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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

  
  جالل ايجادی: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٧  می٠٩
  

  قرآن، نه کالم خدا، نه الھام محمد، نوشته ای تاريخی التقاطی
  )سومبخش (

  

  

 شدند و قرآنی را که يک کتاب تاريخی است ئیگرا خوش قرآندر دو بخش پيشين نشان داديم که چگونه ايرانيان دست 

 را مورد ئیھا نشست و گرايش به خردگرا هللا، جادوگرانه بر ذھن عنوان کالم اسالم، به. به کتاب آسمانی تبديل کردند

يح در اين بخش پس از توضيح ھرمنوتيک و نقد مجتھد شبستری، به تحليل ھرمنوتيکی قرآن، توض. ضربه قرار داد

 پردازيم روش تئودور نولدکه و نقش سياست در قرآن، می

  

 روش ھرمنوتيک در پژوھش قرآن

 ۀاز ريش» ھرمنوتيک «ۀواژ.  و تاريخی و جامعه شناسانه می باشداز قرآن متکی بر ديدگاه ھرمنوتيکبررسی ما 

ه ھرمنوتيک کالسيک ب. شد می بادنيونانی است و به معنای گفتار، تفسير نوشته، ريشه يابی متن و تئوری خوان

 ۀ و تبارشناسی شناخت در زميندنشکل منطق ارسطوئی يا تفسير کتاب دينی بود و ھرمنوتيک مدرن تئوری خوان

 مانند مارتين ئیتئوريسين ھا. فلسفی و ادبی و تاريخی و روانکاوی و حقوقی و جامعه شناسی و دينی می باشد

شل فوکو، يورگن ھابرماس، فردريش شاليرماخر، ويلھلم ديلتای، ھايدگر، ھانس گئورگ گادامر، پل ريکور، مي

ه ھانس روبر ژوس، فردريش نيچه، ژاک الکان، ژاک دريدا، از برجسته ترين انديشمندانی ھستند که اين روش را ب

  .کارگرفته يا تدوين نموده اند
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از . يک فلسفی منتشر کرد ھرمنوتۀرا در بار» حقيقت و روش« کتاب خود ١٩۶٠ھانس گئورگ گادامر در سال 

از يکسو، کل فھم پديده ای است که در ذات خود . ديدگاه گادامر ھر عمل فھم را می توان به دو ويژگی نسبت داد

اين ديدگاه، ھيچ تفسيری وجود ندارد که ۀ برپاي. تاريخی است و از سوی ديگر ھر فھمی با پيشداوری آغاز می شود

با وجود اين، اگر چه ھر تفسيری با جھت گيری يک . گی مخصوص آن نباشدھای تاريخی و فرھن ثر از سنتأمت

 که آن را ممکن می ئی خاص آغاز می شود، ولی اين بدان معنا نيست که تفسير در چارچوب پيش فرض ھاۀزاوي

تلقی کنيم  فعاليتی خودنگرانه ۀگادامر استدالل می کند که ما بايد تفسير را به منزل. سازند اسير و محصور می ماند

. که جھت گيری ھای موجود در آن می توانند از طريق مشارکت و گفت و شنود فعال با متن، مورد نقد قرار گيرند

 نيست که خواننده فعاالنه به آن تحميل می کند، ئی منفعل معناۀبه ديگر سخن، متن بنا به ديدگاه گادامر، دريافت کنند

در مورد ھرمنوتيک، گادامر از معضل ذھن و ھنر فھميدن .  می کندبلکه خود متن دارای شخصيت است و مقاومت

اين روش به معنای . » ھرمنوتيک عبارتست از فھم معنای گفتار بر مبنای زبانۀوظيف«:سخن می گويد و می نويسد

  تولد و زندگی پديده يا رويداد خاصی با توجه به عوامل پيرامونی آن میۀقرار دادن موضوع در بطن و در لحظ

 يافته اند بلکه تغييرنه تنھا تاريخ جلو آمده و زمان ھا . پديده ای که از تاريخ خود کنده شده باشد قابل فھم نيست. باشد

عالوه عوامل شرکت کننده در لحظه و پيدايش، متعدد و پيچيده و پنھان و آشکار بوده و توضيح ساده انگارانه و ه ب

  .ی نيستيک جانبه و مکانيکی، قادر به تحليل علم

 است که معنای دوپھلو ئی از نمادھائیبه معنای رمزگشا«ھرمنوتيک : »پل ريکور«بنابر تعريف فيلسوف فرانسوی 

 کند و ئیکاری است فکری که بايد معنای باطنی را در معنای ظاھری رمزگشا«، تفسير از اين نگاه در حکم »دارند

پل «برای ). ١٩۶٩، چاپ سوی »نزاع در تفسير ھا«(». منضم در معنای تحت اللفظی را وابگشايدئیسطوح معنا

آنچه که خود را حقيقت می نماياند چه . ھرمنوتيک روش بدگمانی نسبت به حوادث بوده و پرسشگر است» ريکور

 او ثمره اين ويرانگری نجات آگاھی است، زيرا ۀبه گفت. بسا ظنين است و از ميزان آگاھی ما سوء استفاده می کند

