه شاخص ــه )ره( ک ــوم عالم                                                                   مرح

                                               واحــوال و تحــوالت جدیــد بــا اندیشــه دینــی                                                 اجتمــاعی اســت، تــالش بــرای انطبــاق اوضــاع

                                                                     کتــاب مســتقلی در بــاب اســالم و احتیاجــات واقعــی عصــر نگاشــته                 مرحــوم عالمــه         اســت.

                                                                                            است و در این کتاب در مقام بیـان ایـن معناسـت کـه اسـالم بـرای دوران خاصـی و یـا یـک          

                            هـا و متغیرهـا در احکـام                                                                      منطقه مخصـوص تشـریع نشـده اسـت. وی در ایـن کتـاب از ثابـت       

                     محسـوس اسـت )حجـم              کـامال                                              . امـا ایـن گـرایش در سراسـر المیـزان          کنـد    ی             اسالمی بحث مـ 

   (.   کند   ی م                    ی این معنا را آشکار    خوب    به                                  این مباحث در فهرست عناوین المیزان 

   :    شود   ی م                      این مباحث شامل دو بخش 

                                 عنوان اثبات جامعیت دین مطرح است:                . مباحثی که به 1

                          کـه دیـن متعـرض جمیـع           ورزد   ی                          طـور آشـکارا تأکیـد مـ                                        در این دسته از مباحثه ایشـان بـه  

ــان     ــان و مک ــه زم ــد و محــدود ب ــررات آن مقی ــام و مق ــدگانی بشــر اســت و احک ــئون زن                                                                                               ش

                                                                                            خاصی نیست و در هـر شـأنی از شـئون انسـان، اعـم از اعتقـاد و اخـالق و کـردار، مالحظـه          

ــ ــد   ی   م ــأمین              کن ــوی ت ــت معن ــالق و تربی ــا اخ ــراه ب ــان را هم ــعادت انس ــال از و س                                                                                      و كم

                                                                       بـه تعبیـری دیگـر، قـرآن را مشـتمل بـر جمیـع علـوم و معـارف و              (.   433  :  5        همـان،   ) د ی   نما   ی م

                                                           . مـثال  در بحـث اثبـات اعجـاز قـرآن بـر ایـن معنـا               دانـد    ی                              پاسخگوی نیازهای معرفتی انسان م

                                                                                که قـرآن مشـتمل اسـت بـر معـارفی حقیقـی اخـالق فاضـله قـوانین صـالحه و                کند   ی       اذعان م

ــه از        ــن مجموع ــره آن در ای ــاب از چه ــر نق ــوز بش ــه هن ــر ک ــارف دیگ ــی و مع ــار غیب                                                                                                  اخب

ــت و گنج ــته اســ ــه ی                          برنداشــ ــاعیون و      ی ا        نــ ــاء و اجتمــ ــرای علمــ ــی بــ ــت علمــ                                                         اســ

   (.  95  :  1     همان،            سیاستمداران)
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                                 دیــن اســت و یــا شــبهاتی کــه                                                       از طــرف دیگــر مــواردی کــه شــبهه تعــارض علــم و  .  2

ـ                  ، بـه ایـن         سـازد    ی                     رایـج خلـل وارد مـ      ی    هـا         افتـه  ی       و بـا         بـرد    ی                                جامعیت دیـن را زیـر سـؤال م

                      انـد و مـواردی کـه                                                        کـه دیـن و علـم حقیقـی، بـا یکـدیگر هماهنـگ              دهـد    ی               صورت پاسـخ مـ  

ــ      ــن م ــابراین دی ــازگاری دارد. بن ــی س ــات علم ــا واقعی ــت ب ــرده اس ــان ک ــالم بی ــد   ی                                                                                          اس          توان

                              عصر همراه با تحوالت علمی باشد.                 جوابگوی نیازهای

                                                                                            مثال  به مناسبت بحث نظـام سیاسـی، اجتمـاع اسـالم و اینکـه اسـالم چـه نظـامی را ارائـه          

ـ    ازا            دارد  پـس     یی    هـا    ی    ژگـ  ی                 و این نظام چـه و      دهد   ی م                          در مقـام بیـان برتـری       ل ی     تفصـ            کـه بـه     ن   ی

ـ  آ   ی                  نظام اسـالمی برمـ                                            کـه آیـا بـا ایـن اوصـاف و شـرایط،              کنـد    ی                            ، ایـن شـبهه را مطـرح مـ     د   ی

     کــه            پندارنــد   ی          برخــی مــ »  :      دهــد   ی                                                ارائــه و اجــرا اســت  ســدس چنــین توضــیع مــ               اســالم قابــل

ــی و در شــرایط موجــود در     ــل ســنن تمكــن فعل ــا و در مقاب                                                                                              ســنت اجتمــاعی اســالم در دنی

       . مـا        سـازد    ی                                                                            اجرا نیست به این معنـا کـه اوضـاع حاضـر دنیـا بـا احكـام اسـالمی نمـ                    دنیا قابل

       ، بـا   م  یی    گـو    ی                    چـون مـا هـم نمـ           کنـد    ی                                                     قبول داریم. لـیکن ایـن سـخن چیـزی را اثبـات نمـ           نیز

          . البتـه       شـود    ی                                                                           حف  شرایط موجـود در جهـان احکـام اسـالم بـدون هـیچ دردسـری جـاری مـ         

                                      نبـوده و سـدس موجـود شـده اسـت و                                         ابتـدایی داشـته، یعنـی قـبال        ی ا                     هر سنتی در هر جامعه

                                                 ط حاضــر بــا آن ناســازگار بــوده و آن را طــرد                              موجــود شــود، البتــه شــرای          خواســته   ی          وقتــی مــ

   ی    هـا                 نظـام و سـنت                                    مبـارزه کـرده اسـت... مـثال         اش   ی           سـمت قبلـ         هم با                   کرده است و سنت نو

                              اسـت. بعــد از جنـگ جهــانی      ی ا    ده ی                                                            لیبرالـی دموکراتیـک(. کــه در دنیـای امـروز ســنت پسـند     

                             صـــورت نظـــام اشـــتراکی و                                                                  اول در روســـیه شـــکل واقعـــی خـــود را از دســـت داد و بـــه

                                                                                              کمونیســتی درآمــد و بعــد از جنــگ جهــانی دوم کشــورهای اروپــای شــرقی نیــز بــه روســیه  

                                                                                            ملحق شدند و ... و نیـز سـر فرضـیه دموکراتیـک در بـین جمعیتـی قریـب بـه نصـف سـکنه           

ـ           پس صـرف ا    «.     ماند     کالم   ی          روی زمین ب      هـا                                  هـا بـا وضـع حاضـر انسـان                      سـنتی از سـنت        کـه    ن   ی

                                                     سـاد آن نظـام نیسـت بلکـه آن سـنت نیـز ماننـد                                                    انطباقی ندارد، دلیل بـر بطـالن آن سـنت و ف   
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ـ  گ   ی                                        طبیعـی کـه در عـالم جریـان دارد پـا        ی    هـا          همه دست        هـا و                                شـدنش بـه فعـل و انفعـال       ر   ی

   (.   156  :  4     همان،   « )          بستگی دارد      شوند   ی                               ها با عوامل مختلفی که سد راهش م       کشمکش

 اجتماعی یها دیگر از بحث یها نمونه. 6

                                        برشـمرد کـه اندیشـه اجتمـاعی عالمـه              تـوان    ی               بسـیاری را مـ     ی    هـا                        برای این بحث، نمونـه 

                                                           . عالمـه بـه هـر موضـوعی کـه جنبـه علمـی و اجتمـاعی              دهـد    ی           وضوح نشان م                طباطبایی را به

  «                              حرمـت اكـل میتـه و مـردار     »                                   طـور مثـال ایشـان بـه مناسـبت              . بـه         پـردازد    ی                   پیدا کند، بیشتر مـ 

         ز بیـان                  . ایشـان پـس ا   د ی     گشـا    ی                              را در بـاب خـوردن گوشـت مـ       ی ا                           باب بحـث علمـی گسـترده   

ـ                                                              عقاید ملـل مختلفـی در مـورد خـوردن و نخـوردن گوشـت، نظر                                اسـالم را توضـیع داده و      ه   ی

  .    شمرد   ی      دنیا م   ی  ها         از نعمت   ی ر ی گ                  برنامه برای بهره   ن ی  تر                      دیدگاه اسالم را معتدل

        دانـد    ی    نمـ         جـایز        وجـه    چ ی   هـ                                                              اسالم در بـین آن سـنت تفریطـی کـه خـوردن گوشـت را بـه       

                                                                                            مثـل مــذهب بــودایی(. و ایــن روش افراطــی )کــه خــوردن گوشــت همــه حیوانــات را جــایز  

   ی    هــا                                        هــا هــر گوشــتی کــه طبیعــت انســان                                              ( راهــی میانــه را رفتــه و از بــین گوشــت      دانــد   ی   مــ

         در تحـت          دانـد    ی                                  هـا، آن را پـاکیزه و مطبـوع مـ                                                    معتدل و یا به عبـارتی طبیعـت معتـدل انسـان    

  «       دانــد   ی                                  رحــم و عاطفــه، آن را جــایز نمــ       نکــه ی   باا                     حــالل کــرده اســت.  «         طیبــات  »              عنـوان کلــی  

   (.   295  :  5      همان،  )

                                                                              دیگــری از مباحــث اجتمــاعی در تفســیر المیــزان وجــود دارد کــه بــه جهــت    ی    هــا         نمونــه

                                          ولـی مناسـب اسـت بـه دو نمونـه مهـم              شـود    ی                ها خـودداری مـ                                پرهیز از اطاله کالم از ذکر آن

                                                           نخسـت عنایـت اسـالم بـه مسـئله اجتمـاع اسـت. ایشـان                                             دیگر از این مباحث اشـاره گـردد.   

ــه:  ــیر آی ــاب ر وا و  راب ط وا و  ات ق وا الل ه  ل ع ل ك م                       »                  در تفس ــا أ ی ه ا ال ذین  آم ن وا اص ب ر وا و  ص ــ           ی ــ   ْ    َّ   ــ      َّ ــ        َّ   ــ آ م         آ م         آ   ــ     أ ــ           ــ    َّ   ُّ ْ    

ــ   ت ف ل ح ون    ــران     )آل  «    أ   م ــث    (،   211 ،       عم ــا       بح ــوطی را در زم   ی    ه ــه ی                 مبس ــا      ن ــاعی     ی    ه ــف اجتم                    مختل

ــه اجتمــاع،                                      ماننــد: بحــث انســان و اجتمــاع، ا                                                               نســان و رشــد او در اجتمــاع، عنایــت اســالم ب

ــا      ی ا         رابطــه                                                                                        کــه بــین فــرد و اجتمــاع در اســالم وجــود دارد و همچنــین ایــن پرســش کــه آی
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                                      نــه و چنــد موضــوع دیگــر از همــین       یــا                                                    ســنت اجتمــاعی اســالم ضــمانت بقــا و اجــرا دارد

ــ  ــرح م ــل را مط ــد   ی                     قبی ــه از بحــث   .     کن ــن مجموع ــه در مو                              در ای ــدگاه عالم ــا، دی ــوعات                             ه         ض

ــ  ــن م ــاعی روش ــردد   ی                     اجتم ــات            گ ــه اثب ــاعی ب ــیر اجتم ــه تفس ــان ب ــترده ایش ــرایش گس                                                                   و گ

    .     رسد   ی م

    :                     مباحث توجه بفرمایید     دست   ن ی   ازا   ی ا          به نمونه

                                                 اسـالم تنهـا دینـی اسـت کـه بنیـاد خـود را              کـه    ن ی                 هیچ شکی نیست در ا »

                                       صــراحت معنــا کــرده اســت و در هــیچ                                               بــر اجتمــاع نهــاده و ایــن معنــا را بــه

ــاه     ــته، آنگ ــل نگذاش ــاع را مهم ــری، اجتم ــئون بش ــأنی از ش ــن                                                                      ش ــه در ای                ک

                   اجتمــاعی ریختــه،    ی    هــا                                                         بیندیشـی کــه چگونــه همــه ایــن احکـام را در قالــب  

                               را بـه نهایـت درجـه امکـان                                                  وقت خـواهی دیـد کـه اسـالم روح اجتمـاعی         آن

   (.   148  :  4  ،     1374          طباطبایی،                            در کالبد احکامش دمیده است )

ــالم       ــیش از اس ــب پ ــان و مکات ــرایع و ادی ــالم و ش ــین اس ــه ب ــه مقایس ــه ب ــدس عالم                                                                                            س

ــ ــردازد   ی   م ــدگاه آن          پ ــ                 و دی ــاعی مطــرح م ــه مســائل اجتم ــا را نســبت ب ــد   ی                                                  ه ــ     درنها  و        کن    ت   ی

                                ماننــد اســالم ســابقه نداشــته                                              کــه طــرح اجتمــاعی، پــیش از اســالم، بــه       کنــد   ی   مــ   ی ر   یــ گ      جــه ی  نت

     است.

                                                                         پــس درســت اســت کــه بگــوییم اولــین نــدایی کــه از بشــر برخاســت و  »

ـ                                  برای اولین موضـوعات را بـه موقع                    . بـار بشـر را    م ی      سـدار    ی          دیگـر مـ     ی    هـا    ت   ی

                                                                                  دعوت نمود که به امـر اجتمـاع اعتنـا و اهتمـام ورزد، نـدایی بـود کـه شـارع         

                   آیــاتی را کــه از       کــه   ن   یــ                                            اتم انبیــاء )ص( ســر داد و مــردم را بــه ا            اســالم و خــ

      هـــا                                            منظـــور ســـعادت اجتمـــاعی و وحـــدت آن                             ناحیـــه پروردگـــارش بـــه

   (.    همان    «. )              شده پیروی کنند      نازل
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                              اسـت. بحثـی کـه بـه ایـن        «      آزادی »                                عالمـه طباطبـایی طـرح موضـوع        ی    هـا                 از نمونه بحـث 

            اعتقــادی و    ی    هــا                 ه و بـه جنبــه                                                               شـکل و در قالــب ایــن اصــطالح در قـرون اخیــر متــداول شــد  

                و سـابقه ایـن     «      آزادی »                                                                       سیاسی بیشـتر گـرایش دارد. در ایـن بحـث عالمـه نگـاهی بـه معنـای         

ــ                              اصــطالح در غــرب و اندیشــه حر ــا                          در آن جوامــع و برداشــت   ی      خــواه   ت   ی ــن     یی    ه ــه از ای               ک

               واژه شده دارد.

                 ایشـان در ایـن     .      کنـد    ی                                       و در آنچـه متـداول شـده مناقشـه مـ            کنـد    ی                        آنگاه این واژه را معنا م

ــی آن   ــای غرب ــه معن ــز آزادی ب ــث نی ــن و                                               بح ــر دی ــه در براب ــالیگری و هجم ــوعی الاب ــه ن                                                       ک

                   . امـا آزادی بـه        کنـد    ی                                                                            مقدسات الهی اسـت را بـه بـاد انتقـاد گرفتـه و چنـین آزادی را نفـی مـ        

                                                                                                معنــای قــدرت بــر اراده و حــالتی درونــی کــه اگــر باطــل شــود حــس شــعور آدمــی باطــل   

                      را یکـی از نهادهـای             انجامـد    ی                                شـعور بـه بطـالن انسـانیت مـ                           و باطـل شـدن حـس و         شود   ی م

ــ  ــان م ــلی انس ــد   ی                   اص ــائل       .      دان ــت از مس ــارنظر در برداش ــق اظه ــین آزادی را ح ــاهر چن                                                                   مظ

  ـ   ف ی        آ أـ     ال إ ك راه    »                                                                              اسالم، انتقاد به حکومـت و حکـام  )آزادی سیاسـی( نظـارت بـر عمـوم و آیـه        

                                                 نبـوده، بلکـه اخبـار اسـت. بـه ایـن معنـا                                                       دارد. به عقیده عالمه این آیه در مقـام انشـاء    «     ِّ  الد ین

ـ                                                                        بگویـد در دیـن اکـراه نکنیـد و کسـی را وادار بـه التـزام بـه عق               خواهد   ی          که قرآن نم   و    ی ا    ده   ی

                                                                                                     اجرای شریعتی بسـازید، خیـر. ایـن آیـه در مقـام بیـان ایـن نکتـه اسـت کـه اکـراه کـردن در             

ـ                                نـدارد. اعتقـاد و عقیـده و د      ی ا      جـه  ی                             دین هرگـز ممکـن نیسـت و نت                       امـر قلبـی اسـت       ی   دار   ن   ی

ــ    ــل نم ــردن حاص ــار ک ــا اجب ــی ب ــر قلب ــود   ی                                                 و ام ــا      ش ــه بامعن ــث در رابط ــن بح       آزادی    ی                                  . ای

  .    گنجد   ی                              (. که تفصیل آن در این مقاله نم   182  :  4      همان،                          اعتقادی، بحث مغتنمی است )

 یریگ جهینت. 7

                                             تـا بـا تفسـیر رهنمودهـای اخالقـی فـردی                کردنـد    ی                          مفسـران متقـدم تـالش مـ        که   ی     درحال

            کـه کتـاب     -                                                                                 قرآن کریم رسالت خـود را انجـام دهنـد، بامطالعـه و بررسـی تفاسـیر اجتمـاعی        

ــه آن    ــرآن ازجمل ــیر الق ــی تفس ــزان ف ــمند المی ــ                                                            ارزش ــه م ــدین نتیج ــت، ب ــ   ی                            هاس ــه    م ی    رس      ک
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ــره ــد        به ــوزه   ی     من ــا            از آم ــردی و       ی    ه ــف ف ــاد مختل ــردم در ابع ــدگی م ــر زن ــرآن در سراس                                                                 ق

     اند.                                                                     اعی، از اهداف اصلی مفسرانی است که قرآن را از بعد اجتماعی تفسیر کرده    اجتم

ــازندگی و       ــت، سـ ــریم، حرکـ ــرآن کـ ــات قـ ــیر آیـ ــمن تفسـ ــایی ضـ ــه طباطبـ                                                                                         عالمـ

      نـد  ی   نما   ی                                                                          را در جامعه مورد تأکیـد قـرار داده اسـت و بـه ایـن نکتـه اشـاره مـ           ی ر ی  پذ   ت ی     مسئول

ــدالت       ــط و ع ــراری قس ــود را برق ــالت خ ــدف رس ــرآن ه ــه ق ــالمی،                                                                    ک ــام اس ــاد نظ                            و ایج

ــالح ــ        اص ــ    ی     طلب ــی م ــلمانان معرف ــاع از مس ــارزه و دف ــالش، مب ــد   ی                                                       ، ت ــ      کن ــا بررس ــا   ی              . ب    ی    ه

          کـه بــا     ی                                              کـه عالمـه طباطبــایی ماننـد دیگـر مفسـران        م ی    رسـ    ی                             آمـده بـه ایـن نتیجــه مـ           عمـل       بـه 

                                             انـد، نسـبت بـه تفسـیر آیـاتی از قـرآن                                                            گرایش اجتماعی به تفسیر آیات قـرآن کـریم پرداختـه   

                                                     ، توجــه و اهتمــام داشــته اســت و ضــمن آگــاهی از       کننــد   ی                       اجتمــاعی را بیــان مــ             کــه مســائل 

                                                                                                  مشــکالت مســلمانان و تطبیــق آیــات قــرآن بــر زنــدگی مــردم، بــه دنبــال ارائــه راهکارهــایی 

                                 تربیتــی و ارشــادی قــرآن نیــز    ی    هــا                                                         بــرای درمــان مشــکالت اجتمــاعی اســت. وی بــه آمــوزه

                                 تـاریخی و اجتمـاعی در قـرآن و       ی    هـا                    کـه وجـود سـنت          شـود    ی                          توجه داشته است و متذکر مـ 

     بـه      یی    گـو                               . ایشـان عـالوه بـر پاسـخ         شـود    ی                                     ها موجب هـدایت و تربیـت انسـان مـ                توجه به آن

      نـد  ی   نما   ی                 انـد، بیـان مـ                                                             کـه مخالفـان نسـبت بـه اسـالم و قـرآن مطـرح کـرده           ی             شبهات و اشکال

                                                           که اسالم دین عقل، قانون و مصدر خیر ، برکت و اصالح جامعه است.

