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 دهيچك
پژوهان را به خود جلب كرده است. هر يك از آنان ديدگاه خود را الهي يا بشري بودن متن قرآن كريم، توجه دين

كند. پژوهش حاضر به دنباز كشف ديدگاه خود قرآن كريم باره به بخشي از آيات قرآن كريم مستند ميدراين
شناسي براساس دانش زبان ،در يك ارتباط موف  «فرايند ساخت معنا»ستفاده از تحليل با ا ،راست و در اين مسي
هاي مخاطبان از سوي زماني آن با دريافت واكنشي بودن نزوز آيات قرآن كريم و همو با توجه به تدريج
 سببمذكور بدين الهي است. ضرورت استفاده از روش نين به دست آمد كه متن قرآن كريمپديدآورندة متن، چ
 ،يعني الهي يا بشري بودن متن قرآن كريم، آياتي از قرآن كريم را ،داران هر يك از اين دو ديدگاهاست كه طرف

ا نند، امكمي نوعي رداهدي بر ديدگاه خود ذكر كرده است، به ت ويل برده و بهكه گروه مقابل آنها را به عنوان ش
شناسي در در زبان «تحليل فرايند انتقاز معنا»آن كريم با مخاطبان و روش رسد با توجه به تعامل قربه نظر مي

 نظران نسبت داد.خود قرآن كريم و نه ديدگاه صاحب اين پژوهش، بتوان نتيجة مذكور را به

  .، قرآن و معناشناسيري بودن قرآن، فرايند انتقاز معناالهي بودن قرآن، بش ها:واژهكليد
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 مقدمه

كه ايهگونبه ،پژوهان داردالني در ميان دينمتن قرآن كريم، قاي« بشري بودنِ»و  «بودن الهي»ديدگاه هر يك از دو 

و در مقابل،  ؛كنندعنوان شاهدي بر مدعاي خود معرفي ميداران هر يك از اين دو، آياتي از قرآن كريم را بهطرف

اي قلعي بر كه امكان ارائة نتيجهنحويبه ،ندنمايل ميشواهد قرآني گروه ديگر را به ت ويل برده و بر مقصود خود حم

راواني ت فكند. در اين ميان، به دست آوردن ديدگاه خود قرآن كريم اهميباره دشوار جلوه ميپاية شواهد قرآني، دراين

اي براي ادله ،يا بايد همواره از خارج متن ؟ا اين پرسش ملرح است كه آيا امكان به دست آوردن آن وجود دارددارد، ام

كاري مهم است تا از اين طري ، راهپرسش اين  پاسخ بهالهي يا بشري بودن قرآن اقامه كرد؟ پژوهش حاضر به دنباز 

هاي فهم از درون خود قرآن كريم و با تكيه فرضتحليلي جامع از آيات قرآن كريم و امكان استخراج پيش براي ارائة

 شده است.  شناسي استفادهدر زبان «فرايند انتقاز معنا»، در پژوهش حاضر از تحليل روبر آيات آن به وجود آيد. ازاين

ه در آن ك« وحي قرآني؛ زباني يا غيرزباني؟» :همچون در اين باره نگاشته شده است؛ تا پيش از اين مقاالتي

، 2997، شاكر و امامي :ك.رتمسك به آيات سورة شعراء براي اثبات بشري بودن متن قرآن كريم، ارزيابي شده است )

ه در آن ك« نقرآ گويندة دربارة جهان از نبوي قرائت انگارة مدعاي شناختيزبان استدالز بر ملي ت» .(024-287ص

مقالة  .(90-1ص، 2991، شفيعي و شاكر ر.ك:نقد شده است ) محمد مجتهد شبستريشناسانة يكي از مستندات زبان

دگاه كوشد ديمي»ـ به گفتة خود ـكه نويسنده در آن  سن قدردان قراملكيمحمدحنوشتة  ،«در وحي نقش پيامبر»

نقش قابلي از سنخ تكويني[ و ديدگاه فيلسوفان و عارفان را جمع و آن دو را با مباني قرآني و روايي  =سنتي مشهور ]

ة خل  الفاظ قرآن از تعارض آيات و روايات با گمان»مقالة  .(72ـ 12ص، 2987قدردان قراملكي،  ر.ك:« )تلبي  دهد

كه در آن آيات و رواياتي كه در نقلة مقابل انگارة بشري بودن الفاظ قرآن كريم قرار دارند « سوي پيامبر اكرم

هاي نقد و بررسي ديدگاه» .(210-202ص، 2988زاده و آذرخشي، فقهي ر.ك:اند )بندي و تبيين شدهمعرفي، دسته

تجربة »و تفاوت آن با  «وحي»كه در آن ضمن تبيين مفهوم « اظ قرآن كريممختلف در رابله با وحياني بودن الف

مقالة  .(41ـ 01ص ،2991شيباني،  ر.ك:فاظ قرآن كريم تبيين شده است )، پيامدهاي غير وحياني بودن ال«ديني

كه  ستشده ا كه در آن به معجزات و ديدگاه اشاعره، فالسفه و متكلمان عدليه اشاره« فاعليت خداوند در معجزات»

رباني،  .ك:رگاه متكلمان عدليه ت كيد شده است )نادرست دانستن دو ديدگاه نخست )= اشاعره و فالسفه( بر ديد ضمن

 ت.شناختي ارزيابي نشده اسبودن گويندة قرآن با رويكرد زبانالهي و بشري  آنها يك ازهيچ امژا در .(40ـ29ص، 2990

 متن قرآن «بودنبشري »و  «الهي بودن» فرضيةشواهد قرآني هر دو 

صورت د. در اين نوع آيات، گاه عبارات بهدارظهور الهي بودن متن آن در از آيات قرآن كريم بخش قابل توجهي 

عالي اف آياتدر برخي و  ؛يابدخدا مصداق نمي خصوصجز در  ،جوارهم هايواژه به كه با توجه كاررفتهمتكلم وحده به

است، جز لي اص ةكسي كه در قرآن گويند ،. بنابراينتوان خدا دانسته فاعل آن را تنها ميك رفته كاربه «خل »مانند 

زيرا خلقت فعل خداست و همچنين الوهيت و ربوبيت تنها مخصوص ذات يگانه خداوند است.  ؛باشد دتوانخداوند نمي

 از اين نوع آيات است:  ذيل هاينمونه



  82 تفاده از تحليل فرايند ساخت معنااثبات الهي بودن متن قرآن كريم با اسمقاله پژوهشي: 

« يَرْشُدُون مْلَعَلَّهُ  بي لْيُْؤمِنُوا وَ لي فَلْيَسْتَجيبُوا دَعانِ إِذا الدَّاعِ ةَدَعْوَ أُجيبُ قَريبٌ نِّيفَإِ عَنِّي عِبادي سَ َلَكَ إِذا وَ» -

را هنگامر كه م ـ من بپرسند، ]بگو[ من نزديكم، و دعاا دعاكننده را ةاز تو در بار و هر گاه بندگان من( )281 :هبقر)

 باشد كه راه يابند.( .[ بايد فرمان مرا گردن نهند و به من ايمان آورندپس ]آنان .كنماجابت مر ـ بخواند

 ( )به بندگان من خبر ده كه منم آمرزنده مهربان(. 49 :حجر« )الرَّحيم الْغَفُورُ أَنَا أَنِّي عِبادي نَبِّئْ» -

ايد، زمين ( )اا بندگان من كه ايمان آورده11 :عنكبوت« )فَاعْبُدُون فَإِيَّايَ اسِعَةٌو أَرْضي إِنَّ آمَُنوا الَّذينَ عِبادِيَ يا» -

 من فراخ است؛ تنها مرا بپرستيد(.

( )اا 42 ره:قب« )فَارْهَبُون إِيَّايَ وَ ِبعَهْدِكُمْ ُأوفِ بِعَهْدي أَوْفُوا وَ عَلَْيكُمْ أَنْعَمْتُ الَّتي نِعْمَتِيَ اذْكُرُوا إِسْرائيلَ بَني يا» -

، نعمتهايم را كه بر شما ارزانر داشتم به ياد آريد، و به پيمانم وفا كنيد تا به پيمانتان وفا كنم، و تنها فرزندان اسرائيل

 از من بترسيد(. 

