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چكيده
انجسته&ترين عالمان و مفسرهـ.ش)،يكى از بر١٢٦٦ـ١٣٢٣شيخ محمد عبده (

ى،و نيز،آغاز&گر نهضت&هاى اصالحى در عالم اسالم است.انديشه تابناك و
مين&هاىاكش و ساير&سرزان و مراسر عالم اسالم،از جمله،مصر و هند و ايرسر

ان مسلمان،شنفكـرى از روار داده است.بسيارد قرا تحت&الشعاع خـو&اسالمى ر
ى درل و عقايد وفته&اند.اصوار گرتحت تاثير افكار عميق و شخصيت نافذ او قر

گشايى باب اجتهاد در مسائل اجتماعى،اعتقاد بـهت است از بـازنگاه كلى عبار
هنگى بردن اصالحات فرليت اجتماعى،مقدم بواختيار در جهت ايجاب مسؤو

هان به تقريب بين مذاهب اسالمى به ويـژاواصالحات سياسى، عالقه&مندى فـر
شيعه و سنى.

جسته&ترين اثر شيخ و در حقيقت آينه تمام نماى عقـايـد شـيـختفسير&المنـار،بـر
اىفى شيخ و آثار و افكار او،آرشيده&ايم تا ضمن معرمى&باشد.در اين مقاله،كو

ار دهيم.ش قرد كاوا موره مساله اعجاز رى&اش دربارتفسير
ضا،تفسير&المنار،اعجاز،تحدى،بالغت،اميت.شيد ر:عبده،ره�هااژكليد�و
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ح حال شيخ محمد عبدهشر
اقعب مصر،وستاهاى غرى،در يكى از روى قمر هجر١٢٦٦محمد عبده،در سال 

د.ه و در محله نصر،ديده به جهان گشودر استان بحير
د.دار بوخورت نسبى برفاه و ثروده و از رسط بوى از طبقه متوش«عبده»،كشاورزپدر

د.اما،بعد از آن در خانـهم بـوختن دانش محـرومحمد تا سن ده سالگى،از نعـمـت آمـو
ىى،به يارداخـت.وآن پرفت و سپس به حفظ كـل قـرا گرا فرشتـن راندن و نوى،خـوپدر

ا در مدت كمتر از دو سال بـاآن رد،كار حفظ قـرى و اعجاب&انگيز خـوحافظه بسيـار قـو
سانيد.فقيت به انجام رمو

مى مانند&تفسير،د،تا علوف احمدى برا به شهر طنطا و مسجد معروش او رسپس،پدر
ناموم ياد شده و نيز كتاب&هاى تأليf شده پيره تعليم علود.شيوا بياموزتجويد،نحو و فقه ر

اى محمد بسـيـارا برى رد كه كار يادگيـرح بـوى خشك و بـى&رومان،به قـدرآن&ها در آن ز
ه چندانى از اينن آن كه بهرى پس از يك سال و نيم،بدواين،ومالل&آور مى&ساخت.بنابر

د.آن&گاه،به قصداجعت نمود مرادگاه خود و به زك كرا ترد،مسجد احمـدى رم بگيرعلو
اجدود.اندكى پـس از ازاج كردوى،ازداختن به شغل كشاورزاقامت دائمى در آن جا و پر

اه شهر طنطا،چندداند.محمد عبده،در رگرا به مسجد احمدى بازى رش بار ديگر،وپدر
شن&بين به نام شيخد كه با عالمى رود.در آن جا بوا در دهكده كنيه&اورين اقامت كرى رروز

ىا در وق تعليم رد و شـوى گذارانى بر واودرويش آشنا شد.هم&صحبتى با شيخ تأثير فـر
نىد اشتياق روز افزوگشت به مسجد احمدى،در خوى پس از بازنه كه ود،آن&گوايجاد نمو

هد،به ويژاى او كسالت&آور& نبـوس،ديگر برد.دروس و بحث احساس مى&كرنسبت به در
د،سى داده شده بوش تدريس و نيز در كتاب&هاى درهايى در روكه در مدت غيبت او تغيير

اد.محمد،چند ماهى ركه باعث قابل فهم&تر شدن و كاسته شدن از خشكى آن&ها شده بو
هاىى نيـازد و بسته مسجد احمدى& پاسـخ گـود.اما،محيط محـدوى نمودر آن جا سپـر

هر ادامهد،تا،در جامـع ازك كره ترا به قصد قاهرى طنطا رد.واز محمد نبـوح بلند پرورو
ادى متعصبى افرت سنتى سوگار به صورچه در آن روزهر نيز،اگرتحصيل دهد.جامع از

دنده&هاى شاخصى چشم مى&خوره مى&شد،اما در ميان اساتيد آن،گه گاه چهرى ادا رو قشر
خور داشتند.از آن جمله؛ شيخ حسن الطويلى درى شخصيت محمد تأثيركه در شكل&گير
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حى اساسى درل رود.اما،آن چه تحواهد و پاك و بسيار ساده زيست بود.او،عالمى زبو
د.ى،با سيد جمال&الدين اسدآبادى بود،مالقات ومحمد عبده ايجاد نمو

ددى بوى،مرد مصر شـد.وارهـ.ق،سيدجمال الدين اسـدآبـادى و١٢٨٨در سال 
انمند.او،در سخن گفتنى و از نظر جسمى تواى حافظه&اى قـوبلند همت،شجاع،دار

حدتد.شعار اصلـى او،ود مى&نموا شيفته خـونده&اى رد كه هر شنوه دست بوچنان چيـر
ه&اى ازد.سيد جمال،به تدريس پارفته مسلمانان بـواسالمى و احياى عظمت از دست ر

ى حاضرس وديد.از جمله كسانى&كه در حلقه درل گرم عقلى و نقلى در مصر مشغوعلو
د،باعثان استاد و شاگراواك&هاى فرت نيز اشترش و ذكاود.هومى&شدند محمد عبده بو

نه&اى كه بيش&تـرد.به گوجسته&ترين طلبه سيد&جمال&الديـن شـوشد تا محمد،تبديل به بـر
هر بهفت و آمد به ازدند.محمد عبده،در عـيـن رى مى&كرا با يك ديگر سپـرد رقات خواو

