
 

 

 
 
 
 
 

 عوامل مؤثر بر اندیشه اجتماعی مغنیه در تفسیر الکاشف

 1مرجان باوفا
  2عبدالله میر احمدی

     چکیده
دۀ معاصر مورد های تفسیری است که در صرین گرایشتیکی از برجستهتفسیر اجتماعی قرآن 

همۀ آیات قرآن را از که مفسر در تالش است  ،توجه مفسران فراوانی قرار گرفته است. در این گرایش
حل و به دنبال راه ،قرآنیهایزاویۀ اجتماعی بنگرد و با عرضۀ مسائل و مشکالت اجتماعی بر آموزه

شاخص مغنیهدد. درمان آنها بگر شمار میاز  سیری به  سران مروج این گرایش تف  آید. اینترین مف
ــایی ــاهدۀ نارس ــر نواندیش لبنانی با مش ــالمیمفس ــۀ جبران  ،های موجود در جامعۀ اس در اندیش

ست. ازاینها در پرتو ماندگیعقب شته ا سیر در  رو،هدایت قرآنی گام بردا شفتف شهبا  الکا ای اندی
تالش وی در اظهار عظمت قرآن، کشــف  در اقناع مخا ب عصــر خود دارد.، ســعی اجتماعی

ــد و اهدات دقیق آن و معرفی قرآن به ــت منزلۀ کتابی جاویدان مقاص که توان همگامی با تمامی اس
ــت .مراحل زمان را دارد ــش این اس ــه اجتماعی مغنیه مؤثر بوده  حال پرس که چه عواملی بر اندیش

ست؟  ساس، در این پبراینا صیفی و تحلیلی،ژوهش ا شیوه تو شه اجتماعی عوامل  به  مؤثر بر اندی
سیر  شفمغنیه در تف شته  الکا ست. عوامل مختلفی در این امر تأثیر دا شده ا شخص  واکاوی و م

اجتماعی، اصالحات اجتماعی، مهاجرت  -های سیاسیتوان فقر، انقالبمی که از آن جمله است
سامانی شاخصهای اجتماعی را  بیان و ناب صول اجتماعی مغنیه در کرد. در محور  شفترین ا  الکا

کانیســمنیز، می مهتوان رفع فقر و م های ریزی برای انقالبهای بر رت شـــدن آن در قرآن، برنا
ــایی بهتر و  ــاختن فض ــالحات اجتماعی مطرح در قرآن، مهاجرت برای س ــالمی اجتماعی، اص اس

 هکارهای آن از منظر قرآن را نام برد. های اجتماعی و راهمچنین حل و فصل نابسامانی
 .الکاشفاجتماعي، مغنیه، تفسیر  اندیشه واژگان کلیدی:

                                                      
 bavafa111@yahoo.com المصطفی)س(، تهران، ایران   ه)نویسنده مسئول(، رشته تفسیر تطبیقی، حوزه رفیع 4سطح.1
 mirahmadi_a@khu.ac.ir                         .استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران2
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 مقدمه
برای به کار بردن  شــود.ویژه اجتماع را شــامل میمســائل حیات انســانی به راهنمایی و هدایتگری قرآن، همه

های فکری و اصول اساس پایه مفّسران، قرآن را بررهنمودهای آن در زندگی اجتماعی، به تفسیر آیات احتیاج است. 
مفّسر در نگارش تفسیر اجتماعی نقش بسزایی  اجتماعی اندیشهدر عصر حاضر، کنند. مسّلم و ثابت خود تفسیر می

شه اجتماعی از  ریق  سائل گیریجهتدارد. این اندی شرایط علمی و فردی خویش و م ر در تعامل با  سّ هایی که مف
صر خود بد سر اجتماعی، به وجود میها تمایل داردانع سخ آید. مف صالح امور جامعه با هدت پا گویی به نیازها و ا

 زند.دست به نگارش میاسالمی 
، مشهور اجتماعی یکی از تفاسیر مفّسران زیادی در کشورهای مختلف به نگارش تفسیر اجتماعی روی آوردند.

ــت. الکاشاافکتاب  ــی اجتهادی، به تبیین  به نگارش محمد جواد مغنیه اس ــّنتی نوگرایانه و بینش مغنیه با رویکرد س
سائل در قرآن می ست که جز اعتماد به کتاب خدام شکالت زندگی از راه  ،پردازد. او بر این باور ا شکلی از م هیچ م

 .(717، ص2: ج1414مغنیه، ) گرددصحیح حل نمی

ستجو در پژوهش سیر صورتهای با ج شفگرفته در زمینه تف ستای معرفی درمی الکا شتر آنها در را یابیم که بی
سیر  ست و روش و رویکرد این تف شفمحتوای  بارهدر نیز اندکی هایپژوهشگاهی ا ست، به نگارش درآمدالکا . ه ا

ای با عنوان یا مقالهر نگاشــته ســهیال پیروزف« ســیری در زندگی و مبانی تفســیری مغنیه»توان از مقاله در این میان می
سیر » سیاق در تف شفتحلیل جایگاه و انواع  نام برد. ولی  فا مه آقاخانی و محمد مولویاز « محمد جواد مغنیه الکا

 گیری اندیشه اجتماعی مغنیه، پژوهشی صورت نگرفته است. در زمینه عوامل مؤثر در شکل
زندگی محمدجواد مختصری از آشنا شده و  تفسیر تعریف اندیشه اجتماعیبنابراین در این پژوهش، نخست با 

که در اندیشه اجتماعی او  محورهایی سپس صورت گرفته است. الکاشف از تفسیرگاهی اجمالی و آبیان شده مغنیه 
ست، از جمله عوامل شاخص تأثیرگذار ا شه اجتماعی مغنیه و  صول اجتماعی مغنیه در مؤثر بر اندی شفترین ا  ،الکا

 .گرددتبیین می

  شفاکر السیه در تفینغی معماجتدیشه انا یشناسمفهوم. 1
شه اجتماعی  شناخت عوامل مؤثر اندی ست ابتدا مغنیهبرای  شه اجتماعی مفهوم تعریف اجتماع و به ، الزم ا اندی

 مختصری آشنایی پیدا کرد. الکاشفسپس با زندگی مغنیه و تفسیر  .پرداختمفسر 

 الف( اجتماع
صدر « اجتماع»واژه  ست(146: 1391آذرنوش،) گردهمایی و و به معنای تجمع« جمع»م « اجتماع»کلمه  .ا

ساختبر نظر برخی از جامعه بنا« جامعه»یا  سان، نظام  ست که مردم را بریافتهشنا ساس  ای از روابط اجتماعی ا ا
ــوع آنها علوم اجتماعی علومی هســتند که . (1071: ص1387گیدنز، ) دهدفرهنگی مشــترک به هم پیوند می موض

مانند  گیرند؛می را دربر هاوســیعی از دانش گســتره این علوم ها و وقایع اجتماعی اســـت.ها و پدیدهمطالعه کنش
مطالعات فرهنگی و شناسی ، مطالعات اجتماعی، اقتصاد، مردم سیاسی، اجتماعی، علومشناسیروان شناسی،جامعه
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  .(130: ص1391ان، گروه مؤلف؛ 12-11: ص1384)تریگ،  و اجتماعی 
ــحبت کرددر بحث اجتماع، می یکی جامعه دینی که آیین الهی بر آن : توان از دو جامعه با دو فرهنگ متفاوت ص

: 1382) با بایی،  قوانین آن خواســـت اکثر جامعه اســـت کند و دیگری جامعه غیردینی و مادی کهحکومت می
 .(31ص

 ب( اندیشه اجتماعی
ــه  ــطراب به معنای در لغت اندیش ــت (377، ص1ج :1371 ،)معینتفکر، تأمل، بیم و اض ــطالح اس ، و در اص

ـــه  ندیش به مجهول ا یابی  هت دســت ـــان ج حاضــر در نزد انس مات  کار مینوعی ســیر و مرور بر معلو رود به 
  .(248، ص2: ج1390، با بایی)

سر شه و تفّکر مف سیر او نقش  ،اندی سزایی دارد؛ زیرا اودر نگارش تف سیری با تراوش ب های فکری، رویکردهای تف
شامل عالقه، اهداترا  صص، مبانی و دیدگاه22، ص1: ج1407 ،ومیر) که  سی  و کالمی های مذهبی،(، تخ سیا

