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مقدّمه
قرآن کریم همانگونه که به عقاید و احکام تکليفی انسان میپردازد ،بسياری از مطالنب مربنوط
به زندگی اجتماعی بشر را بيان کرده است .این بُعد از قرآن از دیرباز مورد توجّه مفسّران بوده اسنت
و به تفسير آیات مربوط به آن میپرداختند .توجّه به نيازهای موجود و منطبق نمودن مفاهيم قرآنی
با مسائل اجتماعی ،کشف و ارایة پيام هدایت قرآن در تمامی مسائل مرتبط با حينات ،ویژگنی بنارز
تفاسير معاصر با گرایش اجتماعی است .مفسّرانی که با عنایت به نکات اجتماعی ،آیات قنرآن کنریم
را تفسير کردهاند ،معتقدند که جامعة اسالمی از مفاهيم قرآن دور افتاده اسنت و بنرای احينای روح
جمعی مسلمانان باید قرآن را بر اساس توجّه به عينيّتها و به انگيزة پاسنخگویی بنه ضنرورتهنای
زندگی کنونی تفسير کرد.
در قرون أخير ،این گرایش تفسيری با جنبش اجتماعی سيّد جمالالدّین اسدآبادی در مصر و با
نگاهی نو به تعاليم قرآن و اسالم شنکل گرفنت (ر.ک؛ معرفنت1418 ،ق ،.ج 465 :2ـ 456؛ ذهبنی،
1424ق ،.ج  401 :2به بعد و شریعتی ،بیتا2 :ن .)1مصلحان معاصر با این تفکّنر کوشنيدند پاسنخی
مناسب برای عقبماندگی جوامع اسالمی بيابند و با استناد بنه آینات قنرآن کنریم بنرای مشنکالت
جوامع اسالمی پاسخی مناسب ارایه دهند .آنان با تکيه بنر شنعار ت،ندّدخواهی دیننی بنرای اتّحناد
دنيای اسالم و برای مقابله با نفوذ استعمار ،شعار برگشت به اصول دینن اسنالم را سنر دادنند (ر.ک؛
ذهبی1424 ،ق ،.ج  .)548 :2این جریان سرس به وسيلة شيخ محمّد عبده و رشيد رضا در تفسنير
المنار ،شيخ احمد مصطفی مراغی در تفسير مراغنی و سنيّد قطنب در فنی ظنالل القنرآن و عالّمنه
طباطبائی در الميزان فی تفسير القرآن ادامه یافت و افراد دیگری نيز بنه اینن جرینان پيوسنتهانند.
بنابراین ،توجّه و اهتمام ویژة مفسّران قرآن کریم در دو قرن چهناردهم و پنانزدهم بنه اینن جرینان
کامالً مشهود است .عالّمه طباطبائی ،مانند هر مفسّر اجتماعی دیگر ،هندفش بازگشنت آمنوزههنای
قرآن به متن زندگی مردم است و بر این باور است که قرآن کتاب هدایت و زندگی میباشد.

1ـ محورهای اجتماعی در تفسیر المیزان
با مطالعه و بررسی اندیشههای اجتماعی عالّمه طباطبنائی در تفسنير المينزان درمنیینابيم کنه
ایشان به مسائل متعدّدی پرداختهاند که جنبة اجتماعی دارنند .مسنألة حکومنت اسنالمی و مسنائل
سياسی جامعة اسالمی (ر.ک؛ طباطبائی ،1374 ،ج  ،)152 :9هویّتبخشی به جامعة اسالمی ،تبيين
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وظایف و مسئوليّتهای اجتماعی (الحدید25 /؛ المائده 48 /و النّساء ،)7 /مرابطه در جامعة اسنالمی
(ر.ک؛ طباطبننائی،1374 ،ج  ،)144 :4امننر بننه معننروف و نهننی از منکننر (ر.ک؛ همننان ،ج ،)577 :3
همکاری و تعاون اجتماعی در امور خيریّه و رسيدگی به فقنرا (ر.ک؛ همنان ،ج  ،)266 :5توجّنه بنه
تعليم ،تربيت و اهميّ ت علم در اسالم و نيز توجّه به علوم طبيعی و انسانی در تفسنير قنرآن ،تعامنل
ميان دین و تکنولوژی و علم و عقل (ر.ک؛ کالنتری ،)11 :1377 ،کارآیی بخشيدن به تعاليم اسنالم
به عنوان یک مکتب فکنری و اجتمناعی ،عندالت اجتمناعی (ر.ک؛ طباطبنائی ،1374 ،ج ،)279 :1
مسألة آزادی انسان (ر.ک؛ همان ،بیتا )39 :و لزوم مبارزه با ظلم و استبداد (ر.ک؛ همنان1417 ،ق،.
ج 243 :12ـ  ،)242تفسير سنّتهای الهی در زندگی و مرگ جوامع و تمدّنها (ر.ک؛ همان،1374 ،
ج  187 :4و همان ،ج  ،)658 :19جهاد اسالمی (ر.ک؛ همان ،ج )151 :9و لزوم مبارزه بنا دشنمنان
اسالم همچون استعمار و صهيونيسم (ر.ک؛ همان ،ج )168 :4و  ...از جمله محورهنا و موضنوعهنای
مهم در گرایش اجتماعی در تفسير الميزان است که عالّمه طباطبائی نسبت به تبينين اینن مسنائل
اهتمام ورزیدهاند.