فرزندان ( )اا 200و  47 ه:بقر« )الْعالَمين عَلَر فَضَّلُْتكُمْ أَنِّي وَ عَلَيْكُمْ أَنْعَمْتُ الَّتي نِعْمَتِيَ اذْكُرُوا إِسْرائيلَ بَني يا» -

 هايم كه بر شما ارزانر داشتم، و ]از[ اينكه من شما را بر جهانيان برترا دادم، ياد كنيد(.اسرائيل، از نعمت

 لَعَلَّكُمْ وَ مْْيكُ عَلَ نِعْمَتي لِ ُتِمَّ وَ اخْشَوْني وَ تَخْشَوْهُمْ فاَل مِنْهُمْ ظَلَمُوا الَّذينَ إاِلَّ حُجَّةٌٌ عَلَيْكُمْ لِلنَّاسِ يَكُونَ  لِئاَلَّ »...  -

بر شما حجتر نباشد. پس، از آنان نترسيد، و از من بترسيد ـ  غير از ستمگرانشانـ  ( )تا براا مردم212 ه:بقر« )تَهْتَدُون

 تا نعمت خود را بر شما كامل گردانم، و باشد كه هدايت شويد(.

( )از آنچه از پروردگارت به تو 221 :انعام« )َأعْرِضْ عَنِ اْلمُشْرِكينهُوَ وَ  اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ال إِلهَ إاِلَّ» -

 روا كن. هيچ معبودا جز او نيست، و از مشركان روا بگردان(.پي است وحر شده

 اا آنكه مرا بپرستند(. جز بر ،( )و جن و انس را نيافريدم11 :ذاريات« )لِيَعْبُدُون إاِلَّ الِْإنْسَ وَ الْجِنَّ خَلَقْتُ ما وَ» -

 ( )مرا با آنكه ]او را[ تنها آفريدم واگذار(.22: مدثر« )وَحيدا خَلَقْتُ مَنْ وَ ذَرْني» -

( )اين است امت شما كه امتر يگانه است، و منم پروردگار 90 :انبياء« )فَاعْبُدُون رَبُُّكمْ  أَنَا وَ ةًٌواحِدَ  مَّةًأُ أُمَّتُكُمْ هذِهِ إِنَّ» -

 پس مرا بپرستيد(. .شما

توان يافت كه كه صراحت در الهي بودن متن قرآن دارند، آيات ديگري را مي ،در مقابلِ اين آيات، حازبااين

اسم  در آنها خداوند به صورتبلكه  ان آنها را سخن خود خداوند دانست،صراحت كالم در آنها به شكلي نيست كه بتو

خدا سخن  ةگويي فرد ديگري گوينده اين آيات است و او در اين آيات دربار ؛ستظاهر يا ضمير مورد اشاره قرارگرفته ا

 ؛شوديغاز مآ« الرَّحيم الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»آية  خوانيم، كالم باقرآن كريم را مي ة، وقتي اولين سورگويد. براي مثازمي

اين  ةگويند پيامبركند و ظهور دارد كه خود ميآغاز  وندسخن و كارش را با نام خدا اكرم گويي فردي مانند پيامبر

كه در آنها خداوند به  ،(4 :حمد)« مالِكِ َيوْمِ الدِّين»تا  (0 :حمد) «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمين»آيات  چنينكالم است. هم

گري فرد ديبلكه  ،گويداش در اين است كه اين خود خدا نيست كه سخن ميظهور اوليه ،صورت غايب فرض شده

نكه بر اييابد كه ظهور واضح دارد آن، سوره با خلاب به خداوند ادامه مي از پسگويد. مي سخن خدا و صفات او ةدربار

  جويد.خواهد و هدايت ميدهد و از او كمك ميگويندة آن آيات، خدا را خلاب قرار مي
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 أَكُونَ أَنْ أُمِرْتُ وَ ءٍشَيْ كُلُّ لَهُ وَ حَرَّمَها الَّذي ةِالْبَلْدَ  هذِهِ رَبَّ أَعْبُدَ أَنْ ُأمِرْتُ إِنَّما»آية  مانند ديگر برخي از آيات

كه آن را مقدس شمرده و هر چيزا از آن  ،( )من م مورم كه تنها پروردگار اين شهر را92 :نمل« )اْلمُسْلِمين مِنَ

 آن شخص پيامبر است.  ةور دارد كه گوينددر اين امر ظهپرستش كنم، و م مورم كه از مسلمانان باشم(  ،اوست

است،  شدهادهدسخني به طور مستقيم به فرشتگان نسبت  توان يافت كههمچنين در قرآن كريم، عباراتي را مي

( )و ]ما 14 :)مريم« نَسِيًّا بُّكَرَ  كانَ ما وَ ذلِكَ َبيْنَ ما وَ خَلْفَنا ما وَ أَيْدينا بَيْنَ ما لَهُ رَبِّكَ بَِ مْرِ إاِلَّ نَتَنَزَّزُ ما وَ» :مانند

شويم. آنچه پيش روا ما و آنچه پشت سر ما و آنچه ميان اين دو است، [ جز به فرمان پروردگارت نازز نمرفرشتگان

 كار نبوده است.( [ به او اختصاص دارد، و پروردگارت هرگز فراموش]همه

يك از ما و هيچ( )211ـ214 :صافات« )الْمُسَبِّحُون لَنَحْنُ إِنَّا وَ الصَّافُّونَ  َلنَحْنُ اإِنَّ وَ  مَعْلُوم مَقامٌ لَهُ إاِلَّ مِنَّا ما وَ»

ا[ و در حقيقت، ماييم كه ]براا انجام فرمان خد ،اا معين است[ براا او ]مقام و[ مرتبهمگر ]اينكه ،[ نيست]فرشتگان

 گويانيم(. ايم و ماييم كه خود تسبيحصف بسته

، روازاين .آنها باشد ةصراحت در اين ندارد كه خداوند گويندد كه الغير وجود دارآياتي با ضمير متكلم معهمچنين 

 أَنْذَرْناكُمْ إِنَّا»و هم احتماز دارد كه سخن پيامبر يا فرشتگان باشد. براي مثاز: دارد كه گوينده خداوند باشد هم احتماز 

آياتي كه صراحت در الهي بودن قرآن  ظاهرِاگر به .از عذابر نزديك هشدار داديم( ( )ما شما را42 :نباء« )قَريباً  عَذاباً

در تقدير « قل»يك ـ  المثلفي ـ كه بايد به اين صورت ،برده شودبه ت ويل  بايد د، آيات ديگرگردكريم دارند تمسك 

تمسك شود،  ستا آنها پيامبر ةه گويند، اگر به ظاهر آياتي كو برعكس« بگو... ،اي پيامبر»به اين معنا كه  ؛گرفته شود

ياتي با ز، وقتي در آمثا براي .به ت ويل برده شود خداوند است، ة قرآنآياتي كه ظهور در اين دارد كه گويندناچار بايد 

امبر را چنانچه كسي پي است؛ گرفته قرار مخاطبپيامبر « قل»و « يا ايها الرسوز»، «يا ايها النبي»عباراتي همچون 

قرار  مخاطبخود را  پيامبر اكرم ،گونه آياتدر اين :حقيقي قرآن بداند، بايد اين آيات را به ت ويل بَرَد و بگويد ةگويند

 داده است. خود را مخاطب خويش قرار« سعديا!»چون سعدي با عبارت همكه شاعري  نهوگهمان ؛داده است

حمدباقر شهيد سيد مها، به مثالي شباهت دارد كه بياني در قرآن و لزوم ت ويل يكي از آن شيوهكاربست اين دو 
 «اذهب الي البحر في كلژ يومٍ و استمع الي حديثه»ذكر كرده است. او با ذكر مثازِ  معالم الجديدهالآن را در كتاب  صدر

، «البحر»واژة اين جمله، منظور از دهد كه اگر در )هر روز به سوي دريا برو و به سخنش گوش بده( توضيح مي

د! و گويسخن نميحقيقتاً چون دريا  ؛است كاررفتهبهاش در معناي مجازي «حديث» ةباشد، واژ« درياي حقيقي»

را بر « رياد»در اين صورت، بايد لفظ  ؛يعني سخن انسان ،اش باشدمعناي حقيقي ،«حديث»عكس، چنانچه مراد از به

