
  
  
  
  

  *اهللا و تفسیر قرآن به قرآن عالمه فضل
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  مدرس و پژوهشگر حوزه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                            
 .2/2/1390: تأیید تاریخ، 20/1/1390: دریافت تاریخ*

  :چکیده
د محمد حسین اثر عالمه سی» من وحی القرآن«این نوشتار شیوه تفسیري 

اثبات اجتماعی و اجتهادي بودن تفسیر . فضل اهللا را به کاوش نشسته است
و » استیحاء«، »ایحاء«شناختی واژگان  از رهگذر معنا» من وحی القرآن«
هاي این کتاب نقشی بس اساسی دارند، در  که در شناخت شاخصه» حرکیه«

بیانی قرآن و یادکرد دیدگاه عالمه در اسلوب . آغاز پژوهش آمده است
اي که این موضوع در رویکرد تفسیر قرآن به قرآن وي ایفا کرده است  نتیجه

هایی که  هایی از روش تفسیري استیحائی فضل اهللا و تفاوت و نیز ارائه نمونه
این روش با شیوه تفسیري عالمه طباطبایی دارد، مباحث اصلی این پژوهش 

تفسیري عالمه فضل اهللا در  فهرستی از ممیزات روش. را سامان داده است
  .پایان این نوشتار جاي گرفته است

  :ها  کلید واژه
/ پدیده نفاق/ تفسیر قرآن به قرآن/ تفسیر استحیائی/ تفسیر اجتماعی

  گستره سود و زیان/ عقود شرعی
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  گفتار پیش
گیرد که با  در آن دسته از تفسیرهاي معاصر جاي می »من وحی القرآن«تفسیر 

هاي قرآنی  گاه نو و جدید اصالحی اجتماعی، به مفاهیم و آموزهاسلوب و ن
نگریسته است، چندان که گزافه نیست اگر ادعا شود عالمه فضل اهللا با نگارش این 

هر یک از تفسیرهایی که . پژوهی گشوده است اي را فراروي قرآن تفسیر، راه تازه
اسیر متمایز و شناخته شده هایی از دیگر تف تاکنون بر قرآن نگاشته شده، با ویژگی

اجتهادي و «توان  را می »من وحی القرآن«تفسیر هاي  بارزترین شاخصه. است
که باید، از عهده تبیین  اما این دو تعبیر، چنان. بودن این تفسیر برشمرد» اجتماعی

گان  آید، چه، مدلول و معناي ظاهر واژ ژرفا و گستره معنایی این دو ویژگی برنمی
اجتهادي بودن، وجه تمایزي میان این تفسیر و سایر تفسیرهاي اجتماعی و 

هاي اخیر به شمار  که وجه غالب تفاسیر نگاشته در سده(اجتماعی ـ اجتهادي را 
ه بیشتر این دو شاخصه رو و براي شفافیت هر چ ازاین. دهد نشان نمی) رود می

  . روا داشت باید اندکی درنگ و تأمل ، می»من وحی القرآن«تفسیر تفسیري در 
  

  »من وحی القرآن«هاي تفسیري  شاخصه
  رویکرد اجتماعی. یک

هاي اجتماعی و اجتهادي بودن من وحی القرآن،  رهیافت به شاخصه :نیاز پیش
هاي کلیدي است که عالمه  ها و تعبیر اي از اصطالح نیازمند درك معنا و مفهوم پاره

صورت  ش استخدام کرده و بهفضل اهللا آنها را در جهت ارائه مراد و مقصود خوی
، »ایحاء«سه واژه . کار برده است گسترده از آغاز تا فرجام تفسیر خویش به

. رود به شمار می» من وحی القرآن«هاي کلیدي در  از واژه» الحرکیه«و » استیحاء«
واژه نخست، بیانگر صفت و خصوصیتی براي قرآن است که از سوي دیگر 

ماندگاري و جاودانگی معارف قرآن و گاه ـ در روایات پژوهان، گاه از آن به  قرآن
اما در فهم و کاربرد عالمه فضل . شود تفسیري ـ با عنوان بطون قرآن یاد شده و می

سان که در صدر نزول پیام وحیانی  ، بدان معناست که قرآن کریم، همان»ایحاء«اهللا، 
حضرت و نیز  هاي معرفتی و عملی براي آن بوده و داده6براي پیامبر خاتم
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سان، آیات و الفاظ قرآن در گذار زمان، متناسب  مردم آن روزگار داشته است، همین
هاي معرفتی و  با فهم و درك اهالی فکر و فرهنگ هر دوره زمانی، ایحائات و داده

کار  توان معناي مخالف با معناي ظاهر لفظ را به ها نمی بر آن داده«راهبردي دارد که 
معنایی از خالل معناي موضوع له و مقصود واضع از لفظ، برد، بلکه چنان 

  )1/15فضل اهللا، (» .شود و فهم می» استیحاء«
نیز قابل فهم » استیحاء«سان و از رهگذر شناخت معناي ایحاء، مفهوم واژه  بدین

، صفتی ناظر به خواننده و تأمل کننده در »استیحاء«گردد که  شود و مشخص می می
، مخاطب و خواننده قرآن با عنایت به معانی و مفاهیم ظاهري متن قرآن است، چه

افق با  هاي الفاظ، در ارائه معانی جدید و هم الفاظ قرآن و نیز فراخنا و ظرفیت
هاي ذهنی، معرفتی و علمی خود،  ها، توانایی معانی ظاهري، و به امداد رهیافت

معناي  د و این بهکش هایی را از دل نصوص و الفاظ بر می ها و آموزه رهیافت
و از سوم سوي، چون . و یا استنطاق قرآن است) به وحی کشیدن(=» استیحاء«

هاي گوناگون در حال  احوال و اوضاع جوامع بشري در بستر تاریخ در ساحت
ها واستیحائاي افراد از  حرکت، پویش و نو شدن است، ایحائات قرآن و نیز دریافت

  .و نو شدن استقرآن کریم نیز در حال تحرك، پویش 
از تلفیق و همنشینی دو صفت ایحاء و استیحاء، صفت و شاخصه سومی به نام 

از یک سو قرآن را از . آید که کارکرد دوسویه متنی و فهمی دارد پدید می» الحرکیه«
صورت متن صامت و ثابت خارج ساخته و افزون بر کارکردهاي دیگر، کارکرد 

بخشد،  ات انسانی در عرصه عمل را بدان میکنندگی چارچوب حی الگودهی و تعیین
و از . رود شمار می که هندسه حرکت و حیات پویاي بشري در هر عصر و زمان به

گاه که مخاطب و مفسر متن قرآن در حال حرکت و پویش باشد، از  سوي دیگر، آن
به . تر خواهد داشت تر و افزون هاي قرآنی نصیب و بهره بیشتر و فهم دقیق راهکرد

گاه که مخاطب و  آفرینی درونی قرآن، تا آن گر سخن، ایحاء و دینامیسم حرکتدی
. یابد مفسر قرآن در جریان عمل و حرکت همسو با رسالت قرار نگیرد، فعلیت نمی

که میراث قرآنی عالمه فضل اهللا در دو چهره تدریس و تفسیر قرآن، فرایند  چنان
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آن و برهه زمانی رسالت نبوي تکاپو و تالش مؤلف در جهت زیستن در فضاي قر
  بوده است؛

القرآن  حاء أجواءیو انطلقت هذه الدروس فی خطّ عملی متحرك یرکز على است«
  )25/همان،(» .من أجل أن نعیش تلک األجواء فی حیاتنا اإلسالمیۀ الصاعدة

در مسیر ] که بعدها به صورت کتاب در آمد[هاي قرآنی را  من این درس«
فضاي نزول قرآن است، القا ) بازسازي(=کز بر استیحاي تحرك و عمل که متمر

  ».کردم تا در زیست و حیات بالنده اسالمی خود در آن فضا زندگی کنیم
تر بر این نکته تأکید  تر و روشن صورت شفاف فضل اهللا در جاي دیگري نیز به

سر هاي محض علمی می اي و اندوخته ورزد که فهم قرآن از راه مطالعات کتابخانه می
نیست، بلکه مفسر قرآن باید در عرصه عمل و عینیت زندگی، مفاهیم قرآن را 

آیات قرآن «دهد، فهم کند، زیرا که  هایی که براي او رخ می تدریجاً و مطابق با نیاز
سخنان مجرد و بریده از واقع نیست، بلکه ناظر به وقایع خارجی و حل مسائل 

  )79/عظیمی، (» .موجود است
هایی  ها و پرسش اي تدریجی و مطابق با نیاز گونه باید به رآن را میدیگر اینکه ق

قرآن از «آید، فهم و تفسیر کنیم، و همین است راز اینکه  که براي مفسر پیش می
سوي خداوند متعال یک مرتبه و یکجا نازل نشد، بلکه به صورت تدریجی و در 

شی حرکت اسالمی و شد و پیوسته و تدریجاً خط م هاي مختلف نازل می مناسبت
هاي  فرض برآیند منطقی پیش) همان(» .ساخت فرهنگ قرآنی را ثابت و استوار می

