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 در تألیف تفسیری آنها رشید رضا محمد عبده ونگاهی به 

 

 مؤیدی بنانآقای محّمدامین  ،خانم منظر نریمانی زاده

 

 گرایش علوم قرآن و حدیث، دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسالمی خرم آباد

 

قرآن کتاب هدایت و انسان سازی است و مفسران در طول اعصار مختلف : چکیده 

تفسیر المنار از به تفسیر آن پرداخته اند، از جمله این تفاسیر تفسیر المنار است. 

در  تربیتی نوشته شده اند -با رویكرد و گرایش اجتماعیجمله تفاسیری هستند که 

تفسیر المنار یا تفسیر القرآن العظیم به شیوه تربیتی، اجتماعی، ادبی و بالغی 

اهتمام ورزیده شده و از روایات تفسیری در حّد الزم بهره برده شده است. 

وره یوسف س 19جلد که به آیه  21تفسیرالمنار تفسیری است جامع ولی ناتمام در 

سوره نساء به انشای شیخ محمد عبده )  211یابد. از اول قرآن تا آیه پایان می

( است و بعد از آن، رشید 2911( و امالی سید رشید رضا ) متوفای 2919متوفای

 رضا به پیروی از سبك شیخ محمد عبده، آن را تا سوره یوسف ادامه داد.

 رشید رضا     -1شیخ محمد عبده    -9   تفسیر المنار -1تفسیر   -2: واژگان كلید

 مقدمه

         

ای قوی، بر توجه کردن به مشكالت کنونی مسلمانان، بررسی علل عقب ماندگی جامعه اسالمی، امكان ساخت جامعه         

 انگیختن امت به یك انقالب قرآنی علیه اوضاع عقب مانده خویش، برخورد درست علمی با زندگی، عنایت کامل به ضرورت

شمنان، پاسخگویی به تهاجمات فكری استعمارگران که بر اعتقادات و تاریخ و تأمین اسباب و علل تمدن اسالمی، برخورد با د

و بطالن تفكر آنان از ریشه، از ویژگیهای این  -ای علمی و حقایق تاریخیبا ادلّه -اندتمدن و بزرگان اسالمی شبیخون زده

ای تربیتی و اجتماعی توجه کند و پرداختن ه باید به اهداف اصلی قرآن، یعنی پیامعبده معتقد بود که مفسر می تفسیر است.

تنهایی کافی نیست. آنها به مسائل تربیتی و اخالقی و مسائل اجتماعی، در تفسیر آیات، اهتمام وافر  به مباحث لغوی و زبانی، به

معتقد بوده که  اند. عبده به معانی درونی و باطنی قرآن پرداخته وداشته و مشكالت اجتماعی را از نگاه قرآن، بررسی کرده

درك معانی درونی قرآن نیز مهم است، ولی رشید رضا، به تفسیر باطنی و اشاری، اعتقاد چندانی ندارد و روایات تفسیری را با 

سوره یوسف می  19جلد نوشته شده است و تا آیه  21تفسیر المنار تفسیری است که در  کند.خردورزی بیشتر بررسی می

 ی شیخ محمد عبده و امالی رشید رضا است و بعد از درگذشت شیخ محمد عبده شاگردش رشید رضا باشد، این تفسیر به انشا
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تفسیر آن را تا سوره ی یوسف ادامه می دهد. شیخ محمد عبده در تفسیر خود برای امت اسالمی یك روش و برنامه ی تربیتی 

ت و حفظ ارزشها فرا می خواند و با جمود فكری فقها ترسیم می کند و مردم را به آداب و اخالق قرآنی همچون شجاعت، کرام

و تقلید از آنان و مقدم داشتن مذاهب فكری آنان بر قرآن و سنت به عنوان مرجع اول قانونگذاری مخالفت می ورزد و مردم را 

 به کارگیری عقل و تفكراتشان فرا می خواند. 

 روش تفسیری صاحب  المنار

 گرایش اجتماعی تفسیر المنار

توان در تفسیر المنار پیدا کرد که در تفسیر آن به نوعی مسائل اجتماعی موورد توجوه کمتر آیه ای از آیات قرآن را می          

قرار نگرفته باشد، حتی آیات فقهی و عبادی که بیش تر جنبه فردی دارد، از مباحوث اجتمواعی بوه دور نمانوده اسوت. رویكورد 

های اصویل دیون داشوت کوه مسوتلزم ریشه در باور احیای تفكر دینی و بازگشت به سرچشمه تفسیر المنار به مسائل اجتماعی

های قرآنی بود، چه این که به عقیده مصولحان جست وجوی راه، حلّ مشكل جوامع اسالمی و تصحیح باورهای آنان از راه برنامه

د و جامعه انسانی درکنار راهنمای آنوان بوه سوعادت مسلمان یكی از هدفهای مهم قرآن تأمین سعادت دنیوی انسانها اعم از افرا

صاحب المنار هدفها و مقاصد قرآن را این گونه برمی شمارد: اصالح دینی،  اصوالح انسوانی، اجتمواعی و سیاسوی،  اخروی است.

ن، توأمین اصالح نظام جنگی و جلوگیری از مفاسد آن، اصالح نظام مالی و اقتصادی، تأمین حقوق انسوانی، دینوی و مودنی زموا

راههای آزادی بردگان، بیان احكام سیاسی، حكومتی،  مبانی واصول حكومت، بیان امور نبوت، رسالت و وظایف انبیوا کوه بورای 

بشر مجهول است،  بیان برتریهای اسالم در تشریع تكالیف فردی و شخصی. در این بررسی چنانكه پیداسوت از میوان هودفهای 

شود، امّوا نهوه قسومت دیگور از هودفهای قورآن را، اصوالح،  ه احكام فردی و شخصی مربوط میدهگانه قرآن، تنها یك دهم آن ب

دهد. ره آورد طبیعی این نوع نگرش به معارف قرآن، ایون اسوت کوه مفسور بوه هنگوام هدایت وبهسازی امور جامعه تشكیل می

هد و این کاری اسوت کوه در تفسویر المنوار تفسیر نویسی نسبت به طرح مسائل اجتماعی چند برابر احكام فردی توجه نشان د

