«تفسیر کاشف»
نمونه عملی و عینی از تفاسیر تقریبی معاصر شیعی
سید محمد فیاض صادقیان تالشی
از اهل سنت
چکیده
کتب تفسیری راهی برای درک و فهم بهتر و بی واسطه منظور و مطلوب پروردگار متعال از بندگانش در
قرآن است .متأسفانه در طول دورههای مختلف تاریخ اسالمی ،این علم با سالیق و عالیق افراد و جریانات
سیاسی و مذهبی گوناگون مخلوط گشته و جنبه حزبی ،مذهبی و سلیقهای به خود گرفته است .اما با پیدایش
تفاسیر تقریبی ،جنبههای مذکور کمرنگ شده و در جهت اتحاد و همبستگی آحاد مسلمان فارغ از هر رنگ
فرقه و حزبی قدم برداشته شده است .در این مقاله سعی شده جنبههای تقریبی و اصول نگارشی یکی از این
تفاسیر تقریبی شیعه ،یعنی تفسیر کاشف اثر شیخ محمدجواد مغنیه مورد بررسی علمی و تطبیقی قرار گیرد.
کلید واژهها :تفسیر ،تقریب ،مغنیه ،الکاشف.

مقدمه
در قرون اول و دوم هجری ،تالش مؤثری برای تدوین تفسیر قرآن صورت نگرفت و علم تفسیر به صورت علمی مجزا
و مشخص وجود نداشت ،بلکه تفسیر آیات از خالل کتب مختلف با موضوعات متفاوت دریافت میشد که این روند تا
ابتدای قرن سوم هجری ادامه داشت .اما این قرن همانطور که نسبت به تدوین سنت به دوران طالئی مشهور است ،نسبت
به نگارش تفسیر نیز قرن آغازین به حساب میآید .بزرگترین کتاب تفسیری این قرن در میان اهل سنت ،تفسیر ابوجعفر
طبری بود که به لحاظ شیوایی و ارزشمندی بسیار برجسته بود و این تفسیر به عنوان نمونه و الگوی تفاسیر بعد از خود قرار
گرفت .اما شیعیان نیز همگام با اهل سنت ،دست به کار شده و اولین تفاسیر شیعی -تفاسیر سهگانه -را در این قرن تدوین
نمودند .بعد از این تفاسیر ،شیخ الطائفه ،شیخ طوسی در قرن پنجم به عنوان نماینده تفکر اعتدالی ،با نگارش تفسیر «التبیان»،
روند اعتدال در تفسیر قرآن در میان تشیع را آغاز نمود؛ به نحوی که این تفسیر ،الگوی میانهروها در نگارش تفاسیری بود
که بعد از وی به نگارش درآمد .این روند تا عصر حاضر نیز ادامه داشته و اکنون نیز شاهد برخی از تفاسیر شیعی هستیم
که از نظر میانهروی کمتر از تفسیر طوسی نیستند که نمونه بارز و عملی این تفاسیر تقریبی و را میتوان در تفسیر محمدجواد
مغنیه به نام «الکاشف» مشاهده کرد.
تفسیر الکاشف و اصول نگارش تفسیری آن
به طور کلی ،تدوین تفسیر در میان شیعیان با فرا رسیدن قرن سوم هجری آغاز شد .در این قرن ،سه کتاب تفسیری شیعی
به نگارش درآمدند :تفسیر منسوب به امام حسن عسکری ،تفسیر عیاشی و تفسیر قمی .همۀ این تفاسیر ،نماینده تفکر ی در
شیعیان جعفری بودند .اما بعد از این تفاسیر سهگانه ،شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی ( ،)460-385کتاب خود را با عنوان
«التبیان» به عنوان نماینده تفکر اعتدالگرایی به نگارش درآورد .وی اصول و قواعدی را برای تفسیر وضع نمود و آن را در
تفسیر خویش تطبیق داد .وضع به همین منوال بود تا در قرن ششم هجری ،امام مفسرین شیعی ،ابوعلی طبرسی کتاب تفسیری
خویش را با عنوان «مجمعالبیان» عرضه کرد .وی نیز همان روش اعتدالی شیخ طوسی را ادامه داد و تا حد زیادی هم متأثر
از او بود .بعد از این دو رویکرد به تفسیر ،تفاسیر شیعی که به منصه ظهور رسیدند ،یکی از دو روش افراط یا اعتدال را در
پیش گرفتند ،البته برخی دیگر نیز در میان این دو روش توافقی حاصل کردند.
هر چند که در قرون گذشته ،تفسیری معتدلتر و میانهروتر از کتاب تفسیری شیعی ،التبیان شیخ طوسی یافت نمیشد،
ولی امروزه شاهد برخی از تفاسیر شیعی هستیم که از نظر میانهروی کمتر از این تفسیر نیستند؛ از جملۀ این تفاسیر میتوان
به دو کتاب معاصر اشاره نمود :یکی تفسیر «البیان فی تفسیر القرآن» اثر سید ابوالقاسم موسوی خوئی نجفی ،از مراجع عظام
شیعۀ عراق است .متأسفانه به جز جلد اول این کتاب که شامل مقدمه و تفسیر سوره فاتحه است ،سایر جلدهای آن به چاپ

نرسیده است .این کتاب ،طرفدار اعتدالگرایی بود و از افراطگری بسیار به دور است .نویسنده در مقدمه این کتاب برای
بیان اصول تفسیری خود میگوید« :خواننده مرا خواهد دید که من در این تفسیر از ظواهر قرآنی و محکمات آن و آنچه
که به تواتر یا به طریق صحیح از آثار وارده از اهل بیت پیامبر(ص) آمده و یا آنچه که عقل سلیم و فطرتی که خداوند آن
را همراه درونی قرار داده است انتخاب کردهام ،همانگونه که پیامبر و اهل بیتش را حجت بیرونی قرار داده پای فراتر
نگذاردهام .همچنین خواننده میبیند که از خود آیه برای فهم و درک معانی آیات دیگر استفاده کردهام و سپس اثرهای
روایت شده را برای این کار و برای بیان اصول تفسیر به کار گرفتهام( ».خوئی1394 ،ق .)22 :کتاب دوم ،نوشتۀ دانشمند شیعی
اهل لبنان مشهور به محمدجواد مغنیه است .این کتاب نمونه دیگری از اعتدالگرایی و میانهروی در قرن حاضر همچون
کتاب «التبیان» طوسی در قرون گذشته است .پیش از بحث در مورد نکات اصول تفسیری در این کتاب ،ابتدا مختصری از
زندگینامه و خدمات عالمه مغنیه را ارائه میکنیم:
شیخ محمدجواد مغنیه(1400-1322ق) ،فرزند شیخ محمد مغنیه در روستای طیردبا از توابع شهر صور متولد شد .وی در
سال  1343برای کسب علم به نجف اشرف رحل سفر بست و نزد علمای بزرگ شیعی آن زمان همچون سید ابوالقاسم
خوئی ،سید حسن الحامی ،شیخ محمدحسین کربالیی ،سید محمدسعید فضلاهلل علوم اسالمی را فرا گرفت و به سال 1355
به لبنان بازگشت .وی در سال 1948م بعنوان قاضی در بیروت منصوب شد و سپس در سال  1949به عنوان مشاور دادگاه
عالی شرعی شیعی و در سال  1951به سمت رئیس این محکمه تعیین گردید .او در سال  1963به قاهره رفت و با شیخ
األزهر ،شیخ محمود شلتوت مالقات نمود .از مغنیه ،بیش از  60عنوان کتاب به یادگار مانده است که عناوین برخی از آنها
عبارتند از:
الکاشف فی تفسیر القرآن ،الشیعۀ و التشیع ،معالم الفلسفۀ اإلسالمیۀ ،الحسین و بطلۀ کربالء ،االثنا عشریۀ و أهل البیت،
شبهات الملحدین و اإلجابۀ عنها ،الشیعۀ فی المیزان ،نظرات ،التصوف و الکرامات ،المهدی المنتظر ،اإلسالم مع الحیاة،
فلسفۀ الوالیۀ ،فقه اإلمام جعفر الصادق ،إمامۀ علی بین العقل و القرآن ،هذی هی الوهابیۀ ،إسرائیلیات القرآن ،اإلمام علی
علیه السالم و علم األخالق ،الوجودیۀ و الغثیان ،التفسیر المبین ،الشیعۀ و الحاکمون ،الفقه على المذاهب الخمسۀ ،الحسین و
القرآن ،فی ظالل نهج البالغۀ( .ابن رمضان1418 ،ق)470/1 :