2ـ مبانی نظری تفسیر اجتماعی المیزان
تفسير با گرایش اجتماعی ،تفسيری است که میکوشد با کشف و ارایة پيام و هندایت قنرآن در
تمام مسائل مرتبط با زندگی اجتماعی ،عالوه بر درمان مشکالت و معایب آن ،شایستگی و صالحيّت
قرآن را برای هدایت انسان اثبات کند (ر.ک؛ رضایی اصنفهانی « .)33 :1385 ،اینن نهضنت ادبنی ن
اجتماعی با تالش و کوشش فراوانی در راه تفسير قرآن و تقریب آن به فهم همگان و انطباق آن با
واقعيّات موجود آغاز شد و از امتيازات آن ،این است که رنگی نو به خود گرفته ،با چهرة فرهنگ و
ادب معاصر و با پرداختن به مسائل جامعه درخشيده است و هرگز تقليدگونه به مسائل ظاهری و
خسته کننده که موجب دوری مردم از قرآن می شود ،نررداخته است .این تفسير ،پدیدهای نوظهور
است که نخست به اظهار دقایق تعابير قرآنی و آنگاه بيان آنها با اسلوب زیبا و ادبی و تطبيق آنهنا
با هستی و حيات و سُنَن اجتما عی موجود در جامعه پرداخته است» (معرفت ،1380 ،ج .)481 :2
برخی از مبانی نظری تفسير اجتماعی الميزان به شرح ذیل میباشد:

1ـ )2تقریر و تأیید ذاتی و فطری بودن روحیة اجتماعی انسان
نوع زندگی انسان همواره به صورت اجتماعی بوده است و آینات متعندّدی در قنرآن کنریم نينز
بيانگر این امر میباشد (البقره213 /؛ الح،رات 13 /و الزّخرف .)32 /انسان موجودی اجتماعی اسنت
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و این امر منشاء درونی و طبيعی دارد؛ به عبارت دیگر ،ميل به زندگی اجتماعی به صورت فطری در
درون انسان نهاده شده است و این ميل او را به معاشرت با دیگران سوق میدهند .در اینن دیندگاه،
انسان مدنیّالطّبع است (ر.ک؛ طالقانی ،1345 ،ج 109 :2ن  108و المراغی1962 ،م ،.ج .)121 :2
عالّمه طباطبائی در ذیل آیة  213سورة بقره ضمن اشاره به مدنیّالطّبع بودن بشر مینویسد که
انسان ،این موجودى که به حسب فطرت خود اجتمناع و تعناون اسنت ،در اوّلنين اجتمناع کنه
تشکيل داد ،یک امّت بود (ر.ک؛ طباطبائی1417 ،ق ،.ج .)111 :2

2ـ )2تأثیر رفتارهای فردی بر حیات جمعی و بر عکس آن
وجود سنّت عقوبت و عذاب دنيوی برای همة افرادی که در یک جامعة ظالم زنندگی منیکننند،
نشاندهندة تأثيرگذاری رفتارهای فردی بر سرنوشت و حيات جمعی است ،همچنانکه نوع جامعه و
رفتارها و عملکرد آن نيز بر افراد تأثير میگذارد .در بسياری از آیات قرآن کریم بنه أَجَنلِ جمعنی و
گروهی اشاره میکند؛ از جمله﴿ :وَ ما أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَ ٍ إِالَّ وَ لَها کِتابٌ مَعْلُومٌ * مـا تَسْـبِقُ مِـنْ
أمَّ ٍ أَجَلَها وَ ما یَسْتأخِرُون :ما اهل هيچ شهر و دیارى را هالک نکردیم ،مگر اینکه اجنل معنيّن (و
زمان تغييرناپذیرى) داشتند * .هيچ گروه از اجل خود پيشن نمن گينرد و از آن عقنب نخواهند
افتاد» (الح،ر5 /ن .)4نيز می فرماید﴿ :أَ وَ لَمْ یَنْظُرُوا فی مَلَکُوتِ السَّمَواتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَـا خَلَـقَ
اللَّهُ مِنْ شَیْء وَ أَنْ عَسَى أَنْ یَکُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِـأَیِّ حَـدِیث بَعْـدَهُ یُؤْمِنُـون :آینا در
حکومت و نظام آسمانها و زمين و آنچه خدا آفریده است( ،از روى دقّت و عبرت) نظر نيفکندند؟! (و
آیا در این نيز اندیشه نکردند که) شاید پایان زندگ آنها نزدیک شنده باشند؟! (اگنر بنه اینن کتناب
آسمان روشن ایمان نياورند )،بعد از آن به کدام سخن ایمان خواهند آورد﴾ (اخعراف.)185 /
در این آیات نيز به اجل گروهی و جمعی اشاره میکند و این در حالی است که تعدادی از افنراد
یک جامعه معموالً در یک زمان واحد نمیميرند و غالباً افراد دارای زمان مرگ متفاوتی هستند .امّنا
وقتی که به صورت یک گروه اجتماعی به آنها مینگریم و آنها را یک م،موعنه تلقّنی منیکننيم ،در
ظلم ،عدالت ،خير و شرّ بر یکدیگر تأثير می گذارند و در این صورت است که اجل واحدی هم دارنند
و این اجل گروهی ،همان اجل امّت است (ر.ک؛ طباطبنائی ،1363 ،ج 86 :8؛ زحيلنی1418 ،ق ،.ج
 194 :8و عبده و رشيد رضا1990 ،م ،.ج 362 :8ن.)357
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عالّمه دربارة اجل و مهلت امّتها مینویسد« :امم و جوامع بشرى هم مانند افنراد داراى عمنرى
معيّن و اجل محدودند» (طباطبائی ،1374 ،ج  .)107 :8هنر امّتن حينات اجتمناع  ،وراء حينات
فردى که مخصوص تکتک افراد است دارد و حيات اجتماع هر امّت از بقاء و عمنر آن مقندارى را
دارد که خداى سبحان برایش مقدّر کرده است و نيز از سعادت ،شقاوت ،تکليف ،رشند ،ضندّ رشند،
ثواب و عقاب سهم دارد که خداى تعال برایش معيّن فرموده اسنت و اینن حقيقنت از چيزهنای
است که تدبير اله عنایت به آن دارد ،همچنانکه در تکتک انسانها طابق النّعنل بالنّعنل چننين
تقدیرهایی را مقدّر فرموده است» (همان ،ج.)106 :10

