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  چرا قرآن؟

 يدباالبتّه ، در تاريخ بشر باشد ترين کتاب ترين و مستدل تواند محکم کتاب مقّدس اسالم، کامًال مى ،قرآن

در تاريخ عالم و نيز .  قائل شد) يعنى عهد عتيق و عهد جديد( کتاب مقّدسدر مورد  قابل بحثاستثنايى 

کتاب ديگرى که اکنون حاکم و مسلّـط است، يا در گذشته از چنين رسد  مى بعيد به نظرامور معاصر، 

توان مشاهده  طرفانه مى با نگاهى بى.  موقفى برخوردار بوده، داراى چنين تأثير و نفوذ عميقى بوده باشد

 کرد که امروزه يک پنجم مردم دنيا مسلمان هستند که هر يک از آنها باطنًا معتقد بر آن است که قرآن

از .  همتا است نظير و بى بى ،نه کتاب مقّدس مجيد، و عمًال جايگزين کتاب مقّدس است، و اين که قرآن

را جديدترين و بزرگترين کتاب مجيد دانند، قرآن  آنجا که مسلمانان اسالم را آخرين دين در جهان مى

أثير و نفوذ آن سزاوار احترام حتّى اگر کسى با اين ديدگاه موافق نباشد، ِصـرف عظمت ت.  کنند تلقّـى مى

فرهنگى و در سطحى  توان از لحاظ ميان است، و بدون درک و برداشتى از اين متن عظيم جاودانى نمى

مقصود از اين فصل آن که به خواننده مساعدت و الهام شود تا .  جهانى انسانى فرهيخته محسوب گرديد

به کشف قرآن  ،يعنى دينى و غيردينى ،و خارجىهاى داخلى  با معاضدت سودمنِد ديدگاه ،خود بتواند

  .بپردازد

  مطالعه علمى قرآن

هاى اخير مسائلى حقوقى و تربيتى را مطرح ساخته که بعضى از آنها  قرآن در محيطى علمى در دهه مطالعۀ

به  البتّه، دين.  اين صحيفه مقّدسه را به نحوى در معرض ديد عمومى قرار داده که قبًال تجربه نشده است

برانگيز در حيطۀ تعليم و تربيت است، و مسلّمًا تقاضاهايى براى پى بردن به اين  طور اعم موضوعى مناقشه

شود،  در دانشگاهى که با بودجۀ دولتى اداره مى) تواند يا حتّى مى(شود که چرا قرآن بايد  نکته مطرح مى

ها و معضالت حقوقى را  ردى است که بحثمثًال وضعيت در اياالت متّحده يکى از موا.  تعليم داده شود



اّولين عبارت اّولين اصالحيۀ قانون اساسىآيا مطالعۀ قرآن در دانشگاه نقض .  برانگيخته است
١

نيست؟   

  دربارۀ جدايى دين از سياست چه بايد گفت؟

و  مناقشۀ علمى.  هاى فدرال اياالت متّحده مطرح شده است ها اخيرًا در دادگاه همين نگرانى

 Chapel Hillکه دانشگاه کاروليناى شمالى در چيپل هيل  زمانى درگرفت ۲۰۰۲حقوقى ملّى در تابستان 

به عنوان بخشى از برنامۀ کتابخوانى تابستانه، کتاب  ،دانشجويان ورودى در سال اّول را ملزم کرد

، اثر مايکل سلزنزول آيات اّوليه: رويکردى به قرآن
٢

خوانند و مورد بحث قرار را ب) ۱۹۹۹مايکل سلز ( 

گراى دانشگاه  توّسط اسالم –هاى اّوليۀ مّکى قرآن مجيد  ترجمه و شرحى تازه بر سوره –اين متن .  دهند

کاروليناى شمالى، کارل ارنست، توصيه شد تا ميزان درک و برداشت از اسالم را، بخصوص با توّجه به 

  ).۲۰۰۲بوردى (ارتقاء بخشد  ،۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱وقايع پيرامون حمالت تروريستى 

کار به نام شبکۀ سياست خانوادگى، اّدعا کرد که دانشگاه  يک گروه فّعال مسيحى محافظه

کاروليناى شمالى عبارت اّول اصالحيۀ اّول قانون اساسى را نقض کرده و با مجبور کرده دانشجوهاى 

عۀ اسالم، حقوق دانشجويان نسبت به ورودى سال اّول و وادار کردن آنها، بر خالف ميلشان، به مطال

اى  اى در دادگاه ناحيه ژوئيه، پرونده ۲۲آزادى عمل دينى را محدود نموده است و بر اين مبنى، در 

اياالت متّحده، واقع در ناحيۀ وسطاى کاروليناى شمالى
٣

تشکيل داد و طالب صدور حکم اّوليه جهت  

به (موزر ياکوولى در مقابل اين قضيه به .  اش شد نامۀ تابستانهمنع دانشگاه کاروليناى شمالى از برگزارى بر

علّت نام جيمز ياکوولى، سخنگوى شبکۀ سياست خانوادگى و جيمز موزر، رئيس دانشگاه کاروليناى 

وقتى شبکۀ سياست خانوادگى مغلوب شد، بالفاصله به دادگاه سيّار چهارم .  ناميده شد) شمالى

المللى، در ابعاد وسيع  اين قضيه، در سطح ملّى و بين.  اّما مجّددًا ناکام ماندتجديدنظر استيناف داد، 

يعنى تصميمات دو دادگاه " (گزارش نشد"، اّما از لحاظ قضايى )۲۰۰۲نگاه کنيد به يوبن (گزارش شد 

  ).اى و استيناف انتشار نيافت ناحيه

                                                
١

يان شده در اّولين به اّولين مورد از چند مطلب ب Establishment Clause of the First Amendment: توضيح مترجم 

 آن وضع قانون در حمايت از ديانتى تثبيت شده منع شده که 
ّ
اصالحيۀ قانون اساسى اياالت متّحده اشاره دارد که در طى

نگاه .  دهد اّولين اصالحيه را تشکيل مى" عبارات دينى"همراه با مطلب مربوط به آزادى انجام دادن شعائر دينى براى همه 

  . http://en.wikipedia.org/wiki/Establishment_Clause_of_the_First_Amendmentکنيد به 
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اين .  ادگاه استيناف ناکام ماندتشکيل شد اّما در د ۲۰۰۴پروندۀ قضيۀ ديگرى بعدًا در سال 

هاى فنّى آزمايش لمون بدون اين که وارد جنبه ،مبارزه
٤

هاى ِاعمال  شود، که دادگاه همراه با آزمايش 

حمايت
٥

و ِاعمال فشار 
٦

ن کارلتون تيلى جونيور، در قاضى ديوان عالى کشور، اِ  .به کار برد، ناکام ماند 

  :تصميمش چنين حکم کرد

، مانند عبارت اّول اصالحيۀ اّولتوان به سادگى با شعائر دينى که تخّطى از  را نمى نرويکردى به قرآ

اين کتاب قطعًا .  درج ده فرمان، خواندن دعاى حضرت مسيح يا تالوت دعا در مدارس مقايسه کرد

اّما، مؤلّف، به کالم خودش، سعى دارد فقط .  هايى است که شبيه مزامير مسيحى است حاوى سوره

عالوه، استماع ادعيۀ اسالمى، در وهلۀ اولى، در  به.  م را توضيح دهد نه آن که از آن حمايت کنداسال

اش  اش با متن دينى تاريخى اثر اّوليه تالش براى درک ماهيت هنرى مطالب خوانده شده و رابطه

Yacovelli v. Moeser, 2004 US Dist. LEXIS 9152 [MDNC. (پيشبرد دين نيست May 20,

2004]. Aff'd Yacovelli v. Moeser [University of North Carolina, Chapel Hill], 324 

ESupp.2d 760 [2004].(  

هاى  اين حکم با حمايت دادگاه عالى اياالت متّحده از مطالعۀ علمى دين در مدارس و دانشگاه

اعالم کرد که  ۱۹۶۳ر سال دولتى سازگارى دارد و آن مربوط به زمانى است که قاضى تام سى کالرک د

" اش با پيشرفت مدنيت کامل نيست تحصيالت بدون مطالعۀ اديان تطبيقى يا تاريخ دين و رابطه"

)Abington v. Schempp, 374 US 203, 224, n. 9 [1963]  .( رويکرد غيرمذهبى است که مطالعۀ

ايم داّل بر آن نيست  در اينجا گفته هيچ چيز از آنچه که: "سازد علمى دين را طبق قانون اساسى مجاز مى

                                                
٤

توّسط قاضى وارن برگر، رئيس ديوان عالى کشور، در آراء اکثريت قضيۀ لمون در مقابل کورتسمان  Lemon Test: مترجم 

به گفته قاضى مزبور .  ن دارد يا خيرمقصد از آن اين است که تعيين گردد که آيا قانونى اثر تثبيت دي.  تدوين گرديد) ۱۹۷۱(

اّول، قانون بايد هدف تقنينى غيرمذهبى باشد؛ دوم، تأثير عمدۀ آن بايد نه مرّوج دين : اين آزمايش داراى سه بخش است

: بهبراى کسب اّطالعات بيشتر نگاه کنيد . باشد نه مانع آن؛ سوم، قانون مورد بحث نبايد دولت را بيش از حّد درگير دين کند

http://candst.tripod.com/tnppage/eclause2.htm .  

لينچ در مقابل دانلى توّسط قاضى ديوان عالى کشور، ساندرا دى اوکانور  ۱۹۸۴در قضيۀ سال  endorsement test: مترجم ٥

شود به حمايت از دين و بنابراين نقض عبارت اّول اصالحيۀ  امى که توّسط دولت انجام مىمطرح شد تا معلوم شود که آيا اقد

  ). http://en.wikipedia.org/wiki/Endorsement_test(گردد  اّول قانون اساسى منجر مى

٦
در اين آزمايش حکومت در صورتى از اتّهام نقض عبارت .  ضى آنتونى کندى مطرح شدتوّسط قا coercion test: مترجم 

به ديانتى مستقيمًا کمک کند به نحوى که تمايل يابد سازمان ) ۱شود مگر آن  که  اّول اصالحيۀ اّول قانون اساسى تبرئه مى

نگاه .  از ديانتى حمايت نمايند يا در ظّل آن در آيندبه مردم اعمال فشار نمايد که عليرغم ميلشان ) ۲مذهبى دولتى پديد آورد؛ 

  . http://www.firstamendmentcenter.org/rel_liberty/establishment/index.aspx: کنيد به



طرفانه به عنوان بخشى از برنامۀ غيرمذهبى  که مطالعۀ کتاب مقّدس يا دين از اين قبيل، وقتى به نحوى بى

 Abington v. Schempp, 374(" اّول نخواهد بود  تعليم و تربيت عرضه گردد، همواره متأثّر از اصالحيۀ

US 203, 224, n. 9 [1963] .(  ،البتّه دروسى در زمينۀ اديان تطبيقى عاّدى "بنا به گفتۀ اخير قاضى پاِول

مقارنت [ Edwards v. Schempp, 482 US 578, 607 [1987]" (است و با قانون اساسى متناسب است

مقامات دانشگاه اکنون، مبتنى بر اظهارات قاضى کالرک که به ). .Powell and O'Connor, JJ]دارد با 

عالوه بر آن که طبق قانون  –کنند که تحصيالت فرد  خّص در مورد قرآن کاربرد دارد، استدالل مىطور ا

  .اش با پيشبرد تمّدن، کامل نيست و رابطه) و نيز تاريخ اسالم(بدون مطالعۀ قرآن  –اساسى مجاز است 

  چگونه بايد قرآن را خواند؟

الّشعاع قرار  معجزات کلّيه انبياء َسَلف را تحتقرن نوزدهم يک بار گفت که قرآن جميع  ىيکى از عرفا