د و در سالكـرا آغازد رتشويق سيد جمال&الدين،تالش&هاى علمى و اصالح&طلبـانـه خـو
نامه&هاى مـصـر و ازاندنـى در روزشتن مقالـه&هـايـى جـذاب و خـوع به نـو، شـرو١٢٩٠

مان،بيش&ترى در اين زد.محور مقاالت وام»نموه تاسيس يافته«االهرنامه تازجمله،روز
،از پايان&نامـه١٢٩٤د.محمد،در سـال تعليمات و انديشه&هاى القايى سيـد جـمـال بـو

ل شد.هر به تدريس مشغوم ازد و اندكى بعد،در دار&العلوهر دفاع نمود در ازتحصيلى خو
د &فصلى نو درا بنا نهاده بوطنى&كه اسدآبـادى آن رب وعضويت محمد عبده،در حز

شور و بـاانان پرطنى،به جذب جـوب وى حزه دود شماران مرى،به عنـود.وندگى او بوز
دن احساسـات و&داخت.بيدار نمـوانى به آنان پـرى و نيز تعليم فن سـخـنـراستعداد مصـر

صه سياست از جمله اقدام&هاى اساسىد به عراى ورودن آنان براطf ميهنى و آماده كرعو
طنى به شمار مى&آيد.ب وعبده و سيد جمال در حز

ابستگى زيادى به انگلستانمت مصر كه وشايند حكوطنى،خوب وفعاليت سياسى حز
د.عبده پس از براج شود.همين امر سبب شد،تا سيد جمال&الدين از مصر اخرداشت&نبو

دد.اما،اود باز گرادگاه خوار شد كه به زم شد و قرم،محكود در دار&العلوى از سمت خوكنار
ه ماند.مه قاهرمخفيانه در حو

ابى پاشا،نهضت سياسىى،به نام عراضى مصران نارد كه يكى از افسردر همين ايام بو
ى عبده با او،سببفقيت&هايى نيز دست يابد.همكارانست به مود و توا در مصر آغاز كرر
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د و سپسندانى شوابى&پاشا،محمد عبده نيز،دستگير و زشد تا پس از شكست نهضت عر
ى،پس از تبعيد به استادش،سيد&جمال&الدين اسدآبادى&كهدد.وج از مصر تبعيد گربه خار

ثقى»ه&الوى يك ديگر&مجله«عرود&ملحق شد و در آن جا با همكاراينك در پاريس به سر مى&بر
گى بارزى انگلستان،ويژى و مخالفت با سياست&هاى استعماردند.افشاگرا منتشر نمور

د استقبال شديد مسلمانانش مورتاهى پس از انتشارثقى،مدت كوه&الود.عرواين مجله بو
ار داشتندذ انگلستان قـرمت&هاى مصر و هند كه تحت نفوى كه حكـوفت،به طورار گرقر

ندگان آن،جريمه&هاى سنگين معيـنانندگان و نگـاه&داراى خوده و برع كرا ممنود آن ر&ورو
»انجاميد.عروه&الوثقىه به تعطيلى مجله«ن،باالخرافزودند.اعمال فشار روز&كر

ى،در آن جات شـد.وهسپار بـيـروفت و محمد عبـده نـيـز،ران رسيد جمال بـه ايـر
اداخته و اصالحات دينى را كنار گذاشت و به كار تعليم و تربيت پرفعاليت&هاى سياسى ر

لمان،محصوحى بر مقامات بديع&الزح نهج&البالغه و نيز،شرفت.كتاب شرگره از سردوبار
گشتد و عبده،امكان بازضاع سياسى مصر تغيير نمـوان است.اندك اندك،اواين دور

استخود كه با اين درا نموم رى،بار ديگر تقاضاى تدريس در دار&العلوا يافت.وطن ربه و
ل به كاران قاضى مشغوه دادند كه در محاكم مصر،به عنوى اجازافقت نشد.اما،به ومو

ش،گذشت و&پسرفيق پاشا درد&خديو توت بول قضاود.در همين هنگام&كه شيخ مشغوشو
ى كار آمد.خديو عباس پاشا رو

شورانان پران داشت.او،دسته&اياز جواوت&هاى فـرش تفاوافكار عباس پاشا،با پدر
د.شيخ محمد عبـده كـهد جمع كرد خوكت داشتند ـ گـرابى پاشا شـرا كه در نهضت عـرر

ى اصالحاتىسيله وديك ساخت تا به وا به خديو عباس نزد را مناسب ديد& ـ خوقعيت رمو
شاند.هر جامه عمل بپوجامع ازه آرزو داشت،دراركه همو

افقـت خـديـو ول مساعـدت داد.مـوفت و بـه او قـوا پذيـرخديو عـبـاس پـاشـا،او ر
ن ساخته وگوا دگرهر رضع كلـى ازثر نيفتاد اما،وچه به طور كامل مـوتالش&هاى او،اگر
ند.ه&مند شوات بهركات اين تغييران بعدى از برشنفكرى از روباعث شد تا بسيار

دمه&هاى اجتماعى مرمحمد عبده،در عين حال به اصالح انديشه&هاى دينى ساير گرو
آن مى&دانست.ست قرد،تفسير درسيدن به اين مقصوا جهت راه رنيز مى&انديشيد و بهترين ر

آن همت گماشت.از اين رو،به برپايى مجالس تفسير قر
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گ،از جمله مخالفت&هاى او با ادغام محاكم&عادىچك و بزراما،بروز چند حادثه كو
ت&تشريf»اى دستور خديو،مبنى بر اعطاى«كسوعى،و نيز مخالفت با اجرو محاكم شر

د.همين مسأله،سبب شـد،تـاهم زا بـرهر،ميانه عبده و عباس پـاشـا رخ ازبه يكى از شيـو
دم لكه&دارد مرا نزاى شيخ،اعتبار او راض به فتاواه اعترصت يافته و از رى فرخى مخالفان وبر

چه شيخ از اين همه گستاخى وى بستانند.گـرا از واند مقام«افتاء»رند.و نيز،شايد بتوساز
د كه دست از استقامتى بيش از آن بـوحى ود،اما عظمت رونج بـواهانت،به شدت در ر

ا &نداشت.ى ديگر تاب و تحمل اين همه مصيبت رد.اما،جسم وبكشد و تسليم شو
 و١٣٢٣ا از دست داد،تا اين كه در سـال د رشيخ محمد عبده،كم كم سالمتى خو