» اسلوب استیحائی«یاد شده جز این نیست که فضل اهللا در کار تفسیر قرآن، نه تنها 
» من وحی القرآن«را در فهم و تفسیر کالم الهی برگزیند و نام تفسیر خویش را نیز 

تنها روش پسندیده و رسانا به فهم درست معانی و مراد کالم الهی  بنهد، بلکه آن را
 و نیز دریافت اهداف رسالت بشمارد؛

شماریم، چه  از همین روي ما روش استیحائی را در تفسیر قرآن ضروري می«
هاي آیات  اندازها و هدف شود انسان از خالل طبیعت چشم این روش سبب می

یگر عبور کند و در چارچوب قواعد اسالمی و قرآنی، از فضاي آیات به عوالم د
و نیز همین ویژگی هموار کننده . هاي جدیدي را بگشاید اصول عام زبانی، افق
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هاي تاریخی  هاي مادي، به اشکال معنوي و از تجربه رهگذار است تا از صورت
مربوط به عصر نزول قرآن و مشکالت، تنگناها و مسائلی که از آن جامعه و در 

هاي جدید برسیم و مشکالت  خ ـ به وسیله قرآن ـ برطرف شد، به تجربهآن تاری
این . و تنگناهاي عینی را که در روزگار خویش با آنها روبرو هستیم، حل کنیم

اي قرآن، ویژگی دیگر،  هاي تشریعی، توجیهی و موعظه حقیقت افزون بر ویژگی
  )1/17فضل اهللا،(1».بخشد را به قرآن می» حرکیه«یعنی ویژگی 

ها و خصوصیات زمانی و مکانی زمان  در این روش چون آیات قرآنی از وابسته
رهد و احکام و راهبردهاي آن در امتداد زمان به همانندهاي آن موضوعات  نزول می

یابد، فهم معنا و مقصود شماري از روایات  و مسائل در جوامع مختلف تسري می
 گردد؛ میسر می :تفسیري رسیده از اهل بیت

 :بیت اهل روایات از بسیاري شمار معناي درك به توانیم می روش این پرتو رد«
اي از آیات قرآنی را به آن بزرگواران تفسیر کرده است، و  ایل شویم که پارهن

دریابیم که هر چند گروهی از این آیات مختص آنان است، همچون آیه تطهیر و 
فسیر شده به آنان، در حقیقت ، حال آنکه گروه دیگر از آیات ت»مودة فی القربی«

هاي کاملی از آن مفهوم  نمونه:بیت کند که، اهل خط عام و کلی را تصویر می
فسئلوا «، »لکل قوم هاد«، »الراسخون فی العلم«دهند؛ مانند آیات  را بازتاب می

ثم اورثنا الذین «، »کونوا مع الصادقین«، »من عنده علم الکتاب«، »اهل الذکر
اي از آیات بر اساس اسباب نزول درباره  و اگر احیاناً پاره» دنااصطفینا من عبا

اي  شک در مقام ترسیم خط عام و کلی با استناد به قضیه آنها نازل شده است، بی
  )همان( 2».است که در آن آیات از آن موضوع سخن رفته است

، منشأ و :توان گفت، کاربست این روش از سوي اهل بیت که می چنان
  .رود اي درستی و اعتبار این اسلوب تفسیري به شمار میمبنایی بر

  

  »من وحی القرآن«اجتهادي بودن . دو
تمامی آنچه را که در توصیف شاخصه ایحائات قرآن و ظرفیت پویایی و 

متنی قرآن گفتیم، تنها یک ضلع از اضالع معنایابی قرآن و  زاي درون حرکت
اما . رود شمار می ي و اجتماعی بهبخشی حیات فرد پذیري و سامان بسترساز هدایت
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یابد که دیگر ضلع آن نیز فراهم بیاید و تالش و  گاه فعلیت می این توانمندي آن
سعی بشري در دو سویه فکر و عمل، در آستانه قرآن و ایحائات قرآنی بایستد و با 

هاي فکري و عملی خود و  ، خط مشی زندگی و رفع نیاز)اجتهاد(=اسلوب استیحاء 
هاي گوناگون و متعددي که از سوي  ها و پاسخ خویش را از درون گزینه جامعه
این فهم و شعور نیز . گردد، بیابد ها، مکاتب و راهبردهاي گوناگون ارائه می اندیشه

خصوصیتی جز انسان بودن و کاربست تالش عقالنی انسانی در فهم مراد الهی از 
  :زیرا که. تابد الفاظ و کلمات قرآن را برنمی

گوید، از همه مردم سخن  گاه که از نزول آیات خود سخن می قرآن کریم آن«
. طلبد تا در قرآن تفکر و تعقل کنند و متذکر شوند گوید و از تمامی آنان می می

این بدان معناست که تفکر . بنابراین فهم قرآن اختصاص به یک گروه ندارد
در نظرداشت اختالف با (اي است که تمامی مردم را  قرآنی، تفکر و اندیشه

به تحمل و فهم آیات و حرکت و تالش در ) شان هاي ذهنی توانایی و ظرفیت
خواندـ هر چند که در فهم آن  کشف و درك جزئیات فکري و عملی آن فرا می

همانند سایر سخنان بلند و بلیغ عربی که ممکن است مردمان . اختالف پدید آیدـ
  )10/همان،(3».و داللت آنها اختالف کنند بر اثر تفاوت دانش و فرهنگ، در معنا

آور و یا استیحاء، همان گونه که  زا و پویش بستر و ابزار این فضاسازي حرکت
هاي فرابشري و راز و رمزي  قرآنی و یا الهامات و دریافت گفتیم، یک امر بیرون
ی زبان هاي ویژه انسانی نیست، بلکه توانایی و استعداد درون میان خداوند و گروه

قرآن و ظرفیت نهفته در قالب کلمات و واژگان عربی این کتاب آسمانی است، چه 
  :اینکه

قرآن کلمات منجمد و ایستاي لغوي نیست تا به فهم معناي لغوي آن بسنده «
شود، بلکه واژگان پویا و متحرك در فضاهاي روحی و علمی است، از همین رو 

در فضاي ذهنی و فکري ـ فارغ و ما با آیات قرآنی بسان متون صرفاً ادبی که 
دانیم که قرآن موجود  چه می. کنیم کند، برخورد نمی هاـ سیر می دور از واقعیت

کند و  کند، هدایت می بخشد، وحی می کند، می حی و زنده است که حرکت می
همین آیات قرآنی بود که پی هم و به تدریج در . گردد به راه راست رهنمون می
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شد تا مراقب نقاط قوت و ضعف دعوت  اسالمی نازل میفضاي حرکت و دعوت 
هاي  اي تأسیس کند که کاستی ها باشد و بتواند قواعد زنده در چارچوب واقعیت

زا  هاي مثبت آن را در برابر عوامل ویرانگر و آسیب دعوت را جبران، و جنبه
  )25/ همان،( 4».ها را در رسیدن به اهداف جهت ببخشد حمایت کند و گام

توان به معنا و مفهوم نزول قرآن به زبان عربی  همین منظر است که میاز 
یافت و نیز به درك درست آن گروه از آیات قرآن نایل آمد که از عربی بودن  ره

گوید،  گاه که قرآن از عربی بودن خود سخن می اند، زیرا آن زبان قرآن سخن گفته
معناي تأسیس یک اصل  لکه بهبه این معنا نیست که زبان قرآن عربی است و بس، ب

کلی است مبنی بر اینکه قرآن تابع تمامی قواعد زبان عربی در اسلوب بیان، فهم، 
هاي هنري است که یک زبان با خود دارد؛  فضاي سخن، خصوصیات و ویژگی

اللفظی  مانند الهام، ایماء، التفات و اشاره، که همگی فراتر از معناي حرفی و تحت
ون بر این، وجه تاریخی کاربرد واژگان قرآنی، پرتوها و افز. کلمات هستند

ذوق «و یا » فهم«افزاید که به آن  خصوصیات معنایی بسیاري بر این واژگان می
  .شود گفته می» عرفی

در این راستا و از جمله دستورهاي زبان که آن را در فرایند فهمیدن و فهماندن 
باید داللت روشن بر معناي خود داشته داند، این نکته است که لفظ  امر بنیادین می

باشد ـ خواه آن معنا حقیقی باشد یا مجازي ـ تا سخنان قرآن بتواند حجت و گواه 
اي براي پیچیدگی لفظی  بنابراین زمینه. ها و احکام باشد بر مردم در رساندن اندیشه

ن الزم و اي که میا گونه هایی چون استعاره، کنایه و یا ترکیب ـ به و معنوي در روش
الفظی و مقصود گوینده چندان فاصله بیندازد که براي ایجاد  ملزوم و معناي تحت

ارتباط بین آنها ناگزیر از تالش ذهنی باشیم ـ وجود ندارد، زیرا این پیچیدگی، 
تابد و طبیعت پویاي  مخالف اسلوب شیوه بیانی است که تفهیم و تفاهم آن را برمی

دست آورد که بر  توان از آیاتی به مطلب را می این. زبان بر آن استوار است
  .روشنگري آیات قرآن تأکید دارند
و نیز ) ایحاء(=هاي ویژه قرآنی  هاي این داده به نظر فضل اهللا، از نمونه

