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   كريم عربيت زبان قرآن ونقد اشكاالت  ادعايي بررسي
  �سيد محمد علي ايازي

  چكيده

ايـن  .  اسـت  هاي مربوط به قرآن     از پرسش  براي آن يكي     انتخاب زبان عربي و همتاطلبي    

 بـا آن  .اند   كتاب درافكنده  درباره عربيت اين  ها    برخي سايت  كه   پردازد   مي مقاله به شبهاتي  

 چـرا بـه جـاي       براي آن گزيده شده و     زبان عربي    چرا  شده،  ادعا رسالت دين جهاني   كه

ـ  براي عده بيشتري از مردم جهـان فهم تا انتخاب نشد ديگرعربي زبان    آيـا  ؟ باشـد دنيي

غير منطقي نيست كه خدا كتابي به زبان عربي نـازل كنـد و از ديگـران بخواهـد بـه آن                      

 چگونـه   ؟شود  ني نمي  آيا با آمدن زبان عربي مسير كشف اعجاز قرآن طوال          ؟ايمان آورند 

  . و شبهاتي ديگر؟با زباني محدود ممكن است به آن، همگاني شدن و تصديق

در پاسخ به اين شبهه در مقاله توضيح داده شده كه زبان عربي مانع شناخت مـردم                 

از محتواي اين كتاب نيست و همه وجه اعجاز قـرآن، عربيـت زبـان نيـست، محتـوا و                    

  .هاي اين كتاب است پيام

 زبان قرآن، زبان عربي، اعجاز قرآن، جهاني بودن قرآن، همگاني بودن            :ها  واژهكليد  

  .كتاب

  

                                                            
 . استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات�
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  مقدمه

زبـان انـسان، بـراى      . اسـت  هاى جدى انسان معاصر      از پرسش  ،هاى آن   زبان و چگونگى  
اى  ه آفريده شده كه با نظام ارتباطى هيچ موجود و پديد          هاها و مقصود    انتقال مفاهيم، پيام  

گويـد و از زبـان اسـتفاده          هر انسانى كه سـخن مـى      .  نيست  شدني مقايسهدر غير انسان    
دهـد و عـالوه بـر          انتقـال مـى    خود فرهنگى را به مخاطب      يكند، همراه با معنا، نظام      مى

هـاى ديگـرى از       ها، به عمـد يـا غيـر عمـد، نـشانه            انتقال مستقيم پيام خود توسط واژه     
زبـان   به همين دليـل      .سازد  ها فراهم مى    كند و فضا را براى برداشت       اطالعات را بيان مى   

هـا    اى به نام فلسفه زبان در ميان فلسفه          امروز فلسفه  .داردپيچيدگى و گستردگى خاصى     
  . مي پردازده چند و چون اين زبان ب  كهشكل گرفته

دهد، اما چون از خصوصيت جابجايى و انعطـاف           اى را انتقال مى     زبان مفاهيم ساده  
اى را    تواند مفـاهيم فزاينـده      ظام فرهنگى گوينده برخوردار است، مى     در تعبير و اتكا بر ن     

انتقال دهد و به دشوارى و پيچيدگى كالم بيفزايد، زمينه تفسيرهاى گوناگونى را فـراهم               
هـاى    له زبـان بـراى كتـاب      ئ مس ،به همين دليل   .هايى را ايجاد كند     سازد و حتى دشوارى   
ـ   ي كـه تمـدن     كـريم  آسمانى به ويژه قـرآن      ويـژه و    يه دنبـال خـود آورده، جايگـاه        را ب

هـا اشـاره       اشكال نمونه به مواردى از آن    براي  . پديد مي آورد  هايى را     ها و اشكال    پرسش
  . استهاي اينترنتي آمده  سايت از كه در برخيگردد

  هاى آن زبان عربى و محدوديت

 »ومـا ارسـلنا مـن رسـول الّـا بلـسان قومـه             « ناظر به آيه شـريفه      ) الف
 آيـه چهـارم     ه اسـت؟ بنـابر     شـد  نازل عربى   زبانچرا قرآن به    : اند پرسيده

امكان نداشـته كـه خداونـد پيـامبرى را بـه              عقل سوره ابراهيم و به حكم    
زباني ديگر براى قومى عربى بفرستد؛ زيرا در اين صورت مـردم سـخنان              

  .توانسته با آنان ارتباط مؤثرى برقرار كند دند و او نيز نمىيفهم او را نمى
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ما هيچ پيامبرى را جز بـه       : فرمايد  ميقرآن در اين سوره درباره فرستادن پيامبران         .1
خواهد در ميان مـردمش سـخن بگويـد، بـا              ميان پيامبرى كه مى    .زبان قومش نفرستاديم  

 را بـراى    مي تواند كتاب   پيامبر   ،تفاوت است  كتابى كه ممكن است به زبان ديگرى باشد       
اسـرائيل    كـه دربـاره برخـى از پيـامبران بنـى           چنـان  ،د ترجمه و شرح ده     و خواندبمردم  
از . نـد ا هخوانـد   كه تورات به زبان عبرى را براى مـردم بـه زبـان آرامـى مـى                هافتاد اتفاق

. باشـد متفـاوت  توانـد    تطابق زبان پيامبر با مردم، با تطابق كتاب با زبان مردم مى   ،رو اين
پيامبران با مـردم اسـت و آيـه جنبـه           گو و ارتباط     و چه در اين سوره بيان شده، گفت        آن

  .سازد گو و ضرورت ارتباط را مطرح مى وگفت

 به اين معنـا كـه       ؛ الزاماً به معناى لغت قوم نيست      اين آيه،  منظور از زبان قوم در       .2
 اگر  ،، پيامبر آنان بايد به زبان عبرى سخن بگويد         سخن مي رانند   اگر مردم به زبان عبرى    

 اگر عرب هستند، به زبـان        و يامبر به زبان آرامى سخن بگويد     مردم آرامى زبان هستند، پ    
سانى زبـان     تفهيم و تفاهم از طريق هم      ،ترين نكته تبليغ     زيرا بديهى  ؛عربى سخن بگويد  

 اگر مخاطبان،   و است،    آنان  استفاده از زبان مردم، يعنى رعايت سطح و افق فكرى          .است
، پيامبر براى تبيين دقيق      هستند اص فرهنگى و تاريخى خ    ،مردمى در موقعيت جغرافيايى   

كنـد، در سـطح و افقـى خـاص            كه از زبان آن مردم استفاده مـى       مفاد كالم، افزون بر اين    
 اي بـه گونـه   را   مفاهيم و معانى كالم      پيامبر،.  باشد فهميدنيگويد كه براى آنان       سخن مى 

تجربيـات   ات و  معلومـ  وگـردد    راحتى برقـرار    شنوندگان به  با كه زمينه ارتباط     گزيند مي
  : فرمايدشاهد براين معنا روايات فراوانى است از پيامبر كه مى. سازگار باشدمردم با آن 

، 1401: كلينـي (: نحن معاشر االنبياء اُمرنا ان نكلّم النـاس علـى قـدر عقـولهم             

1/23(  
به ما جمعيت پيامبران فرمان داده شده كه با مردم به اندازه دركشان سخن              

  .بگوييم

 همـين احتمـال را       كـه  كنـد    كه نقل مى    را  تعبيرهاى ديگرى  بحاراالنوار  ر  مجلسى د 
او  )83 /4،  1403 :مجلسي(. مخاطب پيامبران هستند  خود  به اندازه فهم      مردم ؛كند  تأييد مى 
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 )296/ 54 :همـان (. دهد ايشان مورد خطاب قرار مى) فهم(مردم  اهل زبان خود را با زبان       
  : آمده استدر روايتي 

   )20، ح236/ 76: همان( ؛ اهللا ليخاطب خلقه بما اليعقلونما كان
تواننـد دريابنـد،   هاى خودش را به چيـزى كـه نمـى          خداوند هرگز آفريده  

  .كند مىدهد و آنها را بيان نمىنخطاب قرار 

كننـد؛   مي، ارائه   »و ما أَرسلْنا مِنْ رسول إِالّ بِلِسانِ قَومِهِ       « تفسير ديگرى از    ،  بنابراين
 و از    توجـه مـي نماينـد       و به شرايط تخاطـب      را درنظر دارند   مردمسطح فاهمه   امبران  پي

  .بهره مي گيرندم با فهم مخاطبان ئمفاهيم، واژگان و سطح گفتار مألوف ومفهوم و متال

پيامبرى آلمانى براى قـومى عـرب       گفت كه فرستادن     نمىتوان   عقلىحكم  بنابر  . 3
اگـر يـك آلمـانى       ازاين رو،  . فهميدن است  ،ت دارد ضرور آنچه عقالً . ناممكن باشد زبان  

، غـرض   نمايـد  يا كـسى كـالم او را ترجمـه            و مىتواند به خوبى عربى هم صحبت كند      
 يعنـى   ؛غرض و لغويـت اسـت       چون دليل ممانعت عقال، وجود نقض      مي شود؛ حاصل  

ه اگر مردم سخنان پيامبر را نفهمند ب       كه   اما عقال مىگويند    تناقض نيست،   و محال نيست 
فهميـدني   كه بـراى آنـان       سخن بگويد سطحى   اين دليل كه زبان او متفاوت است، يا در        

 او را ترجمـه كنـد و او بـه           سخناناما اگر كسى    . ، نقض غرض و كار او لغو است       نباشد
فهمنـد، تبليـغ     ب  بـه صـورت اجمـالى،      آن را عـامى و عـالم        كه سخن مي گويد  ى  ا گونه

الزم نيـست  ، هاى كشورى به كشور ديگـر       پيام  ارسال  براي كه   چنان ؛صورت گرفته است  
كنـد و پيـام مـنعكس         اگر مترجمى اين نقش را ايفا      ؛كه نماينده كشور زبان آنها را بداند      

هاى دينى مترجم     در همه كشورها از كتاب    نيز   امروز   مي شود؟ شود، ارتباط مؤثر برقرار     
  . ارتباط برقرار مىگردد اين وكنند استفاده مى

