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  مقدمه

  هاي کتاب سري از ”The Blackwell Companion to the Quran“کتاب 

 “The Blackwell com panion to…” به باشد که می» ول بلک... اب همراه« معناي به 

  .پردازد موضوعات مختلف دینی می بررسی

 از. است  «The Blackwell Companion to religion» سري این نام حقیقت در

، )تورات(عبري  شناسی، دین، انجیل یهودیت، انسان با مجموعه همراه این کتب دیگر

  .باشد می... و اسالمی معاصر مسیحی، تفکرات مدرن، اخالق الهیات پست

 شوند، نه می منتشر «companion» یا» راهنما« عنوان غرب با در که هایی کتاب

 مقاالت یا )کنفرانس یک مقاالت( موضوعی مقاالت مجموعه به شباهتی نه و اند دانشنامه

 که است این بر ها سعی کتاب گونه این در. دارند دانشگاهی استاد یک نامه یاد به شده اهدا

ریاضیات،  مانند حوزه علمی در کلیدي کلمات و ها ها، مفاهیم، اصطالح موضوع ترین مهم

 رو، این از کند؛ تبیین و تخصصی شرح مقاالت قالب در را آن جز و شناسی نجوم، جامعه

 و پردازند نمی درشت و ریز هاي موضوع تمام به موضوعی هاي نامه دانش خالف بر راهنماها

  برخوردارند. حوزه خود تمام در نسبی جامعیت اي، از الهمق مجموعه هاي کتاب عکسِ بر

 قرآن مطالعات و حوزه علوم در دسته این از کتاب ول، نخستین بلک قرآن راهنماي

 در قرآنی مطالعات و شناسی اسالم ریپین، استاد آندرو پروفسور ویراستاري سر با که است

. رسید چاپ به 2009 سال در» ول بلک« انتشارات سفارش به و کانادا ویکتوریاي دانشگاه

 و قرآنی محققان توسط که باشد می مقاله دو و حاوي سی و فصل کتاب داراي پنج این

نخست این کتاب،  بخش. است شده تألیف مسلمانان و) مستشرقان( غربی پژوهان قرآن

و باك،  از کریستوفر» قرآن عمیق فهم«سون،  از تامارا» قرآن با آشنایی« مقاله سه شامل

سعید. این نوشتار، ترجمه و نقد نخستین مقاله از  از عبداهللا» قرآن ظهور شرایط و ها زمینه«

  باشد. کتاب راهنماي قرآن می
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  گزارشی از مقاله

  . مقدمه: مخلوق بودن قرآن1

گر  داند و بر این باور است که قرآن بیان نگارنده قرآن را کتاب مقدس دین اسالم می

این حقیقت است که کتاب مذکور کالم خداست، نه کالم خود  باور قلبی مسلمانان به

نامد و عنوان  پیامبر که آن را به مردم ابالغ نموده است. ایشان قرآن را غیر مخلوق می

کند، با وجود اینکه نزول قرآن (یا همان واژه عربی منزل) به اوایل قرن هفتم میالدي باز  می

ابدي است و منحصر به زمان خاصی نیست.  گردد، مسلمانان معتقدند حقیقت قرآن می

 11(متوفی  کالم خداوند کلمه به کلمه به زبان عربی و توسط آخرین فرستاده، محمد

شود که باید ابالغ کننده  تلقی می» اُمی«به عنوان فردي  م) نازل گردید. پیامبر 632ق/ 

سون معتقد است اهمیت و  ). تامارا195پیامی باشد که خدا بر دوش او نهاده است (شعراء/ 

توانند آن را  قدر مبرهن و روشن است که تنها کسانی می  قداست قرآن نزد مسلمانان آن

لمس کنند که از خلوص و طهارت الزم برخوردار باشند. این، از معجزات اسالم است و به 

  احدي به این مقام دست نیافته است.جز محمد

 . ساختار متن قرآن2

فصل است که سوره نامیده  114سنده ساختار قرآن را که متشکل از در این بخش، نوی

داند که  آیه می 287هاي قرآن را بین هفت تا  کند. تعداد آیات سوره شوند، معرفی می می

اند و  ه ها بر اساس طول سوره منظم شد نخستین سوره، خیلی کوتاه است، اما دیگر سوره

ها تدوین  زمان نزول وحی باشد، بر حسب طول سورهکه بر اساس  ها، بیشتر از این ترتیب آن

کند و معتقد است  هاي مکی و مدنی اشاره می هاي شایع سوره اند. سپس وي به ویژگی شده

  باشد. هاي قرآن مکی می نود درصد سوره

 . ندا و مخاطبان3

گیرد. اینکه خداوند اغلب در مقام  در این قسمت نداهاي قرآن مورد بررسی قرار می

دهد که  شوند)، نشان می گوید (من وگاه ما که به جاي هم استفاده می شخص سخن میاول 
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با مردم صحبت  قرآن نداي خداوند است. در برخی مواقع، قرآن مستقیماً درباره محمد

دهد و  کند. در باب مسائل مربوط به اصالت پیامش، قرآن، امت را مخاطب قرار می می

» کنید؟ (ش) نکرد. آیا در آنچه دیده است با او جدال میآنچه دل دید انکار«گوید:  می

). کل قرآن، کالم خداوند است، اما طنین خیلی از آیات طوالنی، نداي 13ـ12(نجم/

است که جامعه را با کالم خداوند و در قالب سوم شخص به سوي خداوند راهنمایی  محمد

شود،  هر زمان و مکان را شامل می کند. نویسنده، سپس به مخاطبان قرآن که همه مردم در می

کند که در میان کتب مقدس  ) اشاره می36پردازد و با استناد به آیات قرآن (احزاب /  می

