
 

  

  

  مبانی تفسیر اجتماعی قرآن کریممبانی تفسیر اجتماعی قرآن کریم

  )عضو هیئت علمی دانشگاه قم(  دکتر سید رضا مؤدباالسالم  حجت

  )دانشجوي دکتري جامعه المصطفی العالمیه( مجتبی روحانی زاده االسالم  حجت

  دهیچک

ی در دوران معاصر، پیدایش گرایش تفسیر پژوه یکی از تحوالت بسیار مهم قرآن

اندیشند. این گرایش  کریم می هاي اجتماعی قرآن اجتماعی است که در آن، مفسران به پیام

هاي اجتماعی قرآن را در متن زندگی مردم قرار دهد و  جدید تفسیري بر آن است تا آموزه

اندیشی و تحلیل  عویژگی مهم آن، ایجاد تحول در تفسیر قرآن از فردگرایی به جم

  سرنوشت کلی جامعه مسلمانان است.

هاي مفسر گرایش  در نوشتار حاضر، ابتدا پیشینه و چیستی اجتماعی، شرایط و ویژگی

اجتماعی قرآن مطرح گردیده و سپس کوشش شده یک بخش از این گرایش یعنی مبانی 

هایی است که بر اساس  هتفسیر اجتماعی قرآن کریم تبیین شود. منظور از مبانی، اصول و پای

گیرد. این گرایش  برداري انجام می هاي قرآن پرده هاي آن، از پیام فرض اصول و پیش

تفسیري، افزون بر مبانی عام تفسیر، مبانی خاص تفسیر اجتماعی نیز دارد امکان تفسیر علمی 

جتماعی؛ کریم در دو بخش تاریخی و ا شناختی از قرآن قرآن؛ امکان استخراج قوانین جامعه

امکان ترسیم و تعیین اصول و قواعد نظام اجتماعی مطلوب از نگاه قرآن کریم؛ وجود و 
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قرآن و علم ترویجی علمی ـدو فصلنامه 
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هاي همسو و ناظر به مباحث اجتماعی و همچنین  امکان شناسایی مفاهیم، محورها و گزاره

توان از مبانی  هاي قرآن را می هاي بشري در فهم و انسجام و وحدت در پیام توجه به تجربه

  گرایش جدید تفسیري داشت.خاص این 

  قرآن، تفسیر، تفسیر اجتماعی، مبانی تفسیر اجتماعی کلید واژگان:
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  مقدمه

پژوهی دوره معاصر، پیدایش مکتب تفسیر اجتماعی است. در   از تحوالت بسیار مهم قرآن

 اندیشیدند. این نهضت جدید تفسیري بر هاي اجتماعی قرآن کریم می این تحول، مفسران به پیام

هاي اجتماعی دین را در متن زندگی مردم قرار دهد و با آنچه باعث انحطاط  آن است که آموزه

ماندگی مسلمانان شده، مبارزه کند. ویژگی مهم این گرایش ایجاد تحول در تفسیر  و عقب

  اندیشی و تحلیل سرنوشت کلی جامعه مسلمانان است. قرآن از فردگرایی به جمع

مبارزه با خرافات و عقاید سخیف و غلوآمیز و بازبینی در  یکی از آثار این حرکت،

هاي حیات اجتماعی و امور جدید  هاي مختلف، به ویژه چالش اندیشه سنتی دینی در حوزه

مانند مبارزه با استبداد، برقراري عدالت اجتماعی و دفاع از بازگشت زنان به عرصه اجتماع 

تر تفسیري دیده  نگارش درآمده و امروزه کمبود. تفسیرهاي گوناگونی در این زمینه به 

اي  کریم چشمه جوشان معارف الهی و سفره شود که متأثر از این جریان نباشد. قرآن می

پرنعمت و گشوده شده به روي بشریت است و تا فرجام جهان برنامه زندگی انسان است. 

اي را طلب  یژههاي و استفاده از این آب حیات، مبانی و قواعد خاصی دارد و آمادگی

  کند تا انسان بتواند با تدبر در آیات آن به راه سعادت رهنمون شود. می

در نوشتار حاضر کوشش شده یک بخش از این گرایش یعنی مبانی تفسیر اجتماعی 

  قرآن کریم تبیین شود.

  شناسی مفهوم

  مبانی

 دیگري داراي مباحث  تفسیر قرآن کریم دانشی مستقل است که همچون هر دانش

طور  مقدماتی از قبیل تعریف، هدف، مبانی، روش و... است. در توضیح مبانی تفسیر این

مبانی تفسیر، یعنی مبادي تصوري و تصدیقی تفسیر که آگاهی از آنها و «شود گفت که  می

تعریف و انتخاب مبنا در مورد آنها، قبل از تفسیر براي مفسر الزم است که شامل مباحثی 

ها و ضوابط  فرض تفسیر، تأویل، بطن، منابع، شرایط مفسر، پیش شناسی همچون مفهوم

  .)17، ص)1منطق تفسیر قرآن ((رضایی اصفهانی، » شود تفسیر معتبر می
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  ).3777کلمه مبانی در لغت به معنی اساس، بنیاد و بنیان یک شیء است (معین، فرهنگ فارسی، 

هاي زیرین آن علم است و  ساحت ها و بسترها و به عبارت دیگر، مبانی در هر علم، پایه

در خصوص تفسیر، مبانی عبارت است از باورها و اصول پذیرفته شده و مسلّّم مفسران که 

کند و پذیرش اثباتی یا نفی آنها سبب رویکردي  در فرایند تفسیر آنان ایفاي نقش می

ذیرفته شده ها و مطالب پ فرض گردد. مبانی تفسیر همواره به عنوان پیش خاص در تفسیر می

و پشت صحنه تفسیر مطرح هستند. مبانی نزد مفسران متفاوت است و بدین جهت، اختالف 

هاي بنیادین هم تعبیر شده است. مبانی  فرض آورد. از مبانی به پیش در تفسیر را به همراه می

تفسیر با اصول تفسیر نیز یکسان و مترادف هستند و مقصود از آن، اصول مسلم یا اساس و 

هاي فکري مفسر است که در جریان تفسیر همواره بدان نظر دارد (مؤدب، مبانی تفسیر  یهپا

  شود: مبانی تفسیر اجتماعی در یک تقسیم به مبانی عام و مبانی خاص تقسیم می ).28قرآن، 

 . مبانی عام تفسیر اجتماعی1

  . امکان و جواز تفسیر1ـ1

هاي مفسر  از تفسیر با توجه به گرایشاز مبانی عام تفسیر اجتماعی پذیرش امکان و جو

است. از ادلّه متعددي از جمله ادلّۀ درون قرآنی مانند مجموعۀ آیات دعوت کننده به تدبر 

؛ 21؛ روم/3؛ رعد/24؛ یونس/191عمران/  ؛ آل69و 44)، تفکّر (نحل/24؛ محمد/82(نساء/

ن آیات بیانگر وجود ) وهمچنی13؛ هود/38؛ یونس/23) تحدي (بقره/13؛ جاثیه/42زمر/

) شواهدي 89است (نحل/» تبیان کلّ شی«) و اینکه قرآن 7عمران/ متشابهات در قرآن (آل

 مؤثر بر این گرایش تفسیري است.