گذشت و دنياى اسالم،يكى از عالمان خدمتطان درى سر سالگى،بر اثر بيمار٥٧در سن 
ا از دست داد.د رار خوگز

تند از:ى عبارآثار و
ت و اهميت و حقانيت اسالم.فت نبوحيد،در شناخت خدا و معرساله التو.ر١
نگى عالم حق و عالم خلق.ده بخش است،در چگوازدات،شامل دوارساله&الو.ر٢
ع علم كالم.ضوانى،از العقائد العضديه،با موح جالل الدين دو.حاشيه&اى بر شر٣
ح نهج&البالغه..شر٤
مان.ح بر مقامات بديع&الز.شر٥
ح بر البصائر النصيريه در فن منطق..شر٦
انيه..اسالم و النصر٧
.تفسير المنار.٨

فى تفسير�المنارمعر
دد دارجوى وان قدردر ميان آثار به جاى مانده از شيخ محمد عبده،تفسير عظيم و گر

هى از اهل فن،در شمارت يافته است.اين تفسير،به باور بسيار»شهرتفسير المناركه به نام«
فيق نيافتچه شيخ،توشته شده است.گران اخير نوگاربهترين تفاسى رياست كه در روز

اندسيده است &مى&توساند،اما همان مقدار از تفسير&كه به انجام را به پايان بركه اين تفسير ر
د.فته شوآن به كار گراى فهم باقيمانده قران كليدى بربه عنو
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ان شيخ محمد عبده بـراوجه تمايز المنار،از ساير تفاسير،تاكيد فـرجسته&تريـن و بر
تى در آخرستگـارآن است،كه سعادتمندى در دنيـا و رجنبه&هاى هدايتى و اخالقـى قـر

ا ازشيده است،تا اصالح اخالقـى راقع،عبده كوار شده است.در وبشر،برپايه آن استو
اين،در دسته&بندى تفاسير،المنار در شمـارهگذر اصالحات دينى تحقق بخشد.بنابـرر

د.ار مى&گيرتفاسير هدايتى قر

ى محمد عبدهاى تفسيرخى آربر
دگار مورى&كه تا آن روزن تفسيرناگوش&هاى گود،از روعبده،در مقدمات تفسير خو

ده است&سخن مى&گويد.جه مسلمانان بوتو
ع ازد كه در اين نـوفته و بيان مـى&دارآن رفى تفسير ادبى قـراغ معرى نخست،به سـرو

ن بالغى وا از ساير كتاب&ها،به اعتبار فـنـوشد،امتياز كتاب خـدا رتفسير،مفسر مى&كـو
ابى وه تفاسير اعرتاهى دربارح كوفته در آن بيان كند.سپس،به شرجسته به كار رمعانى بر

د.در هميندازار داده&اند،مى&پرد قـرآن نصب العين خوا در قصص قرد رى كه نمـوتفاسير
ع از تفاسير،بيش&تـر بـهد،كه اين نوآن سخن به ميان مـى&آورحال،از تفاسير غريب&الـقـر

د.دازآن آمده است،مى&پرالفاظ و لغات كمياب كه در قر
ىمينه&هاى ديگرى،زآن،تفاسير كالمى،تفاسير اشـاره احكام القرگفت و گو دربار

دده است.ايشان در پايان تصريح داره كرش به آن&ها اشارهستند كه او،در مقدمات تفسير
ىار دهد.وجه قـرد توا به اعتبار هدايتى كـه در آن آمـده اسـت مـورآن ركه مفسر بـايـد قـر

د از اين كتـاب&ئيم،مقصـودم بگومى&گويد:نخستين قدم در تفسير اين اسـت،كـه بـه مـر
ا كه هدف اصلى كتاب خـداى كه انجام مى&دهيم،بايد هدايـت رچيست؟يعنى،تفسـيـر

عى است.ا،جز هدايت و اصالح جامعه،هر هدفى،فـردم منتقل كند. زيـراست &به مر
دم نشان دهيم.به نظر شيخا به مرش، جنبه&هاى هدايتى اين كتاب رپس،ما بايد با يك رو

تند از:احلى است كه به طور خالصه،عباراى مرمحمد عبده،تفسير دار
فته است،باآن به كار رممكن است الفاظى،كه در قر:آندات قر.فهم الفاظ،يا مفر١
د،بايد دقت كافى بهت باشد،در اين موراه يافته است متفـاودم رى كه در زبان مرآن چيز

عمل آيد.
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ت مطالعه در آثار ارباب بالغت بهاين مهم،با كثر:آنىب آيات قر.تحقيق در اسلو٢
د.اهم مى&آورا در مفسر،فرآن و اساليب آن ره قرعى بينش خاص درباردست مى&آيد،و نو

ت وامل عـزه انسان و عومفسر،بايد از سنن الهـى،دربـارال بشر:گاهى از احـو.آ٣
آن كريم در هدايتاند،به مقاصد قرگاه باشد تا از اين طريق بتوذلت،ايمان و كفر انسان آ

د.آدمى پى ببر
گـاهـى از عـلـم و عـمـل و تـأثـيـر:آش اصـحـاب اوه پـيـامـبـر و روگـاهـى از سـيـر.آ٤

ىى و اخروى&هاى،آن&ها در امور دنيوگذار
ب و يـادم قبـل از اسـالم عـرال مرمفسـر،بـايـد از احـوآنـى:گاهى از هـدايـت قـر.آ٥

نه خلقآن چگود كه قرا بشناسد،تا به دست آوراهى آنان رامل گمرده و عوگاه بوب،آعرغير
ن شده است.هنموى سعادت را به سور

د تاده و تالش دارآن گله&مند بوداشت ما از آيات قرنگى برشيخ محمد عبده،از چگو
آن آشنا ساخته و انديشـه&هـاىح قرف و معانى بلـنـد و روا با مباحـث ژرجامعه اسالمـى ر

دايد.ا از اذهان آنان بزافى رم و خرهومو

املنارش شيخ محمد عبده دررو
جه بهاند و سپس،با توا مى&خـوهر،نخست،آيه&اى ر شيخ،در مجالس تفسيـر در از

د بحث،از آيات عقايدداخت.چنان چه آيه مورح و بسط آن مى&پرساير آيات مشابه به شر
د،آشكار مى&ساخت.و اگر آيـهن آن آيه پديد آمده بـواموا كه پيرده&اى رهاى بيهـود،باوربو