  هاي یکتاپرستی، قرآن به طور مساوي به مسائل مربوط به زن و مرد پرداخته است. آیین

 . تاریخچه متن قرآن4

یه، تاریخ قرآن کامالً روشن است. کند که بر خالف متون مقدس اول نگارنده اشاره می

هاي مختلف، در طول بیش از  براي امتش در عربستان با فرهنگ قرآن به وسیله محمد

م ابالغ گردید. سپس به بحث جمع قرآن توسط زید بن ثابت 632ـ 610بیست و دو سال از 

ث اختالف پردازد. در ادمه، بح به دستور ابوبکر، پس از جنگ یمامه و شهادت کاتبان می

هاي چاپی قرآن و  کند و سپس به نسخه قرائات و تکثیر قرآن را توسط عثمان مطرح می

  در قرن دوازدهم میالدي اشاره دارد.» پیتر مقدس (شماس اعظم)«اولین ترجمه قرآن توسط 

 . ارتباط قرآن با کتب مقدس5

و انجیل کند که قرآن به متون مقدس توحیدي، یعنی تورات  تامارا سون عنوان می

چندین بار ارجاع داده است و در قرآن، فرض بر این است که مردم با این متون آشنا 

کند، بلکه از  ها را بیان نمی هستند. به همین جهت، قرآن روایات تاریخی مربوط به آن

کند که نزد یهودیان و مسیحیان شناخته شده هستند تا نکات  ها و رویدادهایی یاد می شخصیت

ذهبی آنان را خاطر نشان سازد؛ براي نمونه، به آدم، نوح، ابراهیم، اسحاق، اخالقی و م

زمانی  چندین بار اشاره شده، اما این اشارات بر اساس ترتیب یعقوب، موسی و عیسی

؛ 137ـ 136، بقره/ 14باشد. وي در این قسمت به آیات بسیاري از جمله شوري/ ها نمی آن

 کند. اشاره می و... 13، شوري / 198ـ 193شعرا / 
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گوید، در قرآن اشاراتی به پیامبرانی شده است که براي یهودیان و  وي در ادامه می

اي به نام رسولی عربی یعنی هود (سوره  مسیحیان شناخته شده نیست. براي نمونه، سوره

ها  گذاري شده است که جامعه خود را به اطاعت از خداوند آگاه ساخت، اما آن هود) نام

) نویسنده در 41شوند (احزاب/ خاتم االنبیاء معرفی می د. در پایان، پیامبر اسالمنپذیرفتن

  دهد. نسبت می ادامه، ذبح رابه حضرت اسماعیل

 . مضامین قرآن6

تامارا سون ذیل این عنوان به بحث توحید و تفاوت آن با دیدگاه مسیحیت که خداوند 

). خداي یکتا را آفریننده روح، 74ه/؛ مائد172پردازد (نساء/ جزیی از تثلیث نیست، می

، 5ـ 2کند (همزه/ محافظ، هادي و دادرس همه موجودات، غفور، رحیم و عادل معرفی می

کند که قرآن،  ) وي تصریح می157، اعراف/21ـ16، فجر/22ـ 20، معارج/8ـ 2ماعون/

ثر موارد پذیر جامعه دارد. در اک تأکید بسیاري بر عدالت و رحمانیت نسبت به اقشار آسیب

ها به عنوان معیار سنجش  آورده و رستگاري آن ها می لفظ یتیم و احترام و اهمیت به آن

 آورد؛ براي نمونه، قرآن از محمد تقواي افراد به صورت فردي و جمعی به شمار می

به صالح «پرسند، بگوید:  کند که در جواب مردم، زمانی که درباره ایتام می درخواست می

  ).21(بقره / » دن بهتر استآنان کار کر

نویسنده در ادامه، به مباحث مطرح شده در قرآن درباره زنان اشاره دارد و بر این امر 

ها را در مورد بهبود وضعیت  ترین قانون تأکید دارد که در میان قوانین موجود، قرآن بیش

هین و نفرت زنان به خود اختصاص داده است. قرآن، تنها مرجع و متن دینی است که به تو

دهد. سپس ایشان بحث مهریه در  کند و دستور به بهبود و اصالح آن می از زنان اعتراف می

داند تا نشان دهد که کار زن با  کند و آن را دستمزد کار زن در منزل می اسالم را مطرح می

» پدر ساالري«ارزش است و باید تقدیر شود. وي ساختار اجتماعی تصور شده در قرآن را 

زنان است، به طور شایسته به نفع آنان [بر   و مانند همان [وظایفی] که بر عهده«داند.  می
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). مشابه این آیه، این 229(بقره/» برتري دارند   مردان] است، و مردان بر آنان درجه  عهده

مردان سرپرست زنانند، به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتري داده «است که 

). نهایتاً اینکه زنان باید مطیع همسران 35(نساء/ » کنند ه دلیل آنکه از اموالشان خرج میبو نیز 

خود باشند و مردان، حق تسلط و کنترل زنان یا حتی در صورت مخالفت، حق طالق آنان را 

طور  ) جهاد در راه خدا را همان 79ـ 78). وي در بحث جهاد در قرآن (حج/35دارند (نساء/

  ).143ـ 130عمران/ داند (آل سازد، معناي اصلی جهاد می رنشان میکه قرآن خاط

 . نقش قرآن در زندگی اسالمی: شعائر دینی و هنر7

هاي جمعی و روزه  هاي مذهبی، نمازها و عبادت آیین  کلیه  نویسنده قرآن را سرچشمه

به تجوید و  کند. در زمینه هنرهاي قرآنی داند و به نمازهاي یومیه و اوقات آن اشاره می می

نویسی قرآن، حفظ قرآن، حکاکی آیات قرآن بر روي گردن بندها، کنده کاري  خوش

هاي مسلمانان اشاره دارد. سپس به ایام حج و  روي چوب یا نصب قرآن بر سردر منزل

  پردازد. معجزات قرآن از نظر آمار و تعداد می

 . حقوق از دیدگاه قرآن 8

معه اسالمی، اساس قانون اسالمی است و قرآن نویسنده معتقد است که قرآن در جا

تنها » قانون«یا » حق«باشد، اما منحصراً کتاب قانون نیست. الفاظ  مشتمل بر قوانین خاصی می

