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در سرمقاله یکی از شماره های پیشین با عنوان گزارش آوردیم از «نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران»، اکنون و در این شماره به یمن «نمایشگاه کتاب دین» در قم آهنگ آن داریم 

که نکاتی یادآوری کنیم بدان امید که سودمند افتد و تنّبه آفریند.
باری نمایشگاه در دهۀ سوم بهمن (= 1396) با همه فرازها و فرودها و چه و چهایی 
اقالیم  از  را  دین  حوزه  پژوهش های  که  بود  این  نمایشگاه  آهنگ  شد.  برگزار  داشت  که 
قبله با دعوت از ناشران کشورهای اسالمی عرضه کند. استقبال شایان توجه و رویکرد 
آگاهانه عالمان، فاضالن و دانشوران حوزوی و جست وجوگران معارف دینی نشان داد که 
نمایشگاه هایی ازاین دست آن هم در «قم» که مرکز آموزش و پژوهش معارف دینی تا چه 
اندازه سودمند تواند بود. بارها گفته اند و گفته ایم که به حّق و انصافاً آگاهی های ما از فرایند 

پژوهش و نتایج و برآیند آن از کشورهای اسالمی بسیار اندک است.
در  آن چه  از  که  ناآگاهی هایی  که  می کردند  اظهارنظر  به درستی  حوزویان  و  فاضالن 
جهان دانش و پژوهش اتفاق افتاده است، بسی زیان بار تواند بود. در سرمقاله یادشده به 
مواردی اشاره کرده بودم، اکنون نیز تأکید می کنم که مطالعات حوزه دین در کشورهایی 
است.  تأمل کردنی  بسیار   .... و  «عراق»  «مصر»،  «تونس»،  «لبنان»،  «اردن»،  «مغرب»،  مانند 
اکنون دو مجموعه در پیش روی من است؛ صدی المعتزلة فی الفکر األسالمی بین الماضی 
و الحاضر و محاوالت تجدید الفکر األسالمی، مقاربه تقدیر، هرکدام در دو جلد. در کتاب 
اّول مجموعه ای از نویسندگان حّد و حدود و اثرگذاری معتزله در تفکر اسالمی و دینی 
واکاویده اند، و تالش کرده اند بازتاب اندیشه های اعتزالی  و پژواک جریان کالمی اعتزالی 
را در میراث اسالمی و آثار مکتوب روزگار معاصر نشان دهند. نمونه ها را بنگرید: در کتاب 
اول: مظاهر تأثیر الفکر األعتزالی فی المذهب األباضی، تثبیت دالئل النبوة، المضمون و 
األسلوب، اثر المعتزله فی الفکر االسالمی الحدیث و المعاصر، المرجعیة االعتزالیه فی فکر 
المصری  الفکر  فی  المعتزله  اثر  للجاحظ،  (العثمانیه)  کتاب  فی  قرائة  ابوزید،  حامد  نصر 
حدوده؛  و  آفاقه  األسالمی  الفقه  تاریخ  قراءة  فی  التجدید  دوم:  درکتاب   .... و  الحدیث 
المفکرون الجدد فی األسالم. در این مجلد اندیشه های کسانی مانند عبدالمجید شرفی، 
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تحلیل  و  نقد  ایرانی  اندیشوران  از  برخی   .... و  ارکون  محمد  ودود،  أمینه  حنفی،  حسن 
شده است.

قافله دانش و پژوهش به سرعت درحال دست یافتن به آفاق معرفت و مرزهای اندیشه ها 
و رویکردهای نو است و ناآگاهی ما از این همه، یکی از زیان های ناهنجارش، شیفتگی و 
فریفتگی ما به آن چه که داریم و تا همسویی با جریان و جریان های دانش و پژوهش است.
در این نمایشگاه حضور برخی ناشران دیده گشا بود، ازجمله «دارالنور المبین للنشر 
و التوزیع» عمان ـ اردن، با آثاری بسیار ارجمند و فاخر ازجمله االمام الماتریدی و منهج 
اهل السنة فی تفسیر القرآنی، فلسفة التعّددیة الدینیة و آثار بسیار تأمل برانگیز در نقد 
«ابن تیمیه» و جریان سلفی گری. نماینده این مجموعه تأکید که کسانی که این مرکز را 
در اردن اداره می کنند تصریح و تأکید دارند که همگان بدانند، اینان ادامه جریان معتدل 
و خردورزانه «األزهر» هستند و .... در این نمایشگاه ازجمله حضور ناشران عراقی نیز جدی 
و دیدنی بود و گرچه موارد اندک بود، اما همان اندک، شایان توجه. شاید فرصتی فراچنگ 

آید و به چگونگی نشر در آن دیار و نتایج آن بپردازیم. 
«عتبه ها = آستانه ها» (العتبة العلویة، الحسینیة و ....) با همه فراز و فرودهایی که دارند، 
آثار  مجموعه  مانند:  مجموعه ها،  از  است.  تأمل کردنی  و  دیدنی  آثارشان  و  توجه  شایان 
شیخ محمدرضا مظفر و .... می گذرم ... و نیز از تحقیق میراث کهن به برخی از عناوین 
دقت کنیم: السیر النبویة فی رویة االمیر المؤمنین = دراسة فی نهج البالغه، نشأة الفرق 
األسالمیة، المفضل بن عمر، سیرتة العمیة و مسنده عند األمامیه، دو جلد األمام علی(ع) 
فی فکر معتزلة بغداد، األمام علی(ع) فی مؤلفات ابن الجوزی، اسهامات علماء األمایه فی 
تّطور العلوم األسالمیة = الشریف المرتضی أنموذجا، الشیعه و السیرة النبویة بین التدوین 
و األضطهاد، التراث النحوی فی الکوفه و أثره فی تفسیر القرآنی، التشیع فی اروبا األندلس، 

أنموذجاً و ......
و مجالت سودمندی که برخی در رصدکردن اندیشه هایی نو و همسویی با جاری های 

زمان دیدنی و تأمل کردنی هستند. 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  و  فرهنگی  معاونت  همت  به  که  دین»  «نمایشگاه  به هرحال 
فراروی  را  پژوهش  و  دانش  از  مهمی  ساحت های  و  میدان ها  فصل  این  در  اسالمی 
دست مریزاد  برگزارکنندگان  به  باید  و  بود  ستودنی  کرد،  باز  دینی  معارف  جستجوگران 
گفت. و امید داشت که در سال هایی آینده با تأمل بیشتر و با گستردگی مورد انتظار و 
بهره رسان تر  و  کارآمدتر  مفیدتر،  هرچه  پژوهشی  و  دانش  و  پذیرفتنی  تسامح  و  تساهل 
برگزار شود و عالمان، محققان و پژوهش گران را در دست یابی به برآیند پژوهش های اقالیم 

قبله بهره رساند و برای رسیدن به مرزهای دانش و پژوهش یاری کند.
واهللا من وراء القصد
محمدعلی مهدوی راد
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چکیده
ــم در  ــد اســت. قرآن کری ــى دو ســویه و هدف من ــن نوشــتار ســخن گفتن ــو در ای ــراد از گفتگ م
بنــاى ســاختار گفتگو هــا، از طرح هــا و روش هــاى مختلــف اســتفاده کرده اســت. ایــن روش هــا 
و اســلوب هاى متنــوع بــه مقتضــاى حــال و متناســب بــا ســیاق کالم اســت. گفتگــو در قــرآن 
گاه جایگزیــن نقــل و روایــت اســت و بیانــى گویــا و بلیــغ از پیام هــا و حقایــق مهــم و در خــور 

توجــه اســت.

کلیدواژه
گفت و گو، خطاب، قرآن، خداوند

مقدمه
موضــوع خطــاب در آثــار قدمــا، جایــگاه مســتقلى نداشــته و گاه در حاشــیۀ موضوعــات 
کتاب هــاى  از  مى تــوان  نمونــه  به عنــوان  شده اســت.  پرداختــه  بــدان  دیگــر 
ــى،  ــوق المصطف ــف حق ــاء نوشــتۀ ســید مرتضــى (م.436ق.) و الشــفاء بتعری تنزیه االنبی
نوشــتۀ قاضى عیــاض (م. 544 ق.) یــاد کــرد کــه قســمتى از کتــاب خــود را به شــمارى 
ــن  ــبک ای ــه س ــز ب ــى نی ــر(ص) اختصــاص داده و نگاه ــه پیامب ــد ب ــاى خداون خطاب ه
ــد. زرکشــى (م794ق.) در کتــاب البرهــان فــى علــوم القــرآن، فصلــى را  خطاب هــا دارن
بــه انــواع خطــاب در قــرآن پرداختــه و ضمــن ارائــۀ عناویــن آن هــا، به ذکــر نمونه هایــى 
ــرآن،  ــوم الق ــى عل ــان ف ــاب االتق ــز در کت ــیوطى (م. 911ق.) نی ــت. س ــنده کرده اس بس

ــه وجــوه مختلــف خطــاب دارد. ــى ب اشــاره اى گــذرا و اجمال
ایــن موضــوع (خطــاب) از ســوى متأخریــن مــورد عنایــت قــرار نگرفته اســت. کاوش 
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نقد آثار جدید

در موضــوع گفتگــو (در قــرآن) مــورد بى مهــرى متقدمیــن واقــع شــده، لکــن از ســوى 
متأخریــن ـ به ویــژه علمــاى اهــل ســنت ـ مــورد توجــه قــرار گرفتــه و آثــارى چنــد در 
ــه گردیده اســت کــه ـ به جــز چنــد مــورد ـ غالــب آن هــا کم حجــم و  ایــن زمینــه ارائ

داراى مضامینــى مشــابه هســتند. اینــک بــه مهم تریــن ایــن آثــار اشــاره مى گــردد:
ــه دانشــمند شــیعى سید محمد حســین فضــل اهللا  ــرآن، ک ــى الق ــاب الحــوار ف ـ کت
آن را بــه رشــته تحریــر در آورده اســت. وى نخســت بــه عناصــر گفتگــو اشــاره کــرده و 
ســپس بــه نقــد و بررســى گفتگو هــاى قرآنــى بــا اســتناد بــه موضــوع آن هــا (توحیــد، 
ــن  ــاى ای ــى، گفتگو ه ــاى قرآن ــه قصه ه ــاره ب ــا اش ــردازد. آن گاه ب ــوت) مى پ ــاد، نب مع

ــد.   ــل مى نمای قصــص را بررســى و تحلی
ـ کتــاب ادب الحــوار فى االســالم، کــه دانشــمند مصــرى ســید طنطاوى آن را 
ــار آن  ــو و آث ــۀ گفتگ ــانه در زمین ــى جامعه شناس ــدا بحث ــت، در ابت ــر نموده اس تحری
ارائــه کــرده و ســپس بــه جایــگاه گفتگــو در قــرآن و ســنت اشــاره دارد. بیشــتر فصــول 

ــوع اختصــاص دارد.  ــث موض ــى از حی ــاى قرآن ــه گفتگو ه ــاب ب ــن کت ای
ــور  ــى س ــر، برخ ــیر و التبصی ــن التفس ــى بی ــاب الحوار القرآن ــنبل در کت ـ احمد س
ــه گفتگو هــاى مختلفــى کــه در آن هــا آمده اســت اشــاره  قــرآن را (به ترتیــب) ذکــر و ب
ــردازد.  ــا مى پ ــن گفتگو ه ــه موضــوع ای ــاً به اختصــار ب ــن اشــارات، غالب ــد و در ای مى کن
ویژگــى غالــب کتبــى کــه در زمینــۀ گفتگــو از ســوى متأخریــن ارائــه شــده آن اســت 
کــه: در ایــن کتــب معمــوالً به موضــوع ایــن گفتگو هــا پرداختــه شده اســت نــه شــیوه 
و روش آن هــا؛ در  بیشــتر ایــن کتــب، گفتگــو بــا  نگاهــى ابــزارى لحــاظ گردیده اســت؛ 
ــى مشــابه آن) طــرح  ــا موضوعات ــوان گفتگــو (و ی ــب، گر چــه با عن ــن کت شــمارى از ای
ــوزه  ــن ح ــارج از ای ــوط و خ ــن نا مرب ــات و مضامی ــرح موضوع ــن به ط ــته اند، لک گش

پرداخته انــد.

■ شریفى، مهین. (1390)، آیین خطاب و گفتگو  در 
قرآن، تهران ، خورشید باران.

شابک: 978-964-8515-76-3
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بررسِى آیین خطاب و گفتگو در قرآن

بررسى اثر 
بخــش اول کتــاب شــامل خطاب هــاى (مســتقیم) خداونــد بــه مخلوقــات و طبقه بنــدى 
ــورت  ــب ص ــخص مخاط ــار ش ــه اعتب ــه ب ــدى اگرچ ــن طبقه بن ــت. ای ــرح آن ها س و ش
گرفته اســت، لکــن در تبییــن آن، آهنــگ و ســبک خطــاب نیــز ـ حتى المقــدور ـ

لحــاظ گردیده اســت. در طــول نــگارش ایــن بخــش، بــه ده هــا تفســیر ـ به طــور پیوســته 
ــا)  ــیم بندى خطاب ه ــى در تقس ــران دراین خصــوص (و حت ــده و آراء مفس ــه ش ـ مراجع
مــورد کاوش و پژوهــش قرار گرفته اســت. بخــش دوم و ســوم، عهــده دار بحــث از 
گفتگــوى غیر ابــزارى در قــرآن اســت کــه نمــود بــارز آن گفتگــوى بنــدگان و خدا ســت. 
ــا  خــدا  در  بخــش دوم کوشــش شده اســت عــالوه بــر تقســیم بندى گفتگــوى بنــدگان ب
و شــرح گونه هاى مختلــف آن، تصویــرى گویــا از فرهنــگ نیایــش در قــرآن ـ بــا اســتناد 
به تمامــى آیــات در این زمینــه ـ ارائــه شــود. شــیوة تحریــر و تقریــر بخــش ســوم، متفــاوت 
ــران  ــش، پیامب ــت. در این بخ ــته شده اس ــه، نوش ــه دراین زمین ــت ک ــى اس ــر کتب از دیگ
الهــى (به ترتیــب تاریــخ گزینــش)، نخســت بــا  اســتناد بــه آیــات قــرآن معرفــى گشــته و 
تصویــرى از جامعــه اى کــه به ســوى آن گســیل گشــته اند و فضایــى کــه (پیامبــران) در 
آن ســخن گفته انــد ارائــه شــده و ویژگى هــاى قــوم ایشــان، بیــان گردیده اســت. ســپس 
تمــام آیــات بررسى شــده در این زمینــه، به شــکل مجموعــه اى واحــد ـ به اختصــارـ 
ارائــه گردیــده و آن گاه به تقریــر برخــى گفتگو هــاى مهــم (پیامبــران و مــردم) پرداختــه 
ــیوة  ــدى ـ ش ــم و کلی ــکات مه ــر ن ــد ب ــا تأکی ــن بخــش ـ ب ــده در ای ــت. نگارن شده اس
ــه پیــام  ــا مــردم را بیــان داشــته و عــالوه بر ایــن، اشــاره اى نیــز ب گفتگــوى پیامبــران ب
مشــترك ادیــان الهــى دارد. بخــش آخــر، اختصــاص بــه آن دســته از گفتگو هایــى دارد 
کــه اگر چــه گاه از نــوع محــاوارت داســتانى اســت، لکــن آفریننــدة صحنه هایــى شــگفت 
اســت و در آن عبرت هــا و بدایعــى نهفته اســت. ایــن بخــش شــامل گفتگوهــاى شــگفت 
قرآنــى، گفتگوهــاى هنگامــه رســتاخیز، و گفتگــو ى قشــر هاى گوناگــون مــردم اســت. 

خطاب خداوند به مخلوقات 
خطاب خدا به پیامبر(ص) 

قــرآن، ایــن کالم خــدا بــه مخاطــب محبــوب خــود ـ پیامبــر(ص) ـ کــه طریــق تنــزل 
ــه شــخص  ــى اســت ک ــامل آیات ــید، ش ــان رس ــایر آدمی ــا به دســت س ــرد ت را طــى ک
ــاى  ــرده از حکمت ه ــک، پ ــات بى ش ــن آی ــت. ای ــژه  آن اس ــب وی ــر(ص)، مخاط پیامب
ــان  ــک انس ــرورش ی ــم و پ ــدى از تعالی ــاى بى مانن ــته و حکایت ه ــمارى بر داش بى ش
بى بدیــل دارد، انســانى کــه اگر چــه از جهاتــى ماننــد ســایرین اســت (فصلــت/6) 
ــط وحــى  ــا مهب ــا قلبــش یک ج ــه ت ــایرین) پرورش یافت ــاوت (از س ــز متف ــى نی از جهات
ــر خــداى  ــراى تصوی ــگار ب ــاره تحمــل کنــد و آینــه اى بى زن گــردد و کالم خــدا را یکب

رحمــان و رحیــم شــود.   
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نقد آثار جدید

ــژة  ــاظ و اوصــاف وی ــزار خطــاب و الف ــیلۀ اب ــر اســالم به وس خطــاب پیامب
آن حضــرت  

بــه نمونــه اى از ایــن خطــاب اشــاره مى شــود: الــف) یــا ایهــا المزمل،یــا ایهــا المدثــر؛ 
ــه  ــاب ب ــرـ خط ــل و مدث ــوره هاى مزم ــع س ــار ـ در مطل ــا یک ب ــر تنه ــن دو تعبی ای
ــا ایهــا النبــى. خطــاب  ــا ایهــا الرســول، ی ــه کار رفته اســت؛ ب) ی رســول اکــرم (ص) ب
ــر  ــل ام ــیله  فع ــف) به وس ــتقیم: ال ــى مس ــر و نه ــتفاده از ام ــا اس ــر ب ــه پیامب ــدا ب خ
ــرآن،  ــرـ در ق ــه پیامب ــاب ب ــر ـ خط ــایر اوام ــش از س ــل» بی ــر «ق ــل ام ــل»: فع «ق
ــورد خطــاب  ــل» م ــار به وســیله  فعــل امر«ق ــرم(ص)، 330 ب ــر اک ــه و پیامب به کار رفت
مســتقیم خداونــد قــرار گرفته اســت؛ ب) خطــاب خــدا بــه پیامبــر(ص) با اســتفاده از 
ســایر اوامــر و نواهــى (غیــر از قــل). در آیــات بســیارى، خداونــد بــا ســاختمان فعلــى 
امــر و نهــى، پیامبــر(ص) را مســتقیماً مــورد خطــاب قــرار داده اســت. هر یــک از ایــن 
ــه  ــورد اســت، فضــاى خاصــى را ب ــب 330 م ــا قری ــداد آن ه ــه تع ــر و نواهــى ک اوام

ــد. ــا مى کن ــب الق مخاط
ــه  ــر(ص)، فضــاى خاصــى را ب ــه پیامب ــز در خطــاب ب ــر نی ــال ام ــروه از افع ــر گ ه
مخاطــب القــا مى کنــد و از این حیــث به چنــد گــروه قابــل تقســیم اســت: الــف) اوامــرى 
ــا  ــوالً لحــن خطــاب در آن ه ــر دارد و معم ــى تســلى بخش و مشــفقانه را در ب ــه فضای ک
ــد؛ ب)  ــوکل، اصفــح، ســبح و اخفــض از این گونه ان مالیــم اســت. فرمان هــاى: اصبــر، ت
اوامــرى کــه خطــاب در آن هــا یــاد آور و عبرت دهنــده اســت ماننــد: انظــر، اذکــر، و...؛ 
ــن  ــت، لک ــز اس ــدار دهنده و عتاب آمی ــته، هش ــم داش ــن غیر مالی ــه لح ــرى ک ج) اوام
ــه  ــدار، متوج ــاب و هش ــول و ذر) عت ــرض، ت ــد: اع ــا (مانن ــن خطاب ه ــى از ای در برخ
ــه اى  ــل به گون ــى فع ــاختار معنای ــرا س ــت، زی ــر) نیس ــى پیامب ــب نخســت (یعن مخاط
اســت کــه ـ على رغــم مخاطب بــودن پیامبــر(ص)ـ بــار ســنگین عتــاب، متوجــه گروهــى 
اســت کــه پیامبــر بــا ایشــان روبــه رو اســت. خطــاب خــدا بــه پیامبــر(ص) بــدون کاربرد 
ابــزار خطــاب و امــر و نهــى مســتقیم: در شــمار کثیــرى از آیــات قــرآن، خداونــد پیامبــر 
اکــرم(ص) (و یــاد دیگــران) را مخاطــب قــرار داده اســت، و حــال آن کــه در ایــن آیــات 
امــر و نهــى مســتقیم و یــا ابــزار خطــاب (حــرف نــدا) بــه کار نرفتــه، بلکــه از تعبیــرات 
ــر خطــاب دارد. خطــاب خــدا  و واژه هایــى اســتفاده شده اســت کــه به نوعــى داللــت ب
بــه پیامبــر (ص)، بــا ســاختار نهــى غایــب: شــمار معــدودى از خطاب هــاى خداونــد بــه 

ــب آمده اســت.  ــى غای ــاختار نه ــتفاده از س ــرم(ص) با اس ــر اک پیامب
خطاب هــاى عتاب آمیــز خداونــد بــه پیامبــر(ص): در شــمار قابــل توجهــى از آیــات 
ــر(ص) ســخن رانده اســت  ــا پیامب ــز، ب ــى نکوهش آمی ــا آهنگ ــد ب ــم، خداون ــرآن کری ق
ــاى  ــرار داده اســت. خطاب ه ــود ق ــتقیم) خ ــا غیر مس ــتقیم ی ــاب (مس ــورد عت و او را م
ــات، رأى قاطعــى  ــن آی ــگاه مفســرین: مفســرین در شــرح و تفســیر ای ــز از ن عتاب آمی
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نداشــته و نظــر واحــدى ارائــه نکرده انــد و هر یــک از ایــن آیــات را به گونــه اى متفــاوت 
ــیر  ــته و در تفس ــر(ص) دانس ــش را پیامب ــورد نکوه ــب م ــد. گاه مخاط ــیر کرده ان تفس
ایــن آیــات ســکوت اختیــار کــرده و بــدون تعلیــل، تنهــا بــه ذکــر معنــاى آن بســنده 
کرده انــد و گاهــى نیــز بــه توجیــه معنــاى آن پرداخته انــد و گاه مخاطــب ایــن آیــات را 
غیــر پیامبــر(ص) دانســته اند در تفســیر  شــمارى از ایــن آیــات نیــز، خطــاب را متوجــه 
پیامبــر(ص) و ســایرین دانســته اند، اهتمــام نخســت مفســرین در توجیــه و تعلیــل ایــن 
خطاب هــاى عتاب آمیــز، حــل تعارضــى اســت کــه این گونــه خطاب هــا ـ به زعــم 

ایشــان ـ بــا مقــام عصمــت پیامبــر(ص) دارد.
ــاى  ــوع خطاب ه ــر(ص): مجم ــه پیامب ــد ب ــز خداون ــاى عتاب آمی ــواع خطاب ه ان
ــه چنــد گــروه تقســیم کــرد: الــف) خطاب هــاى  ــوان ب عتاب آمیــز پیامبــر(ص) را مى ت
کــه موضــوع و محتــواى آن به گونــه اى اســت کــه داللــت بــر اختصــاص آن بــه پیامبــر 
دارد (تحریــم، 1؛ محمــد، 19؛ اســرى، 39، و ... ) و در صحــت انتســاب آن به پیامبر(ص) 
ــه کار  ــروض و مشــروط ب ــى مف ــه در آن عبارت ــى ک ــد؛ ب) خطاب های ــدى نمى مان تردی
ــا  ــن خطاب ه ــورت ای ــر، 65، و ...) در این ص ــره، 145؛ زم ــام، 68؛ بق ــت (انع  رفته اس
نوعــى هشــدار تلقــى مى شــود نــه عتــاب، زیــرا تحقــق آن هــا مفــروض و مشــروط بــوده 
ــراى  ــوان رهنمــود و تذکــرى ب ــى کــه به عن و در نتیجــه قطعــى نیســت. ج ـ خطاب های
ــده،49 و...) ــرى، 36ـ39؛ مائ ــت، (اس ــت اوس ــراى ام ــروى او) ب ــه پی ــر(ص) و (ب پیامب

ــا از  ــدارد و چه بس ــام عصمــت ن ــا مق ــى ب ــا منافات ــت، ام ــز اس ــه مالمت آمی ــه اگر چ ک
اســباب و علــل عصمــت نیــز باشــد زیــرا علمــى اســت کــه از ســوى خــدا در اختیــار آن 
حضــرت قــرار مى گیــرد؛ د) بیشــتر خطاب هــاى نکوهنــده  پیامبــر(ص) نواهــى اســت، 
ــر  ــى ب ــن نواه ــالق ای ــن اط ــت، لک ــر اس ــدید تر از اوام ــا ش ــاب در آن ه ــاً عت ــه غالب ک

پیامبــر(ص) داللــت بــر ارتــکاب عمــل نــدارد.
حکمــت خطاب هــاى عتاب آمیــز بــه پیامبــر: در قــرآن حقیقــت خطــاب در آیاتــى 
ــخص  ــه ش ــت متوج ــت، نخس ــر(ص) اس ــه پیامب ــار ب ــى نکوهش ب ــل فرمان ــه حام ک
ــث  ــت از او و از حی ــت ام ــروى و تبعی ــاب پی ــپس از ب ــت و س ــول اکرم(ص) اس رس
مخاطب بــودن جمیــع مکلفیــن در برابــر قــرآن، متوجــه ســایرین بــوده و قابــل تعمیــم 
ــبک و  ــز در س ــوع آن نی ــا و موض ــن خطاب ه ــاى ای ــد، فضــاى الق ــدون تردی اســت. ب
ــژه آن ها یــى  اســلوب خطــاب، بســیار تأثیر گــذار اســت. مجمــوع ایــن خطاب هــا، به وی
کــه حامــل مالمــت و نکوهــش بــه پیامبر نــد، حکمت هــاى فراوانــى را به همــراه 
ــان  ــد در یکس ــار خداون ــدرت و اختی ــم ق ــى ـ على رغ ــاى قرآن ــوع خطاب ه دارد. تن
ــتر  ــه بیش ــه و توج ــل تنبی ــت و عام ــن مدعا س ــر ای ــاهدى ب ــود ش ــا ـ خ آوردن آن ه
آدمیــان اســت. شــمارى از مهم تریــن ایــن حکمت هــا عبــارت اســت از: 1. مکلف بــودن 
پیامبــر(ص) بــه دســتورات دیــن ماننــد ســایر مکلفیــن؛ 2. توجــه و القــاى فرمــان در 
ــه آن کــس کــه مطیــع محــض خداونــد اســت (یعنــى پیامبــر) تأثیــر قابــل  خطــاب ب

بررسِى آیین خطاب و گفتگو در قرآن
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نقد آثار جدید

توجهــى در ســایر نفــوس دارد؛ 3. تذکــر غیر مســتقیم (در تربیــت و تهذیــب آدمیــان) 
مؤثر تــر از ســخن صریــح و مســتقیم اســت؛ 4. مضامیــن طرح شــده در این گونــه 
خطاب هــا، توجــه و اهتمــام فــراوان مى طلبــد؛ 5. رعایــت اصــل تنــوع گفتــارى قــرآن 
ــوس و  ــوب و نف ــج قل ــل تهیی ــز، عام ــدار دهنده و توبیخ آمی ــاى هش ــن خطاب ه در ای
تأمــل بیشــتر در قــرآن اســت؛ 6. عتاب هــاى قــرآن، کاشــف از لطــف بى  پایــان خداونــد 
ــا، کاشــف  ــن عتاب ه ــى از ای ــت؛ 7. برخ ــاى اوس ــال و ارتق ــه کم ــر(ص) و ب ــه پیامب ب
مصالــح دیــن یــا اجتمــاع اســت (منافقــون، 4؛ انعــام، 68؛ مائــده، 49، و ...)؛ 8. برخــى 
ــت.  ــزرگان اس ــخصیت ب ــارة ش ــو درب ــه و غل ــى، مبالغ ــگ و مکتب ــر فرهن ــات ه از آف
ــر(ص)  ــخصیت پیامب ــورد ش ــه در م ــو و مبالغ ــاعۀ غل ــع اش ــا مان ــا، نه تنه ــن عتاب ه ای
اســت، بلکــه اصالح گــر اندیشــه مــردم در ایــن زمینــه اســت؛ 9. ایــن عتاب هــا چــون 
ــر  ــده  عصمــت پیامب ــت، و تقویت کنن ــل مصونی ــى از عوام ــى اســت جزئ ــى اله تذکرات
ــى  ــودى اخالق ــر و رهنم ــز، تذک ــات عتاب آمی ــن آی ــتر ای ــرا بیش ــت زی ــرم(ص) اس اک
ــا، خــود نوعــى  ــا و عتاب ه اجتماعــى و اعتقــادى اســت.  از ســوى دیگــر، این خطاب ه
دانــش و کار دانــى اســت کــه پیامبــر(ص) به واســطۀ علــم بــه آن هــا مرتکــب بســیارى از 
خطا هــا نشــده و حتــى اندیشــه  آن را نیــز در خــود نمى پرورانــد؛10. عتاب هــاى قــرآن، 
ــه  ــر(ص)؛ چــه این ک ــر پیامب ــدا ب ــز خ ــز و مالطفت آمی کاشــف از نظــارت مصلحت آمی
ــدا  ــب خ ــى از جان ــا لطف ــن نه تنه ــد و ای ــدار مى ده ــک او را هش ــاى کوچ گاه خطا ه
ــده اســت، بلکــه به مصلحــت اجتمــاع و خــود اوســت کــه تحت نظــارت دائمــى  ــر بن ب
پــروردگار باشــد (یونــس، 61؛ طــور، 48 و ...). برخــى، معاتبــه را نوعــى لطــف و حمایــت 
ــد؛ 11. یکــى از  ــن مؤاخــذه مى کنن ــرم(ص) دانســته و آن را جایگزی خــدا از رســول اک
ــت  ــرآن، آن اس ــر(ص) در ق ــز پیامب ــاى نکوهش آمی ــاى خطاب ه ــن حکمت ه مهم تری
کــه وجــود آن هــا دلیــل محکمــى بــر ایــن حقیقــت اســت که قــرآن ســخن پیامبــر(ص) 
و ســاختۀ فکــر او نیســت، ایــن آیــات بیانگــر صــدق اوســت؛ 12. برخــى از ایــن عتاب هــا 
ــیارى  ــل هش ــالم و عام ــمنان اس ــه دش ــبت ب ــدارى نس ــد و هش ــا، تهدی و خطاب ه
ــه، 84 ـ 85)؛ ــات توب ــور اجتمــاع اســت (ماننــد آی ــه ام ــر(ص) نســبت ب تســلط پیامب

13. برخــى از هشــدار ها و نکوهش هایــى کــه در قــرآن خطــاب بــه پیامبــر(ص) صــادر 
ــاره» اســت؛ 14. شــمارى  ــا ج ــى و اســمعى ی ــاك اعن ــاب «ای ــع از ب شده اســت در واق
ــراى  ــتور العملى ب ــا دس ــدار و ی ــر(ص) و هش ــراى پیامب ــرى ب ــا، تذک ــن مالمت ه از ای
امــت اســت؛ 15. برخــى از مؤاخــذات و معاتبــات پیامبــر(ص)، تنهــا به واســطه تــرك 
اولــى اســت و مربــوط به امــرى اســت کــه تــرك یــا ارتــکاب آن، افضــل و اصلــح اســت. 
بنابرایــن این گونــه عتاب هــا، نه تنهــا دلیــل و تاییــدى بــر عصمــت پیامبــر(ص) اســت، 
بلکــه بیانگــر مراقبــت شــدید خداونــد از آن حضــرت اســت به طورى کــه حتــى تــرك 
ــده انگاشــت کــه نخســتین مخاطــب  ــد نادی ــه او متذکــر مى شــود؛ 16. نبای ــى را ب اول
قــرآن و ابالغ کننــدة آیــات بــه مــردم (در همه حــال) پیامبر اکــرم(ص) اســت و برخــى 
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از ایــن توبیخــات صرفــاً جهــت ابــالغ و تبییــن بــه پیامبــر خطــاب شده اســت.

خطاب خداوند به امور مردم
بى تردیــد دینــداران را در پیشــگاه حــق، منــازل و مراتــب متعــددى اســت، لکــن عمــوم 
ــت و  ــدر منزل ــه به ق ــد و البت ــرار گرفته ان ــرآن ق ــه اى مخاطــب ق ــر مرتب ــا ه ــان ب آدمی
ــات، فرا خوانــى عمومــى  ــد در شــمارى از آی ــد. خداون ــوان خویــش، از آن بهــره برده ان ت
دارد و در ایــن فرا خــوان، عمــوم مــردم را ـ بــا هــر رتبــه و منزلتــى ـ مــورد خطــاب قــرار 
ــا  ــه، تعبیر«ی ــا به کار رفت ــه خطاب ه ــراى این  گون ــه ب ــرى ک ــان تعابی ــت. در  می داده اس
ایهــا النــاس» بیــش از دیگــر تعابیــر آمده اســت. خطــاب خداونــد بــه افــراد یــا گروهــى 
ــد  ــورد خطــاب خداون ــژه اى م ــراد وی ــا و اف ــرآن، گروه ه ــات ق خــاص: در شــمارى از آی
ــداء) و گاه  ــرف ن ــاب (ح ــزار خط ــتفاده از اب ــا گاه با اس ــن خطاب ه ــد. ای ــرار گرفته ان ق

بــا امــر و نهــى مســتقیم اســت. 
خطــاب بــه مؤمنیــن: الــف) یــا ایهــا الذیــن آمنــوا: ایــن تعبیــر کــه 89 بــار در قــرآن 
تکــرار شده اســت. خطــاب بــه گــروه خاصــى از مــردمـ  یعنــى مؤمنیــنـ  اســت. خطــاب 
«یــا ایهــا الذیــن آمنــوا» خطابــى ویــژة ســور مدنــى اســت اهتمــام اصلــى قرآن در ســور 
ــر ایــن دو  مکــى، توجــه بــه مبــدا و معــاد اســت امــا در ســور مدنــى ضمــن تاکیــد ب
محــور، بــه تربیــت مؤمنیــن مى پــردازد و اعمــال ایشــان را ـ از شــرك و آلودگى هــاى 
دیگــرـ تنزیــه مى کنــد. پــس از پیراســتن اندیشــه و بــاور آدمیان از شــرك ـ کــه بیمارى 
شــایع و مزمــن مکیــان بــودـ اکنــون زمــان آن رسیده اســت کــه مســلمانان نوایمــان، بــه 
آداب صحیــح اخالقــى و اجتماعــى تربیــت شــده و اعمال شــان را نیــز از شــرك بزداینــد 
ــذارى  ــهر قانون گ ــه، ش ــرد. مدین ــى را فرا گی ــون اجتماع ــه قان ــدى ب ــم و پاى بن و نظ
ــاد و  ــى نه ــج رو به فزون ــلمانان به تدری ــداد مس ــه تع ــه این ک و تشــریع اســالم اســت چ
جامعــه اى تشــکیل شــد کــه بــراى ادامــه  حیــات خــود، نیازمنــد وضــع قوانیــن بــود. 
بنابرایــن ســور مدنــى ـ  عــالوه بــر تأکیــد بــر محور هــاى اعتقــادى ـ عهــده دار تشــریع 
ــا  ــه مؤمنیــن اســت و خطــاب «ی و قانون گــذارى اســت. غالــب ســور مدنــى خطــاب ب
ایهــا الذیــن آمنــوا»، تکریــم و بزرگداشــت ایشــان اســت، تکریــم کســانى که نخســتین 
ــد. موضوعــات و مضامینــى کــه  ــروان پیشــتاز او بودن ــر(ص) و پی ــه پیامب ــد گان ب گرون
ایــن آیــات حامــل آن اســت، مضامینــى عــام و فراگیــر اســت و همــه  مکلفــان را شــامل 
ــد در ایــن  ــل تعمیــم اســت. خداون ــى، قاب ــه کــه ســایر اوامــر قرآن مى شــود، همان گون
خطاب هــا ـ  بــا آموختــن آداب خــرد و کالن ـ تجربــۀ دینــدارى مؤمنیــن را در جهــات 
ــیدن  ــه کمال بخش ــان را ب ــى، ایش ــرات پى درپ ــا تذک ــى مى بخشــد و ب ــون، فزون گوناگ
ــد  ــف از چن ــرآن، کاش ــن در ق ــرر مؤمنی ــاى مک ــد. خطاب ه ــه فرا مى خوان ــن تجرب ای
ــه  ــدگان، ک ــروه ایمان آورن ــان نیســت و گ ــه زب ــرار ب ــط اق ــان فق ــت اســت: ایم حقیق
ســخنان رســول اســالم را تصدیــق و بــاور داشــته اند پیوســته اعمالشــان مــورد مؤاخــذه 

بررسِى آیین خطاب و گفتگو در قرآن
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قــرار مى گیــرد و حتــى به واســطۀ ســخنى بى کــردار یــا گفتــارى بــدون عملــى مــورد 
ــف  ــى ظرای ــت حت ــئولیت آفرین اس ــان مس ــوند. ایم ــع مى ش ــش واق ــاد و نکوه انتق
اخالقــى ماننــد جــاى گشــودن در محافــل و مجالــس بــراى تــازه واردان ورود بــه خانــۀ 
ــا رخصــت و ســالم از ســوى مؤمنیــن بایــد رعایــت شــود. مؤمــن بى نیــاز از  دیگــران ب
ــرآن نکوهشــى گــران را متوجــه مؤمنیــن  ــاد پیاپــى نیســت، چنان کــه ق تذکــر و انتق
ــران،  ــید (آل عم ــران نباش ــد کاف ــد و مانن ــت نکنی ــر(ص) خیان ــه پیامب ــه ب ــد ک مى کن

156) و کمک هــاى مالــى خــود را بــه منــت آلــوده نکنیــد (بقــره، 264) و ...
بررســى موضوعــى ایــن خطــاب: آیاتــى کــه حامــل خطــاب «یــا ایهــا الذیــن آمنــوا» 
اســت ـ در حقیقــت ـ قانونــى مــدون و منشــورى جامــع، بــراى جامعــۀ نو بنیان اســالمى 
اســت. این منشــور، حــاوى اصــول و کلیاتــى اســت کــه در تمــام جوامــع و ادوار قابــل 
اجــرا اســت. اصولــى ماننــد پاى بنــدى بــه عدالــت (نســاء، 135)، انفــاق (بقــره، 254)، 
ــن  ــه  قوانی ــدى ب ــزام و پاى بن ــران، 130)، الت ــوب (آل عم ــادى مطل ــام اقتص ــاد نظ ایج
ــتن دارى ــر و خویش ــره، 178، 183)، صب ــواب آن (بق ــاى ص ــه و باور ه ــدون جامع م

ــه آداب دینــدارى  ــزام ب ــره، 208) الت ــه صلــح و امنیــت (بق ــره، 278) پاى بنــدى ب (بق
(مــاده، 1،2،6،8،) و... از جملــه اصــول پایــدار، مانــا اجــرا بــراى تمــام جوامــع اســالمى 

در دوره هــاى مختلــف اســت. 

خطاب و گفتگو، میان مخلوقات و خدا
قــرآن نه تنهــا ســخنان یک طرفــۀ خــدا، کــه روایــت ســخن گفتــن دو ســویۀ پیامبــران، 
ــرآن، گاه خــدا  ــا در ق ــن گفتگو ه ــر ای ــا خداســت. آغاز گ ــدگان ب فرشــتگان و ســایر بن
و گاه بندگان انــد. در شــمارى از آیــات قــرآن خداونــد بنــدگان را مخاطــب خــود قــرار 
داده و پاســخ ایــن خطــاب از ســوى مخاطبیــن ذکــر شده اســت و در برخــى آیــات نیــز 
بنــدگان، خــدا را مــورد خطــاب قــرار داده انــد کــه بــا ذکــر پاســخ خداونــد، ایــن خطــاب 
بــه گفتگــو تبدیــل شده اســت. این گونــه آیــات، روایتــى از گفتگــو ى دو ســویۀ بنــدگان 
و خداســت. خطاب هــاى بنــدگان بــه خــدا در قــرآن کــه اصطالحــاً «دعــا»  (یانیایــش) 
نامیــده مى شــود. به اعتبــار پاســخ بــر ســه نــوع اســت: گاه گفتگویــى دو ســویه ، یعنــى 
ــه  ــا پاســخ اند (بقــره، 260؛ اعــراف، 155ـ156، و...)؛ در مــواردى نیــز فقــط ب همــراه ب
ــا غیرمســتقیم) اشــاره شده اســت (صافــات، 100و  اجابــت ایــن نیایش هــا (مســتقیم ی
ــا مســکوت و  ــن خطاب ه ــز ای ــاء، 83 و 84؛ شــعراء، 18 و19و ...)؛ گاهــى نی 101؛ انبی
بــدون پاســخ عنــوان شــده اند (ص، 35؛ اعــراف، 151 و...). نبایــد نادیــده انگاشــت کــه 
ــد چــون  ــع نوعــى پاســخ اســت، چنان کــه برخــى گفته ان ــز در واق ــد نی ســکوت خداون
خداونــد بــه بندگان نــش امــر فرمــوده کــه: «ادعونــى اســتجب لکــم»، اســتجابت وعــده 
ــرآن ذکــر کنــد، بنابرایــن  اوســت و معقــول نیســت کــه دعــاى غیر مســتجابى را در ق
ــود.  ــر ش ــد ذک ــا بای ــتجاب بودن دع ــت. و غیر مس ــتجابت اس ــر اس ــل ب ــکوت او دلی س
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ــد،  ــار کن ــى ســکوت اختی ــر مخاطــب گاه ــز، اگ ــانى نی ــاورات انس ــات و مح در مکالم
ــى در  ــور آدم ــن، حض ــد. عالوه بر ای ــد ش ــخى او نخواه ــخنى و بى پاس ــر بى س ــل ب حم
ــد  ــرف باش ــده  ص ــه گوین ــش، اگر چ ــتى ها و نیاز های ــى کاس ــى و بازگوی ــر بزرگ محض

نیــز مغتنــم خواهــد بــود.

گفتگوى پیامبران با خدا 
بخــش وســیعى از گفتگــوى بنــدگان بــا خــدا (در قــرآن) ویــژة انبیاســت و دعــا در واقــع، 
ارمغــان انبیاســت. چــه ارمغــان و دســتاوردى از ایــن برتــر و باالتــر کــه آدمــى بیامــوزد 
بــدون واســطه بــا خــداى خــود ســخن گویــد. بشــرى کــه بــراى ارتبــاط و گفتگــو بــا 
خــداى خویــش و در خواســت رحمــت و عفــو او ســال هاى متمــادى بت هــا را واســطه 
ــد  ــر را آموخته ان ــن بش ــران هم چنی ــت. پیامب ــدد مى گرف ــان م ــى داد و از آن ــرار م ق
کــه از همــه چیــز بــا خــدا ســخن گویــد. ایــن ســخن گفتــن گاه بــا نوعــى درخواســت 
حاجــت همــراه اســت و گاه صــرف گفتگو ســت. آدمیــان پیــش از آن کــه از طریــق دیــدن 
به وجــود یکدیگــر پى ببرنــد، مى تواننــد از طریــق گفــت و شــنود بــه وجــود هــم یقیــن 
ــا گفــت و شــنود هاى مکــرر بــه وجــود خداونــد یقیــن داشــتند و بشــر  کننــد. انبیــا ب
ــد  را نیــز چنیــن آموختنــد. انســان ها، دعایــى غریــزى و در خواســت هایى فطــرى دارن
یعنــى به هنــگام بــروز ســختى و مشــکالت، بــه زبــان فطــرت از پــروردگار خــود حاجــت 
ــرى  ــاز فط ــن نی ــس، 12؛ روم، 32 و...). ای ــر، 8، 49؛ یون ــام، 63؛ زم ــد (انع مى طلبن
نبایــد بــا گفتگــو خلــط شــود، زیــرا گفتگــو امــرى اختیــارى و انتخابــى اســت و شــکل 
ــن دو، عمــوم و  ــدة دعــاى فطــرى و طبعــى اســت رابطــۀ ای ــه و صــورت بالن ارتقا یافت
خصــوص مطلــق اســت نــه تطابــق و تماثــل. پیامبــران، آن نیــاز فطــرى را پــرورش داده 
و در گفتگــو متجلــى ســاخته اند. در مکتــب انبیــا، دعــا عــالوه بــر طریقــت موضوعیــت 

یافته اســت. 

خطاب گروه هاى مختلف بندگان به خدا 
به جــز مناجــات انبیــاء، مناجــات افــراد و گروه هــاى دیگــرى نیــز در قــرآن آمده اســت، 
ــه نام شــان  ــا ب ــا غیرمســتقیم) معرفــى شــده اند و ی ــر (مســتقیم ی ــرادى کــه پیش ت اف
ــبأ،  ــل س ــون، اه ــاحران فرع ــوت، س ــپاه طال ــون: س ــى چ ــارت رفته اســت. گروه های اش
ــون: همســر  ــرادى چ ــن)، و اف ــا تابعی ــار (ی ــون، نصــارى، اصحــاب کهــف و انص حواری
عمــران، مریــم، همســر فرعــون و بلقیــس (ملکــه ســبأ). اینــان بــا خــداى خــود، حدیــث 
دل گفته انــد و در پــى حاجــات و مشــکالت گوناگــون، دســت بــه دعــا برده انــد. چنان کــه 
ســپاه طالــوت در رویارویــى بــا ســپاه عظیــم جالــوت، خطــاب بــه خــداى خــود چنیــن 
مى گویــد: قالــو ربنــا افــرغ علینــا صبــرا و ثبــت اقدامنــا و انصرنــا علــى القــوم الکافریــن 
(بقــره، 250) و حواریــون، یــاران مخلــص عیســى پــس از اعتــراف بــه ایمــان (بــه خــدا 

بررسِى آیین خطاب و گفتگو در قرآن
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ــد. (آل عمــران، 53،83) و  و رســولش) در خواســت حضــور در جمیــع شــاهدین را دارن
ســاحران فرعــون پــس از ایمــان بــه موســى و در پــى تهدید هــاى خوف انگیــز فرعــون 
مى گویــد: «ربنــا افــرغ علینــا صبــرا و توفنــا مســلمین» (اعــراف، 126). اصحــاب کهــف 
به هنــگام پناه بــردن بــه غــار، در خواســت رحمــت و هدایــت از خــدا دارنــد (کهــف، 10)
و اهــل ســبا کــه در وفــور نعمت و غفلــت غرقه گشــتند، با دعایــى نا بخردانه (ســبأ، 19)،

امــر را بــر خــود دشــوار و در واقــع عــذاب و هــالك (خــود را) نمودنــد. دیگــر مناجــات 
متعلــق بــه ایــن گــروه (اعــالم)، مناجــات انصــار اســت (حشــر، 10) کــه در آن، ایشــان 
ضمــن در خواســت آمــرزش بــراى خــود و برادران شــان (مهاجریــن)، مهم تریــن 
ــو قلبهایشــان، از حقــد و حســد و عــدوات اســت ـ طــرح  تقاضــاى خــود را ـ کــه خل
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــن دانن ــه (حشــر، 10) را مناجــات تابعی ــن آی ــز ای ــد. برخــى نی مى کنن

ــت. ــر شده اس ــرآن ذک ــز در ق ــرس نی ــوى خدا ت ــار بان ــات چه ــار و مناج ــن، گفت ای
ًرا  همســر عمــران: إِْذ َقالـَـِت اْمــَرأَُت ِعْمــَراَن َرِبّ إِنـِّـی نـَـَذْرُت لـَـَک َمــا فـِـی بَْطِنــی ُمَحَرّ
ــى  َّ ــْت َربِّ أَن ــم: َقالَ ــران، 35)؛ مری ــُم (آل عم ــِمیُع الَْعلِی ــَت الَسّ ْ ــَک أَن َّ ــی  إِن ــْل ِمِنّ َفَتَقَبّ
ُ یَْخلـُـُق َمــا یََشــاُء إَِذا َقَضــى أَْمــًرا  یَُکــوُن لـِـی َولـَـٌد َولـَـْم یَْمَسْســِنی بََشــٌر َقــاَل َکَذلـِـِک اهللاَّ
ــْرَح   ََّمــا یَُقــوُل لـَـُه ُکــْن َفَیُکــوُن (آل عمــران، 47)؛ ملکــه ســبأ: ... قِیــَل لََهــا اْدُخلـِـی الَصّ َفإِن
ٌد ِمــْن َقَواِریــَر ۗ  ــًة َوَکَشــَفْت َعــْن َســاَقْیَها ۚ َقــاَل إِنـَّـُه َصــْرٌح ُمَمــَرّ ــا َرأَتْــُه َحِســَبْتُه لَُجّ َفلََمّ
ِ َرِبّ الَْعالَِمیــَن (نمــل، 44)؛ ِّــی َظلَْمــُت نَْفِســی َوأَْســلَْمُت َمــَع ُســلَْیَماَن ِهللاَّ َقالَــْت َرِبّ إِن
ُ َمَثــًال لِلَِّذیــَن آَمُنــوا اْمــَرأََت فِْرَعــْوَن إِْذ َقالـَـْت َرِبّ ابـْـِن لـِـی  همســر فرعــون: َوَضــَرَب اَهللاّ
الِِمیــَن  ــْوِم الَظّ ــَن الَْق ِنــی ِم ــِه َونَِجّ ــْوَن َوَعَملِ ــْن فِْرَع ِنــی ِم ــِة َونَِجّ ــا فِــی الَْجَنّ ــَدَك بَْیًت ِعْن

ــم، 11).  (تحری

فرهنگ نیایش در قرآن 
ــا  ــدا و ی ــه خ ــدگان ب ــاب بن ــان خط ــده دار بی ــم، عه ــرآن کری ــیارى از ق ــات بس  آی
ــاً  ــا، غالب ــا و گفتگو ه ــن خطاب ه ــردم با خــدا اســت. ای ــف م گفتگــوى قشــر هاى مختل
بــا الفــاظ «رب» و «ربنــا» آغــاز شــده اند و مــوارد معــدودى نیــز بــا تعبیــر «اللهــم» و 
«ســبحانک» بــه کار رفته اســت. گاهــى نیــز، خطــاب بنــدگان بــه خــدا بــدون اســتفاده 
از الفــاظ تشــریفاتى (رب، ربنــا و...) اســت کــه یکــى از زیبا تریــن ایــن مــوارد خطــاب 
آدمیــان بــه خــدا در ســوره حمــد اســت. در ایــن ســوره کــه سراســر، گفتگــوى بنــده 
بــا خــدا اســت آدمیــان، بــدون هیــچ تشــریفاتى از خداونــد در خواســت مى  کننــد کــه: 
«اهدنــا الصــراط المســتقیم». در پــاره اى از خطاب هایــى کــه در آن ابــزار خطــاب (رب، 
ربنــا و ...) بــه کار رفته انــد، پــس از ایــن الفــاظ، ســاختار امــر و نهــى آمده اســت، ایــن 
ــزار خطــاب،  ــز پــس از اب ــه اســت. گاه نی ــاً حامــل در خواســت و مطالب ــا غالب خطاب ه
ــز، گاه از  ــارات غیر امــرى نی ــا اســتفهامى آمده اســت. اگر چــه عب ــارى و ی جمــالت اخب
در خواســت و طلــب کنایــه دارد، امــا همــۀ ادعیــه قرآنــى در خواســتى و مطالبانه نیســت. 
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بــا بررســى دقیــق عبــارات و آیــات دعایــى قــرآن، مى تــوان گفــت نیایش  هــاى قرآنــى 
ــز و  ــه؛ ب) اعتراف آمی ــف) در خواســتى و مطالبان ــر ســه قســم اند: ال ــوا ب از حیــث محت

ــه.  ــکوه آمیز و معترضان ــه؛ ج) ش مقران

گفتگوى خدا و فرشتگان 
خداونــد در آن روز، عابدیــن و معبودیــن را محشــور کــرده و آن هــا را مــورد پرســش قــرار 
مى دهــد. او در حضــور کافــران از فرشــتگان مى پرســد: اینــان، شــما را مى پرســتیدند؟

(سبأ، 40-41) 
ایــن پرســش، ماننــد پرسشــى اســت کــه خداونــد در روز جــزا، از حضــرت مســیح 
ــه همــۀ  ــد، ب ــرا خداون ــم و آگاهــى نیســت زی ــراى حصــول عل ــد و در حقیقــت ب مى کن
امــور و از آن جملــه ایــن امــر کــه فرشــتگان، معبــود برخــى زمینیــان قــرار گرفته انــد، 
عالــم و آگاه اســت. پرســش او، از رضایــت ایشــان اســت تــا به این وســیله هــم فرشــتگان 
ــد  ــد نا امی ــان دارن ــفاعت آن ــه ش ــد ب ــت امی ــه بى جه ــانى ک ــم کس ــوند و ه ــه ش تبرئ
شــوند. مالئکــه در پاســخ گوینــد کــه: مــا بــا وجــود علــم بــه ربوبیــت تــو، راضــى بــه ایــن 
عبــادت نبودیــم، لکــن ایشــان شــیطان و یارانــش را مى پرســتیدند و در واقــع بــه پیــروى 
ــن  ــى را بی ــه مواالت ــیله هر گون ــد و به این وس ــادت مى کردن ــا را عب ــا م ــت آن ه وى اطاع
ــل  ــن به این دلی ــه ج ــان ب ــادت آن ــبت عب ــا نس ــد، ام ــب مى کنن ــان تکذی ــود و ایش خ
ــا  ــد در آن روز، نه تنه ــى بوده ان ــتان، راض ــتش بت پرس ــه پرس ــن ب ــۀ ج ــه طایف ــت ک اس
ــا عــذاب  ــه یکدیگــر نمى رســانند و مالــک شــفاعت و ی عابدیــن و معبودیــن فایدتــى ب
ــود  ــع خ ــى از تاب ــر متبوع ــود، و ه ــوع خ ــى از متب ــر تابع ــه ه ــتند، بلک ــر نیس یکدیگ
ــرآن،  ــو در ق ــن گفتگ ــان ای ــراد از بی ــوت، 25). م ــر، 14؛ عنکب ــد (فاط ــزارى مى جوی بی
تبییــن فضایــل انســان بــر ســایر خالیــق و هدفمنــدى آفرینــش اوســت. فرشــتگان، اولین 
پایه گــذاران جــدل هســتند آن جــا کــه گفتنــد «انجعــل فیهــا مــن یفســد فیهــا و ...»،

گر چــه مــراد ایشــان، اعتــراض بــر خــدا، و آفرینــش او نبــود و ایــن ســخن را بــر وجــه 
اســتعالم و پى جویــى حکمــت آفرینــش انســان گفتنــد، برخــى معتقدنــد ذکــر پــاره اى 
ــه محــاوره خــدا و فرشــتگان)، جنبــۀ آموزشــى و تعلیمــى  ــرآن (از جمل محــاورات در ق
ــم و قادر مطلــق اســت و حکیمــى اســت کــه  ــد، عال ــرا خداون ــراى مخاطبیــن دارد زی ب
ــود.  ــع نمى ش ــؤال واق ــورد س ــچ گاه م ــد و هی ــام نمى ده ــل، انج ــث و بى دلی کارى عب
بنابرایــن ذکــر این گونــه محــاورات بــراى تربیــت آدمیــان اســت کــه گفتگــو را به عنــوان 
شــیوه اى مؤثــر و فراگیــر بــراى بیــان مقاصــد خــود در نظــر گیرنــد. ایــن گفتگــو، نمونــه 
و مصداقــى بــراى جــدال نیکوســت جدالــى کــه در آن آدمیــان را مى آمــوزد کــه از روى 
علــم و اســتدالل، ســخن گفتــه و آن چــه را بــه آن علــم ندارنــد بــر زبــان نیاورنــد و نیــز 
مــراد خداونــد از بیــان ایــن گفتگــو، تذکــر  ایــن نکتــه اســت کــه علــم، مهم تریــن فــارق 
ــد  ــات گفته ان ــن آی ــایر موجــودات اســت مفســرین در تفســیر ای ــان و س ــز آدمی و ممی

بررسِى آیین خطاب و گفتگو در قرآن
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نقد آثار جدید

ــین او در  ــه جانش ــد ک ــر مى ده ــى خب ــش کس ــتگان را از آفرین ــد فرش ــى خداون وقت
ــودى  ــته اند موج ــا مى دانس ــت گوی ــان اس ــان مردم ــت می ــم عدال ــراى تحکی ــن ب زمی
ــن،  ــد، بى شــک در زمی ــهوى باش ــى و ش ــواى عصب ــب از ق ــه مرک ــادى ک ــى و م زمین
فســاد و خون ریــزى خواهــد کــرد، از ســوى دیگــر، خلیفــه بایــد نمایان گــر ویژگى هــا و 
صفــات مســتخلف باشــد و ایــن موجــود زمینــى آمیختــه بــا نقــص و عیــب، نمى توانــد 
آیینــۀ وجــودى، منــزه از عیــب و نقــص باشــد. آنــان از حکمــت ایــن خلقــت، پرســتش 
ــه  خــود در  ــوان خلیف ــن موجــودى به عن ــروردگارا؛ ســر آفرینــش چنی ــه پ ــد ک مى کنن
ــرا تســبیح و  زمیــن، چیســت؟ اگــر مــراد عبــادت توســت کــه مــا انجــام مى دهیــم زی
تقدیــس، نمــودى از صفــات خدایــى توســت نــه فســاد و گنــاه خداونــد، ســخن ایشــان 
را کــه شــامل تقبیــح آدمیــان و تقدیــس خــود بــود، نفــى و تکذیــب نکــرد، لکــن چنیــن 
ــه امــورى آگاهــم کــه شــما از آن بى اطالعیــد! در ایــن خلقــت ـ  پاســخ گفــت: مــن ب
با وجــود مفاســدى کــه ذکــر گردیــد ـ مصلحــت ارجحــى اســت و آن، تحمــل و ایفــاى 
ــزرگ  ــده و ب ــدر ارزن ــت، آن ق ــن مصلح ــد! ای ــما از آن ناتوانی ــه ش ــئولیتى اســت ک مس
ــزرگ  ــرادى ب ــان، اف ــن آدمی ــن همی ــد. در بی ــران مى کن ــد را جب ــه آن مفاس ــت ک اس
ــه گمــان  ــن، شــهدا، صالحیــن و ... یافــت مى شــوند اگــر شــما ب ــاء، صدیقی چــون انبی
ــه  ــد)، ب ــد و خون ریزى ن ــان ها مفس ــه انس ــتید (ک ــادق هس ــار ص ــن گفت ــود، در ای خ
ــر ایــن  ــارت، اشــعار ب اســمایى کــه آدم را از آن با خبــر ســاختم، آگاهــم ســازید این عب
ــى، الزمــه اش  ــرا چنیــن ادعای ــود، زی دارد کــه ادعــاى فرشــتگان، ادعــاى صحیحــى نب

داشــتن علــم اســت. 

گفتگوى شیطان با خدا  
شــیطان از گــروه جنیــان اســت (کهــف، 50) کــه خداونــد او را مســتکبر، کافر و دشــمن 
آشــکار بشــر نامیــد (ص، 71ـ74؛ بقــره، 34، 168ـ 169، و...) اول کســى کــه در مقابــل 
خــدا، جــدل نا حــق (در قــول) و سرکشــى (در عمــل) پرداخــت ابلیــس بــود. تفــاوت او 
بــا فرشــتگان ایــن بــود کــه فرشــتگان در عمــل، مرتکــب عصیــان نشــدند و بــا ســؤال 
خــود، توضیــح و تبییــن مصلحــت آفرینــش آدم را جویــا شــدند ، امــا ابلیــس، در عمــل 
بــه سرکشــى و عصیــان پرداخــت. ســبب اصلــى امتنــاع ابلیــس از ســجده بــر آدم، گمان 
ــه  ــراف، 12؛ ص، 76؛ اســراء، 61) نســبت ب ــودن خلقتــش (اع ــر خیریــت و برتر ب وى ب
ــل  ــر مفضــول، نادرســت و بى دلی ــان او، ســجده فاضــل ب ــه به گم ــود. چــه این ک آدم ب
ــرار داد. نتیجــۀ اســتکبار او (در اطاعــت از  ــل نــص ق ــاس فاســد را در مقاب ــود. او قی ب
ــراج او از  ــان اخ ــه فرم ــگام ک ــراف، 13) و در آن هن ــود (اع ــت ب ــرد از بهش ــدا)، ط خ
بهشــت صــادر شــد، در خواســت مهلــت تــا روز قیامــت کــرد (اعــراف، 14ـ15). خداونــد، 
در خواســت او را پذیرفــت، آن گاه ابلیــس، حقــد و عــداوات خــود را بــر آدم و فرزنــدان 
ــینم  ــت مى نش ــن بندگان ــردى در کمی ــم ک ــون گمراه ــت: چ ــاخت و گف ــکار س او آش
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ــار  ــرده و دچ ــبه ک ــان متش ــر آن ــر را ب ــراف، 16)، ام ــم ( اع ــراه مى کن ــا را گم و آن ه
ــراف، 17). ــت (اع ــى یاف ــاکر خواه ــا را غیر ش ــب آن ه ــو غال ــم و ت ــان مى کن تردید ش

و دگر بــار، تهدیــد کــرد کــه چــون گمــراه و نا امیــدم ســاختى ـ جــز مخلصیــن ـ همــه 
را گمــراه خواهــم کــرد.

ارزیابى
موضــوع کتــاب حاضــر، بررســى جایــگاه گفتگــو در قــرآن کریــم اســت. هــدف کلــى 
نویســنده از ایــن پژوهــش، تحلیــل موضوعــى اجتماعــى و فرهنگــى و برداشــتن گامــى 
جهــت رشــد و اعتــالى فرهنــگ دینــى جامعــه اســت. کتــاب در چهــار فصــل تنظیــم 
شده اســت کــه در هــر فصــل جنبــه اى از وجــوه مختلــف گفت و گــو بســط داده 
شده اســت. زبــان اثــر علمــى و ســاده اســت و بنــا بــه ضــرورت بحــث، مطالــب مســتند 
بــه آیــات و احادیــث شده اســت. ویژگــى شــاخص اثــر، جامعیــت پژوهــش و تازه بــودن 

موضــوع تحقیــق اســت.
ــه  ــزوم ب ــورت ل ــون در ص ــیر گوناگ ــر تفاس ــالوه ب ــات، ع ــۀ آی ــرح و ترجم در  ش
ــاهى،  ــوى، خرمش ــد، مجتب ــان فوالدون ــه آقای ــه ترجم ــف (از جمل ــاى مختل ترجمه ه
ترجمــه  متــن،  برگزیــده  ترجمــه  لکــن  گردیــد،  مراجعــه  و...)  مکارم شــیرازى 
عبد المحمد آیتــى مى باشــد. اســتناد نگارنــده در تمیــز ســور مکــى و مدنــى بــه 
ــى از  ــدوى راد در یک ــر مه ــاى دکت ــاب آق ــد جن ــق ارجمن ــه محق ــت ک ــتى اس فهرس
ــه چــاپ رسیده اســت.  ــد کــه در آخــر کتــاب ب ــه کرده ان جزوه هــاى درســى خــود ارائ
تقســیم بندى و شــرح آیــات، بــا  مراجعــه بــه تفاســیر بى شــمارى صــورت 
ــا  ــا اکتف ــاره اى از آن ه ــر پ ــار) به ذک ــل اختص ــن (به دلی ــه در مت ــت. اگر چ گرفته اس
شده اســت و برخــى از آراء مفســرین نیــز در پاورقى هــا (بــراى اســتفاده دانش پژوهــان) 
ــه پرداخــت  ــوده ب ــدد ب ــوع در ص ــن موض ــاب ای ــا انتخ ــده ب ــر گردیده اســت. نگارن ذک
ــالى  ــى در جهــت رشــد و اعت ــارده و گام ــى، همــت گم ــى ـ فرهنگ ــى اجتماع موضوع
ــش را ــن پژوه ــه ای ــزم آن دارد ک ــه ع ــا ک ــر دارد و از آن ج ــه ب ــى جامع ــگ دین فرهن
ـ به طــور گســترده ترـ ادامــه دهــد، نقــد و پیشــنهاد پژوهشــگران را مغتنــم و مشــکور 

ــت.  ــراى آن اس ــاده رویى پذی ــا گش ــمارد و ب مى ش
ــت.  ــد اس ــویه و هدف من ــى دو س ــخن گفتن ــتار) س ــن نوش ــو (در ای ــراد از گفتگ م
ــتفاده  ــف اس ــاى مختل ــا و روش ه ــا، از طرح ه ــاختار گفتگو ه ــاى س ــم در بن قرآن کری
ــا  ــال و متناســب ب ــاى ح ــه مقتض ــوع ب ــلوب هاى متن ــا و اس ــن روش ه کرده اســت. ای
ســیاق کالم اســت. گفتگــو در قــرآن گاه جایگزیــن نقــل و روایــت اســت و بیانــى گویــا 
ــرآن  ــا و حقایــق مهــم و در خــور توجــه اســت. محــاورات داســتانى ق و بلیــغ از پیام ه
غالبــاً از ایــن نــوع اســت. از  ســوى دیگــر گفتگــو در قــرآن، گاه به عنــوان روشــى برتــر 
ــه  ــد اســت. در این گون ــردم و خداون ــا م ــاط ب ــون و ارتب ــکار گوناگ ــا اف ــه ب ــراى مقابل ب

بررسِى آیین خطاب و گفتگو در قرآن
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ــت.  ــل اس ــور تأم ــیار در خ ــز بس ــو نی ــیوه ى گفتگ ــه ش ــوع ک ــا موض ــا نه تنه گفتگو ه
ــاى  ــه گفتگو ه ــدا از جمل ــا خ ــدگان ب ــوى بن ــز گفتگ ــردم و نی ــران و م ــوى پیامب گفتگ
روشــمند قرآنــى اســت کــه در آن، گفتگــو (فى نفســه) اصالــت داشــته و تنهــا، ظرفــى 
بــراى بیــان پیام هــاى قرآنــى نیســت. مقصــود نگارنــده در ایــن جســتار، طــرح و شــرح 
موضــوع گفتگو هــاى قرآنــى نیســت، امــا آن جــا کــه موضــوع و شــیوه  گفتگــو بــا هــم 

ــت.   ــادرت ورزیده اس ــر آن مب ــه ذک ــز ب ــد نا گری ــت نا پذیر دارن ــدى گسس پیون
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چکیده
معناشناســى میدان هــاى معنایــى بررســى معانــى واژه هــا در یــک حــوزه معنایــى اســت کــه 
ــه  ــه اى ک ــد؛ به گون ــامان مى یاب ــط س ــم مرتب ــه اى مفاهی ــه مجموع ــه ب ــا توج ــا ب در آن معن
ــن  ــب مت ــود. بدین ترتی ــه مى ش ــر گرفت ــامان مند درنظ ــتگاه س ــک دس ــن روش ی ــن در ای مت
ــود. واژه هــا، ســاختار، ســیاق، و ارتباطــات  انعکاس دهنــده جهان بینــى آفریننــده آن خواهــد ب
درون متنــى نشــان دهنده ســاختمان اندیشــه و ارتباطــات درونــى آن اســت. اثــر حاضــر در دو 
بخــش مباحــث نظــرى و مباحــث کاربــردى توســط نگارنــده تنظیــم گردیــده تــا نقایــص موجود 
در نگاشــته هاى ناظــر بــه روش میدان هــاى معنایــى را رفــع کنــد. بخــش مباحــث نظــرى بــه 
ــاى  ــد و تکنیک ه ــان قواع ــى و بی ــات قرآن ــرد در مطالع ــن رویک ــى ای ــح مبان ــن و توضی تبیی
کاربــردى روش معناشناســى میدان هــاى معنایــى پرداخته اســت و در بخــش کاربــردى 

نمونه هایــى در به کارگیــرى ایــن روش ارائــه شده اســت.

کلیدواژه
قرآن، معنا، معناشناسى، تکنیک کاربردى

مقدمه
روش معنا شناســى میدان هــاى معنایــى به عنــوان نخســتین روش معنا شناســى جدیــد در 
قــرآن و حدیــث نخســتین بار از ســوى ایزوتســو در قــرآن به صــورت کاربــرى مطــرح شــد 
ــار  ــات به ب ــرآن و روای ــن رویکــرد معنا شناســى در ق ــا ای ــى ب ــات فراوان ــى آن تحقیق و درپ
ــات  ــجم در مطالع ــى و منس ــورت عملیات ــن روش به ص ــود ای ــال، الزم ب ــت. با این ح نشس
ــرآن و  ــان در ق ــدا و انس ــون خ ــو هم چ ــاب ایزوتس ــود. کت ــرى ش ــى پى گی ــى و روای قرآن
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مفهــوم ایمــان در کالم اســالمى کــه منابــع اصلــى ایــن رویکــرد را تشــکیل مى دهنــد، از 
دو جهــت داراى نقیصــه بــود؛ یکــى در تبییــن مبانــى و دیگــرى در کاربرد ســازى. ایزوتســو 
تنهــا بــه نظریه پــردازى و بومى ســازى آن بســنده کرده اســت و متــن او یــک متــن آموزشــى 
به شــمار نمــى رود و هم چنیــن از برخــى مبانــى غفلــت شده اســت. از ســوى دیگــر، ایزوتســو 
مراحــل کاربرد ســازى را به دقــت در کتــاب خــود منعکــس نکرده اســت، در حالى کــه نیــاز 
دانشــجویان و پژوهش گــران در حــوزه قــرآن و حدیــث مباحــث کاربردى تــر از ایــن روش 
ــه و  ــن بحــث نپرداخت ــه ای ــز به صــورت مســتقل ب ــر نی ــع دیگ ــانه اســت. مناب معنا شناس
ــردى  ــد کارب ــى و چــه قواع ــاى معنای دانشــجویان ـ چــه در تشــخیص چیســتى میدان ه
ــر در دو بخــش «مباحــث نظــرى» و «مباحــث  ــن اث ــد. ای ــه رو بودن ــا مشــکل روب آن ـ ب
ــن و  ــه تبیی ــاب در بخــش مباحــث نظــرى ب ــده کت ــم شده اســت. نگارن ــردى» تنظی کارب
توضیــح مبانــى ایــن رویکــرد در مطالعــات قرآنــى و بیــان قواعــد و تکنیک هــاى کاربــردى 
روش معنا شناســى میــدان معنایــى و نقد هــاى طرح شــده پرداختــه و در بخــش کاربــردى، 

ــه داده اســت. ــن روش ارائ ــرى ای ــى در به کار گی نمونه های

ضرورت و جایگاه معنا شناسى 
ــمندان  ــه دانش ــد ک ــاى دینى ان ــتنباط آموزه ه ــل اس ــع اصی ــث، از مناب ــرآن و حدی ق
ــاى  ــه روش ه ــامان دادن ب ــن رو، س ــد؛ از ای ــتناد مى کنن ــه آن اس ــمند ب ــلمان، روش مس
ــش  ــبب پیدای ــر س ــن ام ــت. ای ــان بوده اس ــه متن پژوه ــاز دغدغ ــن، از دیر ب ــم مت فه
ــا  ــان شده اســت. ب ــى و بی ــث، لغــت، معان ــوم حدی ــى، عل ــوم قرآن علومــى هم چــون عل
ــن  ــم مت ــى در فه ــوان تحول ــا، مى ت ــازى آن ه ــن و بومى س ــاى نوی ــرى روش ه به کار گی
ایجــاد کــرد و بــا کمــک آن روش هــاى رایــج را توســعه داد. اندیشــمندان عرب زبــان، آثار 
ــته اند.  ــى نگاش ــاى معنا شناس ــازى روش ه ــتاى بومى س ــى در راس ــات گونه گون و تألیف

■ رکعى، محمد؛ شــعبان نصرتى. (1396)، میدان 
معنایى در کاربست قرآنى، تهران، پژوهشگاه قرآن 

و حدیث.
شابک: 978-964-493-942-6
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بررسى کتاب میدان معنایى در کاربست قرآنى

ــن، مــورد توجــه  ــه اى روش هــاى نوی بایــد توجــه داشــت کــه بســیارى از مباحــث پای
ــاى  ــه از روش ه ــن بیگان ــاى نوی ــن، روش ه ــت. بنابرای ــلمان بوده اس ــان مس قرآن پژوه
ــا  ــنایى ب ــود دارد. آش ــز وج ــان نی ــان آن ــى می ــد تفاوت های ــتند؛ هر چن ــین نیس پیش
روش هــاى جدیــد کشــف معنــا و میــزان کارآمــدى آن در متــون مقــدس داراى یــک 
ــزام  ــد. ال ــث دور مى گردان ــرآن و حدی ــاحت ق ــز از س ــر را نی ــک خط ــزام اســت و ی ال
ــراد و مقصــود از متــون کمــک مى کنــد.  ــر م ــه فهــم هر چــه بهت موجــود از یک ســو ب
در صورتى کــه روش هــاى جدیــد بتواننــد گــره اى از فهــم مــراد جــدى شــارع بگشــایند 
ــان مصلحــت  ــد از هم ــان دهن ــات نش ــرآن و روای ــى را در ق ــد معنای ــاى جدی و افق ه
بحــث و بررســى روش هــاى ســنتى برخــوردار خواهنــد بــود. از ســویى روش هــاى جدیــد 
فهــم متــن همچــون هرمنوتیــک و برداشــت هاى نادرســت از آن هــا، متــون اســالمى را 
ــه رو کــرده و فرصت هــاى بســیارى را از عالمــان اســالمى  ــا چالش هــا و شــبهاتى روب ب
در دفــاع از قــرآن و حدیــث بــه خــود مصــروف ســاخت. معنا شناســى، روش جدیــدى 
اســت کــه در مقابــل روش هــاى نادرســت فهــم متــون قــرار گرفتــه و پاســخى علمــى 
ــى در  ــب، معنا شناس ــد. بدین ترتی ــه مى کن ــین ارائ ــن پیش ــم مت ــاى فه ــه نظریه ه ب
جنبــه نظــرى خــود از دو مصلحــت ارائه کننــده مبانــى صحیــح فهــم متــن و دفــاع از 

ــل روش هــاى نا کار آمــد برخــوردار اســت. ــون دینــى در مقاب مت

معنا شناسى، ارائه کننده مبانى فهم متن 
دانش هــاى زبانــى از قبیــل نشانه شناســى، زبان شناســى، معنا شناســى و تحقیقــات 
ــازه اى در معنا شناســى و  ــاى ت ــر افق ه ــا در دوران معاص ــه در آن ه ــد صورت گرفت جدی
ــى  ــار علوم ــناختى مهمــى در اختی ــى زبان ش ــد مبان ــون گشــوده اند و مى توانن ــم مت فه
ــى در  ــه معنا شناس ــد. اگر چ ــرار دهن ــتند، ق ــتفاده هس ــورد اس ــن م ــم مت ــه در فه ک
ــدم  ــا ع ــق برخــوردار اســت، ام ــى عمی ــى و مطالعات ــابقه اى طوالن ــان اســالم از س جه
آشــنایى بــا دانش هــاى جدیــد ســبب شــده معنا شناســى اســالمى، متمرکــز در 
ــن رو،  ــد. از ای محدوده هــاى خاصــى شــود و در دوران معاصــر توســعه چشــم گیرى نیاب
علومــى نظیــر تفســیر، حدیــث، فقــه و دیگــر علوم اســالمى کــه بــه فهــم متــن همــت 
ــد  ــى جدی ــد. معنا شناس ــره نبردن ــل به ــور کام ــناختى به ط ــى زبان ش ــد از مبان دارن
ــن  ــد. ای ــه کن ــاى اســالمى ارائ ــراى دانش ه ــدى ب ــى و ضابطه من ــى زبان ــد مبان مى توان
ــور  ــا ام ــانى ب ــه انس ــل اندیش ــوه تعام ــن و نح ــان و ذه ــه زب ــامل رابط ــه ش ــى ک مبان
ــا  ــیر آن ه ــن و تفس ــع دی ــتنباط از مناب ــت، اس ــا در نهای ــود و ی ــون مى ش ــى و مت زبان
ــالمى  ــات اس ــى در مطالع ــد. معنا شناس ــه نا پذیر مى کن ــى خدش ــه مبان ــتند ب را مس
ــن  ــه ای ــت، گر چ ــه بوده اس ــورد توج ــى م ــى و آل ــى مقدمات ــوان علم ــواره به عن هم
دیــدگاه ســبب پــاره اى مشــکالت در معنا شناســى نیــز بــود، از جملــه این کــه در علــوم 
ــا  ــت، ام ــوان معنا شناســى شــکل نگرف اســالمى هرگــز دانشــى مســتقل و اصیــل با عن
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نقد آثار جدید

با این وصــف معنا شناســى مى توانــد نقــش مبنا ســازى در فهــم متــن را به خوبــى 
ایفــا کنــد. بــراى مثــال، یکــى از مهم تریــن علومــى کــه بخش هــاى وســیعى از خــود را 
بــه مباحــث معنا شناســى اختصــاص داده اســت؛ یعنــى علــم اصــول فقــه، همــواره نقــش 
ــد  ــرعى را ضابطه من ــکام ش ــتنباط اح ــته و اس ــده داش ــه را بر عه ــراى فق ــازى ب مبنا س

کرده اســت. 
ــد.  ــک کنن ــى کم ــات دین ــه مطالع ــد ب ــت مى توانن ــه جه ــى از س ــث معنا شناس مباح
ــد  ــد و روش من ــى را نظام من ــات دین ــى، مطالع ــث معنا شناس ــه مباح ــت این ک نخس
مى ســازد. به رغــم این کــه مباحــث معنا شــناختى در ســنت اســالمى مطــرح شــده اند، 
ــد  ــت مى توان ــى از این جه ــد. معنا شناس ــش در نیامده ان ــک دان ــورت ی ــوز به ص ــا هن ام
فهــم مــا را از قــرآن و احادیــث نظام منــد و روش منــد کنــد. دوم، این کــه معنا شناســى 
در مطالعــات دینــى، رفــع انســداد مى کنــد. امــروزه عالمــان دیــن بــا نوعــى انســداد در 
مطالعــات دینــى رو بــه رو هســتند. روش هــاى ســنتى تــا جایــى کــه تــوان داشــته اند بــه 
فهــم آیــات، روایــات و معــارف اســالمى یــارى رســانده اند. در صورتى کــه بخواهیــم فراتــر 
ــب  ــد. به این ترتی ــود ندارن ــد وج ــاى جدی ــن به ســوى روش  ه ــز رفت ــاره اى ج ــم چ بروی
ــى  ــارف دین ــه در مع ــدادى را ک ــى، انس ــى و معنا شناس ــد زبان شناس ــاى جدی دانش ه
ــدى  ــه افق هــاى جدی ــا ب ــع، ســبب مى شــوند ت ــد و در واق ــع مى کنن رخ داده اســت، رف
قــدم بگذاریــم و نــکات جدیــدى را بــه کمــک ایــن روش هــا از آیــات و احادیث به دســت 
آوریــم. البتــه، ایــن بــه معنــاى نفــى روش هــاى ســنتى نیســت؛ زیــرا در معنا شناســى 
ــن، روش  هــاى ســنتى  ــار گــذارده نمى شــوند؛ بنابرای ــه اى به طــور کلــى کن هیــچ نظری
ــه کار  ــا ب ــاى آن ه ــى از مزای ــد و تلفیق ــرار مى گیرن ــد ق ــاى جدی ــل روش ه ــز در ذی نی
ــات و  ــد از آی ــاى جدی ــک روش ه ــه کم ــوان ب ــه مى ت ــوم، این ک ــود. س ــه مى ش گرفت
ــده  ــى زن ــاظ معرفت ــه از لح ــى ک ــه داد. تحلیل های ــرى ارائ ــاى دقیق ت ــات تحلیل ه روای
و پویــا هســتند. مقصــود از برداشــت هاى معرفتــى زنــده، برداشــت هایى اند کــه 
در دســتگاه معرفتــى انســان تأثیر گذارنــد و برداشــت هاى مــرده برداشــت هایى از 
متــون به شــمار مى رونــد کــه در دســتگاه معرفتــى انســان تأثیــرى ایجــاد نمى کننــد. 
مى تــوان آیــه و روایــت را به گونــه اى دریافــت کــه در نظــام فکــرى انســان هیــچ تأثیــر 
و نقــش معرفتــى نداشــته باشــد، امــا گاه نکتــه اى را در مى یابیــم کــه نقــش کلیــدى 
در دســتگاه در دســتگاه معرفتــى پیــدا مى کنــد؛ بنابرایــن، معــارف زنــده نقــش مهمــى 

در مباحــث راجــع بــه تغییــر و تحــول علــوم انســانى ایفــا مى کننــد. 

جایگاه کاربردى معنا  شناسى 
لــزوم باز ســازى دانش هــاى اســالمى، هم چــون تفســیر و فقــه الحدیــث همــواره 
ــر دســته از  ــن رو، ه ــن اندیشــه هاى عالمــان مســلمان بوده اســت. از ای یکــى از مهم تری
ــان، علمــاى علــم اصــول فقــه و مفســران از منظــر خــود برخــى محور هــاى  منطق دان
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معنا شناســى را بررســى کرده انــد. فهــم مــراد و مقصــود از متــون مقــدس مــا را 
ــم.  ــره گیری ــا فرهنــگ دینــى به ــد فهــم متناســب ب ــا از روش هــاى جدی وا مــى دارد ت
ــد به ســوى فهــم  ــدن همــه دانش هایــى کــه دریچــه اى جدی ــرا خوان ــزوم ف ازایــن رو، ل
متــون دینــى مى گشــایند همــواره احســاس مى شــود؛ چــه ســود جســتن از ابزار هــا و 
دانش هــاى جدیــد خــود نوعــى تدبــر روشــمند در آیــات قــرآن و روایــات اهل بیــت(ع) 
ــژه  ــه به وی ــالم صــورت گرفت ــم اس ــه در عال ــى ک ــوى دیگر، نزاع های ــود. از س ــد ب خواه
نزاع هــاى کالمــى و تفســیرى ، نشــان مى دهــد کــه آن هــا در اصــل و اســاس 
ــه  ــان معتزل ــال، نزاع هــاى کالمــى کــه می ــراى مث ــد. ب نزاع هایــى معنا شــناختى بوده ان
ــى ترین  ــرا اساس ــد؛ زی ــناختى بوده ان ــاى معنا ش ــاً نزاع ه ــت، غالب ــاعره رخ داده اس و اش
ــى،  ــه اصول ــاس چ ــه و براس ــث را چگون ــرآن و احادی ــه ق ــوده ک ــن ب ــان ای ــئله آن مس
ــراى تعییــن معانــى واژه هــاى  ــوان از مجــاز ب ــا مى ت ــراى مثــال، آی بایــد معنــا کــرد. ب
ــتند و  ــناختى داش ــى معنا ش ــى ویژگ ــاى کالم ــا نزاع ه ــرد. نه تنه ــتفاده ک ــى اس قرآن
ــیرى و  ــاى تفس ــه نزاع ه ــت ک ــان بوده اس ــناختى پنه ــث معنا ش ــا مباح ــه آن ه ریش
فقهــى نیــز این گونــه بوده انــد. بخــش بســیارى از فقــه در واقــع، بــه ایــن موضــوع بــاز 
ــه و براســاس چــه اصولــى بایــد شــناخت.  ــان فقهــى شــارع را چگون مى گــردد کــه زب
با توجــه به همیــن مشــکالت بــود کــه دانشــمندان، فقــه، علــم اصــول و مباحــث زبانــى 
آن را بنــا نهادنــد. معنا شناســى بــا ارائــه اصــول و قواعــد زبانــى مشــترك مى توانــد بــه 

ــد.  ــى بکاه ــاى علم ــد و از نزاع ه ــون بیانجام ــن از مت ــت هایى نوی برداش

گونه هاى معنا شناسى 
ــوزه  ــث ح ــیارى از مباح ــى رود. بس ــه کار م ــف ب ــى مختل ــى» در حوزه های «معنا شناس
ــه  ــى ک ــع و بحث های ــه وض ــد نظری ــول» مانن ــم اص ــث «عل ــى مباح ــا برخ ــق ی منط
ــناختى  ــت معنا ش ــوند، خصل ــرح مى ش ــول مط ــم اص ــاظ عل ــث الف ــوالً در مباح معم
منطقــى،  معنا شناســى  گونه هــاى  داراى  معنا شناســى  به همین جهــت  دارنــد. 
ــا  ــت؛ ام ــى اس ــناختى و معنا شناســى زبان ــفى، معنا شناســى نشانه ش معنا شناســى فلس
ــود  ــث مى ش ــح از آن بح ــور مصطل ــمانتیک به ط ــا س ــى ی ــه در معنا شناس ــى ک معنای
معنــاى زبانــى معنا شناســى اســت. گونه هــاى معناشناســى شــامل: معنا شناســى 
منطقــى، معنا شناســى فلســفى، معنا شناســى نشانه شــناختى، معنا شناســى زبانــى 

یــا زبان شــناختى مى شــود.
ــه دو  ــا، ب ــخ تحــول معن ــاره تاری ــن بخــش درب ــده در ای تاریخچــه معنا شناســى: نگارن
ــا یکدیگــر ایــن  ــردازد. زبان شناســى اســالمى و غربــى ب ســنت اســالمى و غربــى مى پ
ــى از  ــرآن و معنا شناســى غرب ــان و ق ــد کــه معنا شناســى اســالمى از زب ــاوت را دارن تف
ــنت  ــن دو س ــا، ای ــن تمایز ه ــم ای ــال و به رغ ــا این ح ــرد. ب ــمه مى گی ــفه سر چش فلس

ــد.  ــز دارن ــباهت هایى نی ــى، ش معنا شناس

بررسى کتاب میدان معنایى در کاربست قرآنى



35024

ـــــ ۱۲  ، ـــ ـــ 
ـــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶

نقد آثار جدید

سنت معنا شناسى اسالمى 
ــه نیســت. مســلمانان  ــه مباحــث معنا شــناختى بیگان ســنت و تفکــر اســالمى نســبت ب
ــى  ــب منطق ــان، کت ــى و بی ــو، معان ــرف و نح ــاى ص ــود در کتاب ه ــى خ ــار ادب در آث
و اصولــى، مباحــث گســترده اى در زمینــه معنا شناســى داشــته اند، امــا مطالعــات 
ــد  ــرآن را بای ــوان معنا شناســى مطــرح نشــد. ق ــد تحــت عن ســنتى به صــورت ضابطه من
خاســتگاه زبان شناســى اســالمى دانســت. جاذبــه قــرآن و عالقــه مســلمانان بــه قرائــت 
ــا مســلمانان بــه مطالعــه دقیــق زبــان  صحیــح، تعبیــر و درك اعجــاز آن ســبب شــد ت
ــى،  ــان عرب ــناختى زب ــات زبان ش ــه مطالع ــل اولی ــن رو، در مراح ــد. از ای ــى بپردازن عرب
جنبه کاربــردى آن بــر جنبــه نظــرى غالــب بــود. بیشــتر زبان شناســان اســالمى 
نظیــر ســیبویه و دیگــران ســاختار زبــان را در قالــب نقــش بررســى کرده انــد. در واقــع، 
نقش گرایــى ویژگــى غالــب زبان شناســى اســالمى اســت. بســیارى از مفســران و مورخــان 
بــه این کــه مباحــث زبانــى در زبــان عربــى بــا امیرالمؤمنیــن(ع) آغــاز مى شــود، تصریــح 
ــه  ــى ک ــتین کس ــد: «نخس ــة مى گوی ــة و النهای ــاب البدای ــر در کت ــد. ابن کثی کرده ان
ــن(ع)  ــه آن را از امیر المؤمنی ــود ک ــى ب ــود دوئل ــرد ابو األس ــذارى ک ــو را پایه گ ــم نح عل
ــره  ــان بص ــن زبان شناس ــیبویه از نام آورتری ــاگردش س ــل و ش ــود». خلی ــه ب ــرا گرفت ف
بودنــد. ســیبویه دربــاره دســتور زبــان عربــى کتابــى دقیــق و مفصــل بــا عنــوان الکتــاب 
نوشــت. در ایــن کتــاب مفاهیــم ســاختارى در دســتور زبــان عربــى با عنــوان مقوالتــى 
هم چــون اعــراب و بنــاء مطــرح شــد. مطالعــات معنایــى در زبان شناســى اســالمى ریشــه 
ــه بررســى معنــاى آن پرداختنــد  ــراى درك اعجــاز قــرآن ب ادبــى داشــت. مســلمانان ب
ــه  ــع ب ــن صنای ــت» مطــرح شــد. ســپس ای ــون بالغ ــوان «فن ــا عن ــن بررســى ها ب و ای
ــن  ــم در ای ــا ه ــظ و معن ــه لف ــد. رابط ــیم ش ــع تقس ــان و بدی ــى، بی ــه بخــش معان س
مطالعــات مــورد توجــه قــرار گرفــت به طورى کــه برخــى آن را قــرار دادى و بعضــى آن را 
ــد در خــالل  ــد. ســیر تحــول مطالعــات بالغــى مســلمانان را بای طبیعــى قلمــداد کردن
ــن  ــوزه هم چنی ــن ح ــت. در ای ــرى یاف ــارم، پنجــم و ششــم هجــرى قم ــده هاى چه س
بایــد از افــرادى هم چــون جرجانــى، زمخشــرى، ســکاکى و تفتازانــى نــام بــرد. جرجانــى 
بــا نــگارش دو کتــاب دالئــل االعجــاز و اســرار البالغه تحــول بزرگــى در علــم بالغــت بــه 
ــاس، در  ــد. براین اس ــان مى دانن ــى و بی ــم معان ــر عل ــن رو، وى را مبتک ــود آورد. از ای وج
ــم  ــه معنا شناســى دســتورى (عل ــوط ب حــوزه معنا شناســى اســالمى تمــام مســائل مرب
ــناد  ــال، اس ــون مقتضــاى ح ــى چ ــوند. مباحث ــى) و کاربرد شناســى بررســى مى ش معان
ــواع آن، احــوال مســند و مســند الیه،  ــرى، اســناد حقیقــى و مجــازى، اســتعاره و ان خب
قصــر حقیقــى و اضافــى، قلــب، راه هــاى حصــر مــواردى از معنا شناســى زبانــى هســتند 
کــه در علــم معانــى و بیــان مــورد توجــه بوده انــد و نشــان مى دهنــد کــه معنا شناســى 
اســالمى از غنــاى فــراوان و پیشــینه درخشــانى بهــره مى بــرد. بایــد اعتــراف کــرد کــه 
ــاظ  ــه به لح ــالمى ـ چ ــوم اس ــرو عل ــه در قلم ــاى صورت گرفت ــن بخــش از پژوهش ه ای
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حجــم و چــه به لحــاظ ســطح تحقیــق ـ همگــن نیســتند. در برخــى زمینه هــا از عمــق 
ــاى  ــا قدم ه ــاد تنه ــه در برخــى ابع ــال آن ک ــد، ح ــت تحســین بر انگیزى برخوردارن و دق
ــث  ــى از مباح ــاى مهم ــوان به بخش ه ــه، مى ت ــراى نمون ــت؛ ب ــته شده اس ــه برداش اولی
ــا مباحــث معنا شناســى دارد  ــى ب ــم اصــول اشــاره کــرد کــه ســنخیت فراوان الفــاظ عل
ــت و  ــت و اقســام آن، نســبت دالل ــه دالل ــا، مقول ــد چیســتى معن ــى مانن و در محور های
ــع  ــد منب ــت. و مى توان ــه داده اس ــى ارائ ــى در معنا شناس ــاى بدیع ــم نظریه ه اراده متکل
ــا  ــن حوزه ه ــاى رقیــب در ای ــا نظریه پردازى ه ــش ب ــراى چال ــادى ب ــل اعتم ــى و قاب غن
باشــد. مطالعــات معنایــى مســلمانان تــا ســده هاى هفتــم و هشــتم ادامــه پیــدا کــرد و 
مفاهیمــى نظیــر صــورت و معنــا، داللــت و اطــالق، روابــط معنایــى، معلــوم و مجهــول 
مطــرح شــدند. در واقــع، مفاهیــم ســاختارى و معنایــى هــر دو بــا هــم در مطالعــات بالغى 
لحــاظ شــدند. پــس از آن مطالعــات معنایــى مســلمانان تــا بــه امــروز جنبــه تکمیلــى 
ــود را  ــرفت خ ــه پیش ــى ک ــى غرب ــالف زبان شناس ــت. بر خ ــدا کرده اس ــریحى پی و تش
مدیــون تالش هــاى صــورت گرفتــه در ســده معاصــر اســت. در واقــع، زبان شناســى غربــى 
در ایــن ســده از حــوزه ســنتى خــود خــارج شــد و به صــورت علمــى و نظام منــد مطــرح 
ــاره زبان شناســى اســالمى در  ــى اســت کــه فرصــت پیشــرفت دوب ــن در حال ــد. ای گردی
ــز  ــه متمرک ــناختى اولی ــتاورد هاى زبان ش ــان دس ــر هم ــده، ب ــر به دســت نیام دوره اخی
اســت. به هر حــال، مى تــوان بســیارى از مباحــث زبان شناســى اســالمى را کــه از 
ــن  ــاى نوی ــد و در چار چــوب نظریه ه ــد به صــورت نظام من ــز بر خوردارن ــى نی ــاى کاف غن

ــرد. ــرح ک ــى مط زبان شناس

 سنت معنا شناسى غربى 
اولیــن مطالــب زبان شناســى جهــان را بــه یــک هنــدى بــه نــام پانینــى در ســده ســوم 
یــا چهــارم پیــش از میــالد نســبت داده انــد کــه دســتور زبــان سانســکریت را بــا دقــت 
تدویــن کرده اســت. مطالعــات معنا شناســى در غــرب بــه یونــان باســتان و آراى افالطــون 
ــه مســائل  ــوط ب ــى مرب ــه کل ــوس افالطــون ب ــا بر مى گــردد. رســاله کراتیل ــاره معن درب
زبان شــناختى اســت (روبینــز، ر. اچ: 1370، 39). افالطــون در ایــن رســاله واژه را واحــد 
ــد و رابطــه  ــت مى کن ــان خــارج دالل ــزى در جه ــه چی ــه ب ــت ک ــا در نظــر مى گرف معن
واژه را بــا چیــزى کــه در جهــان خــارج اســت، نشــان مى دهــد. ایــن رابطــه، رابطــه اى 
ــارت  ــوان عب ــاله اى با عن ــون در رس ــاگرد افالط ــطو ش ــى اســت. ارس ــتقیم و طبیع مس
رابطــه میــان واژه و خــارج را قــرار دادى مى دانــد و اعتقــاد دارد کــه اهــل زبــان واژه را 
ــان باســتان مســائل معنا شناســى  ــد. پــس از یون ــه اشــیاء وضــع کرده ان ــراى اشــاره ب ب
ــه الى  ــه ال ب ــت. گر چ ــرح بوده اس ــفه مط ــر فلس ــى نظی ــاى مختلف ــون در حوزه ه تا کن
ــا  ــود، ام ــده مى ش ــناختى دی ــث معنا ش ــقراط مباح ــون و س ــطو، افالط ــث ارس مباح
ــرح  ــى» مط ــام «دانش معنا شناس ــا ن ــش ب ــن دان ــم ای ــده هجده ــه س ــاً در نیم تقریب

بررسى کتاب میدان معنایى در کاربست قرآنى
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شــد و در ســده نوزدهــم به صــورت مســتقل اعــالم وجــود کــرد. با وجــود ایــن از نظــر 
ــوان  ــختى مى ت ــد و به س ــمار مى آی ــن به ش ــًال که ــى کام ــث، دانش ــورد بح ــائل م مس

تاریــخ مشــخصى بــراى آن رائــه کــرد. 
مکاتـب معنا شناسـى: براسـاس چگونگـى تحلیـل و تعامـل معنـا در زبـان، مکتب هـاى 
مختلفـى تا کنـون ظهـور کرده انـد. این مکتب هـا را تقریباً مى تـوان در پنج گروه دسـته بندى 
کرد. معنا شناسـى تاریخى لغوى، معنا شناسـى ساختار گرا، معنا شناسـى زایشى، معنا شناسى 

نو سـاختار گرا و معنا شناسـى شناختى. 

قلمرو معنا شناسى 
ــود،  ــناخته مى ش ــن ش ــاى مت ــم معن ــراى فه ــوان روشــى ب ــروزه معنا شناســى به عن ام
در حالى کــه معنا شناســى در تعریــف رایــج خــود عبــارت اســت از مطالعــه علمــى معنــا 
و بــا هــر چیــزى کــه بــا معنــا ســر و کار دارد. پــس فروکاســت آن بــه معنا شناســى زبانــى 
ــى  ــه از معنا شناس ــن جنب ــه ای ــان ب ــه معنا شناس ــه توج ــت ک ــل اس ــه  این دلی ــا ب تنه
ــا  ــا معن ــه ب ــام آن چــه ک ــا تم ــر معنا شناســى ب ــر اســت. اگ ــاى دیگ بیشــتر از جنبه ه
ــه  ــل ب ــود و تبدی ــامل مى ش ــیعى را ش ــته باشــد گســتره وس ــر و کار داش ــد س مرتبط ان
ــر مى شــود و به همین دلیــل اســت کــه معنا شناســى را در ســه رویکــرد  دانشــى فراگی
ــه  ــه داشــت ک ــد توج ــد. بای ــه مى کنن ــى مطالع ــى و زبان معنا شناســى فلســفى ، منطق
معنا شــناس در حوزه هــاى فرآینــد ســاخت معنــا، فلســفه ذهــن، رابطــه ذهــن و زبــان، 
ــرى منســجم اســت.  ــام فک ــن، داراى نظ ــاى مت ــد کشــف معن ــر و فرآین ــد تعبی فرآین
ــا  ــد، ام ــرداز باش ــته ها نظریه پ ــن رش ــى ای ــد در تمام ــناس بای ــه معنا ش ــا ک به این معن
ــد  ــا بای ــن حوزه ه ــاى انتخــاب شــده در ای ــان نظریه ه ــه می ــزام وجــود دارد ک ــن ال ای
انســجام درونــى داشــته باشــد. اگــر معنا شــناس در حــوزه فهــم متــن از قواعــدى خــاص 
ــد، از ســوى نظریه هــاى دیگــرى در حوزه هایــى ماننــد رابطــه ذهــن و  اســتفاده مى کن
ــه  ــه نتیج ــد ک ــناس بدان ــود معنا ش ــر خ ــه اگ ــود؛ به طورى ک ــتیبانى مى ش ــان پش زب
ــان  ــه رابطــه ذهــن و زب ــى اســت ک ــه شــده او، حاصــل نظریه های ــه کار گرفت ــد ب قواع
ــه  ــه در نظری ــى ک ــال، کس ــراى مث ــرد. ب ــد را نپذی ــاید آن قواع ــد، ش ــان مى کن را بی
ــد،  ــنده مى کن ــاختار بس ــد واژه و س ــه دو واح ــن ب ــیر مت ــود در تفس ــى خ معنا شناس
ــراى شــناخت جهان بینــى  ــا ندانســته بــه ایــن نظریــه تــن داده اســت کــه ب دانســته ی
ــر  ــرى نظی ــل دیگ ــه از عوام ــد و در نتیج ــى کافى ان ــد زبان ــن دو واح ــن همی ــک مت ی
بافــت، ســیاق و میدان هــاى معنایــى بهــره نبــرده اســت و کســى کــه ایــن دو بخــش 
ــز  ــرى نی ــد دیگ ــد از قواع ــد، بى شــک بای ــى نمى دان ــکاس اندیشــه کاف ــان را در انع زب
ــر  ــر و دقیق ت ــورت جزیى ت ــط به ص ــن رواب ــه ای ــک نظری ــه در ی ــد. هر چ ــتفاده کن اس
ــر  ــزون ب ــد. اف ــور مى یاب ــروز و ظه ــر ب ــد کاربردى ت ــر در قواع ــن ام ــود ای مشــخص ش
ــن  ــى ممک ــود؛ یعن ــته مى ش ــه کار بس ــجم ب ــورت منس ــردى به ص ــد کارب ــام قواع تم
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اســت زبان شناســان در علــوم گوناگــون هم چــون صــرف، نحــو، معانــى و بیــان قواعــد 
ــد  ــن قواع ــى ای ــه مبان ــه ب ــرده باشــند و از آن جــا ک ــى و پر شــمارى اســتخراج ک جزئ
ــت از  ــد. غفل ــت نمى کنن ــازگار حرک ــد و س ــا نظام من ــد در کار بســت آن ه ــه ندارن توج
حوزه هــاى فلســفه ذهــن، رابطــه ذهــن و زبــان و ماننــد آن در حــوزه قواعــد کاربــردى 
ــد معنا شناســى را  ــه نبای ــد. حاصــل این ک ــه رو مى کن ــا مشــکالتى رو ب معنا شــناس را ب
بــه روش فهــم متــن فروکاســت؛ چــه این کــه معنا شناســى بــر شــناخت تکیــه کــرده و 

ــه همــه ابعــاد آن.  ــه حســاب مى آیــد ن فهــم متــن یکــى از ابعــاد شــناخت ب

اصول و مبانى معنا شناسى میدان هاى معنایى در کار بست قرآنى
نظریــه میدان هــاى معنایــى در زبان شناســى، در اوایــل ســده بیســتم به عنــوان 
ــور  ــه را به منظ ــى جزء نگران ــرد در زمان ــه رویک ــى ک ــى تاریخ ــر معنا شناس ــش ب چال
ــر  ــدار شــد. پــس از اث ــرد، پدی ــى واژه هــاى خــاص اتخــاذ ک ــرات معان شــناخت تغیی
ــد.  ــناخته ش ــز ش ــى نی ــرد هم زمان ــک رویک ــرورت ی ــه ض ــود ک ــور ب ــد سوس فردینان
ــه  ــه کار گرفت ــور ب ــردازان به این منظ ــدادى از نظریه پ ــوى تع ــى از س ــر موزائیک تصوی
ــرد  ــا کارب ــق تقســیم واقعیــت ب ــه یــک فرهنــگ از طری ــد چگون ــن کن ــا تبیی شــد ت
ــو  ــیهیکو ایزوتس ــى، توش ــات قرآن ــا مطالع ــاط ب ــود. در ارتب ــاخته مى ش ــات س کلم
بیشــترین بهــره را تحلیــل حــوزه معنا شــناختى برده اســت. او پیشــنهاد مى کنــد کــه 
بهتریــن روش بــراى توصیــف معنا  شــناختى یــک واژه خــاص ایــن اســت کــه پرســیده 
شــود چــه ویژگى هایــى بــراى محیــط الزم اســت تــا واژه بــراى معرفــى واقعــه خــاص 
ــن  ــخ گفتن به چنی ــراى پاس ــالش ب ــا ت ــا ب ــا تنه ــه کار رود و م ــت ب ــورت درس به ص
ــر  ــه ذک ــم. الزم ب ــى ببری ــن پ ــک واژه معی ــاى درســت ی ــم به معن پرسشــى مى توانی
ــن  ــود ای ــد. مقص ــن باش ــد خطر آفری ــح» مى توان ــاى صحی ــالح «معن ــه اصط اســت ک
نیســت کــه بــراى هــر واژه یــک معنــاى واقعــى و خــاص یــا دســت کم یــک معنــاى 
ــه  ــى اســت ک ــده مبتن ــن عقی ــر ای ــو ب ــدگاه ایزتس ــود دارد. دی ــر وج ــى و معتب دائم
ــدى  ــیم و طبقه بن ــراى تقس ــا را ب ــف واژه ه ــى مختل ــاى فرهنگ ــردم در موقعیت ه م
ــم  ــن روش را در فه ــو ای ــد. ایزتس ــه کار مى گیرن ــى ب ــیوه هاى گوناگون ــه ش ــت ب واقعی
متــن قــرآن و برخــى متــون کالمــى و فلســفى بــه کار بــرد. آثــار او مهم تریــن پیشــینه 
ــن روش اســت. او تــالش کــرد ضمــن تحلیــل معنا شــناختى،  ــى ای در کار بســت قرآن
ــردى ایــن روش را در متــون اســالمى تبییــن کنــد، از ایــن رو،  مباحــث نظــرى و کارب
ســه فصــل نخســتین کتــاب خداونــد وانســان در قــرآن را بــه تطبیــق مباحــث نظــرى 
ــن در  ــاص داد. هم چنی ــرآن اختص ــن ق ــا مت ــود ب ــى خ ــردى روش معنا شناس و کارب
ــراى تبییــن  کتــاب مفهــوم ایمــان در کالم اســالمى بخشــى را به عنــوان «خاتمــه» ب
روش خــود قــرار داد. او در ایــن دو اثــر میــان مباحــث نظــرى و کاربــردى و رویکــرد 

ــت.  ــاد نکرده اس ــز ایج ــى تمای ــى و همزمان در زمان

بررسى کتاب میدان معنایى در کاربست قرآنى
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روش شناسى ایزوتسو
ــى اش  ــاب اصل ــه دو کت ــل در مقدم ــات کام ــا جزئی ــود را ب ــى خ ــو روش شناس  ایزوتس
دربــاره قــرآن ـ ســاختار اصطالحــات اخالقــى در قــرآن: مطالعــۀ معنا شــناختى و خــدا 
و انســان در قــرآن: معنا شناســى جهان بینــى قرآنــى ـ توضیــح مى دهــد. اگر چــه 
ایزوتســو معتقــد اســت کــه قــرآن را مى تــوان از دیدگاه هــاى مختلفــى هم چــون 
ــا  ــرار داد، ام ــش ق ــورد خوان ــوى م ــناختى و نح ــفى، جامعه ش ــى، فلس ــر کالم منظ
ــو،  ــده ایزوتس ــد. به عقی ــن مى کن ــناختى تعیی ــرد معنا ش ــود را رویک ــرد خ وى رویک
ــاص را  ــان خ ــک زب ــاى ی ــد واژه ه ــه کلی ــت ک ــى اس ــى روش شناس ــى نوع معنا شناس
ــم  ــه مفاهی ــا ک ــو، از آن ج ــاد ایزوتس ــه اعتق ــد. ب ــى مى کن ــى بررس ــورت تحلیل به ص
قرآنــى بــه شــکلى بســیار نزدیــک بــه هــم وابســته هســتند و معنــاى ملمــوس آن هــا بــه 
شــکلى دقیــق از کل نظــام روابــط اســتخراج مى شــود، ایــن مفاهیــم گروه هــاى بــزرگ 
ــون  ــیوه هاى گوناگ ــه ش ــه ب ــد ک ــاد مى کنن ــود ایج ــان خ ــیارى را در می و کوچــک بس
ــه  ــده و ب ــازماندهى ش ــت س ــه غای ــبکه اى ب ــه ش ــد، به طورى ک ــر مرتبط ان ــا یکدیگ ب
ــاى  ــته (و واژه ه ــاى بر جس ــان کلید واژه ه ــد. در می ــکیل مى دهن ــده را تش ــدت پیچی ش
ــول و وحــى را باز شناســى  ــى، رس ــر، نب ــان، کف ــالم، ایم ــاى اهللا، اس ــى) او واژه ه کانون
مى کنــد. او مى پذیــرد کــه درجــه خاصــى از دلبخواهى بــودن در انتخــاب کلیــد  
ــرد  ــر مى گی ــه در نظ ــود این گون ــا با این وج ــت، ام ــر اس ــى اجتناب نا پذی ــاى قرآن واژه  ه
کــه همــه کلید واژه هایــى کــه انتخــاب کرده اســت، بــراى جهان بینــى قرآنــى محــورى 
ــراى نشــان دادن پیوســتگى و تغییــر معانــى واژه هــاى مختلــف و  هســتند. ایزوتســو ب
ــرآن،  ــالم و ق ــش از اس ــاى پی ــناختى دوره ه ــاى معنا ش ــان جهان بینى ه ــم می مفاهی
ــى  ــز فن ــه تمای ــد ک ــى مى کن ــز معرف ــر را نی ــم دیگ ــناختى مه ــرد روش ش ــک رویک ی
میــان معنــاى پایــه یــک واژه و معنــاى نســبى آن اســت. معنــاى پایــه به صــورت ذاتــى 
ــاى  ــه معن ــد، در حالى ک ــى مى مان ــا آن واژه باق ــه ب ــود دارد و همیش ــک واژه وج در ی
نســبى، معنایــى ضمنــى اســت و بــه یــک واژه افــزوده یــا متصــل مى شــود؛ چــون آن 
ــو،  ــرد ایزوتس ــد. در رویک ــدا مى کن ــاص پی ــوزه خ ــک ح ــى را در ی ــگاه خاص واژه جای
ــاختار صــورى  ــل صــرف از س ــک تحلی ــناختى و ی ــل ریشه ش ــک تحلی معنا شناســى ی
واژه نیســت. در اصطــالح ایزوتســو، زمانــى کــه روابــط دو ســویه چند گانــه و بخش هــاى 
ــوزه  ــک ح ــد، ی ــرار مى گیرن ــى ق ــورد بررس ــا م ــروه از واژه ه ــک گ ــتراك ی داراى اش
ــى  ــه یــک حــوزه معنای ــى ب ــالوه، یــک حــوزه معنای ــد. به ع ــى را شــکل مى دهن معنای
ــه اى  ــام چند الی ــن نظ ــت، در بزرگ تری ــت در نهای ــن اس ــت و ممک ــط اس ــر مرتب دیگ
یعنــى قــرآن ســازماندهى شــده و یک پارچــه شــوند. بــه بیــان خــود ایزوتســو، بنابرایــن 
معنا شناســى مطالعــه ماهیــت و ســاختار جهان بینــى یــک ملــت در دوره هــاى خاصــى 
از تاریــخ اســت کــه به وســیله تحلیــل روش شــناختى مفاهیــم فرهنگــى اصلــى صــورت 
ــه کلید واژه هــاى  ــا را ب ــراى خــود ایجــاد کرده اســت و آن ه ــت ب ــه آن مل ــرد ک مى پذی
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ــاد  ــى در ایج ــش قطع ــه نق ــى ک ــک از کلید واژه های ــل کرده اســت. هیچ ی ــش تبدی زبان
ــد. ایزوتســو  ــى نا آشــنا نبوده ان ــراب جاهل ــراى اع ــد، ب ــا مى کنن ــى ایف ــى قرآن جهان بین
ــه شــعر پیــش  ــى به شــدت ب ــراى روشن ســاختن ســاختار معنا شــناختى واژگان قرآن ب
از اســالم نزدیــک مى شــود. روش شناســى تحلیلــى ایزوتســو، همان طــور کــه خــود او 
بیــان مى کنــد، کشــف اصیــل او نیســت. در واقــع، رویکــرد او بــه مفاهیــم قرآنــى ریشــه 
ــوان  ــه مى ت ــه از آن جمل ــناختى دارد ک ــل معنا ش ــه در تحلی ــن نظری ــب چندی در ترکی
ــرد  ــاره ک ــده اش ــت متح ــاپیر» در ایال ــناختى ادوارد س ــى ـ زبان ش ــه قوم ــه «نظری ب
ــه  ــد و نظری ــویه مى دان ــه دو س ــناختى را داراى رابط ــى و زبان ش ــاى فرهنگ ــه الگوه ک
ــه او  ــاد، به طورى ک ــرا پیــش نه ــان ف ــر در آلم ــو وایزگرب ــه لئ ــى» ک ــى زبان «جهان بین
معتقــد بــود زبــان بشــر فرآینــد تفکــرى تشــکیل جهــان اســت. به طــور خالصــه، نظریــه 
دوم، بــر آن اســت کــه طبقــات دســتورى یــک زبــان حالــت کلــى درك جهــان از ســوى 
ــه  ــا دســت کم ب ــد و ی ــن مى کن ــد را تعیی ــخن مى گوین ــان س ــه آن زب ــه ب ــانى ک کس

ــذارد. ــر مى گ ــر آن تأثی شــدت ب

رویکرد هاى مختلف به معنا
 نظریه هــاى کــه در حــوزه زبــان مطرح انــد به طــور کلــى و از حیــث تعامــل بــا 
معنــا مى تــوان بــه ســه دســته تقســیم کــرد. ایــن ســه دســته یــا رویکــرد عبارتنــد از: 

ــردى. ــه اى و رویکــرد کارب ــه، رویکــرد زمین رویکــرد ذات گرایان
رویکــرد ذات گرایانــه: یــک رویکــرد در حــوزه معنا شناســى رویکــرد ذات گرایانــه بــه 
معنــا اســت. دیــدگاه پــاره اى از نظریه هــا از جملــه دید گاه هــاى ســنتى بــه معنــا ایــن 
ــا لفــظ و واقــع ارتبــاط  اســت کــه معنــا مقولــه یــا بســته تعریف شــده اى اســت کــه ب
ــا لفــظ  ــا بســته تعریف شــده  اى اســت کــه ب ــه ی ــا مقول ــا ایــن اســت کــه معن ــه معن ب
ــوردار  ــى برخ ــته و ذات ــک هس ــر واژه از ی ــا در ه ــن معن ــد و ای ــاط مى یاب ــع ارتب و واق
اســت کــه تغییــر نمى پذیــرد و زمانــى کــه معنــا اطــالق مى کنیــم در واقــع، به همــان 
ــد در قرینه هــاى  ــى مى توان ــاى ذات ــن معن ــه، ای ــم. البت هســته مرکــزى اشــاره مى کنی
پــاره اى از مؤلفه هــاى خــود را از دســت بدهــد، امــا ذات معنــا یــا هســته معنایــى باقــى 
ــى  ــت مؤلفه های ــف درخ ــال، در تعری ــراى مث ــل: 1391، 94).  ب ــرى اص ــد (باق مى مان
ــى  ــى و مؤلفه های ــته معنای ــت آن هس ــه کار رف ــن واژه ب ــا ای ــماریم و هر ج ــر مى ش را ب
ــا یــک ذات و  ــراى معن ــرد ب ــن رویک ــت، ای ــراه دارد. در حقیق ــا خــود به هم خــاص را ب
یــک هویــت ثابــت قــرار مى دهــد؛ بنابرایــن، در ایــن نــگاه معنا شــناختى هــرگاه قصــد 
ــى  ــارت را در یابیــم کافــى اســت کــه معان ــا عب ــه ی ــاى یــک جمل داشــته باشــیم معن
ذاتــى یــک واژه را به دســت آوریــم و ارتبــاط معنــاى واژگان عبــارت را تشــخیص دهیــم 

و از این طریــق به معنــاى عبــارت پى ببریــم. 
ــل رویکــرد اول معتقــد  ــه اى و تفســیرى در مقاب ــه اى: رویکــرد زمین رویکــرد زمین

بررسى کتاب میدان معنایى در کاربست قرآنى
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نقد آثار جدید

ــا  ــدارد. معن ــراى واژگان وجــود ن ــرارى ب ــت و برق ــاى ثاب ــچ معن ــه اساســاً هی اســت ک
همیشــه در یــک بســته و زمینــه خــاص تولیــد مى شــود و بــراى درك معنــاى یــک واژه 
ــاى  ــه بیشــتر در کتاب ه ــت ک ــاى ثاب ــظ و معنا ه ــاى لف ــر کاربرد ه ــه ب پیــش از آن ک
فرهنــگ لغــت وجــود دارنــد، دقــت کنیــم بایــد بــر زمینــه و بســتر آن واژه تمرکــز کــرد. 
رویکــرد کاربــردى: امــا رویکــرد ســوم کــه مى تــوان از آن بــه «رویکــرد کاربــردى 
بــه معنــا» تعبیــر کــرد، نظریه هایــى هســتند کــه معتقدانــد معنــا به صــورت یــک ذات 
یــا هســته ثابــت وجــود نــدارد، امــا معنــا هم چنیــن مفهومــى نیســت کــه بیــرون حــوزه 
زبانــى مربــوط باشــد. بلکــه مربــوط به کاربرد هــاى ویــژه هــر لغــت و هــر عبــارت در آن 
زبــان اســت. تفــاوت ایــن نظریــه کــه خــود از رویکرد هــاى مختلفــى برخــوردار اســت 
ــا رویکــرد اول ایــن اســت کــه در رویکــرد اول نــگاه ثابت گرایانــه و مطلــق بــه معنــا  ب
مى شــود؛ در حالــى کــه رویکــرد کارکرد  گرایــى معتقــد اســت کــه معنــا ثابــت نیســت، 
ــه بافــت زبانــى دیگــر تغییــر  ــد از یــک بافــت زبانــى و ب بلکــه ســیال اســت و مى توان
ــا رویکــرد دوم؛ یعنــى رویکــرد زمینــه اى مشــترك  کنــد. از این جهــت رویکــرد ســوم ب
ــه  ــردى ب ــه اى و رویکــرد کارک ــراد و اشــکال رویکــرد زمین ــر، ای ــان دیگ ــه بی اســت. ب
ــق به شــمار  ــت و مطل ــر ثاب ــک ام ــا را ی ــد معن ــه نبای ــن اســت ک ــه ای ــگاه ذات گرایان ن
آورد، در حالــى کــه در واقعیــت زبــان چنیــن چیــزى نیســت. هــر واژه اى از یــک تاریــخ 
ــرا واژه اى  ــا و فرهنــگ بســتگى کامــل دارد؛ زی ــه جغرافی معنایــى برخــوردار اســت و ب
ــه،  ــرد کار کرد گرایان ــه رویک ــا ک ــن، از آن ج ــد؛ بنابرای ــر مى کنن ــرعت تغیی ــان به س زب
دیــدگاه ثبــات گرایانــه معنــا را نقــد مى کنــد، معنــا را نســبى مى دانــد، معنــا را نســبى 
مى دانــد، امــا از طــرف دیگــر بــا رویکــرد زمینــه اى نیــز موافــق نیســت و معتقــد اســت 
ــه  ــد، بلک ــا مى انجام ــق در معن ــبى گرایى مطل ــه نس ــا ب ــه اى نه تنه ــرد زمین ــه رویک ک
ــه  ــى ک ــبات زبان ــاختار و مناس ــد، س ــگارد. قواع ــده مى ان ــز نادی ــى را نی ــط زبان ضواب
ــگاه تفســیرى و  ــا مفاهمــه صــورت بگیــرد در ن ــرار باشــند ت بایــد میــان انســان ها بر ق

ــى رود. ــن م ــى از بی ــه اى به کل زمین
بنابرایــن، رابطــه زبــان بــا معنــا رابطــه اى دو ســویه اســت. از یک ســو معنــا در 
ــان  ــوع طبقه بنــدى الفــاظ تأثیــر مى گــذارد و از ســوى دیگــر زب ــان و ن شــکل گیرى زب
تصویــر معناســت. ایــن رابطــه دوســویه دســتگاه ســامان مند زبــان را قــادر مى ســازد تــا 
بــا اســتفاده از مؤلفه هــاى معنایــى «واژگان کلیــدى و کانونــى، معنــاى نســبى، حوزه هــا 
ــد  ــورد تأیی ــد م ــن فراین ــد. ای ــف کن ــا را کش ــج معن ــى» به تدری ــاى معنای و میدان ه
قــرآن اســت به آســانى در واژه هــاى پربســامد و کم تکــرار قابــل اســتفاده اســت. قــرآن 
ــد معناشناســى  ــى را در رون ــذارى و واقع نمای ــد معناشناســى، هدف گ ــر فرآین ــزون ب اف
ــد  ــت و نبای ــن اس ــود مت ــده خ ــر عه ــى ب ــش اساس ــف، نق ــد کش ــد. در فراین مى طلب
متــون مشــابه و حتــى همســان را در کشــف جهان بینــى متــن ســهیم کــرد. زیــرا هــر 
متنــى بــا معنــاى خــود تناظــر دارد و نمى تــوان بیــش از معنــاى واقعــى، معنایــى بــر 
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ــاملى  ــى ش ــد جهان بین ــم مى توانن ــار ه ــان در کن ــون همس ــرد. مت ــل ک ــن تحمی مت
به وجــود آورنــد، ولــى ایــن به معنــاى دخالــت دادن ایــن متــون در توســعه یــا تضییــق 
معنــاى متــن خــاص نیســت، بلکــه بدیــن معناســت کــه دامنــه معناشناســى توســعه 
ــه  ــه ب ــود. توج ــه مى ش ــن ارائ ــد مت ــتره چن ــى در گس ــل معناشناس ــد و تحلی مى یاب
ــا  ــه کشــف معن ــد ب ــى مى توان ــاى درون متن ــر قرینه ه ــار دیگ ــات تفســیرى در کن روای

کمــک کنــد.

میدان هاى معنایى
ــى  ــاى معنای ــى میدان ه ــاى معناشناس ــى میدان ه ــردى در معناشناس ــاى کارب روش ه
نخســتین گام در اســتفاده از روش  میدان هــاى معنایــى به ترتیــب شــامل انتخــاب متــن 
و انتخــاب تکنیــک مى شــود. منظــور از متــن، همــان نگاشته هاســت. قابــل ذکــر اســت 
فــرض بــر ایــن اســت کــه اندیشــه ها در قالــب لفــظ مى آینــد و الفــاظ نیــز در قالــب متــن 
جمــع مى شــوند. از آنجاکــه هــر متــن حاکــى از بینــش متــن اســت. از ایــن رو، قابلیــت 
ــى  ــه جهان بین ــود ک ــاب ش ــى انتخ ــد متن ــا بای ــن متن ه ــى از بی ــى دارد. ول معناشناس
کاملــى داشــته باشــد. متــون را مى تــوان از جنبه هــاى مختلفــى دســته بندى کــرد کــه 
در بحــث معناشناســى میدان هــاى معنایــى تقســیم از نظــر تاثیــر در جهان بینــى شــیوه 

تبییــن و محــدوده پاســخ بــه مســائل بیشــترى برخــوردار اســت.
انــواع متــن از نظــر شــیوه تبییــن: متــن از نظــر شــیوه تبییــن بــه متــن پویــا و متن 
ایســتا تقســیم مى گــردد. متــن پویــا متنــى اســت کــه نگارنــده آن اندیشــه هاى خــود 
ــا  ــب گزاره ه ــا در قال ــود را تنه ــه هاى خ ــه اندیش ــرده، بلک ــاختاربندى نک را در آن س
بیــان مــى دارد. جهان بینــى در ایــن نــوع متــن در هــم تنیده انــد و مباحــث به صــورت 
ــام  ــه تم ــد ب ــازه مى ده ــناس اج ــه معناش ــن ب ــب مت ــدم تبوی ــز نیامده اســت. ع متمای
ــرآن  ــرا در ق ــون به شــمار آورد؛ زی ــد از این دســته مت ــرآن را بای ــد. ق ــه کن متــن مراجع
مباحــث اعتقــادى، اخالقــى، فقهــى، تاریخــى و اجتماعــى از یکدیگــر متمایــز نشــده اند 
و در سراســر متــن درهــم آمیختــه پراکنــده شــده اند. متــن ایســتا، متنــى اســت کــه 
ــود را در  ــه هاى خ ــن، اندیش ــراى مت ــاختار مشــخص ب ــک س ــف ی ــا تعری ــق آن ب خال
قالــب خاصــى ارائــه گردیــد. گویــا نویســنده اجــازه نمى دهــد تــا دیگــرى جهان بینــى 
او را آشــکار کنــد؛ زیــرا وى بــا عناویــن مشــخصى کــه در متــن گنجانــده جهان بینــى 
خــود را ذیــل همــان دســته بندى روشــن ساخته اســت. تفاســیر موضوعــى و متن هــاى 
ــار،  ــته از آث ــمار آورد. در این دس ــته به ش ــن دس ــارى از همی ــوان آث ــى را مى ت آموزش
ــوح  ــود را وض ــر خ ــکل داده و نظ ــن را ش ــاختمان مت ــن، س ــواب معی ــنده در اب نویس
ــیم بندى  ــف تقس ــوى مؤل ــه از س ــت ک ــى اس ــتا متن ــن ایس ــن رو مت ــد. از ای مى بخش
شــده، هربخــش جایــگاه مشــخصى بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ بنابرایــن محقــق در 

یافتــن پاســخ خــود، از رجــوع بــه ابــواب دیگــر متــن بى نیــاز اســت.

بررسى کتاب میدان معنایى در کاربست قرآنى
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نقد آثار جدید

انــواع متــن از نظــر محــدوده پاســخ بــه مســائل: متــن از نظــر محــدوده پاســخ بــه 
مســائل بــه متــن بــاز و متــن بســته تقســیم مى شــود. از آن جــا کــه متــن، بازتــاب ذهــن 
ماتــن اســت، در بیشــتر مــوارد بــه مشــکالت یــا پرســش هاى عصــر خــود توجــه دارد، 
امــا نگارنــده هنــگام پدیــد آوردن متــن بــه مســائلى کــه در آینــده ایجــاد خواهــد شــد 
نیــز توجــه داشــته باشــد و آن هــا را نیــز بررســى کــرده باشــد، نگاشــته او «متــن بــاز» 
نامیــده مى شــود. و در «متــن بســته» نویســنده بــه موضوع هــاى جدیــد کــه در آینــده 
احتمــال طــرح داشــته اند توجــه نداشــته و ممکــن اســت موضــوع معناشناســى، خــارج 

از مســائل مطــرح در زمــان او باشــد.
انــواع متــن از نظــر تأثیــر در جهان بینــى: متــون مختلــف هــر قومــى بــا جهان بینــى 
آن قــوم ارتبــاط پیــدا مى کننــد و نســبت اصلــى یــا فرعى بــودن در قــوم، نقــش آن ها در 
ــا جهان بینــى ســنجیده مى شــود. متــون از این جهــت در یکــى از دســته هاى  رابطــه ب

متــن موســس، متــن مفســر، متــن مقلــد و متــن مغایــر جــاى مى گیــرد.
ــدى ایجــاد  ــى جدی ــگ، جهان بین ــن در بســتر فرهن ــوع مت ــن ن ــن مؤســس: ای مت
ــود.  ــه ش ــتا ارائ ــن ایس ــا مت ــا و ی ــن پوی ــب مت ــت در دو قال ــن اس ــد و ممک مى کن
ــى اســالمى  ــه جهان بین ــم اســت ک ــرآن کری ــا، ق ــن مؤســس پوی ــه مت ــن نمون بارز تری
ــى کرده اســت. متــن مؤســس داراى دو ویژگــى اســت:  ــن جهان بینــى جاهل را جایگزی

ــون.  ــیر گوناگ ــده تفاس ــى و ب) پذیرن ــتگاه مفهوم ــکل دهنده دس ــف) ش ال
ــد، ســاختار هاى  ــى خــود را شــکل مى ده ــن مؤســس دســتگاه مفهوم ــه مت ــى ک زمان
ــکل  ــه اى ش ــى را به گون ــتگاه مفهوم ــا دس ــد، ام ــن مى کن ــى آن را معی ــى و اساس کل
نمى دهــد کــه بى نیــاز از فعالیــت دســتگاه تفســیرى در آن باشــد. بــه ایــن معنــا کــه 
ــون جهان بینــى  ــوان کان در دســتگاه مفهومــى متــن مؤســس خــط ســیر اصلــى به عن
ــد و الزم  ــت کن ــد دخال ــن مفســر نمى توان ــى، مت ــیر اصل ــن س ــد. در ای ــن مى کن تعیی
ــن،  ــزون بر ای ــد. اف ــام باش ــن و بى ابه ــت، روش ــورت ثاب ــى به ص ــط اصل ــن خ ــت ای اس
ــى  ــه از ویژگ ــود دارد ک ــز وج ــرى نی ــاى دیگ ــن مؤســس کانون ه ــى در مت ــیر اصل س
ــا  ــبت ب ــر در نس ــون دیگ ــت مت ــد و الزم اس ــنى بر خوردارن ــت و روش ــات، صراح ثب
ــا در چنیــن دســتگاه مفهومــى دســت کم در  ــى ســنجیده شــوند، ام ــن خطــوط کل ای
ــس  ــن مؤس ــه مت ــود دارد ک ــى وج ــه مفاهیم ــاز ب ــر نی ــى فرعى ت ــاى معنای کانون ه
ــى و  ــیر اصل ــرا در این صــورت، س ــود؛ زی ــل وارد ش ــوزه به صــورت کام ــد در آن ح نبای
ــراى تکمیــل ایــن  ــرار خواهــد گرفــت. ب کانون هــاى معنایــى هم بســته تحت الشــعاع ق

دســتگاه مفهومــى نیــاز بــه متــن مفســر اســت. 
متــن مفســر: متــن مفســر متنــى کــه بــه تبییــن، تفســیر و توســعه متــن مؤســس 
مى پــردازد. روایــات نســبت بــه قــرآن متــن مفســر به حســاب مى آینــد. شــروح اصــول 
ــل  ــى، مال خلی ــح مازنداران ــدرا، مال صال ــون مالص ــرادى هم چ ــوى اف ــه از س ــى  ک کاف
ــه اصــول کافــى، متــن مفســر به شــمار مى آینــد.  قزوینــى نگاشــته شــده اند، نســبت ب
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ــاً هــر متــن تفســیرى، متــن مفســر نیســت، بلکــه  ــن اســت کــه لزوم ــه مهــم ای نکت
ــى هم ســویى وجــود داشــته باشــد؛  ــن مؤســس و مفســر در جهان بین ــان مت ــد می بای
ــو  ــرآن هم س ــى ق ــا جهان بین ــیرى ب ــن تفس ــى مت ــر جهان بین ــر، اگ ــارت دیگ به عب

ــود.  ــر خواهــد ب ــوع مفســر اســت و در غیــر این صــورت، متــن مغای باشــد متــن از ن
ــه  ــن مؤســس را ادام ــى مت ــیر جهان بین ــط س ــا، خ ــه متن ه ــد: این گون ــن مقل مت
ــه  ــاگردان عالم ــیر ش ــون تفاس ــا هم چ ــاى پوی ــوان در متن ه ــن را مى ت ــد. ای مى دهن
طباطبایــى(ره) نســبت بــه المیــزان یــا کتــب فلســفى کــه ادامه دهنــده فلســفه حکمــت 
ــازى  ــا ساده س ــترش و ی ــل، گس ــون تحلی ــن مت ــرد ای ــد. کارک ــتند، دی ــه هس متعالی

ــت مى شــود.  ــن مؤســس یاف ــه در مت ــى اســت ک اصول
متــن مغایــر: در صورتــى کــه میــان متــن تفســیرى و متــن اصلــى از نظــر 
جهان بینــى دو گانگــى وجــود داشــته باشــد، متــن مغایــر یــا «مــؤول» نامیــده 
ــل  ــل، تقلی ــر، تأوی ــى شــامل تغیی ــم ســویى در جهان بین ــاوت و ناه ــن تف مى شــود. ای
یــا تحویــل نســبت بــه فرهنــگ متــن اصلــى اســت. بــراى ایــن نــوع از متــون، مى تــوان 
اســرائیلیات در تفاســیر را نــام بــرد. در تحقیــق معنا شناســى اولویــت بــا متــن مؤســس 

ــود.  ــه نمى ش ــد توصی ــر و مقل ــاى مغای ــت و متن ه ــر اس و مفس
ــا از واژه هــاى گوناگــون بهــره  ــدان معنایــى: هــر متنــى در فرآینــد تولیــد معن می
ــد؛  ــکل مى دهن ــن را ش ــاظ مت ــبکه الف ــر ش ــا یکدیگ ــا ب ــن واژه ه ــه ای ــرد ک مى  گی
ــه اى در  ــچ کلم ــاى هی ــى، معن ــاى معنای ــى میدان ه ــه معنا شناس ــاس نظری ــا براس ام
ــف مى شــود.  ــرواژگان تعری ــا دیگ ــاط ب ــل تصــور نیســت و در ارتب ــى قاب ــن به تنهای مت
ــبکه  ــر ش ــا یکدیگ ــد ب ــت دارن ــه اهمی ــى ک ــب متفاوت ــا مرات ــات ب ــر، کلم به بیان دیگ
پیچیــده اى از واژه هــا و معانــى را تشــکیل مى دهنــد کــه آن را در معناشناســى 
«میــدان معنایــى» مى نامنــد (ایزوتســو: 1378، 295). همان گونــه کــه ایزوتســو بیــان 
ــى  ــات گوناگون ــتگى ها و ارتباط ــد پیوس ــن مى توانن ــک مت ــات در ی ــت، کلم کرده اس
داشــته باشــند کــه لحــاظ ایــن ارتباطــات یــک میــدان معناشــناختى را شــکل مى دهــد 
و هــر میــدان معناشــناختى نماینــده یــک حــوزه تصــورى مســتقل اســت (ایزوتســو: 
1391، 25). بنابرایــن میــدان معنایــى درحقیقــت مجموعــه اى از واژه هــا و روابــط اســت 

ــط شــده اند. ــم مرتب ــان مفاهی ــى تصــورى می ــک الگــوى معنای ــه از روى ی ک

امکان سنجى و آسیب شناسى
ــر در  ــى معاص ــمندان قرآن ــن دانش ــن و پرکارتری ــو از تاثیرگذارتری ــیهیکو ایزوتس توش
غــرب و جهــان اســالم اســت. کســى نیســت کــه موفقیــت ایزوتســو در تحلیــل مفاهیــم 
ــکار کنــد. گرچــه  قرآنــى و به کارگیــرى نظریه هــاى معناشــناختى در ایــن زمینــه را ان
ــه روش خــود محــدود شده اســت و شــکى  به نظــر مى رســد ایزوتســو بیــش از حــد ب
ــراى به کارگیــرى  ــگاه مثبتــى ب ــرآن و جهان بینــى اســالمى را در جای نیســت کــه او ق

بررسى کتاب میدان معنایى در کاربست قرآنى
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نقد آثار جدید

ــده  ــش، نگارن ــن بخ ــت. در ای ــه اش یافته اس ــورد عالق ــناختى م ــاى زبان ش نظرگاه ه
بیشــتر بــر مطالعــات قرآنــى او و بــر ایــن مســئله کــه چگونــه دانشــمندان مســلمان و

ــد، تمرکــز  ــار را ارزیابــى کرده ان ـ به طــور خــاص دانشــمندان قرآنــى ترکیــه ـ ایــن آث
ــدت  ــراى م ــه ب ــن زمین ــوق در ای ــو از تف ــار ایزوتس ــه آث ــان داده اســت ک ــرده و نش ک
ــا انتقــاد جــدى اى ازســوى مســلمانان  ــد، بى آن کــه ب زمانــى طوالنــى برخــوردار بوده ان
ــمندان  ــوان دانش ــو را به عن ــه ایزوتس ــد ک ــر آن بودن ــمندان ب ــند. دانش ــه رو باش روب
پیشــرو و پژوهش گــرى اســتثنایى در نظــر داشــته  باشــند کــه آثــار برجســته اى دربــاره 
ــرآن را  ــوده و ق ــى همــراه ب ــا ســنت هاى اســالمى و قرآن ــه داده و به  شــدت ب ــرآن ارائ ق
ــرار داده اســت. او برخــالف بســیارى  ــورد خوانــش ق ــدون تعصــب م ــا حساســیت و ب ب
ــد و  ــرف بزن ــودش ح ــاره خ ــى داد درب ــازه م ــرآن اج ــه ق ــواره ب ــان، هم از شرق شناس
پیوســته در پــى آن بــود تــا تصویــرى کامــل از قــرآن و اســالم بــر مبنــاى روش خــود 
ــب  ــل ایزوتســو در جل ــن، تحلی ــد. افزون بر ای ــه ده ــن ارائ ــل معناشــناختى مت در تحلی
ــه  ــه ـ حــوزه اى ک ــه آن پرداخت ــرآن ب ــه در ق ــى ک ــف اخالق ــه مســائل مختل توجــه ب
ــد.  ــل مى کن ــق عم ــد ـ موف ــت کرده ان ــلمان از آن غفل ــمندان مس ــیارى از دانش بس
بنابرایــن، بســیارى از مســلمانان، ایزوتســو را به عنــوان آخریــن مهــر احیــاى اســالمى 
ــمندان،  ــده دانش ــه عقی ــه ب ــکى نیســت ک ــد. ش ــاب مى آورن ــى به حس ــش قرآن در دان
ــه  ــار جانب داران ــاوت از آث ــع متف ــه به واق ــه ارث گذاشته اســت ک ــى را ب ایزوتســو میراث
بســیارى از دانشــمندان غربــى اســت. آنــان ایزوتســو را به عنــوان «یکــى از مــا» درنظــر 

ــد. ــتثنایى مى دانن ــده اس ــک پدی ــوان ی ــن به عن ــد و بنابرای مى گیرن

مهم ترین نقدها بر معناشناسى ایزوتسو
ــبت  ــم نس ــو و ه ــى ایزوتس ــه معناشناس ــم ب ــى را ه ــمندان نقدهای ــى از دانش برخ
به کاربســت ایــن نــوع معناشناســى در قــرآن وارد کرده انــد کــه در این جــا بــه مــواردى 
اشــاره مى کنیــم: الــف) روابــط همنشــینى، جانشــینى و تقابــل معنــا ارائــه نمى دهنــد. 
ــان دهنده  ــى نش ــود دارد، ول ــى وج ــد تفاوت های ــان مى دهن ــه نش ــط گرچ ــن رواب ای
ــت  ــوان از صــراط مســتقیم نتیجــه گرف ــچ گاه نمى ت ــه، هی ــراى نمون ــا نیســتند. ب معن
ــى  ــه از معناشناس ــاس این گون ــوان براس ــه، مى ت ــت. البت ــادت اس ــش عب ــه معنای ک
ــرد؛ یعنــى دریابیــم کــه یکــى از مصادیــق صــراط مســتقیم  تطبیق هایــى صــورت گی
«عبــادت» باشــد، امــا ازلحــاظ معنایــى تفــاوت وجــود دارد. ایزوتســو در نظــر داشــت 
تــا نشــان دهــد معنــا، ســیاق مند اســت و ایــن ســیاق مندى را از روابــط واژه هــا نشــان 
دهــد. ایــن امــر از یــک نظــر درســت اســت. نســبت هاى میــان واژه هــاى کلیــدى در 
ــد  ــیاق مند چن ــاط س ــر، از ارتب ــرف دیگ ــى ط ــذارد ول ــر مى گ ــا اث ــن واژه ه ــاى ای معن
واژه، معانــى آن هــا را نمى تــوان کشــف کــرد. او گرچــه در نظــر داشــت تــا ســیاق مندى 
معنــا را آن گونــه کــه الزم بــود، ادا نکــرد؛ ب) ایزوتســو قائــل بــود کــه واژه ها در سرتاســر 
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ــیاق هاى  ــک واژه در س ــیاق مندى، ی ــر س ــه در اث ــد در صورتى ک ــا دارن ــک معن ــرآن ی ق
گوناگــون مى توانــد معانــى متفــاوت داشته باشــد. یــک واژه زمانــى کــه بــراى معنایــى 
ــد از توســعه حقیقــى و مجــازى برخــوردار  وضــع شــده باشــد، درطــول زمــان مى توان
ــاى  ــى. داللت ه ــى و مصداق ــى، طول ــته اند: عرض ــه دس ــرآن س ــاى ق ــود. داللت ه ش
ــاص را  ــاى خ ــر، معن ــرض واژه دیگ ــک واژه در ع ــه ی ــد ک ــن معناین ــه ای ــى ب عرض
مى رســاند؛ ماننــد «مســاجد» در آیــه «و ان المســاجد هللا» (جــن/ 18) کــه هــم مــکان 
ــى  ــاى طول ــرد. داللت ه ــر مى گی ــجده را در ب ــاى س ــم اعض ــود و ه ــامل مى ش را ش
ــه  ــت ک ــن معناس ــه ای ــى ب ــاى مصداق ــت و داللت ه ــى اس ــاى باطن ــل داللت ه ازقبی
ــد پیــدا کنــد. ایزوتســو ســیاق مندى را مطــرح  ــرآن در طــول زمــان، مصادیــق جدی ق
مى کنــد و قائــل اســت معانــى واژه هــا در قــرآن در طــول زمــان یــک معنــا دارنــد؛ ج) 
ایزوتســو داللت هــاى معنایــى قــرآن را بــه کمــک داللت هــاى درونــى مطــرح مى کنــد؛ 
ــد و دســته اى دیگــر  ــد: دســته اى درون متنى ان ــرآن دوگونه ان درحالى کــه داللت هــاى ق

برون متنــى یــا بینامتنى انــد.
ــدا  ــر ج ــون از یک دیگ ــدند مت ــه ش ــد متوج ــور آمدن ــد از سوس ــه بع ــانى ک زبان شناس
نیســتند. هــر  واژه اى را کــه در نظــر مى گیریــم، ایــن واژه اســتعماالت گذشــته و آینــده 
ــه نیســت  ــد. این گون ــا یکدیگــر گفت و گــو دارن را نشــان مى دهنــد. اصطالحــاً واژه هــا ب
کــه واژه هــا تنهــا بــه زبــان حــال تعلــق داشــته باشــند. بعد هــا یکــى از زبان شناســان 
فرانســوى بــه نــام جولیــا کاریســتوا کــه در پــى نقــد سوســور بــود، ایــن بحــث را توســعه 
ــره  ــى، جزی ــچ متن ــاد داشــت هی ــرد و اعتق ــرح ک ــا را مط ــان متن ه ــه می داد. او رابط
بریــده از متــون دیگــر نیســت ایــن رابطــه میــان متــون «بیامتنیــت» نــام دارد. براســاس 
ــه بینامتنیــت، داللت هــاى یــک متــن در درون خــود آن متــن تمــام نمى شــود.  نظری
هــر متنــى زمانــى کــه وارد متن هــاى دیگــر شــود، داللت هــاى دیگــرى پیــدا مى کنــد. 
بــراى مثــال، کســى فلســفه بدانــد، داللت هــاى فلســفى از قــرآن پیــدا مى کنــد، پــس 
ــر نشــوید، نمى توانیــد آن  ــره درگی ــا متــون فلســفه، کالم و غی ــى کــه شــما ب ــا زمان ت
داللت هــا را در قــرآن کشــف کنیــد. ایزوتســو این طــور برداشــت کــرد کــه قــرآن تنهــا 
یــک متــن زبانــى اســت و داللت هــاى سیاســى، فلســفى و... نــدارد. در حقیقــت، ایزوتســو 
ــنجش  ــى و س ــاى بینا متن ــرد و از داللت ه ــه درون ک ــر ب ــرآن را منحص ــاى ق داللت ه
ــا دیگــر متــون غافــل شــد. یکــى دیگــر از ویژگى هــاى حــوزه معنایــى  متــن قــرآن ب
در چگونگــى ارتبــاط معنــاى یــک کلمــه بــا دیگــر واژه هــا خصوصیــت سلســله مراتبــى 
ــه  ــه گســترده ترى نســبت ب ــر داراى دامن ــب باالت ــا در سلســله مرات واژه هاســت. واژه ه
واژه هــاى بارز تــر از خــود هســتند. بــراى مثــال، لــوازم خانــه کــه مفهومــى نا مشــخص 
ــوان  ــابهى را مى ت ــات مش ــز دارد. اطالع ــترده ترى از می ــه گس ــود دامن ــه خ دارد به نوب
در مــورد ویژگــى سلســله مراتبــى در شــبکه واژه هــا یافــت، بــا این حــال، روشــن اســت 
کــه تمامــى تفاوت هــاى معنایــى نمى توانــد در یــک مــدل سلســله مراتبــى شــرح داده 

بررسى کتاب میدان معنایى در کاربست قرآنى
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ــر،  ــاد واریز گرب ــد. به اعتق ــازمان مى یاب ــرى س ــاى پیچیده ت ــه روش ه ــان ب ــود و زب ش
ــر  ــا دیگ ــى ب ــگ آب ــدى رن ــد در مرز بن ــا مى توان ــى تنه ــگ آب ــاى رن ــال، معن ــراى مث ب
ــودن  ــر کدر ب ــا نظی ــط رنگ ه ــاد مرتب ــف شــود. ابع ــاى رنگــى تعری ــا در طیف ه رنگ ه
ــناخته  ــوزه ش ــگ و عناصــر آن ح ــان رن ــود در هم ــاى موج و درخشــندگى در طیف ه
ــا  ــوند. ب ــف مى ش ــب توصی ــیله ترکی ــاد به وس ــا ابع ــا ی ــن ویژگى ه ــه ای ــوند ک مى ش
ــر  ــدگاه تری ــه» دی ــن موج ــد «یقی ــى مانن ــم  انتزاع ــتر مفاهی ــراى بیش ــال، ب ــن ح ای
به نوعــى مشــکل آفرین اســت؛ زیــرا مــا نمى توانیــم حــوزه معنایــى را از پیــش تعریــف 
ــر  ــزون ب ــدارد. اف ــود ن ــکارى وج ــده و آش ــف ش ــاختارى تعری ــاد س ــچ ابع ــم و هی کنی
ایــن، تصــور تریــر از حــوزه معنایــى به عنــوان یــک ســاختار موزاییــک ماننــد بــا وجــود 
خــأل واژگانــى و مرز هــاى فــازى میــان حــوزه و یــا میــان عناصــر یــک حــوزه ســازگار 
نیســت. اســتعاره نیــز بیــش از یــک ارتبــاط لغــوى ـ مفهومــى ســاده اســت؛ به عبــارت 
ــدى از کلمــات  ــد و کاربرد هــاى جدی ــد توســعه یابن ــى مى توانن ــم واژگان دیگــر، مفاهی
بــه وجــود آورنــد کــه در آن هــا از تصــورات ذهنــى و کار کرد هــاى زبانــى بهــره گرفتــه 
ــد را توضیــح دهــد.  ــن کار کرد هــاى جدی ــد ای شده اســت. ســاختار موزاییکــى نمى توان

کتاب نامه
ایزوتســو، توشــیهیکو. (1391)، خداونــد و انســان در قــرآن، ترجمــه احمــد آرام، تهــران، شــرکت 
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چکیده
ــداد  ــوع قلم ــن موض ــی در ای ــان فارس ــه زب ــر ب ــتین اث ــرآن نخس ــان ق ــیت و زب ــاب جنس کت
می شــود. ایــن پژوهــش بــه پرســش های ذیــل پاســخ می دهــد. چــرا زنــان در اغلــب خطابــات 
ــوع  ــن موض ــر ای ــرد؟ اگ ــود می گی ــه خ ــر ب ــاختاری مذک ــرآن س ــوند و ق ــده نمی ش ــی دی اله
ــی و  ــوی تحمیل ــی و الگ ــان عرب ــاختار زب ــات س ــی از اقتضائ ــا ناش ــد، آی ــته باش ــت داش واقعی
یــا  او  فرودســتی  و  حاشیه نشــینی  زن،  نادیده گرفتــن  نشــانۀ  یــا  اســت  آن  گریزناپذیــر 
ــا  ــت، ب ــش هایی از این دس ــی رود؟ پرس ــمار م ــل، به ش ــی از این قبی ــت کم دارای پیامدهای دس
ــد و چه بســا در  ــخ گویی دارن ــان ارزش پاس هــر خاســتگاهی، به دلیــل مشغول ســاختِن اذه
مســیر پژوهــش فضاهایــی جدیــد بــر مــا بگشــایند و یافته هایــی بــر داشــته هایمان بیافزاینــد.

