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  هزمانمباني برخورد قرآن با فرهنگ 
  محمدعلي اسدي نسب

  چكيده
شود مباني قرآن در برخورد با فرهنگ زمانه تبيين شـود تـا     در اين نوشتار تالش مي    

اين مباني  . درقرآن باطل راه يافته است     ،گمان نشود كه به واسطه فرهنگ زمانه پيامبر         
  :به قرار زير است

 در  ياعجـاز و تحـد    . 4؛   بـا علـم    يهمراه. 3ن؛   قرآ يتگرياهد. 2؛   قرآن تيحقان. 1
 يقـ يحق. 7؛   خـالص وكـالم خداونـد      يقرآن وحـ  . 6؛   انسجام با فطرت   .5ي؛   قرآن اتيآ

 ،امبريـ  بـودن پ   يامـ تـأثير نداشـتن     . 8 ا؛استناد الفاظ قرآن بـه خـد      ي نبودن    مجاز بودن و 
ي؛  قرآنـ  اتيـ آ قداسـت    .10حامالن وحي؛  و صداقت    ي امانت دار  .9ي؛   وح يدرمحتوا

 ضرورت حمل كالم خداونـد بـه        .12ي؛   قرآن يها  گزاره قل آدمي، معيار سنجش    ع .11
 ضروت نگاه جامع به كل      .13؛  لي به تأو  ازي در صورت ن    قرآن به ظاهر   معنا نيتر كينزد

 .16 ؛ آن ي قرآن و جاودانگ   تي خاتم .15؛  زي همه چ  اني و ب  ني كمال د  .14؛  احكام قرآن 
  .هزمانرتبط با فرهنگ  اما م، جاودانهياميپ

  . قرآني و تجربه دينييها  مباني، گزاره،هزمانقرآن، وحي، الفاظ قرآن، فرهنگ  :واژگان كليدي

                                                           
 استاديار گروه قرآن پژوهي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي  

 24/4/87 :تأييد     29/3/87: تاريخ دريافت
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  مقدمه
 بودند كه تمامي متون عهدين، وحي قطعي وكالم مـستقيم           معتقدي طوالني گروهي    زمان

  ) 718ص: 1349، هاكس: ك.ر (.خداوند است
رغم حكايـت     به ن محكوم مندرجات عهدين بودند و      علم و عالما   ،در اين مدت طوالني   

ـ  غير پيامبران، كسي جر به دستدرون اين كتاب بر تأليف آن      ت اسـتناد آن را بـه ديگـران    ئ
ترين آن، ارتباط گسترده مسيحيان با مـسلمانان و          به عللي كه شايد مهم     سرانجام اما   ،نداشت

د و دو اتفـاق مهـم دربـاره كتـاب           ديگر فرهنگ ها بود، برخي در مقابل اهل كليسا ايـستادن          
  : مقدس رقم خورد

 از   پس  يك هزار سال    به  نزديك كه اين كتاب     آن است  گر متن تورات فعلي حكايت    )الف
 از  كليكسيونيعهد عتيق   : نويسد دكتر بوكاي مي  .  نگارش يافته است    مرگ حضرت موسي  

 بر اساس اخبار شـفاهي      دهس، با درازاي نابرابر و انواع متفاوت است كه در طول نه             ها  باكت
آمـدها يـا      از پـيش   پيـروي  بـه    ،هـا   و در بسياري از اين كتاب       است به چند زبان نوشته شده    

 :1372 بوكـاي، ( . تصحيح و تكميل شده است     ،ي گاه دور از هم    ها  زمانالزامات خاص، در    
  ) 8 و 7ص و 20ص

 سـاز دو عقيـده      تشكيك در استناد متن عهدين به خدا و حتي به دو پيامبر خـدا، زمينـه               
ـ   گريد ؛به خدا مرتبط نيست و نوشته ديگران است        يكي اينكه اين متون   : شد  ي اينكه ديگران

هايي از وحي تهيه كرده و به نام مـتن وحـي              گزارش شان  هزمان و فرهنگ    ها  هبر اساس سليق  
  .اند نگارش داده

 و  رزگاساان كه محتواي    شت هم شاهد تاريخي و هم شاهدي دروني دا        ،دو واقعيت فوق  
  ) 2 ص :همان( . كتاب مقدس براي انديشمندان، حكايتگر آن استناپذيرفتني

اي جديـد    ي از طرفداران الهيات اعتدالي، يـك بيـنش كلـي و نظريـه             راشمدر ميان   ) ب
 كالم مـستقيم  ، حتي اگر بخشي از كتاب مقدس  معتقد بود   وحي نيز پديدار گشت كه     رهابرد

 بلكـه وحـي     نيـست،  الفاظ از آن خداونـد       زاب ،خود حضرت موسي و حضرت عيسي باشد      
م ي كتاب مقدس كـالم مـستق      ، ديگر انيب به   است؛حاصل حضور خداوند در حيات پيامبران       

.  بشري است  هاي  ه احوال و تجرب   ةينيي بازتاب وحي در آ    انسان بلكه گواهي    ،خداوند نيست 
  )131 و 130ص: 1362باربور، (
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  )همان. (ز نظريه شالير ماخر بود برخاسته ا،البته چنين رويكردي به وحي
مركـزي و اشـتراك   ة  ستهـ  ظهور اين نگرش بـود كـه وحـي پيـامبران فاقـد               ،گام بعدي 

ها و عادات و   اي از اعتقادها، فرهنگ     آنان برخاسته از مجموعه    دام بلكه هر ك   ،ستامحتوايي  
 از ايـن رو،   .  اسـت  ي است كه پيامبران را احاطه كرده و بر آنان تـأثير گذاشـته             ا  زمانهرسوم  

 ...خاسـته از آراي وينگنـشتاين و       بر ،ايـن نظريـه   . توان ارائه نمايي خالص از وحي را ندارد       
  )173 ص:1377، فوت پراود (.است

 ةترين نتيج  امري جا افتاده است و مهم،گرايي وحي در ميان متكلمان غربي امروز، تجربه
 زيـرا   ؛زش براي ديگران است   ار چنين نگرشي، تبديل وحي پيامبرانه به امري مشكوك و بي         

 براي خود پيامبر يقين آور است، براي        ، از اين طريق   دست آمده   هبحتي اگر بپذيريم معرفت     
توانند همان رابطه را ايجـاد    از طرفي هم، ديگران نيز مي     . چنين نخواهد بود   گمان  بيديگران  

 تعمـيم نبـوت   ةظرين.  وفا دار بمانندبه دست آورند و بداننند و براي خود معرفتي خاص     ك
 با صراحت و با تكيـه بـر نظـر           ،انگاري وحي است   آقاي دكتر سروش كه برخاسته از تجربه      

 »طـوطي و زنبـور    « ، سـروش  ؛27ش  : 1381: ك.ر(گنشتاين، به مطلب فوق اشـاره دارد        توي
رويكرد فوق اگر رويكردي منصفانه و تا       ). اهللا سبحاني آية سروش به     دكتر  پاسخ دوم  :1387

اي  توانـد نـسخه     در جهـان اسـالم نمـي       ، هرگـز   توجيه در جهان مسيحيت باشد     حدي قابل 
 زيرا وضعيت قرآن در سطح استناد به خدا و نيز محتوا، بـه كلـي بـا                ر آيد؛ اه شم شفابخش ب 

  .كتاب مقدس متفاوت است
پردازيم و با مخاطباني مـسلمان بـه         له مي ئ با رويكردي مبنانگر به اين مس      ،در اين نوشته  

اند قرآن كتاب آسماني است و بـا توجـه بـه اينكـه قـرآن بـا                   نشينيم كه مدعي   ميگو  و  گفت
، الزم مـي دانـيم       اسـت  ارتبا ط با آن نبـوده      ه خود برخوردي خاص داشته و بي      زمانفرهنگ  

 پـيش  .را بررسي كنـيم    مباني قرآن در برخورد با اين فرهنگ،         ،براي روشن شدن اين مطلب    
  .مفهوم فرهنگ و مورد نزاع در اين نوشته، سخن خواهيم گفتاز ذكر اين مباني، قدري درباره 

