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چکیده
یــژه نهضت هــای  و بــه  بــا نهضت هــای اجتماعــی،  اخیــر،  قــرن  قــرآن در دو  تفســیر  یــخ  تار

ــك  ــه در ی ــری ن ــداری و بیدارگ ــن بی ــت. ای ــوده اس ــراه ب ــالمی هم ــع اس ــی در جوام ــالح دین اص

کــه همچنــان  گســتره ای وســیع، موجــی را ایجــاد نمــوده  ــه در یــك مــکان، بلکــه در  زمــان و ن

ادامــه دارد. 

ره  یــم در دو کر گــذار در دانــش تفســیر قــرآن  گرایش هــای مهــم و تأثیــر  گرایــش اجتماعــی یکــی از 

گرایــش، تحــول اندیشــه مفســران از دیــدگاه فــردی و اخــروی،  معاصــر اســت. نقطــه تمرکــز ایــن 

گرایــش اجتماعــی، مبانــی  بــه دیــدگاه اجتماعــی اســت. و بــه رغــم اقبــال مفســران معاصــر بــه 

یســنده ایــن مقالــه ضمــن مطالعــه و بررســی  کــه نو اصلــی آن بــه روشــنی تبییــن نشــده اســت 

گرایــش را اســتخراج نمــوده اســت.  بــردی ایــن  کار تفاســیر اجتماعــی معاصــر،  مبانــی نظــری و 

اصــالح اجتماعــی، و تــالش بــرای انطبــاق دیــن بــا تحــوالت زمــان و . . . از مهم تریــن مبانــی 

کــه مــورد بررســی قــرار می گیرنــد.  گرایــش محســوب می شــود  ایــن 
کلید واژه ها:مبانی، تفسیر اجتماعی، تفاسیر معاصر.  

* استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد یادگار امام خمینی)ره(
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مقدمه
گرامــی اســالم)ص( اســت؛  قــرآن معتبرتریــن منبــع معــارف اســالم و معجــزه جــاودان رســول 
ردن حتــی ســوره ای  کــه از تحریــف مصــون مانــده و بشــر از آو کتــاب آســمانی اســت  تنهــا 
کوچــك هماننــد آن عاجــز اســت. سراســر نــور و روشــنایی اســت1. ضامن ســعادت و سرچشــمه 

هدایــت انســان اســت.2 
قــرآن کالم خــدا و مشــتمل بــر معــارف واالی الهــی اســت. خداوند متعــال می فرمایــد: >ِكَتاٌب 
ْلَبــاِب<)ص، 29/38( و درك معانــی و مفاهیــم قــرآن 
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یــم یکــی از مراتــب انــس و ارتبــاط بــا قــرآن اســت. فهــم صحیــح قــرآن مجیــد، متوقــف بــر  کر
مقدماتــی اســت و ایــن امــر از طریــق تفســیر آیــات و آشــنایی بــا مفاهیــم اولیــه آن هــا و برقــراری 

نوعــی ارتبــاط معنــادار بــا قــرآن انجــام می پذیــرد. 
گام بزرگــی بــرای رســیدن بــه شــناخت عمیق تــر  تــالش بــرای درك معانــی و مفاهیــم آیــات، 
کتــاب هدایــت می باشــد و بهره منــدی جامــع و منســجم از مفاهیــم قــرآن در جهــت پیــاده  ایــن 

گــرو تفســیر آن اســت.  نمــودن آن در زندگــی فــردی و اجتماعــی، در 
جاودانگــی قــرآن و لــزوم تــداوم نقــش هدایت گــری آن در همــه عصرهــا و نســل ها از یــك ســو 
ز تحــوالت شــگرف در جامعــه بشــری و پدیــدار شــدن پرســش ها، شــبهات و نیازهــای  و بــرو
جدیــد و نیــز ایجــاد تحــوالت عمیــق فکــری و اجتماعــی در جوامــع اســالمی و نیــاز تعییــن 
گردیــده تــا مفســران  یی بــه ایــن نیازهــا از ســوی دیگــر موجــب  دیــدگاه قــرآن در جهــت پاســخ گو
گرایــش اجتماعــی را در تفســیر آیــات  گرایــش جدیــدی بــه نــام  در دو قــرن چهاردهــم و پانزدهــم، 

یــم مــّد نظــر قــرار دهنــد. کر قــرآن 
ز می باشــد. ایــن نــوع از تفســیر تــا حــّدی  گرایــش، تفســیر قــرآن  مبتنــی بــر نیازهــای رو  در ایــن 
از شــیوۀ اســالف خــود فاصلــه می گیــرد تــا بــر اســاس یافته هایــی از قــرآن، بــه مباحــث مــورد نیــاز 
جامعــه خــود بپــردازد و مشــکالت اجتماعــی را حــل نمایــد. در ایــن شــیوه، مفســرانی می تواننــد 
کــه نســبت بــه اصــول تفســیر ســنتی وفــادار هســتند، بــه علــوم   کــه در عیــن حــال  قــدم  بگذارنــد 

ز و مســائل اجتماعــی نیــز اشــراف داشــته باشــند.  رو
یــج نهضــت اصالحــی و زدودن غبــار عــادت و تحریــف و خرافــه  گرایــش در ترو جوهــره ایــن 
یــت مســتقل  و رکــود و رخــوت از چهــره دیــن و برانگیختــن روح مبــارزه و مقاومــت و ایجــاد هو

دینــی در ســایه معــارف قــرآن در جامعــه اســت. 
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یی بــه نیازهــای عصــر، انطبــاق  بنابرایــن از جملــه وظایــف یــك مفســر اجتماعــی پاســخ گو
ــراق در  ــت استش ــا حرک ــه ب ــیری، مقابل ــای تفس ــد فهمی ه ــا ب ــه ب ــان، مقابل ــوالت زم ــا تح ــن ب دی
شــکل ســلبی آن، مقابلــه بــا تهاجمــات فرهنگــی و اشــکاالت و شــبهات محــدود کننــده قــرآن، 
یــت تشــکل  یت بخشــی بــه جامعــه مســلمانان و تقو ماننــد تأثیــر قــرآن از فرهنــگ زمانــه، هو
اجتماعــی و دینــی، مبــارزه بــا فقــر و مشــکالت اخالقــی برآمــده از ناحیــه تبعیض هــا و فاصلــه 

طبقاتــی و جهــل و بــی ســوادی اســت. 

بیان مفاهیم
واژه هــا و مفاهیــم کلیــدی ایــن پژوهــش عبــارت اســت از:مبانــی، تفســیر اجتماعی و تفاســیر 

معاصــر، کــه در ایــن قســمت بــه طــور اختصــار تعریــف خواهنــد شــد. 
رهــای  مبانــی: مبانــی تفســیر قــرآن بــه آن دســته از پیش فرض هــا و اصــول موضوعــه و باو
کــه مفســر بــا پذیــرش و مبنــا قــرار دادن آن هــا بــه تفســیر قــرآن  گفتــه می شــود  اعتقــادی یــا علمــی 
بــردی  کار می پــردازد.3 مبانــی و اصــول تفســیر اجتماعــی بــه دو دســته مبانــی نظــری و عملــی یــا 

گرفــت.  کــه در ایــن مقالــه مــورد بررســی قــرار خواهنــد  تقســیم می شــود 
کــه می کوشــد  گرایــش اجتماعــی، تفســیری اســت  تعریــف تفســیر اجتماعــی: تفســیر بــا 
ــژه مســائلی  ی ــه و ــا حیــات ب ــرآن در تمامــی مســائل مرتبــط ب ــه پیــام و هدایــت ق کشــف و ارائ ــا  ب
ــر درمــان  کــه در ســاختن جامعــه و اصــالح سیاســت، اقتصــاد و. . . آن دخیــل اســت عــالوه ب
ره جدیــد نیــز  کفایــت و صالحیــت قــرآن را بــرای هدایــت انســان در دو مشــکالت و معایــب آن، 

کنــد.  اثبــات 
گاهــی بــا جهت گیری هــای عصــر مفســر همچــون جهــادی4،  گرایــش اجتماعــی تفســیر 
تربیتــی، ارشــادی5 و تقریبــی همــراه شــده و حرکت هــای انقالبــی و اصالحــات اجتماعــی 
گرایــش تفســیری - همــراه بــا جهت گیری هــای عصــری- در  کــرده اســت. ایــن  را پی گیــری 

گرایش هــای تفســیر اســت.  عصــر حاضــر از پــر رونق تریــن 
یــف متعــددی را بــرای تفســیر اجتماعــی  کنــون تعار مفســران و اندیشــمندان علــوم قرآنــی تــا 
کتــاب »التفســیر و المفســرون« لــون  ــد. از دیــدگاه دکتــر ذهبــی در  رده ان کتاب هــای خــود آو در 
ــا آن چــه از ســنت های اجتماعــی و نظــم  اجتماعــی عبــارت اســت از: »انطبــاق نــص قرآنــی ب

عمــران در جامعــه موجــود اســت«.6 
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بردارنــده درمــان امــراض اجتماعــی و  فهدبــن عبــد الرحمــن الرومــی معتقــد اســت: قــرآن در
گروهــی از مفســران بــه ایــن دســته از آیــات  نیــز راه حــل مشــکالت سیاســی اســت، بــر ایــن مبنــا 
ــالج  کار ع ــن  ــا از ای ــی آن ه ــدف اصل ــد، ه ــیار نمودن ــعی بس ــا س ــیِر آن ه ــد و در تفس کردن ــه  توج

مشــکالت جامعــه بــود.7 
کوشــش فراوانــی  یــد: ایــن نهضــت ادبــی اجتماعــی بــا تــالش و  آیــت اهلل معرفــت نیــز می گو
ــا واقعیــات موجــود آغــاز شــد و  در راه تفســیر قــرآن و تقریــب آن بــه فهــم همــگان و انطبــاق آن ب
گرفتــه، بــا چهــره فرهنــگ و ادب معاصــر و بــا  کــه رنگــی نــو بــه خــود  از امتیــازات آن، ایــن اســت 
پرداختــن بــه مســائل جامعــه درخشــیده اســت و هرگــز تقلیدگونــه بــه مســائل ظاهــری و خســته 
ــو  ری مــردم از قــرآن می شــود، نپرداختــه اســت. ایــن تفســیر، پدیــده ای ن کــه موجــب دو کننــده 
یبــا و  کــه نخســت بــه اظهــار دقایــق تعابیــر قرآنــی و ســپس بیــان  آنهــا بــا اســلوبی ز ظهــور اســت 
ادبــی و تطبیــق آنهــا بــا هســتی و حیــات و ســنن اجتماعــی موجــود در جامعــه پرداختــه اســت.8
کــه دکتــر  کنــون بــرای تفســیر اجتماعــی ارائــه شــده تعریفــی اســت  کــه تــا   کامل تریــن تعریفــی 
رده اســت. وی تفســیر اجتماعــی را بــه  کتــاب: »المفســرون حیاتهــم و منهجهــم« آو ایــازی در 
کــه هــر یــك از ایــن دو تعریــف مبنــای روشــی متفــاوت بــرای مفســران آن  گونــه تعریــف نمــوده  دو 

شــده است. 
ــا  ســیر تبییــن  گرایــی تفســیر؛ تفســیر اجتماعــی، تفســیر آیــات، متناســب ب الــف: اجتمــاع 
مفاهیــم قــرآن بــا صبغــه اجتماعــی اســت کــه ناظــر بــه ابعــاد وجــودی انســان و تحــوالت جامعــه و 
اهــداف تربیتــی و اصــالح حــال انســان و تشــریع قوانیــن اســت. مفســر اجتماعــی بــا چنیــن درك 
جامــع از نیازهــای وجــودی فــردی و اجتماعــی در پــی کشــف مفــاد و ارائــه راه حــل اســت. از این 

کــرد.  گرایــی تفســیر هــم یــاد  تعریــف می تــوان بــا عنــوان اجتمــاع 
کلــی مســائل  ب: تفســیر بــر اســاس دانــش اجتماعــی؛ تفســیر اجتماعــی ضمــن تفســیر 
ــی از  ــی و اجتماع یخ ــنت های تار ــد و س ــول و قواع ــف اص کش ــی  ــم، در پ کری ــرآن  ــی ق اجتماع
کــه رابطــه و همگونــی بیــن هــدف دینــی و  گرایــش، مفســر در تــالش اســت  قــرآن اســت. در ایــن 

ــد.  ــرار نمای ــانی را برق ــوم انس ــی و عل ــداف اجتماع اه
کــه چــه فرقــی  تفــاوت دو برداشــت از  تفســیر  اجتماعــی: در ایــن جــا ایــن ســؤال مطــرح اســت 
بیــن تعریــف نخســت بــا تعریــف دوم اســت، بــه عبــارت دیگــر ثمــره  نــزاع چــه خواهــد بــود؟ بــرای 

روشــن شــدن موضــوع، بــه تفــاوت آن هــا اشــاره می شــود. 
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گرچــه در هــر دو تعریــف، اندیشــۀ اجتماعــی مفّســر، رنگــی بــه مباحــث  کــه   پاســخ آن اســت 
»صبغــۀ  بــا  بلکــه  نــدارد،  گرایانــه  فــرد  وصــف  قــرآن،  مفاهیــم  تبییــن  و  می دهــد  او  تفســیری 

اجتماعــی« همــراه اســت. 
بر اساس تعریف اّول؛

نخســت:تالش و جدّیــت مفّســر تنهــا در بررســی شــرح و تبییــن مفاهیــم اجتماعــی، در کنــار 
بیــان مســائل دینــی بــا صبغه هــای فردگرایانــه اســت.

