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چکيده

بحث رابطه قرآن و فرهنگ زمانه و نوع تعامل ميان آن دو ،از مسائل نوپديد قرآنپژوهي در دو حوزه معرفتي جهان اسالم
و دنيااي رر اسااار در ايا ميان ،انديشاااهي تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ زمانه درواقع ،ساااروااار وحياني ،ال و و
وااا

بودگي قرآن بر ساااير منابع معرفتي مساالمانان را نشااانه رفته اساار پذيرا يا انرار تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ

زمانه ،تأثير مسااتميم بر حااالحير و عدمحااالحير مرجعير علمي قرآن بر دي ر حوزههاي دانش بشااري ،ازجمله علوم
انسااني دارد .مرجعير علمي قرآن ،آن اه محمق ميواود هه تمامي گزارههاي قرآن از دستبرد افرار و انديشههاي بشري،
سالم ،از قطعير حدور بهرهمند و از حجير الزم و اعتبار هافي بر وردار باود
ايا نووتار ،به دنبال تبييا و توحيف چ ون ي چندگان ي تعامل قرآن و فرهنگ زمانه ،و درنهاير ،اثبات حجير و دوام
مرجعير علمي قرآن براي علوم انساني اسر؛ هه با روا تحليلي ا توحيفي ،با استناد بر آيات قرآن و نمد و بررسي آراء
قرآنپژوهان حورت گرفته اسر
يافتههاي پژوهش آواارار ميسااازد هه در بحث از انواع تعامل قرآن و فرهنگ زمانه ،از ميان سااه ديدگاه موجود ،انرار
مطلق بازتا

فرهنگ زمانه در قرآن؛ تأثيرپذيري قرآن از واقعيرهاي اجتماعي و فرهن ي عصاار نزول؛ و بر ورد فعال و

هووامندانه قرآن در برابر عناحر و مللفههايي از فرهنگ زمانه؛ تنها ديدگاه سوم از منطق رووا ،قدرت استدالل و استناد
هافي بر وردار اساار طرفداران ايا ديدگاه اسااتدالل ميهنند هه عناحاار و مللفههايي از فرهنگ زمانه در قرآن بازتا
يافتهاند؛ اما ايا بازتا

با سه رويررد پذيرا ،پيرايش و نروهش و با سه نوع تعامل اثباتي ،سلبي و احالحي همراه بوده

اسار بر ايا نوع تعامل ،پيامدهاي مببر و متعددي مترتب اسار هه اثبات وحيانيبودن سارور قرآن ،مصونير متا و
محتواي قرآن از افرار و انديشاه بشري و درنهاير ،اثبات حجيتر و دوام و بماي مرجعير علمي قرآن براي ساير علوم و
معارف بشري ،ازجمله علوم انساني ،تنها بخشي از پيامدهاي ايا نوع تعامل اسر
واژگان کليدي :قرآن ،فرهنگ زمانه ،انواع ،تعامل ،آثار ،پيامدها ،علوم انساني
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بيان مسئله

پس از آنهه ناساازگاري بر ي آموزههاي هتب ممدس با حمايق علمي به اثبات رسيد و به دنبال آن بحث تعارض علم و
ديا در رر
ميان ،تنها هتا

مطرح گرديد ،بر ي از دانشاامندان رربي ناگزير بحث تاري مندي تورات و انجيل را مطرح هردند در ايا
آساااماني هه از ابتدا تاهنون منبع وحياني و ساااروااار الهي ود را حفت هرده اسااار ،قرآن هريم بود

دانشااامندان رربي ناگزير بحث تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ زمانه را نيز مطرح هردند تا از ايا طريق وحيانيبودن قرآن را
به چالش هشيده؛ درنتيجه حجير و مرجعير علمي قرآن ،هيمنه و برتري آن بر ساير منابع معرفتي و دانشهاي بشري را
مورد ترديد و انرار قرار دهند
اهنون بحث چ ون ي تعامل قرآن با فرهنگ زمانه بهعنوان يک پرساش اساسي در برابر قرآنپژوهان و انديشه تأثيرپذيري
قرآن از فرهنگ زمانه ،بهعنوان يک چالش اسااساي فراروي بهرهمندي از معارف قرآن مطرح اسر چنانچه تعامل منطمي
ميان قرآن و فرهنگ زمانه برقرار ن ردد ،ساارواار وحياني و الهي بودن قرآن ،معجزه بودن قرآن ،جهاني و جاودانهبودن
قرآن ،فرازماني و فرامراني بودن قرآن ،اسااتناد به قرآن و از اسااتنبا از آن و درنهاير ،حجير قرآن براي ساااير علوم و
معارف بشااري ،با چالش اساااسااي مواجه واهد بود؛ بهويژه در بحث از تحول در علوم انساااني اسااالمي هه ما به دنبال
تحمق آن در جهان اسااالم هسااتيم ،يا در مرتبه باالتر ،تحمق ايده تمدن نويا اسااالمي بر ايا امر اسااتوار اساار هه تمامي
احول و قواعد علوم انساني و نيز تمامي مللفهها و عناحر تمدن نويا اسالمي ،بايستي منطبق با ال وها و آموزههاي قرآن
باواد بديهي اسار وقتي قرآن ،حتي بخشهايي از آن ،متأثر از فرهنگ بشري ،آنهم متأثر از فرهنگ جاهلي و هارآمدي
آن محدود و منحصار به عصار نزول باواد ،يا آنگونه هه بر ي ادعا هردهاند ،بخشااي از گزارههاي قرآن برگرفته از آييا
تحريفواده يهود و مسايحير باواد ،دي ر بناي اساالميساازي علوم انساني ،از اساس ويران واهد ود ايا در حالي
اسار هه ما معتمديم قرآن الياالبد معجزه جاوداني و جهاني پيامبر اسالم اسر و براي تمامي اعصار و قرون ،بهعنوان
هتا

هداير مطرح اسار هداير نيز تنها جنبه هالمي و اعتمادي ندارد ،بلره تمامي ساااحر هاي زندگي بشاار را وامل

ميوود
بنابرايا ،قرآن هريم آن اه مرجع تام و علياالطالق و سااخا آن فصاالالخطا

واهد بود هه تعامل منطمي ميان قرآن و

فرهنگ زمان نزول برقرار گردد ،جاوداني و جهاني بودن قرآن و جامعير آن به اثبات برساااد بر ايا اسااااس ،هدف ايا
تحميق ،يافتا پاس براي پرسشهاي ذيل اسر:
 1در ارتبا قرآن با فرهنگ زمان عصر نزول ،چند نوع تعامل مطرح اسر؟
 2تعامل قرآن با فرهنگ زمانه چ ونه بوده و ايا تعامل از چه منطق و مستندات بر وردار اسر؟
 3چه آثار و پيامدهايي بر هريک از انواع تعامل قرآن با فرهنگ زمانه ،مترتب بوده و چه تأثيري بر علوم انساااني داوااته
اسر؟
پاسا مستدل و مستند قرآنپژوهان به ايا پرسشها و برقراري تعامل منطمي ميان قرآن و فرهنگ زمانه ،ميتواند ما را در
رساايدن به هدف هه همانا اثبات حجير و دوام مرجعير علمي قرآن براي علوم و معارف بشااري ،ازجمله علوم انساااني
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اسر ،ياري رساند براي تحمق ايا امر و رسيدن به هدف ،ايا پژوهش در سه محور قابلارائه واهد بود
o

1ا مفهوم وناسي

عناحار احالي تحميق ،متشرل از چند مفهوم هليدي اسر هه هرهدام در سا ر و سا تار ايا تحميق نمش اساسي دارد
بديهي اسر هه در گام نخسر ،نيازمند تعريف مشخ


از ايا مفاهيم هستيم

1ا1ا فرهنگ

 الف) فرهنگ در لغر
فرهنگ يک هلمهي داراي ريشه فارسي اوستايي اسر؛ از «فر» پيشوند و «هنگ» از ريشه ثنگ به معني هشيدن و فرهختا
و نيز به معني تعليم و تربير (دهخدا ،1331 ،ج  ،33ص)223؛ علم ،دانش ،عمل ،اد  ،بزرگي و ساانجيدگي معنا هردهاند (با

لف تبريزي ،1331 ،ج  ،3ص  )1341درمجموع براي فرهنااگ معاااني مختلف چون 1 :اد

و تربياار؛  2دانش ،علم و

معرفر؛  3مجموعه آدا ورسااوم؛  3مجموعه علوم و معارف و هنرهاي يک قوم؛  5هتابي هه وااامل لغات يک قوم يا
چند زبان و ورح آنها باود؛  6هاريز آ

در نظر گرفتهاند (معيا ،1361 ،ج  ،2ص )2534براي همه ايا معاني ميتوان قدر

جامعي در نظر گرفر و آن همان چيزي اساار هه در ريشااه احاالي آن ذهروااده و به معناي «بهپيش بردن» و «بهجلو
هشيدن» اسر معاني دي ر هرهدام ،مصاديق تحمقبخش فرهنگ اسر هه درواقع فرهنگ را به پيش ميبرند

 ) فرهنگ در احطالح
فرهنگ يري از احاطالحاتي اسار هه بيشاتريا هاربرد آن در حوزه علوم اجتماعي ،به صاوص در رواته انسانوناسي
اسار؛ اما يک تعريف دقيق و فني هه مورد توافق دسارهم قابلتوجهي پژوهشا ران حوزه علوم اجتماعي باود ،وجود
ندارد
بروس هوئا معتمد اساار هه فرهنگ عبارت اساار از «مجموعهاي از عمايد ،اعمال و رفتار اهتسااابي مانند دانش ،ديا،
ا الق ،هنر ،آدا  ،رسااوم و ساانرها ،قانون و نهادهاي اجتماعي ،هر آنچه را جامعه پذيرفته يا طرد هرده باوااد» (هوئا،

 ،1336ص )55ايا تعريف ازايا جهر اهمير دارد هه اهتساابي بودن را از مموتمات فرهنگ دانساته اسر؛ زيرا رفتاري هه
بر اساته از وراثر و رفتارهاي زيساتي انسان باود ،مانند گريه نوزاد هن ام گرسن ي را مشمول تعريف فرهنگ نميداند
(پيشيا)

واهيد باهنر معتمد اسار هه« :فرهنگ مجموعه برداوارها ،موضاعگيريهاي فرري ،هنر ،ادبيات ،فلسفه ،آدا  ،سنا و
رسوم و روابط حاهم اجتماعي اسر» (باهنر ،1331 ،ص)103

ممام معظم رهبري در تعريف فرهنگ و نمش آن در زندگي انسان ،ميفرمايد:
« فرهنگ ،مجموعه سيالي است که مستقيماً مربوط به انسان است .فرهنگ ،برآيند عادات و اعتقاداتي است که به يک
جامعه اختصاص پيدا ميکند» (جمعي از محققان ،1931 ،ص.)39
« فرهنگ ،مثل آب و هواست؛ فرهنگ يعني همين رسوم و آدابي که بر زندگي من و شما حاکم است .فرهنگ ،يعني باورها
و اعتقادات ما و چيزهاي که زندگي شخصي و اجتماعي و داخل خانه و محيط کسب يک جامعه با آن روبهرو است»
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(پيشين).

