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چكيده
ــت. ايشان پس از فراگيرى علوم اسالمى به  ــيزدهم و اوايل قرن چهاردهم قمرى اس ــيخ محمد عبده از علماى بنام اواخر قرن س ش
نوگرايى و اصالح در عالم اسالمى روى آورد كه مورد مخالفت قرار گرفت و تبعيد شد. وى همچنين در تفسير قرآن روش جديدى 
ــيدرضا و مصطفى مراغى از آن روش  ــود. از اين رو جمعى از علما از جمله محمد رش ــه بر پايه نوگرايى و تجديد ب ــد ك را برگزي
ــير قرآن به مسائل اجتماعى و فقهى توجه بسيارى داشت. ويژگى عالمه عبده در رابطه با  ــيخ محمد عبده در تفس پيروى كردند. ش
ــت، مگر  ــكالت اجتماعى با رويكرد قرآنى، اين بود كه از كنار هيچ آيه اى از آيات قرآن نمي گذش چگونگى حل معضالت و مش
اينكه اگر نكته اى را در رابطه با معالجه امراض مختلف اجتماعى در آن مى يافت، استخراج مى كرد. همچنين ايشان در زمينه مسائل 
ــخ درست و  ــود، تا بتوان به آنها پاس ــتحدثه فقهى به خصوص معامالت و مناكحات، بر اين باور بود كه بايد باب اجتهاد را گش مس

متناسب با مقاصد شريعت داد.

كليدواژه ها: محمد عبده، تفسير، روش تفسيرى، مسائل اجتماعى و فقهى.

روش شـيخ محمد عبده 
در تفسـير مسـائل اجتماعى و فقهى قرآن
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طرح مسئله
دعوتگران و مجّددان مسلمان به ويژه مفسران قرآن، عامل اصلى 
ــلمانان را دورى و بيگانگى آنان از  عقب ماندگى و انحطاط مس
ــى  ــم حقيقى و آموزه هاى قرآنى مى دانند. اين وضعيت ناش تعالي
ــلمانان به مصرف بى رويه و  ــى و روى آوردن مس از خودباختگ
كوركورانه فراورده هاى غربى و عمل مبتنى بر آموزه هاى عقالنى 
ــلمان، راه برون رفت از  ــرى مى باشد. مصلحان مس و تجارب بش
ــد و سعادت  ــتيابى به رش ــكالت و معضالت گوناگون و دس مش
ــلمانان به آموزه هاى قرآنى  واقعى را در تغيير رويكرد و نگاه مس
ــدن دگر آموز،  ــال الهورى: «دي ــول عالمه اقب ــد و به ق مى دانن
ــير تحول خود قرار داده  ــنيدن دگر آموز»1 را نصب العين مس ش
ــاركت فرامين الهى  ــه نفوذ و مش ــترش دامن و در صددند با گس
ــى و  در عرصه هاى مختلف اجتماعى، اخالقى، اقتصادى، سياس
ــانند. به  ــود را به نيكويي به انجام رس ــنگرى خ ...، وظيفه روش
همين خاطر آشنايى با آموزه هاى قرآنى از ديدگاه مفسرانى چون 
محمد عبده، نقشى مؤثّر در به صحنه آوردن مجّدد قرآن و معرفى 
ــاد تغيير و تحول در رويكرد  ــتاى ايج راهكارهاى عملى در راس

مسلمانان براى فهم دقيق تر كالم خداوند ذوالجالل دارد.

