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چکیده

یکی از مستشرقانی که در حوزه علوم قرآنی و تفسیر دارای مقاالت متعدد است ،آنـدرو رییـی ،
محقق مسیحی انگلیسی است که در یکی از مقاالت خود با عنوان «شتر یـا ریسـنان» بـه بررسـی
معنای واژه «الجنل» در آیه  04سوره اعراف پرداخته است .وی ضن نقل اقوال مختلف ،درنهایت
وجود دو قرائت مختلف « َج َنل :شتر نر» و « ُج َّنل :ریسنان ضخیم» از ای واژه را مطـر ننـوده و
قرائت دوم را ساختهوپرداخته مفسرانی میداند که از قرن سوم به بعد ،با هدف غلبه بـر بحـ هـای
کالمی و نیز ننایش برتری قرآن بر سایر کتابهای الهی ،آن را ساخته و به اب عباس نسبت دادهاند.
رییی ضن ای ادعا ،چندی پایه مهم اعتقادی مسلنانان نسبت به قرآن را نشانه گرفته اسـت ایـ
امر در آثار سایر مستشرقان نیز یافت میشود .چنی آثاری اگر به ورطه نقد درنیایند ،بیتردیـد آثـار
مخربی خواهند داشت که سست شدن پایههای اعتقادی مسلنان ،یکی از آنهاست .در ای مقالـه
سعی شد تا ضن بررسی واژه «جنل» و پیشینه قرائتهای مختلف آن ،نیز بررسی آثـار مفسـران و
لغویان متقدم ،ادعای رییی با روش تحلیلی و اوصافی و نیز بـا بـرونکـرد انتقـادی بررسـی شـود.
درنتیجه ،ریشه قرائات مختلف به عصر صحابه و تابعی بازگشته و آن ادعا مبنی بر سـاختگی بـودن
قرائت اب عباس و نیز سایر تبعات آن با ارائه ادله مربوطه ،باطل و رسـنیت قرائـت مشـهور َج َنـل،
انطباق آن با قرائت پیامبر و وجود وجه شبه اقوی برای آن ثابت شد.
واژگان کلیدی :قرآن ،آندرو رییی  ،جنل ،ریسنان ،سم الخیاط ،شتر ،تشبیه ،قرائت ،مبالغه.
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ی
یکی از پدیدههای مهاجم اسالم در سـدههـای اخیـر ،ههـور خاورشناسـان عنـدتا مسـیحی و
یهودی است که تحت عنوان مستشرق و با طر مسائلی پیرامون اسالم و قرآن ،با انگیزهای تبشیری
و سیاسی ،انتقاداتی ناروا و بدون استدالل به اسالم و قرآن وارد میکنند (جانیپور ،بررسی پیشینه و
انگیــزههــای مستشــرقان از پــرداخت بــه موضـوع اخــتالف قرائــات قرآنــی 9917 ،ش .)6 :کنتــر
ی
مستشرقی را میتوان یافت که صرفا به دلیل انگیزه آ کادمیک و بدون اغراض تبشیری ،بـه مطالعـات
قرآنی روی آورده باشد (هنان).
ازآنجاکه ههور مستشرقان در قرن  91میالدی بوده (هنان )7:که جنـ هـای فـراوان تـاریخی
فیمابی مسلنانان و غیر آنها ،رو به اتنام میرفته است میتوان نتیجـه گرفـت ،شـیوه مستشـرقان
پسازاینکه از شکست نظامی مسلنانان ناامید شدند ،ای بوده است که مبانی نظری و اعتقادی آنان
را سست و بیپایه جلوه دهند .یکی از مهمتری مستشرقان دوره معاصر ،آندرو رییی اسـت کـه در
 9194میالدی در شهر لندن متولد شده و مدت  66سال نیز زندگی کرده است .وی در طـول عنـر
خود حدود  9444مقاله و نوشته علنی از خود بهجای گذاشته که اکثر قریب بهاتفاق آنهـا پیرامـون
اسالم بوده است (زمانی ،مستشرقان و قرآن 9919 ،ش )77 :ضن آن در قالب هاهری علنـی و
منطقی ،پایههای اعتقادی مسلنانان را نشانه گرفته است.

ََّ ََّ
[]9
یکی از ای مقاالت رییی  ،مقالهای است که با عنوان «شتر یا ریسنان» پیرامـون آیـه إِن ِ
الی َن
ْ
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كذبُوا بِآیات ِنا واستكَبوا عنها َل تفتح لهم أبواب السماءِ وَل یدخلون اْلنة ح ى
اط
ت یلِج
اْلمل ِف س مِ َّ ا ِی ِ
َو َك َىذل َِك ََنْ ی ال ْ ُم ْج ِ َ
ی( اعـراف« )04/در حقیقـت کسـانی کـه آیـات مـا را درو شـنردند و از
ِ ِ
ِ

[پذیرفت ] آنها تکبر ورزیدند ،درهای آسنان را برایشان ننیگشایند و در بهشت درننیآیند ،مگر آنکـه

شتر در سوراخ سوزن داخل شود و بدی سان بزهکاران را کیفـر مـیدهـیم ».نوشـته و در آن بـه معنـای
دوگانه واژه «جنل» برخاسته از دو قرائت « َج َمل » به معنـای «شلر » و « ُج َّمل » بـه معنـای «ریسـنان
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ضخیم کشتی» پرداخته که قرائت اول ـ قرائت مشهور ـ از اب مسعود و قرائت شاذ دوم ،از ابـ عبـاس
روایت شده است (اندرو رییی  ،زبان قرآن تفسیر قرآن ،مجنوعه مقاالت قرآنپژوهی.)990-949 :
هرچند معنای اصلی آیه ،محال بودن ورود مجرمان و درو گویان به بهشت است و ای مفهـوم
با هردو قرائت سازگار است و اختالف در خوانش کلنه جنل ،باع تغییر معنای آیه ننیشود ،ولی
رییی ضن طر نظرات مختلف اندیشنندان مسلنان و غیر مسلنان ،بهطور غیرمستقیم پایههـای
دیگری از مبانی قرآنی را زیر سؤال برده که ای مقاله به بررسی و نقد آن پرداخته است.

آثار رییی هرچند توسط برخی از اندیشنندان حوزه علوم اسالمی مورد نقـد قـرار گرفتـه ،ولـی
مقاله «شتر یا ریسنان» او تاکنون از ورطه انتقاد به دور بوده است .در ای نوشتار و بـرای ایـ امـر،
ْ
ْ ُ
ابتدا مفردات عبارت « َح ََّر ٰى ی ِل َج ال َج َم ِفى َس ِ َّم ال ِخیل ِاط» با محوریت کلنه جنل ـ که کلنـه کلیـدی
بح است ـ بررسی شده ،سیس نظر رییی تبیـی مـیشـود .در پایـان نیـز ادعاهـا و اشـارات وی
یکیک مورد نقد قرار خواهند گرفت.
 .2تبیین مفردات
2ـ .1جمل