در تعريف موردپذيرا ايا تحميق ،فرهنگ عبارت اسر از« :مجموعه دانشها ،بينشها ،آدا  ،رسوم ،باورها و رفتارهاي
جااافتاده اي هه يک قوم و ملر به آن پايبندي نشاااان داده ،گردن نهادن به آن را از وفايف قومي ،ملي و مذهبي ود به
ومار آورده ،روا ،منش ،هنش و واهنشهاي ود را بر آن بنا مينهند» (رستمي ،1352 ،ص)11



2ا1ا فرهنگ زمانه

زمانه در لغر به معناي دهر و روزگار آمده اساار (دهخدا ،1331 ،ج  ،23ص )333ممصااود از فرهنگ زمانه بهحااورت
مرهب در ايا نوواتار ،فرهنگ حاهم بر عر

عصار نزول قرآن اسر؛ چنانچه در بحث نسبر قرآن و فرهنگ زمانه ،ايا

احطالح ارلب به «فرهنگ مردم جزيرهالعر

در زمان نزول قرآن هريم» اواره دارد (رستمي ،1352 ،ص)13



3ا1ا تعامل

در موردتعاامال قرآن و فرهناگ زمااناه ،محمماان از تعبيرهاي مختلف مانند «رابطه»« ،بازتا »« ،اثرپذيري و اثرگذاري»،
«تعامل» و «نسبر» استفاده هردهاند هه در ايا پژوهش ،واژه تعامل قرآن با فرهنگ زمانه بيشتريا مورداستفاده و هاربرد را
دارا اسر
تعامل در لغر به معناي «معامله» و «دادوسااتد» آمده اساار «تعامل تعامالً الموم :آن قوم باهم معامله هردند» (جر،1340،
ج ،2ص )2051در ايا پژوهش منظور از تعامل تأثيرپذيري متمابل قرآن و فرهنگ زمانه از همدي ر منظور اسر


3ا1ا علوم انساني

علوم انساني ،هم به لحاظ تعريف و محتوا و هم به لحاظ قلمرو در ميان ساير علوم ،بسيار بحثبران يز اسر؛ در تعريفي
آمده اسر:
«علوم انساني درواقع علومي است که به رفتارهاي آدمي ميپردازد و قوانين و قواعد حاکم بر رفتارهاي فردي ،خانوادگي
و اجتماعي انسان را بررسي ميکند و در علوم انساني نهتنها درباره جهان ،بلکه درباره انسان بحث ميشود و نهتنها حيات
مادي انسان و بدن او موضوع علم قرار ميگيرد ،بلکه علمي نيز هست که در آن ذهن و حيات دروني و حاالت رواني
انسان موردمطالعه قرار ميگيرد» (مجتبوي ،1939 ،صص  39ـ .)111

بر ي محممان معتمدند هه موضاوع علوم انسااني ،دانشهايي اسر هه به موضوعاتي ميپردازد هه با آگاهي و اراده انسان
به وجود ميآيند (پارسااانيا ،1351 ،ص )230؛ همانگونه هه موضااوع علوم طبيعي ،طبيعر اساار و ارج از اراده و ا تيار
انسان
آيراهلل جوادي آملي نيز معتمد اسر هه ويژگي علوم انساني به ايا اسر هه عنصر محوري آنها را معرفر انسان تشريل
ميدهد يا هاربرد اوتلي آنها درباره انساان اسار بههرروي تا انسان ونا ته نشود ،علوم انساني سامان نميپذيرد (جوادي
آملي ،1931،ج ،11ص.)366

در ايا پژوهش نيز ،علوم انساني اواره دارد به مجموعه معارفي هه محور و موضوع تحميق آنها در حيطه عملررد انسان
و تأمياهننده روابط و مناساابات اجتماعي انسااان با يردي ر اساار و فعاليرهاي انسااان و جوامع انساااني را از جنبههاي
مختلف سياسي ،فرهن ي ،اقتصادي ،اجتماعي موردمطالعه و بررسي قرار ميدهد
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2ا بررسي ديدگاههاي مختلف تعامل قرآن و فرهنگ زمانه

در بحاث و گفاروگو پيرامون چنادگاان ي و چ ون ي تأثيرپذيري متمابل قرآن و فرهنگ زمانه ،ما تأثيرپذيري فرهنگ
زمانه از قرآن را مفروض دانساتهايم؛ زيرا ترديدي وجود ندارد هه قرآن براي هداير ،تغيير افرار و احالح رفتار انسانها
نازل واده اسر و در ايا راستا «قرآن به فرهنگسازي بيسابمه پردا ر و تغييرهاي اساسي در فرهنگ عصر نزول ايجاد
هرد؛ بهگونهاي هه با بس اياري از رفتارهاي آن عصاار همچون تحمير زن ،رواج فحشاااء ،واارا

واري ،زندهبهگور هردن

د تران ،ارتباا بر مبنااي پيوناد وني ،عصااابيار قبيلاهاي و قومي مبارزه هرد و مسااالمانان را به از ميان بردن چنان
آدا ورسااومي فرا واند ايا وايوه فرهنگسااازي قرآن ،ساابب وااد تا هم فرهنگ عربي و هم فرهنگهاي هه مردمِ آن،
اساالم را پذيرفتهاند ،بهوادت تحر تأثير فرهنگ قرآن قرار گيرند و در پرتو ايا تأثيرپذيري ،به بستري جديد در جهر،
ايجاد فرهنگ و آدا

رسوم انساني دسر يابند» (طالب تاا ،1343،ص)53

امتا در بحث از تعامل قرآن و فرهنگ زمانه ،تاهنون سه ديدگاه مشخ


و سه نوع تعامل مطرح اسر:

1ا2ا ديدگاه اول :عدم ارتبا قرآن و فرهنگ زمانه (تأثيرناپذيري مطلق)

الف) ادعا
بر اساااس ايا ديدگاه ،قرآن نهتنها از اياهه تحر تأثير فرهنگ عر

واقع وااده باوااد سااخني به ميان نياورده و از جاي

گرفتا در تن نااي فرهناگ عربي آن روز بر ناداده اسااار هاه پيوساااته فرهنگ عر ها را نمد نموده و در راساااتاي
فرهنگسازي براي آنها تالا هرده اسر (طالب تاا ،1345،ص)14

طرفداران ايا گروه هه در اقليراند ،اسااتدالل ميهنند هه ضاارورت ندارد واننده با فرهنگ عربي آواانا وااود تا به فهم
تکتک آيات دسار پيدا هند؛ بلره هافي اسر واننده در جاده زبان عربي حرهر هند و انديشه و رد ويش را بههار
گيرد تا از رووانايي ايا نجوم بر وردار گردد

هبيري از آيات روحبخش قرآن هريم از هميا وضعير بر وردار اسر

و ايا نشاان ميدهد هه هرگز نبايد حضاور فرهنگ عربي را در قرآن ،پابهپاي زبان عربي جستجو هرد و آيات آسماني را
سر وانِ فرهنگ جزيرةالعر

مهمان

هرد (طالب تاش ،پيشين ،ص .)31

) پيامدها
هرچناد طرفاداران ايا گروه معتمدند و اساااتدالل ميهنند هه وابساااته هردن متا ريربشاااري قرآن به فرهنگ عربي ،به
منفعلبودن داوندي ميانجامد هه ذات ممدساااش از هرگونه انفعالي مبراسااار؛ بهويژه هه ايا متا پيامي جهاني دارد و
مخاطبش ،ناس يعني مردم تمام عصارها و نسالهاسار (طالبتاا ،پيشايا ،ص)22-21؛ اما پيامد رووا عدمارتبا قرآن با
فرهنگ زمانه بهحورت مطلق ،درواقع هنار نهادن محترمانه بر ي از گزارههاي قرآني اسر هه در فهم معنا و تفسير آيات
قرآن ،تأثير گذار اسار؛ اگرچه حاحبان ديدگاه مذهور ،ود به چنيا لوازمي پايبند نباوند؛ زيرا بسياري از آيات ،وقايع و
رويدادهايي را بازگو ميهنند هه بستر وقوع آنها فرهنگ و زمان عصر نزول بوده اسر و بدون توجه به فرهنگ حاهم بر
آن زمانه ،فهم آن آيات دووار و مراد و ممصود آن آيات ناپيدا واهد بود
ج :نمد
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در پاسا به ايا ادعا و در رد اساتدالل ايا دسته گفتهاند :احل ايا ديدگاه هه قرآن تحر تأثير فرهنگ عربي قرار ن رفته
و اياهه قرآن فرازماني و فرامراني اساار حااحيت اساار؛ اما عدم ارتبا قرآن با فرهنگ عر

عصاار نزول بهطور مطلق

ححيت به نظر نمي رسد ،چون بسياري از آيات قرآن داراي وأن نزول اسر و اواره به حوادث تاريخي عر
و موقعيتي جغرافيايي جزيرهالعر

و ريرعر

دارد هه فهم و تفساير ايا آيات با توجه به قرائا تاريخي و جغرافيايي ،ميسر ميوود

و ايا نيز به معناي تأثيرپذيري و انفعال قرآن از فرهنگ عر

قبل از اساالم نيسر احوالً بايد بيا قرائا فرهن ي در فهم

و تفساير آيات ،با تأثير فرهنگ در ايجاد و محتواي آيات ،تفاوت گذاوته وود؛ و ايا دو مطلبي اسر هه در ديدگاه فوق
لط واده اسر بنابرايا ،تأثيرناپذيري قرآن از فرهنگ عصر نزول اگر به معناي عدم ارتبا قرآن با فرهنگ عر

باود،

همانگونه هه از ديدگاه فوق اسااتفاده ميوااود ،حااحيت نيساار ولي اگر ممصااود نويساانده ايا باوااد هه قرآن منفعل از
فرهنگ عر

جاهلي نشده و رافات و مطالب باطل در قرآن راه پيدا نررده اسر ،بلره قرآن فرهنگ عر

را تغيير داده

اساار ،ايا مطلب حااحيحي اساار هه همان ديدگاهي اساار هه معتمد به ارتبا فعال قرآن با فرهنگ زمانه يعني قبول
عناحر مببر و طرد عناحر منفي اسر (رضايي احفهاني ،1352،ح



