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  دهكيچ
 شـرعي  احكـام  كـه  معنـا  بدين ؛است »اعجاز تشريعي« يمكر قرآن يكي از ابعاد اعجاز 

 ةعرضـ  بـه  قـادر  بشـري  هـيچ  دارد كـه  هـايي  در ابعاد فردي و اجتماعي ويژگي قرآن
هـاي   تمـام جنبـه   بهبا عقل و فطرت، توجه  قرآنهماهنگي . نيست آن براي وردياهم

آن توسـط   ةارائگونه تناقض،  از هر قرآن، مبرا بودن ها انساناجتماعي  وزندگي فردي 
تشـريعي شـده    اعجـاز  سـاز  زمينه... علم و  با قرآن قوانين نخوانده، توافق درسفردي 
از . انـد  و به تبيـين آن پرداختـه  ده كرمفسران همواره به اين بعد از اعجاز توجه . است
 ها آن ؛اند نمونه تفسير اهللا مكارم در و آيت المنار تفسير اين مفسران رشيدرضا در ةجمل

 قـرآن اند تا اعجاز  ه و تالش كردهكرددر تفاسير خود به مسائل اجتماعي توجه فراوان 
اجتمـاعي از   يها برداشتنگري و  ، جامعهرو  از اين. نشان دهند تر بيشرا در اين بعد 

اين تحقيق با . خورد به شكل گسترده به چشم مي نمونهو  المناردر تفاسير  قرآنآيات 
نه  قرآنوجه اعجاز  ترين مهماز نظر اين مفسران،  ،پژوهش در اين تفاسير نشان داده كه

ـ عقااصـول   ،يالهـ معـارف   همةاعجاز ادبي، بلكه اعجاز تشريعي است و   ، احكـام دي
 بـا  كـه  كريم قرآن و اجتماعي يمدن سياسي، قوانين و و آداب ليفضا عبادات، قوانين،

  .است قرآنواالترين ابعاد اعجاز  از است سازگار ها مكان و ها زمان همة شرايط
 تفسـير ، المنار تفسير، مكارم شيرازي، درضايرش، قرآناعجاز تشريعي  :ها دواژهيكل
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  مقدمه. 1
كتب در مقايسه با  ،برترين كتاب آسماني منزلةبه  ميكر قرآنين وجوه برتري تر مهميكي از 

ان از مند دانششده تا سبب همين وجه امتياز . بشري بودن آن است الهي و غير ،ديگر اديان
و  باشـند  و تبيين وجوه مختلـف آن توجـه خـاص داشـته     قرآنهمان زمان نزول به اعجاز 

: از انـد  عبـارت برخي از اين وجوه مختلف اعجاز . هنددتحقيقات فراواني در اين باره انجام 
، أمـي  )اعجـاز بيـاني  ( قـرآن اختالف، اخبار از غيب، فصاحت و بالغت  نبودنهماهنگي و 

كـه ضـامن جـاودانگي     قرآناز همه اعجاز تشريعي  تر مهمآن، اعجاز علمي و  ةآورندبودن 
  .ي جوامع انساني استدار پايو  قرآن

 گونـاگوني  تعـاريف  و رنـد دا اعجاز اين از مختلفي هاي فهم تشريعي اعجاز به معتقدان
 اعجاز را معنايي استحكام و دارا بودن تضاد و تناقض نداشتن برخي. اند داده ارائه آن دربارة

 كـه  معنـا  بـدين  دانند؛ مي ديني هاي مفاهيم نوآوري جهت از آن را برخي و دانسته تشريعي
 و بود نيافته راه بدان بشريت روز آن تا كه پيموده راهي ،احكام و معارف بخش دو در ،قرآن
 جنبـة  فقـط  بعضـي  و نيسـت  پـذير  كـان ام آن بـه  يـابي  دست دين يينما راه بدون نيز تا ابد

بسياري از مفسـران   خرهباالو  دانند؛ مي تشريعي اعجاز را قرآن گذاري قانون و دستورالعملي
شـايد بتـوان گفـت ايـن     . انـد  هاطالق كـرد  قرآناعجاز تشريعي را به تمام احكام و معارف 

كالمي، فقهي و  كه اينتفسيري مفسران اعم از  هاي گرايشاختالف در تعاريف از تفاوت در 
  .باشد ناشي شده است... 

 مسلمانان همة بر و عام و فراگير است عملى، دستورهايى قرآن آيات كه تمامى جا آناز 
صـحيح اسـت كـه     ،سـازند  منطبق آن بر را خويش عملى و فكرى زندگى كه است واجب

 آيـه  هـزار  دو بـه  تقريبـاً  و است تر بيش آيه 500 از مكلفان اعمال با مرتبط آيات گفته شود
 بنـابراين،  .)354/ 2: 1379معرفت، (گيرد  تمام شئونات زندگي انسان را در بر ميو رسد  مى
 ميكر قرآن كلّي احكام متن از بايد كند مي پيدا ضرورت جامعه در كه مختلفي مقررات همة

عالوه بر معارف و تعاليم مربوط به مبدأ و معـاد   ميكر قرآنشود، چرا كه  شناخته و فهميده
كـه ترسـيمي از   را هـم  » قوانين اجتمـاعي «اخالقي و دستورات عبادي يك رشته  مسائلو 

 از ايـن منظـر بـر    قرآن. قانون اساسي اسالم و قوانين مدني و جزايي آن است به همراه دارد
 سياسـي ـ اجتمـاعي،    هـاي  نظـام  امـت،  وحدت اسالمي، ةجامع روي، هويت ميانهو  اعتدال

  .كند مي تأكيد ... آزادي عقيده و
  :گويد مي قرآناعجاز تشريعي  دربارة عالمه مغنيه
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 و بشـر اصـالح   كتـاب  و هـدايت  و يدار نيـ د كتـاب  آن حقيقت ديدم نگريستم، قرآن به
 و هيـ پا بر كه روشي ؛دهد مي آموزش بشر به را حيصح ي زندگ روش و است يگذار قانون
  .)13/ 1: 1424مغنيه، (است  حاكم عدالت و امنيت آن در و استوار، درستي مباني

  .است باره اين در درخور تالشي صدر محمدباقر سيد اهللا ةيآ به دست اقتصادنا كتاب تدوين
 خصوصـي  مالكيـت  الغـاي  نظرية رد به ،نساءسورة  32 آية ذيل ،طباطبايي علّامه

  يدار هيسـرما  نظـام  در خصوصـي  مالكيـت  در افراط نظرية نيز رد و سوسياليسم در
 اسـت  كـرده  تبيـين  نظريـه  دو ايـن  برابر در را اسالم صحيح موضع و پرداخته غرب

  .)341- 336/ 4: 1417 طباطبايي،(
 تشـريعي  اعجاز نظريةتوان گفت  نيز مي قرآنتوجه به اعجاز تشريعي پيشينة  دربارة

ـ  باقالني،( اند داشته آن به اشاراتي باقالني چون انيمند دانش و دارد تاريخي ريشة  :تـا  يب
 را بعـد  ايـن  بـر  تأكيـد . اسـت  شده واقع توجه مورد معاصر دوران در تر بيش ولي ؛)47

 .)14-13/ 1 :1420 نجفي، بالغي( بينيم مي بالغي عالمه هاي نوشته در بار نخستين براي
 بالغـي  عالمـه  شـاگردان  از خويي و طباطبايي عالمه آثار در وي از پس تشريعي اعجاز

در  نيـز  دو اين از پس و )79-72 :تا بي خويي، ؛60/ 1 :1417 طباطبايي،( يافت انعكاس
 شـد  گذاشـته  بحث به يتر مبسوط طور به معرفت اهللا آيت تأليفات از جمله ديگران آثار

 از يكـي  المنـار  ريتفس رضا در رشيد بالغي، عالمه با زمان هم .)330- 211/ 6: 1415 معرفت،(
 .)171/ 1 :1990 رشيدرضا،(است  كرده معرفي تشريع و ديني علوم در اعجاز را قرآن اعجاز وجوه
 »البشـر  بِحاجات وفاؤُه« بحث در قرآن اعجاز وجه چهارمين معرفي در زرقاني وي از پس
 بـه  آن اثبـات  بـراي  و كـرده  اشاره كريم قرآن تشريعيات از مختلفي و متنوع هاي زمينه به

 است پرداخته غربي كشورهاي در مصوب قوانين با قرآن اجتماعي و فردي احكام ةمقايس
و مورد توجـه قـرار گرفـت     تر بيشهاي بعد  اعجاز تشريعي در سال .)341: 1409 زرقاني،(

