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چکیده

نقد و بررسی و پاسـگو یی بـ ررء ااورنااسـان در اصـ قـررن کـریم ،همـ ءر ییـی ءز
دغدغ های قررنپژوهان مسلمان ب د ءست .در ءعتقاد مسلمانان ،قررن کالم ءلهـی ءسـت و کـالم و
متن رن ءز حجیت کامل برا ردءر ءست؛ ّءما مستشرقان ضمن عدم پذیرش ءین مطلـ ،،نـاهاتی رء
دربار متن قررن کریم مطرح میکااد .ءزجمل ناهات مستشرقان ءین ءست ک تیرءر ریـات قـررن رء
دلیلی بر غیر وحیانی ب دن قررن دءنست ءند؛ زیرء ب باور رنان ،تیرءر در قررن م جـ ،رنـفتوی ،عـدم
ءنسجام و ءبهام در متن قررن ند ءست .چاین ءستاتاجی مسا ق ب ع ءمل متعددی ءست ءز جملـ :
پیشفرض غیروحیانی بـ دن قـررن ،مرءجعـ نـاق بـ قـررن ،بردءنـت سـلیق ءی ءز مـتن قـررن و
بیت جهی ب نی های بیانی و ءهدءف تربیتـی قـررن کـریم ءز تیـرءر ریـات؛ زیـرء ءهـدءف تربیتـی،
تعیینکاادۀ نی های بیانی قررن ،رن هم مطابق با مقتضـای حـال مگاااـان و م قعیتهـای بیـانی
کالم ءست .ءزرنجاک هدءیت و تربیت ءز ءهدءف مهم قـررن کـریم ءسـت ،تیـرءر بـ عاـ ءن ییـی ءز
نی های کاررمد تربیت در قررن م رد ءهتمام قرءرگرفت و ءهدءفی همچ ن تحریک و تحریض ،تاایـ
و تذکر ،تثایت ،تلقین ،تهدید ،هشدءر و ءلو سازی رء م رد ت ج قرءردءد ءست .رنچ میت ءن گفت
ءین ءست ک تیرءر یک م ض ع ،در هر م ضع ،رسالتی ویژ برعهد دءنـت و هـدفی اـا رء پـی
میگیرد ک تاها با نااات زبان قررن ولطایف و ءنارءت رن و نیز درک ءهدءف و نی های بیانی قررن
میت ءن بدءن رء یافت.در ءین پژوهش ،گردروری ءاالعات ب روش ءساادی ـ کتابگان ءی همـرء بـا
تحلیل محت ء ءست.
کلید واژگان :زبان قررن ،تیرءر ،ااورنااسان ،رءهامای قررن.Blackwell ،
 .تاریخ دریافت 9912/8/91 :و تاریخ تأیید.9911 /28/91 :
 .ءستادیار دءنشوا رزءد ءسالمی وءحدکرج (ن یساد مسئ ل)delara.nemati@kiau.ac.ir :
 .دءنشج ی دکتری دءنشوا عل م و معارف قمparvansd@gmail.com :

مقدمه

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

ءز رنجاک جریان فیری نرقنااسی ب معاای اا رن ـ قررننااسی ـ با ءنویز ها و زمیا های
متفاوت و متعددی در ج ءمع غربی بروز و ظه ر و گسترش یافت ءست و نـرقنااسـان بـر ءسـا
عقاید ،سالیق ،دیدگا ها و ن ع ءاالعاتشان ءز جهت کمی و کیفی ،ررء متفاوتی در اص قـررن
کریم و تعالیم رن ءرءئ دءد ءند ،در م ءردی مشاهد مین د ک بـا ءسـل بی نـاق و نیـت و هـدفی
متفاوت ب مسائل نوریست و مااقشاتی بر قررن وءرد کرد ءند.
تحقیق حاضر بر رن ءست تا ب نقد و بررسی ناهۀ تیرءر ریات قررن بپـردءزد کـ در مقالـ دوم و
س م بگش نگسـت کتـا « »The Blackwell Companion to the Quranبـا عاـ ءن «»Orientation
(فضای بحث) ،ت سـ ن یسـادگان مقـامت مـذک ر مطـرح نـد ءسـت .کتـا م ردتحقیـق بـ
سرویرءســتاری ءنــدرو ریپــین ،در ســال  8222مــیالدی ،در بگــش ءنتشــارءت رءهامــای ءدیــان
« »]9[Blackwellماتشر ند ک نامل  98مقال ب د کـ بـ جااـ هـای مگتلـف مطالعـات قررنـی
پردءات ءست .مقامت دوم و س م بگش نگست ءین کتا و نام مؤلفان رنها بدین قرءرءست:
بگش نگست ـ فضای بحث:
ّ
نفاف سازی (کریست فر باک) )Discovering(Christopher Buck
متن سازی (عادءلل سعید) )Contextualizing (Abdullah Saeed
کریست فر باک دءرءی مدرک دکترء در رنتۀ مطالعات ءسالمی ءز دءنشوا ت رنت ءسـت .وی یـک
محقق رزءدءندیش و ااورناا ءست .عادءلل سـعید مـدرک دکتـرءی اـ د رء در رنـتۀ مطالعـات
ءسالمی ءز دءنشوا ملا رن ءسترءلیا دریافت کرد .ءو همءکا ن ءستاد مطالعات ءسـالم و زبـان عربـی
دءنشوا ملا رن ءست .ءین ااورنااسان ناهۀ ءبهام در متن قررن رء ءز جااـۀ (تیـرءر در مـتن قـررن)
ارح کرد ءند.
پیشینه تحقیق

کتا های زیادی در م رد «تیرءر» در قررن ب رنـت تحریـر در رمـد ءسـت کـ براـی ءز رنهـا
88
عاارتءند ءز:
9ـ ءمعجاز فی درءسات ءلسابقین ،عادءلیریم ءلگطی ،،دءرءلفیر ءلعربی 2۷۹۱ ،م؛
8ـ ءسرءر ءلتیرءر فی لغة ءلقررن ،محم د ءلسید ءلشیگ ن ،قاهرة ،میتاة ءلییات ءمزهریة2۱0۱ ،ق؛
9ـ ظاهرة ءلتیرءر فی ءلقررن ءلیریم ،عادءلماعم ءلسید حسـن ،مصـر ،دءرءلمطا عـات ءلدولیـ ،
 2۱00ق؛

