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 قرآن و فرهنگ عصر نزول

 ∗عبدالمجيد طالب تاش

 چكيده
واسـطة فرشـته وحـي، جبرئيـل          قرآن، متن زباني است كه خداوند سبحان آن را بـه          

بودن   زباني. ايمان باشد هاي با  گر انسان    فرو فرستاد تا هدايت     امين، بر پيامبر اكرم   
 ،ياست كه به زبان قوم نب خاص، سبب شده يياين متن و نزول آن در محدودة جغرافيا      

 است كه اين متن كه فرود آمده است تـا           نياكنون پرسش ا  . يعني زبان عربي نازل شود    
فرهنگ جديدي را بنيان گذارد و با فرهنگ جاهلي عصر نزول مبارزه كند، چه نـسبتي           
با فرهنگ عربي عصر نزول دارد؟ برخي بر اين باورند كه خاستگاه متن قرآن، فرهنگ               

 عربي نيـز    نگ؛ همچنان كه اين متن، ميهمان زبان عربي است، بر خوان فره           عربي است 
ان همـ نشسته است و چون از تصورات و تصديقات فرهنگ عربي وام گرفته، بنابراين مي 

 عالمان اسالمي معتقدند نه تنها از فرهنگ عربي تأثير          شتريفرهنگ عربي نيز هست، اما ب     
گرفي بـر فرهنگـي عربـي بگـذارد و آن را از             نپذيرفته است كه فرود آمده تـا تـأثير شـ          

اين نوشتار به بررسي اين دو رويكرد متفاوت نسبت به متن قرآن و  . اساس متحول سازد  
 .پردازد خاستگاه آن مي

 .قرآن، زبان عربي، فرهنگ عربي، خاستگاه، علم خداوند: يدي كلواژگان

                                                           
  .استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج ∗

  24/4/87:      تأييد30/3/87: تاريخ دريافت
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  متن با زبانارتباط
هاي زبـاني، همچـون پـرده و          الفاظ و عبارت   متن مكتوبي، حامل معناهايي است كه        هر

، بستر  »معنا«و  » لفظ«ارتباط داللي ميان    . كنند يپوششي، آن را در ميان گرفته و آن را حفظ م          
 متن، از معنا به لفظ پل زند و بـا افكنـدن             ةشود گوينده يا نويسند     مناسبي است كه سبب مي    

مخاطـب يـا خواننـده در       . ه منتقل كند   معنا، آن را به مخاطب و يا خوانند        ةهر لفظ بر چ   ةپرد
 فرو افتاده را باال زند و آن مسير را بـه عكـس طـي كنـد؛                  ة اين پرد  كوشد يفرايند مطالعه، م  

هـا و     هـا، عالقـه     فرض  اي پيش    از لفظ آغاز كند تا به معنا دست يابد؛ هر چند تا اندازه             يعني
عتقدنـد معنـاي مـتن، يـك         م يانتظارات خواننده در كشف معنا مؤثر است تا جايي كه برخ          

واقعيت پنهان است كه بايد با تفسير آشكار شود؛ به اين معنا كه در واقع متن بـا تفـسير بـه             
، امـا  )15ص: 1375مجتهد شبـستري،    (سازد     را آشكار مي   شي خو ةيما  آيد و درون    سخن مي 

ان به معـاني    تو   و ارتباط ميان لفظ و معنا، مي       اللتبه هر حال با استفاده از سازوكار قواعد د        
 . پنهان در پشت الفاظ دست يافت

به » متني زباني «از اين قاعده مستثني نيست و       » متن ديني « به عنوان يك     ،زي قرآن كريم ن  
 را در يا ژهي آن، يعني پروردگار هستي، حقايق برتر و معاني واال و و     ةآيد كه گويند    شمار مي 

 بدان عمل كنند و با آن       ابند،ياني آن را در   ها، مع   قالب زبان عربي فرو فرستاده است تا انسان       
   :فرمايد  دردهاي دروني خويش را درمان كنند؛ چه اينكه قرآن ميزي فردي، اجتماعي و نكالتمش

  )57): 10( يونس( ؛يا أَيها النَّاس قَد جاءتْكُم موعِظَةٌ مِنْ ربكُم وشِفَاء لِما فِي الصدورِ
 براي شما تانيها  پروردگارتان و درماني براي دردهاي درون سينهياز سواندرزي ! اي مردم

  .فرود آمده است
رو، لحاظ مسلمانان به كمك فرايند داللي ميان متن و معنا، به فهـم دسـتورها و                   از همين 

در نتيجه، متن قرآن از جهت تاثيرگذاري بر مخاطبـان و ايمـان         . هاي قرآن پرداختند    سفارش
انگيزي در جوامع اسالمي شد كه پيوسـته توجـه             تحوالت شگفت  أودي منش زآورندگان، به   

پيـامبر اسـالم،    .  جوامع بشري را بـه خـود معطـوف داشـته اسـت             كرانتاريخ نگاران و متف   
مـسلمانان مدينـه را بـه      متن قرآن، توانست با استمداد از همـين مـتن، تـازه        ةنخستين گيرند 

هـاي   هـا و دشـمني    فرهنـگ جـاهلي و جنـگ    اي متحول سازد كه در مدت كوتاهي از         گونه
، الگـويي از    »مدينه النبـي  « كه   دادنداي تشكيل     ديرين اجتماعي دست كشيدند و امت واحده      

 گـر ي طولي نكشيد كـه مـردم د      زين. هاي برتر شد    ها و ارزش    ايجاد يك جامعه مدني با آرمان     
اسالم را به عنوان دين ها  بخش قرآن آشنا شدند و بسياري از آن   هاي حيات   كشورها با آموزه  
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محوريـت  .  انـداخت  طنـين در سراسر جهان    » تمدن اسالمي  «ةدر نتيجه، آواز  . برتر پذيرفتند 
اقبـال الهـوري در توجيـه ايـن      .  اسـت  ريانكارناپـذ   متن قرآن، در ايجاد اين تمـدن فراگيـر          

 تـرين   كند كـه بـه بيـداركردن عـالي          گذاري متن قرآن اشاره مي      تأثيرگذاري شگرف به هدف   
 يو. آگاهي آدميان پرداخته است تا انسان روابط چندجانبة خود با خدا و جهان را فهم كند               

  :ست كه گوته در باره آن گفته است قرآني ايها كند نظر به همين سيماي اساسي آموزه تأكيد مي
توانيم از  هاي خويش نمي با همه دستگاه) غربيان(خورد و ما   تعليم هرگز شكست نمياين

 ).12ص: تا ياقبال الهوري، ب (.ر برويمآن دورت

  قرآنزبان
، زبان عربي را     پيام خود به پيامبر اكرم       ي سبحان، براي ساختار قرآن و القا      خداوند

كـرد و بـه زبـان آن قـوم سـخن              ها زندگي مي    برگزيد؛ به اين دليل كه پيامبر، در ميان عرب        
  : فرمايد  باره مينيقرآن در ا. گفت مي

  )4): 14(ابراهيم (؛ نَا مِنْ رسولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَومِهِ لِيبينَ لَهموما أَرسلْ
 .ها تبيين كند  مگر به زبان آن قوم تا براي آن،هيچ رسولي را نفرستاديم