 . جامعیت و جاودانگی قرآن کریم2ـ1

خداوند حکیم دو ویژگی در قرآن کریم نهاده که باعث توانمندي آن براي پاسخگویی 

در تمام طول تاریخ شده است. اول آنکه تمام معارف کلی الزم را به نیازهاي معنوي بشر 

هاي کلیدي،  ور بر اساس آن آموزه براي اندیشه و ایمان بشر در قرآن قرار داده تا اندیشه

جهان بینی کاملی را تدوین نماید و بر اساس آن بنیاد معرفتی ساختمان عقاید کامل را بنیان 
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ولیت حفاظت و صیانت قرآن کریم را به عهده گرفته تا نهند. دوم آنکه خود خداوند مسئ

هایی از آن دچار محرومیت معرفتی و دینی  جامعۀ بشري بر اثر تحریف و نابود شدن بخش

 ).213نگردد (زمانی، مستشرقان و قرآن، 

از شواهد دالّ بر جامعیت قرآن، وجود ظاهر و باطن در قرآن کریم است که به خوبی 

  رآن کریم در تحلیل مسائل روز و جدید است.گویاي توانایی ق

 . ممنوعیت تفسیر به رأي3ـ1

هاي غیر  کند از دستبرد اندیشه الهی بودن، محکم بودن و قیم بودن قرآن کریم اقتضا می

هاي ناصواب و غیر منطقی به دور باشد. نفی تفسیر به رأي مصونیتی براي  ناب، برداشت

 هاي ما از آن است. رداشتها و ب مفسر و منطقی کردن شیوه

 . مبانی خاص تفسیر اجتماعی2

  . امکان تفسیر علمی قرآن1ـ2

پس از اینکه امکان تفسیر و جواز آن به عنوان مبنا پذیرفته شد و از طرفی ممنوعیت تفسیر 

رسد انحصار برداشت از قرآن کریم  به رأي نیز از حریم قرآن کریم محافظت نمود، به نظر می

است. نیم گروه خاص، امري غیر منطقی و مخالف با اهداف قرآن کریم  در یک حوزه و

گر در عرصه  نگاهی به اشارات علمی قرآن، با موضوعات مختلف علمی که روشن

کریم  مندي از آن در برابر مدعیان اصالحات در جامعه بشري است، تفسیر علمی قرآن بهره

  ).28شناسی تفسیر اجتماعی،  وشنماید (آقایی، ر را ممکن و بلکه الزم و ضروري می

  شناختی در دو بخش تاریخی و اجتماعی از قرآن کریم . امکان استخراج قوانین جامعه2ـ2

ها نیست بلکه کتابی است که بر اساس  کریم کتاب سرگذشت به طور قطع، قرآن

ی هاي مختلف در عرصه زندگی بشري باشد. تأمل کننده نظام تواند تبیین هاي صحیح می یافته

آموزي  بیان قصص با نگاهی ژرف، حکایت از یک ظرافت خاص یعنی عبرت هدر فلسف

؛ 11رعد/ ها دارد. تأییدهاي قرآن در این زمینه بسیار است (ر.ك: از سرگذشت

  ).105؛ انبیاء/ 137عمران/  آل
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  . امکان ترسیم و تعیین اصول و قواعد نظام اجتماعی مطلوب از نگاه قرآن کریم2-3

گرایی در تمام ادیان  ه دلیل جایگاه آن در حیات بشري و تناسب آن با آرماناین مبنا ب

مندي از قرآن کریم در مسائل اجتماعی و حیات جمعی  از جمله دین اسالم، زمینۀ بهره

نماید. تأملی در شعارهاي محوري قرآن کریم  تر می کند و آن را اصولی بشري را بیشتر می

دالت، آزادي، برابري و مساوات، شاهدي زنده بر توان قرآن در مورد جامعه سالم از قبیل ع

  اي است. چنین آینده یهکریم در ارا

  هاي ناظر به مباحث اجتماعی . وجود و امکان شناسایی مفاهیم، محورها و گزاره4ـ2

سازد. امروزه با مراجعه به ظواهر  مندي و تفسیر اجتماعی از قرآن را فراهم می زمینۀ بهره

شناسی و موضوعات تخصصی در  ري از محورها و مفاهیم در حوزة مبانی جامعهقرآن، بسیا

آشنایی با انسان و  هاین وادي قابل شناسایی است که ضمن اصالح مبانی این علم، زمین

توان مباحثی از قبیل چیستی  سازد؛ براي مثال، می تري فراهم می جامعه را در ابعاد گسترده

جتماعی، ماهیت اصلی جوامع، اصالت و محوریت فرد یا جامعه، عوامل عمده در زیست ا

  ).30و  29جامعه را از آیات قرآنی استخراج نمود (همان، 

  تفسیر اجتماعی

شناسی براي  توان از تفسیر اجتماعی به استخدام علم جامعه به طور خالصه میاین مبنا 

اندیشد.  ماعی قرآن کریم میهاي اجت گونه از تفسیر، مفسر به پیام تفسیر قرآن نام برد. در این

هاي اجتماعی دین را در متن زندگی مردم  این نهضت جدید تفسیري بر آن است تا آموزه

ماندگی مسلمانان شده، مبارزه کند. ویژگی مهم  قرار دهد و با آنچه باعث انحطاط و عقب

وشت اندیشی و تحلیل سرن این گرایش، ایجاد تحول در تفسیر قرآن از فردگرایی به جمع

  کلی جامعه مسلمانان است. در تفسیر اجتماعی قرآن موارد زیر مورد توجه قرار دارد:

  . استخدام علوم اجتماعی براي توضیح آیات قرآن؛1

 . توجه به بعد اجتماعی قرآن در بیان نکات تفسیري؛2

 هاي اجتماعی قرآن؛ ها و پیام . تبیین آموزه3
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 ی به مبانی علوم انسانی؛ده جویی از آیات قرآن براي جهت . بهره4

 هاي اجتماعی بر اساس آیات قرآن؛ پردازي . نظریه5

 ها و در نهایت نظام اجتماعی از قرآن. . استنباط اهداف، مبانی وروش6

  اهمیت بررسی گرایش تفسیر اجتماعی

ترین جریان معاصر تفسیري است و امروز کمتر  تردید، گرایش تفسیر اجتماعی قوي بی

اي میان تفاسیر  شود که از این جریان تأثیر نپذیرفته باشد. اندك مقایسه مفسري دیده می

ترین ویژگی  نماید که مهم عصري و تفاسیر ادوار گذشته، این واقعیت به خوبی روشن می

تفاسیر متأخر، اندیشه اجتماعی آنهاست. جریان تفسیر علمی، تفسیر خردگرایانه تجربی، 

زا  یی در تفسیر و تفسیرهاي سیاسی و حرکتگرا دفاع از حقوق زن، روش تحلیل

هایی از تفسیر اجتماعی هستند. لذا باید این پدیده و واقعیت را شناخت، به مقایسه و  نمونه

ها و نقاط قوت و ضعف آن را  هاي تفسیري آن پرداخت و برجستگی ارزیابی مبانی و روش

  بررسی و نقد کرد.

