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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 زبان

 و اى ماهيچه عضو به اساساً اصطالح در و بوده خاص لغت يا و تكلم عضو معناى به لغت در زبان 

 مجموعه به اصطالحى معناى همين اثر از پيروى به چند هر شود، مى گفته تكلم ابزار ترين اساسى

 اين به توجه با پس. گردد مى اطالق مخاطب با  ارتباط ايجاد در مليت و قوم هر يا و انسان تواناهاى

 .شود مى تلقى زبان خود، با خلوت و نفس حديث يا و اشاره با مقاصد بيان حتى وسيع معناى

 همه بلكه نيست، انسان فرد به منحصر ويژگى زبان كه سازد مى رهنمون نكته اين به را ما تعاريف اين 

 اشاره يا و عالئم و آواها قالب در يا ارتباط اين. كنند مى ايجاد ارتباط بيرون محيط با نحوى به موجودات

 گرفت يجهنت توان مى اينجا تا. است تر مترقى و تر متكامل بسيار انسان در ابزار اين ساختار هرچند است،

 . است مخاطب با ارتباط براى مرتبط هاى نشانه از پيوسته هم به اى مجموعه زبان كه

 يعنى لغت معناى به واژه اين موارد از برخى در ولى است كرده استفاده لسان واژه از بارها كريم قرآن 

 . 97 مريم،  بلسانك يسرناه فانّما مانند است آمده خاص گويش شيوه

 مَعِىَ فَاَرْسِلْهُ لِسَاناً مِنِّى اَفْصَحُ هُوَ هَارُونَ اَخِى وَ . است آمده سخن معناى به لسان نيز آيات بعضى در 

 .34 قصص،  يُصَدِّقُنِى رِدْءًا

 . 9 بلد،  شَفَتَيْنِ وَ وَلِساناً  .است آمده تكلم ابزار معناى به لسان قرآن از اى آيه در و

 نداديم؟ قرار رساند يارى را او كه لب دو و ويدگ سخن كه زبانى انسان براى ما آيا 

نگاهی به موقعيت اين عضو و اهميت آن و نيز آثار مثبت و تبعات « زبان قرآن»قبل از ورود به مبحث 

 .استفاده نامطلوب از آن داشته باشيم
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 زبانجایگاه 

 1«مُمَثَّلَةٌ اَوْ بَهیمَةٌ مُهْمَلَةٌ مَا الاِْناسانُ لَوْل الالِّسانُ اِلّ صُورَةٌ » السالم :  قال على  عليه

زبان از مهمترين اعضاء بدن آدمى است ، اين عضو رابطه انسان را با محيط خارج آسان ساخته و 

 باشد . وسيله بيان حوائج وى و پاسخ دادن به نيازهاى ديگران مى

عقل و دين، خالصه  السالم آن را در كنار اهميت آن براى آدمى بدان حد است كه حضرت امير  عليه

 انسان شمرده است .

 2«اَلاِْناسانُ لُبُّهُ لِسانُهُ وَ عَقالُهُ دينُهُ ومُرُوَّتُهُ » 

تواند صاحبش را مرضى  اين قسم از بدن ، در سرنوشت و عاقبت امر انسان اثرى مستقيم دارد ، و مى

 و يا مبغوض خداوند نمايد .

رد و تحت اراده عقل و خرد يا شهوت و غضب چنان آثارى هر چند او در اين كار عظيم استقاللى ندا

رساند و « علّيين»تواند پل تكامل و ترقى انسان شده و او را به  آفريند ولى ابزارى قوى بوده و مى را مى

 سقوطش دهد .« سجّين»يا در مسير ضاللت و گمراهى واقع شده و به 

شود امّا ما به خاطر ارائه بحثى كاملتر و نيز  مىبا اينكه در مباحث اخالقى بيشتر مضّرات زبان لحاظ 

شمريم و آنگاه به گناهان و  شكر نعمت الهى در اعطاء اين عضو از بدن ، در آغاز منافع زبان را بر مى

 پردازيم . گيرند مى معصيتهائى كه از زبان نشأت مى

 فوائد زبان 

ل به اهميت اين نعمت در قرآن كريم زبان از نعمتهاى بزرگ الهى در وجود انسان است ، خداى متعا

 فرمايند : چنين اشاره مى

 3«اَلَمْ نَجْعَلا لَهُ عَیْنَیْنِْ، وَ لِسانا وَ شَفَتَیْنِْ » 

                                                           

 ـ ترجمه و آدرس حديث در صفحه بعد آمده است . 1

 .  56ـ صفحه  78ـ چكيده و لب انسان، زبان او و عقل وى دين ومروت اوست .  بحار االنوار ـ جلد  2

 آيا براى انسان دو چشم و يك زبان و دو لب قرار نداديم ؟  9و  8ـ  بلد ـ  3
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سيرت و  زبان را صورت بى السالم در حديثى كه در عنوان بحث گذشت انسان بى حضرت امير  عليه

 ايت توجه كنيد :فايده معرفى فرموده است ، بار ديگر به اين رو حيوان بى

 1«مَا الاِْناسانُ لَوْل اللِّسانُ اِلّ صُورَةٌ مُمَثَّلَةٌ اَوْ بَهیمَةٌ مُهْمَلَةٌ » 

 توان در موارد ذيل مشاهده نمود . آثار مثبت اين عضو را مى

 ـ قوه چشائى  1

اس مزه بيشتر قوه چشائى بدن از حسهاى پنجگانه او در زبان قرار گرفته است ، سر زبان محل احس

باشند  شيرينى،انتهاى آن محل احساس مزه تلخ و دو طرف زبان مكان احساس دو مزه شورى و ترشى مى

. 

البته هر چند اعضاى ديگر همانند دندانها ، فضاى داخل دهان و . . . در چشيدن طعام مؤثرند امّا مقدار 

 احساس آنها در مقايسه با زبان اندك است .

 ـ نقاله غذا  2

هاى بسيار ظريف و نرم در زبان ، حركت آن را به هر سو از دهان و نيز به هر شكل  يچهوجود ماه

دهد  سوى حلق حركت مى غذا را به« نقاله»الزم ، ميسر ساخته و با كمك پرزهاى موجود بر آن ، به مثابه 

. 

 ـ تكلم  3

ارتباط با اجتماع از مهمترين فوايد زبان قدرت تكلم است . انسان موجودى اجتماعى است و براى 

 نمايد . اى ارتباطى دارد ، زبان اين نقش را بدون كم و كاست ايفاء مى نياز به وسيله

نياز به سخن گفتن همانند نياز به خوردن و آشاميدن در رتبه اولين حوائج انسان قرار گرفته است و 

 روزى و ساعتى نيست كه آدمى خود را از آن بى نياز احساس كند .

حرف الفباى عربى همه حروف باستثناى حروف حلقى و شفوى )همزه ، حاء ، عين ، حاء  28از ميان 

شوند و البته در تلفظ صحيح همين حروف هم ، زبان بى  ، غين ، خاء ، ب ، ف ، م ، و( از زبان تلفظ مى
                                                           

 و نقش يا چهارپائى بيهوده نيست .  غرر الحكم  . ـ انسان بدون زبان جز هيكل 1
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 تاثير نيست .

تا انسان نخواهد ،  اين فايده مهم براى زبان برخالف فوائد ديگر تحت اختيار و اراده انسان است و

 گردد . هواى بازدم تبديل به اصوات و حروف و كلمات نمى

توان اين اثر را مهمترين فائده زبان شمرد زيرا كه ضررها و منافع گسترده گفتارى  و بر همين اساس مى

 باشد . برى از زبان مى ناشى از شيوه بهره

ع سودمند آن خلق نمود تا در مسير سعادت البته خداى حكيم زبان را همانند ساير اعضاء براى مناف

 دنيوى و اخروى وى قرار گيرد .

لذا سير زبان در اين مسير مطابق فطرت است و سوق زبان در خالف اين جهت، مطابق با نهاد و 

 سرشت انسانى نيست .

 آثارى كه بر فایده گفتارى زبان مترتب است

و اخبار زيادى وارد شده است كه يا شيوه صحيح آثار و نتايج فايده سخن قابل احصاء نيست ، آيات 

 شمارد . دارد و يا ثوابهاى مترتب بر استفاده مطلوب از آن را بر مى استفاده از زبان را بيان مى

 دو بخش عمده از اين آثار عبارتند از :

 ـ سخن راه ارتباط با خداوند است 1

ا عبادات ابزار رسيدن آدمى به اين هدف هدف از خلقت انسان وصال او به معبود است و در اين راست

 باشند . مى

عباداتى چون اقامه نماز ، تالوت كتاب ، راز و نياز ، استغفار و انابه و . . . كه همگى نقشى اساسى در 

 گردند . حركت صعودى انسان دارند از زبان صادر مى

 ـ سخن راه ارتباط با همنوع است 2

كه اين دو  را الزم و ملزوم و غير قابل  طورى خواهد ، به مى اسالم سعادت فرد را در كنار جامعه

ماند و نه اجتماع بدون اصالح افراد ، راه  داند نه فرد بدون اصالح جامعه ، صالح باقى مى تفكيك مى

 پيمايد . سعادت را مى
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الح تأثير تر از آنست كه قابل بحث باشد . جامعه آلوده در فرد ص تأثير محيط اجتماعى در افراد بديهى

گذاشته و او را در گذر زمان طالح خواهد ساخت و يا حداقل سير صعودى او را متوقف خواهد نمود و از 

 «.الّ عبادك منهم المخلَصین»اين قانون كلى و عام ، هيچكس را گريزى نيست 

منوع را پردازد و اصالح ارتباط با ه از اين رو  اسالم با ديد وسيعترى به وجهه اجتماعى انسان مى

 دهد . اهميت بيشترى مى

 1«وَ قُولُوا قَوْلً سَديدا    يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللّه» 

 گردد كه از جمله آنها : همين فايده از زبان در عناوين بسيارى ظاهر مى

 زبان معيار شخصيت انسان است.  الف(

 2«ناسانِْ اَللِّسانُ میزانُ الاِْ»  السالم : قال على  عليه

 زبان وسيله نفوذ در قلوب است . ب(

 3«الِناسانِْ مِنا لِسانٍ  ءٍ اَجْلَبُ لِقَلابِْ ما مِنا شَى»  السالم : قال على  عليه

 گيرد . فريضه امر و نهى ديگران با زبان صورت مى ج(

 بين است  . زبان عامل اصالح ذات د(

 .گيرد  قضاوت و حكومت به عدل با زبان صورت مى ه(

 طلبد كه بايد مستقالً به آنها پرداخته شود . تفسير و توضيح اين فوائد بحثهاى وسيعى را مى

 مضرّات زبان 

بعد از بيان برخى فوائد زبان اينك به بررسى تفصيلى آثار و تبعات منفى اين عضو از بدن پرداخته و 

 شماريم . السالم بر مى ت  عليهمراههاى مقابله با اين آثار سوء را با استفاده از فرمايشات آل البي

شود بدان حد است كه بنابر دستورات صريحى كه از معصومين  گستره گناهانى كه از زبان صادر مى

                                                           

 اى ايمان آورندگان ، تقواى الهى پيشه كنيد و سخن حقّ بگوئيد .  70ـ  احزاب ـ  1

 ـ زبان ترازوى سنجش انسانيّت است .  غرر الحكم  . 2

 تر از زبان براى قلب انسان نيست .  غرر الحكم  . ـ چيزى نافذتر و فريب دهنده 3
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عليهم اجمعين ، رسيده است ، فروبستن لبها و سكوت نمودن، از بهترين اعمال حسنه بيان   صلوات اللّه

 شده است .

عَلَیْكَ بِْطُولِْ الصَّمْتِ ، فَاِنَّهُ مَطارَدَةُ الشَّیْطانِْ وَ عَوْنٌ لَكَ عَلى اَمْرِْ »  : آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 1«دينِكَ 

 همان حضرت در روايت ذيل راحتى انسان را در سكوت عنوان فرموده است .

 2«راحَةُ الاِْناسانِْ فى حَبْسِْ اللِّسانِْ » 

 گريزپاى تشبيه فرموده است.اى  السالم زبان را به درنده حضرت امير  عليه

 3«اَللِّسانُ سَبُعٌ اِنا خُلِّىَ عَناهُ عَقَرَ » 

تأثير كالم و سخن در ديگران در هر دو جنبه مثبت و منفى بسيار است . گاه يك سخن نيك، آهنين 

 كند . دلى را نرم و لطيف مى

 4«رُبَّ كَالمٍ كَالاحُسامِْ »  السالم : قال على  عليه

 شكافد . تر از تير مى برد و سخت شت يا چند پهلو بدتر از شمشير مىو گاهى سخنى ز

 5«فِتانَةُ اللِّسانِْ اَشَدُّ مِنا ضَرابِْ السَّیْفِ » آله:  و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 6«طَعْنُ اللِّسانِْ اَمَضُّ مِنا طَعْنِْ السَّنانِْ »  السالم : قال على  عليه

 ديگر بالى انسان و عواقب سوء او را ناشى از زبان دانسته است . پيامبر)ص( همچنين در روايتى

                                                           

ـ  71باشد .  بحار االنوار ـ جلد  تو باد سكوت طوالنى كه آن موجب طرد شيطان بوده و ياور تو در امور دينى مى ـ بر 1

 .  279صفحه 

 ( . 286ـ صفحه  71ـ راحتى انسان در محافظت از زبان وى است . ) بحار االنوار ـ جلد  2

به  60به ترتيب فيض و  57گزد .  نهج البالغه ـ حكمت  گيرد و مى اى است كه اگر رهايش كنى دندان مى ـ زبان درنده 3

 ترتيب صبحى  .

 ـ چه بسا سخنى كه مانند تيغ تيز كارگر است .  غرر الحكم  . 4

 .  286ـ صفحه  71ـ فتنه زبان شديدتر و بدتر از ضربه شمشير است .  بحار االنوار ـ جلد  5

 كم  .ـ زخم زبان از زخم نيزه سوزناكتر است .  غرر الح 6
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 1«باَلءُ الاِْناسانِْ مِنَ اللِّسانِْ » 

 است : ونيز گفته شده

 2«اِنَّ اللِّسانَ جِْرامُهُ صَغیرٌ وَ جُرامُهُ كَبیرٌ » 

 اند : السالم آن را وسيله رسوائى انسان عاصى معرفى فرموده و امام صادق  عليه

 3«بِْعَبْدٍ خِزاياً ، اَجْرى فَضیحَتَهُ عَلى لِسانِهِ    اَرادَ اللّه اِذا» 

 

 شوند گناهانى كه از زبان صادر مى

 شماريم . شوند با نهايت اختصار بر مى در اين قسمت از بحث گناهان و لغزشهائى كه از زبان صادر مى

 انكار مبدء . ـ 1

 انكار توحيد  ـ 2

شود و آنچه در اين خصوص گفته  جه به اينكه كنه او بر كسى آشكار نمىبيان كنه ذات الهى با توـ  3

شود صرفا اوصافى است كه خداوند نامحدود و نامتناهى را محدود ساخته و لذا اساسا وصف خداوند 

 باشد . نمى

قائل به تجسّم و حضور ظاهرى او در منظر و « مجسمه»تشبيه خداوند به اشياء و احيانا چون  ـ 4

 دم در قيامت .مرآى مر

 انكار صفات ثبوتى و يا اثبات صفات سلبى بر حضرت حقّ جلّ و على و يا نسبت فرزند به او . ـ 5

 كذب و افتراء به خدا بستن و نسبت دادن سخنى كه او نفرموده است يا سلب سخن او از وى . - 6

 گناه انسان را به خدا منسوب دانستن )جبر( . ـ 7

                                                           

 .  286ـ صفحه  71ـ بالى انسان از زبان اوست .  بحار االنوار ـ جلد  1

 ـ جِرم زبان اندك و جُرم و گناه وى بسيار است . 2

گويد كه موجب رسوائى او  دهد ،چيزى مى اش را بر زبانش قرار مى اش رابخواهد،رسوائى ـ هرگاه خداوند خوارى بنده 3

 ( . 228ـ صفحه  78شود . ) بحار االنوار ـ جلد 
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نسان دخيل در شقاوت وى دادن بدون اينكه فعل خود ا ن را به خدا نسبتضاللت و شقاوت انسا ـ 8

 .شمرده شود

 تكذيب آيات خداوند و منسوب نمودن آنها به طبيعت ، تصادف و . . . . ـ 9

تراشى نمودن چنانچه در قرآن كريم از آن نهى شده  بهانه گرفتن از خداوند و در كار او اشكالـ  10

 است .

 1«وَ رَسُولُهُ اَمْرا اَنا يَكُونَ لَهُمُ الخِیَرَةُ مِنا اَمْرِْهِمْ . . .    ؤامِنٍ وَ ل مُؤامِنَةٍ اِذا قَضَى اللّهوَ ما كانَ لِمُ» 

 گاليه از خداوند و اعالم عدم رضايت به قضاى او و تسليم نشدن در مقابل مقدّرات . ـ 11

 و .اظهار نااميدى و يأس از رحمت الهى و مغفرت و بخشش ا ـ 12

 منذر بودن و بيم دادن و مردم را تنها از غضب حقّ ترساندن .ـ  13

و امثال وى كه همين « انار بكم العلى»گفت: ادعاى الوهيّت و ربوبيّت همچون فرعون كه مى ـ 14

 ادعا را داشتند .

 ادعاى نبوت همانند مسيلمه و مدعيان دروغين ديگر . ـ 15

 فطح، جعفر كذاب و مدعيان ديگر .ا  ادعاى امامت چون عبداللّه ـ 16

 قائل به امامت غير امام همانند زيديه، اسماعيليه، فطحيه . . . ـ 17

 السالم همانند واقفيه. توقف كنندگان در امر امامت و نپذيرفتن برخى از ائمه عليهم ـ 18

اوصاف خداوند به غلو در مورد ائمه و تبيين مقام آنها بيش از آنچه بدان راضى هستند و انتساب  ـ 19

 آنان .

 بيان وقت معين يا تعيين عالئم قطعى زمانى . ـ 20

 باشد . مى« تبرى»اظهار دوستى با دشمنان خداوند كه مخالفت با اصل  ـ 21

 در خواست بيجا از خداوند و طلب حاجت غير مشروع از او . ـ 22

                                                           

كه خدا و رسولش امرى را الزم بدانند اختيارى در برابر آنها  هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى  36ـ  احزاب ـ  1

 داشته باشد .
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 دارد .طلب مغفرت براى كفار و منافقين هر چند چنين عملى تأثيرى ن ـ 23

 1«ل يَهْدىِْ الاقَوْمَ الافاسِقینَ    لَهُمْ اِنَّ اللّه   سَواءٌ عَلَیهِْمْ اَسْتَغافَراتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغافِرا لَهُمْ لَنا يَغافِرَ اللّه» 

 دعا براى ظالم يا فاسق كه نوعى كمك به ظلم و فسق او محسوب شود .ـ  24

 2«الاِْثامِْ وَ الاعُدْوانِْ . . . وَ ل تَعاوَنُوا عَلَى »  . . . 

 درخواست بال براى مؤمن .ـ  25

 درخواست زوال نعمت مؤمن و نفرين نمودن او .ـ  26

لعن صالحان چه اينكه تنها لعن مواردى كه بشخصه يا نوعه در قرآن و اخبار و احاديث مستند ـ  27

 آمده است جايز است .

 ا ظن و خيال .و ب« عن غیر علمٍ»مجادله با مردم ـ  28

 فحش و ناسزا .ـ  29

 دروغ ، دروغ بستن به مقدسات . ـ 30

 سوگند دروغ . ـ 31

 وعده دروغ .ـ  32

 استهزاء و تمسخر به غير .ـ  33

 عيبجوئى و تفحص و استخبار نامطلوب از احوال ديگران . ـ 34

 تحريم محلاّلت و تحليل محرمات الهى . ـ 35

 ن او .تحقير مؤمن و كوچك شمردـ  36

 تكريم فاسق و احترام نسبت به وى .ـ  37

 شماتت و اظهار شادمانى در گرفتارى و بالى ديگران .ـ  38

                                                           

 بخشد و خداوند فاسقين را هدايت تفاوت ندارد چه براى منافقين استغفار كنى يا نه ، خداوند آنها را نمى  6ـ  منافقين ـ  1

 كند . نمى

 در مسير گناه و تعدّى به حقوق غير همكارى ننمائيد .  2ـ  مائده ـ  2
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 خطاب ناشايست نسبت به كسى كه اليق آنگونه خطابى نيست .ـ  39

 ترساندن مؤمن و ايجاد رعب و وحشت با سخنان تهديدآميز .ـ  40

 چينى . نمّامى و سخنـ  41

 گوئى در غير تعلّم و فراگيرى دانش . وسى و بله قربانتملق و چاپل ـ 42

 اظهار فقر و تهيدستى . ـ 43

 كردن اسرار ديگران  . فاش ـ 44

 ذكر گناه و بيان معصيت خود و غير . ـ 45

 ذكر اعمال خير خود به نيّت ريا و جلب توجه ديگران به خود . ـ 46

 اف به والدين و هتك حرمت آنها . ـ 47

 ب و نسب و خود را بريده از انساب واقعى دانستن و يا اتصاف نسب غير به خود .نفى حس ـ 48

 سؤال غيرمفيد و غيرالزم و معماى بى اثر . ـ 49

 امر به منكر .ـ  50

 نهى از معروف .ـ  51

بينى ، كهانت و غير  كه غير خداوند را صاحب اختيار بداند همانند كف طورى پيشگوئى جزمى به ـ 52

 آن .

 شناسى . اعالم به عدم انتساب يا انتساب به غير والدين فعلى كسى با استفاده از قيافه ـ 53

 قطع سخن برادر مومن . ـ 54

 مزاح زياد . ـ 55

 القاب زشت و ناپسند به افراد.ـ  56

 غيبت .ـ  57

 تهمت به بيان افعال و اقوالى كه مخاطب مرتكب نشده است . ـ 58

 اهد .قذف بدون اقامه چهار ش ـ 59
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 انگيز . راست فتنهـ  60

 توجه به خود و سنجش خويشتن نسبت به ديگران و در نهايت خودستائى و كبر . ـ 61

 بينى و ذلّت نفس . تحقير و خود كوچكـ  62

 نجوى در جلسات عمومى كه زمينه سوءتفاهم وجود دارد . ـ 63

 مزاح و شوخى با نامحرم به بيان كلمات غيرالزم .ـ  64

 أل بد و تطيّر با ديدن اشياء يا شنيدن چيزى .تفـ  65

 خوانى . غنا و ترانهـ  66

 توجيه گناه .ـ  67

 بهانه آوردن و توجيه نمودن ظلم ظالم و فسق فاسق . ـ 68

 سكوت بيجا

بابٌ مِنا اَبْوابِْ  مِنا عَالماتِ الافِقاهِ ، اَلاحِلامُ وَ الاعِلامُ وَ الصَّمْتُ ، اِنَّ الصَّمْتَ»  السالم : قال الرضا  عليه

 1«الاحِكامَةِْ ، اِنَّ الصَّمْتَ يَكاسِبُ الـامَحَبَّةَ ، اِنَّهُ دَلیلٌ عَلى كُلِّ خَیْرٍ 

 بسيارى از گناهان تنها مصدر آنها، زبان بوده و يا زبان نقشى مهم در وقوع آنها دارد .

 2«اِبْنُ آدَم فى لِسانِهِ  اِنَّ اَكاثَرَ خَطايا»  آله : و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 شود. بنابراين زبان كليدبسيارى ازخطاها محسوب مى

فرمايد : قوام ايمان به قوام قلب و آن به استقامت و راستى زبان  آله مى و عليه اهلل رسول خدا  صلى

 وابسته است .

 1«لابُهُ حَتّى يَسْتَقیمَ لِسانُهُ ل يَسْتَقیمُ ايمانُ عَبْدٍ حَتّى يَسْتَقیمَ قَلابُهُ وَ ل يَسْتَقیمُ قَ» 

                                                           

آورد و راهنماى  هاى فقاهت ، بردبارى و علم و سكوت است . سكوت درى از درهاى حكمت بوده، محبّت مى ـ از نشانه 1

  .  113ـ صفحه 2هر امر خير و نيكى است .  اصول كافى ـ جلد 

 .  194ـ صفحه  5شود .  محجّة البيضاء ـ جلد  فرزند آدم از زبانش ناشى مىـ بيشتر گناهان  2
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دانند .  شوند و آن را عامل و باعث عذاب اخروى خود مى جوارح ديگر همه از دست زبان متأذى مى

 فرمايند : السالم مى امام سجاد  عليه

حْتُمْ . فَیَقُولُونَ: بِْخَیْرٍ اِنا اِنّ لِسانَ ابْنِْ آدَمَ يُشارِْفُ عَلى جَمیعِْ جَوارِْحِهِ كُلَّ صَباحٍ فَیَقُولُ : كَیْفَ اَصْبَ» 

 2«فینا ، وَ يُناشِدُونَهُ وَ يَقُولُونَ : اِنَّما نُثابُ وَ نُعاقَبُ بِْكَ    اللّه   تَرَكاتَنا ، وَ يَقُولُونَ اللّه

باشد و البته خود وى عذابى دو  طوركه از روايت قبل روشن شد عامل عذاب بدن ، زبان مى همان

 چندان دارد .

اللِّسانَ بِْعَذابٍ ل يُعَذِّبُ بِْهِ شَیْئا مِنَ الاجَوارِْحِْ ، فَیَقُولُ    يُعَذِّبُ اللّه»  آله : و عليه اهلل صلى   رسول اللّه قال

مَشارِْقَ  تْاَىْ رَبِّ : عَذَّبْتَنى بِْعَذابٍ لَمْ تُعَذِّبْ بِْهِ شَیْئا مِنَ الاجَوارِْحِْ ؟ فیقال لَهُ : خَرَجَتْ مِناكَ كَلِمَةٌ فَبَلَغَ

رامُ ، وَ عِزَّتى وَ الاَرْضِْ وَ مَغارِْبَها فَسُفِكَ بِْهَا الدَّمُ الاحَرامُ وِْ اناتُهِْبَ بِْهِ الامالُ الحَرَامُ وَ اناتُهِْكَ بِْها الافَراجُ الاحَ

 3«جَاللى لَُعَذِّبَنَّكَ بِْعَذابٍ ل اُعَذِّبُ بِْهِ شَیْئا مِنا جَوارِْحِكَ 

به عنوان فعل حسن و عمل شايسته مورد ستايش قرار « سكوت»بسيارى   به همين جهت در روايات

 گرفته و آثار مثبت بسيارى بر آن بار شده است . 

ار پرهيز از سخن در پى بيان اين مقدمه كوتاه و در آغاز بحث نگاهى به اهميت لب فروبستن و آث

 .نمائيم گفتن مى

 مدح سكوت 
                                                                                                                                                                          

ـ  71ار االنوار ـ جلد ـ ايمان صحيح وابسته به قلب صحيح است و استقامت قلب منوط به راستى زبان است .  بح 1

 .287صفحه 

م اگر ما را رها كنى . و نيز به زبان ايد ؟ همه گويند: خوبي پرسد: چگونه ـ زبان بنى آدم هر صبح از ساير جوارح مى 2

گويند : خدا را ، خدا را نسبت به ما بياد آور، بترس از خدا درباره ما و سوگندش دهند و گويند: ما به سبب تو ثواب و  مى

 .  115ـ صفحه 2بينيم .  اصول كافى ـ جلد  عقاب مى

آن سختى عذاب نكرده باشد . زبان گويد: خدايا مرا  ـ خداوند زبان را عذابى نمايد كه هيچيك از اعضاء ديگر را به 3

عذابى كردى كه عضوى را به سختى من عذاب ننمودى ؟ به او گفته شود: تو سخنى گفتى كه به شرق و غرب زمين رسيد و 

 به وسيله آن خونى محترم ريخته شد ، مالى محترم غارت گرديد و ناموسى هتك گرديد ، به عزّت و جاللم سوگند تو را

 عذابى كنم كه هيچيك از اعضاء ديگر را بدانگونه عذاب نكرده باشم .  همان مصدر  .
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در موقعيتهاى گوناگون مورد ستايش واقع شده است . اين هاى مختلف و  سكوت در روايات به شيوه

دهند و گاه با ذكر معاصى ناشى از سخن ، تلويحا سكوت  روايات كه گاه به صراحت دستور به سكوت مى

 كنند ، سراسر ابواب اخالقى را فرا گرفته است . را مثبت ارزيابى مى

 به برخى از اين روايات توجه كنيد .

 شمارد : آله سكوت را عالمت ايمان مى و عليه اهلل رسول خدا  صلى

 1«ل يَعْرِْفُ عَبْدٌ حقیقَةَ الاِْيمانِْ حَتّى يَخازُنَ مِنا لِسانِهِ » 

 فرمايد : السالم در وصف شيعه مى و امام باقر  عليه

 2«اِنَّما شیعَتُنا الاخُراسُ » 

گويد بجا و پراثر  آنچه مى است كه چنان كم گويد كه چون الل فرض شود . كم گويد و شيعه كسى

 باشد .

 همان امام همام فرموده است :

ذَهَبِْهِ وَ اِنَّ هذَا اللِّسانِْ مِفاتاحُ كُلُّ خَیْرٍ وَ شَرٍّ ، فَیَنابَغى لِلامُؤامِنِْ اَنا يَخاتِمَ عَلى لِسانِهِ كَما يَخاتِمُ عَلى » 

 3«فِضَّتِهِ 

سته و طبيعى است كه ارزش طال بسيار بيشتر از لقمان حكيم سخن و سكوت را چون نقره و طال دان

 نقره است .

فَاِنَّ السَّكُوتَ  قالَ لُقمانُ لِِْبْنِهِ : يا بُنَىَّ اِنا كُناتَ زَعَمْتَ اَنَّ الاكَالمَ مِنا فِضَّةٍ» السالم : قال الصادق  عليه

                                                           

اى حقيقت ايمان را درك نكند تا قسمى از زبانش را نگه داشته باشد  تنها آنچه بسود دنيا و آخرت وى باشد  ـ هيچ بنده 1

 بگويد  . )همان مصدر  ( .

 ـ شيعيان ما بى زبانانند .  همان مصدر  . 2

زنى بر زبانت هم مهر بزن .  تحف العقول  ـ اين زبان كليد هر بدى و خوبى است ، پس چنانچه بر طال و نقره ، مهر مى 3

 .  342مترجم ـ صفحه 
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 1«مِنا ذَهَبٍ

داراى ثواب و سخن را عامل ثواب يا السالم سكوت را عمل خير و  در روايت ديگر امام صادق  عليه

 عقاب معرفى نموده است .

 2«ل يَزالُ الرَّجُلُ الامُؤامِنُ يُكاتَبُ مُحْسِنا مادامَ ساكِتا فَاِذا تَكَلَّمَ كُتِبَ مُحْسِنا اَوْ مُسیئا » 

 عامل سكوت 

ان آن را ندارند باشد ، بسيارند كسانى كه تو سادگى ميسر نمى سكوت فضيلتى است كه براى هر كسى به

 اند آن دسته كه مزيّن به آنند . و چه كم

اصوالً مايه اصلى دورى از همه گناهان عقل است.انسان عاقل كه عواقب دنيوى و اخروى گناه را 

 رود . درك كرده و بدان اعتقاد جزمى يافته است، گرد گناه نمى

او دارد . هر قدر ميزان عقل باالتر و لذا ميزان گناه هر كس و ثواب وى بستگى تام و تمام به عقل 

كند و صاحب چنان عقلى معصوم  باشد ، پرهيز از گناه بيشتر است تا حدى كه عقل كامل هرگز گناه نمى

 از هر خطائى است .