کلیدواژه
قرآن، جنسیت، زن، خطاب، زبان قرآن

مقدمه
ــا دیدگاهــی پژوهشــی و بی طــرف  ــرآن، ب ــگاه زبان شناســانه جنســیتی در ق بررســی ن
امــری اســت کــه کمتــر انجــام شــده و آن چــه تاکنــون صــورت گرفته اســت، بررســی 
ــون  ــناختی در مت ــای زبان ش ــت. پژوهش ه ــی اس ــای قرآن ــان در آموزه ه ــگاه زن جای
ــای  ــل پژوهش ه ــت و حاص ــورت گرفته اس ــتی ص ــگاه فمینیس ــا ن ــتر ب ــدس، بیش مق
ــه در  ــتند؛ چراک ــاالرانه هس ــون مردس ــن مت ــه ای ــود ک ــت آن ب ــان فمینیس الهی دان
فرهنگــی مردســاالر نوشــته و تفســیر و ترجمــه شــده اند. ایــن مردســاالرانه بودن متــون 
ــتمرار  ــاالرانه، اس ــی مردس ــدن معان ــد و نهادینه ش ــه بازتولی ــر ب ــدس، منج ــب مق کت
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فرودســتی زنــان از متــون تــا جامعــه و احســاس ناخوشــایند از خوانــدن متــون دینــی 
ــن  ــع به همی ــا وض ــم آی ــرآن ه ــورد ق ــه در م ــت ک ــؤال آن اس ــال س ــد. ح ــد ش خواه
ــده  ــت. نگارن ــدگاه اس ــؤال و دی ــن س ــه ای ــخی ب ــر، پاس ــش حاض ــت؟ پژوه ــوال اس من
کتــاب معتقــد اســت در مــورد مســئله زنــان در قــرآن، مقاله هــا و کتاب هــای متعــددی 
ــناختی  ــردی زبان ش ــتارها رویک ــن نوش ــدودی از ای ــداد مع ــا تع ــت، ام ــته شده اس نوش
دارنــد؛ کتاب هایــی ماننــد کتــاب قــرآن و زن: خوانــش متــن مقــدس از دیــدگاه یــک 
زن، اثــر آمنــه ودود نیــز بــا وجــود روش مندبــودن ودود نســبت بــه ســایر نویســندگان، 
ــش  ــن پژوه ــد. ای ــدی نمی گیرن ــدان ج ــود چن ــل خ ــان را در تحلی ــش زب ــم نق ــاز ه ب
ــرات  ــان در تغیی ــر گفتم ــی، تأثی ــای اجتماع ــی پدیده ه ــد گفتمان ــه بع ــه ب در توج
اجتماعــی و بررســی زبــان در بســتر تحــوالت اجتماعــی بــا نظریه هــای گفتمــان همــراه 
ــوژه ها و  ــودن س ــی، گفتمان ب ــاخته بودن معان ــوژی، برس ــای ایدئول ــا در معن ــت، ام اس

ــرد. ــه می گی ــه فاصل ــن نظری ــی، از ای ــش زبان ــودن پژوه انتقادی ب
ــای  ــوزه کنش ه ــالدی، از ح ــصت می ــه ش ــم در ده ــش فمینیس ــوج دوم جنب م
ــروه  ــن گ ــه ای ــورد توج ــای م ــی از حوزه ه ــردازی روی آورد. یک ــه نظریه پ ــی ب اجتماع
ــان از ســوی  ــاوت زب ــرد متف ــود. زبان شناســان فمینیســت کارب مباحــث زبان شناســی ب
ــا  ــد. پژوهش ه ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــار را م ــان و گفت ــان در زب ــی زن ــان و بازنمای زن
ــان  ــی در زب ــان و باز نمای ــرد زب ــس در کارب ــن دو جن ــارز بی ــاوت ب ــده تف ــان  دهن نش
ــت  ــا اهمی ــن تفاوت ه ــف ای ــتر از توصی ــان بیش ــن زبان شناس ــرای ای ــه ب ــود. آن چ ب
ــت ها،  ــه فمینیس ــورد توج ــای م ــر حوزه ه ــود. از دیگ ــالف ب ــن اخت ــت ای ــت، عل داش
ــا بررســی متــون، مناســک، آداب و باور هــای  الهیــات جنســیتی اســت. فمینیســت ها ب
ــی  ــوزه بررس ــن دو ح ــی ای ــه تالق ــد. نقط ــان پرداختن ــگاه زن در ادی ــه جای ــی ب دین
زبان شــناختی متــون دینــی اســت. بر همین اســاس، در پژوهش هــای متعــدد بــه 

■ دهقان، مجید. (1395)، جنســیت و زبان قرآن، 
تهران، دفتر تحقیقات مطالعات زنان
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ــن  ــه ای ــد. نتیج ــه ش ــا پرداخت ــون کلیس ــدس و مت ــون مق ــناختی مت ــی زبان ش بررس
ــود. ایــن نتیجــه وظیفــه ای را  ــر مرد ســاالرانه بودن ایــن متــون ب پژوهش هــا تصریــح ب
بر عهــده گروهــی از فمینیســت های داخــل و خــارج کلیســا قــرار داد تــا بــا باز نویســی 
ــج  ــن نتای ــال، ای ــد. در عین ح ــا بکاهن ــاالرانه آن ه ــو گیری های مرد س ــون از س ــن مت ای
ــی  ــون دین ــن و مت ــه دی ــن ک ــرای ای ــود ب ــاهدی ب ــکوالر ش ــت های س ــرای فمینیس ب
ــز  ــرآن نی ــیت در ق ــد. جنس ــخ بوده ان ــول تاری ــان در ط ــتی زن ــرای فرودس ــی ب عامل
ــرار  ــی ق ــای متفاوت ــا و اظهار نظر ه ــوع پژوهش ه ــدس موض ــون مق ــایر مت ــد س مانن
ــرآن  ــان در آموزه هــای ق ــگاه زن ــه بررســی جای ــا ب ــن پژوهش ه گرفته اســت. بیشــتر ای
ــه  ــت. با توج ــل نموده اس ــانه آن را تحلی ــاد زبان شناس ــی ابع ــر پژوهش ــه و کمت پرداخت
ــان پژوهش هــای جنســیتی در دو حــوزه الهیــات اســالمی  ــده و هم زم ــه رشــد فزاین ب
و زبان شناســی، جــای خالــی پژوهشــی کــه جنســیت را در زبــان قــرآن بررســی نمایــد 
ــی  ــای روز افزون ــاهد پژوهش ه ــیتی، ش ــات جنس ــوزه الهی ــود. در ح ــاس می ش احس
ــی  ــه موضوع های ــرد. از جمل ــام می گی ــتی انج ــای فمینیس ــا دغدغه ه ــه ب ــتیم ک هس
کــه الهی دانــان فمینیســت پژوهش هــای متعــددی دربــاره آن انجــام داده انــد، جایــگاه 
ــای  ــا و روش ه ــن نظریه ه ــه از آخری ــا ک ــن پژوهش ه ــت. ای ــی اس ــون دین ــان درمت زن
مطــرح در رشــته های مربــوط بــه زبان  شناســی، به ویــژه زبان شناســی اجتماعــی 
ــون  ــن مت ــان در ای ــدا و پنه ــاالری پی ــان دادن مرد س ــتای نش ــد، در راس ــره می برن به
ــیار  ــون را بس ــن مت ــود در ای ــو گیری موج ــور س ــای مذک ــده اند. پژوهش ه ــام ش انج
ــرد بســیار ایــن متــون در جوامــع  ــر ایــن باورنــد کــه کارب ــز اهمیــت می داننــد و ب حائ
ــود.  ــگ می ش ــاالرانه در فرهن ــی و مرد س ــدن معان ــد و نهادینه ش ــبب باز تولی ــی س دین
ــری  ــش مؤث ــد نق ــی دارن ــگ دین ــه در فرهن ــازی ک ــگاه ممت ــل جای ــون به دلی ــن مت ای
ــبب  ــا س ــان در آن ه ــتی زن ــد و فرو دس ــا می کنن ــه ایف ــت مؤمنان ــکل گیری ذهنی در ش
ــان  ــه زن ــایندی ک ــاس نا خوش ــود. احس ــه می ش ــان در جامع ــتی زن ــتمرار فرو دس اس
ــه  ــت ک ــری اس ــل دیگ ــد، دلی ــدا می کنن ــون پی ــن مت ــدن ای ــگام خوان ــن هن متدی
ــر  ــت. تصوی ــش کشانده اس ــه چال ــت ب ــان فمینیس ــوی الهی دان ــی را از س ــون دین مت
ــداد  ــتانه قلم ــلمان، فرودس ــران غیر مس ــی پژوهش گ ــوی برخ ــز از س ــرآن نی ــان در ق زن
ــد.  ــت می کن ــتی را تقوی ــن برداش ــز چنی ــرآن نی ــات ق ــی از آی ــر برخ ــت. ظاه شده اس
اســتفاده فــراوان از الفــاظ مذکــر در زبــان قــرآن، تشــبیه زنان بــه «حــرث» (بقــره، 223)، 
ــدم  ــور و ع ــان زر و زی ــان در می ــون» (نســاء، 34)، پرورش زن ــه «قوام ــر از شــوهر ب تعبی
ــان نعمت هــای خــدا و  ــر پســران در بی ــان در اســتدالل (زخــرف، 18)، ذک ــی آن توانای
عــدم ذکــر دختــران (مدثــر، 11ـ14)، اعتــراض بــه مشــرکان نســبت بــه دختر دانســتن 
ــد ــر را برمی گزینن ــدا دخت ــرای خ ــر و ب ــود پس ــرای خ ــرا ب ــه چ ــن ک ــتگان و ای فرش

(صافــات، 149ـ154) و اشــاره فــراوان بــه حوریــان بهشــتی به عنــوان پــاداش اخــروی 
کــه تنهــا بــا امیــال مردانــه ســازگار اســت (واقعــه، 22ـ24)، از  جملــه آیاتــی هســتند که 
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نقد آثار جدید

براســاس خوانشــی فمینیســتی، می تواننــد فرودســتی زنــان در قــرآن را نتیجــه دهنــد. 
ــاظ  ــا الف ــلمانان، ب ــدس مس ــاب مق ــرآن، کت ــه در ق ــت ک ــر آن اس ــاد پژوهش گ اعتق
ــا  ــت ب ــت و از این جه ــی در آن راه نداشته اس ــده و تحریف ــازل ش ــدا ن ــب خ ــود از جان خ
کتــاب مقــدس ادیــان دیگــر متفــاوت اســت. از همیــن رو، بســیاری از انتقادهــای وارد بــر 
ــت  ــر آن اس ــر پژوهش گ ــاور دیگ ــد. ب ــه آن نمی دان ــدس را متوج ــای مق ــر کتاب ه دیگ
ــازه  ــرض اج ــن دو پیش ف ــد. ای ــم نمی کن ــی ظل ــه کس ــت و ب ــادل اس ــد ع ــه خداون ک
ــن  ــاالری ای ــان دادن مرد س ــه نش ــش دغدغ ــن پژوه ــر در ای ــه پژوهش گ ــد ک نمی ده
ــاد  ــن اعتق ــن ای ــه تعلیق انداخت ــا ب ــر ب ــال، پژوهش گ ــد. با این ح ــته باش ــون را داش مت
ــور  ــی حض ــش از چگونگ ــی، پرس ــود در زبان شناس ــای موج ــری روش ه ــا به کار گی و ب

زنــان در زبــان قــرآن را ســؤال اصلــی پژوهــش خــود قــرار می دهــد. 

بررسی محتوای کتاب
ــت:  ــورت گرفته اس ــات، ص ــه در آی ــی هفت گان ــا مالک های ــش ب ــن پژوه ــت ای محوری
آیاتــی کــه افــرادی از زنــان ماننــد زنــان پیامبــر(ص) یــا حضــرت مریــم(س) را ذکــر 
ــه  ــن طبق ــد، از باالتری ــام می برن ــان را ن ــای زن ــی از طبقه ه ــه یک ــی ک ــد؛ آیات می کنن
کــه بــا لفــظ «النســاء» یــا «المــرآه» یــا «األنثــی» بــه آن اشــاره می شــود تــا طبقه هــای 
پایین تــر ماننــد «األزواج»، «البنــات» و «المؤمنــات»؛ آیاتــی کــه مســائل خــاص زنــان را 
مطــرح می کننــد، ماننــد عــادت ماهیانــه و عــده وفــات؛ آیاتــی کــه محتــوای آن ویــژه 
ــه  ــی ک ــد آیات ــت، مانن ــان نیامده اس ــز به می ــان نی ــری از زن ــی ذک ــت، ول ــردان نیس م
ــی  ــه خاص ــه از واقع ــی ک ــه آیات ــد، چراک ــاره می کن ــت اش ــوان نعم ــران به عن ــه پس ب
ــد؛  ــمار نمی آین ــیتی به ش ــور دارد، جنس ــرد حض ــک م ــه در آن ی ــد ک ــزارش می دهن گ
آیاتــی کــه بــه افــرادی از زنــان یــا صنــف یــا مســائل آنــان نمی پردازنــد، امــا به دلیــل 
ــه  ــد آی ــوند، مانن ــوط می ش ــز مرب ــان نی ــه زن ــد، ب ــردان دارن ــاره م ــه درب ــی ک تعبیرات
شــریفه «إنـّـی خالــٌق بشــراً مــن طیــن» (ص، 71)؛ آیاتــی کــه بــه زنــان ایــن دنیــا اشــاره 
نمی کننــد، بلکــه بــه زنانــی در آخــرت اشــاره دارنــد کــه در دنیــا زندگــی نمی کننــد، 
ماننــد آیاتــی دربــاره زنــان بهشــتی؛ آیاتــی کــه بــه موجوداتــی غیرجنســیتی یــا دارای 
ــای  ــن مالک ه ــاس ای ــه بر اس ــی ک ــه آیات ــد. مجموع ــاره می کنن ــاص اش ــیتی خ جنس
ــه  ــخ» ب ــان تاری ــل «زن ــه در دو فص ــت؛ ک ــورد اس ــدند، 145م ــاب ش ــه انتخ هفت گان
بررســی زنــان ذکرشــده قبــل از نــزول قــرآن و «زنــان معاصــر» کــه زنــان دوران نــزول 

ــردازد. ــد، می پ ــان می کن را بی

جنسیت و زبان شناسی 
رد پــای نخســتین پژوهش هــای انجــام شــده در موضــوع زبــان و جنســیت را می تــوان 
ــای  ــی زبان ه ــه بررس ــم ب ــرن هفده ــه در ق ــت ک ــی یاف ــای زبان پژوهان در گزارش ه
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بومــی دنیــا پرداختنــد. در یکــی از ایــن گزارش هــا چنیــن آمده اســت: مــردان الفــاظ 
ــود  ــی خ ــد، ول ــا را می فهمن ــان آن ه ــه زن ــد ک ــود دارن ــه خ ــص ب ــادی مخت ــیار زی بس
هرگــز آن هــا آن هــا را بــه زبــان نمی آورنــد. از طرفــی، زنــان الفــاظ و عبــارات خــاص خود 
را دارنــد کــه مــردان هرگــز آن هــا را بــه کار نمی برنــد؛ چــه در غیــر این صــورت مــورد 
تمســخر قــرار می گیرنــد... گویــی، زنــان دارای زبانــی جــدا از مــردان هســتند. اولیــن 
ــن  ــو جسپرس ــیله ات ــیت در 1922م. به وس ــان و جنس ــاره زب ــدی درب ــای ج پژوهش ه
ــان  ــیتی در زب ــای جنس ــی تفاوت ه ــه بررس ــود ب ــاب خ ــی از کت ــد. او در فصل ــام ش انج
ــورد  ــت م ــدی ازدو جه ــای بع ــیت در پژوهش ه ــان و جنس ــه زب ــت. رابط پرداخته اس
توجــه قــرار گرفته اســت؛ جهــت اول، کاربــرد متفــاوت زبــان از ســوی زنــان و مــردان و 
جهــت دوم، بازتــاب نا همســان جنســیت در زبــان اســت. در جهــت اول، تفــاوت کاربــرد 
ــه  ــردن از چ ــگام صحبت ک ــن دو در هن ــه ای ــان و این ک ــردان و زن ــوی م ــان از س زب
ــت  ــرد. در جه ــرار می گی ــان ق ــی زبان شناس ــورد بررس ــد، م ــت می کنن ــی تبعی الگوی
دوم، تفــاوت واژه هــا و صورت هــای صرفــی زبــان کــه بــر هر یــک از دو جنــس داللــت 
ــا ایــن تفاوت هــای زبانــی ارزش گــذاری  می کنــد، موضــوع بررســی اســت و این کــه آی

متفاوتــی را نیــز در پــی خواهــد داشــت یــا خیــر.

کاربرد متفاوت زبان در زنان و مردان 
ــه  ــان را ب ــان، زب ــه زن ــد ک ــون دریافتن ــای گوناگ ــی زبان ه ــا بررس ــان ب زبان شناس
ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــن پژوهش ه ــد. ای ــه کار می برن ــردان ب ــاوت از م ــه ای متف گون
زنــان معمــوالً از ســاختار های زبانــی کهنه تــر، خالص تــر و مؤدبانه تــری اســتفاده 
ــه کار  ــار را ب ــای معی ــردان واج ه ــتر از م ــات بیش ــظ کلم ــن، در تلف ــد. هم چنی می کنن
ــار دانش آمــوزان دختــر  ــاره مقایســه گفت ــد. در آفریقــای جنوبــی پژوهشــی درب می برن
ــش از  ــر بی ــاگردان پس ــه ش ــان داد ک ــهری، نش ــن و همش ــتانی هم س ــر دبیرس و پس
ــج  ــد. نتای ــتفاده کنن ــی اس ــار محل ــای نا معی ــال دارد از تلفظ ه ــر احتم ــاگردان دخت ش
ــری  ــزا های ضعیف ت ــان از نا س ــه زن ــت ک ــر آن اس ــز نمایان گ ــر نی ــای دیگ پژوهش ه
ــت  ــا اهمی ــد ت ــی می دهن ــروی دو چندان ــود نی ــات خ ــه کلم ــد و ب ــتفاده می کنن اس
گفتــه خــود را بــه مخاطــب منتقــل کننــد. در زبــان انگلیســی، در میــان زنــان بســیار 
ــدن  ــه تأیید ش ــاز ب ــان دهنده نی ــردن نش ــد در صحبت ک ــن تردی ــت. ای ــرد اس پر کارب
ــدید تری را  ــف ش ــه عواط ــی ک ــه قید های ــان ب ــن، زن ــت. هم چنی ــل اس ــرف مقاب از ط
ــد. از  ــت می کنن ــردان صحب ــریع تر از م ــد و س ــتری دارن ــه بیش ــد عالق ــان می کن بی
ــای  ــزش زبان ه ــع، آمی ــی از جوام ــاوت در برخ ــت تف ــت ای ــان، عل ــدگاه زبان شناس دی
مختلــف اســت. قبیلــه ای بــه قبیلــه دیگــر حملــه کــرده و تمــام مــردان آن را قتل عــام 
ــرور  ــه م ــوند. گر چ ــد می ش ــه جدی ــاوت وارد قبیل ــی متف ــا زبان ــی ب ــد و زنان می کن
ــان  ــا هم چن ــی می شــود، تفاوت ه ــان موجــب حرکــت طرفیــن به ســوی اتحــاد زبان زم

نقد و بررسى کتاب جنسیت و زبان قرآن
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نقد آثار جدید

باقــی می مانــد. برخــی دیگــر از زبان شناســان، تابــو را علــت تفــاوت دانســته اند. 
ــه  ــای مردان ــرد عبارت ه ــان از کارب ــه و زن ــای زنان ــرد واژگان و عبارت ه ــردان از کارب م
ــت و  ــخن گو اس ــی س ــگاه اجتماع ــان دهنده پای ــان نش ــه زب ــد؛ چرا ک ــز می کنن پرهی
ــروه  ــد. گ ــاب می ورزن ــرد اجتن ــرار گی ــل ق ــگاه مقاب ــه در پای ــان از این ک ــردان و زن م
ــی  ــاوت اجتماع ــش متف ــردان را نق ــان و م ــی زن ــای زبان ــی تفاوت ه ــت اصل ــر، عل دیگ
آنــان می  داننــد. برخــی نیــز معتقدنــد کــه زنــان بیشــتر از مــردان نســبت بــه پایــگاه 
اجتماعــی خــود آگاه و حســاس هســتند و به همیــن دلیــل از صورت هــای معیــار 
ــه  ــت ک ــر آن اس ــز بیان گ ــی نی ــای زبان ــد. پژوهش ه ــتفاده می کنن ــتر اس ــان بیش زب
زنــان نســبت بــه متغیر هــای زبانــی وابســته بــه طبقــه اجتماعــی حساســیت بیشــتری 
ــاره زبــان کودکانــی کــه بــه زبــان بومــی صحبــت می کردنــد  دارنــد. در پژوهشــی درب
ــه  ــه اگر چ ــد ک ــی بردن ــه پ ــن نکت ــه ای ــران ب ــد، پژوهش گ ــی می آموختن و انگلیس
هیــچ تفــاوت جنســیتی در زبــان مربیــان وجــود نداشــت، بــا گذشــت چنــد مــاه، زبــان 
ــد  ــس می ش ــه تدری ــی ک ــت هنجار های ــران در جه ــتر از پس ــب بیش ــران به مرات دخت
ــزان 29  ــه می ــران ب ــش ماهه، پس ــان دوره ش ــه پای ــه ای ک ــت؛ به گون ــر یافته اس تغیی
ــرد.  ــه کار می ب ــار ب ــای نا معی ــد فعل ه ــزان 7/5 در ص ــه می ــا ب ــران تنه ــد و دخت درص
هم چنیــن، محققــان دریافتنــد کــه برخــی پســران هنگامــی کــه مطمئــن بودنــد کســی 
ــه  ــدای دختران ــد ص ــا تقلی ــار ب ــای معی ــری صورت ه ــت از به کار گی ــا نیس ــب آن ه مراق
لــذت می برنــد. نتایــج ایــن مطالعــات در کنــار یافته هــای دیگــر، تفــاوت کاربــرد زبــان 
در مــردان و زنــان را این گونــه توجیــه می کننــد کــه زنــان به دلیــل حساســیت 
باالتــر نســبت بــه پایــگاه اجتماعــی خــود بیشــتر از مــردان از واج هــای معیــار اســتفاده 

می کننــد و کمتــر در گفتار شــان نا ســزا دیــده می شــود. 

بازتاب نا همسان جنسیت در زبان 
ــان  ــک زب ــگ واژگان ی ــت فرهن ــان را از جه ــیت در زب ــاب جنس ــان بازت زبان شناس
(ساخت شناســی واژگانــی یــا صــرف و قواعــد نحــوی) بررســی نموده انــد. در 
زبان هایــی کــه مــورد مطالعــات جنســیتی قــرار گرفته انــد، مشــاهده شده اســت کــه 
ــی  ــًال واژه های ــد. مث ــه کار می رون ــردان ب ــان و م ــه زن ــاره ب ــرای اش ــی ب واژگان متفاوت
ماننــد «زن»، «آبجــی»، «،عمــو»، «مــرغ»، «هوشــنگ» و «ژالــه» در زبان فارســی، واژه هایی 
هســتند کــه مدلــول آن هــا مــرد یــا زن هســتند. واژگانــی ماننــد «النگــو»، «گیــس»، 
«غمــزه» نیــز گرچــه مدلــول آن هــا جنســیت خاصــی نیســت، ولــی کاربــرد آن هــا تنها 
ــا  ــاخت واژگان ی ــا در س ــی زبان ه ــت. برخ ــول اس ــورد قب ــاص م ــیتی خ ــرای جنس ب
صــرف نیــز جنســیتی هســتند. در زبــان عربــی هیئــت اســماء مشــتق بــرای مذکــر و 
مؤنــث متفــاوت اســت؛ مثــًال «عالــم»، «کریــم» و «محبــوب» بــرای مذکــر و «عالمــه»، 
«کریمــه» و «محبوبــه» بــرای مؤنــث بــه کار می رونــد. در زبــان انگلیســی برخــی واژگان 
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ــرای  ــل «retiaw» ب ــی رود؛ مث ــه کار م ــان ب ــرای زن ــوند «sse» ب ــدن پس ــا اضافه ش ب
پیــش خدمــت مــرد و «ssertiaw» بــرای پیش خدمــت زن. بررســی زبان هــای 
ــن  ــورد ای ــی در م ــی کامل ــا هماهنگ ــن زبان ه ــه در ای ــد ک ــان می ده ــیتی نش جنس
کــه چــه معنایــی مذکــر باشــد و چــه معنایــی مؤنــث وجــود نــدارد. در زبــان فرانســه 
«ennosrep  (فــرد/  nosrep ) و «enul» (مــاه) مؤنــث هســتند؛ در حالی کــه زبــان 
ــر  ــاه) مذک ــه «dnom» (م ــت و کلم ــی اس ــر) خنث ــی واژه «nehodam» (دخت آلمان
ــدارد  ــود ن ــدی وج ــا زاد و ول ــه در آن ه ــان ک ــیاء بی ج ــا اش ــن زبان ه ــت. در ای اس
ــر آن  ــد. این شــواهد، برخــی از زبان شناســان را ب ــز می گردن ازجهــت جنســیت متمای
داشــته تا وجــود رابطــه مســتقیم بیــن جنســیت زبانــی و جنســیت خارجــی را انــکار 
نماینــد. البتــه مشــاهده شده اســت کــه وقتــی یــک شــیء بی جــان در زبانــی مؤنــث 
دانســته می شــود، در فرهنــگ آن زبــان نیــز ویژگی هــای زنانــه بــه آن شــیء نســبت 
ــگ  ــد، فرهن ــر می دانن ــیء را مذک ــان ش ــه هم ــری ک ــان دیگ ــود و در زب داده می ش
ــواهد،  ــن ش ــرد. بنابرای ــر می گی ــیء در نظ ــرای آن ش ــه ب ــای مردان ــان ویژگی ه آن زب
ــتر  ــد، بیش ــث بدان ــه واژه ای را مؤن ــر و چ ــه واژه ای را مذک ــان چ ــک زب ــه ی این ک
ــانه ها  ــتگی دارد. افس ــان بس ــگ آن ــا فرهن ــان ی ــه آن زب ــخن گویان ب ــت س ــه ذهنی ب
ــئله  ــن مس ــر ای ــت ب ــن اس ــز ممک ــگ نی ــک فرهن ــود در ی ــج موج ــای رای و باور ه

ــد.  ــذار باش تأثیر گ

زبان شناسی فمینیستی کتاب مقدس 
دامنــه نقد هــای فمینیســتی بــه زبــان کتــاب مقــدس نیــز کشــیده شده اســت. 
ــه  ــدا ارائ ــدس از خ ــاب مق ــه کت ــت ک ــه ای اس ــر مردان ــا تصوی ــن نقد ه ــن ای مهم تری
می دهــد. از ســه خــدای مســیحیت، دو خــدای پــدر و پســر مذکــر هســتند. از دیــدگاه 
ــتگی  ــوری و وابس ــر مح ــبب مذک ــدا س ــرای خ ــر ب ــای مذک ــن نام ه ــت ها ای فمینیس
ــر از  ــد. غی ــی می کن ــم تلق ــا غیر مه ــده ی ــان را نادی ــت و زن ــردان شده اس ــه م ــان ب زن
ــه از  ــر مردان ــان فمینیســت تصوی ــر، الهی دان ــه خــدای مذک ــن نقــد زبان شــناختی ب ای
خــدا را بت پرســتی و از جهــت کالمــی غیر قابــل دفــاع می داننــد. از همین روســت کــه 
ــان  ــازی زن ــی آزادس ــکل اصل ــان، مش ــل زن ــهور انجی ــاب مش ــنده کت ــی، نویس مری دیل
ــه  ــا و اعتراض هــای فمینیســتی ب ــد. نقد ه ــه از خــدا می دان ــر مردان در کلیســا را تصوی
زبــان کتــاب مقــدس و متــون کلیســا ســبب شــد تــا در میانــه دهــه هفتــاد میــالدی، 
ــیت  ــاره جنس ــه درب ــرای مطالع ــی ب ــکا کار گروه ــا های آمری ــی کلیس ــورای بین الملل ش
ــوان واژه  ــی با عن ــال 1976 کتاب ــروه در س ــن گ ــد. ای ــکیل ده ــدس تش ــاب مق در کت
ــرد.  ــر ک ــدس منتش ــاب مق ــیتی از کت ــیر غیر جنس ــرای تفس ــی ب ــاز: راهنمای رها س
ــا شــمول  هــدف ایــن کتــاب، یافتــن راهــی بــرای عبــادت و تــالوت کتــاب مقــدس ب

ــت.  ــان شده اس ــگان بی ــه هم ــبت ب ــتر نس بیش

نقد و بررسى کتاب جنسیت و زبان قرآن
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نقد آثار جدید

زبان شناسی جنسیتی قرآن 
ــت،  ــته شده اس ــددی نوش ــای متع ــا و کتاب ه ــرآن، مقاله ه ــان در ق ــئله زن ــورد مس در م
امــا تعــداد معــدودی از ایــن نوشــتار ها رویکــردی زبان شــناختی دارنــد. لین ویلکوکــس 
(1998) در کتــاب زنــان و قــرآن مقــدس: چشــم انداز صوفیانــه، اگرچــه مباحــث مربــوط 
بــه زن در قــرآن را در موضوع هــای متعــدد جنســیتی تبییــن می کنــد، بررســی او محــدود 
بــه دســته بندی آیــات و توضیــح مختصــری در مــورد هــر آیــه اســت. پژوهش او پژوهشــی 
ــرآن را مــورد  ــرآن ویژگــی زبانــی قرآنــی ق زبان شــناختی نیســت و در بررســی زن در ق
ــان و هــم  ــوط به زن ــرار نداده اســت. بر خــالف ویلکوکــس کــه هــم مســائل مرب توجــه ق
زنــان مطــرح در قــرآن را مــورد بررســی قــرار داده اســت، باربارا فریر استواســر (1994) در 
کتــاب زنــان در قــرآن، روایــات و تفســیر تنهــا زنــان مطــرح در قــرآن را مــورد پژوهــش 
خــود قــرار می دهــد. او در ایــن بررســی، از روایــات و آراء تفســیری اهــل ســنت اســتفاده 
بســیاری می کنــد. استواســر در گــزارش خــود به درســتی یــا نا درســتی روایــات مطــرح 
در کتاب هــای تفســیری و روایــی اشــاره ای ننموده اســت و تنهــا بــه بیــان آراء و روایــات 
ــگاه نمی کنــد. امــا کتــاب  ــه مســئله ن ــه زبان شناســی ب بســنده می کنــد. او نیــز از زوای
قــرآن و زن: خوانــش متــن مقــدس از دیــدگاه یــک زن اثــر آمنــه ودود ( 1999)، از روش 
ــته  ــی برخاس ــود را پژوهش ــدف خ ــاب، ه ــه کت ــرد. ودود در مقدم ــره می ب ــزی به متمای
ــتری  ــه بیش ــد. ودود توج ــنتی می دان ــیر س ــد از تفاس ــدون تقلی ــه و ب ــه ای زنان از تجرب
ــود  ــیری خ ــردازد. او روش تفس ــران می پ ــرات مفس ــر به نظ ــرآن دارد و کمت ــن ق ــه مت ب
ــی  ــرآن معرف ــرآن به ق ــیر ق ــت، تفس ــن اس ــر از روش فضل الرحم ــیار متأث ــه بس را، ک
ــاب  ــد. او کت ــره می جوی ــوع به ــیاق و هم موض ــرآن هم  س ــات ق ــم آی ــد و در فه می کن
خــود را پــس از مقدمــه، در چهــار فصــل تنظیــم کرده اســت. در فصــل اول بــه موضــوع 
خلقــت انســان در قــرآن، در فصــل دوم بــه دیــدگاه قــرآن دربــاره چهــارم بــه حقــوق و 
ــمند تر  ــرآن روش ــی زن در ق ــه ودود در بررس ــردازد. گر چ ــرآن می پ ــان در ق ــف زن تکالی
از نویســند گان پیــش از خــود عمــل کرده اســت، نقــش زبــان را در تحلیــل خــود چنــدان 
ــف  ــک مؤل ــگاه هرمنوتی ــن ن ــت بی ــی اسس ــرآن تلفیق ــه ق ــگاه او ب ــرد. ن ــدی نمی گی ج
ــه  ــم دغدغ ــق، ه ــن تلفی ــا ای ــتی. او ب ــم انداز گرایی فمینیس ــن و چش ــور فضل الرحم مح
فهــم مــراد مؤلــف را دارد وهــم به دنبــال ارائــه تفســیری زنانــه از متــن اســت. چیــزی 
ــای  ــه نظریه ه ــت ک ــی اس ــد، نگاه ــان می ده ــود را نش ــی خ ــای خال ــه در روش او ج ک
ــوان وســیله  ــه به عن ــان را ن ــا، زب ــن نظریه ه ــه می دهنــد. ای ــان ارائ ــاره زب ــی درب گفتمان
ــرای  ــزاری ب ــوان اب ــه به عن ــد، بلک ــد فهمی ــه بای ــزی ک ــوان چی ــه به عن ــر و ن ــال فک انتق

ــد. ــمار می آورن ــدرت به ش ــوژی و ق ــظ ایدئول ــترش و حف گس

چشم انداز نظری 
در میــان رویکرد هــای مختلــف نظریه هــای زبان شناســی، رویکرد هــای گفتمانــی 
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بــرای ایــن پژوهــش مناســب تر به نظــر می رســد. در ادامــه بــه توضیــح نــوع خاصــی از 
ــت.   ــال شده اس ــش دنب ــن پژوه ــه در ای ــم ک ــرد می پردازی ــن رویک ای

در بیــن نظریه هــای مطــرح در زبان شناســی نظریه هــای گفتمانــی نزدیکــی 
بیشــتری بــا اهــداف ایــن پژوهــش دارنــد، زیــرا در زبان شناســی صورت گــرا بــا تمرکــز 
ــرد،  ــا در کارب ــر معن ــد تغیی ــی مانن ــل فرا زبان ــش عوام ــوی، از نق ــاختار های نح ــا س ب
ــر دانــش ســخن گو و بافــت اجتماعــی غفلــت شده اســت. در رویکرد هــای مطــرح  تأثی
در زبان شناســی نقش گــرا نیــز گر چــه بــه نقــش عوامــل فرازبانــی در فهــم متــون توجــه 
شده اســت، توجــه صــرف ایــن رویکرد هــا و روش هــای مطــرح در آن هــا بــه ســخنگویان 
ــان و  ــه زب ــاره رابط ــع درب ــی جام ــر تحلیل ــه پژوهش گ ــود ک ــع از آن می ش ــرد، مان منف
ــه نمایــد. نظریه هــای گفتمانــی  ــگاه اجتماعــی ســخن گو و نهاد هــای اجتماعــی ارائ پای
ــان و  ــازنده بودن گفتم ــی، س ــای اجتماع ــی پدیده ه ــد گفتمان ــه بع ــه ب ــل توج به دلی
ــای  ــرای تحلیل ه ــب تری ب ــای مناس ــی دید گاه ه ــالت اجتماع ــان در تعام ــی زب بررس
ــر در  ــش حاض ــن، پژوه ــود ای ــد. با وج ــه می دهن ــی ارائ ــات اجتماع ــی در موضوع زبان
اســتفاده کامــل از نظریه هــای گفتمانــی بــا موانعــی رو بــه رو اســت. رابطــه ای کــه بیــن 
ــری  ــی نظ ــر بنیان های ــی ب ــود، مبتن ــه می ش ــان ارائ ــل گفتم ــاع در تحلی ــان و اجتم زب
ــرای توضیــح  ــده ب ــد. نگارن ــات دارن ــا پیش فرض هــای ایــن پژوهــش مناف اســت کــه ب
ایــن مطلــب در ابتــدا بــه صــورت گــذرا بــه مبانــی نظــری تحلیــل گفتمــان اشــاره و 

ــد.  ــان می کن ــورد بی ــر م ــش را در ه ــن پژوه ــای ای ــپس، پیش فرض ه س
ــه  ــری همیش ــت بش ــه معرف ــه اگر چ ــت ک ــن اس ــر ای ــش حاض ــرض پژوه پیش ف
ــورت  ــت ص ــترک و ثاب ــی مش ــه اصول ــر پای ــر ب ــن تغیی ــت، ای ــر بوده اس ــال تغیی درح
گرفته اســت. ایــن اصــول، فرا گفتمانــی اســت و تعامــل گفتمان هــا و انتقــاد نســبت بــه 
ــوان  آن هــا براســاس ایــن مشــترک و ثابــت صــورت می پذیــرد. از ســوی دیگــر، نمی ت
هــر معرفتــی را تاریخــی دانســت؛ به ویــژه، معرفت هــای وحیانــی کــه از منبــع 
معرفتــی غیر بشــری نشــئت می گیرنــد غیر تاریخی انــد. هر چنــد امــکان دارد کــه 
فهــم بشــری از متــون دینــی تاریخــی باشــد، چــون پژوهــش حاضــر دربــاره یــک متــن 
دینــی اســت، نــه فهــم بشــری از متــون دینــی، ایــن موضــوع از بحــث خــارج اســت. 
ــالت  ــول تعام ــل محص ــور کام ــی به ط ــای دین ــاس آموزه ه ــز بر اس ــانی نی ــت انس هوی
اجتماعــی نیســت. انســان بــا فطــرت الهــی به دنیــا می آیــد؛ فطرتــی کــه ثابــت اســت 
ــع از ایــن می شــود کــه تمامــی  ــه فطــرت مان ــرد (روم،30) اعتقــاد ب و تغییــر نمی پذی
ــذا اگــر در مــورد سوژه ســازی گفتمــان قــرآن در  هویــت انســان را بر ســاخته بدانیــم. ل
ــاً در گفتمــان  ایــن پژوهــش بحثــی می کنیــم، منظــور مــا ســوژه ای نیســت کــه صرف
ــرآن  ــان ق ــه گفتم ــی ک ــدارد. موضع ــی ن ــارج از آن واقعیت ــود و خ ــق می ش ــرآن خل ق
ــش  ــرد در بین ــه ف ــت ک ــی اس ــد جایگاه ــاد می نمای ــرای او ایج ــرد ب ــدن ف ــا فرا خوان ب
ــز واقعیــت خــود را  ــی دارد ســوژه ها نی دینــی دارد و چــون ایــن بینــش منشــأ وحیان

نقد و بررسى کتاب جنسیت و زبان قرآن
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نقد آثار جدید

ــه  ــه ب ــش در توج ــن پژوه ــور، ای ــای مذک ــه پیش فرض ه ــه ب ــد. با توج از آن می گیرن
بعــد گفتمانــی پدیده هــای اجتماعــی، تأثیــر گفتمــان در تغییــرات اجتماعــی و بررســی 
ــا در  ــت؛ ام ــراه اس ــان هم ــای گفتم ــا نظریه ه ــی ب ــوالت اجتماع ــتر تح ــان در بس زب
ــودن  ــوژه ها و انتقادی ب ــودن س ــی، گفتمانی ب ــاخته بودن معان ــوژی، بر س ــای ایدئول معن

ــرد. ــه می گی ــه فاصل ــن نظری ــی از ای ــش زبان پژوه

زنان تاریخ
ــان بازنمایی شــده  ــد. بیشــتر زن ــرآن حضــور چشــم گیری دارن ــان در داســتان های ق زن
ــه  ــی ک ــتند؛ زنان ــی(ع) هس ــران اله ــا پیامب ــبتی ب ــز دارای نس ــی نی ــازه زمان ــن ب در ای
ــا عنوانــی ماننــد همســر یــا  گاه ماننــد مریــم(س) از آن هــا بــه نــام یــاد شــده و گاه ب
مــادر فالنــی و گاه نیــز بــا  عنــوان کلــی ماننــد زنــان قــوم فرعــون و... یکــی از ابزارهــای 
ــری  ــه ها موضع گی ــا و اندیش ــراد، کرداره ــر اف ــق آن در براب ــان از طری ــه گفتم ــی ک زبان
می کنــد، ذکــر و حــذف اســت. در قــرآن در مــورد دو شــخصیت از زنــان گذشــته حــذف 
صــورت گرفته اســت: همســر ایــوب(ع) و همســر آدم(ع). به نظــر می رســد کــه حــذف 
ــی  ــود، از بازنمای ــرده ب ــه پیداک ــی ک ــت اندوه ناک ــه وضعی ــه ب ــوب(ع)، باتوج ــر ای همس
ــر  ــرآن، تصوی ــات ق ــز از آی ــوا نی ــذف ح ــه ح ــت. چنان چ ــری کرده اس ــی او جلوگی منف
ــه از  ــی صورت گرفت ــی منف ــالف بازنمای ــن برخ ــد و ای ــه نمی کن ــتانه ای از او ارائ فرودس
ــا منفعــل شــخصیت های داســتانی نیــز  او در کتــاب مقــدس اســت. بازنمایــی فعــال ی
ــری  ــخصیت ها موضع گی ــه ش ــبت ب ــا آن نس ــان ب ــه در گفتم ــت ک ــری اس ــزار دیگ اب
ــرآن،  ــه در ق ــی صورت گرفت ــان نبودن بازنمای ــود یک س ــا وج ــان ب ــود. در این می می ش
ــا حضــور منفعــل اســت و در بیشــتر  ــا حضــور فعــال، بیشــتر از زنــان ب تعــداد زنــان ب
داســتان های بیان شــده نیــز زنــان تشــخص یافتــه و به صــورت فــرد بازنمایــی 
ــه  ــورد را ب ــترین م ــبت دهی بیش ــی، نس ــف هویت ده ــام مختل ــن اقس ــده اند. در بی ش
خــود اختصــاص داده اســت؛ طــرف نســبت، در غالــب مــوارد شــوهر اســت و مــوارد دیگر 
نیــز همیشــه طــرف نســبت یــک مــرد اســت. مــالک پیونددهــی و پیوندزدایــی زنــان در 
ــا خداســت و در درجه هــای بعــدی نســبت همســری  قــرآن، در اغلــب مــوارد رابطــه ب
ــز پررنگ تریــن مفهــوم، رابطــه  و ارزش هــای اخالقــی. در ســنجش شــبکه معنایــی نی
بــا خداســت و بعــد از آن ویژگی هــای اخالقــی ماننــد حیــا، پاکدامنــی، ادب و اخــالق، 
محبــت بــه همســر و...، ســپس مفاهیــم مربــوط بــه بازنمایــی ویژگی هــای زنانــه ماننــد 
نگرانــی مادرانــه موســی، مشــارکت خواهی ملکــه ســبا، ســرور همســر فرعــون از یافتــن 
موســی نــوزاد، رابطــه همســر عزیــز بــا یوســف پیامبــر و...؛ در این میــان مفاهیــم حضــور 
اجتماعــی کم رنگ ترنــد. درمجمــوع، تنــوع زنانــی کــه در داســتان های قرآنــی بازنمایــی 
شــده اند، نــگاه واقع گرایانــه بــه زن را بــه مخاطــب منتقــل می کنــد. زنانــی کــه بیشــتر 
ــت  ــتن هوی ــی از یکسان انگاش ــر ناش ــن ام ــدند؛ و ای ــی ش ــری بازنمای ــت همس ــا هوی ب
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زن بــودن و همســربودن اســت. در این میــان تنهــا اســتثنای موجــود مریــم(س) اســت. 
نگارنــده در تبییــن روش تحلیــل داده هــا، بــه تفصیــل بیــان نمــود کــه بازنمایــی زنــان 
قــرآن در قالــب پنــج موضــوع بررســی می شــود. شناســایی زنــان، ذکــر و حــذف آنــان، 
ــا از  ــی آن ه ــی و پیوند زدای ــخیص، پیوند ده ــان، تش ــل ایش ــا منفع ــال ی ــی فع بازنمای
ــه مذکــور را تشــکیل  ــان، موضوع هــای پنج گان دیگــران و شــبکه معنایــی پیرامونــی آن

می دهنــد. 

چه زنانی باز نمایی شده اند؟
ــتان ها،  ــن داس ــی از ای ــد. در برخ ــم گیری دارن ــور چش ــان حض ــرآن، زن ــتان ق در داس
ــار  ــر در کن ــی دیگ ــت و در برخ ــی زن اس ــخصیت اصل ــم(ع) ش ــتان مری ــد داس مانن
شــخصیت اصلــی، زن یــا زنــان دیگــری حضــور دارنــد؛ ماننــد موســی کــه در داســتان 
ــد.  ــور دارن ــز حض ــعیب(ع) نی ــران ش ــون و دخت ــر فرع ــر وی، همس ــادر و خواه او م
ــا  ــاط ب ــی در آن در ارتب ــخصیت های اصل ــن، ش ــت؛ بنابرای ــت اس ــاب هدای ــرآن کت ق
ــر  ــردم را ب ــری م ــه هدایت گ ــه وظیف ــدا ک ــران خ ــور پیامب ــر مح ــی و ب ــت اله هدای
ــد،  ــت کرده ان ــران را اجاب ــوت پیامب ــه دع ــانی ک ــد. کس ــرار دارن ــته اند، ق ــده داش عه
ــران الهــی  ــران ایســتاده اند و روایــت بال هایــی کــه پیامب ــل پیامب کســانی کــه در مقاب
ــرآن را  ــتان های ق ــی داس ــوع اصل ــد، موض ــه بوده ان ــا مواج ــا آن ه ــان ب ــکان ایش و نزدی
ــن  ــز همی ــده اند نی ــر ش ــرآن ذک ــه در ق ــی ک ــر زنان ــورد اکث ــد. در م ــکیل می دهن تش
ــه  ــی ک ــا و رخداد های ــا امتحان ه ــاط ب ــی در ارتب ــود. برخ ــاهده می ش ــت مش وضعی
ــر،  ــز مص ــر عزی ــد همس ــده اند؛ مانن ــر ش ــرآن ذک ــده، در ق ــش آم ــران پی ــرای پیامب ب
همســر فرعــون، مــادر و خواهــر موســی(ع)، همســران آدم(ع)، ایــوب(ع)، ابراهیــم(ع) 
ــوارد.  ــی م ــم(ع) در برخ ــون و مری ــوم فرع ــان ق ــعیب(ع)، زن ــران ش ــا(ع)، دخت و زکری
برخــی دیگــر ماننــد ملکــه ســبا، دعــوت پیامبــر الهــی را اجابــت کــرده و گــروه ســوم 
از پذیــرش هدایــت الهــی ســر باز زده انــد. همســر لــوط(ع) و همســر نــوح (ع) در گــروه 
ــا  ــد، ام ــر نبوده ان ــه پیامب ــز گر چ ــون نی ــر فرع ــم(ع) و همس ــد. مری ــای دارن ــوم ج س
ــا هدایــت الهــی مطــرح شده اســت. مریــم(ع)،  ذکــر آن هــا در قــرآن نیــز در ارتبــاط ب
ــا او ســخن می گوینــد، خــدا او را بر می گزینــد  بنــده صالــح خداســت کــه فرشــتگان ب
ــور در  ــم حض ــه به رغ ــت ک ــی اس ــم زن مؤمن ــون ه ــر فرع ــد. همس ــر می کن و تطهی
ــه  ــبت ب ــی نس ــت باالی ــون معرف ــون فرع ــری چ ــار همس ــرک آمیز و در کن ــی ش فضای
ــت او  ــم(ع) و سر گذش ــه مری ــی ک ــل اهمیت ــز، به دلی ــم (ع) نی ــادر مری ــدا دارد. از م خ
ــه در  ــی ک ــتر زنان ــل بیش ــرای تحلی ــت. ب ــان آمده اس ــخن به می ــرآن دارد، س ــرای ق ب
ــداد  ــیاق ها و تع ــم: س ــل می افزایی ــه تحلی ــر را ب ــه دیگ ــده اند، دو مؤلف ــر ش ــرآن ذک ق
جمالتــی کــه بــه هــر زن پرداخته اســت. مــراد مــا از ســیاق، مجموعــه آیــات بــه هــم 
پیوســته ای اســت کــه بــه یــک موضــوع واحــد می پــردازد؛ پــس اگــر ده آیــه پی درپــی 

نقد و بررسى کتاب جنسیت و زبان قرآن
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نقد آثار جدید

ــد، آن را یــک ســیاق و اگــر همســر لــوط(ع)  داســتان حضــرت مریــم(ع) را بیــان نمای
ــک  ــار تفکی ــم. معی ــیاق می دانی ــش س ــود، آن را ش ــر ش ــف ذک ــوره مختل ــش س در ش
ــن  ــا ای ــت؛ ب ــی اس ــان عرب ــو زب ــای نح ــه در کتاب ه ــف جمل ــاس تعری ــالت براس جم
ــرف  ــه ح ــرور ب ــه، و مج ــه، مضاف الی ــر، مفعول ب ــش خب ــه نق ــی ک ــه جمالت ــاوت ک تف
ــی  ــان، جمالت ــد. در این می ــاب نیامده ان ــه حس ــی ب ــای جدای ــته اند، جمله ه ــر داش ج
ــرآن، اســتثنا  ــا در ق ــراوان آن ه ــرد ف ــال» هســتند، به دلیــل کارب کــه مفعــول فعــل «ق
ــرآن  ــز در ق ــتقیم نی ــول مس ــل ق ــده اند. نق ــوب ش ــه ای محس ــالت جدا گان ــده و جم ش
کاربــرد فراوانــی دارد؛ لــذا جمالتــی کــه بــه ایــن شــیوه نقــل شــده اند نیــز جمله هــای 

جدا گانــه ای شــمرده شــده اند.
ــه  ــیاق آن در مک ــد، 24 س ــاد می کن ــاره ی ــورد اش ــان م ــه از زن ــیاقی ک از 35 س
ــه  ــه ای ک ــوع 321 جمل ــت. از مجم ــی اس ــیاق آن مدن ــا 11 س ــت و تنه ــازل شده اس ن
ــازل  ــه ن ــه در مدین ــی و 67 جمل ــه مک ــردازد، 245 جمل ــان می پ ــروه از زن ــن گ ــه ای ب
ــداد  ــه تع ــبت ب ــی نس ــوره های مدن ــی و س ــوره های مک ــات س ــداد کلم ــت. تع شده اس
کلمــات کل قــرآن، به ترتیــب، 62 و 38 در صــد اســت. نســبت تعــداد ســیاق های مکــی 
ــب، 69 و  ــیاق ها، به ترتی ــه کل س ــاره ب ــورد اش ــان م ــاره زن ــی درب ــیاق های مدن و س
31 در صــد اســت. ایــن نســبت در مــورد تعــداد جمــالت مکــی و جمــالت مدنــی کــه 
ــبت،  ــه نس ــن س ــت. ای ــد اس ــب، 79 و 21 در ص ــردازد، به ترتی ــور می پ ــان مذک ــه زن ب
نشــان می  دهــد کــه اگر چــه ذکــر بیشــتر از ایــن زنــان تــا حــدی تابــع ســهم بیشــتر 
ــتر  ــه بیش ــان دهنده توج ــد نش ــز می توان ــداری از آن نی ــت، مق ــی اس ــوره های مک س
قــرآن بــه زنــان مــورد اشــاره در آیــات مکــی نســبت بــه آیــات مدنــی باشــد. به نظــر 
ــان  ــتان زن ــتر از داس ــه بیش ــود، در مک ــداف خ ــتای اه ــرآن در راس ــه ق ــد ک می رس
ــی  ــات مدن ــکام در آی ــتر اح ــه بیش ــه این ک ــه ب ــت. با توج ــتفاده کرده اس ــته اس گذش
بیــان شــده اند و بیشــتر حوادثــی کــه در قــرآن ذکــر شــده نیــز مربــوط بــه دوره پــس 
از هجــرت پیامبــر(ص) بــه مدینــه اســت، می تــوان در صــد ذکــر بیشــتر زنــان در آیــات 

مکــی را توجیــه نمــود.

زنان تاریخ ذکر شده اند یا حذف؟
یکــی از ابزار هــای زبانــی کــه گفتمــان از طریــق آن در برابــر افــراد، کردار هــا و 
اندیشــه ها موضع گیــری می کنــد، ذکــر و حــذف اســت. در قــرآن در مــورد دو 
شــخصیت از زنــان گذشــته حــذف اتفــاق افتاده اســت: همســر ایــوب(ع) و همســر آدم. 
آیــه 44 ســوره «ص» تنهــا آیــه ای اســت کــه بــه همســر ایــوب اشــاره می کنــد، بــدون 
این کــه واژه ای در آن بــه او داللــت کنــد: «وخــذ بیــدک ضغثــا فاضــرب بــه و ال تحنــث». 
در  جملــه «فاضــرب بــه» مفعول بــه حــذف شده اســت. فعــل «ضــرب» متعــدی اســت و 
بــر ایــن امــر داللــت می کنــد کــه کســی یــا چیــزی مــورد ضــرب واقــع می شــود، امــا 
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ــرای فــرار از شکســتن قســم خــود،  آیــه مشــخص نمی کنــد کــه حضــرت ایــوب(ع) ب
ــا یــک دســته از ســاقه های گنــدم بزنــد. مضمــون قســم  قــرار  اســت چــه کســی را ب
ایــوب(ع) نیــز در آیــه روشــن نیســت. تنهــا روایــات تفســیری در ذیــل آیــه اســت کــه 
ــوب(ع)،  ــکالت ای ــد. در اوج مش ــی می کنن ــر او معرف ــده را همس ــذف ش ــه ح مفعول ب
همســرش بــا دیــدن شــوهر بیمــار و ناتــوان خــود مجبــور بــه قبــول صدقــه از مــردم 
ــمتی از  ــول قس ــداری پ ــت مق ــل دریاف ــود در مقاب ــر می ش ــار نا گزی ــود. او یکب می ش
ــای  ــی مو ه ــای خال ــدن ج ــفا یافتن و دی ــس از ش ــوب(ع) پ ــرد. ای ــود را بب ــای خ مو ه
همســرش ناراحــت شــده، قســم می خــورد کــه او را تازیانــه بزنــد. او پــس از آگاهــی از 
اصــل ماجــرا ناراحــت می شــود و خــدا راه چــاره ای بــه او نشــان می دهــد کــه همســرش 
را به جــای تازیانــه بــا دســته ای از ســاقه های گنــدم بزنــد. نگارنــده در ایــن بخــش بــه 

ــاره می کند. ــز اش ــر نی ــواردی دیگ م

باز نمایی زنان فعال بوده است یا منفعل؟
ــه در  ــت ک ــری اس ــزار دیگ ــتانی، اب ــخصیت های داس ــل ش ــا منفع ــال ی ــی فع باز نمای

گفتمــان بــا آن نســبت بــه شــخصیت ها موضع گیــری می شــود.

باز نمایی زنان با چه شخصیتی بوده است؟ 
زنــان در داســتان های قــرآن در غالــب مــوارد تشــخیص یافته و به صــورت فــرد 
ــر،  ــز مص ــان عزی ــرآن از زب ــخیص زدایی در ق ــدک تش ــوارد ان ــده اند. م ــی ش باز نمای
یوســف و ملکــه سباســت. عزیــز مصــر، پــس از شــهادت شــاهد ماجــرا و روشن شــدن 
خطــای همســرش، در خطــاب بــه او ضمیــر جمــع مؤنــث را بــه کار می بــرد. بازنمایــی 
ــا معرفه ســازی نیــز بوده اســت.  زنــان در قــرآن، عــالوه بــر تشــخیص بخشــی همــراه ب
ــه  ــوده و در ادام ــنایی ب ــاز آش ــتان و آغ ــروع داس ــز در ش ــازی نی ــدک نکره س ــوارد ان م
ــه  ــورت معرف ــرد به ص ــی ف ــوالً هنگام ــت. معم ــورت گرفته اس ــازی ص ــتان معرفه س داس
در گفتمــان حضــور پیــدا می کنــد کــه تولید کننــده و دریافت کننــده متــن او را 
ــده  ــه گوین ــت ک ــن معنا س ــه ای ــره ب ــورت نک ــرد به ص ــور ف ــن، حض ــند. بنابرای بشناس
بــه هــر دلیلــی نخواســته اســت کــه ذهــن دریافت کننــده بــه آن فــرد نزدیــک شــود 
ــرای فــرد در  و او را شناســایی کنــد. هم چنیــن، نخواسته اســت کــه حضــور پر رنگــی ب
گفتمــان قائــل شــود. باز نمایــی زنــان به صــورت معرفــه، نشــان از ایــن دارد کــه حضــور 
زنــان در داســتان های قــرآن حضــور پر رنگــی بوده اســت و شــخصیت های زنانــه 
ــا  ــا آن ه ــتری ب ــنایی بیش ــا آش ــده اند ت ــک ش ــن نزدی ــد گان مت ــن دریافت کنن ــه ذه ب
ــه کار  ــی ب ــتر از نام ده ــدی بیش ــخص دهی، مقوله بن ــام تش ــن اقس ــد. در بی ــدا کنن پی
ــد.  ــان می ده ــان را نش ــرد در گفتم ــور ف ــی از حض ــه باالی ــی درج ــت. نام ده رفته اس
ــردن  ــا نام ب ــترک، ب ــت مش ــک هوی ــا ی ــرد ب ــی ف ــای باز نمای ــه ج ــن ب ــده مت تولید کنن

نقد و بررسى کتاب جنسیت و زبان قرآن
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نقد آثار جدید

ــا  ــرد ب ــه ف ــی ک ــر، هنگام ــود. به بیان دیگ ــل می ش ــرای وی قائ ــی ب ــگاه باالی از او، جای
ــور  ــان حض ــرد در گفتم ــود ف ــه خ ــود، گر چ ــی می ش ــود باز نمای ــترک، خ ــت مش هوی
پیــدا کرده اســت، تمرکــز اصلــی بــر هویتــی اســت کــه ویــژه او نیســت؛ ولــی هنگامــی 
کــه فــرد بــا نــام خــود در گفتمــان حضــور دارد، خــود وی بــا همــه ویژگی هایــش در 
گفتمــان حضــور می یابــد. تنهــا زنــی کــه نــام او در قــرآن آمده اســت، مریــم(ع) اســت. 
ــام خــود در  ــا ن ــران ب ــا پیامب ــد  و ابو لهــب، تنه ــز جــز لقمــان، زی ــردان نی ــان م در می
ــژه  ــگاه وی ــق نام دهــی، نشــان دهنده جای ــم از طری ــر از مری ــرآن ذکــر شــده اند. تعبی ق
ــر  ــی پ ــدی، هویت ده ــه گانه مقوله بن ــام س ــن اقس ــت. در بی ــرآن اس ــم(ع) در ق مری
کاربرد تریــن روش باز نمایــی در قــرآن اســت. قــرآن، زنــان داســتان های خویــش را نــه 
ــه آن هــا  ــا ارزش هایــی کــه ب ــه ب ــد، باز نمایــی می کنــد و ن ــا کاری کــه انجــام داده ان ب
ــا هویت شــان انجــام می دهــد. باز نمایــی در  نســبت داده می شــوند، بلکــه ایــن کار را ب
ــر عملــی کــه او انجــام داده اســت  ــرد ب قالــب نقش دهــی، به جــای هویــت مشــترک ف
تمرکــز دارد. ارزش دهــی نیــز بــر ارزشــی کــه فــرد مصداقــی از آن دانســته شده اســت، 
تأکیــد می کنــد. در ایــن دو مــورد از مقوله بنــدی آن چــه مهــم اســت عمــل یــا ارزشــی 
ــراد  ــی از اف ــد ثابت ــی، بع ــا در هویت ده ــود. ام ــبت داده می ش ــرد نس ــه ف ــه ب ــت ک اس
بازنمایــی می شــود کــه نســبت بــه فعلــی کــه شــخص انجــام می دهــد یــا ارزشــی کــه 
ــرد دارد. تنهــا مــورد نقش دهــی  ــه ف ــه او نســبت داده می شــود نزدیکــی بیشــتری ب ب
ــی  ــت. او هنگام ــه کار رفته اس ــر ب ــف (ع) پیامب ــان یوس ــرآن، از زب ــتان های ق در داس
ــی  ــوان «االت ــا عن ــا را ب ــد، آن ه ــخن می گوی ــهر س ــان ش ــر از زن ــاه مص ــزد پادش ــه ن ک
قطعــن ایدیــن» (یوســف، 50) یــاد می کنــد. وی آن هــا را بــا فعلــی کــه انجــام داده انــد 
ــن  ــش در ذه ــاد پرس ــت و ایج ــدن دس ــته کردن بری ــا برجس ــد و ب ــی می کن بازنمای
ــرآن،  ــتان ق ــد. در داس ــت می کن ــرا تقوی ــری ماج ــرای پی گی ــزه او را ب ــاه، انگی پادش
ارزش دهــی دو بــار بــرای زنــان بــه کار رفته اســت. قــوم یهــود بعــد از دیــدن مریــم نــوزاد 
ــد.  ــاب می کنن ــارون» خط ــت ه ــوان «أخ ــرده و او را به عن ــرزنش ک ــت، او را س ــه دس ب
مــورد دیگــر، کاربــرد ارزش دهــی از زبــان خــود قــرآن بــرای مریــم(ع) اســت. یکــی از 
ویژگی هــای اخالقــی مریــم از نظــر قــرآن، پاکدامنــی اوســت. در بیــن اقســام مختلــف 
ــرف  ــت. ط ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــورد را ب ــترین م ــبت دهی بیش ــی، نس هویت ده
ــرف  ــه ط ــز، همیش ــر نی ــوارد دیگ ــت. در م ــوهر اس ــوارد ش ــن م ــب ای ــبت در غال نس
نســبت یــک مــرد می باشــد؛ مــردی کــه یــا پیامبــر اســت و یــا مخالــف پیامبــر. میــزان 
ــش  ــان دهنده نق ــر، نش ــوان همس ــرآن به عن ــتان های ق ــان در داس ــاالی زن ــی ب بازنمای
ــا  ــه ای، تنه ــی طبق ــدود هویت ده ــوارد مح ــت. در م ــن داستان هاس ــران در ای همس
طبقــه ای کــه زنــان در آن جــای گرفته انــد طبقــه جنســیتی اســت. زنــان بــا جنســیت 
ــی در  ــده اند. بازنمای ــی ش ــوة» بازنمای ــراة» و «النس ــر «الم ــی نظی ــا واژه های ــان ب خودش
قالــب هویــت جنســیتی، از اهمیــت جنســیت در گفتمــان حکایــت دارد. بازنمایــی بــا 
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ــه جنســیت  جنســیت، علی رغــم وجــود ویژگی هــای دیگــر، نشــان از توجــه بیشــتر ب
ــه ای  ــی طبق ــوارد هویت ده ــام م ــخص دارد. تم ــای ش ــایر ویژگی ه ــا س ــه ب در مقایس
جنســیتی همــراه بــا نکره ســازی و در ابتــدای معرفــی شــخصیت های داســتانی اســت. 
دختــران شــعیب، ملکــه ســبا و زنــان مصــر همگــی در ابتــدا به عنــوان زنانــی مجهــول 

ــت. ــان شده اس ــا بی ــتان آن ه ــه، داس ــده اند و در ادام ــی ش معرف

تحلیل پیوند دهی و پیوند زدایی 
در اغلــب مــواردی کــه ذکــر شــد، مــالک اصلــی در پیوند دهــی و پیوند زدایــی 
ــا خــدا بوده اســت. خــدا، فرشــتگان، مریــم(ع)، عیســی(ع)، مــادر موســی(ع)،  رابطــه ب
ــن  ــن امــالک پیوند دهــی شــده اند. بعــد از ای ــوح براســاس ای ــوط(ع) و ن موســی(ع)، ل
مــالک، نســبت همســری و ارزش هــای اخالقــی نیــز بــرای اشــخاص ماننــد موســی(ع) 
ــرآن،  ــخصیت های زن در ق ــایر ش ــاره س ــت. درب ــا بوده اس ــالک پیوند ه ــم(ع) م و مری

ــورد.  ــم نمی خ ــه چش ــی ب ــی خاص ــا پیوند زدای ــی ی پیوند ده

زنان در چه شبکه معنایی بازنمایی شده اند؟
تحلیل شبکه معنایی 

ــف  ــب مختل ــدا در مرات ــا خ ــه ب ــان قرآن رابط ــتان های زن ــوم در داس ــن مفه پر رنگ تری
ــته  ــتان ها برجس ــایر داس ــتر از س ــیار بیش ــم بس ــتان مری ــوم در داس ــن مفه ــت. ای اس
ــات و  ــدا، کلم ــه خ ــت؛ ب ــراب اس ــدا در مح ــا خ ــات ب ــل مناج ــم اه ــت. مری شده اس
کتاب هــای او در پنــاه می بــرد؛ خــدا او را بــزرگ می کنــد، بــرای او روزی خــاص 
ــر  ــد، تطهی ــد، او را بر می گزین ــت می کن ــا او صخب ــتگان ب ــق فرش ــتد، از طری می فرس
ــد،  ــود را در او می دم ــن، روح خ ــد. هم چنی ــری می ده ــان برت ــه زن ــر هم ــد و ب می کن
ــم،  ــس از مری ــد. پ ــش می ده ــه او آرام ــت و ب ــا اوس ــان ب ــخت زایم ــای س در لحظه ه
همســر فرعــون و همســر عمــران نیــز اهــل معرفــت بــه خــدا و مناجــات بــا او معرفــی 
ــه رابطــه بــا خــدا در هــر دو ســوی آن  ــم(ع) ک ــتان مری ــالف داس ــده اند. بر خ ش
نمایــش داده شده اســت، رابطــه ایــن دو یک ســویه روایــت می شــودو داســتان همســر 
زکریــا(ع) نیــز همین گونــه اســت و چنان کــه گفتــه شــد، قــرآن زکریــا(ع) و همســرش 
ــم و خشــوع در  ــادت از روی رغبــت و بی ــر، عب را اهــل شــتاب در انجــام کار هــای خی
برابــر خــدا معرفــی می کنــد. امــا در داســتان مــادر موســی(ع) رابطــه یک ســویه خــدا 
ــا وی نشــان داده می شــود. در جای جــای حــوادث، خــدای مهربــان حضــور دارد؛ بــه  ب
ــه  ــی را ب ــد و موس ــش می ده ــه او آرام ــد، ب ــی وی را می زدای ــد، نگران ــی می کن او وح
وی بــاز می گردانــد تــا چشــمانش روشــن شــود و بدانــد کــه وعــده خــدا حــق اســت. 
ایــن رابطــه در داســتان آدم و حــوا و ملکــه ســبا، فــراز و نشــیب هایی دارد. آدم و حــوا 
ــا را  ــیطان آن ه ــا ش ــتند، ام ــت هس ــوردار از نعم ــد و برخ ــی می کنن ــت زندگ در بهش
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ــتغفار  ــر، اس ــن ام ــال ای ــا به دنب ــود. آن ه ــان می ش ــان نمای ــد و زشتی های ش می فریب
ــتان  ــان داس ــت و در پای ــر اس ــدا کاف ــز ابت ــبا نی ــه س ــد. ملک ــت می کنن ــب رحم و طل
ــل، همســر لــوط(ع) و  ایمــان مــی آورد و ظلــم خــود اعتــراف می کنــد. در جبهــه مقاب
ــوهران  ــه ش ــد و ب ــل جهنم ان ــدگان و اه ــد. آن دو عذاب ش ــرار دارن ــوح(ع) ق ــر ن همس
ــعیب(ع) و  ــران ش ــهر، دخت ــان ش ــز، زن ــر عزی ــتان همس ــد. داس ــت کرده ان ــود خیان خ
همســر ابراهیــم(ع) نیــز، گر چــه در اصــل شــرح سر گذشــت پیامبــران الهــی و رابطــه 
آن هــا بــا خداســت، امــا حضــور زنــان در ایــن داســتان ها خــارج از رابطــه مذکــور اســت. 
ــن  ــه در ای ــم به کار رفت ــن مفاهی ــی بارز تری ــای اخالق ــدا، ویژگی ه ــا خ ــه ب ــس از رابط پ
داســتان ها هســتند. حیــا و پاکدامنــی مریــم، ادب و اخــالق نــرم ملکــه ســبا، محبــت 
همســر فرعــون بــه شــوهر ظالمــش و حیــای دختــران شــعیب(ع) ویژگی هــای اخالقــی 
مثبتــی هســتندکه در ایــن داســتان ها بازگــو می شــوند. در  ســوی دیگــر، کیــد، مکــر 
ــده  ــان ش ــی بی ــی منف ــای اخالق ــر، ویژگی ه ــز مص ــتان عزی ــان در داس ــت زن و خیان
ــته  ــه، دس ــای زنان ــی ویژگی ه ــه بازنمای ــوط ب ــم مرب ــتند. مفاهی ــتان هس ــن داس در ای
ــی  ــد. مفاهیم ــه کار رفته ان ــور ب ــتان های مذک ــه در داس ــتند ک ــی هس ــوم مفاهیم س
کــه حساســیت بــاالی مریــم(ع) نگرانی هــای مادرانــه مــادر موســی(ع)، حــس 
ــوزاد، رابطــه  مشــارکت خواهی ملکــه ســبا، ســرور همســر فرعــون از یافتــن موســای ن
گــرم پــدری ـ فرزنــدی شــعیب (ع) و دخترانــش، رابطــه احساســی همســر عزیــز نســبت 
ــریع  ــی س ــش احساس ــف(ع) و واکن ــی یوس ــهر از زیبای ــان ش ــگفتی زن ــف، ش ــه یوس ب
همســر ابراهیــم(ع) را بازنمایــی کرده انــد. مفاهیــم مربــوط بــه حضــور اجتماعــی زنــان، 
ــادر  ــن داســتان ها به چشــم می خــورد. در داســتان آدم و حــوا، م ــا در برخــی از ای تنه
موســی(ع)، همســر فرعــون، همســر لــوط(ع)، همســر ابراهیــم(ع)، همســر عمــران(ع)، 
همســر نــوح (ع)، همســر زکریــا (ع) و زنــان قــوم فرعــون، رابطــه اجتماعــی ایــن زنــان 
ــا  ــم از آن ه ــه مری ــد ک ــور دارن ــوم او حض ــم، ق ــتان مری ــت. در داس ــی نشده اس بازنمای
کنــاره گرفتــه و آن هــا نیــز مریــم را ســرزنش می کننــد؛ یعنــی رابطــه از هــر دو طــرف 
ســرد اســت. امــا ملکــه ســبا، هــم بــا قــوم خــود و هــم بــا ســلیمان و دربــار او رابطــه 
ــا نظــر  ــا ارائــه دلیــل ب فعالــی دارد. وی ملکــه اســت؛ از بــزرگان مشــورت می گیــرد؛ ب
آن هــا مخالفــت می کنــد؛ مبتکرانــه هدیــه می فرســتد؛ بــه دربــار ســلیمان(ع) مــی رود 
و صلح طلبانــه رفتــار می کنــد. روابــط اجتماعــی در داســتان همســر عزیــز تنهــا بیــن 
ــد و  ــایعه پراکنی می کنن ــز ش ــر عزی ــه همس ــهر علی ــان ش ــود. زن ــت می ش ــان روای زن
همســر عزیــز نیــز بــا تدبیــری کــه می اندیشــد مقــداری از فشــار آن هــا کــم می کنــد. 
خواهــر موســی(ع) نیــز شــخصیت فعالــی در داســتان خــود دارد؛ پنهانــی صنــدوق روان 
ــه  ــوزاد ب ــای ن ــه موس ــزد ک ــه ای می ری ــی نقش ــه زیرک ــد و ب ــال می کن در آب را دنب
آغــوش مــادر باز گــردد. امــا حضــور دختــران شــعیب حضــور متفاوتــی اســت. گر چــه 
ــا و  ــر چوپان ه ــا دیگ ــورد ب ــت، در برخ ــی وا داشته اس ــه چوپان ــا را ب ــدر آن ه ــری پ پی
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موســی(ع) باحیــا هســتند. هم چنیــن در همــان برخــورد کوتــاه، موســی(ع) را ارزیابــی 
ــد.  ــنهاد می دهن ــدر پیش ــه پ ــری او را ب ــد و به کار گی می کنن

زنان معاصر
در ایــن فصــل، بازنمایــی زنــان معاصــر قــرآن ماننــد زنــان تاریــخ، در قالــب پنــج موضوع 
بررســی می شــود کــه عبارتنــد از: شناســایی زنــان، ذکــر و حــذف آنــان، بازنمایــی فعــال 
ــی  ــبکه معنای ــران و ش ــان از دیگ ــی آن ــی و پیوند زدای ــخص، پیوند ده ــل، تش ــا منفع ی

پیرامونــی آنــان. 

چه زنانی بازنمایی شده اند؟ 
ــی  ــته کل ــه دو دس ــوان ب ــت، می ت ــخن گفته اس ــا س ــاره آن ه ــرآن درب ــه ق ــی را ک زنان
ــراد حقیقــی. دســته  ــان به عنــوان اف ــراد خارجــی و زن ــان به عنــوان اف تقســیم کــرد: زن
ــد؛  ــی می کرده ان ــه زندگ ــه و مدین ــه در مک ــتند ک ــر هس ــر پیامب ــان معاص ــت، زن نخس
ــز  ــته دوم نی ــراد از دس ــد. م ــر زی ــر و همس ــران پیامب ــب، همس ــر ابو له ــد همس مانن
عناوینــی هســتند کــه بــرای داللــت بــر زنــان بــه کار رفته انــد و مصادیــق آن بــه افــراد 
زمــان نــزول قــرآن محــدود نمی شــود؛ ماننــد عناویــن «مؤمنــات»، «مــادر»، «خواهــر» و 
ــن دو  ــده اند. در ای ــر ش ــه ذک ــدول جدا گان ــته در دو ج ــر دس ــه ه ــات». در ادام «مطلق
ــاره آن عنــوان  جــدول در مقابــل هــر عنــوان تعــداد ســیاق و تعــداد جمالتــی کــه درب
ــی  ــا مدن ــی ی ــاس مک ــیاق ها براس ــه س ــت ک ــر اس ــت. الزم به ذک ــده اس ــز آم ــوده نی ب
ــرآن ذکــر  ــان کــه به صــورت حقیقــی در ق نیــز تفکیــک شــده اند. در مکــه در میــان زن
ــب  ــا به ترتی ــن عنوان ه ــت. ای ــازل شده اس ــی ن ــوان آیات ــج عن ــا در پن ــده اند، تنه ش
فراوانــی ســیاق عبارتنــد از: مــادر، همســر مطلــق، دختــر، زن مؤمــن و انســان مؤنــث. 
ــه  ــدن ب ــدون مقید ش ــه ب ــت ک ــری اس ــدول همس ــن ج ــق در ای ــر مطل ــراد از همس م
ــه کار رفته اســت. بیشــترین ســیاق در مجمــوع  ــود دیگــر ب ــا» و قی «مطلقــه»، «اتهــام زن
ــادر به طــور یکســان و در  ــه همســران مطلــق و م ــوط ب ــی مرب ســیاق های مکــی و مدن
مرتبــه بعــد زن مؤمــن اســت. زنــان دیگــر بــا فاصلــه بســیاری از این ســه قــرار دارنــد. در 
بیــن ایــن عناویــن، بیشــترین تعــداد جمــالت در مــورد مطلقــه و پــس از آن، بــا فاصلــه 
قابــل توجهــی دربــاره همســر مطلــق اســت. پــس از ایــن دو، زنــان مؤمــن، زنــان منافــق و 
همســران بیــوه دارنــد. بیشــترین تفــاوت بیــن ســیاق و تعداد جمــالت در مورد «همســران 
مطلقــه» وجــود دارد. ایــن زنــان تنهــا در هشــت ســیاق مدنــی ذکــر شــده اند، امــا 123 
جملــه ـ بیــش از پانــزده برابــر ـ بــه آنــان اختصــاص دارد؛ در حالی کــه عنــوان «مــادر» 
کــه بیشــترین تعــداد ســیاق را بــه خــود اختصــاص داده اســت، تنهــا 40 جملــه دارد کــه 
به طــور یکســان در مکــه و مدینــه نــازل شــده اند. در مقایســه بیــن ســیاق ها و جمــالت 
مکــی و مدنــی، ســیاق های مکــی در مــورد انســان مؤنــث و دختــر بیشــتر از ســیاق های 
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مدنــی اســت؛ در حالی کــه تعــداد ســیاق های مدنــی در دو عنــوان زن مؤمــن و همســر 
مطلــق بیشــتر اســت. انســان مؤنــث در مکــه ســه برابــر مدینــه ذکــر شده اســت و تعــداد 
جمــالت در بر دارنــده واژه دختــر در مکــه بیــش از پنــج برابــر آن در آیــات مدنــی اســت. 
در مــورد زن مؤمــن نیــز، تعــداد ســیاق مدنــی بیــش از پنــج برابــر تعــداد ســیاق مکــی 
ــر تعــداد جمــالت مکــی اســت. هم چنیــن، تعــداد  و تعــداد جمــالت مدنــی هفــت براب
ــالت  ــداد جم ــی و تع ــیاق مک ــر س ــش از دو براب ــق، بی ــر مطل ــی در همس ــیاق مدن س
مدنــی بیــش از هفــت برابــر جمــالت مکــی هســتند. زنــی کــه در مکــه دربــاره او ســخن 
ــاً انســانی اســت کــه موضــوع هدایت  کــردن قــرار می گیــرد؛ امــا  گفتــه می شــود، عمدت
ــانی  ــوارد انس ــب م ــت، در غال ــرآن اس ــب کالم ق ــوع و مخاط ــه موض ــه در مدین ــی ک زن
ــادر،  ــت. م ــرار گرفته اس ــی ق ــکام دین ــوع اح ــرده و موض ــول ک ــن را قب ــه دی ــت ک اس
ــرای  ــن ب ــریع دی ــش از تش ــه پی ــتند ک ــی هس ــث عناوین ــان مؤن ــر و انس ــر، دخت همس
زنــان بــه کار می رونــد و عناوینــی ماننــد همســر مطلقــه، همســر ایــالء شــده، زن ســارق، 
اهــل فحشــا، مــادر رضاعــی و دختــر بــرادر عناوینــی هســتند کــه پــس از اســتقرار دیــن 
ــی  ــه در واژه های ــق ک ــان مطل ــوان زن ــی عن ــوند. حت ــرده می ش ــه کار ب ــکام ب ــان اح و بی
ــت  ــه کار رفته اس ــی ب ــاً هنگام ــد، عمدت ــدا می کن ــود پی ــراة» نم ــاء» و «الم ــد «النس مانن
ــه دو جنــس انجــام شده اســت.  ــرای بیــان احــکام جدا گان کــه طبقه بنــدی جنســیتی ب
ــد  ــان می ده ــن» نش ــادر» و «زن مؤم ــق»، «م ــر مطل ــه «همس ــوط ب ــیاق مرب ــی س فراوان
کــه ایــن ســه  عنــوان بیشــتر از ســایر عناویــن اهمیــت داشــته اند. اگــر ایــن مــالک را 
همــراه بــا فراوانــی جمــالت در نظــر بگیریــم، «همســر مطلــق» تعــداد باالیــی را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت؛ در حالی کــه دو عنــوان «همسرهمســر مطلقــه» و «مــادر» وضعیــت 
ــت  ــر آن اس ــن دو بیان گ ــالت ای ــداد جم ــیاق و تع ــداد س ــاوت تع ــد. تف ــری دارن دیگ
ــی در مــورد  ــاره همســر مطلقــه پرداخته اســت، ول ــه مســائل بیشــتری درب ــرآن ب کــه ق
مــادر تنهــا بــه چنــد مســئله خــاص به صــورت مکــرر پرداخته اســت. در قــرآن مســائل 
حقوقــی متعــددی در مــورد همســران مطلقــه بیــان می شــوند؛ مهریــه و مقــدار و شــیوه 
پرداخــت آن، احــکام عــده، رجــوع دوبــاره بــه حالــت قبــل طــالق، رفتــار پیــش و پــس 
ــا همســران و ازدواج مجــدد همســر مطلقــه از جملــه ایــن مســائل هســتند.  از طــالق ب
ایــن در حالــی اســت کــه در مــورد مــادر مــوارد معــدودی چــون ســفارش بــه احســان و 
ــه  ــه نتیج ــوان این گون ــن، می ت ــردد. بنابرای ــرار می گ ــا تک ــادر بار ه ــارداری م ــادآوری ب ی
ــه مســائل همســر مطلقــه پرداختــه اســت؛  ــان دیگــر ب گرفــت کــه قــرآن بیشــتر از زن
بــه مــادر بیشــتر از زنــان دیگــر اهمیــت داده اســت و در مــورد همســر، هــم بــه مســائل 
متعــدد آنــان پرداختــه و هــم بــه آنــان اهمیــت داده اســت. نکتــه دیگــر در این بــاره آن 
اســت کــه زنانــی کــه با عنــوان همســران مطلقــه ذکــر شــده اند، تنهــا پــس از اســتقرار 
دیــن در مدینــه و بیــان احــکام اهمیــت یافته انــد، امــا زنانــی کــه بــا عنــوان مــادر بیــان 
شــده اند، چــه قبــل از اســتقرار دیــن در مدینــه و چــه پــس از آن، بــرای قــرآن اهمیــت 
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داشــته اند. عنــوان همســر مطلــق نیــز وضعیتــی مشــابه با عنــوان همســر مطلقــه دارد؛ 
ــان آمده اســت. ــان ذکــری به می ــز از آن ــا ایــن تفــاوت کــه در مکــه نی ب

بازنمایی زنان، فعال بوده است یا منفعل؟ 
ــان هســتند. البتــه اگــر نســبت  ــان معاصــر، همســران پیامبــر فعال تریــن زن در بیــن زن
ــان  ــده زن ــی ش ــان بازنمای ــن زن ــود، فعال تری ــنجیده ش ــری س ــا کنش پذی ــری ب کنش گ
مکــی بیعت کننــده بــا پیامبرنــد. بــا این کــه زنانــی کــه بعــد از فتــح مکــه بــرای بیعــت 
ــتانه  ــت فرودس ــه موقعی ــری مک ــح قه ــت فت ــده اند به جه ــدم ش ــر(ص) پیش ق ــا پیامب ب
ــران  ــده اند. همس ــی ش ــال باز نمای ــورت فع ــان به ص ــن زن ــرآن ای ــان ق ــد، در گفتم دارن
ــود،  ــوب می ش ــرآن محس ــخصیت اول ق ــه ش ــر ک ــا پیامب ــان ب ــل نسبت ش ــر به دلی پیامب
موضــوع حــوادث متعــددی بوده انــد. تعــدادی از ایــن حــوادث بــه رابطــه شــخصی پیامبــر 
ــا همســرانش ارتبــاط دارد و تعــداد دیگــر به دلیــل همســری پیامبــر بــرای ایــن زنــان  ب
ــز  ــته اند نی ــه داش ــی ک ــی خاص ــگاه اجتماع ــل جای ــان به دلی ــن زن ــت. ای ــاق افتاده اس اتف
در بیــان احــکام الهــی دربــاره زنــان، جلوتــر از ســایر زنــان مــورد توجــه قــرار گرفته انــد. 
ــران  ــران س ــران و دخت ــده اند، همس ــلمانان نش ــه مس ــح مک ــا فت ــه ت ــی ک ــن زنان در بی
قریــش قــرار دارنــد کــه از جایــگاه اجتماعــی باالیــی در میــان اعــراب برخــوردار بوده انــد. 
ــا وجــود موقعیــت باالتــر پیامبــر و مســلمانان پــس از فتــح مکــه، قــرآن در بازنمایــی  ب
ــان در  ــی زن ــد. بازنمای ــرار نمی ده ــتانه ای ق ــت فرودس ــان را در موقعی ــی آن ــان قریش زن
کنــار مــردان نزدیــک بــه دو برابــر بازنمایــی زنــان به تنهایــی اســت. در مجمــوع، بازنمایــی 
منفعــل زنــان حقیقــی بیشــتر ازبازنمایــی فعــال آنــان بوده اســت. زنــان حقیقــی، چــه بــه 
تنهایــی و چــه در کنــار مــردان، بیشــتر در نقــش همســر حضــور دارنــد. پــس از نقــش 
ــر  ــش همس ــالف نق ــت. بر خ ــم گیر اس ــادر چش ــش م ــان در نق ــور ایش ــری، حض همس
ــری  ــا کنش گ ــادر ب ــش م ــری دارد، نق ــه کنش گ ــبت ب ــترین نس ــری بیش ــه کنش پذی ک
ــان مطلــق، همســر  ــه کنش پذیــری بازنمایــی شده اســت. مــادر، زن فراوان تــری نســبت ب
ــته اند، در  ــانی داش ــاً یکس ــی تقریب ــان، بازنمای ــارکت آن ــا مش ــه ب ــر، چ ــه و خواه مطلق
ــی  ــردان بازنمای ــارکت م ــا مش ــتضعف ب ــق و زن مس ــن، زن مناف ــه زن مؤم ــی ک در حال
بیشــتر و فعال تــری داشــته اند. به عبــارت دیگــر، در جایی کــه تقســیم بندی زنــان 
براســاس مفاهیــم دینــی صــورت پذیرفته اســت، زنــان بیشــتر در کنــار مــردان بازنمایــی 
ــاوندی  ــبت خویش ــاس نس ــا براس ــیم بندی ی ــدون تقس ــان ب ــه زن ــی ک ــده اند و در جای ش

ــته اند. ــی داش ــی فعال ــز بازنمای ــردان نی ــارکت م ــدون مش ــده اند، ب ــیم بندی ش تقس

بازنمایی زنان با چه تشخیص بوده است؟ 
نگارنــده در فصــل قبــل در بحــث تشــخیص دهی زنــان تاریــخ، انــواع تشــخص بخشــی 
ــان خارجــی  ــواع تشخص بخشــی در مــورد زن ــه ان ــردن ب ــرای پی ب توضیــح داده اســت. ب

نقد و بررسى کتاب جنسیت و زبان قرآن
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نقد آثار جدید

و زنــان حقیقــی معاصــر نیــز از همــان الگــو اســتفاده می شــود. در ایــن فصــل به جــای 
ــه، مجمــوع  ــان خارجــی و حقیقــی معاصــر به طــور جداگان بررســی تشخص بخشــی زن
تشخص بخشــی عناویــن، مــورد بررســی قــرار می گیــرد و بــه فراوانــی تعــداد عناویــن 
ــز  ــوان نی ــک عن ــرای ی ــاص ب ــی خ ــرار تخص بخش ــی و تک ــوع تشخص بخش ــر ن در ه
اشــاره می گــردد. به عنــوان مثــال، اگــر کنیــز مؤمــن دو بــار بــا عبــارت «مؤمنــه» و ســه 
ــا عبــارت «المؤمنــات» بازنمایــی شــده باشــد، تشــخص آن را هویت دهــی از نــوع  ــار ب ب

طبقــه ای دینــی شــمرده کــه بــا دو عبــارت و پنــج بــار تکــرار بازنمایــی شده اســت. 

زنان در پیوند و در تمایز با چه افرادی بازنمایی شده اند؟ 
زنــان خارجــی معاصــر کــه در پیونــد بــا دیگــر گروه هــا و یــا در تمایــز از آن هــا بازنمایــی 
شــده اند، عبارتنــد از: همســر ابو لهــب، همســران پیامبــر (ص)، زنــان بیعت کننــده، زنــان 
ــه  ــر(ص) ب ــا پیامب ــی کــه ب ــان مؤمــن مکــه، زن ظهــار شــده و زنان مهاجــر از مکــه، زن
مدینــه مهاجــرت کردنــد. بیشــترین مــوارد پیوند دهــی و پیوند زدایــی دربــاره همســران 
ــر،  ــا یکدیگ ــر(ص) ب ــران پیامب ــن همس ــرآن بی ــت. ق ــورت گرفته اس ــر(ص) ص پیامب
ــا  ــر(ص) ب ــران پیامب ــان و همس ــران مؤمن ــران و همس ــا دخت ــر(ص) ب ــران پیامب همس
ــن  ــن، بی ــت. هم چنی ــرار کرده اس ــد بر ق ــتند، پیون ــرم هس ــا مح ــه آن ه ــه ب ــی ک مردان
همســران پیامبــر(ص) از مــردان و دیگــر زنــان پیوند زدایــی صــورت گرفته اســت. در میــان 
ــی و  ــا پیوند ده ــن آن ه ــه بی ــده اند ک ــر ش ــه ذک ــر جدا گان ــر(ص) دو نف ــران پیامب همس

ــت.  ــی شده اس ــح پیوند زدای ــان صال ــر و مؤمن ــدا، پیامب ــا و خ ــن آن ه بی

زنان در چه شبکه معنایی بازنمایی شده اند؟ 
بــرای بررســی شــبکه معنایــی کــه مــورد زنــان خارجــی و زنــان حقیقــی معاصــر بــه کار 
ــر  ــد. الزم به ذک ــی می گردن ــه بررس ــورت جداگان ــا به ص ــراد و عنوان ه ــت، اف رفته اس
ــر(ص)،  ــران پیامب ــب، همس ــر ابو له ــز همس ــه ج ــی ب ــان خارج ــن زن ــه در بی ــت ک اس
ــان  ــاره دیگــر زن ــده و زن ظهار شــده، درب ــان بیعت کنن ــان مهاجــر، زن ــد، زن همســر زی
ــای  ــان و کنش ه ــد، ایم ــه ش ــه گفت ــر آن چ ــد. بناب ــه نش ــی مالحظ ــل طرح ــث قاب بح
ــوط  ــات مرب ــه در آی ــت ک ــی اس ــبکه معنای ــا در ش ــن معن ــا آن محوری تری ــب ب متناس
بــه زنــان معاصــر پیامبــر بــه کار رفتــه اســت. گســتره بیرونــی مفهــوم ایمــان بــه قــدری 
ــازه مســلمانی ماننــد مهاجــران از مکــه و بیعت کننــدگان را  ــان ت وســیع اســت کــه زن
ــا خــود را نیــز در پــی دارد. ایــن  نیــز شــامل می شــود. ایمــان کنش هــای متناســب ب
ــا خــدا و پیامبــر او وجــود دارنــد و هــم در اجتمــاع و  کنش هــا هــم در رابطــه زنــان ب
حــوزه روابــط خانوادگــی. توحیــد، حضــور و نظــارت خــدا، اهــل توبــه بــودن، اطاعــت 
ــن  ــی مهم تری ــاع و پاکدامن ــور در اجتم ــگام حض ــتن هن ــر(ص)، پوشش داش از پیامب
ــتند. در  ــر (ص) هس ــر پیامب ــی معاص ــان خارج ــرای زن ــه ب ــه کار رفت ــی ب ــم ایمان مفاهی
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جبهــه مقابــل، ایمــان و کنش هــای ایمانــی، شــرک و رفتــار جاهلــی قــرار دارد. شــرک 
هــر چقــدر هــم کــه در طبقــه بــاالی اجتماعــی قــرار گرفتــه باشــد، بــه ســخره گرفتــه 
ــبت دادن  ــردن و نس ــد، دزدی ک ــتن فرزن ــردان، کش ــا م ــازک ب ــخن ن ــا، س ــود. زن می ش
فرزنــد دیگــری بــه شــوهر از مهم تریــن رفتار هــای جاهلــی اســت کــه قــرآن در برابــر 

می کنــد. موضع گیــری  آن 

زنان حقیقی
در قــرآن ایمــان بــه خــدا بــرای زنــان حقیقــی، ماننــد زنــان معاصــر، مفهومــی کلیــدی 
ــودن همســران،  ــه انســان، وجــود مــادر و هم جنس ب به شــمار مــی رود. خلقــت زوج گون
به  عنــوان نعمــت خــدا یــاد می شــوند تــا انســان بــا یــادآوری و تفکــر دربــاره آن هــا بــه 
خــدا ایمــان آورد. همســران، در کنــار مــال و پســران، ممکــن اســت مانــع ایمــان بــه 
خــدا و انجــام کنش هــای مبتنــی بــر ایمــان، ماننــد جهــاد باشــند. رابطــه بــا خــدا بایــد 
از هــر رابطــه ای، از جملــه رابطــه بــا همســر، قوی تــر باشــد، چرا کــه انســان در قیامــت 
از هــول آن روز حتــی از همســر هــود نیــز فــرار می کنــد. اطاعــت از خــدا پیامبــر مــالزم 
ایمــان بــه خداســت. هم چنیــن، ایمــان تنهــا بــا عمــل صالــح، زندگــی اخــروی خوبــی 
ــه  ــر و اقام ــوع، ذک ــوت و خش ــامل قن ــدا، ش ــا خ ــه ب ــت. رابط ــد داش ــراه خواه را به هم
نمــاز نیــز می شــود. ایــن ایمــان به دنبــال خــود مناســک دینــی ماننــد روزه و پرداخــت 
ــزه  ــای پاکی ــای روان، خانه ه ــا نهر ه ــی ب ــت، باغ های ــراه دارد. بهش ــز به هم زکات را نی
در بهشــت عــدن، رزق کریــم و بــدون حســاب، حیــات طیبــه، مغفــرت و اجــر عظیــم 
و رحمــت و رضــوان الهــی، پاداش هــای ایمــان بــه خــدا بــرای بــه خــدا بــرای هــر دو 
ــا پاداش هایــی کــه تنهــا بــرای مــردان ذکــر  جنــس دانســته شــده اندکه در مقایســه ب
ــه خــدا مالکــی  ــرآن ایمــان ب ــر هســتند. از ســوی دیگــر، در ق شــده، بســیار معنوی ت
ــن،  ــان و مشــرکان محســوب می شــود. هم چنی ــرای مرز بنــدی اجتماعــی بیــن مؤمن ب
ــا ایمــان نیــز مــالک دیگــری بــرای ایــن مرزبنــدی  التــزام بــه کنش هــای متناســب ب
اســت. صــف مهاجــران و مجاهــدان از ســایرین جــدا می شــود؛ همان گونــه کــه مؤمنیــن 
اهــل فســق و زنــا در پیونــد بــا مشــرکان در یــک گــروه گنجانــده می شــوند. در مقابــل، 
ــودن  ــت. آزاد و برده ب ــی اس ــرز کم رنگ ــاب م ــل کت ــان اه ــن و زن ــان مؤم ــن زن ــرز بی م
ــر آن  نیــز گر چــه طبقــه اجتماعــی پذیرفتــه شــده در قــرآن، مــالک ایمانــی مقــدم ب
ــه روابــط  ــه حــدود الهــی ناظــر ب شــمرده می شــود. بخــش دیگــری از آیــات قــرآن، ب
ــه  ــوند ک ــی می ش ــامل قوانین ــم ش ــدود ه ــن ح ــردازد. ای ــردان می پ ــان و م ــان زن می
ازدواج، طــالق و روابــط حقوقــی همســران را تنظیــم می کننــد. برخــی دیگــر از ایــن 
قوانیــن بــرای تنظیــم نســب اســت. تعییــن عــده طــالق بــه مــدت ســه طهــر، امضــای 
عــده وفــات، ممنوعیــت طــالق زن بــاردار، تعییــن مجــازات شــدید بــرای زنــان و تعیین 
ــه ایــن قوانیــن هســتند.  ــا حــالل اســت از جمل ــا آن هــا حــرام ی ــرادی کــه ازدواج ب اف

نقد و بررسى کتاب جنسیت و زبان قرآن
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نقد آثار جدید

دســته دیگــر قوانیــن، ســتمی را کــه در فرهنــگ جاهلــی بــه زنــان روا می شده اســت، 
ــژه  ــان، به وی ــائل زن ــی مس ــد حقوق ــه بع ــه ب ــی ک ــوه آیات ــم انب ــد. حج ــع می نمای رف
ــوص در دو  ــان به خص ــائل زن ــد در مس ــن بع ــت ای ــبب تقوی ــه، س ــران پرداخت همس
ــوهر در  ــکام، ش ــت اح ــات و دالل ــح آی ــت. به تصری ــالق گردیده اس ــئله ازدواج و ط مس
ــرای  ــرآن ب ایــن دو مســئله از جهــت حقوقــی از قــدرت بیشــتری برخــوردار اســت. ق
جلوگیــری از ســتم بــه زنــان، در برابــر ایــن قــدرت، از دو راهــکار حقوقــی و اخالقــی 
ــی  ــرآن هنگام ــت. ق ــنگین تر اس ــی س ــکار اخالق ــه راه ــه کف ــد؛ گر چ ــتفاده می نمای اس
ــتفاده  ــی اس ــکار حقوق ــد از راه ــالم می کن ــوع اع ــان را ممن ــر زن ــری مه ــه باز پس گی ک
می کنــد و هنگامــی کــه در رفتــار بــا همســر و هنــگام طــالق، بــه احســان و پرهیــز از 
آزار رســاندن بــه همســر ســفارش می کنــد، از راهــکار اخالقــی بهــره می بــرد. ضمانــت 
ــه  ــت، چنان ک ــاب اس ــه روز حس ــاد ب ــدا و اعتق ــه خ ــان ب ــی ایم ــکار اخالق ــن راه ای

گذشــت از مفاهیــم اصلــی قــرآن اســت. 

تحلیل زنان معاصر قرآن 
زنــان و مــردان در قــرآن براســاس مــالک یکســانی مرزبنــدی می شــوند. ایمــان و کنــش 
ــامل  ــی ش ــای ایمان ــت. کنش ه ــدی اس ــن مرزبن ــرای ای ــالک ب ــن م ــی مهم تری ایمان
ــکام  ــران و اح ــی همس ــط حقوق ــه رواب ــه آن ب ــه دامن ــوند ک ــز می ش ــی نی ــدود اله ح
جزایــی زنــان هــم  می رســد حجــم ایــن آیــات به حــدی اســت کــه می تــوان رویکــرد 
ــز  حقوقــی قــرآن در تنظیــم روابــط جنســیتی را یکــی از رویکرد هــای اصلــی و متمای
اســالم در مســائل زنــان دانســت. تعییــت محــدوه زنانــی کــه مــردان می تواننــد بــا آنــان 
ــردن  ــه پنهان ک ــزم ب ــان مل ــه زن ــی ک ــدوده مردان ــن مح ــژه تعیی ــد و به وی ازدواج کنن
ــیت  ــاس جنس ــی براس ــط اجتماع ــده رواب ــتند تنظیم کنن ــان هس ــود از آن ــت خ زین
ــارم را  ــارم و غیر مح ــوم مح ــدی، دو مفه ــن حیطه بن ــداران، ای ــگ دین ــت؛ در فرهن اس
ــن قبیــل:  ــی از ای ــر مؤلفه های ایجــاد نمــوده اســت. احــکام تشــریعی هم چنیــن پی گی
ــو و  ــواده و لغ ــزاع زناشــویی در جهــت حفــظ خان ــم نســب، حــل ن سیاســت های تنظی
ــات  ــع آی ــدند. توزی ــبب می ش ــان را س ــتی زن ــه فرودس ــی ک ــنت های جاهل ــل س تعدی
تشــریعی در مکــه و مدینــه یکســان نیســت. زنــان معاصــر در مکــه مخاطــب هدایــت 
ــی  ــن رو عناوین ــرآن. از همی ــریع ق ــب تش ــتر، مخاط ــه بیش ــد و در مدین ــی قرآن ان اله
کــه بــرای زنــان معاصــر در مینــه بــه کار مــی رود، بیشــتر بــا موضــوع احــکام تشــریعی 
ــالء شــده، زن ســارق، زن  ــه، همســر ای ســازگار اســت؛ عناوینــی ماننــد همســر مطلق
ــر دو  ــادر در ه ــر و م ــن، همس ــرادر. در این بی ــر ب ــی و دخت ــادر رضاع ــا، م ــل فحش اه
ــد. بعــد از ایــن دو، همســر مطلقــه بیشــتر از دیگــر  ــرآن بوده ان مــکان مــورد توجــه ق
زنــان در آیــات قــرآن ذکــر شده اســت. احتــرام بــه مــادر بــرای قــرآن اهمیــت دارد و 
بار هــا تذکــر داده شده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در مــورد همســر مطلقــه مســائل 
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ــوده  متعــددی در قــرآن بیــان شده اســت. رویکــرد قــرآن در مــورد مــادران، اخالقــی ب
کــه نیازمنــد تکــرار اســت و در مــورد همســر مطلقــه بیشــتر تشــریعی بــوده کــه در آن 
نیــازی بــه تکــرار وجــود نــدارد. مســائل اخالقــی همســر مطلقــه، ماننــد رفتــار نیکــو بــا 
وی قبــل و بعــد از طــالق نیــز، ماننــد احتــرام بــه مــادر، بار هــا توصیــه شده اســت. هــر 
ــا مــردان بازنمایــی  ســه عنــوان همســر، مــادر و همســر مطلقــه، زنــان را در نســبت ب
ــان در  ــه زن ــد ک ــان می ده ــز نش ــرآن نی ــی در ق ــواع تشخص بخش ــی ان ــد. بررس می کن
ــان  ــده اند.بر خالف زن ــی ش ــان بازنمای ــا شوهران ش ــبت ب ــتر در نس ــاد بیش ــه ابع هم
ــان  ــود، در زن ــی می ش ــتقل بازنمای ــور مس ــم به ط ــخصیت مری ــان ش ــه در می ــخ ک تاری
معاصــر چنیــن تأکیــدی وجــود نــدارد. مقــدار زیــادی از ایــن نــوع بازنمایــی مربــوط بــه 
احــکام تشــریعی قــرآن اســت کــه در آن، زنــان بیشــتر در نســبت بــا مــردان در مســائلی 
ــت  ــا هوی ــان ب ــده اند. زن ــی ش ــا بازنمای ــالق و زن ــالء، ازدواج، ط ــار، ای ــد ارث، ظه مانن
ــد.  ــرار گرفته ان ــرآن ق ــا هویــت همســری، موضــوع احــکام ق ــان ب ــر از زن مســتقل کم ت
عالوه بــر بازنمایــی وابســته در قــرآن، بازنمایــی جنســیت متفــاوت زنــان نیــز برجســته 
اســت. ایــن نــوع بازنمایــی را می تــوان تابعــی از سیاســت تشــریعی قــرآن دانســت کــه 
ــتری در  ــور بیش ــر حض ــه همس ــت. گر چ ــن اس ــًال روش ــیتی در آن کام ــاوت جنس تف
آیــات قــرآن دارد، حضــور مــادر فعال تــر اســت. زنــان بیعت کننــده مکــی نیــز بازنمایــی 
ــت  ــت فرودس ــه موقعی ــه ب ــا توج ــال ب ــی فع ــن بازنمای ــته اند؛ ای ــرآن داش ــی در ق فعال
ــان  ــان و اهمیــت آن ــان در هنــگام فتــح مکــه، نشــان دهنده ســرعت جــذب ایــن زن آن
ــان،  ــاس ایم ــان آورده بر اس ــازه ایم ــان ت ــن زن ــی ای ــت. بازنمای ــرآن اس ــان ق در گفتم
مانــع از ایجــاد هویــت دیگــری بــرای آنــان می شــود. بررســی بازنمایــی زنــان و مــردان، 
هم چنیــن نشــان می دهــد کــه زنــان بــدون تقســیم بندی یــا بــا تقســیم بندی براســاس 
خویشــاوندی بازنمایــی فعالــی دارنــد، امــا بــا هویــت دینــی تنهــا در کنــار مــردان حضور 
فعالــی دارنــد. بازنمایــی زنــان در کنــار مــردان بــا هویــت دینــی آنــان را هم پــای مــردان 
ــد.  ــار می بخش ــی اعتب ــای دین ــان نو پ ــه اول گفتم ــی و درج ــران اصل ــوان کنش گ به عن
توجــه بــه تنــوع بازنمایــی زنــان نیــز مــا را بــه موضــوع جدیــدی می رســاند. زنــان در 
قــرآن، هــم در گــروه مؤمنــان بازنمایــی شــده اند و هــم در گــروه مشــرکان و منافقــان. 
ــس در  ــر دو جن ــان ه ــی یکس ــارق. بازنمای ــق و س ــم فاس ــد و ه ــن و ذاکرن ــم محس ه
ــود و  ــی ش ــیت تمرکز زدای ــاس جنس ــی براس ــود از بازنمای ــبب می ش ــوارد س ــن م ای
ــن  ــه کار رود. ای ــان ب ــز یکس ــس نی ــورد دو جن ــان در م ــی گفتم ــای اصل مرز بندی ه
امــر مانعــی جــدی بــرای شــکل گیری هویــت دیگــری بــرای زنــان اســت. حــذف زنــان 
ــذف  ــن ح ــی رود. ای ــمار م ــری به ش ــز دیگ ــش بر انگی ــوع چال ــرآن موض ــان ق از گفتم
ــای  ــان در صحنه ه ــور زن ــدم حض ــی از ع ــرآن رخ داده و تابع ــات ق ــیاری از آی در بس
اجتماعــی و برخــی از ابعــاد فرهنــگ جاهلــی اســت. توجــه بــه فرهنــگ شــفای زمــان 
ــاد آوری می کنــد کــه  ــم، ایــن نکتــه را ی ــر مخاطــب در کالم متکل ــرآن و تأثی ــزول ق ن

نقد و بررسى کتاب جنسیت و زبان قرآن
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نقد آثار جدید

ــای  ــود را در آن بر ج ــای خ ــگ رد پ ــود و فرهن ــاد نمی ش ــی ایج ــی انتزاع کالم در بافت
می گــذارد. در کنــار بررســی آیاتــی کــه حــذف در آن هــا صــورت گرفته اســت و آیاتــی 
ــان از  ــذف زن ــه ح ــد ک ــت می آی ــه به دس ــده اند، این نتیج ــر ش ــا ذک ــان در آن ه ــه زن ک
ــذف  ــای ح ــت و به معن ــرب بوده اس ــگ ع ــان در فرهن ــذف آن ــی از ح ــرآن تابع ــات ق آی

آنــان از گفتمــان قــرآن نیســت. 

بررسی و ارزیابی کتاب
ــون  ــه تاکن ــد ک ــن می دان ــش را در ای ــن پژوه ــه ای ــن ب ــت پرداخت ــاب عل ــده کت نگارن
ــان،  ــأله زب ــه مس ــت و ازآن جایی ک ــام نگرفته اس ــه انج ــن رابط ــزا در ای ــی مج پژوهش
مســأله ای اساســی اســت، بــا رویکــرد زبان شناســی ســعی کــرده جایــگاه زن در قــرآن را 
تحلیــل کنــد روش هــای به کار رفتــه در ایــن پژوهــش تلفیقــی از ســه الیــه فــرکالف بــا 
الگــوی تحلیــل ون لیوئــن بوده اســت، بــه زعــم ایشــان ایــن روش بــه محقــق قــدرت 
ــق  ــه محق ــن روش ب ــد. ای ــی را می ده ــازوکار اجتماع ــه س ــه ب ــا توج ــان ب ــل زب تحلی
ایــن قــدرت تحلیــل را می دهــد کــه مثــالً  وقتــی پیامبــر(ص) مکــه را فتــح و قــدرت 
اجتماعــی پیــدا کــرد و ســران قریــش بایــد بــه پیامبــر آن حضــرت اقــرار می کردنــد و 
از لحــاظ اجتماعــی ایــن ذلــت را بپذیرنــد، ایــن ابــزار زبانــی چگونــه بــا این هــا برخــورد 
می کنــد و آن هــا را تحقیــر و حــذف یــا جــذب در یــک هویــت جدیــد می کنــد. البتــه 
یــک انتقــاد بــه ایــن روش وارد اســت و آن هــم ایــن کــه در ایــن روش تمرکــز بــر روی 
ــوالت  ــه مق ــد ب ــناختی می خواهن ــوالت زبان ش ــت و از مق ــناختی اس ــوالت زبان ش مق

اجتماعــی برســند. 
نگارنــده از روش ســه  الیــه فــرکالف الگــو گرفته اســت. ایــن روش قائــل بــه ایــن اســت 
کــه پدیده هــا غیــر از بعــد گفتمانــی بعــد دیگــری هــم دارنــد و بــه پژوهش گــر اجــازه 
ــد  ــرکالف می گوی ــد. ف ــته باش ــا داش ــه پدیده ه ــبت ب ــع نس ــدی جام ــه دی ــد ک می ده
بایــد متــن را در ســه الیــه بررســی کــرد. الیــه اول بررســی های متنــی اســت. یعنــی بــا 
اســتفاده از ابزارهــای زبانــی بگوییــد ایــن متــن می خواهــد چه بگویــد. دوم الیــه کارکرد 
گفتمانــی اســت. منظــور از ایــن الیــه ایــن اســت کــه زبان هــا عــالوه بــر آن متــن، دارای 
ــان یــک ســرمقاله  ــال زب ــوان  مث قالب هــای از پیــش طراحی شــده هــم هســتند. به عن
ــای  ــی، قالب ه ــی و اینترنت ــبکه های اجتماع ــده در ش ــالت استفاده ش ــه و جم در روزنام
زبانــی مجزایــی دارنــد کــه تنهــا تحلیــل خــود متــن کافــی نیســت، بلکــه بایــد تحلیــل 
بر اســاس قالب هــای از پیــش تعیین شــده نیــز صــورت گیــرد. این کــه در قــرآن 
کــدام کاربــرد گفتمانــی قابــل به کارگیــری اســت بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه 
گفتــار قــرآن، گفتــاری اســت کــه متعلــق بــه زمــان صــدر پیامبــر(ص) بوده اســت کــه 
عــالوه بــر گفتمــان اســالم، گفتمان هــای دیگــری نیــز در آن زمــان مطــرح بوده اســت. 
مثــل گفتمــان یهودیــت و گفتمــان جاهلــی؛ نگارنــده به دلیــل محدودیــت، صرفــاً یــک 



35061

ـــــ ۱۲  ، ـــ ـــ 
ـــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶

ــگ  ــار در فرهن ــه گفت ــت ک ــن اس ــم ای ــت، آن ه ــاظ کرده اس ــی را لح ــی گفتمان ویژگ
ــل  ــیم، به دلی ــا می رس ــه مثال ه ــه ب ــی ک ــًال در جای ــرد مث ــورت می گی ــفاهی ص ش
ــل  ــد در تحلی ــد، بای ــفاهی دارن ــگ ش ــر فرهن ــا در تفک ــه مثال ه ــژه ای ک ــگاه وی جای
ــاره  ــه درب ــرکان مک ــا مش ــرآن ب ــه دار ق ــدال دامن ــه ج ــه ب ــا زمانی ک ــیم ی ــق باش دقی

ــت. ــتفاده شده اس ــفاهی اس ــگ ش ــای فرهن ــیم، از گزاره ه ــران می رس دخت
الیــه ســوم، ســطح میــزان اجتماعــی اســت. ایــن روش در ایــن الیــه بــه محقــق اجــازه 
ــه متــن رجــوع  ــر ب ــان تحلیــل کنــد و به همین خاطــر کمت می دهــد کــه خــارج از زم
ــدور  ــان ص ــه در زم ــی ک ــوالت اجتماع ــته از تح ــق توانس ــده از این طری ــد. نگارن می کن
ــاً  قــرآن صــورت گرفته اســت، وام بگیــرد. مثــًال فرهنــگ اقتصــادی جزیرة العــرب عمدت
ــش  ــل نق ــد در تحلی ــت و می توان ــی اس ــر فراگفتمان ــک ام ــه ی ــت ک ــه ای بوده اس قبیل
ــت و  ــان نیس ــرد و زن یکس ــیتی م ــش جنس ــه ای نق ــگ قبیل ــد. در فرهن ــته باش داش
جنــگاوری و غنیمــت و دفــاع از قبیلــه، باعــث می شــود کــه مــرد قوی تــر باشــد و زن 
ــک  ــوم ی ــا هج ــه ب ــد بلک ــئولیت کن ــای مس ــا ایف ــن نقش ه ــد در ای ــا نمی توان ــه تنه ن
قبیلــه بــه قبیلــه دیگــر و بــه غنیمــت گرفته  شــدن آن هــا، موجــب ایجــاد ننــگ و عــار 
بــرای کل قبیلــه می شــود. نگارنــده در نهایــت بــا اســتفاده از ایــن ســه الیــه در تحلیــل 

هــر متــن، ایــن ســه ویژگــی را در نظــر گرفته اســت.
نگارنــده در بررســی متنــی وقتــی آیــه ای را مــی  آورد، نــکات بالغــی آن براســاس زبــان 
عربــی و نیــز گرامــر جدیــد مایــکل هالیــدی را بــه کار گرفتــه و کوشــیده آن چه ابزارهــای 
زبانــی می گوینــد، در کار وارد کنــد. البتــه ابزارهــای زبانــی مــا ابزارهــای مناســبی بــرای 
تحلیل هــای اجتماعــی یــا سیاســی نیســت. ابزارهــای زبانــی مــا صرفــاً بر اســاس یــک 
ــای  ــال از ابزاره ــا به ح ــی ت ــت. کس ــن شده اس ــل تدوی ــده های قب ــی در س ــاز زبان نی
زبانــی عربــی مــدل یــا روشــی بــرای تحلیــل اجتماعــی نبســته اســت. نگارنــده در ایــن 
اثــر، نقــش زن در میدان هــای اجتماعــی جامعــه مدنــی و مکــی زمــان پیامبــر(ص) تــا 
ــده در  ــته ش ــای نوش ــه کتاب ه ــت. و ب ــی کرده اس ــرت را بررس ــت حض ــش از رحل پی
ایــن زمینــه مراجعــه کرده اســت. و نیــز از برخــی کارهــای مستشــرقین دربــاره زمــان 
ــع  ــر مناب ــی ب ــت مبتن ــعی کرده اس ــده س ــت. نگارن ــتفاده کرده اس ــز اس ــر(ص) نی پیامب

دســت اول گــزارش بدهــد. 
ــر  ــان معاص ــخ و زن ــان تاری ــی زن ــل اساس ــه دو فص ــاب ب ــث را در کت ــده بح نگارن
ــته  ــه از گذش ــتند ک ــی هس ــخ، زنان ــان تاری ــور از زن ــت؛ منظ ــیم بندی کرده اس تقس
در قــرآن ذکــر شــده اند، ماننــد حضــرت مریــم(س) یــا ملکــه ســبا یــا زلیخــا و زنــان 
دیگــر، و منظــور از زنــان معاصــر، زنانــی هســتند کــه از جنــس تاریــخ نیســتند بلکــه 
ــده اند؛  ــیم بندی ش ــته تقس ــه دو دس ــز ب ــا نی ــه آن ه ــد ک ــر(ص) بوده ان ــر پیامب معاص
ــرآن حضــور  ــرادی کــه در خــارج از ق ــراد خارجــی معاصــر هســتند؛ اف دســته اول اف
ــی کــه در فتــح  ــان پیامبــر(ص) و زنان ــد مثــل زن ــا پیامبــر رفت وآمــد دارن ــد و ب دارن

نقد و بررسى کتاب جنسیت و زبان قرآن
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نقد آثار جدید

مکــه بیعــت کردنــد، و دســته دوم، زنــان حقیقــی معاصــر هســتند؛ یعنــی زنانــی کــه 
ــراد  ــر اف ــت ب ــن اس ــه ممک ــتند ک ــوان هس ــک عن ــه ی ــتند، بلک ــی نیس ــراد خارج اف
خارجــی صــدق کننــد و یــا بــه افــراد غیر موجــود صــدق کننــد. به طــور مثــال عنــوان 
مــادر، عنوانــی حقیقــی اســت عنــوان همســران عنوانــی حقیقــی اســت. ایــن کتــاب 
ــد  ــق نمی گنجی ــوزال تحقی ــی پرپ ــم منطق ــه در تنظی ــت ک ــت اس ــد پیوس دارای چن
ــای  ــی از بحث ه ــًال یک ــود. مث ــه آورده ش ــورت جداگان ــه به ص ــود ک ــر الزم ب ــا به نظ ام
پیوســت، شــامل جنســیت در زبــان عربــی بــود کــه اگــر کســی تســلط کافــی بــه زبــان 
ــی را کســب  ــان عرب ــر کلــی از جنســیت در زب ــد تصوی ــی نداشــته باشــد، می توان عرب
ــودن خطاب هــای قــرآن اختصــاص دارد کــه  ــه مردانه ب کنــد. موضــوع پیوســت دوم ب
چــرا قــرآن از الفــاظ مذکــر اســتفاده می کنــد. پیوســت ســوم دربــاره فرودســتی زنــان 
در زبــان عربــی اســت و در پیوســت چهــارم، بــه فرهنــگ زنــان در زبــان قــرآن اشــاره 
دارد کــه ایــن پیوســت، بر اســاس میــدان اجتماعــی الیــه ســوم کــه در ابتــدا معرفــی 
ــورد زن در جاهلیــت و صــدر  ــه کتاب هایــی کــه در م شــد، آورده شده اســت. وقتــی ب
اســالم مراجعــه می کنیــم، خواهیــم دیــد کــه آن ویژگــی کــه زن در اشــعار جاهلــی 
دارد، آن جــا وجــود نــدارد و لــذا بــا مراجعــه بــه منابــع دســت اول فرهنــگ جاهلــی، 
ــه داده ام؛ چهــره ای کــه گاهــی  ــان جاهلــی ارائ ــه زن در زم توصیفــی از چهــره دوگان
ــل  ــا تقلی ــوقه اول غزل ه ــک زن معش ــد ی ــا به ح ــود و ی ــور می ش ــه گ ــده ب ــات زن اوق

ــد. ــدا می کن پی
نتیجــه آن کــه به نظــر می رســد در قســمت زنــان تاریــخ، تنــوع قرآنــی مهــم 
ــددی  ــان متع ــی، زن ــذب گفتمان ــمت اول ج ــث قس ــع در بح ــی درواق ــت. یعن بوده اس
ــرآن  ــد ق ــان می ده ــه نش ــد ک ــی دارن ــای مختلف ــدام ویژگی ه ــوند و هرک ــر می ش ذک
ــور  ــت و این ط ــای زن اس ــدد الگوه ــت و دارای تع ــی نکرده اس ــدی را معرف ــوی واح الگ
هــم نبــود کــه مثــًال حضــرت مریــم(س) را مــدح کــرده باشــند و یــا ملکــه صبــا را ذم 
کــرده باشــد؛ حتــی ملکــه صبــا در اوج مــدح قرآنــی قــرار دارد. جایگاه هــای مختلــف 
قرآنــی زنــان باعــث شده اســت کــه بازنمایی هــای متفاوتــی بــرای آن هــا ایجــاد شــود. 
ــه  ــد و هــم در بقی ــی می کن ــگاه منافقیــن بازنمای ــان را هــم در جای ــرآن، زن ــع ق درواق
ــی در  ــد. حت ــور دارن ــم حض ــا ه ــرد ب ــا زن و م ــه جبهه ه ــی، در هم ــای ایمان کنش ه
اولیــن مواجــه قرآنــی بــا ابولهــب کــه یکــی از ســران درجــه اول قریــش اســت، بــاز هــم 
او تنهــا نیســت؛ هــم خــودش حضــور دارد و هــم زنــش؛ کــه حامــل ایــن نکتــه اســت 
ــن  ــف، باعــث می شــود کــه از ای ــان در جبهه هــای مختل ــن حضــور یکســان زن کــه ای

ــود. ــری ش ــازی جلوگی غیریت س
دربــاره نتایجــی کــه از تحلیل هــای نگارنــده در رابطــه بــا بازنمایــی جایــگاه زن 
ــی  ــواع بازنمای ــش ان ــده در بخ ــت، نگارن ــی اس ــت، گفتن ــت آمده اس ــرآن به دس در ق
ــی  ــراً هویت ده ــخص دهی ها اکث ــه تش ــت ک ــه رسیده اس ــن نتیج ــه ای ــی ب تشخص  بخش
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ــای  ــه تحلیل ه ــر دارد ک ــری پژوهش گ ــگاه نظ ــه آن جای ــتگی ب ــتند و بس ــبتی هس نس
مختلفــی از ایــن یافتــه داشــته باشــد. این گونــه اســت کــه اگــر از جایــگاه چشــم انداز 
فمینیســتی تحلیــل کنیــد این طــور نتیجــه می گیریــد کــه یکــی از عوامــل فرودســتی 
زنــان در جامعــه، متــن قــرآن بوده اســت کــه بازنمایــی زنــان در آن بازنمایــی 
هویت دهــی وابســته اســت، ولــی چــون نگارنــده ایــن چشــم انداز را نداشــته، این طــور 
تحلیــل کــرده کــه ایــن نــوع بازنمایــی زن، بــا جایــگاه زن در تشــریع اســالمی کامــًال 

ــب دارد. تناس
ــان  ــیت و زب ــاب جنس ــوان کت ــت، می ت ــی اس ــاب، گفتن ــای کت ــان مزیت ه در بی
قــرآن را الگویــی بی نظیــر در بحــث جنســیت در قــرآن از لحــاظ زبانشناســی دانســت. 
ــده یــک روش  ــر باشــد از این جهــت کــه اوالً نگارن ــه ای بی نظی ایــن کتــاب شــاید نمون
منظــم را بــرای تحلیــل انتخــاب کردنــد و ثانیــاً تمامــی آیاتــی کــه بــه نوعــی مربــوط 
ــات و این کــه  ــد. همین طــور دســته بندی آی ــان اســت را مــورد تحلیــل قراردادن ــه زن ب
ــه بازنمایــی می شــوند، در گذشــته وجــود نداشته اســت. هم چنیــن  زن هــا در آن چگون
ــزول،  ــب ن ــدول ترتی ــن ج ــد و ای ــم کردن ــزول منظ ــب ن ــات را به ترتی ــاب، آی در کت
ــم  ــم بگویی ــت می توانی ــت. از این جه ــادی اس ــیار زی ــم بس ــا و مفاهی ــامل داللت ه ش
ــن  ــت ای ــد اس ــود و امی ــد ب ــدی خواه ــای بع ــای پژوهش ه ــی راه گش ــن کار پژوهش ای
کتــاب ترجمــه شــود، چراکــه خاورشناســانی کــه بــا دغدغه هــای فمینیســتی وارد متــن 
ــرآن نیســتند و  ــه متــن ق ــدی نســبت ب ــرآن می شــوند، هیچ کــدام دارای چنیــن دی ق
ایــن نــگاه می توانــد بســیار جدیــد و نــو باشــد. نیــز پرهیــز از کلی گویــی نویســنده را 

در کتــاب از نــکات مهــم و مثبــت کتــاب اســت.
مــواردی را کــه در نقــد کتــاب می تــوان برشــمرد: 1.  نویســنده از ارائــه نتیجه گیــری 
ــدی  ــن جمع بن ــه ای ــاً ب ــم واقع ــر نمی توانی ــت و به همین خاط ــاب کرده اس ــی اجتن کل
ــکات مثبــت  ــر و ایــن از ن ــا کنش پذی ــان کنشــگر هســتند ی برســیم کــه در نهایــت زن
ــود و همیــن موضــوع کار را دقیــق کرده اســت و ایــن، نقطــه ضعــف  تحلیــل ایشــان ب
ــان دو  ــل گفتم ــت و روش تحلی ــان اس ــل گفتم ــنده، روش تحلی ــت؛ 2. روش نویس اس
پایــه اصلــی دارد؛ یکــی آن کــه انتقــادی اســت و دیگــری آن کــه تاریخــی اســت. قطعــاً 
ــرد  ــن روش کارب ــم، ای ــازی کنی ــرآن پیاده س ــن ق ــن روش را در مت ــم ای ــر بخواهی اگ
ــا ایــن تحلیــل توجیــه شــود کــه نگاهــی  ــدارد. و به همین خاطــر ســعی شده اســت ب ن
ــن  ــد؛ چــون ای ــدی تاریخــی هــم نداری ــد و اصــوالً دی ــرآن نداری ــه متــن ق ــادی ب انتق
متــن متعلــق بــه همــه دوره هاســت، ولــی ایــن واقعیــت را نبایــد نادیــده گرفــت کــه در 
روش تحلیــل گفتمانــی، نمی تــوان هیچ کــدام از پایه هــا را کنــار گذاشــت؛ مــا یــا بایــد 
بــا نگاهــی نقادانــه و بــا نگاهــی تاریخــی وارد تحلیــل متــن شــویم و یــا این کــه روش 
را عــوض کنیــم. روش تحلیــل گفتمانــی در روایت هــا و متن هــای داســتانی رواج دارد 
ــتانی  ــن داس ــک مت ــرآن، ی ــن ق ــت. مت ــرد نیس ــل کارب ــرآن قاب ــل در ق و به همین دلی

نقد و بررسى کتاب جنسیت و زبان قرآن
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ــتان، وارد  ــا راوی داس ــف و ی ــدام مؤل ــت و م ــک ماجراس ــرح ی ــع ش ــت و درواق نیس
ــا ایــن روش قابــل تحلیــل نیســت. مــا بایــد بــرای  داســتان می شــود و به نظــر اصــًال ب
ــه و خــاص خــودش را انتخــاب کنیــم؛ همان طــور  تحلیــل ایــن متــن، روشــی جداگان
ــی  ــر جنس ــی از ه ــر متن ــه ه ــد ک ــی معتقدن ــای روش شناس ــه نظریه پردازه ــه هم ک
ــد.  ــه می ده ــر ارائ ــه تحلیل گ ــود را ب ــرد خ ــه ف ــر ب ــل منحص ــد، روش تحلی ــه باش ک
آن وقــت در مــورد ایــن متــن کــه این قــدر خــاص اســت، قطعــاً بایــد روشــی پیچیده تــر 
ــوع  ــه موض ــنده ب ــه نویس ــم؛ 3. ورود موضع گیران ــه کار ببری ــودش را ب ــوص خ و مخص
ــی  ــه در پژوهش های ــت، چراک ــاب اس ــی در کت ــکال  اساس ــک اش ــاب ی ــدای کت در ابت
این چنینــی، مؤلــف نبایســتی در ابتــدای کتــاب موضــع خــود را بیــان و نتیجه گیــری 
ــفانه  ــی آن را متأس ــت، ول ــم برده  اس ــدی اس ــاب از روش هالی ــنده در کت ــد؛ 4. نویس کن
بــه تمامــی اســتفاده نکرده اســت. یکــی از بخش هــای مهــم در مــدل هالیــدی، بحــث 
پیوندهــا و حــروف ربــط اســت کــه در ایــن کتــاب لحــاظ نشــده و تحلیل هــا در ســطح 

ــت. ــرایت نکرده اس ــم س ــه ه ــه جمل ــی ب ــت و حت ــی مانده اس واژگان باق
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چکیده
پیشــرفت  در  بــزرگ  جهشــی  اخیــر،  قــرون  در  زبان شناســان  تــازه  تالش هــای 
دانش هایــی چــون فقه الغــه و ریشه شناســی تاریخــی ایجــاد کرده اســت. کتــاب 
ــد  ــتاوردهای جدی ــالم، دس ــان اس ــی در جه ــینه زبان شناس ــی از پیش ــر، گزارش حاض
غربیــان در ایــن حــوزه و بایســته های پژوهــش در جهــان امــروز، به عــالوه نمونه هایــی 

ــرآن. ــم واژگان ق ــد در فه ــای جدی ــرد ره یافت ه از کارب

کلیدواژه
قرآن، زبان شناسی، تطبیق، تورات

بررسی محتوای کتاب
ــدی ( 1205ق.)  ــه زبی ــی ک ــاً زمان ــی تقریب ــالدی، یعن ــم می ــده هجده ــای س از میانه ه
کار نــگارش تاج العــروس را بــه پایــان رســاند ( 1181 ق./1767 م.)، غــرب آبســتن 
ــدادی از  ــه تع ــران ب ــه پژوهش گ ــود. توج ــی ب ــوزه زبان شناس ــگرفی در ح ــوادث ش ح
زبان هــای خاورمیانــه ـ به طــور خــاص یونانــی، التیــن، عبــری، عربــی و سنســکریت ـ 
زبان شناســی نویــن را پایه گــذاری کــرد کــه در آغــاز نگاهــی کامــال تاریخــی بــه زبــان 
ــای  ــا زبان ه ــط ب ــته های مرتب ــنگ نوش ــا و س ــف کتیبه ه ــوی دیگر، کش ــت. از س داش
ــون  ــش در مت ــرای پژوه ــدی ب ــای جدی ــه، افق ه ــف خاوریان ــق مختل ــامی در مناط س
مقــدس ادیــان ابراهیمــی را پیــش روی پژوهشــگران گشــود. هــر  یافتــه ای بــر بخشــی 
ــتر  ــه بس ــا ک ــد. از آن ج ــو می افکن ــان پرت ــن ادی ــتان ای ــروان باس ــان پی ــن و زب از ذه
ایــن مطالعــات مغــذب زمیــن بــود، به طــور طبیعــی زبان هــای کتــاب مقــدس (آرامــی، 
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عبــری، ســریانی و یونانــی) بــا انگیزه هــای متعــددی (نقــادی متــن مقــدس، مشــکالت 
تفســیری و ...) در کانــون توجــه قــرار گرفــت. 