 اگـر   رو،  نيـ  از ا  .ه و گيرنده، زبان مـشترك الزم اسـت         ميان فرستند  وند،ي براي پ  درواقع،
كرد، در مرتبة اول براي شخص پيـامبر    از زبان عربي نازل ميخداوند، وحي را به زباني غير   

توانـست   پذيرفت و قرآن نمي    اي صورت نمي    ها قابل فهم نبود و مفاهمه       و سپس براي عرب   
  : آوردند در نتيجه، اعراب ايمان نمي. ذاردها تأثير بگ بر آن

لَا فُصا لَقَالُوا لَومِيجقُرْآنًا أَع لْنَاهعج لَو؛ ورَبِيعو مِيجأَأَع اتُهآي 44): 41(فصلت (لَت(  
هاي آن روشن بيان نشده است؟  چرا آيه: گفتند داديم مي اگر قرآن را غير عربي قرار مي

  زبانان؟ عرب) براي(كتابي غير عربي 
كرد تا آن را بر قومي         غير عرب نازل مي    يامبري عربي را بر پ    آن اگر خداوند، قر   نيهمچن

  : آوردند ها عربي نيست بخواند، باز ايمان نمي ان آنكه زب
  )199 و 198): 26(شعراء (ولَو نَزَّلْنَاه علَى بعضِ الْأَعجمِينَ فَقَرَأَه علَيهِم ما كَانُوا بِهِ مؤْمِنِينَ؛ 

 .دندورآ ها بخواند، ايمان نمي فرستاديم تا آن را بر آن اگر آن را به پيامبري غير عرب فرو مي

  متن با فرهنگارتباط
 سخن در اين است كه چگونه نسبتي ميان متن قرآن كه كامالً مبتني بر زبان عربي                 اكنون
وجود دارد؟ آيا فرهنگ قرآن هم عربي است؟ و محتواي فرهنگـي            » فرهنگ عربي «است، با   
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يز همانند   خاستگاه متن قرآن ن    اياساساً آ . دهد  و اجتماعي آن را نيز فرهنگ عربي تشكيل مي        
  است؟ يا اين متن خاستگاه ديگري دارد؟بزبان آن، فرهنگ عر

 ميان متفكران معاصر كساني هستند كه به ارتباط متن قرآن بـا فرهنـگ عربـي حكـم                   در
. كرده و بر اين باورند كه نه تنها زبان قرآن عربي است، بلكه فرهنگ قرآن نيز عربـي اسـت                   

يهماني متن و زبان عربي آمده كه بر خوان فرهنگ عربي         به تعبيري، معاني قرآني نه تنها به م       
 .ستنيز نشسته ا

 حامد ابوزيد، متفكر معاصر مصري درباره متن، خاستگاه و كاركرد قـرآن، بـر ايـن                 نصر
كلـي   قرآن هم از اين قاعـده        رو،  نياز ا . باور است كه هر متني، يك محصول فرهنگي است        

در جامعه عرب عصر نزول شكل گرفته است، بنـابراين          در نتيجه، چون متن قرآن،      . مستثنا نيست 
 :نويسد وي مي.  يك متن، محصول فرهنگ عربي عصر نزول استنقرآن نيز به عنوا

اش محصولي فرهنگي است؛ يعني اين متن در مدت بيش از   قرآني، در ذات و جوهرهمتن
نكته مسلم و در جايي كه اين . بيست سال در اين واقعيت و اين فرهنگ شكل گرفته است

مورد اتفاق است، اعتقاد به وجودي متافيزيكي و پيشين براي قرآن، كوششي براي پوشاندن 
 متن ة از ميان بردن امكان شناخت علمي از پديدتيجه، در ن واين حقيقت مسلم است

 )68: 1380ابوزيد،  (.قرآني

 :نويسد صر نزول مي درباره متن قرآن و تأثير پذيري آن از واقعيت اجتماعي و فرهنگي عوي
از نخستين گيرندة آن يعني .  از فرهنگ خود جدا نيست. متن از جامعه خود جدا نيستاين

مندي متن قرآن و  مندي و زمان مسئله تاريخ: اساس كتاب همين است. ... پيامبر جدا نيست
پس از اين، به تأثير متن قرآني در فرهنگ . ارتباط وثيق آن با فرهنگ منتسب به آن

 مگر اينكه خود ،توانست در فرهنگ پس از خويش تأثير گذارد البته اين متن نمي. رسيم مي
از همين جا به اين استنتاج رسيدم كه قرآن . ... در فرهنگ زمان خويش شكل گرفته باشد

 )505 :همان. (محصولي فرهنگي است
ن، هماننـد    به تأثير فرهنگ عربي بر قـرآ       ، عبدالكريم سروش، با طرح همين انديشه      دكتر

. دانـد   ايشان افزون بر اين، زبان را بـراي قـرآن عرضـي مـي             . كند  زبان عربي بر آن حكم مي     
 :نويسد وي مي. داند، آورد و آن را ذاتي قرآن نمي درنتيجه، فرهنگ نيز براي قرآن، عرضي به شمار مي

هنگ آن  فقط زبان اسالم، كه فرهنگ آن هم عربي است و لذا نه فقط زبان اسالم، كه فرنه
كمترين . توانست به گونه ديگري باشد مي) نظراً و نه عمالً(عرضي است؛ به اين معنا كه  هم

.  اين عربيت، زبان عربي است، لكن اوج و عمقي فراتر از اين داردةو آشكارترين جلو
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 جهان بيني ةاوجش در استفاده از مفاهيم و تصوراتي است كه فرزند فرهنگ و پرورد
اين ميان، جهان مألوف و محسوس و سنن و عادات اعراب نيز جاي خود در . اعراب است

دهد، و اينكه  در بهشت مي) نه زنان چشم آبي(چشم  اينكه قرآن، نشان از حوران سيه. دارد
واينكه به ) 72): 55(الرحمن( ؛حور مقْصورات فِي الْخِيامِ(بيند  ها ساكن مي آنان را در خيمه

 ؛أَفَلَا ينْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيف خُلِقَت«: د تا به شتر و خلقت آن بنگرندكن ناظران توصيه مي
موز : گويد سيري مورد شناخت اعراب سخن مي هاي گرم و اينكه از ميوه) 17): 88(الغاشية(
، )68): 55( الرحمن؛فِيهِما فَاكِهةٌ ونَخْلٌ ورمانٌ«، خرما و انار )29): 56 (الواقعة(؛ وطَلْحٍ منْضُودٍ(

والتِّينِ « انجير ،)29): 80(عبس( ؛وزيتُونًا ونَخْلًا«، زيتون )28): 80(عبس(؛ وعِنَبا وقَضْبا«انگور 
دهد كه چگونه رنگ و بوي ذوق و ظرافت و خلق  ، همه نشان مي)1): 95(التين( ؛والزَّيتُونِ

 مركزي انديشه اسالمي را ةتو خشونت و رسم و عادت و محيط و معيشت عربي، هس
 )55ص: 1378سروش، . (چون قشري ستبر فرا گرفته است

