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چکیده :رهیافت ادبی به تفسیر قرآن یکی از رهیافتهای
نوین تفسیری است که اولین بار امین الخولی آن را معرفی
کرد .شکری محمد عیاد ،پیرو استادش امین الخولی،
تفسیر ادبی را بهترین روش برای رسیدن به فهم آیات قرآن
میداند .کتاب من وصف القرآن لیوم الدین والحساب
تنها کتاب وی در زمینۀ مطالعات قرآنی است .این کتاب
از مقدمهای نسب�تا مفصل و سه فصل «مفردات»،
«اسلوب» و «مرامی» (اهداف) تشکیل شده است .وی
کوشیده تا در راستای اصول و مبانی مکتب ادبی و توجه
به نظرات سایر مفسران و خاورشناسان به فهمی صحیح
از معانی اوصاف قیامت برسد .بطوریکه از این طریق به
زیباییشناسی قرآن و تأثیرات درونی و وجدانی آیات به
شیوهای نوین و ادبی هنری دست یابد .در این مقاله ،پس از
ارائۀ توضیحاتی مختصر از اصول و مبانی مکتب ادبی و
زندگینامۀ شکری عیاد ،کتاب من وصف القرآن لیوم الدین
والحساب را معرفی خواهیم کرد و در قسمت پایانی به
برخی روشها و رویکردهای تفسیری عیاد اشاره خواهیم
داشت.
کلید واژهها :امین الخولی ،مکتب ادبی ،شکری محمد
عیاد ،من وصف القرآن لیوم الدین والحساب.

Shukrī Muhammad ‘Ayād and the Book “Min
Waṣf al-Quran Li-Yawm al-Dīn wa Al-Ḥisāb”
Somayeh Khorramnejad
Abstract: The literary approach to the commentary of the Qur’an is one of the new
interpretive approaches first introduced by
Amin al-Khūli. Shukrī Mohammad Ayad, a
follower of his teacher Amin al-Khūli, considers literary commentary to be the best way to
understand the verses of the Qur’an. “Min Waṣf
al-Quran Li-Yawm al-Dīn wa Al-Ḥisāb” is his
only book in the field of Quranic studies. This
book consists of a relatively long introduction
and three chapters of “Terminology”, “Style”
and “Purpose”. He has tried to reach a correct
understanding of the meanings of the attributes
of the Day of Judgment in line with the principles and foundations of the literary commentary
and paying attention to the opinions of other
commentators and orientalists. In this way, the
aesthetics of the Qur’an and the inner and conscientious effects of the verses can be achieved
in a new and literary artistic way. In this article,
after giving a brief explanation of the principles
and foundations of the literary school of commentary and the biography of Shukrī Ayād, we
will introduce the above-mentioned book, and
in the final part, we will refer to some methods
and interpretive approaches of Ayād.
Keywords: Amin Al-Khūli, Literary School,
Shukrī Mohammad Ayad, “Min Waṣf al-Quran
Li-Yawm al-Dīn wa Al-Ḥisāb”.
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مقدمه
نیازهـای جدیـد جوامـع بشـری در عصـر حاضـر باعـث بـه وجودآمـدن رویکردهـا و جریانهـای تفسـیری
متفاوت نسبت به تفاسیر گذشته شده است .تأثیر تمدن غرب بر مسائل سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
جامعه اسلامی باعث پیدایش سـؤاالتی میان جوامع اسلامیشـده و پاسـخ به این سـؤاالت جریانها و
اندیشـههای جدیـدی را در بیـن مسـلمانان رواج داده اسـت 1.بـا اطمینـان میتـوان گفـت کـه فعالیتهـا
و پژوهشهـای ادبـی عالمـان ،مفسـران و ادیبـان مسـلمان بـر قـرآن در سـدههای نخسـتین اسلام منجر به
تحـوالت عظیمـی در علـوم زبانـی و بالغـی اعراب شـده اسـت .در عصر حاضر در کشـور مصر رویکردها و
جریانهایـی نواندیشـانه بـرای مواجهـه بـا متن قرآن شـکل گرفـت که یکی از مهمترین آنهـا رویکرد ادبی یا
همـان رهیافـت ادبـی به قرآن اسـت که توسـط امیـن الخولی قرآنپژوه و نواندیش مصری پایهگذاری شـد.
وی رهیافـت ادبـی بـه قـرآن را تنها رویکردی میدانسـت که میتوانـد اعجاز قرآن را توضیح دهد .بنابراین
آن را به جامعه اسالمی معرفی کرد.
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محمـد عبـده ( )۱۹۰۵-۱۸۴۸در کتـاب رسـالة التوحیـد بـه بحثـی کوتـاه دربـاره مسـئله اعجـاز قـرآن
میپردازد .وی به فصاحت و بالغت منحصربهفرد قرآن و عجز خطبا و شعرا در مقابل آن اشاره میکند.
همچنیـن بحـث بالغـت قـرآن را یکـی از وجـوه اعجاز قـرآن میداند 3.عبده اذعـان دارد که براى فهمیدن
اهداف هدایتی خداوند باید متن قرآن را مطابق با فهم ّاولین مخاطبان وحى تفسـیر کرد 4.طه حسـین و