)55-53

2ا2ا ديدگاه دوم :تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ زمانه

در چند دهه ا ير بر ي مسااتشاارقان و گروهي از دگرانديشااان مساالمان ،بحث تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ زمان نزول و
بر ي نيز ،تأثيرپذيري قرآن از آييا تحريفوده يهود و مسيحير را مطرح هردهاند
الف) ادعا
طبق پندار بر ي از مساتشارقان و دگرانديشاان مسالمان ،قرآن بازتابي از واقعيرهاي اجتماعي و فرهن ي عصر نزول و
بسااياري از آموزههاي آن برگرفته از هتب و آييا اديان پيشاايا اساار پرچمدار ايا ادعا گلدزيهر اوروااناس يهودي
مجارستاني اسر هه مدعي اسر:
«نشو و نماي اسالم رنگ هلينزم داشته و تشريعات فقهي آنکه به روزگار خليفگان عباسي پديد آمده ،نشان حقوق و سياست
رومي دارد؛ و اثر افکار و نظريات سياسي ايراني در آن ديده ميشود .تصوف اين دوران ،جز آراي فلسفي هندي و نوافالطوني
چيزي نيست .محمد نه چيزي تازه آورد و نه درباره روابط انسان ،باالتر از حسش ،چيزي گفت» (گلدزيهر.)3 ،1931 ،

گلدزيهر معتمد اسار هه ديا اساالم حارفاً يک پديده پيچيده رواني و بازتا
قرآن مري بهروز جزا و فناي جهان ،بازتا
برپرساااتان عر

واقعيرهاي اجتماعي اسار هشدارهاي

بدبيني پيامبر به حيات دنيوي اساار توحيدي هه محمد بهوساايله آن با

جاهلي درافتاد ،در ذات و جوهر ،با توحيدي هه در عهد قديم آمده اسااار ،همخواني دارد؛ محمد

روزه را از يهوديان گرفته اساار؛ پيامبر در ابتدا تصااميم گرفر بيرالممدس ،قبله باوااد تا به يهوديان مدينه نزديکتر
واود ،ولي زماني هه نتوانسر حماير آنها را جلب هند ،هعبه در سرزميا مره را ،قبله قرارداد؛ قوانيا اسالمي از قوانيا
يهودي ،الهام گرفته اسار و مفاهيم مانند استصالح ،استصحا
يهودي اسر (بدوي ،1343 ،ح

ازاياگونه مفاهيم اسر استصحا  ،معادل رمي در قانون

)46-33

افرادي دي ري چون برنارد لوئيس يهودي ،مونت مري وات ،لوت ،ريچارد بل ،رودي پارت هسااااني هساااتند هه نظريه
اقتبااس قرآن از هتاا هاي پيشاااينيان ازجمله تورات و انجيل را مطرح هردهاند (زماني ،1345،ص )153-133در ايا ميان،

بررسي انواع تعامل قرآن و فرهنگ زمانه و آثار و پيامدهاي آن بر علوم انساني ■ 7
يوساف دره حداد ( )1535-1531نويسنده و هشيش مسيحي معاحر ،پرحجمتريا هار تحميمي را پيرامون قرآن انجام داده
و براي اثبات ديدگاه اقتباس و انرار وحياني بودن قرآن ،بيش از بيسارسال تالا هرده اسر هه حاحل تالا او حدود
 11جلد هتا

اسر (ر ک :فميه ،1351،ص)22

در ميان مسالمانان نيز هسااني چون نصر حامد ابوزيد معتمد اسر هه زبان قرآن ،زباني عربي و متأثر از فرهن ي اسر هه
پيامبر در آن ميزيساته اسار فرهنگ جامعه عربساتان ،بر متا قرآني بهوادت اثر گذاواته اسر؛ چراهه ميان متا و
فرهنگ رابطهاي ديالرتيري برقرار اسار از طرفي متا قرآن ،محصاول واقعير فرهن ي اسر و از سوي دي ر ،ود ايا
متا ميراثي فرهن ي را آفريده اساار با ايا ممدمات ميتوان دريافر هه فهم متا قرآني مسااتلزم فهم فرهنگ زمانه نزول
اسر (ابوزيد 2003 ،م)153-153 ،

سيد هداير جليلي نيز معتمد اسر منظور از «لسان مبيا» ،در قرآن ،همفرهن ي اسر
«هم زباني انبيا با مخاطبين يعني مَحرم شدن؛ و محرم شدن بيش از دانستن لغات است .پيامبران با قوم خود به اين دليل
مفاهمه داشتند که همفرهنگ بودند .با هر کلمه و جمله ،دنيايي را بر روي يکديگر ميگشودند و در يک کالم :به لسان
عربي يعني به فرهنگ اعراب» (جليلي ،1919،ص.)11

عبدالرريم سروا نيز آموزههاي ديا اسالم را به ذاتي و عرضي تمسيم ميهند به اعتماد وي روح احلي اسالم به ذاتيات
آن اسار هه همواره ثابر و تغييرناپذير اسار؛ ولي پوساته ساتبر و ضاخيم اساالم هه از عرضاايات تشااريلوده اسر،
ا تصااص به عصار نزول قرآن دارد و اهنون پايبندي به آنها نه بايساته اسر و نه وايسته سروا در زمينه تأثيرپذيري
قرآن از فرهنگ زمانه مدعي اسر هه:
«قرآن با حفظ روح و امهات و محکماتش تدريجيالنزول و تدريجيالحصول شد .يعني تکون تاريخي پيدا کرد .کسي
ميآمد و از پيامبر سؤالي ميکرد ،کسي تهمتي به همسر پيامبر ميزد ،کسي آتش جنگي برميافروخت ،يهوديان کاري
ميکردند ،نصرانيان کاري ديگري ،تهمت جنون به پيامبر ميزدند ،درباره ازدواج پيامبر با همسر زيد شايعه ميساختند،
ماههاي حرام را از نقد به نسيه تبديل مي کردند ،پسران و دختران خود را زنده و از ترس فقر ميکشتند ،دو خواهر را
باهم به زني ميگرفتند ،بحيره و سائبه و وصيله و حام داشتند (شترها و گوسفنداني که مقدس ميشمردند و از شير و
گوشتشان استفاده نميکردند و کشتنشان را جايز نميدانستند) و...اينها در قرآن و سخنان پيامبر منعکس ميشد و اگر
پيامبر عمر بيشتري ميکرد و حوادث بيشتري بر سر او ميباريد ،الجرم مواجههها و مقابلههاي ايشان بيشتر ميشد و
اين معني آنکه قرآن مي توانست بسي بيشتر اين باشد که هست ...اگر به عايشه تهمت رابطه نامشروع داشتن با مردي
ديگري را نزده بودند ،آيا آيات سوره نور نازل ميشد؟ اگر ابولهبي نبود و همسرش با پيامبر عداوت نميورزيدند،
سوره ابولهب ميآمد؟ اينها همه اموري غيرضروري در تاريخ بودند و رخ دادن و رخ ندادنشان يکسان بود و حاال که
رخدادهاند در قرآن هم نشان از آنها به چشم ميخورد» (سروش ،1963،ص.)11

بهاءالديا رمشااهي نيز احرام امضايي اسالم را به معناي راهيابي فرهنگ و پديدههاي عصر جاهلير ناميده اسر؛ مانند
حج هه آييا ابراهيمي اسار و در عصار جاهلير هم رواج داواته اسار و با افزودن يا هاسااتي هاي در اسااالم ،امضا يا
تصويب گرديده اسر ،يا احرام چون ايالء ،فهار و لعان يا احرام و آدا

و عاداتي از جاهلير هه بهقصد ريشههاسازي

و تخطئه از آن نهي واده اسر؛ مانند هنيزهان را به فحشا نشاندن (نور ،)33:ربا را به اضعاف مضاعفه وردن (آلعمران:
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 )130و د تران نوزاد را زندهبهگور هردن (انعام )151:و نيز آياتي از ايا قبيل هه در قرآن بازتا

يافته اسر ( رمشاهي،

 ،1333ص )53جا در قرآن مررر بيانوااده و سااورهاي به هميا نام اساار؛ درحاليهه بعيد اساار علم يا عالم امروزي
قائل به وجود جا باواد قرآن گاهي بهحاورت تلويحي (يوسف )64-63:و گاه بهحورت حريت از چشمز م سخا گفته
اسار (قلم )51:اگر ازنظر علمي امروز يا فردا بهطور قطعي ثابر ود هه چشمز م تنها تلميا و توهم اسر ،ممرا اسر
بر ي معاانادان ب ويند« :ببينيد ايايري دي ر موارد ا تالف قرآن با علم» درحاليهه مفساااراني چون ابوالفتوح رازي و
قرطبي مينويساند هه ايا آيه «ليزلمونک بابصاارهم» (تو را با ديدگانشاان آسيب برسانند) به چشمز م اواره دارد هه در
ميان قبايل عر

رايج بود ( رمشاهي ،پيشيا ،ص 36و)53-55

ب) پيامدها
بهطورهلي اگر تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ زمانه را حداقل در بخشي از قرآن هم بپذيريم ،آثار و پيامدهاي مخر

ذيل را

براي قرآن و گزارههاي آن برجا ميگذارد:
 1لزوم تمساايم قرآن به دو بخش معتبر و رير معتبر :حاااحبان نظريه تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ زمانه مدعياند هه
حداقل بخشي از قرآن باورها و اعتمادات و جهانبيني آن ،انعراسي از فرهنگ زمانه اسر
تفرياک ميان ايا دو نوع مشااارل اسااار و راه قطعي براي تفريک آن وجود ندارد ،رنتيجه هل آيات ا الق و احرام و
مجموع ايا هتا

آساااماني از اعتبار و قابلير بهرهبرداري واهد افتاد؛ يعني نه مترلمان و فيلساااوفان و نه فميهان ،حق

اساتناد به قرآن و اساتنبا احرام از آن را نخواهد داوار؛ بهطور طبيعي در علوم انساني نيز نميتواند قرآن مرجع علمي
قرار ب يرد
 2نقض فلســفه بعثت در مبارزه با خرافات :همراهي قرآن با فرهنگ جاهلي مسااتلزم تصااديق و تأييد باورهاي
رافي اسر و تحمق ايا امر ،هدف بعبر انبيا را هه مبارزه با رافات جاهلي اسر ،نمض ميهند
 3ناسـازگاري با لزوم تدبر در قرآن :حتي اگر بخشاي از قرآن ،آموزههاي الهي نباواد ،در ايا حورت معمول و
منطمي نخواهد بود هه مفسران به تدبر در آيات قرآن بپردازد؛ زيرا ممرا اسر هه تمامي گزارههاي آن انعراسي
از باورهاي مردم جزيرهالعر

