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Abstract ●  Al-Shaʿrāwīʿs Style of Interpreting the Quran, Seyyede Zeynab Ḥoseynī & Marzīye Mohasses 

The methodology of interpretive books refers to the study of interpretive processes and products 
and is an important type of interpretive studies. The organized thought of the commentators to 
achieve the meaning of the divine verses and intentions includes a series of methods and 
tendencies. Shaʿārāwī interpretive style in this research is examined in an analytical-descriptive 
manner. Poetic interpretation is one of the contemporary Quranic interpretations that has used 
most of the analytical capacities of the divine text with a social approach. Mohammad Metwalī 
Shaʿārāwī first tried to interpret each verse with another appropriate verse in terms of meaning and 
vocabulary, and then sought help from the prophetic hadiths. Hence, his enlightening method of 
interpretation is based on the verses and the Prophetic tradition. In addition to using credible 
sources, he has paid considerable attention to the treasures of literature for a deeper understanding 
as well as useful historical information. Based on the findings of this study, poetic interpretation by 
explaining the apparent concepts of theology and refining the Quranic themes appropriate to the 
contemporary era, the moral and educational growth of society and responding to the interpretive 
ambiguities of the audience and the sufficiency of the Qurʿān to guide man in individual life and 
socially acknowledged. 
Keywords: Tafsir, Muhammad Metwalī Al-Shaʿārāwī, social tendency, interpretation of Ḳurʾān to 
Ḳurʾān. 

+++ششمآغاز مقالۀ +++  زینب حسینی و مرضیۀ محصص سیده/ اسلوب تفسیری محمد متولی شعراوی      ●  
Original Research 

Received: 6/ 8/ 2021, accepted: 14/ 2/ 2022, and published: 17/ 3/ 2022, Pages: 143-165.
Publisher: Mashhad Faculty of University of Quranic Theology and Awarness. 

Print ISSN: 2783-5294 
Online ISSN: 2783-5308  

Open access in web address: <http://naghdeara.quran.ac.ir> 
DOI:                                    

NOTE: Latin transliteration of the bibliography is included in the final pages of this article. 



 

رۀد آراء تفسیرینامۀ نق پژوهش   ش۱۳۹۹، سال اول، پاییز و زمستان ۲ ، ش

  
  

  اسلوب تفسیری محمد متولی شعراوی
    زینب حسینی سیده

  مدرسی معارف اسالمی،دانشجوی دکتری 
  .، تهران، ایراندانشگاه شهید بهشتیو ادیان  الهیات ۀدانشکد

   )نویسندۀ مسئول (مرضیه محصص

   ادیان و الهیاتۀدانشکدعضو هیأت علمی استادیار 
  ).m_mohases@sbu.ac.ir(، تهران، ایران دانشگاه شهید بهشتی

  

   چکیده

از ای پراهمیت  شود و گونه های تفسیری اطالق می شناسی کتب تفسیری به بررسی فرآیندها و فرآورده روش
ها   گرایشها و ای از روش  سلسلهۀ مفسران دربردارندۀیافت  سامانۀاندیش. آید شمار می مطالعات تفسیری به

توصیفی اسلوب  ـ حاضر به شیوۀ تحلیلیمطالعۀ در . برای دستیابی به مدلول آیات و مراد الهی است
یکی از تفسیرهای قرآنی معاصر است که با رویکردی شعراوی تفسیر . شود میتفسیری شعراوی بررسی 

محمد متولی ش. جوید میهای واکاوی متن الهی بهره  اجتماعی از غالب ظرفیت
َ

راوی ابتدا تالش کرده ع
متناسب دیگر از نظر معنا و لغت تفسیر کند و سپس از احادیث نبوی استمداد ۀ آیه را با آی که هراست 

وی افزون . و سنت نبوی است قرآن ابتدا بر اساس خودهم  روش وی در تفسیر آیات ،رو ازاین. جسته است
توجهی داشته  تاریخی التفات قابلهای  دادهچنین   هموعرب ادبیات زبان و ، به دینیگیری از منابع  بر بهره

با شرح و تبیین مفاهیم ظاهری کالم و تدقیق در شعراوی ، تفسیر مطالعههای این  بر اساس یافته. است
گویی به ابهامات تفسیری  مضامین قرآنی متناسب با دوران معاصر، رشد اخالقی و تربیتی جامعه و پاسخ

گری انسان در زندگی فردی و  برای هدایت قرآن کفایتاساس باور به  بر وگرفته، مخاطبان را هدف 
  .استپدید آمده اجتماعی 
  .قرآن به قرآن محمدمتولی شعراوی، گرایش اجتماعی، تفسیر :ها کلیدواژه
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  درآمد
.  اسالم بودیای دندیتحوالت جد ری در تفسیش اجتماعی گرایریگ عامل شکلن یتر مهم

 و زمانه یازهاین به توجه و ینگر واقعنیز، ی ریرد تفسیکرو نیا یژگیو نیتر مهمرو،  ازهمین
 و ینگر واقعاین . است آن و اقتضائات یاجتماع یزندگ تحوالت به نسبت قرآن نگاه انیب

مرۀ در زندگی روزشود که  یم قرآن ری در تفسمباحثی طرح سبب  اجتماعیتوجه به تحوالت

 ۀ که دغدغیبه مباحث فرعمفسر پرداختن مسلمانان موردنیاز است و از دیگرسو مانع 

  .شود  میستیامروز ن انسان

. شود که مستلزم پاسخ متناسب با خود است ی مطرح میدی سؤاالت جدیا در هر جامعه

 ها ختکرار آن سؤاالت و پاس. اند ت زمان خود پاسخ دادهبه سؤاالهریک  پژوهان گذشته قرآن

 قرآنمندان به فهم  عالقه یها ی باعث آشفتگکه  بل؛کند ین را برطرف نمی امروزۀ جامعیازهاین

 نیمفسران امروزرو،  ازهمین. شود ی در جامعه میشی و مانع ابتکار و نواند،ر گذشتگانیدر تفاس

ی، سیون به روشن ان عموم مسلمانانیدر م قرآن امی گسترش پبه منظورخود  یر اجتماعیدر تفاس

  . آوردندی روییگو  و آسانینیآفر جاذبه

 جذاب و یر خود از نثری در نگارش تفاس،زبانان عربخاصه این مفسران،  از یاریبس

ل ید به دلیشا. آور باشد  خواننده نشاطی فقط خواندن آن هم برایند که حتا ه بهره گرفتیخواندن

توصیف  ی ادب، از صاحب نظرانیبرخ در کالم یر اجتماعین نکته بوده است که تفسیه به اتوج

، ر و المفسرونیالتفس، ؛ محمدصالح۵۵۰/ ۲، ر و المفسرونیالتفسی، ذهب (شده است

۲۹۹.(  

  طرح مسئله
های   خطیب دینی مشهور، عالم حنفی مصر، از شخصیتقرآنیکی از مفسران معاصر 

 اسالمی محمد المللی، و از مروجان تقریب مذاهب  در سطح بینقرآن فعال در حوزۀ تبلیغ

برای زندگی او، (است ) ش۱۳۷۷-۱۲۹۰/ ق۱۴۱۹-۱۳۲۹/ م۱۹۹۸- ۱۹۱۱(متولی شعراوی 

از شعراوی تألیفات متعددی برجای مانده ). ، سراسر مقاله»شعراوی«زاده،  زعفرانی: بنگرید به

ن برای همۀ نیازهای بشری، مخالفت با سکوالریسم گویی دی عمدۀ این آثار باور به پاسخ. است
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 کریم در هدایت انسان و مفاهیم قرآنگرایی، توضیح مبانی و ارکان مسلمانی، جایگاه  ربو غ

  .کنند اخالقی بازتابیده در آن را ترویج می

این تفسیر حاصل بازنویسی .  کریم استقرآنشان تفسیر  ترین از میان آثار شعراوی، مهم

مد تا سورۀ صف به زبانی ساده  کریم از سورۀ حقرآنتلویزیونی او ست و در آن آیات های  نطق

