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حسين فقيه
پيش گفتار

سيله تشخيص حقحمت،و،كتاب هدايت و ر(ص)ه جاويد پيامبر خاتمآن،معجزقر
هان و نور مبين و شفا است.قان)،براز باطل(فر

ترين و مقدس;ترين معيـارآن معتبراز همين رو،در;ميان منابع اجتهاد و استنبـاط،قـر
حديث؛آن،در اى منابع ديگر است.از منظر اماميه،از نظر اعتبار و اهميت،پس از قربر

و دره الفقيه،تهذيب و استبصار،و در خطبه;ها؛ نهج;الـبـالغـه،كتب اربعه:كافى،من ال يحضـر
ده و هيچ كدام از آن;ها بـهآن بوع بر قرادعيه؛صحيفه سجاديه است.اما،همه ايـن;هـا فـر

ده و هرآن بوى با قرگارايت كافى به سازند.يعنى،اعتبارروآن قطعيت صدور نداره قرانداز
١آن،بى;اعتبار است.گار با قر ناسازِحديث

آن نشانخى آيات قـرح است،اين است كه بـرآن مطـره قراز جمله شبهاتى كـه دربـار
بة;العـردم جزيـرنه;اى به سد] هفتم;مـيـالدى و مـر;مى;دهد كه اين كتاب آسمـانـى،بـه گـو

ه متأثر شـدهعى،از آن دورفته و به نود گرل به خومان نزونگـى از زا،رد.زيراختصاص دار
اهم;مى;كند كه بر اساس چنين ديدگاهى،آيا;ا فرسش رمينه اين پرح اين شبهه،زاست.طر

دانست كه بر همه انسان;ها تا قيامت(ص)مدانه پيامبر اكره جهانى و جاوا معجزآن ران قرمى;تو
م باشد؟ى از آن بر همگان الزده و پيروحجت بو

آن ازى قر.تأثيرپذيـر١تند از:ح شده كه عبـاردر پاسخ به اين شبهه،سه ديدگاه مطـر
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م.آن به زبان قو.قر٣مانه هنگ زتاب فرآن،باز.قر٢مانه هنگ زفر
م است كه بحث پيش رو،بهى اين نكته الزع بحث،يادآورضود شدن به موارپيش از و

ى در;ميان انديشمندانازل»پيشينـk درهنگ عصر نزوآن و فران«قرت مستقل و با عنـوصور
ه زيادى،متأثر از فضاى (پس از دهه هفتاد شمسى)و شايد تا اندازًاد.اما،اخيرمسلمان ندار

آن با عهد عتيق و جديد،در محافل علمى;داخلب و در مقايسه;ميان قرهنگى غرى فرفكر
ح شده است.كشور مطر

مانههنگ زآن از فرى قرديدگاه نخست:تأثيرپذير
ديگـر،ى;ند و از سـوحى داره;اى از وان اين ديدگاه،از يك سو،تـصـور ويـژفـدارطر

سد] دربه;العرهنگى،اجتماعى،اقتصادى و سياسى;جزيرايط فرى شرگذارنقش;آفرينى و تأثير
حى بسيار تعيين كننده;مى;دانند.در نگاه صاحبـانى پديده وشكل;گيرا،درهفتم;ميالدى ر

خى از مهـم;تـريـن آن;هـادار اسـت كـه بـه بـرخورگـى;هـاى خـاصـى بـرحى از ويـژآنـان،و
د:ه;مى;شواشار

اى اسباب وده و همانند ديگر پديده;هاى طبيعـى،دارنمندبوحى،حادثه;اى قانو.و١
ه;مى;باشد.علل ويژ

ث;مى;كند…ا مبعـوى رّان;تنى،اميـن امخدا با علل و اسباب تاريخى،اجتمـاعـى و رو
ده و علل و اسبابى در همين عالم ونمند بوان،حادثه;اى قانول بارحى بر نبى،مثل نزول ونزو

مايد:ند از اين;كه;مى;فـرد خداود … مقصوهنگ شخصيت نـبـى داردر تاريخ و جامعه و فـر
نمى;آوريم»، دم فروه;اى معلوى نيست جز اين;كه گنجينه;هايش پيش ماست و جز به انداز«چيز

لمنشأ همه امور و حقايق است،اما،نزواين است كه ذات متعال هستى،منبع هر چيز و سر
اهـمم و با فره;اى معلون و فعليت يافتن آن;ها بـه انـدازّق و تعـيّت ديگر،تحقآن;ها و به عبـار

٢نمند است.جبات و مقتضيات است،يعنى،قانو علل و اسباب و موِآمدن

فتـىت و معرگاهى،بصـيـرحى،تجربه باطنى پيامبر است.به ديـگـر سـخـن،آ.و٢
تسپس،به صـورده وان كـررَوَل الله فسـوى ردى است كه در ذهن پاك و تعالـى;جـوشهو
د.ى;مى;شوت;هايى بر زبان او جارعبار

كه در پيغمبرى و حى و معنـوى ذهنى،روسانى و جست;جـوايند استعدادرجه به فـربا تو
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د.ايناى او حاصل;مى;شـودى برفتى شهـوت و معرگاهى و بصيـرپديد;مى;آيـد،آ(ص)ماكر
د ـ بهسعتى بى;پايـان دارگاهى نيز،از غيب و بطن تاريخ،جامعه و شخصـيـت اوـ كـه وآ

د.ى;مى;شوذهن او تابيده و بر زبانش جار
آن ازت و قالب عربـى قـرآن،از خداست.امـا،صـور قرِه معنـايـىهرحى و جـوهـر و.گو٣

است.(ص)ات و كلمات از ناحيه; پيامبرده و عبارهر معنايى به الهام الهى بومى;باشد.گو(ص)پيامبر
ا خلق;مى;كند و حاصل آن،كلماتى است كه بر ذهن و زبانند حالتى راقع،خداودر و

ل خدا جريان;مى;يابد.به تعبير ديگر،انديشه;اى در جان و ضمير پيامبر;مى;آفريند كـهسور
٣د و در زبان پيامبر ظهور;مى;يابد.اتى تعبير;مى;شوآن انديشه،با كلمات و عبار

»سه ديدگاهاالتقان فى علوم القرآنطى در«»و سيودر البرهان فى علوم القرآنكشى«زر
حى،تنهاشته وم،فـرده;اند.برپايk ديدگاه دونقل كر(ص)حى بر پيامبره وقندى دربارا از سمرر

٤د.ا بيان;مى;نموت عربى آن;ها رت با عبارده و آن حضرل كرا بر قلب پيامبر نازمعانى ر

ايط ود حقيقت،اين كتاب،متأثر از شرل عربى از حقيقت است نه خوآن،نزو.قر٤
آن،هماننـدب سد] هفتم;ميالدى است.حقيقت قرة العـرحى و جزيرل وضاع عصر نزواو

د تنزيل يافته;اى از آن حقيقت و به زبـان وجوآن،مود خداست.قـرساير كتب آسمانى نـز
د با جهان;شناختىب است.از همين رو،تناسبى تـام داره العرب آن روز جزيرهنگ عرفر
ى ازندگى و بسيـارف خاص ز،فصاحت و بالغت،مناسبات شبانى و عـر(ص)م پيامبرقو
مانه،هنـگ زشن;تر،فـرايج در;ميان آن;ها.بـه بـيـان روم رسوانيـن و عـادات و آداب و رقو

ااساس آن;چـها براه يافته است.از اين رو،پيامبر حقايق عالـم رآن رگاه در آيات قـردآناخو
دد و قيود به حدود پيامبر،محـدوهست نمى;بيند.از همان لحظه نخست،كش~ و شهـو

هنگف عربى و متناسب با فرا،در ظرآن رل قرحى و نزوت وا،آن حضرانى است.زيراوفر
ل دريافت;مى;كند.دم عصر نزومر