تحلیل انتقادی مقاله «شتر یا ر یسمان» نوشته اندرو ر یپین

کلنه جنل ،کلنه کلیدی بح است .لغتشناسان برای ماده «جمل» بـا قرائـات مختلـف ،دو
معنای عنده ذکر کردهاند یکی شتر نر یا بچه شتر ـ در خوانش َج َنل ـ و دیگری ریسنان ضـخیم و
محکم ـ در خوانش ُج َّنل ـ اعم از ریسـنان کشـتی یـا مجنوعـهای از ریسـنانهـای بههمپیچیـده
(خلیل ،العی  ،بیتا .)909-909 /6 :اب فارس (م  919ق) اساس ماده جمل را بزرگ بـودن جثـه و
خلقت برشنرده و وجهتسنیه « َج َنل :شتر» و « ُج َّنل :ریسنان ضخیم» را نیز از هنی روی دانسـته
َ ْ ُ َّ ُ َ ْ غ َ غ َ ُ َ ْ َ
َ
َ ُ ُ َْ ُ َ ْ ُ
َ َْ
لن َهلذا
ون ال َج َم ِم ْن َهذا؛ ِل ِعظ ِلم َل ِِل ِ ؛ و الجمل حْل ل ِللیظ وهلو ِم
و گفته است« :و یجوز أن یك
َ ً
أیضا( ».اب فارس ،مقاییس اللغة 9911 ،ق .)079 /9 :هردو معنای شتر ـ اعم از شتر نر و بچه شتر
ـ و ریسنان ضخیم ـ اعم از ریسنان کشتی و مجنوعه ریسنانها ـ هنچنی  ،ذیل واژه «الجم » در
آیه مورد بح (اعراف )04/مطر شدهاند هرچند قرائت مشهور و معتبر ،هنان قرائـت َج َنـل بـه
معنای شتر است چنانچه در ادامه تبیی میشود.
بهعنوان ننونه ،فراء (م  747ق) آشکارا معنای اول را اختیار ننوده ،سیس معنای دوم را تنها نقل
کرده و به اب عباس نسبت میدهد ( ّ
الفراء ،معانی القرآن ،بیتا .)971 /9 :اب خالویه (م  974ق) و
اب جنی (م  917ق) اما انواع دیگر قرائات َج َنل را از اب عباس و دیگران ای گونه آوردهاندُ :ج َّنل،
َ ّ
ُج َنلُ ،جنلُ ،ج ُنل و َجنل (اب خالو یـه ،مختصـر فـی شـواذ القـرآن 9074 ،ق 09 :ابـ جنـی،
النحتسب 9074 ،ق .)701 /9 :زمخشری (م  997ق) که هم زبـانشـناس و ادیـب اسـت و هـم
مفسر ،پس از نقل تنام وجوه مختلف خوانش برای واژه جنـل ،معنـای ریسـنان را بـه ابـ عبـاس
ً
نسبت داده و درباره آن از اب عباس روایت کرده کهَّ « :إن الل أحسن تشلْیها ملن أن یشلْ االجمل
یعنى أن الحْ مناسب للخیط الذی یسلك فى سم اإلا ة و الْعی ال یناسلْ » و معنای شتر نر را نیز به
اب مسعود نسبت داده و ضن پذیرش ای معنـا ،گویـا معنـای ریسـنان ضـخیم را رد کـرده اسـت
(زمخشری ،الکشاف ع حقائق غوامض التنز یـل 9714 ،ق919 /8 :ــ .)917طبـری (م  991ق)
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نیز ،باوجود نقل معانی مختلف و نسبت دادن معنای ریسنان به اب عباس ،معنای شتر نر یـا مطلـق
شتر را پذیرفته است (طبری ،جامع البیان ع تأو یل آی القرآن 9788 ،ق 782 /98 :ـ  .)797قـول
اب عباس مبنی بر قرائت ُج َّنل ،به معنای ریسنان ضخیم کشتی ،پیشینهای دارد که به برخی از قدما
مانند سفیان ثوری (م  969ق) میرسد (سفیان ثوری ،تفسیر الثـوری 9719 ،ق .)998 :البتـه قـول
مشهور هنی عصر نیز هنان قرائت َج َنل و معنای شتر بوده چنانکه از مقاتل ب سـلینان (م 951
ق) تنها هنی معنا نقل شده است (مقاتل ب سلینان ،تفسیر مقاتل 9789 ،ق.)94 /8 :
به نظر میرسد ،برخی از مفسران مانند واحدی (م  762ق) که تنها معنای شتر را ذکر کردهانـد
(واحدی ،التفسیر البسیط 9791 ،ق ،)982 /1 :به اقوال هنی گروه مبنی بر صحت قرائـت َج َنـل
اعتناد کرده باشند .اب عطیه (م  579ق) ضن نقل قرائات مختلف ،قرائت َج َنل به معنـای شـتر را
مورد قبول جنهور دانشنندان دانسته است (اب عطیه ،النحرر الوجیز 9788 ،ق .)711 /8 :راغـب
(م  518ق) .گویا در آیه مورد بح  ،تنها معنای شتر را اختیار کرده چراکه آیه مـذکور را ننونـهای
برای استعنال معنای شتر آورده و بـرای آن صـحبتی از ریسـنان بـه میـان نیـاورده اسـت (راغـب،
النفردات فی غریب القرآن 9798 ،ق .)984 :البته باید دانست وزن علنی نظرات تفسیری راغب ـ
نه آرای لغوی و ادبی او که اعتبار قول لغوی دارند ـ بهاندازه قبلیها نیست چراکه محققـان او را نـه
مفسر و بلکه لغتشناس میدانند.
طبرسی (م  907ق) نیز قرائات مختلف را بهعنـوان قرائـت شـاذ در بخـش «اللغل » آورده و در
بخش «المعنلى» که اصل مباح تفسیری اوست ،هنان معنای شتر را اختیار کرده است (طبرسی،
مجنعالبیان 9077 ،ق .)914 /0:فخر رازی (م  646ق) نیز معنای شتر را بر اساس قرائت َج َنـل،
مشهور میداند ،هرچند سایر قرائات را نیز ذکر کرده اسـت (فخـر رازی ،تفسـیر الکبیـر 9074 ،ق:
ی
 .)709-704 /90در اقوال مفسران متأخر هر دو معنا دیده میشود ،ولی غالبـا ـ ماننـد متقـدمی ـ
معنای شتر را مناسبتر میدانند هرچند هستند افرادی که معنای ریسنان را تـرجی دهنـد ،ماننـد
قرشی (معاصر) که معتقد است ،اگر آیه شریفه معنای شتر را اراده کرده بود ،تخصیصی بر شـتر نـر
 05ننیزد چراکه در جثه آنان تفاوتی نیست (قرشی ،قاموس قرآن 9958 ،ش .)59 /8 :رشیدرضـا (م
 9957ق) نیز ،ابتدا معنای شتر را ذکر کرده و برای آن نقلهایی از ابـ مسـعود (جنـل :شـتر نـر) و
حس بصری (جنل :بچه شتر) آورده است سیس گفته ای دو نفر معنای شتر ـ اعـم از شـتر نـر و
بچه شتر ـ را در پاسخ به سؤال افرادی گفته است که معنای شتر را بعیـد دانسـته و بـی آن و معنـای
ریسنان تشکیک میکردند (رشیدرضا ،الننار 9797 ،ق948 /2 :ـ )949به نظر میرسد تشکیک

سؤالکنندگان از صحابه ،هنان تشکیک قرشی یا مانند آن باشد .اگر عبارت رشیدرضا ـ که در آثـار
متقدمی نیز موجود است ـ را بیذیریم ،باید گفـت در زمـان صـحابه و تـابعی نیـز ایـ دو معنـای
برخاسته از دو گونه قرائت َج َنل و ُج َّنل ،مطر بوده است .آنچـه اکثـر قریـب بـهاتفاق مفسـران از
متقدی تا متأخری بر آن اتفاقنظر دارند ،ای است که جنله مذکور در آیه مورد بح  ،محال بودن
ورود مجرمان به بهشت را میرساند چه برای جنل با توجه بـه قرائـات مختلـف آن ،معنـای شـتر
اختیار شود و چه ریسنان ضخیم.
2ـ .2سم الخیاط

 .3دیدگاه اندرو ریپین پیرامون «جمل»