دیدگاه کریستوفر باک و عبدالله سعید دربارۀ تکرار آیات در قرآن

کریست فر باک درءینبار مین یسد :قررن یک متن چالش دءر ءست و در نوا ءول ءین کتا هم
ساد و هم ماهم ب نظر میرسد .برءی ءفرءد تعلیمندید و نارناا ،ب عا ءن مثال در نوا غربیهایی ک
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4ـ ءلتیرءر ،حسین نصارة ،قاهرة ،میتاة ءلگانجی 2۱1۱ ،ق؛
5ـ ناهات و ردود ،معرفت ،قم :ءلتمهید 2۱1۱ ،ق؛
عالو بر ءین ،مقامت متعددی نیز در ءین زمیا نوانت ند ءست:
9ـ «درءسات فی ءلقص ءلقررنی :ءلتیرءر فی قصـ ءلقـررن» ،عاـدءلیریم ءلگطیـ ،،مجلـ
ءل عی ءمسالمی ،ءلساة ءلثاماة ،ذ ی ءلحجة  9918ءلعدد 12؛
8ـ «پدید تیرءر در قررن و مسئل ترجم رن» ،کریمـی نیـا ،مرتضـی ،مجلـ ترجمـان وحـی،
نهری ر  ،22نمار 1؛
9ـ «تیرءر در قص های قررنی» ،سید ءب ءلقاسم حسیای (ژرفا) ،مجل گلسـتان قـررن ،نیمـ ءول
مردءد ،9929نمار 981؛
4ـ «تجزی و تحلیل علت تیرءر ءلفاظ و مفاهیم قررن» ،پریچـ سـاروی ،قـم :عـرش ءندیشـ ،
 2۱۳۱ش؛
5ـ «تیـرءر در قصـ های قـررن ءز دیـدگا عاـدءلیریم اطیـ ،بـا تییـ بـر دءسـتان حضـرت
م سی ،»عادءل فروزءنفر ،نهل غروی نـاییای ،نـادی نفیسـی ،مجلـ تحقیقـات علـ م قـررن و
حدیث ،بهار  – 9919نمار 89؛
2ـ «حیمت تیرءر ریات در قررن مجید» ،علی مشتاق مهر ،سید عادءلحمید حسیایزءد  ،مجل
تفسیر پژوهی ،بهار  ،15نمار 5؛
8ـ « معاانااسی تصریف ریات و رءبط رن با تیرءر در قررن با مح ریت ری  21ءسرء و ریـ 999
ا » ،مصطفی محم دی صاحای ،محمدعلی مجدفقیهی ،مجلـ مطالعـات تفسـیری ،پـاییز ،18
نمار 95؛
دربار ی پاسگو یی و نقد و بررسی ناهات مطرح ند در دو مقال بگش نگست کتا ( The
 )Blackwell Companion to the Quranتا رنجا ک جستج ند ،مـ رد تحقیـق قـرءر نورفتـ ءسـت.
بعضی نظرءت مطرح ند در ءین مقامت ،ب ن ب ی ا د بدیع و ن ب د ک در ءیـن پـژوهش تـالش
ند ءست ب ص رت علمی ،با ءستااد ب ماابع معتار ب رنها پاسخ دءد ن د.
در ءیاجا ب بیان دیدگا ءین ااورنااسان ،و سپس ب بررسی و نقد رن میپردءزیم.
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برءی فهم و درک متن رمادگی ندءرند ،قررن در نظر ءول ممین ءسـت ،رءزگ نـ و تیـرءری و غیرقابـل
نف ذ ب نظر رید ک م ض ع تفسیری عمیقتری در رن نهفت ءست .وی معتقد ءست :قررن یـک سـری
چالشهای یی سان و مشـاب رء بـرءی مفسـرءن و ا ءناـدگان قـررن بـ وجـ د مـیرورد .بسـیاری ءز
ا ءنادگان غربی ءز ءین نیایت دءرند ک قررن گاگ و ماهم و ییا ءات و تیرءری ءسـت .نـگ
هر چ بیشتر قررن رء میا ءند ،بیشتر ءین حس دست میدهد ک قررن ا دش رء تیـرءر مـینمایـد
(.)Christopher Buck " Discovering ", The Blackwell Companion to the Quran,2006,p.20
عادءلل سعید میگ ید :برءی بسیاری ءز غیرمسلمانان و یا حتی مسلمانانی ک با قـررن رنـاایی
ندءرند ،ب چاد دلیل نانی ءز کمی رناایی با متن قررن ،زمان ،میان ،مردم و نرءی و سـااتار مـتن
ِ
ک م ءنعی برءی فهم سریع رن فرءهم میکاد ،ا ءندن و درک رن ،چ ترجم و چ ب صـ رت عربـی
بسـیار دنـ ءر ءسـت ( AbdullahSaeed" Contextualizing ", The Blackwell Companion to the
 )Quran,2006,p.37وی در مقال ا د ،ب س ر های ا منی قررن (ماناد س ر های مدنی) نیز نسات
تیرءر و پرءکاد گ یی میدهد ()lbid,p.46
بررسی

ءین قایل ناهات ک ب قـررن برچسـ ،ءبهـام ،تیـرءر و پرءکاـد گـ یی مـیزنـد ،نانـی ءز نـ ع
برا ردی ءست ک برای ءز مسلمانان و ااورنااسان با قررن دءنت ءند ،برا ردی کـ در رن عمـدتا
ب ماط ق و دملت مستقیم ءلفاظ ت ج ند و مفاهیم ،لطایف و ءنارءت غیرمستقیم ریـات مغفـ ل
میماند (لسـانی فشـارکی ،روش تحقیـق م ضـ عی در قـررن کـریم .)88 :9921،کمـا ءینکـ در
ءحادیث و روءیات نیز تأکید ند ءست؛ ءمام علی میفرماید« :ذلک ءلقررن فاستاطق و لن یاطق
(نریف رضی ،نهجءلاالغ  ،اطا )892/952؛ ءز قررن بگ ءهید تا سگن گ ید ،و ءم هرگز سـگن
نگ ءهد گفت ».و ااک پاک رن رء باید زیرورو کرد تا گ هرهای رن پدیدءر گردد (زرکشـی ،ءلارهـان
فی عل م ءلقررن8/9 :9492،؛ ثعالای مالیی ،تفسیر ج ءهر ءلحسـان فـی تفسـیر ءلقـررن/9 :9492 ،
 .)989ءین کتا ب گ ن ءی تاظیم ند ءست ک عاـارتهـای رن عـالو بـر معـانی ظـاهری ،دءرءی
 89معانی بااای بسیار عمیقی ءست .قررن کریم ،حالءللـ و مایـۀ سـعادت و رسـتواری نـ ع ءنسـانی
ءست .ءزءینرو ،باید تمامی مضـام ین و قـ ءنین مزم بـرءی هـدءیت بشـری رء در اـ د جـای دهـد.
ادءوند تاارکوتعالی قررن رء ب عا ءن نسگ جامع رهاییبگش ،در بهترین نیل برءی هدءیت بشـر
فرستاد .ءو ق ءنین کلی رء ب صرءحت و یا در قال ،ءمثالوحیم ،دءستانها و سرگذنت پیشیایان ذکـر
نم د تا مردم با تعیین مصادیق و رب رنها ب کلیات مذک ر در ریات نریف ،رء درست رء برگزیـد و