زندگى نامه شيخ محمد عبده
ــال 1266ق/ 1845م، در شهر «حصه  ــيخ محمد عبده در س ش
شبشير» از شهرهاى منطقه غرب مصر تولد يافت. او درباره خود 
ــيدم، اين  چنين مى گويد: «اولين چيزى كه دريافتم و به آن انديش
ــتم و پدر و مادرم چه كسانى هستند؟  ــى هس بود كه من چه كس
ــان آغاز براى پدرم، احترامى خاص قائل بودم و از هيبت  از هم
ــخن  ــنجيده و به ندرت س خاصى در دلم برخوردار بود؛ چون س
ــكناتش وقار و متانت خاصى داشت.  مى گفت و در حركات و س
ــاه مى داد و داراى عزت  ــگان را اكرام مي كرد و غريبان را پن هم
نفس بود. اما مادرم بيچارگان را مورد لطف و شفقت قرار مى داد 
ــت. بنابراين آثار  و و اين كار را فرمان بردارى از خداوند مى دانس

تربيت آنان در تمام مراحل زندگى همراه من بود».2
ــپس به مركز تدريس در شهر  ــت قرآن را حفظ نمود، س او نخس
ــد و از آنجا به دانشگاه األزهر  ــهرهاى مصر) وارد ش طنطا (از ش
ــدآبادى مالقات كرد و  ــيد جمال الدين اس ــت. در قاهره با س رف
ــرار داد. در  ــخت او را تحت تأثير ق ــيد جمال الدين س افكار س
ــتغال ورزيد و شروع  ــگاه األزهر به تدريس اش دارالعلوم و دانش
ــا رويكردى جديد  ــاره آزادى خواهى ب ــر افكار خود درب به نش
ــالمى دعوت كرد  ــى و اصالح در عالم اس ــود. وى به نوگراي نم

1 . ر.ك: ديوان اقبال، ص67.
2 . «مذكرات اإلمام محمد عبده»، صص30و31.

ــه كاران را برانگيخت و از مقامش  ــن امر كينه ورزى محافظ و اي
ــركت در  ــال 1300ق/ 1882م به خاطر ش ــزل گرديد. در س ع
ــروت و پاريس اقامت گزيد. در  ــد و در بي قيام العرابية، تبعيد ش
ــرد و با او مجله «عروة  ــيد جمال را مالقات ك پاريس دوباره س
ــال 1889م به مصر بازگشت و  ــر كردند. در س الوثقى» را منتش
مفتى ديار مصر شد و در اين منصب باقى ماند. سرانجام در سال 
1323ق/ 1905م در شهر اسكندريه در 57 سالگى از دنيا رفت. 
ــيارى تأليف كرد. از مهم ترين آنها مى توان «رسالة  او كتابهاى بس
ــام برد. وى همچنين در  ــالم و النصرانية» را ن التوحيد» و «اإلس
تفسير قرآن روش جديدى را برگزيد كه جمعى از علما از جمله 
ــيدرضا و مصطفى مراغى از آن روش پيروى كردند.3  محمد رش
ــتادش، با روش او از  ــيدرضا پس از مرگ اس اگرچه محمد رش

جمله تفسير به مأثور و بيان اقوال فقيهان موافق نبود.
روش شيخ محمد عبده در تفسير قرآن

ــف و اظهار و آشكار نمودن است و  ــير در لغت به معنى كش تفس
ــى و معنوى داللت دارد. اما از نظر  ــى و غير حس ــف حس بر كش
ــت از توضيح معنى آيه و شأن نزول آن به  اصطالحى عبارت اس
شكلى كه ابهام را از آن بزدايد. بنابراين علم تفسير در ميان ساير 
ــته توجه و عنايت  ــگاه ويژه اى برخوردار و شايس ــوم از جاي عل

بيشترى است.4
ــى كلى دستاوردهاى تفسيرى شيخ محمد عبده، با روش  با بررس
ــيرى او آشنا شده و از آن رهگذر با ديدگاههاى او پيرامون  تفس

آموزه هاى قرآنى آشنا مى شويم.
ــى ام پرداخت كه مورد  ــير جزء س ــه عبده در آغاز به تفس عالم
استفاده قرآن پژوهان قرار گرفت. او در اين تفسير نهايت كوشش 
ــائل خالفى به كار  ــارات و دورى از بيان مس ــهيل عب را در تس
ــت، به طورى كه در فهم آن نيازى به كسب علوم متداول جز  بس
ــن نيت و سالمت نفس نبود. عالمه عبده در آغاز ماه محرم  حس
ــرد و بعد از اتمام  ــير قرآن را از ابتدا آغاز ك ــال 1317ق تفس س
ــوره نساء در نيمه محرم سال 1323ق به سراى باقى  آيه 136 س
ــاگردانش به ويژه  ــتافت. البته درسهاى تفسيرش به وسيله ش ش
ــد و در مجله المنار آن زمان به  ــيدرضا جمع آورى ش محمد رش