اندرو رییی ( )Andrew Rippinاز مستشرقان به نام دنیـا و اسـتاد مطالعـات اسـالمی دانشـگاه
ویکتوریاست که در  7496میالدی از دنیا رفت .اساس تحقیقات و پژوهشهـای او نیـز مطالعـات
قرآنی و تفسیری بوده ،چنانچه پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و دکترایش نیز در هنی زمینه بوده
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سم الخیاط در فارسی به معنای سوراخ سـوزن اسـت (اسـناعیل حقـی ،رو البیـان 9049 ،ق/9 :
 )969چنانچه لغویان سم ـ به فت یا ضم سی ـ را به منفذ یا سوراخ معنا کردهاند (خلیل ،العـی  ،بـیتـا:
 746 /7اب فارس ،مقاییس اللغة 9911 ،ق 67 /9 :راغب ،النفـردات فـی غریـب القـرآن 9798 ،ق:
 )997و ِخیاط را به سوزن (خلیل ،العی  ،بیتا 719 /0 :راغب ،النفـردات فـی غریـب القـرآن9798 ،
َ
ق 790 :اب منظور ،لسان العرب 9090 ،ق .)717 /7 :وجه تسنیه خ ّیاط نیز ای است که با سـوزن کـار
میکند (خلیل ،العی  ،بیتا .)719 /0 :بی مفسران متقدم -و بالتبع آنها ،مفسران متـأخر -نیـز اختالفـی
در معنای «سم الخیاط» نبوده و اکثریت آن را به معنای سوراخ سوزن -ثقب اإلبرة -میداننـد (مقاتـل بـ
سـلینان ،تفســیر مقاتـل 9079 ،ق 97 /7 :ســفیان ثــوری ،تفسـیر الثــوری 9049 ،ق 997 :طبرســی،
مجنعالبیان 9077 ،ق 914 /0 :زمخشری ،الکشاف ع حقائق غوامض التنزیـل 9047 ،ق940 /7 :
ابوالفتو رازی ،روض الجنان 9979 ،ش 917 /7 :اب عطیة ،النحرر الوجیز 044 /7 :میبدی ،کشـف
األسرار 9969 ،ش 649- 910 /9 :فخر رازی ،تفسیر الکبیر 9074 ،ق.)704 /90 :
فراء (م  747ق) قرائت دیگری از خیاط در قالب اسم آلت «م َ
خیط» ارائه و آن را به عبدالله بـ
ِ
ِ
مسعود نسبت داده است سیس معنای هر دو قرائت را یکی دانسته ،چنانکه إزار و ِمئـزرِ ،لحـاف و
ِملحفِ ،قناع و ِمقنعِ ،قرام و ِمقرم در معنا یکی هستند (الفراء ،معانی القرآن ،بیتا .)971 /9 :اکثـر
مفسران پس از فراء نیز قول او را نقل کرده و پذیرفتهاند ،هرچند معنای شاذ دیگری برای آن در زبـان
در کوچک» است که نام محلی در بیت النقدس بوده.
آرامی گفتهاند و آن « ِ
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است .او بهجز پایاننامههای مذکور ،مقاالتی چند در قرآنپژوهی داشته و با برخی دانـشنامـههای
جهانی قرآنی نیز هنکاری کرده است .ولی ازآنجاکه خود ،یک مسیحی بوده و از تبار مستشرقان به
شنار میرود ،در آرا و نظریات خود ،آشکارا مواضع سایر مستشرقان را اتخاذ ننوده و در قالب یـک
گفتنان علنی و پژوهشی ،در پی ایجاد شبهه و ورود اشکال به باورهای اسالمی است .ردپـای ایـ
موضع رییی  ،در تنامی آثار وی بهوضو ننایان است ،ازجنله مقالهای که پیرامون آیه چهلم سوره
مبارکه اعراف با نام «شتر یا ریسنان» نوشته است .رییی در ای مقاله سعی کرده تا اقـوال برخـی از
دانشنندان علوم ادبی و تفسیری قرآن کریم در سدههای مختلف را ذکـر کـرده و ضـن آن ،موضـع
خود را اعالم نناید .در ادامه با تبیی جنله مورد بح در آیه  04سوره اعراف ،شـبهات پیرامـون آن
رفع میشود ،ولی در ای بخش تنها نظرات اندرو رییی و شبهات وارده از سوی او در خصوص واژه
«جنل» در آیه مذکور مطر میشود.
َ
َ
رییی در مقاله «شتر یا ریسنان» بر ای عقیده است که قرائت واژه «جنل» بهصورت «جنل»،
به معنای «شتر» بوده و مسلنانان بعدها برای اینکه رابطـه بهتـری بـی «جنـل» و «سـم الخیـاط»
برقرار کنند ،قرائت دیگری بهصورت « ُج َّنل» به معنای «ریسنان ضخیم» را از سوی خود سـاخته و
اسنادی غیرقابلاعتناد برایش دستوپا کردهاند .او انگیزه مسلنانان در ایجاد ایـ قرائـت را وجـود
عبارتی مشابه با آیه مورد بح میداند که در انجیـل آمـده و مفسـران مسـیحی از پـیش از اسـالم،
برداشتی دوگانه نسبت به آن داشته اند .عبارت ای آیات ایـ اسـت کـه :عبـور کـاملوس از سـوراخ
سوزن ،آسانتر از راهیابی شخص ثروتنند به پادشاهی خداست (متی  70 ،91مرقس  79 ،94و
لوقا  .)79 ،97برای واژه کاملوس ) )kamlosدر ای آیات دو معنای شتر و ریسـنان ضـخیم کشـتی
ارائه شده است .او سیس ای تفسیر مسیحیان را انگیزهای برای مسلنانان دانسته که قرائتـی دیگـر از
َج َنل را ارائه داده و آن را تحت عنوان ُج َّنل (ریسنان کشتی یا مجنوعهای از ریسنانها) به افـرادی
چون اب عباس نسبت دهند.
مت ادعای رییی ای گونه است« :مفسران و متکلنان مسلنان در برخورد با تفسیری مسیحی از
ی
کاملوس را مطر میکرد  ،...ازآنجاکـه دائنـا درصـدد
 05آیات [ ...انجیل] که برداشتی دوگانه از واژه ِ
یافت هر تفسیر و برداشت منکنی برای آیات قرآن بودند تا برتری آن را بر سایر کتابهـای آسـنانی
اثبات کنند ،به یگانه ابزار منک در آن زمان ـ اختالف قرائات ـ متوسل شدهاند یعنی به تعدد تلفظ
اب جمل شاخ و برگ دادهاند .بعید نیست که تنام اختالف قرائـات از
و تبیی لغوی از صورت بیاعر ِ
واژه جنل در ای آیه را تالشهایی برای تحقـق هنـی امـر بـه شـنار آوریـم تـا ِاعـراب و تلفـظ،