کــردن  برجســته  نخســت،  تعریــف  طبــق  بــر  مفســر  گرایــش  اســاس  حقیقــت  در  دوم: 
کالمــی از ارائــه راه حل هــای تربیتــی و  موضوعــات اجتماعــی قــرآن و ســپس تحلیــل و دفــاع 
ــا  ــی ب اجتماعــی و تقنینــی قــرآن اســت. همچنیــن بایســتی توافــق و تجانــس آموخته هــای قرآن
نیازهــای اجتماعــی و همگونــی دیــن و عقــل، و دیــن و علــم را بــه اثبــات رســاند. بدیــن جهــت 
مفّســر بــا همــت بســیار، بــه مناســبت های مختلــف، در جــای جــای تفســیر خــود بــه ایــن 

می پــردازد.  موضــوع 
سوم:مفّســر بــا نگــرش بــه زندگــی انســان و فــراز و نشــیب ها و دگرگونی هــای روحــی و معنــوی 
و مــادی؛ وی و همچنیــن بــا بررســی قدرتمنــدی و ضعــف، عــّزت و ذلــت، علــم و جهــل، 
کیــد خــاص در برابــر مفاهیــم اجتماعــی  ایمــان و کفــر، و نیازهــای انســان، تــالش می کنــد تــا بــا تأ
کــه بــه نیازهــای واقعــی عصــر حاضــر اشــاره دارد. راه وصــول بــه  کــردن مســائلی  و برجســته 

ســعادت را هــم از منظــر فــردی و هــم از منظــر اجتماعــی از قــرآن اخــذ و ارائــه دهــد. 
ــرا، عمــل می کنــد، تنهــا  ــن فــرض، هماننــد یــك مفســر فردگ ــر اجتماعــی در ای چهارم:مفّس
یابــی مســائل اجتماعــی قــرآن و رنــگ  کــه بــا مفســرین پیشــین دارد، در تحلیــل و ارز تفاوتــی 
اجتماعــی دادن بــه آن دســته از مفاهیــم در جهــت ارائــه راه حــل اجتماعــی و در پــی تشــخیص 
یی ماننــد یــك متکلــم  بیماری هــا و مشــکالت جامعــه اســت. از ایــن رو، نقــش مفّســر، از ســو
اجتماعــی و مدافــع ارزش هــای ارائــه شــده دینــی اســت و از ســوی دیگر نقش مصلــح اجتماعی 

یابــی می کنــد. کاســتی های جامعــه را بــا مقایســه قــرآن ارز کــه  را دارد 
بر اساس تعریف دوم؛

یــه   الف:مفّســر اجتماعــی، نوعــی تفســیر علمــی ارائــه می دهــد و تــالش می کنــد تــا بیــن نظر
کــه در علــوم اجتماعــی و جامعــه شناســی مطــرح  قــرآن در زمینــه  مســائل اجتماعــی بــا نظریاتــی 
یــرا مفّســر، فهــم  اســت، هماهنگــی برقــرار نمایــد و بــا دانــش اجتماعــی بــه ســراغ تفســیر مــی رود؛ ز
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ــی در  ــای زندگ ــان و روش ه ــه انس ــوط ب ــای مرب ــی از دانش ه گاه ــه آ ــوط ب ــرآن را من ــح از ق صحی
حیــات ســالم جامعــه  بشــری و بهره گیــری از تجربیــات آن امکان پذیــر می دانــد. بدیــن جهــت 

نظریاتــی را در زمینــه  مســائل اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و حقوقــی ارائــه می دهــد.9 
ایــن روش در توفیــق جمــع میــان مســائل اســالم و قضایــای علــوم  ب: خصیصه دیگــر 
ــع  ــق جم ــی و توفی ــکل اجتماع ــی در ش ــای قرآن ــه ارزش ه ــه ارائ ــد. البت ــر می باش ــانی معاص انس
یی بایــد  یــرا از ســو گونــی دارد. ز گونا بیــن مســائل علمــی قــرآن و قضایــای انســان معاصــر، ابعــاد 
ــا اوضــاع و احــوال و نیازهــای عصــر جدیــد و تحــوالت اجتماعــی تطبیــق  اندیشــه های قرآنــی ب
داده شــود و از دیگــر ســو، راه حلــی مشــخص بــرای تحصیــل ســعادت و خوشــبختی جامعــه  
کــه مفّســر در عصــر خــود شــاهد آن اســت بــه  اســالمی، بــا توجــه بــه شــرایط و خصوصیاتــی 

دســت آیــد. 
ج: طبعــًا مفّســر در ایــن روش، از موضعــی متعهدانــه و مســؤوالنه بــه قضایــای نظــری جامعــه 
یخــی  اســالمی می نگــرد و نگــران تکــرار حــوادث پیشــین اســت و می خواهــد از ســنت های تار
کــه از متــن تفســیر اجتماعــی  ــه  راه حلــی بپــردازد  ــه ارائ کنــد و ب تحــوالت آینــده را پیــش بینــی 
کــه مطابــق فرهنــگ و تعالیــم قرآنــی می یابــد، ارائــه می دهــد. البتــه  کــرده و آن  چــه را  اســتنباط 
نــدارد، در مســائل مختلــف اعتقــادی و اقتصــادی، سیاســی،  یــك جنبــه  او  راه حل هــای 
اخالقــی و حقوقــی بــا وصــف اجتماعــی اســت. بنابرایــن مفّســر هماننــد یــك نظریه پــرداز جامعه 
ــه دنبــال  یابــی مســائل علمــی ب ــا تحلیــل و ارز کــه ب یــخ، عمــل می کنــد  شــناس و فیلســوف تار
ارائــه نظریــات اجتماعــی قرآنــی و در پــی کشــف قوانیــن و ســنت های اجتماعــی اســت. از ایــن 

یــخ اســت. 10 رو، نقــش مفّســر، نقــش عالمــان اجتمــاع و جامعــه شــناس و مفســران قوانیــن تار

تفاسیر معاصر
کــه توســط مفســران  یــم  کر منظــور از تفاســیر معاصــر در ایــن پژوهــش، مهم تریــن تفاســیر قــرآن 
یکــرد اجتماعــی بــه  گرایــش و رو شــیعه و اهــل ســنت در دو قــرن چهاردهــم و پانزدهــم هجــری بــا 

آیــات قــرآن، بــه رشــته تحریــر در آمده انــد. 
معرفــی تفاســیر اجتماعــی قــرن چهاردهــم و پانزدهــم: شــخصیت هایی چــون رفاعــه رافــع 
طهطــاوی، ســید جمــال الدیــن اســد آبــادی، شــیخ محمــد عبــده، محمــد رشــید رضــا، ســید 
قطــب و. . . توانســتند بــا تکیــه بــر شــعار تجــدد خواهــی دینــی، اتحــاد دنیــای اســالم بــرای 
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رزی، نقــش  ر از تعصــب و پــا و برگشــت بــه اصــول دیــن اســالم بــه دو مقابلــه بــا نفــوذ اســتعمار ارو
مهمــی در بیدارســازی ملــل مســلمان داشــته باشــند. 

کوشــیدند پاســخی مناســب بــرای عقب ماندگــی جوامــع  ــا ایــن تفکــر  مصلحــان معاصــر ب
یــم، بــرای مشــکالت جوامــع اســالمی پاســخی  کر اســالمی بیابنــد و بــا اســتناد بــه آیــات قــرآن 

مناســب ارائــه دهنــد. 
کامــاًل  واقع نگــری و توجــه بــه نیازهــای موجــود و بــه عبــارت دیگــر فــرا رفتــن از مــرز مفاهیــم 
گرفتــن انگیزه هــا و شــرایط عینــی و جهــت دادن مفاهیــم قرآنــی بــه  مجــرد و علمــی و در نظــر 
ــا عنایــت  کــه ب گرایــش اجتماعــی اســت. مفســرانی  ــا  ــارز تفاســیر معاصــر ب یژگــی ب ســوی آن، و
کــه جامعــه اســالمی از  یــم را تفســیر نموده انــد، معتقدنــد  کر بــه نــکات اجتماعــی، آیــات قــرآن 
ر افتــاده اســت و بــرای احیــای روح جمعــی مســلمانان بایــد قــرآن  را بــر اســاس  مفاهیــم قــرآن دو
ــیر  ــی تفس کنون ــی  ــن زندگ ــای نو ی رت ه ــه ضرو یی ب ــخ گو ــزه پاس ــه انگی ــا و ب ــه عینیت ه ــه ب توج

کــرد. 
برخی از تفاسیر معاصر11 که با گرایش اجتماعی به رشته تحریر در آمده اند عبارت اند از:

تفاسیر أهل سنت: 
1. تفســیر المنــار، شــیخ محمــد عبــده) 1323-1266.هـــ ق( و محمــد رشــید رضــا )1354-1282هـــ. 
ق(؛ 2. تفســیر مراغــی، شــیخ احمــد مصطفــی مراغــی)13001371(؛ 3. تفســیر فــی ظــالل القــرآن، 

ســید قطــب )1326-1386هـــ. ق(4. تفســیر الوســیط، زحیلــی وهبــة بــن مصطفــی، )والدت:1351 هـــ. ق(. 
تفاسیر شیعه:

1. المیــزان فــی تفســیر القــرآن، ســید محمــد حســین طباطبایــی )1402-1321 هـــ. ق( ؛ 2. تفســیر 
الکاشــف، شــیخ محمــد جــواد مغنیــه )1400-1322هـــ. ق(؛ 3. تفســیر المبیــن، شــیخ محمــد جــواد 
مغنیــه )1400-1322هـــ. ق(؛ 4. تفســیر پرتــوی از قــرآن، آیــت اهلل ســید محمــود طالقانــی )1326-1400 
یــن، محمــد تقــی شــریعتی )1407-1326 هـــ. ق(؛ 6. تفســیر نمونــه، جمعــی از  هـــ. ق(؛ 5. تفســیر نو

یــر نظــر آیــت اهلل مــکارم شــیرازی )والدت:1344 هـــ. ق(؛ 7. تفســیر راهنمــا، آیــت اهلل  یســندگان ز نو
القــرآن، عالمــه ســید محمــد حســین  هاشــمی رفســنجانی )والدت:1344هـــ. ق( ؛ 8. مــن وحــی 
فضــل اهلل )1431-1354هـــ. ق(؛ 9. تفســیر»من هــدی القــرآن«، آیــت اهلل ســید محمــد تقــی مدرســی 

)والدت:1366هـــ. ق (. 
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کریم گرایش اجتماعی در تفاسیر معاصر قرآن  مبانی 
رهــای اعتقــادی یــا  مبانــی تفســیر قــرآن بــه آن دســته از پیش فرض هــا و اصــول موضوعــه و باو

کــه مفســر بــا پذیــرش و مبنــا قــرار دادن آن هــا بــه تفســیر قــرآن می پــردازد.12 علمــی گفتــه می شــود 
ــا مســائل و موضوعاتــی مواجــه  بــه عبــارت دیگــر هنــگام دسترســی بــه محتــوای هــر متنــی، ب
کــه ایــن  کــه الزم اســت، قبــل از وارد شــدن در فهــم متــن، آن هــا را بررســی نماییــم، چــرا  هســتیم 
بــرای فهــم متــن مقــدم  بــر اصــل تــالش  بــوده، و از نظــر منطقــی  مســائل پایه هــای فهــم متــن 
یــم  کر کــه در تفســیرش از قــرآن  یــش را در برابــر عناصــری  می باشــند. هــر مفســری بایــد موضــع خو
کــدام پیــش فرض هــا و اصــول  دخیــل هســتند، روشــن ســاخته، بیــان نمایــد تفســیرش بــر اســاس 
ــا  ــد ب ــم را تفســیر نمای ی کر ــرآن  ــات ق کــه می خواهــد آی ــه عنــوان مثــال مفســری  موضوعــه اســت، ب
گــر بــا غفلــت  کــه پاســخ بــه آن هــا در فهــم متــن تأثیــر بــه ســزایی دارد و ا پرســش هایی مواجــه اســت 
از ایــن پرســش ها و پاســخ صحیــح بــه آن هــا، بــه تفســیر بپــردازد، بــی شــك تفســیرش بــر مبنــای 
ر نیســت. در نتیجــه مــراد از مبانــی تفســیری  صحیــح تکیــه ننمــوده و از خطــر تفســیر بــه رأی بــه دو
کــه در قبــال آن هــا اتخــاذ نمــوده اســت  یــك مفســر، همــان پاســخ های صحیــح و مواضعــی اســت 

کــه در تفســیر مفســر تأثیرگــذار هســتند. 
مبانی تفکرات و اندیشه های اجتماعی و مشی زندگی متفکران و مفسران معاصر، نقش

کــه اختــالف در بینــش و نحــوه  گونــه ای  مؤثــری در خلــق آثــار تفســیری آن هــا داشــته اســت بــه 
تفکــر و اعتقــاد در میــان آن هــا، بــه تعییــن و ترســیم راه هــای مختلــف منجــر شــده اســت. از ایــن 
کــه نقشــی در  بینــی عمیــق آثــار، افــکار و اندیشــه های متفکــران برجســته ای  رو شــناخت و باز
یــخ انســان ها داشــته  و تحــوالت فکــری را موجــب شــده اند بایــد در ابعــاد مختلــف  جامعــه و تار
گردنــد. بــه همیــن منظــور بعــد از مطالعــه تفســیر اجتماعــی معاصــر شــیعه و اهــل  روش شناســی 
کــه  گردیــده اســت  بــردی آن  اســتخراج  کار ســنت و اندیشــه های مفســران آن هــا، مبانــی نظــری و 

بیــان خواهــد شــد.
کــه بــر اســاس پیــش فــرض آن، پرده بــرداری  منظــور از مبانــی، اصــول و پایه هایــی اســت 
گرایــش اجتماعــی در تفاســیر معاصــر  از پیام هــای قــرآن انجــام می گیــرد. عمده تریــن مبانــی 

13 از:  عبارت انــد 
الف: مبانی نظری؛ 

1. تقریر و تأیید ذاتی و فطری بودن روحیه اجتماعی انسان.
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 2. حیات و اصالت جامعه در برابر اصالت فرد. 
3. تأثیر رفتارهای فردی بر حیات جمعی و بر عکس آن.

4. امکان استخراج و استنباط قوانین اجتماعی احکام و آموزه های اجتماعی قرآن.
کید بر فطری بودن نیاز انسان به دین. 5. تأ

کیــد بــر اجتماعــی بــودن تعالیــم  6. هدایت گــری قــرآن در همــه ابعــاد زندگــی انســان -تأ
اســالم-.

