
 
 
 

  

  

  

  هایژگیو و فیچالش تعر ؛قرآن یاجتماع ریتفس

  
 شادي نفیسی    

  

  

  13/12/1392: دریافتتاریخ 

  21/4/1393تاریخ تأیید: 
  

  چکیده: 

از اثار  ياریگشته و بس داریاست که در دوره معاصر پد يریمهم تفس اریبس يکردهایاز رو یاجتماع ریتفس

در  اييجد يبا چالشها یاجتماع ریبحث از تفس همه، نیست. با انگاشته شده ا کردیرو نیمطرح، با ا يریتفس

 ادیمتفاوت  یبا عنوان  ها یرپژوهیتفساز  کیدر هر  يریتفس انیجر نیروبروست. از ا هایژگیو و فیعنوان، تعر

 نعیدر اند،آن به کاررفته يکه برا هستند یمختلف نیعناو یتحرک و یتیترب ،یعقالن ،یاجتماع ،یشده است. تمدن

 مقام در. اندقلمداد شده يمواز هاينایشناسانه، به عنوان جر انیجر يها از نگاشته یدر برخ نیعناو نیحال ا

 فیتعر نتریمناسب هاآن نعامتری که انددر مورد آن ارائه داده یاجمال یحاتیر پژوهان توضیمعموال تفس زین فتعری

 نیدر ا یذهب دگاهیاز همه متاثر از د شیمحققان ب ،یاعاجتم ریتفس هايیژگیانتخاب شده است. در بحث از و

 ریتفس هايیژگیو میا دهیشکو یاجتماع ریاز تفس دهیبرگز فیحاضر، با توجه به تعر قتحقی در. اندموضوع بوده

 به که چنانهم م؛یکن یآن سامانده يچهره اسالم از نقائص و اثبات توانمند راستنیرا در دو محور پ یاجتماع
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   ی.تیترب ریتفس ،یعقل ریتفس ،یاجتماع ریتفسهاي تفسیري،  روشها:  کلیدواژه
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  مقدمه

اي که در عرصه  تحوالت گسترده در دوره معاصر،

امع مسلمان وجسیاسی، اجتماعی و عقیدتی و علمی در 

در شرق و غرب عالم اسالمی رخ داده است، نه تنها به 

دید اجتماعی جي هاناریجکت ها و رشکل گیري ح

امید بلکه در عرصه فکر و اندیشه مسلمانان نیز جان

دید تفسیري یکی جبازتاب یافت. پیدایش رویکردهاي 

؛ 26-1 :1356عنایت،( از نمودهاي این تحوالت است

). 56-1/27 :1414 مال،ج؛ ال106 - 24: 1385 فیسی،ن

مله این رویکردهاي دید، تفسیر اجتماعی است که جاز 

مهمترین تفاسیر معاصر شیعه و اهل سنت از آن متاثر 

  تفاسیري نظیر المیزان، من وحی القران، الکاشف، :اندشده

ن، تفسیر نوین در شیعه و المنار، فی ظالل، آپرتوي از قر

ک: ن( راغی و المنیر در اهل سنت.التحریر و التنویر، الم

 - 2/425، 1392 ؛ اسعدي،223 :1989 عبدالحمید،

 :1389؛ ایازي، 508 -2/481، 1380؛ معرفت،429

119(  

: پاسخ به سواالت زیر را در ارتباط قدر این تحقی

براي یادکرد از  :نیمکبا این رویکرد تفسیري دنبال می

 ود؟شیتفسیر اجتماعی چه عناوین دیگر استفاده م

هاي ویژگی شود؟تفسیر به چه لحاظ اجتماعی نامیده می

این نوع تفسیر چیست و چه تفاوتی با دیگر 

  رویکردهاي تفسیري دارد؟

 عناوین تعبیر از تفسیر اجتماعی

 مال الدین اسد آباديجي تفسیري، سیدهاناریجمحققان 

نبان تحولی عظیم در جرا سلسله  )1839-1897(

؛ 79 -77 :1356 عنایت،( نندکقی میهه با قرآن تلجموا

؛ 210 :1989 عبدالحمید،؛ 348 :1374 جولدتسهر،

 :1432 مید ابراهیم،حعبدال؛ 1/56 :1414 مالجال

؛ الرومی، 1/70 :1407 الرومی، المدرسه،؛ 141 –140

). او که با هدف اصالح امت 1/49: 1407 اتجاهات،

 هاي قرآنی تمسکاسالمی براي دعوت خود به آموزه

زند دیدي به تفسیر قرآن را رقم میجوید، نگرش جمی

) بازتاب 1905 -1894( که در تفسیر شاگردش عبده

 اتجاهات، الرومی، ؛2/548: 1396 الذهبی،( یافته

 :1393 ؛ المحتسب،302: 1424 ؛ صالح،2/717: 1407

 :Wielandt ،2002 ؛349: 1374؛ جولدتسهر،103

اسیر دیگر )، در تف2/483 :1380معرفت، ؛2/126

 –اجتماعی «یابد. رویکردي که ذهبی آن را استمرار می

) و پس از او 547/ 2: 1396الذهبی،( واندخمی» ادبی

 –عمدتا  - کیبی یا ربسیاري همین عنوان را به صورت ت

؛ 481/ 2 :1380 معرفت،( .اندبه تنهایی به کار برده

؛رضایی 110 :1979 ؛ الشرقاوي،301: 1424صالح،

؛ 343 :1381 ؛ علوي مهر،2/347، 1385 اصفهانی،

؛ الرومی، 53 :1373 ایازي، ؛279 :1380 مؤدب،

 11و 6: 1427 به بعد؛ عباس، 2/703: 1407 اتجاهات،

  به بعد).

این، البته تنها عنوانی نیست که براي این دست 

تفاسیر به کار رفته است. پژوهشگران مختلف، هریک با 

 تفاسیر، آن را به نامیتاکید بر یکی از ابعاد این نوع 

. توجه به بعد اجتماعی و درعین حال اصالح اندواندهخ

ب شده تا برخی برآن نام جطلبانه این دست تفاسیر مو

 )627 ،2/625 :1414 ال،جمال( بگذارند» اصالح دینی«

: 1402 شریف،( بخوانند» هدایی«اي آن را و عده

» یتربیت«)؛ عنوانی که در فارسی بعضاً به 310-311

چنان که . هم)271: 1380، مؤدب( مه شده استجتر

ه جشماري از دیگر تفسیر پژوهان بربعد دیگر آن تو

: 1407 الرومی، المدرسه،( بنامند» عقالنی«کنند و آن را 

؛ 96و 7: 1431 ؛ الشدي،1/195: 1414 مال،ج؛ ال1/70

) درحالی که اولین عنوانی 145-101 :1393المحتسب،

براي نامیدن آن به کار رفته،  در منابع موجود که

)، 348 و 337: /1374جولدتسهر،( است» تمدنی«



  1393تابستان و بهار ، دوم، شماره دومسال                                   شی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآنـ پژوه  دوفصلنامه علمی/ 46

 

 

هاي بعدي شناسییک از تفسیر چعنوانی که در هی

  مسلمانان دنبال نشد.

تنوع عناوین به کار رفته براي نوع تفسیر مورد  

است که هیچ یک از عناوین پیش بحث به خوبی گواه

الح تفسیري غالبی که به اصط اند گفته، قابلیت نیافته

). عناوین یادشده، 310: 1402شریف،( تبدیل شوند

برسه بعد مختلف تفاسیر مورد بحث اشاره دارند: بعد 

هدایت گري، اجتماعی بودن و عقالنیت؛ گو این که هیچ 

نند. کابعاد دیگر را در این تفاسیر انکار نمی ریک، ود

از  »اجتماعی«ازاین میان، اما، به نظر می رسد عنوان 

» امعجمانع و «تر باشد و بهتر بتواند ویژگی همه مناسب

گرایی درتفاسیر کالمی، معتزلی بودن را محقق سازد. عقل

پژوهانی که آن را تفسیر لذا، سته است.جو شیعی بر

، به تفاسیر معتزلی به عنوان پیشینه این اندعقالنی نامیده

؛  93-92 :1431 ک : الشدي،ن( .اندتفاسیر اشاره کرده

). هم 67 :1427 ؛ عباس،231و 1/215: 1414 مال،جال

تواند تفاسیري گري یا تربیتی میچنان که عنوان هدایت

یعنی -ي اخالقی هانبهجرا هم شامل شود که تنها به 

 :1377ک: ایازي،نبراي نمونه ( نظر دارند - تربیت فردي

بودن است که نقطه فارق این » اجتماعی«). این  1/647

 ا تفاسیر قبل و معاصرشان استیسیر نوع تفا

)؛ خصوصیتی که در لسان 555/ 2: 1396الذهبی،(

مال به جلدتسهر از آن به رویکرد تمدنی و در کالم الجو

  .اصالح دینی تعبیر شده بود

تعدد عناوین در یاد کرد از این نوع تفاسیر زمینه را 

ي تفسیري معاصر هانیارجبراي آشفتگی در شناسایی 

دشوار کرده - در آثار نگاشته شده در ایران  خصوصاً –

هر عنوان را  –به غلط  –ب شده است تا برخیجو مو

و  ریان تفسیري مستقل و قسیم هم تلقی کنندجنام یک 

لف ؤچنان که م .تعابیر متنوعی در این زمینه شکل گیرد

هدایی، «چهار عنوان  همجالمفسرون حیاتهم و مناهکتاب 

را عناوین رویکردهاي  1»کیراخالقی، اجتماعی و ح

کند. در حالی که در توصیف  تفسیري مختلف فرض می

شود امعه را یادآور میج، اهتمام به حل مسائل نهاهمه آ

پوشانی هریک با دیگري تصریح و در مواردي هم به هم

  ).54 ،53 ،52 ،49  ،48 :1373 ایازي،( کندمی

 2از رویکرد تربیتی روشهاي تفسیريلف کتاب ؤم

مه هدایی ) و اجتماعی به عنوان دو رویکرد مستقل جتر(

ي هانبهجبه "ند. تربیتی را تفسیري می داند که کیاد می

 :1380مؤدب،( "اخالقی و هدایتی قرآن می پردازد

که دیگران  تفسیر مراغی و فی ظالل،، المنار) و از 271

 اند مله تفاسیر اجتماعی خواندهجرا از  هاجملگی آن

 ندکبه عنوان نمونه یاد می )،2/483 :1380معرفت،(

به بعد). هم چنان که اهتمام مفسران  272 :1380مؤدب،(

تماعی در پرداختن به حل مشکالت اج«تماعی را اج

)؛ امري که 279 :1380مؤدب،( واندخمی »تفسیر آیات

به کار  المنارعموم محققان در یادکرد از تفاسیري نظیر 

و  المنیر، املی، ابن عاشورعبرده بودند. او تفاسیري نظیر 

 بردرا در شمار این نوع تفسیر نام می الکاشف

سه تفسیر اخیر را، دیگران  به بعد). 280، 1380مؤدب،(

گیري تفسیري هتجو داراي یک  المناردر کنار تفسیر 

  ). 506و  507و  504/ 2 :1380معرفت، نک :( دانندمی

                                                 
عبدالفتاح خالدي براي یادکرد از  ن عنوانی است که اختصاصاًای .1

رویکرد سیدقطب به کار برده است و با این عنوان در صدد بوده تا 

نگرش سید قطب به  وژیک،دئولیگرایانه یا به تعبیري، ا نبه عملجبر 

  )32: 1421ک: خالدي،(نکید کند أقرآن ت

ن که عنوان تفسیر آاي که نباید از نظر دور داشته شود  نکته .2

تربیتی (التربوي) در چند سال اخیر به عنوان یک رویکرد دید 

اما  )،10 :1387 رضایی اصفهانی و دیگران،( مطرح شده است

ایرانی، به شدت با تفسیر  هاي محققانتعریف آن، در نگاشته

 :1387ک: رضایی اصفهانی و دیگران،(ن اجتماعی هم پوشانی دارد

 ؛24 :1387و نیز ناطقی، 18و  17در معناي عام و در  12و 11

.)38 :1387: احسانی،قس
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  تعریف تفسیر اجتماعی