سان که واعظان در سراسر جهان اسالم بتوانند به  شود؛ آن فهم برای عموم توضیح داده می و قابل

ر ین تفاسیاز بهترشعراوی را گاه  تفسیر. نحوی جذاب محتوایش را در مقام خطابه آموزش دهند

 خاصه سلفیان، بر آن نقدهای ، و البته برخی نیز،)۱۳، ...اضواءی، تند(شناسانده  یاجتماع

توان در این تردید کرد که  درهرحال، نمی). ۲۰۷، یمحاکمة الشعراوباز، (اند  تندی وارد کرده

  .زبان از مشهورترین تفاسیر معاصر است تفسیر وی در فضای فرهنگی مسلمانان عرب

چون  های اجتماعی متعددش هم جایگاه او در وعظ و مسئولیتهمراه  تفسیر شعراوی به

وزارت اوقاف سبب شده است انبوهی از آثار به زبان عربی دربارۀ زندگی و آراء و مواضع 

 ۀ نوشتة المجددی الداع:یشعراوکتاب توان به  از میان این آثار می. سیاسی او نوشته شوند

 این کتاب به معرفی ۀ نویسنداشاره کرد که) م١٩٩٢قاهره، دارالضیاء،  (ابراهیم عبدالعزیز

اثر . پردازد میفرینش انسان و موضع وی در برابر یهود آی و تفکرات وی خاصه دربارۀ شعراو

ی، داراالحمد، قاهره( است  محمد مصریۀ نوشت تحت قبة البرلمانیشعراوکتاب دیگر 

نمایندگی مجلس و وزارت مسئولیتهای سیاسی شعراوی مثل به این کتاب مؤلف در . )م١٩٩٩

  .پرداخته استبه انگلیس پارلمان مصر مایندگان گرایش نو موضع وی در برابر 

 اهل ة انا من سالل:شعراوی: از میان دیگر آثار دربارۀ شعراوی باید به این موارد اشاره کرد

هد  شاشعراویمتولی  محمد، )م١٩٩٥، مطابع القاهره، قاهره (ابوالعینین نوشتۀ سعد البیت

تۀ عمر بطیشه  نوشعلی العصر
َ  ةی مفسرا و داع:شعراویاالمام ، )م٢٠١٠، قدارالفارو، قاهره(ُ

 هی العالمی الةی من القرشعراوی یمحمدمتول، )ومیاخبار ال، قاهره (هاشم عمرنوشتۀ احمد 

ث ی وحدشعراوی، و )م١٩٨٨ی،  التراث االسالمةمکتب، قاهره(محجوب نوشتۀ محمد 

  ).لهیدارالفض، قاهره (یمنشاو قیمحمدصد نوشتۀ اتیالذکر

دهندۀ میزان  نماید و نشان جم از آثار دربارۀ یک شخصیت معاصر غریب مینگارش این ح

 و تحلیل شیوۀ قرآنحال، مبانی و منابع شعراوی در فهم  بااین. نفوذ اجتماعی و تأثیر او ست
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ان معدود مواردی از این دست از می. اند تر موضوع بحث واقع شده بیان و آراء تفسیری او کم

توظیف األمثال العامیة فی « با عنوان احمد حیدری و حیدر فرع شیرازیسیدتوان به مطالعۀ  می

های عامیانه در تفسیر  المثل ضرباشاره کرد که در آن کاربرد گستردۀ »  الشعراویتفسیر

العۀ کنونی مط). ق١٤٤١، ٤٥، شمارۀ هیآفاق الحضارة االسالم(شود  شعراوی مرور می

ها و منابع  ها، روش خواهیم در این مطالعه گرایش می. تر را هدف گرفته است تالشی درازدامنه

  .تفسیری شعراوی را بازشناسیم

  گرایش اجتماعی تفسیر شعراوی. ۱
خواهد با نگارش تفسیر،  یک ویژگی مهم و بارز تفسیر شعراوی همین است که مؤلف می

ه وحدت خواهد مسلمانان را ب او می. مسلمانان را چاره جویدمشکالت زندگی اجتماعی عموم 

چاره را نیز در پناه . های دینی عقالنی کند فرابخواند و در تعامل فکری با دیگران مسلح به بینش

رو، در نگارش تفسیر به دنبال آن است که میان عموم  جوید و ازهمین  میقرآنبردن به هدایت 

  .رد پدید آوقرآنانسی با مفاهیم 

  های اجتماعی اسالم توجه به آرمان) ۱-۱
ک قرآن یات اجتماعی است که بر آیری تفسیجتماعر ایتفس ژه داشته یت و توجه وید و عنایتأ

و  قرآن ش و شبهات و اشکاالت مخالفان نسبت بهیو به مشکالت مسلمانان در عصر خو

 :دنانه داریگرا  اجتماعای هیروحاجتماعی دارند ش یگرارانی که مفس. اسالم توجه کرده است

ر دخالت ی را در تفسی و مذهبیملی، د و تعصبات نژادننیب ی نم فردۀیرا از زاو قرآن اتیآ

بر اساس این تعریف  .)۳۵۲- ۳۴۸/ ۲، ر قرآنیمنطق تفسی، اصفهان ییرضا (دنده ینم

 ـ نگاه شعراوی نگاهی اصالحی؛ زیرا  داردی اجتماعیشی گرایشعراوتوان گفت که تفسیر  می

: بنگرید به( زمانه خویش است ۀعسازی جام آگاه و مفسر در تالش برای اجتماعی است

  .)۷۰ ،...شعراوی یمتول محمدی، ومیب

مثال . یافت قرآناجتماعی های  به آرمانبارز توجهی توان  میشعراوی با بررسی تفسیر 

  :عمران است  سورۀ آل۲۰۰آشکار این توجه گفتار او در توضیح آیۀ 
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ا أی
َ

ِها الذی
َّ َن آمنوا اصبروا و صابروا و ریَ َ َ َُ ُ

ِ ِ
ْ ُابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحونُ

ِ
ْ ُ َّْ َّ َّ َُ ََ َ ُ

/ عمران آل(» ِ

٢٠٠(.  

ای اهل ایمان در کار دین صبور باشید و یکدیگر را به صبر و مقاومت  :ترجمه

 و سفارش کنید و مهیا و مراقب کار دشمن بوده و خدا ترس باشید، باشد که پیروز

  .رستگار گردید

ِو الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس أولئک  «ۀبه آیاد استنبا شعراوی در تفسیر آیۀ فوق 
ُ

ِ
ْ َْ َْ َْ َ

ِ
َ َ َِ َِّ َّ

ِ ِ ِ
َّ

الذین صدقوا و أولئک هم المتقون
ُ َّ ُُ ْ َُّ ِ

ُ َ ُ َ َ َ
  :نویسد می) ۱۷۷/ بقره(»  ِ

این . شود امعه وارد میمشقات و مشکالتی وجود دارد که در جامعه و بر افراد ج

شود که مشتاقانه مقابل برقراری  معه تحمیل میمشکالت از طرف افرادی بر جا

ها یا در به  ایستند و در آسیب رساندن به افراد یا تمسخر آن طریق مستقیم الهی می

اصالح همان این طریق الهی . آیند سختی انداختن و جنگ با ایشان کوتاه نمی

اء ّبأساء و ضر« صبر در  همان صبر در برابر این مشکالت.اشتباهات جامعه است

 استحال اگر دشمن جامعه بر روش باطل خود صبر و استقامت »البأس و حین

 با صبر مضاعف به اتفاق یکدیگر ؛ یعنینشان داد، افراد جامعه باید مصابره کنند

شعراوی، (مشکالت و مشقات را تحمل کنند تا بر دشمن جامعه پیروز شوند 

  ).١٩٧٤- ١٩٧٣/ ٤، التفسیر

سیری اجتماعی با هدف وحدت اسالمی سبب شده است لحن کوشش او برای بازنمودن تف

ای تأکید  که بر مفاهیم فرقه او از شیوۀ بیان تفاسیر معمول اهل سنت فاصله بگیرد و بیش از آن