شخصي است كه به خاطر وسعت و ژرفاي « البحر»از  اش حمل كنيم؛ يعني در اين جمله، مراد گويندهمعناي مجازي

براي درك معناي  بدين روي(. 271، ص2979صدر،  ر.ك:فرض شده است )« دريا= درياي علم»دانشش، به عنوان 

ده در آن، رسد با بررسي فرايند ارتباط و تغيير نقش فرستنده و گيرنچنين عباراتي نياز به قرينة سومي است. به نظر مي

 وم را در خود متن بتوان يافت.قرينة س
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 ند ارتباطين فراتبيي

ارهاي كتوان از راهمي ،هاي پژوهشگران را بر نتيجة پژوهش كاهش بدهدفرضكاري كه اثر پيشبراي ارائة روش و راه

شناسي استفاده كرد. سعي بر آن است كه روشي علمي براي ملالعة الهي يا شناسي و زبانموجود در علوم ارتباط

در زبان  «Communication»ز آن معاد يا« ارتباط»شري بودن متن قرآن كريم ارائه بدهيم. توضيح آنكه كلمة ب

سوي هبدهي انتقاز پيام از سوي فرستندة پيام سازمان»، عبارت است از: «شناسيارتباط»انگليسي، در اصلالح علم 

، 2990ان راد، )محسني« ا معناي موردنظر فرستنده درك كندگيرندة آن، به اين شرط كه گيرندة پيام، معناي مشابهي را ب

 دنيس مك كويلها را توجهي از آن الگواند كه بخش قابلهاي متنوعي از ارتباط ارائه داده(. انديشمندان، الگو17ص

(Denis Mc,Quail)  سون ويندازو (Sven Windahl) ا ( و بعده2987مشترك )مك كويل و وينداز،  ينخست در كتاب

ترين مسئله از ميان مسائل ارتباط، عبارت است. اصلي ( نشان داده0222در كتابي مستقل )مك كويل،  ،تنهاييبه كويل

 است از اينكه معناي متجلژي در گيرنده تا چه اندازه مشابه معناي موردنظر فرستنده است.

يكي  :با دو واقعيت خارجي سروكار دارند ،يكديگر ها در زندگي روزمره و براي ايجاد ارتباط باتوضيح آنكه انسان

  :با چند بافت سروكار داريم ،و ديگري مصادي  خارجي. ما هنگام ايجاد ارتباط ،هانشانه

با عنوان  ،در نوشتة حاضر كندمياي از جمالت است كه فرستنده آنها را توليد كه مجموعه« بافت زباني» نخست.

 شود. از آنها ياد مي« Aبافت»

اي از جمالت يابيم كه آن هم از مجموعهدرمي ،اطراف ما كه با اندكي ت مل «بافت محيلي و فيزيكي»دوم: 

كنند و ما براساس حواس خود، آنها را در موقعيت توليد بافت نخست، شده است كه اطراف ما را تعريف ميتشكيل

 .شودياد مي« Bبافت»از آنها با عنوان  ،كنيم كه در نوشتة حاضردرك مي

براي مثاز، تصور كنيد كه اگر ما در مدرسه و كالس درس حضور داشته باشيم، آنگاه كالس درس را به عنوان  

 ؛«سياه استآنجا يك تخته»مانند اين جمالت:  ؛كنيميك محيط در ذهن خودمان به صورت جمالتي تعريف مي

 ؛«همان رنگ روپوش ما به تن دارند هايمان روپوشي بههمكالسي» ؛«آموزان در كالس درس حاضر هستنددانش»

جمالت  ما اينو هزاران جملة ديگر. « پنجرة كالس باز نيست» ؛«معلژم در كالس درس و پشت ميزش نشسته است»

هر بار كه در  دهيم وكنيم، در ذهنمان تشكيل ميشنويم، و به طور كلي، درك ميبينيم، ميرا با توجه به آنچه در محيط مي

  كنيم.اي در ذهنمان تعريف ميگيريم، آن محيط را به شكل جمالت تازهقرار مياي محيط تازه

ات اند كه اين اطالعشده ما ثبت و به صورت جمالتي در ذهن و حافظة ايمهايي كه ما از پيش آموختهسوم: بافت

ياد « Cافتب»از آنها با عنوان  ،رايم كه در نوشتة حاضآن به حافظه سپرده از ايم و پسايم يا ديدهرا يا از كسي شنيده

، هكند. آنچه او توليد كردو جمله را براي رسيدن به مقصودي خاص توليد مي رمزشود. فرستندة پيام تعدادي مي

رسد و او آن را بر پاية به گيرندة پيام مي« Aبافت»بنا شده است. اين « C و  Bبافت»هاي است كه بر جمله« Aبافت»

يعني  ،(. با توجه به آنچه گذشت49، ص2991صفوي،  ر.ك: ،كند )با اندكي تصرفتعبير مي« Cو  B هايبافت»
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زد بلكه ن رمزها،توان نتيجه گرفت كه معني نه در فرستنده و گيرنده، مي« Cو  B هايبافت»امكان متفاوت بودن 

 اند: ه كردهنيز در برخي از اشعار خود بدين نكته اشار مولويو  سناييفرستنده و گيرنده است. 
 معاني و سخن يك با دگر هرگز نياميزد

 
 چنان چون آب و چون روغن يك از ديگر گران دارد 

 اسامي را معاني نه ،معاني را اسامي نه 
 

 آنچه در پرده نهان دارد گفتي گفته وگرنه 
 همه دردم از آن آيد كه حالم گفت نتوانم 

 
 سخن در گفت سست و ناتوان دارد تنگ مرا 

 ليكن ،اندر دز مرا است بسيار هايعانيم 
 

 .زبان و ترجمان دارد ،نگنجد چون سخن در دز 
 (12ص ،2999 )سنايي،   

 معاني را زبان چون ناودان است
 

 .كجا دريا رود در ناوداني 
 (2222، ص2919)مولوي،    

 گرچه شد معني درين صورت پديد
 

 .و بعيد است قريبصورت از معني  
 (221، ص2979، )مولوي   

لكه در در پيام نيست، ب معنا»ش ارتباطات، نيز چنين نوشت: پردازان دانيكي از نظريه ،(Berlo David)برلو  ،ها بعدمدت

پيام داراي سه ركنِ رمز، محتواي پيام و »نويسد: مي چهچنان ؛پيام داراي سه ركن اصلي است ،برلواز منظر  .«ماست

هايي هستند كه از همه و همه پيام ،هاي دست و صورتها، حركتها، اشارهها، نقاشينحوة ارائة آن است. نوشته

بخش دهد و آنها را براي ما معنياند. تركيب خاصي از اين عناصر است كه ساخت آنها را شكل ميشدهعناصري تشكيل

« ر فكر كرد.توان به عناصتصور است و نه بدون ساخت ميكند. نه ساخت بدون اين عناصر قابلمي

برخي اشاره چنان كه  .(47-2ص ، 2994محسنيان راد،  ر.ك: ،همچنين براي ملالعة بيشتر؛ 19-14،ص2912)برلو،

، 0221آدلر و رودمان، هاي گوناگون باشند )شود كه دو سوي آن از فرهنگمشكلِ ارتباط از جايي آغاز مي ،اندكرده

 است. از پيام  دهندة جدايي معنا( كه اين نشان49ص

اشاره كرد. در اين  براي مكان مالقات با حضرت خضر جوي حضرت موسيوتوان به جستبراي مثاز، مي

كه در شود. توضيح آنخوبي مشاهده مياز پيام به ، جدايي معنانتيجه بر تعبير و در« Cبافت »حكايت قرآني، اثر تفاوت 

د تقاضا كرد تا با يكي از بندگان دانشمند خداوند )= از خداون كه حضرت موسي است برخي از اخبار چنين آمده

 را پذيرفت و براي اينكه حضرت موسي ( مالقات كند و خداوند اين درخواست حضرت موسيحضرت خضر

ه عنوان آن را ب شدن ماهي بود كه حضرت موسيد و آن گمكراي تعيين محل مالقات با آن شخص را بداند، نشانه

بخشي از داستان در قرآن كريم  .(080، ص29ق، ج2429مجلسي،  ر.ك: داشت )براي مثاز، توشة سفرش به همراه