تحلیل انتقادی مقاله «شتر یا ر یسمان» نوشته اندرو ر یپین

جایگز ینی برای کلنه جنل پدید آید که بتواند محنلی برای معنای «ریسنان» باشد .ای امر محـل
ی
شک و تأمل بسیار است که انتساب چنی معنایی به جنل ،سابقه و مبنای کهنی داشته باشد .کـامال
بدیهی است که در آن عصر ،هیچ معنای بدیل دیگری را برای واژه متداولی چون جنل ننیتوانستند
بتراشند ازای رو ،ایشان مجبور به استفاده از خوانشهای دیگر بهعنوان ابزاری برای تفسـیر بودنـد.
بعید نیست برای اعتباربخشی تاریخی و ایجاد مبنای علنی ،فهرستی از نام قائالن و راو یـان متعـدد
را به هر یک از ای قرائات منضم کردهانـد» (رییـی  ،شـتر یـا ریسـنان ،زبـان قـرآن تفسـیر قـرآن:
914ـ.)912
او با بیان اینکه در قرون ابتدایی ههور قرآن ،افرادی چون فراء ،اشـارهای مختصـر بـه اخـتالف
قرائت َج َنل و ُج َّنل ننودهاند و سیس از زمان طبری به بعـد بـوده کـه بـه اختالفـات قرائـت توجـه
ّ
فراوانی داشتهاند و نیز در آینده اختالفات قرائت را مسلم دانسته و قرآن را طبق آنها تفسیر کردهاند،
معتقد است ،ای قرائات مختلف در فاصله زمانی فراء تا طبری شکل گرفته و فاقد اصـالت هسـتند
(هنان940 :ـ.)946
صرفنظر از اختالف قرائت ،رییی با استناد به روایتی که زمخشری از اب عباس آورده و در آن،
ی
اب عباس وجود تشبیه در ای آیه را متذکر شده ،معتقد است ،در زمان ابـ عبـاس اصـال تشـبیه بـه
معنای امروزی وجود نداشته و بلکه مبانی آن در قرون متأخر شکل گرفتـه اسـت ازایـ رو ،اسـتناد
چنی جنلهای از سوی زمخشری به اب عباس را زیر سؤال برده است .او از قول برخی مانند ّرمـانی
(م  976ق) و اب ابی األصبع (م  690ق) ،عبارت مورد بح را نه استعاره و نه تشبیه ،بلکه مبالغه
و افراط در صفت میداند (هنان994 :ـ.)999
رییی معتقد است ،معنای ریسنان با منفذ سوزن ،تناسب بهتری داشته و وجه شبه در آن قویتر
از شتر است ولی زمخشری چون معتقد به اعجاز قرآن اسـت ،اعترافـی بـه ایـ زیبـایی نننـوده و
قرائات مختلف را نقل کرده ،بدون اینکه یکی را بر دیگری ترجی دهد تا زیرکانه از تلـه تعـارض بـا
اعجاز قرآن بگریزد (هنان999 :ـ .)997از نگاه او ،مفسران متأخر ،دیگـر در جـدال کالمـی زمـان
مفسران متقدم نیستند ،ازای رو ،اختالف قرائاتی که پیشینیان ساخته و نقل کـردهانـد را بـهراحتـی و
بهعنوان یک اصل مسلم میپذیرند (هنان.)999 :
صرف نظر از نقد مبانی نظری رییی که در بخش بعد بررسی میشوند ،میتوان گفـت ،ادعـای
رییی بر هشت اصل به شر زیر بنا شده است:
9ـ قرائات مختلف ،فاقد پیشینه مورد اعتناد بوده و ساختهوپرداخته خود مسلنانان است آنهم
صدها سال پس از نزول قرآن.
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8ـ اختالف قرائات تا زمان فراء کنتر و از زمان طبـری بـه بعـد بیشـتر مـورد توجـه متکلنـان و
مفسران بوده است ای یعنی در فاصله حدود یک قـرن بـی فـراء و طبـری اسـت کـه حجـم زیـاد
اختالف قرائات ساخته شده ،ازای رو ننیتواند مروی از صحابه و یا تابعی باشد.
9ـ انتساب قرائات مختلف به صحابه یا تابعی  ،مورد اعتناد نبوده و ساخته خـود مفسـران بعـد
بوده است.
0ـ یکی از انگیزههای طر اختالف در قرائت کلنات قرآن از سوی مفسران ،ارائه تفسیری برتر
از تفاسیر مسیحیان بوده تا بتوانند از ای رهگذر ،برتری قـرآن را نسـبت بـه سـایر کتابهـای الهـی
ننایش دهند.
9ـ زمان نزول قرآن صنعت تشبیه وجود نداشته و ای صنعت حاصل قرون متأخر است.
ْ
ْ ُ
6ـ عبارت « َح َّرى ی ِل َج ال َج َم فى َس ِّم ال ِخی ِاط» نه تشبیه است و نه استعاره بلکه به مبالغه و افراط
در صفت نزدیکتر است ،هرچند ای عناوی نیز قانعکننده نیست.
7ـ مفسران برای جلوگیری از به هم ریخت اساس وجوه اعجاز قرآن ،قرائـت ّ
مـرج را معرفـی
نکردهاند بهعنوان ننونه ،زمخشری در آیه مورد بح  ،قرائت ُج ّنل ـ که مشتنل بر تشبیه زیبـاتر از
َج َنل است ـ را ترجی نداده تا اعجاز بالغی قرآن صدمه نبیند.
 7ـ وجود دیدگاههای متعدد درباره مت قرآن ،مفسران متقدم را در تنگنای تفسیر قرار داده بـود،
ی
از ای رو ،ایشان برای رهایی از آن مشکالت ،قرائاتی را میساختند و دائنا بـا یکـدیگر جـدلهـای
کالمی داشتند ولی متأخرا ن که در آن تنگنا نیستند ،تنها اقوال پیشینیان را نقل میکنند ،بدون اینکـه
با یکدیگر به جدل بنشینند.
با تنسک بر آرای هشت گانه ،رییی در قالب یک تحقیق علنی دربـاره یـک آیـه مشـخص ،در
حقیقت چهار پایه اعتقادی اسالمی مرتبط با قرآن را بهطور غیرمستقیم نشانه گرفته است.
نخست :آرای مفسران قرآن را بیپایه و اساس خوانـده و سـعی بـر تلقـی ایـ دیـدگاه دارد کـه
مفسران قرآن ،عامدانه آرای سست و غیر مستند را وارد تفسیر کردهاند
08
دوم :دالیل مسلنانان برای برتری قرآن نسبت به عهدی ـ دستکم اناجیل اربعه ـ را زیـر سـؤال
برده و ای برتری را هدفی واهی معرفی کرده که مفسـران بـرای تحقـق آن ،بـه هـر دسـتاویزی –ولـو
ساختگی ـ تنسک جستهاند
سوم :وجوهی که مسلنانان برای اعجاز قرآن میشنارند ـ ماننـد صـنعت تشـبیه بـرای اعجـاز
ی
بالغی ـ در زمان نزول قرآن اصال وجود نداشته و سیس در قالب یک دانش فرامتنی ،جهـت ایجـاد

اعجاز برای مت موجود قرآن ساخته شده است .منک است انگیزه ساخت ای صـنایع کـه بعـدها
پدیدار شدهاند ،رفع و توجیه مبالغهها و افراطهای متنی قرآن بوده کـه بـرای توجیـه آن راهـی بـهجز
ساخت صنایع ادبی نداشتند
چهارم :اینکه مت قرآن ـ بهخودیخود ـ تقدس نداشته و ای مفسران هستند که از تبیی پـارهای
حقایق که به ساختار فکری آنان ـ ازجنلـه اعجـاز قـرآن ـ صـدمه وارد کنـد ،اجتنـاب مـیورزنـد
ازای رو ،اگر حقایق مت قرآن را بازگو کنند ،پیشفرضهای تقدس آلود قرآن نیز از بی میرود.
در ادامه بهنقد آرای هشتگانه اندرو رییی پرداخته ،میزان اعتبـار و صحتوسـقم انگـارههـای
چهارگانه او معلوم میشوند.
 .4نقد آرای ریپین

