
١٧٩ ٦٧شمار�  رايانه�ها و قرآن

ُرضائى هفتاد حسن ر
آن و حديثم قراى علوى دكتردانشجو

پيش�گفتار
ى انسان�هاسـت ـ ازا روان فرن شمعى فـروزآن ـ كه چـوتعاليم هدايت�بخـش قـر

فته است.آنان،حاصلار گرآنى قرم قرجه محققان علودتون،مورصدر اسالم تا كنو
ف�هاة المعارا در قالب كتاب�ها و دايرد در اين كتاب آسمانى رخوهش�ها و تدبرپژو

 است كه سـه دايرة المعارف قـرآنده�اند.از جمله آن�هـاضه كـربه جهان علم عـر
ات بريل،در شهر ليدن (هلند )چاپ شده اسـت.ى انتشارسون ازجلد آن تا كنو

ف،خانم جين دمن استاد تاريخ و ادبياتة المعاراستار و پايه�گذار اين دايرسروير
ف يادة المعارى مى�گويد هدف از تأليL دايـرن آمريكاست.وج تـاودانشگاه جر

اى متخصصان است.ازآنى برهش�هاى قرده�اى از پژوعه� گسترائه مجموشده،ار
ان به آندرو ريپين،اى مقاله هستند مى�توآن دارف قرة المعارفى كه در دايرنويسندگان معرو

ى،ازه مشهور�مصـرآن�پژواز دانشگاه ويكتوريا(كانادا)و نصر حامد ابـوزيـد،قـر
د.ه كردانشگاه ليدن(هلند)اشار

ف باال،نشان مى�دهد كه هيئت تحريريـه� آن سـعـىة المعـارسى مقاالت دايـربرر
تبط اسـت ـآن مرعى با قرا ـ كه به نـوه�اى رعات تازضوده�اند،تا حد امكان مـونمو
ند.از جملـه�شته تحـريـر در آورا به رح و بسط آن،مطالبـى رده و در شرح كـرمطر
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اهد شد.اميدائه خوشتار ارجمه� آن،در اين نوده كه ترآن بوايانه�ها و قرآن�ها مقاله� ر
هانآن�پژونه آثار،گامى باشد در جهت آشنايى با تحقيقات قرجمه� اين گواست تر

و اسالم�شناسان غربى.

آنايانه�ها و قرر
ند:نسخه�هاىد دارجو زير وِ اصلىِآن،بيش تر در دو شكلنيكى قرنسخه�هاى الكترو

ى�ها)،و نيز بـر روCD-Romده (ح�هاى فشـرى لوآن،روسانه�اى قـرضه شده� چنـد رعر
گى�هاى).هريك از اين دو شكل،ويژw.w.wب ( وِى شبكه جهانىه رونت،به ويژاينتر

اهند شد.نسخه�هـاىسى خـوا داشته و به همين دليل،به طور جداگانـه بـررد رخاص خو
اهم مى�كند كهايانه فرآن،با كمك راى تحليل متن قرا برآن،امكانات جديدى رديجيتالى قر

آن،به لحاظنيكـى از قـر ناشناخته مانده است.تهيه نسخـه�هـاى الـكـتـروًن،نسبتـاتا كنـو
ا،الفباى عربى ازنيكى از ديگر متن�ها نيست،زيرتر از تهيه�نسخه�هاى الكتروارفنى،دشو

،ASMD٤٤٩تنـد از:دار است كه عبارخور چندى بـرِ اصلىِى كد گذارِدهـاىاستاندار
ISOو ٦-٨٨٥٩ UNICODEتآن اسكن شده و به صور قرِ.فقط كافى است صفحات

دهاىا بر حسب يكى از استانداردد،يا پس از اسكن صفحات،آن�ها رى گرتصوير،نگهدار
د.ى كر)كدگذارOCRى»(ار«شناساگر عالئم نورم�افزيادشده و با استفاده از نر

ِده وبيش�ترد بوجوآن مونيكى قرنه نسخه�هاى الكتروى از اين گودر حال حاضر،بسيار
آن،از قرِدنجه داشت كه ديجيتالى كرى شده�اند.بايد توآن نيز كدگذارجمه�هاى مهم قرتر

آن،نشانائت و كتابت قرد.اهميت قرا به بار نمى�آورنه مشكل مهمى رلحاظ دينى،هيچ گو
ند و حتى مقدماتا مى�پذيـرن رناگوسانه�هاى گـوآن در رضه قرمى�دهد كه مسلمانان،عـر

نهان به گـوا مى�توآن) راندن قـرند،پيش از خـودن به خـداوذ»(پناه بـرُّـوََعائت،همانـنـد«تقر
د.ديجيتالى به متن اضافه نمو

CD-ROMى آن،روسانه�اى قرنسخه�هاى چند ر
آن،درنيكى قر الكتـروِىده،نه�فقط امكان نگهـدارح�هاى فشردن لوه كرفيت ذخيـرظر

آن در يك قالب چندضr قرد،بلكه،عراهم مى�آورا فران و قابل حمل ر ارزً نسبتاِيك قالب
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ارايج قرل و رسانه�اى متداوصيL زير،بر پايه�ى چند رد.توا امكان�پذير مى�سازسانه�اى رر
ك اين نسخه�هـاگى�هاى مشتـرفته�اند.ويـژ جاى گـرCD-ROMد كه در يك يا چنـد دار