نث.وفته نه مـؤه خدا،لفظ مذكر به كـار رب،دربارد ساالر عـرجه به جامعه مـربا تو
نان سياه چشم(حور)ه بهشت،از ز،دربار(ص)م پيامبر قوِندگىال زضاع و احوجه به اوباتو

هرب،به;گوه العرايى جزيرضعيت آب و هوفته،نه مو بور چشم آبى،و متناسب با وسخن ر
ده و تداعى كنندهاده بود كه با «ريح»(باد،نسيم)هم;خانوح»اطالق;مى;شوجان آدمى،«رو

اى نفسگير،منشأ و مظهر حيات است.از ايـننسيمى;خنك است كه كه در آن آب و هـو
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 بدين٥ا «ريحان»;مى;نامد …شبو ره «ريح»;مى;گويد و هر گياه خوب به هر امر پاكيزرو،عر
دى جدا و متمايز از بدن انـسـانجـو موًاقعاح،وفت كـه روان نتيجـه گـرتيب،شايد بـتـوتر

سيم بهشت تر٦ده شده است.ت كنايى آوران تشبيه و تمثيل و به صورنيست،بلكه به عنو
ـ كه در آن،نه تشنگى است و نه آزليه آدم و حواو انك ال تظمؤ فيها و الان:«ار آفتاب سوزا 

ـ ٢٠/١١٩(طه،ضحى»ت ا،نيامده كهاى عربستان است،زيرضعيت خشك آب و هونيز متأثر از و) 
ندگىى نيز،متناسب با محيـط زسيم بهشت اخـروان نيست.ترماى سوزدر بهشت اذيت سـر

گار است.ب آن روزعر
ت،تعاليـم و متفاوًاويه;اى كامـالاطى،اما از زت افرى نيز ـ كه به صـورديدگاه ديگـر

حى;مى;داند،ـل ودمان عصر نزوهنگ مرسيع،متأثر از فره;اى وا در گسترآن ره;هاى قرآموز
ه به آن،;خالى از لط~ نيست.ناليستى«خليل عبدالكريم» است كه اشارديدگاه ناسيو

ا يكى از احكاما»رسد،نويسنده ياد شده«شوربيان يك نكته در اين;جا جالب به نظر;مى;ر
جيهفته است.سپس،در تبيين و تول گرب عصر نزوسياسى;مى;داند كه اسالم،از جامعه عر

جهد. با تودازا»به حل مشكل;مى;پـراز طريق«شور(ع)،خالفت خلفاى سه;گانه و امام على
ى صادراجع به جانشين يا جانـشـيـنـان و،ر(ص)مف پيامبر اكـربه اين;كه هيچ نصـى از طـر

جه بهاگذار شده،تا آن;ها به اجتهاد خويش و با تونشده،مسأله خالفت به عقل انسان;ها و
د اينند.خليل عبدالكريم در راستند به اين مقام بگمارا خومانى و مكانى،هر كه رايط زشر

ا،به عقلجزيى رمسايل بسيار كم;اهميت;تر و(ص) ا;پيامبرد،چرديدگاه;مى;گويد:اگر چنين بو
٧د؟ا بيان كرده و حكم آن;ها راگذار نكردم و اجتهاد آن;ها ومر

ى،دليله ديگرح;مى;كند،مبنى بر اين كه به نظر گروا مطرى رپس از آن،ديدگاه ديگر
داخته است.درمت و خالفت نپرحكوده وبه اموراين است كه اسالم فقط يك دين عبادى بو

حالىض امور غير عبادى;مى;شد،درد،نبايد پيامبر متعرد اين نظريه;مى;گويد:اگر چنين بور
تخم،تفـاواجع به امور غير عبادى است،مانـنـد چـشـم زى از احكام اسـالم،ركه بسيـار

ب و مسأله پناهندگى و پناه دادن.ب و غير عرگذاشتن ;ميان عر
انا به عنو،كسى ر(ص)د دو ديدگاه باال;مى;گويد:علت اين كه پيامبردر پايان،پس از ر
د،اگذار;كـراى مسلمـانـان وا به شـورد كه مسألـه رد،اين بـوفى نكـرجانشين خويـش مـعـر

ىد كه جانشين واى قبيله بوئيس قبيله،شورگ رنه كه پيش از اسالم نيز،پس از مرهمان;گو
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اى مسلمانان تعيـيـنم نيز،از طريق شـورد.به عقيده او،حتى خلـيـفـه دوفى;مى;كرا معـرر
حمنان و انصار،از جمله عبدالرى از مهاجرت باشمارل پس از مشورا،خليفه اوشد،زير

٨د.م اقدم كرفى خليفه دود كه به معرف و عثمان بن عفان و سعيد بن زيد و اسيد بن حضير بوبن عو

پيامدهاى ديدگاه يكم
ه اى ازگى;هاى آن،در اين;جا پـارخى از ويـژفى ديدگاه نخست و بيان بـرپس از معـر

د.م اين ديدگاه بيان مى;شوازپيامدها و لو
شكافى;هاى علمى;و فلسفى.ى و موف;نگرآن،از دقت و ژرى قردارخور.عدم بر١

استه باده و نمى;خودم بوم مـرآن در صدد تعليم و تربيت عمواز منظر اين ديدگاه،قـر
ه،در گذشته،با زبان علمى;ودم نيز،به ويـژم مرفان و حكيمان سخن بگويد.عمـوفيلسو

حياتانست،در ذهن و خيال و روه;ها بهتر;مى;توده; و تمثيل;ها و استعارس نبوفلسفى مأنو
آنى نيز زبان قرازبر همين اساس،فخر ر٩ى داشته باشد.ده و جنبه هدايت;گرثر بوآن;ها مؤ

١٠دم;مى;داند.همات و تخيالت مره;اى،متناسب با تود و تا اندازاره;اى موا در پارر

ِ در صدد اصالحًالدم سخن گفته و اصـومى،با مره عموف محـاورآن بر اساس عرقر
ت جنبى،از آسمـان وفقط،به صورده وايط بوگار و شرب،در آن روزاخالق و جامعه عر

اقعيت كيهان و كيفيته اين كه واين،دربارداث تاريخ و عالم و آدم سخن;مى;گويد.بنابرحو
ده،تسامحم سامى;چه بوئيات دقيق رويدادهاى تاريخ آدميان و حتى قوپيدايش انسان و جز

ت;هاىمى;جديد،بافت عبارمات عموگار،با اين معلودم اين روزاى مر… بر١١د.;مى;ورز
ده و كم و بيـشمانه بوف علمى;زده و نامتناسب با عر] عالم و آدم شفاف نبـوآنى،در بارقر

١٢غريب;مى;نمايد.

آن و اسالم قرِدندانگى و جهانى بو.نفى جاو٢
دهب;هاى سد] هفتم;ميالدى عربستان بوآن،عران اين نظريه،مخاطب قربه نظر پيرو

حى و اخالقى آن;ها،جـهـت اصـالح وى و روآن نيز،تعليم و تربـيـت مـعـنـوو هدف قـر
آن در صدد بيـانده است.بر همين اساس،قـرب بوه العرساماندهى جامعه آن;روز جـزيـر

ده و باب بود آن روز عرده و احكام امضايى آن،تأييدى بر عملكراى هميشه نبواقعيت برو
د.ن شوگومانى و مكانى ممكن است دگرايط زتغيير شر
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هنگن داشته،با فرب تقارايج عرالت رمات و مقوم حق،با معلول مكرسوذهن و زبان ر
اى هميشه بيانا براقع شده رم است.و حقيقت ود و همزبان با قوگار تناسب دارسامى;روز

د،ـ باب بود آن روز عرآن ـ كه تأييدى بر عملكرنمى;كند… ممكن است احكام امضايى قر
دعيت عملى خوضوآن،مومان و مكان و …،حتى،در چشم معتقدان به قرايط زتغيير شر