ــری  ــورات عب ــگاری ت ــالدی، قاموس ن ــم می ــده نوزده ــاز س ــا  آغ ــب، ب به این ترتی
وارد مرحلــه ای تــازه شــد کــه آن را به کلــی از روش ســنتی متمایــز می ســاخت. برخــی 
ــگاری نویــن را در بخــش نخســت کتــاب حاضــر بررســی  از ویژگی هــای ایــن قاموس ن
خواهیــم کــرد؛ امــا آن چــه در این جــا بایــد بــر آن تأکیــد شــود، ایــن اســت، ایــن اســت 
ــا رینگــرن  ــورات عبــری از گزنیونــس (آغــاز قــرن نوزدهــم) ت ــگاری ت کــه در قاموس ن
(پایــان قــرن بیســتم) تفکــری مســتمر و زنجیــر وار را شــاهدیم. نمونــه کامــل ایــن تکرار 
ــل های  ــه نس ــه چگون ــد ک ــم دی ــوس خواهی ــاب گزینی ــف کت ــت های مختل در ویراس
ــا  ــان ت ــای باستان شناس ــی و یافته ه ــث زبان شناس ــوالت مباح ــا تح ــگام ب ــدی هم بع
یــک قــرن بعــد بازنگــری آن را ادامــه دادنــد. رشــد ســریع مباحــث نظــری زبان شناســی 
ــه  ــه زبان هــای ســامی باســتان در خاورمیان از یک ســو و کشــف کتیبه هــای مختلــف ب
از ســوی دیگــر، موجــب شــد در نیمــه دوم قــرن بیســتم نــگارش یــک قامــوس جامــع، 
تنهــا در گــرو کار گروهــی ممکــن گــردد. نمونــه ایدئــال یــک همــکاری گســترده را در 
ــی عهــد عتیــق می بینیــم کــه نتیجــه 25 ســال کار جمعــی بیــش از  ــه الهیات واژه نام
ــا تخصص هــای مختلــف زیــر نظــر ســه سر ویراســتار اصلــی، بوتــروک،  50 نویســنده ب
ــف  ــطوح مختل ــر و س ــن اث ــه ای ــل تهی ــی عوام ــت. معرف ــری اس ــوزف فاب ــرن و ی رینگ
همــکاری ایشــان در فصــل ســوم از بخــش نخســت خواهــد آمــد. بــه اجمــال در این جــا 
ــه  ــی کلم ــای واقع ــی به معن ــک کار گروه ــده ی ــه نماین ــن واژه نام ــه ای ــم ک ــد بگوی بای
اســت: همــکاری متخصصــان مختلــف در موضوعــی مشــترک. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــاً همــکاری تعــدادی  ــا از کار جمعــی، صرف کمــاکان تلقــی رایــج در جامعــه علمــی م
ــخ  ــا توانایی هــای یک ســان اســت! به هر حــال، در حــوزه زبان شناســی تاری پژوهشــگر ب

زبان شناسى  بر  درآمدى  حیدر. (1396)،  عیوضى،   ■
تطبیقى قرآن و تورات، قم، دارالحدیث.

شابک: 978-964-493-953-2
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ــق و  ــن عمی ــی چنی ــون طرح ــود دارد و تا کن ــی وج ــأل بزرگ ــت خ ــرآن از این جه ق
ــه  ــن ب ــا مالک هــای ریشه شناســی نوی ــری هــم ب ــاً اث گســترده انجــام نشــده و طبیعت
ــن  ــق چنی ــرای تحق ــتر های الزم ب ــوز بس ــه هن ــت؛ چرا ک ــر در نیامده اس ــته تحری رش
کار هــای فراهــم نشده اســت. صرف نظــر از برخــی تک نگاری هــای پراکنــده کــه 
ــه  ــی ک ــده قاموس های ــوده، عم ــدودی ب ــگران مع ــخصی پژوهش ــه ش ــته از عالق بر خاس
در دهه هــای اخیــر نوشــته شــدند یــا در حــال نگارش انــد، در روش و نتیجــه در همــان 
ــعه  ــط و توس ــا را بس ــوان آن ه ــه می ت ــا جایی ک ــد؛ ت ــس می کنن ــنتی تنف ــای س فض
ــی  ــن زبان شناس ــع نوی ــا مناب ــاً ب ــرد، و اساس ــوب ک ــی محس ــب اصفهان ــردات راغ مف
ــی  ــات زبان شناس ــول در مطالع ــه تح ــر ب ــد. اگ ــه دارن ــنگ ها فاصل ــری فرس ــورات عب ت
در علوم قرآنــی عالقه منــد هســتیم، بایــد از تجربیــات دیگــران اســتفاده کنیــم. کتــاب 
ــه  ــبت ب ــرآن نس ــردات ق ــش مف ــدن دان ــه مهجور مان ــه دادن ب ــدف توج ــا ه ــش رو ب پی
دیگــر شــاخه های علــوم قرآنــی، در دو بخــش تدویــن شده اســت: الــف) مبانــی نظــر و 
دســتگاه انتقــادی؛ ب) بررســی شــناختی برخــی از واژگان مشــترک در قــرآن و تــورات.

ــه در  ــت. البت ــی اس ــی تاریخ ــش، زبان شناس ــر دو بخ ــنده در ه ــرد نویس  رویک
زبان شناســی تاریخــی نیــز، از میــان زبان هــای ســامی، تمرکــز عمــده بــر عبــری (زبــان 
تــورات) و عربــی (زبــان قــرآن) اســت. بخــش نخســت، در بردارنــده ســه فصــل اســت 
کــه عبارتنــد از: 1. آسیب شناســی قاموس هــای عربــی، 2. نــگاه مقایســه ای بــه برخــی 
قاموس هــای تــورات و قــرآن، 3. برخــی از بایســته ها در ریشه شناســی مفــردات 
ــترک در  ــدود 30 واژه مش ــی ح ــی در ریشه شناس ــن مباحث ــش دوم متضم ــرآن. بخ ق
قــرآن و تــورات اســت کــه مجموعــه ای از اعــالم توراتــی ـ قرآنــی و تعــددای از مفاهیــم 

ــرد.  ــورات را در بر می گی ــرآن و ت ــان ق ــترک می ــی مش الهیات

آسیب شناسی قاموس های عربی 
ــدی از دانش هــای مختلــف را در حــوزه  ــی، افق هــای جدی ــان عرب ــه زب ــرآن ب ــزول ق ن
زبــان بــه روی مردمــان خاورمیانــه گشــود. بی شــک اگــر ایــن معجــزه الهــی بــه شــکل 
ــود در  ــای خ ــیاری از هم خانواده ه ــت بس ــه سرنوش ــز ب ــی نی ــان عرب ــی داد، زب رخ نم
زبان هــای ســامی دچــار می شــد و اگــر نگوییــم اکنــون جــزو زبان هــای مــرده 
ــز  ــری نی ــان عب ــه زب ــور ک ــت؛ همان ط ــرار می داش ــیه ق ــت کم در حاش ــود، دس می ب
ــوم  ــخ اســالم، عل ــات خــود را مدیون «تنــح» بوده اســت. از نخســتین دهه هــای تاری حی
متعــددی بــا محوریــت فهــم قــرآن در جامعــه علمــی مســلمانان پایه گــذاری شــد کــه 
ــگاران  ــد. قاموس ن ــم بودن ــا ه ــی ب ــاط تنگاتنگ ــیر، در ارتب ــه و تفس ــان فقه الغ در این می
ــرانی  ــتند و مفس ــیری داش ــای تفس ــارس دغدغه ه ــدی و ابن ف ــون فراهی ــی هم چ بزرگ
ــالش  ــد. ت ــام می ورزیدن ــی اهتم ــث زبان ــه مباح ــی، ب ــری و طبرس ــراء، زمخش ــون ف چ
ــای  ــی در جغرافی ــان عرب ــت از زب ــرای صیان ــتین ب ــده های نخس ــت در س ــان لغ عالم
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زبان هــای ســامی، تالشــی منحصر به فــرد بوده اســت. بنایــی کــه فراهیــدی پــی 
ــه ســاختمانی پر نقــش و  ــرن چهــارم و پنجــم ب ــان در ق ــا معمــاران زب آن را ریخــت، ب
ــی،  ــان عرب ــن، توفیــق ایشــان در حفــظ و بالندگــی زب ــزون بر ای ــگار تبدیــل شــد. اف ن
درتوســعه و تحــول دیگــر زبان هــای ســامی نیــز مؤثــر بوده اســت. بــرای مثــال، آقــای 
ویلهلــم باخــر زبان شــناس مجــاری، در مبانــی گرامــر عبــری، فهرســتی از اصطالحــات

ــالدی) در  ــرن 9ـ10 می ــه ( ق ــودی دوره میان ــان یه ــه عالم ــی را ک ــرف عرب ــو ـ ص نح
ــالم  ــت اع ــت. وی به صراح ــل کرده اس ــد، تحلی ــره گرفته ان ــا به ــری از آن ه ــر عب گرام
ــون (268ـ 330ق./ 882 ـ942م.)  ــعدیه گائ ــر س ــی ب ــر عرب ــر گرام ــه تأثی ــد ک می کن
نیــازی بــه اثبــات ندارنــد. امــا از میانه هــای ســده 11ق./17م، بــا افــول قــدرت کلیســا، 
ــی و  ــار التین ــت و در کن ــود را باز یاف ــدس خ ــم گیری تق ــو چش ــری به نح ــان عب زب
یونانــی، در شــمار ســه زبــان مقــدس قــرار گرفــت کــه آگاهــی نســبت بــه آن هــا مایــه 
ــری در دوره  ــتور عب ــای دس ــه کتاب ه ــا ک ــود؛ و از آن ج ــی ب ــر نوزای ــردم عص ــر م فخ
میانــه، به گونــه ای مملــوس از دســتور نامه های عربــی الگو گیــری شــده بودنــد، 
ــا جایی کــه  ــان عربــی رهنمــون شــدند؛ ت ــه مطالعــه زب پژوهش گــران از ایــن طریــق ب
در نیمــه قــرن هجدهــم، آلبــرت اســخولتنس بــر نقــش و اهمیــت زبان عربــی در فهــم 
ــور  ــه، به ط ــای خاورمیان ــاره زبان ه ــه درب ــرد. مطالع ــد ک ــری تأکی ــم عب واژگان مبه
خــاص عربــی و ســریانی، زمینــه را بــرای شلوتســر فراهــم کــرد تــا در ســال 1781م. 
ــای  ــه ای از زبان ه ــرای مجموع ــامی را ب ــای س ــوان زبان ه ــار عن ــتین ب ــرای نخس ب
خاورمیانــه (آرامــی، ســریانی، عبــری، حبشــی، عربــی) وضــع کنــد. وی بــا اســتناد بــه 
ســفر پیدایــش ـ10: 1ـ32) کــه ســیاهه اقــوام را پــس از طوفــان نــوح بر شــمرده، ریشــه 
ــی  ــات زبان شناس ــت. مطالع ــوح بر گردانده اس ــر ن ــام، پس ــه س ــور را ب ــای مذک زبان ه

نویــن نیــز بــا ایــن عنــوان مخالفتــی نــدارد. 
نــگاه تاریخــی و تطبیقــی بــه زبــان، از جملــه مهم تریــن دســتاورد های ایــن 
ــگار، ماننــد دانشــمند ژنتیــک،  ــد. بر این اســاس یــک قاموس ن ــن بودن واژه نامه هــای نوی
در صــدد کشــف قواعــد حاکــم بــر تغییــرات، روابــط و شــباهت های خانوادگــی یــک واژه 
در زبان هــای همجــوار و نیــز ترســیم دوره هــا و مراحــل تکاملــی آن بــود. ایــن موضــوع 
ــاختمان  ــا، س ــش آوا ه ــار بخ ــه در چه ــامی، ک ــای س ــاره زبان ه ــاص درب ــور خ به ط
ــا  ــد، ب ــه ای از ویژگی هــای مشــترک برخوردارن ــه و کلمــات پای کلمــه، ســاختمان جمل
ــتاورد های  ــر، از دس ــی معاص ــای قرآن ــا قاموس ه ــت. ام ــان اس ــتری نمای ــوح بیش وض
ــد؛  ــد و در همــان فضــای قــرن چهــار و پنــج تنفــس می کنن مطالعــات نویــن بیگانه ان

ــد.   ــدم متمر کزن ــع متق ــای مناب ــر  داده ه ــتر ب ــه بیش ــه این ک چ

تأثیر پذیری از مجادالت کالمی 
ــان  ــان دو جری ــه می ــرآن»، ک ــودن ق ــا قدیم ب ــوق ی ــئله «مخل ــی در مس ــزاع کالم ن
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فکــری معتزلــی و اشــعری در گرفــت، در منابــع تاریــخ کالم  اســالمی به تفصیــل مــورد 
ــوان از  ــود و می ت ــوط می ش ــا مرب ــث م ــه بح ــه ب ــا آن چ ــت؛ ام ــرار گرفته اس ــث ق بح
ــه  ــن مناقش ــیه ای ــه در حاش ــت ک ــی اس ــرد، پرسش ــاد ک ــیب ی ــک آس ــوان ی آن به عن
ــلک  ــعری مس ــک اش ــود دارد؟». ی ــی وج ــرآن، واژگان غیر عرب ــا در ق ــد: «آی ــرح ش مط
ــه واژه  ــود هر گون ــی وج ــور طبیع ــت، به ط ــرار داش ــی اص ــودن کالم اله ــر قدیم ب ــه ب ک
غیر عربــی در الفــاظ قــرآن را نیــز انــکار می کــرد. از ایــن رو آن گــروه از لغویــان متقــدم 
ــته،  ــا نا خواس ــته ی ــز خواس ــه نی ــتند، در فقه اللغ ــعری داش ــای کالم اش ــه گرایش ه ک
به گونــه ای شــگفت، رویکــردی ایدئولوژیــک در پیــش گرفتنــد. می تــوان گفــت 
مهم تریــن صدمــه و آســیبی کــه در ســده های چهــارم و پنجــم بــر پیکــره علــم لغــت 
ــای  ــی از روش ه ــور التقاط ــه به ط ــود ک ــی ب ــد دانش ــی چن ــوی عالمان ــد، از س وارد آم
ــاب  ــاید کت ــد. ش ــتفاده می کردن ــک واژه اس ــه ی ــه اللغ ــی و ... در فق ــی، کالم منطق
مقاییــس اللغــه ابن فــارس نمونــه خوبــی در ایــن زمینــه باشــد. فقه اللغــه در ســده های 
بعــدی نیــز از ایــن تهدیــد بر کنــار نبــود و حتــی مفســرانی کــه دغدغه هــای کالمــی 
ــر آن می رفــت ســهیم  داشــتند نیــز در انحــراف دانــش ریشه شناســی و جفایــی کــه ب

بودنــد. 

نگاه الهیاتی به زبان 
نــگاه کالنــی کــه امــروزه بــه یمــن پژوهش هــای دو ســده اخیــر غربــی دربــاره زبان هــای 
ــان  ــر زب ــه پیش ت ــت؛ بلک ــود نداشته اس ــن وج ــش از ای ــت، پی ــد آمده اس ــامی پدی س
ــد  ــر می رس ــتند. به نظ ــر می دانس ــای دیگ ــه از زبان ه ــه جدا بافت ــاً تافت ــی را عموم عرب
ــی باشــد و محتمــًال  ــان عرب ــه زب ــی ب ــن رویکــرد الهیات ــارم و پنجــم، اوج ای ــرن چه ق
ــی از  ــن تلق ــی ای ــر منف ــت. تأثی ــعوبیه بوده اس ــان ش ــه جری ــش ب ــی از آن، واکن بخش
زبــان، بیشــتر در تحلیــل واژگان دخیــل نمایــان اســت. بــه عبارتــی، لغویــان و مفســران 
به رغــم این کــه غیر عربی بــودن برخــی واژگان را پذیرفته انــد، با این حــال به طــرز 

ــد.  ــدان افزوده ان ــی ب ــگفتی توضیحات ش

رویکرد نقلی به جای رویکرد اجتهادی 
ــان از  ــم، نش ــان قرآن کری ــل در زب ــوزه واژگان دخی ــدم در ح ــون متق ــیری در مت س
ــا ایــن دارد کــه رویکــرد لغت شناســان متقــدم در ایــن حــوزه بیشــتر نقلــی اســت، ت
تحلیلــی ـ اجتهــادی. طی قرون نهم و دهم دانشــمندی مانند ســیوطی (849 ـ 911 ق.)

چــه در دو اثــر مســتقلی کــه در ایــن حــوزه دارد. چــه در االتقــان فــی علــوم القــرآن 
ــرد، بی آن کــه  ــام می ب (جلــد اول، نــوع ســی و هشــتم) فــراوان از واژگانــی غیر عربــی ن
در بــاب علــت و چگونگــی اســتفاده از ایــن واژگان، تبییــن کاملــی ارائــه دهــد. علــت 
ــت.  ــل بوده اس ــیطره نق ــدرت و س ــن ق ــدرو ریپی ــق ان ــر دقی ــه تعبی ــرد، ب ــن رویک ای

بررسى کتاب درآمدى بر زبان شناسى تطبیقى قرآن و تورات
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ــچ  ــدی هی ــران بع ــه مفس ــت ک ــاب می کرده اس ــیری، ایج ــات تفس ــابی بودن روای اکتس
ــا زمــان ابن کثیــر در قــرن هشــتم هجــری)  روایتــی (دســت کم منقــوالت تفســیری ت
540ق.)  را کنــار نگذارنــد. ایــن رویکــرد هــم پیــش از ســیوطی در آثــار جوالیقــی (466ـ 
و زرکشــی (794ق.) وجــود داشــته و هــم پــس از وی در آثــار خفاجــی (1069) حفــظ 

شده اســت. 

استفاده از متون غیر اصیل در منابع معاصر 
ــه در  ــتیم ک ــی هس ــای قرآن ــدادی قاموس ه ــار تع ــاهد انتش ــر ش ــای اخی در دهه ه
منابع شــان عناویــن برخــی واژه نامه هــای عبــری ـ فارســی، عربــی ـ ســریانی، و 
ــم ؛ ب)  ــده می شــود؛ ماننــد: الــف) التحقیــق فــی الکتــاب القــرآن الکری ــه دی چند زبان
لغت نامــه قــرآن کریــم (6 جلــد)؛ ج) المعجــم فــی لغــه القــرآن و ســر بالغــه (تا کنــون 

ــد).  27 جل
ــودن  ــع در متفاوت ب ــن مناب ــتفاده از ای ــد اس ــر می رس ــت به نظ ــه نخس در وهل
بررســی های  تا جایی کــه  امــا  بوده اســت؛  مؤثــر  نویســنده(گان)  تحلیل هــای 
نگارنــده نشــان می دهــد، در قریــب به اتفــاق مــوارد، تفــاوت مهمــی رخ نداده اســت؛ 
ــتر  ــی مس ــات معنا شناس ــد توضیح ــان (مانن ــع ایش ــی از مناب ــه برخ ــن این ک ضم
ــود  ــای خ ــا در ج ــن کتاب ه ــدام از ای ــت. هر ک ــدت گمراه کننده اس ــس) به ش هاک
ــدار  ــع و پن ــت مناب ــن دس ــه ای ــکا ب ــا ات ــتفاده اند، ام ــل اس ــمند و قاب ــیار ارزش بس
کار تطبیقــی، در عصــر حاضــر معتبــر نیســت. بــرای تبییــن مــاده اشــتقاق یــک 
ــد  ــه دارن ــی و اولی ــه عموم ــاً جنب ــه صرف ــی ک ــوان از لغت نامه های ــه نمی ت کلم
بهــره گرفــت؛ بلکــه بایــد کابرد هــای متفــاوت یــک واژه را در متــن اصلــی آن هــا 
ــا معادل هــای یــک کلمــه ای  ــوان ب مالحظــه کــرد و ایــن چیــزی نیســت کــه بت

بــدان دســت یافــت.

نگاه مقایسه ای برخی قاموس های عبری و عربی 
بــا آغــاز قــرن نوزدهــم، قاموس نــگاری تــورات عبــری مســیری تــازه را آغــاز کــرد کــه 
ــاخه ای  ــوان ش ــری، به عن ــان عب ــاخت. زب ــز می س ــنتی متمای ــی از روش س آن را به کل
ــتنی در  ــکل نا گسس ــه به ش ــد ک ــناخته ش ــامی ش ــای س ــد زبان ه ــت تنومن از درخ
پیونــد بــا زبان هایــی چــون عربــی و ســریانی بــود، و تحلیــل هــر واژه توراتــی، شــناخت 
ــی،  ــوزه مطالعات ــن ح ــن ای ــت. هم چنی ــامی را الزم داش ــای س ــر معادل ه ــق دیگ عمی
ــی و  ــی و أوگاریت ــدی، آرام ــون أک ــان از مت ــد باستان شناس ــای جدی ــای یافته ه همپ
ــتم، و  ــرن بیس ــاز ق ــا آغ ــت. ب ــش می رف ــی پی ــری زبان شناس ــای نظ ــز دیدگاه ه نی
ــوس  ــک قام ــگارش ی ــن، ن ــت های ممک ــه دور دس ــامی ب ــه س ــه اللغ ــع فق ــعه مناب توس
ــا همــکاری متخصصــان شــاخه های مختلــف زبان هــای ســامی  فنــی و جامــع، تنهــا ب
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ــای  ــاکان در آکادمی ه ــنت، کم ــن س ــود، و ای ــدور ب ــا آن مق ــط ب ــته های مرتب و رش
مطالعــات کتــاب مقــدس ادامــه دارد. 

معرفی تعدادی از قاموس های عهد عتیق 
ــته  ــتم نگاش ــم و بیس ــده های نوزده ــه در س ــق را ک ــد عتی ــناختی عه ــع زبان ش مناب
شــده اند، در یــک تقســیم بندی نه چنــدان دقیــق می تــوان بــه دو نــوع کلــی 
تقســیم کــرد: الف)منابــع فشــرده و مختصــر؛ ب) آثــار مفصــل. ویژگــی  مشــترک همــه 
ــری،  ــا عب ــی ب ــنایی حداقل ــب آش ــت. بدین ترتی ــودن آن هاس ــون، چند زبانه ب ــن مت ای
ســریانی، یونانــی و عربــی، در فهــم بهتــر و اســتفاده دقیق تــر از آن هــا ضــروری 
ــورات عبــری کــه در  ــار قامــوس مهــم ت ــی چه ــن فصــل، تمرکــز اصل ــد. درای می نمای
ــود. در این میــان، اولویــت انتخــاب  فاصلــه دو قــرن 19 و 20 نوشــته شــدند، خواهــد ب
شــماره های اول و چهــارم بســیار روشــن اســت؛ امــا مــوارد دوم و ســوم، از بــاب نمونــه 
هســتند؛ چــه این کــه منابــع مشــابه متعــددی در ســاختار و محتــوا وجــود دارنــد کــه 
ــن  ــاً جایگزی ــود، احیان ــع می ب ــت مناب ــن دس ــه ای ــتری ب ــی بیش ــکان دسترس ــر ام اگ
ــد  ــنامه ها عبارت ان ــن دانش ــتند. ای ــزوده می گش ــت اف ــن فهرس ــه ای ــا ب ــدند و ی می ش
از: 1. واژه نامــه عبــری ـ اکــدی بــرای عهــد عتیــق، ویلهلــم گزنیــوس، ترجمــه ســاموئل 
ــری ـ  ــه عب ــر: 1979م. 919ص.)؛ 2. واژه نام ــاپ حاض ــاپ اول 1812ق.؛ چ ــدو ( چ پری
ــرای  ــه ای ب ــور، بریگــز، ( 1996م. 1184ص.)؛  3. واژه نام ــرون، درای انگلیســی BDB، ب
کتاب هــای عهــد عتیــق، لودویــگ کوهلــر، والتــر بامگارتنــر (1958م. 1138ص.+ یــک 
جلــد نمایــه 250 ص.)؛ 4. واژه نامــه الهیاتــی عهــد عتیــق، بوتــروک، رینگــرن، یــوزف 
ــد+دو  ــان، ( 1997ـ 2004م. در 15 جل ــروه مترجم ــی گ ــه انگلیس ــه ب ــری، ترجم فاب
جلــد نمایــه). ترتیــب آثــار مزبــور براســاس تاریــخ نــگارش آن هــا، یعنــی از آغازه هــای 
قــرن نــوزده (1810ـ1812م.) تــا ســال پایانــی قــرن بیســتم ( پاییــز 1995م.) اســت. 
البتــه ســال انتشــاری کــه در مشــخصات اجمالــی مزبــور درج شــده، مطابــق چــاپ در 
دســترس بوده اســت.  بدین ترتیــب، مقایســه خــود را در ســه محــور «گســترده زبــان»، 

ــم.  ــی می گیری ــادی» پ ــر انتق ــی» و «تفک «روش تاریخ

محور های مقایسه 
ــای  ــرات در زبان ه ــر تغیی ــم ب ــد حاک ــناخت قواع ــودن ش ــان: پیچیده ب ــترده زب 1. گس
ــوی  ــی از س ــری زبان شناس ــث نظ ــد مباح ــه رش ــوالت رو ب ــو، و تح ــامی از یک س س
ــدی  ــت؛ تا ح ــواری کرده اس ــه دش ــدس را وارد مرحل ــون مق ــگاری مت ــر، قاموس ن دیگ
ــوب، تنهــا در گــرو کار  گروهــی اســت؛ گروهــی متشــکل  ــر مطل ــگارش یــک اث کــه ن
ــتانی و  ــون باس ــان مت ــامی، کارشناس ــای س ــف زبان ه ــته های مختل ــان رش از متخصص

متخصصــان دیگــر کــه از ابعــاد مختلــف بــر یــک موضــوع مشــترک پرتــو افکننــد. 

بررسى کتاب درآمدى بر زبان شناسى تطبیقى قرآن و تورات
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نقد آثار جدید

زبان هــای  از  انبوهــی  بــا  زبان شناســان  کــه  هنگامــی  تاریخــی:  روش   .2
ــر و  ــر و تأث ــزان تأثی ــط، می ــف رواب ــئله کش ــدند، مس ــه رو ش ــامی رو ب ــواده س هم خان
ــرده  ــت پ ــک واقعی ــی ها از ی ــن بررس ــد. ای ــرح ش ــا مط ــن زبان ه ــاخت ای ــدرت س ق
ــای  ــوالت در بخش ه ــن تح ــود. ای ــخ ب ــتر تاری ــان» در بس ــول زب ــت و آن «تح برداش
مختلــف یــک زبــان هم چــون آوا هــا، ســاختمان کلمــه و حتــی گرامــر قابــل پیگیــری 
ــر شــناخت تاریــخ یــک  ــود. به عبــارت دیگــر، تمرکــز ایــن پژوهش گــران، بیشــتر ب ب
ــی،  ــای قرآن ــه در قاموس ه ــت ک ــی اس ــن در حال ــن. ای ــک مت ــم ی ــه فه ــود و ن واژه ب
ــا شــناخت تاریــخ و ســیر  کمــاکان هــدف نویســندگان، بیشــتر فهــم متــن اســت ت

ــل واژگان.  تکام
ــا تحــوالت مــدرن، از  ــار پیشــینیان همــگام ب 3. تفکــر انتقــادی: به روز رســانی آث
ــه ای  ــته، به گون ــده گذش ــی در دو س ــگران غرب ــه پژوهش ــت ک ــی اس ــنت های خوب س
ــوس  ــاب  گزنی ــت های کت ــال، ویراس ــرای مث ــد. ب ــزم بوده ان ــه آن ملت ــین انگیز ب تحس
پــس از فــوت او، عــالوه بــر این کــه نشــان از اعتبــار و محبوبیــت ایــن دارد، اندیشــه 
زنــده ای را بــه نمایــش می گــذارد کــه اســتمرار و پیوســتگی آن مرهــون تفکــر انتقادی 
نســبت بــه میــراث پیشــین اســت. در مقابــل، مــا هنــوز بــا ایــن نــوع تفکــر انتقــادی 
نســبت بــه میــراث خــود بیگانه ایــم و عمومــاً بــه پژوهش هــای جزیــره ای و مســتقل 
ــات  ــه جه ــق، ب ــی و التحقی ــر طوب ــی نث ــه قرآن ــت کم دو واژه نام ــم. دس ــل داری تمای
ــدازه ای  ــا ان ــا زبان هــای غیر عربــی و ت ــی، از جملــه آشــنایی نویسندگانشــان ب گوناگون
به کار گیــری ان هــا، ســزاوار بازنگــری و تحقیــق مجــدد از ســوی پژوهش گــران 
ــور های  ــی از کش ــی، در برخ ــن پژوهش ــد ای ــر می رس ــد. به نظ ــی بودن ــوم قرآن عل
ــی از  ــد. یک ــته باش ــا داش ــور م ــه کش ــبت ب ــری نس ــع بهت ــر وض ــد مص ــی مانن عرب
ــری، حضــور دیریــن قرآن پژوهــان غربــی در دانشــگاه های ایــن  علــل مهــم ایــن برت
کشــور اســت؛ چنان کــه پرفســور آرتــور جفــری مدتــی در مدرســه مطالعــات شــرقی 
قاهــره فعالیت هــای گســترده داشــت و بــه یمــن حضــور چنیــن اندیشــمندانی بــود 
ــدند.  ــدازی ش ــر راه ان ــگاه های مص ــدادی از دانش ــامی در تع ــای س ــته زبان ه ــه رش ک
ــرآن،  ــردات ق ــوزه مف ــی در ح ــوز کار متفاوت ــز هن ــور نی ــن کش ــه در ای ــم این ک به رغ
ــان  ــده ایش ــار منتشر ش ــه، آث ــف نیافت ــی تألی ــی جهان ــتاندارد های علم ــا اس ــق ب مطاب
ــای  ــدی و برنامه ه ــزم ج ــود ع ــان از وج ــا نش ــن زبان ه ــی ای ــات تطبیق در مطالع

دارد.  بلند مــدت 

برخی بایسته ها در ریشه شناسی مفردات قرآن 
نگارنــده در دو فصــل اول، بیــان می کنــد کــه زبان شناســی تــورات چــه تحوالتــی را دو 
ســده اخیــر از ســر گذارنــده، و ایــن شــاخه از مطالعــات کتــاب مقدســی همپــای دیگــر 
رشــته های مرتبــط و حتــی فراتــر از آن هــا رشــد کرده اســت. از ایــن رو در ریشه شناســی 
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ــه کتاب هــای ســنتی و میــراث لغــوی بســنده کــرد.  ــوان ب ــز نمی ت ــرآن نی مفــردات ق
بایــد توجــه داشــت کــه زبــان همــواره در حــال تغییــر اســت؛ امــا آن قــدر کند و آهســته 
ــرای  ــان ب ــه زبان شناس ــی ک ــد. مثال ــکان ندارن ــلح ام ــم غیر مس ــا چش ــد آن ب ــه رص ک
ــت.  ــی اس ــای قطب ــت یخچال ه ــد، حرک ــان می کنن ــوع بی ــن موض ــر ای ــکاس بهت انع
ــر  ــی در ه ــد؛ به عبارت ــت می کن ــانتی متر حرک ــدود 30 س ــال ح ــی در س ــال قطب یخچ
ده روز، کمتــر از یــک ســانتی متر. روشــن اســت کــه اگــر کســی مــدت طوالنــی بــر روی 
ــزاری آن هــا را زیــر نظــر بگیــرد، دگرگونــی  ــدون هیــچ اب ایــن یخچال هــا بایســتد و ب
ــه  ــه ب ــه لحظ ــه ب ــواره لحظ ــق ماه ــمندان از طری ــا دانش ــرد؛ ام ــد ک ــاس نخواه را احس
مــدت یــک ســال از آن هــا عکــس می گیــرد و ســپس بــا تلفیــق آن هــا در قالــب فیلــم 
ــاهده  ــه مش ــه ای ک ــد؛ به گون ــان می دهن ــرات را نش ــن تغیی ــه ای، ای ــاه 10ـ15 ثانی کوت
ــه  ــر رابط ــان و تغیی ــول زب ــود. تح ــد ب ــش خواه ــده ای اطمینان بخ ــر بینن ــرای ه آن ب
ــدر آهســته و نا محســوس  ــد حرکــت یخچال هــای قطبــی آن ق ــز مانن ــا نی لفــظ و معن
اســت کــه دیافــت آن بــدون مطالعــه تاریخــی، نا ممکــن خواهــد بــود. هیــچ زبانــی از 
ــان به شــمار  ــی، عامــل پویایــی زب ــان نیســت، و اساســاً ایــن بی ثبات ــر در ام ایــن تغیی
مــی رود. تغییــرات زبــان گاه بــر اثــر عامــل درونــی اســت و گاه بــر اثــر عامــل بیرونــی. 
ــود. در  ــوب می ش ــی محس ــل خارج ــک عام ــل، ی ــای دخی ــده واژه ه ــال پدی ــرای مث ب
ــدرت ســاخت باالیــی  ــی به لحــاظ این کــه ق ــا ماننــد عرب ــان، برخــی از زبان ه ایــن می
ــر  ــه تعبی ــود. ب ــوار می ش ــر دش ــرای پژوهش گ ــا ب ــرات در آن ه ــاهده تغیی ــد، مش دارن
ــی می شــود در حکــم  ــان عرب ظریــف اســتاد ادیــب ســلطانی، هــر واژه ای کــه وارد زب
ــور  ــامی، به ط ــای س ــده از زبان ه ــدود نگارن ــناخت مح ــاس ش ــت. براس ــوب اس ژن مغل
ــا،  ــدک آن ه ــل ان ــه تحلی ــود ک ــرح می ش ــنهاد مط ــی، سه پیش ــری و عرب ــاص عب خ

ادامــه مطالــب ایــن فصــل را شــکل می دهنــد. 

1. توجه به ادبیات عهدینی 
از آن جــا کــه بخــش در خــور توجهــی از آیــات قــرآن کریــم ناظــر بــه مطالــب تــورات 
ــه،  ــی و به  طــور خــاص مباحــث فقه اللغ ــه پژوهــش قرآن ــرای هر گون و انجیــل اســت، ب
ــه  ــد. البت ــروری می نمای ــدس ض ــاب مق ــوای کت ــات و محت ــا ادبی ــتقیم ب ــنایی مس آش
ــی  ــاد مختلف ــت و ابع ــه بوده اس ــون مناقش ــاز کان ــوع از دیر ب ــن موض ــه ای ــم ک می دانی
دارد. بــرای مثــال، وزیــر مغربــی (418ـ 370ق) به جــای نقــل از اســرائیلیات، مســتقیماً 
ــه متــن عهدیــن مراجعــه و مطالبــی را از آن هــا در تفســیر خــود نقــل می کنــد. در  ب
ــه، بقاعــی (809 ـ 885ق.) االقــوال القومیــه فــی حکــم النقــل عــن الکتــب  دوره میان
ــاب مقــدس و رد اصــل االصیــل فــی  ــه کت ــاع از اســتنادات خــود ب القدیمــه را در دف
تحریــم النقــل مــن التــوراة و االنجیــل، تألیــف همــدرس خــودش ســخاوی (قــرن نهــم) 

نوشــت. 

بررسى کتاب درآمدى بر زبان شناسى تطبیقى قرآن و تورات
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نقد آثار جدید

ــدس،  ــاب مق ــف کت ــدم تحری ــا ع ــف ی ــش از تحری ــاً پرس ــد اساس ــر می رس به نظ
ــای  ــوز پازل ه ــت. هن ــی ماس ــه علم ــی در جامع ــات تطبیق ــای مطالع ــی از آفت ه یک
مفقــوده بســیاری فــراوری مــا قــرار دارنــد کــه بــدون تکمیــل آن هــا، پاســخ مطلــوب 
بــه ایــن پرســش دشــوار اســت. ضمــن این کــه ادلــه قرانــی ارائــه شــده بــر تحریــف نیــز 
ــای  ــتن گام ه ــی، برداش ــات تطبیق ــرای مطالع ــی ب ــالت فعل ــد. رس ــدت مخدوش ان به ش
بســیار کوچــک و جزئــی اســت. یکــی از ایــن حوزه هــا بررســی واژگان مشــترک و نحــوه 
ــد.  ــی را می طلب ــات عهدین ــا ادبی ــق ب ــنایی عمی ــن کار، آش ــت و ای ــت آن هاس کار بس
ــا»  ــی «راعن ــل واژه قرآن ــت لینگر در تحلی ــد کونس ــای دیوی ــق آق ــال، توفی ــرای مث ب

ــت.  ــنایی بوده اس ــن آش ــون همی مره

2. به کار گیری منابع ریشه شناسی نوین 
برخــی از منابــع کــه چنــد دهــه پیــش در حــوزه ریشه شناســی نوشــته شــدند، امــروزه 

دیگــر جــزو منابــع اولیــه و دم دســتی به شــمار می آینــد. 

ــوم  ــکده های عل ــی دانش ــامی در برخ ــای س ــته های زبان ه ــاد رش 3. ایج
قرآنــی 

واکنــش و بلکــه موجــی کــه تاریــخ قــرآن نولدکــه و یــا گرایش هــای تفســیری در میــان 
مســلمانان اثــر گلدزیهــر در جوامــع اســالمی پدیــد آورد، واژگان دخیــل در قــرآن آرتــور 
ــی  ــوار بودن ریشه شناس ــده و دش ــت: پیچی ــن اس ــت آن روش ــرد. عل ــاد نک ــری ایج جف
ــخ  ــیری، تاری ــب تفس ــد مکات ــی مانن ــاخه های علوم قرآن ــر ش ــه دیگ ــبت ب ــن نس نوی
ــت.  ــن دس ــی از ای ــات و موضوعات ــالف قرائ ــیر، اخت ــخ تفس ــری، تاری ــیر اث ــرآن، تفس ق
ــا ایــن دســت پژوهش هــای  ــه ایدئولوژیکــی) ب پر واضــح اســت کــه برخــورد علمــی (ن
ــا زبان هــای  ــه کســب برخــی توانایی هاســت، کــه آشــنایی عمیــق ب غربیــان، منــوط ب
ســامی از جملــه آن هاســت. اساســاً نمی تــوان تنهــا بــا تکیــه بــر میــراث لغــوی، مناســبی 
ــا در قالــب  ــا مطالعــات نویــن زبان شناســی داشــت. صرف نظــر از برخــی تک نگاری ه ب
مقالــه، کــه در اثــر عالقــه شــخصی نویســندگان آن هــا بــه فراگیــری زبان هــای ســامی 
بــوده، پژوهــش کالنــی در ایــن حــوزه صــورت نگرفته اســت. گویــی جامعــه علمــی مــا 
نســبت بــه کتــاب جفــری، و یــا حتــی اثــر لوکزنبــرگ، قرائــت آرامــیـ  ســریانی از قرآن 
موضــع ســکوت اختیــار کــرده و یــا غیر مســتقیم آرای ایشــان را پذیرفته اســت. به نظــر 
ــامی در  ــای س ــته زبان ه ــدازی رش ــن، راه ان ــات ممک ــن اقدام ــد از ضروری تری می رس
ــای  ــرای زبان ه ــر فصل هایی ب ــن س ــت. تدوی ــی اس ــوم قرآن ــکده های عل ــی دانش برخ
باســتانی، ماننــد ســریانی، عبــری، آرامــی، حبشــی، یونانــی، أکــدی، بــا رویکــرد فهــم 
عمیــق زبــان عربــی، روحــی تــازه در ایــن شــاخه از علــوم قرآنــی خواهنــد دمیــد. بــه 

امیــد آن روز!
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ریشه شناسی تعدادی از واژگان مشترک در قرآن و تورات 
نگارنـده در ایـن بخش از کتاب، تحلیل ریشه شناسـانه 27 واژه مشـترک در قـرآن و تورات را 

ارائـه می دهـد. در ایـن بخش بـرای نمونه به یکی از ایـن واژگان پرداخته  می شـود:

رحم، رحمن، رحیم 
ــه ای آن  ــای پای ــت و معن ــامی اس ــای س ــترک در زبان ه ــات مش ــم» از لغ ــه «رح ریش
ــی در  ــباهت های فراوان ــن رو ش ــت. از ای ــی» اس ــا مهربان ــأم ب ــفقت آمیز و ت ــار ش «رفت
کاربــرد مشــتقات ایــن واژه در قــرآن و تــورات دیــده می شــود. در قــرآن کریــم عــالوه 
بــر «رحمــان» و «رحیــم»، مشــتقات ایــن ریشــه در حــوزه معنایی قــرآن کاربرد داشــته و 
در منابــع بــدان اشــاره شده اســت؛ امــا آن چــه می تــوان در این جــا افــزود، توضیحاتــی 
زبان شناســانه در بــاب واژه «رحمــان» اســت. از دیر بــاز میــان زبان شناســان و مفســران 
ــف) «رحمــان» واژه ای  ــه مطــرح بوده اســت: ال ــاره واژه «رحمــان» دو نظری اســالمی درب
ــر  ــد دیگ ــن واژه مانن ــد؛ ب) ای ــی می باش ــه عرب ــم» ک ــالف «رحی ــت، بر خ ــری اس عب
زوج خــود، «رحیــم»، بــر یکــی از اوزان صرفــی صفــت مشــبه در عربــی اســت. ثعلــب، 
ــه  ــگامان نظری ــی، از پیش ــوی کوف ــوی و لغ ــی (291ق.) نح ــن یحی ــاس أحمد ب ابو العب
ــابوری (241ـ 318ق.)  ــذر نیش ــوان ابن من ــروان وی می ت ــر پی ــت و از دیگ ــت اس نخس
ــه  ــل ادل ــس از نق ــر رازی پ ــرد. فخ ــام ب ــیوطی (849 ـ 911ق.) را ن ــن س و جالل الدی
ــودن  ــان معرب ب ــه مدعی ــن ادل ــت. مهم تری ــد کرده اس ــل آن را نق ــه تفصی ــب، ب ثعل
ــه «و اذا  ــل آی ــه دلی ــرآن ب ــزول ق ــش از ن ــراب پی ــف) اع ــد: ال ــن قرارن ــان» بدی «رحم
قیــل لهــم اســجدوا الرحمــن قالــوا و مــا الرحمنتثنیــه» ( فرقــان،60) واژه «الرحمــن» را 
ــالم  ــش از اس ــرب پی ــن واژه در جزیرةالع ــرد ای ــر کارب ــواهدی ب ــناختند؛ ب) ش نمی ش
ــاوی در  ــا بیض ــر رازی و بعد ه ــالش فخ ــد ت ــر می رس ــل، به نظ ــدارد. در مقاب ــود ن وج

ــا زبان شناســانه! ــه، بیشــتر الهیاتــی ـ تفســیری اســت ت ــه ایــن ادل پاســخ ب
نکتــه درخــور توجــه در نقــل فخــر رازی ایــن اســت کــه ثعلبــی گفتــه «و هــو فــی 
االصــل رخمــن بالخــاء....». مقصــود ثعلبــی از «فــی االصــل» شــکل عبــری واژه اســت. 
ــن واژه جــزو کلمــات مشــترک در زبان هــای ســامی  مصطفــوی معتقــد اســت کــه ای

ــود.  ــل ب ــرای آن قائ ــوان خاســتگاه واحــدی ب اســت و نمی ت
ــت:  ــه کار رفته اس ــد ب ــاره خداون ــراوان درب ــتقات «ر ح م» ف ــری، مش ــورات عب در ت
«رحــم خواهــم کــرد بــر هــر کــه رحیــم هســتم» (خــروج: 33، 19)؛ «بــر تــو رحمــت 

ــه، 13: 18). ــد» (تثنی ــم کن آورد و رح
ــه کار  ــد ب ــت خداون ــم/ صف ــوان اس ــورات به عن ــد در ت ــان» هرچن ــود واژه رحم خ
ــود ...»  ــان فرم ــارت «رحم ــفاهی عب ــورات ش ــوان ت ــود به عن ــا در تلم ــت، ام نرفته اس
ــری  ــی، در عب ــر از عرب ــیار پیش ت ــان» بس ــه «رحم ــن کلم ــود دارد. بنابرای ــراوان وج ف

ــت.  ــل شده اس ــامی منتق ــای س ــه زبان ه ــان ب ــن زب ــت و از ای ــج بوده اس رای

بررسى کتاب درآمدى بر زبان شناسى تطبیقى قرآن و تورات
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بررسِی کتاب
دانش هــای  و  مــدرن  زبان شناســی  میــان  انکارناپذیــر  پیوســتگی های  به رغــم 
ــدر گســترده شده اســت کــه  ــد ایــن دانــش آن ق ســنتی زبان شناســی، مرزهــای جدی
ــا تکــرار مکــررات  ــا ب ــی ســنتی ی ــه روش هــا و مبان ــکا ب ــا ات ــاً ب ــوان صرف دیگــر نمی ت
ــود.  ــدس ب ــون مق ــیر مت ــوزه تفس ــژه در ح ــه، به وی ــی جامع ــای علم ــخ گوی نیازه پاس
ــان،  ــان و آشکارش ــای پنه ــه ضعف ه ــا هم ــد، ب ــای جدی ــه دانش ه ــت ک ــد پذیرف بای
ــان  ــین قرآن پژوه ــه و تحس ــوارد توج ــیاری از م ــه در بس ــته اند ک ــتاوردهایی داش دس
ــلمان  ــیان مس ــه پژوهش ــر آن ک ــه بهت ــن چ ــت. بنابرای ــز برانگیخته اس ــلمان را نی مس
به جــای آن کــه نظاره گــِر تالش هــای غربیــان در ایــن حــوزه باشــند، خــود نیــز 
بکوشــند در ایــن عرصــه دانــش و مهارتــی کســب کننــد تــا بتواننــد عــالوه بــر نقــد و 
ــی  ــا م ــد. م ــم بپردازن ــد عل ــردازی و تولی ــه نظریه پ ــران، ب ــای دیگ ــنجش دیدگاه ه س
توانیــم از شــیوه های ابداعــی و متفــاوت غربیــان در مطالعــات زبانــی و تفســیر متــون 
مقــدس بهــره ببریــم و نیــز از کاســتی های پژوهش هــای خــود آگاه شــویم. در مقابــل، 
ــع  ــان مطل ــش ها و نقدهایش ــه پرس ــی ب ــخ های احتمال ــز از پاس ــان را نی ــم آن می توانی
ســازیم تــا هرچــه بیشــتر بــا منابــع اصیــل اســالمی و شــیعی و مفاهیــم نهفتــه و گاه 
پیچیــده آن هــا آشــنایی یابنــد؛ مفاهیمــی کــه گاه دریافــت درســت و کامــل گوهــر و 
ــا  ــتقیم ب ــوی مس ــالمی و گفت وگ ــن اس ــگ که ــی از فرهن ــد آگاه ــا، نیازمن ــز آن ه مغ

عالمــان اســت.
کتــاب پیــش رو، یکــی از نخســتین گام هــا در ایــن راه نوگشــوده اســت: گزارشــی از 
پیشــینه زبان شناســی در جهــان اســالم، دســتاوردهای جدیــد غربیــان در ایــن حــوزه و 
ــای  ــرد رهیافت ه ــی از کارب ــالوه نمونه های ــروز، به ع ــان ام ــش در جه ــته های پژوه بایس
جدیــد در فهــم واژگان قــرآن. ایــن راه ناپیمــوده کــه جــز بــا توســل بــه ایمــان، پشــتکار 
و پایــداری نســل جــوان و تالشــگر حــوزه و دانشــگاه، نمی تــوان بــر مشــکالت و موانــع 
آن فائــق آمــد، در آســتانه گشــایش بــرای محققــان ایرانــی اســت. خواننــدگان کتــاب 
تصدیــق خواهنــد کــرد کــه هــر بخــش از کتــاب، چــه تالش هــای ســترگ و درازدامنــی 

را در پــس زمینــه خــود شــاهد بوده اســت.
ــان مســلمانان در  ــی یــک حرکــت علمــی شــگرف می ــان عرب ــه زب ــرآن ب ــزول ق ن
ــلمان  ــان مس ــود. عالم ــرد ب ــود منحصربه ف ــوع خ ــه در ن ــرد ک ــاد ک ــرن ایج ــول 6 ق ط
ــت واژگان و  ــا محوری ــی ب ــای زبان ــرورش بحث ه ــه پ ــد ب ــوری، عالقه من ــو پرش به نح
زبــان قــرآن شــدند. دربــاره زبان هــای دیگــر نیــز کارهــای واژه شناســی صــورت گرفتــه، 
ــرآن کم نظیــر اســت. ایــن وضعیــت  ــان ق ــه زب ــان عــرب ب ــی شــور عالقه منــدان زب ول
تــا میانــه قــرن ششــم به عنــوان یــک حرکــت علمــی کامــال پویــا ادامــه داشــت، امــا از 
آن موقــع تــا دوران معاصــر، دچــار رکــود و ایســتایی شــد. ایــن رکــود تــا عصــر حاضــر 
در جامعــه علمــی مــا ادامــه دارد. هنــوز هــم عمــده منابــع موثــق مقاله نویســان حــوزه 
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ــرن  ــاز ق ــا آغ ــت. ب ــم اس ــارم و پنج ــای چه ــدم قرن ه ــع متق ــان مناب ــگاه، هم و دانش
ــنتی  ــی از روش س ــری به کل ــورات عب ــگاری ت ــرب قاموس ن ــان غ ــالدی، در جه 19 می
ــن  ــب ای ــامی موج ــان س ــرقی و زب ــای ش ــه زبان ه ــان ب ــنایی اروپایی ــد. آش ــز ش متمای
ــگاه  ــه ن ــان به طــور خــاص از قــرن 19 تبدیــل ب ــه زب ــگاه الهیاتــی ب امــر شده اســت. ن
ــدود  ــه ح ــت ب ــف می دانس ــود را موظ ــری خ ــورات عب ــگار ت ــد و قاموس ن ــی ش تاریخ
15 زبــان تســلط داشــته باشــد. ایــن نــگاه تاریخــی بــه زبــان، اوایــل قــرن 19 به طــور 
ــردن  ــده، به روز ک ــاز ش ــرب آغ ــه از آن دوره در غ ــی ک ــت. کار بزرگ ــکل گرف ــدی ش ج
آثــار بــوده بــه این صــورت کــه هــر کتیبــه ای کــه کشــف می شــد همــگام بــا 
ــا دوره معاصــر تحقیقــات  ــار می شــد. از قــرن 19 ت یافته هــای باستان شناســان، وارد آث
ــا رویکــرد تاریخــی پیــش رفتــه، ولــی  زبان شناســی تــورات عبــری به طــور شــگرفی ب

ــم.  ــنده می کنی ــته بس ــای گذش ــه یافته ه ــان ب ــا هم چن م
ــد.  ــاز باش ــد جریان س ــگارش آن می توان ــت و ن ــه اس ــی عالمان ــر، تألیف ــب حاض کت
ــکات مثبــت دیگــر کتــاب  ــر دقــت وافــر داشته اســت. از ن ــگارش ایــن اث ــده در ن نگارن

تتبــع منابــع بســیار و رســم امانــت داری نگارنــده نســبت بــه ارجــاع منابــع اســت.
ایــن اثــر به صــورت محققانــه نوشــته شده اســت. آشــنایی بــا منابــع جدیــد و قدیمــی 
در آثــار نویســنده نشــان می دهــد نویســنده بــه زبــان عبــری، آلمانــی و... آشــنایی دارد. 
مشــکل مــا در جوامــع اســالمی ایــن اســت کــه در شــرایطی کــه قــرآن بــه کتاب هــای 
پیشــین خــود اشــاره های فراوانــی دارد امــا مــی بینیــم کــه در بخش هایــی قصه هــا را 
کامــل بیــان نمی کنــد و از خواننــده می خواهــد بــه متــون دیگــر و کتــاب هــای دیگــر 
ــان  ــا مســیحیان و یهودی ــادی ب مراجعــه کنــد. در شــرایطی کــه مســلمانان تعامــل زی
ــه  ــوع ب ــاز از رج ــود را بی نی ــوارد خ ــیاری م ــخ در بس ــول تاری ــی در ط ــتند، ول داش
ــر  ــن ام ــه ای ــاب ب ــن کت ــد. و در ای ــیحی می بینن ــودی و مس ــدس یه ــای مق کتاب ه

ــت. ــه شده اس توج
ــگاری  ــه در قاموس  ن ــت ک ــن اس ــده، ای ــد ش ــر آن تأکی ــاب ب ــن کت ــه در ای آن چ
ــرن بیســتم)  ــان ق ــا رینگــرن (پای ــرن نوزدهــم) ت ــاز ق ــورات عبــری از گزنیــوس (آغ ت
تفکــری مســتمر و زنجیــروار را شــاهد هســتیم. نمونــه کامــل ایــن تفکر در ویراســت های 
مختلــف کتــاب گزنیــوس قابــل مشــاهده اســت کــه چگونــه نســل   های بعــدی همــگام 
ــد  ــرن بع ــک ق ــا ی ــان ت ــای باستان شناس ــی و یافته ه ــث زبان شناس ــوالت مباح ــا تح ب
ــو و  ــی از یک س ــری زبان شناس ــث نظ ــریع مباح ــد س ــد. رش ــه دادن ــری آن را ادام بازنگ
ــوی  ــه از س ــتان در خاورمیان ــامی باس ــای س ــه زبان ه ــف ب ــای مختل ــه  ه ــف کتیب کش
دیگــر، موجــب شــد در نیمــه دوم قــرن بیســتم نــگارش یــک قامــوس جامــع، تنهــا در 
گــرو کار گروهــی ممکــن گــردد. نمونــۀ ایدئــال یــک همــکاری گســترده را در واژه  نامــۀ 
الهیاتــی عهــد عتیــق (TDOT) می  بینیــم کــه نتیجــه 25 ســال کار جمعــِی بیــش از 
ــا تخصص  هــای مختلــف زیــر نظــر ســه سرویراســتار اصلــی؛ بوتــروک،  50 نویســنده ب
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ــف  ــطوح مختل ــر و س ــن اث ــۀ ای ــل تهی ــی عوام ــت. معرف ــری اس ــوزف فاب ــرن و ی رینگ
همــکاری ایشــان در فصــل ســوم از بخــش نخســت آمده اســت.

ــث  ــی بح ــانی در پ ــرای کس ــد ب ــف می توان ــن تألی ــری» در ای ــی نظ ــش «مبان بخ
واژه شناســی در غــرب هســتند، مفیــد باشــد. نیــز نگارنــده تحلیل هــای خوبــی دربــاره 
ــک  ــکل ی ــوان به ش ــاب می ت ــن کت ــه ای ــن ب ــته اند. درضم ــش آن داش ــات و گزین نظری

ــت. ــد گش ــرد و از آن بهره من ــگاه ک ــی ن ــه واژه شناس فرهنگ نام
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چکیده
ــیان  ــان و عباس ــون اموی ــی چ ــی منحرف ــات سیاس ــواره جریان ــالمی، هم ــخ اس ــول تاری در ط
بوده انــد کــه بــر سرنوشــت مــردم حاکــم شــده اند، طبیعــی اســت کــه بــرای مشــروعیت خــود 
نمی توانســتند بــه اســالم اصیــل و مکتــب اهــل بیــت نبــی(ص) متوســل شــوند؛ بنابرایــن، تحریف 
ــر  ــری اجتناب پذی ــان ام ــداوم حکومت ش ــرای ت ــالمی ب ــق اس ــائل و حقای ــودن مس و وارونه نم
ــمندان  ــی دانش ــتا از برخ ــرده و در این راس ــالش ک ــت آن ت ــد در جه ــر می رس ــه به نظ ــت، ک اس
نیــز بهــره گرفته انــد. از طرفــی جریانــات فکــری منحرفــی چــون زندیقــان و غالیــان نیــز بوده انــد 
کــه بــرای ترویــج افــکار و عقایــد خــود و جلــب پیــروان بیشــتر، از قــرآن کریــم و تفســیر و تأویــل 
نا صحیــح آیــات بهــره برده انــد؛ از ایــن رو بــا شــناخت ایــن جریانــات و اقدامــات آن هــا و شــناخت 
آن دســته از دانشــمندان کــه آن هــا را یــاری نمودنــد و نیــز شــناخت موضــع آن هــا در قبــال ایــن 
ــوم و  ــور عم ــن به ط ــت در دی ــن اس ــه ممک ــی ک ــا و دگرگونی های ــوان تحریف ه ــات، می ت جریان
ــازگاری ها در  ــی ناس ــت برخ ــن عل ــند و هم چنی ــود آورده باش ــژه، به وج ــور وی ــیر به ط در تفس
بعضــی روایــات را روشــن ســاخت و بــه اســالم اصیــل محمــدی(ص) تمســک کــرد، و از گــرداب 

فتنه هــای تاریــخ رهــا شــده و بــه ســاحل نجــات دســت یافــت.

کلیدواژه
قرآن، تفسیر، خلفا، زندیقان، غالیان

مقدمه
جامعیــت قــرآن در تمــام شــئون فــردی و اجتماعــی اســت کــه یکــی از ایــن شــئون، بعــد 
ــام  ــک نظ ــردن ی ــاء بر قرار ک ــه انبی ــن وظیف ــت مهم تری ــت. در حقیق ــرآن اس ــی ق سیاس
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نقد آثار جدید

عادالنــه اجتماعــی از طریــق اجــرای قوانیــن و احــکام اســت کــه البتــه بــا بیــان احــکام 
ــو  ــون به نح ــن قان ــرای ای ــه اج ــا الزم ــه دارد. ام ــی، مالزم ــد اله ــم و عقای ــر تعالی و نش
احســن و به طــور کامــل، در نظر گرفتــن و اشــراف کامــل بــر مســائل سیاســی و اجتماعــی 
ــا هــدف واحــد  اســت. انبیــاء و اولیــای الهــی به عنــوان سیاســت مداران الهــی، همگــی ب
ــا  ــرای نجــات انســان ها تــالش کــرده و نهضت ه پیاده کــردن ایــن مجموعــه احــکام و ب
ــل، حاکمــان و سیاســتمداران منحرفــی  ــد و در مقاب و مکاتــب فکــری را رهبــری کرده ان
ــر ایــن هادیــان الهــی مانــع ایجــاد کــرده و انســان های زیــادی را بــه  بودنــد کــه در براب
گمراهــی کشــانده اند. بــا مطالعــه تاریــخ در می یابیــم کــه دســت تحریــف حاکمــان جــور 
و گروه هــای سیاســی و فکــری منحــرف، از روایــات تفســیری دور نمانده اســت؛ از ایــن رو 
ــم، از  ــرآن کری ــدر ق ــران عالی ق ــا مفس ــه آی ــد ک ــور می کن ــن خط ــه ذه ــؤال ب ــن س ای
رهگــذر ایــن جریانــات و اقدامــات آنــان متأثــر شــده اند؟ آیــا ایــن تأثیــرات احتمالــی بــه 
ــا ایــن  تفســیر ایشــان از قــرآن کریــم نیــز ســرایت کرده اســت؟ یــا این کــه در مقابلــه ب
جریانــات و تحــت شــرایط گوناگــون، از حــق عــدول ننمــوده و متأثــر از آنــان بــه تفســیر 
ــات  ــا جریان ــی ب ــان در رویاروی ــای آن ــا و عملکرد ه ــه، و گفتار ه ــم نپرداخت ــرآن کری ق
مختلــف و در شــرایط گوناگــون، تفســیر صحصــح از آیــات قــرآن کریــم اســت؟ بنابرایــن، 
ــا تأثیر نداشــتن ایــن  ــزان تأثیر داشــتن ی ــوان شــناخت صحیحــی از می ــرای این کــه بت ب
جریانــات بــر تفاســیر مفســران به دســت آورد، ابتــدا بایــد آن جریانــات و اقدانــات آن هــا 
را در زمینــه تفســیر قــرآن، به دقــت بررســی نمــود؛ ســپس بــه بررســی روایــات تفســیری 
از ایــن منظــر پرداخــت. حقیقــت ایــن اســت کــه حاکمــان جــور بــرای حفــظ و تــداوم 
ــت  ــق به دس ــه از این طری ــی ک ــن امتیازات ــان و هم چنی ــت و اقتدارش ــای حکوم پایه ه
آورده انــد، به دنبــال مکتبــی می گردنــد کــه اعمــال آن هــا را توجیــه کــرده و در نظــر مــردم 
مشــروع جلــوه دهــد. از آن جــا کــه در طــول تاریــخ اســالمی، همــواره جریانــات سیاســی 

تأثیر   ،(1393) علیرضــا.  هرانــی،  رســتمی   ■
جریان های سیاســی خلفا، زندیقــان، غالیان بر 

تفسیر مفسران قرآن کریم، قم، جامعة الزهرا.
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تأثیر جریان هاى سیاسى خلفا، زندیقان، غالیان بر تفسیر مفسران قرآن کریم

منحرفــی چــون امویــان و عباســیان بوده انــد کــه بــر سرنوشــت مــردم حاکــم شــده اند، 
ــه اســالم اصیــل و مکتــب  ــرای مشــروعیت خــود نمی توانســتند ب طبیعــی اســت کــه ب
اهــل بیــت نبــی(ص) متوســل شــوند؛ بنابرایــن، تحریــف و وارونه نمــودن مســائل و حقایق 
ــد  ــر می رس ــه به نظ ــت، ک ــر اس ــری اجتناب پذی ــان ام ــداوم حکومت ش ــرای ت ــالمی ب اس
ــد.  ــره گرفته ان ــز به ــمندان نی ــی دانش ــتا از برخ ــرده و در این راس ــالش ک ــت آن ت در جه
ــرای  ــد کــه ب ــات فکــری منحرفــی چــون زندیقــان و غالیــان نیــز بوده ان از طرفــی جریان
ترویــج افــکار و عقایــد خــود و جلــب پیــروان بیشــتر، از قــرآن کریــم و تفســیر و تأویــل 
ــا  ــات آن ه ــات و اقدام ــن جریان ــا شــناخت ای ــن رو ب ــد؛ از ای ــره برده ان ــات به نا صحیــح آی
و شــناخت آن دســته از دانشــمندان کــه آن هــا را یــاری نمودنــد و نیــز شــناخت موضــع 
آن هــا در قبــال ایــن جریانــات، می تــوان تحریف هــا و دگرگونی هایــی کــه ممکــن اســت 
ــن  ــند و هم چنی ــود آورده باش ــژه، به وج ــور وی ــیر به ط ــوم و در تفس ــور عم ــن به ط در دی
ــل  ــالم اصی ــه اس ــاخت و ب ــن س ــات را روش ــی روای ــازگاری ها در بعض ــی ناس ــت برخ عل
ــاحل  ــه س ــده و ب ــا ش ــخ ره ــای تاری ــرداب فتنه ه ــرد، و از گ ــک ک ــدی(ص) تمس محم
ــا  ــا بررســی روایــات، در می یابیــم کــه گروهــی از ایــن روایــات ب نجــات دســت یافــت. ب
ــه  ــت. البت ــح اس ــا صحی ــه آن ه ــت هم ــوان گف ــه نمی ت ــه ای ک ــازگارند؛ به گون ــم نا س ه
ــا مضمــون  ــا دقــت و کاوش بیشــتر در می یابیــم کــه برخــی از آن هــا ماننــد روایاتــی ب ب
ــداران و حاکمــان وقــت و برخــی  ــق سیاســت ســلطه گران و مصلحــت زمام ــر، مواف جب
جریان هــای منحــرف فکــری، شــکل گرفتــه و در برابــر آن هــا روایــات صحیحــی وجــود 
دارد کــه مخالــف سیاســت و مصلحــت حاکمــان غیر مشــروع وقــت و جریان هــای منحرف 
ــز  ــر(ص)، نی ــه پیامب ــوب ب ــات منس ــات در روای ــازگاری ها و تناقض ــه نا س ــت. این گون اس
آن چنــان شــیوع پیــدا کرده اســت کــه برخــی از دانشــمندان را بــر آن داشــته کــه تعــداد 
بســیاری از ایــن روایــات را کــه منســوب بــه آن حضــرت اســت، نپذیرنــد. هم چنــان کــه 
ــی)  ــیر (روای ــدارد: تفس ــاس ن ــه اس ــت ک ــز اس ــه چی ــت: س ــل شده اس ــن حنب از احمد ب
ــزم  ــخنی ملت ــی س ــه چنین ــوان ب ــه نمی ت ــت ک ــکی نیس ــن ش ــازی. لک ــم و مغ و مالح
ــد  ــن رو بای ــود. از ای ــت، رد نم ــرت اس ــه آن حض ــوب ب ــه منس ــه را ک ــام آن چ ــد و تم ش
به دنبــال قاعــده ای بــود کــه روایــات صحیــح را از نا صحیــح تشــخیص داد، کــه یکــی از 
اهــداف ایــن تحقیــق به دســت آوردن ایــن قاعــده اســت؛ از ایــن رو بــه ریشــه یابی و علــل 
ــوان گفــت علــت مهــم  ایــن نا ســازگاری ها پرداختــن کــه در نتیجــه ایــن بررســی می ت
ایــن ناســازگاری ها در روایــات تفســیری پیامبــر(ص) و اهل بیــت(ع) و تفســیر و تفســیر 
مفســران، تأثیــر جریانــات سیاســی و حکومت هــا و جریانــات فکــری منحــرف بــر برخــی 
ــات  روایــات و حتــی در تغییــر افــکار برخــی مفســران اســت. بنابرایــن، شــناخت جریان
ــد در  ــیر، می توان ــان در تفس ــذار آن ــات تأثیر  گ ــز اقدام ــرف و نی ــری منح ــی و فک سیاس
شــناخت روایــت صحیــح از غیر صحیــح مــا را یــاری نمایــد و شــاید بتــوان ایــن قاعــده 
ــه  ــیری ک ــات تفس ــته از روای ــه آن دس ــت ک ــر آن استوارگش ــت آورد و ب ــی را به دس کل
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موافــق جریانــات فکــری و سیاســی منحــرف و حاکمــان غیر مشــروع اســت. جعلــی بــوده 
و دســته دیگــر روایــات تفســیری کــه مخالــف آن جریانــات بــوده اســت، از قرینــه صحــت 
برخــوردار اســت. بنابرایــن ضــرورت پرداختــن بــه ایــن موضــوع، از جهتــی بــه ضــرورت 

ــردد.  ــاز می گ ــح ب ــح از نا صحی ــت صحی ــناخت روای ش

مکتب خلفا و تفسیر  
در واپســین لحظــات عمــر پیامبــر اکــرم (ص)، مکتبــی سیاســی با شــعار محوری «حســبنا 
کتــاب اهللا» پــا بــه عرصــه جامعــه آن روزگار مدینــه گذاشــت و در ســقیفه تقویــت شــد؛ 
ــا دســتور حرکــت  مکتبــی کــه جامعــه آن روز مدینــه آبســتن آن بــود و پیامبــر(ص) ب
بــدون تأخیــر بــه ســپاه اســامة بن زیــد، تــالش می کــرد تــا از تولــد آن جلوگیــری نمایــد. 
ــروی از آن دو  ــه پی ــن مکتــب، کســانی جــز خلیفــه عمــر و ابوبکــر و ب بنیان گــذاران ای
خلیفــه ســوم عثمــان نبودنــد؛ از ایــن رو بــه مکتــب خلفــا نامیــده شــدند. مکتبــی در برابــر 
مکتــب اهــل بیــت نبــی(ص) کــه خــود را پیــرو دســتورات پیامبــر اکــرم(ص) می دانــد 
ــوان  ــرآن به عن ــار ق ــاور اســت کــه آن حضــرت اهل بیــت(ع) خــود را در کن ــر ایــن ب و ب
مرجعــی رســمی بــرای هدایــت و نجــات امــت قــرار داده و در مراحــل مختلــف دعــوت 
خــود، امیر المؤمنیــن علــی(ع) را بــه والیــت و سرپرســتی امــت پــس از خــود منصــوب 
نمــوده و در غدیر خــم در ســال دهــم هجــری، حجــة  الــوداع، نیــز بــه دســتور خداونــد 
ــد، و در  متعــال ایــن والیــت را به صــورت رســمی بــه همــه مردمــی کــه در آن جــا بودن
پایــان مراســم ابــالغ فرموده اســت. در اکثریــت قرار گرفتــن پیــروان مکتــب خلفــا، ســبب 
شــد مکتــب اهــل بیــت(ع) تضعیــف شــده و کســانی کــه منبــع و مرجــع رســمی تفســیر 
ــس  ــدند. از این پ ــده ش ــیه ران ــد، به حاش ــمار می رفتن ــق آن به ش ــان حقای ــرآن و بی ق
دیگــر ابهامــات قــرآن بــا مراجعــه بــه علــی(ع) حــل نمی شــد و او به عنــوان یــک مرجــع 
ــه ایــن معنــی کــه هر جــا  ــود؛ ب اختیــاری، محــل مراجعــه حاکمــان جامعــه اســالمی ب
ــرآن را  ــورد ق ــر در م ــق اظهار نظ ــورت ح ــر این ص ــد؛ در غی ــد، می پذیرفتن ــالح باش ص
ــد  ــان، نیازمن ــداوم حکومت ش ــت ت ــان جه ــه حاکم ــت ک ــی اس ــت. بدیه ــد داش نخواه
مشروعیت بخشــیدن بــه حکومــت خــود بودنــد تــا اعمــال و رفتارشــان را بــه هــر نحــوی 
کــه هســت، توجیــه نمــوده و مطابــق بــا قوانیــن و احــکام اســالمی جلــوه دهنــد. از ایــن رو 
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف سیاســی، دســت بــه اقدامــات گســترده ای زدنــد. آن هــا از 
ــا منــع نقــل و  ــد و ب ــاز زدن ــی(ع) ســر ب ــرش مصحــف امیر المؤمنیــن عل طرفــی از پذی
تدویــن حدیــث بیــش از یــک قــرن و از بین بــردن مــدارک و نصوصــی کــه بــر حقانیــت 
مکتــب اهــل بیــت(ع) داللــت می کــرد، ســعی در بــه حاشــیه راندن ســنت نبــوی و اهــل 
بیــت(ع) نمودنــد. از طــرف دیگــر بــاب تأویــل و عمــل بــه رأی شــخصی در برابــر نصــوص 
پیامبــر(ص) را بــرای خــود بــاز گذاشــتند، به گونــه ای کــه بتواننــد مشــکالت حکومتشــان 
ــا اســتخدام  را آن گونــه کــه خــود مصلحــت می دیدنــد، گره گشــایی نمایــد. هم چنیــن ب
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برخــی از دانشــمندان تــازه مســلمانان از اهــل کتــاب، موجــب رواج احادیــث اســرائیلی، 
جبر گرایــی و ... در میــان مســلمانان شــدند در حــوزه تفســیر قــرآن کریــم، نقــش بســزایی 
داشته اســت. از آن جــا کــه اقدامــات پیــروان ایــن مکتــب در ســده نخســت هجــری در 
ــا  کتابــی از نگارنــده بــه چــاپ رســید، از ایــن رو نگارنــده در ایــن کتــاب بــر آن اســت ت

اقدامــات ایــن جریــان را از آغــاز ســده دوم هجــری بــه بعــد، پی گیــری نمایــد. 

اقدامات پیروان مکتب خلفا (تأثیر گذار در تفسیر) 
از آن جــا کــه پیــروان مکتــب خلفــا منعکس کننــده نســخه حکومتی شــرع مقدس اســالم 
در افــکار عمومــی بودنــد و جهــت حفــظ حکومــت از هیــچ تالشــی دریــغ نمی کردنــد، 
از ایــن رو اقدامــات آنــان در زوایــای مختلــف دیــن اســالم، به ویــژه تفســیر قــرآن کریــم 
ــن  ــان، تدوی ــدام آن ــن اق ــوان گفــت مهم تری بســیار تأثیر گــذار بوده اســت، کــه شــاید بت
ــور در  ــان ج ــا و حاکم ــی خلف ــت کل ــت. سیاس ــیر بوده اس ــن آن، تفس ــث و در ضم حدی
طــول ســده نخســت هجریــع مبــارزه بــا فرهنــگ تدوین و نشــر احادیــث رســول خدا(ص) 
بــود، لکــن زمانــی کــه عمر بــن عبد العزیــز بــه حکومــت دســت یافتــه راهبــرد جدیــدی 
ــن  ــع آوری و تدوی ــدا (ص) جم ــول خ ــث رس ــه احادی ــت ک ــرر داش ــرد و مق ــاذ ک را اتخ
گــردد. اگر چــه عمر بــن عبد العزیــز دســتور تدویــن حدیــث را به صــورت رســمی صــادر 
کــرد، امــا مدرکــی مبنــی بــر اطاعــت دســتور وی در همــان ســال ها ارائــه نشده اســت؛ 
بلکــه براســاس گزارش هــا، پــس از مــرگ یزید بــن عبد المالــک، ابن حــزم را عــزل 
نمــود و کار تدویــن حدیــث دچــار رکــود شــد؛ از ایــن رو کســانی را کــه به عنــوان اولیــن 
ــح بصــری (م155 هجــری)  ــن جری ــد: عبد العزیز ب ــر کرده ان ــد گان حدیــث ذک تدوین کنن
ــری) در  ــری (م126 هج ــهاب زه ــری) و ابن ش ــه (م 156 هج ــعید بن عروب ــر س و ابوالنض
زمــان حکومــت هشــام بن عبد المالــک و الربیع بــن صبیــح (م 160 هجــری) می باشــند. 
بنابــر ایــن تدویــن رســمی حدیــث بــدون تعییــن مــالک و معیــاری صحیــح بــرای تمییــز 
صحیــح و ســقیم آن هــا، پــس از گذشــت حــدود یــک قــرن و نیم و پــس از فراموش شــدن 
بســیاری از احادیــث، به ویــژه آن چــه در شــأن و فضیلــت اهل بیــت(ع) صــادر شــده بــود، 
آغــاز گشــت. در مرحلــه نخســت تدویــن رســمی حدیــث، روایــات و ســخنان صحابــه و 
تابعیــن از محفوظــات راویــان در زمینه هــای مختلــف تاریــخ، لغــت، شــعر، فقــه، حدیــث 
و تفســیر و ... گــرد آوری شــده بــدون این کــه آن هــا را مبــوب و از یکدیگــر متمایــز ســازند 
و به دلیــل رونق گرفتــن نوشــتن حدیــث و آزادی نشــر و بیــان آن، روایــات دروغیــن نیــز 
ــد،  ــه بع ــد. در مرحل ــون می گردی ــب گوناگ ــش مذاه ــاز پیدای ــد و زمینه س ــل می ش نق
ــا جــدا  ــی را از آن ه ــکات شــعری و ادب احادیــث گــردآوری شــده را مبــوب ســاخته و ن
ســاخته، و لیکــن اقــوال صحابــه و تابعیــن را در کنــار احادیــث رســول خــدا(ص) ضبــط 
کردنــد. در مرحلــه ســوم، دانشــمندان حدیــث بــه جدا کــردن گفتــار صحابــه و تابعیــن 
و گــردآوری آن هــا در مســانید پرداختنــد، کــه مســند احمد بــن حنبــل در ایــن زمینــه 

تأثیر جریان هاى سیاسى خلفا، زندیقان، غالیان بر تفسیر مفسران قرآن کریم
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مشــهور اســت. از ویژگی هــای ایــن مســانید، جمــع آوری گزارش هــای صحیــح و جعلــی 
در کنــار یکدیگــر، بــدون تمیــز صحیــح از ســقیم آن بــود. در مرحلــه چهــارم، گزینــش 
ــت  ــث در صح ــل حدی ــمندان اه ــخصی دانش ــدگاه ش ــاس دی ــات (براس ــح روای وتنقی
ــن حدیــث شــکل گرفــت کــه بخــاری و مســلم، دو شــاگرد  ــد تدوی و ســقم)، در فرآین
ــر  احمد بــن حنبــل، از این دســته دانشــمندان بودنــد کــه کتاب هــای صحیــح خــود را ب
ایــن منــوال تنظیــم نمودنــد. جمــع آوری احادیــث و گزارش هــای پیامبــر(ص) و صحابــه 
و تابعیــن، بــدون رجــوع بــه ســخنان اهل بیــت(ع) آثــار و تبعــات زیان بــار فراوانــی را بــر 

ــرآن کریــم داشته اســت.  ــر تفســیر ق ــژه ب فرهنــگ اســالمی، به وی
ــیاری از  ــه بس ــی ک ــر از اقدامات ــی دیگ ــه یک ــع صحاب ــت جمی ــوری عدال ــق تئ خل
دانشــمندان مکتــب خلفــا در جهــت تثبیــت مرجعیــت دینــی صحابــه (مقابــل مرجعیــت 
اهل بیــت(ع) انجــام داده انــد، جعــل عدالــت بــرای جمیــع صحابــه اســت؛ چرا کــه ثمــره 
ــد.  ــه روایــت کرده ان ــر تمــام آن چیــزی اســت کــه صحاب ــه اعتمــاد کامــل ب ایــن نظری
بدیهــی اســت کــه اجــرای چنیــن نظریــه ای، می توانــد افــکار عمومــی را بــرای تمســک 
بــه گفتــار کســانی غیــر از اهل بیــت(ع) و پذیــرش جعلیــات آنــان مهیــا ســازد. به رغــم 
ــا قبــل  ــد، ت ــادل می دانن ــه را ع ــا، جمیــع صحاب ــر دانشــمندان مکتــب خلف این کــه اکث
ــع  ــت جمی ــر عدال ــی ب ــی مبن ــچ گزارش ــح هی ــور صری ــث، به ط ــمی حدی ــن رس از تدوی
کســانی کــه پیــروان ایــن مکتــب آن هــا را صحابــه می پندارنــد، بــه دســت نرسیده اســت؛ 
بلکــه گزارش هــا حاکــی از ایــن اســت کــه خــود صحابــه نیــز نســبت بــه یکدیگــر چنیــن 

اعتقــادی را نداشــتند. 
خلــق تئــوری اجتهــاد جمیــع صحابــه: اقــدام دیگــری کــه پیــروان مکتــب خلفــا در 
تکمیــل فراینــد اعتمــاد بــه گفتــار و رفتــار صحابــه انجــام دادنــد، جعــل تئــوری اجتهــاد 
جمیــع صحابــه اســت، کــه نقــش محــوری در پذیــرش روایــات جمیــع صحابــه و تأثیــر 

جــدی بــر پذیــرش روایــات تفســیری از  ســوی آنــان دارد.

مستندات قرآنی 
ــه  ــه جمیــع صحاب ــاء در اعطــای درجــه اجتهــاد ب بســیاری از دانشــمندان مکتــب خلف
نــه تنهــا بــه اســتناد بــه احادیــث جعلــی اکتفــا نکردنــد؛ بلکــه آیاتــی از قــرآن کریــم را 
نیــز بــر منظــور خــود حمــل و تطبیــق نموده انــد. بســیاری از دانشــمندان مکتــب خلفــا، 
تمســک بــه رأی شــخصی در دیــن و تغییــر و احــکام الهــی را ابتــدا تأویــل و در قــرن دوم 
اجتهــاد نامیدنــد و از ابتــدای ســده ســوم بــه بعــد، براســاس آن چــه از رســول خــدا(ص) 
در مــورد مجتهــد نقــل کــرده بودنــد، انجــام هر گونــه عمــل و فتــوای را کــه اگــر اکســیر 
اجتهــاد نبــود، جــرم و جنایــت محســوب می شــد، در تفســیر اجتهــاد بــرای مجتهدیــن 
ــداق  ــه را مص ــع صحاب ــان جمی ــیاری از آن ــه بس ــه این ک ــر از هم ــتند. عجیب ت روا دانس
ــر  ــا س ــی از آن ه ــه از برخ ــی را ک ــرم و جنایات ــع آن ج ــته و جمی ــد» دانس ــارز «مجته ب
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زده بــود، نه تنهــا بخشــیده شــده؛ بلکــه مســتحق پــاداش نیــز دانســتند! تــا مبــادا ردای 
عدالتــی کــه بــرای صحابــه دوخته انــد، بــه ننــگ فســق آلــوده گشــته و دیگــر نتــوان بــه 
گزارش هــا و عملکــرد آنــان در دیــن، تمســک جســت؛ چرا کــه در این صــورت، شــریعتی 
کــه به واســطه چنیــن صحابــه آلــوده دامنــی بــه دســت مســلمین رسیده اســت، از دســت 
خواهــد رفــت. (گویــا زحمــات چندیــن ســاله پیامبــر(ص) از دســت مــی رود!) و بــه ناچــار 
بایــد بــه اهــل بیــت پیامبــر(ص) و شــریعتی  کــه از ناحیــه آنــان بــر مســلمین عرضــه 
می شــود، رجــوع کــرد و ایــن چیــزی نیســت کــه سیاســت حاکــم بتوانــد آن را برتابــد. 
ــیر  ــان اکس ــه را بس ــع صحاب ــاد جمی ــب، اجته ــن مکت ــروان ای ــیاری از پی ــن بس بنابرای
ــا جایــی پیــش رفتنــد کــه نه تنهــا خلفــا،  «جرم شــویی» به دســت گرفتــه و در عمــل، ت
ــی  ــور معرف ــد و مأج ــز مجته ــقیا را نی ــقی االش ــه اش ــاة و...، بلک ــر بن ارط ــه و بس معاوی
ــود راه داد.  ــه خ ــدی ب ــک و تردی ــان ش ــک از آن ــت هیچ ی ــد در عدال ــه نبای ــد ک نمودن

ــر مــی دارد.  ــرده از ایــن ماجــرا ب گزارش هــای ذیــل پ
ترویــج احادیــث جعلــی: حــدود یــک قــرن و نیــم منــع تدویــن و نشــر حدیــث از 
جانــب حکومــت، ســبب شــده بــود از طرفــی احادیــث صحیــح و قابــل اعتمــاد کمتــری 
ــردد.  ــث داغ گ ــل حدی ــازار جع ــر ب ــرف دیگ ــد و از ط ــدی برس ــل های بع ــت نس به دس

ــور در  ــان ج ــه حاکم ــی ک ــی از اقدامات ــی: یک ــی در جبر گرای ــث جعل ــج احادی تروی
ــن  ــج و تدوی ــتند، تروی ــت گذاش ــق بدع ــن طری ــود از ای ــت خ ــای حکوم ــم پایه ه تحکی
احادیــث ســاختگی جبــر و حمــل و تأویــل آیــات قــدر الهــی بــه معنــی جبــر و ســلب 

ــود.  اختیــار، از انســان ب
ــر از  ــا، متأث ــب خلف ــاگردان مکت ــت: ش ــبیه و رؤی ــی در تش ــث جعل ــج احادی تروی
ــود  ــی خ ــای حدیث ــیاری را در کتاب ه ــاختگی بس ــات س ــاب، روای ــل کت ــمندان اه دانش
ــد  ــت خداون ــیم و رؤی ــبیه و تجس ــای تش ــن معن ــت متضم ــه به صراح ــد ک ــل کرده ان نق

ــت. ــبحان اس س
ترویــج اســرائیلیات: اقــدام دیگــر حاکمــان جــور در قالــب حمایــت از مکتــب خلفــا، 
ترویــج اســرائیلیات اســت. اهــل کتــاب، ســابقه ســازماندهی و برنامه ریــزی جهــت نفــوذ 
ــوان  ــده، نمی ت ــر نگارن ــن به نظ ــد. بنابر ای ــان را دارن ــاختن آن ــلمانان و منحرف س در مس
ــگ  ــوزه فرهن ــه در ح ــات ک ــرائیلیات و خراف ــترده از اس ــم گس ــن حج ــه ای ــت ک پذیرف
اســالمی وارد شده اســت، توســط معــدودی از افــراد، آن هــم به علــت رســوبات فرهنــگ 
ــردی  ــورت ف ــن به ص ــدی، لک ــا عم ــدی ی ــا و غیر عم ــن آن ه ــودی در ذه ــیحی و یه مس
و بــدون ســازماندهی بوده اســت؛ بلکــه بــه عکــس، به نظــر می رســد اهــل کتــاب زمانــی 
کــه زمینــه را بــرای فعالیــت علیــه اســالم راســتین مناســب می بیننــد، به طــور گســترده 
ــر پیکــر اســالم و منبــع اصیــل  و ســازمان یافتــه وارد عمــل شــده و ضربه هــای کاری ب
آن، یعنــی روایــات رســول خــدا(ص) کــه بی شــک بســیاری از آن هــا در تفســیر قــرآن 
ــلمین  ــر مس ــالم ب ــام اس ــه ن ــه ب ــور ک ــان ج ــد. حاکم ــت، وارد می کنن ــم بوده اس کری

تأثیر جریان هاى سیاسى خلفا، زندیقان، غالیان بر تفسیر مفسران قرآن کریم
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نقد آثار جدید

حکومــت می کردنــد، امــا عمــل بــه اســالم راســتین را بر خــالف مصالــح و منافــع خــود 
ــگ  ــت(ع) و فرهن ــه اهل بی ــلمین ب ــوع مس ــازه رج ــز اج ــد، هرگ ــان می دیدن و حکومتش
اصیــل آنــان را نمی دادنــد؛ بلکــه به دنبــال جایگزین کــردن اشــخاصی بودنــد تــا 
بــه واســطه آن هــا بتواننــد فرهنگــی را جایگزیــن نماینــد کــه منافــع آنــان را تأمیــن و 
پایه هــای حکومتشــان را اســتوار تر نمایــد. گر چــه معاویــه نخســتین زمامــداری بــود کــه 
به طــور گســترده و رســمی، قصه خوانــان را بــرای اهــداف سیاســی خــود بــه کار گرفــت، 

لکــن به تدریــج بــه ســنتی دائمــی بــرای حاکمــان جــور بــدل شــد.   

تأثیرات اقدامات پیروان مکتب خلفا در تفسیر مفسران 
تدویــن رســمی حدیــث بــدون تعییــن مــالک و معیــاری صحیــح بــرای تمییــز صحیــح و 
ســقیم آن هــا، پــس از گذشــت حــدود یــک قــرن و نیــم و پــس از فراموش شــدن بســیاری 
ــود، آغــاز  ــژه آن چــه در شــأن و فضیلــت اهــل بیــت(ع) صــادر شــده ب از احادیــث به وی
گشــته و تبعــات منفــی فراوانــی در زمینــه علــوم اســالمی به ویــژه تفســیر قــرآن کریــم 
ــت(ع):  ــیر اهل بی ــیه راندن تفس ــه حاش ــد از: ب ــا عبارتن ــن آن ه ــه مهم تری ــت ک داشته اس
ــه  ــت(ع) ک ــد اهل بی ــبب ش ــث س ــر حدی ــن و نش ــع تدوی ــم، من ــک قرن و نی ــدود ی ح
ــده و  ــزوی ش ــه من ــه در جامع ــد، مظلومان ــق بودن ــرآن ناط ــرآن و ق ــی ق ــران واقع مفس
ــف  ــات ضع ــه و موجب ــرار نگرفت ــالمی ق ــه اس ــترس جامع ــی در دس ــان به خوب ــارف آن مع
فرهنگــی شــدید جامعــه را فراهــم آورد. قلــت تفاســیر باقــی مانــده از رســول خــدا(ص) 
در دســت مســلمین، ســبب شــد برخــی مفســران در تفســیر قــرآن، بــه معانــی اجمالــی 
آیــه و شــناخت معنــای لغــوی آن، کــه آن را بــه واســطه علم اللغــه عربــی، برداشــت کــرده 
بودنــد، اکتفــا کــرده و یــا بــه روش اجتهــادی روی آورده و یــا چــاره ای جــز رجــوع بــه ارا 
و اقــوال صحابــه و تابعیــن نداشــته باشــند، کــه ایــن امــر اختالفــات زیــادی در برداشــت 

از آیــات را فراهــم آورده بــود. 
تدویــن گفتــار غیر معصومــان در ردیــف گفتــار پیامبــر(ص): فراینــد تکاملــی تدویــن 
حدیــث از نیمــه ســده دوم آغــاز شــد، لکــن از آن جــا کــه مکاتــب تفســیری و حدیثــی 
ــت در  ــت حکوم ــر سیاس ــت تأثی ــش تح ــری، کم و بی ــت هج ــده نخس ــن در س تابعی
ــده از  ــد، از ایــن رو احادیــث و تفاســیر باقــی مان ممنوعیــت نقــل و تدویــن حدیــث بودن
رســول خــدا(ص) در ســده دوم در ایــن مکاتــب، بــه حــدی نبــود کــه خــأل فرهنگــی پدید 
آمــده ازممنوعیــت نقــل و تدویــن حدیــث را جبــران نمایــد؛ و از آن جــا که سیاســت حاکم 
ــه و تابعیــن را از  ــات و ســخنان صحاب هم چنــان نپذیرفتــن مرجعیــت اهل بیــت(ع) روای
محفوظــات راویــان در زمینه هــای مختلــف تاریــخ، لغــت، شــعر، فقــه، حدیــث و تفســیر و 
... بــدون این کــه آن هــا را مبــوب و از یکدیگــر متمایــز ســازند، گــرد آوری نمودنــد. از طرفی 
رونــق کتابــت و آزادی نشــر و بیــان آن، زمینه ســاز نقــل روایــات دروغیــن نیــز می شــد 
کــه در نهایــت بــه پیدایــش مذاهــب گوناگــون منجــر می گــردی. در مرحلــه بعــد احادیــث 
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ــا جــدا ســاخته،  ــی را از آن ه ــکات شــعری و ادب ــردآوری شــده را مبــوب ســاخته و ن گ
ولیکــن اقــوال صحابــه و تابعیــن را هم چنــان در کنــار احادیــث رســول خدا (ص) ضبــط 

کردنــد. 
برخــی تأثیــرات ترویــج احادیــث جعلــی: ترویــج احادیــث جعلــی، یکــی از اقدامــات 
ــه  حاکمــان جــور در قالــب مکتــب خلفــا، به منظــور تثبیــت حکومــت ظالمانه شــان و ب
ــبیه و  ــی، تش ــه جبر گرای ــات در زمین ــن جعلی ــه ای ــود، ک ــت(ع) ب ــیه راندن اهل بی حاش
ــان را اســتوار می نمــود. ــت، نمــود بیشــتری داشــته؛ چرا کــه پایه هــای حکومــت آن رؤی

حمــل و تأویــل آیــات بــر معنــای جبــر: گســتردگی دامنــه احادیــث جعلــی ســبب 
شــد تــا بســیاری از مفســران ایــن مکتــب آیــات فراوانــی از قــرآن کریــم را بــر معنــای 

جبــر حمــل کــرده و براســاس آن تفســیر نماینــد. 
بنابرایــن می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه مکتــب خلفــا در حقیقــت ارائه کننــده 
نســخه حکومتــی حاکمــان جــور از اســالم در افــکار عمومــی بودنــد، کــه بــا نپذیرفتــن 
مرجعیــت اهل بیــت(ع) اقداماتــی در جهــت توجیــه اعمــال نا مشــروع و ظالمانــه حاکمــان 
ــر تفســیر مفســران بســیار تأثیر گــذار بوده اســت. ممنوعیــت  ــد کــه ب جــور انجــام دادن
تدویــن و نشــر احادیــث اهل بیــت(ع) و تدویــن گفتــار و رفتــار ســایر صحابــه و تابعیــن در 
برابــر احادیــث اهل بیــت(ع) و خلــق دو تئــوری عدالــت و اجتهــاد جمیــع صحابــه، و ترویج 
روایــات اســرائیلی، ترویــج احادیــث جعلــی در زمینــه جبر گرایــی و تشــبیه و رؤیــت و ...، 
تنهــا بخشــی از اقداماتــی اســت کــه ایــن مکتــب بــرای اســتوار نمــودن حکومــت حاکمان 
در زیــر چتــر حمایــت آنــان انجــام دادنــد، کــه از طرفــی موجــب بــه حاشــیه راندن فرهنگ 
و تفاســیر اهل بیــت(ع) در جامعــه مســلمانان شــده و از طرف دیگــر ســبب بــروز افــکار و 
عقایــدی مشــابه افــکار و عقایــد اهــل کتــاب، چــون تشــبیه و تجســیم و رؤیــت در میــان 
مســلمین گشــته، کــه ایــن خــود اختــالف در برداشــت از آیــات قرآن کریــم و در نتیجــه 
ــن آشــنایی مفســران و حدیث شناســان  ــی داشته اســت. بنابرای اختــالف تفاســیر را در پ
ــات تفســیری، ضــروری به نظــر  ــر روای ــن مکتــب ب ــذار ای ــات تأثیر گ ــا اقدام ــدر ب گران ق
می رســد و نبایــد از ایــن نکتــه غفلــت ورزنــد کــه هم ســویی مضمــون روایــات بــا اهــداف 
حاکمــان جــور، در بســیاری از مــوارد، خــود قرینــه روشــنی بــر جعــل و دس در این گونــه 

روایــات اســت.

زندیقان (زنادقه) و تفسیر مفسران
ــه  ــش زنادق ــا از نق ــنت، بار ه ــیعیان و اهل س ــیر ش ــای تفس ــث و کتاب ه ــخ حدی در تاری
ــد.  ــاد کرده ان ــر، ی ــی توطئه گ ــوان جریان ــلمانان به عن ــل مس ــالم و تضلی ــب اس در تخری
ــه  ــام زنادق ــه ن ــداز،  ب ــی بر ان ــا جریان ــتند؟ آی ــانی هس ــه کس ــه چ ــت زنادق ــا در حقیق ام
ــا این کــه زنادقــه، عنوانــی کلــی بــرای توصیــف مخالفــان اعتقــادی،  وجــود داشــتند؟ ی
عملــی و یــا سیاســی بوده اســت؟ سر شناســان و دانشــمندان آنــان چــه کســانی بوده انــد؟ 

تأثیر جریان هاى سیاسى خلفا، زندیقان، غالیان بر تفسیر مفسران قرآن کریم
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نقد آثار جدید

اقدامــات آنــان بــر ضــد اســالم چــه بــوده و چــه تأثیــری بــر فرهنــگ اســالمی، به ویــژه 
تفســیر قــرآن کریــم داشته اســت؟ بررســی معانــی لغــوی و اصطالحــی ایــن کلمــه نــزد 

مســلمانان، مــا را در یافتــن پاســخ ایــن پرســش ها تــا حــدودی یــاری خواهــد کــرد. 

مراد از زندیق 
بــا بررســی مــوارد کاربــرد ایــن واژه در گفتــار دانشــمندان اســالمی، اعــم از فقــه و حدیــث 
و تفســیر و کالم، در می یابیــم کــه در معنــای اصطالحــی «زندیــق» نیــز اتفاق نظــر وجــود 
ــه  ــت و آن چ ــترس نیس ــون در دس ــان هم اکن ــود زندیق ــای خ ــه کتاب ه ــدارد؛ چرا ک ن
ــای رد  ــه در کتاب ه ــت ک ــی اس ــت، مطالب ــود اس ــان موج ــای آن ــد و دیدگاه ه از عقای
ــن رو  ــت. از ای ــالمی آمده اس ــان اس ــی مورخ ــای تاریخ ــی کتاب ه ــا برخ ــان ی ــر زندیق ب
ــد  ــی و عقای ــب اصل ــم و مطال ــه در مفاهی ــود ک ــت می ش ــن تقوی ــال در ذه ــن احتم ای
ــده باشــد کــه بعیــد نیســت  ــد آم ــی پدی ــان، دگرگونی های ــه زندیق و مشــی منســوب ب
اتفاق نظر نداشــتن دانشــمندان در معنــای اصطالحــی ایــن واژه نیــز، از ایــن نکتــه نشــأت 
ــان  ــر بی ــروه زی ــد گ ــب چن ــوان در قال ــمندان را می ت ــن دانش ــات ای ــد. بیان ــه باش گرفت
کــرد: 1. زندقــه، یعنــی اعتقــاد بــه ثنویــت (دو گانــه پرســتی)؛ 2. زندیــق کســی اســت 
کــه بــه اشــتراک امــوال و حــرم معتقــد باشــد؛ 3. زندیــق، یعنــی مجوســی آتش پرســت؛ 
ــار اســالم  ــه، قومــی از ســبئیه (اصحــاب عبــد اهللا بن ســبا) می باشــند کــه اظه 4. زنادق
ــرده و  ــوذ ک ــیعیان نف ــپس در ش ــد وس ــزی کنن ــالف و فتنه انگی ــا در آن اخت ــرده ت ک
ــاد  ــی (ع) اعتق ــودن عل ــه خدا ب ــه ب ــا ک ــا آن ج ــد ت ــش پرداختن ــردن جهالن ــه گمراه ک ب
کردنــد؛ ســپس علیــه عثمــان فتنــه ســاختند. او غالــی زندیــق بــوده کــه ظاهــرا علــی(ع) 
ــه  ــول اهللا(ص) ب ــت رس ــه وصای ــبئیه، ب ــه س ــده ک ــه ش ــن گفت ــوزاند. هم چنی او را می س
علــی(ع) در امــر خالفــت، و رجعیــت ایشــان پــس از مرگشــان و رجعیــت پیامبــر (ص) 
ــری  ــر اب ــوار ب ــه س ــت ک ــد اس ــی از خداون ــی(ع) جزئ ــه عل ــز این ک ــتند و نی ــل هس قائ
ــی  ــق، یعن ــد؛ 5. زندی ــود آم ــا به وج ــالت از رافضی ه ــای غ ــا، گروه ه ــد... و از آن ه می آی
مرتــد؛ 6. زندیــق، یعنــی بت پرســت و یــا مشــرک؛ 7. زندیــق، یعنــی منحــرف از دیــن؛ 
ــا  ــن ی ــری، بی دی ــع، ده ــر صان ــای منک ــق به معن ــری؛ 9. زندی ــه اباحه گ ــدان ب 8. معتق
ملحــد؛ 10. زندیــق، یعنــی کســی کــه اســالم را اظهــار و کفــر را پنهــان مــی دارد؛ یعنــی 
ــای  ــق به معن ــالم؛ 13. واژه زندی ــه اس ــران علی ــران؛ 12. توطئه  گ ــق؛ 11. تأویل گ مناف

ژرف بیــن، و نکته ســنج می باشــد. 
ــزد دانشــمندان، ایــن حقیقــت  ــرد مختلــف واژه «زندیــق» ن ــوارد کارب ــا بررســی م ب
روشــن می شــود کــه ایــن کلمــه، معنــا و کاربــرد دقیقــی نــزد آنــان نداشــته و در بیشــتر 
مــوارد به ســبب بــار معنــای منفــی، بــه مخالفــان مذهبی، اعــم از مســلمان و غیر مســلمان 
نســبت داده شده اســت. از ایــن رو از طریــق بررســی گفتــار دانشــمندان در مــورد ایــن واژه، 
نمی تــوان به طــور قطعــی مشــخص کــرد کــه ایــن کلمــه بــر گــروه ویــژه ای کــه دارای 
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مشــخصات خــاص و اهــداف ضــد اســالمی اند، داللــت می کنــد؛ بلکــه افــراد، گروه هــا و 
ــده  ــته اند سازماندهی ش ــا می توانس ــی از آن ه ــه برخ ــر دارد، ک ــی را در ب ــات مختلف جریان
ــرای به دســت آوردن شــناخت  ــه اقداماتــی علیــه اســالم زده باشــند. بنابرایــن ب دســت ب
روشــن تری از ایــن جریــان، ناگزیــر بایــد بــه جســتجوی گزارش هــای مورخــان و دیگــر 
ــق و  ــن مصادی ــتان و یافت ــبه جزیره عربس ــه در ش ــینه زندق ــاره پیش ــندگان درب نویس
ــا  ــیم، ت ــالم باش ــد اس ــر ض ــان ب ــات آن ــن اقدام ــروه و هم چنی ــن گ ــارز ای ــای ب چهره ه
بتــوان از ویژگی هــای مشــترک بیــن ایــن افــراد، زندیقــان را به عنــوان گــروه و جریانــی 

ــم.  ــی نمایی ــالمی، باز شناس ــد اس ض

پیشینه زندقه در جزیرة العرب 
ــد، در  ــم زده ان ــه قل ــن زمین ــه در ای ــندگانی ک ــان و نویس ــب مورخ ــه کت ــه ب ــا مراجع ب
 می یابیــم کــه پیشــینه زندقــه در عربســتان، به قبــل از ظهــور اســالم بــاز می گــردد کــه 
تــا زمــان حضــور پیامبــر اکــرم(ص) در میــان امــت اســالمی نیــز، به حضــور خــود ادامــه 
دادنــد. مرحــوم طبرســی، گزارش هایــی از مناظــرات پیامبــر گرامــی اســالم(ص) بــا برخی 
از زنادقــه را در کتــاب خــود آورده اســت. از گزارش هــای مختلــف تاریخ نویســان چنیــن 
به دســت می آیــد کــه اصــل وجــود زندقــه در میــان بعضــی از قبیله هــای عــرب جاهلــی 
ــه در  ــود از زندق ــه مقص ــت ک ــخص نیس ــق مش ــور دقی ــا به ط ــت، ام ــرش اس ــورد پذی م
ایــن دوره چیســت؟ برخــی از مورخــان عقیــده دارنــد کــه زندقــه، به معنــای عقیــده بــه 
نــور و ظلمــت بــوده کــه بعضــی از قریشــیان آن را از حیــره فــرا گرفتــه بودنــد و برخــی 
دیگــر ایــن نظریــه را پذیرفته انــد کــه زندیــق، کســی اســت کــه بــه دوام و بقــای دهــر 
قائــل، و منکــر آخــرت و وحدانیــت آفریــدگار اســت و آیــه شــریفه: (مــا هــی اّال َحیاتنــا 
الدنیــا نَُمــوت و نُحــی و مــا نَهلکنــا اال الدهــر) را ناظــر بــه ایــن معنــی می داننــد. بنابرایــن 
ــژه در  ــاز، به وی ــران و حج ــت ای ــن دو مل ــاد بی ــای زی ــت و آمد ه ــاری و رف ــط تج از رواب
حیــره کــه در عهــد شــاپور اول، ایرانیــان دولــت نیمــه مســتقل آن را تأســیس کردنــد و 
ــه  ــن نتیج ــوان چنی ــد، می ت ــتقر کردن ــا مسس ــم را در آن ج ــدی از بنی لخ ــن ع عمرو ب
گرفــت کــه تأثیــرات فرهنــگ ایرانیــان بــر ســرزمین بــدوی حجــاز، امــری اجتناب ناپذیــر 
ــن  ــت) و هم چنی ــق ثنوی ــا مطل ــت (ی ــای مانوی ــر دو معن ــه ه ــه ب ــن رو، زندق ــت. از ای اس
دهری گــری کــه از جملــه مذاهــب و فرقه هــای ایرانیــان محســوب می شده اســت؛ 

هــر دو می توانــد در ایــن تأثیــر و تأثــر فرهنگــی، بــه حجــاز ســرایت کــرده باشــد. 

زندقه در دوره اموی و عباسی
ــت  ــوی و حکوم ــک ام ــن عبد المل ــت ولید ب ــان خالف ــم، در زم ــزارش ابن ندی ــاس گ براس
ــیار  ــی بس ــروان مان ــان، پی ــه و خراس ــراق، در آن ناحی ــر ع ــری ب ــداهللا  قس ــن عب خالد ب
بودنــد، لکــن در مقایســه بــا دوران عباســی، صحبــت چندانــی از زندقــه و زنادقــه، گزارش 

تأثیر جریان هاى سیاسى خلفا، زندیقان، غالیان بر تفسیر مفسران قرآن کریم
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نقد آثار جدید

نشده اســت. ممکــن اســت علــت ایــن گزارش نشــدن ایــن باشــد کــه علــوم مطــرح شــده، 
ــی ـ  ــود) علوم دین ــایی ب ــگ و جهان گش ــه دوران جن ــل از آن (ک ــوی و قب در دوران ام
چــون جمــع آوری احادیــث، تفســیر قــرآن و اســتباط احــکام شــریعت از ایــن دو و ماننــد 
آن ـ بــود کــه به طــور معمــول چنیــن علومــی، ســبب پیدایــش تشــکیک و شــبهاتی کــه 
ــی اســت  ــردد، نمی شــوند. این در حال ــه (مانویــت و ثنویــت) منجــر گ ــداد و زندق ــه ارت ب
کــه وقتــی بــه دوره عباســی می نگریــم، شــاهد مذاهــب کالمــی گوناگــون و جــدال زیادی 
در اطــراف مســائل اساســی  ادیــان هســتیم. عــالوه بــر آن، مباحــث فلســفی بــا الگــوی 
ارســطویی و افالطونــی (عــرض و جوهــر و مــاده و...) در محیــط اســالمی نیــز رواج یافته و 

علــوم  نظــری فلســفی و علــوم تجربــی تطبیقــیـ  کــه یــک نهضــت و حرکت عقلــی بودـ 
شــیوع یافته اســت، کــه از یک طــرف باعــث اجتهــاد، حریــت و آزادی اندیشــه شــده و از 
طــرف دیگــر، باعــث انحــراف بعضــی از افــراد شــده و آن هــا را بــه زندقــه کشانده اســت. 
بدیهــی اســت کــه چنیــن حرکــت علمــی پر شــتابی، در محیــط و دوره پیــش از عباســیان 
نبوده اســت. گزارش هــای تاریخــی مرتبــط بــا آن دوره نیــز بیان گــر ایــن نکتــه هســتند 
کــه واژگان زندقــه، زندیــق و زنادقــه در فرهنــگ عمومــی و منابــع تاریخــی دوره عباســی 
رواج فراوانــی داشــته، آن گونــه کــه ضرب المثل هایــی بــا اســتفاده از ایــن واژگان ســاخته 
ــی را  ــر چندان ــان خط ــد اموی ــر می رس ــت. به نظ ــاص بوده اس ــام و خ ــان زد ع ــده و زب ش
ــان  ــه زندیق ــود ک ــت ب ــن عل ــه ای ــا ب ــن، ی ــد و ای ــاس نمی کردن ــان احس ــه زندق از ناحی
مجالــی بــرای اقدامــات ســازماندهی شــده بــر ضــد حکومــت آنــان نیافتنــد و یــا این کــه 
اقدامــات جریــان زندیقــان هم ســو بــا سیاســت حاکمــان بوده اســت. بنابرایــن از مقابلــه 
ــت  ــن اس ــود. ممک ــاهده نمی ش ــی مش ــن دوران گزارش ــه در ای ــا زنادق ــوی ب ــای ام خلف
ــه  ــورد و مقابل ــیان، برخ ــت عباس ــه سیاس ــد؛ در حالی ک ــت باش ــن سیاس ــر همی به خاط
ــر آن  ــوان ب ــان می ت ــای مورخ ــه گزارش ه ــه ب ــن، با توج ــود. بنابرای ــان ب ــدید زندیق ش
شــد کــه زندقــه به معنــای پیــروان مانــی، از پیــش از اســالم در شــبه جزیره عــرب وجــود 
داشــته و در زمــان حضــور پیامبر اکــرم(ص) و خلفــای بعــدی نیــز بــه حیــات خــود ادامــه 
داده اســت، لکــن نقطــه اوج زندقــه   گرایــی را در دوره عباســیان بایــد دانســت کــه شــامل 
مذاهــب ایرانــی از قبیــل مجوســیه و مزدکیــه و بطــور عمــوم ثنویــه، و نیــز بــر کســانی 
ــد  ــاالت بوده ان ــه ای بی مب ــا به گون ــوده و ی ــری ب ــا ده ــوده، ی ــار نم ــی اختی ــه بی دین ک
ــون  ــن اکن ــت. لک ــالق شده اس ــق اط ــد، زندی ــی می انجامی ــی و ال مذهب ــه بی دین ــه ب ک
جــای ایــن پرســش اســت کــه: آیــا برخــی زندیقــان بــا اهــداف سیاســی بــر ضــد اســالم 
ــان مــورد  سوءاســتفاده سیاســتمداران  ــا افــکار و آرای آن ــا این کــه، آی ــد؟ ی اقــدام کرده ان
ــان گزارش هــای تاریخــی  ــا از می ــده در صــدد اســت ت ــن رو نگارن ــرار گرفته اســت؟ از ای ق
ــان  ــی از زندیق ــات برخ ــی بودن اقدام ــر سیاس ــی ب ــواهدی را مبن ــان، ش ــورد زندیق در م
ــا به این وســیله شــاید بتــوان جریانــی از زندیقــان (ونــه همــه)  ــد، ت بــر ضــد اســالم بیاب
ــت  ــت سیاس ــل دس ــه حداق ــا این ک ــود و ی ــایی نم ــی شناس ــی سیاس ــوان جریان را به عن
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ــان از  ــتفاده آن ــؤء اس ــری و س ــان فک ــن جری ــس ای ــان در پ ــرف پنه ــت بازان منح سیاس
ایــن جریــان را، نمایــان کــرد. پیــش از ایــن اشــاره شــد، کــه زندقــه (در برخــی از معانــی) 
از آغــاز رســالت اســالم در شــبه جزیره وجــود داشــت و در عصــر عباســیان بــه اوج خــود 
رســید. نکتــه ای کــه نبایــد از آن غفلــت نمــود. ایــن اســت کــه بیشــتر کســانی کــه بــه 
زندقــه متهــم شــدند، از موالــی ایرانی نــژاد و یــا خــود ایرانــی بودنــد. چــون در عصــر اموی 
اشــخاص حاکــم به طــور مطلــق عرب هــا بودنــد، به ویــژه بنی امیــه، و غیر عرب هــا 
از جملــه ایرانیــان، در ســختی و مشــقت فراوانــی قــرار داشــته و مــورد ســرکوبی حکومــت 
قــرار گرفتــه بودنــد؛ لــذا طبیعــی بــود کــه بــرای نجــات از ایــن محنــت تــالش کننــد تــا 
از نظــر سیاســی از دولــت امــوی کــه ماهیتــی تبعیــض نــژادی داشــت، خــالص گردنــد. 
از ایــن رو مقدمــات قیــام مخالفــان، به ویــژه عباســیان را فراهــم ســاخته و بــه فرماندهــی 
ــژاد امــوی را ســاقط نمودنــد. بنابرایــن شــاید بتــوان  ابو مســلم خراســانی، دولــت عربی ن
ــان  ــژه ایرانی ــرب، به وی ــلمانان غیر ع ــی و مس ــن موال ــدرت یافت ــه دوران ق ــن دوره، ب از ای
ــان در رأس حاکمیــت قــرار گرفتنــد. از ایــن رو برخــی از  ــاد کــرد؛ چرا کــه برخــی از آن ی
دانشــمندان چــون احمد بــن امیــن، بــر ایــن باورنــد کــه بــا ادیــان ســابق خــود فاصلــه 
چندانــی نداشــته و هنــوز در دل بــه آن گرایــش داشــتند، داد تــا جهــت حفــظ چنیــن 
موقعیــت به دســت آمــده ای، بــا تمــام همــت خــود بــه مبــارزه فرهنگــی علیــه اســالم و 

اعــراب اقــدام کــرده و زندقــه را به شــدت گســترش دهنــد. 
احمــد امیــن می گویــد: «عــده ای از زندیقــان بــا اهــداف سیاســی بــه میــدان مبــارزه 
ــب  ــر مذاه ــی و دیگ ــب مان ــه مذه ــیدن ب ــدد رونق بخش ــده و درص ــالم آم ــن اس ــا دی ب
کهــن ایرانــی برآمدنــد». او هم چنیــن می افزایــد: «موالــی و فارس هــا، در حکومــت امــوی 
نمی توانســتند هیــچ ســخن معترضانــه ای داشــته باشــند و همــت اولــی و اصیلشــان آزادی 
سیاســی بــود، نــه دینــی و اجتماعــات. اقدامــات و تدابیرشــان در ارتبــاط بــا سیاســت بود، 
نــه دیــن و زندیقــه هــم در مــورد دیــن مطــرح اســت، نــه در سیاســت؛ ولــی وقتــی از نظــر 
ــیدند،  ــود رس ــی خ ــته های سیاس ــدند و به خواس ــالص ش ــوی خ ــت ام ــی از دول سیاس
ــن  ــه ای ــرش ب ــر نگ ــد و به خاط ــان افتادن ــم و جدید ش ــا قدی ــر دین ه ــه فک ــاره ب دوب

ــد».  ــدا ش ــری پی ــا، زندقه گ دین ه
ــه  ــا ن ــد، ام ــر می رس ــح به نظ ــدازه ای صحی ــا ان ــورد ت ــن در این م ــد امی ــار احم گفت
ــای  ــی؛ از پیامد ه ــت های فرهنگ ــر سیاس ــت تغیی ــن اس ــه روش ــل؛ چرا ک ــور کام به ط
تغییــرات سیاســی و حکومتــی اســت کــه بر خــالف تغییــرات حکومتــی، به تدریــج و در 
طــول ســالیان در ســایه تدابیــر و اهدافــی کــه حاکمــان وقــت اتخــاذ می کننــد، صــورت 
می گیــرد. ازایــن رو هــر گروهــی کــه حاکــم می شــود، با توجــه بــه نــوع حکومــت خــود، 
ــتحکم و  ــش را مس ــای حکومت ــه پایه ه ــرده ک ــاذ ک ــی را اتخ ــداف خاص ــتراتژی و اه اس
مشــروعیتش را در میــان عمــوم مــردم تقویــت نمایــد. بنابرایــن بســیار طبیعــی خواهد بود 
کــه، برخــی ایرانیــان کــه در ســایه حکومــت عباســیان، آزادی هایی را کســب کــرده بودند، 
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ــا و  ــدرت بیشــتر سیاســی از عرب ه ــده و گرفتــن ق ــرای حفــظ موقعیــت به دســت آم ب
به حاشــیه راندن آن هــا، تهاجــم فرهنگــی علیــه اعــراب و تعــارض بــا اســالم را از اهــداف 
ــری  ــده و زندقه گ ــود برگزی ــی خ ــت فرهنگ ــت سیاس ــرار داده و آن را در اولوی ــود ق خ
ــده از  ــک ع ــه ی ــه ک ــت، آن چ ــد نیس ــده بعی ــر نگارن ــانند. به نظ ــود برس ــه اوج خ را ب
موالــی، به ویــژه موالــی فــارس را بــه زندقــه کشــانید، ایــن باشــد کــه آنــان نو مســلمانانی 
ــی و تبعیضــات بســیار  ــت طبقات ــاه اســالم از آن حال ــد در پن ــد کــه فکــر می کردن بودن
زشــت ساســانیان خــارج شــده و می تواننــد بــه حقــوق اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی 
ــه  ــاواتی ک ــتی و مس ــا آن ساده زیس ــژه، ب ــد. (به وی ــت یابن ــبی دس ــی مناس و فرهنگ
ــات و  ــد و آن مواس ــان داده بودن ــود نش ــن خ ــران، بی ــح ای ــلمان در فت ــای مس عرب ه
بــرادری کــه رزمنــدگان مســلمان از خــود نمایــش دادنــد) ولــی وقتــی مســلمان شــده و 
در ســیطره حاکمــان اســالمی در آمدنــد و بعــد از گذشــت مــدت زمانــی تحــت حکومــت 
بنی امیــه قــرار گرفتنــد، دیدنــد آن آرزو هــا جامــه عمــل نپوشــیده و آن اهــداف به دســت 
ــا  ــه ت ــتی ک ــای نژاد پرس ــار عرب ه ــانی، دچ ــان ساس ــای حاکم ــه به ج ــت؛ بلک نیامده اس
ــد؛ به طوری کــه اینــان در  ــد، قــرار گرفته ان دیــروز مقهــور کشــور مهمشــان ایــران بوده ان
مقایســه بــا عرب هــا بســیار بــا چشــم ذلــت نگریســته می شــوند و از حقــوق اجتماعــی، 
سیاســی عادالنــه محــروم بــوده و هرگــز هم ســنگ عرب ها به شــمار نمی رونــد. از 
ایــن رو ممکــن اســت گروهــی از موالــی و غیــره، بــه ســمت ملیــت خــود گرایــش مجــدد 
ــد، از  ــران نماین ــان را جب ــد و حقارتش ــان دهن ــودی نش ــه خ ــرای این ک ــرده و ب ــدا ک پی
ــان و ...  ــزدک و دیص ــی و م ــوادار مان ــده و ه ــزار ش ــی، بی ــگ عرب ــن و فرهن ــرب و دی ع
گردنــد، ولــی معلــوم نیســت تــا چــه انــدازه در واقــع بــه تعالیــم ایــن مذاهــب پایبنــد 
بوده انــد. بنابرایــن ممکــن اســت افــرادی از زندیقــان ( بــا گرایــش بــه شــعوبیه) بــا اهــداف 
ــر ضــد اســالم اقداماتــی  ــر ایرانیــان، ب ــدازی حکومــت اعــراب ب ساســی و بــه قصــد بر ان
انجــام داده باشــند؛ لکــن آن چــه از اقدامــات گســترده زندیقــان در حوزه فرهنگ اســالمی 
و اثــرات مخــرب آن گــزارش شده اســت، بیشــتر مرتبــط بــا کســانی اســت کــه در درون 
ــئله  ــن مس ــد. ای ــی بوده ان ــوی و عباس ــای ام ــه حکومت ه ــب ب ــالمی و منتس ــه اس جامع
مهــم، مــا را بــه ایــن نکتــه رهنمــون می ســازد کــه جریــان سیاســی زندقــه ممکــن اســت 
بــا دو رویکــرد و یــا از  اســاس دو شــعبه داشــته باشــد: الــف) گروهــی کــه به خاطــر ملیــت 
ــدرت  ــب ق ــان کس ــد و هدف ش ــارزه می کردن ــژاد مب ــت عربی ن ــد حکوم ــر ض ــژاد، ب و ن
بــا اســتفاده از هــر فرصتــی، حتــی بــه قیمــت از  بین بــردن اســالم بــود؛ ب) گروهــی کــه 
خــود را بــه مراکــز قــدرت و حکومــت نزدیــک ســاخته و در ســایه حمایت هــای حکومتــی 
بــر ضــد اســالم اقداماتــی انجــام داده انــد. ایــن گــروه ممکــن اســت بــا هــدف اســتحاله 
ــار  ــی حکومــت اســالمی از طریــق اشــاعه فســاد و اباحی گــری در درب و اضمحــالل درون
و دســتگاه حکومتــی، بــه مراکــز قــدرت نفــوذ کــرده باشــند. البتــه احتمــال ســومی نیــز 
مطــرح اســت و آن، این کــه حاکمــان آن هــا را بــرای مقاصــد خــود، مناســب تشــخیص 



35093

ـــــ ۱۲  ، ـــ ـــ 
ـــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶

ــا نزدیک ســاختن برخــی از آنــان بــه مراکــز قــدرت، از آن هــا در جهــت تثبیــت  داده و ب
حکومــت خــود از طریــق جعــل حدیــث و ترویــج بی دینــی و بی مباالتــی دینــی در میــان 
مــردم بهــره بردنــد، تــا مســلمین را از اندیشــه در مســایل مهــم حکومتــی و اســالمی کــه 
ــرات  ــه اث ــازند، ک ــرف س ــود، منص ــت می نم ــور را سس ــان ج ــت حاکم ــای حکوم پایه ه
مخــرب ایــن جریــان به مراتــب بیشــتر از جریــان سیاســی نخســت زندیقــان اســت. البتــه 
احتمــال ســوم بــا احتمــال اول قابــل جمــع اســت، بدین صــورت کــه حاکمــان برخــی از 
آن هــا را بــرای اهــداف خــود مناســب دیــده و بــه کار گرفتنــد و آن هــا نیــز کــه مترصــد 
ــد، فرصــت پدید آمــده از ایــن سیاســت حاکمــان  فرصتــی بــرای ضربــه بــه اســالم بودن
ــن  ــات ای ــد اثب ــد. بی تردی ــالش کردن ــود ت ــداف خ ــبرد اه ــمرده و در پیش ــم ش را مغتن
ــان  ــک جری ــه ی ــا این ک ــت و ی ــعبه داشته اس ــان دو ش ــی زندیق ــه جریانسیاس ــب ک مطل
ــا دو شــیوه و رویکــرد بوده انــد و یــا این کــه حاکمــان آن هــا را بــری مقاصــد  سیاســی ب
ــه مراکــز قــدرت،  ــان ب ــا نزدیک ســاختن برخــی از آن خــود، مناســب تشــخیص داده و ب
از آن هــا در جهــت حکومــت خــود بهــره بردنــد، به شــواهد و مــدارک تاریخــی بیشــتری 
ــه  ــه ب ــم. با توج ــه می کنی ــی را ارائ ــواهد تاریخ ــن ش ــه زودی ای ــه ب ــاج دارد، ک احتی
ــوده  ــگ ب ــن و فرهن ــوزه دی ــتر در ح ــه بیش ــار)، ک ــه درب ــک ب ــان (نزدی ــات زندیق اقدام
اســت، کمتــر نویســنده ای بــه امــکان سیاســی بودن ایــن اقدامــات توجــه داشته اســت و 
بیشــتر نویســندگان ماننــد احمــد امیــن (آن گونــه کــه بیــان شــد)، ایــن جریــان را فکــری 
و در حــوزه دیــن قلمــداد نموده انــد. به گواهــی تاریــخ، در دوران عباســیان، دانشــمندان 
ــه مرکــز  و ادیبــان زندیــق بســیاری بودنــد کــه همیــن شــیوه را پی گرفتــه و خــود را ب
ــر ضــد اســالم دســت  ــان ب ــدرت و حکومــت نزدیــک ســاخته و در ســایه حمایــت آن ق
بــه کار شــدند، کــه در بحــث بعــدی بــه برخــی از ایــن دانشــمندان اشــاره خواهیــم کــرد. 

دانشمندان و سر شناسان زندیق 
ــی  ــور کل ــی و به ط ــن مان ــه دی ــن ب ــت متدی ــان، در حقیق ــی از زندیق ــد، گروه بی تردی
ــرای  ــیله ب ــوان وس ــا به عن ــان و ی ــظ ج ــه و حف ــالم را از روی تقی ــد و اس ــت بودن ثنوی
رســیدن بــه اهــداف خــود پذیرفتــه بودنــد. برخــی از آنــان کــه بــه زبــان عربــی تســلط 
ــد، از دانشــمندان  کامــل یافتــه و از مســائل دینــی هــم مطلــع دینــی هــم مطلــع بودن
ــن در  ــتند، لک ــلمالن می دانس ــود را مس ــز خ ــر نی ــده و در ظاه ــوب ش ــناس محس سرش

ــد.  باطــن کفرشــان را مخفــی کــرده بودن
عبد الکریــم بن ابی العوجــاء (م 154 ق.): یکــی از دانشــمندان سرشــناس زندیــق 
ــی  ــود. او دای ــت اندازی نم ــر (ص) دس ــث پیامب ــه در احادی ــت، ک ــاء» اس ــن ابی العوج «اب

ــود.  ــوی ب ــردی مان ــده اســت کــه م معــن  بن زائ
ابو القاســم، حمــاد (حمــاد راویــه) ( م95 ـ م 155 ق.): ابوالقاســم، حماد بــن ســابور بن 
ــا  ــای آن ه ــاب و زبان ه ــعار و انس ــرب و اش ــخ ع ــه تاری ــردم ب ــن م ــارک، از دانا تری مب
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به شــمار می رفــت. او در اصــل از دیلــم فــارس بــود کــه در کوفــه بــه دنیــا آمــد و پــس 
ــه رفــت و آمــد داشته اســت. ابو عمــرو، حمــاد  ــار بنی امی ــه و در درب ــه شــام رفت از آن، ب
ــروف  ــوالی مع ــب الس ــن کلی ــن یونس ب ــن عمر ب ــرو، حماد ب ــرد (م 161 ق.): ابو عم عج
ــان و  ــود. دوره حکومــت اموی ــان ب ــه و شــاعری زبر دســت از غالم ــه عجــرد، اهــل کوف ب
ــان، شــهرتش  ــا قدرت یافتــن موالی ــی در زمــان عباســیان ب عباســیان را درک کــرده، ول
ــی  ــه مروان ــک (خلیف ــن عبد المال ــن یزید ب ــرگ ولید ب ــان م ــا زم ــت آورد. او ت را به دس
ــم  ــرد ه ــتانش گ ــا دوس ــت. او ب ــای وی بوده اس ــینان و هم پیاله ه م 126 ق.) از هم نش
ــاری و  ــد و ب ــه بی بن ــرای هر گون ــم آن، راه را ب ــالم و تعالی ــتهزا کردن اس ــا اس ــده و ب آم

ــد.  ــاز می کردن ــران ب ــود و دیگ ــرای خ ــیختگی ب عنان گس
ــی، (م 167 ق.): شــاعر زبر دســتی کــه در اصــل از طخارســتان  ــرد العقیل بشــار بن ب
غربــی نهــر جیحــون بــود. انتســاب او بــه عقیلــی، بدین خاطــر اســت کــه زنــی بــه نــام 
عقیلــه، وی را از بندگــی آزاد نمــود. او نابینــا بــود و در کودکــی یتیــم شــد و بــا فقــر و 
تنگدســتی در بصــره بــزرگ شــد ســپس بــه بغــداد رفــت. او حکومــت امویــان و عباســیان 
را درک کــرد. در دربــار امویــان، به خاطــر خــوی ملی گرایــی عربــی کــه در میــان 
حاکمــان امــوی حکم فرمــا بــود، نتوانســت مقــام و منزلتــی به دســت آورد. امــا در دولــت 
عباســیان (به ویــژه نــزد مهــدی عباســی) مقــام و منزلــت باالیــی را در شــعر و شــاعری 

به دســت آورد. 
ابــو نــواس (م 197 ق.) حســن بن هانی بــن عبــد االول، شــاعر زبردســتی کــه در اصــل 
ــادرش  ــراه م ــدرش به هم ــات پ ــد از وف ــت و بع ــد شده اس ــواز متول ــوده و در اه ــارس ب ف

به بصــره عزیمــت کــرد. 
ــه  ــت: زندق ــوان گف ــاید بت ــد، ش ــر ش ــه ذک ــی ک ــای مختلف ــه گزارش ه ــه ب با توج
ــه آن روزگار  ــالمی، در جامع ــوت اس ــاز دع ــان آغ ــری از هم ــان فک ــک جری ــوان ی به عن
ــد.  ــان نمان ــت بازان، در ام ــت سیاس ــت سیاس ــان از دس ــن جری ــن ای ــور دارد، لک حض
از ایــن رو به نظــر می رســد زندقــه به صــورت ســازمان یافته و معــرض بــا اســالم، در 
ســطح جامعــه ازاواخــر دوران بنی امیــه ظهــور کــرد و در دوران عباســیان بــه اوج رســید؛ 
بدین گونــه کــه از طرفــی زندیقــان در قالــب دو گــروه شــعوبیه و فرهنگیــان، در گســترش 
ایــن جریــان کوشــیدند و از طرف دیگــر، حاکمــان امــوی و عباســی از فعالیــت برخــی از 
زندیقــان (دســته دوم) حمایــت کردنــد، کــه موجــب ترویــج آرا و عقایــد باطل ایــن جریان 
ــان  ــت حاکم ــان به دس ــذف مخالف ــرای ح ــی ب ــی خوب ــزار سیاس ــه و اب ــه بهان ــد. البت ش

وقــت داد. 

برخی اقدامات زندیقان بر ضد اسالم 
این کــه زندیقــان (فکــری و سیاســی) بــر ضــد اســالم توطئــه می کردنــد، امــری پوشــیده 
ــن  ــن ای ــت. لک ــواه اس ــر گ ــن ام ــر ای ــی ب ــف تاریخ ــای مختل ــه گزارش ه ــت؛ چرا ک نیس
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اقدامــات چــه تأثیــری بــر تفســیر مفســران اســت؟ از ایــن رو در ایــن کتــاب برخــی از ایــن 
اقدامــات را کــه در حــوزه فرهنــگ قرآنــی و تفســیر آن تأثیر گــذار بوده اســت. 

ــر ضــد اســالم، جعــل حدیــث در  جعــل حدیــث: از مهم تریــن اقدامــات زندیقــان ب
ــات  ــون آی ــبهه افکنی در مضم ــت؛ ش ــی اس ــگ قرآن ــف فرهن ــای مختل ــاد و زمینه ه ابع
قــرآن کریــم: اقــدام دیگــر زندیقــان کــه اثــرات مخــرب زیــادی در حــوزه فرهنــگ قرآنــی 
ــود، کــه حجــم  داشــته اســت، اعتــراض و شــبهه افکنی در مضمــون و معــارف قرآنــی ب
گســترده ای از ایــن فعالیت هــا را برخــی نویســندگان چــون مرحــوم طبرســی در االحتجاج 
گــزارش نموده انــد؛ افــراط در شــعر پردازی: از قرایــن و شــواهد تاریخــی، چنیــن به نظــر 
می رســد کــه پــس از ممنوعیــت نقــل و نشــر حدیــث و ترویــج اســرائیلیات، پرداختــن بــه 
شــعر و شــاعری و بهــا دادن بــه شــعرا در جامعــه، سیاســتی بــود کــه خلفــای جــور، دنبال 
کردنــد، در تاریــخ گــزارش شده اســت کــه خلیفــه دوم صحابــه را در تفســیر آیــات، بــرای 

اجتهــاد و دریافــت معانــی و هم چنیــن تفســیر آن هــا، بــه شــعر عــرب ارجــاع مــی داد. 

تأثیر اقدامات زندیقان در تفسیر مفسران 
شــاید مهم تریــن اقــدام مؤثــر زندیقــان در حــوزه تفســیر قــرآن کریــم، جعــل حدیــث 
اســت کــه موضوعــات مختلفــی از تفســیر قــرآن کریــم را در بر گرفته اســت، کــه جعلیــات 

آنــان در برخــی از ایــن موضوعــات را در ذیــل گــزارش می کنیــم. 
تشــبیه و تجســیم عالــم ملکــوت: تشــبیه و تجســیم عالــم ملکــوت، به طــور کلــی از 
ــر شــمرده شده اســت، لکــن ایــن ســبب نمی شــود  تأثیــرات ورود و نفــوذ اســرائیلیات ب
تــا فعالیــت زندیقــان در ایــن زمینــه را به طــور کلــی نادیــده انگاریــم؛ جعــل شــأن نــزول 
ــز  ــات را نی ــی از آی ــزول برخ ــأن ن ــه، ش ــاخته زنادق ــث بر س ــه احادی ــات: دامن ــی آی برخ
ــانه  ــل «افس ــم و جع ــوره نج ــی از س ــوان آیات ــال می ت ــوان مث ــه به عن ــت ک فرا گرفته اس
غرانیــق» را نــام بــرد؛ معرفــی پیامبــر(ص) به عنــوان شــاعر: از آن جــا کــه پرداختــن بــه 
شــعر و احیــای فرهنــگ جاهلــی و ترویــج آن، از مهم تریــن اقدامــات زندیقــان هم ســو 
ــه   ــی، ب ــن اقدام ــی به چنی ــرای مشروعیت بخش ــن رو ب ــود، از ای ــان ب ــت حاکم ــا سیاس ب
ــز  ــرکان نی ــه مش ــده، گر چ ــر نگارن ــد؛ به نظ ــه روی آورن ــن زمین ــث در ای ــل حدی جع
ــا  ــد، ام ــود دارن ــه خ ــاعر در کارنام ــوان ش ــر (ص) را به عن ــه پیامب ــی ب ــابقه اتهام زن س
ــار  ــت، رفت ــن روای ــه ای ــا ک ــت. از آن ج ــت نبوده اس ــب روای ــان در قال ــات آن ــن اتهام ای
حاکمــان و زندیقانــی را کــه در پرداختــن بــه شــعر و شــاعری بــا محتــوای جاهلــی افــراط 
ــان و  ــه زندیق ــد از ناحی ــر می رس ــتر به نظ ــن رو بیش ــد؛ از ای ــه می نمای ــد، توجی می کردن
یــا حاکمانــی کــه بــه ایــن کار مبــادرت داشــتند، جعــل شــده باشــد. بدیهــی اســت کــه 
ــودن قــرآن را  تنــزل مقــام پیامبــر(ص) در حــد یــک شــاعر، در  حقیقــت اعجــاز وحیانی ب
هــدف قــرار می دهــد؛  تأثیــرات برخــی شــبهات زندیقــان در مضمــون آیــات: همان گونــه 
کــه بیــان شــد، یکــی از اقدامــات زندیقــان ایجــاد شــبهه و شــک در دل مســلمانان بــود. 