ش او را در یک مثال از این گرای. بخش باشد های اجتماعی عام و وحدت کند، به دنبال آموزه

  :دتوان دی  سورۀ توبه می۴۰تفسیرش بر آیۀ 

إال
َّ

ُتنصروه  ُ ُ فقد َ
ْ َ َ

ُنصره  َ َ ُالله َ َّ
إذ 

ْ
ُأخرجه ِ َ َ ْ َ

ِالذ 
َّ

کفروا َنی
ْ ُ َ

ثان 
َ

َاثن ی إذ ْنیْ
ْ
َهما ِ ِالغار یف ُ

َ ْ
إذ 

ْ
ِ 

قولی
ُ ُ

ِلصحبه  ِ ِ
َ

ال ِ
َ

ْتحزن  َ َّإن َ
َالله ِ َّ

َمعنا  َ فأنزل َ
َ َ َ َ

ُالله  َّ
ُنتهیَسک  َ عل َ

َ أ َو ِهیَ
َ

ُدهی
ٍبجنود َ

ُ ُ
ْلم ِ

َّ
َتروها  ْ َ َ 

جعل َو
َ َ کلمة َ

َ َ
ِالذ ِ

َّ
کفروا َنی

ْ ُ َ
السفل 

ْ کلمة َو  یُّ
ُ َ

ِالله ِ
َّ

العل یِه 
ْ ُ ْ

ُالله َو ای َّ
ِعز 

  .میَحک ٌزیَ

 یامیه در آن اک چنان  هم]؛کردش خواهد ا یاریخدا [ دینک نیاریاگر او را : ترجمه

 همان ؛]اش کرد یاری [ از دو تن بودی او دومهک یردند و در حالکرونش یفار بکه ک



  ۱۴۹  ولی شعراویاسلوب تفسیری محمد متــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 پس . خدا با ماست؛گفت غم مخور یه در غار بودند و او به همراه خود مک یموقع

 ین بیو در ع[ نت خود را بر او نازل نمودکی س]یدر چنان شرائط سخت[ خداوند

افر شدند که ک آنان ۀلمکو  ردکدش یید تایردکتشان نیه شما رؤک ی با جنود]یسک

رومند و یواال ست و خدا نه همواره غالب و ک خدا ست ۀلمک ]یآر[ ؛پست نمودرا 

  .ار استک ستهیشا

لت و علت اولوین فضیشان برتریمفسران اهل سنت که در نگاه اعموم برخالف 
ّ

بی ر کت ابو

ه ین آیل ایدر ذرا ن مضمون ی با همیاتیاست و رواذکر شده ه ین آیگران در امرخالفت ایبر د

، الدر المنثوری، وطی؛ س۲۸۹/ ۵، یروح المعانی، آلوس: برای نمونه، بنگرید به(کنند  مینقل 

کوشد پیامی  میکند و  یت ابوبکر نمی به برتر بودن و اولویا چ اشارهی هیشعراو، )۲۴۱/ ۳

/ ۸، التفسیری، شعراو: بنگرید به(استفاده برای عموم مسلمانان از آن استخراج کند  قابل

۵۱۲۳-۵۱۳۳.(  

  ترویج نگرش عقالنی به معارف دین) ۱-۲
و محدودۀ کاربرد آن در فهم دین از مسائل عقل برای شناخت معارف دینی اعتبار میزان 

در تبیین اعتقادات و ُعرفی  ِشعراوی از مفسرانی است که برای عقل. مورداختالف مفسران است

توجه او به در توان   مییک جلوۀ توجه او به ادلۀ عقلی را.  قائل استیروی قلم قرآن فهم

اه در بیان آراء و اعتقادات خود و خواه در نقد آراء مخالفان، فراوان او خو. استدالالت عقلی دید

  .آیند اند و به کار اقناع و تفهیم عموم می کند که برپایۀ عقل عرفی بنا شده به دالئلی استناد می

  :توان یافت اء می سورۀ نس۱۵۰در تفسیر آیۀ یک نمونه از این رویکرد را 

ِإن الذ
َّ َّ

کفرون باللیَن یِ
َّ

ِ
َ ُ ُ

َه و رسله و  ُ َ
ِ ِِ

ْدون أن یِریُ ََ ُ
َفرقوا بی ُ ِّ َ

َن الله و رسله و ی ُ َ َ
ِ ِِ

ُ َّ
ُقولون نؤمن ی

ِ
ْ ُ َ ُ ُ

َببعض و نکفر ببعض و  َ
ٍ ٍ

ْ َْ َ
ِ ِ

ُ ُ ْدون أن یِریَ ََ ُ
َتخذوا بی ُ

ِ
ِن ذلک سبیَّ

َ َ
  .الیِ

ان خدا و یخواهند م یو م، ورزند یفر مکامبرانش یه به خدا و پک یسانک: ترجمه

ار ک را انیم و بعضیمان داری ایا به بعض مندیگو یو م،  اندازندییجداامبران او یپ

  .نندکار ی خود اختی برایراه ن دویان ایخواهند م یم و مینک یم

  :سدینو یو مکند  میه ی اثبات وجود خدا تکی برایبه برهان عقلشعراوی در توضیح این آیه 
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د داشته باشد  وجویزی چ دارد کهءستر است و ستر اقتضا  کفریم که معنایدان یم

 وجود ۀ که به وجود خدا کافر است در واقع پوشانندی کس،رو ازاین. تا پوشانده شود

 بر یلیواقع دل در کفر به خداۀپس کلم. خداست و وجود خدا بر کفر سبقت دارد

پاسخ ، یپوشان یز را میفرت چه چبا ک ده شودیاگر از کافر پرس. ست وجود خدا

ی، شعراو (مان داردی اول به وجود خدا اۀ او در مرحل،نینابراب. الله را: دهد یم

  ).٢٧٦٩/ ٥، التفسیر

  :بینیم  سورۀ نساء می۱۷۱گرایانه را در تفسیر آیۀ  مثال دیگر از این رویکرد عقل

فآمنوا بالله و رسله و ال تقولوا ثالث...
َ َ ُ ُ ََّ َ ُ َ

ِ ِِ
ُ

ِ
ُ
ِ

َ
ة انتهوا خ
َ ُ َ ْ ٌ

ٌرا لکم إنما الله إلهی ُ
ِ ِ

َّ َ َّ ْ َ ً
ْ واحد سبحانه أن  َ ُ َ ْ ُ ٌ

ِ
ِکون له ولد له ما فی

ُ َُ َ ٌَ َ ِ السماوات و ما فیَ
َ

ِ
َ األرض و کفیَّ

ِ
ْ َ ْ

َ بالله وک ی
ِ
َّ

  .الیِ

. گانه است سه] خدا[د یید و نگویاوریمان بیامبرانش ایپس به خدا و پ...  :ترجمه

آن است ّمنزه از . گانه استی یخدا فقط معبود .ما بهتر است شیه براکد یستیباز ا

و ، ِن است از آن اوستیآنچه در آسمانها و آنچه در زم.  باشدی او فرزندیه براک

  .تکارساز اسخداوند بس 

کل و کلدو اصطالح منطقی ت خدا از یت و واحدین احدییدر تبشعراوی 
ّ

کند  می استفاده ی

توان اسم کل ینه م بر خدادارد که   اصطالح بیان میو پس از توضیح معنای این دو
ّ

  اطالق کردی

 پس کل؛ خدا افراد و اجزاء ندارد:کلنه 
ّ

ا کل نی ی
ّ

قل هو الله أحد« یمعناافزاید  او می. ستی
ٌ َ َ ُ َّ َ ُ ْ ُ

« 

ِوإلهکم إله واحد«و ) ۱/ توحید(
ٌ

ِ ِ
ْ ُ   ).۲۸۶۹/ ۵، التفسیری، شعراو ( استهمین) ۱۶۳/ بقره(» َ

  فهم  ّۀ بیانی عامهارائ) ۳-۳
که سبب شده است وی به استدالالت   افزون بر آنگرایش شعراوی به اصالح اجتماعی

جویی از امثال و حکم نیز  مبتنی بر عقل عرفی نزدیک شود، او را به بیان مفاهیم قرآنی با بهره

ل ابوهالکه  ؛ چنانکند یک می دور از ذهن را به ذهن نزدیالمثل معنا ضرب. کشانده است

  :دیگو یمآن  ۀ درباریعسکر

ان کالم یکه در م یدهد و زمان یمانجام عمل اطناب را ، جازشیبا وجود ا... 