ن آيه محدوديت قلمرو پيامبران نيست، بلكه بر تناسب زبان مخاطب با            ايمعناي   .4
 گـستره   ، همسان بـا   )ص(زبان بيشتر پيامبران پيش از حضرت محمد      .  تأكيد دارد  گوينده

زبانان بوده    در ميان هم   شانهرچند سرآغاز دعوت  تابيده است،    نميبررا   آنها    نبوده و  تبليغ
مروز نزديك به سه ميليارد پيرو دارد، به زبـان           كه ا  )ع( حضرت مسيح  براي نمونه، . است
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اما امـروزه پيـروان     . گفته و وحى خود را با همين زبان ابالغ كرده است           ميآرامى سخن   
هـاى    زبـان   بـه   را عهـد جديـد   او زبان غيرآرامى دارند، بلكه زبـان آرامـى مهجورشـده و           

كـه  ايـن توجه   جالب   . و ارتباط ميان كتاب و مردم برقرار است        اند   كرده گوناگون ترجمه 
، 268،  264،  261 ،1380 :محمـديان (. اند  نداشتهاصل زبان واحدى      در عهد جديد  و   اناجيل

  )278و 270
واگر آن را بر برخي از غيـر عـرب زبانـان            (198 اما آن چه در سوره شعرا، آيه         .5 

ن معنا   بيان شده، به اي    )م وآن را برايشان مي خواند،به آن ايمان مي آوردند         ينازل مي كرد  
ايـن آيـه    . نيست كه اگـر قـرآن بـه زبـان ديگـرى نـازل مىـشد، بـرخالف عقـل بـود                     

شـد، ايمـان      براى مخاطبان عرب اگر قـرآن بـه زبـان غيرعربـى نـازل مـى               فرمايدكه   مى
 برخـي  امـروز در  .مـي ورزيدنـد   تعـصب   وكردند  يعنى آنان استنكاف مى  ؛آوردند نمى
  مىداننـد  هـا ن زبان خود را برترين زبا     ؛كنند پافشارى مى  بسيارزبان خود   درباره  ها    ملت

ودر  مىكننـد     بـا او    هرگاه كسى به زبان آنان سخن بگويد، احساس نزديكى بيـشترى           و
 مخاطبـان پيـامبر كـه در         برخـي  .نماينـد   مـى  اي بـا او    برخورد غريبانـه   غير اين صورت  

 چنـين  ،دانـستند  عربـى مـى    اشـعار  زبان وكردند وتمام فخر خود را ىمجاهليت زندگى   
ـ    در يهر زبانى است و مانند     از تر  ، گويى زبان عربى فراخ    نداى داشت   روحيه ، داردجهان ن

از ايــن رو، ايــن آيــه از روحيــه و شــرايط مخاطبــان خبــر مىدهــد كــه اگــر خداونــد 
 اطرافيان و مخاطبان او كه بايد  اسـالم    بيان كند،  هر زبانى    بهمىخواست مطالب خود را     

  .كردند  ميابا بگسترانند،نيز به مناطق ديگر را 

مخاطبـان آن زمـان     اگر بـراي    . سوره فصلت نيز مؤيد همين تفسير است       44آيه  . 6
 چرا آيات آن به روشنى بيـان         كه گفتند ويژگى كتابى به جز زبان عربى نازل مىشد، مى        

هـاى ديگـر    ، در حالى كه ملت     شده است   كتابى عجمى براى امتى عربى فرستاده       و نشده
سـى زبانـان چنـين نگفتنـد و از ايـن كتـاب اسـتقبال كردنـد و بـسيارى از                    از جمله فار  
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.ندا هپژوهان، مفسران و اديبان، ايرانى بود قرآن
1   

زبـان اعتـراض     مردم عرب   بسا ،بر طبق اين آيه و نه به حكم عقل و وجدان بشرى           
 نمي شـد   و ترجمهديگري بود اگر به زبان   هرچند.داشتندن ي حق چنين كه البته مىكردند

 چرا آيـات آن بـراى        كه ، حق داشتند اعتراض كنند و بگويند      داد   نمي و كسى آن را شرح    
 كه امروز جمعيتى در حدود صـد ميليـون نفـر را              نيز مسلمانان چين . ما بيان نشده است   

داننـد  قـرآن را مىخواننـد و از ترجمـه آن اسـتفاده                 زبان عربـى را نمـى     بيشتر   دارند و 
كـه مـسيحيان    چرا آيات قرآن به زبان چينى نيامده، چنان        اعتراض نمىكنند كه     ؛مىكنند

كنند كه چرا مطالب نازل شده بر عيـسى بـه زبـان چينـى نـازل                  چينى هم اعتراض نمى   
ديگـر  كـه دربـاره      چنـان  نيز گفته مي شود؛   هاى ديگر     له درباره زبان  ئاين مس . نشده است 

 جهـان را تـشكيل      جمعيتر  هاى مقدس اكث  كتاب  صادق است و   نيزهاى آسمانى    كتاب
  .خود آن مردم نيستدهند و هيچ كدام از به زبان  مى

  جهانى نبودن رسالت پيامبر

اند كه بنابر آيه هفتم سوره شورى، پيـامبر فقـط بـراى هـدايت                گفته) ب
اعراب مبعوث شده و قرآن نيز فقط براى راهنمـايى و انـذار قـوم عـرب                 

 ثابت مىكند كه اسـالم      نازل گرديده است و اين آيه همراه با آيات ديگر         
  . باشدتواند دينى جهانى نمى

ك قُرْآنـاً عرَبِيـا لِتُنْـذِر أُم الْقُـرى و مـنْ حولَهـا                    « آيـه   بنابر   نـا إِلَيـيحأَو كَـذلِك و« 
 .د مردم مكه و پيرامون آن هـشدار دهـ          به  تا شده قرآن به زبان عربى وحى       )42/7شـورى (

اى بودن قرآن نيست و اسالم دين جهـانى و   تأييد بر منطقهاين آيه از چند جهت دليل و  
  :قرآن كتاب جهانى است

اگـر پيـامبر    . نيـست ) ص(وليت حضرت محمـد   ئاين آيه در مقام بيان حصر مس      . 1

                                                            
 .1363: قيس آل قيس: ك.در اين باره ر. 1
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.  ديگـر منـاطق نيـست     براي منذر مردم مكه و اطراف آن است، به معناى نفى منذر بودن           
 ايـن فـرد     فت كـه  گتوان   نمياگر  .  نمىكند » نفى ما عدا   ءاثبات شى «،  قاعده منطقى بنابر  

از آن جهت كه قرآن بـه زبـان         .  است، فرستاده به جايى ديگر نيست      يفرستاده به كشور  
  .عربى است، درمرحله نخست منذر همان منطقه است

گاه آنان و اطراف     محدوديتِ رسالت پيامبر، شهر مكه، اُم القُراىِ مسلمانان و قبله          .2
هـا و   اى معـين نـدارد كـه تنهـا شـامل قـرا و باديـه                  مكه، محدوده  اما اطراف . آنان است 

اطـراف  جا    هم آن ، باز   رفتگاه كه پيامبر به مدينه      آن. شهرهايى چون طائف و جده شود     
القـرى   مكه است و از مدينه به بعد تا تبوك، خيبر، ايران، شام و يمـن، همـه حـوالىِ ام                   

  .است

  با نگاه  ناظر باشد  فرض به محدوده معينى   اين سوره در مكه نازل شده و اگر بر          . 3
انـد در مكـه مـستقر شـوند و            به شرايط آغازين مسلمانان بوده كه به زحمت مىتوانسته        

مهاجرت و كوچ اجبارى به حبشه، مدينه و برخـى جاهـاى            از  اند و ناچار      امنيت نداشته 
  نيـز   ديگـر را   منـاطق براي  وليت انذار   ئ ضرورتى نداشته كه مس    ،اند، از اين رو    بودهديگر  

  .يادآور شود

كند و اين آيات هـم        آيات ديگرى رسالت جهانى پيامبر را يادآورى مى       در   قرآن   .4
  .اند ههاى مكى و شايد پيش از اين سوره نازل شد در سوره

  )107/انبياء( ؛»و ما أَرسلْناك إِالّ رحمةً لِلْعالَمِينَ«  
  .براى جهانيان باشىكه  رحمت   و ما تو را نفرستاديم مگر اين

و مــا أَرســلْناك إِالّ كَافَّــةً لِلنّــاسِ بــشِيراً و نَــذِيراً و لكِــنَّ أَكْثَــرَ النّــاسِ «  
  ) 28/سبأ( »اليعلَمونَ

گر و هشداردهنده براى تمام مردم نفرستاديم، اگـر           و ما تو را جز بشارت     
  .چه بيشتر مردم نمىدانند

 و پيش از    ند بر مسؤليت جهانى پيامبر داللت دار       كه برخى آيات   توجه اين و جالب   
  .اند سوره شورى نازل شده
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  )52/قلم( »وما هم اِلّا ذكر للعالمين« 
  . و نيست او مگر يادآور جهانيان

 » كُمولُ اللّهِ إِلَيسإِنِّي ر ا النّاسهمِيعاً قُلْ يا أَي158/اعراف(»ج (  
  . تمام شما هستمبگو اى مردم، من پيامبر خدا به سوى

  )1/فرقان(»بارك الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ على عبدِهِ لِيكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراًتَ«
 بزرگ و مبارك است كسى كه بر بنده خود فرقان را نازل كـرد تـا بـراى                  

  .اى باشد جهانيان هشدار دهنده

هـاى    آن را در سوره   و آيات ديگرى كه به صراحت جهانى بودن رسالت پيامبر و قر           
 بر محدوديت داللت نـدارد       نيز  آيه سوره شورى   بنابراين آيات، حتي  . آورند ميمكى ياد   
  آن، پيرامون مكـه بـه معنـاى مـصطلح نيـست و غـرض از بيـان                » و منْ حولَها  «و معناى   