 نمی کند ئیھرمنوتيک فقط رازگشا). ھمانجا.( که آگاھی خودش را بھتر بشناسد و از بند توھمات برھدسبب می شود

بلکه کارش قابل فھم کردن معانی يک متن است و معنای يک متن کار ساده ای نيست زيرا بايد به ساختار زبانی و 

و روان و تاريخ و ايدئولوژی و جھان آن متن يعنی فرھنگ و رفتار . فرھنگی و به جھان آن متن وارد شد

البته ما فقط وارث و کشف . آنتروپولوژی و منافع و ارزش ھای نھفته در آن و اين امر کار بسيار پيچيده ای است

قول ه بنابراين ب. ثير گذاريمأ داشته و تئیپيشين نيستيم بلکه خود نيز دارای نيروی تحليلی بوده، توانا» ميراث «ۀکنند

جوی تاريخ گذشته و  بسته به افراد و جامعه نيز دارد زيرا ذھن کنونی ما در جست»  روايت ھاھويت«پل ريکور 

 تاريخی ۀپس ھميشه بايد محتاط باشيم زيرا ما به پديد. ذھن ھای گوناگون تحليل ھای گوناگون توليد می کنند. است

 واقف است که تمام وتيک کامالً قول ژاک دريدا ھرمنه نزديک می شويم ولی بر آن تصاحب و تسلط نداريم و ب

حال ). ١٣٩٣، ژان گروندن، نشر ماھی تھران »ھرمنوتيک«رجوع شود به . (وجود ھستی ھرگز به فھم در نمی آيد

با توجه به دشواری دسترسی به شناخت، آيا ما ناتوانيم و از پديده خارج می مانيم؟ آيا در گرداب نيھيليسم نادانی 

 ھرمنوتيک را فھم معنای گفتار بر مبنای زبان می داند، بنابراين ۀه که شاليرماخر وظيفماندگار می شويم؟ ھمانگون

زبان ھم بر اساس قواعد دستوری و ھم روان شناختی است که . ما از طريق زبان و تعقل به حقيقت نزديک می شويم

  . رسيدن به شناخت استۀناخودآگاه فرد را می نماياند، زبان فعال است و وسيل

صحبت از دلبستگی به شناختی » منطق علوم اجتماعی«در کتاب » گادامر« از افکار ئیبا آشنا» رگن ھابرماسيو «

برای او زبان در خود نيست بلکه نافذ بوده و می تواند .  محرکه علوم اجتماعی است، می کندۀکه قو»  بخشئیرھا«
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است، که راھنمای » مستتر در ذات زبانه القو بئیعقل گرا«از نظر او عقل بر زبان متکی است و . به درون برود

بنابراين با توجه به آنچه که گفتيم از نظر ھرمنوتيک شناخت تبارشناسانه . ما برای شناخت حقيقت می باشد

جوی دين و نسخه ھای متون دينی  و  کنکاش به جستۀامکانپذير است و ما می توانيم با دقت علمی و با روحي

ھرمنوتيک دين گرا نيست، ايدئولوژی گرا . ی را تحليل کنيم و رازھای آن را بازگو نمائيم تاريخۀبرويم، اين پديد

دور از ارزش گذاری، در پی ه نمی باشد، دارای روش از پيش ساخته شده نيست، بلکه جريان سيال و ھمه نگر و ب

  حقيقت می باشد

  

  مجتھد شبستری، شگرد تاکتيکی يا روش ھرمنوتيک

 به عنوان ١٣٧۵در سال » ھرمنوتيک، کتاب و سنت«بستری نوانديش دينی، با انتشار کتابش آقای محمد مجتھد ش

وجود ه ابراز موافقت با اين روش از جانب ايشان، اين توھم را ب.  دينی معروف شدۀطرفدار اين روش در عرص

 و نخبگان دينی اعالم آورد که گويا ايشان دارای روش بی مانند و علمی در تحليل دين بوده و روزنامه نگاران

حقيقت چيست؟ . باشند و راه اصولی دين را می نمايانند کردند که در برابر فقه سنتی، نوانديشان اسالمی مبتکر می

کنم که مجتھد شبستری به تحريف آشکار از ھرمنوتيک دست زده  در مخالفت با اين تبليغ دينی، بالدرنگ اعالم می

روط به پذيريش امر مقدس دين اسالم می کند و شکل گيری تاريخی و انسانی و زيرا در کار خود، اين روش را مش

ه را ب  الھی آنۀايشان قرآن و دين اسالم و جنب.  و زمينی دين را از تحليل خود خارج می کندئیاجتماعی و جغرافيا

ه  قرآن و اسالم بايشان در تحليل. عنوان پيش شرط بحث خود می آورد و تنھا خواھان مدرن کردن فقه شيعه است

که ھرمنوتيک روش  حال آن. عنوان يک مصلح دينی عمل می کنده  نداشته بلکه بوجه روش ھرمنوتيک ھيچ

ايشان در استفاده از ھرمنوتيک دست به انتخاب شخصی خاص . ابژکتيو و علمی و فاقد جانبداری نسبت به دين است

گيری ھرمنوتيک در مورد مشخص اسالم اين روش را کاره زده و پس از يادآوری برخی اصول ھرمنوتيک، در ب