3ـ )2توجّه اسالم به امر اجتما
اسالم دین است که بنيان خود را بر اجتماع نهاده است و نيز اینن معننا را بنه صنراحت اعنالم
کرده است و در هيچ شأن از شئون بشرى مسألة اجتمناع را مهمنل نگذاشنته ،روح اجتمناع را بنه
نهایت درجة امکان در کالبد احکام خود دميده است .اوّلين ندای که از بشر برخاست و براى اوّلنين
بار بشر را دعوت نمود که به امر اجتماع اعتناء و اهتمام بورزد ،ندای بود کنه شنارع اسنالم و خناتم
انبياء (عليهمالسّالم) سر داد و مردم را دعوت کرد به اینکنه آینات را کنه از ناحينة پروردگنارش بنه
منظور سعادت زندگ اجتماع و پاک آنان نازل شده ،پيروى کنند؛ مانند این آیات که م فرمایند:
﴿وَ أَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ :و اینکه راه منن مسنتقيم
است .پس منرا پينروى کنيند و بنه دنبنال راههناى دیگنر مرویند کنه شنما را متفنرّق من سنازد﴾
(اخنعام )153/و ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَ ال تَفَرَّقُوا :همگ به ریسمان خدا چنگ بزنيند و

متفرّق مشوید﴾ (آلعمران .)103/تا آن،ا که به مسألة حفظ م،تمع از تفرّق و انشعاب اشاره نمنوده
است و م فرماید﴿ :وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أمَّ ٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَـوْنَ عَـنِ
الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ،وَ ال تَکُونُوا کَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِـنْ بَعْـدِ مـا جـاءَهُمُ
الْبَیِّناتُ :باید از شما گروه باشند که مردم را به سوى خير دعوت نموده ،امر به معنروف و نهن از
منکر کنند و ایشان تنها رستگاران هستند و شما مانند آن اقوام مباشيد که فرقهفرقه شدند و بعد از
آنکه آیات روشن بر ایشان آمد ،باز اختالف کردند﴾ (آلعمران .)105 /آیات دیگری نيز هسنت کنه
به صورت مطلق منردم را بنه اصنل اجتمناع ،اتّحناد و عندم تفرقنه دعنوت من کنند (بنرای نموننه؛
الح،رات 10/و اخنفال )46 /و در آیات دیگری (مانند :المائده 2/و آلعمنران )104/کنه بنه تشنکيل
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اجتماع خاص ،یعن خصوص اجتماع اسالم بر اساس اتّفاق و اتّحاد و بنه دسنت آوردن مننافع و
مزایاى معنوى و مادّى آن دعوت م کند (ر.ک؛ طباطبائی ،1374 ،ج 150 :4ن.)148
عالّم ه طباطبائی نياز اجتماعی را دليل روی آوردن انسان به زندگی اجتماعی میدانند و چننين
مینویسد« :انسان هرگز جز سعادت و کامرانی خویش را در زندگی نمیخواهد و نمیجوید که البتّه
این سعادت جز در سایة تأمين کامل همة وسایل زندگی ممکن نيست .از طرف دیگر ،بشنر بنا فهنم
خدادادی خویش درک میکند که هرگز نمیتواند همة این نيازمندیها را به تنهایی به دسنت آورد
و آماده سازد و بدین وسيله ،سعادت دلخواه خویش را تأمين نماید؛ زیرا بندیهی اسنت کنه تحصنيل
همة احتياجات زندگی از توانایی یک فرد ،هرچند نيرومند ،بيرون است .از این رو ،ناچار بنرای رفنع
نيازمندیهای خویش با افراد همنوع خود همکاری کرده ،به صورت دستهجمعی به تحصيل وسنایل
حياتی خود میپردازد» (همان ،بیتا8 :ن.)7
بنابراین ،زندگی اجتماعی عرصة تعامالت جامعه و افراد آن است .افراد از محيط اجتماعی خنود
و جامعه نيز از افراد اثر میپذیرند .قنرآن کنریم مناسنبات اجتمناعی را در سنعادت و کمنال انسنان
ضروری میداند و تکاليف اصالحی اجتماعی برای افراد معيّن میکند و بر ان،ام آن تأکيند منیورزد.
از نظر قرآن ،سرنوشت جامعه و افراد ،مستقلّ از هم نيست و صالح و فسناد آنهنا بنا یکندیگر پيونند
خورده است.