د.در خاللح مى&كرا مطرك آن رد،آثار آن در اصالح جامعه و نيز زيان&هاى تراخالقى بو
ى بهد و با شفقت و دلسـوزى،گه گاه به مسائل روز جهان نيز گريـز مـى&زمباحث تفسيـر

محور تفسيرا برا و اهداف اصالحـى&اش رال مسلمانان نگريسته و تمامـى آراعمال و احو
ار مى&ساخت.آن،استوقر

هر برپا نگه داشت.ا در از)،مجالس تفسير ر١٣٢٣ تا ١٣١٧د شش سال (عبده حدو
د كه مباحثضا بوشيد&رى،يعنى،محمد رد و هم فكر وجسته&ترين شاگردر اين مدت،بر

دو ايشان تصحيح و تكميلضه مى&كرا بر شيخ عرده و آن&ها را يادداشت كرى استاد رتفسير
ا عهده&دار مى&شد.آن ر
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د عبده نيست سخنى دور از حقيقت،الفاظ خوًد كه تفسير&المنار،دقيقااگر گفته شو
لضا.به قـوشيد رات از رد و امالى عبـارا،بيش&تر،انشاى معانى از شيـخ بـونيست.زيـر

جمان افكار من است.ضا ترشيدرشيخ محمد عبده؛ر
دارد مگر در مواجعه نمى&كـرى مرد،كه به هيچ تفسير ديگـرش تفسير عبده اين بـورو

فط به صرى و مربود.گاه به منابع لغوع مى&كرجوجز جاللين رنادر،كه به تفسير بسيار مو
فت.ه نساء پيش رسور١٢٦تيب،تفسير عبده،تا آيهو نحو نيز استناد مى&جست.بدين تر

ه،تاا با همان شيـوضا كار ناتمام عبده رشيدرت استاد ناتمام ماند.سپـس،راما،بر اثر فو
ان قدر ناتمام ماند.ى،اين تفسير گرگ وسf ادامه داد.با مره يو سور١٠١آي�

سيدقى در مجله المنار مصر به چاپ مى&رت پاورگ،نخست،به صوراين تفسير بزر
و سپس،جدا گانه چاپ شد.

ه اعجازى عبده درباراى تفسيرآر
آنى به شمار مى&آيد،كه از ديربازم قرآن،از جمله مباحث اساسى در علواعجاز در قر

ه&اىآن،معجزده است.اثبات اين كـه قـرل نمود مشغـوا به خوان و محققـان راذهان مفسـر
ده دين تهديدت ثابت نشدن اين مساله،شالود كه در صورالهى است،آن قدر اهميت دار

ى شخصت،از سوآن در عصر نبوچه مساله اعجاز قراهد ريخت.اگرفرو خوًشده و اساسا
ان&هاى بعدى كسانى پيدا شدنـد كـهر به طور كامل حل و فصل شد،امـا،در دورپيامـب

ان مسلمـاناين،متكلمان و مفسـرد كنند.بنابـرارشيدند تا به اين اصل اساسى خدشـه وكو
ا به طور جدى دنبالد ديدند،تا به منظور دفاع از مبانى دين اسالم،اين بحث رظيفه خوو

سىار دهند.آن چه در پى مى&آيـد،بـررسى قرد بررا مورن آن رناگـوده و از جنبه&هاى گـوكر
گاه&هاى شيخ محمدن اعجاز از خالل تفسير&المنار است كه بيان كننده نـظـرناگوه گوجوو

عبده مى&باشد.

.تحدى١
آن كريم از معاندانآن،مساله تحدى است.در قرن اعجاز قرناگويكى از جنبه&هاى گو

ه&هـاىه،همانند سوره و حتى يك سـورد،ده سوراى اثبات مدعاى خوت شده،تا بـردعو
ف&ترين آياتى كه دراهند شد.معروفق نخـوگز آنان موند.و نيز تاكيد شدكه هـرآن بياورقر
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ه است كه به آيـاتكه بقـره مبار سور٢٤ و ٢٣د،آيات د دارجـوآن مجيد ومينه،در قـراين ز
ف هستند.تحدى معرو

ن�اللها شهداكم من دوة من مثله و ادعوا بسورلنا على عبدنا فأتوان كنتم فى ريب مما نز«
عدتُة أدها الناس و الحجارقوا�النار التى وا فاتقولن تفعلوا وفان لم تفعلو*ان كنتم صادقين

)٢٣ـ٢/٢٤ه،(بقرللكافرين»

ده و دليل آن نيز اينآن بوترين نشانه&هاى اعجاز قربه تعبير شيخ عبده،اين آيه،از بارز
د به سران&هاى فصاحت و بالغت خوفته&ترين دوراب در پيشرمانى&كه اعراست كه در آن ز

انـدهس نخودى امى و درداختند&مرقابت و مسابقه مى&پـرده و با يك ديگر در اين فن بـه ربر
ىابراى برا ياران رضه مى&كند،كه سخن هيچ يك از فصيحان و بليغان آن دورا عرسخنانى ر

د:«من& مثله».اينه دارى اين سخن خداى تعالى اشاربا آن نيست. سپس،در مباحث نحو
آن است وجه است.نخست،آن كه ضمير«ه»در مثله،متعـلـق بـه قـراى دو وت،دارعبار

آن بياوريد.و ديگرمايد،سخنى همانند قردد.بدين معنى كه مى&فرلنا»باز مى&گربه«مما نز
ست&تر است.م درجـه دوآن كه&ضمير«ه» به«عبدنا»متعلق مى&باشد.به نظر عـبـده،ايـن و

س&د شده و بدين معنى است كه اگر كـسـى از لـحـاظ امـيـت(درارا،«من»بر«مـثـلـه»وزير
د اعتمادا مورد.و هر كس رد،پس بياوره بياوراند يك سورده و بتوابر بواندن)با پيامبر،برنخو

ا تاييد كند،اى شما شهادت داده و ادعاى شما رت كند تا برند دعوشماست،به جز خداو
اىا&كه دارده است.شيخ،در ادامه،آياتى را تاييد نمور(ص)ى محمدنه كه خدا،دعوهمان گو

