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دانشمندان  توجه  مورد  نخست  قرن های  از  قرآن  تفسیر  چکیده: 
مطابق  تفاسیری  گروهی  میان  این  در  است.  بوده  اسامی  علوم 
گروهی فقط به بیان روایات  با خواسته های خویش ارائه داده، و 
کرده و جز آن را نمی پذیرفتند. اما هرچه به دوران معاصر  بسنده 
نزدیک تر می شویم، مفسران بیشتر به تفسیر قرآن به قرآن اهتمام 
گرفتند و قرآنیون  گروهی راه افراط را پیش  می ورزند. در این میان 
گرفته و به اخباریون  گروهی نیز در مقابل آنان قرار  نامیده شدند و 
قبول  را  قـــرآن  بــه  قـــرآن  جــز  تفسیری  قــرآنــیــون،  یافتند.  شــهــرت 
که چون قرآن، نور و هدایت است جز  بر این عقیده اند  نداشته و 
به وسیله ی خودش تفسیر نمی شود، و تفسیر آن از عهده ی عقل 
الت  بــرای دال گروهی نیز  ج اســت. در این میان  و دانــش بشر خــار
آیات  برخی  تبیین  در  نیز  را  سنت  نقش  اما  قائلند  استقال  قرآنی 
قرآن می پذیرند و در تفسیر برخی آیات به سنت متمسک می شوند. 
گروه اخیر  عبد الکریم خطیب صاحب »التفسیر القرآنی للقرآن« جزء 
است. وی معتقد است مفسران در تفسیر قرآن به بیراهه رفته و به 
جای روی آوردن به قرآن به امور دیگری تمسک جسته اند. وی 
کرده  کثرًا بر عقل و دانش خود تکیه  که ارائه می دهد ا در تفسیری 
گاه به روایات نیز استناد می ورزد. این مقاله درصدد بررسی روش  و 
تفسیری خطیب در »التفسیر القرآنی للقرآن« می باشد و سعی شده 
از جوانب مختلف به بررسی این تفسیر پرداخته شود. این مقاله 
خود  اظهارات  بر  بنا   - تفسیر  این  می دهد  نشان  اینکه  ضمن  در 
مؤلف- بر روش قرآن به قرآن متکی است، بر استفاده از عقل، به 
جای دیدگاه های مختلف استوار است. هم چنین نگارنده ی مقاله 
گاه بر این روش  گرامی  که مفسر  با ارائه ی شواهدی نشان می دهد 
خود پایبند نبوده و هم چنین مبنای روش خویش را در استفاده از 
گاه در استفاده از  آیات قرآن مشخص نکرده است. به همین دلیل 

آیات در تفسیر آیات دیگر به خطا رفته است.

کلیدواژه ها: روش شناسی، تفسیر، عبدالکریم خطیب.
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مقدمه.  

عبدالکریم خطیب در 		 ِمی سال 				 ق )0			 م( در سوهاج مصر چشم به 

کـرد و در  جهـان گشـود. وی در زادگاه خـود دروس ابتدایـی را آموخـت، قـرآن را حفـظ 

غ التحصیل شـد و در سـطوح مختلف به تدریس  سـال 				 میادی از دارالعلوم فار

پرداخـت. وی در سـال 				 میـادی بـه عنـوان منشـی مجلـس بـه وزارت اوقـاف 

منتقل شـد. )ایازی، 				 ش، ص 			؛ خرمشـاهی، 				 ش، ص 			(

معـارف  و  قرآنـی  پژوهش هـای  در  پرتـاش  و  نواندیـش  نویسـندگان  از  خطیـب 

کـه دربـاره ی زندگانـی پیامبـر؟ص؟ مسـائل اقتصـادی، معـارف قرآنـی  اسـامی اسـت 

کتبـی تألیـف نمـوده اسـت. از جملـه آثـار وی می تـوان بـه ایـن مـوارد  و اعجـاز قـرآن، 

کرد: »النبی محمد فی طریق االسـام«، »نشـأةالتصوف«، »السیاسةالمالیةفی  اشـاره 

فـی  االعجـاز  آیـات  »مـن  القـدر«،  و  »القضـا  عبدالوهـاب«،  بـن  »محمـد  االسـامیه«، 

االنجیـل«.  و  التـوراة  و  القـرآن  فـی  »المسـیح  للقـرآن«،  القرآنـی  »التفسـیر  القـرآن«، 

)ایـازی، 				 ش، ص 			؛ خرمشـاهی، همـان؛ ایـازی، 				 ش، ص 			(.

گاه و آشـنا به علوم قرآنی و فردی  خطیب، مفسـر شـافعی و دانشـمندی فاضل، آ

انعطـاف پذیـر اسـت. وی از پیـروان مکتـب تفسـیری »عبـده« بـوده و در تفسـیرش 

)تفسـیرالقرآنی للقـرآن( روش وی را )بـه ویـژه در اتـکا بـه علـم و عقـل( دنبـال نمـوده 

بـر  و  انتخـاب  را  قـرآن  بـه  قـرآن  کـه روش تفسـیری  اسـاس اسـت  بـر همیـن  اسـت. 



۱۹۹ وش شناسی تفسیر »التفسیر القرآنی للقرآن« ر

پایـه ی آن تفسـیرش را نگاشـته اسـت )ایـازی، 				 ش، ص 			؛ خرمشـاهی، 

				 ش، ص 0	(.

گـروه قرآنیـون  کـه وی جـزء  از مقدمـه ی مؤلـف در ایـن تفسـیر مشـخص می شـود 

کـه بـه آیـه ی هفتـم سـوره 	 ی حشـر می رسـد >َو َمـا َءاَتئکـُم  بـه شـمار نمـی رود. آنجـا 

کْم َعْنُه َفانَتُهوْا< یعنی: و آنچه را فرسـتاده ]او[ به شـما داد،  ُسـوُل َفُخُذوُه َو َما نَها الّرَ

آن را بگیریـد و از آنچـه شـما را بـاز داشـت، بـاز ایسـتید؛ می نویسـد: تـا وقتی کـه سـنت 

کـه بـه دسـت مـا رسـیده ]مطابـق بـا کتـاب خداونـد باشـد، می تـوان  مطهـر رسـول اهَّلل[ 

هم چون مسـلمانان صدر اسـام به آن اسـتناد جسـت )خطیب، بی تا، ج 	، ص 0	(. 

نگاهی به التفسیر القرآنی للقرآن

مؤلـف ایـن اثـر عبدالکریـم خطیب اسـت که تألیف آن را در سـال 				 قمری در 

		 جلد به پایان رسـانده اسـت.

)ایازی، 				 ش، ص 			(. وی در این تفسیر روش قرآن به قرآن را برگزیده 

که بر پایه ی تفکر، تحلیل و تناسـب  که بر آن نگاشـته، روش خود را  و در مقدمه ای 

آیات اسـتوار اسـت، توضیح می دهد )خطیب، بی تا، ج 	، ص 		(.

کـه عبدالکریـم خطیـب یکی از مفسـران اجتماعی اسـت  از سـوی دیگـر از آنجایـی 

کـه بـه نیازهـای واقعـی عصـر، عنایـت دارد و بـا نگـرش بـه زندگـی  - بـه ایـن معنـا 

انسـان در پـی دگرگونی هـای روحـی و مـادی جامعـه ی اسـامی اسـت و از اختـاف 

کشـورهای اسـامی  و درگیری هـای مذهبـی و نیـز از جهـل و نادانـی و عقب ماندگـی 

نـاالن و از مفاسـد اجتماعـی و انحرافـات اخاقـی جامعـه ی اسـامی نگران اسـت – به 

راه حل هـای جـدی و اساسـی می اندیشـد و بـه همیـن دلیـل تفسـیر خـود را با صبغه ی 



، سال پنجم، شماره ی دهم، پاییز و زمستان 200۱۳۹۷

اجتماعـی و تربیتـی دنبـال می کنـد )ایـازی، 				 ش، ص 			 و خطیـب، بی تـا، 

ج 	، ص 		(.

ایـن اثـر ارزشـمند در سـال 				 قمـری در مصـر، قاهـره، دارالفکرالعربـی به چاپ 

رسـیده اسـت. تمـام قـرآن را در بـردارد و از امتیـازات چـاپ آن، فهرسـت موضوعـات 

کمـک بسـیار خوبـی بـرای  کـه در پایـان جلـد شـانزدهم فراهـم آمـده و  کتـاب اسـت 

می باشـد. پژوهشـگران 

جایگاه »التفسیر القرآنی للقرآن« .  

خطیـب در بخشـی از مقدمـه ی ایـن تفسـیر از شـیوه ی مرسـوم در تفسـیرنگاری 

بـا رویکـردی خشـک، اظهـار دلتنگـی می کنـد و معتقـد اسـت پرداختـن بـه مباحـث 

کریـم بـاز مـی دارد و در  کلیشـه ای، انسـان را از روی آوردن بـه قـرآن  اختافـی و فقهـی 

عرصـه ی زندگـی مؤثـر نمی افتـد )خطیـب، بی تا، ج 	، ص 0	(. بر اسـاس این عقیده 

که روایات و اقوال سـلف در تفسـیر وی نیامده و با عنایت به این ویژگی، این  اسـت 

تفسـیر از دیگـر تفاسـیر ممتـاز اسـت و مؤلـف آن بیشـتر بـا نظـری تشـریحی و تحلیلـی 

کریـم و تبییـن معانـی برخـی آیـات بـا آیـات دیگـر می پـردازد.  بـه تفسـیر آیـات قـرآن 

ص   ،	 ج  )همـان،  بیضـاوی«  التنزیـل  »انـوار  بـه  گاهـی  قـرآن  آیـات  تفسـیر  در  وی 

		(،»مجمع البیـان طبرسـی« )همـان، ج 	، ص 		( و »تفسـیر القـرآن العظیـم ابـن 

کثیـر« )همـان، ج 	، ص 0		( عنایـت نمـوده اسـت. 