  تعريفي از فرهنگ
 كـه   ها   يكي از تعريف   ولي ،اند هاي مختلف تعريف كرده     و با سليقه   ها  شيوهفرهنگ را به    

هاي تفكر،   پيوسته از شيوه    هم اي به  فرهنگ مجموعه «: است از اين قرار     رد، دا  كمتري اشكال
  فـرا   را  آن و بـيش مـشخص اسـت و تعـداد زيـادي از افـراد              عمل است كه كم      احساس و 



 

هم
يزد

ل س
سا

 /
ار 
به

13
87

  

150  

شـود تـا      عيني و نمادين، به كار گرفته مي       ة مشترك است و به دو شيو      ها  آنن  ايم و   ندريگ مي
  ) 123ص: 1370گيروشه،. (»اين اشخاص را به يك جمع خاص و متمايز مبدل سازد

هـاي   د، عملكرد و عادت    انديشه و احساس، ارزش، اعتقا     بر تعريف فوق، زبان، نحوه    بنا  
حـق    و ود؛ چه خرافه و باطل باشد و چه درسـت         ش جمعي مردم، از فرهنگ آنان شمرده مي      

  .شمرده گردد

  لهئطرح مس
با فرهنگ مردم در زمـان نـزول چـه بـوده             مبناي قرآن در برخورد    اين است كه     پرسش

 انكار كنـد،   را نزولزمان اصل ارتباط قرآن با فرهنگ مردم حجاز در         تواند   كسي نمي  است؟
ي افراطـي   يهـا  برخي نظريه زمينه،   در اين  .تأثر است   تأثير و   چند و چون اين     سخن در  ولي
 و  انـد    رفتـه   وحـي عيـسوي    حي را در تفسير   اند و خواسته يا نخواسته راه متكلمان مسي        داده

قه  در منط  كم  دستاند كه هنگام نزول وحي       هاي باطل دانسته   ها و گزاره   قرآن را شامل خرافه   
ه مباني قـرآن در برخـورد بـا فرهنـگ           ئرااين نوشته، ا   موضوع   .حجاز حاكميت داشته است   

 البتـه . با رويكردي انتقادي به ديدگاه نفوذ فرهنگ خرافي عصر نزول بـه قـرآن اسـت         ه  زمان
 . همـه در يـك سـطح نيـستند    ،داننـد  هاي خرافه و باطل مـي  افرادي كه قرآن را شامل گزاره   

  :ندپذيرهاي ذيل تقسيم   به دسته،اند ن مبحث را طرح كرده افرادي كه ايكم دست
در  .انـد  نزول دانـسته   هباطل زمان  افرادي كه چند گزاره محدود را برخاسته از فرهنگ           .1

نُ مـنْ  الَّذينَ يأْكُلُوَن الرِّبا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتَخَبطُه الشَّيطَا«  از آيه پستفسير كشاف،   
سمگـر ماننـد     ،شـوند  خورند، از جاي خود بلند نمي       كساني كه ربا مي    )275 ):2(بقره(؛» الْم 

آشفته سر شدن بـه واسـطه       :  آمده است  »شفته سرش كرده است   آبرخاستن كسي كه شيطان     
 ، در نتيجـه   .كند  را آشفته سر مي    انسانپنداشتند شيطان     از پندارهاي عرب بود كه مي      ،شيطان

انـد در قـرآن      ها معتقد بوده   آنچه عرب  بربناگردد، آري اين مطلب       صرع گرفتار مي   به مرض 
  )320 ص،1 ج:ق1415 زمخشري، (.وارد شده است

 ،1 ج :ق1410بيـضاوي،   (همين مطلب را بيـضاوي در تفـسير آيـه مطـرح كـرده اسـت                 
سـت  فتـه شـده ا    هـا پذير    به عنوان يكي از احتمـال      پرتوي از قرآن  و نيز در تفسير     ) 228ص

  )254، ص2ج: 1381طالقاني، (
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گروهي برآننـد كـه مقـاديري از        . تس ا ها را خود خداوند در قرآن نهاده         خرافه خيبر. 2
 خداوند   يعني  به صالحديد صاحب قرآن،    دانسته و به عمد   فرهنگ يا شبه فرهنگ جاهليت،      

 .]فتـه اسـت   نـه اينكـه قهـراً و طبعـاً راه يا          . [ راه داده شـده اسـت      قرآنسبحان، در كالم اهللا     
 طرفـدار ايـن احتمـال       ، اندك تفـاوتي   احامد ابوزيد نيز ب   ) 91 ص ،5 ش :1374خرمشاهي،  (

  )213 ص:2003 (.است
ه است كه در زبان پيامبر ناخواسته وارد شـده          زمانهاي موجود بازتاب فرهنگ       خرافه .3
 ، آسماني ديگر از سنخ لفظ نيـست       هاي  باگويند حقيقت قرآن و كت     گروهي ديگر مي  . است

 خـود   ي عالي اسـت كـه فاقـد لفـظ اسـت و            بلكه اصوالً وحي به پيامبران، همان تجربه دين       
دهند تا مردم به فهم آن نزديـك          زبان گفتاري مي    بدان پوشند و  پيامبران بر آن لباس لفظ مي     

 آنچه را كه بـه عنـوان وحـي ابـالغ            ، پيامبران چه بخواهند يا نخواهند     ، ديگر سوي از   .شوند
  . گردد مل بر خرافه و باطل مياه و شزمان از فرهنگ  متأثر،كنند مي

متأثر  هزمان از فرهنگ ، آسمانيهاي باكساني كه معتقدند الفاظ از آن پيامبران است و كت        
  )  13 1 و130 ص:1362، باربور: ك.ر( .كنند  اين نظريه را تأييد مي،است

طح فرهنـگ و سـواد و       از نظـر سـ     اصوالً خود پيـامبر     : اند   برخي گفته  ،در همين زمينه  
 معـاني را بـه واسـطه وحـي از خـدا             ، چون پيـامبر   وقدرت انديشه، همانند ديگر افراد بود       

 الجرم سطح علم و فرهنگ و درك خود         ،ريخت  آن را در قالب الفاظ مي      ،گرفت و خود   مي
ه و برخي از باورهاي باطل خويش را به عنوان آيات قرآن بـه مـردم                درآميخت قرآن    به را نيز 

  .ده استداه ئاار
  : گويد دكتر سروش كه مؤيد اين نظريه است مي
ل صرفاً ديني مانند صفات ئكنند وحي در مسا امروزه مفسران بيشتر و بيشتري فكر مي

پذيرند كه وحي  ها مي  آن.خداوند، حيات پس از مرگ و قواعد عبادت خطاپذير نيست
آنچه قرآن . شوند اشتباه كند ربوط ميي مانسانلي كه به اين جهان و جامعه ئتواند در مسا مي

تواند  درباره وقايع تاريخي، ساير اديان و ساير موضوعات عملي زميني مي گويد لزوماً نمي
اي به  ها در قرآن خدشه كنند كه اين نوع خطا اين مفسران اغلب استدالل مي. درست باشد

 خويش فرود آمده است و زمان چون پيامبر به سطح دانش مردم ؛كند نبوت پيامبر وارد نمي
كنم  من ديدگاه ديگري دارم، من فكر نمي.  سخن گفته استها آن خويش با زمانبه زبان 

 در حالي كه خودش دانش و معرفت ديگري ؛ خويش سخن گفته باشدزمانكه پيامبر به 
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د  اين زبان خود او و دانش خود او بو. او حقيقتاً به آنچه گفته باور داشته است.داشته است
ها  انسانكنم دانش او از دانش مردم هم عصرش در باره زمين و كيهان، وژنتيك  و فكر نمي

 1387سروش،  (. نداشته است،اين دانشي كه ما امروزه در اختيار داريم. تر بوده است بيش
  )17 و 16 ص،65ش: الف

 اسـان شن  گروهي از شرق  . هزمان انكار وحي قرآني و بازتاب انگاري كل آن از فرهنگ            .4
ه بداننـد و آن را بازتـاب باورهـا، عقايـد،            زمان مصدر آيات قرآن را تنها فرهنگ        اند  يدهشكو

گويند پيـامبر همـان عقايـد         آنان مي  . معاصر پيامبر بدانند   جزيرةالعربهاي مردم    آداب، سنت 
 احبار يهـود    ،هاي مسيحي  هاي كشيش  آميز و آگاهي   ده اديان مختلف توحيدي و شرك     زمانبا