انجام یافته است. تشویق مسلمانان به وحدت و یكپارچگی و ارائه طرحهای عملی برای تحقیق و عینیوت اتحواد اسوالمی و یواد 

، ها و مشكالت موجود بر سر راه وحدت عملی مسلمانان، دفاع از باورهای اعتقوادی و قووانین کیفوری و حقووقیکرد باز دارنده 

مانند مباحث مربوط به: توحید،  معاد، وحی، رسالت، حدود،  قصاص، دیات، جهاد، جزیه، اسیرگرفتن، حقووق زن، حقووق اهول 

ها و باورها و سنتهای خرافی که در گذر زمان بوه نوام اسوالم ذمّه و تبیین نقش هریك در صالح و فساد جامعه. شناسایی پیرایه

 .(12. ص 1ق، ج 2131عبده،  )ار آمده است.در جوامع رسوخ یافته از دین به شم

إِنَّما ذلِكهمه صاحب المنار از آیات قرآن  در جست وجوی درس آموزی مسایل اجتماعی بوده است. چنانكه  از آیاتی چون: )        

( که در بردارنده پیامی اعتقادی انود،  نتیجوه  221  الشَّیْطانه یهخَوِّفه أَوْلِیاءَهه فَال تَخافهوههمْ وَخافهونِ إِنْ کهنْتهمْ مهؤْمِنِین() آل عمران،

 نویسد:  هرکس در این آیه به شایستگی درنگ کند در می یابد که مؤمن راستین سست عنصر و ترسو ای اجتماعی گرفته و می
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این درحالی است که درگذر زمان، مسلمانان دچار ضعف ایمان و ترس شده اند و  …نیست، شجاعت، صفت پایدار مؤمنان است

 .(111. ص 1ق، ج 2131عبده، ) دادند.اگر به این حال در نمی افتادند، نیروی بزرگی را تشكیل می

 مالكهای ضروری تفسیر از نگاه المنار

در مقدمه تفسیر المنار از دیدگاههای مشترك عبده و رشید رضا درباره اهداف، زمینوه هوا، ضورورتها، انوواع و ویژگیهوای         

 های تفسوووووویر آمووووووده اسووووووت:تفسوووووویر سووووووخن رفتووووووه اسووووووت. از آن جملووووووه در موضوووووووع گونووووووه

ر این گونه تفسیر، هدف تحلیل الفوا،، سازد. دقسم اوّل، تفسیر خشك و بی روحی است که انسان را از خدا وکتاب وی دور می

توان تفسیر نامید کوه نووعی تمورین در های فنی است. چنین تفسیری را نمیها و نكتهها و بیان منتهی الیه، اشارهاعراب جمله

د: قسم دوّم نویسداند میپسندد و ضروری میآید. درباره قسم دوّم تفسیر که آن را میفنون بالغت، نحو و امثال آن به شمار می

کنود و بوه رود، به گونه ای که دلها را جوذب میتفسیر آن است که مفسّر به سراغ قول خدا و حكمت تشریع احكام و عقائد می

شود و مصداق عینی کالم خودا: )هودی و رحموو( و ماننود ایون صوفات قورار عمل و هدایتی که درکالم الهی است رهنمون می

 .(13. ص 2ق، ج 2131عبده، ) ت که در پی آن هستم.گیرد و این همان شیوه ای اسمی

دانند که با نبود هر یك از آنها تفسیر بایسته از قرآن انجام برای دستیابی به این گونه از تفسیر، شرطهایی را ضروری می         

 پذیرد:نمی

 شناخت معنای حقیقی و صحیح  واژگان قرآن.  -2 

درك همه جانبه کالم خداوند برای بندگان میسّر نیست، لكون بوه انودازه تووان بشوری  آگاهی از سبك آیات قرآن، هر چند -1

 توان به فهم کالم خدا رسید.می

آگاهی از دانش ) احوال بشر ( چه این که قرآن آخرین کتاب آسمانی است و در آن از احوال و طبیعت مردموان و سونتهای  -9

 الهی درجامعه بشری فراوان سخن رفته است.

 گاهی به شیوه هدایت قرآن.آ-1

ق، 2131عبده،  )آگاهی از سیره پیامبر) ص ( و یاران او دانستن میزان علم  و عمل ایشان در امور و شؤون زندگی و اخروی. -1

 .(21-12. ص 1ج 

 ارزش عقل درتفسیر المنار

گذارد. چنانكوه دربواره نقوش عقول در  تفسیر المنار تفسیری عقلگرا است و سهم مهمی از فهم قرآن را به عهده عقل می       

فهم و تفسیر قرآن سخن به میان آورده است و چنین گوید: خداوند در قرآن متشابه قرار داده است تا عقل را به اندیشه و تفكر 

سوق دهد و بدین وسیله از ضعف و مرگ عقل جلوگیری کند، زیرا که در بیان ساده و روشن، جایی برای کوارکرد عقول وجوود 

اشته باشد،  عقل در وجود انسان می میرد و هرگاه عقل بمیرد، حیات انسان بوسیله امر دیگر نمی شود... بنا بر این از رحمت ند

 خداوند است که در دین مجالی برای کند و کاو و عقل قرار داده است. و این زمینه را با متشابه آورده بخشی از آیات قرآن 
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ر آغاز، به دنبال تشخیص متشابه از غیر متشابه می رود. الزمه این بحث، تحقیق در ادله هستی فراهم آورده است. عقل انسان د

)عبوده،  و برهانهای عقلی و راههای خطاب و انواع داللت است، تا به شناخت متشابه دست دسوت یابود و تاویول آن را درکنود.

 المنار در دو میدان عقل را، مبنای تفسیر و داوری قرار داده است:                         .(213. ص 9ق، ج 2131

سوره بقره در تفسیر فرشتگان و ابلیس، به قوای طبیعت اشاره  91الف. تفسیر و تأویل برخی مفاهیم قرآنی چنانكه ذیل آیه  

ی هستند که باعث قوام نظام عالم اند و منظور از سجده کند که فرشتگان، همان نیروهای طبیعدارد وبه این سمت حرکت می

 . فرشتگان دربرابر آدم، مسخر بودن آنها در برابر اراده اوست وتنها یك نیرو مسخر انسان نیست که ابلیس نامیده شده است

( 213() بقوره،  والهدی... نقد آرای تفسیری دیگران به وسیله عقل چنانكه ذیل آیه ) ان الذین یكتمون ما أنزلنا من البیّنات ب.