چاپ رسيد.
ــى بود كه در ميان علماى األزهر آن  ــيخ محمد عبده تنها كس ش
ــا هرگونه تقليد كوركورانه  ــان اهل تجديد و نوگرايى بود و ب زم
ــهاى متعددى در بيان  ــير از روش ــت مى ورزيد. او در تفس مخالف
مسائل اجتماعى، فقهى و مبهمات قرآن بهره مى جست. به همين 
خاطر از عنصر عقل در تحقيقات و پژوهشهايش استفاده مى كرد 

3 . الموسوعة العربية الميسرة، ص1661.
4 . التعريفات، ص28؛ تهذيب اللغة، ج12، ص407.
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ــيارى از  ــز بر روش متقدمان خويش باقى نماند و در بس و هرگ
ــه پرداخت، به  ــه مخالفت عالمان ــا آراء و نظرات آنها ب ــوارد ب م
طورى كه بيشتر اهل علم زمانه اش بر او خشم گرفتند و هم زمان، 
ــذب نمود و اين همان  ــوى خود ج دلهاى مريدان و محبان را س
آزادانديشى عقلى و انقالب عليه گذشته بود كه بر روش تفسيرى 

عبده سايه افكنده است.
ــود را در فهم كتاب خدا  ــيرى خ ــيخ محمد عبده رويكرد تفس ش
ــانها  ــت كه انس ــاور بنا نهاده بود كه اين كتاِب دينى اس ــر اين ب ب
ــر دارد، فرا  ــعادت دنيا و آخرت را درب ــوى آنچه كه س ــه س را ب
ــعادت  مى خواند؛ چون معتقد بود كه مقصد واالى قرآن تأمين س
ــر را خادم نيل به اين  ــت و هر چيز ديگ دنيا و آخرت انسانهاس

هدف مى دانست.
ــاس رويكرد تفسيرى و فهم آموزه هاى قرآنى  او اين اصل را اس
ــرانى نمود كه  ــش قرار داده بود و انتقاد خود را متوجه مفس خوي
ــته و بيشتر مشغول  ــّلم و مهم قرآنى را مغفول گذاش اين اصل مس

بررسى نكات بالغى و نحوى و فقهى بودند.
شيخ محمد عبده  قائل به دو گونه تفسير بود:

1. تفسيرى كه ميان خوانندگان و خدا و كتابش فاصله مى اندازد 
ــارات و  ــل الفاظ قرآن و اعراب جمالت و اش ــتر به تحلي و بيش
ــته نيست نام تفسير بر آن نهاده  نكته هاى فنى مى پردازد كه شايس

شود، بلكه نوعى تمرين فنون نحوى و بالغى و غير آنهاست.
ــده است و  ــر متوجه فهم مقصود از كالم ش ــيرى كه مفس 2. تفس
بكوشد تا حكمت تشريع عقايد و احكام را دريابد، به طورى كه 
بتواند دلها را جذب هدايت ربانى نموده و انگيزه عمل به هدايت 
ــد. البته اين به آن معنى نيست كه شيخ محمد عبده  را قّوت بخش
ــت، بلكه  ــته اس پرداختن به جوانب فنى و بالغى را مغفول گذاش
ــزد كند. همچنين در  مى خواهد اهميت توجه به اين جنبه را گوش
ــت كه قرآن  ــيخ عبده بر اين باور اس رابطه با محوريت قرآن، ش
پيرو چيزى يا كسى نمى شود، بلكه همه كس و همه چيز با ميزان 
قرآن مورد ارزيابى قرار مى گيرند. به عنوان نمونه عقيده از قرآن 
گرفته مى شود، بنابراين اصحاب مذاهب نبايد آراء و نظرات خود 
را در حوزه هاى مختلف بر قرآن تحميل و آيات را به نفع مذهب 