که از معبر همین الفاظ و کلمات موجود در ) استیحاء(=هاي متفاوت افراد  دریافت
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است، چه در آن روایت، 7م باقرقرآن بدان نایل شده، روایت رسیده از اما
به هدایت ) 32/مائده()...ومنْ أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیا النَّاس جمیعا(در آیه شریفه » حیات«

  فرد گمراه تعبیر شده است؛
این نیست که مراد از حیات در آیه شریفه، هدایت و مقصود از 7مقصود امام«

دو ) مرگ و حیات معنوي(=اللت است، یا اینکه هدایت و ضمرگ، ضاللت 
باشد  می» حیات«و » قتل«براي واژگان ) مادي(عرض مرگ و زندگی  معناي هم

ارزش  در تعمق که است آن مقصود بلکه ست،ا نهفته حیات و قتل الفاظ متن در که
گمراهی  از تا خوانند می فرا آن سوي به را مردمان اهللا واالي هدایت که داعیان الی

د، کمتر از ارزش جان بخشیدن و رهاندن انسان از مرگ نیست، نجاتشان بخش
یقی کننده حیات حق زیرا آثار هدایت در روحیات و اهداف زندگی انسان، تمثیل

را نزدیک به مفهوم موافقه  که چه بسا بتوان آن این نوع فهم و دریافت ـ. است
  )15/همان،(» .هاي مدلولی گنجد و نه دریافت در چارچوب استیحاء می ـ دانست

هاي فرامدلولی و استحیائی  اي از دریافت این روایت افزون بر آنکه الگو و نمونه
  .رود شمار می دهد، دلیل مشروعیت و جواز روش استیحائی نیز به را نشان می

  

  نتایج روش استیحائی در تفسیر قرآن
من وحی «تفسیر روش تفسیري استیحائی برآیندهایی را سبب گشته که در 

  .بازتاب یافته و به دو گروه برآیندهاي سلبی و ایجابی قابل تقسیم است »آنالقر
  

  برآیندهاي سلبی )الف
  اعراض از روایات غیر یقینی. 1

بست این نگره که قرآن حجت قطعی و اثبات شده و  عالمه فضل اهللا بر پاي
 دهنده آن، پس حجیت و اعتبار سنت در منشأ تشریع است و سنت، بیانگر و تفصیل

عنوان روایات تفسیري مورد  و از طرف دیگر روایاتی که به. مرتبه دوم قرار دارد
برخالف روایات . گیرد، باید میزان اعتبار و داللت آن قطعی باشد استفاده قرار می

تواند مبناي عمل قرار گیرد، زیرا  مورد استناد فقهی که اگر یقینی هم نباشد، می
گیرد و بیشترین اثر و کارکردي  اشخاص قرار میروایات فقهی، اساس عمل افراد و 
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اما کارکرد . رود، کارکرد تعبدي منجز و یا معذر بودن است که از آنها انتظار می
دلیل اهمیت قرآن در ترسیم اندیشه و ذهنیت مسلمانان، بسیار  روایات تفسیري به

ید مورد رو این دسته روایات اگر یقینی نباشد، نبا گسترده و افزون است، ازاین
استفاده قرار گیرد، چون مایه تحریف اندیشه اسالمی و شکست فکري مسلمانان در 

  شود؛ مقابله با جبهه کفار می
صورت دقیق  در پرتو آنچه گفتیم، نیاز است که در برابر روایات تفسیري به«

تأمل و درنگ روا داریم، چه تفسیر قرآن، صورت فکري از برنامه زندگی را 
و همچنین نگرش و ذهنیت عامه مسلمانان درباره . کند ا ترسیم میه براي انسان

زند و آثار مثبت و منفی خویش را در تقابل اسالم و کفر بر  هستی را رقم می
  )11/همان، ( 5».نهد جاي می

هاي قابل توجهی در عرصه روایات  ناگفته پیداست که این نوع نگاه، ریزش
ردد که روایات بسیاري فروگذاشته شود، گ شود و باعث آن می تفسیري را سبب می

به وضوح و روشنی آن را در کار تفسیري » من وحی القرآن«سان که خواننده  بدان
هاي هاروت و  توان در داستان هاي این فرآیند را می نمونه. بیند عالمه فضل اهللا می

، موسی و همسفر دانشمند وي )26-9/کهف(، اصحاب کهف )102/ بقره(ماروت 
و ) 98-94/کهف(، یأجوج و مأجوج )98-83/کهف (، ذوالقرنین )82-60/کهف(

آیات بیست و یکم و پس از » ص«که در سوره مبارکه 7داستان حضرت داوود
مشاهده » الرحمن« آن آمده است، و همچنین آیات نوزدهم تا بیست و سوم سوره

  :آورد و در تفسیر آیات هاروت و ماروت میعنوان نمونه ا به. کرد
اند؛ یهودیانی که از  آن پژوهان در جوانب مختلف این آیه سخن بسیار گفتهقر«

» تتلوا«اند یا زمان دیگر؟ واژه  زیسته سحر پیروي کردند، در زمان سلیمان می
زمان » یمانلَس لکلی مع«معناي خواندن است یا تکذیب و یا پیروي؟ مراد از  به

  ولکن ما زمینه مفیدي در این... وفرمانروایی سلیمان است یا دوره زندگی او؟ 
بینیم؛ زیرا بحث از شخصیت  باره افزون بر آنچه در آیه شریفه آمده است، نمی

پس از . کند یهود یا شخصیت دو فرشته، مطلب مفیدي را براي ما بازگو نمی
آنکه آیه شریفه براي ما صورتی از روش یهود را به مثابه طبیعت و شخصیت 
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اما دو فرشته، هدف از سخن گفتن . دهد آن ارائه می عام تاریخی و معاصر
کم منشأ شر نیستند، بی  درباره آنها این است که آنها منبع خیر بوده و یا دست

  )2/144همان، ( 6».آنکه شخصیت آن دو دخالتی در موضوع داشته باشد
  

  پرهیز از تفسیر مجمالت قرآن. 2
به هر دلیلی،  ط به قصص قرآن ـویژه آیات مربو به آن ـاي از آیات قر در پاره

مفسرانی که به تفسیر این . هایی مسکوت و مجمل گذاشته شده است ها و نکته فراز
مفسران سلف . گزینند پردازند، یکی از دو روش را بر می دسته آیات پرداخته و می

هایی از اصحاب، تابعان و دیگر مفسران، به  معموالً به کمک روایات و یا نقل قول
اما گروه دیگر . اند کرده ها و مبهمات را بیان می این مجمالت پرداخته و ناگفته تبیین

ویژه مفسرانی که پس از نهضت اصالح فکر دینی اسالمی به کار  از مفسران، به
نسکت «تفسیر قرآن پرداخته و داراي رویکرد اصالحی اجتماعی هستند، با استدالل 

هاي خالی و  و یا پر کردن بخش ، از توضیح این نکات مجمل»عما سکت اهللا
اهللا در این دسته از  عالمه فضل. اند ورزیده هاي قرآن خودداري می ناگفته قصه

او از بسط و تفصیل این مجمالت پرهیز کرده و چنین . گیرد مفسران جاي می
هاي  هدف در هاي ناگفته و مبهم و یا مجمل، دخیل و مؤثر کند که بخش استدالل می

خداوند از بیان و  بود، تی قرآن نبوده است، چه اگر دخیل و مؤثر میهدایتی و تربی
  :کرد توان یاد عنوان نمونه از این آیه شریفه می به. کرد گذار نمییادکرد آن فرو

)ضِونَ الْأَرۀً مابد منا لَهأَخْرَج هِملَیلُ عالْقَو قَعإِذا و مهأَنَّ تُکَلِّم نابِآ کانُوا النَّاسنُون ال یاتوقی( 

  )82/نمل(
اى را از زمین  ، جنبنده)و در آستانه رستاخیز قرار گیرند(و هنگامى که فرمان عذاب آنها رسد «

به آیات ما ایمان  انکه مردم) گوید و مى(کند  کنیم که با آنان تکلّم مى براى آنها خارج مى
  ».آوردند نمى

آید،  در آستانه قیامت بیرون می در تعیین مراد و چند و چون این جنبنده که
  :وردآ لکن فضل اهللا می. اند بسیاري از مفسران داد سخن داده

مفسران درباره این جنبنده که حیوان است و یا انسان و نیز خصوصیات «
اند که بر  بسیاري گفته یت خروج و محتواي کالم آن، سخنانور، کیفآ شگفت
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بینیم، قرآن این مسئله را مسکوت  می که و چنان. اثبات آنها دلیلی قاطع نیست
پس ما نیز باید . تفصیل نداده است و درباره هیچ یک از این موضوعات گذارده

بر اساس روش قرآن در ایحاء و القاي مطالب، به هیچ یک از این مسائل 
  )17/247همان، ( 7».نپردازیم

  

  برآیندهاي اثباتی) ب
به سخن (=ناپذیر روش استحیائی  از جمله لوازم و برآیندهاي روشن و تفکیک

بسندگی قرآن در فهم و تفسیر خود و اتکاي مفسر بر قرآن در  ، خود)کشیدن نص
چه ناگفته پیداست که اگر بستر و دستمایه مفسر، الفاظ و انواع . کار تفسیر آن است