  .محوريت يافتن مكه به عنوان اُم القُراىِ مسلمانان است

 شد، ضرورت مطابقت زبان پيامبر با مردم مـورد          همان طورى كه در آغاز اشاره     . 5
 بناى عقالست و عقـال از آن جهـت تطـابق زبـان را الزم                ؛ب، به دليل عقلى نيست    اخط

مىدانند كه نقض غرض و لغو مىشود، اما اگر در جـايى نقـض غـرض و لغـو نـشد،                     
ل بنابراين، موضوع حكم عقال در جايى است كه مفاهمه حاصـ      . چنين بنايى وجود ندارد   

اى مفاهمه و انتقال معـانى و پيـام           نگردد، اما اگر با ترجمه قرآن و تفسير و آموزش عده          
 ،ينـى كـرده   ب ، نقض غرض برطرف مىشود و همان گونـه كـه قـرآن پـيش              گرددحاصل  
ــته ــالم  دس ــاف ع ــراف و اكن ــسلمانان از اط ــوزش،اى از م ــه آم ــم    ب ــى و فه ــاى قرآن ه

اكنـون  كه هـم   چنان )122/توبه( .دهند  انتقال مي   مسلمانان به ساير آن را    و   پردازند مي دين
افرادى از كشورهاى مختلف، زبان عربى را ياد مىگيرند و مقـدمات علـوم اسـالمى را                 

   .مىĤموزند تا بتوانند قرآن را بفهمند و به ديگران انتقال دهند
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  تناقض ميان ادعاى جهانى بودن با انتخاب زبان عربى

تواننـد   عربى است و اكثر مردم جهان نمي      مانيفست مسلمانان به زبان     ) ج
اند  گذشته از اين، حتى خود اعراب نيز در فهم قرآن درمانده          .آن را بفهمند  

اند و از اين رو، آيه اول سوره فرقان، نه تنهـا             ها فرقه تقسيم شده    و به ده  
خود مشكل عقلى پيدا مىكند، بلكه در تناقضى آشـكار بـا آيـات ديگـر                

  .ظاهر مىشود
 هاش نـازل كـرد    كه فرقان  و قرآن را بر بنده       وند  ا خد ،آيه سوره فرقان  خستين  بنابر ن 

 عينـي    نه تنها مشكل عقلى و عقاليى ندارد، كـه          آن دهد،  جهاني شدن به   هشدار    با آن  تا
هـيچ  كنـيم     بلكه به داليلي كه در ذيل اشـاره مـي         را نشان مي دهد      استفاده از قرآن     بودن
  .دندار با آيات ديگر ي تناقضگونه

ـ  وعربي ذا   بودن عرباى با      فهم قرآن، مالزمه   .1 اى   ممكـن اسـت عـده     .  نـدارد  ين
 فـارس   ياز شـارحان ومفـسران مثنـو      كه بسيارى    چنان ؛وسيله نقل و ترجمه قرآن شوند     

  بـراي  هـايى كـه حتـى       هـا و پيچيـدگى       دشـوارى  مثنوي مولوي كتابي است كـه     . نيستند
   .داردزبانان  فارسى

شـبهه  ، آن گونـه كـه        نيـستند  راگيرى زبان عربـى موظـف     همه مردم جهان به ف    . 2
 اما اگر كـسانى كـه       ،بهتر است با زبان كتاب آسمانى خود آشنا شوند          مسلمانان .اند  كرده

 به هدف   و دنتوانند از طريق واسطه با اين كتاب ارتباط برقرار كن            مى  نيز عربى نمىدانند 
 و همـين     هـستند  هـاى قـرآن     پيـام ها وسيله ارتباط و نقـل مفـاهيم           امروزه واسطه . رسند

كـه زبـان عربـى را        با آن  ، در بيشتر كشورهاى اسالمى     مردم  كه اند  موجب شده  ها واسطه
 حتى خط آن را نمىشناسند، با قرآن مأنوس باشند، از خواندن قـرآن لـذت                 و دانند  نمى
  .ن را بشناسندآ مفاهيم و معارف  وببرند

تن زبان و ادبيات عرب به تنهـايى كـافى           براى فهم قرآن، آموخ    گويند  مي كه اين .3
هاى كالم را كشف كند و فراتر از         در صورتى است كه كسى بخواهد ژرفا و اليه         ،نيست

خواندن زبان عربى، ما را به ظاهر كالم راهنمايى مىكند، چنان كه            . ظاهر آيه گام بردارد   
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 قواعـد تفـسير و       با تسلط بر زبان، آشنايى بـه       ، درك عميق  .دارندها چنين نقشى     ترجمه
 استفاده از قرآن مراتبـى      .ل ديگر حاصل مىگردد   ئشناخت فرهنگ مردم عربستان و مسا     

زبـان و ترجمـه حاصـل        از   هاى اوليـه     مطابقى و تضمنى آيه، با آگاهى      فهم مدلول  .دارد
هـاى زيـرين، نيازمنـد سـير مطالعـاتى و           بردارى وكـشف اليـه      مىگردد و تفسير و پرده    

زه دانش و بينش فرد گسترش يابد، درك و شناخت او از قرآن             اندپژوهشى است و هر ا    
ضرورت نـدارد    ، معرفت دين و كشف راه سعادت      ، براي  و از اين رو    .بيشتر خواهد شد  

  .داشته باشد زبان عربى كه احاطه گسترده بر

 زبـان عربـى قـرآن نيـست وگرنـه بايـد              دليل ها فرقه، به   تقسيم مسلمانان به ده   . 4
تقسيم مسيحيان به كاتوليك، پروتستان و ارتدوكس و تقسيم هر يك از اين سه نحله به                

 ايـن گونـه     .اسـت  باشـد كـه زبـان عهـد جديـد عربـى بـوده                نيز نشان از آن   ها فرقه   ده
. خـورد   نيـز بـه چـشم مـي        بوداييان و در دين كنفوسيوس       و در ميان يهوديان     ها  اختالف

مكتوب از سوى پيامبر خود ندارند، اخـتالف        و دينى   ي معين و سنت   ياديانى كه كتاب  حتي  
  .اي وجود دارد و چند فرقه

كـه   چنـان  ؛اسـت ه اختالف در دين، زاييده شخصيت و هويت انسان       برخي از علل    
هـا   برخى از اين اخـتالف     .مختلفي نيز وجود دارد   هاى سياسى، فرهنگى و علمى        گرايش

 بهترين نوع دفاع    . و برخي زاييده عوامل ديگر     د و وابستگى قلبى انسان است     زاييده اعتقا 
انـدازه  هر  . بخشد مي تفكرى قداست     كه به  از اين وابستگى، با رنگ دينى انجام مىگيرد       

، ظرفيت اليه بـه اليـه شـدن و تفـسيرهاى مختلـف را               متني وجوه گوناگون داشته باشد    
 به  ؛فرقه شدن اديان، به كتاب باز نمىگردد       فرقه با وجود اين،  . پذيرا خواهد بود  بيشترى  

  .گو و تعامل ميان افراد باز مىگردد ومفسران، سطح دانش، سطح گفت

  زبان عربى  گزينش ييچرا

اندكه اگر قرار بود آخرين كتاب آسمانى به زبان خاصـى نـازل              پرسيده) د
 و مردم كشورهاى ديگر مجبور به فراگيـرى آن زبـان شـوند، چـرا                گردد
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 تا معـارف آن بـراى       ديگري نازل نكرد  داوند، كتاب آسمانى را به زبان       خ
ها كه جمعيتـى بـسيار      فهميدني باشد و عرب   عده بيشترى از مردم جهان      

  زبان مجبور شوند؟آن كمتر دارند، به آموختن 

طور كه پيش از اين توضيح داده شـد،            سخن درباره مجبور بودن  نيست و همان        .1
اكنـون صـد   مه و تفسير و شناخت زبان هر ملتى ممكن است و هم            ترج  و آشنايى و فهم  

ميليــون مــسلمان چينــى و چنــد صــد ميليــون مــسلمان هنــدى نمــاز مىخواننــد، روزه 
مىگيرند، قرآن مىخوانند و علمايى از آنـان در كـشورهاى عربـستان سـعودى، مـصر،                 

  .  دين مىكنندگردند و تبليغ سوريه و ايران تحصيل مىكنند و به كشورهاى خود بازمى

 فرستادن پيامبر و نازل كردن كتاب بـه زبـان خـاص، تـابع شـرايط و موقعيـت                    .2
 درباره حضرت    براي نمونه  .هاى اجتماعى و فرهنگى است      شخص، مخاطبان و ضرورت   

 كه چرا از منطقه فلسطين انتخاب شـد و          مي پرسند مسيح و نزول انجيل بر آن حضرت        
تـرين جمعيـت را بـه خـود           د كـه امـروز بـزرگ      اين چنين گسترش يافت و آن گونه ش       

 شرايط پـذيرش    ؛بودن مردم عصر رسالت، دليل نيست     بسياركم و   . اختصاص داده است  
 و تحـت    اي را مي طلبد     ويژهو محوريت يافتن كتاب و گسترش تمدن كتابى، سازگارى          

  .اين عوامل است كه به ماندگارى و بسط معارف آن كمك مىكند

در آن روز هـر     كـه   مىتـوان گفـت     .  جواب نقضى هم دارد    لهئ اين مس  ،به هر حال  
 اند  ه جمعيتى كه اين زبان را مىدانست      ه،چند زبان انگليسى به اين گستردگى و نفوذ نبود        

بايد قرآن به زبان انگليسى باشـد، چـون         از سويي   . چينى نبوده است    مانند يبيشتر از زبان  
ى كـه انتخـاب شـود، جـاى ذكـر           هر زبـان  گونه  هاى بانفوذ است و همين        امروز از زبان  

  كمتـر و بيـشتر بـودن جمعيـت، از          ،از ايـن رو   . آيـد   امتيازات زبان ديگـر بـه ميـان مـى         
  . به جمعيت برگردد براى انتخابها همه معياركه آنو نهاست، رهاى انتخاب عنص
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 )1( زبان عربى خصوصيتى ندارد كه معارف قرآن فقط در قالب آن ريختـه شـود،               .3
ى نازل مىشد، باز اين سؤال مطرح بود كه چرا بـه زبـان ديگـرى نـازل                  قرآن به هر زبان   