خود تأويل كنند.5

ويژگيهاى تفسيرى شيخ محمد عبده
ــيار ارزشمند قرآن از نگاه شيخ محمد عبده اين  از آموزه هاى بس
است كه مى گويد: اگر باورها و اعتقادات خود را بر قرآن عرضه 
كنيم؛ متوجه ميزان هدايت يافتگى يا گمراهى خود مى شويم. اما 
اگر نظر خود را بر قرآن تحميل كنيم، ميزان به هم مى ريزد و قادر 

5 . تفسير المنار، ج1، صص24و25.

به تشخيص هدايت از گمراهى نخواهيم بود.6 نيز در تفسير سوره 
فاتحه مى گويد: من معتقدم كه بايد قرآن ميزانى باشد كه همه آراء 
ــوند و صحت و سقمشان با آن سنجيده  و مذاهب بر آن عرضه ش
ــود، نه اينكه آراء و مذاهب ميزانى شوند كه قرآن با آنها مورد  ش
ارزيابى قرار گيرد. او در درس تفسير، احوال مخاطبان را مد نظر 
قرار مى داد و دروس تفسير را با توجه به توانمنديهاى آنان تنظيم 
ــيدرضا در مورد او مى گويد: روش او در  ــاگردش رش مى كرد. ش
ــير بود و هميشه آنچه را كه ساير  ــير بسيار شبيه كتابت تفس تفس

مفسران نگفته بودند، مورد بحث قرار مى داد.7
ــر ديدگاهش پيرامون  ــيرى او كه بيانگ ــر ويژگيهاى تفس از ديگ
آموزه هاى قرآنى است، اعتماد بر عقالنيت در تفسير قرآن بود و 
ــه را مى پذيرفت كه با عقل و قلبش موافق بود. قبل از درس  آنچ
ــيرش از  ــيرى مراجعه نمى كرد، مبادا در تفس ــير به هيچ تفس تفس
ــاير مفسران متأثر شود و به ندرت به تفاسير ديگر توجه  اقوال س
ــت و با نگاهى نقادانه آن  ــير جاللين اعتماد داش مى نمود. به تفس
ــت كه در يك جمله  ــه مى كرد.8 نگارنده بر اين باور اس را مطالع
ــيرى او را به اين صورت خالصه نمود و آن  ــوان روش تفس مى ت
ــه چينى نبود، بلكه اهل ابداع و  ــير معتقد به خوش اينكه در تفس
ــود كه خداوند در روز  ــت و باغبانى بود. او بر اين باور ب خالقي
ــؤال نمى كند، بلكه  ــت از كالم مردمان و آنچه فهميده اند، س قيام
ــاد و هدايت نازل فرموده است،  ــد كه براى ارش از كتابى مى پرس
اينكه آيا رسالت من به شما رسيد؟ يا در آنچه به شما رسيد تدبر 
ورزيديد؟ آيا به راهنماييهاى قرآن عمل كرديد؟ آيا از ارشادهاى 

پيامبر بهره برديد؟9
ــت از قرآن مى گويد: مقصود من از  همچنين در رابطه با فهم درس
فهم صحيح، فهمى برخاسته از ذوقى سليم مى باشد كه از مباحث 
شگفت انگيز و ارزشمند قرآن سرچشمه گرفته باشد و صاحبش 
ــت تأثير قرار دهد كه از همه چيز فاصله بگيرد و با  را چنان تح
ــنايى غزنوى  ــرآن مأنوس و مألوف گردد.10 تا بتواند به قول س ق

جمال عروس دلرباى قرآن را نظاره كند:
ــدازد/ كه دارالملك ايمان  ــروس حضرت قرآن نقاب آنگه بران ع

را مجرد بيند از غوغا
ــت جز نقشى/ كه از خورشيد  عجب نبود گر از قرآن نصيبت نيس

جز گرمى نبيند چشم نابينا.11

6 . التفسير و المفسرون، ج2، ص384.
7 . تفسير المنار، ج5، ص83، با تصرف و تلخيص.