ــودکند و باعث متمایز شــدن تفاســیر مختلف قرآن کریم میدر تفســیر خود اعمال می ،اوســت : 1393، )مؤدب ش
 .(31: ص1414؛ ایازی، 37ص

شه اجتماعی،  سر با اندی ساس یافته برمف شکالت  زدپردامیبه مباحث مورد نیاز جامعه خود  ،هایی از قرآنا تا م
سب با زمان مطرح نماید. به بیان دیگر، در این  شکل جدیدی متنا صر خود را حل کند، یا دین را به  نوع اجتماعی ع

ــه، ر  اندیش ــّ ــین، ؛ علوی547، ص3: ج1961)کهبی،مفس ــائل اجتماعی (344-343: ص1381مهر، حس  و مس
ها، جامعۀ اســالمی را به ســمت تحول، حل عرضــه کرده و با جســتجوی راههای قرآن کریم آن را بر آموزهمشــکالت 

  .(279: ص1380)مؤدب،  دهدبیداری و پیشرفت سوق می

 مغنیه ج(گذری بر زندگی محمدجواد
میالدی( در روســتای  1904) قمری1322ســال  امامیه اســت که در اندیشــمندان معاصــرمحمدجواد مغنیه از 

ن محمد چواســاتیدی  او توفیق شــاگردی .(568: ص1414)ایازی، وابع جبل عامل لبنان به دنیا آمداز ت«  یردبا»
ضل سم خوتآی ،اللهسعید ف سین کربالیی ی،ئالله ابوالقا سین حمامی  و شیخ محمدح شت سیدح مغنیه، )را دا

   .(45: ص1425
بیروت شهر  در ق1367سالگي در سال 43هنگامي بود که در سن  غنیهترین مسئولیت و فعالیت اجتماعي ممهم

شتبه صوب گ ستري من ضي دادگ شاور عالي دادگاهسپس او . عنوان قا ست کل همچنین، هاي لبنان گردید و م ریا
عنوان مشاور به ،از این مدت پس، خدمات زیادي انجام داد. شش سالو  ي این  دادگستري شیعیان لبنان را پذیرفت

شت و از آن تاریخ به بعد شتغال دا ستري، به خدمت ا سئولیت ورکلي از اینبه ،عالي دادگ ها کناره گرفت و به گونه م
 .(568: ص1414ایازی، ؛40تا: صبی)احمدی،  آوردتألیف و تحقیق روي

یکی از  الکاشف اثر از خود به جای گذاشت. تفسیر 62حدود مغنیه یکی از نویسندگان جهان اسالم است که 
 .(569: ص1414؛ ایازی، 32-27، ص1: ج1378 مغنیه، )ر.ک: آیدترین آثار مغنیه به شمار میشاخص

هنگامي  .گفت دبدرو قمری زندگی را 1400 سالدر  ،ثمرپرندگی ال زس 76پس از محمدجواد مغنیه  سرانجام
اني را به نجف اشرت انتقال دادند، بسیاري از عالمان دیني و اقشار مختلف مردم، در تشییع که پیکر پاک این عالم ربّ 
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گزارد و در  ي بر او نمازئلله العظمي خوات ورکلي بسته شد. پس از تشییع، آیجنازه او شرکت کردند و بازار نجف به
شدهاي حرم مطیکي از حجره سپرده  سوی البحرانی  .(148تا: صبی)احمدی،  هر علوي به خاک  سید عدنان المو

صیده ست ق سروده ا شان  سوف ای صیت216-214: ص1376المحرقی،  )ر.ک:ای  والنی در  شخ های بزرگی ( و 
 (588-555: ص 1425مغنیه، ر.ک: ) آمده است التجاربدرباره ایشان اظهارنظرهایی کردند که در کتاب 

 رفی تفسیر الکاشفمعد( 

تفسیـــر را میان  مغنیه .کندتمامی آیات قرآن را تفسیر می ،شیوه ترتیبیبه  به زبان عربی و شفالکا اجتماعی تفسیر
آید و مفّسر معتقد از آخرین آثار مغنیه به شمار می الکاشف. تفسیر شتوال نس 4به مــــدت 1970تا 1966های سال

در این تفسیر، کیل بسیاری از آیات،  است که مراحل تفّکر و اسلوبش در آن بیش از هر اثر دیگرش درخور ردیابی است.
 (.13، ص1: ج1424مغنیه، آمده است )« وجه تناسب»و « تفسیر»، «اعراب»، «واژگان»مباحثی با عنوان 

شفاز نگارش  پیشمغنیه  شتر 30، حدودالکا سیری  یا حتی بی ست. را کتاب تف شف مؤلف مطالعه کرده ا  الکا
شته،  سل جوان را دا سیرچون دغدغه دین ن ستدر مورد آیات،  هنگام تف جوانی از جوانان  بودهایی که ممکن درخوا

د و بعد به دنبال جوابی که متناسـب با عقل و رکتأمل می ،عصـر حاضـر درباره معنی و مفهوم آیه در کهن خود بیاورد
کرد تا به آنچه یقینا . سپس در ادامه کار خود، آیه را بر سلوک عملی تطبیق و بر آن تأمل میشتگمی ،باشد اوفرهنگ 

 (.718، ص2: ج1414مغنیه، ) کردرات کهنی خود اکتفا نمیوو تنها به خط اسالم فرمان داده برسد
سیر قرآن ر سنگینا وظیفهمغنیه، تف شوار می ای  ّسر میو د سخنان بهداند؛ چون مف صود خدا را از این   خواهد مق

ست  سادهبیاد صد قرآن را ورد و این، کار  صّور خودش از معانی و مقا ر، فهم و ت سّ ست: مف ست. او معتقد ا ای نی
مانند مجتهدی که اگر  ؛اقع وجود دارددر جهان خارج و وکه نه آنچه را  ؛کندبیان می ،گذردگونه که در کهن وی میآن

شخیص دهد ست ت ست. ،شود و اگر خطا کندپاداش داده می ،حکم خدا را در ساس، او بر این باوربراین معذور ا  ا
 (.12، ص1همان: ج) اش را تصحیح کردها و افکار گذشتهقرآن، بسیاری از برداشت است که تفسیر

به نگارش  الکاشاافدارد که بعد از اتمام تفســیر  المبین، تفســیر دیگری  به نام الکاشاافمغنیه افزون بر تفســیر 
سیر به ست.درآمد. این تف صر و روان در یک جلد ا سیر  صورت مخت سل جوان با المبینعلت نگارش تف شنایی ن ، آ

  .(85ص تا:توان مطالعه کرد )اکبری، بیکتاب با حجم کوچک را در همه جا میاین  اینکهقرآن است و 

  اجتماعی مغنیه اندیشه محورهای مؤثر بر .2
کید بر زمینه و های اجتماعی هر فردی مؤثر اســـت. گیری اندیشـــهگوناگونی در شــکل محورهای مغنیه با تأ

های نویسنده، نوشتن تفسیر و غیر تفسیر تحت تأثیر باور و گرایش»های فرهنگی و اجتماعی معتقد است: فرضپیش
 ؛تواند برخالت آن عمل کندکس نمیشرایط و وراثت او قرار دارد و این، سّنت  بیعت است که هیچفرهنگ، محیط، 

ست که تمامی باورها و گرایش سّنت آن نی شدلیکن معنای این  شته با سازگاری ندا چون در غیر  ؛ها با حق و واقعّیت 
 .(78، ص6ج :1424)مغنیه،  «بودخواهد این صورت، گفتن سخن عادالنه و راست محال 

ترین اصول مغنیه و سپس محور شاخص اجتماعی ر اندیشهعوامل مؤثر ب ابتدا محور، بخشاساس، در این براین
  گردد.به  ور مختصر بیان میاو  اجتماعی
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 اجتماعی مغنیه ثر بر اندیشهؤ محور عوامل م .الف 
 گردد.به آنها اشاره میعوامل مختلفی در اندیشه اجتماعی مغنیه تأثیر داشته که در این قسمت 

 فقر ثیرأت. 1
جدا از جامعه و  گوید: اگر ما به نســلیمیچنانچه مغنیه ؛ عوامل محیطی تأثیر بســزایی بر اندیشــه افراد دارند