، األمثال جمهرةی، عسکرابوهالل  (گردد یان می آن نما یشود شگفت یاستفاده م

٥/ ١.(  
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دگی و  را به شئون زنقرآنمتن گونه  این و ،بسیار در تفسیرش استفاده کردهها  مثلشعراوی از 

  :نویسد اره میدر این بخود او . پیوند داده استواقعیات آن 

. کند و حکمت را به انسان تقدیم می، المثل معنا را به ذهن نزدیک ضرب

/ ١، التفسیرشعراوی، (المثل باب افتخارآمیزی در ادبیات عرب است  ضرب

١٦٥(.  

 مرتکب هرکسگوید  ه می سورۀ بقر۱۶۰برای نمونه، در بحث از آداب توبه ذیل تفسیر آیۀ 

 است که یکاف،  شدی مرتکب گناهی اگر پنهان:انند گناه او باشدد به میاش با توبه، گناه شود

ست یح نیصح.  باشدید علنیتوبه او با،  بشکندی را علنی اما اگر حدود اله؛انه توبه کندیمخف

بشود  گناه یالگورادی برای اف کند و یچی از دستورات خدا سرپی در برابر مردم به طور علنسیک

 در . توبه کندیخود و خدا پنهان؛ بعد میان  را بشکنندید الهحدورا گستاخ کند که شان یاو 

ت«المثل  ضرببرای تقریب بهتر منظورش به ذهن مخاطبان به ادامه 
َ

نی فی شارعُبِضر
ٍ

 

تَو
ُ

با من بیابان در و کوبی  در خیابان مرا فرومی«کند؛ یعنی  استشهاد می» ٍةَّنی فی حارُحِصال

  ).۶۷۸/ ۲، التفسیری، شعراو( »کنی آشتی می

َالله ال إله إال هو الح«در تفسیر آیۀ به همین ترتیب،  ْ ََّ ُ
ِ ِ

َ ُ َّ
 القی

َ ْ
المثل  به ضرب) ۲/ عمران آل(»  ومی

 لیالذ«
َ

لِحمی ال ٌ أبُه
ُ

  :سدینو یو مکند  میاشاره » ّماَ ه

 ی ناراحتی از مسائل زندگیا لهئچ مسیه در ، که پدر داردیکس«] اند که گفته چنان[

که پروردگار دارد نیز  یکس. ست پدر متکفل و مراقب امور اوو » رد ندایو نگران

 و وم استی و قیرا خدا حی شرم کند؛ ز خود امورۀ درباری و نگرانید از ناراحتیبا

  ).١٢٦١/ ٢، التفسیری، شعراو(کند  میامور انسان را استوار 

دارد که تعبیر قرآنی   سورۀ توبه نیز بیان می۴آیۀ ُمفهوم مظاهره در ذیل در تفسیر شعراوی 

ش یب پشتافزاید که  سپس می.  پشت استیبه معنا» ظهر «ۀشیاز ردر این آیه » لم یظاهروا«

 مثال شخص نم؛کند یاز دست تحمل م
ً

تواند  یاما م ؛حمل کند  گندم را بادستیتواند گون ی

ن لَم«ل المث  به ضربدر ادامه. )۴۸۷۰/ ۸، التفسیری، شعراو( آن را بر پشت خود حمل کند
َ

ه 

ظ
َ

و کند  میاستناد  )شود     ی که کمر دارد به شکم او ضربه وارد نمیکس (»طنهَ بیلَ عُبَضری ال ٌهر

َ مطابق مفاد این مثل، به دیگو یم ضرر و  کنند یت می دارد که از او حمای که طرفدارانیکسُّ
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، نداردبان پشتیکه نیز  یکس؛ ر شکست خواهند خوردی ناگزشخالفانو مرسد  نومیدی نمی

دهد که چرا در آیۀ یادشده  اساس، توضیح می  براین.کنند یاو را لگدمال مهای  شکم و دنده

اند از حکم  پشتیبانی نکرده) ص(عهدی دارند و از دشمنان پیامبر ) ص(مشرکانی که با پیامبر 

  .اند کلی جنگ با مشرکان استثناء شده

  جایگاه منابع دینی در تفسیر شعراوی. ٢
 از قرآنئلۀ مهم دیگر در شناخت شیوۀ شعراوی در تفسیر این است که وی برای فهم یک مس

  .دهد جوید و به هریک چه سهمی در بازنمودن معنای متن می کدام منابع و متون دینی بهره می

  قرآن با قرآنر ی تفس)۲-۱
 ازکند بین آیاتی  شعراوی تالش می.  استقرآن خود قرآنیک منبع مهم شعراوی در فهم 

تفسیر  قرآنخود را با  قرآنو کند گویند ارتباط برقرار  که دربارۀ موضوع واحدی سخن میقرآن 

با دیگری تعارض ندارد و بعضی از  قرآن یک از آیات هیچبر این تأکید دارد که . موضوعی کند

را قرآن گونه،  این .)۴۶۱۸، ۱۹۶۰/ ۴، التفسیری، شعراو(د نکن آن بعض دیگر را تفسیر می

  .ناپذیر است داند که تجزیه  یک کل میۀمثاب به

  : سورۀ اعراف۱۹۰تفسیر آیۀ برای نمونه، در 

َفلما آتاهما صالحا جعال له شرکاء ف َ ُ ُ َ ََ ً
ِ

ُ َّ َ َ
ما آتاهما فتعالی

َ َ َُ
َّ الله عما ی َ ُ َّ

ِشرکونی
ْ

.  

به ایشان داده بود، ] خدا[شایسته داد، در آنچه ]  فرزندی[و چون به آن دو،  :ترجمه

  .گردانند برتر است شریک می] با او[رای او شریکانی قرار دادند، و خدا از آنچه ب

شعراوی با . نمایاند  سورۀ یونس تفسیری متفاوت از مفهوم شرک به خدا بازمی١٢آیۀ توجه به  با

گیرد و در  قرار میزندگی خود ین حاالت تر ی شخصی در ضعیفوقتگوید  استناد به این آیه می

 زمانی طلبد؛ اما یاری میو از او کند  می حوادث ضعیف است، خود را تسلیم خدا بارویارویی 

معنای شریک قراردادن برای گوید که  بعد می. برد خدا را از یاد میکه به مطلوبش رسید 

  .)٤٥١٧/ ٨، ریالتفسشعراوی،  (استهمین خداوند 

ِأولئک الذ«آیۀ ر یدر تفسیب، به همین ترت
َّ

ِ
ُ

ْن حبطت أعی ََ ْ َ
ِ

ِمالهم فَ
ْ ُ ُ

ْ الدنی ُّ
ْا و اآلْخرة و ما لهم ی ُ َ َ َ

ِ
َ

ِ
ِمن ناصر ِ

ْ
جوید  بهره می  سورۀ شوری۲۰آیۀ از دربارۀ مجازات قاتالن انبیاء ) ۲۲/ عمران آل(» َنیِ

  : گوید و می
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ا و یشان در دن اعمال و دارند ی عذاب دردناک،اند ق کشتهبناح را ءای که انبیکسان