باود (زماني ،پيشيا ،ص)141-135

 3نفي جامعيت و جاودانگي قرآن :اگر بپذيريم هه حتي بخشااي از قرآن بازتا
عر

واقعيرهاي اجتماعي و فرهن ي

عصاار جاهلي اساار ،معنايش عدمجامعير ،عدم جاودان ي و عدم قدرت پاسااخ ويي قرآن به نيازهاي

دي ر اعصار و ازمنه اسر ديا جامع و هامل ،ديني اسر هه قوانيا و ممررات او بهگونهاي باود هه تا

تحمل

دورههاي مختلف را داواته و چنان طراحي واده باود هه اگر ورايط و اوضاع دگرگون گرديد ،بتواند با قواعد
هلي هه در متا ديا آمده به دگرگوني فروع دسر يازد (ايازي ،1340،ص)120
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 5عدم شـاخصبودن قرآن :يري از امتيازات قرآن نسبر به ساير منابع معرفتي ،وا

بودن آن براي ساير منابع

و دانش بشري اسر حتي سنر هه يري از منابع استنبا احرام اسر ،زماني حجيتر دارد هه با قرآن هماهن ي
و همساويي داوته باود اگر تمامي قرآن يا بخشي از آن ،منبع وحياني نداوته باود ،دي ر قرآن امتيازي بر ساير
منابع ندارد و درنتيجه ،وا صي براي ارزيابي نبوده و حجر بر ساير منابع نخواهد بود
 6عدم صالحيت مرجعيت علمي قرآن براي علوم و معارف بشري :در بحث از «تحول علوم انساني اسالمي» ،يا
در ساطت باالتر ،بحث «تمدن نويا اساالمي» ،بر ايا مبنا اساتوار اسار هه احول ،مباني ،مللفهها و عناحر آن،
منطبق با قرآن باواد؛ يا حداقل مخالف قرآن نباود چنانچه قرآن ود ،حتي بخش از آن متأثر از فرهنگ دوران
جاهلي ،يا برگرفته از سااير هتب تحريف واده باواد ،دي ر بناي تحول در علوم انساني و بازسازي تمدن نويا
اسالمي بر مبناي قرآن ،از اساس ويران واهد ود

 ج) نمدها
در پاس به ادله هساني هه معتمد به تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ زمانه هستند ،نمدهاي جدي وارد اسر؛ ازجمله اياهه:
در گام نخسار ،تدبر در آيات ،جمالت و هلمات قرآن نشاان دهنده ايا حميمر اسر هه متا قرآن بههيچوجه است اه
بشري ندارد و آيات قرآن نيز مررر بر سرور وحياني بودن آن تأهيد نموده اسر« :إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى»؛ آنچه ميگويد
چيزي جز وحي هه بر او نازل واااده نيسااار! (نجم )3:قرآن تأهيد ميهند هه هر آنچه را پيامبر دا بر مردم تالوت
مينمود ،چيزي جز ساااخا وحي نيسااار «وَاتـْل مـَا ووحَيَ إِلْيـْکَ مَن کَتـْابِ رَبـَِکَ لْا مُبَدَلْ لَکْلَمَاتَهَ وَلْن تْجِدَ مَن دُونَهَ

مُلْتْحَدًا»؛آنچه را از هتا

پروردگارت به تو وحيوااده تالوت ها! هيچچيز سااخنان او را دگرگون نميساااازد؛ و هرگز

پناه اهي جز او نمييابي! (ههف )23:و «وَإِذْا تتْلْى عَلْيْهِمْ آيَاتنْا بَيَِنْاتٍ قْالْ الَّذَينْ لْا يَرْجُونْ لَقْاءَنْا ائْتَ بِقرآن غْيْرِ هَذْا وْوْ بَدَلْهُ

قلْ مَا يَکون لَي وْنْ وبَدَلْهُ مَن تَلْقْاءَ نْفْسـَي إِنْ وْتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلْيَّ إِنََي وْخْافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبَِي عَذْابَ يَوْمٍ عَظَيمٍ»؛ و هن اميهه
آيات روواا ما بر آنها وانده ميواود ،هساني هه ايمان به لماي ما (و روز رستا يز) ندارند ميگويند« :قرآني ريرازايا
بيااور ،يا آن را تبديل ها! (و آيات نروهش برها را بردار)» ب و« :ما حق ندارم هه از پيش ود آن را تغيير دهم؛ فمط
از چيزي هاه بر ما وحي ميواااود ،پيروي ميهنم! ما اگر پروردگاارم را نافرماني هنم ،از مجازات روز بزرگ (قيامر)
ميترسم! (يونس)15:
 1عمده دليل ايا گروه ،ترلم به زبان قوم اسر هه الزمه آن را پذيرا بار محتوايي واژگان ميدانند هه بههار
گرفتهواااده اسااار؛ اما واژگاني هاربردي و رايج در عرف هر زباني ،تنها بهعنوان ذهر نام و نشاااان براي
مفاهيمي اسار هه ميان گوينده و وانونده ردوبدل ميوود و هر گز نميتواند نشان ر پذيرا ان يزه واضع
احل لغر باود (معرفر ،1345 ،ص)33
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 2اساتفاده از هنايهها و تعبيرات و عناويا رايج در يکزبان به معناي پذيرا لوازم هالمي و علمي آن نيسر
براي مبال ،لفت «ديوانه» ،هه در فارساي رايج اسار ،به معناي پذيرا ديوزدگي افراد مبتال به جنون نيسر؛
بلره قرآن از ايا عناويا بهعنوان مشير استفاده ميهند
 3دربارهي «جا» و «سااحر» و «چشاامز م» نيز بايد گفر :قرآن ،گردآمدن ساااحران در زمان حضاارت موسااي و
آموزا دادن ساااحر هاروت و ماروت را بيان ميهند اگر عمل يا علم امروز ،چيزي را هشاااف نررده اسااار،
نميتوان آن را رد ياا انراار هرد؛ زيرا علم به محساااوساااات و هر چيزي هه قابلآزمايش باواااد ،نظر ميدهد،
درحاليهه مساائلهي جا و تأثير سااحر ،امري ماوراءالطبيعي و رير حسااي اساار؛ آمدن آنها در قرآن ،نشااانهي
تأثيرپذيري نيسر ،بلره تأهيد بر حميمر آنها اسر (رضايي ،1341 ،ا  2و )3

اما در پاس ا به سااخنان هساااني هه قرآن را برگرفته و متأثر از هتب ممدس يهوديان و مساايحيان و بر ي آموزههاي آنان
ميداند ،بها تصار بايد گفر:
 1واقعيارهااي تاريخي و علمي تأييد ميهند هه پيامبر نزد هيچيک از اهل هتا

درسآموزي ،نداواااته

اسر واقعيرهاي تاريخي تنها از پارهاي مالقاتها گزارا هردهاند هه بههيچوجه فرفير پديد آمدن قرآن
در آن مالقاتها وجود ندارد
 2قرآن در موارد مررر ،بهحاراحر از يهودير و مسيحير و اهل هتا

انتماد ميهند و حتي مسلمانان را در

مواردي باه مبارزه عليه آنها و ممابله با آنان دعوت ميهند انتماد و مبارزهطلبي قرآن بههيچوجه زمينه براي
اثرپذيري مشترک را باقي نميگزارد
 3هتا

ممدس يهوديان و مساايحيان دربردارنده بسااياري از تناقضااات دروني و نيز ناسااازگاريهاي ريرقابل

قبولي با دانش بشااري دارد ،درحاليهه قرآن هريم از چنيا تناقضااات مبرا اساار موريس بوهاي قرآنپژوه
فرانسوي در ممايسهاي هه ميان قرآن و عهديا انجام داده اسر ،بهحراحر تأهيد ميهند و مينويسد:
«من بدون هيچ پيشداوري و با واقعبيني تام بررسي وحي قرآني را با جستجوي درجه سازگاري آن با دادههاي دانش نوين آغاز
کردم .از طريق ترجمهها ميدانستم که قرآن هر پديده طبيعي را متذکر ميگردد ،ليکن چون اطالع مختصري از آن نداشتم ،با
بررسي بسيار دقيق متن عربي صورتي از آنها تهيه کردم و در پايان برايم روشن شد که قرآن هيچ مطلبي که ازنظر علمي عصر
جديد انتقادپذير باشد ،ندارد .همان بررسي را در مورد عهد قديم و اناجيل با همان واقعبيني آغاز کردم .در مورد اولي نيازي به
گذشتن از کتاب اول «پيدايش» نبود تا در آن «ناسازگاريهاي با مستحکمترين دادههاي مثبت دانش زمان ما پيدا شود( ».بوکاي،
 ،1913ص.)11
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در نتيجه ،نه ادعاي تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ عر

عصااار نزول قابل اثبات و نه ادعاي اقتباس قرآن از تورات و انجيل

پذيرفتني و قابل دفاع اسر بلره تمامي استداللهاي آنان نيز مخدوا و فاقد منطق رووا اسر


3ا2ا ديدگاه سوم :تعامل احالحي /پيرايشي



الف) ادعا

بر اسااس ايا ديدگاه ،قرآن در محيطي نازل واد هه زندگي مردمان آن آميخته از عناحر مببر و منفي بوده اسر؛ از يکسو اعرا
جزيرهالعر وارثان حضاارت ابراهيم و اسااماعيل و ديا حنيف بودند و بر ي آدا و آييا ابراهيمي و آثار آن هنوز در ميان آنها
زنده مانده بود و از سااوي دي ر ،به دليل فترت و دوري از تعاليم انبياي الهي ،رافات و عناحاار باطل بهتدريج در فرهنگ زندگي
آنان رساااور هرده بود بنابرايا ،قرآن در بر ورد با چنيا جامعهي ،با حفت بر ي عناحااار و مللفههايي هه ريشاااه در اديان الهي،
فطرت و طبيعر انساانها داواته اسار ،هجيهاي آن را راسر و انحرافات آن را زدوده اسر و آنها را احالحهرده اسر (رضايي،

 ،1343ص )22ايا دسااته معتمدند هه مللفههاي بسااياري از فرهنگ زمانه به معناي عام آن هه وااامل فرهنگ عر هاي جاهل و نيز
پيروان بر ي اديان آسااماني ميوااود در قرآن بازتا يافته اساار؛ اما ايا بازتا نبايد به معناي پذيرا ايا مللفهها از سااوي قرآن
قلمداد واااود؛ بلره رفتارها و باورهاي فرهنگ زمانه پس از بازتا در قرآن ،با يري از ساااه رويررد پذيرش ،پيرايش و نکوهش
همراه بوده اسر (رستمي ،پيشيا ،ص)133