آنان مرحمت  السالم به اين جهت نيست كه خداى بالبداهه عصمت را به و البته عصمت معصومين عليهم

 شوند . ل عقالنى راتحصيل نموده وبه مقتضاى آن هرگز به خطانزديك نمىباشد، بلكه آنان كما كرده

 شود . هر قدر نيز مقدار عقل كمتر باشد، ميزان آلودگى به گناه به همان نسبت بيشتر مى

عامل سكوت در نگاه اخبارواحاديث، عقل است . عاقل چون مضرّات سخن را درك كند ، به مقتضاى 

 شود . به غير سكوت راضى نمىبندد و  عقل خود لب فرو مى

 1«اَلصَّمْتُ آيَةُ النَّبلِْ وَ ثَمَرُ الاعَقالِْ »  السالم : قال على  عليه

                                                           

ـ  2تر است  . ) اصول كافى ـ جلد  كنى سخن از نقره باشد ، سكوت از طال است  با ارزش ـ فرزندم اگر گمان مى 1

 ( . 114صفحه

شود ، ولى وقتى كه شروع به سخن نمود به  ده مؤمن مادامى كه ساكت است محسن و نيكوكار شمرده مىـ دائما بن 2

 .  16ـ صفحه  9بيند.  مستدرك الوسايل ـ جلد  مقتضاى سخن خود عقوبت يا مثوبت مى
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 السالم عقل ، تفكر و سكوت را در طول هم دانسته است . و امام باقر  عليه

 2«دَلیلُ الاعاقِلِْ التَّفَكُّرُ وَ دَلیلُ التَّفَكُّرِْ الصَّمْتُ » 

 ف التحّية و الثّناء سكوت را دروازه حكمت شمرده است .و امام رضا عليه آال

 3«اِنَّ الصَّمْتَ بابٌ مِنا اَبْوابِْ الاحِكامَةِْ ، اِنَّ الصَّمْتَ يَكاسِبُ الاَمحَبَّةَ ، اِنَّهُ دَلیلٌ عَلى كُلِّ خَیْرٍ »  . . . 

 آثار سكوت 

هائى  و نيز اخبارى كه مايه رواياتى كه در مدح و ستايش سكوت به عنوان ارزش اخالقى ذكر شد

ارزشمند براى سكوت برشمرد ، حكايت روشنى از اثرات مثبت سكوت دارند ، اينك به برخى از اين آثار 

 توجه كنيد .

 ـ حفظ هیبت انسان  1

دارد ، تعبيرى كه حضرت  ها و ايرادها محفوظ مى كند و او را از طعن سكوت هيبت انسان را حفظ مى

 در اين رابطه دارند بسيار زيباست . السالم امير  عليه

 4«المرءُ مَخابُوءٌ تَحْتَ لِسانِهِ » 

اى از ابهام قرار دارد و خصوصيات او آشكار  تا انسان حرفى نزند ، ماهيّت وى همچنان در هاله

شود و به تدريج ميزان ادب اجتماعى ، نزاكت فردى  شود امّا با اولين سخنش ، لهجه وى شناسائى مى نمى

 گردد . علم و دانش و . . . عيان مى، 

 تا مرد سخن نگفته باشدعیب و هنرش نهفته باشد

                                                                                                                                                                          

 ـ سكوت نشانه بزرگى و ميوه عقل است .  غرر الحكم  . 1

دارد و آن موجب انجام اعمال  وت است . ) سكوت انسان را به تفكر وامىـ راهنماى عاقل تفكر و راهنماى تفكر سك 2

 ( . 300ـ صفحه  78باشد ( . ) بحار االنوار ـ جلد  عقالئى مى

آورد و راهنماى هر كار خيرى است .  اصول كافى ـ  ـ سكوت يكى از درهاى حكمت است ، خاموشى محبّت مى 3

 .  113صفحه

به ترتيب فيض و  140خفى است و تا سخن نگويد آشكار نشود .  نهج البالغه ـ حكمت ـ انسان در زير زبان خود م 4

 به ترتيب صبحى  . 148
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 سازد . فرمايند : كثرت سكوت براى انسان هيبت مى السالم نيز مى حضرت امير  عليه

 1«بِْكَثارَةِْ الصَّمْتِ تَكُونُ الهَیْبَةُ » 

 ـ زيور علم  2

تر است ، انسانى كه ظرفيت و حلم او اندك  سخن تر است كم سخن زياد نشانه جهل است و آنكه عالم

باشد ، امّا  دارد و بدين وسيله براى خود در پى كسب وجهه مى است دانش اندك خود را پيوسته بيان مى

كسى كه بسيارى از معلومات را در خود جاى داده است، علم و حلم را مقرون هم ساخته و جز به هنگام 

 گويد . ىضرورت و به قدر ضرورت چيزى نم

رساند ولى  اى است كه اگر قطره آبى داشته باشد صداى خود را به همه مى مَثل اين دو كس ، مَثل كوزه

 باشد . كوزه پر آب ساكت و آرام مى

دارد ولى جيب  و يا جيبى كه چند سكه پول در خود جاى داده ، مقدار ارزش خود را به همه اعالم مى

 كند . پر از اسكناس هرگز خودنمائى نمى

 2«اَلصَّمْتُ زَيْنُ الاعِلامِْ وَ عُناوانُ الاحِلامِْ »  السالم : قال على  عليه

 ـ سالمتى و حفظ نفس  3

 شود تا آنجا كه مثل شده است : ها از زبان ناشى مى ها و كدورتها ، جنگها و خونريزى بسيارى از نزاع

 «دهد بر باد  زبان سرخ ، سر سبز مى» 

 اند: السالم كه فرموده براى فرمايش موالى بيان حضرت على  عليه اى است اين مثل ترجمه

 3«كَمْ مِنا دَمٍ سَفَكَهُ فَمٌ»

 گردد هر كه را تیغ زبان نیست بفرمانعاقبت كشته شمشیر زبان مى

كمتر كسى است كه اين اثر از آثار سكوت را لمس نكرده باشد و لذا محتاج به توضيح نبوده و صرفا 

                                                           

 به ترتيب صبحى ( . 224به ترتيب فيض و  215ـ كثرت سكوت ، موجب ابهت است . ) نهج البالغه ـ حكمت  1

 .  ـ خاموشى آرايش و زينت علم و نشانه بردبارى و حلم است .  غرر الحكم 2

 ـ چه بسا خونى كه باز شدن دهانى آن را ريخت. غررالحكم. 3



18 
 

 شود . السالم اشاره مى ت از موالى متقيان حضرت امير  عليهبه ذكر چند رواي

 1«اِنا كانَ فِى الاكَالمِْ باَلغَةٌ ، فَفِى الصَّمْتِ السَّالمَةُ مِنَ العِثارِْ » 

 2«اِلازِْمِْ الصَّمْتَ فَاَدْنى نَفاعِهِ السَّالمَةُ » 

 ها: اى است از همه گفته و اين روايت كوتاه خالصه

 3«مُ اُصْمُتْ تَسْلَ» 

 ـ عدم احتیاج به عذر خواهى  4

شود و او براى حفظ موقعيت آينده خود  پرگو و پرحرف در البالى كلماتش سخنانى هرز صادر مى

افتد و  شود چه اينكه اگر چنين نكند بدتر از پيش از چشمها مى مجبور به عذرخواهى و طلب بخشش مى

 . دهد اعتماد نسبى ديگران را نسبت به خود از دست مى

اى و يافتن راهى براى بيان شيوه عذرخواهى خود است ، ولى  لذا وى هر لحظه در جستجوى بهانه

كسى كه زبان خود را يله و رها ننموده و در كنترل خويش دارد طبيعتا كمتر در پى تدارك اسباب و مؤنه 

 شود . عذرخواهى مى

 4«يَكافیكَ مَؤُنَةَ الاِْعْتِذارِْ  الصَّمْتُ يَكاسیكَ الاوَقارَ وَ»  السالم : قال على  عليه

 ـ طرد شیطان  5

اى خوب براى رسيدن ابليس به مطامع  زبان عامل بسيارى از انواع مختلف گناهان است و لذا وسيله

 شود . باشد .و سكوت در خالف اين جهت حركت كرده و لذا موجب توقف و طرد ابليس مى خود مى

عَلَیْكَ بِْطُولِْ الصَّمْتِ فَاِنَّهُ مَطارَدَةٌ لِلشَّیْطان وَ عَوْنٌ لَكَ عَلى اَمْرِْ » له : آ و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

                                                           

 ـ اگر در سخن، بالغت و شيوائى نهفته شده است . در خاموشى سالمتى از لغزش واقع شده است .  غرر الحكم  . 1

 ـ هميشه خاموش باش كه كمترين فايده آن سالمتى است .  غرر الحكم  . 2

 غرر الحكم  .  مانى . ـ خاموش باش ، سالم مى 3

 دارد .  غرر الحكم  . پوشاند و سختى عذرخواهى را از تو برمى ـ خاموشى ، لباس وقار بر تو مى 4
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 1«دينِكَ 

 ـ افزايش بصیرت  6

از مهمترين آثار سكوت باز شدن چشم دل است ، سكوت موجب مصونيت از بسيارى از معاصى 

كند . تحققّ اين  و شيطان را از او دور مىبرد  كاهد ، حلم او را باال مى شود ، عاليق انسان را مى مى

سازد ، قدرت روحانى آدمى را تقويت بخشيده و ديده دل او را، و  حاالت، از انسان موجودى الهى مى

بينند و چيزى  بيند كه ديگران نمى كند. او در اين حالت چيزى مى گوش دل او را،وزبان دل اورا باز مى

 گويد كه ديگران از بيان آن عاجزند. گام ضرورت چيزى مىشنوند و هن شنود كه ديگران نمى مى

لَوْل تَكاثیرٌ فى كاَلمِكُمْ وَ تَمْريجٌ فى قُلُوبِْكُمْ لَرَءَيْتُمْ ما اَرى وَ لَسَمِعْتُمْ »  السالم : عليه   قال رسول اللّه

 2«ما اَسْمَعُ 

 هر نقطه جائى و . . .

ف وضع اعتدالى خود داراست . هدف علم اخالق ايجاد هر چيزى حالتى از افراط و تفريط را در اطرا

 باشد . وضعيت اعتدالى و طرد دو حالت افراط و تفريط مى

شود  طوركه پرگوئى و پرحرفى قبيح شمرده مى سخن نيز از اين قانون كلى مستثنى نيست ، و همان

 تر است . تر و زشت ،گاه ضرورت و نيازبه تكلم ،سكوت قبيح

كوشد براى  طوركه در رسيدن كمال فردى مى جتماعى خود را حفظ كند ، همانآدمى بايست وجهه ا

دستگيرى ديگران تالش نمايد و نسبت به خاليق الهى مهربان و دلسوز بوده و هالكت آنها را نپسندد 

 به غيرسخن امكان پذيرنيست  .  واينهاگاه

رند و منظور آنها اين است كه بر اين اساس ، همه دستورات اسالمى در مورد سكوت جنبه اخالقى دا

باشد و يا موثر در  از زبان گناهى صادر نشود و سخنى كه از مايه گناه سرچشمه گرفته يا خود گناه مى

 گناه است بر زبان رانده نشود .

                                                           

 .  279ـ صفحه  71باشد .  بحار االنوار ـ جلد  ـ بر تو باد سكوت زياد كه موجب طرد شيطان و باعث يارى دين تو مى 1

 شنيديد . ديديد و مى شنيديم ، شما مى ديديم و مى ، هر آنچه كه ما مى ـ اگر زيادگوئى شما و اختالط قلوب شما نبود 2
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با توجه به اين مطلب در بسيارى مواقع سخن گفتن نه تنها قبيح نيست بلكه واجب شرعى است ، 

نيازهاى جسمى و روحى خود، امر به معروف و نهى از منكر ، هدايت جامعه ، سخن براى رفع حوائج و 

 ترويج علوم و معارف مورد نياز دنيا و آخرت بشر و . . . از اين گونه سخنانند .

 آله زبان را زيور انسان و جمال وى شمرده است . و عليه اهلل رسول خدا  صلى

 1«اَلاجَمالُ فِى اللِّسانِْ » 

 فرمايد : السالم در اين باره مى ليهحضرت امير  ع

 2«اَلاقُوْلُ بِْالاحَقِّ خَیْرٌ مِنَ العَىِّ وَ الصَّمْتِ » 

 و نيز آن حضرت در روايت ذيل جاى سخن و سكوت را معين نموده است.

 3«لخَیْرَ فِى الصَّمْتِ عَنِْ الاحُكامِْ كَما اَنَّهُ ل خَیْرَ فِى الاقَوْلِْ بِْالاجَهْلِْ » 

 يح معيار صح

واضح شد كه سخن فى حد نفسه قبيح نيست و قبح سخن بستگى به نوع سخن و جاى آن دارد. اينك 

الزم است بگوئيم معيار و فرمول روشن براى تشخيص سخن خوب از بد ، اين است كه زبان بعد از تفكر 

 سخن گفته است يا قبل از آن ؟

بوده و به اندازه توان عقالنى صاحب سخن  جانبه طبيعى است سخن بعد از تعقل و تدبّر، دقيق و همه

جوانب آن سنجيده شده است . ولى سخنى كه قبل از تعقل صادر گردد چنين خصوصياتى را نداشته و از 

 گذارد و يا از اثرات مثبت تهى است . ناچار آثار منفى به جاى مى علم و فهم قطعى ناشى نشده است و به

ءٍ تَدَبَّرَهُ بِْقَلابِْهِ ثُمَّ  اِنَّ لِسانَ المُؤامِنِْ وَراءَ قَلابِْهِ فَاِذا اَرادَ اَنا يَتَكَلَّمَ بِْشَى»  آله : و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

                                                           

 .  141ـ صفحه  77ـ زيبائى در زبان آدمى است .  بحار االنوار ـ جلد  1

 ـ سخن به حقّ و در جاى خود بهتراست از الل ماندن و خاموش نشستن.غررالحكم. 2

سخن گفتن نابخردانه زشت است .  نهج البالغه ـ حكمت  آميز،نيك نيست چنانكه ـ پخاموش ماندن از سخن حكمت 3

 به ترتيب صبحى  . 471و  182به ترتيب فيض و  463و  173
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 1«اَمْضاهُ بِْلِسانِهِ 

 2«لِسانُ الاعاقِلِْ وَراءَ قَلابِْهِ وَ قَلابُ الاَحْمَقِْ وَراءَ لِسانِهِ »  السالم : قال على  عليه

  زبان مهم مؤثرات

 كه است تركيبى قواعد و صداها اول قسم. نمود خالصه ذيل قسم دو در توان مى را زبان اصلى اركان 

 به. كند ايجاد معنا در تفاوت ولى شود تلفظ كه است صدائى هر از عبارت واج.  نامند مى واج را آن

 و سسن يا و گل در گاف ضمه نيز و كسره مانند. شود مى ناميده واج تلفظ، جهت از صدا هر ديگر عبارت

 است شده تدوين نحو و صرف بخش دو در كه است زبان دستور زبان اركان از دوم قسم.  پر و سر در پ

 مستقل غير يا و »كتاب« مانند دارد مستقل مفهوم يا كه است زبانى واحد يك واژه  تكواژها به صرف، در

 در خانه و كتاب مانند دارد مستقل معناى اي هم آن كه شود مى گفته واژه از بخشى به تكواژ. »كه« مانند

 به آنها تركيبى قواعد نحو، در و شود مى پرداخته.  فروشگاه در گاه مانند ندارد مستقل معناى يا و كتابخانه

 .گردد مى بحث تفصيل

 معنا و واژه واضع 

. التزامى يا و تضمنى يا و است مطابقى داللت يا داللت اين كه دارد داللت معنايى بر اى واژه هر 

 بين عقلى رابطه هيچ ديگر بيان به. باشد مى قرارداد تابع بلكه نيست تكوينى و ذاتى معنا، بر واژه داللت

 بحوث: ك.ر  كيست؟ واضع آيا اما. باشد مى واضع وضع تابع رابطه اين بلكه ندارد، وجود حرارت و آتش

 .  صدر محمدباقر شهيد نوشته بعد به 72ص ،1ج االصول، علم فى

                                                           

آورد .   انديشد ، سپس بر زبان مى ـ زبان مؤمن پشت قلب وى است و لذا هر گاه بخواهد چيزى بگويد قبل از آن مى 1

 . 195ـ صفحه  5محجّة البيضاء ـ جلد 

به ترتيب  40به ترتيب فيض و  39پشت قلب او و قلب احمق پشت زبان اوست .  نهج البالغه ـ حكمت ـ زبان عاقل  2

 صبحى  .
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 به وى ذهنى انتقال سبب است، شده ايجاد انسان در كه را احساسش خدا: گويد مى صدر شهيد 

 . همان.  است تكوينى وضع اصل پس دهد مى قرار شى آن صورت

 احتمال دو كند مى وضع را چه و كيست واضع ديگر عبارت به و بود خواهد چه صورت اين اينكه اما 

 شك بى اما دارد بيشترى طرفداران و رسد مى نظر به تر قوى دوم احتمال دچن هر. بشر يا خدا دارد، وجود

 برخى به بتواند انسان تا است بوده دخيل معنا براى واژه وضع در الهى عنايت بشر، زندگى آغاز در

 سخن زمين، به هبوط از قبل آنان كه است شده گفته حوا و آدم مورد در چنانچه. شود راهنمايى ها صورت

 قادر است داشته ارزانى او به خدا كه تخيلى و تفكر قوه از گيرى بهره با انسان سخن ديگر به. ندگفت مى

 . نمايد آماده را آنها ارتباط و ها واژه خود، نيازهاى رفع براى بود خواهد

 چه. دانست زبان در تأثير بى را انسان اخالقى و اعتقادى هاى ارزش و باورها توان نمى ترديد بى 

 سرچشمه او بينى جهان و آدمى بينش از كه است معنايى و مفاهيم سازد، مى آدمى ذهن آنچه هر اينكه

 اختالف اندازه به: گفت خواهيم كه آتى هاى بحث براى بود خواهد اى مقدمه شد بيان آنچه. است گرفته

 بدون را ديگر زبان به زبانى از ها واژه ترجمه برخى كه نيست دليل بى و شوند مى متفاوت ها زبان ها بينش

 مشروع را آن كنونى معناى به كردن بسنده و ندانسته جايز واژه ساحت در مؤثرات تمامى گرفتن نظر در

 . دانند نمى

 معنا و لفظ ارتباط

 اين .است معنى لفظ عالمتی است از يك مفهوم كه بيانگر  .معنا و لفظ عنصر دو از است تركيبى زبان

رود. طبعا اين ارتباظ ذاتی هن گاه شنيدن لفظ، بی توجه به آن سراغ مفهوم میای است كه ذبگونه ارتباط

نيست بلكه تابع قرارداد بوده و امكان تغيير در آن با همان قرارداد امكان پذير است. البته اينكه اين قرار، 

 خته شود. قرار استعماليست يا واضع رسم نموده خود مطلب ديگری است كه در جای خود بايد به آن پردا

 زبانى ارتباط در دخيل عناصر 

 : از عبارتند كه مؤثرند زبانى ارتباط در متعددى عناصر 
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 .بيند مى پيام ابالغ به ملزم را خود معنوى، و مادى نياز رفع براى كه كسى: پيامگو -1 

 .باشد مى تلويح يا تصريح صورت به ده پيام غايى يا فعلى مقصود حاوى كه: پيام متن -2 

 .برد مى بهره خود پيام متن در آنها از ده پيام كه ابزارى: عالئم -3 

 معناى تواند مى عالئمى هر با پيامى هر است طبيعى. باشد مى پيام قرائن و شواهد شامل كه: زمينه -4 

 واقعى مراد و پيام اصلى صفت تعين در مهمى تأثير مقالى و حالى قرائن و ها زمينه. كند القاء را متعددى

 . دارد يامگوپ

 .بيند مى هدف به رسيدنش براى وى به پيام ابالغ به ملزم را خود ده پيام كه كسى: گير پيام -5 

 زبان اقسام

 تقسیم كرد. انشائى زبان و اخبارى زبانتوان به را میزبان 

مانند همين جمله خبری كه گذشت و زبانی كه امكان  نامند، اخبارى باشد،  كذب و صدق قابل كه زبانی 

 استفهام، نهى، امر، :چون گوناگون اقسام انشائى جمالتنرود، زبان انشائی است. تصور صدق و كذب آن 

د. قرآن دارن ... و سوگند نفرين، و لعن تحسين، توبيخ، عاطفه، بيان عقود، ايقاعات، ندا، آرزو، و ترجّى

 هر دو نوع زبان بهره جسته است. از كريم

 قرآن متن رسدنظر می به .باشدهای اخباری و انشائی ساحت داراى همزمان متن يكاست كن ممالبته 

اينكه در پی  با كريم قرآن اخبارى هاىگزاره يعنى است؛ ساحتى چند ويژگى داراى لحاظ اين از كريم

 تأثير عين در قرآن انشائى هاىگزارهكند و نيز مطالبه می ترغيب مخاطب را همعيتی است،بيان خبر از واق

 كند.می حكايتقعيتی را وا روانى، آفرينى

 دیگرتقسیم 

  قابل تقسيم است.لی مجازی، كنائی، رمزی و تمثي، واقعیمنظر ديگر زبان به از 
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 واقعى زبان -1 

 به مربوط يا حقيقى معانى اين آنهاست حقيقى معانى در ها واژه تركيب و واژه از استفاده آن از مراد 

 محسوس ذهن خارج در كه هستند هايى واژه به مربوط يا و دارند خارجى بازار ما كه هستند هايى واژه

 مابازار واژه اگر اما نيست سخت حقيقى معناى كشف براى حسى معانى يا واژه تطابق شناخت. نيستند

 . شد خواهد دشوار تطبيق اين باشد، نداشته خارجى

 . است گيرپيام و دهپيام نگاه در واحد ضوابط رعايت و معنا ويژگى دنش روشن برمعنا، واژه تطبيق راه 

  مجازى زبان -2 

 غير معناى باشد، كرده اراده را آن با مناسب معانى ده پيام و نبوده مطابق آن حقيقى معناى با واژه اگر 

 مسبب و سبب يا كلى و جزئى معنا و لفظ رابطه اگر و استعاره باشد شباهت اگر مناسبت اين است حقيقى

 عالوه كه است جايز زمانى مجاز و استعاره از استفاده ترديد بى. نامند مجاز باشد... يا و محل و حال يا و

 . باشد داشته وجود كالم خارج يا و كالم در نيز اين بر اى قرينه مناسبت و عالقه و وجود بر

 كنايى زبان -3 

 ملزوم به و كرده اعراض حقيقى معناى از ولى كند استعمال حقيقى معناى در را لفظ ده پيام يعنى كنايه 

 را بودن نواز مهمان بلكه نكند اراده را زياد خاكستر معناى خاكستر، پُر واژه از مثالً. باشد پايبند عقلى

 . نمايد اراده

 رمزى زبان -4 

 اختيار در را خود مراد معناى نخواهد ده پيام و باشد داشته نظر در را اى ويژه گير پيام ده، پيام وقتى 

 آن مجازى و حقيقى معناى در واژه زبان، اين در. گيرد مى بهره رمزى زبان نام به زبانى از دهد رقرا همه

 . است آشنا گير پيام و ده پيام نزد صرفاً كه گردد مى استعمال معنايى در بلكه. شود نمى استعمال
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 تمثيلى زبان -5 

 وجود حقيقتى آنها وراء كه بسازد هايى واژه از را خود پيام ده، پيام كه است زبان از خاصى قالب 

 برمال حقيقى، معناى آن شدن مستور از وى هدف. باشد حقيقى معنائى پيام، آن از وى مراد ولى ندارد

 از نوع اين در. باشد حقيقى معناى فهم از مخاطب ناتوانى يا و) رمزى زبان چون( همه براى معانى نشدن

 رفتارى قوى انگيزه ايجاد و گير پيام در تهيج او هدف و گيرد مى بهره خيالى هاى قصه از ده پيام گاه زبان

 همين با هم اسطوره ساختن. شود مى ياد اى اسطوره زبان به زبان از بخش اين از گاه. اوست در عقيدتى و

 .گيرد مى شكل هدف

 غربى متفكران نگاه در دین زبان

 . كرد خالصه نگاه چهار در توان مى را دين زبان حوزه در غربى متفكران نگرش 

 دين زبان بودن معنا بى -1 

. باشد مى جهان واقعيت تنها مادى عنصر و است معرفت و فهم راه تنها تجربى علم شيوه برخى نظر به 

 تنها دار، معنى هاى جمله ديگر بيان به. دارند واقعيت پردازد مى آنها به علم كه موجوداتى تنها بنابراين

 باشند مى صادق نه... و متافيزيكى اخالقى، هاى گزاره جمله از هاى گزاره ساير و هستند تجربى هاى گزاره

 . هستند معنا بى هاى گزاره بلكه. كاذب نه و

 آلفرد)م 1915-1889) وينگنشتاين و است شده ناشى وكانت هيوم ديويد مادى نگاه از نگرش اين 

 . اند كرده مطرح نگوناگو هاى شكل به را عقيده اين...و( 1989-1910)آير جويس

 زبان كاركردی بودن -2 

 .شود مى توجه آنها گرائى كاركرد به آن، نبودن و بودن دار معنا بيان جاى به نگرش، اين در 
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 نمائى واقع جنبه دين زبان نظريه بنابراين است، شده ارائه قبل نظريه مهم نواقص به توجه با نظريه اين 

 و صدق مالك گيرى پى مقدس متون ارزيابى در ديگر بيان به كند، مى دنبال را متعالى اهدافى ولى ندارد،

 در دين هاى گزاره. پرداخت آنها شناختى روان تأثير به بايست مى متون اين در نيست، صحيح كذب

 درونى احساس نوعى تنها دين تفكر، بنابراين. نباشند يا و باشند واقع مطابق چه هستند اخالق خدمت

 نوعى به و است انشائى دينى هاى گزاره ديگر عبارت به. نيست برخوردار خارجى واقعيت از و است

 .كنند مى توجه اخالقى زندگى

 گرائى نماد -3 

 ارائه براى سمبليك اى طريقه بلكه نيستند، تاريخى وقايع از گزارش دينى هاى گزاره ديدگاه بنابراين 

 paul تيليش پل. نيستند ترجمه قابل حقيقى احكام به ها گزاره اين اساس همين بر. باشند مى دينى نكات

tilish (1886-1965مقدس كتب در خدا صفات گروه اين عقيده به. است انديشه اين صاحبان از) م 

 . سازند مى معين خدا با مواجهه در را ما نگرش نوع بلكه نيستند، خدا بيانگر

 گرا واقع -4 

 عينى واقعيت حاصل را دانش و داند مى اثربخش تمعرف حصول در را ذهنى هاى چارچوب تفكر اين 

 ذهنى فرايند و خدا پيام از تركيبى رسد مى پيامبر به آنچه نگرش اين مطابق. شمارد مى ذهنى هاى داده و

 و ساخته خارج ممكنات عوارض تمام از را قدرت و علم مثالً توانيم مى ما ديدگاه اين براساس. اوست

 مايه آن به حقيقى نحو به را خدا آنگاه و باشد خداوند به اتصاف قابل كه آوريم بدست آن از اى مايه

 مانع را ما اين اما است عالم چگونه خدا كه كنيم كشف توانيم نمى ما هرچند ديگر بيان به. نماييم متصف

 است، معروف خاورشناسان از كه وات مونتگمرى. نكنيم حقيقى تصور را او بودن عالم كه شود نمى

 ها واقعيت عين به تواند مى ولى دارد، تصويرى جنبه خدا، هاى واقعيت مورد در ما زبان هرچند: دگوي مى

 . (222ص آريا، حسين محمد ترجمه وات، مونتگمرى مسيحيان، و مسلمانان آراى )برخورد.  كند اشاره
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 اين از تر ناكافى حقيقت اثبات روش تنها عنوان به تجربى روش معرفى: گفت بايد اول نظر نقد در 

 آشكار نشانه مهمترين آنها پشيمانى و ها ماترياليست ساله دهها اعتقاد. گيرد قرار بررسى مورد كه است

 .است تفكر اين ناكارآمد و بودن مبنايى بى

 خدا، توصيف به و هستند اخبارى دينى هاى گزاره از مهمى بخش گفت توان مى دوم نظر نقد در 

. دهند مى خبر خارجى حقايق از و دارند معرفتى نقش ها گزاره اين. پردازند مى... و جهنم و بهشت هستى،

 .دارند خارجى واقعيت در ريشه نيز انشائى هاى گزاره اينكه مضافاً

 كه برخى است، گرفته نشأت گرائى تجربى از نيز نگرش اين كه است گفتنى سوم نظر نقد در 

 متون محتويات بمانند، عقب تجربه كاروان از ندارند دوست طرفى از و كنند فدا را خود ديانت اند نخواسته

 راه اينكه چه تراستمخرب سابق نگرش دو بيشتر از نگرش اين شك بى. اند كرده فرض نمادين را مقدس

 .است نموده منتفى را دينى هاى گزاره تكذيب و تصديق

 نه دارند عهده خارجى قحقائ معرفت، پيدايش در اصلى نقش كه گفت توان مى چهارم نگرش نقد در 

 شده منعكس خارجى واقعيت از عيناً كه است ذهنى وجود همان معرفت و علم ديگر بيان به ذهنى افكار

 . باشد خارجى واقعيت از شبهى اينكه نه است

 انجيل و تورات متون

. نيست قرآن مقدس متن در منحصر و دينى درون بحث دين، زبان از بحثچنانچه گفته شد  

 را مبسوطى مباحث »عهدين« خويش مقدس كتب فهم در خود نوبه به نيز مسيحى و يهودى ندانانديشم

 .اند نموده مطرح باره اين در

 را مقدس كتب در خدا به منسوب افعال وى. بود دينى متون در رمزى تفسير به معتقد (؟؟) فيلون 

 مفاهيمى و انگارانه انسان مفاهيمى مقدس، كتب عبارات برخى كه بود اين فيلون اعتقاد. نمايد مى تأويل

 ،1 باب تكوين، سفر)  «كرد مخفى خدا نگاه از را خود آدم» كه است آمده تورات در اينكه. دارد تر عالى
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 فلسفه).  برد تأويل را آن بايد پس بيند مى را همه خدا زيرا نيست خدا شأن مناسب كالم اين ، (17 فقره

 تورات ديگر هاى داستان تأويل البته.  (237ص آرام، احمد رجمهت ولفسون، اويسترى هرى كالم، علم

 نظر به هرچند ،...و.  بعد به (33 فقره ،19 باب پيدايش، سفر)  دخترانش دست به لوط شدن مست مانند

 . نمود جستجو را رمزى معانى آنها از بايد اما نمايد، مى دشوار غربى انديشمندان

 عموم دارد، روح و جان جسم، سطح سه مقدس كتاب كه بود قدمعت ،)مorigen (254-185 اوريگن 

 تاريخ).  آن روح از كامل هاى انسان و جان از ها متوسط. برند مى بهره مقدس كتاب ظاهر از مردم

 . (227ص نخستين، على ترجمه ميلر،.م.و روم، و ايران امپراطورى در قديم كليساى

 يابد توسعه دين است اين آن از هدف و است پسند افسانه مردم زبان اناجيل، زبان كه بود معتقد وى 

 الدين جالل مسيح، دين در تحقيق.  است شده بيان اى اسطوره تصورات فضاى در و مردم زبان به لذا و

 . 465ص آشتيانى،

 فرم و كلمه درك پى در شنويد مى را اى جمله وقتى گويد مى (مAugastin) 430-354آگوستين 

 كلمه همان آن و نيست آن شنيدن به قادر گوش كه هستيد چيزى جستجوى در لكهب نيستيد آن حاضر

 . است شده پنهان كلمات و زبان در كه است درونى

 از نيز انجيل در اعداد بود معتقد وى. نيست ما درونى معنايى كامل تجلى ،محسوس زبان وى نظر به 

 . است رمزى حاوىدهد، خبر می روز شش در جهان خلقتكه از  شش عدد مثالً. دهند مى خبر رموزى

 را تورات الفاظ رود، مى شمار به يهود احبار از كه نيز) م1135- 1204) قرطبى اسرائيلى ميمون ابن 

  خدا صورت به انسان آفرينش مثالً وى. برد مى تاويل حقايقى به را آنها بلكه داند، نمى آن لفظى معناى به

  آسمان بر خدا جلوس يا و است دانسته انسان عقالنيت معناى به را.  (6 فقره ،1 باب تكوين، سفر)

 ابن ،26ص ،1ج الحائرين، داللة: ك.ر).  داند مى او استقرار و ثبات معناى به را  (،123-1و 4-2 مزامير،)

 . (ميمون
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 چون كالمى هاى گزاره هاى محمول وى)  مthomas Aguinas  (1224-1274آگويناس توماس 

)لفظی كه مصاديق متعدد  معنوى مشترك ها محمول اين ،...عادل خالق، و است عالم خدا است، خالق خدا

)لفظی كه معانی متعدد  لفظى مشترك باشد، داشته يكسان معناى دو كه نيستداشته باشد مانند حيوان( 

 سانان عدالت با خدا عدالت بلكه باشد، داشته متفاوت معناى دو كه نيست همداشته باشد مانند شير( 

. نيست معنوى مشترك دارد تفاوت خيلى چون و نيست لفظى مشترك دارد شباهت چون كه دارد شباهتى

 . (256ص ديگران، و پيترسون مايل دينى اعتقادات و عقل) .است تمثيلى حمل اينها

 .داند مى ساختگى هاى قصه را انجيل هاى داستان برخى عيسى، زندگى كتاب در اشتراوس ديويد 