غذايمان : »گفتبه جواني كه همراهش بود  موسرحضرت شده است كه  نيز ذكر شده است. اين داستان چنين نقل

ماهر  ه پناه جستيم، منسوي آن صخرديدا؟ وقتر به: »دادجوان پاسخ «. كه از اين سفر رنج بسيار ديديم ،را بياور

طور عجيبر راه خود را در دريا و به ؛[ آن را از ياد من نبرد، تا به يادش باشم]كسر ؛ و جز شيلانرا فراموش كردم

 اا خود را گرفتندجوكُنان ردِّ پوپس جست«. جستيماين همان بود كه ما مر»گفت:  حضرت موسي«. پيش گرفت

ولي تنها حضرت  ،شدن ماهي نشانة محل مالقات بودبايد توجه داشت كه گم .(10-10 :الكهف ر.ك:و برگشتند )

 خداوند اين نشانه را به حضرت موسي ،شدن ماهيزيرا قبل از آغاز سفر و پيش از گم ؛از آن آگاه بود موسي
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براي آن  شدن و محل مالقات تعريف شده بود. ولياين ارتباط ميان گم ،حضرت موسي Cو در بافت  ،آموخته بود

عالِم تعريف نشده شدن ماهي و محل مالقات با آن بود، چنين ارتباطي ميان گم كه همراه حضرت موسي ،جوان

مفهومي را  حضرت موسي« Cبافت »(، در Aگو، نشانة زنده شدن ماهي )= بافت وبود. از همين رو، در اين گفت

شدن گم»به محض اطالع از  كه حضرت موسيييعني درحال ؛جوان متفاوت است« Cبافت »دربر دارد كه با 

از اندكي، آن نشانه را بكلژي د و پس كرشد، جوان فقط تعجب  حضرت خضرمتوجه نشانة مكان مالقات با « ماهي

ر شامل تمام اتفاقات و وقايعي است كه در مسي« پيام»ها، فراموش نمود! همچنين بايد توجه داشت كه در بيشتر نمونه

و جوان همراه ايشان گاه آن  هد؛ يعني براي مثاز، در اين نمونه، پيام آن چيزي است كه حضرت موسيدسفر رخ مي

ه كنند، و به بيان ديگر، پيام محدود و منحصر بشنوند يا با ساير حواس گوناگون خويش درك ميبينند، گاه ميرا مي

 شود.ميو آن جوان رد و بدز  واژگان و الفاظي نيست كه ميان حضرت موسي

ميان خداوند و در رابلة « Cو   Bهايبافت»و  در قرآن كريم، حقايقي وجود دارد كه براي انسان مكشوف نيست

ها براي بلكه ضرورت شناخت اين بافت نبود امكان برقراري ارتباط نيست،، امژا اين به معناي انسان يكسان نيست

 دهد. تضمين موفقيت در ارتباط را نشان مي

همچون اسباب نزوز، مكي و مدني، حضري و سفري، صيفي  ضوعاتيز، با ت كيد بر ضرورت شناخت مواز ديربا

ر و درك صحيح از متن قرآن كريم براي رسيدن به تعبي« Cو  B هايبافت»و شتايي آيات قرآن كريم، اهميت درك 

؛ 940، ص2971بابويه، ابن: ر.ك) ر مسلمانان قرارگرفته است. اين مهم گاه در احاديث جلوه كرده استملمح نظ

(. در كتب علوم قرآني نيز ابوابي 98، ص0، جق2979ابن شهرآشوب،  ؛091، صق2429مفيد، ؛ 921، صق2998

ق، 2422زركشي،  ر.ك: ،)براي مثاز مانند آنو « اسباب نزوز»، «صيفي و شتايي»، «مكي و مدني»تحت عنوان 

اهتمام مسلمانان را  .(019ـ 222ص، 2ق، ج2421رفت، مع ؛241ـ 2ص، 2ق، ج2402سيوطي،  ؛208ـ 221ص، 2ج

براي ) اين ضرورت ت كيد شده است چنين در مقدمة برخي تفاسير نيز بردهد. همها نشان ميدر فراگيري اين بافت

شناخت مكي و اند )براي ( و مفسران عمالً از اين نكات استفاده كرده098ـ 091ص، 2979جوادي آملي،  ر.ك: مثاز،

ا نكتة ديگري نيز در اينجا . ام، در آغاز هر سوره(2970و طبرسي،  ق2427زمخشري،  تا؛طوسي، بي ر.ك: مدني،

ا در قالب هايي رپيام گونه كه فرستنده؛ يعني همانوجود دارد و آن اينكه ارتباط يك فرايند دوسويه و دوطرفه است

ها هاي مخاطب است. اين واكنشز دريافت واكنشزمان خود نيز در حادهد، همدر اختيار مخاطب قرار مي« Aبافت»

 كند. سوي فرستنده ارساز ميبار مخاطب به است كه اين« Aبافت»خود نوعي از 

توليد شود و مخاطب اصالً از جاي خود تكان « Aبافت»عنوان به« للفاً! ،پنجره»براي مثاز، زماني كه عبارت 

و به  ا اگر مخاطب از جاي خود بلند شودعبير پيام او نرسيده است. امنده به تشود كه گيرنخورد، فرستنده، متوجه مي

دن پيام يابد و از تعبير شمي طرف پنجره حركت كند و آن را باز كند، آنگاه فرستنده به هدف خود از ارساز پيام دست

د تعبير وجو ارد كه باكند. البته اين امكان وجود داطمينان حاصل مي ـمنلب  بر مقصود خود  ـخود از سوي گيرنده 

ر ممكن است گيرنده با فرستنده قه ،نيابد. براي مثاز همچنان فرستنده به هدف خود دست ،جمله از سوي گيرنده
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يا اصالً تمايلي براي برآورده كردن خواستة او نداشته باشد يا در موقعيتي نباشد كه بتواند خواستة او را برآورده  ،باشد

خواهد بود كه آن « Aبافت»ا نكته در اين است كه هر واكنشي از سوي گيرنده، نوعي . امكند يا صدها احتماز ديگر

ا تعبير آن، تا ب ،شود و برعكسگيرنده جايگزين فرستنده مي ،گيرد و در اين لحظهنيز در اختيار فرستنده قرار مي

به كمك فرستنده، « Aبافت»تعبير  فرستندة نخستين دريابد كه مخاطب، پيام را تعبير كرده است يا نه؟ با توجه به

گيرندة پيام متفاوت « Cو  B هايبافت»فرستنده با « Cو  B هايبافت»كه مخاطب، درصورتي« Cو  B هايبافت»

شود يشود؛ اما استمرار ارتباط سبب مباشد، در بسياري از حاالت، هستة تعبير يا همان هدف فرستندة پيام، مشخص نمي

تر شوند، تا جايي كه هدف محق  شود يا علت عدم ه و گيرنده( به تفاهم مقصود نزديك و نزديكدو طرف آن )= فرستند

 براي هردوي آنها معنادار باشد يا بشود.« Aبافت»تحق  آن براي فرستنده آشكار گردد و در نهايت 

دن يا نشدن تعبير ش ه است. اگر فرستنده از واكنشِ گيرنده بهسويفرايندي دو ، ارتباطكه مالحظه شد گونههمان

ود گيرنده نيز پس از واكنش، از صحت تعبير خمتقابل، طور به  ،برد، با ادامة ارتباطميپي  پيام خود از سوي گيرنده

 را ارائه كرد: مثاز ذيلتوان مي زمينه،تواند اطمينان حاصل كند. در اين نسبت به پيام فرستنده، مي

پيام(  ة(. مخاطب )گيرند Aبافت« )= للفًا! ،پنجره»گويد (، كسي ميBت باز است )= بافكه پنجره نيمهدرحالي

ب در اين حالت، مخاط «للفاً! ،ببندش»گويد: پيام مي ةكند. در اين لحظه، فرستندرود و پنجره را كامالً بازميمي

 كند. شود و آن را با بستن پنجره تصحيح ميمتوجه اشتباه تعبير خود از پيام فرستنده مي

 الهي يا بشري»چون هممهمي  ةلوردن ديدگاه قرآن كريم دربارة مسئكار مذكور، براي به دست آستفاده از راها

شف ديدگاه ك ان فرستندة متن و گيرندة آن؛ دوم.اثبات استمرار ارتباط مي نياز دارد: نخست.، دو پيش«ودن متن قرآنب