داميت مران،قوهكاردن بزدن و سنگسار كرا در آن قالب خاص از دست بدهد،تازيانه زر
لآن امروز نـازض،قرام.بلكه بر عكس،اگر بـه فـره ومت بهـرجات و حرن،تعـدد زوبر ز

ا تأييد ورى ثر امروزاعد مفيد و مؤم و قوسود كه آداب و ران چنين تصور كر;مى;شد،مى;تو
ىابرمذهب،برف نظر از عقيده وق بشر،با صرد؛مانند حق حاكميت ملى،حقوامضا;مى;كر

١٣د و …ن و مرق زحقو

ات و انجيل تحري~ شدهآن،با تور قرِ.همسان انگاشتن٣
ده و اين كتاب،د خدابوايع نزآن،همانند ساير كتب و شربرپايk اين ديدگاه،حقيقت قر

ب سد] هفتـم;هنگ عرنيز،به زبان و فـرم وه;اى معلوتنزيل;يافته;اى از آن حقيقت،به انـداز
حى و اخالقىات و انجيل،فقط در پى تعليم و تربيت رونه كه تورميالدى است.همان;گو

هت;هاى آن;ها،دربارده و انتظار اين كه،عباربو(ع)و عيسى(ع)سىمسيحيان عصر موديان ويهو
اجع به رًاقع;نما باشد،انتظار نابه;جايى است.همين سخن،دقيقـامان،علمى;و ومين و زز

١٤.ح استآن نيز مطرقر

نقد
ن با مشكل روبه رو استناگومانه،از ابعاد گوهنگ زآن،از فـرى قرديدگاه تأثيرپذير

ده و ازاجه بونى موى دروگارعى ناسازنى،با نوا،از يك سو به سبب عدم انسجام دروزير
ايات اسالمى;است.آن و روخى آيات قرض آشكار با برى ديگر،در تعارسو

اتاريخى داشته باشيم فرِض آن،اين است كه يك متنف;انديشى،پيش;فرت به ژر.دعو١
ف باشد كه تمام تارى متن،آن;چنان ژرد،اما،اگر اين تأثيرپذيرى كرف;نگران در آن،ژرتا بتو
ان به آنى بتوف;نگرد تا با ژرى ندارهرهر و جوفته باشد،ديگر آن متن،گواگرا فرد متن رو پو

د.اگرل مشخص شو عصر نزوِهنگآن،از فرى قرسيد.به ديگر سخن،بايد دامنه تأثيرپذيرر
ى نمى;ماند.ف;نگراى ژرده باشد،ديگر جايى برذ كرد متن نفوى در همه تار و پواين تأثيرپذير
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ند:گار با اين ديدگاه،به چند دسته تقسيم;مى;شوض و ناسازآنى متعار.بيانات قر٢
ده وت كرآن دعوا به تفكر،تعقل و تدبر در قردم رن،مرناگوال~)آياتى كه با تعابير گو

دنى بـوا،نـشـانـه الـهـى و غـيـر بــشــرآن رد اخـتـالف در قـرجـوخـى آيـات،عــدم ودر بـر
د،;ه بوعى حالت عاميانه بر آن چيرده و نوى بوف;نگرآن فاقد دقت و ژرآن;مى;داند.اگر،قر

د.ده بوآن،بى;معناو بيهوصيه به تفكرو تعقل درتو
است;اهد كه اگرره;طلبيده ـ و از آن;ها;مى;خوا به مبارزب)آيات تحدى ـ كه مخالفان ر

ه و يا دستى است،همانند آن،يا ده سورشته بشرآن،افسانه و يا دست;نومى;گويند كه قر
فج و نيز،صـرند.آيا با آن همه دشمنـان لـجـوه;هاى آن بيـاوره مانند سـوركم،يك سـور

ان بيانآن،باز مى;توه با قرانى از مبارزآن و ناتواى به حاشيه كشيدن قرهزينه;هاى سنگين بر
ا ـ فاقد استحكام و اتفاق علمى;دانست؟آن رقر

»،المن خلفهاليأتيه الباطل من بيـن يـديـه ومايد:«ه فصلت كه;مى;فـر،سور٤٢ج)آيه 
ا تجربه باطنى و نيز،آن ران قرنه;مى;تود.بااين آيه،چگواه ندارآن رجه در قرباطل،به هيچ و

د بهسد] هفتم;ميالدى و محدوب دره العردم جزيرهنگ مرنيز،متأثر از فرشخصى پيامبر و
ف قائل شد.ف آن،تاريخ مصراى معاره دانسته و برآن دور

آن،تجربه باطنى پيامبر باشد.حى و قرى آيه خاتميت پيامبر،با اين كه وگارد)ناساز
اند بگويدت;مى;تونه آن حضرحى،تجربه باطنى و شخصى پيامبر باشد،چگـوا،اگر وزير

ا،كه;ختمخ نمى;دهد،زيراى هيچ;كس رپس از من تا روز قيامت،ديگر چنين تجربه;اى بر
حى است.ت،به معناى پايان ونبو

مانههنگ زتاب فرآن و بازم;:قرديدگاه دو
ه دفاعخى انديشمندان مسلمان،به انگيزى برح اين ديدگاه از سوسدكه طربه نظر;مى;ر

ده است.ن به اين كتاب مقدس بواموح شده،پيرخى شبهات مطرآن و پاسخ گويى به براز قر
ااند آن;ها ره،اين ديدگاه;مى;تواين رو،هدف آن;ها مقدس;مى;باشد.اما،اين;كه چه اندازاز

سى اين ديدگاه،به بررِى كند؟در اين;جا با تجزيه و تحليلدر دست يابى به اين هدف يار
داخت.اهيم پرآن خو

انده است ـ يكى،ا به سمت اين ديدگاه ران اين ديدگاه رفداراملى ـ كه طراز جمله عو
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ل االسوسلنا مـن رو ما ارآنى،ماننـد:«خى آيات قر] برتفسير خاصى است كه آن;هـا دربـار
/٢١(انبياء،»نكم افالتعقلو فيه ذكرًلنا اليكم كتابالقد انزو «)١٤/٤اهيم،(ابر»مه ليبين لهمبلسان قو

ل; آياتآن است،مانند شأن نزود در قرجواقعيت;هاى موخى وى،برده;اند.و ديگرائه كرار)١٠
دم عصر بعثت.ه;هاى مراژى وام;گيرنيز،وآن از قالب;هاى زبانى و ادبى وو استفاده قر

مانههنگ زتاب فرآن،بازگى;هاى ديدگاه قرويژ
دازيم:گى;هاى آن; مى;پرخى از مهم;ترين ويژدر آغاز،جهت آشنايى بيش;تر با اين ديدگاه،به بر

ج از جهان آدمى;و بى;نهايتده و به جهانى خـاراتاريخى بوآن كتابى آسمانى و فر.قر١
نه كه هست;،مى;بيندا همان;گـود.پيامبر،حقايق رط;مى;شواخ;تر از آن(جهان غيب)مربـوفر
دجوآنى موات قرمان الهى عين عبارحى به فرشته ودريافت او از حقايق عالم كامل است.فرو
ىكاست ذبر زبانش جارن هيچ كم وده و بدول كرناز(ص)ما با قالب عربى،بر قلب پيامبر اكرر

ف غيبى،بى;نهايت;فربه است،هنگامى;كـه درساخته است.با اين همه،از آن;جا كه مـعـار
ى تن ;مـى;دهـد و بـهش;مى;كـنـد،بـه نـاچـار،بـه اقـتـضـائـات بـشـرخـور جـهـان آدمـى;ريـز

كه انعكاس;يافتها،در حقيقت،نامتناهى در متناهى و دريا در برى»;مى;شو د،زيرى،«بشرتعبير
١٥است.

