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چکیده
يكی از انواع علوم قرآنی، تعيين مبهمات آن اســت. منظور از مبهمات قــرآن ، افراد، مكانها، زمانها، اقوام و 
اشيايی است كه در آيات قرآن به شكل مبهم از آنها سخن به ميان آمده است و مصداق آنها به روشنی معيّن 
نيســت. همچنين برخی جزئيات قصص قرآن و امور غيبی مانند حقيقت فرشتگان، ابليس، جن و بهشت نيز 
از جمله مبهمات محســوب می شود. برخی مفســران برای تبيين آنها، به آنچه از متن قرآن فهميده می شود، 
اكتفا می كنند، گروهی ديگر به روايات متوســل شــده و تا جايی پيش می روند كه از هر روايت اسرائيلی نيز 
روی گردان نيســتند و با اشــتياق فراوان به نقل آنها می  پردازند، البته يكی از بسترهای نقل روايات اسرائيلی 
نيز مبهمات است. اين تحقيق با روش توصيفی ـ تحليلی و با هدف بررسی تطبيقی دو تفسير المنار و الفرقان 
درباره جايگاه و نقش روايات در تبيين مبهمات قرآن ســامان يافته است. يافته های تحقيق نشان می دهد كه 
اين تفاسير جزء گروه اول بوده و به شدت از روايات و به خصوص اسرائيليات در تبيين مبهمات پرهيز نموده ، 
و به آنچه از قرآن فهميده می شــود، بسنده كرده اند. برخی از مهم ترين داليل روی گردانی آنان از روايات در 
تبيين مبهمات، عبارتند از: ســكوت خداوند در بيان جزئيات بيشتر در اين آيات، ضعف در روايات تفسيری، 

وجود اسرائيليات در روايات و مشكل نقل به معنا در روايات.

بررسی تطبیقی تفاسیر المنار و الفرقان در حوزه 
جایگاه احادیث در تبیین مبهمات قرآن

كلیدواژه ها: المنار، الفرقان، مبهمات، روایات تفسیری، اسرائیلیات.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال یازدهم/ دوره جدید/ شماره 44/ تابستان 1395

صص 39-21
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مقدمه
يكــی از انواع علوم قرآنی تعيين مبهمات آن اســت. 
منظور از مبهمات قرآن ، اشــخاص، جای ها، حوادث، 
جماعات و اقوام و جريانهايی اســت كه در هاله ای از 
ابهام از آنها سخن رفته است و به روشنی مصداق آنها 
معيّن نيســت.1 همچنين برخی جزئيات قصص قرآن 
و امــور غيبی مانند حقيقت فرشــتگان، ابليس، جن، 
بهشــت و صفات خداوند از جمله مبهمات محسوب 
می شــود. ســيوطی در االتقان، نوع 70 كتاب خود 
را بــه اين بحث اختصاص داده اســت. ابهام در قرآن 
ســببهايی دارد كه تبيين آن در آيات ديگر يا روايات 
پيامبر)ص( و معصومان)ع( و صحابه آمده است.2 برای 
نمونه در آيه »ِصَراَط الَِّذیَن َأْنَعْمَت َعَلْیِهْم«3 مشخص 
نيست كه منظور از »الَِّذیَن َأْنَعْمَت َعَلْیِهْم« چه كسانی 
هســتند؟ ولی پس از مراجعه به آيه 64 ســوره مريم 
متوجه می شــويم كه منظور از »َأْنَعْمَت َعَلْیِهْم«؛ انبيا، 
صديقين، شــهدا و صالحان هستند، يا در آيه »ِإْذ َقالُوا 
لَِنِبيٍّ لَُهُم«،4 منظور از »نبی« شموئل، شمعون و يوشع 
اُعوَن لَُهْم«6 گفته  است.5 مجاهد درباره »َوِفیُكْم َســمَّ
اســت: اين افراد عبارتند از: عبداهلل بن ابی بن سلول، 
رفاعة بن التابوت و اوس بن قيظی.7 ابن جبير مصداق 
ِثیِم«،8 ابوجهل دانســته  »اْلَثِيِم« را در آيه »َطَعاُم اْلَ

است.9
از آنجا كه دانســتن معنای جمله ها و واژه های مبهم و 
ناروشن قرآن، تنها در گرو نقل است، چنانچه مفسری 
به نقل خوش بين نباشــد، طبيعی اســت كه در تفسير 
مبهمات از شــرح و به درازا كشــاندن سخن بپرهيزد. 

1. االتقان، ج2، ص312.
2. معجم علوم القرآن، ص238.

3. فاتحه، 7.
4. بقره، 246.

5. االتقان، ج2، ص315.
6. توبه، 47.

7. االتقان، ج2، ص318.
8. دخان، 44.

9. االتقان، ج2، ص328.

از اين رو، تفاســير معاصر بيشــتر بر همين اساس، از 
كنار مبهمات قرآنی بدون اظهار نظر زيادی گذشته اند. 
شــيخ شلتوت ـ از علمای معاصر مصر و رئيس سابق 
االزهر ـ درباره مفهوم حروف مقطعه كه از نظر برخی 
از مفســران از جمله مبهمات قرآن هستند، می نويسد: 
»برای مردمان بهتر آن است كه دشواری بحث از معانی 
و اســرار تربيتی اين واژگان را بر خود تحميل نكنند، 
بلكه همان گونه كه هســت، بپذيرند و از فرو رفتن در 
اموری كه راهی برای دانســتن آن نيست و خداوند نيز 
دانســتن آن را تكليف نكــرده و هيچ يك از احكام و 

تكاليف خود را بدان مرتبط نكرده است، بپرهيزند«.10
اين پژوهش در حقيقت در پی پاســخ به اين سؤاالت 
اســت: جايگاه و نقش روايت در تبيين مبهمات قرآن 
چگونه است؟ و در تفاسير معاصر به خصوص تفاسير 
المنار و الفرقان روايــات چه ميزان در تبيين مبهمات 
قرآن نقش داشته اســت. علت انتخاب اين تفاسير نيز 
اين است كه از طرفی صاحبان هردو تفسير با محوريت 
تفســير قرآن به قرآن در صدد تفسير قرآن هستند، از 
طرف ديگر روشــن شدن بسياری از مبهمات قرآن در 
گرو روايات است، بنابراين، تحقيق و پژوهش در اين 
باره گامی است در جهت شناخت بهتر مفسران معاصر 
و رويكرد تفســيری آنها، و در نتيجه فهم بهتر قرآن به 

خصوص در حوزه مبهمات آن.

پیشینه بحث
پژوهشــگران عرصه قرآن از ديرباز به اين علم توجه 
داشته و آثاری در اين باره از خود به يادگار گذاشته اند. 
برخی از آنها عبارتند از: »التعريف و االعالم فيما أبهم 
فی القرآن: ســهيلی«، »البيان فی ما ابهم من االسماء 
فــی القرآن: محمد بن ســليمان بن احمــد زهری«، 
»البيان لمبهمات القرآن: ابن جماعه«، »تفسير مبهمات 
القرآن: بلنسی«، »مفحمات االقران فی مبهمات القرآن: 
ســيوطی« و »الياقوت و المرجان فی تفسير مبهمات 

10. تفسير القرآن الكريم، ص11.
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القرآن: عبدالجواد خلف«. همچنيــن بايد از كتابهای 
علوم قرآنی و تفسيری نام برد كه فصلی را به اين بحث 
اختصاص داده اند. برخی از آنها عبارتند از: »البرهان 
فی علوم القرآن: زركشی«، »االتقان فی علوم القرآن: 
سيوطی«، »التحبير فی علم التفسير: سيوطی«، »التفسير 
بالرأی: محمد حمد زغلول« و بسياری كتابهای ديگر. 
عالوه بر آثــار پيش گفته، مقاالتی نيــز درباره علم 
مبهمات توسط محققان نگاشته شده است. با جستجو 
نورمگز،  مانند  مقاالت  اطالع رســانی  در ســايتهای 
مگ ايران، پرتال جامع علوم انسانی و پايگاه اطالعات 
علمی جهاد دانشــگاهی، فقط مقاالت ذيل شناسايی 
شدند: »مباحث پيرامونی دانش مبهمات قرآن: رفيعی«، 
»سير تاريخی كتب مبهمات قرآن: شريفی«، »داستان 
هابيل و قابيل در تفاسير اســالمی نمونه ای از كاربرد 
ادبيــات كتاب مقدس برای فهــم مبهمات قرآن كريم: 
سرشــار« و »نگاهی به كتاب مبهمــات القرآن: اديب 
بهروز«. ولی با بررسی آنها مشخص شد كه هيچ يك از 
اين منابع، به بررسی تطبيقی تفاسير معاصر به خصوص 
تفاسير المنار و الفرقان و به ويژه درباره جايگاه و نقش 
روايــت در تبيين مبهمات قرآن نپرداخته اند. از اين رو 
اين پژوهش پاسخی اســت به اين نياز و می تواند در 

جای خود جديد و دارای اهميت باشد.

آشنایی با مفسران المنار و الفرقان
با توجه به اينكه تفســير المنار توســط محمد عبده و 
محمد رشيدرضا به رشــته تحرير درآمده است، ابتدا 
به معرفی اجمالی اين دو مفسر و شيوه آنان در تفسير 
پرداخته می شود، آن گاه به دنبال آن، شخصيت صادقی 
تهرانی و روش تفســير صحيح از نگاه ايشــان مورد 
بررسی قرار می گيرد. سپس به موضوع اصلی پرسش 
اين مقاله كه شيوه اين مفسران در تبيين مبهمات قرآن 

است، پرداخته خواهد شد.
1( محمد عبده

شيخ محمد عبده در سال 1266ق در استان بحيره مصر 

چشم به جهان گشــود، در دوران كودكی و نوجوانی 
موفق به حفظ قرآن شــد. در ســال 1282ق به مدت 
پنج سال در دانشــگاه االزهر ادامه تحصيل داد. پس 
از مالقات با سيد جمال در سال 1287ق، تحت تأثير 
افــكار و عقايد او قرار گرفت.11 از جمله اين تأثيرات 
می توان به اصالح گرايی در نظام اعتقادی و اجتماعی، 
نوانديشــی و عشق به آزادی اشــاره نمود. نتيجه اين 
تفكر، به نگارش مقاالتی اصالح گرايانه منجر شــد كه 
در ســال 1293ق در روزنامه های آن زمان از جمله 
»االهرام«، چاپ شد. شيخ از تربيت شاگردان نيز غافل 
نبود، مانند محمد رشــيدرضا كه مرتبًا در تفسير عبده 
شركت می جســت و مطالب درس استاد را در مجله 
المنــار )كه خود پايه گذار آن بود(، انتشــار می داد. به 
همين دليل بعد از انتشار به صورت كتاب، نام »تفسير 
المنار« بر آن نهاده شد. تفسير المنار تا پايان آيه 126 
سوره نســاء تقريرات درس شيخ محمد عبده است و 
پس از وفات عبده، توســط محمد رشيدرضا تا پايان 
ســوره يوســف يعنی جزء 12 قرآن ادامه پيدا كرد.12 
عبده در نهايت در سال 1323ق و در سن 57 سالگی 

به دليل بيماری وفات كرد.13
از عبده آثاری از جمله: رســاله وحدة الوجود، تاريخ 
اسماعيل پاشــا، شرح نهج البالغه، شرح مقامات بديع 
الزمان همدانی، و رســالة التوحيد و االسالم و نصرانية 
مع العلم و المدينة،14 برجای مانده است. به جز تفسير 
المنار كه با نگارش رشيدرضا صورت می گرفت، چند 
اثر تفســيری ديگر هم از وی به يادگار مانده است، از 
جمله: تفســير جزء سی ام قرآن به نام »جزء عّم«، كه 
در مؤسســه »الجمعية الخيرية االسالمية« برای مردم 
ارائه داده اســت. وی قصد داشــت جزء 29 را نيز به 
همين منوال تفســير كند كه مرگ به او اجازه نداد. از 

11. تاريخ االستاذ االمام، ج1، ص26.
12. التفسير و المفسرون فی ثوبه القشيب، ج2، ص454.