درباره قرآن باید از خود «شود که  هاي لفظی متن باشد، نتیجه این می گوناگون داده
  )1/6همان، (» .ن پرسیدقرآ

از همین رو، فضل اهللا ضرورت تفسیر قرآن به قرآن را مدلول آن دسته از آیات 
  گویند؛ داند که از عربی بودن قرآن سخن می شریفه می

ربما کان من البدیهی استنطاق القرآن الکریم فی حدیثه عن نفسه فی اآلیات «
 )تَعقلُونَ لَعلَّکُم عرَبِیا قُرْآناً أَنْزَلْناه نَّاإِ(التی تؤکد عربیته، وذلک فی اآلیات التالیۀ

قُرْآناً ( )3/فصلت()کتاب فُصلَت آیاتُه قُرْآناً عرَبِیا لقَومٍ یعلَمون()2/یوسف(
بِک قَلْ  على*نَزَلَ بِه الرُّوح الْأَمین()28/زمر()عرَبِیا غَیرَ ذي عوجٍ لَعلَّهم یتَّقُون

  )1/7همان، ( »).195-193/شعراء()بِلسانٍ عرَبِی مبِینٍ*لتَکُونَ منَ الْمنْذرِین
اي از کاربست اسلوب استیحاي اجتهادي در تفسیر قرآن از سوي عالمه  نمونه

  :توان مشاهده کرد فضل اهللا را در موارد زیر می
گروه متقیان، کافران و ها به سه  در نخستین آیات سورة مبارکۀ بقره، انسان -1

هاي  از این میان، بیشترین آیات سوره به تبیین ویژگی. اند منافقان تقسیم شده
این در حالی است که گذشته از . رفتاري و روانی منافقان اختصاص یافته است

نزول یک سورة مستقل، در چندین سورة دیگر قرآن نیز از منافقان و جریان نفاق 
پژوهان درباره نفاق و  ب شده است که هر یک از قرآناین سب. سخن رفته است

تواند  زاویه دید مفسران در این موضوع می. منافقان به تفصیل و بسط بپردازند
. شاخصی براي شناخت نوع نگاه مفسر در روش و گرایش تفسیري وي باشد
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حث عنوان نمونه، مؤلف تفسیر المیزان به هنگام تفسیر آیات سوره مبارکۀ بقره، ب به
دهد و در آنجا به چند مطلب  در موضوع نفاق را به تفسیر سوره منافقان احاله می

گوید؛ نفاق در صدر اسالم، خطر و  درباره نفاق پرداخته و به تفصیل سخن می
از جمله . هاي منافقان در آن زمان براي اسالم و مسلمانان، زمان پیدایی نفاق فتنه

  :گوید درباره آخرین موضوع می
 تا و شروع مدینه به اسالم شدن وارد بدو از نفاق حرکت اند نوشته بعضى«

 حوادثى موشکافى و تدبر ولیکن ،... داشت ادامه6خدا رسول وفات نزدیکى
 در و، جناب آن رحلت از بعد هاى فتنه و داد رخ6خدا رسول زمان در که

» .کند مى حکم دیدگاه این برخالف روز، آن فعال اجتماع طبیعت گرفتن نظر
  )19/287طباطبایی، (

شمارد و  می کننده قانع عالمه براي اثبات نادرستی این دیدگاه، آن را فاقد دلیل
 رسول پـیروان میان در منافقین نفاق کند داللت کهبر آن است که هیچ دلیلی 

 نکرده رخنه ،بودند آورده ایمان هجرت از قبل کهایی آنهدر میان  حتى6خدا
 أمنش از یک سو که است این ،طرح دارد نامکا که یدلیل تنها .وجود ندارد د،وب

 مسلمانان و پـیامبر از سوي دیگر،. طمع و باطن اظهار از ترس :دو چیز است نفاق
 و دخل و کلمه نفوذ، قوت بودند، نکرده هجرت هنوز و هبود مکّه در که زمان آن تا

متاعی نداشتند تا نیز مکنت و  و بترسد آنان از کسى که نداشتند ی در اوضاعتصرف
 اظهار آنان میل مطابق ظاهر در منظور این به و داشته آنان از ىچیز طمع منافقان،

 حت سلطهت روز آن در ، خودمسلمانان هچ بدارند، پنهان را خود کفر وه درک ایمان
 براى اى انگیزه هیچ فضایی چنین در پس. بودند قریش سران مشرك زیردست و

  )انهم( .شود نمى تصور نفاق
 دو این نیرومندان و بزرگان و خزرج و اوس که مدینه  به هجرت ازاما پس 

 و مال و جان چونهمگردیده و از آن حضرت 6خدا رسول پشتیبان قبیله
 که، زمینه نفاق فراهم آمد و آن شمار اندك از کسانی کردند مى دفاع خود خانواده

دست  از اینکه براى اشتند،ند رآشکا مخالفتبودند و توان  باقى خود شرك به هنوز
 کافر باطن در که حالى در .کردند مى اسالم اظهار دروغ به ،بمانند ایمن مسلمانان



 

 

106 

  
   

  
ال 

س
 

هم
زد

شان
 /

ره 
شما

64  /
ان 

مست
ز

13
89

 

 .بردند مى کار به نیرنگ و دسیسه اسالم علیه ،یافتند مى فرصت وقت هر و بودند،
  )289/همان، (

نفاق،  آوري به کند، زیرا براي روي لکن این دلیل، ادعاي پیش گفته را اثبات نمی
توان سراغ گرفت، چه  افزون بر ترس و طمع مالی، هدف و عامل دیگري نیز می

 هر دور و روند مى دعوتى هر دنبال بشرى مجتمعات در کهی نامنافق از بسیارى«
تا به حکومت و  گذرانند مى خطر با را عمرى ... گیرند، مى را صدایى و ناحق

چنین عاملی براي . بـگـیرند دست در را جامعه نظام قدرت دست بیابند و اداره
 6خدا رسولویژه آنکه  نفاق پیشگی در صدر اسالم نیز وجود داشته است، به

 بیاورید، ایمان اسالم دعوت و خدا به اگر که بود فرموده دعوت ناوا همان از هم
 سان عقالنی و خردپذیر است که بگوییم بدین .شد خواهید زمین سالطین و ملوك
 اظهار دروغ به، شده مسلمان منظور همین به هجرت از قبل انمسلمان از بعضى
  .برسند است حکومت و ریاست همان که خود آرزوى به روزى تا باشند کرده اسالم
 شیطانى فاهدا بدون آغاز دراي از مسمانان  گفته شود پاره است ممکن نیز و

 سرانجام و نددافتا شک به دین حقانیت در ،مدهایىآ پیش اثر در اما شدند، مسلمان
 کذل« جمله از که چنان. نددرک پـنهان دیـگـران از را خود ارتداد لکنو ند،دش مرتد

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا منْ یرْتَد منْکُم ( آیه نظیر آیاتى لحن از و، »...وارُفَکَ مثُ وانُمآ مهنَّأَبِ
بِقَو ی اللَّهأْتی فوفَس هیننْ داستفاده نفاقى و ارتداد چنین امکان نیز) 54/مائده()مع 

  ».. ..شود مى
 آوردند، ایمانمکه  فتح روز در که مکّه مشرکین ازافزون بر این همه، آن دسته 

 همه اینکه با داشت؟ خالصشان و صادق ایمان به اطمینانى است ممکن چگونه
 کفار که دانند مى اند، دهدا قرار دقت مورد را دعوت آخر هاى سال حوادث که کسانى

 ایمان پیامبر به نبودند حاضر هرگز ،قریش سران مخصوصاً ،نآ اطراف و مکه
 از و انبوه لشکر آن خاطر به ،آوردند در زمان فتح مکه ایمان اگر این گروه .بیاورند

 بگوییم است ممکن چگونهراستی  به .بود سرشان باالى بر کشیده شمشیرهاى ترس
کنده از رعب و ترس که سراسر مکه و قلب سران شرك و کفر را ان فضاي آچن در

 اخالص داراى نفوسشان و تابید مشرکان هاي دل در ایمان نور پر کرده بود، یکباره
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 در نفاق اى ذره و آوردند ایمان رغبت شوق و با و دل صمیم از و گـشت یقین و
  )همان(» ؟!نیافت راه هایشان دل

پندارد نفاق تا زمان رحلت  پرداخته است که میعالمه سپس به نقد دیدگاهی 
  )همان. (رسول خدا ادامه داشت و از آن پس نفاقی وجود ندارد

سان که رویکرد تفسیر قرآن به قرآن را  در این فراز از تفسیر المیزان، همان
دینی و  اي از شبهات درون توان دید، عنایت به طرح و پاسخگویی به پاره می

  .ز آشکار استتاریخی ـ کالمی نی
فضل اهللا با پدیده نفاق و تفسیر آیات قرآنی مربوط  اما اسلوب تعامل و مواجهه

این تفاوت . هاي امروزین است ها وپرسش با منافقان، کامالً عصري و ناظر به چالش
توان دید و به تفاوت نوع نگرش و شیوه تفسیري او  را در تفسیر این آیه شریفه می