8 . همان، ج1، ص59.

9 . همان، ج1، ص26.
10 . همان، ج1، ص25.

11 . ديوان سنايي، ص432.
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روش تفسـيرى شـيخ محمـد عبـده پيرامون 
مسائل اجتماعى

ويژگى عالمه عبده در رابطه با چگونگى حل معضالت و مشكالت 
اجتماعى با رويكرد قرآنى، اين بود كه از كنار هيچ آيه اى از آيات 
ــت، مگر اينكه اگر نكته اى را در رابطه با معالجه  قرآن نمي گذش
ــتخراج مى كرد. به  امراض مختلف اجتماعى در آن مى يافت، اس
ْبِر»12 مى گويد: صبر  عنوان نمونه در رابطه با آيه «َوَتَواَصْوا بِالصَّ
ــقتها و رضايت به آنها را  ــت كه تحمل مش ــه اى در نفس اس ملك
ــاس همه كماالت  ــان مى كند. او معتقد بود كه صفت صبر اس آس
اخالقى است و هيچ مصيبتى ناخوشايندتر از فقدان يا ضعف صبر 
ــت؛ زيرا هر امتى كه صبر نداشته باشد، همه چيز  ــان نيس در انس
ــف مى گرايد و تمام مظاهر قدرت و توانمندى را از  در او به ضع
ــت مى دهد. همچنين پيرامــون وسايل دعوت به سوى خير  دس
ــه به مقتضاى حـال و زمــان،  ــت ك مى گويد: بر علما واجب اس
علل پيشرفت و انحطاط تمدنها را بازشناسند و در راستاى ايجاد 
ــتى ميان عقـل و نقل و بازگرداندن نفوس از مسير شقاوت به  آش
ــوى سعادت و استفاده از تكنولوژى جديد در راستاى تبليغ و  س

دعوت به سوى دين خدا گامهاى مؤثر بردارند.13
چنان كه گفته شد، عالمه شيخ محمد عبده از مصلحان و مجّددان 
ــمـار مـى رود كه رويكردهاى تفسيرى او برگرفته  معـاصر به ش
ــت. خالصـه دعوت او به تجديد  از دعوت به تجديد در دين اس
در دين، در دو امر تجلى مى يابد: 1. آزادسازى افكار و انديشه ها 
ــد و بند تقليد كوركورانه و فهم دين از منابع اصلى اش يعنى  از قي
ــودن باب اجتهاد؛ چون دعوت او  كتاب و سنـت صحيح 2. گش
ــالم نبود، بلكه مقابله  به تجديد دين به معنى تغيير دادن اصول اس
ــتفاده از هر قديم اصيل و هر جديد مفيد  با جهل و خرافات و اس

بود.14
از همين رهگذر، مى توان به مواردى از ديدگاههاى تجديدى وى 

اشاره كرد كه شامل بيان آموزه هايى قرآنى است:
به عنوان مثال در رابطه با عبارت «ِمْن َقِريٍب» در آيه 17 سوره 
ــاء مى گويد: منظور از «ِمْن َقِريٍب» زمانى است كه شهوت و  نس
هواى نفس تنزل پيدا مى كند يا شعله هاى خشم و غضب فروكش 
مى كند و عقل و دين شخص تائب بازمى گردد. به عبارتى، منظور 
ــان مؤمن بعد از ارتكاب گناه  ــت؛ يعنى انس زمان پس از گناه اس
ــود و بدون تأخير توبه كند. حال اگر گناه در  ــرعت  نادم ش به س

12 . عصر، 3.
13 . تفسير جزء عم، ص147؛ مجموعة تفسير الفاتحه و ست سور من 

خواتيم القرآن، صص89-87.
ــالمى و المفهوم التغريبى،  14 . تجديد الخطاب الدينى بين المفهوم االس

صص245-240.