اين بدان معنى است که ).  ۱۹۸۸؛ الوسون ۱۹۵۰شيرازى (ماند  زيرا تنها معجزۀ قرآن باقى مى ،دهد مى

گفته شود که چوبدستى حضرت موسى به اژدهايى تبديل شده و کلّيه مارهاى جادوگران را در بارگاه فرعون 

حضرت موسى، همانطور که خود مسلمانان .  ى نبّوت ناپديد شده استبلعيده است، اّما آن عصا

.  العاده گذشته است معتقدند، کامًال ممکن است درياى سرخ را شکافته باشد، اّما مّدتها از آن کار خارق

تنها موردى که وجود دارد .  هيچ شاهد و سند تجربى از هيچيک از دو معجزه امروزه به جاى نمانده است

انگيز آن در متحّول ساختن زندگى کسانى که به قرآن اعتقاد  قرآن  است، يعنى توانايى حيرت" معجزۀ"

اين تحّول کيمياى روحانى است که شهوات .  پذيرند دارند و آن را به عنوان بهترين هادى زندگى خود مى

ارت از خصلت و گيرد و به طالى خالص که عب آييم مى پست نفسانى را که اکثر ما با آن به دنيا مى

تواند يک جفت شاخ را به  قرآن مى.  کند شخصيت پاک و خالص اخالقى و روحانى است تبديل مى

اين است ماهيت اعتقاد .  يک دست بال تبديل کند، مؤمنى متّقى را از شيطان به فرشته مبّدل سازد

  .مسلمانان به قرآن

ى تبديل دانشجويان به مسلمانان پرهيزگار، نه برا –توان و بايد در دانشگاه آموزش داد  قرآن را مى

بلکه تبديل اعتقادات پرهيزگارانۀ اسالمى به چيزى که دانشجويان بتوانند بفهمند به طورى که بتوانند 

اّما، غير از اين سؤال که چرا بايد قرآن را .  قدرت کتاب در نفوذ و تأثير بر نفوس مؤمن به آن را دريابند

اى که آموزش داده  در هر درس و زمينه.  وجود دارد که چگونه بايد آن را آموزش دادتعليم داد، اين مسأله 

شود، معضل موجود در مشغول ساختن خوانندگان به مطالعۀ اين متن، مساعدت به آنها در کشف قرآن 

  .براى خودشان است



اين کتاب .  ستقرآن متنى دشوار ا.  شود تر از آن است که انجام مى خواندن قرآن به مراتب آسان

براى ديدگان تعليم نديده، قرآن، .  انگارانه و هم معّماگونه است تجربه هم ساده براى افراد ناآزموده و بى

طرفى و  براى غربيانى که ابدًا آمادگى ندارند با بىگذارد، ممکن است  در تأثيرى که ابتدا به جاى مى

، با سبکى متکلّف، با عباراتى تکرارى، يا غير بدون تعّصب آن را مطالعه کنند، ممکن است اسرارآميز

ترى مطرح است که نگرش و  برداشتى نسبت به قدرت،  اّما، موضوع تفسيرى عميق.  قابل فهم جلوه کند

  .صالبت و ماهيت متن است

به خواننده .  کند که کامًال جسورانه است قرآن اّدعاى خاّص خود نسبت به حقيقت را مطرح مى

نه تنها .  بنابراين منشأ قرآن الهى است.  مثالى در آسمان است" الکتاب امّ "ع و منشأ آن گويد که منب مى

در واقع اين اّدعايى .  برخوردار از مرجعيت و اقتدار، بلکه ُمنزل و مؤلّف آن نفس ذات الهى است

.  يم استبه معنى دقيق کلمه، از ديدگاه اسالمى عنصر وحى الهى حائز اهّميت عظ.  العاده است خارق

اّما، آيا .  به اعتقاد مسلمانان، خداوند قرآن را نوشت و به اين ترتيب کتاب مزبور استحقاق احترام را دارد

اند، کسانى که در دانشگاه آن را مّد نظر  سزاوار احترام کسانى نيز هست که در فرهنگ قرآنى تربيت نشده

شناختى موجود دارد که بايد ابتدا  کرد؟  مالحظاتى روشبنابراين از کجا بايد شروع .  دهند؟  يقينًا قرار مى

  .ممکن است قرآن براى غيرمسلمانان متنى دشوار باشد، اّما غير قابل فهم نيست.  به آنها پرداخت

زمين، که هنوز عمدتًا تحت ُسلطه و تأثير مسيحيت است ممکن است نسبت به حقيقت  مغرب

ه سر َبَرد که آيا قرآن نسخۀ تقلّبى از کتاب مقّدس، يعنى چنين مّدعايى در سوءظّن و ترديدى جّدى ب

  .  تقليدى اقتباسى از آن نيست

گيرى  نفس اين فرضيه، به ميزان زيادى پذيرش قرآن توّسط غربيان را از همان آغاز با تعّصب و جبهه

در نتيجه، .  است) هو در واقع اثر منفى بر آن گذاشت(اش تا کنون تأثير گذاشته  همراه ساخته، و بر مطالعه

.  ها در مطالعۀ قرآن به ظهور رسيد، گو اين که اينها تدريجًا کمرنگ شده در حال زوال هستند دوگانگى

اختالف عظيم در مطالعات قرآنى، از لحاظ تاريخى، عبارت از اصطکاک و تنش بين رويکردهاى سنّتى 

قيب، اگرچه در برداشت و درکى منسجم اين دو الگوى ر.  اسالمى و رويکردهاى علمى غربى بوده است

اگر اين دو را به هم . هميارانه و بدون مقاومت منفى بوده است ساز بوده، اّما تا حّدى از قرآن مسأله

کاچيون  ؛ اّما مقايسه کنيد به مک۵۳صفحۀ : ۱۹۵۹اسميت (بياميزيد، به آنچه که ويلفرد کانتِول اسميت 

کرد که بهترين نحوۀ  اساسًا، او اين نکته را مطرح مى.  کرد رونى تلّقى مىبي -  به عنوان پويايى درونى) ۱۹۹۹

و در عين حال تا حّدى حفظ ) درونى(به ديدگاه مؤمن مبادرت به مطالعۀ قرآن و اسالم بايد توانايى ورود 

 در واقع معيار و مالک اسميت از قابل درک بودن فرد مؤمن.  باشد) ديدگاه بيرونى(طرفى نسبى  بى



هيچ عبارتى دربارۀ ديانتى معتبر نيست مگر آن که مورد تصديق مؤمنين به آن ديانت "مستلزم آن است که 

کنترلى تجربى را "کند، زيرا  بهترين مورد را براى هر دو جهان عرضه مى" اصل سازنده"اين ."  قرار گيرد

اّما، اگر کسى به ."  سوق دهد به نحوى پويا به سوى حقيقت"محّققين را " تواند آورد که مى فراهم مى

ها  ماهيت اين دوگانگى ۱/۲جدول .  هاى يقينًا پيش خواهد آمد اصل امسيت متمّسک باشد، دوگانگى

  .دهد را به طور برجسته نشان مى

  ها در مطالعۀ قرآن دوگانگى: ۱/۲جدول 

  اسالمى  غربى

  علمى سنّتى  علمى غيرمذهبى

  ترکيبى  تحليلى

  تمايل به هماهنگى و همسازى  تمايز بيش از حدّ تمايل به تفکيک و 

  استفاده از عقل و ايمان  استفاده از عقل و تعّصب

  گاهى دفاعى  گاهى تهاجمى

  

روش قرائت به ميزان زيادى .  دهد توليدى و تقليلى را نشان مىجدول فوق مکّملى بر رويکردهاى 

فرد مسلمان با احترام تاّم و با ايمان .  کنند ن مىشود و نحوۀ درک و برداشت را تعيي آنچه را که خوانده مى

محّقق غربى ممکن است درست .  نمايد دارد به مطالعۀ آن مبادرت مى کامل به حقيقتى که قرآن پاس مى

اگرچه .  اّما الزامًا نبايد چنين باشد  .رويکردى تحليلى همراه با شّک و ترديدنقطۀ مقابل آن باشد؛ يعنى 

ى و حتّى تناقضات آشکار در متن اين کتاب وجود دارد، اّما مسلمانان سعى خواهند که معضالت بديه

ها  ترى از درک و برداشت به حّل اين نابهنجارى در سطح متعالىکرد با هماهنگ و همساز کردن آنها 

به مطالعه بپردازد ممکن است به نحوى ) غربى(بپردازند، در حالى که شخصى که از ديدگاهى غيرمذهبى 

اعتنا به قرآن نگاه کند و آن را صرفًا اثرى بشرى تلّقى کند که وجود تناقضات و اشتباهاتى  اعتقاد و بى بى

چنين استنتاجى، در نظر مسلمانى فاضل، نه تنها نادرست است، بلکه .  توان انتظار داشت در آن را مى

  .اى بر تماميت متنى مقّدس است که به وحى الهى نازل شده است حمله

ن مفهوم قرآن به عنوان کتابى که به وحى الهى نوشته شده اساس درک و برداشتى است که چرا اي

کند  گذارند و هم کّل زندگى خود را منطبق با آنچه که قرآن تجويز مى مسلمانان هم به قرآن احترام مى



ش گفتارهاى شفاهى که کالم و سلوک حضرت محّمد را گزار(دهند، زيرا قرآن و حديث  جهت مى

بنابراين، در جواب اين سؤال که .  دو منبع اصلى مرجع براى آموزۀ اسالمى و راه و رسم آن است) کند مى

  .اکتشاف قرآن را از کجا بايد شروع کرد، بايد گفت که نقطۀ آغاز بايد مفهوم نزول وحى باشد

  کالم وحى و اديان ابراهيمى

اّدعاى کالم وحى در سه ديانت ابراهيمى، يعنى اند که  محّققين مّدتهاى مديد است که متوّجه شده

آنچه که در اين اديان مشترک است، .  کند کليمى، مسيحى و اسالم، نقش محورى و اساسى را ايفا مى

يعنى، هر سه ديانت مزبور اعتقادى به موجودى برتر، به .  اين است که هر سه اديان توحيدى هستند

از لحاظ تاريخى، يکتاپرستى عبارت از .  دهند ند و ترويج مىکن خداوندى واحد و مقتدر را موعظه مى

اين انقالب عمدتًا نظرى نبود .  آگاهانه عليه زمينۀ ذهنى مهجور، قديمى و ماقبل توحيدى استانقالبى 

تجربۀ دينى با منشأ بيرونىدر مرکزيت آنچه که محّققين را اى  ن انقالب حرکتى ريشهاي.  بلکه پويا بود
٧

، يا 

بر مبناى ايدۀ ") ابتدايى"يا " بدوى("فرهنگ مهجور   .نامند، سبب شده است طبيعى، مى ون فوقکان

بينى  مدارانۀ عالم صغير با کّل جهان، جزء نسبت به کّل، مانند آنچه که در طالع انطباق انسان

نى درون و پيرامون بينى قديم، تجربۀ دينى با منشأ بيرو در جهان.  شناسى معمول است، بنا شده است ستاره

طبيعت قرار دارد، در حالى که در چارچوب يکتاپرستى، تجربۀ دينى با منشأ بيرونى در موجود برتر قرار 

يکتاپرستى، با دفع و نفى نفس وجود ارباب انواع، ديوان و اجنّه، عالم .  دارد که خارج از طبيعت است

روند، و مبناى سرنوشت مبتنى  د، اشباح از ميان مىشون ارواح طبيعت ناپديد مى.  سازد وجود را مأيوس مى

علم تجربى از نوع ماقبل مدرن بدون .  پاشد بينى از روى ستارگان و اعتقاد به جبر فرو مى بر طالع

يکتاپرستى، با قرار دادن خداوند .  توانست عملى شود زدايى طبيعت که يکتاپرستى آغاز نمود نمى اسطوره

