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 چكیده
کزین گرشته اۀ اقجاۀ بیانی   در ینزؿ و خعقیت بیان هن اقجاۀآویا اضت. یاکنزن قزآن 

های بیانی قزآنی واننوذ بیوان اضوتذاللی  داضوتانی و ... وبواخثی وؽوز   دربار  بزخی اۀ روش
کتواب واوّذس  پوژوهش  هوای یأوو  دهی گزیی و وفنی شذهی اّوا دربوار  پزشویذه بزانگیا ایون 

گزشوۀ چشوهی بوه اضوت. اۀ قوزن ضوزم هجوزی  بزخو ای غوزرم نگزفتوه  شایصوته ی اۀ وفصوزان 
وون»  «یفوووزی »انذ و الفووواچی چووزن  چنووین ۀبوووانی داشووته کووه اۀ غووونایـ « یفییوووز»  «ی ّکُ و ... _ 

کتاب بووه خصواب وی« ناوذ هنوزی»گزنواگزن  خزرنووذ. در  هوای یفصوویزی بوه چشون وی آینوذ_ در 
کتاب به نگاری دوران وفاغز  یک  تا غوزرم اضوتؽزادی و یوا وصو هایی در قال  وااله و یا 

« ادبیام انتاادی و هنزی»باره ونتشز شذه اضت  اّوا نشان دادن چنین ۀبانی در قال   دراین
که این وااله به نکته قنزان یک اذیذ  نزپیذا  با نگاهی بیزونی و با روش یزغیفی _  ای اضت 

یحلیلی در واام یبیین و ارۀیابی آن اضت یا با چ ارچزب و یفزیف خاط نهزد یابذ و وصائلی 
های انتاادی_ فکاهی  دار  قعه  روایت و نهایش چزن ؾنا  هجز  لؽیفه  هال  یعاویز ۀاویه

گوزه اۀ بصویاری اۀ وشوکعم یفصویزی  در قال  یک دانوش ونصوجن شوزد. چنوین نگزشوی هون 
قنزان ونبفی بوزای ال اووام انتاوادی_ هنوزی  چوه بوه لحواظ  خزاهذ گشزد و هن به قزآن به
 نز خزاهذ داشت. وحتزایی و ضاختاری  نگاهی

کزین  اقجاۀ بیانی  ناذ هنزی  انتااد هنزی  ؾنا  هال  هجز.  ه   کلیواژه   قزآن 
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 وقدوه
کریم ـاوه کنوآن  قرآن  بر اـجواز بیوان# در تنوآؽ و خاقیوت بیوان هوم اـجوازآمیر اشوت" توا 
هوووای بیوووانی قووورآن؛ ماننووود بیوووان اشوووتداللی# داشوووتانی# تمثیلوووی و """  دربوووارۀ برخوووی روش

ا قرآن به بحث گواهی تنود و  های  مػرح شده اشت؛ ام  و زموانی   ریظوفراخور زموان و مکوان 
کوه ایون مآ وآـی اشوت بکور و شایسوته پوژوهش بیشوتر" قورآن  گفته  کنایه و در لفافه شخن  با 

کوه از شایسوته ها دانسوته و هموین اقتضوا می پیاح خآد را هدایت بشر به بهترین راه ترین  کنود 
شآد برده باشد" در این میان زبان انتقادی به مؿنا و مفهوآح دقیوق آن# های بیانی هم  اشلآب

هوای لػیو   های بیدارگری و یکی از ـناظر مهم تفهیم و تبیوین آموزه یکی از بهترین اشلآب
کووه نقوود را در قووالبی خآشووایند و  الهیوواتی اشووت" زبووان هنووری بووه مووا ایوون امکووان را می دهوود 

های   ه تآا وؾ وادارد" از شووی  بورای درک درشوت نآشوتهانگیر قرار دهیم تا مخاؼو  را بو دل
شناشوووانه و هنوووری اموووری حتموووی اشووووت؛  کوووه از شرشوووتی ررف برخوردارنووود# توووأمات زبان

کوه نمایانوودن آن  های مآجوآد در ایوون آثوار# نکتوه هوا بودون شووناختی  چنوان ن وور و سندارخیرنود 
ۀ زبوان انتقوادی در روح و روان الؿواد دقیق از زبان و هنور# نواممکن اشوت" زیبوای  و توأثیر فآ 

کوه قورآن  انسان و همچنین نقش ویوژۀ ایون بیوان در ترشویم و نقود افکوار و رفتوار# باـوث شوده 
کوه بوالب بور هفتطود آیوه بوه هموین شوبا  کریم# نگاه خاظی به این زبان داشته باشود؛ چنان

آاهود انجامیود" رو تآجه نکردن به چنین زبانی# به فقر تفسیری قورآن خ نازل شده اشت؛ ازاین
کاشوت" پوویش  یزبوانرویکورد نکتوۀ مهوم دیگور اینکوه نبایود ایون  قورآن را بوه بیوانی  یِرجود فورو 

کوه نبووآد نگواهی منسووجم و جوامؾ# باـووث خلووغ و  چشوم داشووتن ایون نکتووه نیور مهووم  اشووت 
 آشفتگی مسائل این زبان شده اشت"

ووووم )نووووآـی از ؼنوووور( )ابآا    ک ُ ه  : 0113لفتووووآح رازی# مفسووووران# بخشووووی از ایوووون آیووووات را ت 
( و برخوی را تشوهیر )رشوآا شواختن( 0/160: 0816(# برخی را تقریؾ )هجآ( )ؼبرشی# 00/038 

اند؛ بنووابراین مفسووران و ادیبووان بووه ایوون مآ وووآؽ#  ( و """ دانسووته1/301: 0111)زمخشووری# 
بوووواره در  گرفته دراین اند" اموووروزه هوووم بیشووووتر تحقیقوووات ظوووورت نگووواه منسوووجمی نداشووووته

ؼورح شوده اشوت" )میوور# « هجوآ در قوورآن»و یوا « ؼنوور در قورآن»# «شوآخی در قورآن»ب چهوارچآ
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)میور و ـبودالرئآف# « ؼبؿی در قورآن ؼنر و شوآخ»( همچنین بحثی راجؾ به #61۵ 018: 0831
کووریم»( و مقواالتی چووآن 010_ 003: 836 تووی و ذوالفقوواری# « ؼنوور در قوورآن  ؼنوور در قوورآن »از مرو 
قورآن و ادبیوات »ای و  قلم نجفوی ظوحنه بوه« ؼنر مقودس»دری# نآشتۀ محمدجآاد حی« کریم
کووه تنهووا بووه ؼنوور در قوورآن پرداخته« ؼنوور وودی#  از شوواره بردبووار  ( 0838انوود" )بهووارلوی  و محم 

تآاند تنها در قال # ؼنور# هجوآ و  که آنچه در قرآن و شنت تفسیری مػرح شده# نمی درحالی
کتواب  گنجانوده شوآد"  گآن ایون 0833# )نجفوی طنهروقهدسیا شآخی  گآنوا ( بوا واکواوی ابؿواد 

گسترده از چنوین زبوانی شوآد بورده و در درون خوآد#  که قرآن بسیار جدی و  زبان# نشان داده 
گنجینه که جا دارد در چهوارچوب  ـلموی# ؼورح شوده و موورد ارزیواب   دارای  ای بیرگ اشت 

کوداح چهوارچآب ـلموی# موی کوه در  گیرد؛ بنابراین مسهله این اشوت  توآان از تمواح ابؿواد  قرار 
کرد  بحث  کریم بحث  کوداح « دار قورآن و تطواویر زاویوه»و یوا « قورآن و هورل»انتقادی قرآن  در 
کان قابل ؼرح اشت  و بوه کوه چگآنوه می شاختار  توآان دربوارۀ شواختارهای  ویژه ایون نکتوه 

کریم )آثار و  پیامدها و زمینه کور های زبانی و فرهنگوی آن انتقادی قرآن  د  بسویاری ( تحقیوق 
توووآان چنوووین آیووواتی را  از آیووات قووورآن بوووا خوووآانش مشووهور# قابووول تفسووویر نیسوووتند" چگآنووه می

کرد  به کوه بتوآان بوه نیریوه بازشناشی  ای دشوت یافوت  هررو# آنچه  رورت دارد# این اشوت 
 ـنآان مسائل مهم خآد بنگرد" که به ؼنر# هجآ# هرل و """ به
کوه می از دیودگاه نگارنوده# نیریووه انوود هموۀ ایون ـنوواوین را ذیول خووآد شوامان دهوود# تآ ای 