امین الخولی برخی از یافتهها و دیدگاههای عبده را بسط بیشتری دادند .طه حسین در کتاب فی الشعر
الجاهلی ،بر اعجاز قرآن ،یعنی جنبه منحصربهفرد زیباییشناسانه اسلوب قرآن تأ کید فراوانی میکند
و متـن قـرآن را متنـی ادبـی و و یـژ ه در نظـر دارد .امیـن الخولـی نیـز یکـی از مهمتریـن شـا گردان غیرمسـتقیم
عبـده اسـت .وی رهیافـت ادبـی بـه قـرآن را بهتر یـن جایگزیـن رویکردهـای کالمـی ،فلسـفی ،اخالقـی،
عرفانی یا فقهی به قرآن میداند.
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 .1مکتب ادبی
امیـن الخولـی ( )1966 -1895پای هگـذار مکتـب ادبـی قبـل از هدایتپذیـری بـا قـرآن هدفـی مهمتـر را بـه
 .1ر.ک به :رتراود ویالنت؛ «جريانشناسى تفاسير قرآن در دوره معاصر»؛ ترجمه مهرداد عباسى؛ آينه پژوهش؛ سال پانزدهم ،شماره دوم
(شماره پياپى  ،)۸۶خرداد و تيرماه  ،۱۳۸۳ص .۱۴۵ -۱۳۰
 .2ر.ک به :نصر حامد ابوزید؛ «رهیافت ادبی به قرآن :پیشینه ،نتایج و دشوار یها»؛ ترجمه مهرداد عباسی؛ آینه پژوهش؛ شماره ،۱۴۲
مهر و آبان  ،۱۳۹۲ص .۳۲ -۱۷
 .3ر.ک به :محمد عبده؛ رسـالة التوحید ،دار الکتاب العربی ،ص ۷۹ -۷۶؛ همچنین عبده در کتاب تفسـیر القرآن الحکیم؛ جلد
 ،۱قاهره ،۱۳۷۳ ،ص  ۲۲۹ -۱۹۰به بحثی طوالنیتر در مسئله اعجاز قرآن پرداخته است.
 .4ر.ک بـه :رتـراود ویالنـت« ،جريانشناسـى تفاسـير قـرآن در دوره معاصـر» ،ترجمـه مهـرداد عباسـى ،ص  .۱۴۵ -۱۳۰همچنیـن بـرای
مطالعه بیشتر بنگرید به :نصراهلل آقاجانی؛ «پیشگامان بیداری اسالمی در مصر»؛ مجله معرفت؛ شماره  ،۱۵۱ص .۱۳۸۹ ،۱۱۰ -۸۹
 .5ر.ک به :نصر حامد ابوزید« ،رهیافت ادبی به قرآن :پیشـینه ،نتایج و دشـوار یها» ،ترجمه مهرداد عباسـی ،ص  .۳۲ -۱۷همچنین
برای مطالعه بیشتر نظرات طه حسین بنگرید به :طه حسین؛ فی الشعر الجاهلی؛ نشر رؤیة ،۲۰۰۷ ،ص .۳۵ -۱۷
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جامعـه اسلامی معرفـی میکنـد .بـه طـوری که با توجه به آن باید قـرآن را عظیمترین کتاب عربی و برترین
ادبی خالـص و محض و بـدون هیچگونه
اثـر ادبـی ز بـان عر بـی دانسـت .خولـی بـرای تفسـیر قـرآن پژوهـش ِ
پیششـرطی بـه همـراه روششناسـیای صحیـح و جامـع را توصیـه میکنـد .بـه طـوری کـه بایـد در کنـار
توجهنکردن به علوم تجربی و تفاسـیر علمی از علوم جدید انسـانی مانند روانشناسـی و جامعهشناسـی
بهـره بـرد 6.همچنیـن هنـگام پژوهـش نبایـد فرامـوش کـرد کـه نظـم قـرآن معجـزه اسـت و بـرای تبلیـغ دیـن
اسـتفاده میشـود و وسـیلهای بـرای حیـات جامعـه بشـری اسـت ،بـه طـوری کـه فـن بیانـی قـرآن بـر هدفـی
اجتماعی بنا شده است.
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امیـن الخولـی بـرای تفسـیر ادبـی قـرآن دو مرحلـه را در نظـر میگیـرد .مرحلـه ّاول پژوهـش حـول متـن قـرآن و
مرحلـه دیگـر پژوهـش در خـود متـن قـرآن اسـت .پژوهـش حـول متـن قـرآن دارای دو مرحلـه خـاص و عـام
اسـت .پژوهـش خـاص مر بـوط بـه علـوم قـرآن میشـود ،امـا پژوهـش عـام شـامل امـوری همچون شـناخت
محیط اجتماعیای است که قرآن در آن محیط نازل شده است .در روش ادبی پژوهش درونمتن قرآن
سـه مرحله اصلی داردّ .اولین مرحله مطالعه و بررسـی مفردات قرآن اسـت .اینگونه میتوان گفت که از

نگاه خولی پژوهش ادبی قرآن بر فهم مفردات و ترکیبها طبق فهم مخاطبان ّاولیه قرآن بنا شده است.
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مرحله دوم مطالعه و تحقیق درباره ساختار نحوی آیات قرآن است .البته در نگاه خولی صنعت نحو و
ظرافتهای آن مقصود اصلی از تفسیر قرآن نیست ،بلکه صنعت نحو یکی از ابزارهای بسیار مهم برای
بیان معانی و تعیین داللتهای جمله است.

9

مرحلـه سـوم پژوهـش بالغـی اسـت ،امـا بالغـت مدنظـر خولـی بـر خلاف علـوم بالغـی سـنتی اسـت و از
جوانبی دیگر زبان عربی را بررسـی میکند و بر ذوق و وجدان اسـتوار میشـود 10.همچنین پژوهش بالغی
در قـرآن نوعـی کاوش و مطالعـه ادبـی و هنـری اسـت کـه زیباییشـناختی بیانـی اسـلوب قـرآن را نمایـان
میکند.
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 .6ر.ک بـه :مرتضـی کریمـی نیـا؛ «امیـن خولـی و بنیادگـذاری مکتـب ادبـی در تفسـیر»؛ برهـان و عرفـان؛ شـماره ششـم ،زمسـتان ،۱۳۸۴
ص .۱۱۰ -۹۵
 .7ر.ک به :شکری محمد عیاد؛ «امین الخولی»؛ المجلة ،۱۹۶۶ ،ص .۷۴ -۶۷
 .8ر.ک به :مرتضی کریمینیا« ،خولی» ،دانشنامه جهان اسالم ،قابلدسترسی در آدرس:
https://rch.ac.ir/article/Details?id=8908

همچنیـن بـرای مطالعـه بیشـتر بنگر یـد بـه :مرتضـی كريمینيـا؛ «مکتـب ادبـی در تفسـیر دیدگاههـای قرآنـی امیـن خولـی»؛ خردنامـه
همشهری؛ شماره  ،۱۳۸۶ ،۲۲ص .۱۱ -۱۰
 .9همان.
 .10ر.ک به :شکری محمد عیاد ،امین الخولی ،ص .۷۴ -۶۷
 .11ر.ک به :مرتضی کریمینیا« ،خولی» ،دانشنامه جهان اسالم؛ همچنین برای مطالعه بیشتر نظرات و بررسیهای خولی درباره علوم
بالغـی و اعجـاز بالغـی از گذشـته تـا امـروز بنگر یـد به :امین الخولی ،مناهج التجدید فی النحو و البالغة و التفسـیر و االدب ،بخش
البالغة ،ص .۲۷۱ -۲۵۴
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از سـوی دیگـر مکتـب ادبـی قـرآن بـر اسـاس تفسـیر موضوعـی بنا شـده اسـت و تفسـیر ترتیبـی در آن جایی
ٔ
ندارد .خولی بر این باور است« :فصواب الرای ـ فی ما یبدو ـ أن یفسر القرآن موضوعا موضوعا ،ال ان یفسر
علی ترتیبه فی المصحف الکریم سورا او قطعا».
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بایـد اشـاره کـرد کـه امینالخولـی همـراه شـاگردانش از جملـه عایشـه عبدالرحمـن ،خلـفاهلل و شـکری
محمد عیاد در علم تفسیر قرآن روش جدیدی را پایهگذاری کردند که در این روش عقل بر نقل ،واقعیت
بر نص و امور زمانمند بر امور روحی و معنوی ارجحیت دارد.
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 .2شکری محمد عیاد
عبدالفتـاح شـکری محمـد عیـاد ( )۱۹۹۹ -۱۹۲۱در روسـتای شـنوان اسـتان منوفیـه مصـر دیـده بـه جهـان
گشـود .پـدرش مـدرس ز بـان عـرب بـود .پس از وفات پدر بـرای خواندن زبان عرب در دانشـگاه فؤاد ّاول به
قاهره آمد .عیاد در سـال  ۱۹۴۰در گروهی که اعضای آن السـید محمود الشـنیطی ،عبدالحمید یونس،
محمـود عبدالمنعـم مـراد و محمـود سـامی احمـد بودنـد به تحصیـل و پژوهش پرداخت .ایـن گروه تعداد
زیادی از اعضای جامعه فرهنگی مصر را تربیت کرده است .عالقه بسیار او باعث شد تا چهار سال به
مطالعه و پژوهش در اشعار جاهلی بپردازد .عیاد اصول و فروع دین را از اساتید طراز ّاول مصر مانند طه
حسـین ،احمد امین ،احمد الشـایب و عبدالوهاب عزام و امین الخولی آموخت .وی در سـال  ۱۹۴۸با
دفاع از رسـاله من وصف القرآن لیوم الدین و الحسـاب مدرک کارشناسـی ارشـد و در سـال  ۱۹۵۳با ارائه
رساله تحقیق ترجمة حنین بن اسحق لکتاب ارسطو فی فن الشعر مدرک دکتری خود را گرفت.
تدر یـس در رشـته ز بـان عـرب دانشـکده ادبیـات فـؤاد ّاول و مشـاور فرهنگـی مصـر در سـفارت ریودوژانیـرو
ازجملـه فعالیتهاییانـد کـه عیـاد بـه آنهـا پرداخته اسـت .وی بـرای اقدامات و نگارشهـای علمیاش
چندین جایزه از جمله جایزه کویت و جایزه ملک فیصل را در سال  ۱۹۹۱دریافت کرد .وی را باید یکی
از بزرگترین چهرههای منتقد و قابلاحترام در جهان عرب به شمار آورد .عیاد به زبان انگلیسی مسلط
نهـای فرانسـه و یونانـی قدیـم آشـنایی داشـت ،بـه طـوری کـه کتـاب فـن شـعر ارسـطو را از زبان
بـود و بـا زبا 
یونانی به عربی برگرداند .درنهایت شکری عیاد در  ۱۹۹۹در سن  ۷۸سالگی دیده از جهان فروبست.