نویسد: مفسران در نوع کتمان حق از سوی اهل کتاب اختالف نظر دارند، برخی گفتوه انود کتموان حوق بوه وسویله حوذف می

بخشهایی از مطالب تورات و انجیل صورت گرفته است و گروهی معتقدند که این کتمان نه با حذف،  بلكوه بوه وسویله تأویول و 

کرده است ولوی ست که در تورات وانجیل وجود داشته و برحق بودن رسالت رسول اکرم ) ص ( داللت میتوجیه مطالبی بوده ا

کرده اند که شامل رسول اکرم) ص ( نشود. المنار برای ردّ نظریه نخسوت و علمای یهود و نصارا، آن مطالب را طوری تفسیر می

نماید زیرا توورات و انجیول در میوان حذف بخشی از آیات، ممكن نمی برتری نظریه دوّم به این نكته عقل اشاره دارد که معموالً

اقوام و ملل متعددی وجود داشته و در عمل هماهنگی و همدستی آنان در حذف بخش خاصی از مطالوب میسور نبووده اسوت، 

 .(111-123. ص 2ق، ج 2131عبده، ) پس باید نظریه دوّم را پذیرا باشد.

 نارتفسیر عقالنی دین از نگاه الم

شود، زیرا در بواور عبوده، عقول، دو تفسیر المنار، جوالنگاه عقل است بویژه مواردی که به آرای تفسیری عبده مربوط می         

تووان بوه بخوش بزرگوی از معوارف کند. نخست: این که به کمك عقل میهای دینی ایفا مینقش عمده در احیا و اصالح اندیشه

سیله آن تفسیر کرد و دوّم این که تفسیر عقالنی دین، زمینه حضور و جاودانگی دیون را در دین دست یافت و متون دین را به و

تووانیم و آموزد که چه چیزهوایی را مینویسد: قرآن نه تنها به ما میآورد. در المنار میجامعه و متن زندگی مسلمانان فراهم می

های آن را بوه خواهد که گفتوهآورد و هیچ گاه از ما  نمییل و برهان میآموزد، دلباید درباره خدا بدانیم  بلكه در اثبات آنچه می

کند، بلكه از مذاهب مخالفان خود نیوز گوزارش صرف آن که فرموده خداست، بپذیریم. قرآن نه تنها آموزشهای خود را اعالم می

ا به توالش بور موی انگیوزد. قورآن نخسوتین دهد و فكر رکند و عقل را مخاطب قرار میدهد و با دلیل و حجّت آنها را ردّ میمی

دارد، کتاب مقدّسی است که از زبان پیامبرخدا، برادری و همبستگی عقل و دین را به شیوه ای آشكار و تأویل ناپذیر اعوالم موی

ای از  بدین جهت در آغاز اسالم، مسلمانان به جز آنان که نه عقل درست داشتند و نه دینی استوار، همگوی پذیرفتنود کوه پواره

 .(11-12ص ،2ق، ج 2131عبده، ). …توان دریافتقضایای دینی را تنها از راه عقل می
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 روش برداشت از قرآن درتفسیر المنار

در نگاه تدوین گران تفسیر المنار، دو ابزار بیش ترین ارزش و کاربرد تفسویری را داراسوت و آن دو عبارتنود از: تواریخ و          

نویسد سه چهارم آیات قرآن را قصص و داسوتان امتهوای گذشوته شوكل داده اسوت و درحقیقوت قورآن، سیاق آیات. عبده می

از این تاریخ و سرگذشتها دعوت کرده است. اگر ما فرمان و ارشاد قرآن را گوردن نهویم و مسلمانان را به مطالعه و عبرت آموزی 

در تاریخ امتهای گذشته، اسباب علم وجهل،  قوت و ضعف و عزت و دیگر حوادثی که برآنهوا گذشوته اسوت اندیشوه کنویم، در 

کند و از مبتال شدن به زشوتیهای هالکوت بوار می گذرد و ما را به پیروی از کارهای نیك و عزّت آفرین دعوتجانهای ما اثر می

گردد و از این که کسانی بوه نوام دیون بوا علوم دارد. با این بینش، ارزش و آثار علم تاریخ برای انسان خردمند آشكار میدور می

دچار حیرت نگردد بوا  رود، چگونهتاریخ دشمنی ورزیده و آگاهی از تاریخ را بی اثر قلمداد کرده اند، به شگفتی و حیرت فرو می

کند که دانستن تاریخ امتهای گذشته از مهم ترین اموری است که دیون اسوالم پیوروانش را بوه بیند قرآن، فریاد میاین که می

 .(11ص ،2ق، ج 2131عبده،  )خواند.دانستن آن فرا می

 شیوه نقل روایات در تفسیر المنار

در تفسیرالمنار، روایات بدون سلسله سند آمده و تنها به ذکر مآخذ آن روایات بسنده شده است. رشید رضا نه تنهوا ایون         

شیوه نقل را در تفسیر المنار به کاربسته، بلكه معتقد است: بایستی مجموعه روایات تفسیری پس از پاالیش و جداسازی روایات 

های حدیثی و روایوی غیرتفسویری ) فقهوی ( ایون کوار گانه گردآوری شود، چنانكه در مجموعهصحیح از ناصحیح، درکتاب جدا

صورت گرفته است، تا مفسر به هنگام ضرورت و نیاز به این روایات، بتواند به آسانی روایت مورد نظر خود را بیابد وانگهی بودون 

م ببرد، همان گونه که درکتابهوای فقهوی بوه ایون شویوه عمول ذکر سلسله آن را در تفسیر خود بیاورد و تنها مرجع روایت را نا

 .(2ص ،2ق، ج 2131عبده، ) شود.می

محمد حسین ذهبی موضع رشید رضا در برابر روایات چنین توصیف می کند: رشید رضا موضعی نقادانه در برابر روایوات          

یری به دام روایات ضعیف و جعلی نیفتاده و فریوب آنهوا اسرائیلی اتخاذ کرده است وکتاب خویش را همچون اغلب کتابهای تفس

را نخورده است، با اینكه اکثر مفسران پیش ازوی، فریب این روایوات را کوه اثور بسویار بودی در تفسویر قورآن داشوته، خوورده 

 (113،ص1)ذهبی،بی تا، جاند.