بـه  ... عاشور، سيد قطـب و   مكارم شيرازي، جعفر سبحاني، ابوزهره، ابن  چون هممفسراني 
القرآن مانند هاي مستقلي  كتاباي كه  اند، به گونه اي داشته توجه ويژه قرآناين بعد از اعجاز 
  .تحرير درآمد ةرشتدر اين زمينه به  اسماعيل ابراهيم ةنوشت و اعجازه التشريعي

وان گفت اين تحقيق درصدد است تا به بررسي و تحليل ت مي ،گذشت چه آنبا توجه به 
كه هر دو از  ،نمونهو  المناردر تفاسير معاصر با تكيه بر دو تفسير  قرآنابعاد اعجاز تشريعي 

علـت انتخـاب    .بپـردازد  ،تفاسير معاصر و معروف اجتماعي ـ تربيتي در مصر و ايران است 
 ست كـه از اهميـت خاصـي برخـوردار    ها آنگيري و نگارش  شكل زمانِِِِِِِِ  اين دو تفسير هم

تبيـين ابعـاد    ةپيشـين  دربارة. ها آنو هم گرايش اجتماعي ـ تربيتي و اصالحي مفسران   است



  ... در تفاسير معاصر قرآنتبيين اعجاز تشريعي    122

  

اين دو تفسير نيز بايد گفت كـه تحقيـق مـنقح و    ويژه  بهاعجاز تشريعي در تفاسير معاصر و 
، اين مقاله به كاوش و تحليل وجوه و ابعـاد  ور  از اين ؛علمي در اين باره نوشته نشده است

  .پردازد ميدر اين دو تفسير  قرآناعجاز تشريعي 
  

  و رويكرد اجتماعي آن المنار ريتفس. 2
شده  تأليف هجري چهاردهم قرن آغاز در كه است و معروف بلندآوازه تفسيري المنار ريتفس

 بـا  زمـان  هـم  المنـار  ريتفسـ  نگـارش . و محصول تفكرات عبده و به امـالي رشيدرضاسـت  
 عرصة به پا قرآنو  دين از جديدي دريافت با ؛ اين تفسيراست ديني و اصالحي هاي جنبش
شخصيت  .نهاد و بر تفاسير پس از خود تأثير زيادي گذاشت مسلمانان زندگي متن و اجتماع

ي و رويكـرد  پژوهـ  حـوزة ديـن  عبده، طرح آرا و افكار نو در  علمي و اجتماعي شيخ محمد
  .است المنار ريتفساز علل مهم شهرت  قرآنعلمي و تربيتي به  ،اصالحي ،نگري جامعه

 جهان يها نتس آيات و تبيين توجه به بعد اجتماعي« عبده تفسيري مكتب خصوصيت
 آمد يم نظرش به مسلمانان ةجامع وضعيت اصالح براي را چه آنوي . است »جامعه نظام و

 بـه  عبـده  اهتمـام  دربارة رشيدرضا .)93 :1960امين، ( كرد يم بيان قرآن آيات تفسير ضمن
  :ديگو يم در تفسير ياجتماع  شيگرا

 الزم مـا  بر ،است كنوني عصر با متناسب و روايي عملي، علمي، تفسيري المنار كه جا آن از
 و ديـن  بر كه ها آن و ياسالمكشورهاي  ناغاصب به نسبت را مسلمانان كنوني وضعيت بود

  .)247/ 10 :1990 رشيدرضا،( يمكن تبيين كنند يم جنايت مسلمان ملت دنياي

 اديان حقوق دارالحرب، و داراالسالم دربارة مستقل فصلي در جايي ديگر در ،چنين هم
) رشيدرضا حيات زمان( كنون تا اسالم صدر از مسلمانان وضعيت زمان، اين در اقوام و

 مسئوليت پذيرفتن و وحدت به مسلمانان دعوت آگاهي، و بيداري يها نشانه كه گفته سخن
  .)282- 274 :همان( است مشهود وي گفتار از

 تفسير ،يكي :از نظر عبده دو نوع روش تفسيري در طول تاريخ تفسير وجود داشته
 تحليل هدف تفسير، گونه اين در. سازد مي دور قرآن و خدا از را انسان كه روح بي و خشك
 را تفسيري چنين. است فني هاي نكته و ها اشاره اليه منتهي بيان و ها جمله اعراب الفاظ،
 ؛آيد مي شمار به آن امثال و نحو بالغت، فنون در تمرين نوعي زيرا ،ناميد تفسير توان نمي
به  ،رود مي »عقايد و احكام تشريع حكمت« و خدا قول سراغ به مفسر كه تفسيري ،دوم

 شود مي نمون ره است الهي كالم در كه هدايتي و عمل به و كند مي جذب را ها دل شكلي كه
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پسندد  سپس خود روش دوم را مي .)22/ 1 :همان( رديگ يم قرار خدا كالم عيني مصداق و
 در توان مي را قرآن آيات از يا هيآ تر كم، رو  از اين ؛داند و تفسير خود را از قسم دوم مي

 ؛باشد نگرفته قرار توجه مورد اجتماعي مسائل نوعي به آن تفسير در كه كرد پيدا المنار ريتفس
  .است نمانده دور به اجتماعي مباحث نيز از عبادي و فقهي آيات حتي

 بـه  بازگشـت  و ديني تفكر احياي باور در ريشه اجتماعي مسائل به المنار ريتفس رويكرد
 و اسـالمي  جوامع مشكل حل  راه وجوي جست مستلزم كه داشت دين اصيل هاي سرچشمه
 يكي مسلمان مصلحان عقيدة به كه اين چه بود، قرآني هاي برنامه راه از آنان باورهاي تصحيح

  .است اجتماعي و فردي بعد دو هر در ها انسان دنيوي سعادت تأمين قرآن مهم هاي هدف از
 ؛دينـي  اصـالح : از انـد  عبـارت  قرآن مقاصد و اهداف المنار توان گفت از نظر بنابراين مي

 اصـالح  ؛آن مفاسـد  از جلـوگيري  و جنگي نظام اصالح ؛سياسي و اجتماعي انساني، اصالح
 سياسـي  احكام بيان ؛بردگان آزادي هاي راه تأمين ؛انساني حقوق تأمين ؛اقتصادي و مالي نظام
 بشـر  براي كه انبيا وظايف و نبوت امور بيان ؛حكومت اصول و مباني انواع، بيان ؛حكومتي و

 ،بررسـي  اين در .شخصي و فردي تكاليف تشريع در اسالم هاي برتري بيانو  ؛است مجهول
 مربـوط  شخصـي  و فـردي  احكـام  بـه  قرآن هاي از هدف كمي مقدارفقط  ،پيداست كه چنان
 اين طبيعي رهاورد. است جامعه امور بهبود و هدايت اصالح، دربارة احكام تر بيش و شود مي
 اجتمـاعي  مسائل طرح به تفسيرنويسي هنگام مفسر كه است اين قرآن معارف به نگرش نوع
 يافتـه  انجـام  المنـار  ريتفسـ  در كه است كاري اين و دهد نشان توجه فردي احكام برابر چند

؛ 288 /4؛ 301 /2 :1990رشيدرضـا،   ← تـر  بيشهاي  ؛ براي نمونه469: تا بيشلتوت، (است 
  .)436 ،44/ 10؛ 532/ 9؛ 52/ 7

  
  المنار ريتفسدر  قرآنابعاد اعجاز تشريعي . 3
ق وجـوه اعجـاز   يتحق«را با عنوان  يفصل مستقل المنار ريتفسدر جلد اول  عبدهخ محمد يش

عبده در آغاز اين فصل . موضوع اعجاز اختصاص داده است به» جازيت اختصار و ايدر نها
  :گفته است قرآناهميت توجه به اعجاز  دربارة

و كتبى تأليف شـده   ها رسالهو آرايى دارند و در اين زمينه  ها گفتهان در اين باره گر پژوهش
بـه ايـن بحـث     بسيارمسلمانان، خود،  دانم يممن اين فصل را بدان سبب آوردم كه  .است

و اعجـاز آن از سـوى    قـرآن دعوت ديگـران و اسـتدالل بـه     مسئلةنيازمندند، چه رسد به 
  .)199/ 1 :همان( مسلمانان در برابر آنان
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 اند عبارترا به طور تفصيلي بيان كرده كه  قرآنين فصل وجوه مختلف اعجاز در ا عبده
 نار بودن از هرك، برقرآن، اعجاز علمي قرآندر اسلوب و نظم، اعجاز بالغي  قرآناعجاز : از

ن و احكـام  يب اعم از حوادث گذشته و آينده، اشـتمال بـر قـوان   يگونه اختالف، اخبار از غ
 .)210- 199 :همان(ها  اعصار و دوران همةبراي  قرآناجتماعي، و در نهايت جاودانه بودن 

