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 درآمد

و انـسان در هـر قرآن كريم كتابي است كه گذشت زمان از تازگي آن نمي كاهد

و هر زمان مي  از اين روست كه با وجـود. تواند از اين كتاب، راه هدايت بجويد جا

توان به كفايت آنچـه هـست ويژه در زمان ما باز هم نمي تعدد تفاسير قرآن كريم به 

و  و انس با كـالم باز هم بايد در جستجو قانع شد ي آفاق نو در شناخت قرآن كريم

و البته اين امر ميسر نمي آن،شود الهي بود و كه ببينـيم ديگـران چـه كـرده مگر انـد

و جستجوي آنان چه حاصلي داشته است  و بررسـي. تالش از اين روست كـه نقـد

مي امري،اند شته شدهويژه تفاسيري كه در روزگار ما نگا تفاسير، به .نمايد ضروري

اثر سـيد محمـد حـسين» من وحي القرآن«در ميان تفاسير معاصر شيعي، تفسير

 مـا در در ايـن نوشـتار.ت جايگاهي خـاص دارد فضل اهللا به داليلي كه خواهيم گف 

و با استناد به ديدگاه  اي مفـسر دربـارةه صدد آنيم تا با اين تفسير بيشتر آشنا شويم

و و تفسير مو آراء با اشاره به قرآن تـرين گوناگون ايـن كتـاب، مهـم ضوعات او در

. آن يعني گرايش اجتماعي مفسر را در اين تفسير بررسي كنيم ويژگي

 دربارة مفسر-1

و مجاهد لبناني، در سال  هجـري 1354سيد محمد حسين فضل اهللا، عالم نستوه

و سطح را در نجف نزد پـدر خـود. قمري در نجف به دنيا آمد ، او دروس مقدمات

آ و پـس از  درس خـارج از محـضر اسـتادانن در دورةسيد عبدالرئوف، فراگرفـت

و همزمـان بـا و شـاهرودي بهـره بـرد بزرگي چون حضرات آيات خويي، حكـيم

و كفايه نيز پرداخت  در. تحصيل، به تدريس لمعه، رسائل كنار دروس خـارج ضمناً

و فقه،  ا به توصـية اسـتادش آيـت اهللا خـويي اصول فقه االسـفار«ز كتـاب بخـشي

را»هاالربع .ي فرا گرفتا نزد مالصدرا بادكوبهنيز مالصدرا

و در تـشكيل فضل اهللا از همان دوران به فعاليـت هـاي سياسـي نيـز روي آورد

 1966او در سـال. حركت سياسي در عراق در كنار مرحوم شهيد صدر قرار گرفـت 

آنميالدي به و در المعهـد الـشرعي«اي بـه نـام علميـه جا حـوزة لبنان هجرت كرد
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آنوي. تأسيس نمـود» القرآن الكريممدرسه«اي به نامو سپس مدرسه» االسالمي  از

كه پس سال و رهبري معنوي شيعيان در كنار جهاد عليه رژيم اشغال هاست گر قدس

و اصـول نيـز اشـتغال داردو اقامة لبنان  . نماز جمعه، به تدريس دروس خارج فقـه

يـاد»اهللا رهبر معنـوي حـزب«عنوانبهايشانجمعي جهان هميشه از وسايل ارتباط

رد. مي كنند  و سازماني خود را به هر گروه سياسـي اما خود وي انتساب تشكيالتي

و مي :گويد مي كند

در اين نام« و مـؤمن گذاري ناشي از اين است كـه اغلـب ايـن بـرادران مبـارز

و جماعت كه به امامت من  درس تشكيل مـي نمازهاي جمعه در و يـا و شـود هـا

مي سخنراني مي هاي من حاضر كند كه من سمت رهبـري شوند كه اين را تداعي

در اينترنت(».آنان را به عهده دارم )پايگاه فضل اهللا

در از سيد محمد حسين فضل اهللا تا كنون بـيش از هفتـاد عنـوان كتـاب  ــ كـه

هاي ايشان برخي از كتاب. شده است منتشر مجموع به بيش از يكصد جلد مي رسد

و برخي ديگر تقريرات درس سخنرانيةمجموع كه ها و فقه است هاي خارج اصول

ي قرآنـي هـا پـژوهش از ميان اين آثـار،. تنظيم شده است ايشان شاگردانةبه وسيل 

:به قرار زير است» من وحي القرآن«فضل اهللا غير از تفسير

كت( الحوار في القرآن-1 و تفاهم در قرآن به فارسي ترجمه اين اب با نام گفتگو

). منتشر گرديده استهاو از سوي مركز بين المللي گفتگوي تمدن

با نام شيوه دعوت در قرآن به فارسـي ترجمـهكه(اسلوب الدعوه في القرآن-2

).شده است

 من عرفان القرآن-3

 االنحرافه في مواجهه النبوهحرك-4

و بحو-5 1.هث قرآنيدراسات

»من وحي القرآن« اهميت تفسير-2

و» من وحي القرآن«ترين وجه اهميت تفسير رسد مهم به نظر مي شـيوة تحليلـي

درستي تفسير به گرچه مفسر در مقدمة.اجتهادي مؤلف دانشمند آن در تفسير است 

و مفسران ديگـر اسـت، مي فـضل(گويد كه سخنانش بيشتر حاصل افادات محققان
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مانند برخي از تفاسير ديگـر» من وحي القرآن«اما حق آن است كه تفسير)1/27،اهللا

و مؤلف بارهـا در تفـسير يـك  روزگار ما تنها مشتمل بر جمع اقوال مفسران نيست

و نظر مفسران ديگر  مي،آيه پس از نقل برداشت بـا پـشت. كند ديدگاه خود را بيان

و شـيعي، سر داشتن بيش از هزار سال ميراث غنـي تفـس  يري در فرهنـگ اسـالمي

و كوشش در بـه  و دسـت دادن برداشـت تأليف يك تفسير تازه براي يك مفسر هـا

و جسارت بسياري الزم داشته است دريافت اگر به اين نكتـه. هايي جديد، شجاعت

تفـسير توجه كنيم كه اين تفسير در زماني نوشته شده كـه مـدت زيـادي از تـأليف 

گذشـته آن همه آراء ابتكاري عالمه طباطبايي در اين تفسير نمـي مند الميزان با ارزش

و ارزش كار مؤلف آن را بيشتر درخواهيم يافـت،است مؤلـف تـا حـد. اهميت آن

و ساية زيادي توانسته است خود را از چيرگي   سنگين تفسير الميزان بيـرون بكـشد

رو در موارد بسياري هم با نويسندةحتي .رو شوددر ذوفنون آن شجاعانه

اوسيد محمد حسين اجتهادي شيوة و شجاعت  كـه مـا- فضل اهللا در اين تفسير

در بـه-شناسـيم جهاد با دشمنان اسالم خوب مي اين ويژگي او را در صحنة ويـژه

هاي پذيرفته شـده نـزد شود كه ايشان در برابر بسياري از ديدگاه مواضعي آشكار مي 

خـ مفسران مي  و نظـر از» تجـسم اعمـال«مـثالً مـسألة. كنـدز مـي ود را ابـرا ايستد

از ديدگاه و مفسران است، اما عالمه در چند جـا هاي مقبول نزد بسياري از متكلمان

اهللا.(كند كه اين ديدگاه پذيرفته نيـست تفسير خود اشاره مي   7/106؛ 3/200، فـضل

)10/29و

: فرمايدميكه عمرانآل سورة180چنانكه مثالً در تفسير آية

سـيطَوقُونَ« ملَه شَرٌّ ولْ هب ملَه يبخَلُونَ بِما آتاهم اللَّه مِنْ فَضْلِهِ هو خَيراً يحسبنَّ الَّذِينَ ال و

بِهِ يوم الْقِيامةِ بخِلُوا »...ما

مى«  كـه ورزند، هرگز تصور نكننـدو كسانى كه به آنچه خدا از فضل خود به آنان عطا كرده، بخل

انـد، به زودى آنچه كه به آن بخل ورزيده. براى آنان خوب است، بلكه برايشان بد است] بخل[آن

شـيوة»من وحـي القـرآن«وجه اهميت تفسيرترينرسد مهمبه نظر مي

و اجتهادي مؤلف دانشمند آن در تفسير است .تحليلي
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»...شود روز قيامت طوق گردنشان مى