عنوان فردی ه ايشان ب.  بيرون می برد را از ميدان تحليل جدی ھرمنوتيکپيگيری نمی کند و آگاھانه دين و قرآن

گيری کرده و تاکتيک می زند تا قرآن الھی باقی بماند و محمد و علی از ه  ھرمنوتيک بھرۀديندار و معتقد، از واژ

  . ذھبی برخوردار بمانندقداست م

 ايشان را در باره ھرمنوتيک بخوانيد و متوجه می شويد که روش ھرمنوتيک مجتھد شبستری به جانبداری از ۀنوشت

 تفسير ھای جديد از اسالم و ھماھنگ کردن اين دين با ۀطور مسلم ايشان برای ارائه ب. دين اسالم کشيده می شود

تفسير قابل «جديد و » اجتھاد«را برای نوعی » روش ھرمنوتيک« فقه شيعه، دوران حاضر تالش کرده و در برابر

الح فقه شيعه اص.  ايشان ايجاد سوء تفاھم استۀولی شيو). ٣٣برگ .(، مطرح می کند»قبول اسالم در اين عصر

ه ن شان، بدرگيری گرايش ھای دينی در دنيای شيعه و تفاسير گوناگون آنھا از دي.  نمی باشدمعادل کار ھرمنوتيک

تالش ايشان بر درستکاری و فھم درست روشنفکرانه از . معنای بھره گيری علمی و بيطرفانه از ھرمنوتيک نيست

  . قابل انتقاد استاقدام ايشان از نظر علمی و اتيک روشنفکرانه کامالً .  ھرمنوتيک استوار نيستۀمقول

وجود ه نديشان دينی و روشنفکران غيردينی و الئيک بالبته ايشان با اين زبان، شيفتگان بسياری را در ميان نوا

 ديگری برای حيات بخشيدن به دين اسالم و شيعه ۀدور است و وسيله ولی اين شيفتگی، از شناخت علمی ب. آورد

کادميک و روشنفکرانه است و از ھرگونه مصلحت طلبی ا ما ۀدر انتقاد به ايشان انگيز.  ايران استۀگری در جامع

.  دين استالح دينی نيست بلکه نقد ھرمنوتيکدر اينجا معضل ما طرح اص. دور استه رنش فکری بسياسی و ک

که پذيرش  کارگيری روش خود دارد و آن اينه نام ھرمنوتيک حرف می زند ولی شرط ھای اساسی در به ايشان ب
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ين امر فقط از راه فقه و اصول برای شبستری ا. عنوان دين اصل است ولی در فقه شيعه، بايد اجتھاد نموده اسالم ب

موضوعات انسان شناسی علمی و فلسفی، جامعه شناسی، تاريخ، علم اقتصاد و «شرعيت ميسر نيست بلکه بايد به 

قيقات اين حفقيه اين عصر برای تنقيح پيش فھم ھای خود بايد ت«:او می گويد. نيز دست يافت» سياست، روانشناسی

» مشکالت جمھوری اسالمی ايران تنھاحل بسياری از «او می نويسد ). ۵٠برگ (».علوم را مورد توجه قرار دھد

ايشان به دين اسالم معتقد است، . ايشان در پی مدرن کردن فقھای شيعه می باشد). ۵٣برگ .(از اين مسير می گذرد

رآن باور دارد و می به نبوت و حکومت پيامبر اسالم ايمان دارد، به امام علی و مالک اشتر ارادت دارد، به مرجع ق

پيام مرکزی ايشان اين است که ). ۶٢برگ (».قرآن آمد تا به آنچه ھست، جھت نوينی در مسير توحيد بدھد«گويد 

و ) ١٠٢برگ (بايد افزود ايشان مخالف سکوالريسم می باشد. بايد واقعيت گرا بود و احکام را منطبق با روز کرد

ای دينی، فلسفه و علوم غربی را بخوانند تا به بازسازی فقه خواستار آنست تا طالب علوم دينی حوزه ھ

انسان مکلف در برابر خدا انسانی می شود که در جامعه و تاريخ «: شبستری می نويسد). ٢٢٠برگ (بپردازند

 نظام سياسی، اقتصادی و اجتماعی از يک دين ۀدر پرتو اين توجھات معلوم می شود آنچه در بار. زندگی می کند

). ٩۵برگ (». است و نه شکل نظام ھا و نھادھائیتواند انتظار داشت معنا بخشی به اصول ارزشی نھا یالھی م

اين نگاه خواھان پيوند دمکراسی و حقوق بشر با . در اصول دين اسالم است» اصول ارزشی«برای آقای شبستری 

 حقوق بشری و یدر تضاد با برابرمتن و آيات قرآن . که اين امر ناممکن است حال آن. اصول ارزشی قرآنی است

  .در تضاد با دمکراسی و آزادی است

کارگيری علوم ه  از قرآن، بلکه او با بر آقای شبستری نه تحليل ھرمنوتيک خاطۀ بنابراين متوجه می شويد که دغدغ

اح اين جدال، جدال درونی جن. وجه چنين موضوعی نيست چيھه معضل ما ب. غربی در پی اصالح فقه می باشد

معضل اساسی، . ما خارج از آنھا ھستيم و مسائل ما نبايد در زير سقف خواستھای آنان باشد. دينداران جامعه است