اى تسهيل تلفظ و بالغ بر سهى برآن،تلفظ�نگارى شده� قر صداگذارِتند از:متن كاملعبار
ك ام.پيكتال و محمدمادوسL على،مارجمه�هاى عبدالله يوآن كه ترجمه� انگليسى قرتر

جمه�هاى باال در كنار متن عربى،كار ترِمانند.قابليت نمايش همزترشاكر،از همه مشهور
ا آسان مى�كند.جمه�ها رمقايسه�اى تر

ى، اسپانيايى،آلمانى،انسوجمه�هاى�فرآن،ترنيكى�قردر يكى از اين نسخه�هاى الكترو
ضه شده است.دراه يك تفسير عربى نيز عرآن،به همردويى قرنزيايى،چينى و اركى،اندوتر

 آن�ها ار داده شده كه مهم�ترينآن قرجع در كنار قرى از كتاب�هاى مريك نسخه� ديگر،شمار
فاتس(وَنَ»مالك بن اّأَطوُمگزيده�اى از كتاب« بخش�هاى برِجمه�هاى انگليسىتند از:ترعبار

) و آن دستـه از٢٥٦/٨٧٠فات ى (وخـارُ ميالدى)،كتاب صـحـيـح ب٧٩٦ى/ قمـر١٧٩
ند (حديث قدسـى) دراحاديثى كه به اعتقاد مسلمانان،بيان كنند� مفاهيم سخـنـان خـداو

ن بر اين،نسخه يادشده،شامل نسخه�هاى �خالصه شده�اىقالب الفاظ پيامبر است.افزو
/٢٧٠فات مذى (و)،تر٢٦١/٨٧٥فـات م (وِلُْسن)مَُن صحيح(يا سِعه احاديـثاز مجمو

)است.در هيچ يك از اين� احاديث٢٧٥/٨٨٩فات د سجستانى(ونيز،ابو داو) و٨٨٣-٤
تنـد از:ستى باال،عبـار نسخه پـيـوِسنادها)نيامده است.ديگر مـطـالـبِات(يا اوُسلسلـه ر

ح حال� صحابه،،يك متن فقهى،شر(ص)ت محمد  آخرين خطبه� حضرِجمه�هاى انگليسى�تر
سيلهه�هابه و سورِفىه�نامه�ها و نيز،معراژن،كشL اآليـات و وناگوعى گوضونمايه�هاى مو

مان با نمايشسانه�اى باال،همزدى.در نسخه�چند ردو موِالعالى معاصر پاكستانى،ابوِمفسر
ائـتد.سبك�هاى قـرد دارجـوائت�هاى هماهنگ بـا آن نـيـز وآن،امكان شنـيـدن قـرمتن قـر

 اضافهِائاتش اين مقاله،اين قرمان نگارائه شده باشند،اما،در زن،ممكن است ارناگوگو
گى�هاى يادشده ـ كه در يك يا حتىند.تمامى ويژده نياز دارح فشرشده،به بيش از يك لو

دمند است.به لحـاظه�اى از مقاصد بسيـار سـواى پارفته�اند،ـ بـرده جاى گرح فشرچند لـو
آن و حتى سبك�هـاىست قر درِ تلفظِى آسانگى�ها،امكان يادگيـرنه ويژشى،اين گـوآموز

دهح�هاى فشـر گنجانده شده،در لوِجـعد.كتاب�هاى مراهم مى�آورا فرضه شـده ر عرِائتقر
انسانه�اى،به عنونه نسخه�هاى چند رآمد است.با اين حال،اين گواى اندرز،بسيار كارنيز بر
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ند جست�جونامه�هاى يادشده روا،در يكى از برند.زيرآيى اندكى دار تحقيق،كارِاريك ابز
ند جست�جو درنامه�اى ديگر،روان انجام داد و در برجمه�هاى انگليسى مى�توا فقط در ترر

ِتايانه�اى،فقط عين عبـارنامه�هاى رجه داشت كه بـر عربى ممكن است.اما،بايد تـوِمتن
ند ـتى دارف متفـاواب باصـراين،كلماتى — كـه اعـرا جست�جو مى�كند.بـنـابـرج شده ردر

اهند شد.در نتيجه،امكان جست�جو،بر حسب،در مقابل الكتاب،پيدا نخوُ،الكتابًمثال
ا بايد جداگانهب رُد.به�طور مثال،كلمه� كتاب و جمع آن،كتد ندارجوف ريشه� لغات وحرو

د.د ندارجوك آن�ها وف مشترا،امكان جست�جو بر حسب سه حرد.زيرجست�جو كر

ق متن،در شبكه�جهانىت يك فوآن به صورقر
ضه شدهآنى،عرهاى قرCD-Romنت،پيش از آن در اينترنيكى قرنسخه�هاى الكترو

د.در شبكr جهانى،سايـت�هـاىد،منتقل كـرتر شخصى خـوا به كامپيوان آن�هـا رو مى�تو
ديد آن�هاد جاى داده�اند و امكان بازا در خوآن ر قرِنيكىچندى هستند كه نسخه�هاى الكترو

Netsنت اكسپلور يـا افيكى كاربر)،مانند اينتـرابطه�هاى گرنامه�هاى يابنـده�اى (رسيله� بربه و