13. االمام محمد عبده و منهجه فی التفســير، صص332-337؛ شيخ 
محمد عبده مصلح بزرگ مصر، ص42.

14. تفسير المنار، ج1، ص782.
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جمله آثار ديگر تفسيری وی می توان به تفسير سوره 
والعصر كه در الجزيره به رشــته تحرير درآمده است، 
اشاره نمود. همچنين تفسير آياتی خاص مانند: آيات 
53 و 54 سوره حج و آيه 37 سوره احزاب، از ديگر 

نگارشهای تفسيری وی به شمار می آيد.15
2( محمد رشیدرضا

محمد رشيدرضا در سال 1282ق در جنوب طرابلس 
ديده به جهان گشود. او خود را به اهل بيت پيامبر)ص( 
منتســب می نمــود و در مــواردی در معرفــی خود 
المرتضی)ع(«،16 »سيدنا  چنين آورده اســت: »جدنا 
علــی)ع(«،17 »جدنا الحســين)ع(«،18 »جدنا االمام 
جعفر الصادق)ع(«19 و »جدنــا االمام الهادی)ع(«.20 
وی مادر خود را نيز از نوادگان امام حسن)ع( معرفی 
نموده اســت.21 در موارد فراوانــی از اهل بيت)ع( با 
عنوان امام ياد نموده اســت، از جمله امام علی)ع(،22 
امام حســن)ع(،23 امام جعفر صادق)ع(24 و امام حسن 

عسكری)ع(.25
رشيدرضا در طرابلس در مدارس اسالمی به تحصيل و 
تدريس علوم اسالمی مشغول بود، تا اينكه نسخه ای از 
كتاب العروة الوثقی سيد جمال و عبده به دست او رسيد 
و همين كافی بود، تا مســير زندگی وی را تغيير دهد. 
او برای اينكه محضر ســيد جمال و شيخ محمد عبده 
را درك كند، لحظه شــماری می كرد. سرانجام در سال 

15. منهج المدرسة العقلية الحديثة فی التفسير، ج1، ص144.
16. مجله المنار، ص182.

17. همان، ص444.
18. همان، صص78و131.

19. تفســير المنــار، ج1، ص42؛ ج9، ص449؛ ج11، ص4؛ مجله 
المنار، صص78و584.

20. مجله المنار، ص34.
21. همان، ص73.

22. ر.ک: تفســير المنار، ج1، صــص55و333؛ ج2، ص308؛ ج3، 
ص100؛ ج4، صص249و273.

23. ر.ک: تفســير المنــار، ج4، ص337؛ ج9، ص230؛ مجله المنار، 
صص383، 516، 639و729.

24. ر.ک: تفســير المنــار، ج9، ص230؛ ج11، ص72؛ مجله المنار، 
صص509، 530و587.

25. ر.ک: مجله المنار، ص29.

1315ق در مصر به ديدار عبده رســيد و در جلسات 
درس او حضور يافت. ســپس در همان جا به تدريس 
و تفســير قرآن پرداخت. او در سال 1354ق به ديار 
باقی شتافت.26 از جمله آثاری كه از وی برجای مانده 
عبارتند از: »الحكمة الشــرعية فی محاكمة القادرية و 
الدفاعية«، »المنار و االزهر«، »حقوق النساء«، »تفسير 
القرآن الحكيم )المنار(«، »الســنة و الشيعة«، »الوحدة 
االســالمية«، »الوحــی المحمدی«، »ثبــوت النبوة 
بالقرآن و دعوة شــعوب المدنية الی االســالم«، »دين 
االخوة االنســانية و الســالم«، »تاريخ االستاذ االمام 
در ســه جلد«، »نداء للجنس اللطيف« و »الوهابيون 

و الحجاز«.27
3( محمد صادقی تهرانی

محمد صادقی تهرانی، در سال 1305ش در خانواده ای 
روحانــی در تهران، متولد و پرورش يافت، تحصيالت 
حوزوی خود را در حوزه های تهران و قم ادامه داد. از 
مهم ترين اساتيد وی كه تأثير زيادی در پرورش فكری 
و علمی ايشان داشــت، می توان به عالمه طباطبايی و 
آيت اهلل شاه آبادی اشاره كرد. محمد صادقی هم زمان به 
تحصيل در دانشگاه تهران پرداخته و دوره دكترای خود 
را در رشته فلســفه و حقوق به پايان رساند و به امر 
آيت اهلل بروجردی سه سال هم در دانشگاه تدريس كرد. 
ايشان همچنين در مقابله با انديشه های ماترياليستی و 
جهان بينی مادی، اقدام به برگزاری جلســات گفتگو و 
پرسش و پاســخ نمود كه پس از چندی اين گفتگوها 
بــه صورت كتاب با عنوان »آفريــدگار و آفريده« به 
چاپ رســيد كه بعدها از آن به عنوان متن درسی در 
تدريس حكمت و فلسفه اسالمی استفاده می كرد. پس 
از انتشــار كتاب »بشارات عهدين« در سال 1336ش 
در مقابله با فرقه گمراه بهائيت، حدود 70 نسخه برای 
كليساها و سفارت خانه های مهم مسيحی فرستاده شد 
و از اين رو، راه مناظره و گفتگوهای بســياری برای 

26. انديشه سياسی در اسالم معاصر، ص158.
27. منهج المدرسة العقلية الحديثة فی التفسير، ج1، ص170.
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صادقی گشوده شد.
صادقی پس از ســخنرانی سال 1342ش در قم عليه 
حكومت و محكوميت وی به اعدام توسط محمدرضا 
شــاه، به دســتور امام خمينی)ره( به عربستان رفت و 
به دنبال مســافرتهايی به نجف، لبنان، فرانسه و برخی 
كشورهای ديگر، پس از پيروزی انقالب اسالمی ايران 
به وطن بازگشــت و عالوه بر سخنرانيهايی در سراسر 
ايران، قبل از اعالم رسمی نماز جمعه توسط جمهوری 
اسالمی، در مشــهد، جمكران، دانشگاه صنعتی شريف 
و دانشــگاه تهران به اقامه نماز جمعه پرداخت. حدود 
سال 1367ش با وقوع ماجرای سلمان رشدی و كتاب 
»آيات شــيطانی«، كتابی با نــام »آيات رحمانی« در 
پاســخ به گفته های او نوشت. همچنين تأليف 25 جلِد 
باقی مانده از تفسير 30 جلدی الفرقان را، ضمن دوبار 
تدريــس آن به زبان عربی و فارســی در قم به اتمام 
رساند. اين تفسير به تدريج در لبنان، عراق و ايران به 
چاپ رسيد. صادقی عالوه بر تفسير الفرقان، تأليفات 
و كتابهای زيادیـ  بيش از 100 اثرـ  دارد كه بيشتر به 
زبان عربی و برخی هم به زبان فارسی است. او معتقد 
اســت: تمام آثارش تنها بر محوريت قرآن و فرعيت 
ســنت قطعيه نگاشته شده  و با اين مبنا شهرتها و حتی 
ضرورتهای مذهبــی را در صورت مخالفت با كتاب و 

سنت قطعيه، فرو نهاده است.

المنار  مفسران  دیدگاه  از  تفسیر  روش صحیح 
و الفرقان

1( مفسران المنار
رشيدرضا درباره روش تفسيری و مراتب آن نزد عبده 
می نويســد: ويژگيهای كلی تفســير استادم چنين بود: 
الف( نظر در اسلوب قرآن و معانی آن و مشتمل بودن 
بر انواع بالغت ب( توجه بــه اعراب برخی آيات به 
صورت محدود ج( بررســی قصه ها و داستانهای قرآن 
بــدون اضافه كردن د( توجه كم بــه غريب قرآن هـ( 
بيان موضوعــات اجتماعی احكام شــرعيه و( توجه 

به اصول عقايد ز( تفســير اشــاری و باطنی.28 سپس 
می گويد: تفســير بر دو قسم است و منظور استاد قسم 
دوم است: اول؛ تفســير خشك و بی روح كه انسان را 
از خدا و قرآن دور می سازد. در اين گونه تفسير، هدف 
تحليل الفاظ، اعراب جمله ها و بيان منتهی اليه اشاره ها 
و نكته های فنی است. چنين تفسيری را نمی توان تفسير 
ناميد كه نوعی تمرين در فنــون بالغت، نحو و امثال 
آن به شــمار می آيد. دوم؛ تفسيری كه مفسر به سراغ 
قول خدا و حكمت تشــريع احكام و عقايد می رود، به 
گونه ای كه دلهــا را جذب می كند و به عمل و هدايتی 
كه در كالم الهی است، رهنمون می شود و مصداق عينی 

كالم خدا قرار می گيرد.29
به نظر می رسد شيخ محمد عبده در روش قرآن پژوهی 
و اسلوب تفسيری اش، قصد داشته، پيچيدگيهای قدما 
و نحويان را در اين عرصه از ميان بردارد. همچنين از 
تفسير التقاطی كه برداشــتی از ديگر تفاسير به همراه 
توضيحی محافظه كارانه از مفســر اســت، نيز اجتناب 
كرده اســت و می گويد: »خداونــد در روز جزا از ما 
نمی پرســد خاليق چه گفته اند يا چه دريافته اند، بلكه 
می پرسد كه ما خود از كتاب او چه اندرز يافته ايم و آيا 

از دستورهای او پيروی كرده ايم يا نه«.30
به طور خالصه، ويژگيهای تفســيری عبده از اين قرار 

است:
1- بيان و نگارش تفسير، با نثری روان، گويا و به دور 

از اصطالحات علمی مختلف.
2- توجه به آيات هم مضمون و هم سياق در تفسير.

3- توجه بيشتر به آياتی كه مورد غفلت ديگر مفسران 
واقع شده و يا كمتر بدان توجه شده است.

4- پرداختــن به مباحث لفظی مانند مســائل نحوی، 
اعرابی و بالغی، به اندازه ای كه فهم آيه و ســخن بدان 

بستگی دارد و نه بيش از آن.
5- پرهيــز از رواياتی كه فهم و تفســير قرآن به آن 

28. تفسير المنار، ج1، ص14.
29. همان، ج1، ص22.

30. تفسير و تفاسير جديد، ص81.