4ـ )2حیات و اصالت جامعه در برابر اصالت فرد
عالّمه طباطبائی دربارة هویّت و شخصيّت مستقل بنراى اجتمناع از دیندگاه اسنالم منینویسند:
«قرآن کریم غير از آنچه که براى افراد هست ،وجود ،عمنر ،کتناب ،نينز حتّن شنعور ،فهنم ،عمنل،
اطاعت ،و معصيت را براى اجتماع قایل است؛ مثالً دربارة کتاب خناص بنرای هنر امّنت من فرمایند:
﴿کُلُّ أمَّ ٍ تُدْعَى إِلَى کِتابِهَا :و هر امّت به سوى کتاب خود خوانده م شود﴾ (ال،اثيه .)28 /دربنارة
درک و شعور هر امّت م فرماید﴿ :زَیَّنَّا لِکُلِّ أمَّ ٍ عَمَلَهُمْ :عمل هر امّت را براى آن امّت زینت قنرار

دادیم .در نتي،ه ،زشت را زیبا و زیبا را زشت من یابنند﴾ (اخنعنام )108 /و دربنارة عمنل بعضن از
امّتها فرموده است﴿ :مِنْهُمْ أمَّ ٌ مُقْتَصيدَةٌ :گروه از آنها معتدل و ميانهرو هسنتند﴾ (المائنده.)66 /
دربارة طاعت امّت فرموده است﴿ :أمَّ ٌ قائيمَ ٌ یَتْلُونَ آیاتِ اللَّهِ :امّت است قایم و شنبزنندهدار کنه
آیات خدا را تالوت م کنند﴾ (آلعمران .)113 /دربارة معصيت امّتها فرموده اسنت﴿ :وَ هَمَّتْ کُلُّ
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أمَّ ٍ بِرَسُولِهِمْ ،لِیَأْخُذُوهُ وَ جادَلُوا بِالْباطِلِ لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَکَیْفَ کانَ عِقابِ :و هر
امّت در پ آن بود که توطئه کند و پيامبرش را بگيرد (و آزار دهد) و براى محنو حنق بنه م،ادلنة
باطل دست زدند ،امّا من آنها را گرفتم (و سخت م،ازات کردم) .ببين که م،ازات من چگونه بنود!﴾
(غافر .)5 /نيز دربارة خالفکارى امّت فرموده اسنت﴿ :وَ لِکُلِّ أمَّ ٍ رَسُولٌ فَِِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِـیَ
بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ :براى هر امّت رسول است .پس همين که رسول آنان آمد ،در ميان آنهنا بنه قسنط
داورى شد﴾ (یونس.)47 /
از همين جاست که م بينم قرآن همان عنایت را که به سرنوشت اشنخاص دارد ،بنه داسنتان و
تاریخ امّتها نيز دارد (ر.ک؛ طباطبائی ،1374 ،ج 153 :4ن.)152
وی ضمن بيان تأثيرگذاری و تأثيرپذیری فرد و جامعه دربارة تأثير رفتارهنای فنردی بنر حينات
جمعی و برعکس آن مینویسد« :فعل و انفعال اجتماع شنعور در فکنر و افعنال افنراد جامعنه تنأثير
میگذارد ،همچنان که رفتارهای فردی بر حينات جمعنی دارد .بنه همنين دلينل اسنت کنه اسنالم
مهمترین احکام و شرایع خود از قبيل حج ،جهاد ،نماز ،انفاق و بنه طنور کلّنی ،تقنواى دینن را بنر
اساس اجتماع قرار داده است و قواى حکومت اسالم را حافظ و مراقب تمام شعایر دین و حدود
آن کرده است و عالوه بر آن ،فریضة دعوت به خير و امر به معنروف و نهن از تمنام منکنرات را بنر
عموم واجب نموده است» (همان.)154 :
وی متذکّر میشود که قرآن کریم عالوه بر اصالح فردی ،بر اصالح اجتمناعی نينز تأکيند کنرده
است و در این باره مینویسد« :اسالم صالحيّت خود را براى هدایت مردم به سوى سنعادت و پناک
حيات ایشان ثابت کرده است .خداوند متعال میفرماید﴿ :هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِیـنِ
الْحَقِّ :او کس است که رسول خود را با هدایت و آیين حق فرستاد﴾ (التّوبه .)33 /سنعادت انسنان
امری است مرکّب از سعادت روح و سعادت جسم و یا به عبارت دیگر ،سعادت او در آن است کنه از
یک سو ،از نعمتهاى مادّى برخوردار شود و از سوى دیگر ،جانش با فضایل اخالق و معنارف حقّنة
الهيّه آراسته گردد .در این صورت است که سعادت دنيا و آخرت انسان ضمانت من شنود و امّنا فنرو
رفتن در لذایذ مادّى و به کلّ  ،رهنا کنردن سنعادت روح ،چينزى جنز بندبخت نمن توانند باشند»
(طباطبائی ،1374 ،ج 165 :4ن.)162
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5ـ )2اولویّت امر به معروف ،نهی از منکر و اصالح امور مردم و جامعه
قرآن کریم به منظور برپایی جامعهای سنالم و سرشنار از فضنایل و تهنی از رذاینل ،بنر نظنارت
عمومی و همگانی همة افراد جامعه بر رفتار یکدیگر تأکيد میکند و میفرماید که این نظارت با امنر
به معروف و نهی از منکر محقّق میشود .در قرآن کریم ،امر به معروف و نهی از منکنر منورد تأکيند