شده و به  بات شود كه قرآن كريم به صورت تدريجي نازززيرا اگر اث ن متن نسبت به الهي يا بشري بودن؛گيرندگا

بودن فرستنده و ضرورت « حكيم»شكل مستمر در اختيار مخاطبان قرارگرفته است و با در نظر گرفتن اصل 

برداشت مخاطبان را از مقصود خويش، تصحيح كرده است و اين  رآن كريم، فرستندة متن قرآن كريمبخشي قهدايت

تندة ديدگاه قرآن كريم و فرس ،توان از اين طري مي بدين رويشود، نسبت به صاحب متن هم ميتعبير  شامل سوء

 آورد.آن را نسبت به الهي يا بشري بودن به دست

 م و استمرار در ارتباطقرآن كري

 نُزِّزَ  واْللَ  كَفَرُوا ينَالَّذ قازَ وَ»زيرا در آية  ؛نظر دارنداتفاق ،تدريجي بودن نزوز قرآن كريم بارةدانشمندان مسلمان در 

( )و كسانر كه كافر شدند، گفتند: چرا 90 :فرقان« )تَرْتيال رَتَّلْناهُ وَ فُؤادَكَ بِهِ لِنَُثبِّتَ كَذلِكٌَةًٌواحِدَ جُمْلَةً الْقُرْآنُ عَلَيْهِ

ردانيم، و آن استوار گ وسيلة[ تا قلبت را بهتدريج نازز كرديما بهگونه ]ما آن رقرآن يكجا بر او نازز نشده است؟ اين

( )و 221 :اسراء« )ثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزيالًمُكْ وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَر النَّاسِ عَلر»آرامي ]بر تو[ خوانديم.( و آية آن را به

م( آن را به تدريج نازز كرديقرآنر ]با عظمت را[ بخش بخش ]بر تو[ نازز كرديم تا آن را به آرامر بر مردم بخوانر، و 

 شده است.  به آن تصريح
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تعامل آيات قرآن »و ديگري « نزوز تدريجي قرآن»چيز اهميت دارد، يكي  آنچه در پژوهش حاضر بيش از هر

ته است كه دهندة اين نككاررفته در قرآن كريم نيز نشانبير بهاست. بررسي صورت تعا« هاي خارجيكريم با واقعيت

اقات صراحت به اتف. در برخي از آيات بهافتادناظر به حوادث تاريخي است كه براي مسلمانان اتفاق مي قرآن كريم

 اللَّهُ وَ اللَّهِ رإِلَ  تَشَْتكي وَ زَوْجِها في تُجادِلُكَ الَّتي قَوْزَ اللَّهُ سَمِعَ قَدْ»شده است. توجه به آياتي نظير آية  روزمره اشاره

گو و به خدا وشوهرش با تو گفت ة[ را كه دربار( )خدا گفتار ]زنر2 مجادله:« )بَصير سَميعٌ اللَّهَ إِنَّ كُماتَحاوُرَ يَسْمَعُ

 فِي وَجْهِكَ بَتَقَلُّ نَرا قَدْ»يا آية  .شنود، زيرا خدا شنواا بيناست(گوا شما را مروشنيد؛ و خدا گفت ،كردشكايت مر

( )ما ]به هر سو[ گردانيدنِ رويت در 244 بقره:« )الْحَرامِ ... اْلمَسْجِدِ شَلْرَ وَجْهَكَ فَوَزِّ تَرْضاهاٌةًٌقِبْلَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ السَّماءِ

سوي اا كه بدان خشنود شوا برگردانيم؛ پس روا خود را بهبينيم. پس ]باش تا[ تو را به قبلهآسمان را نيك مر

پرسند، ها مرة كوهو از تو دربار( )221: )طه« الْجِبازِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفا وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ »مسجدالحرام كن( يا آية 

 ؛000، 002، 029، 027، 021، 289 آيات ديگر )نظير: البقره:( و [ ريزريز خواهد ساختپروردگارم آنها را ]در قيامتبگو: 

وضوح (، به40النازعات:  ؛02 :الزخرف ؛89 :الكهف ؛81 :ءاالسرا ؛2 :االنفاز ؛211 :النساء ؛287 :االعراف ؛4 ه:المائد

« )= منولوگ»صورت شد و نه بهبا جامعه و مسلمانان نازز مي« ديالوگ»صورت دهد كه قرآن كريم بهنشان مي

 دت،دهد كه فرستنده در تمام مگويي(. همين نوع ارتباط در كنار تدريج نزوز قرآن كريم، اين واقعيت را نشان ميتك

 شده است. ماند و بلكه گاه همو گيرندة بازخورد پيامي است كه در آغاز ارسازفرستنده باقي نمي

 م يح باور مخاطبان در قرآن كريگزارش و تصح

ظر گرفتن دهد و با در نكنندة پيام قرار ميگو، خود آنها را نيز در موقعيت ارسازوواكنش مخاطبان به پيام، در يك گفت

ق(، عدم تصحيح برداشت 2429حلژي،  ؛ق2427طوسي،  ر.ك: ،يت )براي اطالع از اصوز مذكوراصل حكمت و هدا

تباهي به وجود نيامده، يا اش روي،بدينشود. مي راهي آنان و عدم تحق  هدف ارساز پيامبرانمخاطبان سبب گم

 ،هررويو به ،اندرا تصحيح كرده آن يا شخص پيامبر اكرم ،رفته است ميان ارتباط از طري  خود متن، از يا با ادامة

 نوعي تصحيح شود. تعبيرات غير منلب  با مقصود فرستنده بايد به

توان از متن قرآن كريم ارائه داد كه اگر مخاطبان از پيام برداشت ناهمگون با مقصود فرستنده شواهدي را مي

جنگ  ه منلب  شده است. براي مثاز، در جريانداشتند، آن تعبير با استمرار ارتباط، تغيير كرده و با مقصود فرستند

عمران نازز شد. اين آيات آياتي از سورة آز ،اُحد، زماني كه مسلمانان شكست خوردند، براساس اخبار اسباب نزوز

 وَ تَّقُواتَ  وَ تَصْبِرُوا إِنْ بَلر»دهد. توضيح آنكه در آية گو ميان خداوند و مخاطبان را نشان ميووضوح حالت گفتبه

و  ( )آرا، اگر صبر كنيد201 :عمران)آز« مُسَوِّمين ئِكَةِالَْمال مِنَ آالفٍ بِخَمْسَةِ رَبُّكُمْ يُمْدِدْكُمْ هذا فَوْرِهِمْ مِنْ يَ ْتُوكُمْ

 دگارتان شما را با پنج هزار فرشتةگاه[ پرور[ بر شما بتازند، ]همانو با همين جوش ]و خروش پرهيزگارا نماييد

براي مسلمانان سؤاز به وجود آمده بود كه چرا خداوند به  ،پس از شكست در اين جنگ .ر يارا خواهد كرد(دانشان

اند و خداوند در پاسخ وعدة خود عمل نكرد و آنان را ياري ننمود؟ اين يك پيام است كه مخاطبان ارساز كرده

 َأراكُمْ ما بَعْدِ  نْمِ  عَصَيْتُمْ وَ الْ َمْرِ فِي تَنازَعْتُمْ وَ فَشِلْتُمْ إِذا حَتَّر بِإِذْنِهِ ونَهُمْ تَحُسُّ  إِذْ وَعْدَهُ اللَّهُ  صَدَقَكُمُ لَقَدْ وَ»فرمايد: مي



88    ، 2998 بهار و تابستان، 00، پياپي اوزره ، شمادهمساز 

 َعلَر فَضْلٍ  ذُو اللَّهُ وَ  عَْنكُمْ عَفا لَقَدْ  وَ لِيَبْتَلِيَكُمْ عَنْهُمْ صَرََفكُمْ ثُمَّ ةٌَالْآخِرَ يُريدُ مَنْ مِنُْكمْ  وَ الدُّنْيا يُريدُ  مَنْ مِْنكُمْ تُحِبُّونَ ما

فرمان او، آنان را كه بهخود را با شما راست گردانيد: آنگاه و ]در نبرد احد[ قلعاً خدا وعدة( )210 :عمران)آز« الُْمؤْمِنين

چه ه آنآنك از م[ با يكديگر به نزاع پرداختيد؛ و پسو در كار ]جنگ و بر سر تقسيم غنايكشتيد، تا آنكه سست شديد مر

ديد. برخر از شما دنيا را و برخر از شما آخرت را كرم را[ به شما نشان داد، نافرمانر را دوست داشتيد ]يعنر غناي

 رگذشت، و خدا نسبت به[ آنان منصرفتان كرد و از شما دخواهد. سپس براا آنكه شما را بيازمايد، از ]تعقيبمر

نده هد كه مخاطبان از پيام ارسالي برداشتي نامنلب  با مقصود فرستدوشنود نشان ميل است(. اين گفتتفضژ مؤمنان، با

 داشتند و اين برداشت سبب نزوز آية دوم شده است. 