هـا ماننـد      قـوانين معـامالتي عـرب       و پرستان مانند حج، طواف، نذر، توسل      اي بت ه و سنت 
 ومساقات، و قوانين خانواده، مثل ظهار، ارث، عقد و طـالق را در قـرآن مـنعكس                   مضاربه،

ي، زمـان : ك.ر (.تنظيم كرده وبا اندك اصالحاتي به عنوان دين اسـالم مطـرح نمـوده اسـت               
  )26 و 25 ص:م1996،  غازي؛166 و 165 ص:1385

 نوناك . است مبتني بطالن و خرافه در قرآن كريميافتنهاي چهار گانه فوق، بر راه     نظريه
پردازيم كه در برخورد با فرهنگ       ميبا رويكردي قرآني و عقلي، به آن دسته از مباني قرآني            

ورطه افراط  ، نه به    ها  آنتوانند چاره ساز باشند تا با توجه به           مطرح شده مي   يا ههبه و شُ  زمان
انديشمندان  بحث اين نوشته با آن دسته از         ويالبته ر  .يم آي ررفتاو نه در چاله تفريط گ     افتيم  

 هـم بـه     ،از ايـن رو   . پندارند خرافه و بطالن در قرآن راه يافتـه اسـت            است كه مي   مسلماني
  .شود داليل درون ديني و هم به برون ديني اشاره مي

   حقانيت قرآن. 1
 هـاي كند و با تعبير    داللت مي   متواتري بر حقانيت قرآن    هاي  ار و روايت  آيات قرآني بسي  

، 176،  149،  144،  119،  91 ،26 ):2(بقـره،   : ك.ر(كند   گوناگوني به اين حقيقت تصريح مي     
  ) 40):41(فصلت (كند   نفي مييتجهو رخنه بطالن در قرآن را از هر ) 252، 213

. ر حقانيت كل قرآن يا بخشي از آن پـردازد          كه مسلماني به انكا     است تاكنون ديده نشده  
ل اجتمـاعي و غيـره برخاسـته از         ئ آيات مربوط به اديان ديگر و مـسا        ، اگر در قرآن   گمان  بي

 ، ديگـر  سوي از   . قرآن منافات خواهد داشت    نگر  با ديدگاه حق   ،فرهنگ باطل و خرافي باشد    
 دكتر سروش خـود  .رود ان مي  از مي  ،اعتماد به كتابي كه حدود نيمي نامعين از آن باطل باشد          

  : دهد پردازد و پاسخ مي به اين اشكال مي
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 اعتمـاد بـر     ،يد اگر ورود اين گونه خطاهاي علمـي را در قـرآن محتمـل بـدانيم               يگو مي
عجبا مگر انقسام آيات بـه محكـم و متـشابه و            . شود خيزد و همه قرآن محتمل الخطا مي       مي

 ، ارديبهـشت  »طـوطي و زنبـور    «سـروش،   (ناسخ ومنسوخ، رشته اعتمـاد را گسـسته اسـت           
 زيرا احتمال بطالن و خرافه اعتماد سـوز         ؛ قياس فوق ناصواب است    رسد  به نظر مي  ). 1387

 احتمال تشابه و نسخ، برخاسـته از ارتقـاي معـاني و نـزول تـدريجي      ، وليو ال عالج است   
  .اند خته به توضيح تشابه و تعيين منسوخ پردا علمياست و مفسران به خوبي با قواعدي

     هدايتگري قرآن.2
 دور كردن آنان     آسماني ديگر، هدايت مردم به حق و سعادت و         هاي  باهدف قرآن و كت   

 يا از فرهنگ    ،هزمانانگاري قرآن از فرهنگ منحط       نظريه بازتاب . هاست ها وجهالت   خرافه از
جاي  ه، باز آياتي سيار در بكم دستخطاآميز خود پيامبران، موجب آن خواهد شد كه قرآن 

 ظلمـت گـردد و      ،جـاي آنكـه نـور باشـد        ه مبلغ گمراهي شود و ب     ،آنكه مروج هدايت باشد   
 زيـرا مفـروض طرفـداران      ؛ در آميزنـده آن دو بـشود       ،جاي آنكه فارق حق و باطل گـردد        هب

هايي باطل و خرافه است كـه نـه          ه نزول، وجود گزاره   زمانهماهنگي قرآن با فرهنگ جاهلي      
 است كـه بـراي خوشـايند         بلكه با زباني بيان كرده     ،دهكر را اعالم ن   ها  آنتنها خداوند بطالن    

  .  قلمداد گردندجاهليت،
 عالمان ژرف انديش و     ولي از هنگام نزول تاكنون     ،توان گفت قرآن هدايتگر است     آيا مي 

 حق را به صورت حـق       بدونهايي   هران طالب هدايت را فريب داده و براي آنان گزا         دار  دين
اند كه مقصود خداوند مماشـات        آنان در اين مدت طوالني درك نكرده       نيز .استجلوه داده   

ده اسـت كـه     نكـر  برآنكه خود قرآن اعـالم       افزونبا خرافه گرايان باطل انديش بوده است؟        
 بيت و صحابه    نيز در زبان پيامبر و اهل      .استگزاره هايي خرافي و باطل در خود جاي داده          

 اگـر قـرآن داراي آيـاتي باطـل و     گمان بي. ين مطلب نشده استاي به ا   هيچ گونه اشاره   نيز،
 قرآن خود را هدايتگر     ولي ، خواهد بود  ناسازگار با هدايتگري آن به طور قطع        ،خرافي باشد 

 بـر   الجرم بايـد اشـتمال آن      .معرفي كرده و اين هدايتگري مورد توافق همه مسلمانان است         
است كه براي نيكو كاران هدايتگر  ت قرآن حكيماين آيا«: فرمايد  قرآن مي.دشوخرافه انكار  

 هيچ قيـد و     ،دنك مي آياتي كه قرآن را هدايتگر معرفي        .)3-2 ):31(لقمان   (.»و رحمت است  
  .شود استثنايي ندارد و شامل تمامي آيات قرآن مي
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     همراهي با علم.3
قـع و يقينـي     ي و تجربي و غير تجربي، اگـر مطـابق بـا وا            انسانعلوم اعم از علوم پايه و       

 .هاي قرآنـي ندارنـد     گزاره  با قرآن موافق خواهند بود و هيچگونه تعارضي حقيقي با          ،باشند
ها را به فراگيري علوم و       انسانگويد و    عالم سخن مي    علم و  در ستايش  ، قرآن  در صدها آيه 

  . ندك تشويق مينظر در آفاق و انفس 
  : گويد  ميشآقاي موريس بوكاي، در مقدمه كتاب

جوي و جست بررسي وحي قرآني را با ،دون هيچگونه پيش داوري و با واقع بيني تاممن ب
دانستم كه  ها مي از طريق ترجمه. هاي دانش نوين، آغاز كردم  سازگاري آن با دادهةدرج

 با بررسي . اطالع مختصري ازآن نداشتمگردد، لكن متذكر ميقرآن هرگونه پديده طبيعي را 
 برايم روشن شد كه قرآن هيچ ،ورتي ازآن تهيه كردم و در پايان ص،بسيار دقيق متن عربي

  )  10 ص:1374 بوكاي،( . عصر جديد انتقاد پذير باشد كه از نظر علمي نداردمطلبي
 بـه نـام      نيـز  اي رود و سـوره    در قرآن كريم سخن از جن مي      : اند  برخي گفته  ،با اين حال  

جذوبانه آنان از آيات قرآني هـست؛       ع م  و استما  ها  آنجن و در شرح ايمان آوردن بعضي از         
 يك بار به ؛ دست كم دوبار.ل باشدئقا حال آنكه بعيد است علم يا عالم امروز به وجود جن

   :تصريح از چشم زخم سخن گفته است و يك بار به) 68-67): 12 (يوسف(تلويح 
لَم مارِهصبِأَب قُونَكزْلينَ كَفَرُوا لَيالَّذ كَادإِنْ يوا الذِّكْرَ وعما س....  