شـکری عیـاد تعـدادی پژوهـش انتقـادی را بـه جامعـه فرهنگـی عرضـه کـرده اسـت .از جملـه :البطـل فـی
االدب و االسـاطیر ()۱۹۵۹؛ طاغـور شـاعر الحـب و السلام ()1961؛ موسـیقی الشـعر العر بـی ()۱۹۶۸؛
 .12ر.ک بـه :عبدالجبـار رفاعـی؛ «شـیخ امیـن الخولـی رائـد الـدرس الهرمینوطیقـی بالعربیـة»؛ الحیـاة الطیبـة؛ شـماره  ،۲۰۱۷ ،۳۷ص
.234 -211
 .13ر.ک به :مرتضی کریمینیا« ،خولی» ،دانشنامه جهان اسالم.
همچنین برای اطالع بیشـتر از زندگی و آثار و افکار امینالخولی بنگرید به :درس گفتار ویدئویی مهرداد عباسـی در تارنمای کافه سـرو
با عنوان« :اسالمشناسی در عصر مدرن ،قسمت سوم (امین الخولی)» .قابل دسترسی در:
https://www.aparat.com/v/wif9n?playlist=201040
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تجـارب فـی االدب و النقـد ( .)۱۹۶۷همچنیـن بـه ترجمـه برخـی از کتـب نیـز پرداختـه اسـت از جملـه:

اعتـراف منتصـف اللیـل نوشـته ژرژ دوامـل؛ البیـت و العالـم ( )۱۹۶۱نوشـته رابیندرانـات تاگـور؛ نصـوص
مختـارة و نحـو تعر یـف الثقافـة نوشـته تولسـتوی؛ الکاتـب و عالمـه ( )۱۹۹۴نوشـته چارلز مـورگان .عالوه بر
ایـن موضوعـات ،شـکری عیـاد در زمینـه ادبیـات و مسـائل اجتماعی روز نیز تألیفاتـی دارد .برای مثال در
زمینه ادبیات میتوان به آثاری مانند :میالد جدید ( ،)۱۹۵۸رباعیات ( ،)۱۹۸۴کهف االخیار ()۱۹۸۵
و در زمینه موضوعات اجتماعی به کتاب نحن و الغرب ( )۱۹۹۰اشاره کرد .وی عالوه بر نگارش کتاب،
یشـماری را نیـز در عرصـه نقـد و ادبیـات و مسـائل دینـی و اجتماعـی به جامعه
مقال ههـا و پژوهشهـای ب 
علمی ارائه کرده است .میتوان از مقاالت «عن النقد التفسیری»« ،قراءة اسلوبیة لشعر حافظ» و «امین
الخولی» نام برد.
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 .3کتاب من وصف القرآن لیوم الدین و الحساب
کتاب من وصف القرآن لیومالدین و الحساب رساله کارشناسی ارشد شکری محمد عیاد با راهنمایی
اسـتادش امینالخولـی اسـت .ایـن کتـاب بـا روش ادبـی آیـات و اوصـاف مربـوط بـه روز قیامـت را بررسـی
میکند .عیاد زمان انتشـار در مقدمه این اثر به دالیل بیمیلی و کراهت خود از چاپ این کتاب اشـاره
میکند .همچنین میکوشد تا نظر خوانندگان را به دشوار یهای دانشگاهی جلب کند .این مشکالت
بـر اثـر بدفهمیهـای عمومـی و عکسالعملهـای تنگنظرانه و تند در دهه  ۱۹۴۰میالدی در برابر رهیافت
ادبـی شـکل گرفتـه بـود .وی معتقـد اسـت کـه عـده کمـی از خواننـدگان در مطالعـات قرآنـی توانایـی آن
را دارنـد کـه در کنـار اسـتفاده از زبانشناسـی و نقـد ادبـی ،علـم جامعهشناسـی و روانشناسـی را تحمـل
ً
کننـد .بنابرایـن بـا توجـه بـه ایـن دشـوار یها و مشـکالت فراوانـی کـه بـرای پیـروان ایـن مکتـب مخصوصـا
محمـد احمـد خلـفاهّلل بـه وجـود آمـد ،عیـاد سـالهای زیـادی دسـت بـه انتشـار پایاننامـه خـود نـزد ،امـا
ً
یسـال با تشـویق همکاران و دوسـتان خود احسـاس کرد که اکنون شـرایط برای
بعد از گذشـت حدودا س 
انتشـار آن میسـر شـده و جامعـه علمـی و دانشـگاهی میتوانـد مطالب این کتاب را بپذیـرد .همچنین در
مقدمه این کتاب به این نکته اشاره میکند که زمان انتشار این اثر مطالبی را به نوشتههای خود اضافه
نکرده و مطالب همانی اسـت که سیسـال پیش در زمان ارائه به دانشـگاه نوشـته است .نکته قابلتوجه
کـه بایـد بـه آن اشـاره کـرد ،مشـکالت وی پس از اتمام پایاننامهاش اسـت؛ چنانکه طبق حکم دانشـگاه
که بر اثر کشـمکش و جدال بر سـر پایاننامه محمد احمد خلفاهّلل به وجود آمده بود ،باید برای ادامه در
رشته مطالعات قرآنی استاد دیگری غیر از امینالخولی را انتخاب میکرد ،اما عیاد نیز همانند بسیاری
از شاگردان خولی به علت وابستگی زیاد به استادش تصمیم گرفت که زیر نظر امینالخولی در رشتهای
غیر از مطالعات قرآنی ادامه تحصیل دهد.
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 .14ر.ک به :لمعی المطیعی؛ موسوعة نساء و رجال من مصر؛ دار الشروق؛ چاپ اول ،سال  ،۲۰۰۳ص .435 -427
 .15ر.ک به :نصر حامد ابوزید« ،رهیافت ادبی به قرآن :پیشینه ،نتایج و دشوار یها» ،ترجمه مهرداد عباسی ،ص .۲۷
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کتاب من وصف القرآن لیوم الدین والحسـاب شـامل بخش مقدمه و سـه فصل «مفردات»« ،اسـلوب» و
«مرامـی» (اهـداف) اسـت .عیـاد در بخش مقدمه ابتـدا اصول و مبانی کلی مکتب ادبی را بیان میکند.
سپس به بررسی رابطه روش ادبی با تفسیر نقلی و عقلی و روش تاریخی خاورشناسان میپردازد .وی در
فصل مفردات آیات را در قالب موضوعاتی همچون اسامی روز قیامت ،دمیدن در صور ،وصف خرابی
دنیـا بـهمنظـور خبـردادن از روز قیامـت ،وصـف احوال مردم هنگام برخاسـتن از قبرها ،وصف حسـاب و
جزا در روز قیامت دستهبندی کرده است .سپس به بررسی لغوی و مطالعه قرآنی کلماتی میپردازد که در
بیان معانی و تفسـیر آنها نظرات مختلفی مطرح شـده اسـت .شـکری عیاد در فصل «اسلوب» روشهای
«بیان وجوه گوناگون یک پدیده» (التوجیه)« ،تصویرپردازی» (التصویر)« ،بهکارگیری گفتگو» (استخدام
شهـای انتزاعیسـازی» (اسـالیب التخییـل) را در قـرآن مطالعـه میکنـد .وی
الحـوار فـی الوصـف) و «رو 
معتقد اسـت که قرآن کریم برای بیان معانی اوصاف روز قیامت از این اسـلوبها اسـتفاده کرده اسـت.
همچنیـن عیـاد در فصـل «اهـداف» (مرامـی) ،اهـداف انسـانی و اجتماعـی قـرآن کریـم را در بخشهایـی
کبـودن زمـان قیامـت» (اقتراب السـاعة)« ،نشـانههای قیامت» (أشـراط السـاعة)« ،تمام و
همچـون «نزدی 
کمـالدادن جـزا» (توفیـة الجـزاء)« ،معانـی اجتماعی مربوط به وصف روز قیامـت» (المعانی االجتماعیة
فی وصف یومالدین و الحساب) و «نفس و حسابرسی» (النفس و الحساب) بررسی میکند.