25

آن
قر

ت 
ما

به
ن م

بیی
ر ت

ث د
ادی

اح
اه 

ایگ
 ج

زه
حو

در 
ن 

رقا
الف

 و 
نار

الم
ر 

سی
فا

ی ت
یق

طب
ی ت

رس
بر



وابسته نيست.
6- پرهيز از طرح اختالفهای مذهبی، فقهی، كالمی و 

جانب داری از مذهب خاص.
7- پرهيز از نقل آرای تفسيری ديگران و اكتفا به آرای 

خود با دليل و برهان.
8- تكيــه بر عقــل و داليل عقلی در فهــم آيات به 
گونه ای كه عقل گرايی يكی از اركان مدرســه تفسيری 

او به حساب می آيد.
9- دوری جستن از شرح و بسط مبهمات قرآن؛ زيرا 
معتقد بود: اگر سودی در دانستن آنها بود، خداوند خود 

به گونه روشن بيان می كرد.
10- بيان ســنتهای الهی حاكم بر جوامع بشری و راز 
پيشرفت و ســقوط تمدنها در تفسير آيات مربوط به 

قصص.
11- توجه به فلسفه احكام و مصالح فردی و اجتماعی 

در آيات مربوط به احكام و مباحث فقهی قرآن.
12- ارائــه برنامه اصالحــی برای بهبــود اجتماع 
مسلمانان از دســتورات عبادی، اخالقی، فقهی، فردی 
و عمومــی قرآن. از اين رو، مكتب تفســيری عبده به 
مكتب تفسيری اجتماعی ـ عقلی شهرت يافته است.31

درباره جايگاه روايات تفســيری نزد مفســران المنار 
نيز می توان گفت: صاحبان المنار به ويژه رشــيدرضا 
ديــدگاه مثبتی درباره روايات تفســيری ندارند و در 
بيشتر موارد، بدون توجه به روايات تفسيری، با توجه 
به نص و ظاهر آيه، آن را تفسير می كنند و گاه روايات 
را به خاطر اشــكال در متن يا سند و يا احتمال نقل از 

اسرائيليات، رد می كنند.
رشــيدرضا، تمامی روايات تفســيری را با نظر مثبت 
نمی نگرد، بلكه در نخستين نگاه، هر روايتی را به ديده 
شك و ترديد می نگرد. گاهی در المنار حجم فراوانی از 
روايات در مباحث استطرادی استفاده شده است. برای 
ِحیم«  ْحَمِن الرَّ نمونه در خصوص اينكه آيا »بِْسِم اهلِل الرَّ
جزء سوره فاتحه اســت يا خير؟ بحث نسبتًا مفصلی 

31. منهج االمام محمد عبده فی التفسير القرآن الكريم، ص33.

مطرح كرده و از روايات زيادی بهره برده اســت. وی 
در همين موضوع به مقايسه احاديث متعارض پرداخته 
و با نقد سندی و متنی آنها، رواياتی را پذيرفته است كه 

»بسمله« را جزء سوره فاتحه دانسته اند.32
عبده معتقد است كه روايات مانع فهم قرآن می شود و 
حتی در خصوص آيات االحكام قائل اســت كه حكم 
آيه به وضوح مشــخص اســت و نيازی به هيچ گونه 
مأخذی برای به دست آورن حكم فقهی آيه نيست.33 
هرچند در عمل، در مواردی با كمك روايات به تفسير 
آيات می پردازد. مطلب ديگری كه نشان می دهد المنار 
توجه فراوانی به روايات نداشته، اين است كه او غالبًا 
روايات را نقل به معنا نموده است، به طوری كه برخی 
او را به اســتفاده از اين روش به صورت افراطی متهم 

نموده اند.34
رشيدرضا در مقدمه تفسير المنار، شرايط فهم قرآن را 
برمی شمرد و از مفسران پيشين خرده می گيرد كه بيش 
از حد، به مباحث جنبی و فنــی پرداخته اند و درباره 
نقش روايات در تفســير چنين اظهار نظر می كند: »و 
اما روايات مأثور از نبی)ص( و اصحاب آن حضرت و 
علمای تابعان كه در تفسير وارد شده  است، استفاده از 
برخی از آنها در تفسير قرآن ضروری است، چون هيچ 
چيزی به منزله روايت مرفوع،35 ارزش تفسيری ندارد. 
پس از آن، روايات صحيحه منقول از صحابه اســت 
كه در خصوص معانــی لغوی، فهم و عمل مردم زمان 
نزول قرآن حجت است، ليكن روايات صحيح مرفوع 
از پيامبر)ص( و صحابه اندك اســت و در اكثر تفاسير 
مأثور، راويــان زنديق از يهود و فارس و مســلمان 
نمايان اهل كتاب وارد شده و دست برده اند. همان گونه 
كه حافظ ابن كثير اين مطلب را گفته اســت و بسياری 

32. تفسير المنار، ج1، ص33.
33. همان، ج5، ص261.

34. اتجاهات التفسير فی القرن الرابع عشر، ص311.
35. روایت مرفوع از نظر محدثان اهل سنت عبارت است از: »حدیثی 
که آخر ســند آن به پیامبر)ص( نسبت داده شود« )علم الدرايه تطبيقی، 

ص83(.
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از اين قصص درباره قصص انبيا)ع( و اقوام آنها است 
و آنچه متعلق به كتابهــا و معجزات آنها و غير از آنها 
است، مانند داســتان اصحاب كهف، شهر ارم و سحر 
بابل، و در برخی امور غيب مانند نشانه های قيامت و 
بسياری از اينها، از خرافات است. به همين خاطر امام 
احمد به ســه چيز بی اعتنا بوده است: »تفسير، مالحم 
و مغازی« و واجب اســت كه اين روايات در كتابهايی 
مســتقل جمع شوند و از نظر ســند و متن مورد نقد و 
بررسی قرار گيرند، ســپس آنچه از آنها صحيح است 
در تفســير بدون سند ذكر شود، مانند آنچه در كتابهای 
فقهی ديده می شــود«.36 او ادامه می دهد: »آنچه جز با 
نقل صحيح از معصوم)ع( درك نمی شــود، مانند اخبار 
غيب و گذشــته و آينده و مانند اينهــا، برای درك و 
فهم آنها و پذيرش آنها، فقط به روايات صحيح مرفوع 
به پيامبر)ص( استناد می شود و اين قاعده ای است كه 
پيامبر)ص( در چندين جا به آن اشاره كرده است«.37 
او در جايی ديگر پس از نقل چند روايت اسرائيلی، در 
پايان می گويد: »نظر ما از بيان اين امور، اين است كه 
همانا بيشــتر روايات تفسيری حجابی برای فهم قرآن 
است و مانعی است برای درك مقاصد عاليه قرآن و اين 
روايات مانعی اســت برای كسانی كه تفسير به وسيله 
روايــت را ترجيح داده اند و هيچ يــك از اين روايات 

ارزش سندی ندارند«.38
با اينكه پس از درگذشــت عبده، حجم قابل توجهی 
از روايات به وسيله رشيدرضا در تفسير المنار به كار 
گرفته شــد، باز هم می توان اظهار داشــت كه روايات 
تفسيری، به ويژه در شــرح و تفسير آيات كمتر مورد 
توجــه المنار بوده اســت، به خصوص اگــر با ديگر 
تفاسيری كه از سوی مفسران اشعری مسلك به نگارش 
درآمده است، سنجيده شــود. همان طور كه گفته شد، 
اين بدان سبب است كه نويسندگان المنار معتقد بودند، 
علمای اهل كتاب، زنادقه، فارســی زبانان و جاعالن 

36. تفسير المنار، ج1، ص9.
37. همان.

38. همان، ج1، ص10.

حديث، سره و ناسره مرفوعات و اسرائيليات را به هم 
آميخته و از درجه اعتبار حديث به ميزان چشمگيری 
كاسته اند. تعصبهای قومی، فرقه ای و تطميع حاكميتهای 
سياســی نيز در شيوع و نشــر اين گونه روايات كمك 

كرده است.39
2( مفسر الفرقان

»الفرقان فی تفســير القرآن بالقرآن و الســنة« در 30 
جلد، و شامل دوره كاملی از تفسير ترتيبی قرآن كريم، 
از آغاز تا پايان آن اســت. مطابق گفتار نويسنده، وی 
در آغاز از تفسير جزء آخر قرآن شروع نموده و سپس 
از ابتدای قرآن اقدام به تفســير كــرده و تا آخر ادامه 
داده است.40 اين تفســير دارای دو مقدمه است؛ يكی 
در ابتدای جلد اول و ديگری در ابتدای جلد 30 قرار 
دارد. مؤلف درباره شيوه نگارش تفسير می گويد: »روی 
خود قرآن تأكيد و اصرار زياد داشتم، بنابراين، پس از 
تدبر در خــود آيه، در آيات قبل و بعد دقت می كردم، 
سپس در كل آيات ســوره به صورت موضوعی دقت 
می نمــودم، از اين رو، اگرچه تفســير الفرقان ترتيبی 
است، ولی در بُعدی هم موضوعی است«.41 اين تفسير 
همان گونه كه از نامش پيدا اســت، به شرح و توضيح 
تحليلی آيات براســاس قرآن و ســنت پرداخته است 
كــه البته در اين بين، قرآن، نقش اصلی و اساســی را 
ايفا می كند. نويســنده گرچه همواره به روايات استناد 
می كند، اما روش اصلی او در اســتنباطها، استفاده از 

تفسير قرآن به قرآن است.
تفســير الفرقان را می توان تفســيری علمــی، فقهی، 
اجتماعی و كالمی دانست كه در اين ميان ديدگاههای 
فقهی مفسر در نوع خود بی نظير است. نويسنده معتقد 
است كه در تفسيِر كمتر آيه ای است كه نكته ای مغفول 
و يا خطايی مشــهود نســبت به آن آيه مباركه را در 
ميان تفاســير شيعه و سنی متذكر نشــده باشد. او در 
فقه با بسياری از نظرات مشهور علمای شيعی و سنی 

39. همان، ج1، ص8.
40. الفرقان، ج30، ص7.
41. همان، ج1، ص17.
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اختالف نظر دارد. بســياری از اين موارد را ذيل آيات 
مربوط به احكام يادآوری كرده و همه آنها را كه بيش 
از 500 فتوا بر مبنای قرآن و سنت قطعيه، و مخالف با 
نظرات مشهور اســت، در كتاب »تبصرة الفقهاء« جمع 
آوری نموده اســت. كتاب دو جلدی »تبصرة الفقهاء« 
ايشــان را می توان يك دوره بازنگــری تطبيقی كامل 

ابواب فقهی بر محور قرآن به شمار آورد.42
از ديگر مشخصه های مهم تفســير الفرقان، فراوانی و 
تنوع منابع مورد استفاده مفسر در تفسير است. از آنجا 
كه مفســر در گزينش روايات، براســاس صحت متن 
حديث و ســازگاری آن با محتوای آيات، عمل كرده 
است و نه صحت سند آنها، از استناد به مراجع گوناگون 
و گاه بدون سند، خودداری نكرده است، از اين رو، در 
ميان منابع از صحاح و مسانيد اهل سنت گرفته تا ادعيه 
ائمه)ع( ديده می شود، به طوری كه می توان گفت منابع 
روايی او به بيش از 70 كتاب می رســد. فراوانی منابع 
تفســيری كه به بيش از 100 تفسير می رسد، از ديگر 
خصوصيات اين تفسير است. تفاسير نورالثقلين، قمی، 
البرهان و الدر المنثور بيشــترين تكيه گاه مفسر در نقل 
روايات تفسيری است. تفاسير الميزان، صدرالمتألهين، 
مفاتيح الغيب، المنار و الوســيط )طنطاوی(، از جمله 
تفاسيری اســت كه مفسر به نقل و يا نقد نظريات آنها 

پرداخته است.43
مفســر از رجوع به منابع لغوی مانند لســان العرب، 
قاموس، مصباح المنيــر، تاج العروس، مفردات راغب 
و النهايه ابن اثير نيز غافل نبوده اســت، اماـ  همان طور 
كه خواهد آمدـ  مفســر به بحث لغت بيشتر به صورت 
آزاد و بدون اســتناد به منابع لغوی می پردازد، از اين 
رو، مراجعه به منابع لغت و نقل گفته های لغت شناسان، 

چشمگير نيست.
درباره روش تفســير صحيح از ديدگاه صادقی تهرانی 
می توان گفت: در نظر ايشان علوم لغت، معانی و بيان، 

42. اجتهاد و تقليد، ص18.
43. ر.ک: الفرقان، ج1، صص92، 128، 134، 145، 156و173؛ ج2، 

ص171؛ ج3، ص60؛ ج4، ص346؛ ج5، ص121؛ ج6، ص367.