ايـن پـژوهش    ةمحـدود خـارج از   المنار ريتفسوجوه اعجاز در  همةكه تحليل  جا آناز 
» ميكـر  قـرآن اعجـاز تشـريعي   «است، در اين مقاله صرفاً به تحليل و تبيين وجـوه و ابعـاد   

  .شود ميپرداخته 
 خداونـد  عاليـة  مقاصد و شرعي احكام حكمت داشتن به توجه ،المنار مؤلفاز نظر 

حاكميـت   ماننـد  مسـائلي . اسـت  قـرآن چنين احكامي از ابعاد اعجاز تشـريعي   وضع از
از ... و  زوجـات  تعـدد  ربـا،  ةمسـئل اسالمي، حقوق زن، مسائل مربوط بـه ارث،  جامعة 
اسالمي وضـع شـده اسـت    جامعة بنا به حكمتي براي  يك هراين موارد است كه جملة 

 قـرآن هاي اجتماعي و كاربردي از آيـات   نگري و برداشت جامعه .)436/ 2 :1389اسعدي، (
 .)24 :1392 آبـادي،  تـاج (خورد  به شكل گسترده به چشم مي المناردر بسياري از مجلدات 

 اسـب بـا زمـان اسـت    تفسـيري عصـري و متن   المنار كه كند رشيدرضا خود نيز بيان مي
  .)312/ 10؛ 205/ 2؛ 67/ 1 :1990 ،رشيدرضا(

را  قرآنبه  المنار سندگانينونگري  توجه به بعد اجتماعي آيات و به عبارتي ديگر جامعه
هاي اعجـاز تشـريعي    جلوههايي از  اين موارد نمونه. كرد وجو جستتوان  در موارد ذيل مي

  :دنشو محسوب مي قرآن
 در رويكـرد  همـين  با رشيدرضا بشري؛ اجتماع و جهان در الهي كلي قوانين شناخت .1
 عمرانـه  و االجتمـاع  فـي  تعـالي  اهللا سـنن  في« عنوان با را بحثي ها سوره برخي تفسير پايان

 ؛576/ 9 :همان( دنك مي بحث سوره در يادشده الهي سنت دربارة تفصيل به و طرح» البشري
  ؛)285/ 8 ؛135/ 10

  ؛)316 /11؛ 362/ 10 ؛339/ 2 :همان( اجتماعي زندگي اصالح در دين كاربرد تبيين .2
  ؛)441 /2 ؛121/ 10 :همان( اسالم اخالقي و حقوقي قوانين و احكام ةفلسف تبيين .3
/ 10 ؛119/ 11 ؛441/ 2 :همان(اسالمي  حكومت سيماي و مباني و اصول تبيين .4
  ؛)144- 139
/ 8: همـان ( وحـدت  تحقـق  يبرا ييكارها راه ةارائ و امت ةتفرق علل يبازشناس. 5
  ؛)228- 213
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؛ 125- 123/ 2: همـان ( اسـالم  يحقوق و يفريك نيقوان و ياعتقاد يباورها از دفاع. 6
  ).410- 383: 1407 ،يروم ؛141 ،68/ 10

 قـرآن شود اين موضوعات همه ناظر به احكام و تشـريعيات   كه مشاهده مي گونه  همان
عبـده و رشيدرضـا در ايـن تفسـير     . سازي است جامعهمسائل اجتماعي و در جهت  دربارة

  .ندكنتر نمايان  و دقيق تر بيشرا براي مخاطبان  قرآنكنند تا اين بعد از اعجاز  تالش مي
 معتقدند كه نـه تنهـا احكـام    المنارنويسندگان  ،و علم و تمدن جديد قرآنتنافي  دربارة
وفـاق   و تمـدن جديـد   قرآن، بلكه ميان ندارند تضادي و تنافي هيچ جديد تمدن و شريعت
 آيـين  و تمـدن  بـودن  جهـاني  و جاودانگي به كه باوري اساس بر ،عبده. برقرار است كامل
 باشد جديد تمدن اتفاق مورد هاي بخش منافي كه حكمي اسالم در است معتقد دارد، اسالم
  :گويد مي )ص( پيامبر سنت و قرآن كفايت به اعتقاد با نيز رشيدرضا. ندارد وجود

 هـاي  تجربه از خود رفت پيشبراي  عثماني دولت چه آن و حقيقي اسالم ميان تا ام آماده من
 فقهـي  مـذاهب  از خاصـي  مذهب به مرا كه آن شرط به دهم، آشتي و توفيق گرفته فرنگيان

  .)239/ 12 :1990رشيدرضا، (باشم  صحيح سنت و قرآن به ملزم فقط و نكنند ملزم

 با آن احكام و قرآن ناسازگاري ةشبه به تا كردند مي موظف را خود المنار نويسندگان
 به پاسخ در رشيدرضا تالش ،واقع در. باشند گو پاسخ نيز خود معاصر دنياي قوانين

 هاي تجربه با خواري شراب و زن حقوق ارث، ديات، قصاص، چون احكامي ناسازگاري
 و موارد اين همة در ايشان. شود مي محسوب تالش نوع اين از هايي نمونه غربي تمدن

دهند  ارائه قرآني هايكار راه خاصي مذهب به تقيد بدون تا كنند يم تالش آن مانند مواردي
  .)55/ 7؛ 328، 123- 125/ 2 :همان(

 جـا  ايـن بايـد در   المنـار  ريتفسـ مهمي كه در تبيين احكام فردي و اجتماعي در نكتة 
مفسـر  از سـوي   قـرآن در تبيين احكـام  » اصل مصلحت«قرار گيرد توجه به  تأكيدمورد 
را امـري مهـم   » اصـل مصـلحت  «رشيدرضـا در توجـه بـه بعـد تشـريعي آيـات       . است

در برخورد با  المنارگراي نويسندگان  انديشانه و عقل همين رويكرد مصلحت .دانست يم
 دادهي جديدي را به دست هاي فقهي و حقوق نگرشبرخي از احكام و قوانين اجتماعي 

 گيرد مي قرار »شريعت مقاصد« با مرتبط مباحث ارچوبهچ در اصل اين واقع، در ؛است
 بـه  الموافقـات  در ،هجـري  هشـتم  قـرن  مذهب مالكي عالم شاطبي، سوي از عمدتاً كه

 آمـده  قـيم  ابـن  و تيميه ابن غزالي، سخنان در او از پيش و شده مطرح مند نظام صورت
  .)97 :1383حسني، ( است
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 شـريعت  بودن مند هدف بر سليم عقل و ديني متون نصوص، كه است يادآوري ةشايست
 تبيـين  بـراي  منبـع  معتبرترين عقل و احاديث ،قرآن ترديدي هيچ بدون و دارد داللت اسالم
. كـرد  رجـوع  منبـع  سـه  ايـن  به مقاصد شريعت تفسير در بايد ،بنابراين ؛اند شريعت مقاصد

 در راسـتاي  مقاصـد  اين كه شد غافل نكته اين از نبايد مقاصد تفسير و كشف در ،چنين هم
 بـا  تشـريع  و تكـوين  در متفـاوت  هـدف  دو گيـري  پي زيرا است؛ خلقت هدف به رسيدن
 خداونـد  معرفت آشكارا عقل و حديث ،قرآن كه جا آن از و نيست سازگار خداوند حكمت

 آسـماني  كتـاب  و پيـامبر  ايشان بر كه موجوداتي تمام خلقت هدف را او ةآگاهان پرستش و
اسـت   نظر دم همين نيز ي براي جامعهگذار قانونتشريع و  در طبيعتاً دانند، مي شده فرستاده

  .)124 :1384، ؛ عليدوست447 :1392اسعدي، (
 گون هم عرفي ةانديشان مصلحت نگرش با كه را احكامي ظواهر گاه رشيدرضا و عبده

 در و اند داده دخالت در تشريعيات مصلحت در را عنصر تأويل واقع در و كرده توجيه نبوده
. ددانن مي مقدم نقلي ةادل ظهور بر را عقالني هاي نگرش نيست دست در قاطع نص چه آن
 تعدد باب در ؛تسهيل و توسعه به گاه و انجامد مي احكام در تضييق و تحديد به گاه امر اين

 و ربا باب در و است همراه حكم تضييق با نوعي به مزبور ديدگاه موقت، ازدواج و زوجات
 است توجهجالب . است زده دامن تسهيل و توسعه به ديدگاه اين حرام هاي خوراكي و غنا
 است بوده چالش در غربي تمدن هاي تجربه با نوعي به احكام اين از يك هر كه
  .)93/ 3 :1990،رشيدرضا(