کند که شامل  چهار بار در قرآن آمده است. قرآن، اساس زندگی اسالمی را تشریح می

و وحدانیت خدا [اصل  تکالیف اصلی مؤمنان یعنی نمازهاي یومیه، شهادت به یگانگی

باشد. در ضمن از بعضی اعمال که هم فردي و هم  توحید]، نماز، زکات، روزه، حج می

خواري و قمار بر حذر  باشد مانند قتل، دزدي، دروغ، تهمت، زنا، شراب اجتماعی می

هاي اخالقی  هاي قرآن، شامل الگوها و راهنمایی ترین قسمت دارد. از نظر وي عمده می

هاي خاص را  کاري، صدقه رأفت و بخشندگی است، تا اینکه قانون الت، درستمانند عد

 دربرداشته باشد.
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هاي اجتماعی یک  نویسد بر اساس ادعاي قرآن، مردان در مسئولیت تامارا سون می

دار تأمین مخارج زنان هستند و در صورت نیاز و به شرطی که  درجه باالتر از زنان و عهده

توانند تا چهار همسر براي خود انتخاب کنند و زنان باید  قرار کنند، میبتوانند عدالت را بر

شوند  اي بودن آیات قرآن را یادآور می مطیع مردان باشند. وي در ادامه، توصیفی و توصیه

 ،42نمایند. (نحل/ و در بحث جنگ و هجرت با استناد به آیات قرآن، آن را تشریح می

گیرد که پژوهشگران حقوق اسالمی با  ایان نتیجه می) و در پ194ـ 191؛ بقره/127 ،126

هایی دقیق از  کنند که قانون ها [در آیات] برخورد می اي از توصیه هاي پر بار و پیچیده نمونه

  کنند که با شرایط گوناگون و در حال رشد [جامعه] تطابق دارد. ها استخراج می آن

 . تفسیر قرآن9

 8ـ 4داند و با استناد به آیات  سرنخ تفسیر می تامارا سون آیات قرآن را راهنما و

کشد و معتقد است تفسیر آیات متشابه به  عمران، بحث آیات محکم و متشابه را پیش می آل

جز خداوند، بر هیچ شخص دیگري واضح و مبرهن نیست. در ادامه، نَسخ در برخی آیات 

کند که بسیاري از  ن می) و عنوا40؛ رعد/102؛ نحل/ 107کند. (بقره/ قرآن را مطرح می

گردد، در حالی که  می پژوهشگران بر این باورند که مسئله نَسخ، به کتب مقدس اولیه بر

شود. وي سپس اشاره  عده بسیار زیادي معتقدند نسخ به آیات خود قرآن نیز مربوط می

هاي مختلف، پژوهشگران به شرایط نزول  کند که به منظور کاربردي کردن قضاوت می

کنند. شرایط نزول وحی، حدیث نامیده  اسباب النزول) مربوط به هر آیه مراجعه میوحی (

و تقریر او یعنی  شود و منبع غنی تاریخ اولیه اسالم، احادیث. (قول و فعل محمد می

اند  العمل نشان داده آنچه در مقابل ایشان گفته شده یا انجام شده و ایشان نسبت به آن عکس

هاي  باشد. شرایط نزول وحی، مربوط به آیه اند]) می یا سکوت نموده[آن را تأیید کرده 

باشد. عالوه بر این،  مختلف، یک اصل مهم در مشخص کردن کاربرد نسخ آیات می

پژوهشگران شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه، براي عبارات مختلف قرآن را در نظر 

  دهد. ونی آیات مختلف را نشان میگر شرایطی است که الزام قان گیرند که این امر بیان می
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  بررسی و نقد مقاله

 هاي مثبتالف) نقاط قوت و جنبه

مندانه، قرآن را به عنوان کالم  در صفحات آغازین مقاله، نویسنده با نگاهی منصفانه وهوش

  تأکید دارد. الهی معرفی و به خصوص بر این مطلب که قرآن کالم خداست نه کالم پیامبر

ویسنده به این مطلب که با وجود نزول قرآن در قرن هفتم میالدي، نگرش و اقرار ن

باشد، قابل تقدیر است. وي حتی قرآن کریم به زمان ومکان خاصی منحصر و محدود نمی

هاي مختلف مقاله، این مسئله (جهان شمول بودن قرآن) را به طور غیر مستقیم بیان  در بخش

» ذبح«با انصاف و هوشیاري مبحث » تب مقدسارتباط قرآن با ک«ذیل عنوان  نموده است.

دهد؛ اگر چه در میان اهل کتاب و برخی اهل تسنن در مورد نسبت می را به اسماعیل

» مضامین قرآن«در قسمت  نظرهایی موجود است. اختالف  یا اسحاق ذبح اسماعیل

له بحث کند که از اهمیت واالیی برخوردار است؛ از جمایشان مضامینی را انتخاب می

باشد، بررسی و مباحث دیگري چون معاد و جهاد توحید را که از امهات مباحث قرآن می

با تأکید بر » مبانی و کاربرد تفسیر قرآن«نویسنده در مبحث  کند.را به خوبی پردازش می

پذیري، هماهنگی و انطباق  عدم انحصارگرایی و تعادل و توازن در قوانین اسالمی، انعطاف

به طور کلی، تالش نویسنده براي  نماید.سالمی بر اساس مقتضیات زمان را تأیید میقوانین ا

  ها و مطالب مطرح شده به آیات قرآن جاي تقدیر دارد.مستند نمودن صحبت

  ب) نقاط ضعف و اشکاالت

  یک: بررسی ساختاري

و جز» بسم اهللا الرحمان الرحیم«دارد دهی آیات اذعان می تامارا سون در سبک آدرس

هاي یک سوره لحاظ شده است، اما در برخی از ارجاعات  آیات است و در شمارش آیه

  شود و در برخی موارد دیگر نیز شماره آیه، نادرست است.تناقص دیده می

داند، در  آیه می 287تا  7هاي قرآن را بین تعداد آیه» ساختار متن قرآن«وي در قسمت 

وثر است که (بدون احتساب بسم اهللا الرحمان ترین سوره قرآن، سوره ک حالی که کوچک
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). در ادامه همین بخش، 27هاي قرآن /  باشد (مصطفی اسرار، دانستنیالرحیم) سه آیه می