تند از:د ياد مى&كند،كه عبارش تفسير& خوك با آيات ياد شده هستند&مطابق رومعانى مشتر
ن بمثله و لو كانآن اليأتوا بمثل هذا القرقل لئن اجتمعت االنس و الجن على أن يأتو«

)١٧/٨٨ا،(اسر»ابعضهم لبعض ظهير

ن الله ان كنتما من استطعتم من دوة من مثله و ادعوا بسوراه قل فأتون افترلوام يقوو آيه«
)١٠/٣٨نس،(يو»صادقين

ا من استطعتما بعشر سور مثله مفتريات و ادعواه قل فأتون افترلوام يقوه،آيه«و باالخر
)١١/١٣د،(هو»ن�الله ان كنتم صادقينمن دو

خى دانشمندان،در مكىچه برل شده&اند.اگره،در مكه و پشت سر هم نازاين سه سور
انى با سـوره،هم خوا مدنى دانسته&اند،اما سـبـك سـورده و آن رنس شك كره يـودن سوربو
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اء بهه اسرآن در سورا با همه قردم رند نخست،مرخى دانشمندان،خداود.به نظر برمكى دار
ه).اگرد و بقره هوسوره (دره،مثل آن و سپس،با يك سوره طلبيد.و سپس با ده سورمبارز

د.اهد بول و منطقى خومعقوًتيب كامالل كمك بگيريم،اين ترتيب نزواز تاريخ و تر

.اخبار از غيب٢
سيده باشد &نيزستى آن&ها به اثبات رقايعى در آينده و يا حتى گذشته&كه درخبر دادن از و

ى كه گذشت،اخبارد.همان طورد دارجوآن واز جمله نظريه&هايى است كه در بحث اعجاز قر
د.ط مى&شوده وبه اخبار از گذشته نيز مربواز غيب،منحصر به خبر دادن از آينده نبو

مش اطالعى ازد و قوانده بوس ناخول شد كه درآن بر كسى نازچنان چه گفته شد،قر
اآن رام پيشين در قرگذشت اقواين،ذكر سرام آنان نداشتند.بنابران و اقوداستان&هاى پيامبر

د و دره هـوان مثال،در سـورد.به عنوعى خبر دادن از غيب بـه شـمـار آوران،به نومى&تـو
مايد:ح مى&فرداستان نو

مك من قـبـل هـذاحيها اليك ما كنت تـعـلـمـهـا أنـت و ال قـوتلك من أنبـاء الـغـيـب نـو«
)١١/٤٩د،(هو»فاصبر ان العاقبة للمتقين

مايد:مى&فر(ع)سىه قصص،پس از داستان مو در سور
)٢٨/٤٤(قصص،»سى األمر و ما كنت من الشاهدينو ما كنت بجانب الغربى اذ قضينا الى مو«

مايد:مى&فر(س)ان،بعد از داستان مريمه آل عمرو نيز در سور
)٣/٤٤ان،(آل عمر»حيه اليكذلك من أنباء الغيب نو«

دن پيامبر و اين كه تا قبلچكيده آن چه گفته شد،اين است كه با در نظر داشتن امى&بو
ابده،و نيز بى&اطالعى اعـرس پيامبر نـبـواع دانش،در دسترعى از انـواز بعثت،هيچ نـو

جهىام گذشته،به دست مى&آيد كه اخبار از گذشته (غيـب)،وجاهلى از داستان&ها يا قو
آن است.ه اعجاز قرجوديگر از و

د شده،آن است كه اين داستان&ها،در كتب عهدين نيز آمدهاراشكالى كه در اين جا و
انيان تشكيـلديان و نصرا يهوى از ساكنان مدينـه رحالى است كه شمار بسيـارد.اين دربو

ان گفتد،مى&تـود و در اين مورد آنان اخبار از غيب نبومى&دادند.پس،اين داستان&ها نـز
ه،ازدن يك سورا به آوره آمده،اخبار از غيب نيست.بلكه آنان ره بقركه آيه&تحدى كه در سور
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انده است.ه خوابر باشد&به مبارزدن برى كسى كه با پيامبر از لحاظ امى بوسو

ب.اعجاز در بالغت و اسلو٣
ا من استطعتما بعشر سور مثله مفتريات و ادعواه قل فأتون افترلوام يقوه آيه«عبده،در بار

نه مى&گويد:و شايد منظور از تحدى،با،ا ين&گو)١١/١٣د،(هو»ن�الله ان كنتم صادقينمن دو
تده و آن عبارنه&اى خاص از اعجاز بوه،گوه ساختگى(مفتريات)،به جاى يك سورده سور

فـعن،كه از نظر بالغت و رناگوب&هاى گواحد و يكسان،با اسلـوى ودن خبراست از آور
ان اعجاز در بالغت ودم،از آن به عنوده و بعضى از مرابر بوشبهه از اذهان،با يك ديگر بر

ا&كه مشتمل بر داستانى مى&باشده&اى رت،كه جمله و يا سورده&اند.بدين صورب ياد كراسلو
سانند.اما،به ناچار يكى ازا برد،كه همگى معنا رن بيان نموناگوت&هاى گوان با عبارمى&تو

ىب لفظى و معنودن از عيواين جمالت،جمله&اى است كه از نظر زيبايى بيان و خالى بو
ارج و نهايت قـرد)،در اود مى&سـازارب آن خلل و(عيوبى كه به فهم و يا به تأثـيـر مـطـلـو

انضه كند،در حقيقت،ديگرا عردتر به اين جمله دست يافته و آن رد.و هر كس&كه زودار
ا نمى&دهد.و ازه&اى را،ساختار زبان چنين اجازان ساخته است.زيرسيدن به آن ناتوا از رر

آنى&كه در تفسير المنار آمده است&اين آيه است:جمله مثال&هاى قر
)٤٠/٢٨(غافر،»ل ربى الله…جال�أن يقون رن يكتم ايمانه أتقتلوعومن من آل فرجل موو�قال ر«

نه ساختاراء،چندگوه گفته شده است،كه اين جمله،با تاخير و تقديم اجزدر اين بار
د.اما،آيه ياد شده فصيح&ترين و بليغ&ترين آن&هاست.ا مى&پذيرر

ب و نظم بهت&هايى كه در اسـلـوا،با عبارآن كريم،بعضى از قصص و مـعـانـى ر قر
ه&طلبى،درع از مبـارزد.اين نوند&مى&آورتاهى و بلندى با يك ديگر اخـتـالف دارلحاظ كو