از كساني كه خواسته گويد فضل اهللا مي چنين برداشت كنند كه اعمال اين آيه اند

اند كـه بـه اشتباه شده دچار اين،كند انسان در آخرت صورتي مانند اين دنيا پيدا مي 

و ظـاهريش اسلوب بالغي قرآن توجه نكرده  و اين قبيل آيات را به معناي لفظي اند

اهللا(.اند حمل نموده )106-7/107، فضل

د نمونة . عبس اسـتر مورد سبب نزول آيات نخست سورة ديگر، ديدگاه مفسر

ا چنان تـوان ايـن ست مـي كه خواهيم ديد ايشان بر خالف بسياري از مفسران معتقد

و خلق عظيم رسول خدا گونه روايات را به  نيز9اي توجيه كرد كه با مقام عصمت

اهللا(.ناسازگار نباشد )60-2/65،فضل

و همـين ويژگـي در هر صورت نمونة  چنين اجتهاداتي در اين تفسير كم نيست

.بخشد به اين تفسير اهميتي خاص مي

را از جهات زير نيز» من وحي القرآن«ير تفس،جز آنچه گفتيم، بعضي از محققان

:اند تفسير قابل توجهي دانسته

 از كـه. جهت اهميت اين تفسير شخـصيت خـاص مؤلـف آن اسـت اولين-1

و از فارغ التحصيالن حوزة درسيمراجع تقليد . آيت اهللا خويي است شيعه

ش-2 مي اين تفسير در كشور لبنان نوشته  فرهنگيةتوان آن را درواز ده است كه

و پل ارتباطي فرهنگ و غرب از. هـاي گونـاگون دانـست شرق لبنـان بـدون شـك

و علوم اسالمي در جهان اسالم است كانون هرروز هـزاران جلـد. هاي مهم فرهنگ

مخ كتاب در زمينه  و انساني در هاي هبـ. شود اين كشور منتشر مي تلف علوم اسالمي

و فرقه د عالوه، وجود اديان و تعـاطير اين كش هاي گوناگون و جـدال و بحـث ور

عقيقـي(.بخـشد ها نيز بـه ايـن منطقـه از عـالم اسـالم اهميتـي ويـژه مـي ميان آن 

)83-5/82بخشايشي،

در كه اهميت ديگر اين منطقه، سـابقة توان اين نكته را نيز افزود مي  طـوالني آن

و پرورش عالمان بزرگي است كه حتي در گرايش ايرانيان بـه تـشيع در عهـد تشيع

و اي داشته صفوي نيز نقش عمده  و خلف صالح آنان در روزگار ما عالمان بيـدار اند

آگاهي مانند سيد عبدالحسين شرف الدين، سيد محسن جبل عـاملي، محمـد جـواد 



107

و سيد محمد حسين فضل اهللا نيز اكنون بر جـاي. اند بوده... مغنيه، امام موسي صدر

ـ همچن. چنين بزرگاني تكيه زده است  و ب ويـژهه ين رهبري ايـشان در جهـاد مـردم

و پشتيباني معنوي ايشان از حـزب اهللا لبنـان  و صهيونيسم شيعيان لبنان عليه آمريكا

و آثار اين عالم بزرگ شيعه مي .افزايد بر اهميت توجه به شخصيت

كه-3 گونـه كـه گفتـيم پـس از تفـسير همـان اهميت ديگر اين تفسير آن است

و بارهاو مفسش درآمده به نگار الميزان  ر در تفسير خود كامالً به الميزان نظر داشته

البته ايشان در مبـاني اصـلي تفـسيري بـر عالمـه طباطبـايي. به آن اشاره كرده است

مي خرده نمي  و آن را از بهترين تفاسـير جديـد گيرد، بلكه از اين تفسير ستايش كند

مي مي و حتي بر داند منـدان درس داده اي از عالقـه اي عـده گويد كه بخشي از آن را

اهللا(است، آن اما در بسياري از مواضع تفـسير خـود در برداشـت)1/20،فضل هـاي

و چرا مي  آن.كند مفسر بزرگ چون ترين تفاسـير جا كه تفسير الميزان يكي از مهم از

و بلكه از مهم  مي شيعه » من وحي القـرآن«توان تفسير ترين تفاسير عالم اسالم است

و بررسي دربارة تفسير ترين هاي فضل اهللا را يكي از مهمو ديدگاه  منابع براي بحث

.مند الميزان به شمار آوردارزش

»من وحي القرآن« تفسير شناختي هاي كتاب ويژگي-3

 فضل اهللا ابتدا مطالب اين كتاب را در ميان گروهي از جوانان سيد محمد حسين

ا در. يشان به صورت كتاب درآمده است مطرح كرده كه پس از بازبيني ايشان خـود

:گويد اين باره مي

يك تفسير مكتـوب اسـت كـه موفـق شـدم آن را ...»من وحي القرآن«تفسير«

و دقيق تأليف كنم  بعد از تأليف، بعضي از مضامين آن را بـه صـورت. استداللي

و موجود  است كه سخنراني براي مردم ايراد كردم كه نوارهاي آن هم ضبط شده

مي اين سخنراني  اهللا(» ...كند ها با آنچه تأليف شده بسيار فرق بـا، فضل مـصاحبه

)79/ پژوهش،آيينه

و25 بيروت در اين تفسير را انتشارات دارالزهراء چاپ نخست  مجلـد11 جـزء

آ و پس از  اما اخيراً اين تفـسير.ن همين چاپ چند بار افست شده است منتشر كرد
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و توجـه مباحثبا فهرست موضوعي، تكميل، همراه لمالك بيروت را انتشارات دارا

در25در) اعراف در جلد دهـم اوايل سورةتا(بيشتر مولف به تفسير الميزان  جلـد

 اما مفـسر)207/سير تطور تفاسير شيعه، ايازي،(قطع وزيري به چاپ رسانده است

.ده است مجلدات اعمال نكرها را در بقية هنوز اين افزودهبزرگوار

و از ميان مجلدات اين تفسير، دكتر عقيقي بخشايشي چهار جلد از آن را ترجمـه

ضي بعـ)83-5/82عقيقي بخشايشي،(.آن را منتشر نموده است» التوحيد تهران دار«

درسـتي از ترجمـه نـشدن كـل ايـن تفـسير اظهـار تأسـف از صاحب نظران نيز به

 فـضل اهللا در مـصاحبه بـا روزنامـة) 264/نامـة تفاسـير، شـناخت ايـازي،(.اند كرده

 بعضي از مجلدات ايـن تفـسير بـه از ترجمة اي الحيات در تيرماه سال گذشته تركيه

2.اند نيز خبر دادهزبان تركي

»من وحي القرآن« ساختار تفسير-4

و گـاه اين»من وحي القرآن«ساختار تفسير گونه است كه مفسر ابتدا به نام سوره

م وجه تسميه  ميو و سپس اگر بـراي سـوره سـبب كي يا مدني بودن آن اشاره كند

اغـراض«گاه نيز تحت عناويني چـون. نمايد نزولي نقل شده باشد آن را نيز ذكر مي 

«موضوع سوره«،»اجواء سوره«،»سوره به خطوط كلي» مدخل عام«يا» آفاق سوره»

.پردازد سوره مي

مي پس از آن دسته  مفسر در تفسير آيات ابتدا بـه توضـيح.شود اي از آيات تفسير

و سپس اگر سبب نزول خاصي براي آيـات وجـود داشـته مفردات سوره مي پردازد

ميآن. كند باشد به آن اشاره مي  روش فـضل. شود گاه بخش اصلي تفسير آيات آغاز

گونه است كه تحت عناوين اين،اهللا در اين قسمت كه بخش اصلي تفسير نيز هست 

مي موضوع آيات مربوط است به تفسير آن خاصي كه به   مـثالً در تفـسير.پـردازد ها

از، اختـصاص دارد7قـره كـه بـه داسـتان آدمب سورة33تا30آيات  مفـسر پـس

وگ: پردازد توضيح مفردات آيه در ذيل اين عناوين به تفسير آيات مي فتگـوي خـدا

خدا، تـسبيح خـدا مستلزمات خالفت الهي به انسان از سوي فرشتگان، اعطاي همة 

و ابداع، ويژگي  و حقيقـت مـسميات بـا نظـري بـه از راه اطاعت، شناخت، عمل ها
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ديدگاه عالمه طباطبايي، معناي گفتگويي كـه خـدا بـا فرشـتگان انجـام داد، معنـاي