  .کرانگى و خالٔ تأثيرى به سزا داشت هاى بى زانديشى ايدهدر خارج از طبيعت، در با

مأيوس کردن طبيعت و مشاهدۀ الوهيت به عنوان محّرک اصلى آن  –بينى  انقالب و تحّول درجهان

مورد اّول بر علوم .  گرايى و تکنيک تاريخ: دو ويژگى تعريف کنندۀ عمدۀ مدنيت غربى را مطرح ساخت –

هاى  اين استدالل که اسالم يکى از ريشه.  گرى بر علوم فيزيک مؤثّر استگذارد؛ دي انسان اثر مى

هاى  علوم و فلسفۀ اسالمى بر فرهنگ: گيرد تأييدشدۀ مدنيت غربى است از ديدگاه تاريخى نشأت مى

                                                
به کار رفت و سپس  The Idea of the Holyتدا توّسط رودولف اوتو ابداع و در اثرش به نام که اب  nominosumواژۀ : مترجم ٧

کارل يونگ آن را استفاده کرد، به معناى شگفتى عرفانى و مبهوت کننده يا تجربۀ دينى که منشأ آن خارج از وجود خود انسان 

  . http://en.wikipedia.org/wiki/Numinosum: نگاه کنيد به.  ، استعمال شده استباشد



در جهت ايجاد مدنيت غربى، بخصوص بعد از عصر ) رنسانس(وسطايى و دوران نوزايى  عالى قرون

  .ذاشتروشنگرى، تأثير گ

بينى توحيدى مطلب محورى در  منزلت و موقف قرآن به عنوان کهرباى ادبى فرايند ظهور جهان

پديدارشناسان دين پنج خصلت يا .  گويد قرآن از خودش به عنوان نّص ُمنزله الهى سخن مى.  اسالم است

دو خصيصۀ ).  ۳۵۶ۀ صفح: ۱۹۸۷دينينگر (اند که نوعًا با نزول وحى مرتبط است  پديده را شناسايى کرده

کّل وحى داراى منشأ واحد، يعنى خدا، يا موجودى .  منشأ يا منبع) ۱. (عمده و اساسى وجود دارد

اصطالحى فنّى براى نزول کالم  وحى.  فرستد طبيعى يا مينوى است که نوعى پيام براى افراد بشر مى فوق

هاى  باشد که افراد مستغرق در خصيصه رسد همان به نظر مى وحىمفهوم بنيادى .  الهى در قرآن است

وسيله يا ) ۲(نامند به اين مفهوم که ناگهانى و بدون تدارک قبلى است؛  مى" لمعۀ الهام"رمانتيک اروپايى 

نزول وحى به نحوى فوق طبيعى، به واسطۀ رؤياها، مکاشفات، حالت جذبه، کالم، يا کتب : اسباب

رود، اّما مفهوم صريح آن اين است  رابطه با وحى و الهام به کار مىدر  نزولواژۀ .  گيرد مقّدسه صورت مى

  .است" نازل گرديده"که قرآن از منشأ مثالى در عوالم روحانى موسوم به سموات 

محتوا يا ) ۳: (دهد عبارتند از هاى کليدى وحى، که قرآن مثالى از جميع آنها نشان مى ديگر پديده

وزشى، امدادى يا تنبيهى، اراده، وجود، فّعاليت يا مأموريت الهى نزول وحى به معنى حضور آم :مقصود

در اين مورد، قرآن عبارت از وحى نازله از سوى خداوند، ساده و منّزه، است که به واسطۀ سلسله .  است

به اين ترتيب،   .هاى وحى که در طول بيست و سه سال قمرى به حضرت محّمد نازل شد، بيان گرديد پيام

) ۴. (قرآن، کالمى نادرست و در واقع هتک حرمت است" مؤلّف"از حضرت محّمد به عنوان  سخن گفتن

پيامى از سوى خداوند . وحى از نوع جهانى و عمومى استخود قرآن کالم : دريافت کنندگان يا مخاطبين

اش  هکنند وحى موجب تحّول دريافت کالم: اثر و عواقب بر دريافت کننده) ۵. (خطاب به اهل عالم است

با رسالتى الهى مأموريت داشت که قرآن را حضرت محّمد، به عنوان واسطه و عامل نزول وحى، .  شود مى

به عنوان نداى الهى ابالغ نمايد و کّل عالم انسانى را به سوى حّق و عدالت، به سوى اخالقيات و 

با رعايت نماز و روزه داشته  ضوابط اخالقى فرا خواند و از آنها بخواهد حياتى همراه با دعا و مناجات و

اين واقعيت که حضرت محّمد با رسالتى الهى مأموريت داشت، سبب .  باشند و تسليم ارادۀ الهى باشند

و اليأُمرُُکْم أْن تَتِخذوا المالئکَة : "شود و قرآن نيز بدان شهادت داده است الوهيت خود حضرت محّمد نمى

: اين نظريه را شايد بتوان در يکى از متون اّوليۀ مسيحى نيز يافت).  ۷۴، آيۀ )۳(آل عمران ( "و النّبيّيَن أربابًا

Homilies" (رستگارى را نتوان در اعتقاد داشتن به مربّيان و خداوندگار خواندن آنها يافت" 8:5 in 

Roberts and Donaldson 1989-90.(  



  قرآن چگونه نازل شد؟

مالحظاتى از .  توانيم به جزئيات نزول قرآن بپردازيم ريم، مىحال که برداشتى کلّى از نزول وحى دا

  .شود اين قبيل بر شخصى متمرکز است که به عنوان پيامبر اسالم، يعنى حضرت محّمد، شناخته مى

گزيد و به دعا و مناجات  حضرت محّمد را عادت چنان بود که در غارى در کوه حرا خلوت مى

حضرت رسول به تحنّث. پرداخت مى
٨

پرداختند که نوعى عمل عبادى و پرهيزگارانه بود؛ در اين  مى 

هنگام بود که ملک جبرئيل براى اّولين بار بر ايشان ظاهر شد و قرآن را در طول بيست و سه سال قمرى بر 

در اين مورد که جبرئيل عامل نزول قرآن بوده اتّفاق نظر وجود دارد، گو اين که .  آن حضرت نازل نمود

دهد که خداوند چگونه قرآن را نازل  خود قرآن توضيح مى.  به در قرآن ذکر شده استفقط دو مرت

ًال وحيًا أو ِمن ورآ و ما کان لبشٍر أن يکلّمه: "فرمايد مى
ِ
 ء ا ا


نّهُ على

ِ
ذِنِه ما يشآُء ا

ِ
حجاب أو يُرِسَل رسوًال فيُوحى ِبا

فرمود، بنا به  وقعى که پيامبر قرآن را نازل مىبه عبارت ديگر، م).  ۵۰، آيۀ )۴۲(سورۀ شورى (  "حکيم

  .فرمود اعتقاد مسلمين، خداوند بود که آن را تأليف مى

نوشته شده، در ) ۲۲، آيۀ )۸۵(روج سورةالب" (لوح محفوظ"قرآن براساس لوح مثالى، يعنى 

ل شده تا جبرئيل آن ترين آسمان ناز در ماه مبارک رمضان به نزديک) ۲، آيۀ )۹۷(سورۀ قدر " (ليلةالقدر"

متن قرآن، بنا به اعتقاد مسلمانان، از خدا است، اّما ثبت و ويرايش آن .  را به حضرت محّمد انتقال دهد

پى بردن به مفاهيم ضمنى اين مطلب که قرآن ابتدا در طول مّدت .  توّسط انسانها صورت گرفته است

همانطور که قرآن را .  ز اهّميت استآورى و ويرايش شده، حائ زمانى چند نازل شده و سپس جمع

توان مانند يک داستان يا رساله از ابتدا تا به انتهى خواند، به همين طريق هم از ابتدا تا به انتهى  نمى

شوند، حضرت محّمد نيز لمعات وحى را  همانطور که نويسندگان از لمعۀ الهام برخوردار مى.  نوشته نشد

  .عات وحى به صورت قرآن در آمدمجموع اين لم.  فرمود تجربه مى

.  کنند هاى بسيارى را از نحوۀ نزول وحى بر حضرت محّمد بيان مى احاديث مکتوب داستان

عام وحى، يعنى جبرئيل، به حضرت محّمد .  توصيف اين حالت در احاديث گوناگون متفاوت است

ا حاکى از آن است که نزوالت وحى ه اکثرًا گزارش.  آموخت که فقرات اّوليۀ قرآن را از حفظ بخواند مى

شنيد يا احساس  شد که حضرتش صداى همهمه يا طنين َجَرس را مى به نحوى بر حضرت محّمد وارد مى

رفت و بعد از آن کلمات قرآن به  شود، يا به حالت خلسه فرو مى کرد بارى سخت سنگين بر او وارد مى مى

تعاقبًا حضرتش آنها را به کاتبان وحى تقرير بست و م نحوى ثابت و محو نشدنى بر قلبش نقش مى

                                                
٨
  .مراجعه نماييد http://www.jstor.org/pss/610681براى اّطالع بيشتر به : مترجم 



شد که آيات را بر هر آنچه که از وسايل تحرير  آيات منزلۀ قرآن ابتدا توّسط کاتبانى ثبت مى.  فرمود مى

هاى سفيد، چرم، استخوان کتف گوسفندان، يا  موجود بود، مانند شاخ و برگ درختان نخل، سنگ

هاى اّوليه حاکى از آن است که يکى از آيات نازله عمًال  کى از گزارشي.  نوشتند استخوان دندۀ آنها، مى

  .توّسط حيوانى خانگى خورده شد، زيرا روى شيئى طبيعى و خوردنى نوشته شده بود

ميالدى، هيچ سند ثبت شدۀ موثّقى از آيات ُمنزله  ۶۳۲بعد از رحلت حضرت محّمد در نوامبر 

با آورى، مقابله و تنظيم، و تدوين قرآن  اين جريان جمع.  کردند مى آورى بايد آنها را جمع.  وجود نداشت

مقدار زيادى اّطالعات موجود دربارۀ تاريخ نزول و ساير اّطالعات تاريخى نبود که بتوان شکل سنّتى را که 

از  شود، تصميم به حفظ قرآن بعد بنا به آنچه که گفته مى.  بر آن مبتنى ساختقرآن نهايتًا به خود گرفت 

که (عمر .  به قتل رسيدند) ۶۳۳دسامبر (آن صورت گرفت که صدها تن از حافظان قران در جنگ يمامه 

باالخره، متن .  آورى و نوشته شود به ابوبکر پيشنهاد کرد که قرآن جمع) بعدًا مقّدر بود خليفۀ دوم بشود

ترين  شود واضح ، که گفته مى)دکه قبيلۀ حضرت محّمد بو(کتاب در زمان عثمان به لهجۀ قبيلۀ قريش 

اگرچه مشکالتى در تثبيت نّص قرآن روى داد، اّما لهجۀ قريش، که .  لهجه بود، نوشته و تثبيت شد

نصوص نوشته شده مستلزم تصديق و تأييد .  حضرت محّمد به آن تعلّق داشت، در اولويت قرار گرفت

ها و  به اين ترتيب، متن معتبر قرآن و نيز نظم سوره.  حافظان قرآن بود که آن را شنيده و حفظ کرده بودند

  .يکپارچگى و هماهنگى متن تثبيت شد

فوريت و اضطرارى که در تثبيت متن قرآن تحت حکم خليفۀ سوم، يعنى عثمان، به کار رفت سبب 

حفظ ترتيب و توالى آن به اندازۀ .  تر آن به دست نداد شد فرصت زيادى براى تنظيم سيستماتيک و علمى

هايى که کّل بزرگتر را  تر بخش قرآن اهّميت نداشت، و فراهم آوردن تجهيزات حياتى براى درک کامل

اين که چه مقدار ويرايش و چه ميزان تجاوز و تعّدى .  کردند به محّققين مسلمان آينده واگذار شد ايجاد مى