هدن ده سورا به آورنه كه مى&بينيم،آن&ها ريك قصه ساختگى ممكن نيست.پس،همان گو
د.اما،اين سور،بايد بـها باز مى&گـذارده و در حقيقت دست آنـان رت كـرساختگى دعـو

هى نيك(اسودن بر پند و اندرز و الگولحاظ جنبه&هاى هدايتى و بالغتى،سبك،شامل بو
آن باشد.گويـى،ه&هاى قرد،مانند سوراساس تعليم و تربيت تعيين مى&شـوحسنه)،كه بر

آن آمده،كناره&هاى داستانى قرده و در سورمايد،كه من آن چه اخبار از غيب بوند مى&فرخداو
آن بياوريـد كـهه&هاى قـره داستانى،مانـنـد سـوراهم،ده سـورم و از شما مـى&خـومى&گـذار
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م،همانندب و بالغت و ساختار و مفهـوغين باشد،اما،از نظر اسلـوعات آن دروضومو
ابر شمااف مى&كنم،كه پيامبر امى،در برفق شديد،من اعترآن باشد.اگر،موه&هاى قرسور

ده استه كرنه كه شيخ محمد عبده اشارده است.حاصل آن كه،ـ همان&گوشكست خور
اتنگى چينش كلمات و عبارآنى و نيز،چگوات قره&گزينى در عباراژانتخاب كلمات و و

ا جايگزين كلمه&اى سازيم،تمامىنه&اى است كه اگر كلمـه&اى ردر كنار يك ديگر،به گو
ده و ازب،به شدت لطمه خورا نداشته و از نظر بالغت و اسلوگى&هاى كلمه اصلى رويژ

اهد شد.نظر معنايى،نيز مختل خو

فه.نظريه صر٤
گاهفه است.يعنى،هرآن،نظريه صره اعجاز قرجويكى ديگر از نظريه&هاى در باب و

ه و يااده الهى،انگيزد،با ارآن بيـاورآيد،تا سخنانى همانند قـرصدد بردى از معاندان درفر
فع و منصـرا از اهتمام به آن عمل ممنودانده شده و آن شخص،قهـرگرد برداعيه از آن فر

ده و چنين مى&گويد:د كرا رفه ردد.شيخ محمد عبده،نظريه صرمى&گر
حمتا از زد رند خوست داراد تنبل و سستى است كه دوص افراين نظريه،مخصو

ىا،امرآن ردن قره بوده ساخته و معجزاين مساله آسوبحث،تحقيق و تفكيـر،در
آن بدانند.ج از قرخار

آن.نظم قر٥
آن است.آن،نظريه نظم قـرح شده،در مبحث اعجاز قـرى&هاى مطريكى ديگر از تئـور

د،كالمى است اعجازدى خوآن به خوفه،مبنى بر اين است كه قرعكس نظريه صراين نظريه،بر
د.يعنى،كه بشر به طور طبيعى،ازت دارى تفاوآن،با ساير آثار بشـرآميز،و نظم و تاليf قر

ى چنين مى&گويد:ه اين تئوران است.شيخ محمد عبده،دربارآن ناتودن كالمى مثل قرآور
نى عجيبت است از اشتمال آن بر نظمى غريب و وزآن،عباراين جنبه از اعجاز قر

ت است.ده&اند&متفاون استنباط كرب تاكنوشى خاص،كه با تمامى آن چه&كه بلغاى عرو رو
سلد به بخش&هاى مرده&اند؛نخست،نثر كه خود كره محدوا به دو گروآنان،نظم سخن ر

٤دد.(در نهايت جز تقسيم مى&گرم:نظم،كه به قصيـده و رد.دوو مسجع تقسيم مى&شو
ه&هاى ياد شده جاىان در هيچ يك از گروا،نمى&توآن رد).اما،نظم و سبك قرنه مى&شوگو
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سخت پيامبر است&آن گاه كهه&كه از دشمنان سرليدبن مغيرد.وداد و از آن&ها به حساب آور
ب هيچ كس نسبتگند،در ميان عرد،مى&گويد:به خدا سوآن رو به رو مى&شوبا آيات قر

گند،جز و نه به قصيده و نه به اشعار جنى.و به خدا سوبه شعر،از من داناتر نيست،نه به ر
ده و در سخن او،شيرينى) مى&گويد،به هيچ يك از آن&ها همانند نبو(ص)آن چه او (محمد

آند،قران مى&شوآن ناتوه ساختار قرنه تعريf دربارائه هر گون،از ارد.و چود دارجوخاصى و
گذار مى&نامد.نه اى سحر تاثيرا گور

مايد:ايد:و به همين دليل،خداى متعال مى&فرعبده،در ادامه مى&افز
)٧٤/١١(المدثر،»حيدانى و من خلقت وذر«

گ و نيز عجيب&ترين عجايبآن،يكى از امور بزرم كه مساله نظم قرگند مى&خورو سو
ه آن بسيار سخن گفته&اند،اما،هيچچه دربارند.و اگرده و بنگراى آنان كه تفكر كراست بر

احد نيست،بلكه،صدب وش و يك اسلوده&اند.اين نظم،به يك روا ادا نكريك حق آن ر
تاهى و بلندى با هـمه است،كه در كوسور١١٤آن،شامل نه و حتى بيش تر است.قـرگو

ند&تاه بلند&كه هر يك،بيش از يك صد آيه و يا دويست آيه دارند.از هفت سورت دارتفاو
تيـلد و با هنگامى كه ترتاه،كه گاه شامل سه آيه يا بيش&تر مى&شـوسط و كوه&هاى متوسور

ثر معانى آن كمك مى&كنند.ك موده و به دراز بود،شبيه آوانده مى&شوخو
ده و از لحاظ نظـمت بـوتاهى و بلندى مـتـفـاواصل و نيز كـوبا اين كه آيـات،در فـو

كيب مفاهيم بلند،از صفات خداى متـعـال،ند اما،همه آن&ها در ترهمانندى با هم نـدار
نام&هاى نيك او،آيات او در آفاق و انفس،پندها و اندرز&ها و امثال همانند هم مى&باشند.