بررشی و تبیین نکات انتقوادی قورآن » رر و هدف واحدی اشت و آن# چیری نیست جر: 
کوه بورای ایون دانوش ارائوه می ؛ ازایون«کریم موا »شوآد# نوه از قبیول تؿریو  بوه مآ وآؽ  رو تؿریفوی 

؛ یؿنووی مجمآـووۀ # بلکووه از قبیول تؿریوو  بووه  ایوت اشووت«یبحوث فیووه ـوون ـوآارر الذاتیووه
که رو به  ایوت واحودی دارنود و منیوور مشوترکی را بورآورده می کنآن  مسائلی  شوازند" آنچوه توا

ها و  شناشی و هنری قرآن نآشته شده با وجوآد نسوبت ـنآان نقد ادب  و یا مباحث زیبای  به
ی ها# همه  یر از ادبیات انتقادی اشت" دراشاس نقد هنری# زاویوۀ دیگور پآشانی بین آن هم

 دهد"   های خاظی را پآشش می از قرآن و ادبیات را نمایان شاخته و حوزه
که مباحث پراکنده ـنآان  ای چآن ؼنر# هجوآ# هورل و """ را بوه در این جستار در پ  آنیم 
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ؼورح « ادبیوات انتقوادی»دانشی مستقل و با چهارچآب و هویت خاص خآد# تحت ـنآان 
که با بررشی  کنیم" کارکردهوا# شواختارها و روشمبانی# اچهارچوب   هوای انتقوادی#  هداف# 

کند و مسائلی چآن  دار# شوآخی# قطوه#  ؼنر# هجآ# لػیفه# هرل# تطواویر زاویوهبحث را آ از 
گرد آورد"  های انتقادی_ فکاهی روایت و نمایش  را حآل مآ آؽ واحدی 

یوق# ؼرح این زبان ذیل یا دانش# دارای فآائد خاظوی اشوت؛ ازجملوه آنکوه بوه ایون ؼر
کووه نسوبت ها و روابووغ و  تناظرهوا و همواهنگی دیووده خآاهنود شوود و ایون باـوث خآاهوود شود 

تری از  هوا بوه درشوتی نمایوان شوآد و بتوآان دریافوت روشون همچنوین وجوآه تموایر و اشوتراک آن
کاری می تآاند ابؿاد خاظی از قورآن  ؼنر# هرل# هجآ و """ به دشت آید" افیون بر این# چنین 

گوره بسویاری از مشوکات تفسویری حل را نمایان شازد ناشودنی را بورای همیشوه بگشواید و  و 
ـنآان منبوؾ الهامووات انتقوادی_ هنوری از نیوور محتوآا و شوواختار  همچنوین اهمیوت قوورآن را بوه

# ابتوودا چنود آیوه از دیوودگاه «هورل»و « هجوآ»# «ؼنوور»نشوان دهود" در ایون جسووتار# تنهوا از نیور 
بر دادن مجال بروز به ایون نوآؽ  شی خآاهد شد" قرآن ـاوهمشهور و ش ز از نگاه انتقادی برر

 از ادبیات# به آن هویتی الهی بخشیده و به شدت از آن شآد برده اشت"  

 پیشینۀ تحقیق
اشوتفاده از چنووین زبوانی در فرهنوو  ـورب دورۀ جوواهلی و ظودر اشوواح متؿوارف بووآده و 

کوه  بورده؛ چنان ای اشوتفاده می هوای بیوانی شیرۀ جاری پیامبر و اولیای دینوی از چنوین روش
؛ 6/6۵۵تووا:  انوود" )مسوولم# ب  آورده« بوواب مووراح النبووی»نویسووان بوواب  را تحووت ـنووآان  شیره

کلینی# ب 106تا:  ؛ خػی # ب 03/ 6تا:  ترمذی# ب  توا:  ابون شهرآشوآب# ب  1؛1۵0/ 1توا:  ؛ 
بوواحثی ( بوا وجوآد ایوون# هرچوه جامؿوه از ظوودر نخسوت اشوامی دور شووده# چنوین م063/ 0

گرفتووه اشووت")گروه مؿوارف مرکوور پژوهش هووای اشووامی  دچوار ابهوواح و حتووی مووورد انکوار قوورار 
 ("011: 0830ظداوشیما# 

 _____________________  
ِح "1 ِر و  الض   اب  ـ  اُب الد ُ  " ب 
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شناشووان بووه ایوون ُبؿوود هنووری  ویژه از قوورن ششووم هجووری# مفسوران و قرآن از قورن شووآح و بووه
ووا بوه ـلووت روشوون نبووآدن مبوانی زبووانی و فرهنگووی# بووا تردیوو گآشوۀ چشوومی افکنده د و انوود؛  ام 

کرده شوده از قورن  های انتقوادی مػرح ( تحلیل31: 0833اند" )نجفی#  دوگانگی با آن برخورد 
 : کلموه اشوت؛ موثاف شآح تا قبل از قرن ششم نآـاف نیرومند نیست و بسیاری# تنها در حد  یوا 

یووِؾ » ِر ق  وود  الت   ؿ  ووُیوا ب  ج  ـ  ووا  م   ل  وول     ف  ج  وور   و  ـ  ووال  اهلُل  ی# ق  ِ وود  ح  ووُز ُقوو  و  الت   ن  ِ
ووِت اإل  ؿ  م  ت  ووِهِن اج  """«"   ل  ل 

( بوودون اینکووه تآ ووی  خاظووی دربووارۀ تقریووؾ آمووده باشوود" همچنووین 0۵1: 0113)ـسوکری# 
کورده بوا اینکوه  کنیوه یواد  که چرا قرآن در شورۀ مسد از ابآله  با  دینوری در تآ ی  این نکته 

کنایوه از تؿیویم اشوت )دینووری#  # تنهوا یوا ـامووت ( بوا ؼورح ایون شوؤال818: 0313کنیوه# 
گذرد" هرچند دینوری در قرن شآح بوه خووب  از ـهودۀ تحلیول انتقوادی  گذارد و می شؤال می

ووا ـمووآح مفسووران و ازجملووه او از چنووین نگوواهی برخوووردار  برخووی از آیووات برآمووده اشووت" ام 
 نیستند"

( 338/ 8: 0101خبور داده اشوت )جوآهری# « ؼنر»جآهری در قرن چهارح هجری از تآلد 
کتابام   ( ادیبوان 616: 0113توآان ایون واژه را دیود" )ـسوکری#  های تفسیری قرن شآح می ا در 

که میان اشلآب ای؛ چآن ؼنر# هجوآ# هورل و """ بوا وجوآد  های بیانی بدون تآجه به این نکته 
هوووا  وار و پراکنوووده بوووه تؿریووو  آن هوووا# وجوووه اشوووتراک نیرومنووودی وجوووآد دارد# جییوووره تفاوت

(# هوورل را بووه  وود  جوود 831: 0161ی ؼنوور را بووه تمسووخر )زمخشووری# انوود" زمخشوور پرداخته
( بسویاری دیگور 636کورده اشوت" )هموان# مؿنواهوا  ( و هجآ را بوه شومردن ـی 110)همان# 

کووردن و مؿایو  او را شوومردن اشووت"  نآشوته کسووی را بووه شوؿر شووماتت  کووه هجووآ؛ یؿنوی  اند# 
(؛ 8۵8/ 0۵: 0101ابون منیوور#  ؛6۵/ 1: 0101؛ فراهیودی# 866/ 61: 0101)واشػی زبیدی# 

کتواب  چنوین  بنابراین هرچند واژه کهون# نوامی آشناشوت# در هویچ  های  چآن ؼنر در منابؾ 
 مسائلی به ظورت جامؾ و منسجم مػرح نشده اشت" 

وا به گرفتوه و مووثاف هجوآ چنوین تطوویر شووده  هوا شوکل سختووه تودریج تؿری  ام  تری بوه خوآد 
کووه بوور سایوو»اشووت:  گوواهی بووه شوورحد  نووآـی شووؿر  نووای   کووه  گرنووده و دردانگیوور باشوود  ۀ نقوود 
؛ دهخوودا# 8۵: 0811)حلبووی# « انجاموود آمیر و دردآور می گوی  یووا ریشووخند مسووخره دشووناح
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ۀ هجووآ(؛ کثوورت مووورد را  درحالی ذیوول موواد  کووه هوویچ دلیلووی بوورای چنووین اختطاظووی وجووآد نوودارد و 
بورای هوای دیگور نیور بگنجود"  و قال تآانود در نثور  هجآ میتآان دلیل چنین انحطاری دانست و  نمی

کوه در زبان» انود: ی  بوه ایوون شوورح آورده هووا ؼنور تؿری  بوو #  ؼنوور یکووی از انوآاؽ ادبوو  اشووت  هووای  ر
(satire) کوه ـبوارت از روش ویوژه نامیده می ای در نویسوندگی  شآد و در فارشی ؼنور# اظوػاح شوده 