دتًا سؤالى است که در اين زمان يا تعبير و تفسير ناشى از اين ويرايش ممکن است صورت گرفته باشد عم

  .ذهن محّققين غربى قرآن را به خود مشغول کرده است

بعد از نزول، طولى نکشيد که مانند آتشى در خرمن انتشار يافت و همراه با فاتحان عرب در قرآن، 

 دو قرن اّول توسعۀ اعراب، به سرعت منتشر شد
ّ
سرعت و وسعت گسترش مزبور چشمگير و .  طى

در اين مرحله، قرآن هنوز به مقام و منزلت خود به عنوان کتابى جهانى دست نيافته بود،   .گيز بودان شگفت

يا که شايد کتاِب عرب بود، زيرا قرآن اّولين کتاب به زبان (صرفًا به اين دليل ساده که کتابى عربى بود 

فرايندى مانند فرزندخواندگى آوردند ابتدا مجبور بودند، در  افراد غير عرب که ايمان مى).  عربى بود

چندان به درازا نکشيد که اين موضوع .  روحانى يا اجتماعى، خود را به قبايل گوناگون عرب وابسته سازند



استدالل آنها چنين بود که چگونه ممکن . براى نفوس غيرعرب، بخصوص ايرانيان، سخت گران آمد

ميت واحد بشود؟  و اگر چنين نيست، و طبقۀ است کتاب مقّدسى با پيامى جهانى محدود به فقط يک قو

گيرد و  ها را در بر مى روحانى و اجتماعى است که جميع نژادها و ملّت" اّمت"عبارت از يک " مسلمانان"

هاى غير عرب را به مقام و موقفى  بر چه مبنايى اعراب ملّتدر عين حال برتر و باالتر از همۀ آنها است، 

نبود؟  آيا ) ارادۀ الهى است" کسى که تسليم"به معناى (آيا حضرت ابراهيم مسلم  ؟ دادند ثانوى تنّزل مى

کند نبايد در زمرۀ  ا را اعالم مى کسى که اعتقاد خود به وحدانيت الهى و حّقانيت حضرت محّمد رسول

چنين هم مؤمنين محسوب شود و از مقام و جايگاهى برابر با هر يک از ساير مؤمنين برخوردار گردد؟ و 

به .  طلبانۀ آن است، تداول يافت گرايى قرآن که مبيّن اصول اخالقى مساوات يعنى توّسل به جهان: شد

اين ترتيب اسالم، اگرچه مبتنى بر پيامى بود که به لسان عربى نازل شد اّما، به ساير فرهنگها و اقاليم 

نظير  اين کالم بى.  ه ساير زبانها ترجمه شودها طول کشيد تا خود قرآن عمًال ب سرايت نمود، گو اين که قرن

  .به صحيفۀ مقّدسۀ جهانى تبديل گرديدوحى 

به ترتيب ) به استثناى سورۀ کوتاه فاتحه(سورۀ قرآن، در شکل نهايى خود، به طور دلبخواه،  ۱۱۴

هاى اّوليۀ  سوره"از  ها عبارت گذارى سنّتى اين سوره تاريخ.  ترين سوره تنظيم شده است از بلندترين تا کوتاه

" هاى مدنى سوره"، گرفته تا دورۀ )در دورۀ اّوليه، ميانى، و پايانى(، نازله در سيزده سال اّول قمرى "مّکى

زمان با سال اّول هجرت جامعۀ اّوليۀ مسلمان از مّکه به مدينه است که بعد از آن  ، هم۶۲۲در ماه ژانويۀ 

مظّفرانۀ پيامبر به واحۀ مّکه، اندکى قبل از رحلت آن حضرت در  در مراجعت" هاى بعدى مّکى سوره"

  .، عّز نزول يافت۶۳۲نوامبر 

، ۱۹۵۳وات (با در نظر گرفتن آنچه که تقسيم دوگانه و کالسيک حيات حضرت محّمد شده است 

که است در حالى " پيامبر"هاى اّوليۀ مّکى نشان دهندۀ نقش حضرت محّمد به عنوان  ، سوره)۱۹۵۶

به اين .  است" مرد دولت"هاى مدنى و بعدى مّکى مبيّن مقام و موقف حضرت محّمد به عنوان  سوره

ترتيب مقصود از نزول آيات منزلۀ اّوليه روشن کردن شعلۀ اميد و ايجاد خشيّةا در قلوب شنوندگان است 

ى است که "نذير"ر عبارت از از اين رو، نقش پيامب.  گرفت نّم صورت مىکه با وعدۀ بهشت و تهديد جه

مردم را انذار نمايد که چنانچه توبه ننمايند و تسليم ارادۀ الهى نگردند با تهديد سرنوشت و مرگ 

  .الوقوع روبرو خواهند بود قريب

اين اساسًا مقصود از نزول وحى و منطق  –ابتدا انذار نمود و هشدار داد، سپس حکومت کرد 

آيات بعدى قرآنى حاوى احکام و اصولى است که مسلمانان بايد پيروى  . ترتيب نزول کالم الهى است

عمًال  ۱۹۲۲ه در ژانويه دينمهاجرت مسلمانان به م(گرفت  اى اسالمى شکل مى وقتى جامعه.  کردند مى



از اين روى، حضرت محّمد عالوه بر نقش .  آمد ، احکام الزم مى)اّولين دولت اسالمى را ايجاد کرد

و شروع به نزول احکام و نيز اصول اخالقى نمود که بعدها شالودۀ چهار مکتب  ،مرد نيز شد تپيامبرى، دول

  .حقوقى اسالمى و طريقۀ متمايز زندگى مسلمانان قرار گرفت

  منابع کالم وحى؟

مطرح کردن اين که .  اى بغرنج است مند شده يا خير مسأله اين که آيا قرآن از منابعى پيشين بهره

وى از منابع عمدتًا يهودى و مسيحى اقتباس شده به منزلۀ سلب اعتبار از قرآن به عنوان سندى قرآن به نح

قرآن محّک شناخت .  در نظر مسلمانان، اين سؤال را بايد به طور معکوس مطرح کرد.  از کالم وحى است

 پيشين چون اين کتاب طاهر و خالص و عارى از هرگونه غش است، صحف مقّدسۀ.  حقيقت الهى است

  :پيشين نيز هست  قرآن در بر گيرندۀ صحف مقّدسۀ.  را بايد بر مبناى قرآن سنجيد نه برعکس

براى مسلمانان فراهم ) عهد عتيق و عهد جديد(قرآن، در محدودۀ خود، ديدگاهى از کتاب مقّدس 

برد و همه را  ىابراهيم و موسى، تورات موسى، زبور داوود و انجيل عيسى نام م" صحف"از .  آورد مى

نّا أنْزَلَْنا التّوراة فيها ُهًدى و نورٌ «: داند کالم مستقيم وحى از خداوند به پيامبر مربوط به آنها مى
ِ
مائده، (» ا

 مرَيَم ُمَصّدقًا ِلما بَيَْن يََديِْه ِمَن التَوراِة و آتَيْناه االنجيَل فيه ُهدً «؛ )۴۸آيۀ 

ِ

ى و و َقفيْنا َعلى آثاِرِهم بعيسى بن

به اين ترتيب، کلّيه صحف مقّدسۀ پيشين در تصوير نزولى و تدوينى خود قرآن ).  ۵۰مائده، آيۀ (» نورٌ 

  )۲۵۰، صفحۀ ۱۹۹۳ريپين . (شود به تصوير کشيده مى

اى از  ملغمهدنياى مذهبى خود بود و قرآن " تحت تأثير و نفوذ"بيان اين مطلب که حضرت محّمد 

گرايانه است، بلکه مطرح کنندۀ اين مطلب  العاده تقليل وط است نه تنها فوقعوامل مؤثّر مختلف و مخل

از ديدگاه مسلمين، .  است که قرآن از سوى خداوند نيست و حضرت محّمد بنفسه مؤلّف قرآن بوده است

.  هاى دينى مطلبى را به عاريت بگيرد مطمئنًّا خداوند نيازى ندارد که از صحف مقّدسۀ پيشين يا دانستنى

بين رويکرد مسلمان سنّتى و رويکرد علمى غربى شايد در هيچ جا بيش از بحث و اصطکاک بنابراين تنش 

  .بر سر اين مسأله شديد و غليظ نباشد

شناختى منطقى و مطمئن و نيز از لحاظ دينى  يک نوع مبادرت به مطالعه که هم از لحاظ روش

رآن و نيز اصطالحات فنّى و مفاهيمى است که قرآن قابل قبول است عبارت از نگريستن به لغت خارجى ق

اّما، ديگربار .  ثمربخشى اين زمينۀ مطالعه براى تشريح متن اين کتاب به ثبوت رسيده است.  کند ذکر مى

اگر به عنوان سندى داّل بر اقتباسى بودن قرآن .  شود شود که دقيقًا چه چيزى ثابت مى اين نکته مطرح مى

اقع عبورى از پديدارشناسى صرفًا توصيفى به پديدارشناسى توضيحى است که ذاتًا به کار رود، در و



، و آن را به عنوان محصول "توجيه نمايد"اين رويکرد ثانوى سعى دارد قرآن را .  دهنده است کاهش

دهد تا  اش را جذب کرده تجديد شکل مى تأثيرات گذشته جلوه دهد نه کارى اصيل که محتواى فرهنگى

  .اسالمى را با ابعاد تاريخى جهانى پديد آورد مدنيتى

ن زمينى نسخۀ آمثالى است که قر" الکتاب امّ "ماقبل اسالمى قرآن در نظر مسلمانان، تنها منبع 

پذيرند که قرآن با دنياى معاصر تاريخى خود، که  اّما محّققين مسلمان به راحتى مى.  دقيقى از آن است

به اين ترتيب، ما اشارات مشّخصى به شعائر دوران قبل از .  گويد ن مىشود، سخ شامل گذشتۀ بالفصل مى

مثًال، در دوران .  در جهتى ديگر است" تأثير"اين عبارت از .  کند يابيم که قرآن صريحًا نهى مى اسالم مى

ر کردند پرورش دختر با قبل از اسالم کشتن نوزادان دختر معمول بوده، به طورى که والدين، اگر فکر مى

.  کردند هاى داغ بيابان دفن مى مالى زيادى را بر آنها تحميل خواهد کرد، نوزادان دختر خود را در شن

بيان اين نکته کافى است .  بنابراين، در اين رابطه، اسالم به عنوان نهضتى در حمايت از زنان عمل کرد

و برداشت از اين مطلب است که که دانش عربستان قبل از اسالم نقطۀ آغازين طبيعى براى توسعۀ درک 

  .قبل از اسالم است" دوران جاهليت"قرآن چگونه مظهر ترّقى اخالقى و اجتماعى بعد از 

  عمدۀ کالم وحى نيماضم

اّما جوهر و لّب واقعى .  آورد اّطالع از تاريخ نزول قرآن و تدوين آن زمينۀ آگاهى الزم را فراهم مى

فيد مبادرت به مطالعۀ قرآن اين است که به عنوان محملى جهت بيان يکى از طرف م.  قرآن پيام آن است

خداوند خالق است و .  هاى آن مشاهده شود حقايق عميق دربارۀ خداوند و عالم وجود، و نوع بشر و تمّدن

ذيًال .  بنابراين، مضامين قرآن عبارت از سازماندهى اصول دين و تمّدن اسالمى است.  نوع بشر مخلوق

اکثر اصول دينى قرآن در اديان ابراهيمى مشترک است، و .  شود ز مضامين عمدۀ قرآن مطرح مىبعضى ا

  .توان به عنوان حقايق عمومى اخالقى در نظر گرفت بسيارى از اصول اخالقى آن را مى

  تجليل

از آنجا .  شود توان حضور خداوند را در قرآن احساس کرد و اين سبب قّوت و قدرت اين متن مى مى