ما .  خرد و آزادی فکر فلسفی استۀ آنست، معضل ما توسعۀمندانه و فلج کننددناخر» ارزشھای«نقد دين و تمامی 

نوانديشان دينی . مبھوت باقی بمانيم» ارزش دينی«يش مانند بسياری از روشنفکران مسخ شده نمی خواھيم در ستا

ابھام گوئی نوانديشان و .  ابھام نوانديشان دينی می باشندۀابھام گوئی دارند و ديگر روشنفکران و سياسيون شيفت

فلج آنھا برای حفظ اسالم در اين ابھام .  قرآن در تقابل با شفافيت علمی و آکادميک استۀ آنھا در بارئیافسانه سرا

  .کننده ھميشه باقی خواھند ماند

 که بنا بر تصريح قرآن و اعتقاد مسلمانان ی در آخر بايد افزود که از نظر آقای شبستری متن قرآن در عين حال

قرآن کالم محمد است ولی منشاء شبستری معتقد است که . ھم ھست) پيامبر(دارد کالم انسانی ) ھیال( وحيانی ءمنشا

خی نوانديشان دينی ديگر مانند عبدالکريم سروش نيز می گويد قرآن الھامی است که بر زبان بر. ھی داشته استال

 الھی ندارد و ءخالف اين افسانه سازی و دينی سازی نوانديشان، بايد گفت دين اسالم و قرآن منشا. محمد جاری است

ار نوانديش برای آيت هللا ھا و فقه سنتی دانيم که اين گونه گفت ما می. فتاده استنيز برای محمد اتفاق ني» الھامی«

اين گونه . ولی اين جدال درون دينی، جدال ما نيست. شيعه قابل قبول نيست زيرا از تفسير حوزوی فاصله دارد

 قرار می  در برابر روش ھرمنوتيکگفتار وھم آميز نوانديشان برای ما ضدعلمی و ضد آکادميک است و کامالً 

  .ايد ھرمنوتيک را به جايگاه واقعی خودش برگرداند ايران بۀدر جامع. گيرد

در واقع .  ندارندبطه ای با شناخت علمی و ھرمنوتيکديدگاه نوانديشان، نگرشی دينی و اعتقادی بوده و ھيچ را

اينگونه گفتار شناخت نيست، بلکه تکرار يک اعتقاد و باور دينی می باشد و بناگزير در برابر روند کشف حقيقت 

قرآن در ذھن جامعه اند تا » راز و معمای«اين معماران دينی پيوسته در پی حفظ و تقويت . گيردقرار می 
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از نظر ھرمنوتيک و جامعه شناسی اين ديدگاه ھا غير علمی بوده و شناخت درستی . مين گرددأجاودانگی دين ت

يک و فلسفی و جامعه شناختی ما  تئورۀدر عرص.  را تقويت می کنندئی و دين خوئیارائه نمی کنند و تنھا رازگرا

 قرآن ھستيم تا جادوی آن فرريزد و اين متن به يک سند تاريخی عادی تبديل ۀنيازمند تحليل ھرمنوتيک تبار شناسان

ما بايد نظام ارزشی حاکم بر جامعه را برھم زنيم، اين کار بسيار سترگ و دشوار است ولی يک ضرورت . گردد

در اين نقد علمی .  خردمندانه را فلج کرده و نابود می سازدۀھای آن، انديش» شارز«ايدئولوژی دينی و . است

تاريخی کوتاھی نبايد کرد و می دانيم که در برابر ما، آيت هللا ھا و نوانديشان و روزنامه نگاران اسالم دوست و 

  .قت به ما شجاعت می بخشدگرايش برای کشف حقي.  اسالم و نوانديشی دينی، ايستاده اندۀروشنفکران غيردينی شيفت

  

  و آغاز اسالم شناسی علمی» تئودور نولدکه«

. ، را منتشر ساخت»تاريخ قرآن« خود ۀلمان کتاب برجستااستاد دانشگاه گوتينگن » تئودور نولدکه «١٨۶٠در سال 

ارسی خوب او که خاورشناس بود و به زبانھای سامی مانند عربی و سريانی و عبری و آرامی و ھمچنين به زبان ف

، ترتيب تاريخ »اسالم شناسی رسمی«دور از ه او ب. کار گرفته  پژوھش علمی تازه ای بۀآشنا بود اولين بار شيو

 قرآن را از ميدان تفسير و توضيح ۀآيات قرآن را مورد بررسی قرار داد و به اين ترتيب برای اولين بار مطالع

تاريخ «ارائه » تاريخ قرآن«ھدف اصلی کتاب . يش گرفتمذھبی خارج نمود و روش تحقيقی غير دينی را در پ

 معين تعلق دارد و مورد بررسی ۀاز اين پس قرآن وارد تاريخ می شود، به يک جامع. بود»  قرآنیۀانتقادی نوشت

با کار او قرآن به يک موضوع تحقيق تبديل می شود و از تقدس خارج می . علمی و متخصصانه قرار می گيرد

 ١٩٣٨ تا ١٩١٩ين کار سترگ توسط سه شاگرد و پيرو او تکميل شده و گسترش يافت و طی سالھای البته ا. گردد