7. توجه به نیازهای انسان معاصر. 
کاربردی؛  ب: مبانی 

کید بر وجود احکام و آموزه های اجتماعی در قرآن.  1. تأ
کید بر اهتمام قرآن نسبت به اصالح اجتماعی، عالوه بر اصالح فردی. 2. تأ

3. تالش برای انطباق دین با تحوالت زمان - تفسیر عصری -.
مبانی نظری

بــا مطالعــه و بررســی اندیشــه های مفســران اجتماعــی معاصــر اهــل ســنت و شــیعه و توجــه 
ردن  یق جوامــع اســالمی بــه روی آو بــه دغدغه هــای ایشــان در پرداختــن بــه تفســیر آیــات و تشــو
یــژه در زندگــی اجتماعــی، مشــاهده  بــه مفاهیــم بلنــد قــرآن و بهره منــدی از دســتورات آن  بــه و
ــان  ــمت بی ــن قس ــه در ای ک ــتند  ــترکی هس ــی مش ــری و عمل ــی نظ ــان دارای مبان ــه  ایش ک ــد  گردی

خواهنــد شــد. 
1. تقریــر و تأییــد ذاتــی و فطــری بــودن روحیــه اجتماعــی انســان؛ انســان موجــودی اجتماعــی 
اســت و ایــن امــر منشــأ درونــی و طبیعــی دارد. بــه عبــارت دیگــر میــل بــه زندگــی اجتماعــی بــه 
صــورت فطــری در درون انســان نهــاده شــده و ایــن میــل او را بــه معاشــرت بــا دیگــران ســوق 
ــه  ک ــود دارد  ــز وج ــری نی ــر دیگ ــه نظ ــت. البت ــع اس ــی الطب ــان مدن ــدگاه انس ــن دی ــد، در ای می ده
ــه  ک ــت  ــن اس ــی دارد و آن ای ــر طبیع ــی و غی ــأ بیرون ــان منش ــودن انس ــی ب ــت اجتماع ــد اس معتق
ــی نیازهــای  ــه تنهای ــد ب ــز اســت و نمی توان ــزوا، مخاطره آمی ــی و ان چــون زندگــی انســان در تنهای
ــدگاه  ــر اســاس ایــن دی ــرد، ب ــه ســر ب ــد، بنابرایــن مجبــور اســت در اجتمــاع ب خــود را تأمیــن نمای

ــر اســت.14  ــی بالجب انســان موجــودی مدن
شــکوفایی  کــه  اســت  شــده  خلــق  گونــه ای  بــه  روحانــی  و  جســمانی  نظــر  از  انســان 
کمــال رســیدن او در ســایه زندگــی اجتماعــی و ارتبــاط بــا همنوعــان خــود  اســتعدادهایش و بــه 
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بــه ظهــور می رســد. بــا آن هــا  و تعــاون و همــکاری 
گاهــی اجتماعــی  یســت نکــرده و طبعــًا خودآ کــه جــز در اجتمــاع ز انســان نوعــًا چنیــن بــوده 
کننــده دارد. بــه همیــن دلیــل  در بــودن و شــدن و طــرز رفتــار آن اهمیــت اساســی و نقــش تعییــن 
ــا و  ــن تفاوت ه ــم ای ــه و فه ــا، توجی ــترك، تفاوت ه ــوه مش ــر، وج ــا یکدیگ ــع ب ــه جوام ــاًل مقایس مث
نتایــج حاصــل از آن، همــواره مــورد عالقــه و توجــه دنیــای قدیــم بــوده اســت.15 در هــر صــورت، 
یــم نیــز  کر نــوع زندگــی انســان همــواره بــه صــورت اجتماعــی بــوده و آیــات متعــددی در قــرآن 

بیانگــر ایــن امــر می باشــد. 
یــم عــالوه بــر احــکام فــردی، بــه تبییــن احــکام سیاســی و اجتماعــی نیــز پرداختــه،  کر قــرآن 
علــل و اســباب فــراز و فــرود، ترقــی و افــول و صعــود و ســقوط امت هــا و تمدن هــا را بیــان داشــته 

کــرده اســت. و فلســفه ارســال رســل را اقامــه عــدل و قســط معرفــی 
از نظــر قــرآن سرنوشــت جامعــه و افــراد مســتقل از هــم نیســت و صــالح و فســاد آن هــا بــا 

یکدیگــر پیونــد خــورده اســت.
یــه اصالــت فــرد و  کریمــه قــرآن، نظر 2. حیــات و اصالــت جامعــه در برابــر اصالــت فــرد؛ آیــات 
کتــاب علمــی یــا فلســفی بشــری، مســائل مربــوط  جامعــه را تأییــد می کنــد. قــرآن در شــکل یــك 
یــه تأییــد می شــود. قــرآن بــرای  کــه ایــن نظر گونــه ای برداشــت می کنــد  بــه جامعــه و فــرد را بــه 
امت هــا -جامعه هــا- سرنوشــت مشــترك، نامــه عمــل مشــترك، فهــم و شــعور، عمــل، طاعــت 
گــر وجــود عینــی نداشــته باشــد، سرنوشــت و  کــه امــت ا و عصیــان قائــل اســت. بدیهــی اســت 
کــه قــرآن بــه نوعــی حیــات  فهــم و شــعور و طاعــت و عصیــان معنــا نــدارد. این هــا دلیــل اســت 
قائــل اســت کــه حیــات جمعــی و اجتماعــی اســت. حیــات جمعــی صرفــًا یــك تشــبیه و تمثیل 

کــه مــرگ جمعــی نیــز یــك حقیقــت اســت.  نیســت، بلکــه یــك حقیقــت اســت همچنــان 
ال  َو   

ً
ســاَعة ِخُروَن 

ْ
يْســَتأ ال  َجُلُهــْم 

َ
أ جــاَء  ــِإذا 

َ
ف َجــٌل 

َ
أ ــٍة  ّمَ

ُ
أ ِلــكّلِ  >َو  می فرمایــد:  متعــال  خداونــد 

اســت؛  ســرآمد]معینی[  و  زمــان  جمعیتــی،  و  قــوم  هــر  »بــرای  34/7(؛  )األعــراف،  ِدُمون< 
ْ

يْســَتق
کــه ســرآمد آن هــا فــرا رســد، نــه ســاعتی از آن تأخیــر می کننــد، و  نــه بــر آن پیشــی  و هنگامــی 

می گیرنــد«.
در ایــن آیــه ســخن از یــك حیــات و زندگــی اســت که لحظه پایــان دارد و تخلف ناپذیر اســت 
کــه افــراد امــت نــه بــا یکدیگــر و در  و ایــن حیــات بــه امــت تعلــق دارد نــه بــه افــراد. بدیهــی اســت 

یــک لحظــه، بلکــه بــه طــور متنــاوب و متفــرق، حیــات فــردی خــود را از دســت می دهنــد. 16
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از دیــدگاه قــرآن، بشــر در جامعــه حالــت نیمــه اســتقالل و نیمــه آزاد دارد، یعنــی: در عیــن 
کــم بــر جامعــه خــودش باشــد. هــم جامعــه،  این کــه عضــو و محکــوم جامعــه اســت، می توانــد حا
ــر او تأثیــر می گــذارد و هــم ایــن عضــو چــون صــد در صــد اســتقاللش از  ــرد را تغییــر می دهــد و ب ف
کل خــودش را تغییــر بدهــد و عــوض  ــد  کــه می توان بیــن نرفتــه، یــك خصوصیــت و حالتــی دارد 
کــه فکــر انســان، وجــدان انســان، اراده انســان  گفــت  کنــد. از نظــر اســالم بــه هیــچ وجــه نمی تــوان 
کننــده وضــع محیــط اســت.  کــه منعکــس  و ایمــان انســان صرفــًا یــك پرتــو و یــك  آیینــه ای اســت 
بــه همیــن دلیــل اســالم روی اخــالق، تربیــت، دعــوت، تبلیــغ، اختیــار و آزادی انســان ها در 
اجتمــاع و امثــال این هــا تکیــه می کنــد و بلکــه آن را اصــل و اســاس می دانــد. عزت هــا و ذلت هــا 

را تابــع شــرایط اختیــاری انســان ها می دانــد.17
اســتاد جــوادی آملــی، اصالــت را از ســه منظــر حقوقــی، اجتماعــی و روانــی و فلســفی طــرح 
ــاره چنیــن  نمــوده و در اصالــت بــه معنــای حقوقــی، فــرد را مقــدم و اصیــل می دانــد و در ایــن ب
کــه فــرد مقــدم اســت، منتهــی نــه آن اصالــت فــردی  یــد: اســالم ظاهــرًا نظــرش ایــن اســت  می گو
کننــد، امــا اســالم  ینــد فــرد مقــدم اســت تــا اســتئثار  کــه دیگــران می پندارنــد. دیگــران می گو
ِســِهْم 

ُ
ْنف

َ
کنــد نــه اســتئثار، فــرد بــر اســاس آیــه: >َوُيْؤِثــُروَن َعَلــى أ یــد فــرد مقــدم اســت تــا ایثــار  می گو

<)الحشــر، 9/59(؛ »و آن هــا را بــر خــود مقــدم می دارنــد هر چند خودشــان بســیار 
ٌ

َوَلــْو َكاَن ِبِهــْم َخَصاَصة
گــذار می کنــد تــا بــه لقــاء اهلل نائــل آیــد. اصــل بــر آن  نیازمنــد باشــند«. حــق خــود را بــه جامعــه وا
کــه: > ُنْطِعُمُكــْم ِلَوْجــِه اهَّلِل<)اإلنســان، 9/76(؛ »مــا شــما را بــه خاطــر خــدا اطعــام می کنیــم«.   اســت 
تــی«، فضــه هــم در آن 

َ
یــان ســورۀ »َهلْ أ یــرا در جر باشــد و ایــن اختصــاص بــه معصــوم)ع( نــدارد ز

کمــال برســد چــون  کــه فــرد بــه  کار ســهیم بــود و ایــن تقدیــِم حــق فــرد بــر جامعــه بــرای آن اســت 
اصــل قــرب إلــی اهلل اســت.18

در زمینــه مســائل روانــی و اجتماعــی، نظــر قــرآن بــر اصالــت فــرد اســت. افــرادی عــادی 
 

َ
ــِذی َبَعــث

َ
جامعــه را دگرگــون می کننــد ولــی جامعــه را اوحــدی از انســان ها می ســازند. >ُهــَو اّل

ْبــُل 
َ

َكاُنــوا ِمــْن ق ِإْن   َو
َ

ُمُهــُم اْلِكَتــاَب َواْلِحْكَمــة يِهــْم َويَعِلّ ييــَن َرُســواًل ِمْنُهــْم يْتُلــو َعَليِهــْم آياِتــِه َويَزِكّ ِفــى األِمّ
َلِفــى َضــاٍل ُمِبين<)الجمعــه، 2/62(. 

ــالح  ــل ف ــای اه ــازندگان امت ه ــدی، س ــۀ ه ــا أئّم ــت ام ــده اس ــاد آم ی ــرآن ز ــم در ق ــه ام ــر چ گ
ــك. ــم هال ــن ام ــازندگان دروغی ــر س کف ــۀ  ــتند و أئّم هس

 
َ

ة ِئّمَ
َ
اِتُلــوا أ

َ
ق

َ
ْمِرَنــا< )األنبیــٌا، 73/21(؛ هســتند، و گــروه دوم:>ف

َ
 يْهــُدوَن ِبأ

ً
ــة ِئّمَ

َ
گــروه اول: >َوَجَعْلَناُهــْم أ
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کفــر اســت و از  ــة، 12/9(.  از آن طــرف أئمــه  ــاَن َلُهم<)التوب يَم
َ
ــْم ال أ ُه

َ
ــة، 12/9(.  چــون >ِإّن ــر< )التوب

ْ
اْلُكف

َنــاٍس ِبِإَماِمِهــْم< 
ُ
 أ

َ
ُكّل کــه: >يــْوَم َنْدُعــو  ایــن طــرف ائمــه هــدی، واقعــش هــم در قیامــت ایــن اســت 

کــه جامعــه را یــا بــه طــرف فــالح و یــا بــه طــرف  )األســراء، 71/17(، اوحــدی از انســان ها هســتند 

ــد.  تباهــی پیــش می برن
ری دانســتن طــرح ایــن  آیــت اهلل جــوادی آملــی در بحــث اصالــت فلســفی، ضمــن ضــرو
ــدم  ــه مق ــق جامع ــه ح ک ــت  گف ــوان  ــت، نمی ت ــه هس ــود جامع ــت نش ــا ثاب ــد: ت ی ــب، می گو مطل
اســت یــا حــق فــرد؟ جامعــه در فــرد مؤثــر اســت یــا نــه؟ چــون جامعــه وقتــی وجــود نداشــت، نــه 

ــی. 19 ــه قدرت ــی دارد و ن حق
یــط می دانــد  آیــت اهلل جعفــر ســبحانی، جامعه گرایــی و فرد گرایــی را در حــد افــراط و تفر
یــه در حــد افــراط و تفریط انــد و بایــد  یــد: هــر دو نظر و معتقــد بــه اصالــت هــر دو اســت و می گو
گردیــد. اســالم از یــك طــرف بــه تزکیــه نفــس و  بــه اصالــت آمیختــه فــرد و اجتمــاع معتقــد 
تهذیــب اخــالق و بــه عبادت هــای فــردی و نیایش هــای شــخصی دعــوت می کنــد و پیوســته 
ا اْهَتَديُتْم<)المائــدة، 105/5( و 

َ
 ِإذ

َ
ُكــْم َمــْن َضــّل بــر حالــت انتخاب گــری انســان تکیــه می کنــد:>ال يُضّرُ

یــش  هرگــز نبایــد بــه بهانــه این کــه وضــع فــرد تابــع وضــع عمومــی جامعــه اســت از پاك ســازی خو
کــه طبعــًا تحــت تأثیــر عوامــل  گروه هــای تحــت ســلطه  ز رســتاخیز بــه  یــد. در رو رز غفلــت و
ْرُض 