م نجااانسان عاقل به دنبال . ک عمل ثمره نداردی یعنیحبط . شود یآخرت تباه م

ها  ن هدفیدر بانسان . سود داشته باشد؛ یعنی  است که هدف داشته باشدیعمل

 ٢٠آیۀ . تر است شیبسود دوام و  سود یکند که کدام عمل دارا ینش میهم گز

در  ، عملش در آخرت باشدۀجیکس به دنبال نتهرد که اشاره دارسورۀ شوری 

م و در یده ی به او م، در دنیاا بخواهدیدر دنهم م و هر کس یده یه او مبآخرت 

 ؛ر کندی در ظاهر کار خی ممکن است فردیعنیاین .  بهره استین بآآخرت از 

د به دنبال پاداش از ین صورت بایدر ا. خدا نباشدنیت کار برای  در ذهنش یول

/ ٣، التفسیری، شعراو (م داده استنجاان عمل را ی باشد که به خاطر او ایکس

١٣٨٠- ١٣٧٩.(  

ای که  توان مثالی دیگر برای این شیوه یافت؛ آیه  سورۀ توبه نیز می۱۰۷در تفسیر آیۀ 

  :گوید می

ِو الذ
َّ ِن اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریَ

ْ َْ ََّ َ َ ًَ ً ً َ
ِ ِ

ْ ُ
َقا بی ً

ِن المؤمنی ِ
ْ ُ ْ َو إرصادا لمن حارب َن یَ َ ْْ ََ

ِ
ً

ِ
ُالله و رسوله  ََ ُ ََ َّ

من قبل و ل
َ َ ُْ ْ َ

ْحلفن إن أردنا إال الحسنیِ ُ ْْ َّ
ِ ِ

ْ َ َ ْ َّ ُ
ُ و الله  یِ َّ ُشهد إنهم لکاذبونیَ

ِ
َ ْ ُ ََّ

ِ
ُ ْ

.  

ان ی میندگکفر و پراکان و ی زۀیه ماکردند کار ی اختیه مسجدک ییها و آن: ترجمه

ه قبال با خدا و پک یسک ی است براینگاهیمک  و،مؤمنان
ً

امبر او به جنگ برخاسته ی

 ی خدا گواه؛ امایم نداشتی قصدیکیه جز نکنند ک یاد میسخت سوگند و  بود

ه آنان قطعا دروغگو هستندکدهد  یم
ً

...  

شان  یمنافقان در ملکات نفسان.  از احوال منافقان استیان حالتیه در مقام بین آیا سدینو یم

 یهماهنگ. تشان کافر اس ی قلبۀ ملکی ول،مان آوردهیشان ای ایان زبۀملک. تعارض وجود دارد

 را ی و حرکتیعقلی،  نفس است و تالش مضاعف عاطفی براین ملکات متناقض امر دشواریب

ند که یگو یک نوع سخن میکنند  یمان مالقات میکه با اهل ا یزمانگونه، منافقان  این. طلبد یم

ِو إذا لقوا الذ«آیۀ در 
َّ َُ

ِ
َّآمنوا قالوا آمنا َن یَ َُ َُ

 و زمان خلوت با ،ره شدهبه آن اشا) ١٤/ بقره (»...

ِو إذا خلوا إلــ ه ی آۀند که در ادامیگو ی سخن میگریبه طرز دهم خودشان  ِ
ْ َ َ  ش یَ

َ
َّنهم قالوا إنا یِاطی

ِ
ُ ْ

ِ ِ
ْمعکم  َ   .)٥٤٨٦/ ٩، التفسیری، شعراو( ــ یاد شده است ...َ
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  سیاقتوجه ویژه به ) ۲-۲
ی مراد آیات قرآنی بسیار و فهم معنا قرآنر یتفس اق دریاستفاده از س نظر مفسران مختلف از

ترین لفظ بیشترین معنا را افاده  با ادبیات خاصی که دارد، با کم قرآن چون؛ کارساز است

به درک معانی دیگری فراتر از منطوق و مفهوم لفظ سوق خواننده را کند و توجه به سیاق  می

آیات توجه سیاق به  الفاظ برای تفسیر و درک معنایمتعددی عراوی نیز در موارد ش. دهد می

شعراوی، ( است شان اصل در آیات وصل بودنکند که  صراحت بیان می او گاه نیز به. کرده است

  .)۶۲۸۶/ ۱۰، ۱۰۴/ ۱، ریالتفس

  :ید سورۀ توبه د۱۲۴در تفسیر آیۀ توان  ای از توجه او به سیاق آیات را می نمونه

ْو إذا ما أنزلت سورة فمنهم من َ ُ َْ ُ ْ
ِ
َ ٌ َ ْ َ

ِ
ْ ُ

قول أی ِ
َ ُ ُ

ِکم زادته هذه إی ِ ِ
ُ ْ َ ِمانا فأما الذیْ

َّ َّ َ َ ً
ْن آمنوا فزادتهم ی ُ ْ َ َ ُ َ َ

ْمانا و هم یِإ ُ َ ً
َستبشرونی ُ

ِ
ْ َ ْ.  

]  سوره[ این گوید ای نازل شود، از میان آنان کسی است که می و چون سوره :ترجمه

افزاید  نشان میاند بر ایما ّاما کسانی که ایمان آورده؛  را افزودایمان کدام یک از شما

  .کنند و آنان شادمانی می

شده در آیه را  سؤال طرحکه  فهمیم کسی  میشاز سیاقگوید  شعرانی دربارۀ این آیه می

کسانی که ایمان ضعیف دارند، کسانی که جدیدا : داند میرا مخاطب خود پرسد، چند گروه  می
ً

 کفر یا بخشی از کفر را از قلب خود  کسانی هستند که سه گروهاین. یا منافقان و اند ردهاسالم آو

نیز در ادامه . ها در دریافت ایمان هنوز تأیید نشده است اند و توانایی برخی از آن بیرون نکرده

أ«سیاق آیه در  که گوید می
َ

ِکم زادته هذه إی ِ ِ
ُ ْ َ مانایْ

ً
ای بین  مهجا زمز دهد که در این  نشان می»

اذعان هم کننده  زمزمه. به خود گرفته استتمسخرآمیز این زمزمه لحن  و برخی از افراد رخ داده

االیمانی  با منافق یا ضعیفاکنون دارد است و شده  زیاد و کم نایمانش قرآن شنیدنبا دارد که 

  ).۵۵۹۱/ ۹، التفسیرشعراوی، (کند  مثل خودش نجوا می

  : است تکرار شده۱۴۱بقره است که یک بار نیز عینا در آیۀ  سورۀ ۱۳۴مثال دیگر آیۀ 

ُتلک أمة قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و ال تسئلون عما کانوا  َّ َ َ ُ َ َْ ْ َ َُ َ َ َّْ ُْ ْ ََ َْ ْ َ َْ ٌ ُ
عملونیِ

ُ َ ْ.  
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شان است آنچه به دست ی ای شد؛ برایآن جماعت را روزگار سپر: ترجمه

شما ، اند ردهک ید؛ و از آنچه آنان میا ست آورده شماست آنچه به دیاند؛ و برا آورده

  .د شدیزخواست نخواهبا

مطابق . ستین نیکه چن یدر حال؛ ه تکرار شد استین آی گمان کرده اند که ایا عده دیگو یموی 

موجب ... ل و اسحاق ویم و اسماعیست که نسبت شما با ابراهاین ا  اولۀی آیمعنا، اقیس

م و ی ابراه بودنیا نصرانی یهودیکند که  یان میبنیز   دومۀی آاقیس. شفاعت شما نخواهد شد

نسبت شما با نه  ،رو این  از وستی به نفع شما نیامت حجتیدر روز ق... ل و اسحاق ویاسماع

آیه ن دو یاپس . آید به حساب می شما ی برایحجتچون  همرساند و نه  ی میشان به شما سودیا

بحث ند و هرکدام دربارۀ موقفی جداگانه از مواقف قیامت متفاوت با هم دار کامال ییهامعنا

  ).۶۲۲/ ۱، التفسیری، شعراو(کنند  می

  با سنت قرآن تفسیر) ۲-۳
معتقد است توان چنین دریافت که  جای تفسیری می در جایشعراوی از عبارات مختلف 

 قرآن ۀکنند یلسنت نبوی تکم و به این اعتبار، اند وارد شده قرآن احادیث برای توضیح مجمالت

 گیرد و از نظر معنایی و موضوعی در خدمت م قرار میدر جایگاه دو قرآن بعد از آیات، است