 اهللا محمد هادي معرفت از قرآن پژوهان معاصر با اين انديشه مخالفـت ورزيـده و                 آيت
ها و رسوم فرسـوده جـاهلي      معتقد است قرآن فرود آمده است تا تأثيرگذار باشد و با عادت           

ر فرهنگ جاهلي عرب منفعل و تأثيرپذير باشد و در مقابل عرف            مبارزه كند؛ نه آنكه در براب     
هاي قرآني از هرگونه      از ديدگاه ايشان، آموزه   .  چيزي نبود، كُرنش كند    يحاكم كه جز نارواي   

هاي فرهنگي زمان نزول به دور است و فرهنـگ قـرآن، هرگـز       سازي با شيوه    نوايي و هم    هم
كنـد    ايشان تأكيد مي  . ه اينكه از آن تأثير بپذيرد     شباهتي با فرهنگ آن عصر ندارد؛ چه رسد ب        

 از واژگـان رايـج در عـرف عربـي بـه معنـاي پـذيرش                 ستفادهكه زباني بودن متن قرآن و ا      
 : نويسد  مييو. محتواي فرهنگي آن قوم نيست

هر كسي كه . سويي در كاربرد واژگان رايج در عرف هر زبان  در استعمال، يعني هممجارات
گويد، بايستي در كاربرد واژگان، با آن قوم، همگام حركت كند تا  سخن ميبا زبان قومي 

گر آن نيست كه بار  گامي در كاربرد الفاظ و واژگان، نشان امكان تفاهم ميسر گردد و اين هم
محتوايي آن را نيز پذيرفته است، بلكه به عنوان نام و نشان و براي مفهوم مورد نظر به 

 واضع اصلي يا باور داشتن فرهنگي كه ةشود؛ چه بسا به انگيز مخاطب، به كار گرفته مي
اين را اصطالحاً، . ... وضع چنين الفاظي را ايجاب كرده است، هيچ گونه توجهي ندارد

گامي با عرف رايج در كاربرد الفاظ و كلمات كه صرفاً   همنيمجارات در استعمال گويند؛ يع
 )147معرفت، . ( بار فرهنگي و محتوايي واژگانگامي در كاربرد الفاظ است، بدون پذيرش هم

 معناسـت كـه   ني حقيقت، چنانكه قرآن محصول فرهنگ عرب زمان نزول باشـد، بـد   در
توانـد   در اين صـورت، چگونـه مـي      . آيد  هايش به شمار مي      ويژگي ة آن فرهنگ با هم    ةزاييد
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 را از اسـاس     تغييري شگرف و اساسي در آن فرهنگ ايجاد كند و در برابـر آن باسـتد و آن                 
هاي برتر نيـز تـأثير بگـذارد و بـه اصـالح        فرهنگگري دبر فراتر از اين،     يتغيير دهد؟ و حت   

شـمولي     ادعـاي جهـان    راي ز ابد؛ي  ياين فرايند دربارة قرآن وضعيتي مضاعف م      . ها بپردازد  آن
 . گذار باقي بماند ها، پيوسته تأثير خواهد در طول عصرها و نسل دارد و مي

 : نويسد طبايي با تأكيد بر جهان شمولي قرآن مي عالمه طبا
اي از طوايف مانند   مجيد در مطالب خود به امتي از امم مانند امت عرب يا طائفهقرآن

و اعتبار و .. . گويد مسلمانان اختصاص ندارد، بلكه با طوايف خارج از اسالم نيز سخن مي
 ) 15ص: 1376بايي، طباط. (صحتش محدود به وقت و مخصوص به زمان معين نيست

گيرد كه از     كند كه قرآن از يك رشته حقايق و معنويات برتر سرچشمه مي              تأكيد مي  وي
تر از     بسيار گسترده  زين. قيد ماده و جسمانيت آزاد و از مرحله حس و محسوس باالتر است            

. ادي و فرهنگـي اجتمـاعي اسـت        است كه محـصول زنـدگي مـ        ييها  قالب الفاظ و عبارت   
تواند فرهنگ محدود و محـسوس جامعـه عـرب             قرآن نمي  ه خاستگا رو،  ني از ا  )38 :همان(

ييد فرهنگ جاهلي نپرداخت كه با آن به        أ اصوالً متن قرآن نه تنها به ت       رايعصر نزول باشد؛ ز   
مبارزه برخاست و خود منشأ يك تفكر و فرهنگ جديدي شد كه از نـوع ديگـري اسـت و                   

اقبال الهوري به نقل از يكي      . ختن دوران را بر اندا    اساس و بنيان فرهنگ پوسيده و كهنه آ       
كند كه اساساً تغيير حركت جهان به سوي تمدن، مقارن     از مورخان تمدن در غرب تأكيد مي      

 جهان آشكار شد؛ زيرا فرهنگ حاكم بر عصر نـزول           ةبا زماني است كه دين اسالم بر صحن       
  :نويسد وي مي.  بودتهي را به خطر انداخقرآن چنان پوسيده و كهنه شده بود كه سالمت جوامع بشر

 از مورخان تمدن، حالت جهان متمدن را مقارن با زماني كه دين اسالم بر صحنه يكي
نمود كه تمدن بزرگي كه  چنان مي: جهان آشكار شد، به خوبي چنين مجسم كرده است

 براي ساخته شدن آن چهار هزار سال وقت صرف شده بود، در شرف تجزيه و تالشي
 جاهليت و بربريت قرار داشت كه در ةراست و نوع بشر در معرض خطر بازگشت به دو

تمدن، . . ...  ديگر بود و قانون و نظمي شناخته نبودةاي ضد قبيله و فرق آن هر قبيله و فرقه
هاي  هاي آن بر جهان سايه افكنده و شاخه هايش ميوه همچون درخت عظيمي كه برگ

 احترام و ة و ديگر شيرفتادهت را به بار آورده بود، از تنه به لرزه ازرين هنر و دانش و ادبيا
خواست  ها مي داشت، بلكه تا مغز پوسيده شده و طوفان جنگ تقديس، آن را زنده نگاه نمي

 دجاي خو هايي از آداب و عادات و قوانين قديمي بر آن را از جا بكند، و تنها با ريسمان
.  ريزدفروترين حركتي بشكند و  فت كه هر لحظه با كوچكر  بيم آن مي وباقي مانده بود
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آيا هيچ فرهنگ عاطفي وجود داشت كه دخالت كند و بار ديگر نوع بشر را به وحدت 
 .بخواند و تمدن را نجات بخشد؟ الزم بود كه چنين فرهنگي از نوعي ديگر باشد

 كه نويسنده با رديگ ي الهوري پس از آوردن نقل مورخ تمدن، از گفتار وي نتيجه ماقبال
گويد جهان، محتاج فرهنگ جديدي بود كه جاي قدرت استبدادي را  بيان اين مطالب مي
آن مورخ . اي بياورد كه جانشين وحدت مبتني بر پيوند خوني شود بگيرد و وحدت تازه

 تازه اي، در آن زمان كه نهايت نيازمندي به آن وجود هنگكند كه چنين فر تعجب مي
 )167: تا ياقبال، ب. (يره العرب برخاسته استداشت، از جز