تأثیر جریان هاى سیاسى خلفا، زندیقان، غالیان بر تفسیر مفسران قرآن کریم
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نقد آثار جدید

البتــه سیاســت خلفــا و حاکمــان جــور بعــدی، فرصــت خوبــی را بــرای فعالیــت برخــی 
ــات شــبهه افکنی  ــر ضــد اســالم در مضمــون برخــی از آی ــا ب ــان فراهــم ســاخت ت از آن
نماینــد، کــه افــکار و تــوان مفســران بســیاری را جهــت پاســخ گویی بــه ایــن شــبهات در 

ــت.  ــغول داشته اس ــود مش ــه خ ــف، ب ــده های مختل س

تأثیرات افراط در شعر پردازی 
ــان  ــا و حاکم ــت خلف ــد، سیاس ــان ش ــان بی ــات زندیق ــش اقدام ــه در بخ ــه ک همان گون
ــود و در این زمینــه، آن چنــان دچــار  ــا و ترویــج فرهنــگ و شــعر جاهلــی ب جــور در احی
افــراط شــدند کــه نــه تنهــا در کشــف معانــی الفــاظ قــرآن کریــم، بلکــه در تفســیر آن 
نیــز بــه اشــعار جاهلــی عــرب مراجعــه می نمودنــد. البتــه ســایر حاکمــان مکتــب خلفــا 
نیــز ایــن سیاســت را ادامــه دادنــد. افــراط در رجــوع بــه شــعر جاهلــی بــه حــدی رســید 
ــد؛ بلکــه  ــدد می گرفتن ــی م ــرآن از شــعر عرب ــا در تفســیر ق کــه حاکمــان جــور، نه تنه
به طــور کلــی در محافــل علمــی، به جــای پرداختــن بــه قــرآن کریــم و تفســیر آن  بــه 

شــعر و شــاعری بهــاء دادنــد. 
اصطــالح زنادقــه، در گفتــار دانشــمندان حدیــث، تفســیر، فقــه، تاریــخ، کالم و... 
ــاز  ــه از آغ ــرد ک ــی در بر می گی ــای متفاوت ــا ویژگی ه ــی را ب ــای فراوان ــراد و گروه ه اف
دعــوت اســالمی، در جامعــه آن روزگار بودنــد. زندیــق بیشــتر در معنــای دهــری یــا 
ــی و  ــتراتژی) سیاس ــدف (اس ــرد و ه ــا دو  رویک ــالمی، ب ــه اس ــت در جامع دوگانه پرس
ــه اوج  ــان شــناخته شــد و در دوران خلفــای عباســی ب فکــری، در اواخــر دوران اموی
ــت  ــی از ذل ــرای رهای ــت ب ــروه نخس ــید. گ ــود رس ــی خ ــی و فرهنگ ــرکات سیاس تح
حکومــت نژاد پرســت عربــی و تشــکیل حکومــت مســتقل غیر عربــی در برابــر حاکمــان 
کــه بیشــتر مورخــان بــدان اشــاره کرده انــد و گــروه دوم بــا کار هــای فکــری و فرهنگی 
و بهره گیــری از غفلــت و کام پرســتی برخــی از حاکمــان و نفــوذ در دســتگاه حاکــم، 
ــا هنگامــی کــه برخــی از حاکمــان آســیب  ــد؛ ام ــر ضــد اســالم کوشــش می کردن ب
ایــن گــروه را دریافتنــد، بــه حــذف فیزیکــی آنــان از جامعــه پرداختنــد. اباحی گــری، 
ــه توحیــد  ــرای آسیب رســاندن ب ــات، جعــل احادیــث ب ــاره آی تأویــالت نادرســت درب
ــب  ــر(ص) و تخری ــت پیامب ــص عصم ــیم در آن و تنقی ــبیه و تجس ــدن تش و در افکن
تفســیر صحیــح آیــات قــرآن، پرداختــن بــه شــعر و شــاعری به جــای پرداختــن بــه 
قــرآن و تفســیرش و اعتــراض بــه آیــات قــرآن و شــبهه افکنی در مضامینــی آن هــا و 
...، بخشــی از کار هــای گــروه دوم زندیقــان اســت کــه هیچ یــک از آن هــا به تنهایــی، 
بــر کار ســازمانی یــا هــدف سیاســی آنــان داللــت نمی کنــد، امــا ایــن بــاور را پدیــد 
ــدون  ــوده و ب ــادی نب ــر ضــد اســالم، ع ــان ب مــی آورد کــه تبلیغــات گســترده زندیق
ــق  ــرف تحقی ــت بازان منح ــان سیاس ــت های پنه ــک دس ــی و کم ــای سیاس هدف ه

نمی یافته اســت. 
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جریان غالیان (غالة) و تفسیر مفسران 
غلــو، تجــاوز از حــد و افــراط در عقیــده دینــی و بزرگ نمایــی آن اســت. با توجــه بــه معنای 
واژه غلــو، می تــوان گفــت: غالــی بــه کســی می گوینــد کــه در دیــن یــا اعتقــادات خــود، 
دچــار غلــو و بزرگ نمایــی دور از واقــع باشــد؛ در نتیجــه مصادیــق غلــو و غالیــان نیــز در 
گــذر تاریــخ و نســبت بــه ادیــان و مذاهــب و عقایــد مختلــف، متفــاوت اســت. هم چنــان 
کــه یهودیــان، عزیــر را پســر خــدا دانســته و لطــف خداونــد را ویــژه خــود می پندارنــد و 
مســیحیان بــه معبود بــودن مســیح معتقــد شــده و او را پســر خــدا می انگارنــد. از گفتــار 
و نوشــتار نویســندگان چنیــن بــر می آیــد، کــه ایشــان غلــو و غالــی را بیشــتر بــر همــان 
معنــای لغــوی واژه حمــل کــرده و هر کــس یــا کســانی را کــه بــه نوعــی در عقیــده دچــار 
ــد  ــا بای ــد. ام ــان گمارده ان ــر آن ــی را ب ــام غال ــم و ن ــو مته ــه غل ــد، ب ــی بوده ان بزرگ نمای
ــده های  ــی در س ــق مختلف ــان، مصادی ــو و غالی ــه غل ــم این ک ــه به رغ ــت ک ــه داش توج
نخســتین اســالمی در شــیعه و ســنی داشته اســت، لیکــن امــروزه از منظــر دانشــمندان 
ــه کار مــی رود، تنهــا  ــه قیــدی ب ــدون هر گون اســالمی واژه (غــالة) غالیــان، زمانــی کــه ب
ــه شــیعه منتســب دانســته اند، انصــراف دارد کــه در ظاهــر  ــی کــه خــود را ب برفرقه های
همــه آن هــا حداقــل در یــک عقیــده بــا هــم اشــتراک داشــته اند و آن، غلــو در حــق ائمــه 
ــر ضــد  ــان ب اطهــار(ع) اســت. البتــه شــاید بتــوان از یک ســو، حجــم انبــوه تبلیغــات آن
ــیعیان  ــت(ع) و ش ــتمر اهل بی ــر و مس ــالش پی گی ــیع و ت ــب تش ــار(ع) و مکت ــه اطه ائم
ــه گزارش هــای کتــب ملــل و  ــده و از دیگر ســو، اعتمــاد ب ــا ایــن پدی ــارزه ب ــان در مب آن
نحــل را در مــورد فرقه هــای نــام بــرده شــده، دو عامــل مهــم در ایــن انصــراف در معنــی

دانست. 

سر آغاز پیدایش غالیان (غیر شیعه) 
افــراد و گروه هــای مختلفــی در ســده های نخســتین اســالمی، بــا آرا و نظریــات متفــاوت 
ــه آن روزگار  ــد، در جامع ــب بوده ان ــده و مذه ــو در عقی ــار غل ــی دچ ــدام به نوع ــه هر ک ک
ظهــور کردنــد؛ به عنــوان مثــال: 1. عمــر، پــس از رحلــت پیامبــر(ص)، مــرگ آن حضــرت 
را انــکار کــرد. از همیــن روی بــود کــه ابوبکــر او را بــه بشــر بودن پیامبــر(ص) و ایــن آیــه 
قــرآن کــه (انّــک مّیــت و انُّهــم مِیّتــون) توجــه داد. به نظــر می رســد ایــن ســخن عمــر، 
از روی بــاور نبــود؛ بلکــه ســخنی سیاســی بــود تــا زمــان الزم بــرای اندیشــیدن در مســئله 
ــه ایــن  ــا را ب ــا هــم حزبی هایــش را به دســت آورد. لکــن ایــن مهــم توجــه م خالفــت ب
ــزه ای  ــد انگی ــن، می توان ــزرگان دی ــات ب ــکار وف ــه ان ــه اندیش ــد ک ــب می نمای ــه جل نکت
سیاســی داشــته باشــد. بنابرایــن، شــاید بتــوان خلیفــه دوم را آغاز گــر و زمینه ســاز رشــد 
ــخصیت  ــه ش ــبت ب ــو نس ــر غل ــبختانه تفک ــت. خوش ــز دانس ــرات غلو آمی ــه تفک این گون
ــدا(ص)]  ــول خ ــی از رس ــی و روای ــوص قرآن ــر نص ــالم(ص) [به خاط ــی اس ــر گرام پیامب
نتوانســت مجــال چندانــی بــرای رشــد پیــدا کنــد، لکــن متأســفانه در گــذر تاریــخ بــه 

تأثیر جریان هاى سیاسى خلفا، زندیقان، غالیان بر تفسیر مفسران قرآن کریم
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نقد آثار جدید

اشــکال مختلــف دیگــری نســبت بــه اشــخاص و رهبــران مذاهــب، نمــود پیــدا کــرد؛ 2. 
در جنــگ جمــل، افــراد زیــادی بودنــد کــه گردا گــرد شــتر عایشــه حلقــه زده و ســرگین 
آن را تنهــا به این خاطــر کــه شــتر همســری از همســران رســول خــدا(ص) اســت، 
ــک و  ــوی مش ــا، ب ــادر م ــتر م ــرگین ش ــوی س ــد: ب ــد و می گفتن ــته و می بوییدن برداش
عنبــر اســت؛ 3. ادعــای افضلیــت ســه خلیفــه نخســت اهــل ســنت، از مالئکــه و هم چنین 
از رســول خدا(ص) و جعــل احادیثــی از حضرتــش بــر ایــن مضامیــن، مصادیــق مختلفــی 

از غلــو اســت کــه پــس از رحلــت رســول خــدا(ص) در جامعــه نمــود پیــدا کــرد. 

سر آغاز پیدایش غالیان (منتسب به شیعه) 
ــان دو  ــد. در این می ــود ندارن ــر وج ــاق نظ ــالمی اتف ــمندان اس ــن دانش ــه بی در این زمین
دیــدگاه حائــز اهمیــت اســت. دیــدگاه نخســت برخــی بــا اســتفاده از روایاتــی کــه مرحوم 
کشــی در رجــال خــود از امــام ســجاد(ع) و امــا باقــر(ع) و امــام صــادق(ع) ذکــر کــرده 
ــا گزارشــی کــه طبــری در تاریــخ خــود کــه منبــع تغذیــه مورخــان بعــدی، چــون  و ی
ــخصی  ــالت را در ش ــه غ ــه و فتن ــر آغاز اندیش ــت، آورده، س ــدون اس ــر و ابن خل ابن اثی
بــه نــام «عبد اهللا بــن ســبا» جســتجو می کننــد. البتــه گفتــه شــده کــه طبــری در ایــن 
ــای  ــه نام ه ــی ب ــر تمیم ــه عم ــیف ب ــه س ــوب ب ــاب منس ــر دو کت ــا تحت تأثی گزارش ه
«فتــوح» و «جمــل» اســت. ایــن دســته از گزارش هــا، حاکــی از ایــن اســت کــه در زمــان 
ــرط  ــه از ف ــد ک ــبا» بودن ــن س ــری «عبد اهللا ب ــه رهب ــی ب ــی(ع) گروه ــن عل امیر المؤمنی
ــد و  ــت دادن ــل را از دس ــار عق ــان اختی ــرت، عن ــی از آن حض ــدن کرامات ــت و دی محب
ــرکین و  ــی مش ــان، برخ ــان آن ــه در می ــد. البت ــف نمودن ــت متص ــه الوهی ــش را ب حضرت
زندیقانــی نیــز وجــود داشــتند کــه بــه اســالم تظاهــر نمــوده بودنــد، لکــن کفــر و شــرک 
ــروه  ــن گ ــا ای ــمرده و ب ــم ش ــت را مغتن ــن رو فرص ــی زد؛ از ای ــوج م ــان م در وجودش
ــتماع  ــان و اس ــر آن ــن ب ــس از اطالع یافت ــی(ع) پ ــن عل ــه امیرالمؤمنی ــدند، ک ــم آواز ش ه
ــان  ــه و اســتغفار دعــوت نمــود. لکــن وقتــی برخــی از ان ــه توب سخنان شــان، آن هــا را ب
ــر  ــی دیگ ــاس برخ ــا بر اس ــوزاند و ی ــان را س ــرت ایش ــدند، آن حض ــه نش ــه توب ــر ب حاض
ــی از  ــود. در برخ ــد نم ــبا را تبعی ــن س ــه عبد اهللا ب ــا از جمل ــی از آن ه ــا بعض از گزارش ه
ــر  ــودال دیگ ــت و در گ ــی انداخ ــا را در گودال ــرت آن ه ــه حض ــت ک ــا آمده اس گزارش ه
ــن  ــدند. هم چنی ــالک ش ــا ه ــد ت ــا می دمیدن ــر آن ه ــرارت آن را ب ــت و ح ــش بر افروخ آت
گفتــه شــده کــه پــس از رحلــت امیر المؤمنیــن علــی(ع) نیــز گروهــی رحلــت حضــرت 
ــکار نمودنــد و گفتنــد او ماننــد حضــرت عیســی(ع) بــه آســمان ها رفــت و مجــدداً  را ان
ــد و اباطیلــی شــدند کــه زمینه ســاز تخریــب  ــه عقائ رجعــت خواهــد کــرد. و معتقــد ب

عقائــد برخــی و ایجــاد تفرقــه در امــت اســالم شــد. 
ــد و  ــن را نق ــالة و مرتدی ــراق غ ــات اح ــگری، روای ــه عس ــوم عالم ــدگاه دوم: مرح دی
ــا متــن روایــات، می گویــد:  ــه ســند ی بررســی نمــوده و پــس از ایــراد خدشــه فــراوان ب
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«روایــات دربــاره عبد اهللا بــن ســبا و احــراق مرتدیــن از دیــدگاه علــم و تحقیــق، جعلــی 
ــر  ــای دیگ ــان در ج ــدارد». ایش ــح ن ــه صحی ــم و پای ــاس محک ــت و اس ــاختگی اس و س
ــد و او  ــدا باش ــر خ ــق و منک ــی زندی ــه کس ــته ک ــکان داش ــب ام ــن مطل ــد: «ای می افزای
ــکار آفریــدگار جهــان،  ــرا زندقــه و ان ــد؛ زی را از بصــره بــه کشــور و قلمــرو اســالم بیاورن
ــه  ــره ک ــاور بص ــای مج ــرادی در آبادی ه ــن اف ــود و چنی ــده ب ــد آم ــالم پدی ــل از اس قب
ــت در دوران  ــد نیس ــن بعی ــتند. بنابرای ــود داش ــاد، وج ــلمانان  افت ــت مس ــه دس ــدا ب بع
ــا مســلمانان،  ــر ارتبــاط ب ــده و در اث ــان وارد بصــره گردی امیر المؤمنیــن(ع) عــده ای از آن
ــد و آن  ــرت بیاورن ــور آن حض ــه حض ــا را ب ــود و آن ه ــناخته ش ــان ش ــه آن ــاد و زندق الح
حضــرت نیــز دربــاره آنــان حکــم اســالم را اجــرا نمایــد و ایشــان را بــه قتــل برســاند ... 
ولــی آتــش زدن و ســوزاندن آن هــا توســط علــی(ع)، نمی توانــد صحــت داشــته باشــد ... 
در ایــن مــورد می تــوان تــا این حــد قبــول و بــاور نمــود کــه آن حضــرت، پــس از اجــرای 
حــد بــر یــک نفــر مرتــد، از تــرس این کــه مبــادا قبــرش در میــان یــک عــده ماننــد بــت، 
مــورد پرســتش قــرار بگیــرد و مایــه فســادی بــرای آینــدگان باشــد، جســد او را بســوزاند 
ــر او را از بیــن ببــرد». بنابرایــن دیــدگاه، ســرآغاز جریــان غلــو را بایــد در حضــور و  و اث
بــروز زنادقــه و زندقه گــری در جامعــه اســالمی جســتجو کــرد و ایــن مهــم از دیــد برخــی 
ــه عســگری)  ــد؛ (نظــر عالم ــه آن اشــاره کرده ان ــده و ب دانشــمندان اســالم مخفــی نمان
صحیــح به نظــر می رســد؛ چرا کــه گزارش هایــی کــه عبد اهللا بــن ســبا را آغاز گــر 
ــل  ــه در اص ــت ک ــر اس ــیف بن عم ــاخته س ــود بر س ــد، خ ــی می کنن ــو معرف ــه غل اندیش
کوفــی (کــه خاســتگاه اصلــی زنادقــه و غالیــان در ســده های اول و دوم اســت) و فــردی 
مانــوی مذهــب و زندیــق بــوده کــه بــه اســالم تظاهــر می کــرد و دانشــمندان، احادیــث او 
را دروغ و ســاختگی دانســته اند. هم چنیــن رشــد و گســترش فــراوان و هم زمــان اندیشــه 
غالی گــری و زندقه گــری در اوایــل ســده دوم و در قــرن ســوم، به ویــژه در شــهر کوفــه و 
اشــترکات زیــاد بیــن ایــن دو جریــان در رفتــار و عقیــده، هم چــون اباحی گــری در تــرک 
واجبــات و انجــام محرمــات، ازدواج بــا محــارم و اشــتراک در مــال و زن و خدا انــگاری ائمــه 
اطهــار(ع) و تخریــب چهــره دیــن به وســیله جعــل احادیــث و وجــود افــراد شناخته شــده 
ــاط تنگاتنــگ  ــم ارتب ــا نتوانی ــالة و ... ســبب می شــود ت ــان غ ــان در می ــادی از زندیق زی
ایــن دو جریــان را بــا یکدیگــر نادیــده بگیریــم. بنابرایــن براســاس دیــدگاه دوم، می تــوان 
چنیــن نتیجــه گرفــت کــه جریــان غالیــان در ادامــه جریــان زندیقــان اســت کــه رویکــرد 

ویــژه ای را بــرای مبــارزه بــا اســالم برگزیــده بودنــد. 
آیــا جریــان غــالت تنهــا یــک جریــان فکــری و مذهبــی صــرف اســت؟ یــا این کــه 
برخــی غالیــان بــا اهــداف سیاســی بــه ترویــج عقایــد خــود اقــدام می کردنــد؟ آیــا آرا و 
ــرار  ــور ق ــان ج ــرف و حاکم ــت بازان منح ــتفاده سیاس ــوء اس ــورد س ــان م ــات غالی اقدام
ــد؛  ــق در یاب ــش ها را از دو طری ــن پرس ــخ ای ــا پاس ــت ت ــر آن اس ــده ب ــت؟ نگارن گرفته اس
این کــه عوامــل و زمینه هــای پیدایــش غــالت را بررســی نمایــد. دیگــر این کــه، اقدامــات 

تأثیر جریان هاى سیاسى خلفا، زندیقان، غالیان بر تفسیر مفسران قرآن کریم
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نقد آثار جدید

ــه  ــد ک ــی نمای ــان را ارزیاب ــت آن ــرات فعالی ــا و تأثی ــرده و زمینه ه ــی ک ــان را بررس آن
در نتیجــه آن، در خواهــد یافــت کــه در پشــت صحنــه ایــن جریــان، دســت های سیاســی 
آلــوده دشــمنان دیــن دخیــل اســت و بــه اهــداف شــوم  آنــان پــی بــرده و آن هــا را بــر 

همــگان آشــکار خواهیــم نمــود.

عوامل پیدایش غالیان 
ــی  ــات متفاوت ــان، نظری ــان غالی ــش جری ــای پیدای ــل و انگیزه ه ــا، عوام ــورد زمینه ه در م
ــی:  ــق افراط ــف) عش ــد: ال ــزارش می کن ــا را گ ــاره ای از آن ه ــده پ ــه نگارن ــده ک ــر ش ذک
بی تردیــد یکــی از عوامــل زمینه ســاز گســترش جریــان غالی گــری در میــان مســلمانان، 
محبــت افراطــی نســبت بــه ائمــه(ع) اســت، همان گونــه کــه امیر المؤمنیــن علــی(ع) دو 
گــروه را از هالک شــدگان معرفــی کــرده و فرمودنــد: «هلــک فــی رجــالن، محــب غــال و 
مبعــض قــال» «در مــورد مــن دو گــروه بــه هالکــت افتادهــد: دوســت دار افراطــی و دشــمن 

کینه تــوز». 
ب) عوامــل نفــوذی دشــمن: از آن جــا کــه تعبیــر غلو آمیــز از ســویی موجــب اتخــاذ 
موضــع منفــی برخــی از شــنودگان در برابــر اخبــار و روایــات گــزارش شــده از آن گوینــده 
ــه او  ــق از ناحی ــخنان ح ــایر س ــردن س ــز باور نک ــای او، و نی ــاد از گفته ه ــلب اعتم و س
شــده و از ســوی دیگــر موجــب دودســتگی و اختــالف در میــان افــراد جامعــه و زمینه ســاز 
فرو پاشــی آن می شــود. بنابرایــن بعیــد نیســت برخــی عوامــل نفــوذی دشــمن، به ویــژه 
زندیقــان کــه پوشــش مســلمانی در آمــده و گاه تحــت حمایــت حاکمــان جــور و همســفره 
ــا  ــد، به ظاهــر، به نفــع مخالفــان خــود (اهــل بیــت(ع) )بزرگ نمایــی کننــد، ی ــان بودن آن
ــده اند  ــر ش ــندگان متذک ــی نویس ــن رو، برخ ــوند. از ای ــادمان ش ــب ش ــردن رقی ــو ک از غل
کــه سیاســتمداران و حاکمــان، وقتــی نتوانســتند عقایــد ائمــه اطهــار(ع) را از بیــن ببرنــد، 
بــه پشــتیبانی و حمایــت غالیــان روی آوردنــد تــا بدین ســان از جایــگاه ایشــان بکاهنــد. 
جدایــی بعضــی از اصحــاب ائمــه(ع) از جمــع یــاران ایشــان و وضــع حدیــث و انتســاب 
آن بــه ائمــه در برخــی مــوارد بــه ایــن علــت بــوده کــه آنــان نســبت بــه اســالم کینــه 
داشــته اند و نســبت بــه اهل بیــت(ع) دشــمن و بــا حرکــت اصالح گرایانــه آنــان و 
ــرای کاســتن از اعتبارشــان  ــد. به همیــن دلیــل، ب تأثیر گذارشــان ســخت مخالــف بوده ان
و بــا نقشــه قبلــی و بــا پشــتیبانی کســانی کــه چنیــن ضربــه ای بــه ائمــه (ع) برایشــان 
ــل  ــو و تعام ــث و گفت و گ ــاز بح ــای ب ــد؛ ج) فض ــو زده ان ــه غل ــت ب ــوده، دس ــایند ب خوش
فرهنگــی: امــکان تعامــل و تعاطــی فکــری و فرهنگــی میــان مســلمانان از فــرق گوناگون، 
ــف،  ــای مختل ــان و تمدن ه ــا و ادی ــلمانان از فرهنگ ه ــا غیر مس ــلمانان ب ــن مس هم چنی
ــترش آن  ــق و گس ــا تعمی ــو، ی ــه های غل ــه اندیش ــو از جمل ــه های ن ــروز اندیش ــب ب موج
ــو از نمود هــای اندیشــه مســیحی  ــد غل ــان کــه برخــی اشــاره کرده ان شده اســت. هم چن
اســت و احتمــال دارد گســترش آن در چهــره نوینــش، از روزگار امــام چهــارم(ع) 
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ــه  ــد یافتگان کوف ــن دو از رش ــته اند و ای ــاب داش ــاگرد او ابو الخط ــعید و ش ــن س مغیرة ب
بودنــد و در حیــره (بخشــی از غــرب عــراق و کوفــه) نصرانیــان و دیر هــای رهبانــی آن هــا 
ــان: برخــی متذکــر شــده اند کــه کتــب ســیره و  وجــود داشــتند؛ د) ظلــم و ســتم اموی
ــه دســت  ــام نخســت ب ــات ســه ام ــان حی ــو در زم ــان غل ــر نشــانی از جری ــخ، کمت تاری
ــر  می دهنــد، امــا پــس از شــهادت امــام ســوم و قیــام توابیــن و ســتم های وارد شــده ب
ــی و  ــرایط فرهنگ ــود ش ــوارج و وج ــانیه و خ ــه و کیس ــای زیدی ــت(ع) و قیام ه ــل بی اه
اجتماعــی، اندیشــه غلــو، یعنــی خــدا شــمردن حضــرت علــی(ع) یــا اعتقــاد بــه حلــول 
جــزء الهــی در ایشــان یــا برخــی رهبــران، نــزد بعضــی از گروه هــای مســلمان بــه ظهــور 
ــان  ــ ) موالی ــد؛ ه ــه ش ــه کار گرفت ــی ب ــه ای سیاس ــوان حرب ــز به عن ــواردی نی ــید و م رس
فــارس: برخــی بــر ایــن عقیده انــد کــه موالیــان فــارس از محیــط قدیــم خــود، اندیشــه 
پرســتش پادشــاهان و خدا انــگاری آنــان را بــه ارث بــرده بودنــد. آن هــا بخــش عمــده ای 
از گــردن نهــادگان بــه تشــیع، در نخســتین مراحــل تاریخــی ایــن مذهــب بودنــد. ایــن 
ســخن تــا انــدازه ای صحیــح به نظــر می رســد؛ چرا کــه بســیاری از ایرانیــان کــه در ابتــدا 
ــالم را  ــاز اس ــی ب ــا آغوش ــد، ب ــده بوده ان ــان را دی ــان آن ــلمانان و حاکم ــتی مس ساده زیس
ــژادی  ــا روی کار آمــدن بنی امیــه و حکومــت پادشــاهی و تبعیــض ن پذیرفتنــد؛ لکــن ب
آنــان و ارائــه چهــره ای نا خوشــایند از اســالم، در دل پشــیمان گشــته و تمــام تــالش خــود 
ــراب به هــر  ــودی اع ــی و ناب ــدرت و عظمــت تمــدن ایران ــه آن اوج ق ــرای باز رســیدن ب ب
وســیله ممکــن را، بــه کار گرفتنــد. از ایــن رو بعیــد نیســت کــه عــده کثیــری از آنــان یــا 
ــر حکومــت جــور و نژاد پرســت  اهــل بیــت(ع) کــه نمــاد مقاومــت و مظلومیــت در براب
ــان دل در گــرو اهل بیــت(ع) گذاشــته  ــد، همــراه گشــته باشــند، لکــن برخــی از آن بودن
ــود  ــوی خ ــای مان ــاس آموزه ه ــر براس ــی دیگ ــد و برخ ــت یافتن ــالم هدای ــال اس و به دنب
ســعی در تقویــت ایــن جبهــه، بــر ضــد حاکمــان ظالــم عــرب کردنــد، بــدون این کــه در 
دل بــه اهــداف اهــل بیــت(ع) ایمــان داشــته باشــند. آنــان در واقــع زندیقانــی بودنــد کــه 
در پوشــش ظاهــری اســالم، بــه مقابلــه بــا اســالم برخاســتند و بــه غــالت مشــهور شــدند. 

برخی اقدامات غالیان تأثیر گذار در تفسیر 
ــه  ــردازد ک ــان می پ ــات غالی ــته از اقدام ــی آن دس ــه بررس ــش ب ــن بخ ــده در ای نگارن
در زمینــه تفســیر قــرآن کریــم تأثیــر بیشــتری داشــته اند، کــه ایــن امــر مــا را در شــناخت 

ــد.  ــاری می نمای بهتــر جریانــی سیاســی از غالیــان نیــز ی
1. جعــل حدیــث: مهم تریــن اقدامــی کــه غالیــان بــرای ترویــج عقایــد باطــل خــود، 
به طــور گســترده بــه آن روی آوردنــد، جعــل حدیــث و وارد کــردن مخفیانــه آن احادیــث 
در میــان روایــات صاحبــان کتــاب از اصحــاب ائمــه اطهــار (ع)، بــود. بدیهــی اســت اگــر 
ــد  ــود، آرا و عقای ــان نب ــناخت غالی ــه ش ــبت ب ــار(ع) نس ــه اطه ــنگری های ائم ــن روش ای
ــم تفســیر از  ــان به واســطه جعــل احادیــث منتشــر می شــد و از آن جــا کــه عل فاســد آن
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علــم حدیــث منفــک و جــدا نبــوده ایــن احادیــث جعلــی، پایــه تفســیر صحیــح از آیــات 
ــرد.  ــز از بیــن می ب ــم را نی ــرآن کری ق

ــزاری  ــوان اب ــتی، به عن ــری و کم پرس ــهوت رانی، اباحی گ ــری: ش ــج اباحی گ 2. تروی
ــه کار  ــف ب ــای مختل ــه روش ه ــان ب ــط غالی ــتر، توس ــان بیش ــب حامی ــرای جل ــد ب کار آم
گرفتــه شــد، کــه بــه ایــن وســیله توانســتند برخــی مــردم کم ظرفیــت و بیبنــد و بــار و 
برخــی از راویــان احادیــث غافــل و یــا دنیا طلــب و یــا شــهوتران را بــه دور خــود جمــع 
نماینــد. غالیــان، در ترویــج اباحی گــری، معرفــت امــام و رهبــر (معمــوالً همــان رهبــران 
ــام  ــس ام ــده اند: هر ک ــد ش ــرار داده و معتق ــرع ق ــکام ش ــام اح ــن تم ــالة) را جایگزی غ
ــرع از او  ــکام ش ــه اح ــد و هم ــد بکن ــت، می توان ــر کاری خواس ــناخت، ه ــر را ش و رهب

ــود.   ــته می ش برداش
به نظــر می رســد دسیســه ها، ترفند هــا و تبلیغــات ســوء جریــان غالیــان، ( کــه هیــچ 
ــد،) در  ــه آن تظاهــر می کردن ــا اســالم و مســلمین نداشــتند، به جــز این کــه ب نســبتی ب
ــا حــدودی) کارگــر افتــاد و برخــی از مســلمین (و حتــی راویــان  شــأن اهل بیــت(ع) (ت
حدیــث) را بــا خــود همــراه ســاخته و در ورطــه هالکــت خــود غــرق نمــود؛ به گونــه ای 
کــه زمینــه ای را ایجــاد کرده اســت تــا برخــی تفاســیر و تأویــالت آیــات در تفســیر شــیعه، 
در خصــوص اهل بیــت(ع) و دشــمنان ایشــان محصــور شــود. ( در برخــی روایــان تفســیری 
و تأویلــی شــیعه در تعییــن مصادیــق آیــات، بــه مصادیــق بــارز اکتفــا شــده) و مهم تــر 
ــه جرگــه احادیــث  ــی ســاختگی و دروغیــن ب ــات تفســیری و تأویل این کــه برخــی روای
ــاخته  ــم س ــیعه را فراه ــد ش ــر ض ــمنان ب ــام دش ــات اته ــه و موجب ــت(ع) راه یافت اهل بی
ــه،  ــه ایــن بهان ــا ب ــه ای کــه مستمســک و بر چســب خوبــی پیــدا کردنــد ت اســت؛ به گون
شــیعه را بــه غالی گــری متهــم نمــوده و افــکار عمومــی ســایر مســلمانان را فریــب داده و 
بــه ســرکوب شــیعه بپردازنــد. بنابرایــن آشــنایی مفســران و محدثــان عالی قــدر اســالم، 
اعــم از شــیعه و ســنی، بــا اقدامــات و اهــداف غالیــان امــری ضــروری به نظــر می رســد، 
ــده و پیامد هــای  ــه دور مان ــان ب ــات ســاختگی آن ــا بدین وســیله از ورطــه پذیــرش روای ت
اتهــام بی اســاس بــر برخــی راویــان دیگــر را بی اثــر نماینــد. نگارنــده پیشــنهاد می کنــد: 
لجنــه ای علمــی از ســوی دانشــمندان شــیعه و ســنی، در جهــت تقریــب بیشــتر مذاهــب 
تشــکیل شــود و روایاتــی را کــه ممکــن اســت تحــت تأثیــر غالیــان بــه کتــب روایــی و 
تفســیری ایشــان ســرایت کــرده باشــد، اســتخراج نمــوده و معرفــی نماینــد، تــا زین پــس 
بهانــه از دشــمنان دانــا و دوســتان غافــل گرفتــه شــود و دیگــر نتواننــد بــا سوء اســتفاده 
از این گونــه روایــات و ایــراد ســخنان نــاروا، بــه وحــدت مســلمین خدشــه وارد نماینــد. 

ارزیابی
ــون به صــورت مســتقل  ــه شده اســت، تا کن ــدان پرداخت ــاب ب ــن کت موضوعــی کــه در ای
مــورد بررســی قــرار نگرفته اســت؛ از ایــن رو منبــع مســتقلی بــرای آن وجــود نــدارد. با توجه 
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بــه این کــه، در ایــن کتــاب ســه جریــان مهــم (مکتــب خلفــا، زندیقــان و غالیــان) مــورد 
ــای  ــات در کتاب ه ــن جریان ــه ای ــرد ک ــان ک ــد خاطر نش ــرد، بای ــرار می گی ــی ق بررس
ــورد  ــتقل م ــورت مس ــی، به ص ــا حدیث ــی و ی ــای تاریخ ــی کتاب ه ــل و برخ ــل و نح مل
ــر تفســیر مفســران،  ــد، لکــن از جهــت تأثیر گــذاری ب شناســایی و بررســی قــرار گرفته ان
در هیچ یــک از آن هــا بــه ایــن جریانــات پرداختــه نشــده و اقدامــات آنــان از ایــن منظــر 
مــورد کاوش قــرار نگرفته اســت؛ به عنــوان مثــال در مــورد مکتــب خلفــا، مرحــوم عالمــه 
عســگری در معالــم المدرســتین بــه برخــی از اقدامــات ایــن مکتــب پرداختــه، لکــن تأثیر 
اقدامــات ایــن جریانــان بــر تفســیر مفســران را به خوبــی مــورد توجــه قــرار نداده اســت. 
در مــورد غالیــان نیــز پایان نامــه کارشناســی ارشــد بــا نــام «غــالت و تأثیــر آن در افــکار، 
عقایــد و تاریــخ شــیعه» توســط نعمــت اهللا صفــری در مرکــز تربیــت مــدرس دانشــگاه قــم 
در ســال 1374 شمســی، تدویــن شده اســت، کــه بیشــتر بــه مســائل تاریخــی و کالمــی 
ــه  ــام «زندق ــا ن ــردازد. هم چنیــن در مــورد زندیقــان، پایان نامــه کارشناســی ارشــد ب می پ
در قــرون نخســتین اســالمی» توســط محمد تقــی اســماعیل پور در ســال 1370 شمســی 
در مرکــز تربیــت مــدرس دانشــگاه قــم تدویــن شده اســت کــه پیشــینه تاریخــی زندیقــان 
ــان،  پیــش از اســالم و مفهوم شناســی ایــن واژه در دوران اســالمی و مســائل تاریخــی آن
پرداخته اســت. مؤلفــان کتاب هــای التفســیر و المفســرون و تاریــخ تفســیر نیــز به طــور 
پراکنــده و اجمالــی در میــان بحث هایــی ماننــد «جمــع و تدویــن قــرآن و اســرائیلیات» 
و «علــت منــع تدویــن حدیــث» و ... بــه ایــن موضــوع اشــاراتی داشــته و همــه آن هــا بــه 
ــه  ــوط ب ــتقل و مبس ــور مس ــون به ط ــن تا کن ــد، لک ــف بوده ان ــوع واق ــن موض ــت ای اهمی
ــوع  ــن موض ــز، ای ــه نی ــود در این زمین ــع موج ــایر مناب ــت. در س ــه نشده اس آن پرداخت
ــع  ــان مناب ــار از می ــرای اولین ب ــاب ب ــن کت ــوده، و ای ــه نب ــورد توج ــتقل م ــورت مس به ص
متعــدد، مطالــب متنــوع تاریخــی، سیاســی، تفســیری، فقهــی، کالمــی و حدیثــی را تحت 

ایــن عنــوان، گــرد آوری و عرضــه می نمایــد. 
ــل و  ــی و مل ــی، حدیث ــای تاریخ ــان کتاب ه ــدا از می ــش، ابت ــن پژوه ــده در ای نگارن
ــک از  ــه در هیچ ی ــه دریافت ــرار داده و در نتیج ــه ق ــورد مطالع ــات را م ــن جریان ــل، ای نح
ــی  ــا نگاه ــا ب ــیر و ی ــر تفس ــذاری ب ــرش تأثیر گ ــا نگ ــات ب ــن جریان ــه ای ــع، ب ــن مناب ای
صحیــح و دقیــق نگریســته نشــده و اقدامــات آنــان از این منظــر مــورد بررســی دقیــق قــرار 
نگرفته اســت. در ابتــدای هــر فصــل از ایــن کتــاب، بحــث مســتقلی را در جریان شناســی 
قــرار داده اســت؛ به عنــوان مثــال در مــورد مکتــب خلفــا و اثبــات این کــه اقدامــات آن هــا، 
سیاســی و در جهــت تقویــت پایه هــای حکومت شــان بوده اســت، به طــور کلــی از 
ــبرد  ــه آن در پیش ــان و نتیج ــات آن ــی اقدام ــی بررس ــت: یک ــتفاده کرده اس دو روش اس
ــان و دیگــری، معرفــی ارتبــاط نزدیــک چهره هــای سر شــناس و دانشــمندان  اهــداف آن
ــت  ــا در جه ــان و ی ــت حاکم ــت حکوم ــب تقوی ــه موج ــوی ک ــان؛ به نح ــا حاکم ــان ب آن
ــژه تفاســیر روایــی  ــع تفســیری به وی ــه مناب ــان بوده اســت. ســپس ب اهــداف سیاســی آن
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ــود و  ــات ب متقــدم شــیعه و ســنی، مراجعــه کــرده و هر کجــا کــه ذکــری از ایــن جریان
ــود، اســتخراج کــرده و مــورد تحلیــل و بررســی  ــان مطــرح ب ــا عقیــده ای از عقایــد آن ی
ــورت  ــه به ص ــق، روش کتابخان ــن تحقی ــده در ای ــن، روش نگارن ــت. بنابرای ــرار داده اس ق

اســتنباطی و تحلیلــی اســت. 
تاریخی بــودن موضــوع نگارنــده را بــه کتــب تاریخــی و ســیره های متقدمــان چــون 
ــه  ــازد، ک ــون می س ــام رهنم ــیره ابن هش ــدی 207 ق .) و س ــر واق ــازی، محمد بن عم مغ
ــواب ســیره  مورخــان و سیره نویســان متأخــر و حتــی نویســندگان کتــب حدیــث، در اب
و تفاســیر شــیعه و ســنی از آن هــا اســتفاده نموده انــد و کتاب هــای دیگــر تاریخــی کــه 
ــد طبقــات ابن ســعد،  ــه تألیــف شــده اند؛ مانن ــان آل بوی ــا زم اغلــب در دوره عباســیان ت
تاریــخ یعقوبــی، تاریــخ طبــری و تاریــخ ابن اثیــر و ... نیــز کــه به عنــوان منابــع اولیــه ایــن 
ــن  ــت. بنابرای ــه شده اس ــنی پذیرفت ــیعه و س ــمندان ش ــیاری از دانش ــان بس ــته در می رش
ــار و مســائل تاریخــی اســتخراج و  ــع، اخب در ایــن کتــاب ســعی شده اســت از ایــن مناب
تطبیــق شــود. روشــن اســت کــه اســتفاده از ایــن منابــع، دلیلــی بــر صحیــح دانســتن 
هــر آن چــه در آن هــا هســت، نیســت. از ســایر کتاب هــای تاریخــی متأخــر، چــون: تاریــخ 
ــای  ــکات و تحلیل ه ــوده و از ن ــل نب ــز غاف ــان و ...  نی ــول جعفری ــالم از زس ــی اس سیاس
ــه تفاســیر  ــز آن چــه کــه ب ــز بهــره برده اســت و در مــورد مســائل تفســیری نی آن هــا نی
ــتفاده  ــر دو ـ اس ــنت ـ ه ــل س ــیعه و اه ــی ش ــع روای ــت، از مناب ــوط بوده اس ــی مرب روای
ــان و  ــن و البره ــی و نور الثقلی ــیر قم ــی، تفس ــرات کوف ــیر ف ــد: تفس ــت؛ مانن نموده اس
ــی و بحــر  ــری کوف ــدم، چــون تفســیر حب ــی متق ــژه تفاســیر روای ــور و به وی ــدر المنث ال
العلــوم ســمرقندی و ... در مــورد تحلیل هــای تفســیری نیــز از تفســیر المیــزان (از تفاســیر 
ــیر  ــن از  تفس ــای آن و هم چنی ــودن تحلیل ه ــودن و به روز ب ــت جامع ب ــه عل ــیعه) ب ش
کبیــر (مفاتیــح الغیــب) فخــر رازی (از تفاســیر اهــل ســنت)، بیشــتر اســتفاده کــرده و از 
ســایر تفاســیر شــیعه و ســنی نیــز بهــره برده اســت. نگارنــده ابتــدا بــه تبییــن مفــردات 
ــات سیاســی و  ــه شناســایی جریان ــدای هــر فصــل ب ــه و ســپس در ابت موضــوع پرداخت
فکــری پرداختــه و ســپس اقداماتــی را کــه ایــن جریانــات ترتیــب داده انــد، بررســی نموده 
تــا بــه این وســیله میــزان تأثیــر اقدامــات آنــان بــر تفســیر مفســران را دریابــد و بعــد از 
آن، برخــی تفاســیری را کــه از اقدامــات آن جریانــات متأثــر شــده اند، ذکــر کرده اســت. 
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چکیده
هـدف از ایـن جسـتار نقد کتـاب باستان شناسـی و جغرافیـای تاریخی قصص قرآن اسـت؛ روش، 
مطالعـه توصیفـی تجربـی بوده اسـت، جامعـه هـدف درطـول تاریـخ باسـتان اسـت بـا تأکیـد بر 
تاریـخ پیامبـران، ابزارهـای تحقیـق: یافته هـای باستان شناسـی و کشـفیات، ریتون هـا، لوح هـا، 
از  اسـتفاده  به معنـای  لزومـاً  باستان شناسـی  علـم  نبـود   .1 یافته هـا  می باشـند؛  و...  کتیبه هـا 
اسـرائیلیات نیسـت؛ 2. اسـتفاده از یافته های باستان شناسـی بسـیاری از منابع حدیثی را از ظن 
وگمـان خـارج می کنـد؛ 3. تاریخچه کهن شـهر کوفـه پیش از اسـالم و به ویژه در زمـان پیامبران 
اولوالعـزم تـا ایـن لحظـه قابـل اثبـات نیسـت؛ 4. زادگاه زرتشـت در آذربایجـان در گـرو پذیـرش 
منابـع ساسـانی اسـت؛ 5. تعـداد زیاد پیامبـران مدفون در ایران قابل اثبات نسـبی بـوده و برخی 
از آن هـا معتبـر و تعـدادی نیـز غیر معتبرنـد؛ 6. گاه شـماری تاریـخ نگارش نامه هـای پیامبـر بـه 

سـران کشـورها بـا گزارش هـای رایـج در تضاد اسـت.

کلیدواژه
قرآن کریم، باستان شناسی، توفان نوح، پیامبران یهود، نامه های پیامبر(ص).

مقدمه
صرف نظـر از تفـاوت دیدگاه هـای دانشـمندان اسـالمی در برداشـت های علمـی از قـرآن 
کریـم، نویسـنده ایـن پژوهـش ضمـن بـاور بـه تمـام اعتقـادات دینـی وحدیثـی، تنها با 
نـگاه علـم باستان شناسـی و تاریـخ باسـتان در صـدد نقد دیدگاهـای مؤلف کتـاب بوده و 
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نقـد ایـن کتـاب، العیـاذ بـاهللا به معنی نقد معجـزه جاویـد و کالم الهی یعنی قـرآن کریم 
نیسـت. به همین منظـور در حـدود بیسـت نقـد و بررسـی و پاسـخ ارائـه شده اسـت. ایـن 
جسـتار به معنـی زیـر سـؤال بردن تالش های نویسـنده نبـوده، بلکه کتاب دارای محاسـن 
زیـادی اسـت و در نـوع خـود از پیشـگامان کارهـای تطبیقـی قـرآن و باستان شناسـی 
اسـت. امـا به هـرروی خالی از اشـکال نبوده اسـت. جـا دارد تـا از زحمات اسـتاد گران قدر 
دکتـر هوشـنگ صادقـی کـه مشـاوره ایـن جسـتار را پذیرفتنـد نهایـت سـپاس گزاری را

بنمایم.

1. نبود علم باستان شناسی عاملی برای پرداختن به اسرائیلیات
ازآن جاکـه در زمـان گذشـته باستان شناسـی کمتر موردتوجه بود، متأسـفانه بسـیاری از 
مفسـرین بـه افسـانه ها و اسـاطیر کتاب هـای پیشـین [احتمـاالً منظـور بایـد داسـتان ها 

و میتوخت هـای ایرانـی باشـد] و اسـرائیلیات روی آوردنـد. (بی آزارشـیرازی،1380: 4).
سـؤال: اصـوالً ایشـان می بایسـت نخسـت بـه تفاوت هـای قصـص اسـرائیلی و قـرآن 
می پرداختنـد و بعـد اظهارنظـر می کردنـد. تـازه می بایسـت روشـن کننـد چـه مطلبـی 

بیشـتر یـا کامل تـر از اسـرائیلیات بوده اسـت... .1

2. مومیایی فرعون
قرآن به بعضی از آن ها مانند جسد باقی مانده فرعون... تصریح کرده... (همان، 5).

توضیـح: این کـه اجسـاد مومیایی شـده فراعنـه در تمـام اعصـار تاریخ مورد دسـتبرد 
گوردزدهـا بـوده امـر مسـلمی اسـت. پـس در هـر دوره ای از چنـان اجسـادی اطالعاتـی 
داشـته اند. تـازه خـود ایشـان هـم در ص 6 س6 بـا نقـل قولـی بـه ایـن مطلـب اشـاره 

می کننـد کـه بـرای به دسـت آوردن گنجینه هـا... ماننـد مصـر کاوش می کننـد.

 ،(1393) عبدالکریــم.  شــیرازی،  بــی آزار   ■
باستان شناســی و جغرافیای تاریخی قصص قرآن، 

تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
شابک: 9ـ919ـ430ـ964ـ978
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نقدى بر کتاب باستان شناسى و جغرافیاى تاریخى قصص قرآن از منظر تاریخ و باستان شناسى

3. توفان نوح
صفحـه 5: آورده می شـود کـه دانشـمندان محل طوفان نـوح و زادگاه حضـرت ابراهیم را 
کشـف کردنـد؛ در ص 7 می نویسـند کـه محـل فرود کشـتی نوح بـا آیات قـرآن منطبق 
نیسـت؛ در ص 12 آخـر می نویسـند: «... بعضـی از حقایـق طوفان نوح هم روشـن شـد».

توضیـح: سـنت تاریخی توفان بـزرگ را نه تنها با آب گرفتگی، حـوادث طبیعی در نظر 
می گیـرد، بلکـه نفـوذ راهزنـان. حتـی دشـمنان می توانند به عنـوان «سـیل، آب گرفتگی» 
نامیـده شـوند. به نظـر می آید همـۀ روایات دربـاره توفان برگرفته از داسـتان بسـیار کهن 
سـومری توفـان بـزرگ اسـت2 کـه درعین حالی کـه بن مایـۀ نابودی زمیـن و انسـان ها بر 
اثـر توفـان جهـان گسـتربزرگی، به ویژه ناشـی از روایـات خاورمیانه اسـت. روایـت توفان 
بـزرگ سـومری بـا پهلـوان Ziusudra از Šuruppak، به طـور ناقـص و نامنظم بر جای 
مانده اسـت؛ اندکـی متأخر حماسـۀ بابلی کهن Atram-Ḫasīs اسـت کـه در آن نابودی 
نـوع انسـان در ابتـدا بـرای خدمت گـزاری آفریـده شده اسـت، بعـداً برهم زننـدۀ آرامـش 
خدایـان را بـر اثـر توفان شـرح می دهد. اَتَرم با هشـدار خـدا Enki/Ea قایقی می سـازد، 
خـود و خانـواده اش و جانـوران را به دلیـل توفـان هفـت روزه نجـات می دهـد تـا این کـه 
دوبـاره بـه خشـکی می رسـند. اتـرم پهلـوان لـوح ناقـص اوگاریـت (حـدود 1300ق.م) 
نیـز هسـت. برخـالف ایـن، پهلـواِن تحریـر جامـع در یـازده لـوح به جامانـدۀ نوآشـوری 
گیـل گمـش، Utnapištim نـام دارد. در این جـا نیـز قهرمـان توسـط Ea از توفـان 
مطلـع می شـود، بعـد توصیـف دقیـق کشـتی به دنبـال می آیـد، نابـودی زمیـن به طـور 
 Niṣir مشـروح شـرح داده می شـود. گـزارش پایـان توفـان، پهلوگرفتن کشـتی در کـوه
در کردسـتان، مشـابه با توفان نوح سـفر پیدایش (Gen 6, 7) اسـت. بروسـوس3 که از 
منابـع بابلی اسـتفاده کـرده، از انتقـال Xisuthros (کـه با Utnapištim یکی اسـت) 
خبـر می دهـد. توفـان در توصیـف4 دوکالیـون و هم چنیـن در تفکـر معـروف فیلسـوف 

یونانی کاتاکلیسـموس، تـداوم دارد.5
توضیـح: «می گوینـد» و «نقـل کرده انـد» کـه دلیـل نیسـت. امـا این که زمانـی توفانی 
بزرگ برطبق الواح سـومری روی داده اسـت حرفی در آن نیسـت. اما در روایات سـومری 
هـم توفـان پیـش از دورۀ تاریخـی بوده اسـت که حتی فهرسـت شـاهان سـومر، شـاهان 
را تـازه پـس از توفـان بـزرگ از آسـمان بـر زمیـن مـی آورد. این کـه در لوحـی سـامی 
چنـان مطالبـی نوشـته شـده باشـد، دور از منطـق اسـت، زیـرا اول بـار سـومریان آن را 
مطـرح کرده انـد. چنان چـه سـامیان پسـان تر، آن گاه کـه وارد بین النهریـن شـدند و خط 
و نوشـته را از سـومریان برگرفتنـد، طبعـاً آن هـا را بـه زبان خـود ترجمه کردنـد. ازجانب 
دیگـر فروبـوم بین النهریـن منطقـه ای پسـت و همـوار اسـت کـه دارای ارتفـاع چندانـی 
نیسـت، ولـی هر چقـدر بـه طرف شـمال برویم بـه کوهسـتان های توروس (شـرق ترکیه) 
و زاگـرس می رسـیم، یـا به عبـارت دیگـر، اگر کشـتی بخواهـد از جنوب به طرف شـمال، 
یعنـی دامنـۀ آرارات بـرود، حداقـل نیـاز به 1500 متـر باال آمدن سـطح آب دارد تا چنان 
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نقد آثار جدید

کشـتی ای در آن جهـت بادبـان برافـرازد. از دیگرسـو آبـی در چنـان ارتفاعی می بایسـت 
در مناطـق ایـران و غیـره الیه هـای رسـوبی بر جـای گذاشـته باشـد کـه البتـه چنـان 
الیـه ای در مناطـق مرتفع ایران و شـمال عراق کشـف نشده اسـت. از این رو توفـان در واقع 
آب گرفتگـی وسـیعی در اواخـر دوران یخ بنـدان در میان رودان بوده اسـت. ولی دو مسـئله 
را در چنیـن مـواردی بایـد از هم جـدا کرد: الف) درمورد مسـائل اعتقـادی نباید به دنبال 
دلیـل و برهـان باستان شـناختی گشـت و بهتـر آن اسـت کـه بـرای نگاه داشـت حرمـت 
مطلـب از تقـال و کوشـش در جهـت مدلل کـردن چنـان مبحث هـای خودداری کـرد؛ ب) 
یـا اقـدام بـه اسـتدالل برمبنـای یافتـه و داده هـای تاریخـی و باستان شـناختی کـرد که 
در این صـورت بایـد شـرایط جغرافیایـی، تاریخـی، زیسـت محیطی و اقلیمـی و محدودیت 
انسـان آن دوره مراعـات شـود و گرنـه همیـن می شـود کـه اسـتدالل ها بـه می گوینـد و 

گفتـه می شـود و غیـره فرومی کاهـد.6

4. آدم و حوا از نظر باستان شناسی
نویسـنده کتـاب معتقـد اسـت آدم وحـوا از نظـر باستان شناسـی در بین النهریـن بوده اند 

و داسـتان بهشـت عـدن در آن منطقـه رخ داده اسـت (همان، 19).
توضیـح: این کـه خلقـت انسـان در کتـب ادیـان مختلـف چگونـه بیـان شده اسـت، 
مسـئله ای اسـت کـه بـه اعتقـاد مربـوط می شـود. امـا آن چـه باستان شناسـی مـی کاود، 
بیشـتر مربـوط به اشـیای مادی اسـت کـه کاوش گر می کوشـد برمبنای آن هـا روند تطور 
تاریـخ انسـان را توضیـح دهـد. ازایـن رو، تلفیق این دو محل مناقشـه دانشـمندان اسـت، 
زیـرا کتاب هـای دینـی از خلقـت تک انسـان، یا به عبارت دیگـر، از زوج زن و مرد سـخن 
می گوینـد، درحالی کـه باستان شناسـی سـیر تطور نژاد انسـانی و گونه هایـش را پی گیری 
می کنـد. البتـه ادعـای ایشـان دال بـر این کـه گزارش هـای باستان شناسـی حاکـی از آن 
اسـت کـه داسـتان آدم و حـوا واقعیـت داشـته و از ایـن منطقـه نشـئت گرفته اسـت، 
به خودی خـود گویـای هیـچ مطلبـی نیسـت. این کـه داسـتان خلقـت در ایـن منطقـه 
پرورانـده شده اسـت، حرفـی نیسـت، زیـرا انسـان آن اعصـار چنـان جاهای دوردسـتی را 
نمی شناخته اسـت. بـرای مثـال مصریـان اطالعـی از تخـم مـرغ، یـا به عبـارت دیگـر، از 
مـرغ و خـروس نداشـته اند. حتـی یونانیـان تازه در سـدۀ 5ـ6 ق.م با مرغ و خروس آشـنا 
 Toussaint,2009:) .شـده اند، زیـرا خـروس را پرنـدۀ مـادی (= پارسـی) می نامیدنـد

.(306
قطعـه سـفالی کـه تصویر مرد و زنـی را حدود 3700 ق.م یعنی پیش از 5700 سـال 

نشـان می دهـد که گویا بایـد آدم و حوا بوده باشـند.
توضیـح: نخسـت این کـه بایـد مـورد دومـی در رابطـه بـا این نوع سـفال نشـان داده 
شـود کـه اصـوالً چنان سـبک و داسـتانی وجـود داشته اسـت یا نـه. دو دیگـر این که باید 
ثابـت شـود کـه جعلی نیسـت، چراکه بسـیاری عتیقه فروشـان که بیشـترین هـم یهودی 
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بوده انـد، جـدا از سـود مـادی، برای اثبـات روایات تـورات اقدام بـه جعلیـات کرده اند. اما 
آن جاکـه بـه داسـتان خلقت انسـان مکتـوب در کتیبه های سـومریـ  کلدانی می رسـند، 
از « می گوینـد» سـخن می پراکننـد، یـا به عبـارت بهتـر، خـود ایشـان چنیـن نظـری را 
ضعیـف می داننـد کـه عبرانیـان ایـن داسـتان را از بابلیـان و سـومری ها برگرفته باشـند 

.(22 (همان، 
توضیـح: نخسـت این کـه قدیم تریـن روایـت از سومری هاسـت و بابلیـان نیـز آن را از 
سـومریان اخـذ کرده انـد. در ادامه ایشـان پس از سـیر و سـفری در سـیالن، سـرانجام بر 

آن هسـتند کـه بهشـت در بین النهریـن بوده اسـت. 

5. نیپور کهن ترین شهرجهان!!
این کـه باستان شناسـی ادعـا کنـد نیپور قدیم ترین شـهری اسـت کـه انسـان آن را بنیان 
کـرد، (همـان، 21) دور از داده ها و یافته های باستان شناسـی اسـت. زیرا نخسـت ایشـان 
بایـد مشـخص می کردنـد کـه منظورشـان از شـهر چیسـت؟ ظاهـراً منظور ایشـان جای 
بـاش انسـانی بوده اسـت کـه در ایـن مورد هـر باستان شناسـی می توانـد هر تپـه ای را که 

مـی کاود، قدیم تریـن جای بـاش بنامد.

6. کوفه از منظر باستان شناسی
گفته می شود که مسجد کوفه خانه و مصالی حضرت نوح بوده است (همان، 30).

توضیـح: کوفـه از نظر باستان شـناختی اصـوالً قدمتی ندارد، زیرا در جنگ مسـلمانان 
بـا ایـران (فتح مدائـن)7 اردوگاهی بوده که اعراب برپا داشـته بودند تا وظائف لجسـتیکی 
ایفـا کنـد کـه بیشـتر اسـیران جنگـی را گـذرا در آن جا نـگاه می داشـتند. از این جاسـت 
کـه کوفـه شـروع بـه شهرشـدن می کنـد. ایـن اسـت کـه از سـوی دشـمنان مختـار ادعا 
می شـد کـه در سـپاه گفت وگـو بـه زبان فارسـی فـراوان شـنیده می شـد. اگرچـه که در 
آن شـرایط مختـار راهـی جـز تکیـه بـر عجمان نداشـت. بـدون شـک این سـخن ناقض 
اهمیـت قدسـی شـهر کوفـه برپایـه احادیث و اجرای مراسـم زیـارت دوره توسـط زایران 
در مسـجد کوفـه نیسـت، ولی متأسـفانه یافته هـای باستان شناسـی تاکنون ایـن موضوع 
را تأییـد نمی کنـد، باشـد که در آینـده با کاوش های جدیـد از نظر علمی نیـز این مطلب 
تأییـد شـود. و یـا درمـورد نمازخوانـدن لـوط نبی در سـتون پنجم مسـجد کوفـه به نقل 
از منابـع حدیثـی همـه داده هـای جغرافیایی کوفه و غیـره، متعلق به پس از ورود اسـالم 
بـه ایـن مناطق اسـت و در چنـان تاریخی اصـوالً چنـان مکان هایی از نظر نـگارش تاریخ 

ثبت نشده اسـت (همـان، 73).

7. شهر اور و ابراهیم علیه السالم
این کـه اور پایتخـت ملتـی بزرگ بوده اسـت، چه ربطی بـه این دارد که حتمـاً زادگاه حضرت 

نقدى بر کتاب باستان شناسى و جغرافیاى تاریخى قصص قرآن از منظر تاریخ و باستان شناسى
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نقد آثار جدید

ابراهیم ـ علیه السـالم ـ در آن جاسـت و با تاریخ ذکر شـده تطابق دارد؟ (همان، 53).
توضیـح: دوران اولیـۀ بین النهریـن متشـکل از کشـور ـ شـهرها بـوده کـه هر یـک 
حومـۀ خـود را داشـته و هر شـهر دارای خدایـان خاص خود بوده اسـت. در واقع هر شـهر 
پایتخـت خـودش بوده اسـت: کیـش، اور، اوروک، ورکا و غیـره. امـا آن چـه بعدهـا اتفـاق 

افتـاده مربـوط به بعدهاسـت.
در ادامـه می گویـد: راولینسـون بـا خواندن خطوط میخـی و مطالعه دقیـق در کتیبه 
گنج نامـه... موفـق شـد نقطـه ای را کـه شـهر اور در آن واقـع شـده بـود، بخوانـد (همان، 

 .(54
توضیـح: البتـه اور در کل کتیبه هـای هخامنشـی فقـط دوبـار ذکر می شـود. یکی در 
منشـور کـوروش و دیگـری کتیبـه بیسـتون (لوکـوک، 1386: 209 و 243) و این کـه از 
ایـن دو کتیبـه بـه محل دقیـق اور رسـیده اند، گنگ اسـت و احتیاج به توضیح بیشـتری 
داشته اسـت. با توجـه بـه کشـفیات باسـتان شناسـان و بررسـی تطبیقـی تواریـخ به طـور 
تقریـب قـرن 20 قبـل از میـالد را به عنـوان تاریخ تولد حضـرت ابراهیـم(ع) می توان ذکر 

کـرد. برخـی آن را دقیق تـر در 1996ق.م می داننـد (همـان، 55).
توضیـح: امـا ایشـان در ص130 کتاب خـود، ورود ابراهیم ـ علیه السـالم ـ را به مصر، 
مقـارن حکومـت نخسـتین فرعـون سلسـلۀ دوازده فراعنـه (یعنـی: 1991ـ1786ق.م) 
و بـه روایتـی سـلطنت هکسـوس ها دانسـته اند (یعنـی: سلسـلۀ پانزدهـم و شـانزدهم، 
1720ـ1570ق.م). پـس اگـر ورود ایشـان به مصر مقارن سـدۀ 20ق.م باشـد، پس دوره 
هکسـوس ها کـه حـدود چهارصد سـال پسـان تر اسـت، بی ربـط می نمایـد، چرا کـه دورۀ 
هکسـوس ها فاصلـۀ چهارصدسـاله بـا تاریـخ عنوان شـدۀ خـود ایشـان دارد کـه 1996 را 

می کنند. ذکـر 
کلمه اور مانند واژه آزر به معنای آتش است (همان، 58).

توضیح: نخسـت این که اور واژه ای سـومری به معنای سـگ و شـالوده اسـت.8 دو دیگر 
هنـد و اروپاییـان دو واژه بـرای آتـش داشـتند: آگنی و پـور9. واژه پور در زبان هـای ایرانی و 
هنـدی مشـاهده نشده اسـت، بلکـه در یونانـی و التین (هم چـون fire, Feuer انگلیسـی و 
آلمانـی) و غیـره. امـا واژۀ آگنـی اگرچه تـا اواخر دوران مادهـا در میان ایرانیـان قابل اثبات 
اسـت، ولـی بعـداً در هیچ جـا نشـانی از آن موجـود نیسـت (آلتهایـم، 1388: 137ـ139). 
احتمـاالً با زرتشـت واژۀ اوسـتایی آتـرش و آتر و غیره بـرای آتش به کار برده می شـود. این 
واژه در هنـدی باسـتان موجـود نیسـت بلکـه واژۀ اگنـی هنـوز هـم تـداوم دارد. به هرحال، 

معلـوم نیسـت ایشـان این اطالعـات خـود را از کجا کسـب کرده اند.

8. آزر
ایشـان می گوینـد کـه آزر واژه ای باسـتانی به معنـای آتـش اسـت. ایرانیـان، کلدانیـان و 

آشـوریان... آن را به همیـن نـام می نامیدنـد (همـان، 57).
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توضیـح: این کـه آزر هـم در زبـان ایرانیـان و هـم کلدانیـان و آشـوریان به معنـای 
 Bruno) به معنـای آتش اسـت išātu آتـش باشـد، نادرسـت اسـت. زیـرا در زبان اکـدی
در  سـده 20ق.م  در  هندواروپاییـان  این کـه  دوم   .(Meißner. Prof. 1967. S. 151
غـرب آسـیا نبوده انـد تـا چه برسـد بـه ایرانیـان. تازه آذر اسـت نـه آزر، که تلفـظ پهلوی 

پسـان تر آتـور، آتـرش و غیـره اسـت کـه در چنـان تاریخـی غیرقابـل تصور اسـت.

9. اهللا
قبایـل سـامی محتمـًال اهللا را به عنوان نخسـتین خـدای خویش می پرسـتیده اند (بی آزار 

شیرازی، 1380: 61).
توضیـح: اهللا کلمـه ای آرامی اسـت. و اعـراب دوره جاهلـی نیز آن را می شـناخته اند و 
حتـی در کتـاب االصنـام چندین نمونه از سـوگند یادکـردن اعراب جاهلی بـه اهللا آورده 
شده اسـت. (کلبـی، 1364: 17، 19، 21، 23، 30ـ31، 43) و یـا حتـی در توافـق صلـح 
حدیبیـه وقتـی خواسـتند نامـه را بـا بسـم اهللا الرحمان الرحیم شـروع کننـد، سـهیل بن 
عمـرو نماینـده مکیـان گفت: مـا چنین طرز بیان را نمی شناسـیم، این اسـت به بسـمک 

اللهـم رضایـت دادنـد (طبـری، 1387: 2، 634؛ یعقوبـی، بی تـا: 2، 54).

10. صابئین
به نقـل از موسـی بن میمـون می گوینـد: حضـرت ابراهیـم در میـان صابئین که خورشـید 

را خـدای بـزرگ می دانسـتند، ظهـور کرد (بـی آزار شـیرازی، 1380: 61).
توضیـح: صابئیـن10 دارای آیینـی التقاطی (زرتشـتی ـ یهـودی یا مسـیحی) بوده اند که 
بـه صابئـه و هرمـس اعتقـاد داشـته اند و به سـایر انبیـا قائل نبوده انـد که تازه حدود سـده 
اول و دوم میـالدی در نواحـی بابل و جنوب بین النهرین و حتی قسـمت هایی از خوزسـتان 
ظاهـر می شـوند که بیشـتر جزو فرق گنوسـی محسـوب می شـوند کـه هنوز هـم در عراق 
و شوشـتر تعـدادی از آنـان زندگـی می کننـد. اصـل آن هـا ظاهـراً از حـران بوده اسـت. در 
قـرآن هـم در  کنـار مسـیحیان و یهودیـان و حتی قبـل از مجوس نـام برده شـده اند (حج: 

17؛ بقره: 62).

11. بت  پرستی
مهم تریـن عامـل رواج بـت و بت پرسـتی در جهـان پـس از جهـل و تقلیـد کورکورانـه 

دسیسـه های اسـتعمارگران و سـتمکاران تاریـخ اسـت (همـان، 63).
توضیـح: البتـه چنیـن اسـتداللی بسـیار ازمنظـر کالمی و اعتقـادی خوب اسـت، اما 
به هیـچ روی پاسـخی باستان شناسـی نیسـت، زیرا بـا وجود اعتقـاد به خدای یکتـا، بازهم 
اسـتثمار انسـان ها و سـتم کاری ادامـه می یابـد. ازاین رو ریشـۀ بت پرسـتی بیشـتر زاییدۀ 

نادانـی و تـرس انسـان ها از قدرت هـای طبیعی اسـت. 

نقدى بر کتاب باستان شناسى و جغرافیاى تاریخى قصص قرآن از منظر تاریخ و باستان شناسى
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12. پادشاه زمان حضرت مسیح علیه السالم
ادعـا می کننـد سـکه رایج در زمان تولدحضرت مسـیح ـ علیه السـالم ـ بـه عصر حکومت 

هـرود، بزرگ تریـن حاکـم روم تعلق دارد که فلسـطین در کنترل او بـود (همان، 147)
توضیـح: هـرود یهـودی بـا کمـک رومیـان بـه قـدرت دسـت یافـت. امـا این کـه 
بزرگ تریـن حاکـم روم بـود، چنـدان روشـن نیسـت که آیـا منظـور حاکم دست نشـاندۀ 
روم اسـت یـا مـراد خـود امپراتوری روم اسـت. به هرحـال او توسـط مـارک آنتونیوس به 
تتراخـی بلنـد گردانـده شـد کـه در نتیجـه مواجه بـا حملـۀ پارتیان به سـوریه شـد (40 
ق.م) کـه اینـان آنتیگونـوس را (3 سـال) بـه حکومت نشـاندند که مآالً هرود بـه روم فرار 
کـرد کـه بعـداً با کمـک اوکتاویـان و نیروهـای روم دوباره بر تخت نشسـت و در سـال 4 

ق.م درگذشـت.

13. علم هندسه
ژوسـفوس معتقـد اسـت کـه حضـرت ابراهیـم(ع) علـم هندسـه را از کلده به مصـر آورد 

(همـان، 210).
توضیح: نخسـت این که یوسـفوس (ژوسـفوس)، در واقع یوسـف، تاریخ نـگاری یهودی 
اسـت و چنیـن مطلبـی را از روی تعصـب ادعـا کرده اسـت. زیـرا بـدون دانسـتن عدد پی 
امـکان سـاخت چنـان اهرامـی وجـود نـدارد تـا چهـار رأس مربـع در یـک نقطـه بـا هم 
جمع شـوند. و تازه اهرام بزرگ جیزهدر دورۀ سلسـله های سـوم و چهارم (2686ـ2413 
 der kleine pauly,) (24ـ2644ق.م) سـاخته شـده اند Zoser ق.م)، به ویـژه عهـد
band1.168)، یعنـی قبـل از تاریـخ مفـروض تولـد ابراهیـم توسـط نویسـنده (حـدود 

1996ق.م)، پـس علـم هندسـه نمی توانـد بدان جـا برده شـده باشـد. 

14. نمرود
توضیـح: این کـه ادعـا می شـود او بابـل را بنیان نهاده اسـت و غیـره، درواقع همـان روایت 
تـورات را تکـرار می کننـد. امـا تندیس هـای نام بـردۀ ایشـان به دسـتور آنتیوخـوس اول 
کوماگنـی (69 تـا 38 .م) احداث شـده که دارای کتیبه هم هسـت. نوشـته نشـان دهندۀ 
آیینـی التقاطـی از ایـزدان ایرانـی و خدایـان یونانـی ماننـد اورمـزد = زئـوس، میثـره = 

هلیـوس و ورثرغـن [بهـرام]= هرکول11 اسـت. 

15. مذهب زرتشتیان
بیشـتر زرتشـتیان قدیـم یکتاپرسـت، و تنهـا عـده کمـی از آنـان دوگانه پرسـت بوده انـد 

(همـان، 401).
توضیـح: ایـن نقـل از آشـتیانی محـل تأمل فراوان اسـت! ایـن جدال از آن جا شـروع 
می شـود کـه زرتشـتیان ایران با اسـتناد بـه گات ها خود را یکتاپرسـت و زرتشـتیان هند 
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بـا اسـتناد بـه دیگـر نوشـته ها تمایـل بـه ثنویـت دارنـد. البتـه این جـدل بـه حوزه های 
علمـی اروپـا نیز کشـیده شـده و ظاهراً پـاره ای از دانشـوران از دوگانگـی و برخی دیگر از 
یکتاپرسـتی12 زرتشـت حمایـت می کننـد. البته آن چه به دوره ساسـانی مربوط می شـود 

بـا ورود زروان و آرای دیگـری بیشـتر شـکل دوگانگی غالب بوده اسـت.13

16. زادگاه زرتشت علیه السالم
به علـت وجـود آتشـکده معـروف (گنزگ) ایـن سـرزمین را آذرگشنسـپ نامیده اند که در 

اثـر مـرور زمـان بـه آذربایجان یا محل آتشـکده ها تبدیل شـده. (همـان، 404).
توضیـح: در رابطـه بـا ایـران باید دقت بیشـتری کـرد. زیرا، الـف) آتشـکدۀ موجود در 
نزدیکـی تـکاب، آذرگشنسـپ، نـه در گـزگ، بلکـه در شـهر شـیز واقـع بوده اسـت، زیـرا 
گـزگ را بایـد در نزدیکـی قریـۀ لیـالن، میـان مراغـه و میانـدوآب جسـت وجو کـرد. و 
تـازه در کاوش هـای انجام گرفتـه در محل آتشـکده، مهر آتشـکده هم کشـف شده اسـت؛ 
ب) این کـه نـام آذربایجـان مأخـوذ از نـام آذرگشنسـپ باشـد، جـزو عجایـب اسـت. زیرا 
ـ  آتورپاتـکار  ـ  آتروپـات  نکرده اسـت:  تردیـد  آتروپـات  از  آن  ریشـه یابی  در  هیچ کـس 

آثورپاتـکان ـ آذربایـگان ـ آذربایجـان.14
دوران  روایـات  پذیـرش  به معنـای  دانسـتن،  آذربایجـان  در  را  زرتشـت  زادگاه 
ساسـانی اسـت. در گات هـا کـه به حتـم از خود زرتشـت اسـت، اصـوالً غرب ایـران کامًال 
ناشناخته اسـت و تنهـا یک بـار از ری نـام بـرده می شـود و گرنـه همـه چیـز اشـاره بـه 

نواحـی شـرقی ایـران دارد.15

17. آتشکده های باستانی
آن چـه آثـار باسـتانی بـه ما ارائـه می دهـد، وجود آتشـکده هایی اسـت که بـرای اولین بار 
در سـرزمین مادهـا توسـط باستان شناسـان کشـف شـده و بـا آتشـکده های زرتشـتیان 

ادوار بعـد در دوران هخامنشـیان شـباهت دارد (همـان، 408).
توضیـح: احتمـاالً منظور از آتشـکدۀ دوره مادی باید آتشـکدۀ مکشـوفه در نوش جان 
تپـه در مالیـر باشـد. امـا هنـوز آتشـکده ای از دوران هخامنشـیان کشـف نشده اسـت.16 
برطبـق هـرودوت، پارسـیان اصـوالً مراسـم آیینی خـود را در فضای باز برگـزار می کردند 
کـه نمونه هـای مختلفـی از چنـان جایگاه هایـی به جـا مانده اسـت. امـا آن هـا آتشـکده 

17 نیستند.

18. پیش گویی پیامبران یهود از ظهور پیامبر خاتم یا کورش؟
پیش گویـی ارمیـای نبی راجع به نبوت حضـرت محمد(ص) (همـان، 414) و پیش گویی 

اشـعیاء دربارۀ حضرت محمد(ص) (همان، 426).
توضیـح: وقتـی ارمیـا بـا این صراحـت می گوید کـه «یهوه کمر کـورش را بسـته تا از 

نقدى بر کتاب باستان شناسى و جغرافیاى تاریخى قصص قرآن از منظر تاریخ و باستان شناسى
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مشـرق و مغـرب بداننـد کـه بجـز او خدایـی نیسـت»، چگونه می تـوان مطالبـی را عنوان 
کـرد کـه خـود نیـز بـدان پای بنـد نیسـتند، زیـرا در ص 439 می آورند کـه «پیش گویی 
پیامبرانـی چـون ارمیـاء، حزقیا، اشـعیاء و حبقـوق و دانیال به حقیقت پیوسـت و کورش 
از مشـرق زمیـن ظهـور کـرد»، پـس نمی تـوان همـه چیـز را به هـم وصـل کـرد. یوشـع 
در سـال 1426 قبـل از مسـیح وفـات یافـت. و بالفاصلـه بـی آزار از معاصر بـودن او بـا 
کـوروش سـخن می گویـد و بـرای آن کـه فاصلۀ زمانـی 876 سـال را مرتفع نمایـد به دو 
یوشـع18می گراید کـه البتـه چنیـن موضوعـی را تاکنـون هیچ کسـی عنوان نکرده اسـت، 

مگر درمـورد اشـعیاء19(همان، 428).

19. قبور انبیای یهود در ایران!
قبـر ارمیـا، نزدیک شـاهرود (همـان، 412 )، مقبـره دو پیامبر در سـمنان (همان، 415)؛ 
چهـار انبیـا در قزویـن (همـان، 416)؛ مرقـد اشـموئیل در سـاوه (همـان، 418)؛ مقبـره 
اشـعیاء در اصفهـان (همـان، 422)؛ قبـر یوشـع، در اصفهـان (همـان، 427)؛ قیـدار، در 
جنـوب زنجـان (همـان، 429)؛ قبـر مردخـای، در همدان (همـان، 431)؛ قبـر حجی در 
همـدان (همـان، 432)؛ ص قبـر حبقوق، در تویسـرگان (همان، 433)؛ مقبـره دانیال در 

شـوش (همان، 438).
درمجمـوع قبـر 15 پیامبـر یهودی در ایران! بـدون تردید یهودیـان از دیرباز در ایران 

وجود داشـته اند:
پـس از اسـتحکام جای پای حکومت آشـور در دمشـق و سـواحل مدیترانه سـارگون 
دوم (722ـ705م.) باعـث گردیـد تـا نخبـگان یهـود از سـامریه بـه آشـور و داخـل فالت 
ایـران بیاینـد20 و در میـان طوایـف ماد سـکنی گزینند (برای اسـامی نخبـگان رک: لوی، 
1339: 1، 224ـ225) ولـی هیـچ گاه جمعیـت یهودیـان آن قـدر زیـاد نبـوده کـه ایـن 
تعـداد پیامبـر مدفـون در ایران داشـته باشـند. اگرچه تعـداد بیش از چهل تـا پنجاه هزار 
یهـودی در زمـان شـاهان هخامنشـی به ویـژه کـوروش و یـا در زمـان شـاپور دوم ذکـر 
گردیـده، ولی نسـبت به ایـن تعداد باید دقت بیشـتری نمود (همـان، 1، 234؛ 2، 246). 
این کـه تعـداد چنـان زیـادی از قبـور را در ایـران بـه انبیای یهودی نسـبت داده باشـند، 

بنـا بر دالیـل متعددی شـگفت انگیز اسـت.
الـف) نخسـت قابـل ذکـر اسـت کـه هـم دیـن زرتشـتی و هـم آیین هـای الحـادی 
دوران ایـران باسـتان ماننـد: مانـوی و مزدکـی نیـز میانـۀ خوبـی بـا یهودیـان نداشـتند. 
مانـی درکل مخالـف یهودیـان بـود و اصـوالً تـورات را قبـول نداشـت.21 درمـورد عقایـد 
نزدیـک بـه مزدکیـان می تـوان به گفتـۀ بابک خرم دیـن در طبری اشـاره کرد کـه پس از 
اسـارت بـه افشـین می گویـد که «مـرا ارزان به ایـن جهـودان فروختی» (بلعمـی، 1373: 
4، 1275). حتـی آن بخـش از عرفـان ایرانـی کـه بنـا بـر باور سـهروردی ادامـۀ حکمت 
خسـروانی ایـران باسـتان بوده اسـت، بنا بـر گفتـه سـهروردی دال بـر این کـه «بسـیار از 
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محققـان و علمـاء ایـن امـت هم چون ابوبکـر صدیق و عمـر و عثمان و علـی(ع) و حذیفه 
و حسـن بصـری و ذوالنـون مصـری و سـهل تسـتری و بایزیـد و ابراهیم ادهـم و جنید و 
شـبلی و امثـال ایشـان بـر انبیـاء بنی اسـرائیل به معلـوم افزوده باشـند و حاجت موسـی 
بـه خضـر درحـال ظاهر گواهی می دهـد» (سـهروردی: 1380، 3، 75) معنـا دار می گردد، 
کـه مشـابه بـا دیـدگاه مانویـان و مزدکیـان در قبـال یهودیان اسـت. زیـرا مرتبـت «ولی» 
در دیـدگاه ُعرفایـی چـون سـهروردی فراتـر از انبیـای یهودی اسـت یـا به عبـارت دیگر، 
فروکشـیدن و تنـزل مقـام انبیـای یهـودی را نشـان می دهـد. حتـی اگـر بگوییـم ایـن 

موضـوع بـا احادیثـی چـون: «علمـاء امتـی کانبیاء بنـی اسـرائیل»، در ارتباط باشـد.
ب) این کـه پیـش از اسـالم، به ویـژه در ایـران دورۀ ساسـانی، مقبـره ای بـرای آنـان 
برپـا داشـته باشـند بسـیار بعید به نظـر می آید. پـس این سـنت مقبره سـازی و ارج نهادن 
بـه مـردگان از کجـا سـر درآورده اسـت؟ ازآن جاکـه اکثـر همیـن مقبره های منتسـب به 
انبیای یهودی برج های سـبک سـلجوقی و پسـان تر (دانشـوری، 1390: 56)، یعنی دوره 
مغـوالن، اسـت، پـس آیا بـه زمـان وزارت یهودیانـی در دربار شـاهان مغـول برمی گردد؟

پ) حـال سـؤال دیگـری به دنبـال می آیـد که ایـن همه پیامبـر یهـودی در ایران چه 
کار می کرده انـد؟ و چـرا؟ زیـرا آن هـا پیـروان آن چنان زیـادی در ایران نداشـته اند که در 
محـدوده ای از سـمنان، گـرگان، اصفهان، زنجان، همدان و تویسـرگان تا شـوش پراکنده 
باشـند. هرچنـد برخـی بـدون ذکـر مأخـذی از تعـداد هشـتصدهزار یهـودی در ایـران 
عصـر صفـوی خبـر می دهنـد و یا نسـبت بـه جمعیـت یهودیـان عصـر قاجار در بوشـهر 
اظهـار نظـر می کننـد (دوگوبینـو، 1383: 120) کـه طبعـاً تنهـا ادعایی اسـت خشـک و 
خالـی. امـا ادوارد بـراون در همـدان از سـه هزار، اصفهان پنج هزار، شـیراز ده هـزار، غرنین 
پنج هـزار و سـمرقند سـی هزار یهـودی سـخن می گویـد کـه بیشـتر بـه واقعیـت نزدیک 
اسـت. بیشـترین گزارش هـا از حضـور یهودیـان در ایران مربـوط به عصر قاجار اسـت که 
نشـان دهنده ناچیز بـودن عـدد آن هاسـت (دوبـد، 1362: 164؛ ناصرالدین شـاه، 1381: 

242؛ سـپهر، 1386: 111).
بحرالعلـوم معتقـد اسـت: دربـاره افـرادی کـه در پیغمبریـه قزویـن مدفون هسـتند، 
مـدرک مسـتند و قابل اعتمادی در دسـت نیسـت، در کتیبه مدرسـه متصل بـه بقعه که 
درسـال 1045ق. توسـط وزیـر شـاه عباس دوم ایجـاد شـده، از ایـن محل تنهـا به عنوان: 
مقـام شـریف، یادشـده (بحرالعلوم، 1390: 206) ولـی مواردی چون بقعـه دانیال نبی در 
شـوش و یـا حبقوق در تویسـرکان از دالیل قابـل قبول و متقنی برخوردارنـد (بحرالعلوم، 

1390: 33ـ52).
ت) بـا این همـه به نظـر می آیـد دوره مغـوالن به خصـوص ارغـون، جانشـین هالکـو 
خـان، می توانـد سـرنخی را در این مـورد به دسـت دهـد (جـم: 1393، 85ـ104) زیـرا 
هـم وزیـر او بـه نام سـعد الدوله یهـودی بوده و هم بـا صلیبیـون و پادشـاهان اروپایی در 
ارتبـاط بـوده تـا بـر اورشـلیم دسـت یابد، زیـرا جاثلیقـی نسـطوری، ربن صومـا، در عهد 
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وی روانـۀ اروپـا می شـود تـا نظـر پادشـاهان فرنـگ را بـرای حملۀ مشـترک بـر ممالیک 
مصـر به دسـت آورد.22 ازجانـب دیگـر سـبک معمـاری تقریبـاً همـۀ ایـن برج هـا و مقابر 
بیشـتر سـلجوقی اسـت. و تـازه حتـی خـود رشـیدالدین فضـل اهللا همدانـی نیـز گویا از 

خانـواده ای یهـودی بوده اسـت (طبـری، 1387: 42).
ث) اگـر قیـدار نبـی در ایـن مـکان در حوالـی زنجان زیسـت داشـته، پس بـا آن چه 
به نقـل از کتـاب اشـعیای نبـی در ص 426 آورده انـد: مبنی بـر پیش گویی اشـعیاء درباره 
حضـرت محمـد صلی اهللا علیه وآلـه، مبنـی بـر آوازه دادن قریه هـای اهـل قیـدار، در تضاد 

است.

20. نامه های پیامبر اکرم به پادشان زمان خویش
ص 473: نامه های رسول اکرم به امرا و ملوک.

روایتـی23 کـه به ویـژه در نـزد ابن سـعد و طبـری محفوظ اسـت، هفت نامـۀ پیامبر را 
می شناسـد کـه نـگارش و فرسـتادن آن هـا را پـس از برگشـت از حدیبیـه (6ه = آوریلـ  
مـه 628 م) عنـوان می کند (طبـری، 1967: 2، 645؛ ابن سـعد،1990م: 1، 199) جریان 
امـر علی القاعـده چنیـن توصیـف می شـود کـه رسـوالن حضـرت محمـد (ص) بـا نامه به 

جانـب امـرای همسـایه می رونـد و آن هـا را دعوت بـه قبول اسـالم می کنند. 
امـا در ایـن فاصلـه شـاهدی بـرای تغییـر شـکل روایات نامه هـای حضـرت محمد در 
سـدۀ 8 وجـود دارد. بِِکـر24 برای نخسـتین بار آن هـا را، در مواردی برمبنـای اخبار نولدکه 
و لیتمـان، تنظیـم کرده اسـت. منظـور گروه شـش نـگارۀ ملبـس مجللی در دیـوار غربی 
کاخ قصیـر عمـره25 اسـت کـه بر نوشـته های یونانـی و عربی، آن هـا را قیصر روم شـرقی، 
ُردریـخ،26 شـاه گوت هـای غربـی، آخرین شـهریار ساسـانی و نجاشـی می نمایاننـد.27 بکر 
درمـورد نـگارۀ پنجـم، حداقـل تصویـر ُمقوقـس را درنظر داشته اسـت.28 اگـر این حدس 
درسـت باشـد، در این صورت هراکلیوس، شـهریار ساسـانی، نجاشـی و مقوقس در تصویر 
جمـع می شـوند، بنابرایـن آن فرمانروایانـی کـه حضـرت محمـد(ص) نامه هایـش را بـه 
آن هـا فرسـتاده و آن هـا را بـا اشـاره بـه عواقـب کار دعـوت به پذیرش اسـالم کـرده بود. 
ردریـخ ِمغلـوب در 711م بدان هـا اضافـه شده اسـت کـه سـال یابی دقیـق دیوارنـگاره را 

می سـازد.29 ممکن 
از مقوقـس شـروع می کنیـم کـه نقـش مهمـی به هنـگام فتـح مصـر توسـط اعـراب 
ایفـا کـرد. بنـا بـر روایات نامـۀ پیامبـر بـه مقوقس در هفـت هجری فرسـتاده شده اسـت، 
البتـه  بـود.  مصـر  در  روم  قیصـر  نماینـدۀ   640 سـال  حـدود  مقوقـس  در صورتی کـه 
یکی دانـی وی بـا بطریـق سـیروس بنـا بر دالیـل گاه نگاری مطرح نیسـت، زیـرا همو تازه 
631 در اسـکندریه ظاهـر می شـود. مقوقـس  نامـۀ پیامبـر را با هدیـۀ کنیـزی ماریه نام، 
پاسـخ داده اسـت. و ازآن جاکـه ماریـه در آوریـل 630 پسـری (ابراهیـم) بـرای پیامبـر به 
دنیـا آورده،30 او بایـد حداکثـر در تابسـتان 629 بـه مدینـه وارد شـده باشـد. بنابراین نه 
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می توانـد نامـه ای بـه مقوقـس فرسـتاده شـده باشـد و نـه می توانـد در بهـار 628 پیکـی 
بـه آن جـا عزیمـت کـرده باشـد، زیـرا در این تاریـخ تـازه ایرانیان شـروع بـه تخلیۀ مصر 
کـرده بودنـد (یعنـی در ایـن تاریخ مصـر زیر سـلطۀ نیروهای خسـرو پرویز بـود و تخلیه 
مصـر و تحویـل آن بـه هرقل توسـط قبا دوم در سـال 629م. بوده اسـت (پیرنیـا، 1389: 
222و225). این جـا فضایـی حاکم اسـت که از سـال 622 تـا 628م. هراکلیـوس تدریجاً 
درحـال پس گیـری متصرفـات از دسـت رفته از ایـران اسـت (زرین کـوب، 1392: 518). 
درمـورد هرقـل نیـز بـا همیـن وضـع روبـه رو هسـتیم. زیـرا بازهـم بـه مشـکالت 
به سـوی  بهـار 628  در  بر می خوریـم. هیئـت نمایندگـی دحیةبـن خلیفـه  گاه شـماری 
قیصـر راه می افتـد، درحالی کـه سـفر زیارتـی هرقـل تـازه در بهـار 629 آغاز شده اسـت؛ 
البتـه فرسـتادن هیئـت احتمالـی دحیـه و شـرکت هـم زمـان وی در غـزوه خیبـر (7ه) 
نیـز غیر ممکـن اسـت. افزون بـر ایـن ـ در گـزارش مسـتقل ابوسـفیان کـه حتـی وقایـع 
بهـار 629 را پیـش شـرط می گـذارد، از نامه سـخنی در میان نیسـت ـ، اما دوبـاره چنین 
می نمایـد کـه دحیةبـن خلیفـه وظیفـه اش را بـه انجـام رسـانده و برگشته اسـت. زیـرا 
عملیـات ضـد حسـمی (سـرزمینی در وادی شـام؛ حمـوی، 1995: 2، 186) دلیلـش در 
ایـن بـود کـه دحیه به هنـگام بازگشـت از مأموریتش مـورد حمله قـرار گرفته بـود. حال 
اگـر مراجعـت و حملـه در اکتبـر و نوامبـر 627 اتفـاق افتـاده باشـد، مآالً دحیـه و هرقل 
نمی تواننـد قبـل از ایـن تاریخ در سـوریه با هـم مالقات کـرده باشـند. درحالی که مطابق 
ابـن سـعد، نامـه بـه عظیـم بصری ارائه شـده بـود. پـس نامه فقط بـرای همو و نـه قیصر 

در نظـر گرفتـه شـده بود. 
درمـورد خسـروپرویز هـم روایتـی از ارسـال نامـه به عظیـم بحرین خبـر می دهد که 
قـرار  بـوده نامـه را به خسـرو برسـاند. درنتیجه نامه هایی برای خسـرو و هرقـل و مقوقس 
فرسـتاده نشـده بـود، امـا الیـۀ کهنـی در آن ها متمایز اسـت که نشـان گر روایـت اصیلی 
اسـت. برایـن بنـا حضـرت محمـد هم چنان کـه درخواسـت تشـرف بـه اسـالم را از قبایل 
عربسـتان کـرده، آن را درمـورد شـاهان دست نشـانده، فرماندهان و شـهربانان ساسـانیان 
و روم شـرقی هم چـون یمامـه، بحریـن، یمـن و بصـری نیـز انجـام داده اسـت. ازآن جاکه 
پسـان تر ایـران ساسـانی، مصـر و بخش هایـی از بیزانس به تصـرف مسـلمین در آمد، این 
اسـت چنان کـه تصاویـر قصیـر عمـره (کاخ امـرا متعلق بـه ولیدبـن عبدالملک در شـرق 
کشـور اردن کـه بیـن سـال های 711تـا715م سـاخته شـده (میکاییـل، 1385،: 186؛ 
دو پولـو، 1374: 183؛ allan, 1989:105-115) نشـان می دهـد ارسـال نامه هـا بـه 
خسـروپرویز، هرقـل و مقوقـس نیـز تعمیم داده شـد (تصویـر ردریخ «رودریـک، آذرینوق 
یـا لزریق» 711م مغلوب گشـته توسـط طارق بن زیاد در اسـپانیا (ابن خلـدون، 1988: 4، 
149؛ ابن اثیـر، 1965م: 4، 556 و بـه بعـد، نشـانگر ایـن موضوع اسـت). پیام ها چنان که 
دحیة بـن خلیفـه نشـان می دهـد، درسـت در سـال 627، حتـی پیـش از مراجعـت از 
حدیبیـه شـروع شـدند. البتـه نبردهـای ناموفقـی در شـرق اردن (ذات اطـالح در ژوئـن 
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629، موتـه در سـپتامبر همـان سـال؛ الطبـری، 1387: 3، 29)، عملیـات در بحریـن و 
عمـان ( اوائـل 630)، حرکـت بـه تبـوک (اکتبـر 630) و درگیری با بنوحنیفـه همگی به 

سـمتی می رونـد کـه نامه هـای اصیـل اشـاره می کنند.

پی نوشت
۱. در ایـن مـورد تنهـا بـه مقدمه شـاهنامه ابومنصـوری بسـنده می کنیم: «و چیزهـا اندرین نامـه بیابند که 
سـهمگین نمایـد و ایـن نیکوسـت چـون مغـز او بدانی و ترا درسـت گـردد و دلپذیـر آید چـون کیومرث و 
طهمـورث و دیـوان جمشـید و چـون قصه فریـدون و والدت او و برادرش و چون همان سـتگ کی افریدون 
بپـای داشـت و چـون مـاران کـه از دوش ضحاک برآمدند. این همه درسـت آیـد بنزدیک دانایـان و بخردان 
بمعنـی. و آن کـه دشـمن دانـش بود این را زشـت گردانـد. و اندر جهان شـگفتی فراوان اسـت، چون پیامبر 
مـا صلی اهللا علیه و آله و سـلم فرمـود: حدثـوا عـن بنی اسـرائیل وال حـرج: هرچـه از بنی اسـرائیل گویند همه 
بشـنوید کـه بوده اسـت که دروغ نیسـت» (قزوینـی، 1363ش: 38). به زبان سـاده تر: اگر روایات اسـرائیلی 

درسـت اسـت، پس از آِن ایرانیان نیز درسـت اسـت. 
2. مطالب زیر از Der kleine Pauly, Lexikon der Antike, Band 5, 209. آورده شده است:

3. Berossos (FGrH 680).
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5. Kataklysmos (vgl. z. B. Arist. met. 12, 8. 1074 b 1).

6. البتـه یوسـفوس (Josephus XX 24.) از باقی مانـده کشـتی نـوح در گوردیینه گـزارش می کند، و مطابق 
بِرسـوس Berossos fr. 7, 7  (FHG  II  502))) ایـن آثـار دیدنـی در کوه های گوردیینه مدلل اسـت.

7. نک: ابن اثیر: . ابن االثیر: 1965، 2، 512ـ513 و 2، 528.
8. Ebenda. S. 157.

9. agni, pur

 Rudolf Macuch, Berlin: 10. در ایـن مـورد رک بـه: یکـی از آخریـن بحث هـای مربـوط بـه صابئیـن در
.1965. S. 76-190

11. نک به: مورانو، 1371: 51 تا 60.
12. نک به: دوشن گیمن، 1363. 

13. Chr. Bartholomae, Zarathuštras Leben und Lehre, Akademische Rede (Heidelberg, 22. 

November 1918). Heidelberg: Carl Winter, Universitäts- Verlag 1924 ( = Kultur und Sprache, 

Band 4).

14. در ایـن مـورد نـک بـه: بحـث مبسـوط اقـرار علی اف کـه خود شـهروند جمهـوری آذربایجـان بود که 
به خوبـی بـه ریشه شناسـی آن پرداخته اسـت: علـی اف، 1378: 59ـ75. 

15. در این مورد نک به: مقالۀ زیر که دیدگاه های هر دو طرف را می آورد:
Kurt Rudolf, Zarathuštra – Priester und Prophet, Neue Aspekte der Zarathuštra – bzw. Gāthā-
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Forschung, Numen. International Review for the History of Religions,  vol. VIII (1961), pp. 81-
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16. البته برخی از دانشوران سازۀ مکشوفه در دهنۀ غالمان را آتشکده ای هخامنشی ارزیابی کرده اند. 
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چکیده
ــری اســت کــه در  ــر دکتــر جاب کتــاب حاضــر ترجمــه کتــاب مدخــل الــی القــرآن الکریــم اث
ســال 2006 میــالدی در بیــروت منتشــر شده اســت. ایــن کتــاب مقدمــه و تمهیــدی بــر کتــاب 
ــه رشــته تحریــر در آورده اســت.  فهــم القــرآن الکریــم اســت کــه جابــری آن را درســه جلــد ب
جابــری در ایــن کتــاب بــه تبییــن موضوع هــا و اصولــی می پــردازد کــه از نظــر او بــدون فهــم 
ــود  ــالت خ ــای تأم ــول را مبن ــن اص ــت. او همی ــرآن داش ــتی از ق ــوان درک درس ــا نمی ت آن ه
در کتــاب بعــدی، یعنــی فهــم القــرآن الکریــم، قــرار داده اســت. به این ترتیــب، کتــاب مدخــل 
إلــی القــرآن الکریــم را می تــوان کتابــی در حــوزه علــوم قــرآن دانســت. زیــرا علــوم قــرآن بــه 
ــا کتــاب مدخــل إلــی  ــرآن بحــث می کنــد. ام دانشــی اطــالق می شــود کــه از اصــول فهــم ق
القــرآن الکریــم کتابــی مشــابه تألیفــات دیگــر در حــوزه علــوم قــرآن نیســت. جابــری در ایــن 
کتــاب نــه خــود را بــه مباحثــی کــه به طــور ســنتی در تألیفــات علــوم قــرآن مطــرح می شــود، 
ــت.  ــت کرده اس ــور تبعی ــار مذک ــول در آث ــوم و معم ــای مرس ــه از روش ه ــاخته و ن ــدود س مح
روش انتقــادی و محققانــه جابــری، کتــاب حاضــر را بــه اثــری متمایــز و در خــور توجــه در حــوزه 

ــرآن تبدیــل کرده اســت. ــوم ق ــار عل آث

کلیدواژه
قرآن، فهم، اصول، ره یافت
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یافته اســت. مســائل و مباحــث ایــن شــاخه از دانــش قرآنــی، حاصــل قرن هــا تأمــالت 
ــش ها و  ــه پرس ــخ گویی ب ــرای پاس ــالش ب ــرآن و ت ــم ق ــط فه ــان در ضواب قرآن پژوه
ــد  ــی مانن ــت. مباحث ــرح شده اس ــرآن مط ــاره ق ــه درب ــت ک ــبهه هایی اس ــا و ش ابهام ه
وحــی و ماهیــت و چگونگــی نــزول آن، اعجــاز قــرآن، جمــع قــرآن، قرائــات هفت گانــه، 
ــان  ــرور زم ــه به م ــد ک ــی مباحثی ان ــابه و ... جملگ ــم و متش ــرآن، محک ــیر ق روش تفس
شــکل گرفتــه، بســط و گســترش یافتــه و نهایتــاً تکویــن و تکمیــل علــوم قــرآن را موجب 
شــده اند. بنابرایــن، علــوم قــرآن را نبایــد دانشــی دانســت کــه بــه نهایــت و کمــال خــود 
ــا  ــر نا گفته ه ــرای بش ــوز ب ــت و هن ــی اس ــم  اله ــل عل ــرآن حاص ــر ق ــت. اگ رسیده اس
بســیار دارد، علــوم قــرآن نیــز کــه موضــوع آن قــرآن اســت، ظرفیت هــای نا مکشــوف و 
عرصه هــای نا پیمــوده بســیار دارد. شــاهد بر ایــن مدعــا عــالوه بــر شــکوفایی و فربهــی 
ــا نهضــت بیــداری اســالمی و حرکــت  ایــن دانــش در یکــی دو قــرن اخیــر و همــراه ب
بازگشــت بــه قــرآن، مباحــث مبــارک و مغتنمــی نظیــر تأثیــر فرهنــگ زمانــه بــر قــرآن 
و وحــی و تجربــه دینــی در دوران ماســت کــه از ایــن پــس به منزلــه مباحثــی جدیــد 

بــر مســائل متعــارف و مرســوم حــوزه علــوم قــرآن افــزوده خواهــد شــد.

آشنایی با برخی نظریات جابری 
1. قصص قرآن به مثابه عبرت ـ برهان

ــه  ــرآن ارائ ــص ق ــاره قص ــدی درب ــه جدی ــت نظری ــاب کوشیده اس ــن کت ــری در ای جاب
دهــد. او نیــز هم چــون عمــوم مفســران معاصــر بــه رویکــرد هدایــت محــور در قصــص 
ــرت،  ــدرز و عب ــد و  ان ــت و پن ــرآن هدای ــص ق ــدف از قص ــد ه ــاور دارد و معتق ــرآن ب ق
تقویــت اعتقــاد و بــاور بــه اراده و مشــیت برتــر الهــی و نهایتــاً تقویــت ایمــان و بینــش 

■ الجابری، محمد عابد. (1393)، رهیافتی به قرآن، 
تهران، نی.

شابک: 978-964-185-219-3
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بررسى کتاِب رهیافتى به قرآن

و بصیــرت ایمانــی مخاطبــان اســت. جابــری امــا گامــی فراتــر می نهــد و ایــده قصــص 
ــرآن  ــص ق ــاره قص ــود را درب ــه خ ــازد. او نظری ــرح می س ــان را مط ــه بره ــرآن به مثاب ق
کــه بخشــی مهمــی از کتــاب حاضــر بــه شــرح و تبییــن آن اختصــاص یافته اســت، بــر 
ــرآن  ــتان در ق ــرد داس ــش و کارک ــه نق ــن نظری ــق ای ــد. مطاب ــا می کن ــور بن ــده مذک ای
عــالوه بــر عبــرت و هدایــت، تأییــد و اثبــات حقایــق و آموزه هایــی اســت کــه قصــه در 
متــن آن بــه کار رفته اســت. مطابــق ایــن ایــده ذکــر مجمــل قصــص و بیــان پراکنــده 
بخش هــای مختلــف یــک قصــه بــدون رعایــت نظــم و ترتیــب زمانــی در ســور مختلــف 
ــر  ــای ه ــه فراز ه ــت ک ــت اس ــن حقیق ــر ای ــٌاً بیان گ ــوره عمدت ــک س ــی گاه در ی و حت
ــرای اثبــات آن مطــرح  ــا مضمــون و پیــام متــن و هم چــون دلیــل ب قصــه متناســب ب
می شــود. جابــری در کتــاب خــود از تفســیر التنویــر و التحریــر بن عاشــور بهــره بــرده 
ــی مقــرون  ــا گمان ــوان ب ــن، می ت ــدان ارجــاع داده اســت. بنابرای ــوارد بســیاری ب و در م
بــه یقییــن گفــت کــه وی در ایــده مذکــور مرهــون ابن عاشــور اســت. امــا ایــن امــر از 
نــو آوری و بداعــت کار جابــری چیــزی کــم نمی کنــد. زیــرا اگــر فضــل تقــدم در طــرح 
ــرای  ــی ب ــازی علم ــردازی و مبنا س ــل نظریه پ ــت، فض ــور اس ــده از آن ابن عاش ــن ای ای
ــری آن در  ــه در پیگی ــی و محققان ــی علم ــجم و روش ــی منس ــه طرح ــده و ارائ ــن ای ای
قصــص قــرآن قطعــاً از آن جابــری خواهــد بــود. در نظــر جابــری، ایــده قصــه به مثابــه 
ــرآن نقشــی هماننــد مثــل و تمثیــل  ــدان معنا ســت کــه قصــه در ق دلیــل و برهــان ب
دارد و درســت همان گونــه کــه مثل هــا و تمثیل هــا در خطابه هــا و ســخنرانی ها 
ــرآن در  ــز در ق ــه نی ــوند، قص ــه می ش ــه کار گرفت ــان ب ــاع مخاطب ــرای اقن ــا ب و کتاب ه

ــت.  ــه کار آمده اس ــان ب ــاع مخاطب ــت اقن خدم

تناسب قصه با متن و موضوع سخن 
نکتــه مهــم دیگــری کــه در نظریــه جابــری نقشــی تعیین کننــده دارد، تناســب قصــه 
بــا موضــوع آیاتــی اســت کــه قصــه در متــن آن قــرار گرفتــه. مطابــق ایــن نظریــه بیــان 
قصــه در قــرآن نــه از بــاب تنــوع و تفنــن اســت و نــه نشــانه عــدم انســجام و گسســت 
کالم، بلکــه قصــه در هــر متــن و ســیاقی شــاهد صــدق و گــواه تأییــد آمــوزه و هدفــی 
اســت کــه در آن متــن و ســیاق تعقیــب می شــود. بنابرایــن، رابطــه میــان داســتان بــا 
ســیاق و مجموعــه آیاتــی کــه داســتان در متــن آن بیــان شــده رابطــه ای مســتحکم و 
ــق و  ــه منط ــت قص ــرآن در روای ــه ق ــت ک ــل اس ــن دلی ــت به همی ــت. درس ــتوار اس اس
ــه تقــدم و  ــدون توجــه ب نظــم زمانــی را رعایــت نمی کنــد. فراز هــای مختلــف قصــه ب
تأخــر زمانــی در ســوره های مختلــف هر بــار  بــه شــکلی خــاص و از منظــری متفــاوت 
ــان بلکــه از منطــق  ــه از منطــق زم ــرآن ن ــان قصــه در ق ــن، بی ــان می شــود. بنابرای بی
ــای  ــم و آموزه ه ــت تعالی ــه حقانی ــاع وی ب ــان و اقت ــب و بره ــرت مخاط ــت و عب هدای
ــت  ــتان خلق ــف داس ــای مختل ــًال فراز ه ــه مث ــه ای ک ــد. به گون ــروی می کن ــی پی قرآن
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نقد آثار جدید

آدم یــا روایت هــای مختلــف ایــن داســتان را کــه در متن هــای دارای مضمون هــا 
ــی  ــا متن ــک ب ــرا هر ی ــرد، زی ــر ک ــین یکدیگ ــوان جانش ــده نمی ت ــاوت آم ــی متف و معان
کــه در آن جــای گرفته انــد و مقصــود و هدفــی کــه آن متــن تعقیــب می کنــد رابطــه 

ــد. ــت ناپذیر دارن گسس

نقش مثل و قصه در نظریه جابری 
ــاره  ــه اش ــن ب ــش از ای ــه پی ــم از آن چ ــون می توانی ــوق، اکن ــات ف ــه توضیح ــه ب با توج
دربــاره مشــابهت نقــش و کارکــرد تمثیــل و قصــه در قــرآن در کتــاب حاضــر از دیــدگاه 
ــر  ــر ب ــل ناظ ــل و تمثی ــه مث ــیم. اگر چ ــته باش ــری داش ــد، درک بهت ــه ش ــری گفت جاب
ــی  ــاً حقیق ــه لزوم ــالف قص ــل بر خ ــخصیت های مث ــا و ش ــوده و گفت و گو ه ــات نب واقعی
ــات  ــرت و اثب ــد و عب ــت پن ــان در خدم ــه یکس ــر دو ب ــن ه ــرآن ای ــا در ق ــتند، ام نیس
صحــت هدایت هــای الهــی اســت. همان گونــه کــه از مطابقــت و عــدم مطابقــت 
ــدم  ــا ع ــت ی ــؤال از مطابق ــود، س ــؤال نمی ش ــت س ــا واقعی ــل ب ــخصیت های مث ش

ــات تاریخــی خطاســت.  ــا واقعی ــرآن ب مطابقــت قصــص ق

واقع نمایی قصص قرآن در نظریه جابری 
دیگــران  از  متفــاوت  طریقــی  قــرآن  قصــص  واقع نمایــی  موضــوع  در  جابــری 
ــدر و  پیموده اســت. وی ابتــدا میــان داســتان ها و وقایــع زمــان پیغمبــر نظیــر جنــگ ب
احــد و حنیــن و ماجــرای افــک و... کــه در قــرآن بــدان اشــاره شــده، بــا قصــص قــرآن 
ــوادث و  ــاره ح ــی درب ــات قرآن ــتان ها و حکای ــر او، داس ــود. در نظ ــل می ش ــاوت قائ تف
ــان  ــوده و بی ــق ب ــی موث ــر تاریخ ــی از نظ ــزول جملگ ــر ن ــوت و عص ــوالت دوران نب تح
امــور واقــع تاریخی انــد. امــا حکایــات و قصــص مربــوط بــه پیامبــران و اقــوام گذشــته 
وضعــی متفــاوت دارنــد. بــه عقیــده جابــری، ایــن تفــاوت جنبــه ماهــوی نــدارد، بلکــه 
دقیقــاً ناشــی از درک و ذهنیــت مخاطبــان عصــر نــزول قــرآن از ایــن دو دســته حکایــت 
ــده و  ــم دی ــوت را به چش ــوالت دوران نب ــوادث و تح ــی ح ــزول وح ــرب دوره ن ــت. ع اس
ــوالت  ــوادث و تح ــع از آن ح ــرون به واق ــوری مق ــن تص ــت، بنابرای ــاهد آن بوده اس ش
ــر  ــوام پیشــین ب ــاء و سر گذشــت اق ــا درک و آگاهــی او از ماجــرای انبی داشته اســت، ام
ــتوار  ــی وی اس ــود ذهن ــر معه ــه ب ــدران و در نتیج ــینه از پ ــت سینه به س ــل و حکای نق
ــطه  ــان را بال واس ــده و آن ــازل ش ــرب ن ــوم ع ــان ق ــه زب ــه ب ــرآن ک ــن رو، ق ــت. از ای اس
ــوام گذشــته نیــز  ــاء و اق ــه در نقــل قصــص انبی ــرار داده اســت، ال محال مــورد خطــاب ق
ــان عمــل کرده اســت.  هم چــون ســایر امــور، مطابــق مرکــز ذهنــی و معهــود ذهنــی آن
ــق  ــین از طری ــوام پیش ــاء و اق ــص انبی ــا قص ــر ب ــان پیغمب ــرب زم ــری، ع ــده جاب به عقی
ــت  ــود آگاه بوده اس ــدران خ ــینه از پ ــت سینه به س ــل و حکای ــز نق ــاب و نی ــل کت اه
ــا و  ــن آگاهی ه ــدوده همی ــین در مح ــوام پیش ــاء و اق ــتان انبی ــه و داس ــرآن از قص و ق
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ــته اند،  ــکار آن را نداش ــی و ان ــوان نف ــرب ت ــان ع ــه مخاطب ــی ک ــل و برهان ــه دلی به مثاب
اســتفاده کرده اســت. بنابرایــن، مــالک صــدق و درســتی در ایــن عرصــه چــه در مــورد 
ــع نیســت، بلکــه  ــر واق ــا ام ــدم مطابقــت ب ــا ع ــورد قصــه مطابقــت ی مثــل و چــه در م
مرجــع صــدق قصــه قــرآن آگاهی هــا و تصــورات عــرب دوره نــزول وحــی از وقایــع قصــه 
و مــالک صــدق آن مطابقــت بــا ایــن تصــورات و آگاهی هاســت و نــه مطابقــت بــا واقــع. 
ــان  ــه می ــوع رابط ــاره موض ــث درب ــری بح ــر جاب ــد، از نظ ــه ش ــه گفت ــه آن چ ــه ب با توج
قصــص قــرآن و واقعیــات تاریخــی بی مــورد اســت. جابــری کارکــرد قصــص در قــرآن را 
ــص  ــودن قص ــی ب ــه تمثیل ــا نظری ــر او ب ــاوت نظ ــد. تف ــل می دان ــرد مث ــد کارک همانن
ــد، بلکــه  ــرآن را از نســخ مثــل و تمثیــل نمی دان ــن اســت کــه او قصــص ق ــرآن در ای ق
بــرای آن هــا کار کــردی شــبیه مثــل قائــل اســت. از نظــر او، قــرآن در بیــان قصــص بــر 
آگاهــی عــرب از ماجــرای اقــوام و انبیــاء گذشــته اعتمــاد کرده اســت. در نتیجــه قصــص 
ــد کــه وارد آگاهــی تاریخــی عــرب شــده و ماننــد  قــرآن گزارشــی از حقایــق تاریخی ان
ــا  ــت و از آن ج ــه اس ــی در آمیخت ــور غیر واقع ــا ام ــرب ب ــی ع ــای تاریخ ــایر آگاهی ه س
کــه هــدف قــرآن از نقــل سر گذشــت انبیــاء و اقــوام گذشــته عبــرت و هدایــت و اقنــاع 
مخاطبــان و نــه بیــان حقایــق تاریخــی بــوده، در بیــان قصــص بــر آگاهــی معهــود ایشــان 
از وقایــع مذکــور اعتمــاد کرده اســت. جابــری در حقیقــت شــخصیت های قصــص قــرآن، 
نظیــر نــوح و ابراهیــم و هــود و صالــح و ملکــه ســبا، تردیــد نــدارد، همان گونــه کــه در 
ــر  ــخ بش ــه در تاری ــا چ ــود آن ه ــرا وج ــد، زی ــد نمی کن ــطو تردی ــون و ارس ــود افالط وج
ــا  ــر نقــل شده اســت، ام ــه توات ــخ مقــدس توســط کتاب هــای آســمانی ب و چــه در تاری
ــرآن و مکالمــات و گفت وگو هــای میــان  از نظــر او صحــت تاریخــی جزئیــات قصــص ق
ــخنان و  ــات س ــه جزئی ــه ک ــت؛ همان گون ــث اس ــل بح ــص مح ــن قص ــخصیت های ای ش
ــه  ــت. با توج ــد اس ــث و تردی ــل بح ــطو مح ــون و ارس ــه افالط ــوب ب ــته های منس نوش
ــا نظریــه قصــص  بــه توضیحــات ســابق الذکر تفــاوت نظریــه عبــرت ـ برهــان جابــری ب
ــرآن  ــص ق ــف اهللا قص ــه خل ــق نظری ــود. مطاب ــن می ش ــف اهللا روش ــد خل ــی محم فن
ــر  ــر بیش ت ــزه و تأثی ــاد انگی ــرای ایج ــد ب ــی آن خداون ــه ط ــد ک ــتان هایی ادبی ان داس
ــتانی را  ــه و داس ــم آمیخت ــال در ه ــر خی ــا عنص ــی را ب ــات تاریخ ــان، واقعی در مخاطب
ــتند،  ــه نیس ــت بیگان ــا واقعی ــه ب ــتان ها اگر چ ــن داس ــت. ای ــه کرده اس ــاخته و پرداخت س
امــا آمیختگــی آن هــا بــا عنصــر تخیــل آن را به کلــی از واقعیــت تاریخــی جــدا ســاخته 
اســت. نظریــه جابــری امــا بــر ایــن مبنــا اســتوار اســت کــه قــرآن در بیــان قصــص نیــز 
ــان قــوم و مطابــق آگاهی هــای موجــود در فرهنــگ عــام عــرب  ــه زب ــه ســخن گویی ب ب
دوره نــزول وحــی ملتــزم بــوده و از آن جــا کــه هــدف قــرآن از بیــان قصــص عبــرت و 
موعظــه و برهــان اســت و نــه بیــان تاریــخ، از همــان داســتان های رایــج میــان عــرب، 
بــدون آن کــه توجهــی بــه صــدق و یــا عــدم صــدق تاریخــی آن هــا داشــته باشــد، بــرای 

ــت.  ــره برده اس ــان به ــاع مخاطب ــرت و اقن ــت و عب هدای

بررسى کتاِب رهیافتى به قرآن
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نقد آثار جدید

تأملی در نظریه جابری 
ــه  ــه عــدم کاشــفیت قصــص قــرآن از امــور واقــع تاریخــی چــه آن گون پذیــرش نظری
کــه خلــف اهللا تقریــر کــرده و چــه آن گونــه کــه جابــری تبییــن کــرده، چنــدان آســان 
نیســت. برخــی آیــات قــرآن بــر ایــن نکتــه کــه مســتند قــرآن در نقــل قصــص فراتــر 
از معهــود و مألــوف عــرب، واقعیــات تاریخــی اســت تأکیــد دارنــد. ایــن صحیــح اســت 
کــه هــدف از قصــص قــرآن هدایــت و عبــرت و اقنــاع مردمــان بــه صحــت دعــوت و 
حقانیــت پیــام نبــوی اســت، امــا ایــن اهــداف همــواره مســتقیما تعقیــب نشده اســت. 
ــه عقایــد  اصــالح تحریفاتــی کــه از طریــق داســتان های انبیــاء در تــورات و انجیــل ب
ــرآن  ــه ق ــداف هدایت گران ــی از اه ــود یک ــه خ ــدی راه یافت ــل توحی ــای اصی و باور ه
ــوط و  ــم و ل ــتان ابراهی ــورات از داس ــرآن و ت ــت ق ــکار حکای ــاوت آش ــت. تف بوده اس
ــژه  ــا به وی ــن تفاوت ه ــت. ای ــوارد اس ــن م ــه ای ــوب از جمل ــوب و ای ــش و یعق دختران
ــر  ــت، نظی ــران اس ــخصیت پیامب ــف ش ــرک و تحری ــم ش ــه موه ــی ک در بخش های
ــش و  ــا دختران ــوط ب ــی ل ــتی و هم خوابگ ــد و مس ــا خداون ــوب ب ــن یعق ــتی گرفت کش
ــود را  ــری خ ــو بارز ت ــی و ... به نح ــان اله ــر امتح ــوب در براب ــی یعق ــی و بد گوی بی تاب
ــواردی  ــی گاه م ــع تاریخ ــورات از وقای ــرآن و ت ــت ق ــالف حکای ــد. اخت ــان می ده نش
ــادی  ــد و مشــکلی اعتق ــی ندارن ــرا اهمیــت چندان ــرد کــه ظاه ــر می گی ــی را در ب جزئ
ــه در داســتان حضــرت یوســف، مطابــق نقــل قــرآن  را نیــز ســبب نمی شــوند. از جمل
ــه  ــا ب ــد، ام ــرا می کن ــی صح ــان راه ــا ایش ــف را ب ــرادران، یوس ــرار ب ــه اص ــوب ب یعق
ــرادران بــه صحــرا، یعقــوب، یوســف را بــرای کســب  روایــت تــورات، پــس از رفتــن ب
ــا دار  ــا معن ــر م ــی در نظ ــا زمان ــن تفاوت ه ــتد. ای ــرا می فرس ــه صح ــان ب ــر از ایش خب
خواهنــد بــود کــه توجــه داشــته باشــیم آگاهــی عــرب زمــان پیغمبــر از قصــص مذکــور 
علی القاعــده بایــد براســاس روایــت اهــل کتــاب از تــورات بــوده باشــد. بنابرایــن، اگــر 
ــج در  ــای رای ــه آگاهی ه ــد ب ــری می گوی ــه جاب ــه ک ــص آن گون ــان قص ــرآن در بی ق
فرهنــگ عــام عــرب از ایــن قصــص اعتمــاد کــرده باشــد، نــه آن اختالفــات اساســی 
ــه  ــن، اگر چ ــر ای ــزون ب ــود. اف ــد ب ــه نخواه ــل توجی ــی قاب ــات جزئ ــن اختالف ــه ای و ن
آیــات و شــواهد قانع کننــده ای، آگاهــی عــرب دوران نــزول وحــی را از قصــص 
ــن  ــک م ــر: «ذال ــی نظی ــارات و آیات ــا عب ــد، ام ــد می کنن ــین تأکی ــاء پیش ــوام و انبی اق
ــن  ــه لَِم ــن قبل ــُت ِم ــا»، «ان ُکن ــت تعله ــا کن ــم»، «م ــت لدیه ــا کن ــب»، «م ــاء الغی أنب
الغافِلیــن» «تلــک مــن انبــاء الغیــب نوحیهــا الیــک مــا کنــت تعلمهــا انــت» (یوســف، 3)

در قــرآن قبــل یــا پــس از نقــل قصــص مختلــف به روشــنی بیانگــر آن اســت کــه قــرآن 
در نقــل قصــص بــر معهــود عــرب اعتمــاد نکــرده، بلکــه بر عکــس قصــص قــرآن حــاوی 
آگاهی هــا و اطالعاتــی اســت کــه مخاطبــان قــران از آن بی اطــالع بوده انــد. صریح تــر 
ــود، 49) ــل» (ه ــن قب ــک م ــَت و ال قوم ــا ان ــت تَعلمه ــا ُکن ــه «م ــین آی ــات پیش از آی

ــل  ــت و تفاصی ــش از حقیق ــر و قوم ــالع پیغمب ــدم اط ــر ع ــنی ب ــه به روش ــت ک اس
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ــر  ــرآن ب ماجــرای داســتان مورد نظــر تصریــح دارد. از شــواهد و داللت هــای صریــح ق
خاصیــت کاشــفیت و واقع نمایــی قصــص قــرآن کــه بگذاریــم، در متــن کتــاب جابــری 
ــرآن داللــت دارد.  ــر واقع نمایــی قصــص ق مــواردی مشــاهده می کنیــم کــه آشــکارا ب
از جملــه ایــن مــوارد اســتناد های اســت کــه جابــری در تبییــن قصــص قــرآن به برخــی 
ــه او  ــت ک ــه هایی اس ــا مقایس ــد و ی ــی می کن ــی و زمین شناس ــات باستان شناس تحقیق
گــه گاه میــان روایــت قــرآن و تــورات از یــک قصــه انجــام می دهــد و بــا ذکــر دالیلــی 

صحــت و دقــت روایــت قــرآن را در مقایســه بــا روایــت تــورات نتیجــه می گیــرد.

پیرامون وحدت اصل در سه دین آسمانی
دعوت محمدی و روابط خارجی: مذهب آریوس در امپراتوری بیزانس

ــده در ایــن فصــل و فصــل ســابق انجــام داده اســت و شــرح  از بررســی هایی کــه نگارن
حــوادث و تحوالتــی کــه پیــش از ظهــور دعــوت محمــدی در روابــط جزیرة العــرب بــا 
ــان  ــخ اذع ــده در پاس ــت؟ نگارن ــوان گرف ــه ای می ت ــه نتیج ــش رخ داد چ ــط اطراف محی
ــد اطمینــان پیــدا کنیــم کــه توانســته ایم  ــه نتیجه گیــری بای مــی دارد پیــش از هر گون
حقایــق تاریخــی بســیار مهــم و پراکنــده ای را کــه بــرای فهــم قــرآن و در نتیجــه درک 
ــه کار بنیــان نگاهــی معاصــر  اســالم ضــروری می دانیــم، گــرد آورده ایــم. فهمــی کــه ب
ــوت  ــن دع ــه ای ــو ب ــه از یک س ــا ک ــر بدین معن ــگاه معاص ــد. ن ــدی بیای ــوت محم به دع
ــه از  ــی ک ــون دعوت ــو هم چ ــم و از دیگر س ــود بنگری ــی خ ــی و فرهنگ ــرف زمان در ظ
نظــر فهــم و عقالنیــت، معاصــر مــا در قــرن بیســت و یکم باشــد. هر چنــد مســائلی کــه 
مطــرح کردیــم مســائلی قدیمی انــد، امــا ایــن قدمــت تنهــا از نظــر زمــان طبیعــی اســت، 
در حالی کــه از نظــر زمــان فرهنگــی تــا امــروز زنده انــد، بدین معنــا کــه ایــن مســائل را 
پایانــی نیســت. از آغــاز دعــوت محمــدی تــا امــروز ایــن مســائل موضــوع مجادلــه و رد 
و قبــول بــوده و هر یــک مســتقل از دیگــری مطــرح شــده و مــورد مناقشــه بوده اســت. 
امــا اکنــون بعــد از مــروری کــه داشــتیم می توانیــم بگوییــم بســیاری از پیچید گی هــا 
ــرای طــرح  و شــک و تردید هــای پیرامــون ایــن مســائل از بین رفتــه و دیگــر مجالــی ب

ندارنــد. به این ترتیــب: 
مســئله بشــارت بــه آمــدن پیامبــر(ص) در اندیشــه دینــی پیــش از اســالم و فضــای 
فرهنگــی حاکــم در زمــان ظهــور دعــوت محمــدی بــه شــیوه هایی کــه قبــًال معمــول 
ــل  ــدارد، دیگــر قاب ــا ایــن اســتدالل کــه در انجیــل چنیــن بشــارتی وجــود ن ــود و ب ب
تکذیــب نیســت. زیــرا اکنــون روشــن شــده  کــه مســئله صرفــاً بشــارت بــه آمــدن فردی 
ــی  ــه جریان ــت ب ــارت در حقیق ــن بش ــه ای ــوده، بلک ــد نب ــا محم ــد ی ــام احم ــی» به ن «ام
ــد  ــورد تأیی ــث م ــمی تثلی ــه رس ــر نظری ــه در براب ــوده ک ــوط ب ــدی مرب ــی و توحی دین
ــت؛  ــتاده بوده اس ــس، ایس ــوری بیزان ــا در امپرات ــن قدرت ه ــری باال تری ــا و رهب کلیس
ــر  ــه در براب ــای مدیتران ــرقی دری ــی و ش ــه جنوب ــای کران ــوی توده ه ــه از س ــی ک جریان

بررسى کتاِب رهیافتى به قرآن
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نقد آثار جدید

ــی و  ــری و سیاس ــارزه فک ــف و مب ــگ مخال ــن آن، رن ــس و دی ــغالگر بیزان ــت اش دول
ــاز شــد کــه پولــس قدیــس و دیگــران  ــر اندیشــه تثلیثــی آغ در نتیجــه دینــی در براب
نیــم قــرن پــس از وفــات عیســی(ع) آن را به عنــوان عقیــده مســیحی پایــه گذاشــتند.

نظریــه تثلیــث خشــم طوایــف یهــودی را کــه بــه عیســی(ع) ایمــان آورده  بودنــد و 
خــود را «انصــار اهللا» می خواندنــد بر انگیخــت. اینــان همــان کســانی بودنــد کــه قــرآن 
ــال  ــوا انصــار اهللا َکمــا ق ــوا کونُ ــن آَمن ــا الّذی ــا ایّه ــد: (ی ــا می فرمای ــاره آن ه ــم درب کری
ــون نَحــن انصــار اهللا  ــال الحواری ــی اهللا ق ــن انصــاری إل ــم للحوارییــن ِم عیســی بن مری
فامنــت طایفــة مــن بنــی إســرائیل و کفــرت طائفــه فایّدنــا الّذیــن آمنــوا علــی عدوهــم 

فاصَبحــوا طاِهریــن) (صــف،14). 
ــاری او  ــه ی ــد ب ــد و معتق ــان آوردن ــی ایم ــه عیس ــه ب ــی ک ــب گروه به این ترتی
بودنــد بــه نامــی کــه بــا انتخــاب آنــان منطبــق بــود، یعنــی «نصــاری»، خوانــده شــدند. 
دشــمنان ایــن گــروه، یعنــی پیــروان عقیــده تثلیــث، به منظــور تحقیــر و بد نام کــردن 
ــر  ــری، را ب ــری و نظ ــد گان فک ــران و عقب مان ــای فقی ــا» به معن ــب «ابیونی ه ــان لق ایش

آن هــا نهادنــد. 
ــود را در  ــش خ ــد جنب ــارای موح ــده نص ــرش عقی ــا پذی ــوس ب ــه آری ــی ک هنگام
ــیعی از  ــای وس ــش در بخش ه ــراه پیروان ــرد و به هم ــاز ک ــالدی آغ ــارم می ــرن چه ق
ــت او  ــد، حرک ــدی پرداختن ــده توحی ــن عقی ــر ای ــغ و نش ــه تبلی ــس ب ــوری بیزان امپرات
بــه مخالفتــی دینــی سیاســی تبدیــل شــد. چنان کــه بــه تفصیــل شــرح آن در کتــاب 
گذشــت، آریوســیه و پیروانــش ایــن عقیــده را کــه عیســی(ع) خــدا یــا فرزنــد خداســت 
ــت  ــع آن دول ــا و به تب ــه کلیس ــد. از آن جا ک ــت رد می کردن ــادر خداس ــادر او م ــا م و ی
در مجامــع و شــورای کلیســایی مذهــب آریــوس و پیــروان آن را بــه رســمیت نشــناختند 
و تنهــا تصویــری از حضــرت مســیح را قطعــی دانســتند کــه بــر تثلیــث اســتوار بــود و 
مذاهــب دیگــری را کــه بــه توحیــد متمایــل بودنــد، بدعت گــذار نامیدنــد، همان گونــه 
ــب  ــروان مذاه ــه پی ــود ک ــی ب ــد، طبیع ــی رخ می ده ــی وضعیت ــوالً در چنین ــه معم ک
طرد شــده گامــی بــه جلــو بر دارنــد و از حــد مناقشــه دربــاره طبیعــت مســیح(ع) عبــور 
ــدان  کننــد. به این ترتیــب اندیشــه پیامبر«منتظــر»ی را کــه متــن برخــی از انجیل هــا ب
بشــارت می دانــد، مطــرح ســازند. حــال فرقــی نمی کــرد کــه ایــن بشــارت مســتقیم یــا 
غیر مســتقیم یــا بــه تأویــل باشــد، زیــرا ایمــان بــه عقیــده ای دینــی بــه خــود بســنده 
ــه  ــددی ک ــات متع ــن روای ــی. بنابرای ــا تاریخ ــی ی ــان عقل ــه بره ــازی ب ــد و نی می کن
اخبــار و گزارشــاتی از تصریحــات بســیاری از راهبان«نصــاری» مبنــی بــر نزدیــک بــودن 
ــتجوی  ــه در جس ــیعی را ک ــای وس ــز حرکت ه ــد، و نی ــل می کنن ــا نق ــرای م ــور ب ظه
ــاً در همــه نقــاط جزیرة العــرب دامــن گســترده  ــن ابراهیــم ـ تقریب ــن حــق» ـ دی «دی
بــود و پیروانــش بــه «حنفــاء» معــروف بودنــد، بایــد در همیــن چار چــوب ارزیابــی کــرد. 
ــدان  ــد، ب ــه بع ــالم ب ــور اس ــران از ظه ــان و مفس ــان و مورخ ــه روای ــی ک حرکت های
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ــته اند.  ــژه ای داش ــام وی ــد اهللا(ص) اهتم ــد بن عب ــوت محم ــل نب ــی از دالی ــوان یک به عن
ــده،  ــا ش ــر جوی ــی دیگ ــال برخ ــته، از ح ــدار داش ــاء دی ــی از حنف ــا برخ ــر(ص) ب پیامب
همگــی آنــان را ســتایش کــرده و برخــی از ایشــان را پیامبرانــی دانســته کــه قوم شــان 

آن هــا را از دســت داده اســت.  
ــزول  ــباب ن ــر، اس ــارت بهت ــا به عب ــی، ی ــون تاریخ ــن مضم ــت هم چنی ــن واقعی ای
ــش  ــر گرای ــرده ب ــح و بی پ ــه صری ــت ک ــی اس ــی و مدن ــرآن مک ــات ق ــیاری از آی بس
دعــوت محمــدی را بــه دیــن ابراهیــم و ایمــان بــه آن چــه بــر تمامــی رســوالن نــازل 
شــده، تأکیــد می کنــد. از جملــه ایــن آیــات ســخن خداونــد متعــال خطــاب بــه ایمــان 
آورنــد گان بــه دعــوت محمــدی اســت: (قولــوا آمّنــا بـِـااهللا و مــا انــَزل الینــا و مــا انــزل 
الــی ابراهیــم و اســماعیل و اســحاق و یَعقــوب و االســباط و مــا اوتــی موســی و عیســی 
ــلمون)  ــه مس ــن ل ــم و نح ــد منه ــن اح ــرق بی ــم ال نف ــن ربه ــون م ــی التبی ــا اوت و م
(بقــره:136) و یــا می فرمایــد: (َمــا َکانَ  إِبَْراِهیــمُ  یَُهوِدیـّـاً َو الَ نَْصَرانِّیــاً َو لِٰکــنْ  َکانَ  َحِنیفــاً 
ــَذا  ــوُه َو ه ــَن اتََّبُع ــَم لَلَّذی ــاِس بِإِبْراهی ــِرِکینَ . إِنَّ أَْولَــي النَّ ــنَ  الُْمْش ــا َکانَ  ِم ــلِماً َو َم ُمْس
ــوان  ــاً به عن ــران:67 ـ 68) نهایت ــَن) (آل عم ــيُّ الُْمْؤِمنی ِ ُ َول ــوا َو اهللاَّ ــَن آَمُن َّذی ــيُّ َو ال النَِّب
ــاره  ــته درب ــل گذش ــل و فص ــن فص ــه در ای ــم ک ــف می افزایی ــق و ظری ــه ای دقی نکت
نصــاری بــه نقــل از قــرآن و متــون تاریخــی ســخن رفــت. امــا در متــون دینــی اســالمی، 
از متــون تفســیری گرفتــه تــا تاریخــی و قصــص انبیــاء و غیــره، هرگــز لفــظ «مســیحی» 
ــی  ــه زمان ــن نکت ــت. ای ــه کار نرفته اس ــع ب ــورت جم ــه  به ص ــرد و چ ــورت مف ــه به ص چ
ــه  ــز اصطــالح «مســیحی»، ن ــرآن نی ــر می شــود کــه توجــه کنیــم در ق تأمــل بر انگیز ت
ــات  ــورت کلم ــا به ص ــت. ام ــه کار نرفته اس ــع، ب ــورت جم ــه به ص ــرد و ن ــورت مف به ص
منســوب بــه مســیح نظیــر مســیحی، مســیحیون و یــا مســیحیت اســتعمال نشده اســت. 
ــت.  ــه کار رفته اس ــدک ب ــیار ان ــیحی» بس ــظ «مس ــز لف ــن نی ــالمی که ــات اس در تألیف
ــی  ــان عرب ــود در زب ــالش می ش ــه ت ــا ک ــی آن ج ــت قدیم ــای لغ ــن در کتاب ه هم چنی
ــادی  ــی را کــه کلمــه «مســیح» از آن مشــتق شــده مشــخص شــود، اضطــراب زی اصل
ــت  ــق اس ــای صدی ــیح به معن ــد: «مس ــان العرب می گوی ــب لس ــود. صاح ــاهده می ش مش
و عیســی(ع) بــدان نامیــده شــده.» ازهــری می گویــد: «از ابی الهیثــم روایــت شــده کــه 
مســیح یعنــی صدیــق». لغویــان ایــن معنــا را تأییــد نکرده انــد ... ابن ســیده می گویــد: 
ــاد،  ــا و آن دو ب ــر م ــر پیامب ــدا ب ــه درود خ ــت ک ــی بن مریم اس ــان عیس ــیح هم «مس
گفتــه شــده: بــه این دلیــل مســیح نامیــده شــد چــون در زمیــن می گشــت و هیچ جــا 
مســتقر نمی شــد و نیــز گفتــه شده اســت: از آن رو مســیح نامیــده شده اســت کــه بیمــار 
و کــور و مبتــال بــه پیســی را به دســت خــود مســح و بــه اذن خــدا شــفا می بخشــید». 
ــده و آن  ــی ش ــح عرب ــاده مس ــای م ــرآن بر مبن ــیح در ق ــم مس ــد: «اس ــری می گوی ازه
در تــورات مشــیحیا اســت کــه عربــی شــده و تغییــر یافته اســت. هم چنــان کــه گفتــه 
می شــود موســی و حــال آن کــه اصــل آن موشــی اســت». معنــای اخیــر بــا معنــای واژه 

بررسى کتاِب رهیافتى به قرآن
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(HRISTC) در زبــان اروپایــی بــه معنــای مســیح ســازگار اســت. اصــل ایــن واژه از لفــظ 
التیتــی (CHRISTUS) گرفتــه شــده کــه در لفــظ یونانــی(KRISTOS) ریشــه دارد، و 
آن ترجمــه کلمــه مســیحا عربــی اســت کــه در آن معنــای «مســح بــا روغــن یــا غیــر 
آن بــرای برکــت» ( ONCTION) نهفتــه اســت، هم چنــان کــه در آن معنــای «مهــدی» 
ــه  ــه ب ــت ک ــارت داده، نهفته اس ــدان بش ــورات ب ــه ت ــد ه ای ک ــا نجات دهن (MESSIE) ی
عبــری( JEHOWACH)، بــه فرانســه و انگلیســی ( JESUS)، بــه تعبیــر مســیحی ـ عربی

یسوع و به تعبیر اسالمی عیسی است. 
ــا معنــای «مهــدی منتظــر» و نجات دهنــده ای کــه باز خواهــد گشــت  به اعتقــاد م
ــح  ــرآن تصری ــرا ق ــدارد. زی ــازگاری ن ــی س ــادات قرآن ــا اعتق ــیح»، ب ــم «مس ــرای اس ب
ــی  ــا إل ــات مرفوع ــته (م ــمان در گذش ــوی آس ــده و به س ــیح آم ــه مس ــد ک می کن
ــع  ــد، در واق ــاری کردن ــه او را ی ــانی ک ــا کس ــت. ام ــان یافته اس ــماء) و کار او پای الس
ــا  ــد: (فلّم ــال می فرمای ــد متع ــد. خداون ــاری کردن ــدا ی ــوی خ ــوت به س او را در دع
احــّس عیســی منهــم الُکفــر قــال ِمــن انصــاری إلــی اهللا قــال الحواریـّـون نَحــن انصــاَر 
ــر  ــردم در براب ــه م ــران، 52) در نتیج ــلمون) (آل عم ــا ُمس ــَهد بانّ ــاهللا و اش ــا ب اهللا آمن
ــه دعوتــش به ســوی خــدا  ــد و ب ــد کردن او دو دســته شــدند؛ گروهــی کــه او را تأیی
پاســخ دادنــد و گروهــی کــه بــه او کافــر شــدند. امــا ایــن کــه منســبان بــه «نصــارای 
ــه متــای  ــه «انجیــل تحریــف شــده» عبــری منســوب ب ــژه آریســیون ب اولیــه» و به وی
حــواری معتقدنــد بوده انــد، نظــر معتقــدان بــه عقیــده تثلیــث اســت. عقیــده ای کــه 
در زمــان مســیح مطــرح نبوده اســت، بلکــه تنهــا نظریــه ای در تبییــن رابطــه خداونــد 
ــا اجتهــاد خویــش آن را  ــا مریــم و حضــرت مســیح اســت کــه مجامــع کلیســایی ب ب
ســاختند و از آن «قانــون ایمــان»، رســمی را وضــع کردنــد. اگــر توصیــف مــا از هــدف 
ــا  ــرای ایمــان»، یعنــی تحریــم و قطــع روابــط ب ــا پنهانــی وضــع «قانونــی ب صریــح ی
یهــود کــه بــه مســیحیت هویتــی مســتقل می بخشــید ـ به ویــژه بعــد از آن کــه یهــود 
ــه  ــم ک ــد بپذیری ــد، بای ــت باش ــده ـ درس ــم ش ــیح مته ــل مس ــتن در قت به دست داش
تفــاوت میــان یهودیــت و مســیحیت، ســاخته دســت پیــروان ایــن دو دیــن اســت و 
ــیحی  ــودی و مس ــان یه ــا ادی ــالم ب ــه اس ــا رابط ــا. ام ــل آن ه ــی از ذات و اص ــه ناش ن
آن گونــه کــه نــص قرآنــی تصریــح کــرده، و نــه آن گونــه کــه مفســران و داعیــان تحــت 
تأثیــر منازعــات تاریخــی، سیاســی و نظامــی میــان ادیــان ســه گانه در طــول تاریــخ 
ــت.  ــتحکم ساخته اس ــد آن را مس ــژاد واح ــجره ن ــه ش ــت ک ــه ای اس ــد، رابط گفته ان
درختــی کــه ریشــه مشــترک آن ابراهیــم خلیــل و شــیخ االنبیاء اســت و شــاخه های 
ــا  ــوا آمّن ــد: (قول ــال می فرمای ــد متع ــر بر آورده اند. خداون ــه از آن س ــد ک آن پیامبرانی ان
ــَزل إلــی ابراهیــم و اســماعیل و اســحاق و یَعقــوب و  ــزل الینــا و مــا ان بــاهللا و مــا ان
االســباط و مــا اوتــی موســی و عیســی و مــا اوتــی النبّیــون مــن ربّهــم النفــرق بیــن 

احــد منُهــم و نَحــن لَــه ُمســلمون) (بقــره، 136)
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ــده؛  ــد پذیرفته ش ــت؟ عقای ــتن می دانس ــدن و نوش ــی خوان ــر ام ــا پیامب آی
ــناختی ــع معرفت ش موان

در ایــن فصــل ســخن درباره مســئله ای اســت کــه از قدیم موضوع مناقشــه و جــر و بحث
بوده اســت: آیــا پیامبــر مــا، محمــد(ص)، خوانــدن و نوشــتن می دانسته اســت؟ 
با این کــه مســئله اساســاً مســئله ای تاریخــی و به ویــژه متعلــق بــه ســیره نبــوی اســت، 
امــا توصیــف قــرآن از پیامبــر بــا لفــظ «امــی» آن را در فضــای قرآنــی بــه عنصــری مهــم 
ــش  ــن واژه و نق ــی ای ــول درون ــخص کردن مدل ــدون مش ــه ب ــرده، به طوری ک ــل ک تبدی
آن در قــرآن، تعامــل بــا ایــن فضــا ممکــن نخواهــد بــود. نگارنــده در ایــن بخــش، بحــث 
ــد  ــاز می کن ــد، آغ ــاره گفته ان ــیر در این ب ــیره و تفس ــای س ــه کتاب ه ــی آن چ را از بررس
و ســپس خواهــد کوشــید فهمــی عینــی و علمــی از آن چــه در قــرآن در این خصــوص 
ــن  ــهادت ها در ای ــا و ش ــه رخداد ه ــه مجموع ــو آن ب ــا در پرت ــد ت ــت ده ــده به دس آم

موضــوع نظــری بیفکنــد.