ــداف عال  ــه اه ــت                          ازجمل ــری، بازگش ــاعی دیگ ــر اجتم ــر مفس ــد ه ــایی مانن ــه طباطب                                                                      م

                                                                                      قــرآن بــه مــتن زنــدگی مــردم اســت. وی بــر ایــن بــاور اســت کــه قــرآن کتــاب    ی    هــا         آمــوزه

ــه ســمت   ــن هــدایت شایســته اســت کــه تفســیر ب ــدگی اســت و در ای    ی     وســو                                                                                     هــدایت و زن

ـ                          نزدیک کردن قرآن بـا واقع     در                                                         و عینیـت بخشـیدن بـه مفـاهیم هـدایتی و اصـالحی آن            هـا    ت   ی

ـ                                              ابعاد مختلـف پـیش بـرود. از همـین روی، تک     ـ                         پیونـد قـرآن بـا واقع         بـر    ه   ی         محسـوس     ی    هـا    ت   ی

   .    باشد   ی                                                 زندگی بشر مورد اهتمام و توجه عالمه طباطبایی )ره( م
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مبانی و روش تفسیر اجتماعی بانو مجتهده امین در تفسیر 

 مخزن العرفان
  1مریم نساج

 

 چکیده

معاصـر پدیـدار گشـته    کـه در دوره   تفسیر اجتمـاعی رویکـرد جدیـد تفسـیری    

اســت از جملــه تفاســیر اجتمــاعی تفســیر مخــزن العرفــان بــانو مجتهــده امــین  

ــاســت. ایشــان خــود در فعال ــا تی ــتند و   یه اجتمــاعی فرهنگــی حضــور داش

ــته    ــت داش ــاعی عنای ــه مســائل اجتم ــود ب ــیر خ ــم در تفس ــن   ه ــدف ای ــد. ه ان

بـه  پژوهش بازشناسـی مبـانی تفسـیر اجتمـاعی مخـزن العرفـان بـرای رسـیدن         

فهم آیات و ذکـر ایـن نکتـه کـه ایـن آیـات متعلـق بـه زمـان نـزول نیسـت و            

ــ ــد یم ــه روش      توان ــژوهش ب ــن پ ــد. ای ــیاری باش ــبهات بس ــوی ش ــخ گ پاس

ــته   -توصــیفی ــل مضــمون نوش ــز تحلی ــی و نی ــن   تحلیل ــایج ای ــت. نت ــده اس ش

پــژوهش حــاکی از آن اســت مبــانی عــام ایشــان در تفســیر اجتمــاعی عبــارت  

ــ ینگــر اســت از جــامع ــه  آی ات قــرآن، کتــاب ســعادت و راهنمــایی، اعتقــاد ب

ـ ، اعتقـاد بـه تـدبر درآ   یمنع تفسیر به رأ ، اعتقـاد بـه نظـم و چیـنش آیـات      اتی

در  یـی گرا در مخـزن العرفـان، عقـل    یـی گرا انـد از علـم   و مبانی خـاص عبـارت  

جانبـه یـا توسـعه نظـر در تفسـیر آیـات، پـرداختن         مخزن العرفـان، توجـه همـه   

                                         
 m.nassaj@cfu.ac.ir ،، ایرانتهراندانشگاه فرهنگیان،  ،استادیار گروه معارف.  1



 در جهان اسالم؛ فرصتها و چالشها میقرآن کر یاجتماع ریتفس یالملل نیب شیهما نینخست          348

 

 

ــه تفســیر عصــری و پ ــو اســخب ــه و ایشــان در   ییگ ــای زمان ــه شــبهات نیازه ب

ــخ ــو پاس ــادی،      ییگ ــی، اقتص ــی، علم ــف اخالق ــاد مختل ــه ابع ــبهات ب ــه ش ب

انـد کـه ایـن خـود نگـاه اجتمـاعی گونـه در تفسـیر          اجتماعی، اعتقادی پرداخته

 است.

 : تفسیر اجتماعی، بانو مجتهده امین، مخزن العرفانکلیدواژه

 مقدمه. 1

رویکردهــای جدیــد قــرن معاصــر اســت و بــه دنبــال کشــف و ارائــه تفســیر اجتمــاعی از 

مسـائلی کــه در ســاختن   ژهیــو پیـام و هــدایت قـرآن در تمــامی مســائل مـرتبط بــا حیـات بــه    

جامعــه و اصــالح سیاســت، اقتصــاد آن دخیــل اســت و مســائل خــانواده، اجتمــاع، فرهنگــی، 

ــت و صــالحیت    ــب آن، کفای ــان مشــکالت و معای ــر درم ــالوه ب ــی، ع ــرای اخالق ــرآن را ب ق

(. تفســیر اجتمــاعی 59: 1936هــدایت انســان در دوره جدیــدی نیــز اثبــات کنــد )میرصــفی،  

ای از تفسیر اجتهـادی اسـت کـه در آن نگـاه قـرآن بـه موجـودی زنـده و پویـا بـه نـام             شاخه

شــود و بــا رعایــت اصــول دقیــق  جامعــه بــا ویژگــی خــاص بیــان و مســائل آن پررنــگ مــی

قـوانین، احكـام و دسـتورات خـدا در مـورد جامعـه بـه معنـایی          شـود تمـام   تفسیر، تالش می

 عرب(   ریكه گفته شد، از آیات كتاب خدا استخراج و بیان شود.)م

تـرین جریـان معاصـر تفسـیری اسـت و امـروز        تردید، گرایش تفسـیر اجتمـاعی قـوی    بی 

ی میـان  ا شـود كـه از ایـن جریـان تـأثیر ندذیرفتـه باشـد. انـدی مقایسـه          كمتر مفسری دیده می

ــه   ــت ب ــن واقعی ــته، ای ــیر ادوار گذش ــیر عصــری و تفاس ــوب تفاس ــی یخ ــه  روشــن م ــد ك نمای

ــاعی آن  مهــم ــأخر، اندیشــه اجتم ــی تفاســیر مت ــرین ویژگ ( نقطــه 19 :1939هاســت)مؤدب،  ت

و شـیخ محمـد     یاسـدآباد  نیالـد  جدی آغاز تفسـیر اجتمـاعی مقـاالت روشـنگر سـید جمـال      

س از آن تفســیرهایی چــون تفســیر المنار،تفســیر فــی عبــده در مجلــه العــروه الــوثقی بــود. پــ
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ظالل القرآن، التفسـیر المنیـر، تفسـیر مـن وحـی القـرآن، مخـزن العرفـان فـی تفسـیر القـرآن،            

 (5: 1999، زاده ینمونه و نور نام برد)قاض

ــان    ــانی تفســیر اجتمــاعی مخــزن العرف ــژوهش بازشناســی مب ــن پ ضــرورت و اهمیــت ای

زیـرا کـه    گـردد  یعـث فهـم درسـت و بـه روز آیـات قـرآن مـ       بانو مجتهده امین اسـت کـه با  

اعجـاز   یهـا  یژگـ یاین آیات فقط متعلق به زمـان نـزول نیسـت و جـاودان اسـت و ایـن از و      

مـا را بـه ایـن مهـم یـاری       توانـد  یگونه قرآن است. پرداختن بـه مباحـث تفسـیر اجتمـاعی مـ     

پـرداختن بـه شـبهاتی    داشـته اسـت و    دهد. اسـتفاده از نظـرات بـانو کـه در اجتمـاع حضـور      

هـا پرداختـه اسـت؛     گونـاگون بیـان کـرده و بـه پاسـخ آن      یهـا  که ایشان از اجتماع و یا مقالـه 

هــا و  مهــم تفســیر اجتمــاعی اســت کــه پاســخی در برابــر هجمــه  یهــا یژگــیاز اهــداف و و

 .باشد ینقدهای بسیاری است و نیاز اساسی جوانان م

 پیشینه تحقیق. 9

مقــاالتی ماننــد مبــانی تفســیر اجتمــاعی از ســید رضــا مــؤدب در زمینــه تفســیر اجتمــاعی 

ــرآن و علــم، بهــار و تابســتان   ــه ق شــده اســت  نوشــته 1939و مجتبــی روحــانی زاده در مجل

مفســر گــرایش تفســیر  یهــا یژگــی، شــرایط و ویاجتمــاع ریکــه در ایــن مقالــه چیســتی تفســ

ــه  اســت. هشــد انیــاجتمــاعی و مبــانی ایــن تفســیر در دو بخــش تــاریخی و اجتمــاعی ب  مقال

ــانی و شاخصــه   ــوان مب ــا عن ــر ب ــا دیگ ــ  یه ــاظم قاض ــاعی از ک ــیر اجتم اهلل  و روح زاده یتفس

ــرآن و حــدیث، ســال ششــم، شــماره اول،    ــوم ق ــات عل ــه تحقیق ــاظمی، در مجل ــه  1999ن ک

در  یـی گرا اصـلی رویکـرد ایـن تفسـیر را نگـاه جـامع گرایانـه بـه قـرآن، عقـل           یهـا  شاخصه

 .داند یدر تفسیر م یسینو قرآن و ساده یتگریبر هدا دیتفسیر، تأک

ــانو مجتهــده امــین مقــاالتی چــون   ــه  »در مــورد شخصــیت ب ــانو امــین ب نگــرش قرانــی ب

ــاییز و    ــه و خــانواده مجلــه قــرآن و حــدیث، نشــریه کــوثر، پ روش خوشــبختی در نهــاد خان

و  مقــاالت دیگــر ماننــد زن در تفســیر مخــز العرفــان بــانو امــین،  99، شــماره 1999زمســتان 
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فرهنگــی بــه چــاپ رســیده اســت امــا  یهــا هیشخصــیت بــانو امــین و... کــه بیشــتر در نشــر

درباره تفسـیر اجتمـاعی در مخـزن العرفـان ایشـان قلمـی بـه نگـارش در نیامـده اسـت و بـه            

این موضـوع ندرداختـه اسـت. لـذا ایـن پـژوهش درصـدد اسـت تـا بـه ایـن سـؤاالت پاسـخ              

ــانو مجتهــده امــین در 1دهــد کــه  ــانی عــام ب ــانی 9مخــزن العرفــان چیســت  ریتفســ . مب . مب

تفسـیر چیسـت  آیـا ایشـان رویکـرد علمـی و عقالنـی و         نیـ خاص بانو مجتهـده امـین در ا  

  قـرآن بـه قـرآن  روایـی      سـت یچ ریاجتماعی بـه ایـن آیـات دارنـد  روش ایشـان در تفسـ      

 نظر دارند  ادبی  عرفانی  فقط رویکرد ایشان اجتماعی است یا به بقیه مباحث هم

 پژوهش یشناس روش. 9

منظــور  بــرای تحقــق هــدف و پاســخ بــه ســؤاالت، ایــن پــژوهش بــه شــیوه کیفــی و بــه  

ــه   ــر اســاس روش کتابخان ــان ب ــانی اجتمــاعی تفســیر مخــزن العرف و مطالعــه  یا شناســایی مب

هــا از روش   از آن، اطالعــات گــردآوری و بــرای تحلیــل داده یبــردار شیتفســیر ایشــان و فــ

 از مضــمون تحلیــل روش. اســتشــده  اســتفاده مضــمون تحلیــل زنیــ و تحلیلــی –توصــیفی 

 گــزارش و تحلیــل شــناخت، بــرای اســت روشــیهاســت.  روش نیتــر جیــرا و نیپرکــاربردتر

ــل داده  یهــا وهــای موجــود در دادهالگ ــرای تحلی متنــی اســت و  یهــا کیفــی کــه فراینــدی ب

.)عابـدی جعفـری   کند یغنـی و تفصـیلی تبـدیل مـ     یهـا  پراکنـده و متنـوع را بـه داده    یها داده

( و از طریـــق مضـــامین پایـــه و ســـازمان دهنـــده و فراگیـــر 169، ص 1931و همکـــاران، 

 .گردد یآمده بیان م دست روابط به

 مبانی. 4

بــرای رســیدن بــه فهــم درســت و عمیــق آیــات قــرآن، داشــتن مبنــای فکــری و اعتقــادی 

نباشــد بــه ضــروری اســت. اگــر مفســری از مبنــای فکــری و اعتقــادی صــحیحی برخــوردار  

گـردد. لـذا ابتـدا بایـد دیـدگاه یـک مفسـر        همان نسبت، برداشت او دچار کاستی و خطـا مـی  
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نسبت بـه مبـانی آیـات قـرآن مشـخص شـود. ابتـدا دیـدگاه خـود را دربـاره مبـانی حـدیثی             

ــردازد. لغــت شناســان   مشــخص ســازد و ســدس در چــارچوب آن ــه تــالش حــدیثی بد هــا ب

نیـــاد، شـــالوده، بنیـــان، اســـاس، پایـــه و ریشـــه بـــه معنـــی ب« مبنـــی»را جمـــع « مبـــانی»

ــته ــوری،     1377           ، دهخــدا،     1362       طریحی، انــد) دانس ــه      (     1381           ، ان ــه معنــی مجموع مبــانی ب

ــادینی ــد کــه در قالــب مجموعــه باورهــای بنی ــادی تصــدیقی آن  ان ای از قضــایا، بخشــی از مب

ــم شــناخته مــی  ــم را تشــکیل داده، اصــول موضــوعه آن عل ــر  عل ــم ب  شــوند و مســائل آن عل

ــان      آن ــی، زب ــادی، کالم ــای اعتق ــه باوره ــیری مجموع ــانی تفس ــتوارند. مب ــا اس ــناخت ه ، یش

ــناخت روش ــانی       یش ــت. مب ــرآن اس ــات ق ــه آی ــبت ب ــر نس ــک مفس ــرد ی ــونگی رویک و چگ

 ییهـا  تفسیری بانو مجتهده امین را بـه دودسـته مبـانی عـام و خـاص تقسـیم نمـوده و مؤلفـه        

 . گردد یها بیان م را آن

مبانی عام. 1-4

مقصود از مبانی عام تفسـیر قـرآن، آن دسـته از مبـانی اسـت کـه اعتقـادات بـر اسـاس آن          

ــ    ــر مفســران اســت و عل ــا اکث ــه ی ــاق هم ــورد اتف ــم یاســتوار اســت و م ــا در  اخــتالف رغ ه

ــه اســت.)تفســیری صــبغه عــ یهــا شیهــا و گــرا روش ــن 99، ص 1993آزاد، ام یافت ( کــه ای

 مجتهده امین شامل موارد زیر است:مبانی تفسیری در تفسیر مخزن العرفان بانو 

 آیات قرآن ینگر جامع. 1-1-4

قـرآن  :» کننـد  یبانو مجتهـده امـین در بحـث جـامع بـودن آیـات قـرآن در مقدمـه بیـان مـ          

ــذیب       ــق ته ــادات طری ــائف عب ــت، وظ ــر اس ــرادى بش ــاع  و اف ــوانین اجتم ــام ق ــامع تم ج

ــانون اقتصــادى   ــوق، ق ــانون حق ــامالت و معاشــرات، ق ــانون مع ــای  و اخــالق، ق ــانون جن ، ق

خـود و روى قـانون عـدل بـه نیكـوترین وجهـ         یجـا  جزائ ، قانون قضای ، هـر یـك را بـه   

تأسیس فرموده خالصه قـرآن حـاكم عـادل  اسـت كـه وظـائف زنـدگان  بشـر را از آغـاز تـا           

وى را در قبــر نهنــد( بــه  کــه ینطفــه در رحــم مــادر قرارگرفتــه تــا وقتــ کــه یانجــام )از وقتــ
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تـرین طریقـ  دسـتور فرمـوده، تمـام قـوانین        تـرین بیـان  و صـحیع    یریننیكوتر وجهـ  و شـ  

روى میـزان عقـل و منطـق     شـود  یو دستورات  كه از ایـن كتـاب مقـدس آسـمان  فهمیـده مـ      

گـذاران روزگـار اجتمـاع نماینـد هرگـز نتواننـد        است بلكـه اگـر تمـام عقـالء عـالم و قـانون      

ــك  ــل كوچ ــ    مث ــیس نماین ــرآن تأس ــوانین ق ــانون  از ق ــر ق ــان   (7 : 1د)امین، ت ــه بی و در ادام

قــرآن در یــك كلمــه مختصــر مطالــب بســیارى منــدرج نمــوده كــه هــم معجــزه  : » کننــد یمــ

( كتــاب 63انعـام،  «)        أـ           آ    آ َّـ    ـ          م آـ           و  ال ر ط ب  و  ال یـاب س  إ ل ا ف ی ك تـاب  م ب ین           »باشـد و هـم كتـاب قـانون      

و خشــک  نیســت مگـر آنكــه در قــرآن ضــبط و ثبــت   تــر چیمبـین تفســیر بــه قــرآن شـده هــ  

)امــین،  کننــد یو بــرای تکمیــل بحــث خــود بــه ســه روایــت هــم اســتناد مــ« گردیــده اســت

خداونـد قـرآن را تبیـان هـر چیـزى قـرار       »( ابتدا بـه روایتـی از کتـاب کـافی کـه      6: 1، 1951

آنكـه در   داده و قسم به خدا كـه فـرو نگـذارده چیـزى كـه مـردم محتـاج بـه آن باشـند مگـر          

( سـدس بـه حـدیثی از پیـامبر )ص( فرمودنـد:      199 :1، 1956کلینـی، «)شـده اسـت   قرآن نـازل 

چیــزى نیســت كــه دو نفــر در آن اخــتالف نماینــد مگــر آنكــه دســتورالعمل و حكمــش در  »

 «  شده است. قرآن داده

 کتاب سعادت و راهنمایی . 9-1-4

ـ  یبانو مجتهده امـین، قـرآن مجیـد را برنامـه کـاملی مـ       کـه مـا را بـه سـمت سـعادت       ددان

ُ      ـ     أ  ـ          مـ     ـ              ـ و         و  ن ن ز ل  م ن  ال ق ر آن  مـا ه و  ش فاء  و  ر ح م ة               »سـوره اسـرا    99و بـا توجـه بـه آیـه      کشـاند  یم      ْ ـ

ْ         ل ل م ؤ م ن ین  و  ال ی ز یــد  الظ ال م ین  إ ل ا خ ســارا       قــرآن را دوای هــر دردی و درمــان هــر مرضــی « ً    أ مــ     آ            آ  م    َّــ          آ َّــ  

از آغـاز تـا انجـام حیـات بـه نیکـوترین طریـق        و همچنـین دسـتورالعمل زنـدگان  ا     دانـد  یم

ــ ــان م ــد یبی ــین انســان و     کن ــرآن رشــته محكمــ  ب ــه تعلیمــات ق ــر عمــل نمــودن ب و در اث

گردد، قـرآن عـروة الـوثق  الهـ  اسـت كـه هـر كـس چنـگ بـر آن زنـد            آفریننده او پدید می

ــد)امین،   ــوو مان ــر خطــرى محف ــ 6: 1از ه ــان م ــه بی ــد ی( در ادام ــرآن صــراط مســتقیم  کنن  ق

اسـت، قــرآن جداکننـده بــین حـق و باطــل اســت و هـر كــس وظیفـه اجتماعــات و تكــالیف      

ــی ــدگان  خــود را م ــیش روى خــود دارد و   زن ــاب آســمان  را پ ــن كت شناســد. هــر كــس ای
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ــ   وقــت چیبرنامــه زنــدگان  خــویش را روى میــزان و قــوانین و دســتورات آن اجــرا نمایــد ه

ــ    نلغــزد و حقیقــت عبودی    تیقــدم وى از صــراط انســان            ــ    و عالقــه ملی ت    تیمیت و روح صــم                    

قـرآن رهبـر هـدایت    گـردد.  سـعادت نشـأتین نصـیب او مـی     در وى ایجاد گردد و فضـیلت و 

و خورشـید حقیقـت اسـت كــه از مطلـع نـور ازلـ  پرتــو انداختـه و روز امیـدوارى و رجــاء         

 .(7 :1)همان،دینما یبه انسان م

 یاعتقاد به منع تفسیر به رأ. 9-1-4

بـه معنــی  « احكـام : » »کنـد  یعمـران بیـان مـ    سـوره آل  7در ذیـل آیـه    بـانو مجتهـده امـین   

یعنــ  احكــام آن مــتقن اســت و معــان  آن خــال  از خلــل و اعتــراض اســت پــس   « اتقــان»

محكـم اسـت کـه خـالی از خلـل اسـت و مقصـود آن معلـوم اسـت           جهـت   نیا تمام قرآن از

د مگــر اینكــه بــا و قــول متشــابه یعنــی چیــزى اســت كــه از ظــاهر آن مقصــود معلــوم نشــو 

 :9. )امـین،   دلیل  مقتـرن باشـد كـه داللـت بـر مـراد از آن كنـد زیـرا ظـاهر آن مشـتبه اسـت           

كسـ  كـه قـرآن را بـه     :»کننـد  ی(و در ادامه بـه روایتـی از کتـاب تفسـیر عیاشـی اسـتناد مـ       94

رأى خود تفسیر نمایـد اگـر مطـابق واقـع باشـد مـزدى نـدارد و اگـر خطـا باشـد از رحمـت            

ــود. الهــ  دور گــ ــر خواهــد ب ــه مــا دورت ( و در 159: 1991،1عیاشــی، «)ردد كــه از آســمان ب

ــود:       ــه الس الم فرم ــا علی ــت: حضــرت رض ــده اس ــر آم ــت دیگ ــ                             روای ــاب »                                        ــار رأى در كت اظه

                          ـ                                  شـده كـه از پیغمبـر صـل   الل ه علیـه و آلـه روایـت           از تفسیر صـاف  نقـل  «  خداوند كفر است

تفســیر كنــد جایگــاهش آتــش دوزخ  خـود  یكــه قــرآن را بــه رأ كــه فرمــود كسـی  کننــد یمـ 

ــه نقــل از تفســیر  11 :1416،1اســت)فیض کاشــانی،  ــانو مجتهــده امــین ســخنی را ب ــه ب ( البت

المیزان در توجیه حدیث گفتـه اینكـه رسـول اكـرم )ص( فرمـود كسـ  كـه قـرآن را بـه رأى          

خود تفسـیر كنـد؛ مقصـود از رأى اعتقـادى اسـت كـه از روى اجتهـاد بـراى انسـان  حاصـل           

بـه میـزان استحسـان    اصـطالح   شود گاه  هم به سـخن  كـه از روى هـوى و هـوس و یـا بـه      

ــه  ــد، ب ــه شــود رأى میگوین ــه   گفت ــایش آن حضــرت كلم ــه « رأى»هرحــال چــون در فرم را ب
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كـه نهـ  از مطلـق اجتهـاد      شـود  یخود تفسیر كنند اضافه كـرده و تعلـق داده اسـت معلـوم مـ     

 (9 :1در تفسیر قرآن نفرموده است.)امین، 

  اتیاعتقاد به تدبر درآ. 4-1-4

نمایـد كسـان  را   قـرآن مجیـد تعریـف و تمجیـد مـی     :»کننـد  یمـ مفسر مخزن العرفان بیـان  

( و از رســول 99)نســاء، « ْ       ــ م   َّــ          ــْ  أ آ   ْ  م   ــ أ م  ل ع ل م ه  ال ذ ین  ی س ت ن ب ط ون ه  م ن ه م         »نماینــد. كــه اســتنباط از قــرآن مــی

ـ اكرم )ص( است كـه آیـات قـرآن تـاب معـان  بسـیار دارد حمـل نما        بـر بهتـرین معـان      دیی

ــرآن را  ــا»آن و در جــاى دیگــر ق ــرار دادهتبی ــزى ق ــار  « ن هــر چی ــات و اخب ــن آی ــال ای و امث

فرمــوده تــا آنكــه فهــم معــان  در آن   قــرآن اتیــ                                ــ                 بســیار اســت كــه امــر بــه تــدب ر و تفك ر درآ  

نمـود و نیـز   ثمـر مـی                                                                            میسر گردد و اگر تفسیر نمودن قرآن جـایز نبـود تـدب ر در آن لغـو و بـ      

-            ـ                    تـدب ر و تفك ر در قـرآن نمـی                                                                     هرگز روا نبـود كـه مـذم ت و سـرزنش نماینـد كسـان  را كـه        

( بـدیه  اسـت كـه تفكـر     95)محمـد،  «     ـ    ْ  أ         ق ل وب  أ ق فال هـا     ْ ْ     ْ ـ   م م      أ  ـ      ْ            أ ف ال ی ت د ب ر ون  ال ق ر آن  أ م  ع لـ      »نمایند. 