Cape عربى همِنتتر مقصد بايد يك فواى اين منظور،كامپيود.� با اين حال،برد دارجوو 
سلت در دسترآن نيز،به سهوجمه�هاى مشهور قرداشته باشد.در شبكه جهانى،بيش تر تر

ى نيست.اما،قابليت�هاىد،كار چشمگير خوِدىسانه،به خوآن در اين رار دادن قرند.قرار دارقر
آن داشته باشد.ك قرد و درنگى كاربراند آثار شايان اعتنايى بر چگوسانه مى�تواين ر

اه كتيبه�هاى سنگى،چوبىب،خو مكتوِفته،در ايجاد و حفظ اسناد به�كار رِىفن�آور
اه كتاب�هايى با دست�نويس و نسخه�هاى خطى باشد،و خوِسىهاى پاپيروماريا گلى،طو

اى كتاب آسمانى يك امت دينى،تأثيـرت و محتو زير،بر صورِاهچاپ مكانيكى،از دو ر
ايى مى�گذاشت.بسز

ند كه چه كسانى،به معناى اين مـتـوى غالب،تعيين مـى�كـرنخست،اين كه فـن�آور
اها و نسخه�هاى خطى،آشكارمارل كنند.طوا كنترسى داشته و در نتيجه،معانى آن ردستر
هنگدند.اين فراد مى�سپرا به نخبگان با سوت تفسير متن ردند.اما،قدرا تثبيت مى�كرمتن ر

اهما فرآن«نسخه�اصلـى»اسـت ـ رم ـ كه قر اين مفهـوِفتندست�نويسى،امكان پروبـان گـر
دجوا و منبع،يگانه كتاب موجعيت محتوآن مدعى است كه به لحاظ مرد،يعنى،قرمى�كر
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انا به ميزمى�باشد.اما،كتاب� چاپى،در عين اينكه اثبات كتاب آسمانى يك امت دينى ر
ار مى�داد.ديگر اينا در اختيار همگان قرد،دست�يابى مستقيم به آن رى حفظ مى�كربسيار

د،تأثيرآن از خو قرِصيفاتمينه� اسالمى،بر تـوه از حيث پس�زى يادشده،به ويژكه فن�آور
).٤:٩٦ش مى�دهد»(ند،«با قلم آموزآن آمده است كه خداوان مى�گذاشت.در قراوفر

نـد،ن خداوناگوحى�هاى گواى مفاهيمى،مانـنـد وه كتاب برد كلمه،به� ويـژدر كاربر
سنه ترآن)،يك گو قر٣:٣٤ند (ت خداونامه�هاى اعمال (كتاب اعمال) و دانش و قدركار

ند با صفر و يك،د.تقليل كالم خداوب به چشم مى�خورام،در كالم مكتوآميخته با احتر
هنگى� دست�نويسىالت�فرب (اعم از محصومت كالم مكتوه�هاى قداست و حرهمين حوز درًدقيقا
ساز باشد.دسراند درهنگ چاپى)،مى�تويا فر

ان يكده�اند كه به عنوضه كرا عرسانه�ها رق رق متن�ها و فوى از فوه گيرها،بهرتركامپيو
د.كتاب چاپى،س و دستگاه چاپ داراع پاپيروى،اهميتى همسنگ با اخترلوژانقالب تكنو

د يا دراننده از آغاز كتاب به انتهاى آن مى�رويك ساختار خطى است،به اين معنا كه خـو
جاعات متقاطع در پانويس�هـا،سد.ارالى از يك آيه به آيه� بعد مـى�رنه متـوآن به گو� قربار

قفته و شكلى از فودى پذيرا تا حدونمايه�ها و كشL اآليات�ها،اين نظام بازيابى خطى ر
سازدسرجاعات متقاطع،درنه ارند.اما،اين�گـوالى»به شمار مى�روشتار غير متومتن يا«نو

ا تأييد مى�كنند،در حالىآن ر متن قرِتباط با يگانگـى�اقع،ادعاهاى دينى در ارده و در ونبو
ند.بها تخريب سازق متن�هاى شبكه�جهانى،ممكن است بنيان چنين ادعـاهـايـى ركه فو

ند.ند دارن ديگر پيوق متن�ها،متن�هايى هستند كه با متوطور كلى،فو
اننده� استفاده�سيلr نويسنده يا خوندهايى ـ كه به واه پيواحدهاى اطالعاتى،از راين و

اننده،بـهند.نويسنده يا خـوتبط مى�شودد ـ با يك ديگر مـرار مى�گرقرگر بركننده،از مـرور
ق متن�ها،ازاند در فومه متن چاپى است ـ مى�توالى ـ كه الزجاى دست�يابى خطى يا متو

خى ازد كه همه يا بره ببرن بهرناگوهى از متن�هاى گـواى دست يابى به انبوايانه برقابليت ر
اندند.نويسنده�ى يك متن خاصى مى�توار دارنت قر متصل به اينترِايانه�هاىآن�ها در ديگر ر

ل كنداند كنترا،نمى�توّد.امن ديگر در متن� او جاى گيرندهايى با متـوتعيين كند كه چه پيو
اننده تعييننند.از آن�جا كه�خوند مى�زا به متن او پيود ركه كدام يك از متن�هاى ديگر،خو