. » را با ديدگاهشان آسيب برسانند تو،و بسيار نزديك بود كه كافران چون قرآن را شنيدند
  )96 ص،5 ش:همانخرمشاهي، ) (51 ):68(قلم(
 زيـرا ؛  روش برخورد منطقي با كتاب آسماني است  بودگر ن   نشان ها،  گيري  نتيجه گونه  اين  

  در حيطه علوم تجربي نيست تا بتوان نتيجـه گرفـت           ؛د آن ونب اثبات وجود جن و       اينكه اول
  ؛ جن موجود نيستكه

 تأييـد   نبـود  با وجود اين همه آيات درباره جن و جنيان، اگر كسي بـه بهانـه                 دوم اينكه 
  . توان اثبات هيچ حقيقت ديگر قرآني را هم نخواهد داشت،  آن را انكار كند،علمي

 سـوره قلـم، نگـاهي گـذرا بـه تفاسـير             51رد آيه    اگر نويسنده محترم در مو     سوم اينكه، 
مربـوط   دانست كه برداشت چشم زخم از آيه، تنها بـه گروهـي از مفـسران                مي ،انداخت مي

  ) 388 ص،19ج: ق1417طباطبايي، . (اند دادههاي ديگري   احتمال،است و گروه ديگري
و باطـل    كـه چـشم زخـم امـري خرافـي            علم دارد  نويسنده محترم از كجا      چهارم اينكه 
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 كه با چشم زخم منطبق است و رواياتي هم مؤيد آن است و با چنين                ستاست؟ حوادثي ه  
 مكارم  همان؛ (.آن حكم كرد   توان به خرافي بودن     سببي براي انكار آن نيست و نمي       ،وضعي
  )427، ص24 ج:1374 ،شيرازي

   اعجاز و تحدي در آيات قرآني.4
، تـاريخ و بـاور تمـامي مـسلمان          هـا   روايتمعجزه بودن قرآن مجيد از منظر خود قرآن،         

 ايمـان   ،در نتيجـه   ي ديگران در آوردن مثل آن و      ناتوان ،الزمه اعجاز قرآن  . امري مسلم است  
اي از آيات قرآن حـاكم بـدانيم و          ه را بر پاره   زمان درحالي كه اگر فرهنگ      ؛آوردن آنان است  

 ماند و تحـدي      باقي نخواهد   اعجازي ،بخشي از آن را فرهنگ حاكم بر خود پيامبر بپنداريم         
 پـذيرش عقالنـي و اسـتنادش بـه        ، اگر اعجاز قرآني زير سؤال رود      .مفهومي نخواهد داشت  

 طراحان نظريه فوق با اشـاره و كنايـه اعجـاز را             از اين رو،  .نا مفهوم خواهد بود   خداوند نيز   
  : گويد آقاي سروش مي .اند انكار كرده

 به زباني ديني يك معجزه ، چنان تاريك جاهليتِِساز از دامن برآمدن چنان كتابي فرهنگ
شايد اگر اين كتاب را . آنچه معجزه بود شخصيت او بود و كتاب، به تبع او معجزه شد. بود

  )1387 ، ارديبهشت»طوطي و زنبور«سروش،  (.كرد معجزه نبود افالطون عرضه مي
مانند قرآن بياورنـد و     توانند ه  توانستند و مي   عبارت فوق گوياي آن است كه ديگران مي       

  .استاين ادعايي است كه از منظر تاريخ و عقل غيرممكن 

    انسجام با فطرت.5
 تـا بـه واسـطه        اسـت   بـه سـعادت نـازل گـشته        انسان رساندن هدايت   قرآن مجيد براي  

 كردن استعدادهاي فطري و ايجاد تعـادل در عقيـده و عمـل وي، زمينـه رشـد و                    ييشكوفا
زمه تحقق چنين هدفي تالزم محتواي قرآن و انسجام آن با فطرت            ال .كمالش را فراهم آورد   

 قرآن، دين اسـالم    .ه است شد بسيار بدان تاكيد   ها  حقيقتي كه در قرآن و روايت     .ي است انسان
   :گويد داند و مي  امري فطري مي، استي كه برگرفته از آيات قرآنرا

 با همان سرشت و ان؛گردگرايش تمام به حق، به سوي اين دين  پس روي خود را با
اين همان دين . ير پذير نيستغي آفرينش خدا ت كهفطرتي كه خدا مردم را برآن سرشته است

  ) 30: )30(روم(است  پايدار
ه و قبول نفوذ خرافه و بطالن در آيات فرآن، با فطري دانستن محتواي زمانپذيرش فرهنگ 

  .اسالم و احكام قرآن ناسازگار است
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    وكالم خداوند وحي خالص ،قرآن. 6
 القـاي آن     اعتقاد به  ديگر از مباني ديني تمامي مسلمانان، وحي شمردن كل قرآن كريم و           

اي در تلقـي و ابـالغ         پيامبر جز واسـطه    اينكه است و   از سوي خداوند برقلب پيامبر اسالم     
 و عين عبارت هاي القا شده را بـراي مردمـان خوانـده              اردوحي، هيچ نوع تصرفي درآن ند     

 بر پيامبر جـز     ؛وما علَى الرَّسولِ إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِينُ     «:  قرآن كريم با صراحت تمام مي فرمايد       .است
ا         «:گويد  نيز مي  .)54 :)24(نور (»اي روشن چيزي نيست    رساننده وما ينْطقُ عنْ الْهوى إِنْ هو إِلـَّ

ي كه بـه او شـده اسـت    ا م او جز وحي كال.گويد  پيامبر از روي هوا سخن نمي؛»وحي يوحى 
  )4و 3: )53(نجم( .»نيست

   : مي توان در دو سطح دانست)غير از دريافت و ابالغ(نقش پيامبر در وحي را 
   ؛ شنيدن كالم وحيآمادگي براي) الف
  .  تفسير و تبيين وحي براي ديگران)ب

  استناد الفاظ قرآن به خدا  بودن نه مجازيحقيقي و. ٧
اي است   يب هاي موجود در قرآن همگي مستند به خداوند است و اين نكته            الفاظ و ترك  

 قرآن بنگرد، يقين خواهد كرد كـه مـتن           در  چون اندكي  ي،گريز  يا حتي دين   يكه هر ديندار  
 گرچه كافر آن را دروغ پندارد كه به خداوند و اسالم معتقد             ؛قرآن شامل چنين ادعايي است    

  .حت آيات قرآني در اين مقوله است ظهور و صراباره اما سخن در،نيست
  همين مطلـب سـبب شـده       .وجود ندارد گويي غير از خدا      اي از قرآن، سخن     در هيچ آيه  

 آن در  و مذاهب اسالمي آن را بپذيرند و    ها  ه تمام فرق  ، كه در طول چهارده قرن گذشته      است
چنـين   نـد و ده  پيامبر را به دروغ گويي نسبت مـي     ،دين  بي  شناسانِ حتي شرق . شك نورزند 

يـاد  بـا بيـان     . كنـد  ي قرآن بر استناد به خدا نزد آنان حكايت مـي          ينسبتي از پيش فرض ادعا    
طـوطي و    «سـروش، (، سستي نظريه مجازانگاري استناد قرآن به خدا روشن مي شـود             شده
  )1378 ،»زنبور

و بـراي   ) همـان (گويـد در قـرآن خطـا وجـود دارد             مي  سو جناب دكتر سروش از يك    
ه زمانگويد قرآن كالم پيامبر است كه خود متأثر از فرهنگ باطل و خطاي               ا مي خطاهزدودن  
 زيرا استناد كالم قرآني به غير خـدا،         ؛گردد اما با اين نظريه، تنگناي ديگري پديدار مي       . است

ايشان در پاسـخ    . نيمكتوجيه و تأويل    ي  سبب مي شود تا آياتي بسيار را به غير مفهوم ظاهر          
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نكه آيات بسياري داللت دارد كـه       آ حال ؛گوييد قرآن كالم بشر است     مي را كه چ  شسپراين  
  : ويدگ  در پاسخ مي،آيات قرآني كالم خداوند است
گوييم كلمات قرآن را خدا   ما هم مي،باراند گوييد باران را خدا مي همان طوري كه شما مي

 اما ،ه استزمانرهنگ  قرآن هم از پيامبر و ف،طور كه باران از ابروباد است همان. گويد مي
 چنانكه ؛توان گفت كل قرآن از آن خداست  مي،گيرد چون همه چيز با اراده خدا انجام مي