آستانه مرگ واقع گردد و بالفاصله بعد از آن توبه صورت پذيرد، 
ــِذي َيْقَبُل التَّْوبََة َعْن  ــت و اين معنا از آيه «َوُهَو الَّ قابل قبول اس
ــه از آيه «ِإنََّما التَّْوبَُة َعَلى  ــاِدِه»15 گرفته و عدم تأخير در توب ِعَب
ــوَء بَِجَهالٍَة ُثمَّ َيُتوبُوَن ِمْن َقِريٍب»16 فهميده  اِهللا لِلَِّذيَن َيْعَمُلوَن السُّ
ــود. اما عدم پذيرش توبه بعد از ارتكاب گناهان متعدد، از  مى ش
َئاِت»17 فهميده مى شود كه  يِّ آيه «َولَْيَسِت التَّْوبَُة لِلَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَّ
َئاِت» در اين آيه،  يِّ وَء» در آيه قبل و كلمه «السَّ مقايسه لفظ «السُّ

نشان دهنده ارتكاب گناهان بى شمار است.18

روش تفسيرى شيخ محمد عبده در بيان مسائل 
فقهى

ــائل مستحدثه فقهى به خصوص  ــيخ محمد عبده در زمينه مس ش
ــد باب اجتهاد را  ــر اين باور بود كه باي ــالت و مناكحات، ب معام
گشود، تا بتوان به آنها پاسخ درست و متناسب با مقاصد شريعت 
ــم بيمه عمر از لحاظ فقهى  ــه عنوان نمونه در رابطه با حك داد. ب
ــركت بيمه گر و فردى منعقد  ــد: اگر چنين عقدى ميان ش مى گوي
ــاط مبلغى را به آنها بپردازد  گردد مبنى بر اينكه فرد به طور اقس
و بعد از اتمام اقساط، سرمايه خود را با سود حاصله از تجارت 
ــود تحويل بگيرد و بعد از  ــركت بيمه گر در صورت حيات، خ ش

خود به ورثه برسد؛ جايز است و از نظر شرعى اشكال ندارد.19
ــتراط نيت در طالق صريح را  ــئله اش در رابطه با مناكحات، مس
الزم مى داند؛ زيرا دليلى جدى بر عزم راسخ مرد در طالق دادن 
ــاير علما كه قائل  ــت و با اين رأى، مخالفت خود را با س زن اس
ــتند، اعالم نمود. همچنين  ــتراط نيت در طالق صريح نيس به اش
ــت، ُمكَره، هازل و ُمخطئ قائل به عدم وقوع طالق  در مورد مس
آنهاست؛ چون واقع شدن طالق آنها با روح شريعت منافات دارد. 
او مى گويد: نمى توانم بپذيرم كه طالق به مجرد تلفظ به يك كلمه 
واقع شود، هرچند صريح هم باشد، مگر اينكه الفاظ دليلى صادق 
ــند، نه آنچه فقها گفته اند كه طالق همان تلفظ  بر وجود نيت باش
ــت كتابهاى فقهى  ــد و به همين عل ــه حروف (ط.ل.ا.ق) مى باش ب
ــد. او  مملّو از الفاظ طّلقتك، أنِت طالق، علّى الطالق و ... مى باش
مى گويد: طالق از لحاظ اهميت مانند ازدواج است؛ زيرا خداوند 
َكاِح َحتَّى َيْبُلَغ  ــورد ازدواج مى فرمايد: «َوَال َتْعِزُموا ُعْقَدَة النِّ در م
ــاُب َأَجَلُه»،20 عزم در آيه عبارت از عقد قلبى بر انجام فعل  الِْكَت

15 . شورى، 25.
16 . نساء، 17.
17 . نساء، 18.

18 . تفسير المنار، ج4، ص44.
19 . مجله محاماة، شماره 460، ص563.