تعبیر تفسیر اجتماعی استفاده  بسیاري از کسانی که از

 ایازي،( انداند، به ارائه تعریفی از آن نپرداختهکرده

؛ 110 :م1979 ؛ براي نمونه نک: الشرقاوي،107 :1389

 :1385 رضایی اصفهانی، ؛11و  6: 1427 عباس،

ي به جا). برخی نیز 303: 1424 ؛ صالح،2/347

نظر  اند. به مالی آن بسنده کردهجتعریف، به توضیح ا

رسد نظرات تفسیرپژوهان در توضیح مراد از وصف  می

پوشانی  هم اجتماعی، در سه برداشت که به نوعی داراي

  بندي باشد.  نیز هستند، قابل دسته

گیري  هدر دیدگاه اول، وصف اجتماعی به اعتبار بهر

: نک( ودشتفسیر از علوم اجتماعی چنین نامیده می

 :1388 آقایی، ؛189 :1389مدبر، ؛316 :1961 الخولی،

کیب تفسیر علمی نیز اینگونه رگونه که در ت )؛ همان18

است. در دیدگاه دوم، اطالق عنوان اجتماعی با توجه به 

اي است که به تفسیر آیات اجتماعی قرآن  اهتمام ویژه

؛ 279 :1380؛ مؤدب،312: 1402شریف،( شود دیده می

اي . امري که کمتر در تفسیره1)1/650 :1377ایازي،

گذشتگان مورد توجه بوده است. طبق دیدگاه سوم، 

تماع ـ اعم از جامعه یا به تعبیر دیگر، اجمفسر به مسائل 

 کند. ـ و اصالح آن توجه می امور اجتماعی یا فردي

 ؛481/ 2 :1380معرفت، ؛547/ 2: 1396الذهبی،(

) نقطه 93 :م1979الشرقاوي، ؛343 :1381علوي مهر،

شده، پرداختن به آیات ك هر سه تعریف یادرمشت

از داشتن گاهی آ. اما طبق دیدگاه اول، ماعی استاجت

                                                 
کند: تفسیر اجتماعی را دو دسته می  ،ایازي در مقاله اي دیگر .1

و  108 :1389. ایازي،  نظریه پردازانه؛ و براساس دانش اجتماعی

؛  103و 102 :1379 ایازي،؛  53 :1373ایازي، و مشابه آن:109

به نظر می رسد این دو مورد، دو برداشت از تفسیر اجتماعی نیست 

هه است که مورد دوم در سطح باالتري قرار دارد جبلکه دو نوع موا

و در مقام نظریه پردازي براساس خود قرآن است. 

هاي دید الزم است؛ طبق دیدگاه دوم، به این دانش

نیازي نیست، اما در مباحث ص ها به طور خادانش

ود یا غالبا در این شتفسیري به این مورد بسنده می

 ترمحور است؛ و طبق دیدگاه سوم که از موارد قبل عام

کرد اجتماعی و اصالحی آیات راست، بیش از همه کا

مدنظر است ولو آنکه مستقیما آن آیات متضمن مباحث 

  اجتماعی نباشند. 

تأمل در سخنان و عملکرد پیشگامان این رویکرد 

دهد برداشت سوم از تفسیر اجتماعی با تفسیري نشان می

واقعیت آن، بیش از بقیه سازگار است. داعیه مفسران این 

گسترتر از صرف آیات اجتماعی بوده ریان، بسیار دامنج

هاي تفسیر ي است. رشیدرضا در توصیف ویژگی

نبان این رویکرد جمقاالت عروه الوثقی، که سلسله 

مله به این جداند؛ ازرا به سه وصف ممتاز می هااست، آن

خصوصیت بسیار عام و کلی که هدفش بیان این است 

مع کردن بین جتدار و که اسالم دین حکمرانی و اق

سعادت دنیا و سعادت آخرت است، امري که مقتضاي 

آن این است که که دینی روحانی اجتماعی نظامی ... 

  . مقدمه) 11/ 1 تا:، بیرشید رضا( باشد

در واقع این مفسران طالب اصالح، با بازخوانی 

اسالم نه « اسالم و قرآن، در پی آن بودند که اثبات کنند

ور و ایمان قلبی بلکه یک نظام کامل جیک عقیده مه

 عیار دینی و دنیوي و اخالقی و سیاسی و عبادي و

» اجتماعی .. یعنی یک فرهنگ بالنده نه یک دین راکد

 مال،ج: ال؛ تقریبا مشابه آن17 :1364خرمشاهی،( است

 جولدتسهر، ؛220 :م1989 ، عبدالحمید،2/626: 1414

اما  .)220 :1387 پاکتچی، ؛371و362و352: 1374

نکته مهم آن است که اثبات این صالحیت و حل آن 

گردد. تحقق نمی مشکالت، فقط به مسائل اجتماعی باز

مید حعبدال( امعهجآن در گرو اصالح فرد، مقدم بر 

؛ 168تا: ، بی؛ الحمتسب 174 - 170: 1432 ابراهیم،
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 ،هم در گستره بسیار وسیع)، و آن227 :1387 پاکتچی،

 و سیاسی است  اخالقی و اقتصادي)( ماعیاعتقادي، اجت

این تفسیر اجتماعی، ). بنابر123-117: 1431 الشدي،(

 است» در خدمت اصالحات اجتماعی«تفسیري است که 

توانمندي اسالم «) با این هدف که 222 :1387پاکتچی، (

یعنی اداره شایسته  - را در تامین سعادت دنیوي 

ت کند. با این اثبا ،»در کنار سعادت اخروي –امعهج

گیري مفسر نقش هتجتوضیح باید گفت، در این تعریف 

  ) 189: 1389 قس: مدبر،( ند.کرا ایفا می ايعمده

  ي تفسیر اجتماعی هاویژگی

 اياز اهمیت ویژه هاي یک نوع تفسیري،تبیین ویژگی

پژوهان، بندي تفاسیر برخوردار است. تفسیرهت طبقهج

اسیر اجتماعی را هاي تفهات مختلف ویژگیجاز 

. ذهبی در شمار اولین کسانی است که به اندبرشمرده

ي تفسیر اجتماعی درقالب محاسن و هامعرفی ویژگی

پردازد. او به هشت  معایب این رویکرد تفسیري می

کند.  یویژگی مثبت و دو ویژگی منفی این تفاسیر اشاره م

  :هشت مورد مثبت عبارتند از

نقد  -2 ؛صعدم تعصب به مذهب خا -1

از گزارش احادیث ضعیف و  پرهیز- 3 اسرائیلیات؛

فراتر از آنچه  1پرهیز از ورود به مبهمات - 4 موضوع؛

پرهیز از به کارگیري  -5در خود قرآن آمده است؛ 

-7 از؛جپرداختن به بالغت و اع -6 اصطالحات علمی؛

                                                 
ت که بر مواردي در قرآن حی در علوم قرآنی اسمبهمات اصطال .1

شود که از افراد با اشیاء به صورت نامعین و با ذکر ضمیر  اطالق می

یاد  –البته در صورتی که مراد عموم نباشد  –یا تعبیر من یا الذي 

 جو من یخر«مائده )،  -23..» ( .الن جقال ر«شده است به مانند : 

 – 258» (ابراهیم.. جالذي حا« )،100/ (نساء..» را جمن بیته مها

شود بلکه شامل اشیائی مانند ها محدود نمیبقره) ؛ مبهمات به انسان

کوه و درخت و... هم که درقران بدون تعیین نام دقیق آنها آمده، 

.337-312/ 2: 1421ک: السیوطی،ناست. 

مع بین قرآن ج -8 اهتمام به حل مشکالت امت اسالمی؛

فی نیز عبارتند از افراط در اعتماد به و علم. دو مورد من

عقل؛ و نقد احادیث بخاري و مسلم که اعتبار خاصی 

   .)548- 2/549 :1396الذهبی،( نزد اهل سنت دارند

، از اندمواردي را که ذهبی و دیگران به تبع او آورده

هات مختلف نیازمند اصالح و تبیین است. دراین ج

هاي مختلف  موعه نه تنها یک ویژگی به صورتجم

مثالً بند دوم و سوم و بند آخر)؛ بلکه ( تکرار شده است

لزوما از یک سنخ هم نیست. پرهیز از نقل اصطالحات 

علمی در تفسیر، در واقع روشی براي ارائه تفسیر است، 

در صورتی که داشتن نگاه عقلی به تفسیر، به نوع نگرش 

 گردد و نمود آن در تفسیر در قالب موارد مفسر برمی

نقادي متنی روایات، دوري از تعصب، پذیرش ( دیگر

یابد. چنان که ضروري  اعتبار علم در تفسیر) ظهور می

ها در این دست تفاسیر است که علت بروز این ویژگی

  تبیین شود.

دیدگاه ذهبی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است 

و بسیاري، همان نظرات او را با اصالح یا کاهش و 

ایی که برخی، شمار این جتا  اندر کردهتکثیر، تکرا

ده مورد افزایش و برخی تا شش جتا هی ها راویژگی

 - 483/ 2 :1380نک : معرفت،( .اندمورد کاهش داده

در  349و  348/ 2 :1385 ؛ رضایی اصفهانی،481

 :1389 ده مورد: مدبر،جدوازده مورد و تکثیر آن تا هی

ا تکرار کرده ؛ عباس بیشتر موارد ذهبی ر194و  193

در قالب  :1431در شش مورد؛ الشدي، 31-46، است

؛ المحتسب نظرات عبده را در 124- 96هشت مورد 

ند که حدود نوزده مورد کموضوعات متعدد بیان می

هایی است که ذهبی در همان محور هاشود و عمده آن می

  ).125 – 189: 1393آورده بود: المحتسب،

جه در این تفاسیر اي، به موضوعات مورد تو عده

مه قرآن، جو مسائلی نظیر مدنیت، تر اندپرداخته
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 :م1979 الشرقاوي،( مشکالت سیاسی، اصالح اجتماعی،

 تهاد و نقض تقلید، سیاست و وطن،ج) ا293 - 111

-322: 1402 شریف،( علم و حریت و اقتصاد اسالمی

) را در شمار موضوعات مورد اهتمام تفاسیر این 425

تا  اند، در حالی که محققانی کوشیدهاندریان دانستهج

نبه، تفاوت این جکنند و از این ج را استخرا هامبانی آن

 رویکرد تفسیري را با رویکردهاي دیگر بنمایانند.