هاي قرآن مکی است و در تأیید ادعاي خود سند و آدرسی  % سوره90دارد که اظهار می

هاي  یم، تعداد سورههاي قرآن کر دهد. ولی باید گفت با بررسی فهرست سورهارائه نمی

ها،  % سوره75باشد که در این صورت تقریباً سوره می 28هاي مدنی  و سوره 86مکی قرآن 

هاي مدنی تقریباً بیش از ثلث  باشد. شایان ذکر است که حجم سورهمکی و بقیه مدنی می

تري  هاي مکی، از آیات طوالنی دهد، چون در مقایسه با سورهقرآن کریم را تشکیل می

  شکیل شده است.ت

دارد که واژه حق، چهار بار در اذعان می» حقوق از دیدگاه قرآن«نویسنده ذیل عنوان 

بار در  14هاي موجود در تعداد کلمات قرآن، واژه حق، قرآن آمده، اما با بررسی کتاب

  ).1/950پژوهی،  قرآن تکرار شده است (خرمشاهی، دانشنامه قرآن و قرآن

  بررسی محتوایی .دو

اله تامارا سون از لحاظ محتوایی نیز از لغزش و خطا مصون نمانده است. در ذیل مق

  .دهیم برخی از آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار می

نامد که جاي بحث دارد. مسئله حدوث و [قدیم] می . تاماراسون قرآن را غیر مخلوق 1

به دو گروه اشعري و قدم قرآن، زمانی به وجود آمد که مسلمانان در مسائل اعتقادي 

و » لفظی«معتزلی تقسیم شدند. اشاعره به قدم قرآن اعتقاد داشتند و کالم را به دو نوع 

یکی از صفات ذاتی و قائم به ذات باري تعالی » کالم نفسی خدا«تقسیم کردند و گفتند » نفسی«

کالم «شدند و  باشد. اما معتزله و نیز عدلیه به حدوث قرآن معتقداست و همچون خدا قدیم می

  ).560؛ خویی، البیان، 254ـ 253را انکار نمودند (جاللی نائینی، تاریخ جمع قرآن، » نفسی

آیت اهللا خویی بر این باور است که مسئله حدوث و قدم قرآن، هیچ ارتباطی با 

) و هیچ یک از مسلمانان در اینکه قرآن سخن 558اعتقادات اسالمی ندارد (خویی، البیان، 

و راهنمایی مسلمانان فرستاده است،  خداوند آن را براي اثبات نبوت پیامبر خداست و

  ).559شک و تردیدي ندارند (همان، 



 ش 1392، بهار و تابستان 14سال هشتم، شماره پژوهی خاورشناسان،  قرآن/  60

کند.  درك می دارد که خلوص و طهارت قرآن را فقط پیامبر . نویسنده اذعان می2

ت گرفته از دیدگاه اهل تسنن درباره آیه أاین تفکر نش

  / است.79ـ 77(واقعه (  

، نظر به حقیقت قرآن دارد که ارتباط با آن، امري شهودي »مس قرآن«باید گفت مقام 

طلبد و غیر معصوم صالحیت درك این مقام را ندارد. لذا است که صالحیتی ملکوتی را می

د که با قرآن دیداري ملکوتی دارد و با استناد به آیه باشن می اولین شخص، پیامبر

  / 33(احزاب.(  

باشند، ارتباطی شهودي با قرآن کریم دارند و قرآن ناطق نیز که مطهر می اهل بیت

)؛ لذا از دیدگاه 309ـ 308در قرآن،  بررسی شخصیت اهل بیت پورفر، باشند (نقی می

سیزده معصوم دیگر نیز به واسطه عصمت و طهارتی که دارند،  تشیع، عالوه بر پیامبر

  توانند حقیقت و باطن قرآن را لمس و درك کنند. می

 و با بیان کرده که پس از رحلت پیامبر» تاریخچه متن قرآن«. نویسنده ذیل عنوان 3

فوت تعداد زیادي از حافظان قرآن، یاران پیامبر به فکر جمع قرآن افتادند و این تالش، 

شود که ایشان توسط زید بن ثابت آغاز گردید. از کالم نویسنده، این گونه استنباط می

تحقیق و تفحص کافی در این زمینه انجام نداده است و یا تحت تأثیر عقاید مستشرقان قرار 

هاي متعدد، جمع قرآن در  ن اوالً براساس شواهد و اسناد موجود و روایتگرفته است؛ چو

، اولین دهد که حضرت علی صورت گرفته است. ثانیاً شواهد نشان می زمان پیامبر

 کند که علی آوري نمودند. سیوطی از طریق ابن سیرین، نقل می فردي بودند که قرآن را جمع

بر نگیرم مگر براي نماز جمعه تا اینکه قرآن را جمع کنم و آن سوگند یاد کردم که ردا را «فرمود: 

  ).386؛ حجتی، پژوهشی در تاریخ قرآن کریم، 1/203را جمع کرد (سیوطی، االتقان، 

نخستین مصحفی بود  ابن ندیم هم، همین سخن را آورده و معتقد است قرآن علی

عفر بود (ابن ندیم، که مجموع قرآن، در آن فراهم آمد و آن مصحف، نزد خاندان ج

؛ محمود رامیار، 392؛ نیز ر.ك: مطهري، خدمات متقابل اسالم و ایران، 47الفهرست، 

  ).297تاریخ قرآن، 



  61/  بررسی مقاله آشنایی با قرآن اثر تامارا سون

 

نقل  در روایت دیگري، عالمه مجلسی از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی از امام صادق