وی شخصیتی بسیار شجاع بودند و هر گونه تحجر و جمود را به مبارزه میطلبید ،وحشت فکری را از خود دور کرده و
مراکز با نفوذ اجتماعی را ترغیب و تشویق میکرد .او نمونهای کمنظیر از عالم دینی شیعی از خود به نمایش گذاشت.
عالمی آزاداندیش و شجاع که در مبانی و مبادیاش به هیچ وجه سازشکار نبود و در بیان آرا و افکارش از حق کوتاه
نمیآمد .مغنیه در سال  ،1951مقالهای با عنوان «نحو فقه اسالمی فی اسلوب جدید» نوشت که در آن می خوانیم:

«ما معتقدیم اسالم ،شریعتی جاویدان است که با ویژگی انعطافپذیری و تطبیقپذیری با زمانهای مختلف از دیگر ادیان
متمایز است .اقتباس شرایع و مکاتب دیگر از شریعت اسالم بسیار بوده است ،اما این امر مانع نمیشود که ما حق را نگوییم
و آن اینکه در کنار این ویژگی بارز ،احکامی در این شریعت هست که جهل و تعصب آن را به وجود آورده ،نیاز شدیدی
به تنظیم و تتمیم دارند ،البته این کار از شأن این احکام نمیکاهد و آنها را از عرش برینی که دارند ،پایین نمیآورد .برترین
قوانین ،زمانی پدید میآیند که نتیجه تفکر عمیق و بررسی صحیح بوده و دائم در معرض تعدیل و تغییر و افزودن و کاستن
باشند( ».مغنیه1399 ،ق.)373/ 2 :

وی معتقد بود که زندگی به طور دائم در تحول و تغییر بوده ،شئون و رویدادهای متعدد دارد و هیچ امر کوچک و
بزرگی نیست که نسبت به دوران فقهای سابق تغییر نکرده باشد .بنابراین محال است که احکام ،در حالی که موضوعات
آنها به طور دائم در تغییر هستند ،همانطور جامد و راکد باقی بماند .بدون شک حکم ،متفرع بر موضوع است و ثبوت آن
به ثبوت موضوع است .با از بین رفتن موضوع ،حکم نیز از بین رفته و با تغییر آن ،حکم نیز تغییر میکند .با همین تفکر و
نگرش بود که مغنیه را از فقهای تقریبی به شمار آوردهاند .وی همچنین مقاالت زیادی را برای مجله «دار التقریب بین
المذاهب اإلسالمیۀ» و مجله «رسالۀ اإلسالم» نوشته است .او در یکی از مقاالت خود با عنوان «من اجتهادات اإلمامیۀ»
مینویسد:
«مذاهب مختلف پس از اسالم و پیامبر اسالم(ص) به وجود آمدند .این مذاهب بنا بر اوضاع سیاسی و هدفهای دنیوی
و تفرقه و جدایی به وجود آمدند ،در حالی که اسالم در وضع طبیعی با اهداف انسانی ،برادری و مساوات پدید آمد.
بنابراین تعصب به مذهب خاص ،تعصب سیاسی منحرفی است که آن مذهب را وسیله قرار داده است .شریعت اسالمی،
اصولی ثابت دارد که یک مسلمان ،هر مذهبی که داشته باشد ،آنها را کنار نمیگذارد ،زیرا اختالف و جدال بین مذاهب
در فروعات است .اگر بخواهیم حقانیت یک مذهب را در روش و استنباط حکم از مصادر بشناسیم ،باید تمام اقوال مختلف
در آن حکم را با صرف نظر از گوینده آن بررسی کنیم ،سپس به آنچه که اصول و منطق حکم میکند ،معتقد باشیم .با
انجام این فرایند میتوان مصداق آیه «الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» (زمر )18 ،شد .کسی که از مذهب پیروی کند
و آن را باور کرده ،صرفاً به این دلیل که این مذهب آباء او بوده و بر آن تعصب بورزد و نظر سایر مذاهب را بدعت و
ضاللت بداند ،چنین کسی مصداق این آیه کریمه است که میفرماید« :وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا
عَلَیْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ کَانَ آبَاؤُهُمْ الَ یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَالَ یَهْتَدُونَ» (بقره .)170 ،احترام عالم به خاطر احترام او به حقیقت و حقانیت
است .حقیقت گمشده عالم فرزانه است ،هر کجا آن را بیابد ،بر میگیرد .آگاهی داشتن هر فرقه از نظرات مذاهب دیگر
از مهمترین انگیزههای هموار کردن راه تقریب بین برادران مسلمان است( ».مغنیه1399 ،ق280:ـ.)282