 اسالمي كشورهاي هاي بانك در ربوي سيستم كه است بوده عقيده اين بر عبده ،براي نمونه
 .)944 /1 :1931 رشيدرضـا، (اسـت   جـايز  كفـار  بـه  مسـلمانان  مـال  انتقال از جلوگيري براي
 آيـاتي  در چه آن از فراتر روايات، در ها خوراكي برخي تحريم يادشده، ديدگاه در ،چنين هم

 شـمرده  2ذاتـي  نـه  و 1عرَضي احكامي صرفاً آمده، انعام ةسور 145 و بقره ةسور 173 چون
 بينجامـد  مفاسـدي  بـه  يـا  باشـد  چـالش  در اجتماعي اهم مصالح با كه شرايطي در كه شده
  .)170- 148/ 8؛ 93/ 3؛ 99/ 2 :همان(است پوشيدني  چشم

 زوجات تعدد اباحة كه فهميم مي نساء سورة 129 و 3 آية در تأمل از است معتقد عبده
 از اطمينان به مشروط نيازمندان، برايفقط  و است مطرح ضروري حد در و محدود بسيار

 .)348/ 4: همان(رواست  ،عدالتي بي و ظلم از نگراني و خوف نبودن و ورزي عدالت
 كند مي بيان مسئله اين رواج پي در مصر جامعة در كه مفاسدي به توجه با ،وي

 ممكن باشد شايع زوجات تعدد آن در كه امتي تربيت كه دارد تأكيد ،)363- 359/ 4: همان(
 كنند حاكم خود هاي دل بر را دين و شوند ديني تربيت درستي به زنان كه آن مگر نيست،
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 نفي و مفسده دفع و مصلحت رعايت لزوم قاعدة بر تكيه با ،وي ،رو  از اين .)350 :همان(
  .)همان(كند  مي توصيه حكم اين در را دين عالمان نظر تجديد ضرر،
 در »نَيمسافح رَيغَ نَيمحصن« قيد بر تكيه با ،نساء سورة 24 آية تفسير در عبده چنين هم
 مرد قيد اين اساس بر كه پندارد مي چنين عبده. شمارد مي باطل را موقت ازدواج نكاح،
 فقط اگر ،موقت ازدواج و دارد نگاه آسيب از و كند محافظت و احصان را همسرش بايد
 و است ناسازگار گذشته قيد و آن مقرر حكمت و مصلحت با ،باشد جنسي تمتع براي
 حال عين در و پذيرد مي را يادشده ديدگاه نيز رشيدرضا .)9/ 5: همان(بود  خواهد باطل
 شمارد مي هم زوج خود از جنسي و اخالقي محافظت و احصان شامل را »احصان« مفهوم

  .)421: تا بي؛ خويي، 16- 14: همان(
با مقتضيات خـاص   ها آندر باب تجديد نظر در احكام اسالمى و تطبيق  المنارصاحب 
ست كه بايد اهل حل و عقد ا حاصل قصد ما در قضا و سياست اسالمى آن :گويد زمانى مي

و موافـق بـا    ميكـر  قرآناز علما و فضال فراهم شوند و كتابى مبتنى بر قواعد راسخ شرع و 
گـاه امـام بـه     آن ؛احوال زمان كه سهل المأخذ باشد و خالفى در آن يافت نشود تأليف كنند

  .)866/ 4 :1990 رشيدرضا،(فرمان دهد تا بر وفق آن عمل كنند انان حكام مسلم
هاي  شده كه آنان به مناسبتسبب در تفسير  المنارگرايش اجتماعي مفسران 
تماعي و احكام، بلكه ضمن آيات اعتقادي و اخالقي و يا گوناگون نه فقط در آيات اج

حلي براي  راهي اجتماعيات باشد و به دنبال وجو جستحتي ضمن مباحث ادبي نيز به 
 لْتَكنْ و« آية تفسير در ،براي نمونه؛ باشندسازي  جامعهمشكالت جامعه و در حقيقت 

نْكمةٌ مونَي أُمعرِيالْخَ إِلَى د رُونَي وأْم رُوفعبرخي: نويسد مي )104 :آل عمران( »بِالْم 
 »من« كشّاف در زمخشري او از قبل و سيوطي الدين جالل مانند نظران صاحب و مفسران

 كفايي واجب منكر از نهي و معروف به امر كه اند شده معتقد و دانسته تبعيض براي را
 البته علّامه .)23/ 4: همان(است  عام جا اين در امر كه است عبده خود معتقد ولي است،

 كه است معتقد وي داند؛ مي تبعيضي »من« را آن و است مخالف عبده نظر با طباطبايي
 ديگر دهند انجام را كاري جامعه از افرادي اگر زيرا ،ندارد معنا آيه ،باشد بيانيه »من« اگر
 تر صحيح آن گرفتن تبعيضيه بنابراين، ؛دهند انجام را آن دوباره ديگران كه ندارد معنا

  .)373/ 3: 1417 طباطبايي،(است 
ـ  ذلكـم  إِنَّمـا « چـون  آياتي از المنار ريتفسنويسندة  ديگر، مجالي در  خَـوف ي طانُيالشَّ

ليأَوهفَال اء متَخافُوه إِنْ خافُونِ و كنْتُم نؤْماجتمـاعي  هـاي  نتيجـه  )175 :آل عمـران ( »نيم 
  :گويد مي و گرفته
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 و عنصـر  سسـت  راسـتين  مـؤمن  كه يابد درمي كند درنگ شايستگي به آيه اين در كس هر
 زمـان  گـذر  در كـه  است حالي در اين. است مؤمنان دار پاي صفت شجاعت ؛نيست ترسو

 بزرگي نيروي افتادند، درنمي حال اين به اگر و اند شده ترس و ايمان ضعف دچار مسلمانان
  .)202/ 4 :1990رشيدرضا، ( دادند مي تشكيل را

تـوان ذيـل آيـات     را مـي  المنـار  ريتفسـ در  اجتماعي مسائل آموزي درس ديگر بسترهاي
ضـمن توضـيح داسـتان     ،بقره سورة 248 و 247 آيات ذيل كه چنان. كرد وجو جستقصص 

 از تـا  دارد تـالش  و گشـوده  »قـرآن  در اجتمـاعي  هـاي  سـنت « عنـوان  با را طالوت، فصلي
 توانسته اهتمام اين پرتو در و بگيرد نتيجه را اجتماعي دار پاي هاي پيام اسرائيل بني سرگذشت

  .)205/ 2؛ 67/ 1 :همان ←؛ 505/ 3: همان(كند  استنباط را اجتماعي اصول يادشده آيات از
پيشين اسـت   يها امتناظر به قصص  قرآنچهارم  سهعبده معتقد است  ،در جايي ديگر

پيشين، علل و عوامل كفر، ايمـان،   يها امتبا تأمل و واكاوي احوال و اوضاع  ،تا مسلمانان
عبـرت گيرنـد؛    هـا  آنو از  بشناسندشقاوت، سعادت، انحطاط، تمدن، عزت و ذلت آنان را 

  .)205/ 2؛ 67/ 1 :همان(و ثابت است  سان يكاجتماعي خداوند  يها سنتزيرا 
اديان از ديگر  سايراحكام  ازنشان دادن برتري احكام و تشريعيات دين اسالم  ،در پايان

بوده است و اين خود بعدي ديگر از ابعاد اعجاز  المنارهاي اجتماعي مفسران  دغدغه
 كُتب آمنُوا نَيالَّذ هايأَ اي« آية ذيل المنار ةنويسند ،براي نمونه. دهد را نشان مي قرآنتشريعي 

 ةمقايس چنين هم و مختلف شرايع كيفري قوانين ةمقايس به) 178 :البقره( »الْقصاص كُميعلَ
 حقوق و حدود مزاياي و پرداخته اسالمي غير كشورهاي جزايي قوانين با اسالم قوانين
 همة يا ندا مردم از خاصي گروه آيه مخاطب كه اين دربارة سپس. است كرده تبيين را اسالم
 و شريعت حفظ و اجرا مسئول امت همة و اند آيه مخاطب مؤمنان همة«: نويسد مي مردم

  .)101/ 2 :همان(» اند برابر قوانين دين در خضوع
توان نتيجه گرفت كه آشـكار سـاختن    گذشت مي المنار ريتفس دربارة چه آنبنابراين، از 
اي كـه   به گونه ؛بوده آنهاي مفسران  ين دغدغهتر مهماز  ريتفس اين در قرآناعجاز تشريعي 

در  المنـار  ريتفسـ عالوه بـر ايـن،   . هاي آن را يافت توان نشانه انواع آيات مي همةدر تفسير 
و شـريعت   قـرآن و برتـري قـوانين    برقرار كنـد و تمدن جديد آشتي  قرآنتالش است بين 
 قصـاص،  چون احكامي ناسازگاري به پاسخ در رشيدرضا تالش ،واقع در. اسالم را بنماياند