ترين تفاوت متن قرآن، به عنوان يك متن آسماني همراه با اعجـاز، بـا متـون                    مهم اساساً
متـون  . هاسـت    فرهنـگ  گريبشري در همين تأثيرپذيري يا تأثيرگذاري در فرهنگ زمانه و د          

 رو،  نيـ از ا . اسـت هـاي علمـي، فرهنگـي و فكـري نويـسنده مـتن مبتنـي                  بشري بر پيشينه  
ناپذير است، اما      متون بشري از فرهنگ خويش، اجتناب      دگانتأثيرپذيري نويسندگان و گوين   

. هاي فرهنگي عصر نزول است  است و در نتيجه، نازل شده بر زمينه      يمتن الهي قرآن، آسمان   
 گـر ي د رو، نه تنها از آن فرهنگ تأثير نپذيرفته كه براي تأثيرگذاري بر آن فرهنـگ و                 از همين 
 ،در واقـع  .  را از اسـاس و تغييـر دهـد         رهنـگ خواهـد آن ف     ها نازل شده است و مي       فرهنگ

محتواي قرآن، برخاسته از فرهنگ عصر نزول نيست، بلكه يك فرهنگ فـرود آمـده بـر آن                  
 .هاي بشري است  فرهنگگريفرهنگ و د

  اسالم با فرهنگ عربيمواجهه
آيـت اهللا  . بـرد   اوج نادرسـتي بـه سـر مـي     زمان بعثت پيامبر اسالم، فرهنگ حاكم در       در

هـاي    كند كه جامعه عربي در زمـان پديـدار شـدن اسـالم، پـر از فرهنـگ                   معرفت تأكيد مي  
هـا را از     قرآن آمـد تـا آن     . ها را در بر گرفته بود       جاهالنه بود و فساد و فحشا، همه سرزمين       

راب، تمدن درخشاني    نجات دهد و به همه بشريت، به ويژه اع         مارگمراهي و بردگي و استع    
ايشان مسائلي مانند تحقير زن در فرهنـگ جـاهلي و كرامـت او در فرهنـگ                 .  دهد هيرا هد 

 احكام حقوقي مبتني بر تبعيض در آن فرهنگ و تأكيد قرآن بر عدالت و تـوازن                 زيقرآن، و ن  
 به هم زدن فرهنگ عصر نزول فرود آمده         ايدهد قرآن بر    زند كه همگي نشان مي      را مثال مي  

 )34 ص:1382، معرفت(. ستا
هـاي زمـان نـزول،         اسالم در هنگام رويارويي با فرهنگ و آداب و رسوم عرب           شريعت

سـيره شـارع در برخـورد بـا         «چندگونه برخورد داشت كه عالمان علم اصول فقه با عنـوان            
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 به چهار نوع مواجهه حكم      شانيا. كنند ياين مسئله را بررسي م    » ها  هاي عرب   آداب و عادت  
 :اند كرده
هايي كه با عقل و عدل سـازگاري داشـت و در              يعني آن دسته از عادت    :  ممضاه ةسير. 1

هـا صـحه     قرآن، آن را امضا كرد و تأييد فرمود و درواقـع، بـر آن             . ميان اعراب نيز رايج بود    
 .ها جعل فرمود مانند حليت بيع هايي در آن گذاشت؛ هر چند قيود و محدوديت

ها و رفتارهايي كه در ميان اعراب رواج داشت، اما اسالم با          شيعني رو : سيره مردوعه . 2
 .ها مبارزه كرد و مردود دانست آن

هايي كه به امور عادي زندگي مربوط است و از سـوي              يعني روش : سيره غيرمردوعه . 3
 .ها اظهارنظري نشده است؛ نه آن را امضا و نه رد كرده است  آنةشارع به طور مستقيم دربار

هـاي زنـدگي اقـدام        شريعت اسالم به تأسيس برخي احكام و دستورالعمل       : تأسيسي ةسير. 4
 )180، ص3ج: 1373مظفر، . (كرد كه پيش از آن در فرهنگ مردم آن ديار وجود نداشت

 ديگـر، خـود     ي به طرح فرهنگ جديدي پرداخت و از سو        ،ي واقع، قرآن از يك سو     در
 نيـست، بلكـه     ي تنها بر فرهنگ عربي مبتن      را نيز تاسيس كرد كه نه      يدستگاه واژگاني جديد  

 ة معنايي چنداني نداشتند را از ادبيـات عـرب برگرفـت و آن را در دايـر                 ة كه گستر  يواژگان
اي   گونه  اي بر آن حمل كرد؛ به       معناشناختي جديدي قرارداد و بار معنايي و محتوايي گسترده        

. ژگان قـرآن حقيقـت يافـت      كه از معناي اوليه خود خارج شد و در معناي جديد دستگاه وا            
 ةنام گرفته است، بيـانگر همـين شـيو        » حقيقت شرعيه « علم اصول    انآنچه در اصطالح عالم   
اي را از   اسـت كـه شـارع، واژه    آنحقيقـت شـرعيه     . هاي عربي اسـت     رويكرد قرآن به واژه   

سـازد و معنـاي     آورد و در دستگاه واژگاني خود وارد مـي          تنگناي معناي لغوي آن بيرون مي     
اي كه معناي جديد، براي آن واژه معناي حقيقـي            دهد؛ به گونه    اي به آن مي     ديد و گسترده  ج

 واژه صـلوه كـه در   دشود؛ مانن  آن به عنوان مجاز محسوب ميةآيد و معناي اولي  به شمار مي  
آمده است، اما شريعت اسالم ايـن واژه را بـه دسـتگاه      » دعا و خواندن  «اصل لغت به معناي     

قـرار داد و معنـاي      » اهللا، ايمـان، اسـالم، روزه     « ارد كرده و در كنار واژگـان        واژگاني خود و  
انجـام مناسـك مخـصوص در برقـراري ارتبـاط ميـان انـسان بـا                 « كه   ديجديدي بدان بخش  

. آيـد   براي آن به عنوان مجاز به شمار مـي        » دعا«از آن پس، معناي     . آيد   به شمار مي   »وندخدا
 اين رويكرد اسالم به واژگان عربي نه تنها بـه معنـاي             ،يرو  نياز ا ) 24ص: 1382حيدري،  (
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 بـر فرهنـگ     زي ن ييتأثيرپذيري قرآن از آن فرهنگ نيست، بلكه بدين معناست كه تأثير بسزا           
 . واژگاني عربي نهاده استدستگاهعربي و حتي بر 

 هيكو ايزوتسو دين شناس ژاپني معاصر كه ابوزيد، به اعتراف خودش بسياري از              توشي
: 1380ابوزيـد،   ( هايش دربارة چگـونگي وحـي قـرآن را از وي وام سـتانده اسـت                  انديشه

 : نويسد گذاري شگرف اسالم بر فرهنگ عربي مي دربارة تأثير) 500ص
نه تنهـا برتـرين خـدا بـه         ) اهللا( كه پيامبر اسالم اظهار داشت كه اين خداي برتر           هنگامي

انه است؛ يعني تنها خدايي اسـت       صورت نسبي، بلكه خداي برتر به صورت مطلق و نيز يگ          
كه وجود دارد، و در نتيجه، آن خدايان ديگر در واقع، باطل، يعني دروغين در برابر خـداي                  