رخداد وحی و اثبات نبوت
روایــات زیــادی وجــود دارنــد کــه حــوادث آغــاز وحــی و احساســات پیامبــر در قبــال 
ــدی و  ــر بلن ــابه و از نظ ــای مش ــا صیغه ه ــی ب ــد. روایات ــو کرده ان ــا بازگ ــرای م آن را ب
کوتاهــی، تفصیــل و اختصــار مختلــف، امــا در داده هــای زیــر ســازگار بــا یکدیگــر کــه 

ــد.  ــر کرده ان ــرراً ذک ــا را مک ــا آن ه ــد م ــن و جدی ــادر که مص

حقیقت نبوت و نظریاتی درباره امامت و والیت
اول: کنـدی: علـم پیامبـران جملگـی مبتنی بـر معیار های عقلی اسـت: مناقشـاتی که در 
فصـل قبـل مطرح شـد جملگـی حول یـک محـور دور می زد کـه دو طرف داشـت: عقل 
و وحـی. برهمنـان بـه بی نیازی عقـل از نبوت معتقـد بودند و متکلمان اسـالمی آن دو را 
بـا هـم تأیید می کردند. فالسـفه اسـالمی اما مسـیری متفـاوت پیمودند. آنان کوشـیدند 

در منظومـه فلسـفی خویـش جایگاهی بـرای بحث نبـوت فراهم کنند.
دوم: فارابــی: پیغمبــر و فیلســوف: فارابــی بــه ایــن معنــا باطنــی نبــود، امــا اندیشــه 
ــض» و  ــده «فی ــرش ای ــه پذی ــفی، او  را ب ــن و آراء فلس ــای دی ــان آموزه ه ــازگاری می س
اســتوار ســاختن فلســفه خویــش بــر ایــن ایــده ناگزیــر ســاخت کــه متضمــن نظریــه 
ــت  ــده ای اس ــد، ای ــم دی ــه خواهی ــض»، چنان ک ــده «فی ــود. ای ــز ب ــوت نی ــاره نب وی درب
ــرای شــکل گرفتن گرایش هــا و دید گاه هــای باطنــی شــیعی و  کــه زمینــه مســاعدی ب

ــت.  ــم کرده اس ــی فراه صوف
ســوم: نبــوت و والیــت: ظاهــر و باطــن: 1. خداونــد والیــت «ســلطه الهــی» را خــاص 
ــی  ــعری و حنبل ــی، اش ــنی، معتزل ــان س ــرگاه از گفتم ــت: ه ــا کرده اس ــران و اولی پیامب
ــه  ــیعه و متصوف ــه ش ــان ک ــت، آن چن ــوت و والی ــفه نب ــه فلس ــوت، ب ــات نب ــاره اثب درب

بررسى کتاِب رهیافتى به قرآن
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ــر  ــا ظاه ــه ب ــی ک ــی و بیان ــام معرفت ــع از نظ ــویم، در واق ــل ش ــد، منتق ــرح می کنن ط
نــص دینــی، یعنــی قــرآن و حدیــث، تعامــل دارد بــه نظــام معرفتــی عرفانــی منتقــل 
ــق  ــی مطاب ــه نبــوت در فلســفه فاراب ــا نظری ــده فیــض و ب شــده ایم کــه بنیانــش در ای
اســت. به موجــب ایــن نظــام معرفتــی ـ عرفانــی قــرآن ظاهــری دارد و باطنــی. ظاهــر 
قــرآن وســیله ای اســت بــرای رســیدن بــه باطــن آن. ظاهــر بــرای عمــوم مــردم اســت و 
باطــن بــرای خــواص. نــزد شــیعه مقصــود از خــواص امامــان و در نــزد متصوفــه اولیــاء 

ــد. ــرار می گیرن هســتند کــه جملگــی تحــت مصطلــح والیــت ق
چهــارم: حقیقــت محمــدی: والیــت امــام و پیامبــران ولــی: پیــش از ایــن، مســتند 
مــا در طــرح گفتمــان اهــل ســنت یعنــی معتزلــه و اشــاعره و ســلفی ها دربــاره «پاســخ 
بــه منکــرات نبــوت» ظاهــر نــص قــرآن بــود، امــا در بخــش قبــل کــه بــه تبییــن نظــر 
شــیعه امامــی و متصوفــه اهــل ســنت دربــاره نبــوت و والیــت اختصــاص داشــت، ســخن 
ــمت  ــن قس ــد. در ای ــن» نامی ــطح باط ــوان آن را «س ــه می ت ــد ک ــرح ش ــطحی مط در س

مبانــی و زیر بنــای فکــری ایــن عقیــده شــیعی و صوفــی را بررســی خواهیــم کــرد. 
پنجــم: وحــی در آییــن یهــود و مســیحیت و مقــام قــرآن در اســالم: ممکــن اســت 
خواننــده محتــرم از انتقــال بحــث از دیــدگاه شــیعه و متصوفــه دربــاره نبــوت و والیــت 
بــه موضــوع وحــی و نبــوت در دیــدگاه عالمــان دینــی یهــود و مســیحیت تعجــب کنــد. 
هر چنــد تشــابه میــان ایــن دو دیــدگاه کــه بــرای خواننــده روشــن خواهــد شــد، اتهــام 
عالمــان اهــل ســنت علیــه نظریه پــردازان اندیشــه شــیعی و صوفــی را مبنــی بــر وام گیری 
از اندیشــه یهــودی و مســیحی توجیــه می کنــد، امــا بــه نظــر نگارنــده در اســاس ناشــی 
از ایــن واقعیــت اســت کــه آبشــخور هــر دو دیــدگاه مصــدری واحــد اســت. ایــن مصــدر 
همــان فلســفه دینــی هرمســی اســت کــه در اســکندریه قرن هــای دوم و ســوم میــالدی 
ســیطره بال منــازع داشته اســت. امــا آن چــه در ایــن بحــث موجــب شــده بــه ایــن تشــابه 
ــاً در  ــرا فلســفه های دینــی عادت ــا نفــی ایــن اتهــام نیســت، زی توجــه کنیــم تأکیــد و ی
ــن  ــی در رد ای ــه غزال ــد و هم چنان ک ــی می کنن ــر تالق ــا یکدیگ ــف ب ــای مختل زمینه ه
ــا در  ــوارد باشــد. هــدف م ــاب ت اتهــام گفتــه، هیــچ بعیــد نیســت کــه ایــن تشــابه از ب
ــاره وحــی و نبــوت ـ در زمانــی کــه از  ــدگاه یهــودی و مســیحی درب این جــا از طــرح دی
گفتگــوی میــان ادیــان و تمدن هــا زیــاد ســخن مــی رودـ  بیــان ویژگــی دیــدگاه هــر یــک 
از ادیــان ســه گانه آســمانی در بــاب موضوعــی اســت کــه اســاس اختــالف میــان ایــن ســه 

دیــن اســت و مســائل مختلــف دیگــری هــم از آن منشــعب می شــود. 
ششم: ابن رشد: دلیل نبوت، آوردن شریعت صالحه است. 

قرآن، کتاب و باز تنظیم روابط 
ــه روش مشــخصی اســت.  ــوده و هســت و قرائتــش ب ــران همــواره موضــوع قرائــت ب ق
ــده می شــود. ایــن روش از  ــد خوان ــده روشــی اســت کــه ترتیــل و تجوی مقصــود نگارن
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ــث  ــت. از این حی ــادی اس ــت ع ــاتر از روش قرائ ــر و رس ــنونده، مهم ت ــر ش ــر ب ــر تأثی نظ
ــر  ــن ام ــد. ای ــی باش ــن ویژگ ــر ای ــد بیانگ ــرآن» نمی توان ــر از واژه «ق ــی غی ــچ لفظ هی
ــا مضمــون  وقتــی روشــن تر می شــود کــه مــا مضمــون الفــاظ «ذکــر» و «حدیــث» را ب
لفــظ «قــرآن» مقایســه کنیــم. معنــای ذکــر و حدیــث معطــوف بــه عبــرت حاصــل از 
تأمــل در امــوری اســت کــه خــارج از مــا رخ می دهنــد، ماننــد نظــام هســتی و اخبــار 
ــظ  ــون لف ــه مضم ــت. در حالی ک ــای قیام ــاء و صحنه ه ــتان انبی ــین و داس ــع پیش جوام
ــس و درون  ــر نف ــرآن) ب ــل ق ــالوت آن ( ترتی ــه ت ــراف دارد ک ــری انص ــه اث ــرآن» ب «ق
ــا لفــظ «کتــاب» هنگامــی کــه  ــر می گــذارد. ام ــاری و چــه شــنونده، اث آدمــی، چــه ق
ــوظ  ــوح محف ــی ل ــاب به معن ــه کت ــش ب ــی رود، معنای ــه کار م ــرآن ب ــف ق ــوان وص به عن
ــئولیت  ــوان مس ــان به عن ــف ایش ــردم و وظای ــرای م ــه ب ــی آن چ ــود. یعن ــل می ش تحوی
ــوان  ــت می ت ــه گذش ــر آن چ ــت. بناب ــته شده اس ــام نوش ــای ع ــکام به معن ــزا و اح و ج
گفــت کــه مــا مســیر پیدایــش و شــکل گیری قــرآن را در خــود قــرآن پیگیــری کردیــم 
ــظ،  ــن دو لف ــر ای ــالوه ب ــپس ع ــد. س ــاز ش ــث آغ ــر و حدی ــران از ذک ــم ق و دریافتی
ــذارد.  ــای می گ ــق بر ج ــری عمی ــل آن تأثی ــالوت و ترتی ــیوه ت ــه ش ــد ک ــرآن»ی ش «ق
ایــن تأثیــر عمیــق موضــوع ذکــر و حدیــث را بــه شــاهد های صوتــی آهنگینــی منتقــل 
ــود  ــا خ ــش را ب ــه برهان ــند ک ــتقرار می بخش ــودی را اس ــود وج ــا خ ــه ب ــد ک می کن
به همــراه دارد و در نتیجــه بی نیــاز از برهــان عقلــی اســت (لــو انَزلنــا هــذا القــرآن َعلــی 
َجبــل لرأیتــه خاِشــعا متصّدعــا ِمــن َخشــیة اهللا) (حشــر:21) بــا انتشــار دعــوت و رشــد 
ــرآن کتابــی شــد کــه عــرب را از امــت فاقــد کتابــی کــه  جامعــه اســالمی در مکــه ق
ــه امــت صاحــب کتــاب تبدیــل کــرد. در  عقیــده و ارزش را در ایشــان تثبیــت کنــد ب
مســیر پیدایــش و شــکل گیری قــرآن، حــدودا از نقطــه آغــاز تــا حــدود پایــان، تقریبــاً 
ســه نقطــه مهــم متداخــل و همســاز بــه شــرح زیــر وجــود دارد کــه نگارنــده در فصــل 

ــردازد.  ــرح آن می پ ــه ش ــد ب بع

حروف و قراءات و معجزات
ــرأ  ــرآن در لغــت مصــدر فعــل ق ــرد کــه لفــظ ق ــده در فصــل پیشــین اشــاره ک نگارن
ــراءة و  ــرأ ق ــا) و در نتیجــه هم معنــای قرائــت اســت (ق ــا مثــل رجــح رجحان ــرأ، قرآن (ق
ــام  ــه ن ــاره این ک ــرآن درب ــوم ق ــران عل ــه پژوهش گ ــرد ک ــاره ک ــن اش ــا). هم چنی قرآن
نــص موجــود بیــن دو جلــد مصحــف «قــرآن» (غیر مهمــوز) اســت یــا «قــرآن» (مهمــوز) 
اختالف نظــر دارنــد. و نگارنــده نظــر اخیــر را بــه ایــن دلیــل مرجــح دانســته کــه قــرآن 
همــواره موضــوع قرائــت بــوده و هســت. هم چنیــن تأکیــد نمــود کــه قرائــت قــرآن بــه 
ــرآن اســت  ــزول تدریجــی ق شــیوه ای معیــن کــه ترتیــل نامیــده می شــود، حکمــت ن
ــه قرائــت معمولــی تأثیــر  ــده شــود و نســبت ب ــر مــردم خوان ــا مکــث و درنــگ ب ــا ب ت
بیش تــری بــر مســتمع داشــته باشــد. خداونــد دراین بــاره می فرمایــد: (و ُقرآنــا فرقنــاه 

بررسى کتاِب رهیافتى به قرآن
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نقد آثار جدید

لتقــرا علــی الّنــاس َعلــی مکــث و نّزلنــاه تنزیــال) (اســراء: 106) 
ــان عربــی  ــه زب ــد قــرآن ب هم چنیــن آیــات متعــددی وجــود دارد کــه تأکیــد دارن
ــد و  ــرب آن را نمی فهمی ــود ع ــی ب ــان غیر عرب ــه زب ــر ب ــت و اگ ــازل شده اس ــن ن مبی
نمی پذیرفــت: (و لــو َجعلنــاه قرآنــا اعجمّیــا لقالــوا ال فصلــت آیاتــه ءأعجمــی و عربــی) 
(فصلــت: 44) و نیــز: (و لــو نّزلنــاه علــی بَعــض األعجمیــن فقــراه علیهــم مــا کانــوا بــه 

مؤمنیــن) (شــعراء: 198ـ 199) 
پرسشـی کـه در این جـا مطـرح اسـت ایـن اسـت که اگـر قـرآن زمانی کـه به صورت 
ترتیـل بـه زبـان عربـی مبیـن خوانـده شـود تأثیـر عمیق تـری در روح می گـذارد، و اگـر 
یک جـا و بـه زبـان غیر عـرب نـازل می شـد، عـرب آن را نمی فهمیـد و تحت تأثیـرش قرار 
نمی گرفـت، پـس دربـاره جوامـع غیر مسـلمانی کـه اسـالم آوردند و یـا به اسـالم دعوت 

می شـوند و عربـی نمی داننـد چـه بایـد گفت؟ 

جمع قرآن و مسئله زیادت و نقصان 
قــران پــس از نــزول به صــورت پراکنــده و بــه تناســب شــرایط و طــی بیــش از بیســت 
ســال، چگونــه به صــورت مصحفــی در آمــد کــه شــامل تمــام قــرآن اســت و امــروز در 
ــی و  ــش های فرع ــود پرس ــن خ ــه در بط ــت ک ــی اس ــؤالی کل ــن س ــت؟ ای ــت ماس دس

متعــددی دارد، از جملــه:                                                                                    
1. فراینــد انتقــال قــرآن از حالــت وحــی کــه جبرئیــل بــر قلــب رســول نــازل کــرد 
بــه قلــب کســانی کــه آن را برایشــان خوانــد، چگونــه کامــل شــد؟ 2. اجــزاء آن کــه بــه 
مناســبت های متفــاوت نــازل شــده، چگونــه تنظیــم و در  کنــار هــم چیــده شده اســت؟ 
3. کتابــت قــرآن چگونــه و در چــه زمانــی آغــاز شــد؟ 4. پــس از هجــرت بــه مدینــه، 
بخــش مکــی قــرآن چگونــه بــه مدینــه منتقــل شــد؟ 5. جمــع آوری کل قــرآن از چــه 
زمانــی آغــاز شــد و ترتیــب آن در مصحــف چگونــه شــکل گرفــت؟ 2. دربــاره ادعــای 
ــن  ــوان گفــت؟ شــاید چنیــن به نظــر رســد کــه ای ــرآن چــه می ت ــادت و نقصــان ق زی
پرســش ها صرفــاً ماهیتــی تاریخــی دارنــد، بدین معنــا کــه پاســخ بــه آن هــا بــا روشــی 
ــود، امــا از آن جــا کــه ایــن مســئله  مبتنــی بــر فراینــد تاریخ نــگاری ممکــن خواهــد ب
مربــوط بــه موضوعــی اســت کــه در دو ســطح زمانــی تاریخــی و ال زمانــی ماورایــی واقــع 
ــرح  ــز مط ــطح دوم نی ــا در س ــدادی از آن ه ــل تع ــا حداق ــور ی ــؤال های مذک ــده، س ش
می شــوند. ســؤال اول یعنــی چگونگــی فراینــد انتقــال قــرآن از مرحلــه نــزول بــه قلــب 
پیغمبــر بــه قلــوب کســانی کــه رســول آن را بر ایشــان می خوانــد، مســئله انتقــال قــرآن 
از ســطح مطلــق (کالم اهللا) بــه ســطح نســبی (زبــان عربــی مبیــن) را مطــرح می ســازد. 
امــا ســؤال دوم، یعنــی مســئله تنظیــم و چینــش اجــزا قــرآن، نه تنهــا رابطــه «ســابق 
ــه  ــه رابط ــازد، بلک ــرح می س ــزول را مط ــان ن ــی زم ــی، یعن ــطح زمان ــق» در س ــه ال ح ب
سرشــت زمانــی و تاریخــی حادثــه ای را کــه موجــب نــزول بخشــی از قــرآن شــده، بــا 
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ــر  ــران و دیگ ــد. مفس ــرح می کن ــش مط ــن بخ ــش همی ــن بخ ــی همی ــت ال زمان سرش
ــد.  ــاد می کنن ــزول» ی ــباب ن ــالح « اس ــا اصط ــور ب ــوادث مذک ــلمانان از ح ــان مس عالم
با توجــه بــه ایــن اصطــالح در ایــن عرصــه چگونــه بایــد رابطــه میــان ســبب و مســبب 
را فهمیــد؟ چــه بــر لفــظ «ســبب» تأکیــد کنیــم و چــه بــر لفــظ «مناســبت»، حقیقــت 
مســئله تغییــر نمی کنــد. زیــرا حقیقــت، رابطــه میــان مطلــق و نســبی اســت. آن چــه را 
ــرح  ــز مط ــر نی ــؤال های دیگ ــاره س ــوان درب ــم می ت ــؤال های اول و دوم گفتی ــاره س درب
کــرد. در نتیجــه مشــکل رابطــه مطلــق و نســبی مــا را رهــا نخواهــد کــرد. درســت اســت 
کــه مفســران یــا متکلمــان یــا اصولیــان و یــا فقیهــان از گذشــته همــه ایــن پرســش ها 
را، گاه بــا مضمــون مشــابه، مطــرح کرده انــد، امــا متناســب بــا ســپهر فکــری، اجتماعــی 
و تمدنــی عــام معهــود در زمــان خــود آن هــا را مطــرح کــرده و بدان هــا پاســخ داده انــد. 
ایــن البتــه بــدان معنــا نیســت کــه آن پاســخ ها باطــل یــا کامــال خطــا اسســت، بلکــه 
بدیــن معنــی اســت کــه صــدق و کــذب آن هــا تابــع همــان خصوصیــات معهــود اســت. 
ــد و  ــی می ش ــت تلق ــود، درس ــود ب ــات معه ــق آن خصوصی ــه مطاب ــه هر چ در نتیج
آن چــه مخالــف آن بــود، نادرســت و محــل شــک و تردیــد. با توجــه بــه این کــه عناصــر 
ــی،  ــری و اجتماع ــی و فک ــطح علم ــژه در س ــود، به وی ــات معه ــادی از آن خصوصی زی
ــت  ــود را از دس ــار خ ــت اعتب ــش وجاه ــخ ها کما بی ــی از آن پاس ــرده، برخ ــر ک تغیی
داده انــد و از درجــه صحــت گذشــته برخــوردار نیســتند. هــرگاه بــه ایــن نکتــه توجــه 
ــای  ــور بر مبن ــش های مذک ــه پرس ــوط ب ــای مرب ــیاری از جنبه ه ــخ بس ــه پاس ــم ک کنی
«میــراث قدیــم» و ماقبــل اســالم، اعــم از مواریــث دینــی ماننــد اســرائیلیات و نظایــر آن 
و یــا مواریــث علمــی و فلســفی (علــوم االوائــل)، شــکل گرفته اســت، در خواهیــم یافــت 
ــروز  ــد، ام ــه ســؤال هایی کــه خــود مطــرح می کرده ان ــه پاســخ های گذشــتگان ب چگون
ــکل  ــن رو مش ــوند. از ای ــی می ش ــا تلق ــام م ــوزه اهتم ــان و ح ــارج از زم ــخ هایی خ پاس
ــل  ــه تعام ــش هایی ک ــه پرس ــخ ب ــرآن و از پاس ــود را از ق ــم خ ــه فه ــت ک ــن اس ــا ای م
ــا  ــا ب ــم ت ــا کنی ــی بن ــه اساس ــازد، بر چ ــرح می س ــی مط ــی اله ــوان وح ــرآن به عن ــا ق ب
امــور معهــود مــا و در عیــن حــال بــا خــود قــرآن، به منزلــه پدیــده ای وابســته بــه عالــم 
ــا مدعــی نیســتیم کــه در ایــن نوشــتار راه حلــی  ــق، معاصــر و ســازگار باشــد؟ م مطل
بــرای ایــن مشــکل ارائــه می دهیــم. همــه امیــد مــا ارائــه دیدگاهــی وســیع و بــاز اســت 
ــه  ــد ک ــی کن ــی بررس ــا و قالب های ــده ای را در چار چوب ه ــکل پیچی ــن مش ــه چنی ک
ــه  ــوده اند، چنان ک ــوش گش ــر آغ ــوی یکدیگ ــالمت آمیز به س ــتی مس ــای همزیس در فض

بتوانــد عقــل را از پیلــه ای کــه منطــق «یــا ایــن و یــا آن» دور آن تنیــده، رهــا ســازد.

ترتیب مصحف و ترتیب نزول 
ــب  ــع آن در قال ــا جم ــزول ت ــاز ن ــرآن از آغ ــن ق ــیر تکوی ــاره س ــل درب ــل قب در فص
ــخن  ــت، س ــار ماس ــروز در اختی ــه ام ــان به صورتی ک ــان عثم ــد در زم ــی واح مصحف

بررسى کتاِب رهیافتى به قرآن
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نقد آثار جدید

گفتیــم. ســؤالی کــه در این جــا مطــرح اســت ایــن اســت کــه چگونــه و بــر چــه اساســی 
ســور قــرآن در مصحــف بــه ترتیــب کنونــی تنظیــم شــد؟ تنهــا نکتــه ای کــه بــه یقیــن 
ــوان گفــت ایــن اســت کــه ترتیبــی کــه امــروز مــا در قــرآن مشــاهده می کنیــم  می ت
همــان ترتیبــی اســت کــه هیئــت مأمــور بــه جمــع آوری قــرآن از ســوی عثمــان مقــرر 
داشته اســت. امــا این کــه هیئــت مذکــور در چینــش ســور چــه معیار هایــی را مبنــای 
کار خــود قــرار داده، امــری اســت کــه بــرای اطــالع از آن جــز برخــی شــواهد و قرائــن 
ــب  ــی ترتی ــوان از بررس ــه می ت ــواهدی ک ــن ش ــم. مهم تری ــار نداری ــزی در اختی چی
ــاً  ــف عموم ــرآن در مصح ــوره های ق ــه س ــت ک ــن اس ــت داد ای ــور به دس ــی س کنون
ــده اند.  ــم ش ــر، منظ ــوره های کوتاه ت ــه س ــر ب ــوره طوالنی ت ــور، از س ــول س ــب ط به ترتی
البتــه ایــن ترتیــب یــک نمــودار عــام اســت. بدین معنــا کــه اســتثنا هایی نیــز وجــود 
دارد. اگــر بتوانیــم ســوره فاتحــه را به این دلیــل کــه آغــاز کل کتــاب (فاتحــه الکتــاب) 
اســت، از نظــام ترتیــب ســور اســتثنا کنیــم تــا ســوره بقــره، اولیــن ســوره نازل شــده در 
ــاز ســوره های دیگــری هســتند کــه براســاس  ــر ترتیــب ســور باشــد، ب ــه، آغاز گ مدین
ــد.  ــرار نگرفته ان ــود ق ــب خ ــای مناس ــب در ج ــی در این ترتی ــدی و کوتاه ــار بلن معی
با این حــال روایاتــی در دســت داریــم کــه نشــان می دهنــد معیــار «کوتاهــی و بلنــدی» 
ــای  ــی از کتاب ه ــه برخ ــت. از جمل ــرح بوده اس ــه مط ــان صحاب ــان می ــان عثم در زم
حدیــث از ابن عبــاس روایــت می کننــد کــه گفتــه: « بــه عثمــان گفتــم بــه چــه دلیــل 
ســوره انفــال را جــزو مثانــی اســت و ســوره برائــت را کــه جــزو مئیــن اســت، در کنــار 
ــرار  ــه ق ــره ســور طــوال هفت گان ــا و در زم ــان آن ه ــرار دادن بســمله می ــدون ق ــم، ب ه
ــدا  ــول خ ــر رس ــان ب ــی هم زم ــوره طوالن ــد س ــخ داد: گاه چن ــان پاس ــد؟ عثم می دهی
ــد  ــان وحــی را می خوان ــازل می شــد کاتب ــر او ن ــزی ب ــازل می شــد. پــس هــر گاه چی ن
و می فرمــود: ایــن آیــات را در ســوره ای قــرار دهیــد کــه در آن از فــالن چیــز نــام بــرده 
شده اســت. ســوره انفــال در اوایــل دوره مدینــه و ســوره برائــت آخریــن ســوره ای بــود 
ــن  ــود، به همی ــم ب ــه ه ــبیه ب ــوره ش ــن دو س ــتان ای ــد. داس ــازل ش ــر ن ــر پیغمب ــه ب ک
ــرد  ــت ک ــدا رحل ــول خ ــتند. رس ــوره هس ــک س ــا ی ــه آن ه ــم ک ــور کردی ــل تص دلی
ــا  ــان آن ه ــت می ــود، به همین عل ــن نفرم ــا روش ــرای م ــئله را ب ــن مس ــه ای در حالی ک
بســمله ننوشــتم و آن هــا را در کنــار هــم و جــزو ســوره های طوالنــی هفت گانــه قــرار 
دادم.» از ایــن روایــت و دیگــر روایــات مشــابه روشــن می شــود کــه معیــار طبقه بنــدی 
ســور قــرآن در مصحــف بر حســب بلنــدی و کوتاهــی در زمــان خــود عثمــان متــداول 
ــا  ــوده و چه بس ــث ب ــورد بح ــان او م ــور در زم ــدی س ــار طبقه بن ــئله معی ــا مس و اساس
ــار در  ــن معی ــال ای ــت. به هر ح ــان داده اس ــار فرم ــن معی ــت ای ــه رعای ــود ب ــان خ عثم
مصحــف عثمانــی اعمــال شــده و ســور قــرآن همگــی براســاس آن در گروه هــای زیــر 
ــی؛ 4.  ــوره های مثان ــن؛ 3. س ــوره های مئی ــوال؛ 2. س ــور های ط ــده اند: 1. س ــب ش مرت

ــل.  ــوره های مفص س
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قصص در قرآن  
ــان  ــن پرســش مطــرح شــود کــه چــه رابطــه ای می ــرم ای ــده محت ــرای خوانن شــاید ب
ــرآن و مســیر پیدایــش و  ــا ق قصــص قرآنــی و ایــن کتــاب کــه موضوعــش آشــنایی ب
ــی رابطــه ای  ــن اســت کــه قصــص قرآن شــکل گیری آن اســت، وجــود دارد؟ پاســخ ای
ــره  ــو پنج ــی از یک س ــص قرآن ــوع دارد. قص ــن دو موض ــا ای ــطه ب ــتقیم و بال واس مس
ــوت  ــط دع ــم از محی ــی مه ــه وجه ــازد ب ــادر می س ــا را ق ــه م ــت ک ــترده ای اس گس
ــارب  ــا تج ــه آن ب ــی رابط ــود، یعن ــاب ب ــن کت ــش اول ای ــوع بخ ــه موض ــدی ـ ک محم
انبیــاء گذشــته در مــورد اقــوام خــود، اشــراف داشــته باشــیم و از ســویی دیگــر نوعــی 
گفتمــان اســت کــه قــرآن از آن به عنــوان نمایــش و صحنــه ای بــرای خطــاب جدلــی 
همیشــگی بــا دشــمنانش اســتفاده می کنــد و از آنــان می خواهــد از آن تجــارب عبــرت 
بگیرنــد. در نتیجــه قصــص قرآنــی یکــی از عناصــر اساســی شــکل دهنده مســیر تکویــن 
ــوان  ــارت دیگــر، می ت ــود. به عب ــاب ب ــن کت ــرآن اســت ـ کــه موضــوع بخــش دوم ای ق
ــوت  ــده دع ــال و آین ــته، ح ــه گذش ــت ک ــه ای اس ــه آین ــرآن به مثاب ــص ق ــت قص گف
ــود.  ــده می ش ــوالن در آن دی ــاء و رس ــخ انبی ــدس، تاری ــخ مق ــق تاری ــدی از طری محم
ــر اهمیــت در نظر گرفتــن ســازگاری میــان  هم چنیــن اگــر در فصــول گذشــته کــرارا ب
دعــوت محمــدی و مســیر پیدایــش و شــکل گیری قــرآن تأکیــد کردیــم، ایــن ســازگاری 
بــه روشــن ترین شــکل ممکــن از خــالل بررســی تطــور قصــص قرآنــی بر حســب نــزول 
آشــکار می شــود. به این دلیــل ایــن تحقیــق پیرامــون قصــص در قــرآن کریــم در ضمــن 
چشــم انداز ایــن کتــاب جایگاهــی متمایــز و ـ بلکــه به دلیــل ویژگی هــای زیــر ـ

منحصر به فرد خود اختصاص می دهد.

قصص قرآنی: بیان و برهان 
ــن  ــی از آخری ــره، یعن ــوره بق ــدای س ــه از ابت ــت ک ــف آن اس ــب مصح ــای ترتی مقتض
ــبب  ــه به س ــود مدین ــه یه ــه ای ک ــم. مرحل ــروع کنی ــرآن ش ــری ق ــه در حکایت گ مرحل
اعمــال تحریک آمیــز و جنگ طلبانــه خــود در برابــر پیغمبــر و مســلمانان و هم پیمانــی 
بــا منافقیــن مدینــه و مشــرکان مکــه و طراحــی توطئه هایــی کــه بعضــاً جــان رســول 
ــات  ــه در صفح ــان ک ــده اند. هم چن ــخ ش ــرزنش و توبی ــود، س ــه ب ــدف گرفت ــدا را ه خ
قبــل روشــن ســاختیم، قــرآن کریــم در ایــن مرحلــه و به عنــوان پاســخ بــه ایــن رفتــار 
یهــود ســعی دارد نعمت هایــی را کــه خداونــد بــه ایشــان اختصــاص داده و در قصــص 
ــخ  ــوزی از تاری ــه عبرت آم ــش ب ــوت قری ــرای دع ــیله ای ب ــوان وس ــی به عن ــه مک مرحل
رســوالن بیــان شــده، بــه ایشــان یــاد آور شــود. تأکیــد مــا بــر اهمیــت اعتمــاد به ترتیــب 
ــای نفــی ترتیــب ســور بر حســب چینــش  ــزول به معن ــرآن براســاس ترتیــب ن ســور ق
ــرای دولــت اســالمی کــه بعــد از رســول خــدا در  ــرا معتقدیــم ب مصحــف، نیســت، زی
مدینــه بــه مســیر خــود ادامــه داد، روش اخیــر مناســب تر بــوده، چرا کــه قانون گــذاری 

بررسى کتاِب رهیافتى به قرآن
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نقد آثار جدید

ــًال  ــی عم ــادی و سیاس ــی و اقتص ــای اجتماع ــی عرصه ه ــت در تمام ــن دول ــرای ای ب
ــه  ــرآن مرحل ــاً ق ــه اساس ــی ک ــد، قرآن ــرورت می بخش ــی را ض ــرآن مدن ــه ق ــوع ب رج
ــی را  ــوره های مک ــی از س ــف، برخ ــرآن در مصح ــد گان ق ــر جمع آورن ــت. اگ ــت اس دول
در ضمــن ســوره های مدنــی قــرار دادنــد و در  ترتیــب مصحــف غالبــاً براســاس معیــار 
ــر  ــوده کــه بســیاری از ســوره های مکــی مشــتمل ب ــد، به این دلیــل ب ســور عمــل کردن
قوانیــن و احــکام غالبــاً اخالقــی هســتند کــه زندگــی شــخصی و روابــط مســلمانان بــا 
یکدیگــر را تنظیــم می کننــد. احــکام و قوانیــن مذکــور در قــرآن مکــی گاه به صــورت 
مســتقیم در قالــب اوامــر و نواهــی اســت، آن چنــان کــه در ســوره های انعــام و لقمــان 
ــرایع  ــی آن ش ــه ط ــی ک ــتان های قرآن ــتقیم، در داس ــورت غیر مس ــده، و گاه به ص آم
ــکام و  ــن اح ــوند. ای ــان می ش ــاب بی ــل کت ــران اه ــژه پیامب ــین به وی ــران پیش پیامب
ــی از  ــه ناش ــات ک ــی جزئی ــز در برخ ــده ج ــرآن آم ــه در ق ــا آن چ ــی ب ــن اخالق قوانی
ــا را  ــرآن آن ه ــد. ق ــی ندارن ــت، اختالف ــی اس ــا تاریخ ــی و ی ــط اجتماع ــالف محی اخت
تأییــد می کنــد و بــه رســمیت می شناســد و در عین حــال مــواردی از آن را بایــد حفــظ 
ــای  ــان خلف ــار در زم ــل و رفت ــن عم ــی دارد. بنابرای ــان م ــت، بی ــرک گف ــا ت ــرد و ی ک
راشــدین ترتیــب مصحــف را توجیــه می کنــد. در آن زمــان بیش تــر صحابــه کــه حامــل 
ــور را  ــزول س ــب ن ــه ترتی ــان ک ــه آن ــد، از جمل ــدی بودن ــوت محم ــرات دوران دع خاط
ــرای فهــم مســیر دعــوت محمــدی کــه  ــد و در نتیجــه ب ــده بودن ــاد داشــتند، زن ــه ی ب
چارچوبــی بــرای زندگــی شــخصی ایشــان بــود، نیازمنــد وضــع چنیــن ترتیبــی نبودنــد، 
ــانی  ــاً کس ــت، طبیعت ــترش یاف ــلمانان گس ــد مس ــل جدی ــه نس ــی ک ــا، زمان ــا بعد ه ام
ــه مســائل  ــرای پاســخ گویی ب ــا اســتنباط احکامــی از آن ب کــه خواهــان فهــم قــرآن ی
جدیــد بودنــد، اطــالع از آن چــه را اصطالحــا اســباب نــزول خوانــده می شــود، ضــروری 
ــزول را  ــب ن ــور بر حس ــب س ــن ترتی ــق و تعیی ــاز تحقی ــاس نی ــن احس ــد. ای می دیدن

ــرد.  ــا می ک اقتض
ــده را  ــرآن نگارن ــص ق ــه قص ــع ب ــش راج ــن پژوه ــازی در ای ــن نی ــاس چنی احس
بــه پیــروی از یــک فهرســت ترتیــب نــزول ناگزیــر ســاخت. قصــص، قــرآن مــا را بــه 
ــه  ــژه در مرحل ــص، به وی ــاخت. قص ــر س ــزول نا گزی ــب ن ــت ترتی ــک فهرس ــروی از ی پی
مکــی، از نظــر حجمــی کــه از مجمــوع مطالــب قــرآن بــه خــود اختصــاص می دهنــد، 
اهمیــت زیــادی دارنــد. آن هــا به خصــوص در مرحلــه مکــی بــه اشــکال متنــوع و مکــرر 
ــت،  ــد اس ــتان های جدی ــی از داس ــاً خال ــی تقریب ــه مدن ــه مرحل ــده اند. اگر چ ــان ش بی
یــاد آوری قصــص مرحلــه مدنــی تقریبــاً خالــی از داســتان های جدیــد اســت، یــادآوری 
قصــص مرحلــه مکــی در قــرآن مدنــی بخــش زیــادی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
ــدد  ــن تع ــه ای ــه ای ک ــط و ضابط ــدون خ ــی و ب ــور کل ــوان به ط ــه می ت ــن چگون بنابرای
و تنــوع را ســامان بخشــد، بحــث دربــاره قصــص قرآنــی را تنظیــم کــرد؟ مــا از تکــرار 
عمــل مؤلفــان قدیــم و هم چنیــن جدیــد در بیــان مطالــب تــورات و انجیــل براســاس 
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اســرائیلیات و در نتیجــه نقــل داســتان های قرآنــی در یــک ســیاق و روال واحــد، هماننــد 
آن چــه در کتاب هــای اهــل کتــاب آمــده، خــودداری کردیــم، چرا کــه بر خــالف تــورات 
ــرات و  ــرر و در فق ــه و مک ــورت جدا گان ــی به ص ــتان های قرآن ــر داس ــل، بیش ت و انجی
ــوره ها  ــب س ــده اند. ترتی ــان ش ــف بی ــبت های مختل ــه مناس ــتقل و ب ــای مس فصل ه
بر حســب نــزول ایــن امــکان را بــه مــا داد کــه بــه عرضــه قصــص قرآنــی همان گونــه 
کــه عمــًال در قــرآن آمده انــد، مقیــد باشــیم و مهم تــر از آن بــه مــا ایــن اجــازه را داد 
ــاً توصیــف  ــه کــه فوق ــه قصــه، همان گون ــر شــیوه ارائ ــی حاکــم ب کــه از منطــق داخل
ــه  ــی، از جمل ــاء عرب ــتان های انبی ــان داس ــم می ــن بتوانی ــویم و هم چنی ــم، آگاه ش کردی
ــه در  ــود و ... ک ــوم ثم ــر و ق ــح پیغمب ــاد و صال ــوم ع ــر و ق ــود پیغمب ــتان های ه داس
تــورات و انجیــل از آن هــا یــاد نشــده و داســتان های انبیــاء بنی اســرائیل تمایــز قایــل 
شــویم؛ چرا کــه هــر یــک از ایــن دو گــروه در مســیر دعــوت محمــدی جایــگاه خــاص 
ــد. قــرآن از داســتان انبیــاء اقوامــی آغــاز کــرده کــه نژاد شناســان آن هــا  خــود را دارن
ــوت  ــب دع ــر و مخاط ــرب معاص ــرا ع ــد، زی ــدی کرده ان ــه» گروه بن ــرب بادی ــزو «ع را ج
ــد و داســتان ها  ــوام را به چشــم می دیدن ــار شــهر های آن اق محمــدی و پیــش از آن، آث
ــل  ــن دلی ــتند. به همی ــر داش ــود، در خاط ــان ب ــزو میراث ش ــه ج ــان را ک ــاطیر آن و اس
ــح در  ــخیص و توضی ــرای تش ــیله ای ب ــون وس ــوام را هم چ ــن اق ــتان های ای ــرآن داس ق
ــه کار گرفــت و در خــالل بیــان آن هــا ضــرورت آموختــن از سرنوشــت  دعــوت خــود ب
ــا و  ــان خانه ه ــب ایش ــود و تکذی ــران خ ــی از پیامب ــر رویگردان ــه به خاط ــی را ک اقوام
ــه قریــش  ــران گشــت، مکــرراً ب ــر سرشــان وی ــه و صاعقــه ب ــر زلزل ــر اث قصر هایشــان ب
ــه قریــش تأکیــد شده اســت:  تأکیــد کــرد. در ضمــن ایــن داســتان ها دائمــاً خطــاب ب
(اولـَـم ســیروا فــی االرض فَینُظــروا کیــف کان عاقبــة الّذیــن مــن َقبلهــم و کانــوا اشــد 
ِمنهــم قــّوة و مــا کان اهللا لیعجــزه ِمــن شــیء فــی الّســموات و ال فــی االرض انــه کان 
ــة  ــف کان عاقب ــروا َکی ــم انظ ــی االَرض ث ــیروا ف ــل س ــر، 44)؛ ( ق ــرا) (فاط ــاً قدی علیم

المکّذبیــن) (انعــام، 11)  
آن هنــگام کــه قریــش از در ســازش بــا پیغمبــر در آمــد و بــا پیشــنهاد مــال و مقــام 
ــه  ــت ب ــور دس ــید، و به این منظ ــب او کوش ــوت در فری ــتن از دع ــت برداش در ازای دس
دامــان عمــوی او، ابو طالــب، شــدع چنان کــه روشــن ســاختیم، ســوره «ص» نــازل شــد 
ــخ  ــان پاس ــنهاد ایش ــه پیش ــس ب ــه بلقی ــلیمان و ملک ــتان داوود و س ــن داس ــا در ضم ت
ــلیمان  ــک داوود و س ــه مل ــود ک ــل نب ــا به این دلی ــور تنه ــتان مذک ــان داس ــد. بی ده
ــان  ــق داستان سرایانش ــن دو را از طری ــا ای ــت و آن ه ــداد داش ــان امت ــرزمین ایش ــا س ت
ــه  ــا ملک ــس ی ــه بلقی ــه ملک ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــن ب ــه هم چنی ــناختند، بلک می ش
ــت  ــر در ذهنی ــویی دیگ ــرم از س ــد ع ــی س ــو و ویران ــک س ــی از ی ــی یمن ــبای عرب س
تاریخــی و نیــز داســتان های رایــج در میــان ایشــان حضــور داشــتند. در نتیجــه، داســتان 
داوود و ســلیمان و ملکــه بلقیــس از جملــه داســتان های تــورات و به مثابــه پلــی اســت 

بررسى کتاِب رهیافتى به قرآن



350142

ـــــ ۱۲  ، ـــ ـــ 
ـــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶
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کــه قصــص قرآنــی از طریــق آن از قصــص انبیــاء «عــرب بائــده» بــه قصــص پیغمبــران 
ــر و  ــم جوه ــرح دادی ــود ش ــای خ ــه در ج ــود. چنان ک ــل می ش ــاب منتق ــل کت اه
ــی ــی ـ اخالق ــیاق تاریخ ــت و س ــی اس ــلیمان یک ــتان های داوود و س ــت داس حقیق

واحــدی دارنــد. بدین معنــا کــه داوود و ســلیمان تحــت تأثیــر وسوســه ها قــرار 
ــویی  ــد. از س ــش را رد کن ــده قری ــنهاد های اغوا کنن ــد پیش ــز بای ــر نی ــد و پیغمب نگرفتن
دیگــر، همان گونــه کــه خداونــد هــالک و نابــودی را فرجــام تکذیب کننــد گان رســوالن 
قــرار داد قدرتمند تریــن پادشــاهان ماننــد فرعــون در هیئــت حقیقــی خــود، به عنــوان 
بشــری ضعیــف در برابــر مــرگ، قــدرت چیرگــی بــر آن را نداشــته و ندارنــد، کســی مانند 
ســلیمان نیــز کــه خداونــد بــه وی نبــوت و پادشــاهی و قــدرت تســخیر حیــوان و جــن 
را داده نیــز همیــن وضعیــت را دارد. او نیــز در جایــگاه پادشــاهی قدرتمنــد در حالی کــه 
در قصــر خــود تنهــا بــه عصایــش تکیــه داده بــود، اجلــش فرا رســید و هیچ کــس، نــه 
پریانــی کــه مســخر او بودنــد و نــه ســپاهیان او کــه از جنــس آدمــی بودنــد و همــواره از 
ــه  ــا این ک ــدند ت ــرگ او نش ــه م ــدند، متوج ــف می ش ــوار موظ ــای دش ــب او به کار ه جان
موریانــه عصــای او را خــورد و بدنــش بر زمیــن ســقوط کــرد. امــا هنگامــی کــه دعــوت 
محمــدی در مجادلــه بــا قریــش و نیــز بــا یعــود مدینــه کــه دربــاره محمــد به مشــرکان 
ــاره موضوع هایــی کــه  ــا طــرح ســؤال درب ــد ب ــد و پیشــنهاد می کردن مشــورت می دادن
ــد  ــرار دهن ــا ق ــد را در تنگن ــر جدی ــده، پیغمب ــان آم ــای ایش ــل در کتاب ه به تفصی
ــرآن  ــم ق ــه حج ــی ک ــی هنگام ــت و هم چنین ــو برداش ــه جل ــی ب ــد، گام های و بیازماین
ــه  ــرای پاســخ گویی ب ــت، ســوره اعــراف ب ــر افزایــش یاف ــا بیش ت به حــد یــک کتــاب ی
ــرد  ــام ب ــاب» ن ــوان «کت ــرآن با عن ــار از ق ــرای اولین ب ــد و ب ــازل ش ــور ن ــوالت مذک تح
ــرائیل  ــاء بنی اس ــتان های انبی ــامل داس ــه ش ــی را ک ــص قرآن ــتراتژی قص ــه و اس و برنام
می شــد، مشــخص کــرد. حقیقــت ایــن اســت کــه اصالــت و نــو آوری قــرآن، به ویــژه در 
ــورات نهفته اســت. هر کــس  ــرآن در بیــان قصــص ت حــوزه داســتان، در روش خــاص ق
بخواهــد ایــن اصالــت و نــوآوری را بــه خوبــی حــس کنــد کافــی اســت تــورات را در برابــر 
ــرآن  ــه ق ــد ک ــان کن ــنی بی ــبیه به روش ــتان های آن را ش ــد داس ــذارد و بکوش ــود بگ خ
ــه  ــرآن ب ــخ ق ــق پاس ــت و عم ــورت حقیق ــت. در این ص ــار کرده اس ــان آن اختی ــرای بی ب
ــارای  ــاب (نص ــل کت ــا را از اه ــه او آن ه ــر این ک ــی ب ــر مبن ــه پیغمب ــش علی ــام قری اته

ــت.  ــد یاف ــد، در خواه ــل می کن ــه و نق ــه) فرا گرفت مک

ارزیابی کتاب
نگارنــده بخــش اول ایــن کتــاب را بــه روشن ســاختن امــور ویــژه پیغمبــران، حضــرت 
محمــد(ص)، اختصــاص داه اســت و ایــن موضــوع را در ضمــن آن چــه «مطالعاتــی دربــاره 
ــی  ــائل اساس ــمت مس ــن قس ــت. در ای ــده، پی گرفته اس ــدی» نامی ــوت محم ــط دع محی
ــده در  ــرد پدید آم ــقوط و عقب گ ــه س ــرد ک ــرح ک ــوی مط ــیره نب ــاره س ــی درب و مهم
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ــت.  ــا شده اس ــیه رفتن آن ه ــی و به حاش ــب فراموش ــالمی موج ــی اس ــدن عرب ــطح تم س
ــه گانه،  ــمانی س ــان آس ــد ادی ــل واح ــاره اص ــخن درب ــا س ــث را ب ــه بح ــب ک به این ترتی
چنان کــه در قــرآن مشــخص شــده، آغــاز کــرد. دربــاره رابطــه دعــوت محمــدی از آغــاز 
ــدی  ــای توحی ــا جریان ه ــل ب ــن اص ــوب  ای ــتقیم آن در چار چ ــاط مس ــش و ارتب پیدای
قبــل از آن، نظیــر جریــان آریوســیه، ســخن گفــت. ســپس در قالبــی جدیــد بــه بررســی 
ــا قرائــت و کتابــت پرداخــت و بــر آزاد ســازی معجــزه  مســئله آشــنایی پیغمبــر(ص) ب
محمــد از معنــای عوامانــه و ســطحی مفهــوم «النبــی االمــی» تأکیــد کــرد؛ پــس از آن 
ــژه آن پرداختــه و از تأویــالت  ــه وحــی» محمــدی در چارچــوب اصلــی و وی ــه «حادث ب
ــی»  ــل قرآن ــان را از «عق ــه انس ــت ک ــرده برداش ــی آن پ ــفی و سیاس ــک، فلس ایدئولوژی
دور می ســازد بــه پرتگاهــی می بــرد کــه پیــش از ایــن آن را «ال معقــول عقلــی» 

نامیده اســت.
در بخــش دوم، مهم تریــن مســائلی را کــه مؤلفــان گذشــته در حــوزه معرفتــی تحــت 
ــن قســمت در  ــد، بررســی نمــود. اگر چــه در ای ــرآن» مطــرح کرده ان ــوم الق ــوان «عل عن
ــر بررســی  ــه آراء ایشــان اعتمــاد کــرده، ب ــات ب ــژه روای حــل بســیاری از مســائل به وی
تطــور و پیشــرفت مســیر تکویــن قــرآن از خــالل خــود قــرآن تأکیــد نمــود. نگارنــده 
از طریــق اعتمــاد به ترتیــب نــزول بــه یــک بیــداری حیاتــی تاریخــی دســت یافتــه کــه 
ــای  ــظ ویژگی ه ــن حف ــا)، در عی ــر م ــث (معاص ــورد بح ــوع م ــردن موض ــرای عصری ک ب
ــب  ــت. به این ترتی ــروری اس ــًال ض ــری کام ــود)، ام ــر خ ــی آن (معاص ــی و تاریخ زمان
ــاره «اصــل واحــد ادیــان آســنانی ســه گانه» را آغــاز کــرد، امــا نــه هم چــون  بحــث درب
بخــش اول در ســطح روابــط خارجــی، بلکــه در ســطح تنظیــم رابطــه درونــی قــرآن بــا 
اهــل کتــاب. زیــرا پیــش از «حادثــه وحــی محمــدی» جــز «خارجــی» کــه «اهــل کتــاب» 
بــر آن هیمنــه فکــری و فرهنگــی داشــتند، چیــزی وجــود نداشــت. امــا بعــد از این کــه 
ــیر  ــات در مس ــه آی ــای جدا گان ــزول گروه ه ــده و ن ــورت پراکن ــدی به ص ــی محم وح
ــر آن  ــت ب ــه می توانس ــید ک ــدی رس ــوای آن به ح ــت و محت ــش رف ــرآن پی ــن ق تکوی
ــای  ــرآن و کتاب ه ــان ق ــی می ــاط و جدای ــای ارتب ــن مرز ه ــاد، تبیی ــاب» را نه ــام «کت ن
اهــل کتــاب ضــرورت یافــت. از این جاســت کــه «شــرح مبســوط قــرآن عربــی» دربــاره 
ــت  ــا ثاب ــاز می شــود ت ــاء و رســوالن و داســتان و ســیره شــرایع ایشــان آغ ــخ انبی تاری
ــده از ایــن حرکــت تاریخــی، یعنــی درس هــا و عبرت هــای آن  ــار بر جــای مان شــود آث
بــرای حاضــران و آینــدگان، هم چنــان زنــده  اســت. نگارنــده بــر عــادت گذشــته خــود 
در کتاب هــای «نقــد عقــل عربــی» در ایــن کتــاب نیــز ترجیــح داده اســت بــه طــرح و 
ــری  ــرده و نتیجه گی ــا ک ــد، اکتف ــت می دان ــه حقیق ــه آن چ ــاره ب ــوع و اش ــه موض تجزی
و جمع بنــدی را بــه خواننــده محتــرم وا گــذارد. زیــرا معتقــد اســت بهتریــن نتیجــه ای 
ــود  ــه خ ــت ک ــد، آن اس ــت یابن ــدان دس ــد ب ــا می توانن ــای م ــد گان کتاب ه ــه خوانن ک
اســتنباط می کننــد. راهبــرد نگارنــده ایــن بــوده و هســت کــه ابتــدا میــراث فرهنگــی 
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نقد آثار جدید

ــرای فراینــد نو ســازی از داخــل فراهــم شــود. ایــن  ــا مجــال ب خــود را مــرور کنیــم ت
ــن  ــد. ای ــازی بده ــکان باز س ــت و ام ــا فرص ــه م ــد ب ــه می توان ــت ک ــدی اس ــا فراین تنه

فراینــد البتــه طوالنــی و در عین حــال دشــوار اســت، امــا مســیر همیــن اســت.
ــه  ــت ک ــه داده اس ــم ارائ ــرآن کری ــی از ق ــًال تعریف ــود عم ــاد خ ــه اعتق ــده ب نگارن
بســیاری از ابهاماتــی را کــه در گذشــته و حــال مانــع تعامــل عقالنــی بــا ایــن نــص دینی 
می شــود بر طــرف می کنــد. نصــی کــه هیــچ چیــز را بــه انــدازه عقــل نســتوده اســت، 
تــا حــدی کــه می تــوان گفــت قــرآن بــه دیــن عقــل فرا می خوانــد، یعنــی دینــی کــه 
اعتقــادات در آن، از اعتقــاد بــه وجــود خداونــد گرفتــه تــا عقایــد و احکامــی کــه بــه او 
مربــوط می شــود، جملگــی بر پایــه عقــل اســتوار اســت. حقیقــت آن اســت کــه آن چــه 
اســالم را از حیــث پیغمبــر و کتــاب و... از دیگــر ادیــان متمایــز می ســازد، خالــی بــودن 
آن از بــار ســنگین «اســرار»ی اســت کــه شــناخت دیــن را خــارج از دســترس عقــل قــرار 
می دهــد. در چنیــن حالتــی معرفــت دینــی، تنهــا در تخصــص گــروه اندکــی از مــردم 
ــا  ــود و تنه ــد ب ــن خواهن ــت دی ــل به حقیق ــان متص ــان عارف ــا ایش ــود و تنه ــد ب خواه
ایشــان رهبــران و مراجــع و رؤســای دیــن به شــمار خواهنــد آمــد و دیگــران رعایایــی 
ــن  ــن دی ــذار ای ــه پایه گ ــس اول» ک ــه «رئی ــن منظوم ــوند. در ای ــوب می ش ــد محس مقل
ــا  ــا ت ــرار داده می شــود و احیان ــاً در جایگاهــی میــان الوهیــت و بشــریت ق اســت، غالب
ســطح الوهیــت بــاال مــی رود و نصــوص دینــی بیان گــر رمــوزی سرشــار از اســرار تلقــی 
می شــوند کــه تنهــا «آگاهــان» بــه رمــوز و تأویــل خــواب، متولــی تأویــل و راز گشــایی 
ــا  ــی فرهنگ ه ــن در تمام ــات دی ــن از خصوصی ــا ای ــود. چه بس ــد ب ــا خواهن از آن ه
ــن  ــکلی چنی ــه ش ــه ب ــوده ک ــاهد ب ــود ش ــی را در خ ــالم جریان های ــلماً اس ــد. مس باش
تصــوری از دیــن داشــته اند؛ جریان هایــی کــه وابســته و متأثــر از میــراث تمــدن دینــی 
ــات  ــم انداز هایش در حی ــر و چش ــد، و عناص ــدی بودن ــوت محم ــوزه دع ــارج از ح خ
محمــد(ص) کامــل شــد. امــا خــود دعــوت محمــدی چــه در ســطح پیامبــر و چــه در 
ــوان  ــه رســمیت نمی شناســد، چــون به عن ــن دســت را ب ــرآن «اســرار»ی از ای ســطح ق
ــی عقــل از شــناخت شــأنی از  ــه ناتوان «دعــوت» در آن امــوری یافــت نمی شــود کــه ب
ــدا و  ــول خ ــات رس ــس، حی ــد، بر عک ــوت می کن ــدان دع ــه ب ــد ک ــی بخوان ــئون دین ش
تعالیــم کتــاب قــرآن عرصــه ای گشــوده بــه روی عقــل اســت. تجربــه وحــی بــا چالش هــا 
ــیری  ــید تفس ــدا می کوش ــول خ ــه رس ــود ک ــراه ب ــی هم ــی و درون ــار هایی روح و فش
معقــول از آن به دســت دهــد و ایــن مهــم را بــا تقریــب چالش هــا و فشــار های مذکــور 
ــی داد.  ــام م ــود انج ــر خ ــده در عص ــناخته ش ــی ش ــی و اجتماع ــای روح ــه پدیده ه ب
ــبت  ــا تش ــت ب ــاز بعث ــدی از آغ ــوت محم ــمنان دع ــه دش ــود ک ــزی ب ــان چی ــن هم ای
ــد و  ــم می کردن ــت مته ــون و کهان ــه جن ــان او را ب ــد. آن ــم می کردن ــه آن او را مته ب
ــه  ــن تجرب ــا ای ــه ب ــش از آن ک ــرت، پی ــود آن حض ــه خ ــود ک ــی ب ــوط به زمان ــن مرب ای
خــو بگیــرد و اطمینــان یابــد کــه بــه تجربــه وحــی مربــوط اســت و اساســاً و ذاتــاً بــا 
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ــود از  ــراس خ ــرس و ه ــرش از ت ــه همس ــاب ب ــت، خط ــاوت اس ــت متف ــون و کهان جن
ایــن تجربــه ســخن می گفــت. قــرآن کــه موضــوع وحــی اســت، خــود او را قانــع کــرد 
کــه مســئله نــه جنــون اســت، نــه کهانــت، نــه ســحر و نــه شــعر، بلکــه فقــط «وحــی 
ــرار  ــر تک ــه پیغمب ــاروا را علی ــای ن ــن اتهام ه ــش ای ــه قری ــدر ک ــت. همان ق ــی» اس یوح
ــد  ــا تأکی ــن اتهام ه ــالن ای ــر بط ــی داد و ب ــخ م ــدان پاس ــًال ب ــرآن متقاب ــد، ق می کردن
ــا  ــن ب ــخن گفت ــود و در س ــان خ ــه ج ــد اهللا در آین ــن، محمد بن عب ــرد. بنابرای می ک
مــردم یــک بشــر باقــی مانــد و بــر اثــر پا فشــاری قومــش در تکذیــب او و رویگردانــی 
ــا عباراتــی کــه  ــرآن ب ــار ق ــد و سســتی می شــد. و هر ب از دعوتــش گهــگاه دچــار تردی
خالــی از عتــاب نبــود او را خطــاب می کــرد تــا قلبــش را محکــم بــدارد و شــک را از او 
بر گیــرد و اندیشــه او را متوجــه نظــام هســتی و تجــارب رســوالن پیشــین بــا اقوامشــان 
ــه اســتفاده از عقــل  ــرآن همــواره رســول را در نتیجه گیــری و عبرت آمــوزی ب کنــد. ق
ــدان توجــه کنیــم اســتمرار ایــن رابطــه  ــد ب ــد. مطلبــی کــه در این جــا بای فرا می خوان
ــه  ــی ک ــب قرآن ــذه از جان ــا مؤاخ ــراه ب ــاً هم ــح بعض ــی و تصحی ــه راهنمای ــت؛ رابط اس
وحــی می شــود، خطــاب بــه پیغمبــری کــه آن را دریافــت می کنــد. ایــن صحیــح اســت 
کــه پیغمبــر در ایــن رابطــه مأمــور اســت و قــرآن آمــر و ایــن البتــه طبیعــی اســت، 
ــا  زیــرا قــرآن وحیــی اســت کــه از جانــب پــروردگار عالمیــان بــه او القــا شده اســت. ب
ایــن همــه، اوامــر قرآنی بــون ســبب هایی کــه نــزول آن هــا را ضــرورت بخشــند، نــازل 
نمی شــوند. ایــن اســباب نــزول گاه افــکار و تمایالتــی اســت کــه در درون پیغمبــر پدیــد 
ــرح  ــردم مط ــوم م ــا عم ــاران او ی ــا ی ــمنان ی ــه دش ــت ک ــؤال هایی اس ــد، گاه س می آی
ــت.  ــتن از آن اس ــی و باز داش ــا نه ــی و ی ــد موضع ــد و تأیی ــز تأکی ــد و گاه نی می کنن
ــه ای  ــچ آی ــم هی ــا بگویی ــی قدم ــا برخ ــراه ب ــر هم ــم اگ ــا نگفته ای ــخن، خط به دیگر س
ــزول آن ســببی بوده اســت. از این روســت کــه  در قــرآن نیســت مگــر آن کــه در پــس ن
ــته های  ــده و دس ــورت پراکن ــرآن به ص ــد ق ــان گفته ان ــیاری از ایش ــه بس ــیاری ک بس
آیــات در طــول مــدت بیــش از بیســت ســال نــازل شــده، زیــرا بــه تناســب شــرایط و 
مقتضــای احــوال نــازل می شــد. «مقتضــای احــوال و شــرایط» تنهــا بــه شــرایط زندگــی 
پیغمبــر و یــاران و مؤمنــان بــه آن حضــرت محــدود نمی شــد، بلکــه تمامــی آســایش 
ــز  ــدات و نی ــا و معاه ــات و اتحاد ه ــگ و منازع ــح و جن ــی، صل ــور زندگ ــختی، ام و س
ــز شــامل  ــواده و همســران او را نی ــه خان ــوط ب ــر و شــئون مرب شــئون شــخصی پیغمب
می گشــت. رابطــه پیغمبــر و قرآن رابطــه ای پیوســته و گسســت ناپذیر اســت؛ رابطــه ای 
ــل و  ــدوده عق ــواره در مح ــا هم ــات، ام ــات و آن ــی لحظ ــه در تمام ــه و بلک ــت روزان اس
عقالنیــت. قــرآن در مــدح رســول و تمجیــد از مواضــع پیغمبــر افــراط نمی کنــد، بلکــه 
ایــن مــدح و تمجیــد در چار چــوب طبیعــت بشــری رســول صــورت می گیــرد. هرگــز 
ــه  ــد ک ــف نمای ــه ای توصی ــه گون ــد اهللا را ب ــرآن محمد بن عب ــه ق ــت ک ــاق نیفتاده اس اتف
شــائبه طبیعــت غیر بشــری را در مــورد او القــا کنــد. قــرآن اخــالق و رهبــری پیغمبــر 

بررسى کتاِب رهیافتى به قرآن
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نقد آثار جدید

را مــدح کــرده و در همان حــال مالحظــات و مؤاخذه هایــی را نیــز بیــان داشــته و 
ســؤال هایی ســرزنش گونه و عتاب آمیــز بــا او مطــرح کرده اســت. اگــر بخواهیــم 
مظاهــر و نمونه هــای آن چــه را «رابطــه گسســت نا پذیر» میــان محمد بن عبــد اهللا 
به عنــوان یــک انســان و قــرآن به عنــوان کالم خداونــد را بر شــماریم، ایــن نوشــتار بــه 
طــول خواهــد انجامیــد. ســخن صــواب آن اســت کــه ایــن «رابطــه گسســت ناپذیر» از 
ــه  ــه، اگر چ ــت. با این هم ــش اس ــوالن خوی ــران و رس ــا پیامب ــد ب ــه خداون ــس رابط جن
شــناخت کاملــی از رابطــه انبیــاء بــا وحــی منــزل بــر ایشــان نداریــم، امــا رابطــه محمــد 
ــه او را از  ــت ک ــی(ع) اس ــام موس ــه ن ــری ب ــه پیامب ــاوت از رابط ــًال متف ــرآن کام ــا ق ب
طریــق کتابــی کــه بــه او اختصــاص یافتــه (تــورات) و گزارش هــای قــرآن می شناســیم. 
ــم،  ــورات می خوانی ــه در ت ــان ک ــرائیل، آن چن ــی و بنی اس ــد و موس ــه خداون ــرا رابط زی
بســیار شــبیه رابطــه یــک پادشــاه و فرمانــده ســپاه و خــود ســپاه اســت. ایــن رابطــه 
نمی توانــد همــواره جدایی نا پذیــر و خالــی از تنــش باشــد. بنی اســرائیل بار هــا از 
ــان  ــار پروردگارش ــیاری از رفت ــوارد بس ــا در م ــد، آن ه ــر پیچی کردن ــی س ــان موس فرم
ــه  ــه ک ــت، همان گون ــم گرف ــان خش ــر ایش ــا ب ــی باره ــد، موس ــکوه کردن ــود ش ــا خ ب
خداونــددر مــوارد بســیاری بــر ایشــان غضــب کــرد، هر بــار موســی در جلــب رضایــت 
ــان را  ــز آن ــد نی ــرد و خداون ــرت می ک ــب مغف ــا طل ــرای آن ه ــید و ب ــان می کوش ایش
می بخشــید، امــا مجــدداً راه تمــرد و شــکوه در پیــش می گرفتنــد. چه بســا ایــن 
ــروان  ــن پی ــر تخمی ــا ب ــه بن ــرائیل (ک ــر بنی اس ــی ب ــری موس ــه رهب ــر ب ــه متغی رابط
تــورات تعداد شــان ششــصد هزار تــن بــا وســایل و چار پایان شــان بوده اســت) در 
ــوط  ــان، مرب ــر ایش ــون ب ــتم فرع ــی از س ــرای رهای ــطین ب ــه فلس ــر ب ــرت از مص هج
می شــود. آن چنــان کــه تــورات می گویــد دل پروردگارشــان بــه حــال آن هــا بــه رحــم 
ــه ایــن مهــم گمــارد. وظیفــه موســی ایــن  آمــد و یکــی از ایشــان یعنــی موســی را ب
بــود کــه ایشــان را از رود «الیــم» و صحــرای ســینا کــه بــه بی رحمــی طبیعــت معــروف 
ــس از آن  ــلوی» و پ ــن و س ــود و «م ــان ب ــر گردانی در بیاب ــه، س ــد. در ادام ــت بگذران اس
ــه ســرزمین موعــود  ــوم، پیــش از رســیدن ب در شــرایطی پیچیــده و در تاریخــی نا معل

ــات یافــت وپــس از او معاونــش رهبــری را بر عهــده گرفــت.  موســی وف
ــت: اول روش  ــه اس ــور توج ــت در خ ــم از دو جه ــرآن الکری ــی الق ــل ال ــاب مدخ کت
تحقیــق: شــیوه ای کــه جابــری در بررســی مباحــث علــوم قــرآن اتخــاذ کــرده جدیــد 
و متفــاوت بــا روش شناســی متــداول در ایــن دانــش اســت. او در کتــاب خــود 
ــژه  ــانی و به وی ــوم انس ــوزه عل ــی در ح ــق علم ــن تحقی ــای نوی ــت از روش ه کوشیده اس
علــم تاریــخ بهره بگیــرد. ایــن امــر موجــب شده اســت کتــاب او حتــی در طــرح مباحــث 
ــته  ــه بر جس ــد. نکت ــز باش ــر متمای ــای دیگ ــرآن از کتاب ه ــوم ق ــداول عل ــوم و مت مرس
در روش او بررســی مســائل علــوم قــرآن از منظــر تاریخــی و متــن فراینــد پیدایــش و 
ــوم  ــای عل ــول در کتاب ه ــای معم ــالف روش ه ــن، او بر خ ــت. بنابرای ــرآن اس ــن ق تکوی
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قــرآن تنهــا بــه حدیــث و روایــت اکتفــا نمی کنــد. جابــری اگــر چــه روایــت را «مــاده 
ــت  ــار و دالل ــی از اعتب ــف خاص ــور و تعری ــا تص ــد، ام ــالمی» می دان ــادر اس ــی مص اصل
روایــت به دســت می دهــد. در نظــر او، روایــات ناظــر بــر یــک حادثــه یــا واقعــه تاریخــی 
ــد کــه شــاهدان  ــزول رخ داده اســت، هم چــون گزارش هــای مختلفی ان کــه در عصــر ن
یــک حادثــه مثــًال تصــادف اتومبیــل از آن به دســت می دهنــد. آنــان هر یــک از زاویــه 
و وضعیتــی متفــاوت بــه حادثــه نگریســته و آن را توصیــف می کننــد، از ایــن رو اختــالف 
ــت  ــت دالل ــر صح ــل ب ــس دلی ــه بر عک ــت، بلک ــذب نیس ــر ک ــل ب ــا دلی ــا نه تنه آن ه
ــن،  ــت. عالوه بر ای ــل اس ــات و تفاصی ــا در جزئی ــه لزوم ــه ن ــه و البت ــر آن حادث ــا ب آن ه
جابــری در بررســی مســائل قرآنــی از روش فهــم هرمنوتیــک معطــوف بــه قصــد مؤلــف 
ــدت  ــئله وح ــه مس ــاره ب ــدون اش ــت. او ب ــود برده اس ــیار س ــن بس ــی مت ــای نهای و معن
افــق مفســر و مؤلــف کــه در هرمنوتیــک کالســیک و آراء متفکرانــی هم چــون شــالیر 
ــن  ــر ای ــود را ب ــق خ ــت، تحقی ــرح شده اس ــی مط ــکال متفاوت ــه اش ــوش ب ــر و ه ماخ
ــرف  ــرآن در ظ ــم ق ــرو فه ــرآن در گ ــروزی از ق ــم ام ــه فه ــازد ک ــتوار می س ــل اس اص
زمانــی نــزول و بــا توجــه بــه تمــام خصوصیــات ایــن ظــرف، از جملــه توجــه بــه عــرف و 
فرهنــگ زمــان نــزول اســت. ایــن روشــی اســت کــه جابــری در ســایر آثــار خــود دربــاره 

ــت.  ــه کار رفته اس ــی ب ــالمی ـ عرب ــگ اس ــراث فرهن می
او از ایــن قاعــده به مثابــه «فهــم قــرآن معاصــر خــود و معاصــر مــا» یــاد می کنــد. 
ــالیر  ــک ش ــف در هرمنوتی ــر و مؤل ــی مفس ــم افق ــوم ه ــا مفه ــل ب ــا اص ــده ی ــن قاع ای
ماخــر و هــرش بســیار قرابــت دارد. روش جابــری در فهــم موضوع هــای قرآنــی روشــی 
دو گانــه اســت کــه وجــوه دو گانــه آن یکدیگــر را تکمیــل می کننــد و دریافتــی متکامــل 
از موضــوع مــورد پژوهــش به دســت می دهنــد. او از یک ســو بــر قاعــده «القــرآن 
ــرورت روش  ــد. او در ض ــد می کن ــرآن تأکی ــی ق ــم تاریخ ــا» و فه ــه بعض ــر بعض یفس
ــر  ــرآن را از دو منظ ــه ق ــود ک ــاد آور می ش ــا ی ــه م ــت را ب ــن حقیق ــور ای ــه مذک دو گان
ــه و  ــد و یکپارچ ــک کل واح ــه ی ــرد: اول به مثاب ــل ک ــا آن تعام ــت و ب ــوان نگریس می ت
دوم به مثابــه مجموعــه ای مرکــب از گروه هایــی از آیــات و ســور کــه در طــول زمــان و 
ــی  ــازل شــده اند. موضوع هــای قرآن ــج ن ــای تحــوالت و حــوادث اجتماعــی به تدری هم پ
ــه  ــد و ب ــبتی دارن ــود نس ــزول خ ــکان ن ــان و م ــا زم ــی ب ــد، برخ ــد گونه ان ــر چن ــز ب نی
تعبیــر دیگــر ماهیتــی تاریخــی دارنــد و برخــی ماهیتــی ال زمانــی و ال مکانــی دارنــد و 

ــد.  ــی دو گانه ان ــی دارای ماهیت برخ
نو آوری هــای جابــری چــه در ســطح پاســخ بــه پرســش های نویــن و چــه در ســطح 
پاســخ بــه پرســش های گذشــته صرف نظــر از میــزان درســتی، آن هــا، تــا حــد زیــادی 
ــز  ــج تأمل بر انگی ــو آوری: نتای ــت. دوم ن ــل اس ــه و متکام ــن روش دو گان ــون همی مره
به کار گیــری ایــن روش را می تــوان در اســتنباط و فهــم او از موضوع هایــی ماننــد 
نــام قــرآن، وحــی، امی بــودن پیامبــر و فهمــی کــه از نقــش قصــص در قــرآن به دســت 

بررسى کتاِب رهیافتى به قرآن
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نقد آثار جدید

داده به روشــنی مشــاهده کــرد. این همــان ویژگــی دومــی اســت کــه کتــاب جابــری را 
ــز،  ــز ساخته اســت. نتایجــی تأمل بر انگی ــرآن متمای ــوم ق از ســایر تألیفــات در حــوزه عل
ــرآن و  ــه ق ــه ب ــق مراجع ــه او از طری ــد ک ــص و نق ــرا از نق ــل و مب ــاً کام ــه لزوم ــو و ن ن
تجزیــه و تحلیــل تاریخــی بدان هــا دســت یافتــه محصــول چنیــن روشــی اســت. نمونــه 
بــارز ایــن ســخن نــو را می تــوان در موضــوع قصــص قــرآن مشــاهده کــرد کــه بخــش 
ــه ســنت  ــو آوری ب ــری در عیــن ن ــه خــود اختصــاص داده اســت. جاب اعظــم کتــاب را ب
ــراث  ــر می ــود ب ــای خ ــر، او در نو آوری ه ــارت بهت ــت. به عب ــزم اس ــی ملت ــه دین اندیش
ــه مشــکالتی کــه  و فرهنــگ و مصــادر دینــی اســالمی تکیــه دارد. از ایــن رو، نســبت ب
ــور  ــش های در خ ــائل و پرس ــه مس ــام ب ــت و اهتم ــه اس ــا آن مواج ــالمی ب ــه اس اندیش
ــار  ــوان از آث ــت را می ت ــن حقیق ــه دارد. ای ــی واقع بینان ــوزه نگاه ــن ح ــخ در ای پاس
وی و موضوع هایــی کــه در طــول دوران فعالیــت علمــی کانــون اهتمــام وی قــرار 
ــا  ــه او ب ــی ک ــی زمان ــردی حت ــن رویک ــو چنی ــت. در پرت ــنی دریاف ــت به روش گرفته اس
پرســش درباره«نحــوه پیدایــش و تکویــن» قــرآن روبــه رو می شــود، چنان کــه در همیــن 
ــال  ــی در قب ــان غرب ــه دین پژوه ــا آن چ ــاوت ب ــی متف ــم، روش و طریق ــاب می بینی کت
ــرده و برخــی از متفکــران مســلمانان  ــاب مقــدس اتخــاذ ک ــاره کت همیــن ســؤال درب
ــای  ــی آن داده ه ــه ط ــی ک ــرد. روش ــش می گی ــد، در پی ــدا کرده ان ــا اقت ــه آن ه ــز ب نی
ــی  ــراث فکــری اســالمی به نفــع دســتاورد های فکــری دین پژوهــان غرب موجــود در می
در بررســی کتــاب مقــدس مــورد غفلــت و بی مهــری قــرار نمی گیــرد. جابــری گر چــه 
ــوم، قــرآن بایــد در  ــان ق ــه زب ــزول کتــاب آســمانی ب معتقــد اســت به موجــب اصــل ن
ــا ســطح آگاهــی مخاطبــان خــود از  بیــان قصــص انبیــاء و اقــوام گذشــته متناســب ب
ایــن قصــص ســخن گفتــه باشــد، امــا ایــن عقیــده موجــب نمی شــود در اصالــت قــرآن 
ــی  ــور راه ــل مذک ــن اص ــرای تبیی ــه ب ــد، در نتیج ــد کن ــد تردی ــه کالم خداون به منزل
ــه  ــرد. راهــی کــه ب ــا برخــی از متفکــران نو گــرای معاصــر در پیــش می گی ــاوت ب متف
گمــان او ضمــن پذیــرش اصالــت و مرجعیــت وحــی وحــی وجــود باور هــای رایــج در 

ــود.  ــه می ش ــرآن توجی ــان در ق ــرب آن زم ــرف ع ع
مترجــم نیــز در بر گــردان ایــن اثــر کوشــیده ضمــن وفــاداری بــه متــن، ترجمــه ای 
ــم  ــت. مترج ــی کاسته اس ــر علم ــک اث ــژه ی ــای وی ــت داده و از پیچیدگی ه روان به دس
محتــرم در بخش هایــی کــه نگارنــده ســخنی را بــه اجمــال آورده و یــا ســخن نویســنده 
ــه کرده اســت و  به هــر دلیــل نیازمنــد توضیــح و تذکــر بوده اســت توضیحــات الزم ارائ
بــا حــرف «م» در پایــان آن، از ســایر پاورقی هــا کــه متعلــق بــه نویســنده اســت متمایــز 
ــات در پاورقــی آورده اســت. مترجــم در ترجمــه  ــات و روای ــز ترجمــه آی شده اســت. نی

آیــات از قــرآن ترجمــه آقــای ســید جالل مجتبــوی اســتفاده کرده اســت.
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چکیده
دو موضـوع «مجمـل و مبیـن» و «اسـباب نـزول» بخشـى از دانـش علـوم قـرآن هسـتند کـه در 
مباحـث مقدماتـى علـوم قرآنـى کـم و بیش مـورد توجـه اندیشـمندان این حـوزه، اعـم از عالمان 
شـیعى و علمـاء اهـل سـنت قـرار گرفته اسـت. یکـى از ایـن اندیشـمندان جالل الدیـن سـیوطى 
صاحـب کتـاب االتقـان فـى علـوم القـرآن اسـت کـه در اثـر خـود، عوامـل و اسـباب اجمـال را در 
برخـى آیـات قـرآن کریم برشـمرده و وجود این اسـباب را عامل مجمل شـدن آیـات و به دنبال آن، 
بخشـى از آیـات قـرآن را نیازمند تبیین دانسته اسـت. از طرف دیگر سـیوطى ازجمله کسـانى اسـت 
کـه در بررسـى روایـات اسـباب نزول، از بررسـى متـن روایات غفلـت ورزیده و تنها به سـند روایات 
توجـه نموده اسـت. از آن جـا کـه ایـن دو موضـوع در منابـع علـوم قرآنى شـیعى کمتر مـورد توجه 
قـرار گرفته اسـت. از ایـن رو در کتـاب حاضـر تالش شده اسـت آراء سـیوطى در «مجمـل و مبین» 
و «اسـباب نـزول» بـا تأکیـد بر دیدگاه هـاى عالمـه طباطبایى در المیزان فى تفسـیر القـرآن مورد 
ارزیابـى و نقـد قـرار گیـرد. ایـن اثـر، ضمـن ارائـه اطالعات اساسـى در حـوزه «مجمـل و مبین» و 
«اسـباب نـزول» بـه نقـد و تحلیل آیات و روایات مورد اسـتناد سـیوطى در کتاب االتقـان فى علوم 

پرداخته اسـت. القرآن 

کلیدواژه
مجمل و مبین، اسباب نزول، علوم قرآنى، سیوطى، طباطبایى

مقدمه
اثـر حاضـر، دیدگاه هاى سـیوطى، از عالمان اهل تسـنن را در بحث هـاى «مجمل و مبین» 

  
z.amani@gmail.com
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نقد آثار جدید

و اسـباب نـزول، بـا تأکیـد بر دید گاه هـاى عالمه طباطبایى (ره)، از عالمان شـیعى، بررسـى 
مى کنـد. موضـوع اسـباب نـزول در االتقـان فـى علوم القـرآن، بخشـى مجـزا را بـه خـود 
اختصـاص داده اسـت، اما اندیشـه هاى سـیوطى در باب اسـباب نـزول و آثار تفسـیرى وى 
بـا اندیشـه عالمـان شـیعى ارزیابـى نشده اسـت. هم چنیـن در موضـوع مجمـل و مبین نیز 
کتـاب االتقـان فـى علـوم القـرآن، بخشـى مجـزا دارد؛ در صورتى کـه در منابع علـوم قرآنى 
شـیعى، بـه ایـن موضوع چنـدان توجه نشده اسـت. از ایـن رو، اثر حاضـر آراء سـیوطى را در 
دو موضـوع مجمـل و مبیـن و اسـباب نـزول، بـا تأکید بـر دید گاه هـاى عالمـه طباطبایى، 
عالـم گران قـدر شـیعى، در تفسـیر المیـزان فـى تفسـیر القـرآن ارزیابـى و نقـد مى کنـد. 
دغدغـه گـرد آورى پژوهـش حاضر، از تفـاوت دیدگاه ها میـان عالمان شـیعى به ویژه عالمه 
طباطبایـى و سـیوطى عالـم اهـل سـنت، در موضـوع مجمل و مبین و اسـباب نـزول پیدا 
شـد. پژوهـش حاضـر، خـأل موجود در سـر فصل هاى ارائـه شـده در واحد هاى علـوم قرآنى 
3 و 4 مقطـع کارشناسـى رشـته علـوم قـرآن و حدیـث را بر طـرف مى کنـد. هم چنیـن 
به عنـوان منبعـى کمک درسـى، تـا حـدودى نیاز دانشـجویان براى رسـیدن به آراء شـیعى 
ذیـل ایـن موضوعـات را مرتفـع مى سـازد. اثـر حاضـر در دو بخـش گـرد اورى شده اسـت. 
بخـش اول، از میـان مباحـث اصولـى، بحـث مجمـل و مبیـن راـ  کـه از شـیوه هاى کاربرد 
داللـت در قـرآم کریم اسـتـ  بررسـى مى کنـد. جالل الدین سـیوطى در االتقـان  فى  علوم 
 القـرآن، عواملـى را با عنـوان اسـباب اجمـال بر مى شـمارد کـه وجـود آن هـا در برخـى از 
آیـات قـرآن کریـم، سـبب اجمال آیات شده اسـت و به   همین سـبب، بخشـى از آیـات قرآن 

نیازمنـد تبیین دانسته اسـت. 
فصـل اول از بخـش اول پژوهـش حاضـر با عنـوان «تحلیـل آیـات مجمـل کتـاب االتقـان 
فى علـوم القـرآن و بررسـى چگونگـى اسـباب اجمـال در ایـن آیـات»، آیـات مجمـل مورد 
نظـر سـیوطى و چگونگـى اسـباب اجمـال در ایـن آیـات را بررسـى مى کند؛ ضمـن آن که 

■ فتاحى زاده، فتحیــه و همکاران. (1396)، نقد و 
بررســى دیدگاه جالل الدین سیوطى (در موضوع 
«مجمل و مبین» و «اسباب نزول» با تأکیدى بر آراء 

عالمه طباطبایى(ره))، تهران، دانشگاه الزهرا.
شابک: 978-600-97039-1-3
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نقد و بررسى دیدگاه جالل الدین سیوطى

در بررسـى واژه یـا واژه هـاى مجمـل و نیـز نحـوه بهره گیـرى وى از روایـات کتـاب االتقان 
و تفسـیر الـدر المنثـور، تحلیـل مى شـود. هم چنیـن در این فصـل، موضوع «سـیاق»، اعم 
از سـیاق کلمـات، جمـالت یـا آیات کـه عالمـه طباطبایى براى روشن شـدن معنـاى آیات 
قـرآن کریـم، بـه آن اهتمـام و توجـه ویـژه داشته اسـت، بررسـى و شـیوه او در به کار گیرى 

«سـیاق» تبیین مى شـود.
فصـل دوم با عنـوان «تحلیـل آیـات مبیـن و اقسـام آن در کتـاب االتقـان فى علـوم القرآن 
بـه اقسـام مبیـن (مبین متصـل و منفصل)، تفـاوت دیـدگاه جالل الدین سـیوطى و عالمه 
طباطبایـى در مبین بـودن آیـات و نیـز چگونگـى بر طرف کـردن اجمـال مى پـردازد. بخش 
دوم کتـاب، موضـوع اسـباب نـزول را بررسـى مى کنـد؛ چرا کـه روایـات اسـباب نـزول، 
به عنـوان میـراث گران بهـاى صدر اسـالم، همواره نقشـى محـورى در تبیین معـارف قرآنى 
داشته اسـت. بخـش حاضـر، مبانى و معیار هـاى مورد نظر سـیوطى در به کار گیـرى روایات 

اسـباب نـزول بـا تأکیـد بـر آراء عالمـه طباطبایى را نقـد و ارزیابـى مى کند. 
بخـش دوم کتـاب، مشـتمل بر دو فصل اسـت: در فصل اول با عنوان «مباحـث کلى در باب 
اسـباب نـزول»، راه دسـت یابى بـه روایات اسـباب نزول، فواید شـناخت این دسـته روایات 
و ضوابـط پذیـرش آن را بررسـى مى کنـد. هم چنیـن آسیب شناسـى روایات اسـباب نزول و 
اهمیـت نقـد ایـن روایـات نیز مطرح مى شـود. فصـل دوم با عنـوان «نقد و بررسـى مبانى و 
روش سـیوطى در روایـات اسـباب نـزول»، ضمن تبیین مبانى سـیوطى در روایات اسـباب 

نـزول، به تفـاوت دیدگاه سـیوطى و عالمه طباطبایـى مى پردازد. 

نقد و بررسـى دیـدگاه جالل الدین سـیوطى در مجمـل و مبین با تأکیـد بر آراء 
(ره)  طباطبایى  عالمه 

جالل الدیـن سـیوطى در االتقـان فـى علـوم القـرآن، به اسـباب و عواملى اشـاره کـرده که 
وجـود آن هـا در برخـى از آیـات قرآن کریم، سـبب اجمال شده اسـت و در نتیجـه، آن آیات 
نیازمنـد تبییـن شـده اند. آیـات مجمل، آیاتـى از قرآن مجید اسـت که بـدون تفصیل نازل 
شـده و از ظاهـر آیـات، مـراد، معنى و تفسـیر آن به طـور مفصل معلوم نمى شـود و نیازمند 
تبییـن و توضیـح اسـت. در ایـن بخـش از نوشـتار، اسـباب اجمال مـورد نظـر جالل الدین 

سـیوطى علوم قرآنـى تحلیل مى شـود. 
مفهوم شناسـى مجمـل: به منظـور بررسـى مبانـى فکرى سـیوطى درباره مجمـل و مبین و 
هم چنیـن بـراى شـناخت صحیح ایـن دو مفهوم در قرآن کریم، در گام نخسـت الزم اسـت 
تعریفـى هر چنـد مختصـر، از واژه هـاى کلیـدى موضـوع و دیدگاه هـاى لغت شناسـان ارائه 
شـود. «جمـل» در اصـل، واژه اى عبـرى به معنـاى تکامل و اسـتحکام اسـت و به مناسـبت 
همین معنـا، به خاطـر اسـتقامت شـتر در زندگى، صبر و تحملش در سـختى ها و اسـتقامت 
در کامل کـردن کار هـا، بـه وى اطـالق شده اسـت. سـپس در عربـى به معنـاى چیـزى کـه 
اسـتحکام و تناسـب و نظـم در آن جمع شـده، به کار رفته اسـت. معناى جمـال ظاهرى آن 
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اسـت کـه هـر بخشـى از اعضا، از تناسـب و اعتـدال برخوردار باشـد. مجمل یعنى حسـابى 
کـه تفصیـل داده نشـده و نیـز سـخنى کـه بـا شـرح و تفصیـل بیـان نشده اسـت. اجملت 
الحسـاب و اجملـت فـى الکالم، یعنى حسـاب را خالصه و سـخن را کوتـاه و مجمل گفتم.

عالمـه طباطبایـى اجمـال در کالم را چنیـن تعریف مى کنـد: «اجمال آن اسـت، لفظى که 
معنایـش چنـد جهـت دارد، به صورتـى بیـان شـود کـه شـنونده جهـت و مقصـود گوینده 
را نفهمـد و همیـن امـر باعـث سـر گردانى مخاطـب شـود؛ لـذا او نتوانـد مـراد گوینـده را 
تشـخیص دهـد. البتـه شـیوه اهل زبـان در ظرف تفاهم بر این اسـت کـه  از این گونه الفاظ 
پیـروى نکننـد». در مجمـوع، مى تـوان گفـت که مجمل بـه دو مفهـوم قابل تعریف اسـت: 
اول در مقالـب مفصـل، یعنـى آیـه بـه کلیـات یـک موضوع اشـاره کـرده و بـه جزئیات آن 
نپرداخته اسـت. دوم در مقابـل مبیـن؛ یعنى داللـت کالم و مقصود گوینده از سـخن واضح 
نیسـت. البتـه چه اجمال ناشـى از بیان نکردن جزئیات باشـد و چه به خاطر وضوح نداشـتن 

در داللـت کالم، در کالم مجمـل، جهـت و مقصود گوینده براى شـنونده روشـن نیسـت.
اسـباب اجمـال از نظر سـیوطى: اسـباب اجمال، امورى اسـت که موجـب ابهام معناى 
لفـظ یا کالم مى شـود. در بررسـى آراء سـیوطى، به طور کلى دو نوع سـبب اجمـال مى توان 
یافـت: نـوع اول، اسـبابى کـه ویژگى هـاى لفظ، زمینـه اجمـال را فراهم آورده اسـت، مانند 
اشـتراك لفظـى و نوع دوم، اسـبابى که خصوصیـات کالم، موجب اجمال شده اسـت، مانند 

تقدیـم و تأخیر. 
اجمـال مرتبـط بـا ویژگى هـاى لفـظ: در دیدگاه سـیوطى، از جمله اسـبابى کـه زمینه 
اجمـال در آیـات قـرآن کریـم را فراهـم آورده، ویژگى هاى برخـى از الفاظ قرآن اسـت. وى 
در االتقـان فـى علـوم القـرآن، از میان ایـن ویژگى ها به اشـتراك لفظى و غرابت لفظ اشـاره 
کرده اسـت کـه ایـن عوامـل و ارتبـاط آن هـا بـا وقـوع اجمـال یـا عـدم وقـوع آن در آیـات 

مى شود. بررسـى 
سـبب اول: اشـتراك لفظـى: «اشـتراك» از مـاده «شـرك» اسـت. هر آن چه مـردم در 
آن هماننـد و مسـاوى باشـند، «مشـترك» گوینـد. «لفـظ مشـترك» کلمـه اى اسـت کـه 
داراى معانـى فـراوان باشـد، ماننـد (العیـن). اشـتراك لفظـى عبـارت اسـت از وضـع یـک 
لفـظ بـه زاى دو معنـا یـا بیشـتر کـه امـکان جمـع بیـن آن هـا وجـود نـدارد. به  بیان دیگر، 
مشـترك لفظـى همان لفظى اسـت که براى معانـى مختلف در جایگاه هـاى گوناگون وضع 
شده اسـت. در مـورد «مشـترك لفظـى»، نکته شـایان توجـه این اسـت که در صـورت نبود 
قرینـه «تعیین کننـده» یـا بى توجهـى بـه آن، لفـظ مشـترك لفظى مى شـود و مقصـود از 
آن روشـن نمى شـود؛ بنابرایـن، به نظـر مى رسـد توجـه به قرینه هـاى کالمى در ایـن آیات، 

موضوعى اساسـى اسـت. 
سـبب دوم: غرابـت لفـظ: لفـظ از لحاظ حیثیت هـاى مختلف ماننـد موضوع لـه و معنا، 
اسـتعمال، بیـان مقصـود، ترکیـب و ... بـه چند دسـته تقسـیم مى شـود. دانشـمندان علم 
لغـت گفته انـد که لفظ از لحاظ شـهرت به دو قسـم مشـهور و غریب طبقه بندى مى شـود. 
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الفـاظ مشـهور، آن دسـته از الفـاظ هسـتند کـه اسـتعمال آن هـا در میـان افراد یـک زبان 
خـاص متداول و مشـهور باشـد و الفاظ غریـب، الفاظى داراى معناى غیر مأنـوس نزد عرف، 
در مقابـل الفـاظ مشـهور هسـتند. غرابت، از ریشـه غرب اسـت و به طور کلى، هـر چیزى را 
کـه در میـان جنـس خـود بى نظیـر باشـد، غریـب گوینـد. در کالم، غریب به معناى سـخن 
پیچیـده و نا مفهـوم اسـت (الغامـض مـن الـکالم) یا کالم دشـوار و گنگى اسـت کـه مردم 
آن را نفهمنـد. شـایان ذکـر اسـت کـه منظـور از غریـب در قـرآن، لفظى اسـت کـه تمامى 
طبقـات مـردم در فهـم آن یکسـان نیسـتند و پى بـردن بـه آن محتـاج بـه دقـت و تعمـق 
اسـت. از منظـر آیت اهللا معرفـت، برخى کلمات شـیوا در قرآن مورد اسـتفاده قبایل مختلف 
عـرب بـود و بـراى قبایـل دیگـر تازگـى و نا مأنـوس بـود. غریـب به این معنا در قـرآن وجود 
دارد و به فصاحـت آن خللـى نمى رسـاند. به نظـر مى رسـد عواملـى ماننـد فاصلـه گرفتن از 
عصـر نـزول یـا عـدم کثـرت به کار گیرى لفـظ در وقـت حاضـر، در بـه وجود آمـدن غرابت 
الفـاظ نقـش دارنـد کـه در ادامـه، ایـن دو عامل بررسـى مى شـوند.  برخـى مـوارد، معناى 
شـمار اندکـى از کلمـات قـرآن بـراى آنـان روشـن نبـود و نیـاز بـه یادگیـرى و آموختـن 
داشـتند، آن را از رسـول خدا (ص) مى پرسـیدند و آن حضـرت (ص) معنـاى صحیـح را براى 

آن هـا بیـان مى کرد. 
عامـل دوم: اسـتعمال/ کاربـرد انـدك در زمـان حاضـر: یکـى از عوامـل دیگـرى که در 
غرابـت لفـظ مؤثـر اسـت، اسـتعمال انـدك در وقـت حاضـر اسـت. سـیوطى در این بخش 

سـه آیـه را مثـال مى زند. 
اجمـال مرتبـط بـا خصوصیـات کالم: در دیدگاه جالل الدین سـیوطى، از دیگر اسـبابى 
کـه زمینـه اجمـال در آیـات قـرآن کریـم را فراهـم آورده، ویژگى هـاى کالم وحـى و نحوه 
ترکیـب الفـاظ قـرآن کریـم اسـت. وى در االتقان فـى علوم القـرآن، به امورى کـه در کالم 
پدیـد مى آیـد و فهـم معنـا را مشـکل و غیر واضـح مى کنـد، مانند حـذف، اختـالف مرجع 

ضمیـر، تقدیـم و تأخیـر، احتمال عطف یا اسـتئناف و... اشـاره کرده اسـت. 
سـبب اول: حـذف: حـذف در لغـت یعنـى بریده شـدن کنـاره چیـزى و در اصطـالح 

عبـارت اسـت از افتـادن بخشـى از کالم یـا همـه آن به خاطـر علتـى.
سـبب دوم: اخـالف مرجـع ضمیـر: سـیوطى اختـالف در مرجـع ضمیـر را یکـى از 
عوامـل بر شمرده اسـت کـه فهـم آیـه را دشـوار مى کنـد، ماننـد اختـالف در مرجـع ضمایر 
آیـه «الیـه یصعـد الکلـم الطیـب و العمل الصالـح یرفعـه» (فاطـر:10). در این آیـه، مرجع 
ضمیـر مسـتتر مرفـوع و ضمیـر بـارز منصـوب در فعل یرفعه مشـخص نیسـت و ایـن امر، 
موجب مجمل شـدن کالم شـود. این مسـئله اى اسـت که آیت اهللا معرفت نیز به آن اشـاره 

کرده اسـت.  
سـبب سـوم: تقدیم و تأخیر: تقدم در مقابل تأخر قرار مى گیرد و بر چند قسـم اسـت؛ 
تقـدم در زمـان، در مرتبـه، تقـدم بین دو چیـز، تقدم واقعـى در کالم و ... تقدیـم و تأخیر، 
یکـى از اسـلوب هاى بالغـت اسـت و بـر فصاحـت کالم داللـت دارد. جالل الدین سـیوطى، 

نقد و بررسى دیدگاه جالل الدین سیوطى
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اسـبابى را ماننـد تبـرك، تعظیم، مناسـبت و... بـراى تقدیم و تأخیر بر مى شـمارد. او در نوع 
چهـل  و چهـارم اال تقـان فـى علـوم القـرآن  به موضـوع تقدیم و تأخیـر پرداختـه و آن را به 
دو نـوع تقسـیم کرده اسـت: اول آن اسـت کـه معنایش به حسـب ظاهر دشـوار اسـت، ولى 
وقتى شـناخته شـود که باب تقدیم و تأخیر اسـت، معنایش واضح مى شـود. دوم آن اسـت 
کـه به حسـب ظاهر معنایش دشـوار نیسـت، امـا چون بیانش مهم تر و عنایت شـان نسـبت 
به آن بیشـتر اسـت یا به دلیل تأکید و تشـویق و سـفارش، آن را مقدم مى دارند. سـیوطى 

در ایـن بخـش، بـراى نمونه بـه دو آیه اشـاره مى کند.
سـبب چهـارم: قلـب منقـول: قلـب در لغت به معنـاى بر گردانـدن و گردیـدن چیزى از 
وجهـى بـه وجه دیگر اسـت. سـیوطى در نـوع پنجاه  و  نهم کتـاب االتقان فى علـوم القرآن، 
دربـاره فواصـل آیـات قـرآن فصلـى را بـاز مى کنـد و احکامى را کـه شـمس الدین بن صائغ 
بـراى رعایـت تناسـب در آخـر آیـات قـرآن بیـان کرده اسـت، یـک  بـه  یـک بر مى شـمارد. 
یکـى از احـکام، تغییـر دادن بنـاى کلمه اسـت، ماننـد «و طور سـینین» (التیـن، 2) که در 
اصـل «سـیناء» بوده اسـت و هم چنیـن الیـاس به همـزه قطع، اسـمى عبرانى اسـت که به 
آخـر آن، یـاء و نـون اضافـه شـده و در آیه «سـالم علـى ال یاسـین» (الصافـات، 130) نیز 
به همین شـکل آمده اسـت. او معتقد اسـت دو واژه «سـینین» و «إل یاسـین» در آیات «و 
طـور سـینین» (التیـن، 2) و «سـالم على الیاسـین» (الصافـات، 130) که مقلـوب دو واژه 

«سـیناء» و «إالیـاس» هسـتند، سـبب اجمـال در آیات مذکور شـده اند. 
سـبب پنجـم: تکـرار مخل به اتصـال کالم: تکرار در اصـل به معناى ایجـاد چیزى براى 

دوم اسـت، ماننـد همان که در بـار اول به وجـود آمده بود.

اسباب اجمال از نگاه عالمه طباطبایى 
اجمـال از نظـر عالمه طباطبایى، لفظى اسـت کـه معنایش چند جهـت دارد، اما به صورتى 
بیـان مى شـود کـه شـنونده، جهـت و مقصود گوینـده را نفهمد و همین سـبب سـرگردانى 
مخاطـب شـود؛ به طورى کـه نتوانـد مـراد گوینده را تشـخیص دهد و سـخن مجمل شـود. 
بـا بررسـى تفسـیر المیزان فى تفسـیر القـرآن، اسـباب و نمونه هایـى از اجمـال را در قرآن 
کریـم مى تـوان یافـت. البتـه ذکـر ایـن نکته ضـرورى اسـت کـه از آن جا که بحث اسـباب 
اجمال، به شـکل مسـتقل و دسـته بندى شـده فقط توسـط سـیوطى ارائه شده اسـت و در 
آثـار عالمـه طباطبایـى موضوع  با عنوان اسـباب اجمال مشـاهده نمى شـود، بـراى تحلیل 
رویکـرد عالمـه طباطبایـى دربـاره اجمـال، ایـن موضـوع در المیـزان فـى تفسـیر القـرآن 

بررسـى شـد و نمونه هـاى اسـتخراج شـده از آن، در ادامـه بیان مى شـود.
بیان نشـدن زمـان حادثه یا نام اشـخاص: در برخـى از آیات قرآن کریـم، درباره حوادث 
یـا اشـخاص سـخن گفتـه شـده، اما بـه زمـان آن حادثه یا نـام افراد اشـاره اى نشده اسـت، 
ماننـد «و اتـل علیهـم نبـا الـذى آتینـاه آیاتنـا فانسـلخ منهـا فاتبعـه الشـیطان فـکان من 
الغاویـن» (اعـراف، 175)، «یـا قوم ادخلوا االرض المقدسـه التى کتب اهللا لکـم...» (المائده، 
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21؛ هـود، 37؛ المؤمنون، 23).
بیـان یـک موضـوع در جایگاه هـاى مختلـف: در قـرآن کریـم بـه هـر موضـوع در 
جایگاه هـاى مختلفى اشـاره شده اسـت کـه در برخى از موارد، بسـیار کلى و مجمل اسـت؛ 
زیـرا در جـاى دیگـرى شـرح و تفصیـل آن آمده اسـت. این مسـئله در قرآن به شـکل هاى 
مختلـف مشـاهده مى شـود: آیـات مکـى اغلـب در بر دارنـده احکامى هسـتند کـه به صورت 
مجمـل مى آینـد و ایـن مجمل هـا در آیات مدنـى تفصیل و تبیین مى شـوند؛ یعنـى آیاتى 
کـه بعـد از هجـرت و در مدینه نازل شـده اند، حـاوى مطالبى تفصیلى و شـرح یافته اند که 
بـه جزئیـات احـکام و امـورى مى پردازنـد کـه در مکـه به صورت مجمـل نازل شـده بودند، 

معاد. توحیـد،  مانند 
بنابرایـن،  اجمـال در آیـات قـرآن کریـم، امرى نسـبى اسـت. ممکن اسـت آیـه از نظر یک 
مفسـر مجمل دانسـته شـود و از نظر دیگرى اجمالى در آن مالحظه نشـود. به عبارت دیگر، 
مجمـل بـودن یـا نبـودن آیـات، به برداشـت مفسـر و دانشـمند علوم قرآنـى از آیه وابسـته 
اسـت؛ با توجـه بـه آن چه در این فصل بدان پرداخته شـد، مشـخص مى شـود کـه در برخى 
از آیـات مجمـل مـورد نظـر سـیوطى، واژه یـا واژه هـاى مجمـل، به تنهایـى و خـارج از آیه 
بررسـى و مجمـل معرفـى شـده اند؛ در حالى کـه عالمـه طباطبایـى، همان کلمـات را درون 
آیـه بررسـى کـرده و بـا در نظر گرفتن سـیاق آیـات، توجه به کاربـرد همان واژه ها در سـیاق 
مشـابه و نیـز دقـت در داللـت واژه ها، معنـاى آن کلمه و به دنبـال آن، داللت آیه را روشـن 
دانسته اسـت؛ یکـى از نقـاط قوت عالمـه طباطبایى در المیزان فى تفسـیر القـرآن، اهتمام 
و توجه وى به سـیاق آیات اسـت. او در بسـیارى از آیات، براى تعیین معنایى که از واژه ها 
یـا آیـات برداشـت مى کند، سـیاق را قرینـه مى داند که ایـن کار به روشن شـدن معناى آیه 
کمـک فراوانـى کرده اسـت. اگر چـه عالمـه طباطبایى به عنوان یـک قرینه در فهـم کالم، از 
سـیاق بهـره برده اسـت، در مـواردى بـدون این که به شـکل مسـتقیم به این موضوع اشـاره 
کنـد، آیـات قبـل و بعـد و نظم آیات را شـاهد معنایى آورده کـه از آیه دریافت کرده اسـت؛ 
چنان کـه مشـاهده و بررسـى شـد، بیـن روایـات تفسـیرى موجود در تفسـیر الـدر المنثور 
و نیـز کتـاب االتقـان فـى علـوم القـرآن که ذیـل آیات مجمـل به آن ها اشـاره شده اسـت، 
هماهنگـى کامـل وجـود نـدارد. به عبـارت دیگر، سـیوطى در تفسـیر خـود به نقـل روایات 
مختلفـى پرداخته اسـت. وى در بیشـتر روایات، هر دو برداشـت را از آیـه مجمل بیان کرده 

و از ترجیـح یـک وجه خـاص اجتناب کرده اسـت. 

تحلیل آیات مبین و اقسام آن در کتاب االتقان فى علوم القرآن 
یعنـى  الشـىء  بـاى  شده اسـت.  شـناخته  و  معـروف  به معنـاى  مبیـن: «بیـان»  تعریـف 
آشـکار و روشـن شـد. أبـان و تبیـن و بیـن و اسـتبان نیـز به همـان معناسـت. «و الکتـاب 
المبیـن» (الزخـرف/ 2) یعنـى کتابـى کـه روشـنگر و بیان کننـده تمـام آن چیـزى اسـت 
کـه مـورد احتیاج بشـر اسـت. صاحـب التحقیق فـى کلمـات القـرآن الکریم معتقد اسـت 

نقد و بررسى دیدگاه جالل الدین سیوطى
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معنـاى حقیقـى بیـن، آشکار شـدن و وضـوح بعد از ابهـام و اجمال، به وسـیله جدا سـازى و 
تفصیـل اسـت. تبیـان نیـز مصدر اسـت و بـر مبالغـه داللت مى کند کـه بیان کننـده کمال 
روشـنگرى در مسـائل نا شـناخته اسـت. به عبـارت دیگـر، مبیـن بـر دو گونـه اسـت: گاهى 
خـودش به تنهایـى و گاهـى بـه کمـک کالم دیگرى کـه مقصود را روشـن مى کنـد، مبین 
اسـت. بنابـر آن چـه گفته شـد، مبین اسـم مفعـول از بـان به معناى امر یا سـخنى روشـن 
شده اسـت، بعـد از آن کـه دچـار ابهام یا اجمال شـده بود. مبین آن اسـت که روشـنگرى و 
توضیـح بى نیـاز و در داللـت بر مراد مسـتقل باشـد یا کالمى اسـت که بـراى آن، توضیحى 

وارد شـده باشد. 
بررسـى انـواع مبیـن از نـگاه سـیوطى: سـیوطى در االتقـان فـى علـوم القـرآن در یک 
دسـته بندى اولیـه، مبیـن را دو نـوع مى دانـد؛ مبینـى کـه آیه قرآن اسـت، یعنـى یک آیه 
مجمـل، بـه کمـک آیـه دیگـر تبیین شـده و از اجمال خـارج مى شـود و این خـود دو گونه 
اسـت: مبیـن متصـل و مبیـن منفصـل. مبین دوم سـنت اسـت؛ یعنـى آیه اى کـه مجمل 
اسـت، معنـاى آن به وسـیله سـت پیامبـر(ص) روشـن مى شـود. هم چنیـن در ایـن بخش، 
فهرسـتى از آیاتـى را کـه به عقیـده او مجمـل هسـتند، بیـان مى کنـد و سسـپس بـه رفع 
اجمـال آن هـا مى پـردازد. البتـه او در ایـن بخـش، به موضوع نبیـن و انواع آن، تنهـا به طور 
مختصـر و فهرسـت گونه پرداختـه اسـت و به مسـائلى مانند دلیـل اجمال آیات مـورد نظر، 
ارتبـاط مبیـن بـا آیـه مجمـل و نیـز چگونگى رفـع اجمـال آیه به وسـیله مبین مـورد نظر 

نکرده است.  اشـاره 
مبیـن متصـل: مبیـن یـا قرینـه، لفظى اسـت که داللتـش واضح باشـد و اجمـال لفظ 
مجمـل را بیـان و روشـن کنـد. در صورتى که ایـن لفظ، به مجمل باشـد، آن را مبین متصل 

مى نامند. 
مبیـن منفصـل: چنان که اشـاره شـد، «مبین» لفظى اسـت که داللتش واضح باشـد و 
لفـظ مجمـل را تبییـن و روشـن کنـد. در صورتى کـه این مبیـن در آیه دیگـرى و با فاصله 
آمـده باشـد، آن را «مبیـن منفصل» مى نامد. مبین منفصل داراى دو بخشـش اسـت؛ مبین 

منفصلـى کـه آیه قرآن اسـت و مبین منفصلى که سـنت اسـت.
بنابـر آن چـه در ایـن فصل گفته شـد، چنین نتیجه گرفته مى شـود که مـوارد معدودى در 
آیـات وجـود دارد کـه عالمـه طباطبایـى در مـورد مجمل بودن آن هـا با سـیوطى هم عقیده 
اسـت، امـا به نظـر مى رسـد در این گونه آیـات، مجمل گویـى از ناحیه گوینده کالم اسـت و 
نـه از ناحیـه مخاطـب؛ ماننـد آیاتى که برخـى احکام شـرعى را در جایى از قرآن به شـکل 
خالصـه بیـان مى کننـد، سـپس در جاى دیگـرى از قـرآن شـرح داده مى شـوند؛ در آیاتى 
کـه در ایـن بخـش تحلیل شـد، هیچ یـک از اسـباب اجمال مورد نظر سـیوطىـ  کـه او در 
کتـاب االتقـان فـى علـوم القـرآن آن ها را بر شـمرده بـود ـ  یافت نشـد؛ در حالى کـه اگر وى 
ایـن آیـات را به عنـوان آیـات مجمـل معرفى کرده، طبیعى اسـت که اسـباب اجمـال آن ها 
بایـد درون آیه وجود داشـته باشـد. همین موضوع نشـان دهنده آن اسـت کـه در آیاتى که 
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سـیوطى در بخـش اول «فـى مجملـه و مبینـه» از کتاب االتقـان به عنـوان مجمل معرفى 
کرده اسـت، اجمـال محـل تأمـل و تردیـد اسـت؛ برخـى از آیاتـى کـه سـیوطى به عنـوان 
مبیـن معرفى کرده اسـت، مطابـق دیدگاه عالمـه طباطبایى به نوعى داراى اجمال هسـتند. 
ایـن اتفـاق در مـورد آیـه 19 انفطـار رخ داده اسـت؛ به این ترتیـب کـه سـیوطى ایـن آیـه را 
مبیـن آیـه 4 سـوره فاتحـه مى دانـد، امـا عالمـه ایـن آیـه را بیـان اجمالـى بـراى حقیقت 
«یـوم الدیـن» به شـمار مـى آورد؛ تقریبـاً در تمامـى مـواردى که سـیوطى به عنـوان مبین 
آورده اسـت، آیـات مـورد اشـاره، تنهـا بـه بیـان مصـادق از یک حکم یـا یک تعبیـر در آیه 
مـورد نظـر (آیه مجمـل) پرداخته اند؛ براسـاس دیدگاه عالمـه طباطبایـى، در تحلیل آیاتى 
کـه سـیوطى آن هـا را مجمـل دانسـته و سـپس مبیـن آن هـا را بر شمرده اسـت، مى تـوان 
دریافـت کـه عالمـه در بسـیارى از مـوارد، در تفسـیر و شـرح ایـن آیـات، از سـیاق بهـره 
برده اسـت. گاهـى ایـن  کاربرد سـیاق در تفسـیر، به شـکل اسـتفاده از سـاق کلمـات درون 
یـک آیـه اسـت (المائـده، 12) و گاهى نیز سـیاق آیـات قبل و بعـد (الزخـرف، 17)؛ آیاتى 
را کـه سـیوطى به عنـوان مبیـن بر شمرده اسـت، یـا خـود داراى اجمـال و نیازمنـد تبییـن 
هسـتند (االنفطـار، 19) یـا این کـه آیه مبین، به تنهایـى و بدون کمک گرفتن از سـایر آیات 
قـرآن، کامـًال تبیین کننده نیسـت؛ سـیوطى معتقد اسـت که تفسـیر قـرآن را ابتـدا باید از 
خود قرآن شـروع کرد و سـپس از سـنت بهره برد. او معتقد اسـت پیغمبر اکرم(ص) یکى 
از انواع مبین محسـوب مى شـود و شـامل نقل و روایت پیامبر(ص) و صحابه ایشـان اسـت. 
عالمـه طباطبایـى نیـز در مقدمـه تفسـیر المیـزان، بـر بى نیاز بـودن قـرآن از غیـر خودش 
تأکیـد کرده اسـت. هم چنیـن بیان مـى دارد که تبیین و تعلیـم آیات قرآن، یکـى از وظایف 
مهـم رسـول خـدا(ص) اسـت و بـا اسـتناد به آیـات قـرآن و احادیـث متواتر ماننـد حدیث 

ثقلیـن، قـول اهل بیـت(ع) نیز حجت اسـت. 
بنابرایـن، از جملـه زمینه هایـى که سـبب شده اسـت که مطابـق نظر سـیوطى، معناى یک 
یـا چنـد واژه از آیـه غیر واضـح و آیـه مجمـل شـود. ایـن اسـت کـه واژه یـا واژه هـا، خارج 
از بافـت آیـه بررسـى شده اسـت؛ در حالى کـه بـا در نظر گرفتـن سـیاق آیه یا سـیاق مشـابه 
مى تـوان معنـاى روشـنى از آیـه دریافت. سـیوطى در دو کتاب الـدر المنثـور و االتقان فى 
علـوم القـرآن، ذیل آیات مجمل، روشـى نسـبتا متفـاوت را بـه کار بسته اسـت. وى در بیان 
روایـات تفسـیرى، روایاتـى را کـه وجـوه و احتمال هـاى مختلـف را بیـان مى کنـد، یـاد آور 
شـده، امـا وجـه مورد تأیید خود را به روشـنى بیان نکرده اسـت. در تفسـیر المیـزان، عالمه 
طباطبایـى اهتمـام و توجـه ویـژه اى بـه موضـوع «سـیاق آیـات» دارد. وى در بسـیارى از 
آیـات، بـراى تعییـن معنـاى کلمـات یـا آیـات، از سـیاق بهره بـرده کـه این کار به روشـن 
شـدن معنـاى آیـات، کمک فراوانى کرده اسـت. عالمـه طباطبایى در به کار گیرى «سـیاق» 
بـراى فهـم کالم، دو روش متفـاوت دارد. گاهـى به صراحـت بـه ایـن امـر (بهره گیـرى از 
سـیاق آیـات) تأکیـد مى کنـد و در مـواردى نیـز بـدون این که به شـکل مسـتقیم بـه این 
موضـوع اشـاره کنـد، آیـات قبـل و بعـد و نظم آیات را شـاهد بـراى معنایى مـى آورد که از 

نقد و بررسى دیدگاه جالل الدین سیوطى
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نقد آثار جدید

آیـه دریافـت کرده اسـت. اسـباب و عوامـل اجمالـ  که توسـط سـیوطى بیان شده اسـتـ  
نمونه هـاى یـاد شـده، قابـل جسـت و جو و پیگیـرى نیسـت. در بخـش معرفى انـواع مبین، 
وقتـى آیـه اى را مجمـل مى دانـد، همواره نمى تـوان اسـباب اجمـال را در آن مالحظه کرد. 
این موضوع نشـان مى دهد که سـیوطى در تشـخیص اجمـال آیات، مؤلفه هـاى دیگرى در 
نظـر داشـته کـه آن هـا را یاد آور نشده اسـت. آیاتـى که سـیوطى از آن ها به عنـوان «مبین» 
نـام برده اسـت، گاهـى خـود به تنهایـى معنـاى روشـنى ندارنـد و نیازمند تبیین هسـتند و 
بـدون کمک گرفتـن از سـایر آیـات، تبیین کنندگـى کامـل را ندارنـد. برخـى آیاتـى را در 
سـیوطى «مبیـن» مى دانـد، تبیین کننده امرى نیسـتند؛ بلکـه در آن آیـات، تنها مصداقى 

از یـک حکـم یـا یـک تعبیـر از آیه مـورد نظر (آیـه مجمل) آمده اسـت. 

بررسى و نقد آراء سیوطى در اسباب نزول با تأکید بر آراء عالمه طباطبایى(ره) 
مسائل کلى در باب اسباب نزول 

اسـباب نـزول، از شـاخه هاى دانـش علوم قرآنى و از علوم مقدماتى و وابسـته بـه قرآن کریم 
اسـت کـه در مـورد اسـباب، مقتضیـات و زمینه هـاى نـزول آیات و سـوره ها بحـث مى کند. 
ایـن دانـش از همـان آغـاز وحـى و نزول قرآن کریـم، همواره مـورد توجه و اهتمـام جامعه 
اسـالمى بوده اسـت. اسـباب نـزول و تفسـیر، با یکدیگـر تأثیر و تأثر دارند. آشـنایى مفسـر 
بـا علـل و اسـباب نـزول آیـات، بـه وى ایـن امـکان را مى دهـد کـه تفسـیر و پیـام آیـه را 
دریابـد و برداشـت هاى تفسـیرى خـود را بـا واقعیت نزول و شـرایط و زمینه هـاى پیدایش 
آن منطبـق سـازد. از سـوى دیگر، تفسـیر آیه و اطـالع از جزئیات محتوایـى و مفهومى آن، 
معیـارى بـراى نقـد و ارزیابـى اسـباب نـزول و تبییـن صحت یـا سـقم آن اسـت. از این رو، 
روایـات اسـباب نـزول، حجم شـایان توجهـى را در تفاسـیر و جوامع حدیثى دارنـد. اگر چه 
ایـن روایـات، ایـن امـکان را فراهـم مى آورنـد تـا فهـم عمیق تـرى از آیات داشـته باشـیم، 
ممکـن اسـت ماننـد کل میـراث حدیثى، صحیح یا سـقیم باشـند. از این رو، الزم اسـت نقد 
شـوند. در کنـار کاسـتى هاى عـام، مشـکل دیگـرى کـه مختص این دسـت روایات اسـت، 
مسـئله تشـخیص سـبب نزول بـودن یـک روایـت اسـت. در فصـل حاضـر، ضمـن بررسـى 
معنـاى لغـوى و اصطالحـى «اسـباب نـزول»، راه دسـتیابى به روایات اسـباب نـزول، فواید 
شـناخت ایـن دسـته از روایـات و ضوابط پذیـرش آن ها بررسـى مى شـود. هم چنین ضمن 
آسیب شناسـى روایـات اسـباب نـزول، اهمیـت نقد ایـن دسـته از روایات نیز بیان مى شـود 

و در نهایـت، آثـار مرتبـط سـیوطى در بحث اسـباب نزول بررسـى مى شـوند.
اهمیـت نقـد اسـباب نـزول: براى نمایانـدن اهمیت نقـد روایات اسـباب نـزول، باید به 
چنـد نکتـه توجـه شـود: روایات، تنها راه آگاهى از اسـباب نزول هسـتند؛ زیرا تنها کسـانى 
کـه در زمـان حیـات پیامبر(ص) حضور داشـتند و شـاهد نـزول وحى بودند، یا کسـانى که 
بـه زمـان نـزول نزدیـک بودنـد و از یـک یا چنـد واسـطه، زمینه هـاى نـزول را فرا گرفتند، 
مى توانسـتند دربـاره اسـباب نـزول اظهار نظر کننـد. نکته مهم تـر این که این مسـئله، تنها 
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بـه تعـدادى از صحابـه محـدود مى شـد. از طرفـى، عمده ایـن روایـات، از طریق اهل سـنت 
به دسـت مـا رسیده اسـت کـه البتـه همه آن هـا صحیح نیسـتند؛ بلکه بسـیارى غیر مسـند 
و ضعیفنـد. ایـن ضعـف و نبـود اعتبار، هم در زمینه سـند روایـات و هم در محتـواى آن ها 
وجـود دارد؛ بنابرایـن، نیـاز به بررسـى و ارزیابـى دارد؛ به ویژه این که در سـند ایـن روایات، 
نـام بسـیارى از تابعـان به چشـم مى خـورد که خود دلیـل محکمى بر ضعف روایات اسـت؛ 
زیـرا دلیـل معتبـرى مبنـى بر اثبـات وثاقـت و عدالـت این افـراد وجـود ندارنـد. از طرفى، 

بسـیارى از آن هـا از سـوى فریقیـن، متهم بـه ضعف و کذب و نداشـتن وثاقت شـده اند. 
ضوابـط پذیـرش روایات اسـباب نـزول: براى اطمینان از درسـتى اسـباب منقـول باید 
ضوابطـى تعریـف شـود تا اسـباب واقعى را از اسـباب مجعـول، محرف، ظنى و سسـت جدا 
کند، اما بیشـتر این تالش ها، براسـاس شناسـایى روایات صحیح السـند اسـت؛ در حالى که 
صحـت سـند، نـه شـرط الزم اسـت نـه شـرط کافـى؛ زیـرا گاهـى با وجـود صحت سـند، 
محتـواى روایـت دچار مشـکل شده اسـت و گاهى نیز بـا وجود ضعف سـند، به دلیل کثرت 
نقـل و نبـود مانـع در محتـوا، آن سـبب پذیرفتـه مى شـود؛ بنابراین، اسـباب نـزول منقول 
بایـد عـالوه بـر مخالفت نداشـتن با ادلـه معتبر (قرآن، سـنت، عقل، تاریخ و اجمـاع) داراى 

شـرایط زیر باشد: 
اعتبـار سـند روایـى: عقـًال هنگامـى اخبـار دیگـران را مى  پذیرند کـه یا به راسـتگویى 
آن هـا اطمینان داشـته باشـند (وثاقـت طریق) یا با قرائنى، به درسـتى گفته آنـان اطمینان 
یابنـد ( موثـوق به بـودن خبر). اعتبار سـنجى روایات امامیـه، با هر دو راه ممکن اسـت، اما 
در مورد روایات اهل تسـنن، تعدیل روات توسـط رجالیان آنان و نیز تصحیح سـند از سـوى 
مصنفانشـان بـراى ما ارزشـى نـدارد؛ بنابراین تنهـا در صورتى که روایتى از شـهرت یا کثرت 
نقـل (اسـتفاضه) برخوردار باشـد و مشـکل داللى و محتوایى نداشـته باشـد، مى تـوان آن را 
معتبـر و مـورد وثـوق دانسـت. سـیوطى کـه در بررسـى روایات عمـده توجهش بـه طریق 
روایـت بـوده، گاه بـراى یـک روایـت روش هـاى متعـددى را ذکـر کرده اسـت. هم چنیـن 
عبد الـرزاق از عبد الوهاب بـن مجاهـد و او از پـدرش و او نیـز از ابـن عباس روایـت کرده که 
ایـن آیـه در شـأن على ابن ابى طالـب (ع) نـازل شده اسـت. ابن جریـر نیـز از مجاهـد و ابـن 
ابى حاتـم از سـلمه بن کهیـل نقـل کـرده کـه ایـن آیـه، دربـاره على ابن ابى طالـب(ع) نـازل 
شده اسـت. با توجـه بـه این کـه ایـن شـأن نـزول، مشـکل داللـى و محتوایـى ندارد و سـند 
روایـت نیـز ضعیـف نیسـت، مى توان گفـت از نظر برخـى از اندیشـمندان اهل سـنت مانند 
سـیوطى، هـم وثاقـت راوى مد نظـر قـرار گرفته اسـت و هـم کثـرت نقـل، موثوق بـه بودن 

خبر را مى رسـاند. 
عالمـه طباطبایـى روایاتـى از اسـباب نـزول را کـه متواتـر و قطعـى الصـدور باشـد، معتبر 
مى دانـد و معتقـد اسـت که حدیـث در اعتبار خـود، به تأیید قـرآن مجید نیازمند اسـت و 
براسـاس اخبار رسـیده از پیامبر(ص) و ائمه(ع) الزم است که حدیث را به قرآن عرضه کرد. 
در نتیجـه، سـبب نـزول وارد شـده در ذیـل آیه، در صورتى کـه متواتر یا خبـر قطعى الصدور

نقد و بررسى دیدگاه جالل الدین سیوطى
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نباشـد، بایـد بـه آیـه مـورد بحـث عرضه شـود و تنهـا در صورتى که مضمـون آیـه و قرائنى 
کـه در اطـراف آیـه موجـود اسـت، بـا آن سـازگار باشـد، به سـبب نـزول آن اعتمـاد شـود. 
به این ترتیـب، اگر چـه مقـدار زیـادى از اسـباب نـزول سـقوط مى کنـد، آن چـه از آن هـا 
مى مانـد، کسـب اعتبـار مى کنـد و اساسـاً مقاصد عالیـه قرآن مجیـد که معرفـى جهانى و 
همیشـگى اسـت، در اسـتفاده خـود از ایـات قـرآن، نیازى شـایان توجـه یا هیچ نیـازى به 

روایـات اسـباب نـزول ندارند. 
ــزول، اغلــب دو دســته تعبیــر  صراحــت روایــت در بیــان ســبب: روایــات اســباب ن
ــد:  ــه راوى بگوی ــر این ک ــه نظی ــاء عاطف ــتفاده از ف ــداد و اس ــل روی ــى نق ــد. یک دارن
ــذه ــت ه ــد «نزل ــه راوى بگوی ــرى این ک ــه» و دیگ ــذه االی ــت ه ــذا فنزل ــدث ک «ح

ــد. از  ــر کن ــه اى را ذک ــا شــخص و طایف ــداد ی ــذا روی ــاى ک ــذا» و به ج ــى ک ــه ـ ف اآلی
آن چــه کــه روایــات داراى تعبیــر دســته دوم، اغلــب بــراى بیــان شــأن نــزول یا مــواردى 
ــه  ــراى بر شــمردن مصادیــق آی ــا ب ــر آن هــا صــدق مى کنــد ی ــه ب اســت کــه عمــوم آی
اســت، صراحتــى در بیــان ســبب ندارنــد؛ بنابرایــن، نمى تــوان ایــن روایــات را به عنــوان 
ســبب نــزول آیــه پذیرفــت. از همیــن رو ســیوطى مى گویــد اگــر اســباب متعارضــى بــراى 
یــک آیــه بیــان شــد کــه همگــى داراى عبــارت «نزلــت فــى کــذا» بودنــد، مقصــود آن ها 
تفســیر آیــه اســت و نــه بیــان ســبب نــزول؛ بنابرایــن، هیــچ منافاتــى میــان ایــن اقــوال 
نیســت. بیشــتر روایاتــى کــه ســیوطى به عنــوان ســبب نــزول آیــات بیــان کرده اســت، 
جــزء روایــات داراى تعبیــر دســته اول یعنــى «حــدث کــذا فنزلــت هــذه اآلیــه» اســت؛ 

بنابرایــن، در بیــان ســبب صراحــت دارد.
عـدم اخـالل بـه پیوسـتگى آیـات: بنـا بـر عرفى بـودن زبـان قـرآن کریـم، قـرآن باید 
در بیـان مقاصـد خـود از قواعـد دسـتور زبـان عصـر نـزول پیـروى کنـد و از ویژگى هـاى 
کالم فصیـح عربـى برخـوردار باشـد؛ بنابرایـن، چنان کـه یـک کالم فصیح که سـیاق واحد 
و مضمـون پیوسـته دارد، نمى توانـد مجـزا از هـم القـا شـود، معنا نـدارد یک آیـه (یا چند 
آیـه اى) کـه سـیاق واحـد و مضمـون دارد، به صـورت مجـزا نـازل شـود. متـن قرآنـى، از 
سـیاق هایى تشـکیل شده اسـت و تفسـیر و شـأن نـزول نبایـد موجـب از هم گسـیختگى 
سـیاق شـود؛ زیـرا در نهایـت بـه معنـا دارى قـرآن ضربـه مى زنـد. گاهـى دیـده مى شـود 
کـه سـیوطى، روایاتـى را به عنـوان سـبب نـزول برخـى آیـات بیـان مى کنـد کـه به لحـاظ 
تفسـیرى، آیـه شـریفه بـا مفاد روایـت هم خوانى نـدارد و به نوعى به سـبب نزول مسـتقلى 
نیـاز نـدارد؛ زیـرا مضمـون آیه در ادامـه آیات قبلى اسـت و این گونه میان پیوسـتگى آیات، 

مى شـود. ایجاد  اختـالل 
مقـارن نـزول بـودن قصـه: واقعه اى سـبب نزول محسـوب مى شـود که به لحـاظ عرف 
مقـارن آن، نـزول صـورت گیـرد؛ یعنـى نزول، بـدون فاصلـه یا با فاصلـه اندکى بعـد از آن 
جریـان باشـد؛ بنابرایـن، اگـر قرینـه اى به دسـت آمد که نشـان دهد نـزول مدت هـا بعد از 
رویـداد بـوده، اگـر امـکان دارد کـه حکـم بـه شـأن نزول بـودن آن روایـت کـرد، داخل در 
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روایـات تفسـیرى و تابـع احـکام و ضوابط آن روایات مى شـود و اگر ممکن نیسـت، اساسـاً 
آن نقـل کنار گذاشـته مى شـود. 

موافقـت بـا داللـت آیـات: آیات قـرآن، در بسـیارى از موارد به شـکل اجمالـى بر زمینه 
تاریخـى نـزول خـود داللـت دارنـد؛ بنابراین، به عنـوان یکـى از مهم ترین شـاخص هاى نقد 
روایـات اسـباب نـزول محسـوب مى شـوند؛ بنابرایـن، اگـر روایتى بیانگر سـببى بـود که با 
مضمون و محتواى آیه سـازگار نبود، نمى توان آن را سـبب نزول آن آیه دانسـت. سـیوطى 
بـه ایـن ضابطـه توجـه نـدارد و گاهـى روایاتـى را به عنوان سـبب نـزول برخى آیـات بیان 

مى کنـد کـه موافق بـا داللت آیات نیسـت. 
آسیب شناسـى روایـات اسـباب نـزول: به طور کلى، آسـیب ها گاه در ناحیه سـند اسـت 
و گاه در ناحیـه متـن. آسـیب هاى متنى، اغلب ناشـى از سـه عامل اسـت: نقل شـفاهى که 
سـبب نقل به معناى نا صواب مى شـود، سـهو راویان که سـبب شـأن نزول هاى اسـتنباطى 
در قالـب اسـباب نـزول مى شـود و تعمـد راویـان که عامـل تحریـف عمدى و وضع اسـت. 
مجمـوع ایـن عوامـل، تضـاد و تعارض میـان اسـباب را در پى خواهـد داشـت. در ادامه، به 

مهم تریـن آسـیب هاى روایـات اسـباب نـزول مى پردازیم. 
اول: وضـع و تحریـف: مـراد از وضـع در اسـباب ایـن اسـت کـه راوى از پیـش خـود 
ماجرایـى را بسـازد و آن را سـبب نـزول آیـه اى بخواند یا به دروغ، واقعه اى مسـلم را سـبب 
نـزول آیـه اى معرفـى کنـد و البتـه طبیعـى اسـت که جاعـل براى معتبـر جلـوه دادن خبر 
خـود، آن را بـه یکـى از اصحـاب معـروف ماننـد ابن عباس اسـتناد مى دهد. مـراد از تحریف 
در اسـباب ایـن اسـت کـه روایـت، اصلـى دارد، امـا راوى بـا غرضـى فاسـد در آن دخـل و 

تصـرف کرده اسـت؛ به نحـوى کـه خـالف معنـاى اصلـى را افـاده دهد. 
دوم: التبـاس سـبب نـزول با جـرى و تطبیق: در بسـیارى مـوارد، صحابـه و تابعین در 
مقـام تفسـیر و تبییـن آیـات بـه بیـان مصادیـق و حوادثى کـه آیه شـامل آن ها مى شـود، 
مى پرداختنـد و رخـدادى را کـه متناسـب بـا آیـه اسـت، بعـد از عبـارت «نزلت هـذه اآلیه 
فـى» گـزارش مى کردنـد؛ خـواه آن واقعـه قبـل از نزول باشـد و خـواه بعد از نـزول. آن چه 
مد نظـر آن هـا بـود، تطبیـق آیـه بـر مصداقى خارجى اسـت تـا مفهوم آیه روشـن تر شـود. 
عبـارت «نزلـت هـذه اآلیـهـ  فى کـذا» بـراى بیان سـبب واقعى نـزول نیز بـه کار مى رفت؛ 
بنابرایـن، همین اشـتراك کاربرد، سـبب التباس سـبب نـزول با روایات تطبیقى شده اسـت 
و چه بسـا همـه روایت هایـى کـه داراى این تعبیرند، سـبب نزول انگاشـته شـده و در کتب 

اسـباب نـزول ثبت شـده اند.
سـوم: اسـباب اجتهـادى: گاه اسـباب نزولى کـه براى برخـى از آیات بیان شـده، ظنى 
و اجتهـادى اسـت و نـه ناشـى از شـهود و رؤیـت (خواه مسـتقیم و خواه با واسـطه). شـاید 
علـت ایـن اسـت کـه گاهـى صحابى یـا تابعـى، با توجـه به محتـواى آیه، سـبب نـزول آیه 
را حـدس مى زنـد و بـه تصویـر مى کشـد و آن را بـه شـکلى کـه موهـم سـبب اسـت، بیان 
مى کنـد. هم چنیـن به دلیـل این کـه روایـات طـى یـک قـرن کتابـت نمى شـد و به طـور 

نقد و بررسى دیدگاه جالل الدین سیوطى
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شـفاهى نقـل مى شـد، طبیعى اسـت چنان چـه در هنگام نـزول آیات، قصص اسـباب نزول 
ثبـت و ضبـط نشـود و فقـط بـه حافظـه سـپرده شـود، با گذشـت زمـان، ارتبـاط قصص با 
آیـات مربـوط فرامـوش مى شـود و راوى پـس از مدتـى نمى دانـد چـه قصه اى سـبب نزول 
کـدام آیـات اسـت؛ بنابرایـن، از روى حـدس و گمـان، قصـص را به آیات نسـبت مى دهد و 

دچـار تطبیـق نا به جـا مى شـود. 
چهـارم: نقـل به معنـاى نا صـواب: با توجـه بـه نگارش نشـدن روایـات طـى سـده اول، 
طبیعـى اسـت که برخى از روایات اسـباب نـزول، تا زمان تثبیت در رسـاله ها و کتب، دچار 
نقـل به معنـاى نا صـواب شـوند. عالمـه طباطبایـى بـر ایـن باور اسـت کـه گاهـى تغییرات 
نا چیـز نقـل معنـا، کم کم روى هم انباشـته مى شـوند و اصل ماجـرا را دگرگون مى سـازند.