کتاب تفسیری شیخ مغنیه با نام «الکاشف» به عنوان نمونهای عملی از اعتدالگرایی وی است .این کتاب که در هفت جلد
تدوین گشته ،کتابی با زبان تازه و گویا و بدون هر گونه پیچیدگی -چنانکه عادت مؤلف در دیگر تألیفات خود است -
و شامل اشاراتی به برخی از مباحث لغوی و اعرابی است و هر از گاهی به صورت مستقیم وارد تفسیر آیات میشود و
گاهی نیز به معانی آیات ورود کرده و بحثهایی را که از آیات الهام میگیرد ،در ضمن عنوانهایی مستقل مطرح میکند.
این کتاب تفسیری شیعی با وجود مالحظاتی پیرامون برخی از نظرات وارده در آن ،در مجموع کتابی مفید و خوبی است.
برخی از نمونههای اعتدالگرایی و میانهروی شیخ مغنیه در رویکردهای تفسیری وی را میتوان در نکات زیر مشاهده کرد:
 .1روش و منهج تفسیری
بهترین تعریف از روش تفسیری و رویکرد علمی شیخ مغنیه را وی در ضمن نکتههایی ،چنین بیان میکند« :زمانی که به
قرآن نگاه کردم ،آن را در حقیقت و طبیعت خود ،کتاب دین و هدایت و قانونگذاری یافتم که قبل از چیزی ،هدفش
ایجاد زندگی برای تمام مردم است که بر اساسهای سالم بنا شده است و آن زندگی که شامل رفاه و خوشبختی است،
مردم را به سوی امنیت و عدالت رهنمود میکند ...این به آن معنی نیست که من از جهتهای سودمندی که مفسران بزرگ
بدان روی کردهاند ،غافل شدهام  ...خصوصاً پیچیدگیهای فلسفی همانند جبر و اختیار و هدایت و گمراهی و امامت و
عصمت پیامبران و شفاعت و احباط و مرتکبین گناهان کبیره و حساب و کتاب قبر و دیگر مسائل( ».مغنیه1399 ،ق13/1 :ـ.)14

سپس ادامه داده و مینویسد:
«به اسرائیلیاتی که در بعضی از تفاسیر وارد شدهاند ،نگاهی انداختم و دیدم که آنها خرافه و افسانههایی بیش نیستند  ...و
همچنین روایاتی که در اسباب نزول وارد شده بود را کنار گذاشتم و فقط به برخی از آنها اشاره کردم  ...و همچنین نه
خود و نه خواننده را با آوردن ارتباط و مناسبت بین آیات و رابطه آنها با هم مشغول نکردم»( .همان14 /1 ،ـ)15

وی در ادامه بیان منهج و روش خویش در نگارش تفسیر «الکاشف» مینویسد:
«در تفسیر آیات و بیان مراد از آن ،قبل از هر چیز به احادیث صحیح پیامبر(ص) اعتماد کردهام ،زیرا پیغمبر(ص) شارح
و راهی برای شناخت معانی قرآن میباشند« :وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا :آنچه پیامبر به شما دستور
میدهد بگیرید و از آنچه شما را از آن نهی میکند ،بپرهیزید» (انفال )24 ،و هر گاه حدیثی در سنت نیافتم ،به ظاهر و سیاق
آیه اعتماد کردم ،زیرا متکلم حکیم در بیان مراد خویش به آنچه مخاطب از داللت ظاهری آن میفهمد اعتماد میکند،
چنانکه مخاطب نیز از آن ظاهر حکم را میگیرد .و هر گاه آیهای در معنی آیهای دیگر واضحتر و روشنتر باشد ،آنها را
با هم آوردهام تا بهتر روشن شود ،زیرا قرآن یک مصدر دارد وآیات قرآن همدیگر را تفسیر میکنند .و هر گاه لفظ با
حکم عقل در تعارض باشد ،به دلیل وجوب عمل به نقل ،لفظ را جهت هماهنگ شدن با عقل تأویل کردهام .و هر گاه

لفظ با اجماع مسلمین در هر زمان و مکانی بر مسألهای فقهی در تعارض بود ،ظاهر لفظ را بر اجماع حمل کردهام؛ مانند:
«إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاکْتُبُوهُ :هر گاه به همدیگر تا مدت معینی وامی دادید ،آن را بنویسید» (بقره )282 ،کلمۀ
«فاکتبوه» در اینجا بر وجوب داللت میکند ،ولی اجماع بر استحباب نوشتن قرض داللت میکند ،پس ظاهر را بر استحباب
و نه وجوب حمل میکنم .از قول مفسرین مانند حجتی قاطع و دلیلی مستقل استفاده نمیکنم ،بلکه تنها مانند مؤید و
مرجحی برای یکی از نظریات ،هنگامی که لفظ احتمال بیشتر از یک معنی را بدهد استفاده میکنم .به حق مفسرین
تالشهای فراوانی جهت کشف معانی و اسرار و ویژگیهای قرآن کشیدهاند و چنان توجهی به این کتاب کردهاند که به
هیچ کتابی تا به حال اینگونه توجهی نشده است( ».مغنیه1969 ،م.)16 /1 :

 .2التزام عملی به منهج تقریبی در نگارش تفسیر
در این زمینه ،به عنوان نمونه میتوان به روش تفسیری وی در سوره مبارکه فاتحه اشاره کرد .او در تفسیر خود بر آیه
«صِرَاطَ الَّذِینَ أَنعَمتَ عَلَیهِمْ» میگوید« :در بعضی روایتها آمده که «مغضوب علیهم» ،یهود و «الضالین» ،نصاری هستند؛
ولی لفظ آیه عام است و استثناء و تخصیصی در آن بهکار نرفته است ،لذا هر فرمانبرداری شامل نعمت و رحمت
خداوندگار میشود و هر گناهکاری گمراه و مغضوب علیه هست( ».همان.)35/1 ،

 .3واکنش نسبت به تکفیر مسلمانان نسبت به یکدیگر
وی هنگام تفسیر آیات  111تا  113سورة مبارکه بقره به این نکته اشاره میکند که بعضی از یهودیان و مسیحیان ،همدیگر
را تکفیر میکنند ،سپس عنوان «بعضی از مسلمانان نیز بعضی دیگر را تکفیر میکنند» را قرار داده و ذیل آن مینویسد« :و
اگر یهود و نصاری در حکم یک طایفه قرار دارند ،چون تورات به عیسی و انجیل به موسی اعتراف میکند ،قرار گرفتن
شیعه و سنی به عنوان یک طایفه حقیقت و واقعیت میباشد ،زیرا کتاب آنها یکی است که قرآن است و پیامبر آنها نیز یکی
است که محمد(ص) است ،پس چگونه بعضی از این دو فرقه برادران دینی خود را تکفیر میکنند؟! و اگر به این آیه نگاه
کنیم؛ «وَقَالَتِ الْیَهُودُ لَیْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَیْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَیْسَتِ الْیَهُودُ عَلَى شَیْءٍ وَهُمْ یَتْلُونَ الْکِتَابَ  :یهودیان می-
گویند :مسیحیان دارای حق و حقیقتی نبوده و بر چیزی نیستند ،و مسیحیان نیز میگویند :یهودیان دارای حق و حقیقتی
نبوده و بر چیزی بند نیستند» (بقره )113 ،و اگر با آن معنایی که بیان کردیم ،به این آیه نگاه شود و تمامی مفسرین نیز بر آن
اتفاق دارند ،سپس کسی که برادر مسلمان خویش را کافر میداند با آن آیه مقایسه کنیم ،میفهمیم که حالی بدتر از یهود
و نصاری به خود گرفته است .یهود ،نصاری را تکفیر و نصاری ،یهود را تکفیر میکنند« ،وَهُمْ یتْلُونَ الْکِتَابَ» در حالی که
تورات و انجیل را میخوانند ،مسلمان چگونه برادر مسلمان خویش را تکفیر میکند در حالی که قرآن را میخواند؟! پس
باید آنها که زبان خود را با خواندن قرآن میگردانند ،از خدا بترسند و به معانی و مراد آن توجه کنند( ».مغنیه1969 ،م)180/1 :