ناننده نيز هست.افزوابسته به خوايط متن،ود،معنا و شرندهايى برواغ چه پيومى�كند به سر
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د داشتهجواند ومى�توسته،تصوير،صدا،ويدئو و انيميشن نيز به هم پيوِنآن،در اين متوبر
ق تعاملى سخنى بگوييم.فوِسانه�اىسانه يا چندرق رباشند.پس،دقيق�تر آن است كه از فو

ن يا حتى متضـاد از ايـنناگـوگواى تفاسيـرا برد،بستر مناسـبـى رسانه،بنابر ماهـيـت خـور
احد سخن نمى�گويند وبهد.آن�ها ديگر با يك صداى واهم مى�آوراحدهاى اطالعاتى فرو
ان پيش�بينىچه نشده�اند.صاحب نظراتبى ثابت و يكپار سلسله مرِسيلr يك ساختار خطىو

ـ كه پيش�تربه ومى�كنند كه در غياب اين ساختار،تقابل�هاى دو د مى�آمدجوسيلr آن به وتايى 
منانه ـ ملحدانه،مقدس ـ غيرل ـ آخر،مؤى ـ حاشيه�اى،باال ـ پايين،اوكزن مرـ.هم�چو

اهد شد».ق متن�ها،محو خومقدس،«از شبكه جهانى فو
هنگان فره�اى كه در خالل دورآن،ـ آموزا و منبع قرجعيت محتـوه يگانگى و مرآموز

دست�نويسى و چاپى،تحكيم و به ظهور مفاهيم«نسخه�ى اصلى»انجاميد،ـ به احتمـال
اىت ديگر،محتـوفت.به عباراهد گـرار نخوسانه�اى قرق رهنگ فـوبسيار،تحت تأثير فـر

انده و جايگاه آن به عنونبونيكى،چند خطى يا انعطاف پذيرن الكتروه� ديگر متوآن به اندازقر
اهد ماند.ظ خو محفوًى جديد،احتماالى،در عصر انتقال به اين فن�آور محورِ معتبرِمتن

ن بيشترآن تاكنـوآن،بر تفسير اين كتاب است.تفسير قرسانه�ها بر قرق ربيش�ترين تأثير فو
ق گشته�اند.ده كه در سنت كالسيك غردر اختيار عالمانى بو

د) در شبكه� جهانى،در حدوQur‘anآن»(ى كلمه�ى«قردر حال حاضر،جست�جو
نه اى كهد.به�گوا در بر مى�گيـرنى رناگـوعات گوضود كه مـواه مى�آورار يافته به همـرده هز
بآن»مى�باشد. وفته تا«تناقضات قرنگى مسلمان شدن»گرعات،از«چگوضوه� اين موگستر

ند ـاهم مى�آورا فرآن رآن يا تفسير قرنيكى قرسى به نسخه�هاى الكتروسايت�هايى ـ كه دستر
ه�ها گروِند،از آنن امت اسالم،احمديه و بهائيت تعلق دارقه�هايى چوه كه به فربه همان انداز

انا به عنود ر خوِب�سايت�ها،مطالـباست�آئين�تر نيز هستند.اگر بيـش�تـر ايـن واد رو افر
ا برنه�اى است كه آشكار آن�ها،به گـوِفتنار گرن قرآن نمى�دانند،اما،چند و چـوتفسير قـر

جه داشت كـه در بايد توًاهند گذاشت.ضمنـاآن،تأثير خواننده از قـرنگى تفسير خـوچگو
ت ياب�سايت�ها نظارى از عالمان و محققان نيست،تا بر وشبكه جهانى،ديگر هيچ خبر

د كه نسخهسانه�ها انتظار نمـى�روق راين،از شبكه جهانى و فـولى اعمال كنند.بنـابـركنتر
دن تفسير،مدت�هاست كه آغاز شده است.ه كراتيزند.اما دمكرن سازگوا دگرآنى راصلى قر
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اهمآن فرام از قرك عو� دراى تحقيق در بـارصت�هاى جديدى برل،فرچه اين تحواگر
ش روِاى عالمان پيـروشايان اعتنايـى بـرار جديد ود كه به ابـزا،انتظار نمـى�روّد،اممى�آور
ن بر مطالب باال،گفتنى است كه در شبكه� جهانـى،دد.افزوى كالسيك تبديل گرتفسير

د در شبكه�جوند.كتابخانه�هاى ديجيتالى مود دارجوى وآمدتر كارِگرهاى جست�جوارم�افزنر
ند:دارخور زير برِهاى آشكارجهانى،از امتياز

ه�ها و كتابخانه�هاىليه�ى موزن اوآن يا ديگر متوآن�هاى دست�نويس كهن،تفاسير قرقر
ق تأليفى يـاد.حقوى كرنيكى نگهـداران به آسانى،به شكل الكتـروا مى�تواسر جهـان رسر

نهد.اين گوئى محافظت نمونيكى نامرك�هاى الكتروسيلr ماران به وا مى�تومالكيتى آن�ها ر
ـ كه به صور ـ با سهوت تصاوير الكترونسخه�هاى دست�نويس  ىلت بيش�ترنيكى در مى�آيند 