ادعای اساسی رییی در مقاله «شتر یا ریسنان»[ ]9ای بود که قرائـات ،سـاختهوپرداخته مفسـر
است که به پیشینیان خود نسبت داده است .وی ای ادعای خود را با توجـه بـه حجـم آنچـه فـراء و
طبری راجع به قرائات مختلف واژه «جنل» نقل کردهاند ،مطر ننوده و ای گونه نتیجه گرفتـه بـود
که قرائات مختلف بیشتر در قرن سوم و پسازآن ساخته شده و ننیتوان آنها را به عصر نزول ارتبـاط
داد .به نظر میرسد ،دلیل اصلی طر ای شبهه از سوی رییی  ،ننایش اقتباس قـرآن از عهـدی یـا
ی
ی
اقتباس مفسران قرآن از آرای مفسران عهدی باشد مخصوصا آنجا کـه مـیگویـد مسـلنانان دائنـا
درصدد یافت هر تفسیر منک از آیات قرآن بودهاند تا برتری قرآن را بر عهدی اثبـات کننـد و تنهـا
دستآویزشان اختالف قرائات بود (رییی  ،شتر یا ریسنان ،زبان قرآن تفسیر قرآن947 :ـ .)947
ّ
طبق ادلهای متق و مسلم ،اصل تورات و انجیل در دسترس ما نبوده و عهدی امروزی مدتهـا
پس از حضرات موسی و عیسی از سوی افراد مختلف نگاشته شده است .بنـابرای بـی کتابهـای
ی
ادیان ابراهینی ،تنها قرآن است که عینا کالم خدا بوده و پس از ابال پیامبر اکرم ،توسـط کاتبـان
نوشته شده و در هنان زمان به مت واحد نیز رسیده است (خویی ،البیان فی تفسـیر القـرآن9919 ،
ش .)906 :مستشرقان ـ ازجنله رییی ـ  ،به هر دستآویزی چن میزننـد تـا بلکـه بتواننـد ایـ
امتیاز منحصربهفرد قرآن را به چالش کشیده ،در مـت فعلـی القـای شـبهه ننـوده و اعتبـاری بـرای
عهدی ایجاد ننایند.
پاسخ اول به ادعای رییی  ،اینکه قرائات مختلف ،ناشی از اجتهاد برخی صحابه یا علنای علـم
ی
لغت و نیز تفاوت در گونههای مختلف لهجه قبائل عرب و امثال ای ها بوده ،تناما مربوط به پس از
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4ـ .1جعل قرائت در قرن سوم
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حیات پیامبر است و استناد آنها به زمان حیات ایشان در تاریخ نگارش قرآن مـردود اسـت .ولـی
اکثر ای موارد ـ ازجنله واژه جنل ـ تغییری در مفهوم کلی آنچه پیامبر برای مـردم خوانـده ،ایجـاد
ننیکند .از طرف دیگر ،نظر رییی وقتی قوام مییافت که پیشینهای برای قرائت ُج َّنل نبود و تـاریخ
پیدایش آن تنها به قرن سوم برمیگشت حالآنکه ،نـهتنها رییـی چنـی موضـوعی را ثابـت نکـرده
است ،بلکه تحلیل رشیدرضا ـ چنانکه ذیل واژه جنل در مفردات گفتیم ـ آشکارا نشـان مـیدهـد،
هر دو قرائت َج َنل و ُج َّنل در زمان صحابه بوده و پیدایش آن مربوط به قرن سوم نیست.
پاسخ دوم ،اینکه دالیلی وجود دارد که آشکارا نشان میدهد قرائـت کنـونی کـه بـی مسـلنانان
رایج است ،هنان قرائت رسول خداست .ازجنله ای دالیل ،اهتنام مخاطبان قرآن در حفظ آیـات،
قرائت مداوم و روزمره آیات ،انتقال سینهبهسینه و نسلبهنسل مت  ،تـار یخ توحیـد مصـاحف ،تأییـد
نقطه گذاری و اعراب از سـوی بزرگـان فـریقی  ،سـفارش رهبـران دینـی فـریقی بـر قرائـت هنـی
مصحف ،شهرت قرائت موجود در عصر نزول و ...هستند .بابایی ذیل هر یک از عنـاوی یادشـده،
مدارکی را ارائه داده و سیس معیارهایی علنی برای شناخت قرائت صـحی و اصـیل معرفـی ننـوده
است (بابایی ،قواعد تفسیر 9917 ،ش .)41-55 :معارف نیز در تحقیق خود بی دیـدگاه فـریقی ،
تفکیک قائل شده ،اهلسنت را قائل به وجود اختالف قرائت در زمان رسول خدا و شیعه را قائـل
به وحدت قرائت در زمان ایشان معرفی کرده است (معارف ،مقدمهای بـر تـاریخ اخـتالف قرائـت
قرآن 9944 ،ش )99-91 :هرچند رامیار ،احتنال طبری مبنی بر شروع اخـتالف قرائـت در زمـان
خلیفه اول و دوم را آورده است (رامیار ،تاریخ قرآن 9968 ،ش .)791 :وجه مشترک اقوال فـریقی ،
نشان میدهـد ،اخـتالف قرائـت چـه در زمـان پیـامبر باشـد و چـه پـس از ایشـان ،ننـیتوانـد
ساختهوپرداخته مفسران سدههای سه و چهار باشد.
از سوی دیگر ،ای اختالفات هرچند گاه از قرائـت فراتـر رفتـه و بـه تعـویض کلنـه یـا حـرف
ی
میرسیدند ،ولی ناشی از اجتهاد قاریان بوده و عندتا هدف تفسیری داشتند ،نه تحریفـی (خـویی،
البیان فی تفسیر القرآن 9919 ،ش 991 :و  )999و ای تغییـر را اگـر تحریـف هـم بنـامیم ،بـا آن
 05تحریف به زیادت در قرآن ـ که اجناع مسلنانان بر عدم وقـوع آن اسـت ـ متفـاوت اسـت (هنـان:
 .)864وجود هنی اختالفها بوده که افراد را نسبت بهاحتنال تحریـف ،نگـران سـاخته و باعـ
توحید مصاحف در زمان عثنان شده است .آیتالله خویی ضن بررسی روایـات متعـدد درزمینـه
نحوه جنع و توحید مصاحف در زمان ابوبکر و عثنان ،ای گونه نتیجه گرفته کـه در زمـان عثنـان،
مصاحفی که پیشتر جنع شده و با قرائتهای مختلف خوانده میشد ،به قرائت واحد جنع شده و
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آن قرائت به تأیید بزرگان اهلبیت و صحابه رسیده است نیز ای قرائت ،هنان قرائتی بوده که بـه
تواتر و با نقلهای یقی آور ،از شخص پیامبر اخذ شده بود (خویی ،البیـان فـی تفسـیر القـرآن،
 9919ش.)974-976 :
ی
ُ
َ
َّ
َ
با توجه به آنچه گفته شد ،بهخوبی یافت میشود که اوال :هـردو قرائـت جنـل و جنـل و حتـی
ی
سایر قرائات ،نه به مفسران پسینی ،بلکه به صحابه منسوب بـوده اسـت و ثانیـا :جنلگـی در یـک
مفهوم هستند و حکایت از جسنی با جرم بزرگ دارند که ورودش در روزنه بسـیار کوچـک سـوزن،
محال عقلی است .بهعبارتدیگر اصل ماده جمل از عظنـت جثـه اخـذ شـده اسـت (زمخشـری،
الکشــاف ع ـ حقــائق غــوامض التنز ی ـل 9047 ،ق )949 /7 :و ســم الخیــاط نیــز نشــاندهنــده
کوچکتری منفذ قابل رؤیت است چنانکه پیشتر در بررسی مفردات از قول اب فارس و دیگـران
هم نقل کردیم .حتی شتر را َج َنل گفتهاند ،چون حیوانی بزرگتر از آن سرا نداشـتند (فخـر رازی،
تفســیر الکبیــر 9781 ،ق 871 /97 :واحــدی ،تفســیر البســیط 9791 ،ه 991 /1 :آلوســی ،رو
النعانی 9795 ،ق ،)952 /7 :بدیهی است که ریسنان کشـتی را هـم ُج َّنـل مـیگفتنـد ،چـون از
ریسنان معنولی بهمراتب ضخیم تر بوده است .اگر بگویند برخی اختالف قرائات منجـر بـه تغییـر
معنا شده و ما را در تشخیص قرائت اصلی دچار تشکیک میننایند ،باید بگوییم تفسیر مراد اصلی
خداوند و تشخیص قرائت واقعی در ای حاالت ،از سایر طرق ،شواهد و ادله به دست مـیآیـد کـه
عالنان در علم تفسیر به تبیی مبانی آن ادلـه پرداختـه و روشهـای علنـی مربـوط بـه آن را مطـر
کردهاند (بابایی ،روششناسی تفسیر 9941 ،ش.)41 :
دلیل دیگر در رد ادعای رییی  ،اختالف روش تفسیری مفسران است .بـهبیاندیگر ،اینکـه فـراء
نسبت به طبری حجم کنتری از اختالف قرائات را نقل کرده ،تنها متوجه اخـتالف قرائـات نبـوده و
ی
کل روش تفسیری طبری را شامل میشود که مشتنل بر روایات و آرای تفسـیری اوسـت کـه نهایتـا
روش تفسیریاش را شکل میدهد و نسبت به حجم کتاب فراء بسیار بیشتر اسـت هنـانگونـه کـه
پس از طبری تا زمان حاضر نیز حجم تفاسیر مختلف ،متفـاوت اسـت و ایـ دلیلـی بـرای ادعـای
رییی نیست .بهعنوان مثال ،به گزارش فخر رازی ،برخـی مفسـران در هنـی آیـه اسـتداللهایی در
تناسخ آوردهاند (فخر رازی ،تفسیر الکبیر 9074 ،ق ،)709 /90 :یا اسناعیل حقی که باوجود ذکـر
وجوه تفسیری در ای عبارت ،برداشتی اخالقی نیز مبنی بر عدم ورود شخص متکبر در بهشت دارد
و عباراتی پیرامون آن مطر میکند (اسناعیل حقی ،رو البیان 9715 ،ق .)969 /9 :تنامی ای ها
ی
به جهت تفاوت روشهای تفسیری مفسران است که خود قرآن نیز مکررا آنان را به تفکـر و تـدبر در
آیات فراخوانده است (ص ،81/نساء ،28/محند 87/و .)...عالوه بر روش کلی طبـری در تفسـیر،
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ذهبی معتقد است ،روش طبری در قرائات ای گونه است که ابتدا تنام قرائات موجود را ذکر کـرده و
سیس آن قرائاتی که نزد خود او و سایر علنای علم لغت بیاعتبارند را نقد میکند (ذهبی ،التفسیر و
النفسرون 9799 ،ق .)924 :محند عبده نیز با نگاهی منتقدانهتر از ذهبی ،طبری را به جنون جنع
حدی متهم کرده است (رشیدرضا ،الننار 9797 ،ق .)811-812 /9 :بنابرای بـدیهی اسـت کـه
حجم قرائات مروی طبری نسبت به سایری ـ مانند فراء ـ بیشتر باشد.
4ـ .2انگیزه اثبات برتری قرآن نسبت به عهدین
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بنا بر چهار دلیلی که برشنردیم ،ادعای رییی در ساختگی بودن قرائات از سوی مفسران پسینی
و عدم انتساب آنها به صحابه ،ادعایی باطلی است .رییی ،عالوه بر اصل ادعا ـ که بطالن آن اثبات
شد ـ انگیزهای نیز برای جاعالن برشنرده که آنها در پی ایجاد دلیلی بـرای نشـان دادن برتـری قـرآن
نسبت به عهدی بودند .هرچند با رد اصل ادعای رییی  ،ای انگیزه او نیز منتفی است ،ولی دالیلـی
مستقیم برای نفی آن اقامه میشود.
نخست :اینکه اثبات برتری قرآن نسبت به عهدی امروزی ـ کـه بـا کتابهـای اصـلی متفـاوت
است ـ نیاز به چنی دستاویزی نداشته و با ادلهای متق قابل اثبات است که ازجنله آن ادله میتوان
به نحوه تدوی عهدی امروزی ،گزارشهای وقایع صدها سال پس از حضرات موسـی و عیسـی در
تورات و اناجیل اربعه ،تعارضهای آشکار در مت کتابها ،تعارض آشـکار بـا عقـل ،افسـانههـای
بیپایه پیرامون خدا ،فرشتگان ،شیطان و پیامبران ـ که با عقـل و نقـل در تضـاد اسـت ـ اشـاره کـرد
(خویی ،البیان فی تفسیر القرآن 9919 ،ش)25-44 :
دوم :وجود اشتراک معنایی بی عهدی و قرآن ،دلیل برتری یکی بر دیگری نبوده و متکلنان نیـز
در هیچ اثری پیرامون مقایسه عهدی و قرآن ،وجود معنای مشترک در ای کتابهـا را نشـانه برتـری
قرآن ندانستهاند
سوم :رییی به عباراتی از انجیل استناد کرده که تشبیه موجود در آن عبارات ،مشابه عبارت مورد
بح در قرآن بوده و آن عبارت ای است که عبور کاملوس از سوراخ سـوزن ،آسـانتـر از راهیـابی
04
شخص ثروتنند به پادشاهی خداست (متـی  87 ،91مـرقس  85 ،91و لوقـا  .)85 ،92هرچنـد
مفهوم ای جنالت با تعلینات اسـالمی متفـاوت بـوده و در اسـالم صـرف ثـروت ـ کـه از حـالل
بهدستآمده باشد ـ نکوهش نشده و بلکه دلبستگی و وابستگی شدید به آن و عدم پرداخت حقـوق
جامعه است که مذموم شناخته میشود ،ولی تشبیه موجود در آن ،هنان تشبیه قـرآن اسـت .ادعـای
رییی ای بود که چون مسیحیان پیش از اسالم برای واژه یونانی «کاملوس» بـا توجـه بـه دو قرائـت