و تدبر در قـرآن همـان فهـم معـان  مندرجـه در آن اسـت كـه بـه تفكـر در قـرآن بعضـ  از            

ن ســخن اخبــاریون را کــه در ادامــه بــانو مجتهــده امــی« گــردد.اســرار و رمــوز آن كشــف مــی

ــ ــان م ــد یبی ــل   : »کنن ــه از اه ــات  ك ــه روای ــا ب ــا و تنه ــد تنه ــات بای ــورد تفســیر آی ــب در م  تی

« را كنـار گـذارد.   در آن زمینـه رسـیده قناعـت كـرد و كوشـش عقـل و غیـر آن        السـالم  همیعل

هـا را در ایـن جهـت قبـول كنـیم      مـا چگونـه كـالم اخبـاری    :»کننـد  یو بیـان مـ   کننـد  ینقد مـ 

عربـ  مبـین و روشـن اسـت معرفـ  كـرده و بـه         کـه  نیـ در بسیارى از آیات قرآن به ا کهنیباا

ـ ب تدبر و تفكر در آن امر فرمـوده و همچنـین اهـل    هـم   السـالم  همیعصـمت و طهـارت علـ    تی

ــد. چنانچــه از ام  ــدبر دارن ــه ت ــر ب ــؤمنیام ــعل نیرالم ــل الســالم هی ــده  نق ــات » ش بعضــ  از آی

 (95 :9)امین، « دهد یمقصود بعض دیگر را شرح داده و به مراد آن گواه  م
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 جمع بین منع از تفسیر به رأى و أمر به تدبر در قرآن. 6-1-4

ــ  ــان م ــانو مجتهــده امــین بی ــه  : »کننــد یب ــدبر مربوطــه ب ــه تفكــر و ت ممكــن اســت امــر ب

ــ    ــه رأى مرب ــیر ب ــ  از تفس ــرآن و نه ــات ق ــه     محكم ــاهد آی ــد و ش ــابهات باش ــه متش وط ب

 «( است.6عمران،  )آل

 اعتقاد به نظم و چینش آیات. 5-1-4

بانو مجتهده امین در موقـع بحـث از اعجـاز قـرآن از  نظـم و چیـنش آیـات سـخن گفتـه          

ــ ــان م ــد یو بی ــنظ م و مرت ب و روى اســلوب صــحیع        : »کنن ــالم طــورى م ــت تركیبی ه ك ــ                                  هیئ ــ                                    

آن اسـت.و مقصـود از صـناعت كالمیـه، نظـم و ترتیـب و       است کـه نشـان دهنـده اعجـاز قـر     

از آن فهمیـده شـود و اگـر     یخـوب  طـور بـدیع كـه معـان  مقصـود بـه       تركیب حروف است به

كلمات خوب با هـم تركیـب شـود و گوینـده نیـز عـالم بـه تمـام شـئون و عـارف باشـد بـه             

ــه كمــال مــی  ــه آنچــه بشــر را از نقــص ب ــد معــان  را ب ــز بتوان در الفــاو  یطــور رســاند و نی

کـس فهـم آن آسـان باشـد و نیـز اختالفـ  بـین منـدرجات آن بـه نظـر            بگنجاند كه براى همه

                                             مزایـا و خصوصـی ات از حیطـه قـدرت بشـرى       همـه  نی           ـ                                نیاید البت ه چنـین كتـاب  و كالمـ  بـاا      

 (175: 1 )امین، « خارج است.

داشـته و   برای نمونه بانو مجتهـده امـین در آخـر سـوره بقـره بـه نظـم ایـن سـوره اشـاره          

ــ ــان م ــد یبی ــس از آنكــه   : »کنن ــد پ ــه گوین ــب آی ــت نظــم و ترتی بعضــ  از مفســرین در كیفی

خداونــد در ایــن ســوره مباركــه جمــع نمــوده بــین مبــان  شــرع از علــم دیانــات از توحیــد   

نبــوت معــاد و از علــم فــروع صــالة، زكــاة، قصــاص، حــج، صــوم، جهــاد، احكــام حــیض،   

ـ       ع، ربـا، دیـن، پـس از ایـن احكـام در مقـام تهدیـد        طالق، عـده، مهـر خلـع، ایـالء، رضـا، بی

هــا اســت ملــك خــدا و  برآمــده كــه گوشــزد بشــر نمایــد كــه آســمان و زمــین و آنچــه در آن

ــزد او      ــاطن ن ــاهر و ب ــه دارد و ظ ــم او احاط ــز عل ــت و نی ــتیالى او اس تحــت تصــرف و اس

 و هـر  کنـد  یمكشوف و پدیدار است و هـر كـه را خواهـد بـه عمـل نكوهیـده وى عـذاب مـ        
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و كسـ  را بـر وى بحثـ  نیسـت پـس بایسـت  خـوددارى كنیـد و          بخشـد  یكه را خواهـد مـ  

 (467: 9 .)امین، دییمخالفت نوامیس شرع را ننما

 مبانی خاص . 9-4

تفســیر قــرآن، آن دســته از مبـانی اســت کــه هریــک   یهـا  مقصـود از مبــانی خــاص روش 

ــر آن اســاس، آن یهــا از روش ــر اســاس آن   تفســیری ب هــا را اتخــاذ کــرده و تفسیرشــان را ب

ــد بــه اســتوار ســاخته ــر آن مبــانی اتفــاق   کــه یطــور ان ــا اکثــر پوینــدگان آن روش ب همــه و ی

 (94 :1993دارند.)آزاد، رضایی کرمانی، 

 در مخزن العرفان ییگرا علم. 1-9-4

انـد ایشـان علـم     علمـی توجـه داشـته   بانو مجتهده امین در تفسیر خود بسـیار بـه مباحـث    

گانــه  علــم ضــرورى بــدیه  كــه یــا از طریــق حــواس پــنج  -: اولداننــد یرا بــر دو قســم مــ

ــاس نمــودن، چشــیدن معلــوم مــی       هــا را گــردد و ایــن دیــدن، شــنیدن، بوئیــدن، احس

اش نامنــد مثــل دو دو تــا چهارتــا اســت و امثــال آن از  اولیــه اتیهیمحسوســات نامنــد یــا بــد

ــه د ــوم  ك ــل و برهــان نمــی عل ــه دلی ــاج ب ــات آن محت ــم نظــرى و آن   -دوم .باشــدر اثب عل

و آدم عاقــل  میباشــ یو برهــان مــ لیــدانســتن معلــوم  اســت كــه در اثبــات آن محتــاج بــه دل

و آیـه اعتـراض بـه     دهـد  یدر علوم نظرى بـدون موافقـت بـا دلیـل ترتیـب اثـر نمـ        وقت چیه

       علـو    هـا  نیـ كـه نـه بـا خـود ا     نـد ینما یرا عبادت مـ  ییها خردان بت مشركین نموده كه این ب 

ــه ــه      و مرتب ــد و ن ــرود آورن ــان ف ــل آن ــلیم در مقاب ــر تس ــد و س ــاهده كنن ــه مش اى هســت ك

 نیـ هـا علمـ  بـه ا    هـا حجـة و دلیلـ  نـازل فرمـوده و نـه آن       خداوند تعال  براى پرسـتش آن 

 .پرستش دارند بلكه صرف تقلید پدران است

سـوره انبیـا    91انـد بـرای مثـال آیـه      کـرده  مـی دارد هـم اشـاره   ایشان به آیاتی که جنبـه عل 

ْ ْ  أ   م             أ  و  ل م  ی ر  ال ذ ین  ك ف ر وا أ ن  الس ماوات  و  ال أ ر ض  كان تـا ر ت قـا  ف ف ت ق ناه مـا             » ْ    ْ       أ    ْ  ْ ـ م   ْ  م    مـ            أـْ     ْ در ایـن آیـه هـم از    « ْ     ْ      ـ     َّـ      

ْ    ْ       أ         أ ن  الس ماوات  و  ال أ ر ض  كان تـا ر ت قـا       : »کنـد  یتفسیر طنطاوی نقل م و زمـین  هـا   یعنـ  آسـمان  « ْ  م    مـ            أـْ   
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هـا                                               هـا را از هـم جـدا نمـودیم و ات حـاد آن      هـم بودنـد )ففتقناهمـا( و مـا آن     بـه  ملتحم و متصل

و این مطلب مطابق اسـت بـا كشـفیات اهـل اروپـاى ایـن زمـان كـه آنـان          « را زائل گردانیدیم

هــا                                                                   اى بــود شــبیه بــه آتــش و بــا زمــین و ســی ارات و توابــع آن انــد ابتــدا خورشــید كــره گفتــه

ــلیم ــ  هــا ونی ــه دور خــود م ــد و   دیــچرخ یســال ب ــین از خورشــید جــدا گردی پــس از آن زم

هــا                                                                                         همچنــین ســی ارات از خــط اســتواء شمســ  از خورشــید جــدا گردیدنــد و جــدا شــدن آن

دیگـر   یهـا  نیاز جهت سـرعت سـیر شـمس و جریـان او دور خـود بـود و زمـین مـا و زمـ         

تمـام                          مـا و سـی ارات دیگـر   ها از خورشـید دور شـدند زیـرا كـه شـمس       همه آن اند ارت  ی كه س

بینـیم گویـا یـك     و هـر شمسـ  كـه مـا مـ       انـد  نیهـا داراى زمـ   و تمـام آن  انـد  ارت  ی ها سـ  آن

پـس ثابـت شـد كـه زمـین مـا مشـتق از خورشـید و          :نمایـد، تـا آنجـا كـه گفتـه      اى م  ستاره

هـر   طـور  نیتـر و همـ   تـر از خـود و آن نیـز از خورشـید بـزری      خورشید از خورشـید بـزری  

                        و حـد  یقـف نـدارد و     رود یترتیـب بـاال مـ    نیتـر از خـود و بـه همـ     شمس  از شمس بـزری 

ـ فهمـد، ا  و انتهـاى آن را نمـ    گـردد  ی                فكر بشر متحی ر م اسـت حكایـت عـالم  كـه مـا در       نی

ـ     آن سكونت داریم و این است قـول بـین اروپـای                        َّـ         سـی دنا محمـد صـل  الل ه      ه هـا كـه كـافر ب

و هـیچ خبـر از قـرآن ندارنـد و ایـن رأى در ایـن زمـان مشـهور          ندباشـ  ی                   علیه و آله و سل م م

 .(969: 9 است )امین، 

ْ ـ         و  ج ع ل نـا م ن  ال مـاء  ك ل  ش ی         »در ادامه همین آیه آمـده اسـت     یعنـ  و مـا از آب   «      ـ   ء  ح ی            أ     ـ     أ       ـ َّ 

ْ ْ ــ     ــ َّ     مــ     ــ  و  الل ه  خ ل ق  ك ل  د اب ة  م ن           »هــر حیــوان  را آفریــدیم چنانچــه در جــای دیگــر آمــده اســت:         َّــ م 

ــاء  ــور، «)      م ــاى عصــر    46ن ــات آن از آب اســت، و علم ــه حی ــائ  ك ــر بن ــت ه ــین اس ( و چن

 حاضر گویند هـر حیـوان  ابتـدا در دریـا آفریـده شـده و اصـل تمـام پرنـدگان و حیوانـات           

                                                                                                       بـر ى از دریـا تكـو ن گردیــده و بعـد بـه كثــرت زمـان بـا حیوانــات بـر ى منطبـع گردیدنــد و          

 (966: 9 از اعجاز قرآن است.)امین،  ها نیا

ْ   ا             ث ـم   اس ـْتو ى إآْلـ  الس  ـم اء  و ه ـی  دمْخـانا       »سـوره فصـلت    11بانو مجتهده امین در ذیـل آیـه    ْ      آْ                      م          

ْ                        ْفْقاْل ْله ا و ل لأـْأر ضآ ائأت ی ـا ْطو ع ـا ْأو  ْكر ه ـا ْقاْلْتـا ْأْتی ْنـا ْطـائ ع ین            ْ   ْْ    ْ ْ  ْ       ْ     ْ       ْ ْ    آ   أ       ْ  ْ          أ   ْ اسـت  »: مفسـرین  کننـد  یبیـان مـ  « ْ 
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ـ     قصـد گرفتـه   یرا به معن« یو انـد كـه پـس از اتمـام خلقـت       ین گفتـه انـد و در معنـ  آیـه چن

آسـمان دود بـود یعنـ  بخـار زمـین       کـه  یخلقـت آسـمان قصـد نمـود درحـال      یسـو  زمین به

انـد كـه    و ایـن آیـه را دلیـل گرفتـه     .نمـود  یبود كه بـه بـاال متصـاعد گردیـده و مثـال دود مـ      

در ایـن معنـ  ایـن آیـه بـا آن آیـه كـه         خلقت زمین پیش از خلقت آسمان شده لكـن بنـا بـر   

ْ      ـ      ـ              و  ال أ ر ض  ب ع د  ذل ك  د حاهـا       »فرمـوده:   91سوره )النازعات( آیـه   نمایـد و  منافـات پیـدا مـی   «      أـْ   

و پـس   شـده  دهیـ طـور پیچیـدگ  آفر   انـد اول زمـین بـه    مفسرین در پاسخ ایـن اعتـراض گفتـه   

هـا زمـین كشـیده و پهـن گردیـده و       از آن آسمان خلقـت گردیـده و پـس از خلقـت آسـمان     

لكــن ایــن توجیــه بــه نظــر درســت  .بــین دو آیــه منافــات  نخواهــد بــودایــن توجیــه  بنــا بــر

ــده شــده و در آن     نمــ  ــین آفری ــه در دو روز زم ــاال تصــریع دارد ك ــه ب ــه در آی ــرا ك ــد زی آی

و معلـوم   شـود  یهـا بـا هـم چهـار روز مـ      های  افراشته گردیده كـه خلقـت زمـین و كـوه     كوه

ـ        است خلقـت كـوه   ده و پـس از آن بـه )ثـم( كـه     هـا بعـد از كشـیده شـدن زمـین واقـع گردی

ـ  آْ ـ     مـ         إ ل   الس ماء ( ا                                   م    ْ   مشعر بر تراخ  است فرموده )ث م  اس ت وى بیـان دلیـل بـر ایـن خواهـد       طـور  نی

بـانو مجتهـده امـین    « .هـا قصـد نمـود اسـتوا آن را بـا آسـمان       بود كه پس از اتمام زمین و كوه

ت و بـه روایـات   به همین ترتیب نظـر برخـی و اشـکاالت را در ایـن بحـث بیـان نمـوده اسـ        

 .برد یهم استناد کرده است و از دیگر آیات قرآن هم بهره م

ــه   ــل آی ــرق در    91و  13ایشــان در ذی ــدوث ب ــت ح ــا را در عل ــار علم ــره گفت ــوره بق س

   ـ          عل ت صـورى    .9   ـ          عل ت غـای     .9   ـ           عل ت فـاعل     .1و بـه علـل چهارگانـه )    کنـد  یآسمان بیـان مـ  

ه شـده یـا لبـاس دوختـه شـده و بـاق        . نظـر كـن بتخـت سـاخت    کند ی                   عل ت ماد ى( اشاره م. 4

ــك از آن     ــر ی ــه ه ــین چگون ــادى و بب ــودات م ــت     موج ــار عل ــ  از آن چه ــدون یك ــا ب ه

علت فـاعل  تخـت، نجـار اسـت كـه بـه عمـل خـود صـورت تخـت را            باشد ینم ریپذ تحقق

آورد، علـت غـای  تحـت كـه محـری عمـل نجـار گردیـده نشسـتن روى آن تخـت            پدید م 

ـ   ، علـت صـورى   سـازند  یا آهـن یـا هـر چـه از آن تخـت مـ      است، علت مادى تخت چـوب ی

و آن  ردیپـذ  ی                                    ـ           ـ      ـ                    تخت همان صـورت تختـ  اسـت كـه پـس از تحق ق آن سـه عل ت تحق ق مـ             
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اسـت   طـور  نیصورت تخت  است كه به آن لحـاو آن چـوب یـا آهـن را تخـت گوینـد، همـ       

و بـدون   گـردد  یتمام موجودات مادى طبیعـ  كـه پـس از تحقـق ایـن چهـار علـت پدیـد مـ         

تـوان فهمیـد كسـان  كـه در رعـد و بـرق قائـل         نجـا یازا ها وجود آن محال اسـت.  از آن یك 

و میگوینـد صـداى    داننـد  یانـد كـه آن را مسـتند بـه علـل عالیـه مـ        شـده  یعـ یرطبیبه امـور غ 

هـا علـت فـاعل  اولیـه اسـت یـا علـت         اسـت غـرض آن   هـا  نیـ ملك یا تسبیع ملك یا غیـر ا 

انـد و كسـان  كـه حـوادث را مسـتند       غای  است و چشـم از علـل مـادى و صـورى پوشـیده     

آیـد و   هـا همـان محسوسـات اسـت و آنچـه بـه حـواس مـ          هدف آن دانند یبه امور طبیع  م

، 1 همـو، .)شناسـند  یهـا كـور اسـت و علـل فـاعل  و غـای  موجـودات را نمـ         چشم باطن آن

161  ) 

حیوانـاتی کـه خداونـد در قـرآن      یهـا  یژگـ یایشان در حـین تفسـیر خـود بـه برخـی از و     

ازجملـه زنبورعسـل، عنکبـوت، مورچـه. ایشـان در ذیـل آیـات         کننـد  یبرده است اشاره مـ  نام

: مورچــه كــه کنــد یبیــان مــ یســوره نمــل کــه داســتان ســلیمان و مورچــه آمــده اســت، ســال

او ســلیمان )ع( چنــین معنــای  را بفهمــد و خبــر دهــد، صــوت و صــدا نــدارد كــه از صــداى 

 گونـه  نیـ و بـانو ا  .هـا خبـر داد   از كجا دانست، و نیز مورچه بـه چـه لغتـ  بـه دیگـر مورچـه      

( و در ادامـه بـه نقـل    913 :3 کـه علـوم انبیـاء )ع( مـوهبت  اسـت  و.... )امـین،        دهد یپاسخ م

مورچــه : »دیــگو یچــه مــاز شــیخ طنطــاوی صــاحب تفســیر جــواهر از عجایــب خلقــت مور