که حضرت محّمد نويسنده و نازل کننده، و نه مؤلّف، آن است، فرد متّقى و خداشناس آن را به عنوان 

اين، مانند نداى خدا در اثر شاعر پيوريتن، مايکل ويگلزورت، با عنوان .  خواند نداى ذات الهى مى

)۱۶۶۲( "مناقشۀ خدا با نيو انگلند"
٩

اى واقعى است، قرآن يک ند. ، يک تمهيد و صنعت شعرى نيست

                                                
٩

به صورت شکايت  ۱۶۶۲در خشکسالى سال  ،Michael Wigglesworth، مقصود شعرى است که کشيش پيوريتن: مترجم 

  .بيابيد  wig.html-http://www.swarthmore.edu/SocSci/bdorsey1/41docs/33توانيد در  متن آن را مى.  و گله سرود



اين ارتباط مستقيم خدا با انسان از قدرت و اقتدارى برخوردار .  مانند کّل کتاب ده فرمان و بيش از آن

هيچ کتاب ديگرى، جز صحف مقّدسۀ .  سازد همتا و تقليدناپذير مى است که مسلمانان معتقدند قرآن را بى

قرآن مسير و .  آور هستند ندرت چنين مستقيم و الزامو آن کتابها نيز به .  پيشين، قابل مقايسه با آن نيست

  .کند ظهور ارادۀ الهى است مجرايى براى رسيدن به حضور خدا است و تبعيت از آنچه که قرآن تقرير مى

  خلقت

بيان  –اى نبوى  اى علمى، بلکه به صورت تاريخچه نه به عنوان رساله –قرآن شرح خلقت جهان را 

شناسى آفرينش محّققين آن را.  کند مى
١٠

نکتۀ مهّمى که بايد به خاطر سپرد اسن است که .  نامند مى 

"شناسايى پيدايش جامعه"شناسى غالبًا به عنوان  آفرينش
١١

درست همانطور که خدا خالق   .کند عمل مى 

عالم عنصرى است، قرآن، وقتى که به نحو کمال مطلوب به کار گرفته شود، مربّى عظيم اخالقى و 

  .است) مسلمان(امعۀ بشرى اجتماعى ج

  نزول وحى

از سوى خداوند ) در واقع سلسله نزوالت وحى(قبًال توضيح داده شد که قرآن نزول مستقيم وحى 

اين .  شود گويد حقيقت محض تلّقى مى در عمل اين بدان معنى است که هر آنچه که قرآن مى.  است

اگرچه کّل قرآن .  ظيم و عميق برخوردار استنکته در درک مقام و موقف و مرجعيت قرآن از اهّميتى ع

.  عبارت از حقيقت ُمنزله از سوى خداوند است، اّما در عين حال حاوى کلّيه کلمات وحى الهى نيست

تأييد "گيرند،  قرآن حقيقت کلمات وحى گذشته را، که صحف مقّدسۀ يهودى و مسيحى آن را در بر مى

کند و آنچه را  ت؛ از ايّام انبياء گذشته ياد مىمربوط به گذشته اسدر واقع بخش عظيمى از قرآن ."  کند مى

کند و سرنوشت اممى را که انذاردهندگان و رسوالن فرستادۀ خدا را رّد کردند و  که بر آنها گذشته بيان مى

آنها .  اين حکايات تاريخى داراى تأثير آموزشى است.  نمايد مورد اذيت و آزار قرار دادند بازگو مى

واعظى دربارۀ تاريخ دينى است و به اين ترتيب در جهت حصول مقصودى در ارتباط با دين عمل م

  .کند مى

کننده دربارۀ روز قيامت و قضاوت، به همان اندازه که به  قرآن، با هشدارهاى هولناک و نگران

شناسى کند؛ تاريخ را از غايت دارد به آينده نيز نگاه مىگذشته نظر 
١٢
 –اى نهايى  ى و نتيجهيعنى مقصود - 
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Cosmogony 

11
Sociogony 

12
Teleology 



تواند  شناسى مقّدر است، اّما فرد به ميزان زيادى اختيار دارد و مى اگرچه اين غايت.  سازد برخوردار مى

در اينجا، رستگارى عبارت از آمرزش.  پيامدى را براى رستگارى خود رقم بزند
١٣

گناهان نيست، بلکه  

وع براى کّل جوامع نيز مصداق دارد، زيرا آنها جمع اين موض.  عزم جزم است براى تبعيت از ارادۀ الهى

اين بدان معنى است که گفته شود، کّل نظام اجتماعى را، با .  دهند ها را تشکيل مى کّل افراد و خانواده

به اين ترتيب، کالم وحى .  توان متحّول ساخت پيروى از طريقۀ زندگى که توّسط قرآن شرح داده شده، مى

  .تر است تر و متعالى رهاى مدنيّتى عالىدرون خود حاوى بذ

، به اصطالح، قرون تيره و تاريک اروپا، زمانى که تمّدن
ّ
هاى  و چنين روى داد که اسالم در طى

" ابَرقدرت"بزرگ اسالمى تأثيرات اخالقى، فلسفى و علمى خود بر غرب را گذاشت، اسالم به عنوان 

ى از عوامل و وسائلى است که موجب حرکت نوزايى يکاز لحاظ تاريخى، اسالم .  جهان حاکميت يافت

  .در وضعيت مطلوب، کالم وحى عبارت از پيدايش و آفرينش مدنيت آرمانى است.  گرديد) رنسانس(

  نقطۀ اوج و کمال

کمک به هاى سلسله ظهورات متوالى کالم الهى نيست که خداوند براى  قرآن صرفًا يکى از حلقه

ترين نزول وحى تا زمان  جديدترين و عظيمقرآن، به معنى واقعى کلمه، .  هدايت مسير تمّدن فرستاده باشد

يعنى،  –است " النّبيّين خاتم"شود حضرت محّمد  دانيم چون به ما گفته مى ما اين را مى.  خود است

ظهورات کالم وحى را خاتمه  او، به مفهوم حقيقى خود، سلسله.  شود آخرين رسول خداوند محسوب مى

  .هايش به سوى عالم انسانى است لهذا، قرآن تاج عمليات خداوند در ارسال پيام.  بخشيده است

اين .  در اسالم از اهّميت فراوانى برخوردار است" النّبيّين خاتم"مقام حضرت محّمد به عنوان 

اگرچه تعبيرات .  گيرد هور است، نشأت مى، که مش)۴۰، آيۀ )۳۳(سورۀ احزاب " (آيۀ خاتميت"عنوان از 

، اّما اکنون در ميان )۱۹۸۶فريدمان (و تفسيرهاى اين آيۀ کليدى در اوايل اسالم متغيّر و متفاوت بود 

است، که هر دو مفهوم " آخرين"به معناى " خاتم"ح مسلمانان اجماع عاّم وجود دارد که اصطال

شود و نه  اگرچه حضرت محّمد کامًال يک فرد بشر محسوب مى  .گيرد را در بر مى" نهايى"و " جديدترين"

 –، اّما اين اّدعاى برخوردارى از حقيقت به آسانى )شمارد را بالکّل مردود مىاسالم آموزۀ تجّسد (خدا 

.  داند پردازد که عيسى را پسر خدا مى به رقابت به اّدعايى مى –چه از لحاظ تهّور و چه اهّميت اعتقادى 

خدا است، به معناى واقعى کلمه، کالم " کلمه"در نظر مسلمين، به جاى آن که شخصى باشد که قرآن، 

                                                
 آن شخص نزد کشيش اعتراف به گناه کرده،  بخش جدايى absolution: مترجم ١٣

ّ
ناپذير مراسم توبه و انابه است که در طى

  ). rg/wiki/Absolutionhttp://en.wikipedia.o ( کند القدس به او مغفرت را اعطا مى کشيش به نام َاب، ابن و روح



اى نسبت به حقيقت و عمًال  اّما، اين که حضرت محّمد خاتم انبياء است، اّدعاى عمده.  الهى است

 اى جزمى واصل شده، و در صورتى که شخصى اين مطلب به موقف عقيده.  قابل بحث و مذاکره نيست

.  يابد که در اين خصوص نبايد بحث و جدل نمايد براى دوستى با مسلمانان اولويتى قائل باشد، در مى

پذيرفتن حضرت محّمد به عنوان خاتم انبياء براى کسانى که مسلمان هستند، مطلقًا جنبۀ اساسى و بنيادى 

  .و اين عقيده در نفس قرآن نيز مؤّکدًا استوار است.  دارد

  رستگارى

ظر مسلمانان، رستگارى به امرى به مراتب باالتر و بيشتر از صرفًا بخشيده شدن گناهان و در ن

در واقع، .  گيرد نفس عمل توبه و انابه بخش مهّمى از آن را در بر مى.  شود معاصى گذشته اطالق مى

اين سابقه .  موضوع سوابق علنى و صرفًا بر اساس اعمال شخص است آزمايش واقعى صداقت شخص

شود که در يوم داورى و قيامت براى هر فردى  ثبت مى" کتاب اعمال"صرفًا آنچه که در، به اصطالح، 

سازد و هم  بلکه، اعمال پرهيزگارانه هم صافى قلب و جالى روح را آشکار مى.  شود، نيست خوانده مى

رستگارى شخص ميزان و  . در اينجا، رستگارى حالتى فّعال دارد نه انفعالى. افزايد بر صفا و جالى آن مى

رستگارى .  کند عفو و بخشش مشاهده مىروحانى را وراى  ىاّما اسالم حيات.  درجه دارد نه جايگاه

رستگارى .  تغييرى در موقف و جايگاه نيست که به طور سحرآميز و ناگهانى مانع از غضب خداوند گردد

  .گردد ت فرد مىفرايندى است که در طول زمان سبب خلوص و پاکى ماهيت و شخصي

از طريق رشد و تحّول روحانى تواند  اسالم مى" صراط مستقيم"تر همراه با خداوند در  قدمى عميق

تواند به عنوان راهنماى روحانى مصون  توان انجام داد؟  چه چيزى مى اّما چگونه اين کار را مى.  رخ دهد

با ارادۀ الهى از طريق پيروى از احکام  از خطا عمل کند؟  در نظر مسلمانان، بهتر انطباق دادن زندگى

ترين نشانۀ ايمان متحّول کنندۀ فرد انطباق  صحيح.  قرآن و سرمشق قرار دادن حضرت محّمد ميّسر است

دادن خود و وقف خويشتن با اصول و تعاليم اسالم است که در وهلۀ اولى و به بهترين وجه در خود قرآن 

هم پرهيزگارانه صرف نظر کردن از ارادۀ خود در مقابل ارادۀ الهى تنها عمل م.  محفوظ و مصون است

شايد .  يا کسى است که تسليم ارادۀ الهى شده است" کسى که تسليم شده"به معناى " مسلم"واژۀ .  است

بهترين ترجمه نباشد، زيرا پيروى از ارادۀ الهى اقدامى ارادى و از روى اختيار است، " تسليم شدن"

  .هوشمندانه و هوشيارانه است؛ نشان دادن قدرت و قّوت از طريق تعّهد و عمل است انتخابى

ارادۀ پروردگار قانون "در اين صورت، ارادۀ الهى چيست؟  در صحف زرتشتى آمده است که 

ترين عبارت در آيين زرتشتى، پرهيز معمول که در سراسر زند و اوستا  آهنبار، مقّدس" (تقّدس و تنزيه است

اين بدان معنى است   ).، و به کّرات در جاهاى ديگر۱۹نگاه کنيد به ونديداد، فرجارد  –شود  ت مىياف



از لحاظ اتّخاذ تصميمات مهّم زندگى چيست، بدانيم که که، به جاى حدس و گمان که ارادۀ الهى 

شخص الهى آن نيست که شخص معتقد است، يا آنچه که شخص هست؛ بلکه آن چيزى است که   ارادۀ