 . (چهارم فصل رابرتسون، تاريخ يا طورهاس عيسى)

 کتاب مقدس

 بلند مفاهيم حاوى انجيل و تورات هرچند: گفت توان مى شد ذكر كه اختصاصى نقدهاى بر عالوه 

 اين در ترديدى اما هستند، عليهماالسالم عيسى و موسى حضرت شريعت دستورات و آداب از آسمانى

 در كه طورى به شده عميق تحوالتى دستخوش نيز تورات. ستا پولس افكار زاينده اناجيل همه كه نيست

 دو اين در نارسا مفاهيمى مهم اين رغم على اما است، نشده ثبت آن از اثرى تاريخى مقاطع از برخى

 : مهم اين جمله از. دهد مى قرار منفى تأثير تحت را آنها داللت سند، بر عالوه كه دارد وجود كتاب

 جسمم خداى به اعتقاد) الف 

 قرنتيان ،28-19-متى جديد عهد( تثليث ،(32-24 -پيدايش-عتيق( خدا يا يعقوب گرفتن كشتى 

 .2-1 عبرانيان ،16-1 كوليان ،13-14
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 انبياء نادرست معرفى) ب 

 30-19 پيدايش -عتيق( اند كرده تعدى نواميس به گاه كه عادى هاى انسان عنوان به انبياء معرفى 

 ،13 پادشاهان ،18 و 13 و 11 سموئيل دوم ،27 پيدايش( شوند مى نيرنگ به متوسل گاه ،)بعد به 20-9

 اعمال( مذموم مسابقه ،(19-16 متى ،71-14 مرقس( همديگر كننده نفرين ،8-2ارميا ،23-12 ارميا

 (.3 تا 11 - 1 پادشاهان اول( سليمان مكرر ازدواج( 14-1 غالطيان ،9تا7 رسوالن

 نبوت خاص تعريف) ج 

 مانند نبى كه معتقدند مسيحى انديشمندان لفظ، نه است معنا القاى معناى به مسيح آئين در نبوت 

 كند منتقل را امال صرفاً كه اى شده امال يا و نپذيرد، اثرى آن از و كند حمل را آب صرفاً كه نيست اسفنج

 جور آن تا است باز او دست لذا و كند مى بيان خود لغات با كرده دريافت الهام به كه تجربياتى نبى بلكه

 و گارودى والمسيحيه، االسالم بين الدينى الفكر فلسفة: ك.ر.  كند تبيين را وحى خواهد مى خود كه

 . 392ص ،2ج همكاران،

 معجزه ناصحيح تعريف) د 

 پيدايش( مردم زبان كردن مشوش مثالً. است يافته تقليل جادوگران كارهاى حد در عهدين در معجزه 

 ،(7تا9 - 1 خروج( گله وباى ،(12-11 رسوالن اعمال( پولس دست به عليما كردن ورك ،(9تا11- 1

 . است شده ناميده معجزه( 29-24 خروج( موسى صورت تبديل

 نادرست تعاليم) ه 

 ،28-19 متى( نمايد مى انسان ذاتى نجاست ازاله تعميد غسل اينكه و انسان ناپاك سرشت به اعتقاد 

 26-9 عبرانيان( ها انسان نجات براى خدا پسر شدن فدا و گناه در انسان ادىآز به اعتقاد ،(16 مرقس
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 ناصحيح تعاليم اينگونه از... و بهشت قباله فروش و خريد كشيش، نزد گناه به اعتراف ،(45-1 مرقس

 .است

 علم به توجهى بى) و 

 خود به را هگذشت تاريخ از اى عمده بخش تجربى علوم انديشمندان با مسيحيت مكتب مبارزات 

 چيز همه و شمرد نمى جايز خود اجازه بدون را چيزى هيچ تفسير احدى براى كليسا. است داده اختصاص

 .كردمی انكار به آن واقف بود، را آنچه خود جز

 حوزه در غربى انديشمندان نگرش بر وارده اشكاالت از هرچند كه بود اين آمد بدست گذشته از آنچه 

 در و باشد مى عهدين حوزه به محدود نگرش اين كه نيست انكار قابل نكته اين اام بگذريم، دين زبان

است، خصوصياتی كه آن  برخوردار هايى خاص ويژگى از آن تعاليم و قرآن زيرا نيست صادق قرآن مورد

 اش با ساير كتب فراتر برده است.را از مقايسه

  اسالمى علوم در قرآن زبان جایگاه

 علوم با قرآن زبان تالقى محل بايد اول مرحله در سؤال اين پاسخ در است؟ ىزبان چه قرآن زبان 

 . شود معين اسالمى

 زبان مبحث براى منبعى توان مى اسالمى علوم حوزه علوم مرتبط با از متعددى مباحث در شك بى 

ز برای فهم اهم منابع مورد نيا .باشد مى قرآن فهم براى عميق و مهم مباحثى حاوى كه كرد جستجو قرآن

  قرآن عبارت است از:

 قواعد بيان با را آن قرائت شيوه نخست قدم در جهان به قرآن معرفى براى مسلمانان: القرائه علم -1 

 انتشار كار، اين حاصل. كردند ريزى طرح حروف، تركيبى قواعد و صفات و مخارج معرفى و تجويدى

 . است حوزه اين در عظيمى منابع
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 آتى، هاى نسل به قرآن معرفى براى السالم عليه امير حضرت كارهاى ترين ابتدايى از: العربى ادب -2 

 از صيانت ضمن كلمات، چينش قواعد ضبط و ثبت با بتواند كه دانشى. بود ادبيات دانش ريزى پى

 منشورات و شد دنبال جديت با كار اين نيز عصر آن از بعد. سازد عملى را قرآن فهم قرآن، تحريف

 . گذاشت هستى به پاى عظيمى

 كه بود ديگرى حوزه عربى، زبان بديع و بيان و معانى از قرآن خاصه و عربى كالم هاى ويژگى بيان 

 اى عديده آثار نيز تالش اين حاصل. دهد يارى خدا كالم بالغى آثار شناساندن مخاطب را در توانست مى

 . باشد مى مهم حوزه اين در

 عرب، بين در آنها كاربرد و ها واژه معرفى. است شده نازل مبين عربى زبان به قرآن: اللغة علم -3 

 و داد تسكين را قرآن زبان حوزه با مرتبط علوم از ديگر اى راسته... و ها مثل ها، المثل ضرب فهم

 لسان اللغة، صحاح مانند تر گسترده بس منشورات تا احمد خليل العين كتاب از اى عديده هاى كتاب

 . ساخت منتشر را العروس و المحيط العرب، تاج 

 مقصود و مراد بيان. بود قرآن متن فهم نتيجه در و قرآن زبان تعيين گذشته، علوم حاصل: تفسير -4 

 تفسير عنوان تحت السالم عليهم معصومان كلمات از تحليلى و مطلق گيرى بهره وسيله به قرآن در خدا

 تحرير رشته به تفسيرى عديده هاى كتاب شد موجب ،مفسران ساير اسلوب با مطابق اجتهاد و مأثور

 طوسى شيخ تبيان تفسير و طبرى البيان جامع تفسير به توان مى تفسيرى، جوامع اين از كه شود آورده

 . نمود اشاره

. بود بشر و خدا رابطه و بشر و خدا معرفى قرآنى، فهم بروز هاى عرصه مهمترين از يكى: كالم -5 

 به و نمودند معرفى را خدا قرآن، آيات از خود، عميق مطالعات پيش از گيرى بهره با ىوحيان كالم مفسران

 ميانه راه و اشعرى محدود و بسته و معتزلى گسترده و باز عقيده سه راستا اين در. پرداختند او صفات بيان

 . شد طرح قابل اماميه
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 كنار را متشابهات به ايمان بر كردن بسنده. پذيرفت را قرآن تفسير براى متعدد وجوه اعتزالى، تفكر 

 .گرديد تأويل نبود داورى قابل عقل با آنچه هر و دانست حاكم آيات همه در را عقل داورى و گذاشت

 و كتاب ظواهر بر مطلق جمود و قرآن آيات بلند مفاهيم بينى قشرى و نگرى ساده: حديث اهل تفكر 

 بن مالك. شد اشاعره رويكرد سطحی به قرآن،عقل،و در نتيجه نگرش  داورى به توجه بى و سنت

 والسوال واجب به وااليمان مجهولة والكيفية معلوم االستواء: گويد مى استوا آيه مورد در( 179-93)انس

 ورود از را مسلمانان نيز( 240-150)شافعى ادريس بن محمد و.  (93ص ،1ج النحل، )ملل.  بدعه عنه

 نيز( 241-161) حنبل احمد.  (51 شافعى، ادريس بن محمد السنه، )اصول. كرد مى منع كالمى مباحث به

 .)همان(. شمرد مى ناروا را آن از سوال و واجب را قدر به ايمان

 به را الهى رويت كردند تر ماليم را خود سلف عقائد و برآمدند گروه همين از اشخاصى بعدها البته 

 شاگرد و تيميه ابن هشتم قرن در ولى نمودند. عنام وى استيالى و قدرت به را خدا صفات و كيفى رويت

 بن محمد نابسامان افكار براى را زمينه و نمود بازسازى را گذشته عقائد همان جوزى، ابن وى

 بر را خود سياسى حكومت سعود آل( 1353) بعدها كه كرد ايجاد( 1206) دوازدهم قرن در عبدالوهاب

 . نهادند پايه آن

 فطرى گرايش از حكايت واقع در نقلى، و حسى معارف برابر در واسطه بى و ىقلب معرفت: عرفان -6 

 . نمايد مى معبود سوى به انسان

 الى بطن لبطنه و بطناً و ظهراً للقرآن ان: فرمايد مى خدا رسول. دارد متعددى هاى اليه قرآن شك بى 

 اربعة على اللَّه كتاب: فرمايد مى صادق عليه السالم امام و.  (107ص ،4ج اللئالى، )عولى. ابطن سبعة

 والحقائق لالولياء واللطائف للخواص واالشارة للعوام فالعبارة والحقائق، واللطائف واالشارة العبارة اشياء،

 . (103ص ،89ج )بحاراالنوار،. لالنبياء
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 و نىطوال آن مراحل طى و مبسوط آن معدات زيرا نيست غير به عارف از انتقال قابل زبان اين البته 

 . ندارد علم نه و عمل جز راهى

 تعبير آن با مطابق و درست عبارتى با را آن معناى بتوان كه چيز هر: گويد مى همدانى القضاة عين 

 معارف حوزه در كه صورتى در. فلسفه و كالم طبيعى، رياضى، ادبى، علوم مانند شود مى ناميده علم نمود

 . (67ص القضاة، عين ئق)زبدةالحقا. نيست ممكن عملى چنين عرفان

 ابن مقدمه: ك.)ر. داند مى عرفانى معارف تبيين امكان عدم علت را كلمات نارسايى خلدون ابن 

 .  (990ص ،2ج خلدون،

 ابالغ در مهم اين و است شرط آنها زبانى وحدت و متعلم و معلم ارتباط دانش، ابالغ در حال هر به 

 . باشد مى ناممكن عرفان

 قرآن هاى ویژگى

 چنين تبيين كرد. متفاوت منظرهاىتوان از را می كريم قرآن 

 سند )الف 

 دقت خدا پيامبر نظر زير وحى كاتبان وحى، نزول آغاز همان از. است مفهوماً و لفظاً خدا وحى قرآن 

 به( پيامبر ارتحال) وحى انقطاع از بعد بالفاصله پيامبر، عصر هاى مكتوب. داشتند آن كتابت در مضاعفى

 فخذوه والقراطيس، والحرير الصحف فى فراشى خلف القرآن على يا) بود كرده صادر پيامبر كه مانىفر

 به ثابت زيدابن نيز و السالم عليه امير حضرت توسط  (48ص ،92ج بحاراالنوار،) (،تضيّعوه ال و واجمعوه

 عصر در قرآن اين و رسيد بودند قرآن حافظ كه اى صحابه تأييد به و شد آورى جمع وقت حكومت فرمان

 آن گوناگون قرائت امكان كه شكلى به ديگر بار گوناگون هاى گويش و متعدد خطوط به توجه با عثمان

 . گرديد نگارش شود، محدودتر
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 محتوا )ب 

 همه واجد قرآن در شده معرفى خداى. است سليم عقل با مطابق و ژرف معارف حاوى قرآن محتواى 

 همه در مطلق فياض و قيوم همواره موجودى. است عيوب همه از نقص بى و يكتايى جمله از و كماالت

 ؛101 انعام،: ك. ر. 4 حديد،  مَاكُنْتُمْ اَيْنَ مَعَكُمْ هُوَ وَ ،. 29 رحمن،  شَأْنٍ فِى هُوَ يَوْمٍ كُلَّ. هستى آنات

 . 27ص ،3ج بحاراالنوار، و 54 اعراف

 فطرى، الهى جهانبينى داراى خود، كردار مسئول ل،مستق موجودات، اشرف قرآن در شده معرفى انسان 

  كَفُوراً اِمَّا وَ شَاكِراً اِمَّا السَّبِيل هَدَيْنَاهُ اِنّآ. است ذاتى خباثتهر نوع از بدور و الهى فيض با دائمى مرتبط

 . 3 انسان،

 نَفْسٍ كُلُّ. تاس منفى جانبى تأثير گونه هر از بدور آدمى كردار نتيجه نيز شده معرفى جهنم و بهشت 

 . 38 مدثر،.  رَهِينه كَسَبَ بِمَا

 و تعليم به تأكيد با و كرات به و داده قرار خود دستورات سرلوحه در را دانش فراگيرى قرآن همچنين 

 وَالَّذِينَ مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعِ ، 28 فاطر،... الْعُلَمَؤُا عِبَادِهِ مِنْ اللَّهَ يَخْشَى اِنَّمَا. كند مى دعوت متعلّ

 . 11 مجادله، ...دَرَجاتٍ اُوتواالْعِلْمَ

 هَذِهِ قُل. خواند مى فرا خود از عاقالنه اطاعت به و نموده مذمت شدت به را كوركورانه اطاعت قرآن

 . 36 اسراء،.  عِلْمٌ بِهِ لَكَ لَيْسَ مَا تَقْفُ وَال ، 108 يوسف،.  اتَّبَعَنِى وَمَنِ اَنَا بَصِيرَةٍ اللَّهِ اِلَى اَدْعُوا سَبِيلِى

 به جامع نگرش و هستى معرفى قرآن(، بينى توان تعريفی كه قرآن از جهان دارد )جهاندر اين باره می

 مصاديق محتوای بلند قرآن برشمرد.آفرينش و... را از 
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 اعجاز )ج 

 فطرت با آن تطابق كتاب، اين گىويژ مهمترين. است معقول و فرهنگى ماندگار اثر يك اسالم، اعجاز 

 .است زندگى لحظات تمام شامل و پذير انعطاف تكليفى مقررات حاوى بوده عقل و

 .معنوى و تشريعى علمى، بيانى،: است مطرح مهم بعد چهار در قرآن اعجاز

 دارد؛ نظر بالغى هاى نكته و ها ظرافت به و رفته كار به ها آيه و لفظى هاى جنبه براى تر بيش: بيانى اعجاز 

 .دارد اصلى نقش معنا ها، ظرافت و ها نكته اين در گرچه

 تعبيرهاى الى البه از تراوشى ى گونه به كه طبيعت اسرار از برخى به گذرا است اشاراتى: علمى اعجاز 

 علمى، هاى نظريه برخى يافتن قطعيت و دانش پيشرفت و زمان گذشت با و شود مى نمايان گاهى قرآن

 . رندب مى پى حقايق اين به دانشمندان

 و قضاوت احكام چون قوانين، اين. آيد مى شمار به بشرى قوانين برترين كه است قوانينى: تشريعى اعجاز 

 .است برخوردار اى ويژه درخشش از...و ارث قانون نيز و قصاص و ديات حدود، شهادات، مانند آن فروع

برای در وی و ايجاد انگيزه انسان بيان حجم زيادی از آيات قرآن كريم كه به تبيين اخالق  :معنویاعجاز 

  مطرح شده است در همين راستا قابل تحليل است.رسيدن به ملكات فاضله 

  محل بحث  

 از خداوند كه است اين سؤال اين از مقصود بلكه. نيست لغوى زبان قرآن، زبان از مراد كه است معلوم 

 تناسب به يا و است واحد زبان يك داراى قرآن آيا است؟ برده بهره خود گفتن سخن در سبكى چه

 هاى شيوه به واحد قصه بيان منسوخ، و ناسخ متشابه، و محكم وجود آيا دارد؟ متعدد زبان موضوعات

 و اشارت و عبارت وجود قرآن، متعدد بطون ،گوناگون هاى شيوه به ديگران و انبياء سخن نقل مختلف،
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های توان از جنبهاين مهم را می نمايد؟ مى قرآن براى هويژ زبان از حكايت ،قرآن در حقايق و لطائف

 مختلف مورد ارزيابی قرار داد.

  قرآن مفردات 

 خاص؟ معانى بر يا عرف فهم مطابق مسميّات بر يا دارند داللت حقيقى مسميّات بر قرآن هاى واژه آيا 

 .اند شده معرفى ها واژه برخى ذيل آيات در مثالً

 44 اعراف،.  كَافِرُونَ بِاالخِرَةِ وَهُمْ عِوَجاً يَبْغُونَهَا وَ اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ يَصُدُّونَ الَّذِينَ الظَّالِمِينَ ىعَلَ لَعْنَةُاللَّهِ 

 . (179 اعراف،) .غَافِلُونَ هُمْ ،اُولَئِكَ. (60 يس،... )تَعْبُدُواالشَّيْطَانَ ال اَنْ آدَمَ بَنِى يا اِلَيْكُمْ اَعْهَدْ اَلَمْ ،. 45 و

بيان  باب از معرفى اين اما. است كرده معرفى خاص اى گونه به را خود مفردات قرآن رسد مى نظر به 

. دهد انتقال را معنا آن كه است بوده اى واژه پى در ابالغ معنا، براى بشر چه اينكه نيست. جديد معانى

 شود مى تصور ديگرى براى كه آنچه با شى يك از فرد هر براى شده حاصل معناى كه است طبيعى

 و ضعيف نورى ديدن با بشر ديگر عبارت به. يابد مى ضيق و توسعه نيز واژه علت همين به است، متفاوت

 حسى غير چه و حسى چه بخشد روشنى كه هرچه به واژه اين اكنون. است كرده وضع را «نور» قوى، يا

 .يابد اطالق تواند مى

 شى آن بر نور واژه شده موجب كه است بوده چيزى حسى جزئى نور يك از دريافت ديگر بيان به 

 به. است منطبق آن بر نور واژه باز شود، ايجاد ديگرى چيز هر از دريافت همان هرگاه لذا. شود اطالق

 . (228ص ،3ج تفسيرتسنيم، )ر. ك: . است شده وضع معانى ارواح براى الفاظ آخر عبارت

 وضع منزله به كرد، مى استعمال عرب كه آنچه از تر ژرف ياربس معانى در قرآن هاى واژه استعمال پس 

 و محيطى شرايط جهت به عرب كه برآنچه است لفظ وسيع دايره بيان بلكه نيست، الفاظ براى جديد

. داشت نخواهد امكان قرينه بدون استعمالى چنين قطعاًالبته . بود نرفته آنجا به حال به تا فكر محدوديت
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 مقاليه يا و حاليه قرينه به محتاج وسيع معانى در واژگان اين استعمال نخست گام در كه پذيرفت بايد لذا

 . تشده اس قرينه از نياز بى و هدرآمد حقيقى معانى صورت به كم كم ولى بود

 قرآن هاى گزاره 

 دارد وجود تصورى يا و خارجى عينى مفاهيم با قرآن هاى گزاره تطابق مورد در مختلفى هاى ديدگاه 

 : از عبارتند هك

 ئیگرا ظاهر -1 

 قابل لغوى معانى راستاى در قرآن آيات كه اند عقيده نكته اين بر اشاعره، حديث، اهل از ظاهرگرايان 

 آن عكس و شود نسخ سنت وسيله به قرآن كه جايى تا سنت به عده اين اندازه از بيش توجه. است تبيين

 . است نموده روح بى و سرد قرآن اب مواجهه در را گروه اين. نباشد پذير امكان

 حديث بسته چشم پذيرش زيرا نيست پذيرش قابل است شده مطرح كه صورت آن به نظريه اين 

 و سكون جز و شود مى انديشمندان نظريات ارائه و عالمان فهم هرگونه مانع آن در تدبر و تأمل بدون

 . آفريند نمى علمى ركون

. است داشته باز آن از را ما قرآن كه است اى بيراهه متشابه ياتآ خاصه قرآن آيات ظواهر به توجه 

 خداوند علت همين به. گردد مى ناممكن آن از رفت برون و شود مى نقيضين اجتماع موجب گاه اينكه چه

 فرا تدبر و تعقل به را ما همواره و دهد مى محكمات به آنان ارجاع به فرمان متشابه، آيات با مواجهه در

 . خواند مى

 اللَّهُ چون آياتى رويت با ظاهرگرايان همين از برخى كه است شده موجب باطل انديشه اين 

 رَبُّكَ جَاءَ وَ.  75 ص،  بِيَدَىَّ خَلَقْتُ لِمَا.  10 فتح،  اَيْدِيهِمْ فَوْقَ يَدُاللَّهِ.  35 نور،.  وَالْارْضِ نُورُالسَّمَواتِ

( 6) نَاظِرَةٌ رَبِّهَا نَاضِرَةٌاِلَى يَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ.  18 انعام،  عِبادِهِ فَوْقَ هُوَالْقَاهِرُ وَ.  22 فجر،  صَفّاً صَفّاً وَالْمَلَكُ
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 هُوَ وَ الْاَبْصَارُ تُدْرِكُهُ ال چون آياتى به و بپردازند خداوند براى جسمانى اوصاف بيان به.  23 و 22 قيامت،

 .ننمايند توجه.  103 انعام، .ُخَبِيرالْ هُوَاللَّطِيفُ وَ الْاَبْصَارَ يُدْرِكُ

بين علت  كه چرا شمارند، مى مجاز و كرده توجيه دهد مى نسبت خدا غير به را افعال كه آياتىآنان  نيز 

 آن بلكه نيستند قائل اعتبارى هستى در معلولى و على نظام براى و العلل و سلسله علتها فرق قائل نيستند

 .اندازد مى جريان به را امور آن اساس بر خدا كه دانند مى عادت صرفاً را

 و دشمارن مجازمى مهابا بى نشود، همگام عقالنى مفاد با اى آيه ظاهر جا هر نيز معتزله عده اين مقابل در 

 . دنساز مى نزديك تمثيلى گاه معانى به دارد خدا براى جسمانى اندام از حكايت آنها ظاهر كه فوق آيات

 نام به عالمى وجود و دانسته حقيقى نه و تمثيلى را ذر آيات مفاد دسته، اين دانانديشمن از زمخشرى 

( 8) طَائِعِينَ اَتَيْنَا قَالَتَا كَرْهاً وَ طَوْعاً ائْتِيَا وَلِلْاَرْضِ لَهَا فَقَالَ آيه همچنين وى. كند مى انكار را »ذر عالم«

 ظاهر كه قرآن آيات تمام در رويه اين. كند مى كاران را گفتگو يقين به و نموده تمثيل بر حمل.  11 فصلت،

 .دارد ادامه نيست سازگار عقالنى هاى برداشت با آنها

 گرايى رمز -2 

 مكتوم معانى را مقدس متون اصلى هدف و كرده رها را آيات ظاهرى مفاد كلى طور به اى عده 

 . اند دانسته

 الفاظ قلمرو از بدور و شناختى روان بر اتكاء و محاوره قوانين از كامل خروج گروه اين اصلى مبناى 

 برداشت چنين.  49 ذاريات،  زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا ءٍ شَىْ كُلِّ وَمِنْ شريفه آيه از آنان. است ظاهرى عبارات و

 به كه آياتى. است آن روح كه باطنى مفهومى و ظاهرى مفهومى دارد، مفهوم دو متنى هر كه اند كرده

 . است گروه اين مستندات ديگر از است پذيرفته را قرآن در تأويل وجود صراحت

 و ها نقمت ،شمارندمی نفس تطهير را معادآنها . است بسيار دسته اين هاى نوشته در ذوقى تأويالت 

 غير نفوس از ماندن پنهان براى حقايقى به اشاره را انبياء قصص ودانند می رمز را بهشت و جهنم نعمتهاى
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 كه رفتند پيش آنجا به تا اينان. اند گرفته قرار الفاظ پوشش تحت رده اند كه آن حقائقمحسوب ك مستعد

 و شمردند مى دنيا در رستگارى موجب را شريعت به عمل كردند قلمداد رمز هم را شريعت واجبات

 رسائل خسرو، ناصر هاى نوشته: ك.ر.  دانستند مى آخرت در رستگارى عامل را باطنى اسرار شناخت

 . الصفاء اناخو

 مستندى هيچ آن براى كه دانستند مى حقايقى به اى اشاره را قرآن آيات اسلوب، همين بر نيز صوفيان 

 حال گيرى پى و نفس، هواى كشتن به نفس قتل مؤمن، قلب به اللَّه بيت تفسير. نداشتند خود ذوق جز

  .است متصوفه تأويالت جمله از وى از سليمان قلب شدن دور و شدن گم به را سليمان سوى از هدهد

 شده توحيد درياى در غرق كه حق درگاه شيداى و عاشق عالم، موحدان رئيس عنوان به ابليس معرفى

 . مكيه فتوحات الحكم، نصوص عربى، ابن تفسير: ك.ر.  است گروه اين نابجاى تأويالت ديگر از است

 بى تفكرى يافتند، گرايش آن به نيز انصوفي بعدها و بود اسماعيليان تفكر آغاز، در كه تفكر اين 

 بيان و دين از دين شدن تهى آن نتيجه و است گرفته ناديده را عقالنى محاوره اصول كه مبناست

 . است دين عنوان به درونى هاى انديشه

 خود هاى بافته و پذيرند نمى را استداللى نقد هيچ زيرا نيست پذير امكان عده اين با گفتن سخن طبعاً 

 . خوانند مى كفر را ديگران قرآن و قرآن را

 شدند پيدا گروهى بودند، كرده رها را قرآن اساس كه گروهى مقابل در: گويد مى مطهرى شهيد استاد 

 و خوانند مى باطنيان را آنها كه اسماعيليان. كردند مى تأويل را قرآن خواستند مى خود كه جور هر به كه

 دورتر تشيع از سنتى اهل هر از تأويالت اين با امامى شش اسماعيليان. بودند جريان اين قهرمان متصوفه

 . 26ص ،1ج قرآن، با آشنايى: ك.ر.  اند داده ارائه را خود انحرافى هاى برداشت نيز متصوفه و هستند

 مطابق و قانونمند تأويل بيان نه است اساس و پايه بى قلبى خطورات بيان ما مراد كه پيداست ناگفته 

 . دارد باطنى و ظاهرى قرآن شك بى كه خاص وباسل با
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 ئیگرا طبيعت -3 

 درپى گروهى بود، رنسانس حاصل كه علم و دين دوگانگى فرهنگ تأثير اثر در اخير قرون در 

 تجربى هاى پيشرفت با قرآن همنوايى به دين از دفاع براى دسته اين از برخى. شدند علم و دين همراهى

 شده قرآن به علمى صرفاً نگاهى موجب فرهنگ اين شدن مرعوب و سويى از ندي از ناآگاهى. پرداختند

 . گرديد تعيين قرآن پذيرش محك عنوان به تجربى علم كه بطورى

 تضاد در معيار اين با قرآن جا هر و بود حسى و تجربى علوم ،فهم قرآن اصلى معيار روش اين در 

 جاذبه چون هستى در موجود هاى قوه اينكه و مالئك ارانك. شد مى تأويل و توجيه المحاله گرفت مى قرار

 اينكه و شيطان انكار باشند، مى دارای علل طبيعی فرشتگان... و ها آب رقت ها، كوه صالبت برق، دافعه، و

 حقيقى بصورت ابليس با آدم همچنين و فرشتگان و آدم با خدا گفتن سخن انكار است، بهيمى اى قوه وى

 خان احمد سيد سر نوشته والفرقان هوالهدى و القرآن تفسير در هستند، فطرت زبان همه اينها اينكه بيان و

 . خورد مى بچشم آيات ذيل در هندى

 مفاهيم به آنها اشاره بلكه ندارند اشاره خارجى وجودات بر لغوى مفردات: گويد مى ابوزيد حامد نصر 

 نصر الدينى، الخطاب).  نيست آنها واقعى وجود بر دليل دينى، متن در ها واژه وجود لذا و است ذهنى

 .(144ص ابوزيد، حامد

 وحىو  بشر تجارب محصول دين اينكه و نيز وحى ىدنيو دادن جلوه راستاى در كسانى كوشش 

 به 13ص نبوى، تجربه بسط). است پيگيرى قابل مقوله همين دراست،  كامل انسان درونى تراوشحاصل 

 . (سروش عبدالكريم بعد،

 اى ارائه اشخاص، و رويدادها از قرآن روايت كه است معتقد قرآنى قصص مود در خولى امين 

 ،276ص منطوقه، و مفهومه فى القرآنى القصص: ك.ر).  بينانه واقع و تاريخى نه است اديبانه و هنرمندانه

 . (خطيب عبدالكريم
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 نقل را آن بلكه دانند نمى ىتاريخ واقعيت يك بيان ،را قرآن در كهف داستان ،طريق اين راهيان برخى 

 همان،). نه يا باشد افتاده اتفاق داستانى چنين تاريخ در چه. شمارند مى داستان اين به يهوديان نگاه

 . (20ص

 تصويرىدهيم. اينجا بايد گفت: چنين نگهی، مبنا در در قسمت قصص قرآنی مورد بحث قرار می اين 

 درون از پيامى نگاه اين در وحى ندارد، را مصطلح عريفت وحى آن مطابق و است وحى از مادى كامالً

 . ندارند ارتباطى هم با عالم دو اين اساساً و ملكوت نه است ملك عالم

 اين حاصل. اند بوده ها انسان نبوغ و تجارب حاصل كه هستند تاريخى هاى سنت نظريه، اين در اديان 

شك بی. است معدوم حكم در است عده اين تصور كه ساكت ماوراء زيرا. است ماوراء كامل نفى رويكرد

كنند و يا به تأويل واژه وحی در قرآن و كيفيت نزول قرآن و ناآگاهی پيامبر قبل از نزول قرآن را انكار می

 برند.می

 مجاز و حقیقت 

. است قرينه به محتاج له، ماوضع غير معناى به حقيقت از كالم عبور و است حقيقت كالم در اصل 

 عقلى، قرائن از مراد. حاليه يا و هستند مقاليه يا قرائن ديگر عبارت به و عقلى يا و هستند لفظى يا قرائن

 . است شده ناشى آنها از شده تأييد باورهاى و كالم مجموعه از برگرفته مسلم اصول از كه است قرائنى

 در مجاز شكبىولی .دان دانسته محال كذب با تالزم خاطر به را قرآن در مجاز وجود برخى هرچند 

 بديعى صنعتى خود كه مهم اين از من نظر به شده، نازل مبين عربى به كه قرآن و يافته راه عرب لغت

 . نيست بهره بى شود مى محسوب

 براى شير لفظ استعمال مانند. است تهى حقيقت از كامل بطور كه مجازى. است گونه دو بر مجاز 

 ارتباط مجاز، از ديگر بخش در  .زد متن بودن سمبليك به نقبى انتو مى مجاز از نوعى چنين از. سنگ

 . است محفوظ مجاز و حقيقى معناى بين
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 شده استعمال صارفه قرينه با له ماوضع غير معنايى در لفظ كه ادبى مجاز بين است فرق ديگر بيان به

 معناى به فلسفى حقيقت نچهچنا. باشد مى منتفى كامالً عينى و ذهنى رابطه آن در كه فلسفى مجاز و است

 . است خارجى عينيت و ذهنى رابطه وجود

 محسوب مجازى استعمال عميق، و ژرف معانى در قرآن الفاظ استعمال كه است يادآورى به الزم البته 

 .آنها قالب براى نه اند يافته استعمال آنها در يا و اند شده وضع معانى روح براى الفاظ چراكه. شود نمى

 .است آن بودن نمادين بيانگر قرآن در تشبيه وجود و رفته بكار قرآن در بسيارى تشبهات :اشكال 

 قرآنى تشبيهات هرگز است، بودن واقعى غير بودن، نمادين از مراد اگر: گفت بايد اشكال اين پاسخ در 

 . نيست آنها بودن نمادين معناى به

. دارد انواعى نيز تشبيه گفتيم، مجاز تقسيم در چنانچه كه كرد يادآورى بايد مطلب اين توضيح در 