پنجـم: تعـرض اخبـار: در زمینـه اسـباب نـزول، گاهـى بـه روایاتـى بر مى خوریـم کـه 
در مـورد یـک حادثـه و رخداد، قـدر جامع وجهت مشـترك ندارند و در برخـى موارد، منبع 
نقـل سـخن نیـز شـخصى واحد اسـت. با وجود ایـن، نقل هاى مختلـف و متفـاوت در قضیه 
خـاص، به دسـت مـا رسیده اسـت و این خود نشـانگر توسـعه و شـیوع «نقل بـه معنى» در 
حوزه روایات اسـباب نزول اسـت. روایات نقل شـده توسـط سـیوطى نیز از آسـیب تعارض 
مسـتثنى نیسـتند و در میـان روایاتـى که سـیوطى به عنوان سـبب نـزول آیـات، ذیل آن ها 

نقـل مى کند، این مشـکل وجـود دارد.
ششـم: ضعف سـندى: بخش عمده روایات اسـباب نزول، از طریق اهل سـنت به دسـت 
مـا رسیده اسـت که شـمار آن به چند هزار مى رسـد و روشـن اسـت کـه طرق روایـى عامه، 
فى نفسـه بـراى امامیـه قابل قبول نیسـت. شـیعه نیـز در این میـان، تنها بخش انـدك و در 
حـد چنـد صـد حدیـث را یاد کرده اسـت و البته همـه این مقـدار اندك نیز معتبر نیسـت؛ 

بنابراین، در مجموع، بسـیارى از روایات اسـباب نزول، ضعیف السـند هسـتند. 
بررسـى لبـاب النقـول: از دیگـر آثـار سـیوطى، کتـاب لباب النقـول فـى اسـباب النزول 
اسـت کـه در زمینه اسـباب نزول به نـگارش در آمده اسـت. لباب النقول در میـان کتاب هاى 
کـه به طور مسـتقل درباره اسـباب نزول نوشـته شـده، از اهمیـت ویژه اى برخوردار اسـت و 
مزایا و ویژگى هاى در خورى دارد که بیشـتر، از تجربه دیگران و مهارت شـخصى نویسـنده 
مایـه گرفته  اسـت. نویسـنده در نـگارش ایـن کتـاب، از منابع بسـیارى اسـتفاده مى کند تا 
روایـات صحیـح را از غیر صحیـح تفکیـک کنـد و در مـواردى که چنـد روایت بـراى آیه اى 
آمده اسـت، بیـن آن هـا جمع کنـد. به همین  جهت اسـت که کتـاب لباب النقـول، در موضوع 

خـودش بى مانند اسـت. 

روش عالمه طباطبایى در بررسى و نقد روایات 
عالمـه طباطبایـى در تفسـیر المیـزان، بـه روشـى ماهرانـه و تخصصـى، روایات را بررسـى 
کرده اسـت. بـا این کـه روش وى در المیـزان، تفسـیر قرآن به قرآن اسـت و مطابـق دیدگاه 
عالمـه، در تفسـیر قـرآن، اسـتقالل قـرآن در داللتـش، مبیـن همـه چیز بـودن و بى نیازى 
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از غیـر قـرآن، احتیـاج چندانـى بـه روایـات نـدارد، از  توجـه بـه روایات کـه یکـى از منابع 
مهـم تفسـیر اسـت، غافل نمانـده و به طور مفصل بـه روایات پرداخته اسـت و بـا معیار هاى 
فقه الحدیثـى، قوت هـا و ضعف هـاى روایـات را بیـان کرده اسـت. عالمـه در به کار گیـرى 
روایـات در تفسـیر، بـا اسـتفاده از فنـون علـم حدیـث و قواعـد فقه الحدیـث، دو دیـدگاه 
دربـاره روایـات دارد. گاه روایـات را بـه دالیلـى رد و اسـتفاده از آن هـا را نقد کـرده و گاهى 
روایـات را پذیرفته اسـت و در مـواردى دیـدگاه خـود را بـه روایـات مسـتند ساخته اسـت. 
عالمـه طباطبایـى در نقـد و بررسـى روایـات اسـباب نـزول، ماننـد یک محـدث متخصص 
عمـل مى کنـد و از نقـد سـند و متـن غافل نیسـت. از آن جا کـه ارزیابى روایات در تفسـیر 
المیـزان بـر پایـه دیدگاه هـاى فقه الحدیثـى عالمـه صـورت گرفته اسـت، ضـرورت دارد که 

ایـن دیدگاه هـا مطرح شـود.
بنابرایـن، در ایـن فصـل، مسـائلى کلـى دربـاره روایـات اسـباب نـزول مطرح شـد: 1. راه 
دسـت یابى بـه اسـباب نـزول؛ همـه محققـان، تنهـا راه آگاهـى و دسـتیابى بـه آن را از 
طریـق روایـت دانسـته اند. سـیوطى نیـز با نقل سـخن پیشـینیان، نظـر آن هـا را صحیح 
مى پنـدارد و تنهـا راه دسـت یابى بـه اسـباب نـزول را از طریـق روایـت یـا شـنیدن از 
کسـانى کـه خـود شـاهد نـزول آیـات بـوده ان، مى دانـد، امـا عالمـه طباطبایـى، روایات 
اسـباب نـزول را برداشـت راوى مى دانـد و مـالك دسـتیابى بـه روایـات اسـباب نـزول را 
تدبـر در خـود آیـات تلقـى مى کنـد؛ 2. فوایـد شـناخت اسـباب نـزول  زرکشـى بـه پنج 
فایـده اشـاره کرده اسـت و سـیوطى نیـز دو فایـده بـر آن مى افزایـد؛ 3. ضوابـط پذیـرش 
روایـات اسـباب نـزول؛ بـراى شناسـایى اسـباب واقعـى از اسـباب مجعول، بایـد ضوابطى 
در نظـر گرفتـه شـود و مهم تریـن آن، مخالفت نداشـتن اسـباب منقـول بـا ادلـه معتبـر 
قـرآن، سـنت، عقـل، تاریـخ و اجمـاع اسـت. عالوه بـر این ها، اسـباب نـزول منقـول باید 
داراى شـرایطى ماننـد اعتبـار روایـى، صراحـت روایـت در بیـان سـبب، نداشـتن اخـالل 
بـه پیوسـتگى آیـات، مقـارن نـزول بـودن قصـه و موافقـت بـا داللت آیـات نیز باشـد؛ 4. 
آسیب شناسـى روایـات اسـباب نـزول؛ از مهم ترین آسـیب ها مى تـوان به وضـع و تحریف، 
التبـاس سـبب نـزول بـا جـرى و تطبیـق، اسـباب اجتهـادى، نقـل بـه معنـاى نا صـواب، 
تعـارض اخبـار و ضعـف سـندى اشـاره کـرد؛ 5. اهمیـت نقد اسـباب نـزول؛ محدود بودن 
راویانـى کـه در زمـان پیامبـر(ص) حاضـر و خـود شـاهد نـزول وحـى بودنـد؛ هم چنیـن 
به دسـت آمدن بسـیارى از ایـن روایـات از طریـق اهـل سـنت کـه نـام بسـیارى از تابعان 
نیـز در سـند آن هـا به چشـم مى خورد و خود این مسـئله سـبب ضعف روایات مى شـود و 
نداشـتن دقت کافى مسـلمانان در ارزیابى روایات اسـباب نزول، از جمله عواملى هسـتند 
کـه موجـب اهمیـت نقد این روایات مى شـوند؛ 6. سـیر تدویـن کتاب هایى کـه در زمینه 
اسـباب نـزول بـه نـگارش در آمده اسـت و ارزیابى کتـاب االتقان فـى علوم القـرآن و لباب 
النقـول فى اسـباب النـزول سـیوطى؛ 7. هم چنین بـه روش عالمه طباطبایى در بررسـى 

و نقـد روایات اشـاره شده اسـت.

نقد و بررسى دیدگاه جالل الدین سیوطى
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نقد و بررسى مبانى فکرى و روش سیوطى در روایات اسباب نزول
قرآن پژوهـان بـه گسـتردگى دربـاره فواید اسـباب نـزول در تبییـن آیات سـخن گفته اند و 
از دیربـاز بـراى تشـخیص سـبب نـزول آیه، بیـش از هر چیـز، به نـوع تعبیـر راوى اهمیت 
داده انـد. آن هـا معتقدنـد در بیـان سـبب نزول، اجتهـاد راهى نـدارد و فقط روایات رسـیده 
از شـاهدان نـزول وحـى مى تواند راه گشـا باشـد. اما وجـود روایـات متعدد، با اسـباب نزول 
مختلـف و گاه متناقـض، بـراى یـک آیـه مشـکالت جـدى را براى آنـان ایجاد کرده اسـت؛ 
بننابرایـن محققـان بـه بحث و بررسـى راه حل هـاى این مشـکل پرداخته اند، اعتبار سـند و 
صراحـت تعبیـر به کاررفتـه بـراى بیان سـبب نـزول، دو مالك مهـم براى ترجیـح و داورى 

دربـاره این روایات شـناخته شده اسـت.
باتوجـه بـه مطالـب گفته شـده، به نظـر مى رسـد در ارزیابـى روایـات اسـباب نزول توسـط 
غالـب محققـان، بـه متـن روایـات بى توجهـى شده اسـت. سـیوطى ازجمله کسـانى اسـت 
کـه در بررسـى روایـات اسـباب نزول، درمـورد متـن روایات غفلـت ورزیده و تنها به سـند 
روایـات توجـه کرده اسـت، امـا عالمـه طباطبایـى بیشـتر روایات اسـباب نـزول را اجتهاد و 
اسـتنباط شـخصى راویان حدیث مى  داند و در بررسـى روایات اسـباب نزول، درکنار سـند 
روایـات توجـه ویـژه اى به متـن روایات نیـز دارد و هم زمان بـه ارزیابى متن و سـند روایات 
مى پـردازد. نگارنـده در ایـن فصـل، بـه نقـد و ارزیابـى مبانـى سـیوطى بـا تأکید بـر آراى 

عالمـه طباطبایى مى پـردازد.

ارزیابى
ارزیابـى و نقـد یـک موضـوع، فراینـدى اسـت کـه ضمن کمـک به تبییـن دقیـق موضوع 
مـورد ارزیابـى، بـه تغییـر یـا اصـالح نگـرش، ارتقـاى دانـش و افزایـش توانایـى مخاطـب 
موضـوع، در تفکیـک و تمییـز آراء صحیـح از سـایر آراء منجـر مى شـود. ایـن پژوهـش، بـا 
بیـان تفـاوت آراء دیـدگاه دو عالـم شـیعه و اهـل سـنت در دو موضـوع (مجمـل و مبین و 
اسـباب نزول) خالء موجود در سـرفصل هاى ارائه شـده در واحدهاى درسـى علوم قرآنى 3 
و 4 مقطـع کارشناسـى علـوم قـرآن و حدیث را برطـرف مى کند و از این جهت ارزشـمند و 
مفید اسـت. نگارنده در بیان نقد و بررسـى آراء در دو موضوع گفته شـده، دقیق و روشـمند 

عمـل کرده اسـت و ایـن کتـاب مى توانـد در ایـن موضوعات مبین و راه گشـا باشـد. 
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چکیده 
درخصـوص زبـان قـرآن کریـم دیدگاه هـای متفاوتـی مطـرح شده اسـت کـه در یـک نـگاه کلـی 
می تـوان ایـن دیدگاه هـا را در دو دسـته جـای داد: یکـی دیـدگاه شـناختاری یـا واقع نمـا کـه 
زبـان قـرآن را زبـان حاکـی از واقـع و معرفت بخـش می دانـد؛ معتقـدان بـه ایـن رویکـرد در عین 
این کـه زبـان دیـن را در برخـی مـوارد، نمادیـن می داننـد ولـی بـه غیرشـناختاری بودن آیـات 
الهـی فتـوی نـداده و بـه صـدق آیـات الهـی معتقدند؛ دیگـری غیرشـناختاری کـه زبان قـرآن را 
غیرواقـع می انـگارد کـه نمادیـن دانسـتن زبـان قـرآن زیرمجموعـه ایـن دیـدگاه اسـت. نظریـه 
نمادین بـودن زبـان قـرآن بـا رویکـرد غیرشـناختاری، از غـرب و تبعیـت از نظریـات پـل تیلیش 
شـکل گرفته اسـت. پـل تیلیش زبـان دیـن را غیرمعرفت بخـش و غیر واقع نما می دانـد. به این معنا 

کـه تمـام گزاره هـای ناظـر بـه خداونـد نمادین هسـتند.

کلیدواژه
قرآن، زبان، نمادین انگاری، پل تیلیش

بررسی محتوای کتاب
مبحـث زبـان قـرآن از سـده های نخسـتین تاریـخ اسـالم کم وبیـش محـل توجـه بـوده 
و تأثیـر شـگرفی بـر مسـلمانان داشته اسـت و بر جسـتگی ها، جلوه هـای هنـری و ابعـاد 
گوناگـون زیبایی هـای آن در سـخنان رسـول خـدا(ص)، ائمه اطهـار(ع)، صحابـه، تابعان 
و عالمـان صـدر اسـالم در دو قـرن نخسـت هجـری مطـرح شده اسـت، اما از سـدۀ سـوم 
به ویـژه در سـدۀ چهـارم به سـبب توسـعه  جامعـۀ اسـالمی و گشـودن دریچه هـای آن به 
روی اندیشـه های دیگـر (یونانـی، ایرانـی و ...) اطالعـات مسـلمانان گسـترش یافـت، و 
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■ مقدم، سلیمه. (1396)، نمادین انگاری زبان قرآن 
با تأکید بر دیدگاه پل تیلیش، قم، هاجر. 

شابک: 978-600-378-064-4

پـا بـه پـای آن پرسـش های جدیـدی پدیـد آمـد. متکلمـان در فضایـی آکنده از شـور و 
نشـاط و بحث هـای علمـی، ادبـی، فرهنگـی و... موضـوع اعجـاز قـرآن را مطـرح کردنـد و 
در ایـن تکاپـوی فرهنگـی، مطالعـه و درنـگ در زبـان قـرآن و جانـب داری از آن به عنوان 
نمـود گاری بر جسـته از اعجـاز کتاب، در دسـتور کار مفسـران قرار گرفت. در سـدۀ سـوم 
و اوایـل سـده  چهـارم اولیـن بار جاحـظ کتاب مسـتقلی با عنـوان نظم القرآن نوشـت که 
امـروز نسـخه ای از آن در دسـترس نیسـت. بحث هـای مربـوط بـه اعجـاز بیانی در سـدۀ 
چهـارم و اوایـل سـده پنجـم گسـترش یافت. سـدۀ پنجم شـروع طـرح دیدگاه هـای برتر 
و تازه تـر در ایـن عرصـه اسـت. در ایـن دوره خفاجی بـا روش انتقادی، تحلیـل و تطبیق، 
بحث هـای زبان شـناختی را بـه سـبک علمی تـری ارائـه داد و عبد القاهـر بـرای تبییـن 
اعجـاز قـرآن بـه رهیافت هـای زبان شـناختی راه یافتـه و تئـوری نظـم را ارائـه می دهـد. 
در دوران معاصـر نیـز برخـورد بـا تمـدن جدیـد موجـب تحول فکـری، ادبـی و پیدایش 
کالم جدیـد شـد. در دوران معاصـر کتاب هـای زبـان دیـن، خـدا، زبـان و معنـا: در آمدی 
بـر فلسـفه  زبـان دینـی از امیر عبـاس علی زمانی، زبـان قـرآن از مقصود فراسـتخواه، زبان 
دیـن و قـرآن از ابو الفضـل سـاجدی، در آمـدی بر کالم جدید از عبد الحسـین خسـرو پناه، 
تحلیـل زبـان قـرآن و روش شناسـی فهـم آن، زبـان قـرآن و مسـائل آن از محمد باقـر 
سـعیدی روشـنـ  کـه اثـر دوم به صورت منقح به مسـائل زبـان قرآن پرداخته اسـتـ  و... 
از جملـه پژوهش هـای انجام شـده در عرصـه  زبان دین و قرآن اسـت. با همـه تالش هایی 
کـه عالمـان گران قـدر در ایـن عرصـه داشـته اند بایـد اذعـان کرد کـه در خصـوص نقد و 
بررسـی دیـدگاه نمادین انگاری زبـان قرآن پژوهش مسـتقل و در خور انجام نگرفته اسـت. 
البتـه در ضمـن مقاالتـی چنـد، به برخـی زوایـای بحـث نمادین اشـاره شـده کـه از جمله 
آن هـا می تـوان بـه مـوارد ذیل اشـاره کـرد: قـرآن و زبـان نمادیـن از محمد علـی رضایی 
اصفهـان، زبـان نمادیـن از دیـدگاه پـال تیلیـش از آقایـان محمـد ایلخانی و سـید مهدی 
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نمادین انگارى زبان قرآن با تأکید بر دیدگاه پل تیلیش

میر هاشـمی اصفهـان، زبـان دیـن بـا رویکـرد نقـد نمادین بـودن بیانـات قـرآن کریـم از 
محمـد اسـحاق ذاکـری، نقـد و بررسـی نظریـه نمادیـن در بـاب زبـان وحـی از ولـی اهللا 

عباسـی، قـرآن و زبـان نمادیـن از علـی نصیری.
ایـن اثـر، بر گرفتـه از دو بخـش اسـت. در بخـش اول پـس اول پـس از مفهوم شناسـی 
واژگان کلیـدی، گزارشـی از نظریه هـای شـناختاری و غیر شـناختاری کـه در زبان دین و 
قـرآن مطـرح شـده و سـپس ادلـه ای کـه محققان غـرب و اسـالم را به سمت وسـوی این 
دیـدگاه کشـاند، بیان گردیده اسـت. در بخش دوم ابتـدا نظریه پال تیلیـش و نقد آن و در 
آخـر نیـز بـا رویکـردی انتقادی بـه ارزیابی و تحلیـل نمادین انـگاری زبان قـرآن، با تأکید 

بر دیـدگاه تیلیـش پرداخته شده اسـت.

زبان دین
امـروزه زبـان دیـن یکـی از موضوعـات مهـم در فلسـفه دیـن و کالم جدیـد اسـت کـه 
مسـائل گوناگونـی را در بر می گیـرد، به عبارتـی مباحـث مربـوط بـه زبان شناسـی دیـن، 
شـاخه ای از فلسـفه دیـن اسـت کـه بـه تحلیـل گزاره هـای دینـی بـرای کشـف صفـات 
عـام و خـاص آن می پـردازد. در ایـن رابطـه بیشـتر در جسـت وجوی ویژگی هایـی اسـت 
کـه احیانـاً متـون مقـدس را از دیگـر متـون و باور هـای دینـی را از سـایر انـواع باور هـا و 
دانش هـای تجربـی، تاریخـی، فلسـفی و... ممتـاز می سـازد. موضـوع اصلـی زبـان دیـن، 
ارزیابـی مفاهیـم، گزاره هـا و آموزه هـای موجود در متون دینی اسـت کـه از منظر مبنایی 
و داللـی پژوهـش می شـود. ریشـۀ تمـام پرسـش هایی کـه در زبـان قـرآن مطرح شـده، 
در زبـان دیـن اسـت. مهم تریـن پرسـش هایی کـه در بحـث زبـان دیـن مطـرح می شـود 
عبارت انـد از: آیـا زبـان دیـن معنـا دار یـا بی معناسـت؟ واقع نمـا یـا غیر واقـع نماسـت؟ 
کارکردی هـای واحـد یا متنوعـی دارد؟ آیا گزاره هـای دینی نمادین، اسـطوره ای، تمثیلی 
یـا نـوع دیگری اسـت؟ این گزاره هـا از چه ابعـادی برخوردارنـد؟ بنابراین به طـور مقصود 
از بحـث زبـان دیـن همـان باز شناسـی ماهیـت گفتـار اسـت کـه از جنبه هـای مختلـف 

مطالعـه می شـود.
زبـان قـرآن زبـان قرآن کـه زیر مجموعه علوم قرآنی در مسـیر پاسـخ گویی به بخشـی 
از چالش هـای معاصـر در فهم و تفسـیر قرآن اسـت؛ در صدد شـناخت سـبک و شـیوه ای 
اسـت کـه خداونـد بـا آن، انسـان ها را مـورد خطاب قـرار داده و پیـام خود را بـه آدمیان 
منتقـل کرده اسـت. به عبارتـی دیگـر مقصـود از زبـان قرآن این اسـت که قـرآن، در نحوۀ 
بیـان خـود از چـه سـبک و شـیوه ای اسـتفاده کرده اسـت. وقتـی از زبـان قـرآن سـخن 
گفتـه می شـود مقصـود لغـت قـرآن نیسـت، بلکـه مقصـود آن اسـت کـه قـرآن از نظـر 
کلمـات، گزاره هـا و جمـالت، دارای چـه خصوصیاتی اسـت (اخبـاری یا انشـایی، حقیقی 
یـا مجـازی، تمثیلـی یا اسـطوره ای، یک الیه یـا چند الیـه و ...) . هرگاه درصدد شناسـایی 
زبـان قـرآن در سـطح گزاره هـا و جمـالت برآییـم بـا پرسـش های گوناگونـی مواجـه 
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نقد آثار جدید

می گردیـم؛ از جملـه آن کـه آیـا جمـالت و گزاره هـای قرآنـی همه ناظـر بـه حقیقت اند یا 
نـه؟ آیـا تعبیر هـای مختلـف قـرآن در موضوعـات گوناکون بـه تمامی مفاد ظاهری شـان 
مورد نظـر و مـراد اسـت یـا آن کـه رمـز، کنایـه، تمثیل و انـواع مجـاز نیـز در آن راه دارد؟ 
اگـر تعبیـرات قـرآن دارای مجـاز اسـت آیا ایـن مجاز ها ارجاع بـه حقیقت دارنـد یا خیر؟ 
در ایـن نوشـتار مـورد بحـث این اسـت کـه می خواهیـم بدانیم کـه خداوند به چـه زبانی 

بـا مخاطبـان خود سـخن گفته اسـت.

زبان نمادین
واژه  نمـاد به معنـای نشـانه، عالمـت، مظهر و هر نشـانه قـرار دادی اختصاصـی و در عربی 
(تمثیـل رمـزی) و در انگلیسـی بـه (سـمبلیک) آمده اسـت. نمـاد، رمز و سـمبل هر سـه 
سـویه ای یگانـه دارنـد و بنابـر سـلیقه و خواسـت روشـنگران ایـن پدیـده؛ گاه نمـاد، گاه 
سـمبل و گاه رمـز نـام گرفته اسـت. شـاید بتـوان گفـت گر چـه ایـن سـه واژه بـه لحـاظ 
ظاهـری بـا هـم متفاوت انـد، امـا در حقیقـت و به لحـاظ باطنـی دارای معانـی یکسـان 
هسـتند. مقصـود از نمادین بـودن یـک واژه یـا سـخن این اسـت کـه مدلـول مطابقی آن 
اراده نشـده، بلکـه مدلـول آن چیـز دیگـری اسـت کـه باید کشـف شـود و نبایـد به ظاهر 
آن بسـنده کـرد. زبـان نمادیـن زبانـی اسـت کـه الفـاظ در آن به مثابـه پلـی هسـتند که 
مـا را از معنـای تحت اللفظـی بـه امـری ورای خودشـان منتقـل می کننـد. واژه  رمـز کـه 
تعبیـر دیگـری از نمـاد اسـت؛ عربـی می باشـد و در لغـت به معنـای اشـاره، لـب، ابـرو و 
صـدای مخفـی بـه کار مـی رود و در قـرآن فقط یک بـار به کار رفته اسـت؛ «قـال رب اجعل 
لـی آیـه آیتـک أال تکلـم النـاس ثالثه أیـام إال رمزا؛ گفـت پـروردگارا برای من نشـانه ای 
قـرار ده نشـانه ات ایـن اسـت کـه سـه روز بـا مردم جـز به اشـاره سـخن نگویـی ...» این 
واژه در فارسـی نیـز کاربـرد دارد و به معنـای اشـاره کردن، نکتـه، دقیقـه، راز، سـر، چیـز 
نهفتـه میـان دو کـس، معما، نشـانه، عالمـت، دال، عالمـت اختصاری، عالمت قـرار دادی 
و... بـه کار مـی رود. زبـان رمـز زبانی اسـت که در آن واژه هـا در معنای وضعـی خود به کار 
نمـی رود بلکـه متکلـم و مخاطـب، به طـور خصوصـی کلمـات را نشـانه هایی بـرای معانی 
قـرار داده اسـت. به طـور کلـی می تـوان گفـت رمـز عبـارت اسـت از: هـر عالمت، اشـاره، 
کلمـه، ترکیـب و عبارتـی کـه بـر معنـا و مفهومـی در پس آن چـه ظاهر آن اسـت داللت 
دارد. تلقـی نمادیـن و رمـزی از آموزه هـای وحیانـی امـری شـایع و مرسـوم بوده اسـت. 
بسـیاری از متفکـران مسـیحی داسـتان طوفان نوح(ع) را نـه به عنوان گـزارش یک واقعه 
تاریخـی، بلکـه به عنـوان طریقـه ای نمادیـن جهـت ارائـه نکاتـی کـه به لحـاظ دینی مهم 
هسـتند تلقـی نموده انـد. براسـاس نظریـه نمادیـن هنگامی که گفتـه می شـود: «خداوند 
صخـره  مـن اسـت» منظـور معنـای حقیقـی آن نیسـت؛ در این جـا صخـره سـمبلی از 
نقـش خداونـد به عنـوان محافـظ و پشـتیبان درلحظـات سـخت زندگـی اسـت. نمـاد و 
سـمبل به این معنـا یـک شـیء و یـا کار و فعالیـت و یـا وضعیـت ملمـوس اسـت کـه 
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می توانـد از طریـق نوعـی تداعـی به خصـوص براسـاس تشـابه به عنـوان رمـز و تجسـیمی 
بـرای نشـان دادن غـرض و هـدف نهایـی گفتار بـه کار گرفتـه شـود. البته در زبـان عرفی 
هـم مـوارد بسـیاری از سـخنان نمادین داریم کـه می توانیـم آن ها را به سـخنان حقیقی 
(یـا غیـر نمادیـن) تلقـی کرد. به عنـوان مثال (دهانـه رود) و (دل شـب) دو نمونـه از این 
بیانـات اسـتعاری یـا سـمبلیک زبـان عرفـی اسـت. هنگامـی کـه می گوییـم؛ رود دهانـه 
دارد منظورمـان فقـط ایـن اسـت کـه رود مدخلی دارد کـه آب از آن جا به بیـرون جریان 

می یابـد یـا منظورمان از دل شـب اواسـط شـب اسـت.

دیدگاه های شناختاری و غیر شناختاری زبان دین و قرآن
به طـور کلـی، دربـاره معنا دار بـودن زبـان دیـن و قـرآن دو نظریه مطـرح اسـت: 1. نظریه 
غیر شـناختاری بودن؛ 2. نظریـه شـناختاری بودن. بنابـر نظریه  غیر شـناختاری، گزاره های 
دینـی از هیچ گونـه واقعیـت خارجـی حاکـی نبـوده و بـدون پشـتوانه واقعـی و غیر قابـل 
صـدق و کـذب اسـت و غیر واقع نما سـت و صرفـاً دینـداران را بـه انجـام یـک سلسـله 
اعمـال توصیـه می کننـد؛ به عبارتـی بیشـتر طرفـداران رویکرد هـای غیر شـناختی اغلـب 
بـه گزاره هـای دینـی، نگاهـی ابزار انگارانـه دارنـد؛ بـه این معنـا کـه چنیـن رویکـردی به 
واقعیت داشـتن یـا نداشـتن مدالیـل گزاره هـای دینـی کاری نـدارد، بلکه صرفاً بـا نگاهی 
ابـزاری بـه آن می نگـرد و دیـن را ابـزاری مفیـد بـرای جهت دهـی دین به زندگی انسـان 
و تأثیـر عملـی در زندگـی می دانـد. در مقابـل بنابـر نگـرش دوم گزاره هـای دینـی، قابـل 
صـدق و کـذب و صرف نظـر از شـرایط ادراکـی وروانـی گوینده ایـن گزاره ها بـه واقعیتی 
خارجـی ورای خـود ناظـر اسـت و گزاره هـای کالمی مثـل «خداوند قادر اسـت و خداوند 
رئـوف اسـت» گزارش هایـی از واقعیـات عینی انـد کـه در ایـن فصل بـه بیـان دیدگاه های 

شـناختاری و غیر شـناختاری زبـان دیـن و نیـز قـرآن پرداخته خواهد شـد.

دیدگاه های شناختاری
ظاهر گرایی

جریـان ظاهر گـرا کـه معتقـد اسـت بایـد بـه ظاهـر قـرآن و حدیـث اکتفـا کـرد؛ هم در 
تاریخ تفکر (یهود و مسـیحیت) و هم در تاریخ تفکر مسـلمانان و تفسـیر قرآن مشـاهده 
می شـود. ایـن جریـان اکنـون در میـان طیـف عظیمـی از جهـان اسـالم وجـود دارد که 
در میـان عامـه از گسـتردگی و حضـور بیشـتری برخـوردار بوده اسـت. در تاریـخ تفکـر 
اسـالمی پـس از رحلـت پیامبـر اکـرم(ص) ثبـت و نقـل حدیـث به جـز توسـط عـده ای 
معـدود و مشـخص توسـط گـروه سیاسـی حاکـم منـع شـد. بـا روی کار آمـدن بنی امیه 
اهـل ظاهـر بـه شـکل جریانـی فکـری تبلـور پیـدا کردنـد. جریـان ظاهر گرایـی پـس از 
بنی امیـه و بنی عبـاس بـا اندیشـه ی ابن تیمیـه در قـرن هفتـم و هشـتم هجـری احیـا 
گردیـد. ایـن جریـان زبـان قـرآن را دارای یک بعـد و قلمرو معنـای آن را درالیـه  رویین و 

نمادین انگارى زبان قرآن با تأکید بر دیدگاه پل تیلیش
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نقد آثار جدید

ظاهـر کتـاب و سـنت محـدود می بینـد؛ از همیـن رو بـه حقیقتـی ورای ظاهر متـن قائل 
نبـوده و عبـور و عـدول از ایـن مرتبـه را ناروا نیسـت و از نقـاط تأکید ایـن رویکرد طعن 
شـدید آنـان بـر مخالفان شـان نسـبت بـه امـر تأویـل بـود. آنان بـا اصـرار بر حفـظ زبان 
ظاهـری کتـاب و بـا پرهیـز از کاربرد عقل و اندیشـه در معرفت دینی، بـاب هر نوع تأویل 
را مسـدود می دانسـتند. مبنـای ظاهر گرایـی در زبـان قـرآن پـس از جـواز تدوین حدیث 
در میـان عامـه بـا حدیـث محـوری گـره خـورد. در این دیـدگاه ظواهـر منقـوالت روایی 
بـدون ارزیابـی سـند و محتـوا مـالک فهـم قـرآن گردیـد تـا جایی که بـه نـام روایت هر 
غـث و سـمینی را از هر کـس نقـل کردنـد و گفته شـد که سـنت را قرآن نسـخ نمی کند، 
امـا سـنت می توانـد ناسـخ قـرآن باشـد. ایـن گرایـش در دوره نـزول نـزول قـرآن که در 
فهـم الفـاظ قـرآن بـه ظواهر آن بسـنده می شـد و فهم قـرآن از حد داللت هـای لفظی و 
لغـوی فراتـر نمی رفـت، نیـز وجود داشـت. پـس از صحابه، گرایـش غالب نـزد تابعین نیز 
اخـذ بـه ظاهـر آیـات بـوده اسـت. اصحـاب حدیث نیـز کـه مرکز آن هـا سـرزمین حجاز 
بـود تنهـا بـر ظواهـر قـرآن و حدیـث تکیـه می کردنـد و عقـل را به طـور مطلـق انـکار 
می کردنـد. در رأس آن هـا مالک بـن أنـس، محمد بن ادریـس شـافعی و احمد بن حنبـل 
قـرار داشـتند. اهـل حدیث شـیوه ی فقهـی خویش را در عقایـد بـه کار می گرفتند و آن ها 
را تنهـا از ظواهـر قـرآن و حدیـث أخـذ می کردنـد. آن هـا نه تنهـا عقـل را به عنـوان یـک 
منبـع مسـتقل بـرای اسـتباط عقایـد قبـول نداشـتند، بلکه مخالـف هر گونه بحـث عقلی 
پیرامـون احادیـث اعتقـادی بودنـد. ایـن ویژگـی در قضیـه  مشـهور پرسـش از اسـتوا از 
مالـک به خوبـی دیـده می شـود. جریـان اهـل حدیث پـس از مدت هـا رو به سسـتی نهاد 
کـه ابن تیمیـه حرانـی دمشـقی دوباره در قـرن هشـتم آن را زنده کـرد. اخباری گری یکی 
دیگـر از گروه هـای ظاهر گراسـت که رویکردی شـبیه رویکـرد اهل حدیـث دارد. در قرن 

یازدهـم محمد امیـن اسـتر آبادی ایـن مکتـب را بنیـان نهاد.

زبان عرفی
زبـان عرفـی، زبـان عمومـی توده هـای مختلـف اجتماعـی از خـرد و کالن، شـهری و 
روسـتایی، با سـواد و بی سـواد اسـت کـه بـا زبـان صحبـت می کننـد و مطالب خـود را به 
دیگـران منتقـل می کننـد. در زبـان عرفـی حتـی اگـر از رمـز اسـتفاده شـود؛ قابـل فهم 
اسـت. در این زبان کلمات در معانی حقیقی و گاه در معنای مجازی، کنایه و... اسـتعمال 
می شـوند و به هر حـال بـرای فهـم آن، دانسـتن واژه ها و اصـول لفظی کافی اسـت. مراد از 
عرفی بـودن زبـان قـرآن، یعنی سـازگاری آن با قواعـد و ویژگی های کاربردی زبانی باشـد 
کـه مخاطبیـن وحـی بـدان محـاوره و مکاتبـه می نماینـد. در این صـورت منظـور از زبان 
قـوم، واژگان گویشـی بـا تمـام ویژگی هـای یـک زبان اسـت. در یـک تقسـیم بندی زبان 
عرفـی قـرآن، دو نـوع عـرف عـام و عـرف خاص دانسـته شده اسـت کـه در ذیل بـه بیان

اجمالی هر یک پرداخته خواهد شد.
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زبان ترکیبی (تلفیقی)
رمـزی،  عرفـی،  زبان هـای  از  هیچ کـدام  قالـب  در  دیـن  زبـان  دیـدگاه،  ایـن  براسـاس 
تمثیلـی، اسـطوره ای و ... نمی گنجـد. قائـالن ایـن تئـوری بر ایـن باورنـد؛ همان گونه که 
دیـن دارای ابعـاد گوناگـون حقوقـی، اجتماعی، عقیدتـی، اخالقی و ... اسـت، متون دینی 
نیـز بـه تناسـب هر بعـد و موضوعـی، از زبان های متفـاوت ( صریح، کنایه، رمز، اسـتعاره، 
قصـه و...) بهـره جسـته و میـان همه این ابعـاد و اجزا پیونـد منظم و زبان ویـژه ای بر قرار 
اسـت؛ بنابرایـن نمی تـوان بـرای قـرآن زبـان خاصی قائل شـد و یـا آن را محـدود به یکی 
از آن هـا دانسـت، بلکـه متناسـب بـا مضامیـن و سـنخ گزاره ها و نیـز اهدافی کـه صاحب 
وحـی از نـزول آیـات قصـد کرده اسـت، هم چنیـن برابـر بـا جهان بینـی حاکـم بـر قرآن، 

هویـت و سـاختار زبان آن شـکل گرفته اسـت.
زبـان تمثیلـی: یکـی از دغدغه هـای زبـان دیـن کـه امـروزه بـدان پرداخته می شـود 
ایـن اسـت کـه چگونـه می توان بـا زبانی کـه یـاد آور ویژگی های بشـری اسـت، از خدای 
متعالـی سـخن گفت. تومـاس آکوئینـاس (1225ـ1274 م) از بزرگ تریـن نظریه پردازان 
کلیسـای کاتولیـک می پذیـرد کـه زبـان ما برای سـخن گفتـن از خداوند قاصر اسـت، اما 
اسـتدالل می کنـد ممکـن اسـت واقعیتـی اصیل وجود داشـته باشـد کـه واژه هـای زبان 
مـا ناظـر بـه آن باشـد ... ممکـن اسـت بتوانیـم مفاهیمـی نظیـر عشـق، علم و قـدرت را 
پاالیـش کنیـم و آن هـا را از تمـام ویژگی هـای مخلوقانـه ای کـه متناسـب بـا زمان بندی، 
جسـمانیت و ... اسـت بپیراییـم و هسـته ای از معنـا را نگـه داریـم کـه قابـل اطـالق بـر 
خداونـد باشـد. چنیـن واژه  هـای پیراسـته ای را می توان به نحـو حقیقـی برخداوند اطالق 
کـرد. آکوئینـاس گزاره هـای دینـی را نه تنهـا معنـا دار، بلکـه معرفت بخـش دانسته اسـت. 
نظریـه وی شـامل همـه گزاره هـای کالمـی، دینـی و نیـز قرآنـی می شـود. وی در بحـث 
معنا شناسـی صفـات الهـی نظریـه ای را پروراند که خـود آن را «تمثیل» نامیـد. آکوئیناس 
معتقـد بـود کـه لفظـی ماننـد «عـادل» وقتـی هـم بـر مخلـوق و هـم بـر خالـق اطـالق 
می شـود (مشـترک معنـوی و لفظـی) نخواهد بـود. وی تمثیل را راه میانـه ای می داند که 
در معنا شناسـی صفـات الهـی جایگزین دو شـیوه اسـناد تـک معنایی (اشـتراک معنوی) 
و اسـناد چنـد معنایـی (اشـتراک لفظـی) اسـت. تومـاس بـر دو شـیوه در تمثیـل پـای 

می فشـرد: الـف) تمثیـل اسـنادی؛ ب) تمثیل تناسـبی.
تأویل گـروی: از جملـه نگرش هـای موجـود دربـاره زبـان قـرآن کـه در فهم و تفسـیر 
آن بـه کار مـی رود نگـرش رمـزی یـا تأویلـی ات. همـه ی گروه هـای تأویل گـرا در ایـن 
ویژگـی مشـترک هسـتند کـه در فهـم قـرآن، معنـای ظاهـری آیـات را نمی پذیرنـد و 
آن هـا را رمـوزی حاکـی از معانـی دیگـری می داننـد کـه بایـد بـه آن هـا تأویـل شـوند. 
بر این اسـاس آن هـا معنـای ظاهری آیـات را تغییر می دهنـد و معانی دیگـری را جایگزین 
آن می رسـاند. از جملـه نگرش هـای رمـزی و تأویلـی دربـاره قـرآن نگرشـی اسـت که در 

آثـار متصوفـه یافت می شـود.

نمادین انگارى زبان قرآن با تأکید بر دیدگاه پل تیلیش
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دیدگاه های غیر شناختاری
نقطـۀ  و  شناخت شناسـی  در  اصلـی  گرایش هـای  از  یکـی  تجربه گرایـی  تجربه گرایـی: 
مقابـل عقل گرایـی اسـت. آغاز رسـمی ایـن گرایش به قـرن هفدهم میـالدی بر می گردد؛ 
چرا کـه در دوران حیـات جدیـد اروپـا مقدمـات مبـارزه بـا عقل گرایی توسـط فرانسـیس 
بیکـن فراهـم شـد و به تدریـج تـا عصر هیـوم به نوعی شـکاکیت منتهی شـد که سـر آمد 
آن پیدایـش مکتـب تجربه گـرا بـود؛ امـا پیـش از ایـن قـرن چهاردهـم میـالدی توسـط 

ویلیـام اکام حرکتـی آغـاز شـد کـه می تـوان آن را مبـدأ تجربه بـاوری نامید.
ذهن گرایـی: ایمانوئـل کانـت بنیان گذار ایـن گرایش بـود. وی در دامـن تجربه گرایی 
در دهه هـای پایانـی قـرن هجدهـم، بـت تحدیـد فا همـه بشـر در فهـم ظواهـر اشـیاء 
و نارسـایی آن در دسترسـی بـه ذات و نفس االمـر آن هـا فلسـفه ای کامـًال ذهنـی بنـا 
نهـاد و متا فیزیـک را از قلمـرو معرفـت بشـر خـارج کـرد. کانـت بـرای جهان شناسـی، 
از ذهن شناسـی آغـاز کـرد، ولـی هرگـز بـه جهان شناسـی نرسـید. وی معتقـد بـود بـا 
این کـه معرفـت مـا بـا تجربـه آغـاز می شـود، دلیـل بـر این نیسـت کـه تمـام معرفت ما 
ناشـی از تجربـه باشـد. او در یافتـه بـود کـه اگـر ماننـد هیـوم معتقد شـود کـه در خزانه  
معرفـت، هیـچ عنصـری غیر از داده های حسـی وجـود نـدارد؛ در آن صورت علـم نا ممکن 
خواهـد شـد؛ زیـرا خـود علـم محتـاج قضایایـی کلـی و ضروری اسـت کـه اثبـات اعتبار 
ایـن قضایـا در اصالـت تجربـه نا ممکن اسـت. از ایـن رو کانت بـرای آن که عناصـر دیگری 
را عـالوه بـر داده هـای حسـی در معرفـت داخـل کنـد، معتقد شـد کلیت و ضـرورت که 
الزمـه معرفـت علمـی اسـت بر خاسـته از سـاختار خـود ذهـن اسـت. کانـت معتقد شـد 
کـه معرفـت، تصویـری دسـت نخورده از عالـم خـارج و واقع نیسـت، بلکه تصویری اسـت 

سـاخته مشـترک «ذهـن و عیـن» کـه پدیدار می شـود.
کارکرد گرایـی: با توجـه بـه عدم توفیق دیـدگاه تجربه گرایـی و ذهن گرایـی در تبیین 
و ارائـه یـک دیـدگاه جامـع از گزاره هـای ناظـر به واقع که بیـرون از قلمرو احـکام مربوط 
بـه امـور مادی هسـتند ـ ماننـد گزاره هـای متا فیزیکی، دینـی و اخالقـی ـ کارکرد گرایی 
در حـد وسـیع تری بـه مسـئله معنـا داری پرداخـت و آن را بـه مشـاهده حسـی اختصاص 
نـداد کـه مـورد اقبـال گروهـی از فیلسـوفان و برخـی دانشـمندان علـوم اجتماعـی واقع 
شـد. از منظـر کارکرد گرایـی و تحلیـل زبانـی، زبـان دیـن هیچ گونـه جنبه شـناختاری و 

واقع نمایـی نـدارد، امـا در عین حـال بیان گـر امری ارزشـمند اسـت.
نمادین انـگاری: تلقـی نمادیـن از زبـان وحـی یکـی دیگـر از تفاسـیر مهـم نظریـه 
غیر شـناختاری اسـت. طرفـداران ایـن دیـدگاه بـه دو قسـم قابـل تقسـیم اند؛ گروهی به 
ایـن معنـا زبـان دیـن را نمادیـن می دانند کـه هیچ گونـه واقعیتـی ورای این زبـان وجود 
نداشـته بلکـه زبـان غیر واقعـی اسـت. اغلـب فیلسـوفان دیـن و مفسـران متـون مقـدس 
غـرب در بـاب زبـان دیـن چنیـن نگرشـی دارند. دسـته دیگـر از نماد انـگاران کسـانی اند 
کـه زبـان دیـن را زبانـی واقعـی و مطابـق بـا واقـع می داننـد. ایـن نظریـه بیـن برخـی 
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اندیشـمندان مسـلمان طرفـداران خاصـی دارد بـا ایـن تفـاوت کـه در بین اندیشـمندان 
شـیعی کسـی بـه غیر شـناختاری بودن دیـن قائـل نبوده اسـت، ثانیـاً کسـی بـه ایـن کـه 
کل گزاره هـای دینـی از چنیـن منطقـی پیـروی می کنـد قائـل نیسـت. اعتقاد به سـخن 
گفتـن نمادیـن و غیر حقیقـی پیرامـون خداونـد به یکـی از پیـش فرض های نسـبتاً رایج 
در الهیـات قـرن بیسـتم تبدیـل شـد. جمالتـی نظیـر (یهـوه بـا پیامبـران سـخن گفت) 
و (خداونـد شـبان مـن اسـت) را معمـوالً جمالتـی کـه بتـوان آن هـا را به نحـو حقیقـی 
(غیر نمادیـن) تفسـیر کـرد نمی دانسـتند و ایـن جمـالت را قضایـای حملـی می خواندند 
کـه اوصـاف، نسـبت ها و رفتار هایـی را بـه یـک موضـوع نسـبت می دهنـد. پل تیلیـش از 
متألهـان جدیـد از ایـن نظریـه دفـاع کـرد و تمام گزاره هـای ناظر بـه خداونـد را نمادین 
خوانـد و تنهـا گـزاره (خـدا خـود وجـود اسـت) را بـرای پرهیـز از تسلسـل، غیر نمادیـن 
دانسـت تـا بـا اسـتفاده از آن مرجـع گزاره هـای دینـی به دسـت آیـد. دامنـه ایـن بحـث 
بـه قـرآن کریـم به عنـوان متـن مقـدس مسـلمانان کشـیده شـد؛ بـه این نحو کـه برخی 
از مفسـران در گذشـته و حـال، در تفسـیر برخـی از آیـات، آن را از مصادیـق زبان تمثیل 
یـا نمادیـن دانسـته اند. از آن جـا کـه بـه اعتقاد تیلیش پاسـخ همه مسـائل جدید بشـری 
در نماد هـای دینـی متجلـی اسـت و در حقیقـت رسـالت متکلمـان و الهی دانـان هر دین 
چنـان اسـت کـه بـا رمز گشـایی از ایـن نماد ها پاسـخ های در خور و مناسـب را بـه جامعه 
ارائـه کننـد؛ الزم اسـت که به طور مفصل به شـرح نظریـات وی پرداخته شـود. در بخش 

بعـدی بـا شـرح کامـل ایـن نگرش و نقـد آن آشـنا خواهیم شـد.
اسـطوره انگاری: در نگـرش اسـطوره ای گزاره هـای دینـی حاکـی از اسـطوره ها تلقـی 
می شـوند کـه هیـچ حظـی از حقیقـت و معرفت بخشـی ندارنـد. نـگاه بـه آن هـا نبایـد 
هم چـون نـگاه بـه داسـتان ها و رویداد هـای واقعـی تاریخـی باشـد. در ایـن نـگاه بـرای 
گزاره هـای دینـی مرجعـی واقعی وجـود ندارند. زبان اسـطوره ای در حقیقت شـاخه ای از 

زبـان نمادین اسـت کـه (ارنسـت کاسـیرر) آن را رواج داده اسـت.

ادله  نمادین انگاری در غرب و اسالم
دالیلـی در اسـالم و غـرب وجـود داشـته کـه سـبب گردیـد برخـی از متفکـران بـه این 
رویکـرد روی آورنـد کـه زبـان دیـن، نمادیـن و غیر معرفت بخـش اسـت؛ به عنـوان مثـال 
یکـی از آن دالیـل؛ تهافت هـای درونـی متـون مقـدس و تناقض گویی هـای آن اسـت 
کـه متفکـران بـرای توجیـه ایـن تعارض هـا و بـرای این کـه کتب مقـدس آنـان از اعتبار 
نیفتـد زبـان دیـن را نمادیـن اعـالم کردنـد تا توجیهـی بـرای تعازضات موجـود در کتب 
تحریف شـده  آنـان باشـد. در همین راسـتا برخـی روشـنفکران مسـلمان بـه دالیـل وجود 
برخـی ایـات متشـابه و به دلیـل وجـود تشـبیهات و برخـی تمثیل هـا زبـان قـرآن را نیـز 
بـه تبـع نمادیـن خواندنـد. در ایـن فصـل ادلـه  نمادین انـگاری در زبـان دین به طـور عام 
و زبـان قـرآن به طـور خـاص مطـرح خواهـد شـد. از یک سـو مـا درمتـون مقـدس دینی 

نمادین انگارى زبان قرآن با تأکید بر دیدگاه پل تیلیش
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نقد آثار جدید

اوصـاف زیـادی را بـه خداونـد نسـبت می دهیم که پـاره ای از ایـن اوصـاف، اختصاص به 
خداونـد داشـته و غیر مشـترک اند، ولـی پـاره  دیگـری از اوصـاف مشـترک بیـن انسـان 
و خـدا می باشـد (ماننـد وصـف شـنیدن، دیـدن و ماننـد آن هـا) و زبـان انسـان بـرای 
سـخن گفتن از ایـن صفـات نارسا سـت؛ از  سـوی دیگـر یکـی از باور هـای بنیادیـن دینی 
کـه بـه وسـیله ی متـون دینـی هـم تأیید شـده این اسـت کـه خداونـد هیچ شـباهتی با 
سـایر اشـیا و پدیده هـا نـدارد و نمی تـوان او را به هیچ مخلوقی تشـبیه نمـود. نتیجۀ این 
مقدمـه بـه انضمـام مقدمـۀ دیگـری عبـارت اسـت از این که ما معنـای دیگری بـرای این 
اوصـاف، غیـر از معانـی روزمـره و انسـانی آن هـا که مسـتلزم امـکان و احتیاج هم اسـت 
سـراغ نداریـم؛ سـبب پیدایـش یکی از مشـکالت اصلـی بحث زبـان دینی شده اسـت که 
همـان نحـوۀ تحلیـل اوصـاف الهی و چگونگـی تبیین اوصاف مشـترک بین انسـان و خدا 
می باشـد. ایـن مشـکل سـبب پیدایش این سـؤال شـد کـه اوصافـی از قبیل سـمع، بصر، 
تکلـم، حیـات و... وقتـی در مـورد خـدا بـه کار می رونـد چـه معنایـی دارنـد؟ پاسـخ های 
گوناگونـی بـه ایـن سـؤاالت داده شـد کـه یکـی از آن پاسـخ ها، نمادین بـودن معنـای 
آن هاسـت. ایـن دلیـل اصلـی در علـت مطرح شـدن بحـث نمادین بـودن زبـان دینـی در 
غـرب اسـت. از طرفـی دالیـل دیگری نیز وجود داشـته کـه باید آن هـا را در متون مقدس 
و نحـوۀ نوشـتاری بـودن آن ها جسـت که به ایـن مبحث دامـن زد. برخـی از ویژگی های 
متـون مقـدس و دالیل دیگری که سـبب مطرح شـدن بحـث نمادین انگاری شـد در ذیل 
مطـرح خواهـد شـد به عـالوۀ  دالیلی که سـبب شـد بـه تبـع، این مبحـث به زبـان قرآن 
نیـز سـرایت داده شـود کـه برخـی از محققان زبـان قرآن را نیـز در همه یا برخـی آیاتش 

بدانند. نمادیـن 

ادله  نمادین انگاری در غرب
نظریـۀ  بـه  را  محققـان  شـد  سـبب  کـه  مهمـی  ازدالیـل  یکـی  اصلـی:  وحـی  فقـدان 
می باشـد.  اصلـی  از وحـی  مقـدس  بهره مند نبـودن کتـب  دهـد؛  سـوق  نمادین انـگاری 
یهودیـان و مسـیحیان معتقدنـد کـه ایـن دو کتـاب از جانـب خداونـد و فاقـد هـر نـوع 
تحریفـی هسـت. در خصـوص تـورات، یهودیان و مسـیحیان آن را نوشـته  خود موسـی(ع) 
می داننـد . هم چنیـن کتـب هـر یک از پیامبـران دیگـر عهد را تألیـف پیامبـری می دانند 

کـه نـام وی در آن کتـاب آمده اسـت.
نارسـایی و قابـل توجیه نبـودن برخـی مفاهیم دینی: فقـدان وحی اصلـی به نوبه  خود 
منشـأ پیدایـش معضل هـای حـاد دیگری گردیـد و رهیافت های خام و نا پیراسـتۀ بشـری 
را به عنـوان جانشـین وحـی قـرار داد و مفاهیـم متعالـی دینـی را آلـوده به اوهام بشـری 
کـرد و آن را به عنـوان وحـی و الهـام عرضـه کـرد. اگـر بـه متون مقـدس مراجعـه گردد، 
سراسـر تناقـض و دوگانگـی میان مطالـب آن دیده می شـود. مطالبی کـه دور از عقل هر 
انسـانی می باشـد. از جملـه آن کـه پیامبـران در متون مقدس کسـانی معرفی شـده اند که 
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می نواننـد مرتکـب خالف شـوند و ایـن در هیچ دیـن و مذهبی پذیرفته نیسـت و مطالب 
دیگـری کـه بشـری و دور از وحی بـودن ایـن متـون را گوشـزد خواهـد کـرد. در زیـر بـه 

نمونـه ای از این نارسـایی ها اشـاره خواهد شـد.
تعطیـل عقـل: رابطـۀ عقل و دین و نسـبت بین آن هـا از دیرینه ترین، مشـهور ترین و 
عمیق تریـن مباحث تاریخ تفکر بشـری اسـت. از آغاز ظهور مسـیحیت همواره اشـخاصی 
افراط گـر در حـوزه  الهیـات به سـر می برنـد و بـا فتـوا بـه اصالـت وحـی می گفتنـد: چون 
خـدا بـا مـا سـخن گفته اسـت دیگـر حاجتـی بـه تفکـر عقلـی نیسـت و همـت هر کـس 
بایـد مصـروف نیـل به رسـتگاری شـود. آن چه دانسـتنش در نیـل به رسـتگاری ضرورت 
و اهمیـت دارد در کتـاب مقـدس مندرج اسـت از ایـن رو باید شـریعت را آموخت و در آن 
تأمـل و بـه احـکام آن عمـل کـرد. در این صـورت حاجـت بـه چیز دیگـری حتی فلسـفه 
نیسـت. از ایـن رو در مسـیحیت امـور زیـادی اسـت کـه مخالف حکـم صریح عقل اسـت، 
ولـی مسـیحیان آن را پذیرفته انـد و اجـازه تکـرار در آن را نمی دهنـد و معتقدنـد چـون 
در کتـاب مقـدس آمده اسـت، ولـو بـا حکـم صریـح عقـل مخالـف اسـت، بایـد پذیرفت. 

در حقیقـت در چنیـن بینشـی ایمـان مقـدم بر عقل اسـت.
تهافت هـای درونـی متـون مقـدس: از جملـه دالیلـی کـه خداونـد بـرای وحـی بودن 
قـرآن بیـان می کنـد این اسـت کـه می فرمایـد: «افال یتدبـرون القـرآن ولـو کان من عند 
غیـر اهللا لوجـدوا فیـه اختالفـا کثیرا؛ آیـا در معانی قـرآن نمی اندیشـند اگـر از جانب غیر 
خـدا بـود قطعـاً در آن اختـالف بسـیاری می یافتنـد». علـت این کـه خداونـد می فرمایـد 
اگـر قـرآن از جانـب غیـر خـدا بـود، اختالفـات بسـیاری در آن مشـاهده می گردیـد این 
اسـت کـه چـون معلومـات و فرآورده هـای فکـری انسـان از نقص به سـوی کمـال می رود 
و آن چـه دیـروز گفتـه، روز بعـد آن را نقـض می کنـد و از سـوی دیگـر افـکار بشـری غالباً 
دسـت خـوش فراموشـی قرار گرفتـه و آن چـه در اول نوشـته شـده و با آن چه در وسـط و 
یـا در پایـان کتاب نوشـته می شـود متناقض می باشـد. این در حالی اسـت کـه کتاب های 
مقـدس عهـد عتیـق و عهد جدید ره آورد فهم، برداشـت و عالیق و سـالیق صد ها انسـان 
بـا انگیزه هـای گوناگـون اسـت کـه به گفتۀ قامـوس کتاب مقـدس در مدت   1500 سـال 
تألیـف شـده؛ لـذا وقتـی مجموعـه  کتب عهدین و نیـز انجیـل چهار گانه را با هم مقایسـه 
می کنیـم و محتویـات معـارف یکدیگـر را مـورد بررسـی قـرار می دهیم، به ایـن حقیقت 
می رسـیم کـه در ایـن کتاب هـا اختالفـات و تناقضـات به قـدری فـراوان اسـت کـه هیـچ 
اندیشـمند مسـیحی و یهـودی اگـر متعصـب نباشـد نمی توانـد آن هـا را نادیـده بگیرد و 

نسـبت بـه وحی بـودن آن ها دچـار تردید نشـود.
توجیـه تعـارض علـم و دیـن: پـس از انقـالب علمـی و صنعتـی در اروپا و اکتشـافات 
رو بـه تزایـد علمـی و نیـز طـرح فرضیه هـای جدیـد توسـط کپلر،کپرنیـک و گالیلـه، 
دانشـمندان غربـی دریافتنـد کـه گزاره هـای علمـی بـا گزاره هایی کـه در کتـاب مقدس 
یهودیـان و مسـیحیان آمده اند سـازگار نیسـتند از جملـه آن که: مطالبـی در ره آورد وحی 

نمادین انگارى زبان قرآن با تأکید بر دیدگاه پل تیلیش
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نقد آثار جدید

در زمینـۀ کیهان شناسـی آمـده اسـت که با دسـتاورد علم در این زمینه سـازگار نیسـت. 
حاصـل آن کـه پـس از عهـد رنسـانس، بـرای این کـه کتـاب مقـدس بـه کلـی از اعتبـار 
نیفتـد و اسـاس مسـیحیت و یهودیـت متزلـزل نگـردد، در صـدد چاره اندیشـی بر آمدند و 
محصـول تـالش آن هـا ایـن بود کـه در صورتـی گزاره های دینـی و مطالبی کـه در انجیل 
و تـورات آمده انـد بـا دسـتاورد های علمـی و نظریـات جدیـد علمـی ناسـازگار خواهنـد 
بـود کـه مـا زبـان دیـن را زبـان واقع نمـا و حاکـی از حقیقت هـا و واقعیت هـای  عینی و 
خارجـی بدانیـم؛ در این صـورت، گزاره هـای دینی بـا واقعیت های علمی نا سـازگار اسـت؛ 
امـا اگـر زبـان دیـن را در شـمار زبان هـای غیر واقع نمـا قـرار دادیـم و معتقـد شـدیم که 
زبـان دیـن چـون زبان شـعر، زبـان عرفـان و زبـان اسـطوره به هیچ وجه در صـدد حکایت 
از واقعیت هـای عینـی و خارجـی نیسـت و گزاره هـای موجـود در کتـاب مقـدس شـبیه 
افسـانه و اسـطوره اند و بـرای اهـداف خاصی تنظیم شـده اند. مـا نباید در صدد شناسـایی 
واقعیت هـای علمـی و خارجـی از طریـق کتـاب مقـدس باشـیم، هیچ گونـه نا سـازگاری و 
اختالفـی بیـن گزاره هـای دینی، گزاره هـای علمـی و واقعیت های خارجی پیـش نخواهد 
آمـد؛ چـون اساسـاً رویکـرد آن هـا متفاوت اسـت. حاصـل این اسـت که مطالـب راجع به 
خـدا، وحـی، قیامـت، بهشـت و جهنـم  و سـایر گزاره هایـی کـه در کتـاب مقـدس آمده 
صرفـا بـرای راهنمایـی مـردم بـه درک خوبی هـا، فضیلت ها و شـناخت کار های بـد و باور 
آن هاسـت. در ایـن تئـوری بـه جای این کـه تعارض علم و دیـن را از راه دیگـر رفع کنند، 

وحـی را از ارزش انداختنـد.

ادله  نمادین انگاری در اسالم
1. وجـود آیـات متشـابه در قـرآن: وجـود آیات متشـابه در قـرآن حقیقتی غیـر قابل انکار 
اسـت. به سـبب وجـود برخـی از آیـات متشـابه در قـرآن برخی روشـنفکران کـه دریافت 
حقیقـت ایـن معنـا بـرای آنـان سـخت بوده اسـت؛ در نتیجـه حکـم بـه نمادین بـودن 
گزاره هـای قـرآن نمودنـد. در توجیـه و بیـان ایـن مطلـب بایـد گفـت کـه الفاظ بشـری 
مفاهیـم حسـی وضـع شـده اند. از سـوی دیگر، سلسـله حقایقـی داریـم کـه فـوق مفاهیم 
حسـی هسـتند. الفـاظ دیگری نیـز که ویژه بیـان آن حقایق  باشـد، وجود نـدارد. نا گزیر 
بایـد بـا اسـتفاده از  همیـن الفـاظ و توسـعه معنـای آن هـا، آن حقایـق را بیـان کنیـم. 
از این جـا یکـی از بزرگ تریـن انـواع (تشـابه) پدیـد می آیـد؛ یعنـی لفظـی در معنایـی 
اسـتعمال می شـود مصداق هـای مختلف حسـی، اعتباری و مـاورای حسـی دارد؛ بنابراین 
نمی فهمیـم کـدام یک ازآن هـا در این جا اراده شده اسـت. نمونـه  آن، واژه عرش در برخی 
آیـات اسـت. آیـا مقصـود از آن در این گونـه آیـات، تخـت جسـمانی اسـت یـا موجـودی 
جسـمانی کـه در حکـم تخـت و چیـزی شـبیه بـه ان اسـت؟ یـا این کـه اصـًال موجودی 
مـاورای حـس اسـت؟ به ویژه اگـر تعبیر «اسـتوی» نیز بـه آن اضاافه شـود: «الرحمن علی 
العـرش اسـتوی؛ خـدای رحمـان کـه بـر عـرش اسـتیال یافته اسـت». این گونـه تعبیـرات 
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متشـابه اسـت و نظیـر آن در مسـائل اعتقـادی و غیر اعتقـادی وجـود دارد. بدین ترتیـب 
مفاهیمی که در آن اشـتباه واقع می شـود، به سـبب آن اسـت که مصادیق متشـابهی دارد 
و از آن جـا کـه قـرآن خطـاب بـه مردم اسـت به ناچـار باید از همـان الفـاظ و ترکیب های 
متـداول بیـن مـردم اسـتفاده کنـد و نتیجـه آن پدید آمدن تشـابه در برخی آیات اسـت. 

وجـود این گونـه متشـابهات در قـرآن، طبیعی اسـت.
2. وجـود تمثیـل، تشـبیه، اسـتعاره و... در قرآن: قـرآن برای بیان معـارف از تمثیل و 
یا تشـبیه نیز اسـتفاده کرده اسـت و ایـن تصویر گری و شـخصیت دادن به  معانـی انتزاعی 
و صحنه پردازی هـا و بهره گیـری از صناعـات بالغـی، یکـی از علـل تأثیر فوق العـاده قرآن 
بـر روح و جـان مخاطـب اسـت تـا خواننـده بـا کلمـات خشـک و بـی روح و تعبیر هـای 
معمولـی مواجـه نگـردد. مهم تـر آن کـه معـارف غیبـی بـرای این کـه در دسـترس فهـم 
مـردم قـرار گیـرد بایـد در قالـب زبانـی آنـان تنـزل یابـد در حالی کـه بسـی وسـیع تر و 
باال تـر از ایـن قالب هـا اسـت. از ایـن رو چـاره ای جـز ایـن نبوده اسـت کـه بـا اسـتفاده از 
سـاخت های زبانـی چـون تشـبیه، مجـاز، کنایـه، اسـتعاره، تمثیـل، ظهـر و بطـن و... آن 
معانـی بلنـد و غیبـی را در سـطوح مختلـف و سـاحت های گوناگـون، به زبـان چند الیه و 
چنـد پهلـو عرضه کند و با در نظر داشـت ابعاد وسـیع روح انسـان ها در سـطوح مختلف، 

شـرایط و موقعیت هـای گوناگـون گاه بـا اسـتدالل عقلـی مطالـب را بیـان کند.
3. درک نا پذیـری یـا دیر یاب بـودن معانـی پـاره ای از گزاره هـا: از جملـه دالیل دیگری 
کـه سـبب روی آوردن بـه این نظریه شـد، وجود پـاره ای از گزاره ها در قـرآن نظیر حضور 
همه جایـی خداونـد، گفـت و شـنود خـدا بـا فرشـتگان و خلقـت و خالفـت آدم، عـرض 
امانت به انسـان، ذر، میثاق و... اسـت که برخی اندیشـمندان مسـلمان، نتوانستند تحلیل 
درسـتی از آن هـا ارائـه دهند. متأسـفانه در حوزه تفسـیر ایـن گزاره ها، برخـی از نقل ها و 
تفسـیر های نادرسـت یهودیـان راه یافـت و برخی مفسـران مثـال در تحلیل داسـتان آدم، 
از آیـات تحریف شـده موجـود در تـورات و روایـات مجعول اسـرائیلی بهره بـرده و در فهم 
ایـن داسـتان بـه بیراهـه رفته اند. دانشـمندان مسـلمان در تفسـیر آیات قرآن کـه درباره 
آدم اسـت، دیدگاه هـای متفاوتـی ارائـه نموده اند که برخـی آن را زاییده ی خیـال، نمادین 
و تمثیلـی دانسـته اند؛ نظیـر محمد  احمـد خلف اهللا که پـس از نقل دیدگاه هـای مختلف 
بـه ایـن نتیجـه می رسـد که قصه هـای تخیلی در قـرآن موجود اسـت و داسـتان حضرت 

آدم(ع) از این نوع اسـت.

بررسی نمادین انگاری زبان قرآن
نظریه  نمادگرای  پل تیلیش

از دیـدگاه تیلیـش اصطـالح نمـاد دارای اطالق هـای متعددی اسـت و چه بسـا بـر اموری 
نمـاد اطـالق می شـود کـه به هیچ وجـه نبایـد آن هـا را نمـاد دانسـت؛ امـوری از قبیـل 
عالیـم، نشـانه ها، مجاز هـا و ....، لـذا تیلیـش بـرای تفکیک بیـن این دو دسـته، نماد هایی 

نمادین انگارى زبان قرآن با تأکید بر دیدگاه پل تیلیش
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نقد آثار جدید

را کـه حقیقتـاً در خـور ایـن نامنـد و ویژگی هـای نمـاد واقعی را دارنـد (نماد هـای باز نما) 
می نامـد در  برابـر نماد هایـی ماننـد نماد هـای ریاضـی و منطقـی کـه نشـانه هایی بیـش 
نیسـتند. بـرای فهـم معنـای نمـاد بایـد ابتـدا تفـاوت آن بـا عالمت روشـن شـود. عالیم 
و نماد هـا از جهتـی شـباهت و از جهاتـی تفـاوت دارنـد. خصوصیـت مشـترک آن هـا این 
اسـت کـه هـر دو نشـان دهنده ی چیـزی غیـر از خود هسـتند و هـر دو به غیر خود اشـاره 
دارنـد؛ بـرای مثـال حـروف الفبـا هـر یـک نشـانه ای بـرای صـدای مخصوصـی هسـتند. 
عالمـت قرمـز کنار خیابـان به  فرمان ایسـت و توقف ماشـین ها در فواصـل معینی داللت 
دارد. ویژگـی خـاص نماد هـا به طـور کلـی و هم چنیـن نماد هـای دینی به طـور خاص که 
آن هـا را از عالیـم و نشـانه ها جـدا می سـازد بـه شـرح زیـر اسـت. مدعای اصلـی تیلیش 
را پیرامـون گزاره هـای نمادیـن از زبـان خـود وی می تـوان چنیـن بیـان کـرد: «هر چه ما 
در بـاب آن چه که دلبسـتگی واپسـین ماسـت مطـرح کنیم خـواه آن را خـدا بنامیم یا نه 
دارای معنـای نمادیـن اسـت... ایمـان بـه هیـچ طریـق دیگـری نمی تواند خـود را به طور 
رسـا و کافـی بیـان کنـد. زبـان ایمـان زبـان نماد هـا اسـت...» این نگـرش وی برخاسـته 
از اندیشـۀ خاصـش پیرامـون خداونـد اسـت. او می گویـد خـدا وجـود نـدارد و موجـود 
نیسـت؛ زیـرا وجود داشـتن هـم سـطح مـا می باشـد و چنیـن خدایـی نمی توانـد متعلـق 
دلبسـتگی نهایـی مـا باشـد. او می گوید خـدا یک موجود نیسـت، بلکه خود وجود اسـت؛ 
زیـرا وجـود را نشـانه  محدودیـت و تبعیـت از سـاختار عالـم ـ معلـوم به شـمار مـی آورد. 
به این دلیـل خـدا را از فراسـوی سـاختار عالـم و معلـوم و فراتـر از وجـود معرفـی می کند 

کـه بـودن همـه وجود هـا را امکان پذیـر می سـازد.
از دیـدگاه تیلیـش نمـاد دینـی عبـارت اسـت از نمـادی کـه بیانگـر غایـت قصـوا 
«دلبسـتگی فرجامیـن» باشـد و دینی بـودن در نظـر او دارای مالک و معیار خاصی اسـت 
کـه عبـارت از داشـتن غایـت قصواسـت و مفهوم غایـت قصوا نیـز دارای ابهام اسـت پس 
چـاره ای نداریـم جـز این کـه کـه قبـل از ورود بـه بحـث نماد هـای دینـی مفهـوم «غایت 
قصـوا یـا دلبسـتگی فرجامیـن» را از دیـدگاه تیلیـش بررسـی نماییـم. از دیـدگاه تیلیش 
نماد هـای دینـی فقـط در  زمینـه «غایت قصـوا» عمـل می کنند. غایـت قصـوا آن گونه که 
به وسـیله  تیلیش تفسـیر شـده مشـتمل بر عناصر زیر اسـت: 1. تسـلیم بودن نا مشـروط و 
بـدون قید و سـرط نسـبت بـه آن؛ 2. یافتن محـور و مرکزی از معنا داری کـه در پرتو آن 
تمـام امـور معنا دار می شـوند؛ 3. داشـتن انتظـار این که در نتیجـه  مواجهـه و رویا رویی با 
آن شـخص بـه کمـال برسـد؛ 4. تجربه کـردن آن چیـز به عنـوان امـر قدسـی. با توجـه به 
ایـن عناصـر غایـت قصوا را چنیـن تعریف می نمایند. امری که انسـان حاضر اسـت سـایر 
امـور را قربانـی و فـدای او کنـد، امـری کـه کانون نهایی دلبسـتگی انسـان بـوده و عالقه 
و اهتمـام شـخص بـه سـایر امـور، ناشـی از طریقت آن ها به سـوی آن هدف نهایی اسـت، 

معشـوق شـخص و غایه الغایات اوسـت.
تیلیـش خـدا را نـه تنهـا به عنـوان یـک نمـادی بـرای بیـان غایـت قصـوای شـخص 
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می شناسـد، بلکـه معتقـد اسـت خـدا اساسـی ترین و بنیادی تریـن نمـاد  بـرای غایـت 
قصـوای ماسـت. ایـن نمـاد در هـر عمـل دینـی حضـور دارد حتـی اگـر آن عمـل دینی 
بـه معنـای تیلیشـی آن متضمـن نفـی خـدا یا شـرک آلود باشـد. اگر مـا خـدا را به عنوان 
سـمبل اساسـی بـرای معشـوق نهایی خـود دانسـتیم در این صـورت بی خدایی یا شـرک 
معنـای خـاص دیگـری پیـدا می نمایـد کـه عبـارت اسـت از: تـالش بـرای زدودن چنین 
دلبسـتگی و ایجـاد نوعـی بی تفاوتـی در مـورد دلبسـتگی فرجامیـن. تیلیـش در یـک 
تقسـیم بندی کلـی نماد هـای دینـی را بـه دو سـطح اولی و ثانوی تقسـیم می کنـد: الف) 

نماد هـای دینـی اولـی ب) نماد هـای دینـی ثانـوی.

نقد دیدگاه پال تیلیش
اثبات غیر معرفت بخش بودن نظریه  تیلیش

در مورد معرفت بخشـی نظریـه  تیلیش اختالف نظر وجود دارد. برخی مانند آلسـتون، آن را 
متضمـن نگرش هـای غیر معرفـت بخـش و برخـی، آن را معرفـت بخـش می داننـد. گر چه 
تیلیـش تصریـح بـه غیر معرفـت بخشـی گزاره هـای دینـی نکرده اسـت، به نظـر می رسـد 
کـه رویکـرد وی چنیـن الزمه ای دارد. شـواهد دال بر غیر معرفت بخشـی رویکرد وی امور 
ذیـل اسـت: 1. تیلیـش نگرشـی ایمان گرایانـه بـه دیـن دارد. ایـن نگـرش بـا غیر معرفت 
بخشـی گزاره هـای دینـی پیونـد دارد. وی از طرفـی دیـن را در ایمـان خالصـه و هر گونه 
ارتباطـی را میـان و مبـادی فلسـفی، علمـی و تاریخـی رد می کند؛ 2. تیلیـش با صراحت 
بـر معرفت بخشـی گزاره هـای فلسـفی، علمی و تاریخـی تأکید دارد و از طرفـی گزاره های 
دینـی را به طـور کامـل از سـایر انـواع گزاره هـا از حیـث معرفت بخشـی متفـاوت می داند؛ 
3. تیلیـش از طرفـی واقع نمـا تلقی کـردن گزاره هـای دینـی را مسـاوی لفظ گرایـی در 
کتـاب مقـدس می دانـد و از طـرف دیگـر تأکیـد دارد کـه مطلقـاً الفـاظ و عبـارات کتاب 
مقـدس نبایـد جـدی گرفته شـود. منظور وی این نیسـت کـه چنین برخـوردی با کتاب 
مقـدس نبایـد جـدی گرفتـه شـود. منظـور وی این اسـت که چنیـن برخوردی بـا کتاب 
مقـدس ( و از جملـه بـا قـرآن چنان کـه وی اشـاره دارد) در مـوارد مبهم یا مشـکوک آن 
انجـام شـود؛ بلکـه در همـه مـوارد بایـد چنیـن شـود؛ در حالی کـه چنیـن برخـوردی بـا 
کتـاب مقـدس به منزلـه  بی توجهـی کامـل بـه خطـاب االهـی اسـت؛ 4. تیلیـش مدعـی 
اسـت کـه مـا در برخـورد گزاره هـای دینـی نبایـد آن هـا را با گزاره هـای مشـابه آن علوم 
بشـری مقایسـه کنیـم و بـه انطباق و عـدم انطباق آن بـا واقعیات خارجـی مربوطه کاری 
داشـته باشـیم. او ایمـان و اعتقـاد دینـی را چنـان بی ارتبـاط با واقـع می داند کـه معتقد 
اسـت به رغـم این کـه پژوهش هـای تاریخـی نمایـان سـاخته اند کـه عهـد کهـن و جدید 
در بخش هـای نقلـی خـود مملـو از عناصـر افسـانه ای و اسـطوره ای غیر واقعـی هسـتند و 
در بیش تـر مـوارد، تفکیـک آن هـا از عناصـر تاریخـی واقعـی غیر ممکـن اسـت، مـا نباید 
در ایمـان مسـیحی خـود ذره ای تردیـد راه دهیـم؛ 5. از جمله شـواهد دال بـر غیر معرفت 
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بخشـی دیـدگاه تیلیـش مراجعـه بـه آرای کسـانی اسـت کـه در افق فکـری بسـیار به او 
نزدیـک هسـتند و رانـدال کـه خـود هـم مباحثۀ تیلیـش بـوده و از آرای او به طـور کامل 
آگاه اسـت و خـود را بـا وی هـم اندیشـه می داند، بر غیر معرفت بخشـی زبـان دین تأکید 
دارد؛ 6. تیلیـش در عین حـال کـه از نگـرش نمادیـن زبـان دیـن حمایت می کنـد، گاهی 
نیـز زبـان دیـن را زبـان اسـطوره می نامـد؛ 7. نگـرش غیر معرفت بخـش تیلیـش بـه زبان 
دیـن مـورد اعتـراف جـان هیـک و آلسـتون نیز هسـت. هیـک نظریـۀ غیر معرفت بخش 
معرفـت بخـش رانـدال را به رویکـرد تیلیش بسـیار نزدیـک می داند. آلسـتون نیز چنین 
برداشـتی از آثـار تیلیـش دارد و او را در زمـره  حامیـان غیر معرفت بخشـی گزاره هـای 

دینـی و غیر معتقـدان بـه رئالیسـم دینـی قـرار می دهد.
اشـکاالت دیـدگاه تیلیـش: الـف) نقصـان تعبیـر تیلیـش از وجـود خـدا. بسـیاری از 
منتقدیـن اسـتدالل کرده انـد کـه تیلیش به شـکلی نارسـا به وجـود خدا پرداخته اسـت؛ 
ب) نقـد دیـدگاه تیلیـش پیرامـون دلبسـتگی نهایـی. در واقـع به نظـر تیلیـش دلیـل 
این کـه مـا بایـد بـه زبـان نمادیـن از خـدا سـخن بگوییـم غیر مادی بـودن وجـود خـدا و 
فهم نا پذیـری او بـا کار بسـت مفاهیـم انسـانی نیسـت؛ بلکـه به این دلیل اسـت کـه متعلق 
دلبسـتگی نهایـی انسـان هر چـه باشـد ولو شـهرت، مقـام، ثـروت و...، امـری غیر متناهی 
اسـت. از ایـن کالم تیلیـش چنین برداشـت می شـود کـه متعلـق نهایی انسـان نمی تواند 
امـری محـدود باشـد. حتـی اگـر کسـی دلبسـتگی نهایـی خـود را پـول و مقام هـم قرار 
دهـد، هر چـه آن هـا را کسـب کنـد، بـاز هـم بـه آن راضـی نمی شـود و مرتبۀ باالتـری را 
می طلبـد؛ بنابرایـن مطلـوب نهایی او امـری نا محدود اسـت. اگر تیلیش چنیـن منظوری 

داشـته باشـد اشـکاالت ذیـل بر وی وارد اسـت.
نقـد تیلیـش از تعریـف دین: به نظر تیلیـش، دین اعتقـادات و اعمال ویژه ای نیسـت. 
دیـن را نبایـد بـا ادیان سـنتی یکی دانسـت. انسـان وقتـی مذهبی می شـود که بـه امور 
نهایـی توجـه کنـد و وقتـی به امـور نهایی توجـه دارد که امر بی قید و شـرط را احسـاس 
کنـد. وقتـی انسـان دیـن را به این صـورت درک کنـد ممکـن اسـت بعضـی از اشـخاصی 
کـه بی دیـن خوانـده می شـوند، دین دار باشـند و منکـران خدا اغلـب به حقیقـت یا نوعی 
واقعیـت عالقـۀ نهایـی دارنـد. وی معتقـد اسـت کـه هر چـه موضـوع وابسـتگی بی قید و 

شـرط باشـد، به خـدا تبدیل می شـود.
عـدم انطبـاق دیـدگاه تیلیـش بـر زبـان قـرآن: با توجـه بـه ایـن کـه پل تیلیـش از 
طراحـان اصلـی دیـدگاه نمادیـن اسـت و معتقـدان ایـن رویکـرد بـه تطبیق ایـن نگرش 
بـر قـرآن پرداختند انـد و بـا الهـام از آقـای تیلیـش تمامـی گزاره  هـای قرآنـی را نمادین 
تلقـی کرده انـد؛ در ایـن فصـل بـه بیـان غیر قابـل انطباق بـودن ایـن نظریه بر زبـان قرآن 

پرداختـه خواهد شـد.
 الـف) غیر قابـل انطباق بـودن دیـدگاه تیلیـش بـر زبـان گزاره هـای قرآنـی: نمی توان 
زبـان قـرآن را زبـان نمادیـن (به معنـای تیلیشـی آن) دانسـت؛ زیـرا اوالً دلیـل تیلیـش و 
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کسـانی کـه بـر رویکـرد نمادین در زبـان قائل انـد، حداکثر بـر نمادین بودن سـخن گفتن 
از خداونـد و صفـات او داللـت دارد و بیـش از ایـن چیـزی را اثبـات نمی کنـد؛ اما برخی 
از نو اندیشـان مسـلمان همـان دیـدگاه را بـه تمامـی گزاره هـای قرآنـی تعمیـم داده انـد، 
در حالـی کـه حداکثـر الزمـۀ دیـدگاه تیلیـش و پیـروان وی ممکن نبـودن سـخن گفتن 
معنـا دار بـا مفاهیـم انسـانی در بـاب خداونـد اسـت. ثانیـاً براسـاس ایـن دیـدگاه، دیـن 
مسـاوی شـناخت خداونـد و پیونـد قلبـی بـا او تلقـی شده اسـت، در حالی کـه در اسـالم 
ایـن امـر هـدف نهایـی دین اسـت. اصول قـرآن که فقـط به توصیـف خداوند می پـردازد، 
بخـش کمـی از آن را شـامل می شـود. بر این اسـاس غالـب گزاره هـای قرآنـی مشـمول 
مالک هـای نظریـه ی زبـان نمادیـن (در اصطـالح تیلیـش) نمی شـود. قـرآن کریـم از 
گزاره هـای متنوعـی بهـره برده اسـت که می تـوان آن ها را بـه گزاره های اخباری، انشـایی 

و تمثیلـی تقسـیم کرد. 
ب) دیدگاه متفکران مسـلمان پیرامون نمادین بودن زبان قرآن: برخی از روشـنفکران 
مسـلمان بـا به کار گیـری تعابیـری ماننـد زبـان قـرآن سـخن گفته انـد. آنـان اصطالحات 
متعـددی از جملـه زبـان نمادیـن، رمـزی و اشـاره ای از سـمبلیک بودن زبان قرآن سـخن 
گفته انـد. آنـان اصطالحـات متعـددی از جملـه زبـان نمادیـن، رمـزی و اشـاره ای را در 
این خصـوص بـه کار برده انـد. می توان اندیشـه وران در این خصـوص را در دسـته جای داد: 
عـده ای کـه گزاره هـای قرآنـی را یکسـره نمادیـن می داننـد و کسـانی که برخـی از آیات 

را نمادیـن خوانده انـد.

بررسی و نتیجه
دیدگاه هـای  آن)  غیر معرفت بخش بـودن  یـا  و  (معرفت بخشـی  دیـن  زبـان  پیرامـون 
گوناگونـی از سـوی فیلسـوفان مطـرح گردیـد و هر کـدام بـرای اثبـات نظریـات خـود به 
دالیلـی تمسـک کردنـد کـه زبـان نمادیـن پـال تیلیـش از جملـه این دیـدگاه می باشـد. 
زبـان نمادیـن یکـی از دیدگاه  هـای غیر شـناختاری اسـت کـه زبـان دیـن را غیر معرفـت 
بخـش و غیـر واقع نمـا می دانـد. بنـا بـر نظریـۀ نمادیـن تیلیـش، گزاره هـای زبـان دینی 
همـه نمادین انـد جـز یـک واژه و آن «خـدا خـود وجـود اسـت». مطابـق دیـدگاه کامـال 
نماد گـرای تیلیـش نمی تـوان دربـاره خداونـد هیـچ چیـز گفـت زیـرا خداوند با اسـتفاده 
از محمول هـای زبـان مـا قابـل توصیـف نیسـت؛ بنابرایـن مـا نمی توانیـم مدعـی شـویم 
کـه خداونـد واجـد آن اوصـاف و ویژی ها باشـد. دلیـل تیلیـش حداکثر بـر نمادین بودن 
سـخن گفتـن از خداونـد و صفات او داللـت دارد و بیش از این چیـزی را اثبات نمی کند.

دالیلـی از جملـه تعـارض علـم و دیـن، تهامت هـای درونـی متـون مقـدس و ... بـود 
کـه محققـان غـرب را بـه نظریـه نمادین بـودن زبـان دیـن سـوق داد که برخـی محققان 
داخلـی بـدون تحقیـق بـا دیده  اقبـال بـه آن نگریسـتند؛ در حالی که میان متـون مقدس 
یهـود و مسـیح بـا قرآن تفاوتـی بنیادین وجـود دارد و آنان برای توجیه مشـکالت حاصل 
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در متـون خـود زبـان متون مقـدس را نمادین بیـان کردند که هیچ کـدام  از آن تعارضات 
و انحرافـات در قـرآن مجیـد وجـود نـدارد. هـرگاه یـک مسـلمان بـه کتاب مقـدس نظر 
افکنـد، مشـاهده می کنـد؛ کتـاب مقـدس طی 1500 سـال توسـط صد ها تن کـه عموماً 
مجهـول و نا شـناخته اند، بـدون تحفـظ بـر زبانـی خـاص نگاشـته شده اسـت. از طرفی نیز 
گرایـش بـه ایـن رویکـرد عواقـب سـویی به دنبـال خواهدداشـت؛ از جملـه آن کـه تمـام 
قـرآن را فاقـد معنـا و حقیقت خارجی جلـوه خواهـد داد، ایجاد آشـفتگی و پیچیدگی در 
آموزه هـای هدایـت بخـش قرآن؛ تقدیـس آموزه های بشـری و تقدس زدایـی از آموزه های 
دینـی و هـزاران نتایـج سـوءدیگر. در پاسـخ بـه نظریـات غیر شـناختی و به طـور خـاص 
نظریـه ی پـال تیلیـش، بایـد گفـت؛ مطالعـه ادیـان به ویـژه ادیـان االهی نشـان می دهد 
کـه زبـان تمـام گزاره هـای دینـی به طـور عـام و قـرآن به طـور خاص؛ شـناختاری اسـت 
و بیانگـر اخبـار و گزارش هایـی از واقـع و نفس االمـر می باشـند. گزاره هـای دینـی تمـام 
شـرایط و اجـزای معرفت را دارا هسـتند و اشـکال عمـدۀ تمامی نظریات غیر شـناختاری 
ایـن اسـت کـه مدعیـات و گزاره هـای دینـی را بـا مـالک و مبنایـی سـنجیده و ارزیابـی 
کرده انـد کـه از لحـاظ مبنایـی قابلیـت و صالحیـت سـنجش اقـوال و گزاره هـای دینی را 
نـدارد؛ مطلـب مسـلم و البتـه قابـل اثبـات این اسـت کـه مبنای دیـن بر وحـی و مبنای 
وحـی، بـر واقعیـت ارتبـاط با حق تعالـی اسـت. از طرفی دالیـل درون دینـی و برون دینی 
فراوانـی نیـز بـر معرفت بخشـی قـرآن و واقع گرا بـودن گزاره هـای آن وجـود دارد. زبـان 
همـه  آیـات نمادیـن و رمـزی نیسـت؛ تنهـا در برخـی آیـات از زبـان نمادیـن آن هـم 
بـا رویکـردی معرفت بخـش و واقع گـرا اسـتفاده شده اسـت زیـرا؛ زبـان قـرآن بایـد برای 
همـگان آشـنا باشـد، چرا کـه زبـان مشـترک در همـۀ اعصـار و زبـان جهانی اسـت. زبان 
آن بایـد به گونـه ای باشـد تـا زمینـۀ  هدایـت همگانـی که هـدف از ارسـال رسـل و انزال 

کتب اسـت، فراهـم گردد.
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چکیده
عالمه محمدباقر مجلسی متکلم، فقیه و محّدث مشهور از علمای بزرگ شیعی قرن یازدهم است. 
ایشان دارای تألیفات بسیاری می باشند. از جمله تألیف بسیار مشهور ایشان بحاراالنوار الجامعة لدرر 
االخبار االئمة االطهار(ع) است. بزرگ ترین کتاب جامع حدیثی شیعه، به علت جامع بودنش از زمان 
تألیف تاکنون مورد توجه و استفاده دانشمندان بوده است. ذکر آیات، روایات و اقوال و آرای دانشمندان، 
رده بندی علمی نسبتاً جامع آن در زمینه های اعتقادی، اخالقی و تاریخی، به ویژه انبیاء و سیره ائمه 
معصومین(علیهم السالم) و ارائه جلوه های گوناگون آداب و سنن، فرهنگ و معارف شیعه این کتاب را 
به عنوان بزرگ ترین دائرة المعارف مذهب تشیع قرار داده است، اما گاه دیده می شود درباره کتاب ایشان 
گفته می شود که غث و سمین، درست و نادرست، حدیث صحیح و ضعیف در آن آمده است و قصد 
ایشان فقط جمع آوری روایات بوده است و از هر کتابی که به دست شان رسیده است روایات را بیان 
نموده اند. آیا به واقع این گونه است؟ برای جواب به این پرسش همه مصادر عالمه مجلسی در تاریخ 
ائمه(علیهم السالم) بررسی شده است تا دیده شود عالمه از چه کتبی بهره برده است از کتبی که دارای 
اعتبار هستند و یا از کتبی که ضعیف هستند، تک تک منابع در بخش رجال، حدیث، تاریخ، روایت 

شمارش شده و به تحلیل و ارزیابی مصادر پرداخته شده است.  

کلیدواژه
مجلسی، تاریخ االئمه، بحاراالنوار، اعتبارسنجی 

مصادر عالمه مجلسی در تاریخ نگاری ائمه(ع)
عالمـه مجلسـی در کتـاب بحاراالنـوار از منابع و مصادر گوناگونی اسـتفاده کرده اسـت. از 
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ویژگی هـای ممتـاز عالمـه مجلسـی این اسـت کـه کتاب های زیادی را در دسـت داشـته 
کـه برخـی از آن هـا پس از او ضایع شـده و به دسـت ما نرسـیده اند و اگر عالمه مجلسـی 
مطالـب آن هـا را در بحـار نقـل نکـرده بـود، ما اطالعـی از محتـوای آن ها نداشـتیم. یکی 
دیگـر از ویژگی هـای بحاراالنـوار آن اسـت کـه عالمـه بـرای تحصیـل نسـخه های خطـی 
تصحیـح شـده و کتاب های روایی بسـیار دقیق و کوشـا بـوده و  بهترین نسـخه ها را تهیه 

نموده اسـت (عابدی، 1378: 96). 
عالمـه مجلسـی در مقدمـه کتـاب خـود منابعـی را کـه از آن اسـتفاده نموده اند ذکر 
می کننـد. ایشـان در فصـل اول برخـی از ایـن کتـب را نـام برده اسـت و در ادامـه بیـان 
داشـته اند «هـرگاه از کتاب هایـی غیـر از آن چـه ذکـر شـده چیـزی نقـل کنـم، نـام آن را 
در جـای خـود ذکـر می کنـم»، آن گاه می گویـد: «گاهـی بـرای تصحیـح الفـاظ یـا تعیین 
معنـای یـک حدیـث بـه کتاب هـای لغـت یـا کتاب هایـی کـه شـرح احادیث اهل سـنت 
اسـت مراجعـه می کنـم و گاهـی روایاتـی را از اهـل سـنت برای رد بر خودشـان یـا برای 
بیـان مـورد تقیـه و یا تأییـد روایات خـود نقل می کنـم». عالمـه احادیـث کل بحاراالنوار 
را از حـدود ششـصد کتـاب گـردآوری نموده اسـت (همـان، 225). و تعـداد مصـادری که 
عالمـه بـرای تاریـخ ائمه(ع) بهره برده اسـت حـدود 200 مصدر اسـت که در این نوشـتار 

تک تـک ذکـر خواهند شـد.    
عالمـه مجلسـی مقدمه مفصلـی در ابتدای کتـاب بحاراالنوار در پنج فصل نوشـته اند. 
در فصـل اول حـدود 378 از مصـادر اصلـی بحاراالنـوار را معرفی نموده انـد. در فصل دوم 
بـه بررسـی اعتبـار مصـادر کتـاب پرداخته و بـه اعتبـار منابعی کـه روایـات از آن ها اخذ 
شـده اشـاره کرده اسـت. در ایـن فصل اطالعـات کتاب شناسـی و رجالی ارزشـمندی ارائه 
می شـود. وی در صحـت انتسـاب ایـن کتاب هـا بـه مؤلفـان آن هـا بحـث کـرده و میـزان 
اعتمـاد خـود را بـر نسـخه های فراهم شـده از آن آثـار و چگونگـی نقـل مطلـب از آن هـا 
و در فصـل سـوم حـدود 80 رمـز از رمـوز کتـاب را بیـان کرده اسـت. در فصـل چهـارم 
عالمت هـای اختصـاری کـه در اسـامی رجـال سـند به کار بـرده شـده را آورده  اسـت. در 
فصـل پنجـم هم مطالـب منـدرج در مقدمـه برخـی از منابـع کتـاب اشـاره کرده اسـت. 
ایشـان بـرای نوشـتن تاریـخ ائمـه(ع) در کتـاب بحاراالنـوار از کتـب مختلـف روایـی، 
تفسـیری، تاریخـی، رجالـی، ادبـی اسـتفاده نموده اسـت. در ذیـل میـزان بهره بـرداری 

عالمـه مجلسـی از هر کـدام در نمـودار مشـخص گردیده اسـت.  
      

منابع رجالی
عالمـه بـرای تبییـن احادیـث از کتـب فهرسـت نگاری و رجالـی هـم بهـره برده اسـت. 
داسـتان ها، روایت هـا و نکاتـی کـه بـرای شـناخت کتـب و اشـخاص رهگشـا می باشـد. 
گاهـی هـم از ایـن کتـب روایـت و یـا حدیثـی بیـان می کننـد که شـاهد احادیـث دیگر 
اسـت. عالمـه در تاریـخ ائمـه(ع) بیشـترین روایـت را در کتـب رجـال از کتـاب اختیـار 
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رجـال کشـی (238 مرتبـه)، رجـال نجاشـی (12 مرتبه)، الفهرسـت طوسـی (4 مرتبه)، 
الفهرسـت منتجب الدیـن (3 مرتبـه) خالصـة االقـوال عالمـه حلـی و رجـال طوسـی و 

رجـال برقـی (هر کـدام یـک مرتبـه) اسـتفاده نموده انـد.     

تحلیل مصادر و اعتبارسنجی کتب رجال
رجـاِل َکّشـی یکـی از معتبرتریـن کتـب شـیعیان در علـم رجال اسـت کـه در نیمۀ دوم 
قـرن چهـارم توسـط محمد بـن عمر بـن عبدالعزیـز َکّشـی (م حـدود 340) محـدث و 
رجال شـناس شـیعه تألیـف گردیـد. بـه گزارش معالـم العلماء  ابن شـهر آشـوب و قاموس 
الرجـال محقـق شوشـتری، کتـاب رجال کشـی به معرفـة الناقلیـن عن االئمـه الصادقین 
یـا معرفـة الرجـال هـم معـروف اسـت.  اصـل کتـاب هـم اکنـون موجـود نیسـت. آن چه 
امـروز موجـود اسـت خالصـۀ آن اسـت کـه محمد بـن حسـن طوسـی بـه شـاگرد خـود 
امـال کرده  اسـت. نامی که شـیخ طوسـی یا شـاگردانش بـه کتـاب داده اند، اختیـار معرفة 
الرجـال اسـت. عالمـه رمز «کـش» را بـرای آن برگزیده اسـت و حدود 238 روایـت از این 
کتـاب بیـان داشـته اند کـه بیشـترین روایات مربـوط به امام کاظـم(ع) 56 روایـت و امام 

صـادق(ع) 52 روایت اسـت.

کتـاب رجـال نجاشـی (م 450) به دلیـل تنـوع اطالعـات و دقـت مؤلف نـزد رجالیون 
شـیعه ممتـاز بوده اسـت. وی عالمـی دقیـق و واقـف بـر وجود اغالط و اشـتباهاتی اسـت 
کـه در رجـال کشـی بوده اسـت. وی در دانش انسـاب و تاریـخ متبحر بوده اسـت (رحمان 

خالصة االقوال
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سـتایش، 1385: 134). در عظمـت و جایـگاه علمی نجاشـی همین بس کـه کتاب رجال 
او به عنـوان بهتریـن منبـع اولیه رجال شـیعه قلمـداد شـده و عموماً دیـدگاه او به عنوان 
قـول فصـل در بررسـی راویـان مورد توجه قـرار می گیرد. رجال و فهرسـت شـیخ الطائفه 
ابوجعفر محمد بن حسـن بن علی طوسـی (385 ـ 460 هجری). شـیخ طوسـی از بزرگان 
شـیعه در قـرن پنجـم هجـرى که از اصول اولیه رجال شـیعه محسـوب می شـوند و مورد 

اعتماد بـزرگان رجالی می باشـد.  
فهرست منتجب الدین که نام کامل آن «فهرست اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم» از شیخ 
منتجب الدین علی بن عبیداهللا بن حسن بن بابویه قمی از بزرگان شیعه در قرن ششم هجری 
است. (والدت 504ـ  وفات بعد از 600 هجری). در مورد اعتبار این کتاب نیاز به هیچ سخنی 
نیست؛ چراکه بزرگان وقتی درباره شخصیتی سرگردان شوند به این کتاب مراجعه می کنند. 
کتب رجالی ما منابعی برای دست یابی به اطالعات رجالی است و دارای باالترین درجه اعتبار 
هستند. عالمه حتی در بیان تاریخ از این کتب هم غافل نبوده و از آن ها یاری جسته اند. در 
واقع این کتب هم از جهت قدمت متعلق به قرن چهارم و پنجم هجری است و هم از جهت 

اعتبار شخصیت علمی مؤلفان آن ها جز علمای برجسته شیعه اند.   

منابع ادبی
عالمـه مجلسـی فقـط به منابع شـیعی تکیه کرده و از منابع سـنی هم اسـتفاده نموده اند 
و علـل نقـل از آن هـا را شناسانده اسـت. وی در ایـن زمینـه می نویسـد: «مـا گاه بـه کتب 
مخالفیـن خـود (اهـل سـنت) نیز بـرای تصحیح الفـاظ خبر و بیـان معانی آن هـا مراجعه 
می کنیـم»؛ ماننـد کتاب لغـت از قبیل قامـوس فیروزآبـادی(340)، نهایه جـزری(334)، 

صحـاح جوهری(295) الفائق و مسـتقصی االمثال زمخشـری و... .

تحلیل مصادر و اعتبارسنجی منابع ادبی
توضیح لغات و اصطالحات و مباحث ادبی روایات و احادیث خود راهی است که منجر به 
فهم درست احادیث می گردد و عالمه به این مهم اشاره داشته اند و هر جا به واژه مشکلی 
برخورد می کردند به کتب مربوطه مراجعه می کردند تا راه گشای فهم احادیث باشد. عالمه 
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از سه کتاب لغوی مهم که متعلق به قرن چهارم و هفتم و نهم فراوان استفاده نموده است: 
صحاح اللغة از اسماعیل بن حّماد جوهری (م 393) و القاموس المحیط نوشته محّمد بن 
یعقوب فیروزآبادی (م 816) و در میان کتب غریب الحدیث، از النهایة فی غریب الحدیث 
واالثر نوشته ابن اثیر جرزی (606). این سه از مهم ترین معاجم زبان عربی به شمار می آید. 
فیروزآبادی دلیل نام گذاری کتاب خود را چنین بیان کرده است: « آن را القاموس المحیط 
نامیدم، چون دریای عظیمی از لغات را دربر می گیرد». وی در مورد معنایی که برای لغت ذکر 
کرده فراوان به قرآن کریم و احادیث نبوی استدالل می کند. جزری هم در النهایة احادیث 
غریبی را که در متون و منابع دینی پراکنده است، گرد آورده و به شرح و توضیح آن ها 

از جهت لغوی پرداخته است. (جزری، 1297: 67).

منابع تفسیری
تفسیر  چه  برده است؛  بهره  هم  روایی  تفاسیر  کتب  از  ائمه(ع)  تاریخ  در  مجلسی  عالمه 
شیعی و چه تفسیر سنی. همان طور که در نمودار مشاهده می کنیم عالمه از تفاسیر شیعی 
از تفسیر فرات (279 روایت)، تفسیر علی بن ابراهیم قمی (200 روایت)، تفسیر عیاشی 
(193 روایت)، مجمع البیان (59 روایت) از تفاسیر سنی از تفسیر بیضاوی (32 روایت)، 

تفسیر کشاف زمخشری (13 روایت) و ... بهره برده است.
از  البیان  مجمع  از:  عبارتند  نموده است  استفاده  آن ها  از  عالمه  که  دیگری  تفاسیر 
ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی: 59 روایت، تفسیربیضاوی (انوار التنزیل): 32 روایت، 
سیوطی: 15  الدرالمنثور  تفسیر  روایت،  عسکری(ع): 21  حسن  امام  به  منسوب  تفسیر 
کشاف  تفسیر  روایت،  رازی: 15  ابوالفتوح  از  الجنان  روح  و  الجنان  روض  تفسیر  روایت، 
زمخشری: 13 روایت، غرائب القرآن و رغائب الفرقان از نیسابوری: 3 روایت، تفسیر نعمانی 
(المحکم و المتشابه از محمد بن ابراهیم: دو روایت و تفسیر تبیان شیخ طوسی: یک روایت.

تحلیل مصادر و اعتبار سنجی منابع تفسیری
تفاسیر شیعی که عالمه از آن ها نقل نموده است از تفاسیر متقدم به حساب می آیند. در واقع 

مصادر عالمه مجلسى در تاریخ االئمه بحاراالنوار و اعتبارسنجى آن ها
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مؤلفان آن ها در عصر حضور امامان یا بسیار نزدیک به ایشان می زیستند. عالمه بیش از همه از 
تفسیر فرات و تفسیر قمی و تفسیر عیاشی بهره برده است. هر سه تفسیر متعلق به قرن های سوم 
و چهارم است و این خود مهم است که از تفاسیر متقدم بیشتر استفاده کرده است. تفسیر فرات 
کوفی، تفسیر قرآن به شیوه روایی در قرن چهارم هجری قمری از ابوالقاسم فرات بن ابراهیم بن 
فرات کوفی محدث و مفسر شیعی است. عالمه مجلسی 279 روایت از این تفسیر بیان داشته اند 
و رمز آن هم «فر» است. ایشان بسیار از این تفسیر نقل نموده اند به این سبب که موضوع تفسیر 
فرات بیشتر درباره آموزه های شیعی و فضایل اهل بیت است. درباره شخصیت مؤلف هیچ کس 
از رجال شناسان متقدم شیعه مانند کشی، نجاشی، شیخ طوسی و حتی متأخران «ابن داوود» و 
«عالمه حلی» وی را معرف نکرده اند. مشکل دیگر تفسیر فرات ضعف اسناد است که یا منقطع 

است یا با حذف واسطه هاست.         
کتاب التفسیر معروف به تفسیر قمی، تفسیری از قرآن تألیف شیخ ابوالحسن علی بن 
ابراهیم قمی است که از عالمان بزرگ شیعه و از محدثان و فقیهان حوزه قم بوده و کلینی 
حدود نیمی از احادیث الکافی را از طریق او نقل کرده است. نجاشی در کتاب فهرست وی را 
به صراحت توثیق می کند و او را «ثبت، معتمد و صحیح المذهب» می داند (نجاشی، 1416ق: 
260) نجاشی و شیخ طوسی هر دو عالم کتاب شناس شیعه به کتاب های علی بن ابراهیم و 
از جمله تفسیر او طریق های متصل و معلوم دارند و طریق شیخ کامالً مورد اعتماد است، از این رو 
طریق وصول کتاب به نسل های پس از مؤلف مشکل ندارد، اما نسخه در دسترس از تفسیر 
دربردارنده عبارت هایی است که انتساب دست کم بخشی از کتاب موجود را به «علی بن ابراهیم» 
تضعیف می کند. بنابراین روایات نیازمند بررسی سندی و به ویژه متنی است که باید از طریق 
شیوه اعتبارسنجی محتوایی بررسی شود (مسعودی، 1392: 25). این تفسیر مربوط به قرن 
3 و 4 هجری قمری است. رمز این کتاب «فس» است و عالمه 200 روایت از این کتاب بیان 

کرده است.
تفسیر عیاشی تألیف ابونصر محمد بن مسعود عیاشی هم از تفاسیر کهن تشیع و به زمان 
ائمه نزدیک است و هم این که دو نسخه قدیمی از این تفسیر را عالمه مجلسی دیده است. ابن 
ندیم، نجاشی و شیخ طوسی هر سه کتاب تفسیر وی را در صدر فهرست کتاب های او آورده اند. 
این کتاب به طریق وجاده است (عیاشی، 1380: 1، 73) و نویسنده اسناد روایت را به هنگام 
نسخه برداری حذف و کتاب را به مشکل جدی بی سند و مرسل بودن دچار می کند (مسعودی، 
1392: 28) البته گستردگی دانش عیاشی و منابع متعددی که از هر دو حوزه حدیثی شیعه و 
اهل سنت در اختیار بوده است، کتاب تفسیر او را از دیگر تفاسیر متقدم، متمایز و آن را علی رغم 
بی سندبودن مقبول محدثان و مفسران مفاخر پس از خود کرده است (همان) ایشان 193 

روایت از این تفسیر بیان داشته است و رمز آن را هم «شی» قرار داده است.     
چنان که دیده شد عالمه مجلسی از تفسیر فرات و قمی و عیاشی بسیار نقل نموده اند. 
تفسیر فرات که بر مشکل خود باقی می ماند، اما تفسیر قمی نیازمند اعتبارسنجی محتوایی 
اعتبار  گردونه  به  روایاتش  از  بسیاری  سندی  صحت  بررسی  با  هم  عیاشی  تفسیر  و  است 
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بازمی گردد. ایشان از تفاسیر دیگر چون مجمع البیان، المحکم و المتشابه و تفاسیر سنی هم 
روایت نقل نموده اند که بیشتر در شرح احادیث می باشد. عالمه مجلسی در مقدمه درباره تفسیر 
منسوب به امام حسن عسکری(ع) می نگارد: «این از کتب معروف است و صدوق بر آن اعتماد 
نموده است. هر چند عده ای بر این تفسیر ایرادهایی را وارد نموده اند، لکن صدوق نزدیک تر به آن 

قرن بوده است و بهتر شناخته است».

منابع تاریخی
به دلیل پیوند حدیث و تاریخ از همان قرن های نخست که تاریخ شیعه از احادیث گرفته 
شده است، بسیاری از تاریخ ما درباره ائمه از روایات گرفته شده و عالمه از اکثر این کتب بهره 
جسته اند که بیشترین بهره را از کتاب مناقب آل ابی طالب (1018)، کشف الغمه عن معرفة 
االمامه ( 516)، االرشاد شیخ مفید (حدود 377 روایت)، کشف الیقین (205)، اعالم الوری 
باعالم الهدی (176) و ... گرفته اند. در ذیل ابتدا توضیح مربوط به هر کتاب با نمودار آن به 
تفکیک برای هر کدام از ائمه و میزان استفاده از کتاب نشان داده می شود و در آخر به تحلیل 

و اعتبار سنجی منابع پرداخته می شود.  

مناقب آل ابی طالب
کتاب مناقب آل ابی طالب که به المناقب ابن شهر آشوب مشهور است توسط ابوعبداهللا 
بزرگ ترین  از  یکی  (588ق.)،  مازندرانی  شهرآشوب  علی بن  محمد بن  رشیدالدین  ابوجعفر 
دانشمندان تاریخ، فقه، کالم و حدیث جهان اسالم تألیف شده است. کتاب ابن شهرآشوب در 
چهار جلد تنظیم شده که از پیامبر اکرم(ص) و زندگی نامه و فضائل آن حضرت شروع و به امام 
حسن عسگری(ع) ختم شده است (ابن شهرآشوب، 1376: 1) عالمه مجلسی در بحث تاریخ 
امامان(ع) بسیار از این کتاب بهره برده اند. تعداد روایاتی که عالمه از آن استفاده نموده اند 1018 
روایت می باشد که بیشترین این روایات مربوط به تاریخ امام علی(ع) می باشد. ایشان برای این 

کتاب رمز «قب» را استفاده نموده اند.

کشف الغمه
ة فی معرفة االئمة کتابی است نوشته ابوالحسن علی بن عیسی بن ابی الفتح اربلی (693م.) کشف الُغَمّ

مصادر عالمه مجلسى در تاریخ االئمه بحاراالنوار و اعتبارسنجى آن ها
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اربلی از ادیبان شیعی قرن هفتم هجری است. ترتیب کتاب وی بر طبق اسامی چهارده 
معصوم است. وی درباره پیامبر اسالم و هر یک از امامان شیعه، ابتدا نام و والدت آن ها و بعد 
زندگینامه آنان را به تفصیل ذکر می کند. پس از آن به بیان فضایل و معجزات و افتخارات 
آنان می پردازد و فرزندان، اوالد و نسب آن ها را ذکر می کند. وصیت نامه ها و جریان شهادت 
و وفات آنان نیز قسمتی از عناوین کتاب را تشکیل داده اند. از مهم ترین شیوه های اربلی 
در تنظیم و ترتیب کشف الغمه، احترام به آرا و افکار اهل تسنن و تقدیم منابع آنان ـ در 
استنادات فضائل و مناقب اهل بیت(ع) ـ بر روایات شیعی است و این مهم در پذیرش کتاب 
و محتوای آن برای اهل سنت دارای اهمیت ویژه ای است. عالمه مجلسی 513 روایت از این 

کتاب ذکر کرده است و رمز این کتاب «کشف» است.

االرشاد
کتـاب االرشـاد ُمحّمد بـن ُمحّمد بـن نَعمـان ملقـب بـه شـیخ ُمفیـد و معـروف بـه ابـن 
المعلّـم، فقیـه و متکلـم و از علمـای برجسـته شـیعه سـده 5 هجـری قمری بـود. کتاب 
ارشـاد از معتبرتریـن منابـع روایـی شـیعه دربـارۀ زندگانـی ائمـه(ع) به شـمار می آیـد و 
بسـیاری از منابـع مهـم شـیعه کـه بـه زندگانـی ائمـه پرداخته اند، ایـن کتاب را مسـتند 
خـود قـرار داده انـد. ایـن کتـاب از منابع دسـت اول دربـارۀ زندگانی ائمه(ع) اسـت. عالمه 
مجلسـی در مقدمـه بیـان می کننـد ایـن کتـاب از مؤلفـش مشـهورتر اسـت. ایشـان رمز 
«شـا» را بـرای ایـن کتـاب بـه کار برده انـد و 377 روایـت از ایـن کتـاب بیـان داشـته اند.
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اعالم الوری
کتاب اعالم الوری باعالم الهدی نوشته امین االسالم، فضل بن حسن طبرسی، متوفای 548ق 
است. طبرسی در این کتاب بر آن بوده است تا موجزی از دیدگاه تاریخی شیعه، دربارۀ سیره 
رسول خدا(ص) و تاریخچه زندگی امامان معصوم(ع) به همراه بحث امامت آنان را عرضه کند. 
در ارزش کتاب همین بس که اکثر بزرگانی که درباره زندگانی معصومین(ع) قلم زده اند، در 
بسیاری از ابواب کتاب خود نام اعالم الورى طبرسی را به عنوان منبع نقل خود ذکر کرده اند. 
عالمه مجلسی هم حدود 176 روایت از این کتاب استفاده نموده است و رمز آن را «عم» قرار 

داده است. بیشتر روایات مربوط به امام حسن عسگری(ع)است که حدود 28 روایت است.

کفایة االثر فی النص علی االئمه االثنی عشر(ع)
این کتاب نوشته ابوالقاسم علی بن محمد بن علی خزاز قمی رازی (م 400ق) از راویان مشهور 
و معتبر و از علما و فقهای بزرگ شیعه در نیمه دوم قرن چهارم هجری است. خّزاز در این 
کتاب در مقام گردآوری روایات و نصوص داّل بر خالفت و امامت ائمه اطهار(ع) است. عالمه 
مجلسی 168 روایت این کتاب را در خصوص تاریخ ائمه ذکر کرده  و رمز این کتاب را «نص» 

استفاده نموده است.

کشف الیقین فی تسمیة موالنا امیرالمؤمنین
عالمه مجلسی در مقدمه که مصادر را عنوان می کند می گوید: کتاب کشف الیقین فی 
تسمیة موالنا امیرالمؤمنین از سید بن طاووس است و در قسمت بیان رموز فقط عنوان 

کفایة االثر

مصادر عالمه مجلسى در تاریخ االئمه بحاراالنوار و اعتبارسنجى آن ها
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سید بن  کتاب  از  احادیث  این  همۀ  شاید  حال  الیقین.  کشف  برای  «شف»  که  داشته اند 
طاووس باشد. البته عالمه امینی در الغدیر بیان می کند که ما برخی از این ها را در این 
کتاب نیافتیم. شاید برخی از کشف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنین(ع) تألیف حسن بن 
یوسف عالمه حلی (م 648 ـ 726ق)  باشد که در باب فضایل و کرامات حضرت علی(ع) 
به رشته تحریر درآمده است (امینی، 1368: 4، 405) عالمه مجلسی 205 روایت از این 

کتاب ذکر کرده اند که همۀ این روایت ها مربوط به تاریخ امام علی(ع) می باشد.

مقاتل الطالبین
مؤلّـف آن علی بـن حسـین بن محمد بـن احمـد بـن هیثـم، معروف بـه ابوالفـرج اصفهانی 
(م356ق.) اسـت. ایـن کتـاب در شـرح احـوال و مـرگ فرزنـدان ابوطالـب از آغـاز ظهور 
اسـالم تـا قـرن چهـارم هجـری قمـری، در جنگ هـا، قیام هـا و فعالیت هـای سیاسـی بر 
ضـد دسـتگاه حاکم اسـت. او شـرح احـوال 500 نفـر از جان باختگان را با مقتـل و احوال 
جعفر بـن ابـی طالـب شـروع و در عصـر اموی بـا احـوال عبیداهللا بـن علی تمـام می کند. 
وی در شـرح حال و ذکر شـهادت امام حسـین(ع) و فرزندان آن حضرت بحث مبسـوطی 

می کنـد. کتـاب وی بـر حسـب عصر هـر خلیفـه طبقه بندی  شده اسـت.

اللهوف 
کتـاب لُهـوف یکـی از منابع مهـم و کهن واقعه عاشـورا و تاریخ زندگانی امام حسـین(ع)، 
امـام سـوم شـیعیان نوشـته ابوالقاسـم رضی الدیـن علـی بن موسـی معـروف به سـید بن 
طـاووس اسـت. عالمـه مجلسـی 61 روایـت از ایـن کتـاب بیـان داشـته اند کـه همـۀ آن 

مربـوط بـه تاریخ امام حسـین(ع) اسـت.      
مقتل الحسین المسمی به تسلیة المجالس از محمد بن ابی طالب الحسینی الحائری 
که کتاب بزرگی است و مشتمل بر اخبار زیادی می باشد. ایمان ابی طالب از شمس الدین 
فخار بن معد الموسوی است و عالمه 50 روایت از این کتاب بیان داشته اند که همه متعلق 
به تاریخ امام علی(ع) می باشد. المنتخب للطریحی که عالمه مجلسی 47 روایت از این کتاب 
ذکر کرده  که 37 روایت آن مربوط به تاریخ امام حسین(ع) است. فرحة الغری از السید 
المعظم غیاث الدین الفقیه النسابة عبدالکریم بن احمد بن موسی بن جعفر بن محمد بن الطاوس 
الحسنی است. عالمه مجلسی 38 روایت از این کتاب بیان داشته اند که همه این روایت ها 
مربوط به تاریخ امام علی(علیه السالم) می باشد. مثیراالحزان از نجم الدین جعفر بن محمد بن 
جعفر بن هبة اهللا بن نما حلی (645ق.) معروف به ابن نما. نویسنده محترم در این کتاب از 
روش تاریخ روایی بهره جسته و هیچ تحلیلی نسبت به مطالب کتاب از خود ندارد. این 
روش روش معمول در تاریخ نگاری متقدمین است. عالمه مجلسی 37 روایت از این کتاب 
بیان داشته اند. حلیة االولیاء  از ابونَُعیم اصفهانی، احمد بن عبداهللا بن احمد بن اسحاق بن 
موسی بن مهران (336ـ430ق/947ـ 1038م). کتاب حلیة االولیاء ابونعیم همواره منبعی 
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برای نقل فضایل حضرت علی و اهل بیت(علیهم السالم) در میان شیعیان بوده است. عالمه 
مجلسی 36 روایت از این کتاب ذکر کرده اند. فردوس االخبار بمأثور الخطاب از دیلمی که 
عالمه مجلسی 32 روایت از این کتاب بیان کرده اند. تاریخ بغداد اثری بسیار مهم در شرح 
حال عالمان و محدثان و بزرگان بغداد، تألیف خطیب بغدادی عالم قرن پنجم است. عالمه 
مجلسی 30 روایت از این کتاب بیان کرده اند. مقتضب االثر فی النص علی االثنی عشر از 
احمد بن محمد بن عیاش متوفای سال 401 قمری عالمه مجلسی رمز را «کتاب المقتضب» 
در نظر گرفته است و 29 روایت از این کتاب بیان کرده است. دالئل االمامة للطبری از ابوجعفر 
محمد بن جریر بن یزید طبری (متوفای 310ق)، سنی مذهب. دالئل االمامة عنوانی است 
برای مجموعه ای از کتاب ها و رساله ها که از دیرباز توسط محدثین و مشایخ حدیث و روایت 
معین  موضوع  یک  اثبات  برای  گوناگون  دلیل های  جمع آوری  آن  از  هدف  و  شده  نوشته 
می باشد. عالمه مجلسی 27 روایت از این کتاب بیان کرده است. روضة الواعظین و تبصرة 
المتعظین از محمد بن علی بن احمد فارسی عالمه مجلسی در مقدمه می نویسد: عده ای به 
خطا این کتاب را به شیخ مفید نسبت داده اند. موضوع کتاب اصول عقاید و اخالق و آداب و 

زندگی نامه و فضایل معصومین(ع) می باشد.      
 عالمـه مجلسـی 26 روایـت از ایـن کتـاب بیـان کرده اسـت. الفصـول المهمـة فـی 
معرفـة االئمـه از ابـن صبـاغ مکـی موضـوع ایـن کتـاب که بـه زبان عربی نوشـته شـده، 
معرفـی دوازده امـام شـیعه اسـت که مؤلـف آن را در دوازده فصل تنظیم نموده اسـت. وی 
بـا اسـتفاده از کتـب مختلـف تاریخ، حدیث و تفسـیر، نخسـت امامـان را معرفـی نموده، 
سـپس مطالبـی را دربـارۀ مناقـب و فضایـل و گاه برخـی سـخنان و کلمات قصار ایشـان 
و فرزنـد و عیـال آنـان را آورده اسـت. عالمـه مجلسـی 26 روایـت از ایـن کتـاب ذکـر 
کرده اسـت. مشـارق انوارالیقیـن از حافـظ رجـب برسـی (حـدود 743ـ813ق). مشـارق 
أنـوار الیقیـن فـی حقائـق اسـرار امیرالمؤمنیـن(ع)، کتابـی اسـت بـه زبان عربی، نوشـته 
َرَجب بـن محّمد بـن َرَجـب بُرسـی در شـرح و تفسـیر مناقـب و فضایـل اهل بیـت(ع) 
به ویـژه امـام علـی(ع). عالمـه مجلسـی 26 روایـت از این کتاب بیان کرده اسـت. ایشـان 
دربـارۀ ایـن کتـاب می فرماینـد: مـن به دلیـل اشـتمال برخـی اشـتباهات و آمیختگی هـا 
بـر روایاتـی کـه او در نقـل آن هـا منفـرد اسـت اعتمـاد نمی کنـم ... بلکـه صرفـاً از آن ها 

اخبـاری را برمی گزینـم کـه از اصـول معتبـر اخـذ شـده اند.       

کتاب سلیم بن قیس
عالمه می نویسد: این کتاب در نهایت مشهوریت است و بعضی بر آن طعنه وارد نموده اند، اما 
به حق آن از اصول معتبره است و در جلد آخر از کتابمان از آن سخن می گویم و اسناد این 
کتاب را در فصل پنجم بیان می کنم. عالمه مجلسی 17 روایت از این کتاب بیان کرده است. 
المناقب ابن المغازلی عالمه مجلسی 17 روایت از این کتاب بیان کرده است که همۀ این 

روایات مربوط به تاریخ امام علی(ع) می باشد. 

مصادر عالمه مجلسى در تاریخ االئمه بحاراالنوار و اعتبارسنجى آن ها
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مناقب خوارزمی
ــی  ــب یک ــروج الذه ــت. م ــان کرده اس ــاب بی ــن کت ــت از ای ــی 14 روای ــه مجلس عالم
ــط  ــری توس ــارم هج ــرن چه ــۀ اول ق ــه در نیم ــت ک ــی اس ــم تاریخ ــای مه از کتاب ه
شده اســت.  تألیــف  جغرافیــدان  و  مــورخ  حسین مســعودی،  علی بــن  ابوالحســن 
ــخ،  ــی التاری ــل ف ــت. الکام ــان کرده اس ــاب بی ــن کت ــت از ای ــی 13 روای ــه مجلس عالم
ــری  ــال 628 قم ــا س ــاز آن ت ــش را از آغ ــخ آفرین ــت و تاری ــر اس ــاب از ابن اثی ــن کت ای
ــا  ــد ت ــنده). هر چن ــرگ نویس ــل از م ــال قب ــا دو س ــر دارد (ت ــالدی) در ب (1231 می
ــری و از آن  ــخ طب ــتر وامدار تاری ــر بیش ــن اث ــالدی) ای ــری (502 می ــال 302 قم س
ــر  ــه ذک ــود ب ــخ خ ــر در تاری ــت. ابن اثی ــالم اس ــران و اس ــگاران ای ــر تاریخ ن ــس دیگ پ
روایــات مختلــف یــک واقعــه تاریخــی نمی پــردازد، بلکــه بــه ذکــر کامل تریــن روایــات 
یــا روایاتــی کــه فکــر می کــرده درســت تر بــوده به همــراه آن چــه از منابــع دیگــر یافتــه 
بســنده کرده  اســت و اگــر در جایــی مجبــور بــه ذکــر روایتــی بــوده کــه در صحــت آن 
تردیــد داشــته، نظــر خــود را دربــارۀ آن بیــان می کنــد یــا متذکــر می شــود کــه اخبــار 
مختلفــی دربــاره آن در دســترس اســت. عالمــه مجلســی یــازده روایــت از ایــن کتــاب 
بیــان کرده اســت. کفایــة الطالــب از محمد بــن یوســف گنجــی اثــری اســت کــه دربــارۀ 
ــدان بزرگــوار آن  مناقــب امیــر مؤمنــان علی بــن ابــی طالــب(ع) اســت و در آن از فرزن
حضــرت نیــز یــاد می شــود. ایــن کتــاب مشــتمل بــر صــد بــاب اســت. کفایــة الطالــب 
از قدیم االیــام مرجــع بســیار مهمــی بــرای مؤلفــان و نویســندگانی نظیــر ابــن طــاووس 
ــر  ــن اث ــاز از ای ــرت بی نی ــب حض ــی مناق ــز در بررس ــروز نی ــان ام ــت و محقق بوده اس
ارزشــمند نیســتند؛ چراکــه ایــن کتــاب حــاوی احادیــث صحیحــه و مشــهوره فراوانــی 
اســت کــه مــورد وثــوق و اطمینــان اســت. عالمــه مجلســی 11 روایــت از ایــن کتــاب 

ــت. ــان کرده اس بی
کتبــی کــه عالمــه کمتــر از ده روایــت از آن در تاریــخ ائمــه(ع) بهــره برده اســت 
را بــه ذکــر نــام اکتفــا می کنیــم: عمــدة الطالــب فــی انســاب آل ابــی طالــب از ابــن 
ــه و  ــی، االمام ــی نجف ــم نیل ــن عبدالکری ــه از علی ب ــوار المضیئ ــب االن ــا، منتخ مهّن
التبصــره مــن الحیــره منســوب بــه پــدر شــیخ صــدوق، تاریــخ طبــری از محمد بــن 
جریــر طبــری، معجــم البلــدان از ابوعبــداهللا یاقــوت حمــوی، تذکــرة الخــواص از ابــن 
ــه،  ــد رب ــن عب ــد اب ــن محم ــرو احمد ب ــهاب الدین ابوعم ــد از ش ــد الفری ــوزی، العق ج
ــس  ــی، مجال ــیبانی قم ــن بن ش ــم از حس ــخ ق ــه، تاری ــن طلح ــؤول از اب ــب الس مطال
ــاله  ــاب، رس ــن خش ــه(ع) از اب ــخ االئم ــتری، تاری ــوراهللا شوش ــی ن ــن از قاض المؤمنی
ــکان) از  ــن خل ــخ اب ــان (تاری ــات االعی ــا، وفی ــن نم ــن محمد ب ــار از جعفرب ــرح الث ش
ــاب  ــی، االنس ــان کراجک ــن عثم ــن علی ب ــح محمد ب ــتنصار از ابوالفت ــاب، االس ابن خش
للســمعانی از عبدالکریم بــن محمــد ســمعانی، تاریــخ دمشــق از ابن عســاکر، الغــارات 

ــی.       ــد ثقف ــن محم از ابراهیم ب
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تحلیل مصادر و اعتبارسنجی منابع تاریخی
عالمه بیشترین روایت را از کتاب مناقب آل ابی طالب یا مناقب ابن شهرآشوب بیان کرده 
که حدود 1018 است. مؤلف این کتاب که از معتمدین است متعلق به قرن ششم می باشد 
و چندان متأخر نیست. این کتاب اهل علم را به تحسین واداشته است و در حدی از اعتبار 
قرار دارد که علمای شیعه و سنی به آن اعتماد کرده و روایات آن را بدون هیچ دغدغه ای 
نقل می کنند. کتاب بعدی که عالمه مجلسی فراوان از آن نقل کرده است (516 روایت)، 
عالمان  از  692ق)  (متوفای  اربلی  عیسی  علی بن  از  االئمه(ع)  معرفة  فی  الغمه  کشف 
شیعه قرن هفتم است. این کتاب در شرح حال و فضایل چهارده معصوم نوشته شده و 
نویسنده در معرفی امامان شیعه(ع) استفاده از منابع اهل سنت را بر منابع شیعی مقدم 
دانسته است. اهمیت بیشتر کتاب در بیان روایات از کتاب هایی است که برخی از آن ها 
امروزه در دست نیست. علمای شیعه از او به نیکویی یاد نموده اند. حتی عالم سنی چون 
فضل بن روزبهان دربارۀ او می گوید: امامیه متفق اند که علی بن عیسی اربلی از بزرگ ترین 
علمای آن هاست و آثارش هیچ گاه کهنه نمی شود. او قابل اعتماد و مورد وثوق در نقل 
است (ضمیری، 1405: 312).  377 روایت از کتاب االرشاد آمده که از جهت مؤلف مشهور 
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و متعلق به قرن پنجم می باشد. این کتاب از محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی 
از  امامیه  تاریخ  طول  در  که  است  نوشته ای  مهم ترین  (م413ق.)  مفید  شیخ  به  معروف 
سوی یکی از متکلمان این مکتب در موضوع زندگانی ائمه(ع) به صورت مجموعی نگاشته 
شده است و از معتبرترین منابع روایی شیعه و از منابع دست اول دربارۀ زندگانی ائمه(ع) 
می باشد. شخصیت نویسنده این کتاب را می توان دارای رفعیع ترین جایگاه در طول تاریخ 
امامیه دانست. عالمه در مقدمه بحاراالنوار دربارۀ کتاب االرشاد می فرمایند: «این کتاب 
مؤلفش  و  کتاب  این  می نویسند:  الوری  اعالم  کتاب  و دربارۀ  است»  مشهورتر  مؤلفش  از 
من  نزد  مؤلفش  خط  با  کتاب  این  و  کنم  بیان  بخواهم  من  که  هستند  این  از  مشهورتر 

موجود است. 
کتاب کفایة االثر از خزاز قمی. این کتاب از معتبرترین کتاب های روایی شیعه   به شمار 
می آید و از زمان نگارش تا حال پیوسته مورد توجه علما و بزرگان شیعه است. عالمه مجلسی 

بیان می کنند این کتاب شریفی است که همانند آن در امامیه تألیف نشده است.
همان طـور کـه دیـده شـد عالمـه در اعتبارسـنجی کتـب به سـه معیـار مؤلـف، کتاب 
و متـن عنایـت داشـته و بیشـترین نقـل و روایـت را از کتـب معتبـر ذکر کـرده و از برخی 
کتـب کـه اعتبـار زیـادی ندارنـد روایـت نیاورده اسـت یـا روایـات را گزینش نموده اسـت؛ 
ماننـد کتـاب مشـارق االنـوار تألیف حافظ رجب برسـی. عالمه مجلسـی دربـارۀ این کتاب 
می فرماینـد: مـن بـه خاطر اشـتمال برخـی اشـتباهات و آمیختگی ها بـر روایاتی کـه او در 
نقـل آن هـا منفـرد اسـت اعتمـاد نمی کنـم ... بلکـه صرفـاً از آن هـا اخبـاری را برمی گزینم 
کـه از اصـول معتبـر اخـذ شـده اند. ایشـان از کتـاب «سـلیم بن قیـس» کـه در آن شـک و 
تردیدهـای بسـیاری مطـرح شده اسـتفاده کرده اسـت. هر چنـد در مقدمه عالمـه این کتاب 

را پذیرفته اسـت، امـا در تاریـخ ائمـه 17 روایـت بیشـتر از ایـن کتـاب بیان نکرده اسـت.

منابع روایی محض
عالمه مجلسی تاریخ را با روش روایی بیان می کنند. به همین دلیل بسیار از کتب روایی استفاده 
نموده اند. در تاریخ الحجه از 51 منبع روایی استفاده نموده اند که بیشترین استفاده را از کتاب 
کافی (771 روایت)، الخرائج و الجرائح (513 روایت)، اکمال الدین و اتمام النعمه (439 روایت)، 
امالی طوسی (423 روایت)، عیون االخبار الرضا (420 روایت)، الغیبة طوسی (418 رایت)، 
الغیبة نعمانی (361 روایت)، بصائر الدرجات (357 روایت)، امالی صدوق (308 روایت) و ... 
برده اند که در ذیل نگاهی به اعتبارسنجی این منابع داریم. بیشترین مصادری که عالمه از آن 
استفاده نموده است مصادر روایی و حدیثی است که البته ما برخی از مصادر کالمی، مانند کشف 
الحق و نهج الصدق عالمه حلی، الفصول المختاره شیخ مفید، السرائر ابن ادریس حلی، الصواعق 
المحرقه شوشتری، الصراط المستقیم بیاضی و ... را هم جز این دسته به شمار آورده ایم. در این 
بخش هم ابتدا گذری کوتاه به کتب با نشان دادن میزان استفاده در تاریخ هر کدام از ائمه(ع) بر 

نمودار داریم و بعد به تحلیل و اعتبارسنجی می پردازیم.      
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الکافی
کتـاب کافـی یکـی از مهم تریـن کتاب هـای حدیثـی و نخسـتین کتـاب از کتـب اربعـۀ 
شـیعه اسـت کـه توسـط ابوجعفر محمد بـن یعقوب بن اسـحاق کلینـی (م329ق.) نوشـته 
شده اسـت. کتاب شـیخ کلینی در سـه بخش اصول شـامل روایات اعتقادی، فروع شـامل 
روایـات فقهـی و روضـه شـامل احادیث متفرقه اسـت. عالمه مجلسـی از هر سـه قسـمت 
اسـتفاده نموده انـد کـه مـا همـه را بـا نـام کافـی شـماره کرده ایـم. تعـداد کل روایاتـی 
کـه عالمـه در تاریـخ ائمـه(ع) از کتـاب کافـی اسـتفاده نموده انـد، 771 روایـت اسـت که 
بیشـترین آن در تاریـخ امـام علـی و امام صادق(ع) اسـت و رمـز این کتاب «کا» می باشـد.

الخرائج و الجرائح
الخرائـج و الجرائـح یکـی از بزرگ  تریـن و بهتریـن کتاب  هـا دربـارۀ معجـزات پیامبـر و 
ائمـه(ص) نوشـته سـعیدبن هبـة اهللا مشـهور بـه قطب الدیـن راونـدی    متوفـای 573ق. 
اسـت. ایـن کتـاب شـامل یـک مقدمـه اسـت کـه توضیحاتـی دربـارۀ معجـزه و انگیـزه 
وجـودی آن اسـت و پانـزده بـاب کـه سـیزده باب در معجـزات پیامبـر و ائمه اثنی عشـر، 
یـک بـاب بـه دالیـل صحت ادعـای نبـوت پیامبـر و امامـت ائمـه(ع) و باب دیگر شـامل 
دالیـل قرآنـی بـر امامـت دوازده امـام(ع) اسـت. عالمه مجلسـی رمـز این کتـاب را «یج» 

قـرار داده انـد و 513 روایـت از ایـن کتـاب بیـان کرده انـد.      

کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه
کتـاب اکمـال الدیـن و اتمـام النعمـه تألیـف محمد بـن علی بـن بابویـه معروف به شـیخ 

مصادر عالمه مجلسى در تاریخ االئمه بحاراالنوار و اعتبارسنجى آن ها
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صدوق(م 38ق.) اسـت. شـیخ صدوق در ایـن کتاب نمونه های فراوانـی از غیبت پیامبران 
الهـی را آورده و بـه بررسـی کامل امامت حضرت مهـدی عج، تولد ایشـان، روایات پیامبر 
و ائمـه(ع) دربـارۀ ظهـور آن حضـرت، کسـانی کـه بـه خدمـت آن حضـرت رسـیده اند و 
شـرایط دوران ظهـور ایشـان و بیـان معمریـن کسـانی کـه عمـر طوالنـی داشـته اند و 
نصوصـی کـه بـر اثبـات دوازدهمین امـام شـیعه می باشـد پرداخته اسـت. نام ایـن کتاب 
هـم از آیـه شـریفه «الیـوم اکملـت لکـم دینکـم و اتممـت علیکـم نعمتـی و رضیت لکم 

االسـالم دینـا» گرفتـه شده اسـت. رمز ایـن کتاب «ک» اسـت.