هایی از قبیل گریز و ستیز با  و واکنشهمچنین شکی نیست که براي برخورد با غرب 

تواند به بخشی از شبهات فکري نسل جدید پاسخ دهد و نشان دهد  دین، تفسیر اجتماعی می

ها  ش ها، معیارها و نگر توان در برابر این هجوم و جریان اسالم هراسی، به ارزش که می

اند: در برخورد با  نوشتهباره برخی  ایمان داشت و به نیازهاي نسل جدید پاسخ داد. در این

ترین رکن  ها با تمدن غربی در عرصه دین و دنیا، مفسران اجتماعی، به قوي غرب و تعارض

هویت تاریخی خود (قرآن) متوسل شدند و به قرآن روي آوردند تا گمشده خویش و خود 

الوثقی نهضت اصالحی و سرچشمه کسب نیرو و نشاطی  گمشده را پیدا کنند و قرآن عرو

د که بتوانند با غبار عادت و تحریف و خرافه و رکود و رخوت مبارزه نمایند و آن را از ش

  ).35چهره دین و دنیاي خود بزدایند (خرمشاهی، تفسیر و تفاسیر جدید، 

  پیشینه تفسیر اجتماعی قرآن کریم

نهضت بیداري جهان اسالم در سده چهاردهم و پانزدهم قمري، همراه با داعیه بازگشت 

ه تفسیرهاي جدید قرآنی براي مخاطبان، یهاي فراوان براي نگارش و ارا قرآن و تالشبه 

هایی از قرآن،  پژوهی به وجود آورد که با نوفهمی فرصت و فضاي دیگري در عرصه قرآن
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اي از معارف دینی پدید آورد و ثانیاً اصول فکري و  اوالً ایمان، شوق و حیات تازه

که در سایه آن زندگی اجتماعی و سیاسی ـ فرهنگی دیگري را هایی نو بنیان گذارد  آرمان

داد. بر این اساس، نهضت فراگیر اصالح اجتماعی و احیاي دینی و  ه مییبراي مسلمانان ارا

ها شکل گرفت. اولین گام مؤثر در این زمینه از سوي  نقد اندیشه دینی و مبارزه با بدفهمی

ق) 1326ـ1266و شاگردش شیخ محمد عبده (ق) 1314ـ1254الدین اسدآبادي ( سید جمال

  با تأسیس مکتب تفسیري خاص برداشته شد.

این نهضت جدید تفسیري بر آن بود که به جاي تأکید بر ابعاد صوري و ادبی و مباحث 

هاي دینی را در متن  هاي زندگی توجه کند و آموزه حل آکادمیک در کتاب مقدس، به راه

ماندگی آنان گشته مبارزه کند؛ از  باعث انحطاط و عقب زندگی مردم قرار دهد و با آنچه

رو، این حرکت، نقش مهمی در آگاهی بخشی اجتماعی مردم مسلمان و نیز خیزش و  این

بیداري داشت و توسط مصلحان و به ویژه مفسران دیگر ادامه یافت و تحول ذهنی مسلمانان 

اي آن و به تعبیري دیگر، تحول ه را فراهم ساخت؛ تحول از دیدگاه فردي به دین و آموزه

ه راه حل مشکالت مادي و معنوي مسلمانان و یگرایی به دیدگاه اجتماعی و ارا از آخرت

  افتاده آنان. تغییر وضعیت ضعیف، فقیر، منحط و عقب

یکی از آثار این حرکت، مبارزه با رواج خرافات و وابستگی به عقاید سخیف و 

کند و آثار معنوي و منزلت دین را به  ین را تضعیف میغلوآمیز بود که جایگاه واقعی د

هاي  کشد. نتیجه دیگر این حرکت، بازبینی در اندیشه سنتی دینی در حوزه چالش می

  مختلف، به ویژه حیات اجتماعی، امور حقوقی و مسائل زنان بود.

و اگر پرداختند  برداري از آیات می پیش از این، مفسران با نگاهی فردگرایانه به پرده

دیدند که  کردند، فقط از این منظر می دستورات و قوانین شریعت را از قرآن استخراج می

ها  وظیفه فرد چیست و چه باید بیندیشد و چه باید عمل کند، اما اینکه پیامد این آموزه

و گذرد  جامعه و جهان چه می ،چیست و شرایط اجتماعی چه اقتضایی دارد، در سطح کالن

  .مان در این شرایط چیست، چیزي نبود که در تفسیرشان بازتاب یافته باشدوظیفه یک مسل



 65/  مبانی تفسیر اجتماعی قرآن کریم

در حالیکه باید گفت قرآن کریم عالوه بر پرداختن به عقاید و احکام تکلیفی انسان، 

بسیاري از امور مربوط به زندگی اجتماعی بشر را بیان کرده است و این مسئله از 

، اما در قرون اخیر، با حرکت اجتماعی سید هاي دور مد نظر مفسران بوده است گذشته

الدین اسدآبادي در مصر، نگاهی نو به تعالیم قرآن و اسالم شکل گرفت و شاگرد او  جمال

محمد عبده این نهضت را در گرایش تفسیر اجتماعی متبلور ساخت و تفسیر همچون المنار 

سید جمال و عبده  شکل گرفت. هرچند رشید رضا در المنار، در برخی موارد از اهداف

فاصله گرفته است، اما گرایش اجتماعی تفسیر، راه خود را ادامه داد و در مصر افرادي 

همچون شیخ احمد مصطفی مراغی (تفسیر مراغی) و سید قطب (فی ظالل القرآن) و در 

اهللا مکارم  التأویل) و در ایران عالمه طباطبایی (المیزان) و آیت  سوریه قاسمی (محاسن

اهللا طالقانی (پرتوي از قرآن) و در لبنان محمد جواد مغنیه  ي (تفسیر نمونه) و آیتشیراز

اند  اهللا (من وحی القرآن) این راه را ادامه داده (الکاشف) و عالمه سید محمد حسین فضل

  ).347)، 1(رضایی اصفهانی، منطق تفسیر قرآن (

نیز  صدرو شهید سید محمدباقر  همچنین بزرگانی همچون شهید مطهري

هاي اجتماعی فراهم و تبیین  مندي از قرآن کریم در عرصه هاي فراوانی را در بهره زمینه