  ).718 - 798 / 2: 1407الرومی، (

اند که با تلفیق و  در این میان برخی هم کوشیده

این  مع بندي موارد یاد شده، به ساماندهی خصوصیاتج

امع جنگاه ( تفاسیر بپردازند. برهمین اساس، چهار مبنا

گري قرآن و کید برهدایتأگرایی، ت گرایانه، عقل

هاي هر مبنا  اند و شاخصه نویسی) براي آن برشمرده ساده

-21 :1388 زاده و ناظمی، قاضی( اندرا نیز یادآور شده

ي مفسر، مبانی هاویژگی -نبهج). ایازي از چهار 7

به شناسایی این  -هاي تفسیراهداف و ویژگیتفسیر،

 - 133 :1389 ایازي،( دسته تفاسیر پرداخته است

کن اصلی ر) و اسعدي این موارد را با توجه به دو 130

 عقالنیت و اجتماعی بودن، ساماندهی کرده است

  ). 433 -2/438 :1392 اسعدي،(

بی شک کوشش همه پژوهشگران در این عرصه، به 

مباحث کمک کرده است. از این میان،  باروري بیشتر

ها دیدگاه ذهبی با توجه به اینکه به مهمترین ویژگی

تاثیري ماندگار  –هایش به رغم کاستی –توجه داشته 

بر این بحث گذاشته است. چنان که اقدام اسعدي در 

مل است؛ ز آنکه تفکیک أها، در خورتیدهی به ویژگنظم

کی معنادار نیست. این عقالنیت از اجتماعی بودن، تفکی

مفسر عقلگراست که فراتر از نص، به پیامگیري از آیات 

پردازد و در واقع رویکرد اجتماعی کالً مبتنی بر می

کنی در کنار اجتماعی رعقالنیت است نه آنکه عقالنیت 

  بودن باشد.

  دیدگاه مختار

هاي تفسیر اجتماعی  بندي برگزیده در ویژگی معجبراي 

عزیمت خود را تعریف تفسیر اجتماعی الزم است نقطه 

توانمندي «قرار دهیم، یعنی تفسیري که هدفش اثبات 

یعنی اداره شایسته  -مین سعادت دنیوي أاسالم در ت

ا که جاست. از آن» در کنار سعادت اخروي –امعهج

توان تمام  کن مبتنی است میرتحقق این هدف بر دو 

تبیین کرد. هاي این نوع تفسیر را در این قالب ویژگی

پیراستن چهره اسالم از . 1کن عبارتند از راین دو 

اثبات . 2با پاسخگویی به شبهات و اتهامات و ص نقائ

توانمندي آن با نشان دادن راه شایسته در زندگی از 

  طریق تطبیق آیات قرآن با نیازهاي روز.

هاي تفسیر اجتماعی توان ویژگیبا این تحلیل می

تواند  انبه آن دانست که میجدو  هاي را نمودي از تالش

هاي مطرح شده را در برگیرد. البته باید تمام ویژگی

توجه داشت تحقق این اهداف در تفسیر قرآن تنها با 

پذیر  گیري از آن در تفسیر، امکانباور به عقل و بهره

تواند به زبان امروز دامان اسالم را از . مفسري میاست

گیري از آیات و تطبیق آن با اتهامات بپیراید و به پیام

مسائل روز بپردازد که به توانمندي عقل در فهم آیات 

باور داشته باشد و از تقلید بپرهیزد و حرفی نو مطابق با 

را در این همه باز تهاد جنیازهاي روز ارائه دهد و باب ا

گیري کرد که توان چنین نتیجهمیرو ببیند. از این

تهاد در این جبازبودن باب اعقلگرایی، پرهیز از تقلید، 

تفاسیر به شدت مورد تاکید قرار گرفته است و نمود آن 

هاي این رویکرد ویژگیکل در به نحو چشمگیري را 

 ؛ معرفت،2/549: 1396 الذهبی،( توان بازیافتمی

 ،الرومی ؛332-342: 1402 ؛ شریف،2/482 :1380

؛ 261- 1/263: 1414 مال،ج؛ ال2/743-728: 1407

 -148: 1393 ؛ المحتسب،102-109: 1431 الشدي،

 .)223 :م1989 عبدالحمید، ؛142
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  صپیراستن چهره اسالم از نقائالف) 

مفسر اجتماعی در اولین مرحله و در مقام پیراستن چهره 

ي هااسالم از نقائص، به پاسخگویی به شبهات در عرصه

آن با تعابیر مختلفی  اي که ازپردازد. ویژگیمختلفی می

ها، بدعت : پاسخگویی به شبهات، رداست دهش یاد

و  549/ 2: 1396 الذهبی،( م فکريجمقابله با تها

: 1407؛ الرومی، 40 - 46: 1427 مشابه آن: عباس،

). با  8مورد  222 :م1989 عبدالحمید، ؛392 - 399

توجه به همین دغدغه است که آیت اهللا مکارم یکی از 

داند که اشکاالتی می را پرداختن به تفسیر نمونهمزایاي 

است. شبهات  پیرامون اصول و فروع مطرح شده

 شمار آن موارد است عقیدتی، فقهی و اجتماعی در

). همانطور که 1/23 :1353 شیرازي و دیگران،  مکارم(

خوانندگان قرار » اقناع«مغنیه اهتمام خود را در تفسیر 

را نسبت به استواري و صحت مطالب  هادهد تا آنمی

: 1424 المغنیه،( فروع متقاعد سازد ی در اصول ودین

و مفسرالمیزان با عموم مسائل فکري دید  ؛مقدمه) 1/13

رو شده، به بیان دیدگاه اسالم امعه اسالمی رویاجدر 

و 143 :1381 واعظی،( پرداخته است هاآنص خصودر

144.(  

در مقام پاسخگویی به شبهات، چهار عرصه علم، 

ي نقد هاالعاده مهمترین عرصه رقخا فقه، روایات و امور

 هاوند که پرداختن به آنشاسالم در دوره معاصر تلقی می

  ي تفسیر اجتماعی تلقی شده است.هااز ویژگی

 پرداختن به تفسیر علمی  . 1

مله شبهات جادعاي ناسازگاري دین و قرآن با علم از 

مهمی است که در بستر اندیشه مسیحی شکل گرفته و به 

یم داده شده است. مفسر اجتماعی در مقابله با اسالم تعم

وشد تا با این تلقی نادرست مبارزه کند و کاین طعن می

 شریف،( ثابت کند که اسالم مشوق علم اندوزي است

ي هاموزهآ) و حتی فراتر از آن، 375 - 367: 1402

 ي علمی سازگار استهااسالم کامالّ با یافته

؛ الرومی، 567، آنو مشابه  549/ 2: 1396الذهبی،(

   .)284و  260/ 1: 1407المدرسه،

  :هانمونه

در همین راستا ذهبی غرض عبده را از شرح آیات قرآن 

کند که  بر پایه علوم دید، هماهنگی بین آیاتی قلمداد می

یی هانمایند و دانستهدر نظر برخی، غیر قابل باور می

: 1396 الذهبی،( نندکهستند که مسلم فرض می

از علمی قرآن، در این تفاسیر ج. پرداختن به اع)2/567

مباحث علمی نیست و  هااجتماعی که اهتمام و دغدغه آن

براي ( حتی برخی به نوعی با این نوع تفاسیر مخالفند

)، بیش از همه براي اثبات 182/ 1نک: فی ظالل. نمونه

همگامی قرآن با علم است . این همگامی امري است که 

و  1/210 :تا بی رشید رضا،( لمنارادر تفاسیري نظیر 

 5/3095و  2/3878 :تا بی ،فی ظالل)، 2/19، 12/20

) 13/399، 10/111، 228و8/227( نمونه ؛2045/ 4و 

 :1385 ؛ براي موارد دیگر: معارف،113و  112( نوینو 

ود و در مباحث به ظاهر ش) به خوبی دیده می88و  87

به  -آسمان  مانند خلقت آدم و هفت -متعارض با علم 

وشد تا کود و مفسر میشصورت آشکارتري مطرح می

در نهایت نشان دهد که آیات قرآن با علم در تضاد 

کند، یا  نیستند، و بعضا به این منظور، آیات را تاویل می

مطالب مطرح شده از سوي دانشمندان را در حد فرضیه 

 167و 129 -  124 :1385  نک: نفیسی،( ندکمعرفی می

هه جبراي بحث از موا 235- 224و 205 - 200و 173-

با موارد به  المنار، فی ظالل، المیزان و نمونهتفاسیر 

   .ظاهر متعارض با علم)

 توجه به فلسفه احکام  . 2

مباحث فقهی عرصه پرچالش دیگري فراروي مفسران 

اجتماعی هستند. مفسر اجتماعی به عرصه آیات فقهی 

ي اینکه به بحث از ود، اما نه براشقرآن هم وارد می
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بپردازد. او در این موارد، برخالف  هااحکام و ادله آن

ند. کمفسر فقهی، از دو منظر به این موضوع ورود پیدا می

وشد تا از یک سو به گذشته تعلق داشتن این کاو می

در دوره معاصر و یا تعارض  هااحکام و عدم کارایی آن

برطرف سازد،  با مفاهیم مقبول عدالت و مساوات را هاآن

براي معضالت کنونی بیابد. مفسر  هایا راه حلی از آن

اجتماعی در همین راستا بیش ازهمه به فلسفه احکام و 

ه در دوره معاصر مورد چالش قرار ک آن هم احکامی

اب و جاند، می پردازد، و از مسئله زن و دیه و ح کرفته

اد هجتعدد زوجات و طال: .. می گوید یا به مسئله ربا و 

پردازد. درحالی که توجه به حکمت احکام کمتر و ... می

در تفاسیر فقهی مورد توجه قرار گرفته است و پرداختن 

ا که مبتنی بر تحلیلی عقالنی و بعضا جنآبه آن، از 

ناسازگار با روح تعبد ونگرش ظاهرگرایانه برخی 

مفسران بوده، بایسته تلقی نشده است. اسعدي رعایت 

هاي احکام شرع را در حوزه فقه قرآن، مقاصد و حکمت

 کند ریان تفسیري قلمداد میجاز خصوصیات این 

  ). 436/ 2 :1392اسعدي،(

  :هانمونه

که  –ند و قسم دوم آن را کعبده خود تفسیر را دو قسم می

فهم «تفسیري می داند که در پی  -شیوه مختار اوست

» حکامالمراد من القول و حکمۀ التشریع فی العقائد و اال

است که البته هدف آن است تا با طرح مراد و حکمت 

بات سوق جام واجتشریع، به شیوه شایسته، فرد را به ان

). او برهمین اساس هم 25/ 1تا،  بی رشید رضا،( دهد

- درباره حکمت احکام مورد اشکال، به تفصیل به بحث می

تا،  بیزوجات: رشید رضا، تعدد براي نمونه،( پردازد

4/344375،129: 1427 ؛ براي موارد دیگر: عباس  

158(  

ود. عالمه شهمین امر در المیزان نیز آشکارا دیده می

ند که تفسیر کطباطبایی همانطور که در مقدمه اشاره می

 پردازدآیات االحکام وظیفه دانش فقه است و به آن نمی

غازین سوره آ)، در بحث از آیات 1/13 :تا بی طباطبایی،ال(

ات، تفسیر این آیات را در سه جتعدد زو صر خصونساء د

به بعد )  166/ 4 :تا بی الطباطبایی،( بردصفحه به پایان می

حدود بیست صفحه  –اما پس از آن، بحث بسیار مفصلی 

 ات پیامبراکرمجدر تویه مصلحت این حکم و تعدد زو -

 4/178تا،  بی طباطبایی،ال( وردآمی صلی اهللا علیه و آله)(

). عالمه حتی از این فراتر، با توجه به تسلطی که 198 -

به مباحث فقهی و مکاتب فلسفی و نظامهاي فکري بعضا 

وشد تا کند و میکرقیب اسالم دارد، به فلسفه فقه توجه می

در موضوعات مختلف، حقانیت اسالم را در مقایسه با 

نک: مهدي طباطبایی، ( دیگر مکاتب، به اثبات برساند

)، و نشان دهد که اسالم توان 667-  633 :1381

پاسخگویی به مقتضیات زمان و نیازهاي بشر معاصر را 

  ).145 :1381واعظی، ( دارد

سید قطب که به مباحث اختالفی فقهی هیچ توجهی 

در مقام دفاع از  .)412 - 409: 1427 عباس،( ندارد

گوید، و حتی حقانیت اسالم، ازحکمت احکام سخن می

حرمت گوشت خوك، همچون مواردي ن، در آفراتر از 

شاهد آیات ي علمی را بر حقانیت و پیشگامی آن هایافته

: 1421 الخالدي، ؛1/156: 1412نک: قطب،( وردآمی

به بعد) هم چنان که در بحث از موضوعاتی که بر سر  180

). همین 1/578همان: ( ایستدگفتگو بسیار است، می هاآن

و  2/597: 1396الذهبی،( مراغیسیر خصوصیت در تف

 ) به رغم روش اختصاري آن در بحث از آیات فقهی598

 عباس،( ) و نیز شلتوت12و1/11: 1394المراغی،(

  سته است. ج) بر287: /1427

 پیراستن روایات تفسیري .3

است که از دیرباز در  ايروایات تفسیري عرصه

هاي آن تأمل بوده است و برخی مفسران به استواري نقل

هه با این دست روایات و به جی در مواجسن دقت و نکته
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براي نمونه: ابن ( اسرائیلیات ممتاز هستندص طور خا