قـرار  آثـار وی مـورد بحـث و جنجـال  از سـایر  تفسـیر عبدالکریـم خطیـب بیشـتر 

کـه مسـیر اسـتنباط و بهره گیـری از قـرآن بـه بیراهـه رفته  گرفتـه زیـرا وی معتقـد اسـت 

اسـت و بـه جـای اسـتفاده از خـود قـرآن در فهـم صحیـح، بـه امـوری تمسـک شـده 



20۱ وش شناسی تفسیر »التفسیر القرآنی للقرآن« ر

کـه بـرای جامعـه ی اسـامی  کـرده، تـا آنجـا  کـه راه را طوالنی تـر و نتیجـه را برعکـس 

جمـود و افتـادن در قالب هـای تنـگ فکـری و اختافـات مذهبـی بـه ارمغـان آورده 

اسـت )ایـازی، 				 ش، ص 			؛ خطیـب، بی تـا، ج 	، ص 		(.

کـه بـه  کسـی  ایـن تفسـیر، تفسـیری علمـی _ عقلـی و تحلیلـی اسـت و بـرای هـر 

کنـد مفیـد خواهـد بـود و فایـده ی آن از بسـیاری از تفاسـیر موجـود متعـارف  ع  آن رجـو

بسـیار بیشـتر اسـت )ایـازی، 				 ش، صـص 			-			(.

ساختار کلی التفسیرالقرآنی للقرآن.  

گـروه  کـه بـر آن نگاشـته، سـور قـرآن را بـه دو  مؤلـف ایـن تفسـیر پـس از مقدمـه ای 

گـروه مدنـی قـرار  گـروه مکـی و بقیـه را ذیـل  تقسـیم نمـوده اسـت. 		 سـوره را ذیـل 

کـه بیـن مکـی  داده و در مـورد سـوره ی حمـد پـس از بیـان مکـی بـودن آن، می گویـد 

و مدنـی بـودن آن اختـاف اسـت و برخـی قائـل بـه دو نـزول بـرای ایـن سـوره شـده اند 

و بـا جملـه ی »و ال وجـه لهـذا القـول « ایـن نظـر را رد می کنـد. در ایـن بخـش اقـوال 

کلمـات قـرآن را 					 و  کـرده و تعـداد  مختلـف در مـورد تعـداد آیـات قـرآن را بیـان 

حـروف آن را 			 حـرف می دانـد )خطیـب، بی تـا، ج 	، ص 		(.

پـس از ایـن، خطیـب بـه تفسـیر سـوره بـه سـوره ی قـرآن می پـردازد. در تمام طول 

کـه در ابتدای هر  تفسـیر، سـاختار منظـم و یک دسـتی دیـده می شـود. بـه این صورت 

کـرده و مکـی یـا مدنـی بـودن سـوره را مشـخص می کنـد.  سـوره نـام مشـهور آن را ذکـر 

کثـرًا اسـامی مختلفی  کـرده و ا سـپس تعـداد آیـات، کلمـات و حـروف هـر سـوره را بیـان 

کـه هـر سـوره دارد را بـر می شـمارد. بـرای نمونـه ذیل سـوره ی حمد می نویسـد: »و من 

أسـمائها: الفاتحة، و فاتحة الکتاب، و الحمد، و سـورة الحمد، و الشـافیة، و الشـفاء، 
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و أم القرآن، و أم الکتاب: و السبع المثاني »خطیب، بی تا، ج 	، ص 		؛ نیز نک: ج 

گاهـی نیـز وجه تسـمیه ی سـوره را در قالـب )مـا یقـال  		، ص 	0		؛ ج 	، ص 			( 

فـی تسـمیة السـورة( بیـان می کند )همـان، ج 	، ص 	0	(.

علوم قرآن در تفسیر خطیب.  

کـه در ایـن قالـب نظمـی،  در تفسـیر عبدالکریـم خطیـب نظـم خاصـی وجـود دارد 

آیـات  تک تـک  تفسـیر  بـه  آن،  بـه  مربـوط  مسـائل  و  قـرآن  علـوم  بـه  علـم  بـا  مفسـر 

می پـردازد. در ایـن بخـش از مقالـه بـه بررسـی نظـرات ایـن مفسـر در برخـی از مباحث 

قرآنـی می پردازیـم. علـوم 

مکی و مدنی بودن آیات.  

بـه علـت اهمیـت مسـأله ی شـناخت سـوره های مکـی و مدنـی در مباحـث علـوم 

کتب و رسـاله های بسـیاری در این زمینه نگاشـته شـده اسـت. در این میان،  قرآنی، 

بـر  کتـب تفسـیری نقـش بسـزایی در ایـن زمینـه داشـته، و مفسـران، سـور قرآنـی را 

گروهـی معیـار را زمـان قـرار  اسـاس دیـدگاه خـود بـه مکـی و مدنـی تقسـیم نموده انـد. 

کـرم؟ص؟ از مکـه  کـه معیـار مکـی یـا مدنـی بـودن، هجـرت پیغمبـر ا داده و معتقدنـد 

کـه هـر سـوره ای، پیـش از هجـرت نازل شـده مکـی و هر  بـه مدینـه اسـت. بدیـن معنـا 

سـوره ای پـس از هجـرت نـازل شـده اسـت، مدنـی بـه شـمار مـی رود، خـواه در مدینـه 

نـازل شـده باشـد خـواه در سـفرها و حتـی در مکـه در سـفر حـج یـا عمـره یا پـس از فتح، 

بنابرایـن چـون پـس از هجـرت بوده اسـت، مدنی محسـوب می شـود. در مقابل گروه 

دیگـری معتقدنـد؛ هـر چـه در شـهر مکـه و پیرامـون آن نازل شـده مکـی اسـت و هرچه 

در مدینـه و پیرامـون آن نازل شـده، مدنـی اسـت خـواه پیـش از هجـرت یـا پـس از آن 
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نـازل شـده باشـد و بدیـن ترتیـب مـکان را در تشـخیص سـور مکـی و مدنـی معیـار قـرار 

می دهنـد )بـرای آشـنایی بیشـتر نـک: معرفـت، 				 ق، ج 	، ص 			- 			(.

کـه در تقسـیم سـور بـه مکـی و مدنـی، نظر بـه مکان  خطیـب جـزء مفسـرانی اسـت 

را در سـوره ی مائـده، مکـی می دانـد و  کمـال دیـن  ا آیـه ی  نـزول سـوره دارنـد؛ مثـا 

می گویـد: ایـن آیـه در حجـة الـوداع، در روز عرفـه نـازل شـد )خطیب، بی تـا، ج 	، ص 

		0	( در ایـن بخـش مفسـر عـاوه بـر اینکـه بیـان می کنـد سـوره پـس از چه سـوره ای 

نـازل شـده اسـت )همـان، ج 	، ص 			؛ نیـز نـک: ج 		، ص 0		( مـوارد اختافـی 

کـه در  میـان مفسـران را در مکـی و مدنـی بـودن سـوره بیـان می کنـد و حتـی سـوری 

این بـاره، مـورد اختـاف مفسـران نیسـت را نیـز ذکـر می نمایـد، ماننـد سـوره ی نسـاء 

گاهـی توضیحـات  نیـز ن: ج 		، ص 0		(. هم چنیـن  )همـان، ج 	، ص 			؛ 

بیشـتری پیرامـون برخـی سـور ارائـه می دهـد؛ از جملـه اینکـه سـوره ی توبـه را آخریـن 

سـوره ی نازلـه بـر پیامبـر؟ص؟ می دانـد )همـان، ج 	، ص 			(.

مناسبات قرآنی. .

میـان  پیونـِد  بـه  کـه  دارد  وجـود  مناسـبات  نـام  بـه  قرآنـی، اصطاحـی  علـوم  در 

بخش هـای یـک آیـه یـا دو یـا چنـد آیـه بـا هـم و نیـز ارتبـاط سـوره ای بـا سـوره های 

دیگـر، اطـاق می شـود. عالمـان و مفسـران قرآنـی، علـم مناسـبات را در فهـم معانـی 

قرآنـی، از ضروریـات علـوم قـرآن می شـمارند. علـم مناسـبات با برخی دیگـر از مباحث 

علـوم قرآنـی، همچـون توقیفـی بـودن ترتیـب آیـات و سـور، سـیاق و اسـباب نـزول، 

کریـم، ج 	، ص 			(. پیونـد دارد )دایرة المعـارف قـرآن 

کـه  آیـات  بـودن  مدنـی  یـا  مکـی  بیـان  از  پـس  للقـرآن«  القرآنـی  »التفسـیر  مفسـر 
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معمـواًل از چهـار تـا شـش سـطر تجـاوز نمی کنـد، تناسـب سـوره را بـا سـوره ی قبـل بـا 

از  قالـب  ایـن  می نمایـد.  ح  طـر مفصـل  طـور  بـه  قبل هـا«  لمـا  »مناسـبت ها  عنـوان 

سـوره ی اعـراف شـروع می شـود و تـا سـوره ی نـاس ادامـه می یابـد؛ بـه طـور مثـال در 

 
َّ

تناسـب میان سـوره ی علق و قدر می گوید: »ختمت سـورة »العلق« بقوله تعالی: »کا

ال ُتِطْعـُه َو اْسـُجْد َو اْقَتـِرْب« و جـاءت بعـد ذلـک سـورة القـدر، و فیهـا تنویـه بشـأن هذا 

القـرآن الـذی أنـزل علـی النبـی، و الـذی هـداه ربـه، و مـأ قلبـه إیمانـا و یقینـا بعظمتـه 

و جالـه … و بهـذا اإلیمـان الوثیـق یتجـه النبـی إلـی ربـه ال یخشـی و عیـدا، و ال یرهـب 

تهدیـدا …« )خطیـب، بی تـا، ج 		، ص 				(.

ج قالب »مناسـبتها لمـا قبلها«، در ابتدا یـا انتهای بخش  گاهـی نیـز تناسـب را خـار

تناسـب سـور هیـچ  بـه  اعـراف  از سـوره ی  قبـل  ح می کنـد. وی در سـور  تفسـیر مطـر

اشـاره ای نمی نمایـد. در ایـن مـورد هرچـه در تفسـیر جلـو می رویـم متوجـه می شـویم 

کـه مفسـر بـه تناسـب سـور اهمیـت بیشـتری داده )همـان، ج 		، ص 				 و 		0	؛ 

کـه حتـی در مـورد سـوره ی احـزاب و  ج 		، صـص 				 و 	0		 و 				( تـا آنجـا 

کـه یکـی مدنـی و دیگـری مکـی اسـت، قائـل بـه تناسـب سـور شـده و می گویـد  سـجده 

گویـی ایـن دو سـوره یـک سـوره ی واحـد هسـتند )همـان، ج 		، ص 			(.