 دیــنما یو سیاســت مــ کنــد یمانــد، تــدبیر مــ جــدا كــار و فعــل و عمــل وى بــه ســالطین مــ 

ــان ــور هم ــ   یط ــدبیر و سیاســت م ــود ت ــوی در مملكــت خ ــه مل ــدینما یك ــه ن ــین چگون ، بب

هـا   هـا غرفـه   و در آن سـازد  یهـا خانـه مـ    و در آن دهـد  یهـا ترتیـب مـ    مورچه در زیر زمین ده

تـا اینكـه آنجاهـا را     دهـد  یترتیـب مـ   هـم  یو طبقـات بـر رو   دهـد  یها قرار م و دهلیزها و پله

هـا را زیرتـر    از حبوبات پر نماید و براى زمسـتان خـود ذخیـره كنـد و چگونـه بعضـ  خانـه       

ــ  ســازد یمــ ــا آنكــه از جریــان آب محفــوو مانــد، و بعضــ  را بــاال م ، و بعضــ  را ســازد یت

كـه آب بـاران در آن جـارى گـردد، و عجیـب اسـت كـه حبوبـات را در          سـازد  یف آن ماطرا
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ـ (  ازجملـه عجا 991:  3 )امـین،   دهـد  یمرتبه پائین قـرار مـ   اسـت كـه    نیـ عمـل مورچـه ا   بی

نتوانــد كمــ  از آن را  ییتنهــا هرگــاه یكــ  از مورچگــان چیــز بزرگــ  را بخواهــد ببــرد و بــه

ــ ــگ یم ــ ردی ــردد یو برم ــرادران خــ گ ــزد ب ــدرى آن ن ــه ق ــا  ود از مورچگــان و ازآنچــه گرفت ه

ــ ــا آن دهــد یم ــ و ب ــد یهــا برم ــا خــود همــراه   و هــر مورچــه گردن ــد ب اى را كــه در راه دیدن

و بـه   کننـد  ی، پس ببین چگونه جمـاعت  از مورچگـان بـا هـم معاونـت و كمـك مـ       ندینما یم

عاونــت و بــه منــزل خــود و ایــن م کشــانند یتمــام مــ تی                                       ات حــاد آن شــیئ  ســنگین را بــا جــد

هــا را بــه مطلوبشــان و از اینكــه از دشــمن فــرار كننــد  تــر اســت در رســانیدن آن اتحــاد مهــم

در « .تــر اســت از تحلیــه در طلــب مقصــود زیـرا كــه تخلیــه یعنــ  خــال  شــدن از ضــد مهــم 

ادامه بـه زنـدگی اجتمـاعی مورچـه اشـاره کـرده و آن را بـا زنـدگی نظـام اجتمـاعی مقایسـه            

كننـد تـا اینكـه                                               ـ                 مقایسه كن با نظـام مورچـه بـراى كسـان  كـه تعق ل مـ                      نظام ام ت را :»کند یم

ــ   ــافع اجتمــاع م ــب ن ــه مورچگــان در طل ــد چگون ــد و بدانن ــات را بفهمن ــد یحــال کائن و  کنن

زبـان از روى حكمـت عمـل نكننـد گمـراه و       قـدر حیـوان بـ     امت وقتـ  در طلـب نـافع بـه    

نســانیت ســقوط نمــوده   نــادان هســتند و در گمراهــ  و ضــاللت خواهنــد مانــد و از ا     

ــت.)امین، ج ــوارد 999، ص: 3 اس ــه م ــه ب ــوع    ی( در ادام ــل، ن ــه در عم ــت مورچ ــون دق چ

هـا   ، نـوع بنیـایی آن  شـان یها غذا و چگـونگی نگهـداری، سـاختمان هندسـی خانـه      یآور جمع

 و.... پرداخته است

 در مخزن العرفان ییگرا عقل. 6 

هــاى بیكــران خــدای   قــدرت                                                             قــو ه عقــل و فكــر بــاالترین فــیض ســبحان  اســت و منبــع 

است شـخص متفكـر تجلیـات و ظهـورات قـانون ازلـ  و فـیض سـبحان  را در هـر یـك از           

)امــین،  .بینــد و شــناختن نفــس خــود عبــارت از همــین اســت  گــر مــ                       ذر ات كائنــات جلــوه

ــدركات      31، ص: 19 ج ــدر م ــت هرق ــل وى اس ــات عق ــه منطوی ــته ب ــان بس ــرافت انس (  ش

ــ  شــر ــر فیعقل ــه همــان ن ت ــر فیســبت روح و حقیقــت انســان شــر باشــد ب ــال ت ــر یو ع  ت
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ْ ـ م   ـ      َّـ    آ  ـ         آ َّـ    ـ     ـ             و  م ن  ی ر غ ب  ع ن  م ل ة  إ ب راه یم  إ ل ا م ن  س ف ه                  »( بـانو در ذیـل آیـه    39: 19 . )امـین،  گردد یم      ـ       

نمایــد لكــن  : آدم ســفیه و نــادان از ملـت و كــیش ابــراهیم اعـراض مــ   کنـد  یبیــان مــ« ْ  أ  ـ م ن ف س ه   

ــی فهمــد یانســان عاقــل دانشــمند چــون مــ . و در ادامــه  دهــد ین حــق و باطــل را تمییــز مــب

العقـل مـا عبـد بـه الـرحمن و اكتسـب بـه        : »کنـد  ینقـل مـ   السـالم  هیـ حدیثی از امام صادق عل

و بــه عقــل اســت كــه انســان تحصــیل  شــود یبــه عقــل خــداى رحمــن عبــادت مــ« الجنــان

 .(31: 9 گردد.)امین،می زیو در اثر آن به بهشت عدن فا دینما یسعادت و فضیلت م

ــه   ــل آی ــ   93و در ذی ــان م ــراف بی ــوره اع ــد یس ــ     ق ل  أ م ر  ر ب ی ب ال ق س ط  و  أ ق یم وا             : »کن ــ      ْ     م ــ   آ  أ     ــ      ِّ ــ أ ْ      

ُ       آ          مـ  م  م أ    ـ    ْ ـ م    ِّ        و ج وه ك م  ع ن د  ك ل  م س ج د  و  اد ع وه  م خ ل ص ین  ل ه  الـد ین         ـ اشـاره اسـت بـه ا   «  م م           أ      اضـافه بـر    کـه  نی

ـ نما ی قبـیع مـ  حکـم عقـل و در نظـر عقـال     و بـه آنچـه بـه    کند یاینكه خدا امر به فحشاء نم  دی

، امر فرموده بـه قسـط و عـدالت، و آن صـفت ارجمنـدى اسـت كـه جـامع تمـام          کند یامر نم

ــ         ــنات عقالئ ــه از محس ــت و آنچ ــجاعت و حكم ــت و ش ــت از عف ــ  اس ــنات عقل محس

ــارى، عاطفــه و گذشــت و غیــر ا  رود یبشــمار مــ ــمثــل ســخاوت، بردب چــون خــداى  هــا نی

ضــل و صــفت رحمــان  عــالم را آفریــده و تعــال  خیــر محــض و كامــل اســت و از روى تف

                                                فرمــوده كــه در تمــام اعمــال و افعــال حــد   یرو انــهیبنــدگان را امــر بــه قســط و عــدالت و م

 (135: 6 )امین، .دییوسط را مراعات نما

ْ ـ     أ    ـْ         س ب یل  ر ب ك  ب ال ح ك م ة  و  ال م و ع ظ ة  ال ح س ن ة                  م  آ    اد ع  إ لـ  »سـوره نحـل   196و بانو در ذیل آیـه     ـ آ  آ    ِّـ    آ  أ   أ  ـ        أ      

 یتعـال  حـق  یسـو  بـه  ییسـه طریـق بـراى ارشـاد خلـق و راهنمـا      «  أ م    آ  َّ         ْ      مل ه م  ب ال ت ی ه ی  أ ح س ن        و  جاد 

ـ فرما یبه رسولش دسـتور مـ   طریـق حكمـت و شـاید مقصـود از حكمـت، حكمـت        -: اولدی

كـه مـردم را از    گردانـد  ی                           ـ                           ـ                 نظرى باشد كه رسـول صـل   الل ه علیـه و آلـه و سـل م را موظ ف مـ          

مبـدأ متعـال ارشـاد گردانـد تـا اینكـه        ییراه معرفـت و شناسـا   راه برهان و دلیـل عقلشـان بـه   

هـا   شـان بـه حقـائق پـ  ببرنـد و دیگـر شـک و ریبـ  پیرامـون آن          خودشان به عقل خدا داده

 .(951: 7 )امین،  .نگردد
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 جانبه یا توسعه نظر در تفسیر آیات توجه همه. 1-6

هـا نظـر داشـته     جنبـه ایشان در تفسـیر خـود یـک گـرایش را انتخـاب نکـرده و بـه همـه         

                                                                                            است این خود اهمیت اجتماعی تفسـیر ایشـان اسـت اگـر فقـط صـرفا  بـه یـک گـرایش نظـر           

نداشــتند. ایشــان در تفســیر خــود هــم از آیــات قــرآن  اتیــداشــتند نگــاه توســعه نظــری درآ

در هـر مبحثـی ایشـان سـعی           بـا  یتفسـیر قـرآن بـه قـرآن، تقر     یا گونـه  ، یعنی بهکند یاستفاده م

ــاره    نمــوده اســت  ــه اش ــن نکت ــه ای ــم ب ــه خــود ه ــد و در مقدم ــات اســتفاده کن از دیگــر آی

انــد. هــم از روایــات اســتفاده نمــوده امــا نــه بــه شــکل مجــزا بلکــه در حــین بحــث و  داشــته

انـد امـا نـه بـه معنـای       پاسخ به سؤاالت هـر جـا نیـاز بـه مکمـل بـود از روایـات بهـره بـرده         

فلسـفی   یهـا  عقلـی، گاهـا هـم از واژه   ، هـم از مباحـث   یـی روا ریشیوه و روش مسـتقل تفسـ  

روش غالــب ایشــان نیســت کــه خاصــا بــه یــک  کــدام چیامــا هــ ردیــگ یو عرفــانی کمــک مــ

جانبــه و توســعه نظــر  هــا بهــره بــرده اســت و نگــاه همــه روش بدــردازد بلکــه از همــه روش

 داشته است.

 به شبهات نیازهای زمانه ییگو پرداختن به تفسیر عصری و پاسخ. 9-6

ــی  ــاید یک ــه ش ــاه هم ــایج نگ ــاعی     از نت ــیر اجتم ــرات تفس ــز از اث ــیر و نی ــه تفس ــه ب جانب

کـه یـا در    یبـه شـبهات اسـت. بـانو مجتهـده در ذیـل بسـیاری از آیـات سـؤاالت          ییگـو  پاسخ

صــورت شــبهه بیــان شــده اســت و یــا در جامعــه وجــود داشــته اســت را بیــان    مقــاالت بــه

نمــوده اســت و ســعی نمــوده اســت بــه ایــن ســؤاالت پاســخ دهــد. بــانو مجتهــده امــین در  

، پرهیــز از طــرح گســترده مباحــث یســینو روش تفســیری خــود مــواردی را از جملــه ســاده

سـائل اجتمـاعی، توجـه بـه شـبهات عصـر جدیـد را        ادبی، فقهی، کالمی و توجه بیشـتر بـه م  

کـاربرده اسـت و بـه مباحـث تربیتـی، اخالقـی، اجتمـاعی عنایـت          مورد توجه قـرار داده و بـه  

 نیتـر  و ایـن مهـم   دهنـد  ی                                                                زیاد دارد مخصوصا  نسبت بـه شـبهات روز کـه مطـرح و پاسـخ مـ      

رخـی  ویژگی تفسـیر اجتمـاعی ایشـان اسـت در ذیـل بـه شـیوه روش مضـمون موضـوعات ب         
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شــده اســت و کدگــذاری و تحلیــل مضــمون صــورت   هــا مطــرح از ایــن شــبهات و پرســش

 جانبه این مفسر نشان داده شود. گرفته است تا دید همه

 پژوهش یها افته. ی5

 پایه یها تحلیل مضمون: الف

در تحلیل مضمون پایـه سـعی شـده اسـت پـنج جـزء اول قـرآن کـه بـانو مجتهـده امـین            

ــ  ــا ســؤاالت پاس ــبهات ی ــه ش ــ ب ــل مضــمون موردبررس ــق روش تحلی  یخ داده اســت از طری

 .شود یارائه م 9و  1شده که در جدول شماره  یبند مقوله ها یژگیقرارگرفته و این و

 : بررسی ابعاد مختلف در تفسیر مخزن العرفان1جدول شماره 

 مضمون شماره آیه  جمالت تفسیری   ردیف

مـزاج بـدن از حـد     کـه  یتشبیه مریضی قلـوب بـه مریضـی بـدن کـه هنگـام       

و بــر یکــی از اخــالط چهارگانــه خــون، صــفراء،  گــردد یاعتــدال خــارج مــ

وقـت   آن گـردد  یمـریض مـ    سوداء، بلغم، غلبه نمود بـر بـاق  اخـالط انسـان    

ــ  ــه مــداوا از حــد انحــراف برم بــه حــد  گــردد یاگــر قابــل اصــالح باشــد ب

 یطـور  ، لكـن ممكـن اسـت بـه    گـردد  یاعتدال و مرض به صحت تبـدیل مـ  

 .نباشد ریپذ اعتدال خارج گردد كه عالجاز 

 1 :

193 

 

ــه  ســوره  11آی

 بقره

ــا   ــق بــ تطبیــ

ــائل  مســـــــ

ــل ــم  قابـ  –فهـ

 علمی

ــائل  مســـــــ

 اخالقی

 انفاق چیست و معن  رزق كدام است    

 علم است یا مال یا نفقه

 1 :

116 

 

ســوره  9آیــه 

 بقره

ــال،   ــاق مـ انفـ

ــم،  ــاق علـ انفـ

ــی  ــه، معنـ نفقـ

 عام انفاق

 حدوث برق()گفتار علماء در علت  

 )بیان علل چهارگانه( 

                         عل ت ماد ى،              -4          عل ت صورى  -9          عل ت غای   -9           عل ت فاعل   -1

 1 :

161 

ــه   بقره 91و  13 ــاره بــ اشــ

 بحث علمی

 جامع و کامل بودن دین اسالم 

 

 1 :

997 

ــه  ســوره  99آی

 بقره

جــامع و کامــل 

ــن   ــودن دیـ بـ

 اسالم



 در جهان اسالم؛ فرصتها و چالشها میقرآن کر یاجتماع ریتفس یالملل نیب شیهما نینخست          364

 

 

: 1  پیامبرانپاسخ به شبهه معجزات حسی بودن  

994 

ــه    ــه بــ توجــ

 شبهات روز

پاســـخ شـــبهه 

ــزات  معجـــــ

حســــــــــی 

 پیامبران قبلی

پاسخ عقلی بـه شـبهه چگونـه ممكـن اسـت از یـك سـنگ كوچـك دوازده          

 .چشمه آب جارى گردد

 1: 

949 

ــه  ســوره  51آی

 بقره

ــه   ــه بــ توجــ

ــبهات روز  شــ

با پاسخ عقلـی  

 19بــه شــبهه  

چشـــــــمه از 

 سنگ آمدن

شــود جنایــت و خیــانت  كــه از آبــا و اجــداد  اگــر گفتــه» پاســخ بــه شــبهه  

 ها دارد  آن ذریه و اوالده چه ربط  ب دینما یبروز و ظهور م

 1 :

961 

ــه  ســوره  51آی

 بقره

پاسخ به شـبهه  

ــه  در حیطـــــ

 عدل خداوند

چگونـه ممكـن اسـت كـوه بـا ثقالـت و سـنگین  كـه دارد         » پاسخ به شـبهه   

ن باشـد افراشـته شـود                                                          در وسط هوا بدون سـتون یـا چیـزى كـه مت كـ  بـر آ      

ــرى اســت غ  ــن ام ــد و ای ــد ت  دوام نمای ــ                                              و م ــ    رممکنی ــان طبیع ــرا مك زی

ــر بقســر قاســرى از مكــان طبیعــ  خــارج     ــین اســت و اگ ــل زم جســم ثقی

 «  به مکان خود  گردد ی              گردد فورا  برم

 1 :

967 

ــه  ســوره  59آی

 بقره

توجه به شـبهه  

 و پاسخ علمی

: 1  شبهه تناسخ 

951 

ــه  ســوره  56آی

 بقره

پاســـخ شـــبهه 

 تناسخ

كــه از حضــرت صــادق از  کننــد یدر كتـاب فقیــه از زراره چنــین روایــت مـ   

خلقت حـوا سـؤال شـد و اینكـه گوینـد وقتـ  خداونـد آدم را خلـق نمـود          

از دنــده چــ  وى حــوا را بیــرون آورد حضــرت در پاســخ فرمــود: ســبحان 

ـ           راى    َّ                                                                            الل ه و تعـال  آن ذلـك علـو ا كبیـرا، آیـا خداونـد قـدرت نداشـت كـه ب

اى خلــق كنــد از غیــر دنــده او، و ایــن كــالم شــنیع  اســت كــه   آدم زوجــه

بعض  از آدم زوجـه وى واقـع گـردد تـا آنجـا كـه گویـد حـوا از          گفته شود

ــار صــدرالمتالهین را هــم    ــه گفت ــده و در ادام فاضــل طینــت آدم خلــق گردی

 کند یبیان م

 1 :

959 

پاسخ به شـبهه   بقره 96آیه 

ــاعی  اجتمـــــ

خلقت حـوا از  

چـ  ادم   دنده

با پاسـخ نقلـی   

 و عقلی
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بیان معنی سحر، اقسـام سـحر، بیـان شـبهات گونـاگون دربـاره سـحر، فـرق          

 آن با معجزه

 119 هیــــــــآ 6: 9 

 سوره بقره

ــه   ــه بــ توجــ

ــائل  مســـــــ

ــاعی  اجتمـــــ

چــون ســحر و 

پاســـــخگویی 

ــبهات   ــه ش هم

 پیرامونش

  اعتراض 

نـور  این مطلـب مخـالف وجـدان اسـت زیـرا بنـا بـر اینكـه تمـام الـوان از           

شمس پدیـد گردنـد بایسـت  در شـب كـه خورشـید از زمـین غائـب اسـت          

ــد باا  ــاهر نباش ــ  ظ ــهیرنگ ــه در    نک ــاه بلك ــراغ و م ــرق و چ ــن  ب در روش

 .شود یروشن  ستارگان نیز الوان دیده م

  پاسخ

ــ     ــد م ــوان پدی ــره ال ــاه و غی ــرق و م ــن  ب ــد  آرى در شــب و در روش گردن

ــات  ــی لكــن بایــد دانســت كســان  كــه از روى تجربی  بســیار و مطالعــات ب

گـردد   نمایند كـه تمـام الـوان از نـور شـمس پدیـد مـ         شمار چنین اظهار م 

معتقدنــد كــه نــور كواكــب و ســتارگان و كــرات مثــل مــاه تمامــا از اشــراق  

 ها را روشن نموده.... ها تابیده و آن نور خورشید است كه بر آن

 9 :

49 

 116آیــــــــه 

 سوره بقره

پاســـخ شـــبهه 

ــون  پیرامــــــ

قـت  مسائل خل

اســـــــمان و 

زمــــــــین و 

 خورشید

: 9   شود یبیان ادله مختلف در استجابت دعا چرا دعا مستجاب نم 

991 

 195آیــــــــه 

 سوره بقره

علـــــــــــت 

مســـــــتجاب 

 نشدن دعاها

 پاسخ به شبهه تنازع بقا 

 

 9 :

977 

 961آیــــــــه 

 سوره بقره

قاعـده   توجه به

ــاء و   ــازع بق تن

ــاب  انتخــــــ

 طبیعی

 :9 بحث وسع کرسیه السموات و االرض 

934 

 966 هیــــــــآ

 سوره بقره

ــدار و  اقتــــــ

ــت  قیومیــــــ

 خداوند

حکـم زمـان معاملـه را     96سوره بقـره کـه آیـه دیـن اسـت       999در ذیل آیه  

 کند یبیان م

9 :

461 

 999آیــــــــه 

 سوره بقره

حکـم   96بیان 

 زمان معامله
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ــن باا  ــهیلك ــل      نک ــاع  مث ــور اجتم ــئون و ام ــیارى از ش ــرد در بس زن و م

ــرف ا    ــت، تص ــر، حری ــتقالل فك ــردى و   اس ــور اجتمــاع  و ف رادى در ام

ــاح       ــود ف ال ج ن ــور شخصــ  خــود چنانچــه فرم ــار او در ام ــ   م                       تصــرف و اختی  ْ                                               

ـ   ْ              ْ    أ        ْ أ    ـ آ م  آـ  أ     م               ع ل ی ك م  ف یما ف ع ل ن  ف ی أ ن ف س ه ن  ب ال م ع ر وف  و غیـر ا       باشـد  یمسـاوى مـ   هـا  نی