َ
ــْن أ َلْم َتُك

َ
ــود:>أ ــاب می ش ــوند، خط ــیده می ش کش ــی  ــه انحرافات ــد و ب ــرار می گیرن ــلطه گر ق س

ــُم َوَســاَءْت َمِصيًر<)النســاء، 97/4(؛ »مگــر ســرزمین 
َ
َواُهــْم َجَهّن

ْ
وَلِئــَك َمأ

ُ
أ

َ
ُتَهاِجــُروا فيهــا ف

َ
 ف

ً
اهَّلِل َواِســَعة

زخ  ــان دو ــتند، و [ جایگاهش ــذری نداش ــا ع ــد؟! ]آن ه کنی ــرت  ــه مهاج ک ــود  ر نب ــاو ــدا،  پهن خ
اســت، و ســرانجام بــدی دارنــد«.  ایــن آیــه و نظایــر آن هــا بــه سرنوشــت ســاز بــودن خــود بشــر و بــه 

یــح می کنــد. آزادی و انتخاب گــری او تصر
از طــرف دیگــر اســالم عوامــل اجتماعــی را در زندگــی فــرد مؤثــر دانســته و بــه پــاك ســازی 
 ال 

ً
ــوا ِفْتَنــة

ُ
ق

َ
کــرد و هشــدار می دهد:>َواّت محیــط از طریــق امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر دعــوت 

کــه تنهــا بــه ســتم کاران  یــد  ة<)األنفــال،  8/25(؛ »و از فتنــه ای بپرهیز ِذيــَن َظَلُمــوا ِمْنُكــْم َخاّصَ
َ
 اّل

َ
ُتِصيَبــّن

کردنــد[».  کــه دیگــران ســکوت اختیــار  گرفــت؛  چــرا  شــما نمی رســد؛ ]بلکــه همــه را فــرا خواهــد 
کوشــش ها و اصــالح طلبی هــا  گــر اراده فــرد اســیر اراده جامعــه اســت دیگــر دعــوت بــه چنیــن  ا

بــی معنــا خواهــد بــود.
کــه اراده انســان در شــکل  گــر  ــد جامعــه را جامعــه انتخــاب  درجامعه شناســی اســالمی بای
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کامــاًل مؤثــر اســت، نامید و در عیــن این کــه شــرایط اجتماعی، فرهنگــی  دان بــه خصوصیــت آن 
در  نیــز  افــراد  تــالش  و  گوشــش  و  گاهــی  دارد، آ تأثیــر  کامــاًل  آن  شــکل گیری  در  اقتصــادی  و 
انتخــاب راه و هــدف مؤثــر می باشــد و تمــام پیامبــران بــا توجــه بــه صفــت انتخاب گــری انســان 
گــرو اعمــال  کــس در  < )المدثــر، 38/74(؛ »]آری[ هــر 

ٌ
َرِهيَنــة َكَســَبْت  ِبَمــا  ــٍس 

ْ
َنف  

ُ
گفتنــد:>ُكّل مــی 

کــه فــرد در انتخــاب راه خــود دارد جامعه هــا نیــز از  خوایــش اســت«. بــه خاطــر حریــت و آزادی 
کارهــای خــود مــی باشــد چنانکــه  کامــاًل آزاد و مختــار اســت و مســئول  نظــر قــرآن جامعه هایــی 
َكاُنــوا يْعَمُلــوَن<  ــا  ُلوَن َعّمَ

َ
َكَســْبُتْم َوال ُتْســأ َكَســَبْت َوَلُكــْم َمــا  ــْد َخَلــْت َلَهــا َمــا 

َ
 ق

ٌ
ــة ّمَ

ُ
می فرماید:>ِتْلــَك أ

ــود و  ــان ب ــه خودش ــوط ب ــان، مرب ــال آن ــتند. اعم ــه درگذش ک ــد  ــی بودن ــا امت ــرة، 134/2(؛  »آن ه )البق

گاه مســئول اعمــال آن هــا نخواهیــد  اعمــال شــما نیــز مربــوط بــه خــود شماســت؛ و شــما هیــچ 
ــود«.20 ب

کــه وجــود  گونــه ای مطــرح می کنــد  یــم دیدگاه هــای خــود در مــورد فــرد و جامعــه را بــه  کر  قــرآن 
حقیقــی جامعــه و برقــراری رابطــه ای واقعــی میــان فــرد و جامعــه از آن اســتفاده می شــود. قــرآن 
اجــل، سرنوشــت  وجــود، شــعور، عمــل، طاعــت، عصیــان،  دارای  را  و جامعه هــا  امت هــا 
 

ً
ــاَعة ِخُروَن َس

ْ
ــَتأ ــْم اَل َيْس َجُلُه

َ
ــاَء أ ا َج

َ
ــِإذ

َ
َجــٌل ف

َ
ــٍة أ ّمَ

ُ
ــُكّلِ أ ــد. >َوِل مشــترك، و نامــه عمــل مشــترك می دان

ِدُموَن< )األعــراف، 34/7(؛ »بــرای هــر قــوم و جمعیتــی، زمــان و ســرآمد]معینی[ اســت؛ 
ْ

َواَل َيْســَتق
کــه ســرآمد آن هــا فــرا رســد، نــه ســاعتی از آن تأخیــر می کننــد، و نــه بــر آن پیشــی  و هنگامــی 

می گیرنــد«. 
ــر  کــه روح آدمــی در اث ــده و ســاری اســت و همچنــان  ــرآن جامعــه دارای روح زن ــدگاه ق از دی
 

َ
اّل

َ
 اهَّلَل َعِهــَد ِإَلْيَنــا أ

َ
اُلــوا ِإّن

َ
ِذيــَن ق

َ
تغییــر احــوال دگرگــون می شــود، روح جامعــه نیــز چنیــن اســت. >اّل

ــْم  ْلُت
ُ

ــِذي ق
َ
ــاِت َوِباّل َن ــي ِباْلَبّيِ ْبِل

َ
ــْن ق ــْم ُرُســٌل ِم ــْد َجاَءُك

َ
ــْل ق

ُ
ــاُر ق

َ
ــُه الّن ُكُل

ْ
ــاٍن َتأ ْرَب

ُ
ــا ِبق ِتَيَن

ْ
ــى َيأ

َ
ــَن ِلَرُســوٍل َحّت ُنْؤِم

کــه  کســانی ]هســتند[  ُكْنُتــْم َصاِدِقيــَن<)آل عمــران، 183/3(؛ »]این هــا[ همــان  َتْلُتُموُهــْم ِإْن 
َ

ِلــَم ق
َ

ف
یــم تــا ]ایــن معجــزه را  ر کــه بــه هیــچ پیامبــری ایمــان نیاو گرفتــه  گفتند:خداونــد از مــا پیمــان 
ــی  ــش  ]صاعقــه آســمانی [ آن را بخــورد! بگو:پیامبران ــه آت ک رد،  ــاو ــی بی ــك قربان انجــام دهــد[ ی
ردنــد؛ پــس چــرا آن هــا را بــه  گفتیــد آو پیــش از مــن، بــرای شــما آمدنــد؛ و دالیــل روشــن، و آنچــه را 

ییــد؟!».  گــر راســت می گو قتــل رســاندید ا
 جامعــه دارای روح اســت و ممکــن اســت شــکل و افــراد جامعــه در اثــر گذشــت زمــان تغییــر 
کنــد ولــی روحــش زنــده اســت. بنابــر ایــن جامعــه دارای وجــود حقیقــی اســت و روح جامعــه بــا 
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کــردن یکدیگــر را دارنــد. جامعــه می توانــد  روح افــراد آن پیوســتگی دارد. هــر دو قــدرت منفعــل 
کنــد، چنانکــه فــرد می توانــد جامعــه را تحــت تأثیــر خــود قــرار دهــد.  فــرد را متأثــر 

کــه قوانیــن  گونــه  کــم اســت همــان  کــم بــر انســان، بــر جامعــه نیــز حا تمامــی قوانیــن حا  
کــت  کــت جامعــه موجــب هال کــم بــر جامعــه بــر انســان نیــز حکومــت می کنــد و از ایــن رو هال حا
کــه  کــت انســان نیــز نابــودی جامعــه را در پــی خواهــد داشــت. درســت همــان گونــه  انســان و هال
ْجــِل 

َ
کــردن و حیــات بخشــیدن بــه تمــام مــردم اســت. >ِمــْن أ احیــای یــك انســان بــه مثابــه زنــده 

ــاَس 
َ
ــَل الّن َت

َ
َمــا ق

َ
ّن

َ
َكأ

َ
ْرِض ف

َ
َســاٍد ِفــي اأْل

َ
ْو ف

َ
ــٍس أ

ْ
ــِر َنف ًســا ِبَغْي

ْ
ــَل َنف َت

َ
ــُه َمــْن ق

َ
ّن

َ
ــا َعَلــى َبِنــي ِإْســَراِئيَل أ َكَتْبَن ــَك  ِل

َ
ذ

َكِثيــًرا ِمْنُهــْم َبْعــَد   
َ

ــّمَ ِإّن
ُ
َنــاِت ث ــْد َجاَءْتُهــْم ُرُســُلَنا ِباْلَبّيِ

َ
ــاَس َجِميًعــا َوَلق

َ
ْحَيــا الّن

َ
َمــا أ

َ
ّن

َ
َكأ

َ
ْحَياَهــا ف

َ
َجِميًعــا َوَمــْن أ

وَن<)المائدة، 32/5(؛ »بــه همیــن جهــت، بــر بنــی اســرائیل مقــّرر داشــتیم 
ُ

ْرِض َلُمْســِرف
َ

ِلــَك ِفــي اأْل
َ

ذ
کــه  کــس، انســانی را بــدون ارتــکاب قتــل یــا فســاد در روی زمیــن بکشــد، چنــان اســت  کــه هــر 
کــه  کــس، انســانی را از مــرگ رهایــی بخشــد، چنــان اســت  یــی همــه انســان ها را کشــته؛ و هــر  گو
ردنــد،  کــرده اســت. و رســوالن مــا، دالیــل روشــن بــرای بنــی اســرائیل آو یــی همــه مــردم را زنــده  گو

کردنــد«.  امــا بســیاری از آن هــا، پــس از آن در روی زمیــن، تعــّدی و اســراف 
از ایــن رو قــرآن قصــاص را موجــب حیــات جمعــی جامعــه دانســته و می فرمایــد: >َوَلُكــْم ِفــى 
ــوَن< )البقــرة، 179/2(؛ »و بــرای شــما در قصــاص، حیــات 

ُ
ق

َ
ُكــْم َتّت

َ
وِلــى األْلَبــاِب َلَعّل

ُ
 يــا أ

ٌ
اْلِقَصــاِص َحيــاة

کنیــد«. و زندگــی اســت، ای صاحبــان ِخــرد! شــاید شــما تقــوا پیشــه 
کــم اســت و هــم بر جامعــه. همه این مــوارد به  ســنت اســتدراج)األعراف، 182/7(، هــم بــر فــرد حا
یشــه و یــك اصــل اســت و هــر دو اصیــل هســتند.  کــه بازگشــت هــر دو بــه یــك ر یــك معنــا اســت 

بــه بیــان دیگــر جامعــه همــان انســان بــاز شــده و انســان همــان جامعه فشــرده شــده اســت.
)الرعــد، 13/11(، می تــوان  ِســِهْم< 

ُ
ْنف

َ
ِبأ َمــا  يَغيــُروا  ــى 

َ
َحّت ــْوٍم 

َ
ِبق َمــا  يَغيــُر  اهَّلَل ال   

َ
کریمــه:>ِإّن آیــه  از 

ــْوٍم<؛ یعنــی: واقعیــت 
َ

ِبق >َمــا  ــس< »آنچــه در نفــوس اســت«؛ 
ُ

ْنف
َ
ِبأ کــه در قبال>مــا  یافــت  در

کــه ایــن دو واقعیــت از هــم متأثــر و بــا یکدیگــر در ارتبــاط هســتند.21 اجتماعــی نیــز وجــود دارد 
کــه مــورد  ــه ای  گون ــه  گاهــی در مــورد جامعــه اســت ب برخــی آیــات نشــان از وجــود شــعور و آ
خطــاب واقــع می شــود. )األعــراف، 34/7؛  البقــرة، 141/2؛ المائــدة، 66/5؛ یونــس، 47/10؛ غافــر، 5/40؛ األنعــام، 
تعــادل،  و  اقتصــاد  عمــل،  دارای  نیــز  و  عمــر  دارای  افــراد  هماننــد  جامعــه  بنابرایــن   )131/6

یــت و موجودیــت و دارای روح و  ز و دارای شــعور اســت. جامعــه دارای هو معصیــت و تجــاو
ــد مســلم و تســلیم حــق باشــد. یکــی از دعاهــای  ــی خــاص خــود اســت. جامعــه می توان حیات
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کعبــه  حضــرت ابراهیــم)ع( بعــد از این کــه بــا فرزنــدش حضــرت اســماعیل)ع( پایه هــای خانــه 
کــه تســلیم  کــه از خداونــد متعــال خواســتند تــا از خانــدان آن هــا، امتــی  را بــاال  بردنــد، ایــن بــود 
ــَك<   َل

ً
 ُمْســِلَمة

ً
ــة ّمَ

ُ
ــا أ يِتَن ِرّ

ُ
ــَك َوِمــْن ذ ــا ُمْســِلَميِن َل ــا َواْجَعْلَن َن رد. >َرّبَ فرمــان خداونــد باشــد، بــه وجــود آو

کــه تســلیم  ردگارا! مــا را تســلیم فرمــان خــود قــرار ده! و از دودمــان مــا، امتــی  )البقــرة، 128/2(؛ »پــرو