اي عملی و متأثّر از مکتب اسالم ناب، قرآن را در  به گونه که امام خمینی نمودند؛ چنان

  زندگی اجتماعی مسلمانان احیاء کرد. هصحن

اح یزدي)، جامعه انسانی از دیدگاه همچنین آثار متعددي از قبیل جامعه وتاریخ (مصب

اهللا رادمنش)، مدخل الی  باقر حکیم)، قرآن و عقاید اجتماعی (عزت قرآن (شهید محمد

االسالمی ونظم ودراسته فی علم  االسالم (یوسف شلمت)، بناء المجتمع علم االجتماع

باقر  محمدالکریم (شهید  االجتماع االسالمی (نیل سمالوطی)، عناصر المجتمع فی القرآن

صدر) و المجتمع بحوث فی المذهب االجتماعی القرآنی (محمد عبدالجبار) در جهان 

شناسی تفسیر اجتماعی  اند (آقایی، روش عرب و ایران این موضوع را مورد توجه قرار داده

  ).12قرآن، 
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  چیستی تفسیر اجتماعی

پردازش، ها، سبک  گیري هاي تفسیر قرآن بر اساس باورها، افکار، جهت گرایش

هاي  هاي فرعی دیگري از جمله سبک هاي مفسران قرآن به شیوه تخصص علمی وسلیقه

توان گفت مفسران قرآن بر  شود. در توضیح این قسم می تفسیري (الوان تفسیر) تقسیم می

اساس تخصص یا عالقه به یک علم یا مبحث خاص، در تفسیر به سوي همان مبحث یا علم 

ها و  رو، گرایش اند؛ از این به آن را در تفسیر خود بیشتر مطرح کرده رفته و مطالب مربوط

هاي ادبی، فقهی،  ها و سبک هاي تفسیري متفاوتی به وجود آمده است. مانند گرایش سبک

  ).33)، 1اجتماعی، عرفانی، اخالقی و تاریخی و... (رضایی اصفهانی، منطق تفسیر (

شود چنین شرح داد که قرآن کریم  یز میگرایش اجتماعی در تفسیر قرآن کریم را ن

پردازد، بسیاري از مطالب مربوط به  طور که به عقاید و احکام تکلیفی انسان می همان

کند. این بعد از قرآن، از دیرباز مورد توجه  زندگی اجتماعی و فردي بشر را نیز بیان می

ر کلی، مفسرانی که به این اند. به طو مفسران بوده و به تفسیر آیات مربوط به آن پرداخته

  اند: اند، به عناصر زیر توجه بیشتري کرده گرایش تفسیري روي آورده

 اند. کند، بیشتر پرداخته . به آیاتی از قرآن که مسائل اجتماعی را بیان می1

. به مشکالت مسلمانان در عصر خویش توجه کرده و آیات قرآن را بر زندگی 2

 اند. ن مشکالت اجتماعی را در قرآن جستجو کردهعصرخود تطبیق نموده و درما

 اند. هاي تربیتی و ارشادي قرآن توجه خاص داشته . به آموزه3

. به عقل و علوم تجربی قطعی در تفسیر قرآن اهمیت داده و از روش تفسیر عقلی و 4

 اند. علمی استفاده کرده

آن و احکام اسالمی را از اي اجتماع گرایانه داشته وآیات قر . در این گرایش، روحیه5

  ).348اند (همان،  زاویۀ فردي ندیده

البته تفسیر اجتماعی از سوي این دسته از مفسران یا تفسیر پژوهان تعریف نشده است، 

  توان به دو گونه از گرایش در این تفاسیر برخورد کرد: اما با پژوهشی میدانی می
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  پردازند؛ اجتماعی قرآن میپردازي قوانین  . تفسیرهایی که بیشتر به نظریه1

  . تفسیرهایی که به احکام اجتماعی توجه دارند.2

رو، مبناي شناسایی تفاسیر قرآن با گرایش اجتماعی، آثار و عالیمی است که از  از این

  این تفسیرها به دست آمده و مبناي تفاوت روشی مفسران آن شده است.

  پردازي قوانین اجتماعی . نظریه1

تفسیرِ اصول، قوانین و احکام اجتماعی مستنبط از قرآن است. در این تفسیر اجتماعی 

حرکت، مفسر اجتماعی در پی کشف این قوانین و احکام و سنن تاریخی است. وي از 

دوزد و متناسب با این  منظر طرح مباحث نظري مربوط به حیات جامعه به آیات چشم می

ه البته ناظر به ابعاد وجود اجتماعی انسان و قلمرو، به دنبال تبیین مفاهیم و اصول آن است، ک

تحوالت پیرامونی و اهداف تربیتی و اصالح حال جامعه و تشریع قوانین است. مفسر 

اجتماعی با چنین درکی جامع از نیازهاي وجودي فردي و اجتماعی، در پی کشف مفاد 

/ 1ومنهجهم،  حل مشکالت مسلمانان است (ایازي، المفسرون حیاتهم ها و ارائه راه سنت

  در تفسیر نیز یاد کرد.» پردازي قوانین اجتماعی نظریه«توان با عنوان  ) از این تعریف می71

  . تفسیر بر اساس دانش اجتماعی2

تفسیر اجتماعی تفسیرِ خاص مسائل عینی جامعه است و در پی تبیین احکام خاص 

گرش که مفسر باید از تاریخی و عینی عمومی از قرآن. در این تعریف، بر مبناي این ن

هاي اجتماعی آگاه باشد تا بتواند در حوزه احکام خاص سیاسی، اقتصادي، فرهنگی  دانش

و مانند آن فهمی از این موضوعات داشته باشد، در تالش براي ایجاد رابطه و همگونی بین 

هدف دینی و اهداف اجتماعی است. در تفسیر اجتماعی مفسر مسائل احکام مربوط به آن 

توان از تفسیر اجتماعی به تفسیر بر اساس علوم و احکام اجتماعی یاد  کند. لذا می را بیان می

  ).34، بینات، ش»هاي اجتماعی در تفسیر المیزان اندیشه«کرد (ر.ك: ایازي، 

  تفاوت دو برداشت از تفسیر اجتماعی

؟ مطرح است که تفاوت تعریف نخست با تعریف دوم در چیست پرسشدر اینجا این 

کار این جریان تفسیري  هگیري و نتیج رسد تفاوت میان این دو تعریف در جهت به نظر می
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پردازند و  باشد؛ زیرا مفسران گرچه در هر دو تعریف، به بررسی اندیشه اجتماعی قرآن می

  شود. هیچ یک از دو جریان، وصف فردگرایانه ندارد، اما گاهی راه آنها از هم جدا می

؛لبر اساس تعریف او  

الف) تالش و جدیت مفسر تنها در بررسی، شرح و تبیین مفاهیم اجتماعی قرآن، در 

  هاي فردگرایانه است. کنار بیان معارف دینی با صبغه

ب) اساس گرایش مفسر، برجسته کردن قوانین اجتماعی قرآن و سپس تحلیل و دفاع 

ت. همچنین به دنبال توافق و هاي تربیتی و اجتماعی و تقنینی آن اس حل ه راهیکالمی از ارا