امالی طوسی شامل روایاتی است که شیخ الطائفه در نجف اشرف در جلسات منظمی 
برای شاگردان خود امال می کرده است. این واقعه بعد از آن است که در سال 448 ق حوزه 
نجف را تأسیس نمود و شروع به تربیت شاگردان در آن حوزه علمیه مقدس کرد. کتاب 
امالی از حیث تنوع موضوعات بسیار جالب است؛ چراکه موضوعات آن از اصول دین و 
معرفت اهللا و فضایل معصومان و سیره نبوی تا ادعیه مأثوره و وقایع تاریخی و سیاسی، 
شیخ  فرزند  بردارد.  در  را  مختار  قیام  و  حسین ( ع)  امام  مقتل  و  حبشه  به  هجرت  مانند 
طوسی، ابوعلی طوسی کتاب امالی را روایت کرده است. عالمه مجلسی رمز این کتاب را 

«ما» قرار داده است و حدود 308 روایت از این کتاب بیان نموده است.

عیون االخبار الرضا(ع)
کتـاب عیـون اخبـار الرضـا از تألیفـات شـیخ صـدوق (م381ق) اسـت. عالمـه مجلسـی نـام 
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اختصـاری کـه بـرای ایـن کتـاب انتخـاب نموده انـد «ن» اسـت و تقریبـاً از 420 روایـات این 
کتـاب بهـره برده اند. عالمه مجلسـی بسـیاری از مـوارد مناظره امـام رضا(ع) بـا علمای جهان 
از مناطـق مختلـف و ادیـان مختلـف از قبیـل جاثلیـق و رأس الجالوت و چگونگـی مناظره و 
مغلوب شـدن آن هـا و مناظـره امام بـا عمران صابی که تـا اذان ظهر به طـول می انجامد و امام 
ابتـدا نمـاز را اقامـه می کننـد و بعد بـه مناظره ادامـه می دهنـد را از این کتاب بیـان کرده اند.

غیبت شیخ طوسی
کتاب الغیبة اثر ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، معروف به «شیخ الطائفه» یکی از بهترین 
و مهم ترین منابع شناخت امام زمان(عج) است. این کتاب به زیبایی بحث غیبت و نظر 
شیعه در مورد حضرت مهدی(عج) و شبهاتی که دربارۀ آن حضرت وجود دارد را مطرح و به 
اشکاالت معارضین و مخالفین  با استمساک به ادله قرآنی و روایی و عقلی جواب می دهد. 
عالمه مجلسی یک باب از تاریخ الحجه را به گفتار شیخ طوسی در رابطه با اثبات غیبت وجود 
اقدس امام زمان(عج) اختصاص داده است و به اثبات اصل های وجوب ریاست علی دینی، 
عصمت امام و حق از آن امت اسالم می پردازد و به رد عقیده کیسانیه، ناووسیه، واقفیه و 
رد عقائد باطله فرقه های گمراه دربارۀ آن حضرت پرداخته، اشکاالت را مطرح و پاسخ ها را 
بیان می کند. ایشان در تاریخ امام زمان(عج) حدود 320 روایت از کتاب غیبت شیخ طوسی 

آورده اند و در کل 418 روایت از این کتاب ذکر نموده اند. رمز این کتاب «غط» است.

غیبت شیخ نعمانی
کتاب الغیبة یکی از منابع بسیار مهم و دست اول حدیثی در باب احادیث مربوط به غیبت 

مصادر عالمه مجلسى در تاریخ االئمه بحاراالنوار و اعتبارسنجى آن ها
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امام زمان(ارواحنا فداه)، تألیف ابوعبداهللا محمد بن ابراهیم بن جعفر نعمانی کاتب، معروف به 
ابن ابی زینب(م 360ق) است. وی این کتاب را برای مقابله با اندیشه های انحرافی و پاسخ 
به شبهات مخالفان اهل بیت پیامبر(ع) دربارۀ تفکر مهدویت نوشته است. روایات هر باب را 
به صورت مرسل یا مستند نقل کرده که به بیش از یکصد حدیث می رسد. این کتاب یکی از 
منابع معتبر دانشمندان حدیث و عقاید به شمار می رود. عالمه مجلسی در بحاراالنوار از مطالب 
و احادیث این کتاب بهره های فراوانی برده اند و حدود 361 روایت از این کتاب بیان داشته اند 
که 321 روایت آن مختص به تاریخ امام زمان(عج) است. رمز این کتاب را «نی» قرار داده اند.

بصائر الدرجات
بصائـر الدرجـات الکبـری فـی فضائـل آل محمـد از منابـع معتبـر حدیثـی شـیعه تألیـف 
ابوجعفـر محمد بـن حسـن بن فروخ صفـار، متوفای 290ق از اصحاب امام حسـن عسـکری 
و علمـای عظیـم القـدر در قـرن سـوم اسـت. ایـن کتـاب اثـری روایـی بـا رویکـرد کالمی 
محسـوب می شـود کـه احادیـث آن دربـارۀ مسـئله امامـت، شـناخت امـام و فضائـل ائمه 
اطهـار اسـت. عالمـه مجلسـی حـدود 357 روایـت از این کتـاب بیـان داشـته اند که 181 

روایـت آن مربـوط بـه تاریـخ امـام علـی(ع) اسـت. رمـز این کتـاب را «یـر» قـرار داده اند.

امالی صدوق
کتاب امالی حاصل جلسه های متعددی است که شیخ صدوق(م381ق) هفته ای دو روز، 
در روزهای سه شنبه و جمعه از هجده رجب سال 367ق تا یازده شعبان سال 368 ه.ق در 
مشهد مقدس امال فرموده و شاگردان ایشان نوشته اند. موضوعات مختلفی در این کتاب 
اکرم(ص)  پیامبر  خاندان  فضائل  نقل  و  تاریخی  اخالقی،  آن ها  بیشتر  که  شده اند  بحث 
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است. عالمه مجلسی رمز این کتاب را «لی» قرار داده است و حدود 308 روایت از این 
کتاب بیان داشته است که 184 روایت آن مربوط به تاریخ امام علی(ع) می باشد.

کامل الزیارات
کامل الزیارات نوشته شیخ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی بن مسرور بن قولویه 
قمی(367 ق). کتاب کامل الزیارات گنجینه ای ارزشمند دربارۀ شیوه زیارت خاندان عصمت 
و طهارت است که از ائمه معصومین(ع) به ما رسیده است. رمز این کتاب را «مل» قرار داده اند.

 تأویل اآلیات الظاهره
عالمه مجلسی در فصل سوم مقدمه رمز «کنز» را برای کنز جامع الفوائد و تأویل اآلیات 
الظاهره به کار برده اند و نوشته اند: «کنز» لکنز جامع الفوائد و تأویل اآلیات الظاهره معا لکون 
احدهما مأخوذا من اآلخر کما عرفت. تأویل اآلیات الظاهرة کتابی است در تفسیر آیاتی که 
در فضائل اهل بیت(ع) نازل شده و به وسیله سیدشرف الدین علی حسینی استرآبادی عالم 
شیعی قرن دهم هجری نوشته شده است. استرآبادی به دلیل سهولت هر چه بیشتر در بازیابی 
مطالب کتاب آن را به ترتیب قرآن قرار داده و از سوره فاتحه آغاز کرده و به سوره اخالص 
ختم نموده است. در هر قسمت نیز ابتدا نام سوره، بعد آیات مورد نظر را با شماره آیه ذکر 
کرده و پس از آن و در ذیل آیه روایات اهل بیت(ع) را در تأویل آن آیه آورده است. کتاب 
شریف تأویل اآلیات توسط شیخ علم بن سیف بن منصور نجفی در سال 937 هجری خالصه 
شده و با نام جامع الفوائد و دافع المعاند انتشار یافته است. عالمه مجلسی 169 روایات این 

کتاب استفاده نموده اند که 145 روایات مربوط به تاریخ امام علی(ع) می باشد.

مصادر عالمه مجلسى در تاریخ االئمه بحاراالنوار و اعتبارسنجى آن ها
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اختصاص
اختصاص کتابی که در بردارندۀ مجموعه ای متنوع از احادیث معصومان(ع) در حوزۀ عقاید، 
آنان،  مخالفان  نقایص  و  اهل بیت  فضایل  آداب،  و  اخالق  اندرز،  و  حکمت  تاریخ،  و  سیره 
معجزات و کرامات است. این کتاب منتسب به ابوعبداهللا محمد بن محمد بن نعمان عکبری 
بغدادی معروف به شیخ مفید (متوفای 413ق) از علمای برجسته و فقهای شیعه است. رمز 

این کتاب را عالمه «ختص» قرار داده اند و حدود 164 روایت از این کتاب ذکر کرده اند.    

علل الشرایع
کتـاب علـل الشـرایع توسـط شـیخ ابوجعفـر محمد بـن علی بـن حسـین بن بابویـه قمـی 
معـروف بـه شـیخ صـدوق (م381ق.) تألیـف شده اسـت. ایـن اثـر مجموعـه روایاتـی از 
حضـرت رسـول اکـرم (ص) و امامـان معصـوم(ع) دربـارۀ علت برخـی از احکام شـرعی و 
عقیدتـی اسـت. ایـن کتـاب ماننـد کتاب هـای دیگر شـیخ صـدوق، پیوسـته مـورد توجه 
علمـا و فقهـای شـیعه قـرار داشـته و از معتبرتریـن اصـول روایی شـیعه می باشـد. عالمه 
مجلسـی از روایـات ایـن کتـاب اسـتفاده و به آن اسـتناد می کننـد. در این کتـاب برخی 
از مباحـث تاریخـی به طـور مسـتند ذکـر شده اسـت؛ مانند این کـه چرا فاطمـه زهرا(س) 
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شـبانه دفـن شـد. عالمـه مجلسـی 158 روایـت از ایـن کتـاب ذکـر کرده انـد و رمـز این 
کتـاب را «ع» انتخـاب نموده انـد.

الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف 
اثر سیدعلی بن طاووس حسینی حلی(م 664ق.). سید در این کتاب خود را یک انسان 
تازه مسلمان فرض کرده که بعد از مسلمان شدن اختالفاتی بین مسلمانان دیده و فرقه های 
متعدد مشاهده کرده است و به همین دلیل تصمیم به جستجو و تفحص در منابع دینی 
می گیرد تا حقیقت امر بر او روشن شود. البته در همان ابتدا تصریح می کند که چون 
شیعیان متهم به غلو و کفر هستند، تنها از کتب اهل سنت استفاده خواهد کرد. بعد از 
تالش فراوان می بیند که یکی از این فرقه ها که شیعه نامیده می شود، موافق عقل و قرآن 
کریم و اخبار وارده در کتب فرقه های مختلف است و تضاد و تناقض فرقه های دیگر در آن 
نیست و بدین شکل خود را در سلک شیعیان دوازده امامی قرار می دهد. عالمه مجلسی 
حدود 153 روایت از این کتاب ذکر کرده است که 137 روایت به تاریخ امام علی(ع) تعلق 

دارد و رمز کتاب هم «یف» می باشد.      

خصال
ایـن کتـاب نوشـته شـیخ صـدوق، ابوجعفـر محّمد بـن علی بـن حسـین بـن بابویـه قمی 
(305 ـ381ق.)، از فقهـا و محدثـان بزرگ در قرن چهارم هجری اسـت. شـیخ صدوق در 
ایـن کتـاب روایـات فراوانی دربارۀ مسـائل اخالقی، عقیدتـی، موضوعـات موردنیاز جامعه 
بشـری و ... جمـع آوری کرده اسـت. ایـن کتـاب در نـوع و سـبک خـود بی نظیـر اسـت و 

مصادر عالمه مجلسى در تاریخ االئمه بحاراالنوار و اعتبارسنجى آن ها
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اّولیـن کتابـی اسـت کـه بـه این سـبک بـه نـگارش درآمده اسـت. مؤلـف به شـکلی زیبا 
و بـا توّجـه بـه اعـداد یک تـا هـزار روایت هـا را دسـته بندی نموده اسـت. عالمه مجلسـی 
151 روایـت از ایـن کتـاب بیـان کرده اند و رمز ایـن کتاب هم «ل» اسـت. 118 از روایات 

مربـوط بـه تاریخ امـام علی(ع) می باشـد.      

شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید
عزالدیـن ابوحامـد عبدالحمید بـن هبة اهللا بـن محمد بـن حسـین مدائنـی، مشـهور به ابن 
ابـی الحدیـد، ادیـب، متکلـم، مورخ، شـاعر و فقیه شـافعی و اصولـی معتزلـی و از علمای 
سـدۀ هفتـم هجری اسـت. عالمه مجلسـی 129 روایت از ایـن کتاب بیان داشـته اند. 86 

از ایـن روایت هـا بـه تاریخ امـام علی(ع) تعلـق دارد.      

احتجاج 
نویسـنده آن ابومنصـور شـیخ احمد بـن علی بـن ابیطالـب طبرسـی از محدثـان موثـق 
و علمـای بـزرگ نیمـه اول قـرن ششـم هجـری قمـری اسـت. ایـن کتـاب محاجـات و 
مناظـرات پیغمبـر اسـالم و ائمـه شـیعه و اسـتدالل های برخـی از اصحـاب ائمـه در برابر 
مخالفـان و افـراد مختلـف و پیـروان ادیـان غیر اسـالمی، نسـبت بـه اصـول و فـروع دین 
اسـالم و مذهـب شـیعه اثنی عشـری اسـت. هم چنین برخـی از مکاتبات امـام زمان(عج) 
کـه در زمـان غیبـت صغـری از طریق نـواب حضرت بـوده و نیز ذکـر توقیعاتـی از ناحیه 
مقدسـه به بعضی از علما در قسـمت آخر درج شده اسـت. عالمه مجلسـی 116 روایت از 
ایـن کتـاب ذکـر نموده انـد. رمـز این کتـاب «ج» اسـت. ایشـان در مقدمه بیـان می کنند: 
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اکثـر خبرهـای ایـن کتاب مرسـل اسـت، لیکـن از کتـب معروفه اسـت و بسـیاری از آن 
نموده اند. نقـل 

مقتل الحسین للخوارزمی 
خوارزمی  حنفی  مکی  بکری  محمد  احمد بن  موفق بن  ابوالموئد  هجری  ششم  سدۀ  در 
معروف به اخطب خوارزم (م568) در این باره دست به تألیفی مستقل زد و کتابی پدید 
بوده است.  دانشمندان  اعتماد  مورد  مقتل  این  شد.  مشهور  خوارزمی  مقتل  به  که  آورد 
مطالب این کتاب بیشتر برگرفته از کتاب الفتوح ابن اعثم کوفی است و نویسنده بعضاً به 
این موضوع تصریح کرده است. عالمه مجلسی در مجموع 103 روایت از این کتاب بیان 

داشته اند که حدود 81 روایت آن مربوط به تاریخ امام حسین(ع) است.  

مختصر بصائرالدرجات 
وی  کتاب  مشهورترین  که  هشتم  قرن  شیعی  فقیه  و  محّدث  ِحلّی،  سلیمان  حسن بن 
منتخب یا مختصر بصائر الدرجات است که شامل احادیثی دربارۀ فضائل و مناقب اهل 

بیت است. عالمه مجلسی 95 روایت از این کتاب بیان داشته اند.

قرب االسناد 
ُقرُب اإلسناد یکی از متون کهن حدیثی امامیه تألیف عبداهللا بن جعفر حمیری از علمای 
شیعه قرن دوم است. در این مجموعه احادیثی که با واسطه کمتری از معصوم نقل شده 
عن  االسناد  قرب  بخش  سه  دارای  کتاب  این  آمده  است.  دارند  کوتاه تری  سند  سلسله  و 
االمام الصادق، قرب االسناد عن االمام الکاظم و قرب االسناد عن االمام الرضا است. عالمه 

مجلسی رمز کتاب را «ب» قرار داده است و 94 روایت از این کتاب بیان داشته است.

معانی االخبار 
مؤلف آن شیخ صدوق و رمز این کتاب «مع» است و عالمه مجلسی 92 روایت از این کتاب 

استفاده نموده است.

مصادر عالمه مجلسى در تاریخ االئمه بحاراالنوار و اعتبارسنجى آن ها
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مجالس المفید 
در چند جا عالمه امالی مفید و در برخی جاها از مجالس المفید یاد کرده اند. این کتاب 
از آثار ارزشمند شیخ مفید است. عالمه مجلسی 70 روایت از این کتاب ذکر کرده اند و 

رمز آن هم «جا» است.

بشارة المصطفی لشیعة المرتضی 
از منابع مورد اعتماد علمای شیعه است که توسط ابوجعفر، محمد بن ابی القاسم طبری 
معروف به عمادالدین به نحو شایسته ای تدوین شده است. او در قرن پنجم و ششم هجری 
می زیسته و تا سال 553 هجری زنده بوده است. در این اثر مؤلّف تمام روایات کتاب را با 
اَسناد آن ها به طور کامل ثبت کرده و هیچ سندی را حذف نکرده است. موضوع کتاب اثبات 
امامت ائمه اطهار(ع)، منزلت و درجات شیعه و کرامات اولیای الهی و پیروان ائمه اطهار(ع) 

است. عالمه مجلسی 66 روایت از این کتاب بیان داشته است.

الفضائل (یل، فض)
عالمه در رموز می نویسد: رمز «یل» برای فضائل و «فض» برای الروضة لکونه فی الفضائل». 
زمانی هم که عالمه در کتاب بحاراالنوار روایات را ذکر می کند، اول هر روایت هر دو رمز 
را ذکر نموده اند. شاید الفضائل ابن شاذان، شاید هم فضائل الشیعه شیخ صدوق، شاید هم 
الروضه باشد که ما در این جا الفضائل را فضائل ابن شاذان به حساب آورده ایم. عالمه 59 

روایت از این کتاب بیان کرده اند.

نهج البالغه 
گزیــده ای از خطبه هــا، نامه هــا و ســخنان کوتــاه علــی ابــن ابی طالــب اســت کــه شــخصی 
بــه نــام ســید رضی در قــرن چهــارم هجــری قمــری بر اســاس ذوق ادبــی شــخصی خــود 
فراهــم آورده اســت. عالمــه مجلســی رمــز ایــن کتــاب را «نهــج» انتخــاب کرده انــد و 58 

روایــت از ایــن کتــاب بیــان کرده انــد.

الروضة فی المعجزات والفضائل لبعض علمائنا 
مؤلف این اثر مجهول است. عالمه مجلسی در مقدمه بیان می کنند که این کتاب لیس 
فی محل رفیع من الوثوق و رمز این کتاب را «فض» ذکر کرده اند و حدود 52 روایت از آن 

بیان داشته اند که همه مختص به تاریخ امام علی(ع) می باشد.

تهذیب االحکام 
از ابوجعفـر محمد بـن حسـن طوسـی م460ق. کـه یکـی از معتبرتریـن مجموعه هـای 
روایـی شـیعه و سـومین کتـاب از کتـب اربعـه اسـت و مـورد قبول تمـام علمـا و فقهای 
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شـیعه اسـت. عالمـه مجلسـی رمـز این کتـاب را «یب» قـرار داده انـد و 44 روایـت از این 
کتـاب ذکـر کرده انـد. العـدد القویـه لدفـع المخـاوف الیومیـه از علی بـن یوسـف حلـی. 
عالمـه مجلسـی 44 روایـت از ایـن کتـاب بیـان کرده انـد و رمـز «د» را بـرای آن بیـان 
کرده اسـت. عالمـه مجلسـی بیـان می کننـد کتـاب عـدد القویـه کتـاب لطیفـی دربـارۀ 
روزهای مشـهور و سـعد و نحس ایام اسـت. المحاسـن شـیخ ابوجعفر احمد بن محمد بن 
خالد بـن عبدالرحمن بـن محمد بن علی برقی (م در حدود سـال 274 ق.). کتاب مشـتمل 
بـر روایـات متعـدد و متنوع در موضوعات گوناگون اسـت. عالمه مجلسـی رمـز این کتاب 

را «سـن» انتخـاب کرده اسـت و 42 روایـت از ایـن کتـاب بیـان کرده اسـت.
کشف الحق و نهج الصدق  از ابومنصور جمال الدین حسن بن سدید الدین یوسف بن 
زین الدین علی بن مطّهر حلّی مشهور به عّالمه حلّی (م726 ق.). عالمه مجلسی از این 
کتاب در مقدمه با عنوان کشف الحق و نهج الصدق یاد می کنند، اما االن آن چه مشهور 
است نهج الحق و کشف الصدق است. این کتاب کالمی موارد اختالف اهل سنت با قرآن و 
سنت در اصول و فروع دین و اثبات حقانیت تشیع را با ذکر ادلّه قانع کننده ای ذکر می کند. 

عالمه مجلسی 37 روایت از این کتاب بیان کرده اند.

ثواب االعمال و عقاب االعمال 
مؤلّـف ایـن کتـاب ابوجعفـر محمد بـن علی بن حسـین بـن بابویه قمـی معروف به شـیخ 
صـدوق(م 381 ق.) اسـت. کتـاب ثـواب االعمـال و عقاب االعمـال دایرة المعـارف بزرگی 
اسـت کـه در معـارف اسـالمی، اخالقـی و احـکام حـالل و حرام بحـث کرده اسـت. عالمه 
مجلسـی رمـز ایـن کتـاب را «ثو» قرار داده اسـت و 32 روایـت از این کتاب بیـان کرده اند. 

   
عیون المعجزات از حسین بن عبدالوهاب

ائمه  امامت  اثبات  برای  امامیه  از  برخی  تالش  ادامه  در  که  است  آثاری  از  کتاب  این   
اطهار(ع) از راه معجزات در اوایل قرن پنجم هجری نگاشته شده است. عالمه مجلسی 29 
روایت از این کتاب بیان داشته اند. کتاب عیون المعجزات دیگری هم است از سیدمرتضی 
کرده اند.  بیان  روایت  کتاب  کدام  از  که  کرده اند  ذکر  جاها  برخی  در  مجلسی  عالمه  که 
مصباح المتهجد تألیف ابوجعفر محمد بن حسن بن علی بن حسن طوسی (385ـ460 ق.).
در این کتاب به عباداتی که در طول سال مستحب است و دعاهای مستحب اشاره دارد. 
ائمه(علیهم  تاریخ  موضوع  در  و  داده اند  قرار  «مصبا»  را  کتاب  این  رمز  مجلسی  عالمه 
السالم) 29 روایت از این کتاب بیان داشته اند. اقبال االعمال  از سید ابن طاووس است. 
در  او  کتاب های  اکثر  به طوری که  داشته،  ادعیه  به  نسبت  خاصی  اهتمام  و  عالقه  وی 
سال  در  االعمال  اقبال  کتاب  دارد.  بر  در  را  زیارات  و  اذکار  و  ادعیه  مختلف،  شکل های 
650 هجری قمری و در حالی که ابن طاووس به سن 60سالگی قدم نهاده بود تألیف شد. 
عالمه مجلسی 28روایت از این کتاب بیان کرده است و رمز آن را (قل) در نظر گرفته است. 

مصادر عالمه مجلسى در تاریخ االئمه بحاراالنوار و اعتبارسنجى آن ها
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مهج الدعوات از سیدرضی الدین، علی بن موسی بن جعفر بن طاووس  حسنی حلی، مشهور 
به سید بن طاووس موضوع کتاب مهج الدعوات دعاهایی است مربوط به حرزها، قنوت ها، 
آن را  رمز  و  کرده است  بیان  کتاب  این  از  روایت  مجلسی 28  عالمه   .  ... و  تعقیبات نماز 

(مهج) در نظر گرفته است.
طرابلسـی  کراجکـی  عثمـان  علی بـن  محمد بـن  ابوالفتـح  شـیخ  نوشـته  کنزالفوائـد 
(م449ق.). موضـوع مجموعـه مباحثی ارزشـمند دربـارۀ موضوعات گوناگون اسـالمی مانند: 
حدیث، فقه، اخالق، فلسـفه، کالم، موعظه، عقایـد، تاریخ اسـالم و بررسـی مذاهب گوناگون 
اسـت. عالمـه مجلسـی 28 روایـت از ایـن کتاب بیـان کرده اسـت. صحیفة الرضـا از فضل بن 
حسـن طبرسـی. عالمه مجلسـی 24 روایـت از این کتاب بیان کرده اسـت و رمـز آن را (صح) 

قـرار داده اسـت. ایشـان نوشـته اند: ایـن از کتب مشـهور بیـن خاصه و عامه اسـت.

جامع االصول فی احادیث الرسول 
جامع االصول من احادیث الرسول کتابی در حدیث از ابوالسعادات مجدالدین مبارک بن 
کتاب  این  است.  ـ606ق.)   544) به ابن اثیر   معروف  موصلی،  شیبانی  محمد  محمد بن 
تألیف  535ق.)  معاویه (متوفای  نوشته َرزین بن  الستة  للصحاح  کتاب التجرید  بر اساس 

شده است. عالمه مجلسی 24 روایت از این کتاب بیان کرده است. 
فرج المهموم بمعرفة منهج الحالل و الحرام من علم النجوم از سید ابن طاووس. عالمه 
22 روایت از این کتاب بیان کرده است و رمز آن را «نجم» قرار داده است.  الفصول المختاره 
متکلمان  و  عالمان  دیگر  با  مفید  مناظرات  از  مجموعه ای  کتاب  این  در  مفید.  شیخ  از 
مذاهب اسالمی که در موضوعات گوناگون انجام گرفته گردآوری شده است. عالمه مجلسی 
21 روایت از این کتاب بیان کرده اند که 20 روایت آن مربوط به تاریخ امام علی(ع) است. 
مصبـاح االنـوار فـی مناقب امـام االبرار از هاشـم بن محمد. عالمه مجلسـی بیان می کنند 
ایـن کتـاب را بـه شـیخ طوسـی نسـبت داده انـد، امـا اشـتباه اسـت. این کتـاب از هاشـم بن 
محمـد و دربردارنـدۀ غـرر اخبـار اسـت. عالمـه مجلسـی بیسـت و یـک روایت از ایـن کتاب 
بیـان کرده اسـت کـه همـۀ ایـن روایـات مربـوط بـه تاریـخ حضـرت زهـرا(س) اسـت. البته 
کتـاب مصبـاح االنـواری هـم از ابوالحسـن بکـری اسـت، امـا گویا عالمـه از کتاب هاشـم بن 
محمـد در تاریـخ حضـرت زهرا(س) اسـتفاده کرده انـد. الدعـوات الراوندی(سـلوه الحزین) از 
قطـب راونـدی (م 573ق). عالمه مجلسـی هجده روایت از این کتاب بیان کرده اسـت. سـعد 
السـعود کتابـی در حـوزه علـوم قرآنـی، نوشته سـیدعلی بن طـاووس حلی(متوفـای 664ق.) 
اسـت. ایـن اثـر در اصـل فهرسـت کتاب هـای کتابخانـه سـید بـن طـاووس اسـت کـه تنها 
بخش قـرآن و تفاسـیر آن در دسـت بـوده و باقـی آن از بیـن رفتـه اسـت. عالمـه مجلسـی 
17 روایـت از ایـن کتـاب بیـان کرده اسـت. التوحیـد از شـیخ صـدوق. موضوع کتـاب روایات 
حضرت رسـول خـدا دربـارۀ توحید و شـناخت ذات و صفات و اسـماء و افعـال خداوند متعال 
و دیگـر مباحـث مهـم کالمی اسـت. کتاب التوحیـد جامع عقایـد اصلی و مهم امامیه اسـت 
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و از مهم تریـن منابـع کالم امامیـه به شـمار مـی رود. عالمه مجلسـی 16 روایـت از این کتاب 
بیـان کرده اسـت و رمـز ایـن کتـاب را «یـد» قـرار داده اسـت. مصبـاح کفعمـی از ابراهیم بـن 
 50 در  ک ـه   اسـت  ام ام ی ـه   ادع ی ـه   در  م ع ت ب ـر  و  م شـ ه ور  ب سـ ی ار  ک ت ابـی   کفعمـی،  علـی 
ف ص ـل  ت ن ظی ـم  شده اسـت . زم ـان  ت أل ی ـف  آن  سـ ال  895 ق. و بـه زبـان  ع ربـی  اسـ ت . عالمـه 
مجلسـی 16 روایـت از ایـن کتـاب بیان کرده اسـت. کتبـی که عالمـه کمتـر از 15 روایت از 

آن در تاریـخ ائمـه(ع) بهـره برده اسـت، روی نمـودار نشـان داده شده اسـت.

تحلیل مصادر و اعتبار سنجی منابع روایی
الخرائج،  کافی،  از:  عبارتند  نموده است  استفاده  آن ها  از  بیشتر  عالمه  که  کتاب هایی 
اکمال الدین، امالی طوسی، عیون اخبارالرضا، الغیبة طوسی، الغیبة نعمانی، امالی صدوق 
و...کتبی مؤلف آن ها مشهور است، خود کتاب قدمت دارد و متن آن ها معتبر است. کتاب 
است.  شیعه  اربعۀ  کتب  از  کتاب  نخستین  و  حدیثی  کتاب های  مهم ترین  از  یکی  کافی 
یکی از کتاب هایی است که باالترین درجه اعتبار را دارد؛ زیرا در حوزه ای مثل حوزه قم 
نوشته شده و مؤلفش متفکر دوران خودش بوده است و هدف را این گونه می گوید که تا 
قیامت راهنمای همه دانش پژوهان باشد. هم چنین می گوید: من فقط روایات صحیح را در 
این کتاب می آورم». این معیارها باعث می شود امتیاز این کتاب باال برود. عالمه مجلسی 

مصادر عالمه مجلسى در تاریخ االئمه بحاراالنوار و اعتبارسنجى آن ها
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جستار

بیشترین روایت را از این کتاب حدیثی داشته اند که هم از نظر مؤلف معتبر باشد و هم 
کتاب باالترین اعتبار را داشته باشد.

شیخ  به  معروف  بابویه  بن  علی  محمد بن  تألیف  النعمه  اتمام  و  الدین  اکمال  کتاب 
عالمان  میان  در  و  بوده  شیعه  علمای  توجه  مورد  کتاب  این  است.  (م381ق.)  صدوق 
امامیه مورد اعتبار و ارجاع بوده است. صدوق فردی بزرگوار، دارای حافظه قوی، آشنا به 
رجال حدیث و ناقد اخبار بوده و در میان قمیون کسی همانند او در حفظ و کثرت علم 
دیده نشده است. برخی از علمای رجال متأخر، مراسیل وی را در حکم مسانید دانسته اند 
(آزادی، 1390: 174). هم چنین 420 روایت هم از کتاب عیون اخبار الرضا بیان می کند 
و 308 روایت از کتاب امالی صدوق که در این کتاب تبحر شیخ بزرگوار، صدوق در جمع 
می فرماید:  مجلسی  عالمه  است.  آشکار  به خوبی  سنی  و  شیعه  فریقین  احادیث  حفظ  و 
بزرگ  مشایخ  از  ما  روایی  اجازات  در  او  و  اربعه اند  کتب  حد  در  صدوق  شیخ  کتاب های 
شیعه بوده و بسیاری از علما و فقهای شیعه از آن ها روایت نقل کرده اند. کتاب غیبت شیخ 
طوسی یکی از بهترین و مهم ترین منابع شناخت امام زمان(عج) می باشد. شیخ آقابزرگ 
تهرانی در معرفی کتاب الغیبة در مقدمه این کتاب نوشته اند: یتضمن هذا الکتاب اقوی 

الحجج والبراهین العقلیه علی وجود االمام الثانی عشر ... (طوسی، 1415 ق: 217). 
(نجاشی،  شیعه  حدیث  واالمنزلت  و  بلندمرتبه  مشایخ  از  نعمانی  شیخ  الغیبة  کتاب 
غیبت  و  عشر  اثنا  ائمه  موضوع  در  امامیه  روایی  کتاب های  مهم ترین  از   (1043 :1416
دوازدهمین امام است. مالک نعمانی در گزینش و نقل احادیث، حصول وثوق به صدور 
آن ها از معصوم است. بنابراین گاه احادیثی از روات ضعیف نقل شده باشد، اما تعدد طرق 
روایات و وثوق به صدور آن ها از معصوم، جبران کننده ضعف های احتمالی احادیث الغیبة 

نعمان است (نادری، 1391: 181).
که 171  داشته اند  بیان  روایت  حدود 199  الزیارات  کامل  کتاب  از  مجلسی  عالمه 
از این روایات مخصوص تاریخ امام حسین(ع) است. این کتاب از مهم ترین منابع روایی 
ما در این زمینه و یکی از معتبرترین مراجع کتب دعا و زیارات متأخرین است. ایشان 
دربارۀ این کتاب می فرماید: کتاب کامل الزیارات از اصول معروف و مشهور میان فقهای 
شیعه است. در مقدمه دربارۀ کتاب احتجاج می فرمایند: این کتاب به ابوعلی (طبرسی) 
صاحب مجمع البیان منسوب است که صحیح نیست، بلکه تألیف ابومنصور احمد بن علی بن 
ابی طالب طبرسی است. ایشان در مقدمه بیان می کنند: اکثر خبرهای این کتاب مرسل 
است، اما از کتب معروفه است و بسیاری از آن نقل نموده اند. و دربارۀ کتاب عوالی الئالی 
و کتاب نثر اللئالی می فرمایند: هر دو تألیف شیخ فاضل محمد بن جمهور احسایی است 
که تألیفات دیگری هم دارد و ما گاه به آن ها مراجعه می کنیم و مطالبی از آن ها می آوریم. 
آن چه مشخص است عالمه از کتبی که اعتبار آن ها بیشتر است افزون تر نقل نموده اند و 
کتبی که اعتبار آن کمتر است در نقل آن دقت نموده اند. کتاب های کافی، اکمال الدین، 
امالی طوسی، عیون االخبار الرضا(ع )، غیبت شیخ طوسی، غیبت نعمانی، امالی صدوق، 
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کامل الزیارات و ... اعتبار بسیار باالیی دارند که در بخش روایی عالمه بیشترین روایت را 
از این کتب بیان نموده اند. 

    
نتیجه

سعی  ادبی  و  رجالی  تفسیری،  تاریخی،  روایی،  مصادر  از  دسته  هر  در  مجلسی  عالمه 
نموده اند از منابعی که دارای باالترین اعتبار است استفاده نمایند؛ کتبی که از جهت قدمت 
متعلق به قرن های اولیه است و از جهت اعتبار شخصیِت علمی مؤلفان، شخصیت های ویژه 
علمی هستند و از برخی کتبی که آن ها را اشتمال بر اشتباهات و آمیختگی می دانند کمتر 
نقل می کند و اگر هم نقل کند اخباری را برمی گزیند که از اصول معتبر اخذ شده است. در 
بحث روایی از کتاب های کافی، اکمال الدین، امالی طوسی، عیون االخبار الرضا(ع)، غیبت 
شیخ طوسی، غیبت نعمانی، امالی صدوق، کامل الزیارات و ... که مؤلفان آن ها از عالمان 
برده است  بهره  برخوردارند  باالیی  اعتبار  از  و  می باشند  مشهور  کتب شان  و  شیعه  بزرگ 
و در تاریخ از کتبی چون مناقب ابن شهرآشوب، کشف الغمه اربلی، االرشاد شیخ مفید، 
کشف الیقین فی تسمیة امیرالمؤمنین، اعالم الوری باعالم الهدی استفاده کرده است.  شاید 
گفته شود بر اساس رتبه بندی که برخی از عالمان انجام داده اند، برخی کتب مانند مناقب 
ابن شهرآشوب را در دسته بندی سوم و رتبه چهارم قرار داده اند؛ یعنی از گروه کتاب های 
از  مؤید  به منزله  است  بهتر  و  نیست  پسندیده  آن ها  متون  به  محض  اعتماد  که  ضعیف 
به همین ترتیب،  هم  الوری  اعالم  کتاب  یا  شود (طباطبایی، 1393: 276).  استفاده  آن ها 
اما آن چه حائز اهمیت است این که عالمه مجلسی در مقدمه بحثی دارند به نام توثیق 
المصادر و کتبی که به نظرشان ضعیف است را بیان نموده و عنوان نموده اند که اخباری 
را برمی گزینم که از اصول معتبره باشد و دیگر این که بر اساس رتبه بندی، کتبی که درجه 
اول و مورد قبول و مورد اعتماد شیعیان معرفی شده است، خیلی محدود است که از همه 
آن ها عالمه بهره برده است؛ مثًال در بخش تاریخ معتبرترین کتب بر اساس رتبه بندی فقط 

یک کتاب االرشاد است و دیگر هیچ کتاب تاریخی در رتبه نخست قرار ندارد.    
در نهایت نتایج را در چند مورد خالصه می کنیم:

تاریخی به  1. عالمه مجلسی با توجه به شرایط ویژه ای که داشتند در یک مبحث 
یک کتاب قناعت ننموده است و کار سترگ ایشان جمع آوری کتب گونه گون و تفحص 

بی نظیرشان در پیدا کردن روایات تاریخی ائمه است که اغلب مؤید یکدیگر هستند؛  
2. عالمه از هر کتابی روایتی عنوان نموده است، اسم کتاب به صورت کامل یا با عالیم 
اختصاری که خود تعیین نموده اند بیان نموده اند و این کار باعث می شود که ما بتوانیم هر 

حدیثی را ارزیابی نماییم و به تحلیل مصادر بپردازیم.
3. عالمه تا آن جایی که برایشان مقدور بوده است از کتب معتبره بهره برده اند؛ از کتبی 
موضوع  آن  در  و  باشد  نزدیک  امام  عصر  به  و  باشد  علمی  شخصیتی  دارای  مؤلفش  که 
تخصص داشته باشد ... و از کتب دیگری هم که بهره برده است سعی نموده اند احادیثی 

مصادر عالمه مجلسى در تاریخ االئمه بحاراالنوار و اعتبارسنجى آن ها
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جستار

که بیان می کنند از اصول معتبره باشد و این خود نشان می دهد هر روایتی که به دستشان 
می رسیده را نقل نمی کردند، بلکه بررسی می نمودند؛   

4. عالمه هم از مصادر شیعی و هم از مصادر اهل سنت استفاده نموده است و این را 
خود در مقدمه بیان نموده اند که برای ما بسیار قابل اهمیت است؛

از کتب تاریخی استفاده ننموده است. برای  5. عالمه در بحث تاریخ ائمه فقط صرفاً 
فهمیدن الفاظ مشکل حدیث از کتب لغت و برای بالغت احادیث از کتب بالغت و از کتب 

رجال و تاریخی و حدیثی هم بهره برده اند.
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مقدمه
اختالف نظـر پژوهشـگران در بررسـی قـرآن کریـم به طورعمـده به دلیـل تفـاوت روش هـا 
در منابـع معرفـت اسـت؛ و روش شـک بابـش در بررسـی قـرآن کریـم بـاز بـوده، به ویـژه 
شرق شناسـان کـه بـر فراینـد گزینـش آن چـه کـه در خدمـت اهداف شـان بـود، تکیـه 
می کردنـد. بدین منظـور در متـن قـرآن، درسـتی نقـل آن، سـالمت ابـالغ آن و جمع آوری 
و ترتیـب آن تشـکیک می کردنـد و در ایـن زمینـه بـه قاعـده ای تکیـه داشـتند کـه خـود 
واضـع آن بودنـد. ایـن قاعده عبارت اسـت از:  شـک در متنی شـک در متنی دیگـر را اقتضا 
می کنـد. نامدارترین این شرق شناسـان، آرتور جفـری1 (1892ـ1959) اسـت که دو کتاب 
بـا همیـن هدف تألیـف کرده اسـت:  منابعی برای تاریـخ قـرآن2 و واژگان دخیـل در قرآن3.

روش دیگـری نیـز به نـام «تأثیـر و تأثـر» وجـود دارد کـه در پژوهـش مـا حائـز اهمیت 
اسـت و برخـی از شرق شناسـان بـزرگ نخسـتین بـر آن تکیـه داشـته اند. به طوری کـه 
آبراهام گایگر4 (1810ـ1874)، شرق شـناس یهودی، نخسـتین کسـی اسـت که این روش 
را در کتـاب محّمـد[ص] چـه مطالبـی را از یهودیـت اقتبـاس کـرد؟5 پایه گـذاری کـرد و 
هسـتۀ اولیۀ بسـیاری از مطالعات شرق شناسـان بود. امری که شـماری از شرق شناسـان را 
بر آن داشـت تا دغدغۀ مشـغول کنندۀ آنان پژوهش دربارۀ دو مسـأله باشـد: تشـابه تورات 
و انجیـل از سـویی و قـرآن از سـوی دیگر و نسـبتی که در محتوای قـرآن به ویژه در قصص 
قرآنـی بـا ایـن دو کتـاب مقـدس وجـود دارد. این کوششـی بود که آنـان برای نابودسـازی 

خاسـتگاه االهی بـودن قـرآن کریم انجـام دادند.
هم چنیـن  روش «فرافکنـی»6 نیـز بـرای مـا اهمیـت دارد. شرق شناسـان ایـن روش را بر 

  
    

   ،    ،      
Ali.Mohammadi@yahoo.com 
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قـرآن کریـم پیـاده کـرده و نقطۀ عزیمت شـان در فهـم این کتاب 
آسـمانی زمینه هـای اعتقـادی و میـراث  فرهنگی کهن خـود بوده 
تـا بدیـن طریـق رکـن اصلـی را کـه قـرآن بـر آن اسـتوار شـده، 
متزلـزل سـازند. ایـن رکـن عبـارت اسـت از این کـه: قـرآن کتاب 
حقـی اسـت کـه نـه از پیـش رو نه از پشـت  سـر باطلی بـه آن راه 
نمی یابـد. ایـن شرق شناسـان می کوشـیدند قداسـت قـرآن را زیـر 
پـا نهـاده و آسـمانی بودن آن را نفی کننـد و آن را بـه تاریخ نزولش 
محدود سـازند. این موضـوع برخی از پژوهش گران شـرق را به دام 
انداخته و زرق و برق و زیبایی ظاهری اندیشـه های غربی برایشـان 
خوشـایند بوده  اسـت. البتـه ایـن امـر یک بـاره صـورت نگرفتـه، بلکـه به سـبب روی آوری به 
غـرب و دسـتاوردهای مـادی و فکـری غربیـان به ویـژه در قرن های نوزدهم و بیسـتم صورت 
پذیرفته اسـت. بدین سـبب برخی از اندیشـمندان [اسـالمی]ـ  با وجود اختالف نظر در مقاصد 

و اهـدافـ  در برخـورد و تعامـل بـا قـرآن بـه ابزارهـای غربی تکیـه کرده اند.
از همیـن  روسـت که طه حسـین می گویـد: «ایرادی بر حیـات دینی ما وارد نمی شـود 
کـه علـل و عوامـل تمـدن اروپا بـا قدرت اخذ شـود» (حسـین، 2012: 51). پیـش از او نیز 
رفاعـه طهطـاوی گفتـه بـود:  «ضـرورت دارد کـه شـریعت براسـاس خواسـته های زندگـی 
جدیـد سـازگاری و انطبـاق یابد و تفاوت چندانی میان مبانی شـرع اسـالمی و اصول قانون 

طبیعی وجـود ندارد» (الفاخـوری، 1986: 75).
سـازگاری و انطبـاق فی نفسـه امـری پسـندیده اسـت، ولی شایسـته اسـت کـه برپایۀ 
ثابت و متحول در شـریعت اسـالمی باشـد یا براسـاس نظریۀ شـهید سـیدمحمدباقر صدر 
کـه اصطـالح «منطقـة الفـراغ»7 را در قانون گـذاری اسـالمی» مطـرح کـرده تـا از طریق آن 
فقیهـان پویایـی داشـته و شـکاف و خأل میان نـص دینـی و واقعیت متغیـر اجتماعی را پر 

. کنند
آن چه که ما می خواهیم در این مقدمه بدان اشاره کنیم، عبارت است از این که:

1. بسـیاری از مسـائل مطرح شـده در قصـص قرآنـی ناشـی از تأثیرپذیـری زیـاد از 
اسـت؛ شرق شناسـی  مطالعـات 

2. خطـای بزرگـی اسـت اگر قرآن کریـم به واسـطۀ بازمانده های اعتقـادی و معرفتی و 
میـراث  فرهنگی مـورد داوری قرار گیرد؛

3. روی آوری بـه غـرب کار خوبـی اسـت، ولـی بایـد براسـاس هویـت اسـالمی و ثوابت 
شـریعت مقدس باشـد.

بخش نخست:  قصۀ قرآنی
قصه در لغت

قصـه در لغـت از ریشـۀ ثالثـی «َق َص َص» اخـذ شده اسـت. اشـتقاقات این ریشـه در چند 
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معنـا مرتـب شده اسـت؛ در قـرآن کریم به معنـای «رد پای 
کسـی را گرفتـن»  و «دنبـال کسـی رفتـن» (ابن منظـور، 
1412ق/ 1992م: 11/ مـادۀ قصـص) آمـده، چنان کـه در 

دو آیـۀ زیـر بدین معناسـت:
یـِه َفَبُصـَرْت بِِه َعْن ُجُنـٍب َو ُهْم  ـ «َو َقالَـْت ِألُْخِتـِه ُقصِّ
َال یَْشـُعُروَن» (القصص: 11) (و به خواهر [موسـی] گفت از 
پـی او بـرو پـس او را از دور دیـد درحالی کـه آنـان متوجه 

نبودند)؛
ا َعلَى آَثَارِِهَمـا َقَصًصا»  ـ «َقـاَل َذلِـَک َما ُکنَّـا نَْبِغ َفاْرتَـدَّ
(الکهـف: 64) (گفـت ایـن همـان بـود کـه ما می جسـتیم 

پـس جسـت وجوکنان ردپـای خـود را گرفتند و برگشـتند).
ازایـن رو کسـی کـه قصـه را بازگـو می کنـد، «َقَصـاص» (قصه گـو و داستان سـرا) نامیده 
می شـود، زیـرا حـوادث قصـه را به صـورت خبـر خبر دنبـال می کنـد. هم چنیـن ابن فارس 
می گویـد، از ایـن ریشـه، اشـتقاق «قِصـاص» در زخـم و جراحـت وجـود دارد کـه به معنای 
زخمـی را بـا زخمـی تالفی کـردن اسـت (ابن فارس، بی تـا: 11، مـاده قـص). به معنای خبر 
ُتـک» یعنی «ما  و حکایـت و موضـوع و کار نیـز آمده اسـت؛ وقتـی گفتـه می شـود: «مـا قِصَّ
ؤیـا علی ُفـالٍن» یعنـی «اخبرتُه بها» (رؤیـا را به او  َشـأنُک» (چـه می خواهـی) و «َقَصصـُت الرُّ
بازگـو کـردم). جمـع «قصة» نیز «َقَصـص» و «قَِصص» اسـت (ابن منظـور، 1412ق/ 1992م: 

11/ مـادۀ قصص).

قصه در اصطالح
فخرالدیـن رازی در تفسـیر خـود می گویـد کـه قصه عبارت اسـت از: «مجموع سـخنی که 
مشـتمل اسـت بـر چیزی کـه به دین هدایـت و به حـق راهنمایی می کند و به درخواسـت 
نجـات امـر می نمایـد» (الـرازی، 1421ق: 83/8). امـا هـر آن چـه که بـه دین هدایـت و به 
حـق راهنمایـی می کند، قصه نیسـت، زیـرا خطبه های دینـی، مواعظ، احادیـث و روایت ها 
و سـخنان دیگـری نیـز وجود دارنـد که هدفشـان هدایـت و راهنمایی اسـت. محمدهادی 
معرفـت نیـز در تعریـف قصـص قرآنـی می گویـد: «اخبـار قـرآن دربـارۀ احـوال ملت هـای 
گذشـته و پیامبـران پیشـین و حـوادث و رخ دادهـای روزگاران گذشـته کـه مایـۀ عبرت و 

پندآمـوزی بازمانـدگان اسـت» (م ع رف ـت ، 1428ق/ 2007م: 7/ 444).

اغراض قصۀ قرآنی
قـرآن کتـاب هدایت برای آماده سـاختن انسـان به منظـور عبورکـردن از پیچ وخم های تنگ 
و راهروهـای تاریـک و رسـاندن او بـه سـرزمین نور اسـت. بدین منظـور قرآن چندیـن ابزار 
بـه کار گرفته اسـت. قصـۀ قرآنـی یکـی از مهم تریـن ایـن ابزارهـا در فراینـد تغییـر اجتماع 
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بـه سـوی هدایت اسـت. «ازایـن رو می بینیـم که قصه هـای قرآنی 
در مضمـون و هـدف، تقریباً شـامل تمـام اغراض اصلی اسـت که 

قـرآن کریـم برای آن هـا آمده  اسـت» (الحکیم، بی تـا:  374).
اغراض قصه های قرآنی عبارتند از:

1. فهمانـدن وحـی و رسـالت از طریـق آگاهی رسـانی دربارۀ 
پیامبـران پیشـین و امت های گذشـته بـا نهایت دقـت و جزئیات 
و اطالعـات تفصیلـی نامرسـوم. بنابراین واردشـدن قصـه به قرآن 
دلیلـی اسـت بـر وحـی ای کـه فرسـتاده می شـود. خود قـرآن در 

ابتـدا یـا پایـان قصه هـا به ایـن غـرض تصریح کرده اسـت:
َّا أَنَْزلَْنـاُه ُقْرآَنًـا َعَربِیًّـا لََعلَُّکْم تَْعِقُلـوَن * نَْحُن  ـ در ابتـدای سـورۀ یوسـف آمده اسـت: «إِن
نَُقـصُّ َعلَْیـَک أَْحَسـَن الَْقَصـِص بَِمـا أَْوَحْیَنـا إِلَْیـَک َهـَذا الُْقـْرآََن َو إِْن ُکْنـَت ِمْن َقْبلِـِه لَِمَن 
الَْغافِلِیـَن» (یوسـف:  2ـ3) (مـا آن را قرآنـی عربـی نـازل کردیـم باشـد کـه بیندیشـید * ما 
نیکوتریـن سرگذشـت را به موجـب ایـن قـرآن کـه بـه تـو وحـی کردیـم بـر تـو حکایـت 

می  کنیـم و تـو قطعـاً پیـش از آن از بی خبـران بـودی).
ـ قبـل از این کـه قـرآن قصـۀ موسـی را در سـورۀ القصص بیان کنـد، آمده اسـت: «نَْتُلوا 
َعلَْیـَک ِمـْن نََبإِ ُموَسـی َو فِْرَعـْوَن بِالَْحقِّ لَِقـْوٍم یُْؤِمُنـوَن» (القصص:  3) ([بخشـی] از گزارش 
[حـال] موسـی و فرعـون را بـرای [آگاهـی] مردمـی کـه ایمـان می  آورنـد به درسـتی بر تو 
می خوانیـم). پـس از پایان یافتـن آن می گویـد: «َو َمـا ُکْنـَت بَِجانِـِب الَْغْربِـیِّ إِْذ َقَضْیَنـا إِلَی 
ـاِهِدیَن * َولَِکنَّا أَنَْشـْأنَا ُقُرونًـا َفَتَطـاَوَل َعلَْیِهُم الُْعُمـُر َو َما  ُموَسـی اْألَْمـَر َو َمـا ُکْنـَت ِمـَن الشَّ
ُکْنـَت ثَاِویًـا فِـی أَْهـِل َمْدیَـَن تَْتُلـو َعلَْیِهـْم آَیَاتَِنـا َولَِکنَّا ُکنَّـا ُمْرِسـلِیَن * َو َما ُکْنـَت بَِجانِِب 
َک لُِتْنـِذَر َقْوًما َمـا أَتَاُهْم ِمْن نَِذیـٍر ِمْن َقْبلِـَک لََعلَُّهْم  ـورِ إِْذ نَاَدیَْنـا َولَِکـْن َرْحَمـًة ِمـْن َربـِّ الطُّ
ـُروَن» (القصـص: 44 ـ  45) (و چـون امـر [پیامبـری] را بـه موسـی واگذاشـتیم تو در  یََتَذکَّ
جانـب غربـی [طـور] نبودی و از گواهـان [نیز] نبـودی * لیکن ما نسـل هایی پدید آوردیم 
و عمرشـان طوالنـی شـد و تـو در میان سـاکنان [شـهر] مدین مقیـم نبودی تا آیـات ما را 
بـر ایشـان بخوانـی لیکن ما بودیـم که فرسـتنده [پیامبران] بودیـم * و آن دم که [موسـی 
را] نـدا دردادیـم تـو در جانـب طور نبـودی ولی [این اطالع تـو] رحمتی اسـت از پروردگار 
تـو تـا قومـی را کـه هیچ هشـداردهنده  ای پیش از تو برایشـان نیامده اسـت بیم دهی باشـد 

کـه آنان پنـد پذیرند).
2. بیـان این کـه جملگـی دین، از روزگار نوح تـا روزگار پیامبر خاتم(ص) از سـوی خدا 
بـوده و همـۀ مؤمنـان امت واحده انـد و خداوند یکتا پـروردگار همه اسـت و بارها قصه های 
شـماری از پیامبـران در یـک شـکل واحـد سـامان یافته و به شـیوۀ خاصی بیان شده اسـت 

تـا ایـن حقیقت را تأییـد و تصدیق کند.
بـا توجـه بـه این کـه ایـن امر غـرض اصلـی در دعوت و سـاختار تصور اسـالمی اسـت، 
آمـدن ایـن قصه هـا بدیـن صـورت و بـا بیان هـای مختلـف تکرار شـده تـا ایـن حقیقت را 



350217

ـــــ ۱۲  ، ـــ ـــ 
ـــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶

تثبیـت کنـد و آن را در جان ها اسـتوار سـازد. بدین منظور مثالی از سـورۀ انبیـاء می آوریم: 
َُّهْم  َِّذیـَن یَْخَشـْوَن َرب «َو لََقـْد آَتَْیَنـا ُموَسـی َو َهـاُروَن الُْفْرَقـاَن َو ِضَیـاًء َو ِذْکـًرا لِلُْمتَِّقیـَن * ال
ـاَعِة ُمْشـِفُقوَن * َو َهـَذا ِذْکـٌر ُمَبـاَرٌك أَنَْزلَْنـاُه أََفأَنُْتْم لَـُه ُمْنِکُروَن *  بِالَْغْیـِب َو ُهـْم ِمـَن السَّ
َو لََقـْد آَتَْیَنـا إِبَْراِهیـَم ُرْشـَدُه ِمـْن َقْبـُل َو ُکنَّـا بِـِه َعالِِمیـَن * إِْذ َقـاَل ِألَبِیـِه َو َقْوِمِه َمـا َهِذِه 
َِّتـی أَنُْتـْم لََهـا َعاِکُفـوَن * َقالُـوا َوَجْدنَـا آَبَاَءنَا لََهـا َعابِِدین» (االنبیـاء:  48ـ53) (و  التََّماثِیـلُ ال
درحقیقـت بـه موسـی و هـارون فرقـان دادیم و [کتابشـان] بـرای پرهیزگاران روشـنایی و 
انـدرزی اسـت * [همـان] کسـانی کـه از پروردگارشـان در نهـان می ترسـند و از قیامـت 
هراسـناکند * و ایـن [کتـاب] که آن را نازل کرده  ایم پندی خجسـته اسـت آیا بـاز هم آن را 
انـکار می  کنیـد * و درحقیقـت پیـش از آن بـه ابراهیم رشـد [فکـری]اش را دادیـم و ما به 
[شایسـتگی] او دانـا بودیـم * آن گاه کـه به پدر خـود و قومش گفت این مجسـمه  هایی که 
شـما مـالزم آن هـا شـده اید چیسـتند * گفتند پـدران خود را پرسـتندگان آن هـا یافتیم).

3. بیـان این کـه ابزارهـای پیامبـران در دعـوت یکسـان بـوده و برخـورد امت هـا بـا 
آنـان شـبیه هـم اسـت. افـزون بـر آن، این کـه دیـن از سـوی خداونـد یکتـا و بـا تکیـه بر 
اصـل واحـدی آمده اسـت. بنابرایـن قصه هـای بسـیاری از پیامبـران نیـز به صـورت یک جـا 
آمـده و شـیوۀ دعـوت نیـز در ایـن قصه ها تکـرار شده اسـت؛ به شـیوه ای که در سـورۀ هود 
 َ آمده اسـت: «َو لََقـْد أَْرَسـلَْنا نُوًحـا إِلَـی َقْوِمـِه إِنِّی لَُکـْم نَِذیـٌر ُمِبیـٌن * أَْن َال تَْعُبـُدوا إِالَّ اهللاَّ
َِّذیـَن َکَفُروا ِمـْن َقْوِمـِه َما نَـَراَك إِالَّ  ی أََخـاُف َعلَْیُکـْم َعـَذاَب یَـْوٍم أَلِیـٍم * َفَقـاَل الَْمـَألُ ال إِنـِّ
أِْی َو َما نََری لَُکـْم َعلَْیَنا ِمْن  َِّذیَن ُهـْم أََراِذلَُنا بَـاِدَی الـرَّ بََشـًرا ِمْثلََنـا َو َمـا نَـَراَك اتََّبَعـَک إِالَّ ال
َفْضـٍل بَـْل نَُظنُُّکـْم َکاِذبِیَن» (هود:  25ـ 27) (و به راسـتی نوح را به سـوی قومش فرسـتادیم 
[گفـت] مـن بـرای شـما هشـداردهنده  ای آشـکارم * که جـز خدا را نپرسـتید زیـرا من از 
عـذاب روزی سـهمگین بـر شـما بیمناکـم * پس سـران قومش کـه کافر بودنـد گفتند ما 
تـو را جـز بشـری مثل خـود نمی بینیم و جز [جماعتـی از] فرومایگان ما آن هم نسـنجیده 
نمی  بینیـم کسـی تـو را پیـروی کـرده باشـد و شـما را بر مـا امتیازی نیسـت بلکه شـما را 
دروغگـو می دانیـم) تـا این کـه می گوید: «َقـاَل یَا َقـْوِم أََرأَیُْتـْم إِْن ُکْنـُت َعلَی بَیَِّنٍة ِمـْن َربِّی 
َیـْت َعلَْیُکـْم أَنُلِْزُمُکُموَهـا َو أَنُْتـْم لََهـا َکارُِهوَن» (هـود: 28)  َو آَتَانِـی َرْحَمـًة ِمـْن ِعْنـِدهِ َفُعمِّ
(گفـت ای قـوم مـن بـه من بگوییـد اگر از طـرف پروردگارم حجتی روشـن داشـته باشـم 
و مـرا از نـزد خـود رحمتی بخشـیده باشـد که بر شـما پوشیده اسـت آیـا ما [باید] شـما را 

درحالی کـه بـدان اکـراه داریـد بـه آن وادار کنیم).
4. بیـان این کـه خداونـد درنهایـت پیامبرانش را یـاری می کند و دروغ گویـان را هالک 
می کنـد. ایـن عمل موجب اسـتواری و تقویت فرسـتادۀ خدا و تأثیرگذاری بر جان کسـانی 
اسـت کـه پیامبـر آنـان را به ایمان بـه خدا دعـوت می کنـد: «َو ُکالًّ نَُقـصُّ َعلَْیَک ِمـْن أَنَْباِء 
ُسـلِ َمـا نَُثبِّـُت بِِه ُفـَؤاَدَك َوَجاَءَك فِـی َهِذهِ الَْحـقُّ َو َمْوِعَظـٌة َو ِذْکـَری لِلُْمْؤِمِنیَن» (هود:  الرُّ
120) (و هریـک از سرگذشـت های پیامبـران [خـود] را کـه بر تو حکایـت می کنیم چیزی 
اسـت کـه دلـت را بـدان اسـتوار می گردانیـم و در این هـا حقیقـت بـرای تـو آمـده و برای 

قصه هاى قرآنى
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جستار

مؤمنـان انـدرز و تذکـری اسـت). بر این اسـاس قصـص پیامبـران به صورت یک جـا آمده و 
بـا هالک شـدن کسـانی کـه آنـان را دروغگو پنداشـتند، بـه پایان می رسـد و بیـان قصه ها 
بدیـن شـکل تکرار می شـود. چنان کـه در سـورۀ عنکبوت آمده اسـت: «َو لََقـْد أَْرَسـلَْنا نُوًحا 
وَفـاُن َو ُهـْم َظالُِموَن *  إِلَـی َقْوِمـِه َفلَِبـَث فِیِهـْم أَلْـَف َسـَنٍة إِالَّ َخْمِسـیَن َعاًمـا َفأََخَذُهُم الطُّ
 َ ـِفیَنِة َو َجَعلَْناَهـا آَیًَة لِلَْعالَِمیَن * َو إِبَْراِهیَم إِْذ َقـاَل لَِقْوِمِه اْعُبُدوا اهللاَّ َفأَنَْجْیَنـاُه َو أَْصَحاَب السَّ
َو اتَُّقـوُه َذلُِکـْم َخْیـٌر لَُکـْم إِْن ُکْنُتـْم تَْعلَُمـوَن» (العنکبـوت: 14ـ16) (و به راسـتی نـوح را به 
سـوی قومش فرسـتادیم پـس در میان آنان نهصدوپنجاه سـال درنگ کرد تـا طوفان آن ها 
را درحالی که سـتمکار بودند فراگرفت * و او را با کشتی نشـینان برهانیدیم و آن [سـفینه] 
را بـرای جهانیـان عبرتـی گردانیدیـم * و [یـاد کن] ابراهیـم را چون به قـوم خویش گفت  
خـدا را بپرسـتید و از او پـروا بداریـد اگـر بدانید این [کار] برای شـما بهتر اسـت) تا این که 
ُ ِمـنَ النَّارِ إِنَّ فِی  ُقوُه َفأَنَْجاُه اهللاَّ می فرمایـد: «َفَمـا َکاَن َجـَواَب َقْوِمـِه إِالَّ أَْن َقالُوا اْقُتُلـوُه أَْو َحرِّ
َذلِـَک َآلَیَـاٍت لَِقـْوٍم یُْؤِمُنوَن» (هود: 24) (و پاسـخ قومش جز این نبود که گفتند بکشـیدش 
یـا بسـوزانیدش ولـی خـدا او را از آتـش نجـات بخشـید آری در ایـن [نجات بخشـی خـدا] 

بـرای مردمی کـه ایمان دارنـد قطعاً دالیلی اسـت).
البتـه قصـص قرآنی اغراض بسـیاری دیگری نیـز دارد همانند ذکر نعمت هـای خداوند 
بـر پیامبـران و اولیایـش،  آگاه سـاختن فرزنـدان آدم نسـبت بـه فریب هـا و نیرنگ هـای 
شـیطان، نیک فرجامـی تقواپیشـگان، توانایی خداوند متعـال بر انجام معجزه هـا، مثل قصۀ 
پرنـدگان ابراهیـم، قصـۀ کسـی کـه از شـهری کـه بام هایش یکسـر فـرو ریخته بـود، عبور 

کـرد8 و میـالد حضرت عیسـی و نظایـر آن ها.

ویژگی های قصص قرآنی
هـر قصـۀ قرآنـی غـرض معیـن و مشـخصی را مدنظـر دارد. بدیـن سـبب می بینیـم که با 
ایـن غـرض قرآنـی که همـان هدایت، دگرگونـی و مترقی سـازی جامعه اسـت، هماهنگ و 
همسوسـت. قـرآن قصـه را نـه به خاطـر اخبار و حـوادث گذشـته آورده، نه برای سـرگرمی 
و لذت بـردن. بلکـه قصـۀ قرآنـی از مهم تریـن سـبک های بیانی اسـت که قرآن کریـم آن را 
بـرای ایـن غـرض بـه کار بسته اسـت. از همیـن روسـت کـه تمـام قصـه یک دفعـه در قرآن 
نمی آیـد، بلکـه بـه بخشـی اکتفـا می کند که مناسـب غرضی اسـت که قصه بـرای آن بیان 
شده اسـت. بـرای مثـال در قصـۀ حضـرت ابراهیـم(ص) که در بیسـت فـراز از قـرآن کریم 
آمـده، آخریـن جایـی کـه این قصه آمده، سـورۀ حج اسـت کـه خداوند متعـال می فرماید:  
ائِِفیَن َو الَْقائِِمیَن  ْر بَْیِتـَی لِلطَّ أْنَـا ِإلِبَْراِهیـَم َمَکاَن الَْبْیِت أَْن َال تُْشـِرْك بِی َشـْیًئا َو َطهِّ «َو إِْذ بَوَّ
وِد» (الحـج: 26) (و چـون بـرای ابراهیـم جـای خانـه را معیـن کردیـم [بدو  ـجُ ـِع السُّ کَّ َو الرُّ
گفتیـم] چیـزی را با من شـریک مگردان و خانـه ام را برای طواف کننـدگان و قیام کنندگان 
و رکوع  کننـدگان [و] سـجده کنندگان پاکیزه دار). چنان که آشـکار اسـت در ایـن آیه پیوند 
میـان ایـن آیـات با موضوع سـوره تحقق یافتـه  و قصۀ پرنـدگان ابراهیم در این جـا نیامده، 
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بلکـه ایـن قصـه آمـده که بـا غرض خـود سـورۀ حج همسـو و همسـاز اسـت. هم چنان که 
ایـن صحنـه سـازگاری شـعائر ابراهیـم(ع) با شـعائر پیامبـر خاتـم(ص) در حج را بـرای ما 

ساخته است. مشـخص 
1. ویژگـی قصـص قرآنـی تسلسـل تاریخـی آن ها هنـگام سـخن گفتن دربـارۀ اخبار و 
حـوادث گذشـتگان اسـت. ایـن مسـأله را در قصه های دیگـر نمی بینیم. از میـان قصه هایی 
کـه یـک سـیر بیانی در شـرح حوادث بـا ترتیـب تاریخی منظمـی در پیش گرفته، سـورۀ 
هـود اسـت. به طوری کـه در کل پیرامـون محـور واحـدی می چرخـد و آن عبارت اسـت از: 
«توحیـد». ایـن مسـأله محـور اصلی سـورۀ هود اسـت. این سـوره نمونۀ واقعـی از دعوت به 
توحیـد را بـه تصویـر کشـیده و نسـبت بـه فرجـام بـد نافرمانـی از آموزه های پیامبـران در 
قالـب داسـتانی پرکشـش و جذاب هشـدار می دهد. سـید قطـب می گوید: «قصه هـا در این 
سـوره از خـط سـیر تاریخـی پیـروی می کند. با نـوح آغاز می شـود. پس از آن قصـۀ هود و 
صالـح می آیـد. آن گاه بـه قصـۀ ابراهیم و پـس از آن لوط می پـردازد. در ادامه قصۀ شـعیب 
و موسـی ذکـر می شـود. زیـرا قصه های بعـدی را با فرجام قصه های پیشـین پیاپـی و بدین 

ترتیـب ذکر نمی کند» (سـید قطـب، 1412: 13/ 33).
همیـن شـیوۀ نمایـش قرآنـی را در سـورۀ اعـراف نیـز مشـاهده می کنیم، البتـه به جز 
صحنۀ ابراهیم، زیرا در آیات این سـوره از پرداختن به سـیرۀ ابراهیم خودداری شده اسـت، 
«زیـرا در ایـن سـوره کشته شـدن دروغ انگاران روایـت می شـود، درحالی که قـوم ابراهیم به 
هالکـت نرسـیدند، زیـرا ابراهیم از خداوند نخواسـت که قومش هالک شـوند، بلکـه از آنان 
و از آن چـه به جـای خـدا می  پرسـتیدند کنـاره گرفـت. قصـۀ قـوم لـوط، بـرادرزادۀ ابراهیم 
و هـم روزگارش نیـز فقـط بـرای ایـن ذکـر شـده کـه در آن هشـداردادن، دروغ انـگاری و 
هالک سـاختن وجـود دارد و بـا بافت سـوره همخوانی و سـازگاری دارد» (همـان: 130/8).
2. یکـی دیگـر از ویژگی هـای قصـص قرآنـی حذف جزئیـات و تأکید بر نقـش اصلی و 
خـاص ایـن قصـص، یعنـی هدایـت و خارج سـاختن مـردم از ظلمت هـا و هدایـت آن ها به 
سـوی نـور اسـت. بدین  سـبب برخـی از صحنه های قرآنـی از جزئیات و اطالعـات تفصیلی 
خالـی اسـت. دلیـل خـودداری قـرآن هـم از ایـن جزئیـات و نپرداختـن بدان ها این اسـت 
کـه قـرآن «کتـاب دعـوت و هدایتـی اسـت که حتـی یـک گام از راه و مسـیر خـود غفلت 
نمی کنـد. قـرآن نـه کتـاب تاریـخ اسـت نـه کتـاب قصـه، مأموریـت ایـن کتـاب آسـمانی 
نیـز، نـه پژوهـش تاریخـی اسـت نـه فـن داستان سـرایی. هم چنان کـه هـدف آن نـه ذکـر 
نسـب ها و خویشاوندی هاسـت نـه قضـا و قـدر زمـان و مـکان، و نـه اطالعـات و معلوماتی 
کـه پژوهش هـای تاریخـی و داسـتان های تخیلـی در شـمارش و توصیـف آن هـا، بدان هـا 
نیازمندنـد. پـس چه فایـدۀ دینی دارد که در نسـبت ابراهیم(ع) گفته شـود کـه او إبراهیم 
 بـن تـارخ  بـن ناخـور بن سـروج  بـن رعو بن فالـج  بن عابر بن شـالح  بن أرفکشـاذ بن سـام  
بـن نـوح اسـت؟ یـا این کـه گفته شـود او حـدود دوهزار سـال قبـل از میـالد در شـهر اور 
کلدانییـن بـه دنیـا آمد، در روزگار فالن پادشـاه کـه در فالن زمان به دنیـا آمده و فالن قدر 

قصه هاى قرآنى
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پادشـاهی کـرده و فالن زمـان درگذشته اسـت» (طباطبائـی، 1971: 7/ 91).
بنابرایـن مرزبنـدی تاریخـی از اهـداف قصـۀ قرآنی نیسـت و چیـزی بر فحـوا و معنای 
آن نمی افزایـد. زمـان و مـکان نیـز نقـش مهمی در ایـن قصه ها ندارنـد. ایـن راز جاودانگی 
قـرآن کریـم اسـت کـه در خارج از چارچـوب زمان و مـکان حرکت می کنـد و قصه را فقط 
در یـک قـوم منحصـر نمی سـازد. بنابراین همۀ اقـوام باید از ایـن قصۀ قرآنیـ  کـه به مثابۀ 

آب روان پایان ناپذیـری اسـت ـ برگیرند.
3. هم چنیـن از دیگـر ویژگی هـای قصـص قرآنـی و به طورکلـی قـرآن ایـن اسـت کـه 
فضایـی را بـه مخاطـب خـود بـرای کشـف و دریافـت فراهـم می کنـد. لـذت حیـرت آور و 
سـبک جـذاب قصـص قرآنـی به معنای فرصتی اسـت برای مخاطـب تا اسـرار آن را خودش 
کشـف کنـد. وگرنـه اگـر قصص موضـوع علمـی صرف باشـد، از مسـیر قصـص قرآنی جدا 
خواهـد شـد و فقـط در یـک گـروه منحصـر خواهـد مانـد و بدیـن  معنـا خواهـد بـود کـه 
هرکـس به انـدازۀ توانـش از آن بهـره می گیـرد. واال دل ها بسـان ظرف هایی اند کـه بهترین 

آن هـا فراگیرتریـن آن هاسـت (ری شـهری، 1390ش: 8/ 313).
بنابرایـن حـذف جزئیـات در قصـص قرآنـی بـه مخاطـب ایـن امـکان را می دهـد کـه 
ذهنـش را آزاد سـاخته و با گشـت وگذار در قصه، به کشـف و دریافت جزئیـات آن پرداخته 
و صـورت آن را ترسـیم کنـد. در آیۀ 50 سـورۀ یوسـف، حضرت یوسـف(ع) به فرسـتاده ای 
کـه از سـوی عزیـز مصر نزد او آمـده بود، می گویـد: «اْرِجْع إِلَى َربَِّک َفاْسـأَلُْه َما بَاُل النِّْسـَوِة 
ی بَِکْیِدِهنَّ َعلِیـٌم» (نزد آقای خویش برگـرد و از او بپرس که  ْعـنَ أَیِْدیَُهـنَّ إِنَّ َربـِّ تِـی َقطَّ الالَّ
حـال آن زنانـی کـه دسـت های خـود را بریدند چگونه اسـت زیرا پـروردگار من بـه نیرنگ 
آنـان آگاه اسـت). در آیـۀ بعد پادشـاه حقیقت ماجرا را از زنان جویا می شـود: «َمـا َخْطُبُکنَّ 
إِْذ َراَوْدتُـنَّ یُوُسـَف َعـْن نَْفِسـِه» (وقتی از یوسـف کام [می]خواسـتید چه منظور داشـتید). 
این کـه زنـان چـه زمانی آمدنـد؟، کارگران پادشـاه چگونـه نزد زنـان رفتند؟، زنـان چگونه 
حاضـر شـدند؟ همـۀ ایـن پرسـش ها حلقه هـای کوتاه شـده ای اند کـه قـرآن از آن هـا روی 
گردانده اسـت «زیـرا متـن قصـه در این جـا اصـل میانـه روی هنـری را که اهمیت بسـیاری 
در فن داستان نویسـی دارد، رعایت کرده اسـت» (سـید قطب، 1412ق: 130/8). در همین 
زمینـه لئـو تولسـتوی، رمان نویـس مشـهور، می گوید: به سـبب تهی بـودن قصـص قرآنی از 
پیچیدگـی بـا توجـه بـه این که حـاوی احساسـاتی متسـاویاً قابل فهـم برای اقشـار مختلف 
مـردم از جملـه شـهری، بادیه نشـین و روسـتایی اسـت، چـه در آسـیا چـه در آفریقـا و چه 
کوچـک چـه بزرگ، همگـی می تواننـد آن را بفهمند... نویسـندۀ داسـتان یوسـف، برخالف 
معمـول امـروزی، نیـازی به ذکـر جزئیـات در توصیف نداشـت، مانند وصـف جامۀ خونین 
یوسـف و خانـه و لبـاس یعقـوب و سـر و وضـع و پوشـاک زلیخـا و این کـه او چگونه وقتی 
بازوبندهـا را بـه بازوی چپش می بسـت، به یوسـف گفـت: «بیا نزد من» و غیـره و غیره. زیرا 
محتـوای احسـاس در ایـن داسـتان خـود به حدی قوی اسـت که هـر تفصیلی به اسـتثنای 
اساسـی ترین امـورـ  مثـل رفتـن یوسـف بـه اتاقـی دیگـر بـرای گریسـتنـ  زائـد می بود و 



350221

ـــــ ۱۲  ، ـــ ـــ 
ـــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶

فقـط مانـع انتقال عواطف می شـد. بدین جهت داسـتان یوسـف بـرای جمیع آدمیـان قابل 
فهـم اسـت و بـه دل همـه، صرف نظـر از طبقۀ اجتماعی، ملیت و سـن و سـال، می نشـیند 
و تـا امـروز باقی بوده اسـت و هزاران سـال دیگـر نیز باقـی خواهد ماند (تولسـتوی، 1373: 

32ـ33).
البتـه خـودداری و سـکوت قـرآن دربارۀ جزئیات همۀ قصه ها را شـامل نمی شـود، بلکه 
مـواردی نیـز وجـود دارد کـه قـرآن در آن ها بـه جزئیات توجه داشته اسـت. بـرای مثال در 
قصـۀ بلقیـس با سـلیمان این مسـأله را مشـاهده می کنیـم، هنگامی کـه وارد محوطۀ کاخ 
پادشـاهی شـد آن را آبـی پنداشـت و بدین منظور لباسـش را بـاال زد تا خیس نشـود: «قِیَل 
لََهـا اْدُخلِـی الصـْرَح َفلَما َرأَتُْه َحِسـَبْتُه لُجًة َوَکَشـَفْت َعْن َسـاَقْیَها َقـاَل إِنُه َصـْرٌح ُمَمرٌد ِمْن 
َقَوارِیـَر» (النمـل: 44) (به او گفته شـد وارد سـاحت کاخ [پادشـاهی] شـو و چـون آن را دید 
برکـه ای پنداشـت و سـاق هایش را نمایـان کـرد [سـلیمان] گفـت ایـن کاخی مفـروش از 
آبگینـه اسـت). بنابرایـن میـزان توجه بـه جزئیات یـا کلیات قصه هـا به میـزان نقش آن ها 
در رسـاندن هـدف بـه مخاطـب بسـتگی دارد و ایـن یکـی از مهم تریـن ویژگی های قصص 

قرآنی اسـت.
4. یکـی دیگـر از ویژگی هـای قصـص قرآنی تضمین یـک قصه در قصه ای دیگر اسـت. 
قـرآن در برخـی از قصـص بـه آوردن قصـه ای درون قصـه ای دیگـر روی مـی آورد و بـا این 
شـیوه خواننـده را بـا آن پیونـد داده و می خواهـد کـه قصـۀ دوم را نیـز در ضمـن قصۀ اول 
پی گیـری کنـد و در همـان زمـان بـه مخاطـب ایـن فرصـت را می دهـد کـه دربـارۀ رابطۀ 
دو قصـه و این کـه چـرا و چگونـه درهـم آمیخته انـد، بحث کند. این از اسـرار شـوق انگیزی 

قرآن اسـت.
ایـن مسـأله را در سـورۀ آل عمران شـاهد هسـتیم. به طوری کـه قصۀ این سـوره روایت 
سـه والدت را عهـده دار می شـود: والدت مریـم، والدت یحیـی و والدت عیسـی: قرآن کریم 
قصـۀ زکریـا را، پـس از قصـۀ زن عمـران و در ابتـدای قصـۀ مریم بـه تصویر کشیده اسـت. 
به سـخن دیگـر قرآن ضمـن بیان قصۀ مریم به قصۀ زکریا پرداخته اسـت، یعنی در سـرآغاز 
قصـه که مریم مشـغول عبادت در محراب اسـت. بدین سـان قـرآن رشـتۀ رویدادهای قصۀ 
مریـم را قطـع می کنـد و پـس از اشـاره به قصـۀ زکریا دوبـاره به قصـۀ مریـم بازمی گردد» 
(البسـتانی، 1428: 136/1). افزون بـر سـورۀ آل عمـران، در سـوره های هـود و غافـر نیز این 

مسـأله را مشـاهده می کنیم.
5. پدیـدۀ تکـرار قصـۀ واحـدی در فرازهـای مختلـف یکـی دیگـر از ویژگی هـای مهم 
قـرآن اسـت. تکـرار در قصـص قرآنی پدیدۀ آشـکاری اسـت که توجـه مخاطـب را به خود 
معطوف می سـازد و بسـیاری از پرسـش ها و بحث ها را برمی انگیزد. فرقه گرایان و دشـمنان 
اسـالم نیـز مدخـل پرپیچ وخمی بـرای بی اعتبارسـازی قرآن و آسیب رسـاندن بـه بالغت و 
اعجـاز ایـن کتـاب آسـمانی یافته و بـا براهین بی اسـاس و اسـتدالل های باطـل آن را به باد 
انتقـاد می گیرنـد  کـه تکـرار در قـرآن موجب آشـفتگی سبک شـناختی اش شـده و آن را بر 

قصه هاى قرآنى
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زبان و گوش سـنگین سـاخته  و سـبب خسـتگی و بی حوصلگی می شـود. این گروه بدین 
طریـق نتیجـه می گیرنـد که سـبک قـرآن از جنبۀ بالغـی در سـطح باالیی قرار نـدارد که 
آن را به عنـوان معجـزه ای سـاخته باشـد که از آسـمان نازل شـود (الخطیـب، 1974: 394؛  
الخطیـب، 1975: 230). به بـاور آنـان تکرار از نظـر بیانی نوعی ناتوانـی و از نظر فنی قصور 
و کوتاهـی اسـت. حتـی برخـی از ایـن گـروه ادعـا کرده انـد کـه این امـر توهم یـا از عالئم 
بیماری هـای روانـی اسـت کـه در برخی از اوقات بـه [حضرت] محمـد(ص)ـ  از او به دور باد 
ـ دسـت داده و موجـب شـده از راه صـواب خارج شـده و کلمه هـا و عبارت هایـی را بر زبان 
آورد کـه قبـًال نیـز گفتـه بود و آن هـا را همانند انسـان تـب دار و مبتال به صـرع تکرار کند 

(حجازی، 1970: 319).
سـپس این کـه اگـر قصـص بـرای استوارسـاختن دل پیامبـر(ص) باشـد: «َوُکالًّ نَُقـصُّ 
ُسـِل َمـا نَُثبُِّت بِـِه ُفـَؤاَدَك» (هـود: 120) (و هریک از سرگذشـت های  َعلَْیـَک ِمـْن أَنَْبـاءِ الرُّ
پیامبـران [خـود] را کـه بـر تـو حکایـت می  کنیـم چیزی اسـت کـه دلـت را بدان اسـتوار 
می گردانیـم)، آن بـرای نخسـتین باری کـه در قصـه آمده اسـتوار می شـود؟ و اگـر آن برای 
آگاهی رسـانی بـه او (ص) یـا قـوم او باشـد: «تِلَْک ِمـْن أَنَْبـاءِ الَْغْیـِب نُوِحیَها إِلَْیَک َمـا ُکْنَت 
تَْعلَُمَهـا أَنْـَت َوَال َقْوُمـَک» (هـود: 49) (ایـن از خبرهـای غیـب اسـت کـه آن را بـه تو وحی 
می  کنیـم پیـش از ایـن نـه تو آن را می  دانسـتی و نه قـوم تو)، بـار اول آگاهی رسـانی کرده، 

پس تکـرار برای چیسـت؟
مشـکل زمانـی بـه  وجـود آمد کـه برخی از اندیشـمندان کوشـیدند این مسـأله را حل 
کننـد، امـا در تنگنـای بزرگـی گرفتـار آمدنـد، چنان کـه دکتر محمـد خلـف اهللا می گوید: 
«بـه آن انـدازه کـه مقصـود از عناصـر قصـه این اسـت کـه جان هـا را مجذوب خـود کند و 
همـۀ قلب هـا مفتـون و مسـحور سـازد و بـر دل هـا و خردها مسـتولی شـود، مقصـود این 
نیسـت که براسـاس حقیقت و واقعیت باشـد» (خلف اهللا، 1999: 248). دربارۀ این مسـأله 
و مسـائل دیگـر به تفصیـل تأمـل خواهیـم کـرد. امـا باید گفـت که هـر تکـراری نکوهیده 
نیسـت، زیـرا تکـراری کـه در قـرآن آمـده، از گونه هـای مختلف بیانـی و جـادوی بالغت و 
زیبایی هـای فصاحـت به شـمار می آیـد. چنان کـه این پدیـده از تأکید رسـا تر بـوده و فوائد 

دارد: بسیاری 
1. تقریر (تثبیت): سخن اگر تکرار شود، تثبیت شود؛

2. تأکید: برای آگاهی رسانی بیشتر و نفی اتهام؛
3. بازگویی و بیان دوبارۀ سخن به دلیل بیم از فراموشی آن در بار اول؛

4. عظمت بخشی و هراس افکنی در مقام موعظه؛
5. بـرای متعددبـودن متعلـق، مکـرر متعلق اسـت بـه غیـر از آن چیزی که قبـًال به او 

تعلـق داشته اسـت و ایـن «تردیـد» نامیده می شـود.
چیـزی کـه بـرای مـا اهمیـت دارد، تکـرار در قصۀ قرآنی اسـت و بدیهی اسـت این امر 

بـا دو هدف اساسـی صـورت می  پذیرد:
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1. آرامش بخشیدن و قوت قلب دادن به رسول خدا(ص)؛ 
2. بـه وحشـت افکنـدن و سـرزنش کردن مخالفـان و بیان سرنوشـت امثال آنان شـاید 

کـه به وحشـت افتـاده و از گمراهی و لغزیدن دسـت کشـند.
بـا توجـه بـه این کـه پیامبر اسـالم(ص) دعوت بـه اسـالم را ادامـه داد و هم چنین کفار 
نیـز از رویگردانـی و مخالفت دسـت نکشـیدند، این دو مسـأله ایجاب می کـرد که قصه های 
قرآنـی در فرازهـای مختلفـی تکـرار شـود و این تکرار نیـز به خودی خود پدیـده ای هنری و 
یـک اصـل تربیتی بـرای تقویت و تعمیـق باورها و اصول متعالی اسـالمی به شـمار می آمد. 
چنان کـه گوسـتاو لوبـون می گویـد: «تکـرار مکـرر را بـه عقیـده تبدیـل می کنـد» (لوبون، 

.(157 :1909 /1327
بااین حـال تکـرار بـه یـک شـیوه و گونـه نیسـت، بلکـه تفاوت هایـی میـان یـک تکرار 
بـا تکـرار دیگـر در بیـان، معنا، سـبک، تفـاوت در بلندی و کوتاهی، شـیوۀ بیـان حوادث و 
صحنه هـا وجـود دارد. و چنان کـه برخـی از غـرض ورزان تصور می کنند سـبب خسـتگی و 
بی حوصلگـی نمی شـود، بلکـه در آیات مکـرر نوگرایی مسـتمر، تازگی و لذتـی می یابی که 

اسـتواری خـود را حفـظ می کند.
به بـاور زرکشـی سـبب تکرار آن اسـت کـه اگر عرب در سـخن خود چیـزی را به هدف 
تبییـن این کـه زمـان رخ دادنـش نزدیـک اسـت یـا بـه هـدف دعا یـا نفریـن مبهـم آورند، 
آن را بـه قصـد تأکیـد تکـرار کننـد، گویـی ایـن تکـرار را در حکم آن چـه بدان سـوگند یاد 
شـود آورده انـد یـا آن جاکـه قصد دعا یـا نفرین دارنـد جایگزین اصـرار بر این دعـا و نفرین 
سـاخته اند. قـرآن نیـز بـه زبـان عرب ها نـازل شده اسـت و خطاب هـای این کتاب بر بسـتر 
همـان عـرف و قاعده ای اسـت که آنان در سـخن خود داشـته اند. تنها از رهگذر این شـیوه 
اسـت کـه حجـت االهـی بر آنـان شـکل می گیـرد کـه چگونـه از آوردن هماننـدی برایش 

ناتـوان مانده اند (الزرکشـی، بی تـا: 3/ 9).
البتـه صرف سـازگاری و همسـویی سـبک قرآن با سـبک عرب، که تکـرار در هریک از 
آن هـا وجـود دارد، نمی توانـد کفایـت کنـد که حکم بـه نیکویی تکـرار قرآنی و بیـان فوائد 

و ویژگی هـای آن دهیم.
امـا زمخشـری می گویـد: «تکرار تقریـر معانی در جان ها و تثبیتشـان در سینه هاسـت. 
آیـا نمی  بینـی کـه هیـچ راهـی بـرای حفـظ علـوم و دانش ها نـداری جـز این کـه آن چه را 
کـه از ایـن علـوم می خواهـی حفـظ کنـی تکـرار کنـی و هرچـه تکرارش بیشـتر شـود در 
دل هـا اسـتوارتر، در فهـم عمیق تـر، برای یـادآوری پایدارتر و از فراموشـی دورتر می شـود» 

(الزمخشـری، 1407ق: 3/ 385).
بنابرایـن نیـاز ما به تکـرار همان تأکید بر معانـی و بیان عبرت ها و بشـارت دادن پیامبر 
اسـالم(ص) اسـت بـه این کـه پیـروزی و برتـری بـا خـدا و فرسـتادگان اوسـت. چنان کـه 
َ َقِویٌّ َعِزیـٌز» (المجادله:  ُ َألَْغلَِبـنَّ أَنَـا َوُرُسـلِی إِنَّ اهللاَّ خداونـد متعـال می فرمایـد: «َکَتـَب اهللاَّ
21) (خـدا مقـرر کرده اسـت کـه حتماً من و فرسـتادگانم چیـره خواهیم گردیـد آری خدا 

قصه هاى قرآنى
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نیرومنـد شکسـت  ناپذیر اسـت). هم چنین هشـداردادن به دروغ گویـان و بیان احـوال اقوام 
پیـش از آنان اسـت.

پـس علـت تکـرار به دلیـل تعدد اغـراض در زمینـۀ هدایـت و دگرگونی اسـت و هر بار 
نکتـه ای را یـادآوری می کنـد کـه بـا مقـام و حالی کـه به خاطـر آن وارد شـده، همخوانی و 
تناسـب دارد. امـا مهم تریـن چیـزی که بایـد بدان توجه داشـت تفاوت تکرار در سـوره های 
مکـی و سـوره های مدنـی اسـت. تکـرار در سـوره های مدنی برای بررسـی بنیـادی حوادث 
مختلفـی اسـت کـه بـرای پیامبر و مسـلمانان پیـش آمده و نیز مشـکالتی که با مشـرکان 
داشـته اند. ازایـن رو در قصـۀ قرآنـی دربـارۀ ارتبـاط پیامبـران با سـلطه گران بسـیار سـخن 
گفتـه  می شـود. زیـرا این گونـه روابـط تکـرار می شـود و تاریـخ خـود را بازخوانـی می کند. 
بدیـن سـبب بیـان ایـن نمونه هـا و حـوادث بـرای قـوت قلـب دادن بـه پیامبر اسـالم(ص) 
بوده اسـت. قصـه در مدینـۀ منـوره به گونـه ای روایـت می شـود که بـا مرحلۀ جدیـد دعوت 

اسـالمی مناسبت داشـته باشد.

بخش دوم: قصۀ قرآنی در مطالعات شرق شناسان و نواندیشان عرب
کوشـش های شرق شناسـان در زمینـۀ مطالعـات اسـالمی به طـور عـام و مطالعـات قرآنـی 
به طـور خـاص متنـوع بـوده و آنـان شـیوه های مختلفـی را بـرای ایـن مطالعـات در پیـش 

گرفته انـد کـه مهم تریـن  ایـن شـیوه ها عبارتنـد از:
سـزگین9  فـؤاد  چنان کـه  اسـالمی؛  خطـی  نسـخه های  طبقه بنـدی  و  حفـظ  ـ 
(1924ـ2018) شـماری از نسـخه های خطـی علوم قرآنی و تفسـیر را ذکـر می کند که در 

می شـود؛ نگـه داری  اروپایـی  کتابخانه هـای 
ـ ترجمـه، نشـر و تحقیـق کتاب هـای تفسـیر و علـوم قـرآن ماننـد تحقیـق فرایتاگ10 
(1788ـ1861)، شرق شـناس آلمانـی دربارۀ اسـرار التأویل بیضاوی؛ تحقیـق نامولیز دربارۀ 
کشـاف زمخشـری؛ و تحقیـق برگشتراسـر11 (1886ـ1933) دربـارۀ القـراءات الشـاذة فـی 

ابن خالویه؛ القـرآن 
ـ بیـان روایـات شـاذ؛ چنان کـه در کتـاب االتقان سـیوطی و المصاحف ابن ابـی داود به 

ایـن کار پرداختند.
برخـی از مؤلفـان و عالمـان اهداف مرموز و سـؤال برانگیز شرق شناسـان را در تحقیق و 
نشـر کتاب های اسـالمی تبییـن سـاخته اند (در این باره نـک: الدیـب، 1406ـ1986م: 26؛ 

الحلوجـی، 1396/ 1976م: 728ـ730؛ مالـک بـن نبـی، 1969؛ عبدالرحمن، بی تا).
مهم تریـن کتاب هایـی کـه شرق شناسـان دربـارۀ قصـص قرآنـیـ  کـه به عقیـدۀ آنـان 
ایـن قصـص بـر الوهیت کتـاب خداونـد متعـال تمرکـز داردـ  و تکـرار ادعاهایشـان دربارۀ 

تأثیـر یهـود در قصـص قرآنـی را نوشـته اند، عبارتند از:
ـ منابع قصص اسالمی در قرآن و قصص پیامبران، سایدر اسکای، پاریس، 1932م.

ـ قصه های کتاب های آسمانی در قرآن، سبایر گریفنا، 1939م.
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ـ قصۀ اهل کهف، 1907م (نک: علی الصغیر، 1420ق/ 1999: 74ـ75)
ـ قصه هـای قـرآن، برنـات هللـر12 (1857ـ1943م)، شرق شـناس مجـاری، مجلۀ عالم 

اإلسـالم، 1994م (نـک: همان: 75).
تألیفـات و آثـاری دیگـری نیـز از شرق شناسـان در ایـن زمینـه سـراغ داریـم کـه در 
فرهنگ هـا و کتاب هایـی کـه به صـورت انحصاری بـه میراث عربـی و اسـالمی پرداخته اند، 
پراکنده انـد (نـک: عبدالرحمـن، 1403ق/ 1983م؛ المنجـد، 1978؛ بروکلمـان، 1977). 
نواندیشـان عـرب نیـز از شرق شناسـان بسـیار تقلیـد کرده انـد، مهم تریـن آثـاری کـه این 

نواندیشـان دربـارۀ قـرآن کریـم و قصـص قرآنـی تألیـف کرده انـد، عبارتند از:
ـ النص القرآنی أمام إشکالیة البنیة و القراءة، الطیب تیزینی؛

ـ التراث و الحداثة، محمد عابد الجابری؛
ـ القرآن من التفسیر الموروث إلی تحلیل الخطاب الدینی، هاشم صالح؛

ـ نقد النص و نقد الحقیقة، علی حرب؛
ـ الخطاب و ا لتأویل و مفهوم النص، نصر حامد ابو زید؛

ـ الثابت و المتحول، ادونیس؛
ـ جدل التنزیل، رشید الخیون؛

ـ خصائص التعامل مع التراث، رمضان بن رمضان؛
ـ الفن القصصی فی القرآن، محمد احمد خلف اهللا؛

ـ الکتاب و القرآن قراءة معاصرة و قصص القرآن، محمد شحرور؛
ـ نقد الفکر الدینی، صادق جالل العظم؛

ـ دراسات اسالمیة و مفهوم النص، حسن حنفی؛
ـ العالمیة االسالمیة الثانیة و منهجیة القرآن المعرفیة، ابوالقاسم حاج حمد؛

ـ مجموعۀ آثار، محمد ارکون. 

شبهات شرق شناسان و پیرومنشی شرقیان
مهم تریـن شـبهاتی کـه شرق شناسـان دربـارۀ قصۀ قرآنی بـر روی آن هـا تمرکـز کرده اند، 
عبارتنـد از: تشـابه، تکـرار، سـرقت و تقلیـد از کتاب هـای آسـمانی دیگر. این هـا چیزهایی 
مرگلیـوث15  و  (1863ـ1919م)  شـوالی14  (1850ـ1921)،  گلدتسـیهر13  کـه  اسـت 

(1858ـ1940م) کـه بـدان دسـت زده انـد.
محمـد خلـف اهللا دربـارۀ مسـألۀ تکـرار در قـرآن می گویـد: «چرا قـرآن قصه هـای آدم، 
نـوح، لـوط، صالح، شـعیب، و فرسـتادگان و انبیای دیگر را تکرار کرده اسـت؟ بـرای آگاهی 
از تاریـخ هریـک از اینـان کفایـت می کنـد کـه قصـۀ واحـدی در جـای واحـدی بیایـد و 
نیـازی نیسـت کـه قصـه در چنـد جای قـرآن تکرار شـود. تکـرار قصـه، به ویـژه زمانی که 
رخ دادهـای داسـتانی واحـد و موضوعات تاریخی مشـابه و مواضع یکسـان و همسـو باشـد، 
امـری اسـت کـه نیازمنـد اسـتدالل و بیان و توضیـح اسـت» (خلـف اهللا، 1999: 62). نکتۀ 

قصه هاى قرآنى
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دیگـر این کـه چـرا آوردن قصـه ای در جایـی بـا آوردن آن در جـای دیگر با هم فـرق دارد؟
ایـن چیزی اسـت کـه محمد خلف اهللا را در شـبهۀ «رمـزی و اسـطوره ای بودن قصص» 
گرفتـار کـرده و بدیـن سـبب، چنان کـه خواهیـم گفـت، قصـۀ قرآنـی را بـا قصـۀ ادبـی 

سنجیده اسـت.
به بـاور محمـد خلـف اهللا مقیـاس درسـتی قصص قرآنـی و ضابطـۀ اصلی همـان یهود 
و خاخام هـا هسـتند: یهـود ضابطـه ای در بازشـناخت راسـتگو از دروغگو در میـان مدعیان 
نبـوت دارنـد و بـه مـردم می گوینـد کـه وحـی از آسـمان به آنـان نـازل می شـود. از جمله 
مقیاس هـای آنـان در جداکـردن پیامبـر و مدعـی پیامبری این بـوده که پیامبـر دانا و عالم 
به غیب و نهان اسـت و از جمله علوم غیب، شـناخت فرسـتادگان و انبیای پیشین و کسانی 
اسـت که کارها و امورشـان بر مردم پوشیده اسـت (همان: 51). وی سـپس حادثۀ نضر بن 
حـارث را یـادآور می شـود که نیسـابوری در اسـباب النزول ذکـر کرده اسـت. وی می گوید: 
« بـا توجـه بـه این که خود قرآن در آشکارسـازی نبوت حضرت محمد(ع) و راسـتی رسـالت 
او بـر همیـن مقیـاس تکیـه کرده اسـت، زمانی که برخـی از قصه هـای قرآنی را بـا آیاتی به 
پایـان می بـرد کـه چنیـن از آن هـا می تـوان بهـره گرفت کـه رخ داد هـای واردشـده در این 
قصه هـا از اخبـار غیـب اسـت و بـه پیامبـر(ع) الهام شده اسـت. خداونـد متعـال می فرماید: 
«َذلِـَک ِمـْن أَنَْبـاءِ الَْغْیـِب نُوِحیـِه إِلَْیـَک َوَما ُکْنـَت لََدیِْهـْم إِْذ یُلُْقـوَن أَْقَالَمُهـْم أَیُُّهـْم یَْکُفُل 
َمْریَـَم َوَمـا ُکْنـَت لََدیِْهـْم إِْذ یَْخَتِصُموَن» (آل عمـران: 44) (این [جمله] از اخبار غیب اسـت 
کـه بـه تـو وحـی می  کنیـم و [گرنـه] وقتی کـه آنـان قلم هـای خـود را [برای قرعه کشـی 
بـه آب] می  افکندنـد تـا کدام یـک سرپرسـتی مریـم را بـه عهـده گیرد نـزد آنان نبـودی و 
[نیـز] وقتـی بـا یکدیگـر کشـمکش می کردنـد نزدشـان نبـودی). هم چنیـن درپـی قصـه 
یوسـف می فرمایـد: «َوَمـا ُکْنـَت لََدیِْهـْم إِْذ أَْجَمُعوا أَْمَرُهْم َوُهـْم یَْمُکُروَن» (یوسـف: 102) (و 
تـو هنگامـی کـه آنان هم داسـتان شـدند و نیرنـگ می کردنـد نزدشـان نبـودی). پدیده ای 
کـه خـوب اسـت در این جـا بـدان توجـه شـود این  اسـت کـه قـرآن زمانـی که ایـن اخبار 
را از نشـانه های نبـوت و عالئـم رسـالت قـرار می دهـد، آن هـا را هم چنین مطابـق با آن چه 
در کتاب هـای پیشـین نیـز آمـده یـا اخبـاری کـه اهـل کتـاب می داننـد نیز قـرار می دهد 
تـا ایـن بـاور بـه ما دسـت دهد کـه مقیـاس و معیار راسـتی و درسـتی این اخبـار از جنبۀ 
تاریخـی و از جنبـۀ داللـت آن بر نبوت و رسـالت این اسـت که مطابق با اخباری باشـد که 
ا أَنَْزلَْنـا إِلَْیَک  اهـل کتـاب می داننـد، چنان که خداونـد می فرماید: «َفـإِْن ُکْنَت فِی َشـکٍّ ِممَّ
َک َفَال تَُکونَـنَّ ِمَن  َِّذیـَن یَْقـَرُءوَن الِْکَتـاَب ِمـْن َقْبلِـَک لََقـْد َجـاَءَك الَْحـقُّ ِمـْن َربـِّ َفاْسـأَِل ال
الُْمْمَتِریـَن» (یونـس: 94) (و اگـر از آن چـه به سـوی تو نازل کرده ایم در تردیدی از کسـانی 
کـه پیـش از تـو کتـاب [آسـمانی] می خواندنـد بپرس قطعـاً حـق از جانب پـروردگارت به 

سـوی تو آمده اسـت پـس زنهـار از تردیدکنندگان مبـاش)» (خلـف اهللا، 1999: 52ـ53).
مـا درصـدد تفسـیر نیسـتیم، امـا آن چـه کـه شایسـتۀ توجـه اسـت، این کـه خلف اهللا 
مواضـع آزمایـش معرفـت پیامبر(ص) و راسـتی رسـالت او را آن چه که عـرب از اهل کتاب 
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دربـاره تاریـخ می دانـد، قـرار می دهـد نـه آن چـه کـه حـق و واقعیـت اسـت. بـا توجـه به 
این کـه بسـیاری از عرب هـا بـه بـزرگان یهـود و نصرانیـان بـاور داشـتند و سـخنان آنان را 
می شـنیدند، خطابـی در بـه مبارزه طلبیـدن آنـان آمـد تـا آن چـه را کـه دربـاره اش تردید 
دارنـد، بـر کسـانی کـه کتـاب را می خواننـد و از آن آگاهی دارنـد، عرضه کننـد. وجه دیگر 
خطـاب مزبـور، اطمینان یافتـن پیامبـر(ص) بر این بود کـه خداوند او را با حـق مورد تأیید 

و حمایـت قـرار داده و اوسـت کـه پیامبـر را بـر کل دیـن پیـروز خواهد کرد.
نکتـۀ دیگـر این کـه قصه هـای پیامبـران کـه یهـود و عالمـان یهـودی از آن سـخن 
می گوینـد، تحریـف گردیـده و نسـبت به مقـام پیامبـران بی حرمتـی و توهین شده اسـت. 
ایـن مسـأله موجـب انحراف هـای بسـیاری در اصـول و فـروع شده اسـت. امـا قصـۀ قرآنـی 
آمـده تـا همـۀ آن هـا را دگرگـون سـاخته و حقایـق و واقعیت هـا را آشـکار سـاخته و مقام 
پیامبـران و کوشـش های آنـان در نشـر توحید محفوظ بمانـد. عالمه طباطبائی در تفسـیر 
قصـۀ زکریـا(ع) می گویـد: «امـا چیزهایـی کـه از آنـ  قصصـ  نـزد اهل کتاب وجـود دارد، 
بـا توجـه به این کـه از دسـت تحریف گران به سـالمت نمانـده، نمی تواند عبرت پذیر باشـد. 
افزون بـر آن بسـیاری از ویژگی هـای روایی در قصـص زکریا در کتاب هـای عهدین، آن گونه 

کـه خداونـد در قـرآن او را توصیـف کـرده، وجود نـدارد» (الطباطبائـی، 1971: 3/ 106).
خلـف اهللا معتقـد اسـت قصـص برخـی از انبیـا در شـبه جزیرۀ عربی معروف و مشـهور 
بـود و حتـی به طـور متواتـر نقـل و روایـت می شـد و در این باره به سـخن فخرالدیـن رازی 
در تفسـیر آیـۀ «أَلَْم تَـَر َکْیَف َفَعـَل َربَُّک بَِعاٍد» (الفجر: 6) (مگر ندانسـته  ای کـه پروردگارت 
بـا عـاد چـه کرد) اسـتناد جسـته و می گوید: «اطـالق لفظ رؤیت (تََر) نشـانۀ علـم و آگاهی 
اسـت، زیـرا اخبـار عـاد، ثمـود و فرعون به صـورت متواتر نقـل و روایت می شـد» (خلف اهللا، 

.(69 :1999
ایـن دیـدگاه بـا آیـه ای که در ادامـه می آیـد، در تعارض اسـت: «تِلَْک ِمـْن أَنَْبـاءِ الَْغْیِب 
نُوِحیَهـا إِلَْیـَک َمـا ُکْنَت تَْعلَُمَها أَنْـَت َوَال َقْوُمَک ِمـْن َقْبِل َهَذا» (هـود: 49) (این از خبرهای 
غیـب اسـت کـه آن را بـه تـو وحی می  کنیـم پیش از ایـن نه تـو آن را می دانسـتی و نه قوم 
تـو). بنابرایـن پیامبـر اسـالم(ص) و قـوم او پیش تر از ایـن قصص آگاهی نداشـتند و با اهل 
کتـاب درنیامیختـه بودنـد و آن هـا را در کتاب های آسـمانی نخوانده بودنـد، مگر به صورت 

جزئی.
امـا اشـاره های تاریخـی در قصـه چنان کـه خلـف اهللا می گویـد: امـری میـان دو امـر 
اسـت، یـا این کـه قـرآن در مبهـم و مشـتبه کردن ایـن عناصـر تعمـد داشته اسـت، زیـرا 
کسـانی کـه در روزگار پیامبـر و زمـان نـزول قـرآن زندگی می کردنـد، از فرهنـگ تاریخی 
موجـود در پـس ایـن ابهـام مطلـع بودند یـا در کنارگذاشـتن تاریـخ از عرصۀ قصـۀ قرآنی 
تـا عقـل بشـری از لحظـۀ نخسـت بـه اهـداف و مقاصد قصه هـای قرآنـی از جملـه موعظه، 
عبـرت، ارشـاد، هدایـت، انـذار و بشـارت معطوف شـود. وی در جایی دیگری نیـز می گوید: 
قصـۀ تاریخـی در ایـن گونـهـ  پـس از این کـه دربـارۀ قصـۀ اهـل کهـف سـخن می گویدـ  

قصه هاى قرآنى
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جستار

قصـه ای ادبـی اسـت که شـک و کشمکشـی دربـارۀ آن نیسـت (همـان: 178).
ایـن قرآن پـژوه سـپس چنـد مسـأله را ذکـر می کنـد، از جملـه این کـه کار قـرآن در 
قصه هـای تاریخـی اش چیـز جـز کار ادبـی نیسـت، از قبیـل به سـخن  درآوردن اشـخاصی 
ا َقَتلَْنا الَْمِسـیَح ِعیَسـى ابَْن  ـَّ بـدون این کـه سـخنی بگویند. بـرای مثـال در آیـۀ «َوَقْولِِهْم إِن
ِ» (النسـاء: 157) (و گفتـۀ ایشـان که ما مسـیح عیسـی بن مریـم پیامبر  َمْریَـَم َرُسـوَل اهللاَّ
خـدا را کشـتیم)، بـه جـوازی که زمخشـری صـادر می کنـد، اسـتناد می نماید؛ زمخشـری 
می گویـد کـه خداونـد ذکـر نیکـو را جایگزیـن ذکـر زشـت آنـان در حکایتشـان کـرده تا 
عیسـی را از آن چـه آنـان ذکـر می کردنـد، باالتـر بـرده و بزرگ تـر از آن چه کـه اراده کرده 
بودنـد، نشـان دهـد. هم چنیـن نسـبت دادن حـوادث بـه بـزرگان قـوم در جایـی و سـپس 
نسـبت دادن همـان حـوادث بـه غیـر آنـان در جایـی دیگـر؛ چنان کـه در سـورۀ اعـراف 
آمده اسـت: «َقـاَل الَْمـَألُ ِمـْن َقـْوِم فِْرَعـْوَن إِنَّ َهـَذا لََسـاِحٌر َعلِیـٌم» (االعراف: 109) (سـران 
قـوم فرعـون گفتنـد بی شـک این [مـرد] سـاحری داناسـت)، اما خداوند در سـورۀ شـعراء 
می فرمایـد: «َقـاَل لِلَْمـَإلِ َحْولَُه إِنَّ َهَذا لََسـاِحٌر َعلِیٌم» (الشـعراء: 34) ([فرعون] به سـرانی که 
پیرامونش بودند گفت واقعاً این سـاحری بسـیار داناسـت). در سـورۀ اعراف سـرانی از قوم 
فرعـون کسـانی اند کـه گفته اند موسـی(ع) سـاحری داناسـت. درحالی که در سـورۀ شـعراء 
فرعـون گوینـدۀ ایـن جملـه اسـت. ایـن را، چنان کـه خلـف اهللا می گویـد، آشـکارا در قصۀ 
ابراهیـم(ع) هـم می بینیـم. به گونـه ای کـه مژده دادن پسـر، گفت وگـو با مالئکـه، تعجب از 
والدت، این کـه ابراهیـم پیرمـرد و همسـرش پیـرزن اسـت، خطـاب بـه زن ابراهیم اسـت، 
درحالی کـه در سـورۀ حجـر بـه خـود ابراهیم اسـت. اما در سـورۀ ذاریـات مژده دادن پسـر 
بـه ابراهیـم بـوده و گفت وگـو بـا مالئکـه بـا همسـر ابراهیـم بوده اسـت. همـۀ ایـن بیان ها 
به وضـوح نشـان می  دهـد کـه قـرآن از سـبک های تاریخـی روی گـردان اسـت و اعتمـاد 
کاملـی بر اسـلوب های ادبـی و ابزارهای هنری و بالغی دارد (خلـف اهللا، 1999: 169). همۀ 
این هـا به دلیـل تفـاوت قصه هـای قرآنـیـ  کـه پیرامـون یـک شـخصیت واحـد می چرخد 
ـ در سـاخت، ترکیـب و شـیوۀ بیـان بـا تفـاوت قصـد و غرض و شـرایط محیـط و تحوالت 

زمانه اسـت.
بلـه قـرآن کریـم کتابـی تاریخی نیسـت، هدفش نیـز تاریخ نیسـت. امـا قصه هایی که 
در آن آمـده، از احـوال و حـوادث گذشـتگان سـخن می گویـد. ایـن قصه هـا یـا درسـت و 
حق انـد یـا دروغ و افسـانه. موضـوع دیگـری کـه خلـف اهللا بـر آن تأکید می کند این اسـت 
کـه «قـرآن در فـن ادبـیـ  بیانـی خود برپایـۀ آن چه که عرب باور داشـت و تصـور می کرد، 
حرکـت می کنـد،  نـه براسـاس آن چـه کـه حقیقـت عقلـی اسـت نـه براسـاس آن چـه که 
واقعیـت عملـی اسـت» (همان: 87). این چیزی اسـت کـه خلیل عبدالکریـم، محقق کتاب 
بـر آن تأکیـد کـرده و می گویـد: «ناگاه مؤلف رویکـرد مغایری را در پیش می گیـرد و دربارۀ 
صـورت هنـری قصۀ قرآنی سـخن می گوید، درحالی کـه مقصودش تحقق اهـداف و ترتیب 
نتایـج اسـت و ایـن قصـۀ قرآنی بـه هیچ یـک از مفاهیـم تاریخی توجـه و اهتمامـی ندارد» 
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.(366 (همان: 
مؤلـف دربـارۀ قصـۀ تمثیلـی توضیـح می دهـد کـه قصه هـای ادبـی و هنـری الزامـاً 
این گونـه نیسـت کـه در پشـتش حقیقـت و واقعیتـی نهفتـه باشـد، بلکه ممکن اسـت که 
قصـه برپایـۀ عـرف و خیال شـکل گرفته باشـد. زیرا مهم تریـن چیزی که هنر قصه نویسـی 
بـر آن تکیـه می کنـد زیبایـی سـبک و انسـجام اندیشه هاسـت. تفسـیر مفسـران از قصـۀ 
قرآنـی مـا را بـه ایـن مسـأله متوجه می سـازد کـه آنـان از قصۀ قرآنـی ایـن را می دانند که 
آن از قصه هـای ادبـی اسـت تـا پیوند و گره بیشـتری میـان قصۀ قرآنی و هنر قصه نویسـی 
ایجـاد کننـد. وی پـس از ذکـر ایـن نکات جسـورانه اعـالم می کند که «مـا ابایـی نداریم از 

این کـه بگوییـم قرآن افسـانه اسـت» (همـان: 209).
در این جـا بایـد قاعـده ای را وضـع کنیـم تـا برپایـۀ آن در نقـد رویکـردی کـه قائل به 
َِّذیـَن َکَفـُروا  افسـانه بودن قصـص قرآنـی اسـت، حرکـت کنیـم. خداونـد می فرمایـد: «إِنَّ ال
َُّه لَِکَتـاٌب َعِزیٌز، َال یَْأتِیِه الَْباِطـُل ِمْن بَْیِن یََدیِْه َو َال ِمـْن َخلِْفِه تَْنِزیٌل  ـا َجاَءُهـْم َو إِن ْکـِر لَمَّ بِالذِّ
ِمـْن َحِکیـٍم َحِمیـٍد» (فصلت: 41ـ42) (کسـانی که به این قرآن چون بدیشـان رسـید کفر 
ورزیدنـد [بـه کیفر خود می  رسـند] و به راسـتی کـه آن کتابی ارجمند اسـت. از پیش روی 
آن و از پشـت  سـرش باطـل بـه سـویش نمی  آیـد وحی [نامـه]ای اسـت از حکیمی سـتوده 

[صفات]).
هم چنیـن می فرمایـد: «تَْنِزیـُل الِْکَتـاِب َال َریَْب فِیِه ِمـْن َربِّ الَْعالَِمیَن، أَْم یَُقولُـوَن اْفَتَراُه 
َک» (السـجدة: 2ـ3) (نازل شـدن ایـن کتـاب که هیچ [جای] شـک  بَـْل ُهـَو الَْحـقُّ ِمـْن َربـِّ
در آن نیسـت از طـرف پـروردگار جهان هاسـت. آیا می گوینـد آن را بربافته اسـت [نه چنین 

اسـت] بلکـه آن حـق و از جانب پروردگار توسـت).
ـِبیَل»  ُ یَُقوُل الَْحقَّ َو ُهَو یَْهِدی السَّ خداونـد در فـرازی دیگـری از قرآن می فرمایـد: «َواهللاَّ
(االحـزاب: 4) (و[لـی] خـدا حقیقـت را می گویـد و او[سـت کـه] بـه راه راسـت هدایـت 

می  کنـد).
بنابرایـن قـرآن کتابـی اسـت کـه نـه از پیـش روی آن و نـه از پشـت سـرش باطلی به 
سـویش نمی آیـد. کتابـی حـق از سـوی خداونـد حکیـم سـتوده اسـت و خداونـد فرقـان 
میـان حـق و باطل اسـت: «تََباَرَك الـِذی نَـزَل الُْفْرَقاَن َعلَـى َعْبِدهِ لَِیُکـوَن لِلَْعالَِمیـَن نَِذیًرا» 
(الفرقان: 1) (بزرگ [و خجسـته] اسـت کسـی که بر بندۀ خود فرقان [=کتاب جداسـازندۀ 
حـق از باطـل] را نازل فرمود تا برای جهانیان هشـداردهنده  ای باشـد). قـرآن کتاب هدایت 

و ذکـر حکیم اسـت. عالمـه طباطبائـی می گوید: 
«خداونـد متعـال فرموده اسـت قـرآن کریـم از ایـن جهـت کـه ذکر اسـت باطـل بر آن 
غلبـه نمی کنـد، نـه روز نزولـش و نـه در زمـان آینده، نـه باطـل در آن رخنـه می کند و نه 
نسـخ و تغییـر و تحریفـی کـه خاصیت ذکریتـش را از بین ببـرد» (طباطبائـی، 1971: 12/ 
53). بلکـه خـود قـصۀ قرآنـی با توجـه بـه حقیقی بودنش نـص قرآن اسـت: «نَْحـُن نَُقصُّ 
»  (الکهـف: 13)  (مـا خبرشـان را بـر تـو درسـت  حکایـت می  کنیم)؛  َعلَْیـَک نََبأَُهـْم بِالَْحـقِّ

قصه هاى قرآنى
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» (االنعـام: 57) (فرمان جز به دسـت  ِ یَُقـصُّ الَْحـقَّ َو ُهـَو َخْیـُر الَْفاِصلِیـنَ «إِِن الُْحْکـُم إِالَّ ِهللاَّ
 خـدا نیسـت کـه حـق را بیـان می  کنـد و او بهتریـن داوران اسـت)؛ «نَْتُلـو َعلَْیـَک ِمـْن نََبإِ 
ُموَسـى َو فِْرَعـْوَن بِالَْحـقِّ لَِقْوٍم یُْؤِمُنوَن» (القصص: 3) ([بخشـی] از گزارش [حال] موسـی و 
فرعـون را بـرای [آگاهـی] مردمـی که ایمـان می  آورند به درسـتی بـر تو می  خوانیـم). پس 
چگونـه می شـود، قصه هـای قـرآن حـق و درسـت باشـد، درحالی کـه پشـت آن واقعیتـی، 
طبـق ادعـای خلـف اهللا، نباشـد؟ چگونـه می شـود که قـرآن کامل تریـن باشـد، درحالی که 
تخیـالت را روایـت می کنـد و گمان هـا و خیال هـا را می بافـد؟ چـه کسـی گفته اسـت کـه 
وصـف قرآنـیـ  ادبـی از قصـۀ قـرآن الزامـاً به معنـای بی توجهـی بـه جنبۀ تاریخی اسـت؟ 

بلکـه پیونـد و آمیزشـی میـان تاریـخ و ادبیات اسـت و صرفـاً هنر نمایش نیسـت.
هنـر نمایـش قرآنـی، هدفـش تأثیرگـذاری بـر جان هـا بـا بافـت و روایـت عبارت هـا و 
سـاخت واژگان و ترکیب هایـی از جمله هاسـت از وهـم و خیـال دوری می شـود. اگـر ایـن 
امـر رخ دهـد، نقصـان و ضعفـی بر قـرآن خواهد بـود. زیرا اگـر واژگان قرآنی چنین باشـد، 
تأثیرگـذاری آن صرفـاً وهـم و فرضـی بـه دور از واقعیـت خواهـد بـود. در این صـورت قصۀ 
قرآنـی واژگان ادبـی پـوچ و توخالی می شـود و پوچی در دگرگونی و تغییـر تأثیری نخواهد 

گذاشـت، اگرچـه در قالب هـای آراسـته ای وضع شـود.
دیگـر این کـه علـت چیسـت  کـه ممکـن نیسـت قصـص قرآنـی بـا وجـود تجربه هـا و 
درازی زمـان یـک فـن ادبـی و تاریخـی واقعـی باشـد؟ دکتـر بلتاجـی می گویـد: «خداوند 
متعـالـ  کـه قـادر حق اسـتـ  بزرگ تر از آن اسـت کـه در کتاب وحی شـده اشـ  که برای 
هدایـت هـمۀ آفریـدگان نازل کرده اسـت ـ بـرای ایمـان آوردن عرب هـای هـم روزگار نزول 
قـرآن بـه اسـتفاده از باطـل و اکاذیـب متوسـل شـود. درحالی کـه خداوند می دانـد که این 
کتابـی اسـت کـه غیرعرب ها نیـز در زمان هـا و مکان های دیگر بـدان ایمان خواهنـد آورد. 
پـس نسـبت عرب هـای هـم روزگار نزول قـرآنـ  کـه به گمانشـان قـرآن افسـانه ها و اوهام 
آنـان را آوردهـ  بـا کسـانی کـه در هـر زمـان و مکانـی اسـالم آورده و می آورند چیسـت تا 
این کـه خداونـد زمیـن را بـا هـر که در آن اسـت بـه ارث ببرد. آیـا چنین گفتـه ای صحیح 
اسـت مگـر برمبنـای عقیـده ای کـه معتقـد باشـد اسـالم «دیـن بومـی و محلی اسـت» که 
در قـرن هفتـم میـالدی در شـبه جزیره نـازل شـده  تـا از طریـق همسـویی و سـازگاری با 
اوهـام و خیـاالت و اباطیـل آنـان و تعـارض بـا تاریـخ حقیقی آنـان را به گرویدن به اسـالم 
جـذب کنـد. آیـا عاقالنـه اسـتـ  چنان کـه اصحاب ایـن نظریه گمـان می کننـد ـ  خداوند 
متعـال از حـال کسـانی غیـر از آنـان کـه بـه قـرآن ایمـان می آورنـد و حقیقت ایـن اوهام 
برایشـان آشـکار می شـود، آگاه نباشـد؟! آیـا قائل بـودن به این مسـأله ما را به این پرسـش 
بسـیار مهـم رهنمـون نمی شـود کـه: چگونه آفریـدگارـ  کـه فراتـر و باالتر اسـت از آن چه 
می گوینـد ـ بـه همسـویی بـا خیـاالت و اوهـام عرب هـای جاهـل در روزگار نـزول قـرآن 
متوسـل می شـود، درحالی کـه او قطعـاً قـادر اسـت بـر این کـه کتـاب وحی شـده اش را از 
حقایـق همسـو و سـازگار بـا واقعیـت و تاریخ بـه نـگارش درآورد، حقایقی کـه درعین حال 
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تأثیـرش را از نظـر موعظـه و عبـرت برجـای می گـذارد؟ آیـا ایـن بـاور کـه نظریـۀ مذکور 
متضمـن آن اسـت، بـه این شـباهت نـدارد که نیرنگی بشـری باشـد که انسـان ناتـوان در 
قـدرت و علـم به آن متوسـل می شـود تا مـردم را به دعوت هایشـان جذب کنـد؟ یا این که 
ایـن اسـلوبی الهـی در نازل کـردن دیگـر کتاب های فروسـتاده باشـد، البته کـه این چیزی 

اسـت کـه هیچ عقلـی به هیچ وجـه نمی توانـد آن را تصـور کنـد» (بلتاجـی،1420: 188).
کجاسـت آن منبـع تاریخـی کـه تاریـخ را امانت دارانـه و بـدون تحریف بـرای ما حفظ 
کـرده باشـد؟ تـا آن قاعـده باشـد. آیا ثبـت و ضبط ایـن منبع تاریخـی در مجموعـۀ آثار و 
تألیفـات تاریخـی اسـت مثًال یـا ذخیره کـردن آن در حافظـۀ ملت ها؟ یا آمدنـش در تورات 
و انجیـل؟ چگونـه تحریـف بـه همـۀ کتاب هـای پیـش از قـرآن حتـی کتاب های آسـمانی 
وارد شده اسـت؟ ملت ها نیز که نام های شـهرها و روسـتاهای مجاور شـهر و روسـتای خود 
را از حفـظ نداشـته اند، چگونـه تاریـخ را کـه عمـرش هزاران سـال اسـت، بدون کاسـتی و 

افـزوده ای حفـظ می کردند.
بنابرایـن تاریـخ حفظ شـده ای پیـش از قـرآن کریم وجـود نـدارد، بلکه آن چـه موجود 
اسـت، عبـارت اسـت از حکایت هایـی کـه تـا پایـان شـب به فراموشـی سـپرده می شـود و 
هیـچ نقشـی در جامعـه نـدارد و فقط تأثیـری منفی در تکوین اندیشـه و ذهـن خیالی که 
بـه افسـانه ها و خرافه هـا بـاور دارد، گذاشـته اند. اگر پیدا هم شـود، تحریف شـده و حقیقت 

آن به گونـه ای کـه مناسـب حکومت های سـتمگر اسـت، تغییر یافته اسـت.
ازایـن  رو قصـۀ قرآنـی آمده اسـت تـا مراحل تطـور و تکامل بشـری و تعامل انسـان را با 
رسـالت های آسـمانی بـرای مـا تبیین سـازد. رسـالت هایی که خداوند بـا آن جاهـل را دانا 
می سـازد، عاقـل عمل می کند، غافل آگاه می شـود، سـهل انگار تذکر می یابـد، خردمند پند 
می گیـرد و دانـا درس می گیـرد. قصـۀ قرآنی متضمن اسـرار تاریخ و کلیدهـای دانش هایی 
اسـت کـه انسـان بـا آن ها به سـوی غایـت عظمی می رسـد. غایتی کـه انسـان به خاطر آن 

آفریـده شـده و بـر مالئکه برتـری یافته و جانشـین خداوند در زمین گردیده اسـت.
طـه حسـین پیش از خلـف اهللا در کتاب الشـعر الجاهلـی می گوید: «تـورات می خواهد 
کـه بـا مـا دربـارۀ ابراهیـم و اسـماعیل سـخن بگویـد. قـرآن نیـز چنین اسـت... امـا آمدن 
ایـن دو نـام در تـورات و قـرآن بـرای اثبات این کـه این دو وجـود تاریخی داشـته اند، کافی 
نیسـت». علـی عبدالـرزاق نیـز در کتـاب االسـالم و اصـول الحکم چنیـن می گویـد. ولی با 
مطالعـه و بررسـی درمی یابیـم که ایـن افراد محتاج شرق شناسـان و چیزهایی هسـتند که 
از آنـان ربوده انـد تـا آن هـا را از نـو بازنویسـی کننـد. ژوزف هوروویتـس16 (1874ـ1931)، 
شرق شـناس آلمانـی، بیان کننـده برجسـتۀ شـبهات و پائـول کازانـووا17 (1861ـ1926)، 

شرق شـناس فرانسـوی، از مهم تریـن سـنگ بناهای پایه گـذاری ایـن اندیشـۀ بنیادی انـد.

محمد شحرور و قصص قرآنی
شـحرور در بسـیاری از مسـلمات قرآنی تشکیک کرده و خواهان نوسـازی آن هاست. وی در 
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حـدود شـرعی تشـکیک کـرده و دعوت می کنـد که آن چه مناسـب خـوی و طبع خودش 
اسـت، جایگزین آن شـود. شـحرور مخالف چندهمسـری اسـت و اعتقاد دارد که ازدواج جز 
بـا زن بیـوۀ صاحـب فرزنـدان یتیم جایز نیسـت. وی ظاهرشـدن زن را به صـورت عریان در 
برابـر محرم هایـش مباح دانسـته و حجاب شـرعی را انـکار می کند. هم چنیـن خواهان این 

اسـت که ارث همسـر یک دوم شود. 
شـحرور بـر ایـن بـاور اسـت که سـنت پیامبـر اکـرم(ص) چیزی جـز کوشـش پیامبر 
بـرای اجـرای حدود اسـالمی در محیـط خویش در شـبه جزیره نبوده، درنتیجه این سـنت 

بـرای ما مسـألۀ اجباری نیسـت.
بی تردیـد نسـبی بودن حقیقـت سـازمان دهنده ای اسـت کـه همـۀ ایـن نظریه هـا ـ از 
تشـکیک طـه حسـین دربـارۀ وجود تاریخـی ابراهیم و اسـماعیل(ع) و واقعۀ سـاخت کعبه 
توسـط آنـان و ارتبـاط دادن حـد سـرقت به مسـألۀ امـالک منقول از سـوی دکتر حسـین 
احمـد امیـن و اعتقـاد نصـر حامـد ابوزید به این که سـحر، حسـد، جن و شـیاطین الفاظی 
بـا مفاهیـم و داللت هـای تاریخی انـد تـا باورمندی دکتر محمد شـحرور به حـد اعلی و حد 
ادنـی در آیـات قرآنـیـ  را دربرمی گیـرد. بـا توجـه به این که بحـث ما دربـارۀ قصص قرآنی 
اسـت، گفتـۀ محمـد شـحرور را در ایـن زمینـه مطالعه و بررسـی می کنیم. امـا نکته ای که 
بایـد بـر آن تأکیـد کـرد ایـن اسـت که شـحرور همـۀ الفـاظ قرآنی را مـورد تحلیـل زبانی 
قـرار داده و نـه بـه حقیقت شـرعی بهایـی داده نه بـه روایات اعتنایـی کرده اسـت. ازاین رو 
معتقـد اسـت کـه شـرط قرائـت نواندیشـانه و هوشـمندانه از قصـص قرآنی کنارگذاشـتن 
ایدئولـوژی از متـن و سـیر در زمیـن یـا قرائـت اقـوال کسـانی اسـت کـه در زمیـن سـیر 
می کنند و جسـت وجو و کاوش و کشـف می کنند (شـحرور، 2010: 9). وی پس از این که 
باورداشـت های خـاص خـود را در فهـم متـن بنیادگـذار کرد با این شـرط پژوهـش خود را 

دربـارۀ قصـۀ قرآنی شـروع می کند.
شـحرور می گویـد: «قصـص قرآنـی نقـش بزرگـی در شـکل گیری مجدد خرد اسـالمی 
براسـاس مبانی علمی و معرفتی نواندیشـانه در مضمون و روش داشته اسـت. ازاین رو وضع 
مجـدد آن در جـای درسـتش قبـل از هـر چیـزی می طلبـد کـه فرایند نقد نقش پیشـین 
آن در منظومـۀ معرفتـی سـنتی انجـام پذیـرد تـا سـاختار تفسـیری تاریخ که عقـل عربی 
در چارچـوب آن و برپایـۀ روش شناسـی و سـاختار معرفتی خـود با وحی برخـورد نموده و 
آن را تفسـیر می کنـد، آشـکار شـود» (همـان : 12). مهم ترین مسـأله ای که شـحرور بر روی 
آن دسـت می گـذارد،  تفکیـک سـنت از نص اسـت. بلکه هرگونـه ادعایی مبنی بر نوسـازی 
فهـم دینـی بـا حفـظ نظام هـای معرفتـی سـنتی و کهـْن ادعایـی گمراه کننـده اسـت که 
اجتهـادی به شـمار نمی آیـد کـه طبـق ادعـای منظومۀ سـلفی لزومـاً از ثوابت آشـکار دین 
باشـد. ایـن ثوابـت چیزی جـز کالبـدی ژلـه ای و بی ضابطه از ابداعات نسـل انباشته سـازی 
متـن و قاعده سـازی و خـارج از آن چـه کـه منطـوق متن قرآن بـر آن تصریح دارد، نیسـت 

(همان جـا).
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وی در جـای دیگـری می گویـد: «مـا معتقدیـم کـه نمی تـوان قصـص را جزئـی از 
رسـالتی برشـمرد کـه خداونـد به عنـوان وحـی و دانسـته از نزد خود فرسـتاد. این رسـالت 
متضمـن وصایـای االهـی بـه انسـان اسـت و ایـن وصایـا حـاوی قانون گـذاری مشـخصی 
اسـت و در تعامـل بـا انسـان آن روزگار بوده اسـت. بدیـن سـبب کارکـرد ایـن قصه هـا نیز 
محـدود بـه روشن سـازی ایـن تعامل و واقعیت بخشـیدن بـه باورپذیـری این رسـالت باقی 
می مانـد؛ یعنـی عبرت گرفتـن و پندآمـوزی جوانـان دربـارۀ قرائـت آگاهانـه از دیالکتیـک 
رابطـۀ مضمـون رسـالت و واقعیـت تاریخـی کـه ایـن رسـالت در آن زیسته اسـت» (همان: 
15). شـحرور قصه هـای قرآنـی را بـه صاحبـان ایـن قصه هـا و شـخصیت هایی کـه حوادث 
قصـص پیرامـون آنـان می چرخـد، و تاریخـی کـه ایـن قصه هـا از آن هـا سـخن می گویـد، 
محـدود می سـازد. ازایـن رو ایـن قصـص به دلیـل محدودبـودن کارکـردش که فقـط به آن 
اختصـاص دارد، امـکان ندارد که خاسـتگاه و منبعی برای قانون گذاری باشـد. مبدع شـبهۀ 
تاریخ منـدی قـرآن تئـودور نولدکه اسـت که بـرای نخسـتین بار آن را مطرح کرد. در شـرق 

نیـز محمـد ارکـون و عبدالکریـم سـروش آن را مطـرح کردند.
امـا مهم تریـن شـبهه ای کـه شـحرور مطـرح می کنـد، عبارت اسـت از این کـه «قصص 
قرآنـی حقیقـت، موعظه و یادآوری اسـت، اما به طور مشـخص احکام شـرعی الـزام آوری را 
ایجـاد نمی کنـد کـه ایـن احـکام رفتـار انسـانی را در زمینۀ عقل عملی به درسـتی اسـتوار 
سـازد. ایـن امـر مـا را بـه مجموعـه ای از مهم تریـن پرسـش هایی رهنمون می شـود که در 
جریـان تاریـخ اندیشـۀ اسـالمی بر سـر راه آن قرار داشـته و هم چنان نیز قـرار دارد؛ به ویژه 
در دورانـی کـه مـا اکنون زندگـی می کنیم. این پرسـش ها عبارتنـد از: آیا قوانیـن و احکام 
شـریعت سـنت های ثابـت االهـی اسـت؟ یـا این که ایـن قوانیـن و احـکام تابع سـنت های 
تاریـخ و تطـور آن اسـت؟ آیـا سـنت های تاریـخ و تطـور آن  تابع قوانین شـریعت اسـت؟ یا 

این کـه عکـس آن صحیـح اسـت؟» (همان جا).
شـحرور بـا تشـکیک در ثوابت االهی درصدد اسـت تا بـه ایدۀ نواندیشـی و نوگرایی در 
تمـام ثوابـت از جملـه نمـاز، حـج، روزه، والیت پیامبـر اکـرم(ص) و اهل بیـت(ع)، حدود و 
مواریـث دعـوت کنـد تـا بدیـن طریق فهـم خاص خـود را بر آن وضـع کند. همـۀ این ها با 
نادیده انگاشـتن سـنت انجـام می پذیـرد. در این صورت نتیجـه قطعاً نسـبی انگاری معرفت 

خواهـد بـود و هرکـس می توانـد ردای خـود را بر تـن نص کند.
وی می کوشـد از قصـۀ قرآنـی ایده ای بسـازد که مضمـون آن از دو مقدمۀ زیر تشـکیل 

می شود:
مقدمـۀ اول: قصـص بـا مـا دربارۀ مراحل تطور انسـانی و پیشـرفت آن به سـوی تکامل 
در حرکـت انتقالـش از ادراک مشـخص بـه بینـش مجـرد سـخن می گوینـد همـراه بـا 

مشـارکت وحـی در فرایند تشـریع.
مقدمـۀ دوم: تحـول و تکامـل قانون گذاری هـای االهـی از قاطعیـت و تنـدی به بینش 
ارزشـی دربـارۀ ضوابـط حـدودی عـام با تنـوع شـعائر و مناسـک در یک چارچـوب عام که 

قصه هاى قرآنى
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جستار

همـان ارتبـاط بـا خداوند متعال اسـت.
نتیجـه ای کـه مـا تبییـن می سـازیم و شـحرور بـر آن تأکیـد می کنـد ایـن اسـت کـه 
قصه هـای قرآنـی مـا را بـه مرحلـۀ پسارسـاالتی متوجـه می سـازد که بـرای فعال سـازی و 
آشکارسـازی خرد آمده اسـت و به مثابۀ مرحلۀ رشـد انسـانی اسـت که از خالل آن عقل را 
بـه کار می گماریـم و از هـر چیزی جـز متن قرآنیـ  که شایسـتۀ بازفهمی اسـت و ضرورت 
نوسـازی تفسـیر آن بـا آن چـه عقـل سـلیم می گوید، احسـاس می شـودـ  اعـالم بی نیازی 
می کنیـم. مکتـب روایـت متـن قرآنـی را بـا متن های بشـری کـهـ  صرف نظر از تفاوتشـان 
در منبـع و اعتبـار تاریخـیـ  نـه از گونـۀ آن، نـه از سـاختار آن و نه به شـیوۀ آن هسـتند، 
محصـور ساخته اسـت. پـس منبعـی ماننـد قرآن وجود نـدارد. اگـر این را بپذیریـم پس هر 
منبعـی غیـر از آن نیازمند اعتبار تاریخی اسـت. پس بگذار بپرسـیم که انگیـزۀ بازگرداندن 

تاریـخ بـه عقـب چیسـت؟ چرا عقـل را رهـا می کنیم و بـه عالم امـوات سـفر می کنیم؟
ُسـوُل َفُخـُذوُه َو َمـا نََهاُکـْم َعْنـُه َفانَْتُهـوا»  محمـد شـحرور کجـا و آیـۀ «َو َمـا آتَاُکـُم الرَّ
(الحشـر: 7) (آن چه را فرسـتاده [او] به شـما داد آن را بگیرید و از آن چه شـما را باز داشـت 
بـاز ایسـتید). ایـن آیـه هم چنان به ما فرمـان می دهد که از رسـول خـدا(ص) بگیریم. پس 
ایـن منبـع مورداعتمـادی برپایۀ خود قرآن کریم اسـت. اما دربارۀ مسـألۀ سـندیت و اعتبار 
بایـد گفـت عالمـان علم رجـال و درایه قواعـدی برای تشـخیص و تفکیـک روایات صحیح 
از روایـات سـقیم وضـع کرده انـد و روی گردانـی از سـنت روی گردانی از خود قرآن اسـت و 
فراخوانـی شـحرور دقیقـاً همـان جداسـازی پیامبر در مقـام تبیین گر و آشـکارکنندۀ قرآن 
و خـود قـرآن اسـت و ایـن وجـه دیگـری از نظریـۀ «حسـبنا کتـاب اهللا» (کتاب خـدا ما را 

بـس اسـت» به شـمار می آید.