گذشته است، ولی اين کتاب سرآغاز يکسری » نولدکه«امروز صد و پنجاه سال از انتشار اثر علمی . دوباره چاپ شد

 ۀ عرصيکائی و ايتاليائی و انگليسامرلمانی و فرانسوی و ا اسالم و قرآن شد و متفکران ۀتحقيقات برجسته در بار

  .تحقيق را انکشاف دادند و بطالن تفاسير و تاريخ نوشته شده توسط مسلمانان را به اثبات رساندند

لمانی و فرانسوی تحت عنوان اابتکار پژوھشگران ه  ب٢٠١١ چدر ارزيابی تحقيقات تئودور نولدکه، سمينار مار

کيد می أگردد و بر اھميت الگوی پژوھشی او و نتايج کار او ت برگزار می» منشاھای قرآن و قرآن زمان ھای اوليه«

عنوان يک ه و پژوھش تاريخی و تاريخ گذاری نولدکه ب» تاريخ قرآن «ۀدر اين کنفرانس بر اھميت نوشت. شود

  .نوآوری برجسته ارزيابی می شود

 عربستان مورد بررسی ۀدر روش جديد، متن دينی قرآن مانند يک اثر تاريخی زمينی و در رابطه با تاريخ جامع 

در روش زمانی خود قرآن را در رابطه با دوران مکه و دوران مدينه تحليل کرده » تئودور نولدکه«. قرار می گيرد

او کار . بررسی قرار می دھدمورد ،رد نکردند وائی را که کارپردازان عثمان در قرآن نھائی نوشته ھاۀو ھم

، دستنوشته ھای »ساکس کوبور گوتا«اسناد کتابخانه :  اسناد فراوان و متنوعی به پيش می بردۀبررسی را بر پاي

کنسول » ژوان گوتفريد واشتان« کھن که توسط ۀ ، آثار و دستنوشت١٨٠٩ تا ١٨٠٨قرآنی در قاھره طی سالھای 

ژان ژوزف « گردآوری شده بود، دستنوشته روی پوست که توسط ١٨۶٢ تا ١٨۴٨ل پروس در دمشق از سا

 و باالخره ١٨۵١ن در سال ي برلۀدر زمان لشکرکشی به مصر جمع آوری شده بود، آثار موجود در کتابخان» مارسل

محلی و نشان داد که قرآن بازتاب تاريخی » تئودور نولدکه«اين کار سترگ به . اسناد کلکسيونر ھای خصوصی

اين پژوھش روشن نمود .  حجاز و درگيری ھای ميان اقوام منطقه بوده استۀ عربستان و منطقۀواقعيت شبه جزيز

  آن زمان نگاه میۀ تاريخ و جامعۀکه به لحظ  الھی و آسمانی ندارد و ھنگامیۀکه اين کتاب يک تاريخ دارد و جنب
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ين تاريخ از زمان ما بسيار دور است و به ھمين خاطر البته ا. شود معنای آيات و اشارات آن روشن می شوند

پژوھشگران و متفکران بسياری به تحقيقات موشکافانه و دراز مدت پرداخته و در شرايط کنونی اين کار تحقيقی 

مجموعه ای از فعاليت ھای باستانشناسی و زبانشناسی و تحقيقات تاريخی و بررسی مناسبات اقوام عرب . ادامه دارد

اين آيات از . و غيره را آشکار می سازد» فاتحه«، »البروج«، »اصحاب فيل«ارا و يھود، معمای آياتی مانند با نص

 فاتحه از ضديت و مخالفت پيامبر اسالم با مسيحيان سرگشته ۀسور. وقايع زمان خود يا تاريخ پيشين خود می گويند

آشکار ساخت که » تئودور نولدکه«ھرمنوتيک روش . و گمراه و يھوديان مورد خشم و غضب محمد صحبت می کند

 بی پايه و اساس است و دانش تاريخی و تبارشناسانه فھماند توضيح رسمی مسلمان مبنی بر آسمانی بودن قرآن کامالً 

  .که عصبانيت و خشم پيامبر اسالم عليه نصارا و يھود، معنای اجتماعی و تاريخی دارد

  

  قرآن و زبان عربی

 زبانھای سامی می باشد و با زبان عبری يھوديان ھم ۀ و از شاخئی آسيائیفريقاا زبانھای ۀدزبان عرب از خانوا

  اين زبان به سده چھارم بعد از ميالد میئی کتبی ابتداۀبنابر گواھی برخی متخصصان اولين نشان. ريشه می باشد

ن شفاھی فاقد ھماھنگی بوده و اين زبا. قبايل عرب پيش از اسالم دارای سنت شفاھی و شعر شفاھی بودند. رسد

می شود، زبان کتبی عربی » الھام«زمانی که آيات قرآن به محمد . بنابراين با گويش ھای مختلف قبايل بوده است

. می گردد» تنظيم« کاتبان ۀ بعد قرآن بر اساس کالم شفاھی و حافظۀشفاھی بوده و در دور» آيات«وجود نداشته، 

سمير ابوعبسی، «رجوع شود به آثار .( ھشتم ميالدی تحقق می يابدۀی قرآن در سدشکل نوشتاری و کتبی و دستور