). با این همه، در 208و  207 :1380: قاسمی،کثیر نک

ازه دوره معاصر، این روایات دستمایه اند به ايهیچ دوره

و در مقابل هم تا امروز، نقادي و  اندهمه به اسالم نبوده

گیر نبوده است.  تا این اندازه همه هاش آنپرهیز از گزار

مفسران اجتماعی، طالیه داران نقد و پرهیز از نقل 

روایات نااستوار تفسیري هستند تا بدینسان چهره دین 

نمایاند، و خرافی می را از آنچه آن را خشن، نامعقول

  .بپیرایند

برهمین اساس پرهیز از نقل و نقد روایات 

ریان تلقی جهاي تفاسیر این یمله ویژگجاسرائیلی، از 

؛ اندود که عموم تفسیر پژوهان به آن اشاره کردهشمی

الروایات الخرافیۀ « امري که ذهبی از آن به نقد

) و  548/ 2: 1396الذهبی،( ندکیاد می» المکذوبۀ

انحرافات و االسرائیلیات و «عبدالحمید آن را مبارزه با 

فسدت “داند که اي می » االخبار الواهیۀ و الخرافیۀ

 221م، /1989عبدالحمید،( ...».عقلیۀ کثیر من المسلمین 

 349/ 1385،2ومشابه آن : رضایی اصفهانی،  5مورد 

: 1427؛ عباس، 117تا  111:/1431؛ الشدي، 7مورد 

). این نقادي به مرزهاي محتاطانه معمول محدثان، 35/

ز را ا ايه، انتقادهاي گستردهجمحدود نمی ماند ودر نتی

 :1393 المحتسب،( ریان فکري سلفی اهل سنتجسوي 

 الذهبی،( ریان راي اشعري برمی انگیزاندجو حتی  )148

 ) که البته در مواردي نیز وارد است 2/550: 1396

). این رویارویی تا بدان حد 2/464، 1392 اسعدي،(

ب جرود که برخی از نویسندگان، آن را مو پیش می

: 1407 لرومی، المدرسه،ا( کاستن شأن تفسیر ماثور

و اصالت دادن به قرآن نسبت به منابع  1) 355 -1/333

                                                 
است :عدم برداشت او به دلیل اعتقاد این مفسران به سه مورد زیر  .1

حیحین و نقد متنی روایات و اعتقاد بول صحت مطلق روایات صق

به ظنی بودن خبر واحد.

؛ 246و  1/252: 1407 ،الرومی( اند دیگر دانسته

  ).8 ،1388 زاده و ناظمی، ؛ قاضی2: 1407الرومی، 

  :هانمونه

بر این اساس، نقد روایات نااستوار از امتیازات تفسیر 

و  220-218 :1370 االوسی،( ودشالمیزان محسوب می

). به عنوان نمونه: عالمه روایات منقوله در 241-245

تا،  بی الطباطبایی،( مورد داستان حضرت داوود و اوریا

) و 11/167همان ( )، حضرت یوسف و زلیخا17/198

 ) و حضرت ابراهیم17/214همان ( حضرت ایوب

چنان که گزافه نخواهد بود  2.ندک) نقد می227/ 7همان (

کنیم در مقام نقد روایات، هیچ اثري در شیعه، اگر ادعا 

در گذشته و حال، تا بدین گستردگی، به این مهم اقدام 

 ابهاي فهم قرآن راجنکرده است. طالقانی نیز یکی از ح

هت سند و داللت مغشوش، جروایات و احادیثی که از «

داند که بر نور می» هت مفهوم حیرت انگیز استجو از

 :1362 طالقانی،( تنیده شده استمانند تارهایی  ق,ح

روایات  المنار) و از نقل آن می پرهیزد. مفسران 1/17

)، ع( مربوط به داستان حضرت آدم، حضرت نوح

و میقات ) ع( حضرت سلیمان و عصاي حضرت موسی

تا،  بی رشیدرضا، نک:( نندکایشان را نااستوار ارزیابی می

 ،105و 12/104، 218 - 216و  9/44؛ 8/354-356

 گرفته شده استاین شیوه در تفاسیر دیگر پی ).398/ 1

 و المغنیه، 19و نیز  1/4: 1394به عنوان نمونه المراغی،(

1424 :1/14 .(  

 تاویل آیات مربوط به امور خارق العاده  .4

هاي الهی و ي خارق العاده مانند معزات و عذابهاپدیده

عاتی ي غیبی مانند مالئکه و ن درشمار موضوهاپدیده

زده و مادي گرا بشر امروز هستند که براي عقل علم

) در 104و  103 :1385 نک: نفیسی،( نمایندخرافی می

، هااین فضا، برخی مفسران اجتماعی، بویژه متقدمان آن

                                                 
.531-477 :1384: نفیسی، کنبراي موارد متعدد دیگر  .2
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ستیزي از پذیرش ظاهر آیات در قالب خرافه اندکوشیده

ناظر به امور خارق العاده، تاحد امکان، پرهیز کنند و این 

ست آیات را به نوعی تفسیر کنند که با وقوع عادي د

 2/349 :1385 رضایی اصفهانی،( تطبیق کند هاپدیده

  ). 224 :م1989 مورد ده؛ عبدالحمید،

با توجه به همین هدف است که رشید رضا پس از 

ال برانگیز عبده در مورد مالئکه که جنجنقل سخن 

 ندکیه میجرا به قواي طبیعی توهاان آنجنامیدن 

 به روشنی قصد او . و)268و  1/267تا،  بی رشیدرضا،(

ها متقاعد کردن منکران مالئکه به را از مثل این تاویل

داند، البته با به کار بردن تعابیري آشنا که می هاود آنجو

-1/269تا،  بی رشیدرضا،( پذیرایش باشد هاعقالنیت آن

270.(  

  :هانمونه

) و  7/319تا،  بی رشیدرضا،( ن به میکربجتفسیر 

از  2/586: 1396الذهبی،( انشقاق قمر به ظهور دلیل

 طالقانی،( رشید رضا) و تفسیر مالئکه به قواي طبیعی

مله نظرات برخی مفسران این ج ) از1/116 :1362

 ریان است که به شدت هم مورد انتقاد قرار گرفته استج

 :1392 ؛ اسعدي،585و  2/569: 1396 الذهبی، :نک(

 ؛ عباس،107 - 102: 1431 ؛ الشدي،446 - 2/442

: 1427 و درنقد بر المراغی : عباس، 86 -  68: 1427

؛ 34و  33 :1388 ؛ و بر طالقانی: شیوا،272 - 266

و به  ؛)280 - 1/272: 1414 مال،جموارد دیگر: ال

ایگاه موهوم علم، تا حد جبا کاسته شدن از  جتدری

برخی تک  ز درجزیادي در تفاسیر مطرح رنگ باخته، 

براي ( ودشدنبال نمی زده،هاي پراکنده و علمنگاري

  ).295 -  1/287: 1414مال،جنک: ال هانمونه

  اثبات توانمندي قرآن در رفع نیازهاي روز ب)

مفسر اجتماعی در نگاهش به قرآن، آن را کتابی براي 

شود، فهمیده شود و بدان داند که باید خواندهزندگی می

اصالح شود.  های مسلمانان و دنیاي آنگردد تا زندگعمل

این کتاب، براي بشر امروز همان قدر الهام بخش و راه 

 ي پیشین بوده است.هاگشاست که براي بشر هزاره

دي جبرهمین اساس، مفسر اجتماعی به دو عرصه توجه 

  گیري از آیات.  از و پیامجند: مساله اعکمی

 از جاهتمام به اع )الف

ي مختلف تفسیري مورد هادر گونهاز همواره جبحث اع

ددا جبا این همه در تفسیر اجتماعی م توجه بوده است؛

؛  2/549: 1396 الذهبی،( مورد توجه قرار گرفته است

). با این تفاوت که مفسر اجتماعی 267: 1402 شریف،

زه بودن جاي همه فهم براي مع نبهجوشد با ارائه کمی

و نه صرفا قشر قرآن، حقانیت آن را در دسترس عموم 

قرار دهد. برهمین اساس، مفسر اجتماعی از ص متخص

وشد تا بعد ادبی و بالغی قرآن را با پرداختن کیکسو می

از روانی، براي مخاطب امروزي قابل فهم و جبه اع

 ؛)554و 553و  547: 1402 شریف،( محسوس گرداند

گردد تا و از سوي دیگر باز هم به تفسیر علمی باز می

مند شود؛ از علمی قرآن بهرهجنبه اعجاز  این بار

ازي که فهم آن موکول به دانستن زبان عربی نیست جاع

کرده امکان امعه بویژه قشر تحصیلجو بخوبی براي افراد 

دارد. به همین رو، در عموم این نوع تفسیر به بحث 

از علمی قرآن به طور جاز به طور کلی و به اعجاع

  ) 323 -322: 1402 شریف،( وجه شده است.ص تخا

  :هانمونه

از جنه تنها به بعد ادبی قرآن ازمنظر اع المنارمفسران 

: 1396 الذهبی،( اندنشان دادهص ادبی توجه خا

از علمی قرآن را نیز مورد تاکید قرار جبلکه اع ؛)2/549

). به عنوان نمونه  130-129: 1393 المحتسب،( اندداده

و زمین از  هاناسمدر تفسیر آیات مربوط به آفرینش آ

 :تا بی رشیدرضا،( اندوافر برده اينظریات دید علمی بهره

). سیدقطب نیز 447و 8/446 ؛63-2/57؛ 1/210
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 تالش و دهداز ادبی قرآن نشان میجتوجه خاصی به اع