 .4رویکرد کلی شکری عیاد به تفسیر قرآن
عیـاد معتقـد اسـت الفـاظ قـرآن دارای حیـات و تاریخانـد و معانی آنها با توسـعه حیات انسـانی گسـترش
پیـدا کـرد ه اسـت .بنابرایـن همـه صیغ ههـای کلمات قرآن به اصـل ّاولیهای برمیگردنـد .وی معانی ادبی
را شـامل همه معانی حکمی ،فلسـفی و علمی و نتیجهای برای واکنش نفس انسـانی میداند ،چنانکه
شهـای بیـان معانـی ،انـواع احساسـات و درون هنرمنـد را شـامل میشـوند .بنابرایـن زمانـی کـه ابـزار
رو 
هنرمنـد الفـاظ باشـد ،ز بـان ادبـی قویتریـن و نافذتر یـن و اثربخشتریـن ابـزار بیـان درون انسـان اسـت .از
سوی دیگر ،ادیب برای بیان معنای الفاظ به ارتباطات درونی در ذهن شنونده توجه میکند و تنها برای
وی برانگیختگی صور حسی مهم نیست.
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عیاد دین و هنر را بیانی برای جنبههای درونی نفس انسان میداند .البته از نظر وی دین با وجود ارتباط
محکمـی کـه بـا هنـر دارد بـ ه وسـیله اشـتراکاتی بیـن ادیان گونا گـون از جمله ایمان به نیرویـی برتر و زندگی
اخروی از هنر جدا میشـود .همچنین او پژوهشهای روانشـناختی را جزء مهمی از پژوهشهای دینی
میداند و پس از مقایسه عمل هنری و تفسیر هنری به این نتیجه میرسد که در مکتب ادبی فهم کل اثر
هنری مطابق با روش روانشناختی اهمیت دارد .بنابراین میتوان گفت تفسیر قرآن از نگاه عیاد ،تفسیر
ادبی ـ هنری اسـت و پیوند میان دین و هنر را ناگسسـتنی میداند .در این مسـیر مؤلفههای تفسـیر هنری
 .16ر.ک به :شکری محمد عیاد؛ من وصف القرآن لیوم الدین و الحساب؛ چاپ ّاول ،۱۹۸۰ ،ص .80-79
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بیشتر از فکر بر وجدان و درون استوار است .در تعریف عیاد از هنر ،اهل هنر برای فهم بهتر ارزش تفسیر
هنـری معیارهـا و ادواتـی ماننـد کلمـه و تشـبیه و اسـتعاره را وضـع میکننـد تـا بـه قصـه و قصیـده برسـند.
همچنیـن یکپارچگـی هنـری را بـه سـمت وحـدت تجربـه درونـی هدایـت کردهانـد .عیـاد عمـل هنـری را
تفسـیر جنبـهای از جوانـب حیـات معرفـی میکنـد .بنابرایـن رویکـرد پژوهشهـای اهـل هنر فهـم حقیقت
عمل ادبی است که برای ارزیابی شکلهای هنری و اسلوبهای بیانی بر آن فهم تکیه میکنند.

17

بـه عقیـده عیـاد عمـل هنـری در الفـاظ عملی شایسـته اسـت .بـه طوری که ایـن نوع عمل در الفـاظ به هر
ابتکار یا اختراعی در انواع مختلف فعالیتهای فکری شـبیهتر اسـت .بنابراین این عمل بر ترکیب بین
دو مضمـون یـا اسـتخراج مضمونـی جدیـد از ترکیـب آن دو اسـتوار اسـت که این عمل را گاهی اسـتعاره و
گاهـی تشـبیه مینامنـد .نـگاه عیـاد بـه عمـل هنری عـام در الفاظ اینگونه اسـت که عمـل خاص دیگری
بهوسـیله هنر وصف به آن اضافه میشـود که این عمل خاص انتخاب جزئیات داللتکننده در شـیء
موصوف و ترکیب بین آنهاست .ترکیبی که معنای معینی را بیان میکند و آن را تصویر مینامند.