مان،در امان مى�مانند. گذشت زِاز خطر بالياى انسانى و طبيعى و حتى فساد تدريجـى
ستى يك متن،از تجربه� يك عالم استفادهدرآن،به جاى آن�كه در تحليل اصالت ون برافزو
اد به نسخه� دست�نـويـسسى كليه افرنيكى،امكان دسـت�رى و نشر الكتـرود،نگهـدارشو

د.اهم مى�آورا فر«اصل»ر

آنايانه�اى قرتحليل ر
گى�هاىويژن هستند.اى تحليل متوفته،برى مفيد و پيشرارده�اند كه ابزايانه�ها،ثابت كرر

ايانه�ها از رى ه�گيران،به آسانى با بهرا مى�توگانى راژى و وفى و نحوابسته به سبك ادبى،صرو
اىشاد خليفه»برن تحقيقات«راكنده هم�چوشش�هايى پرد،به استثناى كوسى و مقايسه كربرر

مينه� تحليـلفته�اند،كار چنـدانـى در زآن به كار ردر قر١٩بفى كه با مضـركلمات و حـرو
آناى انجام تحليل�هايى از اين دست،به متن قرفته است.برت نگرآن صورايانه�اى متن قرر

قعيت�هاى كلمات(يا كلمات هم�ريشه)در متن،نياز است.و نمايه� كاملى از كليه مو
ده  وايانه�اى و ساده�بود كه راهم مى�آورا فرست لغات راين دو بخش،دست كم،يك فهر

د كهد دارجونيز ودكارار كشL لغات و نمايه� خوم�افزدمند است.نره�اى سود پروژدى خوبه خو
Wrdcruncher,caforol concordance program،Maconcordanceو 

,TACTمتنِگان كليدىاژست�هايى از ونامه�هاى باال،فهر از آن شمار است.هر كدام از بر 
نناگوستى از بخش�هاى گوانند فهرنامه�هاى يادشده مى�تواهم مى�كند.به اين معنا كه برا فرر
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الى ثابتى،اعم از تـوارد تكرارد.مود دارجوائه كنند كه يك كلمه� خاص در آن�هـا وا ارمتن ر
هـاىدارده و حتى با استفـاده از نـمـوان كشL كـرا نيز مى�تـوگانـى راژه�هاى وكلمـات و گـرو

ىه گيرده وبهرنبودكارارباال خوم�افزجه داشت كه نرتوزيعى،به نمايش گذاشت.البته بايد تو
ضيه ابتدايى در ذهن داشته باشد.م آن است كه عالم و محقق،چندين فراز آن،مستلز

دا بر�خوجمه رحمت ترش اين مقاله،محققان بايد همچنان،زمتاسفانه،در هنگام نگار
فت.زبانآن به كار گر قرِ� متن عربىان در بارا نمى�تونامه�هايى را،چنين برار كنند.زيرهمو

است كـها دارد ره خو ويـژِفىى�هاى صـرارن ديگر زبان�هاى سـامـى،دشـوعربى،هـم�چـو
ىجست�جـود.به منظـور مى به چشم نمى�خـورنده� خـط رو به كاربـرِدربيش�تر زبان�هـاى

ف�حـروف�تعريL،ندها،ماننـدحـراند كيله پيشـوار بايد بتـوم�افـزآن،نركلمه�اى خاص در قـر
طندهاى مربوط به فعل،پسوندهاى مربوندها و پسوندى،پيشـوف جر پيشوعطL،حرو

اند رل مستقيم متصل به كار مى�رواى بيان صفت ملكى و مفعوندهايى كه بربه اسم و پسو
ان،ريشه يا ستاك كلمه وت است كه مى�تود نظر جدا كند.فقط در اين صوراز كلمه� مور

 آن�ها ممكن است،بر اثرِىدوهم تميز داد.(كه هـراازت آن رقالب اصلى صامت و مصو
ى�ها،ارنه�دشودد).اين�گو،ناشى از ريشه�هاى معتل،مبهم گرِىشتاراجى و نوهاى وتغيير

ِفىف شدن است.يك سيستم تحليل صرطرهر چه�قدر هم كه پيچيده باشند،در حال بـر
ِفى صـرِ قالب٤٠٠ متشكـل از ِس ريشه� و يك قامـو٤٩٣٠ه�نامـه اژد كه ود دارجوجديـد و

جه داشت كه سيستماما،بايد تو١ى از آن�ها،مبهمند.د،كه بسيارمى�گيرا در برمشخص ر
اين،در حالگان كليدى متن) تلفيق نشده است.بنـابـراژ (وKwicار م�افزباال،هنوز با نر

صه�اى جالب، اما ناشناخته باقى مانده اسـت.بـا ايـنآن،عرايانه�اى قـرحاضر،تحليـل ر
اننده بايد در نظر داشته باشـد كـه در ايـنى،خوى�هاى فن�آورآورعت نـوهمه،نظر به سـر

ش آن نگاشته شده است.د،در هنگام نگارجوفت�هاى مو پيشرًفامقاله صر
Herbet Bergنويسنده:
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جمتعليقات متر
ال5)

ا به زبانآن رجمه� و تفسير قـرده،ـ ترستان بوسL على ـ كه از اهالى هنـدوعبدالله يو
ساند.بر پايـr به پايـان ر١٩٣٧قفه،در سال انگليسى،پس از سه سال كار و تـالش بـى�و