...  أَنْكَاثاً قُوَّةٍ بَعْدِ مَنْ غَزْلَهَا نَقَضَتْ كَالَّتِى تَكُونُواا وَال: مانند. است محسوس و عينى چيزى به تشبيه گاهى

 . 92 نحل،

 آن وانندبت خود تدبير با ها انسان تا است، گرفته صورت محسوس چيزى به معقول چيزى تشبيه گاه و 

 . (43 عنكبوت،). اَلَّاالْعَالِمُونَ يَعْقِلُهَا وَمَا لِلنَّاسِ نَضْرِبُهَا الّاَمْثَالُ تِلْكَ وَ. بفهمند را

 غير و گسترده وجودى خداوند نزد موجودى هر: است كرده تبيين چنين را ذر عالم طباطبايى عالمه 

 و اند نداشته خدا از غفلتى هيچگونه وجودها اين ،دنيا از قبل. است يافته تنزل دنيا در كه دارد محدود

 . (آيه ذيل الميزان،). است شده ايجاد آن هاى حجاب و ماده عالم به آنها ورود اثر در غفلت

 پردازى قصه و سازى شخصيت در حتى و قرآنى تنطيرهاى و تشبيه در گفت توان مى حال هر به 

 .باشد درك قابل تا است شده بيان محسوس بصورت عينى حقايقى قرآن،
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 دارند حقايقى همه... و قنوت زكات، نماز، مثالً و است عرضه قابل قرآنى تعابير همه مورد در مهم اين 

 بخش اثر باشد همراه قنوت آن با هرچند قنوت اين. دارند حقايق آن با ممثل و مثل ارتباط اينها كه

 . كرد خواهد تحصيل را قنوت اخروى و دنيوى آثار و بود خواهد

 خدا اوصاف 

 الوجود ممكن صفات از محدوديت و است الهى كردن محدود معناى به خداوند توصيف شك بى 

 خطبه البالغه، نهج.  عدّه فقد حدّه من و حدّه فقد وصفه من: فرمايد مى السالم اميرعليه حضرت. است

 بكار انسان براى كه صورت آن به حقيقى اوصافى. است آمده خدا براى قرآن در كه اوصافى.  152

. باشد مى انسان وصف آن ى يافته تنزيل كه است الهى عالم در حقيقى اوصافى اوصاف، اين. نيست رود مى

 اوصاف از ما تصور. نداريم را آن درك توان جون نداريم خدا اوصاف از تصويرى هيچ ما ديگر، بيان به

 از را خدا اوصاف ما. هستند خدا اوصاف از نمادى كدام هر كه اوست مخلوقان اوصاف از تصوير خدا،

 . است مجازى و نبوده حقيقى خدا به اوصافى چنين حمل شك بى و ايم كرده اخذ آن محدود مصاديق

 اين آن مراد بلكه شويم؛ اوصاف بودن نمادين به قائل كه سازد نمى رهنمون سو آن به را ما مطلب اين 

 خاص معناى عالم آن در اوصاف اين و است ماده محيط از خارج خدائى وصف اوصاف، اين كه است

 مادى انسان فهم براىواقعی به صورت مادی  اوصافشده است، تبيين  بيان كهو آنچه  دارند را خود

 . است

 توصيف قابل علت همين به و. است وجود عين بلكه نيست موجود خدا شود مى گفته كه تعبير اين 

 . ستا گرفته نشأت جا همين از نيست حقيقى

 انديشمندان برخى كه است شده باعث مختلف عوالم اين به توجهى بى كه نشود يادآور نبايد مهم اين

.  شوند خدا اوصاف بودن نمادين به قائل خدا، علم و بشر علم نبودن همسان ى شبهه پاسخ در مسيحى

 . 275ص دينى، اعتقادات و عقل: ك.ر
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 ارائه (بينى جهان اصول) نبوت معاد، خدا، از قرآن كه تاس تعريفى قرآن، نبودن نمادين ديگر دليل  

 . دهد مى

 لقمان) عالم ،(65 غافر) حى به خدا قرآن در. كند مى ايجاد نمادين نه و حقيقى تصويرى تعريف، اين 

 فرزند و شريك مانند زيادى اوصاف نيز. است شده تعريف... و( 255 بقره) قائم ،(58 ذاريات) قادر ،(34

 نفى خدا از( 108 عمران آل) ظلم ،(64 مريم) نسيان ،(74 بقره) غفلت ،(103 انعام) رويت بليتقا داشتن،

 متنع بخش در چه و نشر و حشر كيفيت بخش در چه محسوس صفات با معاد تبيين همچنين. است شده

 نبيا و محبت انزال و آنان زندگى از هايى قصه بيان و رسل ارسال در نيزجهنم و  و بهشت متنق و

 . نيست سازگار قرآن بودن نمادين با هرگز آنان از هايى حكايت

 قرآن زبان كشف راه  

 . است متن تأثير و متن مخاطبان متن، هدف متن، گوينده، شناسايى قرآن زبان كشف راه تنها 

 انعكاس ديگر كالم هر چون و خدا سخن قرآن بفهميم كه است اين باره اين در مسير اولين 

 ندارد حيرتى است مبين نور قرآن. است متن اسلوب مطابق شناختن دوم مسير. آنست احبص هاى ويژگى

 . زدايد مى را مخاطبان هاى حيرت و كه

 و است كرده تقسيم (الغيب عالم) نامحسوس و (شهادت عالم) محسوس بخش دو به را هستى قرآن 

 نظام محسوس، عالم در. داند مى دتشها عالم از تر گسترده بسيار را غيب عالم و هم  طول در را آنها

 اِنَّكَ يَااَيُّهَاالْاِنْسَانُ. است حركت حال در خود هدف سوى به اكراه و اختيار به و بوده هدفمند نظامى جهان

 . 6( انشقاق،). فَمُالقِيهِ كَدْحاً رَبِّكَ اِلَى كَادِحٌ

 در وى تدبر با نور به ظلمت از انسان خروج قرآن هدف. است متن هدف شدن معين بعدى مسير 

 بكار خود هدف راستاى در را انسان احساس، و عقل تزكيه، و علم ابزار با قرآن. است قرآن حقيقت

 هرگز قرآن. است انسان هو بما انسان قرآن مخاطب. است قرآن مخاطبان شناخت بعد مسير. است گرفته
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 قَدْ يَااَيُّهَاالنَّاسُ.  است انسان يتهدا پى در بلكه دهد نمى قرار مخاطب را ها انسان از خاصى بخش

 .  (57 يونس،)... رَبِّكُمْ مِنْ مَوْعِظَةٌ جَاءَتْكُمْ

 زبان نمادین

نماد يا سنبل به معنای نشانه و عالمت  قراردادی برای چيزی است كه به علتی از بيان اصل آن 

و دمنه از جمله كتب هند باستان و پرهيزمی شود و يا اينكه آن اصل اساسا قابل بيان نيست. زبان كليله 

شود. برخی مدعی حسوب مینيز هزار افسانه، سندباد و... و نيزبرخی داستان های مثنوی از زبان نمادين م

 اند كه دين نيز برای بيان اهداف خود از اين ظرفيت بهره جسته است.اين نكته

ن است تا بگويند اگر در قرآن نظريه سمبليك از سوی معاندان مطرح نيست، از سوی مدافعان قرآ

بعضی ازحوادث تاريخی يا برخی مطالب برخالف تاريخ يا برخالف علم وجود دارد شما به قرآن خرده 

 نگيريد. 

انّا زينا السماء الدنيا بزينةالكواكب، و حفظا من كل شيطان مارد ال يسمعون الی المأل االعلی و يقذفون 

 اال من خطفة الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.من كل جانب دحورا و لهم عذاب واصب 

يك: شهاب باران كه در كتب پيشينيان هم بوده مخصوص »اما برخی چندين اشكال بر اين كرده اند:

دوره پيامبر نيست. زمين وقتی گرم می شود گاز خشك از آن متصاعد می شود و با آتش موجود درسطح 

آن به صورت شهاب درمی آيد. دو: چگونه جن با اين پايين تر از فلك، تماس پيدا می كند و اشتعاالت 

كه می ديدند هزاران نفرشان سوختند باز هم باال می رفتند و كار آنها را تكرار می كردند؟ سه: اگر می 

توانستند نفوذ كنند چگونه اليه های آسمان را می شكافته اند؟ و اگر نمی توانستند چگونه اسرار آسمان 

ی شنيدند؟ اصال چرا سخن فرشتگان را كه در سطح زمين می آمدند، استراق سمع ای دور مرا از فاصله

نمی كردند؟ چهار: چرا مالئكه از گفتن خبرهای آينده سكوت نمی كردند تا در نتيجه جن ها آن اخبار را 

بشنوند؟ پنجم: شياطين كه طبعا همان جنيان اند كه از  آتش آفريده شده اند، و آتش كه آتش را نمی 
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وزاند. شش: اگر شهاب باران ها برای حفاظت و سالمت وحی بر پيامبر بود، چرا بعد از پيامبر ادامه پيدا س

كرد. هفت: اين شهاب باران ها در نزديكی زمين است، نه مأل اعلی. چنان كه آيه می گويد، چون اگر در 

ر را از  زبان مالئكه بگيرند و به مأل اعلی بود ما نمی توانستيم ببينيم. هشت: اگر شياطين می توانند اسرا

كاهنان بدهند چرا نمی آمدند افكار مسلمانان را بگيرند و به آنها بدهند. اين كار كه در دسترس تر است. 

نُه: اصال چرا خداوند از اول جلو آنها را نگرفت، چرا گذاشت باال بروند كه بعد نياز به شهاب باران 

 ت. اينها اشكاالت فخر رازی اس« باشد.

 عناصر زبان نمادین

 فقدان حقيقت-1

 زبان نماد زبان مجاز است و طبعا واژه ها و عبارات آن در معنای حقيقی استفاده نشده اند.

ناگفته نماند كه اين سخن مفهم كذب بودن زبان نمادين نيست. چه اينكه  در تعريف كذب چه عدم 

می اولی است و در جای خود به آن پرداخته شده مطابقت با واقع و يا اعتقاد را بپذيريم كه البته  دو

است)ر.ك: اخالق در قرآن و سنت نوشته محقق ج    ص   ( اين نكته ضروری است كه كذب به سخنی 

اطالق می شود كه  متكلم در مقام بيان  واقعيت باشد و لذا اگر  متكلم قصد مزاح يا تأويل دارد سخن وی 

نكه قصد بيان اشد كذب نيست. البته ناگفته نماند كه وی بايد برای  ايهرچند مطابقت اعتقاد و يا واقع نب

 ای حاليه يا مقاليه آورده باشد.واقعيت ندارد قرينه

ای كه در اينجا قابل بحث است اين است اگر  نتوان به هيچ صورت زبان قرآن در سوره خاص را نكته

ن بدانيم وجود ندارد. تأويل های گسترده در ای جز اينكه آن را  نماديبر زبان واقعی حمل كرد، چاره

برخی از آيات قرآن كه حكايت از اوصاف خداوند می نمايد با همين مبنا قابل تحليل است . تفسير 

خلقت حضرت آدم عليه السالم كه عالمه طباطبايی و رشيد رضا آن را نمادين بيان كرده اند و يا تفسير 
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ادين دانسته اند و نيز تأويل آيات بيانگر اوصاف خداوند به همين ( آن را نم11آيه طاعين كه...)فصلت، 

 صورت قابل بررسی است.

مؤيد ديگر نمادين بودن زبان قرآن ، وجود تمثيل در قرآن است. چيزی كه قابل انكار نيست. و قرآن 

 به صراحت آن را پذيرفته است.

( تفاسيری كه به بيان دو نظريه 25ابراهيم  -21حشر  -43و تلك االمثال نضربها .....)عنكبوت 

، 353و  11)نمادين و حقيقی بودن قرآن(ذيل برخی آيات اشاره كرده اند عبارت اند از: اثنی عشری 

، احسن 195ص  3، كشف الحقايق ج 79ص  6، حجة النفاسير ج 158ص  6جامع التفاسير بروجردی ج 

 .1404ص  9الحديث ج 

 نگاه تفاسير

، 9( قرشی )احسن الحديث، ج79، ص6مانند  بالغی )حجه التفاسير، ج هرچند برخی مفسران شيعی

( و... ذيل برخی آيات قرآن مانند آيه خطاب 353، ص11( شاه عبدالعظيمی )اثنی عشری، ج404ص

اند ولی چندی ديگر به نمادين بودن آن ( از اظهار نظر پرهيز كرده11خداوند به آسمان و زمين )فصلت 

 تصريح نموده اند.

و قول محققان آن است كه اين جا قولی نبوده است و جوابی، و »سير گازر در ذيل آورده است:تف

ليكن اين عبارت است و كتابت است ازسرعت حصول مقدور او بر وفق مرادش تا ازطريق تشبيه بر وجه 

 مبالغت )؟؟(.

ن و زمين موجود ايشان برايمدعای خود دو دليل آورده است: اول آنكه: هنگام خطاب خداوند، آسما

نبوده اند و معقول نيست حكيم معدوم را مخاطب سازد. و دوم آنكه: آسمان و زمين جمادند و جمادات 

 فاقد شعورند)؟؟(.
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آمدن آسمان با »مرحوم عالمه امين االسالم طبرسی مدافعانه گفتار ابن عباس را چنين نقل می كند:

درخت ها و ميوه ها به معنای اطاعت تكوينی است؛  خورشيد و ماه و ستارگان و آمدن زمين با نهرها و

يعنی اين موجودات با زبان حال گفتند: ما با تمام وجود، تسليم حق ايم و هر آنچه در اختيار داريم در 

 (6، ص5فضل بن حسن طبرسی، پيشين، ج«.)پای اطاعت نثار می كنيم

شريفه تأكيد می كند، ايشان دو  مرحوم شيخ طوسی در تفسير گران سنگ تبيان بر نمادين بودن آيه

 دليل ارائه كرده است:

-سازد. و دوم آنكه خداوند با جماد به گفتگو نمیاول آنكه خدای متعال معدوم را مخاطب نمی

 نشيند.)؟؟(

به هر حال، روشن است كه اين امر و اين امتثال جنبه تكليفی و تشريعی  » در تفسير نمونه آمده است:

، 2از نظر تكوين صورت گرفته است.)ناصر مكارم شيرازی و ديگران، تفسير نمونه، جنداشته، بلكه صرفا 

 (227ص

در تفسيرشريف الهيجی  نيز چنين آمده است: در اينجا، سؤال و جواب به حرف و صوت واقع نشده 

ن بلكه مراد اين است كه خلقت آسمان و زمين و تدبر  در امور سماوی و ارضی از قدرت كامله ربانی بدو

مشقتی و كلفتی و بدون مانعی  و عذری به حيّز ظهور رسيده...)بهاءالدين محمد شريف الهيجی، پيشين، 

 (6، ص4ج

نه آن كه اين سؤال و جواب بر سبيل حقيقت باشد، پس اين قسم از »...در منهج الصادقين می نويسد:

 (175، ص8موال فتح اهلل كاشانی، منهج الصادقين، ج«.)مجاز تمثيل است

 مخشری صاحب تفسير كشاف، اين آيه را بر زبان نمادين حمل نموده است. )؟؟( ز
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مفهوم اين سخن آن است كه مرتبه فهم و شعور جمادات با عنايت به وساطت حيوان و نبات دو مرحله 

 از انسان فروتر  است.

و سطحی  البته مرحوم عالمه)ره( معتقدند كه آيه دارای دو مرتبه و دو سطح است: سطحی نمادين

حقيقی. سطحی كه مخاطب آن فهم های ساده عرفی است. و سطحی كه مخاطب آن قادر به فهم حقيقت 

معنای آيه است. به استناد سطح نخست، آيه تمثيل و از مصاديق زبان نمادين است. اما به استناد سطح 

 )؟؟(دوم، بر معنای حقيقی كه سرايت علم و شعور در تمام موجودات است، داللت دارد.

 ازميان مفسران عامه، صاحب تفسير المنار داستان آفرينش حضرت آدم)ع( را نمادين دانسته است.

رشيد رضا به نقل از استاد خود، محمد عبده، می گويد دو گونه تفسير برای آيات آفرينش آدم)ع( نقل 

 شده است:

ران كه اين آيه و مثل آن را به اند و تفسير خلف و متأختفسير سلف كه سراسر  داستان را واقعی دانسته

اما تفسير آيات بر مبنای نظر مفسران متأخر مبتنی بر »افزايد كه نحو تمثيل تفسير كرده اند. سپس می

 )؟؟( «. شيوه تمثيل است

گويد: گزارش خداوند رشيد رضا تقريبا تمام جزئيات داستان آفرينش آدم)ع( را نمادين دانسته و می

است در زمين جانشين قرار دهد بدين معناست كه خداوند زمين و قوای اين عالم را به فرشتگان كه قرار 

برای وجود نوعی مخلوق به نام آدمی مهيا سازد تا او با تصرف در اين عالم به كمال وجودی خود برسد. 

ن داده آموزش اسماء به آدم كنايه از اين است كه به انسان استعداد بهره برداری از زمين و آباد كردن آ

شده است. عرضه اسماء به فرشتگان و عجز آنان از پاسخ بدين معناست كه شعور و فهم موجودات هستی 

محدود به وظايف آن هاست. سجده فرشتگان برای حضرت آدم)ع( بدين معناست كه خداوند ارواح را در 

ر حضرت آدم)ع( تمثيل و تسخيرآدمی قرار داده است تا به ترقی و تكامل برسد. ابا كردن ابليس ازسجده ب

نماد اين حقيقت است كه انسان از به دست گرفتن روح شر و بدی و نابود كردن انگيزه خاطره های سوء، 
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كه زمينه ساز تنازع و درگيری  و فساد در زمين است، ناتوان می باشد. بهشت حضرت آدم)ع(، نمادی از 

مقصود از فرمان سكنا در بهشت و هبوط به راحت و نعمتی است كه انسان از آن برخوردار می باشد. 

 زمين فرمان تكوينی است، نه تكليفی و تشريعی.)؟؟(

 وی  تقريبا تمام اجزای داستان آفرينش  حضرت آدم)ع( حمل بر تمثيل و زبان نمادين كرده است.

)ع( در بين مفسران معاصراهل سنت، وهبه زحيلی در تفسير التفسير المنبر داستان آفرينش حضرت آدم

اين داستان و گفتگوی بين خداوند »يا دست كم، بخشی از اجزای آن را نمادين دانسته است.او می گويد: 

و فرشتگان نوعی تمثيل و زبان نمادين است كه در آن، برای تقريب مفاهيم به ذهن، معانی معقول به 

، 24لفكر، جوهبه زحيلی، التفسير المنبر، دمشق، دارا«)صورت های محسوس بازگو می گردد.

 (197و195صص

در ميان مفسران شيعه، عالمه طباطبايی)ره( زبان داستان آفرينش حضرت آدم)ع( را زبان نمادين 

دانسته است. ايشان در ذيل آيات سوره مباركه بقره، كه به آفرينش حضرت آدم)ع( پرداخته آورده 

نشين خداوند در زمين بود. پس  واداشتن فرشتگان به سجده برای آدم به آن دليل بود كه او جا»است:

له آدم بود، اما  حكم سجده شامل تمام بشر می گردد و آدم به عنوان نمونه و نايب از تمام بشريت مسجود

ای كه خداوند بيان كرده يعنی ساكن رسد قصهمورد سجده فرشتگان قرار گرفت. خالصه آن كه به نظر می

آوردن آن ها به زمين در پی تناول از درخت، بسان مثلی كردن آدم و همسرش در بهشت و آن گاه فرود 

است كه خداوند زده است تا نشان دهد انسان پيش از  نزولش به دنيا از سعادت و كرامت برخوردار بوده 

است؛ زيرا او در محضر قدوسيان و در منزلی بس رفيع و درقرب الهی ساكن بوده و در جايگاهی پر 

دوستانی پاك نهاد و همراهانی معنوی و در جوار رب العالمين مأوا داشته  نعمت و فرح افزا و در كنار

است. اما انسان به جای چنان جايگاهی، مكانی پر تعب و رنج آلود و ناپسند و دردآلود را  با گرايش به 

حيات فانی دنيا و گزينش مردار پست و بدبوی دنيا برای خود برگزيد. انسان پس از اين، به سوی 

بازگشت تا خداوند مجددا او را در جايگاه كرامت و سعادت جای دهد. و اگر به سوی خدايش خدايش 



52 
 

محمد «)باز نگردد و به متاع دنيا دل بندد و از هوای نفس پيروی كند، نعمت الهی را كفران نموده است...

 (27، ص8؛ ج219و218، صص14؛ ج133و132، صص1حسين طباطبايی، پيشين، ج

بنابراين، داستان آفرينش آدم)ع( داستانی »ل آيات سوره مباركه اعراف می نويسد: مرحوم عالمه در ذي

است تكوينی كه به صورت تمثيل آورده شده كه ما در شكل حيات دنيايی و اجتماعی خود آن را در می 

 همان(«)يابيم.

ستن اين گويد: نمادين دانعالمه سيد محمد حسين فضل اهلل، نويسنده تفسير من وحی القرآن، می

 داستان قريب به واقع است، اما دليل كافی برای قطع داشتن به آن وجود ندارد. )؟؟(  

ما اگر مخصوصا قرآن كريم را مالك »استاد فرزانه عالمه شهيد مطهری نيز چنين نگاشته است:

اين  سمبليك طرح كرده است. منظورم -به اصطالح –قراردهيم، می بينيم قرآن داستان آدم را به صورت 

 «كه درقرآن آمده نام شخص نيست.« آدم»نيست كه 

بيان مرحوم مطهری تماما ملهم ازبيان مرحوم عالمه طباطبايی است؛ ايشان نيز در عين واقعی دانستن 

 شخصيت های  داستان آفرينش، رخ دادهای آن را نمادين دانسته است.

را می توان در قائلين به تأويل در قرآن نمونه های غير قابل انكار از پذيرش زبان نمادين در قرآن 

 جستجو كرد. 

 الف(چاه رها شده نماد عالِم گمنام

قرآن كريم آن جا كه به توجه و عبرت آموزی از حوادث و رخ دادهای  امت های پيشين دعوت 

و كاين من قرية اهلكناها و هی ظالمة فهی خاوية  علی عروشها و بئر »كرده، در يك مورد فرموده است:

 (45حج،«)معطلة و قصر مشيد.
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ای منزوی شده و كه در گوشه مقصود از چاه رها شده عالِِم گمنامی است»اما در روايت آمده است:

 (125، ص14ناصر مكارم شيرازی و ديگران، پيشين، ج«)مردم از علم و دانش او بی بهره اند.

نمادين است؛ به اين معنا كه چاه  اين معنای باطنی آيه است و رابطه بين ظاهر و باطن بر اساس زبان

 نمادی برای عالم است؛ چنان كه تعطيلی آن نماد كنار افتادن عالم و بی  بهره ماندن مردم از دانش او. 

 ب(ستارگان نماد اهل بيت)ع(

( از امام رضا)ع( روايت شده است كه 16نحل، «)و عالمات و بالنجم هم يهتدون»در ذيل آيه شريفه 

 (748، ص1جمعه عروس حويزی، نورالثقلين، ج«)عالمات والنجم رسول اهللنحن ال»فرمود: 

طبق معنای ظاهری آيه، ستاره و سايرعالمات در رسيدن مردم به مقاصد خود در خشكی  و دريا 

ياری می رساند، اما طبق معنای دوم، كه معنای باطنی  آيه است، پيامبر و ائمه)ع( نقش راهنمايان معنوی 

 می كنند. اما چه ارتباطی بين اين دو معنای ظاهری و باطنی وجود دارد؟مردم را ايفا 

 اشكال

 اين در و هستند ويژه اعتقاد به گرايش يا خاص عمل انجام براى احساسات تحريك زبان قرآن زبان 

 . باشد حقيقى زبان كه ندارد لزومى زبان از نوع

 چه و بدهند واقعيتى از خبر بايد قاعدتاً كه اخبارى هایلهجم در چه: گفت بايد اشكال اين پاسخ در

 در آفرينى پيام و گرائى واقع نقش دو وجود ندارد، راه آنها در كذب و صدق امكان كه انشايى جمالت در

 ابالغ در ترى قوى تأثير واقعى متن زيرا كند مى مضاعف را رسانى پيام توان بلكه نداشته هم با تنافى قرآن

 .است شده اشاره اى عديده آيات در مهم دو اين به. رددا پيام

 كَانُوا اِنْ وَ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ يُعَلِّمُهُمُ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ آيَاتِهِ عَلَيْهِمْ يَتْلُوا مِنْهُمْ رَسُوالً الْاُمِّيِّنَ فِى بَعَثَ هُوَالَّذِى 

 . (2 جمعه،).  مُبِينٍ ضَاللٍ لَفِى قَبْلُ مِنْ



54 
 

 واقعيت، بيان با قرآنى هاى گزاره بلكه اند، نيامده مخاطبان تحريك براى صرفاً قرآنى عبارات سپ 

 . است جارى انشايى و اخبارى جمل در مهم اين. هستند او هدايت و مخاطب تحريك درصدد

 2 اشكال 

 ازدواج ى،دار برده نظام بيان هستند، زمان از بسترى خاص و تاريخى هايى گزاره دينى، هاى گزاره 

 الدينى، نقدالخطاب: ك.)ر.  است بوده عصر آن مردم ذهنيات جهت به... و شيطان جن، سحر، ارث، مكرر،

. دارد عرضياتى و ذاتياتى دين ديگر بيان به.  (207ص عبدالرحمن، عبدالهادى سلطةالنص، ؛210ص

 در اينها. آمدند نمى قرآن در افتادند، نمى اتفاق اگر كه هستند تصادفى حوادث و ها پرسش معلول عرضيات

 سروش، نبوى، تجربه بسط: ك.)ر.  اند گرديده عارض اسالم ذات بر كه هستند قرآن بر تحميلى امور واقع

 التزام امروزى مسلمانان براى قرآن لذا هستند، عرضى امور نيز قرآن نواهى و اوامر.   بعد( به 29ص

 مردم مشاركت عدم و دين نبودن آزاد عصر به مربوط خالفت جهاد، ارتداد، احكام قصاص،. ندارد عملى

 محمد دين، از رسمى قرائت بر نقدى: ك.)ر. ندارد عقالنى بستر اجتماعى تحوالت با و بود جامعه امور در

 . بعد( به 150ص و بعد به 105ص شبسترى، مجتهد

 تقسيم. ستا شده مطرح برهان بدون و ادعا صرف ديدگاه اين: گفت بايد شبهه اين پاسخ در 

 سخن قرآن اگر اينكه عالوه. ندارد علتى هيچ ذاتى و عرضى يا واقعى و عصرى به قرآنى هاى گزاره

 قرآن در لذا و است بوده انسان هدايت براى حقايق بيان است آمده قرآن در هرآنچه باشد، الهى حكيمانه

 صراحت به قرآن كه چيزى .است نيامده بوده، حوادث پيرو عرضيات نيز و تاريخ بيان صرف كه چيزى

...  خلفه من ال و يديه بين من الباطل ياتيه ال. است كرده اشاره آن به مختلف هاى شيوه به بارها و بارها

 . 42 فصلت،

 راه گويد مى صراحت به شبسترى. ندارد وجود عرضيات و ذاتيات تعيين براى راهى هيچ اينكه مضافاً 

 بر )نقدى. است تاريخى پديدارشناسى بلكه نيست روايات و آيات به مراجعه عرضى از ذاتى تشخيص
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 داده ترجيح قرآن نصوص بر تاريخى پديدارشناسى چرا اينكه.  (243 و 171 ص دين، از رسمى قرائت

 نه و عرضى براى نه جايگاهى اساساً كه كسانى نظر با ديدگاه اين زيرا تأمل قابل است سخنى است شده

 .است يكى شناسند، نمى دين ذاتى

 كه تشبيهات و كنايات و ها المثل ضرب در جز قرآنى هاى گزاره دريافتيم قبل از چنانچه اينكه نهايت 

. دارند داللت حقيقى مفاهيم بر گيرند، قرار ارزيابى مورد جداگانه صورت به خود جاى در بايد كدام هر

 و...و جهنم و بهشت و خداوند اسماء و توصيفات بيان مانند رانند مى سخن ماده ماوراء از كه عباراتى چه

 . كنند مى توصيف را هستى جهان كه عباراتى چه

 «زبان عرفی»نظريه 

زبان قرآن همان زبان تفاهم و تخاطب عرف عقالست و خداوند برای القا و » بر اساس اين ديدگاه

شارع مقدس »ديگر،  ابالغ پيام خود به مردم، طريقه و زبان ديگری جز آن را گزينش نكرده است. به بيان

در تعاليم و ابالغ های خود، روش خاص و شيوه جديدی را ابالغ نكرده است و به همان شيوه عقاليی 

برخی ديگر در اين زمينه نوشته اند: در قرآن مجيد آيات فراوانی وجود دارد كه از آنها « عمل نموده است.

م مردم آمده است...بنابراين بايد مانند تمام استفاده می شود كه قرآن يك كتاب ساده و برای عرف و عمو

برخی اين « گفت و گوهای عادی و متعارف، معنای ظاهری آن منظور و برای عموم قابل فهم بوده باشد.

نظريه را تنها در قلمرو شريعت )آيات االحكام( كارساز می دانند. نه می توان تمامی آيات را با زبان 

ه بيان عرفی مأخوذ در قرآن، تماما با زبان عرفی متداول در بين مردم عرفی فهم و تحليل كرد و نه شيو

يكسان و متناظر دانست. از تسامح و سهل انگاری، اختالف و ناهمخوانی، پيش پا افتاده بودن مفاهيم و 

 امثال آن، كه جزو لوازم زبان عرفی می باشد در قرآن نمی توان چيزی  را سراغ گرفت. 

ت است و به همه شئون آدمی، كه با هدايت او مرتبط است، می پردازد. از اين رو زيرا قرآن كتاب هداي

در ساحت های گوناگون حيات فردی و اجتماعی، عقالنی و عاطفی، مادی و معنوی انسان وارد شده و با 
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آدمی سخن گفته است. اقتضای رسيدن به اين مقصود، استفاده از سبك های متنوع و شيوه های گوناگون 

 نی بوده كه قرآن به نحو عالی و شگفت انگيزی از عهده چنين كاريبرآمده است.          بيا

 تأثير دیدگاه عبده در اسطوره دانستن برخی قصص قرآنیا معجزات 

ديدگاه عبده در ماهيت شناسی اعجاز ، حمل بر تمثيل برخی آيات ناظر برمعجزه و الزم نبودن وقوع 

قع  زمينه مناسبی را برای نظريه اسطوره بودن برخی قصص قرآن فراهم خارجی اين قصه ها در عالم وا

عبده و رشيد رضا در حقيقی بودن قصه های قرآن ضرورتی نمی بينند. تاثير اين ديدگاه را در نظرات كرد. 

 برخی شاگردان عبده پی می گيريم 

ه( از  1391 – 1307ربيع االول  20طه حسين )طه حسين : يكی از شاگردان عبده به نام -1

نويسندگان و سخنوران مصری و از پيشگامان جنبش نوگرايی در مصر بود كه سه سال در دانشگاه االزهر 

  .گفت، استماع كرد مى 1905تحصيل كرد و آخرين درسى را كه شيخ محمد عبده، در زمستان سال 

االسالم » اق در كتاب و علی عبد الرز« فی الشعر الجاهلی » (در كتاب 1307طه حسين شاگرد عبده) 

و -محمد عبده است « كه الهام گرفته از كتاب االسالم و النصرانيه بين العلم و المدنيه -« و اصول الحكم 

: 1385را مطرح كرده بودند. )معرفتقصه های قرآن (برخی )غير واقعی بودن بودن اسطوره ديگران، تفكر 

444 ) 

های  قرآن می نويسد تورات و قرآن از ابراهيم و  هدر باره قص« الشعر الجاهلی » وی در كتاب 

يت نمی كند چه برسد اسماعيل برای ما سخن می گويند اما اين برای اثبات وجود تاريخی اين دو نفر كفا

ای هجرت اسماعيل به مكه و ظهور اعراب ) نشأة العرب المستعربة فيها( عرب زده در آن. به اثبات قصه
ما نگرانيم به اينكه معتقد باشيم اين قصه نوعی ) الحيله: تدبير، مكر، نيك  نويسنده سپس می افزايد 1

                                                           

به نقل از محمد سيد الكيالنی، ذيل الملل و  740 -739فهد الرومی، منهج المدرسه العقليه الحديثه فی التفسير، ص  - 1

 عن طه حسين، الشعر الجاهلی.  48النحل ، ص 
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انديشی ( در اثبات ربط بين يهود و عرب از جهتی و بين اسالم و يهوديت و قرآن و تورات از جهت 

 1ديگری است 

و  ( اديب و قرآن پژوه نوانديش1312شاگرد با واسطه محمد عبده امين الخولی ) امين خولی :  -2

در رساله امين الخولی تأثير ديدگاه عبده در نظرات  2آغاز گر نومعتزله غرب گرای مصری است.