 ضرورت ارسال نبى در منطقه و آمادگى مـردم و تكـون شخـصيت نبـى در             .نشده است 
البتـه عوامـل ديگـرى مطـرح        . اى از زمان، از عوامل مهم ارسال نبى مىتواند باشد         برهه

  .يماست كه چون از موضوع سؤال بيرون است به آن نمىپرداز

  فرستادن پيامبر براى هر امتى

ا، پيـامبرى   ه تتوانست در زمان واحد براى هر يك از ام          آيا خدا نمى   )هـ
ــد و مــضامين اصــلى و ريــشه  ــان خودشــان برگزين اى قــرآن را در  از مي

 مـشكل فهـم كتـاب آسـمانى          تا هاى مختلف نازل كند     هايى به زبان    كتاب
ابى به زبان عربى نازل كند و        آيا غير منطقى نيست كه خدا كت       پيش نيايد؟ 

  ؟سپس از مردم سراسر جهان بخواهد كه به آن كتاب ايمان بياورند
هاى الهى براى آگاه كردن     سنت، از   فرستادن هاديان، مربيان، مصلحان و پيامبران     . 1

  :و هدايت مردم است
  .گرى است براى هر امتى هدايت)7/رعد( ؛»و لِكُلِّ قَوم هاد«  

بر هر امتـى پيـامبرى اسـت، بلكـه ايـن            ) 47/يونس(؛  »مة رسولٌ ولِكُلِّ أُ « 
  .آيند پيامبران با شعار واحد و دعوت واحدى مى

 »                   ـوا الطّـاغُوتتَنِباج و وا اللّـهـدبـوالً أَنِ اعسـة رثْنا فِي كُلِّ أُمعب لَقَد ؛»و 
  )36/نحل(

                                                            
 نظريه مشهور آن است كه زبان عربى مقوم زبان قرآن به شمار مي رود و ويژگـى زبـان                    ،بارهالبته در اين  . 1

هاى صرفى واژه، باعث انتخاب زبان عربـى در         عربى و فراخى انتخاب واژگان و انعطاف و تنوع صورت         

رون از موضـوع زبـان قـرآن اسـت، از طـرح آن خـوددارى                از آن جا كه اين بحـث بيـ        . قرآن شده است  

 )65، 1385سيد محمدعلي ايازي، : ك.آن ر براي تفصيل درباره. ( شود مى
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 تا خدا را بپرستند و از       اى برانگيختيم   در حقيقت در ميان هر امتى فرستاده      
  .طاغوت بپرهيزند

  بـا  هاى گوناگون انجـام داده، چـه         خداوند اين كار را براى مردم كره زمين با زبان         
انـد وگـاه       وچه بي كتاب؛ گاه آن كتاب را به خوبي نگه داشـته            داراى كتاب  نيگافرستاد

حيـدى در   دعـوت تو  آن   اثر گذشت زمـان،      بر  نشده و  دارىكتاب به خوبى ضبط و نگه     
 حتـي . در آمـده اسـت    ها و وصفى معنوى     و يا در قالب رياضت     فرورفته   اى از ابهام    هاله

  .اند اني فرستاده از سويي خدا داشته پيامبرنيزمردم چين و هند 

  : خداوند نام همه پيامبران را در قرآن ذكر نكرده است
  )78/غافر( ؛»صص علَيكمِنْهم منْ قَصصنا علَيك و مِنْهم منْ لَم نَقْ« 

 برخى از آنان را ماجرايشان را بر تـو حكايـت كـرديم و برخـى ايـشان را بـر تـو         
 . اسـتوار كـردن دل پيـامبر بـوده اسـت           ن هدف از نقل اخبـار آنـا       كه. ايم  حكايت نكرده 

  . و مسائل ديگر)120هود(

هيمن و  پذير و م   فرستادن پيامبرى خاص و مشخص با كتابى ماندگار و گسترش          .2
هـاى  جهانى، تابع شرايط انسانى و جغرافيايى و پيدايش زمينه براى پذيرش بـا ويژگـى               

هـايى كـه بـا دانـش         انـسان  دربارهله  ئ اين مس  )1(.شمرد  ميخاص است كه قرآن آنها را بر      
بـروز و ظهـور     .  مطـرح اسـت    انـد نيـز    گرى و اصالح رسيده   كسبى به مراتبى از هدايت    
پيـروي مـي    هـاى الهـى        قواعد و سنت   ازن ومصلحان جهان    متفكران، مخترعان، مكتشفا  

نقطـه عطفـى     در هر منطقه اي ظهور كند وبتواندگونه نيست كه هر شخصيتى     اين. كند
هاى متفكر و با نبـوغ         بسيارى از انسان   .در تاريخ بشر به وجود آورد و تحولى ايجاد كند         

 و يا انديشه آنان در انزوا قـرار         اند اند، يا سركوب شده     يا رشد نيافته  اند كه    در جهان بوده  

                                                            
، 24/ ، انفـال 143/، بقـره 40/ ، احـزاب  63/ ، نـور  21/ ، احـزاب  158/ ها در سوره اعراف   اين ويژگى .  1

 و برخـى آيـات      28/ ، فـتح  33/ بـه ، تو 48و  19و  15/ ، مائـده  2/ ، جمعـه  6/ ، صف 4/ ، قلم 128/ توبه

 .ديگر آمده است
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هاى الهى پيـروى       از قواعد عام و سنت     ،اى در جامعه    حركت و رشد انديشه   . گرفته است 
 مانـدگار نمىـشود و اگـر        ،درخت و گل در هر زمينى نمىرويد و اگـر برويـد           . كندمى

هـا و   سانشود، تا چه رسد به ان      كند و اگر جلوه كند، فراگير نمى       ماندگار شود، جلوه نمى   
 وهـاى تـاريخى     كه در فلـسفه تـاريخ گفتـه شـده مـردم شخـصيت             اين. آن هم پيامبران  

مـي توانـد    اى متقابل از تأثير و تـأثر را            رابطه  مي سازند،  هاى تاريخى مردم را   شخصيت
در ميان هزاران پيـامبر و منـذرى        . اى درباره پيامبران صادق است    د كه تا اندازه   نمطرح ك 

 ، اولـوالعزم، يعنـى داراى اسـتوارى در رأى         ن آنـا   از ه، تنها چنـد نفـر     كه خداوند فرستاد  
كه مردم بايـد  خداوند در اين. اند فرامليتى شوند اند و توانسته  جهانى بوده ش  نگرش و بين  

  :به پيامبران ايمان بياورند، تفاوتى نگذاشته است
  .)285/بقره( ؛»ال نُفَرِّقُ بينَ أَحد مِنْ رسلِهِ«  

هـايى داده    برتـرى  حضرت حق  ايجاد موقعيت رسالت وچگونگى ارتباط با      اما در  
  : است

  . )55/اسرا( ؛»و لَقَد فَضَّلْنا بعض النَّبِيينَ على بعض« 
  .در حقيقت برخى از نبيين را بر بعضى ديگر برترى بخشيديم

اى بـاالتر     بـه  درباره پيامبران و رسوالن كه مرت      واين نكته درباره انبياى گرامى است،     
  :قطعاً چنين است نيز از انبيا دارند

  »اللّه نْ كَلَّمم مض مِنْهعلى بع مضَهعلُ فَضَّلْنا بالرُّس 253/بقره( ؛»تِلْك(  
از آنان كسى بود كه     .  برخى از آن پيامبران را بر برخى ديگر برترى داديم         

  .خداوند با او سخن گفت
نيـز   و پيـامبران و مؤمنـان        )21/اسرا( ميان مردم و مؤمنين      ها در   اين فضيلت  كهچنان
 15/نمـل (در داشتن موقعيت، استعداد، قدرت تصرف در طبيعت         ) 15/نمل (.وجود دارد 

 مـردم   ؛ زيـرا  هاى جدى وجود دارد     ها تفاوت    ميان انسان  )40/نمل( علم مخصوص    )22 -
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 الناس معادن   «:  مي فرمايد   كه ها  اشاره به حديثى در توصيف انسان      (.مانند معادن هستند  
  1.»هكمعادن الذهب و الفض

  خدا اراده كرده است، اما      به عمل نمي آيند    هاى قيمتى كه هر جايى      چون سنگ  هم
  .:نيستممكن اراده و بدون رعايت اسباب و شرايط و مقدمات اين 

  ) 7 ح 1/183: كليني( ؛»ابى اهللا ان يجرى االمور اِالّ باسبابها « 
  .دهد مگر اين كه به اسبابش انجام گيرد  را انجام نمىخداوند كارى

گمان مضامين اصلى دعوت پيامبران، همان دعوت به توحيد، آگاهى از معاد،            بى. 3
 عقايـد و    نيـز بيـشتر    پيـامبر اسـالم      .زيستى است توجه به اخالق و انسانيت و شيوه هم       

  :احكام خود را از پيامبران پيشين گرفته است
 »لَكُم شَرَعكنا إِلَييحالَّذِي أَو ى بِهِ نُوحاً وصينِ ما و13/شورى( ؛» مِنَ الد(  

چه را به نوح درباره آن سفارش كرد، براى شما تـشريع            از احكام دين آن   
  . چه را به تو وحى كرديمكرد و آن

. گونه نيست كه جعل شريعت توسط پيامبرى، جنبه اختصاصى نداشته باشـد    اما اين 
  :هايى داشته باشند جوامع و نيازهاى گوناگون ايجاب مىكند كه تفاوتتحوالت 

  )48/مائده( ؛»لِكُلّ جعلْنا مِنْكُم شِرْعةً و مِنْهاجاً « 
  .ها شريعت و راه روشنى قرار داديم  براى هر يك از شما امت

شـورى آمـده،   سـيزدهم  و درباره پيامبر اسـالم، افـزون بـر ايـن نكتـه كـه در آيـه          
  :ايدمىفرم