  .استتوجه و عنایت شعراوی به حدیث در تفسیرش نمودار . استقرآن 

و استغفروا ربکم ثم توبوا إل«در تفسیر آیۀ برای نمونه، 
َ
ِ

ُ َُّ َّ ُْ َ ُ
ِ

ْ َ ْ ِّه إن ربیَ َ َّ
ِ ُم ودودیَ رحیِ َ به ) ۹۰/ هود(» ٌ

ِالله أفرح بتوبة عبده«ث یحد ِ
َ َ َ ُ ّ

َ من أحدکم سقط عل ََ َ َ
ِ ره و قد أضله فیَ بعیِ

َّ َ َ
ٍ أرض فالةیِ

َ
استناد » ِ

 که بر شترش افتاده و شتر او را در گاند از بنیا  بندهۀخدا از توبگوید  کند؛ حدیثی که می می

او با . )۲۳۲۵/ ۵، حیصحالی، بخار (شود یحال م خوشاست راه کرده   متروک گمینیسرزم

 که اصرار بر گناه دارد ی بر کسیکه خدا باب توبه را حتدهد  ضیح میتو استناد به این حدیث

  ).۶۶۲۵/ ۱۱، التفسیری، شعراو (نبسته است

ِحسبن الذیَو ال «در تفسیر آیۀ به همین ترتیب، 
َّ َّ َ َ َبخلون بما آتاهم الله من فضله هویَن یْ ُ ُ

ِ ِ
ْ َ ْ

ِ
ُ َّ ُُ ْ

ِ
َ َ

 خ
َ

را ی
ً

َلهم بل هو شر لهم س ْ ُْ َُ ٌَّ ََ ُ ْ طوقیَ
ُ ِون ما بخلوا به ََّ ِِ

ُ َ ِوم القیَ
ْ َ ِامة و لله میْ ِ

َّ
ِ

َ َ
ِراث السماوات و األرض و الله بما یِ

ُ َّ َ َ َّ
ِ

ْ َ ْ
ِ

ُ

ِتعملون خب
َ َ ُ َ ْ َ

چه  ه به آنک یسانکگوید  این آیه می. کند به روایات استناد می) ۱۸۰/ عمران آل(» ٌری

شان  یه آن بخل براکنند کهرگز تصور ن ورزند یبخل م  استردهکد به آنان عطا خدا از فضل خو
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شان  طوق گردن اند دهیچه به آن بخل ورز آنرسد و  فرا میامت ی روز قیبه زود: خوب است

  :جوید مدد می یث نبویحداین از شعراوی در بحث از این آیه . شود یم

ْمن ماالآتاه الله  َ
ً ْلم َ

َ
ِّؤدی  ُاتهکَز َ َ

مثل ،
َ ِّ ُله ُ

َ
َومی  ِالق ْ

ْ
ِامةی

ًشجاعا  َ َ ُ
أق  

ْ َ
َرع، ُله َ

َ
ِزب 
ِبتانیَ

َ ُطلبهی. َ ُ ُ ْ
 

َّحت ُنهکْمی یَ قولی َ
ُ ُ

َأنا: 
َ

ُنزک  / ٥، السننی، ؛ نسائ٤٩/ ٨، حیصحال، حبان ابن (کْ

٣٩- ٣٨.(  

آن ، زکات آن مال را نپردازد  و او داده استیهر کس که خداوند به او مال :ترجمه

  چشمیاه باالی سۀشود که دو نقط یمظاهر  ی بزرگیاژدها امت به شکلیمال روز ق

با دهانش او این اژدها سپس ، دگرد میزان یبرگردنش آوآن فرد امت یدر روز ق. دارد

من ، من مال تو هستم: دیگو یو م کند یش را در او فرو میها شیو نگیرد  میرا گاز 

  !گرد آوردی هستم که تو یآن گنج

  :سدینو یمتناد به این روایت شعراوی با اس

گمان ، ورزند یبخل م  استردهکا از فضل خود به آنان عطا چه خد ه به آنک یسانک

 آنان خوب یکنند برا ی میآورگرد خود ی را برایاموال کنند که چون با بخل یم

 بر یشان را با طوقیو مردم ااندازد  میها   آن به گردنی خدا طوق:ستین نیچن. است

د در مالش منع ل خدا را از حق خوین بخیا: ندیگو یکنند و م یهده مگردن مشا

زان یبه م، اندازش بخل بر خدا باشد  که پسیکس. کرده و حق او را نپرداخته است

/ ٣، التفسیری، شعراو( شود یم تر میسمان دور گردنش ضخیر،  بخلیادیز

١٩٠٦.(  

َسبح الرعد بحیَو «در تفسیر به همین ترتیب، 
ِ

ُ ْ َّ ُ ِمده و المالئکة من خَِّ
ْ

ِ
ُ

ِ ِ
َ ْْ َ

ِفتهیِ ِ
َ

 سورۀ ۱۳ آیۀ در» 

  :کند که رعد و بحث از تسبیح فرشتگان و خوف مالئک به این روایت نبوی استناد می

ْما من َ
ٍوم ی ِ

ِصبح العباد فیْ
ُ َ

ِ
ْ ُ

ِ
ِه إال ملکانیْ

َ َ َّ
ِ ِقوالنی  ِ

َ ُ
ف 
َ

قولی
ُ ُ

أحدهما اللهم أعط منفقا  
ً َّ
ِ ِ
ْ ُ ْ ََ ََّ ُ َ ُ ُ

خلفا
ً َ َ

ُقول اآلْخریَو 
ِ

ُ ُ
اللهم أعط ممسکا تلف 

ً َ ََّ
ِ

ْ ُ
ِ

ْ َ َّ   .اُ

  ازیک، یندیآ یدو فرشته فرو م، کنند ی که بندگان خدا صبح میهر روز: ترجمه

ا مال یخدا: دیگو ی میگریو د، ا به انفاق کننده عوض بدهیخدا: دیگو یمها  آن

  .)٧٠٠/ ٢، حیالصحمسلم،  (ل را تلف کنیممسک و بخ
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ائماث فرشتگان دی که مطابق حدجا آناز  دیگو یمن روایت شعراوی دربارۀ ای
ً

ر و ی طالب خ

 یبراها  که آن بلترسند؛  ی خود نمی رعد برایدن صدایمالئکه با شنپس ، اند مردم ی برایکین

گاه  نگهبان انسانچون  همفرشتگان از رسالت خود . ترسند یمردم م ترسند که  یو ماند ها آ

ی، شعراو (کنند ین طلب آمرزش می زمی اهالیبرارو،  ازاین. د بشونیزیچ شان مرتکب هریا

  .)٧٢٥٥/ ١٢، التفسیر

  تفسیر با تکیه بر سبب نزول) ۲-۴
وی نیز . نزول داشته است ای به روایات اسباب از میان روایات مختلف، شعراوی توجه ویژه

ا بر چون اغلب مفسران معتقد است خصوص سبب مالک فهم آیه نیست و باید اصل ر هم

حال، از  بااین). ۳۰۳/ ۱، التفسیری، راوشع(تعمیم داشتن حکم آیه در همۀ مصادیق گذاشت 

َّإن «برای نمونه، در تفسیر . تر مراد آیه بینجامد تواند به فهم دقیق نگاه وی درک سبب نزول می
ِ

َالله  َّ
ِأمرکم أن تؤدوا األمانات إلی ِ

َ ْ ُّ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ِ أهلها یْ
ْ َ

و کند  میه اشاره یسبب نزول آبه  )۵۸/ نساء(» ...