ــاا ــر    حــال نیب ــرق دارد چنانچــه اگ ــرد ف ــا م ــات دیگــر زن ب از بعضــ  جه

ــطین از م  ــود متوس ــه ش ــاغ و   مقایس ــل دم ــه مث ــیات كمالی ــا در خصوص رده

ــه قــوى  ترنــد از زن لكــن  قلــب و شــرائین و اعصــاب و قــواى بــدن  و جث

مثل عاطفه، رقـت قلـب، میـل بـه جمـال و زینـت بـر مـرد          یزن نیز به جهات

ــرد    ــر زن ایــن اســت كــه حیــات م ــرد ب ــازات م ــاز دارد و دیگــر از امتی امتی

 ت.حیات تعقل  است و حیات زن حیات احساسات  اس

9 :

995 

بیــــــــــــان  بقره 999آیه 

 یهـــا تفـــاوت

 زن و مرد

شرایط آمر به معروف کـه مطـاع باشـد، قـوی باشـد یعنـی قـوت ارشـاد بـه           

 معروف داشته باشد، عالم به معروف و منکر باشد

9 :

916 

 114آیــــــــه 

 عمران آل

ــر  ــرایط آمـ شـ

ــروف و   ــه مع ب

 نهی از منکر

از طریـق معاملــه بیـع و شـراء زیـاد كـرد و مــردم را در       شـود  یمـالی كـه مـ    

كـه   گـذارد  یو راكـد مـ   دهـد  یرفاهیت انـداخت چگونـه آدم عاقـل بربـا مـ     

                                                                              اضافه بر اینكه نمو ى نكنـد خـود مـال نیـز ممكـن اسـت تلـف گـردد ایـن          

چنانچـه هـر عـاقل  كـه     « ْ   ـ َّ    َّـ م   أ    ـ        ـ م      ِّ        أ ح ل  الل ه  ال ب ی ع  و  ح ر م  الر بـا         »است كـه فرمـوده   

كـه   فهمـد  یو مـ  دانـد  یطـور وضـوح مـ    احكام شرع تدبر كنـد بـه   قدرى در

ــا عقــل و منطــق اســت اگــر در                         ــ                                                           تمــام قــوانین شــرع مطه ر اســالم مطــابق ب

معامله ربوا شـیوع پیـدا كنـد و معاملـه بیـع و شـراء كـم گـردد بـه           ی جامعه

ـ نما یاندک زمان  آن جامعـه بـه اضـمحالل و نیسـت  سـقوط مـ       و اهلـش   دی

 .گردد یو تمدن جامعه تبدیل به توحش م دگرد یفقیر و محتاج م

9 :

951 

 199آیــــــــه 

 عمران آل

ــودن  ــرام بـ حـ

ربــــا ازنظــــر 

 عقل

  شود یپاسخ این سؤال چرا انسان آزمایش م 

علــم خــدا حضــورى و محــیط بــه تمــام كائنــات اســت و شــاید مقصــود از 

                                                    ــ                                امتحــان دانســتن مــؤمنین یــا خــود انســان باشــد كــه خداونــد ای ام را بــین     

نمــوده یعنــ  گردانیــده تــا اینكــه ظــاهر گــردد و تمیــز داده   مــردم متــداول

 ها   شوند صابرین از غیر آن

چــون در نــاموس خلقــت مقــرر گردیــده كــه مــردم مــدت  بــالطبع باشــند و 

ــ  امــور  یبــه تنهــائ توانــد یبــه اجتمــاع و بــاهم زنــدگان  نماینــد احــدى نم

 معــاش خــود را تــأمین نمایــد و الزمــه اجتمــاع ایــن اســت كــه افــراد یــك 

9 :

999 

 149آیــــــــه 

 عمران آل

ــا  شیآزمــــــ

انســـان بـــرای 

 تمییز صابران

ــاعی  اجتمـــــ

ــدگی  ــودن زن ب

 انسان



 367                               مبانی و روش تفسیر اجتماعی بانو مجتهده امین در تفسیر مخزن العرفان

 

 

 جامعه از حیث اخالق و عادات و عمل و ثروت نزدیك به هم باشند  

 حـال  نیخـود عمـل كنـد لكـن درعـ      فـه یبـه وظ  یآرى باید در جامعه هرکس 

ــق      ــامالت از ح ــ  در مع ــد یك ــات نمای ــورى را مراع ــل ام ــت  در عم بایس

خود تجاوز نكنـد و اخـذ عـدوان  ننمایـد و دیگـر زیـادتر از قـدر حاجـت         

در دنیـا فــرو نــرود و بــه جمــع مـال و عنــاوین دیگــر حــریص نگــردد و از   

ــد و    ــه تمــام امی ــاى آن قرارگرفت ــاالتر كــه اس  اســاس توكــل روى پ                                                                                 همــه ب

جودات و خالق عـالم باشـد نـه بـه عمـل خـود بلكـه خـود         اتکا او بمبدء مو

و ببینـد موظـف    کنـد  یداند كه بـه امـر مـول  كـار مـ      یا را از عمل مثل بنده

 بر چه عمل  است انجام بدهد.

9 :

916 

 163آیــــــــه 

 عمران آل

عمـــل کـــردن 

ــایف   ــه وظـ بـ

 خود 

 

تـرین قـوانین    و عمـوم  نیتـر  در این آیات راجع به سه مطلـب كـه از بـزری    

ــ ــ جامع ــات   رود یه بشــرى بشــمار م ــین جمعی ــدن  و اصــالح ب ــد ن م                                           و تم

ـ ر بـه آن اسـت طـرح    یرو انـه یمنوط به عدالت و م نمـوده و بـه نیكـوتر     یزی

تـر بیـان  دربـاره ایـن مطالـب احكـام و قـوانین  ترتیـب          وجه  و به واضـع 

و دانشــمندان  دارد یو مســلمانان را موظــف بــر اجــرا آن مــ     دهــد یمــ

و دیگـر   یییـن سـه قـانون كـه یكـ  قـانون زناشـو       ا یقـدر  كـه بـه   دانند یم

قانون ارث و سوم راجع بـه ایتـام روى میـزان حكـم عقـل و منطـق اسـتوار        

گردیده كـه اگـر نبـود مگـر همـین سـه قـانون بـر حقانیـت و كامـل بـودن            

دین اسالم كاف  بود چـه جـاى قـوانین دیگـر كـه هـر یـك در جـاى خـود          

 استوار است.

4 :

11 

ســوره  9آیــه 

 نساء

ــوانین  قـــــــ

 اجتماعی

ــانون  قــــــــ

 زناشویی

 قانون ارث

 درباره ایتام

  

 ها مضمون یبند جمع .ب

 یهـا  سـازمان دهنـده و از تحلیـل مضـمون     یهـا  هـای پایـه بـه مضـمون    از تحلیل مضمون

هـا   بـه آن  9کـه در جـدول شـماره     شـود  یفراگیـر رسـیده مـ    یهـا  سازمان دهنده به مضـمون 

 .شود یاشاره م
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 ها و تدوین مضمون فراگیر مضمون یبند جمع: 9جدول شماره 

 مضمون فراگیر مضمون سازمان دهنده مضمون پایه

 بعد علمی پاسخ به شبهات مختلف علمی  علمی –فهم  تطبیق با مسائل قابل

 توجه به شبهه و پاسخ علمی

پاسخ شبهه پیرامـون مسـائل خلقـت اسـمان     

 و زمین و خورشید

 اشاره به بحث علمی

توجـه بـه شــبهات روز بـا پاســخ عقلـی بــه     

 چشمه از سنگ آمدن 19شبهه 

ــه  ــه ب ــاب    توج ــاء و انتخ ــازع بق ــده تن قاع

 طبیعی

 

 قاعده تنازع بقاء توجه به

 

 بعد نظام طبیعی

 بعد اعتقادی اقتدار خداوند اقتدار و قیومیت خداوند

 عدل خداوند پاسخ به شبهه در حیطه عدل خداوند

 تناسخ پاسخ شبهه تناسخ

 بعد اقتصادی قانون معامله حکم زمان معامله 96بیان 

 ربا حرام بودن ربا از نظر عقل

 بعد اخالقی وظایف فردی و اجتماعی  شرایط آمر به معروف و نهی از منکر

 علت مستجاب نشدن دعاها

انفــاق مــال، انفــاق علــم، نفقــه، معنــی عــام  

 انفاق

 انسان برای تمییز صابران شیآزما

 عمل کردن به وظایف خود 

 قوانین اجتماعی

 قانون زناشویی

 قانون ارث

 بعد اجتماعی قوانین اجتماعی
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 درباره ایتام

پاســخ بــه شــبهه اجتمــاعی خلقــت حــوا از 

 دنده چ  آدم با پاسخ نقلی و عقلی

 زن و مرد یها بیان تفاوت

 جامع و کامل بودن دین اسالم

توجــه بــه مســائل اجتمــاعی چــون ســحر و 

 پاسخگویی همه شبهات پیرامونش

 حکم زمان معامله 96بیان 

ــودن   آزمــایش انســان از جهــت اجتمــاعی ب

 زندگی انسان

 

 تحلیل و بررسی

ــد از        ــده ش ــان دی ــزن العرف ــیر مخ ــه در تفس ــه آنچ ــه ب ــا توج ــان در   6ب ــز اول ایش ج

ــو پاســخ ــبهات و ســؤال  ییگ ــه ش ــا و بحــث ب ــاعی،    ه ــی، اجتم ــی، اخالق ــاد علم ــه ابع ــا ب ه

جانبـه داشـته اسـت. پـرداختن      اقتصادی، اعتقادی و نظام طبیعـی پرداختـه اسـت و دیـد همـه     

به ابعاد مختلف خود در تفسـیر یـک نگـاه اجتمـاعی اسـت کـه مفسـر بـه آن عنایـت داشـته           

 است.

 یریگ جهینت

تفسـیر اجتمـاعی مخـزن العرفـان بـانو مجتهـده ایمـن         در این پژوهش به بررسـی مبـانی  -

کــه از معاصــرین اســت پرداختــه و مبــانی عــام و خــاص ایشــان در تفســیر بیــان گردیــد کــه 

آیــات قــرآن، کتــاب  ینگــر مبــانی عــام ایشــان در تفســیر اجتمــاعی عبــارت اســت از جــامع 

، اعتقــاد بــه تایــ، اعتقــاد بــه تــدبر درآیســعادت و راهنمــایی، اعتقــاد بــه منــع تفســیر بــه رأ

ــارت    ــاص عب ــانی خ ــات و مب ــنش آی ــم و چی ــم  نظ ــد از عل ــیگرا ان ــان،   ی ــزن العرف در مخ
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جانبـه یـا توسـعه نظـر در تفسـیر آیـات، پـرداختن         در مخزن العرفـان، توجـه همـه    ییگرا عقل

 به شبهات نیازهای زمانه. ییگو به تفسیر عصری و پاسخ

یشـان در تفسـیر آیـات از روش    جانبـه یـا توسـعه نظـر ا     برای تبیین نمـودن توجـه همـه   -

ــات دیگــر ایشــان   یهــا تحلیــل مضــمون اســتفاده نمــوده و پاســخ  ــه شــبهات و بیان ایشــان ب

کدگذاری گردیـد و مشـخص شـد کـه ایشـان بـه ابعـاد مختلـف اخالقـی، اعتقـادی، علمـی،            

ــن خــود از و   ــد و ای ــت دارن ــاعی، اقتصــادی عنای ــیاجتم ــا یژگ ــاعی   یه ــیر اجتم ــارز تفاس ب

 باشد. تواند یم

و پرهیــز از طــرح گســترده مباحــث ادبــی،  یســینو دیگــر ویژگــی تفســیر ایشــان ســاده-

 فقهی، کالمی و توجه بیشتر به مسائل اجتماعی، توجه به شبهات است.  

ــان نمــوده اســت و در    - ــات علمــی را بی در بحــث تفســیر علمــی ایشــان بســیاری از آی

ــه  ــم ب ــوارد ه ــی م ــرح داده  برخ ــور مفصــل ش ــاوی  ط ــیر طنط ــد و از تفس ــتفاده  ان ــیار اس بس

 اند. نموده

کـه خیلـی    شـود  یدر آخر کار تحقیقـاتی عمیـق بـر ایـن تفسـیر پربـار بسـیار توصـیه مـ         -

 در مورد این تفسیر کار نشده است.
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منهج فهم وتوجیه النص القرآنی فی التفسیر االجتماعی عند 

للسید  «من وحی القرآن»المفسرین المعاصرین ـ تفسیر 

 محمد حسین فضل اهلل أنموذجاً
 1علی زهیر هاشم الصراف

 

 الملخص

ــرى دعــت         ــیة إشــكالیة كب ــالرأی والعقیــدة الشخص ــیر القــرآن ب ــان تفس                                                                                    ك

                                                                                  المفســرون یقتصــرون علــ  تفســیر القــرآن بــاألثر أو الحــدیث واالبتعــاد حتــ   

                                                                                     عن تفسیر القـرآن بـالقرآن فضـال  عـن إیـراد الـرأی والعقـل فـی تفسـیر آیـات           

                                                                                   الكتاب العزیـز. و علیـه یعـد التفسـیر االجتمـاعی مـن أهـم وأحـداث المنـاهج          

                                                                                       لتفسیریة فـی الفكـر والتـراث ا سـالمی. وقـد نشـأ هـذا الـنهج أو النـوع نظـرا             ا

                                                                                  لمقتضــیات العصــر الحــدیث وتطــور مختلــف العلــوم ســیما العلــوم ا نســانیة   

                                                                                وتخلصا  من الجمـود الفكـری علـ  أسـلوب رتیـب وحیـد. كمـا جـاء التفسـیر          

                                                                                االجتمــاعی إجابــة  شــكالیة أخــرى أكبــر هــی تــأخر المســلمین عــن الركــب  

                                                                               لحضــاری العــالمی وغیرهــا مــن األســباب األخــرى. و نســع  فــی بحثنــا وفــق  ا

ــ  الكشــف    ــوى إل ــنص واســتقراء المحت ــل ال ــاریخی وتحلی ــل الت ــنهج التحلی                                                                                  م

ــالمی      ــراث ا س ــی الت ــة ف ــماته المختلف ــاعی وس ــیر االجتم ــوم التفس ــن مفه                                                                                  ع

ــب    ــم أســباب ظهــوره. ولتقری ــان خصائصــه ونشــأته وأه ــه وبی                                                                                 وأهــم مرتكزات

                                         
                                                            جامعة الكوفة ـ كلیة ا ثار، قسم المخطوطات والوثائق التاریخیة  . 1
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                                                                    البحـث علـ  نمـوذج مهـم مـن نمـاذج التفسـیر االجتمـاعی وهـو                        المعن  رك ـز  

                                                                               تفســیر قمــن وحــی القــرآنق للعالمــة الســید محمــد حســین فضــل اهلل ونهجــه  

                                                                                  قالحركــیق فــی التفســیر مــن خــالل اســتیحاء الخطــاب القرآنــی وفهمــه         

ــع     ــرد والمجتم ــ  بمعالجــة قضــایا الف ــنهج یمعن ــذا ال ــه. فه ــواقعی ل ــل ال                                  م                                                        والتمثی

ــی المج ــر ف ــج الســید                             وإحــداث تغیی ــرز دراســة نه                                                          تمــع وقضــایا العصــر. و تب

                                    م                                         محمــد حســین فضــل اهلل الحركــی فــی تفســیره ببمعدیــه االســتیحائی للخطــاب  

ــریم      ــرآن الك ــأن الق ــی ب ــاب القرآن ــواقعی للخط ــل ال ــه، والتمثی ــی وفهم                                                                                        القرآن

                                                                                     سیصــبع متحركــا  علــ  الســاحة ا نســانیة، فتكــون القــیم األخالقیــة العلیــا هــی 

                                                              انیة. كمـا اسـتوح  فضـل اهلل مـن القـرآن الكـریم لیعـالج                              العنوان األمثـل لإلنسـ  

                                                                               الواقع ویستشرف المسـتقبل؛ فكـان هدفـه بنـاء مجتمـع مـؤمن یعـیش ا یمـان         

            قوال  وفعال .

ــة:    ــاعی،                          الكلمــات المفتاحی ــاهج المفســرین، التفســیر االجتم ــرآن، من ــرآن، تفســیر الق                                                                         الق

                                         محمد حسین فضل اهلل، تفسیر قمن وحی القرآنق.

 المقدمة. 1

                                                                                            یعــد القــرآن الكــریم المصــدر األول واألســاس للعلــوم ا ســالمیة والكثیــر مــن الدراســات 

ــالق       ــاریخ واألخ ــد والت ــول والعقائ ــه واألص ــدیث والفق ــاالت الح ــت  مج ــی ش ــالمیة ف                                                                                             ا س

ــد تفســیره     ــق یع ــذا المنطل ــن ه ــوم والتخصصــات ا ســالمیة األخــرى. وم ــن العل ــا م                                                                                               وغیره

                                                                    القــرآن الكــریم والرافــد األصــلی لهــذه العلــوم لفهــم مفــاهیم                                     أیضــا  اللبنــة األســاس فــی فهــم 

ــم      ــذا العل ــان ه ــه ك ــوم والتخصصــات. وعلی ــذه العل ــی ه ــا ف ــتفادة منه ــة لالس ــه الكریم                                                                                                      آیات

ــف       ــی مختل ــرا  ف ــه حاض ــف ألهمیت ــن وص ــا ورد م ــق م ــم وف ــالمی والتخصــص المه                                                                                          ا س

                                                              العصور ا سالمیة ومنطلقا  هاما   بداع وتنظیر العلماء والمفسرین.
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ــرین       ــت المفس ــرى دع ــكالیة كب ــیة إش ــدة الشخص ــالرأی والعقی ــرآن ب ــیر الق ــان تفس                                                                                               و ك

                                                                                                  یقتصرون عل  تفسـیر القـرآن بـاألثر أو الحـدیث واالبتعـاد حتـ  عـن تفسـیر القـرآن بـالقرآن           

                                                                                                        فضــال  علــن إیــراد الــرأی والعقــل فــی تفســیر آیــات الكتــاب العزیــز. و علیــه یعــد التفســیر   

                                                          هج التفســیریة فـی الفكـر والتــراث التفسـیری ا ســالمی                                          االجتمـاعی مـن أهــم وأحـداث المنـا    

ــدیث       ــر الح ــیات العص ــرا  لمقتض ــدیث نظ ــیری الح ــلوب التفس ــذا األس ــأ ه ــد نش ــا . وق                                                                                                   زمنی

                                                                                                  المتطور فی مختلف العلـوم سـیما العلـوم ا نسـانیة وتخلصـا  ممـا نـال مـن الجمـود الفكـری           

                       ســیر االجتمــاعی جــاء                                                                            علــ  أســلوب رتیــب وحیــد اقتصــر علیــه التفســیر بــاألثر كمــا أن التف 

                                                                                             إجابة  شـكالیة أخـرى أكبـر وهـی سـبب تـأخر المسـلمین عـن الركـب الحضـاری العـالمی            

                        وغیرها من األسباب األخرى.

                                                                                                  فانبرینا فـی بحثنـا المختصـر هـذا البحـث فـی ماهیـة التفسـیر االجتمـاعی للقـرآن الكـریم            

                جتمـاعی وأهــم                                                                                     وإعطـاء نبـذة تاریخیــة عـن نشــأته وناقشـنا جـذوره فــی الفكـر التفســیری اال      

                                                                                                أســباب تــداول هــذا األســلوب والمــنهج التفســیری فــی العصــر الحــدیث. ثــم ركــز البحــث   

                                                                                                علــ  وصــف أحــد أهــم نمــاذج هــذا النــوع التفســیری وهــو مؤلــف العالمــة الســید محمــد   

                                                                                                 حسـین فضــل اهلل وتفســیره االجتمــاعی المهــم قمــن وحــی القــرآنق بصــفته تفســیرا  اجتماعیــا   

ــ  ــرف عل ــا التع ــاز وحاولن ــل                                     بامتی ــنهج التحلی ــق م ــی تفســیره وف ــانی منهجــه ف ــه ومب                                                                      معالم

                                       التاریخی وتحلیل النص واستقراء المحتوى.