تفسیری اسوت، اعتبوار چنودانی نودارد. و در مووارد از نظر رشید رضا روایات وارده در اسباب النزول که بخشی از روایات         

مكرر، نگرش منفی خویش را در این باره بروز داده چنانكه نویسنده کتاب االمام محمد عبوده و منهجوه  فوی التفسویر، پوس از 

ها و آیوات را تعریف وحدت موضوعی قرآن و وحدت موضوعی یك سوره، اهتمام عبده به درك و حفوظ وحودت و سویاق سووره

نین بیان می کند: استاد امام آن گونه به تفسیرآیات پرداخته است که در آن تناسق آیات و معنا و مقصود آشوكار اسوت. اول چ

 آیات با آخر آن و آخر آیات با اول آن مرتبط است، از این روی عبده در آغاز تفسیرش برای هرسوره این حقیقت را به دست می 
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دهدکه رنگهای آن متناسوب، نشوانه سازد. تا آنجا که از سوره تابلوی شگفت انگیزی را ارائه میدهد و ما را به این سر واقف می 

های آن هماهنگ و طرح و ساختار آن در نهایت پیوستگی است. می نگری که او بر مفسران فریاد موی کشودکه چورا بوه آیوات 

 .( 131)غفار، بی تا. ص اند.اینگونه نگاه نكرده

 نار به روایات تفسیری عالوه بر کاهش نقل روایات در این تفسیر، نتایج دیگری مانند علم آور بودن خبر بدبینی الم         

  متواتر ونه روایت دیگر به همراه داشته است.

 دانشمندان علم حدیث و اصول اهل سنّت، در این که خبر واحد، علم آور و معتبر هست یا خیر، چهار نظر ابراز داشته اند:

 واحد مطلقًا ظن آور است.خبر  -2

 خبر واحد همراه با قرینه علمی، علم آور است. -1

 بیش تر خبرهای واحد علم آور است هر چند به همراه قرینه نباشد. -9

 .(11. ص1جق، 2131)عبده،  خبر واحد آن گاه که همراه قرینه نباشد در موارد کمی علم آور است. -1

 های تفسیر المنار كاستی 

تفسیر المنار با همه برجستگیها، دستاوردهای مثبت و سازنده، نو آوریهای تفسیری و راهبردهای اجتمواعی، اخالقوی در          

جهت پیشرفت و سربلندی جوامع اسالمی و احیای هویت اسالمی در عصر گریز از دین، کاستیهای بسیار و غیر درخور گذشوت 

ین تفسیر را با یكدیگر مقایسه کنیم، اگر نگوییم کاستیها فزون تر است، دست کم با هم دارد. چنانچه کاستیها و برجستگیهای ا

برابرند. خألهای تفسیر المنار بیش تر و یا تمام آنها، مربوط به قسمتهایی است که به وسیله رشید رضوا افوزوده و تودوین شوده 

 ر، سه عامل و ریشه اصلی معرفی کرد که عبارتند از:توان برای کمبودهای موجود در تفسیر المنااست. با یك نگاه کلی می

 زیاده روی در عقل گرایی

 تجدّد زدگی

 (.11ص:ش،2932)ربیع نتاج،  تعصّب شدید سلفی.

 روشها و ویژگیهای عبده و رشید رضا درتفسیر

 روش شیخ محمد عبده

مورام هسوتند.  شیخ محمد عبده و محمد رشید رضا، از عالمان قرن چهاردهم هجری و دارای مذهب شوافعی و اشوعری         

 .(121ص ش،2933مؤدب، ) طلب اهل سنت است. ق ( از بزرگان اصالح 2919شیخ محمد عبده ) 

ار دهووود. او تفسیر خویش قری سرلوحه را ی خالقو اسیاسی دی و عتقاو اجتماعی ح اصالد اکرش تاله شیخ محمد عبد          

 ده مباحثی کرم سرگرد را خوو ند ه امانددور به ، ستهدایت اکه آن صلی قرا از اهداف اکه چرد میگیرده پیشین خران به مفسر

 



 923-993، ص 2931،  خرداد 2، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir  

 

889 

 

 

ی، ایوواز) ارد.فرینی ندل آجتماعی تحوو اخالقی بووه هووای مختلووف اجنو در نیست ه هوودایتی گونه فایدل هوویچ نبادند که به ا

 (.113ص ش،2933

ل در تحود و به تجدد و آنهوارا کرم قیازهور ألن اگاربزن میابه تنهایی در که د کسی بوه عبدد ستاامی گوید: ر ذهبی کتد         

د و نكرن همرایووی بسته گذشتگار فكاابا و گرفت ر به کاد خوت مباحثاهووا و نوشتهد را در ندیش خوآزاداعقل و ند اخوا فرم سالا

دور به ان مریدادی از تعدآن، برعكس و ند دغضب کراو علم بر ه ای از اهول عد، به همین جهوت شتاوت از آنها متفاای ندیشه ا

 .(111. ص1ج  )ذهبی، بی تا، ند.زدحلقه او 

های تربیتوی و اجتمواعی توجوه کنود و پورداختن بوه باید به اهداف اصلی قرآن، یعنی پیامعبده معتقد بود که مفسر می         

تنهایی کافی نیست. آنها به مسائل تربیتی و اخالقی و مسائل اجتماعی، در تفسیر آیوات، اهتموام وافور  نی، بهمباحث لغوی و زبا

اند. عبده به معانی درونی و بواطنی قورآن پرداختوه و معتقود بووده کوه داشته و مشكالت اجتماعی را از نگاه قرآن، بررسی کرده

رضا، به تفسیر باطنی و اشاری، اعتقاد چندانی ندارد و روایات تفسویری را بوا درك معانی درونی قرآن نیز مهم است، ولی رشید 

 .(111،ص9ش، ج2933ایازی، ) کند.خردورزی بیشتر بررسی می

روش تفسیری عبده این بود که قرآن را در پیش روی می گذاشت و تالوت می کرد و با      جمله هوای شویوا، ادیبانوه و         