  هاي قرآنی با نیازهاي اجتماعی و همگونی دین و عقل، و دین و علم است. تجانس آموخته

هاي روحی و معنوي و  ها و دگرگونی ج) مفسر با نگرش به زندگی و فراز و نشیب

 پردازد. همچنین با بررسی علل قدرتمندي و ضعف، عزّت مادي انسان، به سنن اجتماعی می

کوشد مفاهیم اجتماعی  و ذلت، علم و جهل، ایمان و کفر، و نیازهاي حیات جامعه می

قرآنی را برجسته کند و راه وصول به سعادت را هم از منظر فردي و هم از منظر اجتماعی 

هاي تاریخی،  خواهند از سنت ه دهد. این دسته از مفسران مییاز قرآن اخذ نماید و ارا

ه راه حلی بپردازد که از متن تفسیر اجتماعی یینی کنند و به اراب تحوالت آینده را پیش

  ه دهند.ییابند، ارا کنند و آنچه مطابق فرهنگ و تعالیم قرآنی می استنباط می

هاي آنان یک جنبه ندارد، بلکه در مسائل مختلف اعتقادي، اقتصادي،  حل البته راه

براین، مفسر اجتماعی همانند یک سیاسی، اخالقی و حقوقی، صبغه اجتماعی نیز دارد. بنا

کند که با تحلیل و ارزیابی مسائل علمی  شناس و فیلسوف تاریخ عمل می پرداز جامعه نظریه

هاي اجتماعی است؛  هاي اجتماعی قرآنی و در پی کشف قوانین و سنت ه نظریهیبه دنبال ارا

وارسی کتاب وحی و  شناسان و مفسران قوانین تاریخ با رو، نقش مفسر نقش جامعه از این

  سنت دینی است.

کند. تنها تفاوتی  د) مفسر اجتماعی بنابر این تعریف، همانند یک مفسر فردگرا عمل می

که با مفسران پیشین دارد، در تحلیل و ارزیابی مسائل اجتماعی قرآن و رنگ اجتماعی دادن 
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و مشکالت جامعه  ه راه حل و در پی تشخیص بیماريیبه آن دسته از مفاهیم در جهت ارا

رو، نقش مفسر، از سویی مانند یک متکلم اجتماعی و مدافع  با کشف قوانین است؛ از این

شده دینی است و از سوي دیگر، نقش مصلح اجتماعی را دارد که   هیهاي ارا ارزش

کند و در پی نشان دادن قوانین  هاي قرآن ارزیابی می هاي جامعه را با مقایسه آموزه کاستی

  ه راه حل آن است.یبراي اراکلی 

  اما بر اساس تعریف دوم:

کند احکام اجتماعی  مدار است که تالش می الف) مفسر اجتماعی، نوعی مفسر جامعه

قرآن را در تعالیم مختلف سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اخالقی و... استخراج کند و احیاناً با 

  ح شده، هماهنگی برقرار نماید.شناسی مطر هایی که در علوم اجتماعی و جامعه نظریه

روند؛ زیرا مفسر، فهم  ب) دانشمندان علوم اجتماعی با علوم خود به سراغ تفسیر می

هاي زندگی در  هاي مربوط به انسان و روش صحیح را از قرآن منوط به آگاهی از دانش

ي، داند؛ بدین رو پذیر می گیري از تجربیات آن امکان حیات سالم جامعه بشري و بهره

ه یهایی را در زمینه مسائل اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و حقوقی و کیفیت زندگی ارا نظریه

  ).53، ص1، ج1387دهد (ایازي،  می

ج) ویژگی دیگر این روش، در توفیق جمع میان مسائل اسالم و قضایاي علوم انسانی معاصر 

بعاد گوناگونی دارد؛ زیرا از هاي قرآنی در شکل اجتماعی ا ه ارزشیاست. البته این ویژگی با ارا

هاي قرآنی با اوضاع و نیازهاي عصر جدید و تحوالت اجتماعی تطبیق  یک سو، باید اندیشه

شود و از دیگر سو، با توجه به شرایط و خصوصیاتی که مفسر در عصر خود شاهد آن است، 

  حلی مشخص براي تحصیل سعادت و خوشبختی جامعه اسالمی به دست آید. راه

بعاً مفسر در این گرایش از موضعی متعهدانه و مسئوالنه به قضایاي نظري و احکام د) ط

ها،  ها، انحطاط نگرد و نگران تکرار حوادث پیشین از جمله ضعف جامعه اسالمی می

هویتی و  ها، مشکالت دیگر جوامع اسالمی (مانند استبداد، جهل، فقر) و بی ماندگی عقب

  .رواج فساد و گریز از دین است
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  تفسیر اجتماعی در ایران

ساز آن چه بود؟ این  اندیشه اجتماعی در ایران چگونه پدید آمد و عوامل گرایش

پژوه نوگرایی در ایران مطرح است. شکی نیست که این گرایش در  پرسش براي هر قرآن

تندي و کندي و اختالف شرایط به  ،سراسر جهان اسالم در قرن چهاردهم با فراز و فرود

  مد، اما در ایران اندکی شرایط متفاوت بود.وجود آ

که اشاره شد، نخستین بستر این جریان، مواجهه با فرهنگ غرب و خودآگاهی و  چنان

ماندگی مسلمانان پس از تماس با آنان بود. این تماس در منطقه  درك و احساس عقب

بیشتر بود؛ به شمال آفریقا از جمله کشور مصر که نزدیکی بیشتري با ملل اروپایی داشت، 

همین دلیل، خودآگاهی و نهضت بیداري جهان اسالم در سده چهاردهم قمري با طرح 

الدین اسدآبادي از این منطقه آغاز  بازگشت به قرآن از سوي مصلحانی همچون سید جمال

هایی از این دست، به ویژه سخنان شخصیتی  شد. این صداها به گوش ایرانیان رسید و نوشته

الدین اسدآبادي و شاگردش محمد عبده در تفسیر المنار در میان  سید جمالآشنا همچون 

از سوي دیگر، در ایران، کمونیسم و  شد. خواهندگان این جریان دست به دست می

هاي اسالمی و نقد شرایط مسلمانان، زمینه جذب جوانان را به  سوسیالیسم با تعرض به آموزه

آساي دانش تجربی و کشف راز و  دیگر، رشد برقنکته  اردوگاه غیردینی سوق داده بود.