طـرف خـدا را چگونـه خالفتي كه خدا براي انـسان قـرار داد، ماهيـت خالفـت از 

يي كـه خـدا بـه انـسان هـا انـسان، معنـاي نـام خدا آدم است يا نوع بفهميم، خليفة 

، از سوي آدم به فرشتگان، شهادت فرشتگان به ناتواني خـودها نام آموخت، عرضة 

.يي براي عمل كنندگانهاو درسهاعبرت

،»دروس سـوره«گاه نيز در انتهاي آيات يا در پايان سوره در ذيل عناويني چون

ن» استيحاء«،»ايحائات« ميو عناوين مشابه  ذكـر،شـود تايجي كلي كه از سوره گرفته

.گردد مي

 گرايش اجتماعي در تفسير-5

بايد به آن پرداخت، توجه بـه يكي از مهمترين مسائلي كه در بررسي هر تفسير

و چگونگي فهم گرايش  و رويكردهاي تفسيري هر مفسر او از آيات قرآن كـريم ها

ب.ستا ها بر اساس آن  د در اين باره طر دورةه ويژه و با رح مباحـث دانـش جديد

و  و جامعه روانهرمنوتيك از يك سو شناسي معرفـت از سـوي ديگـر ايـن شناسي

و فرض  يك نكته كه چگونه دانش شخص و انتظارات او در چگونگي فهم او از ها

بنابراين مـا امـروزه بهتـر. بيش از پيش براي ما روشن شده است،گذارد متن اثر مي 

هـاي هاي پيـشين مفـسري بـا گـرايش كنيم كه چگونه شناخت درك مي اين نكته را 

و  و نظريـات در فهـم او از قـرآن اثـر مـي ... فلسفي، عرفاني، فقهي، علمـي گـذارد

.دهد تفسيري او را جهت مي

و و راكـد براين اسـاس مـسلم اسـت كـه آراء مفـسري كـه در فـضايي سـاكن

مي بي ر ديگـري كـه در جـوي آكنـده از هاي مفـس پردازد با انديشه تحرك به تفسير

و پويايي زيست مي . از اساس متفاوت خواهد بود،كند حركت

و اجتماعي يـاد مـي گرايان آنچه ما از آن به رويكرد واقع تـرين كنـيم، از شـايعه

در گرايش أ هاي تفسيري و در ثر رويـارويي زمان ماست كه عمدتاً در دو سدة اخير

و مـسائ  از.تل آن در تفـسير ظهـور يافتـه اسـ عالم اسالم با غرب متجـدد بعـضي

و فعاليت ثير ديدگاه محققان به درستي به تأ  و هاي سـيد جمـال ها الـدين اسـدآبادي
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)281/اصفهاني،رضايي(.اند شاگردش محمد عبده در اين رويكرد اشاره كرده

ا كنـد ستفاده مي در اين رويكرد، مفسر بيش از هر روشي از عقل در تفسير قرآن

و بالغـي همين رو استناو از  و مباحث گوناگون ادبي، لغـوي د به روايات تفسيري

مي در اين رو كساني معتقدند اين گرايش از همين.خورد گونه تفاسير كمتر به چشم

و لذا گاه آيـات را در جـايي كـه در مورد جايگاه عقل در تفسير به افراط مي  گرايد

و مجاز حم  هل مي نبايد بر تمثيل و بـه  معتزلـه نزديـك مـين جهـت بـه شـيوة كند

و ايـستادن. شود مي اما كساني ديگر معتقدند از امتيازات اين رويكرد آزادي فكـري

و مجعول در تفسير اسـت  در تفـسير اجتمـاعي همچنـين. در برابر روايات ضعيف

اي  و بـراين نكته تأكيد دارد كه قرآن ويژة مفسر سخت بر  مردمان يك عصر نيست

هر انسان كنـد براين اساس مفسر سعي مـي. كند زمان راه هدايت را روشن مي ها در

و كه آيات قرآن را بر متن واقعيت عرضـه  و پاسـخ قـرآن را در مـورد چـالش هـا

)283-281/رضايي اصفهاني،(.هاي زمان استخراج كند پرسش

مي هاي متعددي را برشمرده براي اين رويكرد ويژگي توان به اين اند كه از جمله

و علـوم تجربـي، بيـان: رد اشاره كرد موا توجه به تعاليم تربيتي قرآن، توجه به عقل

و واضح، پاسخ به شبهات عليه اسالم، عدم توجـه بـه رويكردهـاي فلـسفي،  روشن

و  و اسـرائيل، ...فقهي، ادبي و رويارويي با اسـتعمار غربـي ، توجه به جهاد اسالمي

و اسرائيليات، و رويارويي با روايات مجعول رضـايي( ...توجه به وحدت مسلمين

)283-281/اصفهاني،

صـاحب تفـسير(، قاسـمي مفسراني چون سيد قطب، رشيد رضا، وهبه زحيلـي

و كساني مانند عالمه طباطبـايي،) ويلمحاسن التأ  و تا حدي طنطاوي در اهل تسنن

ي، مرحـوم آيت اهللا مكارم شيرازي، مرحوم طالقاني، شـادروان محمـد تقـي شـريعت

و مح و گرايـشي را مد جواد مغنيه  فضل اهللا در ميان مفسران شـيعه چنـين رويكـرد

. اند گرفته پي

و نيـز اين گرايش تفسيري البته پيوند تنگاتنگي بـا تفـسير موسـوم بـه عـص ري

شايد نـاممكن ها به صورت دقيق تفسيراجتهادي دارد؛ چنان كه تفكيك اين گرايش 

را از محققان اين رو برخي از اين. باشد » فـي التفـسير المدرسـه الحديثـه« گـرايش
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و ناميده و معتقدند كه ايـن رويكـرد، بـه جـز در مـورد سـيد قطـب، در اصـول اند

در روش و از همـان شـيوة ها امتداد همان سنت تفسيري  قـديم عالم اسـالم اسـت

(كندميپيروي و هالل السرحان، محي. )257/،مسلم آل جعفر، مساعد

گـذرد، توجـه پيرامـونش مـيي در تفسير خود به آنچه در مفسر با چنين گرايش

آي دارد؛ چنان  و تطبيق  خـويش بهـره هايي مربـوط بـه زمانـة ات از مثال كه در تفسير

ب. برد مي ه خطر صهيونيسم اشـاره مثالً سيد قطب در مواضع متعددي از تفسير خود

و آمريكـا سـخن چنين مرحوم مغنيه نيز بارها از صهيهم. كند مي گويـد؛ مـي ونيـسم

مي سورة179چنانكه مثالً در تفسير آية : فرمايد اعراف كه

ال« أَعـينٌ ـملَه و بِهـا ال يفْقَهـونَ قُلُـوب ـملَه و الْـإِنْسِ كَثِيراً مِنَ الْجِـنِّ نَّمهأْنا لِجذَر لَقَد و

أُولئِك كَالْ بِها يسمعونَ ال لَهم آذانٌ و بِها هم الْغافِلُونَيبصِرُونَ أُولئِك أَضَلُّ مه »أَنْعامِ بلْ

و آدميان را براى دوزخ آفريده« [ايمو در حقيقت، بسيارى از جنّيان كه. كهدل] چرا هايى دارند

را[با آن  آن دريافت نمى] حقايق و چشمانى دارند كه با و گوش ها نمى كنند، كه ها بينند، يى دارند

[ترند آنان همانند چهارپايان بلكه گمراه.دشنون نمىهابا آن ».ماندگانند همان غافلهاآن] آرى،.

پوستان، در كشتن سياه سربازان آمريكايي گرانة با نقل جرياني دربارة تفريح ستم

مي آن را نمونه )3/424، مغنيه(.كند اي از اين آيه معرفي

و در هـاي نيز از بهترين نمونه» من وحي القرآن«تفسير تفـسير اجتمـاعي اسـت

و سياسـي مفـسر چگونـه در مبـاني ادامه خواهيم ديد كـه دغدغـه  هـاي اجتمـاعي

و اين گرايش در چه مواضعي از ايـن تفـسير  و فهم او از آيات اثر گذاشته تفسيري

. ظهور يافته است

و گرايش اجتماعي-6  مباني تفسيري

را در جهاد سپري نمـوده فضل اهللا بخش مهمي از عمر خود سيد محمد حسين

و اكنون نيز در سرزميني زندگي مي  و كنـد كـه همـواره نـامش بـا التهـاب است هـا

و. هاي مهم اجتماعي سياسي قرين بوده اسـت بحران از ايـن رو گـرايش اجتمـاعي

و تفسير آيات از محدودة خارج كر  و توجه بـه تطبيـق آيـات دن معنا و انتزاع  ذهن

ت و بدون فسير ايشان نكته قرآن با متن واقعيت در كه محقـقآناي است كه به آساني
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مي،را در اثبات آن به تكلف بيندازد .خورد به چشم

تـوان گفـت بـارزترين ويژگـي گونه كه از عنوان اين نوشته پيداسـت، مـي همان

ــاطن(گرايانــه روش تفــسيري فــضل اهللا رويكــرد واقــع ــر نگــاه ب و در براب ــه نگران

ت)رمزگرايانه و سياسي ايشان در تفسير استو به . بع آن گرايش اجتماعي

و انديــشه و چــون ايــن ويژگــي از جهــات گونــاگوني در مبــاني تفــسيري هــا

 در مواضع مختلف تفسيرش اثر نهاده است از ابعاد گونـاگوني فضل اهللا هاي ديدگاه

:هم قابل بررسي است

و زندگي)الف  قرآن، كتابي دربارة واقعيت

ا به نظر و ناظر به متن زندگي انسان اسـت دربارةهللا قرآن كتابي فضل . واقعيت

مي در مقدمةايشان :گويد چاپ نخست از تفسير خود در اين باره

در همان معناي لغوي خـود منجمـد باشـد؛ بلكـه« قرآن كلماتي لغوي نيست تا

در حركـت اسـت  و فكـري رو. كلماتي است كه در فـضاهاي روحـي از همـين

ب  ا آيات آن مانند برخورد با متـون ادبـي مجـردي نيـست كـه دور از برخورد ما

در انديشه محض حركت مي و تنها مي. كند فضاي واقعيت كنـيم ما چنين احساس

و هدايت كننده بـه راه راسـت اسـت كه قرآن حياتي پويا، بخشنده، الهام  .»بخش

اهللا( )1/25، فضل

مي سورة76همچنين در تفسير آية :فرمايد نمل كه

علىآإِنَّ هذَا الْقُر« قُصخْتَلِفُوننَ يي هم فِيهِ »بنِي إِسرائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي

بربى« اش اخـتالف دارنـد حكايـت اسرائيل بيشترِ آنچه را كـه آنـان در بـاره بنيگمان، اين قرآن

»كند مى

دربه كند كه كتابي تجريدي نيست، بلكه ناظر قرآن را چنين وصف مي  واقعيت

و هر جامعه مي هر زمان است و احـساس اي تواند خود را در اين كتـاب پيـدا كنـد

توان گفـت بـارزترين ويژگـي روش تفـسيري فـضل اهللا رويكـردمي

و رمزگرايانه در برابر نگاه باطن(گرايانه واقع و به تبع آن گرايش)نگرانه

و سياسي ايشان در تفسير است .اجتماعي
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اهللا(.كند كه اين كتاب تصوير حقيقي او را ترسيم كرده است )17/241، فضل

و با بر همين اساس  بر اين نكته سخت تأكيد دارد كه قرآن كتابي فهميدني است

و معماگونـه تلقـي كنـد شـديداً مخالفـت هر ديدگاهي كه قرآن را كتابي اسرار آميز

هايي در همين باره آغـاز را با پرسش چاپ دوم از تفسير خود مقدمة ايشان. كند مي

 خاصـي بي پيچيـده اسـت كـه فهـم آن بـه عـدة پرسد كه آيا قرآن كتاميو3كند مي

سعادت خـود منحصر است يا چنين نيست، بلكه قرآن كتابي است براي همه تا راه

و بـر همـين اسـاس از ديـدگاه فضل اهللا ديدگاه دوم را مـي.در آن بيابند را  پـذيرد

.كنـد، سخت انتقاد مـي كنند خاصي محدود مي ريان كه فهم كالم خدا را به عدة اخبا

و: گويد فضل اهللا مي و آشـكار اسـت قرآن نه يك كتاب رمز، بلكـه كتـابي روشـن

و  و او نگـران چنان نيست كه خوانندة خود را در ورطة حيرت  سرگرداني رها كنـد

در. باشد كه مراد از آيات، چيزي غير از ظاهر كالم اسـت حجيـت ظـواهر نيـز كـه

اهللا(.شود از همين روست اصول فقه از آن بحث مي )6-1/8، فضل

 بلكـه ايـن ويژگـي اي زبـاني نيـست؛ مسألهبه نظر ايشان عربي بودن قرآن تنها

و فهم شامل شيوه و در يك كالم هر آنچـه فراتـر از هاي بيان قرآن و اشارات آن  آن

و اين همان است كه فهـم يـا ذوق عرفـي نـام مدلول زباني الفاظ باشد نيز مي شود

و چنـان نيـست كـه. دارد بنابراين تعقيدات لفظي يا معنوي در قرآن كريم راه ندارد

أ براي فهم كالم خدا تالش ذهني براي  ؛ زيـرا چنـين شياء الزم باشد فهم رابطه ميان

 فـضل اهللا،(. بياني است كه تفاهم در زبان مبتني بر آن اسـت چيزي دور از آن شيوة

1/7(

و فهم به نظر فضل اهللا  وجود متشابهات نيز هرگز نبايد به معناي اسرارآميز بودن

ناپذيري قرآن گرفته شود، بلكه آيات متشابه آياتي هستند كـه بـيش از يـك مـدلول

و نقش راسخ  هـا، ان در علم هم چيزي جز اين نيست كه از ميان ايـن مـدلول دارند

)9-1/10 فضل اهللا،(.يك مدلول را كه از ظاهر كالم نيز قابل فهم است معلوم كنند

معتقد است كه بطن داشتن آيات نيـز چيـزي فراتـر از مـدلول لفظـي همچنين

ا. آيات نيست  و فراتـر ز زمـان عـصر به نظر ايشان مراد از بطن آيات، معنـاي كلـي

و اين معنا چيزي نيست كه خارج از مدلول لفظي آيـات باشـد فـضل(.نزول است
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و آشـكار:گويدفضل اهللا مي قرآن نه يك كتاب رمز، بلكه كتابي روشن

و سـرگرداني و چنان نيست كه خوانندة خود را در ورطة حيرت است

و او نگران باشد كه مراد از آيات، چيزي غيـر از ظـاهر كـال  م رها كند

مي. است شود از همين حجيت ظواهر نيز كه در اصول فقه از آن بحث

.روست

آ)12-1/14 اهللا،  عـبس بـه سـورة24در آية» طعام«مثالً تأويل(يات وانگهي، تأويل

و به تعبير ايـشان)»علم« نيز گرچه از حدود مدلول لفظي خارج است، ولي با تأمل

)15-1/16 فضل اهللا،(.فهم استاز آيه امري قابل» استيحاء«

و پويايي انسان در فهم قرآن)ب  نقش تالش

و انس با آن را امري پويا مي و ارتباط و معتقد است كـه فضل اهللا فهم قرآن داند

و تالش  ومند؛فه گر نمي قرآن را جز افراد فعال و در همـة يعني آنان كه با تمام  جود

وه ايشان قرآن كتابي براي راهنمايي تالش از ديدگا. اند ابعاد اسالمي در صحنه گران

و اينان بهرةپ . گيرند تا ديگران بيشتري از اين كتاب مقدس مي ويندگان راه خداست

:گويد ايشان در يك مصاحبه دراين باره چنين مي

در جريان حركت فكري، سياسي،« در مورد تفسير قرآن من سعي كردم قرآن را

و جهادي به صور ت تدريجي درك كنم؛ زيرا قـرآن از سـوي خداونـد اجتماعي

و بـه و دفعتـاً نـازل نـشده بلكـه بـه صـورت تـدريجي متعال نيز يـك مرتبـه

اي كه اين حالت تدريجي خط سـير هاي مختلف نازل شده است؛ به گونه مناسبت

و استوار مي  و فرهنگ قرآني را ثابت آيات قرآن تنها بيان ... كرد حركت اسالمي

و مجرد نيست؛  و حـل مـسائل موجـود اسـت بلكه بياني ناظر به .»قايع خـارجي

)79/فضل اهللا، مصاحبه با آيينه پژوهش،(

و فضل اهللا وجه تسميه تفسير خود را نيز با همين ديدگاه خود مـرتبط مـي دانـد

را مي به ناميده» من وحي القرآن«گويد اين تفسير الهام گيري از قرآن كـريم در ام تا

ده زمينه همة  زنـدگي اشـارهر جهت بازگرداندن اسالم به صحنة اي حركت اسالمي
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)80/فضل اهللا، مصاحبه با آيينة پژوهش،(.داشته باشم

 رويكرد اعتدالي در برخورد با روايات تفسيري)ج

 روايـات دربـارة خـود، خـاص فضل اهللا با توجه به رويكرد سيد محمد حسين

تفسيري با اخبـار فقهـي كـه ايشان روايات به نظر. تفسيري نيز ديدگاه معتدلي دارد

آن عمل دربارة و بر خالف گونه روايات، بايد به حد يقـين مكلّف است، فرق دارد

و هـرج يا حالتي نزديك به آن برسد كه در غير اين صورت دچار بي  مـرجو نظمي

. كه در روايات تفسيري توقـف كنـيم بنابراين گاه الزم است. در عقايد خواهيم شد 

ميل اهللا فض داند كه تفـسير نقـش مهمـي با نگرشي هوشمندانه، دليل اين امر را اين

و بررسـي در شكل  و اگر روايات تفسيري بدون بحـث گيري ذهنيت مسلمانان دارد

وجـود آورد كـه چه بسا معناي نادرستي از آيات را در ذهن مسلمين بـه،رها شود 

و كفر  .دگـرد سبب شكست مـسلمانان موجب گمراهي شود يا در رويارويي اسالم

)11-1/12 فضل اهللا،(

و سنت معتقد است كه قرآن حجتي يقينـي فضل اهللا همچنين دربارة رابطة قرآن

و لذا بايد در بررسي  به است و سنت عنوان تفصيل هاي فقهي قرآن اساس قرار گيرد

بلكـه دهـد؛ زيرا سنت حكم قرآن را تغيير نمي. دهندة سخن قرآن مورد توجه باشد 

و غموضي باشد آن را مرتفع مي )1/19 فضل اهللا،(.كند اگر در قرآن اجمال

 ارزش تلقي كردن سنت تلقي شود؛ بي از ديدگاه ايشان اين سخن نبايد به معناي

بلكه مراد از تقدم قرآن بر سنت اين است كـه سـند قـرآن قطعـي اسـت، امـا سـند

و بررسي نياز دارد  ابه.روايات به نقد ميعالوه، شود كه ذهن هتمام به قرآن موجب

انسان چنان با قرآن انس بگيرد كه بتواند از طريق آن، نادرستي احاديث ساختگي را 

)1/24 فضل اهللا،(.كشف كند

حجيـت خبـر«چنين معتقد است كه عالمان علـم اصـول بايـد بحـث ايشان هم

بهتري مطرح كنند، زيرا بسياري را به صورت دقيق» واحد  روايـاتي كـه بـا از كسان

آن تشريع مسألة گونـه روايـات را دارد اعتمـاد ارتباطي ندارد، ولي شـرايط حجيـت

و بدتر از آن اين است كه گاه حتي روايات ضعيف نيـز در چنـين مـواردي مي كنند

فـضل(.شود، در حـالي كـه ايـن شـيوه بـه هـيچ روي درسـت نيـست پذيرفته مي 
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)14/13 اهللا،