 جز نام نيستند و هيچ واقعيتي ندارنـد و تنهـا محـصول خيـال و                 چيزيحق قرار گرفتند كه     
 اعـراب  اگـر بنـا بـود     . اند، نظام ارزشي كهن ديني سخت در معرض خطر قرار گرفـت             وهم

تعليم جديد را بپذيرند، الزم بود وضع موجود تغيير كلي پيدا كند و تأثيرات آن نـه تنهـا در           
شد و     زندگي فردي و اجتماعي احساس مي      نواحي ديني، بلكه در همة      ة محدود انديش  ةزمين

بنابراين، ماية تعجب نيست كه نهـضت اسـالمي بـا معارضـه          . گرفت  تحت تأثير آن قرار مي    
 توسـعه پيـدا    رو شد و اين معارضه بالفاصله در پيرامون حضرت محمد    سخت رو به  

 )8ص: 1381ايزوتسو، . (كرد
هاي شديدي كه ميان كفار با پيامبر ايجاد شد،   ها و درگيري     نگاه اين نويسنده، معارضه    از

يـار ايجـاد     داشت كه پيامبر در دستگاه واژگاني و فرهنگ مردم آن د           شهيدر تغيير شگرفي ر   
گزين كردن فرهنگ جديدي به جـاي آن،   كرد و با بر هم زدن آداب و رسوم جاهلي و جاي     

ها در حقوق مدني به جاي نظام   انساني عرب را به هم زد و از برابر   رافجايگاه اعيان و اش   
 .طبقاتي سخن به ميان آورد

يـست و زبـان      با اين استدالل كه گزينش زبان، انتخاب يك ظـرف خـالي ن             د،ي ابوز يول
 ةتوان دربـار    كند كه نمي    ترين ابزار هر قوم در فهم و نظام بخشي جهان است، حكم مي              مهم

 جـدا از  يتـوان از متنـ   در نتيجه، نمـي  . هيچ زباني جدا از فرهنگ و واقعيت آن سخن گفت         
 هر متني در چارچوب نظام زباني فرهنـگ خـود قـرار             رايزفرهنگ و واقعيت سخن گفت؛      

ه، قرآن نيز يك متن تاريخي و فرهنگي مبتني بر تـاريخ و فرهنـگ عـرب بـه                   در نتيج . دارد
از .  الهي بودن منشأ متن، نـافي واقعـي بـودن محتـواي آن نيـست               يبه باور و  . آيد  شمار مي 



 

 

هم
يزد

ل س
سا

 /
ان 

بست
تا

13
87

  

88  

 )507ص: 1380ابوزيد، . (رو، با انتساب آن متن به فرهنگ بشر منافات ندارد اين
 : نويسد ره كاربرد قرآني زبان عربي مي اهللا معرفت با رد اين گونه نگرش درباآيت

 دليل اين گروه، تكلم به زبان قوم است كه الزمة آن را پذيرش بار محتوايي واژگاني عمده
دانند كه به كار گرفته شده؛ زيرا الفاظ و كلمات كاربردي هر قومي حامل فرهنگ آن  مي

فتن فرهنگ حاكم بر قوم است و به كار گرفتن آن از سوي هر كه باشد، به معناي پذير
 بايد گفت واژگان كاربردي رايج در عرف هر زباني، تنها به ها آندر پاسخ . جامعه است

شود و  عنوان ذكر نام و نشان براي مفاهيمي است كه ميان گوينده و شنونده رد و بدل مي
 ) 147ص :1385، معرفت(. گر پذيرش انگيزه واضع اصل لغت باشد تواند نشان هرگز نمي

تـوان    درست است كه متون بشري را نمـي       :  در تحليل سخن ابوزيد بايد گفت      ،ابراين بن
ـ      ةجدا از فرهنگ و واقعيت حاكم بر شخصيت آورند          سـخن در ايـن      ي متن برسي كـرد، ول

؛ ثانياً  )4): 53(نجم،  (» إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى    «: است كه اوالً متن قرآن خاستگاه بشري ندارد       
 پوششي است كـه فرهنـگ بـه عنـوان           ة زيرا زبان به منزل    نيستند؛زوماً يكي   زبان و فرهنگ ل   

. ابـد ي  ياصوالً فرهنگ هر قومي، به دو صـورت نمـود مـ           . گيرد  محتوا در ظرف آن جاي مي     
شـود،   وقتي مكتوب مـي .  در شكل متن مكتوب ييكي در شكل رفتارهاي اجتماعي و ديگر      

.  اسـت  يمبتن  بر فرهنگ آن قوم    نيزمتن زباني   گردد، و ايجاد      در قالب زبان آن قوم ظاهر مي      
 .آيد بنابراين، زبان عين فرهنگ نيست، بلكه پوششي براي ارائه محتوا به شمار مي

 دستگاه واژگاني عربي را به كار گرفت و و از يـك سـو، بـا گـسترش معنـايي در                      قرآن
تگاه، بـر   واژگان كاربردي آن زبان و از سوي ديگر، با ريختن فرهنـگ جديـدي در آن دسـ                 

در واقع، درست اسـت كـه دسـتگاه واژگـاني           .  نهاد ريهاي ديگر تأث    فرهنگ عربي و فرهنگ   
ـ         عرب »اتتصور«قرآن عربي است و از بسياري         ة اوالً در حـوز    يها استفاده كرده اسـت، ول

 زياي بخشيده؛ ثانياً به تاسيس تصورات جديدي ن    معناشناختي به آن تصورات معناي گسترده     
 تصديقات و تشريعات تازه آفريد و محتواي خـود را كـه بـه اعـراب                 ياري بس پرداخت ثالثاً 

هـاي قـرآن،        هر چند بيشتر مثال     رو،  نياز ا . اختصاص ندارد، در اين دستگاه زباني جاي داد       
هاي عصر نزول قابل فهم است و به تعبير ابن خلـدون قـرآن بـه زبـان عربـي و               براي عرب 

فهميدنـد   ها، همگي آن را مي آمده است، در نتيجه عربمبتني بر اسلوب بالغت عربي فرود      
 ايـن بـه     يول) 438ص: 1408ابن خلدون،   (يافتند    و معناي مفردات و تركيبات آن را در مي        

أَفَلَـا ينْظُـرُونَ إِلَـى      «: فرمايـد    مثال،  آنجا كه مي     يبرا. معناي عربي بودن فرهنگ قرآن نيست     
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  خُلِقَت ف17): 88(غاشـيه   (» نگرند كه چگونه آفريده شـده اسـت          نمي ؛ آيا به شتر   الْإِبِلِ كَي( ،
 است، توجه دادن آدميان     يفرهنگ حاكم بر اين آيه كه بر ساختار زبان عربي ابالغ شده مبتن            

از . ها نيز هست     انديشه در آفرينش موجودات از جمله شتر است كه مورد شناخت عرب            به
 با فرهنگ حاكم بر عصر نزول مغاير        ديكه شا  در اينجا محتوا و فرهنگ توحيدگرايي        رو،  نيا
 . در دستگاه زبان عربي جاي گرفته است.شدبا