غذها و اي علی، قرآن پشت بستر من است بر کا«فرمود:  به علی کند که پیامبر می

ها، آن را برگیر و جمع کن تا مسلمانان آن را ضایع نکنند همچنان که حریرها و صفحه

مشغول شد و آن را در پارچه زردي جمع و  یهود، تورات را ضایع کردند. سپس علی

  ).48/  92(مجلسی، بحاراالنوار، » ختم کرد

اند و سالمت قرآن بودهشود که اوالً پیامبر متوجه ضایع نشدن از این حدیث، معلوم می

اند پشت بستر من است نه در  هاي قرآن کامل بوده که فرموده و ثانیاً تنطیم آیات و سوره

  ).734ـ  728المعارف شیعه،  ةزاده، دایر اوراق پراکنده (جوهري

شود که نه تنها قرآن در زمان خود رسول  همچنین از این روایت چنین استنباط می

ود، بلکه پس از رحلت ایشان، نخستین فردي که قرآن را آوري شده ب جمع اهللا

بود  و انگیزه ایشان، عمل به وصیت رسول اهللا آوري نمودند، حضرت علی جمع

هایی در شناخت تاریخ  ؛ مجید معارف، پرسش و پاسخ87(جاللی نائینی، تاریخ جمع قرآن، 

شیعه و روایات موجود، اولین  )؛ بنابراین، با توجه به استناد علماي154ـ150و علوم قرآنی، 

و پس از ایشان جمع و تدوین نهایی توسط حضرت  جمع قرآن در زمان رسول اهللا

کند که عثمان در فاصله در ادامه همین بخش، نویسنده بیان می صورت گرفت. علی

  قرآن را تدوین نمود. حدود بیست سال از رحلت پیامبر

آورد که افقان و مخالفان، این استدالل را میدکتر محمد باقر حجتی با بررسی نظر مو

آوري و مرتب گشت و پس از  به هر ترتیبی که بوده، جمع قرآن در زمان رسول اهللا

با ترتیب خاصی مبتنی بر ترتیب تاریخ نزول، به جمع و  رحلت ایشان، حضرت علی

ط و تألیف آن اقدام نمود. سپس ابوبکر دستور داد تا قرآن در یک مجموعه منضب

هایی قابل دوختن فراهم بشود؛ یعنی بین الدفتین شدن قرآن در زمان ابو بکر صورت  صحیفه

گرفت (که البته در این زمینه بین علماي شیعه و سنی اختالف نظر وجود دارد) و در زمان 

عثمان به دلیل اختالف مصاحف در قرائات، اقدام جدي صورت گرفت. لذا او دستور داد 
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اي ن بردن این قرائات پریشان و نابسامانی که در قرآن راه یافته بود، به گونهتا براي از میا

آوري کنند که حاوي قرائات یکنواخت و معتبري باشد تا بتواند مصحف  قرآن را جمع

الهی به صورت امام و سرمشقی براي همه مصاحف مسلمانان قرار بگیرد (حجتی، پژوهشی 

ها را  ابراین، عثمان به دلیل اختالف در قرائات، قرآن). بن233ـ218در تاریخ قرآن کریم، 

رسد انتساب جمع قرآن به عثمان، به جهت  طبق لهجه قریش هماهنگ نمود و به نظر می

نمایی کار او و تحت الشعاع قرار دادن مشکالت و مسائلی بوده که در زمان عثمان  بزرگ

  وجود داشته است.

قرآن را مبین و مؤید ادیان » با سایر کتب مقدسارتباط قرآن «. تامارا سون در مبحث 4

  راستین توحیدي، یهودیان و مسیحیان دانسته و در واقع، همه را یک آیین واحد دانسته است.

در اینکه سه دین اسالم، یهودي و مسیحی وحیانی بوده و منتسب به دین توحیدي 

ه اسالم بر توحید است، هستند، شکی نیست، اما باید اذعان نمود که اگر شالود ابراهیم

متأثر از فرهنگ یهودي نیست و اگر نماز و روزه در اسالم هست، بازتاب فرهنگی مسیحیان 

ها واجب  نسطوري نیست، بلکه خدایی که این امور را بر پیامبران الهی پیشین و پیروان آن

ن کرد، بر مسلمانان نیز واجب نمود. این مطلب، صحیح است که قرآن مؤید کتب پیشی

هاي مختلف عقاید، احکام و قصص خود را نشان داده است و گاهی این است، اما در حوزه

موارد از حد تفاوت، فراتر رفته و به تقابل با فرهنگ یهودي و مسیحی رایج و نفی برخی عناصر 

کند  پذیرد و تثلیث را رد میشود؛ مثالً قرآن، توحید را می هاي آنان منتهی می و تحریف

  پذیرد.)، در حالی که فرهنگ مسیحی رایج، از صدر اسالم تاکنون، تثلیث را می37(مائده/

هاي پیامبران الهی در قرآن همراه با احترام و پاکی است؛ مثالً  دیگر، نقل داستان نمونه

)، در حالی که داستان پیامبران در 82کند (اعراف/دامنی یاد می از لوط و اصحابش به پاك

اي نقل شده که با ساحت مقدس آنان سازگار نیست. (ر.ك: سفر هتورات فعلی به گون

) نتیجه اینکه با وجود عناصر مشترك قرآن با کتب مقدس پیشین به دلیل 13: 19پیدایش، 

ترین کتاب در  منبع وحی الهی مشترك، قرآن تفاوت بسیاري با آنان دارد و در واقع کامل

  عالم بشریت است.
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ها  قرآن را زنان و مسائل و امور حقوقی مرتبط به آن . نویسنده یکی از مضامین5

هایی در اظهارت او دیده گویی شده یا اشکال داند که در برخی موارد، دچار تناقض می

نماید که در اسالم، مهریه در  گیرد. وي مطرح میشود که مختصراً مورد بررسی قرار می می

گرش درباره زن به این معناست که مزد کار زن در خانه وضع شده است. این ن قبال دست

مرد، زن را در استثمار خود درآورده و در قبال بهره اقتصادي یا جنسی، مبلغی به عنوان 

شود، در حالی که مهر در قرآن به حالت فطري انسان بر  مهریه براي او در نظر گرفته می

) یعنی 4(نساء/ فرماید:  نظیر می گردد. قرآن با ظرافت بی می

کشی  عطیه و پیش ها] و کابین زنان را که به خود آنها تعلق دارد [نه به پدر یا برادران آن