دن معادل�هاى انگليسى،به جـاىجمه�او،تحت اللفظى و جايگزينـى كـرى،ترسخنان و
آن فهميده است.ى است كه از متن قرده،بلكه آن چيزگان عربى نبواژو

شت ـ كه پانو٦٣١١نيز، بحث ضميمـه�اى و١٤اى سL على،دارجمه عبدالله يـوتر
ـ درعات قرضوداشت از موه كلمات،اصطالحات و برضيحاتى دربارتو ع،مجمو آنى هستند 

ه�ها به شناساندن مقدماتى آن�هاى،در آغاز بيش�تر سورا تشكيل مى�دهند.وتفسير آيات ر
سL على،فقطاين،كار عبدالله يوا بيان مى�كند.بنابرا مطالب آن�ها رنه گذارداخته و به گوپر
ش�هاىاى تفسير آيات،از ميـان روى برد.ودارا نيز در بـرده،بلكه تفسير رآن نبـوجمه قرتر

گزيده است.ا برآن رآن به قرى قرش تفسيرى،روتفسير
ى،دره وى و احساس تكليL،انگيز دين�دارِ ِدسL على،دربر پايr سخن عبدالله يو

ـ كه وده است.منابعى رآن بوجمه و تفسير قرش ترنگار ده،مهم�ترينى از آن�ها استفاده كرا 
اف زمخشرى،تفسير كبير فخر الـديـنّمفردات راغب اصفهانى،كشتنـد از:آن�ها،عبار

رازى،انوار التنزيل بيضاوى و االتقان فى علوم القرآن سيوطى.
ب)

مايد:«آياآن كريم مى�فر قرًالا،او زير٢است.ّنه تناقض�گويى مبرگوآن،از هرمطالب قر
انى در آن مى�يافتنـد»اود،اختالف فرى غير خدا بـوآن نمى�انديشند؟! اگر از سـوه� قردربار
آن�قرد تناقض درجوند با بيان آن،بر عدم ومى�آيد كه خداوسى اين آيه بر.از برر)٤/٨٢(نساء،

ده است.استدالل كر
اد از اين آيهد بحث مى�گويد:«بيش�تر متكلمان،مرى،در تفسير آيه� مورازامام فخر ر

آن كتابى است كـه از لـحـاظنه كه مى�دانيـم،قـرده�اند،همـان�گـوت بيان كـرا بدين صـورر
نده چنين كتابى بـا است.اگر،پديد آورِماع علو بر انوِّده و مشتمـلگ بومطالب،بسى بزر

 در مطالب آن،سخنـانًد،قطعـاى غير از خداى تعالى مى�بـوصاف باال،شخص ديگـراو
ده و مفصل ـ كهد تناقض در كتابى گسترجو وًالا،معمود.زيرتناقض�آميز به چشم مى�خور
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ـ اجتناب�ناپذير مى�باشد.و از آن�جا�كه در ميان مطالب قرنگار نآن،تاكنونده آن انسان است 
ندهده و پديدآورداخته دست بشر نبوآن،ساخته و پرمى�يابيم كه قرتناقضى مشاهده نشده،در

٣آن،خداى متعال مى�باشد».

اى نظـم وش،دارداران،گفتار و كـرم:انسان حكيم،سعى مى�كنـد كـه تـا حـد تـودو
ده ـند كه خالق انسان بواين،به حكم عقل،خداوى حساب باشد.بنابرهماهنگى و از رو

د است بى�گمان،انايى�هايش از هر لحاظ نامـحـدوصافش حكيم است ـ و تـوو يكى از او
آن ـصاف،قرا با نظم و هماهنگى و حساب شده انجام مى�دهد.پس،با ايـن اورافعالش 

نه تناقض�گويىگول شده ـ مطالبش نظم و هماهنگى داشته و از هرندنازى خداوكه از سو
٤به دور است.

د تناقض در ميان مطالب�شانجود،وسى آياتى كه باطل انديشان به پندار خوم:بررسو
آنىست از معانى و مفاهيم آيات قـرداشت درده�اند،نشان مى�دهد كه عـدم بـرح كرا مطرر

ند.دازه�گويى�هايى بپراداشته،تا به چنين ياوا واست كه آنان ر
حسد كه طرآن،چنين به نظر مـى�رم:از تجزيه و تحليل شبهه� تناقض�گويـى قـرچهار

ق شناسان باشد مبنى بر آن�كهمباحثى از اين دست،در جهت تقويت شبهه� آن دسته از شر
اى اثباتاست.آنان بر (ص)داخته ذهن محمدده،بلكه ساخته و پـرحيانى نبوآن،كالم وقر

نه است كه ميان مطالب آنحى الهى است،پس چگوآن،وچنين ادعايى مى�گويند:اگر قر
د.درد دارجول شده�اند ـ تضاد وند نازى خداوات و انجيل ـ كه از سو تورِخى مطالببا بر

ات و انجيل به مخالفتخى مطالب تـورآن با برپاسخ چنين سخنانى،بايد گفت،اگر،قر
آن كريم باا،قرد.زيـرآن حكايت داردن قرحيانى بـوحقانيـت و و اين مطلب،ازِخاستـه،بر

ست دچار تحريLاپرات و انجيل،بدست انسان�هاى هوچنين مخالفتى نشان داده كه تور
حىات و انجيل،جز از طريق وضع و حال تورآن،از وگاهى قرشن است كه آشده اند.رو