دفترھای «در » تاريخ و تحول زبان عرب«زبان فرانسه ه در اوھايو، مقاله ب» تولدو«استاد زبان در دانشگاه 

)  ميالدی۶٣٢ تا ۵٧٠(زبان کتبی عربی در زمان پيامبر اسالم، محمد بن عبدهللا ). ٢٠١٢مبر  سپت٣٠تاريخ » اسالم

و )  پس از ميالد٧۵٠ تا ۶۶١( سياسی عثمان خليفه سوم و دوران بنی اميه ۀ ارادۀزبان عرب، زاد. وجود نداشت

زبان عربی زمان محمد، فاقد نگارش، فاقد قواعد . می باشد)  پس از ميالد١٢۵٨ تا ٧۵٠(دوران بنی عباس 

، »مديترانه«رجوع کنيد به (ونولوژيک و گرافيک بوده است دستوری روشن، فاقد واژه ھای متنوع، فاقد مبانی ف

بايد دانست که خرده نوشته ھا بر پوست و چوب پراکنده و نامفھوم بوده و مجموعه ).  پاريس٢٠١۶ ژان کالوه، ئیلو

حتا  هللا يا ھوش محمد و يا ۀبنابراين قرآن امروز، ھرگز نمی توانسته زاد. ای يکتا و ھمگون و کتبی ناممکن بود

  .نبوغ کاتبان دوران عثمان باشند

عالوه قرآن از نظر فيلولوژيک و فونولوژيک و گرافيک و نگارشی در حالت ھای متنوع وجود داشته و اين امر ه ب

گفته می شود در زمان زندگی . ناشی از شفاھی بودن آن و متنوع بودن راويان و کاتبان در دوران گوناگون می باشد

گرفتند به بيش از پنجاه نفر  ای برمی که برای خود نسخه» کاتبان وحی« کل قرآن بودند و تعداد  نفر حافظ٣٧پيامبر 

ناگفته نماند که بنابر کارشناسی پژوھشگران قرآن محصول ). ٢۵۵تاريخ قرآن، کاميار، برگ .(است رسيده می

 ۀعنوان نمونه در نسخه ب. باشد ی پيش از پيامبر تا سده ھا پس از مرگ او مۀزمانھای مختلف و طوالنی، يعنی دور

و زير » کالج دو فرانس« خطی قرآن صنعا که در شرايط حاضر توسط پژوھشگران ۀخطی قرآن دمشق و نيز نسخ

. می باشند) ھا ُمَصـوِّت(ھا  ، مورد بررسی قرار گرفته ما مشاھده ميکنيم که واژه ھا فاقد واکه»فرانسوا دورش«نظر 

 ئیزدا شوند که در موارد ابھام ناميده می) ضمه(، و پيش )کسره(، زير )فتحه(اه ِزبَـر ھای کوت در اين زبان واکه

ُ (صورت سه نشانه  به واکه ھا در حروف الفبا نماينده ندارند و در مقابل حرف . شوند به حروف افزوده می) ـَــِــ

. وجود می آورنده  بئیت مھم معنااتغييردر زبان عربی اين واکه ھا . گويند می) نشانه(» حرکت«، به آنھا )شکل(
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دستنوشته ھای کھن قرآن نشان می دھد که آيات فاقد واکه ھا می باشد و کلمات پاک شده بسيار اند و در زمانھای 

کالم قرآن کالم هللا نيست، بلکه واژه ھا و جمالت ساخته شده .  خود نگارش می کرده اندۀطوالنی، کاتبان با سليق

 ئیشکل کتبی وجود نداشت و آن تکه پاره ھاه قرآن کالم غيبی نمی باشد زيرا زبان عربی بکالم . توسط بشر است

  .که در حيات محمد در حجاز موجود بود، ھيچ ربطی به قرآن امروزی مسلمان ندارد

  

  آشفتگی و التقاط در نوشته قرآنی

فقط از جانب مسلمانان ناآگاه و  قرآنی شگفت آور است؟ اينگونه توصيف ھا ۀآيا قرآن يک اعجاز است؟ آيا نوشت

 ۀ تورات و انجيل صورت گرفته است تجربۀتحقيقات متعددی که در غرب در بار. مبلغان دين صورت می گيرد

 جادوئی خود را از دست ۀآثار دينی کھن بند به بند مورد تحليل قرار گرفته و جنب. بزرگی برای بررسی اسالم است

کادميک غرب امروز به امر عادی تبديل شده و اين تحليل تنھا به تاريخ ا در محافل  قرآنۀتحقيقات در بار. داده اند

بخش ھای بسياری از قرآن بسيار گنگ و نارسا و . متن محدود نمی شود بلکه به ارزيابی زبانشناسانه نيز توجه دارد

که اين ابھام ھا  حال آن. باشدمسلمانان می گويند ابھام ھای موجود در قرآن، بيانگر رازھای الھی می . بی معناست

ناشی از گنگی و فقدان کيفيت زبانی قرآن می باشد و ناشی از التقاطی است که در دوره ھای متفاوت کاتبان 

  .گوناگون به متن افزوده اند

متن قرآن از زمان عثمان شروع شد و تا ساليان متمادی ادامه داشت و در طی اين مسير قرآن رنگ ھای مختلف به 