 از سنخ كالم بودن قرآن و استفاده از دستگاه واژگاني عصر نزول سبب شده اسـت كـه                  
هـا در فهـم آن ابهـام           باشد و اگر جايي هم عـرب       ابهام يب  محتواي اين متن براي قوم پيامبر       

. زدود ي و ايشان ابهام در معنا را بـا توضـيح خـود برايـشان مـ                دنديپرس ي م داشتند، از پيامبر  
كند كه مراد قرآن همـان معنـايي اسـت كـه از الفـاظ آن فهميـده                    عالمه طباطبايي تأكيد مي   

 : نويسد وي مي. شود؛ چون در قالب كالم بشري جاي گرفته است مي
معمولي، مراد خود از معنا را هاي   مجيد كه از سنخ كالم است و مانند ساير كالمقرآن

كند و هرگز در داللت خود گنگ نيست و از خارج نيز دليلي وجود ندارد كه  كشف مي
. شود اش فهميده مي بگوييم مراد تحت اللفظي قرآن جز اين است كه از لفظ عربي

 )18ص: 1376طباطبايي، (

شده بود، در اين     قرآن همچون زبان، در وادي فرهنگ هم مطابق فرهنگ عربي نازل             اگر
 يمندي از معارف بلند قرآن، كامالً بر آشنايي با فرهنگ عرب عصر نـزول مبتنـ    صورت بهره 

يـابي بـه معنـاي        بود و جز از طريق كاوش در فرهنگ آن عـصر، راه ديگـري بـراي دسـت                 
 همين انطباق نداشتن معارف قـرآن بـر فرهنـگ عربـي،             اماهاي قرآني وجود نداشت،       گزاره

 كه براي فهم معارف قرآن، از سازوكار قاعد داللي اسـتفاده شـود و گـاهي           سبب شده است  
 از طريـق ترجمـه مـتن        يحتي آشنايي اوليه با فرهنگ عربي نيز ضروري ننمايد، بلكـه حتـ            

 . توان به سطحي از فهم معارف آن دست يافت مي
يان قـرآن    م ي معنا نيست كه هيچ نسبت     ني تأثيرناپذيري متن قرآن از فرهنگ عربي بد       البته

 آشنايي خواننـدة مـتن قـرآن بـا فرهنـگ و ادبيـات               رو،  ني از ا  .و فرهنگ عربي وجود ندارد    
تواند به او كمك كند تا معنا را بهتـر            عرب، سهم بسزايي در فهم بهتر معناي متن دارد و مي          

 نيـست و    ي در اين است كه متن قرآن كامالً بـر فرهنـگ عربـي مبتنـ               خنهمه س . درك كند 
 . زبان با نسبت آن با فرهنگ يكي نيست و خاستگاه متن قرآن، فرهنگ عربي نيستنسبت متن با

 :نويسد  محمدهادي معرفت در اثبات تأثيرناپذيري قرآن از فرهنگ عصر نزول مياستاد
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اند قوانين اسالم از جمله مسئله طالق را متأثر از   از نويسندگان معاصر كوشيدهبرخي
 .هاي زمان معرفي كنند و نه از احكام تاسيسي سنتفرهنگ زمان و از احكام امضايي 

 به سطح فرهنگي آن ييآيا اسالم در احكام نخستين خود، حتي به صورت جز: پرسيم  ميما
زمان تنزل كرده و خواسته است با مقتضيات زمان همراه باشد تا در نتيجه با تغيير زمان، 

اسالم، . رآن آمده چنين نيستندبه ويژه قوانيني كه با صراحت در ق! تكامل يابد؟ هرگز
هاي جاهلي رايج در آن روزگار را كنار نهد و لباس   سنتة همتافرهنگ جديدي آورد 

حالل محمد تا روز قيامت حالل و حرام او تا روز قيامت حرام است . جاودانگي بپوشد
ياسي مگر در مواردي كه حكم از تدابير س). 119 و 58، ص1كليني، ج: اشاره به روايتي از(

 طبق اوضاع كشور خودشان كشورداريفقط در مسائل سياست و . همان وقت بوده باشد
 )40 ص:1382معرفت، . (عمل كرده است

 مهمي كه در مبتني كردن متن قـرآن بـه فرهنـگ عربـي قابـل تأمـل اسـت، اينكـه                       نكته
كلـي  شود كه غبار تـاريخ بـه          اند و گاه مي     ها در گذر زمان دستخوش تغيير و تحول         فرهنگ

حال اگر قرآن را متأثر از فرهنگ عربي بدانيم، در واقع    . سپارد  ها را به دست فراموشي مي      آن
اگر چنين باشد، فهم معناي برخي      . ايم   فرهنگ عربي وابسته كرده    فهمفهم معناي قرآن را به      

 فرهنگي كه اين گونـه آيـات بـر آن           رايآيات براي هميشه غير قابل دسترسي خواهد شد؛ ز        
 . برود و به دست فراموشي سپرده شودانيبسا در گذر زمان از م است، چهمبتني 

 وابسته كردن متن غيربشري قرآن بـه فرهنـگ عربـي، بـه منفعـل بـودن خداونـد         اصوالً
انجامد كه ذات مقدسش از هرگونه انفعالي مبراست؛ به ويژه كه اين متن، پيـامي جهـاني        مي

يعني تمام مـرم در همـه       » ناس« نيستند، بلكه    دارد و مخاطبانش تنها مردم عرب عصر نزول       
كنـد و تكـون     كه بر تاريخي بودن متن قرآن تأكيـد مـي         روشدكتر س . هاست  عصرها و نسل  

 : نويسد  ميد،يجو يمتن را در داد و ستدهاي فرهنگ عربي و با بازيگري اعراب م
پيام، در پاسخ شد و در عين حفظ روح   تدريجا و در تناسب با بازيگري مردم نازل ميقرآن

گرفت؛ يعني حوادث روزگار در تكوين دين اسالم سهم داشتند و اگر  به حوادث شكل مي
با تكون تدريجي ) در عين حفظ پيام اصلي خود(داد، چه بسا اسالم  حوادث ديگري رخ مي

شد و ما با الگوي ديگري و جامعه ديگري كه به دست پيامبر ساخته  رو مي ديگري روبه
كرد، كسي تهمتي به همسر پيامبر  آمد و از پيامبر سؤالي مي كسي مي.. .  بوديمشد مواجه مي
كردند، نصرانيان كار ديگري،  افروخت، يهوديان كاري مي زد، كسي آتش جنگي برمي مي

اگر . شد  اينها در قرآن و در سخنان پيامبر منعكس مي .... زدند و تهمت جنون به پيامبر مي



 

 

ول
 نز
صر

گ ع
رهن

و ف
آن 

قر
 /

ش
ب تا

طال
يد 

مج
بدال

ع
  

91  

ها و  باريد، الجرم مواجهه رد و حوادث بيشتري بر سر او ميك پيامبر عمر بيشتري مي
توانست بسي بيشتر از  شد و اين است معني آنكه قرآن مي هاي ايشان هم بيشتر مي مقابله

 ) 20ص: 1378سروش، . (اين باشد كه هست

 : نويسد  نظر خويش ميني در توضيح اايشان
ها و رخدادهايي كه ذكرشان در قرآن  ها و داستان  از عرضيات ديني است، جميع پرسشنيز