 .4اصحاب پیامبر "ص" از نگاه مغنیه
مغنیه در تفسیر آیات  72تا  75سورة انفال از صحابه ،مهاجرین و انصار (رض) سخن گفته و میگوید« :هیچ توصیفی
بهتر از وصف امام زین العابدین برای آنها ،آنگاه که با پروردگارش مناجات میکند و طلب رحمت و رضوان را برای
آنها میکند ،نیافتم« :خداوندا! اصحاب محمد را رحم کن خصوصاً آنانی که نیکوکار بودند و در راه یاری پیامبر(ص)
سختیها چشیدند و به یاری پیامبر شتافته و به دعوت او سبقت گرفتند و لبیک دادند ،زیرا دلیل رسالت پیامبر را شنیده
بودند و از همسران و فرزندان خویش به خاطر اظهار کلمۀ حق جدا شدند و با پدران و فرزندان خود در راه اثبات نبوت
پیامبر(ص) و یاری رساندن به ایشان(ص) جنگیدند .خداوندا! آنها را فراموش مکن که به خاطر شما و در راه شما ،همه
چیز را جا گذاشتند و همراه پیامبرت بسوی شما به راه افتادند .خداوندا از آنان راضی باش( ».صحیفۀ سجادیه ،دعای چهارم) و
بعد از آوردن این دعای امام سجاد میگوید« :مالحظه شود :این مناجات در رسالۀ «السجادیه» که شیعه آن را معظم میدارند
آمده است ،و این ردّی است برای همۀ کسانی که میگویند :شیعه به مقام اصحاب بی حرمتی میکند( ».مغنیه1969 ،م:
.)515/3

 .5واکنش نسبت به طرح مسائل تفرقهبرانگیز
مغنیه در تفسیر آیات  35تا  38سورة رعد تحت عنوان «الشیعۀ اإلمامیۀ و الصحابۀ» میگوید« :بعضی از جیرهخواران و
جاهلین به بر پا کردن فتنه و آشوب میان مسلمین جهت تفرقهافکنی عادت گرفتهاند و از طریق افترا و دروغ بر شیعه امامیه
کار را شروع کردهاند ،زیرا بی حرمتی به مقام اصحاب و خدا تلقی کردن علی(ع) و قرار گرفتن تحریف در قرآن را به
شیعه نسبت میدهند ،در حالی که اگر نسبت دادن این ادعا نسبت به کل شیعه درست میبود ،طبرسی در مجمع البیان در
ذیل تفسیر آیه «وَالَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ یَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ :اهل کتاب به آنچه به شما داده شده خوشحال میشوند»
(رعد )36 ،این چنین نمیگفت« :منظور خداوند در این آیه ،اصحاب پیامبر هستند که به ایشان ایمان آوردند و او را تصدیق
کرده و به قرآن داده شده بدانها شاد شدند ،میباشد» ،در حالی که بیشتر علمای اهل سنت همچون ابوحیان اندلسی،
زمخشری ،شیخ مراغی ،بیضاوی و دیگران این آیه را به علمای اهل کتاب تفسیر نمودهاند ،ولی شیعه امامیه آن را به صحابه
رسولاهلل(رض) تفسیر نمودهاند ،اگر شیعیان از مقام صحابه میکاستند ،باید شیخ طبرسی در تفسیر این آیه چیزی غیر از
این میگفت و نظر دیگری را ارائه میداد( ».مغنیه1969 ،م)412/4 :

 .6موضعگیری نسبت به امهات المؤمنین(رض)
مغنیه در تفسیر آیه چهارم سورة مبارکه تحریم که خداوند متعال میفرماید« :إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُمَا وَإِن
تَظَاهَرَا عَلَیْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمَلَائِکَۀُ بَعْدَ ذَلِکَ ظَهِیرٌ :اگر به سوی خدا برگردید و توبه کنید

(خداوند برگشت و توبه شما را میپذیرد) چرا که دلهایتان (از حفظ سرّ که پیغمبر دوست میداشت) منحرف گشته
است و اگر بر ضد او همدست شوید (و برای آزارش بکوشید ،باکی نیست) خدا یاور او است و عالوه از خدا ،جبرئیل ،و
مؤمنان خوب و شایسته و فرشتگان پشتیبان او هستند( ».تحریم )4 ،با اشاره به امالمؤمنین حفصه(رض) و امالمؤمنین
عائشه(رض) میگوید« :اگر توبه کنند و اصالح شوند ،قلب و دل آنها به دستور خداوند و اخالص برای خداوند تمایل
پیدا کرده است و اگر بر همکاری خویش ضد پیامبر اصرار ورزیدند ،بدانند که خداوند ولی و یاریرسان پیامبر خویش
است و جبرئیل و جمیع مالئکه و مومنین صالحین نیز او را یاری میدهند( ».مغنیه1969 ،م.)364/7 :

 .7موضعگیری نسبت به خلفای راشدین
مغنیه بعد از تفسیر سورة لیل میگوید« :شیخ محمد عبده میگوید :مفسرین در اینجا سبب نزولهایی را بیان کردهاند و
گفته شده که این سوره در مورد ابوبکر(رض) نازل شده است .ولی اگر این روایت صحیح باشد ،هیچ مانعی ما را از قبول
آن باز نمیدارد ،ولی معنی این آیات برای همیشه عام هستند( ».همان.)576/7 ،

 .8عدم تعصب و تابع رأی جمهور بودن
مغنیه در تفسیر و مراد از اهل بیت میگوید« :اهل بیت در لغت به معنی ساکنین آن و آل مردی ،به معنای اهل آن (خانواده
آن) است .واژه آل فقط در مورد خانواده مردی که در آن جایگاهی دارد ،بکار برده نمیشود .خداوند در قرآن در دو
آیه ،کلمه اهل بیت را به کار برده است :نخست؛ آیه  73سوره هود« :رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَکَاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ» ،و دیگری؛
آیه  33سوره أحزاب« :إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً» .مفسران متفقند که منظور از اهل
بیت در آیه اول ،اهل بیت ابراهیم خلیل(ع) است و منظور از اهل بیت در آیه دوم ،خانه محمد بن عبداهلل(ص) است .به
همین خاطر مسلمانان ،واژه اهل بیت و آل البیت را مخصوصاً در مورد اهل خانه محمد(ص) بکار میبرند؛ به گونهای که
این واژه ،اسم علم برای آنها مشهور گشته است؛ به طوری که غیر آنها برداشت نمیشود مگر اینکه قرینهای بر غیر آنها
باشد؛ همانند اینکه شهر یثرب ،به مدینۀ الرسول(ص) مشهور گشته است .مسلمانان در تعداد همسران پیامبر(ص) اختالف
کردهاند؛ برخی تعداد آنها را هجده زن و برخی دیگر تعداد آنها را یازده زن برشمردهاند .به هر حال ایشان سی و هفت
سال را با همسرانشان به سر کردند و در طی این مدت ،صاحب پسران و دخترانی شدند که فقط یکی از آنها ،یعنی دخترش
فاطمه بعد از وفاتشان باقی ماند .مسلمانان بر این نیز متفند که علی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین از آل بیت
پیامبر(ص) به شمار میآیند( ».همان)447 ،