سبب پيروزي آنان  ،( چنين تصور كرده بودند كه كمك الهي درهرصورت201 :عمرانمسلمانان از آية نخست )آز

وده ، البد كمكي در كار نباندخورده و حاز كه شكست ،تشان نيسبريخواهد شد و نيازي به فعاليت آنان و فرمان

 ،شده است شود كه كمك انجامزد مي( اين برداشت رد شده، به آنان گوش210: عمرانا در آيات بعدي )آزاست! ام

 را انجام ندادند.  ولي اين خود مسلمانان بودند كه نافرماني كردند و دستورات پيامبر اكرم

 تُليعُوا إِنْ وَ قُلُوبِكُمْ في الْإيمانُ يَدْخُلِ لَمَّا وَ أَسْلَمْنا قُولُوا لكِنْ وَ ُتؤْمِنُوا لَمْ قُلْ آمَنَّا الْ َعْرابُ الَتِق»همچنين در آية 

كرده بودند كه با پذيرش چنين تصور  . اعراب(24 :حجرات« )رَحيم غَفُورٌ اللَّهَ  إِنَّ شَيْئاً أَعْماِلكُمْ مِنْ اليَلِتْكُمْ رَسُولَهُ  وَ اللَّهَ

دهد كند و دستور ميا خداوند اين برداشت آنان را تصحيح مياند؛ امقرارگرفته« ايمان»ر اهل ابتدايي اسالم، در شما

 آنها نشده است. هايدزوارد « ايمان»اند و هنوز آورده« اسالم» :كه بگويند

الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا »هاي ديگر: ثازتوان يافت. مدست مي هاي فراواني از ايندر قرآن، مثاز 

مايش شوند و آز( ) الف، الم، ميم آيا مردم پنداشتند كه وقتي گفتند: ايمان آورديم، رها مر0-2عنكبوت: « )يُفْتَنُونوَ هُمْ ال

( )آيا 11-11مؤمنون: « )يْراتِ بَلْ ال يَشْعُرُونمازٍ وَ بَنِينَ نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَ  أَ يَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ»گردند؟(؛ نمر

خواهيم به سودشان در خيرات شتاب [ مردهيم، ]از آن روست كهپندارند كه آنچه از ماز و پسران كه بديشان مدد مرمر

اره به تصور ناصحيح مخاطبان اش« أَيَحْسَبُونَ »و « سِبَ النَّاسُ أَحَ »فهمند(. در اين آيات، با عبارت ورزيم؟ ]نه،[ بلكه نمر

عاشور، ؛ ابن971، ص7و ج 281، ص8تا، جطوسي، بي ر.ك: شده است )براي ملالعة بيشتر، و سپس تصور آنان تصحيح

؛ 220، ص02تا، ج؛ مراغي، بي99، ص21ق، ج2992؛ طباطبايي، 0729، ص1ق، ج2401؛ قلب، 12، ص28ق، ج2402

كند كه آيات آغازين سورة عنكبوت دربارة جمعي از نقل مي شعبي از حاتمابيابن(. 289، ص02ق، ج2422حيلي، ز

مسلمانان مكه بود كه هنگام مهاجرت با مشركان مواجه شدند و به همين سبب، به مكه بازگشتند. اما اين آيات نازز شد 

نان مكه ارساز كردند و آنان با ديدن اين آيات، متوجه اشتباه خود اي اين آيات را براي مسلماو مسلمانان مدينه در نامه

شدند و تصميم گرفتند دوباره اقدام به مهاجرت كنند، با اين تفاوت كه اين بار، هرگز به مكه بازنگردند، حتي اگر به قيمت 

 (.  9292، ص9ق، ج2429حاتم، ابيابن ر.ك:از دست دادن جانشان تمام شود )

 ( نقل278 ه:بقر) «الْفَجْرِ  مِنَ الْ َسْوَدِ الْخَْيطِ  مِنَ  الْ َبْيَضُ  الْخَيْطُ لَكُمُ  يَتَبَيَّنَ  َحتَّر اشْرَُبوا وَ  ُكلُوا»ربارة آية كه ديا چنان

ايي ن است كه هرگاه روشنآ( چنين تصور كرده بود كه مقصود از اين عبارت بن حاتمعديژشده است كه شخصي )= 

بتواند نخ سفيد را از نخ سياه تشخيص دهد بايد شروع به روزه گرفتن بكند كه زماني كه اين روز به حدي رسيد كه 
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، بخاري ر.ك:از اين آيه را تصحيح كردند )، آن حضرت برداشت اشتباه او گزارش دادند ا به پيامبر اكرمبرداشت او ر

 د كه باشوبرداشت ديگري مي موجبانديشي برخي مخاطبان دهد كه سادهاين نشان مي .(211، ص1، جق2422

شده  نيز نقل عباسابنآگاهيِ درستي ندارند. از « Cو   Bهايبافت»چنين افرادي از  مقصود گوينده منلب  نيست.

، 2917اثير، ابن ؛99، ص9، جق2427زمخشري،  ر.ك:به اعراب مراجعه كرد )« فاطر» فهم معناي است كه دربارة

و   Bهايبافت»( كه نشان از آگاهي صحابه از ارتباط آيات قرآن كريم با 1، ص9، جق2424سيوطي،  ؛417، ص9ج

C »شود.هدف از رسالت محق  نمي ،زيرا در غير اين صورت ؛دارد. اين ارتباط ضروري است 

مخاطبان « Cو   Bهايبافت»شده، ناظر بر  گرفت كه در قرآن كريم آنچه بيان توان چنين نتيجهبر اين اساس، مي

شده است.  ها تصحيح، با تداوم ارتباط از طري  تدريجي بودن نزوز، آن بافتاگر مللبي با آنها منلب  نبوده و ،است

يا ناظر بر همان  ،موجود است آن بر اين اساس، آنچه در قرآن كريم از اوصاف خداوند و اخبار بهشت و جهنم و غير

از طري  ساير آيات قرآن كريم يا احاديث نبوي در اختيار يا آنكه با توضيحاتي  ،تصورات مخاطبان قرآن كريم بوده

 شده يا تغيير كرده است.ها تكميلمخاطبان قرارگرفته است، بافت

 ا بشري بودن متن قرآنيتصور مخاطبان از الهي 

 خصوص، در پژوهش كرده پيامبر اكرم ةسير بارةشصت ساز در  ،كه به قوز خودش ،گمري وات ويليام مونت

  :نويسدمي بارهكه مربوط به حوادث عصر نزوز است، مللب مهمي دارد. وي دراين ،يخيِ ملالب قرآنصحتِ تار

در مورد وضعيت عصر ايشان آمده  ،طوركليبهآنچه در قرآن در مورد پيامبر اسالم و موافقان و مخالفان ايشان و     

 توجه موردر آن زمان كه د ،كسي مانند پيامبر اسالم كردتصور توان نمي زيرا ؛تاريخ مسلژم تلقي شود مثابةبهاست، بايد 

، مللب بودهمردم  ةكه قاعدتاً پيش روي هم ،در مورد واقعيات زمان خودش ،خاص و عام و مخالف و مواف  است

 (.49ص، 2979)وات،  بگويد و غيرواقعيخالف 

 ؛ستحقاي  تاريخي داناست تاب يافته كه به نقل از مخالفان در قرآن كريم بازرا توان سخناني از همين رو، مي

زارشگر گ ند. بر اين اساس، آيات قرآن كريمكردها را دروغ و تهمت تلقي ميآنان اين گزارش ،زيرا در غير اين صورت