  :دیگو یم

) ص(پیامبر  که ی هنگام.ددار کعبه بودینازل شد که کلعثمان بن طلحه دربارۀ ه یآ

 کعبه را بست و از پشت بام باال رفت و از ِشد عثمان دراین شهر فتح مکه وارد با 

متناع ست از گشودن در ا امبر خدایاگر بدانم او پ:  کرد و گفتیگشودن در خوددار

رد و کرا از او گرفت و در را باز د یچاند و کلیدستش را پ) ع(ی عل. نخواهم کرد

از ) ص(امبر ی که پیهنگام. عت نماز خواندکوارد شد و دو ر) ص (رسول خدا

 از یددارید را به او بدهد و مقام کلیعباس از او خواست که کل، رون رفتیکعبه ب

د را به یدستور داد که کل) ص(پیامبر . ل شده نازین آیا. ن پس از آن عباس باشدیا

خداوند : گفتبه عثمان ) ع(ی عل. دن کنید و او از او عذرخواهنرگردانعثمان ب

ل یعثمان اسالم آورد و جبرئ.  او خواندیه را برایو آاست ه نازل کرده یتو آدربارۀ 

  استیشگی کعبه در فرزندان عثمان همیدداریامبر گفت کلیفرود آمد و به پ

  ).٢٣٤٩/ ٤، التفسیری، شعراو(

  :توان دید عمران نیز می  سورۀ آل۷۷تفسیر آیۀ ول را در همین توجه به سبب نز
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ِإن الذ
َّ َّ

شترون بعهد الله و أیَن یِ
َ َ

ِ
َّ

ِ
ْ َ

ِ
َ ُ َ ْ

ِمانهم ثمنا قلی
َ ً َ َ ْ

ِ ِال أولئک ال خالق لهم فیِ
ْ ُ َ َ َ

ِ
ُ ً

َ اآلْخرة و ال ی
ِ
َ

ِ
َکلمهم الله و ال ی ُ َّ ُِّ ُ ُنظریُ ُ  إلْ

َ
ْهم یِ ِوم القیِ

ْ َ َامة و ال یْ َ
َهم و یَزکیِ ْ

ِلهم عذاب ألِ
َ ٌ َ ْ ُ َ

  .»می

، فروشند ی میزی ناچی خود را به بهایمان خدا و سوگندهایه پک یسانک: ترجمه

و به  دیگو یامت با آنان سخن نمیست و خدا روز قی نیا آنان را در آخرت بهره

  . خواهند داشتکدردنا یو عذاب گرداند یشان نم کو پا نگرد یشان نمیا

  :دارد که ی مانیبشعراوی در توضیح این آیه 

 آمدند و از او طلب غذا و یهودی نزد کعب بن اشرف ی در دوران قحطیگروه

ها   آنست؟ ن مرد رسول خداید ایدان یا میآ: گفتها   آنکعب به. لباس کردند

 خدا شما را اما ؛خواستم به شما لباس و غذا بدهم یمن م: او گفت. گفتند بله

ر محروم کرد؟ کعب پاسخ یکث ری را از خچرا خدا ما: دندیپرسها   آن.محروم کرد

ن یه در اک یهنگام. دیردکاعالم ) ص(مان خود را به محمد یچون شما ا: داد

عب بن اشرف کح دادند و به یمان ترجیغذا و لباس را بر ا، ت قرار گرفتندیوضع

رسول ) ص(م و محمد یا کردهه اشتباه کایم  افتهدریهای خود  تابکبرپایۀ ما : گفتند

ات خدا را با ی هستند که آیها کسان نیا. غذا و لباس دادها   آنعب بهک. ستین

 یات خدا را به بهایهرکس آ.  کردندیداریخر،  غذا و پوشاکیعنی، یمت اندکیق

 مدرن برد تا به مردم وانمود کند که ین می از احکام خدا را از بیک، یز بخردیناچ

دهد که  ی را نسبت می فعلی الهیایا به اول، یا مطابق با روح زمان است، یاست

ان ین ادی از ای و در هر مذهبی در هر سنین هرکسیبنابرا. کند ید نمییخدا آن را تأ

 از یا هیکند و هرکس آ ی میداری خری اندکیات خدا را به بهایآ،  کندین کاریچن

. شود مصداق حکم این آیه میرد یمت آن را بگیخدا را منوط به فروش کند تا ق

 که خداوند بر اهل کتاب یا عهدیا عهد فطرت است ی جا نیاز عهد در امقصود 

د یپس با، ابندیه و آله را دری الله علیرسالت رسول خدا صلها   آنگرفت که اگر

  ).١٥٥٣/ ٣، التفسیری، شعراو (اعتقاد به آن داشته باشند

  بان و ادبیات عربتوجه شعراوی به ز. ٣
 اتیفهم آ و برجسته است بر این تأکید ویژه دارد که شعراوی که خود شاعر و خطیبی بلیغ
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 .)۲۵۱۰/ ۴ ، التفسیری، شعراو: بنگرید به ( خواهد بودیسطحبسیار  یعربزبان فهم بدون 

در آن شود که فراتر از فراگیری زبان عربی،  چنین فهمی به نظر او زمانی برای فردی ممکن می

تنها هرگاه چنین . باشدای حاضر  چون ملکه مدر ذهن او ه یزبان عربقدری تسلط یابد که  به

 درک یخوب تعماالت موجود در این زبان را بهبالغات و اشتقاقات و اسشود خواهد توانست که 

  .)۳۵۷۸/ ۶همان، (بکند 

  نقد مستشرقان) ۳-۱
 دچار آن قرآنا که مستشرقان در فهم شعراوی بر همین پایه معتقد است بسیاری از خطاه

او . ای ذهنی درنیامده است چون ملکه همین است که زبان عربی برای ایشان هماند نتیجۀ  شده

  :گوید می

دارا نبودن همین ل یبه دلدقت کنیم درخواهیم یافت که در گفتار مستشرقان اگر 

 قرآن  را بهیا  جاهالنهینقدهاشان از آیات مختلف سطحی است و گاه  ملکه فهم

  .)٥١٢٤/ ٨، همان(دهند  مینسبت 

های غیرعربی یادشده در  مونه از این خطا به زعم شعراوی در تفسیر مستشرقان از واژهیک ن

  :شود  دیده میقرآن

به زبان عربی مبین نازل شده است، پس علت  قرآن اند که اگر مستشرقان بیان کرده

مثالچرا چیست؟ وجود واژگان بیگانه رومی و فارسی در آن 
ً

رقیم، صراط  های  واژه

   ؟اباریق، دینار و سجیل فارسی های و واژهاند و طفقا رومی 

اند که عربی از واژگان مختلف در  مستشرقان متوجه نبوده گوید شعراوی در پاسخ می

دیگر اقوام با ها  عربآمیختگی   اختالط و درهمۀاین نتیج. های مختلف استقبال کرده است زبان

ما در دوران معاصر . ند و عربی شدندفتمرور این الفاظ بیگانه در زبان عربی جریان یا به. است

در زبان عربی جریان از الفاظ اقوام دیگر  یعنی واژگانی ؛کنیم برخی کلمات را تعریب مینیز 

کنند  میبه عربی تبدیل ها را  و بعد خودشان آنکنند  استفاده میها  ها از آن عربد و نیاب می

دهد بر  د دیگری نیز که به مستشرقان میهای متعد او در پاسخ. )٦٨٢٧/ ١١، التفسیرشعراوی، (

گاهی از عربی تأکید می / ٢ ،٤١٥/ ١همان، : برای نمونه، بنگرید به(کند  همین ضعف و ناآ

١٩١٤/ ٣ ،٨١٣(. 