وضیح می داد. به نقل اقوال مفسران مقید نبود، برای اثبات عقیده ای بر قرآن تحكویم نموی ورزیود، بوه درخورفهم شنوندگان ت

احادیث و اسرائلیات توجه نشان نمی داد و به کتابهای تفسیر و منابع لغوی مراجعوه موی کورد چنانكوه دربواره روش تفسویری 

م ( کتابی را پیش از آن مطالعه نمی کنم . گاهی کتوابی را از خودچنین می گوید: من آنگاه که قرآن می خوانم ) تفسیر می کن

تفسیر تورق می کنم و آن زمانی است که اعرابی نا آشنا و دور از ذهن و لغتی نامأنوس برایم پیش آید علت انتخاب این شیوه از 

خداونود در قیاموت، از موا نموی  برای عقل در فهم قرآن، ارزشی ویژه و مهم قائل بود. وی می گفت:سوی عبده، این بود که وی 

پرسد که دیگران از قرآن چه فهمیدند و چه گفتند،  بلكه از ما درباره کتاب خود که برای هدایت و ارشاد،  فرسوتاده اسوت و از 

که بیان کننده حكم آسمانی اسوت موی پرسود...از موا موی پرسود: در آنچوه پیوامبر بوه شوما ابوالغ کورده،  پیامبر) ص (سنت 

 .(11. ص 2ق، ج 2131)عبده،  ؟ درباره آنچه امر و نهی شده اید، تعقل و اندیشه کرده اید.تدبرکردید

قرآن نخستین کتواب مقدسوی اسوت کوه از زبوان پیوامبر خودا  » دکترحمید عنایت از قول شیخ عبده چنین می گوید:         

برادری و همبستگی عقل و دین را به شیوه آشكار و تأویل ناپذیر اعالم می دارد. بدین جهت در آغاز اسالم، بجز آنها که نه عقل 

)عنایوت،  .« ان پوذیرفتدرست داشتند و نه دینی استوار، همگی پذیرفتند که پاره ای از قضوایای دینوی را از راه عقول موی توو

 .(111،ص 2931

تفسیری که توسط شیخ عبده انجام پذیرفت تفسیری است که شامل روایات صحیح و امور عقلی روشن می شود. در این          

تفسیر کمتر به مباحث الفا،، اعراب و نكته های بالغی پرداخته شده است و معموالً به امووری کوه دیگوران بوه آن نپرداختنود 

 سید رشید رضا انجام پذیرفت، تفسیری است که اهتمام فراوانی به روایات پیامبر داخته شده است. اما تفسیری که توسط  پر
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و به نقل از مفسران دارد. او در تفسیرش سخت به صوفیه و افكارشان می تازد و همچنین در جاهای متعودد بودون مناسوبت و 

سوید قطوب از جملوه کسوانی  .(291 -293. ص 9ج ش،2933) ایازی، نی وارد می کند.دلیل به شیعه افتراها تهمت های فراوا

است که عبده را به زیاده روی در عقل گرایی، متهم کرده است و ریشه آن را، جمود فكری مسلمانان از یك سو و عقول گرایوی 

ه جایی رسید که عقل را در برابر وحی قرارداد اروپا از سوی دیگر دانسته و این که عبده در مقابله با این دو وضعیت، ناخواسته ب

و شاگردان او چون عبدالقادر مغربی و رشید رضا نیز به پیروی از عبده در این ورطه افتادند و در تفسیر آن دو،  نصوص قرآنوی 

 با عقل تأویل شده است. 

سخنان سید قطب در این جهت که عبده، اهتمام زیادی به عقل داشته جای انكار ندارد، امّا این که عقل را در برابر وحی         

آید، چه این که در تفسیر المنار تصریح شده است کوه خداونود چهوار نووع هودایت در اختیوار شمرده باشد، درست به نظر نمی

، حسی، عقلی و دینی. ازاین میان هدایت دینی، اساس و حاکم برای سه نوع هودایت دیگور انسان قرار داده است: هدایت فطری

شود و بدین جهت انسان نیازمنود هودایتی اسوت کوه شناخته شده است. عقل در اداراك خویش همچون حس دچار اشتباه می

)عبوده، قعیتها و ارزشها را به او بنمایانود. بشر را در تاریكی هوای نفس و پیروزی آن بر عقل، راهنمون شود و قلمرو وظایف و وا

 .(19. ص2ج  ق،2131

محمد عبده در آغاز اعتقاد داشت: قرآن به تفسیر کامل و تمام جانبه نیاز ندارد، زیرا تفاسیر بسیاری بورای قورآن نگاشوته        

کند، آنچه مورد نیاز شدید است تفسیر برخی از آیات است، شاید که عمر نیز، مجال شده که برخی جبران کاستی دیگری را می

 .(21. ص2ج  ق،2131بده، )ع .تفسیر تمام قرآن را ندهد

و جمع بوین 2:داندهای اساسی تفسیر محمد عبده را این موارد میمسعود انصاری مترجم و پژوهندة معاصر قرآن، ویژگی        

وو تسولیم و 1و عدم توجه افراطی به مباحث زبانی و بالغوی 9و عقالنیت و اعتقاد به خرد جمعی 1صحیح مأثور و صریح منقول 

و اعتقاد به سازگاری معوانی 1و پرداختن به مسائل اجتماعی و مشكالت امروزین  1  نظریات تفسیری پیشینیان  غرق نشدن در

و گشودن باب معرفت شناسی نوینی در تفسیر آیات به رغم خطرات و انتقاداتی کوه 2قرآنی با مسلّماتِ دستاورد خرد امروزین  

   بدان وارد است.