  ) 1387، ارديبهشت »طوطي و زنبور«: ك.ر( .دهيد نزول باران را مستقيماً به خدا نسبت مي
ت  نـسبتي درسـ    ،دهيم آنجا كه باران را به خدا نسبت مي       ؛   ناصواب است  نيز مقايسه   اين
دهند كه    همان را انجام مي    ها  آن ؛دارندن باد توان تخلف از اراده الهي را         ؛ زيرا سه ابر و    است

سـوادي،    در صورتي كه به گمان جناب دكتر سروش، پيامبر به سبب بي            ؛خدا خواسته است  
هـا و مطالـب    كم ظرفيتي و ناآگاهي از علوم فنون و نيـز قـرار گـرفتن تحـت تـأثير خرافـه             

 نتوانـسته    اسـت،  صـورت بـه او داده       كه خداوند به شكل وحي و معـاني بـي          باطل،آنچه را 
 خطاهاي بـسياري درقـرآن حـادث        ، به همين علت   .درست در قالب الفاظ وجمالت بياورد     

 بلكـه خـود     ، پيامبر همانند ابر و باد نيست كه فاعل بالجبر هـستند           ، ديگر انبه بي . شده است 
 ،دهد  آنچه را كه او انجام مي. كه فاعل باالختيار است چرا ؛ي با اراده و تأثير گذار است      انسان

توانـد    اما همراه با اذن تشريعي نمي      ،ي ديگر گرچه با اذن تكويني حق است       ها  انسانهمانند  
 آقاي دكتر سروش بايد بپذيرد كه خدا خود اشتباه كرده و مطالب ، در غير اين صورت.باشد

  .باطل را در زبان پيامبر افكنده است

   امي بودن پيامبر درمحتواي وحيثير نداشتن تا. 8
 اين است كـه     ولي پرسش  ، و درس ناخوانده بودن او شكي نيست        در امي بودن پيامبر   

  آيا او معصوم بوده است يا خير؟
 گرچـه در  ، هـدايت دينـي  در بيـانش دربـاره   در دريافت وحي و ابالغ آن و نيز          پيامبر

 فلسفه ضرورت نبوت مخـدوش      ،ر غير اين صورت    د . بايد معصوم باشد   نيامده است، قرآن  
مربـوط اسـت و نـه        لي ديگر كه نه به وحـي      ئ كسي بگويد در مسا    چه بسا  بلي   .خواهد بود 

  .  نيازي به عصمت نباشد،اي با دين دارد رابطه
 ،سواد بوده اسـت    وق، معتقد است چون پيامبر امي و بي       فدكتر سروش بر خالف مطلب      
  : گويد  وي مي.ذيرفته استدر متن وحي خطاهايي صورت پ



 

هم
يزد

ل س
سا

 /
ار 
به

13
87

  

158  

اند كه پيامبر   باور داشته،مؤمنانه) و چون او بسيار( نكته اين است كه مردي چون ابن عربي
 چه ؛دانسته است نمي.......) در طب، و نجوم وگياه شناسي و( خود را زماناكرم حتي دانش 
هن   وةهاي دوران ديگر و اين اعتقاد را نه موجب ضعف ايمان و نه ماي رسد به دانش
  ) 1387 ،»طوطي و زنبور«سروش  (.اند نبوت دانسته

اند از متن فوق تأييـدي در نفـوذ خرافـه و بطـالن در وحـي        خواسته آقاي دكتر سروش  
 مطلبي بوده   نه هدف ابن عربي چنين     اي وجود دارد و     با اينكه نه چنين رابطه     ،قرآني بياورند 

  .اند  چنين باوري داشتههرگز خود اوو نه 

  در حامل وحي  امانت داري و صداقت .9
 ؛ي است يقينامانت داري و صداقت همه پيامبران از جمله پيامبر اسالم در امور ديني امر               

 عـصمت از گنـاه      حداقلاين    اسالم است و   تمامرا انكار آن به منزله انكار نبوت، قرآن و          زي
 بيـان   بارهـا عمل و گفتار خود       افرادي مثل دكتر سروش، با     ، ديگر سوياز  . شود يشمرده م 

گذشته از اينكـه صـدها    .گويد از خدا است   اند كه قرآن كالم خدا است و آنچه كه مي          داشته
برخي مطالـب      واقع پيامبر   به دهند، حال اگر    مي بر اين حقيقت روحاني گواهي    آيه قرآني   

 و مردم  باشددهكراب جاهلي گرفته و براي مردم به عنوان دين بيان باطل و خرافي را از اعر 
ز مصداق گمـراه    ج آيا چنين چيزي     ،اند  را از اجزاي دين پنداشته     ها  آنهم به شهادت تاريخ     

 نيـست؟ آيـا آقـاي دكتـر          ناسازگار  با صداقت و امانت داري او      آيا اين . كردن مردمان است  
 و يـا بـه      انـد    و اهل بيت به اين حقيقت اشاره نكـرده          صحابه ،تواند بگويد پيامبر   سروش مي 

ار ي اين حقيقت بس   چهاردهم از منتظر باشد تا در قرن      د  اند و امت اسالمي باي     فهم آن نرسيده  
ي، عملكرد  انساند و آنچه را كه پيامبر نگفته بازگويند؟ وجدان هر           شومهم ديني رمز گشايي     

ين به مـردم بقبوالنـد، جـز مـصداق نيرنـگ            چنين پيامبري را كه خرافه را به رنگ حق و د          
  .داند نمي

     قداست آيات قرآني.10
هـا را بـه خـود         آنچه دل  .محوريت اديان آسماني بر قداست پيام خداوندي استوار است        

نهـد، قداسـتي     ن مـي  رااد   ديـن  ل عشق و ايثار را در د       و كند ها را تسخير مي    جذب و انديشه  
 اگر امور قدسـي از ديـن و كتـاب آن            .اند  قائلداوندي  است كه براي پيام آسماني و كالم خ       

 تمامي قداستي كه دين باوران مسلمان به ديـن خـود            .ماند  ديگر ديني باقي نمي    ،گرفته شود 
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 حال اگر آياتي بـسيار در قـرآن         ؛ از استناد قرآن و پيامبر اسالم به خدا است         برخاسته ،دارند
جهالت  نابخردي و بازتابندهافه و باطل و  باشد كه بر خاسته از فرهنگ جاهليت منحط و خر         

  .آنان باشد، نه تنها قداستي نخواهد داشت كه بايد مورد تحقير قرارگيرند حذف شوند

     گزاره هاي قرآنيعقل آدمي، معيار سنجش .11
اند كـه    قرآن را پذيرفته   ه بر زمانفكران مسلمان از آن رو سلطه فرهنگ         بسياري از روشن  

 آقـاي خرمـشاهي وجـود جـن،         .انـد  ن را با علوم عصري ناسـازگار ديـده        هايي از قرآ   گزاره
است شياطين، چشم زخم و سحر را به اين بهانه كه با علوم تجربي ديروز يا فردا ناسازگار                  

ـ  بازتـابي از فرهنـگ       ، كه ورود اين گونـه مطالـب را در قـرآن           دده ميترجيح   ـ دبه  زمان . دان
 تـوان ورود بـه      يـا اثبـات    نفـي     به م تجربي نه  با اينكه علو  ) 97-95 ص   :همانخرمشاهي،  (

معنا در عرصه علـوم      بيي  يها  علم گزاره  ةهاي ديني و مابعدالطبيعه را ندارد و در فلسف         گزاره
 بر ايـن    نوفزا). 366 ص :1376 پتر سون و ديگران،      ؛209آنتوني، ص   : ك.ر(ند  هستتجربي  
  .اي جا افتاده است علوم تجربي نظريهيقيني نبودن نظريه، 
چنـان   آنهـايي     هاي قرآن، عقول آدميان است و هرگـاه گـزاره            معيار سنجش گزاره   البته
اي كـه پنداشـته    بايست به تأويـل آيـه      مي الجرم   ،دند كه از مسلمات شمرده شو     شونتقويت  