کثـرًا آیـه،  پـس از ایـن، مفسـر در قالـب »التفسـیر« بـه تفسـیر سـوره می پـردازد و ا

بـا  کامـا مرتبـط  آیـات  بـه نظـر وی  کـه  امـا آنجایـی  را ادامـه می دهـد.  کار  ایـن  آیـه 

هـم هسـتند و یـا یـک مطلـب را بیـان می کننـد، مجموعـه ای از آیـات را بـا هـم تفسـیر 

می کنـد؛ بـه عنـوان مثـال آیـات 	 الـی 	 بقره را ذکـر کرده، می گوید: ایـن آیات صفات 

متقیـن را بـر می شـمارد )همـان، ج 	، ص 			(.
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اسباب نزول. .

کریـم و از شـاخه های علـوم قرآنـی  اسـباب نـزول از دانش هـای وابسـته بـه قـرآن 

بحـث  قـرآن  سـوره های  و  آیـات  نـزول  مقتضیـات  و  زمینه هـا  دربـاره ی  کـه  اسـت 

می کنـد. 

کـه  سـبب نـزول را بـه صـورت خاصـه می تـوان چنیـن تعریـف نمـود: حادثـه ای 

گـزارش آن پرداختـه، یـا حکـم  هم زمـان بـا نـزول وحـی روی داده و آیـه یـا آیاتـی بـه 

کرده انـد )حجتـی، 				 ش، ص 0	( ایـن دانـش از زمـان نـزول قـرآن  آن را بیـان 

کنـون همـواره مـورد توجـه و اهتمـام مفسـران بـوده اسـت. کریـم تا

سـبب  دربـاره ی  آن  مفسـر  رویکـرد  للقـرآن«  »التفسـیرالقرآنی  تفسـیر  بررسـی  بـا 

گاهـی آیـات را بـا کمـک روایـات سـبب نـزول تفسـیر  نـزول دقیقـا مشـخص نمی شـود؛ 

کـه  می نمایـد  ارائـه  را  تفسـیری  نـزول،  سـبب  بـه  اشـاره  بـدون  نیـز  گاه  و  می نمایـد 

بـر اسـاس اسـتنباط خویـش بـه دسـت آورده اسـت. در ذیـل بـه چنـد نمونـه اشـاره 

می نماییـم:

کَفـُروا ثاِنـی اْثَنیـِن ِإْذ  ذیـَن 
َ
ْخَرَجـُه اّل

َ
	. عبدالکریـم خطیـب در تفسـیر آیـه ی >ِإْذ أ

ِإْذ یُقـوُل ِلصاِحِبـِه ال َتْحـَزْن ِإّنَ اهَّلَل َمَعنـا< )الحجـرات، 	( بـه سـبب  ُهمـا ِفـی اْلغـاِر 

نـزول آن اشـاره نمـوده آیـه را مختـص بـه سـبب نـزول می دانـد و علـت ذکـر نشـدن 

أبـی  لمقـام  تشـریف  هـذا  فـی  »و  و می گویـد:  دانسـته  تشـریف  را  آیـه  ایـن  در  ابوبکـر 

بکـر؟وضر؟ و تمجیـد لتلـک الصحبـة المبارکـة، التـی جعلـت منـه صاحـب نبـّی، و رفیق 

رسـول، یأخـذ بنصیـب طیـب مـن رعایـة اهَّلل لنبیـه، و یسـتظل بمـا اسـتظل بـه النبـّی 

مـن نصـر اهَّلل و تأییـده« )خطیـب، بی تـا، ج 	، ص 			(.
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بـا  را  آیـات  و  کـرده  شـک  شـده  وارده  روایـات  در  آیـات،  تفسـیر  در  گاهـی   .	

َمـا  تحلیـات عقلـی خـود تفسـیر می کنـد. مثـًا در مـورد آیـه ی 		 سـوره ی المائـده >ِإّنَ

َو ُهـْم  کـوَة  الّزَ َو یْؤُتـوَن  َلـوَة  الّصَ ِذیـَن یِقیُمـوَن 
َ
اّل َءاَمُنـوْا  ِذیـَن 

َ
اّل َو  َرُسـوُلُه  َو  َوِلیکـُم اهَّلُل 

کُعـون<  پـس از تفسـیر تک تـک واژگان ایـن آیـه می گویـد: بسـیاری از مفسـران مـراد  َرا

کـرده  از ایـن آیـه را امـام علـی؟ع؟ می داننـد. سـپس در ایـن شـأن نـزول تشـکیک وارد 

و می گویـد: در ایـن خبـر مـواردی بـه چشـم می خـورد. اول: خطـاب آیـه بـا لفـظ جمـع 

>الذیـن امنـوا< عـام و وقـف بـر لفـظ صریـح بهتـر از تأویـل و تخریـج آن اسـت. دوم: 

کـه در پیشـگاه خداونـد ایسـتاده بـود. چـرا منتظـر نمانـد ]امـام[ از  سـائل مومنـی بـود 

کـه غـرق در نمـاز  ک بـود؟ سـوم: امـام علـی؟ع؟  غ شـود آیـا او مشـرف بـه هـا نمـاز فـار

بـود آیـا بـا ایـن کارحالـت نمـاز او قطـع نمی شـد؟ پـس از ایـن خطیـب بـه احـکام فقهی 

کـه خطـاب ایـن آیـه  کـرده و در پایـان چنیـن نتیجـه می گیـرد  جـواز تـرک نمـاز اسـتناد 

عـام اسـت و بـه ایـن مـورد خـاص اطاق نمی شـود. سـپس می گویـد برخی از شـیعیان 

در مـورد حقانیـت امـام علـی؟ع؟ در خافـت بـه »والیت« در این آیه اسـتناد می کنند و 

بـا اشـاره بـه حدیـث غدیـر، معنـای »ولـی« را با این تعبیـر رد می کننـد )خطیب، بی تا، 

کـه بـه  کعـون< معتقـد اسـت  ج 	، صـص 				-				( و در مـورد عبـارت >و هـم را

را عـام می دانـد و می گویـد:  آیـه  ایـن تفسـیر،  بـا  ع در عبـادت اسـت و  معنـای خشـو

کُعـوَن< أی خاشـعون، فـی غیـر ریـاء، أو اسـتعاء … ألنهـم فـی صاتهـم و  >َو ُهـْم را

زکاتهـم علـی عبـادة هَّلل، و فـی حضـور بیـن یدیـه، فینبغـی أن یعطـوا هـذا المقـام حّقـه 

ع بیـن یدیـه، حتـی یکونـوا فـی معـرض القبـول مـن اهَّلل،  ع هَّلل، و الخضـو مـن الخشـو

لصاتهـم و زکاتهـم.

کـه معمـواًل بـه وسـیله ی سـبب نزولشـان  گاهـی بـه سـبب نـزول آیاتـی  	.  وی 
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تفسـیر می شـوند، اهمیتـی نمی دهـد و حتـی بـه روایـات آن اشـاره نمی کنـد. نمونه ای 

َمـا یِریـُد اهَّلُل  کـه بـر اثـر تعصبـات مذهبـی بـه وجـود آمـده، آیـه ی >ِإّنَ از ایـن بی توجهـی 

َرکـُم َتْطِهیـًرا< )األحـزاب، 		( می باشـد،  ْهـَل اْلَبیـِت َو یَطّهِ
َ
ْجـَس أ ِلیْذِهـَب َعنکـُم الّرِ

کـرده و مـراد از اهل بیـت را زنـان پیامبـر معرفـی  وی ایـن آیـه را بـا آیـات قبـل تفسـیر 

می کنـد و بـه هیـچ روایتـی نیـز اسـتناد نمـی ورزد )نک: ذیل سـوره ی احـزاب؛ )همان، 

آیـات  تفسـیر  در  را  بی توجهـی  ایـن  از  دیگـر  نمونـه ی   )			  _  			 صـص   ،		 ج 

سـوره ی مبارکـه ی انسـان می بینیـم )همـان، ج 		، ص 				(.

کـه دلیـل بی توجهـی به سـبب نـزول در تفسـیر عبدالکریم خطیب  گفتـه نمانـد  نـا 

کـه مسـأله ی  را نمی تـوان فقـط تعصبـات مذهبـی دانسـت زیـرا وی در برخـی آیـات 

اشـاره ای  آنهـا  نـزول  سـبب  بـه  نیـز  نـدارد  نقشـی  آنـان  تفسـیر  در  مذهبـی  تعصبـات 

نمی نمایـد. ماننـد: آیـه ی ظهـار )نـک: همـان، ج 		، ص 			(

تَمْمـُت َعَلیکـْم 
َ
کَمْلـُت َلکـْم ِدیَنکـْم َو أ

َ
کمـال دیـن: >اْلیـْوَم أ 	.  در مـورد آیـه ی ا

َم ِدیًنـا< )المائـده، 	( خطیـب دلیل نزول آیـه را پیروزی 
َ

ْسـا
ْ

ِنْعَمتـِی َو َرِضیـُت َلکـُم اال

مسـلمانان پـس از جهـاد می دانـد، در ایـن میـان سـخنی از امـام ابوبکـر محمـد بـن 

کتـاب »الشـریعة« آورده و آن را رد می کنـد. سـپس خـود  حسـین العاجلـی بـه نقـل از 

بـه روایتـی از ابن عبـاس بـا ایـن مضمـون اشـاره می کنـد: »مشـرکان و مسـلمانان بـا 

یکدیگـر محاجـه می کردنـد وقتـی سـوره ی برائت نازل شـد و مسـلمانان مشـرکان را در 

کمـال دیـن نـازل گردید« )همـو، بی تا،  حـج مشـارکت ندادنـد نعمـت تمـام شـد و آیـه ا

ج 	، صـص 		0	. 		0	(.

ـک ِفیـِه ِمـن َبْعـِد َمـا َجـاَءک ِمـَن اْلِعْلـِم َفُقـْل  	. ذیـل آیـه ی مباهلـه >َفَمـْن َحاّجَ
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نُفَسـکْم ُثّمَ َنْبتهْل َفَنْجَعل 
َ
نُفَسـَنا َو أ

َ
ْبَناَءکُم َو ِنَسـاَءَنا َو ِنَسـاَءکْم َو أ

َ
ْبَناَءَنا َو أ

َ
َتَعاَلْوْا َنْدُع أ

ْعَنـَت اهَّلِل َعلـَی اْلکِذِبیـن< )آل عمـران، 		( می گویـد: پیامبـر بـا دختـرش فاطمه و دو 
َ
ّل

پسـر وی حسـن و حسـین و بـا همـه ی زنانـش آمـد. )همـان، ج 	، ص 			( بـدون 

آوردن هیچ گونـه روایـت یـا دلیـل خاصـی بـر مدعـای خویـش.