د تا قرآن را به عنوان شاهکاري ادبی، به نکمی

). 385-  370: 1421 الخالدي،( مخاطبانش بشناساند

قی شریعتی مهمترین بحث مقدماتی بر تفسیر محمد ت

ص از قرآن اختصاجخود را در اصل به تحریف و اع

مله، از جو از ؛ )70- 42 :تا بی شریعتی،( داده است

 66 :تا بی شریعتی،( تفسیر علمی آن هم سخن گفته است

  ).67و

از ادبی قرآن جطالقانی نیز از منظري دیگر به اع

رآن را در القاي مفاهیم آن توجه داشته، تاثیر موسیقاي ق

، امري که پیش از این، در تفاسیر دهدمدنظر قرار می

 :1362 : طالقانی،براي نمونه( سابقه نداشته است

این نوع تحلیل بحث ثابت و  ؛3/211و  233، 4/223

درعین حال از  .زء آخر قرآن است)جدر  هاپایانی سوره

از  ورزد و در بحثتفسیر علمی قرآن هم غفلت نمی

هفت آسمان به نظرات علمی امروزي در این مورد 

 طالقانی،( دهدرا بر قران تطبیق می هاتوجه کرده، آن

در » طاها«) هم چنان که در تفسیر 110/ 1، 1362

)، به نظریات علمی امروز در شکل 6آیه  ( سوره شمس

و  .)110/ 4، 1362 طالقانی،( ندکگیري زمین توجه می

 نک:( پردازدالب علمی میدر مواردي به نقل مط

و  283،222 ،328 - 325و 3/335 :1362 طالقانی،

  .در همه موارد در پاورقی) 223

  تطبیق آیات قرآن بر نیازهاي روز  ب)

قرآن که قرار است در بطن زندگی امروز حضور داشته، 

باشد، باید در  هاو دستور زندگی و کتاب عمل براي آن

به مشکالت و مسائل عموم آیاتش پیامی و سخنی ناظر 

مردم امروز داشته باشد. مفسر اجتماعی در استفاده از 

وشد آیات آن را با شرایط و نیازهاي امروزي کقرآن می

گیري از  امعه تطبیق دهد. اگرچه تالش او در پیامج

اعتقادات، ( آیات، همه ابعاد اصالح عقیدتی و عملی

د، اما گیرامعه را در بر میج) و اقتصادسیاست  ق،اخال

اصالح اجتماعی مهمترین داعیه مفسر اجتماعی است که 

نمود آن را می توان درپیام گیري آن از آیات اجتماعی 

ي هانامله داستجو حتی فراتر از آن، از آیات دیگر از 

  اي ممتاز یافت.  قرآن، به گونه

  : ها نمونه

رسالت و «ند ما باید قرآن را کتاب کفضل اهللا تاکید می

کت کنیم بدانسان که ردانیم و با آن زندگی و حب» دعوت

 :1419اهللا، فضل( مسلمانان صدر اسالم با آن زیستند

). سیدقطب با شور و حرارت در 27و مشابه آن  1/25

آورد که قرآن کتاب خودسازي و اي کتابش میجاي ج

ا اودانه زندگی است. قرآن تنهجسازندگی و منشور 

 قطب،( کتاب عقیده نیست؛ کتاب عقیده براي عمل است

 الخالدي، ؛و براي موارد فراتر1013 و 2/1012: 1412

1421 :33-44.(  

مباحث اجتماعی مهمترین دغدغه مفسر اجتماعی 

ترین محل طرح آن، آیات اجتماعی است که طبیعی

قرآن است. البته پرداختن به تفسیر این آیات، 

جتماعی ندارد؛ اما مفسر به مفسران اص اختصا

ند و این موارد را بر کاجتماعی براین آیات تاکید می

مله آیات اجتماعی، آیه جاز .دهدشرایط روز تطبیق می

إِنَّ اللَّه ال یغَیرُ ما بِقَومٍ «... سوره رعد:  11 هیآشریفه: 

بِقَو اللَّه إِذا أَراد و هِمرُوا ما بِأَنْفُسغَیتَّى یح رَدءاً فَال مومٍ س

گیري که از ابتداي شکل 1»لَه و ما لَهم منْ دونه منْ والٍ

ریان تفسیري، به شدت مورد استناد و توجه بوده جاین 

ود که شاست. سیدجمال با استناد به این آیه یاد آور می

اش به زیر نکشیده ایگاه عزتمنديجخداوند امتی را از 

هاي الهی که براساس حکمت سنتمگر آنگاه که از 

                                                 
 مقایسه کنید با دیدگاه عالمه طباطبایی در این مورد الطباطبایی، .1

انب نعمت به جتبدیل را از در توضیح این : ایشان  311 / 11تا،  بی

دانند نه بالعکس.ت مینقم
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 ها، سرپیچی کرده است. خواري آناندبالغه شکل گرفته

از  جه رویگردانی از نور عقل و بصیرت و خروجنتی

طریق عدل و عدم پایداري در راي و راستی و 

غیرتمندي در دفاع از حق و یاري آن و عدم اتحاد و 

 عبدالحمید،( کوتاهی از دفاع از عدل بوده است

که عبده  ايند که شیوهک). ذهبی تاکید می211 :م1989

در تفسیر قرآن پیش گرفت با آنچه عموم مفسران متقدم 

متفاوت   ردند، متفاوت بود؛ این شیوه، شیوهکدنبال می

سعادتهم «فهم قرآن به عنوان کتابی بود که انسان را به 

 ساخترهنمون می» فی حیاتهم الدنیا و حیاتهم االخره

)؛ امري که برخی از آن به 555/ 2: 1396 الذهبی،(

تمع االسالمی و امراضه جه اسباب تاخر المجمعال«

 اندیاد کرده...» تمع قوي جالکثیره الی بناء م

 و مشابه آن: الشدي، 7مورد  222: م1989 عبدالحمید،(

: 1407؛ الرومی در المدرسه،123 - 121: 1431

 :1392ي،البته بسیار عام و کلی؛ اسعد 401 - 1/383

2/434.(  

از ها صحبت این دست مفسران، به آیاتی که در آن

هاي الهی در فراز و فرود ملتها سخن رفته، بیش سنت

. بحث از تغییر حکومت، مبارزه انداز پیش توجه کرده

مله جزادي، و شوراها از آبا استبداد و ظلم، 

اهتمام  هاآنه ضوعاتی هستند که در این تفاسیر بمو

 هاي حاکم برشده است؛ بویژه آنکه نظامنشان داده 

هایی استبدادي و فاسد وامع اسالمی، عموما نظامج

بودند که از نظر این مفسران، از مهمترین دالیل عقب 

: 1402 شریف،( دندشامعشان تلقی میجوماندگی 

؛ رضایی اصفهانی، 36: 1427 ؛ عباس،343-366

باحث ) این مفسران، از م 11و  2مورد  2/349 :1385

تا  401: 1402 شریف،( انداقتصادي هم غافل نبوده

امعه الگو از جالبته مفسر اجتماعی در معرفی  .)424

ود نظر دارد و هیچ یک از جوامع موجنظر اسالم، به 

. او از یکسو، 1داندامعه مطلوب قرآنی نمیجرا  هاآن

وامع اسالمی را که به خواري و ذلت و ضعف مبتال ج

برند، به هیچ می جنادانی و خرافه رن هستند و از هل و

ناسد، در عین شي اسالمی نمیهارو متکی بر آموزه

یک از مدل تمدنی غرب و مدل تمدنی  حالی که هیچ

 شرق را نیز تامین کننده سعادت دنیایی مردم نمی داند

برخی  .)173 :1402 ؛ شریف،13 :1431 نک: الشدي،(

امعه صدر اسالم جل خود را در آمفسران اجتماعی، ایده

ویند که در او تمدن و جامعه اسالمی قرون اولیه میجو 

   .)2/776نک: رومی، ( اقتدار بوده است

عبده در مقدمه تفسیرش، دوري از قرآن را 

ب ضعف مسلمانان و از دست دادن سیادت و جمو

ز با بازگشت به قرآن به دست جداند که کرامتشان می

در  ). این تلقی،1/31تا،  بی رشیدرضا،( مدآنخواهد 

ود. شدیگر مفسران اجتماعی نیز به روشنی دیده می

اهدتهاي سیدجمال جشریعتی در مقدمه تفسیر خود، به م

آنچه این دانشمندان «نویسد: ند و میکو عبده اشاره می

ال جو و رجاهد و این محققان چاره جدلسوز و م

اصالح طلب با اختالف در مذاق و مشرب در انتخاب 

و کیفیت عمل، عموما از سیدجمال تا سید قطب  راه

این است که براي رهایی مسلمین از  .برآن اتفاق دارند

انحطاط و ذلت کنونی و رسیدن به عزت و سعادت 

» نخستین، الزم است که اسالم حقیقی شناخته شود

با . «ودشعه به قرآن محقق میجشناختی که با مرا

میع انحرافات جتوان عه به این کتاب مقدس میجمرا

فکري واعتقادي و عملی مسلمین را که به وسیله 

هل جور یا جبیگانگان مفسد و مغرض یا خلفا و حکام 

                                                 
 :1379 : ایازي،کنبراي نمونه مباحث اجتماعی در المیزان،  .1

؛ در 72 - 70 :1387منش،  در پرتوي : خوش ؛114- 110

هاي الهی: ه به سنتج؛ تو606 - 2/591 :1396 الذهبی، :المراغی

مقدمه . 40/ 1: 1419 مدرسی،
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ب دیگر در طول جیا هر عامل و مو هاناخود مسلم

داد و راه راست را باز ص تاریخ پدید امده تشخی

و طالقانی هدف خود  .)یک تا، بی شریعتی،( »شناخت.

چهره قرآن هویدا «داند که این میرا از نگارش تفسیر 

شود ... و مسلمانان از خود باختگی به فلسفه حیات و 

صنایع فریبنده و دلبستگی به تمدن بی ثبات و ساخته 

خردهاي کوتاه بشري، به هوش ایند، و راه خیر و 

صالح را پیش گیرند ... اگر ما خود به تعالیم و هدایت 

ر این دنیاي تحیر و شنا شویم و دیگران را دآ .قرآن ..

و هدایت طلب،   شنا سازیم، مردم حقآوحشت به آن 

خواهند کرد که این کتاب پیش از  بیش از این اعتراف

این که کتاب منتسبین به اسالم باشد، کتاب سعادت 

  1.مقدمه) 1/2، 1362طالقانی،( »عمومی بشر است.

مفسر اجتماعی، نکات اجتماعی را صرفا از 

ابد. شاخصه مهم یاجتماعی در نمیخالل آیات صریحا 

این نوع تفسیر آن است که از آیات دیگري هم که 

ابند، یاجتماعی در نمی ايمعموال مفسران دیگر، نکته

ند. برهمین اساس صالح، کمی جنکات اجتماعی استخرا

اجتماعی دریابد،  ايعبده را در این که از هر آیه نکته

و ذهبی  ؛)311 :1424 صالح،( دبینمیص به شدت حری

رسید اگر امکان که می ايند او به هر آیهکتاکید می

داشت از آن راه حلی براي آسیبهاي اجتماعی بیابد، به 

پرداخت تا براي خواننده اهمیت بیماري آن می

برشمارد و او  اي را که از آن سخن می گفت،اجتماعی

 الذهبی،( و رهایی از آن راهنمایی کند جرا به شیوه عال

1396 :2/563 (.2  

                                                 
 /1 :1353دیگران،شیرازي و  ک: مکارمنبراي نمونه هاي مشابه،  .1

 ؛ المراغی،1/13 :1362 ، طالقانی،1/13: 1424 ؛ المغنیه،23

1394 :1/13.