ان وب و نظم،اعجاز به حساب نـيـامـده و شـاعـراگر،كسى بگويد كـه اخـتـالف اسـلـو
انمه&هاى شاعرند،مى&گوييم،هر قدر كه منظونويسندگان نيز هر كدام،اسلوبى خاص دار

د.و هر قـدر كـهج نمى&شـول از گذشتگـان،خـارت شد،باز از بحور شـعـر مـنـقـومتفـاو
گانه كالم&كهاع چهارت باشد،باز از انوخطبه&هاى خطيبان و كتاب&هاى نويسندگان متفاو

ن نيست.انده شد،ـ بيروه آن&ها سخن ردر آغاز دربار
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آن،به سبب تأثير آن،در دل�ها و عقل�هاقر.اعجاز٦
جه از اعجاز مى&گويد:هيچ كالمى در تاريخ بشر شناختـهه اين ومحمد عبده،دربار

ل داشته باشد.اين،كالمى اسـت كـهب و عقـوآن در قلوى همانند تاثيـر قـرنشده كه تاثيـر
شان ساختـهده و از عقايد و تقاليد گذشتـه دورن كـرگوا،دگرب رعادات و طبايع امت عـر

اكنده،يك امـتاست.از امت جاهلى،يك امت با ادب و حليم ساخت،و از قبـايـل پـر
اكنـدهاسر عالم پرا در سرن رم و فنواحد ساخت كه عقايد و فضل و عدل و تمدن و عـلـوو

جه ازع اعجاز،بعضى از حكيمان اروپا هدايت شده&انـد.ايـن وساخت.به كمك اين نـو
ه&هاى عيسى وا،در پاسخ گويى به مسيحيانى كه مى&گفتند:محمد،فاقد معـجـزاعجاز ر

آنع،قرخضوع وقتى با حالت خشودند،كه محمد ونه استدالل مى&كرسى است،اين گومو
ان پيشينه&هاى پيامبرفق&تر از تمامى معجـزد،در جذب دل&ها به ايمان،موت مى&كرا تالور

١د.عمل مى&كر

آن در سالمت آن،در اختالف.اعجاز قر٧
ى،خالىخالف كالم بشرآن،برى از اعجاز قرجه ديگرأى شيخ محمد عبده،وبنا به ر

ند،در اين آيه نيز،همين است:ده خداومواد از فردن آن از تناقض و اختالف است.مربو
آن)از؛اگر(اين قـر)٤/٧٢(النسـاء،»اا فيه اختالفا كـثـيـرجدولو كان من عند غير�الـلـه لـوو«

ى مى&يافتيد.د،بى&شك در آن تناقض بسيارجانب كسى غير از خدا بو
د،كه دانشمندانى اقدام به تأليf و چاپ كتاب&هـايـىان&ها ديده مى&شـودر همه دور

جهت اصالح مطالب همان كتاب،از لحاظ لفظ ومى&كنند.اما،پس از مدتى،اقدام در
انا كه قبال به عنوخى مطالـب رسانند.چه بسا،بره به چاپ مـى&را دوبارمعنا داشته و آن ر

ند.ايندازح و تعديل در آن&ها مى&پردند&به كلى تغيير داده،و يا به جرده بواز كرنظر قطعى ابر
ى است.گى&هاى كالم و انديشه بشراز ويژ

ند،تفسيرد.بعضى از سخن خـداود ندارجوض واما،در سخن خداى تعالى،تعـار
ضىخى شاهد و دليل آيات ديگر مى&باشند.چنان چه،تعـارده و بر&كننده بعضى ديگر بو

ض،به دليل دقت نداشتن و يا كج&فهمى ماست،نه از تعارًالدر اين ميان به چشم آيد،معمو
در آيات الهى.
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آن،ظهور يافته و بهه&هاى بلند قـرنه اعجاز در سوربه نظر شيخ محمد عبده،اين گـو
ند.ا ندارجه از اعجاز رآن،اين وچك قره&هاى كوسيده و سورت رثبو

م دينىعلوى ون�گذارآن،در قانو.اعجاز قر٨
ل عقايد،احكامآن،اشتمال آن بر دانش الهيات،اصوه اعجاز قرجوجهى ديگر از وو

آن كريم در مسائلط به آداب و فضائل اخالقى است.هم چنين،قرانين مربوعبادى و قو
مان و مكانى،مناسـب واى هر زده كه بـرى كرنگذارسياسى،اجتماعى و مدنى نيز،قـانـو

ده ود بوآن،بر تمامى كتب آسمانى پيش از خوى قرترا است.اين،يكياز داليل برقابل اجر
ب عالم وق و غرض،از مسلمان و غير مسلمان،از شرتمامى دانشمندان منصf و بى&غر

انان مثال،يكى از سياست&مداراهى مى&دهند.به عنوى،گوترحتى دشمنان اسالم بر اين بر
دهش آورش اخيـرارلت بريتانيا در مـصـر،در گـزامر،نمايـنـده دود كرانگليسى،بـه نـام لـر

انين اجتماعىمينه قوفقيت مصر شده است.اما،در زانين دينى اسالم،سبب مواست:قو
 سال پيش است.من١٠٠٠ط به انين مربوا،اين قوفقيتى نداشته است.زيرو سياسى،مو

انين،كتاب و سنتدم،منظور شما از اين قوال كر(عبده) به او نامه&اى نگاشته و از او سئو
ا نيز با آن آميخته&اند؟د رده و ديدگاه&هاى خوضع نموانينى است كه فقيهان والهى است و يا قو

ند؟اگر،منظور شما،كـتـاب وو خو د نيز،در بعضى از آن&ها با يك ديـگـر اخـتـالف دار
اب من نامه&اىى،در جوسنت الهى است،من آماده پاسخ گويى به شبهات شما هستم.و

انينخى قـوم برد،بلكه،منظـورشت و اظهار كر د:منظور من،دين اسالم فى&نفسه&نـبـونو
ده&اند.ضع كرد كه عالمان وفقهى بو
ترينم كه ياد شد،برده و اين علوآن بوه اعجاز قرجوترين وجه از بارزن شك،اين وبدو

م گشته وى اين علوصه يادگيـرد عرارات دهند،تا ود جردانش&ها هستند.كسانى كه به خو
دد كه يك فـرنه امكـان دارف كنند،اندك هستنـد.پـس،چـگـواه صـراين را درد رعمر خـو