د،جهت اهداف تربيتى و هدايتى،هـم سـو بـا اعـتـقـادات وارخى مـوآن در بـر.قر٢
اهىحى،سخن گفته و از باب همسويى و همرل ودم عصر نزودانستنى;هاى ابطال شده مر

ت آشكار و غير آشـكـار،درا ـ كه آن;ها باور داشته;اند،ـ بـه صـورى رم،همان چيـزبا قـو
مانههنگ زتاب و انعكاس دهنده فـرآن،بازا،قراه داده است،زيرالت غيبى رالبه;الى مقو
١٦ا.دانه و ابدى رد،حقايق جاوار و در همه موًمااست،نه لزو

فىآن،زبان عرآنى؛از آن;جا ـ كه زبان قره;اى از آيات قرعى تسامح در پارد نوجو.و٣
ى ـ باهمسـونه;اى،متضمن تسـامـح وب آمده است ـ به گوهنگ عـرافق فرآن مـوده و قربو

هنگ عصر بعثت،مجاز،بر اساس اين ديدگاه،اگر فر١٧ا و عقايد آن;هاست.ها و آرباور
ده،وآن نيز چنين بود جاى داده،قرا در خوى از اين دست ره و تمثيل و اموركنايه،استعار

ـ كنايى و … خوزبان قر هنگ جاهليت،مبالغه;و مسامحهد.اگر،در فراهد بوآن نيز،تمثيلى 
اهدآن نيز،به همين; ;سان خواه يافته است،زبان قره،رايج در آن دورهاى رمماشات،با باورو
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آن،عدد هفت،در آسمان;هاى هفـت;گـانـههاى عددى قـراز همين;رو،در تعـبـيـر١٨د.بو
هاى آتشيـننجيـردن زاع بـو)و عدد هفتاد،در هفـتـاد ذر٧١/١٥ح،نـو١٢ /٦٥(طالق،
] منافقـان وم،در بار)و فايده ندادن هفتاد بار طلب استغفار پيامبـر اكـر٦٩/٣٢(الحاقه،

ار سال عمر داشتـن،ديان،جهت هـزى يهـوار،در آرزو)و عدد هز٩/٨٠فاسقان(توبـه،
بدين معنا كه١٩گويى شده است.عى تسامح و مجاز)،همگى،حمل بر نو٢/٩٦ه،(بقر

اده شدهى حكايت;مى;كند،نه اين كه معناى حقيقى آن;هـا ار از بسيارًفايادشده،صرعددهاى;
غفاراستد از فايده نداشتن هفتاد بارده و مقصوالنى بوار سال،عمر طود از هز،مقصوًباشد.مثال

ىستگـارگز اهل نجـات و رى نفاق،هـر] منافقان،اين است كه آن;هـا بـا خـوپيامبـر،دربـار
د.اهند بونخو

مانههنگ زتاب فرآن،بازپيامدهاى ديدگاه قر
هنگتاب;فرآن،بازگى;هاى ديدگاه قرجسته;ترين ويژخى از مهم;ترين و برپس از بيان بر

خى پيامدهـاى ديـدگـاهى بـراياى اين نظريـه،يـادآورشن;تر شـدن زومانه،به مـنـظـور روز
سد:يادشده،مناسب به نظر;مى;ر

عى و به ديگـرآنى و پيام;هاى دين،به پيام;هاى اصـلـى و فـره;هاى قـر.تقسيم آمـوز١
عى،لى،ابدى و تغيير ناپذير و امور;فرتى،ازآن،به حقايق الهـوف قرسخن،تقسيم معار

ىال;پذير.اما،اين كه با چه مـالك و;مـعـيـارهنگ عصر جاهلـيـت و زوفته شده از فـرگـربر
ا تشكيل;مى;دهنـد ـ ازآن ـ كه بدنه اصلى اين كتاب آسمانـى رى قرهران،حقايق جـومى;تو

آنه از حجم قرشناخت و اين;كه بخش اخير،چه اندازا بازمانه رهنگ زفته از فرگرمطالب بر
 مشخص نيست.ًد اختصاص;مى;دهد،دقيقاا به خور

ش،نسبت به آيات االحكام،به معناىى بر استنباط;هاى فقهى و تغيير نگرگذار.تأثير٢
قى،اجتماعىش ما به احكام فقهى،حقوحى با فهم ما،از دين و نگرسيع كلمه،همزبانى وو

قى وط به مسائل فقهى و حقوى از آيات مربود.بسيارن;مى;سازگول و دگرا متحوو سياسى ر
ا،مطابق اين ديدگاه،چنين آياتى،اختصاصا از دست;مى;دهند،زيرد رام خو…،اعتبار و دو

نه آيات،ناظر بـهف آن;ها گذشته است.اين;گـون،تاريخ مصربه عصر بعثت داشته و اكنـو
٢٠اهگشا باشند.مان;ها معتبر و رمان;ها نيستند،تا در همه زهمه ز
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آن،مانند هيئتخى نظريه;هاى ابطال شده،در قرح برآن،طر علمى;قرِجعيت.عدم مر٣
اهى با مخاطبان و در جهت اهدافسى،از باب هم;سويى و همرسى و طب جالينوبطلميو

آن،با اين; كار در صدد تأييـد ون آن كه در قرده است.البته،بدوآن بوتربيتى و اخالقى قـر
 آفرينش جهان وِناجع به چند و چوآن،رتثبيت آن ديدگاه;ها باشد.از همين رو،مطالب قر

صي~شيد،حتى،توم،شب و روز،ماه و خوركب و نجومين،كوخلقت انسان،آسمان و ز
ده و فقط ناظر بهى،همگى فاقد اعتبار بوبهشت و جهنم و نعمت;ها و عذاب;هاى اخرو

ند با اين دستها،خداوحى;مى;باشد.زيرل وم پيامبر،در عصر نزوداشت;هاى قوها و باورباور
ده است.البته،مطابق اينصدد بيان حقايق ابدى و معانى ثابت نبوآنى،دره;هاى قراز آموز

د.د نمى;سازارآن و قرِدنستى چنين ديدگاه;ها خدشه;اى به اعتبار و الـهـى بـوديدگاه،نادر
م و عاداتسوآن،منعكس كننده; آداب و رد كه قرا داردن،اين اقتضا رمانه بوهنگ زتاب فرباز

هنگ يا شبـهه;اى،فر،تا انـدازًل و طبعادمان عصر نـزو مرِف و جهان;بينـىو عقايد و معـار
٢١ست جاهليت باشد.هنگ نادرفر

آن،همزبانى بام؛بدين معنا كه قرحى و زبان قوحدت بخشيدن،;ميان و.عينيت و و٤
افقتم،مود،زبان قوارخى موحقيقت،دست;كم،در برم نيست.بلكه،دربشر و نيز،با قو

م داشته و مطابق با آن به حقايق جهان هستى نگريستن است.هنگ قوبا فر
ـ كه هيچ ناسازارهنگ مخاطب در موحى از فره جستن وبهر نيستى;ميان آن دوگاردى،

ها و دانستنى;هاى مخاطبـاندى كه باورارد.اما،سخن در اين است؛در موـ مشكلى ندار
حى ـ خداى حكيم و علـيـم ـ ازه جستن صـاحـب وست است،آيا بـهـرحى،باطل و نـادرو

اى اهداف مقدس،حكيمانـه وچند برگاه است،هـرستى آن;ها آد،به نادره;هايى كه خـوآموز
عالمانه است؟!