 1 ا  3ا  2تعامل اثباتي /پذيروي
منظور از «تعامل اثباتي» يا «بر ورد پذيرواي» آن اسر هه قرآن هريم ،بدون هيچگونه د ل و تصرف ،همان چيزي را هه
در جاهلير بهعنوان جزئي از باورها و يا رفتارهاي عر

جزيرهالعر

رواج داوااته ،پذيرفته و آن را امضااا نموده اساار؛

زيرا«از انصاف به دور اسر هه اگر بخشي ا هرچند محدود و هم مصداق ا از فرهنگ زمانه را فرهنگ پاک و پيراسته از
جااهلير ندانيم ،بخشاااي هه از جاهلير و گمراهي آوااارار عر

جاهلي و بي ردي او ريشاااه ن رفته ،بلره از رد

ردمندان و از عمل جمعي آنان ،از عواطف و احسااسات پاک و ناآلوده انساني ،وجدان بيدار و فطرت داداد هساني هه
از وارک و برپرساتي دور بوده اند ،سارچشامه گرفته اسر ،يا ريشه در اديان توحيدي پيشيا دارد و از آبشخور تعاليم
هتا هاي آسماني و پيامبران الهي سيرا
نمونه ،قرآن احل وجو

حج را امضا و تأييد نمود و بر انجام آن دستور اهيد ميدهد (آلعمران)53:؛ اعتماد به مبدأ و الق

يرتا يري از آموزههاي اعتمادي عر
عر

ميوود و دچار تحريف و دگرساني نشده اسر (رستمي ،پيشيا ،ص )135بهطور

جاهلي بود (عنربوت)63-61:؛ وفاي به عهد از اموري اسر هه پيش از اسالم در ميان

وجود داواته اسر و اسالم نيز دستور اهيد به اجراي آن داد (اسراء)33:؛ امانرداري و عدم يانر در امانر بهعنوان

يک امري عمالئي و موافق فطرت انساااني ،در ميان عر

جاهلي رايج بوده و در اسااالم نيز بهعنوان يري از نشااانههاي

ايمان دانسته وده اسر (ملمنون)4:؛ و بسياري از آموزههاي دي ري هه بهعنوان احرام امضايي ونا ته ميوود

 2 ا  3ا  2تعامل سلبي و نروهشي
منظور از «تعامل سلبي» يا به تعبير بر ي محممان «بر ورد نروهشي» آن اسر هه قرآن هريم بسياري از مللفهها و عناحر
فرهن ي را هه مخر

بنيان هاي اعتمادي ،ا القي و اجتماعي دانساته اسار؛ مردود و مطرود اعالم هرده اسر؛ زيرا قرآن
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نميتواناد فرهنگهاي باطل و منحرف را در ود جاي دهد و جامه مشاااروعير به آن ببخشاااد ،درحاليهه ود اعالم
ميهند هه« :لَّا يَأْتَيهَ الْبَاطَل مَن بَيْنِ يَدَيْهَ وَلْا مَنْ خْلْفَهَ تْنزِيلٌ مَنْ حَکَيمٍ حَمَيد»؛ هيچگونه باطلي ،نه از پيش رو و نه از پشاار
سر ،به سراغ آن نميآيد؛ چراهه از سوي داوند حريم و وايسته ستايش نازل وده اسر! (فصلر)32:

عالمه طباطبايي فرموده اسار« :مراد ازجمله «مَنْ بَيْنِ يَدَيْهَ وَ ال مَنْ خْلْفَهَ» زمان نزول قرآن و عصرهاى بعد از آن اسر
تا روز قيامر» (طباطبايي ،1333 ،ص)603
بر ايا اسااس ،قرآن بر بسياري از باورهاي عر

عصر نزول ط بطالن هشيد؛ اعتماد به ورک ،وريک دا بودن جاها

و پساران و د تران براي دا قرار دادن ،سحر و جادو بودن قرآن و هاها بودن پيامبر را بهودت رد هرد با اعتمادات
مانند برپرساتي ،وايطانپرساتي ،پرساتش اجرام آسماني ،وفاعر برها وفاعر مستمل فروت ان ،قراردادن فروت ان را
بهعنوان د تران دا ،انرار قيامر و معاد ،انرار ممام نبوت و بهودت مبارزه هرد
در بخش احرام نيز با تجويز بيع ،ربا را حرام اعالم هرد و آن را بهمنزله اعالم جنگ با دا دانسااار؛ وااارا

واري را

بهتدريج حرام واند؛ به بردهداري جهر داد و برده مسالمان را بهتر از هافر دانسار؛ به فحشا هشانيدن هنيزان را ممنوع
هرد؛ به زنان منزلر اجتماعي بخشايد و آنان را در اعمال حاالت و ارزا ها همسان با مردان دانسر؛ براي زنان در ارث،
سااهمي قائل وااد؛ ممنوعير ازدواج با پساار وانده را برداواار؛ ازدواج با نامادري را ممنوع اعالم هرد؛ پديدههاي چون
فهار را تحريم هرد؛ و بسياري از مواردي دي ر هه در قرآن آمده اسر

 3 ا  3ا  2تعامل احالحي يا پيرايشي
قرآن هريم در مواردي متعددي ،عناحر و مللفههاي از فرهنگ زمانه را هه ريشه در اديان الهي پيشيا داوتهاند ،اما بهمرور
زمان دسااتخوا تحريف و تغيير گرديده بودند ،پس از پيراسااتا از هژيها و هاسااتيها پذيرفر؛ تا با آموزههاي ديني
منطبق گردد بهعنوانمبال طوايفي از عر  ،حج را بدون ساعي انجام ميدادند ،اما قرآن سعي بيا حفا و مروه را از وعائر
الهي ناميد و بر انجام آن تأهيد هرد (بمره)154:؛ وقوف در عرفات را هه بر ي قبايل عر

ازجمله قريش در هن ام حج

ترک هرده بودند ،قرآن بر انجام مراساام عرفات در حج تأهيد هرد (بمره)154:؛ ورود به انهها در حال احرام از پشاار
انه را ممنوع هرد (بمره)145:؛ طواف عريان را منع هرد (اعراف)24:؛ با نماز همراه با سااوت و هف در مسااجدالحرام
بر ورد هرد (انفال)35:؛ عر

جاهلي تجارت را در ايام حج گناه ميوامردند و آن را مانع پذيرا حج ميدانستند ،قرآن

ايا قيدوبندهاي جاهلي را از حجگزاران برداواار؛ قرآن احاال مساائله مهماننوازي را تأييد هرد (حجر ،)51:اما به بر ي
آدا ورسوم عر

مبل نشستا زياد در جلسه مهماني تذهر داده ود (احزا )53:؛ احترام به ماههاي حرام و جنگ در آن

ماهها را حرام اعالم هرد ،اما عدم جواز جنگ با مشارهان را احالح هرد (توبه)33:؛ قرباني را هه سابمه تاريخي دارد ،تأييد
نمود (حج )33:و
o

3ا آثار

براي ديدگاه سوم نيز آثار مببر و متعدد قابلومارا اسر هه تنها به بر ي از آنها اواره ميوود:
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1ا3ا تأييد الهي بودن قرآن

در گام نخسر ،اثبات عدم تأثيرپذيري قرآن از فرر و فرهنگ بشري ،داللر دارد بر اينره ايا هتا

ممدس (هم در الفاظ

و هم در محتوا) از سااوي داوند اساار؛ حتي پيامبر هيچ د التي در آن نداوااته اساار زماني هه الهيبودن قرآن به
اثبات برساد ،قداسر و قدسير و حجير آموزههاي قرآن نيز به اثبات مي رسد؛ زيرا قداسر و قدسير قرآن و پيامبر

از انتسا


آن دو به داوند اسر (فميه ،پيشيا ،ص)356-50

2ا3ا انتخا گري قرآن

انرار و احاالح بساياري از باورها و رفتارهاي مردم زمان عصار نزول ،دال بر انتخا گري و فعال بودن قرآن اسر؛ زيرا
امضااي بعضي از سنرها و رفتارهاي عصر جاهلي به دليل آن بوده اسر هه آن حرم و سنر ،معمول و منطمي و معموالً
يادگار اديان آسااماني پيشاايا بوده اساار و هميا انتخا گري و فعال بودن قرآن ،دليل بر عدم تأثيرپذيري آن اساار
(مسعودي ،1351 ،ص)232



3ا3ا اثبات تحريف هتا هاي گذوته

با آنهه روح هلي تعاليم انبيا از ي ان ي بر وردار اساار ،اما هتا هاي آسااماني چون تورات و انجيل بهمرورزمان دچار
تحريف وادند «يحرَفون الکلم عن مواضعه» (مائده )13:ازاياجهر ،بر ي گزارهها و دستورات آنها با انرار قرآن روبهرو
گرديد قرآن بر باور يهوديان به رلوزنجير بودن دسرهاي داوند ط بطالن هشيد (مائده)63:؛ اعتماد مسيحيان نسبر به
تصاليب را وديداً انرار هرد (نساء)153:؛ و رهبانير را بهعنوان يک بدعر و الف روح اجتماعي تعاليم انبياء الهي اعالم
داور (حديد )23:و تمامي اهل هتا

را از رلوت در ديا بر حذر داور (نساء )131:همه ايا موارد نشاندهنده استمالل قرآن

و تحريف هتا هاي مانند تورات و انجيل اسر


3ا3ا تفريک ميان حق و باطل

يري از اوحاااف قرآن هريم فرقان اساار (فرقان )1:فرقان در مواردي حاادق ميهند هه حق و باطل در هنار هم قرار داوااته و
قرآن ميان آن دو تفريک نمايد در مواردي هه احال باور و رفتاري حاحيت اسر ،ريشه در عمل و فطرت يا اديان پيشيا دارد،
اما دچار تغيير و تحريف وده اسر ،قرآن به پيرايش آن اقدام نموده و حق را از باطل جدا نموده اسر


5ا3ا امران تعامل بر عناحر سازنده و مشترک فرهن ي

قرآن بساياري از عناحار مشاترک فرهن ي در حوزه احرام ،ا الق و تاري را هه داراي احل و ريشه مشترک با فرهنگ
اساالم هستند ،همراه با احالحات پذيرفته اسر پذيرفتا ايا عناحر نشاندهنده ايا حميمر اسر هه انسانها با هر ديا
و آييني ،داراي اواتراهات فرهن ي هساتند؛ چنانچه ايا مشاترهات ،با روح هلي آييا اساالم در تضاد نباود ،قابل تعامل
اسر


6ا3ا ايجاد همسويي ميان قرآن و فطرت

پيروي و همااننادي بخشهاايي از فرهناگ زماانه با فرهنگ و آموزههاي قرآني ،به معناي هماهن ي آن باعمل ،فطرت و
عواطف انسااني و قابلاحترام اسار؛ نه به معناي پذيرا و پيروي از عدهاي جاهل و گمراه اگر عر