اندها نخـوات و انجيل رگز تـورده و هرى بـوّى امآن،بشرنده قـرا كه آورممكن نيسـت،چـر
ا ـ كهات و انجيل راحان شبهه باال،تور بسى شگفتى است كه در نگاه طرِى،جاىد.آربو

ـ مى�توهوافات و مواى خردار ا،مطالبّد؛امحى الهى به شمار آوران وان به عنومات است 
شت وه با نسبت�هاى زده و به مبارزاهين عقالنى منطبق بـوازين علمى و برآن ـ كه با موقر
ان كالمند و انبياء داده�اند،ـ نمـى�تـوات و انجيل به خـداوخاسته كه كتب تـورننده�اى بـرز
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اقعى ـ كه وِات و انجيلآن،با تورجه داشت كه سخنان قرد.البته،بايد توالهى به شمار آور
ا،همگى آن�هاد.زيرنه مخالفتى ندارن مانده،هيچ گوان مصوده�ى تحريL گراز دست آلو

٥ل شده�اند.احد نازاز جانب خداى و

ج)
لى جاهِسيلـr اه تأسيس اسالمى است ـ،بـه وق تازِرقه«امت اسالم» ـ كه يكـى از ففر

هبر اينى شد.در حال حاضـر،� ر پايه�گذار١٩٣٠محمد در ايالت متحده آمريكا،سـال 
ـ كه در ميان سياه�پواخان است.اين فرئيس فرقه،لوفر ـ با طرستان آمريكا ايجاد گرقه  حديد 

٦ت و هويت بخشيد.هنگى تحقير مى�شدند،قدرستان كه از لحاظ فرد،به سياه�پومبانى خو

اسيلr ميرزبه و٧ند،انده مى�شوائى»نيز خوقه احمديه،كه به نام�هاى«قاديانيه»و«ميرزفر
عقايد غالم احمد،بر٨ى شد. پايه�گذار١٨٨٩غالم احمد،در ايالت پنجاب هند،در سال 

دو فقط در سه اصل،با ساير مسلمانان اختالف داشـت:ار بول اسالم و تشيع استـواصو
ا دين صلح و آشتى مى�داند و مى�گويد:جهادى كه درى اسالم رجهاد،مسيح و مهدى.و

ا نيست كهاه مسالمت�آميز است.پس روده و از رگار بواجب است،با منطق سازاسالم و
نـد.سل شوهاى ديگر متواى نشر اسالم،به زور و كشتارو تجاوز به كشـورمسلمانان،بر

ا بهد؛بلكـه او راين باور است،بعد از آن�كه به صليب كشـيـده شـد،نـمـره� مسيح بـردربار
د تا آن�كه در صد و بيسـتل بودند و در آن�جا به تبليغ مشغوستان و ايالت كشمير بـرهندو

ه� مهدى مى�گويد:مهدى،ن گشت، دربارى�ناگر»مدفوگذشت و در شهر«سرسالگى در
٩ان است.ه�اى از كريشنا،يكى از الهه�هاى هندو و نيز،جلو(ص)مظهر مسيح و محمد 

د)
د كـهسانه�ها انتظار نمـى�روق رچنان�كه در مقاله�باال گذشت،«از شبكه�جهانـى و فـو

د كهت باال چنين استنباط مى�شـوند».از ظاهر عبارن�تر سازگوا دگرآنى رنسخه� اصلى قـر
ن�تر نمى�كنند.بهگوا دگرسانه�ها،آن رق رنى شده و شبكه� جهانى و فـوگوآن،دچار دگرقر

آن كريم تحريL به قـرِآن،در جهت نسبت دادننى قرگوع دگرضوح موسد كه طرنظر مى�ر
ًجه به داليل��زير بطالن آن كامالده و با توعى كه مبتنى بر بنياد مستحكم نبـوضوباشد.مو

شن است.رو
نه تغيير و تبديل از ساحتگوشنى حكم مى�كند كه احتمال،هر.عقل انسان،به رو١
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ِنخست،عنايتآن كتابى است كه از روزا،قرآن كريم به دور است.زير كتابى مانند قرِمقدس
ن ماندن آندر مصـوده وا مقدس شمـرستـه آن رهنگ پيـوگ و با فرو اهتمام يك امـت بـزر

ندگى،ازجع آنان،در تمام ابعاد زآن،نخستين مرا كه قرشيده است.بايد چنين باشد،چركو
نه ممكنفته تا فعاليت�هاى سياسى و اجتماعى است.با اين بيان،چـگـومسائل دينى گـر

ى از آن كمى�كنند و چيزازايان،به اين كتاب عزير دسـت دراست كج�انديشان و باطل گر
١٠ايند.كنند يا بر آن بيفز

آن است،دن قره بود،همانا معجزا از بين مى�بر.از جمله داليلى كه شبهه� تحريL ر٢
ضه كنند.و دانشمندان،اعراند،تا همانند آن ره مى�خوا به مبارزه�اى كه همه� مخالفان رمعجز

ند.اما،گ�ترين دليل�ها بر نفى تحريL به شمار�مـى�آوران يكى از بـزرا به عنواين مساله ر
ان«ابنده شده،به كلى باطل است.فقط گفته�اند:پيـروآن افزوى بر قراحتمال اين�كه چيز