18

مسـئله مهمـی کـه عیـاد بـه آن پرداختـه مربـوط بـه امـور غیبی اسـت؛ زیرا تفاوتگذاشـتن بیـن حقیقت و
مجـاز در ایـن امـور مشـکل اسـت .در ایـن راسـتا عیـاد بـه سـخن محمـد عبـده اسـتناد میکنـد ،چنانکـه
عبده برای بیان تفاوت میان حقیقت و تمثیل در کتاب تفسیر عمجزء میگوید:
روش نسبتدادن هر سخن یا عملی به چیزی که در عرف مردم منشأ و سرچشمهای برای چیزهای دیگر
نیسـت به روش تمثیل اسـت ،مگر اینکه سـببی وجود داشـته باشـد که نسـبتدادن را در عرف خطاب
جایز کند.
بنابرایـن در تفسـیر ادبـی بایـد بین اسـتعمال حقیقی و اسـتعمال مجازی در آیات قـرآن کریم تفاوت قائل
شـد .ایـن تفـاوت را بایـد بـر اسـاس اسـتعمال لفـظ در قـرآن و بررسـی معانـی بهکاررفته به همراه اسـتفاده از
سـیاق لغوی کلمه و سـیاق ادبی آن در نظر گرفت ،نه بر اسـاس تصوراتی که از حقیقت شـرایط و احوال
در روز قیامت وجود دارد.
بـا توجـه بـه دیـدگاه شـکری عیاد کارهای دنیوی که به آتش نسـبت میدهیم ،نوعـی تصویرپردازی بر پایه
خیال و تفکرات درونی است و این روش در نفس انسان قویتر و نافذتر از روشهای دیگر است .بنابراین
یشـود ،بایـد آن را حقیقـت در نظـر گرفـت ،امـا روش ادبـی ایـن حـاالت
هنگامـی کـه بزرگـی آتـش مطـرح م 
درونـی و تأثیرپذیـری انسـان را در جایگاهـی غیـر از معانـی واقعـیاش اسـتفاده میکنـد ،چنانکـه آتـش را
در خیـال بـه حـدی بـزرگ جلـوه میدهـد کـه باعـث بـه وجـود آمـدن ترس از اسـم جهنـم و آتـش در ذهنها
 .17همان ،ص .100-99
 .18همان ،بخش خالصه ،ص .120 -119
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میشود .پس در این حالت مجاز است.

19

شـکری عیـاد در بخـش مقدمـه کتـاب رویکـرد مفسـر ادبـی را به انـواع مختلـف روشهای تفسـیری تبیین
میکنـد ،بـه طـوری کـه معتقـد اسـت بـرای بررسـی کامـل تفسـیر نقلـی باید بـا نگاهـی منتقدانه بـه مطالعه
سـندها و عوامـل مؤثـر در آن پرداخـت .از جهـت دیگـر در تفسـیر ادبـی بـه علت شـک در صحـت برخی از
یتـوان بـهطـور کامـل بررسـی کرد .همچنیـن تفاوت بین کار مفسـران ّاولیـه قرآن با
روایـات ،همـه آنهـا را نم 
تفسیر لفظی لغویان منجر شده است که بررسی دقیق تفاسیر موجود درباره معانی مفردات ،معنای لفظ
واضح و معینی را ارائه ندهد.
عیـاد اذعـان دارد کـه صحابـه در تفاسیرشـان بـه اصـول مورد اسـتفاده لغویـان توجهی ندارنـد .برای نمونه
صحابـه گاهـی کنایـه را بـه مکنیعنـه تفسـیر میکردنـد .بـرای مثـال واژه «غاشـیة» را بـه معنـای قیامـت یـا
العهن (پشـم یا
السـاعة بیـان کردهانـد یـا تفسـیر کلمـه را بـا توجـه بـه بخشـی از معنایش آوردهانـد ،چنانکه ِ
گشـده) را همـان معنـای الصـوف (پشـم گوسـفند) میگرفتنـد .همچنین گاهی مجـاز را به جای
پشـم رن 
ُ
ـرادق (چـادر) را به دخـان (دود) معنا کردهاند تا حـدی که بر اثر
مجـاز فیـه در نظـر گرفتهانـد .بـرای مثـال ُس ِ
نشـده توسـط صحابه را بـدون تحقیق و بررسـی ،جزء
تسـامح ایـن معانـی جزئـی یـا مجمـل یـا مجازی بیا 
اصل معنای لغوی کلمات ب ه حسابآوردهاند.
عیاد در بررسی برخی از واژگان مانند «سرادق» در آیه  29سوره کهف به این نتیجه میرسد که «سرادق»
در قرآن مجمل تفسـیر شـده اسـت و لغویان این تفسـیر مجمل را دریافت کردهاند .بنابراین از نگاه عیاد
یک مفسر ادبی باید تفاسیر مجملی را در نظر بگیرد که لغویان برای آنها شواهدی از کالم عرب آوردهاند.
وی باید با وجود مجاز و تسامح در این تفاسیر به دنبال معنای اصلی کلمه هنگام نزول قرآن باشد و به
وسیله استفاده از روش منظم خود در بحث لغوی ،این معانی را جستجو کند ،سپس معنای استعمالی
آن را در قرآن بیابد .با توجه به اینکه امکان دارد این استعمال حقیقی یا مجازی باشد ،پس مفسر ادبی
بایـد بدانـد کـه در ایـن فضـای پیچیـده و مبهـم ،صورتهـای بیانـی دقیق ترسیمشـده توسـط قـرآن از بین
نمیرود.
عیاد با توجه به روایاتی از کتاب ابن جریر طبری به این نتیجه میرسـد که تعداد زیادی از تفاسـیر مأثور
موجود در آن درباره وصف قیامت ،بهشت و جهنم است .بنابراین این روایات صحیح باشند یا غلط،
ً
کمکـی بـه تفسـیر آیـات نمیکننـد ،بلکـه اتصال تفاسـیر به داسـتانها مخصوصا در مسـائل مربوط به امور
غیبـی را نشـان میدهنـد .وی ایـن روایـات را شـامل خیاال تـی میدانـد کـه حـد و مـرزی ندارنـد و نمیتوان
بیـن آنهـا و آیـات قـرآن تناسـب برقـرار کـرد ،بلکـه خیـال بهاشـتباه مجازهـای قـرآن را حقیقـی میفهمـد و
 .19همان ،ص .18 -17

باتک یسرربودقن
»باسحلاو نیدلا مویل نآرقلا فصو نم« باتک و دایع دمحم یرکش

352

آینۀپژوهش 188
سال سیودوم ،شمـــارۀدوم ،خــــــــــــردادوتیــــــــر1400

زمانـی کـه وصـف حقیقـی غیرمجـاز در آیـات قـرآن بـه کار بـرده میشـود ،ایـن خیالهـا انواعـی از مجـاز را
بـه وجـود میآورنـد .همچنیـن ایـن روایـات بـه پیامبـر و صحابه منسـوب شـدهاند .البتـه در ادوار مختلف
بـا اضاف هشـدن مطالـب دور از ذهـن ،ایـن روایـات گسـترش پیدا کردهانـد .با اینحال عیاد معتقد اسـت
کـه میتـوان بـا مقایسـهکردن بیـن صـور قـرآن و تصاویـری کـه بـهوسـیله انـواع قصههـای قومـی و ملـی ارائـه
میشوند ،نتایج ارزشمندی را در فهم روشهای ترساندن و تشویق قرآن به دست آورد.