، برخورد خوشبينانه ای ارائه نموده »ريچارد بل«و » ويليام مونتگمری وات«رخان مانند ؤبرخی از م.  گرفتخود

 در متن تغييری از راه افزودن، حذف کردن، و يا تغييرو می گويند قرآن کم و بيش ثابت مانده است و اگر ھرگونه 

، ولی ما رد و نشان کمی از کشمکش مشاھده گرفت قرآن اتفاق افتاده بود، کم وبيش با قطعيت کشمکش در می

رخ می ؤالبته اين دو م. طور گسترده توسط تحقيقات جديد و پژوھشگران معتبر رد شده استه اين نظر ب. کنيم می

.  يافته است و کار عثمان مبتنی بر آتش زدن قرآن ھای ديگر يک خطای بزرگ بوده استتغييرافزايند سبک قرآن 

 سوم، سرانجام بسيار ۀ زيادی رفتار عثمان را توھين آميز يافتند و عثمان خليفی کنند کسانرخان ابراز مؤاين م

ھای يا  ھای تند ريتم، تکرار واژه گويند که ما در قرآن شاھد دگرگونی عالوه اين متخصصان میه ب. غيرمحبوب شد

افش دارد، برخورد متفاوت با يک ی که موضوعی متفاوت با آيات اطرتآيات کنار ھم، حضور ناگھانی آيعبارات در 

 ناگھانی تغييرھای ناگھانی در درازای آيات،  ھا در ساختار گرامری، دگرگونی موضوع در آيات کنار ھم، شکاف

.  ھستيم،ی متفاوتی دارنداسوم شخص به نخست شخص، يا مفرد به جمع، و کنار ھم آمدن آياتی که در ظاھر معن

 جبری ۀاين آشفتگی در سبک و بافت قرآنی نتيج). ١٩٧٧انشگاه ادنبورگ د» مقدمه بر قرآن«رجوع شود به (

سرھم کردن پاره گفته ھا توسط افراد متعدد، در فضای فرھنگی و روانی دوره ھای گوناگون و سليقه ھای فردی 

انی به متن قرآن يک سبک درھم و آشفته و پراز تناقض و ابھام است و از نظر زب. کاتبان و حکم حاکمان می باشد

  . و نامنزه و بدون کيفيت استئی برخی متخصصان بسيار ابتداۀگفت

ات فراوان در قرآن می گويند زيرا نيازھای ھر دوره متفاوت بوده و تالش برای تغييرند دانشمندانی که از ابسيار

دگی محمد و چھار ش، از زمان زنقرآن از زمان پيش از تولد. ه است و دستکاری در زبان ھميشه ادامه پيداکردتغيير

ه ساختار التقاطی قرآن را تاريخ ب. ثير پذيرفته استأخليفه و از زمان دوران بنی اميه و بنی عباس، مايه گرفته و ت

ش، ناشی از سنتھای متفاوت، کپی برداری ھای گوناگون، کتابت ھای تقاط قرآن در طول تاريخال. وجود آورده است

ميراث دين . رفتن از اديان ديگر و خواست ھای حاکمان گوناگون می باشدرنگارنگ، سليقه ھای مختلف، عاريت گ
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شکار تورات و انجيل آ پای یکه در قرآن ما شاھد جا  اساسی اينستۀنکت. يھود و مسيحيت در قرآن فراوان است

علق چه از  ۀسور. ھستيم زيرا قرآن در رقابت با دين ھای پيش نمی توانست خود را از نوشته ھای پيش بی نياز کند

طور گسترده ملھم ه  اخالص بۀسور. نظر روش بيانی، نيايشی و نيز در مضون از تورات و انجيل وام گرفته است

محققانی ). ١۴۴تا ١٢٧قرآن روشھای جديد، ، آنژليک نوويرس، چاپ پاريس، برگی .(از تورات و انجيل است

 قرانی را با کتاب ھای دينی تورات ۀو التقاطی نوشت تازه مطرح ساخته و جنبه ھای ترکيبی ئیھا ھستند که ديدگاه

 متون مقدس ديگر، از ۀبر اين باور است که قرآن کنار ھم گذاشته شد» جان وانسبرو«برای نمونه . توضيح می دھند

ای از  گويد که قرآن ملغمه می» گرد پوين«). ١٩٩٩قرآن چيست؟ سال .(يھودی است- آن ميان متون مقدس مسيحی

  ).ھمانجا(اند که برخی از آنھا چه بسا صد سال پيش از محمد ھم وجود داشتهمتونی است 

  

  قرآن برای قدرت سياسی

عالوه ما اگر به رقابت خلفای چھارگانه توجه کنيم متوجه می شويم که اين رقابت برای کسب قدرت و اتوريته ه ب

پس از .  خواھان قرآن خود بودندءخلفا. بوده و اين جدال خود را در مسابقه برای جمع آوری قرآن، نشان می دھد

 اين ۀيکی از جلوه ھای برجست.  ميالدی جنگ قدرت ميان خانواده ھا باال می گيرد۶٣٢مرگ محمد در سال 

 و بزرگان می خواھد خود را وارث محمد نشان دھد ءھر يک از خلفا. درگيری، نزاع سران بر سر نوع قرآن است