أواْل: التفسیر االجتماعی تعریفه و نبذة تاریخیة عـن نشـأته وجـذوره فـی الفكـر      

 التفسیری ا سالمی

ــاء      ــل العلم ــن قب ــر ف م ــد ع ــده ق ــا نج ــاعی فِنن ــیر االجتم ــف التفس ــد تعری ــی تحدی                                                                                                وف

                                                                                       لمختصــین بعلــوم القــرآن الكــریم والتفســیر. لكــن نجــد أن تعــاریفهم المختلفــة               المســلمین ا

                                                                                               فیها نوع من التوسـع فـی ا طـالق وآخـر فیـه بعـض مـن الضـیق. فنـرى الـذهبی قـد عـر ف             

                                                                                                        التفســیر عامــة فــی عصــرنا علــ  أنــه یمتــاز قبأنــه یتلــون بــاللون األدبــی االجتمــاعی، ونعنــی  
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                                                ذا العصـر ذلـك الطـابع الجـاف الـذی یصـرف                                                        بذلك أن التفسیر لـم یعـد یظهـر علیـه فـی هـ      

                                                                                                       الناس عـن هدایـة القـرآن الكـریم، وإنمـا ظهـر علیـه طـابع آخـر، وتلـو ن بلـون یكـاد یكـون              

                                                                                                    جدیدا  وطارئا  علـ  التفسـیر، ذلـك هـو معالجـة النصـوص القرآنیـة معالجـة تقـوم أوال  وقبـل           

                    اغ المعـانی التـی                                                                                 كل شیء عل  إظهار مواضع الدقـة فـی التعبیـر القرآنـی، ثـم بعـد ذلـك تصـ        

                                                                                                     یهدف القرآن إلیها فـی أسـلوب شـیق أخ ـاذ، ثـم  یطب ـق الـنص القرآنـی علـ  مـا فـی الكـون             

   (.  25  :  5                                             من سنن االجتماع، ونظم العمرانق)الذهبی، بی تا، 

                                                                                                     فاقتران التعریـف هنـا بـاألدبی یفهـم منـه التعمـیم، فالتفاسـیر المعاصـرة التـی فیهـا صـبغة            

                                                            هــا تركیـزا  علــ  المباحــث االجتمـاعی واهتمــام بِصــالح                                       اجتماعیـة ال تــرى فـی جمیــع أرجائ  

                                                                                            المجتمــع خاصــة فــی آیــات لــیس فیهــا مبنــ  أو مغــزى أو فحــوى اجتمــاعی أو إصــالحی،  

                                                                                                   فهی مركبة وتركـز علـ  الجانـب األدبـی أیضـا  بمـا یتعلـق بالبالغـة وا عجـاز القرآنـی ومـن            

                           بیـان مـا یتعلـق بـنظم                                                                             ثم نظرا  لما یحتوی علیه من صـبغة اجتماعیـة تجـده قـد ینضـوی علـ       

                                                                                             االجتماع وسـنن الكـون األعظـم ومشـاكل األمـة ا سـالمیة خاصـة ومشـاكل األمـم عامـة بنـا            

                  أرشد إلیه القرآن.

                                                                                                 كما أن مـن أهـم أسـباب اقتـران التفسـیر األدبـی مـع التفسـیر االجتمـاعی هـو أن التفسـیر            

   ق(       1323        عبـده )                                                                                االجتماعی فـی الواقـع كـان أبـرز رواده هـو ا مـام األزهـری الشـیخ محمـد          

ــد رشــید رضــا )  ــذه الســید محم ــد مصــطف         1354                                         و تلمی ــر الشــیخ محم ــتاذ األكب                                              ق( واألس

ــی ) ــی )        1364           المراغ ــواد البالغ ــد ج ــیخ محم ــیر       1352                                      ق( والش ــر ن  التفس ــن ْق ــم م              ْ                        ق(؛ فه

ــا،        ــیره المنار)رض ــی تفس ــا ف ــید رض ــد رش ــال محم ــاعی. ق ــی باالجتم   (   18  :  1  ،     1991                                                                                 األدب

                                                                     هـو مـا سـبق ذكـره، أی مـن فهـم الكتـاب مـن حیـث هـو دیـن                                         قالذی نعنی به مـن التفسـیر   

                                                                                                       وهدایة من اهلل للعالمین، جامعة بـین بیـان مـا یصـلع بـه أمـر النـاس فـی هـذه الحیـاة الـدنیا،            

                                                                                                  وما یكونون به سعداء فـی ا خـرة ویتبعـه بـال ریـب: بیـان وجـوه البالغـة بقـدر مـا یحتملـه            

ــاح     ــق بفص ــذی یلی ــه ال ــ  الوج ــراب عل ــق ا ع ــ  وتحقی ــد                                                                    المعن ــه أی عن ــرآن وبالغت                               ة الق

                 الحاجة إل  ذلكق.
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ــاریخ أو     ــا المــؤرخ بفلســفة الت ــر عنه ــا یعب ــة وم ــ  الســنن االجتماعی ــز عل ــا أن التركی                                                                                                    كم

                                                                                                  الســنن التاریخیــة هــو األســاس ا خــر الــذی یرتكــز علیــه تعریــف التفســیر االجتمــاعی فقــد  

                       علـ  الفعـل المجـرد                                                                                    عر ف هذا النوع من التفسیر علـ  أنـه قالتفسـیر الـذی یعـتم فیـه المفس ـر       

                                                                                                   فیعطیه الحریة المطلقـة فـی فهـم النصـوص الشـریفة، ویرك ـز علـ  مـا فـی الكـون مـن سـنن             

ــاتق.)      ــی المجتمع ــیة ف ــاعی المتفش ــراض االجتم ــفاء ل م ــد الش ــاول أن یج ــة فیح                                                                                                اجتماعی

ــلمان،  ــرج        (  39  :     1993         س ــة ال تخ ــوص القرآنی ــم النص ــی فه ــة ف ــذه الحری ــِن ه ــالطبع ف                                                                             و ب

                                                                                التقلیــدی فــی فهمــه ومعرفــة لوازمــه مــن قبیــل أســباب النــزول واللغــة                         المفس ــر مــن ا طــار 

                                                    واالتساق الموضوعی  یاته وغیرها من العلوم التابعة له.

ــاد وحــدود      ــة وأبع ــة ماهی ــن جه ــاعی م ــیر االجتم ــف معاصــر أشــمل للتفس                                                                                            وجــاء تعری

ــوم       ــاع للمفه ــ  ا خض ــاعی بمعن ــیر االجتم ــاحبه أن قالتفس ــرى ص ــاعی. وی ــیر االجتم                                                                                               التفس

                                                                                          جتماعی ولحاجات العصر. ویؤكـد المفسـر فـی هـذا المـنهج ممازجـة الهـدف الـدینی فـی            اال

                         القرآن للهدف االجتماعی.  

ــال          ــی المج ــة ف ــة القرآنی ــق النظری ــ  تطبی ــنهج عل ــذا الم ــد ه ــرى یعتم ــارة أخ                                                                                                   و بعب

                                                                                                    االجتمــاعی، وإقامــة حیــاة الجماعــة البشــریة علــ  أساســها، بمــا یتطل بــه ذلــك مــن عالقــات  

ــة واقتصــ ــردی،                      اجتماعی ــی المجــال الف ــذه ف ــة ه ــق النظری ــة تطبی ــع مالحظ ــیة، م                                                                                 ادیة وسیاس

                                                                                                   وبالتصــور الــذی یتصــل بســلوی الفــرد وتصــرفاته، ولكــن المهــم عنــد المفســر التوفیــق بــین 

ــا        ــة عرض ــیم القرآنی ــرض الق ــة ع ــن ناحی ــرة، م ــان المعاص ــایا االنس ــالمی وقض ــدین ا س                                                                                                   ال

                                               ماعــة البشــریة، لینتهــی إلــ  القــول بــأن                                                          اجتماعیــا   ثبــات صــالح العقیــدة والقــرآن لحیــاة الج

                                                                                                     الجماعات التـی تـدین بـالقیم القرآنیـة البـد أن تسـتمد منهـا حاجتهـاق )أیـازی، محمـد علـی،            

1414     ،  53  .)   

                                                                                          و قد توسع باحث آخر فـی بیـان خصـائص مـنهج التفسـیر االجتمـاعی فعبـر عنـه بأنـه ذا          

                 وربطهـا بظـروف                                                                           خصوصیة تسع  لـ قتطبیـق فكـرة الـنص علـ  مالبسـات العصـر الحـدیث،       
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                                                                                                   المجتمـع، ومالحظــة الواقـع الحضــاری الـذی یعــیش فیـه المفس ــر، واثبـات التوافــق والــتالؤم      

                                                                                                     واالنســجام بــین متطلبــات الــزمن والفهــم القرآنــی. وبتعبیــر آخــر یهــتم ویعــیش المفس ــر فــی 

                                                                                                  ضوء إطاللة عل  علـوم االجتمـاع والـنفس وفلسـفة التـاریخ بفهـم القـرآن وتطبیـق آیاتـه بمـا           

                                                                                          حیاة ا نسان االجتماعیـة وضـروریاتها، فیرصـد المفس ـر حركـة الواقـع ومـا تزخـر بـه                 تناسب

                                                                                               من تناقضـات، وأمـراض اجتماعیـة ویجـری عملیـة اسـتقراء یحصـی فیـه مـا یكتنـف الحیـاة            

                                                                                                من مظاهر الـوهن والتـداعی، مثـل: الفقـر والجهـل والمـرض والظلـم واالسـتبداد وغیـر ذلـك           

ــی نظــام محــدد ل   ــوم بتصــنیفها ف ــم یق ــالمهم                                                ث ــم ف ــاألخص واأله ــاألعم ف ــدأ ب ــات یب                                                      ولوی

                                                                                                    واألخطــر فاألقــل خطــرا ، ثــم یعــود إلــ  تفســیر ا یــات فیتــدبر أدلــة ا یــات ویــربط بعضــها 

                                                                                                    بالبعض ا خر ویسـتنطق آیاتـه الكریمـة فتتبلـور عندئـذ رؤیـة قرآنیـة متمیـزة فـی قضـیة مـن            

   (.  41ـ   39  :     2118           ؛ المیالی،  9  :     1995                                 القضایا ا سالمیةق )ینظر: الرفاعی، 

                                                                                             و بعد أن عرفنـا التفسـیر االجتمـاعی وماهیتـه وأبعـاده وحـدوده باختصـار لنعـد ونلـتمس          

ــاء       ــد علم ــالمی عن ــیری ا س ــر التفس ــی الفك ــذوره ف ــن ج ــث ع ــه ونبح ــن تاریخ ــیء م                                                                                              ش

                                                                                                  المسلمین. فنقـول إن نشـأة التفسـیر االجتمـاعی تعـود للقـرن الثالـث عشـر الهجـری/ التاسـع           

                                                                 راده الشــیخ األزهــری ا مــام محمــد عبــده المتــأثر بأســتاذه                                  عشــر المــیالدی وبیــد مؤسســه و

                                           ق(. فالســید جمــال الــدین كــان أول مــن     1314                                               جمــال الــدین الحســینی المعــروف باألفغــانی )

                                                                                                  أشاع روح التجدید فی منهـاج التفسـیر واتجاهاتـه، مـن خـالل مقاالتـه التـی كـان یكتبهـا فـی           

                                و مـن عاصـره مـن المفسـرین،                                                                  مجلة قالعروة الـوثق ق بأسـلوب جدیـد یختلـف عمـن سـبقه أ      

                                                                                                   وقــد ســع  فیهــا إلــ  توجیــه تفســیر الــنص القرآنــی نحــو الواقــع ا ســالمی والمالئمــة بــین 

ــة      ــة كحال ــة قضــایاه الراهن ــلمون، ونحــو معالج ــی یعیشــها المس ــاة الت ــروف الحی ــه وظ                                                                                                      مبادئ

                                                                                          التخلـــف واالنحطـــاط الحضـــاری والخضـــوع لهیمنـــة االســـتعمار واالحســـاس بالهزیمـــة  

ــالنق ــورة.)                  والشــعور ب ــة المتط ــة الغربی ــام المدنی ــارة أم    (.    311-   311  :     1991          الصــباغ،                                                        ص والحق

                                                                                                   وكــان الســید جمــال الــدین یصــد ر مقاالتــه بَیــات اختارهــا مــن القــرآن، وهــی آیــات ذات   

ــا      ــتلهم منه ــان یس ــه، وك ــاكله وهموم ــالمیة، وتمــس مش ــة ا س ــع األم ــس واق                                                                                               مضــامین تالم
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                                       ع عشـرة مقالـة )مـن خمـس وعشـرین(                                                         معالجاته لمشكالت األمـة وأمراضـها، فقـد كتـب سـب     

   (.   155  :     2119       )طاهر،                                 فی تفسیر سبع عشرة آیة من القرآن.

                                                                                           واقتف  ا مـام محمـد عبـده خطـ  أسـتاذه األفغـانی، وتبنـ  مشـروعه ا صـالحی منطلقـا            

                                                                                                 من القـرآن الكـریم كمرجعیـة  صـالح األوضـاع االجتماعیـة الراهنـة، فكـان القـرآن علـ  مـا            

                                                                             الشــافی للمســلمین ممــا هــو فیــه، والیــد التــی تنــاولهم الــدواء هــی                             رآه الشــیخ عبــده الــدواء 

ــریم، )  ــرآن الك ــیر الق ــور،                              تفس ــن عاش ــه     (   164  :     1971               اب ــرآن وربط ــیر الق ــدأ بِصــالح تفس                                          وب

                                                                                                   بهدف القـرآن األكبـر وهـو هدایـة النـاس وإرشـادهم إلـ  مـا فیـه سـعادتهم، وأوضـع ا مـام             

                                       كتـاب مـن حیـث هـو هدایـة النـاس                                                                 محمد عبده عن رؤیتـه فـی تفسـیره قـائال : قهـو فهـم ال      

ــاتهم ا خــرةق؛ )   ــدنیا وحی ــاتهم ال ــه ســعادتهم فــی حی ــا فی ــ  م   :  1  ،     1991      رضــا:                                                                                    وإرشــادهم إل

                                                                                               لــذلك أظهــر اهتمامــه بالمعالجــات االجتماعیــة، فكــان قال یكــاد یمــر بَیــة مــن القــرآن،     (.  17

        لقـارم                                                                                       یمكنه أن یأخذ منها عالجـا  ل مـراض االجتماعیـة، إال أفـاض فـی ذلـك بمـا یصـو ر ل        

                                                                                                   خطر العلة االجتماعیـة التـی یـتكلم عنهـا، ویرشـده إلـ  وسـیلة عالجهـا والـتخل ص منهـا...ق.           

   (.   563  :  2  ،     1425        الذهبی:  )

                                                                                                وتعد هذه الحقبـة بدایـة تأسیسـیة لهـذا الـنهج الحـدیث. ففـی الماضـی نجـد أن التفاسـیر           

        جملهــا                                                                                             كانــت ذا طــابع عــام وهــو تفســیر آیــات القــرآن الكــریم وتبیــین مفرداتهــا وتوضــیع  

                                                                                             والكشــف عــن مفاهیمهــا بمعــزل عــن المجتمــع و مســائله ومشــاكله، مــن دون أن یســتنطق   

                                                                                                  المفسر القـرآن مـن أجـل وضـع الحلـول المناسـبة لمعانـاة المسـلمین، مـع أن الواجـب علـ             

   (.  22  :  5  ،     1426         السبحانی،                                         المسلمین الرجوع إل  القرآن لمعالجة الداء)

                                         عشــر المــیالدی أرضــیة لنمــو األفكــار                                                          فقــد مثــل القــرن الثالــث عشــر الهجــری/ التاســع 

ــلحیها    ــالمیة ورؤى مصـ ــات ا سـ ــاء المجتمعـ ــاهج علمـ ــی منـ ــدة فـ ــات الجدیـ                                                                                           واالتجاهـ

                                                                                                 فا حســاس الشــدید الــذی اكتنــف األفــذاذ مــن علمــاء ا ســالم إزاء ضــرورة التغییــر الثقــافی 

                                                                                             واالجتماعی ونفض غبار الركـود والتخلـف عـن وجـه األمـة ا سـالمیة فـی الجـانبین العلمـی         
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                                                                                                    العملی، كانـا بـاعثین لتتجلـ  لـوازم ذلـك ا حسـاس فـی القـرن الهجـری الرابـع عشـر أكثـر             

     (.     167  :     2117       سجادی،               من أی وقت آخر)

ــدین األفغــانی وتلمیــذه ا مــام                                                                                                       فمــع الحركــة االجتماعیــة التــی قــام بهــا الســید جمــال ال

ــة وا ســالم وقــد تبلــور   ــده تكونــت نظــرة جدیــدة تجــاه التعــالیم القرآنی         ت هــذه                                                                                           محمــد عب

           الرضـائی،                                                                                     الحركة فیما بعد فـی االتجـاه االجتمـاعی للتفسـیر وتجسـدت فـی تفاسـیر عدیـدة )        

                                                                             فهــذه الحركــات االجتماعیــة وبخاصــة حركــة ا صــالح الــدینی كبعــث فكــری     (.    382  :     2111

ــیر         ــاریخ التفس ــث ت ــتطیع بح ــد ال نس ــیج واح ــ  نس ــه عل ــالمی وحول ــالم ا س ــمل الع                                                                                               ش

   (.  18  :     1991               صالحیة)خرمشاهی،                              االجتماعی دون ربطه بالحركات ا 

ــة       ــاحة الفكری ــ  الس ــاعی عل ــیر االجتم ــور التفس ــباب ظه ــرز أس ــن أب ــث ع ــی البح                                                                                              و ف

                                                                                              والتفسیریة ا سـالمیة فهـی قطعـا  األسـباب نفسـها فـی نشـأة الحركـات ا صـالحیة ا سـالمیة           

                                                                                               فــی العــالم ا ســالمی وظهــور مصــلحین ســمیناهم ســابقا . فظهــور المشــاكل االجتماعیــة فــی 

ــال         المجت ــ  ا قب ــة ا ســالمیة أدى إل ــ  انحــدار وتشــتت األم ــی أدت إل                                                                                           معــات ا ســالمیة الت

ــة      ــة والحركی ــود الدعوی ــی الجه ــه ف ــتلهام من ــیره واالس ــته وتفس ــریم وداس ــرآن الك ــ  الق                                                                                                     عل

ــالحیة)الخالدی،   ــة ا صـ ــرآن      563-   562  :     2118                                 التربویـ ــاعی للقـ ــیر االجتمـ ــان التفسـ                                               (. فكـ

ـ                                                        ی تلـك الفتـرة الحساسـة مـن تـاریخ المسـلمین                                                 الكریم الذی نما بشـكل ملحـوو وتأسـس ف

                                                                                                مــن جملــة األنــواع الجدیــدة فــی الفكــر ا ســالمی الــذی ســاهم فــی تنشــئة تلــك الحركــات 

                                                                           ا صالحیة الدعویة التی كانت تهدف لحل هذه المشاكل المجتمعیة والتغیرات الجادة.

ــ             ی الحیــاة                                                                                          و فــی هــذا ا طــار كــان لبــزوغ أفكــار الغــرب الرأســمالیة ومقاییســه المادیــة ف

                                                                                                     التــی كانــت تــرد علــ  المبتعثــین إلــ  أوروبــا للدراســة فــی تلــك الفتــرة وازدیــاد حمــالت  

              (. مــن جهــة    114  :     1982                                                                  المستشــرقین والمبشــرین علــ  ا ســالم ونبــی ا ســالم )المحتســب، 

                                                                                                 والحركة التبشیریة التی وصـفت القـرآن الكـریم بأنـه كتـاب منعـزل عـاجز عـن إیجـاد حلـول           

                                                                      ومكافحــة االســتعمار ومقاومــة الهجــوم علــ  الــدین عامــة وا ســالم                       للمعضــالت االجتماعیــة 



 381جتماعی عند المفسرین المعاصرین ...                منهج فهم وتوجیه النص القرآنی فی التفسیر اال

 

 

                                                                                                 خاصــة وإلقــاء تبعــة التخلــف الحضــاری علیــه؛ كــل ذلــك أدى إلــ  إثــارة الشــبهات حــول   

ــالردود      ــبهات بـ ــك الشـ ــون تلـ ــاء یواجهـ ــل العلمـ ــذی جعـ ــر الـ ــریم األمـ ــرآن الكـ                                                                                                   القـ

        هــــذه                                ( وكــــان أبــــرز مصــــادیق    175  :     2117             ؛ ســــجادی:    114  :     1981                     المناســــبة)الرومی، 

                                              المواجهة فی تخصص التفسیر هو التفسیر االجتماعی.

ــت مــن خــالل كســر     ــداخل ا ســالمی تكون ــن ال ــدین م ــ  ال ــای هجمــة عل ــت هن                                                                                        وكان

ــی العصــر الحــدیث مــن خــالل االبتعــاث     ــا ف ــین العــالم ا ســالمی وأوروب                                                                                                 حــاجز انعــزال ب

              شـكل ملحـوو                                                                                  الدراسی واالنفتاح علـ  الفكـر األوروبـی االستشـراقی وهـذا االنفتـاح تنـام  ب       

                                                                                               ألسباب عدیدة منهـا تفـوق العـالم الغربـی مـن جمیـع األوجـه الحضـاریة وحاجـة مجتمعاتنـا           

                                                                                                 لالقتباس مـن هـذا التقـدم الحضـاری. وعنـد رواج النظریـات الرأسـمالیة و االشـتراكیة انبـرى          

                                                                                                   الــبعض لتفســیر صــالحیتها  دارة المجتمــع بــأن زج ــوا القــرآن الكــریم فیهــا كــل مــن جهــة  

  :     1981                                                                             أحقیتـه، فـانبرى العلمـاء المسـلمون للـرد علـ  تلـك الشـبهات)الرومی:                        میوله  ثبـات 

                                                                       (. الداخلیـــة وتبرئـــة ســـاحة ا ســـالم منهـــا، فكـــان التفســـیر     175  :     2117            ؛ ســـجادی:    114

                                                 االجتماعی أفضل وأبرز وجوه تلك الردود وفی مقدمتها.