 .9تعریف و تمجید از مهاجرین و انصار(رض) و کسانی که از سنت آنان پیروی میکنند

ارادت داشتن مغنیه نسبت به صحابه(رض) و تعریف و تمجید از آنان به وضوح قابل مشاهده است .وی در تفسیر این آیه
خداوند که میفرماید« :لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ» (حشر )8 ،مینویسد« :این به خاطر بر حق
بودن ایشان و برپای داشتن دستورات اسالم و فداکاری در راهش است« .یَبْتَغُونَ فَضْالً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَیَنصُرُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُوْلَئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ» ،با ایمان و سخن و عمل و به وسیله این مهاجرین و همانندشان از انصار بود که اسالم
استقامت ورزید و در شرق و غرب زمین منتشر گشت و جای تعجب نیست ،زیرا رهبرشان محمد(ص) بود و آنان نیز امتی
فاسد نبودند که رهبری خوب داشته باشند« .وَالَّذِینَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَاإلِیمَانَ مِن قَبْلِهِمْ» ،منظور از «الذین» انصار هستند ،و
«تبوءوا» ،یعنی ساکن شدند ،و «الدار» یعنی دار هجرت که مدینه هست ،و «اإلیمان» مفعول فعل محذوف یعنی :ایمانشان
را خالص کردند .در واقع خداوند متعال در این آیه ،انصار ،اهل مدینه را مورد تمجید قرار داده است با این لفظ که «یُحِبُّونَ
مَنْ هَاجَرَ إِلَیْهِمْ وَلَا یَجِدُونَ فِی صُدُورِهِمْ حَاجَۀً مِّمَّا أُوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَۀٌ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ
فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» .در تفاسیر دیگر در زمینه منظور از «وَالَّذِینَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ» آمده است :منظور از این آیه کسانی
هستند که بعد از صحابه میآیند ،کسانی هستند که پیرو اعمال نیک آنان هستند ،و با این وجود تعریفی که در این آیه
هست عمومی بود و شامل هر کسی است که بر روش صحابه پیامبر(ص) حرکت میکند تا به روز قیامت هست( ».مغنیه،
1981م)631 :

 .12دفاع از عدم تحریف قرآن
مغنیه هنگام تفسیر از سخن خداوند که میفرماید« :إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» ،میگوید« :منظور از «الذکر»
مورد اشاره در این آیه ،قرآن کریم هست و ضمیر «له» به آن بر میگردد و معنی آیه چنین است :قرآنی که در حال حاضر
بین دو جلد قرار دارد و در دسترس همگان قرار دارد ،همان قرآنی است که بر محمد(ص) نازل شده است بدون کم و
کاستی ،برعکس کتاب تورات معروف ،زیرا آن همان کتابی نیست که بر موسی(ع) نازل شده است و همچنین برعکس
کتاب انجیل معروف ،زیرا آن همان کتابی نیست که بر عیسی(ع) آمده است( ».مغنیه1981،م)286 :

 .13تقیه از نگاه مغنیه
تعریفی که مغنیه از تقیه دارد این است« :انجام دادن کاری یا ایراد سخنی بر خالف آنچه بدان معتقدی به هدف دور
کردن ضرری از خویش یا مال یا آبروی خود( ».مغنیه1399 ،ق )48 :در حالی که تقیه ،رخصتی است که هنگام ضرورت
پیش آمده در اسالم قرار دارد و آیات قرآن بدان داللت دارند« :مَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إیمَانِهِ إِالَّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِاإلِیمَانِ» (نحل )106 ،و «الَّ یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّهِ فِی شَیْءٍ إِالَّ أَن
تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَیُحَذِّرُکُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِیرُ» (آل عمران)28 ،

این تعریف ارائه شده با حاالت تقیه نزد برخی از شیعیان منطبق نیست .زیرا آنها ،تقیه را در غیر از حاالت ضرورت و نیاز
شرعی نیز به کار میبرند و حتی آن را از اصول دینی خود میدانند؛ تا به حدی که برخی تا به آن اندازه در آن غلو نمودهاند
که بنا بر حدیثی آن را را نه دهم دین به حساب آورده و شیعهای که به تقیه معتقد نیست را از دین خارج میدانند (کلینی،
.)217/2 :1365

برخی از شیوخ معاصر شیعی در باب تقیه ،نظری مخالف دارند و با ذکر تغییرات زمانی حال حاضر ،داشتن تقیه را برای
شیعیان امروزی نه تنها الزم ندیده ،بلکه داشتن تقیه را در این زمانه باطل اعالم نموده و آن را همردیف نفاق و دروغگویی
میدانند و به صراحت لفظ و راستی دعوت میکنند .از جمله این شیوخ شیعی ،شیخ مغنیه است که در این زمینه میگوید:
«تقیهای که در نزد شیعیان در عصور گذشته بود ،به خاطر فشار و تنگنایی بود که شیعیان بدان دچار شده بودند ،اما امروزه
که ظلمی به خاطر آشکار نمودن تشیع نیست ،تقیه نمودن درست نیست( ».مغنیه1399 ،ق )345 :وی در مقابل کسانی که این
ادعا را نسبت به شیعیان امروزی نسبت میدهند ،واکنش نشان میدهد و میگوید« :برخی از استادان فلسفه در مصر به من
گفتند که شما شیعیان معتقد به تقیه هستید ...من به ایشان گفتم :خداوند کسی را که ما را بدان نسبت میدهد ،لعنت کند،
تو خود االن برو و در هر سرزمین شیعی که میخواهی بگرد ،خواهی دید هرگز برای تقیه ،نشان و اثری پیدا نخواهی کرد.
اگر تقیه آنچنان که میگویند ،دین و مذهب و نشان ما در هر حالی است ،بر آن همانند تعالیم دینی و پایههای شریعت
محافظت میکردند( ».همان)25 ،