ءز ّ
تحیر و سرگردءنی نجات یاباد .باابرءین ،ءگر بعضی تص ر میکااد ک قررن ،چاـدءن حرفـی بـرءی
گفتن ندءرد ،ب ااار رن ءست ک مطالعۀ رنان ت أم بـا تـدبر و ءسـتاطاق و کـاوش ناـ د ءسـت و بـ
ءهدءف تربیتی رن ت ج نیرد ءند.
تیرءر متن قررن ءعم ءز کلمات ،جمل و ری  ،ءز ءبتدء در قررن ب همین وضع ب د و ب فصاحت و
بالغت رن هیچ لطم ءی نزد ءست؛ و فصاحت و بالغت بینظیر قررن در حدی ءست ک دسترسـی
ب ءینگ ن فصاحت و بالغت برءی هم ءمیانپذیر نیست؛ و همچاین قررن عالو بر ءنتشار در میان
مسلمانان ،بین مشرکان و معاندءن ءسالم نیـز روءج دءنـت .درزمـانی کـ نـاعرءن و ءدیاـان زیـادی
پرورشیافت و فصاحت و بالغت در ءوج کمال قرءر دءنت ،بزرگترین ءدیاان ءعترءف میکردنـد کـ
قررن ءز چاان نظم و سااتاری برا ردءر ءست ک دیورءن ءز روردن ماناد رن عاجزند و ناچـار نـدند
ءدعای ااورنااسان درست ب د ،حتما بلیغان عر ک ایلی بهتر ءز ءین ااورنااسان بـ فصـاحت
ّ
و بالغت زبان عربی رناا ب دند ،ب علت تیرءر ریات ،ب قررن ارد میگرفتاـد .ءزءیـنرو ،مـیتـ ءن
گفت :عدم درک مفه م صحیح ریات و م ض ع و پیام کلی س ر ها ب علت رناا نا دن با ویژگیهای
ءهدءف تربیتی قررن ،ماجر ب تص ر تیرءر در ریات قررن کریم ند ءست.
تکرار در قرآن کریم

ییی ءز وج بارز زبان قررن ،مطابقـت رن بـا مقتضـای حـال مگااـ ،و ءنطاـاقش بـا مقـام و
م قعیت کالم ءست .ءقتضائات و م قعیتهای مگتلف و تأمین ءهدءف متعـدد ،م جاـات تیـرءر در

بررسی تکرار در قرآن از کتاب راهنمای قرآن Blackwell

ک رن رء سحر و جادو معرفی نمایاد (معرفت ،تااس ،ریات و س ر)95 :9989،؛ باـابرءین ءگـر ءیـن

یک م ض ع در قررن کریم رء فرءهم رورد ءست .باید ت ج دءنت کـ هـر تیـرءر حـاوی پیـامهـایی
اا

و ءهدءفی اا

رء م ردت ج قرءر دءد ءست .ءز ءینرو ،میت ءن گفت :تیرءر در قررن ب سا،

تعدد غرضهاست؛ مطال ،و قص های قررن در هر جا ب ااار غرضی اا  ،تیرءر نـد ءسـت.
بعضی ءز مفسرءن بر ءین ءعتقادند ک یک ری در هر بار تیرءر ،معاای ویژ ءی رء ءلقا میکاـد (میـارم
نیرءزی ،تفسیر نم ن .)499/85 :9984،
قررن ک در ا ل  89سال بر پیامار نازل ند  ،چ بسیار مزم ب د ک برءی تربیـت و رءهامـایی
مردم یک مطل ،یا یک دءستان پادرم ز چاد بار تیرءر ند و هر بار ب مطلای ءز رن ءنـار نـ د .در
روش قررن رنچ مهم ءست ،تااس ،مطل ،با هدف تربیتی ااصی ءست ک ری برءی رن رمـد ءسـت
(جعفری ،تفسیر ک ثر.)529 /8 :9982،
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«قرآنپژوهی خاورشناسان» ،سال پانزدهم ،شماره بیست و هشتم ،بهار و تابستان 9311

قررن کتا تربیت ءست .در کتا تربیت و هدءیت ،گاهی باید مسائل تربیتـی بـرءی کسـی کـ
م رد تربیت قرءر میگیرد ،تیرءر ن د .هر مربی و معلمـی ،مطـالای رء میـرر بـرءی نـگ مـ رد
تربیت میگ ید تا برءیش ملی ن د و در ذهن و جان ءو جای گیرد و ب صـ رت ثابـت درریـد؛ ءیـن
تیرءر ءنیال ندءرد .در نظام تعلیم و تربیت ءمروزی نیز ،کسی تیرءر رء ماع نمـیکاـد .ءلاتـ تیـرءر
نااید ماللرور و است کااد باند ،بلی مزم ءست در حد ضرورت و مصلحت باند .قررن نیـز کـ
کتابی تربیتی ءست ،ءز همین روش ءستفاد کرد ءست .باابرءین ،باید گفت:
اول :گاهی با ت ج ب نرءی و مقتضیات سگن ،تیرءر ضرورت پیدء میکاد؛
دوم :تیرءرهای قررن فاید های تربیتی دءنت و هر تیرءری ناپساد نیسـت .اـدء حیـیم ءسـت و
قررن ،کالم ادء نیز دءرءی حیمت ءست .باابرءین ،قررن ءز بیه د گ یی ب دور ب د و هدفماد ءسـت
و هدف مهم رن ،عاقل سااتن ءنسان ءست ( ج ءدی رملی ،تفسیر م ضـ عی قـررن کـریم ،قـررن در
قررن ) 892 :9982 ،تا در سایۀ رن ب هدف نهایی ا د (هدءیت و سعادت ءنسان) دست یابد ،پـس
برءی رسیدن ب ءین ماظ ر ،ءز نی های مگتلف تربیتی ،مثل تیرءر و  ...ءستفاد ند ءست (همـ ،
تفسیر تسایم)58-44 /9 :9929 ،؛
سوم :تیرءر در ریات قررن برءی تذکر و پادگیری ءست و ءنسـان پی سـت نیازماـد تـذکر ءسـت و
چ بسا در هر بار تیرءر ،گروهی جذ ن ند (قرءئتی ،تفسیر ن ر)22 /8 :9929،؛
چهارم :با ت ج ب ءیای نیااین ءنسی و جای میـررء در ضـمیر ءنسـانهـا وس سـ مـیکااـد،
باابرءین تیرءر کالم حق نیز برءی ااثی نم دن وس س نیااین ضروری ءست .ریتءلل ج ءدی رملی
درءینبار میگ ید:
«تیرءر در قررن کریم ءزرنروست ک قررن کتا نـ ر و هـدءیت ءسـت و در مقـام هـدءیت مزم
ءست مطل ،وءحد ،در هر مااسات ،با زبانی اا ءدء ن د تا ویژگی م عظ دءنت باند؛ بـراالف
کت ،علمی ک هر مطل ،،تاها در ییجا بیان مین د و تیرءر رن س دماد نیستّ ،
سر لزوم تیـرءر در
 89کتا هدءیت رن ءست ک نیطان و نفس ءمار ک عامل ضاللت و عذء ءند ،پی ست ب گمرء کـردن
ردمی مشغ لءند و کار رنها گرچ گاهی کم مین د ،لیین ترک نمینـ د .ءزءیـنرو تیـرءر ءرنـاد و
هدءیت نیز ضروری ءست (ج ءدی رملی ،تفسیر تسایم59/9 :9929 ،ـ.)58
ب عاارتدیور میت ءن گفت :کالم قررن ءز س یی مت ج مگاا ،اا اـ د در عصـر نـزول
ءست و باا بر نیازهای رن مگاااان و نرءی زمانی و میانی متفاوت رنان ،تیـرءر مطالـ ،نیـز مـ رد