به صــورت مطلق بر محور قــرآن ارزش دارد و اگر 
ادبيات عرب بر محور ادبيات قرآن نباشد، قابل اعتماد 
نيست. هنگام اختالف بين ادبيات و قواعد قرآن با كالم 
نحويان مانند ســيبويه، اخفش و ...، قرآن مقدم است؛ 
زيرا قرآن در كل ابعاد داللی، مدلولی، ظاهری، باطنی 
و در كل جهات، حتی وزنی، در مرتبه فوق العاده اعجاز 
اســت. برای نمونه می توان به واژه »ِعلم« اشاره كرد. 
مفسر تمام آياتی را كه »ِعلم« را در بستر زمان به خدا 
نســبت می دهد، مانند: »َعلَِم اهلل، يَعلم و ...«، به معنی 
»آگاهی« نمی داند، بلكه از ريشه »عالمت« و به معنی 
»عالمت زدن« در نظر می گيرد و معتقد اســت: اگر به 
معنی »علم و آگاهی« بــود، بايد به دو مفعول متعدی 
می شد، در حالی كه در تمام آياتی كه اين واژه در آنها 
به كار رفته، فعل به يك مفعول متعدی شده است. اين 
نشــان می دهد كه واژه های ياد شده از مصدر »ِعلم« 

نيست، بلكه از مصدر »عالمت« است.44
بنابراين، مطابق ديدگاه وی، قرآن كتابی خودكفا است 
كه حتــی قواعد ادبی هم در مــوارد فراوانی به قرآن 
احتياج دارد و برای تبيين ادبيات و واژگان قرآن، نياز 
چندانی به كتابهای ادبی و لغوی نيســت. او همچنين 
معتقد است: هرجا واژگان قرآن از نظر لغوی چند معنا 
داشته و با دستورهای ادبی و جايگاه كاربردی آن در 
آيه ســازگار باشــد، آن واژه بر همه آن معانی، حمل 
می شود و همه آنها جزء تفسير آيه محسوب می شوند و 
در عرض هم قابل پذيرش هستند.45 بنابراين، مفسر تا 
زمانی كه قيدی برای مفهوم آيه يا كلمه ای نيافته باشد، 

تمام معانی محتمل كلمه را به طور مطلق می پذيرد.
َل بَْیــٍت ُوِضَع لِلنَّاِس«،46  بــرای نمونه ذيل آيه »ِإنَّ َأوَّ
می نويســد: »نخســتين بودن در اينجا مطلق است كه 
شــامل اول بودن در زمان، مكان و رتبه می شــود. از 
اين رو، اختصاص اََوليت به برخی از اين سه، بی دليل 

44. همان، ج27، ص129.
45. همان، ج27، ص118؛ ج30، ص33.

46. آل عمران، 96.
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اســت«.47 يا در آيه »ِإنَّ َیْوَم الَْفْصــِل َکاَن ِمیَقاًتا«،48 
يافتــن اختالفات،  می نويســد: »اين جدايی، فيصله 
فاصله افتادن بين اختالف كنندگان، جدا شدن دوستان 
و نزديكان و بريدن از آرزوها و اعمال، جدا شدن حق 
از باطل و حق گرا از باطل گرا و بالخره آشكار شدن 

هرگونه امر مبهم و ناشناخته را شامل می شود«.49
از اين رو، كمترين چيزی كه بايد نســبت به آن اقدام 
كرد، فهم »عبارت« اســت كه همان معنای مطابقی و 
ظاهری آيه اســت و پايه و اساس كشف زوايای ديگر 
معانی آيه قرار می گيرد؛ زيرا تفسير دارای چهار مرتبه 
است: تفسير عبارت، اشــارت، لطائف و حقايق. پس 
همين معنــای ظاهری معيار عرضــه حديث بر قرآن 
ا َرَزْقَناُهْم  اســت،50 برای نمونه در تفســير آيه »َوِممَّ
ُیْنِفُقــوَن«51 امام)ع( فرموده اســت: »ممــا عّلمناهم 
ينبئون«؛ چون »ُهْم« مجموعه روح و جســم را شامل 
می شــود، بنابراين، امام)ع( از »رزق« به »ِعلم« تعبير 
كرده اســت كه هر دوی جسم و روح را دربر می گيرد 
و عــالوه بر رزق مادی، عقايد و علوم را هم شــامل 
می شود. اين گونه روايات هم كه مطابقت با منطق وحی 

دارد، نوعاً تفسير آيات به آيات است.52
همان گونه كه بيان شــد، مبنای اصلی نويسنده الفرقان 
نيز، تفسير قرآن به قرآن است. اگرچه روايات بسياری 
را نقل می كند، اما تنها مالك صحت روايات را مطابقت 
آن با قرآن می داند. مفســر حســاب  »ســنت« را از 
»روايت« ـ كه بيانگر ســنت اســت ـ جدا می كند. از 
نظر وی، ســنت همان قول و فعل و تقرير معصوم)ع( 
و مانند قرآن حجت اســت و می تواند مثل قرآن مفسر 
قرآن باشد. ايشــان روايات را كه حكايتگر و بيانگر 
سنت است، به دليل اينكه در معرض آفات زيادی مثل 

47. الفرقان، ج5، ص256.
48. نبأ، 17.

49. الفرقان، ج30، ص33.
50. همان، ج1، صص26-18.

51. بقره، 3.
52. الفرقان، ج1، ص175.

ضعف سند و نقل به معنی قرار دارند، به عنوان حجت 
نمی شناسد، بلكه معتقد است حجيت روايات را بايد از 
راه عرضه بر قرآن به دســت آورد و فقط بدين وسيله 
اســت كه ســنت بودن آن به اثبات می رسد.53 بر اين 
اساس مفسر، روايات بسياری را كه از نظر او موافق با 
آيات بوده اند، ذكر می كند، هرچند دارای سند ضعيفی 
هم باشــند و از طرفی رواياتی را هم كه به نظر وی با 
قرآن مخالفت دارند، يا مردود می شــمارد و يا حمل 
بــر معنايی غير از ظاهر آن می كنــد، حتی اگر دارای 
سند صحيحی هم باشند.54 مفسر چنان در انديشه خود 
جازم است كه معتقد است: حتی با متواتر بودن روايت 
هم در صــورت مخالفت با قرآن، بايــد به ديوار زده 
شود: »حتی لو تواترت الرواية علی غير فرضها كانت 

مضروبة عرض الحائط«.55
بدين ترتيب ضمن اينكه مفسر از روايات و استداللهای 
عقلی فراوانی در تفســير بهره می برد، اما برای تمامی 
آنها نقش حاشــيه ای قائل بوده و بر اين باور است كه 
تنها روش صحيح تفســير همان روش قرآن به قرآن 
اســت و هر روش ديگری غير از آن، تفســير به رأی 
خواهد بود.56 منظور از نقش حاشيه ای داشتن روايات 
اين اســت كه روايات مركز ثقل و محور برداشــتهای 
ذهنی مفسر در تفسير قرآن نيست؛ يعنی مفسر در ابتدا 
تالش می كند، تا از ظواهر آيات و ســياق جمالت به 
تفسير آيه بپردازد و حكم آيه را استخراج كند و برای 
تبيين، تخصيص و تقييد برخی آيات به سراغ روايات 
می رود و يا گاهی برای تأييد محتوای آيه، رواياتی را 

بيان می نمايد.
صادقی در جايی ديگــر می گويد: به دو دليل عقلی و 
نقلی، برای تفســير قرآن به روايات نياز نيست: دليل 
عقلی آن كــه قرآن كالم خدا اســت و همان گونه كه 
خداوند نيازی به ديگــران ندارد، كتابش هم نيازی به 

53. همان، ج1، صص20و21.
54. همان، ج5، ص299.
55. همان، ج2، ص312.
56. همان، ج1، ص19.
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ديگران ندارد و اگر نيازی در استفســار آياتی از قرآن 
هســت، همين نياز را خود قرآن برطرف می كند. دليل 
نقلی هم فراوان است برای نمونه در آيه »َواَل َیْأُتونََك 
بَِمَثٍل ِإالَّ ِجْئَناَک بِالَْحقِّ َوَأْحَســنَ َتْفِسیًرا«،57 منظور از 
»نا« در »ِجْئنَاك« خداوند اســت كــه برای دفاع از 
پيامبرش در مقابل كسانی كه می خواهند با َمثَلهايشان 
حقائق را وارونه جلوه كنند، »حق« و »أَْحَسَن تَْفِسيًرا« 
را به ارمغان آورده است. پس همان طور كه تمام قرآن 
حق اســت، خودش بهترين تفسير را هم دربر دارد و 
نيازی به غير ندارد.58 از نظر وی، تفسير قرآن با كالم 
خدا و علم مطلق تنها روش تفسيری پذيرفته شده است 

و غير از اين جزء تفسير به رأی شمرده می شود.59
بنابراين، صادقی معتقد اســت: روايات تفسيری نقش 
حواشی را نسبت به قرآن دارند. آنچه از اين روايات با 
متن قرآن سازگار باشد، به عنوان شارح متن پذيرفتنی 
است و آنچه سازگار نباشــد، به ديوار زده می شود و 
آنچه مورد شك و ترديد قرار گيرد، به قائل و راوی آن 
واگذار می گردد.60 از اين بيان مفسر، نگرش وی درباره 
كليت روايات تفسيری روشن می شود. ايشان روايات 
را شــارح متن قرآن می داند، به طوری كه او اين باور 
را حتی در چگونگی نگارش روايات نيز دخالت داده 
و به عنوان حاشــيه و پاورقی در تفسير خود نقل كرده 
اســت. در باور نويسنده الفرقان، تفسير قرآن به وسيله 
سنت؛ يعنی توضيح بخشهايی از قرآن كه برای فهمهای 
قاصر مجمل می ماند و اين به خاطر قصور داللت قرآن 
نيســت؛ زيرا قرآن در داللت خويش، حتی در بخش 
متشابهات نيز آشكار است و الفاظ قرآن در بلندترين 
قله های فصاحــت و بالغت قرار دارد و همين ژرفا و 
بلندای معانی است كه فهم آن را دشوار می كند. از اين 
رو، او معتقد است: روايتی كه می گويد: تفسير قرآن جز 

57. فرقان، 33.
58. ر.ک: »قرآن تنها معیار در تفسیر«، ص110.