؛ الرومی، 567تا  563ص 2 :1396الذهبی،براي موارد مشابه، رك:  .2

. 248: 1402؛ شریف، 779و  778 /2: 1407

عبده در تفسیر سوره والعصر آنگاه که به بخش فرامین 

رسد، سفارش به صبر را بر شرایط روز تطبیق سوره می

ند که هرامتی که صبرش کاستی یابد، ک، و تاکید میدهدمی

گراید، توانمندي خود را از دست در همه چیز به سستی می

د مسلمانان اشاره . او در این زمینه به کمی دانش نزدهدمی

واند. آنگه به خند و علت آن را کمی تحمل و صبر میکمی

اهمیت صبر در سه مرحله آموختن، تحقیق کردن و ابالغ 

عالمه  3.)563/ 2: 1396 الذهبی،( اشاره دارد هاآموخته

سوره آل عمران که مومنان را  200طباطبایی نیز ذیل آیه 

ل ش کرده است، چهسفار» اصبروا و صابروا و رابطوا«به 

امعه جباره ارتباط در صفحه را به بحثی بسیار مفصل در

دهد و به مباحث مبنایی مانند رابطه میص اسالمی اختصا

امعه، آزادي در اسالم، جوامعه، توجه اسالم به جانسان 

امعه و .. جاد تحول در جهاي ایاجتماعی بودن اسالم، راه

). 133 -  4/91 :تا بی الطباطبایی،( می پردازد.

به مباحث اجتماعی  صریحاًبخشی از آیاتی که 

ص ي قرآن هستند که به طور خاهانا، داستاندنپرداخته

ي هانامورد توجه مفسران اجتماعی قرار گرفته است. داست

قرآن، بازتاب زندگی مومنانه و غیرمومنانه بشرو الهام 

ام جام نیک دسته اول، و عاقبت سخت و بی فرجبخش فر

دوم است. مفسران اجتماعی در بازخوانی این دسته 

نند کوامع بشري را قرائت میج، شرایط امروزین هاناداست

دانند. برهمین و پیام آن را در دروه معاصر طنین انداز می

بینا «تاکید ویژه می ورزند :  هانااساس هم بر اهداف داست

غیر مره ان القص/اءت فی القرآن الل الموعظه و االعتبار 

) .سید قطب در اي اي 399/ 1تا،  بی رشیدرضا،( ...»

ند که قرآن با نقل کمی تفسیر خود بر این حقیقت تاکید

ي گذشتگان، تارب واقعی بشررا می نمایاند تا هاناداست

براي روندگان و بشارتی براي ضعیفان و تهدیدي  ايتوشه

                                                 
 4پاورقی و  300ص  5، 1362: طالقانی،براي موارد مشابه، رك .3

.48ص 



  57/ هایژگیو و فیقرآن؛ چالش تعر یاجتماع ریتفسشادي نفیسی:                                                                                   

 

 

در قرآن  ).4/1943: 1412 قطب،( براي عصیانگران باشد

رار، داستان تربیت نفوس و وسیله بیان معانی و قصه اب

و نیز: نک: همان،  2/1042همان، ( حقایق و اصول است

1/55 ،3/1245(.1   

 انی از ماراي ابتال به نهرجشمی رفسنها چنین است که

الوت سی و چهار ج) در داستان طالوت و 249بقره/(

هاي اجتماعی برداشت هاگیرد که عموم آن مورد پیام می

مله ضرورت ارزیابی و آزمایش میزان اطاعت و جاز   کلی

انب فرمانده، پیش از ورود به کارزار جاستقامت نیروها از 

   2.)192 - 2/187، 1373، انیجهاشمی رفسن( هستند

گیري از آیات  برپایه همین نگرش گسترده در پیام

هبه زحیلی در تفسیر خود در پی هر  قرآن است که و

فقه «آیات، فصلی را با عنوان  موعجبحث تفسیري از م

گیري از آیات گشاید و به درسمی» الحیاة او االحکام

 هاند که تنها معدودي از آنکبراي زندگی امروز، اقدام می

سوره بقره به  266و265فقهی هستند. او مثال ذیل آیات 

 پردازدکه جملگی غیر فقهی هستند، می 3یازده حکم

قرائتی دراقدامی مشابه  ).48 - 3/46: 1411 الزحیلی،(

ص اختصا» پیامها«در تفسیر نور ذیل هر آیه، بخشی را به 

سوره بقره در گفتگوي مالئکه  30داده است. هم او از آیه 

اساسی له خلقت آدم چهارده نکته أبا خداوند در مس

، نکات اجتماعی هاند که تعدادي از آنکمی جاستخرا

  ).89و  88ص1، 1390 قرائتی،( هستند؛ نه عقیدتی

                                                 
و موارد 434تا 428: 1421 : الخالدي،رك ارد دیگر،براي مو .1

.369و  368: 1427عباس،: مشابه

 انی،جرفسن گیري اجتماعی ایشان : هاشمیموارد دیگر از پیام. 2

.332 - 325و نیز  499 - 497 /2 :1373

مورد ده ظاهرا حکمی فقهی از مالک است اما حتی در این مورد  .3

ت؛ البته در همه موارد به این کثرت هم ناظر به روابط اجتماعی اس

یا ملگی اجتماعی نیست.

با این همه ناگفته نماند اهتمام بیش از حد برخی 

مفسران اجتماعی بعضا به افراط در عمل گرایی انامیده 

و موارد دیگر: 456تا  446/ 2، 1392 اسعدي،( است

  ).286و  1/281: 1414 المال،

  تفسیر اجتماعیص روشهاي خا

اهتمام، مفسران اجتماعی از برخی  موردکنار مباحث ر د

ا در تفسیر خود در راستاي تحقق اهداف یادشده روشه

ي تفسیر هابه عنوان ویژگی هابهره می گیرند که بعضا از آن

این موارد را می توان در دو اجتماعی یاد شده است. 

: عمومی سازي تفسیر و پرهیز از مبهمات گزارش مورد

  کرد. 

  عمومی سازي تفسیر  -1

دگی معرفی وشد قرآن را کتاب زنکمفسر اجتماعی می

کند و آن را به بطن زندگی مردم وارد سازد. الزمه این 

امر، داشتن نگاهی مومنانه به کتاب است نه نگاهی 

رو، او از پرداختن به مباحث پیچیده صرفا علمی. از این

وشد تا از نثر کند و میکفقهی و ادبی و ... پرهیز می

برهمین ذاب براي ارائه تفسیر بهره گیرد. جساده، روان و 

اساس،تفسیر پژوهان پرهیز از به کاربردن اصطالحات 

ي این نوع تفسیر هاعلمی و ساده نویسی را از ویژگی

 رضایی اصفهانی، ؛549/ 2: 1396الذهبی، ( .انددانسته

 ؛ اسعدي،32: 1427 ؛ عباس،8مورد  2/349 :1385

مورد  221م، /1989 ؛ عبدالحمید،434/ 2، 1392

ایران، در فارسی نگاري و پرهیز از  که در ايدوم)؛ شیوه

  ابد. ینوشتن تفسیر عربی نمود می

  : هانمونه

احمد مصطفی مراغی در مقدمه تفسیرش به این نکته 

براي مردم این زمان، کتابی "نویسد: ند و میکاشاره می

وند، شاش منتقل نمیکه با خواندن عبارتش به معانی

در حل معماي نباید براي خواندنش وقت تلف کنند و 

وشد تا کمعنایش ذهن را خسته کنند. از این رو می
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دانی القطوف، سهل الماخذ یحوي «تفسیري بنویسد که 

و نیز 4/ 1: 1394 المراغی،( باشد» ماتطمئن الیه النفس

در این تفسیر «دهد که ). شریعتی هم وعده می18و  17

منتهاي کوشش به عمل امده است که براي عموم قابل 

ده باشد تا مردم مسلمان با مانوس شدن به قرآن، استفا

به صالح و تقوي نزدیک و از فساد ونایت دور شوند . 

این است که حتی االمکان از طرح مطالب و مباحث 

مشکل و به کار بردن اصطالحات علمی و فلسفی 

خودداري شده است و اگر ناگزیر از بحثی ادبی یا علمی 

را  هاوف معمولی تفسیر آنبوده ایم، با حروفی غیر از حر

 »ایم تا افراد ناوارد، معطل و ناراحت نشوند.آورده

  1.)71 :تا بی شریعتی،(

این دست از مفسران با پرهیز از به کاربردن 

اصطالحات علمی و همچنین ساده نویسی، در واقع در 

 ،پاکتچی( نند.کهت عمومی سازي تفسیر تالش میج

 :1392 عدي،: اسو مشابه آن 227و  243: 1387

ند که خداوند در ک). عبده به صراحت عنوان می2/434

 هاقیامت از ما، در مورد سخنان دیگران و آنچه آن

، بازخواست نخواهد کرد بلکه از کتابش که اندفهمیده

براي راهنمایی و هدایت ما نازل کرده و از سنت 

پیامبرمان که آن را برایمان توضیح داده، سوال خواهد 

پرسد: آیا رسالتش را به شما رساند؟ آیا ما میکرد. از 

در آنچه به شما ابالغ کرد، اندیشیدید؟ آیا در آنچه شما 

 را از آن بازداشت و به آن فرمان داد، تأمل کردید؟

سید فضل اهللا هم بخشی را  2.)26/ 1 :تا بی رشیدرضا،(

                                                 
مقدمه؛  18و  10ص 1تا،،  براي موارد دیگر،رك : رشیدرضا،بی. 1

مقدمه ؛ فراتر از آن در شیوایی قلم او :  11، ص 1362طالقانی،

ص  1، 1353شیرازي و دیگران، ؛ مکارم64،ص 1387منش،  خوش

به بعد؛  86: 1421لخالدي،بیست مقدمه و در خصوص سید قطب : ا

. 1/6 :1390قرائتی،

-  557 /2 :1396الذهبی،براي روش او درفهم مراعه کنید :  .2

559.

داده ص درمقدمه تفسیرش به بحث از زبان قرآن اختصا

گوید که که قرآن از همه مردم سخن می ندکو تاکید می

و این امر را به » لعلهم یتذکرون ویتفکرون و یعقلون«

محدود  -در فهم هابه رغم اختالف آن- گروه خاصی 

  3 .)10/ 1: 1419 اهللا، فضل( ندکنمی

 پرهیز از مبهمات  -2

مفسر اجتماعی که از در افتادن به ورطه خرافه و 

زند، مهمترین رباز میاسطوره و روایات اسرائیلی س

ساز این لغزش را در تمایل به دانستن زئیات عامل زمینه

وقایعی می داند که در قرآن به امال یا به اختصار از آن 

یاد شده است . از این رو، در این تفاسیر از ورود به 

مبهمات، از هرگونه زئیات فراتر از انچه درقرآن امده، 

ند که اگر در توضیح شود. این مفسران بران پرهیز می

در هت هدایت بشر نهفته بود،  ايبیشتر این امور، فایده

  حتما قرآن خود به آن می پرداخت . 

ذهبی در برشمردن محسنات مدرسه تفسیري عبده، 

به اسرائیلیات را موب آن می داند که  هافریفته نشدن آن

: 1396 الذهبی،( که به تعیین مبهمات قرآن نپردازند

  ).261 - 1/253: 1407 ابه الرومی،؛ مش 2/548

  :هانمونه

سیدقطب در پی تفسیر آیات مربوط به حضرت آدم در 

که از آن به  –را  هاسوره بقره، می آورد که آن ناگفته

به صاحبش وا می گذاریم، و براي  -ندکغیب تعبیر می

ما همانقدر که براي ما بازگفته است، براي راست ساختن 

  .4) 59/ 1: 1412 قطب،( افی استزندگی و طبیعتمان ک

                                                 
 - 70 /1و  25 /1: 1419براي موارد مشابه دیگر، رك: مدرسی، .3

73.