ءستفاد قرءرگرفت ءست تا هرچ بهتر ءهدءف تربیتی در اص رنان تأمین گـردد .بـ همـین دلیـل
ءست ک نااات فضای نزول ریات و نیز رگاهی ءز ءساا نزول در فهم قـررن مؤثرنـد .و ءز سـ یی
دیور بیانات قررن کریم مگاا ،عام رء در ا ل ءعصـار م ردت جـ قـرءر دءد و ءز تیـرءر مطالـ ،و
م ض عات ،ءهدءف هدءیتی و تربیتی ااصی رء پی گرفت ءست .بینک ت ج ب ءین مسئل م جـ،
رمزگشایی ءز تیرءرهای قررن و کشف ءهدءف تربیتی و هدءیتی رن میگردد.
2ـ اهداف تربیتی تکرار در قرآن کریم

2ـ .1هدایت افکار و فطرتها

خ خ ی ّ ی یّ ی خ خ یّ ی
ت ی
من ی ّ
الَح( ی نس )99 /چادین بار در قررن تیرءر ند
ت و ُی ِرج المی
ری ُ :ی ِرج الَح مِن المی ِ

ءست.
در روءیات ءهلبیت هست ک در تفسیر ری فرم د ءند« :تگرج ءلمؤمن مـن ءلیـافر و تگـرج
ءلیافر من ءلمؤمن» یعای مؤمن رء ءز صل ،کافر و کافر رء ءز صل ،مؤمن اارج میسـازد ،در قـررن
ْ
َّ
خْ
مجید ب کافر «میت» گفت ند و ب مؤمن «حىّ» مثل :إِنک ال تس ِم خع ال یم ْوىت( نمل )22 /ک مـرءد
ً یی
ْ ی خ ً
ی ی ی ْ ی
اکن یمیتا فأ ْحییناهخ یو یج یعلنا خَل نورا ی ْم ِش بِه ِِ ِ انلَّها ِ ( ءنعـام،)988 /
کفار هستاد و ماناد :أ و من
معل م ءست ک مرءد زندگی و مرگ معا ی ءست (قرنی ،تفسیر ءحسن ءلحدیث .)52/8 : 9988،ب
ْ
خ
خ ْ
اهلل یه ِدی ل ِل یحق( ی نس)95/؛ بوـ  :تاهـا اـدء بـ حق هـدءیت مـیکاـد».
ءستااد ری نریف ق ِل
ادءوند با ءرءئ رء ها ،رءهیارها و ءدل هدءیتور ،بادگان رء هدءیت میکاـد (کانـانی ،تفسـیر مـاهج
ءلصادقین فی ءلزءم ءلمگالفین)985/4 : 9992،؛ و بیدءر سااتن ءفیار و هدءیت وجدءنها ءیجـا
میکاد ک باا بر ءقتضا و ب ماظ ر تأمین هدف هدءیتی ،ءز یک م ضـ ع در مـ ءرد مگتلـف بـ ا ر
میرر سگن ب میان رید.
2ـ .2تحر یض و تشویق

قررن ،بهترین روش رء برءی هدءیت برگزید ءسـت؛ زیـرء نظـام عملـی و عقیـدتی و ءاالقـی رء
رمیگت ب ییـدیور بیـان مـیکاـد (قاـادی ،قررننااسـی)949 : 9922 ،؛ بـ عا ءن مثـال درجـایی
م ض عی رء بیان میکاد ک ب ءقتضای رن م ض ع ممین ءست ری یا عاارتی رء تیرءر نماید تا نا ند

بررسی تکرار در قرآن از کتاب راهنمای قرآن Blackwell

قررن ،کتا ءنسانسازی و جامع سازی ءست .ءین مقصد ءز رء پردءاتن ب تمام م ض عاتی ک
ب گ ن ءی با ءین دو مق ل در ءرتااطءند ،تأمین میگردد (قاادی ،قررننااسـی .)942 :9922،تیـرءر
م ض عات تربیتی ییی ءز م ءرد مرتا با هدءیت ءنسان و جامع ءست و م جـ ،نهادیاـ کـردن رن
م ض ع در ذهن میگردد .در قررن کریم گاهی تیرءر ءز یک کلم تا یک عاارت یا ری دید مـینـ د
ک ب ماظ ر دستیابی ب ءهدءف تربیتی اا ءتفاق میءفتد ک ب رنها میپردءزیم:
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ی ی َّ خ َّ خ ی َّ خ َّ
ْ ْ یْ
ی یی
کهم مِهن فسه
کم اَّلِی خلق
و ا ءناد  ،برءی عمل تحریک ن د .ماناد ریۀ :یا أیها انلا اتقوا رب
َّ خ
ی َّ ی ی خ ی ی ْ ْ ی
ی
حاَ( ءلاسا )9/؛ «ءی مردم بترسـید ءز پروردگارتـان ،رن
واحِدة  ...یو اتقوا اهلل اَّلِی تسائلون ب ِ ِِ و الر
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ادءیی ک نما رء ءز «نفس وءحدی» بیافرید  ...ءز رن ادءیی کـ بـ نـام ءو ءز ییـدیور درا ءسـت
میکاید پروء نماییـد و دربـار ءرحـام ک تـاهی نیایـد ».در ءیـن ریـ فرمـ د  :ءز اـدءیتان بترسـید،
ءزءینجهت ک نزد نما دءرءی عزت و عظمت ءست (چ ن هم رء ءز یک نفر الق کرد ) و بترسید ءز
وحدت ا یشاوندی و ءرتااط رحمی ک ادء رن رء در بین نما قرءر دءد (و معل م ءست ک وحـدت
ا یشاوندی و رحمی ،ییی ءز نئ ن و نعا های وحدت ساگی و ن عی ءفرءد بشر ءسـت) .بـا ءیـن
ُ
بیان رونن ند ک بدینجهت کلمۀ « َّاتقوا» رء در یک ری دو بار ذکر کرد و ءمـر بـ تقـ ء رء در جملـۀ
دوم تیرءر نم د ک هرچاد مضم ن جملۀ دوم تیرءر مضم ن جملۀ ءول ب د ،ولی معاای ءضاف ءی رء
ُ
در بردءنت و رن تش یق ب ءمـر ءرحـام بـ د ،ءز ءیـنرو جملـۀ « َّاتقووا» رء تیـرءر نمـ د (اااااـایی،
ءلمیزءن.)891/4 :9984،
2ـ .3تثبیت در اذهان