ىد ون آن كه هيچ دانشى نـزش سپريشده است& ـ بـدوم از عمـرانده،كه دو سـوس&ناخودر
آن كه همها داشته باشد؟مگرشـن راهينى روانين كامل و برائه چنين قـوان ارد ـ تويافت شو
ند تعالى باشد.حى از جانب خداواين&ها،و
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آنى از قرمان،در ابطال چيز.عجز ز٩
ه اعجاز اين كتاب مقدس،شيخ محمد عبده،چنين مى&گويد:جو«در بيان يكى ديگر از و

ند،در تمامى آفريده&ها از جمادات،ى از نشانه&هاى خداوآن،تبيين&كننده بسيارقر
صيf كنـنـدهان و انسان است.اين كتاب الـهـى،هـم چـنـيـن،تـوگياهان،حـيـو

مينه زگان است.و نيز،دربارشيد،ماه و ستارنگى آفرينش آسمان&ها،خـورچگو
دخانه&ها و چشمه&ها سخن گفتـه اسـت.و در آن،ا و ابر و آب درياهـا و روو هو

اىى از امت&هاى پيشين آمده است.همه اين اطالعـات،در ازگذشت بسيـارسر
اين كتاب حفظ شدهى درن هيچ تغييرفش بدوده سده و نيم،با كلمات و حروسيز

انسته يك آيه از آن وگز نتوفت علم و دانش،در سده&هاى اخير نيز،هراست.پيشر
ا به اثـبـاتده و يا بطالن يك خبـر از اخـبـار آن را نقض كـريا يكى از احـكـام آن ر

د، فلسفهخ نموا منسوايع امت&هاى گذشته رد كه شرآن بواقع،اين قرساند.در وبر
اى تاريـخا زير و رو ساخـت،و بـرليه بشـر رد،و دانش&هـاى اوان كـرا ويرنـان ريو

نه اعجاز،با آن چه كه در بحـث سـالمـت ازار داد.و اين گوفلسفه&اى جديـد قـر
ت است».اختالف آمده است،متفاو

دل بواى بشر مجهودن مسائلى كه برشن نموسيله رو.اعجاز،به و١٠
ل آن ناشناختهمان نزوشن&گر بسيارياز مسائل علميو تاريخى است،كـه در زآن روقر

م طبيعى و تاريخ&بشر،سيله اكتشاف&هاى جويندگان و محققان در علـود و بعدها،به وبو
ه عدم نقض،تبه&اى باالتر از آن چه مى&باشد كه در بارشن شد.اين بحث،مراين حقايق رو

ه مى&كنيم:خى از آن&ها اشارديم.در اين جا،به برآن ياد كردر قر
)١٥/٢٢(الحجر،»اقحسلنا الرياح لوو ارمايد:«ند مى&فرخداو

انش بارا ـ كه به بارهـا رد در ابرى بادهاى سرگذارد كه اثره اين آيه،گفته مى&شـودربار
ان&هاى نر و ماده همانند ساختـه اسـت.و هـنـگـامـى&كـهى حيومى&انجامد &به جـفـت&گـيـر

دانشمندان اروپايى،به اين حقيقت دست يافتند،پنداشتند كه كسى پيش از آن&ها بـه ايـن
دتر،اب&زودند كه اعرآن اطالع داشتند&تصريح كرخى از آن&ها&كه از قرد.برسيده بواقعيت نرو

ى»،استاد زبان عربى دانشگاهفق به تحصيل اين دانش شدند.از آن جمله،«مستر اخبيرمو
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اختان ردتر از ما فهميدندكه بادهـا درده سده زوان&ها سيـزد گفته است كه شتر&چـرآكسفور
د،عمل لقاح بين نخل&هاى نر و مـاده انـجـاماب با دستان خـوى،اعرد.آربارور مى&سـاز

ان هم&كهى از مفسرا انجام مى&دهد.بسيارمى&دادند.اما،نمى&دانستند كه باد نيز اين عمل ر
ده&اند.ا حمل بر مجاز كرا در نيافته&اند&آن راين حقيقت ر

انبتنا فيها مـناسى والقينا فيها روض مدد�ناها واالرومايد:«و نيز،خداى تعالى مى&فـر
)١٥/١٩(الحجر،»نكل شى�ء موزو

ا،دانشمندانن»،بسيار شگفت انگيز است.زيردن كلمه«موزواين آيه،به لحاظ آور
ن تشكيلناگوان عناصر گوده&اند،كه ميزمتخصص در علم شيمى و گياه&شناسى ثابت كر

د يك دهم و يا يكت،معين شده&اند؛حتـى در حـدودهنده گياهان،به دقيق&تريـن صـور
م.صدم گر

ان گذشته به ذهن بشر خطورت،در دورى به اين صورتحقيق در مسائل علمى،چيز
اند باشد.ه نمى&توآن در بيان مسائل علمى،جز معجزاين،دقت قرد.بنابرده بونكر

ىنتيجه�گير
ه تفسير و نيز بحث اعجاز،نتايجا و نظريه&هاى شيخ محمد عبده،درباراز مطالعه آر

زير به دست مى&آيد:
آن،يعنىليه قرد اوده و مى&گويد:آنان از مقصوان پيشين انتقاد كر.از تفاسير مفسر١

ن نحـو وناگوه گـوجون ومى&هايى،چـوگرشاد غفلت ورزيده و بـه سـركسب هدايـت و ار
ل شده&اند.بالغت و اختالف&هاى فقهى و كالمى مشغو

آن وش انقالبى او و اين كه قـرآن و نگرى،بر جنبه&هاى هدايتى قـران واو.تأكيد فر٢
ا،در شمار تفاسيرد،تفسير او رى نمودم،جارندگى اجتماعى مرا بايد در متن زاحكام آن ر

ار مى&دهد.هدايتى و انقالبى و اجتماعى قر
ه بر آنارا اميت پيامبر دانسته و هموجه اعجاز رآن،مهم&ترين و.در بخش اعجاز قر٣

د.تأكيد دار
ل افكار تنبل و كسل مى&داند.ا محصوفه،اعتقادى نداشته و آن ر.به اصل صر٤
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مى.آن»،استاد على&كريمى جهرذ قرنه&هايى از تاثير و نفوع كنيد،به كتاب «نموجوـ جهت اطالعات بيش&تر،ر١