قرار گرفته است و به عنوان دو واجب در ميان فروع دین مطرح شنده اسنت و وظيفنهای اسنت کنه
مسلمانان در برابر یکدیگر در محدودة جامعة اسالمی و برای تضمين سالمت جامعه از زشتیها ایفنا
میکنند.
هدف اصلی رسالت انبياء تربيت و تزکية انسانهاست و امر به معنروف و نهنی از منکنر کنارکرد
مؤثّری در تربيت انسان دارد .پيامبران و اوليای الهی نيز برای اینکه جامعه را از آفتها و انحنرافهنا
پاک نمایند ،همواره قوم خود را از منکرات نهی میکردند و آنها را بنه کارهنای پسنندیده و حسننه
دعوت مینمودند و بدین ترتيب ،امر به معروف و نهی از منکر را سرلوحة دعوت خود قرار میدادند.
امر به معروف و نهی از منکر یکی از سنّتهای مهمّ همة ادیان الهی ،بهویژه دینن مبنين اسنالم
است (اخعراف81 ،80 ،65 /و 85؛ هود 62 ،50 /و 84؛ النّمل45 /؛ اخنبيناء 56 /و  )...و نبایند گمنان
کرد که این امر فقط در عرصة اصالح فردی و اخالقی جریان دارد ،بلکه در اصنالح و سنامانبخشنی
عرصههای اجتماعی بسيار مؤثّر است .البتّه تقدّم اصالح خویش بر اصالح جامعه ،الزاماً تقندّم زمنانی
نيست ،بلکه تقدّم رُتبی هم هست .لذا دستاندرکاران امور جامعه هر اندازه به اصالح خود پرداختنه
باشند ،توفيق بيشتری را در اصالح جامعه به دست خواهند آورد و همزمنان بایند بنه هنر دو مقولنه
توجّه و اهتمام داشته باشند .خداوند متعال دربارة ویژگی مؤمنان میفرمایند﴿ :التَّایِبُونَ الْعابِـدُونَ
الْحامِدُونَ السَّایِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّـاجِدُونَ الْـآمِرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَ النَّـاهُونَ عَـنِ الْمُنْکَـرِ وَ
الْحــافِظُونَ لِحُــدُودِ اللَّــهِ وَ بَشِّــرِ الْمُــؤْمِنینَ :توبننهکنننندگان ،عبننادتکنناران ،سراسننگویان،
سياحتکنندگان ،رکوعکنندگان ،س،دهآوران ،آمران به معروف ،نهن کننندگان از منکنر و حافظنان
حدود (و مرزهاى)اله ( ،مؤمنان حقيق اَند) و بشارت ده به (اینچنين) مؤمنان﴾ (التّوبه.)112/
عالّمه در تفسير این آیه بيان میدارد که این جمله مؤمنان را به نيکوترین صفات آنان توصنيف
م کند .مؤمنين بهخاطر اینکه از غير خدا به سوى خدا بازگشتند ،تائبنان ،چنون او را من پرسنتند
عابدان ،و چون با زبان حمد و سراس او گویند ،حامدان ،چون با قدمهاى خود از اینن معبند بنه آن
معبد م روند ،سائحان و بهخاطر رکوع و س،ود خود راکعان و ساجدان هستند .این وضع ایشنان در
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حال انفراد است ،امّا وضع ایشان نسبت به حال اجتماع بدین صورت است که آنهنا ماننند دیندبانان
هستند که اجتماع خود را به سوى خير سوق م دهند؛ یعن امر به معروف و نه از منکنر نمنوده،
حدود خدای را حفظ م نمایند ،نه در حال انفراد ،نه در حال اجتماع ،نه در خلوت و نه در ظاهر از
آن حدود ت،اوز نم کنند .عالّمه در ادامه مینویسد« :خداوند متعال در این آیه ابتدا اوصناف فنردی
مؤمنان را ذکر نمود و بعد اوصاف اجتماعی آنها را که ناش از ایمان آنان است ،بيان نمنوده اسنت و
میفرماید که مؤمنان با امر به معنروف و نهن از منکنر اجتمناع صنالح را بنه وجنود من آورنند»
(طباطبائی ،1374 ،ج  .)540 :9عالّمه طباطبائی در تفسير آیة  104سورة آلعمران مینویسد« :امر
به معروف و نه از منکر از لوازم و واجبات اجتماع معتصم به حبلاللَّه است» (همان ،ج .)577 :3
دین اسالم عالوه بر اینکه قواى حکومت اسالم را حافظ و مراقب تمام شعایر دین و حدود آن
کرده است و فریضة دعوت به خير ،امر به معروف و نه از تمام منکرات را بنر عمنوم واجنب نمنوده
است ،براى حفظ وحدت اجتماع هدف مشترک را ن کنه همنان سنعادت حقيقن ( ،ننه خينال ) و
رسيدن به قرب و منزلت نزد خدا است ن براى جامعه اعالم نموده اسنت (ر.ک؛ همنان ،ج .)155 :4
دعوت به خير باعث ثبات و استقرار عقاید حقّه در دلها م شنود و امنر بنه معنروف و نهن از منکنر
موانع را که نم گذارد عقاید حقّه در دلها رسوخ کند ،از سنر راه بنر من دارد (ر.ک؛ همنان.)203 :
بنابراین ،خداى سبحان امر به معروف و نه از منکر را یک از مشخّصات روح اسالم ،بلکه یک از
پایههای ناميده که دین خود را بر اساس آن بنا نهناده و اسنتوار سناخته اسنت (ر.ک؛ همنان ،ج :6
.)242