ش ـــــــــــــــــــــــــــ۱۳۹۹نامۀ نقد آراء تفسیری، سال اول، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان     پژوهش ۱۶۰

  

   تفسیر لغوی)۳-۲
شناختی او از  های ریشه توان در تحلیل یک جلوۀ دیگر توجه شعراوی به ادبیات عرب را می

مثال. معنای کلمات بازشناخت
ً

َو قالوا کونوا هودا أو نصار« در تفسیر آیۀ ، ُْ ََ ً ُ ُ
 تهتدوا قل بل ملة  ی

َ َّ
ِ

ْ ْ َُ ُ َ ْ َ

ِإبراه
ْ
ِم حنیِ

َ ِفا و ما کان من المشرکیَ
ْ ُ ْ َ

ِ
َ َ ً

توجه به ریشه معنا کرده  باکلمۀ حنیف را ) ۱۳۵/ بقره(»  نی

  : است

دیگر متمایل  به طوری که یک پا به پای ؛ست ایل و انحنا در پاهانف به معنای تمَح

باشد؛ مثال 
ً

به راه راست حنیف . گرددپای راست به چپ یا چپ به راست متمایل 

) ع(پیامبران . مایل استراه درست سمت گویند؛ زیرا از راه کج و نادرست به  می

ارسال یابد واج که نادرستی و گرایش به چپ و راست در جامعه ر پس از این

زیرا تمایل از اعوجاج، اعتدال است ؛  بازگردانندشوند تا جامعه را به راه اعتدال می

 ).٦٠٧- ٦٠٦/ ١، التفسیرشعراوی، (
ا أی«درتفسیر آیۀ 

َ
ِها الذی

َّ َن أوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل أن نطمس یَ
ِ ِ ِ

ْ ََ َْ َ ُ
ِ

ْ ْْ ََ َ ُ
ِ

ً ِّ َ ْ َّْ
ِ

ُ َ ُ

وجوها
ً ُ َ فنردها علُ َّ ُ َ ْ أدبارها أو نلعنهم  یَ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ

ِ
ُکما لعنا أصحاب السبت و کان أمر الله مفعوالْ َْ َ ْ َ َّ

ِ
َّ ُ َ ََ

ِ
ْ َ ْ َّ َ

/ نساء(» 

َأن نطمس«نیز ) ۴۷
ِ

  :معنا کرده است» طمس «شه لغتیبا توجه به ررا » َ

َطمس رو،  ازاین. ن بردن استی محو و ازبیطمس به معنا َ َ
  به کاریزیچدربارۀ 

/ ٤، التفسیری، شعراو (دمحو شو، ز بودیک شئ متمایکه  رود که بعد از آن یم

٢٢٨٦(.  

  :گوید در بحث از کاربرد دیگر مشتقات همین ریشه در ذیل بحث از آیات دیگر نیز می

. ست ها های این چهره ها و نشانه جا پنهان کردن ویژگی معنای طمس در این

. یشانی، ابرو، چشم، بینی، لب یا چانه استها یک تکه بدون پ بنابراین این صورت

پس ط
َ

 در آن صورت قرار دارد ءنابودی صورتی است که یک شیبه معنای  سْم

  ).٦١٧٠/ ١٠همان، (

ِو له ما سکن ف«در تفسیر آیۀ 
َ َ َُ َ

 اللی
َّ

ِل و النهاری
َّ َ

» سکن «ۀشیرمعنای به نیز ) ۱۳/ انعام(»  ِ

 آرامش یافتن به کاردن و ی گزاسکنه به هر دو معنای گوید مشتقات این ماد کند و می میاشاره 

/ ۶، التفسیری، شعراو (موجود استزمان  این آیه همهردو معنا در افزاید که  بعد می. اند رفته
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۳۵۲۲(.  

  ی برای فهم بهتر آیاتعرباستناد به اشعار ) ۳-۳
های  گذشتهاز . مستندات مفسران برای بازنمودن معنای آیات استن ی از بارزتریکیشعر 

 و یطبر چون اند و مفسران سرشناسی هم ته از آن بهره جسعباس مثل ابندور مفسرانی 

که ز ی نیشعراو. اند ر خود وارد کردهیدر تفسرا شاعران شعر از نیز شواهدی فراوان  یزمخشر

ة العامة ی المصرةئیالهبه کوشش صائم عبدالدائم، چاپ قاهره، (خود شاعر است و دیوانی دارد 

: هایی در این باره، بنگرید به گزارشبرای (براین شیفتۀ شعر است  و افزون) م۲۰۰۹، لکتابل

 شاعراشعراویخ یالش«ی، خفاج
ً

  .کند می به شعر استناد یدر موارد متعدد )۵۲، »

های  چون شواهد کاربردها اسلوب ها هستند که در کتب نحو هم برخی از این اشعار همان

مثال . اند مختلف عربی یاد شدههای  مختلف نحوی در لهجه
ً

َلع«در تفسیر آیۀ 
َ

ُلکم ترحمون َ ْ ُ ْ َّ
  «

لعل«ن یان فرق بیب برای )۲۰۴/ اعراف(
ّ

  : کهکند یممشهور یاد ت یباز این » تیل«و » 

أال ل
َ

 الشَیت
َّ

 یوماُ یعودَباب
ً

  

ف
َ

ا
ُ

ما فِ بُهَرِخب
َ

لَع
َ

  .ُشیبَ الم

سد لعلینو یم بعد .ران پیری خبر دهمای کاش روزی جوانی برگردد تا به او از دویعنی 
ّ

به  

رقابل یرممکن و غیکه غرود  به کار می محال یآرزوبرای ت یلاما  ؛اشاره داردن آرزوی ممک

م یدان یاما م می است که دوست داریزین چیم که ایم نشان دهیخواه یموقتی :  استینیب شیپ

که مثال وق جوییم؛ چنان  از لیت بهره میرممکن استیکه غ
ً

کنیم نیک  تی آرزوی جوانی می

وقتی هم که از لعل بهره می. تحقق نخواهد یافتدانیم که این آرزو  می
َّ

جوییم سبب آن است که  

  ).۴۵۴۷/ ۸، التفسیری، شعراو (دانیم تحقق آن آرزو را ممکن و شدنی می

ِبشر الذ«در تفسیر 
َّ

ِ
ِّ ِن کفروا بعذاب ألیَ

َ
ٍ ِ

َ ُ َ ح اینکه چرا برای عذاب، برای توضی نیز )۳/ توبه(»  میَ

  :کند  است، باز به قول شاعر استناد می از بشارت استفاده شده»انذار «ۀبه جای آوردن کلم

ک
َ

قَما أبر
َ

ت ق
َ

وما
ً

طاشاِ ع
ً

 غ
َ

مامة
ٌ

  

ف
َ

َلما ر أوها أقشّ
َ

تَت وَع
َ

لَج
َّ

   ِت

 شدیدندچون گری کند و   جلوهگانزایی برای تشن ابر بارانکه  چنان  هم:ترجمه

  .دپنهان شو
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بدی از  سپس خبر. یشان انتظار خبرخوب دارنددهد و ا  به کفار بشارت می این آیه نیز،گوید می

برای شخصی که از تشنگی شدید رنج مثل آن است که : دهد ست می عذابی که در انتظار آنها

د و تقریبا دهانش آب را لمس کردند و وقتی به او رسیدنبرد یک فنجان آب یخ بیاور می
ً

 آب را ،

ابتدا آرام و خوشحال آن فرد  روح .این افزایش شکنجه و حسرت است. دنروی زمین خالی کن

  ).۴۸۶۸/ ۸، التفسیرشعراوی، (رسد  است و سپس ناراحتی فرا می

  نتیجه
گاه از عالمی و  قرآنحافظ توان دریافت شعراوی که خود  چه گفته شد می از مجموع آن آ

 نقرآها را در تفسیر  ری و ذوق ادبی است همین سرمایهو البته برخوردار از توان شاعاحادیث 

 و شناسد می قرآن چون بهترین منبع برای تبیین معنای خود آیات را همقرآن او . گیرد کار می به

 ها المثل چنین به ضرب هم. شمارد را منبع محوری در تفسیر برمی) ص( سنت نبوی در کنار آن

و به لغت و ریشۀ کلمات جایگاهی ویژه کند  می دقتآیات سبب نزول ها دربارۀ  گزارشو 

 شیوۀ او از این .کند یر خود استناد میبه اشعار عرب در تفس، اتیاق آیافزون بر س. ددهمی

شود رویکرد او با بسیاری از  ای هست که سبب می حیث شبیه غالب مفسران است؛ اما نکته

 به خدمت اصالح وضعیت اجتماعی  راقرآنخواهد تفسیر  او می: مفسران دیگر متفاوت باشد

چون   و حدیث همقرآنجویی از  ن سبب شده است که او در کنار بهرههمی. مسلمانان بگیرد

فهم کردن بیان  سرمایۀ مشترک مسلمانان، بر استدالل با کاربرد عقل عرفی، و بر ملموس و قابل

  .فهم اصرار داشته باشد های عامه المثل جویی از ضرب خود با بهره
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