 دانشجوی وی خلف اهلل آشكار است. 

اين نتيجه را كه بر اساس  می پردازد وانكار واقع نمايی قصص قرآن به الخولی به صراحت 

ت روشنفكر مسلمان می داند كه از يك های ادبی در قرآن به دست آمده مانع دوگانگی در شخصي پژوهش

سو از نظر عاطفی و احساسات دينی به قرآن ايمان دارد و از سوی ديگر به علم و دستاوردهای آن كه 

                                                           

به نقل از محمد سيد الكيالنی، ذيل الملل و النحل ،  740رومی، منهج المدرسه العقليه الحديثه فی التفسير، ص فهد ال - 1

 عن طه حسين، الشعر الجاهلی.  84ص 

خولی در مدرسة القضاء الشرعی تحصيل كرده كه عبده آن را به هدف آشناسازی قضات آينده مصر با مفاهيم و  - 2

سيس كرده بود. وی در پرتو تحصيالت و تحقيقات گسترده سنّتی و جديد در مصر و اروپا و در موضوعات دنيای مدرن تأ

ادامه برنامه اصالحاتی كه شيخ محمد عبده پی افكنده بود و هم به منظور تكميل آن، در زمينه اصالحات و نوسازی دين و 

های تازه دست زد. از جمله اركان اصلی تفكر  ا و شيوهحله علوم و نهادهای دينی و آموزشی به ابداع و ارائه ديدگاهها و راه

اش، اين شعار بود:  خولی، باور به نظريه تكامل داروين ) مانند عبده ( است سرلوحه خولی در حيات علمی و فكری

ن های پيشي بردن )قتل( شيوه فهم گذشتگان است. اما وی با اين شعار سراغ مفسران سده نخستين گام نوانديشی، از بين

های شيخ محمد عبده ويران شده بود بنابراين، چون خولی  نرفت، زيرا شيوه فهم همه آنان پيش از وی در آثار و انديشه

ترين كتاب هنری تلقی كرده ــخواه از منظر دينی و خواه نه ــ وی علم تفسير را پژوهشی ادبی، با  قرآن را مقدس

ت. بنابراين، نخستين هدف تفسير، فهم ادبی خالص و محض قرآن، شناسی صحيح و جامع در قرآن كريم دانسته اس روش

توان گفت كه خولی و  (. می231شرط ديگر است )رجوع كنيد به خولی، مناهج تجديد، ص  بدون در نظر داشتن هيچ پيش

عنوی، و واقعيت شاگردانش در علم تفسير شيوه جديدی را بنياد نهادند كه در آن عقل بر نقل، امر زمانمند بر امر روحی و م

توان نوع تفسيرهای وی در اين كتابها را مشابه سبك  (. با كمی مسامحه، می93بر نصّ اولويت دارد )احمد محمد سالم، ص 

های  نگاه  ) دانشنامه جهان اسالم، مقاله خولی (می توان مدعی شد كه اولين جرقه.و روش عبدُه در تفسيرالمنار دانست

نوشته سعيد ” جريان شناسی نو معتزله ” مقاله  (معتزله از تفسير ادبی امين الخولی آغاز گرديدتاريخی به دين در ميان نو

 ) منتشر شده در پايگاه اطالع رسانی حوزه ( 107شماره  1393متقی فر. مجله معارف اسفندماه 
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وی دوگانگی آنجا آشكار می شود كه روشنفكر مسلمان به نظر  ناشی از فكر و انديشه است اطمينان دارد.

يابد كه اسالم و كتابش قرآن از اشخاص و حوادث هر گونه  ايمانی استوار به اسالم دارد و سپس در می

آور باشند آن گونه كه  گويد و آنها را بدون اينكه برای مومنان حقيقتی الزام خواهد سخن می كه خود می

 گيرد  خواهد در ترويج دعوت اسالمی به خدمت می خود می

ند كه بر مبنای آن روشنفكر مترقی دا خولی راه حل اين مشكل را بهره گيری از روش تحليل ادبی می

هايش  می تواند همزمان با حفظ ايمان خود به نحوی اطمينان بخش به روايت هنری قرآن در داستان

ها به كاود و مطمئن باشد  معتقد باشد و در عين حال به ژرفی و روشنی در تاريخ آن رويدادها و شخصيت

ها ناسازگار نيست و اين بيان هنری هرچه از واقعيت كه جستجوی واقعيت تاريخی با بيان هنری آن قصه 

  1تاريخی دور باشد سالمت و صداقت قرآن را خدشه دار نمی كند

ای هنری ارائه می كند كه مبتنی بر بيان جزئيات حكايات قرآن داستان گذشتگان را به شيوه به باور او

د كه قرآن به صراحت آن را هدف خود از گير و چالشها نيست بلكه در ارائه داستان همان چيزی را پی می

  2بيان داستان اعالم داشته و آن عبرت است لقد كان فی قصصهم عبرة الولی األلباب

كه به « الفن القصصی فی القرآن الكريم»در رساله دكترا خلف اهلل  3: محمد احمد خلف اهلل  -3

 ای توصيف می كند.نه اسطورهقرآنی را به گوهای   برخی قصهراهنمايی امين خولی نوشته شده 

                                                           

 خلف اهلل محمد احمد الفن القصصی فی القرآن الكريم مقدمه امين الخولی صفحه د - 1

 ان صفحه ههم - 2

اديب، محقق و قرآن پژوه نوانديش معاصر مصری شاگرد طه حسين، مصطفی عبدالرزاق، احمد امين (1334خلف اهلل )  - 3

با راهنمايی خولی معتقد است اغلب قصص « الفن القصصی فی القرآن الكريم » در مقدمه پايان نامه خود و امين خولی 

ذهنيت و زندگی مردم عرب برگرفته شده و قرآن با اسلوبی هنری در آن  قرآن از حيث شكل و ساختمان و عناصر، از

های قرآن،  اند تا با ترتيب صحيح دادن به قصه ( مفسران عمدتآ كوشيده258ـ257تغييراتی داده است )رجوع كنيد به ص 

ورای آنها نهفته است، ضايع  ها را كه در فرض واقعی بودن آنها را توجيه و اثبات كنند و اين ديدگاه مقاصد حقيقی اين قصه

ها به عنوان محور وحدت آنها، موجب شده كه شخصيت اصلی  سازد؛ وانگهی واقعيت تاريخی قائل شدن برای اين قصه می
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در مقام دفاع از قرآن كريم در مقابل شبهات برخی مستشرقان و مبلغان مسيحی مبنی بر غير خلف اهلل 

مانند عبرت آموزی متمركز می ها  اهداف هدايتی و تربيتی قصه برهای قرآن،  بودن برخی داستان واقعی

زمان و مكان و ترتيب مراحل قصه را در همين  (و ذكر نشدن جزئيات ،94-37: 1999) خلف اهلل  شود

(وآنها را بر تمثيل حمل می كند . به نظر وی قرآن در داستانهايی كه برای شناخت 73: همانراستا توجيه )

درستی نبوت پيامبر )ص ( مطرح می شد ، چيزی را بازگو می كرد كه اهل كتاب از تاريخ می شناختند ، 

 یبه قرآن نم یضرر چيهناسازگاری قصه های قرآن با تاريخ  (91 - 87 :همان نه حقايق تاريخی را .)

 یو(201: همان) .است امدهيآن بر ن ليو تفص رحش یو قرآن در پ ستيزند چرا كه نفس اسطوره مدنظر ن

 - توجه به مقاصد قرآن ،اتيلياز بند اسرائ يیرها درقصص قرآن را  یخيعدم التزام به صحت تارفايده 

 ردو و به شمار آوردن آنها در متشابهات متفاوت قصص قرآن  یرفع اشكال تكرار ها -ت موعظه و عبر

 (74-73: همانمی داند )وارد شده درباره قصص قرآن  یخياخبار تار

به نظر فهد الرومی تفاوت زيادی بين سخن شيخ محمد عبده و خلف اهلل در باره قصص قرآن كه شامل 

نيست. عبده برخی قصص قرآن را تمثيل و تخييل به ، م ( نيز می شودبرخی معجزات انبيا ) عليهم السال

                                                                                                                                                                          

اللّه به وفور به  (.در كتاب خلف165آنها كه خود حضرت رسول اكرم است، به چشم نيايد )رجوع كنيد به احميده نيفر، ص 

اد شده و وی كوشيده است جانب عصمت و اصالت قرآن كريم را حفظ كند؛ با اين حال، اين حزم و تفسير المنار استشه

احتياط از او در مقابل ذهنيت استادان جامع ازهر كه پيشتر گشودگی عقالنی محمد عبدُه را هم به حاشيه رانده بودند، 

گرايی قصص  القصصی در مصردر باب ناواقع .از جمله نقدهای مهم بر الفن.(242ـ241محافظت نكرد )عزيز عظمه، ص 

محمدهادی معرفت در باب پنجم كتاب  ؛القرآنی فی منطوقه و مفهومه  نقد عبدالكريم محمود خطيب در كتاب القصص ،قرآن

كه  ای از تاريخ و ادبيات قلمداد كرده است به اين معنا های قرآن را آميزه او  قصه است.الكريم  شبهاتٌ و ردودٌ حولَ القرآن

سازد، آسيبی برسد. وی با اين مقدمه  آنكه به واقعيتی كه آن را متمثل می گيرد بی قرآن در ترويج دعوت خود از هنر بهره می

اللّه در مقام پاسخگويی به نقدها و  اللّه و اذعان به اينكه نوانديشان دينی از جمله خلف و پس از نقل خالصه نظريه خلف

» خلف اهلل در كتاب  .ولی اظهاراتشان توالی فاسدی داشته، به نقد تفصيلی آن پرداخته استاند  شبهات خاورشناسان بوده

با مرجع قرار دادن تفسير المنار، هشت قاعده از قرآن استخراج كرده )رجوع كنيد به « القرآن و مشكالت حياتنا المعاصرة

و بر اساس آنها برای هشت مشكل عصر جديد راه ای از آنها از قواعد و مباحث مطرح در اصول فقه است  ( كه پاره18ص 

 دانشنامه جهان اسالم ذيل واژه خلف اهلل . حل نشان داده است
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می داند. « أنها مخالفة للواقع و مختلقة و هی للعظة و الهداية »هدف موعظه و هدايت می داند و خلف اهلل 

قسمت دوم سخن هر دو يكی است و قسمت اول سخنشان در لفظ متفاوت است عبده از غير واقعی بودن 

 1 .تخييل و خلف اهلل از آن به اختالق تعبير كرده است به تمثيل و

)قال بأن االداء دهد توضيح میخلف اهلل بعد از پذيرش نظر عبده در مورد رابطه داستان قرآن با تاريخ، 

های  قرآن بيان فنی و هنری است و نه تاريخی. قرآن در  فی القرآن الكريم آداء فنی ال تاريخی( بيان قصه

ی  خود قصد تاريخ ندارد مباحث تاريخی در داستانهای قرآنی چيزی نيست جز تصاوير ها بيان قصه

ذهنی آنچه معاصران از پيامبر )صلی اهلل عليه وآله( در مورد تاريخ می دانند ، و آنچه اين افراد می دانند 

و يا آنها را الزم نيست حقيقت و واقعيت باشد. همچنين قرآن مجبور نيست كه اين مسائل را تصحيح  كند 

به حقيقت و واقعيت بازگرداند زيرا قرآن كريم در بيان معجزه آسای خود آنچه را كه عرب ها معتقد بودند 

قرآن  2.3، محيط زيست و مخاطبان آن را باور داشتند ، ارائه می داد. ) ان القرآن اليعنی بالتاريخ البته ( 

رد اين موضوعات تاريخی اعتقاد داشته باشيم. از اينجا كريم ما را ملزم نمی كند كه به عقيده خاصی در مو

حق ما يا حق قرآن است كه زمينه را برای  جستجو و موشكافی فكر انسان باز كنيم و اشكالی ندارد كه 

نتيجه اين تحقيق مغاير با اين مسائل باشد. اين برخالف آنچه خدا خواسته و يا آنچه قرآن در نظر گرفته 

بود ، زيرا خداوند نمی خواست به ما تاريخ بياموزد و داستانهای قرآنی چيزی جز است مغاير نخواهد 

 .4نداشته است. هدف ديگری درس گرفتن و مواردی از اين دست  ،تشويق 

 1999)خلف اهلل .كندمی  فی به قصص قرآن را ن یخينگاه تار هبا مبنا قرار دادن كالم عبدخلف اهلل 

 برداشت می كند كهدرباره قصه هاروت و ماروت در سوره بقره  هعبدتفسيراز  ( وی160-200 -74:
                                                           

 462فهد الرومی، منهج المدرسة العقلية الحديثة فی التفسير، ص - 1

هجی مدرسة خميس رمضان الغريب، موازنه بين من؛ كتابخانه مدرسه فقاهت نگاه كردم  276، ص 1محمد خلف اهلل، ج  - 2

 329المنار و مدرسة االمناء فی تفسير و علوم القرآن، ص 

 كتابخانه مدرسه فقاهت نگاه كردم  276، ص 1محمد خلف اهلل، ج  - 3

 كتابخانه مدرسه فقاهت نگاه كردم 276-275، ص1محمد خلف اهلل، ج  - 4
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های  و ريشه (200: همانجايز می داند. ) (صهق ريقصه و غ) یقرآن راتيرا در تعب رياساط یردپا عبده

و  غرائب القرآن نظريه خود را به تفسير فخر رازی و سخنان ابومسلم بحر اصفهانی، نيشابوری صاحب

تاريخ مقصود قرآن نيست. زيرا مباحث تاريخی آنجا المنار می نويسد  1.ط می سازدمربو المنار عبده در

از جهت تاريخی بودنشان از موضوعات مهم دين نيست. دين به تاريخ تنها از منظر عبرت بودن نگاه می 

های   حوادث تاريخی و ضبط وقايع، زمان و مكان آن از مقاصد قرآن نيست و قصه2.كند و نه غير آن

 3الن و اقوامشان برای بيان سنت الهی و اصول دين و اصالح در بين آنان است رسو

عبده فهميده می  ديدگاههای  قرآن و  از استناد خلف اهلل به المنار عمق ارتباط نظر او در باره قصه

خود شود. به نظر وی قران وجود اساطير در خود را نفی نكرده، بلكه داللت اساطير بر اينكه قرآن از نزد 

 4پيامبر است و از طرف خدا نيست را قبول ندارد. وجود اساطير در قرآن با نص قرآن منافاتی ندارد 

ای به انكار وجود اسطوره ها در آن ندارد ، بلكه انكار می كند كه اين افسانه ها قرآن خودش عالقه

و نه از جانب خدا. ما  است(صلی اهلل عليه و آله و سلم )محمد حضرت شواهدی بر اثبات بودن از سوی 

از گفتن اينكه افسانه هايی در قرآن وجود دارد خجالتی نداريم و اين گفتار با هيچ متنی در قرآن مغايرت 

 5 ندارد.

نفی  –را به عنوان پيشگام نظريه خود او كند و  وی در موارد متعددی به آراء محمد عبده استناد می

. خلف اهلل همچنين در راستای اسطوره انگاری قصص قرآن 6معرفی می كند -نگاه تاريخی به قصص قرآن

                                                           

 در مورد قصه است  195 تا 151كتابخانه مدرسه فقاهت ص 155-151، الفن القصصیر.ك: محمد خلف اهلل،  - 1

درقسمت ديگری از المنار آمده است: اخبار تاريخ آن چيزی نيست كه به  .279، ص 1محمد رشيد رضا، المنار، ج  -2

 7، ص 4ج همان ان اخبار التاريخ ليست مما بلغ علی انه دين يتبع . عنوان دين برای پيروی از آن گزارش شده باشد

 101، ص 12نار، ج محمد رشيد رضا، الم - 3

 205، ص  1، ج الفن القصصیمحمد احمد خلف اهلل،  - 4

 425، ص  1، ج الفن القصصیمحمد احمد خلف اهلل،  - 5

 200و  160و  74همان صفحه  - 6
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واضح است كه عبده ردپای »پس از نقل نظر عبده درباره قصه هاروت و ماروت در سوره بقره می نويسد 

های  قرآن صرفاً پيكره تاريخی  مراد قصه 1.اساطير را در تعبيرات قرآنی )قصه و غير قصه( تاييد می كند

م قصه ها اسطوره از اساطير هستند هيچ ضرری به قرآن نمی زند چرا كه نفس آنها نيست اگر بگوي

  2اسطوره مدنظر نيست و قرآن در پی شرح و تفصيل آن بر نيامده است 

خلف اهلل در جواب سخن مستشرقين كه بناء بعض قصص قرآن مثل قصه اصحاب كهف يا قصه 

ند می گويد بودن اين قصه ها در قرآن حضرت موسی )ع (در سوره كهف را بر بعض اساطير می دان

اشكالی ندارد اين مسير مسير اخالق جهانی و اديان بزرگ است و از جهت افتخار برای ما كافی است كه 

خلف اهلل گمان می كند كسی را پيدا نمی  3كتاب كريم ما سنتها و قواعدی را جلوتر از ديگران بنيان نهاد.

در قرآن كريم باشد. قصه تمثيلی محصول تخيل است و اين تخيل در كند كه مخالف وجود داستان تمثيلی 

اين نوع داستان ها غلبه دارد زيرا مردم به آن احتياج دارند و سخن بليغ خود را بر آن جاری می كنند و 

وی برای اثبات اين نتيجه به سخن 4خداوند متعال فقط اين را با آنچه كه عادت دارند به آنها می گويد.

و تمثيل  6های  تمثيلی باشد.  بقره احتمال می دهد قصه از قبيل قصه 259كه در آيه  5استناد می كندالمنار 

 7فصلت را روشن می داند  11ق و  30در آيه 

                                                           

 200خلف اهلل الفن القصصی فی القرآن الكريم صفحه  - 1

  201همان صفحه  2

 209، ص 1رآن الكريم، ج خلف اهلل، محمد احمد ؛ الفن القصصی فی الق - 3

 198،  ص 1محمد احمد خلف اهلل، الفن القصصی فی القرآن، ج  - 4

 207،  ص 1محمد احمد خلف اهلل، الفن القصصی فی القرآن، ج  - 5

 52، ص 3المنار، ج  7محمد رشيد رضا  - 6

 196، ص 1محمد رشيد رضا، المنار، ج  - 7
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خلف اهلل با استناد به سخن عبده مبنی بر نقش قرآن در آزادی عقل بشری از نظريه خوارق و معجزات 

رسيده و امور خارق العاده باعث ايمان او نمی شود معتقد است كه و اينكه دين اسالم انسان به سن رشد 

 1قرآن بر معجزه در اثبات نبوت پيامبر اكرم ) ص( اصراری ندارد.

و اساساً مطابقت آنها با  2خلف اهلل قصص قرآن ارزش و حقيقت تاريخی ندارندخالصه آنكه به باور 

های  قرآن در بيان پايه سببو بدين  4برت استقصد قرآن از بيان آن ها ع 3واقع خارجی مدنظر نيست

عدم التزام به  5.اصلی تاريخ مانند زمان و مكان و ترتيب وقوع رخدادها دقت و توجه كافی نمی كند

صحت تاريخی قصص قرآن فوايدی را به همراه دارد كه از جمله آنها رهايی از بند اسرائيليات توجه ذهن 

های  متفاوت قصص قرآن و عدم التزام به پذيرش ديدگاهی  راربشری به مقاصد قرآن رفع اشكال تك

 6خاص از ميان اخبار تاريخی وارد شده درباره قصص قرآن است

فی التمثيل فقال  الخلف طريقة أما تفسير اآليات على» خلف اهلل به نقل سخن عبده می پردازد كه گفته 

صيغة السؤال و الجواب أو بأسلوب الحكاية لما فی ذلك فيه إن القرآن كثيرا ما يصوّر المعانی بالتعبير عنها ب

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ اِمْتَلَأْتِ   من البيان و التأثير فهو يدعو بها األذهان إلى ما وراءها من المعانی كقوله تعالى

المراد أن اللّه تعالى يستفهم منها و هی تجاوبه و إنما هو تمثيل لسعتها و كونها ال 7«  وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ

                                                           

به نقل از محمد احمد خلف اهلل، القرآن و مشكالت  779حديثة فی التفسير، ص فهد الرومی، منهج المدرسة العقلية ال - 1

  79تا  76حياتنا المعاصره، ص 

 73خلف اهلل، محمد احمد ؛ الفن القصصی فی القرآن الكريم، ص  - 2

 163ص  - 3

 182و  73ص - 4

 73ص  - 5

 74و  73خلف اهلل، محمد احمد ؛ الفن القصصی فی القرآن الكريم، ص - 6

 30ق - 7
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فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ « تضيق بالمجرمين مهما كثروا و نحو قوله عزّ و جل بعد ذكر االستواء إلى خلق السماء

  «2 .عنى فی التمثيل ظاهرو الم1 » اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

خلف اهلل و شيخ محمد عبده و شاگردانش در قصص قرآن درك می شود  یازهمينجا عمق ارتباط فكر

به همين دليل امين خولی استاد راهنمای پايان نامه خلف اهلل بعد از رد پايان نامه منحرف توسط دانشگاه 

 «عبده بين جدران االزهر منذ اثنين و اربعين عاماترفض اليوم ما كان يقرره الشيخ محمد »فؤاد می گويد: 

 3چهل و دو سال پيش بين ديوارهای االزهر را رد می كنيد.در شيخ محمد عبده تصميم امروز 

شيخ ابو  4« الهداية و العرفان فی تفسير القرآن بالقرآن » صاحب تفسير : شيخ ابو زيد الدمنهوری -4

در باره معجزات انبيا ) است . وی بده و ديدگاه وی در اعجاز زيد الدمنهوری از پيروان روش عقلی ع

عليهم السالم ( معتقد است نشانه انبيا بر صدق دعوتشان اين است كه دعوتشان بر مدار حسن سيرت و 

. آنان امور غير معقول و اموری كه سنت و نظام الهی در جهان را باشدپيام خوب آنها )صالح رسالتشان ( 

) ان آيتهم علی صدق دعوتهم ال تخرج عن حسن سيرتهم و صالح رسالتهم و انهم  .آورندتغيير دهد نمی 

 اليأتون بغير المعقول و ال بما يبدل سنة اهلل و نظامه فی الكون (. 

                                                           

 11فصلت  - 1

 196، ص 1محمد رشيد رضا، المنار، ج  - 2

به نقل از محمد احمد خلف اهلل، الفن القصصی فی القرآن  743فهد الرومی، المدرسة العقليه الحديثه فی التفسير، ص  - 3

 سال پيش در االزهر تقرير كرد 42امروز رد شدآنچه شيخ محمد عبده از  .الكريم، ص ح 

می نويسد: الهداية و العرفان فی تفسير القرآن بالقرآن  519تا  516، ص 2هادی معرفت، تفسير و مفسران، ج  محمد - 4

محمدحسين .تأليف شده است تفسير قرآن به قرآن و بر اساس و به تقليد از او تفسير سيد احمدخان ای از تقريباً خالصه

بدون آنكه نامی از مفسرببرد درنقد اين تفسير می نويسد: در اين تفسير، پس از  523، ص 2، التفسير و المفسرون، ج ذهبی

، خود مفسر خويشتن است و به بيرون از خود نيازی ندارد؛ جز قرآن: تفاسير پيشين، آمده استانتقاد شديد از شيوه 

گويد: وی با  در كون در نظام حاكم بر جامعه، مويد آن است. ذهبی می سنت الهی دهد و هايی كه قرآن با آن وفق می واقعيت

ار قرآن و بيانگر آن را كه با دستور الهی بايد همواره در كن سنت اين برداشت خودسرانه، خواسته است رابطه ميان قرآن و

 باشد، از هم بگسالند 

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AA
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را مفيد « كهيئة الطير »وی در تفسير معجزه حضرت عيسی )ع ( و تبيين مراد الهی ازآن ، عبارت 

اكمه فاقد  1گينی جهالت و ظلمات به سوی سبكبالی و نور علم برسندتمثيل می داند تا مردم از سن

با تعاليم عاليه  (السالم حضرت عيسی )عليه كه است فطرت شدن برخالفبصيرت و ابرص رنگارنگ 

رد و آو گرداند و به اوج كمال به پرواز درمی بخشد و به فطرت اصيل باز می می بصيرت خود، آنان را

 . ) آدرس؟ ( داری است مقصود از انبوكم ... آموزش تدبير خانه

اعراف می نويسد: می توان حجر را اسم مكان  160در باره معجزات حضرت موسی )ع ( ذيل آيه 

يعنی ) اطرقه ( بزن، به سمت آن برو و هدف اين است كه « واضرب بعصاك الحجر » دانست و معنای 

اعراف آن را مثالی  108و  107همچنين در تفسير آيه  2 ی  آب هدايت كرد.ها خدا او را به محل چشمه

انبيا را بر نجات  69مفسر معجزه حضرت ابراهيم در آيه  3.از قوت دليل و ظهور برهانش می گيرد

 4حضرت از وقوع در آتش با هجرت و نا اميدی تدبيرشان حمل می كند

به انكار معجزات پيامبر می پردازد و رشيد « مد حياة مح» در كتابش : هيكل محمد حسين هيكل -5

رضا بر اين كتاب تقريض می نويسد )هو ينكر معجزات محمد )ص ( و يقدم للكتاب مراغی و يقرظه 

در اكثر كتابهای سيره مطالب غير معقول و غير ضروری در ثبوت رسالت . هيكل می نويسد 5رشيد رضا(

با توجه به اختالف زمانشان نسبت به -ان همه مردم به آن ای به قصد ايمدر قرآن معجزه6آمده است.

در حاليكه معجزات ديگر انبيا ) عليهم السالم ( به  جز قرآن كريم ذكر نشده است. –رسالت پيامبر )ص ( 

ای از مسلمانان در گذشته و كنون به اثبات حوادث خارق ذكر شده است. با كدام انگيزه عدهاذن الهی 

                                                           

 306به نقل از الهدايه و العرفان، ص  736فهد الرومی، منهج المدرسة العقلية الحديثة فی التفسير، ص  - 1

 131به نقل از الهدايه و العرفان، ص  737فهد الرومی، منهج المدرسة العقلية الحديثة فی التفسير، ص  - 2

 126به نقل از الهدايه و العرفان، ص  737ج المدرسة العقلية الحديثة فی التفسير، ص فهد الرومی، منه - 3

 256به نقل از الهدايه و العرفان، ص  737فهد الرومی، منهج المدرسة العقلية الحديثة فی التفسير، ص  - 4

 745فهد الرومی، منهج المدرست العقلية الحديث فی التفسير، ص  - 5

 34، حياة محمد، قاهره: دارالمعارف ص محمد حسين هيكل- 6

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%AA
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عربی )ص ( می پردازند؟ آنان معتقدند معجزات برای كمال رسالت و كثرت مومنين به العاده برای نبی 

رسالت الزم است پس به تصديق روايات می پردازند اگر چه در قرآن وارد نشده باشد. پيامبر )ص ( 

ن به خداوند يكتا ای عقلی است. ايمامعجزهبرای همه مردم فرستاده شده و معجزه آن حضرت )ص ( 

معجزات نقل شده در كتابهای  1ای غير قرآن و شهادت به رسالت حضرت ) ص ( ندارد.به معجزهنيازی 

زندگی پيامبر )ص ( در باالترين درجه  2قديمی كمتر و به مقتضای عقل نزديكتراز كتابهای جديد است. 

و كانت لذلك  ) فحياة محمد حياة انسانية بلغت من السمو غاية ما يستطيع انسان ان يبلغوحيات انسانی 

يك زندگی انسانی است كه به هدف نهايی  (أسوة حسنة لمن هداه القدر آن يحاول بلوغ الكمال االنسانی 

آنچه يك شخص می تواند برسد رسيده است. به همين دليل الگوی خوبی برای كسانی بود كه توسط 

وی بعد از بيان 3 انسان برسند.تالش كنند از راه ايمان و عمل صالح به كمال  تاسرنوشت هدايت می شدند 

معجزات حضرت عيسی )ع ( و اعتقاد مردم به فرزند خدا بودن حضرت و فدا شدن ايشان در مقابل 

خطايای بشر نتيجه می گيرد كه منطق عقل به حدی نرسيده بود كه با آن حقيقت عالی در امر خالق را 

عوت كننده به حق و معجزه او را قرآن قرار درك كنند. بدين سبب خداوند نبی اسالم را با منطق عقلی د

نويسنده در موارد متعددی به نقل سخن عبده در باره دوری مسلمانان از اسالم واقعی و شيوع  4داد .

 5بدعتها و خرافات می پردازد 

والطرقيون  األزهريون ينكره ما أهم:»رشيد رضا در دفاع از نظر هيكل در باره معجزات می نويسد 

 أو أكثره مسألة المعجزات على هيكل،

                                                           

 72-71محمد حسين هيكل، حياة محمد، قاهره: دارالمعارف ص - 1

 64محمد حسين هيكل، حياة محمد، قاهره: دارالمعارف ص - 2

 580-579محمد حسين هيكل، حياة محمد، قاهره: دارالمعارف ص - 3

 568-569محمد حسين هيكل، حياة محمد، قاهره: دارالمعارف ص - 4

 -70-573محمد حسين هيكل، حياة محمد، قاهره: دارالمعارف ص - 5
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ومطاويها فی الفصل  أو خوارق العادات، وقد حررتها فی كتاب الوحی المحمدی من جميع مناحيها

أن القرآن وحده هو حجة اهلل القطعية على ثبوت  الثانی، وفی المقصد الثانی من الفصل الخامس بما أَثْبَتُّ به

غيره من األنبياء وآياتهم بشهادته ال يمكن فی عصرنا إثبات بالذات، ونبوة  نبوة محمد صلى اهلل عليه وسلم

زمان مضى، وأن  بها، وأن الخوارق الكونية شبهة عند علمائه ال حجة؛ ألنها موجودة فی زماننا ككل آية إال

م يدخل منها فی عمو ما االفتتان، والفروق بين المفتونين بها هم الخرافيون من جميع الملل، وبَيَّنْتُ سبب هذا

فعسى أن يَطَّلِع عليها المختلفون فی كتاب هيكل؛ ألن حكمنا بينهم ال  السنن الكونية والروحية وغيره، 

 1 .بدونها يكون فاصالً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 787، ص 34محمد رشيد رضا، مجله المنار، ج - 1
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 تأثیر قرآن بر فرهنگ زمانه

گيرد و در اين راستا، به دو  در اين نوشتار، رابطه قرآن با فرهنگ آن زمان عرب مورد بررسى قرار مى

 :كه عبارت است از شود اشاره مىباره مهم در اين  ديدگاه

 انفعالی ایرابطهو وجود  قرآن از فرهنگ زمانهتأثيرپذيری 

 آنعناصر مثبت فرهنگ و طرد عناصر منفی پذيرش  

فرهنگ عصر نزول و صدر اسالم بوده و فرهنگ  متأثر ازبحث اصلی در اين است آيا قرآن پس  

 نه تنها نپذيرفته بلكه مؤثر بر آن بوده است؟جاهلى عرب را پذيرفته است يا 

زمان نزول قرآن داشته باشيم و در مقدمه ضروری  جاهلیهنگ رنظری به ف ،الزم است قبل از بحث

 را تبيين كنيم.فرهنگ اسالمی  هایخصهلی و شاهای اصو ويژگیاست واژه فرهنگ 

 تعریف فرهنگ

، قصد و آهنگ است و از به معنای كشيدن "هنگ  "ای بيش و به معن "فر "فرهنگ مركب از دو جزء 

 ، هنر و ادب بكار رفته است.نی مانند دانش، خرد معرفت، حرفهفرهيختن اشتقاق يافته كه به معانی گوناگو

 هرگونه و رسوم و آداب هنر، اخالق، باورها، ها، در فرهنگ فارسی اين واژه عبارت است از آگاهی

 خود اجتماعی و فردی زندگی آن، مبنای بر و كند می كسب جامعه در عضويت جهت به انسان كه توانايی

علم، دانش، » عميد فرهنگ را  .آورد جامعه را به ارمغان می پويايی پايه و بخشيده و سعادت تداوم را

عميد حسن، « )ادب، معرفت، تعليم و تربيت، آثار علمی و ادبی يك قوم يا ملت، و به معنی كتاب لغت

 (در نظر گرفته است.1837ص ،يشينپفرهنگ عميد، 

كتابی كه مشتمل بر لغات  -4عقل  -3ادب  -2دانش  -1شش معنی دارد »گويند: فرهنگ برخی می

حسن انجو شيرازی، ميرجمال الدين، فرهنگ « )شاخ درخت -6نام مادر كيكاووس  -5پارسی باشد 

؛ در برهان قاطع عالوه بر اين (1098، ص1، ج1357جهانگيری، مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد، دوم، 
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خلف تبريزی محمد حسين، به عنوان معنای كار بيان شده است )« بزرگی، سنجيدگی و كاريز آب»معانی 

 (.1481،ص3، ج1376 ،برهان قاطع، تهران، سپهر، هشتم

، تيز هوشی و مهارت است و به معنی ی پيروزیبه معن "الثقافه  "معادل اين واژه در ادبيات عرب 

 رود. تعداد، فراگيری علوم وصنايع و ادبيات بكار میاس

به معنای پروردن  "در زبان التين فرهنگ برگرفته از ) كالچر( است و نخستين كاربرد اين مفهوم عمدتا

وبه فرهيختگی ذهن  و مراقبت از چيزی مثل گياهان وجانوران بوده و به تدريج از اين حوزه فراتر رفته

 .بكار رفته است

شناس فرانسوی ژاك برگ می گويد واژه فرهنگ معنی وسيعی دارد كه به اسارت در نمی آيد  جامعه

مانند عرفان كه ابعادی دارد كه هر چه به آن نزديكتر می شويم دور تر خواهيم شد در يك تعريف ساده از 

ادی و توان گفت در واقع ماهيت، هويت و موجوديت يك ملت و آنچه مجموعه دارايی های مفرهنگ می

عه پيچيده ای از معلومات معنوی يك ملت محسوب می شود، را فرهنگ گويند. پس فرهنگ مجمو

هر آنچه اعم از دين، ، عادات و قابليت های انسانهاست. لذا معتقدات، هنرها، اخالق، قوانين، آداب ورسوم

را تشكيل دهد چه توجه  نحوی با جامعة در ارتباط بوده و هويت آن باور، سنت، توسعة فناوری و... كه به

 صرف به بعد جسمی داشته باشد يا بعد روحی و يا تركيبی از اين دو، فرهنگ گويند.