خواند، سپس با توجه به سایر آیات مشوابه و هوم موضووع بوا ای را میده در تفسیر این است که ابتدا آیهشیوة محمد عب         

داد، و اگر آیه از آیات عقاید ) کالمی ( بود، معتقدات واهی و فاسدی را که در اطراف آن پدید آمده بود، بور آن، شرح و بسط می

هایی را که از تورك آن یوا در آن اخالق را در اصالح حالِ امم، و زیا نباری مفسده کرد و اگر آیه مربوط به اخالق بود، اثرمال می

پرداخوت و هموواره بوا کرد. و اگر مربوط به احوال اجتماعی بود، به تحلیول اجتمواعی آن میجنب آن پدید آمده بود،  بیان می

زد. و شدیداً اخالقوی بوود و خواسوتار و ل جهانی گریز میکرد، و با بیانی رسا و صدایی گیرا، به مسائواقعیات استناد و اشاره می

انود. و اهول منادی عمل بر وفق موازین و مبادی اولیو اسالم، و بر آن بود که این مبادی منبع سعادت در هر عصر و زموانی بوده

 اهداف  وو همو آراء  هایی که به توفیق بین دین و علم بینجامد کوشا بود...معنی و معنویات بود... و نیز در کشف راه
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کرد... در محضر او جماعت کثیوری از بزرگوان قووم و کبوار قضوات و کارمنودان و اش را بر محور تفسیر قرآن طرح میاصالحی

)سولیمانی،  .یافتند و درس و بیوان عبوده اثور عظیموی در آنوان داشوتدانشجویان جوان االزهر و سایر مدارس عالی حضور می

 .(11ش، ص 2933

های قودما و اش، قصود داشوته، پیچیودگیرسد شیخ محمد عبده در روش قرآن پژوهوی و اسولوب تفسویریبه نظر می          

فروشی لغویان و نحویان را در این عرصه از میان بردارد. همچنین از تفسیر التقاطی که برداشتی از دیگر تفاسیر به هموراه فضل

پرسود خالیوق چوه خداونود در روز جوزا از موا نمی» گویود: تناب کرده است و میکارانه از مفسّر است نیز اجتوضیحی محافظه

 ) «.ایم یا نوه ایم و آیا از دستورهای او پیروی کردهپرسد که ما خود از کتاب او چه اندر یافتهاند، بلكه میاند یا چه دریافتهگفته

 .(31ص  ش،2932شهیدی صالحی، 

کنند و وقعوی بوه عقول عبده همواره با تفسیر ظاهریه و مشبهه که نصوص قرآن و حدیث را به معنای ظاهری حمل می         

ای در نمایند که کووثر نوام نهور یوا چشومهالمثل در تفسیر سورة کوثر، بعضی مفسّرین چنین فرا مینهند مخالف است. فینمی

ه است. به گفتو عبده چنین تعبیری درست نیست. کوثر در اینجا بوه سوادگی همانوا بهشت است که خداوند به پیامبر عطا کرد

به گفتو او شرط صحت و صدق یك تفسیر از نظر رعایت  .نعمت بزرگی است که خداوند با ارسالِ رهسهل به بشریّت بخشیده است

زگار نباشد. اگر به نصّی برخوردیم که معنوی جانب شرع این است که با تنزیه ) برتری و تعالی ذات الهی نسبت به ماسوی ( ناسا

وار انگاری و انتساب صفات مخلوق به ذات الهی ( باشد، واجب اسوت کوه آن را بوا عودول از اش مستلزم تشبیه ) انسان ظاهری

 .(31ص  ش،2932شهیدی صالحی،  )«.اش تفسیر یا تأویل کنیم اللفظی ظاهریمعنای تحت

های استوار آن را مشوخص کند و پایهخود، یك روش و برنامه تربیتی برای امت اسالمی ترسیم میمحمد عبده در تفسیر         

خوانود و بوا سازد و مسلمانان را به آراسته شدن به آداب و اخالق قرآنی، همچون شجاعت، کرامت و حفظ ارزشوها، فورا مویمی

مخالفوت  -به عنوان مرجع اول قانونگذاری -بر قرآن و سنتجمود فكری فقها و تقلید از آنان و مقدم داشتن مذاهب فكری آنان 

خواند. توجه کردن به مشكالت کنوونی مسولمانان،  بررسوی علول ورزد و مسلمانان را به بكارگیری عقل و تفكراتشان فرا میمی

ع عقوب مانوده ای قوی، بر انگیختن امت بوه یوك انقوالب قرآنوی علیوه اوضواعقب ماندگی جامعه اسالمی، امكان ساخت جامعه

توأمین اسوباب و علول تمودن اسوالمی، برخوورد بوا دشومنان،  خویش، برخورد درست علمی با زندگی، عنایت کامل به ضرورت

ای علمی با ادلّه -اندپاسخگویی به تهاجمات فكری استعمارگران که بر اعتقادات و تاریخ و تمدن و بزرگان اسالمی شبیخون زده

 (.131. ص 1ش، ج 2932)معرفت،  .فكر آنان از ریشه، از ویژگیهای این تفسیر استو بطالن ت -و حقایق تاریخی

 روش رشید رضا

طلبان معاصراست محمود رشوید رضوا، ق( نیز از عالمان بزرگ تاریخ و حدیث و از اصالح  2911سید محمد رشید رضا )         

 (.121ص ش،2933مؤدب، ) شاگرد محمد عبده بود که تفسیر المنار را به امالی استاد و انشای خود فراهم آورده است.
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مه اداتفسیر را در خویش د ستااسبك ، یگرر جهووووات دبسیاو یی اعقل گرو جتماعی ی اجنبه د از کرش ضا گرچه تالرشید ر   

ا و ضا نص گررشید رما ، استاتحلیل ا و روش او عقل گره، عبدد  کرا کمی پیدف ختالدش استااسبك با از جهوووت لی دهووود  و

ضا تحت تأثیر عقاید رشید رما د، امی کرف پرهیووووز ختالابه زدن من ه از داعبدست. اچشمگیر رات، مأثوو یث دحاابه د او عتماا

 .(112-111. ص 9ش، ج 2933)ایازی،  ست.ده ایج کروتری را بن تیمیه نوعی سلفی گراکتب وهابیت و 

خ را موی آورد رشید رضا، هنگامی که جمع کننده گفته های تفسیری استادخود ) عبده ( بود، در واقع همان مطالب شی         

و پس از فوت استاد از روش استاد خود تخطی نكرد ولی در بعضی موارد از روش استاد خود پا را فراتور گذاشوت چنانكوه خوود 