  ) 18/جاثيه( ؛»ثُم جعلْناك على شَرِيعة مِنَ الْأَمرِ فَاتَّبِعها«  
  .سپس تو را در طريقه و آيينى از امر خدا نهاديم، پس آن را پيروى كن

ظرفيـت مانـدگارى، فرامليتـى بـودن،        : ، ماننـد  داردهـايى   هاى قرآن ويژگـى   اما پيام 

                                                            
 .51، ح65، ص58 مجلسي، ج;198، ح177، ص8كليني، ج: ك. ر. 1
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كامل اجتماعى و داشتن نقشه كلى و جـامع         همگامى با پيچيده شدن روابط و تحول و ت        
  )1(.ها و تعيين راه

 تـابع شـرايط و موقعيـت فـراهم آمـده در ميـان               ، پيامبرى جهانى  بنابراين، انتخاب 
  . است آنانها و عصر تاريخى و جغرافيايىانسان

هـا    هاى آسمانى با تعدد پيامبران و با اختالف زبان         مشكل فهم كتاب   ،از سوى ديگر  
اسـرائيل  هاى گوناگون پيامبران بنى   كه اين اختالف فهم در كتاب        چنان ؛ودبرطرف نمىش 

  .وجود آمده استه در ميان مفسران عهد قديم چون صدوقيان و فريسيان هم ب

 مـشكل فهـم و      ،سانى زبان  مشكل فهم متن هميشه از ناحيه زبان نيست تا با هم           .4
 بـراي    كـه فهـم آن      دارد  وجـود  هـا كتـاب فارسـى      ده. برطرف كـرد  بتوان  پيچيدگى را   

 كه عرضـه آن ايجـاد       نمايد   مي اى  گاهى سنخ معارف به گونه    .  مشكل است  زبانان    فارسي
دشوارى فهم متشابهات قرآن به اين دليل نيست كـه خداونـد متـشابه              . كند  پيچيدگى مى 

اى از بيان قرار دارد كه با محدوده حسى و قالب ذهنـى           آورده است، بلكه چون در مرتبه     
در . نيـست   شـدني   و درك  فهميـدني اى  مردم فاصله افتاده، لذا دشوار و به نظر عده        ساده  

اى است كه ايـن ترديـدها را برطـرف مىكنـد و               گونه  حالى كه آيات روشن و محكم به      
تشابه عموماً از ناحيه اختالط و ترديد       . تأمل كننده در آيات درمىيابد كه منظور چيست       

چون اگر مـشكل واژگـانى باشـد، بـا          ؛  ل نمىگردد م لغوى حاص  يهاظ و مف  الفادر معانى   
مشكل . مراجعه به اهل لغت برطرف مىشود و براى لفظ مفهوم لغوى معين وجود دارد             

، امـا از ناحيـه عينيـت يـافتن          دارد است كه مفهوم معناى كلى       دليلدر اين موارد به اين      
 و مصداق   صورت واقعى معنا و مصداق پيداكردن آن، اختالف و ترديد حاصل مىگردد           

كـه در آيـات     چنان؛  خاصى به جاى مصداق واقعى در ذهن فرد ظاهرنگر جاى مىگيرد          

                                                            
هاى شريعت قرآن سخن گفته شده و ويژگى به تفصيل درباره ويژگىفقه پژوهشى قرآنى در كتاب . 1

قرآن با شرايع  بيان شده و تفاوت احكام و شريعت  اين كتابماندگارى و جاودانگى و عمومى بودن

 .53 – 42ص جامعيت قرآن،  : ديگر نويسندهچنين در كتابهم. پيشين بازگو شده است
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 مـشكالتى بـراى     ،لى از اين قبيـل    ئصفات الهى و بحث جبر و اختيار، قضا و قدر و مسا           
 مشكل  ؛ اين مشكل فهم زبان عربى و فارسى و انگليسى نيست          .ن پديد آمده است   امفسر

 ، به همـين دليـل     .عانى و فهم مخاطب از ابعاد كالم است       پذيرى الفاظ براى آن م      ظرفيت
، بـه تفـسير و شـرح متـون روى           اسـت هـايى    دشـوارى   بـا  در اين قبيل متون كه همـراه      

دربـاره  .  باز اخـتالف وجـود دارد      ،هايى كه نوشته مىشود     مىĤورند و البته با همه شرح     
و اشعار ابن فارض    هاى بسيارى در فارسى نوشته شده، درباره اشعار حافظ           مثنوى شرح 

چنـان اخـتالف و دشـوارى در        هم  در بسيارى از اين اشعار     ،نيز چنين است، با اين همه     
 هر چند   ،هاى اصلى براى مفسران حاصل مىگردد     فهم وجود دارد، اما نكات كلى و پيام       

  .در مورد قرآن نيز همين داستان صادق است. در جزئيات اختالف هست

نطقى نيست خدا كتابى بـه زبـان عربـى نـازل كنـد و از                 كه آيا غير م    اند  پرسيده .5
ديگران بخواهد كه به آن ايمان بياورند؟ خير، نه تنها غير منطقـى نيـست، بلكـه طبيعـى                   

اگر ايـن فهـم از راه ديگـرى         . تصور و تصديق است   ،   ايمان آوردن متوقف بر فهم     .است
 هماصـل گـردد، ، بـاز       ح ، مانند تعليم زبان واسـتفاده از ترجمـه وشـرح          زبانىبه جز هم  

تـر، نويـسندگان و مـصلحان و        مگـر در سـطح پـايين      . دعوت بـه ايمـان منطقـى اسـت        
دهند و از خواننـدگان خـود در هـر زبـانى              اى ارائه مى    پردازان اجتماعى كه نوشته     نظريه

مىخواهند كه سخنان آنان را بفهمند و تصديق كنند، غير منطقـى اسـت؟ ايـن حركـت                  
هـاى  هاى افالطون، ارسـطو و انديـشه      اكنون كتاب هم.ق مىافتد علمى در همه جهان اتفا    

صـورت  هـاى مختلفـى       هاى مختلف ترجمه و تفـسير شـده و برداشـت          سقراط به زبان  
 و اشخاصى آنها را دست بـه دسـت در           اند اى آن را فهميده و پذيرفته        عده پذيرفته است؛ 

  .نمي خوانندغير منطقى آن را آثار خود نقل مىكنند و هيچ 

اند   شرح و تفسير كرده    ،هاىِ مختلف، قرآن را ترجمه     لمانانِ سراسر عالم در زبان    مس
 مشكل بودن   .اند  ايمان آورده  بدان و اند و به طور اجمالى يا تفصيلى معارف آن را دريافته         

كـه فيلـسوفان     ل پيچيده انسان  ئفهم در سنخ مباحث عالم غيب و ماوراى طبيعت و مسا          
 باعث روى نياوردن به قرآن نشده و ايـن          ،را درگير خود كرده   بزرگى از گذشته تا امروز      
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كرد به قرآن بيشتر و حجم گفتمان قرآنـى          چنان ادامه دارد و روز به روز روي       داستان هم 
معلـوم مـي كنـد       ،تفسيرهاى امروز ا   تفسيرهاى قرن دوم و سوم ب       تفاوت .در تزايد است  

ـ            ن تفـسيرها در حـال تحـول و    كه چگونه افزايش معارف و گسترش علوم قرآنـى در اي
مـا  . گيرى او از قرآن بيـشتر مىـشود        تطور است و هر چه انسان رشد پيدا مىكند، بهره         

كـه هميـشه ايـن وحـى     رو هستيم كه كهنگى ندارد، مثل اين   ه روب اي هميشه با وحى تازه   
كه در روايات اهل بيت رسيده كه       بانگش در فضاست و همه افراد آن را مىشنوند و اين          

 مـشاهده    در تفـسيرهاى ايـن عـصر كـامالً         1اسـت، ) ض جديد طَـرى   غَ(تازه  م الهى   كال
اليه بودن متن موجب مهجور شدن آن نشده، بلكه باعـث           بههها و الي   مىشود و دشوارى  

  .كرد جديد و تفسير عصرى و توجه و كاويدن بيشتر آن گرديده است روي
 برابر جهانى شدن اقتـصاد       معنويت و اخالق در    ، ايده جهانى شدن فرهنگ دينى     .6

  هاى حـضور كليـاتى از ايـده، چـون توجـه             و فرهنگ، امروز مطرح مىشود و ضرورت      
يـابى  ق، كرامت انسان و حقوق بشر و دسـت        به عالم غيب، صيانت معنوى، ترويج اخال      

  هـاى مختلـف      هاى انـسان در جهـان امـروز و در ميـان ملـت             به عدالت، آزادى، از يافته    
 يهـا  گر بيـان ايـن ايـده       اند و قرآن گزارش    ذار آن پيامبران اولوالعزم بوده    گاست، اما پايه  

 علمى، فرهنگى و معنوى بخـواهيم       ياگر جهانى شدن را در سطح     . ستفرستادگان خدا 
  اى و زبـانى نباشـد و خـشونت و           اى مـذهبى، منطقـه    هـ  مطرح كنيم كـه در آن تعـصب       

  دارا در آن حـاكم باشـد، تنهـا         ستم و استبداد محكوم شود و روحيه تحمل، تسامح و مـ           
   و تنهـا راه آن بازگـشت        كـرد  اجـرا     را ايده جهانى شدن فرهنگ دينـى و معنويـت        بايد  

 اسـت   هاى جاويدان قرآن است كـه بـه طـور مـشخص دربـاره آن سـخن گفتـه                  به پيام 
  خـود  در پشت ابرهـاى جهـل و نـادانى و تعـصب           آن را    از متحجران    اى  عده بدبختانهو

  .اند كردهپنهان 

                                                            
و ابـن   477، ص   22 مجلـسي، ج   ;5، ح 237، ص 4 نـوري، ج   ;16، ص 1طبرسي، ج   : ك.باره ر   در اين . 1

 .36، ص1عطيه، ج
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  طوالنى شدن مسير كشف اعجاز قرآن