59. ر.ک: همان.
60. الفرقان، ج1، صص21-19.

با سنت پيامبر)ص( يا ائمه)ع( جايز نيست، مقصود از 
آن، منع از تفسير به رأی است.

بدين ترتيب گرچه مفسر از روايات فراوانی در تفسير 
بهره می برد، ولی برای تمامی آنها نقش حاشيه ای قائل 
بوده و بر اين باور اســت كه تنها روش صحيح تفسير، 
همان روش قرآن به قرآن اســت و هر روش ديگری 

غير از آن، تفسير به رأی خواهد بود.61
ايشــان همچنين، در جای ديگر درباره نقد روايات به 
وســيله قرآن و محوريت آن می گويد: برخی روايات 
متواتر برخالف قرآن، عقل و علم مطلق است، بنابراين، 
روايات اصالت ندارند، فقط سنت اصالت دارد، آن هم 
ســنِت قطعی پيامبر)ص( كه طبعًا موافق قرآن است، 
چنين ســنتی شارح قرآن نيست، بلكه منشرح قرآن و 

مستفسر از آن است، چنين سنتی قابل قبول است.62
ايشان با اشــاره به روايت امام علی)ع( درباره تقسيم 
معارف قرآن به چهــار گونه »عبارت«، »اشــاره«، 
»لطائف« و »حقايق«، نقش و جايگاه استفســار برای 
امامان)ع( را در مرتبه چهارم می داند و معتقد اســت: 
همه افراد می توانند ســه مرحله اول را حسب استعداد 
و قدرت دركشان بفهمند، ولی چون مرحله دوم و سوم 
مشكل تر است، ائمه)ع( در اين گونه موارد تنبه می دهند 

كه فهم را راحت تر می كند.
با اين وجود، صادقی در مــوارد فراوانی از روايت به 
مناســبتهای گوناگون بهره گرفته اســت كه در برخی 
موارد چشــمگير و در برخی موارد ديگر اندك است. 
مهم ترين محورهای بهره مندی از روايات در تفســير 
الفرقان عبارتند از: بيان ســبب نزول آيات، شــرح و 
تبيين قصص قرآن، شــرح جزئيــات آيات االحكام، 
تبيين مبهمات آيات، گسترش ابعاد معنای آيه، فراتر از 
آنچه تنها از منطوق آيه استفاده می شود، تأييد منطوق 

و يا مفهوم آيه، و اشاره به برخی مباحث علمی.63

61. همان، ج1، ص19.

62. همان، ج1، ص17.
63. همان، ج2، ص32؛ ج5، ص275؛ ج30، صص21و25.
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توضیح و تبیین مبهمات قرآن در المنار
نويســندگان المنار درباره شرح و تبيين مبهمات قرآن 
ديدگاهی منفی دارند. به ايــن معنی كه عمومًا در پی 
تفسير مبهمات قرآن نيســتند و در جای جای تفسير 
المنــار به اين نكته اشــاره می كنند كــه خداوند علم 
بســياری از مبهمات را به خود اختصاص داده است. 
برای نمونه رشــيدرضا ذيل آيه »َیــا َأیَُّها النَّاُس اتَُّقوا 
َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها 
َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َکِثیًرا َوِنَساًء َواتَُّقوا اهلَل الَِّذي َتَساَءلُوَن 
بِِه َواْلَْرَحــاَم ِإنَّ اهلَل َکاَن َعَلْیُكْم َرِقیًبا«،64 درباره مراد 
از »نفس« می گويد: ما درباره ماوراء مدركات حسی و 
عقلی جز با وحی استدالل نمی كنيم و بر بيشتر از وحی 
چيزی نمی گوييم و نه چيزی را كم و نه چيزی را زياد 
می كنيم، همان طور كه در موارد فراوانی به اين موضوع 
اشاره كرده ايم. خداوند نيز در اين آيه نفسی را كه مردم 
را از آن خلق نموده، مبهم بيان كرده است، ما نيز آن را 

به حالت خود باقی می گذاريم.65
نزديك به همين گفتار در بيان محمد عبده در تفسير آيه 
»َوِإنَّ َعَلْیُكْم لََحاِفِظیَن. ِکَراًما َکاِتِبیَن«،66 قابل مشاهده 
است. وی »كرامًا كاتبين« را از مبهمات قرآن برشمرده 
كه از جمله امور غيبی اســت كه فقط واجب است به 
آن ايمان بياوريم و چيزی است كه خداوند از آن به ما 
در كتاب خود خبر داده است و آن حافظانی هستند كه 
حسنات و ســيئات اعمال ما را می نويسند، ولی بر ما 
واجب نيســت كه از حقيقت اين موجودات بحث كنيم 
كه از چه چيزی خلق شده اند و در نوشتن چگونه عمل 
می كنند و اينكــه آيا نزد آنان قلم و اوراق و ... وجود 
دارد؟ آيا آنها الواحی دارند كه در آن می نويسند؟ همه 
اين موارد از اموری اســت كه مكلــف به علم به آنها 
نيستيم، تنها ما وظيفه داريم به صدق آن ايمان بياوريم 

و معنی آن را به خداوند واگذار كنيم.67

64. نساء، 1.
65. تفسير المنار، ج4، ص266.

66. انفطار، 10و11.
67. تفسير جزء عّم، ص29.

توقف رشيدرضا در تفسير و تبيين جزئيات آتش آخرت 
و بسنده نمودن به بيان قرآن در آيه »َفِإْن لَْم َتْفَعُلوا َولَْن 
ْت  َتْفَعُلوا َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرُة ُأِعدَّ
نويسندگان  از دوری جســتن  لِْلَكاِفِریَن«،68 حكايت 
المنار در تبيين مبهمات قرآن دارد.69 عبدالقادر مغربی 
شاگرد مكتب المنار نيز در تفسير خود ذيل آيه »ِإَذا ُألُْقوا 
ِفیَها َسِمُعوا لََها َشِهیًقا َوِهَي َتُفوُر«،70 درباره صدايی كه 
كفار می شنوند، می گويد: آيا اين صدا از سوختن مواد 
و آتش گيره های آن حاصل می شود، يا صدای افرادی 
اســت كه درون آن می افتند و ناله سر می دهند؟ سپس 
در پاسخ می گويد: شــرع ما را مكلف نكرده است كه 
بــه حقيقت آن آگاهی يابيم، همان طور كه ما را مكلف 
نكرده كه درباره ساير ويژگيهای بهشت و جهنم بحث 
كنيم.71 از همين سنخ است تعجب محمد عبده از تفسير 
ا َمْن َثُقَلــْت َمَواِزیُنُه.  َفُهَو ِفي  مفســران در آيات »َفَأمَّ
عِیَشةٍ رَاِضَیةٍ. َوَأمَّا َمنْ َخفَّتْ َموَازِیُنُه«،72 درباره ميزان 
در روز قيامــت و چگونگی آن؛ زيرا معتقد اســت كه 
ماهيت آن را جز خدا كسی نمی داند.73 اعتقاد به غيب 
بودن ماهيت و چگونگی آتش جهنم، عبده را واداشته 
است، تا با موكول نمودن علم آن به خداوند، از تفسير 
آن پرهيز نمايد. او ذيل آيه 6 ســوره همزه درباره اين 
آتش می گويد: »خداوند آتش را به خود نســبت داده؛ 
زيرا او آفريننده آن اســت و جز او كســی به حقيقت 
آن آگاه نيســت و برای ما امكان آگاهی به حقيقت آن 
وجود ندارد. تنها چيزی كه ما از آن می دانيم، اين است 
كه درد و عذاب آن از آتشهای دنيا شديدتر است و اين 
هم از آن رو است كه آن را با وصفی توصيف نموده كه 

با وصف آتشهای دنيا فرق دارد«.74
گاهی رشــيدرضا در تبيين مبهمــات رواياتی را نقل 

68. بقره، 24.
69. تفسير المنار، ج1، ص164.

70. ملک، 7.
71. منهج المدرسة العقلية الحديثة فی التفسير، ج1، ص259.

72. قارعه، 8-6.
73. تفسير جزء عّم، ص111.

74. همان، ص118.
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می كند، ولی پــس از آن به رد روايــت می پردازد و 
تفســير خود را بدون توجه به روايــت ادامه می دهد. 
برای نمونه در آيه »َونَاَدی َأْصَحــاُب اْلَْعَراِف ِرَجااًل 
َیْعِرُفونَُهْم بِِسیَماُهمْ «،75 به منظور روشن نمودن مصداق 
»رجــال اعراف«، ابتدا به روايتی تمســك می كند كه 
آلوســی آن را ذيل آيه نقل كرده است. اما پس از نقل 
روايــت، آن را بی اعتبار می داند . مطابق اين روايت كه 
آلوســی آن را از ضحاك از ابن عباس نقل كرده است، 
»رجال اعراف« عبارتنــد از: عباس، حمزه، علی)ع( 
و جعفــر طيار كه در نقطه ای از صراط می ايســتند، تا 
دوســتان خود را به ســفيدی روی و دشمنان خود را 
به سياهی روی بشناســند. سپس رشيدرضا می گويد: 
»من اين قول را در كتب تفسير نيافتم و ظاهراً آلوسی 
آن را از تفاســير شــيعه نقل كرده و اين قول صحيح 
نيســت؛ زيرا »رجال اعراف«، اهل بهشت و دوزخ را 
به قيافه هايشــان می شناسند و ديگر حاجتی نيست در 
اينكه اين بزرگواران سر راه صراط بايستند، تا منافقان 
و ناصبيان را كه همان دشمنان علی)ع( و هواخواهان 
بنی اميه اند، از ديگران بشناسند؟ عالوه بر اين، از سياق 
آيه و نظم كالم خداوند خيلی دور است كه مرادش از 

اعراف، صراط بوده باشد«.76
عالمه طباطبايی می گويــد: اينكه صاحب المنار گفته 
روايت مذكور از كتب شــيعه نقل شــده است، صحيح 
نيست؛ زيرا هيچ يك از تفاسير شيعه، اين روايت را از 
طريقی كه شيعه به ضحاك دارد، از ضحاك نقل نكرده، 
بلكه اگر هم متعرض نقل آن شــده، از يكی از تفاسير 

عامه نقل كرده است.77
با وجود آنچه گفته شــد، در برخی موارد نويسندگان 
المنار به ويژه رشيدرضا، برای شرح مبهمات از روايات 
به صورت محدود اســتفاده نموده اند كه در ادامه برای 
روشن شدن بحث، يك نمونه در اين باره ارائه می شود:

75. اعراف، 48.
76. تفسير المنار، ج8، ص385.

77. الميزان، ج 8، ص158.