»). صدق«ها به خودشان بدهید (قرشی، قاموس قرآن، ذیل واژه است از جانب شما به آن

(به » صدقه«: اوالً با نام قرآن کریم در این جمله کوتاه به سه نکته اساسی اشاره کرده است

است و بدان جهت به مهر » صدق«از ماده » صدقه». «مهر«ضم دال) یاد کرده است نه با نام 

شود که نشانه راستین بودن عالقه مرد است. ثانیاً بنا به گفته راغب  صداق یا صدقه گفته می

اند، این است که (به فتح دال) را صدقه گفته» صدقه«اصفهانی در مفردات، علت اینکه 

دیگر اینکه با ملحق کردن »). صدق«نشانه صدق ایمان است (راغب، المفردات، ذیل واژه 

به این کلمه، تأکید براین است که مهریه زن به خود زن تعلق دارد نه پدر و » هنَّ«ضمیر 

 کامالً تصریح» نحله«مادر و مهر مزد بزرگ کردن و شیر دادن فرزند نیست. ثالثاً کلمه 

عطیه و هدیه ندارد (مطهري،  ،کشی پیش ،هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی» مهر«کند که  می

  ).187ـ 186نظام حقوق زن در اسالم، 

قانون خلقت، جمال، غرور و بی نیازي را در جانب زن و نیازمندي، طلب، عشق و تغزل 

ن اظهار نیاز کند و را در جانب مرد قرار داده است و همین امر، مرد را وادار کرده که به ز

براي جلب رضاي او اقدام کند و یکی از این اقدامات در جلب رضاي زن و احترام به 

). این هدیه، نه عنوان خرید 184اي را به او نثار کند (همان / موافقت او، این است که هدیه

زندگی اي براي پیکر زن را دارد، نه آهنگ خرید کار و خدمات او را در خانه، یا پشتوانه
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اي است متعلق و مربوط به خود او آینده او در روز جدایی یا مرگ، بلکه به راستی هدیه

که اگر مایل باشد باید بالفاصله به او تقدیم شود تا نشان صداقت مرد در پیشنهاد همسري به 

  ).314زن باشد. (حسینی بهشتی و دیگران، شناخت اسالم، 

نساء،  34بقره و  228قرآن را با استناد به آیه . نویسنده ساختار اجتماعی مطرح در 6

  داند: می» ساالري پدر«

  )228(بقره/ ـ 

به عهده مفهوم آیه، این است که در برابر وظایفی که بر عهده زن است، حقوقی نیز 

گذاري زن برحیات اجتماعی، در محدوده  دارد که این حقوق و وظایف با توجه به تأثیر

در آیه، به » معروف«زوجیت (ازدواج و تولید نسل) در نظر گرفته شده است. منظور از 

معناي هر عملی است که افکار عمومی، آن را عمل شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشد. 

 دهند قید متممی بر جمله سابق است و با هم معناي واحدي می

هاي عمیق جسمانی و )؛ بنابراین، مردان و زنان، تفاوت349ـ 348/  2(طباطبایی، المیزان، 

کند که وظایف هر یک نیز مجزا از دیگري باشد، پس تشابه روحی دارند و اقتضا می

، درجه مرد بر زن نیز در وقی بین زن و مرد برقرار است. در نتیجهحقوقی ندارند و تعادل حق

باشد که مربوط به وظایف اوست و برتري مرد را این آیه در محدوده خاصی می

رساند. این قانون صرف نظر از تفاسیر افراطی، بسیار حکیمانه و عادالنه است و  نمی

). 73ـ  70شبهاتی مربوط به زنان،  اي وارد نمود (موسوي، پاسخ بهوان برآن شبههت  نمی

هایی که به او واگذار شده نیز قابل توجه ضمناً نقش مدیریتی مرد و در قبال آن مسئولیت

  ).478/  1پناه، تفسیر ادبی قرآن،  است. (اسالمی

  ).34(نساء /  ـ 

باشد و از نظر لغوي سه معنا دارد: و بر وزن فَعال از صیغه مبالغه می» قوم« قوام از ریشه

نگهبان، (قرطبی، الجامع الحکام ») قوم«مسلط شدن، (راغب اصفهانی، المفردات، ذیل واژه 

(طباطبایی، المیزان،  گر استول قیام به امر شخصى دیئمس ) و کسی که3/817القرآن، 
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). تفسیر اول به معناي این است که مرد رئیس و حاکم مطلق بر زن است. طبق معناي 4/543

دوم، زن مانند اسیري تصور شده که مرد نگهبان اوست. آنچه معقول و منطقی به نظر 

ین باشد که مرد سرپرست و مسئول است؛ مسئولی که مسئولیت سنگ رسد، نظر عالمه می می

و مهمی بر دوش دارد و باید به نحو احسن آن را انجام دهد؛ بنابراین، روح قیوم و قوام 

وظیفه مرد است و این چنین نیست که قرآن به زن بگوید تو تحت فرمان مرد هستی، بلکه 

  گوید، تو سرپرستی زن و منزل را به عهده داري (جوادي آملی، زن در آیینهبه مرد می

برترى داده و ، نوع مردان را از لحاظ موهبت آفرینش، پروردگار). 391جالل و جمال، 

یعنى مردان چه از لحاظ ؛ آنان زیاده بر نوع بانوان ارزانى فرموده استه نیروى تعقّل و تدبیر را ب

ف ایو چه از نظر قواى جسمانى از بانوان نیرومندترند و در اثر این مزیت است که وظ هنیروى عاقل

  ).51/  4ت (حسینی، انوار درخشان، کلّى از لحاظ مصالح اجتماع زیاده اسطور ه مردان ب

مراد از قیام در اینجا ریاستی است که در آن مرئوس با اراده و  ؛صاحب المنار نیز معتقد است