نواجور زنودگی# مؿایو  و مفاشود اشت که  من دادن تطویر هجآآمیری از جهات زشوت و منفوی و 
دهود توا ظوفات و مشخطوات  آمیوری نموایش می ظوورت ا را   جامؿه و حقایق تلخ اجتماـی را بوه

کنود و تضواد ـمیوق و وؾ مآجوآد بوا اندیشوه یوا زنودگی ـوالی و مؿموآل آشوکار  ها نمایان آن تر جلوآه 
ۀ ؼنر( 86: 0816پور#  )آرین« گردد" احسواس ناشوازگاری میواِن نموآد »اند:  یا نآشته؛ دهخدا# ذیل ماد 

در ل وت# هورل  (001 :0831میور# «")رشد و هست یا میواِن بایود و هسوت و واقؿیت# میاِن به نیر می
اموا (؛ ۵16 :0830اند" )را و #  به مراح کردن و بیهآده گفتن# مؿنی شده و آن را مقابول جود دانسوته

کووه آن را از محسونات مؿنوآی موی کووه از آن  هورل در اظوػاح اهول بودیؾ _  شوومارند_ هور لفیوی اشوت 
کننوود" یؿنووی به شووآد" ولووی درحقیقووت مقطووآد  چیوور  ـنآان بوازی ذکوور می  حسوو  ظوواهر بووه  ارادۀ جود 

هورل و موراح هرگواه »جاحظ بطری دربارۀ هرل نآشته اشوت: ( 03۵ :0863تفتازانی# )دیگری اشت" 
کوه شوب  جود باشود# جود  اشوت؛ چنان کوار رود  گور بورای هموین کوه بػالو برای ایون هودف بوه  ت نیور ا

کار رود# وقار و رزانت اشت  (81 :0318جاحظ# «" )منیور به 
کووه ؼنوور# هجووآ و """ را  ذیوول مآ ووآؽ  در ایوون تؿری  هووا هوویچ نگوواه جووامؾ و منسووجمی 

 شآد" ها نآـی تداخل و خلغ دیده می رو بین آن شآد# ازاین واحدی قرار دهد# دیده نمی

 شناسی تحقیق روش
کوه  یکی از میآه نقد هنری را باید های مبارک نگواه روشومندانه بوه قورآن دانسوت" نگواهی 

تورین ایون اظوآل  دانود" مهم هر تحلیل و برداشتی از قرآن را منآع به رـایت اظآل خاظی می
هوای فرهنگوی و زبوانی ـطور  محور به قرآن؛ پیآنود قورآن بوا واقؿیت اند از: نگاه انسجاح ـبارت

کموال قورآن در بیوان  نیول؛ برخوورداری قورآن از زبوانی روشون ولوی ررف و چندالیوه؛ اشوتقال و 
ُکنشوی بووآدن قورآن؛ اشوتفادۀ قوورآن از روش گفتوواری و  هوای بیووانی متنوآؽ؛ و  یووره"  موراد خوآد؛ 

کتوواب  دارای شووواختمان و هندشوووه و آیووات را متنووواظر می کوووه قووورآن را  دانووود و در  رویکووردی 
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کاموول انگاشووته و بووه ارجوواؽ قوورآن بوو ه روایووات و یووا شووأن نوویول آیووات نیووازی داللووت# قوورآن را 
کووه هور متنووی# آینوۀ زبووان و فرهنو  مؤلوو  و مخاؼبوان خووآد  نمی بینود" همچنوین ایوون اظول 

کنوای  و فرهنو  ُمفاهموه# دو ـنطور اشاشوی در هور زبوانی بوه  اشت" بر سایۀ این اظل# زبوان 
کنوای  بوه رونود؛ بدین شمار می کوه زبوان  رهنو  ُمفاهموه ـنآان ابوراری بورای ارتبواع# و ف شوان 

کنای  مؿنا می به که به زبان و تؿابیر  بخشد و البتوه ایون دو هموآاره بایود بوا هوم  ـنآان بستری 
کنای  در بستر فرهنگی خاص خآد# قابول تفسویر اشوت؛  گرفته شآند" هر واژه و تؿبیر  در نیر 

کووه در آن سووا بوه وجووآد نهوواده و بالیده واژگوان بوودون فرهنوو  مفاهموه لفوواظ انود# مشووتی ا ای# 
کوه ب  ب  منوود  شووا تحلیول مووا از قورآن را قاـده مؿناینود و ایوون هموان نگوواه جوامؿی اشووت# 

های تحمیلوی بور آن خآاهود شود" بوه یواری ایون اظوآل  رصی خآاهد شاخت و مانؾ از تفسیر بوه
کووه در آن بووه وجوآد آمده روان انوود# نگریسووته شووده و  شوناختی بووه آیووات قورآن درون فرهنگووی# 
کووه در ایوون  شووناختی تورین ابوورار روش پیآنوود مفهووآمی آیووات# مهمویژه انسووجاح و  بوه ای اشووت 

 ترتی  تفسیر قرآن قانآنمندتر ظورت خآاهد سذیرفت"  این خآاهد بآد؛ به  رشان مسیر# یاری

 ها  یافته
که آیوات از نیور شواختاری# دارای  بررشی دقیق شاختار آیات قرآن چنین نشان می دهد 

گآن و ناشوناخت بافت گآنووا وار بووه قوورآن و  یحتوورین مشوکل# نگوواه شوػ ای هسووتند" مهم ههوای 
کامول نبوآدن قورآن در مودلآل و موراد خوآد اشوت؛ بدین مهم شوان هموآاره در  تر از همه# بواور بوه 

کم بر آن تفسیر قرآن# به ها# به روایات ارجواؽ  جای دـآت به دقت بیشتر در آیات و روابغ حا
زننود" نگوواه  ای دیگور قالو  می گآنوه آیوات را به شوآد؛ حوال آنکوه روایوات هوم# مودلآل داده می

که باـث می انتراـی به قرآن# به شوآد قورآن بیورون از بافوِت زبوانی و  ویژه مشکل دیگری اشت 
ـنآان شوواهکاری ادبوو # برخوووردار از امتیووازات  هررو قوورآن بووه فرهنگووی خووآد تفسوویر شووآد" بووه

و زبووان انتقووادی یکووی از شووناختی و زیباشووناختی خوواص  خووآد اشووت  شووناختی# روش زبان
 آید"  مانند آن به شمار می سذیری# تأثیرگذاری و جاذبۀ ب  های زیبای # تحمل سایه
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 بحث و بررسی
دار در قووورآن در قالووو  اظوووآل  ـنآان هنوووری ریشوووه بووورای آنکوووه بوووه ادبیوووات انتقوووادی بوووه

مشووهور و براشوواس نگوواه   ای شناشووانه# از نگوواهی بیرونووی پرداختووه شووآد# ابتوودا بایوود آیووه روش
گوردد توا بدین کوداح نگواه بوا اظووآل  شو ز بوا نگواه انتقوادی بررشووی  کوه  وشویله آشوکار شووآد# 

گآن  روش گآنوا کوداح نگواه# مآجو  آشونای  بیشوتر بوا ابؿواد  شناختی تػبیق دارد" همچنوین 
تر از همه# پیآند ذاتی ایون نوآؽ خواص از زبوان# ذیول دانشوی منسوجم ثابوت  آیات شده و مهم

 گردد" 

  نز 
از آیات خآد چنین تؿبیری به کریم در ساره قرآن ِلیٓن>کار برده اشت:  ای 

ُ
ٖرّهٖنِبُعذآبأ  <ُفُبٕشِ

ِلیٓن>(؛ 60ـمران/  )آل
ُ
أ ِبُعُذآب ُکُفّروا  ِذیُن

ُ
إل ِر ُبٕشِ ابْا>(؛ 8)توبه/ < ُو ُعُذ ُلّهٖن ٕنُ

ُ
ِبأ اٖلّهُناِفِقیُن ِر ُبٕشِ

ِلیهاْ
ُ
 (083)نساء/ <. أ

کتاب ور»یری تا قرن سنجم# واژه های تفس در  ِ ش  تفسویر شوده اشوت" « خبور ده»بوه مؿنوی « ب 
گاهووان دورویووان را" »( شووورآبادی چنووین نگاشووته: 600/ ۵: 0106)ؼبوری#  : بیا ُمنوواِفِقین  وِر ال  ِ ش  ب 

کنند و چآن مقید بآد به شر  و اندوه# خبر بآد  بشارت چآن مػلق بآد در خیر و شادی اـتبار 
کون منافقوان را بوه  و اینجا مقید به ـذاب اشت؛ سز این بشارت به مؿنوی خبور اشوت؛ خبور 