خداوند در آيه »لََقْد نََصَرُکُم اهللُ ِفي َمَواِطَن َکِثیَرٍة«،78 
اشاره می كند كه او پيامبر)ص( و مسلمانان را در موارد 
گوناگونی ياری كرده اســت. رشــيدرضا با رواياتی 
كه از بخاری و مســلم و ديگران نقــل كرده، به تبيين 
مصاديق و موارد »َمواِطَن كثِيَرة« پرداخته اســت. او 
می گويد: طبق روايات بخاری و مسلم، تعداد غزوات 
پيامبر)ص( 19 غزوه است، ولی بعد توضيح می دهد كه 
در همه اين غزوات، جنگ صورت نگرفته است و در 
مواردی مسلمانان بدون جنگ برمی گشتند و در برخی 
هم مانند جنگ احد كه مســلمانان در جنگ شكست 
خوردند، نصرت خداوند به گونه ای ديگر شــامل حال 

آنها شده است.79
البته از ايــن نكته نبايد غفلت كرد كه از آنجا كه قرآن 
برای هدايت انسانها در همه زمانها و مكانها نازل شده 
و اختصاص بــه عصر نزول ندارد و قرآن كريم نيز در 
موارد فراوانی مانند آيات 158 ســوره اعراف، 107 
ســوره انبياء، 28 سوره سبأ و بســياری آيات ديگر، 
رســالت خود را جهانی معرفی كرده است، از اين رو 
غالب مفسران در تفسير اين آيات، مالك را عموم لفظ 
قرار داده و پيام و خطــاب آيه را مختص افراد زمان 

نزول در نظر نگرفته اند.
نويســندگان المنار نيز رسالت قرآن را جهانی می دانند 
و مخصوص زمــان و مكان خاصی نمی دانند و به اين 
موضوع در جای جای تفســير خود اشــاره كرده اند. 
محمد عبده می گويد: »همانا قرآن هادی و مرشد همه 
مردم تا روز قيامت است و معانی آن عام و شامل همه 
بشــريت است و فقط افراد خاصی را مخاطب نساخته 
است. وعده و وعيد و تبشير و انذار آن در مورد عقايد 
و اخالق و آداب و رســوم همه امتها و شعوب را دربر 
می گيــرد«.80 همچنين وی در جــای ديگر می گويد: 
»خداونــد مردم زمان نزول قرآن را مخاطب قرار داده 
است، نه به خاطر اينكه آنان دارای خصوصيت خاصی 

78. توبه، 25.
79. تفسير المنار، ج10، ص218.

80. همان، ج1، ص150.
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هســتند، بلكه به دليل آنكه آنها نيز فردی از افراد نوع 
انســانی هســتند كه قرآن برای هدايت آنها نازل شده 
اســت. خداوند می فرمايد: »َیا َأیَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم 
ـِذي َخَلَقُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ  الَـّ
ِمْنُهَما ِرَجااًل َکِثیًرا َوِنَســاًء َواتَُّقوا اهلَل الَِّذي َتَساَءلُوَن بِِه 
َواْلَْرَحاَم ِإنَّ اهلَل َکاَن َعَلْیُكْم َرِقیًبا««.81 ســپس ادامه 
می دهد: »آيا معقوالنه است كه خداوند راضی باشد كه 
ما قرآن را نفهميم و به ديدگاه افرادی كه در زمان نزول 
بوده اند، اكتفا كنيم ... هرگز، همانا بر هر فردی از مردم 

واجب است كه قرآن را به قدر طاقت بفهمد«.82
از نظر محمد رشيدرضا، قرآن با مردن افرادی كه سبب 
نزول آيات بوده اند، نمی ميرد و زنده اســت و حكمش 
بر تمام افراد بشــر در تمام زمانهــا نافذ و منطبق، و 
سلطنتش فراگير است.83 بنابراين، می توان نتيجه گرفت 
كه نويســندگان المنار خود را مقيد به تفسير مبهمات 
نكرده، بلكه پيام كلی آيه را كه منطبق بر همه نسلها و 

انسانها است، مد نظر قرار داده اند.
ی.  از اين رو، عبده در تفســير آيه »َفَأْنَذْرُتُكْم نَاًرا َتَلظَّ
َب َوَتَولَّی. َوَسُیَجنَُّبَها  ی. الَِّذي َکذَّ اَل َیْصاَلَها ِإالَّ اْلَْشــقَ
اْلَْتَقی«،84 برای مشخص كردن »التقی« و »الشقی«، 
خود را مقيد به بيان روايت ننموده است و بر مفسرانی 
كه خود را مقيد به روايــات نموده اند، انتقاد می كند و 
تفســير »أتقی« به ابوبكر و »أشقی« به امية بن خلف 
را نمی پســندد و معتقد اســت: معنای آيه عام است و 

اختصاص به سبب نزول ندارد.85
رشيدرضا نيز در تفسير آيه »َوِمَن النَّاِس َمْن َیُقوُل َآَمنَّا 
بِاهلِل َوبِالَْیْوِم اْلَِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمِنیَن«،86 می گويد: آياتی 
كه ما در صدد تفسير آن هستيم، بيان كننده حال گروه 
چهارم مردم است و آنها فرقه ای هستند كه در هر زمانی 

81. نساء، 1.
82. تفسير المنار، ج1، ص8.

83. همان، ج1، ص129.
84. لیل، 17-14.

85. تفسير جزء عّم، ص82.
86. بقره، 8.

يافت می شوند و فقط درباره منافقان دوران پيامبر)ص( 
نيســت، به همين خاطر خداوند فرموده است: »َوِمَن 
النَّاِس َمْن َیُقوُل ...«، در اينجا لفظ »الناس« شامل هر 
كسی است كه با خصوصيات آيه هماهنگ است. سپس 
می افزايــد: آيات قرآن در درجه اول مردم زمان نزول 
را مخاطب قرار داده است و حال آنها را شرح می دهد، 
ولی اختصاص به آنها ندارد. قرآن پند است برای همه 
آدميان با همان شــرط و اوصاف، چه در گذشته و چه 

در آينده.87
نكته قابل توجه ديگری كه درباره تفســير مبهمات در 
المنار بايد بدان پرداخته شود، علت بی ميلی نويسندگان 
به تفســير اين دسته از آيات اســت. با تحقيقی كه در 
اين تفسير انجام شده، می توان دريافت كه از مهم ترين 
عوامل بی رغبتی عبده و رشيدرضا، وجود اسرائيليات 
در ميان رواياتی اســت كه ذيل آيات مبهمات گزارش 
شده است. از يك سو، يكی از زمينه های نقل روايات 
اســرائيلی، تفسير و روشن نمودن مبهمات قرآن است، 
از ســوی ديگر نويسندگان المنار نســبت به روايات 
اسرائيلی حساســيت ويژه و ديدگاه كاماًل منفی دارند، 
بنابراين مبهمات قرآن در اين تفســير مورد پردازش 
قرار نگرفته است. ذهبی در اين باره می نويسد: »استاد 
امام محمد عبده چون ديگر مفســران نبود كه با توسل 
به اســرائيليات به شرح و بسط مبهمات قرآن بپردازد، 
بلكــه به طور دقيق خالف اين شــيوه عمل می كرد و 
از فــرو رفتــن در مبهمات پرهيز داشــت؛ زيرا باور 
داشت كه خداوند ما را مأمور به شرح مبهمات و بيان 
جزئيات قرآن نكرده اســت؛ چون اگر چنين چيزی از 
ما می خواست، به وسيله قرآن يا سنت نبوی به ما خبر 

می داد«.88
عبده خود به هنگام بحث از چگونگی آموزش سحر، 
از ســوی هاروت و ماروت به مردمان كه در آيه 102 
سوره بقره آمده است، می نويسد: »برای ما روا نيست 

87. تفسير المنار، ج1، ص125.
88. التفسير و المفسرون، ج2، ص560.
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كه درباره آنچــه قرآن به صورت اجمــال ذكر كرده 
اســت، حكم كنيم و آن را به يكی از وجوه اجمالی كه 
گفته شــد، حمل كنيم، اگر خداوند خيری در بيان آن 
می دانســت، بی شك برای ما بيان می كرد و ما بارها به 

اين مطلب تصريح كرده ايم«.89
از نظر رشيدرضا صحبت درباره ويژگيهای بهشتی كه 
حضرت آدم)ع( در آن می زيسته، كاری بی دليل است. 
وی می نويســد: »ما را نشايد كه از تعيين بهشت آدم و 
اينكه در چه مكانی بوده است، بحث كنيم و اين همان 
مذهب ســلف است و كســانی كه از اهل سنت يا غير 
ايشان در تعيين مكان بهشــت آدم، كندوكاو كرده اند، 
دليلی بر كار خويش ندارنــد«.90 در پيش گرفتن اين 
روش، اثر بسياری در كاهش بهره گيری از اسرائيليات 

در تفسير المنار داشته است.
از نظر عبده دانستن اصل مراد و مقصود آيه، مهم تر از 
دانســتن معنای يك واژه مبهم است. او در تفسير آيه 
»َوَفاِکَهًة َوَأبًّا«،91 با صراحت به اين مطلب اشاره می كند 
و می گويد: »آنچه از تو درباره اين آيات خواسته شده، 
آن است كه بدانی خداوند بر تو منت نهاده و نعمتهايی 
در وجود و زندگی تو ارزانی داشته و آن را متاع تو و 
چهارپايان تو قرار داده اســت، پس اگر در رديف اين 
آيات، واژه ای آمده بود كه نفهميدی، ولی اصل مراد بر 
تو روشن اســت، ضرورتی ندارد كه برای دانستن آن 
بكوشــی. پس از صحابه كسانی پيدا شدند كه در پای 
واژگان ايســتادند و آن را مشغله خود قرار دادند و به 
تصريف، تأويل و تحميل آن به معانی گوناگونی كه در 
اصل قابل حمل نيســت، همت گماردند، در حالی كه 
آنان دلهای خود را از ذكر و فكر و اعضايشــان را از 

شكر و عمل صالح تهی می ساختند«.92
او درباره تعيين اصحــاب »اُخدود« و ويژگيهای آنها 

89. تفسير المنار، ج1، ص334.
90. همان، ج1، ص230؛ ج3، ص40.

91. عبس، 31.
92. تفسير جزء عّم، ص19.

در آيه »ُقِتَل َأْصَحاُب اْلُْخُدوِد«،93 معتقد است: تعيين 
اصحاب اُخدود و اينكه در كدام سرزمين بودند و آنكه 
مؤمنان چه كسانی بودند و در چه نقطه از زمين سكونت 
داشتند، از مواردی است كه روايات بسياری درباره آن 
وارد شده است، ولی مؤمن برای پندآموزی، به دانستن 
منطقه جغرافيايی و ويژگيهای قومی و نژادی آن مردم 
نياز ندارد، تا مجبور شــود در فضای اين داستانها به 
گزافه گوييها و اساطير آميخته با خرافات بپردازد. آنچه 
بر انســان مؤمن الزم است، همان است كه گفتيم. اگر 
خداوند در دانستن اين امور خيری می ديد، خود برای 

ما بيان می كرد.94
اين رويكرد به مبهمات در ميان ديگر مفســران عصر 
عبــده و به ويژه پس از وی، قابل مشــاهده اســت. 
عبداالعلی مودودی از رهبران اصالح طلب در شــبهه 
قاره هند و پاكســتان، درباره درخــت مورد آزمون 
آدم)ع( و همسرش می نويسد: برای اين آزمون درختی 
انتخاب شــد و دستور داده شد كه نزديك آن نروند و 
فرجام آن نيز گفته شــد كه اگر چنان كنند، از نظر ما 
ستمگر خواهند بود. اين سخن يك بحث غيرضروری 
اســت كه بگوييم آن درخت چه بود؟ و چرا ايشان از 
نزديك شــدن به آن منع شدند. منظور آزمون اين امر 
بود كه آن دو در برابر ترغيب و تشــويق شيطان تا چه 
اندازه مقاومت داشته و دســتور پروردگار خود را تا 
چه حدی دنبال می كنند. به خاطر برآوردن اين مقصد، 
چيزی بايد انتخاب می شــد. از اين رو، خداوند متعال 
ذكری از نام و ويژگی آن را ضروری ندانست و آن را 

يادآوری نكرد.95
در خصوص ديدگاه نويسندگان المنار درباره متشابهات 
می توان گفت: نويسندگان المنار با طرح اين پرسش كه 
چرا در قرآن متشــابهاتی وجود دارد كه تنها خداوند 
و راســخان در علم بدان آگاهنــد و چرا از محكمات 
نيســتند، تا همه مردم بتوانند آنهــا را درك كنند؟ در 

93. بروج، 4.
94. تفسير جزء عّم، ص46.