  .قف شدبا عالمه طباطبایی وا
  )16/بقره()فَما ربِحت تجارتُهم و ما کانُوا مهتَدین  أُولئک الَّذینَ اشْتَرَوا الضَّاللَۀَ بِالْهدى(
تجارت آنها سودى ) این(اند و  فروخته» گمراهى«را به » هدایت«کسانى هستند که  )منافقان( آنان«

  ».اند نداده و هدایت نیافته
 :آورد تفسیر این آیه میاهللا در آغاز   فضل

اي  هاي پایانی براي تبیین طبیعت اعمال منافقان و همچون اشاره این آیات، داده«
آمدهاي زشت عملکرد  هاست تا بدین وسیله و از راه یادکرد آثار و پی به انسان

مشی منافقانه در مسیر زندگی دور کند؛   ها را از منافقان و خط منافقان، انسان
گمراهی و حرکت و اصرار بر آن را نسبت به هدایت پیشنهادي از منافقانی که 
نهاد انسانی،  انتخاب کردند؛ هدایتی که عقل خیریاب و حق6جانب پیامبر

  )1/151 فضل اهللا،( 8».یابد درستی و حقانیت آن را درمی
  :افزاید می» ها ، معیاري در تمامی اعمال انسان»شراء«مفهوم «سپس تحت عنوان 

بینیم، قرآن در این آیه و دیگر آیات خویش، براي هر کاري که  که می چنان«
» شراء«دهند، بر اساس نتایج و آثار آن اعمال، واژه  ها در زندگی انجام می انسان

برد و در نتیجه تمامی کارهاي انسان در زندگی،  کار می را به) خرید و فروش(=
و زیان عام و یا خاص هر عمل  نوعی دادوستد است که تابع و پیروي از سود
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دهد و یا سخنی که  بدین ترتیب در برابر هر کاري که انسان انجام می. است
گاه انسان با انجام برخی از کارها، . دارد، عوض و بدلی وجود دارد ابراز می

خرد و آن هنگامی است که عمل انسان داراي  جان، زندگی و خویش را می
چه در بعد مادي و (عرصه زندگی و آینده باشد  مدهاي ایجابی و مثبت درآ پی

، حتی در موضوع قربانی کردن جان و مال ـ که به ظاهر رفتار بدون )یا معنوي
شودـ، پاداش و عوضی در کار است، اما پاداش  پاداش و عوض انگاشته می

  )همان( 9».اخروي براي مؤمنان و پاداش شخصی براي عموم
رآنی هستند که به نظر فضل اهللا فضاي پیش گفته اي از آیات ق آیات زیر نمونه

 :کند را ترسیم و ایحاء می
منَ الْمؤْمنیَن أَنْفُسهم و أَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنَّۀَ یقاتلُونَ فی سبِیلِ اللَّه فَیقْتُلُونَ   إِنَّ اللَّه اشْتَرى(

بِعهده منَ اللَّه فَاستَبشرُوا   التَّوراةِ و الْإِنْجِیلِ و الْقُرْآنِ و منْ أَوفى و یقْتَلُونَ وعداً علَیه حقا فی
  )111/هتوب()بِبیعکُم الَّذي بایعتُم بِه و ذلک هو الْفَوز الْعظیم

  )207/هبقر()ه رؤُف بِالْعبادو منَ النَّاسِ منْ یشْرِي نَفْسه ابتغاء مرْضات اللَّه و اللَّ(
تُؤْمنُونَ بِاللَّه و رسوله و *تجارةٍ تُنْجِیکُم منْ عذابٍ أَلیم  یا أَیها الَّذینَ آمنُوا هلْ أَدلُّکُم على(

  )10-11/صف()نْتُم تَعلَمونتُجاهدونَ فی سبِیلِ اللَّه بِأَموالکُم و أَنْفُسکُم ذلکُم خَیرٌ لَکُم إِنْ کُ
  :رسد که فضل اهللا با الهام از این آیات، بدین رهیافت کلی می

ها، برنامه خرید و فروش با خدا و یا شیطان  ها و میدان زندگی در تمامی ساحت«
ستاند و در  دهد، مگر آنکه چیزي در برابر آن می پس انسان چیزي را نمی. است

د، و آن هنگامی است که نتایج این تجارت نیک، و کنن این دادوستد یا سود می
انجامد، و آن وقتی  به سود خریدار و فروشنده باشد، و گاه تجارت به زیان می

  )156/همان،( ».نباشد خریدار و فروشنده مصلحت به و نداشته نیک آثار که است
گري الهی  بست چنین رهیافتی، به تمامی کسانی که در خط دعوت ایشان بر پاي

  :کند که قرار دارند، سفارش می
اي  فضاي ذهنی مردم را براي پذیرش این اندیشه قرآنی فراهم آورند؛ اندیشه«

کم  ها، سود و زیان اخروي راـ اگر نه شدیدتر و باالترـ دست خواهد انسان که می
شاید بتوان گفت این روش از میان . به پیمانه سود و زیان دنیوي احساس کنند
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بیشترین ارتباط و پیوند را با هدف قرآن از کارها و اعمال ها،  سایر روش
هاي  ساحت و امور تمامی در مردمان خواهد می قرآن ها دارد؛ به این معنا که انسان

دنیوي در فضاي آخرت زندگی کنند تا رفتار و اعمال آنان در دنیا تحت تأثیر 
  )157/مان،ه(» .ذهنیت و روحیه زیستن در قرب و آستان خداي متعال باشد

او براي آنکه این باور را براي تمامی کسانی که در مسیر دعوت الی اهللا هستند، 
آورد که در هنگام  گري خود قرآن را شاهد می تثبیت و مستند سازد، اسلوب دعوت

دعوت کافران و مشرکان، چگونه از خسارت و زیان آنان در صورت اعراض از 
قُلْ إِنَّ الْخاسرِینَ الَّذینَ خَسرُوا أَنْفُسهم و (حق و گرایش به باطل سخن گفته است؛ 

إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا ینْفقُونَ (؛ )15/زمر().أَهلیهِم یوم الْقیامۀِ أَال ذلک هو الْخُسرانُ الْمبِینُ
  علَیهِم حسرَةً ثُم یغْلَبونَ و الَّذینَ کَفَرُوا إِلىأَموالَهم لیصدوا عنْ سبِیلِ اللَّه فَسینْفقُونَها ثُم تَکُونُ 

بعضٍ فَیرْکُمه جمیعاً   لیمیزَ اللَّه الْخَبِیثَ منَ الطَّیبِ و یجعلَ الْخَبِیثَ بعضَه على*جهنَّم یحشَرُون
  )37- 36/فالان()فَیجعلَه فی جهنَّم أُولئک هم الْخاسرُونَ

اي که فوز و رستگاري در آخرت را همچون عوض و  سان به آیات شریفه همین
ها، مقیاس رستگاري انسان معرفی کرده  بدلی در برابر اعمال نیک و صالح انسان

فَمنْ  کُلُّ نَفْسٍ ذائقَۀُ الْموت و إِنَّما تُوفَّونَ أُجورکُم یوم الْقیامۀِ(جوید؛  است، استناد می
؛ )185/آل عمران()زحزِح عنِ النَّارِ و أُدخلَ الْجنَّۀَ فَقَد فاز و ما الْحیاةُ الدنْیا إِلَّا متاع الْغُرُور

)نَ طَیساکم یها وینَ فدخال ا الْأَنْهارهتنْ تَحرِي متَج نَّاتج ناتؤْمالْم ینَ ونؤْمالْم اللَّه دعۀً وب
یمظالْع زالْفَو وه کرُ ذلأَکْب نَ اللَّهرِضْوانٌ م نٍ ودع نَّاتی ج158/، همان( )72/توبه()ف(.  

که پیداست، فضل اهللا با اجتهاد و تالش و نگاه سیستمی به آیات قرآن در  چنان
و هاي مختلف، موضوع زنده و داراي پیوست و ارتباط تنگاتنگ با زندگی  سوره

کشد و همین، راز نگره متفاوت فضل اهللا و عالمه  ها را برمی حیات امروزین انسان
رود، بدین معنا که هر یک از دو نفر در فهم کالم الهی، روش  طباطبایی به شمار می

نگر و در جدال با عینیت  مدار، میدانی فضل اهللا واقع قرآن دارد، اما تفسیر قرآن به
هاي  نشیند، پرسش گاه که بر آستانه قرآن می ن سبب، آناز ای. زندگی اجتماعی است

اجتماعی و برگرفته از عرصه حیات جوامع انسانی و اسالمی را بر قرآن عرضه 
این در . یابی کاربردي و اجرایی از دل نصوص قرآنی است دارد و در پی پاسخ می
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هاي  رسشپژوهان و از جمله عالمه طباطبایی، بیشترین پ حالی است که دیگر قرآن
کشند و به آیات مرتبط با آن موضوع در  خویش را از درون اندیشه اسالمی برمی

از متن مفاهیم نصوص قرآن  ها  و نیز در مواردي این پرسش. دارند قرآن عرضه می
  .شود برگرفته و با سایر آیات مربوط به آن موضوع ارزیابی و سنجش می