 /1تا،  بی ؛ رشیدرضا، 310 :1424صالح،براي موارد مشابه، رك :  .4

؛  82و  80: 1421 لخالدي،ا ؛562 /2 :1396 الذهبی،و  320

: 1393 ؛ المحتسب،33: 1427 ؛ عباس،110و 109: 1431 الشدي،

132 - 141 .
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برخی به دو خصوصیت دیگر نیز در بیان 

، که اندتفسیر اجتماعی اشاره کردهص هاي خا روش

بحث تطبیقی ودیگري، نقد تفاسیر متقدم است. در  یکی،

واقع مفسر اجتماعی، در مقام اثبات صالحیت اسالم، در 

وه مقایسه با دیگر مکاتب فکري و اجتماعی، بعضا از شی

ند و با ارائه کتطبیقی در ارائه مطالب استفاده می

 ایازي،( پردازددیدگاههاي دیگر، به عرضه نظر اسالم می

ند و ک). او فهم پیشینیان از قرآن را نقد می191 :1376

 پاکتچی،( در صدد ارائه فهم دید و روزآمد از قرآن است

). البته اگرچه براي برخی از این 227و  243 :1387

: 1396 الذهبی،( ود داردجو متعددي يهارد، نمونهموا

در  هاتوان بر عمومیت این ویژگی) اما نمی2/555

  اجتماعی تاکید کرد.  تفاسیر

  ي تفسیر اجتماعی هاچالش هاي فراروي ویژگی

ي تفسیر اجتماعی هابدون شک با تبیینی که از ویژگی

در بخش پیشین ارائه شد، روشن است که تفسیر 

ازه دشواریاب است . چالش فراروي اند تا چه اجتماعی

  : هت دانستجرا می توان از سه  هااین ویژگی

ر اجتماعی در موضوعات مختلف گسترده بودن تفسی .1

همانطور که از بحث پیشین کامال اشکار است، اگر  :قرآن

در شناسایی تفسیر عرفانی، فقهی یا علمی صرفا الزم 

دارند، ص باحث اختصااست به برخی آیات که به این م

پرداخته شود، در تفسیر اجتماعی، ضرورت دارد به آیات 

فقهی و آیات علمی و آیات اجتماعی و آیات غیر صریح 

جملگی از زاویه نگاهی  هاو امثال آن هانااجتماعی،و داست

  ویژه و آن هم براي اثبات صالحیت اسالم پرداخته شود .

 ايد اگر در بازهتردی بی :دن برخی خصوصیاتشعمومی. 2

به دلیل  پرتوي از قرآنو المنار زمانی، تفاسیري نظیر 

، اندبرخی خصوصیات خود کامال منحصر به فرد بوده

امروزه بسیاري از این خصوصیات در عموم تفاسیر معاصر 

شود. فارسی نویسی و عمومی سازي تفسیر به دیده می

یات و گیري از آ شیوع یافته است. پیام ايصورت گسترده

پرهیز از اسرائیلیات، از دیگر خصوصیاتی است که به طور 

ود. در این صورت، شگسترده در تفاسیر معاصر دیده می

در تفاسیر دوره  هادن بسیاري از این ویژگیشبا عمومی

براي تمییز دادن تفاسیر  هامعاصر، کارایی این ویژگی

اجتماعی از بین می رود و الزم است از قرائن مکمل 

  ستفاده شود.ا

هایی که براي هر رویکرد ویژگی :نسبی بودن .3

ود، به یک اندازه در تمام تفاسیر از شتفسیري بیان می

تفاسیر ص ود. این امر در خصوشآن نوع دیده نمی

اجتماعی هم صادق است . هرچه اهتمام یک تفسیر به 

نبه اجتماعی جي یادشده، بیشتر باشد، هاهمه عرصه

است و بالعکس. با این تفاوت که به  تربودن آن قوي

ي متنوع آیاتی که تفسیر اجتماعی دربر هادلیل عرصه

ك است، رگیرد و با دیگر رویکردهاي تفسیري مشتمی

ك بسنده شود، چه بسا تمام اند اگر صرفا به چند نمونه

تفاسیر، اجتماعی تلقی شوند؛ چرا که باالخره هر 

. بپردازد .، فقهی و.تفسیري باید به آیات اجتماعی، علمی

مطالبی بیان کند. از این رو باید توجه  هاو به تناسب آن

موع جداشت که در بررسی یک تفسیر اجتماعی باید به م

دقت کرد. با توجه  هااین خصوصیات و میزان توجه به آن

ت براي شناسایی یک به سه چالش یاد شده الزم اس

جتماعی، یعنی ، به قدر متقن تفسیر ا: اوالًتفسیر اجتماعی

خصوصا آیات ( گیري اجتماعی از آیات اهتمام به پیام

، در این ثانیاً .در تفسیر توجه کرد )غیر صریح اجتماعی

شناسایی باید به طور نسبی به تحلیل تفاسیر پرداخت و 

نشان داد که یک تفسیر نسبت به تفاسیر دیگر چقدر 

م است الز ،ثالثاً .ها برخوردار استبیشتر از این ویژگی

ي مطرح شده هااز قرائن مکمل براي تکمیل شاخصه

استفاده شود که به مواردي از این قرائن مکمل اشاره 

  ود. شمی
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  ي مکمل هاویژگی

در کنار خصوصیاتی که با توجه به مباحث مطرح شده 

در تفسیر اجتماعی، براي آن برشمرده شده است، برخی 

ناسایی این هاي دیگري براي شپژوهان از ویژگیتفسیر

براي ند که به عنوان مکمل انوع تفسیر استفاده کرده

ها  شوند. این ویژگی ي پیشین شناخته میهاشاخصه

هاي مفسر و استفاده از توجه به ویژگی :ند ازاعبارت

روش تحلیل کمی براي شناسایی میزان اهتمام به 

  مسائل اجتماعی. 

  ي مفسر  هاتوجه به ویژگی. 1

و بینش مفسر  هاه تفسیر به دانستهبا توجه به آنک

ي یک گرایش، هابستگی دارد، در تحلیل خصیصه

ي او می تواند هاتوجه به شخصیت مفسر و دغدغه

نقش مهمی داشته باشد. در تفسیر اجتماعی به طور 

هت گیري مباحث، در تعیین گرایش آن جکه ص خا

نقش ممتازي دارد، اهمیت توجه به این امر بیش از 

همین منظر، ایازي، در مقام تحلیل  یگر است. ازموارد د

ند و کهاي مفسر آن توجه میتفسیر اجتماعی به ویژگی

خصوصیات مورد نظر براي او را در چهار مورد زیر 

تهاد در تفسیر قرآن جند: برخورداري از قوه اکتعیین می

گرا بودن، آگاهی به مسائل ه تا حدودي عقلجو درنتی

ن، اگاهی به شبهات و اهتمام به اجتماعی و تحوالت آ

 104: 1379 ایازي،( دیدجبا نیازهاي عصر ص تطبیق ن

). بر اساس همین 121- 120: 1389 ایازي، ؛105و 

چهار ویژگی، وي مفسر المیزان را به عنوان مفسري 

  ).110-105 :1379 ایازي،( ندکگرا قلمداد میتماعجا

  تحلیل کمی . 2

آماري تفاسیر، شیوه دیگري گیري از تحلیل کمی و بهره

است که می تواند به ارزیابی اجتماعی بودن تفاسیر 

 کمک کند. خوش منش با توجه به بسامد باالي

مورد) کلمات روح، عقل، فکر، فطرت، اندیشه، 140(

زادي، مشعل، پرتو، نفوس، حقوق، قانون، محیط، آ

صفحه مقدمه  7کمال، طبیعت، استعداد، و تحول در 

هاي اجتماعی ایشا ن را کوشد تا دغدغهطالقانی می

اما حامد شیوا  1.)63 :1387منش،  خوش( نشان دهد

کند و در مقایسه چند استفاده فراتري از این شیوه می

تفسیر معاصر از جمله المیزان، نمونه، من وحی، فی 

ظالل و محاسن و التحریر با پرتوي از قرآن بسامد 

، استعمار و تکامل بسیار باال و معنادار کلمات حنکت

را در این تفاسیر بررسی می کند که بسامدکاربرد 

بدون مشتقات و ضمائر) به ترتیب ( مجموع سه کلمه

، درحالی که 38، 18، 225، 173، 671، 42عبارتند از 

مرتبه به کاررفته که تنها در  426در پرتوي از قرآن 

لسان من وحی القرآن بسامد آن باالتر است. کلمه 

 13، 7، 2بار و در بقیه به ترتیب  28ر در پرتو ، استعما

ر اصال کاربرد ندارد. و کلمه یو در دو تفسیر اخ 4و 

 2، 6، 119، 33، 24بار و در بقیه  326تکامل در پرتو 

). البته در این شیوه، 36 :1388 شیوا،( است 2و 

ه شرایط زمانی انتخاب کلمات مورد بررسی با توجه ب

  طلبد. مفسر دقت زیادي می

  گیري بحث و نتیجه

است که در  یريتفس یکردهاياز رو یاجتماع یرتفس

که با  ياگشته است؛ دوره یداردوره معاصر پد

با  یاجتماع یردار شده است. از تفس نشان یدجمالس

، یمختلف تمدن ینتوجه به ابعاد مختلف آن با عناو

شده است که عنوان  یاد یتی، و تربی، عقلیاجتماع

 يعنوان برا ینترمناسب او ظاهر ینتریعاش ی،اجتماع

 یکردهايآن را با رو یزتما یتواند بخوبیآن است، و م

 يبرا یلبد ینعناو ینمشخص سازد. ا یگرد یريتفس

                                                 
البته انتخاب برخی از این کلمات و ارتباط ان با نگاه اجتماعی  .1

روشن نیست مثل : روح،مشعل، نفوس، محیط، استعداد، طبیعت .
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 به( پژوهان یرتفس ی، در لسان برخیريتفس یکردرو ینا

 يمواز یکردهايرو يبرا ینیبه عناو توجهی)کم علت

 یرا به سه صورت م یاجتماع یرتفس شده است. یلتبد

 يهارسد با توجه به دغدغهیکردکه به نظر م یینتوان تب

برداشت از  ین، عامتریکردرو ینموسسان و مفسران ا

و  یبرپرداختن به مسائل جامعه اعم از اجتماع یآن مبن

و  یااداره دن ياسالم برا یتاثبات صالح يبرا يفرد

. آن باشد يبرا یفتعر ینتر ، مناسباخرت مردم

برشمرده شده  یاجتماع یرتفس يبرا يمتعدد يهایژگیو

چهره  یراستنرا در دو محور پ هاتوان آنیاست که م

به  ییآن با پاسخگو ياثبات توانمند  اسالم از نقائص و

  کرد.  یمسائل روز، سامانده

به اتهامات به  ییبا هدف پاسخگو یمفسر اجتماع

 یاتوان ریراست، توجه به فلسفه احکام، پیعلم یرتفس

مربوط به امور خارق  یاتآو تفسیر  یلوأت و یريتفس

اسالم، به  يپردازد و در جهت اثبات توانمندیالعاده م

آورد. مفسر یم يرو یاتاز آ گیري یاماعجاز قرآن و پ

از  یزو پره يساز یاز دو روش عموم یاجتماع

با  یاجتماع یرتفس یی. شناساگیرد یمبهمات هم بهره م

آن،  هايدر بحث از ویژگی يش جدتوجه به سه چال

مکمل  هايو استفاده از ویژگی یشتردقت ب یازمندن

  است.