 : ذیل آیۀ یادشده(081۵؛ اشفراینی# 133/ 0: 0831)شورآبادی# «" ـذاب  دردنمای

کلموه؛ چوه اینکوه  که هم فاقد ُبؿود انتقوادی اشوت و هوم دور از مؿنوای حقیقوی  تفسیری 
خآاهود بووا مراحوی نمکووین#  نمیهوا درظوودد نقود افکووار منافقوان نیسووت و  ایون آیوه در نیوور آن

کنوود؛ بلکووه تنهووا می کووه در آینووده  خآاهوود بووه آن ـقایدشووان را نقوود  کی بدهوود  هووا خبوور دردنووا
گرفت" اگر  ور»دامنشان را خآاهد  ِ ش  تفسویر شوآد# بواز هوم مؿنوای  مجوازی از ایون « صخِبور»بوه « ب 

کووه فاقود شووأن انتقوادی اشووت" آنوان درحقیقووت بور ووا مجوازی  ای تفسوویر کلموه اراده شوده؛ ام 
کووه براشوواس قآاـووود  درشووت ایوون آیووه# آن را در مووتن واقؿوووی خووآد قوورار نداده انوود توووا ببیننوود 

همچنوین پیآنود و انسوجاح و  گآنه تؿابیر چوه مؿنوای  اراده شوده اشوت" پردازی# از این شخن
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 اند" ُکنشی بآدن آیات را نادیده انگاشته

که با تردید# ب کسانی هستند  ای  ه ُبؿد انتقادی  آیه هوم اشوارهدر میان ـالمان قرن سنجم 
خبور »اند" ثؿلبوی چنوین نآشوته اشوت:  گآنوه آیوات شوده دارند و متآجه ظرافت مآجآد در این

ر یؿنوی قورار  ِ ش  گفته: ب  ده ایشان را ای محمد به اینکه برای ایشان ـذاب  دردآور باشد" زجا  
یود: شواح توآ زدن اشوت و گو ها# ـذاب دردناک را؛ چآن ـرب می ات به آن جای مژده بده به

 «"تنبیوه تووآ بووا شمشوویر اشوت؛ یؿنووی زدن را جووای شوواح قوورار بوده و شمشوویر را جووای تنبیووه"

گویوا 116/ 8: 0166)ثؿلبی#  کورده اشوت و  ( او با نقِل قآل زجوا  بوه ُبؿود انتقوادی آیوه اشواره 
دیووده گیووریم#  تودریج هرچووه از قوورن سونجم فاظووله می خوآد# بووه ایوون مػلو  بوواوری نوودارد" به

که مفسران تآانسته می وِر »اند بیشتر به نکوات ن ور آیوات راه یابنود و آن را شورح دهنود:  شآد  ِ ش  ب 
که شوما را بوه ُمناِفِقین  یا محمد! ایشان را بگآی  جای بشوارت# ـوذاب دردنواک اشوت" آن  ال 

ووی ؛ یؿنوی شوواح تووآ زدن اشووت و  وورب و ـتابووا الس  گوینوود: تحیتوا الض  کووه  چنوان اشووت 
وور»قوورار دادن »اند:  ( یووا نآشووته188/ 6: 0810)میبوودی# «" شمشوویرشوورزنش تووآ  ِ ش  جای  بووه« ب 

: ذیول آیوۀ 010۵# ؛ آلآشوی۵11/ 0: 0111)زمخشوری# «" شب  اشتهرای آنوان اشوت به« اخبر»
 یادشده( 

ِلهیٓن>را   آیۀ 
ُ
کُفهّرواِبُعهذآبأ هِذیُن

ُ
هِرإل میوه  دانسوته 8)توبوه/ <ُوُبٕشِ و ( را نوآـی اشوتؿارۀ تهک ُ

کفار و منافقان  منکر روز جرا بآدند و به تمسوخر می که چآن  گفتنود: سوز  تآ ی  داده اشت 
که ما را به آن می گویید آن را بیاوریود! قورآن هوم  ترشانید و اگر راشت می کجاشت روز جرای  

گفته: مژده در جآاب آن کوه انتیوار آن را می  ها  کشوند" )را و #  ده آنان را به ـذاب  دردناک 
کفر# نآـی اشتهرا بوه اشواح »اند:  ( یا نآشته066: 0830 چآن تیاهر به ایمان و ش ز تیاهر به 

هووا تهدیوودی مناشوو  آمووده اشووت" چووآن  آیوود# در جووآاب آن و اهوول اشوواح بووه حسوواب می
گفتوه اشوت:"مژده بواد منافقوان را" چوآن  مسلمین را به شخره می وم  گرفتنود# آیوه بوه روش تهک 

کو کوه ـوذاب  شوآد؛ درحالی ه مآجو  خآشوحالی "مخبور بوه" میبشارت خبر به چیری اشت 
؛ 636/ 1: 0161ـاشووور#  )ابوون «" هووای مناشووبی دارد چنووین نیسووت و ـوورب در اشووتهرا# روش

کاشووانی# 130/ 6: 0810؛ مکووارح شوویرازی# 113/ 6: 016۵قػوو #  ( 011/ 1: 0866؛ فووی  
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ُکنشووی بووآ در ایون نگوواه# تآجوه بووه ـناظوور فرهنگوی و زبووانی# بوه دن قورآن بسوویار ملمووآس ویژه 
اشوت" و ایون بشوارت از هورار انوذار# تهدیوودش بیشوتر و تآـیودش شودیدتر و تخوویفش زیووادتر 

شوناختی# در تفاشویر اخیور#  رو بوا تآجوه بوه اظوآل روش ( ازاین013/ 8: 0866اشت" )ؼی # 
های پردازش زبانی تآجه شده و هم به انسوجاح آیوات و  هم به زبان و فرهن  ـرب و اشلآب

گآنه آیات  قابلیت بیشتری در هدایت و روشنگری خآاهند یافت" ""  " " با این نگاه# این 
شوورۀ دخووان  63توا  61های مفسوران# ذیول آیووات  توآان بوه یافتووه همچنوین بورای نمآنووه می

کرد:   تآجه 
ّهٖنّجٖنٔدّوٖغُرّقوُن> اٖتّر اٖلُبٖحُرُرٖهوْاِؤٕنُ کوه آنو دریا را آراح سشوت »(؛ 61)دخان/ <ُو گوذار  هوا  شور 

 «اند" شده ش اهی  ر 
آتُوّعیهوٓنکن> کوه از خوآد  هوا و چشمه چوه بسویار با » (؛6۵)دخوان/  <ترکواِوٖنُجٕنُ شوارها 

گذاشتند"  «برجای 
کِریٓن> ُوُوقآم وعٓ ّر گران»(؛66)دخان/ <ُوّز کشترارها و قطرهای   «قیمت! و 
کهههاّنوافیههههافهههاکِهیُن> کوووه در آن  ووور  شوووادمانی  و نؿمت» (؛61)دخووان/ <ُوُنٖعُهههٓ  هوووای  
 «بآدند"

ُرٖثناهههاُقٖووهْاآُخههِریُن> ٖو
ُ
هووا را بوه مردمووی  چنووین و موا آن نؿمت این»(؛63)دخوان/ <کهذِل ُوأ

 «  دیگر واگذاشتیم"
کاّنواّوٖنُظِریُن> ٖرّضُووا

ُ
هاّسُواْٖل گریوه نکورد بور » (؛63)دخان/  <ُفهاُبکٖتُعُلیِهّنالٕسُ آنوان سوز 

 « ها مهلت داده نشد" آشمان و زمین و به آن
متآجوه ظرافوت مآجوآد در « فراء»و « ابآـبیده خارجی»# «مقاتل بن شلیمان»کسانی چآن 
ا مفسران قرن ششم به بؿد تآانسته این آیات نشده اند به نکات ن ر این آیوات راه یابنود  اند؛ ام 

وو»و آن را شوورح دهنوود" مفسووران تووا قوورن ششوووم واژۀ  ک  آن تفسووویر « حقیقووی»را بووه مؿنووی « تب 
کلموه" آیوه در  کرده که هم فاقد ُبؿد انتقادی اشت و هوم دور از مؿنوای حقیقوی  اند" تفسیری 

خآاهود بوا مراحوی نمکوین رفتوار و  ها درظدد اشتهرا و نقد مشرکان مکوه نیسوت و نمی نیر آن
کوه فرـوآن و ها خبر درد خآاهد به آن ـقایدشان را به شخره بگیرد؛ بلکه تنها می کی بدهود  نوا
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کوریم در ایون آیوات# آل هموه نؿموت نوابآد شودند؛ درحالی اؼرافیان او بوا آن فرـوآن را  کوه قورآن 
کنیود چوه زنودگی و  ها و زندگی پر از زر  ـلت نؿمت به گرفتوه اشوت؛ نگواه  وبر  بوه تمسوخر 