آنى؛فت;بخشى نسبت به بخش عظيمى;از آيات; قراقع;نمايى و جنبه معرديد در و.تر٥
افقتل شده است به معناى موى انبياى الهى نازحى ديگرآن و هر ودن قرم بواگر به زبان قو

خىمى;كه از يك سو دست;كم در بـرهنگ قـود،فرم تفسير شـوهنگ آن قواهى با فـرو همر
ى ديگرد جاى داده است و از سـوا در خوافى رها و دانستنى;هاى باطـل و خـرد،باورارمو

نه ايـنه و ده;ها قاعده ادبى ديگر است،چگـومشتمل بر تمثيل و كنايه و مجاز و اسـتـعـار
فت;بخش باشد.اند معرحى;مى;توو
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احت ودى عدم صـرمانه،زبان ديـن،تـا حـدوهنـگ زتاب فرآن بـازمطابق نظـريـه قـر
تها در بوفت;بخش آن راهد داشت و بعد معراه خواضع به همره;اى از موا در پاراقع;نمايى رو
ـ كنايى و عراهد افكند.به;ميزديد خوتر ـ مرانى كه در زبان،خصلت تمثيلى  دمى،غلظتفى 

اد اصلى متكلمى آن از مرع پيدا كند،مفاد ظاهرآن شيوگويى درمجازسعت بيش;تر يابد ووو
٢٢اهد يافت.ى خواز بيش;ترتأويل،;جوامراهد افتاد وتر خودور

مانههنگ زتاب فرآن بازنقد نظريه قر
ـ هرى; برگى;ها و يادآورپس از بيان ويژ چند در بخش پيشين،خى پيامدهاى اين ديدگاه 

ه شد ـ در اين;جا بـه نـقـد ايـنادهاى اين ديدگـاه اشـارخى از ايـرت ضمنـى بـه بـربه صـور
دازيم:ديدگاه;مى;پر

م،به معناى همسويى با عقايـد وى از قالب;هاى زبانى و ادبيات يك قـوه گير.بهر١
نيـز،ى از قالب;هاى زبانى ـ ادبـى وه;گيرم نيست.اگر بهـرست آن قواى نادرافقت بـا آرمو

ش عقايد باطلم،به معناى پذيرايج ادبى يك قوهاى رى تعبيره;هاى بيانى و به كار گيرشيو
اى همسويىآن،بران گذشته در قرنيز پيامبرا وان گفت كه داستان آدم و حوآن;ها باشد،مى;تو

اماى;رها،برى;ها و قصرستان;ها و جوخ و بوع بهشت و دوزضوده است.موبا اهل كتاب بو
عىده است.آن دسته از احكام شرب بوه العران و تفتيده جزيرمين سوزدمان سرزساختن مر

ده و اختصاص به عـصـرم پيامبربـوح شده ـ ناظر به قـوال و استفتا مطـرـ كه در قالب سـؤ
دنانده،; نص~ بواج با همسر پسر خودواز ازجاهليت داشته است.مانند ابطال ظهار،جو

ان «بدنه اصلى»آن،به عنوى از قرضع،چيزدان.آيا با اين ونان در مقايسه با مرث و ديه زار
٢٣و حقايق ثابت و تغيير ناپذير;مى;ماند؟

اىاقع ـ آن;هم بر.اين ديدگاه،جا انداختن و تبليغ پيام حق با امور باطل و خالف و٢
ا تجويز;مى;كند.به ديگر سخن،با اين كار،مهر تأييدى بر نظـريـهخداى حكيم و عليـم ـ ر

آن،به شدت باجيه;مى;كند»;مى;نهد.در حالى كه قـرا توسيله ر «هـدف،وِستمشهور و نادر
ان،بهد و از آن دورمى;خيـزه بردم عصر جاهليت،بـه مـبـاررزافى و عقايد باطـل مـراى خرآر

ابر حكما در برى خدا رده و داورتعبير;كر)٣٣/٣٣اب،(احزلى»جاهليت نخستين«الجاهليه االو
چه تمام;ترا از تمايل به اهل جاهليت،با شدت هروپيامبر ر)٥/٥٠(مائده،ار;مى;دهد.جاهليت قر
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/٥(مائده،ا تخطئه; مى;كند.ان جاهليت رتحريم;هاى دور.و)٧٤-١٧/٧٥اء،(اسرد.حذر;مى;داربر

).٨/٣٥(انفال،ند.م ;مى;سازا ـ كه شكل عبادى به آن;ها;مى;دادند ـ محكوآداب جاهلى ر).١٠٣

ان دورِخى احكـام.بر)٦/١٠(انعام،د.د;مى;شمـاردوه«جنيان» مرا دربـارب ركانه عرعقايد مشـر
.حال،با)٣٣/٤اب،(احـزاندهخودن پسرند شمرا،بى;پايه مى;داند،مانند ظهار و فرزجاهليت ر

اى كنار آمدنن،آياجايى برناگوهنگ جاهليت در ابعاد گوآن،با فرسختانه قرد سرخورد برجوو
استاى اهداف تربيتىچند،در ران ـ هردم آن دورست مرافى و نادرداشت;هاى خرآن با باورقر

ِدنا و عقايد باطل،با كمال مطلق بون بر اين،هم سويى با آرآن ـ ;مى;ماند؟ افزوو اخالقى قر
گار ;مى;باشد.مات است،ـ;ناسازستى آن معتقدات و معلوگاه به نادردگار جهان ـ كه آپرور
ده وض آشكار بوآنى در تعـارخى آيات قر،با برًالمانـه،اوهنگ زتاب فراين،ديدگاه بـازبنابر
د.ى ندارگارند ساز خداوِدن با كمال مطلق بوًثانيا

ان نظريهفداراملى كه طرده،از جمله عوآن بوخى آيات قرست،از برائه تفسير نادر.ار٣
خىستى است كه آن;ها از برانده است،تفسير نادرا،به اين ديدگاه رمانه رهنگ زتاب فرباز

اهيم است:ه ابرم سورآنى به دست داده;اند.يكى از اين آيات،آيه چهارآيات قر
مشا جز به زبان قوستاده;اى ر»؛هيچ فرمه ليبين لهمل اال بلسان قوسوسلنا من رو ما ار«

اى آن;ها بيان كند.ا)برستاديم،تا(حقايق رنفر
دن است.زبان هرم بوهنگ قوم،به معناى در قالب فرخى از آن;ها،زبان قوبه گمان بر

م است… به زبـانى;ها و جهان;بيـنـى آن قـوها،تئـورهنگ و بـاورم،انعكاس دهنـده فـرقو
هنگ،ى از;فره;گيرم سخن گفتن و بهرهنگ قواب… هم سو بافرهنگ اعرعربى،يعنى به فر

 آيا خداى حكيم٢٤جهت دست يابى به اهداف خويش.م است،درادبيات و تاريخ آن قو
مست قوافى و نادرهنگ خرده،تا با مماشات و هم;سويى با فرانگيخته كرابرو عليم،انبيا ر

دما به مرها ابطال شده آنان،پيام;هاى اخالقى و تربيتى ره جستن از باورنيز،با بهرخويش و
گزاند بگويد:باطل،هرآن;مى;توند در قرنه خـداونه باشد،چگو اين گوًاقعاسانند؟اگر،وبر

گفته شد ـ آيانه كه پيش;تر ـ همان;گوًو اساسا)٤١/٤٢(فصلت،داه ندارآن رجه در قرو به هيچ و
د؟ش نمى;سازا مخدوند ر خداوِدنه;اى،كمال مطلق بوچنين شيو
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مآن،به زبان قوگى;هاى قرويژ
گى;هاىخى از مهم;ترين ويژجه به نكته;هايى كه در باال گذشت،در اين;جا،به بربا تو

د:ه;مى;شوم اشارديدگاه سو
اخ;تراى جهان آدمى;و بى;نهايت فراتاريخى و به جهانى در ورآن،متنى است فر.قر١

نه كه هستت كامل ـ همان;گوا به صورد.پيامبر،حقايق رابستگى داراز آن(عالم غيب)و
د.هر چه هست،صريح و آشكارد ندارجوحله،محكم و متشابهى وـ مى;يابد.در اين مر

ف به قالب الفاظ در;مى;آيند،از آن;جا كهنه ابهام است.پس از آن كه اين معارگون هرو بدو
ند،كنايه و مجاز وتاه;مى;آيند،محكم و متشابه شكل مى;گيـرلباس الفاظ بر دامن آنان كو

دماند به مرآن،محدود.البته،اين،بدان معنا نيست كه تعاليم قرست;مى;شوه و … دراستعار
ـ منبعى است پايان;ناپذيرحى شول وعصر نزو ـ همانند كتاب تكوين  د،بلكه،كتاب تدوين 