 تعيينل قرآن و ول چه کسی تنظيم می شود؟ کنتروعنوان سند حاکميت زير کنتره قرآن ب. و قدرت را تصاحب کند

له اينجاست أقرآن مورد دعوای سران عرب است، زيرا مس. محتوای درونی آن بيان مشروعيت قدرت سياسی است

قرآن از  ۀجمع آوری و تھي. که چه کسی بينش خود را تحميل کرده و امتيازات خود را با متن قرآن تضمين می کند

 قرآن علی ۀعنوان نمونه درگيری حاد و نزاع عثمان و علی ابن بيطالب و سوزاندن نسخه ب. اين جدال بيگانه نيست

  . جالبی در تحليل قدرت استۀتوسط عثمان، حادث

م بن يسل«.  خود را غلبه دھد ولی عثمان در برابر او ايستاده استۀ خود را تھيه می کند تا سليقۀعلی بن ابيطالب نسخ

 ھجری قمری می ٧۶ش را در سال معرفی می کنند و مرگ» نگار شيعهتاريخ «عنوان ه ، که او را ب»س ھاللى يق

ن شده و به جمع يت می کند كه علی بن ابيطالب پس از درگذشت پيامبر خانه نشيدانند، در کتاب خود از سلمان روا

 قرآنی خود را با بھره گيری از ۀ تالش زياد علی نسخآوری قرآن روی آورد؛ سليم بن قيس می گويد باالخره پس از

رغم اين روايت، تاريخ ثبت  علی. كاغذ ھا و چوب ھا و پوست و پارچه در يک مجموعه تنظيم نمود و برآن مھر زد

 سوم جھت تحکيم قدرت خود، علی را خانه نشين ساخته، از قدرت کنار زده و تنھا ۀکرده است که عثمان خليف

سفانه از اين نسخه اثری برجا نيست تا بتوان جنبه أمت. ل برای منافع خود را نابودی قرآن علی می داندانتخاب معقو

 علی ميزان سه برابر بيشتر ۀھمين اندازه بدانيم که بنابر گمان برخی محققان نسخ. ھای ديگری از قرآن را دريابيم

  .برگ داشته است

، عبدهللا بن مسعود »صحيح بخاری«در کتاب . ی سران عرب است ديگری از رقابت طلبۀقرآن بن مسعود نيز جنب

او دارای نفوذ بسيار بود و مردم کوفه اصحاب و . از اولين حافظين قرآن در زمان پيامبر شمرده شده است

را از ديگر متون   قرآن خويش را تنظيم کرده بود و آنۀابن مسعود نيز نسخ. حساب می آمدنده طرفداران او ب

 او ۀعنوان نمونه در نسخه ب.  داشتئیھا و بخشھای قرآنی تفاوتھا  او ترتيب سورهۀدر نسخ. می دانستمعتبرتر 

 مائده در زمان پيامبر چنين ۀاز ابن مسعود روايت شده است که سور.  فلق نيامده استۀ ناس، سورۀسوره حمد، سور

ای پيامبر آن چه به تو «: يعنی…» منينؤ الميا ايھا الرسول بلغ ماانزل اليک من ربک، ان عليا مولی«: بوده است
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ميان او که فرد شناخته شده و معتبری ). دانشنامه رشد(» .منان استؤاست را ابالغ کن که علی موالی م نازل شده

خود » مصحف«در اين شرايط عثمان، ابن مسعود را امر کرده . بود و عثمان اختالفات بسيار فراوانی وجود داشت

بنابه برخی روايات، ابن مسعود به اين امر تن در . از بين برده شود» مصاحف« تا به ھمراه ديگر را تحويل نمايد

 ابن ۀھرحال گويند نسخه ب). ١٨ تا ١٣ابن ابی داوود، برگ .(نداد و به ھمين سبب به امر عثمان مضروب شد

  .مسعود نيز سوزانده می شود

ال سردرگمی ھا و اختالفات و دودستگی ھا و جنگ ميان جناح عثمان با توجه به وجود نسخه ھای گوناگون و احتم

اين جمع تصميم .  تشکيل شودئی رسمی قرآن شوراۀھای مختلف در قلمرو اسالمی، تصميم می گيرد تا برای نسخ

ه  عثمانی بۀنسخ. ئيد قرار دھدأعنوان انتخاب رسمی مورد ته می گيرد برخی نسخه ھا را نابود و برخی ديگر را ب

ن متن رسمی و پايه جھت حکمرانی، نه تنھا بايد متن رسمی برای شبه جزيره حجاز و عراق بلکه برای ايران عنوا

برای تحقق اين امر، عثمان فرمان جمع آوری ھمه نوشته ھا و روايت ھا و نسخه ھا و . و سوريه و مصر نيز باشد

 تعداد زيادی از اسناد و دستنوشته ھا و نسخه ھا براساس اين تصميم. گفتارھا را می دھد تا يک متن واحد توليد شود

 آماده شده در مدينه را به مراکز مختلف ۀعثمان نسخ. از جمله نسخه علی بن ابيطالب و ابن مسعود سوزانده می شود

  .مانند مکه، بصره، کوفه، دمشق و قاھره ارسال می کند
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