کـه لفـظ آیـه خـاص بـوده بـه  بـا ایـن مثال هـا، بـه نظـر می رسـد خطیـب آنجایـی 

کـه لفـظ آیـه عـام اسـت، سـبب نـزول را نمی پذیرد. سـبب نـزول می پـردازد و در آیاتـی 

قـرار  نقـد علمـای شـیعه  بارهـا مـورد  او  نادرسـت  نیـک می دانیـم تمـام نظریـات 

گرفته است و در این مقاله چون درصدد روش شناسی هستیم از بیان آن خودداری 

کتـب تفسـیری شـیعه ارجـاع می دهیـم. می کنیـم و عاقه منـدان را بـه مطالعـه ی 

اعجاز قرآن. .

کـه در بحـث اعجـاز قـرآن بالـغ بـر  عبدالکریـم خطیـب محقـق و مفسـری اسـت 

0	 آیـه از قـرآن را بـه عنـوان اعجـاز قـرآن معرفـی می کنـد. وی بـه اعجـاز بیانـی قـرآن 

اهمیـت بسـیاری می دهـد و آیـات مـورد نظـرش را بـا ایـن دیـد تفسـیر می کنـد. عـاوه 

کـه ایشـان در تفسـیرش بسـیار ادیبانـه و زیبـا بـه آن  بـر اعجـاز بیانـی و نظـم قـرآن 

پرداختـه، وی تکـرار قصـص قـرآن و تناسـب میـان برخـی سـور را از جلوه هـای اعجـاز 

قـرآن می شـمارد و بـا دقـت و زیبایـی آن را تحلیـل می کنـد.

کـه وی از آنهـا بـه عنـوان معجـزه ی قرآنی نـام می برد و در  از میـان آیـات بسـیاری 

ح می کنـد. تعـدادی را به همراه تفسـیر  تفسـیر آنهـا، اعجـاز بیانـی و نظـم قـرآن را مطـر

وی در ذیـل می آوریـم:

ْنـُه َنْفًسـا َفکُلـوُه  َسـاَء َصُدَقاتِهـّنَ نِحَلـًة َفـِإن ِطْبـَن َلکـْم َعـن شـَی ٍء ّمِ 	.  >َو َءاُتـوْا الّنِ
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ِریـا< )النسـاء، 		(  َهِنیـا ّمَ

در این آیه ی، خطیب استفاده از تعبیر »صدقه« به جای »مهر« و نیز به کارگیری 

ل می کنـد  »صُدقـه« به جـای »صَدقـه« را اعجـاز بیانـی قـرآن می دانـد و چنیـن اسـتدال

عملـی  تطبیـق  و  شـأنیت  اینجـا  در  اسـت،  ثقیل تـر  »صَدقـه«  از  »صُدقـه«  چـون  کـه 

بیشـتری دارد. هم چنیـن در مـورد صدقـه و مهـر می گویـد: »فالمهـر ثقیـل فـی قـدره، و 

مادتـه، قـد یتکلـف لـه المـرء کثیرا مـن الجهد حتی یحصل علیه، و قـد یقتطع له قدرا 

کان  کان ثقلـه علـی النفـس، ثـم  کبیـرا مـن مالـه، الـذی هـو بعـض نفسـه.. و مـن هنـا 

کذلـک الّصدقـة، فـإن محملهـا خفیـف، یؤدیهـا اإلنسـان  ثقلـه علـی اللسـان! و لیـس 

عـن سـعة، و یجـود بهـا مـن فضـل مالـه، فـا یـکاد یحـّس بهـا.. »مـا َعَلـی اْلُمْحِسـِنیَن 

ِمـْن َسـِبیٍل«… فقـد تکـون الصدقة بشـّق تمـرة، کما فی الحدیث الشـریف: »تصّدقوا و 

لـو بشـّق تمـرة« و قـد تکـون بالکلمـة الطیبـة، کما فـی الحدیـث أیضا: »الکلمـة الطیبة 

صدقـة« )خطیـب، پیشـین، ج 	، ص 			(.

>یَحِلُفـوَن  آیـه ی  در  حـروف  و  کلمـات  وزن  و  نظـم  در  را  قـرآن  اعجـاز  وی،   .	

کاُنـوْا ُمْؤِمِنیـن< )التوبـه، 		(  ن یْرُضـوُه ِإن 
َ
َحـّقُ أ

َ
ِبـاهَّلِل َلکـْم ِلیُرُضوکـْم َو اهَّلُل َو َرُسـوُلُه أ

ک بشـری را در چنیـن نظـم دقیقـی، محال می شـمرد  جسـتجو می کنـد و قـدرت و ادرا

گـر ضمیـر »ُه« بـه اهَّلل و رسـول، هـر دو بـاز می گشـت، در مقـام  و می گویـد در ایـن آیـه ا

الوهیـت اخـال وارد می شـد و مقـام خالـق و مخلـوق مسـاوی می گشـت. در حالی کـه 

کـه ضمیر مفـرد به اهَّلل  خداونـد متعـال منـزه از شـرک اسـت و ایـن مقـام اقتضـا می کند 

گـردد. باز 

	. عبدالکریـم خطیـب اعجـاز قـرآن در آیه ی 		 سـوره ی روم را در نهایت زیبایی 
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اسـلوب و جـال صـدق آن معرفـی می کنـد و می گویـد: اشـاره بـه مـودت و رحمت که از 

گـر آرامـش و ائتـاف نباشـد،  کـه ا الفـت و آرامـش متولـد می شـوند بـه ایـن دلیـل اسـت 

مـودت و رحمتـی هـم نخواهـد بـود. بنابرایـن، جمـع بیـن ایـن دو امـر در اسـتفاده از 

چنیـن الفاظـی در القـاء معانـی واال، نهایـت نظـم در بیـان را می رسـاند و از اعجـاز قرآن 

به شـمار می رود.

َتْسـکُنوْا ِإَلیَهـا َو َجَعـَل َبیَنکـم  ْزَواًجـا ّلِ
َ
نُفِسـکْم أ

َ
ـْن أ ْن َخَلـَق َلکـُم ّمِ

َ
>و ِمـْن َءایاِتـِه أ

َقْوٍم یَتَفکُروَن< »فی قوله تعالـی: »َو َجَعَل َبیَنکْم  ًة َو َرْحَمـًة ِإّنَ فـِی َذاِلـک اَلیـاٍت ّلِ
َ

ـَوّد ّمَ

ًة َو َرْحَمـًة«- إشـارة إلـی أن المـودة و الرحمـة أمـران یتولـدان من األلفة و السـکن، 
َ

َمـَوّد

و أنـه لـوال السـکن و االئتـاف، مـا قامـت مودة و رحمة.. لهذا جـاء النظم القرآنی مفرقا 

کلة فـی الطبیعـة البشـریة بیـن النـاس، ذکـو را و إناثـا-  بیـن األمریـن، فجعـل المشـا

خلقـا، أی فـی أصـل الخلقـة، علـی حیـن جعـل المـودة و الرحمـة، عرضـا مـن أعـراض 

هـذه الطبیعـة، و ثمـرة مـن ثمرات هـا، فعبـر عن هـا بلفـظ »الجعـل«. »َو َجَعـَل َبیَنکـْم 

ًة َو َرْحَمـًة..« و هـذا إعجـاز مـن إعجـاز القـرآن، الـذی یتجلـی فـی روعة أسـلوبه، و 
َ

َمـَوّد

جـال صدقـه« )همـان، ج 		، ص 			(.

که مفسـر، نظم قرآنی را در آن از اعجاز قرآن معرفی می کند،  	. از دیگر جاهایی 

کـه در آن خداونـد متعـال »و عـَد« را منصـوب بـه فعـل  آیـه ی 	 سـوره ی لقمـان اسـت 

کام می رسـاند.  مقـدر آورده و بـه نظـر وی این چنیـن، مفهـوم را در نهایـت ایجـاز در 

>َخاِلِدیـَن ِفیَهـا َوْعـَد اهَّلِل َحّقـا َو ُهـَو اْلَعِزیـُز الْحکیـُم< »وعـد« منصـوب بفعـل مقـدر، 

تقدیـره: وعـد اهَّلل و عـدا حقـا.. و قـد جـاء النظـم القرآنـی علـی تلـک الصـورة الموجـزة 

المعجـزة، فحـذف الفعـل، و أقیـم المصدر مقامه، و أضیف إلی فاعل الفعل« )همان، 

ج 		، ص 			(.
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یـن< )الماعون، 	( عبدالکریم خطیب اسـتفاده از  در تفسـیر آیـه ی >َفَویـٌل ِلْلُمَصّلِ

کلمـه در بیـان یـک جملـه ی کامل و دربردارنده ی مفاهیمی عالی را از نمونه های  دو 

یـَن«- و فـی جعـل  ِلْلُمَصّلِ اعجـاز باغـی قـرآن می دانـد: »و فـی قولـه تعالـی: »َفَویـٌل 

هاتیـن الکلمتیـن آیـة ذات داللة مسـتقلة، مسـتوفیة أرکان الجملـة المفیدة من مبتدأ 

و خبـر- فـی هـذا إعجـاز مـن إعجاز الباغة القرآنیـة، حیث تهّز هاتیـن الکلمتین أقطار 

النفـس، و تسـتثیر دواعـی الفکـر، حیـن یجـد المـرء نفسـه بیـن یـدی هـذه الحقیقـة 

کیـف یکـون الویـل للمصلیـن، و الصـاة عمـاد  الغریبـة المذهلـة: »ویـل للمصلیـن«! و 

الدیـن، و رکنـه المتیـن، و علیهـا یقـوم بنـاؤه، و بهـا تشـتد أرکانـه، و تثبـت دعائمـة؟ أ 

کیـف؟ إن هـا صـاة السـاهین عنها،  هـذا ممکـن أن یکـون؟ و یجـی ء الجـواب نعـم! و 

المسـتخفین بهـا، الذیـن یأتونهـا ریـاء و نفاقـا.. و إن الذیـن ال یـؤدون الصـاة أصـا، 

ممـن یؤمنـون بـاهَّلل، لهـم أحسـن حـاال، مـن هـؤالء المصلیـن المرائیـن، ألن الذیـن ال 

یؤدونهـا أصـا، لـم یتعاملـوا بالصـاة بعـد، و لـم یزنوهـا بهـذا المیـزان البخـس، و لـو 

أنهـم صّلـوا فقـد یقیمونهـا علـی میـزان یعـرف قدرهـا، و یبیـن عـن جال هـا، و عظمـة 

شـأنها.. أما الذی یصلی سـاهیا عن الصاة متغافا عنها، مسـتخّفا بها- فقد بان قدر 

الصـاة عنـده و وزنهـا فـی مشـاعره.. و هـو قدر هزبـل، و وزن ال وزن له، و من هنا کان 

جـزاؤه هـذا الوعیـد بالویـل و العذاب الشـدید …« )خطیب، بی تـا، ج 		، ص 				(.