جاهلي بر اسااس
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رد و فطرت ردمندان و پاکسااروااتان ود ،نساابر به وفاي به عهد و پيمان و نساابر به دساارگيري از افتادگان و
زيردساتان وفيفه دارد ،دروغ ،ريبر ،تهمر و ساتم ري را ناپساند و امانرداري ،احساان ،راسرگويي و درستراري را
پسنديده مي داند ،دليلي ندارد هه قرآن مجيد ملمنان را به ايا باورها و رفتارهاي پسنديده ،فرمان ندهد يا به چنيا اموري
فرمان دهد ،اما به اثرپذيري از فرهنگ جاهلي متهم وود (رستمي ،پيشيا ،ص)133-136



3ا3ا انطباق احرام قرآن با ممتضيات زمان

بر ي از واواهدي هه قائالن تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ زمانه ارائه هردهاند ،نشانه تناسبي دقيق بيا ورايط اص جامعه
آن روز و حرم تشاريعي اساالم اسار؛ اما ايا تناسب نه به معناي تأثيرپذيري ،بلره به معناي قابلير انطباق فمه اسالم با
همه وارايط متفاوت زمانها و مرانها اسار و اساساً هميا احل «قابلير احول هلي روح وريعر اسالم با همه ورايط
گوناگون» و انعطاف و تغييرپذيري احرام فمهي بهتبع تفاوت از واارايط زمانه اساار هه موجب جهاني و جاوداني بودن
ديا اساالم واده اسار تناساب و انطباق احرام فمهي واريعر اسالم و آيات نازلوده و قرائروده توسط پيامبر با
ورايط اص جزيرهالعر

آن دوران ،نهتنها يک نم

و نشانه تابع بودن اسالم و تأثيرپذيرياا از فرهنگ زمانه نيسر،

بلره امتيازي واال براي واريعر جاودانه و نشاانه توانمندي روح وريعر ،براي رهبري مردم در همه روزگاران و مناطق،
بافرهنگهاي گوناگون اسر (زماني ،پيشيا ،ص)133-133



4ا3ا اثبات حجيتر قرآن

درنهاير ،آن اههه ساروار وحياني قرآن از دساتبرد افرار و انديشاههاي بشاري ساالم مانده باود ،باطل در آن راه نيافته باود
«اليأتيه الباطل من بين يده و من خلفه» (حجر ،)5:قرآن به هيچ گروه ،قوم و طايفه و فرهنگ و زمانه احااي ا تصاااص نداوااته
باوااد ،فلساافه نزول آن هداير تمامي انسااانها و تمامي جوامع در تمامي اعصااار و قرون باوااد ،جامع هر آن چيزي باوااد هه
هداير و ساعادت انسان نيازمند آن اسر ،الزمه آن حجير قرآن براي تمامي انسانها و مرجعير آن براي تمامي زمانها اسر
(فميه ،پيشيا ،ص)353-356

3ا دوام مرجعير علمي قرآن
مرجعير علمي قرآن نيازمند اثبات چنديا مللفه اسااار؛ ازجمله :وحيانيبودن قرآن ،نفي تحريف قرآن ،عصااامر پيامبر در
درياافار و ابالغ وحي ،جهاانيبودن قرآن ،جااودانهبودن قرآن ،جامعبودن قرآن و حجير تمامي گزارههاي قرآن هه هر يک از
ايا مللفه در جاي ود به اثبات رسيده اسر
درنهاير ،همان گونه هه يري از مهم تريا اهداف و پيامدهاي منفي و مخر

تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ زمانه ،انرار

حجيتر و جامعير قرآن و درنهاير ،از ميان برداوتا مرجعير علمي آن اسر؛ طبيعي اسر هه با نمد ايا ديدگاه و
رد اسااتدالل ايا ادعا و به دنبال آن ،اثبات تعامل منطمي ،بر ورد فعال و هوواامندانه قرآن با فرهنگ زمانه ،اثبات
حجيتر و دوام مرجعير علمي قرآن براي ساااير دانش و معرفر بشااري ،ازجمله در علوم انساااني نيز ،قابل اثبات
واهد بود
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 3مرجعير قرآن براي علوم انساني

در بحث از مرجعير قرآن براي علوم انساني ،بايد به چند نرته توجه داور:
 1قرآن معجزه جاويد و جهاني اساالم اسر؛ جاودان ي قرآن ايجا

ميهند هه رسالر او نيز دائمي و زوالناپذير

باواد البته در ايا ميان هستند علمزدگاني هه مدعياند بشر امروز در تمامي عرحههاي علمي ،ازجمله در علوم
انساااني ،تجار

عميق علمي و چشاامگيري را هسااب هردهاند؛ ايا آمو تهها و اندو تههاي علمي بشاار را از

وحي بينيااز ميهند رساااالر قرآن در ايا پندارزدايي ،آن اسااار هه به آنها تفهيم هند و ثابر نمايد هه نه
حميمر انساااان قبل از قلمرو قدرت علمي تجربهپيشااا ان اسااار و نه واقعير انساااان بعد از دنيا در منطمه
آزمايشا ران جريان متفرر ملحد هه تمامي هستي انسان و جهان را در محدوده مادته الحه ميهند و پيشرفر
چند قدمي علوم انسااني را در روتههاي مختلف ،مايهي بينيازي جامعه از وحي ميپندارد ،همانند هوري اسر
هه نه معناي بينايي را درک ميهند و نه از وجود بينا با بر اسر (جوادي آملي ،1350 ،ج ،1ص)241-235

 2در ميان علما و انديشامندان اساالمي ،تنها عده قليلي مدعياند هه قرآن در تمامي زمينههاي دانش بشري داراي
نظريه اسار؛ ادعايي هه همتر توجهي بدان حاورت ميگيرد؛ اما بساياري از محممان و دانشمندان معترفاند هه
قرآن جنبه هدايرگري دارد و آنچه در مسااير هداير جامعه موردنياز باوااد ،قرآن از آن فروگذار نررده اساار
درباره علوم انسااني ميتوان بهاجمال چنيا گفر هه آنچه بر جوامع انساني حاهم اسر ،مجموعهاي از قوانيا و
سنرهاي الهي اسر و قرآن نيز فيالجمله به آنها اواره دارد؛ ولي ايا اواره ها در قالب يک مجموعه مشخ
و نظام مدون قرار ندارد؛ همانگونه هه مباحث فمهي قرآن نيز ،چنيا نظامي ندارد؛ ولي حلمههاي ايا ساالسااله
مباحث در جايجاي قرآن به مناسابرهاي مختلف مشاهده ميوود بيآنره بهحورت بخشي مستمل آمده باود
(مصباح يزدي ،1353 ،ص)306

 3در بحث از مرجعير علمي قرآن براي علوم انسااني ،ما تنها نيازمند ونا ر احول ،قواعد و استنبا گزارههايي
هساتيم هه در زمينههاي هلي مساائل علوم انسااني ،فصاالالخطا

قرار گيرد و در ايا زمينه ميتوان از قواعد و

هلياتي هه در قرآن آمده ،نظامهايي را درزمينه مباحث ساياساي ،اقتصادي ،اجتماعي و رير آن استنبا هرد البته
هه مباحث ساياساي ،تاريخي ،حموقي ،اقتصادي ورير آن ،در قرآن به سبک هتا هاي علمي تدويا نشده؛ بلره
در ايا موارد احاولي هلي و احياناً مسائلي اص و جزئي ارائه ميوود هه نياز به استنبا دارد و ايا استنبا ا
همانند مباحث فمهي ا گاهي قطعي و گاهي فني واهد بود و در موارد فني ،ممرا اسر آراي مختلفي درباره
آن ابراز وود (مصباح يزدي ،پيشيا ،ص)303
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 3با تعمق در آيات قرآن ،ميتوان اثبات هرد هه قرآن به بسااياري از مباني ،احااول و موضااوعات علوم انساااني
پردا ته اسار؛ هميا ممدار براي مرجعير علمي قرآن در علوم انساني هفاير ميهند زيرا اگر مسئلهاي از قرآن
و سنر با متد ححيت ثابر ود ،ميتواند احل موضوع براي اسالمي سازي علوم قرار گيرد (مصباح يزدي ،همايش
مباني هالمي علوم انساني )1352/12 /15

اگر بخواهيم بهحاورت مصداقي به مباحث علوم انساني در قرآن اواره هنيم ،سخا به درازا ميهشد؛ اما بهحورت اجمال
ميتوان مدعي واد هه قرآن در حوزه اقتصاد قرآن حدها آيه دارد و در ايا آيات ،به اهداف ،مباني ،احول اقتصاد ،عوامل
فمر و راهرارهاي توساعه اقتصادي اواره وده اسر (رضايي احفهاني ،1352 ،ص)334-355؛ و هر يک از آيات درباره
ارث ،اسااراف و تبذير ،انفاق ،انفال ،مس ،ربا ،مس ،رزق ،زهات ،زهد و قناعر ،حاادقه ،عدالر اقتصااادي ،عمود و
قراردادهاي مالي ،هار ،هنز ،مفاسااد اقتصااادي ،وحااير ،تجارت ،توزيع ،توليد ،مصاارف و
اقتصادي محسو

ود يک ال و و يک نظريه

ميوود (ر ک :سيد قطب 1353 ،ق ،ص )233-131

واهيد حادر هه ژرفتريا اثر را در زمينه اقتصااد اساالمي پديد آورده اسر معتمد اسر هه اسالم منادي دعوت بهسوي
سااماندهي زندگي اقتصادي اسر؛ همانگونه هه براي دي ر جنبههاي زندگي راهحل ارائه ميهند ،اقتصاد اسالمي حرهتي
اسار توفنده براي دگرگوني واقعير فاسادي هه وجود دارد و تبديل آن به واقعير ساالمي هه بايد به وجود آيد (حدر،

 ،1353ج ،1ص )341بر هميا اسااس ،واهيد حادر ود به تبييا و توحايف سا تار و چارچو هاي هلي اقتصاد اسالمي
قرآن بنيان ،مبادرت ورزيده و هانونهاي احاالي ا تالف نظام اقتصااادي اسااالم ،با نظام اقتصااادي ساارمايهداري و نظام
اقتصاادي ساوساياليساتي را بهرووني ترسيم مينمايد؛ تا اثبات نمايد هه اسالم ود داراي نظام اقتصادي رووا ،سالم و
عادالنه اسار و ميتواند جامعه را به پويايي و واروفايي برسااند البته بايد توجه داور هه وهيد حدر معتمد به «مرتب
اقتصاادي اساالم» اسر نه علم اقتصاد اسالمي و ايشان معتمد اسر هه مرتب ،ويوه اسر و علم تفسير؛ آن اه در واهيم
يافر هه اقتصاد اسالمي مرتب اسر ،نه علم (حدر ،پيشيا ،ج  ،2ص)16