4ـ .3قرائت َج َمل؛ تشبیه یا مبالغه

ادعای دیگر رییی  ،ای بود که در زمان نزول قـرآن ،صـنعت تشـبیه در ابعـاد امـروزی ،وجـود
ی
نداشته و چون اساسا ای عبارت بهافراط و مبالغه نزدیکتر است تـا بـه تشـبیه و اسـتعاره ،ازایـ رو
جنله اب عباس ـ که آن را تشبیه خوانده بود ـ را ننیتوان به وی نسبت داد.
پاسخ اول اینکه ،گسترش دامنه صنایع ادبی با پیشرفت علم بالغت ،مورد قبول است ولی ایـ
به معنای عدم وجود صنایع ادبی در زمان نزول و عدم شناخته شدن آن در ذه مخاطبان اولیه قرآن
نیست .در ادبیات قرآنی بهکرات از مثال و تشبیه استفاده شده و آن را مایه فهم بهتر مخاطبان عنـوان
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 Kamelosو  ،Kamilosدو معنای شتر و ریسنان ضخیم را محتنل میدانستند ،مسلنانان نیـز دسـت
به تغییر قرائت زده ،قرائت ُج َّنل را عالوه بر َج َنل مطر کردند تا بتوانند هر دو معنا را برای ای واژه
ی
تبیی کنند .اوال :در اناجیل حاضر که به زبان فارسی ترجنه شدهانـد ،بـهجـز شـتر معنـای دیگـری
ی
وجود ندارد ثانیا :هرچند مفهوم «شر » ـ برخالف آنچه رییی پنداشته و در آینده به آن میپردازیم ـ
رساتر از ریسنان ضخیم است ،ولی هر دو درنهایت محال بودن موضـوع را مـیرسـاند .ازآنجاکـه
ی
زبانهای عربی و عبری از خانواده زبانهای سامیاند ،اشتراکاتی در تلفظ کلنات دارند که معنـوال
ی
به اشتراک مفاهیم نیز منتج میشود مثال گویش «جم » و «کم /کلاملوس» بسـیار شـبیه بـه هـم
است و معنای هـردو نیـز شـتر اسـت ،اولـی در عربـی و دومـی در عبـری و حتـی التـی امـروزی
(شتر .)camel:حال اگر دلیل واژآرایی آن را ـ چنانکه پیشتر از اب فـارس لغـوی و برخـی مفسـران
نقل شد ـ عظنت و بزرگ ی جرم آن حیوان نسبت به حیوانات دیگر یا بزرگی جرم آن ریسنان نسـبت
به ریسنانهای دیگر فرض شود ،ایرادی وارد نخواهد بود ،اگر دلیل استعنال قرائات مختلف در هر
دو زبان ،هنان بزرگی جثه برای شتر و ریسنان ضخیم معرفی شود و مفسران مسیحی و مسلنان نیز
از هر دو واژه جنل و کاملوس ،هر دو معنـای شـتر و ریسـنان ضـخیم را برداشـت کننـد هرچنـد
اکثریت قریب بهاتفاق در هردو گروه معنای شتر را اخذ ننودهاند.
نظر ما در نقد نظریه رییی با مراجعه به عهدی تقویت میشود آنجا که در تلنود میخوانیم« :نـه
آنان نخلی از طال هاهر میکنند و نه فیل از سوراخ سوزن عبور میکند» (تلنود بابلیِ ،سـدر زراعـیم،
رساله براخوت )99 ،یا ای عبارت که...« :که بتواند فیلی را از سوراخ سوزن بگذراند» (تلنود بابلی،
ِسدر ِنزیقی  ،باوا مصیعا (باب وسطی) .)92 ،در اینجا دیگر واژه فیـل تنهـا در هنـان معنـای حیـوان
عظیمالجثه بهکاررفته که تعبیر َج َنل را در آیـه مـورد بحـ  ،تقویـت مـیکنـد .عـالوه بـر آن ،نظـر آن
مفسرانی که میگفتند واژه َج َنل را آورده چون در نظر اعراب ،حیوانی بزرگتر از آن شایع نبـود ،نیـز بـا
عبارت تلنود سازگاری دارد چراکه واژه فیل نیز به هنی دلیل در تلنود بهکار رفته است.
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کرده است .ازجنله ای تشبیهها و مثالها میتـوان بـه آیـات سـوره بقـره  94 /و  86و  949و 861
آلعنران  51 /و  994هود  87 /ابراهیم  92 /و  87نحـل  45 /یـونس  87 /رعـد  94 /و 95
نحل  998 /کهف  98 /روم  82 /یس  99 /و  42زمر  81 /تحریم  91 /مدثر  99 /عنکبـوت
ّ
محند  95 /فت  81 /ذاریات  51 /حدید  81/جنعـه  5 /و ...اشـاره کـرد کـه جنلگـی
79 /
برای تبیی بیشتر یک موضوع آمدهاند که ما به جهت رعایت اختصار مت و بیارتبـاطی بـا موضـوع
اصلی ،از ذکر یکایک آنها پرهیز کردیم .خود قرآن نیـز اشـاراتی دارد کـه وجـود ایـ تشـبیهات یـا
ْ ُ َّ َ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ََّ
َى َ ْ ُ ْ
ك َ ث ل( روم)52/
تنثیالت و دالیل آن را ذکر کرده مانند ولقد
َضبنا ل ِلن ِ
اس ِف هذا القِ ِ
آن ِن ِ
َ
ََٰ َ ُ
َ
َ
و بهراستی در ای قرآن برای مردم از هرگونه مثلی آوردیم ».یـا آیـه « َو لقـد َص َّـرفنا ِفـی هـذا القـر ِآن
ُّ َ
اس ِم کل َمثل (کهف« )57/و بهراستی در ای قرآن برای مردم از هرگونه مثلی آوردیم ».یا آیـه
ِل َّلن
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ََّ
ْ ُ َّ َ َ َ َ ََّ ُ ْ َ َ ََّ ُ َ
َى َ ْ ُ ْ
ون( فرقان« )91/و در ای قرآن از هر
ك ثل لعلهم یتذكِ
ولقد
َضبنا ل ِلن ِ
اس ِف هذا القِ ِ
آن ِن ِ
َُ ا َ َ ْ َ َُ ْ َْ َ َ
گونه مثلی برای مردم آوردیم ،باشد کـه آنـان پندگیرنـد ».یـا ایـ آیـه کـه وّلُك َضبن ا ه اأ ث ا 
(زمر« )84/و برای هنه آنان مثالها زدیم ».و مانند آن.
با مطالعه مت اشعار جاهلی نیز ،تشبیههای فراوانی یافت میشود که پیرامـون آنهـا تحقیقـات
وسیعی انجـام شـده و نشـان از شـیوع ایـ صـنعت ادبـی حتـی پـیش از اسـالم دارد .بـه گـزارش
عبدالجلیل ،تاریخدانان ،امرؤالقیس را مبتکر فنون شعری ادبیات عرب میدانند (عبدالجلیل ،تاریخ
ادبیات عرب 9969 ،ش.)06 :
وجود ای تنثیلها در قرآن و نیز در روایـات فـریقی و حتـی اشـعار جـاهلی پـیش از اسـالم،
ی
بهخوبی نشان میدهد که ذه مخاطب اولیه قرآن با شنیدن مثال و صنعت تشبیه کـامال آشـنا بـوده
ی
است هرچند قطعا انواع و اقسام آن را به شکل امروزی ننیدانسته است .البته در قرون بعـدی و بـا
گسترش علم بالغت ،تقسیمبندیهای کاملی از صنایع ادبی ارائه شده و ضـن آن یکـی از شـقوق
تشبیه ،تشبیه ضننی معرفی شده که در آن ،مشبه و مشبهبه ذکر نشده و بلکه با توجه به مفهوم جنله،
ْ
ْ ُ
استخراج میشوند .پیرزادنیا معتقد است ،عبارت « َح َّرى ی ِل َج ال َج َم فى َس ِّم ال ِخیل ِاط» از هنـی نـوع
 55تشبیه ضننی است که در آن ،ورود مجرمان به بهشت به عبور شتر (یـا حتـی ریسـنان کشـتی) بـه
سوراخ سـوزن تشـبیه شـده کـه درهرحـال ،محـال بـودن آن را مـیرسـاند (پیرزادنیـا و هنکـاران،
تصو یرپردازی هنری در سوره اعراف ،پژوهشهای ادبی قرآنی 9910 ،ش977 :ــ  )977بنـابرای
ایرادی نیست اگر اصل تشبیه موجود در آیه ـ و نه ضننی بودن آن ـ را مروی اب عباس بدانیم .با ای
حساب ،قول رییی  ،باطل و عبارت مورد بح از انواع تشبیه است.