 استمعلول، نتیجه و محصول علت خود  ، فالسفهبر اساس قول واقعیت زیرا  ؛ایممحیطش بنگریم، راه خطا پیموده

  .(8، ص1)همان: ج
یه دجوادمحم با دســترنج واز همان کودکی در فقر زندگی  مغن تالش خود زندگی را ســـاخت و عوامل  کرد و 

کرد و تمام توّجه خود را چه در خوبی زندگی افراد فرودســت را درک میبه ،به همین دلیل .پیشــرفتش را به وجود آورد
سالگی مادرش  4کمتر از  او در سّن  کرد.متوّجه بر رت کردن نیازهای مردم می ،هایش و چه در زندگی عملینگاشته

ست داد سار، ر.ک: ) را از د سن  (16-14تا: صبیاحمدی، ؛ 20: ص1420ک سالو در  ست دادن  گیدوازده  با از د
 عبدالکریم ،تر خودل برادر بزرفد و محمدجواد تحت تکّف دنتصاحب کر پدری به جاي قرضشان را نیز پدرش، خانه

با کوچ شــیخ  (.18: ص1343مغنیه، ) تر خود به نام احمد به منزل برادر به  یردبا رفتنددرآمد و با برادر کوچک
عبدالکریم به نجف، روزهاي ســخت محمدجواد آغاز گردید؛ روزهایي که فقط نخود و فندق غذاي او را تشــکیل 

ــرایط پ داد.مي ــت دادن والدین و ش ــخت آزار ميتغییر مکان و از دس تدریج داد. بهس از مرف پدر، محمدجواد را س
رو مجبور شد سراغ شغلي کرد. ازایناي شد که گاه سه روز چیزي براي خوردن پیدا نميگونهشرایط دشوار زندگي به

 (. 17تا: ص؛ احمدی، بی17: ص1376المحرقی، ) برود و بساط حلوا فروشي را به راه انداخت

ولي هنگامي که به منزل برادر آمد و از آنجا به نجف  ؛دنیا یک دســت رختخواب داشــتمحمدجواد از ثروت 
ــت دادرفت ــتان، به مرض از این پس، محمدجواد بر روي زمین مي .ند، آن را هم از دس ــرماي زمس خوابید و در اثر س

ــه حدود  ــد و این عارض ــم مبتال ش ــ 28روماتیس : 1376رقی، ؛ المح35: ص1425)مغنیه،  .ال به  ول انجامیدس

 (.18: ص1343؛ مغنیه، 18ص
در  او در آنجا .کردترك  (جبل عامل ی در)روســتای« معرکه»محمدجواد پس از مرف برادرش، نجف را به ســوي 

هاي مغنیه زود تعطیل شــد؛ چون پرداخت. متأســفانه درسمیکنار اقامه نماز جماعت، به تدریس قرآن و معارت 
از پرداخت بهاي اجاره خودداري کردند. مردم روســتاي  ،محل درس مغنیه را بپردازندافرادي که پذیرفته بودند اجاره 

کرت و ... براي  معرکه وقتي فقر شیخ مغنیه را دیدند، تصمیم گرفتند به او کمك کنند. شخصي از ساکنین روستا، آرد،
ست و هدیه ؛شیخ مغنیه جمع کرد شان جریان را فهمید، از آنها عذر خوا مغنیه بعد از دو  .کرد شان را ردّ ولي وقتي ای

به «  یرحرفا»در  کرد. ویترك «  یرحرفا»ق آنجا را به قصـد روسـتاي 1358سـال و نیم اقامت در معرکه، در سـال 
 (.30-22، ص1: ج1378 ،مغنیهر.ک: ) سامان بخشیدرا  کشاورزي پرداخت و اندکي وضعیت اقتصادي خود

 اجتماعی -های سیاسیثیر انقالبأت. 2
ــیر  ــورت پذیرفت و های داخلی لبناندر زمان جنگ الکاشاافنگارش تفس ــرائیل ص مغنیه، ) جنگ اعراب و اس

 الکاشاافها منجر شــد که در مفاهیم اجتماعی تفســر ( و مقارن بودن عصــر اخیر با این جنگ718، ص2ج :1424
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سم صهیونی ستیزی و  ستعمار ستعمار، ا  ؛245، ص5ج ؛47، ص4؛ ج78، ص3ان، ج)هم مباحثی چون کارکرد ا
 گر باشد.بسیار جلوه ( 305-304، ص7ج

ــیار توجه میبه انقالب مغنیه محمدجواد ــر خود بس ــی عص ــیاس از ارادتمندان حقیقی و ه او کچنان؛ کردهای س
ــرت امام  رو خطدنباله ــی فکری حض ــالمی ایران انقالب  درباره و (144، صتا)احمدی، بی بودخمینی)ره( مش اس

سالمی، میلیونهم: گویدمی سیس این نظام ا ضعفین زمینزمان و همگام با تأ ست سالم  ،ها نفر از محرومان و م دین ا
آن،  مند گردند و در سایهو از نعمت این نظام عدل و رحمت بهره شده باشند را پذیرفتند تا از اربابان ظالم و فاسد آزاد

شند شته با شرافتمندانه دا سالمی ایران  .زندگی  سلمان را رحمت الهی برایاو نظام ا سلمان و غیرم و مبارزه  داندمی م
غنیه این سخن م داند.به همین علت می ،رابا این نظام مقدس  ها و مزدوران وابسته به آنهااستعمارگران و صهیونیست

 ّم قُ أهل  ن م   ٌل ُج َر  َقاَل » :کندداند و این انقالب را مصداق این روایت بیان میمیعا فی نبه لحا   گرفتهنشئتخود را 
ن الَحَرب  وَن لْ َم  یَ ، و اَل ُف اصــ  َو م الَع هُ لْ ز  ال تُ  دید  الَح  ر  بَ ُز کَ  ومٌ قَ  هُ َع مَ  ُع م  جتَ یَ  ق  لی الَح إ اَس وا النَّ دُع یَ  ی لَ َع  ون، َو نُ جبُ و الیَ   م 

کند و مردم را به حق قیام میمردی از شــهر قم  ؛(216، ص57ج :1403مجلســی، )قینتَّ لُم ل   ۀبَ العاق   ون َو لُ کَّ َو تَ یَ  الله  
گاه مالل و لرزاند، هیچنماید. همراه او یارانی به صــالبت آهن گرد خواهند آمد که باد و توفان آنان را نمیدعوت می

سیطره پیدا نمی ستکند، بر خداوند عالم توکل میترس بر آنها  سرانجام، عاقبت از آن متقین و پرهیزگاران ا   «کنند و 
 .(33-32ص :1399)مغنیه، 

سال  در این کتاب، او د. سانبیروت به چاپ ردر  الخمینی و الدوله االسالمیهکتابی با عنوان نیز  1979مغنیه در 
  .(109-108ص تا:؛ احمدی، بی143ص :1420کسار، ) کندتکریم میایران  صریحًا از رهبر انقالب اسالمی

 ثیر اصالحات اجتماعی أت .3
شیعه امامی سیار محّب اهل مغنیه  شهورهای از خانوادهدر بیروت « آل مغنیه»که چنان ؛بود بیتو ب بوده  م

شــیخ محمود  شپدرو  (9تا: صبی؛ احمدی، 25: ص1425)مغنیه،  شــده اســتکه به علم و فضــیلت و ادب شــناخته می
نام آل شرت الدین  ای مشهور بهاز روحانیان سرشناس و متنفذ جبل عامل و مادرش نیز از سادات و از خانواده ،مغنیه
 (.16-14تا: صبیاحمدی، ؛ 20: ص1420، کسارر.ک: بود )

ــاس، مغنیهبراین ــّیع دفاع کند. بیتکرد که از اهلها و آثارش تالش میکتاب تمامدر  اس این از ایمان  و تش
ــخ ــ راس ــتفاده میترین وچکگرفت که از کت میئاو نش ــت اس ــان به مذهب اهلکرد و متعّر فرص را نقد  بیتض

؛ 67تا: صاحمدی، بی) کردداشت و تنها شفاعت ایشان را  لب می د. او عالقه خاصی به امام حسیننمومی