قرآن در حوزه حموق ،داراي نظام حموقي معيا اسار و در ايا حوزه به مباني ،اهداف ،احااول و قواعد حموق و حدها
مسائله و قواعد حموقي مانند قواعد ارث ،وحير ،ازدواج و طالق ،فهار ،لعان ،نفمه ،مهريه ،نشوز و وماق ،احول حاهم
بر روابط اجتماعي ،احاول حاهم بر روابط بياالمل ل ،نحوه دادرسي و حرمير ،هيفير مجازات ،جرائم اجتماعي ،جرائم
عليه امنير ملي (محاربه و بغي و ) جرائم عليه عفر عمومي ،حموق و آزادي ساياسي ،حموق اقليرهاي ديني ،حموق
زن ،حموق هودک ،حموق و ترليف زوجيا ،وااهادت و قساام و قصاااص و ديات و عفو محرومان و دهها مساائله دي ر
پردا ته اسر (رضايي احفهاني ،پيشيا ،ص)342-340

يري از حوزههايي را هه مساتشارقان بهحورت مشخ

هدف قرار داده اسر ،حوزه مسائل سياسي و اجتماعي در قرآن

اساار افرادي مانند گلدزيهر ،مونتم ري وات ،فرانتس بوهل و مدعياند هه پيامبر در آراز هيچ تفرر سااياسااي و
اجتماعي نداوار (گلدزيهر ،1353 ،ص)6؛ اما پس از آنهه در مدينه آمد ،با واقعيرهاي اجتماعي و سياسي آونا ود (ر ک:
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تيجاني ،1345 ،ص )33-30و ايا در حالي اسار هه قرآن در حوزه ساياسار و دانش ساياسي ،به مباني ،اهداف و احول،
نظام سياسي (ر ک :عميد زنجاني ،1343 ،ص ،)312-256مباني ،احول و اهداف سياسر ارجي (ر ک :حميمر ،1345 ،ح

-55

165و 250-144؛ و نيز حميمر ،1352،حا 152-123و )200-153و بساياري از مساائل سياسي مانند عدالر ،مشروعير ،تميه،
فرهنگ ساياساي ،جريانواناساي ساياسي ،احزا

سياسي ،آزادي سياسي ،والير و رهبري ،مصلحر ،بيعر ،مشارهر،

جهاد ،انمال  ،وحدت اساالمي ،واورا ،روابط بياالملل ،حالت و مساائل جامعهوناسي سياسي و نهادهاي سياسي نظريه
داده و بسياري از مفاهيم سياسي را در ود جايداده اسر (ر ک :عميد زنجاني ،1343 ،ح

244-256؛ قاضيزاده ،1345 ،ح

 213-53و )330-354

در حوزه جامعهواناساي ،قرآن به مباني ،اهداف جامعه ،مرتب و نظام اجتماعي ،احول جامعهوناسي ،قشرهاي اجتماعي،
تحول و دگرگوني اجتمااعي ،نهادهاي اجتماعي ،هنجارها و ناهنجاريهاي اجتماعي ،انحرافات و هجرويهاي اجتماعي،
آثاار اجتمااعي ديا ،نهاادهااي اجتماعي مانند انواده ،روحانير ،رهبران و نخب ان اجتماعي ،جامعه مطلو
عوامل انحطا

اجتماعي ،فمر و واارافهاي اجتماعي و نظر داده اساار (ر ک :يري ،1345 ،حاا

325-305؛ مصباح يزدي ،1351 ،ص 344-354و503 -363؛ رضايي احفهاني ،پيشيا ،ح

و آرماني،

 343-333 ،352-314و

)346-343

قرآن در حوزه مسااائل تربيتي و حوزه مديرير حاادها آيه و نشااانه دارد و در ايا آيات ،به مباني ،اهداف ،ابعاد ،احااول،
عوامل ،موانع ،ابزارها و رواهاي تربير و مصاديق آن اواراتي هرده اسر (پيشيا ،ص)353-334

در حوزه ماديريار ،قرآن باه مبااني ،اهاداف ،نظاام ماديريار ،مديرير منابع ،مديرير ساااازمانها ،رفتار ساااازماني،
فرهنگسازماني ،وفايف مديران ،احول مديرير و اواره دارد (پيشيا ،ص)344-343

در حوزه روان واناسي قرآن به بسياري از مسائل روانشناسي مانند ان يزه ،شم ،نفرت ،محبر ،عاطفه ،حسادت ،ريرت،
واادي ،رم ،پشيماني ،رييا ،تضادهاي دروني ،تعادل وخصيتي ،انواع وخصير ،تفاوت هاي فردي ،رود و رابطه ايمان با
احساااس امنير ،روان درماني با مسااائل معنوي مانند دعا ،عبادت ،ارتبا با دا ،ذهر و توبه و توساال و تأثير حجا

بر

ذها و ضامير انساان ،بهداور رواني ،عوامل و ابزار هاهش اضطرا  ،مرضهاي روحي و رواني مانند ريبر ،بدگماني،
تهمر ،مساخره هردن و راه هاي درمان آن ،محبر و نمش آن در ساماندهي جامعه ،انواده و روابط افراد با دي ران و
بسياري از مسائل دي ر اواره هرده اسر (پيشيا ،ص)355-344

همياگونه قرآن در حوزه تاري  ،مسااائل تاريخي و ساااير ساااحرهاي علوم انساااني حاادها آيه دارد هه ايا آيات ميتواند
مرجع علوم انسااني قرار گيرد و ما نيازمند اساتنبا احاول ،مباني و قواعد ايا علوم از قرآن و حورتبندي دقيق و علمي و
عرضااه آن بهعنوان منبع و مرجع متصاال به وحي و مرتبط با علوم انساااني هسااتيم ترديدي نداريم هه ايا فرفير در قرآن،
موجود و نهفته اسار و انديشامندان اساالمي موففاند تا ايا فرفير نهفته را آوارار سازند همانگونه هه وهيد حدر در
زمينه مرتب اقتصاادي اساالم اواره دقيق و درستي دارد و معتمد اسر هه «انديشمند اسالمي در برابر اقتصادي قرار دارد هه
بهطور هامل بيان وااده اساار و او فرا وانده وااده تا چهره حميمي آن را ترس ايم هند و پيررهاا را تعييا نمايد و بنيانهاي
فررياا را هشااف هند و ويژگيهاي احاايلش را نشااان دهد و ربار تاري را از روي آن بزدايد و بهاندازه توانش بر توده
متراهم زمان و راه دراز تاري و الهامهاي برآمده از تجربههاي رير اميا هه به نام اسااالم به اجراي ايا آييا پردا تهاند ،چيره
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گردد و از چارچو فرهنگهاي رير اسالمي هه در فهم امور ،بهحسب طبيعر و رويررد فرري ويش حرم ميهنند ،رها
وود» (حدر ،پيشيا ،ج ،2ص)30

ايا روند نهتنها در حوزه اقتصااد ،بلره در سااير حوزههاي علوم انسااني نيز جاري و ساري اسر و ما معتمديم هه قرآن
براي هداير امور جامعه نازل واده اسر و علوم انساني بيشتريا هارهرد را در حوزه مسائل اجتماعي ،هداير ،مديرير
و رهبري جامعه و سرنوور افراد آن دارد به تعبير ممام معظم رهبري تأهيد ميهند هه:
«علوم انساني روح دانش است .حقيقتاً همهي دانشها ،همهي تحرکات برتر در يک جامعه ،مثل يک کالبد است که روح
آن ،علوم انساني است .علوم انساني جهت ميدهد ،مشخص ميکند که ما کدام طرف داريم ميرويم ،دانش ما دنبال
چيست .وقتي علوم انساني منحرف شد و بر پايههاي غلط و جهانبينيهاي غلط استوار شد ،نتيجه اين ميشود که همهي
تحرکات جامعه به سمت يک گرايش انحرافي پيش ميرود (.)1931/1/19

و ايشان بارها گووزد هرده اسر هه:
«ما علوم انسانيمان بر مبادي و مباني متعارض با مباني قرآني و اسالمي بنا شده است ...درحاليکه ريشه و پايه و اساس
علوم انساني را در قرآن بايد پيدا کرد .يکي از بخشهاي مهم پژوهش قرآني اين است .بايد در زمينههاي گوناگون به
نکات و دقائق قرآن توجه کرد و مباني علوم انساني را در قرآن کريم جستجو کرد و پيدا کرد .اين يک کار بسيار اساسي
و مهمي است .اگر اين شد ،آنوقت متفکرين و پژوهندگان و صاحبنظران در علوم مختلف انساني ميتوانند بر اين پايه
و بر اين اساس بناهاي رفيعي را بنا کنند .البته آنوقت ميتوانند از پيشرفتهاي ديگران ،غربيها و کساني که در علوم
انساني پيشرفت داشتند ،استفاده هم بکنند ،لکن مبنا بايد مبناي قرآني باشد)1966 /1/36( .

سرانجام ،فراموا نرنيم هه هدف ما از مرجعير علمي قرآن و تحول در علوم انساني دو چيز اسر:
 1تحوتل در علوم انساني ،توليد و ترويج علوم انساني اسالمي ،متري بر احول و مباني ديني و مبتني بر آموزههاي
قرآن؛
 2رهايي از سلطه علمي و فرهن ي مادي رر

هه مبتني بر آموزههاي اومانيسم و سروالريسم اسر

جاي ترديد نيسار هه اگر هميا ممدار آيات در موضوعات و ساحات مختلف علوم انساني ،بهحورت منظم مفصلبندي
وااود ،ما را در رساايدن به ايا اهداف هه همانا تحريم و تببير مرجعير علمي قرآن ،تحول در علوم انساااني و در هدف
بزرگتر ،ورلگيري تمدن نويا اسالمي اسر ،ياري واهد هرد
o

نتيجه

نتايج بهدسرآمده از ايا پژوهش بهحورت ذيل قابلارائه اسر:
 1به اعتماد مسالمانان قرآن معجزه جهاني و جاويداني پيامبر اهرم و محفوظ از دساتبرد افرار و انديشه بشري
اسار به اعتراف بساياري از دانشامندان منصاف و ريرمسالمان نيز قرآن تنها هتا

آسااماني اسر هه سرور

وحياني ود را حفت هرده اساار؛ انديشااه و تفرر انساااني در لق متا و محتواي آن ،همتريا نفوذ و تأثيري
نداوته اسر