       اتجــه                                                                                         ومــن منطلــق أن القــرآن الكــریم هــو كتــاب هدایــة وتزكیــة ل فــراد والمجتمعــات 

                                                                                              بعــض المفســرین اللتمــاس الهدایــة منــه للفــرد وإصــالح للمجتمــع وبــذلك فــِن المفســر ذو 

ــرة      ــة كنظ ــة متناهی ــع بدق ــ  المجتم ــر أیضــا  إل ــی التفســیر أصــبع ینظ ــنهج االجتمــاعی ف                                                                                                       الم

ــم ینطلــق مــع القــرآن الكــریم                                                                                                  الطبیــب الفــاحص إلــ  المــریض لتشــخیص المــرض ومــن ث

   (.   283 :      2114   ی،                                  باحثا  عن الدواء لذلك الداء)السلم

                                                                                                   كمــا أن نمــو العلــوم ا نســانیة فــی القــرون الحدیثــة كانــت مــن أبــرز العوامــل وراء عــدم 

                                                                                                    توجــه المفســرین الســابقین للتفســیر االجتمــاعی للقــرآن الكــریم كمــا ینبغــی، فغیــاب النظــر  

ــ        ــیما عل ــة س ــة الحدیث ــر العلمی ــق األط ــدقیق وف ــل ال ــروریة والتحلی ــائل الض ــی المس                                                                                                    ووع

ــ  ــعیدین العلم ــی                        الص ــة ف ــة الحدیث ــات االجتماعی ــار النظری ــالل إظه ــن خ ــاعی م                                                                            ی واالجتم
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ــائق      ــور حق ــ  ظه ــذی أدى إل ــریم ال ــرآن الك ــات الق ــاعی  ی ــوعی واالجتم ــیر الموض                                                                                               التفس

                                                                                              جدیدة من القرآن الكـریم كـان السـبب وراء عـدم تـوفر السـبل واألدوات الجدیـدة فـی فهـم          

ــرین السابقین)ســجا      ــة لــدى المفس  ــیر النصــوص القرآنی               ؛ الــدغامین،    174  :     2117    دی:                                                                   وتفس

   (.  45ـ   43  :     2118           ؛ المیالی:   19  :     2117

. مبانی ومنهجیة االتجاه االجتماعی فی تفسیر قمن وحی القرآنق للسید محمد 3

 حسین فضل اهلل

                                                                                            فی هذا الجزء مـن البحـث نركـز علـ  نمـوذج مختـار مـن التفاسـیر االجتماعیـة أال وهـو           

                                              محمـد حسـن فضـل اهلل ـ رحمـه اهلل ـ ونبحـث                                                        تفسـیر: قمـن وحـی القـرآنق  یـة اهلل السـید       

                                                                                                       عن معالمه وآرائه المبثوثة فـی طیاتـه وندرسـه مـن ناحیـة كونـه تفسـیرا  اجتماعیـا  مهمـا  فـی           

ــی     ــد ف ــرؤوف فضــل اهلل ول ــد ال ــن عب                                                                                                ســاحة التفاســیر ا ســالمیة. فالســید محمــد حســین ب

ــده الــذی كــان مــن       1354                      النجــف األشــرف ســنة  ــار                                                           ق، و درس فیهــا تحــت إشــراف وال        كب

                                                                                                        العلمــاء، وتتلمــذ علــ  یــد أســاتذة كبــار مــنهم ا مــام الســید أبــو القاســم الموســوی الخــوئی 

                                                             الشیخ حسین الحلی والسید محمد الروحانی فی مرحلة البحث الخارج.

                                                                                         رحــل الســید محمــد حســین فضــل اهلل مــن النجــف األشــرف إلــ  لبنــان وبــدأ التــدریس 

                                     لمــؤتمرات العلمیــة فــی لبنــان                                                               والــوع  والتحقیــق والخــدمات العامــة وشــاری فــی ا     

                                                              (. أمــا عــن تفســیره المســم : قمــن وحــی القــرآنق فهــو     754   ـــ   753  :     1373                 وخارجها)أیــازی: 

                                                                                                  تفسیر تربوی اجتمـاعی شـامل، و یعـد  مـن أروع التفاسـیر الجامعـة، النابعـة مـن روح حركیـة          

   یر                                                                                                    نابضة بالحیویـة ا سـالمیة العریقـة. وقـد بـدأ المؤلـف بمقدمـة فـی بیـان هدفـه مـن التفسـ            

                                                                                                    والخطوات األساسیة التی اتبعها. ومن ثـم فـِن هـذا التفسـیر یغلـب علیـه الطـابع التربـوی بمـا          

                                                                                            للكلمــة مــن معنــ  اصــطالحی، یتجســد فــی االرتقــاء با نســان فــی كــل المجــاالت ویســع  

                                                                                                إل  إحداث خالفـة اهلل فـی األرض. وهكـذا یمتـاز هـذا التفسـیر بأسـلوبه األدبـی الرائـع، مـع           
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ــین ا ــه وب ــاب رائعــا  یجــذب                          المــزج بین ــه، ممــا یجعــل الكت ــأدب النزی                                                                              ألســلوب العلمــی المت

   (.    1131ـ     1129  :  2  ،     1425                                                        القارم إلیه انجذابا  ویجعله یتفاعل معه مغرما  به)معرفة، 

                                                                                           و قد طـرح السـید محمـد حسـین فضـل اهلل فـی تفسـیره الفـذ مـن وحـی القـرآن نظریـة             

                               االجتماعیـة المهمـة أال وهـی:                                                                     اجتماعیة أمكننا مـن خاللهـا عـد تفسـیره مـن ضـمن التفاسـیر        

                                                                                                  نظریــة قالحركیــةق فــی التفســیر. ویطلــق الســید محمــد حســین فضــل اهلل هــذه النظریــة مــن   

                                                                                              منطلــق أن القــرآن الكــریم هــو المصــدر األول واألســاس لشــریعة ا ســالم وقــیم المســلمین   

ــاة؛ فــالقرآن         ــان والحی ــون وا نس ــلمین عــن الك ــوم المس ــیهم وأن مفه ــلوكیاتهم ووع                                                                                                 وس

ــاع  ــلت،             بِجم ــوم الذی)فص ــدر المعص ــلمین المص ــا     42                                              المس ــدر األول لثقافتن ــو المص                                    ( فه

ــولها وفروعها)      ــی أص ــدة ف ــت العقی ــ  ثواب ــتندة إل ــة المس ــذه الثقاف ــالمیة ه ــل اهلل،                                                                                         ا س           فض

       (.  24ـ   23  :     1998

                                                                                                ومتحركــات المفــاهیم فــی مبانیهــا ومعانیهــا ودالالتهــا وفضــاءاتها الممتــدة فــی الــزمن وال 

ــر مــن هــذه المضــامین ــالمهم أن یكــون                                یغی                                                                   اخــتالف المســلمین فــی تفســیره واســتنطاقه، ف

                                                                                                    التعامل مع النص القرآنـی تعـامال  حیویـا  یلحـ  وبشـكل دائـم تطـور الحیـاة البشـریة وتجـدد           

                                                                                                    أســئلتها المقلقــة، فیــتم اســتلهام ا جابــات الشــافیة حــول هــذه المســتجدات المســتدامة مــن  

ــوص القرآنیــة، فــیعكس روح المعاصــرة والم    ــی الــذی ال                                                           روح النص                                      عایشــة للــنص القرآن

ــة محــددة أو تأســره فــی حــدود     ــی لحظــة زمنی ــه ف ــنص، أو تعل ب ــزول ال                                                                                                    تــؤطره مناســبات ن

                                                               زمانیة تؤید معانیه ودالالته وتعیق إمكانیة سبر مقاربته الحركیة.  

ــات    ــی فهــم آی ــنص المتفاعــل یفــرض دائمــا  اجتهــادات ف ــع المتحــری، وال                                                                                                فقــراءة الواق

                                                                        فــال مســو غ للتجمــد أمــام مــا أنتجــه الســابقون مــن تفاســیر، وال                              القــرآن الكــریم ونصوصــه، 

                                                                                                     استسالم لمـا طبـع حیـاة األوائـل مـن وقـائع، بـل اسـتمرار فـی اسـتدرار المعـانی فـی سـیاق              

                                                                                                     حركتی الواقـع والـزمن، إذ ال قداسـة لمـا أنـتج فـی مرحلـة مـا إال بالقـدر الـذی تملـك هـذه             

   (.  76ـ   75  :     2115                 ستقبل)نور الدین،                                            االجتهادات قوة االستمرار فی الحركة باتجاه الم
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ــك      ــی تتضــمنها تل ــواهد الت ــداث والش ــة واألح ــات القرآنی ــتخدم فضــل اهلل ا ی ــا یس                                                                                            كم

                                                                                                 ا یات وتفسیرها لبیان وتفصـیل نظریتـه فـی حركیـة القـرآن الكـریم. ففـی آیـات غـزوة أحـد           

ــا، إذ    ــد انتهائه ــة بع ــی م المعرك ــه تق ــة. فَیات ــرآن یتحــری وســط المعرك ــرى أن الق ــثال  ی    أن                                                                                                       م

                                                                                                    ا یــات التــی نزلــت بعــد هــذه المعركــة لــو درســناها دراســة جیــدة لرأیناهــا تتحــدث عــن   

                                                                                                     الســلبیات التــی كانــت تعــیش فــی داخــل المعركــة لتنب ــه علیهــا المســلمون فــی المســتقبل،   

                                                                                                وتتحــد ث عــن ا یجابیــات التــی كانــت داخــل المعركــة، لیعمــل المســلمون علــ  االســتزادة  

                                                                   ت التـی تتحـدث عـن معركـة بـدر إنهـا كانـت تقـیم المعركـة                                        منها فی المستقبل، وهكذا ا یـا 

                                                                                             وتقیم المسلمین وذلـك بِثارتهـا نقـاط ضـعفهم، ونقـاط قـوتهم، وفـی الحـدیث عـن جانـب           

  :  6  ،     1363                                                                                   الغیــب كیــف كــان یتحــری مــن أجــل أن یعطــی قــوة للمقاتلین)فضــل اهلل:         

ــ   245 ــ     247   ـ ــة ف ــد قیمــه األخالقی ــرآن االنحــراف بحكمــة لیؤك         ی ضــوء                                                                             (. وهكــذا یواجــه الق

                                                                                                حركــة الواقــع كوســیلة مــن وســائل جعــل القیمــة األخالقیــة أو الروحیــة تتحــری مــن موقــع 

     (.     291  :     2111               الواقع)فضل اهلل: 

                                                                                              وهكــذا نجــد أن القــرآن الكــریم یواجــه الواقــع المنحــرف، ویعالجــه بحكمتــه ودیمومتــه  

              یم هـو أنـه                                                                                      وعالمیته لیؤكد القیمة األخالقیة فـی ضـوء حركـة الواقـع، ألن جـوهر القـرآن الكـر       

ــة      ــات عقلی ــ  أســس ومقوم ــائم عل ــة المتحــری الق ــاب الثقاف ــی وكت ــالم الحرك ــاب ا س                                                                                                كت

ــة فــی التقــدیر وتســلط    ــة واالرتجــال وعــدم الدق ــة بعیــدة عــن العفوی                                                                                                 وموضــوعیة وتخطیطی

                                                                                                األضــواء علــ  جوانــب الوجــود ا نســانی جمیعهــا العقلــی منهــا والوجــدانی المــادی         

                                                                   تنـاول الـروح ثانیـا  والفطـرة ثالثـة وتمـزج بینهمـا أخـرى                                            والروحی، فهی تكلـم العقـل أوال  وت  

                                                                                              من أجل الحصول علـ  ا یقـاع المناسـب فـی داخـل الـنفس ا نسـانیة لالسـتجابة إلـ  نـداء           

     (.   1  :  1  ،     1999                          الحق ومنطق الفطرة)فضل اهلل: 

                                                                                          وكان منهج السید محمـد حسـین فضـل اهلل فـی اعتبـار القـرآن الكـریم ذا خاصـیة حركیـة          

                                                                                     ب ر عنه فی منهجه التفسـیری قـد اعتمـد فـی بیـان نظریتـه هـذه علـ  أسـلوبین:                     من خالل ما ع

                                                                                                    األول هــو اســتیحاء المفــاهیم مــن الــنص القرآنــی والثــانی هــو تمثیــل هــذا االســتیحاء علــ   
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                                                                                             الواقع االجتماعی. وكال األمرین تـأت  مـن خـالل تفسـیره لبطـون ا یـات القرآنیـة بـال شـك.          

                                                            نص القرآنــی علــ  میــادین الحیــاة جمیعهــا، لتبنــ  مــن                                            فهــذا المــنهج هــو محاولــة لتفعیــل الــ

ــع        ــج وتتس ــوعی والنض ــز ال ــع، فیرتك ــ  المجتم ــة، ویبن ــلمة الواعی ــیة المس ــه الشخص                                                                                                  خالل

                                                                                                  المســؤولیة التــی یحملهــا االنســان ویتحــری فــی ضــوئها ویتعامــل فــی أجوائهــا مــع نهجــه   

   (.  21  :     2117                                                            الفكری حت  تكون عنده فكرا  حیا  متحركا  فاعال  هادفا )حسونی، 

                                                                                             وال یتــأت  معنــ  مــا قلنــاه إال مــن خــالل االطــالع علــ  نمــاذج مــن نــص تفســیر الســید 

ــال :     ــه تع ــیر قول ــی تفس ــثال  ف ــل اهلل. فم ــین فض ــد حس ــ  أ م    خ ذ  ال ع ف و  و  أ م ر  ب ال ع ر ف         »                                                                محم ــ    آ ــ       أ م ــ     أ   أ     »  

ــراف، ــری        199          )األع ــع الفك ــة الواق ــة دراس ــد أهمی ــة تؤك ــة الكریم ــل اهلل أن ا ی ــرى فض                                                                                    (، ی

                                                                                                     والنفسی لمجال الـدعوة، وتمثیـل العفـو بوصـفه خطـا  عملیـا  للتعامـل مـع النـاس فـی أجـواء            

                                                                                                     الــدعوة فیمــا یواجهــه مــن حــاالت التشــنج والتمــر د، قألن المســألة لــدى الرســول أو الداعیــة  

                                                                        عـن منفـذ للتنفـیس، ولكنهـا مسـألة دعـوة تفـتش عـن مـدخل إلـ                                   لیست مزاج یبحـث فیـه   

                                                                                               فكــر ا خــرین للحصــول علــ  قناعــاتهم، ممــا یخلــق بعــض التعقیــد فــی مــواقفهم، وبعــض  

                                                                                                    السلبیات الذاتیة فـی ردود فعلهـم، فـال بـد  مـن اتبـاع األسـلوب الـذی یتحـری بـالتوازن فـی            

ــهیل     ــل، وبالتس ــة ردود الفع ــی مواجه ــامع ف ــرة، وبالتس ــرض الفك ــاء                                                                           ع ــی إعط ــیر ف                          والتیس

ــا        ــة عارف ــون الداعی ــزوم أن یك ــد ل ــم یؤك ــرا ، ث ــرهم عس ــن أم ــم م ــؤولیات، وال یكلفه                                                                                                      المس

ــی تفــرض     ــه بالحكمــة الت ــة التخطــیط لمواجهت ــالواقع الفكــری والنفســی لهــؤالء فــی عملی                                                                                                   ب

ــ  أن      ــؤدی إل ــل ی ــالیب ردود الفع ــاالت، ألن الخضــوع ألس ــر الح ــی أكث ــنهم ف ــراض ع                                                                                             ا ع

                                    ساحة للسباب والكلمات القاسیة.                  یتحو ل الموقف إل

                                                                                              زد علــ  ذلــك یثیــر العصــبیة ویحجــب الرؤیــة فــی األفكــار والمشــاعر، ویبعــد المواقــع  

                                                                                                عن الحصـول علـ  مكاسـب إیجابیـة فـی مصـلحة الرسـالة، بینمـا یـؤدی التعـالی عـن هـذه             

                                                                                                األسالیب إل  إبعاد السـاحة عـن أجـواء الحقـد والبغضـاء، ویفسـع المجـال لمرحلـة اطمئنـان          

                                                                                                     وسالم مـن الهـدوء النفسـی الـذی یبعـث علـ  التفكیـر، ومـن ثـم إلـ  الحـوار، عنـدما تهـدأ              
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ــل اهلل:         ــراعق) فض ــع الص ــی مواق ــولهم ف ــض عق ــؤالء بع ــتعید ه ــجة، ویس   :   11  ،     1363                                                                                  الض

   (.   312ـ    311

ــال :   ــه تع ــیر قول ــد تفس ــا  و  ال ت ف ر ق وا           »                                وعن ــ      و  اع ت ص م وا ب ح ب ل  الل ه  ج میع ْ  م   ــ                ْ  ــ آ    َّ ــ م    آ     ــران، «      ْ                 )آل عم

                                                                                        كر السـید محمـد حسـین فضـل اهلل أن حبـل اهلل هنـا هـو: قالكتـاب المنـزل مـن عنـد               ( ذ   113

                                                                                                  اهلل، وهــو الــذی یصــل مــا بــین العبــد والــرب، ویــربط الســماء بــاألرضق، ویــرى أن القــرآن  

                                                                                                 الكــریم یؤكــد علــ  األســاس الثابــت وهــو االعتصــام بحبــل اهلل الــذی بواســطته تنطلــق منــه  

                                                           نیــة فــی أســلوب إیحــائی یــربط الهــدف بالقاعــدة فــی                                        الوحــدة ا ســالمیة، بــل الوحــدة االیما

ــك    ــ  ذل ــه المجتمــع، وتأسیســا  عل ــی توجی ــری مجــاال  لالنحــراف أو الضــالل ف                                                                                               مســار ال یت

                                                                                                  یرى أن من الـالزم أن یلـتمس المسـلمون الركـائز التـی ترتكـز علیهـا الوحـدة فـی ضـوء مـا            

                            الفكریـة والعلمیـة التـی                                                                            یلتقون علیه من مبـادم ا سـالم ومفاهیمـه العامـة، لیشـعروا بالوحـدة       

                                                                                                   تجمعهــم، ویتركــوا مــا اختلفــوا فیــه مــن ذلــك، فیرجعــوا فیــه إلــ  اهلل والرســول )صــل  اهلل  

                                                                                                   علیه وآله( فی مـا أفـاض فیـه القـرآن مـن أسـالیب وقواعـد للحـوار مـن أجـل الوصـول إلـ              

ــب عة      ــة المش ــدة الطائفی ــع العق ــن مواق ــاتهم م ــی خالف ــتغراق ف ــن االس ــدوا ع ــة، ویبتع                                                                                                      الحقیق

ــن          بالح ــق م ــط ینطل ــذا الخ ــ  ه ــیر عل ــِن الس ــارة، ف ــل ا ث ــف عوام ــغینة ومختل ــد، والض                                                                                                ق

                                   االعتصام بحب اهلل الذی یجمع وال یفرق. 