20

شـکری عیـاد در مراحـل مختلـف تفسـیر اوصـاف قیامـت میکوشـد از تفسـیر عقلـی دوری گزینـد .عیـاد
تفسـیر عقلی را وسـیعتر از «تفسـیر برابر با عقل» (التفسـیر طبقا للعقل) میداند ،به طوری که تفسـیر عقلی
دربرگیرنـده تفسـیر نقلـی اسـت .هـر چنـد اذعـان دارد اگـر هـدف تفسـیر عقلـی دورکـردن تشـبیه و ظلـم از
ً
خداونـد باشـد ،میتوانـد تلاش آنهـا آثـار خـوب و عظیمـی را بـر فهـم ادبـی قرآن برجـای گـذارد .مخصوصا
زمخشـری کـه در تفاسـیرش هـم توجـه دقیـق درونـی را گسـترش داده و هـم بـه اسـلوبهای تمثیلـی و
اسـتفادههای ز یـاد آن در قـرآن توجـه کـرده و هـم ایـن اسـلوبها را در تفاسـیرش بـه کار بـرده اسـت .بـرای
مثال زمخشـری در تفسـیر آیه  67سـوره زمر معتقد اسـت که هدف این آیه بیان عظمت خداوند و بزرگی
جالل اوست و خداوند بهصورت حقیقی و مجازی قصد بیان حرکت به وسیله گرفتن چیزی (قبضه)
و دست (یمین) را ندارد .عیاد در تبیین این آیه به این نکته اشاره میکند که در علم بیان بابی دقیقتر،
فتـر از بـاب تخیـل وجـود نـدارد و آن را بهتریـن راه رسـیدن بـه تأویـل متشـابهات قـرآن و
فتـر و لطی 
ظری 
سـایر کتـب آسـمانی و سـخن انبیـا میدانـد .البتـه بـه دلیـل کمتوجهـی در پژوهـش و جسـتجو ،اقدامـات
گذشتگان در این خیالپرداز یها دچار خطا و انحراف شده است.
بـا ایـن حـال از دیـدگاه عیـاد ،بیـن مفسـر ادبـی و مفسـر عقلی تفاوت بزرگـی وجود دارد ،بهطوریکه مفسـر
عقلی قرآن را مرجع ّاول عقاید میداند و آیات را بهنوعی تأویل میکند که با مذهب و فکرت فلسفیاش
همراه باشـد ،اما در نگاه مفسـر ادبی ،قرآن کتاب عربی اکبر اسـت و امتش را با بالغتش مسـحور کرده و
آنها را به تصور جدیدی از حیات کشانده است.

21

تفسـیر روانشـناختی نوعی دیگر از تفسـیر اسـت که عیاد آن را بر اسـاس بعد روانشناسـی در همه مراحل
تفسیری خود در نظر دارد .وی همواره تأ کید میکند که مفسر ادبی زمان مفردشناسی یا ترکیبشناسی
یـا معنا کـردن بـه مهارتهـای روانشناسـی نیـاز دارد تـا بتوانـد ارتبـاط لفظ مفرد یـا ترکیب یا معانـی عام را
بـا نفـس انسـان مشـخص کنـد .عیـاد اسـاس روش ادبـی را بـر پایـه تفسـیر روانشـناختی قرار میدهـد؛ زیرا
معتقد است که باید در مطالعات ادبی پژوهش و مطالعه معانی بر پایه فهم مؤلف باشد تا پژوهشهای
ادبی دچار خسران نشود و به بیراهه نرود .بنابراین تفاسیر و نظرات سابق درباره بعث و وحی را رد کرده و
 .20همان ،بخش مقدمه ،ص .15-11
 .21همان ،ص .19-15
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از این تفاسیر در مسیر پژوهش خود پرهیز میکند .همچنین معتقد است که با اجتناب از تفاسیر سابق
باید در این زمینه منهج علمی را نیز تصحیح کرد.

22

عیـاد بـرای فهـم ادبـی صحیـح از قـرآن به پژوهشهای تاریخی خاورشناسـان نیز توجـه میکند .وی طبق
اسـتناد بـه کتـاب التفسـیر امیـن الخولی معتقد اسـت که پژوهشهای خاورشناسـان انواعـی از توجهات
علمـی را بـه تار یـخ قـرآن اضافـه کـرده اسـت .به طـوری که آنها معانی قـرآن را همراه با بررسـی تاریخی قرآن
مانند مطالعه و تدوین و کلمات ُم َعرب به دست میآورند و این مسائل را مطابق با فکر و اندیشه خویش
در نظر میگیرند .عیاد معتقد اسـت که وجود اختالف بین مفسـر ادبی و خاورشناسـان مربوط به اعتقاد
مفسر ادبی به قدسیبودن قرآن و همچنین عدم اعتقاد خاورشناسان به آن نمیشود ،بلکه اختالفات را
بر اساس این میداند که قرآن کتاب ادبی جاودان عربی است .البته عیاد نگاه خاورشناسان را در این
زمینه مجمل و سطحی یافته و معتقد است که مفسر ادبی از مباحث تاریخی در قرآن کمک میگیرد تا
ی بفهمد .البته باید در این
بهتر بتواند محیط فکری ،مادی و لغوی قرآن را با استفاده از وسیعترین معان 
مسیر ،پیشرفت و توسعه اسلوب پیشرفت و پیوستگی محیط را هم در نظر بگیرد.

23

یتـوان گفـت هـر چنـد نـگاه عیـاد ،نگاهی انتقادی به تفاسـیر قدما و مفسـران نقلی و عقلی و
در نهایـت م 
روش تاریخی خاورشناسان است ،اما همواره در مراحل مختلف تفسیر به نظرات آنها توجه میکند .به
طوری که گاهی نظری را مبنایی برای تفسیر خود قرار میدهد .البته باید اشاره کرد که در نقل احادیث
و روایـات پیامبـر از صحابـه یـا تابعیـن توجهـی به ذکر سـند روایات نمیکند و توجهی به مباحث سیاسـی
اجتماعی عصر خود و برداشتهای علمی جدید ندارد.