ر!«.  ــود آو ــه وج ــند، ب ــت باش فرمان
و  خصلــت  و  آداب  دارای  افــراد،   از  برخاســته  اســت  واقعیتــی  دارای  جامعــه  بنابرایــن 
عملکــرد و احســاس و شــعور اســت و عــالوه بــر واقعیــت و اصالــت فــرد، جامعــه نیــز از واقعیــت 

و اصالــت برخــوردار اســت.
3. تأثیــر رفتارهــای فــردی بــر حیــات جمعــی و بــر عکــس آن؛ وجــود ســنت عقوبــت و عــذاب 
کــه در یــك جامعــه ظالــم زندگــی می کننــد نشــان دهنــده تأثیــر  دنیــوی بــرای همــه افــرادی 
ــه و  ــوع جامع ــه ن ک ــان  ــت همچن ــی اس ــات جمع ــت و حی ــر سرنوش ــردی ب ــای ف ــذاری رفتاره گ

ــذارد.  ــر می گ ــراد تأثی ــر اف ــز ب ــرد آن نی ــا و عملک رفتاره
ا 

َ
ــِإذ

َ
ى ف َجــٍل ُمَســّمً

َ
ــْم ِإَلــى أ ُرُه ــٍة َوَلِكــْن يَؤِخّ ــْن َداّبَ ــا ِم ــَرَك َعَليَه ــا َت ــْم َم ــاَس ِبُظْلِمِه

َ
 اهَّلُل الّن

ُ
ــْو يَؤاِخــذ >َوَل

گــر خداونــد مــردم را بــه خاطــر  ِدُموَن<)النحل، 61/16(؛ »و ا
ْ

 َوال يْســَتق
ً

ِخُروَن َســاَعة
ْ
َجُلُهــْم ال يْســَتأ

َ
َجــاَء أ

ظلمشــان مجــازات می کــرد، جنبنــده ای را بــر پشــت زمیــن باقــی نمی گــذارد؛ ولــی آن هــا را 
کــه أجلشــان فــرا رســد، نــه ســاعتی تأخیــر  تــا زمــان معینــی بــه تأخیــر می انــدازد. و هنگامــی 

می کننــد، و نــه ســاعتی پیشــی می گیرنــد«. 
ى  َجــٍل ُمَســّمً

َ
ُرُهــْم ِإَلــى أ ــٍة َوَلِكــْن يَؤِخّ َكَســُبوا َمــا َتــَرَك َعَلــى َظْهِرَهــا ِمــْن َداّبَ ــاَس ِبَمــا 

َ
 اهَّلُل الّن

ُ
>َوَلــْو يَؤاِخــذ

گر خداوند مردم را به ســبب کارهایی   اهَّلَل َكاَن ِبِعَبــاِدِه َبِصيًرا<)فاطــر، 45/35(؛ »ا
َ

ــِإّن
َ

َجُلُهــْم ف
َ
ا َجــاَء أ

َ
ــِإذ

َ
ف

گذاشــت!  کنــد، جنبنــده ای را بــر پشــت زمیــن باقــی نخواهــد  کــه انجــام داده انــد مجــازات 
ــا  ــد[ اّم ــالح می ده ــت اص ــدازد]و مهل ــر می ان ــی تأخی ــرآمد معین ــا س ــا را ت ــش[ آن ه ــه لطف ولی]ب
کــس را بــه مقتضــای عملــش جــزا می دهــد[ او  کــه اجــل آنــان فــرا رســد، ]خداونــد هــر  هنگامــی 

گاه اســت[!«.  نســبت بــه بندگانــش بیناســت]و از اعمــال و نیــات همــه آ
کــه  گــر خداونــد بخواهــد مــردم را بــه خاطــر آنچــه  کــه ا ایــن آیــات اشــاره بــه ایــن مطلــب دارد 
کــه  کنــد، همــه مــردم هــالك خواهنــد شــد و ایــن بدیــن معنــا نیســت  انجــام داده انــد، مؤاخــذه 
کــه در میــان آن هــا انســان های پــاك و مؤمنــی چــون أنبیــا، أئّمــه و  همــه مــردم ظالــم هســتند چــرا 

اوصیــای الهــی نیــز زندگــی می کننــد. 
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یــد نــه عقــاب و عــذاب  کــه ایــن آیــات از عقــاب دنیــوی ســخن می گو حقیقــت ایــن اســت 
ــه امــت  ک ــه ای اســت  کارهــای ظالمان ــت نتیجــه طبیعــی  ــن عقوب ــه ای ک ــد  اخــروی و می فرمای
کــه در یــك جامعــه  کســانی  بــا ظلــم و ســتم و طغیــان انجــام داده انــد و ایــن نتیجــه بــرای همــه 
ظالــم زندگــی می کننــد، تعمیــم داده می شــود هــر چنــد روش زندگــی آن هــا بــا یکدیگــر متفــاوت 
گرفتــار  کــه بنــی اســرائیل در اثــر طغیــان و تمــّرد، بــه آن  گمراهــی و ســر درگمــی  باشــد. ماننــد 
شــدند. ایــن ســردرگمی و مخمصــه تنهــا شــامل افــراد ظالــم قــوم بنــی اســرائیل نبــود بلکــه 
ک تریــن انســان ها و شــجاع ترین آن هــا در مقابلــه بــا ظلــم و طاغــوت  کــه از پا حضــرت موســی)ع( 
کــه حضــرت موســی)ع( نیــز یکــی از افــراد امــت و قــوم بنــی  گرفتــار ایــن وضعیــت شــد چــرا  بــود، 
گــر بر اســاس ســنت های  یخــی اســت بــه ایــن معنــا کــه ا اســرائیل بــود. ایــن منطــق ســنت های تار
یخــی، جامعــه ای دچــار عــذاب دنیــوی شــود، ایــن عــذاب مختــص ظالمیــن نخواهــد بــود.  تار
ــِديُد 

َ
 اهَّلَل ش

َ
ّن

َ
 َواْعَلُمــوا أ

ً
ــة ِذيــَن َظَلُمــوا ِمْنُكــْم َخاّصَ

َ
 اّل

َ
 اَل ُتِصيَبــّن

ً
ــوا ِفْتَنــة

ُ
ق

َ
خداونــد متعــال می فرماید:>َواّت

کــه تنهــا بــه ســتمکاران شــما نمی رســد؛ ]بلکــه  یــد  اِب<)األنفــال، 25/8(؛ »و از فتنــه ای بپرهیز
َ

اْلِعق
کیفــر  کردنــد.[ و بدانیــد خداونــد  کــه دیگــران ســکوت اختیــار  گرفــت؛ چــرا  همــه را فــرا خواهــد 

شــدید دارد«. 
ــٍس 

ْ
 َنف

ُ
ُكّل ــىٍء َوال َتْكِســُب 

َ
ُكِلّ ش ــا َوُهــَو َرّبُ  ْبِغــى َرّبً

َ
يــَر اهَّلِل أ

َ
غ

َ
ــْل أ

ُ
و در جــای دیگــر می فرماید:>ق

وَن<)األنعــام، 
ُ

ــِه َتْخَتِلف ــْم ِفي ُكْنُت ــا  ــْم ِبَم ُئُك يَنِبّ
َ

ــْم ف ــْم َمْرِجُعُك ُك ــى َرِبّ ــّمَ ِإَل
ُ
ْخــَری ث

ُ
َر أ  ِوْز

ٌ
ــِزُر َواِزَرة ــا َوال َت ِإال َعَليَه

ردگار همــه چیــز اســت؟!  کــه او پــرو ردگاری را بطلبــم، در حالــی  164/6(؛ »بگو:آیــا غیــر خــدا، پــرو

گنــاه  گنهــکاری  یــان خــودش، انجــام نمی دهــد؛ و هیــچ  کــس، عمل]بــدی[ جــز بــه ز هیــچ 
ردگارتــان اســت؛ و شــما  دیگــری را متحّمــل نمی شــود؛ ســپس بازگشــت همــه شــما بــه ســوی پرو

را از آنچــه در آن اختــالف داشــتید، خبــر خواهــد داد«. 
کــه عــذاب اخــروی شــامل انجــام دهنــده عمــل خواهــد بــود. )األســراء،  و ایــن در حالــی اســت 
25/17؛ فاطــر، 18/35؛ الزمــر، 7/39؛ النجــم، 38/53( منظــور از عــذاب در ایــن دو آیــه شــریفه عــذاب 

کــه  یخــی اســت  ز قیامــت اعمــال می شــود بلکــه از ســنت های تار کــه در رو اخــروی نیســت 
گرفتــار می شــوند.  امت هــا در اثــر نافرمانــی بــه آن 

یــت اجتماعــی انســان پرداختــه  یــم بــه هو کر خداونــد متعــال در بســیاری از آیــات قــرآن 
َجُلُهــْم 

َ
ا َجــاَء أ

َ
َجــٌل ِإذ

َ
ــٍة أ ّمَ

ُ
ــاَء اهَّلُل ِلــُكِلّ أ

َ
ًعــا ِإال َمــا ش

ْ
ا َوال َنف ِســى َضــّرً

ْ
ْمِلــُك ِلَنف

َ
ــْل ال أ

ُ
اســت از جمله:>ق

تــی، ســرآمدی اســت؛ 
ّ
ِدُموَن<)یونس، 49/10(؛ »بــرای هــر قــوم و مل

ْ
 َوال يْســَتق

ً
ِخُروَن َســاَعة

ْ
ــا يْســَتأ

َ
ف
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کــه اجــل آن هــا فــرا رســد، ]و فرمــان مجــازات یــا مرگشــان صــادر شــود، [ نــه ســاعتی  هنگامــی 
تأخیــر می کننــد، و نــه پیشــی می گیرنــد!«. 

َواَل   
ً

َســاَعة ِخُروَن 
ْ
َيْســَتأ اَل  َجُلُهــْم 

َ
أ َجــاَء  ا 

َ
ــِإذ

َ
ف َجــٌل 

َ
أ ــٍة  ّمَ

ُ
أ می فرماید:>َوِلــُكّلِ  دیگــر  جــای  در  و 

اســت؛  ســرآمد]معینی[  و  زمــان  جمعیتــی،  و  قــوم  هــر  »بــرای  34/7(؛  ِدُموَن<)األعراف، 
ْ

َيْســَتق
کــه ســرآمد آن هــا فــرا رســد، نــه ســاعتی از آن تأخیــر می کننــد، و نــه بــر آن پیشــی  و هنگامــی 

می گیرنــد«. 
ــٍة« اضافــه شــده اســت. امــت یــك وجــود  ّمَ

ُ
َجــلٌ « بــه »أ

َ
کــه »أ در ایــن دو آیــه مالحظــه می گــردد 

 ،» َجــلٌ
َ
ــر تعــدادی از مــردم اطــالق می شــود و ایــن »أ کــه ب یــت اجتماعــی و جمعــی اســت  و هو

گرفتــه شــده اســت. ایــن  کــه بــرای هــر فــرد بــه تنهایــی در نظــر  جــدای از آن مــدت مقــرری اســت 
کــه متشــکل از افــرادی اســت و بیــن ایــن افــراد هــم  گرفتــه می شــود  اجــل بــرای امتــی در نظــر 
ارتباطاتــی وجــود دارد و ایــن ارتباطــات بــر اســاس مجموعــه ای از افــکار و اصــول مســتند بــه 
ــر می کنــد دارای أجــل، مــوت،  ــه »امــت« تعبی ــرآن از آن ب ــه ق ک شایستگی هاســت. جامعــه ای 
کــه فــرد نیــز دارای أجــل، مــوت، حیــات و حرکــت اســت.  حیــات و حرکــت اســت همچنــان 
کــه  یخــی را بیــان می کنــد و معتقــد اســت  کریمــه اندیشــه  وجــود ســنت های تار ایــن دو آیــه 

رای ســنت های شــخصی حکــم می کننــد.  یخــی و ســنت های تار
ــا  ــد از جمله:>َوَم ــاره می کن ــی اش گروه ــی و  ــل جمع ــه أج ــم ب ی کر ــرآن  ــات ق ــیاری از آی در بس
ِخُروَن<)الحجر، 15 / 4-5(؛ 

ْ
َجَلَهــا َوَمــا َيْســَتأ

َ
ــٍة أ ّمَ

ُ
ِكَتــاٌب َمْعُلــوٌم *َمــا َتْســِبُق ِمــْن أ  َوَلَهــا 

َ
َيــٍة ِإاّل ْر

َ
ْهَلْكَنــا ِمــْن ق

َ
أ

»مــا اهــل هیــچ شــهر و دیــاری را هــالك نکردیــم مگــر این کــه اجــل معیــن]و زمــان تغییــر ناپذیــری[ 
گروهــی از اجــل خــود پیشــی نمی گیــرد؛ و از آن عقــب نخواهــد افتــاد!».  داشــتند! *هیــچ 

ِخُروَن<)المؤمنون، 43/23(؛ »هیــچ امتــی بــر اجــل و ســر رســید 
ْ
َجَلَهــا َوَمــا يْســَتأ

َ
ــٍة أ ّمَ

ُ
>َمــا َتْســِبُق ِمــْن أ

حتمــی خــود پیشــی نمی گیــرد، و از آن تأخیــر نیــز نمی کنــد«. 
ــِد 

َ
ــوَن ق ْن يُك

َ
ْن َعَســى أ

َ
ــىٍء َوأ

َ
ــْن ش ــَق اهَّلُل ِم ــا َخَل ــَماَواِت َواألْرِض َوَم ــوِت الّسَ ــُروا ِفــى َمَلُك ــْم يْنُظ َوَل

َ
>أ

ی َحِديــٍث َبْعــَدُه يْؤِمُنون<)األعــراف، 185/7(؛ »آیــا در حکومــت و نظــام آســمان ها 
َ
ِبــأ

َ
َجُلُهــْم ف

َ
ــَرَب أ َت

ْ
اق

و زمیــن، و آنچــه خــدا آفریــده اســت، ]از روی دقــت و عبــرت[ نظــر نیفکندنــد؟! ]و آیــا در ایــن 
کتــاب  گــر بــه ایــن  کــه[ شــاید پایــان زندگــی آن هــا نزدیــك شــده باشــد؟! ]ا نیــز اندیشــه نکردنــد 