95. تفهيم القرآن، ج1، ص63.
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حالی كه قرآن برای هدايت نازل شــده و متشابهات 
موجب التباس در عقايد می شوند و باب فتنه را برای 
اهل تأويل می گشايند؟ در پاسخ، سه جواب را مطرح 
می كنند؛ از جمله، اينكه پيامبران بر همه اقشــار مردم 

مبعوث گرديدند.
بنابرايــن، دعوت دين متوجه همه افــراد، از عالم و 
جاهل، باهوش و ابله و ... می شود و برخی مطالب را 
نمی توان در قالب عبارات به گونه ای آورد كه حقيقت 
و ماهيت آن را چنان تبيين كند كه هر مخاطبی، عامی 
يــا عالم، آن را بفهمد. از اين رو چاره ای نيســت جز 
آنكــه معانی بلند و حكمتهای دقيــق، در عبارات، به 
گونه ای گنجانده شــود كه خواص به طور كنايه آن را 
دريابند و عوام درك آن را به خداوند تفويض كنند و 
در حد ظاهر آيه باقی بمانند و بدين ســان هر كس به 

اندازه استعدادش از آن سخن بهره ببرد.96
روش كلی رشيدرضا درباره آيات صفات، آن است كه 
عمومًا ديدگاه ابن تيميه را برمی گزيند و خود را درگير 
تأويل آيات متشابه و آيات صفات نمی كند.97 البته او 
در جايی دچار اشــتباه شده و به ابن تيميه نسبت داده 
كه او معتقد اســت: آيات صفات از جمله متشابهات 
اســت، در حالی كه ابن تيميه تشابه را از آيات صفات 
نفی می كند، بلكه او معتقد اســت: آيات صفات دارای 

معنای معقولی هستند، ولی كيفيت آن مجهول است.98
آنچــه درباره عبده نيــز می توان گفــت، همان كالم 
شاگردش درباره او است. رشيدرضا در موارد فراوانی 
به انديشه سلفی خود و استادش اشاره كرده است. از 
جمله در جايی ضمن بحث از صفات خداوند، درباره 
سلفی بودن استاد خود می گويد: »َو اْلُْستَاُذ اْلَِماُم كاَن 
َّتِی َعَرْفنَاُه فِيَها« 99 و  َســَلِفی الَْعِقيَدِة فِی ِسنِيِه اْلَِخيَرِة ال
در جای ديگری او را متأثر از مذهب اشعری می داند: 
َلِف كاَن اَل يَزاُل  »َو َشيُخنَا َعَلی َدْعَوتِِه إِلَی َمْذَهِب السَّ

96. عقل گرايی در تفاسير قرن چهاردهم،  ص133.
97. تفسير المنار، ج3، ص137. نیز ر.ک: همان، ج7، ص282.

98. موقف المدرسة العقلية الحديثة، ص89.
99. تفسير المنار، ج3، ص300.

ِريِة«.100 چنان كه خود عبده در  ُمتََأثًِّرا بَِمْذَهِب اْلَْشــعَ
َلِف فِی ُوُجوِب  اين باره گفته است: »أَنَا َعَلی َطِريَقِة السَّ
التَّْســلِيِم َو التَّْفِويِض فِيَما يتََعلَُّق بِاهللِ تََعالَی َو ِصَفاتِِه َو 

َعالَِم الَْغيب«.101
رشيدرضا همچنين می نويسد: استاد امام می گفت: من 
در نصوص مربوط به خــدا و صفات او و امور غيبی 
به روش سلف و تفويض باور دارم، ولی در فهم آيات 
قرآن از هردو شــيوه استفاده می كنم، چه اينكه سخن 
خداوند بايد فايده و اثری داشته باشد و خداوند نبايد 

با ما به گونه ای سخن گويد كه برون از فهم ما باشد.

توضیح و تبیین مبهمات قرآن در الفرقان
همان گونه كه پيش تر گفته شــد، در بسياری از آيات 
قرآن برخی كلمات و اصطالحــات مبهم وجود دارد 
كه بعضی از آنها با توجه به آيات و روايات روشــن 
می شوند. در مواردی نيز مفسران قرآن ترجيح می دهند 
كه بدون توضيح بيشتر از آنها گذر كرده و علم آن را به 
خداوند واگذار كنند. نويسنده الفرقان نيز مانند ديگران 
مفســران در مواردی اندك با بهره مندی از روايات، به 
تفسير اين گونه  آيات پرداخته و در بيشتر موارد معتقد 
اســت كه بيش از آن نياز نداريم؛ زيرا اگر بيش از آن 

نياز بود، خداوند برای ما بيان می نمود.
با بررسی انجام شده در تفسير الفرقان می توان گفت كه 
صادقی تالش كرده تا با بهره گيری از روايات، بسياری 
از مبهمات قرآن را مشــخص سازد. در ادامه به چند 

نمونه از اين گونه موارد اشاره می شود:
ُمَنا  برای نمونه آيه »َوَقاَل الَِّذیــَن اَل َیْعَلُموَن لَْواَل ُیَكلِّ
اهللُ َأْو َتْأِتیَنا َآَیٌة«،102 حكايت گفتار كســی است كه 
از پيامبر)ص( تقاضا كرد: ما در صورتی به شما ايمان 
می آوريم كه ببينيــم خداوند با تو صحبت می كند. در 
قرآن درباره اينكه چه كسی اين حرف را زده و چنين 
تقاضايی نموده اســت، مطلبی وجود ندارد، به ناچار 

100. همان، ج1، ص326.

101. همان، ج1، ص211.
102. بقره، 118.
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مشــخص نمودن آن بر عهده روايت است. صادقی در 
اين باره، به روايتی استناد كرده كه مطابق آن »رافع بن 
حريملة« چنين تقاضايی را از پيامبر)ص( نموده است 

و به سبب آن آيه باال نازل شد.103
نمونه ديگر مصاحب حضرت موسی)ع( است. او همراه 
حضرت موســی)ع( بود، تا وقتی كه به محل تالقی دو 
دريا )مجمع البحرين( رســيدند و پس از آن، حضرت 
موسی)ع( با حضرت خضر)ع( همراه شد. داستان اين 
مصاحب در آيه 60 سوره كهف: »َوِإْذ َقاَل ُموَسی لَِفَتاُه 
اَل َأْبَرُح َحتَّی َأْبُلَغ َمْجَمَع الَْبْحَرْیِن َأْو َأْمِضَي ُحُقًبا« آمده 
اســت. نه در اين آيه و نه در هيــچ آيه ای از قرآن به 
هويت اين فرد اشــاره نشده است. نويسنده الفرقان او 
را با توجه به روايات، »يوشــع بن نون« دانسته است. 
مطابــق روايتی كه در نور الثقليــن از ابوحمزه از امام 
باقر)ع( نقل شده، امام فرموده است: »كان وصی موسی 
بن عمران يوشــع بن نون و هو فتاه الذی ذكره اهلل فی 

كتابه«.104
در آيــه »َوَجَعْلَنا اللَّْیَل َوالنََّهاَر َآَیَتْیِن َفَمَحْونَا َآَیَة اللَّْیِل 
َوَجَعْلَنا َآَیَة النََّهاِر ُمْبِصَرًة«، خداوند می فرمايد كه شب 
و روز را دو نشانه قرار داده است. صادقی منظور از آية 
شب و روز را ماه و خورشيد می داند و معتقد است كه 
منظور از نشانه شب همان ماه است كه خداوند نور آن 
را كم نموده است و نشانه روز را هم كه خورشيد است، 
نورانی ســاخته است، از اين رو، خداوند پس از آن به 
حكمت اين كار اشــاره می كند و می فرمايد: »لَِتْبَتُغوا 
یَن َوالِْحَساَب َوُکلَّ  ــنِ ُكْم َولَِتْعَلُموا َعَدَد السِّ َفْضاًل ِمْن َربِّ
ْلَناُه َتْفِصیاًل«.105 سپس با بهره مندی از روايات  َشْيٍء َفصَّ
به تبيين اين آيه می پردازد. او می گويد: در بسياری از 
روايات نور خورشيد و ماه يكسان دانسته شده و پس 
از مدت زمانی نامعلــوم، خداوند نور ماه را تيره كرده 

است.106
103. الفرقان، ج2، ص113.
104. همان، ج18، ص139.

105. اسراء، 12.
106. الفرقان، ج17، ص91.

عالمه طباطبايی برخالف صادقی، مراد از آية شــب و 
روز را همان شب و روز دانسته است و نه خورشيد و 
ماه. او می گويد: بنابراين، به خوبی روشــن می شود كه 
مراد از آية شــب و آية روز خود شب و روز است و 
در حقيقت اضافه آيــة به ليل و نهار در عبارات »آَیَة 
الَّْیِل« َو »آَیَة النَّهاِر« اضافه بيانيه است، نه اضافه الميه 
و مقصــود از محو ليل، تاريك كردن و پنهان كردن آن 

از چشمها است كه به خالف روز باشد.107
نمونه ديگر در تعيين »اصحاب ايكه« قابل مشــاهده 
اســت. در روايتی آمده اســت: »ان مدين و اصحاب 
االيكة اُمتان بعث اهلل إليهما شــعيبًا«. نويسنده الفرقان 
براساس اين روايت، اصحاب ايكه را نيز قوم حضرت 
شعيب)ع( معرفی كرده اســت، بنابراين آنها را از قوم 
مدين جدا می داند. عالوه بر اين معتقد اســت: عذاب 
اين دو قوم نيز متفاوت بــود. قوم مدين دچار صيحه 
شدند و اصحاب ايكه را ابری ترسناك و آتش بار دربر 
گرفت. خداوند درباره آنان فرموده است: »َعَذاُب َیْوِم 

لَِّة«.108 الظُّ
مفسر ذيل آيه 38 سوره حجر درباره »ِإلَی َیْوِم الَْوْقِت 
الَْمْعُلوِم«، می نويســد: برخی روايــات وقت معلوم را 
زمانی می دانــد كه حضرت مهــدی)ع( گردن ابليس 
را می زنــد، چنان كه وهب از امام صــادق)ع( درباره 
اين آيه می پرســد و اينكه منظــور از »يوم يبعثون« 
چيســت؟ حضرت می گويد: آيا گمان كرده ای كه روز 
قيامت اســت، در حالی كه خداوند او را تا زمانی كه 
قائــم ما قيام كند، مهلت داده اســت، هنگامی كه قائم 
ما در مســجد كوفه قيام كند، ابليس سرافكنده نزد او 
می آيد. امام)ع( بــه او می گويد: ای ابليس وای بر تو 
از اين  روز، ســپس امام)ع( گردن او را می زند. مطابق 
روايت ديگری در تفســير قمی، رسول خدا)ع( گردن 
او را می زند. مفسر در توضيح و توجيه اين دو روايت 
می گويد: منظور روايت اين است كه رسول خدا)ص( 