 نـوع  ايـن  از هـايي  نمونه غربي تمدن هاي تجربه با خواري شراب و زن حقوق ارث، ديات،
  .شود مي محسوب تالش

و دخالت دادن  عرفي ةانديشان مصلحت نگرش سبببه  قرآنتوجيه ظواهر برخي احكام 
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نگـري در   هاي ديگـر ايـن نـوع از اجتمـاعي     تشريعيات نمونه در مصلحت تأويل در عنصر
و توجه به مسائل اجتماعي و رفع تعارض ميان علم و دين و در حقيقت تبيين  المنار ريتفس

  .است قرآناعجاز تشريعي 
 

  و رويكرد اجتماعي آن نمونه ريتفس. 4
. ر شـده اسـت  يسال تحر 14ت دجلد و در م 27كه در است از تفاسير معاصر  نمونه ريتفس

و آشكارسازي اعجـاز   قرآنبراي تبيين بعد هدايتي  ،با گرايش تربيتي ـ اجتماعي  ،اين تفسير
  .آورد هاي مختلف از موضوعات اجتماعي سخن به ميان مي تشريعي آن به مناسبت

الع از شـبهات و  طبا درك صحيح نيازهاى فرهنگى عصر حاضر و ا ،نمونه تفسيرمفسر 
و ت نساى اهل ترين تفسيره گيري از مهم ان، با بهرهفكر روشنهاى مذهبى جوانان و  پرسش
ها و اشكاالت باشـد و   گوى سؤال به صورتى كه پاسخ 3،به تفسير كتاب خدا پرداخته شيعه،
  : نويسد مىمه دمقدر  نمونه ريتفسمؤلف  .را به همگان نشان دهد قرآننورانى  ةچهر

دا يها و تقاضاهايى دارد كه از دگرگون شدن وضع زمان و پ ها، ضرورت هر عصرى ويژگي
چنين هر عصرى  هم. گيرد زندگى سرچشمه مى ةعرصشدن مسائل جديد و مفاهيم تازه در 

مخصوص به خـود دارد كـه آن نيـز از دگرگـونى      يها يگرفتارو  ها يدگيچيپمشكالت و 
افراد پيروز . باشد تحول زندگى و گذشت زمان است، مى ةالزمكه  ،ها فرهنگاجتماعات و 

كننـد و هـم ايـن مشـكالت و      ن نيازها و تقاضاها را درك مىهستند كه هم آ ها آنو موفق 
  .)23/ 1 :1374 مكارم،(توان ناميد  مى ‘مسائل عصرى’را  ها آنها را، كه مجموع  گرفتاري

بـه   شهـاي خاصـ   ويژگـي  سـبب كـه بـه    اهميت اين تفسير اين است دربارةآخر  ةنكت
  .ترجمه شده است عربي و از جمله انگليسي، بنگالدشي، اردو متعدديهاي  زبان

  :مطالعه است گفته ةشايسته كدام تفسير كن پرسش يدر پاسخ به ا چنين همايشان 
ازها و يبه ما نشان دهد و به ن )ديو نه تقل(ق يرا به تحق قرآنه بتواند عظمت ك يريتفس

د يـ طبقـات مف  همة ين حال برايد و در عين عصر پاسخ گويالت ما در اكدردها و مش
نـد  كجاد نيصاف و روشن آن ا يها جادهدر  ييها يناهموار يعلم باشد و اصطالحات

  .)20/ 1: همان(

توجه به احكام اجتماعي و راه حـل مسـائل و    نمونهشده تا مفسر  سببهمين رويكرد 
نيز  قرآنكار خود قرار دهد و از اين طريق بعد اعجاز تشريعي  ةسرلوحمشكالت جامعه را 

  .)176/ 22؛ 357، 337، 335، 88 ،87/ 3 :همان( شود آشكار مي
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  :شمارد تفسير را چنين برمياين هاي  در آغاز، ويژگي ،خود نمونه ريتفس ةنويسند
به جاى پـرداختن   ،كتاب زندگى و حيات است، در تفسير آيات قرآنجا كه  آناز  )الف

معنـوى  زندگى مادى و  ةسازندبه مسائل  يه خاصجبه مسائل ادبى و عرفانى و مانند آن، تو
  ؛ژه مسائل اجتماعى شده استيو هو ب

ذيل هر آيه بحث فشرده و مسـتقلى   شود يمبه تناسب عناوينى كه در آيات مطرح  )ب
 ياسالماهداف جهاد  و حج ةفلسفموضوعاتى اجتماعي مانند ربا، بردگى، حقوق زن،  دربارة

  ؛آمده است
 و جالـب  خود نوع در و دقيق و گويا سليس، روان، آيات ذيل ةترجم شده كوشش )ج
  ؛باشد رسا
 در است خاصى صنف به كتاب اختصاص آن ةنتيج كه علمى ةپيچيد اصطالحات از )د
 و انمنــد دانــش بــراى تــا آمــده پــاورقى در ضــرورت هنگــام و شــده دورى كتــاب مــتن

  .)29مقدمه،  :همان(باشد  مفيد نيز ننظرا صاحب
  

  نمونه ريتفسدر  قرآنابعاد اعجاز تشريعي . 5
 و سو كي از ها نسل و عصرها همة در آن گرى هدايت نقش تداوم لزوم و قرآن يجاودانگ
 از جديد نيازهاى و شبهات ها، پرسش شدن پديدار و بشرى ةجامع در شگرف تحوالت

 از يكي ،رو  از اين. است ساخته ناپذير اجتناب امرى را تفاسير معاصر به نياز ديگر سوى
 و تحوالت دربارة قرآن دگاهيد روشن و شفاف معاصر طرح تفاسير هاي ويژگي ينتر مهم

دينى و  شبهات. عصر حاضر استل ئمسا به روزآمد پاسخ و اجتماعى هاى دگرگوني
 برخي حتي و خاورشناسان و مسلمانان غير ةناحي از فراوانى اجتماعى هاى دگرگوني
. طلبد مي را كننده قانع پاسخي كه شده مطرح ديني هاي حوزه از بسياري در مسلمانان
 و دين ةرابط فمينيسم، و زن حقوق بيان، و انديشه آزادى بشر، حقوق چون هم شبهاتى

 بازانديشى و پاسخ ازمندين الملل نيب روابط و ها تياقل حقوق دين، و علم ةرابط حكومت،
 مراجع گاه جاي در و كنند ايفا زمينه اين در مهمى نقش توانند يم قرآن مفسران و است
 را مسائل بارة ايندر قرآن ديدگاه الزم ايمان و توانايى به توجه با جوامع دينى و فكرى

  .كنند روشن خوبى به
 قـرآن در تفاسـير  ويـژه   بهدر دوران معاصر  قرآنكه توجه به اعجاز تشريعي  جا آناز 

ي تـر  بـيش داراي اهميـت   قـرآن ي يافته، توجه به آيات احكام اجتماعي تر بيشگسترش 
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هـاي گونـاگون وجـوه     مفسران بـه مناسـبت  ساير  چون هماهللا مكارم نيز  آيت. شده است
از نظـر  . را مورد توجه قرار داده استآن و از جمله اعجاز تشريعي  قرآناعجاز گوناگون 

 قـرآن اخـتالف در   نبودنهماهنگي و  قرآنين ابعاد اعجاز تشريعي تر مهميكي از  ،ايشان
  :نويسد در اين باره ايشان مي. است

 و طيشرا در مردم تربيتى هاى نيازمندي و احتياجات طبق بر سال 23 مدت در كه قرآن
 سخن متنوع كامالً موضوعات دربارة كه است كتابى شده نازل مختلف كامالً ظروف

 يا حقوقى سياسى، فلسفى، اجتماعى، بحث يك تنها كه معمولى هاى كتاب مانند و گويد مى
 دربارة زمانى و آفرينش، اسرار و توحيد دربارة گاهى بلكه نيست، كند مى تعقيب را تاريخى
 ةدهند تكان سرگذشت و پيشين هاى امت دربارة گريد وقت سنن، و آداب و قوانين و احكام
 ،و گويد مى سخن خدا با بندگان ةرابط و عبادات و حينصا و مواعظ دربارة زمانى و آنان،
 دستورهاى و تعاليم به منحصر مسلمانان آسمانى كتاب قرآن ،گوستاولبون دكتر ةگفت به

 ؛است درج آن در نيز مسلمانان اجتماعى و سياسى دستورهاى بلكه ،نيست تنها مذهبى
 باشد، زياد هاى نوسان و تناقض و تضاد از خالى نيست ممكن اًعادت مشخصات اين با كتابي
 و تضاد هرگونه از خالى هماهنگ، آن آيات همة جهات اين تمام با بينيم مى كه هنگامى اما