هرگز روايات ضعيف را بر آنچه بـه روشـني از آيـات فضل اهللا بر همين اساس

 اعراف ممكـن اسـت سورة174مثالً در تفسير آية. كند يل نمي تحم،شود فهميده مي 

ذر«با توجه به بعضي از روايات در ذيل اين آيه وجود عالمي به نام پذيرفتـه» عالم

ــود ط ش ــيخ ــد ش ــسراني مانن ــا مف ــي،، ام ــي،ط(وس ــال)28-5/30 وس ــين االس م ام

بر ايـن) به بعد8/306 طباطبايي،(و عالمه طباطبايي) 765-4/767 طبرسي،(طبرسي

به برداشت خرده گرفته   نيز با اشـاره.اند عالم ذر را ضعيف دانستهو روايات مربوط

و به روايات مربوط به عـالم ذر اعتمـاد به همين اختالف، ديدگاه اخير را مي پذيرد

)10/284 فضل اهللا،(.كند نمي

رو فـضل اهللا اين رويكرد عالمه ايـات تفـسيري رويكـردي تفريطـي نـسبت بـه

ي بدانـد يعني چنان نيست كه ايشان خود را ملزم به رد كردن روايات تفسير نيست؛

در ايـن. رد كنـد،كه در نگاه نخست ناپذيرفتني بنمايـدو هر روايت را به صرف آن

د نظركه پيش از اين نيز اشاره كرديم، چنانزمينه،  رة آيات نخست سو ربارة فضل اهللا

در. قابل توجهي است عبس نمونة مفسران بزرگ شيعه ضمن نقل روايات نقل شده

به ها را نمي سبب نزول اين آيات، آن  و نسبت سوء خلق را9رسـول خـدا پذيرند

 گرچه به صحت قطعي در مقابل، فضل اهللا4.دانند در اين روايات نسبتي نادرست مي

را اين روايات حكم نمي كند، اما در ضمن شش نكته، ابعاد گونـاگون ايـن داسـتان

مي بررسي مي  و نهايتاً نتيجه مي كند اي توان سبب نزول اين آيات را به گونه گيرد كه

و اخــالق كريمانــةتوجيــه كــرد  نيــز ناســازگار9رســول خــدا كــه بــا عــصمت

و نمونه)60-24/65 فضل اهللا،(.نباشد  مـشابه ديگـر ديـدگاه معتـدل هـاي اين نمونه

و سـنت معتقـد اسـت كـه قـرآن فضل اهللا همچنين دربارة رابطة قرآن

و لذا بايد در بررسي هاي فقهي قـرآن اسـاس قـرار حجتي يقيني است

و سنت به  زيـرا. عنوان تفصيل دهندة سخن قرآن مورد توجه باشد گيرد

ر  و غموضيا تغيير نمي سنت حكم قرآن دهد؛ بلكه اگر در قرآن اجمال

.كند باشد آن را مرتفع مي
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و اجتماعي خود، چنـدان بـا نگـاهفضل اهللا بر اساس نگاه واقع گرايانه

و باطن تأويل اي ندارد؛ هرچنـد البتـه در ايـن نگرانة شيعي ميانه گرايانه

و رويه هم افراط نمي  كوشد از كنـار مـسائلي كـه حـساسيت مي ورزد

.برانگيز است به آرامي بگذرد

ميفضل اهللا را در زمينة .دهد روايات تفسيري نشان

 عدم اهتمام به توضيح مجمالت)د

 يكي ديگر از پيامدهاي اين رويكرد آن است كه مفسر از آن جهت كه به ابعـاد

و توجـه بـه ايـن ابعـاد در تفـسير قـ و تربيتي اسالم رآن اهميـت سياسي، اجتماعي

و تفسير برخي از آيات مجمل نمي،دهد مي و به تفصيالتي چندان به توضيح پردازد

. دهـد عالقه نشان نمي،بيند اي نمي كه با توجه به ويژگي تربيتي قرآن براي آن فايده 

بر همين اساس ايشان در بسياري از مواردي كه مفسران ديگر از آنچه قرآن كريم به

تف،كرده است اجمال به آن اشاره   اجمالي بسنده اند، تنها به اشارة صيل بحث كرده به

و بحث بيشتر را الزم نمي مي  به بعـد سـورة83مثالً ايشان در تفسير آيات. داند كند

ذي هايي گويد روش قرآن در ذكر داستان كهف، مي ن مانند داستان يـست القـرنين آن

و شيوة  ـ كه به تفصيل بپردازد از كتب تاريخي را در پ و بنـابراين بحـث يش بگيـرد

4همچنين در تفـسير آيـات) 382-14/383 فضل اهللا،(.شمارد هويت او را الزم نمي 

به از سورة7تا  آيات با مسائل عصر حاضـر اين تطبيقديدگاهي كه در صدد اسراء،

و بـا وجـود5كنـد اشـاره مـي برآمده اسـت در رويارويي جهان اسالم با صهيونيسم

و دغدغهلبنان در مبارزه با رژيم اشغالن رهبري شيعيا هاي جـدي سياسـي، گر قدس

مي دليلي براي اين تطبيق نمي  و ترجيح را دهد كه درس بيند هـاي كلـي ايـن آيـات

ميآن. بررسي كند :گويد گاه در اين باره

در قـرآن مجمـلدر اين تفسير به اين نكته اشاره كرده« ايم كه به تفصيل آنچـه

و مهم آن اسـت كـه قـرآن پردازي است نمي  م، زيرا اين امر مشكل بزرگي نيست

مي اي را كه از آن نمونه انديشه مي اي بدست و درسي و دهد آموزد معرفي كنـد
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در متن واقع اهميتي ندارد ويژگي و تفصيالت آن به. هاي داستان بنابراين ما تنها

مـي اشاره در تفـصيل آيـات نمـي اي بسنده و وارد بحـث فـضل(».شـويم كنـيم

)37-14/38 اهللا،

م اهتمام به مباحث ادبي در تفسيرعد)ـه

ميةنتيج شود آن است كـه مفـسر بـه رغـم ديگري كه از اين نگاه خاص ناشي

قـصائد«،»يا ظالل االسـالم«هاي كه عرب زبان است وحتي سه ديوان شعر با نام آن

و الحياه  زب» علي شاطئ الوجدان«و» من اجل االسالم ، تسلط بر زبـان ان دارد به اين

و در واقع باز هـم دغدغـه خود را به رخ نمي عربي و تربيتـي كشد هـاي اجتمـاعي

و بيـشتر ايشان باعث مي  و ادبـي آيـات در نپيچـد شود كه چندان با نكـات بالغـي

و محتواي آيات را مدنظر قرار دهد  ا. مضمون سراء مثالً در مورد آيات ابتداي سورة

د  ،»أال تتخـذوا«در»أن«، وجـه»ليـل«، تنوين»سبحان«ربارة واژة بسياري از مفسران

 عالمـه تنهـا بـه اشـارات اما6اند، كردهمباحث مفصلي مطرح ...و» ذريه«وجه نصب

در)14/17 فـضل اهللا،(.كوتاهي بسنده كـرده اسـت  مـورد وجـوه اعـراب همچنـين

ــة ــونُ«آي ــأَيِّكُم الْمفْتُ ــة»بِ ــورة مبارك ــ در س ــز اق ــم ني ــود قل ــاگوني وج وال گون

)10/165 درويش،(دارد،

اي بـه اعـراب مفسر هيچ اشـاره،اما چون در هر صورت معناي آيه روشن است

)23/41 فضل اهللا،(.آيه نكرده است

 فـضل اجتماعي كه گفته شد پيوندي تنگاتنگ با گرايش گانه چنان اين مباني پنج

از. اهللا در تفسير دارد  ايـن تفـسير خـود را نـشان اين گـرايش در موضـع متعـددي

و مواضع گوناگون مفسر آشكار مي دهد مي و اظهار نظرها مـا بـراي. شودو در آراء

ميتر نشان دهيم كه اين گرايش را به نحوي ملموس اين :كنيم به چند نمونه توجه

و چالش به پرسشتوجه)1  هاي زمان ها

و به مسائل، پرسش عالمه بر اساس همين رويكرد، در تفسير بسياري از آيات ها

مي چالش و هاي زمان توجه  آنها بر قـرآن كـريم در صـدد جـستجوي با عرضة كند

مي سورة7و6آيات مثالً. آيد پاسخ برمي :فرمايد بقره

ال يؤْمِنُونَ« مهتُنْذِر لَم أَم متَهأَنْذَر أَ هِملَيع واءإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا س،اللَّه لـىخَتَمعو قُُلـوبِهِم
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علىعلى و عِهِممس ظِيمع ذابع ملَه و غِشاوةٌ صارِهِمأَب «