اي  االراده کند و به معناي این نیست که مرئوس، مقهور مسلوب اختیار خود، در امورش تصرف می

  ).68/  5تواند انجام دهد (رشید رضا، المنار،  ون اختیار رئیسش نمیاست که عملی را بد

از لحاظ فطري نیز، نیاز فطري جنس ماده به قوامیت جنس نر و نهادینه شدن قوامیت در 

جنس نر است. این مسئله حتی در گیاهان و حیوانات نیز صادق است. در مورد گیاهان، 

نگی گیاه را در احاطه و پوشش خود دارد و در ها)، مادی همواره عضو نرینگی گیاه (پرچم

میان حیوانات نیز اغلب حیوانات نر، مسئول النه و آشیانه خود بوده و حیوان ماده در پناه او 

  ).136ـ 135کند (ویل دورانت، لذات فلسفه،  زندگی می

هاي خاص فطري مرد مانند نوع تعقل (توانایی بیشتر مردان در تعقل تحلیلی و ویژگی

شناسی نیز به اثبات رسیده است)  هاي مختلف روانها که در آزمایش رت ضبط بیشتر آنقد

تر مردان موجب ) و همچنین نیروي جسمانی افزون160(ژانت هاید، روانشناسی زنان، 

نیز به همین بعد توانایی جسمانی  شود: قیومت مرد و سرپرستی او می

ردد که به واسطه این ویژگی مردان مکلف به دادن نفقه هستند (مکارم شیرازي، گبرمی

  ).218/  3االمثل فی تفسیر کتاب اهللا المنزل، 
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هاي خاص و متفاوت مردان و زنان، قیومت به بنابراین با توجه به شرایط و ویژگی

ز آن معناي شرف و بزرگی مرد نیست، بلکه تکلیف و تحمل است که خداوند زن را ا

مسئولیت به دلیل رحمت و لطف به او معاف کرده است، نه اینکه بخواهد از شأن و منزلت 

)؛ لذا با در نظر گرفتن موارد فوق 1/117، المراة فی فکر االسالمزن بکاهد (الباجوري، 

  باشد. از واژه قیومت صحیح نمی» ساالري پدر«تعبیر 

ي قرآن به تبعیت زنان از مردان با مکتب آیا پافشار ؛کند. نویسنده سؤالی را مطرح می7

گر این برابري زنان و مردان در قرآن مغایرت ندارد، در شرایطی که فضاي اقتصادي، بیان

مسئله است که زنان دیگر در امور اقتصادي به مردان وابسته نیستند؟ وي نظر خود را به طور 

است یا قصد به چالش  پرسشروشن و واضح بیان نکرده که آیا این مطلب در حد یک 

کشیدن حقوق زنان را دارد. به هر حال، اسالم، در مورد حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه 

گذشته یا آنچه در جهان امروز و غرب خاصی دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش می

، مجله معارف، »جایگاه زن در اندیشه شهید مطهري«گذرد، متفاوت است (پالیزدار،  می

). نگرش متعادل قرآن نه 113؛ مطهري، نظام حقوق زن در اسالم، 21ـ 17ص ،91ش

براساس افراط است و نه تفریط. از نظر قرآن، زن و مرد در انسانیت برابرند. ولی از دو 

گونه، خصلت برخوردارند، که از ساختار جسمانی و عاطفی متفاوت آن دو سرچشمه 

که زن و مرد از حقوق و تکالیف و شود ها باعث می گرفته است و همین تفاوت

هاي متفاوت برخوردار شوند. اسالم مکتبی است که با رعایت این اصل و در نظر  مجازات

ها با عدالت حقوقی زنان و مردان موافق است، ولی تشابه حقوقی آنان را  گرفتن این تفاوت

هاي ن تفاوتپذیرد، در حالی که در غرب، تالش بر این است که بدون در نظر گرفتنمی

غریزي و طبیعی زن و مرد، قوانین و مقرارت مشابهی براي مرد و زن وضع شود (معصومی، 

  ).120ـ 114؛ مطهري، نظام حقوق زن در اسالم، 29ـ 24فمینیسم در یک نگاه، 

باشد. آنچه  هاست و الزمه نظام علت و معلول می بنابراین، تفاوت موجودات، ذاتی آن

فاوت است نه تبعیض. تبعیض آن است که در شرایط مساوي و در خلقت وجود دارد، ت
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هاي همسان، بین اشیا فرق گذاشته شود، ولی تفاوت آن است که در شرایط  استحقاق

نامساوي فرق گذاشته شود. لذا عدالت خداوند به معناي رعایت تساوي در زمینه 

کند (مطهري،  جاب میدهد و عدل الهی چنین مساواتی را ای هاي متساوي معنا می استحقاق

هاي فطري خاص زن و مرد، )؛ در نتیجه، قرآن براساس ویژگی61و  114، 116عدل الهی، 

وظایف و حقوق متفاوتی با رعایت اصل عدالت حقوقی در نظر دارد که این تفاوت به هیچ 

  باشد. عنوان دلیل بر تبعیض بین زن و مرد نمی

داند در حالی هر روز شاهد جوان می. نویسنده، حفظ قرآن را منحصر به پسران 8

اهمیت روزافزون حفظ قرآن هم در میان پسران و هم در میان دختران هستیم و تأکید ایشان 

  رسد.به حفظ قرآن در میان پسران، حداقل در کشور ما یعنی ایران منطقی به نظر نمی

، شامل الگوها دارد که قرآنتامارا سون اظهار می» حقوق از دیدگاه قرآن«. در مبحث 9

گیري  هاي خاص. این کالم نویسنده با مطلب نتیجههاي اخالقی است تا قانونو راهنمایی

هاي دقیقی طبق شرایط گوناگون استخراج این بخش که پژوهشگران قرآنی، قانون

هاي تربیتی قرآن، ارائه الگوهاي اخالقی کنند، تطابق ندارد. در اینکه یکی از روش می

نیست، اما این به معناي عدم ذکر قوانین خاص از قرآن کریم (در قالب است، تردیدي 

ترین مصدر تشریع احکام و منشأ  باشد. عالوه بر این، اولین و مهمهاي اخالقی) نمیگزاره