ءص م تیرءر در عرصۀ ءندیش ها و ءرءئۀ ررءی مشگ ب مردم معم م ب ءستقرءر ءین ءندیشـ هـا و
نظریات و تثایت رنها در ءذهان مردم میءنجامـد .تحقیقـات روءننااسـان ،ءهمیـت تیـرءر در عمـل
یادگیری رء ثابت کرد ءست .قررن در اص برای ءز حقایق مرب ط بـ عقیـد و مسـائل غیاـی کـ
میا ءهد رنها رء در ءذهان مردم جا بیادءزد ،تیرءر ص رت گرفت ءست؛ ب عا ءن نم ن در س رۀ ماارکـ
نمل عاارت  یءهلإٌ یم یع اهلل( نمل24 /ـ ،)29پاج بار تیرءر نـد ءسـت تـا عقیـدۀ ت حیـد رء در ءذهـان
تثایت کاد ،یا در س رۀ ه د نیز دع ت ب ییتاپرستی و عاادت ادءوند یوان ءز زبان پیامارءن گذنت بـ
ملتهایشان ،چهار بار ذکر ند ءست (مهدوی ،قص و نیات تربیتی در قررن 9922 ،ش.)88 :
2ـ .4تلقین و آمادهسازی

نتیجۀ تیرءر و تأکید ،تلقین ءست ک ءثر رن بر روءن ءنسان غیرقابلءنیار ءست و ناید بـ همـین
جه ت بر تیرءر عاادءت و دعاها و  ...در ءسالم تأکید ند ءست .علت تیرءر بعضی ءز ریـات رء نیـز
 89روءیات معص مین بیان کرد ءند .ءزجملـ ءمـام صـادق علـت تیـرءر ریـات ربـا در سـ ر های
مگتلف ءز قایل :س ر بقر  ،رلعمرءن ،روم و ،...رء رماد سازی ثروتمادءن برءی کار ایـر و صـدقات
دءنست و میفرماید :چ ن ءز یکس (ربا) حرءم ءست و ءز ارف دیور ءناانتن ثروت ب ص رت رءکـد
نیز حرءم ءست ،پس برءی ثروتمادءن چار ءی جز ءنفاق و یا کارهای ت لیـدی مفیـد بـاقی نمـیمانـد
(مغای  ،ءلتفسیر ءلیانف.)828 /8 :9484،

2ـ .5الگوسازی

در ریات ءبتدءیی س رۀ مؤما ن ،ادءوند ویژگیهای مؤماان رء بیان میکاد .ییی ءز صفات رنان،
محافظت بر نماز ب د و ب کسانی ک نماز رء در وقت میا ءناد و تضییع نمیکااـد ،وعـدۀ فـالح و
َّ
ی ی
ی
خ
یهن خه ْ
ی ْ ْ ی ی ْ خ ْ خ ی َّ ی خ ْ
اَّل ی
هم ی ی
ِه ْم خاعِهعون  ...یو ِ
رستواری دءد ند ءست :قد أفلح المؤمِنون * اَّلِین ههم ِ َهت ِ
خ
ی یی
اِه ْم حیخاف ِظون( ءلمؤما ن 9 /و  8و )1؛ «ب رءستیکـ مؤماـان رسـتوار نـدند ،همانـان کـ در
َ لو ِ
نمازنان فروتنءند ...،و رنان ک بر نمازهایشان م ءظات مینمایاد» .قررن کریم در ءین ریـات ،نمـاز
رء در ریۀ  8و  1دو بار تیـرءر کـرد ءسـت تـا همـۀ عظمـت و ءهمیـت نمـاز رء بفهمانـد (اارسـی،
مجمعءلایان فی تفسیر ءلقررن )98 /98 :9988،و برءی مسلمانان ءلو یی برءی رسـیدن بـ فـالح و
رستواری ءرءئ نماید.
2ـ .6هشدار
بررسی تکرار در قرآن از کتاب راهنمای قرآن Blackwell

هشدءر و ءلقای تحذیر ءز ءهدءف تربیتی قررن کریم ءست ،در مقـام تربیـت گـا مزم مـینـ د،
روی یک مسئلۀ مهم ،بارها تیی ن د تا روح و جان ا ءناـد رء متـأثر کـرد و ءو رء هشـدءر دهـد و
ب س ی مقاصدی اا س ق دهد؛ ب عا ءن نم ن در س رۀ ماارک قمر ذکر عذءبی کـ کـافرءن رء در
خ خ
ی ی
برمیگیرد ،س بار تیرءر نـد ءسـت ،فکیه یعهاا یو نهار( قمـر .)92-89-92 /ءیـن تیـرءر،
هشدءری ءست ب کفار قریش و یادروری سرن نت کسـانی ءسـت کـ پیـامارءن گذنـت رء تیـذی،
کردند (مهدوی ،قص و نیات تربیتی در قررن 9922 ،ش  .)88 :ءین ریۀ نـریف  ،یـکبـار در قصـۀ
ثم د و پیش ءز بیان عذء مطرحند تا تاییای بر رن عذء باند و بار دیور در قصۀ نـ ح و پـس ءز
بیان عذء ق م ن ح رمد تا ته یل و تعظیم رء ءلقا کاد و در قصۀ عاد پـیش و پـس ءز بیـان عـذء
رمد تا بین تایین و ته یل و تعظیم جمع نماید (زحیلی ،ءلتفسیر ءلمایر)922/88 :9492 ،؛ و هدف
ءز همۀ رنها هشدءر ب مگاااان ءز چاان نی ۀ زندگی و رنچاان عاقات س ءست.
2ـ .7تنبیه و تذکر و زدودن غفلت