 .(248و  52: ص1420کسار، 
مصــلح جامعه  که اســوه بیتقه خاص او به اهلبنابراین، وجود علمای صــالح در زندگی او و همچنین عال

ستند، منجر شد که  شر کردهدر نوشتهه شته باشد و  ،ها و آنچه منت صالح جامعه را دا ضاع فاسد جامعه را دغدغه ا او
صالح  شتهکند. ا شه در نگا صهفرد هدایت های خود، دغدغه مغنیه همی بتواند  دارد تا زندگی او راهای در یکی از عر
ضعیت سازد. او می شو شاك و هر چیزی که به نفع آیا فعالیت»گوید: را دگرگون  هایم ابزاری را برای تولید خوراك و پو

ها را تحت تأثیر قرار داد و آنان را به شــورش علیه ظلم و ظالمان ترغیب مردم باشـــد، پدید آورد، و آیا وجدان توده
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شته...« نمود؟!   ست که اگر نو سانهایش، موجب او معتقد ا شودها در بحرانهدایت ان  ،ها و برآوردن نیازهای آنان ن
التفساایر ، هقه االمامها از جمله کند به جای تألیف همه کتابرســد که آرزو میحتی زمانی می ای ندارد.هیچ فایده
شف سیر و یا جانباز میآن و غیر البالغهشرح نهج، الکا شهید و یا ا صود  ایمان داردکهاو  شد.، در راه خدا  تعبیر مق

شهیدان برتری می» مان بر خون  ست که حداقل یکی از  ،(399، ص4ج :1413)ابن بابویه، « یابدمداد عال  مدادی ا
 .(5، ص1: ج1972مغنیه، ) را حل کنددیگران مشکالت زندگی 

 دموکراســيدین و هاي نوین در تبلیغ کارگیري شــیوهبهاســاس، مغنیه همیشــه برای اصــالح جامعه، در فکر براین
. او به این واقعیت رسید که زندگي در حال دگرگوني و تغییر است و اسالم، برخي از مسائل عصر جدید بوداسالمي 

ستا  کند.مي پذیرد و برخي را ردّ را مي صدراز در همین را شده  سیدمحمدباقر  ست نقل  ستین بار  که مغنیها براي نخ
 .(150: ص1420کسار، ) دکنطرح ميمرا صورتي مستقل عنصر فهم اجتماعي نصوص به

شد که صالح جامعه باعث  سهای خودمغنیه در نگارش دغدغه ا شه  له بپردازد؛ چرائ، به همه جوانب م که اندی
 ایحادثه بهروایت  و هنگامی که آیهانسان  بلکه اندیشه ؛تواند بر تمامی جهات یك مسئله احا ه پیدا کندانسان نمی
 5 کیل آیه را« ایمان و معاش»موضــوع وقتی  ،اســاساینبر شــود.متوّجه میرا کند، تنها یکی از جهات آن اشــاره می

ــیر می ــاء تفس ــوره نس ــوددر ادامه یادآور می ،کندس ای که به معاش ارتباط دارد، بدان که بار دیگر، هنگام بیان آیه ش
 .(256، ص2ج :1424)مغنیه،  خواهد آورد ،انش استکننده سخنآنچه را متّمم و روشن و بازخواهد گشت

 ثیر مهاجرتتأ. 4
رفت که مکان بســیار مناســبی برای «  یرحرفا»مغنیه بعد از دو ســـال و نیم اقامت در معرکه، به روســتاي 

او در این روستا روی کوهی اتاق مطالعه درست کرده بود و  باشد.های گسترده فقه، ادب، فلسفه، اصول و ... پژوهش
های بسیار متنوعی از در این مکان، مغنیه کتاب .(31ص تا:)احمدی، بی حدود ده سال به مطالعه و تحقیق پرداخت

سندگان معروت مانند  ه ستوینوی سین، عقاد، تول  (30-22، ص1ج :1378مغنیه، ر.ک: ) نیچه را مطالعه کرد و ح
 تشنه مطالعه بوده و دوست داشت، الکاشفدر مواقع مختلف به آنها استناد کرده است. مؤلف  الکاشف ه در تفسیرک

 ،ای جز نگارش نداشتو کم بنویسد و اگر چاره (136ص :1425، همو) مشغول مطالعه باشد ،روزشبانهدر کل  که
ــتن کند ــروع به نوش ــت که مطالعات واو از دوران  لبگی  .(73ص تا:)احمدی، بی ش ــنیده عادت داش هایش را ش

همیشه دفتر کوچکی همراهش بوده و به تدوین یادداشت و  ،حدود پنجاه سال مغنیهبرداری کند و به نقل از یادداشت
  .(68ص تا:)احمدی، بی خا راتش عادت داشت

که با  پرسش و پاسخ های علمیه و جلسات مختلفدر حوزهوی و حضور  مغنیههای مختلف مسافرت توجه به با
شت شمندان دینی وظایف  ، بحثجوانان دا ، 7ج ؛255، ص6؛ ج150، ص5ج؛ 149، ص4ج :1424، مغنیه)اندی

بســیار ( 85، ص7ج ؛400، ص6ج ؛252، ص5ج ؛196-195و  75، ص1ج :همان) دغدغه جوانانو  (554ص
 کند.ی میگرجلوه الکاشفدر تفسیر 

در نجف اشرت مشتاق که او تأثیر بسیار زیادی بر اندیشه او داشت؛ چنانمهاجرت مغنیه به حوزه علمیه نجف، 
شو صول، را  اشزندگیسال از  22 اود. تن کن رو لباس مقدس علم و دین را ب دبود که عالمی مجتهد  با کتب فقه و ا
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 .(119ص :1420)کسار،  نوشتکرد و هم میهم مطالعه می ؛شب و روز مالزم بود
قوانین و  آن زمان، مغنیه را بر این باور داشت که علما باید از کتب موروثی فقه فراتر روند و بهشرایط محیط حوزه 

شوند ضه گردد. باید فقه و  اجتهادات روز وارد  سی جدید عر شاندن به این اهدات اودر لبا کتاب  ،برای جامه عمل پو
. وی برای (145-142و 134ص :ر.ک: همان) تألیف کرد را کاشف تفسیر و هقه االمام جعفر الصادق )علیه السالم(

ای مرا دید که مجله و روزنامه خریداری روزی  لبه»کند: این عقیده خود، دو نمونه از تجربیاتش در حوزه را بیان می
حرام  :خریدن آنها بر تو حرام اســت. تو باید پول آن را به مبارزان فلســطین بدهی. گفتم :تعجب کرد و گفت  .امکرده

شمنم را می ست. من با خواندن این مجالت، د ست که خداوند حرام کرده ا سم و میآن ا سانی چه شنا دانم که چه ک
ید: وی در جای دیگر می«. هایی برای مردم مســلمان دارندتو ئه ای را دیدم که جنگ  لبه ،وقتی در قم بودم»گو

شویق می ضد ویتنامی بود. کردآمریکا با ویتنام را ت ستجو فهمیدم عقیده دارد که ویتنامی و  ها به خدا ایمان پس از ج
 و باشدکه دانست ظلم گناهی بسیار بزرف است؛ به هر نوعی که نمیچرا باید از آنان حمایت کرد؟! درحالی ،ندارند

 .(128-127همان: ص) «باشد که هرکسی بر

 های اجتماعیثیر نابسامانیأت. 5
سامانی ،در زمان حیات مغنیه شت.ناب سیاری دا سیاری بود که در افکار و عملکرد مغنیه تأثیر ب  های اجتماعی ب

مردم در سطحی بودند که مقام و ارزش علمی  ،کردمتأسفانه در عنفوان جوانی که مغنیه در روستای معرکه زندگی می
سیریاو را درک نمی شق به مطالعه و  ساب ا و کتابهناپذیری او از خواندن روزنامهکردند و ع ها را حرص زدن به ح

 .عالقه بسـیاری داشـتآموزی درتمام عمر به مطالعه و علم که مغنیهدرصـورتی ؛(28ص تا:)احمدی، بی آوردندمی
شتن تا  شق مغنیه به نو شتن، جان به جان حدیع شت به هنگام نو شت نیز بود که آرزو دا سلیم کند و در به آفرین ت

ر فرصتی که در ه ،با وجود تمام مشکالت زندگی مغنیه .(27، ص1ج :1378، مغنیه) دهادامه دخواندن و نوشتن را 
ــت می ــال  پرداخت.های مختلف میبه مطالعه مجاّلت و کتاب ،آوردبه دس «  معرکه»که به روســتای  1936او در س

گونه امکانات رفاهی و فرهنگی چون هیچ ،های تبلیغی رفته بودعامل برای فعالیتیکی از روســتاهای محروم جبل
کند که تاریخ آن گذشته بود و یا از سوی یکی از دوستانش در بیروت برای او نداشت، مجبور شد از مجاّلتی استفاده 

سال می س مغنیهشد. ار سیار رنجهمچنین  و نبود کتاب و مجله لهئدر این منطقه از دو م ر.ک: ) دربمی ناداني مردم ب
  .(30-22، ص1ج :همان

سال  سیقبه مقام بیروت  درق 1367شیخ محمدجواد در  شه ه وا .دضاوت ر شه در اندی سانی خدمتمی به ر
برای نمونه، او در مدتي که در دادگسـتري بود، سـعي کرد به عدالت رفتار کند.  محرومین و مسـتضـعفین شـیعه بود.