كالم بشري دانستن قرآن كريم از سوي برخي مخاطبان است.  هاونهمنوقايع و باورهاي مخاطبان است. يكي از اين 

در  .(92 :انعام« )ءٍشَيْ مِنْ بَشَرٍ َعلر اللَّهُ َأنْزَزَ ما قالُوا إِذْ قَدْرِهِ حَ َّ اللَّهَ قَدَرُوا ما وَ»يد: فرماكريم مي براي مثاز، قرآن

ر ناهمگون يگفتند: خداوند چيزي بر بشري نازز نكرده است! اين نوعي تعبشده است كه مخالفان مي اين آيه، گزارش

ه از پيامبر همين آي اند، و در ادامةكند كه آنان به عظمت خداوند پي نبردهزيرا ابتدا بيان مي با مقصود فرستنده است؛

[ چه كسر آن كتابر را كه موسر آورده، نازز كرده است؟ ]همان كتابر كه»خواهد كه از آنان سؤاز كند: مي اكرم

ن و بشري بودن متن قرآن كريم از نگاه خود قرآگوبنابراين، براساس اين گفت« براا مردم روشناير و رهنمود است!؟

 ناصحيح است.  ،كريم

وَ لَقَدْ َنعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ » :شده استاز فرد ديگري گزارش علُّم پيامبر اكرمشبهة مشركان يعني تَ  ديگري در آية

دانيم كه آنان )و نيك مر (229 :)نحل« وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبينإِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ 
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دهند به او مر [ نسبت رازيرا[ زبان كسر كه ]اين ؛آموزد. ]نه چنين نيستگويند: جز اين نيست كه بشرا به او مرمر

َليْهِ نُ الَّذي يُلْحِدُونَ إِلِسا»پاسخ قرآن كريم چنين است: [ به زبان عربر روشن است(. غير عربر است و اين ]قرآن

وانستند تمي زيرا مخاطبان ؛كندمي بشري بودن الفاظ قرآن كريم را ردپاسخ،  اين .«أَعْجَمِيٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبين

را  يمتعال آن ، خود،اكرم و پيامبر انددادهمحتوا را به پيامبر تعليم  زبانعربدر پاسخ قرآن بگويند كه معلمان غير 

بشري بودن الفاظ و الهي بودن معاني ملرح  بارةاين درست همان ادعايي است كه در ـ ستا درآوردهعربي  صورتبه

ر داللت بر اين اماين ت كيد  ، ت كيد دارد واندزبان نبودهكه معلمان ادعايي، عرب ،بر اين نكتهكريم قرآن ا ام ـاست

 .زبان نبودند، عربييادعا توضيح آنكه براساس اين گزارش، معلمانشده است. د كه تنها محتوا بر پيامبر نازز نكنمي

ا زيرا ب ؛خود اوست ةو الفاظ از ناحيشود اين نبوده كه تنها محتوا بر او نازز مي حداقل فرض پيامبر اكرم ،درنتيجه

ايي آن معلمانِ ادع :فتندگزيرا آنها هم مي ؛توانست به اين صورت به مخالفانش پاسخ دهدنمي اين فرض، ايشان

زبان عرب آن معلمان :گفتنديا اساساً مي اياند و تو آنها را با زبان فصيح عربي بيان كردهمحتوا را به تو تعليم داده

ريم به كروشني بر اين امر داللت دارد كه قرآن به و مخاطبانش قرآن گوي صورت گرفته بينواين گفت . پساندبوده

  شده است.نازز مي مبر اكرمشكل عربي بر پيا

 تُتْلر إِذا وَ»شده است:  گزارش تصور امكان تغيير و تعيين كلمات و عبارات از سوي پيامبر اكرم ،در آية ديگر

 إِنْ  نَفْسي لْقاءِ تِ مِنْ أُبَدِّلَهُ أَنْ  لي يَكُونُ  ما قُلْ  بَدِّلْهُ أَوْ هذا غَيْرِ بِقُرْآنٍ ائْتِ  لِقاءَنَا اليَرْجُونَ  الَّذينَ قازَ بَيِّناتٍ آياتُنا عَلَيْهِمْ

 فَقَدْ بِهِ  الأَدْراكُمْ وَ عَلَْيكُمْ تَلَوْتُهُ ما اللَّهُ شاءَ لَوْ قُلْ  عَظيمٍ  يَوْمٍ عَذابَ رَبِّي عَصَيْتُ إِنْ أَخافُ إِنِّي إِلَيَّ يُوحر ما إاِلَّ أَتَّبِعُ

( )و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شود، آنان كه به ديدار 21-21 :)يونس« َفالتَعْقِلُونَ  أَ قَبْلِهِ مِنْ عُمُراً فيكُمْ لَبِثْتُ

قرآن ديگرا جز اين بياور، يا آن را عوض كن. بگو: مرا نرسد كه آن را از پيش خود عوض گويند: ، مرما اميد ندارند

دگارم را نافرمانر كنم، از عذاب روزا بزرگ كنم. اگر پرورروا نمرشود پيكنم. جز آنچه را كه به من وحر مر

گردانيد. قلعا پيش از خواندم، و ]خدا[ شما را بدان آگاه نمرخواست آن را بر شما نمراگر خدا مربگو:  ترسم.مر

ت، گرفته در اين بخش از آياگوي شكلو( گفتكنيد؟ام. آيا فكر نمره سر برده[ آن، روزگارا در ميان شما ب]آوردن

 .داردن از الهي بودن متن قرآن كريم از منظر خود قرآن كريم نشا

ت: شده اسديدگاه او دربارة قرآن كريم چنين گزارش در نهايت،پس از معرفي يكي از مخالفان،  ،در جاي ديگر

  بَسَرَ وَ عََبسَ  ثُمَّ  نَظَرَ  ثُمَّ   قَدَّرَ  كَيْفَ قُتِلَ ثُمَّ  قَدَّرَ يْفَ كَ فَقُتِلَ  قَدَّرَ وَ فَكَّرَ  إِنَّهُ  صَعُوداً  سَ ُرْهِقُهُ   عَنيداً  لِآياتِنا كانَ إِنَّهُ كاَلَّ »

زيرا او دشمن آيات ما  ولر نه؛( )01-21 :مدثر« )الْبَشَرِ  قَوْزُ إاِلَّ هذا يُؤْثَرُ إِنْ سِحْرٌ إاِلَّ هذا إِنْ فَقازَ  اسْتَْكبَرَ وَ أَدْبَرَ ثُمَّ

[ انديشيد و سنجيد. كشته بادا، كنم. آرا، ]آن دشمن ح [ وادار مررفتن از گردنه ]عذاببود. به زودا او را به باال 

 چهره در همگاه نظر انداخت. سپس رو ترش نمود و ! چگونه ]او[ سنجيد؛ آنچگونه ]او[ سنجيد؟ ]آرا،[ كشته بادا

. اين غير از اند نيست[ آموختهه برخر[ جز سحرا كه ]بگاه پشت گردانيد و تكبر ورزيد، و گفت: اين ]قرآنكشيد. آن

با  قوز بشر بودن قرآن كريم است. دوم آنكه ،ديدگاه اين فرد ،سخن بشر نيست(. نخست آنكه براساس اين گزارش

 توان نتيجه گرفت.را مي ،يعني بشري بودن قرآن كريم ،وصفي كه از او شده است، ردژ ديدگاه او
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نان اگر سخ ،كه براي مثازچنان ؛فاظ قرآن در ميان صحابه وجود داشته استا در مقابل، ديدگاه الهي بودن الام

داند سخن خداوند مياست، در قرآن كريم آمده  را كه آنچه ـعنوان يكي از اولين مخاطبان متنبه ـ امام علي

ام ثبوت در مق كه اگرتوانيم چنين نتيجه بگيريم ( در نظر بگيريم، مي017، 011، 287، 41، صق2424)شريف رضي، 

شد. بود، بايد اين برداشت تصحيح مي اين تصور ناصحيح بود و قرآن كريم سخن خداوند نبود، بلكه سخن پيامبر اكرم

  روي، عدم تبيين اين اشكاز در متن، مُهر ت ييدي بر الهي بودن متن قرآن كريم است.بدين

 ر.ك:است ) خلاب مستقيم به پيامبر اكرم به صورت ، بيشتر آياتقرآن كريم هاي متقدمهمچنين در بخش