 های فرهنگ اسالمی. ویژگی

به برخی از گردد. متمايز می هافرهنگدارای ويژگی های متعددی است كه از ديگر  فرهنگ اسالمی

 . يشودها اشاره مويژگیاين 

باشد. اهلل آن واقعيت متعالی است كه همة  اهلل می م، دين تسليم در مقابلدين اسال ؛آفريدگار جهان

گردد؛ زيرا اهلل مبدأ، خالق، حاكم، حافظ  گيرد و همه چيز به او بازمی مراتب ديگر واقعيت از او نشأت می

اصلی و است. به همين دليل حقيقت « احد»كند كه اهلل  و غايت هستی است. اسالم بر اين واقعيت تأكيد می

نهفته است كه از جمله به معنای تصديق وحدانيت اهلل است « االاهلل الاله»مركزی اسالم در شهادت دادن به 
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گونه شبيه و شريكی برای او وجود ندارد. اين اعتقاد به حدی در اسالم اصلی و اساسی است  و اينكه هيچ

 .نخواهد گذشت «شرك»گناهان  هرگناهی را مورد بخشش قرار دهد، ازكه خداوند 

 (13 )لقمان/وَإِْذا قَالَ لُقامَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَیَّ لَا تُشارِْكْ بِْاللَّهِ إِْنَّ الشِّراكَ لَظُلامٌ عَظِیمٌ 

گفت: پسرم چیزى را همتاى  -كرد در حالى كه او را موعظه مى-هنگامى را كه لقمان به فرزندش 

 ى است.خدا قرار مده كه شرك، ظلم بزرگ

) إِْثامًا عَظِیمًا إِْنَّ اللّهَ لَ يَغافِرُ أَن يُشارَكَ بِْهِ وَيَغافِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشارِْكْ بِْاللّهِ فَقَدِ افاتَرَى 

 (48 نساء/

بخشد. و آن كسى كه براى  تر از آن را براى هر كس مى بخشد و پايین خداوند )هرگز( شرك را نمى

 كى قرار دهد، گناه بزرگى مرتكب شده است.خدا، شري

لً بَعِیدًا إِْنَّ اللّهَ لَ يَغافِرُ أَن يُشارَكَ بِْهِ وَيَغافِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشارِْكْ بِْاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَالَ

 (116 )نساء/

آمرزد. و هر كس  واهد مىآمرزد؛ )ولى( كمتر از آن را براى هر كس بخ خداوند، شرك به او را نمى

 براى خدا همتايى قرار دهد، در گمراهى دورى افتاده است.

 

براساس خداشناسی اسالمی، جهان مخلوق واحد و مستقلی است كه نظم و هماهنگی بر همه  ؛جهان

كند و سير تكاملی دارد و براساس حق و عدالت استوار شده است. به يك معنای  جای آن حكومت می

باشد؛ يعنی خود را تماماً تسليم خدا و مشيت خداوند  می« مسلمان»ن گفت كه كل طبيعت توا ژرف می

 ها بخشيده است. كرده است. همة مخلوقات تابع طبيعتی هستند كه خداوند به آن

نيز در اسالم مفهوم معينی دارد. در اين تفسير، جامعه از وجود انسان سرچشمه « جامعه» ؛جامعه 

محدود به فرد وجود آمده است و به همين دليل، جامعه اسالمی نه  ها به و سعادت انسانگرفته و برای رفاه 

ناشی اين جامعه از بندگی خداوند  یسو يك .اجتماعی )اصالت جامعه(محدود به )اصالت فرد( و نه  است
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ين تر و اين دو قطب مهمرسد آن می پيوندهای صميمانة اخوت ميان همة اعضاشده و روی ديگر آن به 

 .شود وجه يك جامعة اسالمی واقعی است و تار و پود ساختار اجتماعی بر گرد همين دو قطب تنيده می

خداوند بر روی زمين و عبد اوست. اين دو وجه « خليفة»در نگرش اسالمی، انسان كارگزار  ؛انسان 

يد مطيع خداوند و خداوند با« عبد»سازد. انسان در مقام  با هم، فطرت يا طبيعت بنيادی انسان را می

مشيت او باشد و برای زندگی خويش و نحوة تحقق بخشيدن به خواست خداوند از او هدايت و دستور 

بگيرد. اما در مقام كارگزاری يا خالفت خداوند بر روی زمين بايد فعال باشد؛ زيرا كه كليه اسرار آفرينش 

به او تعليم  به نحو فعليت و يا قوه همه چيزبه دست او سپرده شده و راه كشف حقايق و وسيله دستيابی به 

در كمال خود  و آزاد و مختار آفريده شده استنسبتا انسان در كسب كمال بنابراين  داده شده است.

 تواند از آن منحرف شود. تواند راه راست را برود و هم می بلكه موجودی است كه هم می نيستمجبور 

ای از حكمت خداوند هستند،  مخلوق خداوند و بازتاب جنبه ، از آن جهت كهرو همة مخلوقات ازاين

ترين  كنندة حكمت الهی و به كامل از آنجايی كه انسان به بهترين وجه منعكس بنابراينباشند.  شريف می

باشد كه در مركز يا  وجه مظهر صفات الهی اوست، اشرف همة مخلوقات است. انسان تنها موجودی می

روست كه تنها او خليفة خداوند است. انسان قدرت دارد كه بر همة  د و ازهمينكانون اين جهان قرار دار

اسالم،  مخلوقات ديگر سلطه پيدا كند، اما مسئوليت نيز دارد كه از همة اين مخلوقات مراقبت نمايد.

روابط شخص با »، «روابط فرد با ديگران»خود، همة قوانين از جمله « شناسی انسان»براساس همين 

 تنظيم نموده است.« روابط همگی را با جهان»، و «جامعه

اسالم بيش از هر چيز بر حفظ بنيان اين قطب اجتماعی، يعنی خانواده، تأكيد كرده است.  ؛خانواده 

 تری را كه شامل وسيع مفهومبلكه شود ترين واحد اجتماعی نمیمحدود به كوچكخانواده در اسالم، البته 

 .گيرد دربرمی است، ها و حتی عمه، خاله، عمو، دايی و اوالد ا و مادربزرگه پدربزرگ همه ارحام اعم از

 افزايد.گذشت و ... در اسالم بر استحكام اين واحد اجتماعی میصلة ارحام،  ،تأكيد بر ازدواج

قدر تقديس  دارد. اين مفهوم در اسالم آن« كار»اسالم تفسير مخصوص خود را نسبت به مفهوم  ؛كار

گاه  اين دستی است كه آتش جهنم هيچ»يامبر دست كارگری را بلند كرده و فرموده است: شده است كه پ



72 
 

دنيا و »اسالم، . در نگاه دارند سوزاند؛ اين دستی است كه خدا و رسولش آن را دوست می آن را نمی

دهد كه  مكمل يكديگرند. قرآن به پيروان خود اجازه نمیدو ايند بلكه گيرن در مقابل هم قرار نمی« آخرت

 . (77)قصص/ «وَلَا تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنایَا »بهرة خود را از دنيا فراموش كنند: 

من از مردى كه در طلب دنيا كسل است در خشم هستم، زيرا هر كه : فرمايدمیالسالم  باقر عليهامام 

جُلَ اَو اُبْغِضُ لِلرَّجُلِ اَنْ يَكُونَ اِنّى الَُبْغِضُ الرَّ» تر است  در امور دنيوى كسل باشد در امور آخروى كسل

ـ  12وسايل الشيعه ـ جلد ) «كَساْلنا عَنْ اَمْرِ دُنْياهُ، وَ مَنْ كَسِلَ عَنْ اَمْرِ دُنْياهُ فَهُوَ عَنْ اَمْرِ آخِرَتِهِ اَكْسَلُ 

بيكار در خشم  خداوند عزّ و جلّ از بنده پر خواب و: فرمايد السالم می الكاظم عليه امام( و  37صفحه 

. در اسالم ( 36ـ صفحه  12وسايل الشيعه ـ جلد ) «عزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ الْعَبْدَ النَّوّامَ الْفارِغَ    اِنَّ اللّه» است. 

هدف انسان و غايت آمال او معرفی نكرده را به هيچ عنوان استفاده از لذات مادی نفی نشده است ولی آن 

كند كه دنيا مزرعه و كشتزار آخرت زهدگرايی و گوشه نشينی اعالم می است. فرهنگ ضمن رد رهبانيت,

دهد به  ، دانسته و اجازه نمی«جسمی و روحی»ای از تمايالت  اسالم، انسان را مجموعه. بنابراين است

از من نيست كسی كه از زنان كناره گيرد و به »ها لطمه وارد شود. پيامبر فرموده است:  يك از آن هيچ

 «نشينی اختيار كند. ياضت گوشت نخورد و گوشهعنوان ر

 به معنایتعاليم اقتصادی اسالم همواره با اخالق پيوند داشته و بيش از هر چيز بر عدالت  اقتصاد؛

ممانعت از انباشت بيش از حد ثروت به زيان طبقه يا گروهی خاص، عدالت در ايجاد رابطه ميان ثروت و 

سوءاستفاده نكردن از آن مبتنی است. تعاليم اقتصادی نيز و درآمد و  كار، عدالت در استفاده از سرمايه

ترين  اولين و مهم. پس استوار استپذيرش سه نوع مالكيت )خصوصی، تعاونی و انفال( اسالم بر اصل 

تواند از  انسان به دليل اينكه خليفة خداوند بر روی زمين است، می كه اين است« مالكيت»اصل درباب 

صوصی برخوردار باشد و هيچ حكومت يا گروه اجتماعی جز در موارد خاص و آن هم حق مالكيت خ

 .انسان سلب كندتواند آن را از  براساس تعاليم شريعت، نمی

 26خداوند متعال در سوره ص آيه سياست اسالمی بر اساس اجرای عدالت در جامعه است.  سیاست؛

رار داديم؛ پس در ميان مردم بحق داورى كن، و از هواى فرمايند: اى داوود! ما تو را خليفه در زمين قمی
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نفس پيروى مكن كه تو را از راه خدا منحرف سازد؛ كسانى كه از راه خدا گمراه شوند، عذاب شديدى 

بِْالاحَقِّ يَا دَاوُودُ إِْنَّا جَعَلانَاكَ خَلِیفَةً فِی الاأَرْضِْ فَاحْكُم بَیْنَ النَّاسِْ . )بخاطر فراموش كردن روز حساب دارند

 بِْمَا نَسُوا يَوْمَ وَلَا تَتَّبِْعِْ الاهَوَى فَیُضِلَّكَ عَن سَبِْیلِْ اللَّهِ إِْنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِْیلِْ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

ل ؤليت دارد و هم در برابر خداوند متعال مسؤهم در قبال جامعه مسبنابراين حاكم اسالمی ( الاحِسَابِْ

و اين  .بنابراين مجری قدرت سياسی بايد خودش را در موقعيت حق ببيند تا بتواند به حق عمل كند است.

كامال از قدرت سياسی در تمدن های ديگر را قدرت سياسی در فرهنگ و تمدن اسالمی همان است كه 

ی تامين منافع به زور و بهره گيری از احساسات مردم و برا غالباقدرت سياسی چه اينكه  .سازدمتمايز مي

بر اساس خدمت به جامعه  حاكمان در اسالمحاكميت  اما باشد.مادی و حفظ و حراست آن منافع می

زور و قدرت سياسی جای خود را به تقوا, عدالت, برابری, شجاعت, در اين باور است نه سلطه بر آنها, 

به خدا قسم اگر هفت : فرمايدامام علی در اين باره می الهی است.تكليف انجام محوريت  باسعه صدر 

اى  اقليم را با آنچه در زير آسمانهاست به من دهند براى اينكه خدا را به گرفتن پوست جوى از مورچه

اى در دهان ملخى نزد من خوارتر و  نافرمانى كنم، هرگز نخواهم كرد و اين دنياى شما از برگ جويده

 تر است. ارزش بى

هاى ناپايدار چه كار؟ از سستى خرد و عقل و از لغزشهاى قبيح، به  لذتهاى فناپذير و  على را با نعمت

 جوييم. بريم و از او يارى مى خدا پناه مى

فِی نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِيرَةٍ مَا    لَوْ أُعْطِيتُ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفاْلَكِهَا، عَلَى أَنْ أَعْصِيَاللّه   وَاللّه

فْنَى، وَلَذَّةٍ الَ تَبْقَى ! نَعُوذُ فَعَلْتُهُ، وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِی لَأَهْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فِی فَمِ جَرَادَةٍ تَقْضَمُهَا. مَا لِعَلِیٍّ وَلِنَعِيمٍ يَ

 (224ه خطب)نهج البالغه،  «.مِنْ سُبَاتِ الْعَقْلِ، وَقُبْحِ الزَّلَلِ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ   بِاللّه

ترين و اصل عدالت از مهم آرمان اسالم است عدالتتوان گفت كه تحقق بنابر اين به صراحت می

 اصول اسالمی است و مقياس سنجش دنيا و آخرت در همه اركان كلی و جزئی ميباشد.

 قابل انكار نيست.  اسالمی جامعيت فرهنگ جاودانگی؛ -



74 
 

 يگانگى به اعتقاد و خداشناسى بر را سعادت بشر ى برنامه قرآن يابيم مى در قرآن به اجمالى نگاهى با

 قرار اعصار تمام در مستقيم خطاب مورد را او خود، خلق هدايت براى نيز خدا است، نهاده بنا خدا

 آنها بر مبتنى اعتقادات ساير و معاد و امامت نبوت، عدل، توحيد، از اعم اسالمى، عقايد اصول دهد، مى

 پسنديده، احكام و نيز عوالم متعدد مانند لوح، عرش و نيز تبيين اخالق شتگان،فر قدر، و قضا مانند

 تحقق براى كتاب است. پس اين داده اختصاص خود به را آيات حجم بيشترين ،.عملى،.. قوانين و شرعى

 خويش رسالت و هدف راستاى ديگر در های مقدسبه خودی خود و در مقايسه با كتاب هدف اين

 تطبيق با بشر كه اى گونه به داده، قرار بشر اختيار تر درتر و جامعكامل را الزم معارف ى همه كلى رئوس

 به رسيدن براى را نياز مورد هاىرهنمون و معارف ى همه بتواند مند نظام صورت به كلى، اصول آن

 آورد. دست به خويش سعادت

عملی بر پايه سه اصل مهم  وحدت؛ ويكپارچگی گروههای مختلف اسالمی اعم از مذاهب فكری و

توحيد، نبوت نبی مكرم و ايمان به آخرت قابل توجه است. امر مهمی كه با هجمه های گسترده اجانب 

صدا بوده و تشتت تفرقه افكن هرگز از هم نگسسته است و بطوری كه در حوادث مهم همه مسلمانان يك

 گذارند. های قومی، عقيدتی و مذهبی را كنار می

 اسالمی فرهنگ لیمتعا منبع

 اليزال منبع دو اين به مسلمانان همة. باشند می اسالمی فرهنگ توأمان سرچشمه و منبع سنت قرآن و

 آيد می پيش برايشان كه خاصی احوال و اوضاع بر خداوند مشيت مطابق را تعاليم اين و دارند ايمان

 .كنند می اعمال

 كلمات كه حروفی و اصوات الفاظ، معانی،. است همه اسالم مقدس و مركزی كانون قرآن قرآن؛ ــ1

 است چرا كه مقدس مسلمانان نظر از همه و همه كتاب، اين كالبد باالخره و شده نوشته آن با كتاب اين

 .است خداوند كالم كتاب اين كلمة به كلمه
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 ،نيست معلوم ها آن تدوين و آوری جمع نحوة كه مقدس ديگر كتب همه اين كتاب آسمانی برخالف

تمام نيازهايی است كه بشر جامع و  ءقرآن تبيان كل شیبنابراين . است شده نازل تاريخ ديدرس در كامالً

 بدان نخواهد رسيد. ،دنيوی با عقل محجوب در آرزوها و اميال زندگانی دنيوی

 امكان تغییر ندارد. در اينجاكه خداوند است  ثابت و اساسی مقررات مراد از سنّت خدا سنّت؛ ــ2

 اسالم ترديد پيامبربیاي پیوسته در زندگی پیامبر است. ، به معناي طريقه و سیره مستمر و رويهسنّت

 دارد را بدان دستيابی قابليت بشری مقام كه كماالتی و فضايل همة خداوند اسوه بشری است كه ترين كامل

 شده تلقی بشری زندگی كامل سرمشق مسلمانان برای او همواره بنابراين زندگی .است كرده وی ارزانی به

 برای پيامبر الگويی زندگی از اند خواسته می اينكه خاطر به دقيقاً مسلمانان، درپی پی های نسل. است

 .اند كرده بررسی و مطالعه بارها و بارها انتها تا ابتدا از را ايشان زندگی كنند، اتخاذ خود هدايت

كرد و بعد از آن وجود  تفسير می انفرمود و برای آن آيات كتاب خدا را بر مردم تالوت می9رسول خدا

مفسِّر و  و اندو اصحاب برجسته وی به تبيين آيات قرآن و سنت پيامبر پرداختهمبارك، اهل بيت مكرم 

دادند و از جزئيات دستورات الهی پرده بر  مبيِّن قرآن كريم بودند و حالل و حرام خدا را توضيح می

سخن آنان را بعد از بررسی های موشكافنه و با هدف تشخيص صحيح و  اسالمیانديشمندان  داشتند. می

 دهند.سقيم آن در قالب حديث، روايت، خبر و اثر مورد توجه قرار می

« حديث»بر اين اساس  .ن بوده استانابنابراين احاديث به عنوان مفسّر قرآن همواره مورد توجّه مسلم

ای برای  و برخالف ايده كسانی كه تالش گسترده داراستای  جايگاه ويژهدر كنار قرآن و به عنوان مفسّر آن، 

 است. مقابله با رواج آن نمودند، گسترش مضاعفی يافت

ورزيد تا آيات قرآن كريم از گزند تفاسير  همواره به حفظ فرمايشاتش تاكيد میرسول مكرم

ساند كه بوسيله آن سنّتی اقامه و كسی كه يك روايت به امت من بر فرمود:وی می ساختگی مصون بماند.

 .بدعتی از بين رود، بهشت بر او واجب است

 (.152، ص2بحار األنوار، ج)مَنْ اَدّی اِلی اُمَّتی حَديثاً يُقامُ بِه سُنَّةً اَوْ يَثْلُمُ بِهِ بِدْعَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ. 
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 فرمايد:نيز می 7باقراند. امام ين كردهائمه طاهرين نيز به اين مهم پرداخته و جايگاه واالی حديث را تبي

 .يك حديث كه از انسانی راستگو اخذ كنی، از دنيا و آنچه در آنست برای تو بهتر است

 (145، ص2بحار األنوار، ج)لَحَديثٌ واحِدٌ تَأْخُذُهُ عَنْ صادِقٍ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيا وَ ما فيها. 

كه حافظ احاديث  ويانارجاع به را، در زمان غيبتدر حديثی از امام صادقنيز ریكامام عس

ند: از فقيهان آنكه اهفرموددين بوده و از هوای نفس پرهيز و از دستورات امامان پيروی كنند، را مطرح 

باشد، از هواهای نفسانی خود پرهيز و مطيع امر موالی خود  مواظب نفس خويش و حافظ دينش می

 .يت كننداست، ديگر مردم بايست از او تبع

 1 .حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ  فْسِهِلِنَ صَائِناًفَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ 

پاسخ سؤال از شبهات و مشكالتی كه در عصر  در عجل اهلل فی فرجه در توقيع شريف امام زماناين مهم 

آيد به راويان احاديث ما رجوع  در حوادثی كه پيش میاند: امام فرموده .شود آمده است ت ايجاد میغيب

 .كنيد، آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدا هستم

 2 .فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ الْوَاقِعَةُ  الْحَوَادِثُوَ أَمَّا 

 فرهنگ جاهلی

 وقار خالف ،«علم» برابر در از قبيل جهل معنا چند دارای كه است «جهل» از برگرفته جاهليت، واژه

-و نيز بی خردی است. اين واژه در اصطالح به فرهنگ عرب قبل و حين بعثت پيامبر اطالق می وطمأنينه

 «حكم و تبرج ه،حمي، ظن» واژگان اليه مضاف كه رفته كار به قرآن در بار چهار«  الجاهليه» كلمه شود.

 . است شده

                                                           

 .257، ص1تفسير البرهان، ج - 1

 .140، ص27، جوسائل الشيعه - 2
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 ظن جاهلی

فُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِْاللّهِ غَیْرَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَیْكُم مِّن بَعْدِ الاغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغاشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتاهُمْ أَن

ونَ ةِْ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ األَمْرِْ مِن شَیْءٍ قُلا إِْنَّ األَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخافُونَ فِی أَنفُسِهِْم مَّا لَ يُبْدُالاحَقِّ ظَنَّ الاجَاهِلِیَّ

ذِينَ كُتِبَ عَلَیْهِْمُ الاقَتالُ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ األَمْرِْ شَیْءٌ مَّا قُتِلانَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِی بُیُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّ

آل عمران، ) .دُورإِْلَى مَضَاجِْعِهِْمْ وَلِیَبْتَلِیَ اللّهُ مَا فِی صُدُورِْكُمْ وَلِیُمَحَّصَ مَا فِی قُلُوبِْكُمْ وَاللّهُ عَلِیمٌ بِْذَاتِ الصُّ

154) 

بكى بود كه )در ِْسپس بدنبال اين غم و اندوه، آرامشى بر شما فرستاد. اين آرامش، بصورت خواب س

شب بعد از حادثه احد،( گروهى از شما را فرا گرفت؛ اماگروه ديگرى در فكر جان خويش بودند؛ )و 

درباره خدا  -همچون گمانهاى دوران جاهلیت-خواب به چشمانشان نرفت.( آنها گمانهاى نادرستى 

كارها )و پیروزيها( به دست همه »بگو: « شود؟! آيا چیزى از پیروزى نصیب ما مى»گفتند:  داشتند؛ و مى

اگر ما »گويند:  سازند؛ مى دارند كه براى تو آشكار نمى آنها در دل خود، چیزى را پنهان مى« خداست!

هاى خود بوديد، آنهايى  اگر هم در خانه»بگو: « شديم! سهمى از پیروزى داشتیم، در اين جا كشته نمى

آمدند )و آنها را به قتل  هاى خود، بیرون مى ى آرامگاهشدن بر آنها مقرر شده بود، قطعاً به سو كه كشته

هايتان پنهان داريد، بیازمايد؛ و آنچه را  رساندند(. و اينها براى اين است كه خداوند، آنچه در سینه مى

 "هاست، با خبر است. در دلهاى شما )از ايمان( است، خالص گرداند؛ و خداوند از آنچه در درون سینه

 مذكور جمعيت. كندمی اشاره كردند، فرار احد جنگ در كه مسلمانان از گروهی توضعي به آيه اين

 اسالم گرامی رسول نزد شده، پشيمان خويش اقدام اين از كه كسانی: شدند دسته دو جنگ از پس

 فكر به فقط كه ديگر گروهی و كرد، اعطا ايشان به را امنيت و آرامش خداوند دليل همين به و بازگشتند

 .بردند ياد از را چيز همه و افتادند جانشان

 تبرج جاهلی

 (51... )طه، وَقَرانَ فِی بُیُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الاجَاهِلِیَّةِْ الاأُولَى  

 ...هاى خود بمانید، و همچون دوران جاهلیّت نخستین )در میان مردم( ظاهر نشويد و در خانه
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 و است مشهود و معلوم دور از كه برج چون ديگران؛ بر نماياندن و آراستن و آرايی خود يعنی تبرّج 

 و است زشت كاری اين بنماياندكه اجنبی مردان برای را خود زينت زن كه است معنا اين به اينجا در

  .زنان آمدن بيرون خانه از آراسته و آراستن خويشتن

 حمیت جاهلی

الاحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ الاجَاهِلِیَّةِْ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِینَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الامُؤامِنِینَ  إِْذا جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِی قُلُوبِْهِْمُ

 (26)فتح،  .وَأَلازَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقاوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِْهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِْكُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا

را كه كافران در دلهاى خود خشم و نخوت جاهلیّت داشتند؛ و )در  )به خاطر بیاوريد( هنگامى 

مقابل،( خداوند آرامش و سكینه خود را بر فرستاده خويش و مؤمنان نازل فرمود و آنها را به حقیقت 

 "تر و اهل آن بودند؛ و خداوند به همه چیز دانا است. تقوا ملزم ساخت، و آنان از هر كس شايسته

. است شده تعبير جاهلی حميت به آن از كه است دوران آن در جاهليت از ديگری مشخصه آيه بيانگر

 آرامشی ذكر به مقابل در و كرده اشاره حديبيه صلح از پس كافران جاهالنه عصبيت و خشم به آيه اين

 و آرامش با ضديت در توانمی را جاهلی حميت اساس اين بر. است شده مؤمنان حال شامل كه پرداخته

 . دانست نهطمأني

 حکم جاهلی

 (50مائده، ) .أَفَحُكامَ الاجَاهِلِیَّةِْ يَبْغُونَ وَمَنا أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكامًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

خواهند؟! و چه كسى بهتر از خدا، براى قومى كه اهل يقین  آيا آنها حكم جاهلیّت را )از تو( مى

 كند؟! هستند، حكم مى

 كردن حكم و حقايق پوشاندن. است دانسته اهلل حكم مقابل در را جاهليت كمح فوق، آيه در خداوند

 حكم و ظلمانی حجاب به بازگشت معنای به باشد، روشن و واضح حقيقت كه شرايطی باطل در بنياد بر

 جاهلی است.
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 مولفه های جاهلیت اولی

 چند شاخصه مهم فرهنگ جاهلی:

 شرک و بت هاي جاهليت

 ابراهيم حضرت دين پيرو جاهلی از عرب كمی عده. بودند گوناگونی مذاهب و ها آيين اكثريت دارای

 بودند نشين بيابان آنان اكثر بودند، پرست بت مردم از زيادی بخش شدند ومی ناميده حنفاء كه بودند،( ع)

-می خرما و چوب سنگ، از كه هايی بت. بودند آورده خود با نيز را خود بتهای شهرها در سكونت با و

 برای هايی زيارتگاه خود، زندگی محل در برخی. بردندمی خود با مسافرت هنگام به گاهی و ساختند

 در. شدمی بتها زيارتگاه حج مراسم هنگام در كه بود ها مكان اين از يكی نيز كعبه. كردند-می درست بتها

 هبل و الت مانند آنها گبزر بتهای از و است شده مردم پرستی بت و شرك به فراوانی اشارات كريم قرآن

 به پاسخ در اقوام كه كرد پيدا زيادی داليل توانمی پرستی بت برای. است برده نام منات، و عزی و

 . باشد جهل آن اصلی علت شايد اما گفتند،می پيامبران

 به تقرب برای و دانسته هستی فيض واسطه را بتها ولی داشتند اعتقاد( اهلل) خداوند به آنها هرچند

 پرستيدند. قرآن كريم اعتقاد باطل آنان را چنين بيان كرده است:می بت خداوند

اللَّهِ زُلافَى إِْنَّ اللَّهَ  أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الاخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِیَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِْلَّا لِیُقَرِّبُونَا إِْلَى

 (3زمر، ) .هُمْ فِیهِ يَخاتَلِفُونَ إِْنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنا هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ يَحْكُمُ بَیْنَهُمْ فِی مَا

آگاه باشید كه دين خالص از آن خداست، و آنها كه غیر خدا را اولیاى خود قرار دادند و دلیلشان اين 

خداوند روز قیامت میان ، «پرستیم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند اينها را نمى»بود كه: 

كننده است هرگز  كند؛ خداوند آن كس را كه دروغگو و كفران آنان در آنچه اختالف داشتند داورى مى

 .كند هدايت نمى

 شریعت و قوانين خرافی

 است: كرده اشاره خرافی احكام اين از قسمتی به انعام سوره در كريم قرآن

رٌ لَّ يَطاعَمُهَا إِْلَّ مَن نّشَاء بِْزَعْمِهِْمْ وَأَناعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَناعَامٌ لَّ يَذاكُرُونَ وَقَالُواا هَذِهِ أَناعَامٌ وَحَراثٌ حِجْ

 (139و138انعام، ) .اسْمَ اللّهِ عَلَیْهَا افاتِرَاء عَلَیْهِ سَیَجْزِْيهِْم بِْمَا كَانُواا يَفاتَرُونَ
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كه مخصوص بتهاست، براى همه( ممنوع است؛ و جز اين قسمت از چهارپايان و زراعت )»و گفتند:  

نبايد از آن بخورند! و )اينها( چهارپايانى است كه سوارشدن بر  -به گمان آنها-كسانى كه ما بخواهیم 

بردند، و به  و )نیز( چهارپايانى )بود( كه )هنگام ذبح،( نام خدا را بر آن نمى« آنها )بر ما( حرام شده است!

بزودى )خدا( كیفر افتراهاى آنها «( اين احكام، همه از ناحیه اوست.»گفتند:  ؛ )و مىبستند خدا دروغ مى

 "دهد! را مى

 فرمايد:می چنين هم

 .رُونَ عَلَى اللّهِ تَفاتَقُلا أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلاتُم مِّناهُ حَرَامًا وَحَالَلً قُلا آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ

 (59يونس، )

ايد، كه بعضى از آن را حالل، و بعضى را  بگو: آيا روزيهايى را كه خداوند بر شما نازل كرده ديده

بنديد )و از پیش خود، حالل و آيا خداوند به شما اجازه داده، يا بر خدا افترا مى»بگو: ايد؟ حرام نموده

 كنید؟ حرام مى

 حكمی هر در كه شودمی استفاده انداخته خدا به افتراء و خدا ذنا بين را ترديد اينكه و شريفه آيه از

 و حرام حيوانات از بعضی كه شده رسم مشركان بين فعال كه حكمی اين پس باشد، ميان در خدا بايد

 توانمی ابتدائی نظر در يعنی نيست، چنين كه حالی در داشته خدايی منشأ يك البد حالل شده بعضی

 عادت يا و مجتمع طبيعت كه هست مردم بين در داير های سنت از بسياری زيرا نيست، اينطور كه گفت

 است. بوده آنها ديگر منشأ عوامل يا و قومی

 تشريع به كه ندارد را آن حق خلق از احدی و است تعالی خدای به مختص حكم كريم قرآن نظر از

يوسف،  ()إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ). دبساز رسمی و موثر انسانی جامعه ميان در را آن جسته مبادرت حكمی

 كمال و هدف سوی به انسان حركت همسوی و خلقت نظام با هماهنگ فطرت، با منطبق خدا حكم(40

 سبحان خدای به بودند داده رواج خود بين در و نهاده بدعت كه را احكامی مشركين اين بر اوست عالوه

 فرمايد:می باره اين در كريم قرآن كه چنان هم خداست ماحكا احكام اين گفتندمی و دادندمی نسبت
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لافَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى وَإِْذَا فَعَلُواا فَاحِشَةً قَالُواا وَجَدْنَا عَلَیْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِْهَا قُلا إِْنَّ اللّهَ لَ يَأامُرُ بِْا

 (28اعراف، ) .اللّهِ مَا لَ تَعْلَمُونَ

پدران خود را بر اين عمل يافتیم؛ و خداوند ما را »گويند:  دهند مى كه كار زشتى انجام مىو هنگامى 

دهد! آيا چیزى به خدا نسبت  خداوند )هرگز( به كار زشت فرمان نمى»بگو: « به آن دستور داده است!