رد؟!«.  کــدام ســخن ایمــان خواهنــد آو رنــد،[ بعــد از آن بــه  آســمانی روشــن ایمــان نیاو
در ایــن آیــات نیــز بــه اجــل گروهــی و جمعی اشــاره می کنــد و این در حالی اســت که تعدادی 
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 افــراد دارای زمــان مــرگ 
ً
 در یــك زمــان واحــد نمی میرنــد و معمــوال

ً
از افــراد یــك جامعــه معمــوال

یــم و آن هــا را  گــروه اجتماعــی بــه آن هــا می نگر کــه بــه صــورت یــك  متفاوتــی هســتند. امــا وقتــی 
یــك مجموعــه تلقــی می کنیــم در ظلــم و عدالــت و خیــر و شــّر بــر یکدیگــر تأثیــر می گذارنــد و در 
کــه اجــل واحــدی هــم دارنــد و ایــن اجــل گروهــی، همــان اجــل امــت اســت. ایــن صــورت اســت 
ــَل َلُهــُم  َكَســُبوا َلَعّجَ ُهــْم ِبَمــا 

ُ
ْحَمــِة َلــْو يَؤاِخذ و الّرَ

ُ
ــوُر ذ

ُ
ــَك اْلَغف خداونــد متعــال می فرماید:>َوَرّبُ

َوَجَعْلَنــا  َظَلُمــوا  ــا  َلّمَ ْهَلْكَناُهــْم 
َ
أ ــَری 

ُ
اْلق ِمــْن ُدوِنــِه َمْوِئا*َوِتْلــَك  َلــْن يِجــُدوا  َمْوِعــٌد  َلُهــْم  َبــْل  اَب 

َ
اْلَعــذ

اســت؛  رحمــت  صاحــب  و  آمرزنــده  ردگارت،  پــرو »و  58-59(؛   /  18 َمْوِعًدا<)الکهــف،  ِلَمْهِلِكِهــْم 
کنــد، عــذاب را هــر چــه زودتــر بــرای  گــر می خواســت آنــان را بــه خاطــر اعمالشــان مجــازات  ا
کــه هرگــز از آن راه فــراری نخواهنــد داشــت!  آن هــا می فرســتاد؛ ولــی بــرای آنــان موعــدی اســت 
کردنــد هــالك نمودیــم؛  کــه ســتم  کــه مــا آن هــا را هنگامــی  * ایــن شــهرها و آبادی هایــی اســت 
ــا چشــم می بیننــد، و عبــرت  یرانه هایــش را ب کتشــان موعــدی قــرار دادیــم! ]آن هــا و ــرای هال و ب

نمی گیرنــد![«.
 4. امــکان اســتخراج و اســتنباط قوانیــن اجتماعــی احــکام و آموزهــای اجتماعــی قــرآن؛ قــرآن 
کــه قــرآن از آن  کــه در زندگــی انســان ها تغییــر ایجــاد می کنــد. آن تغییــری  کتــاب هدایــت اســت 
یخــی در  بــه »خــروج انســان ها از ظلمــات بــه ســمت نــور«، تعبیــر می کنــد. وجــود ســنت های تار
کتــاب عظیــم هدایــت، بــه عملیــات تغییــر اجتماعــی  قــرآن از نشــانه های اهتمــام و توجــه ایــن 

است.

مصادیق سنت های اجتماعی
بــرای بــه وجــود آمــدن یــك نظــام صالــح اجتماعــی بایــد بــر همــه انــواع ســنت ها احاطــه 
یم تــا بتوانیــم یــك نظــام اجتماعــی  داشــته باشــیم و از هیــچ یــك از مصادیــق آن هــا غافــل نشــو

کــه در قــرآن آمــده اســت عبارتنــد از:  صالــح را ایجــاد نماییــم. ســنت های اجتماعــی 
کریم)یونــس، 49/10؛ األعــراف، 34/7و185؛ الحجــر، 4/15- الــف: ســنت اجــل اّمت هــا؛ در آیــات قــرآن 
5؛  المؤمنــون، 23/43(. بــه اجــل گروهــی و جمعــی اشــاره می کنــد و ایــن در حالی اســت کــه تعدادی 

 افــراد دارای زمــان مــرگ 
ً
 در یــك زمــان واحــد نمی میرنــد و معمــوال

ً
از افــراد یــك جامعــه معمــوال

یــم و آن هــا را  گــروه اجتماعــی بــه آن هــا می نگر کــه بــه صــورت یــك  متفاوتــی هســتند. امــا وقتــی 
یــك مجموعــه تلقــی می کنیــم در ظلــم و عدالــت و خیــر و شــّر بــر یکدیگــر تأثیــر می گذارنــد و در 
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کــه اجــل واحــدی هــم دارنــد و ایــن اجــل گروهــی، همــان اجــل امــت اســت.  ایــن صــورت اســت 
کــه در یــك جامعــه ظالــم زندگــی  ب: ســنت عقوبــت و عــذاب دنیــوی بــرای همــه افــرادی 
کریم)الکهــف، 58/18-59؛ النحــل، 61/16؛  فاطــر، 45/35؛ األنفــال، 25/8؛ األنعــام،  می کننــد؛ آیاتــی از قــرآن 
کــه انجــام  گــر خداونــد بخواهــد مــردم را بــه خاطــر آنچــه  کــه ا 164/65( اشــاره بــه ایــن مطلــب دارد 

کــه همــه  کنــد، همــه مــردم هــالك خواهنــد شــد و ایــن بدیــن معنــا نیســت  داده انــد، مؤاخــذه 
کــه در میــان آن هــا انســان های پــاك و مؤمنــی چــون أنبیــا، أئّمــه و  مــردم ظالــم هســتند چــرا 

ــد.  ــی می کنن ــز زندگ ــی نی ــای اله اوصی
یــد نــه عقــاب و عــذاب  کــه ایــن آیــات از عقــاب دنیــوی ســخن می گو حقیقــت ایــن اســت 
کــه  اســت  ظالمانــه ای  کارهــای  طبیعــی  نتیجــه  عقوبــت  ایــن  کــه  می فرمایــد  و  اخــروی، 
ــك  ــه در ی ک کســانی  ــرای همــه  ــن نتیجــه ب ــد و ای ــا ظلــم و ســتم و طغیــان انجــام داده ان امــت ب
جامعــه ظالــم زندگــی می کننــد، تعمیــم داده می شــود هــر چنــد روش زندگــی آن هــا بــا یکدیگــر 
ــر طغیــان و تمــّرد، بــه آن  کــه بنــی اســرائیل در اث گمراهــی و ســر درگمــی  متفــاوت باشــد. ماننــد 
گرفتــار شــدند. ایــن ســر درگمــی و مخمصــه تنهــا شــامل افــراد ظالــم قــوم بنــی اســرائیل نبــود 
ک تریــن انســان ها و شــجاع ترین آن هــا در مقابلــه بــا ظلــم و  کــه از پا بلکــه حضــرت موســی)ع( 
کــه حضــرت موســی)ع( نیــز یکــی از افــراد امــت و  گرفتــار ایــن وضعیــت شــد چــرا  طاغــوت بــود، 
گــر بــر اســاس  کــه ا یخــی اســت بــه ایــن معنــا  قــوم بنــی اســرائیل بــود. ایــن منطــق ســنت های تار
یخــی، جامعــه ای دچــار عــذاب دنیــوی شــود، ایــن عــذاب مختــص ظالمیــن  ســنت های تار
کــه عــذاب اخــروی شــامل انجــام دهنــده عمــل خواهــد  نخواهــد بــود. و ایــن در حالــی اســت 
بــود )األســراء، 15/17؛ فاطــر، 18/35؛ الزمــر، 7/39؛ النجــم، 38/53(. منظــور از عــذاب در ایــن دو آیــه شــریفه 
یخــی اســت  ز قیامــت اعمــال می شــود بلکــه از ســنت های تار کــه در رو عــذاب اخــروی نیســت 

گرفتار می شوند.  که امت ها در اثر نافرمانی به آن 
ج: ســنت مخالفــت مترفیــن بــا جنبش هــای اصــالح اجتماعــی أنبیــاء؛ خداونــد متعــال در 
ــر جســت وجو و ســیر در  یخــی، ب ــر ســنت های تار کیــد ب ــر تأ ــم)آل عمــران، 137/3( عــالوه ب ی کر ــرآن  ق
کشــف  کیــد می کنــد تــا شــخص از طریــق ایــن جســتجوها، ســنت ها را  یخــی نیــز تأ اتفاقــات تار
گــر مترفیــن در جامعــه ای زمــام امــور مــردم را بــه دســت  کنــد و از آن هــا عبــرت بگیــرد. همچنیــن ا
کــه تغییــر  ــود خواهــد شــد و ایــن خــود یکــی از ســنت های الهــی اســت  ــد، آن جامعــه ناب بگیرن

ناپذیــر اســت.)فاطر، 42/35و43(. 
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د: ســنت فراوانــی تولیــدات مــادی بــه واســطه پایــداری و اســتقامت افــراد جامعه)األنعــام، 
34/6(؛ خداونــد متعــال ضمــن این کــه پیامبــر)ص( را بــه اســتواری و ثبــات قــدم دعــوت می کنــد، 

ــاد  ــه عنــوان قوانیــن و ســنت هایی ی ــد و از آن هــا ب ی گذشــته ســخن می گو از تجربیــات أنبیــای 
کــه در موردشــان اتفــاق افتــاده و آن هــا را بــا حــوادث زمــان پیامبــر)ص( ارتبــاط می دهــد  می کنــد 
زی بــه شــرایطی ماننــد صبــر، ثبــات  زی خواهــد آمــد امــا رســیدن بــه ایــن پیــرو و می فرمایــد پیــرو

داشــتن و اســتواری و پایــداری نیــاز دارد.
)الفتــح،  آیــات:  اجتماعــی؛  وضعیــت  در  تغییــر  بــرای  درون  در  تغییــر  ایجــاد  ســنت  هـــ.   
ینــد. بنابرایــن  یخــی ســخن می گو 22/48و23؛ الرعــد، 11/13؛ األنفــال، 54/8( قــرآن از ســنت های تار

ــه  ــز ب ــوده و وضعیــت اجتماعــی نی ــه و اســاس ب ــوان پای ــه عن ــه در درون انســان اســت ب ک آنچــه 
ــر  ــاس، تغیی ــا و اس ــر پایه ه ــا تغیی ــز ب ــاختمان ج ــن س ــود. ای ــوب می ش ــای آن محس ــوان روبن عن
کــرد. ایــن آیــه همچنیــن از ارتبــاط مســتقیم بیــن پایــه و اســاس و ســاختمان و بنــای  نخواهــد 
یــد. ارتبــاط میــان وضعیــت روحــی و نفســانی و فکــری انســان و وضعیــت  اصلــی ســخن می گو
اجتماعــی او، بنابرایــن وجــود ارتبــاط میــان وضعیــت فــردی و اجتماعــی زندگــی انســان، یــك 

یخــی بــه شــمار می آیــد. ســنت تار
زی راه هایــی وجــود  زی و یــاری خداونــد نزدیــك اســت امــا بــرای رســیدن بــه ایــن پیــرو پیــرو
زی  یــزی حاصــل نمی شــود. راه رســیدن بــه پیــرو دارد و بــه صــورت تصادفــی و بــدون برنامه ر
یخــی انســان را قــادر می ســازد  گاهــی از ســنت های تار یخــی اســت. آ شــناخت ســنت های تار

زی و موفقیــت دســت یابــد. تــا بــه پیــرو
یــخ همــواره میــان أنبیــا  و: ســنت ضدیــت جایــگاه مترفیــن بــا جایــگاه أنبیــاء)ع( ؛ در طــول تار
کننــدگان در امت هــا و جوامــع، ارتبــاط وجــود دارد. ایــن  و افــراد مرفــه، خوشــگذران و اســراف 
ــه  کــه ب یخــی اســت. ایــن ارتبــاط پدیــده ای نیســت  ارتبــاط یکــی از نمونه هــای ســنت های تار
صــورت تصادفــی و فقــط در یــك زمــان، انفــاق افتــاده باشــد بلکــه تکــرار پذیــر اســت. همچنیــن 
یــك ارتبــاط از نــوع ســلبی و منفــی هــم میــان جایــگاه اجتماعــی أنبیــا و جایــگاه اجتماعــی 
گــروه مثبــت و  مترفیــن و اســراف کاران وجــود دارد. ایــن ارتبــاط در حقیقــت بــه نقــش هــر دو 
منفــی در جامعــه مربــوط می شــود. بــه صــورت طبیعــی، جایــگاه مترفیــن ضــد جایــگاه نبــوت 
یخــی اســت. )ســبأ، 34/34و35؛  الزخــرف، 22/43و23(.  اســت و ایــن هــم یــك ســنت از ســنت های تار
ز: ســنت نابــودی جامعــه در اثــر ظلــم و بی عدالتــی؛  رابطــه خاصــی میــان ظلــم و ســتم و 
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ک درآمــدن افــراد یــک جامعــه و جــود دارد. آیــات قــرآن بــر ایــن مســأله  بی عدالتــی و بــه هــال
یخــی  کــه ایــن ارتبــاط منطقــی و بــه هــم پیوســته اســت و یکــی از ســنت های تار کیــد می کنــد  تأ