3ـ ویژگیهای گرایش اجتماعی درتفسیر المیزان
تفسير الميزان به عنوان یکی از بارزترین تفاسير معاصر با گرایش اجتماعی اسنت کنه برخنی از
ویژگیهای آن به شرح ذیل است (ر.ک؛ همان25 :ن:)18

1ـ )3عقلگرایی در تفسیر المیزان
عقلگرایی یکی از ویژگیهای تفسير با گرایش اجتماعی اسنت .دکتنر ذهبنی ضنمن اشناره بنه
گرایش اجتماعی در تفسير ،امتيازهایی را برای آن برمی شمرد و اشنکال آن را آزادی زیناد عقنل در
تفسير می داند که برخی حقایق شرعی را به صورت م،از یا تمثيل ارایه منیکنند و بنه سنوی روش
معتزله پيش میرود (ر.ک؛ ذهبی1424 ،ق ،.ج 447 :2ن .)401این در حالی است کنه محمّندهادی
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معرفت ،گسترش عقلگرایی در این گرایش را از امتيازات آن میداند کنه جلنوی رواینات ضنعيف و
جعلی را در تفسير میگيرد (ر.ک؛ معرفت1418 ،ق ،.ج  .)453 :2با توجّه به اینکه عقلگرایی یکنی
از مشخّصههای بارز تفاسير معاصنر بنا گنرایش اجتمناعی اسنت ،لنذا عالّمنه طباطبنائی نينز تبحّنر
کمنظيری در تفکّر عقل داشتند .لذا هر آیة مورد بحث را طورى تفسير م نمودند که اگنر در بنين
مبادى بيّن یا مبيّن عقل دليل یا تأیيدى وجود داشت ،از آن در خصوص معارف عقل و ننه احکنام
تعبّدى به عنوان استدالل یا استمداد بهرهبردارى شود.
ارزشگذاری مصلحان اجتماعی به عقل سبب شد تا در فهم قرآن نقش مهمّی را به عقل واگنذار
کنند و همچنين برداشت آنان از قرآن در جست،وی پاسخگویی بنه نيازهنای منردم و اصنالح امنور
جامعة اسالمی بود و رنگ اجتماعی داشت ،بهگونهای که حتّی از آیات بنه ظناهر اخالقنی ،تناریخی،
عبادی ،مسائل اجتماعی را استنباط میکردند .آميختگی این دو ویژگی که محصنول دو اصنل مهنمّ
اندیشة اصالحی ،یعنی عقلگرایی و جامعهنگری بود ،موجب پدید آمدن مکتب عقلی ن اجتماعی در
تفسير شد و پيروان بسياری یافت.
تفسير عقلی در هر زمانی ممکن است جهتگيریها و گرایشهای خاصّی داشنته باشند .گناهی
این گرایشها در پاسخگویی به شبهات و یا طرح مباحث کالمی ،سياسی و حرکتهای آزادیبخنش
و ضدّ استبدادی است و گاهی تفسير عقلی به صورت طنرح مباحنث عرفنانی ،اشناری و ینا علمنی،
اجتماعی و فرهنگی عصر مفسّر است.
عالّمه طباطبائ معتقد است آیات قرآن با تأکيد تمام ،به تدبّر ،تعمّق و کوشش در معرفت خندا
و آیات اله بهوسيلة تفکّر ،تذکّر ،نظر و استداللهای عقل دعوت م کند و روایات متنواتر معننوى
نيز در همين معن آمده است .معن ندارد به مقدّمهاى که نتي،هاى را در پن دارد ،امنر شنود ،امّنا
خود نتي،ة ممنوع باشد .لذا دعوت به تذکّر و تفکّر ،براى معرفت و شناخت و دستياب بنه حقيقنت
است ،نه براى چيز دیگر (ر.ک؛ طباطبائی1417 ،ق ،.ج .)153 :8