 "«دانید؟! دهید كه نمى مى

 فرمايد:می مائده در سوره قرآن همچنين 

ن بَحِیرَةٍ وَلَ سَآئِبَةٍ وَلَ وَصِیلَةٍ وَلَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواا يَفاتَرُونَ عَلَى اللّهِ الاكَذِبَ مَا جَعَلَ اللّهُ مِ

 .وَأَكاثَرُهُمْ لَ يَعْقِلُونَ

قرار نداده است ولى كسانى كه كافر « حام»و « وصیله»و « سائبه»و « بحیره»گونه  خداوند هیچ

 .فهمند بندند؛ و بیشتر آنها نمى مى شدند، بر خدا دروغ

از جمله  به چهار نوع از حیوانات اهلى است كه در زمان جاهلیت، استفاده از آنها را بعللى آيه اشاره

 .دانستند؛ و اين بدعت، در اسالم ممنوع شد. حرام مى بودند فائل آنها احترامی كه برای

 الهی احکام اعمال سليقه در

 فرمايد:می هتوب درسوره كريم قرآن

أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ إِْنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِْ عِندَ اللّهِ اثانَا عَشَرَ شَهْرًا فِی كِتَابِْ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَاألَرْضَ مِناهَا 

 (37و36)توبه،  ....ذَلِكَ الدِّينُ الاقَیِّمُ فَالَ تَظالِمُواا فِیهِْنَّ أَنفُسَكُمْ 

د خداوند در كتاب الهى، از آن روز كه آسمانها و زمین را آفريده، دوازده ماه است؛ ها نز تعداد ماه

باشد.( اين، آيین ثابت و پابرجا)ى الهى(  كه چهار ماه از آن، ماه حرام است؛ )و جنگ در آن ممنوع مى

 ...ها به خود ستم نكنید )و از هرگونه خونريزى بپرهیزيد(  است! بنابر اين، در اين ماه

  گرد.میحرام  سال ديگر آن راشمرد و حالل میب گاهی ماه حرام را از سال عر
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 جاهليت در خانواده و زن

 فقط را او يعنی انسان، و حيوانات ميان متوسط دانستندمی موجودی را زن مردها اسالم آمدن از پيش

 پنداشتندمی مصيبتی دخو برای را شدن دار دختر و دانستندمی خدمتكاری و نسل پيدايش برای ایوسيله

 بود. شايع دختركشی رسم و

 دارد. از جمله: اشاره دختر از جاهلی عرب نفرت متعددی از قرآن به آيات

 يَتَوَارَى مِنَ الاقَوْمِْ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِْهِ أَيُمْسِكُهُ ،وَإِْذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِْاألُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِیمٌ

 (59و58نحل، ) .عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِی التُّرَابِْ أَلَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

ناراحتى(  شدتدر حالى كه هرگاه به يكى از آنها بشارت دهند دختر نصیب تو شده، صورتش )از 

له خود بخاطر بشارت بدى كه به او داده شده، از قوم و قبی گردد؛ شود؛ و به شدّت خشمگین مى سیاه مى

داند( آيا او را با قبول ننگ نگهدارد، يا در خاك پنهانش كند؟! چه بد حكم  گردد؛ )و نمى متوارى مى

 .كنند مى

 نشان خوب را زنان وضع خصوص به اسالم از قبل را عرب جاهليت اجتماع وضع نيز زير شريفه آيه

 :فرمايدمی دهد،می

مِنَاتُ يُبَايِْعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشارِْكانَ بِْاللَّهِ شَیْئًا وَلَا يَسْرِْقانَ وَلَا يَزانِینَ وَلَا يَا أَيُّهَا النَّبِْیُّ إِْذَا جَاءكَ الامُؤا

وَاسْتَغافِرا  مَعْرُوفٍ فَبَايِْعْهُنَّ يَقاتُلانَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأاتِینَ بِْبُهْتَانٍ يَفاتَرِْينَهُ بَیْنَ أَيْدِيهِْنَّ وَأَرْجُلِهِْنَّ وَلَا يَعْصِینَكَ فِی

 (12ممتحنه، ).لَهُنَّ اللَّهَ إِْنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ

اى پیامبر! هنگامى كه زنان مؤمن نزد تو آيند و با تو بیعت كنند كه چیزى را شريك خدا قرار 

ندهند، دزدى و زنا نكنند، فرزندان خود را نكشند، تهمت و افترايى پیش دست و پاى خود نیاورند و در 

اى مخالفت فرمان تو نكنند، با آنها بیعت كن و براى آنان از درگاه خداوند آمرزش  چ كار شايستههی

 بطلب كه خداوند آمرزنده و مهربان است!

 غارت، دزدی و ربا مشخصه های اصلی اقتصاد جاهليت 

 هك انحرافی های روش سبب به نيز اقتصادی و مادی وضع لحاظ از بعثت از پيش عرب جاهلی جامعه

 نداشته خوبی وضع داشت، العرب جزيرة كه خاصی جغرافيايی وضع سبب به همچنين و بود كرده انتخاب
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دقت در آيات ذيل مفهم اين مهم است كه گناهانی مانند خوردن اموال غير و ايتام و نيز ربا در . است

 جامعه جاهلی رواج داشته است. 

اا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِْالابَاطِلِْ إِْلَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَ تَقاتُلُواا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواا لَ تَأاكُلُو

 (29 )نساء .أَنفُسَكُمْ إِْنَّ اللّهَ كَانَ بِْكُمْ رَحِیمًا

ايد! اموال يكديگر را به باطل )و از طرق نامشروع( نخوريد مگر اينكه  اى كسانى كه ايمان آورده

 تجارتى با رضايت شما انجام گیرد. و خودكشى نكنید! خداوند نسبت به شما مهربان است.

 .لِكُمْ إِْنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِْیرًاوَآتُواا الایَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَ تَتَبَدَّلُواا الاخَبِْیثَ بِْالطَّیِّبِْ وَلَ تَأاكُلُواا أَمْوَالَهُمْ إِْلَى أَمْوَا

 (2 )نساء

ال يتیمان را )هنگامى كه به حد رشد رسیدند( به آنها بدهید! و اموال بد )خود( را، با اموال و امو

خوب )آنها( عوض نكنید! و اموال آنان را همراه اموال خودتان )با مخلوط كردن يا تبديل نمودن( 

 نخوريد، زيرا اين گناه بزرگى است!

 (130 )آل عمران .الرِّبَا أَضاعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفالِحُونَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواا لَ تَأاكُلُواا 

ايد! ربا )و سود پول( را چند برابر نخوريد! از خدا بپرهیزيد، تا رستگار  اى كسانى كه ايمان آورده

 .شويد

 كه آنجا كندمی اشاره نيز آنها معيشت و اقتصادی بد وضع به جاهلی جامعه توصيف در( ع) امام علی

 تا فرمود، مبعوث جهانيان دهنده برای هشدار را( ص) محمد حضرت اسالم، پيامبر خداوند: »فرمايدمی

 ها خانه بدترين در و داشته، را دين بدترين عرب، ملت شما كه آنگاه باشد، الهی وحی پاسدار و امين

 برديد،می سر به شنوايی فاقد خطرناك سمی مارهای و خشن های سنگ غارها، ميان كرديد،می زندگی

 و ريختيدمی حق و نا به را يكديگر خون خورديد،می ناگوار غذاهای و نوشيديد،می آلوده های آب

و نيز آيات متعدد نهی از  سخنان اين از (26، خطبه «نهج البالغه) ...«بريديدمی را خويشاوندی پيوندهای

 از جاهليت عصر در عرب كه گرددمی روشن خوبی از رباخواری بهخوردن مال ديگران و لزوم پرهيز 

 زيسته است.در چه وضعی می اقتصادی لحاظ
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 تاثر یا تأثیر پذیری اسالم

های فرهنگ جاهلی بعد از تعريف اجمالی از فرهنگ و شاخصه های فرهنگ اسالمی و نيز ويژگی

 الزم است به بررسی دو نظريه ذيل پرداخته شود.

 انفعالی ایرابطهو وجود  قرآن از فرهنگ زمانهی تأثيرپذير -

 آنعناصر مثبت فرهنگ و طرد عناصر منفی پذيرش  -

كند كه قرآن متاثر از ين شبهه را ايجاد میا برای نظريه اول: نشانه های زيادی در قرآن وجود دارد كه

 فرهنگ زمانه است. برخی از اين نشانه ها عبارت است از:

ر قرآن كه فرهنگ متداول عصر بعثت پيامبر است. بهره گيری قرآن از الفاظ تجارت دبازتاب فرهنگ 

 شود.در اين راستا برآوردد میربح، ضرر، تجارت، بيع، شرا، اشترا، كنز، وزن، ترازو و... 

ای است كه اتفاق افتاده و قرآن آن واقعه را قرآن سبب نزول دارند و سبب حادثهآيه  1200بيش از 

 اند. بی شك اين حوادث در نزول قرآن تاثير گذار بودهنمايدتبيين می

. استفاده قرآن از سجع و فاصله همگن آيات با عرب را رعاليت كرده است قرآن آداب ظاهری لغت

 هم نشانه پذيرش اين رويه در قرآن است. 

، (65افات:ص«) الشياطين رؤوس»و تعبيرات موجود در زبان عامه مردم مانند تشبيهات استفاده قرآن از 

اش گويى  )درخت زقوم( ميوه ; طلعهاكانه»نشانه ديگری از اثر پذيری قرآن از زمانه نزول آن است. 

 سرهاى شياطين است.

بهره گيری قرآن از زبان عربی و استفاده از اسماء اشاره و ضماير مذكر، كم توجهی به جنس زن و... 

 ری از اين اثر پذيری است.مانند آنچه در تقسيم ارث بيان شده است، نشانه ديگ

های دخيل در زبان عرب از فارسی و غير آن و نيز واژه های عربی قبائل عربی ديگر غير وجود واژه

 تواند دليل اثر پذيری قرآن باشد.از لهجه قريش نيز می

و توصيفات بهشت و  (عين)، اذالق بصر حورالعين ،سحر، شيطان، مجنون، جنوجود مفاهيمی چون 

 همين راستا قابل ارزيابی است جهنم در
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 ای از زبان و فرهنگ جامعه است.قرآن ميفرمايد بلسان قومه و لسان مجموعه

كلم الناس على »گفتند.  به اندازه ظرفيت علمى وعقالنى مخاطب سخن مىالسالم  عليهم پيامبران الهى

 اند.گفته پس الزاما شرائط آنان را درك كرده و بر طبق آن شرائط سخن« قدر عقولهم.

فرهنگ  ءجزاست، مردساالری كه حاصل آن )الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ( قوام مرد بر زن در آيه 

  است.جاهليت 

 بررسی نظریه

همه مؤيدی هستند بر اين مدعا كه قرآن فرهنگ زمانه را در نظر گرفته  پذيرم اينها و امثال آنقطعا می

ه ضعيف ته اند اين مؤيدها را يك به يك تحليل كنند و گاه توجياست. پس برخالف برخی كه خواس

پذيرم و معتقدم قرآن از فرهنگ زمانه المحاله بايد بهره ببرد و غير آن عقال نمايند من همه آنها را می

گويد يا آنكه برای مخاطبان حاضر و خاطبی سخن میامكان پذير نيست چه اينكه متكلم وقتی برای م

اند، الزم است مخاطب اوليه را در نظر بگيرد. بيهوده است كسی برای شخصی سخن رغائب سخن می

تأثير پذيرفته است؟ آيا قرآن  آيا متكلم ازمخاطب گويد و غير او را در نظر بگيرد. اما سخن اين است

 متأثر از فرهنگ مخاطبان اوليه شده است؟ اين اول مدعاست و هيچكدام از اين شواهد توان اثبات چنين

مدعائی ندارند. اين شواهد صرفا بيانگر اين هست كه قرآن زمانه را در نظر گرفته و چنانچه گفتيم اين 

 مقتضای عقل است و غير آن بيهوده است.

 توان دالئل متعددی را برای مردود شماری اين نظريه بيان كرد از جمله:عالوه اينكه می

فرهنگ جاهلی ايده اثر پذيری قرآن را كامال  های زيادی ازهای گسترده قرآن با بخشمخالفت-1

 ها توجه شود:نمايد. به چند نكته از اين نوع مخالفتمنتفی می

نفی بت پرستی و تمام مظاهر آن در آيات بسيار در حای كه جامعه عربی آلوده به مظاهر متعددی  -

 از شرك بود.

كه  قرآن اينخدا بود در حالی كه نفی فرزند برای خدا.عرب جاهلی قائل به وجود فرزند برای  -

 فرشتگان دختران خدا هستند، مردود شمرده است.
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در آيه ذيل  چيز ديگری بود. نماز آنان اعراب جاهلىويژه مانند نماز در حالی كه نماز ت اعبادبيان  -

 بيان شده است.

 (35)انفال:  .واا الاعَذَابَ بِْمَا كُنتُمْ تَكافُرُونَوَمَا كَانَ صَالَتُهُمْ عِندَ الابَیْتِ إِْلَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً فَذُوقُ

كف « »سوت كشیدن»نمازشان نزد خانه )خدا(، چیزى جز  آنها كه مدّعى هستند ما هم نماز داريم،

 .نبود؛ پس بچشید عذاب )الهى( را بخاطر كفرتان« زدن

شد. اين میهمسر ظهار موجب حرمتدر دروان جاهليت، در حای كه  .ظهار تعريف جديد از حكم -

 امر در آيه ذيل تبيين شده است:

إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ وَ

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن  ،فُورٌالْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَ

 (3 و 2. )مجادله/ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

أَنتِ عَلىَّ كَظهَرِْ أُمّى = تو »گويند:  )و مىكنند  مى« ظهار»كسانى كه از شما نسبت به همسرانشان 

اند كه آنها را  ، آنان هرگز مادرانشان نیستند؛ مادرانشان تنها كسانى«(نسبت به من بمنزله مادرم هستى

كسانى كه .گويند؛ و خداوند بخشنده و آمرزنده است اند! آنها سخنى زشت و باطل مى به دنیا آورده

گردند، بايد پیش از آمیزش جنسى با هم،  كنند، سپس از گفته خود بازمى مى« ظِهار»همسران خود را 

دهید  شويد؛ و خداوند به آنچه انجام مى اى را آزاد كنند؛ اين دستورى است كه به آن اندرز داده مى برده

 .آگاه است

 در آيات متعددی از جمله آيه ذيل: رباخوارىممنوع شدن  -

یَرابُوَ فِی أَمْوَالِْ النَّاسِْ فَلَا يَرابُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَیْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِْيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَمَا آتَیْتُم مِّن رِّبًا ل30ِّ

 (39 )روم .فَأُوْلَئِكَ هُمُ الامُضاعِفُونَ

پردازيد تا در اموال مردم فزونى يابد، نزد خدا فزونى نخواهد يافت؛ و آنچه را  آنچه بعنوان ربا مى

كنند  طلبید )مايه بركت است؛ و( كسانى كه چنین مى پردازيد و تنها رضاى خدا را مى ن زكات مىبعنوا

 .ندهست داراى پاداش مضاعف
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 در آيات متعددی از جمله آيه ذيل:گور كردن دختران  به زندهمذمت  -

 (8 )كوير .وَإِْذَا الامَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ

 شده سؤال شود:و در آن هنگام كه از دختران زنده به گور 

 در آيه ذيل: ها و چهارپايان براى خدا نصيب از كشتدانستن باطل  -

ئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِْمْ وَجَعَلُواا لِلّهِ مِمِّا ذَرَأَ مِنَ الاحَراثِ وَاألَناعَامِْ نَصِیبًا فَقَالُواا هَذَا لِلّهِ بِْزَعْمِهِْمْ وَهَذَا لِشُرَكَآ

 (136)انعام: .لّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِْلَى شُرَكَآئِهِْمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَفَالَ يَصِلُ إِْلَى ال

مشركان سهمى از آنچه خداوند از زراعت و چهارپايان آفريده، براى او قرار دادند؛ )و سهمى براى 

شركاى آنها بود، به آنچه مال  ؛بتها( و بگمان خود گفتند: اين مال خداست و اين هم مال شركاى ما است

 .رسید رسید؛ ولى آنچه مال خدا بود، به شركايشان مى خدا نمى

هُوَ الَّذِی اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دِينِ الْحَقِّ ای جديد. قرآن دين جديد است. دين جديد با برنامه -2

 .لِيُظْهِرَهُ عَلَی الدِّينِ كُلِّهِ

 ار باشد نه تأثيرپذير.تا تأثيرگذ ه استقرآن آمدبنابراين 

عناد شديد جامعه عربی آن عصر با پيامبر و اسالم و به راه انداختن جنگهای متعدد گويای اين -3

 دانستند.، است كه آنان اسالم را برخالف فرهنگ خود میهنكت

مثال  .چرا كهی تأثيرپذيری از فرهنگ عرب نيست امضای قرآن بر بعضی از فرهنگ عرب، نشانه-4

و... قرآن اين  جهانی است مسئله داد و ستد است ياآن را از ابراهيم گرفته   براهيمی است و عرب، احجّ

امور را در راستای هدف اصلی خود كه همانا ايجاد جامعه توحيدی، عدالت محور و بدور از فساد است 

 قرار داد.

رث بر اساس ديدگاهی است ها مانند قوام مرد بر زن يا تقسيم ابرخی تفاوت گذاری ها بين انسان-5

بدون در نظر گرفتن ساير جوانب  اكه جوانب ديگر آن را خود قرآن تبيين كرده است و قطعا بررسی آنه

صحيح نيست. به عنوان مثال در همين دو مورد بيان شده، عقال به جهت حضور اجتماعی گسترده تر مرد 
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و يا تحميل گسترده نفقه بر وی اين حق را  دهد كه مدير خانواده باشددر جامعه اين حق را به وی می

 برای وی قائل است كه دخل او از ارث بيشتر باشد.

 نتیجه بحث

های ديگر های زمانه خود بود. مغلوب فرهنگقرآن حاوی فرهنگی مؤثر و نه متأثر بر همه فرهنگ

-قابل انكار نيست. بینشد و بلكه بر آنها اثر مثبت گذاشت. تأثر فرهنگ ايران و روم از فرهنگ اسالمی 

در طول حيات خود بارها مورد تهاجم با اينكه در برخورد با تمدن و فرهنگ ديگر ترديد اين فرهنگ 

فرهنگ و تمدن قوم  رهويت خود را حفظ كرده و باست، توانسته است  فرهنگ های مختلف قرار گرفته

ريشه در  جاهلی كه نگى مثبت عربعناصر فرهغالب شود. به بيان ديگر در واقع بايد گفت قرآن مهاجم 

آنچه كه از اين دو منبع ناشی با است و داشته احيا نموده  خاصه دين حنيفاديان ابراهيمى تعقل بشر و 

 نشده است، به اندازی آثار سوء آنها و گاه به شدت مخالفت نموده است.
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 ی در تفسیر متون مقدسهرمنوتیكروش 

 مقدمه

، جايى براى بحث در در مباحث دينی خاصه اصول فقه ى حجيت ظاهر كتاب باره بحث در باهر چند 

هاى تفسيرى، هرمنوتيك هم ارزيابى،  بحث از روش در پیالزم است اما ماند،  ى هرمنوتيك نمى باره

 بررسى و نقد شود.

ى نامگذارى ى هرمنوتيك از يونان باستان به طور متفرق رواج داشته است. ارسطو از اين لفظ برا واژه

به « پارى ارمنياس»كه در باب منطق قضاياست استفاده كرده و آن قسمت را « ارغنون»بخشى از كتاب 

 پردازد. ناميد. اين اثر به بررسى ساختار دستورى گفتار آدمى مى« در باب تفسير»معناى 

ندن سخن به زبانى است. هرمنيا به معناى باز گردا ى يونانى، از ريشه )هرمنيا( گرفته شده اين واژه

خداى يونانيان باستان « هرمس»صريح و شفاف به قصد سهولت فهم است. برخى معتقدند اين واژه از نام 

 باشد. است، خدايى كه زبان و گفتار را آفريده و پيام آور خدايان مى اخذ شده

هاى  خواستهى  ى بين خدايان و مردمان، خالق سخن و تفسير كننده ى مرزها و واسطه الهه« هرمس»

 خدايان براى مردمان بوده است.

اى كه فهم انسان براى درك  دادند، يعنى دو وسيله يونانيان كشف زبان و خط را به هرمس نسبت مى

 برد. معنا و انتقال آن به ديگران به كار مى

ت معناى لغوى اين واژه هنر تفسير يا تفسير متن است. و در اصطالح به ارتباط ميان متن و واقعي

 شود. زمانى و مكانى آن اطالق مى
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گويد: هرمنوتيك علم به قواعد كشف  درتعريف هرمنوتيك مى (1824-1759) 1آگوست ولف

 ى مؤلف است. انديشه

 گويد: هرمنوتيك روش جلوگيرى از بد فهمى متن است. نيز مى)(  2فردريش شالير ماخر

نوتيك، در سخنرانى كه در ماه مه ى هرم ترين و آخرين نماينده ، مهم(2005-1913) 3پل ريكور

است: من اين تعريف  در سمينار الهيات دانشگاه پرينتون ايراد كرد، در تعريف هرمنوتيك چنين گفته 1973

كنم: هرمنوتيك نظريه عمل فهم در جريان روابطش با تفسير  را تعريف كارآمدى از هرمنوتيك تلقى مى

 متون است.

ميالدى هرمنوتيك را براى نام كتاب  1654ست كه در سال نخستين كسى ا 4«جى سى دان هاور»

 كرد، برگزيد. هاى ادبى را بررسى مى هاى تفسير كتاب مقدس و كتاب خود كه روش

ترى  بعدها و در پى جدايى علم از دين، روش هرمنوتيك براى تفسير كتاب مقدس، گسترش بيش

ناميدند، جان ديگرى به آن بخشيدند. آنان  ن مىها براى آنچه كه آن را اصالح دي يافت و بويژه پروتستان

تواند كتاب  مرجعيت كليسا را براى تفسير كتاب مقدس نپذيرفتند و بر اين اعتقاد بودند كه هر فردى مى

 مقدس را بفهمد و فهم او براى خودش حجت است.

ود. البته ش شالير ماخر كه به عنوان پدر هرمنوتيك مشهور شده است تئولوگ پروتستان محسوب مى

نيز مباحث هرمنوتيكى داشتند ولى ماخر « آگوست ولف»و « آست»، «ارنستى»پيش از او افرادى چون 

 عنوان دانش مستقل مطرح كرد. نخستين كسى است كه هرمنوتيك را به

( در قرن هيجدهم پس از ماخر، هرمنوتيك را به عنوان روشى بنيادى 1911ـ1835) 5ويلهلم ديلتاى

 ى قرار داد.در علوم انسان
                                                           

1  

2 Frirdrich August Wilf 

3 Ricoeur paul. 

4 J.C.Dihn Hower 

5  
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شناسى خارج ساخت. به  در قرن نوزدهم، هرمنوتيك را از روش( 1976-1889) 1مارتين هايدگر

، راه او را ادامه داد و 2شناسى را هم در بر گرفت. شاگرد وى هانس گيورگ گادامر كه هستى طورى

 منتشر ساخت.ى كالم  هرمنوتيك را در حوزه 1990هرمنوتيك فلسفى هايدگر گسترش داد. وى در سال 

 دانست. گادامر، هرمنوتيك را تركيب افق فهم مفسر و متن و يا افق فرهنگى گذشته و حال مى

شود كه تفسير متن، تفسير رويدادهاى  امروزه هرمنوتيك پا را از اين فراتر گذاشته و به دانشى گفته مى

 گيرد. تاريخى، تفسير عاطفه و احساسات و غيره را در بر مى

 توان به وجود سه دوره براى اين دانش پى برد:  اين تاريخچه، به طور كلى مىبا توجه به 

 السالم.  پيش از ميالد( تا ميالد عيسى مسيح عليه384ـ322از زمان ارسطو) ـ1

 ى هفدهم.  از آغاز مسيحيت)قرن سوم ميالدى( تا صده ـ2

 ( تا پل ريكور. 1768از شالير ماخر ) ـ3

دو مرحله دانست الف( هرمنوتيك كالسيك يا رومانتيك. ب( هرمنوتيك  توان البته دوره سوم را مى

 نوين.

توان دو اصطالح هرمنوتيك كالسيك يا رومكانتيك و هرمنوتيك فلسفى  در يك ارزيابى ديگر، مى

ى آن  براى اين دانش مطرح نمود. دانش هرمنوتيك در اصطالح عام، دانشى كهن و با سابقه بوده و ريشه

هاى  گردد. بنابراين دانش، هر بحثى كه مرتبط با تفسير متن است و يا قاعده ب مقدس بر مىبه تأويل كتا

ى دانش هرمنوتيك قرار  نمايد تا به حقيقت معنا و مراد او برسد، در حوزه كشف مراد نويسنده را بيان مى

 گيرد. مى

 هرمنوتیك رمانتیك 

الب در تفسير متون بود. در قرن نوزدهم، هرمنوتيك كالسيك تا اواخر قرن هجدهم، جريان مسلط و غ

ها تأكيد داشت.  هاى آن با هرمنوتيك كالسيك، بر همان آموزه ديدگاه بديلى ارائه شد كه عليرغم تفاوت

                                                           

1 Martin H iedegger. 

2 Hanc Georg Gadamer 
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( متكلم آلمانى و معمار ليبرايسم دينى، اين ديدگاه بديل را عرضه 1768ـ1834« )فردريش شالير ماخر»

هرمنوتيك »نتيسم است. از اين رو احيانا از هرمنوتيك وى به كرد. ديدگاه وى متأثر از جنبش رما

 كنند. تعبير مى« رمانتيك

داند؛ همان معنايى كه مورد نظر  در نتيجه شالير ماخر متن را داراى يك معناى واحد و بنيادين مى

ى و روان است. بنابراين، براى فهم معناى نهايى و بنيادين آن بايد به شناسايى خصوصيات روح مؤلف بوده

شناختى مؤلف و ابعاد وجودى او پرداخت و با بازسازى ابعاد، خود را به لحاظ ذهنى در جايگاه مؤلف 

 قرار داد زيرا در واقع، معناى بنيادين متن، تمام زندگى مؤلف است.

ديلتاى از ديگر متفكران بزرگ عصر رمانتيسم نيز به تبع استاد خود شالير ماخر، برآن بود كه براى 

م متن بايد بين مفسر و مؤلف، يك همزمانى برقرار گردد. يعنى مفسر بايد با عنصر همدلى، خود را هم فه

 عصر مؤلف كند، نه آنكه مؤلف را هم عصر خود سازد.

باشند، اگر  هرمنوتيك كالسيك و رمانتيك دو ديدگاهى بودند كه قائل به تعيّن داشتن معناى متن مى

اى متفاوتى برخوردارند. شالير ماخر و ديلتاى به رغم تفاوتى كه با يكديگر ه چه خود اين گروه از ديدگاه

باشد و اين معناى متعين همان معناى روان شناختى متن است كه با  دارند، در اينكه معناى متن متعين مى

 آيد، اتفاق نظر دارند. بازسازى فضاى روان شناختى ذهنى مؤلف در مفسر حاصل مى

 هرمنوتيك فلسفى

است و به اين لحاظ است كه « مفسر محور»نوتيك فلسفى برعكس هرمنوتيك ماقبل آن هرم

 توانيم بدون پيش فرض وارد دنياى معنايى مؤلف متن شويم. نمى

هرمنوتيك فلسفى به  پذيرد؛ زيرا گاه پايان نمى بايد فهم متفاوت را مطرح كرد و نيز عمل فهم هيچ

 انجامد. پلوراليسم معنايى مى

عناى نهايى براى يك متن وجود ندارد، يا اگر چنين معنايى وجود داشته باشد، براى ما امكان اصوالً م

هاى، سؤاالت ما  دست يابى به آن وجود ندارد، زيرا موانع مختلفى از جمله زبان، مفروضات و پيش فرض

 و كالً افق تاريخى ـ اجتماعى، مانع از تحقق چنين هدفى است.
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مرگ »آورند.  به ميان مى« مرگ مؤلف»ينى چون بارت وفوكو سخن از برهمين مناسبت كه متفكر

 باشد. بيان ديگرى براى حيات مستقل متن پس از تقرير آن توسط مؤلف مى« مؤلف

ى وجودى خواننده و مفسر دانسته و  پيروان اين ديدگاه )هيدگر و گادامر( غايت خواندن فهم را توسعه

ى معناى متن  نتيجه، امتزاج افق متن و افق خواننده را تعيين كنندهنوع كارايى متن براى خواننده و در 

 دانند. مى

داند، اما اينگونه هم نيست كه از قابليت پذيرش  البته ريكور به رغم اينكه متن، بدور از معناى يگانه مى

 معانى بى نهايت برخوردار باشد. 