ورثه یك نفر را از ارث محروم گرداند تا ارث برای مادر که  اران لبنان از مغنیه درخواســـت کردیکی از زمامد روزی
شرعی و عرفی مي شود! مغنیه نیز چون این کار را برخالت مقّررات دولتی و  ستمتوفی تثبیت  صرت ،دان نظر از آن 

سایه» گفت:کرد و  ست،  سّي ریا ست؛ کر ستثابت ماندن دینم، مهم ا و  ( 33-31ص تا:احمدی، بی) «اي رفتني ا
 (.21: ص1343مغنیه، این مقام صاحب نفوک عمل نکرده بود، از خدمت خود منفصل شد )چون مطابق میل 

داد، انحرات دینی جوانان و عدم رابطه صحیح آنها ه مغنیه را بسیار آزار میهای اجتماع کیکی دیگر از نابسامانی
از  علمای دین،: فتگمیدانســت و میخدا مســئول  جوانان در پیشــگاه مورددر را علمای دین با علمای دین بود. او 
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شورتوجهیکفر جوانان و بی  ستند و معتقدند که جوانان بر دین  سیار ناراحت و غمگین ه و  اندش کردهشان به دین ب
پای آنها بگذارند.  ای پیشکنندهکاری انجام دهند و یا راه قانع بدون آنکه هیچ ؛کننددر این مورد حکم صـــادر می

؛ 196-195، ص1ج :1424 و،)هم کندس او راهکارهای مختلفی را برای بهبود این نابســامانی جامعه بیان میســپ
 .(75، ص1ج :1387 همان،

ین اصول اجتماعیمحور شاخص .ب  تر
 گردد.اشاره می ،آورده الکاشفترین اصول اجتماعی که مغنیه در شاخص در این قسمت به

 آن در قرآن برطرف شدنهای رفع فقر و مکانیسم .1
ــعف ــالم با تمام مظاهر ض ــول اکرمویژه فقر مبارزه میبه ،اس ؛ چون بردنیز از آن به خدا پناه می کند و رس

ست صدوق، 307، ص2ج :1407 ،کلینی) نزدیك به کفر ا سعادت . (12، ص1: ج1337؛  سالم، کرامت و  دین ا
رود. اسالم وجود فقیر و ضعیف که فقر، یك نوع کمبود، کّلت، بدبختی و بال به شمار میدرحالی ؛خواهدانسان را می

از نظرشرع  ،بنا بر نظر مغنیه، گدایانی که واقعا محتاج نیستند .(429، ص1ج :1424)مغنیه،  پذیردرا در جامعه نمی
ــتناد به این روایت میکار حرامی انجام می ــدقه به ثروتمند و نیز به دا»کند که دهند. او اس ــخصدن ص نیرومند و  ش

یه، )« حرام اســـت ،ســـالم بابو یه، ؛ 233، ص9: ج1409؛ حّرعاملی، 262، ص1: ج1403ابن  ، 1ج :1424مغن
ــالم از اندوختن مال نیز نهی .(272ص ــانی را که مال می در مقابل، اس به عذاب دردناك تهدید  ،اندوزندکرده و کس

شود و به به مال و ثروت شّدت یابد، از انسانّیت تهی می اگر دوستی کسی  ؛ زیرا(255، ص2ج :همان) کرده است
  .(601، ص7ج :همان) ورزدهر ارزشی کفر می

کند. رســانی تشــویق میخدمت های مختلفی مردم را به اصــل تعاون وقرآن با روشمغنیه بر این باور اســت که 
ضی از آیات،  صد برابر و یاوعده بع شتر از آن را به انفاق پاداش هفت ست که  و دهدکننده میبی خدا از همین جهت ا

یٌم فرمود:  ل 
ٌع ع  س  ُه وا شاُء و  اللَّ نأ ی  م  ُف ل  ضاع  ُه ُی کند نیز، به منفق توصیه می برخی آیات دیگر. (261)بقره: و  اللَّ

ه   :که مّنت نگذارد
یل  اللَّ ب 

ــ  ي س ُهمأ ف  وال  مأ
 
ُقون  أ ف 

ین  ُینأ ذ 
د   الَّ نأ ُرُهمأ ع  جأ

 
ُهمأ أ ذیا ل 

 
ا و  ال أ نًّ ُقوا م  ف  نأ

 
ُعون  ما أ ب 

ُثمَّ ال ُیتأ
مأ  ه 

بِّ ساسبراین (262: )بقره ر  سبت به انفاق ثروتمند ،ا شاید ن ست،  شنده به آن نیازمند ا پاداش  ،انفاق مالی که بخ
گیرد و آثار فراوان و اد صــورت میبســا انفاقی که برای حفظ دین و تربیت افربیشــتری داشــته باشــد. همچنین چه

ــبخت کردن مردم و رهایی آنان ا یبهتر از انفاق ،داری داردمّدت ــد که در راه خوش ــیده باش ــتم و فقر بخش ز چنگال س
 .(412، ص1ج :1424مغنیه، ر.ک: ) شودمی

برای  ،نیکی و انسانّیتخا ر ترین مردم کسانی هستند که بهسودبرندهمغنیه بر این اندیشه است که اساس، براین
ــان به امور مردم اهتمام و ایمان کامل ایجاب می (245، ص5ج :همان) کنندخیر و صــالح مردم کار می کند که انس

ست شد، ایمانش ناقص ا شته با سی که جز به خود و نزدیکانش اهتمام ندا ست که در حدیث آمدهچنان ؛ورزد و ک : ا
، 2ج :1424 )مغنیه،(« 163، ص2: ج1407، مســلمان نیســت )کلینی، کســی که به امور مســلمین اهتمام نورزد»

ــی که برای خدا می. (181-180ص ــد و فداکاری میکس ــته و برای خودش کار کرده بخش ــت داش کند، خود را دوس
ــت؛  ــی را که کار نیك انج زیرااس ــی که برایش  کند. همچنینام داده، فراموش نمیخدا پاداش کس جامعه هم از کس
بهترین »فرمایند: پیامبر)ص( میکه ؛ چنان(86، ص5ج :انشمارد )همرا بزرف می کند و اوکرده تجلیل میفداکاری 
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. پس تردیدی وجود ندارد که (164، ص7ج :1407)کلینی،  «مردم در نزد خدا ســودمندترین آنان به مردم اســـت
، 5ج :1424)مغنیه،  تر کار کندپیشـرفتهای سـودمندترین مردم کسـی اسـت که برای تأمین یك زندگی بهتر و جامعه

توان به مقدار برتری شخص در پیشگاه خدا پی برد، میزان سود رساندن تنها راهی که می ،در این صورت .(249ص
 از عموم نماز و روزه بهتر اســت ،تعاون در کارهای نیكاســاس، براین .(11، ص6ج :همان) و خدمت به مردم اســت

هنده درستی نّیت دو خوشحالی به سبب رسیدن خیر به مردم، نشان (35-34، ص1ان: ج؛ هم321، ص2: جان)هم
ــت ــان خود و آزادی (228، ص2ج :همان) و پاکی  ینت اس ــت که انس اش را در خدمت و آزادی حقیقی نیز آن اس