رمز طبیعت و چگونگی به خدمت گرفتن آن در جهت آسایش انسان و رواج دموکراسی و 

آزادي بود. این مسئله به دلیل جذابیتی که داشت، این پرسش را در میان نسل جدید به 

دست یافتن به  مجهولِ انسان، هاي پرسشوجود آورد که با این همه پیشرفت و پاسخ به 

  رفاه و امکانات و تسهیل در زندگی، دیگر چه نیازي به دین و معنویت است؟

بدون شک، برخوردهاي تکفیرگرایانه و سلبی جریان سنتی و طرح بدبینی و توطئه، 

  ها و شبهات نبود. متفکران و نواندیشان مسلمان با دو مشکل مواجه بودند: پاسخگوي این پرسش

تابیدند. حتی با  ایان بودند که هر گونه اندیشه اصالحی را برنمیگر در یک طرف، سنت

کردند و عطش  هاي دینی به مثابه امر مقدس و تردیدناپذیر برخورد می سازي خرافات و صورت

  دادند. دینی را که پس از استبداد رضاخانی به وجود آمده بود، درجهت صحیحی سوق نمی
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ند که تنها راه حل مشکالت ملل شرق را در طرف دیگر، روشنفکران غیر دینی بود

هایش استفاده  دانستند و از این فرصت براي تحقیر دین و آموزه کنارگذاردن دین می

دادند و جوانان بسیاري را به  بردند و از ابعاد مختلف، دین را در معرض تهاجم قرار می می

  کردند. سوي خود جذب می

نگرش و نشان دادن پویایی دین و در چنین موقعیتی، بهترین منبع اصالح در 

پذیري قرآن، تفسیرهایی بود که بتواند پاسخگوي نیازهاي فکري و دینی آنان شود.  ظرفیت

این امر، پاسخ به شبهات در باب عدالت، آزادي و حقوق انسان و نشان دادن علل 

ي در ماندگی و در نتیجه، کشانده شدن متفکران اسالمی به مباحث اجتماعی و اقتصاد عقب

هاي اندیشمندان اسالمی در خارج کردن پرچم مبارزه و  حوزه تفسیر در پی داشت. کوشش

هاي منحصر  اصالح از انحصار تکفیرگرایان و جریان سلبی، زمینه را فراهم کرد تا ویژگی

گویی این دین الهی به  جهاد و نیز پاسخ ،فرهنگ مبارزه ،به فرد اسالم در بعد اجتماعی

هاي جدیدي مدنظر  علمی و حقوقی برجسته گردد و دیدگاه ،د اقتصادينیازها در بع

  اندیشمندان و مفسران قرار گیرد.

ه تفسیرهاي جدید قرآنی براي مخاطبانی یاین جریان در تالش فراوان براي نگارش و ارا

کردند اوالً اصول فکري، زندگی اجتماعی  هایی از این کتاب، تالش می بود که با نوفهمی

اي به  ی ـ فرهنگی خود را بر اساس قرآن تنظیم کنند. ثانیاً ایمان، شوق و حیات تازهو سیاس

هاي دینی را در متن  جامعه دینی بدهند. این نهضت جدید تفسیري، بر آن بود تا آموزه

ماندگی آنان شده بود، مبارزه نماید  زندگی مردم قرار دهد و با آنچه باعث انحطاط و عقب

  ).77در تفاسیر قرن چهاردهم،  گرایی (نفیسی، عقل

  ط و مختصات مفسر اجتماعییشرا

رو، در تحلیل  ؛ از ایناستها و بینش او وابسته  تفسیر اجتماعی به مفسر و دانسته

هاي این گرایش، باید به شخصیت مفسر و آنچه برانگیزاننده تفسیر اجتماعی  ویژگی

  شود، پرداخت. می
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هاي خاص ناظر به جامعه، به تبیین  ید با دغدغه. مفسر اجتماعی کسی است که با1

اي میان متن و بیرون برقرار  رو، تا حدي رابطه هاي قرآنی بپردازد؛ از این مفاهیم و نظریه

هاي خردگرایانه به تحلیل و ارزیابی مسائل دینی و عینی جامعه  کند؛ زیرا با کاوش می

گردد.  نگرش خاصی براي او حاصل میپردازد و در سایه کند و کاوهاي عقلی و برهانی،  می

گري داشته باشد.  تواند اندیشه ظاهري و سلفی یا به عبارتی، اخباري طبعاً چنین کسی نمی

  مفسر اجتماعی باید اخبار و روایات را ابزار کار خود قرار دهد، اما به آنها اکتفا نکند.

اشد. از بیرون، تحوالت . مفسر اجتماعی باید به مسائل اجتماعی و تحوالت آن آگاه ب2

اجتماعی و شرایط مسلمانان را زیرنظر داشته باشد و برخوردار از اندیشه اصالحی و 

اکنون چه مشکالتی  گرایانه باشد، نیازهاي جامعه را درك کند و بداند که هم اجتماع

  گیر جامعه است. گریبان

مداران و  هاي علم انیخو . مفسر اجتماعی باید از شبهات و اشکاالت مخالفان و تعارض3

فکران الئیک و سکوالر و شبهات مستشرقان و کالمیان جدید آگاه باشد و با احاطه  روشن

  گونه مسائل به تفسیر بپردازد. بر این

احوال و نیازهاي عصر  ،. مفسر اجتماعی کسی است که براي تطبیق نص با اوضاع4

تباط میان آیات الهی و موقعیت جدید بکوشد. هم و غَم چنین مفسري، باید ایجاد ار

هاي اجتماعی در تفسیر  اندیشهتمدن و تحوالت روز باشد (ر.ك: ایازي،  ،اجتماعی

  ).74ـ76، ص34ش المیزان، مجله بینات،

همچنین مفسران این جریان بر این اصل اساسی انفاق نظر دارند که قرآن کتاب هدایت 

هاي قرآن با  به سمت نزدیک ساختن پیامگري آن است که تفسیر  است و بایستۀ این هدایت

رو، تکیه  بخشیدن به مفاهیم هدایتی و اصالحی جامعه پیش برود؛ از این ها و عینیت واقعیت

هاي محسوس زندگی بشر، نقطۀ مشترك همه این تفاسیر است  بر پیوند قرآن و واقعیت

  ).120ـ122 المفسرون حیاتهم ومنهجهم،(ایازي، 
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  مبانی تفسیر اجتماعی

هاي  هایش از پیام فرض منظور از مبانی، اصولی است که بر اساس آن اصول و پیش

گیرد. این مبانی همچون اصول نظري تفسیر اجتماعی به صورت  برداري انجام می قرآن پرده

تر مفسري یافت  مستقل در هیچ یک از این تفاسیر نیامده است و در شیوه تفسیري کم

بانی را بیان نموده و اصول نظري خود را منقح کرده شود که به صورت شفاف، این م می

باشد. به هر حال، با بررسی اصول، قوانین، احکام و مسائل اجتماعی این دسته از تفاسیر، 

  آید: مبانی تفسیر اجتماعی به قرار ذیل به دست می

  . قرآن، کتاب هدایت در همه ابعاد1

فرض مفسران  مایه دگرگونی در پیشمفسران درباره این اصل تردیدي ندارند، اما آنچه 

اجتماعی شد، این اصل است که این کتاب به همه ابعاد و نیازهاي فردي و اجتماعی 

پرداخته و چیزي را فروگذاري نکرده و در بیان معارف انسانی، از جمله مسائل اجتماعی 

  کوتاهی نداشته است.