2ـ )3علمگرایی در تفسیر المیزان
از ویژگیهای تفاسير معاصر با گرایش اجتماعی ،علمگرایی اسنت .بننابراین ،از آن،نا کنه عالّمنه
طباطبائی آشنای کاملی نسبت به مبادى برهان و شرایط مقدّمات آن داشتند ،در تفسير آیات قرآن
کریم هيچ گاه براى فرضيّة علم  ،ارج برهان قایل نبودند و از استناد به هر گونه فرضيّة غيرمبرهن
در تفسير آیه پرهيز م نمودند و پيشرفت علوم و صنایع را سند صحّت آن فرضنيّه نمن دانسنتند و
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همواره خطر احتمال تبدّل آن فرضيّه را به فرضيّة دیگر در نظر داشتند و م فرمودنند ثابنت را کنه
قرآن کریم است ،نم توان به متغيّر که فرضيّههاى زودگذر علم اسنت ،تفسنير نمنود و ینا بنر آن
تطبيق داد (ر.ک؛ همان .)22 :1374 ،در تفسير الميزان عالوه بنر تفسنير اجمنالی و فشنردة آینات،
گاهی مباحث علمی ،اجتماعی ،تاریخی ،فلسنفی و  ...بحنثهنای بسنيار عمينق و مهمّنی را کنه بنه
مناسبتی با بعضی از آیات تناسب دارد ،آورده است (ر.ک؛ کالنتری .)10 :1377 ،به عنوان نموننه در
سورة مائده از آیة  27به بعد داستان دو فرزند حضرت آدم (ع) نقل شده اسنت و جرینان بنه کشنته
شدن یکی از آن دو به دست دیگری منتهی میشود .خداوند متعال در آینة  31بينان منیکنند کنه
فرزند آدم چگونه از دیدن یک کالغ که زمين را میکاوید ،به این نکته پی برد که باید جسد را دفن
کند .عالّمه طباطبائی در ذیل این آیه یک بحث علمی پيرامون «معنناى احسناس و اندیشنيدن» را
آورده و میگوید« :علم ،هدایت است و هر هدایت از ناحية خداست .پس تمام علوم به تعاليم الهن
است» (طباطبائی1417 ،ق ،.ج .)306 :5
همچنين وی در ذیل آیة  213سورة بقره مباحث علمی مفصّلی از جمله دربنارة آغناز پيندایش
انسان ،ترکيب یافتن انسان از تن و روان ،ادراک واقعی انسنان و ارتبناط او بنا جهنان ،علنوم عملنی
انسان ،اینکه انسان موجودات دیگر را به سود خود استخدام میکند ،انسان طبعاً مدنی اسنت ،پدیند
آمدن اختالف در ميان انسانها ،رفع اختالف بهوسيلة دین ،زندگی انسان بعند از دنينا ،و  ...را بينان
کرده است (ر.ک؛ کالنتری.)11 :1377 ،

4ـ آگاهی مؤلّف از مسایل اجتماعی و تحوّالت آن
هدف اصلی مفسّرانی که قرآن را از بُعد اجتماعی هم تفسير کرده اند ،بازگشت به آموزهای قرآن
و آوردن این کتاب به متن زندگی مردم است .بينش مفسّران اجتماعی ارایة یک نظنام دیننی اسنت
که حرکت ،سازندگی و مسئوليّت در جامعه را القا کند (ر.ک؛ ایازی ،1384 ،ج 76 :34ن .)74عالّمنه
طباطبائی نيز ضمن آگاهی نسبت به مسائل و نيازهای جامعه در صدد اراینة راه حنل آنهنا از قنرآن
کریم است .وی با چنين درکی از جامعه در ترسيم وضعيّت حوزههای علميّه چنين میگوید« :وقتی
به قم آمدم ،مطالعه ای در وضع تحصيلی حوزه کردم و یک فکری دربارة نياز جامعنة اسنالمی ،بنين
آن نياز و آنچه موجود بود ،چندان تناسبی ندیدم .جامعة ما احتيناج داشنت کنه بنه عننوان جامعنة
اسالمی ،قرآن را درست بشناسد و از گن،ينههای علوم این کتاب عظيم الهی بهرهبرداری کند ،ولنی
در حوزههای علميّه حتّی یک درس رسمی تفسير قرآن وجود نداشت .جامعة ما برای اینکنه بتوانند
عقاید خودش را در مقابل عقاید دیگران عرضه کند و از آنها دفاع نماید ،به قندرت اسنتدالل عقلنی
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احتياج داشت .میبایسنت درسهنایی در حنوزه وجنود داشنته باشند تنا قندرت تعقّنل و اسنتدالل
دانش،ویان را باال ببرد .چنين درسهایی در حوزه تدریس نمنیشند .روحانيّنت بنه عننوان قشنری از
جامعه که عهدهدار رهبری معنوی مردم است ،باید آراسته به فضایل اخالقی و آشنا به رموز معننوی
باشد .چنين تعليم و تربيت معنوی و اخالقی هنم وجنود نداشنت» (یادنامنة عالّمنه طباطبنائی(ره)،
 ،1363ج .)196 :1
از دیگر ویژگیهای عالّمه طباطبائی به موارد زیر میتوان اشاره نمود که عبارتند از:
عالّمه طباطبائی مسائل احکام اسالم و فقه را تنها از زاویة احکنام فنردی نمنیبينند .وی ضنمن
درک نيازها و مشکالتی که گریبانگير جامعه است ،به دنبال ارایة راه حلهای برگرفته از آیات قنرآن
کریم است .ایشان تالش نموده تا آیات قرآن را بر زندگی و نيز اوضاع و احوال و نيازهای عصر جدید
مردم تطبيق نماید .همّ و غمّ وی ای،اد ارتبناط مينان آینات الهنی و موقعيّنت اجتمناعی و تمندّن و
تحوّالت روز است (ر.ک؛ ایازی :1381 ،ج76 :34ن .)74توجّه بنه دیندگاههنای قنرآن دربنارة روابنط
اجتماعی مسلمانان با هم با گفتارى پيرامون مرابطه در جامعة اسالم (ر.ک؛ طباطبنائی1417 ،ق،.
ج 133 :4ن ،)91توجّه به مسألة وحدت و همبستگی امّت اسالمی (ر.ک؛ همان ،ج 372 :3ن  )369و
اهتمام نسبت به مسألة ارتباط مسلمانان با ملل دیگر و اصل نفی سبيل در سياست خنارجی اسنالم
(ر.ک؛ همان ،ج .)116 :5