 .14دفاع از کرامت علی(رض)
برخی از شیعیان بر آنند که منظور خداوند از «دابه» مورد اشاره آیه «وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّۀً مِّنَ الْأَرْضِ
تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کَانُوا بِآیَاتِنَا لَا یُوقِنُونَ»( ،نمل )82 ،را به علی تفسیر کنند .از این رو ،به این روایت چنگ میزنند که
رسولاهلل(ص) زمانی که علی در مسجد به خواب رفته بود ،گذر کرد؛ وی را با پای مبارکشان تکان داده و فرمودند« :بلند
شو ای دابۀ األرض ».یکی از اصحاب پرسید« :ای رسول خدا(ص) آیا ما نیز میتوانیم همدیگر را به این نام صدا بزنیم؟»
حضرت(ص) فرمودند« :خیر ،به خدا قسم این نام مخصوص اوست(علی) ».سپس فرمودند« :ای علی(رض) زمانی که
آخرالزمان فرا رسید ،خداوند تو را در بهترین شکل بیرون آورده در حالی که همراه تو آهنی است که با آن دشمنانت را
نشانهگذاری میکنی ».این شیعیان بیان میکنند که روایات زیادی به این معنی از طرق متعددی از شیعه وارد شده است و
آن را به مسأله رجعت و نه قیامت ربط میدهند و برای تفخیم این مسأله و تأیید آن میگویند« :و علت سکوت قرآن از
تفصیل دادن به این موضوع ،خود داللت بر مبهم قرار دادن آن است تا سخن در این موضوع مرموز باشد( ».طباطبایی:1393 ،
)396/15

شیخ مغنیه ،نظری خالف آنچه مالحظه کردید دارد و میگوید« :اما در مورد اینکه منظور از واژه «دابۀ» چیست ،سخنان
زیادی گفته شده است ،در حالی که خداوند سبحان نیز آن را بیان نفرمودهاند .حدیثی نیز از معصوم در بیان آن به اثبات
نرسیده است و حتی ولو سند آن صحیح باشد ،ما بدان عمل نمیکنیم؛ زیرا آن خبر واحد است و خبر واحد در احکام
فرعی قابل حجت است و نه در شنیدنیها و اصول عقیده .سخن گفتن بدون پشتوانه علمی ،حرام است .پس تنها چاره این
کار ،عمل به ظاهر آیهای است که بیان میکند ،خداوند تمامی مردم را برای حساب حشر میکند و مخلوقی را از زمین
بیرون میآورد که اعالن میکند :کافران دالیل واضح و براهین قاطع بر وجود خداوند و یگانگی او را انکار میکنند».
(مغنیه1969 ،م)40/2 :

 .15متأثر شدن از روش عقلی معتزله در تفسیر آیات
مغنیه در تفسیر آیه «ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَۀِ وَالْمَوْعِظَۀِ الْحَسَنَۀِ» (نحل )125 ،میگوید« :منظور از «الحکمۀ والموعظۀ
الحسنۀ» مورد اشاره این آیه ،اعتماد نمودن بر عقل در هر آنچه که عقل توان درک آن را دارد ،است؛ همانند الوهیت
خداوند که هر انسانی با دقت و تفکر دقیق در مخلوقات الهی و در خلقت آسمانها و زمین بدان دست یابد و یا همانند نبوت
محمد(ص) که بر محققی با مطالعه زندگینامه و طبیعت رسالتش بدان شناخت پیدا میکند .اما روش اسالم در شناخت
آنچه که عقل توان درک آن را از اصول عقیده ندارد ،همانند بعضی از غیبیات بر اعتماد نمودن بر وحی الهی به پیامبرش
است که با دلیل عقلی نبوت و درستی تمام خبرهایی که از خداوند میدهد به اثبات میرسد .اما روش اثبات شرعی ،همان
کتاب و سنت و عقل است( »...مغنیه)51/1 :1969 ،

برای نمونهای دیگر از شیوه تفسیری محمدجواد مغنیه ،میتوان به تفسیر وی از آیه «وَکَذَلِکَ جَعَلْنَا فِی کُلِّ قَرْیَۀٍ أَکَابِرَ
مُجْرِمِیهَا» (انعام )123 ،اشاره نمود .وی سؤال میکند« :ظاهر آیه بر این داللت میکند که خداوند سبحان همان کسی است
که مجرمان بزرگی را قرار میدهد که در حق اهل حق به مکر و جنایت بپردازند ،با اینکه میدانیم خداوند متعال از مکر و
جنایت نهی نموده است و بر آن دو معاقبه میکند ،پس تأویل چیست؟ جواب :هدف از این نسبت به ایشان -جلثنائه-
اشاره نمودن به این است که خواست خدا بر این است که سنتهای اجتماعی بر اساس تناقض بین محقین و مبطلین و بین
سالطین متجاوز و مردم مورد تجاوز بنا شده است و چارهای از این تناقض و کشمکش نیست ،مگر اینکه مجرمین نابود
گردند ،این کار باید انجام شود و کلمه حق بر دستان داعیان عدالت و صالح باال قرار گیرد هر چند که باطل بزرگ باشد
و ادامه یابد( ».مغنیه1969 ،م)259/3 :

نمونه دیگر تفسیر عقلی مغنیه همانند معتزلیها -که واضحتر هم است -در تفسیر این آیه است« :فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ
یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِإلِسْالمِ» (انعام .)125 ،وی میگوید« :رازی میگوید :یاران ما -منظور اهل سنت اشعری مذهب -با تمسک به

این آیه به این قائلند که هدایت و گمراهی از طرف خداوند باری تعالی است .اما اصحاب ما میگویند :اگر گمراهی و
هدایت از جانب خداوند میبود ،تکلیف ساقط میشد و حساب و جزا باطل میشد ،زیرا خداوند متعال عادلتر از این است
که کاری را انجام بدهد و کسی دیگری را بر آن کار به محاسبه بکشد ،در حالی خود ایشان ـ جل ثنائه ـ میفرماید« :وَال
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»؟ اما آیهای که ما قصد تفسیر آن داریم به ادعای رازی و اصحابش داللت نمیکند ،زیرا آن برای
بیان سرچشمه ضاللت و هدایت وارد نشده است در حالی که آن از جانب حق تعالی یا از جانب غیر ایشان است ،و آن در
بیان این مسأله وارد شده که مردم بر دو دستهاند :دسته اول؛ کسانیاند که سینههایشان برای پذیرش حق آمده است و با
آن به آرامش میرسند و دسته دوم؛ کسانیاند که به خاطر نادانی و تنگنظری ،سینههایشان آماده و پذیرای حق نیست».
(مغنیه1969 ،م 261/ 3 :و)262