 بـه ناچـار     .داردپرسش    جاى شود،   مي  قرآن اعجاز ي ادعا  كه هابراى غير عرب   )و
 ، ازنـد هـا درس بخوان د، بايـد سـال   ند به اعجاز قرآن پى ببر     ناگر مى خواه  بايد گفت كه    

رند تـا    را بايد فراگي   زبان عربى تا انواع فنون و صناعات ادبى و قواعد اصولى و تفسيرى            
  .تواند ساخته ذهن و زبان بشر باشد متن قرآن نمىبفهمند
 شـده، معرفـى     بيـان چه در دعوت قرآن مطرح است و از آغاز بعثـت پيـامبر               آن .1

. انـد   پيامبران الهى براى زورآزمايى و جدل كـردن نيامـده         . هاى قرآن است  معارف و پيام  
  : پيامبر اسالم آمده است كه بگويد

  )17-18/زمر( ؛»دِ الَّذِينَ يستَمِعونَ الْقَولَ فَيتَّبِعونَ أَحسنَهفَبشِّرْ عِبا« 

پس بشارت ده به آن بندگان من كـه بـه سـخن گـوش فـرا مىدهنـد و                    
  .بهترين آن را پيروى مىكنند

پيشرفت اسالم و روى آوردن مردم عرب و غير عرب به اسالم هم با جدل نبوده و                 
چه مسلمانان  له معجزه قرآن مطرح نشده، آن     ئاند، از ابتدا مس    كسانى كه اسالم آورده   براي  

مندان بزرگى از شرق تا غرب جهان با عالقه بسيار          را به دين خود وفادار ساخته و دانش       
هـاى دينـى و      ، محتواى قـرآن و شـگفتى معـانى و جاذبـه           اند در پاى سفره قرآن نشسته    

  .معنوى آن بوده است

اند، گفته شده كـه اگـر         لهى بودن كتاب ترديد كرده    براى اهل جدل، كسانى كه در ا      
 نبايـد   ،از ايـن رو   .  مانند اين كتاب را بياوريد     ترديد داريد،   اين فرد درس نخوانده    درباره

و آيـه و    ) نه اعجاز كه در هيچ يك از آيـات مطـرح نـشده            (موقعيت طرح تحدى قرآن     
  .له را دگرگون كنيمئدليل بودن كتاب را فراموش و صورت مس

الزم نيست درك و تصديق معجزه قرآن، مستقيم و توسط يكايك افـراد باشـد،               . 2
 .پژوهى حاصـل شـود  تواند با مراجعه به متخصصان و كارشناسان در رشته قرآن    بلكه مى 

انـد،   هايى كه مسلمانان و غير مسلمانان درباره اين كتاب نوشـته    از راه نوشته   براي نمونه، 
مگر همه مردمى كه نياز به مهندسـى و پزشـكى و            . سندويژگى و محتواى كتاب را بشنا     
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 ،آرى. نماينـد ها تحصيل مىكنند تا مشكل خـود را حـل           ها دارند، خود سال   ساير رشته 
هـاى  نظر شود، مانند رشته   اگر كسى مىخواهد به صورت اجتهادى و تخصصى صاحب        

 شـيوه و روش      اين .صورت مستقل نظر دهد   ه  ها درس بخواند تا بتواند ب     ديگر، بايد سال  
هاى مقدس ديگر و هـر      پژوهى ندارد، بلكه شامل كتاب    عقاليى اختصاص به رشته قرآن    

اى چنـين امكـانى نيـست كـه            رشته هراما براى همه مردم در    . پژوهى مىگردد رشته متن 
خود به خواندن زبان روى آورند و مردم هم احساس ضرورت نمىكنند و به سـراغ آن                 

  .نمىروند

ها كه  درك و تصديق الهى بودن اين كتاب، به آن پيچيدگى         براي  ،  گذشته  از اين  .3
  يعنى ؛ از راه مخالف هم عملى است       نيست، بلكه اين كار    ينياز ،اشكال كننده بيان كرده   

 در  توانـد  مـي صـاحب نظـر      ويا خود،  كتاب ترديد دارد    فرد كه در الهى بودن اين      آيا آن 
 ةجزيرمانند پيامبر اسالم كه اُمى بوده و در          زبان خود و با معلومات كسبى كه پيدا كرده،        

 در محيط جهل زندگى مىكرده، كتابى بياورد و ديگـران بـه مقايـسه و قـضاوت            العرب
كـه دربـاره قـرآن       را دارد    هـا     كتاب مانند قرآن است و همان ويژگى      ن  بنشينند و ببينند آ   

شـيفته خـود كـرده،       و غير مسلمان را      ان آن همه مسلمان    بنگريد آن كتاب كه    ذكر شده و  
هاى قرآن را بياورد كـه     اگر توانست همان ويژگى   . ابري مي كند  برساختگي  اين نوشته   با  

مسلمانان ادعايى ندارند، اما هيهات كه چنين ادعايى ثابـت شـود و اگـر               در آن صورت،    
نتوانست مىتواند بفهمد كه قرآن ساخته بـشرى نيـست و آن كـسى كـه ايـن كتـاب را                     

  . از سوى خدا آمده است اين كتاب ساختن آن را نداشته وآورده، خود توان

خوانـدن  (نهاد   چه تضمينى وجود دارد كه با قبول اين پيش         ستا  پرسيدهكه   اين .4
 ضـايع   عمرمـان هـا از   رسيم و سال  ببه نتيجه مثبت    ) درس عربى و شناخت ويژگى قرآن     

و دينـى جهـان     در همه تحقيقـات علمـى       . خواهد شد، درباره هر پژوهشى مطرح است      
 راهى را طى مىكنند كـه در گذشـته محققـانى آن             بسياري. گونه احتمال وجود دارد   اين

اند و خـود ايـن        اند و باز آنها نااميد نشده       اند و ناكام برگشته      و هموار كرده   اند راه را رفته  
  .اند  طى كرده دوبارهراه را
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معجـزه بـودن قـرآن      ك  دراين كـه بـه      يكى:  تحقيق در زمينه قرآن دو احتمال دارد      
 و   اسـت   و يا به ايمانشان افزوده شده      اند  رسيده  بدان كه بسيارى از محققان    چنان انجامد،

كـه آقـاى     چنـان  ؛اند كه قـرآن كتـاب الهـى اسـت           اند، تصديق كرده    يا اگر مسلمان نشده   
درآمـدى بـر     بـر كتـاب      هدر مقدم   پس از سالها مطالعه و تحقيق و تخصص،        مونتگمرى وات 

در سخن گفتن از قـرآن بـه         بل ، يادآور مىشود كه هر چند     ريچارد بل   نوشتة   قرآنتاريخ  
اش تبعيت كرده، اما با چند اظهار نظـر           عنوان اثر طبع حضرت محمد، از پيروان اروپايى       

دلـى و   به اين نتيجه رسيدم كه او با برداشت من درباره صـدق و صـحت پيـامبرى هـم                  
  )18، 1382 :بل(. موافقت دارد

 ؛»ال إِكْراه فِي الدينِ   « كه در آن صورت   هم ممكن است به اين نتيجه نرسند،         برخي
ها انـسان    مسلمانان منتظر تحقيقات آنها نيستند و اگر فردى در ميان ميليون           ).2/251:بقره(

  .رسد مسلمانان نمي  اعتقاد بهآسيبينظرى خالف پيدا كرد، 

وجـود  ... ف و اديبـان و شـاعران و       مندان علوم مختل  بسيارى از دانش   :اند نوشته .5
-معتقد به وجود انواع و اقـسام ضـعف        دارند كه نه تنها قرآن را معجزه نمىدانند، بلكه          

كرده نويسنده، با انتخاب كلمه بسيار، احتياط        .هاى ادبى و محتوايى در اين كتاب هستند       
هـا انـسان   در حالى كه در بخش تحدى قرآن از همين نوشته اينترنتـي، از ميليـون             است،  
فكر جهان عرب ياد مىكند كـه       مند روشن هزار دانش  مند و محقق جهان و صدها     دانش

شناسـى ايـن نويـسندگان نـشان         و هـيچ جـا آدرسـى از كتـاب          اندبه قرآن اشكال گرفته   
ها كه يك ميليون نويسنده، مدعى غيـر الهـى بـودن قـرآن شـده                اگر نه ميليون  . نمىدهد

در اين افـراد  كم صد جلد كتاب شود و اگر  ى آنها دست شناس فهرست كتاب  باشند، بايد 
ده هـا   د، بايد فهرست نام مؤلفان ايـن كتـاب        ن باش  نفر  بلكه صد هزار   ،جهان عرب صدها  

 بـه بـيش از ايـن مجلـدات          ،ها بخواهد فهرست توصيفى شـود      اگر اين كتاب   .شود جلد
ى از  شناسـ مىرسد، درحـالى كـه ايـن نويـسنده نمىتوانـد يـك جلـد فهرسـت كتـاب                  

نمايى كردن نويـسندگانى كـه       بزرگ ،از اين رو  . نويسندگان برجسته اين رشته ارائه دهد     
اند، تأثيرى براى مسلمانان ندارد و دل مسلمانان را اين گونه از سـخنانِ                عليه قرآن نوشته  
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  . خالى نمىكند،بدون مدرك
ا اديبـان   آيـ اى قرآن داراى ضعف ادبى است، اما          كه به نظر نويسنده   كنيم   فرض   . 6
 بـر   هـاي  گونـه اسـتعمال    يا در زبان عرب ايـن      مي كنند،  تصديق   راها   اين اشكال عرب  

 يعنـى در    به چشم مي خورد؟   خالف قاعده سابقه دارد و در ادبيات گاهى خالف قاعده           
  و هـم ايـن صـورت      ادبيات عرب هم آن صورت به قول نويسنده ضعيف به كار رفته و            

جـا كـه قـرآن      و از آن  وجود دارد   گوناگونى استعمال   در نتيجه ضعف ادبى نيست، بلكه       
 . سال پيش است، معيار صحت زبان را بايد از متون اقـدم گرفـت    1400متنى مربوط به    

خ كـه مـورد اتفـاق اديبـان نيـست، دليـل بـر ضـعف                 نهايى از اين س     در هر حال اشكال   
  1.نمىشود