 .(35-34، ص1ج :همان) دیگران قرار دهد
ــیله الن با آن به خدا بنابراین، بهترین وس ــّ ل میای که متوس ــّ ــتن مردم و کار کردن برای توس ــت داش جویند، دوس

ست. مغنیه نقل می سنده بزرف خوانده که می ،کندآنها ست ندارد»گوید: سخنی را از یك نوی سی که مردم را دو  ،ک
سد شنا ست که حقیقت مردم را ب ضافه می ،او در ادامه«. محال ا سخن ا ست ندارد،  :کندبه این  سی که مردم را دو ک

ست شد  محال ا شته با ست دا صات .(53، ص3ج :همان)خدا را دو شخص باان ی را رفتاربا مردم همان  ،پس یك 
 .(420، ص1ج :همان) کنند رفتارکند که دوست دارد آنان با وی می

منظور تقویت ولی بهترین مورد مصرت آن را انفاق به ،کندمغنیه اگرچه مصادیق خدمت به مردم را فراوان ککر می
اْلماُل َو . او بر اساس آیه (301، ص1ج :همان) آورددین و احقاق حق و نابود کردن با ل به حساب میو گسترش 

یَنُة اْلَحیاة  الْدْنیا داند که به نحوی به مردم سود های زندگی را زینت عمومی مییکی از زینت ،(46: )کهف اْلَبُنوَن ز 
ست که رساند. می سان از  ریاو معتقد ا سنجیده میعظمت ان سود  ؛شودق زیورهای عمومی  زیورهایی که به مردم 
 .(133-132، ص5ج :1424)مغنیه،  ماننداندرنسل باقی میرسانند و نسلمی

یزی برای انقالببرنامه .2  های اسالمی اجتماعیر
ست که  شه ا شرارت رنج میمغنیه بر این اندی ضر، از نیروهای  صر حا سلمانان در ع ترین این برند و خطرناكم
یعنی  ،کشند و با بدترین دشمنانشهایی هستند که نام اسالم را با خود یدك میگاهنیروها برخی از کشورها و عبادت

صهیونیزم همکاری می ستعمار و  شمن ا ضّد د سلمانان اختالفات را کنار گذارند و  سیده که م کنند. امروز وقت آن ر
 .(78، ص7ج :همان) مشترك مّتحد شوند

 نیست گراییفرقه از نیرومندتر سالحی استعمار هیچ دست در چون ؛داندمی گراییفرقه دشمنان خود را از مغنیه
ــیلت اخالقو  حادچیزی همانند اتّ  هیچ پس .(62ص :1961، همو) ــم نمییفض ــمن را به خش ــه آورد.، دش  همیش

ــت ــبب پراکندگی و اختالت آنان بوده اس ــلمانان، تنها به س ــمن بر مس ؛ (147، ص2ج :1424)مغنیه،  پیروزی دش
یالدی، پراکندگی و م 1967روزه اســرائیل با کشــورهای عربی در ســال عامل اصــلی شــکســت جنگ شــشچنانچه 

 .(64، ص7ج :همان) گسیختگی بودازهم
 اســـاس آیه  الزمه وحدت همگانی بر

 
ُتمو  أ عأ ط  ت  ــأ ا اس ُهمأ م  وا ل  دُّ  توانید نیرو آماده کنیدتا آنوا که می؛ ع 

ست ،(60)انفال: شمن د ست که نیروی د سانی و امکانات این ا شود و برای مقابله با آن تمامی نیروهای ان کم گرفته ن
ُتُلوا چنانچه آیه ؛ (78، ص7ج :1424)مغنیه،  اقتصادی بسیج شود قأ ُکمأ و  ال ت  نأُفس 

 
داللت دارد که  (29: )نساء أ

سان شتیبان یکدیگر باید ان شند و یاها مّتحد و پ ست: با شریف آمده ا ستند» در حدیث   «مؤمنان همانند یك تن ه
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 .(305، ص2ج :1424مغنیه، ؛ 183، ص72: ج1403؛ مجلسی، 71، ص1: ج1406فیض کاشانی، ) 
سانی  مغنیه بر ست که اگر وحدت ان خواند تحقق نیابد، سال بدان فرامی 1300فراگیر که قرآن بیش از این باور ا

صفحه کاغذ و نظرگاهی بیش نخواهد بود، چون به سان، جوهری بر روی  شناختن حقوق ان سمّیت  عنوان نمونه، به ر
ضا کرده شر را ام سرائیل قطعنامه حقوق ب سرائاند. بااینآمریکا و ا سبت به مّلت ویتنام و ا سبت به وجود، آمریکا ن یل ن

 . (126-125، ص7ج :همان) شودکشی را مرتکب میمّلت فلسطین نسل
ست:  سمغنیه معتقد ا شدهئراز اینکه به م سالمی، این همه اهمّیت داده  و  ال و در آیه  له اجتماع و اتحاد اّمت ا

ُهُم  د  ما جاء  عأ نأ ب  ُفوا م  ل  ت  ُقوا و  اخأ رَّ ف  ین  ت  ذ 
الَّ ک  ُکوُنوا  ناُت ت  یِّ ب  کید شـــده،  الأ آن اســـت که پراکندگی مایه بدان تأ

 های دیگر را به خیر و زندگی فراخواندچه رسد به اینکه مّلت ؛تبهکاری است و مّلت پراکنده شایستگی زندگی ندارد
 را در وحدت کلمه و آمادههای اســالمی انقالباســاس، مغنیه عامل پیروزی براین .(127، ص2ج :1424)مغنیه، 

 .(333، ص5همان: ج) داندمیکردن نیرو 

 اصالحات اجتماعی مطرح در قرآن .3
ترین بر این باور اســت که تمام اصــول و فروع دین اســالم، از ایمان به خدا گرفته تا کوچك محمدجواد مغنیه

سان دارند ستوار و محکم با زندگی ان ستثنا پیوند ا ست، همگی بدون ا شریعت ا ، 1ج :1424)مغنیه،  حکمی که در 
، 1ج :همانکند)اســـاس عدالت تنظیم می دین، حقوق و روابط مردم با یکدیگر را براو معتقد اســـت که (. 12ص
 . (286، ص7ج :همانپذیرد )می ،چیزی را که به نفع و صالح مردم باشد ( و هر68ص

ــالح و قانون می ،الکاشاافمؤلف   ــالم  عطایاداند و هدت آن را قرآن را کتاب دین، هدایت، اص بیان زندگی س
در  به همین دلیل است که مغنیه (.16، ص1ج :همان) ، فراوانی و رفاه سراسر جهان را فرا گیردآن تا از  ریق ؛کندمی

داند. او ســعی توجهی نســل جدید به باورهای دینی را جدایی از  تفســیر قرآن می، عامل بیالکاشاافمقدمه تفســیر 
سیر را قانع می سان را تأمین میکند مخا ب تف سعادت ان صول و فروعش، خیر و کرامت و   ؛کندکند که دین با همه ا
در این  ،هستندهای استوار دین اسالم و راستی که از پایه اتعدالت، مساو محبـــت، بـــرادری، :ن معتقد استوچ

 . (7، ص1ج :همو) است شیامونسل رو به فر

 ان در تعادل و هماهنگی کامل با نظام جهان و مقتضیات زندگیخواهد انساسالم میمغنیه بر این باور است که 
  بق دســتور دینشــان مســلمانان بر»: گویدمی «ویلفرید اســمیت»به قلم  نشــرکتاب تازهاو با اســتناد به  به ســر برد.