کـه خطیـب، آنهـا را جـزء اعجـاز بیانـی می دانـد  بـه عنـوان آخریـن نمونـه از آیاتـی 

اثـاِت ِفـی اْلُعَقـد< )الفلـق، 	( اشـاره می کنیـم. وی تعبیـرات 
َ

ّف بـه آیـه ی >َو ِمـْن َشـّرِ الّنَ

در ایـن آیـه را در القـاء مفهـوم فسـاد در روابـط انسـانی، معجـزه ی نظـم قرآنـی معرفـی 

ایـن  بـه دسـته بندی  ارائـه می دهـد،  آن  از  کـه  زیبایـی  بسـیار  تفسـیر  در  و  می کنـد، 

مسـأله می پـردازد: »و فـی هـذا التعبیـر عـن إفسـاد مـا بیـن النـاس مـن روابـط، بکلمـة 
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اثـاِت ِفـی اْلُعَقـِد«- إعجـاز مـن إعجـاز النظـم القرآنـی … و الـذی یتأمل هـذا اللفظ 
َ

ّف »الّنَ

کلمـة الّنفـث تشـیر إلـی هـذا الشـبه بیـن فـم هـذا الـذی یسـعی  المعجـز یجـد: أوال: أن 

بیـن النـاس بالکلمـة الثمـة الفاجـرة، و بیـن الحیـة التـی تنفـث سـموم ها فتصیـب بها 

مـن النـاس مقتـا … و ثانیـا: أن هـذا النفـث المنطلـق مـن فم هذا اإلنسـان، یصدر عن 

صـدر ملـی ء بالعـداوة و البغضـاء للنـاس جمیعـا.. أشـبه بتلـک العـداوة المتوارثـة بیـن 

کلمـة »العقـد« و هـی الروابـط القائمـة بیـن النـاس، هـی  الحیـة و النـاس. و ثالثـا: أن 

حیـاة لهـم أشـبه بتلـک الحیـاة السـاریة فـی أبدانهـم، و أن حلهـا یفسـد هـذه الحیـاة، 

کمـا یفسـد حیاتهـم نفـث األفاعـی فیهـم … و رابعـا: ان النفـث فـی العقـد المادیـة، مـن 

کذلـک  حبـال و نحوهـا، مـن شـأنه أن یلیـن مـن صابتهـا، و أن یعیـن علـی حلهـا، و 

الشـأن فـی العقـد المعنویـة، مـن روابـط األخـوة و المودة بیـن الناس، فـإن النفث فیها 

بلنمیمـة موهـن لهـا، و ممهـد لحّلهـا …« )همـان، ج 		، ص 				(

َخـَذ اهَّلُل سـَمَعکْم َو 
َ
 َرَءیُتـْم ِإْن أ

َ
نمونـه ی دیگـر، در سـوره انعـام ذیـل آیـه ی >ُقـْل أ

ُف ااَلیـاِت  کیـَف ُنصـَرّ ِتیکـم ِبـِه انُظـْر 
ْ
ٌه َغیـُر اهَّلِل یأ

َ
ـْن ِإال ْبَصاَرکـْم َو َخَتـَم َعلـَی ُقُلوِبکـم ّمَ

َ
أ

ُثـّمَ ُهـْم یْصِدُفـون< )األنعـام، 		( مفـرد آمـدن سـمع و جمـع آمـدن بصـر و قلـب را از 

کـه می گویـد: »و فـی إفراد الّسـمع، و  نظـر اسـلوب بیانـی از اعجـاز قـرآن می دانـد، آنجـا 

جمـع األبصـار و القلـوب، إعجـاز مـن إعجـاز القـرآن، و آیـة مـن آیاتـه، علی علـّو متنّزله، 

و أنـه تنزیـل مـن رّب العالمیـن …« )خطیـب، بی تـا، ج 	، ص 			(.

کـه انسـان در شـنیدن اصـوات مختلـف و بسـیاری  و در توضیـح آن بیـان می کنـد 

کـه بـه او  کـه در فضـا وجـود دارد دچـار اشـتباه نمی شـود و از میـان همـه ی صداهایـی 

گویـی  کـه مفهـوم آن را در می یابـد انتخـاب می کنـد و بقیـه را  می رسـد فقـط آنهایـی 

کلمـه ی سـمع در مقابـل جمـع آوردن  نمی شـنود و ایـن اسـت حکمـت مفـرد آوردن 
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کلمـه ی ابصـار در همـه جـای قـرآن.

بـر  قـرآن  اعجـاز  را  عنکبـوت  خانـه ی  بـه  کفـار  اعتقـادات  تمثیـل  هم چنیـن   .	

مـن  إعجـاز  العنکبـوت،  بنسـیج  القـوم  آلهـة  تشـبیه  »فـی  اسـت:  معتقـد  و  می شـمرد 

إعجـاز القـرآن، إذ أن العنکبـوت إنمـا تتخـذ بیتهـا مـن خیـوط رفیعـة هـی لعابهـا الـذی 

إذا المـس الهـواء تماسـک فـی صـورة خیـوط دقیقـة واهیـة.. و هـؤالء المشـرکون إنمـا 

أقامـوا معتقدهـم الفاسـد الـذی یعتقدونـه، و یلتمسـون الطمأنینـة و األمـن فـی ظلـه- 

إنمـا أقامـوا مـن تلـک األبخـرة العفنـة التـی تتصاعـد مـن مشـاعرهم، فتتشـکل منهـا 

ص  ج 0	،  المتداعی«)همـان،  البنـاء  هـذا  علیهـا  یقـوم  و  الخادعـة،  األوهـام  تلـک 

.)			

مولـف التفسـیر القرآنـی للقـرآن، اعجـاز را در آیـات بسـیاری به عنـوان اعجاز بیانی 

کـه در اینجـا مجال پرداختن به همه ی آنها نیسـت. اما  و نظـم قـرآن معرفـی می کنـد 

کـه در ایـن تفسـیر بـه وجهـی از اعجاز آن غیر از اعجاز بیانی اشـاره شـده اسـت،  آیاتـی 

می تـوان بـه: تکـرار قصـص قرآنـی، حـروف مقطعـه، اعجـاز در تناسـب میـان سـوره ها 

کنون روشـن  کـه در قـرآن پیش گویـی شـده و صـدق آن ا و اعجـاز بـه غیـب و حوادثـی 

کرد. شـده است، اشـاره 

صـور  تکـرار  حکمـت  اسـت  معتقـد  خطیـب  قرآنـی،  قصـص  تکـرار  مـورد  در   .	

مختلـف، تکمیـل یکدیگـر و بـر جـای نهـادن تصویـری دقیـق و زنـده در مخاطبـان 

کـه در همـه ی ایـن تکرارهـا نظـم دقیـق قرآنـی  قـرآن اسـت، و اعجـاز در ایـن ج اسـت 

.)	0	 0	، ص  )همـان، ج  اسـت  کـم  حا

	. محجوب ماندن اسـرار حروف مقطعه از غیر راسـخین، در نظر خطیب اعجاز 
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در قرآن به شـمار می رود )همان، ج 	، ص 			(.

در سراسـر تفسـیر، مفسـر بـه تناسـب سـور اهمیـت بسـیاری می دهـد تـا آنجـا   .	

کـه تناسـب میـان برخـی سـور را معجـزه می دانـد. بـه عنـوان نمونـه در تناسـب میـان 

سـوره جمعـه و منافقـون معتقـد اسـت آیـات پایانی سـوره ی مبارکه ی جمعـه، صفاتی 

کـه در آیـه ی نخسـت سـوره ی منافقـون روشـن می شـود ایـن صفـات  را بـر می شـمارد 

مربـوط بـه منافقیـن اسـت، و قرائـت ایـن دو سـوره در پی هم ظاهـر و باطن این گروه 

را بـر مـا آشـکار می سـازد )همـان، ج 		، ص 			 و نیـز نـک: ج 		، ص 000	، سـورة 

الطاق(.

کسـی این چنیـن بـه ایـن  کم تـر  کـه  	. و امـا در پایـان بـه آیـه ای اشـاره می کنیـم 

آیـه ی مبارکـه بـه عنـوان معجـزه ی قرآنـی نگریسـته اسـت. خطیـب ذیـل آیـه ی 	 

کـه  آینـده ای  بـرای  را  لفـظ »بنی اسـرائیل«  از  اسـتفاده  سـوره ی مبارکـه ی »اسـراء«، 

بـه  و  دسـت نخورده  لفـظ  ایـن  کـه  چـرا  می دانـد.  معجـزه  می دهـد  خبـر  آن  از  قـرآن 

کنـون تحـت دولتـی قائـم بـر ایـن اسـم اسـتعمال  همـان شـکل مسـتعمل در قـرآن، ا

از اخبـار غیبـی قـرآن خبـر می دهـد )همـان، ج 	، ص 			(. می شـود و ایـن 

تفسیر علمی. .