شوند  دهد ترکيب مى آنچه که فرد مسلمان معتقد است و آنچه را که فرد مسلمان انجام مى.  دهد انجام مى

  .تا آنچه که مسلمان هست به وجود آيد

شود و آن عبارت از شهادت دادن است،  تسليم شده به ارادۀ الهى با اقرار به مسلمانى شروع مى

"محّمدًا رسول"و " ال اله اّال ا اى کلّى، مسلمانان بيش از پيروان هر ديانت ديگرى  به عنوان قاعده."  ا

 ماه  مّدت زمان روزۀ آنها نيز طوالنى.  پردازند به دعا و نماز مى
ّ
تر است؛ آنها مّدت سى روز، در طى

ائم ص) کند که تاريخ آن نيز به علّت مبتنى بودن اسالم بر تاريخ قمرى ساالنه تغيير مى(مبارک رمضان 

وقتى شخصى به طور صحيح به سوى خداوند متوّجه باشد، و در طول روز واقف و معتقد بر وجود .  هستند

براى آن که رستگارى .  شود هيزگار به مراتب آسانتر مىخدا، عمل به تکاليف اخالقى به عنوان مسلمانى پر

بلکه .   يا همه چيز يا هيچ چيز نيستاّما، رستگارى عبارت از مسألۀ.  تام و تمام باشد، بايد به کمال برسد

تر شدن به خداوند است؛ فرايندى که مستلزم آن است که شخص در اعمال  فرايندى براى هر چه نزديک

شوند تا رستگارى  در اينجا است که ايمان و اعمال با هم ترکيب مى.  خود هر چه بيشتر خداگونه عمل کند

  .حاصل شود

ايمان "توان به عنوان  ؤمن حقيقى را بر حسب اصطالحات مسيحى مىبنابراين، شرايط قرآن براى م

"به اعمال
١٤

در " (ايمان به عمل"به عبارت ديگر، اسالم در حالت کمال مطلوب .  توصيف کرد 

"طريق حيات"مسيحى، 
١٥

  - براى منافع فرد و جامعه به طور يکسان  –" ايمانى که"است و به اين ترتيب ) 

"ايمان بدون اعمال مرده است"گويند،  اگر، آنچنان که مسيحيان غالبًا مى  ."کند عمل مى"
١٦

ايمانى "، 

اين حيات روحانى است که اسالم در زندگى جسمانى مسلمانان .  بسيار هم زنده است" کند که عمل مى

ى داشته نحوۀ تقسيم ايمان و اعمال توّسط مارتين لوتر آشنايخوانندگان ممکن است با .  دمد پرهيزگار مى

.، اّما با ايمان به تنهايى نجات خواهند يافتشدنخواهند " رستگار"افراد با اعمال به تنهايى .  باشند
١٧

  

                                                
ايمان بدون ... ايمان بدون اعمال باطل است "گويد،  که مى ۲۶تا  ۱۴اشاره به باب دوم رسالۀ يعقوب، آيات : مترجم ١٤

  ."اعمال نيز مرده است

باال است  باب پانزدهم کتاب امثال سليمان است که، گطريق حيات براى عاقالن به سوى ۲۴احتماًال اشاره به آيۀ : مترجم ١٥

  ."تا از هاويۀ اسفل دور شود

١٦
  )عهد جديد(از باب دوم رسالۀ يعقوب  ۲۶اشاره به آيۀ : مترجم 

اى درونى داشت که نهايتًا به اين نتيجه  تجربه ۱۵۱۵مارتين لوتر، بانى مذهب پروتستان، تقريبًا در سال : توضيح مترجم ١٧

شخص را به رستگارى ) sola fides(اّما ايمان به تنهايى .  رساز نيسترسيد که اعمال نيک به تنهايى و بدون ايمان کا



از رود  ترين فيض انتظار نمى ثمربخشاز .  اسالم داراى چنين آموزۀ رستگارى از طريق فيض نيست

راه بهتر اين است  .اى او بميردگناهکارى قطع اميد کند و اجازه دهد، مانند مسيحيت، کس ديگرى به ج

نماز .  اين مستلزم انضباط و ميزان معيّنى ايمان است.  که رشد روحانى و اخالقى فرد ترويج داده شود

ترين رستگارى از طريق فيض پروردگارى است،  روزانه و پيروى از اصول و احکام مندرج در قرآن صحيح

"انگيز تيرحفيض "به کالم روحانى محبوب،  شوند تا، زيرا اعمال و ايمان با هم ترکيب مى
١٨

، رخ 

   .بگشايد

  تمّدن

هدف قرآن عبارت از انتقال .  رستگارى جمعى نيز وجود دارد.  رستگارى فقط براى فرد نيست

مقصود قرآن آن است که از طريق اصول اخالقى و .  است –کّل نوع بشر  –دادن ارادۀ اليه به عالم انسانى 

ى بازسازى شود، معرفت نسبت به خداوند به عموم اهل عالم القاء گردد و با مشيت احکامش جامعۀ بشر

اين دعوتى به سوى .  الهى براى جامعۀ بشرى احياء گردد و به اين ترتيب، منافعش به کّل جهان برسد

بند به اصول اخالقى و داراى  اى پاى پارسايى و برادرى، به وحدت و همبستگى انسانها در جامعه

در واقع تالشى براى نظم بخشيدن مجّدد به  ، بنا به گفتۀ مسلمانان،قرآن.  هاى مشترک است شارز

کند که به قومى  از فقر اخالقى و انحطاط و فسادى است که غرب را تهديد مىجامعۀ بشرى و نجات آن 

اسالم .  اقى بماندتمّدن تبديل نمايد که در عين حال از لحاظ فنّى پيشرفته ب از لحاظ اخالقى بربر و بى

معنويت اسالمى را .  خواهد خالٔئى روحانى را، که جامعۀ غربى عمدتًا آن را نديده گرفته، پر کند مى

يعنى جامعۀ   –هاى خانوادگى غربى  هاى فضيلت مدنى، فضيلت اخالقى و ارزش توان با بهترين سنّت مى

                                                                                                                                                
اعترافات روزانه و رياضت .  زيست احساس کردم خشم خداوند متوّجه او است شود او زمانى که در دير مى گفته مى.  رساند مى

هايش را سوزاند و  ودش، گويى استخوانهاى جهنّمى، به گفتۀ خ ترس. دائم ابدًا ثمرى نبخشيد و خوف باطنى او را از بين نبرد

روزى مشغول مطالعۀ باب اّول از رسالۀ .  نزد خدا فرياد بر آورد تا او را از اين احساس رهايى بخشد.  به خاکستر بدل ساخت

مت و گويد عدالت خداوند از روى رحمت است و نه با مجازات و کيفر و اين رح پولس به روميان بود که مشاهده کرد پولس مى

اش  نود و پنج رساله ۱۵۱۷بنابراين در سال .  پذير نيست رسد و ابدًا از ناجى جدايى عدالت از طريق حضرت مسيح به آدمى مى

را انتشار داد و نظام پاپى را به فساد متّهم کرد و تنها مرجع خود را انجيل قرار داد و از هر مرجع ديگرى مانند سنّت، پاپها و 

  ).The Mysticaنقل از دائرةالمعارف (لذا از کليسا طرد شد .  دشوراها روى برگردان

سرودۀ جان نيوتون، کشيش انگليسى، است که  Amazing Graceاشاره به سرود مذهبى معروف مسيحيان به نام : مترجم ١٨

شاعرش، ويليام اثر مشترک او و دوست  Olney Hymnsمجموعۀ .  درج شد Olney Hymnsدر  ۱۷۷۹براى اّولين بار در سال 

اين مجموعه .  سواد بودند، تهيّه شد کوپر، بود که براى استفاده در بخش روستايى جان نيوتون، که عمدتًا مردمانش فقير و بى

  .به نشر رسمى سى و هفتم رسيد ۱۸۳۶بسيار پرطرفدار بود به طورى که تا سال 



مسيحى غرب عرضه شده هماهنگ  - يمىکه در اخالقيات سنّتى کل  –معاصر مسيحى و نيز غيرمذهبى 

کتاب مقّدس هنوز تناسب خود را حفظ کرده، قرآن باز هم مطالب بيشترى " ده فرمان"همانطور که .  نمود

براى عرض دارد، گو اين که حتّى بعضى از مسلمانان خواهند گفت که با توّجه با شرايط تغيير يافتۀ 

  .شناختمدرنيته و پسامدرنيته، بايد آن را از نو 

  مقصد غايى

زندگى پس از مرگ را توصيف نمايند، زياد تعداد متون مقّدسۀ ديگرى که به روشنى و وضوح قرآن 

اللّفظى و چه استعارى، بهشت به عنوان محّل سکونت نفوس متّقى و  چه به معناى تحت.  نيست

در آن مقيمند به سر  چشم هاى عدن که حوريان سياه خداپرستى توصيف شده که در آرامش تمام در باغ

در جهت . اند خواهند برد؛ حوريان مزبور مبيّن تمايالتى متعالى و نه هواجس و هواهاى پست نفسانى

کند؛  مقابل، قرآن جهنّم را با اصطالحاتى مشروح و گويا، و به عنوان گودالى از آتش دوزخ، توصيف مى

دواردزاين توصيف آنچنان مشروح و ملموس است که مواعظ جوناتان ا
١٩

تواند با آن رقابت  به زحمت مى 

شود که حدود يک سوم کامل قرآن معادشناختى است و به زندگى پس از مرگ  در واقع، گفته مى  .نمايد

مانند مسيحيت، .  شود در جهان بعد و يوم قضاوت در آخرالّزمان در همين جهان بر وجه ارض مربوط مى

کند و نقطۀ تمرکز آن مسئوليت گريزناپذير اخالقى است که از  ىروز رستاخيز نقشى برجسته در قرآن ايفا م

قرآن، با وعد و وعيد، ترسى سالم از خداوند را در وجود فرد مؤمن .  ماهيتى فردى و جمعى برخوردار است

بيند که به مرجعيت الهى احترام بگذارد و هر نفسى عواقب  کند؛ فرد مؤمن به طور مداوم تعليم مى القاء مي

  .ل خود را انتظار داشته باشداعما

  قرائت کالم وحى

بسيارى از خوانندگان .  آورد قرآن، هم براى مفّسران و هم خوانندگان خود، معضالتى را پديد مى

اگر قرآن به صورت داستانى طوالنى، از ابتدا .  آور و تکرارى است غربى شاکى هستند که آيات قرآن مالل

اّما چون قرآن به طور تدريجى .  ن بود چنين اّدعايى واقعيت داشته باشدشد، ممک تا به انتهى، خوانده مى

                                                
واعظ و عالم علم کالم مسيحى و مبلَغى ) ۱۷۵۸مارس  ۲۲وفات  – ۱۷۰۳اکتبر  ۵تولّد ( Jonathan Edwards: مترجم ١٩

موعظۀ معروف او  . دينى، و ميراث پيوريتناعزامى به ميان بوميان آمريکايى، مدافع الهيات کالوينيستى، مابعدالّطبيعۀ جبرگرايى 

ل با تمهيد رستگارى از بر خشم خداوند عليه ارتکاب گناه تأکيد دارد و آن را در تقاب" گناهکاران در يد خدايى غضبناک"

اى  گفت که عّده شود او آنچنان به شّدت از خشم خداوند نسبت به مرتکبين گناه سخن مى گفته مى.  دهد سوى خداوند قرار مى

براى کسب اّطالعات بيشتر .  دادند هاى آشکار ديگر نشان مى گرديدند يا واکنش شدند، منصعق مى هوش مى شنوندگانش بى

  .مراجعه نماييد )http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Edwards_(theologianبه 



تنظيم و تدوين نهايى قرآن اين .  و قسمت به قسمت نازل شده، به همان ترتيب نيز بايد خوانده شود