بررسي انواع تعامل قرآن و فرهنگ زمانه و آثار و پيامدهاي آن بر علوم انساني ■ 13
 2در بررسي انواع تعامل قرآن و فرهنگ زمانه ،از ميان سه ديدگاه مطرح ،ديدگاه عدم ارتبا قرآن و فرهنگ زمانه
باهحاااورت مطلق ،منجر به انرار حجيتر قرآن و درنتيجه انرار مرجعير علمي بر ي گزارههاي قرآني واهد
گرديد هه بساتر وقوع آن ها ،فرهنگ زمان عصر نزول بوده اسر؛ زيرا بدون توجه به فرهنگ حاهم بر آن زمانه،
فهم بر ي آيات دووار و ممصود آنها ناپيدا واهد بود
 3ديدگاه دوم ،ادعاي تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ زمانه ،يا اقتباس قرآن از عهديا ،به هدف همانندساااازي قرآن با
هتب تحريفواده چون تورات و انجيل حاورت گرفته اسر هه مهمتريا پيامد آن ،انرار سرور وحياني قرآن
و مخر تريا آثاار آن ،عدم حجير ،عدم جاودان ي ،عدمجامعير و درنهاير ،انرار مرجعير علمي قرآن براي
ساير منابع معرفتي اسر
 3از ميان ساااه ديدگاه مطرح ،تنها ديدگاهي هه قائل به تعامل هووااامندانه قرآن با فرهنگ زمانه ،با ساااه رويررد
پذيرواي ،نروهشاي و پيرايشي اسر ،قابلاثبات و استدالل اسر ايا ديدگاه داراي آثار متعدد و مختلف اسر
هه از مهمتريا آنها ،تداوم حجير و دوام مرجعير علمي قرآن در زمينههاي مختلف دانش و معرفر بشاااري،
ازجمله در علوم انسااني اسار؛ زيرا در ميان نظريات گوناگون و ال وهاي ريرثابر علمي ،ازآنجاهه قرآن سخا
داوند اسار ،از مرتبه بااليي از علمير ،قطعير حدور و حجير بهرهمند اسر با برقراري تعامل منطمي ميان
قرآن و فرهنگ زمانه ،ايا امتياز براي قرآن محفوظ و وا

بودگي آن مصون اسر

 5هدف نزول قرآن ،هداير و رسااندن انسااان به ساعادت و روااد و ترامل جوامع انساااني در پرتو منابع وحياني
اساار موضااوع ،مخاطب و محور علوم انساااني نيز ،انسااان و مديرير هالن اجتماعي اساار ازاياجهر ،قرآن
بيشاتريا تناساب و ارتبا را با علوم انسااني برقرار ميهند جامعير ،جهاني بودن و جاودان ي قرآن نيز اقتضا
ميهند هه قرآن بايساتي در تمامي حوزههاي نظري مرتبط با سارنووار انسان و جوامع انساني ،داراي احول و
قواعد مشخ
6

و ال وهاي معيا باود

تدبر در آيات قرآن نشااندهنده ايا حميمر اسار هه قرآن در بساياري از حوزههاي علوم انساني مانند حموق،
ساياسار ،مديرير ،تربير ،اقتصااد ،جامعهوناسي ،روانوناسي ،تاري و حدها آيه و نشانه دارد اما وفيفهي
احالي انديشامندان احيل و متعهد اسالمي اسر تا در جهر معرفي و وناساندن چهرهي احلي و حميمي قرآن،
بهعنوان ي انه منبع متصال با وحي و مرتبط با سرنوور انسان و جامعهي انساني ،در برابر ساير منابع معرفتي به
جهانيان معرفي نمايند ،بنيانهاي فرري و هارويژههاي احالي قرآن را بهحورت دقيق مفصلبندي و آيات علمي
آن در حوزههاي مختلف علوم انسااني را بهحاورت درسر تبييا نمايند تا قرآن در برابر دانشها و انديشههاي
رقيب ،جاي اه احلي و وايستهي ويش را پيدا نمايد
آوانايي با اهداف نزول قرآن و هوواش در جهر گساترا حوزه هاي علوم مرتبط با ساارنوور انسان و اداره
جامعه ،ما را در رسايدن به هدف هه همانا مرجعير علمي قرآن براي حوزههاي مختلف علوم انسااني اسر؛ و
نيز در بحث از تحول در علوم انساني اسالمي ،ياري واهد هرد
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 3سخن و پيام آخر ،ترديد نبايد داوار هه فاحله حوزههاي علميه از علوم طبيعي درگذوته سارت عظيم مادي
بر جهان اساالم وارد هرده اسار جدا ودن حوزههاي علميه و پشر هردن به علوم انساني نيز امروز ،سارت
عظيمي مادي و معنوي براي هشورهاي اسالمي به بار مي آورد اگر ما به دنبال تحول در علوم انساني و برچيدن
سالطه علمي مبتني بر اومانيسايم و ساروالريسم رربي و در يک هدف بزرگتر ،اگر به دنبال تحمق ايده «تمدن
نويا اساالمي» هستيم ،چارهاي نداريم جز اياهه نمطه عزيمر ايا تحول عظيم را قرآن قرار دهيم البته در گام
نخسار ،ود ايا باور را داوته باويم هه ايا فرفير در قرآن موجود هسر و ما بايستي آن را بهحورت منظم
مفصلبندي نموده و به ورل دقيق و درسر آن به جهان بشرير عرضه هنيم
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 12جوادي آملي ،عبداهلل ( ،)1350تفسير تسنيم ،ج  ،11قم :مرهز بياالمللي نشر اسراء ،چاپ سوم
 13اااااااااااااااااا ،سرچشمه انديشه ،ج  ،1قم :مرهز بياالمللي نشر اسراء
 13جمعي از محمماان ( ،)1351رهياافتي به منظومه فرري حضااارت امام ميني و رهبر معظم انمال  ،قم:
دفتر نشر فخراالئمه (به سفارا جامعهالمصطفي العالميه) ،چاپ دوم
 15حميمر ،سايد حادق ( ،)1345مباني ،اصول و اهداف سياست خارجي دولت اسالمي ،قم :پژوهش اه علوم و
فرهنگ اسالمي
 16ااااااااااااااااا ( ،)1352مباني انديشه سياسي در اسالم ،قم :دانش اه مفيد ،چاپ اول (ويراسر دوم)
 .11آيراهلل امنهاي ،)1344/3/24( ،بيانات در ديدار جمعي از بانوان قرآنپژوه کشور.
 14ااااااااااااا ( ،)1350/3/13بيانات در جمع نخب ان و برگزيدگان علمي
15

رمشااهي ،بهاءالديا ( ،)1333بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن کريم ،مجله بينات ،ملسسه معارف اسالمي امام
رضا ،بهار ،وماره 5
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20

يري ،حسا ( ،)1353مباني نظام اجتماعي در اسالم ،قم :پژوهش اه علوم و فرهنگ اسالمي

 21دهخدا ،علياهبر ( ،)1331لغتنامه دهخدا ،دانش اه تهران
 22رستمي ،حيدر علي ( ،)1352پژوهشي در نسبت ميان قرآن و فرهنگ زمانه ،قم :پژوهش اه حوزه و دانش اه
 23اااااااااااااااااااااااا ( ،)1345قرآن و فرهنگ زمانه ،فصلنامه مطالعات تفسيري ،نهاد نمايندگي رهبري در
دانش اهها ،سال يرم ،وماره 3
 23رضاايي ،حسارضا ( ،)1343بررسي شبهات قرآن و فرهنگ زمانه ،قم :مرهز مطالعات و پژوهشهاي فرهن ي
حوزه علميه
 25ااااااااااااااا ( ،)1341اثرگذاري قرآن بر فرهنگ جاهلي مجله حباح :بهار و تابستان ،وماره  2و 3
 26رضايي احفهاني ،محمدعلي ( ،)1352منطق تفسير قرآن ( ،)1قم :مرهز بياالمللي ترجمه و نشر المصطفي

 23اااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1333قرآن و فرهنگ زمانه ،ماهنامه معرفر ،ملسسه آموزوي و پژوهشي امام
ميني ،وماره 26
 24فميه ،حسيا ( ،)1351قرآن و فرهنگ عصر نزول ،قم :ملسسه آموزوي و پژوهشي امام ميني

 25زماني ،محمدحسا ( ،)1345قرآن و مستشرقان ،قم :بوستان هتا
 30سروا ،عبدالرريم ( ،)1345بسط تجربه نبوي (مجموعه هالم جديد  ،)3تهران :ملسسه فرهن ي حرا
 31سها ،نقد قرآن ( ،)1351ويراسر اول ،بيجا
 32حدر ،محمدباقر ( ،)1353اقتصادنا ،ج  ،1ترجمه محمدمهدي برهاني ،قم :پژوهش اه علمي اااا تخصصي وهيد
حدر (دارالصدر)
 33طباطبايي ،محمدحساايا ،)1333( ،الميزان ،ترجمه ساايد باقر موسااوي همداني ،ج  ،13جامعه مدرساايا ،چاپ
پنجم
 33طالب تاا ،عبدالمجيد ( ،)1343قرآن و فرهنگ عصر نزول ،قبسات ،سال سيزدهم
 35اااااااااااااااااااا ( ،)1345نقد و بررسي نظريه تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ زمانه ،فصلنامه «مشروه» ،بنياد
پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي ،بهار -وماره 50
 36گلدزيهر ،اي ناس ( ،)1353درسهاي درباره اسااالم (ترجمه العميده و الشااريعه في االسااالم) ،ترجمه علينمي
منزوي ،انتشارات همان ير ،چاپ دوم
 33مجتبوي ،ساايد جاللالديا ( ،)1363فلســفه در ايران (مجموعه مماالت فلساافي در ايران) ،تهران :انتشااارات
حرمر
 34مسعودي ،سعيد ( ،)1351قرآن و فرهنگ زمانه ،قم :بوستان هتا
 35معرفر ،محمدهادي ( ،)1345قرآن و فرهنگ زمانه ،ترجمه حسا حريمباوي ،قم :التمهيد
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 30معيا ،محمد ( ،)1362فرهنگ فارسي معين  ،تهران :اميرهبير ،پنجم
 31مصباح يزدي ،محمدتمي ( ،)1353قرآنشــناســي ،جلد ( 2معارف قرآن  )6تحميق رالمعلي عزيزي هيا ،قم:
انتشارات ملسسه آموزوي و پژوهشي امام ميني ،وشم
 32اااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1351جامعه و تاريخ از نگاه قرآن (معارف قرآن  ،)4قم :انتشارات ملسسه
آموزوى و پژوهشى امام مينى

 33ااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1334رابطه ايدئولوژي و فرهنگ اسالمي با علوم انساني (مجموعه مماالت و
مصاحبههاي برگزيده) ،هتا

اول ،قم :پژوهشرده حوزه و دانش اه
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