د نيز نسبتآن نمى�دانستند.هم�چنين،به ابن مسعوا از قرسL ره يوج،سورارد،»از خوعجر
د و باطلد.همه� اين احتماالت،بى�سوآن به حساب نمى�آورا از قر تين»رّذداده�اند كه«معو

ضه كند.با اينآن ـ عره�اى كامل ـ بسان قراند سورا تداعى مى�كند كه بشر مى�تواست.زير
جمله در آيه�هاى زير:د،ازا ندارى رانايى چنين كارده:بشر،توموها فركه خداى تعالى�،بار

كانن بمثله و لوآن اليأتوا بمثل هذا القر على أن يأتوّقل لئن اجتعمت األنس و الجن«
اآن راگر انسان�ها و پريان اتفاق كنند كه همانند اين قـر)١٧/٨٨اء،(اسرً»ابعضهم لبعض ظهير

ا كمك و پشتيبانى كنند.چند يك�ديگر رد،هراهند آورا نخوند،همانند آن ربياور
»ن الله إن كنتم صادقينامن استطعتم من دوة مثله و ادعوا بسوراه قل فأتون افترلوأم يقو«

غ،به خدا نسبت داده است.بگو؛شما هم يكا به دروآن ر آيا مى�گوينداو قر)٣٨/ ١٠نس،(يو
ه،همانند آن بياوريد.سور

ه�هادن به سورمينه� افزوا در زنه ادعايى رگوآن،هرد طلبى قرى و هماورّى! اين تحدآر
 جايگزين شده،ِا،لفظا باطل مى�كند.زيرآن كريم هم�چنين احتمال تبديـل ريا آيه�هاى قر

ده است.در نتيجه،ن كرگوا دگرند نيست،بلكه،سخن كسى است كه آن رديگر كالم خداو
ـ هر ـ با انتصابچند در پاراحتمال تبديل  گارند متعال سازآن به خداوع قر مجموِه�اى كلمات 

١١نيست.

ما)؛٩/ ١٥(حجر،»نا له لحافظوّلنا الذكـر و انّإنا نحن نزمايد:«ند كريم مى�فـر.خداو٣
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آن و نيز،دانگى قرد بى گمان،نگه�دار آنيم.اين آيه� شريفـه،جـاوديم و خول كرا نازآن رقر
ده و يكها و نسل�ها تضمـيـن كـرا در همه� عصـرد رنه حادثه و دستبـرگوسالمت آن از هـر

ند صادقعده خداوا،واهد داد.زيرخ نخوگز،خالف آن رضمانت و پيمان الهى است كه هر
عده وند در وبه يقين،خداو)؛٣١/ ١٣عد،(ر»ان الله اليخل5 الميعادL ناپذير است«ّو تخل

L نمى�كند.ّد تخلپيمان خو
ا تشكيل مى�دهد.به ديـگـرآن كريم رانب اعجاز قـر اين ضمانت الهى،يكـى از جـو

اىى آنان است،بردم و پيش روس مـرسخن،اين كتاب عزيز،با اين كه هميشه در دستـر
ف�هاى تود»،در ظر المعموِد باقى مى�ماند،نه اين�كه«بيتهميشه سالم و به�دور از دستبر

ه نيسـت؛ا،حفظ،در آن جايگاه معـجـزظ بماند.زيـرده�ها غيب محـفـودر تو و پشت پـر
ده و در عين حال،س انسان�ها بـوض ديد همگان و در دستره،آن است كه در معـرمعجز
١٢ده باقى بماند.ن و دست�نخورمصو

نه باطلى،مايد:«…و اين،كتابى است شكست ناپذير،كه هيچ�گو.خداى كريم مى�فر٤
ند حكيم و شايستهى خداوا كه از سواغ آن نمى�آيد،چرنه از پيش�رو و نه از پشت سر سر

.)٤٢ـ٤١/٤١ت،ّ(فصلل شده است».ستايش،ناز

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

فسسه معار به نام مؤى سپهر)(جارات  بانك صادر٠١٠١١١٠٣١٨٠٠١ه ا به حساب شماراك رجه اشترو
سال نمائيد.سسه ارم تكميل شده به نشـانى مؤاه فرا همراريـز و اصل فيش بانكى ر و(ع)ضااسالمى امام ر

٣٧١٨٥ ـ ١٦٧ق پستى ـ صندو١٢،پالك ٨چه ى،كود منتظرّار شهيد محمنشانى:قم،بلو

اك نشريه اشتر�هزينه
استخودر

هتك شمار
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ايگانر

جمع
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قيمت�ها به ريال مى�باشد.
آنىهش�هاى قره پژوويژ
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ا،اگرفى مى�كند.زيراع باطل،پاك و به� دور معرا،از انوآن مجيد راين آيه� شريفه� قر
ا،نفـىاد و مصاديق آن�ردد تمام افرى گرديت چيـزجو و موِجه طبيعتكالم نفى،متـو

ده است.ده و نفى كردوآن زا از دامن مقدس قـرد.اين آيه نيز،طبيعت بطـالن راهد كرخو
ـ نمى�تواين،هيچ�گوبنابر ـ كه تحريL نيز،يكى از مصاديق آن است  اند به صاحبنه بطالن 

١٣اه يابد.آن رمقدس قر
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