قطعات " موسوم بهنزولى گوناگون گسسته هاى  هايى که آغاز و پايان بخش نشانه.  کند واقعيت را پنهان مى

"خبمنت
٢٠

اى از کالم  هاى قطعه بهترين نمونه  .براى ديدگان ناآزموده آشکار سازد چندان زياد نيست را 

وحى که تمامًا محفوظ مانده و به نحوى ملموس قابل تشخيص است عمدتًا مواردى است که به عنوان 

  .هاى اّوليۀ مّکى معروف است سوره

هرچه بيشتر .  ر يک يا دو نشست خوانده شودمقصود چنان نبوده که قرآن به صورت کتابى واحد د

بعضى .  شود خوانده شود، خواننده بيشتر اين درک و برداشت را خواهد داشت که مطالب قرآن تکرار مى

مقصود از آنها فصاحت و بالغت است، زيرا براى تأکيد تکرار .  شود بند تکرار مى موارد مانند ترجيعاز 

اند که بنا به گفتۀ غزالى  قرآن، بعضى از فقرات آن چنان شهرت يافتهعليرغم ماهيت تکرارى .  شوند مى

"گوهرهاى قرآن) "ميالدى ۱۱۱۱/ قمرى  ۵۰۵وفات (
٢١

اينها شامل فقرات مشهورى چون : هستند 

  .است) ۳۵سورۀ نور، آيۀ " (آيۀ نور"و ) ۲۵۵سورۀ بقره، آيۀ " (آيةالکرسى"

غامض و پيچيده در مقابل توضيحات ساده رفانى به بعضى فقرات قرآن، با تغيير موضعى از ع

است، که در ابتداى بيست و " حروف مقّطعۀ قرآن"ها اصطالحًا  ترين مثال بديهى.  دهند مقاومت نشان مى

اى عرفانى با قرآن دارند به طورى که آنها را ملزم  خود مسلمانان غالبًا رابطه.  شود نـُه سوره مشاهده مى

اش را  زنند تا با بررسى ژرفناى آن معانى عرفانى را درک کنند، معّماهايش را حدس مىسازد که متن  نمى

، به جاى تالش براى حدس زدن حقايق "عاميانه"در اسالم عاّمۀ ناس يا .  نمايند استخراج و استنباط مى

.کنند مراجعه مى وان منبعى جهت پيشگويىقرآن، مسلمانان به اين کتاب به عن
٢٢

رد معمول يکى از موا  

اگر شخصى مايل باشد راه حلّى را براى مشکلى شخصى .  گيرى است مراجعه به قرآن جهت نوعى فال

تواند به قرآن روى آورده، آن را بگشايد و با تعّمق و تفّکر دقيق بر بخشى که ابتدا نظرش به آن  بيابد، مى

  .افتد جوياى هدايت شخصى براى خويش شود مى

                                                
دهد و  اى از ابيات است که مجموعًا يک واحد منسجم يا تفکّرى مستحکم را تشکيل مى مجموعه pericopeواژۀ : مترجم ٢٠

در .  ترين آن از کتب مقّدسه است آورد که ملموس اى کوتاه را براى قرائت در گردهمايى عمومى پديد مى ب فقرهبه اين ترتي

  .معنى کرده است" شود، قطعۀ منتخب فقره، قرائت، بخشى از کتاب مقّدس که هنگام نماز خوانده مى"فرهنگ آريانپور آن را 

  .تأليف کرده است" جواهرالقرآن"غزالى کتابى تحت عنوان : مترجم ٢١

٢٢
فال زدن با قرآن يا : استخاره: "کند شود که فرهنگ سخن اينگونه ترجمه مى گفته مى" استخاره"اصطالحًا به آن : مترجم 

استخاره در فرهنگ غربى نيز وجود داشته که لغت مهجور براى آن ."  تسبيح براى انتخاب بهترين عمل در ميان دو يا چند عمل

bibliomancy است.  



آورد و نشاط و نيروى  که بافت قرآن را فراهم مى هاى متفاوت گفتگو شيوهِصرف توانايى مشاهدۀ 

هاى مدّون داراى  اگرچه قرآن از لحاظ انواع روش.  بخشد، به اندازۀ کافى آموزنده است حياتى به آن مى

مسلمانان و نيز محّققان غربى .  بافت معيّنى نيست، اّما داراى مجموعه ساختارهايى خاّص خودش است

هاى گوناگون در محتواى  يکى از طرق پى بردن به دگرگونى.  اند ها را به انحاء مختلف شناسايى کردهآن

عمده، يا ) ژانر(انواع .  کالم وحى مبادرت به تحليل ادبى يک سوره يا بخشى از سورۀ مورد نظر است

  :هاى گوناگون کالم وحى در قرآن عبارت از موارد زير است سبک

  به نبّوتکالم وحى مربوط 

اگر حکايتى صحيح باشد، واجد شرايط تاريخ شدن خواهد .  شرح و گزارش تاريخ صرفًا قّصه است

هاى تاريخى  کّل گزارش.  دارند) يا آموزشى(هاى تاريخى صرفًا نقش تهذيب کننده  بعضى از گزارش.  بود

چنين تمايزى .  القى صحيحندقرآن، اعم از آن از لحاظ تاريخى قابل تأييد باشند يا نباشند، از لحاظ اخ

اللّفظى اين متن مقّدس توّجه دارند، ابدًا  به احتمال قوى نزد مسلمانان پرهيزگارى که به معناى تحت

فرمايد که حضرت عيسى، در زمانى که کودکى بيش نبود، از ِگل پرندگانى  قرآن مى.  مشهود نخواهد بود

  :رفتند کردند و مى دگان پرواز مىدميد و پرن ساخت و سپس در آنها َدم حيات مى مى

لى بنى اسرائيل
ِ
تُُکم بآَيٍة " ]:گويد که به آنها مى[و يَُعلُمهُ الکتاَب و الِحْکَمَة و التوراَة و االنجيَل و رسوًال ا


قد ِج

ِة الّطيِْر َفانُْفُخ فيِه َفيَکوُن َطيْ 

َْکَهي 

ِ

ْذِن اِمْن َربُکم اَنى أْخلُُق لَُکْم ِمَن الّطين
ِ
، آيۀ )۳(سورۀ آل عمران ( ."رًا ِبا

فرستاد او را به پيامبرى به سوى  آموزد او را کتاب و حکمت و تورات و انجيل و مى و مى: مضمون به فارسى) (۴۳

پرندگانى از ِگل .  به درستى که آوردم شما را آيتى از سوى پروردگارتان" ]:گويد که به آنها مى[ بنى اسرائيل

  .")شود دمم پس به اجازۀ خدا تبديل به پرنده مى م و در آنها مىساز مى

انگيز حضرت عيسى  عليرغم انبوه معجزاتى که در اناجيل اربعه حکايت شده، اين توانايى شگفت

به اين ترتيب، همانطور که .  شود، حکايت نشده است هايى که امروزه در عهد جديد يافت مى در انجيل

توان در صحف مقّدسۀ قبل يافت اّما  مىدهد  که شرح مىرا برخى از قصصى رّد ، کند خود قرآن بيان مى

  .اين يکى از مواردى است که در ساير صحف مقّدسه يافت نشود.  توان پيدا کرد برخى ديگر را نمى

.  هايى دربارۀ انبياء است دهد داستان هاى تاريخى مربوط به نبّوت مواردى است که نشان مى شرح

در واقع، قران دربارۀ انبياء گذشته به مراتب بيش از خود حضرت .  ز اينگونه حکايات بسيار داردقرآن ا

تنها شرح تاريخى کامل .  اند اين حکايات تاريخى، اکثرًا، جزئى، ناتمام و پراکنده.  گويد محّمد سخن مى

هاى تاريخى مرجعى و  ماهيت اين گزارش.  است) ۱۲شمارۀ (در قرآن سورۀ يوسف ء مربوط به انبيا

  .کننده در بر دارند آنها هدفى تهذيب.  است) گونه موعظه(آميز  نصيحت



بسيارى از قصص انبياء در قرآن بالترديد براى کسانى که بر صحف عبرانى و عهد جديد مسيحيان 

ه شد، دربارۀ حضرت مسيح که قبًال بدان اشار" جديد"اّما، عالوه بر مطالب .  وقوف دارند، آشنا است

يافت ) عهد عتيق و جديد(هاى ديگر است که در هيچ جاى کتاب مقّدس  قران حاوى بسيارى از داستان

اعم از آن که اين .  افزايد در نظر بسيارى از خوانندگان، اين موضوع بر راز و رمز قرآن مى.  شود نمى

مربوط ) همان سوره(، يا داستان اصحاف کهف ))۱۸(سورۀ کهف (داستانها به حضرت موسى و خضر 

افزايد، خواننده نبايد اين فرض را  شود يا ساير حکايات نامربوط به کتاب مقّدس باشد که به تأثير کلّى مى

نکته اين نيست که آيا اين حکايات .  ها غيرواقعى يا صرفًا مشکوک و جعلى است بپذيرد که اين داستان

ى از مطالبى را که در صحف مقّدسۀ پيشين يافت در نظر مسلمانان، قرآن بسيار.  وجود دارند يا خير

حتّى اگر چنين حکاياتى در زمرۀ .  افزايد کند، و مطالب جديدى نيز بدان مى شود تأييد مى مى

تر آن است که گفته شود قرآن اين حکايات را به  هاى يهودى يا جاى ديگر يافت شود، مطمئن دانستنى

.  مهم است) سرمشق قرار دادن(صحيح و از لحاظ الگويى  کند که از لحاظ اخالقى  نحوى بيان مى

حکايات موثّق و، از اين نظر که در موقف کالم وحى قرار دارند، در نظر مسلمانان، به هر نحوى که بيان 

  .شده يا توضيح داده شوند، صحيح هستند

  کالم وحى مربوط به تهذيب

ير حکايات هدفى کامًال تهذيب کننده اگرچه اکثريت حکايات تاريخى قصص انبياء است، اّما سا

اين مورد دقيقًا همان طريقى است که حضرت .  يک مثال آن استفادۀ قرآن از تمثيالت است.  دارند

ها، کلمات قصار، و ساير گفتارهاى حکيمانه بر غناى ُبعد  المثل ضرب.  فرمايد مسيح از تمثيل استفاده مى

بخشد که از عهدۀ  دگى مسلمانان را به طريقى نظم و سامان مىاين مطالب زن.  افزايد آموزشى قرآن مى

احکام ممکن است حاکم بر اعمال ظاهرى افراد باشد، و آنها را با موازين اخالقى و .  آيد احکام بر نمى

تواند ابعادى  اّما، ادبيات حکيمانۀ قرآن ُلّب و جوهر تقّدس و تقوى است که مى.  دينى انطباق دهد

  .کند پردازد خطور نمى ود بگيرد که به فکر کسى که صرفًا به اجراى ظواهر و رسوم مىعرفانى به خ

  کالم وحى مربوط به امور حقوقى

منبع ديگر عبارت از .  همانطور که قبًال ذکر شد، قرآن يکى از دو منبع عمدۀ حقوق اسالمى است

اماتاى از گفتارها است که ديگر گفتارها و اقد احاديث است، که مجموعه
٢٣

حضرت محّمد در زمينۀ  

آورد؛ يعنى طريقۀ پيامبر، که، به نوبۀ  قرآن و حديث، توأمًا، سنّت را پديد مى.  کند حقوقى را گزارش مى

                                                
  .شود ياد مى" سيرۀ پيامبر"از آن اصطالحًا به : مترجم ٢٣



اگر قرآن کالم .  آورد االتّباع براى مسلمانان است، به وجود مى خود، شريعت را، که مجموعه قوانين الزم

حضرت محّمد .  يات و کالم حضرت محّمد مبيّن ارادۀ الهى استُمنزلۀ الهى باشد، در اين صورت ح

لهذا، مسلمان متّقى و پرهيزگار سعى خواهد کرد، جميع اعمال و گفتار حضرت .  مسلمان کامل است