  منابع

شناسی تفسیر  روش). 1387( احسانی، محمد -

، پاییز و 3. شماره »قرآن و علم«. تربیتی قرآن

 . 49 - 35، 1387زمستان 

شناسی  آسیب) 1392( اسعدي، محمد، و همکاران -

پژوهشگاه  قم: م).جلد دو( ي تفسیريهاناجری

 حوزه و دانشگاه.

روش شناسی تفسیر ). 1388( آقایی، محمد رضا -

، 5. سال سوم، شماره »قرآن و علم«. اجتماعی

 .35 -11، 1388پاییز و زمستان

روش عالمه طباطبایی در ). 1370( األوسی، علی -

ه: سید حسین میرجلیلی. . ترجمتفسیر المیزان

 لیغات اسالمی.کز چاپ و نشر سازمان تبرتهران: م

 المفسرون:) . 1373( ایازى، سید محمد على -

 . تهران: وزارت ارشاد. حیاتهم و منهجهم

قرآن و تفسیر عصري: ). 1376 (______.  -

ها و  زمینه -پژوهشی در نگرش عصري به قرآن

 . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.نتایج آن

. دانشنامه قرآن تفسیر قرآن). 1377(______.  -

، به همت بهاء الدین جلد)2( پژوهیقرآن  و

 1/642خرمشاهی. تهران: انتشارات دوستان. 

 .643و

گرایش اجتماعی در  .)1389( _______.  -

، »االهیات اجتماعی«. تفاسیبر معاصر قرآن مجید

 - 103، 1389، بهار و تابستان 3سال دوم شماره 

149. 

اندیشه اجتماعی در تفسیر ). 1379(______.  -

معاونت فرهنگی دانشگاه  .»حیفه مبینص«. المیزان

 . 114 - 101، 4آزاد اسالمی. دوره اول، شماره 

. تاریخ تفسیر قرآن کریم. )1387( پاکتچی، احمد -

انجمن علمی  :پور. تهران تنظیم محمد جان

 ع).( دانشجویی الهیات دانشگاه امام صادق

اتجاهات الفکر . ق) 1414( الجمال، حمد بن صادق -

اصر فی مصر فی النصف االول من االسالمی المع

. الریاض: ثالثۀ اجزاء)( القرن الرابع عشر الهجري

 دارعالم الکتب.
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مذاهب التفسیر ق). 1374( جولد تسهر، اجنتس -

. القاهرة: مکتبۀ عبدالحلیم النجارترجمه  .االسالمی

 المثنی. ۀمکتب - الخانجی

المنهج ق). 1421( الخالدي، صالح عبدالفتاح -

 . عمان: دارعمار.ل القرآنالحنکی فی ضال

تفسیر و تفاسیر ) . 1364( خرمشاهی، بهاء الدین -

 . تهران: کیهان.جدید

تفسیر آیۀاهللا ). 1387( منش، ابوالفضل خوش -

مطالعات قرآن «. طالقانی: خطابی فرهیخته و قرآنی

س)، سال دوم، شماره ( ، دانشگاه الزهراء»و حدیث

 .93 - 55 :1387اول، پاییز و زمستان 

مناهج تجدید فی النحو و م). 1961( لخولی، امینا -

 . القاهرة: دارالمعرفۀ.البالغۀ و التفسیر واألدب

التفسیر و م). 1396( الذهبی، محمد حسین -

بیروت: دارالکتب  الجزء الثانی).( المفسرون،

 . الطبعۀ الثانیۀ.الحدیثۀ

تفسیر القرآن الحکیم تا).  بی( رشید رضا، محمد -

. بیروت: دارالمعرفۀ. الطبعۀ نارالشهیر بتفسیر الم

 الثانیۀ.

). 1387( رضایی اصفهانی، محمد على؛ و دیگران -

شناسی تفسیر تربیتی  شناسی و روش اقتراح: مفهوم

، پاییز و 3. شماره »قرآن و علم«میزگرد). ( قرآن

 .22 -  9 :1387زمستان 

منطق تفسیر ). 1385( رضایی اصفهانی، محمد علی -

کز جهانی علوم اسالمی رم. قم: انتشارات قرآن

 .چاپ دوم.

ق). 1407( الرومی، فهدبن عبدالرحمن بن سلیمان -

 منهاج المدرسۀ العقلیۀ الحدیثۀ فی التفسیر

 مؤسسۀ الرسالۀ. بیروت: ).جزءان(

اتجاهات التفسیر فی القرن ق) . 1407(______.  -

 ). الریاض: مؤسسۀ الرسالۀ.ثالثه اجزاء( الرابع عشر

ق). التفسیر المنیر فی العقیدة 1411( الزحیلی، وهبۀ -

 و الشریعۀ و المنهج. دمشق : دارالفکر.

ق). 1421( الدین عبدالرحمن السیوطی، جالل -

. . بیروت: دارالکتب العربیاالتقان فی علوم القرآن

 الطبعه الثانیه.

االتجاهات المنحرفۀ  ق).1431( الشّدي، عادل علی -

مدار  :الریاض ،فی التفسیر فی العصر الحدیث

 الوطن للنشر .

الفکر الدینی فی م). 1979( الشرقاوي، عفت محمد -

دراسۀ تحلیلیۀ التجاهات التفسیر  مواجهۀ العصر:

 بیروت: دارالعودة. الطبعۀ الثانیۀ. فی العصر الحدیث.

ام  جزء سی( تفسیر نوینتا).  بی( شریعتی، محمد تقی -

 کت سهامی انتشار. چاپ پنجم.ر. تهران: شقرآن)

اتجاهات التجدید ق). 1402( محمد ابراهیمشریف،  -

. القاهرة: فی تفسیر القرآن الکریم فی مصر

 دارالتراث.

. نواندیشی در پرتو قرآن). 1388( شیوا، حامد -

موسسه اطالعات.  .»اطالعات حکمت و معرفت«

 .37-31 :1388، خرداد 39شماره 

التفسیر و ق). 1424( صالح، عبدالقادر محمد -

 ، بیروت: دارالمعرفۀ.الحدیث المفسرون فی العصر

. پرتوي از قرآن). 1362( طالقانی، سید محمود -

 کت سهامی انتشار.رتهران: ش

المیزان فی تا).  بی( الطباطبائی، السید محمد حسین -

لمدرسین فی الحوزة . قم: جامعۀ اتفسیر القرآن

 .العلمیۀ فی قم

فلسفه فقه از ). 1381( طباطبایی، سید مهدي -

یادنامه عالمه سید محمد «. باطباییدیدگاه عالمه ط

 بوستان کتاب.  :قم. »حسین طباطبایی
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المفسرون: ق). 1427( عباس، فضل حسن -

 عمان القسم االول).( مدارسهم و مناهجهم

 االردن): دارالنفائس.(

تطور تفسیر القرآن: م). 1989( عبدالحمید، محسن -

، بغداد: وزارة التعلیم العالی و البحث قراءة جدیدة

بیت الحکمۀ للنشر و  - جامعۀ بغداد - لمیالع

 الترجمۀ و التوزیع. 

التغیر ق ) 1432( عبدالمجید ابراهیم، حنان محمد -

. بیروت: االجتماعی فی الفکر االسالمی الحدیث

 المعهد العالمی للفکر االسالمی.

هاي  ها و گرایش روش).  1381( مهر، حسین علوي -

 . قم: انتشارات اسوه.تفسیري

سیري در اندیشه سیاسی  ).1356( یدعنایت، حم -

عرب از حمله ناپلئون به مصر تا جنگ جهانی 

 هاي جیبی .کت سهامی کتابرش . تهران:دوم

تفسیر من  ق).1419( فضل اهللا، سید محمد حسین -

دار المالك للطباعۀ و النشر.  : . بیروتوحى القرآن

 الطبعۀ الثانیۀ

ثیر اسرائیلیات و تأ ).1380( قاسمی، حمید محمد -

. تهران: ي انبیاء در تفاسیر قرآنهاناآن بر داست

 .سروش

مبانی  ).1388( ،اهللا ناظمی زاده، کاظم؛  روح قاضی -

 هاي تفسیر اجتماعی قرآن کریم. و شاخصه

 . دانشگاه الزهراء»تحقیقات علوم قرآن و حدیث«

 5، از 11سال ششم، شماره .1388). علیهااهللاسالم(

- 24. 

 جلدي). 10( تفسیر نور). 1390( قرائتی، محسن -

هایی از قرآن. چاپ کز فرهنگی درسرتهران: م

 در دوره ده جلدي) ( ششم

/ . بیروت فى ظالل القرآن. ق) 1412 (قطب، سید  -

  : دارالشروق . القاهرة

ق). 1393( عبدالمجید عبدالسالم المحتسب، -

. بیروت: اتجاهات التفسیر فی العصر الحدیث

 دارالفکر.

بررسی گرایش  ).1389( سینحمدبر، محمد -

. بهار و »قرآن و علم«. اجتماعی در تفسیر قرآن

-  185. 6. سال چهارم، شماره 1389تابستان 

204. 

. من هدى القرآنق). 1419( تقىمحمدمدرسى، سید -

 دار محبى الحسین. تهران: 

تفسیر ق). 1394( المراغى، احمد بن مصطفى -

 .: داراحیاء التراث العربى . بیروتالمراغى

جایگاه اعجاز علمی در ). 1385( معارف، مجید -

. معاونت فرهنگی »صحیفه مبین«. تفسیر نوین

. شماره 1385دانشگاه آزاد اسالمی. بهار و تابستان 

37: 82 - 92. 

 تفسیر و مفسران. )1380( معرفت، محمد هادي -

 قم: مؤسسه فرهنگی التمهید. جلد دوم).(

.  لکاشفتفسیر اق). 1424( المغنیه، محمد جواد -

 تهران: دارالکتب اإلسالمیۀ.

تفسیر ). 1353( مکارم شیرازي، ناصر؛ و همکاران -

 تهران: دارالکتاب االسالمیۀ. چاپ دوم. نمونه.

. روشهاى تفسیر قرآن). 1380( مؤدب، سید رضا -

 : اشراق. قم

. قلمرو تفسیر تربیتی ).1387( حسین ناطقی، غالم -

 .34 -  23. 3. شماره 1387. »قرآن و علم«

عقلگرایی در تفاسیر قرن  ).1385( نفیسی، شادي -

 . قم: بوستان کتاب. چاپ دوم.چهاردهم

 عالمه طباطبایی و حدیث.). 1384(______.  -

 کت انتشارات علمی و فرهنگی. رتهران: ش
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تفسیر راهنما: ). 1373( اکبر. هاشمی رفسنجانی، -

 ،روشی نو در ارائه مفاهیم و موضوعات در قرآن

 چاپ اول. ،یغات حوزه علمیه قمدفتر تبل :قم

 هاي نو.المیزان و پرسش). 1381( واعظی، احمد. -

مرزبان وحی و خرد: یادنامه عالمه سید محمد «

 ، قم: بوستان کتاب.»حسین طباطبایی

- Wielandt ،Rotraud, (2002). Exegesis of 

the Quran: Early Modern and 

Contemporary: Jane Dammen 

McAuliffe. Encyclopedia of the Quran. 

Vol.2 ، ،pp. 124 – 141. 