 .5روش شکری عیاد در کتاب
عیـاد در مراحـل مختلـف تفسـیر آیـات همـواره بـر اصـول و مبانی مکتب ادبی پایبند اسـت .بـه طور کلی
وی دیـدگاه و نظری ههـای موافـق بـا اصـول و مبانی روش ادبی را پذیرفته اسـت ،خواه رأیی لغوی یا متعلق
به قدما باشد یا نظریه و دیدگاهی متعلق به خاورشناسان.
وی بـه بررسـی دیـدگاه و نظـرات مفسـرانی همچـون زمخشـری ،طبـری ،عبـده و امینالخولـی پرداختـه و
نگاهـی نیـز بـه دیدگا ههـای خاورشناسـانی همچـون فردریـک مایـر ،نولدکـه ،گلدتسـیهر ،هوروویتـس و
ّ
«علیین» در قرآن با استناد به نظریههای
«س ّجین» و ِ
بروکلمان میاندازد .برای نمونه در بحث کلمههای ِ
متعدد و گوناگون از افرادی مانند فرانکل و نولدکه به این نتیجه میرسد که خاورشناسان در تفسیر این
دو کلمه دچار شک و دودلی شدهاند و عیاد روش آنها را علمی نمیداند.

24

 .22همان ،ص .101-100
 .23همان ،ص .21 -19
 .24همان ،ص .۶۵ -۶۴
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عیاد طبق دیدگاه اسـتادش خولی روش کلی تفسـیر ادبی قرآن را بر پایه پژوهش درون قرآن و پژوهش حول
ً
قـرآن قـرار میدهـد .عیـاد در پژوهـش درون قرآن به واژهشناسـی اوصاف قیامت میپردازد و معموال بحث را
با پژوهشی لغوی و معنایی آغاز میکند .سپس به سراغ معنای آن کلمه و مشتقاتش در قرآن کریم میرود
و بـه معانـی حسـی و معنـوی واژگان توجـه میکنـد .بـرای عیـاد فهـم عرب زمـان نزول و سـیاق آیات اهمیت
زیادی دارد .وی طبق مبانی مکتب ادبی به جایگاه کلمات در ترکیبها نیز توجه میکند .بنابراین عیاد
با نگاه ادبی به علوم بالغی و صرف و نحو نیز میپردازد .برای نمونه در بحث لغوی کلماتی مانند «الواقعة»،
«الحاقـة»« ،القارعـة» و «الصاخـة» آنهـا را کنایـه و اوصافـی معرفـی میکنـد کـه بـا «ال» معرفـه شـدهاند و تنهـا
در وصـف قیامـت معنـای آنهـا به بهترین شـکل بیان میشـود 25.عیـاد در فصل مفردات ،آیات را بر اسـاس
موضوعات مختلف تقسـیمبندی میکند و برای بیان دقیقتر معانی از اشـعار جاهلی و اسلامی و روایات
نقلشده نیز بهره میبرد .برای نمونه وی به اشعاری از لبید بن ربیعه ،عدی بن رقاع ،نابغة جعدی و ّ
ذوالرمة
ن عباس ،حکیم بن
اسـتناد میکند .همچنین احادیث و روایاتی را از پیامبر اکرم (ص) و افرادی مانند اب 
حزامَ ،
ابواله َیثم مالک بن تیهان ،حسن بصری و وهب بن منبه نقل کرده است.
ش عیـاد در بررسـی لغـوی کلمـات توجـه بـه اصـل ریشـه واژگان اسـت ،چنانکـه در بیشـتر بررسـیهای
رو 
لغـوی کلمـات ،معانـی مختلـف حسـی و معنـوی کلمـات را بـه همراه مثالهـای کاربـردی در زبان عرب
بررسـی کـرده و در برخـی مواضـع ریشـههای کلمـات را در زبانهـای مختلـف بـا اسـتناد بـه کتـب لغـوی
اسلامی و غر بـی بیـان میکنـد .بـرای نمونـه در بررسـی لغـوی واژه «القیامـة» ،لسـان العـرب مـاده «قـام» را
یشـده کلمه «قیمتنا» در سـریانی میداند و برای بررسـی بیشـتر این نظر به کتاب «واژههای آرامی در
عرب 
زبان عربی» نوشته زيگموند فرانکل مراجعه کرده است و ریشه این کلمه را در بین کلمات آرامی معرب
نمییابد.

26

عیـاد در کنـار مطالعـه و بررسـی نظـرات سـایر علمـا و مفسـران و خاورشناسـان نگاهـی خاص بـه عبارات
عهدیـن نیـز دارد .بـرای مثـال در بررسـی لغـوی کلماتی مانند «یأجوج و مأجوج» برای فهمی بهتر به سـراغ
عهـد قدیـم و جدیـد ماننـد سـفر حزقیـال میرود .سـپس در کنار بررسـی عهدین و بیان نظـرات مختلف،
از دیـدگاه کسـانی همچـون یوسـیفوس 27و هسـتینگز از کتـاب «فرهنـگ کتـاب مقـدس» 28نیـز بهـره بـرده
است.

29

 .25همان ،ص .۴۱
 .26ر.ک به :شکری محمد عیاد ،فصل مفردات ،ص .28 -27
 .27یوسـف فالویوس یا یوسـیفوس مورخ یهودی متولد  ۳۰۷میالدی .ر.ک به :حسـن پیرنیا؛ تاریخ ایران باسـتان؛ جلد  ،۱انتشـارات
نگاه ،مشیرالدوله ،۱۳۹۸ ،ص .۷۵
 .28جیمز هستینگز ( ۱۹۲۲ -۱۸۵۲م) ،محقق و دینپژوه اسکاتلندی .ر.ک به :لیال هوشنگی ،هدی اوغازی مقد؛ «دائرةالمعارفهای
ادیان»؛ مجله کتاب ماه دین؛ شماره  ،۱۷۳اسفند  ،۱۳۹۰ص .92 -85
 .29ر.ک به :شکری محمد عیاد ،فصل مفردات ،ص .۵۲ -۵۰
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ش عیـاد از ایـن قـرار اسـت کـه وی یکـی از اسـلوبهای قـرآن در وصـف روز دیـن و
در فصـل «اسـلوب» رو 
حسـاب را عامـل «بیـان وجـوه گونا گـون پدیـده» (التوجیـه) میدانـد .عیـاد میکوشـد تـا آشـفتگی ،تغییـر و
دگرگونی شـدید و سـخت روز قیامت را که خداوند به وسـیله این روش نشـان میدهد ،با ذکر نمونههایی
از آیـات تبییـن کنـد ،بـه طـوری کـه این اوصاف با وجوه مختلـف آن مانند دمیدن در صور ،زجر ،عذاب،
مرگ ناگهانی ،صیحه ،به حرکتدرآمدن زمین و شکافتن آسمان بیان شدهاند .وی پس از بررسی آیات
به این نتیجه میرسـد اگر اوصاف قیامت بهصورت کلی بیان میشـد و این وصف جزءجزء (التجزئة)
در روش قـرآن وجـود نداشـت ،هرگـز تأثیرگـذاری عمیـق آیـات حاصـل نمیشـد .بنابرایـن بـا توجـه بـه ایـن
ایده ،عیاد عامل «بیان وجوه گوناگون پدیده» را در قرآن کریم ،فکر و ایده دگرگونشـدن نا گهانی سـختی
بیان میکند که همه عالم دنیا را در برمیگیرد.