نیــز محســوب می شــود. )األســراء، 16/17و17(. 
ح: اســتقامت و پایــداری مــردم جامعــه در انجــام احــکام الهــی موجــب فراوانــی نعمــت 
کریم)المائــدة، 66/5؛  األعــراف، 96/7؛ الجــّن، 16/72( از  و خیــرات می شــود؛ خداونــد متعــال در قــرآن 
وجــود ارتبــاط خــاص میــان اســتقامت، پایــداری و تطبیــق احــکام الهــی در جامعــه و فراوانــی 
کــه جامعــه بایــد  کیــد می کنــد  یــد. قــرآن مجیــد تأ نعمت هــا و خیــرات و تولیــدات ســخن می گو
کیــد دارد عبــارت  کــه قــرآن بــر آن تأ یــع کاال و ثــروت عدالــت را رعایــت نمایــد. آن عدالتــی  در توز
گســترش  کــه در آیــات بــاال ذکــر شــده اســت. شــرایع آســمانی بــه خاطــر بســط و  اســت از آنچــه 
گــر بــه عدالــت رفتــار نشــود، مــردم جامعــه در تنگنــا قــرار می گیرنــد و از  عدالــت نــازل شــده اند و ا
گــر بــه عدالــت رفتــار شــود، بــرکات آســمان و زمیــن بــه مــردم  ایــن ناحیــه دچــار فقــر می شــوند و ا

یخــی اســت.  رد و ایــن خــود یکــی از ســنت های تار روی مــی آو
کــه قــرآن  یخــی اســت چنیــن برمی آیــد  کــه دربــاره ســنت های تار بنابرایــن از مجمــوع آیاتــی 
و  تأثیرگــذار  انســان های  و  یــژه ای دارد  و توجــه  بــه ســنت ها و ضوابــط و شــرایط آن هــا  یــم  کر
کــم بــر ایــن ســنت ها را اســتخراج نماینــد. ســازنده بایــد ایــن ســنت ها را بشناســند و قوانیــن حا

کــه دیــن نیــاز فطــری انســان  کیــد بــر فطــری بــودن نیــاز انســان بــه دیــن؛ بدیهــی اســت  5. تأ
اســت. فطــرت انســان دارای دو جنبــه اســت:یك جنبــه از فطــرت انســان مشــتمل بــر انگیــزه و 
گاهــی مشــکالت بــزرگ اجتماعــی از جملــه مشــکل  کــه  رنــی اســت  اســتعدادهای ذاتــی و دو
تناقــض بیــن ایــن انگیزه هــا و مصالــح حقیــق و عمومــی جامعــه انســانی، از آن هــا نشــأت 
کــه می توانــد  می گیــرد. و از طــرف دیگــر ایــن جنبــه از فطــرت انســان، مجهــز بــه امکاناتــی اســت 
گرایــش انســان بــه تدیــن از جملــه  ایــن مشــکالت را از طریــق امیــال طبیعــی حــل نمایــد. 
کــه نســبت بــه بقیــه اســتعدادهای وی دارای برتــری و تفــوق اســت و بدیــن  امیالــی اســت 
کمــال را انجــام می دهــد. خداونــد متعــال  ترتیــب فطــرت، وظیفــه هدایــت انســان بــه ســوی 
ــَك  ِل

َ
ــِق اهَّلِل ذ ــَل ِلَخْل ــا ال َتْبِدي ــاَس َعَليَه

َ
ــَر الّن َط

َ
ــى ف ِت

َ
 اهَّلِل اّل

َ
ــَرة ــا ِفْط

ً
ــِن َحِنيف ي ــَك ِللِدّ ــْم َوْجَه ِق

َ
أ

َ
می فرماید:>ف

ــاِس ال يْعَلُموَن<)الــروم، 30/30(؛ »پــس روی خــود را متوّجــه آییــن خالــص 
َ
ــَر الّن

َ
ْكث

َ
 أ

َ
ّيــُم َوَلِكــّن

َ
يــُن اْلق الِدّ

کــه خداونــد، انســان ها را بــر آن آفریــده؛ دگرگونــی در آفرینــش  کــن! ایــن فطرتــی اســت  ردگار  پــرو
کثــر مــردم نمی داننــد!».  ــی ا الهــی نیســت؛ ایــن اســت آییــن اســتوار؛ ول
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یر مشاهده می شود: در این آیه موارد ز
کــه همــه مــردم بــر اســاس آن خلــق شــده اند و  :همانــا دیــن از امــور فطــری انســانی اســت 

ً
اوال

بــرای آفرینــش خداونــد هــم تبدیــل و تغییــری وجــود نــدارد.
یــده شــده، دینــی جــز دیــن حنیــف و  کــه انســانیت انســان بــر اســاس آن آفر ثانیــًا: دینــی 
کــه بشــریت را در راســتای نظــم  کــه همــان دیــن خالــص توحیــدی اســت. دینــی  پــاك نیســت، 

اجتماعــی و مصالــح اجتماعــی اش هدایــت می کنــد. 
یژگی هایــی اســت از  کــه انســان بــر اســاس آن خلــق شــده اســت، دارای و ثالثًا:دیــن حنیفــی 
کــه ایــن دیــن بــر زندگــی انســان ها قیــم و اســتوار اســت و توانایــی حکومــت بــر آن هــا  جملــه ایــن 
کامــل  کــه نمی توانــد هدایت گــر زندگــی انســان ها باشــد، نمی توانــد بــه صــورت  را دارد امــا دینــی 
بــه نیازهــای فطــری انســان پاســخ دهــد و نمی توانــد مشــکالت اساســی زندگــی او را حــل نمایــد.
کــه برخــی از مشــکالت اساســی زندگــی انســان از فطــرت او نشــأت  بنابرایــن عــالوه بــر ایــن  
کــه دیــن  می گیــرد امــا همیــن فطــرت می توانــد ایــن مشــکالت را نیــز حــل نمایــد. البتــه فطرتــی 
کــرده باشــد. ایــن دیــن می توانــد بیــن انگیزه هــا و اســتعدادهای ذاتــی  حنیــف و پــاك را انتخــاب 
انســان ها هماهنگــی برقــرار نمایــد. پــس بــه ناچــار حیــات اجتماعــی انســان ها بایــد بــر اســاس 
دیــن حنیــف و اســتوار برقــرار شــود. همچنیــن زندگــی اجتماعــی انســان ها بایــد در بخش هــای 
ــا فطــرت در حــل مشــکالت اساســی و  ــا بتوانــد ب گــردد ت ــر اســاس ایــن دیــن اســتوار  مختلــف ب

مهــم زندگــی انســان هماهنگــی داشــته باشــد. 22
بــر اجتماعــی بــودن تعالیــم  کیــد  6. هدایت گــری قــرآن در همــه ابعــاد زندگــی انســان ]تأ
کتــاب هدایــت اســت، امــا آنچــه  کــه قــرآن  رنــد  ــر ایــن باو اســالم[؛ بــدون تردیــد همــه مفســران ب
ــه همــه  کتــاب ب کــه ایــن  ــی در پیــش فــرض مفســران اجتماعــی شــده ایــن اســت  ــه دگرگون مای
ــه  کوتاهــی نداشــته اســت. قــرآن ب ــاره  ابعــاد و نیازهــای فــردی و اجتماعــی پرداختــه و در این ب

بهتریــن روش هــا و مســتقیم ترین راه هــا راهنمایــی و هدایــت می کنــد.
 قــرآن دربــاره حقــوق خانــواده، مصونیــت اجتماعــی، اخــالق جنســی و. . . برنامــه ای دارد. 
کتــاب برنامــه ای عملــی و راهنمــای حــرکات اساســی فــرد و جامعــه اســت. لــذا بــرای  قــرآن 

اســتخراج ایــن راهنمایی هــا و برنامه هــا بــه تفســیر اجتماعــی نیــاز دارد.
کمتــر بــه ابعــاد سیاســی و اجتماعــی قــرآن تأمــل و تحقیــق شــده  در میــان مفســران متقــدم 
کشــف مجــدد اجتمــاع و سیاســت و حکومــت از ســوی  اســت. قــرن چهاردهــم هجــری، قــرن 
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ــلمانان  ــدی، مس ــوران دردمن ــان و دانش ــای مصلح ــا تالش ه ــرن ب ــن ق ــت. در ای ــلمانان اس مس
گذشــته درآمدنــد. نســبت بــه ایــن مســائل حســاس شــده و از غفلــت 

آخــرت  جهــان  بــرای  برنامــه ای  تنهــا  آن  آموزه هــای  و  دیــن  کــه  می کننــد  تصــور  برخــی 
یکــرد بــه تفســیر آموزه هــای  اســت و بــرای زندگــی دنیایــی انســان برنامــه ای نــدارد و بــا ایــن رو
ــر دو  ــه آن شــده اســت. دیــن اســالم مبتنــی ب آن پرداخته انــد و ایــن امــر موجــب یکســو نگری ب
کــه در آن رابطــه فــرد بــا  کــه در آن رابطــه فــرد بــا خــدا بیــان می شــود، و عــدل  پایــه اســت: توحیــد 

دیگــران روشــن می گــردد.
یــم هــدف از بعثــت أنبیــا را قیــام مــردم بــه عــدل و قســط)الحدید،  کر خداونــد متعــال در قــرآن 
الهــی  انبیــای  بیــان می کنــد.  از طاغوت)النحــل، 36/16(  ری  نیــز عبــادت خــدا و دو و   )25/57

گونــه  عــالوه بــر این کــه بــه تصحیــح رابطــه انســان بــا خــدا و دعــوت آن هــا بــه توحیــد و نفــی هــر 
نیــز از طریــق عــدل و برپایــی قســط  بــا یکدیگــر را  طاغــوت می پرداختنــد، رابطــه انســان ها 

تصحیــح می کردنــد.
کــه  7. توجــه بــه نیازهــای انســان معاصــر؛ ایــن اندیشــه مبتنــی بــر ایــن واقعیــت اســت 
پیشــرفت،  مقوله هــای  و  بگیــرد  نادیــده  را  انســانی  اصیــل  خاســتگاه های  نمی توانــد  قــرآن 
رد.  ری بــه شــمار نیــاو ت هــا، تفریــح و شــادی را از نیازهــای ضــرو

ّ
بهره بــرداری از نعمت هــا، لذ

از ایــن رو در میــان مصلحــان و روشــنفکران دینــی افــرادی چــون ســید جمــال الدیــن اســدآبادی 
یق مســلمانان بــه مراجعــه  کــه در آن ضمــن تشــو یــزی نمودنــد  نهضــت اصالح گرانــه ای را پایه ر
کــه در زمینــه عــدم توجــه دیــن اســالم و قــرآن  ــه شــبهاتی  گرفتــن آموزه هــای آن، ب ــه قــرآن و فرا ب
بــه نیازهــای اجتماعــی و مــادی انســان ها مطــرح بــود و نیــز مخالفــت و تعــارض دیــن بــا علــم، 

پاســخ می دادنــد.

کاربردی »عملی« مبانی 
ــه  ــی اندیش ــر از مبان ــی دیگ ــرآن؛ یک ــی در ق ــای اجتماع ــکام و آموزه ه ــود اح ــر وج ــد ب کی 1. تأ
کــه آموزه هــای قرآنــی ناظــر بــه حیــات فــردی و  تفســیر اجتماعــی پذیرفتــن ایــن اصــل اســت 
اجتماعــی انســان اســت. اســالم دینــی اســت کــه تنهــا بــه فــرد و نیازهایــش نمی پــردازد و در دائــره 
ــا حیــات اجتماعــی دارد. در  ــد عمیقــی ب تکلیــف فــردی محــدود نمی شــود. آموزه هایــش پیون
ــه  کــه ب ــرای تمامــی مســائلی  کت نیســت. ب هیــچ شــأنی از شــئون مهــم اجتماعــی انســان ســا
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چالش هــای اساســی اجتماعــی محســوب می شــود، طــرح و برنامــه کالن و بیــان عمومــی دارد. 
کــه قــرآن  م اســت. حــال چگونــه اســت 

ّ
از ســوی دیگــر اصــل اجتماعــی بــودن انســان امــری مســل

کــه بــه حیــات اجتماعــی انســان توجــه دارد، رهنمــودی در ایــن حــوزه نداشــته باشــد. بــه عنــوان 
نمونــه آموزه هایــی ماننــد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، اصــل تعــاون، مبــارزه بــا ســتم و اهتمــام 

کــه در قــرآن بــه آن عنایــت شــده اســت. بــرای برقــراری عدالــت از امــور اجتماعــی اســت 
کیــد بــر اهتمــام قــرآن نســبت بــه اصــالح اجتماعــی، عــالوه بــر اصــالح فــردی؛ اصــالح  2. تأ
کــه از آن، بــه »اصــالح ذات البین«)األنفــال،  گاهــی در مــورد رابطــه میــان دو نفــر اســت  در قــرآن، 
گاهــی اصــالح محیــط بــزرگ  گاهــی در مــورد اصــالح محیــط خانوادگــی و  1/8( یــاد می شــود و 

اجتماعــی اســت. بــر اســاس تعالیــم وحیانــی، آرمــان واالی أنبیــای الهــی، برقــراری جامعــه ای 
گونــه فســاد اخالقــی، سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی و در تعبیــر  ســالم و بــدون هــر 

ک«)النحــل، 97/16( اســت. قــرآن، »حیــات طّیبــة؛ زندگــی پا
هــدف از بعثــت پیامبــران نشــان دادن منطــق، معیــار و روش دســتیابی بــه راه درســت 
یــژه  ــه علــم توجــه و یق ب رزی و تشــو ــه روش هایــی چــون خــرد و ــه همیــن دلیــل آن هــا ب اســت. ب
نموده انــد تــا انســان ها بــا اســتفاده از ایــن روش هــا از ابتــالی بــه خرافــات مصــون بماننــد. یکــی 
از مســائل دغدغــه برانگیــز مصلحــان اجتماعــی نیــز، پیشــگیری از انحــراف دینــی و شــوق وافــر 

یــی جــدی بــا رواج خرافــات در جوامــع بــوده اســت. یارو بــه اصــالح و رو
قــرآن  بــه  یســد:  این بــاره چنیــن می نو در  مفســران  از همیــن  یکــی  مغنیــه  جــواد  محمــد 
و  اصــالح  کتــاب  اســت،  هدایــت  و  دینــداری  کتــاب،  آن  حقیقــت  دیــدم  نگریســتم، 
کــه در صــدد اســت بشــر را زندگانــی بخشــد و بــر پایه هــا و مبانــی درســتی  قانون گــذاری اســت، 
ــی و آســایش آن را  کــم اســت و فراوان کــه در آن امنیــت و عدالــت حا ــی  ــد، زندگان گردان اســتوار 