گریوه نکوردن  چه  کسی در فقدانشان اشکی نریخوت" بنوابراین  ا رفتند و  آشومان و بساؼی! ام 
کنایوه از حقارتشوان و نداشوتن یوار و دلسووز اشوت" زمین بر آن # )مکوارح شویرازی و دیگوران هوا 

کتاب  ( برای تآ ی  بیشتر دربارۀ آیات ؼنر# می018/ 60 :0810 مراجؿوه  طنهروقهٕدستآان به 
 (661 -01۵: 0833کرد" )بنگرید به: نجفی# 

 هجو
کووه گفتووه بووآد  در نگوواه مشووهور# شووورۀ مسوود در جووآاب ابآلهوو   تبووا لوو ؛ »بووه پیووامبر  

کت بر تآ باد # نازل شده و او به آتش جهنم وـده داده شده اشت" )ؼبرشوی# «خسران و ها
کوه مفسوران# تمواح قورآن را 3۵6/ 01 : 0816 ( مبنای ایون نگواه# چیوری نیسوت جور ایون نکتوه 

گوواه بووه ان کننوود" واقووؾ گرای  آن تحلیوول می براشواس واقؿیووت کووه  کووار ظووری  گرای  مػلقوی 
ووا چنووین نگوواهی بووا دقووایق زبووان و فرهنوو  ـربوو  68# ۵6: 0833انجاموود )نجفووی#  می (؛ ام 

انود؛  رو بآده هماهن  نیست" مفسران تا قرن ششم در تفسیر درشت این شوره با مشکل روبوه
کنیه به برای نمآنه دینوری می کنیه بر تجربوه و  نویسد: ذکر  جای اشم برای بیرگداشت اشت" 

کهآلووت اشووت؛ ازایوون کارهووا داللووت میبطویرت در  کنایووه از  کنوود و بازگآکننوودۀ  کنیووه  رو اگوور 
کنیه یاد شده اشوت ! )دینووری#  ی بآده با  که اشمش ـبدالؿر  تؿییم اشت# چرا از ابآله  

0313 :813  ) 
(# دو آیووۀ 8)مسوود/  <ُسُیٖصههُلیُنههاْراُذاُتُلُهههٓب>بووه « حمالوور الحػوو »مفسووران بووا ـػوو  

کوه دراین  اند و چووه مربووآع بووه آخورت دانسووته سایوانی شوووره را :  بوواره نگفته شووخنانی  انوود؛ مووثاف
کوه خداونود بورای » که خشآنت لی  خرما و حرارت آتش و شنگینی آهن دارد  ؼناب  اشت 

گردن او می گفته فیونی ـذابش بر  گردن او شلسله نهد و  کوه ؼوآل آن  اند در  ای از آهن اشت# 
که """ بر دور ( دینوری در 3۵6/ 01:  0816)ؼبرشی# «" چرخد گردنش می هفتاد ذراؽ اشت 

ای# ـاموت شوؤالی  ( با تؿج  و تأمل ویژه۵)مسد/  <ِفیِجیِدُهاُحٖبٔلِوٖنُوُسٓد>برخورد با آیۀ 



کر ادبینقرآن  119 یانتقادیاتو

گفته»گووذرد" او  چنووین نآشووته اشووت:  گووذارد و می می انوود آن زن بسوویار  بؿضووی از پیشووینیان 
گردنش بسته بوآد بور سشوت خوآد  کرد و رشآل خدا را به فقر شرزنش می که به  با لی  خرمای  

دانم  نموی»نویسود:  ( او دربارۀ شستی ایون شوخن می611: 0313)دینوری#  «کشید ! هیرح می
گفتوه  که این چگآنه بآد ! چآن خداوند متؿال او را به داشوتن ثوروت و اوالد وظو  نموآده و 

ُکُسههُب>اشوت:  ٖغُنهیُعٖنهّهُواّلهّهُوُوها
ُ
تر از هموه آنکوه برخوی بووا  (" )هموان( ـجیو 6سود/ )م <ُوهاأ

کوه بوا قاؼؿیوت خبور  نگری قرآن دانسوته مباهات تماح# این شوره را از اخبار  یبی و آینده اند 
کووه آن ( 168/ 61: 0810هووا در آتووش دوزخ خآاهنوود بووآد" )مکووارح شوویرازی و دیگووران#  داده 

: چنین نگاهی منشأ ایرادهوای اـتقوادی فراوانوی شوده اشوت؛ مو گفوت بؿود از »ثاف کسوی  اگور 
اینکوه ابآلهو  ایون شووره را شونید چوه بور او واجوو  بوآد  آیوا بور او واجو  بوآد ایموان بیوواورد  

ای نردیوا بوه آتشوی  آورد# تکذی  خبر خودا )مبنوی بور اینکوه او در آینوده خآب اگر ایمان می
گرفتار خآاهد آمود( الزح می شؿله اجو  نبوآده# ایون هوم آمود و اگور بگووییم نوه ایموان بور او و ور 

که این خبر مشروع به ـدح ایمان او اشت" خاف اجماؽ اشت" جآاب می )ؼآشوی# « دهد 
کووه پوویش از موون »اند:  ( بؿضووی هووم نآشووته161/ 01تووا:  ب  گفووت: آه از ُحکمووی  پیوور ؼریقووت 

کوه آن  کوه شواد زیوم یوا آشوفته  ترشوان از آنوم  گفتوه نودانم  که خآدرصی   گفتاری  رفته# ف ان از 
گفته ! ش  اظحابدر قا کفر داشت و لباس بلؿم باـور ؼراز دیون   در ازل چه  که  رن  

کموین بوآد# الجورح چوآن دولوت  داشت؛ لیکن شوقاوت و شوؿادت ازلوی از هور دو جانو  در 
گفتنود  ُکُهُثهِلاٖلُکٖلهِب>روی نمآد پآشت آن ش  از روی ظورت در بلؿم پآشوانیدند#   <ُفُهُثّلهّه

وؾ بلؿو016)اـوراف/  گفتنود: ( و مرق  ُکٖلهّبّهٖن>م را در آن شو  پآشویدند  )کهو / < ُثالُثهٔ ُراِبّعّههٖن
کووه: اگوور خوودا می گفته ( برخووی هم631/ 3 :0861)ـواملی# («" 66 فرمایوود او هرگوور ایمووان  انوود 

کرده نمووی انوود:  آورد# دیگوور ـووذاب او وجهووی نوودارد و بؿوود بووه شووؿر مؿووروف خیوواح تمسووا 
د" )ؼیو # دانسوت/  خووردِن مون حوق ز ازل می ِمی : 0866گور ِموی نخوورح ـلوم خودا جهول بوآ 
01 /6۵۵)

حتم  الآقآؽ ابآلهو  داده# او نیور بوه در نگاه این ـده# چآن خداونود خبور از ـوذاب قریو 
کووافر از دنیووا بوورود؛ در  یوور ایوون ظوورت# ایمووان ابآلهوو  بووه ب  خبووری خداونوود از آینووده  بایود 
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 انجامد"  می
چیری جر نداشتن تطوری درشوت دربوارۀ زبوان قورآن نگاه انتقادی# منشأ این شخنان را 

که ابآله  بر مال و اوالد فراوان خآد# بسویار مباهوات  دانسته داند" آنچه می نمی اند این بآده 
گوردن اح کورده و پیوامبر را هوم بسویار آزار مووی می گران داده و در  گردنبنود بسویار  بهووای   جمیول 

که این آیات مربوآع بوه آخورت اشوت" ازایون بآده# نه لیفی از خرما؛ بنابراین سنداشته رو بوا  اند 
تنها شووره از روح هنوری ویوژۀ خوآد# تهوی خآاهود شود# بلکوه مشوکات  نگاه  یرانتقوادی# نوه

کامی ب  ا شووره در شواخت انتقوادی خوآد بوا حفوظ  ادب  و  شماری به وجآد خآاهد آمد؛ ام 
شوان چنوین تؿوابیری نوه  نتهدید به جهنم# بار مفهآمی_ هنری خاظی خآاهود داشوت و بدی

اخبووار و وـووده بووه آینووده# بلکووه نووآـی تهدیوود و انووذار خآاهوود بووآد تووا  وورور ابآلهوو  را درهووم 
گرفتوه اشوت:  بشکند" قرآن با اینکه ابآله  را بوه آتوش جهونم ترشوانده# او را بوه ریشوخند نیور 