30

عیـاد در بحـث از اسـلوب «تصویـر» ایـن سـؤال را مطـرح میکند که آیا شـاعر یا نویسـنده در تصویرپردازی
یک پدیده مثل شب باید بارزترین و آشکارترین اوصاف آن پدیده را وصف کند؟ پاسخ او این است که
ادیب و شـاعر باید پدیده را طوری وصف کنند که گویی مخاطب آن را با دو چشـم آنها میبیند .ادیب
آزاد اسـت کـه هـر طـور کـه میخواهـد ایـن وصـف را انجـام دهـد ،بـه شـرطیکه معنـای جدیـدی را منتقـل
نهـا و سـرزمینهای مختلـف تغییـر میکننـد و میتواننـد همـواره جدید باشـند.
کنـد و ایـن معانـی در زما 
سکـردن سـگ در سـکوت عمیـق شـب شـاید بلیغتـر و فصیحتـر از
بـهگفتـه او گاه بـرای وصـف شـب ،پار 
وصفکردن شب ب ه وسیله ستارگان باشد .بنابراین خداوند برای به تصویرکشاندن وقایع قیامت و تأثیر
بیشـتر از روشـی اسـتفاده کرده و چیزهایی را به تصویر کشـانده اسـت که برای انسان بسیار اهمیت دارد.
عیاد آیاتی مانند آیه  ۱۴سوره مزمل را بررسی میکند تا به این نوع تصویرپردازی در قرآن دست یابد .او در
نهایت به این نتیجه میرسد که وصف «مقدمات بال» در قرآن بسیار تأثیرگذارتر از بیان خود بالست.

31

از نـگاه عیـاد ،اسـلوب «التخییـل» روش دیگـری اسـت کـه قـرآن بـرای وصـف ادبـی اوصـاف قیامـت از
آن بهـره بـرده اسـت .بـا توجـه بـه ایـن روش قـرآن ،ذهـن شـنونده نبایـد داللـت معانـی را بـهوسـیله تخیـل بر
اسـاس بیـان وصفـی حسـی یـا معنـوی در نظـر بگیـرد ،بلکـه سـبکی اسـت که تخیـل را ب ه عنـوان موصوف
تحققیافتـه بـه تصو یـر میکشـاند .همچنیـن سـبکی اسـت که در آن شـیء جامـد ب ه عنـوان متحرک زنده
یشـود .بنابرایـن عیـاد بـرای نشـاندادن ایـن اسـلوب قـرآن بـه بررسـی آیاتـی ماننـد انشـقاق۵ -۱ :
مطـرح م 
میپردازد که خداوند به چیزی بیجان جان بخشیده است.

32

عیاد در فصل «مرامی» برای بررسـی «اقتراب السـاعة» روش تفسـیری خود را بر مبنای علم روانشناسـی و
جامعهشناسـی قـرار میدهـد و معتقـد اسـت کـه این مسـئله یکی از مهمترین مسـائلی اسـت که تأثیرات
 .30همان ،فصل اسلوب ،ص .۸۷ -۸۵
 .31همان ،ص .93 -87
 .32همان ،ص .96 -95
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عمیقی بر وجدان و روان افراد دارد؛ چراکه طبق آیات ،علم زمان وقوع قیامت نزد خداوند است .بنابراین
ابتـدا ایـن تأثیـر را بـر روان و درون پیامبـر بررسـی میکنـد .بـرای ایـن منظور بـه نظرات خاورشناسـانی مانند
یوزف هوروويتس ( )١٩٣١ -۱۸۷۴مستشـرق آلمانی 33توجه کرده اسـت .سـپس نگاهی به اعتقاد ادیان
قبل از اسالم میاندازد .در نهایت با بررسی آیات متعدد مانند آیات یونس ۵۱ -۴۸ :نتیجه میگیرد که
خداوند در این مسـیر از اعجاز روحی اسـتفاده کرده و ابزار مهم قرآن در رویارویی با تحدی کفار و پاسـخ
به نزدیکبودن قیامت بهکارگیری حس «ترس از مجهول» است که در وجود همه انسانها وجود دارد.

34

بحـث مهـم دیگـری کـه عیـاد بـه آن توجـه کـرده اسـت ،تأثیـر نشـانههای وقـوع قیامـت بـر افـراد و جامعـه
َ
بشـری اسـت و روشـی را در پیـش میگیـرد تـا بـا بررسـی کلماتـی ماننـد «نسـف» (پراکندهکـردن)«ِ ،انفطار»
َ
(شکافت هشـدن) و «تسـییر» (حرکـتدادن) و بیـان اوصـاف آسـمان ،سـتارگان و دریـا در روز قیامـت و
همچنین نشـانههای قیامت به مقاصدی دور و عمیق از این اوصاف برسـد .بنابراین عیاد آیاتی را بیان
میکنـد کـه افـکار را بـه نظـم و ترتیـب در عالـم هسـتی و سـپس پایـان دنیـا و زندگـی جـاودان جلـبکند تا
لهـا از تصـور بره مخـوردن آرامـش هسـتی و زیروروشـدن آن دچـار تـرس و نگرانی شـوند و آن را هشـداری
د 
برای مراقبت از اعمال خود بدانند.
در انتهـا بایـد گفـت کـه رویکـرد شـکری عیـاد بـه تفسـیر عقلـی و نقلـی رویکـردی انتقـادی اسـت .هر چند
یهـای وی بـه نظـرات مفسـرانی همچـون زمخشـری و طبـری متفـاوت اسـت .از سـوی دیگـر،
موضعگیر 
ً
نگاهـی جامعتـر و دقیقتـر و بعضـا انتقـادی نسـبت بـه نـگاه تاریخـی خاورشناسـان دارد .همچنیـن عیاد
معانـی و مفاهیـم را نـه بـه طریـق نگاهـی سـنتی ،بلکـه بـهگونـهای برداشـت میکنـد کـه ابعـاد متفاوتـی از
معانـی آیـات نمایـان شـود .میتـوان ایـن رویکـرد عیـاد را از نـگاه انتقـادی وی بـه روش قدمـا و بسـیاری
ً
دیگـر از مفسـران امـروزی ماننـد سـید قطـب فهمیـد .سـرانجام بایـد گفـت کـه وی صرفـا نگاهی حسـی به
معانـی نـدارد ،بلکـه تأثیـرات درونـی و وجدانـی در روش عیاد دارای اهمیت اسـت ،چنانکه متنقد روش
حسگرایان و نگاه آنها به علوم بالغی در تفسیر آیات است.

35

 .33کتاب مطالعات قرآنی ( )Koranische Untersuchungenبه قلم هوروویتس است.
 .34ر.ک به :شکری عیاد ،فصل اهداف ،ص .۱۰۴ -۱۰۱
 .35بـرای اطلاع بیشـتر در بـاره شـکری عیـاد و روش تفسـیری او مراجعـه کنیـد بـه پایاننامـه کارشناسـی ارشـد نگارنـده بـا عنـوان :مـن
وصف القرآن لیوم الدین و الحساب نوشته شکری محمد عیاد :توصیف محتوا و تحلیل روش ،به راهنمایی دکتر مهرداد عباسی،
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.1399 ،