محمد ابوالقاسم حاج حمد و قصص قرآنی
حـاج حمـد با محمد شـحرور تفـاوت چندانی نـدارد. وی نیـز به طور مطلق سـنت نبوی را 
بـا ایـن بهانـه که سـاختگی و جعلی اسـت، رد می کنـد. حاج حمـد خواهان این اسـت که 
فقـط بـه قـرآن بسـنده کنیـم. به اعتقـاد وی پیامبر اکـرم(ص) مـردم را از تدویـن احادیث 
نهـی کـرد و دلیـل و علتـی بـرای نـگارش و کتابـت احادیـث وجـود نـدارد، مگـر تقلیـد 
مسـلمانان از یهـود تـا تلمـودی بـرای آنـان در مقابـل تلمـود یهودی وجود داشـته باشـد 
(حاج حمـد، 1425ق/ 2004م: 99). از همیـن رو حـاج حمـد بسـیاری از مسـلمات را انـکار 
کـرده و آن هـا را، چنان کـه بـا طبعش همسـویی و سـازگاری داشـته، تفسـیر کرده اسـت. 
بـر ایـن اسـاس حجـاب را رد کـرده و جملگـی معجـزات پیامبـر(ص) را جـز قـرآن کریـم 
منکـر شده اسـت. هم چنیـن وی تعـدد قرائـات را از زینت هـا و زیورهای عرب دانسته اسـت 

(حاج حمـد، 2003: 69).
حـاج حمـد در تفسـیرهایش از قصـص قـرآن بـه صحـرای البیوضـة18 مـی رود تـا بـا 
الفاظـی کـه ردایـی بـر تـن آن هـا می کنـد کـه نمی پوشاندشـان و بـرای فهمـش از الفاظ 
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قـرآن لباسـی از غـرب بـه تـن این الفـاظ می کند که بـه اندازۀ آن ها نیسـت. بدیـن روی با 
خلـق و جعـل در قصـۀ آدم در معضـل و تنگنایـی گرفتـار آمده اسـت. هم چنیـن منکر این 
شـده کـه نـوح(ع) فرزندانـی داشـته و این کـه پسـر نوح کـه وی «یـا بنی» خطابـش کرده، 
پسـر نوح نبوده، بلکه پسـر نامشـروع همسـرش بوده که قـرآن بر گمراهـی او تصریح کرده 
و درنتیجـه پسـرخواندگی اش را حـرام دانسـته  و کارهـای زشـت او را بیان نموده اسـت. در 
قصـۀ یوسـف می گویـد کـه زلیخا کـه او را به پسـری گرفته بـود، فریبـش داد و به یکدیگر 

توجـه شـدند. ایـن موضـوع را محمد شـحرور نیز پذیرفته اسـت.
حـاج حمـد دربـارۀ ابراهیم(ع) نیـز می گوید که طبیعـت عقلی و ذهنیـت ابراهیم، وی 
را دچـار توهـم کـرده که خداونـد متعـال از او قربانی کردن فرزنـدش را می خواهـد، زیرا به 
همیـن  دلیـل بـا صورت اشـیا تعامل مسـتقیم دارد نه بـا نمادگری  اشـیا. این را آشـکارا در 
آیاتـی مشـاهده می کنیـم کـه با آن هـا دربارۀ شـمس و قمر و برآمدنشـان سـخن می گوید 
و هنگامـی کـه دچار نقص و کاسـتی می شـوند، از آن هـا روی برمی گرداند تـا خداوند یکتا 

را کشـف کند.
اگـر حـاج حمـد بـر این باور اسـت کـه انباشـتگی معرفتـی ابراهیـم(ع) همـان چیزی 
اسـت کـه او را در چرخـه ای از شـبهات گرفتار کـرده، بنابراین رؤیایش خـواب بوده و وحی 
چیـزی جـز بیداری و هوشـیاری نیسـت. بدین ترتیب برای حاج حمد خوشـایند اسـت که 
دربـارۀ پیامبـران، یکـی پـس از دیگـری، قلم بزند، نـه برپایۀ بینش و علمی بلکه بر سـبیل 

مخالفت کن تا شـناخته شـوی.
برای این که پاسخ حاج حمد را بدهیم ناچاریم چند موضوع را بیان کنیم:

1. انکار سنت نبوی او را در لغزش گاه هایی گرفتار کرده که پایان خوشی ندارد؛
2. عـدم هضـم مسـائل علـم کالم او را به ایـن ورطه افکنـده که عدم عصمـت انبیا(ع) 

را ابـراز کند؛
3. جهـل یـا جهـل آگاهانـه دربارۀ بسـیاری از مسـائل علوم قـرآن کـه مهم ترین آن ها 

«شـیوه های وحـی» و «معجزه» اسـت.
رکـن اصلـی در نقـد حـاج حمد همان چیزی اسـت که به وسـیلۀ آن با محمد شـحرور 
ُسـوُل َفُخـُذوُه َو َمـا نََهاُکـْم َعْنُه  را آغـاز کردیـم، و فرمـودۀ خداونـد متعـال: «َوَمـا آتَاُکـُم الرَّ
َفانَْتُهـوا» (الحشـر: 7) (و آن چـه را فرسـتاده [او] بـه شـما داد آن را بگیریـد و از آن چه شـما 
را بـاز داشـت بـاز ایسـتید). ایـن آیـه بـه سـنت نبـوی در قبـول و اخـذ آن حجـت بزرگی 
بخشیده اسـت. نمی تـوان فقـط بـه قـرآن اکتفـا کـرد. زیـرا عقـل از بیـان و تفسـیر آیاتش 
ناتـوان اسـت. بعـد از ایـن حجـت بـزرگ، بـا حـاج حمـد بازمی گردیـم تـا ببینیـم که وی 
آشـکارا بـر عـدم فهـم عصمـت انبیـا، به ویـژه هنـگام بحثـش دربـارۀ یوسـف(ع)، تصریـح 
می کنـد؛ زمانـی کـه زن عزیـز مصـر او را فریفـت و او از گنـاه گریخـت. قصـۀ یوسـف از 
قصه هـای عاشـقانه و دل دادگی اسـت که قرآن به شـکل بسـیار پوشـیده همـراه با توصیف 
دقیـق و بیـان نجیبانـه بـدان پرداخته اسـت. ایـن قصـه بـا صحنـۀ زیـر آغـاز می شـود: «َو 

قصه هاى قرآنى
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جستار

 ِ َِّتـی ُهـَو فِـی بَْیِتَهـا َعـْن نَْفِسـِه َو َغلََّقـِت اْألَبْـَواَب َو َقالَْت َهْیَت لَـَک َقاَل َمَعـاَذ اهللاَّ َراَوَدتْـُه ال
الُِمـوَن» (یوسـف: 23) (و آن [بانـو] کـه وی در  ُه َال یُْفلِـُح الظَّ ـَّ ی أَْحَسـَن َمْثـَواَی إِن ُه َربـِّ ـَّ إِن
خانـه اش بـود خواسـت از او کام گیـرد و درهـا را [پیاپـی] چفت کـرد و گفت بیا کـه از آِن 
تـوام [یوسـف] گفـت پنـاه بـر خـدا او آقـای من اسـت به من جـای نیکـو داده اسـت قطعاً 
سـتمکاران رسـتگار نمی  شـوند). کلمـۀ «راود» در زبان عربـی برای بیان نیاز همـراه با اصرار 
شـدید بـه کار مـی رود و همسـر عزیز اصرار داشـت که یوسـف دعـوت او را بپذیـرد، اما این 
اصـرار چگونـه بـود؟ و حـال و روز زن عزیـز در آن روز چطور بود؟ قـرآن از جملگی این ها و 
غیـر آن به دلیـل رعایـت بیان نجیبانه روی برگردانده اسـت. سـپس این تعبیر قـرآن: «التی 
هـو فـی بیتهـا» نشـان دهندۀ میـزان سـلطۀ زن عزیز اسـت کـه درها را بسـته و با یوسـف 
تنهـا شـده و حتـی او را بـا تعبیر «هیت لک» به سـوی خویـش فراخوانده اسـت. این صحنه 
در اوج صحنه هـای احساسـی و عاطفـی قـرار دارد بـا عبارتـی کـه بسـیار تلخیـص و کوتاه 
شـده و بـا بیانـی کـه صحنه هـای ملکۀ افسـون گر را که خود را تسـلیم یوسـف کـرده بود، 

برمـال نساخته اسـت. عالمـه طباطبائـی این صحنـه را چگونـه تصویر کرده اسـت:
«یوسـف(ع) در آن روز مـردی در عنفـوان جوانی و در بحبوحۀ غـرور بوده، و معموالً در 
ایـن سـنین غریـزۀ جنسـی و شـهوت و شـبق به نهایـت درجۀ جـوش و خروش می رسـد، 
از سـوی دیگـر جوانـی زیبـا و در زیبایـی بدیع بـوده به طوری که عقـل و دل هـر بیننده را 
مدهـوش می کـرده، و عادتـاً جمـال و مالحـت، صاحبـش را به سـوی هوی و هوس سـوق 

می دهد.
از سـوی دیگـر یوسـف(ع) در دربـار سـلطنتی عزیـز غـرق در نـاز و نعمـت، و دارای 
موقعیتـی حسـاس بـود، و ایـن نیـز یکی از اسـبابی اسـت کـه هر کسـی را به هوسـرانی و 
عیـش و نـوش وامـی دارد. از سـوی چهـارم ملکـۀ مصر هـم در محیـط خود جوانـی رعنا و 
دارای جمالـی فوق العـاده بـود ، چـون عادتـاً حـرم سـالطین و بـزرگان هـر محیطی نخبۀ 

زیبایـان آن محیطند.
عالوه بـر ایـن، به طـور مسـلم وسـائل آرایشـی در اختیار داشـته که هر بیننـده را خیره 
می سـاخته، و چنین بانویی عاشـق و واله و شـیدای چنین جوانی شده اسـت. آری، کسـی 
بـه یوسـف دل بسـته کـه صدهـا خرمـن دل در دام زیبایی اوسـت، از این هم کـه بگذریم 
سـوابق بسـیاری از محبت و احترام و پذیرایی نسـبت به یوسـف دارد، و این سـوابق کافی 

اسـت کـه وی را در برابر خواهـش خاضع کند.
از سـوی دیگـر وقتـی چنیـن ماه پـاره ای خودش پیشـنهاد کنـد، بلکه متعرض انسـان 
شـود خویشـتن داری در آن موقـع بسـیار دشـوارتر اسـت. و او مدت هاسـت کـه متعـرض 
یوسـف شـده و نهایـت درجۀ قـدرت خود را در ربـودن دل وی به کار بـرده، صدها رقم غنج 
و دالل کـرده، بلکـه اصـرار ورزیده، التماس کرده، او را به سـوی خود کشـیده، پیراهنش را 

پـاره کـرده و بـا ایـن همه کشـش صبرکردن از طاقت بشـر بیرون اسـت.
از سـوی دیگـر از ناحیـۀ عزیـز هـم هیـچ مانعـی متصور نبـوده، زیـرا عزیز هیـچ گاه از 
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دسـتورهای همسـرش سـر نتابیده، و برخالف سـلیقه و رأی او کاری نکرده و اصًال یوسـف 
را بـه او اختصـاص داده و او را بـه تربیتـش گماشـته، و اینـک هـر دو در یـک قصـر زیبا از 
کاخ هـای سـلطنتی و دارای مناظـر و چشـم افکن هایی خـرم به سـر می برنـد کـه خود یک 

انگیـزۀ قـوی اسـت که سـاکنان را بر عیـش و شـهوت وابدارد.
در ایـن قصـر خلـوت اتاق هایی تودرتـو قرار دارد و داسـتان تعرض عزیزه به یوسـف در 
اتاقـی اتفـاق افتـاده که تـا فضـای آزاد درهای متعددی حائل اسـت که همه بـا طرح قبلی 
محکـم بسـته شـده و پرده هـا از هر سـو افتـاده و حتـی کوچک تریـن روزنـه هم بـه بیرون 
نمانـده، و دیگـر هیـچ احتمـال خطری در میان نیسـت. از سـوی دیگر دسـت رد به سـینۀ 
چنیـن بانویـی زدن نیـز خالی از اشـکال نیسـت، چون او جـای عذر باقی نگذاشـته، آن چه 

وسـائل پرده پوشـی تصور شـود به کار برده اسـت.
عالوه بـر ایـن، مخالطـت یوسـف بـا او بـرای یک بـار نیسـت، بلکـه مخالطـت امـروزش 
کلیـد یـک زندگـی گـوارای طوالنـی اسـت. او می توانسـت بـا برقـراری رابطه و معاشـقه با 

عزیـزه بـه بسـیاری از آرزوهـای زندگـی از قبیـل سـلطنت، عـزت و ثروت برسـد. 
پـس همـۀ این هایـی کـه گفتـه شـد امـوری تکان دهنـده بودند کـه هریـک به تنهایی 
کـوه را از جـای می کنـد و سـنگ سـخت را آب می کند و هیـچ مانعی هم تصـور نمی رفت 
کـه در بیـن باشـد که بتواند در چنین شـرایطی جلوگیر شـود. چون چنـد مالحظه ممکن 

بـود کـه در کار بیاید و جلوگیر شـود:
نخست این که ترس از این که قضیه فاش شود و در دهن ها بیفتد؛

دوم این که به حیثیت خانوادگی یوسف بربخورد؛
سوم این که این عمل خیانتی نسبت به عزیز بود؛

امـا مسـألۀ فاش شـدن قضیه کـه ما قبًال روشـن کردیم که یوسـف کامـًال از این جهت 
ایمـن بـوده، و بـه فرضـی که گوشـه ای از آن هم از پرده بیـرون می افتاد برای یک پادشـاه، 
تفسـیر و تأویل کـردن آن آسـان بـود، هم چنان کـه بعـد از فاش شـدن مراودۀ همسـرش با 
یوسـف همیـن تأویـل را کـرد و آب هـم از آب تـکان نخـورد. آری، همسـرش آن چنان در 
او نفـوذ داشـت کـه خیلـی زود راضی اش نمـود و به کمترین مؤاخـذه ای برنخـورد، بلکه با 

وارونه کـردن حقیقـت مؤاخـذه را متوجه یوسـف نمـود و به زندانـش انداخت.
امـا مسـألۀ حیثیـت خانوادگـی یوسـف آن هـم مانـع نبـود، زیـرا اگـر مسـألۀ حیثیت 
می توانسـت چنیـن اثـری را داشـته باشـد چـرا در برادران یوسـف اثری نداشـت و ایشـان 
را از جنایتـی کـه خیلـی بزرگ تـر از زنـا بـود جلوگیر نشـد، با این که ایشـان هـم فرزندان 
ابراهیـم و اسـحاق و یعقـوب بودنـد، و در این جهـت هیـچ فرقـی با یوسـف نداشـتند؟ ولی 
می بینیم که حیثیت و شـرافت خانوادگی مانع از برادرکشـی ایشـان نشـد، نخست تصمیم 
قطعـی گرفتنـد او را بکشـند، سـپس نـه به خاطـر شـرافت خانوادگـی بلکه بـه مالحظاتی 
دیگـر او را در چـاه انداختـه، و چـون بـردگان در معرض فروشـش درآوردنـد، و دل یعقوب 

پیغمبـر را داغـدار او کردنـد، آن چنان کـه از شـدت گریه نابینا شـد.

قصه هاى قرآنى
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امـا مسـألۀ خیانـت و حرمـت، آن نیز نمی توانسـت در چنین شـرایطی مانع شـود، زیرا 
حرمـت خیانـت یکی از احـکام و قوانین اجتماعی و به خاطر آثار سـوء آن و مجازاتی اسـت 
کـه در دنبـال دارد، و معلـوم اسـت کـه چنیـن قانونی تـا آن جا احتـرام دارد کـه در صورت 

ارتـکاب پای مجـازات به میـان آید.
خالصـه، انسـان در تحت سـلطۀ قوای مجریـۀ اجتماع و حکومت عادل باشـد، و اما اگر 
قـوۀ مجریـه از خیانتی غفلت داشـته باشـد و یا اصًال از آن خبردار نباشـد، و یـا اگر خبردار 
شـد از عدالـت چشم پوشـی نمایـد و یـا مرتکـب مجـرم از تحـت سـلطۀ آن بیرون شـودـ  

بـه زودی خواهیـم گفـت کـهـ  دیگر هیچ اثـری بـرای این گونه قوانیـن نمی ماند.
بنابرایـن، یوسـف هیـچ مانعـی کـه جلوگیر نفسـش شـود، و بر ایـن همـه عوامل قوی 
بچربـد نداشـته مگـر اصـل توحیـد، یعنـی ایمـان بـه خـدا، یـا به تعبیـری دیگـر محبـت 
االهـی ای کـه وجـود او را پـر و قلب او را مشـغول کرده بـود، و در دلش جایـی حتی به قدر 
یـک سرانگشـت برای غیر خدا خالی نگذاشـته بـود (الطباطبائـی، 1971: 11/ 137ـ138).

این یوسـف اسـت. اینان هم پیامبران اند؛ کسـانی که دل هایشـان سرشـار از عشـق به 
خداونـد (َعـّز و َجـّل) اسـت،  جایـی جز بـرای او در دل ها نیسـت و این حقیقتـاً اوج توحید 
اسـت. امـا بـرای برخـی از مفسـران و برخی کـه در خأل علمـی زندگی می کنند خوشـایند 
اسـت کـه برپـایۀ تصـادف و اتفـاق دربـارۀ پیامبرانی بنویسـند کـه خداوند متعـال آنان را 

برگزیـده و پـاک و منزه ساخته اسـت.
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6. PROJECTION 

7. منطقـة الفـراغ به معنـای قلمـروی از دیـن اسـت کـه حکم شـرعی معینـی ندارد. بـر طبق نظریـه منطقة 
الفـراغ، دیـن به حاکم اسـالمی اجازه داده اسـت تا در برخی مسـائل اجتماعـی، با درنظرگرفتـن ضوابطی و با 
توجـه بـه نیازهـای هـر زمـان، حکم و قانـون وضع کنـد. محمدباقر صـدر این نظریـه را مطرح کرده اسـت. او 

در کتـاب اقتصادنـا، مکتـب اقتصادی اسـالم را به دو بخش تقسـیم کرده اسـت:
ـ بخشی که اسالم، احکام و قوانین آن را به صورت مشّخص، وضع کرده و تغییر و تبدیلی در آن راه ندارد.

ـ بخشـی که وظیفه تشـریع قانون در آن، بر عهده دولت اسـالمی گذاشته شده اسـت و او باید با درنظرگرفتن 
نیازهای هر زمان، حکم و قانون وضع کند (به نقل از ویکی شـیعه،  http://fa.wikishia.net) ـ م.

8. صاحب القریة الخاویة.
9. Fuat Sezgin.
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پروفسور ترک تبار و پژوهشگر تاریخ عربی و اسالمی.
10. George Freytag

11. Gotthelf Bergstrasser

12. Heller Bernát 

13. Ignaz Goldziher 

14. Friedrich Schwally

15. D. S. Margoliouth 

16. Horovitz, Josef 

17. Paul Casanova

18. صحرایی در شمال خرطوم، پایتخت سودان، و محل تولد حاج حمد است.
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چکیده
یکـی از اعمالـی کـه مسـلمانان در مـاه مبـارک رمضـان انجـام می دهند، گرامی داشـت نـزول قرآن 
مجیـد بـر حضـرت محمـد(ص) اسـت. در پاییـز سـال 2005 (4 اکتبـر تـا 2 نوامبـر) مصـادف بـا 
مـاه رمضـان سـال 1425ق، کتابخانـۀ بـورک3 دانشـگاه کلمبیـا، برخـی از قرآن هـای مخـزن خود 
را در معـرض دیـد عمـوم گذاشـت تـا نگرش هـای اسـالمی متأثـر از این کتاب هـا را مـورد تأکید و 
دسترسـی خواننـدگان و پژوهش گـران را امکان پذیـر سـازد. از زمانی کـه کتابخانـۀ بـورک به عنـوان 
یـک مجموعـۀ پژوهشـی پروتسـتان بنیاد نهاده شـد، مطالعـۀ علوم اسـالمی عموماً ارتباطـی با این 
مرکـز نداشته اسـت. امـا مجموعـۀ کوچک نسـخه های خطـِی خـاور نزدیـِک آن که شـامل 5 قرآن 
بـوده نشـان دهندۀ سـنت های زیبایی شناسـِی منطقـه اِی قرآن هـای ُمذّهـِب بیـن قـرون سـیزده تا 
نوزدهـم میـالدی اسـت کـه در نـوع خـود جالـب توجـه می نمایـد. عالوه بـر ایـن، کتابخانـۀ بورک 
دربردارنـدۀ بسـیاری از قرآن هـای آغازیـِن منتشرشـده در اوایل عصر مدرنیزه شـدن اروپا نیز هسـت 
کـه ایـن اسـناد چگونگـی ترجمۀ قـرآن از زبـان عربی به التین و سـپس بـه دیگر زبان هـای مادرِی 

اروپاییـاِن غیر مسـلمان را آشـکار می سـازد.

کلیدواژه
قرآن، نسخۀ چاپی، اروپا، اسالم، مسیحیت.
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جستار

1. مقدمه
1ـ1. زمینۀ تاریخی

از زمـان ظهـور اسـالم در قرن هفتم میالدی، مسـلمانان و مسـیحیان در اروپـا و خاور نزدیک 
در کنـار یکدیگـر می زیسـتند، امـا هنوز هـم اداراک آن ها نسـبت به هم به سـازگاری مطلوب 
نرسیده اسـت. در اروپـای قرون وسـطایی، مسـلمانان و مسـیحیان برای بسـط قلمـرو خود در 
اسـپانیا و جنـوب ایتالیـا همـواره در رقابـت بودنـد. این رویـه در اوایـل دورۀ مدرنیتـۀ اروپا در 
یونـان و اروپـای شـرقی یعنـی هنگامی که امپراتـوری عثمانی مکرراً شـهر ویـن در اتریش را 
محاصـره کـرده بـود، ادامـه داشـت. اما تا آغـاز قرن شـانزدهم، خـاور نزدیک تنهـا راه ورودی 
بـرای دسـت یابی بـه هنـد و چیـن به شـمار می رفـت تـا این کـه کنتـرل دریـای مدیترانـه و 
مزایـای تجـارت بـا سـرزمین های شـام به شـکل مؤثـری بـر اقتصـاد اروپـای مسـیحی تأثیر 

گذاشت.
در طـول قرن هـای هفتم و هشـتم میـالدی، نخبه هـای مسـلمان چارچوبی قانونـی برای 
امـور خـود ایجـاد کردنـد که به آن هـا اجازۀ هم زیسـتی جوامع مسـلمان، یهودی و مسـیحی 
در زیـر لـوای قوانین اسـالمی را صادر می کـرد. ازآن جاکه مسـلمانان به نزول تـورات و انجیل 
پیـش از قـرآن اذعان دارند، بدین سـبب یهودیان و مسـیحیان را جزو خدابـاوران و اهل کتاب 
به حسـاب می آورنـد. درنتیجـه جوامـع مسـلمان از آزادی عمـل قابل توجهـی در درجه بنـدی 
حقـوق اقلیـت و اعطـای آن بـه جمعیـت غیرمسـلمان خویـش، برخـوردار بودنـد. از طرفـی 
دیگـر در سراسـر قـرون وسـطی، مسـیحیان اروپایی، اسـالم را هم چـون یک آییـن مخالف با 
مسـیحیت می پنداشـتند، درحالی که در دوره ای تقبیح سازی مسیحیان در امپراتوری بیزانس، 
روسـیه و خـاور نزدیـک به شـکلی جـدی در جریان بوده اسـت. تنهـا در قرن هجدهـم بود که 
فلسـفۀ روشـنگری، مفاهیـم تحمل دینـی و اقتدار حکومتـی را، که دین را از شـهروندی جدا 
می سـاخت، بـه جریـان انداخـت. پس از آن نیـز در آغاز قـرن نوزدهم، ناپلئون بناپـارت قانون 
مدنـی فرانسـه را بـه تصویـب رسـانید و این کشـور تبدیل به اولیـن حکومت اروپایی شـد که 
تمـام حقـوق شـهروندی را، صرف نظـر از وابسـتگی های مذهبـی مـردم آن جامعـه، بـه آن ها 

اعطـا کرد.
قـرآن به لحـاظ جایـگاه، در مرکـز فرهنـگ کتاب هـای اسـالمی قـرار دارد. هنگامی کـه 
حکومـت امویـان، به عنوان نخسـتین سلسـلۀ اسـالمی در نیمـۀ دوم قرن هفتم میـالدی، در 
دمشـق پایه گذاری شـد، یک اقلیت مسـلمان بر یهودیان، مانویان، مسـیحیان و زرتشتیان در 
گسـترۀ جغرافیایی متصرفه ای از حکومت بیزانس و امپراتوری ساسـانی، حکمرانی می کردند. 
در طـی دو قـرن پـس از ایـن رویـداد، قـرآن از قالب و شـکل ویـژه ای برخوردار شـد یعنی در 
زمانـی کـه قـرآن نیـز همانند کتاب هـای آسـمانی دیگری ماننـد تـورات و انجیل بـه جایگاه 
ثابتـی در جهـان دسـت یافـت، طراحی و تذهیب نیز به سـاختار آن افزوده شـد. سـامان دهی 
متـن و برخـی از تذهیب هـای آن قرآن هـای اولیـه، هم چنـان در نسـخه های چاپـی جدیـد 
نیـز دیـده می شـود. ازایـن رو در 114 سـوره و سـی جزء قرآن شـاهد حضور عناصـر بصری و 
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قرآن در شرق و غرب: نسخه هاى خطى و چاپى

تذهیب هایـی در آغـاز سـوره ها، آیه هـا و نیـز در بخش هایـی همچـون (سـجده) هسـتیم. در 
ادامـه قرآن هایـی را خواهید دید تا مقایسـۀ بین مجامع اسـالمی و اقتباس از آن هـا در اروپای 

مسـیحی امکان پذیر شـود.

1ـ2. روابط مسلمانـ  مسیحی
638م: فتح اورشلیم توسط لشگریان اسالم؛ 

711م: سـقوط آخریـن پادشـاهی ویزگـوت4 و آغـاز حکمرانی مسـلمانان بر شـبه جزیره 
اسپانیا؛

1072م: نخستین حکومت تُرک در آناتولی تأسیس شد؛
1099م: فتح اورشلیم به واسطۀ نخستین جنگ صلیبی؛

1144م: سقوط شهر ادسا5 و شروع دومین جنگ صلیبی؛
1212م: اولین پیروزی قاطع ارتش مسیحیان در اسپانیا؛

1244م: صلیبیـون هنگامی که اورشـلیم دوباره توسـط ایوبیان فتح شـد، کنتـرل آن را از 
دسـت دادند؛

1453م: سقوط قسطنطنیه و پایان امپراتوری بیزانس؛
1492: سـقوط شـهر گرانـادا6، آخریـن قلمرو مسـلمانان در اسـپانیا، که منجر بـه اخراج 

یهودیان و مسـلمانان شـد؛
1492م: اولین سفر دریایی کریستف کلمب7 که به کشف قارۀ آمریکا انجامید؛ 

1498م، نـاوگان دریایـی واسـکودوگاما8 به شـهر کالیکوت9 هند واقـع در منطقه ماالبار10 
و بخش شـمالی ایالت کراال11 وارد شـد؛ 

1501م: سلسلۀ صفوی نخستین دولت شیعۀ دوازده امامی را در ایران بنیاد نهاد؛
1517م: حکومـت عثمانـی موفـق به تصرف سـوریه و مصر شـد و سـرزمین های مرکزی 
دنیـای عـرب را جـزو اسـتان های خـود قـرار داد. از ایـن پـس عثمانی ها و صفوی هـا صاحب 

مـرز مشـترکی در جنوب عراق شـدند؛ 
1529م: اولین محاصره شهر وین توسط عثمانی ها؛

1536م: فرانسوی ها حق امتیاز تجارت را از امپراتوری عثمانی کسب کردند؛
1581م: بریتانیایی ها حق امتیاز تجارت را از امپراتوری عثمانی کسب کردند؛

1601م: کمپانی هند شرقی فعالیت هایش را در هند آغاز کرد؛
1612م: هلندی ها حق امتیاز تجارت را از امپراتوری عثمانی کسب کردند؛

1699م: انعقـاد معاهـدۀ صلـح کارلوتیز12 بین دولـت عثمانی و امپراتوری های بسـبورگ، 
لهسـتان و ونیـز. پـس از شکسـت عثمانی هـا در 1697م ایـن مسـأله آغازی بود بر فروپاشـی 

سیاسـی این امپراتـوری بزرگ؛
1798م: ارتـش فرانسـه، مصـر کـه از اسـتان های عثمانـی به شـمار می رفت را به اشـغال 
خـود درآورد تـا بدیـن منظـور بتوانـد از منافـع تجـاری خـود در مدیترانـه در برابـر رقیـب 
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بریتانیایـی خـود محافظـت کند.

1ـ3. از اصالحات تا انقالب ها
1455م: اولیـن انجیـل چاپـی توسـط یوهانـس گوتنبـرگ13 در شـهر ماینز14 آلمـان به چاپ 

رسید؛ 
1517م: مارتیـن لوتـر15 اعتراض نامه 95 ماده ای خود را در اعتراض و تقبیح زیاده روی های 

کرد؛ اعالم  پاپ 
1534م: قانون برتری که توسـط هنری هشـتم، پادشـاه انگلسـتان، صادر شـده بود سبب 
شـد تـا او خـود را رئیس کل کلیسـای این کشـور اعالم کنـد و پاپ را از این سـمت در قلمرو 

حکمرانـی خـود خلع نمایـد و مذهب این کشـور را از کاتولیک به پروتسـتان تغییر دهد؛ 
1538م: گویـالم پسـتل16، زبان شـناس و سیاسـتمدار فرانسـوی به عنوان رئیس کرسـی 

زبـان عربـی کالج سـلطنتی پاریس منصوب شـد؛ 
1598م: فرمـان نانـت کـه توسـط شـاه هنری چهـارم، پادشـاه فرانسـه، صادر شـده بود، 

حقـوق پروتسـتان های این کشـور را به رسـمیت شـناخت؛
1613م: تومـاس ارپنیـوس17 به عنـوان اولین اسـتاد کامل زبان عربی در دانشـگاه لیدن18 

هلند انتخاب شـد؛
1618م: آغاز جنگ سی ساله در اروپای شمالی؛

1636م: ادوارد پوکاک19 کرسی زبان عربی دانشگاه آکسفورد را کسب کرد؛ 
1649م: اعدام چارلز یکم، پادشاه انگلستان، درخالل دومین جنگ داخلی این کشور؛

1685م: سـرنگونی جیمـز دوم، آخرین پادشـاه وابسـته به کلیسـای کاتولیـک روم که بر 
بریتانیـا حکـم می راند؛

1755م: فاجعـۀ زلزلۀ شـهر لیسـبون پرتغال، مهم تریـن چالش معاصر بـرای ارائۀ تئوری 
«شـّر اخالقی»20 گوتفرید الیبنیتـس21 را فراهم آورد؛ 

1776م: اعـالم اسـتقالل ایـاالت متحـده آمریـکا توسـط سـیزده ایالت مستعمره نشـیِن 
درحـال جنـگ بـا بریتانیا؛

1789م: فتـح قلعـۀ باسـتیل22 در پاریـس کـه منجر به سـقوط سـلطنت و زمینه سـازی 
برای انقالب فرانسـه شـد؛

1794م: اعدام روبسـپیر23 سـبب پایان بخشـیدن به عصر وحشـت یا دوران تروری شد که 
پـس از انقـالب فرانسـه به وجـود آمـده بود. ایـن خون ریزی و خشـونت سـبب گفت وگوهایی 

در قـرن نوزدهـم شـد که به نقـش مذهب در یک جامعـۀ دموکراتیـک و آزاد می پرداخت؛ 
1804م: دولت فرانسـه قانون مدنی آن کشـور را تدوین کرد که نخسـتین قانون مدنی با 

تمام مزایای شـهروندی و بدون درنظرداشـتن وجوه مذهبی شـهروندان آن کشور بوده است.
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2. قرآن ها
2ـ1. نسخه های خطی

الـف) صفحـات آغازیـن ایـن نسـخۀ خطـی قـرن هجدهمـی (تصویـر1) شـاخصه های مهم 
قرآن هـای خطـی را بازتـاب می دهـد. دو صفحـۀ روبروی آن از تصاویری غنی تشـکیل شـده 
کـه ترکیبـی متقـارن را به وجـود آورده اسـت. صفحـات به شـکلی آینـه ای بـا حاشـیه هایی 
مطـّال و جداولـی بـرای متـن طراحـی شـده اند. صفحه آرایـی آن به حـدی دقیـق اسـت کـه 
حتـی چیدمـان دو سـورۀ فاتحـه و بقـره کـه روبـه روی هـم قـرار گرفته انـد، به گونه ای اسـت 
کـه هرکـدام در هفـت سـطر درون جدول هـای خـود تنظیم شـده اند. در سـنت نسـخه های 
اسـالمی در ابتـدای هـر سـوره به نـام و مکی و مدنی بودن آن سـوره اشـاره شده اسـت. در این 
نسـخۀ خطـی، نـام سـوره با رنگـی قرمـز و روی زمینـه ای طالیی بر بـاالی جدول متـن قرار 
گرفته اسـت. اگرچـه در ایـن سـرصفحه ها تعـداد آیه هـای آن سـوره نیـز می آیـد امـا در ایـن 

نسـخۀ خطـی اشـاره ای بـه تعـداد آیه ها نشده اسـت. 
ترقیمۀ این کتاب امضا دارد ولی محل نشـر نسـخه در آن مشـخص نشده اسـت. ترکیب 
متقـارن انتخاب شـده بـرای صفحـۀ آغـاز و ترجمـۀ فارسـی ای که در میان سـطور آمـده این 
گمـان را تقویـت می کنـد کـه احتماالً این نسـخه در هند تولید شـده باشـد. متـن این قرآن 
دوزبانـه بـوده و متـن عربـی ای که با خط نسـخ مشـکی نوشـته شـده به شـکل مشـخصی از 
ترجمـۀ فارسـی نسـتعلیقی که بـا مرکب قرمـز در میان سـطرها خوشنویسـی شـده، متمایز 
شده اسـت. بـا نگاهـی مختصـر به ترجمۀ فارسـی این قـرآن، دیـدگاه سـخت گیرانۀ برتربودن 
زبان عربی مشـهود می شـود. بااین حال تفاسـیری فارسـی از قرآن در نسـخه های خطی قرن 
دهـم و هم چنیـن ترجمه هایی فارسـی از آن نیز در میان نخسـتین ترجمه هـای قرآنی وجود 
دارد. نکتـه ای کـه در ترجمه هـای فارسـی میان سـطرِی قـرآن و زمـان متداول شـدن آن هـا 
وجـود دارد، خـود موضـوع بحثی جداگانه اسـت و شـایان ذکر اسـت که بیشـترین قرآن های 

خطـی عربـیـ  فارسـی باقی مانـده بعد از سـال 1500م نسـخه برداری شـده اند. 
ب) قدیمی تریـن قـرآن خطـی کـه در کتابخانـۀ بـورک نگهـداری می شـود، فاقـد تاریخ 
نشـر اسـت. امـا با مشـاهدۀ شـیوۀ تذهیـب آن می تـوان حـدس زد که احتمـاالً قبل از سـال 
1300م در منطقـه ای بیـن عـراق و ایـران نسـخه برداری شـده باشـد. دو بـرگ آغازیـن ایـن 
قـرآن از بیـن رفته اسـت و بعدهـا ایـن دو بـرگ در هنگام ترمیـم دوباره و با شـکلی متمایز به 
ایـن نسـخه افـزوده شـده، ولـی زمـان این افـزودن و ترمیم به درسـتی مشـخص نیسـت. این 
تفـاوت را می تـوان به وضـوح در تصویـر شـمارۀ دو مشـاهده کرد. صفحۀ سـمت چـپ مربوط 
بـه نسـخۀ اصلـی و صفحـۀ سـمت راسـت مربـوط بـه برگ هـای اضافه شـده به کتاب اسـت. 
جدول ُمذّهب اطراف متن صفحۀ سـمت چپ به شـکلی متقارن در صفحۀ سـمت راسـت آن 
تکـرار شده اسـت. متـن سـیاه رنگ صفحات الحاقـی از متن نسـخۀ اصلی کامالً متمایز اسـت 
و شـیوۀ خوشنویسـی آن مکتـب خوشنویسـی عثمانـی را متبـادر می سـازد. قرآن های خطی 
آسـیب دیده هم چـون نسـخه های آسـیب دیدۀ تـورات بـه حـال خـود رهـا نشـده اند. آن گونه 

قرآن در شرق و غرب: نسخه هاى خطى و چاپى
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کـه مسـلمانان اعتقـاد دارند قرآن کالم خداوند اسـت و نسـخه های خطی آسـیب دیده ای که 
امـکان ترمیـم نداشـتند، عمومـاً هم چـون طلسـم نامه ها و یا به شـکل تک بـرگ دوبـاره مورد 
اسـتفاده قـرار می گرفتنـد. عـالوه بر ایـن، تولید نسـخه های خطی کاری بسـیار سـخت بوده 
به طوری کـه ترمیـم یـک قـرآن خطـی به مراتـب مقـرون به صرفه تـر از آن بـود که نسـخه ای 

شـود. خریداری  جدید 
ج) در ایـن قـرآِن بـدون تاریـِخ هنـدی دو نـوع صفحـۀ آغاز تعبیه شده اسـت یکـی برای 
سـورۀ فاتحـه (تصویـر3) و دیگری برای سـورۀ بقره. در سـورۀ فاتحه متن به طـور برابر بین دو 
صفحـۀ روبـه روی هـم تقسـیم شده اسـت. بااین که رنگ و شـیوۀ تنظیـم جدول اطـراف متن 
ایـن اثـر بـا قرآن هندی ای که دارای ترجمۀ فارسـی میان سـطری بود و پیش تر معرفی شـد، 
تفاوت دارد اما نوع طراحی و تذهیب آن به شـکلی اسـت که سـبک هندی آن را بیشـتر به نظر 
می رسـاند. برای سـورۀ بقره نیز طراحی صفحه ارائه دهندۀ شـیوۀ شـاخص نسـخه های خطی 
اسـالمی اسـت. سـرلوح استفاده شـده در این صفحه حالتی بسـیار چشـم گیر دارد، اما ابرهای 
طالیـی استفاده شـده بیـن سـطرها و اسـلیمی های گل داری که در حاشـیه های جـداول قرار 

دارنـد، فرمـی کامل امـا غیرمتقارن در هـر دو صفحه را ایجـاد کرده اند.
د) شـیوۀ چینـش متن در ایـن قرآن خطِی قـرن هجدهمِی عثمانی، هماننـد قرآن مورد 
(الـف) کـه ذکـر آن رفـت، سـورۀ فاتحه در سـمت راسـت و سـورۀ بقره در سـمت چـپ قرار 
دارد (تصویـر4). نظـر بـه آن کـه نگـه داری ایـن نسـخه به خوبـی انجـام نگرفته اسـت، عناصر 
طالیی رنـگ تذهیـب آن حالتـی رنگ پریـده و متمایـل بـه سـبز دارنـد. در طراحـی ایـن دو 
صفحـه فرم هایـی گل دار بسـیار خودنمایـی می کننـد درحالی که عناصر هندسـی طراحی آن 
از اهمیـت کمتـری برخوردارنـد. ماننـد دیگـر قرآن های خطـی به نمایش درآمده، این نسـخه 
نیز یک مجلد جمع و جور اسـت که در آن هیچ نشـانۀ مشـخصی از ناشـر یا سـفارش دهنده 
به چشـم نمی خـورد. ایـن مشـاهدات نشـان می دهـد کـه بعـد از سـال 1500م نسـخه های 
ُمذّهـِب زیبایـی از قـرآن به وجـود آمدند که عمـدۀ آن هـا در کارگاه هایی تولید می شـدند که 
بـه کار تولیـد و تجارت کتاب هایی برای تودۀ مردم اشـتغال داشـتند. در بسـیاری از قرآن های 
عثمانـی، متـن قرآن با تفسـیری نیـز همراه شده اسـت. بااین کـه این قرآن یک نسـخۀ خطی 
عثمانـی اسـت امـا ترقیمۀ آن به زبـان عربی و نَه ترکِی عثمانی نوشـته شده اسـت. نوع خطی 
هـم کـه بـرای آن انتخـاب شـده، نسـخ دیوانی اسـت کـه در سـنت نامه نـگاری عثمانی جزو 

خطوط رسـمی اسـناد و دیـوان آن امپراتوری بوده اسـت.
ه) پـس از سـال 1800م هنگامی که تولید انبوه کتاب های اسـالمِی چاپـی در امپراتوری 
عثمانـی، مصـر، ایـران و هند بـه جریان افتاد، نسـخه های خطی ُمذّهِب زیبـای قرآن هم چون 
کاالیـی بـاارزش در چرخـۀ بـازار کتـاب باقی ماند زیـرا تولید کتـاب چاپی تمام رنگـِی ُمذّهب 
گـران و از نظـر تکنیکـی عمـًال غیرممکـن بـود. صفحـات آغازیـن این قـرآن عثمانـی از بین 
رفتـه اسـت اما انجامـۀ ُمذّهِب چشـم نواز آن (تصویر5) به نوعی می تواند نشـان دهندۀ نفاسـت 
صفحـات آغازیـِن ناپدیدشـدۀ آن نیز باشـد. هماننـد دیگر قرآن  عثمانی ذکرشـده، محـّرر در 
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انجامـه از خـط دیوانـی اسـتفاده کـرده و در آن از بانـی نشـر یـا محـل نشـر نسـخه چیـزی 
نیاورده اسـت. عالئـم زیـادی کـه گواه بر اسـتفادۀ زیاد از این کتاب باشـد مشـاهده نمی شـود. 
بـرای مثـال گوشـه های صفحات عالمتی که سـبب رنگ پریدگِی در نتیجـۀ ورق زدِن صفحات 
باشـد به چشـم نمی آیـد. ازایـن رو می تـوان حـدس زد که این نسـخه بـرای مطالعـۀ روزانه یا 
آمـوزش نبـوده و تنهـا اثری ارزشـمند برای صاحب آن به شـمار می رفته اسـت. در این نسـخه 
تذهیـب کاربـردی آن به گونه هـای گل دار تغییر کرده و در آن نشـانی از نقوش اضافی و فرعی 

نمی شـود. دیده 
و) هجـده بـرگ از ایـن نسـخۀ بـدون تاریـخ بعـداً بـه آن الحـاق شده اسـت (تصویـر6). 
صفحـات اصلـی ایـن نسـخه بـا آیه هـای پایانـی سـورۀ التحریم آغـاز و با آغـاز سـورۀ الملک 
بـه پایـان می رسـد. شـایان توجـه اسـت کـه خط هـر دو صفحه هـای اصلـی و الحاقی، نسـخ 
عثمانـی اسـت امـا تفاوت هایـی بیـن آن هـا وجـود دارد. بـرای نمونه در شـیوۀ اجـرای حرف 
(ک) یـا در صفحـات الحاقی نوع نوشـتن قدری مسـتحکم و قدرت قلم خوشـنویس از کنترل 
باالیـی برخـوردار اسـت. صفحه هـای الحاقـی از شـیوۀ لی اوت نسـخۀ اصلـی پیـروی کرده اند 
و سـطرهای آن هـا بـه یک انـدازه و میـزان فضـای خالـی متـن نیـز شـبیه بـه هـم هسـتند. 
هرچندکـه در جزییـات صفحه آرایـی ماننـد برخی رنگ ها یا نقطه گذاری ها و شـروع سـوره ها 
انـدک تفاوت هایـی در آن هـا دیـده می شـود. عدم وجود برخـی عناصر تزیینی مانند سـرلوح، 
فرم هـای رنگـی و اسـلیمی در ایـن نسـخه کـه در قرآن هـای خطـی عثمانـِی سـوریه رایـج 
بـود، احتمـال تولیـد این نسـخه در ایـن منطقه مابیـن سـال های 1600 تـا 1800 را قوی تر 
می سـازد. بااین کـه در ایـن نسـخه هیـچ ترقیمـه یـا یادداشـت مالکیتی بـه عربی و یـا ترکی 
عثمانـی دیده نمی شـود، اما یک یادداشـت مالکیت به زبان انگلیسـی مربوط بـه قرن نوزدهم 

در آناتولـی در آن دیـده می شـود.

2ـ2. کتاب های چاپی
الـف) علی رغـم ارتباطـات گوناگونی که میان مسـلمانان و مسـیحیان در اروپا، شـمال آفریقا 
و سـرزمین های شـام برقـرار بـود، ترجمـۀ التینی که توسـط رابرت کتـون24 از قـرآن صورت 
گرفـت، تنهـا ترجمـۀ موجـود از یـک زبان اروپایی اسـت کـه تا میانـۀ قرن هفدهـم میالدی 
وجـود داشـت. پیتر مقـدس (1156ـ1092م)، راهب بزرگ فرانسـوی، به کتـون و همکارانش 
سـفارش ترجمـۀ مجموعه کتاب هایی وابسـته بـه علوم الهی از جمله قـرآن را داده بـود تا به او 
امـکان فراهم آوری منابعی را بدهد تا بتواند به آسـانی به تکذیب اسـالم بپـردازد. این مجموعه 
کتاب هـا به شـکل گسـترده ای در قالب نسـخ خطی انتشـار یافتنـد و در سـال 1543م قرآنی 
کـه توسـط رابـرت کتـون ترجمه شـده بـود، در دو قالب متمایـز از هم به چاپ رسـیدند. این 
نسـخۀ چاپـی (تصویـر7) زیرنظر سیاسـت مدار و شرق شـناس کاتولیـک، یوهان آلبـرت فون 
ویدمنسـتر25 (1557ـ1506م)، تصحیح و بررسـی مجدد شـد. او پس از تحصیل علوم انسـانی 
در دانشـگاه های آلمـان و ایتالیـا، بیشـترین وقـت خـود را به یادگیـری زبان سـریانی گذراند 
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و امـروزه از او به عنـوان بنیادگـذار مطالعـات زبـان سـریانی در غـرب یـاد می شـود. ایـن زبان 
بسـیار به زبان آرامی، زبان مهمی که در دوران مسـیح در فلسـطین رایج بود، وابسـته اسـت 
و در اواخـر دوران باسـتان زبـان سـریانی به یک زبان مذهبی در بسـیاری از جوامع مسـیحِی 
عربی در آسـیای صغیر و خاورمیانه بدل گشـت. اما علی رغم آشـنایی ویدمنسـتر با زبان های 
سـامِی علـوم انسـانی، او مبنـای کار خـود را بر ترجمـۀ دقیقی که کتـون از قرآن انجـام داده 
بـود گذاشـت تا بدین وسـیله در مباحث و مشـاجره های علوم دینی ای کـه در عصر اصالحات 
به منظـور فاش سـازی مسـائل اسـالمی جـاری بـود نیـز مشـارکت داشـته باشـد. در ترجمـۀ 
قرآنـی کـه تحـت نظارت ویدمنسـتر به چاپ رسـید، تقسـیم بندی ای بـرای سـوره و آیه های 
قـرآن در نظـر گرفتـه نشده اسـت، زیراکه ترجمۀ کتـون از قـرآن، یک نـوع خالصه گویی بوده 
و ترجمـۀ ادبـی از آن صـورت نگرفته بوده اسـت. درنتیجـۀ تطابق ترجمۀ موجـز کتون با متن 
عربـی قرآن، سـبب شـد تا بعدها ویلیام بـدول26 (1632ـ1561م)، اسـتاد انگلیسـِی مطالعاِت 
زبـان عربـی، در سـال 1615م در شـهر لیدن و به منظور تقبیح اسـالم کتابـی را در رد تعالیم 

حضـرت محمد(ص) و زندگانـی و تعالیم ایشـان تألیف نماید.
ب) شـبه جزیره ایتالیـا بـدون شـک اولیـن مـکان در اروپـای مسـیحی بـود کـه بـرای 
نخسـتین بار در آن قرآنـی بـه زبان عربی چاپ و انتشـار یافت. کالن شـهرهای ایتالیـا از دوران 
قـرون وسـطی به شـکل گسـترده ای بـا سـرزمین های شـام و شـمال آفریقـا درحـال تجارت 
بودنـد، درحالی کـه کلیسـای کاتولیـک با وجـود تمـام اختالف نظـر و جزم اندیشـی ها، روابط 
نزدیـک خـود با کلیسـای نسـتوری27 و مونوفیزیتیسـم28 در خـاور نزدیک را حفظ کـرده بود. 
در اواخـر قرون وسـطی مسـیحیاِن عرب گرایش ویژه ای به دانشـگاه های ایتالیایـی پیدا کرده 
بودنـد. در ابتـدای قـرن شـانزدهم، چاپخانه هـای ایتالیایی اولیـن جایی بودند کـه دو کتاب با 
حـروف سـربِی عربـی را بـه چـاپ رسـانیده بودند و موفق شـدند در بیـن سـال های 1537 و 
1538م قرآنـی عربـی را در شـهر ونیـز چاپ و منتشـر سـازند. افزایش مداوم تولیـد کتاب در 
آغـاز مدرن شـدن اروپـا بـا تالش هـای فزایندۀ مقامات سـکوالر و مذهبـی همراه بـود تا بدین 
وسـیله بتواننـد سیسـتم  چـاپ و تجارت کتـاب را در کنترل خود داشـته باشـند، به طوری که 
تولیـد یـک قـرآن عربی هم چنـان با مشـکالت عدیـده ای مواجه بـود. اروپای قـرن هفدهمی 
غـرق در جنگ هـای مذهبـی بـود و امپراتوری هـای عثمانـی و صفـوی نیز از قـدرت مخالفاِن 
مسـلمان خود واهمه داشـتند. لودویکیو مراچی29 (1700ـ1612م)، کشـیش و شرق شـناش 
ایتالیایـی، بـرای چندیـن دهـه بـر روی یک نسـخۀ قـرآِن عربـی ای کـه داشـت، کار کرد که 
انتشـار ماحصل آن، شـدیداً مورد درخواسـت عرب شناسـان هم دورۀ او بوده اسـت. هنگامی که 
ایـن قـرآن بـا متن عربـی و ترجمه و تفاسـیر التین چاپ شـد (تصویر8)، مراچی در واپسـین 
سـال عمـر خویش به سـر می برد و کتاب را به یاد پاپ ایننوسـنت یازدهـم30 (1689ـ1611م)، 
کـه در سـال 1676م به عنـوان پـاپ انتخاب شـده بـود، تقدیم کرد. این پاپ کسـی اسـت که 
کمک هـای مالـی بسـیاری را درجهـت اتحـاد نظامـی لهسـتان و اتریـش انجـام داده بـود تـا 
محاصـرۀ شـهر ویـن را در 1683م بـه پایان برسـانند. در متـن عربی که مراچـی در این قرآن 
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ارایه داده، پُرواضح اسـت که این امر با هماهنگی با مجامع اسـالمی، برای صحت و سـقم آن، 
صـورت پذیرفته اسـت. زیـرا تمـام عناصر سـرصفحه های یک سـوره از جمله نام سـوره، محل 
نـزول و تعـداد آیه هـای آن و هم چنین تقسـیم بندی قرآن در 30 جزء به درسـتی انجام گرفته 
بـود. ایـن کتـاب منحصربه فـرد کـه در دو جلد انتشـار یافته بود به همـراه قـرآن31 دیگری که 
اندکی پیش از آن به سـال 1649م در هامبورگ توسـط آبراهام هینکلمن32 (1695ـ1652م) 
چـاپ شـده بـود، از معتبرتریـن منابـع در ایـن حـوزه و در اروپای مسـیحی بود تـا این که در 
حـدود سـال 1830م گوسـتاو فلـوگل33 (1870ـ1802م) قـرآن جدیدی را به چاپ رسـانید. 
در اروپـای قـرن هفـده و هجـده میالدی تقاضای بسـیار و قابل توجهی بـرای قرآن هایی وجود 
داشـت کـه به لحـاظ اقتصـادی مقـرون بـه صرفـه و از نظر علمـی و پژوهشـی پُربار بودنـد. در 
سـال 1703م در شـهر نورنبرگ آلمـان، دیوید نرتـر34 (1726ـ1649م)، الهی داِن پروتسـتان، 
در کتـاب خـود بـا عنـوان Neu eröffnete Mahometanische Moschea نسـخۀ آلمانی 
ترجمـۀ التیـِن مراچـی را نیـز آورد کـه به شـکل یـک جـزوۀ کوچکـی چـاپ شـد. هم چنین 
دیگر الهی داِن پروتسـتان، کریسـتین رینسـیوس35 (1752ـ1668م) نیز در سـال 1721م در 
شـهر الیپزیـک نسـخۀ ترجمـۀ التیـِن مراچـی را دوبـاره بازبینـی کـرد و آن را تحـت عنـوان 
Mohammedis filii Abdaliæ pseudo-prophetæ fides islamitica بـه چاپ رسـانید.
ج) تمـام مجموعـه کتاب هـا و منابـع عربـی ای کـه توسـط پیتـر مقـدس بـرای ترجمـه 
سـفارش داده شـده بود، توسـط محقق پروتسـتان تئودور بیبلیاندر36 ( حدود 1564ـ1504م) 
بـرای چـاپ آماده سـازی شـدند. روشـنفکران در دوران اصالحـات اروپا، توجه ویژه به اسـالم، 
کـه یـک دیـن توحیدی پس از یهودیت و مسـیحیت بـود، را در دسـتور کار خود قـرار دادند. 
ایـن مسـأله را بایـد همچـون نمونۀ غیر اروپایی از بدعت های مسـیحی ای دانسـت کـه در آن 
دوره اجـازه داد تـا معـارف خداشناسـی مسـیحیت ارتدوکـس، مسـتقل از درگیری های میان 
کلیسـای کاتولیـک و مکتـب تازه تأسـیس پروتسـتان، به راه خـود ادامه دهد. اهمیت اسـالم 
در گفتمـان عصـر اصالحـات اروپـا سـبب شـد تـا پژوهش گـران و بانیان نشـر دوبـاره درگیر 
چـاپ نسـخه ای از ترجمـۀ التیِن قـرآِن رابرت کتون (1543م) شـوند. در شـهر نورنبرگ و در 
همـان سـال و همان چاپخانـه ای که قرآن ویدمنسـتر را چاپ کرده بود، کتـاب درباره گردش 
افـالک آسـمانی نیـکالس کوپرنیک37 (1543ـ1473م) را نیز منتشـر سـاخت. در شـهر بازل 
سـوییس نیـز فیلیـپ مالنشـتن (1560ـ1497م) یکی دیگر از کتاب های سـفارش داده شـده 
توسـط پیتـر مقدس و آماده شـده توسـط بیبلیانـدر بـا نـام Praemonitio ad lectorem را 
منتشـر سـاخت و ایـن اثـر در چاپخانه ای چاپ شـد که پیشـتر در حـدود همان سـال اولین 
نسـخه از کتـاب De humani corporis fabrica اثر آندرئاس وزالیـوس (1564ـ1514م) را 

چاپ کـرده بود. 
قرآن هایـی کـه توسـط بیبلیانـدر چاپ شـدند، تفاوت کامـًال آشـکاری با قرآنـی که قبًال 
 Azoara) توسـط ویدمنسـتر منتشـر شـده بـود، داشـتند. به عنـوان مثـال متن سـورۀ بقـره
prima) بـه سـه شـکل متفـاوت از هـم ارائـه شده اسـت (تصویـر9): نخسـت ترجمـۀ رابرت 
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کتون، دوم تفسـیری بسـیار عالی از سـوره که توسط مترجمی ناشـناس صورت گرفته و سوم 
ترجمـه ای که توسـط یک کشـیش کاتولیک بـا نام گویـالم پاسـتل38 (1581ـ1510م) انجام 
شـده بـود. بیبلیانـدر و پاسـتل به عنوان اولین اسـتادان زبـان عربی در کالج سـلطنتی پاریس 
به شـمار می رونـد. مطالعـاِت انجیل شناسـِی تطبیقی که توسـط بیبلیانـدر قبالً انجـام گرفته 
بـود، در ترجمـۀ قرآنـی او بـه نـوع دیگری خـود را بـروز داد. جایـگاه قرآن به سـبب اعتقاد به 
نـزول آن از طـرف پـروردگار یکتا به گونه ای اسـت که در جوامع اسـالمی قوانین بشـری را نیز 
براسـاس آن صـادر می کننـد. حـروف M بزرگـی که در ابتدای این سـوره مشـاهده می شـود 
نشـان دهندۀ سـربازی مسـلح با جنگ افزارهـای نبرد بوده که بـا توجه به نبردهای اسـالمی و 

مدارکـی کـه به دسـت آمده، نظامیـاِن عثمانِی جنوب شـرق اروپـا را تداعی می سـازد. 
د) تومـاس ارپنیوس (1624ـ1548م) نخسـتین عرب شـناس برجسـتۀ اروپایی و اسـتاد 
مطالعـات زبـان عربـی دانشـگاه لیـدن بـود کـه تعـداد زیادی کتـاب دوزبانـه با متـن عربی و 
ترجمـۀ التین منتشـر سـاخت تـا نیاز روزافزون منابع آموزشـی زبـان عربی در اروپـا را مرتفع 
سـازد. تصمیم او بر اسـتفاده از سـورۀ یوسـف، که نمونۀ اسـالمی داسـتان «یوسـف و همسـر 
پوتیفـار» در منابـع عبـری اسـت، بـرای ایـن کتـاب (تصویـر10) کـه به نوعی کتـاب آموزش 
زبـان عربـی نیـز بـود، یـک انتخـاب کارکردگرایانه به شـمار می رفـت. زیراکـه دانشـجویان او 
پیشـتر ایـن داسـتان را در صفحات 50ـ  37 از نخسـتین بخش از کتاب مقـدس عبری با نام 
«ِسـفر پیدایـش» مطالعـه کرده بودنـد. مطالعات قرآنـی از زاویۀ پژوهش های وابسـته به کتاب 
مقـدس، نه تنهـا بازتاب دهندۀ ادراک سـنتی از اسـالم به عنـوان یک بدعـت در باورها به آیین 
مسـیحیت به حسـاب می آمـد، بلکـه ایـن نوع نگـرش و انگیـزۀ زیاد بـرای پرداختن بـه قرآن 
نشـان دهندۀ فقـدان منابـع عربـی موردنیاز بـرای تحقیقات در حوزۀ اسـالم و قرآن محسـوب 
می شـد. ارپنیـوس سـورۀ یوسـف را بـا مقدمـه ای بـا حـروف عربی که به شـکل متمایـزی در 
صفحـۀ عنـوان آن بـه چشـم می آید، آغـاز کرده اسـت. بخش دوم ایـن کتاب متـن عربی این 
سـوره به همـراه ترجمـۀ التیـن ارپنیـوس و نسـخۀ بازبینی شـده ای از ترجمۀ قرآنی اسـت که 
بیبلیانـدر از روی ترجمـۀ التیـن رابـرت کتون انجـام داده، ادامـه می یابد. در بخش سـوم این 
کتـاب، ارپنیـوس ترجمـۀ کتـون را مورد بحـث قـرار داده و ویژگی هـای گرامـری متن عربی 
را تحلیـل کرده اسـت. هماننـد دیگـر کتاب هـای چاپِی عربـِی آغاز قـرن هفدهم میـالدی در 
 André du Ryer, Rudimenta grammatices linguæ Turcicæ, :اروپا (هم چـون
Paris: Vitray, 1630)، کتـاب آموزشـی عربـی ای کـه ارپنیـوس از سـورۀ یوسـف تدویـن 
کـرده بـود ماننـد نسـخه های خطـی عربی، از سـمت راسـت شـروع می شـد. بخـش گرامری 

انتهـای کتـاب نیـز بـا کلمـۀ FINIS در پایین صفحۀ سـمت چـپ به پایان می رسـد.
ه) آنـدره دوریـه39 (حـدود 1660ـ1580م)، مترجـم، دیپلمات و شرق شـناس فرانسـوی، 
اولیـن کسـی اسـت که تمام قـرآن را به طور مسـتقیم از زبان عربی بـه یکـی از زبان های زنده 
و جـاری اروپایـی (فرانسـه) ترجمـه کرده اسـت. تمـام قرآن هـای چاپی ترجمه شـده بـه زبان 
انگلیسـی کـه از ترجمـۀ فرانسـوی دوریـه اسـتفاده کـرده بودند، به سـرعت بـه پُرفروش ترین 
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کتاب هـا در میـان مخاطبان خود قرار گرفتند. این قرآن های ترجمۀ انگلیسـی، از قرن هفدهم 
تـا نوزدهـم میـالدی در آمریکای شـمالی تنها منبع مورد اسـتفاده بودند و به نوعی نخسـتین 
 Springfield,) .قـرآِن انگلیسـِی منتشرشـده در ایـاالت متحـده آمریـکا به شـمار مـی رود
Mass.: Henry Brewer for Isaiah Thomas, jun., 1806) هرچنـد کـه اکثـر 
قرآن های ترجمه شـدۀ انگلیسـِی با ارزشـی که توسـط جورج سـیل40 (حدود 1736ـ1696م) 
انتشـار یافتنـد از حـدود سـال 1730م در دسـترس همگان قـرار گرفتند. در حـال حاضر در 
کتابخانـۀ بـورک سـه نسـخه از ایـن ترجمـۀ انگلیسـی نگـه داری می شـود که همگـی تاریخ 
1649م را بـر خـود دارنـد یعنـی زمانی که کمپانـی الزویر41 ترجمۀ فرانسـوی قـرآن دوریه را 
در آمسـتردام هلنـد بازچـاپ کـرده بود. در شـروع متن این قـرآن، تمام سـوره ها بخش بندی 
شـده اند، ولـی در آن هـا اشـاره ای بـه تعـداد آیـات سـوره نشده اسـت. این شـیوۀ بخش بندی 
سـوره ها در ترجمۀ اقتباسـی انگلیسـی ای هم که از آن صورت پذیرفته به شـکل ویژه ای تکرار 
شده اسـت. دوریـۀ هـر سـورۀ قـرآن را به عنـوان یـک قطعۀ ادبـی در نظـر می گرفتـه و از این رو 

عناصـر اضافـی هم چـون اعـداد را حذف کرده اسـت.
الکسـاندر رز42 (1654ـ 1591م) کـه ایـن قـرآن را از فرانسـه بـه انگلیسـی ترجمـه کرده 
بـود (تصویـر11)، تمام یادداشـت های حاشـیه های دوریـه برای خواننـدگان خـود را، عیناً در 
ترجمـۀ خـود آورده اسـت. سـرصفحۀ ایـن سـوره ایـن گمـان را تقویت می کنـد کـه دوریه با 
شـناختی که نسـبت به متن اعتقادی و روحانی قرآن داشـت، دقت بسـیاری را صرف ترجمه 
و انتشـار آن کرده اسـت. براسـاس تعالیـم اسـالمی، سـوره های قـرآن یـا در شـهر مکـه یا در 
شـهر مدینـه بـر پیامبـر اسـالم نـازل شـده اند. امـا با این حـال دوریـه و مترجم انگلیسـی این 
قرآن، با نوشـتن کلمات «نوشته شـده در مکه» و «نوشـته شـده در مدینه» در ابتدای سـوره ها، 
کـه به طـور ضمنـی داللـت بر نقش انسـان در نوشـتن قـرآن دارد، سـعی بـر این داشـتند تا 
به گونـه ای جایـگاه متـن قرآن به عنـوان یک آفرینـش الهی را بـه چالش بکشـانند. آن چه که 
در صفحـۀ عنـوان قرآن هـای ترجمـه شـده ـ کـه در ادامه در بخـش کتاب شناسـی قرآن های 
ترجمـه خواهنـد آمدـ نوشته شـده نشـان می دهد کـه در قـرن هفدهم میالدی تصـور عموم 
اروپاییـان دربـارۀ اسـالم این گونه بوده اسـت کـه آن را دین حکومتی عثمانیان می پنداشـتند و 
مسـلمانان را نیـز مردمانـی از دیـار ترکیه. ازایـن رو حضرت محمد(ص) نیز پیامبـری از ترکیه 
بـوده کـه آن چـه بـر او وحی شـده را به زبـان عربـی نگاشته اسـت. می توان نتیجـه گرفت که 
نقـش امپراتـوری عثمانـی در دنیـای غـرب بدیـن شـکل بـوده که تـالش می کرده تـا چنین 
تعبیـری از اسـالم را درنظـر عامـۀ اروپاییـاِن ناآشـنا با اسـالم القا نمایـد و به نوعی بـرای آنان 

اقتـدار مذهبـِی حکومتـی بسـیار مهم تـر و فراتـر از تفاوت های قومـی و زبانی بوده اسـت.
و) جـورج سـیل، وکیـل دادگسـتری و شرق شـناس انگلیسـی، نخسـتین کسـی بود که 
توانسـت تمـام قـرآن را مسـتقیماً از زبان عربی به انگلیسـی ترجمـه کند و این اثـر او به عنوان 
یکـی از پُرفروش تریـن کتاب هـا در نـزد مخاطبـان انگلیسـی زبان او بـود. ترجمـۀ او تـا قـرن 
بیسـتم میـالدی چـاپ می شـد و بعـد از ایـن دوره و در میان تفاسـیر جدید انگلیسـی قرآن، 

قرآن در شرق و غرب: نسخه هاى خطى و چاپى
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جستار

همـواره از آن به عنـوان یکـی از منابـع اصلـی پژوهـش یـاد می شـد. صفحـۀ عنـوان اولیـن 
نسـخۀ ایـن قـرآن (تصویـر12)، چگونگـی ارائه این نسـخه توسـط سـیل و ناشـرش را شـرح 
می دهـد. عنـوان فرعـی کـه روی جلد آمـده: «عمومـاً قـرآِن محمد نامیده می شـود»، یـادآور 
نوعی اقتباس انگلیسـی از ترجمۀ دوریه اسـت که قرآن را منتسـب به پیامبر می دانسـت و نه 
پـروردگار. قـدرت ترجمـۀ او وقتی مشـخص می شـود که در روی جلد نوشـته شـده: «ترجمه 
شـده براسـاس شـرحیات مفسـران معتبر» که این مسـأله شـامل الهی دانان معروفی مسیحی 
هم چـون مراچـی و نویسـندگان مسـلمانی مانند ناصرالدیـن عبداهللا بیضاوی، نویسـنده یکی 
از معروف ترین تفاسـیر قرآنی در خاور نزدیک و جنوب آسـیا، می شـود. در قسـمتی از کتاب 
کـه در آن جـورج سـیل اثـرش را بـه جـان کارتـرت43 (1763ـ1690م)، سیاسـتمدار بانفـوذ 
انگلیسـی، تقدیـم کرده اسـت، این گونـه اذعـان می دارد کـه باآن که محمـد پیامبر نبـوده، اما 
به سـبب این که یک قانون گذار موفق که قوانین شـرعی اسـالمی را در شـبه جزیره عربسـتان 
بنیـاد نهاد، فردی قابل سـتایش اسـت. توماس جفرسـون44 (1826ـ1743م)، سـومین رئیس 
جمهـور و از بنیان گـذاران ایـاالت متحـده آمریـکا، نسـخه ای کوچک تـر و ارزان تـری از ایـن 
قـرآن را بـرای کتابخانۀ شـخصی خود تهیه کـرده بود. او کـه از قانون گذاران اصلـی آمریکا بود 
و از عالقه منـدان جمـع آوری ادبیـات حقوقـی و قانونـی دیگـر کشـورها نیز به شـمار می رفت، 
نسـخه ای از قـرآن ترجمـۀ جـورج سـیل به تاریـخ 1764م را در کتابخانـه اش داشـت کـه در 
ژانویـه سـال 2007م کیـث الیسـون،45 اولیـن مسـلمان منتخب کنگـرۀ آمریکا، با ایـن قرآن 

سـوگند نمایندگـی کنگـرۀ خود را به جـا آورد.
ز) در سـال 1834م خانـوادۀ ناشـر و چاپگـر تاشـینز46 کـه در شـهر الیپزیـک زندگـی 
می کردند، نخسـتین نسـخۀ کامـل تماماً عربِی قـرآن را زیرنظر شرق شـناس آلمانی، گوسـتاو 
فلوگل، چاپ و منتشـر سـاخت. این قرآن کوچک در قرن هفدهم میالدی در غرب جایگزین 
قرآن هـای ترجمـۀ مراچی و هینکلمن شـد کـه پیش تر دربارۀ آن ها بحث شـد. قـرآِن فلوگل 
تـا سـال 1924م کـه چاپخانـۀ قاهره توسـط گروهـی از محققان مسـلمان قرآنـی را به چاپ 
رسـانید، به عنـوان معتبرتریـن نسـخۀ عربی قـرآن به شـمار می رفت. فلـوگل برای ایـن کار از 
پیشـرفته ترین نظریه هـای نشـر و ویرایـش پیـروی می کـرد و بـه همیـن منظـور از گنجینۀ 
غنـی نسـخه های خطی عربی ای کـه در حـدود 1830م در کتابخانه های ویـن، پاریس، لیدن 
و گوتـا موجـود بـود سـود می جسـت. او مجموعـه ای از منابـع مهـم را انتخاب کـرد و از میان 
آن هـا قرآن هـای خطـی و تفاسـیری را به منظـور تولیـد کتاب خـود برگزید. به عبارتـی دیگر، 
ایـن نسـخه دارای تفـاوت بنیادینـی بـا قـرآِن مراچـی اسـت زیـرا فلـوگل قصد نداشـت تنها 
فراینـد تاریخـی چگونگـِی متـِن عربـِی قرآن را مسـتند کند. عـالوه بـر آن او سـوره ها و آیه ها 
را شـماره گذاری کـرد و بـه نادیده گرفتـن این مسـأله کـه در پژوهش های قرآنی غـرب در آن 

دوره وجـود داشـت، بی اعتنـا بود.
اولیـن نسـخه از قـرآِن فلوگل یک موفقیت سـریع را بـرای او فراهم آورد. به نظر می رسـد 
کـه تاشـینز پیشـتر بخش هایی از این قـرآن را برای مخاطبـان خود در خـاور نزدیک و جنوب 
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آسـیا پدیـد آورده بـود، زیـرا در میـان نسـخه های متفـاوت موجـود از ایـن قرآن، نسـخه های 
بسـیاری نیـز هسـتند که بدون اعـداد شـماره گذاری اروپایـی، صفحات عنـوان التین، صفحۀ 
تقدیـم و مقدمـه هسـتند. تاشـینز به منظـور ارائـۀ یـک نسـخه ای کـه بیشـترین شـباهت را 
بـا نسـخه های سـنتی عربـی داشـته باشـد، از گوسـتاو مورتیـز ردسـلب47 (1882ـ1804م)، 
الهـی دان و اسـتاد زبـان عبـری، درخواسـت کـرد تا نسـخه ای بدون شـماره سـوره ها را تولید 
کنـد کـه بـرای اولین بار ایـن کتاب در سـال 1837م بـه چاپ رسـید. از سـال 1841م به بعد 
تاشـینز به طور متناوب متن های تصحیح شـده را، هم به شـکل چاپ حروفی و هم کلیشـه ای، 
منتشـر کـرد. صفحـات آغازیـِن ُمذّهـِب نسـخۀ 1841م این کتـاب (تصویر13)، نشـان گر آن 
اسـت کـه تاشـینز قصـد داشـت تـا در این اثـر چاپـی از عناصر بصـری و تزیینی نسـخه های 
خطـی عربـی قدیمـی پیـروی کنـد و به نوعی بـه بازنمایی آن هـا بپـردازد. متن سـورۀ اول در 

سـمت راسـت و سـورۀ دوم نیـز در صفحۀ سـمت چـپ قرار گرفته اسـت.
ح) در قـرن نوزدهـم میـالدی صنعـت تولیـد کتـب اسـالمی در خـاور نزدیـک و جنوب 
آسـیا از کارگاه هـای تولیـد نسـخه های خطی بـه چاپخانه هـای تولید کتاب هـای چاپی تغییر 
رویـه داد. از بهره بـرداری مسـلمانان از صنعـت چاپخانه هـای سـربی و سـنگی بـرای تولیـد 
کتاب هـای تجـاری، به عنـوان مهم ترین فاکتـور ظهور مدرنیسـم در حکومت هـای خاورمیانه 
در قـرن بیسـتم میـالدی، یاد می شـود. متخصصـان تاریخ چاپ کتـب عربـی در خاورمیانه و 
جنـوب آسـیا بر این مسـأله تأکیـد دارند که چگونـه پدیدۀ چاپ مباحث سیاسـی و فکری در 
جوامـع اسـالمی را از طریـق زمینه هایـی که برای دسـت یابی همـگان، به طورکلی بـه کتاب و 
به طورخـاص بـه روزنامـه و مجالت پدیـد آورد، دچار تغییـر و تحولی بنیادین کـرد. اطالعات 
کمـی دربـارۀ نحـوۀ گذار از نسـخه های خطی به نسـخه های چاپـی و تأثیر آن بـر تولید قرآن 
وجـود دارد، اگرچـه کـه درخواسـت ها بـرای نسـخه هایی از قرآن هرگـز به حوزه هـای دینی، 
هماننـد آن چـه که برای تورات و انجیل وجود داشـت، محدود نشـد. به عنوان مثال، مشـخص 
نیسـت کـه آداب تمـاس و لمـس قرآن، کـه به شـکل قابل توجهـی در بین مسـلمانان آفریقا، 
خاورمیانـه، آسـیای مرکزی و جنوب آسـیا متفاوت اسـت، چگونه بر تولیـد و توزیع قرآن های 

چاپـی اثر گذاشته اسـت.
امـروزه تعـداد اندکـی از قرآن هایـی که به شـکل چاپ سـنگی در خاور نزدیـک یا جنوب 
آسـیا طبـع شـدند در مجموعه هـای اروپایـی یـا آمریکای شـمالی نگـه داری می شـوند. برای 
بسـیاری از تولیدات چاپی قرن نوزدهمی از کاغذهای ماشـینی اسـتفاده می شـد به طوری که 
کتاب هایـی کـه از ایـن کاغذهـا بهـره می بردنـد بـا سـایش یـا پارگـی اندکی آسـیب فـراوان 
می دیدنـد، ولـی از طرفی به سـبب ارزانـی و تیراژ تولید ایـن کتاب ها، مجموعه هـا صرفه را در 
ایـن می دیدنـد کـه به جای نگهداری نسـخۀ چاپی آسـیب دیده، آن را با نسـخۀ بدون آسـیبی 
تعویـض کننـد. عـالوه بر ایـن مجموعه داران غربی بیشـتر تمایل داشـتند یک نسـخۀ خطی 
قدیمـی را خریـداری نماینـد تـا کتاب های چاپـی جدیـد را. ازاین رو تولید نسـخه های خطی 
تـا آغـاز قرن بیسـتم به راه خـود ادامه داد و در بسـیاری جاها کتاب های چاپی و نسـخ خطی 
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شـانه به شـانۀ هم تا نیمۀ دوم قرن بیسـتم سـهمی مشـترک در بازار تجارت کتاب داشـتند.
ایـن قـرآِن چـاپ سـنگی (تصویـر14) فاقـد صفحـه عنـوان و انجامـه بـوده، اما از شـیوۀ 
صحافـی و نـوع تزییناتـی کـه در جلدسـازی آن بـه کار رفتـه می تـوان حدس زد کـه احتماالً 
در اواخـر قـرن نوزدهم در ایران چاپ شـده باشـد. متأسـفانه صفحـات آغازیِن ُمذّهـِب این اثر 
سـرنخ های قابـل اطمینانـی را برای نوع سـبک کاری آن فراهـم نمی آورد. شناسـایی دقیق تر 
شـیوۀ کاری ایـن نسـخۀ چـاپ سـنگی بـر افزایـش تبـادالت فرهنگی میـان هند و ایـران در 
قـرون شـانزده تـا هجـده میـالدی اذعـان دارد. در ایـن اعصار صنعتگـران میان دو کشـور در 
رفـت و آمـد بودنـد و بیشـتر کتاب هـا ابـزاری بودند که به شـکل گسـترده ای بین آن هـا برای 
تجـارت و هدیـه دادن اسـتفاده می شـد و گاهـی نیز مورد سـرقت و چپـاول قـرار می گرفتند.

3. جریان قرآن در خارج از سرزمین های اسالمی
3ـ1. امان نامۀ سلطان برای یک مترجم قرآن

همانند دولت های کاتولیک و پروتسـتان رم، از اسـالم به عنوان نوعی بدعت دینی یاد می شـد 
به گونـه ای کـه چـاپ و یـا فروش قرآن ـ خـواه به زبان عربی یـا ترجمۀ آنـ  می توانسـت مورد 
پیگـرد قانونـی قـرار گیـرد. نگرانی های قانونی و شـرعی دربـارۀ توزیع کتب مقـدس ملحدین 
سـبب شـد تـا در قـرن هجدهـم میـالدی از روند تجـاری فـروش قـرآن در اروپای مسـیحی 
جلوگیـری بـه عمـل آیـد. ایـن مسـأله می تواند دلیـل فاصلۀ یـک قرنی میـان ابداع ماشـین 
چـاپ حروفـی در قـرن پانزدهـم میالدی تـا اولین ترجمـۀ قرآن چاپی ای باشـد که در سـال 

1543م توسـط رابـرت کتون صـورت پذیرفت.
آنـدره دوریـه نیـز ترجمۀ قـرآن خـود را در سـال 1647م تنها بـا امتیاز سـلطنتی ای که 
به دسـت آورده بود توانسـت منتشـر سـازد. کاردینـال مازاریـن48 (1661ـ1602م)، که یکی از 
قدرتمندتریـن سیاسـتمداران دربـار ملکـه آن49 اتریـش (1666ـ1601م) بود و پیر سـگویر50 
(1672ـ1588م)، صدر اعظم سـلطنتی که در سـال 1642م از حامیان رسـمی فرهنگسـتان 
فرانسـه بـود، ازجمله افرادی بود که با نفوذ سیاسـی و حمایتی کـه از دوریه کردند زمینه های 

انتشـار این کتاب را فراهم سـاختند. 
متـن ایـن قـرآن در مقدمـۀ ابتدایـی خود بـا مخاطـب قـراردادن خوانندۀ مسـلماِن ترِک 
خـود پیش می رود. این کتاب شـامل سـه سـند دربارۀ دوریه اسـت کـه از او به عنوان مترجم، 
منشـی و مشـاور ِهنری دگورنی51، سـفیر فرانسـه در سـال های 1631 تا 1634م در استانبول 
یـاد می شـود. دو سـند نیـز وجـود دارد کـه گواهی نامـۀ نـگارش ایـن اثـر اسـت کـه توسـط 
کنسـول شـهر مارسـی نوشـته شـده و سـند دیگری نیز هسـت که فرمانی اسـت که توسـط 
پادشـاه عثمانـی سـلطان مـراد چهـارم (1640ـ1612م) صادر شـده که نوعـی امان نامه برای 
او به شـمار مـی رود. در مقابـل، انگلیسـی ها، در اوج جنگ هـای داخلـی، انقـالب فرانسـه را 
الگـوی خـود قـرار داده بودنـد. در ماه می 1648م مجلـس عوام بریتانیا فرمانـی را علیه ارتداد 
چارلـز یکـم، پادشـاه انگلسـتان، صـادر کـرد و در ژانویـۀ 1649م وی اعـدام گردیـد. ترجمـۀ 
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قـرآن مذکـور در تاریـخ 23 آپریـل 1649م در بانـک اطالعاتـی کتـاب لنـدن بدون اشـاره به 
نـام کتـاب و نـام مترجـم آن ثبـت شده اسـت و نَه مترجـم و نَه چاپگر ایـن اثر نام خـود را بر 
روی صفحـۀ عنـوان آن قـرار نداده انـد. درحالی کـه در نسـخۀ ترجمۀ انگلیسـی قـرآِن دوریه، 
نـام دوریـه، مقدمۀ او برای معرفی اسـالم و سـه سـند دربـارۀ کار وی در دولـت عثمانی آورده 
شـده و ناشـر بریتانیایـی این قـرآن در آغـاز آن دیباچه ای را بـا عنوان «مترجم بـرای خوانندۀ 
مسـیحی» اضافـه کـرده و کتاب را با شـرح بـدون امضایـی از زندگانی حضرت محمـد(ص) و 
اثـری منتقدانـه دربـارۀ قـرآن به قلـم الکسـاندر ُرز (1654ـ1591م)، یکـی از یاران کلیسـایی 

چارلـز یکم، بـه پایان برده اسـت.
فرمـان امان نامـۀ صادرشـده توسـط سـلطان مـراد چهـارم از کنجـکاوی برانگیزتریـن 
اسـناد ابتدایـی ایـن کتـاب اسـت (تصویـر15). اگرچـه اسـالم در نـزد جوامع مسـیحی اروپا 
به عنـوان یـک بدعت دینـی درنظر گرفته می شـد و دسـتاوردهای سیاسـی و دیپلماتیک نیز 
هیـچ ارتبـاط الزمـی را میـان اروپاییـان با زبـان عربـی قرآنی برقرار نسـاخت، اما کسـانی که 
می خواسـتند قرآن را در فرانسـه یا بریتانیا منتشـر سـازند حتماً می بایسـت از حمایت سلطان 
عثمانـی، کـه حاکم مسـلمان قدرتمنـد آن دوره بود، برخـوردار بوده و اجازه نامـه ای را دریافت 
  Nusulmans می کردنـد تـا روزی روزگاری دچـار مشـکالت عدیـده نشـوند. غلـط امالیـی
به معنـای (مسـلمانان) در خطـوط ابتدایـی ایـن امان نامـه نشـان می دهد که چگونـه ترجمۀ 

سـریع ایـن متـن به انگلیسـی، مانـع از بازخوانـی متن پیـش از چاپ آن شده اسـت.

3ـ2. اجازه نامۀ یک کاتولیک برای انتشار قرآن
در سـال 1698م، هنگامی که سـرانجام قرآن مریچی در شـمال ایتالیا منتشـر شد خوانندگان 
آن در ابتـدای جلـد دوم ایـن اثـر با سـه سـند قانونـی مواجه شـدند که پیش از متـن عربی و 
ترجمـۀ التیـن کتـاب آورده شـده بـود. حقیقـت این اسـت که وجود نَه یکی بلکه سـه سـند 
آن هـم دو سـند بـه زبـان التیـن و یک سـند بـه زبـان ایتالیایی در ایـن کتاب، نشـان دهندۀ 
نگرانـی بسـیار جـدِی جامعـۀ آن روز، از چـاپ قرآنـی به زبـان عربی در چاپخانـه ای کاتولیک 
در اواخـر قـرن هفدهـم میالدی اسـت. با مراجعه به تاریخ ثبت شـده در این اسـناد مشـخص 
می شـود کـه رونـد اجرایـی و اداری کسـب ایـن اجازه نامه شـش سـال زمـان بـرده و جالب تر 
این کـه کلیسـاهای کاتولیک سـه شـهر رم، ناپل و پـادووا از مراجع تصمیم گیـر و صادرکنندۀ 
ایـن مجـوز بودنـد. اولیـن و مهم ترین سـند التین (تصویـر16) مجوزی اسـت کـه از «انجمن 
روم مقـدس و اسـتفتا جهانـی» بـرای چـاپ این قـرآن با حروف کامـًال عربـی و ترجمۀ التین 
آن گرفتـه شده اسـت. ایـن تصمیـم حقوقـی در 7 نوامبـر 1691م در رم بـه تصویـب رسـید. 
مراچـی بـرای این کـه از هرگونه اتهام و حکم ارتدادی در امان باشـد درخواسـت داد تا رسـالۀ 
ضد اسـالمی او بـا عنـوان Prodomus ad refutationem Alcorani اجازه انتشـار یابد. 
به گونـه ای  کـه قـرآن ترجمـه شـدۀ او در واقـع به نوعی ضمیمه یا پیوسـت اثر ضد اسـالمی اش 
محسـوب می شـد و به شـکلی دیگـر ایـن رسـاله جلد نخسـت از کتـاب دو جلدی او به شـمار 

قرآن در شرق و غرب: نسخه هاى خطى و چاپى



350256

ـــــ ۱۲  ، ـــ ـــ 
ـــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶

جستار

می رفـت. البتـه مراچـی به این قضیه بسـنده نکرد و برای این کـه از هر نوع گزنـدی دور بماند 
تصمیـم گرفـت تـا مجـوز اصالـت ترجمـه و تلفظ متن عربـی قـرآن و مطابقت آن بـا ترجمۀ 
التینـش را از «کنگـره ترویـج ایمـان» که نهادی وابسـته به کلیسـای روم باسـتان بـود بگیرد. 
اصـول ایـن مجـوز در سـال 1629م در کنگـره تصویـب شـده بـود و بر این اسـاس تمـام آثار 
غیر التیـن یـا غیرایتالیایـی زمانـی می توانسـتند به چاپ برسـند که بـا ترجمۀ مـورد قبول و 
مجـوز سانسـور آن نهـاد همـراه باشـند. در این صـورت آن ها صحـت ترجمه را تأییـد کرده و 
اذعـان می دارنـد کـه چاپ ایـن اثر نَه تنها تهدیدی برای مذهب کاتولیک نیسـت، بلکه سـبب 

ارتقـا آن نیز می شـود.
دومیـن سـند التینـی کـه در این کتـاب آمده (تصویـر17) به تاریـخ 8 ژانویـۀ 1695م در 
شـهر ناپل و توسـط ماتریس ِدی52، مدیر مراچی، صادر شـده که به او اجازۀ انتشـار و سانسـور 
قرآنش را می دهد. سـومین سـند (تصویر18) که به زبان ایتالیایی نوشـته شـده در تاریخ 31 
ژانویـۀ 1659م به وسـیلۀ دبیـر مجموعـۀ «اصـالح طلبـان مطالعه» صادر شـده و بدین وسـیله 
گواهـی می کنـد کـه بخـش تفتیـش عقایـد مذهبـی کلیسـا بـه کتابخانه های عمومی شـهر 
پـادووا و منطقـه ونتـو53 اجـازه می دهـد تـا قـرآن ترجمه شـدۀ مراچـی را بـه مجموعـۀ خود 
بیفزاینـد. در پاییـن ایـن مجـوز الحاقیـه ای به تاریـخ 2 اکتبـر 1697م وجـود دارد کـه در آن 
مشـخص شـده که کلیسـا نیز ایـن تصمیم را بـه تصویب خود رسانیده اسـت. متأسـفانه متن 
ایـن اسـناد روشـن نمی کند کـه روند قانونی تصویب ایـن مجوزها و چاپ متـن عربیـ  التین 

این کتـاب چگونه بوده اسـت.

3ـ3. هدیۀ یک مسلمان به دانشجوی مسیحی خود
در سـال 1790م، «بیداری بزرگ دوم»54 به عنوان جنبشـی بسـیار قدرتمند در میان بسـیاری 
از اعضـای دموکـرات پروتسـتان آمریکایـی ظهـور کـرد. در سـال 1810م، اغلـب اعضـای 
کلیسـاهای پرسبیترینیسـم55 و کنگرجولیشانیسـم56 در مدارس ایالت هـای نیوانگلند آمریکا 
تحصیـل می کردنـد و مدارس علـوم دینی ای نیز در بوسـتون به نام «هیئـت آمریکایی مبلغان 
مذهبـی بـرای سـفرهای خارجی» تأسـیس نمودنـد. پس از جنگـی که در سـال 1812م بین 
ایـاالت متحـده آمریـکا و امپراتـوری بریتانیـا رخ داد، آمریـکا وارد مرحلـۀ جدیـدی از فتـح و 
توسـعۀ منطقه ای شـد و در همین راسـتا به سـمت غرب تا اقیانوس آرام روانه شـد. درسـت 
در همیـن زمـان هیئـت مذکور شـروع به فرسـتادن مبلغان مذهبـی به سرتاسـر آمریکا کرد. 
بایـد گفـت کـه این مـردان و زنان بـه حمایت و محافظـت قدرت هـای اروپایی وابسـته بودند 
زیراکـه آمریـکا در آن زمان هنـوز دارای نمایندگی های دیپلماتیک و یا مسـتعمراتی در خارج 

از آمریـکای شـمالی و اروپا نبود.
در سـال 1820م، هنگامی کـه نخسـتین مبلغـان مذهبـی آمریکایـی بـه سـرزمین های 
شـامات وارد شـدند، آن هـا از آخریـن تـازه واردان بـه سـرزمین های مقـدس بودنـد. اروپـا و 
خاورمیانـه از طریـق دریـای مدیترانـه و دریای سـیاه بـا یکدیگـر در ارتباط بودنـد. ازآن جاکه 
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روسـیه و امپراتوری عثمانی مرزهای خود را بین امپراتوری هابسـبورگ57 در غرب و حکومت 
قاجاریـاِن ایران در شـرق مشـخص سـاختند، مردم، اندیشـه ها و کاالهـا به طور نسـبتاً آزادانه 
در طـول شـبکه های ارتباطی قدیمـی درحال جابجایی بودند و تحصیل، بازرگانی و سـفرهای 
زیارتـی در تمام منطقۀ اوراسـیا درحـال انجام بود. به عبارت دیگر اروپاییان قادر بودند به شـکل 
گسـترده ای در خاورمیانـه و جنوب آسـیا سـفر کنند. ازایـن رو اعضای فرقـۀ مذهبی کاتولیِک 
رومـی ماننـد اعضـای فرقـۀ دومینیکن58 و فرقـۀ کاپوچین59 مأموریت هایشـان در بسـیاری از 
جوامـع اسـالمی را بـه سـرانجام می رسـاندند. اسـکندریه، بیـروت، حلـب، ازمیـر و اسـتانبول 
از شـهرهای بین المللـی امپراتـوری عثمانـی به شـمار می رفتنـد. امـا جمعیـت سـرزمین های 
آناتولـی، شـامات و بخـش تاریخی هالل حاصلخیز60 به لحـاظ مذهبی و قومـی از تنوع باالیی 
برخـوردار بودنـد، زیراکـه امپراتـوری عثمانی به جوامع غیرمسـلمان خود اسـتقالل مذهبی و 
قوانیـن شـخصی اعطـا می کـرد و تا زمانـی که آن هـا مالیات خـود را پرداخـت می کردند و به 

سـلطاِن عثمانـی وافـادار می ماندنـد این اسـتقالل آنان محفـوظ می ماند.
هـدف اصلـی «هیئت آمریکایـی مبلغان مذهبی برای سـفرهای خارجی» انجـام مأموریت 
در اورشـلیم، مرکز مسـیحیت بود تا بدین وسـیله یهودیان و مسـلمانان را به مسیحیت دعوت 
کنـد. هرچندکـه این نقشـه هیچ گاه به نتیجه نرسـید. پس از اشـغال مصـر (1802ـ1798م) 
توسـط ناپلئون بناپارت (1821ـ1769م)، محمدعلی پاشـا (1849ـ1769م) که از فرماندهان 
ارتـش عثمانـی بـود در مصـر قـدرت را به دسـت گرفـت و خـود را والـی ایـن کشـور خوانـد. 
درحالی کـه نخبـگان و بـزرگان عثمانی درصدد اصالحـات به منظور تبدیل امپراتـوری خود به 
یـک حکومـت مدرن بودند، صرب ها و یونانیان در منطقۀ بالکان برای اسـتقالل خود مشـغول 
جنـگ بودنـد. به قدرت رسـیدن محمدعلی پاشـا نَه تنها حکومـت عثمانِی مصـر را به چالش 
کشـید، بلکـه تأثیـر فرهنگی و اقتصـادی عثمانی ها در منطقه شـامات و هـالل حاصل خیز را 
تضعیف کرد. بررسـی بی ثباتی سیاسـی منطقه سـبب شـد تا هیئت آمریکایی مذکور برنامۀ 
نگـرش خـود به منطقه را تغییـر دهد. در سـال 1834م پروتسـتان های آمریکایی چاپخانه ای 
را در بیـروت برپـا کردنـد و مبلغـان مذهبـی نیـز جوامـع حاشـیه ای خـارج از مراکز شـهری، 
به ویژه اعضای کلیسـاهای شـرقی و اقلیت های مسـلمانی مانند شـیعیان، علویان و دروزی ها 

را مـورد هدف قـرار دادند.
یکی از آمریکایی های پروتسـتانی که در دولت عثمانی کار می کرد تیلمن سـی هوبریج61 
بـود کـه در اواسـط قرن نوزدهم میـالدی به عنوان مبلغ مذهبی بـرای ارامنـۀ ارزروم و آناتولی 
مشـغول بـه فعالیـت بـود. هیچ چیـزی از زندگانـی او به جـز جزئیاتی کـه در یک یادداشـتی 
کـه به تاریـخ ژوئـن 1868م در اسـتانبول نوشـته شـده و بعد بـه جلد قرآنی خطی چسـبانده 
شـده، در دسـت نیسـت (تصویر 19). این قرآن در ماه می 1883م توسـط انجمن علوم دینی 
از بـرادرزادۀ هوبریـج خریـداری شـد. در ایـن یادداشـت هوبریـج به منظور مستندسـازی یک 
رویـداد نوشـته بـود که این قـرآن خطِی قدیمی را هنگامی کـه او در ارزروم مشـغول یادگیری 
زبـان ترکـی بود از معلم مسـلمان خـود به عنوان هدیه دریافـت کرده اسـت. درحالی که میزان 

قرآن در شرق و غرب: نسخه هاى خطى و چاپى
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تعامـالت هوبریـج بـا ترکان، ارامنـه، اعـراب و یونانیانی که یا مسـلمان، مسـیحی و یا یهودی 
بودنـد، در سـال هایی کـه او در آناتولـی زندگـی می کـرد مشـخص نیسـت، اما کامـًال مبرهن 
اسـت کـه بـرای ایـن مبلـغ مذهبِی مسـیحی، قـرآن از محبوبیـت باالیـی برخوردار بـوده که 
توسـط معلـِم مسـلمانش بـه او هدیه داده شده اسـت. این قـرآن خطـی به خودی خود اهمیت 
زیـادی دارد و می تـوان فهمیـد که مسـلمانان آناتولی در اواسـط قرن نوزدهم میـالدی از این 
دیـدگاه محافظه کارانـه کـه فقط بـه آن ها اجازه دسـت زدن و لمس صفحـات قرآن های خطی 

و چاپـی را می دادند، مسـتثنی بودند.

4. نگرش ها به اسالم در عصر عثمانی
4ـ1. دانش تاریخیـ  انتقادی بر قرآن

ایـن کتـاب کوچـک نقطـۀ عطـف مهمـی در تاریـخ پژوهـش دربـارۀ ظهـور اسـالم اسـت 
(تصویـر20). گوسـتاو ویـل62 (1889ـ1808م) نخسـتین مـورخ غربـی تاریـخ اسـالم بود که 
بـا اسـتناد بـه منابعـی در قـرآن بـه ترسـیم زندگـی پیامبر اسـالم همـت گماشـت. او بحث 
می کنـد کـه برخـالف تـورات و انجیل، قـرآن وقایع تاریخـی را به ترتیـب زمانی آن هـا روایت 
نکرده اسـت. ویـل در یـک خانـوادۀ یهـودی در جنوب آلمان زاده شـد کـه آرزو داشـتند او در 
آینـده خاخـام شـود. اما او به منظور یادگیری علم لغت شناسـی و تاریخ در شـهر هایدلبرگ63، 
تحصیـل در کالـج یهودیـان شـهر متـز64 را رها کرد و سـپس به پاریـس مهاجرت کـرد تا در 
کنـار سیلوسـتر د ساسـی65 (1838ـ  س1758م)، یکـی از مهم تریـن متخصصـان زبان عربی 
آن عصـر، بـه تقویـت زبان عربی خـود بپـردازد. در سـال 1830م، او به عنـوان خبرنگار جنگ 
یـک روزنامـۀ آلمانـی به همـراه ارتـش فرانسـه بـه الجزایـر رفت. سـپس ضمن آن کـه درحال 
یادگیـری زبان هـای فارسـی و ترکـِی عثمانـی بـود، چندین سـال در مدرسـۀ پزشـکی قاهره 
زبـان فرانسـه را آمـوزش داد. به مجـرد بازگشـت به آلمـان در سـال 1836م، او بـا موفقیت از 
رسـالۀ خود در دانشـگاه توبینگن66 دفاع کرد و شایسـتگی علمی پروفسـوری خود را به عنوان 
اسـتاد دانشـگاه هایدلبرگ کسـب کرد. اما او تا سـال 1861م به عنوان کتابدار و اسـتادیار به 
فعالیـت خـود در دانشـگاه ادامـه داد تا این که درنهایت توانسـت مقام اسـتاد کاملی دانشـگاه 

هایدلبـرگ را از آن خـود کند. 
مقدمـۀ کتـاب او بـا بحثی کـه ویل دربـارۀ نسـخه های چاپِی عربـِی قـرآن و ترجمه های 
قرآنـی انجـام داده، شـروع می شـود. برخـی از کتاب هایـی کـه او در مقدمه اش به آن ها اشـاره 
می کنـد در نمایشـگاه بـورک نیـز موجود هسـتند. مانند نسـخه های عربی مراچـی، فلوگل و 

ترجمه هـای دوریه و سـیل.
4ـ2. تاریخ جهانی

ژول میشـله67 (1874ـ1798م)، یکـی از برجسـته ترین مورخان فرانسـوی در قرن نوزدهم 
میـالدی بـود و مـواد آموزشـی ای کـه او بـرای مـدارس دولتی فرانسـه مهیا کـرد، از اعتبار 
بسـیار باالیـی برخـوردار اسـت. ایـن تصویـر الحاقیـه (تصویـر21) کـه در آخر یـک کتاب 
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درسـی قـرار دارد، در انتهـای نمایشـگاه کتاب های بورک چیدمان شـده زیـرا مطرح کنندۀ 
سـؤال های مهمـی در زمانـی اسـت کـه فرانسـه و بریتانیـا درحـال گسـترش نگرش هـای 
امپرسیالیسـتی خود در جوامع اسـالمی خاورمیانه و جنوب آسـیا بودند. میشـله در اواسـط 
1820م اولیـن نسـخه از ایـن جـدول را گـردآوری کـرد. از دیـدگاه فرانسـوی او امپراتوری 
عثمانـی و پایـان جنـگ سی سـاله در 1648م، به ویـژه انقالب فرانسـه، جنگ هـای ناپلئون 
بناپـارت و بـه قـدرت رسـیدن مجدد پادشـاهی بوربـون68 بعـد از 1815م، جزو ایـن تاریخ 
مـدرن نمی شـوند. ترتیـب سـتون کشـورها در ایـن جـدول نشـان می دهـد کـه جهـان با 
فرانسـه (اولیـن سـتون سـمت چـپ) آغاز می شـود و بـا جدیدترین سـرزمین های کشـف 
شـده و مسـتعمره (آخرین سـتون سمت راسـت) به پایان می رسـد. باآن که ترکیه هم چون 
کشـورهای اسـکاندیناوی یـا روسـیه و هلنـد در حاشـیۀ مرزهـای اروپایی قرار داشـتند اما 
در ایـن جـدول امپراتـوری عثمانـی در بخـش حـوزه تاریخ اروپاییـان قرار گرفـت. جالب تر 
آن کـه رویدادهـای تاریـخ ایران نیـز در این سـتون جای دارنـد. بااین حال، توزیع کشـورها 
در سـتون های دیگـر نشـان می دهـد کـه جغرافیـا و نَـه اتحادهـای سیاسـی، تعیین کنندۀ 
قرارگیری کشـورها در سـتون های مربوطه توسـط میشله بوده اسـت. این تنظیم جغرافیای 
هم چنین مشـخص می سـازد که میشـله زیاد نگران تمایالت ناسیونالیسـتِی درحال ظهور 

در اسـکاندیناوی و شـرق اروپا نبوده اسـت.
در جـدول چهـارم رویدادهای مهم بین سـال های 1493 تا 1501م فهرسـت شده اسـت. 
میشـله بـا توجه بـه تاریخ عثمانی، عالوه بر مناقشـات بـه درگیری های نظامی در کشـورهای 
مولـداوی و مصـر نیـز اشـاره کرده اسـت. سـپس او در پرانتزهایی بـه تاریخ ایـران نقب می زند 
تـا دهـۀ بـه قدرت رسـیدن شـاه اسـماعیل (1524ـ1501م) را نیـز در این چرخه قـرار دهد. 
آغـاز حکومـت صفویـان در ایران با تأسـیس یک دولت شـیعه همـراه بود. این رویـداد مربوط 
بـه یـک تاریـخ اروپامحـوری در جهـان اسـت زیـرا درگیری هـای نظامـی میـان عثمانی های 
سـنی و صفویان شـیعه در جنوب عراق، فشـار عظیمـی را بر ارتش عثمانـِی درگیر در جنوب 

شـرقی اروپا وارد کرد.

5. ترجمه های انگلیسی قرآن به ترتیب تاریخی
- The Alcoran of Mahomet. Tr. from the Arabic by André du Ryer, tr. from 
the French by Alexander Ross. London: n.p., 1649.  Original, L’Alcoran 
de Mahomet, Paris, 1647.

- The Koran, Commonly Called the Alcoran of Mohammad. Tr. from the 
Arabic by George Sale. 1t ed. London: Wilcox, 1734.

- The Qurʾān. Tr. Edward Henry Palmer. Sacred Books of the East, ed. 
F. Max Müller, 6 and 9. 2 vols. Oxford: Clarendon, 1880.

- The Qurʾân: Arabic Text and English Translation Arranged 
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Chronologically with an Abstract. Tr. Mirza Abu’l-Fadl (Abū al-Faḍl 
Gulpāyigānī). 2 vols. Allahabad: G. A. Asghar & Co., 1911-1912.  
Typseset.  Opens with a double-page illustration (b/w photograph of 
print?) of the Kaaba.

- The Holy Qurán Containing Arabic Text with English Translation 
and Commentary. Tr. Muhammad Ali. Lahore: Aḥmadiyya-yi 
Anjuman-i Ishāʿāt-i Islām, 1917.

- The Meaning of the Glorious Koran: An Explanatory Translation. 
Tr. Muhammad Marmaduke William Pickthall. New York: Knopf, 
1930.

- The Holy Quran: English Translation & Commentary. Tr. 
Abdullah Yusuf Ali. With the Arabic text. 30 vols. Lahore: Shaikh 
Muḥammad Ashraf, 1934-1937.

- The Qurʾān Translated with a Critical Re-Arrangement of the 
Surahs. Ed. and tr. Richard Bell. 2 vols. Edinburgh: T. & T. Clark, 
1937-1939.

- The Koran Interpreted. Tr. A. J. Arberry. 2 vols. New York: 
MacMillan, 1955. (Based on Flügel’s text, and not on the 1924 Cairo 
edition.)

- The Koran. Tr. Nessim Joseph Dawood. London: Penguin, 1956. 
(Some later editions are issued with the Arabic text.)

The Holy Qurʾan with English Translation of the Arabic Text and 
Commentary According to the Version of the Ahlul-Bait. Tr. Syed V. 
Ahmed Ali. Karachi: Sterling Print. & Pub., 1964.

- The Message of the Qurʾān. Tr. Muhammad Asad. Mecca: 
Muslim World League, 1964.

- Al-Quran. Tr. Syed Abdul Latif. Hyderabad: Academy of Islamic 
Sciences, 1969.

- The Holy Quran: Arabic Text and English Translation. Tr. with 
footnotes by M. H. Shakir. Houston, Tex.: s.n., 1974. (Published 
repeatedly internationally since the early 1970.) 

- Explanatory English Translation of the Meaning of the Holy 
Qurʾān. Trs. Muḥammad Taqī al-Dīn al-Hilālī and Muḥammad 
Muḥsin Khān. Chicago, Ill.: Kazi Publications, 1977.

- The Qurʾān: The First American Version. Tr. Thomas Ballantine 
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Irving. Brattleboro, Vt.: Amana Books, 1984.
- Al-Qurʾān: A Contemporary Translation. Tr. Ahmed Ali. Karachi: 

Arkash, 1984.  Rev. ed. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 
2001.

- The Glorious Qurʾan with English Translation and Commentary. 
Trs. Ali Özek et al. Istanbul, Turkey: Birlik Kağıt ve Matbaacılık Tic. 
Ltd. Şti., 1992. (The Arabic text is “bi’l-rasm al-ʿuthmānī.”). 

- The Qurʾan: A Modern English Version. Tr. Majid Fakhry. 
Reading, U.K.: Garnet, 1996.

- Approaching the Qurʾān: The Early Revelations. Introduced 
and tr. by Michael A. Sells. Ashland, Or.: White Cloud Press, 1999. 
(Includes a CD with Quran recitations.)

- The Noble Qurʾan: A New Rendering of Its Meaning in English. 
Trs. Abdulhaqq Bewley and Aisha Abdurrahman Bewley. London: 
Madinah Press, 1999.  Revised ed., Norwich, England: Bookwork, 
2005.

- The Quran. With a phrase-by-phrase English tr. by ʿAli Quli 
Qarẚi. London: ICAS Press, 2004.

- The Qurʾan: A New Translation. Tr. M. A. S. Abdel Haleem. 
New York: Oxford University Press, 2004.

- The Sublime Quran. Tr. Laleh Bakhtiar. Chicago, Ill.: 
islamicworld.com, 2007.

- The Holy Qur’an in Today’s English. Tr. Yahiya Emerick. N.p.: 
CreateSpace, 2010.

پی نوشت
1. http://www.columbia.edu/cgi-bin/cul/resolve?clio10216814
2. Dagmar A. Riedel. 
3. Burke Library
4. Visigothic kingdom

پادشـاهى ویزیگـوت دولتـى بود که میان سـده هاى پنجم تا هشـتم میـالدى در جنوب باخترى فرانسـه کنونى 
و شـبه جزیره ایِبـرى در جنـوب غربى اروپا برقـرار بود./ مترجم

5. Edessa

شـهرى تاریخـى از عصـر آشـوریان کـه در شـمال بین النهرین واقع بـوده و بیشـتر مردمان آن پیروان مسـیحى 
نسـطورى بودند./ مترجم
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6. Granada

7. Christopher Columbus

8. Vasco da Gama

جهانگـرد و کاشـف پرتغالـى کـه براى اولین بـار از راه دریا از اروپا بـه هند رفت کـه او را از موفق ترین دریانوردان 
تاریـخ مى دانند./ مترجم

9. Kozhikode 

10. Malabar region

11. Kerala

12. Karlowitz

ایـن پیمـان صلح کـه در 26 ژانویه 1699م در صربسـتان امضا گردید، به جنگ بزرگ عثمانـى (1683ـ1699) 
خاتمه بخشـید و عثمانى ها بخش اعظم مجارسـتان، بوسـنى و هرزگوین و کرواسـى را به امپراتورى هابسـبورگ 

مترجم واگزاردند./ 

13. Johannes Gutenberg

14. Mainz 

15. Martin Luther

مارتیـن لوتـر (1483ـ1546) کشـیش متجدد و مترجـم انجیـل بـه زبـان آلمانـى و یکـى از تأثیرگذارتریـن 
شـخصیت ها در تاریـخ آییـن مسـیحیت و از پیشـوایان نهضت اصالحات پروتسـتانى به شـمار مـى رود./ مترجم

16. Guillaume Postel

17. Thomas Erpenius

18. Leiden

19. Edward Pococke

20. الیبنیتـس دنیـا را بهتریـن جهـان ممکـن براى زندگى انسـان که خدا مى توانسـته خلق کند مى دانسـت و 
معتقد بود هیچ چیزى در جهان بیهوده نیسـت و حتى پدیده هاى شـر مانند زلزله، قحطى و سـیل، زمینه سـاز 
خیر هسـتند. در بحث «شـّر اخالقى» وى معتقد بود که اختیار و آزادى انسـان عمدتاً باعث تولید شـّر اخالقى 

(مثـل قتل و جنایت و دزدى...) مى شـود./ مترجم
21. Gottfried Wilhelm Leibniz

فیلسـوف، ریاضـى دان و فیزیـک دان آلمانـى کـه نقـش به سـزایى در سیاسـت اروپایـى زمـان خویـش بـازى 
کرده اسـت و مقـام باالیـى نیـز در تاریـخ فلسـفه و تاریـخ ریاضـى دارد./ مترجـم

22. Bas tille 

23. Robespierre 

یکـى از معروف تریـن رهبـران انقالب فرانسـه و یکـى از تأثیرگذارترین اعضاى کمیته نجات ملى انقالب فرانسـه 
بود که نقش بسـزایى را در دوره وحشـت پس از انقالب و به راه انداختن آن بازى کرد. دوره وحشـت و سـرکوب، 

بـا دسـتگیرى و اعدام خـود وى با گیوتین به پایان رسـید./ مترجم
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24. Robert of Ketton

25. Johann Albrecht von Widmanstetter

26. William Bedwell

27. Nestorian churches

نسـتورى یا نسـطورى شـاخه اى از مسـیحیت اسـت که مبانى آن نخسـتین بار توسـط نسـطوریوس مطرح شد. 
ایشـان بـر ایـن باورنـد کـه در عیسـى مسـیح دو شـخص و دو طبیعت وجـود داشـت: طبیعت آدمى عیسـى و 

طبیعـت الهى، پسـر خدا یـا لوگـوس./ مترجم
28. Monophysite churches

تک طبیعت گرایى یا مونوفیزیتیسـم موقعیتى در مسیح شناسـى اسـت که در آن پس از اتحاد ذات خدا و انسـان، 
عیسـى مسـیح به عنـوان تجسـم پسـر یـا کلمه خـدا، تنها یـک ذات یـا طبیعـت دارد که یـا الهى یـا ترکیبى از 

الهى و انسـانى اسـت./ مترجم
29. Ludovico Marracci

30. Innocent XI 

31. Al-Coranus

32. Abraham Hinckelmann

33. Gustav Flügel

34. David Nerreter

35. Christian Reineccius

36. Theodor Bibliander

37. Nicolaus Copernicus

38. Guillaume Postel

39. André du Ryer

40. George Sale

41. Elsevier 

42. Alexander Ross

43. John Carteret

44. Thomas Jefferson

45. Keith Ellison

46. Tauchnitz 

47. Gustav Moritz Redslob

48. Mazarin 

49. Anne 

50. Pierre Séguier

51. Henri de Gournay

52. Matris Dei
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53. Veneto 

54. Second Great Awakening

55. Presbyterians

از مذاهـب متـداول مسـیحیت و شـاخه اى از سـنت اصالحـى در پروتستانیسـم اسـت کـه ریشـه اش بـه جزایر 
بریتانیـا برمى گـردد./ مترجم

56. Congregationalists 

شـاخه اى از سـنت اصالحـى در پروتستانیسـم اسـت کـه به صـورت مسـتقل و خودمختـار امـور جارى خـود را 
هدایـت مى کننـد./ مترجم

57. Habsburg Empire

58. Dominicans

یک فرقه مذهبى کاتولیک رومى اسـت که کشـیش اسـپانیایى دومینیک قدیس در فرانسـه آن را تأسـیس کرد 
و پاپ هونوریوس سـوم در 22 دسـامبر 1216م آن را تأیید کرد./ مترجم

59. Capuchins

فرقـه اى از راهبـان کاتولیـک اسـت کـه معموالً چهـرة رنگ پریـده اى دارنـد و کاله سـیاهى بر سـر مى گذارند./ 
مترجم

60. Fertile Crescent

نـام بخـش تاریخـى از خاورمیانـه و دربرگیرنـدة بخش هاى خاورى دریـاى مدیترانه، بین النهرین و مصر باسـتان 
مترجم است./ 

61. Tillman C. Howbridge

62. Gustav Weil

63. Heidelberg

64. Metz 

65. Silvestre de Sacy 

66. Tübingen 

67. Jules Michelet

68. Bourbon monarchy
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تصویر 1. قرآن به تاریخ رمضان 1154ق/ نوامبر 1741م، با امضای محمدمحسن االصفهانی.

تصویر 2. قرآن بدون تاریخ و امضا.
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تصویر 3. قرآن بدون تاریخ و امضا.

تصویر 4. قرآن به تاریخ 1175ق/62ـ1761م، با امضای اسماعیل بن ابراهیم.
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تصویر 5. قرآن به تاریخ 1266ق/50ـ1849م، با امضای مصطفی صفت القونوی.

تصویر 6. قرآن بدون تاریخ و امضا.
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تصویر Mahometis Abdallæ filii theologia dialogo explicata..7 ، نورنبرگ، 
1543م.

تصویر Alcorani textus universus .8، پادووا، 1698م.

قرآن در شرق و غرب: نسخه هاى خطى و چاپى



350272

ـــــ ۱۲  ، ـــ ـــ 
ـــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶

جستار

  Machumetis Saracenorum principis eiusque successorum vitæ, ac.9 تصویر
doctrina, ipseque Alcoran، بازل، 1550م.

تصویر Historia Josephi patriarchæ, ex Alcorano, arabicè .10، لیدن، 1617م.
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تصویر The Alcoran of Mahomet .11، لندن، 1649م.

تصویر The Koran, Commonly Called the Alcoran of Mohammad .12، لندن، 
1734م.

قرآن در شرق و غرب: نسخه هاى خطى و چاپى
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جستار

تصویر Corani textus arabicus .13، الیپزیک، 1841م.

تصویر 14. قرآن چاپ سنگی، بین 1850تا 1900م.
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تصویر The Alcoran of Mahomet .15 ، لندن، 1649م، ترجمۀ امان نامه سلطان مراد برای 
دوریه.
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جستار

تصویر Alcorani textus universus .16 ، پادووا، 1698م.

تصویر Alcorani textus universus .17 ، پادووا، 1698م.
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تصویر Alcorani textus universus .18 ، پادووا، 1698م.

تصویر 19. قرآن بدون تاریخ و امضا، دست خط هوبریج.
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جستار

تصویر Historisch-kritische Einleitung in den Koran .20 ، بیلفلد، 1844.

تصویر 21. جدول گزارش تاریخی اثر میشله.
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درآمدی به قرآن
عبـداهللا سـعید. (1397)، درآمـدی بـه قـرآن، 

تهـران، حکمـت
بی واسـطۀ  سـخن  قـرآن  کـه  معتقدنـد  مسـلمانان 
خداسـت؛ مؤلـف در این زمینـه، دیدگاهـی همدالنـه بـه 
کتـاب مقـدس مسـلمانان دارد. کتـاب، دارای مسـائل 
مختلـف در حوزه هـای گوناگـون قرآن پژوهـی، بـه زبان 
امروزی اسـت و می کوشـد از طریق فراهـم آوردن نمایی 
کل نگرانـه بـه قـرآن، جایـگاه آن در تاریـخ و نقـش آن 
در زندگـی مسـلمانان امـروزی و جوانـب گوناگـوِن این 
نقطـه نظـرات را یک جا گـرد آوَرد. مؤلـف از نظر فکری، 

بـه نوگرایانـی هم چـون فضل الرحمن و نصـر حامد ابوزید نزدیک اسـت؛ بـر پیوند نزدیک 
قـرآن بـا شـخصیت پیامبر و بافت اجتماعـیـ  تاریخی ای که قرآن در آن نازل شـد تأکید 
می کنـد و ایـن رویکـرد را در تفسـیری آزادتـر از قرآن کارآمـد تلقی می کنـد. همان طور 
کـه ریپین نوشـته، سـعید از طرح سـؤاالت انتقـادی که ویژگـی دوران معاصرنـد گریزان 
نیسـت. با این حـال به جـای تأکیـد بـر بحـث از ماهیـت وحـی و مباحـث تجربـه دینـی، 
بـر ایـن باور اسـت کـه عقیـده مسـلمانان در این که قـرآن کالم خداسـت نیـز باید حفظ 

شود.
دربـاره وثاقـت تاریخی قرآن، نویسـنده پـس از گزارش آرای محققانـی هم چون جان 
ونـز بـرو، مایکل کوک و پاتریشـیا کـرون در به چالش کشـیدن این موضـوع، دیدگاه های 
مصطفـی اعظمـی را در نقـد آن هـا اسـتدالل دوری و نادرسـت می داند. سـپس انتقاداتی 

   
hjuybari.2006@gmail.com /      
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از یـک محقـق آمریکایـی به نـام اسـتل والن بـر دیدگاه هـای شـکاکان نقـل می کنـد که 
بـر شـواهد قرآنـی مکتـوب در قبـة الصخـرة در بیت المقـدس و نیـز کتبیه هـای قرآنی از 
مسـجد النبـی در مدینـه متمرکـز شده اسـت. چه بسـا مؤلـف قصـد پرداختـن بیشـتر به 
مسـأله را نداشـته و از تحقیقات و دسـتاورهای چند سـال اخیر در غرب که عمدتاً آرای 

ونـز بـرو و دیگـر شـکاکان را بـه چالش می کشـد، بحثی نکرده اسـت.
در زمینـه تفسـیر، مولـف خصوصـاً در فصـل پایانـی کتـاب دوبـاره بـه فضل الرحمـن 
بـاز می گـردد و رهیافـت هرمنوتیکـی او را بسـط می دهـد. او در کنـار ایـن اندیشـمند 
پاکسـتانی، از محمـد ارکـون، آمنـه ودود، محمـد شـحرور و خالـد ابوالفضـل به مثابـه 
محققانـی کـه بافت گـرا هسـتند یـاد می کنـد. در ایـن رهیافـت معنـای متـن، سـیال 
اسـت و بـر بافـت اجتماعـی ـ تاریخـی، فرهنگـی و زبانـی متـن مبتنی اسـت. افـزون بر 
ایـن، تجربیـات، ارزش هـا، باورهـا و پیـش فرض هـای مفسـر در برداشـت او از آیـات اثـر 
می گـذارد. بـه نظـر می رسـد کـه ایـن رهیافت کـه بیشـتر بر شـاخصه های پسـت مدرن 
مبتنـی اسـت، دلبسـتگی مؤلـف نیـز باشـد و آن را در یکـی از آثـار اخیر خود بـه تفصیل 

مطـرح کرده اسـت.
در بخشـی از یادداشـت مترجـم ایـن اثـر آمده اسـت: در دوران معاصـر، توجـه بـه 
قـرآن کریـم و جایـگاه آن از مرزهـای سـرزمین های اسـالمی بسـیار فراتـر رفته اسـت و 
گسـترش اطالعـات بـه طـرق گوناگـون باعـث شـده کـه همـه مـردم دنیـا با ایـن کتاب 
آسـمانی آشـنا گردنـد. همیـن امـر توجـه محققـان را نیـز جلـب کـرده و دیدگاه هـای 
بسـیار گوناگـون و متفاوتـی دربـارۀ تاریـخ و منشـأ قـرآن، سـاختار و زبـان آن، یـا فهم و 
تفسـیر آن پدیـد آورده اسـت. برای آشـنایی بـا قرآن و جایـگاه آن در دنیـای معاصر الزم 
اسـت دربـارۀ جنبه هـای مختلـف زبان شـناختی، تاریخـی و هرمنوتیـک و مسـائلی کـه 
در هر کـدام مطـرح اسـت، بحـث شـود. به نظـر می رسـد کـه اثر حاضـر در سـطح باالیی 
دربردارنـده جنبه هـای یـاد شده اسـت. ایـن کتاب که به دسـت مؤلفی آشـنا به مسـائلی 
قرآنـی و نظـرات محققـان مسـلمان و غربـی دربـاره قـرآن نوشـته شـده، دارای مسـائل 
مختلـف در حوزه هـای گوناگـون قرآن پژوهـی بـه زبـان امـروزی اسـت، از جملـه بافـت 
اجتماعـیـ  تاریخـی نـزول قـرآن، وحی (ماهیـت آن، کالم خدا، گفتار شـفاهی و مکتوب 
و ...) تدویـن قـرآن، اعجـاز، روابـط متقابـل قـرآن بـا کتاب هـای مقـدس دیگـر ادیـان 
ابراهیمـی ـ یهودیـت و مسـیحیت ـ مضامیـن اصلـی قرآن (بـرای نمونه: خـدا، آفرینش، 
پیامبـران)، قـرآن در زندگـی روزانـه (قرائت قرآن، مس قـرآن، خوشنویسـی قرآن) بحث 
از ترجمـه و اختالفـات بـر سـر آن و ترجمه هـا (خصوصـاً ترجمه هـای زبـان انگلیسـی 
قـرآن)، تفاسـیر کهـن و معاصـر قـرآن، روش هـا و جریان های تفسـیری، تعالیـم اخالقی 
ـ فقهـی قـرآن، برخـی از مباحـث مهم علوم قـرآن (حقیقـت و مجاز، عام و خـاص و ...)، 
نظـرات مستشـرقان و محققـان مسـلمان معاصـر و ... می تـوان گفـت ایـن کتاب مسـائل 
مرتبـط بـا قـرآن را به طـور اجمالـی از جوانـب گوناگـون، هـم در دوران قدیـم و هم عصر 
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مدرنیتـه در بـر می گیـرد.
گمـان مـی رود مؤلـف آشـنایی چندانی بـا روشـنفکران ایرانی نـدارد و نامـی از آن ها 
نمی بـرد؛ نـه در فصـل نهـم کـه بـه بحـث حداقلی بـودن احـکام فقهـی می پـردازد و نـه 
حتـی در بحـث از رهیافـت هرمنوتیکـی خـود در فصل دوازدهم. سـعید به نـدرت و فقط 
به صـورت گـذرا از برخـی از متفکـران سـنتی هم چـون اسـتاد مرتضـی مطهـری و عالمه 
طباطبایـی یـاد می کند. عبداهللا سـعید، بیشـتر تحصیـالت آکادمیک خود را در دانشـگاه 
ملبـورن اسـترالیا گذرانده اسـت و مدیـر مرکز و اسـتاد کرسـی مطالعات عربی و اسـالمی 
در همیـن دانشـگاه اسـت. وی چندیـن تألیف دربارۀ اسـالم و قرآن دارد، از جمله: تفسـیر 
قـرآن: بـه سـوی رهیافتـی معاصـر (2005)، درآمـدی بـر اندیشـه اسـالمی (2006)،
درآمـدی بـه قـرآن (2008) و خوانـش قـرآن در قـرن بیسـت و یکـم: رهیافتـی بافـت 
گرایانـه (2013) کـه همـۀ ایـن آثار در انتشـارات راتلج منتشـر شده اسـت. وی در آثار و 

فعالیت هـای خـود در راه توسـعه فرهنـگ گفت و گـوی بیـن ادیـان تـالش می کنـد.
مؤلـف در بخشـی از مقدمـه آورده اسـت: امیـد اسـت کـه ایـن متـن درآمـدی آزاد 
و دلنشـین بـرای پژوهـش دربـارۀ قـرآن فراهـم آورد. از ایـن رو کوشـیده ام تـا جایـی که 
می توانـم آن را آسـان فهـم و مرتبـاط بـا بحـث بـه تألیـف درآوردم. نمونه هـای فراوانـی 
بـرای روشن شـدن مسـائل و نـکات مطـرح شـده، در کتـاب گنجانـده اسـت. بسـیاری از 
نمونه هـای برگزیـده بـا مسـائل مربوط بـه زنان پیونـد دارند. عـالوه بر آن، گرچه بیشـتر 
تمرکـز کتـاب بـر سـنت اسـالمی اسـت، هر جـا کـه امـکان داشـته نمونه هایـی کوتـاه از 
آرای در حـال شـکل گیری و تکامـل در تحقیقـات اسـالمی معاصـر بـر مباحث افـزوده ام. 
در بسـیاری از ایـن آرا، جنبه هایـی از رهیافت هـای سـنتی اسـالم بـا برخـی از نظریه هـا 
و دیدگاه هـای امروزی تـر ترکیـب می شـود. کتـاب حاضـر بـه زبانـی روان برای آشـنایی 
بیشـتر دانشـجویان رشـته های الهیـات و دیگـر خواننـدگان بـا قـرآن تألیف شده اسـت و 
بـرای همـۀ کسـانی که می خواهند بیشـتر دربارۀ اسـالم و قـرآن بدانند سـودمند خواهد 

بود.

بر اسـاس  همسـایگی  اخـالق  بـر  درآمـدی 
اسـالمی آموزه هـای 

ملکوتی نیـا، علـی. (1397)، درآمـدی بـر اخالق 
همسـایگی بر اسـاس آموزه هـای اسـالمی، قـم، 

دارالحدیث
اسـاس  بـر  همسـایگی  اخـالق  بـر  درآمـدی  کتـاب 
آمـوزه هـای اسـالمی، در موضـوع اخـالق همسـایگی و 
نوشـته  همسـایگان  رفتـاری  و  اخالقـی  مسـؤلیت های 
علـی ملکوتی نیا  توسـط انتشـارات دارالحدیـث به تازگی 
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روانـه بـازار کتـاب شـد. کتاب اخالق همسـایگی سـه بخـش دارد کـه عبارتنـد از: بخش 
یکـم: اخـالق همسـایگی: اهمیـت و اصـول بنیادین؛ بخـش دوم: مسـؤلیت های اخالقی و 
رفتاری همسـایگان؛ سـوم: اخالق همسـایگی در زندگی شـهری: ابعاد، مشـکالت، مسائل 
و راهکارهـا در ابتـدای کتـاب آمده اسـت: اخالق همسـایگی یکی از مهم تریـن موضوعات 
روزآمـدی اسـت کـه در دنیـای معاصـر بایـد بـدان توجـه شـود و بـا عنایـت بـه تفـاوت 
محسـوس در سـبک زندگـی شهر نشـینی معاصر بازنگـری در آن با حفظ اصـول اخالقی 

برگرفتـه از معـارف اسـالمی اجتناب ناپذیـر اسـت.         
در اثـر پیـش روی سـعی شده اسـت اقتضائـات و الزامـات بـه سـبک زندگـی معاصـر 
مغفـول نباشـد. این کتاب تالشـی هرچند ناکافـی، ولی مطلوب و درخـور تأمل درموضوع 
اخالق همسـایگی اسـت. انتشـار این محصول از دو جهت مایه شـادمانی و سـرور است: از 
یک سـو انتشـار یـک کتاب کـه به منزلـه به بار نشسـتن تالش محقق اثر اسـت، و از سـوی 
دیگـر، بالندگـی و رشـد صاحـب اثـر کـه هـر دو به مـوازات هـم انجـام گرفتنـد و زمینه 
مباهات دانشـگاه و پژوهشـگاه قرآن و حدیث و نیز مؤسسـه دارالحدیث را فراهم آوردند. 
کتـاب پیـش رو نخسـت در قالـب پایان نامـه مقطع کارشناسـی ارشـد از سـوی نویسـنده 
محتـرم آن کـه از دانشـجویان دانشـگاه قـرآن و حدیـث بـود، بـه راهنمایـی صاحب این 
قلـم تدویـن و دفـاع شـد: ولـی به دلیـل اهمیـت موضـوع و قرار داشـتن در برنامـه گـروه 
اخـالق عملـی و کاربـردی پژوهشـکده اخـالق و روانشناسـی اسـالمی، مقررشـد پـس از 
باز نویسـی و اصـالح کاسـتی ها، تحـت اشـراف گـروه اخـالق کاربـردی پژوهشـگاه یـاد 
شـده، در قالـب یـک کتـاب منتشـر شـود. از ایـن رو، باردیگر به محقق طرح سـپرده شـد 
تـا پـس از بازبینـی محتوایـی و سـاختاری و نیـز باز نویسـی مجـدد زیر نظـر ناظـر علمی 

تکمیـل شـده و بـه شـکل کتـاب تدوین و عرضه شـد.

تفسیر موضوعی
قاضـی زاده، کاظـم. (1397)، تفسـیر موضوعـی، 

دارالحدیث قـم، 
تفسـیر  انـواع  موضوعـی،  تفسـیر  مفهوم شناسـی 
موضوعـی، پیشـینه تفسـیر موضوعـی در سـده معاصر، 
تفسـیر  توسـعه  عوامـل  موضوعـی،  تفسـیر  مخالفـان 
تفسـیر  تدویـن  گام هـای  معاصـر،  سـده  در  موضوعـی 
تفسـیر  ارائـه  الزم  قواعـد  و  دشـواری ها  موضوعـی، 
موضوعـی، بررسـی تطبیقـی تفسـیر موضوعـی سـوره 
واحـد سـوره محمـد از جملـه سـرفصل های ایـن کتـاب 
به شـمار مـی رود. در بخشـی از ایـن کتـاب آمـده: متن 
کارشناسـی  دانشـجویان  بـرای  قسـمت  دو  در  حاضـر 
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ارشـد آمـاده شده اسـت، در ایـن جـزوه نیمـی از دروس بـه بحث هـای روش شناسـانه 
تفسـیر موضوعـی و نیمـی دیگـر، بـه تطبیـق سـه حـوزه تفسـیر موضوعی سـوره واحد، 
تفسـیر موضوعـی مفاهیـم و واژگان و تفسـیر موضوعـی نظریه پردازانه پرداخته اسـت. در 
قسـمت دوم بر اسـاس سـرفصل های تعییـن شـده بـه تفسـیر موضوعـی مفاهیـم «تقوی، 
اخـالص، احسـان، اخـوت و برادری، وجه مشـروعیت حکومـت، آزادی و حقـوق مردم در 

قـرآن کریـم پرداختـه شده اسـت.

مشروعیت حکومت در قرآن
آقاجانـی، علی. (1397)، مشـروعیت حکومت در 

قرآن، تهران، پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه
ایـن کتـاب بـر پایه پژوهشـی اسـتوار اسـت کـه در آن 
مسـئله مشـروعیت به عنـوان یکـی از مسـائل مهـم در 
سـاحت سیاسـت و حکومـت ـ در قـرآن و بـا تأکیـد بر 
دیـدگاه تفاسـیر و مفسـران معاصـر واکاوی شده اسـت. 
در فصـول مختلـف ایـن کتـاب بـه موضوعاتـی نظیـر 
مشـروعیت  قـرآن،  در  پیامبـران  حکومـت  مشـروعیت 
مشـروعیت  قـرآن،  در  اکـرم(ص)  پیامبـر  حکومـت 
حکومـت امامـان (ع) در قرآن و مشـروعیت حکومت در 

عصـر غیبـت در قـرآن پرداختـه شده اسـت.
در فصـل آخـر ایـن کتاب مشـروعیت الهی ـ  مردمـی حکومت در عصـر غیبت به طور 
مفصـل مـورد بحـث قـرار گرفته اسـت و در چند گفتـار آیات قـرآن کریم با دسـته بندی، 
آیـات مشـورت، آیـات خالفـت انسـان و وراثـت زمیـن، آیـات وراثـت زمیـن و آبادانـی و 
آیـات دال بـر توجـه خطابـات تکالیـف عمومی به مـردم بررسـی شـده اند و در نهایت هم 

دیدگاه هـای مفسـران و صاحب نظـران اسـالمی نظیـر 
امـام خمینـی(ره)، عالمـه طباطبایی، شـهید مطهری و 
... پیرامـون مشـروعیت الهـیـ  مردمـی حکومـت آورده 

شده اسـت.

تفسیر اجتهادی سوره تحریم
اجتهـادی  تفسـیر   ،(1397) محمـد.  خامه گـر، 
سـوره تحریـم، قم، پژوهشـگاه علـوم و فرهنگ 

اسالمی
تفسـیر اجتهادی روشـی در تفسـیر قرآن اسـت که بعد 
از تفسـیر نقلـی متـداول شـد و در واقع نتیجه پیشـرفت 

 تازه هاى نشر
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تازه هاى نشر

علـم تفسـیر اسـت. در ایـن روش، مفسـر بر اسـاس اصـول و قواعـد علمـی بـه تفسـیر 
قـرآن می پـردازد و افـزون بـر روایـات تفسـیری از سـایر منابـع معتبـر نیـز برای تفسـیر 
قـرآن و کشـف مـراد الهـی اسـتفاده می کنـد. برخـی قرآن پژوهـان «تفسـیر اجتهـادی» 
را «تفسـیر عقلـی» یـا تفسـیر بـه رأی ممـدوح نامیده انـد؛ امـا بایـد توجـه داشـت که در 
تفسـیر اجتهـادی، عقـل فقـط یکی از منابع تفسـیر اسـت و از این رو نباید آن را شـاخه ای 
از تفسـیر عقلی دانسـت. تفسـیر اجتماعی یکی از روش های شـناخته شـده تفسـیر قرآن 
اسـت. در ایـن روش، مفسـر بر اسـاس اصـول و قواعـد علمـی به تفسـیر قـرآن می پردازد 
و می کوشـد بـا اسـتفاده روشـمند از همـه منابع معتبـر در فرآیند تفسـیر، مـراد الهی را 
از آیـات قـران کشـف کند، سـپس بـا نقد و تحلیـل دیدگاه های مفسـران دربـارۀ هریک 
از ابعـاد تفسـیری آیـه بر اسـاس قواعـد علمی قـول صحیح را تعییـن نماید. در ایـن اثر با 
بررسـی اجتهـادی مشـخصات عمومـی سـورۀ تحریم و تفسـیر آیات آن تالش شده اسـت 

نمونـه ای کامـل از تفسـیر اجتهادی عرضه شـود.

مبانی عرفان وحیانی
عرفـان  مبانـی   ،(1397) محمدجـواد.  رودگـر، 
فرهنـگ و  علـوم  پژوهشـگاه  قـم،  وحیانـی، 

اسالمی
عرفـان وحیانی به معنای عرفان برسـاخته و برخاسـته از 
متـن کتـاب و سـنت، در مقام ثبـوت از ظرفیـت واالیی 
برخـوردار اسـت که الزم اسـت در مقام اثبـات نیز عیان  
و بیـان شـود. هم چنین منطـق حاکم برعرفـان وحیانی 
بـه  استشـهاد  نـه  وحیانـی  منابـع  از  اکتشـاف  منطـق 
منابـع وحیانـی اسـت، بـه این معنا کـه عرفـان وحیانی 

از طریـق مراجعـه بـه نصوص دینـی بـا روش اجتهادی ـ تبیینی کشـف و تولید گشـته و 
در تبییـن گزاره هـا و آموزه هـای عرفانی از ره آورد و بروندادهای عارفان اسـالمی اسـتفاده 

شده اسـت.
در ایـن کتـاب مبانـی تصدیقـی بـا دو مسـئله بنیادیـن عرفـان نظری یعنـی توحید 
وجـودیـ  شـهودی و انسـان کامـل معصـوم از رهگـذر آیـات و احادیـث و بـا بهره گیری 
از تـراث عظیـم عرفـان اسـالمی و در مبانـی تحصلـی امکان اسـتعدادی حصول کشـف و 
شـهود مـورد تحلیـل و تبییـن قـرار گرفته اسـت. هـدف اصلـی کتـاب نیز تبییـن توحید 
صمـدی قرآنـی و محوریـت انسـان کامـل پیامبراعظـم(ص) وعتـرت پاکـش(ع) در عالم 

اسـت. وجود 