107. الميزان، ج13، ص69.
108. شعراء، 189؛ الفرقان، ج 16، ص227.
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بعد از قيام قائم)ع( رجعت می كند و او را بار دوم ذبح 
می كند. در پايان اين دو روايت، مفســر در صحت آن 
دو شــك می كند و می گويد: »أقــول: تأمل كما كنت 

متأمال فيما سبق«.109
خداوند در قرآن به بندگانی كه عمل صالح انجام دهند، 
وعده داده اســت كه پاداش آنان حيات طيبه اســت: 
»َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن َذَکٍر َأْو ُأْنَثی َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَُّه 
َبًة«،110 صادقی در تفســير الفرقان با استناد به  َحَیاًة َطیِّ
روايتی، يكی از مصاديق حيات طيبه را قناعت دانسته 
است. روايت از اين قرار است: امام هادی)ع( از امام 
جواد)ع(، او هم از امــام رضا)ع( و او از جدش امام 
صادق)ع( نقل كرده كه فرمود: منظور از حيات طيبه، 

قناعت است.111
در مــواردی نيز صاحب الفرقان بــه روايات اعتماد 
ندارد؛ زيرا روايات در آن موارد، دچار تناقض شديد 
هســتند. بنابراين، نويسنده الفرقان تصميم می گيرد كه 
در سايه قرآن بماند و بيشتر از آنچه قرآن گفته است، 
چيزی نگويد. برای نمونه يكی از مواردی كه قرآن به 
آن نپرداخته، درباره نام و ويژگيهای درختی است كه 
حضرت آدم)ع( از نزديك شــدن به آن نهی شده بود. 
صادقی می گويد: روايــات فراوان و گاه متناقضی در 
اين بــاره داريم. گندم، حب آل محمد و علم از جمله 
نامهايی است كه برای اين درخت در روايات بيان شده 
است، در حالی كه باهم تناقض دارند و باهم قابل جمع 
نيســتند؛ زيرا گندم غير از علم و حب آل محمد)ص( 
اســت و اگر اين دو مورد اخير صحيح باشــد، چرا 
حضرت آدم)ع( از آن دو منع شــود؟ آيا آدم)ع( نبايد 
به شــجره حب آل محمد)ص( نزديك شود؟ بنابراين، 
روايات تاريخی يا از اصل درســت نيستند، يا تناقض 
دارند و قابل جمع نيســتند، مگــر آنكه مخالف قرآن 
نبوده و علم آور باشند. از اين رو، همان مقدار كه در 
قرآن وارد شــده، مورد قبول است و اگر بيشتر از اين 

109. الفرقان، ج16، ص182.
110. نحل، 97.

111. الفرقان، ج16، ص474.

الزم بود، قرآن كه »بَياٌن لِلنَّاِس« اســت، بيان می كرد. 
حال كه بيان نكرده، معلوم می شود كه نمی خواسته بيان 

كند.112
نمونه ديگــر را ذيل آيه 48 ســوره ابراهيم می توان 
ُل اْلَْرُض َغْیَر  جســتجو كرد. در آيه مزبور »َیْوَم ُتَبدَّ
اِر«، خداوند  ِ الَْواِحِد الَْقهَّ َمَواُت َوبََرُزوا هلِلَّ اْلَْرِض َوالسَّ
درباره تغييراتــی كه قبل از قيامــت در زمين اتفاق 
می افتد، صحبت می كنــد. مطابق ظاهر آيه، اين زمين 
به غير اين زمين تبديل می شــود، ولی مشخص نيست 
كه چه تغييراتی در زمين در آن روزگار اتفاق می افتد. 
در برخی از آيات و روايات به تغييراتی اشــاره شده 
است، ولی مشخص نيست دقيقًا كيفيت تبديل چگونه 
است و در برخی موارد باهم قابل جمع نيستند. عالمه 
طباطبايی بعد از آوردن چندين ديدگاه درباره معنای 
»تبديل«، علت اين اختالف اقوال را اختالف در روايات 
می داند و می گويد: »منشــأ اختالف در تفسير تبديل، 
اختالف رواياتی است كه در تفسير اين آيه آمده است 
و اختالف روايات در صورتی كه معتبر باشــند، خود 
بهترين شاهد اســت بر اينكه ظاهر آيه شريفه مقصود 
نيســت و اين روايات به عنوان مثل آمده است. دقت 
كافی در آياتی كه پيرامون تبديل آسمانها و زمين بحث 
می كند، اين معنا را می رساند كه اين مسئله در عظمت 
به گونه ای نيســت كه در تصور بگنجد و هرچه در آن 
باره فكر كنيم، باز آنچه را كه هست، تصور نكرده ايم«. 
او همچنين ادامه می دهد: »و اين گونه تعبيرها تنها در 
روايات نيســت، بلكه در آيات كريمه قرآن نيز آمده 
َها«،113  است، مانند آيات »َوَأْشــَرَقِت اْلَْرُض بُِنوِر َربِّ
َرِت الِْجَباُل َفَكانَْت َسَرابًا«114 و »َوَتَری الِْجَباَل  »َوُســیِّ
َحاِب«115 ـ البته در  َتْحَســُبَها َجاِمَدًة َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ السَّ
صورتی كه مربوط به قيامت باشد ـ و همچنين آياتی 
ديگــر كه مانند روايات از نظامی خبر می دهد كه ربط 

112. همان، ج1، ص310.
113. زمر، 69.
114. نبأ، 20.

115. نمل، 88.
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و شــباهتی به نظام معهود دنيوی ندارد، چون پرواضح 
است كه روشن شدن زمين به نور پروردگارش غير از 
روشن شــدن به نور آفتاب و ستارگان است. همچنين 
ســير و به راه افتادن كوهها در آن روز، غير از ســير 
در اين دنيا اســت؛ زيرا سير كوه در اين دنيا نتيجه اش 
متالشــی شدن و از بين رفتن آن است، نه سراب شدن 
آن«.116 صادقی نيز بعد از بحث در اين باره می گويد: 
به خاطر اختــالف در آيات و روايات در اين باره، ما 
دقيقًا نمی دانيم كه آيا خداوند آســمان و زمين را از نو 
خواهد آفريد و يا چه تغييراتی در آن انجام خواهد داد. 
از آنجا كه خداوند در اين باره ساكت است، بهتر است 

ماهم در اين زمينه سكوت كنيم.117
شايسته است درباره مفهوم تأويل هم نكاتی يادآوری 
شــود. صادقی در موارد فراوانی ذيــل برخی آيات، 
رواياتی را گزارش كرده كــه مطابق آنها برخی آيات 
بر اهل بيت)ع( تطبيق داده شــده اند و می گويد كه آن 
تأويل آيه اســت. برای نمونه مقصود از »ماء« در آيه 
»ُقْل َأَرَأْیُتْم ِإْن َأْصَبَح َماُؤُکــْم َغْوًرا َفَمْن َیْأِتیُكْم بَِماٍء 
َمِعیــٍن«118 را مطابق با روايات به امام زمان)ع( تأويل 
نموده،119 همان گونه كــه مقصود از »َأَتی َأْمُر اهلِل« در 
آيه اول ســوره نحل را بر خــروج حضرت مهدی)ع( 

تطبيق داده است.120

نتیجه گیری
1. نويسندگان المنار و الفرقان بر اين باورند كه خداوند 
بيان مبهمات را به خود اختصاص داده اســت، از اين 
رو، در تفسير در صدد بيان و تفسير مبهمات برنمی آيند. 
آنان معتقدند كه وظيفه مســلمانان نسبت به مبهمات، 
اين اســت كه فقط به آن آيات ايمــان بياورند. از نظر 
آنان مباحث مربوط به غيب، آخرت، برخی اشخاص 

116. الميزان، ج12، ص89.
117. الفرقان، ج16، ص104.

118. ملک، 30.
119. الفرقان، ج29، ص54.
120. همان، ج 16، ص266.

و اماكن داستانها از جمله مبهمات هستند. در مواردی 
اندك رشــيدرضا ذيل مبهمات روايتی درباره آنها نقل 
می كند، ولی پس از نقد روايت، كمتر آنها را می پذيرد. 
آنان پيام قرآن را كلی و برای همه نســلها می دانند، از 
اين رو، خود را مقيد به تفسير مبهمات ننموده اند. آنان 
در جای جای تفســير خود بر دوری جستن از تفسير 
مبهمات تأكيد كرده اند. از نظر عبده هرجا عقل قدرت 
درك و فهم چيزی را ندارد، نياز به عقل ديگری است 
كه همان »رسول اهلل)ص(« است. او در جای ديگری 
به صراحت به جايگاه عقل در فهم غيرمحسوســات 
اشــاره می كند. او وظيفه عقل را فقــط آمادگی برای 
آن جهان می داند و بس؛ زيــرا حواس و عقل قدرت 
درك امــور غيبی را ندارند، از ايــن رو، نياز به عقل 
ديگری است كه از نظر عبده همان »نبی مرسل« است. 
صادقی تهرانی نيز همچون نويسندگان المنار مبهمات 
قرآن را در موارد فراوانی بدون هيچ گونه تفسيری رها 
كرده و معتقد اســت كه اگر خداوند بيش از اين از ما 

می خواست، برای ما بيان می نمود.
2. يكی از علل روی گردانی نويسندگان المنار و الفرقان 
از تبييــن مبهمات قرآن، وجود اســرائيليات در ميان 
رواياتی اســت كه درباره مبهمات گزارش شده است؛ 
زيرا يكی از زمينه های نقل روايات اسرائيلی، مبهمات 
قرآن بوده است و دانشــمندان يهودی و مسيحی پس 
از اســالم آوردن، منقوالتی را از كتابهايشان در ميان 
روايات اســالمی پراكنده اند، بعدها نيز اين روايات به 
دليل جذابيتی كه درباره مبهمات داشته، توسط مفسران 
اوليه و راويان حديث نقل شــده اســت، ولی مفسران 
معاصر در صدد پاك ســازی تفســير از اين منقوالت 

برآمده و اسرائيليات را در تفسير وارد نساخته اند.
3. تفســير مبهمات در الفرقان بيشتر از المنار به چشم 
می خورد. اين نكته را شــايد بتوان چنين توجيه كرد 
كه دسترســی به روايات اهل بيت)ع( به عنوان مفسران 
واقعی قرآن و كســانی كه عالم به تمام زوايای قرآن 
هستند، عاملی است كه صادقی تهرانی را بر آن داشته، 
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تا بــا بهره گيری از روايات آنان، بــه تبيين برخی از 
مبهمات بپردازد، در حالی كه چون از نظر نويسندگان 

المنار روايــات اهل بيت)ع( حجيت نــدارد، بنابراين 
تفسير اين گونه آيات مسكوت مانده است.
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- حسينی طباطبايی، مصطفی، شيخ محمد عبده مصلح 

بزرگ مصر، تهران، قلم، 1357ش.
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كيهان، 1364ش.
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القرن الرابع عشر، عربســتان، ادارات البحوث العلمية، 

1407ق.
- همو، منهج المدرســة العقلية الحديثة فی التفســير، 
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- شــلتوت، محمود، تفســير القرآن الكريم، بيروت، 

دارالشروق، 1408ق.
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