چنین می نویسد: من آنگاه که پس از فوت استاد در کار تفسیر مستقل شدم، در مواردی خالف شیوه اسوتاد را پویش گورفتم و 

ت بود که به احادیث و سنت صحیحه درحد وسیعتری پرداختم و روایوات تفسویری یوا روایواتی کوه آن موارد، یكی درباره روایا

جملوه هوای لغووی و ردات الفا، به کوار بسوتم و    درحكم روایات تفسیری است، آوردم و دیگر اینكه تحقیق بیشتر درباره مف

)عبوده،  مسوائل موورد نیواز مسولمانان و...را آوردم . ها ی مختلف و طورحمسائل اختالفی بین علما و استشهاد به آیات از سوره

 .(21. ص 2ق، ج 2131

سوره نساء به انشوای شویخ محمود  211بعضی از صاحب نظران پیرامون تفسیر و مفسران می گویند: از اول قرآن تا آیه          

جهت مصالحی ( با تفسیر ترتیبوی قورآن ) عبده و امالی سید رشید رضا است  اما با توجه به این که شیخ محمد عبده      ) به 

ها و نیاز روز جامعه پرداخت   سید رشید رضوا از اول قرآن تا آخر به ترتیب ( موافق نبودند و بر این باور بودند که باید به ناگفته

اید عمر ما هم کفاف در اوایل تفسیرش از قول شیخ عبده می نویسد: قرآن به تفسیری فراگیر و کامل نیاز ندارد، عالوه بر این ش

 .(111صش،2932،)معرفت  .ندهد،  ولی نیاز شدیدی به تفسیر بعضی از آیات قرآن وجود دارد

انصاری معتقد است که رشید رضا هرچند در نظریات تفسیری خود تقریباً به اصول و مبانی کلّی استادش پایبند اسوت،           

ف دارد. وی به تفسیر اشاری و باطنی معتقد نیست و بواور دارد کوه بایود بوه روایوات البته در فروع بسیاری هم با او اختال» امّا 

تفسیری با امعانِ نظرِ بیشتری نگریسته شود و برخی مفردات و عبارات قرآنی و اختالف نظرگواه مفسّوران بایود بیشوتر بررسوی 

تفاسیر مأثوری که از پیامبر اکرم) ص (، صوحابه تری اعم از شود، چنانكه با عنایت به مباحث پیش گفته روایات تفسیری موسّع

 «.اند، درج کرده است تر ابراز داشتهو تابعین نقل شده و آرایی که مفسّران قدیمی

با درگذشت عبده، رشیدرضا برآن شد تا با همان سوبك وکوار، تفسویر را اداموه دهود. بوی شوك در طوول سوالیانی کوه          

رشیدرضا در محضر عبده بود، به شیوه کار و بسیاری از مبانی فكری او آشنا شده بود، از این روی، شیوه تفسویری رشوید رضوا 

در تفسیر المنار، روح استاذ نویسد: محمد حسین ذهبی در التفسیر و المفسرون می همانندی بسیار با شیوه تفسیری عبده دارد.

ها االمام محمد عبده با روح شاگرد او رشیدرضا، نمایان است. مصادر همان مصادر، هدف همان هدف، روش همان روش، اندیشوه

 این حال، از آن سبب که برخی ازمبانی فكری  همان اندیشه هاست، تفاوتی بین این دو مرد جز در موارد بسیار اندك نیست. با
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رشید رضا با عبده تفاوت داشت، اختالفاتی در شیوه تفسیری هر دو پدید آمد. ریشه تمامی این تفاوتها بر می گردد بوه گورایش 

 (.119)ذهبی، بی تا. ص های ابن تیمیه و شاگرد او ابن قیّم.سلفی وجانبداری رشید رضا از مذهب حنبلی به ویژه اندیشه

 تفاوت عبده و رشید رضا در تفسیر

یكی از تفاوتها در شیوه پژوهش تفسیری عبده و رشیدرضا که اثر چشم گیری در حجم، محتووا و جهوت گیوری تفسویر          

ه در پاره ای موارد، شود کالمنار بر جای گذارده، فشرده گویی عبده و شرح رشیدرضاست. رشید رضا در تفسیر المنار یادآور می

 از حدود بحث استاد پا را فراتر نهاده، که عبارت است از: 

آوردن روایات تفسیری، چه آن دسته از روایات که به گونه مستقیم درباره تفسیر آیات است و چوه آن دسوته کوه در حكوم  -2

 روایات تفسیری است.

 های آیات. بحث از معانی لغوی مفردات و جمله-1

 …های لغت،  فقه، کالم ودگا ههای دانشوران و مفسران در زمینه طرح دی -9

 گرد آوری نسبی آیات با هدف استشهاد به یك موضوع. -1 

پرداختن به مسائل جنبی و فرا تفسیری که نیاز مردم عصر و موضوع روز بوده است، به منظور تثبیت باورهای دینی و قووت  -1

 (.11. ص 2ج ق، 2131)عبده،  در برابر کفار و مخالفان.بخشیدن به منطق و استدالل مسلمانان 

 ی تفسیر المنارگیهاویژ

 علما درباره تفسیر المنار چنین گفته اند:        

لمعنی که امتحد ت یاآمی کند به کمك ش تالآورد و می را یه ز، آغادر آیعنی   ستآن ابه قرآن تفسیر قرالمنوووووار، .  تفسیر 2

 (.33. 33:19اوسط باقری، ) دازد.یه بپرآتوضیح ح و شربه ، ستآن اشبیه و نظیر 

از بعضی ده  در کرده روی یا، زبه عقلی ذهبووی در اهمیووت دادن به گفته ور دارد  و یش عقلی باابه گرالمنووار تفسیر ف . مؤل1

 .(113. ص1ذهبی، بی تا ج )ست. افتهو رعقاید معتزله فرو تعالیم ارد، در مو

سی علل عقب ربرن، کنونی مسلمانات به مشكالده و نكرش موافرن را خالقی مسلماناو اتماعی جامسائل المنار . تفسیر 9

، خویشه ی عقب ماندع ضااونی علیه آقرب نقالامت به یك انگیختن ابری، ساخت جامعه قون مكا، اسالمیاماندگی جامعه 

. ص 1ش، ج 2932، معرفت )ده است.ه کرتوجان و ... گررستعمای افكرتهاجمات پاسخگویی به ، ندگیزست علمی با رد دربرخو

131). 