 ديگرى در قرآن  از      هاى   جنبه يست، بلكه نادبيات قرآن   بر  وانگهى همه اعجاز قرآن     
چه براى تحدى قرآن و اثبات معجزه بودن ايـن           آن . وجود دارد  نيزذكر معارف و اخالق     

 ،اشكال كننده  به نظر    اگر.استها   از نظر ويژگى    بودن  شده، مثل و مانند قرآن     گفتهكتاب  
 واقعـاً قـرآن ايـن همـه          و داشـته باشـد   وجود  انواع و اقسام استثناهاى ادبى و محتوايى        

اشـكال كننـده    د،  ي بياور  بايد بتوانيد  اما بدون ضعف را     مانند اين كتاب   پسكال دارد،   اش
هاى ادبى و محتوايى ذكـر         ضعف درباره  كه در برابر آن احتماالتى كه      نبايد فراموش كند  

ه، كه بـر طبـق آن       نكرد توجه قرار    او بدان باشد كه   ممكن است   شده، فرض ديگرى هم     
  .آورد نظر ردبايد ها را هم آنفرض اشكال وارد نباشد، و 

                                                            
 و اين شبهات را دنانوشتههايي هاي پيشين كتاب، اديبان بسياري در سده قرآنهاي ادبيدرباره اشكال. 1

، بيروت، المكتبه 50، مشكل القرآن، ص)276م(ابن قتيبه دينوري : ك.  نمونه رراياند كه بپاسخ داده

، همچنين ترجمه اين اثر، از محمد حسن بحري بينا باج، مشهد، بنياد پژوهشهاي آستان 1393العلميه، 

 شرح ما يلتبس من  فيح الرحمن، فت)935م(؛ انصاري، زكريا بن محمد 145قدس رضوي، ص

 .ق1424ميه، لالقرآن، بيروت، دار الكتب الع
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  بيشتر مردمنزد تصديق آن ممكن نبودن تنافى همگانى بودن با 

چگونه ممكن است كه دينى براى همه مردم جهان نازل شـده باشـد،               ) ز
اى باشد كه اكثر قريب به اتفاق مردم جهان قادر بـه              اما معجزه آن به گونه    

ليـغ ديـن خـود مجبـور        تصديق آن نباشند و در نتيجه پيروان آن بـراى تب          
  شوند وعده سر خرمن بدهند؟

. اى ميان جهانى بودن دين و تـصديق همگـان بـه صـورت فنـى نيـست                    مالزمه .1
. هـاى دينـى اسـت و نـه زبـان آن ديـن               ها و آموزه    جهانى بودن يك دين مربوط به پيام      

 و  ترين آنها تبليغ و از خود گذشـتگى          كه مهم  شرايطي دارد  ، جوامع درپذيرش هر دينى    
طور كه مسيحيت در خطـاب بـه        همان. جديت و شناخت و آگاهى جوامع از دين است        

 مردم آن عـصر قـادر بـه تـصديق           كسي نمي گويد كه    .ه است  حوارى مطرح شد   دوازده
حـضرت  كـه   گـاه    آن .انـد كـه خطـاب بـه دوازده نفـر بـوده اسـت                 نبوده دعوت عيسى 

بقيـه   .ها مـسلمان شـدند    ان عرب  تعداد اندكى در مي     تنها  نيز ، برانگيخته شد  )ص(محمد
 ،شرايطدن  ش با فراهم    شدند، اما   ن كه زبان اين كتاب را مىدانستند، مسلمان          نيز هاعرب
 ه است؛ نبود آنان   سانى زبان تنها عامل ايمان آوردن     فوج به اسالم روى آوردند و هم       فوج

  از سـوي ديگـر     .نـد ا  هزبان با قرآن نبود    هم  كه ندا  ههاى ديگرى هم ايمان آورد    چون ملت 
 آن معجـزات هـم از بـين         ، و با رفتن آنهـا     همعجزه موسى و عيسى هر دو محسوس بود       

  . كه همه شاهد بر معجزه او باشنده با اين همه باعث نشدرفته است،

 محـسوس نيـست،      اسـت و   ي و دانـستن   ي خوانـدن   كـه  اى از سنخ كتاب      معجزه . 2
د در هر عصرى به وضوح مطـرح        برخالف معجزه انبياى پيشين ماندگار است و مىتوان       

 نمي پـذيرد     شفايافتن كوران و كران كه تصديق حسى        و عصاى موسى كشتى نوح   ؛  شود
 اما درباره قرآن چنين ترديـدى وجـود نـدارد و امكـان              . نيست  از آنها  ياثر هم اكنون    و

 مراجعـه بـه ترجمـه و         و  افراد با خواندن زبان عربى     ؛دسترس براى همگان فراهم است    
كه در برخى جوامع چنين شـده و بـا           چنان ؛ىتوانند از مضمون آن باخبر شوند     تفسير، م 

 انـد    به اسالم تشرف يافتـه     مريكاافريقا، اروپا و    ا در    كساني .اند  آگاهى از آن مسلمان شده    
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  .ندا ههاى آن باخبر شد كه از پيام

 آنهـا را    اشـكال كننـده    كـه    انـدك نيـست   ميليارد و نيم مسلمانان،      جمعيت يك . 3
 قريـب بـه اتفـاق        اكثـر  هامـروز . هاى مقابل را بـه رخ كـشاند         وچك شمارد و جمعيت   ك

 اسـالم و مـسلمانان تبليـغ        ضـد سره بر    در اختيار غير مسلمانان است و آنان يك        هارسانه
 حركـات تنـد و خـشن        نيز جهان اسالم و   ضد تبليغاتى كه بر   هايكنند و با همه فشار    مى

 اديانى است كه در حـال زايـش و          كدان از    اسالم چنانهم،  انديشكژبرخى از مسلمانان    
  .هستند كه به اسالم روى مىĤورندبسياري گسترش است و در اطراف و اكناف عالم 

امروز مسلمانان مجبـور نيـستند كـه بـه          .  پيروان قرآن وعده سرخرمن نمىدهند     .4
بـال اثبـات     بـه دن   رامروز بـش  .  آينده وعده دهند تا معجزه قرآن را دريابند        دربارهديگران  

هاى دينى، يكـى از     اگر ببيند در ميان كتاب    . معجزه نيست، به دنبال منطق و سخن است       
 همـان را انتخـاب      ،جاذبـه بيـشترى برخـوردار اسـت        و  تـأثير  ،آنها از منطق، علم، قانون    

  : هاى خود اين ويژگى قرآن را بازگو مىكنندمىكند و متفكران مسلمان در كتاب
  )9/اسراء( ؛» يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْومإِنَّ هذَا الْقُرْآنَ« 

  .گمان اين قرآن به آيينى كه خود پايدارتر است راه مىنمايد بى

مانيسم بـا همـه     و مكتب ا   هنوز  كه سخن مي گويد  گونه  قرآن كريم درباره انسان آن    
كم به افـق    يا دست رود  بيشتر از قرآن پيش     نتوانسته  خواهى،    تالش خود بر محور انسان    

 سـخن مـي     آدم  ، درباره كرامت و گرامى داشتن بنـى       70 آيه   أدر سوره اسر  . يابندرهرآن  ق
هـاى خـود     اين موجود بر بسيارى از آفريده به برتري  و مسلمانان، بلكه   گويد، نه مؤمنان  

اشاره مىكند و فرعونيان را شماتت مىكند كه براى اطاعت و تسليم شدن مـردم، آنهـا                 
  .مىكند و قرآن آن را مذمت )54/زخرف(؛ »تَخَف قَومه فَأَطاعوهفَاس«  :را تحقير مىكنند

هـاى  در آيات فراوانـى بـه جنبـه   . اى دارد   درباره عدالت، تعاليم بسيار گسترده    قرآن  
در جـايى دادگـرى و نيكوكـارى را در يـك رديـف قـرار                . مختلف عـدالت مىپـردازد    

  :مىدهد
 » لِ ودرُ بِالْعأْمي سانِإِنَّ اللَّه90/نحل( ؛»الْإِح(  
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  :فرمايد  و در جايى ديگر مى
  )135 / 4:نساء( ؛»يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا كُونُوا قَوامِينَ بِالْقِسطِ«  

  .ايد، پيوسته به عدالت قيام كنيد  اى كسانى كه ايمان آورده
ـ        آنان بگو به     كه به    فرموده چند تعبير    و به  ه عـدل   من فرمان رسيده كه ميان شـما ب

مبادا دشمنى با ديگران باعث گردد كه :  يا آمده است)29/، اعـراف  15/ شورى(. فرمان برانم 
و بـاره    آيات بـسيار ديگـرى كـه در ايـن          و )8/مائـده (.  عدل و انصاف خارج شويد     راهاز  

  .رسيده استمسائل ديگر در بزرگداشت انسانيت و تحقق عدالت 

 ســال پــيش در محــيط 1400ده در عقيــدربــاره آزادىكــه آنآور  بــسيار شــگفت
 بخـواهى بـا    تاگر نيستى به پيامبر خطاب مىكند كه تو چيره   سخن گفته و   العرب ةجزير

  و كردن  وظيفه تو يادآورى    و  تو جبار نيستى   )22/غاشيه( ،زور مردم را به دين دعوت كنى      
  )45/، ق21/غاشيه(.  دين به مردم استرساندن

   )99/يونس( ؛»الذين حتّى يكُونُوا مؤْمِنِينَفَأَنْت تُكْرِه النّاس  أَ « 
  . پس آيا تو مردم را ناگزير مىكنى كه ايمان آورند

 كه پيامبر را از الزام و اجبار كردن بر عقيده بر             بسيار است   مانند اين دسته از آيات    
   .حذر مىدارد

ر  بـه الزمـه آزادى د      ، كـه  آيات بسيار ديگرى در همين دسته از آيـات نـازل شـده            
عقيده، يعنى نفى اجبار بر عقيده اشاره دارد و به جنبه سلبى اكـراه در عقيـده كـه آفـت                     