 فرق دو اصطالح

مطابق اصطالح اول، مراد نويسنده،از متنش دست  پس فرق اساسى اين دو اصطالح در اين است كه

يافتنى بود. بر اين اساس، در ميان تفسيرهاى مختلف از متن، يك تفسير كه شروط خاص را داشت، 

 شد. شد و مراد نويسنده شمرده مى پذيرفته و صحيح قلمداد مى

لذا كشف مراد نويسنده ولى بنابر معناى دوم، معناى اصلى يا نهايى براى متن وجود نخواهد داشت، و 

هاى خود در فهم متن بى بهره  پذير نيست، زيرا مفسر در حصار تاريخ گرفتار است و از پيش فرض امكان

 گويد كه مفسر فهميده است. نيست. پس چون مراد نويسنده روشن نيست، متن همان را مى

درست آن، آن گونه كه با اين وصف، هر متنى در حصار تاريخ صدورش گرفتار است. و دريافت معنى 

نيست. و خوانندگان كنونى متن، آن را با  پذير ها امكان شد، در ديگر زمان در زمان نوشتنش فهميده مى

 كنند. را معنى مى سنجند و به شكل ديگرى آن هاى موجود زمان خود مى واقعيت

شان دارند اين  ولهاى زمان نز هاى قرآن و سنت، رابطه ديالكتيكى با واقعيت مطابق اين روش، آيه

هاى زمان نزول قرآن،  اند. به بيان ديگر، واقعيت متون، از وقايع خارجى اثر پذيرفته و همچنين اثر بخشيده

ها همچنين باعث شد  هايى در باره ى حجاب، ارث، ديه زنان و...نازل گردد، البته اين آيه موجب شده آيه

 اى يابد. هرى زمان خود بودند، شكل تازهتا حجاب، ارث، و ديه زنان آن زمان كه مورد بى م

تواند با برداشت نوين خود از همان متون قديمى، بسيارى از معيارهاى  با اين وصف، هرمنوتيك مى
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هايى چون جن، شيطان،  ى زندگى بشر را حل نمايد. بر اين اساس، شواهد تاريخى قرآن و واژه پيچيده

ون: ارث، ديه، حدود، تعزيرات، شهادت و قضاوت و... منحصر شرك، كفر، نفاق، ارتداد و... احكام فقهى چ

به زمان و مكان خود مانند: ضعف اسالم، اضطراب رهبران از نابودى آن، وضعيت بسيار نامطلوب زن 

اى جديد با آرامش، تنبيه متجاوزان به حقوق مردم و... بوده است و اكنون  پيش از اسالم و ورود به عرصه

ى  شود و يا حكم دمكراتيك در باره ست و با خروج برخى از دين دچار مشكل نمىكه اسالم نيرومند ا

پذير است،  زنان، موجب ايجاد شوك در جامعه نخواهد شد، و كيفر دزد به غير از قطع دست امكان

 توان با برداشتى جديد، آنچه را كه با گذشته متفاوت بوده، از اسالم يافت. مى

ى كالم و فلسفه  پا را از يك روش تفسيرى فراتر گذاشته و در حوزهبر اين اساس، روش هرمنوتيك 

ى انسان  ى انديشه هاى دين قداست ندارد. چون زاييده كدام از برداشت است، بنابراين ايده، هيچ وارد شده

تواند به عنوان دين خود را معرفى نمايد، اشعرى تفسيرى از دين داشته كه معتزلى و  كدام نمى است و هيچ

 پذيرد و... امى آن را نمىام

 نويسد:  مى« من النص الى الثورة»يكى از رهروان اين راه در آغاز كتابش 

آغاز  كردند، من كتابم را با نام امت يا سرزمين خود آغاز مى  اللّه اگر در گذشته خواندن متن را با بسم

 1هاى موجود است. كنم. زيرا اين مقتضاى عقل من و واقعيت مى

 گويد:  ديگرى مى

تشيع و تسنن، دو برداشت از اسالم است كه به يك اندازه تاريخى و قابل توجه و جدى است. و قبض 

 2ها جارى است. و بسط در آن

 گويد: و به عنوان راه حل اختالفات ميان شيعه و سنى مى

هر چه در يك مذهب از پنج مذهب فقهى )جعفرى، حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى( جايز شمرده 

                                                           

 .7، ص1الثوره، ج النص الى ـ من1

 .351ص ـ سياست نامه،2
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 1شود، همه را حالل و جايز بدانيد و به ديگرى طعن نزنيد و او را به بدعت متهم نكنيد. مى

 افزايد: همچنين مى

ى  هاى ديگر، به واسطه اى در همان زمان حاكم است و در زمان معارف دينى مربوط به هر دسته

د بدهد آنچه در تحوالت، آن معارف كارايى خود را از دست داده و بايد جاى خود را به معارف جدي

هاى محض كه شايد اثرات پنهانى داشته باشد، بقيه همه روش است،  قرآن و احاديث آمده، بجز عبادت

خواهد دزد تنبيه شود. در زمانى با قطع دست و امروزه هر مجازاتى كه بهتر است. و همين طور  اسالم مى

حل بازسازى اسالم براى تطبيق  در ديگر موضوعات فقه مانند: خمس، زكات، امر، نهى و... پس راه

كند. تا زمانى كه مبانى اصولى ما، مبانى  اوضاع روز، كافى نيست. پاره دوزى هاى درون فقهى كفايت نمى

پيشين باشد، از اين رفوهاى موضعى در درون فقه كارى ساخته نيست، همان طور كه پزشكى را با طبع 

لم كالم تغييرات جدى ايجاد كنيم. ما بايد راه خود را در توان پيش برد، بايد در ع سوداوى و صفراوى نمى

ى ميان خدا و بشر و جايگاه دين و انتظارات مان از دين و نسبت ميان زندگى  ى خداى بشر و رابطه باره

دنيوى و اخروى و عدالت و حق و سعادت بشر را از نو تعريف كنيم تا فقه از كالم سيراب شود زيرا علت 

 2كود علم كالم بوده است.ركود علم فقه، ر

  گويد: ناپذير بودن حكومت بر اساس فقه مى ى امكان همچنين در باره

فقه يكى از ابعاد دين است. در حالى كه حكومت دينى، حكومتى عادالنه است. و عدالت را بايد از 

ود خارج دين تعريف كرد. وقتى حكومت بر طبق فقه باشد، عدالت و آزادى در آن در حد فقه محد

شود و خارج از فقه، عدل و آزادى وجود ندارد. بنابراين دين طرح و روشى براى حكومت ندارد و هر  مى

هايش شرعى و فقهى است و فقط  رسد، زيرا دستورالعمل بن بست مى طرح جامع دينى براى حكومت به

 از نيازهاى دينى است. پاسخگوى بخشى

نيست. و ايدئولوژى اسالمى چون مستلزم فهم  ى نيازها پس حكومت ايدئولوژيك، پاسخگوى همه

                                                           

 .352ـ همان، ص1

 . 261ـ سياست نامه، ص2
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واحدى از دين و تفسير رسمى از آن است، مردود است. بر خالف حكومت دمكراتيك كه ريشه در فهم 

شود. پس خطر يك حكومت سكوالر و غير دينى از حكومت  عمومى دارد لذا مانع فهم اين مردم نمى

 1تر نيست بيشكند  دينى كه شهروندانش را با زور وارد دين مى

به نظر او، خداوند دينى را به عنوان دستورالعمل تنظيم امور زندگى به بشر نداده بلكه دين راهنمايى 

 2براى فراهم كردن سامان درونى است كه براى آخرت انسان الزم است.

كه به تازگى به فارسى و به نام « مفهوم النص»نصر حامد ابو زيد از اندشمندان مصرى در كتاب 

توان متن دين را چون متن بشرى  ترجمه شده است، در پاسخ به اين پرسش كه آيا مى« معناى متن»

هر متنى كه خواننده ندارد، مرده است. و با اينكه هيچ متنى نيست كه مرده باشد، و »گويد:  دانست؟ مى

ن همه، بايد آشكارا قرآن به خاطر تفسير و تأويل پذيرى رويكرد مؤمنان به خواندن آن، نمرده است، با اي

دارى و احكام فقهى آن، تنها به گواهى  هاى مربوط به نظام برده ها بويژه آيه اى از آيه اقرار كرد كه پاره

 3تاريخى بدل شده است.

الزم به يادآورى است كه ابو زيد در دادگاه محاكمه و تكفير شد و حكم ارتداد وى و جدايى از 

همسر لغو شد ولى حكم ارتداد  صادر گرديد البته بعدها حكم جدايى« ابتهال احمد كمال يونس»همسرش 

 4باقى ماند.

 پس تا اينجا روى هم رفته به دو ديدگاه مهم در باره دايره هرمنوتيك رسيديم.

ديدگاه اول آن است كه متن از معنايى بنيادى، متعين و ثابت به مثابه مراد مؤلف، برخوردار است. 

هايى كه در اين زمينه  ايى مانند شالير ماخر، ديلتاى و هرش )با اختالف ديدگاهه ها و هرمنوتيست اصولى

 دارند( برآنند كه متن، داراى معناى بنيادى، يگانه و متعين است كه كاشف از قصد، نيت و مراد مؤلف است.

                                                           

 . 282ـ ر. ك: سياست نامه، ص1

 . 12، ص27ـ ر. ك: كيان، خدمات و حسنات دين، 2

 . 40ـ معناى متن، اقتباس از مقدمه حامد ابوزيد بر ترجمه كتاب، ص3

 .482ـ همان، ص4
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ت، متعين و ديدگاه دوم قائل به عدم تعين معنا در متن بوده و بر آن است كه متن، به معناى بنيادى، ثاب

 نهايت است. اى ندارد و حامل و مقتضى معانى بى يگانه

 ها  بررسى دیدگاه

كند )هرمنوتيك به  هاى گوناگون از يك متن را انكار نمى طبيعى است كه هيچ كس وجود برداشت

ها و  است(. زيرا واژه معناى اول كه از آن به هرمنوتيك كالسيك يا هرمنوتيك متن محور تعبير شده

ها محدود است و انتظارات انسان مطابق گسترش علوم و فنون و افزايش كمى و كيفى نيازهاى او  تعبار

ها  شود، و واژه هاى لغت افزوده مى گذرد، بر حجم فرهنگ نامحدود، به همين جهت است كه هر چه مى

 شود. اى پيدا مى هاى تازه المثل يابد و ضرب ترى مى معانى گسترده

شود، همچنين وضعيت خاص چه  اى زمانى و مكانى كه متن در آنها نوشته مىاز سوى ديگر، بستره

ى متقابل ميان متن و مخاطب انكار  فكرى و چه فيزيكى مخاطب، در متن بى تأثير نيست؛ لذا وجود رابطه

 شود. نمى

به بيان ديگر، متنى دور از پيش فرض ها و پيش ادراك ها وجود ندارد در واقع متن اسير زمان و 

 رهنگ حاكم بر زمان نوشتن آن است.ف

هاى رويى را كنار بزنند و با قرار گرفتن در  ى پژوهشگران اين است كه اليه در اين راستا، وظيفه

دست آورند، همان مقصود  زمانى كه متن نوشته شده، به منظور نويسنده دست يابند و روشن است آنچه به

فاع بر آن وارد نشود، منظور نويسنده خواهد بود. البته اگر اى غير قابل د نويسنده خواهد بود. و تا خدشه

معنى ديگرى بتواند معنى گذشته را باطل نمايد و خود را برهانى نمايد، از نادرست بودن معنى پيشين پرده 

شود؛ زيرا راهى جز اين نيست. و با آمدن برهان،  بردارى كرده و معنى دوم منظور نويسنده محسوب مى

 ماند. ق و استحسان نمىجايى براى ذو

شود، ولى  ، اين عبارت به ظاهر ناسزا شمرده مى«پدر سوخته»گويد:  براى مثال، كسى به ديگرى مى

تواند  هاى مختلفى قابل تصور است كه مى گويد؟ خير. زيرا مؤلفه آيا روش هرمنوتيكى همين را مى

 هاى گوناگونى را بيافريند. برداشت
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اى خردسال از دوستان نزديك او، و نيز اين عبارت را در  باشد و شنونده بچه مثالً اگر گوينده، ميانسال

ضمن احوالپرسى و با لحن نرم با شوخى و اظهار ارادت بگويد، منظور گوينده نه تنها ناسزا نيست، بلكه 

را به  توانيم اين برداشت ها، مى بيان ميزان باالى محبت او به پدر شنونده است. اينك با وجود اين قرينه

 گوينده نسبت دهيم و آن را برداشت صحيح بشماريم.

هاى مختلف از دين، امرى  دين و متون مقدس دينى هم از اين مقوله جدا نيست بنابراين وجود برداشت

 پذيرفته شده است. 

اى سخن گفته  دهد كه همان مورد نظر سخنور بوده است. او به گونه هر آيه و روايتى، معنى خاصى مى

 هاى معينى برساند. نى مورد نظرش را در قالب واژهكه مع

شود و معانى  گيرد و دچار تحول مى در گذر زمان اين متن در بستر رويدادهاى تاريخى قرار مى

 يابد كه شايد مورد نظر سخنور نبوده و حتى خالف نظر او باشد. ديگرى مى

شود، و يا بيان چند راى  د نگاشته مىهاى فقهى از فقهاى متعد هاى گوناگون كه بر كتاب شرح و حاشيه

به برخى « ماال يرضى به صاحبه»از يك فقيه، گوياى همين نكته است. به طورى كه اطالق عبارت 

 المثل شده است. رسد، ضرب هايى كه دور از مراد نويسنده به نظر مى شرح

ه وى درست نيست، ها ب طبيعى است نخستين معنى، منسوب به نويسنده است و نسبت دادن ديگر معنى

ها فرايند افكار محقق جديد است. داستان او مَثَل شاعرى است كه با شنيدن بيت شعرى،  ى اين بلكه همه

سازد. اين شعر تازه، شعر شاعر جديد است. و شعر شاعر  خودش ابياتى را با همان وزن و قافيه مى

 تر. شاى براى زايش افكار شاعر جديد بوده و نه بي گذشته، تنها سوژه

ها كه بخش  پس اين تعريف از هرمنوتيك نه تنها محل نزاع نيست، بلكه اصول گراها در بحث واژه

گيرد، به شدت هر چه تمامتر به آن پرداخته و با طرح  اى از مباحث اصول فقه را در بر مى عمده

شناسى،  مخاطب شناسى، ها، متكلم هاى تطابقى، تضمنى و التزامى آن ها و داللت موضوعاتى چون: واژه

هايى چون: حجيت قول  شناسى، و... همچنين عنوان شناسى، تاريخ شناسى، محيط شناسى، عرف هستى

لغوى، حجيت ظاهر، نص و ظاهر، مداليل لفظى و عقلى، اطالق امر و نهى، مفاهيم عام، خاص، مطلق، 
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 اند. آن پرداخته مقيد، مستقالت عقليه، غير مستقالت عقليه، تعادل، تزاحم و تراجيح، و...به

ها، قادر به دادن فتواى شرعى نيست. او  طورى كه هيچ فقيهى بدون در نظر گرفتن تمامى اين مؤلفه به

بايد فضاى نزول آيه و صدور حديث را با استفاده از سندهاى تاريخى بازسازى كند تا مقصود خداوند 

دريابد. بديهى است چنين فهمى كه در  1السالم را از ظاهر متن و حتى نصوص  بزرگ و مراد معصوم عليه

پى اين مستندات عقلى به دست آمده، همان مراد واقعى شارع است، مگر اينكه معنى ديگرى بتواند با 

 برهان، آن را خدشه دار كند.

ها،  ها و روايت السالم در آيه پس اصول گراها و فقيهان براى كشف مراد خداوند و معصومين عليهم

پردازند. و اين  وضوعات اصولى چون حجيت ظاهر، قول لغوى و...به قواعد فهم ظهور مىاوالً: با طرح م

ها قابل اعمال  ى به دست آمده براى تمام زبان امر تنها به لغت متن مورد نظر اختصاص ندارد. و نتيجه

 است.

 يابند. هاى تاريخى، بسترهاى مكانى و زمانى صدور متن را مى ثانيا: با بررسى

 پردازند. ا استفاده از اين دو ابزار، به بررسى متن آيه و حديث مىثالثا: ب

هاست. و در اين بخش،  با اين وصف، كار عالِم اصولى، يافتن درست مراد شارع از متن قرآن و روايت

ها پيش از پيدايش هرمنوتيك به آن پرداخته و انديشمندان زير بناى فتواهاى خويش  علماى اسالمى قرن

 اند. روش نهادهرا بر همين 

 روش اصوليين

ى فقهى و منابع  هرچند تمامى مباحث علم اصول به ترسيم قواعد فهم متن اختصاص ندارد؛ زيرا ادله

شود. با اين وجود بخش وسيعى از علم  استنباط حكم شرعى به دليل نقلى و كتاب و سنت محدود نمى

ون دينى اختصاص دارد كه بخشى از آن به اصول به مباحث مربوط به فهم متن و قواعد حاكم بر فهم مت

موسوم شده است. افزودن بر علم اصول در مقدمات تفسير نيز به طور نامنظم، مفسرين « مباحث الفاظ»

                                                           

ز نخستين مفهومى است از يك عبارت كه به ـ نص: مفهومى مشخص از يك عبارت كه احتمال خالف آن نرود. ظاهر ني1

 رسد. هر چند با دقت هاى ادبى، عرفى، عقلى و شهودى، معنى يا معانى ديگرى را درك كند. ذهن مخاطب مى
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ى خود  پردازند، كه اين مباحث نيز به نوبه اى مباحث مربوط به كيفيت فهم و تفسير قرآن مجيد مى به پاره

 هرمنوتيكى است.

شود، داليل متعددى در علم اصول  تعبير مى« اصالت الظهور»متن كه از آن به در باب حجيت ظهور 

 شوند. ى متشرعه و برهان عقلى از جمله دالئل مهم شمرده مى ارائه شده است؛ سيره

حرف انديشمندان اصول اين است كه متن داراى يك معناى متعينى است كه در مقام عمل، اين معناى 

باشد و همين معنا به  متن است، كاشف از مراد و نيت مؤلف و متكلم مى متعين كه همان معناى ظاهر

ها همواره در تعامالت خود با يكديگر و در مقام تفهيم و  شود. به بيان ديگر، انسان ى وى گذاشته مى عهده

بر اين دهند. شارع نيز  اند و همين معامله را با هر متنى انجام مى تفهم بر اين سيره سخن گفته و عمل كرده

منوال سير كرده است و هدف و مقصود از فهم متن، كشف مراد نويسنده است و اصوالً نگارش و خواندن 

 گيرد.  به منظور ارسال انتقال پيام و نيز دريافت آن صورت مى

شود،  متكلم فهميده مى شود؛ يعنى آنچه از ظاهر سخن نيز در علم اصول، ظاهر الفاظ حجت شمرده مى

 گذارند. ى متكلم مى عنا را بر عهدهعقالً همان م

اند و  ى عقال سخن گفته السالم، به همان شيوه خداوند متعال در قرآن و پيامبر و امامان معصوم عليهم

 اند. اى تأسيس ننموده سبك بيانى جداگانه

البته با توجه به شأن خطاب در زبان شارع كه مخاطبان وى افراد انسانى و جوامع بشرى در طول 

ها و جوامع انسانى در بستر  يخ هستند نه فقط انبياء و يا مشافهان و نيز خطاب شارع هدايت انسانتار

تاريخ به سمت پرستش خداوند متعال است؛ بنابراين كشف مراد او به سادگى ساير خطابها نيست. به ويژه 

 اى مبدأ و منتهاست.اين كه شارع متكلمى است عالم و حكيم على االطالق و كالم او يك كالم متصل دار

ى عرب عصر نزول، با يك ظرفيت زبانى خاص بوده ولى  يعنى با اينكه مخاطب شارع در ابتدا جامعه

هاى جديدى كه متناسب با شأن  شارع از زبان زمان تخاطب به عنوان زبان تبعى استفاده كرده و ظرفيت

 رده است. آن كه شأنى جهانى و تاريخى و با هدف هدايت بندگان است ايجاد ك

 هاوجه مشترك اصولیین و هرمنوتیست
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وجه اشتراك ميان دانشمندان اصول فقه اسالمى و هرمنوتيك كالسيك و رمانتيك اين است كه هردو 

كنند و راه  قائل به تعين معناى متن هستند. البته اصوليين براى كشف معنا بحث اصالت الظهور را مطرح مى

ى اصالت داشتن ظهور بناها و قرارهاى  دانند كه پشتوانه الفاظ مى رسيدن به اين مراد را حجيت ظهور

ى  عقاليى و حجت اجتماعى است و اينكه جامعه در چارچوب قواعد خود، حجت اجتماعى را در باره

كند. ولى قائلين به هرمنوتيك رمانتيك  هاى كالم صادر شده مى داند، وى را ملزم به داللت گوينده تمام مى

ى مؤلف يا گوينده بودند، ولى مسير  دانستند و قائل به كشف اراده معناى متن را متعين مىنيز اگر چه 

 دانستند.  رسيدن به آن را بازسازى ذهنيت و زندگى مؤلف در مفسر مى

 نتيجه

محور( است كه از  آنچه محل نزاع است، هرمنوتيك به معناى دوم )نئوكالسيك و يا هرمنوتيك مفسر

 كنند. يد يا گادامر تعبير مىآن به هرمنوتيك جد

هاى مختلفى دارند و هر انسانى به فراخور پيش  مطابق هرمنوتيك امروزى، متون مقدس معنى

كدام از خوانندگان قادر به فهم مراد نويسنده  هاى خود، به معنى از آن مى پردازد. و البته هيچ ادراك

 نيستند. پس معنى مطلقى براى متن وجود ندارد.

اى دروغين، ناممكن است. و درگيرى مفسران پايانى  شناخت مطلق اسطوره»گويد:  مىپل ريكور 

 1«ندارد.

بر همين اساس شكل گرفته است، مطابق اين « مرگ نويسنده»و يا « ها روشن نبودن معنى»ى  ايده

 ايده، هر متن به تعداد مخاطبان و مفسران، معنى دارد و تفسير هر مفسرى درست خواهد بود.

 كنيم. بيان اين مقدمه، نقدهايى كه به روش هرمنوتيك وارد است، مطرح مى پس از

 آسمانیدانيم مسيحيان به  ى كتاب مقدس بوده است. مى دانش هرمنوتيك، دانشى غربى و در باره ـ1

ى حواريون عيسى مسيح پس از حداقل  نوشتهرا هاى كنونى  بودن كتاب خود اعتقاد ندارند. آنان انجيل

                                                           

 ـ ر. ك: زندگى در دنياى متن، نوشته پل ريكور، ترجمه بابك احمدى.1
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ى قرآن كه كتاب الهى تحريف  د و اين باور در بارهدانن ميالدى( از به آسمان رفتن وى مى60سى سال )

 نشده است، صادق نيست.

هاى ناخوانا و افتادگى و جمالت  در مسيحيت بسيارى از متون به دليل قدمت تاريخى، داراى واژه

ن رفت از اين شبهات است. شده است. هرمنوتيك راهى براى برو پيچيده بوده كه سبب القاى شبهات مى

ى اصلى نيز از بين رفته بود؛ روش  گاهى كه نسخه نويس، در استنساخ اشتباه كرده بود و نسخه

زدند، كه در اين قسمت افتاده چه  ها حدس مى ى پاراگراف وتيكى جاى خالى را پر كرده و از بقيهنهرم

 كردند. بايد باشد و در واقع آن را قابل فهم مى

 گيرد كه در دسترس بشر باشد. هرمنوتيك تنها متونى را در بر مىى  حوزه ـ2

دهند، و تفسير و تحليل ما تأثيرى  يعنى همان طور كه امور طبيعى به مقتضاى خود به حركت ادامه مى

ها راهى نيست. اين دانش در موضوعاتى مانند  ها ندارد لذا هرمنوتيك را به آن در كم و كيف حركت آن

ى رأى  ى بشر است و نظريات انسان در آن دخالت ندارد، راهى ندارد. زيرا ارائه ز حيطهكالم كه خارج ا

جديد در اين حوزه، مستلزم اين است كه مفسر، خود را در جايگاه آفريننده، روزى دهنده، آمرزنده 

سى و...قرار دهد و تمام وضعيت او را درك كند تا بتواند كالم او رابفهمد در حالى كه اين براى ك

 پذير نيست. امكان

به بيان ديگر، قرآن و سنت از بشر نيست. لذا زمانى منحصر به زمان خاصى نخواهند بود. به عبارت 

ى  هاى كلى و قضاياى حقيقى است كه قابل گسترش به همه ها و احاديث، عنوان ديگر، بخشى از آيه

ها، قضاياى  برخى از اين عنوان دهد، اما ها بخش عظيمى از قرآن را تشكيل مى هاست، اين آيه زمان

است و  اند، قرآن كريم دستور به انديشيدن داده هاى بيرونى مطرح شده بيرونى بوده كه با اشاره به واقعيت

گيرى از استانداردهايى كه براى فهم متن الزم است،  است، انسان با بهره نينديشيدن را سخت نكوهش  كرده

فهم او به عنوان دين و نه فهم دينى شخصى،حجت است، زيرا در غير  پردازد. و به تفسير و تحليل آن مى

 ماند. شود، و يك قانون نمى ها، دين پيدا مى اين صورت، به تعداد انسان

اند، درست  ها مطرح كرده روش هرمنوتيك مرز خاصى ندارد. و آنچه برخى در استثناى عبادت ـ3
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ى  كند، و شيوه ى نعمت را مطرح مى سوى دريافت كنندهنيست، زيرا عقل، تنها واجب بودن سپاسگزارى از 

ها و سپاسگزارى، بستگى به فهم و برداشت هر كسى از متون دارد. بنابراين، همان طور كه خمس  عبادت

دهند، نماز، روزه و حج نيز جاى خود را به سپاسگزارى  و زكات جاى خود را به عوارض و ماليات مى

 د داد.ريشه گرفته از فكر بشر خواهن

معنى ديگرى  شكى نيست كه هر برداشتى از دين، فهم دينى است و نه خود دين. ولى بى ترديد تا ـ4

شود. زيرا متن  آن را با برهان رد نكند و معنى درست را جايگزين آن ننمايد، همان، دين محسوب مى

ب نداشته باشد، حجت دينى، كتاب قانون براى انسان است و برداشت او تا زمانى كه معنى رقيب و غال

 است.

اگر اين برداشت حجت تلقى نشود و هيچ معرفت دينى اصالت نداشته باشد و هيچ اصل مقدسى شكل 

 ها هم الزامى نخواهد بود. و اين همان سكوالريسم است. نگيرد، اعتقاد به آن

ى اصلى  به واسطه كند و نتيجه اينكه قائل به هرمنوتيك، آزاد انديشانه تمامى متون دينى را تحليل مى

براى او « تبرى»شمارد. و لذا اصل  نشمردن برداشت خود، برداشت ديگران را براى خودشان معتبر مى

ها بوده و جنگ و مناظره بى عقلى خوانده  مفهومى ندارد و همزيستى و گفتگو تنها براى تغيير برداشت

 شود. مى

برد.  نباط حكم شرعى از قرآن و سنت بهره مىهمان طور كه گفته شد، فقيه از ابزارهايى براى است ـ5

ها و گفتن احاديث، مخاطبين اوليه، ميزان فهم  هاى نزول آيه يكى از اين ابزارها، توجه به زمينه يا زمينه

آنان، تاريخچه موضوع و...است. و هيچ فقيهى با تكيه بر آيه يا روايتى بدون توجه به آنچه گفته شد، فتوا 

او از دين براى كسى كه به حد وى نرسيده تابتواند استنباط حكم شرعى كند، حجت  نخواهد داد. برداشت

اند درست  ى مرجعيت دين گفته است، و اين چيزى جز توجه ناآگاه به آگاه نيست. و آنچه برخى در باره

است كه فهم دين معرفت بشرى است و در معرفت بشرى مرجعى وجود ندارد، و قول هيچ كس حجت 

ت و فهم تعبدى از دين بى معناست و مسؤليت نهايى با خود شخص است كه تفسيرى را بپذيرد تعبدى نيس
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 1يا نپذيرد.

گيرد. و با اين وصف، هيچ اصل  اين سخن عاقالنه و عالمانه نيست؛ زيرا همين جمله را در بر مى

 شود. ها بر اساس آن بر محورى گرد آيند، محقق نمى اى كه انسان موضوعه

محدود به بسترى  نفى جاودانگى اسالم است، زيرا در نگاه هرمنوتيك، دين هرمنوتيك، ى نتيجه ـ6

خاص از زمان است و ادعاى كامل بودن و خاتميت آن منحصر به زمان ظهور اوست. و هرگونه معارفى 

 كه وضع كند، در ارتباط با رويدادهاى پيش آمده در همان زمان بوده و براى همان زمان معتبر است.

 گويد: تر حسن حنفى از مصرى هاى معتقد به هرمنوتيك مىدك

امروزه انديشيدن ما براى رسيدن به هدف رسالت كافى است، اينك زمان نبوت به پايان رسيده و زمان 

 2است. عقل فرا رسيده

به اين مهم داند كه براى هدايت بشر نازل شده است، بايد  كسى كه قرآن را وحى از سوى خدا مى-7

معنا دار باشد و به مخاطب ابالغ شود. لذا فرض ابهام ذاتى و صامت بودن بايست ند كه وحی میاذعان ك

 .باشد و نبود معناى معين مردود مى متن وحيانی

 استفاده از سنت 

هاى  اند و از برخى فرمايش ى تفسيرى دست به دامن سنت شده برخى هم براى اثبات اين شيوه

 فرمايد:  آله مى و عليه اهلل اند. مثال رسول خدا صلى ن نتيجه رسيدهالسالم، به همي معصومين عليهم

 3رب حامل فقه لیس بفقیه، و رب حامل فقه الى من هو افقه منه

اين قرآن را به سخن گيرى از قرآن فرموده است:  ى بهره ى شيوه السالم در باره همچنين امام على عليه

 زند.آوريد كه خودش حرف نمی

 1ذلك القرآن فاستنطقوه و لكن ل ينطق
                                                           

 .357ـ سياست نامه، ص1

 

 .به بعد 7الثوره، ص النص الى ـ ر. ك: من2

 .403، ص2ـ كافى، ج3
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بلكه احتياج به  زندیزبان حرف نم اقرآن خطی بين دو جلد است خودش ب اين فرمايد: ىو نيز م

 گويند.ها از آن سخن میسخنگو دارد و انسان

 2هذا القرآن انّما خطّ مستور بین الدّفتین ل ينطق بلسان و لبدّ له من ترجمان و انّما ينطق عنه الرّجال

مخاصمه با قرآن با خوارج  و نيز ايشان به ابن عباس وقتى او را براى نصيحت خوارج فرستاد، فرمود:

 جوئی و آنان به آيه ديگر.ای استناد میپذيرد تو به آيهنكن كه قرآن توجيهات مختلف می

 3ل تخاصمهم بالقرآن فان القرآن حمالة ذو وجوه تقول و يقولون

اى نبخشيد و سپاه بصره را  السالم فايده تى اندرز عمومى و خصوصى امام عليهو نيز در جنگ جمل وق

 السالم باستناد به آيه زير جنگ را آغاز كرد:  از جنگ باز نداشت، امام عليه

مْ ل اَيْمانَ لَهُْمْ لَعَلَّهُمْ نَكَثُوا اَيْمانَهُمْ مِنا بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فى دينِكُمْ فَقاتِلُوا اَئمَةَ الاكُفارِْ اِنَّهُ وَ اِنا»

 4«.يَناتَهُونَ

السالم حكم آيه شريفه از جنگ با مشركان قانون شكن را به مسلمانان عهد شكن، سرايت  امام عليه

 است. داده

 خواند:  عمار ياسر نيز هنگام جهادش چنين رجز مى

 5نحن ضربنا على تنزيه، فالیوم نضربكم على تاويله.

ها و اجتهادها در دين مختلف  ها و روايات، معنى اين نكته است كه برداشت ده از آيهاين شكل استفا

 ها قداست ندارد. ى زمان ها در همه كدام از آن است. و هيچ

در پاسخ اين استدالل بايد گفت آنچه اين نصوص در پى آن است، اين است كه فهم متن دينى نيازمند 

                                                                                                                                                                          

 .158البالغه، خطبه ـ نهج1

 .125ـ همان، خ 2

 .77ـ همان، نامه 3

تان طعنه زنند، با پيشگامان كفر كه به هيچ پيمانى پايبند  شان را پس از بستن، بشكنند و به دين )و اگر پيمان 12ـ توبه، 4

 نيستند، كارزار كنيد باشد كه باز ايستند(.

 .21ص ،33ـ بحاراالنوار، ج5
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ترى نسبت به آن دارند به دست آيد.  ست و كسانى كه معرفت قوىدو چيز است اول آنكه بايد از راه در

تواند زواياى  دوم آنكه فهم متن دينى مستلزم انديشيدن جدى است و هر كس به قدر انديشيدن خود مى

 ترى از آن را بيابد. ژرف

اشت فقيه نه تنها داللت بر حجيت برد« حامل فقه»آله  و عليه اهلل عالوه اينكه روايت پيامبر خدا صلى

 كند. دارد، بلكه به فقاهت متدبرانه راهنمايى مى

به اين معناست كه قرآن كريم نيازمند انديشيدن است و تا انديشه نباشد معناى آن  «فاستنقطوه»حديث 

اى باشد  شود نه اينكه انسان در پاسخ به اوضاع زمان، چيزى بينديشد و در قرآن به دنبال آيه آشكار نمى

 د نمايد.تا آن را تأيي

كند و اين خالف آن چيزى است كه هرمنوتيك  نيز اعتبار تفسير قرآن را بيان مى «مستور»حديث 

اجتهاد در  «ينطق عنه الرجال»شمارد. عالوه اينكه فرمايش امام  گويد. و برداشت را بى اعتبار مى مى

براى ديگران نامعتبر بخشد. چيزى كه هرمنوتيك آن را معرفت نسبى شمرده و  ها را مشروعيت مى آيه

 داند.  مى

ى قرآن پرداخته است نيز به اين معناست كه  كه به ترك مجادله با خوارج به وسيله «ذو وجوه»حديث 

قرآن معانى بسيارى دارد و خوارج وقتى يك معنى را از ابن عباس بشنوند، به معنى ديگر همان آيه 

 ند.دان كنند و استناد ابن عباس رامخدوش مى استناد مى

ى معانى قرآن درست است، بلكه عكس آن را بيان  اين جمله نه تنها معنى اين نكته نيست كه همه

كند. زيرا بر اين اساس، برداشت خوارج از قرآن است و آنان برداشت باطل خود را در مقابل معنى  مى

 دهند. درست ابن عباس قرار مى

ها نيست، و  مرتبط با واقيعت زمان صدور آنعالوه بر آنچه گفته شد، احاديث فوق، جداى از متن 

ى زمان خاصى است، قواعد كلى بيرون آورد، پس  روش هرمنوتيك مانع از آن است كه از متنى كه ويژه

توان پذيرفت كه متون گذشته مرتبط با زمان خود  اين ايده نقض روش هرمنوتيك است. به بيان ديگر، نمى

 ها جارى گردد.ى زمان  باشد ولى اين روايات در همه