 برايـشان يكـسان- چه بيمشان دهى، چه بيمـشان نـدهى-در حقيقت كسانى كه كفر ورزيدند«

دل.نخواهند گرويد]هاآن[است بـ هـا خداوند بر و و بـر شـنوايى ايـشان مهـر نهـاده رى آنـان،

و آنان را عذابى بزرگ است ديدگانشان پرده .»اى است

بـه» الواقع المعاصـرهاآليتان في حرك«در ذيل عنوان در تفسير اين آيات مفسر

تواننـد هـايي مـي دهد كه اين آيات در روزگار ما در چه زمينـه اين پرسش پاسخ مي 

و مسلمين چگونه با الهام از اين آيات درس . كافران روبرو شـوند بايد با آموز باشند

 كافران ديروز با كفار روزگار مـا گويد كه شيوةميدر پاسخ به اين پرسش فضل اهللا

و مسلمانان تنها در صـورت شـناختن در ايـن» موقـف قرآنـي«تفاوتي نكرده است

به،زمينه -1/129 فـضل اهللا،(.درستي با دشمنان اسالم مقابلـه كننـد خواهند توانست

128(

عمــران اســت كــه در ســرزنش يهــودآل ســورة مباركــة183 آيــةنمونــة ديگــر،

:فرمايد مي

»كُمجاء قَد حتَّى يأْتِينا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُه النَّار قُلْ لِرَسولٍ أَالَّ نُؤْمِنَ إِلَينا هِدع إِنَّ اللَّه  الَّذِينَ قالُوا

قُلْ و بِالَّذِي قَبلِي بِالْبيناتِ كُنْتُم صادِقِينَرسلٌ مِنْ إِنْ موهقَتَلْتُم فَلِم تُم«.

خدا با ما پيمان بسته كه به هيچ پيامبرى ايمان نياوريم تا بـراى مـا قربـانيى«: همانان كه گفتند«

را] آسمانى[بياورد كه آتش  قطعاً پيش از من، پيامبرانى بودنـد«: بگو».بسوزاند] به نشانه قبول[آن

را اگـر راسـت مـى. را با آنچه گفتيد، براى شما آوردنـد كه داليل آشكار  گوييـد، پـس چـرا آنـان

» كشتيد؟

في« در تفسير اين آيه در ذيل عنوان فضل اهللا و الشكوك اليهود يثيرون الشبهات

و راه حـل» كل عصر  به مسائل معاصر جهان اسالم در مواجهه با صهيونيسم اشـاره

شب رويارويي مسلمين با تشكيك  و  فـضل اهللا،(.كنـد هاي آنان را ذكر مـي افكنيههها

6/427-426(

را با برخي ديگر از تفاسير معاصر بـا» من وحي القرآن«با اين حال وقتي تفسير

مي گرايش اجتماعي مقايسه مي  و آوردن كنيم، بينيم كه اشاره بـه رويـدادهاي زمـان

 سـيد قطـب در تفـسير مـثالً. كمتر است ها مثال از حوادث روزگار ما به نسبت آن 

در» الكاشف«، مرحوم مغنيه در تفسير»في ظالل القرآن« و محمـد صـادقي تهرانـي
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و فتنه» الفرقان«تفسير هاي دشمنان اسالم اشاره بارها به حوادث سياسي زمان خود

ميو از اين مثال  كنند، اما اين نكته در تفسير ها به منزلة شواهدي براي آيات استفاده

مي» القرآنمن وحي« . آيد در مقايسه با آن تفاسير كمتر به چشم

مس)2  غلوهلأنگاه به

.مه در تفسير، نگاه او به مسألة غلو اسـت يكي ديگر از از نتايج اين رويكرد عال

و اجتماعي خود، چندان با نگاه فضل اهللا بر اساس نگاه واقع و تأويل گرايانه گرايانـه

ند نگرانة شيعي ميانه باطن و ارد؛ هرچند البته در اين رويـه هـم افـراط نمـي اي ورزد

در.كوشد از كنار مسائلي كه حساسيت برانگيز است به آرامي بگذرد مي  ايشان مـثالً

مسآل سورة80و79تفسير آية ميعمران با اشاره به اين و بررسـي أله گويـد بحـث

ر اسرار پنهان مربوط به شخصيت دربارة و فـرو و اولياء فـتن در مـسائلي كـه انبياء

و البته در اين موارد سـخن،براي ما فهميدني نيست   ممكن است به غلو منجر شود

و اثبات يك مقا و سقم روايات نيـست؛ بر سر نفي و بررسي صحت  بلكـه سـخنم

و عملي مربـوط نمـي شـود در اين است كه چنين مباحثي به امور ضروري اعتقادي

 دليلي ندارد كه مـا خـود را در ايـن مباحـث بـه بنابراين. كه بحث از آن الزم باشد 

.اش در مواردي دچار شدن به غلو در حق اشـخاص باشـد زحمت بيندازيم تا نتيجه

كنـد كـه بايـد در جاي ديگري نيز به اين نكته اشـاره مـي)131-6/132 فضل اهللا،(

رة اشخاص وجود داشته باشد تا از غلو دربا يارهاي مشخصي براي داوري دربارة مع

)14/269 فضل اهللا،(.گيري شود آنان پيش

 در اين تفسير» حركت«بسامد واژة)3

و سياسي اسالم هاي بررسي توجه بهترين راه يكي از  فضل اهللا به ابعاد اجتماعي

در اين تفسير در مقايسه با ساير تفاسير روزگار ما توجه به بسامد كاربرد بعـضي از

ا ها در اين تفسير در مقايـسه واژه مـا بـه ايـن منظـور واژة. سـت بـا تفاسـير ديگـر

و پيشوندهاي ديگـر(» حركت« و بدون پسوندها و نكره در) به دو صورت معرفه را

اي، اس يـك جـستجوي رايانـه بـر اسـ. ايـم در نظر گرفتـه» من وحي القرآن«تفسير 

و دو تفسير معاصر از اهـل سـنت كـه مقايسة  اين كاربرد با دو تفسير معاصر شيعي

و هم از حيث حجم بـا تفـسير هم تقريبـاً» القـرآن مـن وحـي« از نظر اعتبار علمي
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مي فوق برابرند، نتيجة و قابل توجهي را نشان در كاربرد ايـن واژه. دهد العاده جالب

و در تفسير الميزان 519 عربي تفسير نمونه ترجمة همچنين ايـن. بار است 122 بار

و در 108 ابن عاشور»التنويرو التحرير«واژه در تفسير   وهبـه» التفـسير المنيـر« بار

اين در حالي است كه بسامد استعمال اين واژه. بار كاربرد داشته است 101الزحيلي

! بار بوده است2517در كل تفسير من وحي القرآن 

و همين نمونة و سياسـي مفـسر  كوچك كافي است تا رويكرد كـامالً اجتمـاعي

.را در اين تفسير نشان دهدتوجه او به واقعيات زمان

 نقد در بوتة»من وحي القرآن« تفسير-7

 نظران قـرار از همان ابتداي انتشار، مورد توجه صاحب» من وحي القرآن«تفسير

و چنان ميگرفته  گاه نيز نقدهاي تنـدي درمـورد،آيد كه از سخن مؤلف در مقدمه بر

كه خود را در جايگاه منتقد قـرار در اين مقدمه، مفسر از كساني. آن ابراز شده است

و به جاي نقد به جرح پرداخته  و سـخن او را بـر خـالف ظـاهرش حمـل داده انـد

مي كرده مي اند گله و از خوانندگانش ادب«هايش را با رعايت خواهد كه ديدگاه كند

و تقواي فكري )20-1/21 فضل اهللا،(.نقد كنند» علمي

و به اميد آن بر همين به اساس قـدر عمـل كـرده توصية شايـستة مفـسر گران كه

مي،باشيم :كنيم به چند نكته در نقد اين تفسير اشاره

 نداشتن ساختار منسجم)الف

آن،ترين نقدهايي كه بر اين تفسير وارد است آن است يكي از مهم  كـه سـاختار

و مفسر از الگوي واحـدي در تـأليف و منظم نيست نسبت به تفاسير ديگر منسجم

خ  از( مفسر از ابتداي قـرآن تـا سـورة حـج مثالً. ود پيروي نكرده است كتاب غيـر

آن) هود سورة و اهـداف كلـي سـوره اشـاره در ابتداي تفسير هر سوره به مقاصـد

در. مانـد مؤمنون به بعد ديگر به اين شيوه وفادار نمي كند، اما از سورة مي همچنـين

و ناس هاي مطففين مانند سوره(ها پايان بعضي از سوره  آن)، كوثر نتايج كلي كـه از

ب سوره گرفته مي  هـا بـه ايـن روش سياري از سورهشود ذكر شده، اما مفسر در پايان

.بند نمانده استپاي
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از وانگهي و و مطالبي را به كتاب افـزوده گرچه مفسر اين كتاب را بازبيني كرده