ها،  ها، نفاق ورزيدن ها، ايمان آوردن ها، دشمني ها، اعتراض و سنت رفته است؛ از قبيل جنگ
ها، پرسش از اهله، ذوالقرنين، ساعت، روح، قتال در ماه حرام،  ها و طعن ها و شكايت تهمت

قرآن د، الجرم داستانشان در رفتند و عواقب ديگري داشتن  به نحو ديگري پيش ميراگ. ... 
 )67 ص:همان. (آمد به نحو ديگري مي

توانـست    خواند و بر اين باور است كـه مـي            آنچه ايشان را به عنوان عرضيات ديني مي       
 حجم قرآن را بيـشتر كنـد و يـا در قـرآن              يگونة ديگري باشد و قرآن را تغيير دهد و حت           به

 كـه خداونـد در برابـر        انجامـد  ي م يرفتني ناپذ ةتيجنيايد و باز هم قرآن، قرآن باشد، به اين ن         
 معنا كه محتواي قـرآن مبتنـي بـر فرهنـگ آن قـوم               ني منفعل است؛ بد   امبررفتارهاي قوم پي  

گوينـد؛ يعنـي اگـر        است؛ حال آنكه مسئله درست بر عكس آن چيزي است كه ايـشان مـي              
افزود و به پيامبر عمر       ميكرد كه احكام بيشتري را نازل كند، بر حجم قرآن             خداوند اراده مي  

اگـر  . شـد   كرد، بر حجم قرآن افزوده مي        بيشتري مي  عمرداد؛ نه اينكه اگر پيامبر        بيشتري مي 
 متن رايشد، نه بر حجم قرآن؛ ز  افزوده مييكرد، بر حجم حديث نبو پيامبر عمر بيشتري مي

ليدي اين اسـت كـه   دليل ما بر اين سخن ك .  است؛ نه عمر پيامبر    يقرآن بر علم خداوند مبتن    
گـوي     بفرسـتد كـه بـراي هميـشه پاسـخ          روخداوند اراده كرده است متني بر پيامبر اسالم ف        

بايست متناسب با نيازهاي فطري انسان        بنابراين، محتواي متن مي   . نيازهاي اساسي بشر باشد   
 ريپـذ   طبـاق هايي كه در فرهنگ و آداب و رسوم دارند، ان           نازل شود تا بر تمام جوامع با همه اختالف        

  :فرمايد قرآن كريم مي.  باشديبتن خاص ميهاي قوم ها و درخواست باشد، نه اينكه بر پرسش
وما يأْتِيهِم مِنْ ذِكْرٍ مِنْ الرَّحمانِ ؛ إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ علَيهِم مِنْ السماءِ آيةً فَظَلَّت أَعنَاقُهم لَها خَاضِعِينَ

 )5 و 4 ):26(شعراء( .انُوا عنْه معرِضِينَمحدثٍ إِلَّا كَ
هايشان خاضع  آوريم تا در برابر آن، گردن اي از آسمان بر آنان فرود مي  بخواهيم معجزهاگر

گردد و هيچ تذكر جديدي از سوي خداي رحمان بر ايشان نيامد؛ جز اينكه همواره از آن 
 . تافتند روي بر مي

ـ    اي كه در قرآن آ       اين گونه  آيات هـاي اعـراب و يـا حتـي            درخواسـت  يمده است، در پ
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شـد و نـشان دهنـده ايـن امـر اسـت كـه آيـات قـرآن مبتنـي بـر                         شخص پيامبر نـازل مـي     
 . استيهاي قوم يا پيامبر نازل نشده است، بلكه بر علم و اراده الهي مبتن درخواست

ـ          ،حوادث، اصالت در علت نزول ندارند      واقع،   در زول  بلكـه بـسترهاي مناسـبي بـراي ن
 . آيند احكام الهي به شمار مي

. نمايـد، تفكيـك حادثـه از حكـم اسـت             در مواجهه با اين گونه آيات ضروري مي        آنچه
اي در عالم خـارج رخ داده اسـت كـه قـرآن بـه بيـان آن حادثـه                      اي يا واقعه    درواقع، حادثه 
ن حادثـه   توانـست آ     وقوع آن واقعه يا حادثه ذاتي قرآن نيست و مي          گمان يب. پرداخته است 

اما قرآن از بيان اين رخدادها      .  يا به گونه ديگري واقع شود      ودخارجي واقع شود يا واقع نش     
ها هدفي دارد كه بيان يك حكم اجتماعي يا دستور اخالقي يا تبيين يك واقعيـت                  و پرسش 

هرگـز حكـم اجتمـاعي يـا        . ها را در ضمن اين آيات بيان كرده اسـت          اعتقادي است كه آن   
 سبحان انفعال راه ندارد، بلكه ايـن        وند در خدا  رايعتقادي قرآن عرضي نيست؛ ز    اخالقي يا ا  

 .اند تا پروردگار عالم به تبيين يك حكم ثابت ديني بپردازد رخدادها بستري شده
ـ     ستي ناشا نتيجه  انديـشة تأثيرپـذيري قـرآن از فرهنـگ عـصر نـزول              ي ديگري كه در پ

 اديان الهي و نفي روح مشترك و حاكم بر          شود، آن است كه به تفاوت ذاتي ميان         حاصل مي 
 متـون دينـي كهـن و        ة حال آنكه بررسي تاريخ پيامبران، مـشاهد       انجامد؛ يتمام اديان الهي م   

 اشتراك ذاتي اديان الهي است؛ زيرا تمـام پيـامبران،           گر  شانبررسي آيات و روايات همگي ن     
هـا   انـد و آن     افكن ساخته    ها طنين  گرايي را در سرزمين وجود انسان       پيام روح بخش توحيد و آخرت     

   :فرمايد  مي در سفارشي به فرزندش امام حسن  اميرمؤمنان. اند را از شرك و كفر باز داشته
سيدرضي، . (آمدند اگر پروردگارت شريكي داشت، رسوالن او به نزد تو مي. . .. پسرم
 ) 31نامه : 1369

 خبـر  مبران الهـي، از خـداي واحـدي       دهد كه تمام پيـا       نشان مي   بيان اميرمؤمنان    اين
گر و تدبيركننده نظام هستي است و هيچ پيامبري خارج از مسير توحيد          اند كه آفرينش    آورده

بنابراين، قالب زبان عربي، تنها پوشش معاني و معـارف مـتن قـرآن              .  نداشته است  يفراخوان
 رايـ شـش نيازمندنـد؛ ز    يابي به آن معاني، تنها به كنار زدن آن پو            براي دست  ؤمناناست كه م  

 ةگيرند و چون اين مسئله دربـار        ها براي انتقال معاني از دستگاه واژگاني زبان بهره مي           انسان
در عـين   . هر متني صادق است، خداوند سبحان نيز به عربي بودن زبان قـرآن تـصريح دارد               