.16رویت خداوند از دیدگاه مغنیه
شیعیان دیدن خداوند را چه در این جهان و چه در جهان آخرت منکرند و جواز و وقوع آن را نمیپذیرند و این یکی از
عقاید مسلم آنها را تشکیل میدهد .ولی مغنیه ،دست به ابتکار جدیدی میزند و برای عدم به وجود آمدن اصطکاک بین
خود و سایر بزرگان شیعی ،این دیدگاه را به نوعی توجیه میکند .به عنوان مثال ،در تفسیر آیه «وَإِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ
لَکَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً» (قیامه 22 ،و  )23میگوید« :با این آیه به یکی از نزاعهای بین مذاهب و فرق اسالمی اشاره میکنیم
به اینکه :عقل میگوید؛ آیا خداوند را به چشم میتوان دید؟ اهل سنت اشعری مذهب قائل به دیدن خداوند با چشم
هستند و آن را عقالً جایز میدانند ،زیرا خداوند موجود است و هر موجودی قابل رؤیت است .ولی امامیه و معتزلیها
معتقدند خداوند را نمیتوان با چشم سر رؤیت نمود ،نه در دنیا و نه در آخرت؛ زیرا خداوند جسم نیست .و بعد از اینکه
رؤیت را عقالً محال میدانند ،آیاتی که ظاهراً بر جواز رؤیت خداوند داللت میکند را تأویل میکنند و آن را بر رؤیت
عقلی و بصیرتی و نه عینی و بصری و به حقایق ایمانی و نه اعضای بدن حمل میکنند؛ بنا بر تعریفی که فیلسوف مشهور،
محمد بن ابراهیم شیرازی معروف به مالصدرا دارد .از جمله استدالالتی که مالصدرا بر عدم رؤیت خداوند عنوان میکند
این است که :احساس چیزی ،حالتی پستی برای جوهر حسی با قیاس به محسوس وضعی است و فرض چیزی که وضعی
ندارد بر اینکه محسوس است ،همانند فرض چیزی است که جهتی ندارد در حالی که در جهت است ».مغنیه سپس استدالل
به سخن فیلسوف انگلیسی ،جان الک میکند که بیان شرح آن ،از این مختصر بیرون است( .مغنیه1969 ،م 107/1 :و )108

 .17پرهیز از مسائل اختالفی مانند نماز جمعه
مغنیه در تفسیر آیات احکام نیز ورود می کند؛ ولی در مسائل فقهی که معدن مسائل اختالفی است ،جانب احتیاط را در
نظر میگیرد ،چه بسا که ممکن است به نوعی به این اختالفات دامن زده شود .نمونه آن را میتوان در بیان مسأله اقامه نماز

جمعه مشاهده نمود .وی در تفسیرش میگوید« :نماز جمعه ،فریضهای است که از کتاب ،سنت و اجماع ثابت است و شامل
دو رکعت نماز به همراه دو خطبهای است که پیش از آن ،ایراد میشود و جایگزین نماز ظهر است و خاص مردان است.
در این زمینه بین مسلمانان اختالفی نیست و اختالف بین آنها در این است که آیا نماز جمعه مطلقاً و بدون شرط واجب
است یا با وجود سلطان یا جانشینش واجب است؟ احناف و امامیه میگویند :وجود سلطان یا جانشینش شرط برگزاری
نماز جمعه است ،ولی امامیه آن را به عدالت سلطان مشروط میکنند وإال وجودش همانند عدمش هست ،در حالی که
احناف وجود سلطان را شرط میدانند؛ ولو اگر سلطان شرط عدالت را نداشته باشد .شافعیه و مالکیه و حنابله میگویند:
نماز جمعه مطلقاً واجب است ،چه سلطانی وجود داشته باشد و یا نداشته باشد ،بسیاری از فقهای امامیه میگویند :اگر سلطان
عادل یا جانشینش وجود نداشته باشند و فقیهی عادل وجود داشته باشند ،افراد بین خواندن نماز جمعه و نماز ظهر مخیرند».
(همان 326/7 ،و )327

مغنیه حالتهای وجوب نماز جمعه و وجود امام و رابطه بین آن دو را بیان نکرده است تا بدین طریق بین امامیه و احناف
مقارنه ایجاد کند و در واقع ،دست به تساهل عمدی زده است ،در حالی که این حالت ها از چند دیدگاه بیرون نیست:
 .1وجوب نماز جمعه؛ چه سلطانی یافت شود یا نشود که رأی مالکیه ،شافعیه و حنابله است.
 .2وجوب نماز جمعه ،زمانی که سلطانی باشد که رأی احناف است.
 .3وجوب نماز جمعه با وجود امام عادل؛ که نظر عدهای از شیعیان است.
 .4نماز جمعه واجب نیست ،مگر اینکه امام معصومی وجود داشته باشد که نظر عدة دیگری از شیعیان است.
 .5رأی برخی از فقهای امامیه به وجوب عینی نماز جمعه.
 .6رأی برخی از فقهای امامیه به تخییری بودن نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم.
توجه داشته باشید در این صورت مشخص میگردد که تمام شیعیان ،شرط امام عادل را الزم میدانند ،در حالی که این
نظر را به عدهای از شیعیان نسبت دادهاند و بنا بر دیدگاه آخر؛ نماز جمعه به علت عدم ظهور امام منتظر واجب نیست و بنا
بر دیدگاه سوم؛ نماز جمعه به علت عدم وجود امام عادل واجب نیست ،هر چند که در نسبت عدالت به امام اختالف است
که چه موقع عادل به حساب میآید تا نماز با ایشان برپا شود و چه موقع عادل محسوب نمیشود.
 .18همآورد طلبی
مغنیه در بحث متعه ،بعد از روایات و اخباری از کتب اهل سنت اینگونه سخن خود را ادامه میدهد« :این روایات و
همانند آنها در بیشتر کتب صحیح و تفاسیر و کتب فقهی اهل سنت موجود است و بر این اختالف است که آیا منظور از
سخن خداوند متعال که میفرماید« :فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَۀً» (نساء )24 ،ازدواج متعه فقط میباشد یا

هر دو باهم مدنظرند؟ این اختالف بی فایده و بی نتیجه است ،زیرا نتیجه به دست آمده اختالفی در چیزی ندارد؛ چه بگوییم
که آیه عام بوده و شامل متعه نیز میشود یا اینکه بگوییم آیه مخصوص ازدواج دائم است ،زیرا آنچه که مشخص است
و مورد اتفاق مسلمانان است ،این است که رسول اهلل(ص) ازدواج متعه را مشروع فرموده بودند و هر آنچه که پیامبر(ص)
دستور دادهاند ،همان دستوری است که خداوند نیز فرمودهاند .پس بعد از اینکه اهل سنت و شیعه بر مشروع شدن متعه
متفقند ،در نسخ و تحریم آن بعد از جواز و حالل بودنش با یکدیگر اختالف نمودهاند .اهل سنت میگویند :بعد از حالل
بودن ،حرام اعالم شده است ...و شیعه میگوید :حالل بوده و تا به قیامت نیز حالل مانده است ...و بدیهی است که اهل
سنت باید نسخ و تحریم متعه از جانب پیامبر(ص) را اثبات کنند( ».مغنیه1969 ،م)295/2 :