 افكار ةيديزا كتاب اين كه بزنيم حدس توانيم مى خوبى هب است، ناموزونى و اختالف
 فوق ةآي در را حقيقت اين قرآن خود كه چنان ،است خداوند ةناحي از بلكه ،نيست ها انسان
  .)309 :تا بيمكارم، ؛ 28/ 4 :همان(است  كرده بيان

) اعجاز بيـاني (در فصاحت و بالغت  قرآنبا رد انحصار اعجاز  چنين هممكارم شيرازي 
 ؛بسيار متنوع و متعـدد اسـت   قرآنهاي اعجاز  معتقد است اين سخن درستي نيست و جنبه

برخـورد كنـيم كـه در     قرآناي از اعجاز  هاي تازه حتي ممكن است با گذشت زمان به جنبه
اعجـاز از نظـر   : شمرد سپس برخي از وجوه اعجاز را برمي. وشن نبوده استگذشته بر ما ر

عقيدتي، وضع قوانين بـراي موضـوعات متعـدد     مسائلفصاحت و بالغت، معارف و طرح 
هـا و اخبـار غيبـي،     گويي ، پيشقرآنعلمي در عصر  ةناشناختاجتماعي، علوم روز و مسائل 

هـاي زمـاني و مكـاني نـازل      ل با دگرگونيسا 23كه در طول  قرآناختالف در آيات نبودن 
  .)83- 58/ 1 ؛1374 مكارم، ؛115- 113 :1386، مكارم(شده است 

اين مقاله اسـت،   ةمحدودخارج از نمونه  ريتفسوجوه اعجاز در  همةكه تحليل  جا آناز 
  .شود پرداخته مي» ميكر قرآناعجاز تشريعي «بخش پيشين صرفاً به تحليل  چون هم

اي  زمان و مكان است و بـه گونـه   ةمحدودخارج از  قرآنقوانين  ،اهللا مكارم آيتاز نظر 
 كـه  اينبا  قرآن، ايشان معتقدند كه قوانين رو  از اين ؛ادوار باشد همةي گو پاسخكه   بيان شده
بـار هـم    يـك و حتي  هبه هيچ وجه رنگ قبيلگي به خود نگرفت ،عربي نازل شده يدر محيط
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و همـه جـا سـخن از عمـوم مـردم اسـت و        شـود  ينمديده  آندر » يا ايها العرب«خطاب 
 2 ،يا ايها االنسان«؛ »مورد 20بيش از  ،يا ايها الناس«؛ »مورد 5 ،يا بني آدم«ها به شكل  خطاب
 همة .)249 :1386، مكارم( آمده است قرآندر » مورد 80بيش از  ،يا ايها الذين آمنوا«؛ »مورد

هـا و   ها، مكـان  زمان همةتشريعياتي كه شامل  ؛دارد قرآند نشان از اعجاز تشريعي اين موار
  .هايي چند در اين باره است آيد نمونه در پي مي چه آن. شود ها مي انسان

 آيةمطابق  ،حكمت قانون چندهمسري معتقد است دربارةاهللا مكارم  آيت ،براي نمونه
: النساء(» فَواحدةً تَعدلُواْ أَالَّ خفْتُم فَإِنْ رباع و ثُالَثَ و مثْنَى النِّساء منَ لَكُم طَاب ما فَانكحواْ«
 أَنْ عوايتَستَط لَنْ و« ةاز طرفي طبق آي ؛ميان همسران واجب است ، رعايت عدالت در)3

جنبة در  خود همسران انيتواند م نميكس  هيچ )129: النساء(» حرَصتُم ولَو النِّساء نَيب تَعدلُوا
: ولي در جمع بين اين دو آيه بايد گفت .سازد برقرار مساوات و قلبي و دروني عدالت

 بر همسران از بعضى ترجيح موجب عملى هاى جنبه از كه مادامى درونى يها محبت
 خارجى و عملى هاى جنبه در عدالت رعايت مردوظيفة  ؛نيست ممنوع نشود ديگر بعضى
  .)256/ 3 :1374، مكارم(است 

و با حصول شـرايطي وجـود آن را    كنند ميايشان در ادامه به حكمت تعدد زوجات اشاره 
 نـه  اسـت،  بشـر  واقعى نيازهاى اساس بر اسالم و معتقدند قوانيندانند  ميدر جامعه ضروري 

 اسـالم  در زاويـه  همين از نيز زوجات تعدد ةمسئل ؛نشده  رهبرى احساسات و ظاهرى تبليغات
 زنـدگى  گونـاگون  حوادث در مردان كه كند انكار تواند نمي كس هيچ زيرا ؛استشده  بررسى
 هـا  آن را اصـلى  قربانيان ديگر حوادث و ها جنگ در ،دارند قرار نابودى خطر در زنان از بيش

 زنـان عمـالً   چنـين  هـم . اسـت  تـر  طوالنى زنان از مردان جنسى زندگى عمر ،دهند مي تشكيل
 دسـت  از گونـاگونى  علـل  بـه  را خـود  همسـران  كـه  هستند دارند و زنانى جنسى ممنوعيت

 مسئلة اگر و گيرند قرار مردان توجه مورد اول همسر گاه در جاي توانند نمي معموالً و دهند يم
 زنـان  از دسته اين ؛بمانند باقى همسر بدون هميشه براى بايد ها آن نباشد كار در زوجات تعدد
 يريجلوگ و دارند تياكش خود زندگى نابسامانى از زوجات تعدد مسئلة شدن محدود با بيوه
  .)333/ 3 ؛257/ 3: همان(كنند  مي تلقى خود دربارة ظالمانه احساسات ينوع  را تعدد از

بـودن و   مجاز ؛است قرآن يعيو تشر ياحكام اجتماع گريد از» ازدواج موقت« ةمسئل
است كـه مطمـح نظـر     يآن از مسائل يمفاسد اجتماع اناًيها و اح حكمت انيو ب آننبودن 
 پرداختـه  مسئله نيبه ا زيمكارم ن اهللا تيآ. بوده است قرآنو از جمله مفسران  مندان دانش

دانسـته اسـت    قـرآن  يعيتشـر  اعجـاز  ةنشانو  قرآن ياز احكام مهم اجتماع يكيو آن را 
  ).337- 335/ 3: همان(
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از مصاديق اعجاز  نمونه ريتفس مؤلفكه از نظر  ديگري قوانين اجتماعي ينتر مهم از
از نظر  .است »جامعه اقتصادي مسائل« به قرآن آيد پرداختن به شمار مي قرآنتشريعي 

لِ نَكُميب اَموالَكم لَاتَأكُلُوا ءامنُوا نَيالَّذ هايـاَي« آية ،اهللا مكارم آيت ةً تَكونَ أَن إِالَّ بِالبـَاطـارجن تع 
به  مربوط مسائل در اسالمى قوانين زيربناى) 29 :النساء( »أَنفُسكم تَقْتُلُواْ والَ منكم تَرَاضٍ

 تمام در اسالم فقهاى دليل به همين :دهد ايشان ادامه مي. مالى است مبادالت و معامالت
 كه ديگرى مال در تصرف گونه هر زيرا مطابق آيه كنند، مى استدالل آن به معامالت ابواب
مفهوم  ذيل همه و شده شناخته ممنوع باشد عقالنى و منطقى مجوز بدون و حق بدون

اقتصاد آن وابسته  سالمت اجتماع را به ايشان سالمت .است گرفته قرار »باطل«وسيع 
عبارت به آن اشاره كرده  نيتر كوتاهبا يك حكم كلي و در  قرآن، رو  از اين ،دانسته و

پي آمدن دو  در  پي چنين همايشان  .)507/ 23؛ 289/ 19؛ 204- 200/ 9؛ 355 :همان( است
 ةنكت يك به مزبور را اشاره آيةدر » مردم اموال در ناحق و باطل تصرف«و »نفس قتل«حكم 
 و نباشد استوار صحيح اساس بر مردم مالى روابط اگر: اند كه دانسته و آورده اجتماعى مهم

 جامعه كنند، تصرف ناحق به ديگر يك اموال در و نرود پيش سالم صورت به جامعه اقتصاد
 شخصى انتحارهاى كه اين بر عالوه و شد، خواهد انتحار و خودكشى نوع يك گرفتار
  .)357/ 3 :همان(است  آن ضمنى آثار از هم اجتماعى انتحار يافت، خواهد افزايش