20 . بقره، 235.
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َالَق َفِإنَّ  ــت و در مورد طالق هم مى فرمايد: «َوِإْن َعَزُموا الطَّ اس
يٌع َعِليٌم»،21 يعنى همچنان كه عزم در ازدواج الزم است،  ــمِ اَهللا َس
در طالق هم الزم است؛ چرا كه ما در زمانى قرار داريم كه مردان 
ــدون قصد و عزم  ــه نمى دارند و طالقها ب ــت ازدواج را نگ حرم
ــراق و جدايى ضربه اى  ــود و همان طور كه مى دانيم ف واقع مى ش
ــاهد،  ــت. پس همچنان كه وجود ش ــك بر پيكر خانواده اس مهل
ــت، بايد شرط صحت وقوع طالق  ــرط صحت وقوع نكاح اس ش
ــه آنچه كه از آيه «َذلُِكْم ُيوَعُظ بِِه َمْن  ــم قرار بگيرد. با توجه ب ه
ــقِ اَهللا َيْجَعْل لَُه َمْخَرًجا»22  ــُن بِاِهللا َوالَْيْوِم اْآلَِخِر َوَمْن َيتَّ َكاَن ُيْؤِم
ــتنباط است، آيا اين آيه فرمان صريح به گرفتن شاهد را  قابل اس
ــش از آن از قبيل طالق و رجوع  ــر ندارد، در مواردى كه پي درب
ــت؟ و در نهايت شيخ عبده  ــاك و فراق آمده اس از طالق و امس
پيشنهاد مى كند كه طالق زمانى صحيح است كه در حضور قاضى 

و دو شاهد واقع شود.23

نتيجه گيرى
ــتنباط و استخراج  ــيخ محمد عبده در اس ــيرى ش 1. ديدگاه تفس
آموزه هاى قرآنى، نياز عصر ماست؛ زيرا ايشان از كنار هيچ آيه اى 
ــر نكته اى را در رابطه  ــت، مگر اينكه اگ از آيات قرآن نمي گذش
ــتخراج  ــا معالجه امراض مختلف اجتماعى در آن مى يافت، اس ب
ــه و رهانيدنش از  ــراى آوردن قرآن به صحن ــرد. بنابراين ب مى ك

21 . بقره، 227.
22 . طالق، 2.

23 . األعمال الكاملة، ج2، صص114-123، با تلخيص و تصرف.

مهجوريت، به قول عالمه اقبال الهورى بايد «ديدن دگر آموخت 
و شنيدن دگر آموخت». 

ــيرى  2. نوگرايى و تجديد، يكى از مهم ترين مبانى و اصول تفس
ــهاى تفسير و  ــت و او در جاى جاى درس ــيخ محمد عبده اس ش

ديگر آثارش به تبيين و تعليل ضرورت آن مى پردازد.
3. ايشان با ارائه داليل متعدد و نمونه هاى متنوع و مكرر، بر آن 
ــت مخاطبان خود را قانع سازد كه قرآن كتاب ديـروز، امروز  اس
و فرداى جامعه بشرى است. بنابراين با اين نگاه به تعامل با قرآن 
ــخگوى نيازهاى گوناگون  ــت آنچه را كه پاس پرداخت و توانس
ــت، در قالب آموزه هاى عملى قرآن به نسل ما تقديم  ــرى اس بش

نمايد.
ــيخ محمد عبده از  ــيرى و فقهى متجّددانه ش 4. ديدگاههاى تفس
ــد موضوع تحقيقهاى  ــت كه مى توان غناى ويژه اى برخوردار اس
ــائل مستحدثه فقهى به  ــان در زمينه مس گوناگون قرار گيرد. ايش
ــود كه بايد باب  ــات، بر اين باور ب ــوص معامالت و مناكح خص
ــت و متناسب با  ــخ درس ــود، تا بتوان به آنها پاس اجتهاد را گش

مقاصد شريعت داد.
ــاختن آموزه هاى قرآنى، در گرو  5. چگونگى تطبيق و عملى س
ــتفاده از نگاه توسعه يافته شيخ  ــت. همچنين اس فهم دقيق آنهاس

محمد عبده در استنباط اين آموزه ها، بسيار رهگشاست.
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