من «تفسیر حیائی و اجتماعی هاي دیگر رهیافت به شاخصه است از نمونه -2
من وحی «هاي متفاوت تفسیري المیزان و  و نیز شناخت بیشتر نگاه »وحی القرآن

که در آیۀ نخست سورة مبارکۀ مائده » عهد«توان به تفسیر معنا و مفهوم  ، می»القرآن
ت لَکُم بهِیمۀُ الْأَنْعامِ إِالَّ ما یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود أُحلَّ(آمده است، اشاره کرد؛ 

 .)1/مائده()علَیکُم غَیرَ محلِّی الصید و أَنْتُم حرُم إِنَّ اللَّه یحکُم ما یرِید  یتْلى

شناسی این  فضل اهللا بر پایه روش و اسلوب تفسیري خویش، در آغاز به واژه
هاي تفسیري  ایی که مبناي تحلیل و استفادهه از میان واژه. آیه شریفه پرداخته است

دهد و سپس بر  طور مبسوط، آن را توضیح می است که به» عهد«او قرار گرفته، واژه 
پایه شمول و گستره معنایی آن، به تفسیر آیه مورد نظر و با استمداد و ایحاء از 

ظر عالمه را رو، ما تنها معناي این واژه از من ازاین. پردازد سایر آیات متناظر می
 :پردازیم آوریم و سپس به مباحث تفسیري او می می

فرق . هاست معناي پیمان انعقاد یافته ـ استوارترین پیمان عقود، جمع عقد ـ به«
بین عقد و عهد آن است که در مفهوم عقد، گره استحکام و استواري بیشتر نهفته 

که عهد، گاه از سوي گردد، حال آن و نیز عقد، جز بین دو نفر منعقد نمی. است
پس هر عهدي عقد نیز هست، اما برخی از عقدها، عهد . شود یک نفر انجام می

و مراد از عقد در . زدن چیزي به چیزي دیگر است اصل معناي عقد، گره. نیست
این آیه، هر نوع قراردادي است که میان دو شخص بالغ و عاقل، از روي اختیار 

موضوعی که باشد، مشروط به اینکه حاللی  و رضایت خاطر انجام شود؛ در هر
  )8/10، همان( 10».را حرام و یا حرامی را حالل نسازد

شناختی، فضل اهللا به تبیین و تفسیر آیه پرداخته و از  پس از این بحث معنا
هاي آیه  حکمت آغاز سوره با نام مؤمنان، و یادکرد عهد و پیمان در نخستین فرمان

  سخن گفته است؛
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در سوره شریفه با مؤمنان است، زیرا این سورة مشتمل بر شمار روي سخن «
افزونی از احکام وتشریعات دینی است که انجام آنها مستلزم ایمان است؛ ایمانی 
که از مرز التزام فکري صرف بگذرد و پا به مرز عمل، حرکت و تمرین 

  )همان( 11».باورهاي دینی در عرصه رفتار بگذارد
رتباط میان ایمان به خداوند و اصل وفاداري به عالمه سپس در بیان ا

 :دافزای هایی که با دیگران و در تعامل با افراد جامعه نیازمند بدان است، می قرارداد
هاست، و اینکه  اولین خطاب سوره به مؤمنان، دستور وفاکردن مؤمنان به پیمان«

. بر دوش بگیردهاي الزامی خویش را  هر مؤمنی باید مسئولیت قراردادها و پیمان
چه، انسان مؤمن در زندگی فردي و اجتماعی، التزام خود را بر اصل رعایت و 

بندد ـ از رهگذر ایمان و  ها و احترام به قراردادهایی که با دیگران می حفظ پیمان
ها  پیامد این نگره آن است که وفاي به پیمان. حرکت در خط آن ـ پذیرفته است

  )12/همان( 12».یچی از آن، معصیت خداوند استاز مصادیق طاعت الهی و سرپ
ها در تعامل اجتماعی،  آوردهاي مثبت اصل وفاداري به قرارداد و پیمان ره

همچون امنیت روحی و روانی، اعتمادسازي، رخت بربستن خوف و ترس از 
هایی است که در نگره عالمه فضل اهللا، جامعه  ترین ویژگی عرصه زندگی، از مهم

اما در تعیین مراد و مقصود از عهدي که . سازد سایر جوامع متمایز می اسالمی را از
آیه شریفه، وفاي به آن را از مؤمنان خواسته است، عالمه چهار احتمال را از 

  :کند طبرسی در مجمع البیان نقل می
در . شد هاي حمایتی که در دوره جاهلی بین افراد و قبایل بسته می پیمان. یک

ها بعد از اسالم است،  یه شریفه، امضاي تداوم و اعتبار آن پیماناین صورت، مفاد آ
  .هر گاه به تعدي از حدود الهی نینجامد

هایی که خداوند از بندگان خویش مبنی بر ایمان و رعایت حالل و  پیمان. دو
  .حرام گرفته است

  .... بندند؛ مانند، نکاح، خرید و فروش و هایی که مردم با یکدیگر می پیمان. سه
هاي  کتاب گرفته است تا نسبت به بشارت هایی که خداوند از اهل پیمان. چهار

  )3/19طبرسی، . (وفادار بمانند 6تورات و انجیل در بعثت رسول خاتم
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نخست : کند پس از یادکرد این چهار احتمال، فضل اهللا دو پرسش را مطرح می
دیگر اینکه شکل اینکه آیا دلیلی براي تخصیص آیه شریفه وجود دارد یاخیر؟ 

هاي  ها و مصادیق آن در گذر زمان تغییر و تحول بسیار یافته است، آیا پیمان پیمان
جدید مشروعیت دینی دارند تا در عموم آیه شامل شوند و الزام دینی داشته باشند، 

هاي شناخته  یا اینکه در نگره دینی، تعهدات و عقود مالی و غیر مالی، جز در قالب
  ها واجب نیست؟ ت ندارد و التزام بدانشده آن مشروعی

هاي پیمان  پاسخ فضل اهللا به پرسش نخست آن است که تمامی اشکال و گونه
هاي ممکن و موجود را  او در آغاز، عهد و پیمان. گنجد می» عقد«در گستره معناي 

و با ) پیمان بندگی و طاعت(، با خدا ..)نذر، سوگند و(به پیمان انسان با خود 
کند و هر سه نوع  تقسیم می) هاي جدید و قدیم قراردادهاي اجتماعی گونه(دیگران 

 :داند و بر آن است که را داخل در حوزه معناي آیه شریفه می
و هذا التخصیص لعموم اآلیۀ الشامل لجمیع العقود ال وجه له بمقتضى داللۀ «

العامۀ الّتی تکون واردة على سبیل القاعدة  لذا قد الجمع المعرف بالالم على ذلک
 )8/18فضل اهللا،( ».دتشمل کل عق

تخصیص آیه شریفه به موارد پیش گفته وجهی ندارد، زیرا آیه شریفه به «
است، داللت بر عموم دارد و ] العقود[=مقتضاي آنکه جمع معرف به الف و الم 

  ».شود ها را شامل می به مثابه اصل و قاعده عامی است که همه پیمان
. کند که بیانگر عموم و شمول آیه کریمه است دیگري اشاره میاو سپس به ادله 

  :اي از نصوص روایی است این ادله شماري از نصوص قرآنی و دسته
  ادله قرآنی )الف

  )34/اسراء()وأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد کَانَ مسئُوال(-1
2-) ینَ ثُمشْرِکنَ الْمم تُمدینَ عاهداً إِلَّا الَّذأَح کُملَیرُوا عظاهی لَم ئاً وشَی وکُمنْقُصی لَم

  )4/هتوب()مدتهِم إِنَّ اللَّه یحب الْمتَّقینَ  فَأَتموا إِلَیهِم عهدهم إِلى
در این آیه شریفه، وفاداري به پیمان در شرایطی محترم و بایدي شناخته شده 

هده کفار و مشرکان بودند و از جانب دیگر، است که از یک سو، طرف معا
سر  مسلمانان در آن زمان داراي قدرت و شوکت و مشرکان در نهایت ضعف به
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این بیانگر آن است که در وفاي به پیمان بین مؤمن و کافر، و بین آن زمان . بردند می
وال که حفظ پیمان به ضرر باشد یا به سود، تفاوتی وجود ندارد، بلکه در تمامی اح

  .و شرایط، شکستن پیمان، ناروا و ناپسند است
  ادله روایی) ب
ء  فإنّه لیس من فرائض اللَّه شی«: در نهج البالغه فرموده است7امام علی -1

الناس أشد علیه اجتماعا، مع تفرُّق أهوائهم و تشتت آرائهم، من تعظیم الوفاء بالعهود، و 
 ».من عواقب الغدر لما استوبلوا -مسلمیندون ال - قد لزم ذلک المشرکون فی ما بینهم

 )53نهج البالغه، نامه (
إنّ اللَّه تبارك و تعالى ال یقبل «: از همان حضرت نقل شده است که فرمود -2

  )64/120مجلسی، ( ».إلّا العمل الصالح، و ال یقبل اللَّه إلّا الوفاء بالشروط و العهود
 ».پذیرد مان را نمیخداوند جز کار نیک و جز وفاي به عهد و پی«
ثالث لم یجعل «: روایت شده است 7جعفر صادق در روایت دیگر از امام -3