)، این 17کند (اسراء/ میها هدایت  ترین راه ها و مستقیم اگر قرآن به بهترین روش

هدایت در همه نیازهایی است که به معنویت انسان ارتباط مستقیم دارد. اگر نگاه قرآن تنها 

از زاویه فردي باشد و کاري به حیات اجتماعی و آثار جامعه نداشته باشد، گویی از مسائل 

ه است. در مهم زندگی انسان غفلت ورزیده و بخشی از نیازهاي هدایتی را نادیده گرفت

هاي  حالی که قرآن درباره حقوق خانواده، مصونیت اجتماعی، اخالق جنسی و آسیب

عدالتی، آزادي و حقوق انسانی سخن گفته است و  اجتماعی همچون ناامنی جنسی، بی

هایی را پیشنهاد کرده که نیاز به تفسیر و تحلیل اجتماعی دارد؛ زیرا قرآن کتاب  راه

  اي حرکات اساسی فرد و جامعه است.اي عملی و راهنم برنامه

  . اجتماعی بودن تعالیم اسالم2

هاي  یکی دیگر از مبانی اندیشه تفسیر اجتماعی، پذیرفتن این اصل است که آموزه

قرآنی نه تنها ناظر به حیات فردي و اجتماعی است، بلکه بدون اصالح اجتماعی، اصالح 
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پردازد و  ت که تنها به فرد و نیازهایش نمیرسد. اسالم دینی اس فردي به خوبی به سامان نمی

اي است که پیوند عمیقی  هایش به گونه شود، اما آموزه در دایره تکلیف فردي محدود نمی

با حیات و کیان اجتماعی دارد و در هیچ شأنی از شئون مهم اجتماعی انسان ساکت نیست. 

شوند، طرح و  ب میهاي اساسی اجتماعی محسو براي تمامی مسائلی که به نوعی چالش

برنامه کالن و بیان عمومی دارد. از سوي دیگر، اصل اجتماعی بودن انسان امري مسلّم 

است. حال چگونه است که به حیات اجتماعی انسان توجه داشته باشد و رهنمودي در این 

هایی مانند امر به معروف و نهی از منکر، اصل  ه نداده باشد؟ براي نمونه، آموزهیحوزه ارا

تعاون، مبارزه با فقر و ستم و اهتمام براي برقراري عدالت از امور اجتماعی است که در 

خواري  هاي اجتماعی همچون فساد، فحشا، رشوه قرآن به آن عنایت شده است. از آسیب

) در شکل گسترده آن سخن 7ها (ممتحنه/ ) و اقلیت8)، ظلم به مخالفان (مائده/188(بقره/

عمران به بحث هویت  سوره آل 200، عالمه طباطبایی در تفسیر آیه گفته است. براي نمونه

  و شخصیت مستقل براي اجتماعی در اسالم قائل شده و به این موضوع پرداخته است.

  . تفسیر عصري3

یکی از مبانی مهم در تفسیر اجتماعی، پذیرفتن این اصل است که تفسیر امروز باید با 

مفسر امروز باید به پرکردن فاصله میان عصر نزول قرآن  تفاسیر گذشته تفاوت داشته باشد و

اند  و عصر تفسیر بپردازد؛ زیرا مردم از فضایی که قرآن در آن نازل شده، بسیار فاصله گرفته

هاي الزم که نشان دهد چه مسائل و مشکالتی موجب بیان این امور گردیده،  و از آگاهی

گونه مسائل باخبر سازد.بدبتیس نیز  ردم را از اینرو، مفسر باید م برخوردار نیستند؛ از این

اند، مفاهیم و  مخاطبان از اهداف و اموري که قرآن براي آنها نازل گردیده، دور شده

هایشان محو و اصطالحات قرآنی در نزدشان دگرگون شده  حقایق آن به تدریج از ذهن

اي زندگی مسلمانان و است؛ به عبارت دیگر، فاصله زمانی از عصر نزول سبب شده تا فض

تلقی آنان از هدف نزول قرآن و التزام عملی به آن، به تدریج دگرگون گشته و در پی آن، 

  مسلمانان امروزي از فهم معناي عینی قرآن فاصله پیدا کنند.
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تواند غایت  ترین هدف که در فرایند فهم و تفسیر متون می در تفسیر متون مقدس، مهم

ه و نشان دادن نظم و انسجامِ سخن، متناسب با نیاز انسان معاصر نیز باشد، پر کردن فاصل

دارد تا با پرکردن این فاصله،  است. تفسیر متن مقدس از آن روي به زبان معاصر گام برمی

هاي متفاوت را پر کند؛ یعنی بیان محتواي آن به  شکاف ادبیات و سطح مفاهمه و تلقی

گونه که براي مخاطبان آن  ینی و ملموس شود، آنع ،زبانی که براي مردم امروز قابل فهم

عصر چنین بود؛ زیرا بسیاري از فرازهاي متون مقدس براي مردمی که در فضاي عصر نزول 

کنند، دشوار و غیرقابل حل است، مگر در صورت تفسیر، آن هم نه تفسیر  زندگی نمی

یش متن به افق فهم معاصر با برداري و انتقال معانی از افق فهم عصر پیدا ها، بلکه پرده واژه

هدف تبیین موارد ابهام پدید آمده از ناحیه فاصله دو افق تاریخی. این همان تفسیر عصري 

و اجتماعی است. در تفسیر قرآن مجید براي مفسر اجتماعی چنین حرکتی بایسته به نظر 

کند و محتواي رسد تا موارد ابهام پدیده آمده از ناحیه فاصله دو افق تاریخی را روشن  می

گونه که براي  عینی و ملموس باشد، آن ،قرآن را به زبانی که براي مردم امروز قابل فهم

  ه دهد.یمخاطبان آن عصر چنین بوده، ارا

  هاي بشري در فهم نص . توجه به تجربه4

هاي اجتماعی بشري را براي جامعه اسالمی بیان کرده است؛  قرآن کریم عموماً تجربه

هاي زندگی فرد  و واقعیت» روان«هاي (عملی) انسان درباره  از بیان تجربه زیرا هدف قرآن

برداري کند. به  و جامعه این است تا جامعه اسالمی از این ذخایر متنوع در زندگی خود بهره

همین دلیل، مفسر اجتماعی در پی آن است که این نکات را آشکار سازد؛ به ویژه تجربه 

را از زبان پیامبران از آدم تا  »اعتقاد به آخرت«و » ایمان«رباره هاي بشر د تاریخی و داستان

خواهد جامعه اسالمی را به معناي درست آن، ایجاد و تربیت  خاتم مد نظر دارد؛ زیرا می

که  ها در جامعه اسالمی تقدیم کند. چنان اي براي همه نسل کند و آن را همچون توشه

از برخی مفسران تاریخی برگرفته و به آن استشهاد برخی از مفسران این تجربه اجتماعی را 
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گویند: اولین کسی که این روشِ توجه به بعد اجتماعی حوادث  اي که می کند، به گونه می

  م) بوده است.1857تاریخی را باب کرد، اگوست کنت فرانسوي (متوفاي 

  شود: ها بازگو می اي از این تجربه بر این مبنا، نمونه

گرگون کردن انسان و جامعه و هدایت وي به سمت تالش و الف) هدف قرآن د

حرکت و راه راست است. تبیین کارکرد دین در زندگی اجتماعی و نشان دادن ضرورت 

دین با استفاده از آیات، روایات و مباحث عقلی، از مبانی و لوازم اندیشه اجتماعی است. 