کنیوه می» کنیه برای اکراح اشت" ـرب افراد را با  کسی با  ؛ ولوی چوآن در شناشوند ناح بردن از 
کنیووه بهتور اشووت توا اکوراح او بووا تآـیود او بووه  کوردن از او بوا  اینجوا حورف از جهوونم اشوت# یوواد 

گورفتن اوشوت که خآد ایون# نوآـی هجوآ و بوه ریشوخند  )قموی «" جهنم# تجانز داشته باشد 
( ۵)مسوود/  <ِفههیِجیههِدُهاُحٖبههٔلِوههٖنُوُسههٓد>( جرجووانی دربووارۀ آیووۀ 136/ 01 :0863،مشووهدی

گرفتوی و رشون در »ه اشت: نآشت کوه بوه آن خوار بوه سشوت  رشنی از لیو  خرموا یؿنوی آن رشون 
کنند و این ابآلهو  و زنوش را  که هیرح چنان  گردن انداختی و آن را بر سشت بستی؛ کشندگان 

کووه ایشوان از خانودان شوورف و  گفوت توا وی و زنووش را بوه خشوم آورد#  از بهور تحقیور و مووذمت 
گردنبنود 611/ 1: 0106؛ ؼبرشی# 136/ 01: 0811 )جرجانی#«" تآانگری بآدند (؛ یؿنی قورآن 

کووه هیرح گران کورده  کووار خوآد از آن اشووتفاده  بهوای او را بوه همووان ریسومانی تشووبیه  کشوان در 
کرده اشت" بؿود از آنکوه پیوامبر بوا چنوان  ـنآان هیرح کنند و او را نیر به می کشی بیرگ مؿرفی 

ُکنشوی بوآدن قورآن چنوین اقتضوا میر برخورد ناشایستی از ابآله  روبه کوه پیوامبر  و شود#  کورد 
که هودفی جور هودایت موردح نداشوت# براشواس فرهنو  و زبوان ـورب# برخووردی  نیر# ازآنجا

کووه ابآلهوو  و زنوش می کننوود#  مناشو  نشووان دهود و سنبووۀ آنچوه را  تآانسووتند بوه آن مباهووات 
که از هر رو قرآن ابآله  را انسانی شکست برند؛ ازاین خیری دور اشت# مال و اـموال  خورده 
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کوورده  تر و زشووت او را بیهووآده# خووآد او را جهنمووی و همسوورش را هرچووه بوودترکی  تر تآظووی  
 اشت"

کووریم در ایون آیووات# بؿوود از  ۵1تووا  18آیوات  شوورۀ دخووان# نمآنووۀ بوارز هجووآ اشوت" قوورآن 
گرنوده دربوارۀ ابآجهول# در سایوان از او تطوویر  گوآار در حوال یوا انسوان تآانمنود و بیر»ـبوارات 

نُتاٖلُعِزیهّراٖلکهِریّن>گذارد:  را به نمایش می« ـذاب
ُ
( و چنوین نمایشوی 13)دخوان/  <ّذٖ ِؤٕنُ أ

آمیر# انسوان را بوا دنیووای  از شوگفتی مآاجووه  برانگیر اشووت و هموین نگواه تنوواق  بسویار شوؤال
 (811: 0833شازد" )نجفی#  می

کریم در آیات   کوبنوده# ولیود بون م یوره را موورد خػواب بوا ـبواشورۀ قلم  06تا  0قرآن  راتی 
گذاریم؛»دهد و شرانجاح با ـبارت  قرار می که بر خرؼآمش دا    <ُسُنِسهّهّهُعلهیالٖخٖرّطهوِم> زودا 
گوذارد؛ انسوانی بوا بینوی خوآک  آمیر و مضحا به نمایش می از او تطویری تناق ( 06)قلم/ 

کوه موداح در حووال نویش زدن بوه موورد )نجفووی#  ح و یوا پووزه مالیوودن اشوت")و یوا بینوی مگووز( 
0833 :63۵) 

 ه ل 
ٖوهِرا>

ُ
بهأتِوهٖنُبههٖیِنُیُدٖیهِهُوِوهٖنُخٖلِفهِهُیٖحُفّظوُنههّهِوهٖنأ اهَّلِلُلهّهّوُعٕقِ هّرواوههاهَّلُلِؤٕنُ هیّیُغٕیِ هّروههاِبُقهٖوٓمُحٕتُ ّیُغٕیِ ال

راُدا
ُ
ُوِؤذاأ ٖنّفِسِهٖن

ُ
ُلّهُوواُلّهٖنِوٖنّدوِنِهِوٖنوآلِبُقٖوٓمّسٖوسْاُفالهَّلّلِبأ  (00)رـد/   <ُوُرٕدُ

 دربارۀ این آیه شه نآؽ نگاه وجآد دارد:
ات# فرشتگان اشت" )کاشانی# ب 0 مکارح شویرازی و دیگوران# ؛31/ ۵ تا:  _  مراد از مؿقب 
 (166/ 00 : 0811ؼباؼبای #  ؛016/ 01 : 0810

ف ظاهرهوای فراوانوی نیازمنود اشوت؛ ازجملووه نقود: چنوین تفسویری بوه تآجیهوات و خووا
ِر » م 

 
انود  اشوت؛ یؿنوی آن حفیوه# نگاهبوان آن جماـوت« اهلِل مون اجول امور »مؿنوی   بوه«  اهلِل ِمن  ص

کردن خدا  تؿالی و یا  به ِر »واشػه امر  م 
 
« ِمون  »ترتی   این کوه بوه« مؾ امر اهلل»به مؿنی «  اهلِل ِمن  ص

از »شوخض اشوت# نوه « از پو  درآینودگان»# «مؿقبات»مچنین ظاهر از اشت" ه« با»مؿنی   به
وِه »و ایون مؿنوی# منووافی لفوظ « پوِ  یکودیگر درآینوودگان ی  د  ِن ی  ووی  اشوت" اشووکال دیگور بوور «  ِمون  ب 
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که هیچ احد  را ممکن نیست# حفظ از شوداید نازلوه از جانو   چنین تفسیری این اشت# 
کوه ایون آیوه چنانخدا# مگر به تأویات؛ موذکوره بنوابراین  کوه مشوهور  در احادیوث وارد شوده# 

 ( ۵36/ 6 : 0818# اشت# نازل نشده اشت" )شری  الهیجی
بات_  »6  (616/ 1 : 0813کنایه از حآاس انسان و  رایر اوشت" )م نیه# « مؿق 

کوورده_ از مفهوآح لفیووی آیوه بووه دور  نقود: چنوین تفسوویری_ چنان  کوه قائوول آن هوم اـتوراف 
کنوای  هوم# چنوین تفسویری را برنمیاشت و شاختار ز تابود" بوا انسوجاح آیوات نیور بوه  بوانی و 

گذشته از این در آیات قبل# واژه ای به ناح انسان وجآد ندارد تا  هیچ وجه هماهن  نیست" 
بتآان آن را مرجؾ قرار داد" آیات این شوره دربارۀ دـآت مشورکان بوه تآحیود# نبوآت و قیاموت 

کوه ایون آیوه بودون هویچ ارتبواع مفهوآمیتوآان سوذ اشت؛ حال چگآنوه می ای از مػوالبی  یرفت 
که هیچ هماهنگی  ها نیست"  ای میان آن شخن بگوید# 

که  میر راجوؾ بوه رشوآل اکورح  اشوت؛ یؿنوی او را نگهبانوان  _ ابن8 جری  بر آن اشت 
که و  را نگاه می  (3۵ /۵ تا:  دارند از شر  جنیان و از ؼآار  ش  و روز" )کاشانی# ب  باشد 

 براین نیازمند تأویل اشت" نقد : چنین تفسیری با ظاهر آیه هماهن  نیست؛ ـاوه
کوه موراد از1 کورده  بواٌت »  _ شؿید بن جبیر از ـبداهلل بن ـباس روایوت  ِ ق  وُه ُمؿ  سادشواهی «  ل 

کوه ارادۀ الهوی بوه که او را نگاهبانان باشند به ش  و روز# به تآهم آنکه او را از حآادثی    اشت 
گرفته باشد# نگواه تآاننود داشوت! بوا ایون نگواه#  وقآؽ آن بور ظواهر خوآد باشود و   «ِمون  »ها تؿلق 

ق به حفظ دارد و بدین وم باشود" )ابآالفتوآح رازی #  تؿل  ؛ 038/ 00 : 0113شوان موورد آیوت# تهک 
 (  ۵01/ 6 : 0111؛ زمخشری# 68/ ۵ : 0811؛ جرجانی# 3۵/ ۵ تا:  کاشانی# ب 