 .19ارائه نظرات جدید بر پایه علم
نمونه این ادعا را میتوان در تفسیر وی بر این آیه مشاهده کرد« :وَإِنْ کَادُوا لَیَسْتَفِزُّونَکَ مِنَ الْأَرْضِ لِیُخْرِجُوکَ مِنْهَا وَإِذًا
لَا یَلْبَثُونَ خِلَافَکَ إِلَّا قَلِیلًا» (اسراء .)76 ،در مورد این آیه ،نظرات مختلفی چه در تفاسیر اهل سنت و چه در تفاسیر شیعی وارد
شده است که مختصراً به برخی از آنها اشاره میکنیم و در نهایت ،نظر شیخ مغنیه را در این رابطه بیان میکنیم .بسیاری از
مفسرین اهل سنت با توجه به داللت «لِیُخْرِجُوکَ مِنْهَا» آن را به معنی استخفاف تفسیر نمودهاند( .نگاه شود به ابن کثیر:1419 ،

45 /3؛ شنقیطی 175 /3 :1384 ،و السعدی )464 :1420 ،فقط شیخ مفسرین ،طبری ،استفزاز را در این آیه مقدمه خروج دانسته و نه
خود اخراج و میگوید« :خداوند عزوجل میگوید :نزدیک بود این قوم تو را آماده اخراج از سرزمین (مکه) کنند .می-
گویند :تا تو را به هراس در آن سرزمینی که در آن هستی بیاندازند تا تو را از آن اخراج کنند( ».طبری )132/15 :1420 ،برخی
نیز منظور از آن را «ازعاج» به معنی ناراحت کردن و بر او سخت گرفتن که مقدمه بیرون کردن است در نظر گرفتهاند،
یعنی «تا تو را به خاطر دشمنیشان ناراحت کنند و بر تو سختگیری کنند ...تا تو از آن بیرون بیایی( ».بیضاوی)461/3 :1418 ،

برخی نیز آن را بر معنی ظاهری استفزاز که همان تحقیر نمودن است حمل نمودهاند؛ به این معنی که «مشرکین قصد دارند
که با همکاری همدیگر تو را در سرزمینهای عرب مورد تحقیر قرار دهند( ».قرطبی)301/10 :1384 ،

در مقابل آرای فوق ،برخی از کتب تفسیری شیعی معانی زیادی را برای معنی استفزاز ،بدون اینکه معنی واحدی را
ترجیح بدهند ،ذکر نمودهاند؛ مثالً تفسیر التبیان آن را به معنی قتل ،تحقیر نمودن به همراه ازعاج ،اخراج از کل جزیرة
العرب و نه فقط مکه ،تفسیر نموده است (طوسی .)507/6 :1365 ،ولی بیشتر مفسرین شیعی ،استفزاز را به معنی استخفاف به
همراه ازعاج ترجیح دادهاند (نگاه شود به :طبرسی340/2 :1378 ،؛ کاشانی 206/3 :1379 ،و طباطبائی .)185/13 :1393 ،اما مغنیه در
تفسیرش ،سخن جالبی را که در خور تأمل است ،ذکر نموده است .وی میگوید« :هنگامی که مشرکان از پله پله چانه زدن
با پیامبر(ص) ناتوان شدند ،سعی کردند که او را تحقیر کرده و با هر وسیلهای ،ایشان(ص) را تحت فشار قرار دهند تا او را

از مکه بیرون کنند ...زیرا اگر مشرکین پیامبر(ص) را با زور و تندی بیرون میکردند ،به شکلی که زمانی که صبح میکرد،
نداند که به کدام جهت روانه شود ،حتماً خداوند در هالکشان تعجیل می فرمود .ولی رسولاهلل(ص) زمانی که از مکه
بیرون شد ،فقط به دستور خداوند سبحان بود که به سوی قومی که آماده فدای جان و مال و ناموس خود برای ایشان بودند».
(مغنیه )72/5 :1969 ،با این تفسیر مشخص میشود که استفزاز همان استخفاف و ازعاج مقدمه اخراج است و نه به معنی
اخراج ،فقط و تالش استفزاز (استخفاف) در اینجا که از کفار مکه نسبت به رسولاهلل(ص) صادر شده است ،موفقیت آمیز
نبوده است ،آنها نزدیک بود که ایشان را استفزاز کنند ،ولی موفق بدین کار نشدند.
 .20پرداختن به دفع شبهات
یکی از عادات و سبک تفسیری مغنیه این است که فقط به بیان قول مذاهب و دیدگاهها مختلف اکتفا نکرده و برخی
اوقات گریزی به شبهات احتمالی که در رابطه با آن موضوع بحث که خود نیز موافق آن میباشد ،زده و به آنها پاسخ
میدهد .مثالً وی در بحث ازدواج با زنان مشرک و اهل کتاب که مورد اشاره این آیه «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (بقره )221 ،است ،میگوید:
«فقهای مذاهب مختلف متفقند که ازدواج نمودن با کسی که به هیچ دینی پایبند نیست و یا بت و آتش و مانند آنها را
پرستش میکند ،به هیچ وجه حالل نیست .ولی در ازدواج کردن با اهل کتاب ،یهودیان و مسیحیان اختالف دارند؛ مذاهب
فقهی اهل سنت آن را جایز میدانند و برای اثبات دلیل خود به این آیه تمسک میجویند .اما فقهای شیعه؛ برخی آن را
جایز و برخی مانع و برخی دیگر نظریه تفصیلیای ارائه دادهاند که ازدواج موقت جایز است ،ولی ازدواج دائم ممنوع
است .نظر ما نیز با نظر جایزین بدون هیچ شرط و شروطی است .دلیل ما اوالً ادلهای است که ازدواج به صورت عام را مباح
میداند .ثانیاً فرموده خداوند متعال است که میفرماید« :وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ» .ثالثاً روایات زیادی است که
از اهل بیت(رض) وارد شده است و صاحب کتاب «الوسائل و الجواهر» آنها را ذکر کرده و آن را مستفیض توصیف
نمودهاند ،یعنی نزدیک به حد تواتر است و ما نیز برخی از آنها را در جزء پنجم «فقه اإلمام جعفر الصادق» ذکر نمودهایم.
تو سؤال میکنی :پس با فرموده خداوند متعال چه میکنی که میفرماید« :وَال تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ» (بقره )221 ،و
نیز «وَال تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الکوَافِرِ» (ممتحنه )10 ،جواب :منظور از زنان مشرک مورد اشاره آیه ،غیر از زنان اهل کتاب است،
به دلیل عطف مشرکین بر اهل کتاب در آیه اول سوره بینه که میفرماید« :لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِینَ
مُنْفَکِّینَ حَتَّى تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَۀُ» ،اما فرموده دیگر خداوند که میفرماید« :وَال تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الکوَافِرِ» ،این آیه در رابطه با ازدواج
صریح نیست ،زیرا امساک به معصم ،همچنانکه کنایه از ازدواج معنا میدهد ،معنی غیر ازدواج را نیز میرساند .گذشته از

این صاحب «المسالک» نیز میگوید :این آیه به معنی قصد ازدواج و یا آنچه عامتر از آن باشد ،صریح نیست( ».مغنیه،
1969م 19/3 :و )20
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