ادءوند متعال ،در م ءضعی ک مزم ب د ءست ،مطال ،رء بیش ءز یـکبـار بـ مـا ءنسـانهـای
فرءم شکار و غافل گ نزد کاد ،ریات ا د رء تیرءر فرم د ءست (میـارم نـیرءزی ،تفسـیر نم نـ ،
 994 /89 :9984ـ  .)995ب عا ءن مثال هاوامیک پدری فرزند اطاکارش رء مگاا ،قرءر میدهد
و میگ ید :ریا فرءم ش کردی ،ک دکی نات ءن ب دی و چ ا نجورها برءی پرورش تـ اـ ردم ریـا
فرءم ش کردی ،برءی ت همسر مااس ،ءنتگا کردم ریا فرءم ش کردی ،برءی تـ مسـین اریـدم!
ی
تیرءر در س ر های ءلرحمن و مرسالت نیز ءز ءین قایل ءست .در س رۀ ماارک ءلـرحمن ریـۀ :فبِهأی
خ ِّ
ی ِّ
بان( ءلرحمن 99/و  92و  89و )...؛ پس کدءمیک ءز نعمتهـای پروردگارتـان رء
آالءِ ربکما ِکا ِ
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ءنیار میکاید ».چادین مرتا تیرءر ند ءسـت؛ ءیـن تیـرءر بـرءی ءاـتالف ف ءیـد ءسـت؛ چرءکـ
نعمتهای مگتلف رء بیان نم د و نزد هر نعمتی ،ری رء با هدف تاای و تذکر ،بیان و تیـرءر فرمـ د
ءست (بروجردی ،تفسیر جامع .)88/8 :9922،هرکدءم در ءرتااط با ب یادروری نعمت مگص صـی
ءست و مرب ط ب همان نعمتی ءست ک ءین جمل دناال رن ذکـر نـد و همیناـ ر وعیـد و وعـد
کیفری ک ذکر میفرماید -ماظ ر وعدۀ کیفـر در برءبـر هریـک ءز رن ءعمـال ءسـت -و در حقیقـت
تیرءری وج د ندءرد (اارسی ،مجمعءلایان فی تفسیر ءلقررن.)88/8 :9988،
2ـ .8تهدید خطاکاران
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ی
ی
ییی دیور ءز رءزهای تیرءر کلمات در بعضی س ر ها ،تهدید ءست ماناد ری نریف  :أ ْویل لهک
ی یی
خ ی
یی
فأ ْویل ث َّم أ ْویل لک فأ ْویل( قیامت95 /ـ .)94ءین تیرءر ،تأکید (حقی بروس ی ،تفسیر روح ءلایـان،

بیتا )858/92 :و تهدید و وعید م کد ءز جان ،ادءوند ب کافرءن ءست (زحیلی ،ءلتفسـیر ءلمایـر،
 .)884/81 :9492غرض ءز رن زیـادت در تهدیـد (مغایـ  ،تفسـیر ءلیانـف)484/8 :9484،؛ و
ماالغ در تاای و تحذیر ءست (اطی ،،ءلتفسیر ءلقررنی للقررن ،بیتا .)9949/95 :ءزءینرو ،تهدیـد
و وعید با غرض تاای و تحذیر رء میت ءن ییی دیور ءز ءهدءف تربیتی تیرءر در قررن کریم دءنست.

3ـ تکرار قصص قرآنی

عالو بر تیرءر کلمات ،عاارءت ،جمالت و ریات در قررن کـریم ،تیـرءر م ضـ عات نیـز قابـل
مشاهد ءست ،ءز میان ءین م ض عات ،مـیتـ ءن بـ قصـ ها و دءسـتانهـای قـررن ءنـار کـرد کـ
م ردت ج ااورپژوهان نیز قرءرگرفت و ناهاتی رء م ج ،گردید و گا ءین تیرءر در قص بر وج د
تااقض و پیچیدگی در قررن حمل نـد ءسـت .پروءضـح ءسـت کـ عـدم ت جـ ب تااسـ ،ریـات و
سیاقهای یک س ر  ،م ض عات مح ری در هر س ر و ءهدءف ءصلی و فرعی هر سـ ر  ،م جاـات
ارح چاین ناهاتی رء فرءهم رورد ءست؛ ک در ص رت ت ج تام ب نی ۀ بیانی ماحصـرب فرد قـررن
کریم و کشف ءرتااط جاا های گفت ند ءز یک قص با م ض عات مح ری و نیز ءهدءف هـر سـ ر ،
م ج ،رفع و دفع چاین ناهاتی میگردد.
89
ریات میرر و مشاهدۀ ءاتالف رنها ،ک نید ءند نشاندهاد کـ ءیـن
پیشیایان با مقایسۀ ءین قایل ِ
ءاتالف ،ب غم ض یا تااقضـی در دملـت مـتن قررنـی نمـیءنجامـد ،بلیـ حتـی ءیـن ءاـتالف
نشاندهادۀ ءعجاز قررن ءست؛ چرء ک بر ت ءنایی متن قررنی در تغییر و تصرف دملت دءرد.
در روش قررن رنچ ک مهم ءست ،تااس ،مطل ،با هدف تربیتی ااصی ءست ک ریـ بـرءی رن
رمد ءست .تیرءر یا تقطیع یک دءستان نیز برءی همین م ض ع ءست (جعفری ،تفسیر کـ ثر:9982،

 .)529 /8عالو بر ن ع تااس ،و ءرتااط قص قررنی با مح رها و ءهدءف ءصلی و فرعی هـر سـ ر
ک در جای ا د باید م رد ت ج قرءر گیرد ،برای ءز ءهدءف عام تیرءر قص رء بر ءسـا ءهـدءف
هدءیتی عام قررن کریم ،میت ءن ءحصا نم د.
مهمترین علتهای تیرءر قص های قررن در س ر های مگتلف عاارتاد ءز:
3ـ .1عبرت گیری از تار یخ گذشتگان