 »كم« مخاطب جمع ضمير به »اموال« ةواژ شدن ذكر است از نظر رشيدرضا اضافه شايان
لِ نَكُميب اَموالَكم تَأكُلُوا لَا ءامنُوا نَيالَّذ هايـاَي« ةشريف آية در لطيفـي   ةنكت )29 :النساء( »بِالبـَاطـ
. اسـت » ديگـر  هماموال در قبال  امت آحاد مشترك مسئوليت« وجود ةنشاندارد و آن  بر در

 بـه  احترام ضمن شمرده، امت همة مال را مسلمانان از يك هر مال اسالم :دهد وي ادامه مي
 بـر  بيچارگـان  و عمـومي  مصـالح  بـراي  را معين حقوقي آن، حقوق حفظ و فردي مالكيت

 بـه  اجتمـاعي  زندگي قوام ةماي را ثروت و اقتصاد وي. است فرموده واجب امت انگر توان
 ضـعف  و كسـالت  سستي، موجب كه دليل اين به ،را زهد به مردم ترغيب آورد و مي شمار

 امور اصالح براي را اصولي قرآن آيات اساس بر سپس او. كند مي مذمت شود، مي مسلمانان
  .)4/ 5 :1990، رشيدرضا( كند مي نهاد پيش اقتصادي

حكم تحـريم ربـا،    نمونه ريتفس مؤلفاز منظر  قرآنيكي ديگر از قوانين مهم اقتصادي 
  .هايي است كه در برخي آيات براي رباخواري معرفي شده است نتايج رباخواري و عذاب

  :نويسد مي) 30 :آل عمران(» مضاعفَةً أَضْعافاً الرِّبوا تَأْكُلُوا ال« آيةايشان ذيل 
 ايـن  فـاحش  رباى از منظور ؛دارد فاحش رباى تحريم به اشاره ‘مضاعفَةً أَضْعافاً’تعبير 
 نخستين مرحلة در سود يعنى ؛كند سير ربا مسير در تصاعدى شكل به سرمايه كه است
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 هـر  در ترتيب همين به و گيرند، قرار ربا مورد مجموعاً و شود ضميمه سرمايه اصل با
 مـدت  در ترتيب اين به و دهد تشكيل را جديدى ةسرماي سرمايه اضافة به مرحله سود

افـزايش   بـدهى  اصـل  برابـر  بـه چنـدين   كار بده بدهى مجموع تراكم سود راه از كمى
  .)88-87/ 3 :1374مكارم، ( يابد مي

 زمـان  آن در رايز داند، يم تيجاهل زمان را ياجتماع نامطلوب امر نيا ةشيرسپس  شانيا
 كه كرد مى تقاضا كار طلب از بپردازد را خود بدهى توانست ينم موعد زمان در كار بده اگر زين

 بگيرد را آن سود و بدهد قرض او به جديدى ةسرماي شكل به را يبده اصل و سود مجموع
ربا به صـورت قاطعانـه تمـام     ميخداوند با حكم تحر ن،يبنابرا). 365/ 2؛ 89- 88/ 3: همان(

  ).251/ 2: 1362 ،يطالقان؛ 169- 157/ 1: 1387 ،مكارم( برد يم نياز ب شهيمفاسد آن را از ر
خداونـد   )كنـد  مـي كشد و قلـوب را از هـم دور    كه جامعه را به فساد مي(در مقابل ربا 

با اين كـار نـه تنهـا مشـكالت نيازمنـدان بـا        كنند؛» انفاق«كند كه به هم  مردم را تشويق مي
. دشـو  مـي بلكه قلوب بندگان بيش از پيش به هـم نزديـك    ،شود حل مي ديگر يكياري  هم

ساز را مورد توجه قرار داده و معتقد اسـت   اين قانون اجتماعي جامعه نمونه ريتفسصاحب 
 يانفاق حقيقت؛ است قرآنيكي از مصاديق اعجاز تشريعي  مسئلهبه اين  قرآنفراوان توصية 

 هنگـامى  زيـرا  ؛است كشنده مفاسد از  جامعه نجات سبب و ساز است جامعه يقانون و كلى
 برابر در وشود  جمع معدود گروهى دست در ها ثروت و شود سپرده يفراموش به انفاق كه
 جامعه در عظيمى كه انفجار گذشت نخواهد ديرى ،دنباش داشته وجود محروم اكثريتى آنان

 جـا  نيـ ا از و سـوخت  خواهـد  آن آتـش  در هم انمند ثروت اموال و نفوس كه دهد رخ مي
 بـه  كـه  آناز  قبـل  بنابراين انفاق، .شود يم روشن هالكت از گيرى پيش و انفاق ةمسئل رابطة
 اسـت  ثـروت  حافظ ثروت ليتعد رايز است، انمند ثروت نفع به باشد مفيد محرومان حال

  .)40- 38، 3/ 2 :1374مكارم، (
: فرمودنـد  اشـاره  حقيقـت  ايـن  بـه  انقصارشـ  كلمات از يكى در) ع( على مؤمنان امير

 :1414 رضـي،  سـيد ( كنيـد  حفـظ  زكـات  دادن با را خويش اموال: »بالزكاة أموالكم حصنوا«
 خواهـد  بخـل  سبب به انسانى روح مرگ سبب هم انفاق از زيرا خوددارى ؛)146حكمت 

 نظـام  چـون  هـم  نظـامى  درويـژه   به ؛يناتوان و عجزسبب  به جامعه موجب مرگ هم و شد
  .)276- 275/ 1 :1412 قطب،( است شده بنا نيكوكارى بر كه اسالم

در اين باره از ديگر مسائلي است كه  قرآنگفتمان آزادي بيان و تبيين روش و قانون 
 قَد نِيالدّ يف اكراه ال« آيةعموم مفسران ذيل . را به خود جلب كرده است قرآنتوجه مفسران 

نَيتَب نَ الرُّشدشيهالغا؛ 106- 105 :؛ االنعام99 :يونس(و آياتي ديگر ) 256 :البقره( »يالغَ م: 
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پردازند و تشريع آزادي بيان  اجتماعي مي ةمسئلبه تبيين اين ) 19- 18 :؛ الزمر45: ؛ ق22- 15
 :1412 ؛ قطب،412/ 19 ؛281/ 2 :1374 مكارم،(دانند  مترقي بودن آن مي ةنشانرا  قرآندر 

 در همين باره، مغنيه .)412، 319/ 19 :1419 اهللا، ؛ فضل405- 403/ 6 :1424 ؛ مغنيه،304/ 5
 كه اين از )30: البقره(» ... فَةًيخَل االَرضِ يف جاعلٌ ياّن للملـائكةِ ربك قالَ اذ و« آية ذيل

 .)81/ 1: 1424مغنيه، ( گيرد مي نتيجه را بيان آزادي است داده اعتراض اجازة مالئكه به خداوند
 كنند يم تصور كه ييها آن به دانند مي شكنى دندان پاسخ را آيه اين شيرازي مكارم اهللا آيت
 نظامى قدرت و ريشمش و زور با و داشته اجبارى و تحميلى ةجنب موارد از بعضى در اسالم
 را خويش فرزند پدرى دهد ينم اجازه اسالم كه جايى كنند مي اذعان ايشان. است رفته پيش
 مجاز امرى چنين اگر ؛است روشن گرانيد تكليف دهد قرار فشار تحت عقيده تغيير براى
 چنين كه حالى در شود، داده فرزندش دربارة پدر به كس هر از قبل اجازه اين بود الزم بود

 و ساز جاودانى د كه اين حكم جامعهنده سپس ادامه مي. است نشده داده او به حقى
در جايي ديگر  چنين همايشان  .)280/ 2 :1374مكارم، (عقل نيز هست  منطق با هماهنگ
 ديگر آسمانى اديان پيروان با زيآم مسالمت زيستى هم ةمسئل بر اسالم در د كهنكن اشاره مي

 عنوانبا  زمينه اين در مشروحى هاى بحث اسالمى فقه و روايات و آيات در و شده تأكيد
 شمشير و زور به توسل و عقيده تحميل دار طرف اسالم اگر .است آمده» ذمه اهل احكام«

داشت  اييمعن چه زيآم مسالمت زيستى هم و ذمه اهل قانون ،بود اهدافش رفت پيش براى
  .)410 /21: همان(

 آزادي معنـاي مقايسـة  ضمن توجه به اين حكم و دستور اجتماعي به  نيز طباطبايي علّامه
 انحرافـات  برخـي  عقيده اظهار در آزادي پذيرفتن ضمن و پردازد مي غربي تمدن و اسالم در
  .)116/ 4: 1417 طباطبايي،(كند  مشخص مي را اسالم در آزادي محدودة و باره را رد  اين در

ـ آن در جامعه و روابط بـين افـراد    ةنتيجبه رفتارهاي فردي كه  قرآنتوجه  دارد در ثير أت
گونـه آيـات اهميـت آن     ايـن آيت اهللا مكارم ضمن تفسير . آيات زيادي منعكس شده است