 .(33. 33:19)اوسط باقری،  است.قائل ام حترارزش و اله ( و آهللا علیه ابیت پیامبر) صلی ای اهل برالمنار تفسیر ف . مول1

 



 923-993، ص 2931،  خرداد 2، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir  

 

884 

 

ئیلی اسرل و ایث غیر معقودحااختن به داپرو از بسنجند را یث دحا، اعقلآن و با شاخص قرده کرش تفسیر تالف .مول1

 .(113. ص 1ذهبی، بی تا، ج  ) کند.دداری خو

من ص در داین خصوه   و در ایدا، اهتمووووام ورزخدت صفار و قدو قضا ر، ختیاو امانند جبر ، تفسیر به مسائل کالمی. مولووووف 1

 .(32-33ص  .2ق، ج 2122)طباطبایی،  ست.ه امعتزله غلطیدی ندیشه ا

مختلف تحمیل مووووووذاهب بر آن را ینكه قرانه ده  کراج ستخرآن اقررا از تلف عقاید مخار داده صل قرآن را اقر، تفسیرف . مؤل2

 .(131. ص1)ذهبی، بی تا، ج  نماید.

در تفسیر المنار یا تفسیر القرآن العظیم به شویوه تربیتوی، اجتمواعی، ادبوی و بالغوی اهتموام ورزیوده شوده و از روایوات         

 (.111. ص 9ش، ج 2933ایازی،  )تفسیری در حدّ الزم بهره برده شده است.

ها به مورد و موضوع خاصی اختصاص ندارد، بلكه روی سخن بوا بشوریت اسوت و هودفش از نظر المنار خطاب های سوره        

 .(19ش، ص 2932علوی مهر،  )استقرار عقاید و آداب و اعمالی استوارتر و پایدارتر است.

قرآن، فصلی تازه را در تاریخ تفسیر قرآن رقم زده و تأثیری به جای ماندنی و محسووس تفسیر المنار با ارائه نگرشی نو به         

هوای های نوینی که پس از آن، در عرصه تفسویر نموودار گردیدنود و ارکوان سوبكبر تفاسیر پس از خود گذاشته است. دیدگاه

 .(221صش،2923نفیسی،  )جدید تفسیر را شكل دادند، تقریبا همه در این تفسیر ریشه دارند.

تفسیر المنار شیوه سنتی مفسران را در نور دیده است و به سبك جدیدی متناسب  با نیازهای اجتماعی قورآن را تفسویر         

کند. همچنین مؤلف به فرضیات علوم تجربی توجه دارد. مؤلف مباحث عقلی و نقلی هر دو را مطرح کرده و بحثهای لغووی و می

نماید. وی در آغاز، نیازمندی مسلمانان را به تفسویر بیوان کند و بعد هدایتی قرآنی را تشریح میار خالصه بیان میاعراب را بسی

 .(911ش،ص 2932علوی مهر،  )کند.می

ه تمام تالش مؤلفان محترم ارائه دین منطبق با زمان بوده است  امّا متأسفانه گرایش به علوم و افكار روز باعث شده کوه بو       

پذیرد  ولی آن را به نووعی میكروبهوای اموراف تفسویر واقعیت آن را می« جن » تفسیر به رأی نیز مبتال شوند  از جمله درباره 

علووی  )نمایود و ....تفسویر موی« آبله » را به مرف « فیل » در سوره « ابابیل » کرده که هرگز قابل رؤیت نیستند. یا مثال      

 .(922ش،ص 2932مهر، 

 بع تفسیر المنارمنا

رشید رضا در تفسیر المنار از بسیاری کتابهای حدیث و تفسیرهای روایی بهره جسته است، ولی بیشتر از این منابع نقول         

صوحیح بخواری،  -1تفسیر قرآن العظویم ابون کثیور  -9جامع البیان ابن جریرطبری    -1لباب النقول سیوطی  -2کرده است: 

 ترمذی و ابوداود.



 923-993، ص 2931،  خرداد 2، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir  

 

883 

 

 

 جمع بندی

مناهج جمع منهج است در لغت به معنای راه روشن، و راه مستقیم آمده است. و در اصطالح نیز به معنوای روش روشون          

های معین و نظام مشخصی برای رسویدن بوه هودف معوین اسوت. در تعبیر، عمل یا آموزش دادن چیزی که مطابق پیش فرف

کتاب الهی مطابق با افكار صوحیح، آن را طوی  ه مفسر برای تبیین و کشف معانیمنهج تفسیری: شیوه روشن و منظمی است ک

تفسویر ، حرکت و همگام بودن تفسیر با زمان موجب شد تا متناسب با دگرگونیها، تفسیر نیز متنووع و گونواگون گوردد کند.می

مد عبوده در تفسویر خوود، یوك روش و مح رد و گرایش اجتماعی نوشته شده است.المنار از جمله تفاسیری هستند که با رویك

سازد و مسلمانان را به آراسته شدن به آداب های استوار آن را مشخص میکند و پایهبرنامه تربیتی برای امت اسالمی ترسیم می

 خواند و با جمود فكری فقهوا و تقلیود از آنوان و مقودم داشوتنو اخالق قرآنی، همچون شجاعت، کرامت و حفظ ارزشها، فرا می

ورزد و مسولمانان را بوه بكوارگیری عقول و مخالفوت موی -به عنوان مرجع اول قانونگذاری -مذاهب فكری آنان بر قرآن و سنت

، و عصر حاضر شاهد پیشرفت علوم طبیعوی و انسوانی، وجوود از تفاسیر دوران معاصراستتفسیر المنار خواند تفكراتشان فرا می

و تهاجم گسترده استعمارگران علیه مسلمانان بوده است. این مسائل و عوامل دیگور  های معنوی، حضور دانشمندان مادیبحران

گویی بوه مسوائل و های تفسویری شوده اسوت پاسوخدر تفاسیر این عصر موثر بوده، و موجب پیدایش برخی رویكردها و ویژگی

 و توجه به بعد هدایتی و تربیتی و عقل گرایی در تفسیر شده است.شبهات جدید 
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