  .رسول اکرم، به جز رسالت نبوى حضرتش را، سرمشق خود قرار دهد و طبق آن عمل کند

.  ناپذير باشد ، قرآن گاهى اوقات ممکن است انعطافهاى سخت و حاّد روز با توّجه به واقعيت

بعضى از .  هاى جسمى و ماّدى در جهان نوين امروز قابل اعتراض و نپذيرفتنى است بعضى از مجازات

طلبان مسلمان طرفدار کنار گذاشتن نّص بعضى از احکام اسالمى و در عين حال حفظ اصول و  اصالح

  .نيز اهداف اجتماعى احکام مزبورند

  کالم وحى مربوط به عبادات

در زمرۀ بسيارى از .  شود قرآن ارزش عبادى دارد زيرا در عبادات خصوصى و عمومى استفاده مى

يعنى تالوت  –قرائت قرآن .  شود کاربردهاى گوناگون عبادى قرآن، اّولين سوره در صالت يوميه قرائت مى

نويسى قرآنى، به هنرى  نفسه، مانند خوشفى  –آيات قرآن طبق آداب رسمى مربوط به آهنگ و وزن 

شد، يعنى  از لحاظى، قرائت قرآنى آن لحظات اصلى نزولى را که کالم قرآن بيان مى. تبديل شده است

  .کند گشت، ديگربار تکرار مى  آنگونه که توّسط حضرت محّمد به ُکتّاب تقرير مى

وقتى .  دهد ز دست مىاى از قّوت خود را ا قرآن در روى صفحات خشک چاپى بخش عمده

شود، ايجاد شور و  فقرات قرآن به حالت استغاثه و دعايى که با حالتى روحانى همراه است تالوت مى

آورد به نحوى که کّل فرهنگى مذهبى زندگى و حيات  هيجان کرده عواطف و احساسات را به حرکت مى

ائت قرآنى است، لزومى ندارد که براى تحريک احساسات توّسط عمق عاطفى که منبعث از قر.  يابد مى

لحن و آهنگ سنجيدۀ قرائت متن کتاب در وقتى . شنونده به لسان عربى آگاهى و آشنايى داشته باشد

  .گردد مجذوب و مبهوت مىقلوب نفوس پرهيزگار گذارد،  اعماق روح آدمى تأثير مى

  کالم وحى مربوط به جدل

اتّهامات غيرمذهبى و مذهبى نسبت به پيامبر اسالم .  ترويج اسالم به معناى دفاع از آن نيز هست

شد که شاعرى مجنون، غيبگو، ساحر، و نيز  هاى گوناگون متّهم مى حضرت محّمد به شکل.  شد وارد مى

آنها .  هاى قرآنى را بايد هم عملى و هم نظرى مالحظه نمود در جميع اين موارد، جدل.  کّذاب است

گاهى اوقات قران مستقيمًا اتّهامات را مطرح .  يدتى و عمومى باشندمممکن است تاريخى يا محلّى، عق

اّدعاهاى متعالى که  نکتۀ مهّمى که بايد به خاطر داشت اين است که قرآن، عليرغم.  کند کرده رّد مى



نسبت به کالم وحى دارد، از طريق تجربۀ تکوينى اسالم به عنوان نهضتى تاريخى، جنبۀ شخص نيز به 

حضرت محّمد و مسلمانان اّوليه با معضالت، مجادالت، و اذيت و آزارهاى تمام عيار .  ه استخود گرفت

تحت اين شرايط، داليل جدلى داراى مقصودى فورى بود، اّما در هنگام گسترش اسالم .  مواجه بودند

ود نمود، ارزشى الگويى نيز به خ در ممالک خارج از عربستان، که اسالم در آنجا هنوز جديد مى

  .گرفت مى

از جمله مخالفان و منتقدان اسالم .  هاى قرآنى ماهيتًا احتجاج دينى است وجه ديگر استدالل

ستيزى نهفتۀ  شود و به اتّهامات يهودى ساز مى اين واقعيت در متن جامعۀ امروز مسأله.  جوامع يهودى بودند

راى مقاصد آموزشى است و تمرکزى به مراتب اّما،  اشارات بسيار به آئين يهود دا.  زند مسلمانان دامن مى

  .بيشتر بر نبّوت و رسالت حضرت موسى گذاشته شده، که در واقع نمونۀ اصلى خود حضرت محّمد است

در دوران اذيت و آزار مسلمانان .  قرآن تا اندازۀ معيّنى نظر محبّت و شفقت نسبت به مسيحيان دارد

بًا از جمله ناظرانى بودند که بيش از همه ابراز همدردى و دلسوزى در ايّام اّوليّۀ اسالم، مسيحيان غال

اّما، قرآن در مقابل آموزۀ مسيحى تثليث، .  مسلمانان وجوه مشترک بسيارى با مسلمانان دارند.  نمودند مى

اگرچه قرآن بر باکره بودن مادر حضرت مسيح در زمان والدت آن .  دهد هيچ تحّمل و بردبارى نشان نمى

براى عيسى ) و الوهيت به اين علّت(گذارد، ا ّما اين به معنى قائل شدن مقام پسر خدا  ت صّحه مىحضر

مسيحيت خالص .  کند عدالتى مطلق و تقدير کامل مشاهده مى قرآن همچنين گناه نخستين را بى.  نيست

رت اگر حضرت عيسى با حض.  همان اسالم خالص است، زيرا فقط يک ديانت حقيقى وجود دارد

گويند که حضرت عيسى به حّقانيت  داد؟  مسلمانان مى العملى نشان مى کرد چه عکس محّمد مالقات مى

گويد که حضرت عيسى ظهور  آورد و بر اين واقعيت ناظرند که قرآن مى ظهور حضرت محّمد ايمان مى

  .بينى کرده است حضرت محّمد را پيش

  ارزيابى قرآن

عتقدند، کالم وحى است که خداوند فرستاده است؟  اين مسلّمًا آيا قرآن، آنگونه که مسلمانان م

اگر جواب مثبت باشد، مسيحيان و سايرين ممکن است احساس کنند .  سؤالى کالمى و عقيدتى است

نظام يعنى  –ترين راه حل اين است که اسالم را براى آنچه که هست  ساده.  ملزمند مسلمان شوند

بايد شناخت؛ قرآنى که عمًال و واقعًا کالم الهى، و کامًال مستقل  –ار دارد رستگارى که قرآن در قلب آن قر

قرآن از کّل عالم .  کنند از آن چيزى است که غيرمسلمانان دربارۀ اّدعاى قرآن نسبت به حقيقت بيان مى

وند و ترين گواهى خدا ترين و کامل قرآن خود را جديد.  کند نداى الهى را اجابت کنند انسانى دعوت مى

اين اّدعا نسبت به حقيقت .  کند ترين تجلّى مقصود خداوند براى نوع بشر تلّقى مى ترين و صريح واسطه بى



خوانندگان ممکن است مايل باشند .  جاودانى است و بايد موقع مطالعۀ متن اين کتاب جّدى تلّقى شود

رآن را براى برخوردارى از وفادارى و اين واقعيت برجسته و چشمگير را مّد نظر داشته باشند زيرا قدرت ق

  .دهد عمل کردن به عنوان قانون اساسى مؤثّر کّل جوامع اسالمى توضيح مىتبعيت از آن و نيز 

برداشتى از قرآن مشابه درک موسيقى است، گو اين که چنين کالمى به هيچ وجه به معناى ناچيز 

بينى منسجمى هستند  مسلمانان داراى جهان.   کردن مقصود و فرايند کسب برداشت و درک مزبور نيست

درک قرآن به منزلۀ ايجاد حّساسيت در خويشتن نسبت به عملکرد خداوند .  گيرد که از خود قرآن نشأت مى

ء اى جز امريکايى جدا بوده اّما اينک به نحو فزاينده –در فرهنگى است که قرنها از دنياى اروپايى 

در واقع، اين برداشت تنها بر غناى .  توان منفعت برد رداشتى فقط مىاز چنين ب.  شود اليتجّزاى آن مى

مستقل از آن قرآن دنيايى .  افزايد، اّما تنها در صورتى که ابتدا تعّصباتش او را ترک کرده باشند شخص مى

 ساختمانى قصرمانند از معانى که داراى ابعاد متعّدد است و کلّيت تجربۀ انسانى را در برخود دارد، 

تواند به  غرب مى.  بر شالودۀ اخالقى و روحانى قرآن، تاريخ و مدنيّتى کامل بنا شده است.  گيرد مى

  .ادامه دهد يا آن را بپذيرد –که ديانت قرآن است  –اصطکاک و برخورد با اسالم 

و کالم شدن با آن  تصديق کردن زيبايى و عمق قرآن به معناى اقبال کردن به اسالم نيست، بلکه هم

اّما ممکن .  آرى، قرآن متنى با اهّميت تاريخى جاودان است.  اند با مسلمانانى است که از آن حيات يافته

التّزايد ملل غربى  است در جهان معاصر مناسبت به مراتب بيشترى نيز داشته باشد، زيرا در تعداد دائم

، ديانت اسالم جايگاه خود را به به اين ترتيب.  گيرد جماعت مسلمانان تدريجًا از يهوديان فزونى مى

اى در آميزۀ رنگارنگ کانادايى، و عنصرى  عنوان ديانتى فرانسوى، بخشى از جامعۀ انگليسى، خصيصه

  .کند انداز روحانى اياالت متّحده به سرعت تثبيت مى ضرورى در چشم

خارج مانان در امريکا و دانستن قرآن به منزلۀ بهتر آماده کردن خود براى مواجهات گريزناپذير با مسل

در شرق دوردست، بلکه به عنوان ديانت و طريقى زندگى " ديگرى"نه به عنوان محّل ناآشناى  –از آن 

هاى بالفصل و  هاى فزايندۀ دينى خانواده دوستان همسايگان و، از طريق وصلت –وطنان ما در وطن ما  هم

) هر چند که اسالم افراطى باشد(را به سوى اسالم  توّجه جهان ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱وقايع . گستردۀ ما است

  .فروش قرآن و متون مربوط به اسالم افزايش چشمگيرى يافت.  معطوف داشت

روى و اعتدال است؛ نوع بارزى از ارتباط،  در نظر غيرمسلمانان، خواندن قرآن اقدامى از روى ميانه

اى مذهبى بدون تعّهد  نفوس، لحظه اقدامى با همدلى عقالنى و شايد روحانى، و، در نظر بعضى

عالوه، قرآن متنى است داراى  به.  اقدامى از روى انسانيت است.  آميز است مذهبى، و حرکتى تفاهم

توانند از آن چشم بپوشند، زيرا  ابعاد تاريخى جهانى است که مؤّسسات تحصيالت عاليه به زحمت مى



کشف قرآن بر .  اى با آن آشنايى خواهند يافت فزاينده المللى، به نحو زندگى داخلى ما، و نيز امور بين

مطالعۀ قرآن دانشجويان دانشگاه را به .  بخش باشد تواند فى نفسه ارزشمند و رضايت مبنايى شخصى مى

شود و يک پنجم آن  التّزايدى چندفرهنگى مى قابليتى مجّهز خواهد ساخت که در دنيايى که به طور دائم

ترى از آن تحت تأثير  و بخش حتّى عظيم – روحانى، سياسى و فرهنگى اسالم است اکنون تحت ُسلطۀ هم

اکنون در مناقشۀ قرآن دانشگاه کاروليناى  هاى اياالت متّحده هم دادگاه.  تفخواهند يامفيد  –آن است 

ت دينى، توان الزامى نمود، اّما مطالعه جهت ادبيا اگرچه خواندن قرآن را نمى.  اند شمالى مداخله کرده

  .اين، به طريقى خاّص خود، اقدامى دموکراتيک و علمى است.  سياسى، فرهنگى و جهانى الزم است
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