كـه تغييـرات چنـان جمله به تفسير الميزان توجه بيشتري نشان داده است، ولي ايـن 

و در بقيـة مجلـدات اعراف در جلد دهم گفتيم تنها تا اوايل سورة   صـورت گرفتـه

و يك و همين امر سبب شده است كه اين تفسير ساختار منسجم اعمال نشده است

مي. دستي نداشته باشد  بينـيم يـازده جـزء شود كـه مـي اين نكته وقتي بيشتر روشن

و نوزده جزء ديگـر در نيمـة دوم تفـسير شـده نخست قرآن در نيمي از اين تفس  ير

البته اين نكته امري طبيعي است كه حجـم مباحـث مفـسر هرچـه بـه پايـان. است

به نزديك و شـادابي تر شويم كمتر باشد، ويژه از آن حيث كه مفسر در ابتدا انگيـزه

اع كه اغلب مباحث مجلدات متأخر را به مباحث پيشين خود ارج بيشتري دارد يا آن 

مي مي بـه چـشم» مـن وحـي القـرآن«رسد، تفاوتي كه در تفـسير دهد، ولي به نظر

مي-خورد مي و جديد نيز به چشم -آيـدو متأسفانه در برخي ديگر از تفاسير قديم

و يكدست نبودن مباحث در اين تفسير است . بيشتر ناشي از عدم انسجام

 توجهي به روايات تفسيريكم)ب

ت مفـسر گرچـه. توجهي مفسر به روايات تفسيري است فسير كم ايراد ديگر اين

و بررسـي آن كه گفتيم دربارة چنان و گاه به نقل هـا اين روايات ديدگاه معتدلي دارد

به نيز مي   روايات مجعول يا ضـعيفي كـه دربـارة پردازد، اما در موارد بسياري نيز نه

و نه حتي به روايات معتب آيات وجود دارد توجه مي و كند ري كـه در كتـب روايـي

در مواردي هم كه به روايات تفـسيري. اي دارد اشاره،تفسيري شيعه نقل شده است 

در اين روايات اغلب از منابع اصـلي نقـل نمـي،اشاره شده است  و بـه آنچـه شـود

.گردد تفاسير از منبع روايي نقل شده اكتفا مي

:كنيم به چند نمونه توجه مي

ر ورةس 102در تفسير آيه-1 وايـاتي كـه در كتـب بقـره در اغلـب تفاسـير بـه

و ماروت وجود دارد اشاره شده است فريقين دربارة  اغلـب ايـن روايـات،. هاروت

آن اخبار مجعولي هستند كه به هيچ روي نمي  در ايـن اخبـار،. هـا را پـذيرفت توان

و ماروت دو فرشته  مي هاروت و اند كه در اثر گناه، تبديل به انسان در زمـين شـوند

و فجور مي  آن.پردازند به فسق مي زني از بني اسرائيل و ها را  در اثر اين گناه به فريبد



123

آن.شود زهره مسخ مي صورت سيارة و نقد اي هـيچ اشـارهها مفسر به اين روايات

)2/141 فضل اهللا،(.كند نمي

ل رعد در منابع شيعي روايـات متعـددي نقـ در تفسير آيه آخر سورة مباركة-2

عِلْم الْكِتَابِ«شده كه هنْ عِنْدو عالمـه تفـسير كـرده7را به اميرالمـؤمنين» م انـد

طباطبايي اين روايات را در بحـث روايـي ذيـل ايـن آيـه از منـابعي چـون كـافي، 

و تفـسير برهـان نقـل كـرده اسـت بصائرالدرجات، معاني  .االخبـار، تفـسير عياشـي

م)388-11/389،طباطبايي( سنت مانند ثعلبي نيز به اين روايات فسران اهل برخي از

اي بـه فضل اهللا هـيچ اشـاره شگفت آن است كه اما)5/303 ثعلبي،(.اند اشاره نموده 

)13/71 فضل اهللا،(. است اين روايات نكرده

رد داسـتان حـضرتص در مـو بـه بعـد سـورة21ديگر، تفسير آيات نمونة-3

در گرچه در اين مفسر.ش آن حضرت است آزمايو7داوود جا به روايات مجعول

نسبت دادن گناهان بزرگ به آن حضرت اشاره كرده، ولي ايـن روايـات را از منـابع 

. را به نقل از تفسير الميزان آورده اسـت ها اصلي نقل نكرده است؛ بلكه خالصة آن 

)19/245فضل اهللا،(

شـ سورة23تا19در ذيل آيات-4 دو«ده كـه مباركـه الـرحمن روايـاتي وارد

و مرجان«و3او حضرت زهر7را در اين آيات به اميرالمومنين» دريا به» لؤلؤ را

در8نينحس و حتي طبرسي هم با وجود اعتدالي كه نقل چنين تفسير كرده است

آن اين7رواياتي دارد مي گونه به :كند ها اشاره

كه« و سفيان ثوري نقل شده است و سعيد بن جبير » بحـرين«از سلمان فارسي

و فاطم و مرجان هستند كه از آنان8هعلي و حـسين لؤلؤ 8 يعنـي حـسن

و باكي نيست كه آنان دريا باشند، زيرا اين امر به دليل گستردگي بيرون آمده اند

و كثرت خير آنان است؛ زيرا دريا از حيث گستردگي  اش چنين نـام گرفتـه فضل

)9/305 طبرسي،(».است

مي اين روايات را اينتر از او سيوطي نيزو مهم :كند گونه نقل

يلْتَقِيانِ«در مورد اين آيه ابن عباسازابن مردويه« چنـين نقـل»مرَج الْبحرَينِ

و فاطم مراد كرده است كه  و مـراد از آيـه8ه علي ال« اسـت بينَهمـا بـرْزخٌ
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و منظور از آيه9رسول خدا»يبغِيانِ مِنْهمـ« است خْـرُجرْجـانُيالْم و »ا اللُّؤْلُـؤُ

و حسين مـرَج« در ايـن آيـه أنـس بـن مالـكازو ابن مردويه است9 حسن

يلْتَقِيانِ  آن نقل كرده كه گفته است» الْبحرَينِ و فاطم مراد از كه8ه على  است

و الْمرْجـانُ« مِنْهمـا اللُّؤْلُـؤُ خْرُجبـه»ي و حـسين نيـز اشـاره .»دارد8 حـسن

)142-6/143،طيسيو(

اهللا اما در اي به اين روايات نمي در تفسير اين آيات هيچ اشاره فضل و ايـن كند

 دربـارة» في ظالل القـرآن«حالي است كه شرح علمي نسبتاً مفصلي به نقل از تفسير 

مي ويژگي و مرجان )311-21/312 فضل اهللا،(.دهد هاي زيستي لؤلؤ

در مقايـسه بـا تفـسيري ماننـد الميـزان»آنمن وحي القـر«اين كاستي در تفسير

آن. شود بيشتر روشن مي   تفسير قرآن به قرآن را در پـيش كه شيوة عالمه طباطبايي با

و ديدگاهش در مورد روايات تفسيري نيز  فـضل اهللا تفـاوتي با ديـدگاه گرفته است

به،ندارد م در پايان تفسير هر بخش از آيات و بـا اتكـا بـه منـابع تعـدد طور مفـصل

و اهل سنت روايات تفسيري را ذكر مي  و تفسيري شيعه كه حتـي چنان؛كند حديثي

نحو غيرمستقيم به مضمون آيـه يـا آيـات مـورد بحـث مربـوط رواياتي را هم كه به 

و به نقل يا نقد از ياد نمي،شود مي ميهاآنبرد . پردازد نيز

ه توضيح آيات مجمل در موارد لزومب عدم اهتمام)ج

م كتةن بـاني ديگر در نقد اين تفسير آن است كه همان گونه كه گفتـيم يكـي از

و اكتفـا بـه تفسيري فضل اهللا   در اين تفسير نپرداختن به برخي از آيات مجمل قرآن

كـه بـسياري از مباحـث گرچه در اين. برداشت نكات كلي تربيتي از اين آيات است

و طوالني مفسران در تفسير مجمالت قرآنـي بيهـوده  و بـه اغـراض هـدايتي اسـت

 است، اما گاه هم نپرداختن مفسر به بحث، حق با فضل اهللا تربيتي قرآن ربطي ندارد 

و تفسير نكردن آن از از اين مجمالت و طفره رفتن مفسر ها نوعي شانه خالي كردن

مي وظيفه مي اش به نظر و موجب و تربيتـي قـرآن آيد شود كه همان غرض هـدايتي

مي. حاصل نشود،ستي مورد اهتمام ايشان استدر نيز كه به :كنيم به دو نمونه توجه

از. انبياء اسـت سورة مباركة96 نمونة نخست، آية-1 و«در ايـن آيـه، يـأجوج

آن» مأجوج و به ارتباط  با حوادث آستانة قيامت اشـاره شـده ها سخن به ميان آمده
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گونـه كـه اشـارهنكتة گفتني ديگر در نقد اين تفسير آن است كه همان