فخر رازی نیز پیشتر از شوکانی هنی مطلب را آورده است (فخر رازی ،تفسیر الکبیـر9074 ،
ق )704 /90 :آلوسی نیز معتقد است ،عرب ،زمانی که بخواهد بزرگـی جثـه را بـه چیـزی تشـبیه
کند ،از واژه شتر استفاده میکند (آلوسی ،رو النعانی 9099 ،ق.)997 /0 :
باید توجه داشت که مبالغه در تشبیه با مبالغه در حقیقت ،دو موضوع متفـاوت اسـت کـه اولـی
م ندو و دومی مذموم است پرواض است که مراد ما از عبـارت مـورد بحـ  ،هنـان مبالغـه در
ی
تشبیه است .با ای حساب ،اگر قول عدهای که معتقدند دانشنندان معنوال به جهت حفـظ حرمـت
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اندرو رییی  ،قول رمانی و اب ابیاألصبع را نقل کرده که آن ای نوع تعبیرات قرآنی را مبالغـه یـا
افراط دانستهاند ،باید گفت ای مفاهیم بهعنوان یک صنعت مجزا نبوده و در طبیعـت تشـبیه مسـتتر
هستند چنانکه اگر مبالغه و افراط از تشبیه گرفته شود ،هدف تشبیه برای تفهـیم بیشـتر موضـوع در
ذه مخاطب به فرجام ننیرسد اما به معنای درو بودن و افراط مذموم نیست ،بلکه صنعتی ادبی
است تا نویسندگان و شعرا و ...با کنک آن عالوه بر زیبایی و شـیرینی کـالم ،بتواننـد نقـش بهتـر و
بیشتری از مفهوم کالم را در ذه مخاطب به تصویر کشند .بهعنوان ننونه اگر بگویند قامت فالنـی
ی
ی
به سرو میماند ،ای نوعی مبالغه است که اگر نباشد ،اصال تشبیه صورت ننیگیـرد ،اتفاقـا هرچـه
ای مبالغه بیشتر باشد ،انتقال مفهوم بهتر و صنعت تشبیه نیز زیبـاتر مـیشـود و ایـ نـهتنها نقطـه
ضعفی نیست ،بلکه از نقاط قوت مت بهحساب میآید .شوکانی ضـن بیـان ایـ مطلـب ،معتقـد
است در آیه مورد بح  ،سخ از ورود بزرگتری حیوان به کوچکتری روزنه آمده تا محـال بـودن
ََْ ُ
ْ َ ُ
َ
َ ُ َّ ْ َ َ ُ ِّ ْ َ ْ
موضوع را برساند مت گفته او چنی ْ است« :وَص الجم ِاالذک ِ ِلكو ِن ِ یض ب ِال ِ المَل ِفلى ِکْل ِ
ْ
َّ
ِّ ْ َ
ُْ
َ ً
ِّ
ُ
ات َوَ َّص َس ُّم ال ِخی ِاط َو ُه َو ثِ ُب ِاإل ْا َ ِة ِاالذک ِ ِلك ْو ِن ِ لای ِفلى الضلی ِق» (شـوکانی ،فـت القـدیر،
الذ ِ
بیتا.)897 /8 :

قرآن ،از استعنال لفظ مبالغه راجع به عبارات آن اجتناب کردهاند (حجـازی ،تحلیلـی فرامتنـی بـر
مبالغه در قرآن ،پژوهشهای زبانشناختی قرآن )07 :پذیرفته شود ،باید گفت ،ایرادی وارد نیسـت،
اگر مبالغه را در تشبیه جایز بدانند و در امور حقیقی ،کذب ازایـ رو ،چـون مبالغـه در ذات تشـبیه
ی
نهفته است ،هرچه در تشبیه بیشتر باشد ،مراد گوینده را بهتر منتقل میکند .پس اصال نیازی نیسـت
که گروهی -مانند حجازی -برای وجود مبالغه در قرآن دچـار سـردرگنی شـده و ایـ گونـه نتیجـه
بگیرند که مبالغه در کالم بشر با مبالغه در کالم خدا متفاوت است (هنان )99 :بلکه بـا تغییـر در
وجه تقسیم مبالغه ،میتوان گفت :مبالغه در تشبیه جایز و در حقیقت ،کذب است .بـدیهی اسـت،
مبالغههای قرآن از قسم اول بوده و از هرگونه ایرادی مبراست.
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ادعای دیگر رییی ای بود که مفسران ،ضن قبول وجه زیباتر تشبیه در ُج َّنـل (ریسـنان) ،واژه
َج َنل را برگزیده یا دستکم سکوت کردهاند تا اعجاز بالغی قرآن صدمه نبیند.
نخست :با توجه به آنچه گفتیم ،تشبیه عدم ورود شتر بـه سـوراخ سـوزن ،زیبـاتر از عـدم ورود
ریسنان کشتی بوده و از زمان قبل از زمخشری تاکنون نیز بر آن اذعان داشتهاند
دوم :مفسران با ذکر چندی وجه تشبیه در یک عبارت واحد ،ننایشگر اعجـاز بالغـی قـرآن در
خلق متنی واحد با معانی مختلف ـ و البته متحد ـ هستند
سوم :مفسران در مواجهه با ای عبارت و عبارات مشـابه در قـرآن ،سـه گونـه رفتـار داشـتهانـد:
گروهی مانند طبرسی و دیگران ،تنها یک معنا و یا هردو معنـای محتنـل شـتر و ریسـنان را مطـر
کرده و یکـی را بـه دالیلـی مختلـف تـرجی دادهانـد (طبرسـی ،مجنعالبیـان 9784 ،ق919 /7 :
زمخشری ،الکشاف ع حقائق غوامض التنز یل 9714 ،ق 917 /8 :قرشی ،قاموس قـرآن9958 ،
ش )59 /8 :گروهی نیز مانند اب عطیه و دیگران ،هردو را مطر کردهاند بدون اینکـه ترجیحـی را
ذکر کنند (اب عطیه ،النحرر الوجیز 9788 ،ق 711 /8 :شوکانی ،فـت القـدیر ،بیتـا )897 /8 :و
گروهی نیز مانند عالمه طباطبایی ،تنها به معنای محال بودن ورود مجرمان به بهشت اشاره کـردهانـد و
از بیان وجوه مختلف معنایی لفظ جنل عبور کردهاند (طباطبایی ،النیزان 9969 ،ش.)961 /95 :
الزم به ذکر است که زمخشری –برخالف عقیده رییی ـ از گروه اول بوده و آشکارا معنای شتر را
پذیرفته و پس از نقل پاسخ اب مسعود که گفته بود ،منظور شتر نر است ،قبول هر معنای دیگری غیر
ی
از شتر را دشوار دانسته و صراحتا آورده ...« :و إشارة إلى أن طلب معنى آَ تكلل » (زمخشـری،
الکشاف ع حقائق غوامض التنز یل 9047 ،ق )940 /7 :هنی نتیجه را آلوسی نیز گرفته ،با ایـ
تفاوت که معنای بچه شتر را آورده و آن را از حس نقل کرده است (آلوسـی ،رو النعـانی9099 ،
ق )997 /0 :اما اگر عبارات زمخشری ،آلوسی و سایری را مانند مفسران گروه دوم دانسـته و نظـر
نهاییشان در تفاسیر یافت نشود ،ای به دلیل فرار آنها از مبانی اعجاز قرآن نیست ،بلکـه بـه خـاطر
احتیاطی است که در بیان منظور اصلی خداوند میکردند تا به تفسیر به رأی مذموم ،مبتال نشوند.
4ـ .5جدلهای کالمی مفسران و جعل قرائات شاذ