هوا نسوبت  های آن دربارۀ منکران رشالت و بیان اشوتهرای شورکرده 03تا  ۵ارزیاب : آیات 
بوه قوورآن و پیووامبر اشووت" لحوون ایوون آیوات# در مقابوول لجاجووت و تمسووخر آنووان لحوون تهدیوود 

خآاهود#  اشت" این شوره ابتدا با برشومردن آیوات یگوانگی و قودرت خداونود در ؼبیؿوت می
بووا بیووان اـوواح شووگفتی  ۵هم آورد" از آیووۀ مقودمات بوواور بووه تآحیوود# قیامووت و رشووالت را فورا

کنوود"  هوا# ایون آیووات رنو  و بوآی دیگوری پیودا می های نوامؿقآل آن پیوامبر  از درخآاشوت
ای" تؿجوو  از  زده شووده هوا شووگفت های آن ای پیووامبر اگور تووآ از درخآاشووت»گویوود:  ابتودا می
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کووه بووا شووگفتی می حوورف  آن کووه خوواک شوودیم# بووه هاشووت  راشووتی در  گوینوود: آیووا هنگووامی 
کووه « آفرینشوی توازه سدیودار خوآاهیم شود ! کورده  بؿوود درخآاشوت نامؿقآلشوان را چنوین بیوان 

ُئِ ُقٖبهُل>کنند:  جا  رحمت# ـذاب درخآاشت می ها از باب اشتهرا# به آن هٕیِ ِبالٕسُ َُ ُیٖسهُتٖعِجّلوُن
هوا در  ( یؿنوی آن6)رـود/  <ٖلُههّثالّتُوُقهٖدُخُلهٖتِوهٖنُقهٖبِلِهّنا>فرمایود:  و در ادامۀ آیه می <اٖلُحُسُنِ 

کوه از حوال اقوآاح قبول از خوآد بوا خبور بآدنود! ازایون رو  حالی از توآ چنوین درخآاشوتی داشوتند# 
کوه بور امت ـقوبت« شیهه»مراد از  گذشوته نوازل شوده و آن هوای  اشوت  هوا را منقورر و  هوا  
بوا نقوِل قوآل دیگوری ( قورآن 113/ 00 : 0811)ؼباؼبوای # .المثل دیگران شاخته اشوت  رب
که می از آن هِه...>گفتند:  ها  ٕبِ ٖنهِزُلُعُلٖیهِهآُیهٔ ِوهٖنُر

ّ
أ ُکُفّرواُلهٖوال ِذیُن

ُ
خآاهود  ( می1)رـود/  <ُوُیّقوّلإل

که آن # مؿجراتوی  یور از قورآن؛  «آیوه»کردنود؛ چوه اینکوه مقطوآد از  هوا قورآن را تحقیور می بگوید 
( سوووز اشوووارات و 10۵  /00 : 0811اؼبوووای # نییووور مؿجووورات مآشوووی و ـیسوووی اشوووت" )ؼب

وه  خػابات این آیات ـاح نیست و قرآن# تنها در مقواح نقول و نقود باورهوای پوآو مشورکان مک 
ن  »را « له»تآان مرجؾ  میر  رو نمی اشت! ازاین اٖلُقهٖوُلُوُوهٖنُجُههُرِبهِه>در « م  ُسهٕرُ

ُ
( 01)رـود/  <ُوٖنأ

که مرجؾ  میر  های  در ایون آیوه انسوان« مون»باشود# مقطوآد از « مون« »لوه»دانست و برفرر 
که ؼورف موورد خػواب در ایون  06ویژه آیۀ  کافرند# نه انسان! به قرینۀ خوب  بر این مدـاشت 

کافران هستند؛ چراکه می ٖنّفِسهِهٖنُنٖفعهْاُو>فرماید:  آیات  
ُ
ُیٖهِلّکهوُنِْل ٖوِلیهاُسال

ُ
ُخٖذّتٖنِوهٖنّدوِنهِهأ ُفإتُ

ُ
ّقٖلأ

 اال ُکنشوی بوآدن قورآن# هدایت (" با ایون نگواه و بوا تآجوه بوه06)رـد/  <ُضٕرْ موداری  گفتواری و 
کسووانی روبووهقوورآن# و همچنووین پیآنوود و انسووجاح آیووات#  کووه در مقوواح  در ایوون آیووات بووا  روییم 

شووان مؿنووی آیووه چنووین اشووت:  تؿوری  و تووآهین بووه قوورآن و باورهووای اشووامی هسووتند؛ بدین
کوه او را از بوا و ـقواب الهوی نگوه می اشوت از سزهای   برای او ساشبان» ایون «" دارنود وپویش 

کوه از رشوآل خودا  ـوذاب الهوی را ؼلو   آیه با بیانی هرل کسوانی اشوت  آمیر در مقاح نقود 
هوا را بوه  جای قرآن مؿجرۀ دیگری بیاور! قرآن با این بیوان# آراموش آن گفتند به کردند و می می

گوی  آن گرفته اشت؛  کورده بآدنود# میها چ شخره  سنداشوند  آن اؼراف خوآد را ُپور از نگهبوان 
گفتوه اشوت: ایون  می تآانند با این شربازان در مقابل خودا هوم بایسوتند! قورآن بوا تؿبیوری هورل 

کورد ! قوورآن بؿوود از ایوون بیووان هرل گآنووه_  نگهبانوان# شووما را از ـووذاب الهووی حفووظ خآاهنوود 
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کووه یکووی از مهم کارکردهووای ادبیووات  ازآنجا کاشووتن از خشووکی و خسووتگی توورین  انتقووادی# 
ای را  خداونوود بوورای هووویچ قووآمی# هوویچ دگرگوووآنی»گویوود:  مػالوو  بلنوود ـلمووی اشوووت_ می

کننود  نمی سذیرد مگر بؿد از آنکوه آن قوآح# خوآد مقودمات آن دگرگوآنی را در دروِن خوآد فوراهم 
دهوود و هوویچ شوورور و مهتووری هووم  هووا می کووه در ایوون ظووورت خداونوود حکووم بووه نووابآدی آن

بووا ایوون نگوواه# پیآنوود ظوودر و ذیوول آیووه هووم روشوون «" تآانوود مووانؾ تحقووق اواموور الهووی شووآد نمی
گموان آن می کوه بوه  تآاننود موانؾ اجورای  هوا# نگهبانوان می شآد: ظدر آیه بیان این نکته اشت 

کوه خداونود به اوامور الهوی شوآند و ذیول آیوه می شوب  باورهوا و اـموال قوآمی#  گویود: هنگوامی 
ادۀ شآئی داشوته باشود# هویچ چیور موانؾ اجورای ارادۀ او نخآاهود شود و جور ها ار نسبت به آن

 خدا شرپرشتی نخآاهند داشت!

 رستگاری یعنی پول 
گوورارش روحیووۀ برخووی از مسوومانان# حکایووت  18و  16ی  ها قوورآن در آیووه شووورۀ نسووا بووا 

گذاشته اشت: هرل گروه به نمایش   آمیری از این 
ک» کوه مطویبتی بوه شوما برشود  کننود" همین سا می ردن سابهو بدانید که بؿضی از شما در کآو 

کارزار حا ر نبآدح" می که با آنان در میدان  کرد   «گویند: خدا چه رحمی به من 
گر به شما فضلی از خودا برشود# هور آینوه می» گویوا میوان شوما و میوان او  گوینود: _ چنان و ا کوه 

 «شدح# رشتگاری بیرگ" یها بآدح تا رشتگار م کاش من هم با آن دوشتی نبآده _ ای

کووه مجاهودان از میودان جنوو  بازمی قورآن در ایون دو آیووه می گردنود و یووا  گویود: هنگوامی 
گووروه می که شکسووت و یووا شووهادتی نطووی   رشوود# درظووورتی اخبووار میوودان جنوو  بووه ایوون 
کوه هموراه  مجاهدان شده باشد# با خآشحالی می گویند خداوند چه نؿمت بیرگی به ما داد 

کووه  های دل م تووا شوواهد چنووان ظووحنههووا نبووآدی آن خراشووی باشوویم؛ ولووی اگوور بوواخبر شووآند 
کووه هوویچ  انوود؛ ماننوود افووراد بیگانووه یافته اند و بووه  نووائمی دشووت  مجاهوودان پیووروز شووده ای 

کواش موا هوم بوا  گوینود: ای ها و مؤمنان نیست# از روی تأش  و حسرت می ارتباؼی میان آن
خآاهد پورده از شوػ   شد! قرآن به این ؼریق می مجاهدان بآدیم و شهم بیرگی نطی  ما می