و تـسلّطي كـه در ادبيـات عـ رب دارد، كرديم فضل اهللا با وجود تبحر

و بالغي قرآن نمي  و بحث چندان به نكات ادبي را پردازد هـاي تربيتـي

.كندفداي چنين مباحثي نمي

اهللا. است و مأجوج« به هويت اما فضل و دربـارة اي نمـي اره هيچ اشـ»يأجوج  كنـد

آنا حو ها رتباط چنانكـه)15/268 فضل اهللا،(دهد، دث قيامت هيچ توضيحي نميا با

و مـأجوج« كهـف نيـز كـه در آن بـه سـورة94در تفسير آية  و سدسـازي» يـأجوج

آن ذي گونه توضيحي از جانـب هيچ، اشاره شده ها القرنين براي جلوگيري از هجوم

)14/390 فضل اهللا،(.شود نميايشان دراين باره داده

مفسر در تفـسير. نمل است سورة82در آية» دابه االرض«تفسير ديگر نمونة-2

و نقد نظر ايشان چنـين  اين آيه پس از نقل سخن عالمه طباطبايي در تفسير الميزان

:گويد مي

و صـفات» دابه« مفسران مباحث مفصلي درباره« و حيـواني و ماهيت انـساني

و معناي سخن او مطرح كردهعجيب اند كه حجت قاطعي دربـارهو كيفيت خروج

و چنان  به اين سخنان وجود ندارد و كه ديديم قرآن آن را صورت مبهم ذكر كرده

در تفصيل هيچ  يك از اين امور را بيان نفرموده است، پس ما نيز بايـد فـرورفتن

) 17/247 فضل اهللا،(» ...اي در آن نيست اين امور را وانهيم، زيرا فايده

مي نظر فضل اهللا كه بر خالف در حالي رسد اگر قرار باشد اين آيـه را بـا به نظر

و بحث از حقيقت همين اجم  از.را در آن بيهـوده بـدانيم» االرض دابه«ال رها كنيم

به آيه و اجمال چندان اثري تربيتي نيز .دست نخواهد آمد اي با چنين ابهام

 بايستهحث ادبي در موارد به مباتوجهيكم)د

گونـه كـه اشـاره كـرديم نكتة گفتني ديگر در نقد اين تفسير آن است كه همـان

و  و تسلّطي كه در ادبيات عرب دارد، چندان به نكات ادبـي فضل اهللا با وجود تبحر

و بحث بالغي قرآن نمي   امـا ايـن.كند هاي تربيتي را فداي چنين مباحثي نمي پردازد
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و گاه كه خواننده از مفـسر انتظـار دارد نكتـه به تفريط مي شيوه گاه نيز را انجامد اي

و ابهام آيه   از جانـب ايـشان پاسـخي،اي را از حيث ادبي روشـن كنـد توضيح دهد

مي. گيرد نمي :كنيم به دو نمونه توجه

ميـان مفـسران» قيمـاً«ب كهف در وجـه نـص در تفسيرآيه دوم سورة مباركة-1

 آن بـه فهـم معنـاي الف چنان است كه روشن شدن نتيجةن اختو اي8اختالف است 

.كنـد اي به دليل منصوب بـودن ايـن واژه نمـي اشاره فضل اهللا كند، اما آيه كمك مي

)14/266 فضل اهللا،(

آ نمونة-2 : حديد است سورة مباركة27ية ديگر، اعراب اين بخش از

»... وهعقُلُوبِ الَّذِينَ اتَّب فِي جعلْنا إِالَّو هِملَـيع كَتَبناهـا رهبانِيةً ابتَدعوها مـا ةومحر و رأْفَةً

حقَّ رِعايتِها رِضْوانِ اللَّهِ فَما رعوها تِغاءاب...«

ترك دنيايى كه از پيش خود درآوردند ما آن را بر ايشان مقرّر نكرديم مگر بـراى آنكـه] اما[و«

»...اين حال آن را چنان كه حقّ رعايت آن بود منظور نداشتندكسب خشنودى خدا كنند، با 

فـضل(.كنـد نمـي» رهبانيـه« وجـه نـصب اي بـه هيچ اشـاره در تفسير اين آيه

و بـه يـك مـسألة» رهبانيه«ين در حالي است كه اعرابا)49-22/50 اهللا،  مهم است

وا. كند اساسي كالمي ربط پيدا مي »جعلْنا«ژه فعل مسأله آن است كه اگر ناصب اين

و معتقـدان بـه و اين تفسير با ديدگاه اشاعره باشد قرار دادن رهبانيت فعل خداست

به»ابتَدعوا«شود، اما اگر فعل جبر مطابق مي   را قبل از آن در تقدير بگيريم رهبانيت،

و ايـن نحـو تركيـب بـا ديـدگاه عدليـه مطـابق مـي عبد نسبت پيدا مي .شـود كنـد

رو زمخشري كه مفسري معتزلي است با پيـروي از از همين) 477-9/479 درويش،(

 ايـن)481-4/482 زمخـشري،(.گزينـد ابوعلي فارسي همين اعـراب اخيـر را برمـي 

و دهد كه بحث نمونه نشان مي هاي ادبي در مورد آيات هميشه هـم بيهـوده نيـست

و بي  آن تفريط در كنار گذاشتن اين مباحث م توجهي به مكن است نتـايج ها گاه نيز

.ناگواري داشته باشد

 نتيجه گيري

از آنچه گفتيم روشن شد كه فضل اهللا چگونـه گـرايش اجتمـاعي را بـه همـراه

و عصري در اين تفسير پي  و ديـديم كـه ايـن گـرايش تفسير اجتهادي گرفته اسـت
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و داوري چگونه در ديدگاه هاي گوناگون مفسر در مواضع مختلف تفـسيرش اثـر ها

 از تفاسير ديگر معاصر كمتر برخياين تفسير نسبت به كه گفتيم چنان. استگذاشته 

و سامان مناسبي بهره در از انسجام و نكات ديگري كه و شايد همين نكته مند است

نقد اين تفسير به آن اشاره شد موجب شده باشد كه اين تفسير با توجه بـه جايگـاه 

اؤم و تشيع كمتر مورد با اين حال اين امـر بـه. قبال قرار گيردلف آن در عالم اسالم

و اهميت تفسير   كه پيش از اين به تفـصيل-» من وحي القرآن«هيچ روي از ارزش

و مجاهـد آن در تـأليف ايـن نمي- آن سخن گفتيم دربارة و سعي مفسر عالم كاهد

ب  و و اميد است كه جهان اسالم همه تفسير مشكور است چنان از بركات ويژه تشيع

و روشن وجود و بيدار و اجتمـاعي اين عالم بزرگ و آثـار ارزشـمند علمـي انديش

.مند باشد ايشان بهره

 پي نوشت ها

خرمـشاهي، بهاءالـدين: فـضل اهللا نـك دربـارة زنـدگي براي تفـصيل بيـشتر-1

دا)وهمكاران( و قرآن پژوهي، نشنامه، و 2/1589 قرآن  محمد حسين پايگاه رسمي،

 http://www.bayynat.ir:ت به اين نشانيفضل اهللا در اينترن

)1386مطالب تيرماه(پايگاه رسمي فضل اهللا در اينترنت:نك-2

و در شماره-3 هـاي قرآنـي بـه پـژوهش مجلة46-47ي اين مقدمه ترجمه شده

.چاپ رسيده است

ــك-4 ــيم: ن ــان ف ــع البي ــسيرالقرآن، جم ــي؛663-10/664 تف ــان ف ــسير التبي  تف

 ...و203-20/204 تفسيرالقرآن،في الميزان؛268-10/269 القرآن،

آن-5 كه نامي از او بيـاورد بـه اين ديدگاه از سيد قطب است كه فضل اهللا بدون

 4/2214 ظالل القرآن،في:نك. كند ديدگاه او اشاره مي

و بيانه،:نك-6 6 التبيان في تفسير القـرآن،: چنينهم؛390-5/391 إعراب القرآن

 ...و646-2/648 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،؛446-443/

و او را يك مفسر شـيعي اي است كه اهل سنت نيز به آن توجه كرده اين نكته-7

و المفسرون،:نك. اند معتدل خوانده  142-2/144الذهبي، محمد حسين، التفسير
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بت أقـوال اضـطر«:كنـد الدين درويش اين اختالف را چنين وصف مـي محيي-8

و المفسرين في اعراب قيما اضطرابا شـديدا  و بيانـه،إ:، نـك»النحاة عـراب القـرآن

نك، هم 5/530  مفاتيح الغيـب،، 2/702 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،: چنين

 ...و21/423 
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