أداء األمانۀ إلى البر و الفاجر، و الوفاء بالعهد للبر و : اللَّه عزّ و جلّ ألحد فیهنّ رخصۀ
  )همان( ».الفاجر، و بر الوالدین برّین کانا أو فاجرین

اداي : کس اجازه ترك آن را نداده استسه چیز است که خداوند براي هیچ «
امانت به صاحب آن، چه نیک کردار باشد یا بدکار، وفاي به عهد، چه به نیک کردار 

  ».یا بد کردار، احسان به پدر و مادر، چه نیک کردار باشند، یا بد کردار
ها در اندیشه  گیرد که اصل وفاي به قراردادها و پیمان بدین ترتیب نتیجه می

هاي  بر اساس عدالت استوار است و نه منافع و یا سود و زیان مادي طرفاسالمی 
باید دستورالعمل تمامی افراد، جوامع و  قرارداد، و این معیاري است که می

ها و  هاي حاکم بر جوامع بشري قرار گیرد تا قوي و ضعیف در حفظ پیمان دولت
  .التزام به تعهدات خویش، همسان و برابر باشند

ها را  دیدگاهی که پیمان: کند فضل اهللا از دو دیدگاه یاد می پرسش دوم،در پاسخ 
شناسد، و دیدگاه  آور می هاي شناخته و تاریخی اسالمی آن معتبر و الزام در قالب

ها، در اشکال موجود و آینده آن ـ که بر اساس نیازهاي  دیگري که به تمامی پیمان
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عیت و اعتبار نگریسته و در چارچوب ـ به دیده مشرو آید جوامع انسانی پدید می
  شمارد؛ اصول کلی دینی، وفا و التزام به آنها را واجب می

گروهی از فقها بر اساس اطالق آیه ـ که شامل تمامی عقود شناخته براي مردم «
شود که در معامالت امروز رایج است  هایی می در گذشته و سایر عقدها و پیمان

ـ، همه این قراردادها و تعهدات را  آید پدید می و یا بر اساس نیاز، در آینده
هاي گذشته و  اند و دلیلی بر تخصیص آیه به پیمان آور دانسته مشروع و الزام

اند خداوند کار دادوستد را به  گروهی نیز پا فراتر نهاده و گفته. بینند شناخته نمی
این  خود مردم وا نهاده و شیوه و شکل خاصی را تشریع نکرده است، و بر

باورند که تمام آنچه را که شرع اسالمی در این ساحت انجام داده، وضع و 
باید همگان در آن خط سیر و بر مبناي آن قواعد  تعیین قواعد عامی است که می

ها در شیوه و شکل  حرکت کنند، اما در حدود و چارچوب آن قواعد کلی، انسان
ایل دارم که بر اساس آن، تمامی و من به همین نظر تم. دادوستدها کامالً آزادند

هایی که در آینده و متناسب با نیازهاي زمان و جوامع  انواع دادوستدها و پیمان
آید، در مشروعیت خویش نیاز به دلیل دیگر و یا شمول آن تحت  پیش می

عناوین یکی از اشکال دادوستدهاي گذشته ندارد، زیرا آیه شریفه براي اثبات 
 )8/18فضل اهللا، ( 13».عهدات و قراردادها کافی استمشروعیت تمامی این ت

عالمه طباطبایی در المیزان، در تفسیر همین آیه شریفه، تنها به یادکرد دو 
مطلب اول مراد از عهد مذکور در آیه . مطلب، آن هم به گونه اجمال پرداخته است

ق آیه است که هر چند احتماالت چهارگانه پیش گفته از طبرسی را مخالف با اطال
کند که  شمارد، اما در تبیین حوزه شمول آن تنها به یادکرد این نکته بسنده می می

هاي میان مردم و خدا و قراردادهاي مادي و معنوي، جملگی در فراخناي  پیمان
  )5/158طباطبایی، . (گنجد مفهومی عهد می
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  بندي جمع
فضل  تی تفسیريشناخ از نتایج روشسان و بر پایه آنچه آمد، به شماري  بدین

  :کنیم اهللا دسترسی پیدا می
توان از ابداعات عالمه فضل اهللا در  اسلوب استحیائی در تفسیر قرآن را می. یک

  .کار تفسیر قرآن قلمداد کرد
ترین شاخصه تفسیري عالمه فضل اهللا،  کلید فهم روش شناختی و اساسی. دو

  .روش تفسیري استحیائی است
ویش بسنده است و مفسر باید در کار تفسیر قرآن، قرآن در فهم و تفسیر خ. سه

  .بیشترین مدد را از متن قرآن بگیرد
هاي زبانی و  در روش استحیائی، بیشترین توجه و اتکاي مفسر بر داده. چهار

اسلوب بیانی قرآن و الفاظ و کلمات آن است، چه در آیه و آیات موضوع تفسیر و 
  .یا سایر آیات متناظر با آن آیه و آیات

فضل اهللا پیش از ورود به هر مبحثی مربوط به تفسیر آیات شریفه قرآنی، . پنج
پردازد تا گستره و ظرفیت معنایی آن  به تبیین معانی کلمات و واژگان قرآنی می

کلمات و نیز وجوه کاربرد آن را در اسلوب بیانی زبان عربی مشخص کند و بستر 
  .ن را فراهم آوردهاي تفسیر پسینی از این واژگا فهم و داده

فضل اهللا با آنکه نقش اصلی و نخستین را در تفسیر قرآن به خود قرآن . شش
  .کند دهد، لکن از کاربست روایات معتبر تفسیري نیز فروگذار نمی می

بارزترین وجه تمایز اسلوب تفسیري فضل اهللا با سایر مفسرانی چون . هفت
اند، در رویکرد استحیائی  آن شهرهکه به روش تفسیر قرآن با قر ;عالمه طباطبایی

  .است
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  :ها نوشت پی
من هنا، نرى ضرورة دراسۀ هذا األسلوب االستیحائی القرآنی فی التفسیر، ألنّه  -1

األسلوب الذي یجعل اإلنسان ینطلق من اآلیۀ إلى عوالم أخرى، من خالل طبیعۀ الغایات 
العربیۀ  نطاق القواعد اإلسالمیۀ والتی تتحرّك إلیها، مما تلتقی به فی أکثر من أفق، فی 

و هذا هو الذي یجعلنا ننتقل من الصورة المادیۀ إلى الصورة المعنویۀ، و من التجربۀ . لعامۀا
التاریخیۀ للمجتمع الذي نزل القرآن فیه و عالج مشاکله و تحدیاته و قضایاه، إلى التجربۀ 

ر الذي یجعل للقرآن صفته الجدیدة التی نواجه فیها تحدیات الواقع و مشاکله، األم
  .إلى جانب الصفۀ التشریعیۀ و التوجیهیۀ و الوعظیۀ و نحو ذلک» الحرکیۀ«
و :و فی ضوء ذلک، قد نستطیع الوقوف مع الروایات الکثیرة الواردة عن األئمۀ - 2

کآیۀ «لنجد أنّ البعض منها کان مختصاً بهم  :المفسرة لبعض آیات القرآن بأهل البیت
، بینما کانت اآلیات األخرى منطلقۀ فی الخطّ العام الذي »المودة فی القربى«و » التطهیر

و » لکُلِّ قَومٍ هاد«و » الرَّاسخُونَ فی الْعلْمِ«النموذج األکمل له، کآیۀ :یمثّل أهل البیت
ثُم أَورثْنَا «و » قینَکُونُوا مع الصاد«و » منْ عنْده علْم الْکتابِ«و » فَسئَلُوا أَهلَ الذِّکْرِ«

و إذا کانت بعض اآلیات قد نزلت فیهم، فی مواردها  الْکتاب الَّذینَ اصطَفَینا منْ عبادنا
  .الخاصۀ، فی أسباب النزول، فإنّها انطلقت لتمتد فی الخطّ العام للقضیۀ المطروحۀ فیها

لعلّهم : یات التی یبینها لهمالقرآن یتحدث عن النّاس کلّهم، عندما یتحدث عن اآل - 3
یتذکرون، و یتفکرون، و یعقلون، فال یختص بجماعۀ دون جماعۀ، مما یفرض أنّ الفکرة 
الظاهرة من القرآن هی الفکرة التی یرید اللَّه للنّاس أن یحملوها و یتحرکوا فی تفاصیلها 

ب خصائصها، کغیرها الفکریۀ و العملیۀ، مع اختالفهم فی طبیعۀ المستوى الذهنی فی استیعا
  .من الکلمات العربیۀ البلیغۀ التی یختلف النّاس فی فهم مدالیلها تبعا الختالف ثقافاتهم

القرآن لیس کلمات لغویۀ تتجمد فی معناها اللغوي، بل هی کلمات تتحرك فی أجواء  - 4
مجردة التی روحیۀ و علمیۀ، و لهذا فإنّنا ال نتعامل مع آیاته کتعاملنا مع النصوص األدبیۀ ال