ی اشت"  درک آنان که اگر آنان در میان شما هستند# تنها برای منافؾ ماد   بردارد 
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گووروه یؿنووی از  نووائم جنگووی بووه  ی ایوون  کوورده « فوووز: رشووتگاری»قورآن از آرزوی موواد  تؿبیوور 
کورده# خ دقوت   آاشوته اشوت بوهاشوت" اینکوه قورآن بوا زبوانی دینوی و مؿنوآی از آرزویشوان یواد 

که به مح  اینکه می کند  شنآند چوه موالی از دشتشوان  حاالت روحی این افراد را حکایت 
کوواش مووا هووم بووا آن رفتووه اشووت# می رشوویدیم" چووه  هووا بووآدیم تووا بووه رشووتگاری می گوینوود: ای 

گوی  آنوان جهواد را تنهوا بوه دشوت آوردن  نوائم جنگوی  رشتگاری بیرگی را از دشت دادیم! 
 د"دانن می

 گیری نتیجه
خآاهود" آنچوه در ایون مجوال  های انتقوادی# مجوال دیگوری می پورداختن بوه دیگور شوبا

کوارای  چنووین ادبیوواتی در تفسویر دقیووق آیووات و  کووه  بودان اشوواره شود# تنهووا در ایوون حود بووآد 
تر از همه# نشان دادن زبان مشوترک ایون  همچنین زبان پویا و زندۀ قرآن نشان داده شآد" مهم

کوان آن نگریسوته شوآد" ب آیات بآد  تردیود چنوین نگواهی  توا بوه چنوین ادبیواتی در شواختار 
هنوز در ابتدای راه اشت و بر شر راه آن# مشکات فراوانی؛ ازجملوه ذو وجوآه بوآدن قورآن و بوه 

گآن اشت" آیا می ها و نگاه تؿبیری قابلیت قرآن نسبت به برداشت گآنا تآان به یا آیوه  های 
مله با نگاه انتقادی نگریست یا برخی از آیات# تنها با نگاه انتقادی قابل از چند زاویه و ازج

کنووای   تفسوویرند  ب  تردیوود زبووان ررف و چندالیووۀ قوورآن و همچنووین اشووتفادۀ قوورآن از زبووان 
ویژه آنکوه  ـنآان تهدیود مػورح باشود؛ بوه ـنآان فرظوت و هوم بوه تآاند در این مسویر# هوم بوه می

خووورد بوا چنوین زبووانی# بورای موا ذهنیووت انتراـوی خاظوی بووه شونت تفسویری هرارشواله در بر
گذشته از این# شنت یادشده باـوث می گذر از آن بسیار مشکل اشت"  که  شوآد  وجآد آورده 

کوه بوه  واژگووان قورآن در شواخت توواریخی آن نگریسوته شووآد# نوه در بافوت واقؿووی ـطور نوویول" 
گردآوری این زبان تحت ـنآانی جامؾ# ب  درـین ـث دیودن و تآجوه بیشوتر بوه شا با حال 

 چنین مسائلی خآاهد شد"
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  "0161# دارالفکر# بیروت# اساس البالغةـمر#   زمخشری# محمآد بن .21
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مووور#  .22 یااالزمخشوووری# محموووآد بووونـ  بوووو # الکشااااف عاااان حقااااجق غاااواوا التن  # دار الکتووواب الؿر
  "0111بیروت# 

تیووووق بوووون محموووود#   .23 لیتفساااایر سااااورآبادیشووووورآبادی# ابوووووبکرـ  کبوووور شووووؿیدی  # تطووووحی ـ  ا
 ش"0830شیرجانی# فرهن  نشر نآ# تهران# 

لوی#  شوری  الهیجوی# محمود بو .24 الودین حسووینی  # تطوحی  جالتفسایر شاری  الهیجاینـ 
  ش"  0818ارمآی و محمدابراهیم آیتی# دفتر نشر داد# تهران# 

ترجمه محمدباقر مآشآی همدانی# ، تفسیر الهیزان ترجهۀؼباؼبای # شید محمدحسین#   .25
 ش"0811دفتر انتشارات اشامی# قم# 

گرجوی# دانشووگاه # جواواع الجااوع #  0106ؼبرشوی# فضول بون حسون#  .26 تطوحی  ابآالقاشوم 
  "0106تهران# تهران# 

# ناظوور خسووورو# تهوووران# وجهااع البیاااان فااای تفساایر القااارآن #  0106ؼبرشووی# فضووول بوون حسووون#  .27
 ش"0816

# دار المؿرفوووه# بیووووروت# جااااوع البیاااان فاااای تفسااایر القاااارآنؼبوووری# ابوووآجؿفر محموووود بووون جریوووور#  .28
0106"  

بوو # بیوووروت# لقاارآنالتبیااان فاای تفساایر ا#  ؼآشووی# محموود بوون حسوون  .29 # دار احیوواء التووراث الؿر
 "تا ب 

بدالحسین#  .30  ش"0863# اشاح# تهران# ا یب البیان فی تفسیر القرآنؼی #ـ 
کتابتفسیر عاولیـاملی# ابراهیم#   .31  ش"0861فروشی ظدو # تهران#  # 
لووووی؟ع؟#   .32 وحهاااااد الحساااان باااان علااااای  التفساااایر الهنساااااوب ؤلاااای اإلوااااام ابیـسووووکری# حسوووون بووووونـ 

  "0113# قم# مدرشر اإلماح المهدی؟جع؟# قم# العسکری؟مهع؟
  "0101# نشر هجرت# قم# كتاب العینفراهید # خلیل بن احمد#  .33
کاشوانی# محموود بون شاه .34 فروشوی اشووامیه#  کتابالصاافی فاای تفسایر القاارآن، مرتضووی#  فوی  

 ش"0866تهران# 
د#  .35 ی    "016۵# دار الشرو # بیروت# فی ظالل القرآنقػ # ش 
# تطوحی  حسووین تفسایر كناز الادقاجق و بحار الغراجابد بون محمدر وا# قموی مشوهدی# محمو .36

  " 0863درگاهی# وزارت ارشاد اشامی# تهران# 
 تا" # دار الحدیث قم# قم# ب أصول الکافیکلینی# محمد بن یؿقآب#  .37
کتابونهج الصادقین فی ؤلزام الهخالفیناهلل بن شکراهلل#  کاشانی# فت  .38 فروشی اشامیه# تهران#  # 

 ا"ت ب 
# پژوهشی دربارۀ  ناز در شاریعع و اخاال های اشامی ظداوشیما#  گروه مؿارف مرکر پژوهش .39

کتاب# قم#  دتقی جؿفری[# بآشتان  مه محم  ا   ش"0830]بخش دوح# مطاحبه باـ 
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کوووریم»فر#  مروتووی# شوووهراب# و قووودرت ذوالفقووواری .40 دوفصااالناوه تحقیقاااات قااارآن و ، «ؼنووور در قوورآن 
 ش"0836# 6# شال دهم# شمارۀ حدیث

 تا" # دهلی# ب صحیح وسلنبآ الحسین مسلم بن الحجا  بن مسلم القشیری# امسلم#  .41
کتاب# قم# تفسیر كاش م نیه# محمدجآاد#  .42  ش"0813# ترجمۀ مآشی دانش# بآشتان 
 ش"0810# دار الکت  اإلشامیر# قم# تفسیر نهونهمکارح شیراز # ناظر و دیگران#  .43
لیعاادة االبااارار كشاا  االسااارار ومیبوود # احمووود بوون محمووود#  .44 اظوو ر حکموووت#  # بووه اهتمووواحـ 

 ش"0810امیرکبیر# تهران# 
بووودالرئآف#  .45 ونزلاااۀ اثاااری ادبااایه رویکردهاااای زباااانی_  وطالعاااۀ قاارآن بهمیوور# مستنطووور و حسوووینـ 

گردآورنده و مترجم ابآالفضل حری# نیلآفر# تهران# شناختی سبک  ش"#0836 
محمدحسووون محمووودی میفوووور#  # ترجموووهادبیاااات قااارآن )وجهوعااااه وقااااالت( میووور# مستنطووور#  .46

 ش"0831دانشگاه ادیان و مذاه # قم# 
لی#  نجفی ظحنه .47  # شال سانردهم# شمارۀ یکم"بیناتای#ـ 
لی#  .48  ش"0833# ؼه# تهران#  نز وقدسه ادبیات انتقادی _ هنری قرآننجفی#ـ 

د محمد مرتضوی#  .49 بید # السی  # دراشوته و تحقیوق تااح العاروس وان جاواهر القااووسواشػی ز
  "0101# دار الفکر# بیروت# ـلی شبری

 

 