یکی از مباحث گسترده و عمیق در عصر حاضر، مبحث قرآن و علوم جدید است 

که ذهن بسـیاری از مفسـران شـیعه و سـنی و حتی برخی دانشـمندان غیر مسـلمان را 

کـرده اسـت. در ایـن میـان گروهـی در پـی اثبـات اعجاز علمـی قرآن  بـه خـود مشـغول 

کـه راه میانـه رفتنـد و علـم را بـرای فهم بهتـر آیات اسـتخدام نمودند،  برآمدنـد. آنـان 

گامـی مهـم در فهـم و اثبـات حقایـق قرآنـی برداشـتند. امـا متأسـفانه برخـی راه افـراط 
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را پیـش گرفتنـد و بـا تحمیـل نظریـات علمـی بـر قـرآن و یـا تاش در اسـتخراج مطالب 

علمی از قرآن، سـاحت مقدس آن را خدشـه دار نموده و تاش های مفسـران میانه رو 

را نیـز زیـر سـؤال بردنـد. بـه همیـن دلیـل گروهـی در مقابلـه بـا ایـن حرکـت، بـا هرگونه 

تفسـیر علمی مخالفـت نمودند. 

منافاتـی  ظاهـرًا  وی  می شـود،  مشـخص  خطیـب  عبدالکریـم  تفسـیر  بررسـی  بـا 

میـان آیـات قـرآن و علـم جدیـد نمی بینـد، امـا با تفسـیر علمی با احتیـاط برخورد کرده 

کتـاب هدایـت اسـت امـا بـرای  کتـاب علمـی نیسـت بلکـه  کـه قـرآن،  و معتقـد اسـت 

کتاب  کرده اسـت: »و مع أن القرآن لیس  نشـان دادن برخی حقایق از علم اسـتفاده 

علـم، و لیـس مـن هّمـه أن یقـرر حقائـق علمیـة، فإنه فی قضیة خلق آدم، قد أمسـک 

بهـا مـن أطرافهـا، و جـاء بهـا علـی الوضع الـذی یلتقی مـع الحقائق العلمیـة فی أصدق 

وجوههـا و أضوئهـا« )همـان، ج 	، ص 0	(.

خطیـب خـود در مواضعـی، بدون هیچ اشـاره ای به نظریات علمی، اظهار می کند 

کنـون بـه وسـیله ی علـم حقایـق برخـی آیـات را می فهمیـم. در ایـن زمینـه بـه  کـه مـا ا

چنـد مثـال بسـنده می کنیم:

	. بـه عنـوان مثـال وی ذیـل آیـه ی 		 سـوره ی مبارکـه ی نمـل می گویـد: »نحن 

فـی هـذا العصـر نـری بعیـن العلـم أن الجبـال تمـر مـر السـحاب، و أنها متحرکـة بحرکة 

کمـا یسـیر السـحاب فعـا«  األرض، و أن الـذی ینظـر إلیهـا مـن الجـو، یـری أنهـا تسـیر 

)همـان، ج 0	، ص 			(.

ْوتـادًا< )نبـأ، 	( می گویـد: »إن هـذه الجبـال 
َ
	. نیـز دربـاره ی آیـه ی >َو اْلِجبـاَل أ

الثابتة فی مرأی العین، هی فی حقیقتها متحرکة، و هذه الحرکة حقیقة ال تنکشـف 
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إال بالعلـم« )همان(

کـه  کـه قـرآن را بـا تفسـیر علمـی تفسـیر می کنـد، تفسـیری ارائـه می دهـد  وی آنجـا 

متناسـب بـا هدایـت قـرآن و فهـم آن در پرتـوی علم باشـد )همـان، ج 		، ص 			-

کـه ادعـا اسـت اعجـاز علمـی  کثـر آیاتـی  کـه او در تفسـیر ا 			( ایـن در حالـی اسـت 

کـرده و هیچ گونـه اشـاره ای بـه اعجـاز یـا تفسـیر علمـی آنهـا نمی کنـد  دارنـد، سـکوت 

)همـان، ج 		، ص 			 و 			؛ ج 	، ص 		 و ص 			(.

رویکرد روایی در »التفسیر القرآنی للقرآن« . ۰ 

کام اسـت  از معنـای  کشـف و اظهـار و پرده بـرداری  تفسـیر در لغـت بـه معنـای 

از  تفسـیر  در  کـه  منابعـی  مهم تریـن  از  یکـی   )		 ص  ج 	،  ق،   				 )ابن منظـور، 

گرچـه  او؟مهع؟.  اهل بیـت  و  نبـوی  اخبـار  یعنـی  اسـت؛  سـنت  می شـود  اسـتفاده  آن 

ایـن اصطـاح در میـان اهل تسـنن اعـم از مراجعـه بـه معصـوم اسـت و آثـار منقـول از 

صحابـه و تابعیـن و تابـع تابعیـن را نیـز شـامل می شـود.

کـه از روایـت بـرای فهـم آیـات قـرآن اسـتفاده می کننـد بـه آیه ی شـریفه ی  گروهـی 

کـرده و  ِإَلیهـْم< )النحـل، 		( اسـتناد  َل  ُنـّزِ َمـا  ـاِس  ِللّنَ ِلُتَبیـِن  کـَر  الّذِ ِإَلیـک  نَزْلَنـا 
َ
أ >َو 

کام پیامبـر؟ص؟ را حجـت می داننـد و مفسـران بسـیاری بـا اینکـه صرفـًا تفسـیر روایـی 

بـا  گرفته انـد. عبدالکریـم خطیـب  از روایـات بهـره  ندارنـد امـا در خـال تفسـیر خـود 

کنـار تفسـیرش  گاهـی در  کامـا عقلـی و قـرآن بـه قـرآن ارائـه می دهـد  اینکـه تفسـیری 

کـرده اسـت. بـا ایـن وجـود گاهی اوقـات درجایی که  از روایـات تفسـیری نیـز اسـتفاده 

کـرده و بـه تدبـر در  تفسـیر بـدون اسـتفاده از روایـت دشـوار اسـت بـه عقـل خـود تکیـه 

کـه خطیـب از روایـات اسـتفاده می کنـد: آیـات بسـنده می کنـد. از جملـه مـواردی 
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ْبَصـار< )األنعـام، 	0	( می گویـد: 
َ ْ
ْبَصـاُر َو ُهـَو یـْدِرک األ

َ ْ
 ُتْدِرکـُه األ

َّ
	. ذیـل آیـه ی >ال

خداونـد سـبحان لطیـف اسـت و دیـده نمی شـود و بـر ایـن مدعای خویش بـه حدیثی 

کـه از ایشـان سـوال شـد: آیـا پـروردگارت را دیـده ای؟  از امـام علـی؟ع؟ اشـاره می کنـد 

کـه مـن آن را دیـده ام. سـپس عبـد الکریـم ایـن  و امـام فرمـود: خداونـد نـوری اسـت 

پـر  را  کـه وجـود  نـوری اسـت  را این چنیـن توضیـح می دهـد: یعنـی خداونـد  حدیـث 

کـه دیـده نمی شـود )خطیـب، بی تـا، ج 	، ص 			(. می کنـد و نـور همـان اسـت 

	. در تفسـیر آیه ی ربا، پس از تفسـیر آیه، در تکمیل آن در جهت تائید تفسـیرش 

بـه حدیثـی از پیامبـر؟ص؟ بـه نقـل از ابـن عبـاس تمسـک جسـته اسـت )همـان، ج 	، 

ص 		(.

	. ذیـل آیـه ی 		 نسـاء، روایـات و نظریـات مختلـف را دربـاره ی متعـه مـی آورد 

گذاشـته و خـود بـا  کنـار  و بـا بیـان اینکـه ایـن روایـات بـا هـم اختـاف دارنـد، آنهـا را 

ع  کمـک اصـول تفسـیری، بـه تفسـیر آیـه می پـردازد و در پایان بیان می کنـد که موضو

کـه بخواهیم عبـارت >َفَمـا اْسـَتْمَتْعُتْم ِبـِه ِمْنُهـّنَ َفآُتوُهّنَ  ایـن آیـه اصـًا متعـه نیسـت 

ُجوَرُهـن< را در جـواز متعـه بدانیـم )همـان، ج 	، ص 			 الـی 			(.
ُ
أ

کـه دسـت  	.  در تفسـیر آیـه ی قطـع دسـت دزد )المائـده، 		( در بیـان شـرایطی 

کـرم؟ص؟ اشـاره می نمایـد )همـان،  گاه بـه روایاتـی از رسـول ا دزد را قطـع می کننـد، 

ج 	، ص 		0	(.

ْو مـا 
َ
	. هم چنیـن در تفسـیر آیـه ی حجـاب در سـوره ی مبارکـه ی نـور، عبـارت >أ

کـرم؟ص؟ را  < را غـام می دانـد و در تائیـد ایـن نظـر روایتـی از رسـول ا یماُنُهـّنَ
َ
َمَلکـْت أ

کـه بـه حضـرت زهـرا؟اهع؟ می فرمایـد در مقابـل پـدرت و غامـت نیـازی  شـاهد مـی آورد 
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بـه حجـاب نیسـت )همـان، ج 	، ص 				(.

اسرائیلیات .   

بیان  از  شــدت  به  آن  در  مفسر  که  اســت  ایــن  تفسیر  ایــن  دیگر  خصوصیات  از 

ْن  ْن ِعَباِدَنا َءاَتیَناُه َرْحَمًة ّمِ اسرائیلیات پرهیز دارد. مثا ذیل آیه ی >َفَوَجَدا َعْبًدا ّمِ

ا ِعْلًما< )الکهف، 		( می گوید: مفسران در مورد عبد صالح  ُدّنَ
َ
ْمَناُه ِمن ّل

َ
ِعنِدَنا َو َعّل

کرده اند. اما آیات قرآن در  که وی خضر است و او را با صفات عجیب وصف  گفته اند 

مورد عبد صالح فراتر از چند صفت صحبت نکرده است )همان، ج 	، ص 			(.