تتحرك مع الفکرة بعیدا عن أجواء الواقع، بل إنّنا نشعر أنّه حیاة تتحرّك و تعطی و توحی و 
فقد کانت آیاته تتنزل فی أجواء حرکۀ الدعوة اإلسالمیۀ یم تهدي و تقود إلى الصراط المستق

اعد الحیۀ لتراقب نقاط ضعفها وقوتها فی خطوات الداعیۀ و فی تحدیات الواقع، لتضع لها القو
  .التی تقوي جوانب الضعف و تحمی القوة من عوامل االنهیار و توجه الخطوات إلى أهدافها
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و فی ضوء ذلک، قد نحتاج إلى الوقوف أمام األحادیث الواردة فی قضایا التفسیر  - 5
بشکل دقیق، ألنّ، صورة المضمون التفسیري هی صورة القرآن فی الوجه الفکري الذي 

اس فی تخطیطه لإلنسان و للحیاة، و فی تکوینه للذهنیۀ العامۀ للمسلم فی یتقدم إلى النّ
نظرته إلى الوجود کلّه، مما قد یترك تأثیراته السلبیۀ أو اإلیجابیۀ لدى الباحثین فی حرکۀ 

  .رالصراع بین اإلسالم و الکف
السحر، و قد أفاض المفسرون عدة جوانب من اآلیۀ، فتحدثوا عن الیهود الذین اتبعوا  - 6

هل هی بمعنى » تتلو«هل هم الذین کانوا على عهد سلیمان، أم غیرهم؟ و تحدثوا عن کلمۀ 
هل هی فی عهده أم فی ملکه » على ملک سلیمان«تقرأ أم تکذب أم تتبع؟ و عن کلمۀ 

یعلّمون «: أم بکلمۀ» و اتبعوا«هل هو متعلق بکلمۀ » و ما أنزل على الملکین«نفسه؟ و عن 
لیکون معطوفا على السحر؟ و عن شخصیۀ هاروت و ماروت، هل هما  »الناس السحر

و إننا ال نجد مجاال مفیدا لإلفاضۀ ... ثملکان أم شیطانان أم آدمیان؟ و غیر ذلک من األبحا
فی ذلک فی ما سیقت له اآلیۀ، ألن البحث عن شخصیۀ الیهود أو شخصیۀ الملکین ال 

دة فی سیاق إعطاء الصورة للسلوك الیهودي کطابع دامت القضیۀ فی اآلیۀ وارنا شیئا مایجدی
اعتبارهما  هو حدیثهما من المقصود فإن المعاصرة، أما الملکانم یطبع الشخصیۀ التاریخیۀ وعا

  .مصدرین خیرین، أو غیر شریرین على األقل، من دون دخل لشخصیتهما فی الموضوع
 طبیعتها اإلنسانیۀ، والحیوانیۀ، والدابۀ، فی قد أفاض المفسرون کثیرا فی الحدیث عن و - 7

ا لم یثبت به حجۀ قاطعۀ، وقد مضمون کالمها، ممصفاتها الغریبۀ وفی کیفیۀ خروجها و فی
ء من هذه األمور، فلنترك  لم یفصل أي شیالقرآن وضعها فی موضع اإلبهام، وحظنا أن ال

  .إیحاءاتهو مضمونه فی القرآنی النهج مستوى على فیه فائدة ال الخوض فی ذلک کله، ألنه مما
و ذلک کإشارة إیحائیۀ لإلنسان  ...ربما کانت هذه اآلیات إیحاء ختامیا بطبیعۀ عملهم - 8

ولئک اُ .باالبتعاد عنهم، و عن خطهم العملی فی الحیاة على أساس النتائج السیئۀ الناتجۀ عنه
خالل اختیارهم الضالل، الذي أصرّوا ، و ذلک من  المنافقون الَّذینَ اشْتَرَوا الضَّاللَۀَ بِالْهدى

علیه و ساروا فیه، على الهدى الذي قدمه لهم الرسول، و وعاه العقل من خالل الحق الکامن 
  .فیه و الخیر المنفتح علیه

أن القرآن الکریم یرکز فی هذه اآلیۀ و فی غیرها من  -فی هذا المجال -و نالحظ - 9
قوم به اإلنسان فی حیاته، على أساس النتائج فی کل عمل ی» الشراء«اآلیات، على کلمۀ 
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السیئۀ و الحسنۀ التی تنتج عنه، مما یجعل من مجموعۀ األعمال اإلنسانیۀ فی الحیاة عمال 
تجاریا یخضع للربح و للخسارة فی طبیعته العامۀ و الخاصۀ، فهناك عوض و معوض فی کل 

ألعمال نفسک و مصیرك و حرکۀ یتحرکها، و فی کل کلمۀ یتکلمها، فقد تشتري ببعض ا
حیاتک عندما یکون للعمل نتائج إیجابیۀ على قضیۀ الحیاة و المصیر، سواء فی ذلک على 
المستوى المادي أو المستوى المعنوي، حتى فی مجال التضحیۀ بالنفس أو بالمال مما یدخل 

ي فی عملیۀ العطاء بال مقابل، فإن القضیۀ ال تخلو من العوض، ولکنه العوض األخرو
  .للمؤمنین، و العوض النفسی بشکل عام

جمع عقد بمعنى معقود و هو أوکد العهود، و الفرق بین العقد و العهد، أنّ العقد : لْعقُوداب - 10
و العهد قد ینفرد به الواحد، فکل . فیه معنى االستیثاق و الشد، و ال یکون إال بین متعاقدین

کل  -هنا - بالعقدوالمراد . ء بغیره عقد الشیعهد عقد، و ال یکون کل عقد عهدا، و أصله 
شرط أن ال یحرم حالال بالتزام جرى بین بالغین عاقلین عن طیب نفس على أي شی کان، 

  .أو یحلل حراما
السورة بتوجیه النداء إلى المؤمنین خاصۀ، ألنها تشتمل على الکثیر من التشریعات بدأ  - 11

م موقفا یتجاوز دائرة االلتزام الفکري المجرد، إلى التی تتوقف على صفۀ اإلیمان التی تستلز
  .دائرة العمل و الممارسۀ و الحرکۀ

إذا البد  »یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود«بالوفاء بالعقود  و جاء النداء األول أمراً - 12
جوز له نقضها و ال للمؤمن من تحمل مسئولیۀ التزاماته التعاقدیۀ و التعاهدیۀ التی ال ی

االنحراف عنها، ألنّ المؤمن یرتکز فی حیاته الذاتیۀ و االجتماعیۀ على قاعدة ثابتۀ من 
العهود و المواثیق التی عاهد علیها اللَّه من خالل ما ألزم به نفسه من السیر على خط 

  .اإلیمان، و ما یفرضه من احترام
أنّ العموم فی اآلیۀ یدل على شمولها لکل و ذهب بعضهم إلى الرأي الثانی انطالقا من  - 13

عقد سواء کان من العقود المتعارفۀ لدى النّاس فی العصور السابقۀ أو من العقود المستحدثۀ 
فی المعامالت الحاضرة، أو کان من العقود التی یحتاج النّاس إلى استحداثها فی المستقبل و 

اإلمضائی الّذي یتحدث عنه  لیس هناك أي وجه لتخصیص ذلک بما ذکر، ألنّ الجانب
الرأي األول، ال یملک دلیال مخصصا بل قد یذهب البعض إلى أبعد من ذلک، فیرى أنّ اللَّه 
ترك للنّاس أمر التعامل، فلم یشرع لهم فیه شریعۀ خاصۀ من حیث الشکل و المضمون، بل 
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یها فی ممارستهم أو کل ما هناك أنّه وضع قواعد عامۀ لألسس الّتی ینبغی لهم أن یسیروا عل
استحداثهم، فمن أخذ بهذه القواعد، کان له أن یمارس حریته فی التعامل کیف شاء و 

من عقود  هو بذلک نجد أنّ ما یستحدث. بالطریقۀ الّتی تناسبه، و نحن نمیل إلى هذا الرأي
ته جدیدة اقتضتها التطورات الحیاتیۀ للعالقات و الحاجات االقتصادیۀ ال یحتاج فی شرعی

إلى نصوص خاصۀ، أو إلى إدخاله تحت عناوین شرعیۀ مما کان متعارفا من أسالیب 
  .التعامل السابقۀ، فإنّ اآلیۀ کافیۀ فی إثبات ذلک

  
  

  منابع و مآخذ
  .قرآن کریم .1
 .هنهج البالغ .2
، چاپ دوم، قم، مؤسسه المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سید محمد حسین؛  .3

  .ق1390مطبوعاتی اسماعیلیان،
، تهران، مکتبۀ العلمیۀ االسالمیه، مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن؛  .4
 .بی تا

سال  پژوهش،  آیینه، »گفتگو با استاد محمد حسین فضل اهللا« عظیمی، محمد جواد؛ .5
 .ش1370ي اول، تیرماه و خردادماه  دوم، شماره

روت، دار التعارف ، چاپ دوم، بیمن وحی القرآنفضل اهللا، سید محمد حسین؛  .6
 .ق1411للمطبوعات، 

 .ق1412إحیاء التراث العربی،  دار ، بیروت،بحار األنوار ؛مجلسی، محمد باقر .7
 