 به حجيت مطلـق قطـع   ، اين مطلب در علم اصولاز.  زد دست است ناسازگار  آن  با شود مي
، ولي ايـن    )31ص: ق1427انصاري،  ( ازنظر اثبات و نفي نيست        كه قابل جعل   كنند تعبير مي 

  .مطلب غير ازگزاره هاي معمول علوم تجربي است

 در   قـرآن،  ترين معنا به ظـاهر      ضرورت حمل كالم خداوند به نزديك      .12
  . صورت نياز به تأويل

 اي منطقـي در     از شيوه يكي از قواعد علم اصول و نيز تأويل قرآن و حديث كه برخاسته              
 آن است كه اگركالمي را به عللي نتوانيم بر معناي ظـاهرش             ،سنت است  كتاب و برخورد با   

 ،مجبـور باشـيم و در مقابـل معنـاي ظـاهري            به تأويل آن به معناي غير ظاهر       حمل كنيم و  
م كـه بـه معنـاي ظـاهري الفـاظ        نييرگـز احتمال معاني گوناگوني بـدهيم، بايـد معنـايي را ب          

 مـراد   ها  آن معناي ظاهري    ، كه به قطع   هستآياتي اندك در قرآن      .تر باشد  وجمالت نزديك 
   .خداوند نيست
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ر توصيف خداونـد اسـت بـر        لمان مسلمان، اين آيات را كه بيشتر د       از گذشته تاكنون عا   
 استواي خداوند را بـه معنـاي سـلطه و حاكميـت             ،لا مث ؛ براي اند دهكر  حمل معاني مجازي 

 نگاه بندگان بـه خـدا را بـه نگـاه قلبـي تأويـل                )212، ص 6ج: ق1409طوسي،   (.گرفته اند 
 شواهدي از   ، مجازي و تأويلي    و براي اين معانيِ    ) 21، ص   3ج: ق1402طباطبايي،  (اند   برده
سـروش    حال جنـاب آقـاي دكتـر       .اند  تهپذيرفاند و عالمان اسالمي نيز       دهكرعربي بيان    كالم

  : گويند درتأويل اين موارد چنين مي
وكَلَّم اللَّه موسى  «گويد  خداوند هم سخن مي،روايات و آيات نظر كنيمبلي اگر به ظاهر 

هم ) 23): 25(فرقان( »وقَدمنَا إِلَى ما عملُوا منْ عملٍ«رود   هم راه مي)164): 4(نساء(» تَكْليما
: نشيند ت ميهم بر تخ) 55): 43(زخرف(» فَلَما آسفُونَا انتَقَمنَا منْهم «شود عصباني مي

مثل ما ترددت في ... «شود   هم دچار ترديد مي و)5 ):20( طه»الرَّحمانُ علَى الْعرْشِ استَوى«
ها در حق او صادق  يك از اين ولي اگر به معنا نظر كنيم هيچ، »قبض روح عبدي المؤمن

  است كه كالمش، از فرط قرب و انس،  محمد،گويد  آنكه به حقيقت سخن مي،نيست
او عين كالم خداوند است و اسناد تكلم به خدا، همچون اسناد ديگر اوصاف بشري به 

  )1387، ارديبهشت، »طوطي و زنبور«(مجاز است، نه حقيقي و تشبيهي و نه تنزيهي است 
 طرحـي   ،ي از آيات قرآني وجود دارد     برخاشكالي كه درظاهر     آقاي سروش در پاسخ به    

 در ،شود زيرا تقريباً كل آيات قـرآن   تأويل كل قرآن ميكند كه سبب ضرورت را پيشنهاد مي  
 .گويد اين استناد مجـازي اسـت        اما آقاي سروش مي    ، دارد  ظهور استناد عين كلمات به خدا    

 بـا   . دور از معناي ظاهرقرآن است     اريسمعناي ب  حمل الفاظ قرآن بر   ،  الزمه اين كالم  گمان    بي
همـه   يعني تفسير ؛اي ظاهر و حقيقي دست يابد به معنامعنترين   نزديكتوانست به    اينكه مي 

 اصـول   هـاي   باكـه در كتـ     اين جمالت و اختيار معناي مناسب و نزديك به معناي مجازي          
  ).7 ص،6 و 5ج: ق1414 حكيم،: ك.ر(است ه شدبررسي 

     ضروت نگاه جامع به كل احكام قرآن.13
اشت و بـا ژرف نگـري،       براي كشف هر معرفت و حكمي قرآني، بايد نگاهي جامع به قرآن د            

ايـن  . افكنـد   تكه كردن معارف هر كتاب، انسان را به خطـا مـي           . مطلبي را به اسالم مستند دانست     
داننـد و از ابـزار الزم در ايـن            ويژه براي افرادي كه روش منطقي فهم معارف ديني را نمي            نگاه، به 

  .لمات ديني بكشاندبهره اند بسيار خطرناك است و چه بسا آنان را به انكار مس عرصه بي
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 مانند ارث و ديـه      ،فكران با حقوق زن    نمونه بارز چنين نگاهي، برخورد برخي از روشن       
ه زمان برخاسته از فرهنگ ،گويند فزوني سهم مردان از ارث و ديه         صراحت مي  هآنان ب . است

  :ن حكم كنندا چننبايد ،هاي ذيل توجه كنند  در حالي كه اگر به نكته؛بوده است
 ، در جاي ديگر هزينه كلي زنـدگي       ،گويد ارث مردان دو برابر است       قرآن مي  تي وق )الف

  .حتي پرداخت بهاي شير مادران را بر عهده مردان نهاده است
با توجه به لطافت جسماني و خواص روان زنان، آنان را به تـالش بـراي پرداخـت       ) ب

  .د و اين مردانند كه بايد تالش كنن است نكردهمجبور  هزينه زندگي
 چـون ديـه مـرد       ؛ معموالً به نفع خود زنان اسـت       ،اگر ديه مرد بيش از ديه زن است       ) ج

رسد و ديه زن در بسياري از موارد نصيب شوهران           نشان مي ا يا پدر  ها  آنمعموالً به همسران    
  .گردد يا پدرانشان مي

  .استها  هاي مادي و زحمت ديه به معناي ارزش انسان نيست، بلكه برآوردي از داشته) د
چه  به عنوان موضوع جديد فقهي،  ،هر گاه زني شاغل باشد و سرپرست جمعي گردد        ) ه
 حكم جديد يابد و همانند مردان ديه به او تعلق گيرد و يا از بيت المال خسارت مـادي                    بسا
  .جبران بشود او

    كمال دين و بيان همه چيز.14
لم اسـالم معتقدنـد قـرآن و         و تـاريخ مـس     ها   آيات قرآني و روايت    بنابرمفسران اسالمي   

ي در امور فردي، اجتماعي، روحـي، جـسمي، دنيـوي و            انسانهاي    نيازمندي اسالم به تماميِ  
 ،هاي حيـات بـشري     هص براي رسيدن به سعادت ابدي پاسخ داده و براي تمامي عر           ،اخروي

ين فلـسفه چنـ    .كنند  ، به جامعيت تعبير مي    حكم يا احكامي بيان داشته است و از اين مفهوم         
 از تأثير عميـق افعـال آدمـي بـر روح و روان او               ،رويكردي كه دين حقيقي بايد جامع باشد      

فكـران معاصـر ماننـد علـي       برخـي از روشـن  .)81 ص:1386اسدي نسب،  ( است برخاسته
نقـد الخطـاب    ، نـصر حامـد ابوزيـد در كتـاب           االسالم و اصول الحكم   عبدالرازق در كتاب    

، 26 ش ،مجلـه كيـان   ، دكتـر سـروش در       فلـسفيه للعلمانيـه   االسس ال ، عادل ظاهر در     الديني
 و بيش از نيمي از قـرآن        اند  م گراييده س، به سكوالري   هدف بعثت  ،آخرت و خدا  بازرگان در   

 اگر در قرآن از     كهاند   ه پيامبر و بدون رابطه با هدف اصلي او انگاشته         زمانرا برخاسته از نياز     
   .ي از اركان اسالم، نه امري ذاتي وجزئي استاي تاريخ  حادثه به عنوان،هست ذكري ها آن
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   خاتميت قرآن و جاودانگي آن.15
نظريه نفوذ فرهنگ خرافي و باطل مردم عرب در قرآن مجيد با جـاودانگي و خاتميـت                 