کـه آنـان  هم چنیـن دربـاره ی داسـتان حضـرت آدم و همسـرش در مـورد درختـی 

بـوده،  ع آن درخـت چـه  نـو اینکـه  از خوردنـش نهـی شـدند، معتقـد اسـت دانسـتن 

فایـده ای نـدارد و پرداختـن بـه ایـن مسـئله را در حقیقـت پرداختـن بـه اسـرائیلیات 

می دانـد: »و هـذه الشـجرة لـم یعـرض القـرآن لبیـان نوعهـا، و لهـذا فهـی- فـی محیـط 

کانـت معروفـة لدم، حیـث أشـار إلیهـا  ع و ال الصفـة، و إن  القـرآن- غیـر معروفـة النـو

کاشـفة، حیـن نهـاه و زوجـه عنهـا … و مـع ذلـک فـإن  الحـق سـبحانه و تعالـی، إشـارة 

کل مذهـب،  المفّسـرین و القصـاص، قـد ذهبـوا فـی الحدیـث عـن الشـجرة و نوعهـا 

التابعیـن،  إلـی بعـض الصحابـة و  المعـزّوة  الروایـات  إلـی بعـض  مسـتندین فـی هـذا 

لتکتسـب شـیئا مـن االحتـرام و القبـول، و هـی فـی حقیقت هـا إسـرائیلیات، و أسـاطیر، 

و خرافـات.« )همـان، ج 	، صـص 		-0	(

وی در گوشـه گوشـه ی قصه ی خلقت انسـان و داسـتان حضرت آدم؟ع؟ به این 

کـرده و بـه نقـل  مسـئله اشـار می کنـد و بـه زعـم خـود از پرداختـن بـه اسـرائیلیات حـذر 

قـرآن بسـنده می کنـد )همـان، ج 	، ص 		 و ص 		؛ نیـز ج 	، ص 		( خطیـب 
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گرفتـه،  کـه مـورد مناقشـه ی بسـیاری قـرار  هم چنیـن ذیـل آیـه ی 	0	 سـوره ی بقـره، 

کتفـا می کنـد. )همـان، ج 	، صـص  بـه بیـان اسـرائیلیات نپرداختـه و بـه بیـان قـرآن ا

			. 			؛ بـرای مشـاهده نمونه هـای بیشـتر نـک: ج 	، ص 0		؛ ج 	، ص 		(

نسخ.   

کـه در چنـد  از اعتقـادات خطیـب در تفسـیر قـرآن عـدم وجـود نسـخ در قـرآن اسـت 

جـای تفسـیرش بـه آن اشـاره نمـوده اسـت )همـان، ج 	، ص 			(: »و نحـن علـی 

رأینـا مـن أنـه لیـس فـی القـرآن نسـخ«  )همـان، ج 		، ص 			(.

بـر  مبنـی  نظـر مفسـران  بیـان  از  پـس  آیـه ی نجـوا،  تفسـیر  نمونـه در  بـه عنـوان 

کـرده  بیـان  ایـن دیـدگاه  را در نقـض  آیـه ی 		 مجادلـه، دالیـل خـود  بـودن  ناسـخ 

سـپس می گویـد: »و علـی هـذا فإنـه لیـس بیـن الیتیـن تناسـخ، بـل إن کا الیتیـن من 

المحکـم، و أنهمـا یتنـاوالن أمـرا واحـدا، و یعالجـان قضیـة واحـدة، ال تتـم أرکانهـا إال 

بالیتیـن معـا.. و اهَّلل أعلـم« )همـان، ج 		، ص 			(.

نقدی بر روش خطیب.   

کـه وی قصـد دارد تـا آنجـا  هرچنـد از نـام ایـن تفسـیر و ادعـای مفسـر بـر می آیـد 

کـه  کـه ممکـن اسـت در تفسـیر آیـات از دیگـر آیـات قـرآن بهـره بـرد امـا در برخـی آیـات 

انتظـار مـی رود مفسـر در تفسـیر آیـه از خـود قـرآن اسـتفاده نمایـد، چنیـن چیـزی دیـده 

کتفـا نمـوده، بـه دیگـر آیـات قـرآن  نمی شـود و وی بـه تحلیل هـای شـخصی خـود ا

ْنَعْمـَت َعَلیِهـْم 
َ
ِذیـَن أ

َ
اسـتناد نمی کنـد. بـه عنـوان نمونـه در تفسـیر آیـه ی >ِصـَراَط اّل

کـه عمومـًا دغدغـه ی تفسـیر قـرآن  یـن< مفسـرانی  اّلِ
َ

 الّض
َ

َغیـْر اْلَمْغُضـوِب َعَلیِهـْم َو ال

بـه قـرآن داشـته اند در تفسـیر >انعمـت علیهـم< بـه آیـه ی 		 سـوره نسـاء اشـاره کرده 
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و آن را تفسـیر آیـه ی مـورد نظـر در سـوره ی حمـد دانسـته اند: »… فلیفهـم فهـذا نعـت 

مـن نعـوت الصـراط المسـتقیم. ثـم إنه تعالی عرف هـؤالء المنعم علیهم الذین نسـب 

ِذیـَن 
َ
ولِئـک َمـَع اّل

ُ
ُسـوَل َفأ صـراط المسـتقیم إلیهـم بقولـه تعالـی: >َو َمـْن یِطـِع اهَّلَل َو الّرَ

ولِئـک 
ُ
اِلِحیـَن َو َحُسـَن أ ـَهداِء َو الّصَ

ُ
یِقیـَن َو الّش ّدِ ِبییـَن َو الّصِ ْنَعـَم اهَّلُل َعَلیِهـْم ِمـَن الّنَ

َ
أ

َرِفیقـًا<« )طباطبایـی، 				 ق، ج 	، ص 0	(.

ْنَعْمـَت َعَلیِهـْم<  بالهدایـة، و هـم قـوم موسـی و عیسـی؟امهع؟ قبـل 
َ
ِذیـَن أ

َ
>ِصـراَط اّل

ولِئـک 
ُ
أن یغیـروا نعـم اهَّلل؟زع؟. و قیـل: هـم الذیـن ذکرهـم اهَّلل؟زع؟ فـی قولـه تعالـی: َفأ

یِقیَن  ّدِ ِبییَن َو الّصِ ْنَعْمَت َعَلیِهْم : من « الّنَ
َ
ِذیَن أ

َ
ْنَعَم اهَّلُل َعَلیِهْم … ِصراَط اّل

َ
ِذیَن أ

َ
َمَع اّل

ولِئـک َرِفیقـًا<« )واحـدی، 				 ق، ج 	، ص 		 
ُ
اِلِحیـَن َو َحُسـَن أ ـَهداِء َو الّصَ

ُ
َو الّش

نیـز: صادقـی تهرانـی، 				 ق، ج 	، ص 0	(.

کـه  امـا چنیـن اشـاره ای در تفسـیر خطیـب دیـده نمی شـود: ایـن در حالـی اسـت 

عبدالکریـم خطیـب در مقدمـه تفسـیرش چنیـن می گویـد: »»إننـا فـی صحبتنـا هـذه 

کلماتـه و آیاتـه، و ال نخـط علـی هـذه الصفحـات غیر  للقـرآن، ال نقیـم نظرنـا علـی غیـر 

کلماتـه و آیاتـه« )خطیـب، بی تـا، ج 	، ص 		(. مـا یسـمح لنـا بـه النظـر فـی 

وی هم چنیـن می گویـد: »و ال یسـتقیم هـذا القـول، الـذی نقولـه فـی القـرآن- بأنه 

 بفهـم سـلیم صحیـح لکتاب اهَّلل، و ال یکـون هذا الفهم 
ّ

مصـدر التشـریع اإلسـامی- إال

السـلیم الصحیـح إال عـن طـول تأمـل و تدبـر لکتـاب اهَّلل، و تـذوق ألسـالیب بیانـه، و 

وقـوف علـی بعـض أسـراره« از ایـن سـخن وی بـر می آیـد که وی نسـبت به اسـتفاده از 

کلمـات مأثـور- بـرای تفسـیر قـرآن دیدگاهـی سـلبی  منبعـی جـز قـرآن -ماننـد سـنت و 

کمتریـن اسـتفاده را از احادیـث و دیگـر  کـرده و  دارد و بـر عقـل و دانـش خـود تکیـه 
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کـرده اسـت. سـخنان مفسـران 

عبدالکریـم خطیـب حتـی در مقابـل نحـو نیـز چنیـن رفتـاری دارد و معتقـد اسـت 

کـه آنـان بـرای  سـخنان قـرآن بـه علت هـای نحویـون محتـاج نیسـت زیـرا احکامـی 

آنـان می باشـد در حالی کـه قـرآن قولـش حـق و  کرده انـد بـر اسـاس علـم  نحـو بیـان 

اسـلوبش فصـل اسـت و بـا قواعـد نحـو مضطـرب نمی گـردد. بـه عنـوان نمونـه ذیـل 

ضـاَءْت مـا َحْوَلـُه َذَهـَب اهَّلُل ِبُنوِرِهـْم 
َ
ـا أ ـِذی اْسـَتْوَقَد نـارًا َفَلّمَ

َ
کَمَثـِل اّل آیـه ی >َمَثُلُهـْم 

َو َتَرکُهـْم ِفـی ُظُلمـاٍت ال یْبِصُروَن*ُصـّم ُبکـٌم ُعْمـی َفُهـْم ال یْرِجُعـوَن< )البقـره، 		 و 

کثـر المفسـرین علی أن الکاف فی »کمثلهـم« زائدة، باعتبار  		( چنیـن می نویسـد: »أ

للتشـبیه، و ال تجتمـع األداتـان علـی  الـکاف أداة  للتشـبیه، و  کلمـة »مثـل« أداة  أن 

اْسـَتْوَقَد  ـِذی 
َ
اّل کَمَثـِل  >َمَثُلُهـْم  الصـورة هکـذا:  بـه واحـد، و علـی هـذا تکـون  مشـّبه 

کالـذی اسـتوقد نـارا«. و باغـة القـرآن أعظـم و أسـمی مـن أن تخضع  نـارًا< أو »مثلهـم 

کلمات اهَّلل مـا یحتاج إلی علل النحاة«  لمقاییـس النحـو و تخریـج النحـاة! فلیس فی 

)خطیـب، بی تـا، ج 	، ص 		(.

ـی َسـِقیٌم< پـس از بیـان اینکـه  ُجـوِم َفقـاَل ِإّنِ و یـا در آیـه ی >َفَنَظـَر َنْظـَرًة ِفـی الّنُ

کثـر مفسـران نظـر را در هنـگام مواجهـه بـا قـوم می داننـد، می گویـد ایـن برداشـت،  ا

کـه فـاء را مفیـد ترتیـب و تعقیـب می داننـد و سـاحت قرآن  بـر اثـر قـول نحویـون اسـت 

گـر مفسـران خـود  از تضییـق نحویـون مبـرا اسـت. وی در مـورد ایـن آیـه می گویـد: ا

کـه آیـات 		 تـا 		 سـوره انبیـاء مربـوط بـه  کننـد در می یابنـد  را از تضییـق نحـو دور 

گاه سـال های مختلـف اسـت و ایـن تعقیـب، تعقیـب فـوری  زمان هـای مختلـف و 

کان ذلـک لکانـت رؤیـة إبراهیـم للنجـم، و للقمـر، و للشـمس، فـی لیلـة  نیسـت: »و لـو 

واحـدة، مـع أن هـذا غیـر وارد و ال معقـول.. فقـد یکـون إبراهیـم رأی النجـم، و رصـد 
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کذلـک الشـمس..  کثیـرة، ثـم ترکـه و صحـب القمـر أیامـا و شـهورا و  تحرکاتـه لیالـی 

حتـی وصـل إلـی هـذا الحکـم الـذی قضی بـه فی شـأن ها جمیعا« )همـان، ج 		، ص 

)			

عدم ذکر مبنا در تفسیر .   .   