3ـ .2بیان جنبههای مختلف زندگی پیامبران

در قررن یک م ض ع اا ءز سرگذنت پیامارءن در چاد جای قررن تیرءر نشـد ءسـت؛ بلیـ
زندگی پیامارءن دءرءی ءبعاد گسترد ب د و ءین ءبعاد در م ءضع متعـدد قـررن رمـد ءسـت؛ بـ عا ءن
مثال ،ییی ءز ءبعاد زندگی پیامارءن در یک س ر رمد و در س رۀ دیوـر ءز جااـ ءی متفـاوت مطـرح
ند ءست .بیان ءبعاد زندگی پیامارءن در م ءضع متعدد قررن تیرءر محس نمـیگـردد (اارسـی،
تفسیر مجمع ءلایان.)582/2 :9988 ،
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در قص قررنی ،پرءکادگی و تیرءر نق نیست ،بلی دلیل ءصالت دءدن ب محت ء و فصلهای
عارت رمـ ز و تجربـ دءر ّ
قصـ ءسـت ،نـ ءصـالت بـ قالـ ،دءسـتانی (محـدثی ،هاـر در قلمـرو
میت .)842 :9922،،رخ دءدهای پیشیایان ،دیدگا های روننتری رء فرء روی ما میگشاید و مـا رء
ءز لغزشها ،ءنحرءفات و کامیابیهای ءیشان رگا میکاد و ءین رگـاهی ،پلـی ءسـت بـرءی صـع د و
ترقی ما تا بدین سا ،،تجربیات تلخ پیشیایان رء در کام ا د نیازماییم .ءزهمینروست ک در متـ ن
دیای ،دقت در تاریخ ملتهای گذنت و تفیر در کرد هایشان ،م رد تأکید قرءر گرفتـ ءسـت .پـس
عارتءندوزی و پادگرفتن ،ییی ءز مهمترین علتهای ذکر تاریخ گذنتوان ءست ،بـ گ نـ ءی کـ
ْ ْیٌ خ
ْ یْ
یی ْ ی ی ی
هاِ
ویل الْل ِ
ا د قررن کریم بدین مطل ،تصریح کرد و فرم د ءست :لقد اکن ِ قص ِص ِهم عِْبة ِل ِ
( ...ی سف)999/؛ «ب رءستی ک در دءستانهای ءیشان عارتی برءی صـاحاان اـرد ءسـت .».تیـرءر
دءستان زندگی پیامارءن و ءق ءم رنها ،بدءن جهت ءست کـ عاـرترمـ زی ءز سرن نـت رنـان بسـیار
ءهمیت دءرد .بازگ کردن سرن نت پیامارءن در جایجای قررن ،هشدءری ءست برءی دیورءن ک باید
با دقت زندگی رنان رء ا ءند و ءز ع ءمل م فقیت و نیست گذنتوان بهر گیرند (ساحانی ،ماش ر
جاوید.)984 /9 :9982،
ب ءین جهت ،بیشتر عارتها و در ها برءی بشر رء ب اص ءمت ءسالم ،در سرگذنت قـ م
حضرت م سی میت ءن یافت؛ زیرء بایءسرءئیل سرپیچیهای فرءوءنی دءنتاد و بیشترین عاـرت و
در رم زی در سرن نت ءین ق م ءست ،ادءوند در جـایجـای قـررنکـریم بـ مـاجرءی ءیـن قـ م
پردءات ءست (اارسی مجمع ءلایان فی تفسیر ءلقررن.)582 /2 :9988،
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ب عا ءن مثال ،تیرءر قصۀ م سی با اان ءد ءش و دیدن رتش در رء بازگشـت بـ مصـر کـ در
س ر های مگتلف رمد ءست( :قص 81/؛ نمل8/؛ ا  .)92/قصۀ حضرت م سی در هر س ر بـا
ءسل بی اا و ءضافاتی تاز نقل ند ءست .ریۀ  8س ر نمل ءبتدءی دءستانهای پاجگان ءی ءسـت
ک در ءین س ر ب عا ءن ءستشهاد برءی مطال ،صدر س ر ءز قایل تاشیر و ءنذءری کـ در رنهـا ذکـر
میکاد ،ءست و در س دءستان ءول ءز رن پاج دءستان ،یعاـی در دءسـتان م سـی و دءوود و سـلیمان،
جهت وعد رء بر جهت وعید غلا دءد و در دو تای دیور جان ،وعید ،بیشـتر رعایـت نـد ءسـت
(اااااــایی ،ءلمیـزءن )425/95 :9984 ،و ریــۀ  81سـ ر قصـ رغــاز فصــل دیوــری ءز دءســتان
م سی ءست ک در رن ،ءجمالی ءز حرکت رن جاا بـا اـان ءد ءش ءز مـدین بـ اـرف مصـر و
ماع ث ندنش ب رسالت ب س ی فرع ن و ق م ءو ،برءی نجات بایءسـرءئیل و تیـذی ،رسـالت وی
ت س رنان و سرءنجام غرق ندنشان رء در دریا رورد تا رنی در رار دءستان ب نـزول تـ رءت ماتهـی
مین د ک گ یا ماظ ر ءز بیان قص  ،همین قسمت رار ءست (اااااایی ،ءلمیزءن.)49/92 :9984،
ریۀ  1و  92س ر ا  ،دءستان م سی رء نروع کـرد و تـا ءنتهـای سـ ر  ،چهـار فصـل ءز ءیـن
دءستان ذکر ند  :ءول :چو نوی برگزیدن م سی ب رسالت در ک ا ر ک در وءدی اـ ی وءقـع
ءست و مأم ر کردن وی ب دع ت فرع ن؛ دوم :با همیاری برءدرش ،فرع ن رء ب دین ت حید دعـ ت
کرد و بایءسرءئیل رء نجات دءد و علی ءو ءقامۀ حجت کـرد و معجـز رورد؛ سـ م :بیـرون رمـدن بـا
باــیءسـرءئیل ءز مصــر و تعقیــ ،فرع ـ ن و غــرق نــدن ءو و نجــات یــافتن باــیءسـرءئیل؛ چهــارم:
گ سال پرستی بایءسرءئیل و سرءنجام کار ءیشان و کار سامری و گ سال ءش.
در ءیاجا ءین سؤءل پیش میرید ک ریات مـ رد بحـث بـ چـ وجهـی متصـل بـ ریـات پیشـین

مین د وج ءتصال ءین ءست ک ریات پیشین مسئلۀ ت حید رء ااارنشان مـیسـاات  :خ
اهلل ال إ ِ یَل
َّ خ ی ی خ ْ ی ْ خ ْ خ ْ
اْلسىن( ا  .)2/ءین ریات نیز با وحی ت حید رغاز ند و نیز کالم دیورش دربـار
إِال هو َل السماء

هالک فرع ن و درنهایت ب ارد سامری اتم مین د ،ریات قالی نیز با ءین تذکر رغـاز مـینـد کـ
 88قررن مشتمل بر دع ت حق و تذکر کسانی ءست ک بترساد (اااااایی ،ءلمیـزءن.)921/94 :9984،
پس با مقایسۀ ظاهری ـ کاری ک ااورنااسان ءنجام دءد ءند ـ س ری نای هم ب د و نیازی ب تیرءر
دوبارۀ رن نا د ءست؛ ولی با تفیر و تعمق مشاهد می ن د ،هدف و ماظ ر ءز بیان س ری کامال بـا
هم متفاوت ءست .ءینگ ن بردءنت نادرست ءز تیرءر بعضی ءز ریات ،نتیجۀ درک نادرست ءز س ی
ااورنااسان ءست ک ماجر ب تعایر و تأویل متفاوت مین د.

زرکشی ب نقل ءز غزءلی مین یسد :ءیـن مردمـان هسـتاد کـ در مـتن و تفسـیر و تأویـل قـررن
ءاتالف میورزند (زرکشی ،ءلارهان فـی علـ م ءلقـررن42 /8 :9492،ــ ،)42در صـ رتیکـ مـتن
قررنی ،ن ءز نظر ءسل

و ن در مضم ن و دملت ،هیچ ءاتالفی ندءرد .بر همین ءسـا  ،م ضـ ع

تیرءر در قررن میت ءند ءین گ ن ت جی ن د ک ریات تیرءری در هر م ض ع ،وظیف ااصـی غیـر ءز
رسالتی ک در دیور م ءضع دءرند ،برعهـد گرفت ءنـد و در عـین حـال در بلاـدءی بالغـت ،معاـای
مشگصی ب ذهن ءنتقال میدهاد و همچاین ءعجاز قررن رء میرساند؛ زیـرء ءز رن جـایی کـ ریـات
قررنکریم ب تدریج و در مااساتها و حادث های گ ناگ ن نازل ند ،ءیـن حقیقـت بیشـتر رونـن ـ
مین د ک قررن ءز س ی ادءوند متعال نازل گردید و ساات رن ءز قدرت بشر اـارج ءسـت؛ زیـرء