دىجوفيـت وفت و ظـران مـعـرسد.هر كس،بـه;مـيـزگز به پايـان نـمـى;رار آن،هـركه اسـر
د.ا دارف الهى آن ران استفاده از معارخويش،تو

فى يا ادبىآن،هيچ;كدام از زبان;هاى عرد.زبان قرآن،هويت و زبان مستقل دار.قر٢
نه;اى است كهيا علمى;و ياحتى نمادين و سمبليك نيست.با اين همـه،ايـن زبـان بـه گـو

ا با هيچ زبانى سنجيدآن ران زبان قراين،نمى;تود.«بنابرا دارجنبه;هاى مثبت همه زبان;ها ر
فانفان يا عاره،همانند زبان فيلسوفى،يا زبانى ويژلى و عر،زبانى معموًفاا صر،آن رًو مثال

ان آنا داشته و نمى;تود ره خوع،زبان ويژآن كريم در مجمو به ديگر سخن،«قر٢٤دانست.
الفاظ و معانى،خ داده درد.چنين هماهنگى رى مقايسه كراحد بشرايج در يك وا با زبان رر

ى از سبك;هاىه گيرعه سخنان،بهـر مجمـوِى تامگارستگى مطالب،سـازاستقالل و پيـو
ح بيـان،ضوهاى شگفت،در عين سادگى زبـان و وازداشتن مطالب و رن و در بـرناگوگو
ان بشر است».ق توه;آسا و فوست همانند فصاحت و بالغت آن،معجزدر

فى ودم،قابل فهم است .اما،سطح آن،باالتر از سطح زبـان عـراى همه مـرآن برقر
گان و مفاهيماژب;هاى ادبى و وآن كريم،از اسلونيز،خالى از مسامحه و مبالغه است. قر

گز از بـابده است.اما،هرا بـره رد،كمال بهـرند اهداف تربيتى و تبلـيـغـى خـوم در روقو
افى آن;ها،سخن نگفته و تشبيهـات وها ى خرم،هم;سو با بـاوراهى با قوهم;سويى و همر
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اه نداده است.د را در خوتخيالت بى;ريشه ر
ان رناگوآن معانى گوت حق،از الفاظ قرده و حضرن بوناگواى بطن;هاى گوآن،دارقر

ه;مندفهم خويش از آن بهران وه توده است،تا هر كس،به اندازاده كرن ارناگوح گودر سطو
ا،زبان سمبليك دانست.آن ران زبان كل يا حتى،زبان غالب قرد.با اين همه،نمى;توشو
ًلش و يا احيانـاسـوى،;ميان خدا و رمزآن،زبان شخصـى و رت،زبان قـرا،در آن صورزير

ا از دستدم ر; هدايت آفرينى نسبت بـه مـرِتاسخان در علم;گشته و قـدرن رهى،چـوگرو
شخصى است.زباناى زبان مستقل و در عين حال غيـرآن داراين،قـربنابر٢٦اهد داد.خو
ده و غير شخصىنبوت كامل،هيچ;كدام از زبان;هاى ديگرا،به صورآن مستقل است.زيرقر

كساى هرح قابل فهم است،البته،براى همه انسان;ها،در همه سطـواست.اين زبان،بر
ى خويش.ان علمى;و معنواخور توبه فر

ده و از نظر ديگر،آشـكـار وان بشر،بـوق تـوه،و فوآن از يك نظر،زبان ويـژزبان قـر
فتن ازه گرح بيان،در عين بلندى معانى،بهـرضـو زبان و وِميتهمگانى;مى;باشد… عمـو

اند،به مقـدارامى;طلبد،تا عالم و عامى;بتون رناگوه;هاى بيانى گـوع و شيوسبك;هاى متنو
٢٧دد.ه;مند گرقابليت خويش از آن بهر

د وت طرت تأييد و تصديق و چـه،بـه صـورآن ـ چه،به صـورض صريح قـر.عدم تعـر٣
حى كه مباين بـال وفته شده،در عصر نـزوتكذيب ـ نسبت به يافته;هاى علمى;و تاريخى پـذيـر

اى مخاطبان نمى;باشد.ده و رويارويى با آن;ها قابل هضم و فهم بره;هاى دينى نبوش;ها و آموزارز
خى ديدگاه;هاى علمى;و تاريخـىآن برد،قـرت است،ميان اين كه گفته شوبسيار تفـاو

صددده،اما درح كرا مطرحى رل وا در عصر نزول مخاطبان رد قبوعين حال،مورست،درنادر
آند،قرمانه) با اين كه گفته شوهنگ زتاب فرآن،بازده است.(نظريه قرتأييد و تصديق آن;ها نبو

٢٨م).آن به زبان قوده است(ديدگاه قرح ورويارويى با آن; ديدگاه;ها نبو در مقام طرًاساسا

شكلد،به دوم مخاطبان نخستين خوسوا و عقايد و آداب و رد با آرخورآن در بر.قر٤
فته و بااهيمى;داشته ـ،پذيرا ـ كه ريشه در اديان ابرست آن;ها رده است. عقايد درعمل كر

ب;هاى عـصـرنه،عـران نمـوسانده است.بـه عـنـوا به كمـال رايش و پااليـش،آن;هـا رپيـر
آن نيز،بـردند،قره;اى قائل بوام و مسأله حج،قداست ويژاى كعبه،ماه;هاى حـربعثت،بر

افى و باطلآن به رويارويى باعقايد خـرى ديگر،قرد.از سوقداست اين امور مهر تأييـد ز
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/٣٢اب،(احـزد.د كرا رن ظهـار را به چالش كشيـد.قـانـوداخت و آن;ها رعصر جاهلـيـت پـر

دننده به گور كر.و با ز)٣٣/٣٧اب،(احزدا ابطال نموانده راج با همسر پسر خودوتحريم از).٤
اى،و دختر و پسر قائـل شـدن،بـر)٣/١٣٠ان،(آل عمـرىار،رباخـو)٩ و ٨١٬٨(تكويـر/،اندختـر

خاست. به مخالفت بر)٦/١٠٠(انعام،خدا
ى از قالب;هاى زبانى و ادبياته;گيرآن،حتى در بهرنكته شايان اعتنا،اين است كه قر

آن كسانان مثال،با اين كه قرت گزينشى عمل;مى;كند.به عنومخاطبان نخستين نيز،به صور
اابر،تنها از ناسزدر بر)،١٨ـ ٢٠/ ٧٤(مدثر،ن لعن و نفرين;مى;كندناگوهاى گوا باتعبيرنى رناگوگو

.)٦/١٠٨(انعام،دحذر;مى;دارا نيز از اين كار برمنان رهيز;مى;كند،بلكه مؤنسبت به مخالفان پر
آن،گى;هاى مهم;قرآن با يكديگر،يكى از ويژعه آيات قر.انسجام و هماهنگى مجمـو٥

اى فهم دقيق و نسبت به تعاليماين رو،برآنى است.ازه;هاى قرستگى;ميان آموزهماهنگى و پيو
آن،بايدگان قراژگاهى از معانى وى آن و آاعد دستورن بر آشنايى با زبان عربى و قوآن،افزوقر

تى از اينه ياعباراژا،هر وآن نگريست،زيرده به قرتباطى گستربا نگاهى جامع،در يك شبكه ار
ا پيدا; مى;كند.اقعى اش رم ود،مفهوتبط با خوتباط با مفاهيم مرشبكه،نه فقط در ار

مينه چنين;مى;گويد:عالمه طباطبايى،در اين ز
ى است،نه;اى است كه در عين اين كه هر كدام،جدا از ديـگـرآن،به گـو«آيات قر

،هر(ع)ده امام علىموى است،و به فـركدام،بيان كننده ديگرده و هربايك;ديگر بـو
ل يك آيه،نبايدشن شدن مدلوجهت فهم و روى است.پس،دركدام،شاهد بر ديگر