 را اي اسـت كـه آن   هاي قرآني به گونه  بندي عبارت    و تركيب  اژگانحال، چينش حروف و و    
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 كـه در    كنـد  ي ارائـه مـ    يا  ژهيهاي و   پردازي  سازد و عبارت    از هر متن عربي ديگري ممتاز مي      
 معناهـايي كـه     گر،ي د ي از سو  .مانند است   يابي بي   رساني و حقيقت  فصاحت و بالغت و معنا    

اند، حقايق برتري هستند كه براي بـشر از راه ديگـري              در دستگاه واژگان عربي جاي گرفته     
تأثيرگـذاري فرهنـگ    «اين همان معناي اعجاز قرآن است كه اگـر بـه            . يستقابل دسترسي ن  
هاي اعجاز قرآن كه در طول تاريخ عالمـان و            قائل شويم، ناخواسته در جنبه    » عرب بر قرآن  

 براي ايـن مـتن الهـي،        رو،  ني ا از. ميا  اديبان بسياري را به شگفتي واداشته است، ترديد كرده        
هاي آن در تنگناهـاي فرهنـگ عـصر نـزول             اند و گزاره    ادهپوششي از فرهنگ عربي قرار ند     

تواند فهم خود را به فرهنگ        اين متن، پيامي به بلنداي تاريخ دارد و نمي        . جاي نگرفته است  
 خواهـد  انيـ مردم يك عصر وابسته كند؛ چه آداب و رسوم اقوام و ملل در گـذر زمـان از م           

 اگر متن قرآن بر فرهنگ      رو،  ني از هم  . به دست فراموشي سپرده خواهد شد      يآرام  رفت و به  
هاي فهـم معنـاي        رفتن برخي آداب و رسوم و فرهنگ عربي، راه         اني بود، با از م    يعربي مبتن 

 .گشت  مواجه مييناشدن هاي جدي و حل شد و فهم متن با خلل متن قرآن نيز بسته مي
 بـه فرهنـگ     دهد كه قرآن، نـه تنهـا مـتن خـود را              گذرا به تاريخ اسالم نشان مي      نگاهي

 ياي پرداخـت و تغييرهـا       سـابقه   سـازي بـي     جزيرة العرب وابسته نكرد كه خود به فرهنـگ        
اي كه بـا بـسياري از رفتارهـاي آن عـصر              گونه  اساسي در فرهنگ عصر نزول ايجاد كرد؛ به       

خواري، زنده به گور كـردن دختـران، ارتبـاط بـر              همچون تحقير زن، رواج فحشاء و شراب      
 بردن  انيمبارزه كرد و مسلمانان را به از م       . ... اي و قومي و      عصبيت قبيله  مبناي پيوند خوني،  

 فرهنگ سازي قرآن، سبب شد تـا هـم فرهنـگ            ةاين شيو . چنان آداب و رسومي فرا خواند     
اند، به شدت تحت تأثير فرهنگ  هايي كه مردم آن اسالم را پذيرفته   فرهنگ گريعربي و هم د   

 تأثيرپذيري، به بـستري جديـد در جهـت ايجـاد فرهنـگ و               قرآن قرار گيرند و در پرتو اين      
 .آداب و رسوم انساني دست يابند

 متن قرآن بدون نياز به آشنايي اساسي با فرهنگ عصر نزول و تنهـا بـا گـذر از                    ةخوانند
تواند در آيات دل انگيز و روح افزاي آن تفكر و تدبر كنـد و بـا فهـم                     قالب زبان عربي، مي   
 ايمان، راستي و    ةهاي حيات بخش آن، زندگي خويش را بر پاي           دستور معناي متن و عمل به    

 .درستي برپا كند تا به دستاورد مهم چنين حياتي برسد، كه همانا سعادت در دنيا و آخرت است
 در پاسخ به كساني     رو،  نياز ا . كند كه خاستگاه آيات علم خداوند است         تصريح مي  قرآن

 : فرمايد  و براي آن خاستگاه الهي قائل نبودند، ميدانستند كه قرآن را توليد بشري مي
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 ونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُممِنْ د تُمتَطَعنْ اسوا معاداتٍ وفْتَرَيرٍ مِثْلِهِ موشْرِ سقُلْ فَأْتُوا بِع قُولُونَ افْتَرَاهي أَم
 )14  و13 ):11(هود . (نزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِفَإِلَّم يستَجِيبوا لَكُم فَاعلَموا أَنَّما أُ ؛صادِقِينَ

گوييد، ده سوره  بگو اگر راست مي. اين قرآن را به دروغ توليد كرده است: گويند  مييا
اگر شما را . خواهيد فرا بخوانيد ساختگي مانند آن توليد نماييد و غير از خدا هركه را مي

  خداستاجابت نكردند، بدانيد كه آنچه نازل شده است به علم

 اين آيات كه از جمله آيات تحدي قـرآن اسـت، بـه صـراحت تأكيـد دارد كـه                     درواقع،
اي است كه فرهنگ و علوم بشري توانـايي آوردن مثـل آن را نـدارد؛                  محتواي قرآن به گونه   

زيرا خاستگاه آن نه فرهنگ عربي كه علم خداوندي است كه اراده كرده است پيام خـود را                  
 .ها برساند  به انسانيش خوةزيداز به واسطة رسول برگ
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 گيري نتيجه
 كريم چون بر پيامبر عرب نازل شده است، در قالب زبان عربي فرود آمد تا بـراي                  قرآن

امـا ايـن مـتن محـصول        . مخاطبان پيامبر قابل فهم باشد، بنابراين، زبان قرآن، عربـي اسـت           
 گـر يرهنـگ عربـي و د   آيـد، بلكـه ف      فرهنگ عربي نيست و وام دار آن فرهنگ به شمار نمي          

 خداونـد   يدليل اين امر آن است كه قـرآن از سـو          .  هستند آنيها وام دار فرهنگ قر      فرهنگ
سبحان نازل شده و هيچ بشري حتي شخص پيامبر تأثيري در شكل دهي آن ندارند و پيامبر                 

پايـان   به تـصريح قـرآن، خاسـتگاه ايـن مـتن علـم بـي              . تنها ابالغ كننده اين پيام الهي است      
 تأثير شـگرف بگـذارد و آن را از   عربي است و فرود آمده است تا اوال بر فرهنگ  يوندخدا

ها نيز اثر گـذارد و در جهـت تـشكيل جامعـه                فرهنگ گري سازد و ثانياً بر د     گرگوناساس د 
 شتريـ البته واژگان و مفاهيمي در قرآن به كـار رفتـه اسـت كـه ب    . ها ياري برساند   ديني به آن  

هـا اسـتفاده      از آن  مـره  روز يها  عصر نزول قابل فهم بود و در محاوره       هاي    ها براي عرب   آن
بردنـد،    ها در جامعه خود از آن بهره مـي          اما استفاده از برخي تصورهايي كه عرب      . كردند  مي

 باشـد، بلكـه بـسياري از        يبدان معنا نيست كه تصديقات قرآني هم بر باورهاي اعراب مبتن          
ايـن  . ها و رفتارهاي اجتماعي اعراب پرداخـت         انديشه هاي قرآن به مخالفت صريح با       آموزه

 . گذاريم مي» تأثيرناپذيري قرآن از فرهنگ عصر نزول«امر، همان چيزي است كه نام آن را 
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