ساختن جامعهمی سازند و در  ضیات دانش جدید، هماهنگ  شرفت اجتماعی و توانند خود را با تمّدن و مقت ای که پی
   .(25، ص5ج :همان) «بزرگواری در آن حکومت کند، سهیم باشند

ــالح جامعه می، توکل به خدا را یکی از بهترین راهالکاشاافمؤلف  ــوره ال عمران  25داند و کیل آیه های اص س
ها تنها در مشکالت و گرفتاری اگر در همین دنیا کسی به خدا امیدوار باشد و که من یقین دارم»: کندگونه بیان میاین

خواهان آن اســت، در قطع چیزی را که  به  ور ،هایی شــده باشــدبه او تکیه کند، هرچند که مرتکب گناهان و لغزش
 (.35، ص2ج :همان) «یابدپیشگاه خداوند می

 تمام اســـاس و پایه را عدالتکند. او های اصــالح جامعه بیان میه عدالت اجتماعی را یکی دیگر از راهمغنی
ساس و پایه ظلم، چنانچه داند؛می کوچک و بزرف هاینیکی ست بدی ا سالم با  .(180: ص1387)مغنیه،  ا دین ا
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ست شده ا شه عدالت بنیان  صول و فروعش بر پایه اندی ستش خدای یکتا  (.215، ص7ج :1424)مغنیه،  تمامی ا پر
کردن حق و  رفدارانش جهاد نماید و برای انســان تنها از حق و عدالت پیروی کند و برای یاریکه شــود موجب می

بلکه باید در هر موردی  ؛پس ایمان، تنها نماز خواندن نیســـت .(158، ص7ج :همان) خیر دنیا و آخرت کار کند
دستی از شود و بدبختی و تهیتردید، وقتی عدالت فراگیر شود، اوضاع جامعه اصالح میعدالت را رعایت نمود. بی

 (.96، ص3: جان)هم خواهدرود و این همان چیزی است که قرآن کریم آن را میبین می
د و قرآن همان آیشمار می فردی از افراد انسان به هرالهی و  بیعی  حّق  ،عدالت و برابریبر اساس اندیشه مغنیه 

ستکتابی  ضمین می ا مگر اینکه بر  ؛تواند جای آن را پرکندکند و در این زمینه، هیچ دین و آیینی نمیکه این حق را ت
ست. بر ستوار ا شد که قرآن بر آن ا ستوار با ساواتی ا سانه همان عدالت و م ساس، تالوت قرآن از ر هانی های جاین ا

ست سلمانان نی ست و فراخوانی قرآن به برقراری قوانین عدالت و برابری در  ؛تنها به نفع م شریت ا بلکه به نفع تمام ب
ــودمیان تمامی مردم منجر می ــورت .(475، ص5ج :همان) ش ــی نماید و  ،در این ص ــی آیات قرآن را بررس اگر کس

ن آیات، یك مقســم مشــترك و یك چارچوب کلی وجود دارد که یابد که در ورای ایدرباره معانی آنها بیندیشــد، درمی
سوره صول،  ست از: ها و آیات قرآن را به یکدیگر پیوند میتمام قواعد، ا شترك، عبارت ا سم م دهد و این رابط یا مق

 ردفراخواندن مردم به یك زندگی پاك و پاکیزه که امنیت و عدالت در آن حاکم باشــد و فراوانی و صــلح، آن را فراگی
 .(10، ص1ج :همان)

ویاســاس آیه  عدالت بر ه  ُعوا الأ ب 
تَّ ال ت  ُلوا ف  د  عأ نأ ت 

 
؛ عبارت اســت از: مخالفت با هوای نفس (135)نســاء:  أ

کرد که گرفت، نگاه میهرگاه در برابر دو امر قرار می» کند:اش را چنین وصف میبرادر دینی امیر مؤمنان چنانچه
مغنیه،  ؛280: حکمت 1432سـید رضـی، ) «کردتر اسـت و با آن مخالفت میخواسـته نفس نزدیكیك از آنها به کدام

 .(460، ص2ج :1424
باور اســـت که  یه بر این  به عدالت، در آیه مغن داء  گواهی دادن  ه  ــُ ه  ش

لَّ ین  ل  ام  وَّ ُنوا ُکوُنوا ق  ین  آم  ذ 
ا الَّ ه  یُّ

 
یا أ

ط سأ ق 
الأ ستثنا، عدالت را در پیش گیرد؛  (8: )مائده ب  سان در تمام رفتار خود، بدون ا ست که ان اگر  برای نمونهآن ا

صی دانش جدیدی دارد، باید از این دانش خود همچون ابزاری برای از بین بردن ناتوانی و عقب افتادگی و فراهم شخ
س شرفت جامعه بهره گیرد. عدالت، هدت و آرزوی ان شری بدون آن کردن عوامل توانمندی و پی ست و زندگی ب انیت ا

گیرد؛ زیرا جامعه ممکن اســـت بدون دانش زندگی کند؛ اما ادامه زندگی جامعه بدون عدالت، محال ســـامان نمی
پس اگر عدالت  .(25، ص3ج :1424)مغنیه،  مراتب بیش از منفعت آن استاست؛ زیرا ضرر دانش بدون عدالت به

ــود، تمام  ــات در جامعه پیاده ش ــبخت میو انص ــوده و خوش ــوند و آیهمردم راحت و آس الَّ  ش  إ 
قِّ ح  د  الأ عأ ما ذا ب  ف 

الل   .(173، ص1ج :1424)مغنیه،  اشاره به همین حقیقت دارد (32: )یونس الضَّ
ش را به او نپردازد و یا او را زبان یا عمل بر دیگری ســتم کند، یا حّق  اانســانی ب هر مغنیه بر این اندیشــه اســت که

فرمایند: می رسول خداکند. سپس برای استناد کالمش دو حدیث نقل میشود. طل کند، ظالم محسوب میمع
ــت» ــتم اس ــد، س ــته باش ین را داش ــی که توان پرداخت د  . (334، ص8ج :1409)حّر عاملی،  «امروز و فردا کردن کس

ــول اکرم بیتاهل ــی که در رفتار با مردم»اند: روایت کرده از رس ــخن  ،کس ــتم نکند و با آنان س به آنان س
ید و به آنان وعده دهد و تخلف نکند، از کســـانی به شــمار می ید و دروغ نگو اش به کمال رود که جوانمردیبگو
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ست  شته ا شده و غیبت او حرام گ گیرد و بعد نتیجه می (208، ص1ج :1362)ابن بابویه،  «رسیده، برادری با او واجب 
م  ال ُیح  اساس آیه  برکه  نأ ُظل  الَّ م  ل  إ  وأ ق  ن  الأ وء  م  سُّ ال ر  ب  هأ و  ُه الأ اسالم تا زمانی حقوق فرد را  (149: )نساء بُّ اللَّ

زمانی که به حقوق دیگران  تاکند که او هم حقوق انســانیت را که در او و دیگران تبلور یافته، رعایت کند و حفظ می
  .(478، ص2ج :1424، )مغنیه اهانت کند، اهانت به حقوق او نیز جایز است

 مهاجرت برای ساختن فضایی بهتر. 4
 به روستاها یا شهرهای مختلف مهاجرت کرد. او ،برای ساختن فضایی بهتر ،مغنیه در  ول زندگی پربرکت خود
سوي  ستا« معرکه»پس از مرف برادرش، نجف را به  از در کنار اقامه نم کرد؛ تا در آنجا،ترك  (ي جبل عاملها)از رو

به فراگیری  ،مغنیه در محل تولد .(30-22، ص1ج :1378مغنیه،  )ر.ک: زدپردابجماعت، به تدریس قرآن و معارت 
در آنجا خط و حساب و  .(568: 1414ایازی،) برای تکمیل تحصیالت عازم نجف گردید علوم مقدماتی پرداخت و

:  1376 )المحرقی، آن را به فراموشي سپرد ،زبان فارسيخا ر استفاده نکردن از اما بعدها به ؛را آموخت زبان فارسي
کرد. ترك «  یرحرفا»ق آنجا را به قصد روستاي 1358مغنیه بعد از دو سال و نیم اقامت در معرکه، در سال   .(15ص
، 1: ج1378)ر.ک: مغنیه،  ســامان بخشــیدرا  به کشــاورزي پرداخت و اندکي وضــعیت اقتصــادي خود آنجادر  وی
 .(30-22ص

سال  سافرت کرد و ق 1367شیخ محمدجواد در  شدبه بیروت م ضي  (. 33-31ص تا:احمدی، بیر.ک: ) قا
ــرتغنیه م ــافرتص ــورهاي مختلفي نظر از مس ــیلي، به کش ــفرها به  ور که  رودمیهاي تحص غالب جزئیات این س

شخص نی شورهای ست. م ص، سوریهاو به ک ستانر، م سفر میبحرین ، عرب هایي با ظاهر مالقاتکند و بهو ایران 
 .(368ص :1425 و،)هم به دنبال تقریب مذاهب بود ،های خودداشت و در همه مالقاتعلماي آنجا 