 نـه   ، زيرا منظور از جاودانگي قرآن، ابدي بـودن كـل آيـات آن اسـت               ؛قرآن ناسازگار است  
 در حالي كه طرفداران نظريـه فرهنـگ   ؛ و الفاظ آنصورت آن و يا روح كلي و بي بخشي از 

فايـده اسـت؛ زيـرا بـه زمـان و مكـان               هاي ديگر بـي     زمانه معتقدند بسياري از آيات قرآن براي زمان       
  .ها و مناطق ديگر سودي ندارد خاص مربوط است و برخاسته از فرهنگ معيني است و براي نسل

  : استچنينبرخي از داليل اين جاودانگي 

   آسماني ديگرهاي با كتابي برتر از كت،قرآن) الف
 از جمله عهدين، هم از نظر استناد به خـدا           ، آسماني گذشته  هاي  باچنانكه اشاره شد كت   

توانـد    نه كسي از نظر تـاريخي مـي        پذيرند؛اناصالح   و هم از نظر محتوا به كلي مخدوش و        
مربوط نيـست     به خدا  ها  آن  مطالب بسياري از   ها را به خدا استناد دهد؛ زيرا        آنكل محتواي   

  در  تناقـضات و   آميختـه بـا    چـرا كـه      ؛ اسـت  مكننظر عقلي و كالمي م    و نه چنين امري از      
اند  فكران چاره را در اين نظريه ديده        از روشن  برخي  رو، از اين . عقل آدمي است   تعارض با 
 فرهنـگ    از  الفاظ آن برخاسته   ولي ،اي عرفاني ازآن خداست    اصل وحي با تجربه   : كه بگويند 

  .  باطل از اين مسير بوده استزمانه است و رخنه امور
 متكلمـان    را كه خـود    كند تا همان راهي    آقاي دكتر سروش به عالمان اسالمي توصيه مي       

هـاي درون كتـاب مقـدس بـه تفـسير هرمنـوتيكي              اند و بـراي حـل تعـارض        مسيحي رفته 
طـوطي و   « سـروش،    :ك.ر(مند شود    اند، آنان نيز بروند و از اين خوان گسترده بهره          گراييده
 توصيه برخاسته از قياس ناصواب در تساوي نسبت قرآن و عهـدين بـا               اين. )1387،  »زنبور

دارد  ي از انديشمندان غربـي را بـه تعجـب وا مـي            برخ امري كه حتي     ؛علم و حقيقت است   
د انكـار   آي  انگاشتن وحي پيامبر اسالم بر مي      نظريه تجربه ديني  آنچه از آقاي دكتر سروش و       

 :ك.ر (.تـر اسـت     ديگر عارفان و احتمال آمدن كتابي بهتر و جـامع          هاي  بابرتري قرآن بركت  
  )27 شماره :1381سروش، 

  زمان برترين كالم در طول ،قرآن) ب
به برتر بودن آيـات     ، اعتقاد   زمانفرهنگ   يكي ديگر از مباني قرآن شناسي در برخورد با        
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 نه با جاودانگي ديـن  ،ي كه مخالف اين نظريه باشديهر رأ .  حيات بشري است   قرآن تا پايان  
 انـسجام خواهـد داشـت و نـه بـا      ي بـسيار هـاي  اسالم سازگار است و نه با آيات و روايت     

  .حقانيت اسالم و لزوم ترك اديان ديگر متناسب خواهد بود
 از آيـات، بـه      بـسياري  در   كم  دستكند و    دكتر سروش برتري جاودانه قرآن را انكار مي       

  : گويد و ميا .باوري پاي بند استچنين 
 ،كند گويد و عرف اعراب را امضا مي با زبان عربي سخن مي) يا پيامبر(همين كه خدا 

 هيچ دليلي قايم نشده كه زبان عربي .هاي بسياري را پذيرفته است پيشاپيش محدوديت
ها  گزاره .دتواند در تنگناي خود جاي ده ترين زبان ممكن است و مفاهيم فربه را مي توانا

تصورات و مفاهيم از زبان است و اين تصورات و مفاهيم مهر   اما،گرچه از پيامبر است
ه پيامبر زمان همين طور است عرف و آداب .نهند هاي خود را بر تصديقات او مي محدوديت

 اما اكثرشان از طرف شارع ،كه به هيچ رو بهترين آداب موجود و متصور و ممكن نبودند
  )»طوطي و زنبور«سروش،  (. پذيرفتند و صفت احكام اهللا گرفتندمهر تصوبب

  : گويد  مي نيز در مورد پيامبر
نامه او هم قطورتر و   درس،داشت تر مي هاي فراوان تر و تجربه اگر حياتي طوالني

 جز چند كشف ،داد به عوض اگر زندگي در غار و عزلت را ادامه مي. شد تر مي رنگارنگ
  )همان (.گذاشت دفتر عمر خود به جاي نميمتعالي چيزي در 

كالم فوق باتوجه به اينكه وحي پيامبر را همان تجربه معمول عارفان و نه سنخ ديگـري                 
 دستاوردش  ،داند، داللت دارد كه اگر عارفي بيش از پيامبر به تجربه عرفاني همت گمارد              مي

  .گردد از پيامبر بهتر مي

    ها نآ جاودانه سودمنديآيات قرآني و ) ج
 هـدايتگري،   .يكي ديگر از مباني، مفيد بودن تمامي آيات موجود در قرآن مجيـد اسـت              

  .دارد حقانيت، سعادت پروري، و قداست، اقتضاي مفيد و مؤثر بودن تمامي آيات قرآني را در پي
  : گويد  از تاريخي و بشري دانستن متن قرآن ميپسآقاي دكتر سروش 

دهد كه نه خود چندان  بينيم قرآن به سؤاالتي پاسخ ميشويم اگر ب زده نمي ديگر شگفت
 چون سؤال از اهله و سؤال از ؛، جاذبه دارندزماناند و نه براي آدميان غير از اعراب آن  مهم

كه يا به پيشينه ذهني و تاريخي ... هاي حرام ذو القرنين و از قاعدگي زنان و از جنگ در ماه
  )1387، »طوطي و زنبور« ،سروش(. شان  ويژه زندگيةگردد يا به شيو جزيره نشينان بر مي
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ي هـا   زمـان  اين مطالب بـراي غيـر اعـراب در            كه اند جناب آقاي سروش از كجا فهميده     
 اين همه تفاسير غير اعراب بـر قـرآن و           ، چرا ، براستي اگر جاذبه ندارد    ردمختلف جاذبه ندا  

  خ داده است؟ر ها آنز هاي كلي ا ها از همين مطالب و استنتاج اين همه تحقيق عجم

   هزمان اما مرتبط با فرهنگ ، پيامي جاودانه.16
 زمان بايد با محيط نزول و       ،معقول آن است كه پيام وحي گرچه جاودانه و جهاني است          

آن رابطه داشته باشد تا بتواند امتي نمونه تربيت كند و تربيت شدگان، به شـكل پيوسـته در                   
راي تقريب مفاهيم عالي به امتي سطح پايين،    ب ،اين گذشته  از   .هاي بعدي اثرگذار باشند    نسل

 است تا مردم عادي بتوانند به درك نسبي قـرآن            نياز ضالت روزمره آنان  عها و حل م    به مثال 
  .دست يابند

  :شود  به چند عنوان مربوط اشاره مي،دراين زمينه

  . براساس زبان قوم، قرآننزول) الف
  : فرمايد قرآن مي

  ) 4: )14(ابراهيم  (.نَا منْ رسولٍ إِلَّا بِلسانِ قَومه ليبينَ لَهموما أَرسلْ
  .ا حقايق را براي آنان باز گويندايم ت هيچ پيامبري را جز به زبان قومش نفرستاده

بان قابـل فهـم      حال يا مراد همان زبان عربي است يا منظور ز          ؛لغت به معناي زبان است    
 منظور ارتباط رسالت با مردم است كـه بـه هـيچ             ، است يقينيآنچه   .براي مردم حجاز است   

گ باطـل    آيه به معناي فرستادن پيامبران براي پذيرش فرهن         اين نظر هيچ مفسري   وجه و در  
  .اً چنين تفسيري حتي با ظاهر آيه ناسازگار استمردم تفسير نشده است و اساس