ن د ،ولی هرگز ءاتالفی میان ریات ثابت نشد ءست.
نتیجه

تیرءر بسیاری ءز ریات قررن ب ااار رن ءست ک در مسائل تربیتی ،گا نرءی ءیجـا میکاـد
ک یک حادث رء بارها و بارها یادرور ن ند ،ءز زوءیای مگتلف بـ رن باورنـد و در جهـات گ نـاگ ن
نتیج گیری کااد ،نیاتی دربار تیرءر م ض عات در قررنکریم حائز ءهمیت ءست:
اول :گاهی با ت ج ب نرءی و مقتضیات سگن ،تیرءر ضرورت پیدء میکاد؛
دوم :تیرءرهای قررن فاید های تربیتی دءرد؛
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اایعت فاصل های ا منی در نزول ریات و در عین گستردگی رن ،ءین ب د ک وقتـی ریـات
مقتضای
ِ
در یکجا جمع گردید ،ـ با وج د تیرءر بعضی ریات ـ ناهماهاوی و ءاتالف در میان رنها دیـد ــ

سوم :تیرءر در ریات قررن برءی تذکر و پادگیری ءست؛
چهارم :تیرءر کالم حق برءی ااثی نم دن وس س نیااین ضروری ءست؛
در قررن ،تیرءر ریات مقاصد تربیتی ااصـی رء پـی مـیگیـرد کـ عاارتاـد ءز :هـدءیت ءفیـار و
فطرتها ،تحریک ءفرءد ،تثایت در ءذهان ،تلقین و رماد سازی ءفرءد ،ءلو سـازی ،هشـدءر ،تهدیـد،
تاای و تذکر و زدودن غفلت ءز وجدءنهای افت و جان و دل ءنسان .ءین ءهدءف ءیجا میکاد کـ
ءز یک م ض ع در م ءرد مگتلفی ب ا ر میرر سگن ب میان رید؛ زیـرء بـدون یادروریهـای میـرر،
مقاصد یاد ند ب دست نمیرید .چاین تیرءری ااق مقتضیات در رءستای ءهـدءف تربیتـی قـررن و
هدءیت و سعادت بشر ءست.
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تیرءر دءستانهای قررن نیز دءرءی ءهدءفی اا ءست؛ ءز قایل :عاـرت ءنـدوزی و پاـدگرفتن ءز
تاریخ گذنتوان و بیان جاا های مگتلف زندگی پیامارءن .بر ءین ءسـا  ،م ضـ ع تیـرءر در قـررن
میت ءند ءین گ ن ت جی ن د ک ریات تیرءری در هر م ض ع ،وظیفۀ ااصی غیر ءز رسـالتی کـ در
دیور جاها دءرند ،بر عهد گرفت ءند و در عین حال در بلادءی بالغـت ،معاـای مشگصـی بـ ذهـن
ءنتقال میدهاد.
پینوشتها
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نام ءنتشارءتی ءست ک کتا م رد بررسی در رن ب چاپ رسید ءست.
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ثعالای) ،دءر ءلترءث ءلعربی ،بیروت 9492 :ق.
جعفری ،یعق  ،تفسیر ک ثر ،ءنتشارءت هجرت ،قم :چاپ ءول 9982 ،ش.
ج ءدی رملی ،تفسیر م ض عی قررن کریم ،قررن در قررن ،مرکـز نشـر ءسـرء  ،قـم :چـاپ
دوم 9982 ،ش.
ــــــ ،تفسیر تسایم ،مرکز نشر ءسرء  ،قم :چاپ ءول 9929،ش.
حقی بروس ی ،ءسماعیل ،تفسیر روح ءلایان ،دءرءلفیر ،بیروت :بیتا.
اطی ،،عادءلیریم ،ءلتفسیر ءلقررنی للقررن ،دءرءلفیرءلعربی ،بیروت :بیتا.
زحیلی ،وهاة بن مصطفی ،ءلتفسیر ءلمایر ،دءرءلفیر ءلمعاصر ،بیروت/دمشق 9492 :ق.
زرکشی ،محمدبن عادءلل  ،ءلارهان فی عل م ءلقررن ،دءرءلمعرفة ،بیروت 9492 :ق.
ساحانی ،جعفر ،ماش ر جاوید ،مؤسس ءمام صادق ،قم 9982 :ش.
اااااـایی ،محمدحسـین ،تفسـیرءلمیزءن ،ترجمـ  :محمـدباقر م سـ ی همـدءنی ،دفتـر
ءنتشارءت ءسالمی جامع ی مدرسین ح ز علمی قم :قم9984 :ش.
اارسی ،فضل بن حسن ،مجمع ءلایان فی تفسیر ءلقررن ،ءنتشارءت ناصر اسرو ،تهـرءن:
9988ش.
قرءئتی ،محسن ،تفسیر ن ر ،مرکز فرهاوی در هایی ءز قررن ،تهرءن 9929 :ش.
999
قرنی ،سید علیءکار ،تفسیر ءحسن ءلحدیث ،بایاد بعثت ،تهرءن 9988 :ش.
قاادی ،صالح ،قررن نااسی ،نهاد نمایادگی مقام معظم رهاری در دءنشوا ها ،دفتـر نشـر
معارف ،تهرءن :چاپ چهارم 9922 ،ش.
کانــانی ،مــال فــتح ءللـ  ،تفســیر مــاهج ءلصــادقین فــی ءلـزءم ءلمگــالفین ،کتابفرونــی
علمی،تهرءن 9992 :ش.

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

999

 .82لسانی فشارکی ،محمدعلی و مـرءدی زنجـانی ،روش تحقیـق م ضـ عی درقـررن کـریم،
دءنشوا رزءد ءسالمی ،زنجان 9921 :ش.
 .89محدثی ،ج ءد ،هار در قلمرو میت ،،ءنتشارءت دفتر تالیغات ءسالمی ،قم :چاپ چهارم،
.9922
 .88معرفت ،محمد هادی ،تااس ،ریات و س ر ،ترجم  :عزتءلل م مئینیـا همـدءنی ،بایـاد
معارف ءسالمی ،قم 9989 :ش.
 .89مغای  ،محمد ج ءد ،ءلتفسیر ءلیانف ،دءرءلیت،ءمسالمیة ،تهرءن 9484 :ق.
 .84میارم نیرءزی ،ناصر ،تفسیر نم ن  ،دءرءلیت،ءإلسالمیة ،تهرءن 9984 :ش.
 .85مهدوی ،سید سعید ،قص و نیات تربیتـی در قـررن ،مرکـز چـاپ و نشـر دفتـر تالیغـات
ءسالمی ح ز علمی قم ،قم :چاپ دوم 9922 ،ش.
the

to

Companion

Blackwell

The

",

Contextualizing

"26. AbdullahSaeed

Quran, Oxford, 2006.
The Blackwell Companion to the

27. Christopher Buck " Discovering ",
Quran, Oxford, 2006.