ه راهبردهاي اخالقی ـ یقی و اراهمچنین دفاع از باورهاي اعتقادي و قوانین کیفري و حقو

تربیتی براي دستیابی به اصالحات اجتماعی و تبیین نقش بنیادي پرواي اخالقی در 

  هاست. اصالحات اجتماعی از اهداف قرآن از بازگو کردن تجربه

هاي دعوت پیامبران  اصالح دینی، اصالح انسانی، اجتماعی و سیاسی، یکی از پایهب) 

جنگی و جلوگیري از مفاسد آن، اصالح نظام مالی و اقتصادي، تأمین است. حتی اصالح نظام 

هاي آزادي بردگان، بیان احکام سیاسی، انواع  حقوق انسانی، دینی و مدنی زمان، تأمین راه

  حکومت، از مبانی و اصول دعوت پیامبران و بیان آن از امور نبوت، رسالت و وظایف انبیاست.

هاي مهم قرآن، تأمین سعادت دنیوي همه افراد جامعه  ز هدفج) نیازهاي جامعه دینی: یکی ا

در کنار راهنمایی آنان به سعادت اخروي است. از نظر این گرایش، تفسیري که به نیازهاي جامعه 

  دینی توجه نداشته باشد و راه حلی براي مسلمانان پیشنهاد ندهد، تفسیر جامع قرآن نیست.

هاي عملی براي تحقق اتحاد  ه طرحیچگی و اراد) تشویق مسلمانان به وحدت و یکپار

ها و مشکالت موجود بر سر راه وحدت عملی  اسالمی و عینیت آن و یاد کرد بازدارنده

  هاست. مسلمانان از دیگر اهداف قرآن در یادکرد تجربه

.) مبارزه با تمرکز قدرت در جوامع یکی از مشکالت اجتماعی و گسترش استبداد،  ه

هایی  اسالمی حکومت تجربه است که در گذر زمان به نام اسالم در جوامع توجهی به این بی

هایی به دین و معنویت وارد  اند که از دین مایه گذاشته و چه آسیب به قدرت رسیده

اندیشد که راه فرار از این  اند. مفسر اجتماعی چون معتقد به جامعیت قرآن است، می ساخته
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توان استخراج کرد. این بحث، یکی از  تن قرآن میهایی از م حل مشکل چیست و چه راه

هاي تأثیر آگاهی از تجربه بشري در فهم و تفسیر اجتماعی آیاتی است که به عدالت  نمونه

  و آزادي پرداخته است.

  . پاسخگویی قرآن به همه نیازهاي اجتماعی بشر5

اصیل انسانی را  هاي  تواند خاستگاه این اندیشه مبتنی بر این واقعیت بود که قرآن نمی

تفریح و شادي را براي  ،ها لذت ،ها برداري از نعمت هاي پیشرفت، بهره نادیده بگیرد و مقوله

فکران دینی، آن دسته از  رو، برخی مصلحان و روشن انسان ضروري نشمارد؛ از این

هاي اصیل انسانی بود، نوعی  تفسیرهاي دینی را که مستلزم حذف بخشی از خاستگاه

اعراض از دنیا و سرکوب نفس را که به  ،دانستند. ایشان تفسیري از زهد ن میتحریف دی

گیري بر نفس منجر شود یا جامعه را به سوي آن رهنمود دهد،  گیري و سخت کناره ،تضییق

رو، توسعه ـ از جمله توسعه اقتصادي و  دانستند؛ از این هاي محکم قرآن می برخالف آموزه

  آید، ارتباط وثیقی دارد. فاهیم یاد شده به دست میصنعتی ـ با تفسیري که از م

  . انسجام و وحدت در پیام6

یکی از مبانی تفسیر اجتماعی که در دوره معاصر به آن بهاي الزم داده شده، نگرش به 

هاي قرآن است. این وحدت یا ریشه در عدم  وحدت محتوایی و مضمونی پیام ،یکپارچگی

که در آیه  گونه اختالف میان آیات دارد، آن

 /ر نم یاو آ«؛ )82(نساءو اگر (بر فرض) از  کنند؟ یدر قرآن تدب

آمده و در دوره معاصر در  .»یافتند یم یخدا بود، حتماً در آن اختالف فراوان یرطرف غ

ها  شود یا ریشه در چهره پیوسته قرآن در نظم آیات و سوره اشاره میآن ث اعجاز به بح

رو،  دارد که به لحاظ مضمونی و ساختاري از انسجام و یکپارچگی برخوردار است؛ از این

واره را در تفسیر خود نشان دهد؛ زیرا اگر  هاي نظام کند این پیام مفسر اجتماعی تالش می

هاي اجتماعی نیز ناممکن خواهد بود. (ایازي،  ات نرسد، کشف پیامچنین وحدتی به اثب

  ).122ـ129گرایش اجتماعی در تفاسیر معاصر قرآن مجید، 
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  نتیجه

آید  هاي تفسیري بیان شد، این نتیجه به دست می با توجه به آنچه از مباحث نظري و نمونه

رفته و پیش از این در که اندیشه اجتماعی واقعیتی تفسیري است که در سده اخیر شکل گ

سو، آن بوده که  میان تفاسیر سابقه نداشته است. هدف این نهضت جدید تفسیري، از یک

ها و احکام  هاي اجتماعی دین را در متن زندگی مردم قرار دهد و با برجسته کردن پیام آموزه

باعث  آن، راه حیات جدیدي را در پیش روي مسلمانان قرار دهد و از سوي دیگر، با آنچه

ماندگی مسلمانان گشته، مبارزه کند. ویژگی مهم این گرایش، ایجاد تحول  انحطاط و عقب

اندیشی و تحلیل سرنوشت کلی جامعه است. هرچند این  در تفسیر قرآن از فردگرایی به جمع

هاي دیگري نیز شده و بازگشت بیشتر به قرآن را فراهم  گرایش موجب پیدایش گرایش

  طلبد. ایی هم است که توجه و اهتمام پژوهشگران و مفسران را به آنها میه کرده، دچار آسیب
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