آخری ادعای رییی ای بود که در ابتدا و با وجـود دیـدگاههـای متعـدد دربـاره معنـای قـرآن،
مفسران با یکدیگر جدلهای کالمی داشتند و به هنی دلیل ،قرائات مختلف را ساخته و به آن دام
ی
میزدند اما بعدها متأخری که از آن اختالفات کالمی دور بودند ،تنها اقوال ـ بعضـا جعـلشـده ـ
پیشینیان را نقل میکنند ،بدون اینکه با یکدیگر به جدل بنشینند.
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در پاسخ باید گفت :با توجه به آنچه گفته شد ،ای ادعا نیز خودبـهخـود باطـل مـیشـود ،ولـی
اساس ای ادعا بر پایه ای نادرست بنا شده است چراکه اختالف قرائات ،نـه جـدل کالمـی ،بلکـه
نظرات و دیدگاههای شخصی قراء بوده و ننیتوان آن را به قرائت پیامبر نسـبت داد .دوم اینکـه در
آیه مورد بح  ،اذعان اکثر مفسران بر ای است که موضوع عبارت ،بیان امری محال به زبـان تشـبیه
است و در ای بیان نهتنها جدلی بی مفسران دیده ننیشود ،بلکه نوعی اتفـاقنظـر در بیـان محـال
بودن عقلی نیز وجود دارد اما منک است دلیل ادعای رییی  ،ای باشد که او میخواسته بـا طـر
ای موضوع ،بهطور غیرمستقیم قرآن را بـهعنـوان کتـابی دارای اختالفـات فـراوان معرفـی کنـد کـه
اختالفاتش بعدها توسط مفسران رفع شده و به مت واحد رسیده ،بدون اینکه مانند پیشینیان بـا هـم
به جدل برآیند .البته پاسخ ای شبهه ،پیشتر ـ ذیل موضوع اختالف قرائات ـ مطـر  ،و معلـوم شـد
قرائت کنونی هنان قرائت رسول خداست که الاقل از زمان عثنان به بعد بهعنوان مصحف رسنی و
قرائت واحد شنرده میشد و سایر قرائات یا اجتهادات شخصی قراء بـوده ،یـا نشـان از لهجـههـای
مختلف دارند و یا نظرات تفسیری مؤید قرائت اصلی هستند .نجفـی بـا ذکـر ننونـههـایی از آیـات
ی
پیرامون صفات الهی ،ثابت کرده ،مفسران بعضا برای رفع برخی چالشهای کالمی ،از قرائتی غیـر
مشهور برای تبیی موضوع استفاده میکردند (نجفی ،تأثیر انگارههـای کالمـی در اخـتالف قرائـت
آیات صفات الهی 9917 ،ش )61 :البته ای غیر از ادعای رییی اسـت کـه مـیگفـت مفسـران،
قرائتی را ساخته و به صحابه نسبت میدادند .نجفی هنچنی  ،معتقد است ،مفسران نسلهای بعد ـ
از صحابه و تابعی ـ با توجه به قرائات مختلف ـ موجود ـ  ،برداشتها و مباحثی دامنهدار را در ذیل
آیات کالمی پدید آوردهاند (هنان )41 :که در کالم او نشانی از جعل قرائت توسط مفسران پسـینی
یافت ننیشود.
 .5نتیجه

در بررسی ادله لغوی و تاریخی ،ادعای اول رییی مبنی بر ساخت قرائات توسط مفسران پسینی
رد شده ،ریشه هر دو قرائت َج َنل و ُج َّنل به عصر صحابه برمیگـردد و هرچنـد دانشـنندان ثابـت
کردهاند ،قرائت کنونی ـ َج َنل ـ هنان قرائت پیامبر است که دستکم از زمان خلفا تاکنون مـورد
اتفاق مسلنانان است ،قرائت ُج َّنل نیز تبعید معنایی نداشته و با مفهوم آیه سازگار است.
ای آیه ضن ذکر یک تشبیه ضننی ،محال بودن ورود مجرمان به بهشت را به محال بودن ورود
جسنی بزرگ در جسنی کوچک تشبیه کرده است که قرائت مشهور آن جسم بزرگ ،شتر بـوده کـه
عبورش از سوراخ سوزن در هر شرایطی محال عقلی است .ازای رو ،وجه شبه در ای تشـبیه ،نـه از

55

«قرآنپژوهی خاورشناسان» ،سال پانزدهم ،شماره بیست و هشتم ،بهار و تابستان 9311

باب مبالغه و افراط ،بلکه از باب محال دانست آن است چنـانکـه اکثـر دانشـنندان بـر آن تأکیـد
دارند .از س وی دیگر مبالغه در تشبیه ،مندو و در حقیقت ،کذب و مذموم اسـت .مبالغـه در ذات
ی
تشبیه بوده و اساسا تشبیه بدون مبالغه کارکردی ندارد ازای رو ،مبالغه دانست تشبیه ،بههـیچعنـوان
خدشهای بر کالم وارد ننیکند.
دیگر اینکه استبعاد ای تشبیه بهجز قرآن در عهدی نیز آمده در تلنود ،عبور فیل از سوراخ و در
اناجیل اربعه ،عبور کاملوس ـ شتر ـ از سوراخ سوزن استعنال شده که با توجـه بـه تشـبیه تلنـود و
سایر قرائ ادبی ،انتخاب قرائت َج َنل ـ که هنان قرائت مشهور است ـ تقویت میشـود .از ایـ رو،
مفسران نه از سوی خود ،بلکه با توجه به آرای لغویـان ،علنـای علـم بالغـت و روایـات صـحابه و
تابعی آنها ،قرائات مختلف واژه جنل را مطر ننوده و جنلگی به نتیجه واحـد در مفهـوم عبـارت
رسیدهاند ،هرچند در معنای کلنات اختالف کرده باشند .باری ،مشخص شد ،نقـل ایـ قرائـات ـ
طبق ادعای رییی ـ ارتباطی به اثبات برتری قرآن با عهدی نداشته و برای اثبـات ایـ امـر در جـای
خود دالیل متق دیگری اقامه شده است.
ادعای دیگر رییی مبنی بر تالش مفسران برای ننایش اعجاز بالغی قرآن رد شـده و اخـتالف
در قرائات و گزینش یکی نسبت به سایری ثابت شد از ای رو ،نـهتنها نـافی اعجـاز بالغـی قـرآن
نیست ،بلکه میتواند مؤیـد آن نیـز باشـد .اینکـه در مفسـران قـرن سـوم بـه بعـد جـدلی بـیش از
گذشتگانشان پیرامون واژه جنل بوده است نیز از تفاوت در روشهـای تفسـیری و متـأثر از شـرایط
زمان و بح های کالمی آنان بوده و ارتباطی با ساختگی بودن قرائات ـ در زمان متقدمی ـ ندارد.
پینوشتها
[1] Andrew Rippin, Quran 7.40: Until the camel passes through the eye of the needle,
Arabica XXVIIii (1980) pp. 107-113.
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