فقه اسالمی، قرآن است. قرآن، جامع قوانین الهی و معیار سنجش اخبار و احادیث بوده و 

تا به امروز و براي  که از زمان نزول قرآن بر پیامبر اکرمخواهد بود و بر همین اساس است 

همیشه به عنوان اولین مرجع احکام مورد توجه فقهاي اسالمی بوده و خواهد بود و تاریخ 

؛ 12فقاهت و اجتهاد خود گواه این مدعاست. (مطهري، آشنایی با علوم اسالمی، اصول فقه، 

  ).6تی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسالمی، ، به نقل از: جنا56پژوهی،  خرمشاهی، قرآن

مبحث آیات محکم و متشابه را » مبانی و کاربرد تفسیر قرآن«. نویسنده ذیل عنوان 10

رسد که  داند. به نظر میکند و تأویل و تفسیر آیات را فقط از آن خداوند می مطرح می

ران اهل سنت بر این باورند ت گرفته است؛ چون اکثر مفسأتفکر او از مفسران اهل تسنن نش
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که تأویل قرآن به معناي انحصار علم آیات متشابه به خداوند است؛ در حالی که علماي 

هاي اهل سنت معتقد عالوه بر خداوند، راسخان در علم نیز معناي  تشیع و برخی فرقه

ان عمر دانند. این اختالف نظر، ریشه در نحوه قرائت آیه هفت سوره آل متشابهات را می

عطف است یا خیر؟ بسیاري از » اهللا«) به 7عمران /  (آل دارد که آیا 

دانند و وسط آیه را واو استینافی می» واو«علماي اهل سنت به قرائت وقف معتقدند، یعنی 

ت به داند. اما نزد علماي تشیع قرائت به عطف یا قرائمعتقدند تأویل آیات را فقط خدا می

نیز  وقف، تأثیري در معناي تأویل ندارد و به در این باره به روایاتی از امامان معصوم

نَحنُ الرّاسخُونَ فی الْعلْمِ ونَحنُ نَعلَم «فرماید:  می که امام صادق کنند؛ چنان استناد می

اند و تأویل ستهدان» واو عطف«را » واو«)؛ بنابراین، 1/308کافی،  (کلینی، اصول» تَأْویلَه

آورند  متشابهات را عالوه بر خداوند، از اختصاصات راسخان در علم نیز به شمار می

هایی در شناخت تاریخ و  ؛ مجید معارف، پرسش و پاسخ81(سنگلجی، کلید فهم قرآن، 

  ).231علوم قرآنی، 

به  لئشایان یادآوري است که از قدما، شیخ طوسی و از معاصران، عالمه طباطبایی قا

اند. (خرمشاهی، هردو قرائت هستند و در ضمن دیدگاه واو عطف را نیز پذیرفته

 ). مرحوم کلینی هم معتقد است خداي عزوجل قرآن را به پیامبر741پژوهی،  قرآن

اي نداشت که کالم مبهم و نا معلومی را بر آموخت، فایدهآموخته است و اگر به ایشان نمی

  ).310/  1ول کافی، ایشان نازل کند (کلینی، اص

ل هستند، این ئشاید این تصور پیش بیاید که شیعه به دلیل احترامی که براي ائمه خود قا

اند؛ اما دانشمندانی از اهل ) را پذیرفتهعقیده (قرائت به عطف و تأویل پیامبر و ائمه

سنت همچون زمخشري، بیضاوي و عبده، نحاس، زرکشی، قاضی عبدالجبار، ابن فورك و 

  ).741پژوهی،  الحدید، هم رأي و هم قرائت با شیعه هستند. (خرمشاهی، قرآن بن ابیا

را عاطفه بگیریم یا استینافی، تفاوتی در برداشت ما از آیه » واو«نتیجه کالم اینکه چه 

گروهی از امت اسالم که ملقب به  ندارد و با استناد به نص قرآن و کالم ائمه معصوم
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است و  باشند که در صدر آنان پیامبرد، قادر به تأویل قرآن میهستن» راسخان در علم«

باشند (کمالی از راسخان در علم می با استناد به آیات تطهیر، مودت و... ائمه اطهار

) و پس از آن بنا به قاعده لطف، وجود علماي عارف به 249ـ 247دزفولی، شناخت قرآن، 

سدي رفیع در برابر اهل زیع و باطل و دفاع از  تأویل متشابهات بر وجه صحیح آن به مثابه

  ).36/ 3رسد (معرفت، التمهید فی علوم القرآن، سازي آیات قرآن الزم به نظر می دین و تباه

  نتیجه

در بیشتر مباحث مطرح در نوشتار خویش، تحت تأثیر افکار اهل سنّت و برخی  نگارنده

ی قرار گرفته و متأسفانه از دیدگاه هاي غربمباحث حقوقی مربوط به زنان در دموکراسی

مفسران شیعه غفلت نموده و یا اطالع کافی ندارد. براي نمونه، نگرش وي در بحث جمع 

هاي اهل سنت و برخی مستشرقان مانند نولدکه است. در بحث مسائل  قرآن، متأثر از دیدگاه

ون حقوق زنان دارد. زنان، نگرشی تقریباً فمینیستی و متأثر از دیدگاه رایج در غرب پیرام

هاي تاریخی را در بحث ارتباط قرآن با کتاب مقدس، مباحث مربوط به انبیا و روایت

نماید و به تضعیف شخصیت پیامبران در تورات و انجیل و تقویت و  یکسان قلمداد می

کند و به همین  تحکیم شخصیت آنان به عنوان افرادي معصوم در قرآن کریم اشاره نمی

اي از شخصیت انبیا در قرآن و کتب ان گفت که وي مطالعه تطبیقی منصفانهتو دلیل می

  مقدس ارائه نداده است.
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