اى     در جامعه دينى كسى را بـه عقيـده          بنابراين آيات، . داران است، توجه دارد   بزرگ دين 
رواج داد و اگر در آخرت عذابى       نمي توان   نمىتوان الزام كرد، فكر و عملى را به اجبار          

 است و از روى ترس ايمـان آوردن و           آنان  انتخاب و امتحان    براي دنيا،ر  داداشته باشند،   
  .مسلمان شدن ارزشى ندارد

ل رفتـار ارزشـى،     ئل اخالقى، افزون بر گـستردگى طـرح مـسا         ئدر حوزه مسا  قرآن  
 نيكـى بـه     )91/نحـل ( لزوم وفـاى بـه عهـد         : مانند ،ى را طرح مىكند   ئجزو   كلى   مسائلي
، )91/نحـل (، مذمت پيمان شـكنى    )40/شورى(گران  ن ستم ، دوست نداشت  )90/نحل(ديگران  
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ــور(هــاى اخالقــى و جنــسى رواج دادن فحــشا و منكــرات و افــشاگرى ــزوم  )19/ن و ل
 و جبـران كـار بـد بـا كـار خـوب              )134/عمـران  آل( كـردن  فرونشاندن خـشم و گذشـت     

 با   و رفتار خوب و    )9/حشر( ديگران   درباره ايثار و از خود گذشتگى       )22/، رعد 34/فصلت(
 علـت  و اگر قرار است كـسى را بـه           )28/مائده(با مخالفان   برخورد كردن   عدل و انصاف    
 هـر چنـد كـه بخـشش بهتـر           ،، بايد به همان اندازه و نه بيشتر باشد        كنندكار زشتى كيفر    

  )39 - 41/شورى(. است

 همـه   كـه  اديـان گذشـته بيـان شـده          دربـاره  با شفافيت بيشترى      نيز ل ديگرى ئمسا
 برخى آيـات    .گيرد ميافرى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى و بين المللى را         هاى فرد  حوزه

روح تحمل و مدارا و پذيرفتن نجات را براى تمـام اديـان الهـى بـه مـسلمانان القـا                     نيز  
آشـنايى بـا فرهنـگ قـرآن در         نااثر  بر مسلمانان   ع األسف  كه م  )69/، مائده 62/بقره(مىكند  

  )1(.اند ارف اين كتاب الهى دور ماندهبسيارى از امور در حوزه اخالق از مع

هاى مختلف كه تنهـا بخـش كـوچكى از           در حوزه   گسترده اين مجموعه از معارف   
هاى دينـى كنـونى وجـود       مسائل اخالقى قرآن را تشكيل مىدهد، در كدام يك از كتاب          

  ؟دارد كه مسلمانان نياز به وعده سرخرمن دادن داشته باشند

   قرآن بودندنيبا نافهميتنافى جهانى بودن 

 چگونه ممكن است دينى جهانى شود، اما تعاليم آن بـه زبـانى نـازل                )ح
  دني نيست؟يشود كه براى بيشتر مردم جهان فهم

اى ميان جهانى بودن     مالزمه ؛شود روشن مى  آمدهيش   پ اين اشكال با توضيحات   . 1
ايـج وجـود     در جهان چندين زبان ر     .هاى بزرگ جهان نيست     زبانى آن با همه زبان    و هم 

هـا اسـتفاده     ها از ايـن كتـاب     هاى بسيارى نوشته مىشود و مردم اين زبان         دارد و كتاب  

                                                            
، عبداهللا دراز دستور االخالق فى القرآن ؛ احمد شرباصى،موسوعة القرآنية االخالق :ك.باره ردراين. 1

 .ترجمه عبدالصبور شاهين
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هـا از راه ترجمـه و تفـسير منتقـل              زبان ديگر به مردم     را هاى آن   مىكنند و معانى و پيام    
 بـراى انتقـال     .نمايـد  ها را منعكس مى      بخش مهمى از اين پيام      نيز  ترجمه قرآن  .كنندمى

  كـامالً  هـا  ، و اگـر ترجمـه      انتقال يابد   همه نكات دقيق و ظريف     ندارد كه  پيام، ضرورتى 
امـروزه   .دنـ كن د، تا حدودى پيام اين كتـاب را منتقـل مـى           نعيب و نقص نباش     دقيق و بى  

براى ترجمه كتاب مقدس     .كند هاى گروهى بسيارى ازمشكالت متن راجبران مى      ترجمه
 و همـين    )28محمـديان،   (.فـسيرى كننـد   كتـاب را ترجمـه ت      نفر گردهم آمدند تا اين    119

همـين كـار را هـم       . هاى ديگر گرديـد   هاى ديگر اين كتاب به زبان       ترجمه مبناى ترجمه  
هاى بسيارى انجـام گرفتـه و       مىتوان درباره قرآن انجام داد، هر چند درباره قرآن ترجمه         

ز ها توانسته در كشورهاى غيـر عـرب جـاى خـود را بـاز كنـد و بـسيارى ا                      اين ترجمه 
بنابراين، ميان جهـانى بـودن باعربيـت كتـاب           .برآورد را كشورها  نيازهاى مسلمانان اين  

حل  تواند مي را  مشكل انتقال مفاهيم قرآن    هاى ديگر   زبان  ترجمه قرآن به   نيست و  تنافي
  )1(.كند

  هـر چنـد     گفته مىشود كـه    ؛پذير نيست   كه ترجمه وفادار به متن امكان     اند   گفته. 2
طور كـه   پذير نيست، اما همان     و نقص و وفادار به متن تا حدودى امكان         عيب  ترجمه بى 

 مگر براى   .حل كند مي تواند   هاى موجود مشكل انتقال مفاهيم را       اشاره شد، چرا ترجمه   
 جنبه اعجـازى    ،فهم و انتقال مفاهيم، ترجمه و تفسير كارساز نيست و براى تبيين معانى            

انتقـال    اسـت،  ى مـسلمانان و غيـر مـسلمانان       مفيد و ضرورى بـرا    آنچه   ؟آن الزم است  
  . هاى هدايتى و تربيتى است پيام

در بـاب   اشـكال كننـده      كـه     ره يابـد   خواهـد   مى قرآن  جنبه اعجازى   به  اگر كسى   

هاى شك مخالفان به قـرآن تـوجهى نـشده،          ها و انگيزه   به علت « : تحدى قرآن مىگويد  

                                                            
هاى چاپى قرآن مجيد، ها و تفسير  شناسى جهانى ترجمه كتاب: ك.هاى قرآن ردرباره فهرست ترجمه. 1

 .هاى آستان قدس رضوى  دارن، ترجمه آصف فكرت، مشهد، بنياد پژوهش عصمت بنيارق، خال
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علمى ادبى در قرآن، آسمانى بودن آن       اكثر مخالفان قرآن به دليل وجود اشكاالت عقلى،         
   ».كنند را انكار مى

طلبى نيست  بر فرض اين سخن درست باشد، پس مشكل مخالفان، تحدى و مبارزه           
هاى مراجعه كرد و درباره اشكال    مي توان   و براى فهم قرآن به ترجمه و تفسيرهاى قرآن          

نظر ا در   هاى تفسيرى ر    لباره بايد همه احتما     سخن گفت و در اين    توان   مي و ادبى    ليعق
 كه نويسنده مىخواهد با آن احتمال تناقض        در نظر آورند  كه آن معنايى را      نه اين  گرفت،

  .درآوردو اشكال عقلى يا علمى را 

 ضـد   رهاي آن حجـم عظـيم از دسـتو         كـه  معلوم نيست گذشت  البته همان طور كه     
 جاى  عتقاد دارد كه به   اشكال كننده ا   سخنان بيهوده در كجاى قرآن است؟ اگر          و اخالقى

 مخالفان نبايد از موضوع تحدى و اعجـاز اسـتفاده           هاي  ه و شبه  ها پاسخ منطقى به اشكال   
 كه چگونه ترجمـه     مي ماند ، اين پرسش درجاى خود مطرح       استكرد كه سخن درستى     

و تفسير قرآن را ناكافى براى شناخت قرآن مىدانند و حتماً الزم است كه از متن قـرآن                  
 تا استدالل كنند كه چون ترجمه نمىتواند مشكل را حل كند، پـس تـصديق                دبهره گيرن 

  .پذيرد امكان نميآن 

 مشكل مخالفان مسائل محتوايى اسـت كـه بـا           بيشتر ، به قول اشكال كننده    ،بنابراين
ها را بـه مـتن        پرداخت و آن    آنان ترجمه و تفسير مىتوان به پاسخ صدها سؤال و انتقاد         

شما پاسخ صدها سؤال و انتقـاد       «  : چون مىگويد  ساخت؛ نهنموها و تفسيرها ر   ترجمه
ما را بدهيد، آن گاه ما حتى اگر بتوانيم متنى مثل قرآن بياوريم، باز هم به آسمانى بـودن                   

  ».آن ايمان مىĤوريم

)  تحـدى  8بنـد   ( بـاري     اسـت كـه    هـاي اشـكال كننـده      از نمونه تناقض   اين گفته، 
  كـه  جـا مىگويـد   ل مخالفان نيست و در ايـن      نيازى به تحدى براى حل مشك     : مىگويد

 با ترجمه و تفـسير      مردم جهان  .مردم جهان عربى نمىدانند و قادر به تصديق آن نيستند         
حتـى بـا    ومسلمانان با آشنايى با محتواى قـرآن        ناكه بسيارى از     چنان ؛مىتوانند بشناسند 

 كـه بـا ترجمـه        كسى ادعا نكـرده    از سويي   . ندا  هفرض ندانستن زبان عربى مسلمان شد     
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ترجمه موجب شـناخت بـه مـضامين آيـات          . خواهيم وجه اعجاز قرآن را ثابت كنيم      مى
هرچنـد  نـشان دهـد،     نخواسـته   مىشود و كسى با ترجمه اعجاز ادبى و بالغى قـرآن را             

  . را بازگو كرد و از محتواى آن خبر داد قرآنهاى نثرى و نظمى كالم مىتوان ويژگى
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