گرفتــه اســت. 23 فــرا 
ــا تحــوالت زمــان »تفســیر عصــری«؛ یکــی از مبانــی مهــم در  3. تــالش بــرای انطبــاق دیــن ب
تفســیر اجتماعــی پرکــردن فاصلــه میــان عصــر نــزول قــرآن و عصــر تفســیر اســت. مــردم از فضایــی 
کــه نشــان دهــد،  گاهی هــای الزم  گرفته انــد بایــد از آ کــه قــرآن در آن نــازل شــده، بســیار فاصلــه 
کــه بــه بیــان ایــن امــور انجامیــده، برخــوردار شــوند و همــان طــور  چــه مســائل و مشــکالتی بــوده 
ر شــده اند، مفاهیــم و حقایــق آن  ــازل شــده، دو ــرای آن هــا ن کــه قــرآن ب کــه از اهــداف و امــوری 
ــی در نزدشــان دگرگــون شــده  ــده و اصطالحــات قرآن گردی ــج از ذهن هایشــان نیــز محــو  ی ــه تدر ب
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کــه مســلمانان  ــا فضایــی  اســت. بــه عبــارت دیگــر فاصلــه زمانــی از عصــر نــزول ســبب شــده ت
یــج  در آن زندگــی می کردنــد و تلقــی آنــان از هــدف نــزول قــرآن و التــزام عملــی بــه آن بــود، بــه تدر
زی از فهــم معنــای قــرآن  گردیــد تــا مســلمانان امــرو گشــته و بــه دنبــال ایــن امــر موجــب  دگرگــون 
کــه در فراینــد فهــم و تفســیر  کننــد. در تفســیر متــون مقــدس، مهم تریــن هــدف  فاصلــه پیــدا 
کــردن فاصلــه و نشــان دادن نظــم و انســجام ســخن،  متــون می توانــد غایــت نیــز باشــد، پــر 
گام  متناســب بــا نیــاز انســان معاصــر اســت. تفســیر متــن مقــدس از آن جهــت بــه زبــان معاصــر 
بــر مــی دارد تــا بــا پــر کــردن ایــن فاصلــه، شــکاف ادبیــات و ســطح مفاهمــه و تلقی هــای متفــاوت 

کنــد. را ُپــر 
ز قابــل فهــم و عینــی و ملمــوس شــود،  کــه بــرای مــردم امــرو یعنــی بیــان محتــوای آن بــه زبانــی 
یــرا بســیاری از فرازهــای متــون مقــدس بــرای  کــه بــرای مخاطبــان آن عصــر چنیــن بــود. ز آن گونــه 
کــه در فضــای عصــر نــزول زندگــی نمی کننــد، دشــوار و غیــر قابــل حــل اســت، مگــر ایــن  مردمــی 
کــه تفســیر شــوند، آن هــم نــه تفســیر واژه هــا، بلکــه پرده بــرداری و انتقــال معانــی از افــق فهــم 
عصــر پیدایــش متــن، بــه افــق فهــم معاصــر، بــا هــدف تبییــن مــوارد ابهــام پدیــد آمــده از ناحیــه 
یخــی؛ ایــن همــان تفســیر عصــری و اجتماعــی اســت. در تفســیر قــرآن مجیــد  فاصلــه دو افــق تار
ــد آمــده از  ــا مــوارد ابهــام پدی ــه نظــر می رســید ت ــرای مفســر اجتماعــی چنیــن حرکتــی بایســته ب ب
ز  کــه بــرای مــردم امــرو کنــد و محتــوای قــرآن را بــه زبانــی  یخــی را روشــن  ناحیــه فاصلــه دو افــق تار
کــه بــرای مخاطبــان آن عصــر چنیــن بــوده، ارائــه  گونــه  قابــل فهــم، عینــی و ملمــوس باشــد، آن 

دهد.
کــه قــرآن تجربه هــای بشــری را بــرای  4. توجــه بــه تجربه هــای بشــری در فهــم نــص، از آنجــا 
یــرا قــرآن  کــرده اســت، ایــن تجربه هــا عمومــًا از نــوع اجماعــی هســتند. ز جامعــه اســالمی بیــان 
تجربه هــای عملــی انســان دربــاره واقعیت هــای زندگــی فــرد و جامعــه را بیــان می کنــد تــا جامعــه 
کنــد. بــه  کولــه بــار ســنگین و ذخایــر متنــوع، در زندگــی خــود بهره بــرداری  اســالمی از ایــن 
یــژه تجربــه  کــه ایــن نــکات را آشــکار ســازد، بــه و همیــن دلیــل مفســر اجتماعــی در پــی آن اســت 
یخــی انســان دربــاره »ایمــان« و اعتقــاد بــه آخــرت را از زبــان پیامبــران، از آدم)ع( تــا خاتــم)ص(؛  تار
کنــد و آن را هم چــون توشــه ای بــرای همــه  یــرا می خواهــد جامعــه اســالمی را ایجــاد و تربیــت  ز

نســل ها، در جامعــه اســالمی ارائــه نمایــد. برخــی از ایــن تجربه هــا عبارتنــد از:
کــردن انســان و جامعــه و هدایــت وی بــه ســمت تــالش و   الــف: هــدف قــرآن دگرگــون 
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رت  کارکــرد دیــن در زندگــی اجتماعــی و نشــان دادن ضــرو حرکــت و راه راســت اســت. تبییــن 
دیــن بــا اســتفاده از آیــات، روایــات و مباحــث عقلــی، یکــی دیگــر از مبانــی و لــوازم اندیشــه 
ــه  ــی و ارائ ــری و حقوق کیف ــن  ــادی و قوانی ــای اعتق ره ــاع از باو ــن دف ــت. همچنی ــی اس اجتماع

راهبردهــای اخالقــی- تربیتــی بــرای دســتیابی بــه اصالحــات اجتماعــی.
ب: اصــالح دینــی و اصــالح انســانی، اجتماعــی و سیاســی، یکــی از  پایه هــای دعــوت 
پیامبــران اســت، حتــی اصــالح نظــام جنگــی و جلوگیــری از مفاســد آن، اصــالح نظــام مالــی و 
اقتصــادی، تأمیــن حقــوق انســانی، دینــی و مدنــی زمــان، تأمیــن راه هــای آزادی بــردگان، بیــان 
احــکام سیاســی، حکومتــی، از مبانــی و اصــول دعــوت پیامبــران و رســالت و وظایــف ایشــان 

است.
ج: یکــی از هدف هــای مهــم قــرآن، عــالوه بــر راهنمایــی انســان بــرای دســتیابی بــه ســعادت 
اخــروی، تأمیــن ســعادت دنیــوی آنهاســت. ایــن راهنمایی هــا و راه حل هــا توســط مفســران قــرآن 
ــد.  ــه دســت می آی ــرآن را تفســیر می کننــد، ب ــات ق ــه مســائل اجتماعــی آی ــا عنایــت ب کــه ب ــم  ی کر
کــه بــه نیازهــای جامعــه دینــی توجــه نداشــته باشــد، و راه حلــی بــرای مســلمانان  تفســیری 

پیشــنهاد ندهــد، تفســیر جامعــی از قــرآن نیســت.
ــرای تحقیــق و  ــه طرح هــای عملــی ب ــه وحــدت و یکپارچگــی و ارائ یق مســلمانان ب د: تشــو
عینیــت بخشــیدن بــه اتحــاد اســالمی و بیــان موانــع و بــاز دارنده هــا و مشــکالت موجــود بــر ســر 
یخــی مصلحــان بــرای ایجــاد جامعــه  راه وحــدت عملــی مســلمانان، از دیگــر تجربه هــای تار

اســالمی اســت. 
که یکی از مشــکالت اجتماعی محســوب  گســترش اســتبداد در جوامع  هـ: تمرکز قدرت و 
کــه مبــارزه بــا آن یکــی از تجربه هــای أنبیــا، اولیــاء الهــی و مصلحــان اســت. همچنیــن  می شــود 
گاهــی از  یــم از نمونه هــای تأثیــر آ کر توجــه بــه عدالــت و آزادی در تفســیر اجتماعــی آیــات قــرآن 

تجربــه بشــری در فهــم آموزه هــای دینــی اســت. 

گیری نتیجه 
نهضــت بیــداری جهــان اســالم در ســده  چهاردهــم و پانزدهــم قمــری، همــراه بــا بازگشــت 
بــه قــرآن و تالش هــای فــراوان بــرای نــگارش و ارائــه تفســیرهای جدیــد قرآنــی یکــی از عوامــل 
: ایمــان، شــوق 

ً
گرایــش بــه تفســیر اجتماعــی اســت، مســلمانان بــا نــو فهمی هایــی از قــرآن، اوال
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یی بــه نیازهــای علمــی و دینــی مناســب  ــازه ای یافتنــد، و ثانیــًا: در مقــام پاســخ گو و حیــات ت
بــا عصــر  برآمدنــد.

بــاره  یی بــه شــبهات مطــرح شــده در رشــد علــم و دانــش در جوامــع اســالمی، پاســخ گو
اســالم و دیــن، مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی غــرب، بــر طــرف نمــودن عقب ماندگــی مســلمانان 
ــرآن و نیــز عالقــه، نیــاز و  ــه ق ــه بازگشــت ب ــرآن و دعــوت ب ــه بهره گیــری از ق و توجــه دادن آن هــا ب
رنــد. گرایــش اجتماعــی در تفســیر روی بیاو ــه  ــا مفســران ب رت زمــان مفّســر موجــب شــد ت ضــرو
ــی نظــری  ــا مطالعــه اندیشــه های اجتماعــی مفســران معاصــر و همچنیــن اســتخراج مبان ب
یــم نــه تنهــا بــه  کر کــه قــرآن  گرایــش اجتماعــی در تفســیر بــه ایــن نتیجــه می رســیم  و علمــی 
جنبــه فــردی و اخــروی انســان توجــه دارد بلکــه بــه جنبــه اجتماعــی و دنیــوی زندگــی بشــر 
یــژه دارد. وجــود احــکام اجتماعــی ماننــد حــج، جهــاد، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر،  توجــه و
خمــس، زکات، اهتمــام بــه امــور مســلمین و ترغیــب آنهــا بــرای برقــراری وحــدت در میــان امــت 
رده نمــودن نیــاز مــردم و. . . . نشــان  ــرآو ــه همــکاری و تعــاون در امــور خیــر، ب اســالمی، توجــه ب
کــه یکــی از  یــژه دیــن اســالم اســت و بــه همیــن خاطــر اســت  دهنــده اجتماعــی بــودن دیــن بــه و
ــه ایــن اصــل اســت و راه کارهــا و دســتوراتی نیــز در  مهم تریــن وظایــف أنبیــا توجــه دادن مــردم ب

ــد. ــه نموده ان ــه ارائ ــن زمین ای
مفســران معاصــر در دو قــرن اخیــر بــه ایــن مهــم توجــه نمــوده و مســائل اجتماعــی قــرآن 
کرده انــد و در همیــن راســتا بــا دعــوت مــردم مســلمان  یــم را در تفاســیر خــود تبییــن و تفســیر  کر
کارگیــری آن هــا در زندگــی فــردی و  بــه بازگشــت بــه قــرآن و بهره منــدی از آموزه هــای آن و بــه 
اجتماعــی، اصالحاتــی را در جوامــع اســالمی انجــام داده و بــا مترفیــن، ســتمگران و دشــمنان 
کشــورها ضمــن مبــارزه بــا  کــه در اثــر ایــن بیدارگری هــا، در برخــی از  خــود بــه مبــارزه برخاســته اند 

کمــان ظالــم و ســتمکار، انقالباتــی نیــز رخ داده اســت. حا
ز تحــوالت عمیــق فکــری و اجتماعــی در جوامــع اســالمی و نیــاز تعییــن دیــدگاه  بنابرایــن بــرو
یی بــه نیازهــای فکــری مســلمانان موجــب پیدایش گرایــش اجتماعی  قــرآن در جهــت پاســخ گو
ــای  ــکام و آموزه ه ــود اح ــا، وج ــه عصره ــرآن در هم ــری ق ــر هدایت گ ــد ب کی ــد. تأ گردی ــیر  در تفس
اجتماعــی در قــرآن، توجــه قــرآن بــه اصــالح اجتماعــی، عــالوه بــر اصــالح فــردی و تــالش بــرای 
کــردن قــرآن بــر ســنت های اجتمــاع، مقایســه شــرایط  انطبــاق دیــن بــا تحــوالت زمــان، منطبــق 
یخــی و قوانیــن عــام  ز، اســتخراج ســنن تار یخــی قصــص قــرآن بــا صبغــه اجتماعــی امــرو تار
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کــردن آموزه هــای قــرآن در ســطح جامعــه و بیــان انجــام آن  اجتماعــی از آیــات قــرآن، اجــرا پذیــر 
کلــی، بیــان معــارف و احــکام اجتماعــی بــه هــدف تربیتــی و اصــالح حــال انســان و  در شــکل 
ــیر  ــی در تفس ــش اجتماع گرای ــای  یژگی ه ــی از و ــز برخ ــی و نی ــه مبان ــن و. . . از جمل ــریع قوانی تش

است.
یــم عــالوه بــر مبانــی عــام  کر کــه تفســیر اجتماعــی قــرآن  در پایــان بــه ایــن نتجــه می رســیم 
گرایــش  کــه در ایــن  تفســیری دارای مبانــی و قواعــد خاصــی اســت. البتــه بــا توجــه بــه ایــن 
یــادی دارد بــه همیــن خاطــر  شــرایط عصــر مفســر در نگــرش او بــه آیــات اجتماعــی قــرآن تأثیــر ز
مفســران در تبییــن و فهــم آموزه هــای اجتماعــی از مدل هــای مختلفــی چــون روش عقلــی، 
کــه در پژوهشــی  نــگاه موضوعــی و مقایســه ای و نیــز مــدل تحلیلــی و اقناعــی اســتفاده نموده انــد 

مســتقل بیــان خواهــد شــد.
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