دهندة انو اين نش كار رفتههدر سور مكژي ب« قل»هفتاد درصد از افعاز امر  قريبكه  گونههمان ؛العل ، المدثر، المزمل(

به  يازيرفته و ن ميان رفته تصور بشري بودن الفاظ قرآن كريم ازرفته ،زمان و با ترويج اسالم مرور آن است كه به

 نويسد:مي در اين باره ريچارد بلقوز بودن آيات، نبوده است.  تذكر مجدد مقوز

 كه دش خواهد معلوم شود، مالحظه هستند، تهي  همان در ولر نيست، آفرينش از ذكرا آنها در كه عباراتر اگر

 .يدگومر سخن جمع صيغة و ضمير با ،عظمتش و جالز رعايت به كه است خداوند قوز قرآن عبارات و آيات اغلب

 هاايامپ اولين جزو معموالً  كه مشهورا آيات. است خلاب مورد پيامبر عبارات، بسيارا در كه است آشكار همچنين

 زبان زا كلمات كه نمايدمر اليتغير تقريباً ااقاعده امر اين قرآن، مت خر هاابخش آيند ]...[ درمر شمار به وحيانر

 خداوند از. شودمر خلاب[ ص] پيامبر به برد،مر كاربه «ما» جمع ضمير ،خود مورد در كه ،جبرئيل زبان از يا فرشتگان

 الغاب هاانسان به ترتيب بدين كه اوست دستورات و اراده همواره ولر شود،مر گفته سخن شخص سوم تهي  در

 .(228، ص2980.. )بل، .گرددمر

 شده يكم سورة نمل به ظاهر از قوز خود پيامبر سخني گفتهي نظير آية نود و جاهايبر اين اساس، چنانچه در 

 ؛219-210 :االنعام ر.ك: ،كه در موارد مشابه اين آيه )براي مثازچنان ؛را در تقدير بگيريم« قل»، بايد فعل امر است

 شده است.  در متن قرآن ذكر« قل»(، فعل امر 20-22 :الزمر ؛91 :الرعد ؛224 :يونس

 گيرينتيجه

 شود:بحث ت كيد مي ذيل به عنوان نتيجةه به آنچه آمد، بر نكات با توج

شود و درك آن از سوي گيرنده فرستنده توليد مي« Cو   Bهايبافت»(، بر اساس Aها )= بافت . در يك ارتباط، نشانه2

كل نيست شسان و همها لزوماً ميان فرستنده و گيرنده يكگيرنده استوار است. اين بافت« Cو   Bهايبافت»و بر پاية 

شود. اما اين به معناي نبود امكان فهم مقصود فرستنده نيست، ها سبب تعبيرهاي ناهمگون ميو ناهمگوني در بافت

باط هاي فرستنده است؛ زيرا بر اثر تغيير نقش فرستنده و گيرنده در يك ارتاهميت شناخت بافت دهندةنشان بلكه تنها

كه اين تغيير و  كندعنوان يك پيام دريافت ميعين توليد پيام، واكنش گيرنده را بهمستمر و دوجانبه، فرستنده در 

 كند. ها را به يكديگر نزديك ميتدريج، فهمجايي ميان فرستنده و گيرنده بهجابه
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رنده يمرور زمان در اختيار گكه در طوز زمان و ناظر بر احواز مخاطبان توليد شده و به ،متوني همچون قرآن كريم. 0

جهه با متن، ايعني در آنها ديدگاه و باورها و تعابير گيرندگان در مو ست؛ا را شكل داده سويه، ارتباطي دوقرارگرفته

ت ساز دريافرو، نزوز تدريجي قرآن و تعامل قرآن با واقعيات و حوادث زمينهنقد، ت ييد يا رد شده است. ازاين

مرور زمان، درك گيرنده و مقصود به نهايت، ، و دراست شده واكنش گيرنده از سوي فرستنده و تصحيح آن

 شود.فرستنده به يكديگر نزديك و بلكه كامالً منلب  مي

پژوهش،  وعگرفته است، دربارة موضيرندگان شكلگويي كه در آيات قرآن كريم ميان فرستنده و گوبا توجه به گفت. 9

د. رمتن قرآن تقسيم ك «الن به بشري بودنقاي»و « هي بودنقايالن به ال»و گروه توان گيرندگان را به دمي

 و نقد كرده است. اما ديدگاه الهي بودن را رد آن را رد ،الن به بشري بودنقرآن كريم پس از گزارش سخن قاي

اطمينان حاصل كرد كه متن قرآن كريم از نگاه خود  ،شناسيتوان با روش ارتباطمي بدين رويده است. نمون

 ندة متن قرآن كريم، كامالً الهي است.كنتوليد
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 منابع
 .هجرت ،قم ،تصحيح صبحي صالحق، 2424 ،غهنهج البال

 ي الباز.نزار مصلف مكتبة، عربستان ، چ سوم،تحقي  اسعد محمد الليب ،تفسير القرآن العظيم ،ق2429 ،بن محمدعبدالرحمنابي حاتم، ابن

 .، اسماعيليانقم ،چ چهارم، تحقي  محمود محمد طناحي ،في غريب الحديث و األثر يةاالنه ،2917، بن محمدمبارك ،جزري رياثابن
 عالمه. ،قم ،طالبمناقب آز ابي ،ق2979 ،شهرآشوب مازندراني، محمدبن عليابن

 ربي.التاريخ الع ةمؤسس ،بيروت ،عاشورتفسير التحرير و التنوير المعروف بتفسير ابن ،ق2402 ،بن طاهرمحمد عاشور،ابن

 .دارالفكربيروت،  ،الصحيح ،ق2422، بن اسماعيلبخاري، محمد
 مركز ترجمه قرآن. ،قم ،بهاءالدين خرمشاهي ةترجم ،در آمدي بر تاريخ قرآن ،2980 ،بل، ريچارد

 اسراء.، قم ،تفسير تسنيم ،2979 ،جوادي آملي، عبداهلل

 ، جامعة مدرسين.قم ،چ چهارم، زاده آمليحسن حسن تعليقات ،المراد في شرح تجريداالعتقادكشف ،ق2429، بن يوسفي، حسنلح
 .40ـ29ص ، 00ش  ،كالم اسالمي ،«ت خداوند در معجزاتيفاعل» ،2990، رباني گلپايگاني، علي

 دار الفكر.چ دوم، بيروت،  ،و المنهج العقيدة و الشريعة التفسير المنير في ،ق2422، زحيلي، وهبه

 .فةدارالمعر ،بيروت ،البرهان في علوم القرآن ،ق2422، عبداهلل محمدبنزركشي، 
 ميه.العلدارالكتب  ،بيروت ،نيالدشمستحقي  ابراهيم  ،الفائ  في غريب الحديث ،ق2427 ،زمخشري، محمودبن عمر

ـ ،   العربي. بيروت، دارالكتاب، تصحيح مصلفي حسين احمد، چ سوم، الكشاف عن حقائ  غوامض التنزيل و عيون األقاويل في وجوه الت ويلق، 2427ــــ
 ، تصحيح محمدرضا برزگر خالقي، تهران، زوار.ديوان حكيم سنايي، 2999آدم، بنسنايي، ابوالمجيد

 دار الشروق. ،بيروت، وپنجم سيچ  ،في ظالز القرآن ،ق2401قلب، سيد

 دارالكتاب العربي. ،بيروتچ دوم،  ،االتقان في علوم القرآن ،ق2402، سيوطي، عبدالرحمن

 مرعشي نجفي.اهلل ة آيتكتابخان ،قم ،الدر المنثور في تفسير الم ثور ،ق2424ـــــ ، 

پياپي ، 0ش  ششم،دورة  ،پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن ،«وحي قرآني؛ زباني يا غيرزباني؟»، 2997 ،امامي دانالوحسام  و محمدكاظمشاكر، 
 .024ـ287، ص 20
دة دربارة گوين« قرائت نبوي از جهان»شناختي مدعاي انگارة نت ملي بر استدالز زبا» ،2991 شفيعي، اهللو سيدروح محمدكاظمشاكر، 

 .90ـ1ص  ،72ش  ،هاي فلسفي كالميپژوهش ،«قرآن
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