                                                                                   ویستجل  عند القارم منهج السید فضل اهلل بوضوح عندما یقرأ تلك الحقیقة التی أخبر عنهـا  

                          نا القرآن فیه عن الماضـی                                                                     بقوله: قأما منهجنا فی التفسیر فهو استیحاء القرآن بأن نستوحی ما یحدث

                                                                                        للحاضر وللمستقبل، ونستوحی النماذج الصغیرة للعانی الكبیرة؛ ألن القرآن یجری مجـرى اللیـل   

                                                                                       والنهار ومجرى الشمس والقمر فِذا نزل بقزم ال یختص بهم، ولذلك نحتاج إل  أن نمـد القـرآن   

                             حدثنا عن أناس فـی الماضـی،                                                               فی حركة ا نسان فی الحیاة حاضرا  ومستقبال ، ألن القرآن عندما یت

                                                                                          فِنه یحدثنا عن نماذج معینة، وهذه النماذج كما هی موجودة فی الماضـی، فِنهـا موجـودة فـی     

                                                                                             الحاضر أیضا ، كما نحاول أن نستوحی القرآن لننطلق مـن المـادی إلـ  الحسـی إلـ  المعنـوی،       

   (.   417  :  6  ،     2111                                                                  وننطلق من النماذج المحدودة إل  النماذج الواسعة والمطلقةق )فضل اهلل: 
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                                                                                           وفیما یبدو أن هذه النظریة التی انبثق منها السید محمـد حسـین فضـل اهلل فـی تفسـیره لهـا       

                                                                                        شواهد فی السنة الشریفة المنقولة عل  لسان أهل البیت )علیهم السالم(، فكان تفسیره رحمـه اهلل  

      اشـی                                                                              وكالمه الفائت منطلق من نصوص وردت فی التفاسیر ونصـوص الحـدیث. فقـد روى العی   

                 ق(: قأن القـرآن       148                                                  ق( عن ا مام جعفر بن محمد الصادق )علیـه السـالم( )       321           السمرقندی )

                                                                                         حی ال یمت، وأنه یجری كما یجری اللیل والنهار، وكما یجـری الشـمس والقمـرق، وفـی روایـة      

                                                      ق( قال: قلو أن ا یة نزلت فی قـوم، ثـم مـات أولئـك        114                                   أخرى أن ا مام الباقر )علیه السالم( )

                                                                                           وم، ماتت ا یة، لما بقی من القرآن شیء، ولكن القـرآن یجـری أولـه علـ  آخـره مـا دامـت           الق

   (.  36 و    31   ، ح  86ـ   85  :  1  ،     1421                           السماوات واألرضق) العیاشی،  

                                                                                             وفــی مكــان آخــر مــن تفســیره یؤكــد أیضــا  علــ  حركیــة خطــاب القــرآن ووســع فكــره  

ــ   ــرى ضــرورة دراس ــال: قن ــر منهجــه التفســیری، فق ــا  ینی ــ  أصــبع طریق                  ة هــذا األســلوب                                                                                 حت

                                                                                                االستیحائی القرآنی فی التفسـیر، ألنـه األسـلوب الـذی یجعـل ا نسـان ینطلـق مـن ا یـة إلـ            

                                                                                                     عوالم أخرى، مـن خـالل طبیعـة الغایـات التـی تتحـری إلیهـا، ممـا تلتقـی بـه فـی أكثـر مـن              

ــا ننتقــل مــن     ــذی یجعلن ــة، وهــذا هــو ال ــة العام                                                                                                         أفــق، فــی نطــاق القواعــد ا ســالمیة والعربی

                                                                                              لمادیة إلـ  الصـورة المعنویـة، ومـن التجربـة التاریخیـة للمجتمـع الـذی نـزل القـرآن                   الصورة ا

                                                                                                      فیــه، وعــالج مشــاكله وتحدیاتــه وقضــایاه إلــ  التجربــة الجدیــدة التــی نواجــه فیهــا تحــدیات 

                                                                                                    الواقــع ومشــاكله، األمــر الــذی یجعــل للقــرآن صــفته الحركیــة إلــ  جانــب الصــفة التشــریعیة 

ــ                            ( فمنهجــه التفســیری هــو   16   ـــ  15  :  1  ،     1363              كق) فضــل اهلل:                                    والتوجیهیــة والوعظیــة ونحــو ذل

ــاداته       ــه وارش ــه ومواعظ ــه ومبادئ ــه وقیم ــریم وأحكام ــرآن الك ــاهیم الق ــتیحاء مف ــوة الس                                                                                                    دع

ــة       ــی حركی ــه ف ــن لحاظ ــتویین یمك ــای مس ــه. و هن ــع وفق ــری المجتم ــا  یتح ــون أساس                                                                                                لیك

          المفـردة                                                                                      الخطاب القرآنـی عنـد السـید محمـد حسـین فضـل اهلل یمكـن تصـنیفه فـی حركیـة          

                                            القرآنیة والحركیة عل  مجال السنن التاریخیة.

ــارة لتعطــی مــدلوالت متعــددة المفــاهیم ومتنوعــة    ــة تتحــری ت                                                                                                 فالكلمــة والمفــردة القرآنی

                                                                                                    األنســاق حتــ  تصــبع المفــردة القرآنیــة الواحــدة جملــة متعــددة التراكیــب ومتســعة المعــانی  
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                                       ة الصـیاغة ودقـة اختیـار العبـارات                                                                 صاغها القرن الكریم بأسـلوب امتـاز بجمـال التنظـیم وروعـ     

                                                                                                  وبِیجاز سهل خلو مـن التعقیـد. وقـد وصـف فضـل اهلل هـذه المیـزة المهمـة التـی یتمیـز بهـا            

                                                                                                            الخطـاب القرآنـی وأعطـاه بعـدا  اجتماعیـا  منطلقـا  مـن نـوع تفسـیره قـائال : أن القـرآن الكــریم            

                     فالكلمـة القرآنیـة                                                                                هو التفسیر الذی یمكن أن ننطلـق فیـه مـن خـالل إیحـاءات القـرآن نفسـه،       

                                                                                                  لیســت مجــرد كلمــة لهــا معنــ  فــی القــاموس، بــل تحمــل الكثیــر مــن ا یحــاءات، فالكلمــة 

                                                                                                 القرآنیة لیست جامدة بل متحركـة تعطـی إیحـاء بعیـدا ، فـالقرآن لـیس كلمـات لغویـة تتجمـد          

                                                           فی معناها اللغوی، بل هی كلمات تتحری فی أجواء روحیة وعملیة.

                                                                    هـذا النـوع التفسـیری المتمثـل بالتفسـیر االجتمـاعی وتحدیـدا                                      فبالعودة الستقاء أمثلـة مـن   

                                                                                            تفسیر السید محمـد حسـین فضـل اهلل وتحدیـدا  مفـردة قا نفـاقق فـی أول مكـان وردت فیـه          

ً                                   مـن سـورة البقـرة نجـده قـد أعطاهـا إیحـاًء لغویـا  متحركـا              3                                  فی القـرآن الكـریم وهـو ا یـة                                        

                                   اهلل إیحـاءات ا نفـاق فـی مجـاالت                                                              كما وصف نهـج تفسـیره فـی مقدمتـه. فقـد وس ـع فضـل        

                                                                                                  أخــرى كِنفــاق الجــاه والجهــد والخبــرة وغیرهــا مــن الطاقــات، لنطلــب مــن ا خــرین الــذین 

                                                                                                 یملكـون أمثـال ذلـك أن ال یحتكـروه ألنفسـهم، بــل لیبـذلوه ل خـرین، فـالمؤمن یشـعر بأنــه          

ــ              ن                                                                                                  مسـؤول عـن ا نفـاق مـن كــل مـا رزقـه اهلل مـن مـال، أو علــم أو جهـد أو جـاه وغیـره م

                              موقع الواجب ال من موقع التفضل.

ْ ـ     أ    ـْ       س بیل  ر ب ك  ب ال ح ك م ة  و  ال م و ع ظ ة  ال ح س ن ة                م  آ    اد ع  إ لـ  »                            و فی تفسیر قولـه تعـال :             النحـل،  «)  ـ   آ    ِّـ    آ  أ   أ  ـ        أ      

                                                                                                   ( فس ر مفـردة قالحكمـةق بتفسـیره ا یحـائی المعهـود قـائال : قإن المـراد بالحكمـة ـــ كمـا              125

                                                             واقعیـة للعمـل، ونعنـی بهـا تلـك التـی تالحـ  الواقـع                                                نفهمه منها ــ هو السیر عل  الطریقـة ال 

ــیة          ــة والنفس ــة والفكری ــه العقلی ــدرس ظروف ــه، وت ــیش فی ــذی نع ــع ال ــارجی للمجتم                                                                                                  الخ

                                                    واالجتماعیة، وتضع كل ذلك فی حسابها قبل بدایة العملق.

ــد      ــی عن ــاب القرآن ــة الخط ــی حركی ــه ف ــذی یمكــن لحاظ ــر ال ــد و المســتوى ا خ                                                                                              و البع

                                                                           اهلل هـو الحركیـة فـی مجـال السـنن التاریخیـة. ففـی القـرآن الكثیـر                              السید محمد حسین فضل 
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                                                                                                 من العبـر وعـرض للقصـص وأبعـاد زمنیـة وحضـاریة بین هـا بأشـكال مختلفـة فـی كثیـر مـن             

ــاریخ البشــری وإدرای    ــالتعرف علــ  حركــة الت ــتحكم فــی مســیرة ا نســان ف                                                                                                 ا یــات التــی ت

ــ  الواقــع الحاضــر                                                                    ســننها وقوانینهــا والعناصــر المــؤثرة فیهــا وفهــم الــروابط                                         التــی تشــدها إل

ــل      ــی ظ ــل ف ــاب اهلل عزوج ــ  كت ــالرجوع إل ــل إال ب ــتقبلیة ال یستحص ــل المس ــ  المراح                                                                                             وإل

             ؛ الكفیشــی،   52  :     2111                                                                       ضــعف القــدرات ا نســانیة وعجــز الوســائل المتاحــة  دراكه)الصــدر،  

   (.  39  :     2117         ؛ حسونی:   25  :     2113

                                القـرآن الكـریم قـد اسـتنطق                                                                فكان فضل اهلل ومـن خـالل أهمیـة األحـداث التاریخیـة فـی      

                                                                                               واســتوح  مــن آیاتــه الكریمــة رأى أن معالجــات الــنص القرآنــی فــی الماضــی انطلقــت فــی 

ــان         ــان والمك ــی الزم ــیة ف ــالل خصوص ــن خ ــان، ال م ــون وا نس ــی الك ــنن اهلل ف ــوء س                                                                                             ض

                                                                                              واألشخاص، فلذلك یمكـن األخـذ بهـا فـی الحـاالت المماثلـة ممـا یجعلنـا نتحـری بهـا فـی            

ــتقب  ــر والمس ــول                      الحاض ــدل وال تتح ــنة اهلل ال تتب ــاطر: )                                     ل، ألن س ــل اهلل:   43        ف   :  1  ،     1363            ()فض

   (.  21ـ   19

                                                                                             وإذا مــا أردنــا الــتفحص عــن نمــاذج قرآنیــة فــی تفســیر الســید محمــد حســین فضــل اهلل 

                                                                                                 الستجالء موقفه وتفسـیره لهـذه السـنن البـد لنـا مـن العـودة لمضـمون تفسـیره. ففـی تفسـیر            

ْ   ــ     ی ة  إ ل   ال ك ه ف ...       آ أ ْ       أ   أإ ذ  أ و ى ال ف ت   »)                 قــول اهلل تعــال :                                ( یســتوحی فضــل اهلل مــن هــذه   11          )الكهــف، «  ــ    آْ ــ    أ

                                                                                                          األحــداث أمــرا  هامــا  لیكــون فعــاال  ویمث لــه فــی الواقــع لیكــون ذا بعــد تربــوی، فــذكر لــزوم  

                                                                                                  الرجوع إل  اهلل فی األوقـات كلهـا، وهـذا قمـا یحتـاج العـاملون فـی سـبیل اهلل إلـ  اسـتلهامه           

ــد    ــرة، عن ــع الحی ــدة ومواض ــات الش ــی أوق ــة                                                    ف ــافرة والطاغی ــوى الك ــیهم الق ــغط عل                                                   ما تض

ــن       ــ  أی ــون إل ــال یعرف ــرق، ف ــرق الط ــی مفت ــرون ف ــة، ویتحی ــیة والهمجی ــغوطها الوحش                                                                                                 بض

ــؤمنین      ــنع الم ــاد، یم ــبیل الرش ــة س ــة، وتهیئ ــب الرحم ــی طل ــ  اهلل ف ــالرجوع إل                                                                                                   یســیرون  ف

             ری، والثقــة                                                                                               العــاملین قــدرا  كبیــرا  مــن االســتقرار الروحــی، والطمأنینــة النفســیة، والهــدوء الفكــ

                                                                                                 بالمستقبل من خالل الثقـة بـاهلل، واالطمئنـان إلیـه والركـون إلـ  سـاحته الحصـینة ... وبـذلك          
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                                                                                                یمكنهم مواصلة الطریـق نحـو الهـدف الكبیـر، بـالرغم مـن كـل الصـعوبات والتحـدیات التـی           

                      تحیط بهم من كل جانبق.

 . الخاتمة:4

                             نـاه ونشـأته وجـذوره فـی                                                                    وبعد هذا السـیر والغـوص فـی التفسـیر االجتمـاعی ومعرفـة مع      

ــة المرحــوم     ــو تفســیر العالم ــرز نماذجــه وه ــ  أب ــرف عل                                                                                                 الفكــر التفســیری ا ســالمی والتع

ــا أن نلخــص البحــث                                                                                                 الســید محمــد حســین فضــل اهلل المعنــون: قمــن وحــی القــرآنق یمكنن

                                   ونورد أهم ما توصل إلیه من النتائج.

ــمیاته ال   ــان تس ــاعی وبی ــیر االجتم ــف بالتفس ــرى التعری ــد أن ج ــراث                                                                        فبع ــی الت ــة ف                         مختلف

                                                                                            التفســیری ا ســالمی وأهــم مرتكــزات التفســیر االجتمــاعی التــی هــی األدب والســنن         

ــه ذا      ــه بأن  ــر عن ــی عمب  ــاعی الت ــیر االجتم ــنهج التفس ــا خصــائص م ــة بین  ــة واالجتماعی                                                              م                                           التاریخی

                                                                                        خصوصیة تسع  لـ قتطبیـق فكـرة الـنص علـ  مالبسـات العصـر الحـدیث، وربطهـا بظـروف          

                                                                               الواقـع الحضــاری الـذی یعــیش فیـه المفس ــر، واثبـات التوافــق والــتالؤم                         المجتمـع، ومالحظــة  

                                            واالنسجام بین متطلبات الزمن والفهم القرآنیق.

                                                                                            وقد نشأ التفسـیر ذو البعـد والـنهج االجتمـاعی بـالتزامن مـع دعـوات ا صـالح والتجدیـد          

ــدین األفغــانی، ح   ــاح التــی ظهــرت فــی القــرن العشــرین، والتــی قادهــا جمــال ال ــ                                                                                                واالنفت      ت

ــیر        ــزان والتفس ــیر المی ــرحمن وتفس ــل آالء ال ــرى مث ــیر أخ ــی تفاس ــنهج ف ــذا الم ــور ه                                                                                                   ظه

ــا أن أســباب     ــن التفاســیر األخــرى. و ذكرن ــا م ــرآن وغیره ــن وحــی الق                                                                                                 الكاشــف وتفســیر م

                           ْ                                                                        ظهور النهج االجتمـاعی والم ع ْلـم الحركـی فـی تفسـیر القـرآن الكـریم علـ  السـاحة الفكریـة           

                                                          اب نفســها فــی نشــأة الحركــات ا صــالحیة ا ســالمیة فــی                                   والتفســیریة ا ســالمیة هــی األســب

               العالم ا سالمی.
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                                                                                                 وكان لبزوغ أفكار الغرب الرأسـمالیة ومقاییسـه المادیـة فـی الحیـاة التـی كانـت تـرد علـ           

                                                                                                 المبتعثین إلـ  أوروبـا للدراسـة فـی تلـك الفتـرة وازدیـاد حمـالت المستشـرقین والمبشـرین           

ــی ا ســالم )صــل  اهلل  ــ  ا ســالم ونب ــی                                            عل ــة التبشــیریة الت ــة والحرك ــن جه ــه( م ــه وآل                                                          علی

                                                                                            وصفت القرآن الكـریم بأنـه كتـاب منعـزل عـاجز عـن إیجـاد حلـول للمعضـالت االجتماعیـة           

ــة      ــاء تبع ــة وا ســالم خاصــة وإلق ــدین عام ــ  ال ــة الهجــوم عل ــتعمار ومقاوم                                                                                                  ومكافحــة االس

              وكــان أبــرز                                                                                     التخلــف الحضــاری علیــه األثــر المهــم فــی مواجهتهــا وردود المســلمین علیهــا؛  

                                                         مصادیق هذه المواجهة فی تخصص التفسیر هو التفسیر االجتماعی.

ــبعض لتفســیر صــالحیتها  دارة    ــرى ال ــتراكیة انب ــات الرأســمالیة واالش ــد رواج النظری                                                                                             وعن

                                                                                                    المجتمع بأن زج وا القرآن الكریم فیهـا كـل مـن جهـة میولـه  ثبـات أحقیتـه، فـانبرى العلمـاء          

                                                              ت الداخلیـة وتبرئـة سـاحة ا سـالم منهـا، فكـان التفســیر                                             المسـلمون للـرد علـ  تلـك الشـبها     

                                                 االجتماعی أفضل وأبرز وجوه تلك الردود وفی مقدمتها.

ــد      ــید محم ــة الس ــوم العالم ــو المرح ــاعیین المعاصــرین ه ــرین االجتم ــرز المفس ــن أب                                                                                             وم

ــذی ســلكه العالمــة الســید محمــد    ــنهج االجتمــاعی ال ــم  لل ــرز م عْل                          ْ                                                                       حســین فضــل اهلل؛ وإن أب

                                                                                     اهلل هــو نظریتــه الفــذة التــی ذكرهــا فــی مقدمــة تفســیره وهــی قالحركیــةق فــی              حســین فضــل 

ــع    ــارة الواق                                                                                                    التفســیر التــی هــی طریــق یواكــب الواقــع ویرصــد األحــداث، إذ تعمــل علــ  إث

                                                                                         الحركی ا سالمی وكشفه فضال  عـن مواجهـة الواقـع المنحـرف فـی كـل مرحلـة مـن مراحـل          

ــارات                                                       الصــراع الفكــری والعقــدی والسیاســی واالقتصــادی و                                         االجتمــاعی والجهــادی ضــد التی

                                    الجاهلة الهدامة ألسس المجتمع السلیم.

            ْ                                                                                   فالحركیة ت عْنـ  بمعالجـة قضـایا الفـرد والمجتمـع وإحـداث تغییـر فـی المجتمـع وقضـایا           

                                                                                                      العصــر. وفــی الحركیــة تبــرز مرجعیــة القــرآن الكــریم فــی أن یصــبع القــرآن الكــریم متحركــا  

                                                              الخالقیـة العلیـا هـی العنـوان األمثـل لإلنسـانیة. وتتـأت                                                  فی السـاحة ا نسـانیة، فتكـون القـیم ا    

                                                                                           هذه الحركیة عند السـید محمـد حسـین فضـل اهلل مـن خـالل تمثیـل الخطـاب القرآنـی علـ            
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                                                                                                 الواقــع فــی ظــل حیــاة ا نســان ومجاالتهــا. كمــا وجــدنا أن فضــل اهلل اســتوح  مــن القــرآن  

                           ذلـك كـان بنـاء مجتمـع                                                                           الكریم لكـی یعـالج الواقـع ویستشـرف المسـتقبل، فهدفـه فـی ظـل         

                             مؤمن یعیش ا یمان قوال  وفعال .

ــل     ــه والتمثی ــی وفهم ــاب القرآن ــتیحاء الخط ــدین: اس ــد فضــل اهلل بع ــاب عن ــذا الخط                                                                                              و له

                                                                                                       الواقعی للخطاب القرآنـی.و للمفـردة القرآنیـة أثـر مهـم فـی البنیـة الفكریـة للخطـاب القرآنـی           

                               إیحــاء بعیــدین فــی میــادین                                                                   وفــی الحركیــة فــی تطــور التفســیر، إذ تعطــی ســعة موضــوعیة و

                                                                                                       الحیاة كلها. وأوردنا أمثلـة فـی هـذا السـیاق مثـل لفظـة قا نفـاقق التـی فسـرها السـید محمـد            

                                                                                             حسین فضل اهلل وفـق تفسـیره الحركـی علـ  أنهـا تشـمل العلـم والمعرفـة وكـل شـیء یـدل            

                                                                                                  عل  الخیر. وفـی مجـال السـنن التاریخیـة فتبـرز األحـداث التـی جـاءت فـی القـرآن الكـریم            

                                                                                                   أنمــا نعیشــها الیــوم، كمــا فــی أحــداث ســورة الكهــف التــی مثلــت نمــوذج الفتیــة والشــاب  ك

                                المؤمن ورجوعه إل  اهلل فی كل وقت.
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                                        ، إعداد: عادل القاضی، بیروت: دار المالی.     بدمشق

ــامر)     .  24                ، بیــروت: دار                                            حركــة التــاریخ فــی القــرآن الكــریم        م(،     2113                   الكفیشــی، ع

        الهادی.
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ــد الســالم)     .  25 ــد عب ــد المجی ــی العصــر      م(،     1982                                         المحتســب، عب ــیر ف ــات التفس                                   اتجاه

                               ، عم ان، مكتبة النهضة ا سالمیة.      الراهن

          ، مشــهد:                                           التفســیر والمفســرون فــی ثوبــه القشــیب    ق(،     1425                       معرفــة، محمــد هــادی)    .  26

                                الجامعة الرضویة للعلوم ا سالمیة.

                                             مـنهج التفســیر االجتمـاعی عنــد المفســرین     ،   م(    2118                                المیـالی، مهنــد ماجـد حمیــد)      .  27

                                                      ، جامعة الكوفة: رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الفقه.                      المعاصرین دراسة مقارنة

       )بحــث                                                 القــرآن فــی تجربــة ثقافــة ا ســالم الحركــی    م(،     2115                      نــور الــدین، نجیــب)  .  28

                                                                                                  ضــمن كتــاب: دور القــرآن الكــریم فــی بنــاء نهضــة األمــة ووحــدتها لجمــع مــن البــاحثین(،  

                            بیروت: دار المعارف الحكمیة.

 

 