نتیجهگیری
در حالی که مفسّران متقدّم تالش میکردند تا با تفسير رهنمودهای اخالقی فردی قنرآن کنریم
رسالت خود را ان،ام دهند ،با مطالعه و بررسی تفاسير اجتماعی ن که کتناب ارزشنمند المينزان فنی
تفسير القرآن از جملة آنهاست ،بدین نتي،ه میرسيم که بهرهمندی از آموزههنای قنرآن در سراسنر
زندگی مردم در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی ،از اهداف اصلی مفسّرانی است کنه قنرآن را از بُعند
اجتماعی تفسير کردهاند.
عالّمه طباطبائی ضمن تفسير آیات قنرآن کنریم ،حرکنت ،سنازندگی و مسنئوليّتپنذیری را در
جامعه مورد تأکيد قرار داده است و به این نکته اشاره مینماینند کنه قنرآن هندف رسنالت خنود را
برقراری قسط و عدالت و ای،اد نظام اسالمی ،اصالحطلبی ،تالش ،مبارزه و دفاع از مسلمانان معرّفنی
میکند .با بررسیهای به عمل آمده به اینن نتي،نه منیرسنيم کنه عالّمنه طباطبنائی ماننند دیگنر
مفسّرانی که با گرایش اجتماعی به تفسير آیات قرآن کریم پرداختهاند ،نسنبت بنه تفسنير آیناتی از
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قرآن که مسائل اجتماعی را بيان میکنند ،توجّه و اهتمام داشته است و ضمن آگناهی از مشنکالت
مسلمانان و تطبيق آیات قرآن بر زندگی مردم ،به دنبال اراینة راهکارهنایی بنرای درمنان مشنکالت
اجتماعی است .وی به آموزههای تربيتی و ارشادی قرآن نيز توجّه داشته است و متذکّر میشود کنه
وجود سنّتهای تاریخی و اجتماعی در قرآن و توجّه به آنها موجب هدایت و تربيت انسان میشنود.
ایشان عالوه بر پاسخگویی به شبهات و اشکالهایی که مخالفنان نسنبت بنه اسنالم و قنرآن مطنرح
کردهاند ،بيان مینمایند که اسالم دین عقل ،قانون و مصدر خير  ،برکت و اصالح جامعه است.
از جمله اهداف عالّمه طباطبائی مانند هر مفسّر اجتماعی دیگری ،بازگشت آموزههای قنرآن بنه
متن زندگی مردم است .وی بر این باور است که قرآن کتاب هدایت و زندگی است و در این هندایت
شایسته است که تفسير به سمت و سوی نزدیک کردن قرآن با واقعيّنتهنا و عينيّنت بخشنيدن بنه
مفاهيم هدایتی و اصالحی آن در ابعاد مختلف پيش برود .از همين روی ،تکينه بنر پيونند قنرآن بنا
واقعيّتهای محسوس زندگی بشر مورد اهتمام و توجّه عالّمه طباطبائی(ره) میباشد.
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برگ درخواست اشتراک دوفصلنامة علمیـ تخصّصی اندیشة عالّمه طباطبائی(
و
نام

خانوادگی/عنوان

مؤسّسه:

........................................................................................................................................................................................
درخواست اشتراک از شمارة  ...........................................تا شمارة  ................................................و تعداد مورد نياز از هر شماره  .......نسخه

دارد.
نشانی:
پستی:
پستالکترونيکی:
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. ..................................................................؛
کُد
پستی:
تلفن:
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صندوق

..............................................................
نشانی

..................................................................................................................... .......................................................................................
تاریخ........................................................ :

لطفاً حقّ اشتراک را به شمارة حساب  ،98722890بانک ت،ارت ،شعبة شهيد کالنتری به نام درآمد اختصاصی دانشگاه عالّمه

طباطبائی واریز نمایيد .اصل فيش بانکی را به همراه فرم تکميل شدة فوق به نشانی دفتر م،لّة اندیشة عالّمه طباطبائی(ره)ارسال فرمایيد.

حقّ اشتراک ساالنه دو شماره با احتساب هزینة ارسال 8000 ،تومان است .برای استادان و دانش،ویان با ارسال کری کارت
شناسایی پن،اه درصد تخفيف لحا خواهد شد.