تبط با آن آيه،دقتن بر اين،بايد در همه آيات مرد،بلكه افزواعد ادبى بسنده كربه قو
آن و لو كان من عند غير اللهن القرأفاليتدبرونه كه آيـه:«و اجتهاد داشت.همان;گو

٢٩د».ه دارنيز،به همين نكته،اشار)؛٤/٨٢(نساء،ً»ا كثيرًا فيه اختالفاجدولو

ه به اين نكته;مى;گويد:اپنى نيز،با اشارتسو شيعه;شناس ژايزو
ن الله،اسالم،نبى،امام،كافر و نظاير اين;ها …آن … هم;چو«كلمات كليدى قر

تبـاطفته;اند،بلكـه در ارآن،هيچ;يك،تنها و جدا از كلمات ديگر بـه كـار نـردر قر
 ازًا،دقيقاد رس خوس و ملمـواستعمال شده،و معناى محسوديك بايك;ديگـرنز

٣٠ند».ند،ـ به دست;مى;آورتباطى كه با هم دارع دستگاه ارمجمو

دندانه بوجه به جهانى و جاون بيانى و معنايى؛با تونه گوح گوى از سطودارخور.بر٦
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حىى و آمادگى;هاى;وانايى;هاى فكرآن،به لحاظ توآن كريم و اختالف سطح مخاطبان قرقر
ىه;گيرن است.بهـرناگوح گواى سطوده و دارت بوآنى نيز،متفـاوه;هاى قرى،آمـوزو معنو

هان،ف الهى،همانند خطابه،جدال;احسن،بـرن،در بيان معارناگوش;هاى گوآن از روقر
نداست.ه;هاى پيشين و تبشير و انذار و … در همين روام و گروعظه،داستان اقومو

ـ كه در ار ـ اين است كه آيات قرآن مطرتباط با قرنكته مهم ديگر  آن از اليه;هاىح است 
ده ونى،از فهم عادى باالتربوده و دستيابى به اليه;هاى درودار بوخـورن برناگومعنايى گو

حى;مى;باشـد.ازت نفس و صفاى دل و آمادگى رونى،مانندطهـارناگوايط گومند شـرنياز
آن مجيد به چشماسر قرگى،در سرد.اين ويژآن تعبير;مى;شوگى،به ظاهر و باطن قراين ويژ

اده شده;اند،;بايد دانست كه اين دو معنا،درد و ظاهر و باطن،هر دو از كـالم ارمى خور
ا نفـىاده باطن،راده ظاهر لفـظ،ارض يك;ديگر،يعنى نـه ارل هم مى;باشند،نه در عـرطو

٣١اده ظاهر;مى;باشد.احم اراده باطن مزمى;كند و نه ار

ه جستـن ازآن،بهـرگى;هاى قـرن؛يكى ديـگـر از ويـژناگودهاى گـوكـر.داشتن كـار٧
اقعيات و حقايق هستى است،صي~ وآن،با اين كه زبان توع است.زبان قردهاى متنوكركار

هماناط مستقيم ;مى;باشد. و درش،جهت;دادن و تشويق انسان به صرمان،زبان انگيزهمز
ند اهداف تربيتى وده و از عناصر عاطفـى در روحال،نيز،زبان دل و عشق و عاطفـه بـو

آميزگى،بيان كنند] يكى ديگر از جنبه;هاى اعـجـازد.اين ويژه;مى;گيراخالقى خويش بهـر
ان بشر است.اتر از توده كه فرآن بوقر

مدهاى ديدگاه زبان قودستاور
د تأييد) ـ بيان شـد،درم(ديدگاه مـورتباط با ديدگاه سـوجه به مطالبى ـ كـه در اربا تو

د:ه;مى;شودهاى اين ديدگاه اشارخى دستاوراين;جا به بر
عى).نه زير بنايى و روبنايى(اصلى و فرگوآنى،به دوه;هاى قر.تقسيم آموز١
اى پيام هستند،اما،بخشى از آن;ها،جنبه زيربنايىآن با اين كه همگى دار.تعاليم قر٢

عىى،به احكام شـرل عقايد.و بخش ديگرط به اصـوند،مانند مسائل مربـوو بنيادين دار
ا،پس ازباور داشتن به مبدأ و معـاد ود.زيـرد كه جنبه روبنايـى دارط;مى;شومانندآن مربـو

سد.درعى;مى;رح احكام شرنوبت به طـر(ص)مان الهى و از جمله،پيامبر اكرسالت پيامبرر
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آن ـ كه اندكه;هاى قرمانه)،بخشى از آمـوزهنگ زتاب فرم(بازحالى كه بر پايk ديدگـاه دو
ـ باز افىخى عقايد و خرگ،برعه بزرده و در;ميان اين مجمومانه بوهنگ زتاب فرهم نيست،

ضعيت ديدگاهن،فاقد پيام;مى;باشند.اما،ود كه اكنود دارجوحى ول ودم عصر نزو مرِو باطل
ا،برم مشكل;تر است. زيراتب،از ديدگاه دومانه)به مرهنگ زى،از فرنخست،(تأثيرپذير

هنگ عصر جاهليت است.آن،آيينه انعكاس;دهنده فراساس آن،قر
آندن در قردانه بو.جهانى و جاو٢

ان از يك;سونه;مى;تود اين است كه چگوح مى;شوال اساسى كه در اين;جا مطريك سؤ
اىد؟ بردانه تلقى نموا كتابى جهانى و جاوى ديگر آن رم دانست و از سوا به زبان قوآن رقر
م است:جه به چند نكته الزسش،توديك شدن به پاسخ اين پرنز

ده وآن به زبان عربى بـودم;مى;باشند.اما،از آن;جا كه قرآن،همه مـرال~)مخاطب قر
ه;هاى كالمى;آن;هاب و شيوب;زبان هستند،بناچار از ادبيات عر آن،عرِمخاطبان نخستين

خاسته اززبانآن،برب المثل;هاى قره جسته است.از همين رو،تشبيهات،كنايه;ها و ضربهر
آن،متأثـرسى. اين سخن،بدان معنا نيست كـه قـرمى;و يا فـارعربى است،نه از زبـان رو

انىآن هم;خودانگى قرلى و جاوهنگ است،تا با جهان;شموتاب آن فرب يا بازهنگ عرفراز
حاى همگان و در همه سطول شده كه برآن به زبانى ناز به ديگر سخن،قر٣٢نداشته باشد.

سيله;اىآن به مخاطبان آن است،نه واى انتقال پيام قرى برارقابل فهم است. زبان عربى،ابز
ايج يكهاى ادبى; رخى تعبيردن برم،به كار برب.و به بيان سوم عرهنگ قوش فراى پذيربر
م نيست.افى آن قواى خرم،به معناى همسويى با عقايد باطل و آرقو

انى،درحى و روانايى ذهنى و آمادگى روآن،به لحاظ توب)از آن;جا كه مخاطبان قر
ى مخاطبانى و معنوجهت تغذيه فكرآن نيز،دره;هاى قرند،آموزار دارن قرناگودسته;هاى گو

دهاص جمع نموخوام وآن،;ميان زبان عوو هدايت;بخشى آنان مى;باشد.به ديگر سخن،قر
ـ كه اكثريت مخاطبان قراست.بامر ا تشكيل;مى;دهند،با زبان خطابه سخن; مى;گويد.آن ردم 

٣٣هانى(زبان عالمان و حكيمان)نيز نيست.همان حال،خالى اززبان بردر

مايد:مينه;مى;فردر اين ز(ع)امام على
ائبه و التكـشـUه انيق و باطنه عميق،التفنى عجائبـه و التـنـقـضـى غـرآن ظاهر القـرّان«

».ا بهّالظلمات ال
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مايه و عميق است .نكـاتنيز،باطنى پرى زيبا و شگفت;انگيـز واى ظاهرآن،دار«قر
گز،تاريكى;هاى نادانى جزد و هرار نهفته آن،پايان نپذيـردد و اسردنگرشگفت;آور آن نابو

٣٤اهد بست».خت بر نخوسيلk آن ربه و

عهد،مجمودانه است،مقصول و جاوآن جهان;شمود،تعاليم قرج)اين كه گفته;مى;شو
ندگان نخستين و در مقامط به تربيت گروخى آيات آن،مربود كه برمنافاتى ندارده وآن بوقر

سعـهه در اصل تحقـق و تـوا،نقش ايـن گـروسش;هاى آنان بـاشـد.زيـرپاسخ;گويى بـه پـر
دين،بسيار تعيين كننده است.