 های آن از نظر قرآنهای اجتماعی و راهکارحل و فصل نابسامانی. 5
کند که می بیان الکاشاافهای اجتماعی، راهکارهای مختلفی از قرآن را در مغنیه برای از بین رفتن نابســامانی

مسلمانان باید در معانی قرآن بیندیشند و معیار عقاید و گوید: ترین آنها توجه و عمل به خود قرآن است. او میاصلی
ست و پیروزی را از قرآن یاد بگیرند )مغنیه، راه شک صورتی که به وحی  زیرا؛ (161، ص2، ج1424های  سک در  تم

توجهی به وحی، مسلمانان را داشت و بی و آن را فرانگرفته و از آن محافظت نکرده باشند، نام و نشانی نخواهند نکنند
تاب نخواهند  ،مانند اسرائیل ،ترین مردم دنیا تبدیل خواهد کرد که در برابر دشمن هرچند خوار و زبون باشدبه پست

ست که دفاع از جان و می. (252، ص1: ج1387)مغنیه،  آورد ستثمارگران، حقی ا ستعمارگران و ا هن و نیز مبارزه با ا
 (. 17، ص4: ج1424، هموشمارند )ها و قوانین، آن را مقدس میتمام آیین

ــتند که می ــّنت هس ــند و زندگی را برتنها دو منبع قرآن و س ــعادت را برای همگان تحقق بخش ــاس  توانند س اس
انسان (. خدای سبحان، زمین را برای 216، ص2: ج1378ین نمایند )مغنیه، عدالت، امنّیت و آزادی برای هر فرد تأم

سترانده ست او را آزاد گذا گ شرط آنکه از آزار هم ؛هشتو د های ها و بمبنه اینکه موشك ؛نوع خود، خودداری کندبه 
ستان ناپالم سکونی، بیماران بیمارستانها، خانهرا بر دب شعار آزادی  هاها و کارگران کارخانههای م سر هرکس که  و بر 

اساس، کسی که حق آزادی (. براین157، ص7: ج1424، هموبریزد ) کند، فرودهد و بندگی غیرخدا را رد میسرمی
 (.498، ص4: ج1378، هموترین دشمنان خدا و دین و آیین او خواهد بود )را پایمال کند، در شمار سرسخت
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ــتحکم و اعتماد به خدا بیان عالمه مغنیه  ــعیت  . برای نمونهدکنمیراهکار دیگر را اراده مس اگر امروز درباره وض
ُمون  ای از آسمان نازل شود، آیه آیه ،عصر حاضر با اسرائیل ل 

أ
أ ُهمأ ی  نَّ إ 

ُمون  ف  ل 
أ
أ ُکوُنوا ت  نأ ت  م  إ  وأ ق  غاء  الأ ت  ي ابأ ُنوا ف  ه 

و  ال ت 
رأ  ُمون  و  ت  ل 

أ
أ ما ت  ُجون  ک  رأ ه  ما ال ی 

ن  اللَّ زیرا چیزی که بیشتر از هر کار دیگری برای  ؛( خواهد بود104: )نساء ُجون  م 
استوار، اعتماد به خدا و اعتماد به خود  ایستادگی در برابر دشمن و بازداشتن او از ستم و تجاوز بدان نیاز است، اراده

شــود  لبان، گوش داده نمیکننده اســتعمارگران و فرصــتگمراه به تبلیغات و شــایعات ،چرا که از این  ریق؛ اســت
 (.427، ص2: ج1424)مغنیه، 

ــاس مغنیه  ة  الئ م آیهبر اس م  وأ ااُفون  ل  ــجاعت بیان می( را54: )مائده و  ال ی  آیه مزبور،  کند.هکار دیگر را ش
ت کند و به جهت آن فداکاری نماید، ترســیم ســوی آنها حرک تصــویر گویایی از انســان متدین و اهدافی که او باید به

یك معلول برند را جنگ خاورمیانه از آن رنج می و جنگ ویتنام ، از جملهکه جهان امروزرا کند. او مشــکالتی می
مطبوعات، رادیوها، سازمان ملل متحد و شورای امنیت  از سوی یقتحقحق و داند و آن خودداری از گفتن عامل می

 (.78، ص3: ج1424داند )مغنیه، ا ترس از مزدوران میو علت آن ر ،است
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 گیرینتیوه 
 ، مباحث کیل مشخص گردید:الکاشفواکاوی عوامل مؤثر بر اندیشه اجتماعی مغنیه در تفسیر اساس  بر
ر باید مطلب تازه و بیبر این باور اســت که مغنیه . 1 ؛ زیرا در غیر این صــورت، ای در تفســیر بیاوردســابقهمفســّ

 ای عالمانه و پویا ندارد.اندیشه
سیر . مغنیه2 سعی می هنگام تف ست ،درکآیات  ضر درخوا صر حا ست جوانی از جوانان ع هایی را که ممکن ا

بینی کند و بعد به دنبال جوابی که متناســب با عقل و فرهنگ آنها پیش ،درباره معنی و مفهوم آیه در کهن خود بیاورد
 . بگردد ،باشد

شه اجتماعی مغنیه، فقر بود. او . از عوامل تأثیر3 سیار فقیرزندگی در کودکی گذار بر اندی شت.انهب همین  به ای دا
 داد.ها و عملکردش در زندگی در اولویت قرار میدر نگارشافراد فرودست را  اوضاع علت،
سیار توجه میبه انقالب مغنیه محمدجواد. 4 صر خود ب سی ع سیا از ارادتمندان حقیقی و چه او چنان؛ کردهای 
 و انقالب اسالمی ایران بود. خمینیمشی فکری حضرت امام  رو خطدنباله

و مصلح جامعه هستند، منجر  که اسوه بیت. وجود علمای صالح در زندگی مغنیه و عالقه بسیار زیاد او به اهل5
 داشته باشد و اوضاع فاسد جامعه را اصالح کند. ها و آنچه منتشر کرده، دغدغه اصالح جامعه راشد که وی در نوشته

شت. برای نمونه مهاجرت او به . مهاجرت6 شه او دا سیاری بر اندی شت، تأثیر ب های زیادی که مغنیه در  ول زندگی دا
 بیشتری داشته باشد. جلوه الکاشفهدایت جوانان در تفسیر  نجف باعث شد که وظایف علما و دغدغه حوزه علمیه

های نگری و جهل مردم بود. در زمان قضـاوتش، درخواسـتنابسـامانی های اجتماعی دوران او، سـطحیاز  .7
 داد. یکی از آنها منجر به برکنار شدن او شد.دادند که او انجام نمیشرعی به او پیشنهاد میغیر

و در قرآن است. ا ، رفع فقر و مکانیسم بر رت شدن آنالکاشفترین اصول اندیشه مغنیه در . یکی از شاخص8
 .کنندخا ر نیکی و انسانّیت برای خیر و صالح مردم کار میکه به داندمیکسانی را ترین مردم سودبرنده

داند. او بر این اندیشه است های اسالمی را در وحدت کلمه و آماده کردن نیرو میمغنیه عامل پیروزی انقالب. 9
 گذارند و ضّد دشمن مشترك مّتحد شوند. که امروز باید مسلمانان اختالفات را کنار

 کند.راهکارهایی از جمله توکل به خدا و عدالت اجتماعی را بیان می ،مغنیه برای اصالح اجتماع .10
مغنیه در  ول زندگی پربرکت خود برای ساختن فضایی بهتر به روستاها یا شهرهای مختلف مهاجرت کرد. . 11

 ای داشت.  ان مختلف دیدار کرد و به تقریب مذاهب توجه ویژهاو در کشورهای مختلف، با اندیشمند
سامانی. 12 شفدر را راهکارهای مختلفی از قرآن  ،های اجتماعیمغنیه برای از بین رفتن ناب کند که بیان می الکا
صلی شجا ستحکم و اعتماد به خداوند و  ست و راهکارهای دیگر را اراده م اعت ترین آن توجه و عمل به خود قرآن ا

  کند.مطرح می

  



 

 

 

 
مغنیه رد  عی  جتما یشه ا رب اند

مؤرث  مل  ا عو
ف

ش لکا تفسیر ا
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