آیـات  انتخـاب  اینکـه مبنـای خطیـب در  اسـت  قابل ذکـر  کـه  مسـأله ی دیگـری 

بـرای  شـاهد  را  آیـه ای  گاهـی  وی  نیسـت.  مشـخص  قـرآن  دیگـر  آیـات  مفسـره ی 

کـه تنهـا در الفـاظ مشـترکند امـا لزومـًا در مفهـوم چنیـن نیسـتند.  تفسـیرش مـی آورد 

َنـا اْثَنَتیـِن َو  َمّتَ
َ
نـا أ کـه در آیـه ی >قاُلـوا َرّبَ بـه عنـوان نمونـه، دو مـرگ و دو زندگـی را 

کافـران در  ْحییَتَنـا اْثَنَتیـِن.. َفاْعَتَرْفنـا ِبُذُنوِبنـا َفَهـْل ِإلـی ُخـُروٍج ِمـْن َسـِبیٍل< از زبـان 
َ
أ

کـه خطیـب آن را اشـاره بـه مـرگ قبـل از خلقـت و حیـات پـس از  گفته شـده،  خ  دوز

آیـه ی  بـه  اثبـات سـخن خـود  و در  قیامـت می دانـد  آن و سـپس مـرگ و حیـات در 

کـْم.. ُثـّمَ یِمیُتکـْم ُثـّمَ یْحییکـْم.. ُثـّمَ ِإَلیِه  ْحیا
َ
ْمواتـًا َفأ

َ
کْنُتـْم أ >کیـَف َتکُفـُروَن ِبـاهَّلِل، َو 

)همـان، ج 		، ص 				(. اسـتناد می کنـد  )البقـره، 		(  ُتْرَجُعـوَن< 

که پس از حصول  کافرانی اسـت  که آیه ی مورد بحث سـخن  این در حالی اسـت 

گفته انـد و مرادشـان از احیـا آن احیایـی  یقیـن دربـاره ی معـاد از اماتـه و احیـاء سـخن 

گشـته، و آن عبـارت اسـت از احیـای در  کـه باعـث پیـدا شـدن یقیـن بـه معـاد  بـوده 

کـه آن هـم احیـا اسـت و لیکـن  خ، و احیـای در قیامـت. و امـا زندگـی دنیـا هـر چنـد  بـرز

بـه خـودی خـود باعـث پیـدا شـدن یقیـن بـه معـاد نیسـت، بنابرایـن منظور آنـان تنها 

گذشـته، نبـوده، بلکـه آن اماتـه و  کـه بـر آنـان  شـمردن مطلـق اماته هـا و احیاءهایـی 

کـه در حصـول یقیـن بـرای آنـان دخالـت داشـته، و احیـای در  احیایـی منظـور بـوده 



22۳ وش شناسی تفسیر »التفسیر القرآنی للقرآن« ر

دنیـا چنیـن دخالتـی نداشـته اسـت. 

کـه در آیـه ی >کیـَف َتکُفـُروَن  از سـوی دیگـر، سـیاق دو آیـه مختلـف اسـت، چـرا 

کـْم.. ُثـّمَ یِمیُتکـْم ُثـّمَ یْحییکـْم.. ُثـّمَ ِإَلیـِه ُتْرَجُعـوَن< یـک  ْحیا
َ
ْمواتـًا َفأ

َ
کْنُتـْم أ ِبـاهَّلِل، َو 

مـرگ و یـک اماتـه و دو احیـاء مـورد بحـث واقع شـده، و در آیـه ی دوم دو اماتـه و دو 

کـه اماتـه بـدون زندگی قبلـی تصور و مصداق نـدارد، باید  احیـاء آمـده، و معلـوم اسـت 

کـه زندگـی  کـه بـر هـر چیـزی  کسـی قبـًا زنـده باشـد تـا او را بمیراننـد، بخـاف مـوت 

بخـود نگرفتـه صـدق می کنـد، مثـا می گوییـم زمیـن مـرده، یـا سـنگ مـرده، یـا امثـال 

کـه در ایـن آیه دو تا می راندن نیامـده، تنها یک مرگ  آن. بدیـن ترتیـب روشـن اسـت 

کـردن اسـت. کـردن و یـک می رانـدن و یـک زنـده  و یـک زنـده 

ْحییَتَنـا اْثَنَتیـِن< را باید طـوری معنا کنیم که 
َ
َنـا اْثَنَتیـِن َو أ َمّتَ

َ
گزیـر آیـه ی >أ پـس نا

کـه می رانـدن اولـی می رانـدن  دو مـرگ بعـد از دو زندگـی صـادق آیـد، و آن ایـن اسـت 

بعـد از تمـام شـدن زندگـی دنیـا اسـت، و احیـاء اول زنـده شـدن بعـد از آن مـرگ، یعنی 

خ، و ابتـداء قیامـت  خ، و می رانـدن و زنـده شـدن دوم، در آخـر بـرز زنـده شـدن در بـرز

اسـت )نـک: طباطبایـی، 				 ق، ج 	، ص 			؛ نیـز، ج 		، ص 			(.

ْخَرْجَنا 
َ
و یا در مورد بیان مفهوم »دابة االرض« در آیه ی >َو ِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلیْهْم أ

 یوِقُنـوَن< )النمـل، 		( بـه 
َ

کَاُنـوْا ِبایاِتَنـا ال ـاَس  ّنَ الّنَ
َ
ْرِض ُتکَلُمُهـْم أ

َ ْ
ـَن األ ـًة ّمِ لَهـْم َداّبَ

کـه دابـة االرض، اسـم جنسـی از انـواع حیوانـات و  منظـور نشـان دادن ایـن مسـأله 

ـماواِت  ّنَ اهَّلَل یْسـُجُد َلـُه َمـْن ِفـی الّسَ
َ
 َلـْم َتـَر أ

َ
حشـرات و جانـداران اسـت، بـه آیـه ی >أ

کِثیـٌر  َواّبُ َو 
َ

ـَجُر َو الـّد
َ

ُجـوُم َو اْلِجبـاُل َو الّش ـْمُس َو اْلَقَمـُر َو الّنُ
َ

ْرِض َو الّش
َ ْ
َو َمـْن ِفـی األ

کِثیـٌر َحـّقَ َعَلیـِه اْلَعـذاُب.. َو َمـْن یِهـِن اهَّلُل َفمـا َلـُه ِمـْن ُمکـِرٍم< )الحـج،  ـاِس، َو  ِمـَن الّنَ
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		( اسـتناد می کنـد و می گویـد: »و لیـس المـراد بالدابـة، دابـة واحـدة، و إنمـا المـراد 

کل مـا یـدب علـی األرض مـن حیـوان.. مـن حشـرات، و أنعـام، و  جنس هـا، و هـی 

طیـور.. و غیرهـا..«

و  کـرده  اشـاره  نمـل  سـوره  آیـات  سـیاق  بـه  دیـدگاه  ایـن  تحکیـم  بـرای  سـپس 

کـه برخـی  کـه خداونـد در داسـتان حضـرت سـلیمان، نشـان می دهـد  بیـان مـی دارد 

کـه مـردم  حیوانـات و دواب االرض )اشـاره بـه هدهـد(، علمـی بـه ایشـان می دهنـد 

نیـز از آن بی اطـاع بودنـد. ایشـان پـس از اشـاره به داسـتان مورچـه و هدهد، می گوید 

ایـن مخلوقـات ضعیـف دارای فهـم و شـعور و بصیـرت هسـتند، هدهـد بـه وحدانیـت 

یـا بت هـا را بـه  بـرای او شـریک قائلنـد و  امـا برخـی انسـان ها  اقـرار می کنـد  خداونـد 

جـای او می پرسـتند. )نـک: خطیـب، ج 0	، ص 			 الـی 			( ایشـان بـا ایـن بیـان 

سـعی در اثبـات دیـدگاه خـود در مـورد دابـة االرض دارد.

نتیجه.   

کـه  گفته شـده در بررسـی تفسـیر عبدالکریـم خطیـب بـه دسـت می آیـد  از مطالـب 

روش وی در تحلیـل آیـات قـرآن کریـم بـر مبنـای قرآن و اتکا بـه خرد و دانش خویش 

ع بـه  کـه رجـو کیـد می کنـد  اسـت. امـا بـا وجـود اینکـه وی در مقدمـه ی تفسـیرش تأ

و  اسـت  الهـی  بـه مقصـود  بهتریـن روش در رسـیدن  بیـان فهـم آن،  قـرآن در  خـود 

گاهـی بـا  کـه سـنت پیامبـر؟ص؟ نیـز توضیح دهنـده ی قـرآن اسـت،  نیـز بیـان می کنـد 

کـرده و اعتقـادات مذهبـی و  پیش زمینه هـای فکـری و ذهنـی خـود، آیـات را تفسـیر 

کـه بـه حـق بـودن آن معتـرف اسـت، پیشـی گرفته  نیـز تحلیـات عقلـی اش بـر روشـی 

است.
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آنچـه در تفسـیر عبدالکریـم خطیـب جلب توجه می کند نـگاه وی به اعجاز بیانی 

کثـر آیـات نقـش اعجـاز بیانـی را متذکـر شـده و بـه خوبـی توانسـته  قـرآن اسـت. او در ا

زیبایی هـای الفـاظ و عبـارات قـرآن را نشـان دهـد.

که مسـلمانان، هم چون  که تفسـیری را ارائه دهد  تمام تاش خطیب این اسـت 

صـدر اسـام بـه خـود قـرآن روی آورده و نیازهـای هدایتـی خویـش را بـه وسـیله ی آن 

کـه البتـه تـا حـدود بسـیاری به این هدف نزدیک شـده اسـت. برطـرف نماینـد 
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