گ آن;ها،يامان مرناكار در خانه تا زنان زآن مانند: نگه;داشتن زآيات نسخ شده،در قر
/٢٤(نور، بر آنانّاى حد و سپس،نسخ آن با اجر٣٥ت حقى حضرآمدن حكم جديد،از سو

ن پيامبراموخى آيات اختصاصى پيرند قابل تفسير است.هم;چنين است،بر،در همين رو)٢
ع اينضـوى،موحلت وت پس از ران آن; حضـراج با همسردو،همانند تحـريـم از(ص)ماكر

اجدونده نيست،تا حكم تحريم;ازنان پيامبر زنى از زن زا،اكنو منتفى است؛زيرًحكم،عمال
ح باشد.مسلمانان با آن;ها مطر

دان محدوه و و;ميزمانى،يا به لحاظ گسترآن،از نظر زخى آيات قرد بركراين،كاربنابر
ـ كه با نزوه اى است،مانند آيات نسخ شده در قركسان ويژمان وبه ز ل آيات ناسخ،اعتبارآن 
م،در تحريمتباط با پيامبـر اكـرخى آيات اختصاصى،در ارا از دست داده;اند ـ يا بـرد رخو

آنه;هاى قرسد كه اين دسته از آمـوزت،به نظر;مـى;ران آن حضراج مسلمانان با همسـردواز
ابر،آيات ديگرده است.در برندگان نخستين به دين اسالم بوجهت تربيت گروبيش;تر در

د.اهدبودانه خوجاوده ول بود جهان شموكراى كاردار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٠آن/ى،آشنايى با قرتضى مطهر.مر١
،٤٥٧ـ٤٥٩اه،دين و جامعه/استخود فر.مقصو٢

هانديشى دربـار: باز٢٣عه مقاالت،گفـتـار (مجمـو
آن). قرِل عربىنزو

اتا و انـتـظـارآن،آراه،قـراسـتـخــود فـر.مـقـصــو٣
.١٢٨ن/ناگوگو

(ص)ئيل على الـنـبـىل جبرالثانى:أنه انـمـا نـز.و٤

ّرعلم تلك المعانى و عب(ص)بالمعانى خاصة و أنه
لله تعالى:«نـزا بقوب،و إنما تمسكوعنها بلغه العـر

/٢٦اء،ح االمـيـن عـلـى قـلـبـك»( شــعــربـه الــرو
هان فـىكشى،محمد بن عبـدالـلـه، الـبـر).زر١٩٣
آن،مقدمه و تعليق مصطـفـى عـبـدالـقـادرم القرعلـو

طى،جالل الدين، االتقان فـى.سيو١/٢٩١عطا،
.٤٤ـ٢/٤٥آن،م القرعلو
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:باز٢٣عه مقاالت،گـفـتـار.دين و جامعه(مـجـمـو٥
ا وآن،آر؛قـر٤٦١ /آن)ل عربـى قـره نزوانديـشـى دربـار

.١٣٧ و ١٢٨ /نناگوات گوانتظار
.١٣٧ن/ناگوات گوا و انتظارآن،آر. قر٦
/.خليل عبدالكريم،الجذور التاريخچه االسالمـيـه٧

سسـه االنـتـشـار الـعـربـى،الـطـبـعـهت،مـؤ،بـيـرو١٨
.١٩٩٧الثانيه،

.١١٧ـ١٠٣ /.همان٨
.١٢٩-١٣٠ن/ناگوات گوا و انتظارآن،آر. قر٩

ى،التفسير الكبـيـر او مـفـاتـيـحاز.فخر الـديـن الـر١٠
.٧/١٤٩الغيب، 

.١٤٠ن/ناگوات گوا و انتظارآن،آر. قر١١
.١٣٣. همان/١٢
.١٤١.همان/١٣
.١٣١ /.همان١٤
آنمانه در قرهنگ زتاب فرمشاهى،باز.بهاءالدين خر١٥

؛سيد هدايـت٩٥ و ٩١.ص ٥هكريم،بينـات،شـمـار
هم لـسـانـى بـاحى در همـزبـانـى بـا بـشـر وجلـيـلـى،و

.٢٣/٣٩ه م،كيان،شمارقو
.٩٥ و ٩١آن كريم/ مانه در قرهنگ زتاب فر. باز١٦
/نآن و الـمـلـحـلـدوه،الـقــرت دروز.مـحـمـد عـز١٧

/ق١٤٠٠قتيبه،،الطبعه الثانيه،دمشق:دار٢٢٥ـ٢١٧
،به نـقـل از:سـيـدمـحـمـدعـلـى٢٢٥ـ٢١٧ /م١٩٨٠

شـت:،ر١١٢ـ١١٤ /مـانـههـنـگ زآن و فـرى، قـرايـاز
.١٣٧٨ات كتاب مبين،انتشار

.٤٣م/حى در همزبانى با بشر و هم لسانى با قو. و١٨
.١٣٠ـ١٣١مانه/هنگ زآن و فر. قر١٩
م/حى در همزبانى با بشر و هـم لـسـانـى بـا قـو. و٢٠

.١٢٩مانه/هنگ زآن و فر؛قر٤٣
؛٤١م/حى در همزبانى با بشر و هم لسانى با قـو.و٢١
آن؛قر٩٧ و ٩١٬٩٥آن كريم/مانه در قرهنگ زتاب فرباز

.١٥٤ و ١٢٦مانه/هنگ زو فر
.٤٣ /.همان٢٢
هنگم،نه فر. مصطفى حسينى طباطبايى،زبـان قـو٢٣

.٦/١٣٠ه ايشان،; بينات،شمار
-٤١م/حى در همزبانى با بشر و هم;لسانى با قو. و٢٤
٤٠.
انى،مبانى كالمـى;اجـتـهـاد درى تهـر. مهـدى;هـادو٢٥

.٢٩٩آن/داشت از قربر
آن،نامـهدبيلى،مشـكـل مـا در فـهـم قـرى ارسو.مـو٢٦ 

ـ قم)سال دو م،مفيد(فصلنامه تخصصى دار العلم مفيد 
.١١ـ١٨ه هشتم/شمار

.٣٠٦آن/داشت از قر. مبانى كالمى;اجتهاد در بر٢٧
.١١٦ـ١١٧مانه/هنگ زآن و فر. قر٢٨
.٣/٧٦ان،. الميز٢٩
آن/تسو،خـدا و انـسـان در قـرشى هيـكـو ايـزو. تـو٣٠

ام.جمه احمد آر،تر٥
.٢١ـ٢٢آن در اسالم/. قر٣١
آن(گفتگو)،انديشهفت،زبان قر. محمد;هادى معـر٣٢

.٠٢١ـ١٠/٢٥ـ١١ه ه،شمارحوز
.٢٥. همان/٣٣
.١٨. نهج البالغه،خطبه ٣٤
ـ١٤/٢٣٦ان،ضيح بيشتـر ر.ك:الـمـيـزاى تـو. بر٣٥

اى آشنـايـىه نساء و بـر سـور١٦ و ١٥،ذيل آيـات ٢٣٤
آن ر.ك:محـمـد;هـادى;خ در قـربيشتـر بـا آيـات مـنـسـو

.٣٠٢ـ٢/٣١٧آن،م القرفت،التمهيد فى علومعر