ي هـا   زماندهد كه در     ند خبر مي  خداو:  آمده است   ياد شده   آيه توضيح  در درتفسير تبيان 
 مگر به زبان قوم آن پيامبر تا آن پيامبر هرگـاه بـراي               است؛ گاه پيامبري نفرستاده   گذشته هيچ 

 :ق1409طوسـي،   ( .باشـند ننيازمند به متـرجم       مردم آن را بفهمند و     ،آنان مطلبي را ذكر كند    
ـ پس استدالل به اين آيه براي پذيرش فرهنگ         ) 273 ص ،6ج .  اسـت   نادرسـت  كـامالً ه  زمان
ا ه  بنا بر آنچه گذشت براي فهم لغات، اصطالح       ) 77 ص   ،5 ش :1374 ؛23 ش :1373: ك.ر(

و پيام قرآن تا حد زيادي نيازمند فهم فرهنگ، تاريخ و زبان مـردم حجـاز در عـصر نـزول                     
  .هاي جديد را بهتر شناسايي كنيم  و مصداقيابيمهستيم تا به پيام هاي كلي دست 
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   نه ابزار تخصيص  اسباب تنزيل)ب
 حـوادث    اسـت   سـبب شـده    هـا   پرسشپاسخ   رابطه داري آيات قرآني با محيط نزول و       

 در عـين    .معـروف اسـت   آياتي گردد كه به حوادث اسـباب نـزول          نزول  دوران نزول سبب    
ي و مكـاني كـه در اصـل حكـم           زمـان  آيه محفوظ است و با الغاي قيود          بودن  عمومي ،حال

  شـده  مطـرح  از قديم اين قاعـده       از اين رو،  .  استخراج است  ، احكام كلي قابل   يستدخيل ن 
 بر اساس احاديـث     ،اين قاعده . شود  كه سبب نزول موجب تخصيص عموم الفاظ نمي        است

  )3 ص،2ج: ق1380عياشي، : ك.ر. ( شيعه و سني استهاي باموجود در كت

   نه سركوب ظالمانه و نه پذيرش جاهالنه؛ برخورد سازنده)ج
 جاي درگيـري و  ،داش بي پس هر جا باطل    .ت قرآن، بر حق استوار است     دين اسالم و آيا   
 جاي همدلي وانـسجام اسـت و هـر كجـا حـق و باطـل درهـم          ، بود يارشاد و هر كجا حق    

فرهنگ و عادات   اين همان كاري است كه قرآن مجيد با   .، جاي فصل و اصالح است     آميزند
 ؛دكـر واري را بـه كلـي نفـي         خ  شراب  و  بت برستي، شرك   .ده است كرو رسوم مردم حجاز     

ايـن برخوردهـاي   .  اعمال حج را اصالح كـرد       و حرمت جنگ در ماه هاي حرام را پذيرفت       
  .هزمان نه اثرپذيري از فرهنگ ؛ نشان ازحقانيت قرآن دارد،سه گانه

  ؛ نه در تغيير محتواي پيام بيانع مماشات در نو)د
 سـازش در مـواردي   گـاه شـات و   مماآيد، برميآنچه از آيات قرآن و تاريخ صدر اسالم       

 . مانند تحريم شراب خواري و حكـم جهـاد و دفـاع و غيـره              ؛خاص براي بيان احكام است    
 ايـن برخـورد در      ولي ،دكرتوان بر همين شيوه، توجيه        نزول تدريجي قرآن را هم مي      اساساً

يـدها،   از تهد  سرشـار هاي قرآنـي     ها و خطاب    پيام . نه در محتواي پيام قرآني     ، بيان است  عنو
را فراگرفتـه    ريگـ همسران او تا افـراد د       و  ها است كه از اطرافيان پيامبر      ها، سرزنش  تحريم
 زمـان د، افكار و فرهنـگ مـردم        يشايد بيش از نيمي از قرآن كريم در مخالفت با عقا          . است
 چگونه امكان دارد كه بگوييم آيات قرآن براي مماشات    ، با وجود چنين امري    . است  پيامبر

 قـرار داده    ،شتي مردم عرب، فرهنگ باطل آنان را در قالبي كه حكايتگر پـذيرش اسـت              با م 
  است؟
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  ؛ نه انعكاس بطالن و خرافههزمان اقناع مردم )ـه
 انـصاف   قرآن و هر كتاب آسماني ديگري بايد به شكلي با مردم زمانه ارتباط برقرار كند كه اهل                

رسيدن به چنين هـدفي لـوازمي دارد و         . عد كند را قانع سازد و حق پذيران را به پذيرش دين متقا          
  :هاي ذيل براي رسيدن به اين هدف سود برده است ها، همچون شيوه قرآن از برخي روش

   معجزه متناسب -اول 
معجزه بايد به شكلي باشد كه اهميت و آثار آن براي مردم محسوس باشد و فرهيختگان              

ز آوردن هماننـدي بـراي وحـي عـاجز           ا زمـان، هر عصري را در بهترين دستاورهاي علمي        
ـ در روايتـي ا   .  اعجاز پيامبران با يكديگر مختلف است      ، به همين دليل   .گرداند ت از  ن سـكي  ب

 حـضرت  زمـان  در  چوندهند  پاسخ مي شعاع امام هادي و پرسد ميا  ه  هعلت اختالف معجز  
نـدي بـراي    توانستند مان   خداوند هم به آنان چيزي داد كه هم نمي         ، سحر غالب بود    موسي

 حـضرت   نيـز  .د و هم حجت برآنـان تمـام شـد         كرآن آورند و هم با آن سحرشان را باطل          
 و مـردم    ه بـود   ظاهر گرديد  درمان  بيگير و    هاي زمين   كه مرض  رانگيختي ب زمانرا    عيسي

 خداوند هم چيزي به آنان داد كه نزدشان نبود و به شدت بـه آن  .نيازمند علم پزشكي بودند   
 كور مـادرزاد و مـرض پيـسي را بـه اذن             ،كرد چيزي كه مردگانشان را زنده مي      ؛نياز داشتند 

ي كه حضرت   زمان همچنين .دكر حجت را بر آنان تمام       ،كرد و بدين وسيله    الهي برطرف مي  
 خداوند هـم    . غلبه داشت  ها و كالم و شعر      وقتي بود كه ايراد خطبه     ،دكر را مبعوث     محمد

 باطل كرد و حجـت  ،د كه برتري آنان را در كالمداه آنان هايي ب از نزد خود پندها و حكمت     
  )24، ص1 ج:ق1388 ،كليني (.كردرا بدين وسيله بر آنان تمام 

  هاي قابل فهم    مثال–دوم 
 براي تفهيم مطالب خود مثال نزد و نيـز          شود  شد، نمي   ميقرآن كه در منطقه حجاز نازل       

هـايش قابـل     بايد مثال . مربوط باشد  كره زمين  كه به مناطق ديگر       بياورد هايي تواند مثال  نمي
 چنـين   گمـان    بي .ها باشد   و جذاب براي شنوندگان و مفهوم براي عرب        ك براي مخاطبان  در

اند خداونـد   كساني كه گفته. هايي به معناي راه يافتن بطالن و خرافه به قرآن نبايد باشد           مثال
 هم از    است، ردهآو در قرآن    يابل قبول هاي خرافه و باطل را به شكل ق         مثال ،و يا خود پيامبر   

 بـا فرهنـگ باطـل بـه خطـا           ها  آنها و ارتباط     هم در توجيه مثال    و ندرادنظر مبنايي مشكل    
ن بـا   له هفت آسمان در قرآن، مـس شـيطان، رجـم شـياطي            ئ مس ،آقاي دكتر سروش  . اند رفته
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ق اثرپذيري قـرآن   مصداداند، مي مطالبي اباطيل و خرافه شهاب و موارد ديگري را كه ايشان    
 هاي در حالي كه با مراجعه به تفسير       ؛)65 ش :1387سروش،  : ك.ر(داند    ه مي زماناز فرهنگ   

  بـه شـكلي     كالم عرب و مباني دينـي و عقلـي         برابرهاي ذكر شده      مثال ،معتبر شيعه و سني   
  باشند اند كه نشان گه هيچ امر باطلي نمي تفسير گرديده
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