 سورة 12و  11ايشان ذيل آيات  ،هبراي نمون. اند هكردزد  احكام را در روابط اجتماعي گوش
  :نويسد حجرات مي

جـويى،   نهى از سخريه، عيب(كه در اين آيات مطرح شده  يا گانه ششهرگاه دستورهاى 
به طور كامل در يك جامعه پياده شـود آبـرو و   ) القاب زشت، گمان بد، تجسس و غيبت

بـه عنـوان خـودبرتربينى     توانـد  يمنه كسى  ؛كند يمحيثيت افراد جامعه را از هر نظر بيمه 
جـويى ايـن و آن    عيبزبان به  تواند يمه قرار دهد، و نه يتفريح و سخروسيلة ديگران را 

نه حق دارد حتى ؛ بگشايد، و نه با القاب زشت حرمت و شخصيت افراد را در هم بشكند
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 هـا  آنپردازد، و نه عيب پنهـانى   وجو جستگمان بد ببرد، نه در زندگى خصوصى افراد به 
بايـد در   هـا  آن همـة انسان چهار سرمايه دارد كه  ،به تعبير ديگر. را براى ديگران فاش كند

تعبيرات آيات فوق . جان، مال، ناموس و آبرو: دژهاى اين قانون قرار گيرد و محفوظ باشد
اسـت،   هـا  آنمال و جـان   چون همكه آبرو و حيثيت افراد  دهد يمو روايات اسالمى نشان 

اسـالمى امنيـت كامـل    جامعـة  در  خواهـد  يمـ اسـالم  ! است تر مهمبلكه از بعضى جهات 
هجـوم نكننـد، بلكـه از نظـر      ديگر يكنه تنها مردم در عمل و با دست به  ؛فرما باشد حكم

از نظر انديشه و فكر آنان نيز در امان باشند و هر كس احسـاس   ،زبان مردم، و از آن باالتر
 يريـ گ نشـانه افكـار خـود تيرهـاى تهمـت را بـه سـوى او       منطقة ى در كند كه ديگرى حت

مـذهبى و مـؤمن   جامعـة  ، و اين امنيتى است در باالترين سطح كـه جـز در يـك    كند ينم
  .)186/ 22: 1374مكارم، ( پذير نيست امكان

ان شيعه احكام حليت و حرمت مربوط به مصالح و مفاسد واقعي مند دانشاز نظر 
خداوند در آيات زيادي به اين امر . دانند ميها علت واقعي آن را ن انساناشياست، هرچند 
  عسى و لَكُم خَيرٌ هو و شَيئاً تَكْرَهوا أَنْ  عسى و«: بقره 216 آيةاز جمله در  ؛اشاره كرده است

به  ،معلومات انسان را ناچيز شمرده »ونَتَعلَم الَ أَنتُم و يعلَم واللّه لَكُم شَرٌّ هو و شَيئاً تُحبوا أَنْ
 هآياهللا مكارم با استناد به اين  آيت. اي كه تشخص صالح و فساد خود را نيز ندارد گونه

 سرنوشتشان به مربوط مسائل در را خودشان تشخيصفقط  نبايد بشر معتقد است افراد
اعتنا باشند،  اي خاص بي مسئله دربارةو به تقديرات الهي و يا فرامين خداوند  ندكن مكحا
 چون هم مجهوالت برابر در معلوماتشان و است ناچيز و محدود نظر هر از ها آن علم كه چرا
 دانش و اسرار از خداوند تكوينى قوانين در كه گونه همانو  درياست، برابر در اى قطره

 را مفاسد و مصالح از نيز بسيارى تشريعى قوانين در نيستند، باخبر اشيا همة آفرينش
 است آن در ها آن سعادت كه حالى در ،دارند ناخوشايند را چيزى است ممكن لذا .دانند نمى
 علم به توجه با ها آن .است آن در ها آن بدبختى كه حالى در باشند شنودوخ چيزى از يا

 بايد ؛كشند هم در روى الهى احكام برابر در دينبا خداوند پايان بى علم برابر در خود محدود
 سود به كرده تشريع را ...زكات، روزه، حج و  جهاد، خدا اگر كه بدانند قطع طوره ب

 انسان در را الهى قوانين برابر در تسليم و انضباط روح حقيقت اين به توجه. ستها آن
 يعنى نامحدود به و برد مى فراتر محدود هاى محيط از را او ديد و درك و دهد مى پرورش

  .)10/ 20: همان( دهد مى پيوند خدا پايان بى علم
 تبيين نمونه ريتفس هاي ويژگي ينتر مهم از :گفت بايد گذشت چه آن به توجه با ،بنابراين

 مسائل به مكارم اهللا آيت رويكرد ،رو  از اين ؛است گذاري نقانو و تشريع بعد در قرآن اعجاز
 مسائل به دادن سامان جهت در قرآن ويژه به و شريعت قوانين به توجه و سياسي و اجتماعي
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 ودهد  رخ ميجديد  عصر در فراواني تحوالت زمان گذر با ايشان نظر از. است اجتماعي
 كه باورند اين بر ايشان. كند اصالح را ها آنو  شود آگاه ها آناز بالفاصله بايد موفق انسان
 احكام اين زيرا ،نيست تضادي و تنافي هيچ جديد تمدن و معاصر دنياي و اسالم احكام بين
  .است حقوق و قوانين منشأ هم و ها انسان خالق هم كه شده صادر خداوندي زالل منشأ از

  
 گيري نتيجه .6

 شرعي احكام كه معنا اين به ؛است ميكر قرآنين وجوه اعجاز تر مهماز اعجاز تشريعي  )الف
 ةعرض به قادر بشري هيچ است كه هايي ويژگي در هر دو بعد فردي و اجتماعي داراي قرآن

هـاي   تمام جنبه بهبا عقل و فطرت بشري، توجه  قرآنهماهنگي . نيست آن براي ورديماه
آن توسط  ةارائگونه تناقض،  از وجود هر قرآن، مبرا بودن ها انساناجتماعي  وزندگي فردي 

و  قـرآن علم و فرازماني وفرامكاني بودن احكام  با قرآن قوانين فردي درس ناخوانده، توافق
  .تشريعي شده است اعجاز ساز زمينه... 

توان گفت  مي نمونهو  المنارشده در تفاسير  انجام يها ليتحلو  ها يبررسباتوجه به  )ب
كننـد تـا    اند و هر دو تفسير تـالش مـي   تربيتي نوشته شده ـ  اين تفاسير با رويكرد اجتماعي

  .كننداعجاز تشريعي آن را بيش از پيش آشكار  تر مهمو از همه  قرآنوجوه اعجاز 
 نگرش با كه را احكامي ظواهر گاه قرآن تشريعي آيات تفسير در المنار مفسران )ج

 در را تأويل عنصر واقع در و كنند مي توجيه است نبوده گون هم عرفي ةانديشان مصلحت
 نيست دست در قاطع نص چه آن در معتقدند ودهند  مي دخالت تشريعيات در مصلحت
تواند منجر به  خود مي ةنوباين امر به  ؛شود مي مقدم نقلي ةادلّ ظهور بر عقالني هاي نگرش
  .هاي ناصحيح شود تأويل
 تقيد بدون جديد تمدن و قرآن بين اند تالش در نمونهو  المنار تفاسير نويسندگان )د
 به پاسخ در رشيدرضا تالش ،در واقع .ندنبنمايا را قرآن قوانين برتري و دهند آشتي خاص

 هاي تجربه با خواري شراب و زن حقوق ارث، ديات، قصاص، چون احكامي ناسازگاري
  .شود مي محسوب تالش نوع اين از هايي نمونه غربي تمدن

  
  ها نوشت يپ

 

و بـه نحـو    يمصالح و مفاسد عارض سبببلكه به  يستند،كه ذاتاً مراد ن اند ياحكام يعرَض احكام. 1
  .اند مطرح شده ياحكام ذات يةدر حاش يفرع
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 واجـب  يـا  حـرام  شـرعي  قـاطع  نص به مستند و تعبدي نحو به كه اند احكامي ذاتي احكام. 2
  .اند شده شمرده

 ؛يطبرسـ  ،البيـان  مجمع: است شده يمعرف نمونه تفسير مĤخذ از ريتفاس نيا اول، جلد ةمقدم در. 3
 ،المنـار  ؛ييطباطبـا  علّامه ،الميزان ؛يبحران ،البرهان ؛يوطيس ،المنثور الدر ؛يضاويب ،التنزيل انوار
  .يمراغ يمصطف ،مراغي تفسير قطب؛ ديس ،القرآن ظالل في درضا؛يرش
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